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	 สวสัดค่ีะน้องๆ	อกีไม่กีเ่ดอืนกจ็ะสิน้ปีอกีแล้ว	ทีผ่่านมาน้องๆ	 ได้ท�าสิง่ทีต่ัง้ใจ 
ไว้บ้างแล้วหรือยังคะ	ถ้ายังไม่ได้ท�า	ยังพอมีเวลาค่ะ	ขอให้น้องๆ	ท�าทุกวันให้ดีที่สุด 
ท�าทุกวันให้เต็มที่และพยายามท�าตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะ	น้องๆ	คงได้
ติดตามข่าวเด็กๆ	 ทีมหมูป่าอะคาเดมีติดถ�้าเขานางนอนกันใช่ไหมคะ...ดูข่าวแล้วรู้สึก 
อย่างไรบ้าง	 เคยลองนกึดไูหมว่าหากเหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้กบัเรา	 เราจะท�าอย่างไร	 หรอื 
หากเราเป็นโค้ชเอก	 เราจะแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่างไร...ส�าหรับพี่	 พี่คิดว่าทั้งโค้ช 
และเดก็ๆ	 ทกุคนได้ใช้ทกัษะชวีติโดยอตัโนมตั	ิ ซึง่ทกัษะชวีตินีเ้องทีเ่ป็นอกีปัจจยัส�าคญั 
ที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ในถ�้าได้อย่างปลอดภัย

	 โค้ชเอกมีทักษะการตัดสินใจที่ดี	 ที่ให้น้องๆ	 ทีมหมูป่าหลบอยู่บนเนินสูง
และรวมตัวอยู่ด้วยกันไม่กระจัดกระจายอยู่กันคนละทิศคนละทาง	มีทักษะในการ 
แก้ปัญหาให้น้องๆ	ในทีมดื่มน�้าที่หยดจากหินเพื่อประทังชีวิตและท�าสมาธิเพื่อให้น้องๆ	
ไม่ต้องใช้พลังงานมากจนเกินไปและมีสติที่จะไม่ตระหนกตกใจกับน�้าที่ท่วมเข้ามา 
ในถ�้า	มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	รู้จักคิดวางแผนให้น้องๆ	ช่วยกันขุดดินเพื่อ 
ท�าพนังกั้นน�้า		และมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด	ซึ่งท�าให้น้องๆ	ในทมี 
สามารถอยู่ในถ�้าอย่างปลอดภัยแม้ว่าจะขาดอาหารและติดอยู่หลายวัน

	 น้องๆ	พอจะมองเห็นไหมคะ	ว่าทักษะชีวิตมีความส�าคัญมากส�าหรับมนุษย์	
เพราะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์คับขันหรือก�าลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหา	ทักษะชีวิต 
ช่วยให้เราเอาตัวรอดและสามารถแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	 ทักษะชีวิต
เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนและควรน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันอยู่เสมอ	 เพื่อให้เกิดเป็น 
อุปนิสัย	 เพราะนอกจากความเก่งในเรื่องการเรียนแล้ว	 ความเก่งในเรื่องการอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขและสร้างประโยชน์ให้สังคมยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็นเสมอค่ะ	

	 ขอให้น้องๆ	ทุกคนหมั่นพัฒนาตัวเองให้มีทักษะชีวิต	 อาจจะต้องใช้เวลา 
ในการฝึกฝนแต่หากท�าได้	น้องๆ	จะได้รับประโยชน์จากการมีทักษะชีวิตที่ดี	อยากให้
น้องๆ	ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุขค่ะ	

พี่ๆ	มูลนิธิยุวพัฒน์	
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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วาดภาพโดย	idol_addict



คนคิด...เพื่อสังคม

นักวิชาการสาธารณสุขผู้ทุ่มเท
เพื่อชาวบ้านตะเข็บชายแดน
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 อาชีพผู้ให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพ	 เช่น	 แพทย์	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	
เป็นอาชีพที่ทุกคนรู้ว่าต้องเสียสละและทุ่มเท	 ทั้งแรงกาย	 แรงใจ	 และเวลา	 เป็นอาชีพที่ไม่ง่าย	 
ไม่สบายอย่างที่ใครหลายคนคิด							แต่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างพลังใจให้กับผู้ท�าหน้าที่เช่นเดียวกับ	 
“พี่ดล       พิชญดล        เผือกพาคำา       หรือหมอดล”	ของชาวบ้านต�าบลเสาหิน								พื้นที่อันแสนจะห่างไกล 
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 แต่ไม่ว่าที่นั่นจะไกลแค่ไหน	 ล�าบากเพียงใด	 หมอดลและทีมเจ้าหน้าที ่
สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโพซอทุกคนต่างทุ่มเทก�าลังเพื่อดูแลชาวบ้าน 
ของตนเอง	เพื่อหวังแค่ให้เกิดความเท่าเทียมกันทางด้านสาธารณสุข	



7

เรยีนสาธารณสขุเพราะอยากดแูลคนช่วยเหลอื 
ผูอ้ืน่
พี่เรียนจบปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	
สาขาสาธารณสุขศาสตร	์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราชและประกาศนียบัตรสาธารณสุข
ศาสตร์	 สาขาสาธารณสุขชุมชน	 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดพิษณุโลก	 ปัจจุบันมี
ต�าแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต�าบลโพซอครับ	 เลือกเรียนทางด้านนี้เพราะคิด
ว่าจะได้ช่วยเหลอืดูแลเบือ้งต้นให้คนในครอบครวั
และคนอืน่ๆ	 ได้	 อีกอย่างคือจะได้กลับมาท�างาน 
ใกล้บ้านได้	 ตอนนัน้คดิว่าคงเป็นความภูมใิจเลก็ๆ 
ที่มีความหมายกับชีวิต					

ขอแค่ให้ชาวบ้านสามารถดูแลสุขภาพของ 
ตวัเองได้ เท่านีก้ถ็อืเป็นความสำาเรจ็อย่างทีต่ัง้ใจ 
ตลอดระยะเวลาในการท�างาน	 พี่หวังแค่ว่าให้ 
ชาวบ้านสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้	 ให้
ความส�าคัญของการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรค 
มากกว่าการเข้ามารักษา	 และชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน	 ถ้าชาวบ้าน
รูจ้กัทีจ่ะดแูลสุขภาพของตวัเองมากขึน้	 พีก่ถื็อว่า 
ความตั้งใจของพี่บรรลุผลส�าเร็จแล้วครับ	 แค่ได้ 
เห็นรอยยิ้มของคนที่เรามอบสิ่งดีๆ	 ให้	 แค่นี้ 
ก็มีความสุขแล้ว	 เพราะตั้งแต่เรียนจบและบรรจุ
รับราชการก็ท�างานในพื้นที่ห่างไกลมาตลอด 
ได้พบเห็นและรับรู้ปัญหาด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของชุมชนตามแนวชายแดนและมีความ 
รูส้กึว่าถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเหลือ	 พวกเขากไ็ม่มีใคร 
มันเลยเป็นเหตุผลที่พี่ยังท�างานอยู่ตรงนี้	 เรามี
ค่าตรงไหน เราก็อยู่ตรงนั้นครับ

ช่วงการทำางานที่ลำาบากที่ สุดคือช่วงเวลา 
ที่น่าจดจำาที่สุด
หลังจากเรียนจบใหม่ๆ	 และเข้ารับราชการ	 พี่
ต้องเข้าไปอยู่ในป่าลึกพื้นที่แถบชายแดนล�าน�้า
สาละวิน	 เป็นหมู ่บ ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง	
ไม่มีคลื่นโทรศัพท์	 ไม่มีไฟฟ้าและต้องใช้อาสา
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เป็นล่ามแปล
ภาษาให้	 ตอนนั้นการเดินทางเข้าหมู่บ้านต้องนั่ง 
รถโดยสาร	1	ชั่วโมง					นั่งเรือยนต์อีก	4	ชั่วโมง	
และเดินเท้าเข้าหมู่บ้านอีก	 4	 ชั่วโมง	 ใช้ลูกหาบ 
เป็นคนช่วยขนยารกัษาโรค	 เป็นช่วงทีต้่องปรบัตวั 
และเรยีนรูอ้ย่างมาก	 เป็นช่วงทีล่�าบากทีส่ดุเท่าที่ 
จ�าได้แต่กเ็ป็นทีน่่าจดจ�ามากทีส่ดุ	 เพราะได้เรยีนรู้ 
อะไรมากมายจากการท�างานบนความล�าบาก 
ตอนนี้ถ้าจะล�าบากกว่าที่เป็นอยู ่ก็ไม่กลัวครับ	

แรงบนัดาลใจในการพฒันางานคอืพระราชดำารสั 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ทุกวันที่ท�างาน	 พี่ใช ้พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	ทีท่รงตรัส 
ไว้ว่า “เมื่อจะทำางาน อย่าหยิบยกเอาความ 
ขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำางานท่ามกลางความ 
ขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำาด้วยความตั้งใจ 
และซื่อสัตย์”	 นี่เป็นก�าลังใจ	 เป็นแรงบันดาลใจ 
และเป็นแนวทางในการท�างาน	 เพราะพี่อยาก
ให้เกิดสาธารณสุขเพื่อความเสมอภาค	คือทุกคน
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข	 จะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนแต่เขา 
จะต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเท่าเทียมกัน 
เพราะการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ 
เป็นสทิธขิองคนไทยทกุคน	และประชาชนตามแนว 
ชายแดนก็คือประชาชนเช่นกันจึงควรได้รับ 
บรกิารทีมี่มาตรฐานเท่าเทยีมกบัคนไทยทัง้ประเทศ 
  
ความเหนือ่ยยากมกัจะมอบความสขุให้เราเสมอ
การท่ีเราท�าเพ่ือคนอืน่	 บางคร้ังมนัอาจจะเหนือ่ย
แต่เมื่อเราท�าส�าเร็จ	 สิ่งที่เราได้มา	 คือการ 
ได้เห็นผู ้รับมีความสุข	 บางสิ่งที่เราทำาอาจดู
เล็กน้อยแต่อาจยิ่งใหญ่สำาหรับคนอีกคนก็ได้  
เพราะเราทุกคนต่างมีคุณค่ากับบางคนเสมอ 
เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ	 แล้ว	 หากมีโอกาสอย่าลืม
มอบสิ่งดีๆ	 นั้นให้คนอื่นด้วย	 พี่เป็นก�าลังใจให้
น้องๆ	ทุกคนนะครับ



บ้านฉันบ้านเธอ
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        ประเพณีไทย

	 ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประเพณีของภาคใต้	โดยเฉพาะ 
ชาวจงัหวดันครศรธีรรมราช	จะจัดขึน้ทกุปีในวนัแรม	13	ค�า่	ถงึ	15	ค�า่	เดอืน	10	 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน	ประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ 
อทุศิส่วนกศุลให้แก่ดวงวญิญาณของบรรพชนและญาตทิีล่่วงลบั	ซึง่เชือ่ว่า
ได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรกที่ตนต้องจองจ�าอยู่	 เนื่องจากผลกรรม
ที่ตนได้เคยก่อไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่	โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากภูมินรกใน 
ทุกวันแรม	1	ค�่า	เดือน	10	เพื่อมายังโลกมนุษย์	โดยมีจุดประสงค์ในการ
มาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้	 เป็นการ 
แสดงความกตญัญกูตเวทต่ีอผูล่้วงลบั	หลงัจากนัน้ดวงวญิญาณกจ็ะกลบัไป
ยังภูมินรก	ในวันแรม	15	ค�่า	เดือน	10
 

ที่มาภาพ	:		http://www.stou.ac.th/study/ 
sumrit/10-59(500)/page1-10-59(500).html

ที่มาข้อมูล	:	https://th.wikipedia.org/wiki/ประเพณีสารทเดือนสิบ

ประเพณี สารทเดือนสิบ
แก่บรรพบุรุษ บรรพชน
ข้าวพอง ขนมกง ขนมลา
ของแห้ง ข้าว อ้อย ครบครัน

เพื่ออุทิศ เป็นบุญกุศล
จากนรกภูมิ ด้วยกตัญญู
ขนมบ้า ดีซ�า  ลาลอยมัน
ตั้งมั่น สืบทอด สานประเพณี 

“สารทเดือนสิบ”
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	 เทียนพรรษาเป็นเทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษ	ใช้ส�าหรับจุดในโบสถ ์
ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา	การท�าเทียนพรรษามีทั้งการน�ารังผึ้งมาต้ม 
เอาขี้ผึ้งไปฟั ่นเป็นเทียนแล้วน�าไปถวายพระภิกษุ	 หรือการน�าเทียนเล่มเล็กๆ	 
หลายๆ	เล่มมามัดรวมกันเป็นล�าต้นคล้ายกับต้นกล้วยหรือล�าไม้ไผ่แล้วน�าไปติดกับ 
ฐาน	หรือการแกะสลักลวดลายหรือพิมพ์ลายดังเช่นในปัจจุบัน		

	 ประเพณีแห่เทียนพรรษา	จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นทุกป	ีในวันขึ้น	15	ค�่า 
เดอืน	8	และแรม	1	ค�า่เดอืน	8	หรอืวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา		ชาวอบุลราชธานี
ได้ท�าต้นเทยีนประกวดประชนัความวจิติรบรรจงมาต้ังแต่	พ.ศ.	2470	จนเมือ่	พ.ศ.	2520 
จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เป็นงานประเพณี
ที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร	สถานที่จัดงานคือบริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข	มีการ
ประกวดต้นเทียน	2	ประเภท	คือ	ประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก	และยังคง
สืบสานประเพณีมาจนถึงทุกวันนี	้

ที่มาภาพ	:	https://ubon.town/th/2016/07/22/ภาพวันงานแห่เทียน/
ที่มาข้อมูล	:	https://ubon.town/th/2016/04/27/ความเป็นมาของแห่เทียน/

					http://carvings0123.blogspot.com/2014/11/blog-post_24.html

สีเหลือง เรืองรอง
พักฝน เข้าพรรษา 
บรรจง จรดมีด
ชดช้อย งามงด

ผุดผ่อง ทั่วท้องนภา
เทียนตระการตา ฝีมือไทย
กดกรีด ลายกนก
แห่เทียน มรดก ประเพณี

“แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี”



จดหมายจากน้องสาธิตา ไตรรัตน์ประดับใจ จ.สุรินทร์

ชืน่ใจจังเลยค่ะท่ีได้อ่านจดหมายจากน้องสาธิตา	 การประหยดัอดออมเป็นสิง่จ�าเป็น 
เงินที่เราได้มา	 ก่อนจะน�าไปใช้จ่ายควรแบ่งหนึ่งส่วนส�าหรับเป็นเงินออมไว้ใช้ 
ในยามที่จ�าเป็น	 ส่วนวิธีการออมก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน	 ว่าจะมีวิธี 
การออมแบบไหน	 แต่ละครัง้เราอาจจะออมเงนิในจ�านวนทีไ่ม่มาก	 แต่ถ้าเราท�าได้ 
ทุกวัน	 จากเงินจ�านวนน้อยๆ	ก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาได้	 	 ฝึกการออมให้เป็นนิสัยที่ด ี
ของเรานะคะ	 อนาคตข้างหน้าพี่เชื่อว่าเงินออมนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องแน่นอน 
เป็นก�าลังใจให้นะคะ	

จดหมายจากเพื่อน

 เตรยีมตวัต้อนรบัฤดหูนาวกนันะคะน้องๆ	 ฤดหูนาว
มาถงึทไีรพีส่ขุใจทกุทเีลยค่ะ	เพราะเป็นช่วงฤดูทีม่คีวามสขุมาก 
อากาศด๊ีด	ีแต่น้องๆ	ทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีทีอ่ากาศหนาวมากๆ	 ต้องดแูล 
สขุภาพนะคะ	 เรือ่งอาหารการกนิกส็�าคญัค่ะ	 ต้องรบัประทาน
อาหารท่ีปรงุสกุใหม่ๆ	 และสะอาด	 ช่วงท่ีโรงเรยีนปิดเทอมน้องๆ 
ท�ากจิกรรมอะไรกันบ้างคะ	เขยีนมาเล่าให้พี่ๆ 	ทีม่ลูนธิฯิ	ได้อ่าน 
บ้างนะคะ	จดหมายของน้องๆ	เป็นก�าลงัใจชัน้เยีย่มในการท�างาน 
ของพี่ๆ 	เลยค่ะ	น้องๆ	บางคนเขยีนเล่าถงึความตัง้ใจในการเรยีน 
ความส�าเรจ็จากความมุ่งม่ันพยายาม	หลายคนเขยีนมาเล่าเรือ่ง
การท�างานเป็นรายได้เสริม	และอกีหลายคนเขยีนมาเล่าว่าชอบ 
อ่านยวุพฒัน์สาร	(อนัน้ีพีย่ิม้ปร่ิมเลยค่ะ	:D)	อยากให้น้อง 	ๆรูน้ะคะ 
ว่ามพีี่ๆ 	ทีม่ลูนธิฯิ	 ส่งก�าลงัใจให้อยูแ่ละพร้อมจะชืน่ชมยนิดกีบั
สิง่ดีๆ 	ทีเ่กดิขึน้กบัน้องๆ	ทกุคนค่ะ...มาถงึตอนนีแ้ล้วเรามาอ่าน
จดหมายทีเ่พือ่นๆ	เขียนมากันดกีว่าค่ะ		
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จดหมายจากน้องอจัฉรา  ทพิปาธรณ์ จ.เชยีงใหม่

น้องเขียนจดหมายมาเล่าว่า	“ถ้าเรื่องไหนไม่เข้าใจหนูก็จะ 
ถามครูหรอืไม่กใ็ห้เพือ่นช่วยอธบิาย”	เก่งมากเลยนะคะ	ทีรู่จ้กั
แก้ปัญหาให้ตวัเอง	ยิง่เราเกบ็ความไม่เข้าใจไว้	เรากจ็ะยิง่ไม่เข้าใจ 
เนื้อหาที่ยากขึ้นเรื่อยๆ	 การซักถามเพื่อคลี่คลายสิ่งที่เรายัง
ไม่เข้าใจ	 จะช่วยให้การเรยีนของน้องง่ายยิง่ขึน้ค่ะ	 อกีสิง่ทีด่คีอื 
การท่ีเพือ่นๆ	 ช่วยกันตวิวชิาต่างๆ	 นอกจากจะช่วยให้การเรยีน
ดีขึ้นแล้ว	 จะยิ่งท�าให้การเรียนของเราสนุกยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ 
ช่วยเหลอืกนั	พี่ๆ 	 ทีม่ลูนธิฯิ	 เป็นก�าลงัใจให้นะคะ	ขอให้น้องมี
ความสุขในการเรยีนค่ะ
   



จดหมายจากน้องชมพูนุช เนรานนท์ จ.นครศรีธรรมราช

ชอบทดลองวิทยาศาสตร์แบบนี้	อนาคตนักวิทยาศาสตร์คงไม่ไกล 
เกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะน้องชมพูนุช	พี่ดีใจนะคะที่น้องรู้ว่าตัวเองชอบ
อะไร	เพราะจะช่วยให้น้องเลอืกเรยีน	เลอืกท�างานได้ตรงตามทีน้่อง 
ต้องการ	 ช่วงเวลาของการเรยีนและการท�างานของน้องจะได้มีความสขุ 
และประสบความส�าเร็จ	ส่วนเรื่องการช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบา 
ภาระทางบ้าน	ช่วยท่านปลูกผกั	พีข่อช่ืนชมนะคะ	หนึง่ในหน้าทีข่องเรา 
คือการเป็นลูกที่ดี	มีความกตัญญู	และไม่นิ่งดูดายท่ีจะช่วยเหลือ
ครอบครวัและผูอ้ืน่	รกัษาความดนีีไ้ว้นะคะ	พี่ๆ 	ทีม่ลูนธิิฯ	ขอให้น้อง 
ประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ		 จดหมายจากน้องสงกรานต์ ภูมิวัลย์ จ.อุดรธานี 

ทีน้่องเล่าว่าแม้ว่าวชิาจะยากมากแค่ไหนกจ็ะตัง้ใจเรยีนเพือ่อนาคตของตวัเอง 
และครอบครัว	พี่ๆ	 มูลนิธิฯ	 มีก�าลังใจขึ้นมากเลยค่ะ	 ขอให้น้องท�าได ้
อย ่างที่ตั้ งใจนะคะ	 ยิ่ ง เราโตขึ้น	 ภาระหน้าที่ของเราจะยิ่ งมากขึ้น 
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ	 แต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับ 
ความรับผิดชอบต่างๆ	และอุปสรรคปัญหาที่เราจะต้องเจอ	ซึ่งพี่เชื่อมั่นว่า 
น้องสงกรานต์จะต้องท�าได้	พยายามนะคะ	ไม่มอีะไรทีเ่ราท�าไม่ได้ถ้าเราพยายาม 
หรือถ้าท�าแล้วไม่ส�าเร็จก็ถือว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว...เป็นก�าลังใจ
ให้เสมอนะคะ	
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Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook	
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์



ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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ผู้กองนักแม่นปืนหญิง
กับภารกิจ

ดูแลประชาชนคนชุมพร

13

 “ร้อยตำารวจเอกหญิง กรวิษา จันทร์สิงห์ หรือ พี่(ผู้กอง) ไก่” จากอดีต 
ต�ารวจพลร่มค่ายนเรศวรซึง่ผ่านการฝึกฝนมาโชกโชน	 สูก่ารเป็นผูก้ล้ากบัภารกจิอารกัขา 
บุคคลส�าคัญ	 การันตีด้วยรางวัลนักกีฬายิงปืนหญิง	 อันดับ	 1	 ระดับประเทศในป ี
2561	 พีไ่ก่บอกว่าแม้วนันีภ้ารกจิจะเปลีย่นแปลงไปแต่ยงัคงภาคภมูใิจเสมอและยิง่ภมูใิจ 
มากขึ้นที่ได้ท�าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวจังหวัดชุมพรพี่น้องคนบ้านเดียวกัน
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ครอบครัวคือแรงผลักดันให้อดทนสู้เพื่อให้ได้ทำาหน้าที่ข้าราชการ 
ของแผ่นดิน 
	 ตอนนั้นพี่เรียนปริญญาตรีปี	4	ใกล้จะคว้าปริญญามาให้พ่อกับ 
แม่แล้ว	 แต่จ�าได้ว่าพ่ออยากให้ลูกได้รับราชการสักคน	 เพราะที่บ้าน 
เป็นครอบครัวเกษตรกร	 พอดีพี่เห็นข่าวรับสมัครต�ารวจพลร่มจากใน 
อินเทอร์เน็ตจึงตัดสินใจลองสมัครเพื่อเข้าสอบเป็นนักเรียน	 ตอนนั้น 
ไม่รู้หรอกค่ะ	ว่าต�ารวจพลร่มต้องเรียนอะไร	จบแล้วต้องท�าหน้าที่อะไร	 
รูแ้ค่ว่าจะได้เป็นข้าราชการต�ารวจกเ็ดนิหน้าลยุลกูเดยีว	 วนัทีไ่ปสมคัรเรียน	
เขารับสมัครที่พระปฐมเจดีย์	 จังหวัดนครปฐม	 พี่นั่งรถไฟจากกรุงเทพฯ	
แต่ไปลงสถานีศาลายา	ไปถามเขาว่าที่นี่รับสมัครต�ารวจใช่ไหม	เขาก็บอก
ว่าไม่ใช่	 พี่ต้องเสียค่ารถแท็กซี่ไปนครปฐมอีกรอบ	 ปรากฏว่าเมื่อไปถึง 
เขารับสมัครบุคคลที่มีความสูงไม่ต�า่กว่า	 165	 เซนติเมตร	 แต่พี่สูงแค	่
164.5	 เซนติเมตร	 อีกแค่นิดเดียวจะยอมแพ้ก็คงไม่ได	้ ตัดสินใจนั่งรถไฟ
กลับไปกรุงเทพฯ	 ไปฟิตร่างกายใหม่	 ออกก�าลังกาย	 โหนบาร์เพื่อให้
ร่างกายยืดให้ถึงระดับความสูงที่ก�าหนดให้ได้	 ใช้เวลา	 1	 สัปดาห์แล้วไป
สมัครใหม่จึงผ่านการคัดเลือกทั้งรอบทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
และข้อเขียน

การฝึกอย่างหนักคือบทพิสูจน์ว ่ามนุษย์สามารถทำาได้เกินกว่า 
ขีดความสามารถที่เราคิดว่าจะทำาได้ 
	 การเป็นต�ารวจพลร่มไม่ใช่เรือ่งง่าย	 เพราะทีน่ัน่บททดสอบมแีค่ 
อย่างเดียวคือความสามารถและความแข็งแกร่งล้วนๆ	1	ปีส�าหรับการ 
ฝึกหลกัสตูรนายสบิต�ารวจ	ถ้าผ่านด่านนีไ้ปได้		ด่านต่อไปคอืการฝึกหลกัสูตร 
ต�ารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน	(รบพิเศษ)	3	เดือน	และถ้าร่างกาย 
แขง็แรงพอ	 ด่านต่อไปคอืหลกัสตูรกระโดดร่มแบบสายกระตกุคงที	่ 1	 เดอืน 
และถ้าแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ	 ด่านต่อไปคือหลักสูตรกระโดดร่มแบบ
กระตกุเองหรอืท่ีทกุคนเรยีกว่า	“ดิง่พสธุา”	ทีค่วามสงู		6,000		ฟตุ	อกี	1	เดอืน	
และด่านสุดท้ายคือหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย	 (นเรศวร	 261)	 
4	เดือน	ซึ่งหนักที่สุดในบรรดาการฝึกที่ผ่านๆ	มา	ต้องตากแดด	ตากฝน	
อดอาหาร	 และฝึกการใช้อาวุธและการป้องกันตัว	 เมื่อผ่านทุกหลักสูตร
เราก็จะเป็นต�ารวจพลร่มอย่างเต็มภาคภูม	ิ		

	 ช่วง	 3	 เดือนแรกเป็นช่วงที่ท้อมาก	 คิดถึงบ้าน	 โทรศัพท์ก็ใช้ 
ไม่ได้	 ท�าได้แค่เขยีนจดหมายอย่างเดยีว	 เพือ่นร่วมรุน่คอือกีหนึง่แรงผลกัดนั 
ทีช่่วยให้ทกุคนผ่านการฝึก	 หากเราเจบ็	 เพือ่นต้องแบกเรา	 หากเราท�าผดิ
ทุกคนต้องโดนท�าโทษ	 มันไม่ใช่แค่ร่างกายต้องแข็งแรงอย่างเดียวแล้ว	 
แต่มันคือใจที่ต้องอดทนอดกลั้น	ต้องคิดถึงเพื่อนร่วมทีม	ท�าอย่างไรให้ใจ
เราแกร่งพอ	 ให้ใจไม่มีความกลัว	 เพื่อให้เราและเพื่อนทุกคนผ่านการฝึก 
ไปให้ได้	 ความยากและความโหดที่พี่เจอมาเป็นบทพิสูจน์ว่ามนุษย์เรามี
ขีดความสามารถที่จะทำาอะไรได้มากกว่าที่เราคิด 
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ภารกิจแห่งความภาคภูมิใจคือการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและบุคคลสำาคัญ  
	 เป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและคุ้มค่าจริงๆ	 กับการฝึกมา 
อย่างหนัก	 ในช่วงที่พี่ยังสังกัดอยู่ที่ต�ารวจพลร่ม	 ค่ายนเรศวร	 จังหวัดเพชรบุร	ี 
พีป่ฏบิตัภิารกจิถวายความปลอดภยัสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ			ทกุคร้ังทีพ่ระองค์ท่าน 
เสด็จไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 หลังจากนั้น
จึงย้ายเข้าท�างานที่กรุงเทพฯ	 ในต�าแหน่งรองสารวัตร	 ส�านักงานเลขานุการต�ารวจ
แห่งชาต	ิ มภีารกจิดแูลอารกัขาผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ
ซึ่งภารกิจนี้เราต้องพร้อมที่จะเสียสละและถือความปลอดภัยของบุคคลที่อารักขา
เป็นล�าดับสูงสุด	 รู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ท�าหน้าที่นี้และเคยร่วม 
เป็นหนึง่ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์บ้านเมืองหลายต่อหลายครัง้ 
     
ความภูมิใจในวันนี้คือการได้กลับมาดูแลประชาชนชาวชุมพร
	 ปัจจบัุนพีร่บัต�าแหน่งรองสารวตัรธรุการ	 ฝ่ายแผนยทุธศาสตร์และนโยบาย 
ท�าหน้าที่ก�าหนดแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกนาย 
น�าไปปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยแก่ประชาชนชาวชุมพร
ทุกคน	 ทุกพื้นที่	 พี่ขอย้ายกลับมาท�างานที่บ้านเกิดเพราะมีความรู้สึกว่าอยากม ี
โอกาสดแูลครอบครวั	แต่เม่ือย้ายมาแล้วสิง่ทีรู่สึ้กนอกจากการได้อยูก่บัครอบครวั	คอื 
พีรู่สึ้กเหมอืนได้ดแูลพ่ีน้องประชาชนในจงัหวดัของพ่ี	 ได้คอยช่วยเหลอื	 ให้ค�าแนะน�า 
	ให้ความรูใ้นส่ิงทีเ่ขาไม่รู	้10	ปีในการท�างานภาคสนาม	พีร่บัหน้าทีด่แูลบคุคลอืน่	แต่ 
ตอนนี้พี่รับหน้าที่ดูแลคนบ้านเดียวกัน	 บรรยากาศในที่ท�างานเป็นกันเองมากขึ้น 
เพราะเราเป็นเหมอืนญาต	ิ เหมอืนเพือ่น	 เราได้คดินโยบายและวางแผนการปฏบิตังิาน 
เพื่อให้ประชาชนของเรามีความปลอดภัยมากที่สุด	 ไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็เป็นเหมือน
บ้านเราทั้งนั้น	 แม้ว่าจะยังอยากท�าภารกิจภาคสนามอยู	่ เพราะเป็นสิ่งที่พี่รักและ 
มีความเชี่ยวชาญ	 แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราคงไม่ได้ทุกอย่างที่อยากได้	 การได ้
กลับมาเป็นข้าราชการดูแลช่วยเหลือพี่น้องบ้านเราก็เป็นความภาคภูมิใจของ 
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต�ารวจค่ะ

การตอบแทนบ้านเกิดคือสิ่งที่เราทุกคนทำาได้
	 ตวัพีเ่องไม่เคยคดินะคะว่าจะมาไกลถงึขนาดนี	้ ไม่คดิว่าจะท�าอะไรแบบนีไ้ด้ 
พี่เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่ง	 จบจากเรียนโรงเรียนวัด	 ครอบครัวก็เป็นเกษตรกร 
ธรรมดาๆ	 แต่ที่พี่มาถึงจุดนี้ได้	 พี่มั่นใจว่าเป็นเพราะความอดทน	 ความตั้งใจ	 และ
ความพยายาม	 พี่เชื่อว่าพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวพี่	 จึงไม่อยากให้น้องๆ	 ย่อท้อกับ
อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าและอย่าลดละความพยายาม		จ�าไว้เสมอว่า	เรามีศักยภาพ
มากพอที่จะท�าอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได	้ แค่เราสู้และไม่กลัวที่ก้าวต่อไป	 และ
อย่าลืมกลับมาดูแลบ้านเกิดของตัวเองนะคะ			ไม่ว่าน้องๆ	จะท�าอาชีพอะไร	ขอแค ่
เป็นอาชีพสุจริตและจะยิ่งดีมากขึ้นหากสิ่งที่น้องๆ	ท�า	สามารถช่วยพัฒนา	ให้ความ 
ช่วยเหลือพี่น้องในบ้านเกิดของน้องๆ	เอง	เพราะไม่มีใครรู้จักบ้านเราได้เท่าเจ้าของ
บ้านค่ะ	พี่ไก่เป็นก�าลังใจให้ทุกคนนะคะ
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า



Kiwtum: 

วัยรุ่น
วัยแห่งการค้นหาตัวตน

วัยแห่งการเรียนรู้
วัยแห่งการตามหาความฝัน

เต็มที่กับช่วงวัยรุ่นที่ได้พบเจอ
ตามหาความฝันของเธอให้พบ

อาจเจ็บบ้าง อาจล้มบ้าง อาจพลาดบ้าง
แต่ไม่ว่ายังไง อย่าหมดก�าลังใจที่ก้าวต่อไปนะ

วัยรุ่นทั้งหลาย
:)

17
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	 คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าน้องๆ	ในยคุปัจจบุนัคอืวยัรุน่ในศตวรรษท่ี 
21	 ซึ่งเป็นยุคของโลกดิจิทัล	 ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลง 
ได้ตลอดเวลา	 เป็นยุคที่โลกต้องการผู้ที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์	 นอกจากทักษะทางด้านนวัตกรรม	 ทักษะ
ทางด้านอาชีพ	 และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้ว	 “ทักษะ
ชีวิต”	 เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจ�าเป็นกับวัยรุ่นในศตววรรษที่	21	 เพราะ
นอกจากวัยรุ่นจะต้องเป็นผู้มีความรู้แล้ว	 วัยรุ่นยังต้องเป็นผู้มีทัศนคติและ
จิตใจที่มั่นคง	เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ทักษะชีวิต  สิง่สำาคัญสำา
หรับวัยรุ่น

เรื่องจากปก
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ทักษะชีวิต (Life Skills)	เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
เผชิญสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเตรียมพร้อมส�าหรับการปรับตัวในอนาคต	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแล
สุขภาพ	 ความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 คุณธรรมจริยธรรม	 ฯลฯ	 เพื่อให้ 
สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 หรืออาจกล่าวได้ว่าทักษะ 
ชีวิต	 คือความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย

ทกัษะชวีติเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ 
ให้บุคคลรู้จักดูแลตนเองท้ังทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	 และจิตใจ	 ซึ่งจะ 
ส่งผลให้สามารถด�ารงตนอยูใ่นสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม	 เน้นความ 
ส�าคัญของบุคคลให้รู ้จักการปรับตัวพร้อมการเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
ทางสงัคม	ดงันัน้องค์การอนามัยโลก	(WHO)	จึงให้ความหมายทกัษะชวีติ 
เป็นความสามารถอนัประกอบด้วย ความรู ้เจตคต ิ(ทศันคต)ิ และทกัษะ 
ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหารอบๆ ตัวให้บุคคลอยู่รอดในสภาพสังคม 
และวฒันธรรมยุคปัจจบุนัได้อย่างมีความสุขและเตรียมพร้อมสำาหรับ 
การปรบัตวัในอนาคต 

ทักษะชีวิตได้น�าไปใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโลกเพื่อให้
คนเกิดการพัฒนาตนเอง	 โดยการใช้ความคิด	 การปรับตัว	 การตัดสินใจ	
การสื่อสาร	 การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในการแก้ไขปัญหา 
ให้กับตนเองอย่างเหมาะสม	ทักษะชีวิตจึงประกอบด้วยทักษะต่างๆ	ที่ส่ง 
ผลให้คนรู้จักเลือกปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง	 รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจ	 วัยรุ่น 
ที่มีทักษะชีวิตจะเป็นผู้ท่ีมีเหตุผลและเลือกด�ารงชีวิตในทางที่เหมาะสม	

ทักษะชีวิตสำาคัญสำาหรับวัยรุ่นอย่างไร 
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในหลายๆ	 ด้าน 
เป็นช่วงระยะเวลาในการเปลีย่นจากวัยเดก็ไปสูว่ยัผูใ้หญ่	มกีารเปลีย่นแปลง 
ทางด้านร่างกายและการเติบโตทางด้านจิตใจอย่างรวดเร็วและเป็นวัย 
ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมากกว่าพ่อแม่หรือครอบครัว	 มีความคดิ 
เป็นอิสระ	มีความคิดสร้างสรรค์	เต็มไปด้วยจินตนาการ	และกล้าท้าทาย 
ตนเองให้ลองท�าสิ่งใหม่	 เป็นวัยของการลองผิดลองถูกวยัรุน่จงึเป็นวยั 
จุดเปลี่ยนของชีวิตและเป็นช่วงเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านดีของ 
ตนเอง  เป็นช่วงวยัทีใ่ห้ความสำาคญักบัภาพลกัษณ์ การสร้างสมัพนัธภาพ 
ระหว่างเพื่อน และการเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคม
 
    

    ทกัษะชีวิตช่วยให้วัย
รุ่นอยู่ในสงั

คม

                ได้อย่างมีค
วามสุข
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ทกัษะชวีติคอืสิง่ท่ี “ต้องฝึกฝน”
ทักษะชีวิตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการเพิ่มขีดความ
สามารถของวัยรุ่น	 เพื่อให้วัยรุ่นรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง	 เป็นผู ้
ริเริ่มสร้างสรรค์	 และรู้จักควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	 เป็นความ
สามารถในการปรับตัวและพฤติกรรมเชิงบวกที่ช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
จัดการกับความต้องการและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวันได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ วัยรุ่นที่มีทักษะชีวิตต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ มีความหวังและหาโอกาสในการ

10 ทักษะชีวิตที่วัยรุ่น
ควรฝกึฝน

แก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำาบาก สามารถ
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารกับผู ้อื่นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น และสามารถ
จัดการกับชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำาหนดทักษะชีวิตไว้ 10 ทักษะ ได้แก่
1.ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)	เป็นความสามารถในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ	 ในชีวิตได้อย่างมีระบบ	 เช่น	 ถ้า
บุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท�าของตนเองที่เกี่ยวกับ 
พฤติกรรมด้านสุขภาพหรอืความปลอดภยัในชวิีต	 โดยประเมนิทางเลอืก 
และผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ก็จะมีผล 
ต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem solving)	เป็นความสามารถในการ 
จัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีระบบ	 ไม่เกิดความเครียด 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้

3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)	เป็นความสามารถ
ในทางความคิด	 ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์	 เพื่อค้นหาทางเลือกต่างๆ	รวมท้ัง 
ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก	 และสามารถน�าประสบการณ์ 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)	เป็นความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 และประเมินปัญหา	 หรือ
สถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต	ทักษะการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณสามารถช่วยให้วัยรุ ่นตระหนักและประเมินผลสิ่งที่จะ 
มีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง	 เช่น	 การรู้จักคุณค่า
ในตนเอง	 การจัดการกับความกดดันจากเพื่อนๆ	 หรือการรับข้อมูล
จากสื่อต่างๆ	

5. ทกัษะการสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพ (Effective communication) 
เป็นความสามารถในการใช้ค�าพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความ
รู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม	และสถานการณ์
ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น	การแสดงความต้องการ	 
การแสดงความชื่นชม	 การขอร้อง	 การเจรจาต่อรอง	 การตักเตือน	 
การช่วยเหลือ	การปฏิเสธ



วัยรุ่นที่มีทักษะชีวิต
จะเป็นผู้ที่มีเหตุผล 
รู้จักเลือกใช้ชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม 

และมีความสุขในสังคม
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6. ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล (Interpersonal relationship) 
เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ทีดี่ระหว่างกันและกนั	 และ 
สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว

7. ทักษะการตระหนกัรูใ้นตน (Self-awareness)	 เป็นความสามารถในการ 
ค้นหา	 รู้จักและเข้าใจตนเอง	 เช่น	 รู้ข้อดี	 ข้อด้อยของตนเอง	 รู้ความ 
ต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง	ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจตัวเอง 
เวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่างๆ	และทักษะนี้ยังเป็น 
พืน้ฐานของการพฒันาทกัษะอืน่ๆ	เช่น	การสือ่สาร	การสร้างสัมพันธภาพ	
การตัดสินใจ	ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น					
                
8. ทกัษะการเข้าใจผู้อืน่ (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความ 
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล	ในด้านความสามารถ	เพศ	วัย 
ระดบัการศกึษา	ศาสนา	ความเชือ่	สผีวิ	อาชพี	ฯลฯ	ซึง่จะช่วยให้สามารถ 
ยอมรับบุคคลที่ต่างจากเรา	 เกิดการช่วยเหลือบุคคลท่ีด้อยกว่า	 หรือ 
ได้รับความเดือดร้อน		

9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion)	เป็นความ 
สามารถในการรบัรูอ้ารมณ์ของตนเองและผูอ้ืน่	 รูว่้าอารมณ์มผีลต่อการแสดง 
พฤติกรรมอย่างไร	 รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธและความโศกเศร้า
ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม

10. ทกัษะการจดัการกบัความเครยีด (Coping with stress)	เป็นความ 
สามารถในการรบัรูถ้งึสาเหตขุองความเครยีด	 รูว้ธิผ่ีอนคลายความเครยีด 
และแนวทางในการควบคมุระดบัความเครยีด	เพือ่ให้เกดิพฤติกรรมในทาง 
ที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

ทกัษะชวีติทัง้	10	ทกัษะนี	้ไม่สามารถเกดิขึน้เองได้	ต้องอาศยัการฝึกฝน	ซึง่การ 
จะเป็นวยัรุน่ทีพ่ร้อมเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงได้อย่างมคีวามสขุและเตบิโต 
เป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุลกัษณะทีด่นีัน้	ต้องฝึกตนเองให้มจีดุแขง็ในด้านทกัษะการคดิ 
วเิคราะห์	การตดัสนิใจ	และการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม	รูจ้กัทีจ่ะอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ 
ทีแ่ตกต่างจากตนเอง	 และพร้อมทีเ่ผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น	อีกทั้งมีความพร้อมที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง	

วยัรุน่จะฝึกทกัษะชวีติได้อย่างไร
ฝึกทักษะการตดัสนิใจ          (Decision        making)				:						สรปุประเดน็ปัญหา							->			จดัการ 
กบัความรูส้กึของตนเอง	(ใช้เหตผุลไม่ใช้อารมณ์)			->				ไม่ควรรบัข้อมลูมากเกนิไป 
(พจิารณารบัข้อมลูทีส่�าคญั)	 ->	 พจิารณาทางเลือกหลาย 	ๆ ทาง	 ->	 ค�านงึถงึผลด ี
ผลเสีย						ตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกแบบใด	



ฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) :	 ก�าหนดปัญหาที ่
ชดัเจน	 (ปัญหาทีแ่ท้จรงิคอือะไร)	 ->	 ก�าหนดเป้าหมาย	 (ต้องการท�าอะไร 
ให้ส�าเรจ็	ต้องการค้นพบอะไร)						รวบรวมข้อมลู	ข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัปัญหาให้ได้ 
มากทีส่ดุ	 ->	 	 วเิคราะห์ข้อมลู	 ->	 หาวธิแีก้ไขทีเ่ป็นไปได้	 ->	 ประเมนิวธิแีก้
ปัญหาและเลอืกว่าจะใช้วธิใีด	 ->	 ท�าตามแผนทีว่างไว้	 ->	 ประเมนิผลลพัธ์ 
	->	ปรบัวธิกีารแก้ปัญหา	(ถ้าปัญหายงัไม่คลีค่ลาย)

ฝึกทกัษะการคดิสร้างสรรค์ (Creative thinking) :	 อ่านให้เยอะ	 -> 
ร่วมมือกบัผูอ้ืน่ทีเ่ข้าใจปัญหาหรอืสิง่ท่ีเราอยากท�า	 ->	 คยุกับผูค้นทีแ่ตกต่างจากเรา 
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วยัรุน่ต้องเรียนรู้ท่ี
จะรักตวัเอ

ง 
 ใสใ่จตัวเอง และคำานึงถ

งึผูอ้ืน่  
	 	 ยอมรบัและเรยีนรูจ้ากความล้มเหลว	 ->	 รูจ้กัท�าแผนทีค่วามคดิ 
(Mind	 map)	 	 	 พาตวัเองออกไป	 “นอกกรอบความคดิเดมิๆ”	 	 	 เริม่ 
ลงมอืท�าสิง่ใหม่ๆ	

ฝึกทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical thinking)	 :	 รูจ้กัตัง้ค�าถาม 
	 	 ไม่ควรเชือ่ข้อมลูจนกว่าจะได้วเิคราะห์ด้วยตนเอง	 	 รูจ้กัคดิคาดการณ์ 
ล่วงหน้า	 	 เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบทบาทของผูอ้ืน่	 (เอาใจเขามาใส่ใจเรา) 
	->		แบ่งเวลาอย่างน้อยวนัละ	30	นาท	ีเพือ่ท�ากจิกรรมทีช่่วยพฒันาสมอง

ฝึกทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพ (Effective communication) : 
เข้าใจว่าการสื่อสารคืออะไร	 (คือกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณ/ข้อความ
ระหว่างผูส่้งสารกบัผูร้บัสารผ่านวธีิการต่างๆ)	 ->	 กล้าพูดในสิง่ทีต่วัเองคิด 
	 	 	 สบตาผูร้บัสาร	 ->	 แสดงทศันคตหิรอืมมุมองทีเ่ป็นประโยชน์	 ->	 รูจ้กั 
ทีจ่ะตัง้ใจฟัง								พดูชดัถ้อยชดัค�าและใช้ภาษาถกูต้อง	

ฝึกทักษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล (Interpersonal relationship) : 
ใส่ใจ	 เอาใจใส่ผูอ้ืน่	 ->	 นบัถอืผูอ้ืน่	 นบัถอืตนเอง	 ->	 มคีวามไว้วางใจซึง่กนั 
และกนั	->	มคีวามยดืหยุน่	->	ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความคดิ	ความรูส้กึ	

ฝึกทกัษะการตระหนกัรูใ้นตน (Self-awareness) : รูเ้ท่าทนัอารมณ์ของ
ตนเอง	 ->	 ไม่บดิเบอืนความรูส้กึของตนเอง	 (โกรธ	 ไม่ชอบ	 อจิฉา)	 ->	 ให้ 
เวลากบัตวัเองในการพฒันาอารมณ์	 	 	 รูข้้อด	ี ข้อด้อยของตนเอง	 ยอมรบั 
ข้อด้อยและพร้อมจะพฒันา	 ->	 เรยีนรูท้ีจ่ะรูจั้กตนเองตามความเป็นจรงิ 
ทีเ่ป็น

ฝึกทกัษะการเข้าใจผูอ้ืน่ (Empathy) :	 หยดุคดิว่าเราเข้าใจทกุคนเป็น 
อย่างด	ี ->	 นิง่เพือ่รูจ้กัทีจ่ะฟังผูอ้ืน่อย่างตัง้ใจ	 ->	 ถามเพือ่ต้องการทีจ่ะ 
ท�าความเข้าใจเพิม่เตมิ	 ->	 จบัใจความเพือ่ให้เข้าใจตรงกนั	 ->	 แบ่งเวลา 
พดูคยุ	เปิดประสบการณ์กบัคนวยัต่างๆ	หรอืคนทีแ่ตกต่างจากเรา	

ฝึกทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ (Coping with emotion)	 :	 เมือ่ก�าลงัม ี
ความรูส้กึในทางลบให้หยุดสิง่ทีก่�าลงัท�าอยูแ่ละอยูก่บัปัจจบุนั	 หายใจลกึๆ 
	 	 ยิม้	 	 หยดุคดิว่า	 “ไม่มอีะไรจะแย่ไปกว่านีอ้กีแล้ว”	 เพราะจะยิง่ 
ท�าให้ความคดิในทางลบยากเกนิกว่าจะควบคมุ	 	 	 	 หยดุคดิแบบเหมารวมว่า	 
“มนัจะต้องเป็นแบบนัน้แน่นอน”	 ->	 ฝึกทีจ่ะรกัตวัเองให้มากๆ	 หยดุคดิว่า 
ความส�าเรจ็คอืค�าว่าชนะ								มเีมตตาต่อตวัเอง	เข้าใจว่าความเจ็บปวดและ 
ความทรมานเป็นสิ่งที่ทุกคนต ้องเผชิญ	 	 	 	 	 ฝ ึกมีสติอยู ่กับปัจจุบัน 
	 	 	 	 จินตนาการถึงอนาคตที่เราจะสามารถท�ามันให้ดีที่สุด	 เพื่อเพิ่มความ 
รู้สึกทางบวกให้กับตัวเอง
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ฝึกทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress)	:	หาสาเหตุ
ของความเครียด	 ->	 ส�ารวจความถี่ของความเครียดว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน	
สถานการณ์ใดที่ท�าให้เกิดความเครียด									จัดอันดับความเครียดที่ส่งผล 
กระทบกับเรามากที่สุด	 ->	 วางแผนเพื่อขจัดความเครียด	 –>	 เผชิญหน้า 
กับเหตุการณ์ที่ท�าให้กังวล	 ->	 ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง 
	->			หาเวลาพักผ่อน	

วัยรุ่นในศตวรรษท่ี	 21	 นี้	 คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่างๆ	 ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้	 เพราะฉะนั้นการฝึกฝนให้ตนเอง 
มีภูมิคุ ้มกันย ่อมส่งผลให้วัยรุ ่นยุคนี้สามารถอยู ่ ในสังคมได ้อย ่างมี 
ความสุขและสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	 	ทักษะชีวิตไม่ใช่เรื่องยากที่วัยรุ่นจะฝึกฝนและพัฒนา	 เพียงแต่ 
เราต้องเชือ่ว่าทกัษะชวีติมปีระโยชน์กบัเรา	 และใช้เวลาในการพฒันาทกัษะ 
ต่างๆ	ให้กลายเป็นจุดแข็ง	และพยายามที่จะใช้ทักษะต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้เราสามารถรับมือกับทุกๆ	สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

ที่มา	
https://www.whiteswanfoundation.org/

https://th.wikihow.com
ภาพประกอบ	erdy

ทักษะชีวิต
ทำาให้เราเป็นวัยรุ่น
ในศตวรรษที่ 21



	 สวัสดีค่ะน้องๆ	 อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้ว	 ต้องเตรียมของขวัญอีกแล้วสิ... 
แล้วของขวัญอะไรนะที่ท�าง่ายๆ	 ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะๆ	 เพื่อซื้ออุปกรณ์และสามารถ 
ใช้งานได้ด้วย	ถ้ายังคิดไม่ออกลองมาท�า “ตะกร้ากระดาษ”	ดูไหมคะ	แค่ใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์เก่ามาตัดแล้วสานตามขั้นตอน	 เท่านี้น้องๆ	 ก็จะได้ตะกร้าลายสวยๆ	 ไว้
แจกเป็นของขวัญวันปีใหม่หรือจะท�าไว้ขายก็ได้นะคะ	
อปุกรณ์

กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
ไม้หนบีผ้า
กรรไกร	คัตเตอร์
เชอืก	
กาว

งานเล็กๆ สร้างรายได้

	 				ตะกร้ากระดาษ
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1

วธิทีำา
เริม่ต้นจากการเตรียมกระดาษ	 โดยการ
ตดักระดาษเป็นเส้นยาวตามความยาว
ของกระดาษ	จ�านวน	20	 เส้น	แต่ละ
เส้นกว้าง	 2	 นิว้	 (ยิง่กระดาษยาวเท่าไร	 
เราก็จะได้ตะกร้าใหญ่เท่านั้น)	พับครึ่ง
กระดาษเพ่ือให้มีความหนามากขึ้น	 
ยิ่งพับหลายทบก็จะท�าให้ตะกร้าเรา 
แขง็แรงมากขึน้เท่านัน้
ขัน้ต่อมาเป็นการสานทศิทางละ	10	เส้น 
ซ้อนทบัสลบักนั	ขึน้ลง	ตามภาพ	

1

2

2
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ใช้เชือกร้อยแถบกระดาษในส่วนก้น 
ตะกร้า ไขว้ขึน้ลงทัง้บนและล่างของแถบ 
กระดาษแต่ละเส้นทั้ง	4	ด้าน
เริ่มสานในส่วนด้านข้าง โดยจับแถบ
กระดาษคู่กลางสานกันและสลับต่อ 
ไปเร่ือยๆ	จนได้ความสงูท่ีต้องการหรอื 
จนกว่ากระดาษจะหมด
เมือ่ได้ความสงูทีต้่องการ	 เอาไม้หนบีผ้า
ยึดไว	้เพื่อไม่ให้หลุดก่อนที่จะพับสอด
เกบ็ปลาย
เกบ็ขอบให้เรียบร้อย	สอดปลายพบัลง 
ด้านใน		
ถ้าด้านล่างมีรูให้จัดแต่งขยับแถบ
กระดาษให้ได้แนวสวยงาม	เมื่อจัด
แต่งเสรจ็แล้วให้ตดัชายกระดาษทีเ่กนิ 
ออกเพื่อความสวยงาม
เพือ่ให้ก้นตะกร้าแบนราบ	 สามารถใช้ 
ของหนักๆ	 วางทับสัก	 2-3	 ชั่วโมง 
เท่านี้เราก็จะได้ตะกร้ากระดาษลาย
สวยๆ	แล้วค่ะ	

						ตะกร้า	1	ใบใช้เวลาท�าประมาณ	3	ชัว่โมง	

ทีม่า	https://www.iurban.in.th/diy/diy-
weave-a-map-basket

3

4

5

6

7

8

2

3 4

5 6

7 8
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

สถานทีท่ำางาน
	 สามารถท�างานได้ทั้งที่โรงเรียนแพทย์	 ซึ่งจะต้องสอน 
นักศึกษาแพทย์ด้วย	นอกจากการสอนแล้ว	 จิตแพทย์ต้องตรวจ 
ผูป่้วยนอก	ทีเ่รยีกว่าOPD	(Out	Patient	Department)	ประมาณ	12	ชัว่โมง
ต่อสปัดาห์และดแูลคนไข้ในโรงพยาบาลที่มีภาวะจิตเวช	 เช่น	 คนไข้
ที่นอนโรงพยาบาลมานานอาจมีภาวะซึมเศร้า	 หรือคนไข้ที่บ่นว่า 
ไม่อยากมชีวีติอยู	่คนไข้ทีน่อนอยูแ่ล้วมภีาวะสับสน	กระวนกระวาย 
จะปีนลุกออกจากเตียง			งานอีกส่วนของการอยู่โรงเรียนแพทย์คือ 
งานวจัิย	 การประเมนิคณุภาพ	 การจดัการเรยีนการสอนด้านการศกึษา 
  
จิตแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไป	 ลักษณะการท�างานจะคล้ายกบั 
จติแพทย์ในโรงเรยีนแพทย์	แต่อาจมกีารตรวจผูป่้วยนอกค่อนข้างเยอะกว่า 
ปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วไปอาจจะยังไม่มีแผนกจิตเวชเนื่องจาก 
เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนแพทย์	ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาล 
ในจงัหวดัหวัเมอืงภมิูภาคต่างๆ	 จงึจะมแีผนกนี	้ เช่น	 โรงพยาบาล 
จติเวชนครสวรรค์	 โรงพยาบาลจติเวชสรุาษฎร์ธาน	ี โรงพยาบาล 
จิตเวชเชียงใหม่	เป็นต้น

จติแพทย์ทีอ่ยูใ่นโรงพยาบาลจติเวชทีเ่ป็นศนูย์	 เช่น	 โรงพยาบาล
สมเดจ็เจ้าพระยา	 โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น	 โรงพยาบาลจติเวช
นครสวรรค์	 งานหลักคืองานบริการตรวจคนไข้นอกและดูแล 
คนไข้ในโรงพยาบาล

	 โรคทางจิตเวชเป็นโรคทีก่ว้างมาก	 ถ้าแบ่งตามเกณฑ์การ
วินิจฉัยที่เป็นพื้นฐานของทางจิตเวชจะแบ่งได้หลายหมวดหมู	่ แต่
โรคที่มักจะพบบ่อย	คือผู้มีความผิดปกติของการรับรู้	เช่น	หูแว่ว	
เหน็ภาพหลอน	 หวาดระแวง	 และไม่ได้อยูใ่นโลกของความเป็นจริง	
เรียกว่าโรคทางจิตเภท	 เป็นความผิดปกติของสารสื่อประสาท 
ในสมอง	 โรคนีอั้ตราส่วนท่ีเกดิขึน้ค่อนข้างเยอะ	 และเป็นโรคทีเ่กิด
ในคนท่ัวไปได้เยอะมาก		

	 อีกโรคที่จะพบบ่อยๆ	 คือโรคซึมเศร้า	 เป็นความ 
ผดิปกตขิองอารมณ์ทีเ่บือ่หน่าย	 ท้อแท้	 เป็นอยูต่ลอดทัง้วนั	 ทกุวนั	 
ไม่ได้หมายความว่าแค่ท�าข้อสอบไม่ได้	 ก�าลงัจะสอบ	 หรอืก�าลงัจะ
เปิดเทอมแล้วเบื่อ	ไม่อยากไปเรียน	แต่หมายถึงเมื่อเป็นแล้ว	เป็น 
ติดต่อกันตลอดอย่างน้อย	 2	 อาทิตย์	 จนท�าให้เบ่ืออาหาร 
ไม่ยอมกิน	 นอนไม่หลับ	 ว่างเมื่อไหร่ก็กังวลเรื่องที่ก�าลังคิดอยู่ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน		และยังมีจิตเวชสารเสพติด	 
ยาบ้า		กัญชา	และสุรา	

	 โรคสมาธสิัน้	 ออทสิตกิ	 หรอือาการอืน่ๆ	 ทีม่พีฤตกิรรม 
ก้าวร้าว	 ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่	 เหล่านี้ก็จะพบได้เช่นกันในจิตเวชเด็ก 
และวัยรุ่น	 อาการวิตกกังวล	 คิดถึงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
กงัวลไปทกุอย่างจนท�าให้ไม่มคีวามสขุในการใช้ชวีติหรอืในการท�างาน 
หรือมากจนกระทั่งกังวลว่าเดนิทางโดยรถแล้วรถจะคว�า่หรอืเปล่า 
จงึเล่ียงโดยการไม่เดนิทางโดยรถ	 และเรือ่งภาวะของการท�าร้ายตวัเอง 
หรือการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่จิตแพทย์พบบ่อย	 โรคสมองเสื่อม 
หรอือัลไซเมอร์ในผูส้งูอาย	ุ มอีาการหแูว่ว	 เหน็ภาพหลอน	 และมอีาการ
ทางประสาท	
 

ประเภทของผูใ้ช้บรกิาร
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บคุลกิของคนทีเ่หมาะจะทำาอาชพีนี้ 

	 ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะมองว่าจิตแพทย์ต้องพูดคุยเก่ง	
ใจเยน็	 สร้างสมัพันธ์ได้ด	ี แต่ในความจรงิแล้วไม่จ�าเป็น	 ไม่ว่าเราจะ 
เป็นคนพดูเก่ง	 หรอืไม่ชอบพดู	 สร้างสมัพันธ์เก่งหรอืไม่กต็าม	 เวลา 
เข้ามาเรยีนเป็นจติแพทย์	 ผูเ้รยีนจะรูเ้องว่าสถานการณ์ไหนทีค่วรพูด	
สถานการณ์ไหนไม่ควรพดู	 สร้างสมัพนัธ์ได้หรอืไม่ได้	 ทกัษะจะ 
เปลีย่นไปเอง	 แต่ไม่ได้เปลีย่นบคุลกิของผูเ้รยีน	 จติแพทย์บางคน 
เป็นหมอทีเ่งียบ	 มโีลกส่วนตวัสงู	 แต่เขาสามารถเป็นจติแพทย์ 
ทีด่ไีด้	เพราะเขารูว่้าเมือ่ไหร่ทีค่วรพดู	เมือ่ไหร่ไม่ควรพดู	ส�าคญัมาก 
คอืต้องรกัทีจ่ะเป็นจติแพทย์	จติแพทย์ทีด่ต้ีองฟังเยอะ	ฟังแล้วคดิ	 
แล้วสะท้อนกลบัไปผ่านค�าพดูเป็นหลกั	 แต่ในแง่ของการรกัษา 
คนไข้	 นอกจากสิ่งที่ต้องท�าข้างต้นแล้วยังมีเรื่องของยาซ่ึง 
มคีวามส�าคญัเช่นกนั	
 

อาชพีนีต้้องทำางานร่วมกบัอาชพี/ตำาแหน่งงานใดบ้าง
	 ท�างานร่วมกับทีมสหสาขา	 คือ	 พยาบาลจิตเวช	 
นักสังคมสงเคราะห์	 นักจิตวิทยา	 	 เพราะเป็นการท�างาน 
แบบบูรณาการ	จิตแพทย์ดูแลด้านการรักษา	การท�าจติบ�าบดั	
แต่ในเรื่องของการอ�านวยความสะดวก	 ติดต่อญาติ	 หาที่อยู่ 
ให้กับคนทีไ่ม่มทีีพ่ึง่	 หรอืจะเป็นด้านกฎหมายต้องให้นกัสงัคม- 
สงเคราะห์เข้ามาช่วยดแูล	

ความท้าทายของงาน 
	 โรคทางจติเวชแตกต่างจากโรคทางกายอืน่ๆ	 จติแพทย์ 
จะบอกคนไข้ว ่าเป็นอะไร	 โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยและ
ประสบการณ์ของแพทย์ในการวินิจฉัยว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็น
โรคในกลุ่มใด	 เพราะฉะนั้นจิตแพทย์ต้องตีความจากอาการ 
ที่คนไข้แสดงออก	 การแต่งตวั	 รปูร่างหน้าตา	 กลิน่	 ลกัษณะ 
เวลาพูด	 พูดเรื่องใดแล้วเขาร้องไห้	 หรือเขามีความคิดอะไร	
เนือ้หาค�าพดู	 เวลาพูดเขามคีวามระเเวงไหม	ความระแวงถงึข้ัน
หลงผิดหรือเปล่า	ซึ่งสิ่งนี้คือความท้าทายของจิตแพทย์เพราะ 
ไม่มีเครื่องมือใดสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าคนไข้ป่วยด้วยโรค
อะไร	 ไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ผิดปกติแบบนี้ต้องเป็นโรคใด 
โรคหนึ่งแน่นอน	 แต่ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าคนไข้น่าจะมีความ 
ผิดปกติในกลุ่มไหนจะได้ให้ยาเพื่อลดความผิดปกติของเขาได้			

	 โรคจติเวชเป็นโรคทีต้่องรกัษากนัในระยะยาว	 ไม่เหมอืน 
ไข้หวัดทีม่าพบครัง้เดียว	 ไม่หายค่อยกลบัมาใหม่	 โรคทางจติเวช
เกือบทุกโรคต้องมีการนัด	เพื่อดูว่าหลังจากที่ให้ยาไปแล้วเป็น 
อย่างไร	บางรายอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นสิบๆ	ปี	
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	 วิศวกรเครื่องกลมีหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรและ 
รับผิดชอบในการดูแลเครื่องจักรการผลิตให้ด�าเนินได้อย่างปกต	ิ
เช่น	โรงงานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	ของกินของใช้ประจ�าวัน 
วิศวกรเครื่องกลจะดูแล	 ควบคุมการผลิต	 ให้ผลิตสินค้าออกมา 
ถูกต้อง	บางโรงงานตารางงานท�างานตลอด	24	ชั่วโมง	ท�าอย่างไร
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการผลิต	 ท�าอย่างไรให้สินค้า 
ไม่ผสมหรือบรรจุผิด

	 อีกสายงานหนึ่งของวิศวกรเครื่องกลคืองานออกแบบ 
เป็น	Design	Engineering	เช่น	โรงงานสายการผลติรถยนต์	บทบาท 
ของวศิวกรเครือ่งกล	คอืการออกแบบ	เช่น	จะออกแบบให้ไฟหน้ารถ 
หน้าตาเป็นอย่างไร	 พื้น	 หลังคา	 โครงรถ	 กระจกควรจะเป็น 
รปูแบบไหน	 นอกจากนีย้งัมวีศิวกรเครือ่งกลบางส่วนทีท่�างานอยูก่บั 
โรงงานที่ผลิตเครื่องจักรให้กับโรงงานอื่นๆ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คือ	 การออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้ได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าที่สั่งผลิตเครื่องจักรนั้นๆ	

	 หากเป็นวศิวกรเครือ่งกลทีอ่ยูใ่นโรงงานผลติเครือ่งจกัร 
จะเริ่มต้นด้วยการรับโจทย์และความต้องการจากลกูค้ามาก่อนว่า 
เขาต้องการให้ผลติเคร่ืองจกัรแบบไหน	 จากนัน้วศิวกรเครือ่งกลจะ 
เริ่มออกแบบหน้าตาของเครื่องจักร	 ขนาด	 	 และต้องสามารถน�า
เครื่องจักรนั้นไปใช้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ		นอกจาก
การออกแบบแล้วยังมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบ
เครื่องจักรชิ้นนั้น	 	 	

	 ส่วนวศิวกรเครือ่งกลในฝ่ายโรงงานผลติสนิค้า	ท�าหน้าที่ 
ออกแบบสินค้า	ออกแบบการผลิต			หาอุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้ผลิต	 
ซึง่เป็นการประสานงานกบับรษิทัคู่ค้าต่างๆ	 ทีเ่สนอสนิค้าของตวัเอง 
เข้ามาขาย	จากนัน้กค็วบคุมการผลติให้เป็นไปตามทีเ่ราออกแบบไว้ 

 
	 วิศวกรไฟฟ้าถือเป็นอาชีพที่ต้องท�างานร่วมกับวิศวกร
เครื่องกลเป็นหลัก	 โดยจะมีการประสานงานกันว่าวิศวกร
เครื่องกลไปดูแลส่วนของกลไก	วิศวกรไฟฟ้าจะดูแลสายไฟที่อยู่
ข้างใน	วิศวกรคอมพิวเตอร์ดูแลเร่ืองซอฟแวร์ว่าจะท�าอย่างไร 
ให้เครื่องจักรเคลื่อนไหวและท�างานได้ในสิ่งที่ต้องการ
 
	 สรปุคอื	 วศิวกรเครือ่งกลมหีน้าทีใ่นการเขยีนแบบ	 วศิวกรไฟฟ้า 
ดูแลเรื่องไฟทั้งหมด		วิศวกรคอมพิวเตอร์ดูแลเรื่องการควบคุมให้
เครื่องจักรท�างาน	

สิง่ทีอ่าชพีนีต้้องทำาเป้าหมายของอาชพี

อาชพีทีต้่องทำางานร่วมกนั
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	 ในทุกๆ	โรงงานจะมีวิศวกรเครื่องกล	ทั้งโรงงานที่รับ 
ผลิตเครื่องจักรและโรงงานที่ผลิตสินค้า	 ตั้งแต่โรงงานรถยนต ์
ไปจนถึงโรงงานผลิตของใช้ประจ�าวัน	 นอกจากนี้ยังมีบริษัท 
ทีน่�าเข้าและขายชิน้ส่วนเคร่ืองจกัร	 ซึง่ต้องการวิศวกรเคร่ืองกล 
เข้าไปท�างานในฐานะเซลล์เพื่อติดต่อกับลูกค้าในโรงงานต่างๆ

	 ระยะเวลาการท�างาน	8	ชัว่โมง	ตัง้แต่	8.00	น.	–	17.00	น. 
หรือ	9.00	น.	–	18.00	น.ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท	แต่บางครั้ง 
อาจจะมกีารให้ท�างานเกนิเวลา	 (OT)	 เนือ่งจากภาระงานของ 
วิศวกรเครื่องกลจะถูกก�าหนดโดยเวลาการท�างานของโปรเจค 
นั้นๆ	ท�าให้บางครั้งต้องท�างาน	10	ชั่วโมง	ถึง	14	ชั่วโมงต่อวัน 
เพื่อให้งานส�าเร็จ

	 3		วิชาหลัก	ได้แก่	คณิตศาสตร์	ฟิสิกส์	และเรื่องของ 
การออกแบบ	 เพราะต้องมองภาพให้ได้ว่าเครื่องจักร	 3	 มิติ	 
หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร	ต้องเคลือ่นทีใ่นทศิทางไหน	ท�างาน 
ใช้แรงกดเท่าไหร่	ฯลฯ	ซึ่งจะสอดคล้องกับการออกแบบและ 
ฟิสกิส์	 ภาษาองักฤษก็มคีวามส�าคญั	 เพราะโอกาสทีจ่ะได้ท�างาน 
โปรเจคใหญ่ๆ 	 มกัจะมาจากชาวต่างชาต	ิ หากเราสามารถสื่อสาร 
กบัเขาได้	 เราก็สามารถอธิบายได้ว่าเครือ่งจักรของเราดอีย่างไร 
 

	 คอืความภาคภมูใิจในตวัเองทีเ่ราสามารถผลติเครือ่งจักร 
ที่มีความซับซ้อนออกมาได้		บางคร้ังงานก�าหนดเป็นโจทย์มา 
ท�าให้เราได้แก้ปัญหา	 เป็นโอกาสดีที่ท�าให้เราได้พิสูจน์ตัวเอง 
พิสูจน์ฝีมือ	 ส่วนผลเสยี	 ในบางครัง้การประจ�าอยูต่ามโรงงาน 
บางแห่งจะมีมลพิษอยู ่บ ้างซึ่งเป ็นเรื่องปกติของโรงงาน 
อุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยทันทีแต่ถ้าท�างานนาน 
หลายปีอาจจะมกีารสะสมและส่งผลต่อสขุภาพในระยะยาวได้ 

	 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต			ส่วนจะ 
เริม่จากอะไรกต้็องถามตวัเองก่อนว่าตัวเราอยากจะเป็นวศิวกร 
เครือ่งกลทีไ่หน	 ถ้าอยากท�างานโรงงาน	 ลองหาข้อมลูบรษิทัใหญ่ๆ 
ดูว่าบริษัทนั้นท�างานอย่างไร	 ผลิตสินค้าอะไร	 ซึ่งสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้สะดวก	

สถานทีท่ำางาน

ช่วงเวลาการทำางาน

ทกัษะความสามารถทีต้่องใช้

	 อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก	เพราะ 
หากท�างานให้ลูกค้าไม่ทันจะต้องเสียค่าปรับ		และต้องมีความอดทน 
เพราะบางครั้งงานออกมาไม่ได้ตามที่เราวางไว้หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้	

ความรูพ้ืน้ฐานทีต้่องใช้

คณุค่าของอาชพี

ช่องทางศกึษาความรูเ้พิม่เตมิ



ภ�ษ�อังกฤษไม่ใช่เรื่องย�กแต่กลับกล�ยเป็นคว�มท้�ท�ยชวนให้ค้นคว้� 
สำ�หรับรุ่นพี่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ “พี่เจน ปิยธิดา ภิบาลบุตร” อดีตไกด์นำ�เที่ยวของจังหวัดเชียงร�ย  

วันนี้พี่เจนชัดเจนในคว�มฝันของตัวเองและรู้ว่�ตัวเองต้องก�รจะทำ�อะไรในอน�คต พี่เจนบอกว�่
ที่เก่งภ�ษ�อังกฤษได้ในวันนี้ล้วนม�จ�กคว�มผิดพล�ดในอดีต

เก่งภาษาอังกฤษได้
จากความผิดพลาด 

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย
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            ตอนนี้เรียนที่ไหน และเพราะอะไรจึงเรียนด้านภาษาอังกฤษคะ?
	 	 	 	 	 	 	 พี่เรียนอยู่ที่ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	 สาขาภาษาอังกฤษ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ปี	 1	 สาเหตุที่ 
	 	 เลอืกเรยีนสาขาภาษาองักฤษเพราะชอบการฟัง	พดู	 อ่าน	 เขยีนภาษาองักฤษ		พีเ่ป็นคนชอบพดู	ชอบเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	 เวลาเจอกบั 
	 	 	 	 	 ชาวต่างชาติเรารู้สึกอยากเข้าไปคุย	 อยากฝึกภาษา	 พอพูดออกไปแล้วเขาเข้าใจ	 ยิ่งดีใจ	 และพี่มองว่าภาษามีความส�าคัญ 
	 	 ในการประกอบอาชีพและมีความจ�าเป็นมากในการท�างาน	 มันท�าให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ได้กว้างขึ้น	 ได้เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
										 และสื่อสารแบบสากลได้	พี่ตั้งใจตั้งแต่เรียนชั้นประถมว่าจะเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ	เพราะอนาคตอยากเป็นล่าม	อยากท�างาน 
								ในสถานทูต	อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษค่ะ					

   เริ่มฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่คะ?
ชั้นประถมปีที่	 5	ค่ะ	ตอนนั้นสโมสรโรตารีมาเยี่ยมโรงเรียน	ซึ่งมีชาวต่างชาติมาด้วย	พี่ก็เริ่มจากการเข้าไปช่วยเสิร์ฟเครื่องดื่ม	อาหาร	 ได้เริ่มใช้ 
ประโยคสั้นๆ	 ง่ายๆ	 กับชาวต่างชาติ	 มีบางครั้งที่พูดผิดนะคะ	 แต่เขาจะบอกเราและแก้ไขให้	 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ	 เพราะเมื่อเรามี
โอกาสที่จะต้องพูดประโยคนั้นอีก	เราจะพูดได้ถูกต้อง			ยิ่งเราพูดผิดมากเท่าไหร่	เราจะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นค่ะ							

มีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เข้าใจและสนุกไปกับการเรียนคะ?
ต้องเปิดใจรับค่ะ	 ตอนเรียนชั้นมัธยมปลาย	 พี่ก็ไม่ได้เรียนสายภาษานะคะ	 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	 เพราะค่านิยมที่เชื่อว่า 
แผนการเรยีนนีท้�างานได้หลากหลายกว่า	ทัง้ๆ		ทีพ่ีเ่องไม่เก่งทัง้วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	จงึต้องตัง้ใจเรยีนในห้องเรยีน			ต้องเปิดใจรับสิง่ทีไ่ม่ชอบ 
ให้ได้	เพราะเราได้เลือกแล้ว
  
ถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี	ต้องกล้าพูด	ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	พี่ใช้วิธีดูภาพยนตร์ฝรั่งที่ใช้เสียงภาษาอังกฤษค่ะ	จดค�าศัพท์ใหม่ๆ 
ใส่สมุดแล้วเปิดหาความหมาย	 วิธีนี้ช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น	 และต้องกล้าที่จะถาม	 ฝรั่งเขาพร้อมที่จะเข้าใจเราเสมอและพร้อม 
ที่จะแก้ไขประโยคหรือค�าที่ถูกต้องให้	เหมือนกับเวลาเราสอนภาษาไทยให้ฝรั่ง	แรกๆ	เขาก็พูดผิดๆ	ถูกๆ	เหมือนกัน

อีกสิ่งที่จะช่วยพัฒนาเราได้	 พี่เชื่อว่าถ้าเราอยากพูดอีกภาษาได้	 เราต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษานั้น	 พี่พยายามคุยกับ
เพื่อนที่เก่งภาษา	และที่เป็นการฝึกที่ดีที่สุดของพี่คือการได้เป็นไกด์ท้องถิ่นค่ะ	

การเป็นไกด์ช่วยให้เราเรียนรู้อะไรบ้างคะ?  
พี่เริ่มเป็นไกด์ท้องถิ่นตอนชั้นมัธยมปีที่	 3	 เริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ	 ของอ�าเภอเชียงแสนเป็นภาษาไทยก่อน	 จากนั้นจึงเรียนรู ้
เป็นภาษาอังกฤษ	 พี่เป็นไกด์ในสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญๆ	 เช่น	 วัด	 โบราณสถานต่างๆ	 การเป็นไกด์ท�าให้พี่ได้เจอนักท่องเที่ยวหลากหลายชาต ิ
ได้เรียนรู ้ส�าเนียงการพูด	 ซึ่งแต่ละชาติจะออกเสียงไม่เหมือนกัน	 ได้ใช้ค�าศัพท์ใหม่ๆ	 มันท�าให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นและดีขึ้น 
ที่ประทับใจมากที่สุดคือเคยบอกทางชาวต่างชาติจากประเทศเนเธอร์แลนด	์ ตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็เข้าใจ	 สุดท้ายเขาให้พวงกุญแจ 
ไว้เป็นที่ระลึก	 พี่ยังเก็บอยู่จนถึงทุกวันนี้	 ความสุขจากการท�าความดีที่เราไม่ได้คาดหวังผล	 แต่เมื่อเราได้รับบางอย่างกลับมา	 มันท�าให้หัวใจ 
เราพองโตมีความสุข	

อยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์บ้างคะ?
อยากให้น้องๆ	หาสิ่งที่รักให้เจอแล้วลงมือท�าให้เต็มที่	ไขว่คว้าสิ่งนั้นให้สุดๆ 
ไปเลยค่ะ	ลงมอืท�าด้วยความรกัและเตม็ใจทีจ่ะท�า	แล้วผลมนัจะออกมาด	ีอาจจะ 
มีข้อผิดพลาดบ้างแต่เม่ือเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเคย 
ผิดพลาดท�าให้เราดีขึ้นกว่าเดิม	เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้	เราจะโตขึ้น	
ก้าวหน้าขึ้น	และเราจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้...สู้ๆ	นะคะน้องๆ					
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โครงการดีๆโครงการดีๆ

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 8

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

The 8
th

 White Elephant Art Award  

By Thai Beverage Public Company Limited

รื่นเริง เถลิงศก

บริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม 
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งท่ี 8 หัวข้อ “ร่ืนเริง เถลิงศก”  
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า	3,950,000	บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พ�านักอยู่ในประเทศไทย	 ไม่จ�ากัด
สัญชาติหรือภูมิล�าเนา

ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม	ประติมากรรม	ภาพพิมพ์	และสื่อผสม	ไม่จ�ากัดเทคนิคและวัสด ุ

การส่งผลงาน
•		ส่งผลงานระหว่างวันที่	1	-	2	มีนาคม	2562	เวลา	10.00	-	18.00	น.	
•	 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์	 ต้องประทับตราวันที่ส ่งภายในวันที ่
		25	กุมภาพันธ์	2562	และส่งถึง
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น	1	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939	ถ.พระรามที่	1	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กทม.	

ติดต่อสอบถาม
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล	(ผู้ด�าเนินงาน)
หมายเลข:	0-2422-2092
แฟกซ์:	0-2422-2091
อังคาร	-	เสาร์	10.30	-	19.00	น.
อาทิตย์	10.30	-	17.30	น.	
อีเมล:	ardelgallery@gmail.com
เฟซบุ๊ก:	ศิลปกรรมช้างเผือก
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โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

The 8
th

 White Elephant Art Award  

By Thai Beverage Public Company Limited

รื่นเริง เถลิงศก
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ประเภทการประกวด
1.	กวีนิพนธ์
2.	การ์ตูน
3.	นวนิยาย
4.	รวมเรื่องสั้น
5.	วรรณกรรมส�าหรับเยาวชน
6.	สารคดี	(ทั่วไป)
7.	รางวัล	“นักเขียนรุ่นเยาว์”	แบ่งเป็น

•	กวีนิพนธ์
•	การ์ตูน
•	นวนิยายขนาดสั้น
•	รวมเรื่องสั้น

กำาหนดระยะเวลา
•	ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่พฤศจิกายน	2561 
	-	กุมภาพันธ	์2562 
•	ประกาศผลในเดือนกรกฎาคม	2562
•	มอบรางวัลเดือนสิงหาคม	2562

ติดต่อสอบถาม
•	โทรศัทพ์	:	02-071-2902	-	3
•	Facebook	:	เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

บรษัิท	ซพี	ีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกบักระทรวงศกึษาธิการส�านกั 
การศกึษา	 กรงุเทพมหานคร	 และหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ	
ขอเชิญผู้สนใจ	 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล 
“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2562	ชิงโล่พระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพร้อมเงินรางวัล 



น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องกมลพัชร	ทรงเจริญกุล
น้องกาญจนา	ทรหาร
น้องจันทิรา	ฐิติศักดิ์เสรี
น้องจีราวัฒน	์สมเป็ง	
น้องณัฐธิดา	บุญมา
น้องณัฐธิดา	วิริยะสิทธิกุล

น้องธนพนธ์	มณีค�า
น้องธวัฒชัย	ตะนานาต
น้องนัสรีน	บุญเสน
น้องนิภา	แซ่โซ้ง
น้องปรเมษฐ์		คงเหมือน	
น้องผกามาศ	บัวผัด

น้องพรรณพิรีย์	มหาวงศ์
น้องพัชรีภรณ์	ภัทรเรืองเมธา	
น้องมลิวรรณ	มานพพงษ์
น้องโยษิตา	กลิ่นด้วง
น้องวรรณวิสา	กลางเนิน
น้องวสันต์	นาใจ
น้องวรินธร	บุญทัน

น้องวิภาวี	แซ่ใช้
น้องสุภาพร	ปินะกะตา
น้องสุวรรณี	เขียวสด
น้องเสาวลักษณ์	นาคสุข
น้องโสมสุดา	สุขันธ์
น้องอติกานต์	หนอนไม้
น้องอมิตา	ทาทิพย์
น้องอังคณา	ลาหับ
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	 พบกับเกมสนุกๆ	คลายเครียดกันอีกแล้วนะคะน้องๆ	ฉบับนี้พี่บุ ๋มชวนน้องๆ	คิด	ว่าหากน้องๆ ตกอยู่ในสถานการณ์
เหล่านี้ น้องๆ จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร	 ค�าตอบไม่มีถูกหรือผิดนะคะ	 จะเขียนลงในหน้านี้แล้วตัดส่งมา	 หรือจะเขียน 
ใส่กระดาษ	 หรือจะถ่ายรูปส่งมาก็ได้ค่ะ	 ส่งค�าตอบมาให้พ่ีบุ๋มได้ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือ inbox หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhanafoundation 
ภายใน 20 พฤศจิกายน 2561		พี่บุ ๋มมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะ
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................

                สถานการณ์              วิธีแก้ปัญหาของฉัน...

ต้องเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งใน	2	วิชาที่ชอบ

ในกลุ่มท�าโครงงาน	มีเพื่อนท่ีเราไม่ชอบร่วมกลุ่มด้วย

รู้สึกเครียดมากก่อนออกไปน�าเสนอรายงานหน้าชั้น

ต้องดูแลรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจาก
ต่างประเทศและเราเองยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ

มักจะเป็นคนขี้โมโห	ใครท�าอะไรไม่ถูกใจมักจะโกรธ

ไม่รู ้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

วิชาลูกเสือ	ครูสั่งให้ก่อกองไฟแต่ห้ามใช้ไม้ขีด

เราแพ้การแข่งขันให้กับคู่แข่งที่เรามั่นใจว่า
เราเอาชนะได้แน่นอน

เลือกเรียนวิชาท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดได้



 พี่บุ๋มท้าลอง 
 
 น้องๆ	 ลองเตมิสุภาษติไทยด้านล่างนีใ้ห้เป็นประโยคทีส่มบรูณ์ และลองดสูว่ิาสุภาษติแต่ละข้อตรงกบัทักษะชวีติหรอืขาดทกัษะชีวติ 
ใดบ้าง (ศึกษาทักษะชีวิตได้ในหน้า 20 - 21) ใครส่งคำาตอบมาภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้	 พี่บุ๋มมีของที่ระลึกมอบให้นะจ๊ะ...	 
ส่งค�าตอบมาให้พี่บุ๋มโดยเขียนลงในหน้านี้แล้วตัดส่งมาหรือเขียนใส่กระดาษส่งมาที่	 มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhanafoundation ก็ได้ค่ะ... 
มาร่วมสนุกกันนะคะ			

ชื่อ	–	นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................

1.	ช้า	__ช้า__	ได้พร้า___เล่ม___งาม	 	
2.	ปาก_______ตีน_________	
3.	ตี_____		______คราด	 	 	 	
4.	กว่า_____จะสุก_____ก็_____	 	 	
5.	คบ_____ให้ดู_____ซื้อ_____ให้ดู______	
6.	ขวาน_______ซาก	 	 	
7.	ตี_______ก่อนไข้	 	
8.	เอาใจ_______มาใส่_______เรา	 	
9.	เรียนผูก________เรียนแก้	 	 	
    

ตรงกับทักษะชีวิต	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ขาดทักษะชีวิต........................................................................
ขาดทักษะชีวิต........................................................................
ตรงกับทักษะชีวิต....................................................................	
ตรงกับทักษะชีวิต....................................................................	
ขาดทักษะชีวิต........................................................................
ขาดทักษะชีวิต........................................................................
ตรงกับทักษะชีวิต...................................................................	
ตรงกับทักษะชีวิต...................................................................	
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หน้า 39 มีกิจกรรม 
ให้น้องๆ ร่วมสนุกอีกนะคะ



ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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เทศกาล	“ท�าดีหวังผล”	

เมื่อวันที	่13-16	กันยายนที่ผ่านมา	มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เข้าร่วมงาน
เทศกาล	“ทำาดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา”	ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
	งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับการแก้ปัญหาสังคมด้วยการน�าเสนอช่องทาง
หรือแนะน�าเครื่องมือ	กลไกการแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ	พร้อมกับ

ขยายผลความร่วมมือ		เพื่อยืนยันในคุณค่าของพลังพลเมืองว่า	
ทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ
 Active Citizenship  ร่วมแก้ปัญหาสังคมได้ในบทบาทต่างๆ 

ภายใต้แคมเปญ “Limited Education เพื่อเปลี่ยนการศึกษาไทย 
ให้เป็นของ (ไม่) ลิมิเต็ด” 

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีภาคสังคมโดยเครือข่ายองค์กรเพื่อ
การศึกษาในนาม	“ร้อยพลังการศึกษา”	และภาคธุรกิจ	ได้แก่	
Club	21,	CP-Meiji,	โฮมมี่,	Loveis,	Mola,	ไฟ-ฟ้า	โดย	TMB,

	After	You,	B2S,	Casa	Lapin,	Guss	Damn	Good,	
Pancake	Cafe,	PIL	Metro	Bus,	Raya	Heritage,	และ	

99	Rest	Backyard	Cafe,	ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รุ่นลิมิเต็ด	เพื่อระดมทุนให้กับโครงการ	

และได้รับความร่วมมือจาก	Greyhound	Original	แฟชั่นแบรนด์ไทย
สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการศึกษาที่ถูกจ�ากัด 

ผ่านลายมือเด็กๆ	ชั้นมัธยมที่สะกดผิดบนเสื้อยืด	Greyhound	 
รุ่น	Limited	Education	โดยได้รับการสนับสนุนและมีผู้ร่วมบริจาค	

ซึ่งเงินจ�านวนที่ได้รับบริจาคนั้นจะมอบให้กับโครงการร้อยพลัง
การศึกษา	เพื่อน�าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนขาดโอกาส

ผ่านเครื่องมือต่างๆ	51	โรงเรียน	ใน	25	จังหวัด
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ภายในพาวิลเลียนการศึกษายังมีอีกกิจกรรมที่ทุกคน	ทุกเพศ	ทุกวัย	
สามารถร่วมสนุกได้ง่าย	ก็คือ	การโหวตด้วยการขีดค�าตอบที่ตรง

กับตัวเองมากที่สุด	ซึ่งเราได้ตั้งค�าถามเอาไว	้4	ค�าถาม	เช่น	คุณจ่าย
ค่าอาหารมื้อล่าสุดไปกี่บาท	จากสถิติที่ทุกคนมาช่วยกันโหวตนั้น	

ท�าให้เห็นว่าอาหารต่อมื้อที่เราจ่ายไป	คือ	100	-	300	บาท	
แต่จากสถิติค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไทย

ในโรงเรียนขาดโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนต่อมื้อ	คือ	20	บาทเท่านั้น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการสนใจอย่างมากเช่นเดียวกัน	คือ	
การถ่ายรูปในห้องเรียนไม่ปกติกับกรอบรูปโพลาลอยด์ที่หาก
แชร์ออกไปแล้วจะมีรูปของเราเองและในกรอบรูปนั้นก็จะมีค�า

ที่สะกดผิด	เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการศึกษาไทย 
เรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได	้จากแคมเปญ	Limited	Education	
เพื่อบอกต่อให้เพื่อนๆ	ของเราใน	Facebook	ให้มาช่วยกันเปลี่ยน

การศึกษาไทยกันเถอะ	เพราะไม่ใช่พวกเขาติดค�าศัพท์โซเชียล	
ไม่ใช่พวกเขาเรียนไม่เก่ง

แต่เพราะความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษาที่ท�าให้พวกเขาไม่สามารถ
อ่านออกเขียนได้	และระบบการศึกษาพัฒนาเพียงคนเก่ง	เมื่อถูก

ละเลยยิ่งท�าให้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถูกแก้ไขและยังคงสะสม
ฝังรากลึกลงไปจนท�าให้โอกาสของเด็กๆ	ที่ควรจะได้รับการพัฒนา

	ไม่ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นปัญหาของสังคม
  

มลูนธิยิวุพฒัน์ขอขอบคณุบคุคล	องค์กร	และภาคธุรกจิต่างๆ	ทีร่่วมกนั 
ลดความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้รับ

การศึกษาที่เท่าเทียมค่ะ	



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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คณุกนกพร	มัน่ถิน่
คณุกนกพร	วนัทอง
คณุกมลทรรศน์		ฉนัจรานวุฒัน์
คณุกมลทพิย์	ยอดเมอืง
คณุกมลรตัน์		จริะพงศ์วฒันา
คณุกฤษณ์		ลีเ้จรญิ
คณุกฤษณา	ค�าวงัทาใจ
คณุกอล์ฟและคณุเมย์	DCS
คณุกญัญา	ปูเ่ชยีงแดง
คณุกญัธลวีลัย์	ช่วยบญุ
คณุกลัยาณ	ี	ปรวินิจิฉยั
คณุกาญจน์	ลนีานนท์
คณุก�าธร		อทุรกัษ์
คณุกติตกิา		บรูะวฒัน์
คณุกติตชิยั	อดุมวจันศกัดิ	์	
คณุกติตพิงศ์	โกฎวิเิชียร
คณุกติตพิงศ์	อนิมปีระเสรฐิ
คณุกติตศิกัดิ	์	เสาวหงษ์
คณุกติศิกัดิ	์	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุเกต	ุDCS
คณุเกรท		DCS
คณุเกศสดุา	ทงัปรดีานนัท์
คณุเกษร		มัง่สงูเนนิ
คณุเกษรอบุล		นิม่มา
คณุเกยีรตศิกัดิ	์	เลาห์เกรกิเกยีรติ
คณุไกรพล	กลุศริิวฒุชิยั
คณุขจรศกัดิ	์บษุราพิทกัษานนท์
คณุขนษิฐา		สาตราภยั
คณุคมกรชิ		นบสวุรรณ
ครอบครวัศรนิทร์วนชิ
คณุครษิฐา		สถริะ
คณุเคีย้งและครอบครวั
คณุแคทลยีา		หอมใจดี
คณุจงรกั		สขุสวุรรณ
คณุจณญัญา	เมฆวฒันา
คณุจรญิญา		แจ่มแจ้ง
คณุจรยิา		ปิตนิานนท์
คณุจอย
คณุจามรรตัน์		หอวจิติร
คณุจารธุดิา			จนัทรมณี
คณุจารวุรรณ	จ�ารสัพนัธุ์
คณุจนิดารตัน์		ศรไีกร
คณุจรินนัท์	ส�าเภา
คณุจริพงศ์	เกตแุก้ว
คณุจริะพนัธ์	เณรรตัน์
คณุจริาภรณ์		เกยีรติวฒุกิลุ
คณุจรีารกัษ์		ชยัประภา
คณุจกุและครอบครวั
คณุจฑุาทพิย์	แซ่อัง้
คณุจฑุารตัน์	เชือ้บญุจนัทร์
คณุจมุพล	แก้วสกลุ
คณุจรุลีกัษณ์		สธุพีเิชฐภณัฑ์
คณุเจตสภุา	เทีย่งธรรม
คณุเจนวทิย์	วจิติรพนัธ์
คณุเจีย๊บ	Photo	และ	พีอู่
คณุฉววีรรณ	เชาว์ดี
คณุเฉลมิศกัดิ	์	ลนิสงิห์
คณุชญาน์วตั	ปตุระเศรณี
คณุชเนตต	ี	กราพันธุ์
คณุชมพ	ู	สมหนู
คณุชลทั	สขุเกษม
คณุชวลยิา		อนกุลูประชา
คณุชานนท์		ชอบธรรมสกลุ
คณุชงิดวง		กปิลกาญจน์
คณุชติพงศ์	ทะนะแสง
คณุชตุนิาฏ		ศรสีมุะ
คณุชตุมิา	กจิมงคลธรรม
คณุชมุพล	จนัทะลนุ
คณุชเูกยีรต	ิอชัฌาเจรญิสถติ
คณุชชูพี		เอือ้การณ์

คณุเชาว์	อรญัวฒัน์
คณุโชค	DCS
คณุโชคชยั	ธรรมยตุกิาร
คณุซวั	Photo	32
คณุซวิและครอบครวั
คณุฐาปนย์ี	สนิาดโยธารกัษ์
คณุฐติารย์ี	ภคัคะธนะสทิธิ์
คณุณธกร		เนกขมัมะ
คณุณภทัร	นตุสติ
คณุณรงค์		จนัทรมาศ
คณุณฐัชยา		จนัทร์พฒันะ
คณุณฐัร	ีมสีงิห์
คณุดนวุศั	จนัทรรตั
คณุดวงใจ	ศลิป์วไิลเลศิ
คณุดวงทพิย์		เอีย่มรุง่โรจน์
คณุดวงฤทยั			จาตกิวณชิย์
คณุดวงหทยั		กบูกระโทก
คณุด�า	ป้าหน	ูและครอบครวั
คณุด�ารงค์		ทองไพจติร
คณุดษุณ	ี	เสรมิสขุสนั
คณุเดช		ตลุยธญั
คณุเดชชติ	พชิยพาณชิย์
คณุแดง
คณุแดงและคณุนนท์
คณุตฤณ		ณ	อมัพร
คณุต๊ะและครอบครวั		DCS
คณุตัม้	จฬุา
คณุติก๊และน้องพาขวญั
คณุทรงยศ	สาลกัษณ์
คณุทศพร	พทินัโชติ
คณุทศัณาวรรณ			พงศ์กล�า่
คณุทศันนัต์		หงษ์ทอง
คณุทพิย์ภาวรรณ์		จารเมอืง
คณุทพิย์วารลี		พุม่ประเสรฐิ
คณุเทวนิ	จนัต๊ะนุ
คณุเทอดชาต	ิ	ผดงุรตัน์
คณุธณฏัฐา	สทิธเิวชวจิติร
คณุธนนนัท์		มานกีลุ
คณุธนพฒัน์		โสเจยยะ
คณุธนภสศิฐ์		หรูพทิกัษ์
คณุธนวฒัน์		ด่านวานชิกลุ
คณุธนสรรค์		โชตกิะพกุกณะ
คณุธนชัญา	แก้วพารา
คณุธนากร	โตแย้ม
คณุธนดิา	โอฬารกิชาติ
คณุธนสิสรา		พฒันวบิลูย์
คณุธเนศ		โล่ห์สกลุ
คณุธราวฒุ	ิศรธีาราธร
คณุธญัศษิฐ์	วนิจิฉยักลุ
คณุธามน		กะสวีฒัน์
คณุธดิารตัน์	คมข�า
คณุธติพิทัธ์	เจยีมรจุกีลุ
คณุธชีชั	ฉตัรวจิติร
คณุธรีะพล	จฑุาพรพงศ์
คณุนพพล		ลอืก้อง
คณุนพรตัน์	สหนุลิ
คณุนราภร		ปลืม้หมู่
คณุนฤชา		รตันศลิา
คณุนลนิปภา	บวัศรี
คณุนะมน	คณุฝน	คณุจนิ
คณุนนัทพล		ปานฑผลนิ
คณุนนัทพิฒัน์		สรุะชลภมูิ
คณุนารรีตัน์		โพธิไ์พรทอง
คณุนาวนิ		อนิทรสมบตัิ
คณุน�า้ฝน		แก้วกลุธรรม
คณุนชิาภา	สร้อยระย้า
คณุนภิาดา	วาจาจ�าเจรญิ
คณุนภิาภรณ์		ทรพัย์วลิาวรรณ
คณุนศิาชล		สวุรรณทา
คณุนสิรา		แก้วสขุ

คณุนชุ
คณุบงัรีด๊และครอบครวั
คณุบวั
คณุบญุช่วย	พวงล�าเจยีก
คณุบญุธรรม	วงักาใจ
คณุบญุมา	มะกล�า่ทอง
คณุบญุเยน็	ศลีวตักลุ
คณุบญุสม	เนือ่งพลี
คณุบรุนิทร์	กนัตะบตุร
คณุเบญ		ศรเีจรญิชยั
คณุเบญจวรรณ		ชยัเจริญ
คณุเบยีร์และครอบครวั	DCS
คณุแบงค์
คณุปฐมพล		ทัง่กรณ์
คณุประทมุพร			ปรานกูุลสทิธิ์
คณุประนอม	สระทองแหงด็
คณุประมวล		สารารตัน์
คณุประเสรฐิ		ศรบญุทอง
คณุประอรศร	ี	อดุมผล
คณุปราน	ีแสงสทุธจิรติกลุ
คณุปรญิญา		แผนพรหม
คณุปรยิวด	ี	ประจวบเหมาะ
คณุปลา	ร้านแกงใต้
คณุปวรศิ	ประวะสาร
คณุปวรศิา		กนัทะเขยีว
คณุปองเกษม	นาคสวุรรณ
คณุปอและน้องดาว	DCS
คณุปัณณธร	ศลิป์อดุม
คณุปัทมา		เขยีนภกัดี
คณุป่าน	DCS
คณุปารชิาต	ิจรงุจติตานสุนธิ์
คณุปารชิาต	ิบรูณะบญัญตัิ
คณุปิต	ิประสพสม
คณุปิยดา		สขุสมยั
คณุปิยธดิา		ก่อเกยีรตจิตัรุสั
คณุปิยนติย์		ขวญัพลูศรี
คณุปิยวด	ีเพช็รฉาย
คณุปณุยนชุ		ศริกิลุวสุ
คณุเป้	(Precision)
คณุเปรม
คณุเป้ิล	(พชัร)ี
คณุเป๊ียกและครอบครวั		DCS
คณุเป่ียมสขุ	ยบัมนับรบิรูณ์
คณุแป๊ะและคณุนาย
คณุผ่องศร	ีมลูผลารกัษ์
คณุพงศภคั		แนวพานชิ
คณุพงษ์ศกัดิ	์ศริพินัธ์
คณุพจนย์ี		พริณุธนาไพศาล
คณุพนดิา		วงัทพิย์รกัษ์
คณุพนดิา	ใจกล้า
คณุพรทพิย์	บญุนติย์
คณุพรยศ		ปาลไิลยก์
คณุพรรณพชัร	ชลานนท์นวิฒัน์
คณุพรรธภิา		มานะน�าโชค
คณุพรศกัดิ	์สนิคณารกัษ์
คณุพลกฤษณ์	ห้องศลิป์
คณุพลชา	โรจน์เลศิจรรยา
คณุพวงทอง	แย้มศรี
คณุพชั
คณุพชัราภรณ์	คนหาญ
คณุพชัรนิทร์	กจิวรวเิชียร
คณุพชัรนิทร์	สารทอง
คณุพชัร	ี	ศรโีคตร
คณุพชัร	ี	หอวจิติร
คณุพชัร	ีเณรเถาว์
คณุพชัร	ีพนัธ์เลศิ
คณุพฒัน์กลุ	พพิฒัน์ภกัดเีดช
คณุพนัธ์วด	ีนาคอ่วม
คณุพทิกัษ์		สป้ัีนพริง้
คณุพนินัทา		วนาพพิฒัน์
คณุพนิจิ		ดวีรรณ
คณุพศิทุธ์	บษุรานวุงศ์

คณุโศจดิา	ลมิาจริากร
คณุสกาวทพิย์	กจิสกลุ
คณุสดดุ	ีชลติเรอืงกลุ
คณุสนอง	วริยิะอาภาพงศ์
คณุสมคดิ	จริานนัตรตัน์
คณุสมชาย
คณุสมศกัดิ	์	ฉนัทาวรานรุกัษ์
คณุสมศกัดิ	์	บญุญศาสตร์พนัธุ์
คณุสรชยั		ตนัตโยทยั
คณุสนัต์		งามศริเิดช
คณุสนัทดั	เจดิจรรยาพงศ์
คณุสาทติ	สบืสขุ
คณุสายรุง้	ลวิลัย์
คณุสายณัห์		พลหาญ
คณุสาโรจน์	สวุรรณธาราเรอืง
คณุส�าล	ีทนทาน
คณุสขุสนัต์	โตเจรญิววิฒัน์
คณุสขุมุาล	หงษ์สกลุ
คณุสชุาดา		สงัข์ทอง
คณุสชุาดา	เหมประชติชยั
คณุสดุชฎา	แจ่มจนัทร์
คณุสดุา		รตันนนท์
คณุสดุา	นลิวรสกลุ
คณุสทุธเิกยีรต	ิธรีภทัรเวช
คณุสทุธนิ	ี	อนนัตธรุการ
คณุสทุธริกัษ์		เสถยีรภาพอยทุธ์
คณุสทุธสิา	บษุยานนท์
คณุสทุเินือ่ง	สาจนัทร์
คณุสเุทพ
คณุสธุรรม	แก้วสม
คณุสธุา	เหล่าโกเมนย์
คณุสธุตีา		ชณุหรศัมิ์
คณุสนุนัทา		ประชมุฉลาด
คณุสพุตัรา		ใจคง
คณุสพุตัรา		สฆ้ีอง
คณุสพุชิชา		ใต้ครีี
คณุสภุคัและพีเ่ดชา
คณุสภุาพร		แก้วฉดี
คณุสภุาพร	ตัง้วฒันาพรชยั
คณุสรุเชษฐ์	ม่วงมี
คณุสรุเดช	บณุยวฒัน
คณุสรุวฒุ	ิตงุคะรกัษ์
คณุสรุชันศิ		อดุมศกัดิ์
คณุสรุาช	เซที
คณุสรุารกัษ์		น้อยไร่ภมูิ
คณุสรุยิา		ใต้ครีี
คณุสรุยิา		สาตราภยั
คณุสรุยิา	ไสยเกตุ
คณุสรุเิยศ		ชมภู
คณุสรุย์ีรตัน์	จ�าปาทอง
คณุสวุด	ี	นนัตสวุรรณ
คณุสวุรรณา	เชาวะวนชิย์
คณุเสนธปิ	ศรไีพพรรณ
คณุเสาวรส	ธนแูสน
คณุเสาวลกัษณ์		พูจ่นัทร์
คณุเสาวลกัษณ์	กาญจนภมิู
คณุแสงจนัทร์	หมัน่ทองหลาง
คณุโสภาพมิพ์	สมิะกลุธร
คณุหทยัรตัน์		ไพฑรูย์
คณุหน่อยและภรรยา
คณุหนุย่และภรรยา		DCS
คณุหนนูลิ	จนัทร์อดุร
คณุหะรนิ	อปุรา
คณุองอาจ	ศลิอาภรณ์
คณุอดศิกัดิ	์สดุสาว
คณุอดลุย์		จนัทร์โต
คณุอนงค์พร		มโนพเิชฐวฒันา
คณุอนงค์ลกัษณ์	
สถติย์วรกลุ
คณุอนชุติ	น้อยประเสรฐิ
คณุอนรุกัษ์		เกตสุวุรรณ
คณุอนสุรณ์	อปูค�า

คณุพ	ีDCS
คณุพีโ่ม
คณุพรีดา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุพทุธพล	อตชิาดศรสีกลุ
คณุเพญ็ศร	ีเดชติง่เอง
คณุไพชยนต์		วจิารณ์
คณุไพรตัน์	ปานเงนิ
คณุไพรนิ	น้อยเวยีง
คณุฟ่ง	นชุ	และจรูี่
คณุฟิล์ม	อ้อม
คณุภรนิทร์	ตนัตพิกุนนท์
คณุภณัฑริา	รตันนโิรธ
คณุภทัรพล	กลุภริกัษ์
คณุภทัรอร		การะนดั
คณุภาณวุฒัน์		กฤษณาชวูงศ์
คณุภาณวุฒัน์	แสงทอง
คณุภานวุฒัน์		ชลชลาธาร
คณุภารณ	ีประภาศริกิลู
คณุภาวนา		ชรีงั
คณุภาวนิ	ี	โลจนานนท์
คณุภดูศิ		ธนเดชวฒันศรี
คณุมงคล		เชาวน์สขุมุ
คณุมงคล		มาลเีดช
คณุมงคล	หงษ์นาค
คณุมณรีตัน์		บชูา
คณุมณรีตัน์	ป่ินแก้ว
คณุมนญัชยา		ออฤดี
คณุมลทพิย์		นลิผาพงษ์
คณุม๊ะและครอบครวั
คณุมญัจกร		โล่ห์ปีติ
คณุมทั
คณุมาธว	ีแย้มกลิน่พดุ
คณุมารสิา	จงคงคาวฒุิ
คณุมิง่ขวญั		ทรพัย์เหลอืหลาย
คณุเมธาพนัธ์	พลตรี
คณุรชภคั		กจิบ�ารุง
คณุรดาภคั		โหว่สงคราม
คณุรพพีรรณ	ตริยัง่ยนื
คณุระตกิร	กองพัฒน์พาณชิย์
คณุรชันาร	ี	เอมกลาง
คณุรชัน	ี	ทองสว่าง
คณุรชัน	ีด้วงทองกลุ
คณุรชัพงศ์		วฒันศริชิยักลุ
คณุรศัมแีข		ถาวร
คณุรนิ
คณุรุง่นภา	สขุวฒันานกุจิ
คณุรุง่รตัน์	เบญจพฒัมงคล
คณุเรขา		ภญิญสาสน์
คณุเรวด	ีชยัสขุสนัต์
คณุเรยีนและครอบครวั
คณุเรอืงฤทธิ	์	เทยีนแก้ว
คณุลลติา	เกตแุก้ว
คณุลกัษมณ		เตชะสริวิชิยั
คณุวณ	ีบญุกว้าง
คณุวรทัยา	โอบนธิอินนัต์
คณุวลัลภนิทร์	เตพละกลุ
คณุวจิติรา		เจยีรนนัทนา
คณุวชิดา	สตีกะลนิ
คณุวเิชยีร		พงศธร
คณุวนิ	ลิม้ธโนปจยั
คณุวโิรชา	เกดิอ�า่
คณุศรญัญา	ป่ินทอง
คณุศรณัย์	องักรูวรญัญู
คณุศศธิร	ศรปีระเสรฐิ
คณุศศวิมิล	ครองธรรม
คณุศักดิส์ทิธิ	์-	บวัลอย	เทยีนแก้ว	
คณุศนัสนย์ี		มนัจนัดา
คณุศริจินัทรา	ทองธรรมชาติ
คณุศริยิพุา		ศรสีวุรรณ
คณุศริริตัน์		พลอยงาม
คณุศษิฏากร		อสุนัโน
คณุเศรษฐพงศ์		นาคเมธี

ระหว่างวันที	่17	พ.ค.	–	16	ส.ค.	2561	 คณุอนสุษิฐ์		ยางสงู
คณุอโนมา	ศขุสวสัดิ	์ณ	อยธุยา
คณุอภชิาต	ิจรีะพนัธุ์
คณุอภชิาต	ิศาลคิปุต
คณุอภญิรญา		บญุมสูกึ
คณุอภฐิา		เรอืงเดช
คณุอภวินัท์	บากบัน่
คณุอภศิรา		ประสทิธิ์
คณุอมรรตัน์		มหาภาสกร
คณุอรไท	เชวงลกัขณา
คณุอรนาร	ีเอีย่มอทิธพิล
คณุอรปวย์ี		สทีอง
คณุอรพร		ฤทธิจ์นัทร์
คณุอรพนิ	ใจหลกั
คณุอรรถพล	ศรอีนงค์
คณุอรสา		ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรยิา	พฒันาพรหมชยั
คณุอรณุ	ี	อรรคบตุร
คณุอคัรนิทร์	อคัรเกยีรตโิสภณ
คณุอจัร	ี	สงัข์วรรณะ
คณุอญัรตัน์		แดงโสภา
คณุอาตมนิ		โฉมศรี
คณุอานนัท์	หมนิแดง
คณุอาภาภรณ์	สงิหกลุ
และคณุประเสรฐิ	มขุสานต์
คณุอารรีตัน์		ธรีะศรสีมบตัิ
คณุอาวธุ		หอมสร้อย
คณุอ�านวย		พสัดร
คณุอุ	๊แม่นติยา	พีแ่อม
คณุอกุฤษฏ์		สายสทิธิ์
คณุอดุม		ลลีาอดุม
คณุเอกชยั		ใจงาม
คณุเอกลกัษณ์		วรศรี
คณุเอกศกัดิ	์เพชรวภิษูติ
คณุเอกอมุา		เพยีรเกดิสขุ
คณุเอด็	Chula		และเพือ่นๆ
คณุเอมอร		วงษาพาน
คณุเอสและคณุแนท
คณุเอบิ
คณุเอือ้อาร	ี	ออฤดี
คณุโอ๋
KhunFirst	&	Noon
KhunKawita		Euchukanonchai
KhunKeiko	Hori
Mr.Paul	Tsien	Chang
Mr.Pope	Win		Win
Mr.Saw	Khin	Naing
Ms.Claudine	Triolo
กลุ่มธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 
บรษัิท	 ไทยออยล์	 จ�ากัด	 (มหาชน) 
											(ส�านกังานใหญ่)
บรษิทั	พรเีมยีร์	แคปปิตอล		 
									(2000)	จ�ากดั
บรษิทั	พรเีมยีร์	ฟิชชัน่		 
									แคปปิตอล	จ�ากดั
บรษิทั	พรเีมยีร์	รสีอร์ทส์	แอนด์	 
									โฮเทลส์		จ�ากดั
บรษิทั	วซีเีอ	พริน้ท์	จ�ากดั		 
									(ส�านกังานใหญ่)
บรษัิท	สยาม	รเีทล	ดีเวลลอ็ปเม้นท์ 
									จ�ากดั
บรษิทั	อคิาโน่	(ประเทศไทย)	 
									จ�ากดั	(สาขา00004)
บรษิทั	อนิฟินทิ	กรนี	จ�ากดั	 
									(สาขา00001)
ผูปั้น/ผูซ้ือ้	ร้านปันกนั	โดย	 
									มลูนธิยิวุพัฒน์
ร้านโคราช-ปันกนั
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มาทำาแบบทดสอบบุคลิกภาพกันค่ะ 
เพื่อช่วยให้น้องๆ	ทราบว่าบุคลิกของเราเป็นอย่างไร	อาจจะท�าให้เข้าใจตัวเองและค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะ

สามารถเข้าไปทำาแบบทดสอบฟรีได้ที่ 
https://www.16personalities.com/th/แบบทดสอบบุคลิกภาพ

 
ท�าแบบทดสอบแล้วเขียนส่งมานะคะ	ว่า.....

ฉันชื่อ................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................
ฉันมีบุคลิกภาพแบบใด...............................................................................................................
ผลจากแบบทดสอบทีต่รงกับสิ่งที่ฉันเป็นคือ..............................................................................
ผลจากแบบทดสอบทีไ่ม่ตรงกับสิ่งที่ฉันเป็นคือ..........................................................................

ช่องทางในการส่งค�าตอบ	สามารถดูได้จากคอลัมน	์พี่บุ๋มท้าลอง	(หน้า	35)	นะคะ




