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สวัสดีคะ่ น้องๆ อีกไม่กเี่ ดือนก็จะสิน้ ปีอกี แล้ว ทีผ่ า่ นมาน้องๆ ได้ทา� สิง่ ทีต่ งั้ ใจ
ไว้บ้างแล้วหรือยังคะ ถ้ายังไม่ได้ท�า ยังพอมีเวลาค่ะ ขอให้น้องๆ ท�าทุกวันให้ดีที่สุด
ท�าทุกวันให้เต็มที่และพยายามท�าตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะ น้องๆ คงได้
ติดตามข่าวเด็กๆ ทีมหมูป่าอะคาเดมีติดถ�้าเขานางนอนกันใช่ไหมคะ...ดูข่าวแล้วรู้สึก
อย่างไรบ้าง เคยลองนึกดูไหมว่าหากเหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ กับเรา เราจะท�าอย่างไร หรือ
หากเราเป็นโค้ชเอก เราจะแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่างไร...ส�าหรับพี่ พี่คิดว่าทั้งโค้ช
และเด็กๆ ทุกคนได้ใช้ทกั ษะชีวติ โดยอัตโนมัติ ซึง่ ทักษะชีวติ นีเ้ องทีเ่ ป็นอีกปัจจัยส�าคัญ
ที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ในถ�้าได้อย่างปลอดภัย
โค้ชเอกมีทักษะการตัดสินใจที่ดี ที่ให้น้องๆ ทีมหมูป่าหลบอยู่บนเนินสูง
และรวมตัวอยู่ด้วยกันไม่กระจัดกระจายอยู่กันคนละทิศคนละทาง มีทักษะในการ
แก้ปัญหาให้น้องๆ ในทีมดื่มน�้าที่หยดจากหินเพื่อประทังชีวิตและท�าสมาธิเพื่อให้น้องๆ
ไม่ต้องใช้พลังงานมากจนเกินไปและมีสติที่จะไม่ตระหนกตกใจกับน�้าที่ท่วมเข้ามา
ในถ�้า มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักคิดวางแผนให้น้องๆ ช่วยกันขุดดินเพื่อ
ท�าพนังกั้นน�้า และมีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ซึ่งท�าให้น้องๆ ในทีม
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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วาดภาพโดย idol_addict
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คนคิด...เพื่อสังคม

นักวิชาการสาธารณสุขผู้ทุ่มเท
เพื่อชาวบ้านตะเข็บชายแดน

อาชีพผู้ให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็นอาชีพที่ทุกคนรู้ว่าต้องเสียสละและทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา เป็นอาชีพที่ไม่ง่าย
ไม่สบายอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างพลังใจให้กับผู้ท�าหน้าที่เช่นเดียวกับ
“พี่ดล พิชญดล เผือกพาคำา หรือหมอดล” ของชาวบ้านต�าบลเสาหิน พื้นที่อันแสนจะห่างไกล
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ไม่ว่าที่นั่นจะไกลแค่ไหน ล�าบากเพียงใด หมอดลและทีมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บลโพซอทุ ก คนต่ า งทุ่ ม เทก� า ลั ง เพื่ อ ดู แ ลชาวบ้ า น
ของตนเอง เพื่อหวังแค่ให้เกิดความเท่าเทียมกันทางด้านสาธารณสุข
6

เรียนสาธารณสุขเพราะอยากดูแลคนช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่
พี่เรียนจบปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ร าชและประกาศนี ย บั ต รสาธารณสุ ข
ศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมี
ต�าแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลโพซอครับ เลือกเรียนทางด้านนี้เพราะคิด
ว่าจะได้ชว่ ยเหลือดูแลเบือ้ งต้นให้คนในครอบครัว
และคนอืน่ ๆ ได้ อีกอย่างคือจะได้กลับมาท�างาน
ใกล้บา้ นได้ ตอนนัน้ คิดว่าคงเป็นความภูมใิ จเล็กๆ
ที่มีความหมายกับชีวิต
ขอแค่ ใ ห้ ช าวบ้ า นสามารถดู แ ลสุ ข ภาพของ
ตัวเองได้ เท่านีก้ ถ็ อื เป็นความสำาเร็จอย่างทีต่ งั้ ใจ
ตลอดระยะเวลาในการท�างาน พี่หวังแค่ว่าให้
ชาวบ้านสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ ให้
ความส�าคัญของการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรค
มากกว่าการเข้ามารักษา และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน ถ้าชาวบ้าน
รูจ้ กั ทีจ่ ะดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึน้ พีก่ ถ็ อื ว่า
ความตั้งใจของพี่บรรลุผลส�าเร็จแล้วครับ แค่ได้
เห็ น รอยยิ้ ม ของคนที่ เรามอบสิ่งดีๆ ให้ แค่นี้
ก็มีความสุขแล้ว เพราะตั้งแต่เรียนจบและบรรจุ
รั บ ราชการก็ ท� า งานในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลมาตลอด
ได้พบเห็นและรับรู้ปัญหาด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของชุมชนตามแนวชายแดนและมีความ
รูส้ กึ ว่าถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเหลือ พวกเขาก็ไม่มใี คร
มันเลยเป็นเหตุผลที่พี่ยังท�างานอยู่ตรงนี้ เรามี
ค่าตรงไหน เราก็อยู่ตรงนั้นครับ

ช่ ว งการทำ า งานที่ ลำ า บากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งเวลา
ที่น่าจดจำาที่สุด
หลังจากเรียนจบใหม่ๆ และเข้ารับราชการ พี่
ต้องเข้าไปอยู่ในป่าลึกพื้นที่แถบชายแดนล�าน�้า
สาละวิ น เป็ น หมู ่ บ ้ า นชาวเขาเผ่ า กะเหรี่ ย ง
ไม่มีคลื่นโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้าและต้องใช้อาสา
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นล่ามแปล
ภาษาให้ ตอนนั้นการเดินทางเข้าหมู่บ้านต้องนั่ง
รถโดยสาร 1 ชั่ ว โมง นั่ ง เรื อ ยนต์ อี ก 4 ชั่ ว โมง
และเดินเท้าเข้าหมู่บ้านอีก 4 ชั่วโมง ใช้ลูกหาบ
เป็นคนช่วยขนยารักษาโรค เป็นช่วงทีต่ อ้ งปรับตัว
และเรียนรูอ้ ย่างมาก เป็นช่วงทีล่ า� บากทีส่ ดุ เท่าที่
จ�าได้แต่กเ็ ป็นทีน่ า่ จดจ�ามากทีส่ ดุ เพราะได้เรียนรู้
อะไรมากมายจากการท�างานบนความล�าบาก
ตอนนี้ถ้าจะล� า บากกว่ า ที่ เ ป็ น อยู ่ ก็ไม่กลัวครับ

แรงบันดาลใจในการพัฒนางานคือพระราชดำารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทุ ก วั น ที่ ท� า งาน พี่ ใช้ พ ระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทีท่ รงตรัส
ไว้ว่า “เมื่อจะทำางาน อย่าหยิบยกเอาความ
ขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำางานท่ามกลางความ
ขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำาด้วยความตั้งใจ
และซื่อสัตย์” นี่เป็นก�าลังใจ เป็นแรงบันดาลใจ
และเป็นแนวทางในการท�างาน เพราะพี่อยาก
ให้เกิดสาธารณสุขเพื่อความเสมอภาค คือทุกคน
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข จะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนแต่เขา
จะต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเท่าเทียมกัน
เพราะการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ดี มี คุ ณ ภาพ
เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน และประชาชนตามแนว
ชายแดนก็ คื อ ประชาชนเช่ น กั น จึ ง ควรได้ รั บ
บริการทีม่ มี าตรฐานเท่าเทียมกับคนไทยทัง้ ประเทศ
ความเหนือ่ ยยากมักจะมอบความสุขให้เราเสมอ
การทีเ่ ราท�าเพือ่ คนอืน่ บางครัง้ มันอาจจะเหนือ่ ย
แต่ เ มื่ อ เราท� า ส� า เร็ จ สิ่ ง ที่ เราได้ ม า คื อ การ
ได้ เ ห็ น ผู ้ รั บ มี ค วามสุ ข บางสิ่ งที่เราทำาอาจดู
เล็กน้อยแต่อาจยิ่งใหญ่สำาหรับคนอีกคนก็ได้
เพราะเราทุกคนต่างมีคุณค่ากับบางคนเสมอ
เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ แล้ว หากมีโอกาสอย่าลืม
มอบสิ่งดีๆ นั้นให้คนอื่นด้วย พี่เป็นก�าลังใจให้
น้องๆ ทุกคนนะครับ
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ณีไทย

ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประเพณีของภาคใต้ โดยเฉพาะ
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดขึน้ ทุกปีในวันแรม 13 ค�า่ ถึง 15 ค�า่ เดือน 10
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน ประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
อุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติทลี่ ว่ งลับ ซึง่ เชือ่ ว่า
“สารทเดือนสิบ”
ได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรกที่ตนต้องจองจ�าอยู่ เนื่องจากผลกรรม
ที่ตนได้เคยก่อไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากภูมินรกใน
ประเพณี สารทเดือนสิบ
เพื่ออุทิศ เป็นบุญกุศล
ทุกวันแรม 1 ค�่า เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการ
แก่บรรพบุรุษ บรรพชน
จากนรกภูมิ ด้วยกตัญญู
มาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ เป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูล้ ว่ งลับ หลังจากนัน้ ดวงวิญญาณก็จะกลับไป
ข้าวพอง ขนมกง ขนมลา
ขนมบ้า ดีซ�า ลาลอยมัน
ของแห้ง ข้าว อ้อย ครบครัน ตั้งมั่น สืบทอด สานประเพณี 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
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“แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี”
สีเหลือง เรืองรอง

ผุดผ่อง ทั่วท้องนภา

พักฝน เข้าพรรษา

เทียนตระการตา ฝีมือไทย

บรรจง จรดมีด

กดกรีด ลายกนก

ชดช้อย งามงด

แห่เทียน มรดก ประเพณี

เทียนพรรษาเป็นเทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษ ใช้ส�าหรับจุดในโบสถ์
ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา การท�าเทียนพรรษามีทั้งการน�ารังผึ้งมาต้ม
เอาขี้ ผึ้ ง ไปฟั ่ น เป็ น เที ย นแล้ ว น� า ไปถวายพระภิ ก ษุ หรื อ การน� า เที ย นเล่ ม เล็ ก ๆ
หลายๆ เล่มมามัดรวมกันเป็นล�าต้นคล้ายกับต้นกล้วยหรือล�าไม้ไผ่แล้วน�าไปติดกับ
ฐาน หรือการแกะสลักลวดลายหรือพิมพ์ลายดังเช่นในปัจจุบัน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 15 ค�่า
เดือน 8 และแรม 1 ค�า่ เดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ชาวอุบลราชธานี
ได้ทา� ต้นเทียนประกวดประชันความวิจติ รบรรจงมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2470 จนเมือ่ พ.ศ. 2520
จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เป็นงานประเพณี
ที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือบริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการ
ประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก และยังคง
สืบสานประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้
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
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จดหมายจากเพื่อน
เตรียมตัวต้อนรับฤดูหนาวกันนะคะน้องๆ ฤดูหนาว
มาถึงทีไรพีส่ ขุ ใจทุกทีเลยค่ะ เพราะเป็นช่วงฤดูทมี่ คี วามสุขมาก
อากาศดีด๊ ี แต่นอ้ งๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ อี่ ากาศหนาวมากๆ ต้องดูแล
สุขภาพนะคะ เรือ่ งอาหารการกินก็สา� คัญค่ะ ต้องรับประทาน
อาหารทีป่ รุงสุกใหม่ๆ และสะอาด ช่วงทีโ่ รงเรียนปิดเทอมน้องๆ
ท�ากิจกรรมอะไรกันบ้างคะ เขียนมาเล่าให้พๆี่ ทีม่ ลู นิธฯิ ได้อา่ น
บ้างนะคะ จดหมายของน้องๆ เป็นก�าลังใจชัน้ เยีย่ มในการท�างาน
ของพีๆ่ เลยค่ะ น้องๆ บางคนเขียนเล่าถึงความตัง้ ใจในการเรียน
ความส�าเร็จจากความมุง่ มัน่ พยายาม หลายคนเขียนมาเล่าเรือ่ ง
การท�างานเป็นรายได้เสริม และอีกหลายคนเขียนมาเล่าว่าชอบ
อ่านยุวพัฒน์สาร (อันนีพ้ ยี่ มิ้ ปริม่ เลยค่ะ :D) อยากให้นอ้ งๆ รูน้ ะคะ
ว่ามีพๆี่ ทีม่ ลู นิธฯิ ส่งก�าลังใจให้อยูแ่ ละพร้อมจะชืน่ ชมยินดีกบั
สิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับน้องๆ ทุกคนค่ะ...มาถึงตอนนีแ้ ล้วเรามาอ่าน
จดหมายทีเ่ พือ่ นๆ เขียนมากันดีกว่าค่ะ

จดหมายจากน้องอัจฉรา ทิพปาธรณ์ จ.เชียงใหม่

น้องเขียนจดหมายมาเล่าว่า “ถ้าเรื่องไหนไม่เข้าใจหนูก็จะ
ถามครูหรือไม่กใ็ ห้เพือ่ นช่วยอธิบาย” เก่งมากเลยนะคะ ทีร่ จู้ กั
แก้ปญั หาให้ตวั เอง ยิง่ เราเก็บความไม่เข้าใจไว้ เราก็จะยิง่ ไม่เข้าใจ
เนื้อหาที่ยากขึ้นเรื่อยๆ การซักถามเพื่อคลี่คลายสิ่งที่เรายัง
ไม่เข้าใจ จะช่วยให้การเรียนของน้องง่ายยิง่ ขึน้ ค่ะ อีกสิง่ ทีด่ คี อื
การทีเ่ พือ่ นๆ ช่วยกันติววิชาต่างๆ นอกจากจะช่วยให้การเรียน
ดีขึ้นแล้ว จะยิ่งท�าให้การเรียนของเราสนุกยิ่งขึ้นเมื่อเราได้
ช่วยเหลือกัน พีๆ่ ทีม่ ลู นิธฯิ เป็นก�าลังใจให้นะคะ ขอให้นอ้ งมี
ความสุขในการเรียนค่ะ
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จดหมายจากน้องสาธิตา ไตรรัตน์ประดับใจ จ.สุรินทร์

ชืน่ ใจจังเลยค่ะทีไ่ ด้อา่ นจดหมายจากน้องสาธิตา การประหยัดอดออมเป็นสิง่ จ�าเป็น
เงินที่เราได้มา ก่อนจะน�าไปใช้จ่ายควรแบ่งหนึ่งส่วนส�าหรับเป็นเงินออมไว้ใช้
ในยามที่จ�าเป็น ส่วนวิธีการออมก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน ว่าจะมีวิธี
การออมแบบไหน แต่ละครัง้ เราอาจจะออมเงินในจ�านวนทีไ่ ม่มาก แต่ถา้ เราท�าได้
ทุกวัน จากเงินจ�านวนน้อยๆ ก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาได้ ฝึกการออมให้เป็นนิสัยที่ดี
ของเรานะคะ อนาคตข้างหน้าพี่เชื่อว่าเงินออมนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องแน่นอน
เป็นก�าลังใจให้นะคะ

จดหมายจากน้องชมพูนช
ุ เนรานนท์ จ.นครศรีธรรมราช

ชอบทดลองวิทยาศาสตร์แบบนี้ อนาคตนักวิทยาศาสตร์คงไม่ไกล
เกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะน้องชมพูนุช พี่ดีใจนะคะที่น้องรู้ว่าตัวเองชอบ
อะไร เพราะจะช่วยให้นอ้ งเลือกเรียน เลือกท�างานได้ตรงตามทีน่ อ้ ง
ต้องการ ช่วงเวลาของการเรียนและการท�างานของน้องจะได้มคี วามสุข
และประสบความส�าเร็จ ส่วนเรื่องการช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบา
ภาระทางบ้าน ช่วยท่านปลูกผัก พีข่ อชืน่ ชมนะคะ หนึง่ ในหน้าทีข่ องเรา
คือการเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญู และไม่นิ่งดูดายที่จะช่วยเหลือ
ครอบครัวและผูอ้ นื่ รักษาความดีนไี้ ว้นะคะ พีๆ่ ทีม่ ลู นิธฯิ ขอให้นอ้ ง
ประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ

จดหมายจากน้องสงกรานต์ ภูมิวัลย์ จ.อุดรธานี

ทีน่ อ้ งเล่าว่าแม้วา่ วิชาจะยากมากแค่ไหนก็จะตัง้ ใจเรียนเพือ่ อนาคตของตัวเอง
และครอบครั ว พี่ ๆ มู ล นิ ธิ ฯ มี ก� า ลั ง ใจขึ้ น มากเลยค่ ะ ขอให้ น ้ อ งท� า ได้
อย่ า งที่ ตั้ ง ใจนะคะ ยิ่ ง เราโตขึ้ น ภาระหน้ า ที่ ข องเราจะยิ่ ง มากขึ้ น
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งธรรมดาค่ ะ แต่ เราต้ อ งเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ
ความรับผิดชอบต่างๆ และอุปสรรคปัญหาที่เราจะต้องเจอ ซึ่งพี่เชื่อมั่นว่า
น้องสงกรานต์จะต้องท�าได้ พยายามนะคะ ไม่มอี ะไรทีเ่ ราท�าไม่ได้ถา้ เราพยายาม
หรือถ้าท�าแล้วไม่ส�าเร็จก็ถือว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว...เป็นก�าลังใจ
ให้เสมอนะคะ

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์
11

ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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ผู้กองนักแม่นปืนหญิง
กับภารกิจ
ดูแลประชาชนคนชุมพร

“ร้อยตำารวจเอกหญิง กรวิษา จันทร์สิงห์ หรือ พี่(ผู้กอง) ไก่” จากอดีต
ต�ารวจพลร่มค่ายนเรศวรซึง่ ผ่านการฝึกฝนมาโชกโชน สูก่ ารเป็นผูก้ ล้ากับภารกิจอารักขา
บุคคลส�าคัญ การันตีด้วยรางวัลนักกีฬายิงปืนหญิง อันดับ 1 ระดับประเทศในปี
2561 พีไ่ ก่บอกว่าแม้วนั นีภ้ ารกิจจะเปลีย่ นแปลงไปแต่ยงั คงภาคภูมใิ จเสมอและยิง่ ภูมใิ จ
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
รูแ้ ค่วา่ จะได้เป็นข้าราชการต�ารวจก็เดินหน้าลุยลูกเดียว วันทีไ่ ปสมัครเรียน
เขารับสมัครที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พี่นั่งรถไฟจากกรุงเทพฯ
แต่ไปลงสถานีศาลายา ไปถามเขาว่าที่นี่รับสมัครต�ารวจใช่ไหม เขาก็บอก
ว่าไม่ใช่ พี่ต้องเสียค่ารถแท็กซี่ไปนครปฐมอีกรอบ ปรากฏว่าเมื่อไปถึง
เขารับสมัครบุคคลที่มีความสูงไม่ตา�่ กว่า 165 เซนติเมตร แต่พี่สูงแค่
164.5 เซนติเมตร อีกแค่นิดเดียวจะยอมแพ้ก็คงไม่ได้ ตัดสินใจนั่งรถไฟ
กลับไปกรุงเทพฯ ไปฟิตร่างกายใหม่ ออกก�าลังกาย โหนบาร์เพื่อให้
ร่างกายยืดให้ถึงระดับความสูงที่กา� หนดให้ได้ ใช้เวลา 1 สัปดาห์แล้วไป
สมัครใหม่จึงผ่านการคัดเลือกทั้งรอบทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
และข้อเขียน
การฝึ ก อย่ า งหนั ก คื อ บทพิ สู จ น์ ว ่ า มนุ ษ ย์ ส ามารถทำ า ได้ เ กิ น กว่ า
ขีดความสามารถที่เราคิดว่าจะทำาได้
การเป็นต�ารวจพลร่มไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะทีน่ นั่ บททดสอบมีแค่
อย่างเดียวคือความสามารถและความแข็งแกร่งล้วนๆ 1 ปีส�าหรับการ
ฝึกหลักสูตรนายสิบต�ารวจ ถ้าผ่านด่านนีไ้ ปได้ ด่านต่อไปคือการฝึกหลักสูตร
ต�ารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (รบพิเศษ) 3 เดือน และถ้าร่างกาย
แข็งแรงพอ ด่านต่อไปคือหลักสูตรกระโดดร่มแบบสายกระตุกคงที่ 1 เดือน
และถ้าแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ด่านต่อไปคือหลักสูตรกระโดดร่มแบบ
กระตุกเองหรือทีท่ กุ คนเรียกว่า “ดิง่ พสุธา” ทีค่ วามสูง 6,000 ฟุต อีก 1 เดือน
และด่านสุดท้ายคือหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (นเรศวร 261)
4 เดือน ซึ่งหนักที่สุดในบรรดาการฝึกที่ผ่านๆ มา ต้องตากแดด ตากฝน
อดอาหาร และฝึกการใช้อาวุธและการป้องกันตัว เมื่อผ่านทุกหลักสูตร
เราก็จะเป็นต�ารวจพลร่มอย่างเต็มภาคภูมิ
ช่วง 3 เดือนแรกเป็นช่วงที่ท้อมาก คิดถึงบ้าน โทรศัพท์ก็ใช้
ไม่ได้ ท�าได้แค่เขียนจดหมายอย่างเดียว เพือ่ นร่วมรุน่ คืออีกหนึง่ แรงผลักดัน
ทีช่ ว่ ยให้ทกุ คนผ่านการฝึก หากเราเจ็บ เพือ่ นต้องแบกเรา หากเราท�าผิด
ทุกคนต้องโดนท�าโทษ มันไม่ใช่แค่ร่างกายต้องแข็งแรงอย่างเดียวแล้ว
แต่มันคือใจที่ต้องอดทนอดกลั้น ต้องคิดถึงเพื่อนร่วมทีม ท�าอย่างไรให้ใจ
เราแกร่งพอ ให้ใจไม่มีความกลัว เพื่อให้เราและเพื่อนทุกคนผ่านการฝึก
ไปให้ได้ ความยากและความโหดที่พี่เจอมาเป็นบทพิสูจน์ว่ามนุษย์เรามี
ขีดความสามารถที่จะทำาอะไรได้มากกว่าที่เราคิด
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ภารกิจแห่งความภาคภูมิใจคือการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและบุคคลสำาคัญ
เป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและคุ้มค่าจริงๆ กับการฝึกมา
อย่างหนัก ในช่วงที่พี่ยังสังกัดอยู่ที่ต�ารวจพลร่ม ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
พีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุกครัง้ ทีพ่ ระองค์ทา่ น
เสด็จไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ หลังจากนั้น
จึงย้ายเข้าท�างานที่กรุงเทพฯ ในต�าแหน่งรองสารวัตร ส�านักงานเลขานุการต�ารวจ
แห่งชาติ มีภารกิจดูแลอารักขาผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ซึ่งภารกิจนี้เราต้องพร้อมที่จะเสียสละและถือความปลอดภัยของบุคคลที่อารักขา
เป็นล�าดับสูงสุด รู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ทา� หน้าที่นี้และเคยร่วม
เป็นหนึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์บา้ นเมืองหลายต่อหลายครัง้
ความภูมิใจในวันนี้คือการได้กลับมาดูแลประชาชนชาวชุมพร
ปัจจุบนั พีร่ บั ต�าแหน่งรองสารวัตรธุรการ ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ท�าหน้าที่ก�าหนดแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกนาย
น�าไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยแก่ประชาชนชาวชุมพร
ทุกคน ทุกพื้นที่ พี่ขอย้ายกลับมาท�างานที่บ้านเกิดเพราะมีความรู้สึกว่าอยากมี
โอกาสดูแลครอบครัว แต่เมือ่ ย้ายมาแล้วสิง่ ทีร่ สู้ กึ นอกจากการได้อยูก่ บั ครอบครัว คือ
พีร่ สู้ กึ เหมือนได้ดแู ลพีน่ อ้ งประชาชนในจังหวัดของพี่ ได้คอยช่วยเหลือ ให้คา� แนะน�า
ให้ความรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ขาไม่รู้ 10 ปีในการท�างานภาคสนาม พีร่ บั หน้าทีด่ แู ลบุคคลอืน่ แต่
ตอนนี้พี่รับหน้าที่ดูแลคนบ้านเดียวกัน บรรยากาศในที่ท�างานเป็นกันเองมากขึ้น
เพราะเราเป็นเหมือนญาติ เหมือนเพือ่ น เราได้คดิ นโยบายและวางแผนการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ประชาชนของเรามีความปลอดภัยมากที่สุด ไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็เป็นเหมือน
บ้านเราทั้งนั้น แม้ว่าจะยังอยากท�าภารกิจภาคสนามอยู่ เพราะเป็นสิ่งที่พี่รักและ
มี ค วามเชี่ ย วชาญ แต่ ก็ ต ้ อ งยอมรั บ ว่ า เราคงไม่ ไ ด้ ทุ ก อย่ า งที่ อ ยากได้ การได้
กลับมาเป็นข้าราชการดูแลช่วยเหลือพี่น้องบ้านเราก็เป็นความภาคภูมิใจของ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต�ารวจค่ะ
การตอบแทนบ้านเกิดคือสิ่งที่เราทุกคนทำาได้
ตัวพีเ่ องไม่เคยคิดนะคะว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้ ไม่คดิ ว่าจะท�าอะไรแบบนีไ้ ด้
พี่เป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่ง จบจากเรียนโรงเรียนวัด ครอบครัวก็เป็นเกษตรกร
ธรรมดาๆ แต่ที่พี่มาถึงจุดนี้ได้ พี่มั่นใจว่าเป็นเพราะความอดทน ความตั้งใจ และ
ความพยายาม พี่เชื่อว่าพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวพี่ จึงไม่อยากให้น้องๆ ย่อท้อกับ
อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าและอย่าลดละความพยายาม จ�าไว้เสมอว่า เรามีศักยภาพ
มากพอที่จะท�าอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้ แค่เราสู้และไม่กลัวที่ก้าวต่อไป และ
อย่าลืมกลับมาดูแลบ้านเกิดของตัวเองนะคะ ไม่ว่าน้องๆ จะท�าอาชีพอะไร ขอแค่
เป็นอาชีพสุจริตและจะยิ่งดีมากขึ้นหากสิ่งที่น้องๆ ท�า สามารถช่วยพัฒนา ให้ความ
ช่วยเหลือพี่น้องในบ้านเกิดของน้องๆ เอง เพราะไม่มีใครรู้จักบ้านเราได้เท่าเจ้าของ
บ้านค่ะ พี่ไก่เป็นก�าลังใจให้ทุกคนนะคะ
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum:

วัยรุ่น
วัยแห่งการค้นหาตัวตน
วัยแห่งการเรียนรู้
วัยแห่งการตามหาความฝัน
เต็มที่กับช่วงวัยรุ่นที่ได้พบเจอ
ตามหาความฝันของเธอให้พบ
อาจเจ็บบ้าง อาจล้มบ้าง อาจพลาดบ้าง
แต่ไม่ว่ายังไง อย่าหมดก�าลังใจที่ก้าวต่อไปนะ
วัยรุ่นทั้งหลาย
:)
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คงไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ น้องๆ ในยุคปัจจุบนั คือวัยรุน่ ในศตวรรษที่
21 ซึ่งเป็นยุคของโลกดิจิทัล ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา เป็นยุคที่โลกต้องการผู้ที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากทักษะทางด้านนวัตกรรม ทักษะ
ทางด้านอาชีพ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้ว “ทักษะ
ชีวิต” เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจ�าเป็นกับวัยรุ่นในศตววรรษที่ 21 เพราะ
นอกจากวัยรุ่นจะต้องเป็นผู้มีความรู้แล้ว วัยรุ่นยังต้องเป็นผู้มีทัศนคติและ
จิตใจที่มั่นคง เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
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ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
เผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเตรียมพร้อมส�าหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อให้
สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หรืออาจกล่าวได้ว่าทักษะ
ชี วิ ต คื อ ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาที่ ต ้ อ งเผชิ ญ ในชีวิตประจ�า วัน
เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย
ทักษะชีวติ เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้บุคคลรู้จักดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งจะ
ส่งผลให้สามารถด�ารงตนอยูใ่ นสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม เน้นความ
ส� า คั ญ ของบุ ค คลให้ รู ้ จั ก การปรับตัวพร้อมการเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ดังนัน้ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงให้ความหมายทักษะชีวติ
เป็นความสามารถอันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ (ทัศนคติ) และทักษะ
ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหารอบๆ ตัวให้บุคคลอยู่รอดในสภาพสังคม
และวัฒนธรรมยุคปัจจุบนั ได้อย่างมีความสุขและเตรียมพร้อมสำาหรับ
การปรับตัวในอนาคต
ทักษะชีวิตได้น�าไปใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโลกเพื่อให้
คนเกิดการพัฒนาตนเอง โดยการใช้ความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ
การสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับตนเองอย่างเหมาะสม ทักษะชีวิตจึงประกอบด้วยทักษะต่างๆ ที่ส่ง
ผลให้คนรู้จักเลือกปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจ วัยรุ่น
ที่มีทักษะชีวิตจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลและเลือกด�ารงชีวิตในทางที่เหมาะสม
ทักษะชีวิตสำาคัญสำาหรับวัยรุ่นอย่างไร
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน
เป็นช่วงระยะเวลาในการเปลีย่ นจากวัยเด็กไปสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านร่างกายและการเติบโตทางด้านจิตใจอย่างรวดเร็วและเป็นวั ย
ที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมากกว่าพ่อแม่หรือครอบครัว มีความคิด
เป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยจินตนาการ และกล้าท้ า ทาย
ตนเองให้ ล องท�าสิ่ ง ใหม่ เป็ น วั ย ของการลองผิ ด ลองถู กวัยรุน่ จึงเป็นวัย
จุดเปลี่ยนของชีวิตและเป็นช่วงเวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านดีของ
ตนเอง เป็นช่วงวัยทีใ่ ห้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อน และการเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคม
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แก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำาบาก สามารถ
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละสร้ า งสรรค์ และสามารถสื่ อ สารกั บผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น และสามารถ
จัดการกับชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำาหนดทักษะชีวิตไว้ 10 ทักษะ ได้แก่
1.ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้า
บุ ค คลสามารถตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การกระท� า ของตนเองที่ เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวติ โดยประเมินทางเลือก
และผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผล
ต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
2. ทักษะการแก้ปญ
ั หา (Problem solving) เป็นความสามารถในการ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียด
ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้
3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความสามารถ
ในทางความคิด ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาทางเลือกต่างๆ รวมทั้ง
ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะทางเลื อ ก และสามารถน� า ประสบการณ์
มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และประเมินปัญหา หรือ
สถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสามารถช่วยให้วัยรุ่นตระหนักและประเมินผลสิ่งที่จะ
มีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง เช่น การรู้จักคุณค่า
ในตนเอง การจัดการกับความกดดันจากเพื่อนๆ หรือการรับข้อมูล
จากสื่อต่างๆ

ทักษะชีวติ คือสิง่ ที่ “ต้องฝึกฝน”
ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� า หรั บ การเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถของวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เป็นผู้
ริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นความ
สามารถในการปรับตัวและพฤติกรรมเชิงบวกที่ช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
จัดการกับความต้องการและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ วัยรุ่นที่มีทักษะชีวิตต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ มีความหวังและหาโอกาสในการ
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5. ทักษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
เป็นความสามารถในการใช้ค�าพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความ
รู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต้องการ
การแสดงความชื่นชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน
การช่วยเหลือ การปฏิเสธ

6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship)
เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างกันและกัน และ
สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว

วัยรุ่นที่มีทักษะชีวิต
จะเป็นผู้ที่มีเหตุผล
รู้จักเลือกใช้ชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
และมีความสุขในสังคม

7. ทักษะการตระหนักรูใ้ นตน (Self-awareness) เป็นความสามารถในการ
ค้นหา รู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง รู้ความ
ต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจตัวเอง
เวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่างๆ และทักษะนี้ยังเป็น
พืน้ ฐานของการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ เช่น การสือ่ สาร การสร้างสัมพันธภาพ
การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
8. ทักษะการเข้าใจผูอ้ นื่ (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความ
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย
ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชือ่ สีผวิ อาชีพ ฯลฯ ซึง่ จะช่วยให้สามารถ
ยอมรับบุคคลที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่า หรือ
ได้รับความเดือดร้อน
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็นความ
สามารถในการรับรูอ้ ารมณ์ของตนเองและผูอ้ นื่ รูว้ า่ อารมณ์มผี ลต่อการแสดง
พฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธและความโศกเศร้า
ที่ส่งผลทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม
10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เป็นความ
สามารถในการรับรูถ้ งึ สาเหตุของความเครียด รูว้ ธิ ผี อ่ นคลายความเครียด
และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมในทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
ทักษะชีวติ ทัง้ 10 ทักษะนี้ ไม่สามารถเกิดขึน้ เองได้ ต้องอาศัยการฝึกฝน ซึง่ การ
จะเป็นวัยรุน่ ทีพ่ ร้อมเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีความสุขและเติบโต
เป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะทีด่ นี นั้ ต้องฝึกตนเองให้มจี ดุ แข็งในด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ และการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม รูจ้ กั ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่
ทีแ่ ตกต่างจากตนเอง และพร้อมทีเ่ ผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความพร้อมที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง
วัยรุน่ จะฝึกทักษะชีวติ ได้อย่างไร
ฝึกทักษะการตัดสินใจ (Decision making) : สรุปประเด็นปัญหา -> จัดการ
กับความรูส้ กึ ของตนเอง (ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์) -> ไม่ควรรับข้อมูลมากเกินไป
(พิจารณารับข้อมูลทีส่ า� คัญ) -> พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง -> ค�านึงถึงผลดี
ผลเสีย ตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกแบบใด
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ยอมรับและเรียนรูจ้ ากความล้มเหลว -> รูจ้ กั ท�าแผนทีค่ วามคิด
(Mind map)
พาตัวเองออกไป “นอกกรอบความคิดเดิมๆ”
เริม่
ลงมือท�าสิง่ ใหม่ๆ
ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking) : รูจ้ กั ตัง้ ค�าถาม
ไม่ควรเชือ่ ข้อมูลจนกว่าจะได้วเิ คราะห์ดว้ ยตนเอง รูจ้ กั คิดคาดการณ์
ล่วงหน้า เอาตัวเองเข้าไปอยู่ ในบทบาทของผูอ้ นื่ (เอาใจเขามาใส่ ใจเรา)
-> แบ่งเวลาอย่างน้อยวันละ 30 นาที เพือ่ ท�ากิจกรรมทีช่ ว่ ยพัฒนาสมอง
ฝึกทักษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) :
เข้าใจว่าการสื่อสารคืออะไร (คือกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณ/ข้อความ
ระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สารผ่านวิธกี ารต่างๆ) -> กล้าพูดในสิง่ ทีต่ วั เองคิด
สบตาผูร้ บั สาร -> แสดงทัศนคติหรือมุมมองทีเ่ ป็นประโยชน์ -> รูจ้ กั
ทีจ่ ะตัง้ ใจฟัง
พูดชัดถ้อยชัดค�าและใช้ภาษาถูกต้อง
ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) :
ใส่ใจ เอาใจใส่ผอู้ นื่ -> นับถือผูอ้ นื่ นับถือตนเอง -> มีความไว้วางใจซึง่ กัน
และกัน -> มีความยืดหยุน่ -> ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความคิด ความรูส้ กึ
ฝึกทักษะการตระหนักรูใ้ นตน (Self-awareness) : รูเ้ ท่าทันอารมณ์ของ
ตนเอง -> ไม่บดิ เบือนความรูส้ กึ ของตนเอง (โกรธ ไม่ชอบ อิจฉา) -> ให้
เวลากับตัวเองในการพัฒนาอารมณ์
รูข้ อ้ ดี ข้อด้อยของตนเอง ยอมรับ
ข้อด้อยและพร้อมจะพัฒนา -> เรียนรูท้ จี่ ะรูจ้ กั ตนเองตามความเป็นจริง
ทีเ่ ป็น
ฝึกทักษะการเข้าใจผูอ้ นื่ (Empathy) : หยุดคิดว่าเราเข้าใจทุกคนเป็น
อย่างดี -> นิง่ เพือ่ รูจ้ กั ทีจ่ ะฟังผูอ้ นื่ อย่างตัง้ ใจ -> ถามเพือ่ ต้องการทีจ่ ะ
ท�าความเข้าใจเพิม่ เติม -> จับใจความเพือ่ ให้เข้าใจตรงกัน -> แบ่งเวลา
พูดคุย เปิดประสบการณ์กบั คนวัยต่างๆ หรือคนทีแ่ ตกต่างจากเรา

ฝึ ก ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา (Problem solving) : ก� า หนดปั ญ หาที่
ชัดเจน (ปัญหาทีแ่ ท้จริงคืออะไร) -> ก�าหนดเป้าหมาย (ต้องการท�าอะไร
ให้สา� เร็จ ต้องการค้นพบอะไร) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับปัญหาให้ได้
มากทีส่ ดุ -> วิเคราะห์ขอ้ มูล -> หาวิธแี ก้ไขทีเ่ ป็นไปได้ -> ประเมินวิธแี ก้
ปัญหาและเลือกว่าจะใช้วธิ ใี ด -> ท�าตามแผนทีว่ างไว้ -> ประเมินผลลัพธ์
-> ปรับวิธกี ารแก้ปญั หา (ถ้าปัญหายังไม่คลีค่ ลาย)

ฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) : เมือ่ ก�าลังมี
ความรูส้ กึ ในทางลบให้หยุดสิง่ ทีก่ า� ลังท�าอยูแ่ ละอยูก่ บั ปัจจุบนั
หายใจลึกๆ
ยิม้
หยุดคิดว่า “ไม่มอี ะไรจะแย่ ไปกว่านีอ้ กี แล้ว” เพราะจะยิง่
ท�าให้ความคิดในทางลบยากเกินกว่าจะควบคุม
หยุดคิดแบบเหมารวมว่า
“มันจะต้องเป็นแบบนัน้ แน่นอน” -> ฝึกทีจ่ ะรักตัวเองให้มากๆ หยุดคิดว่า
ความส�าเร็จคือค�าว่าชนะ
มีเมตตาต่อตัวเอง เข้าใจว่าความเจ็บปวดและ
ความทรมานเป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งเผชิ ญ
ฝึ ก มี ส ติอยู่กับปัจจุบัน
ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) : อ่านให้เยอะ ->
จินตนาการถึงอนาคตที่เราจะสามารถท�ามันให้ดีที่สุด เพื่อเพิ่มความ
ร่วมมือกับผูอ้ นื่ ทีเ่ ข้าใจปัญหาหรือสิง่ ทีเ่ ราอยากท�า -> คุยกับผูค้ นทีแ่ ตกต่างจากเรา รู้สึกทางบวกให้กับตัวเอง
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ทักษะชีวิต
ทำาให้เราเป็นวัยรุ่น
ในศตวรรษที่ 21

ฝึกทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) : หาสาเหตุ
ของความเครียด -> ส�ารวจความถี่ของความเครียดว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน
สถานการณ์ใดที่ท�าให้เกิดความเครียด
จัดอันดับความเครียดที่ส่งผล
กระทบกับเรามากที่สุด -> วางแผนเพื่อขจัดความเครียด –> เผชิญหน้า
กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ท� า ให้ กั ง วล -> ขอความช่ ว ยเหลื อ จากคนรอบข้ า ง
-> หาเวลาพักผ่อน
วัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 นี้ คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้ เพราะฉะนั้นการฝึกฝนให้ตนเอง
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ย่ อ มส่ ง ผลให้ วั ย รุ ่ น ยุ ค นี้ ส ามารถอยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุขและสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตไม่ใช่เรื่องยากที่วัยรุ่นจะฝึกฝนและพัฒนา เพียงแต่
เราต้องเชือ่ ว่าทักษะชีวติ มีประโยชน์กบั เรา และใช้เวลาในการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ให้กลายเป็นจุดแข็ง และพยายามที่จะใช้ทักษะต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ
เพื่อให้เราสามารถรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา
https://www.whiteswanfoundation.org/
https://th.wikihow.com
ภาพประกอบ erdy
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

วิธที าำ
1

ตะกร้ากระดาษ

2

เริม่ ต้นจากการเตรียมกระดาษ โดยการ
ตัดกระดาษเป็นเส้นยาวตามความยาว
ของกระดาษ จ�านวน 20 เส้น แต่ละ
เส้นกว้าง 2 นิว้ (ยิง่ กระดาษยาวเท่าไร
เราก็จะได้ตะกร้าใหญ่เท่านั้น) พับครึ่ง
กระดาษเพื่อให้มีความหนามากขึ้น
ยิ่งพับหลายทบก็จะท�าให้ตะกร้าเรา
แข็งแรงมากขึน้ เท่านัน้
ขัน้ ต่อมาเป็นการสานทิศทางละ 10 เส้น
ซ้อนทับสลับกัน ขึน้ ลง ตามภาพ

1

สวัสดีค่ะน้องๆ อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้ว ต้องเตรียมของขวัญอีกแล้วสิ...
แล้วของขวัญอะไรนะที่ท�าง่ายๆ ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์และสามารถ
ใช้งานได้ด้วย ถ้ายังคิดไม่ออกลองมาท�า “ตะกร้ากระดาษ” ดูไหมคะ แค่ใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์เก่ามาตัดแล้วสานตามขั้นตอน เท่านี้น้องๆ ก็จะได้ตะกร้าลายสวยๆ ไว้
แจกเป็นของขวัญวันปีใหม่หรือจะท�าไว้ขายก็ได้นะคะ
อุปกรณ์
กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
ไม้หนีบผ้า
กรรไกร คัตเตอร์
เชือก
กาว
24

2

3

4

5

6
7

8

ใช้เชือกร้อยแถบกระดาษในส่วนก้น
ตะกร้า ไขว้ขนึ้ ลงทัง้ บนและล่างของแถบ
กระดาษแต่ละเส้นทั้ง 4 ด้าน
เริ่มสานในส่วนด้านข้าง โดยจับแถบ
กระดาษคู่กลางสานกันและสลับต่อ
ไปเรือ่ ยๆ จนได้ความสูงทีต่ อ้ งการหรือ
จนกว่ากระดาษจะหมด
เมือ่ ได้ความสูงทีต่ อ้ งการ เอาไม้หนีบผ้า
ยึดไว้ เพื่อไม่ให้หลุดก่อนที่จะพับสอด
เก็บปลาย
เก็บขอบให้เรียบร้อย สอดปลายพับลง
ด้านใน
ถ้ า ด้ า นล่ า งมี รู ใ ห้ จั ด แต่ ง ขยั บ แถบ
กระดาษให้ ไ ด้ แ นวสวยงาม เมื่อจัด
แต่งเสร็จแล้วให้ตดั ชายกระดาษทีเ่ กิน
ออกเพื่อความสวยงาม
เพือ่ ให้กน้ ตะกร้าแบนราบ สามารถใช้
ของหนักๆ วางทับสัก 2-3 ชั่วโมง
เท่านี้เราก็จะได้ตะกร้ากระดาษลาย
สวยๆ แล้วค่ะ

4

3
2

ตะกร้า 1 ใบใช้เวลาท�าประมาณ 3 ชัว่ โมง
ทีม่ า https://www.iurban.in.th/diy/diyweave-a-map-basket

5

6

7

8
25
25

เรียนรู้อาชีพรอบตัว

จิตแพทย์
สถานทีท่ าำ งาน
สามารถท�างานได้ทั้งที่โรงเรียนแพทย์ ซึ่งจะต้องสอน
นักศึกษาแพทย์ด้วย นอกจากการสอนแล้ว จิตแพทย์ต้องตรวจ
ผูป้ ว่ ยนอก ทีเ่ รียกว่าOPD (Out Patient Department) ประมาณ 12 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์และดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลที่มีภาวะจิตเวช เช่น คนไข้
ที่นอนโรงพยาบาลมานานอาจมีภาวะซึมเศร้า หรือคนไข้ที่บ่นว่า
ไม่อยากมีชวี ติ อยู่ คนไข้ทนี่ อนอยูแ่ ล้วมีภาวะสับสน กระวนกระวาย
จะปีนลุกออกจากเตียง งานอีกส่วนของการอยู่โรงเรียนแพทย์คือ
งานวิจยั การประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษา
จิตแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไป ลักษณะการท�างานจะคล้ายกับ
จิตแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ แต่อาจมีการตรวจผูป้ ว่ ยนอกค่อนข้างเยอะกว่า
ปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วไปอาจจะยังไม่มีแผนกจิตเวชเนื่องจาก
เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนแพทย์ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาล
ในจังหวัดหัวเมืองภูมภิ าคต่างๆ จึงจะมีแผนกนี้ เช่น โรงพยาบาล
จิตเวชนครสวรรค์ โรงพยาบาลจิตเวชสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาล
จิตเวชเชียงใหม่ เป็นต้น
จิตแพทย์ทอี่ ยูใ่ นโรงพยาบาลจิตเวชทีเ่ ป็นศูนย์ เช่น โรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ งานหลั กคืองานบริการตรวจคนไข้นอกและดู แ ล
คนไข้ในโรงพยาบาล
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ประเภทของผูใ้ ช้บริการ
โรคทางจิตเวชเป็นโรคทีก่ ว้างมาก ถ้าแบ่งตามเกณฑ์การ
วินิจฉัยที่เป็นพื้นฐานของทางจิตเวชจะแบ่งได้หลายหมวดหมู่ แต่
โรคที่มักจะพบบ่อย คือผู้มีความผิดปกติของการรับรู้ เช่น หูแว่ว
เห็นภาพหลอน หวาดระแวง และไม่ได้อยูใ่ นโลกของความเป็นจริง
เรียกว่าโรคทางจิตเภท เป็นความผิดปกติของสารสื่อประสาท
ในสมอง โรคนีอ้ ตั ราส่วนทีเ่ กิดขึน้ ค่อนข้างเยอะ และเป็นโรคทีเ่ กิด
ในคนทัว่ ไปได้เยอะมาก
อีกโรคที่จะพบบ่อยๆ คือโรคซึมเศร้า เป็นความ
ผิดปกติของอารมณ์ทเี่ บือ่ หน่าย ท้อแท้ เป็นอยูต่ ลอดทัง้ วัน ทุกวัน
ไม่ได้หมายความว่าแค่ทา� ข้อสอบไม่ได้ ก�าลังจะสอบ หรือก�าลังจะ
เปิดเทอมแล้วเบื่อ ไม่อยากไปเรียน แต่หมายถึงเมื่อเป็นแล้ว เป็น
ติ ด ต่ อ กั น ตลอดอย่ า งน้ อ ย 2 อาทิ ต ย์ จนท� า ให้ เ บื่ออาหาร
ไม่ยอมกิน นอนไม่หลับ ว่างเมื่อไหร่ก็กังวลเรื่องที่ก�าลังคิดอยู่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน และยังมีจิตเวชสารเสพติด
ยาบ้า กัญชา และสุรา
โรคสมาธิสนั้ ออทิสติก หรืออาการอืน่ ๆ ทีม่ พี ฤติกรรม
ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ เหล่านี้ก็จะพบได้เช่นกันในจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น อาการวิตกกังวล คิดถึงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กังวลไปทุกอย่างจนท�าให้ไม่มคี วามสุขในการใช้ชวี ติ หรือในการท�างาน
หรือมากจนกระทั่งกังวลว่าเดินทางโดยรถแล้วรถจะคว�า่ หรือเปล่า
จึงเลีย่ งโดยการไม่เดินทางโดยรถ และเรือ่ งภาวะของการท�าร้ายตัวเอง
หรือการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่จิตแพทย์พบบ่อย โรคสมองเสื่อม
หรืออัลไซเมอร์ในผูส้ งู อายุ มีอาการหูแว่ว เห็นภาพหลอน และมีอาการ
ทางประสาท

อาชีพนีต้ อ้ งทำางานร่วมกับอาชีพ/ตำาแหน่งงานใดบ้าง
ท�างานร่วมกับทีมสหสาขา คือ พยาบาลจิ ต เวช
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เพราะเป็นการท� า งาน
แบบบูรณาการ จิตแพทย์ดูแลด้านการรักษา การท�าจิตบ�าบัด
แต่ในเรื่องของการอ�านวยความสะดวก ติดต่อญาติ หาที่อยู่
ให้กบั คนทีไ่ ม่มที พี่ งึ่ หรือจะเป็นด้านกฎหมายต้องให้นกั สังคมสงเคราะห์เข้ามาช่วยดูแล
ความท้าทายของงาน
โรคทางจิตเวชแตกต่างจากโรคทางกายอืน่ ๆ จิตแพทย์
จะบอกคนไข้ ว ่ า เป็ น อะไร โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย และ
ประสบการณ์ของแพทย์ในการวินิจฉัยว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็น
โรคในกลุ่มใด เพราะฉะนั้นจิตแพทย์ต้องตีความจากอาการ
ที่คนไข้แสดงออก การแต่งตัว รูปร่างหน้าตา กลิน่ ลักษณะ
เวลาพูด พูดเรื่องใดแล้วเขาร้องไห้ หรือเขามีความคิดอะไร
เนือ้ หาค�าพูด เวลาพูดเขามีความระเเวงไหม ความระแวงถึงขัน้
หลงผิดหรือเปล่า ซึ่งสิ่งนี้คือความท้าทายของจิตแพทย์เพราะ
ไม่มีเครื่องมือใดสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าคนไข้ป่วยด้วยโรค
อะไร ไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ผิดปกติแบบนี้ต้องเป็นโรคใด
โรคหนึ่งแน่นอน แต่ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าคนไข้น่าจะมีความ
ผิดปกติในกลุ่มไหนจะได้ให้ยาเพื่อลดความผิดปกติของเขาได้

บุคลิกของคนทีเ่ หมาะจะทำาอาชีพนี้
ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะมองว่าจิตแพทย์ต้องพูดคุยเก่ง
ใจเย็น สร้างสัมพันธ์ได้ดี แต่ในความจริงแล้วไม่จา� เป็น ไม่วา่ เราจะ
เป็นคนพูดเก่ง หรือไม่ชอบพูด สร้างสัมพันธ์เก่งหรือไม่กต็ าม เวลา
เข้ามาเรียนเป็นจิตแพทย์ ผูเ้ รียนจะรูเ้ องว่าสถานการณ์ไหนทีค่ วรพูด
สถานการณ์ไหนไม่ควรพูด สร้างสัมพันธ์ได้หรือไม่ได้ ทักษะจะ
เปลีย่ นไปเอง แต่ไม่ได้เปลีย่ นบุคลิกของผูเ้ รียน จิตแพทย์บางคน
เป็นหมอทีเ่ งียบ มีโลกส่วนตัวสูง แต่เขาสามารถเป็นจิตแพทย์
ทีด่ ไี ด้ เพราะเขารูว้ า่ เมือ่ ไหร่ทคี่ วรพูด เมือ่ ไหร่ไม่ควรพูด ส�าคัญมาก
คือต้องรักทีจ่ ะเป็นจิตแพทย์ จิตแพทย์ทดี่ ตี อ้ งฟังเยอะ ฟังแล้วคิด
แล้วสะท้อนกลับไปผ่านค�าพูดเป็นหลัก แต่ในแง่ของการรักษา
คนไข้ นอกจากสิ่งที่ต้องท�าข้างต้นแล้วยังมีเรื่องของยาซึ่ง
มีความส�าคัญเช่นกัน

โรคจิตเวชเป็นโรคทีต่ อ้ งรักษากันในระยะยาว ไม่เหมือน
ไข้หวัดทีม่ าพบครัง้ เดียว ไม่หายค่อยกลับมาใหม่ โรคทางจิตเวช
เกือบทุกโรคต้องมีการนัด เพื่อดูว่าหลังจากที่ให้ยาไปแล้วเป็น
อย่างไร บางรายอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นสิบๆ ปี
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วิศวกรเครื่องกล
เป้าหมายของอาชีพ

สิง่ ทีอ่ าชีพนีต้ อ้ งทำา

วิ ศ วกรเครื่ อ งกลมี ห น้ า ที่ อ อกแบบเครื่ อ งจั ก รและ
รับผิดชอบในการดูแลเครื่องจักรการผลิตให้ด�าเนินได้อย่างปกติ
เช่น โรงงานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ของกินของใช้ประจ�าวัน
วิศวกรเครื่องกลจะดูแล ควบคุมการผลิต ให้ผลิตสินค้าออกมา
ถูกต้อง บางโรงงานตารางงานท�างานตลอด 24 ชั่วโมง ท�าอย่างไร
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการผลิต ท�าอย่างไรให้สินค้า
ไม่ผสมหรือบรรจุผิด
อีกสายงานหนึ่งของวิศวกรเครื่องกลคืองานออกแบบ
เป็น Design Engineering เช่น โรงงานสายการผลิตรถยนต์ บทบาท
ของวิศวกรเครือ่ งกล คือการออกแบบ เช่น จะออกแบบให้ไฟหน้ารถ
หน้าตาเป็นอย่างไร พื้น หลังคา โครงรถ กระจกควรจะเป็น
รูปแบบไหน นอกจากนีย้ งั มีวศิ วกรเครือ่ งกลบางส่วนทีท่ า� งานอยูก่ บั
โรงงานที่ผลิตเครื่องจักรให้กับโรงงานอื่นๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ
คือ การออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้ได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าที่สั่งผลิตเครื่องจักรนั้นๆ

หากเป็นวิศวกรเครือ่ งกลทีอ่ ยูใ่ นโรงงานผลิตเครือ่ งจักร
จะเริ่มต้นด้วยการรับโจทย์และความต้องการจากลูกค้ามาก่อนว่า
เขาต้องการให้ผลิตเครือ่ งจักรแบบไหน จากนัน้ วิศวกรเครือ่ งกลจะ
เริ่มออกแบบหน้าตาของเครื่องจักร ขนาด และต้องสามารถน�า
เครื่องจักรนั้นไปใช้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ นอกจาก
การออกแบบแล้ ว ยั ง มี ห น้ า ที่ จั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบ
เครื่องจักรชิ้นนั้น
ส่วนวิศวกรเครือ่ งกลในฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า ท�าหน้าที่
ออกแบบสินค้า ออกแบบการผลิต หาอุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้ผลิต
ซึง่ เป็นการประสานงานกับบริษทั คูค่ า้ ต่างๆ ทีเ่ สนอสินค้าของตัวเอง
เข้ามาขาย จากนัน้ ก็ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามทีเ่ ราออกแบบไว้
อาชีพทีต่ อ้ งทำางานร่วมกัน
วิศวกรไฟฟ้าถือเป็นอาชีพที่ต้องท�างานร่วมกับวิศวกร
เครื่ อ งกลเป็ น หลั ก โดยจะมี ก ารประสานงานกั น ว่ า วิ ศ วกร
เครื่องกลไปดูแลส่วนของกลไก วิศวกรไฟฟ้าจะดูแลสายไฟที่อยู่
ข้างใน วิศวกรคอมพิวเตอร์ดูแลเรื่องซอฟแวร์ว่าจะท�าอย่างไร
ให้เครื่องจักรเคลื่อนไหวและท�างานได้ในสิ่งที่ต้องการ
สรุปคือ วิศวกรเครือ่ งกลมีหน้าทีใ่ นการเขียนแบบ วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลเรื่องไฟทั้งหมด วิศวกรคอมพิวเตอร์ดูแลเรื่องการควบคุมให้
เครื่องจักรท�างาน
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สถานทีท่ าำ งาน
ในทุกๆ โรงงานจะมีวิศวกรเครื่องกล ทั้งโรงงานที่รับ
ผลิตเครื่องจักรและโรงงานที่ผลิตสินค้า ตั้งแต่โรงงานรถยนต์
ไปจนถึงโรงงานผลิตของใช้ประจ�าวัน นอกจากนี้ยังมีบริษัท
ทีน่ า� เข้าและขายชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร ซึง่ ต้องการวิศวกรเครือ่ งกล
เข้าไปท�างานในฐานะเซลล์เพื่อติดต่อกับลูกค้าในโรงงานต่างๆ
ช่วงเวลาการทำางาน
ระยะเวลาการท�างาน 8 ชัว่ โมง ตัง้ แต่ 8.00 น. – 17.00 น.
หรือ 9.00 น. – 18.00 น.ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท แต่บางครั้ง
อาจจะมีการให้ทา� งานเกินเวลา (OT) เนือ่ งจากภาระงานของ
วิศวกรเครื่องกลจะถูกก�าหนดโดยเวลาการท�างานของโปรเจค
นั้นๆ ท�าให้บางครั้งต้องท�างาน 10 ชั่วโมง ถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน
เพื่อให้งานส�าเร็จ

คุณค่าของอาชีพ
คือความภาคภูมใิ จในตัวเองทีเ่ ราสามารถผลิตเครือ่ งจักร
ที่มีความซับซ้อนออกมาได้ บางครั้งงานก�าหนดเป็นโจทย์มา
ท�าให้เราได้แก้ปัญหา เป็นโอกาสดีที่ท�าให้เราได้พิสูจน์ตัวเอง
พิสูจน์ฝีมือ ส่วนผลเสีย ในบางครัง้ การประจ�าอยูต่ ามโรงงาน
บางแห่ ง จะมี ม ลพิ ษ อยู ่ บ ้ า งซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งปกติ ข องโรงงาน
อุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยทันทีแต่ถ้าท�างานนาน
หลายปีอาจจะมีการสะสมและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ทักษะความสามารถทีต่ อ้ งใช้
อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก เพราะ
หากท�างานให้ลูกค้าไม่ทันจะต้องเสียค่าปรับ และต้องมีความอดทน
เพราะบางครั้งงานออกมาไม่ได้ตามที่เราวางไว้หรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้

ช่องทางศึกษาความรูเ้ พิม่ เติม
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต ส่วนจะ
เริม่ จากอะไรก็ตอ้ งถามตัวเองก่อนว่าตัวเราอยากจะเป็นวิศวกร
เครือ่ งกลทีไ่ หน ถ้าอยากท�างานโรงงาน ลองหาข้อมูลบริษทั ใหญ่ๆ
ดูว่าบริษัทนั้นท�างานอย่างไร ผลิตสินค้าอะไร ซึ่งสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลได้สะดวก

ความรูพ้ นื้ ฐานทีต่ อ้ งใช้
3 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเรื่องของ
การออกแบบ เพราะต้องมองภาพให้ได้ว่าเครื่องจักร 3 มิติ
หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องเคลือ่ นทีใ่ นทิศทางไหน ท�างาน
ใช้แรงกดเท่าไหร่ ฯลฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับการออกแบบและ
ฟิสกิ ส์ ภาษาอังกฤษก็มคี วามส�าคัญ เพราะโอกาสทีจ่ ะได้ทา� งาน
โปรเจคใหญ่ๆ มักจะมาจากชาวต่างชาติ หากเราสามารถสื่อสาร
กับเขาได้ เราก็สามารถอธิบายได้วา่ เครือ่ งจักรของเราดีอย่างไร
29

คนนี้ใช่เลย

เก่งภาษาอังกฤษได้
จากความผิดพลาด

ภ�ษ�อังกฤษไม่ใช่เรื่องย�กแต่กลับกล�ยเป็นคว�มท้�ท�ยชวนให้ค้นคว้�
สำ�หรับรุ่นพี่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ “พี่เจน ปิยธิดา ภิบาลบุตร” อดีตไกด์นำ�เที่ยวของจังหวัดเชียงร�ย
วันนี้พี่เจนชัดเจนในคว�มฝันของตัวเองและรู้ว�่ ตัวเองต้องก�รจะทำ�อะไรในอน�คต พี่เจนบอกว่�
ที่เก่งภ�ษ�อังกฤษได้ในวันนี้ล้วนม�จ�กคว�มผิดพล�ดในอดีต
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ตอนนี้เรียนที่ไหน และเพราะอะไรจึงเรียนด้านภาษาอังกฤษคะ?
พี่เรียนอยู่ที่ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 1 สาเหตุที่
เลือกเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพราะชอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พีเ่ ป็นคนชอบพูด ชอบเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เวลาเจอกับ
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
แผนการเรียนนีท้ า� งานได้หลากหลายกว่า ทัง้ ๆ ทีพ่ เี่ องไม่เก่งทัง้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงต้องตัง้ ใจเรียนในห้องเรียน ต้องเปิดใจรับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ
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 จากนั้นจึงเรียนรู้
เป็นภาษาอังกฤษ พี่เป็นไกด์ในสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญๆ เช่น วัด โบราณสถานต่างๆ การเป็นไกด์ท�าให้พี่ได้เจอนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติ
ได้ เรี ย นรู ้ ส� า เนี ย งการพู ด ซึ่ ง แต่ ล ะชาติ จ ะออกเสี ย งไม่ เ หมื อ นกั น ได้ ใช้ ค� า ศั พ ท์ ใ หม่ ๆ มั น ท� า ให้ เราพั ฒ นาตั ว เองมากขึ้ น และดี ขึ้ น
ที่ประทับใจมากที่สุดคือเคยบอกทางชาวต่างชาติจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็เข้าใจ สุดท้ายเขาให้พวงกุญแจ
ไว้เป็นที่ระลึก พี่ยังเก็บอยู่จนถึงทุกวันนี้ ความสุขจากการท�าความดีที่เราไม่ได้คาดหวังผล แต่เมื่อเราได้รับบางอย่างกลับมา มันท�าให้หัวใจ
เราพองโตมีความสุข
อยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์บ้างคะ?
อยากให้น้องๆ หาสิ่งที่รักให้เจอแล้วลงมือท�าให้เต็มที่ ไขว่คว้าสิ่งนั้นให้สุดๆ
ไปเลยค่ะ ลงมือท�าด้วยความรักและเต็มใจทีจ่ ะท�า แล้วผลมันจะออกมาดี อาจจะ
มีข้อผิดพลาดบ้างแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเคย
ผิดพลาดท�าให้เราดีขึ้นกว่าเดิม เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้ เราจะโตขึ้น
ก้าวหน้าขึ้น และเราจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้...สู้ๆ นะคะน้องๆ
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โครงการดีๆๆ
โครงการดี

รื่นเริง เถลิงศก
การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 8
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
The 8th White Elephant Art Award
By Thai Beverage Public Company Limited

รื่นเริง เถลิงศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8 หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก”
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พ�านักอยู่ในประเทศไทย ไม่จ�ากัด
สัญชาติหรือภูมิล�าเนา
ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จ�ากัดเทคนิคและวัสดุ
การส่งผลงาน
• ส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.
• กรณี ส ่ ง ผลงานทางไปรษณี ย ์ ต้ อ งประทั บ ตราวั น ที่ ส ่ ง ภายในวั น ที่
25 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งถึง
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
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การประกวด “ศิลปกรรมช้าง
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
The 8th White Elepha
By Thai Beverage Public Com

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

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
- กุมภาพันธ์ 2562
• ประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2562
• มอบรางวัลเดือนสิงหาคม 2562
ติดต่อสอบถาม
• โทรศัทพ์ : 02-071-2902 - 3
• Facebook : เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการส�านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล
“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2562 ชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล
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พบกับเกมสนุกๆ คลายเครียดกันอีกแล้วนะคะน้องๆ ฉบับนี้พี่บุ๋มชวนน้องๆ คิด ว่าหากน้องๆ ตกอยู่ในสถานการณ์
เหล่ า นี้ น้ อ งๆ จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ค� าตอบไม่ มีถูก หรื อ ผิ ด นะคะ จะเขี ย นลงในหน้ า นี้ แ ล้ ว ตั ด ส่ ง มา หรื อ จะเขียน
ใส่กระดาษ หรือจะถ่ายรูปส่งมาก็ได้ค่ะ ส่งค�าตอบมาให้พี่บุ๋มได้ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือ inbox หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhanafoundation
ภายใน 20 พฤศจิกายน 2561 พี่บุ๋มมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะ
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................
สถานการณ์

ต้องเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งใน 2 วิชาที่ชอบ

วิธีแก้ปัญหาของฉัน...

เลือกเรียนวิชาที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดได้

ในกลุ่มท�าโครงงาน มีเพื่อนที่เราไม่ชอบร่วมกลุ่มด้วย
รู้สึกเครียดมากก่อนออกไปน�าเสนอรายงานหน้าชั้น
ต้องดูแลรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจาก
ต่างประเทศและเราเองยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ
มักจะเป็นคนขี้โมโห ใครท�าอะไรไม่ถูกใจมักจะโกรธ
ไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
วิชาลูกเสือ ครูสั่งให้ก่อกองไฟแต่ห้ามใช้ไม้ขีด
เราแพ้การแข่งขันให้กับคู่แข่งที่เรามั่นใจว่า
เราเอาชนะได้แน่นอน
น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องกมลพัชร ทรงเจริญกุล
น้องธนพนธ์ มณีคา�
น้องกาญจนา ทรหาร
น้องธวัฒชัย ตะนานาต
น้องจันทิรา ฐิติศักดิ์เสรี
น้องนัสรีน บุญเสน
น้องจีราวัฒน์ สมเป็ง
น้องนิภา แซ่โซ้ง
น้องณัฐธิดา บุญมา
น้องปรเมษฐ์ คงเหมือน
น้องณัฐธิดา วิริยะสิทธิกุล
น้องผกามาศ บัวผัด
34

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

พี่บุ๋มท้าลอง
น้องๆ ลองเติมสุภาษิตไทยด้านล่างนีใ้ ห้เป็นประโยคทีส่ มบูรณ์ และลองดูสวิ า่ สุภาษิตแต่ละข้อตรงกับทักษะชีวติ หรือขาดทักษะชีวติ
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...................................................................

หน้า 39 มีกิจกรรม
ให้น้องๆ ร่วมสนุกอีกนะคะ
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

เทศกาล “ท�าดีหวังผล”
เมื่อวันที่ 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�าถามเอาไว้ 4 ค�าถาม เช่น คุณจ่าย
ค่าอาหารมื้อล่าสุดไปกี่บาท จากสถิติที่ทุกคนมาช่วยกันโหวตนั้น
ท�าให้เห็นว่าอาหารต่อมื้อที่เราจ่ายไป คือ 100 - 300 บาท
แต่จากสถิติค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไทย
ในโรงเรียนขาดโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนต่อมื้อ คือ 20 บาทเท่านั้น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการสนใจอย่างมากเช่นเดียวกัน คือ
การถ่ายรูปในห้องเรียนไม่ปกติกับกรอบรูปโพลาลอยด์ที่หาก
แชร์ออกไปแล้วจะมีรูปของเราเองและในกรอบรูปนั้นก็จะมีคา�
ที่สะกดผิด เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการศึกษาไทย
เรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จากแคมเปญ Limited Education
เพื่อบอกต่อให้เพื่อนๆ ของเราใน Facebook ให้มาช่วยกันเปลี่ยน
การศึกษาไทยกันเถอะ เพราะไม่ใช่พวกเขาติดค�าศัพท์โซเชียล
ไม่ใช่พวกเขาเรียนไม่เก่ง
แต่เพราะความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาที่ท�าให้พวกเขาไม่สามารถ
อ่านออกเขียนได้ และระบบการศึกษาพัฒนาเพียงคนเก่ง เมื่อถูก
ละเลยยิ่งท�าให้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถูกแก้ไขและยังคงสะสม
ฝังรากลึกลงไปจนท�าให้โอกาสของเด็กๆ ที่ควรจะได้รับการพัฒนา
ไม่ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นปัญหาของสังคม
มูลนิธยิ วุ พัฒน์ขอขอบคุณบุคคล องค์กร และภาคธุรกิจต่างๆ ทีร่ ว่ มกัน
ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้รับ
การศึกษาที่เท่าเทียมค่ะ
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 16 ส.ค. 2561
คุณกนกพร มัน่ ถิน่
คุณกนกพร วันทอง
คุณกมลทรรศน์ ฉันจรานุวฒ
ั น์
คุณกมลทิพย์ ยอดเมือง
คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒ
ั นา
คุณกฤษณ์ ลีเ้ จริญ
คุณกฤษณา ค�าวังทาใจ
คุณกอล์ฟและคุณเมย์ DCS
คุณกัญญา ปูเ่ ชียงแดง
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณกัลยาณี ปริวนิ จิ ฉัย
คุณกาญจน์ ลีนานนท์
คุณก�าธร อุทรักษ์
คุณกิตติกา บูระวัฒน์
คุณกิตติชยั อุดมวัจนศักดิ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณกิตติพงศ์ อินมีประเสริฐ
คุณกิตติศกั ดิ์ เสาวหงษ์
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณเกตุ DCS
คุณเกรท DCS
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท์
คุณเกษร มัง่ สูงเนิน
คุณเกษรอุบล นิม่ มา
คุณเกียรติศกั ดิ์ เลาห์เกริกเกียรติ
คุณไกรพล กุลศิรวิ ฒ
ุ ชิ ยั
คุณขจรศักดิ์ บุษราพิทกั ษานนท์
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณคมกริช นบสุวรรณ
ครอบครัวศรินทร์วนิช
คุณคริษฐา สถิระ
คุณเคีย้ งและครอบครัว
คุณแคทลียา หอมใจดี
คุณจงรัก สุขสุวรรณ
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจริญญา แจ่มแจ้ง
คุณจริยา ปิตนิ านนท์
คุณจอย
คุณจามรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณจารุธดิ า จันทรมณี
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธุ์
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
คุณจิรนันท์ ส�าเภา
คุณจิรพงศ์ เกตุแก้ว
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิราภรณ์ เกียรติวฒ
ุ กิ ลุ
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณจุกและครอบครัว
คุณจุฑาทิพย์ แซ่องั้
คุณจุฑารัตน์ เชือ้ บุญจันทร์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณจุรลี กั ษณ์ สุธพี เิ ชฐภัณฑ์
คุณเจตสุภา เทีย่ งธรรม
คุณเจนวิทย์ วิจติ รพันธ์
คุณเจีย๊ บ Photo และ พีอ่ ู
คุณฉวีวรรณ เชาว์ดี
คุณเฉลิมศักดิ์ ลินสิงห์
คุณชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คุณชเนตตี กราพันธุ์
คุณชมพู สมหนู
คุณชลัท สุขเกษม
คุณชวลิยา อนุกลู ประชา
คุณชานนท์ ชอบธรรมสกุล
คุณชิงดวง กปิลกาญจน์
คุณชิตพงศ์ ทะนะแสง
คุณชุตนิ าฏ ศรีสมุ ะ
คุณชุตมิ า กิจมงคลธรรม
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณชูชพี เอือ้ การณ์
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คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณโชค DCS
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ าร
คุณซัว Photo 32
คุณซิวและครอบครัว
คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์
คุณฐิตารีย์ ภัคคะธนะสิทธิ์
คุณณธกร เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณรงค์ จันทรมาศ
คุณณัฐชยา จันทร์พฒ
ั นะ
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณดนุวศั จันทรรัต
คุณดวงใจ ศิลป์วไิ ลเลิศ
คุณดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์
คุณดวงฤทัย จาติกวณิชย์
คุณดวงหทัย กูบกระโทก
คุณด�า ป้าหนู และครอบครัว
คุณด�ารงค์ ทองไพจิตร
คุณดุษณี เสริมสุขสัน
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณแดง
คุณแดงและคุณนนท์
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณต๊ะและครอบครัว DCS
คุณตัม้ จุฬา
คุณติก๊ และน้องพาขวัญ
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�า่
คุณทัศนันต์ หงษ์ทอง
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณทิพย์วารีล พุม่ ประเสริฐ
คุณเทวิน จันต๊ะนุ
คุณเทอดชาติ ผดุงรัตน์
คุณธณัฏฐา สิทธิเวชวิจติ ร
คุณธนนันท์ มานีกลุ
คุณธนพัฒน์ โสเจยยะ
คุณธนภสิศฐ์ หรูพทิ กั ษ์
คุณธนวัฒน์ ด่านวานิชกุล
คุณธนสรรค์ โชติกะพุกกณะ
คุณธนัชญา แก้วพารา
คุณธนากร โตแย้ม
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธนิสสรา พัฒนวิบลู ย์
คุณธเนศ โล่หส์ กุล
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธัญศิษฐ์ วินจิ ฉัยกุล
คุณธามน กะสีวฒ
ั น์
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณธิตพิ ทั ธ์ เจียมรุจกี ลุ
คุณธีชชั ฉัตรวิจติ ร
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณนพพล ลือก้อง
คุณนพรัตน์ สหุนลิ
คุณนราภร ปลืม้ หมู่
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนะมน คุณฝน คุณจิน
คุณนันทพล ปานฑผลิน
คุณนันทิพฒ
ั น์ สุระชลภูมิ
คุณนารีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณนาวิน อินทรสมบัติ
คุณน�า้ ฝน แก้วกุลธรรม
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิภาดา วาจาจ�าเจริญ
คุณนิภาภรณ์ ทรัพย์วลิ าวรรณ
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณนิสรา แก้วสุข

คุณนุช
คุณบังรีด๊ และครอบครัว
คุณบัว
คุณบุญช่วย พวงล�าเจียก
คุณบุญธรรม วังกาใจ
คุณบุญมา มะกล�า่ ทอง
คุณบุญเย็น ศีลวัตกุล
คุณบุญสม เนือ่ งพลี
คุณบุรนิ ทร์ กันตะบุตร
คุณเบญ ศรีเจริญชัย
คุณเบญจวรรณ ชัยเจริญ
คุณเบียร์และครอบครัว DCS
คุณแบงค์
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณประทุมพร ปรานุกลู สิทธิ์
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประมวล สารารัตน์
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณประอรศรี อุดมผล
คุณปรานี แสงสุทธิจริตกุล
คุณปริญญา แผนพรหม
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปลา ร้านแกงใต้
คุณปวริศ ประวะสาร
คุณปวริศา กันทะเขียว
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปอและน้องดาว DCS
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมา เขียนภักดี
คุณป่าน DCS
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิติ ประสพสม
คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยธิดา ก่อเกียรติจตั รุ สั
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปุณยนุช ศิรกิ ลุ วสุ
คุณเป้ (Precision)
คุณเปรม
คุณเปิล้ (พัชรี)
คุณเปีย๊ กและครอบครัว DCS
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณแป๊ะและคุณนาย
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงศภัค แนวพานิช
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพจนีย์ พิรณ
ุ ธนาไพศาล
คุณพนิดา วังทิพย์รกั ษ์
คุณพนิดา ใจกล้า
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรยศ ปาลิไลยก์
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นวิ ฒ
ั น์
คุณพรรธิภา มานะน�าโชค
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพลกฤษณ์ ห้องศิลป์
คุณพลชา โรจน์เลิศจรรยา
คุณพวงทอง แย้มศรี
คุณพัช
คุณพัชราภรณ์ คนหาญ
คุณพัชรินทร์ กิจวรวิเชียร
คุณพัชรินทร์ สารทอง
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร
คุณพัชรี เณรเถาว์
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพัฒน์กลุ พิพฒ
ั น์ภกั ดีเดช
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพิทกั ษ์ สีปน้ั พริง้
คุณพินนั ทา วนาพิพฒ
ั น์
คุณพินจิ ดีวรรณ
คุณพิศทุ ธ์ บุษรานุวงศ์

คุณพี DCS
คุณพีโ่ ม
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณพุทธพล อติชาดศรีสกุล
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณไพชยนต์ วิจารณ์
คุณไพรัตน์ ปานเงิน
คุณไพริน น้อยเวียง
คุณฟ่ง นุช และจูรี่
คุณฟิลม์ อ้อม
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภัทรพล กุลภิรกั ษ์
คุณภัทรอร การะนัด
คุณภาณุวฒ
ั น์ กฤษณาชูวงศ์
คุณภาณุวฒ
ั น์ แสงทอง
คุณภานุวฒ
ั น์ ชลชลาธาร
คุณภารณี ประภาศิรกิ ลู
คุณภาวนา ชีรงั
คุณภาวินี โลจนานนท์
คุณภูดศิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณมงคล เชาวน์สขุ มุ
คุณมงคล มาลีเดช
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณีรตั น์ บูชา
คุณมณีรตั น์ ปิน่ แก้ว
คุณมนัญชยา ออฤดี
คุณมลทิพย์ นิลผาพงษ์
คุณม๊ะและครอบครัว
คุณมัญจกร โล่หป์ ตี ิ
คุณมัท
คุณมาธวี แย้มกลิน่ พุด
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณเมธาพันธ์ พลตรี
คุณรชภัค กิจบ�ารุง
คุณรดาภัค โหว่สงคราม
คุณรพีพรรณ ติรยัง่ ยืน
คุณระติกร กองพัฒน์พาณิชย์
คุณรัชนารี เอมกลาง
คุณรัชนี ทองสว่าง
คุณรัชนี ด้วงทองกุล
คุณรัชพงศ์ วัฒนศิรชิ ยั กุล
คุณรัศมีแข ถาวร
คุณริน
คุณรุง่ นภา สุขวัฒนานุกจิ
คุณรุง่ รัตน์ เบญจพัฒมงคล
คุณเรขา ภิญญสาสน์
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์
คุณเรียนและครอบครัว
คุณเรืองฤทธิ์ เทียนแก้ว
คุณลลิตา เกตุแก้ว
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวรัทยา โอบนิธอิ นันต์
คุณวัลลภินทร์ เตพละกุล
คุณวิจติ รา เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิเชียร พงศธร
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย
คุณวิโรชา เกิดอ�า่
คุณศรัญญา ปิน่ ทอง
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศศิวมิ ล ครองธรรม
คุณศักดิส์ ทิ ธิ์ - บัวลอย เทียนแก้ว
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศิรจิ นั ทรา ทองธรรมชาติ
คุณศิรยิ พุ า ศรีสวุ รรณ
คุณศิรริ ตั น์ พลอยงาม
คุณศิษฏากร อุสนั โน
คุณเศรษฐพงศ์ นาคเมธี

คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสนอง วิรยิ ะอาภาพงศ์
คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
คุณสมชาย
คุณสมศักดิ์ ฉันทาวรานุรกั ษ์
คุณสมศักดิ์ บุญญศาสตร์พนั ธุ์
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสันต์ งามศิรเิ ดช
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสายรุง้ ลิวลั ย์
คุณสายัณห์ พลหาญ
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณส�าลี ทนทาน
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒ
ั น์
คุณสุขมุ าล หงษ์สกุล
คุณสุชาดา สังข์ทอง
คุณสุชาดา เหมประชิตชัย
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา รัตนนนท์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธินี อนันตธุรการ
คุณสุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สาจันทร์
คุณสุเทพ
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุธา เหล่าโกเมนย์
คุณสุธตี า ชุณหรัศมิ์
คุณสุนนั ทา ประชุมฉลาด
คุณสุพตั รา ใจคง
คุณสุพตั รา สีฆอ้ ง
คุณสุพชิ ชา ใต้ครี ี
คุณสุภคั และพีเ่ ดชา
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตัง้ วัฒนาพรชัย
คุณสุรเชษฐ์ ม่วงมี
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุราช เซที
คุณสุรารักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรยิ า ใต้ครี ี
คุณสุรยิ า สาตราภัย
คุณสุรยิ า ไสยเกตุ
คุณสุรเิ ยศ ชมภู
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�าปาทอง
คุณสุวดี นันตสุวรรณ
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณเสาวรส ธนูแสน
คุณเสาวลักษณ์ พูจ่ นั ทร์
คุณเสาวลักษณ์ กาญจนภูมิ
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลาง
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณหทัยรัตน์ ไพฑูรย์
คุณหน่อยและภรรยา
คุณหนุย่ และภรรยา DCS
คุณหนูนลิ จันทร์อดุ ร
คุณหะริน อุปรา
คุณองอาจ ศิลอาภรณ์
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสาว
คุณอดุลย์ จันทร์โต
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลกั ษณ์
สถิตย์วรกุล
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอนุรกั ษ์ เกตุสวุ รรณ
คุณอนุสรณ์ อูปค�า

คุณอนุสษิ ฐ์ ยางสูง
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิชาติ จีระพันธุ์
คุณอภิชาติ ศาลิคปุ ต
คุณอภิญรญา บุญมูสกึ
คุณอภิฐา เรืองเดช
คุณอภิวนั ท์ บากบัน่
คุณอภิศรา ประสิทธิ์
คุณอมรรัตน์ มหาภาสกร
คุณอรไท เชวงลักขณา
คุณอรนารี เอีย่ มอิทธิพล
คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพร ฤทธิจ์ นั ทร์
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรรถพล ศรีอนงค์
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอริยา พัฒนาพรหมชัย
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอัครินทร์ อัครเกียรติโสภณ
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอัญรัตน์ แดงโสภา
คุณอาตมิน โฉมศรี
คุณอานันท์ หมินแดง
คุณอาภาภรณ์ สิงหกุล
และคุณประเสริฐ มุขสานต์
คุณอารีรตั น์ ธีระศรีสมบัติ
คุณอาวุธ หอมสร้อย
คุณอ�านวย พัสดร
คุณอุ๊ แม่นติ ยา พีแ่ อม
คุณอุกฤษฏ์ สายสิทธิ์
คุณอุดม ลีลาอุดม
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอกลักษณ์ วรศรี
คุณเอกศักดิ์ เพชรวิภษู ติ
คุณเอกอุมา เพียรเกิดสุข
คุณเอ็ด Chula และเพือ่ นๆ
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอสและคุณแนท
คุณเอิบ
คุณเอือ้ อารี ออฤดี
คุณโอ๋
KhunFirst & Noon
KhunKawita Euchukanonchai
KhunKeiko Hori
Mr.Paul Tsien Chang
Mr.Pope Win Win
Mr.Saw Khin Naing
Ms.Claudine Triolo
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
บริษทั ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
(ส�านักงานใหญ่)
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล
(2000) จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่
แคปปิตอล จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
โฮเทลส์ จ�ากัด
บริษทั วีซเี อ พริน้ ท์ จ�ากัด
(ส�านักงานใหญ่)
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
จ�ากัด
บริษทั อิคาโน่ (ประเทศไทย)
จ�ากัด (สาขา00004)
บริษทั อินฟินทิ กรีน จ�ากัด
(สาขา00001)
ผูป้ นั /ผูซ้ อื้ ร้านปันกัน โดย
มูลนิธยิ วุ พัฒน์
ร้านโคราช-ปันกัน

มาทำาแบบทดสอบบุคลิกภาพกันค่ะ
เพื่อช่วยให้น้องๆ ทราบว่าบุคลิกของเราเป็นอย่างไร อาจจะท�าให้เข้าใจตัวเองและค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะ
สามารถเข้าไปทำาแบบทดสอบฟรีได้ที่
https://www.16personalities.com/th/แบบทดสอบบุคลิกภาพ
ท�าแบบทดสอบแล้วเขียนส่งมานะคะ ว่า.....
ฉันชื่อ................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................
ฉันมีบุคลิกภาพแบบใด...............................................................................................................
ผลจากแบบทดสอบทีต่ รงกับสิ่งที่ฉันเป็นคือ..............................................................................
ผลจากแบบทดสอบทีไ่ ม่ตรงกับสิ่งที่ฉันเป็นคือ..........................................................................
ช่องทางในการส่งค�าตอบ สามารถดูได้จากคอลัมน์ พี่บุ๋มท้าลอง (หน้า 35) นะคะ
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