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สวัสดีปใี หม่นอ้ งนักเรียนทุนยุวพัฒน์นะคะ พีท่ กุ คนทีม่ ลู นิธยิ วุ พัฒน์ขออวยพรให้
น้องๆ สมปรารถนาในทุกด้าน ให้ทกุ คนมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเด็กดีของครอบครัว
คุณครู และเพือ่ นๆ และขอให้นอ้ งๆ ทุกคนมีสขุ ภาพใจทีเ่ ข้มแข็ง ไม่วา่ จะเจอกับปัญหา
อุ ปสรรคหรื อ ความทุ ก ข์ ใจ พี่ ข อให้ น ้ อ งมี พ ลั ง ที่จ ะฟั น ฝ่ า ทุ ก อย่า งไปได้ด้วยดีค ่ะ
ความทุกข์ใดทีน่ อ้ งๆ ไม่รจู้ ะหันหน้าไปปรึกษาใคร ให้รเู้ สมอนะคะ ว่าน้องทุกคนมีครอบครัว
ยุวพัฒน์ ที่นี่ยินดีที่จะรับฟังและให้ค�าปรึกษากับน้องๆ ด้วยความยินดีและเต็มใจ
ขอให้นอ้ งๆ มีความสุขนะคะ
ยุวพัฒน์สารฉบับนี้พูดถึงเรื่อง “โรคซึมเศร้า” น้องๆ อาจจะเคยได้ยิน
โรคนี้มาบ้างแล้ว โรคนี้ไม่น่ากลัวนะคะ เพราะสามารถรักษาให้หายได้ คนที่เป็นโรคนี้
ไม่ได้หมายความว่าเขามีความผิดปกติหรือแตกต่างจากพวกเรา เขาสามารถท�ากิจวัตร
ประจ�าวันได้ ไปโรงเรียน เรียนหนังสือได้ เพียงแต่การด�าเนินชีวิตอาจจะค่อนข้าง
ล�าบากเท่านัน้ เอง แล้วน้องๆ ทราบไหมคะว่า “โรคซึมเศร้า” กับ “ความรูส้ กึ เศร้า”
ต่างกันอย่างไร? สังเกตง่ายๆ ถ้าน้องๆ มีความรู้สึกเศร้าติดต่อกันเป็นสัปดาห์ไม่หาย
ไม่อยากท�าอะไร เบือ่ ท้อแท้ มีความน่าจะเป็นทีเ่ ราจะตกอยูใ่ นภาวะโรคซึมเศร้า ให้รบี หา
ตัวช่วยนะคะ ส่วนตัวช่วยจะเป็นอะไรได้บา้ งและจะรับมือกับโรคนีอ้ ย่างไร อยากชวนน้องๆ
อ่านยุวพัฒน์สารฉบับนี้ค่ะ เราอาจจะไม่เป็นโรคนี้แต่ไม่แน่ว่าคนใกล้ตัวเราอาจจะก�าลัง
เผชิญกับโรคนีอ้ ยู่ หากเรามีความเข้าใจโรคซึมเศร้า เราจะอยูร่ ว่ มกับเขาอย่างเข้าอกเข้าใจ
และสามารถช่วยประคับประคองเขาได้...เศร้าได้แต่ตอ้ งมองโลกในแง่บวก อย่าลืม “สร้าง
ก�าลังใจ” ให้ตวั เองนะคะ
พีๆ่ มูลนิธยิ วุ พัฒน์

โดย
มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 093-124-8479, 0-2301-1093 (-4) โทรสาร : 0-2301-1439
1 Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 093-124-8479, 0-2301-1093 (-4) Fax : 0-2301-1439
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
www .yuvabadhanafoundation.org
Facebook.com/yuvabadhana
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คนคิด...เพื่อสังคม

“ Pen Pal ” อาสาผู้ให้ก�าลังใจ
ตอบจดหมายนักเรียนทุน

ความสนใจในเรื่องการศึกษาท�าให้ “พี่มีน ชนกนันท์ พังงา” ได้เข้ามาร่วมเป็นอาสา
ตอบจดหมายนักเรียนทุนยุวพัฒน์ แม้จะเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่สิ่งที่พี่มีนได้รับ คือความ
รู้สึกประทับใจและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความปรารถนาดีไปยังน้องๆ ผ่านการ
ตอบจดหมายที่เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจ
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สนใจงานอาสาสมัครเพราะคิดว่าเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่ความจริงแล้วงาน
อาสาสมัครกลับให้อะไรมากกว่านั้น
ก่อนมาเป็นอาสายุวพัฒน์ พีเ่ คยท�างาน
อาสาสมัครแห่งหนึ่ง ท�าหน้าทีแ่ นะน�ามุมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในงาน ชวนน้องๆ เด็กๆ มาเล่นเกม วาดรูป
ระบายสี ปัน้ ดินน�า้ มัน ซึง่ เราก็ชอบท�างานศิลปะ
และเพราะชอบเล่นกับเด็กๆ จึงคิดว่างานนีน้ า่ จะ
เหมาะกับเรา ตอนนั้นคิดแค่ว่าจะได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น แต่เมื่อไปท�าจริงๆ
มันได้อะไรกลับมามากกว่าการใช้เวลา พี่จ�าได้ว่า
มีครั้งหนึ่งพี่ต้องเป็นเพื่อนเล่นกับน้องที่มาร่วม
กิจกรรมประมาณ 3 ชัว่ โมง เพราะคุณพ่อคุณแม่
ของน้องน�าผลิตภัณฑ์มาขายในงาน ไม่มีเวลาอยู่
กับน้อง หลังเสร็จงานคุณพ่อคุณแม่ของน้องเดิน
มารับและบอกว่าดีใจมากทีเ่ ห็นลูกมีความสุขและ
เล่นได้นานขนาดนี้ เขาเอาของมาให้พหี่ ลายอย่าง
เลยค่ะ รูส้ กึ ประทับใจมาก ไม่ใช่เพราะของมากมาย
ทีเ่ ราได้รบั นะคะ แต่ประทับใจทีง่ านของเราท�าให้
คนอืน่ มีความสุข
วันแรกทีไ่ ปท�างานอาสาสมัครพีต่ นื่ เต้นมาก
คิดในใจว่าจะมีเด็กๆ มาเล่นกับเราไหม จะมีอะไร
ให้เราท�าไหม ซึ่งก็โชคดีที่เด็กๆ มาร่วมกิจกรรม
กันเยอะมาก พีม่ โี อกาสคิดกิจกรรมเองด้วย เป็น
การตัดกระดาษเป็นรูปตัวการ์ตูน พี่ออกแบบ
ให้สามารถตัง้ โชว์ได้ ผูป้ กครองหลายคนเดินมาขอซือ้
แต่เราเปลีย่ นจากการขายเป็นการให้ลกู ๆ ของเขา
ได้ลงมือท�าเอง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะ
ยิ่งท�าให้พี่มีความสุขกับการท�าภารกิจอาสาสมัคร
ในครั้งนั้นเพิ่มขึ้นอีก ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของ
เด็กๆ และผูป้ กครอง

งานตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์ทา� ให้
เห็ น ว่ า มี ค วามผู ก พั น เกิ ด ขึ้ น ผ่ า นตั ว หนั ง สื อ
จากคนทีเ่ ราไม่เคยเห็นหน้า
ครัง้ แรกทีเ่ ห็นประกาศรับสมัครอาสาสมัคร
ตอบจดหมายนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ก็
คิดอยูว่ า่ จะเป็นเหมือนทีเ่ ราคิดไหมนะ หรือเขาจะ
แค่ให้โปสการ์ดกับจดหมายกลับไปตอบที่บ้าน
แต่เอาเข้าจริงไม่เป็นอย่างที่คิดเลย กระบวนการ
กว่าทีเ่ ราจะผ่านการคัดเลือกเข้ามาท�างานอาสาสมัคร
กระทั่งได้ตอบจดหมาย ท�าให้พี่รู้สึกได้ว่างานนี้
มีความส�าคัญมาก เพราะจดหมายทีน่ อ้ งๆ เขียนมา
เป็นข้อความที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดกับน้องๆ
มากกว่าการบอกว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร่ น้องๆ
คงรู้สึกว่ายุวพัฒน์คือครอบครัว จึงวางใจทีจ่ ะเล่า
หรือระบายความรูส้ กึ ส่งมาให้พๆี่ อ่านและเราคือ
อีกหนึ่งคนที่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวยุวพัฒน์

พีร่ สู้ กึ ชืน่ ชมเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ อาสาสมัครทุกคน
ทีม่ าช่วยกันท�าสิ่งดีๆ เพราะนั่นคือการเสียสละ
เพื่อความสุขของคนอืน่ ค่ะ

งานอาสาสมัครท�าให้เราได้เห็นสังคมใหม่ทมี่ แี ต่
คนทีอ่ ยากจะท�าให้สงั คมน่าอยูม่ ากขึน้
การมาท�างานอาสาสมัครทีม่ ลู นิธยิ วุ พัฒน์
ท�าให้พไี่ ด้รจู้ กั กลุม่ คนเล็กๆ ทีม่ แี นวคิดเดียวกัน คือ
อยากเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้สงั คมน่าอยูม่ ากยิง่ ขึน้
การเป็นอาสาสมัครไม่ใช่เรือ่ งง่าย เราต้องมีเวลา เรา
ต้องเดินทาง ซึง่ บางครัง้ อาจเป็นระยะทางทีค่ อ่ นข้าง
ไกล เพราะอาสาสมัครบางคนมาจากต่างจังหวัด
งานอาสาสมัครเป็นงานทีไ่ ม่ได้คา่ ตอบแทนแต่เรา
ทุ่มเทแรงกายและใจ ต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบัน
ผู้คนต่ า งดิ้ น รนเพื่ อ รายได้ งานอาสาสมั ค รจึ ง
อาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของใครหลายๆ คน

เราเคยได้รบั ความสุขจากการเป็นผูร้ บั แต่เราจะมี
ความสุขมากขึน้ ถ้าเรามีโอกาสได้เป็นผูใ้ ห้บา้ ง
น้องๆ นักเรียนทุนได้สัมผัสความรู้สึก
จากพี่ๆอาสาของมูลนิธิฯ แล้ว ทั้งการได้รับ
จดหมายตอบกลับ การมีพเี่ ลีย้ งให้กา� ลังใจ ให้คา�
แนะน�า น้องๆ น่าจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความสุขทีเ่ ราได้รบั
จากพีๆ่ อาสา พีอ่ ยากให้นอ้ งๆ จดจ�าความรูส้ กึ ดีๆ
นีไ้ ว้นะคะ แล้ววันหนึง่ ถ้ามีโอกาสลองท�ากิจกรรม
อาสาสมัครดูนะคะ น้องๆ อาจจะมีความสุขมากขึน้
และภูมใิ จกับตัวเองในฐานะทีไ่ ด้ทา� เพือ่ คนอืน่ และ
อยากฝากในเรือ่ งคุณค่าของโอกาสในการเรียน พี่
อยากให้นอ้ งนักเรียนทุนทุกคนตัง้ ใจเรียน ใช้โอกาส
เรือ่ งการเรียนของเราให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ วันนีเ้ ราอาจจะ
ยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือหรือ
ไม่ตงั้ ใจเรียน เราจะเป็นอย่างไรในอนาคต แต่ผล
จากสิง่ ทีเ่ ราท�าในวันนีจ้ ะปรากฏให้เราเห็นชัดเจน
ในวันข้างหน้า...พีเ่ ป็นก�าลังใจให้นอ้ งๆ ทุกคนนะคะ

การช่วยให้ผอู้ นื่ มีความสุขไม่ตอ้ งรอให้เรามีเงิน
แค่เราใช้ความชอบ ความถนัดของเราท�าสิง่ นัน้
โดยมีเป้าหมายว่าคนอืน่ จะต้องได้รบั ประโยชน์
จากสิง่ ทีเ่ รารัก
การมี ค นที่ มี จิ ต อาสาจ� าเป็ น มากกั บ
ชุมชนและสังคม เราต้องเชือ่ ก่อนว่าสิง่ ทีเ่ ราก�าลัง
ท�านัน้ สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้จริงๆ อาจจะ
ไม่ใช่ตอนนี้ เดีย๋ วนี้ แต่เราหวังผลในอนาคต เพราะ
ทุกอย่างทีเ่ ป็นการพัฒนาหรือการเปลีย่ นแปลงย่อม
ต้องใช้เวลา เราแค่หมั่นท�าสิ่งที่เราชอบและถนัด
ให้เกิดประโยชน์กบั ผูอ้ นื่ เท่าทีเ่ ราจะท�าได้ เท่านีก้ ็
ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแล้วค่ะ
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บ้านฉันบ้านเธอ

วาดหน้าสะท้อ
นวฒ
ั นธรรม

กรีดมีดลงบนต้น
ยางมีค่ามากมาย
ชีวิตคนสวนยาง
ทุกหยดจากเหงื่อริน
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จรดปลายพู่กัน

ให้งามข�าสมศักดิ์ศรี

สีสันความหมายมี

ใช่แต่งสีเพียงงดงาม

“งิ้ว” คือประวัติศาสตร์

ความเป็นชาตินานหนักหนา

และแสดงเพื่อบูชา

เทพศรัทธาให้คุ้มครอง

น�้าขาวข้นหยดเป็นสาย
เป็นรายได้ให้ใช้กิน
ค�่าฟ้าสางไม่จบสิ้น
ใช้ผืนดินเลี้ยงชีพกาย

“งิ้ว” หรือ “อุปรากร” เป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาวจีนทีส่ บื ทอดกันมานานหลายพันปี มีจดุ เริม่ ต้นจากการแสดงในราชส�านักของจีน
ทีต่ อ่ ยอดพัฒนาเรือ่ ยมาจนกลายเป็นหนึง่ ในภาพแทนวัฒนธรรมหลัก งิว้ เป็นการ
แสดง การละเล่นส�าคัญทีเ่ ชือ่ กันว่าจะท�าให้เทพเจ้าทีส่ ถิตอิ ยูใ่ นศาลเจ้านัน้ ๆ ได้รบั
ความเพลิดเพลิน พร้อมคาดหวังว่าเทพเจ้าจะน�าพาซึง่ ความสุขความเจริญกลับมาให้
ความโดดเด่นของการแสดงงิ้วนั้น นอกจากลีลาการร่ายร�าและการ
เคลือ่ นไหวของผูแ้ สดงแล้ว เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายตลอดจนการแต่งหน้าก็เป็นส่วน
ส�าคัญทีท่ า� ให้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างเช่น สีสนั ของการแต่งหน้าทีแ่ ตกต่างกันไป
จะบ่งบอกถึงบุคลิกและอุปนิสัยของตัวละครได้ อย่างเช่น แต่งหน้าสีแดง จะ
มีความหมายไปในทางที่ดี เป็นสัญลักษณ์ของผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญ การแต่ง
หน้าสีด�า มีความหมายเป็นกลาง เป็นสัญลักษณ์ของผู้ห้าวหาญ ไม่เห็นแก่ตัว
และเฉลียวฉลาด แต่งหน้าเป็นสีน�้าเงิน เป็นสัญลักษณ์ของวีรบุรุษชาวบ้าน
ส่วนการแต่งหน้าสีขาวและสีเหลือง มักจะมีความหมายทางลบ เป็นสัญลักษณ์ของ
ผู้เหี้ยมโหดและคดโกง

การทาแป้งหน้าขาวของชาวพม่าไม่ได้ทา� เพือ่ ความงามเท่านัน้ แต่เป็น
ไปตามความเชือ่ ของชาวพม่าเกีย่ วกับเรือ่ งการทาหน้าขาว เพราะแป้งทีน่ า� มาทา
คือแป้งทีท่ า� จาก “ไม้ทานาคา” ชาวพม่าเชือ่ ว่าแป้งทานาคาคือ เศษดินทีต่ ดิ อยู่
ใต้พระบาทของพระพุทธเจ้าจึงน�ามาทาหน้าด้วยความศรัทธานั่นเอง
วาดหน้าเขียนตา
วิจิตรบรรจง
วาดหน้าคือวัฒนธรรม
ปลูกฝังเด็กรักษา

ประแป้งแต่งผม
ตามเชื่อและศรัทธา
สะท้อนน�าความเป็นมา
และรู้ค่าคุณความดี
ขอขอบคุณภาพถ่ายจากคุณอนุชิต สุนทรกิติ
ข้อมูลจาก
http://www.liekr.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://ngthai.com/
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จดหมายจากเพื่อน
สวัสดีค่ะน้องๆ ปีใหม่นี้มีวันหยุดยาว น้องๆ ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ
ส�าหรับเด็กๆ ปีใหม่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยและน่าตื่นเต้น แต่ส�าหรับพีแ่ ล้ว
ปีใหม่เป็นช่วงบีบคั้นหัวใจมากค่ะ เพราะ 300 กว่าวันที่ก�าลังจะผ่านไปนัน้
พี่ยังท�าความตั้งใจให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ครบทุกอย่างเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
การวางแผนเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับการจัดการชีวิตค่ะ หากเรามีแต่ความฝัน
มีแต่เป้าหมายตั้งไว้ แต่ไม่มีการวางแผนว่าจะท�าอย่างไร เมื่อไหร่ โอกาส
ที่จะประสบความส�าเร็จคงเป็นไปได้ยาก ไม่เป็นไรนะคะ ปี 2563 นี้เอาความ
ผิดพลาดมาเป็นครูในการปรับปรุงให้ดีขึ้น...เรามาอ่านจดหมายจากเพื่อนๆ
กันดีกว่า

จดหมายจากน้องญาณิศา เขียวภูมช
ิ ย
ั จ.แม่ฮอ
่ งสอน

ปรบมือให้สา� หรับความสามารถในการทอผ้าของน้องญาณิศา
นะคะ...น้องทอผ้าได้คล่องไหมคะ หรือว่าเป็นมือใหม่ พี่ชื่นชม
ที่น้องสนใจงานหัตถกรรมพื้นเมืองแบบนี้ อีกหน่อยงานสวยๆ
ของชาติเราคงจะหาคนท�าได้ยาก เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรา
เป็นเยาวชนที่จะต้องเติบโตมาเป็นประชากรของประเทศ เรา
ควรจะหัดท�าและรักษาศิลปหัตถกรรมของเราไว้นะคะ เมื่อ
น้องโตขึ้น พี่เชื่อว่าน้องจะต้องดีใจมีความสามารถนี้ติดตัวค่ะ
จดหมายจากน้องกันตวิชญ์ จุลวัฒน์ จ.สงขลา
ก่ อ นที่ พี่จ ะตอบจดหมายน้ อ งกั น ตวิ ช ญ์ พี่ข อชมก่ อ นเลยว่า ลายมือน้องสวย
มากเลยค่ ะ เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยมาก (กอ ไก่ ร้ อ ยตั ว ) พี่ช่ืนใจค่ะที่น้องช่วย
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เท่านี้ผู้ปกครองก็มีความสุขแล้ว ความสุขของคน
เป็นพ่อแม่ก็คงไม่พ้นการที่ลูกเป็นเด็กดี ไม่เกเร พี่อยากให้น้องรักษาความดีนี้
ไว้นะคะ ความกตัญญูจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้น้องประสบความส�าเร็จในอนาคต
ข้างหน้า ว่างๆ ถ่ายรูปแปลงผักส่งมาอวดพี่ๆ มูลนิธิฯ บ้างสิคะ อยากเห็นจริงๆ
ว่ า น้ อ งปลู ก ผั ก อะไรไว้ บ้ า ง เผื่อ ว่ า ผ่ า นไปแถวต� า บลปากแตระจะได้แวะไป
อุ ด หนุ น ...คริ ค ริ ดู แลตั ว เองด้ ว ยนะคะ :D
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จดหมายจากน้องชลาธาร ภาคสันเทียะ จ.นครราชสีมา

อย่าว่าแต่น้องชลาธารเลยค่ะที่ง่วง ตัวพี่เองหลังทานข้าวเสร็จ
จะง่วงทันทีเหมือนกัน ยิ่งอ่านหนังสือยิ่งช่วยให้หลับเร็วเข้าไปอีก
การอ่านหนังสือเป็นการเปิดโลกของเราให้กว้างขึน้ เป็นการหาความสุข
ที่เพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้อ่าน
เรื่องราวของคนอื่น หลายคนมีทัศนคติในทางบวกเพราะการอ่าน
หนังสือค่ะ ส่วนวิธจี ดั การกับความง่วงเวลาอ่านหนังสือนัน้ พีค่ ดิ ว่าถ้า
น้องพยายามอ่านหนังสือบ่อยๆ อาการง่วงนอนตอนอ่านหนังสือจะ
หายไปค่ะ เริ่มจากอ่านหนังสือที่น้องชอบก่อนก็ได้นะคะ หรือไม่ก็
ต้องไม่อา่ นหนังสือหลังจากทานอาหารเสร็จใหม่ๆ ลองดูนะคะว่าจะ
ช่วยได้หรือเปล่า :D

จดหมายจากน้องคมสัน โพธิ์ปรึก จ.นครนายก

ดีใจด้วยนะคะน้องคมสันที่สนุกกับการเรียนช่างยนต์ ตอนนี้นักเรียนที่จบ
อาชีวศึกษาก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนใหญ่นักเรียนที่จบมา
จะมีงานรองรับ ซึ่งอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าหางานได้ไม่ยาก ช่วงการฝึกงาน
เป็นช่วงส�าคัญส�าหรับการเรียนอาชีวศึกษา เพราะเป็นช่วงที่น้องจะได้เอา
วิชาความรู้มาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความพร้อมก่อนจะออก
ไปสู่โลกในการท�างาน พี่อยากให้น้องตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึกงานหาความรู้
เพิม่ เติม เพือ่ ให้เป็นช่างยนต์ทม่ี คี วามรู้ ความช�านาญในทุกๆ ด้านนะคะ พีๆ่
มู ล นิ ธิ ฯ เอาใจช่ ว ยเสมอ หวั ง ว่ า อี ก ไม่ ก่ี ป ี ข ้ า งหน้ า จะได้ เ ห็ น ช่ า งยนต์
ฝีมอื เยีย่ มทีช่ อื่ คมสัน โพธิป์ รึก ค่ะ :D

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์
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ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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อยู่บ้านเราร่�ารวย
(ความสุข) ที่สุดแล้ว

“พี่เปีย สุภาพร สมปาน” วัยรุ่นที่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในชุมชน
อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หลังจากเรียนจบปริญญาตรี พีเ่ ปียเดินทางกลับบ้านเกิด
แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับไปประกอบอาชีพอะไร แต่พี่เปียเชื่อมั่นว่า “ความสุข
มีได้ แม้จะไม่ร�่ารวย”
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การตัดสินใจกลับมาอยูบ่ า้ นไม่มอี ะไรให้ตอ้ งลังเล แม้วา่ จะยังไม่ชดั เจนว่าจะกลับ
ไปท�าอาชีพอะไร
หลังจากเรียนจบบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยพะเยา พี่กลับไปอยู่ที่
บ้านเกิดจังหวัดแพร่ ไม่คิดไปท�างานที่อื่นเลย เพราะเราอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
ชอบทุกอย่างทีเ่ ป็นบ้านเรา ก่อนจะกลับไปก็ไม่มแี ผนว่าจะไปท�างานอะไร รูเ้ พียงว่า
ชอบงานอิสระ ชอบท�างานฝีมอื อยากเปิดร้านขายขนมเล็กๆ ทีบ่ า้ น มีรายได้พอกิน
พอใช้ก็พอ ไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้ ขอแค่ให้มีความสุข กลับไปอยู่บ้านแรกๆ
พี่ท�าขนมข้าวเกรียบปากหม้อขาย หาสูตรจากในยูทูป ลองหัดท�าด้วยตัวเอง
ลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันได้ท�าขนมแบบที่ชอบ
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนกับทีม “ม่วนจอย” คืองานทีต่ อบโจทย์ความสุข
มากทีส่ ดุ ในตอนนี้
พี่มีโอกาสได้รู้จักกับ “พี่อุ๋ย” ซึ่งเป็นรุ่นพี่อยู่ในจังหวัดแพร่เช่นกัน
พี่อุ๋ยเรียนจบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษ แต่พี่อุ๋ยมีความหวังและความ
มุ่งมั่นอย่างมากที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง เอาของดีของชุมชน ของ
เมืองแพร่มาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้สมกับเป็นของดีของบ้านเรา พี่อุ๋ยก่อตั้ง
“ม่วนจอย” ขึน้ เพือ่ ฟืน้ ฟูศลิ ปหัตถกรรมท้องถิน่ จากรุน่ ปูย่ า่ ตายายให้กลับมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีมูลค่า โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถิ่น เช่น ฝ้าย
พืชชนิดต่างๆ ที่น�ามาผสมกันแล้วเกิดเป็นสีใช้ย้อมผ้า ย้อมไหม แล้วน�ามา
ต่อยอดเป็นกระเป๋าผ้าซึ่งปักด้วยเส้นฝ้ายแทนเส้นไหม หรืองานเฟอร์นิเจอร์
ทีท่ า� จากไม้ในท้องถิน่ ออกแบบให้เรียบง่ายเหมือนที่เราเคยเห็นตอนเป็นเด็ก
การท�างานกับชุมชนจะว่าง่ายก็งา่ ย จะว่ายากก็ยาก ง่ายเพราะเราคลุกคลี
กับชุมชน กับวิถีชีวิต วัฒนธรรมนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เราค่อนข้างเข้าใจปัญหา
หรือบริบทสังคม เรารูจ้ กั วัตถุดบิ ธรรมชาติตา่ งๆ ของบ้านเราว่ามีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไร
คนสมัยก่อนเอามาใช้ท�าอะไร แต่ที่ว่ายากเพราะเราต้องเจอกับกระแสต่อต้าน
จากผู้ใหญ่ เช่น การที่เราเอาเส้นฝ้าย ซึ่งไม่มีความเหนียวและแน่นเหมือนไหม
มาปักลงบนผ้า ผู้ใหญ่จะมองว่าท�าไม่ได้หรอก ปักไปก็ขาด ไม่มีใครเอามา
ใช้ปักผ้า แต่เราก็ต้องพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่เห็นว่ามันท�าได้จริงๆ เพราะผ่านการ
ทดลองมาแล้ว ต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าทุกคนจะยอมรับว่าท�าได้จริง
และใช้ได้ดี ที่ส�าคัญคือผ้าปักเส้นฝ้ายกลายเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดี
มากจากลูกค้า ลูกค้าหลายคนเรียกกระเป๋าผ้าปักลายว่า “น้อง” ซึ่งเป็นทั้ง
ความสุขและความภาคภูมิใจค่ะ
งานทีด่ คี อื งานทีเ่ ริม่ ต้นจากความสุข และความสุขจากการท�างานคือการได้ทา�
สิง่ ทีเ่ รารักและถนัด และรูว้ า่ เราท�างานนัน้ เพือ่ อะไร
หลายคนในทีมม่วนจอยไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการเย็บปักเลย มีแค่ความชอบ
และทักษะเล็กๆ น้อยๆ ที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก เราไม่เคยไปเรียนวิธีการปักผ้า
เราไม่เคยไปเรียนการวาดลวดลายผ้า เราท�าทุกขัน้ ตอนเพราะเราอยากท�าแบบนัน้
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เราอยากปักในแบบที่เราอยากปัก เราใช้สีเขียว แดง เหลือง สีอะไรก็ตาม
เพราะเราอยากใช้สีนั้น งานปักแต่ละชิ้นจึงไม่เคยเหมือนกันเลย บางคน
มองว่าก็แค่การปักผ้า แต่สา� หรับทุกคนงานทุกชิน้ มีคณ
ุ ค่า เราได้ทา� งานกับ
คนที่ชอบสิ่งเดียวกัน เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีม ระหว่าง
คนที่มีความรู้เรื่องนั้นๆ ในชุมชน ความรู้มาจากการสั่งสมและเก็บเล็ก
ผสมน้อยค่ะ ทุกฝีเข็มที่เราปักลงไปบนผ้า อาจจะไม่ได้มาจากความรู้ทาง
ทฤษฎีที่ถูกต้อง แต่เพราะความอิสระที่เราได้คิด ได้ท�า ไม่ถูกจ�ากัดด้วย
ขอบเขตและทฤษฎี ท�าให้ผา้ ทุกผืนทีป่ กั มาจากความสุขทีเ่ ราได้ทา� อย่างทีเ่ รา
อยากท�า เราส่งมอบความสุขจากการท�างานไปยังลูกค้าทุกคนที่มาเยี่ยมชม
มาเลือกซื้อสินค้าของเรา เพราะเขาจะได้ในสิ่งที่เราตั้งใจท�าลงไป
ไม่ใช่ความสุขของลูกค้าเพียงอย่างเดียว เมื่อเราพิสูจน์ความมุ่งมั่น
ด้วยความส�าเร็จจนท�าให้ผู้ใหญ่เปิดใจกับเรา การกระจายรายได้สู่ชุมชน
จึงเกิดขึ้น วัตถุดิบตามธรรมชาติที่ชาวบ้านมี เช่น ฝ้าย ผืนผ้า สามารถน�ามา
ขายให้กับม่วนจอย เพื่อเราจะน�าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อยากให้ชวี ติ วัยเด็กกลับมา ชีวติ ที่ได้อยูก่ บั วิถชี นบท กับภูมปิ ญ
ั ญาปูย่ า่ ตายาย
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยน วิถีชีวิตของคนย่อมเปลี่ยนตาม
เงินรายได้ ค่าตอบแทน เป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างไขว่คว้า งานที่สร้างรายได้ดี
จึงเป็นงานที่ใครๆ ก็อยากท�า ส่วนงานฝีมือจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน
เริ่มหาคนท�าได้ยาก ไม่มีคนสืบทอดความรู้ เพราะของเหล่านั้นขายไม่ได้
ราคาเท่ากับสินค้าที่ตลาดต้องการ ฝ้ายเริ่มหายากมากขึ้นเพราะคนหันมา
ปลูกไม้สกั ทีข่ ายได้ราคามากกว่า วิถชี วี ติ แบบเก่าๆ ทีเ่ ป็นความทรงจ�าทีด่ งี าม
เริ่มเปลี่ยนไป งานฝีมือที่มีคุณค่ามากก�าลังหายไปจากชุมชน พี่อยากให้
คนในชุมชนหันกลับมามองให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ง ต่ า งๆ ที่เราเคยมี ช่วยกัน
รั ก ษา ถ่ า ยทอดภู มิปั ญญาให้ ลูก หลาน ซึ่ง ก็ ไ ด้ แต่ ห วังว่า สิ่งที่เราท�า นั้น
จะเปลี่ยนให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในสักวัน
มั่ น ใจที่ จ ะท� า ในสิ่ ง ที่ เรารั ก และมี ค วามสุ ข ที่จ ะท� า สิ่งนั้น
หลายคนมักจะบอกว่าเราแค่หาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไร แล้วชีวติ
เราจะมี ค วามสุ ข แต่ สิ่ง ที่ย ากคื อ ท� า อย่ า งไรให้ เรารู้ว่า เราชอบอะไร...
พีอ่ ยากให้นอ้ งๆ ลองมองย้อนกลับไปตอนทีเ่ รายังเป็นเด็ก พีเ่ ชือ่ ว่าสิง่ ทีเ่ ป็นเรา
คือสิ่งที่เราชอบท�าในตอนนั้น ความเป็นตัวเรา คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ตอนเด็กๆ
เราชอบเล่นอะไร ชอบท�าอะไร สิ่งนั้นน่าจะใช่เรา ลองมองหาว่าบ้านของเรา
มี อ ะไรแล้ ว เอาสิ่ ง นั้ น มาต่ อ ยอด ที่ไ หนๆ ก็ มีข องดี มีเสน่ห ์เฉพาะตัว
เราแค่มนั่ ใจว่าสิง่ นัน้ มีคณ
ุ ค่า และเติมความอยากจะพัฒนาลงไป ไม่วา่ จะอยู่
ทีไ่ หนเราก็จะมีอาชีพ มีรายได้ อยูบ่ า้ นเราก็รวยได้ ไม่ใช่รา�่ รวยเงินทองแต่
เราจะร�่ารวยความสุข ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเป็นชีวิตที่
เรี ย บง่ า ยแต่ ห รู ห ราค่ ะ :D
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum:

หลายๆครั้ง
ความไม่สบายใจ ที่ไม่ถูกระบาย
ก็เก็บกดจนกลายเป็นความเศร้าที่ฝังไว้
อย่าปล่อยให้มันท�าลายใจ
หาทางรักษาใจ รักษากาย
หาคนที่ไว้ใจเพื่อหาทางออกที่ดี
และที่ส�าคัญ
คือการใส่ใจและสังเกตคนรอบกาย
ดูแลใจ ดูแลความรู้สึก ซึ่งกันและกัน
:)
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เรื่องจากปก

โรคซึมเศร้า

น้องๆ คงเคยได้ยนิ เกีย่ วกับโรคซึมเศร้ามาบ้างแล้วใช่ไหมคะ...แล้วน้องๆ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ว่าอย่างไรบ้าง? ยุวพัฒน์สารฉบับนี้จะชวนน้องๆ มาท�าความรู้จัก
และเข้าใจโรคนีใ้ ห้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ เราจะได้แยกได้ระหว่างอารมณ์เศร้ากับโรคซึมเศร้า โรคนี้
เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคนและทุกวัย และหากปล่อยไว้ไม่รกั ษา อาการของโรคจะรุนแรงจนกระทัง่
น�าไปสูก่ ารคิดฆ่าตัวตาย โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ค่ะ
18

โรคซึมเศร้า
คืออะไร?

โรคซึมเศร้าท�าให้ “เรา” เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง?
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนๆ หรือเป็นเร็ว
ภายใน 1-2 สัปดาห์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น มีเหตุการณ์มากระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด
บุคลิกเดิมของเจ้าตัวเป็นอย่างไร มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น ผู้ที่
เป็นอาจไม่มีอาการทุกข้อตามนี้ แต่อย่างน้อยอาการหลักๆ จะมีคล้ายๆ กัน คือ รู้สึกเบื่อ เศร้า
ท้อแท้ รู้สึกตนเองไร้ค่า นอนหลับไม่ดี เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

1 ใน 4 ของวัยรุ่น มีปัญหา
ด้านสุขภาพจิตและอารมณ์

หากพู ด ถึ ง เรื่ อ งซึ ม เศร้ า เรามั ก จะ
นึกกันว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิด
จากความผิดหวังหรือการสูญเสียมากกว่าที่จะ
เป็ นโรค ซึ่ ง ความจริ ง แล้ว ส่ว นใหญ่ก็จะเป็น
เรื่ อ งของอารมณ์ ค วามรู้สึก ธรรมดาๆ ที่มีใน
ชีวิตประจ�าวัน มากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าอารมณ์
เศร้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอยู่นานโดยไม่มีทีท่าว่าจะ
ดีขนึ้ หรือเป็นรุนแรงมากขึน้ และมีอาการต่างๆ
ตามมา เช่น นอนหลับๆ ตื่นๆ เบื่ออาหาร
น�า้ หนักลดลง หมดความสนใจต่อโลกภายนอก
รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี
ความมัน่ ใจน้อยลง มองสิง่ รอบตัวในแง่ลบ จนกระทัง่
อาการรุ น แรง นั่ น คื อเราก�าลังตกอยู่ในภาวะ
โรคซึมเศร้า ไม่ใช่อารมณ์เศร้า
การเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า
ผู้นั้นเป็นคนอ่อนแอ ชอบคิดมาก หรือเป็นคน
ไม่สู้ปัญหา เอาแต่ท้อแท้ ซึมเซา แต่ที่เขาเป็น
นั้ นเป็ น เพราะตั ว โรค หากได้รับ การรัก ษาที่
ถูกต้องเหมาะสม โรคก็จะทุเลาลง พร้อมที่จะ
กลั บ มาเป็ น ผู ้ ที่ มี จิ ต ใจแจ่ ม ใส พร้ อ มจะท� า
กิจวัตรต่างๆ ได้เหมือนเดิม

อารมณ์เปลีย่ นแปลงไป อาการทีพ่ บบ่อยคือจะกลายเป็นคนเศร้าสร้อย หดหู่ สะเทือนใจง่าย
ร้องไห้บ่อย รู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ บางคนอาจไม่มีอารมณ์เศร้าชัดเจน
แต่จิตใจจะหม่นหมอง ไม่แจ่มใส ไม่สดชื่นเหมือนเดิม บางคนอาจมีความรู้สึกเบื่อหน่าย
ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง อาจมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย อะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด
กลายเป็นคนอารมณ์ร้าย
ความคิดเปลี่ยนไป มองอะไรก็รู้สึกว่าแย่ไปหมด เห็นแต่ความผิดพลาดในอดีต รู้สึก
ล้มเหลว ไม่มีใครช่วย ไม่เห็นทางออก มองอนาคตไม่เ ห็น รู้สึกท้อแท้ห มดหวังกับ
ชี วิต บางคนกลายเป็ น คนไม่ มั่น ใจในตั ว เอง รู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ ไร้คุณค่า
เป็นภาระคนอื่น เหล่านี้อาจท�าให้เจ้าตัวคิดถึงเรื่องการตายอยู่บ่อยๆ ในช่วงนีห้ ากมี
เหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจอาจเกิดการท�าร้ายตนเองจากอารมณ์ชว่ั วูบ
สมาธิความจ�าแย่ลง หลงลืมง่าย จิตใจเหม่อลอยบ่อย ท�าอะไรได้ไม่นานเนื่องจากไม่มี
สมาธิ ประสิทธิภาพในการท�างานลดลง ท�างานผิดๆ ถูกๆ
มีอาการทางร่างกายต่างๆ ร่วมด้วย ทีพ่ บบ่อยคือรูส้ กึ อ่อนเพลีย ไม่มเี รีย่ วแรง ซึง่ เมือ่ พบ
ร่วมกับความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากท�าอะไรจะท�าให้คนอื่นดูว่าเป็นคนขี้เกียจ มักจะ
หลับยาก นอนไม่เต็มอิ่ม หลับๆ ตื่นๆ รู้สึกเบื่ออาหาร น�้าหนักลดลงมาก นอกจากนี้ยังอาจ
มีอาการท้องผูก อืดแน่นท้อง ปากคอแห้ง บางคนอาจมีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไป ผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะดูซึมลง ไม่ร่าเริงแจ่มใส
เหมือนก่อน จะเก็บตัวมากขึ้น ไม่ค่อยพูดจากับใคร บางคนอาจกลายเป็นคนขี้ใจน้อย
อ่อนไหวง่าย ซึ่งคนรอบข้างมักจะไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาถึงเปลี่ยนไป บางคนอาจหงุดหงิด
บ่อยกว่าเดิม
การงานหรือการเรียนแย่ลง ความรับผิดชอบต่อการงาน การเรียนลดลง ไม่มีสมาธิใน
การท�างานหรือการเรียน
อาการทางจิตอื่นๆ จะพบในรายที่เป็นรุนแรง ซึ่งนอกจากผู้ที่เป็นจะมีอาการซึมเศร้ามาก
แล้วจะยังพบว่ามีอาการทางจิตอื่นๆ เช่น อาการหลงผิดหรือประสาทหลอน ที่พบบ่อย
คือ จะเชื่อว่ามีคนคอยกลั่นแกล้งหรือประสงค์ร้ายต่อตนเอง อาจมีหูแว่วได้ยินเสียงคน
มาพูดคุยด้วย
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โรคซึมเศร้าเกิดขึน
้ ได้อย่างไร?
รูไ้ ด้อย่างไรว่าก�าลังเป็น
โรคซึมเศร้าหรือไม่?

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

แบบทดสอบโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค�าถาม เป็นแบบสอบถามที่ใช้
เพื่อช่วยในการประเมินว่าผู้ตอบมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ รุนแรงมากน้อย
เพียงใด เป็นมากจนถึงระดับที่ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้หรือไม่ ข้อดีอย่างหนึ่ง
ของแบบสอบถามนี้คือ ช่วยในการประเมินระดับความรุนแรงของอาการ
ได้ว่าแต่ละขณะเป็นอย่างไร อาการดีขึ้นหรือแย่ลง การรักษาได้ผลหรือไม่
ผู้ป่วยอาจท�าและจดบันทึกไว้ทุก 1-2 สัปดาห์ โดยถ้าการรักษาได้ผลดี
จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดย มีค่าคะแนนลดลงตามล�าดับ

ด้านกายภาพ-ชีวภาพ เกิดจาก สารเคมีในสมองไม่สมดุล การเจ็บป่วย
หากวัยรุ่นไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ จะท�าให้ทุกปัญหา
ด้วยโรคทางกายบางอย่าง การใช้สารเสพติดหรือยาบางประเภทซึ่ง
กลายเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความเครียด วิตกกังวล จนพัฒนาไปสู่ภาวะ
ท�าให้มีอาการของโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน
ซึมเศร้าได้
ด้านจิตใจ เกิดจาก การขาดทักษะการปรับตัวต่อปัญหา การจัดการ
ความเครียด และบุคลิกภาพ นอกจากนี้คือ ปัจจัยด้านสังคม เช่น
มีการสูญเสียคนใกล้ตวั มีความเครียด หรือมีความเจ็บป่วยเรือ้ รัง
เป็นต้น
โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคร้ายแรง ไม่ได้แปลว่าเป็นคนโรคจิตหรือมี
อาการทางจิต แต่เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ด้วยการรับประทานยา
รักษาโรคซึมเศร้า หรือยาปรับสารเคมีในสมอง ส่วนด้านจิตใจ ควร
มีการพูดคุยกับคนใกล้ตัว การมองหาความช่วยเหลือ หรือหนทาง
ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ควรดึงครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเข้ามามี
ส่วนร่วม รวมถึงการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ ให้รู้สึกจ�าเจ
อาจจะประเมินเบื้องต้นได้ว่า มีภาวะซึมเศร้า หากมีอาการ
ต่อไปนี้ 5 อาการหรือมากกว่า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีอารมณ์ซมึ เศร้าแทบทัง้ วัน (ในเด็กและวัยรุน่ อาจเป็นอารมณ์หงุดหงิด)
ความสนใจหรือความเพลินใจในกิจกรรมต่างๆ แทบทัง้ หมดลดลงอย่างมาก
น�้าหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมาก เบื่ออาหารหรือทานอาหารมากกว่าปกติ
นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป
กระวนกระวาย อยู่ไม่สุข หรือเชื่องช้าลง
อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง
รู้สึกตนเองไร้ค่า
สมาธิลดลง ใจลอย หรือลังเลใจไปหมด
คิดเรื่องการตาย
ใน 5 อาการต้องมีอาการในข้อ 1 หรือ 2 อย่างน้อย 1 ข้อ
ต้องมีอาการประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมีอาการเหล่านี้
อยู่เกือบตลอดเวลา แทบทุกวัน ไม่ใช่เป็นๆ หายๆ หรือเป็นแค่
1-2 วันแล้วหายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่
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น้องๆ สามารถลองท�าแบบทดสอบโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค�าถาม เพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเราก�าลังอยู่ในภาวะ
โรคซึมเศร้าหากมีผลคะแนนตัง้ แต่20คะแนนขึน้ ไป น้องๆ สามารถติดต่อมาทีม่ ลู นิธฯิ เพือ่ ระบายความรูส้ กึ ด้านลบหรือขอ
ค�าแนะน�าจากพี่ๆ ได้นะคะ ที่เบอร์ 02-301-1093 วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น หรือ จะโทรศัพท์ขอค�าปรึกษา
ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ค่ะ

แบบทดสอบโรคซึมเศราดวย 9 คำถาม
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วิธรี บ
ั มือกับความเศร้า
อย่างสร้างสรรค์
ยอมรั บ ตั ว เอง ฝึก ส�ารวจตัว เอง เรียนรู้ที่จะรู้จัก ตั ว เองมากขึ้ น
และฝึกยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อที่จะช่วยให้
เรารับมือกับสถานการณ์ที่ท�าให้ผิดหวังหรือเสียใจได้ รู้จักขอบคุณ
ตัวเองและแสดงความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอ เมื่อได้ลงมือท�าใน
สิ่งที่ดี เชื่อว่าชีวิตมีขึ้น มีลง แค่ต้องรับมือกับมันให้ได้
หัวเราะเยอะๆ เมื่อรู้สึกทุกข์ ควรพาตัวเองอยู่กับสิ่งที่ท�าให้รู้สึก
เพลิดเพลิน เช่น ดูภาพยนตร์ตลก หรืออ่านเรื่องข�าขัน หรือพูดคุย
กับเพื่อนๆ ในเรื่องขบขันสนุกสนาน เพื่อช่วยคลายเครียด ช่วยคลาย
ความทุกข์ในใจ
ระบายความรู้สึก ควรเรียนรู้ที่จะหาวิธีปลดปล่อยความรู้สึกเศร้า
โกรธ ผิดหวัง หรือเสียใจออกมา เพราะอาการซึมเศร้ามักเกิดจากการ
เก็บกดอารมณ์ความรู้สึกไว้ เราท�าได้โดยการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้
ตะโกนหรือร้องไห้ออกมาดังๆ หรือเขียนความรู้สึกลงในสมุดบันทึก
ออกก�าลังกาย การออกก�าลังกายช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้ เนื่องจาก
การออกก�าลังกายช่วยเพิม่ ระดับสารเคมีเซโรโทนินในสมอง รวมถึงเพิม่
การหลัง่ สารเอนดอร์ฟนี ทีช่ ว่ ยท�าให้ผอ่ นคลายและช่วยให้อารมณ์ดขี นึ้
ออกไปเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวถือเป็น “ยาดี” ส�าหรับคนที่มี
ภาวะซึมเศร้า เพราะเป็นการหนีห่างจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ที่ท�าให้
รู้สึกเหนื่อยหน่าย เศร้า เบื่อ ฯลฯ เปลี่ยนไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
ที่สดใส มีพลังมากขึ้น ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและคลายความเศร้าได้ดี
ท�างานอดิเรก หากมีเรื่องเครียดหรือเรื่องที่ท�าให้เศร้าอยู่นาน ต้อง
พยายามสะบัดความรูส้ กึ เหล่านัน้ ออกไป แล้วไปท�ากิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์
ฝึกสมาธิ หรือการท�างานอดิเรกต่างๆ
การมองโลกในแง่ดี จะช่วยลดความวิตกกังวล โดยอาจเริม่ จากฝึกคิด
เรื่องต่างๆ ในมุมบวก ฝึกมองคนอื่นในแง่ดี และรู้จักชื่นชมคนอื่น
หากท�าได้จะเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต และอย่าลืมว่าเรา
ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก อย่าลืมครอบครัวและเพื่อนฝูง
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ถ้าต้องการความช่วยเหลือ...

ท�าอย่างไรดี?

หากน้องๆ รูส้ กึ ว่าตัวเองก�าลังตกอยูใ่ นภาวะซึมเศร้าหรือมีอาการทีก่ ล่าว
มาแล้วข้างต้น น้องๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่...
โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด หากน้องๆ อายุไม่ถึง 18 ปี จะต้องให้
ผู้ปกครองเป็นผู้พาไปพบแพทย์
พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่น้องๆ ไว้วางใจ
ครู ก่ อ นจะไปปรึ ก ษาครู น้ อ งๆ ควรประเมิ น ความน่า ไว้ใจของครู
โดยประเมินจากท่าทีของครูที่ผ่านๆ มา ว่ารับฟังนักเรียนมากน้อย
เพียงใด ด่วนตัดสินนักเรียนหรือไม่ หรือหากนักเรียนท�าความผิด
ครูทา่ นนัน้ เคยถามถึงสาเหตุทนี่ กั เรียนท�าแบบนัน้ หรือไม่ และครูรักษา
ความลับของนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหน
เพื่อน ขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้าย เพราะด้วยวุฒิภาวะแล้ว เพื่อนอาจจะ
ยังไม่มีความสามารถที่จะช่วยเราได้มากนัก นอกจากเพื่อนคนนั้นจะเป็น
เพื่อนที่เราสนิทสนมและไว้ใจได้จริงๆ
การจะขอความช่วยเหลือจากใครนั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุดขอให้น้องๆ
ค�านึงถึง “ความเหมาะสมที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลนั้น” เพราะ
หากคนนั้นไม่เหมาะที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้ฟัง
นอกจากจะไม่
สามารถช่วยให้ปัญหาทุเลาลงแล้ว ยังอาจเพิ่มความไม่สบายใจให้มากขึ้นอีก
เมื่อใดก็ตามที่น้องมีความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลจนกระทบกับการ
เรียนหรือการด�าเนินชีวิต อย่ากลัวหรืออายที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
หรื อ จิ ต แพทย์ เ พื่ อ ให้ เราสามารถกลั บ มาใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เช่ น เดิ ม
ตระหนักไว้เสมอว่า ไม่มปี ญ
ั หาใดไม่มที างออกและมีคนพร้อมจะช่วยเราเสมอ
ที่มาข้อมูล
https://med.mahidol.ac.th
https://www.isranews.org
https://www.thaihealth.or.th
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

การ์ดดอกไม้เบ่งบาน

น้องๆ คะ คอลัมน์งานเล็กๆ สร้างรายได้ฉบับนีพ้ มี่ กี าร์ดดอกไม้
สวยๆ มาแนะน�าน้องๆ เผือ่ ว่าจะท�าเก็บไว้ขายกับเพือ่ นๆ หรือเขียนค�าอวยพร
ให้คนส�าคัญในโอกาสพิเศษ อุปกรณ์ไม่เยอะ วิธีการท�าก็ไม่ยาก แต่รับรองว่า
สวยแน่นอน!!
อุปกรณ์
กระดาษการ์ดสีสวยๆ ตามความชอบ (ส�าหรับท�าดอกไม้) 2-3 สี สีละ 1 แผ่น
(ส�าหรับท�าการ์ด) 1 แผ่น
กระดาษการ์ดสีเขียว (ส�าหรับท�าใบ) 1 แผ่น
กรรไกร
กาว
กาวสองหน้า
24

1

วิธที า�
1 ตัดกระดาษเป็นรูป 4 เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4×4 นิ้ว ให้ได้ 7 ชิ้น เลือกสีได้ตามชอบ
แล้วพับกระดาษเป็นรูปจตุรัสอีกครั้ง จากนั้นพับเป็น 3 เหลี่ยม วาดรูปกลีบดอกไม้
(ตามในแบบ) และตัดออกมา คลี่กระดาษออก และตัดออก 1 กลีบ ติดกาวให้ชิ้น
กลีบดอกทั้งหมดติดกัน โดยใช้กาวทาที่ปลายทั้ง 2 ด้านเล็กน้อย ท�าจนครบทุกชิ้น
2 ติดกาวสองหน้าทีป่ ลายกลีบดอกไม้ (ทีม่ กี ารท�าจุดไว้ตามภาพ) เริม่ ติดดอกไม้กบั อีกดอก

ดังนี้ ดอก B และดอก C ติดกับดอก A และให้ดอก D อยู่ด้านบน ติดกับกลีบดอก A
ที่เหลือทั้งหมด

3 ติดดอก E และ F ให้ซ้อนกับดอก B และดอก C
2

4 เอาดอก G ติดด้านบนให้ซ้อนกับดอก D ที่เหลือก็ติดใบไม้สีเขียว โดยพับครึ่งและ

ติดเทป 2 ด้าน (ติดกับดอกไม้ตามภาพเลยนะคะ)

5 ตัดกระดาษการ์ดให้มีขนาด 10 x 6 นิ้ว และพับครึ่ง เอาดอกไม้ที่พับไว้ติดบนการ์ดที่

กางออกไว้แล้ว และติดกาว 2 ด้านบนกลีบดอก แล้วปิดการ์ดทับให้แน่น เพื่อให้แน่ใจ
ว่าดอกไม้ติดกับการ์ดด้านใน เมื่อมั่นใจว่าดอกไม้กับการ์ดติดกันสนิทแล้วให้ลอง
กางการ์ดออก ดอกไม้จะคลี่บานเป็นการ์ดดอกไม้เบ่งบานค่ะ
ทีม่ าของข้อมูลและภาพ
https://www.iurban.in.th
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Scientist)
อาชีพนีท้ า� อะไร

1

“นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล ” เป็ น ผู ้ ท� า หน้ า ที่ ใ นการ
ตี ค วามหรื อวิ เ คราะห์ และจัด การข้อมูลขนาดใหญ่ ข้ อ มู ล ขนาด
ใหญ่ นี้ คื อข้ อมูลของพฤติก รรม รสนิยม รวมถึ ง ความคิ ด เห็ น
ของผู ้ ค นบนโลกต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว แทบทุ ก กิ จ กรรมที่ ม นุ ษ ย์
ท� าในหนึ่ ง วั น ให้ก ลายเป็น ข้อมูลที่น�าไปใช้ต ่อได้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
การต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม
เป้ าหมายได้ ม ากขึ้น หรือน�าไปใช้เพื่อออกแบบนโยบายภาครั ฐ
ให้เข้ากับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจ�านวน
มหาศาลนี้ ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในทันที ด้วยขนาด ความเร็ว
และความหลากหลายของข้อมูล ท�าให้องค์กรต้องการคนที่สามารถ
ท� า ความเข้ า ใจข้ อ มู ล และสามารถดึ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ให้ อ อกมา
ใช้ ง านได้ นั ก วิทยาศาสตร์ข้อมูลจึง เป็น ผู้ที่จะเข้า มาจั ด การกั บ
ข้อมูลมหาศาลเหล่านั้น โดยท�าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง
โจทย์ของผู้บริหารองค์กรกับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการน�าข้อมูลขนาดใหญ่มาท�าการ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อเกิด เป็น ความเข้าใจ และตกผลึก เป็ น องค์ ค วามรู ้
ให้ องค์ ก รนั้ น ๆ น�าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์

นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล
ข้ อ มู ล ที่ ผ ่ า นกระบวนการ
ประมวลผล วิ เ คราะห์ เพื่ อ การน� า ไปใช้

ข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากแหล่ง ต่ า งๆ

องค์ ค วามรู ้

ความเข้ า ใจ

กระบวนการท�างาน
กระบวนการคิดและการท�างานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีพื้นฐานมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ นี่จึงเป็นเหตุผล
ที่อาชีพนี้มีชื่อเรียกเป็นนักวิทยาศาสตร์ กระบวนการท�างานของ
อาชีพนี้ งานหลักๆ มีอยู่ 5 ขั้นตอน ได้แก่
26
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การตั้งค�าถามที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และ
สามารถน�าเอาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหาได้
การค้นหาและจัดเก็บข้อมูล
การส�ารวจข้อมูลและหาแบบแผนความเชือ่ มโยงระหว่างกัน
การสร้างแบบจ�าลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
การสื่ อ สารผลลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ ใ ห้ อ งค์ ก รรั บ ทราบและการ
สื่อสารนั้นควรให้เห็นเป็นภาพที่เข้าใจง่าย

หลั ง จากน� า เสนอผลลั พ ธ์ แ ล้ ว องค์ ก รจะตั ด สิ น ใจ
น� า ไปใช้ ปรั บปรุ ง หรื อ วิ เ คราะห์ เ พิ่มเติ ม รวมไปถึงการสร้า ง
นวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรมากขึน้ เช่น การสร้าง
Robotics (การใช้ หุ ่ น ยนต์ ) หรื อ Automation (การน� า
เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน) ซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็น
อย่างไร นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลมักจะกลับมาเริม่ ทีก่ ระบวนการแรก
คื อ การตั้ ง ค� า ถามใหม่ ๆ อี ก ครั้ ง เพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดงาน
การท� า งานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล ต้ อ งใช้ ค วามรู้ทางด้าน
คณิ ต ศาสตร์ แ ละทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรมในการท� า งาน
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีนกั วิทยาศาสตร์ขอ้ มูลประมาณ 200 - 400 คน
เท่ า นั้ น

บุคลากรยังขาดแคลน
ความต้ อ งการที่ สู ง ตรงกั น ข้ า มกั บ จ� า นวนแรงงาน
ที่ มี น ้ อ ย ท� า ให้ ค ่ า ตอบแทนของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล สู ง
กว่ า อาชี พ อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะงานใกล้ เ คี ย งกั น และถึ ง แม้ จ� า นวน
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล จะมี เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ พ บว่ า อาชี พ นี้
จะล้ น ตลาดแต่ อ ย่างใด ในทางตรงข้ามนายจ้างยั ง ใช้ เวลาใน
การหาตั ว นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล มาท�า งานนานกว่ า หาบุ ค ลากร
ในต� า แหน่ ง อื่ น สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น สั ญ ญาณบอกว่ า สายอาชี พ นี้
ยั ง คงเป็ น ที่ ต ้ องการสูง และยังขาดแคลน

รูก
้ อ
่ น! อยากจะเป็น
Data Scientist
ควรท�าอย่างไร?

การศึกษามาตราฐาน
Data Science
สาขาทีเ่ กีย
่ วกับคณิตศาสตร์
และการเขียนโปรแกรม

การศึกษาเพิม
่ เติม
คอร์สออนไลน์
คอร์สเฉพาะทางต่างๆ

การหาประสบการณ์เพิม
่ เติม
การท�างาน
การเข้าร่วมการแข่งขัน
ฝึกงานในต�าแหน่งใกล้เคียง
Bootcamp
ในงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
Hackathron
การวิเคราะห์ขอ
้ มูล

ทักษะทีตอ้ งมี
ทั ก ษะด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ แม้ ป ั จ จุ บั น จะมี
โปรแกรมที่ ช ่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แต่การเลือก
ใช้ แ บบจ� า ลองในการวิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามผลลั พ ธ์
ยังต้องการความรู้เชิงลึกทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ทักษะ
ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ รวมถึ ง เทคนิ ค ทางวิ ช าสถิติอ่ืนๆ จึง
เป็ น ส่ ว นส� า คั ญในการท� า งานอาชี พ นี้
ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรม การเขี ย นโปรแกรมและ
การใช้ซอฟต์แวร์ในการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ รวมถึง
การวิ เ คราะห์ แ ละแสดงข้ อ มู ล ให้ เ ห็ น เป็ น ภาพถื อ เป็ น
ทั ก ษะที่ จ� า เป็ น อย่ า งมากของการท� า งาน

จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลต้องเรียนคณะอะไร
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นสายอาชีพที่น่าสนใจและยังมี
ความต้องการสูงในตลาดแรงงาน แต่ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล ควรมี ค วามเข้ า ใจในหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ขั้นสูง สามารถเข้าใจและจัดการข้อมูล ตลอดจนเขียนโปรแกรม
ต่ างๆ ได้ ดี นั ก วิทยาศาสตร์ข้อมูลส่ว นใหญ่มัก จบการศึ ก ษาจาก
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณิต ศาสตร์ สารสนเทศข้ อ มู ล (IT)
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องเรียนคณะที่สอนสถิติขั้นสูง
และเขียนภาษาโปรแกรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
นอกจากนี้ การเรี ย นหลั ก สู ต รออนไลน์ แ ละค่ า ยฝึ ก
ทั ก ษะต่ า งๆ เป็ น อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการเรี ย นรู ้ ทั ก ษะที่ จ� า เป็ น
ส� าหรั บ อาชี พ นี้ได้เช่น กัน ดังนั้น การท�างานเป็น นักวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล จึ ง ไม่ ไ ด้ ม องหาคนที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ สู ง เป็ น หลั ก แต่
การมี ทัก ษะที่ เ พียงพอเป็น สิ่ง ที่ส�าคัญ มากกว่า

ความรู ้ ด้ า นธุ ร กิ จ เพราะความเข้ า ใจในธุรกิจจะช่วย
ให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล สามารถตั้ ง โจทย์ เ กี่ ย วกั บ
ธุ ร กิ จ ได้ ดี ขึ้ น และสามารถวิ เ คราะห์ ห าผลลั พ ธ์ ท่ี ธุ ร กิ จ
สามารถเอาไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ า ง
ความแตกต่ า งได้ ดี ยิ่ ง กว่ า เดิ ม อย่ า งไรก็ ต ามทั ก ษะ
ด้ า นนี้ ห าได้ ไ ม่ ง ่ า ยนั ก อาจต้ อ งใช้ เวลาเพื่ อ ท� า ความ
คุ ้ น เคยกั บ ค� า ถามทั่ ว ไปที่ ธุ ร กิ จ สนใจ รวมถึ ง ค� า ถามที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บธุ ร กิ จ เฉพาะด้ า น
ทักษะการสื่อสาร การท�างานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
จ�าเป็นต้องสื่ อ สารกั บเพื่อ นร่ ว มงานและผู ้ บ ริห ารที่ไม่มี
ความรู้เชิงเทคนิคทั้งในช่วงต้นของการท�างาน (เช่น แสดง
ให้เห็นว่ามีปัญหาที่จุดใด และสิ่งที่ก�าลังจะท�าสามารถ
สร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง) ไปจนถึงการน�าเสนอผลลัพธ์
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่ อ ตั ด สิ น ใจน� า ไปใช้ต ่อ ซึ่งการ
สื่ อ สารที่ ดี น้ั น ต้ อ งการทั้ ง วิ ธี น� า เสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบ
ที่ เข้ า ใจง่ า ยและทั ก ษะการน�าเสนอที่ดี
ที่มาข้อมูล และภาพ https://www.brandbuffet.in.th/
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นักการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์คอื อะไร
การตลาดออนไลน์คือการท�าการตลาดในสื่อออนไลน์
เช่น Facebook, Google, Youtube, Instagram มีวตั ถุประสงค์
หลั ก เพื่ อท� าให้ สิน ค้าเป็น ที่รู้จัก มากขึ้น ให้ผู้อื่น ได้ รับรู ้ และ
เกิดความสนใจจนกระทัง่ เข้ามาใช้บริการหรือซือ้ สินค้า
หน้าทีข่ องนักการตลาดออนไลน์
ดูแลภาพรวมและแนวทางการจัดท�าเนื้อหาบนเว็บไซต์
ขององค์กร
จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหา และรูปภาพ จ่ายงาน
และตรวจสอบงานของทีมงาน
วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network
หรื อเว็ บ บอร์ด ต่างๆ) ติด ตามสถานะ ประเมิ น ผล
และปรับปรุงการด�าเนินการของแต่ละแนวทาง
ออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
ประสานงาน ควบคุมงานกับนักออกแบบโปรแกรม
และผู้เกี่ยวข้องในการเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ในเว็บไซต์
ความก้าวหน้าในการท�างาน
นักการตลาดต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าที่
ต่างๆ ของแผนกอย่างครบถ้วน ซึง่ ต้องรูแ้ ละเข้าใจตลาดอุปโภค
และบริโภค และรู้จักสินค้าแต่ละตัวขององค์กร ต้องมีความคิด
ในการผลิตสินค้าทีเ่ ป็นนวัตกรรม ซึง่ อาจใช้เวลาเรียนรูป้ ระมาณ
2 - 3 ปี จากนัน้ ควรเข้ารับการอบรมการท�าแผนทางการตลาด
และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้ขึ้นเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ
ผูจ้ ัดการของแต่ละฝ่าย เป็นผู้จัดการการตลาดของแผนก หรือ
เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดขององค์กร นักการตลาดที่มี
ความสามารถจะได้รบั โอกาสเป็นกรรมการผูจ้ ดั การในองค์กรธุรกิจ
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มี
เครือข่ายอยูใ่ นต่างประเทศ
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นักการตลาดออนไลน์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตอิ ะไรบ้าง
ชอบสิง่ ใหม่ๆ การก้าวทันโลกอยูเ่ สมอเป็นคุณสมบัตจิ า� เป็น
อย่างมากของการก้าวเข้าสูอ่ าชีพนักการตลาดออนไลน์
Facebook Twitter เว็บไซต์ต่างๆ ล้วนเป็นแหล่ง
อั พ เดทข้ อ มู ล ที่ ทัน สมั ย
เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตั ว เองและเรี ย นรู ้ จ ากผู ้ อ่ืน คุ ณ สมบัติน้ี
จ� าเป็ น อย่ างยิ่ งและขาดไม่ไ ด้ เพราะเมื่อใดที่นักการ
ตลาดออนไลน์ ป ิ ด กั้ น การเรี ย นรู ้ จ ะท� า ให้ ก ลายเป็ น
คนโลกแคบ การเรียนรู้สามารถท�าได้โดยการหาความรู้
จากอิ น เทอร์ เ น็ ต และการเรี ย นรู ้ จ ากผู ้ อื่น
เข้ าใจเรื่ อ งกระแสที่ก�า ลั ง ได้ รับความนิ ย ม นักการ
ตลาดออนไลน์ ต ้ อ งรู ้ ว ่ า อะไรคื อ กระแสที่ ก� า ลั ง มา
ในขณะนั้น ต้องรู้ว่าช่วงนี้คนในสังคมใส่ใจเรื่องอะไร
เข้ า ใจพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคเชิ ง ลึ ก และรู ้ จั ก การน� า มา
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เ ป็ น คนไทยมากกว่ า 50% ใช้
อินเทอร์เน็ตทุกวัน นักการตลาดออนไลน์ที่ดีต้องรู้จัก
หาข้อมูลว่า พวกเขาเข้าไปท�าอะไรบนโลกอินเทอร์เน็ต
คนช่วงอายุเท่าไหร่ ชอบกิจกรรมแบบไหน พวกเขา
ก�าลังสนใจอะไร และพวกเขาต้องการอะไร

สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ เพราะเลีย่ งไม่ได้เลย
ที่จะต้องเจอกับชาวต่างชาติ ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร
ที่บางครั้งอาจจะไม่ใช่คนไทย ฉะนั้นหากส�ารวจตัวเอง
แล้วพบว่าข้อนี้ยังเป็นจุดอ่อน ลองเรียน เขียน อ่าน
ภาษาอัง กฤษเพิ่ม เติม
พัฒนาความรู้รอบด้าน การเป็นนักการตลาดออนไลน์
ไม่ใช่เพียงการท�างานบนสื่อสังคมออนไลน์ เพราะใน
บางครั้งจ�าเป็นที่จะต้องสื่อสารกับคนรอบข้าง เช่น
นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อบอก
สิ่งที่ต้องการ ดังนั้นหากสามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ในเรื่ องของซอฟต์แวร์ HTML และการออกแบบ
กราฟิกได้จะยิ่งช่วยให้งานออกมามีคุณภาพมากขึ้น
การเรี ย นการตลาดนั้ น ไม่ ไ ด้ เ หมาะกั บ ทุ ก คน
แต่ ถ ้ าหากใครต้องการศึก ษาและเรียนรู้ที่จะเป็ น คนที่ มี
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ นวั ต กรรม
เรี ย นรู ้ ทุก อย่างโดยจะต้องลงมือท�า การตลาดจะเป็ น
สาขาที่ท�าให้เราได้ฝึกฝนทักษะ แต่เราจะมีความรู้เพียง
อย่ างเดี ย วไม่ไ ด้ การตลาดเป็น สาขาที่ผู้เรีย นจะต้ อ ง
มีไหวพริบ มีทกั ษะในการต่อรอง ชอบพูดคุยกับผูค้ น สามารถ
สร้ างความสัม พัน ธ์กับ ผู้คน และรัก ที่จะเข้าสังคม

เตรียมตัวก่อนเรียนการตลาด

ต้องอ่านหนังสือให้มาก นอกจากต�าราเรียนแล้ว ต้องอ่าน
เอกสารประกอบการเรียน เช่น บทความวิชาการหรือการ
หาความรู ้ ร อบตั ว เพื่ อ ให้ เข้ า ใจหั ว ข้ อ เนื้ อ หามากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะเขี ย นเรี ย งความแต่ ล ะครั้ง ต้ อ งอ่านบทความ
และหนั ง สื อ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 10 ชิ้น
เน้นการท�างานเป็นทีมมากกว่าท�างานเดี่ยว งานของเรา
ไม่สามารถท�าได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นต้อง
ฝึกท�างานเป็นทีมและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เรี ย นการตลาดต้ อ งเรี ย นเลข นั ก การตลาดต้องสามารถ
ระบุได้ว่าแต่ละงานของเราจะน�ามาซึ่งก�าไรเท่าไหร่ โดย
อาศั ย การค� า นวณและสถิ ติ หรื อ แม้กระทั่งการท�าวิจัย
การตลาดเชิงปริมาณก็ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์
แม้จะเรียนไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย การเรียนการตลาดค่อนข้าง
ท้าทาย เพราะถึงแม้จะไม่ได้ท่องหนังสือเยอะมาก แต่
นักการตลาดที่ดีจะต้องมีคลังความรู้รอบตัวที่กว้างและ
ลึ ก และสามารถน� า ความรู ้ เ หล่ า นั้ น มาปรั บ ใช้ สื่ อ สาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ทันท่วงที
ที่มาของข้อ มูล
https://www.admissionpremium.com
https://www.hotcourses.in.th
https://www.stamford.edu/th
https://th.jobsdb.com
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คนนี้ใช่เลย

ความพยายาม
จะพาเราไปสู่
จุดที่ดีที่สุดเสมอ

“การเรียนในสิง
่ ทีเ่ ราไม่เคยมีพน
ื้ ฐานมาก่อนไม่ใช่สง
ิ่ ทีเ่ ราจะท�าไม่ได้ เราก็แค่พยายามมากกว่าคนอืน
่
ท้าทายตัวเองให้ลองท�าอะไรที่ไม่เคยท�า และเมื่อท�าส�าเร็จหัวใจเราจะพองโต”
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“พี่ปภัสรา แจ้งสุทิมล หรือพี่แพง” นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้หลงใหลทางด้านภาษามาตั้งแต่ชั้นประถม พี่แพงบอกว่ามีอาชีพในฝันหลายอย่างมาก แต่สิ่งที่อยากท�ามากที่สุด
คือการได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันในการท�างาน
คณะอักษรศาสตร์สอนอะไรบ้างคะ?
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านภาษาค่ะ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีภาษาให้เลือกเรียนหลายภาษา แต่จริงๆ แล้ว ไม่ได้เน้น
ภาษาอย่างเดียวแต่มีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การละคร ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
บรรณารักษ์ศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏยศาสตร์ เป็นต้นค่ะ หลังจากเรียนจบแล้วเราสามารถไปท�างานได้หลายอย่าง เช่น นักแปล อาจารย์
สอนภาษา งานด้านสังคม งานด้านประวัติศาสตร์ เพราะเป็นคณะที่ให้ความรู้ในหลายแขนงวิชา
เพราะอะไรจึงเลือกเรียนคณะอักษรศาสตร์คะ?
เป็นความชอบตั้งแต่ชั้นประถมแล้วค่ะ พี่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจทางด้านภาษามาตลอด ตอนเรียนชั้นมัธยมปลายพี่เลือก
เรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น เพราะมีคุณป้าที่ท�างานเป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นเป็นแรงบันดาลใจ พี่คิดว่าภาษามีความจ�าเป็นมากต่อการด�าเนินชีวิต
ของมนุ ษ ย์ เราใช้ภ าษาในการติด ต่อสื่อสาร การที่ เรามี ค วามรู ้ ภ าษาอื่ น ๆ นอกจากภาษาไทยจะช่ ว ยให้ โ ลกของเรากว้า งมากขึ้น
ภาษาเหมื อนการเปิด โลกใบใหญ่ ใบนี้ให้เราได้ท�าความรู ้ จัก
เตรียมตัวหนักไหมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย?
หนักมากค่ะ หาที่เรียนติว ที่ไหนแจกหนังสือเตรียมสอบ GAT PAT พี่จะไปรับมาหมด เอามาอ่านและลองท�าข้อสอบ เราต้องค�านวณเวลาด้วย
ว่าเรามีเวลาเตรียมตัวนานแค่ไหน และในเวลาที่มี เราจะต้องแบ่งเวลาอย่างไร พี่ไม่ได้อ่านหนังสือทุกวันนะคะ เพราะบางวันเราก็เหนื่อย แต่เรา
ต้องไม่ลืมเป้าหมายที่เราอยากได้ เราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือทุกวันแต่เราต้องรักษาความสม�่าเสมอเอาไว้ พี่เตรียมตัวตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม 5
ก่อนสอบ GAT PAT หนึง่ สัปดาห์จะเป็นการทบทวนเนือ้ หาทัง้ หมด เราไม่ตอ้ งกดดันตัวเองแค่ทา� ทุกอย่างให้เต็มทีแ่ ล้วผลทีอ่ อกมาจะดีทสี่ ดุ เสมอ
สิ่งที่ยากในตอนนี้คืออะไรคะ?
การเรียนภาษาเยอรมันค่ะ เพราะเป็นภาษาที่พี่ไม่มีความรู้เลย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขยันกว่าคนอื่นๆ พี่เลือกเรียนภาษาเยอรมันเพราะรู้มาว่า
เป็นภาษาทีย่ ากมาก ถ้าจะถามว่ากลัวสอบตกไหมเพราะเป็นวิชาทีเ่ ราไม่มพี นื้ ฐานมาเลย ก็จะบอกว่าไม่กลัวเลยค่ะ ก็แค่พยายามให้มากขึน้ เท่านัน้ เอง
ท้าทายตัวเองให้ลองท�าอะไรที่ไม่เคยท�า แล้วถ้าเราพยายามท�าจนส�าเร็จเราจะรู้เลยว่า “เราก็ท�าได้นะ” หัวใจเราจะพองโต ภูมิใจในความ
พยายามของตัวเอง
จะท�าอย่างไรได้บ้างให้เรารู้ความต้องการของตัวเอง
ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรคะ?
น้องต้องใช้เวลาค่ะ ให้เวลากับตัวเอง สังเกตตัวเองว่าอยูก่ บั อะไรแล้วมีความสุข อย่างเช่น
ตัวพีเ่ องพีจ่ ะมีความสุขมากเวลาฟังเพลงสากล หรือพยายามพาตัวเองออกไปท�ากิจกรรม
ทีเ่ ปิดโอกาสให้เราได้ลองท�าอะไรใหม่ๆ ซึง่ สามารถช่วยให้เรามองเห็นได้วา่ เราชอบงาน
แบบไหน ไม่ชอบงานแนวไหน เรามีความสุขกับการท�าอะไร
ถ้าต้องเรียนหนักเราจะจัดการกับความท้อใจจากอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ?
ท้อก็พกั ค่ะ ไม่ตอ้ งฝืน คนเราเหนือ่ ยได้ หมดแรงได้ แต่อย่าล้มเลิกความตัง้ ใจ อย่าทิง้ ความฝัน
ไว้กลางทาง พักแล้วลุกขึน้ มาท�าต่อ ไม่มอี ะไรแย่ไปตลอดกาล ตามหาความฝันของเรา
ให้เจอ แล้วเดินทางไปหามัน พยายามท�าให้สา� เร็จ เพราะความส�าเร็จเป็นของขวัญทีท่ กุ คน
มีสทิ ธิจ์ ะได้รบั ค่ะ...เอาใจช่วยน้องๆ ทุกคนนะคะ

Viel Erfolg bei dem Lernen

“ขอให้ประสบความ
สำาเร็จในการเรียน”
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โครงการดีๆๆ
โครงการดี

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
ให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
จากมหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
มอบให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีปฏิบัติ จ�านวน 10 ทุน เป็นทุน
การศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องช�าระคืน) การสมัคร
เพื่อขอทุนการศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ

วิธีการสมัคร:

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ผูท้ ตี่ อ้ งการสอบเพือ่ ขอรับทุนการศึกษา ต้องมาท�าการนัดหมายตารางสอบ
ที่ส�านักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจ�านงขอสอบ
เพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Portfolio เพื่อประกอบ
การพิจารณา

รอบที่ 1: 2 ก.ย. – 4 ต.ค.62
รอบที่ 2: 7 ต.ค. – 29 พ.ย.62
คุณสมบัติผู้สมัคร:
รอบที่ 3: 2 ธ.ค.62 – 31 ม.ค.63
1. ส�าเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือก�าลัง รอบที่ 4: 3 ก.พ. – 27 มี.ค.63
ศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสดุ ท้าย (ม. 6) และคาดว่า รอบที่ 5: 30 มี.ค.– 29 พ.ค.63
จะส�าเร็จการศึกษา
รอบที่ 6: 1 มิ.ย. – 24 ก.ค. 63
2. มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกหรือขับร้องได้
3. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www2.rsu.ac.th
4. มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น
ั หาทางร่างกายทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการ
5. มีความประพฤติดี ไม่มปี ญ
ศึกษาดนตรี
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หนังสือน่าอ่าน
นกกระจอกเทศกับสิ่งที่หลงหายและพี่ชายของฉัน
ผู้เขียน : เบท โฮตาลา (Beth Hautala)
โอลิเวีย แกรนต์ เด็กหญิงวัย 11 ปี ผู้มีความสามารถ
พิเศษในการหาของ ไม่ว่าใครท�าอะไรหาย เธอจะหาเจออยู่เสมอ
ยกเว้ น ตุ ๊ ก ตุ ่ น นกกระเทศของเจค็ อ บ พี่ ช ายผู ้ เ ป็ น ออทิ ส ติ ก
ที่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ซึ่งมันส�าคัญมาก เพราะเมื่อมันหายไป
เจค็ อ บจะอาละวาดหนั ก ขึ้ น พ่ อ แม่ ที่ มั ก ทุ ่ ม เทความสนใจให้
พี่ ชายอยู ่ แล้ ว ก็ยิ่งทวีความสนใจขึ้น อีก โอลิเวียจึงรู้สึกอึดอัด
และไร้ตัวตน อันเนื่องมาจาก “ความไม่ปกติ” ของพี่ชาย
ดังนั้น โอลิเวียจึงทุ่มเทตามหานกกระจอกเทศหนักขึ้น
เครียดขึ้น ด้วยคิดว่ามันเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ครอบครัวของเธอ
“ปกติ” เสียที

นกกระจอกเทศกับสิ่งที่หลงหาย และพี่ชายของฉัน
ไม่ใช่แค่เรื่องการตามหานกกระจอกเทศตัวหนึ่งเท่านั้น แต่คือ
ความพยายามของเด็กคนหนึ่งที่จะค้นหาสิ่งส�าคัญในชีวิตและ
ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและใคร
สักคนโดยเนือ้ แท้ แม้วา่ เราหรือใครคนนัน้ จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม
ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้...
ถ้าขาดใครคนหนึ่งในครอบครัวไป เรายังจะเป็นครอบครัว
กันอยู่ไหม
ทุกคนล้วนท�าผิดพลาด แต่ความรักไม่มีวันผิด และไม่มี
ทางยอมแพ้
การพยายามแก้ผิดเป็นถูก การยอมรับผิด เป็นความกล้าหาญ
อย่างหนึ่ง
เราทุ ก คนล้ ว นมี ค วามผิ ด ปกติ เ ล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ไม่ ท างใดก็
ทางหนึ่ ง และถ้ า เราทุ ก คนยอมรั บ ความจริ ง ถึ ง ความ
ไม่ปกตินั้น การได้เป็นสีสันที่แตกต่างกันมันก็อาจจะง่ายขึ้น
เพราะโลกนี้มีคนแบบต่างๆ โลกเราจึงสวยงามและน่าสนใจ
อย่าโทษตัวเองถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วไม่ได้เข้าไปช่วย
เพราะเขาอาจจะต้องฝึกที่จะลุกขึ้นมาด้วยตัวเอง เขาอาจจะ
ท�าอะไรได้มากกว่าที่เราคิด ปล่อยให้ตัวเราได้พักผ่อนบ้าง
เวลาที่เราพูดอะไรท�าร้ายจิตใจคนอื่น มันรู้สึกแย่ แต่มันก็
สอนให้รู้ว่า เมื่อไหร่ที่เราท�าร้ายใครสักคนที่เรารัก ไม่ว่าจะ
บังเอิญหรือตั้งใจ เราย้อนกลับไปได้เสมอ ไปจัดการจุดที่
มันพัง มันคงไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆ แต่สุดท้ายมันจะดีขึ้น
เข้มแข็งขึ้น
เรียนรู้ที่จะรัก แม้ในเวลาที่ยากล�าบาก เพราะท้ายที่สุดแล้ว
ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าความรัก
ที่มา
https://www.facebook.com/praewjuvenile/
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Happy new year ค่ะน้องๆ บรรยากาศเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาวมาอีกแล้ว แม้อากาศจะหนาว ฟ้าขมุกขมัว
แต่อย่าเหงาอย่าหงอยนะคะ คึกคักครึกครื้นเข้าไว้ ถ้าใครก�าลังเหงาเศร้ามาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แล้วไม่หายเศร้าสักที
พี่บุ๋มแนะน�าให้น้องรีบไปอ่านคอลัมน์ เรื่องจากปก ในฉบับนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ อ่านจบแล้วมาบรรเทาความเหงาเศร้ากับเกม
ชิงรางวัลของพี่บุ๋มกันด้วยนะ...โลกจะได้เป็นสีชมพูจากของรางวัลค่ะ ส่งค�าตอบมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ facebook.com/
yuvabadhana ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................
• เรื่องอะไรที่จะทำ�ให้น้องเกิดคว�มรู้สึกเศร้�ได้บ้�ง

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• สิ่งใดหรือเหตุก�รณ์ใดทำ�ให้น้องรู้สึกว่�โลกไม่น่�อยู่

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• เวล�น้องรู้สึกเศร้� น้องมีวิธีอะไรบ้�งหรือทำ�อะไรให้ห�ยเศร้�

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• คำ�พูดใดทีน
่ อ
้ งคิดว่�จะเป็นกำ�ลังใจให้ตวั เอง เพือ
่ น หรือคนทีก
่ �ำ ลังตกอยูใ่ นคว�มเศร้�บ้�ง

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• อย�กให้น้องๆ ช่วยเขียนให้กำ�ลังใจเพื่อนๆ นักเรียนทุนคนอื่นๆ ที่อ�จจะเศร้�อยู่ค่ะ

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว (รายชื่อน้องบางส่วนที่ส่งค�าตอบถึงวันที่ 16 มกราคม 2563)
น้องกชกร กุลไทย
น้องกชกร สร้อยดอกไม้
น้องกนกอร ทิพย์เพ็ชร
น้องกฤษฎา ปั๋นเขียว
น้องกฤษณะ สีละ
น้องกัญญาณัฐ มิ่งน้อย
น้องกัญมาศ ถุงทอง
น้องกัลยากร อินหงษา
น้องกานต์ติมา แพงโสดา
น้องงามจิต โกษาทอง
น้องจันจิรา บุญคง
น้องจันทร์แรม ลุงละ
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น้องจันทิรา ฐิติศักดิ์เสรี
น้องจารุวรรณ บุเหลา
น้องจินตนา เทียมเย็น
น้องจิราภา ปุ๊ดปา
น้องจีระวัฒน์ แซ่เลี้ยว
น้องจุฑามาศ หม่องหน้อย
น้องชนัฐดา ทองแย้ม
น้องชยกร สงขาว
น้องช่อลดา สร้อยพูล
น้องชุตินันท์ แสงสว่าง
น้องชุติมา ตรีเสน
น้องซูไฮลา แดเดาะ

น้องณฐิกา หวลระลึก
น้องนงนภัส ยังใบ
น้องนันทิตา ทิพย์มัง
น้องน�้าฝน กาบแฝง
น้องบริรักษ์ สุมทุม
น้องประภัสสร เหล่าศรี
น้องปิยะธิดา ปัชชาเขียว
น้องผกาวรรณ เกตุแก้ว
น้องพงษ์ศักดิ์ พูลสวัสดิ์
น้องพรธิตา รัดที
น้องพรพิมล ค�ายืน
น้องพิชญาภา มาคุณ

น้องพิระพัด หอมลา
น้องพุทธา น้องมณฑิตา อริยะพงค์
น้องมัลลิกา สุมทุม
น้องมาริษา กิ่งสวัสดิ์
น้องมุสดาลีฟาร์ ดามา
น้องรุ่งตะวัน เกื้อคง
น้องลัดดาวรรณ พระโมง
น้องวรัญญา จันทสิทธิ์
น้องวิภาดา ผลเลขา
น้องศศิพิมล แซ่โซ้ง
น้องศิรวรินทร์ จระคร

น้องสรวีย์ กันทาใจ
น้องสิชล ทิพย์วโรรส
น้องสุดา สิงห์ดา
น้องสุดารัตน์ ส�าเภารัตน์
น้องสุทธิดา ว่องไว
น้องสุทธิรักษ์ ดาทา
น้องสุพัตรา ทิพย์จักร์
น้องสุภารัตน์ ถวัลย์วงศ์ทวี
น้องสุภารัตน์ ถวัลย์วงศ์ทวี
น้องเสกสรรค์ ยุสภา
น้องหงษ์ฟ้า ทรพิษ
น้องอทิตยา จุลเรือง

น้องอสมาภรณ์ แสงกระจ่าง
น้องอัลฟาติท หะยีเล๊าะ
น้องอาภัสรา พรมสัน
น้องอารีรัตน์ ช่างถม
น้องอีฟตีซาน บราเฮง
น้องอุไรพร สืบสุวรรณ
น้องเอกนารี ไม้เลี้ยง
น้องฮัมดียะห์ เจะและ

พี่บุ๋มท้าลอง
ค�าภาษาอังกฤษด้านล่างนี้เป็นค�าที่สื่อความหมายถึง “ความสุข” นะคะ น้องๆ ตาไวลองดูสิว่าแต่ละค�าซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง
หาค�าแล้วหาความหมายด้วยนะคะ จะได้รู้ค�าศัพท์เพิ่มขึ้นค่ะ อย่าลืมส่งค�าตอบมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ facebook.com/yuvabadhana ภายใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นะคะ...ของรางวัลเตรียมไว้เพียบ!!
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................

CONTENTED…………………………
Pleased………………………….....
Cheerful…………………………..
Blissful…………………………....
Delighted………………………....
Ecstatic…………………………....

Joyous…………………………..
Gleeful…………………………
Glad……………………………...
Peppy…………………………....
Merry…………………………...
Blithe…………………………...

Jolly………………………………
HAPPY………………………….....
Joyful…………………………….
SATISFieD………………….........
Exultant………………………..
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

โครงก�รทุนก�รศึกษ�
มูลนิธิยุวพัฒน์มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อได้เรียนต่อตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 จนจบมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6
(สายสามัญ) และปวช.1 ถึง ปวช.3 (สายอาชีพ) ณ ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลจ�านวน 10,082 คน
(ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2562)

10,082 คน
31 ธันวาคม 2562

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน
ที่ได้รับการโอนทุนการศึกษาแล้วจ�านวน
8,338 คน (97.5%) จากจ�านวนนักเรียนทุน
ทั้งหมด 8,551 คน

2,086
1,420
3,026
568
798
2,184
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จ�านวนนักเรียน
ทั้งหมด
10,082 คน

เดินวิ่งส่งน้องเรียนครั้งที่ 5
ตอน “รันกันปันกัน”
ชวนนักวิ่งร่วมเป็นเจ้าของร้านปันกัน สาขาใหม่
กลับมาอีกครัง้ กับกิจกรรมของของผูร้ กั การออกก�าลังกาย เดินวิง่
ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 5 ตอน “รันกันปันกัน” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
ณ เมโทรไลฟ์ปาร์ค พระราม 9 จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ ซึ่งในปีนี้เป็นการวิ่งระดมทุนให้กับแคมเปญ “ปันร้อยได้ร้าน”
ร่วมสร้างร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์* สาขาใหม่ เพื่อมอบโอกาส
ทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเดิน-วิ่งส่งน้องเรียนครั้งนี้ แบ่งระยะวิ่งออกเป็น 3 รุ่น
ได้แก่ วิ่งเดี่ยว 6 กิโลเมตร วิ่งผลัดคนละ 3 กิโลเมตร และ วิ่งแบบไม่จ�ากัด
กิโลเมตรภายใน 2 ชั่วโมง ส�าหรับนักวิ่งจิตอาสาสายแข็งหรือจะวิ่งผ่าน
ระบบ Virtual Run เพื่อความสะดวกส�าหรับนักวิ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน ปีนี้
ทีมงานได้เนรมิต “เมโทรไลฟ์ปาร์ค” ย่านพระราม 9 ให้กลายเป็นสนาม
วิ่งเฉพาะกิจครั้งแรก มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 450 คน นอกจากนี้ยังมี
จิตอาสาที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในการท�างานอีกกว่า 50 คน รวมถึงองค์กร
พันธมิตรที่มีแนวคิดสนับสนุนเรื่องการศึกษา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้
อีกมากมาย หลังสิ้นสุดกิจกรรมสามารถระดมทุน (เงินรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) เพื่อน�าไปสร้างร้านปันกันได้ถึง 486,359 บาท
กิจกรรมในครั้งนี้ ท�าให้เห็นถึงพลังของคนไทยที่พร้อมร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการลงมือสร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคมให้ดขี นึ้ คณะผูจ้ ดั งาน
ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่าน นักวิง่ ทุกคน รวมถึงผูส้ นับสนุนใจดีทรี่ ว่ มมือ
กั นท� าให้ กิจ กรรมครั้ งนี้ส�าเร็จไปด้ว ยดี ติด ตามและเตรี ย มพบกั บร้ า น
ปันกัน สาขาใหม่ที่ทุกคนร่วมสร้างได้เร็วๆ นี้
*ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ คือ ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนไทย เปิดรับบริจาคสิง่ ของสภาพดี เพือ่ น�ามาเปลีย่ นเป็นทุน
การศึกษาให้กบั เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธยิ วุ พัฒน์ www.pankansociety.com
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คุณณุตตรา ปิยะฉัตรสุวรรณ
คุณดนัย รัตนะพิมล
คุณดวงพร สุรยิ าอมฤทธิ์
ระหว่างวันที่ 17 ส.ค.-16 พ.ย. 2562
คุณดวงภาณิชา สุขพัฒนนิกลู
คุณดารนัย
คุณด�ารงค์ ทองไพจิตร
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณตวงพร เศรษฐวชิรา
คุณติยานนท์ ค�าถวาย
คุณเตวิชชา ฌานประเวศ
คุณทยาภัทร สินไสววงศ์
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทรงวุฒิ ศิรอิ ดุ มเลิศ
คุณทวีป สิรวิ ลิ าสลักษณ์
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�า่
คุณทิพย์นลินทร์ รุง่ โรจน์
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณธณัทอร ยิง่ ยืน
คุณธนกร ทิพย์มณี
คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒ
ั นา คุณเฉลิมศักดิ์ ลินสิงห์
คุณธนกฤต โชคชัยกุลธนา
คุณชญานฤมล จินดาพล
คุณกรณัฐ สุวรรณเลขา
คุณธนวัฒน์ สกุลพาณิชพันธ์
คุณชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คุณกรรณิกา พัชนี
คุณธนสรรค์ โชติกะพุกกณะ
คุณชญานี ชาวนาวิก
คุณกฤษติญา ชาแก้ว
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณชฎาพร บังคะบุตร
คุณกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
คุณธนิศร คงเจริญกิจสกุล
คุณชนาพร สอนง่าย
คุณก้องชัย วงศ์หริ วิ ตั ร
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณชเนตตี กราพันธุ์
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณธวัชชัย สุประเสริฐกุล
คุณชมพู สมหนู
คุณกัณฐิกา หล้ามณี
คุณธวัลรัตน์ ลิขนะไพบูลย์
คุณชมพูนชุ โพธิเ์ กษม
คุณกัมปนาท เกิดอยู่
คุณธัญชนก ศักดิศ์ ริ ธิ ร
คุณชริญา คชาชีวะ
คุณกัมพล รัตนเรืองวิโรจน์
คุณธัญญาพร กระศิริ
คุณชลธิชา ช่างทอง
คุณกัลยกร นิยมเสถียร
คุณธัญลักษณ์ พุม่ มาก
คุณชลีดา สมจิตร์
คุณกาญจนา วัฒนรังสรรค์
คุณธันยนันท์ ณ ล�าพูน
คุณชัยจุมพล หะริณพลสิทธิ์
คุณกานติมา แสงทอง
คุณธารญา เตชวิทย์ปญั ญา
คุณชัยวัฒน์ สุบตั คิ า�
คุณกานพิชชา กีรติประภา
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณชาตรี สุธรรมสกุล
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณธิตยิ า ทองนอก
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คุณชุตนิ าฏ ศรีสมุ ะ
คุณธิตยิ าดา ลีว้ เิ ศษ
คุณชุตมิ า กิจมงคลธรรม
คุณเกศลักษณ์ หาราชัย
คุณธีรวรรณ นันทกิจ
คุณชุตมิ า ค�าตัน
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท์
คุณธีรวัฒน์ แปงสาย
คุณชุตมิ า ชมโฉม
คุณเกียรติยศ อุทยั รัตน์
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณนครินทร์
คุณชูเกียรติ คณโฑเงิน
คุณขวัญจิตร์ ชยาภัม
คุณนพภาภรณ์ สุทธนะ
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณเขมภัทร สมสังข์
คุณนภัส ทองใบมน
คุณชูชยั ชาวะนะ
คุณคณิน พินจิ อุปพันธ์
คุณนราทิพย์
คุณเชคสเฟียร์ จ�ากัด
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณนฤกมล ภูข่ าว
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณคมสันต์ เชษฐ์โชติศกั ดิ์
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ าร
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณนฤพันธุ์
คุณฐมพงษ์ สอส่งเสริมกุล
คุณจตุพร พุม่ ก�าพล
คุณนฤมล สีฟอง
คุณฐิตภิ คั กาละ
คุณจรวยพร จารุกรี ติ
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณฐิตมิ า หนูเพชร
คุณจักรพงษ์
คุณนวลพร
คุณฑโณชา ลิม่ ไชยฤกษ์
คุณจักรพงษ์ เตชะจงเจริญ
คุณนันทพร ทองสิงห์
คุณณภัทร นุตสติ
คุณจามรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณนารีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณณมน สิทธิร์ กั ษ์
คุณจามรินทร์ วาณิชย์กลุ
คุณน�า้ ทิพย์ ใจยิม้
คุณณฤดี โรจนคงอยู่
คุณจารุภทั ร อ่อนส�าลี
คุณน�า้ ฝน แก้วกุลธรรม
คุณณัฎฐามณี พุทธกุลหิรญั เมธา คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธุ์
คุณณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี คุณนิตยา เอิบสิรสิ ขุ
คุณจิตตานันท์ มันตา
คุณณัฏฐธิดา ทวีเจริญ
คุณจิตติมา ล�า้ เลิศกิจ
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณณัฏฐามณี พุทธกุลหิรญั เมธา คุณนุจรีย์ ใจเพียร
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
ั นะ
คุณจินธนาพัทธ โรจน์ญอนันต์ คุณณัฐชยา จันทร์พฒ
คุณนุสรา กะดีแดง
คุณณัฐฐิญา กันธุ
คุณจิรนันท์ สังข์ทอง
คุณบุญทัน ศรีรามร
คุณณัฐธยาน์ จามจุรรี กั ษ์
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณบุญธรรม วังกาใจ
คุณณัฐนันท์ อนันตกิจไพบูลย์
คุณจิราภรณ์ เนือ่ งพลี
คุณบุญมา มะกล�า่ ทอง
คุณณัฐพร จรูญสกุลชาติ
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณเบญจมาศ ยุทธพัฒนพร
คุณณัฐพล จุฬางกูร
คุณจุฑารัตน์ เชือ้ บุญจันทร์
คุณเบญจมาศ สุรตั น์
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณเบญจา นิมติ วิไล
คุณณัฐศรัณย์ บุญเลิศทวีสขุ
คุณเจตสุภา เทีย่ งธรรม
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณณิรดา จงจิตร
คุณฉัตรสุดา แก้วขจร
คุณประธานวงศ์ พรประภา

ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประวัติ สุทธิประภา
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณปราลี โลสิงห์
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปวริศ ประวะสาร
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมา เขียนภักดี
คุณปาริฉตั ร ทิพย์จนั ทร์
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิยกานต์ พงษ์พสิ ทุ ธินนั ท์
คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปิยวรรณ เขียวสกุล
คุณปิยะพัฒน์ รุจโิ ภชน์
คุณปุญญาภา เมฆสุวรรณ
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณไปมาพร ศรีเกลือ่ น
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงศกร
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพชรพรรณ ชาวน�า้
คุณพณเทพ ไกรนุกลู
คุณพนัชกร ประกอบปราณ
คุณพนิดา แซ่ตงั้
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรพิมล อุน่ กาย
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นวิ ฒ
ั น์
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพระประพันธ์ จรูงจิตรอารี
คุณพลาวุธ ภัคนันท์
คุณพวงเพชร ค�าอักษร
คุณพัชร ภมรพิบลู ย์
คุณพัชรโรโดมณ์ เดชเดชา
คุณพัชร์สติ า ศักดิเ์ สรีวณิช
คุณพัชรา มีศลี ธรรม
คุณพัชราภา ไชยเชือ้
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพันธนา หนูทองแก้ว
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพิชชาภา สาโรชสกุลพันธ์
คุณพิชญา สุรยิ จ์ ามร
คุณพิมพิมล สมันตรัฐ
คุณพิศทุ ธ์ บุษรานุวงศ์
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณพึงพิศ ศรีงาม
คุณพุทธธิ มโนสรรค์
คุณเพชรลดา เกตุวเิ ชียร
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณไพลินทร์ ยิง่ เจริญสมสุข
คุณฟาติมา จันทะศรี
คุณภรกัญ เชยหอม
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภัณฑ์ศกาญจน์ โตเล็ก
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภัทรดิศ พุม่ พฤกษ์
คุณภาณุวฒ
ั น์ แสงทอง
คุณภานุวฒ
ั น์ รุขะจี
คุณภารณี ประภาศิรกิ ลู
คุณภาวนา ชีรงั
คุณภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปยิ ะ
คุณภูดศิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณภูรภิ พ วาณิชย์กลุ

คุณภูรวิ จั น์ อรุณสวัสดิ์
คุณมงคล มาลีเดช
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณีรตั น์ ภูเ่ กลีย้ ง
คุณมนัสนันท์ แก้วกุลศรี
คุณมลวิภา ภักดิศ์ รีวงศ์
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณมุจรินทร์ ชีพอุดม
คุณโมนา ศิวรังสรรค์
คุณรณฤทธิ วงศ์แพทย์
คุณระวีวรรณ สวัสดี
คุณรัศมีแข ถาวร
คุณรุง่ นภา
คุณรุง่ นภา สุขวัฒนานุกจิ
คุณเรขา ภิญญสาสน์
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์
คุณลลิตา สุรยิ ศรีวรรณ
คุณลลินยา สมควร
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรกิจ อวิรทุ ธ์วรกุล
คุณวรดา รัศมีไพศาล
คุณวรธรรม บวรกีรติ
คุณวรวุฒิ จองจินดาสกุล
คุณวรวุฒิ นิม่ พิจา
คุณวรัทยา ชูรงั สรรค์
คุณวรัทยา โอบนิธอิ นันต์
คุณวลัยนุช อรุณรัตน์
คุณวัจนพร ทองค�าสุข
คุณวัฒศินี
คุณวันชนะ ม่วงยิม้
คุณวันดี สาลีพ่ นั ธุ์
คุณวันธารางกูร บัวเพ็ชร
คุณวัลวิภา ดีประทีป
คุณวิจติ รา เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิชยั สุขประเสริฐกุล
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย
คุณวิภานันท์ แสนขยัน
คุณวิภาภรณ์ ฟองลม
คุณวิภาส จิรภาส
คุณวิรวุ รรณ ตาดร่ม
คุณวิโรชา เกิดอ�า่
คุณวีรชน อาจชัยธร
คุณวีรวุฒิ พัฒนวรพงศ์
คุณวีระยุทธ อ�าภาพร
คุณวีระวัฒน์ วัฒนา
คุณศรัณพงศ์
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรายุทธ ศรีหาเพศ
คุณศราวุฒิ แสนทวีพฒ
ั นะ
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศันสนีย์ อิฐงาม
คุณศินนี าฎ บุญโมภา
คุณศิรดา แสงโรจน์รตั น์
คุณศิรนิ ชุ สุทศั น์ศรีสมบัติ
คุณศิรพิ ร ถอนอ่อน
คุณศิรพิ ชิ ญ์ เจนเจริญวงศ์
คุณศิรยิ พุ า ศรีสวุ รรณ
คุณศุภโชติ เสรีศภุ โภคานนท์
คุณศุภศักย์ ลักษณ์สวุ งศ์
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสนอง วิรยิ ะอาภาพงศ์

คุณสมบูรณ์ วารีรตั น์
คุณสมัชชา แก้วบุญธรรม
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสรัญญา
คุณสวรรยา วสุพงศ์ไชย
คุณสหวัฒน์ พานิชวัฒน์
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสัมพันธ์ ลอเสรีวานิช
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสามารถ แสงดีจริง
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสาวิตรี เสนาลัย
คุณสิรภิ กั ศร รัตนคช
คุณสุกญั ญา แซ่ออ๋ ง
คุณสุขศรี อนุโลมสมบัติ
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒ
ั น์
คุณสุชาวี สุขนวยนีช
คุณสุดเขตร์ สืบวงค์
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา เลิศอรุณวัฒนา
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุนทรี สามัคคี
คุณสุนนั ท์ เอกวรวงศ์
คุณสุปญั ญา ชาดง
คุณสุพพาตา ศรีสขุ
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตัง้ วัฒนาพรชัย
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุมาลย์ พานิชภักดิ์
คุณสุมาลี เมฆาณพายัพ
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุราช เซที
คุณสุรารักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรยิ า สาตราภัย
คุณสุรเิ ยศ ชมภู
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�าปาทอง
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลาง
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณหทัยกาญจน์ ยอดต่อ
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสาว
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลกั ษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนันตญา โชฎก
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอนุพฒ
ั น์ รักอักษร
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิญรญา บุญมูสกิ
คุณอภิรดี สีเคน
คุณอภิวนั ท์ บากบัน่
คุณอภิวชิ ญ์ เหลืองโศภณ
คุณอมรรัตน์ มหาภาสกร
คุณอรนารี เอีย่ มอิทธิพล
คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรวรรณ จิวพงศ์พนั ธ์
คุณอรวิภา สุวรรณ
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์
คุณอริสา นุชนาบี

คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอัครวัฒน์ สิรเิ พ็ญโสภา
คุณอัจฉรารักษ์ สิงห์สถาน
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอาณดา ชัยเชิดโชวงศ์
คุณอาภากร อิม่ ใจบุญ
คุณอารีรตั น์ ธีระศรีสมบัติ
คุณอ�านวย พัสดร
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอกวัล ลือพร้อมชัย
คุณเอกอรุธ ปุราธนานนท์
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอือ้ อารี ออฤดี
Minted Academy Alumni
PRIVILEGED MEMBER
Khun Anthony Strafaci
Khun Bussaban Cheencharoen
Khun Churarat Somthip
Khun Kasirin Chivatxaranukul
Khun Keiko Hori
Khun Ladda Payorasisakul
Khun Lwan Po
Khun Panudtra Layrayapong
Khun Phiphat Khotrapoo
Khun Pongpath Limsaguan
Khun Siripran Chaikul
Khun Supakorn Singhasuwan
Khun Supanee Techadamrongsin
Khun Tawinan Kamkrai
Khun Thanaphon Changchup
Khun Thanida Vanavit
Khun Walaipat Jaihao
Khun Wasan Mutukan
Khun Wirada Phonphaisan
Mr. Paul Tsien Chang
Mr. Saw Khin Naing
กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ผูซ้ อ้ื /ผูป้ นั ร้านปันกัน
โดย มูลนิธยิ วุ พัฒน์
บริษทั 192 มาร์ช โลจิสติกส์ จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
โฮเทลส์ จ�ากัด (สาขาที่ 00002)
บริษทั มิน้ อิมเมจ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
บริษทั เมอร์ค จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
บริษทั ยูนคิ ไทม์ แมชชีน จ�ากัด
(ส�านักงานใหญ่)
บริษทั อควา ฟาวเดอร์ กรุป๊ จ�ากัด
บริษทั ออดูดสั จ�ากัด
มูลนิธศิ ลั ย์ฯสร้างข้อต่อชีวติ
ร้าน ที.เค.อะไหล่ยนต์
สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุม่ บริษทั พรีเมียร์ จ�ากัด
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สิ่งที่นองตองสงมา
เพื่อรับทุนตอหลังจบม.3
หลังจากเรียนจบ ชั้น ม.3 แลว นองสามารถเลือกเรียนตอได 2 แนวทาง คือ
• เรียนตอสายสามัญ ชัน
้ ม.4 ไดรบ
ั ทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน จนจบชัน
้ ม.6
• เรียนตอสายอาชีพ ชัน
้ ปวช.1 ไดรบ
ั ทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน จนจบชัน
้ ปวช. 3
สิ่งที่นองจะตองสงกลับมา เพื่อการรับทุนการศึกษาตอหลังจากเรียนจบชั้น ม.3

สงกอน 20 กุมภาพันธ 2563
สิ่งที่ตองสง
แบบสำรวจการเรียนตอ
หลังจากจบชั้น ม.3

สงกอน 20 เมษายน 2563

เปดเทอมใหสงทันที
กอน 30 มิถุนายน 2563

สิ่งที่ตองสง
1. สำเนาใบเกรด ชัน
้ ม.3 เทอม 2
2. สำเนาใบมอบตัว/ใบเสร็จ
คาเทอม ชั้น ม.4 หรือ ปวช.1

สิ่งที่ตองสง
ใบรับรองการเปนนักเรียน
ของชั้น ม.4 หรือ ปวช.1

ชองทางการสงเอกสาร เลือกสงเพียง 1 ชองทางเทานั้น

ระบบทุนการศึกษาออนไลน

Line@ : @OCZ4190L

FB : นักเรียนทุนยุวพัฒน

หรือ เขา link : https://ybf.premier.co.th/scholar/student หรือ
สงทางไปรษณีย : มูลนิธิยุวพัฒน เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

หากนองๆ มีขอสงสัยหรือทำไมได ใหโทรหาพี่ๆ ตามเบอรโทรศัพทที่ใหไวนะคะพี่ๆ ยินดีใหความชวยเหลือคะ
พี่เอ : 09-3124-9749 พี่แตงกวา : 0-2301-1903 พี่ทิพย : 0-2301-1124 พี่กุกไก 0-2301-1148

