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	 สวัสดีปีใหม่น้องนกัเรียนทุนยุวพัฒน์นะคะ		พ่ีทุกคนท่ีมูลนธิิยุวพัฒน์ขออวยพรให้ 
น้องๆ	สมปรารถนาในทุกด้าน	ให้ทุกคนมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง	เป็นเด็กดีของครอบครัว 
คุณครู	 และเพ่ือนๆ	 และขอให้น้องๆ	 ทุกคนมสีขุภาพใจท่ีเข้มแขง็	 ไม่ว่าจะเจอกับปัญหา 
อุปสรรคหรือความทุกข์ใจ	 พ่ีขอให้น้องมีพลังท่ีจะฟันฝ่าทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะ 
ความทุกข์ใดท่ีน้องๆ	ไม่รู้จะหนัหน้าไปปรึกษาใคร	ให้รู้เสมอนะคะ	ว่าน้องทุกคนมคีรอบครัว 
ยุวพัฒน์	 ท่ีนี่ยินดีท่ีจะรับฟังและให้ค�าปรึกษากับน้องๆ	 ด้วยความยินดีและเต็มใจ	 
ขอให้น้องๆ	มคีวามสุขนะคะ	

	 ยุวพัฒน์สารฉบับนี้พูดถึงเร่ือง	 “โรคซึมเศร้า”	 น้องๆ	 อาจจะเคยได้ยิน 
โรคนี้มาบ้างแล้ว	โรคนี้ไม่น่ากลัวนะคะ	เพราะสามารถรักษาให้หายได้		คนท่ีเป็นโรคนี้ 
ไม่ได้หมายความว่าเขามีความผิดปกติหรือแตกต่างจากพวกเรา	 เขาสามารถท�ากิจวัตร 
ประจ�าวันได้	 ไปโรงเรียน	 เรียนหนังสือได้	 เพียงแต่การด�าเนินชีวิตอาจจะค่อนข้าง 
ล�าบากเท่านัน้เอง	 แล้วน้องๆ	 ทราบไหมคะว่า	 “โรคซึมเศร้า”	 กับ	 “ความรู้สกึเศร้า”	 
ต่างกันอย่างไร?	 สังเกตง่ายๆ	 ถ้าน้องๆ	 มีความรู้สึกเศร้าติดต่อกันเป็นสัปดาห์ไม่หาย	 
ไม่อยากท�าอะไร	เบือ่	ท้อแท้	มคีวามน่าจะเป็นท่ีเราจะตกอยูใ่นภาวะโรคซมึเศร้า	ให้รีบหา 
ตัวช่วยนะคะ	 ส่วนตัวช่วยจะเป็นอะไรได้บ้างและจะรับมือกับโรคนีอ้ย่างไร	 อยากชวนน้องๆ 
อ่านยุวพัฒน์สารฉบับนี้ค่ะ	เราอาจจะไม่เป็นโรคนี้แต่ไม่แน่ว่าคนใกล้ตัวเราอาจจะก�าลัง 
เผชิญกับโรคนีอ้ยู	่ หากเรามีความเข้าใจโรคซึมเศร้า	 เราจะอยูร่่วมกับเขาอย่างเข้าอกเข้าใจ
และสามารถช่วยประคับประคองเขาได้...เศร้าได้แต่ต้องมองโลกในแง่บวก	อย่าลมื	“สร้าง
ก�าลังใจ”	ให้ตัวเองนะคะ				

พ่ีๆ	มลูนิธิยวุพัฒน์
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก

5
วาดภาพโดย	Michiko



คนคิด...เพื่อสังคม

“ Pen Pal ” อาสาผู้ให้ก�าลังใจ
ตอบจดหมายนักเรียนทุน
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	 ความสนใจในเรื่องการศึกษาท�าให้	 “พี่มีน ชนกนันท์ พังงา” ได้เข้ามาร่วมเป็นอาสา				
ตอบจดหมายนักเรียนทุนยุวพัฒน์	แม้จะเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน	แต่สิ่งที่พี่มีนได้รับ	คือความ 

รู้สึกประทับใจและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความปรารถนาดีไปยังน้องๆ	 ผ่านการ 
ตอบจดหมายที่เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจ
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สนใจงานอาสาสมัครเพราะคิดว่าเป็นการใช ้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่ความจริงแล้วงาน 
อาสาสมัครกลับให้อะไรมากกว่านั้น 
	 ก่อนมาเป็นอาสายวุพัฒน์	 พ่ีเคยท�างาน 

อาสาสมัครแห่งหนึ่ง	ท�าหน้าทีแ่นะน�ามมุกจิกรรม
ต่างๆ	ภายในงาน	ชวนน้องๆ	เด็กๆ	มาเล่นเกม	วาดรูป 

ระบายส	ี ป้ันดินน�า้มนั	 ซึง่เราก็ชอบท�างานศิลปะ 

และเพราะชอบเล่นกับเด็กๆ	จึงคิดว่างานนีน่้าจะ 

เหมาะกับเรา	ตอนนั้นคิดแค่ว่าจะได้ใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์กับคนอ่ืน	 แต่เมื่อไปท�าจริงๆ 

มันได้อะไรกลับมามากกว่าการใช้เวลา	พี่จ�าได้ว่า 
มีคร้ังหนึ่งพ่ีต้องเป็นเพ่ือนเล่นกับน้องท่ีมาร่วม 

กิจกรรมประมาณ	3	 ช่ัวโมง	 เพราะคุณพ่อคุณแม่ 

ของน้องน�าผลิตภัณฑ์มาขายในงาน	ไม่มีเวลาอยู่
กับน้อง	 หลังเสร็จงานคุณพ่อคุณแม่ของน้องเดนิ
มารับและบอกว่าดีใจมากทีเ่หน็ลูกมคีวามสขุและ
เล่นได้นานขนาดน้ี	 เขาเอาของมาให้พ่ีหลายอย่าง
เลยค่ะ	รู้สกึประทับใจมาก	ไม่ใช่เพราะของมากมาย
ท่ีเราได้รับนะคะ	 แต่ประทับใจท่ีงานของเราท�าให้
คนอ่ืนมคีวามสขุ		

	 วันแรกท่ีไปท�างานอาสาสมคัรพ่ีต่ืนเต้นมาก 

คิดในใจว่าจะมเีด็กๆ	 มาเล่นกับเราไหม	 จะมีอะไร 
ให้เราท�าไหม	 ซึ่งก็โชคดีที่เด็กๆ	 มาร่วมกิจกรรม 

กันเยอะมาก	 พ่ีมโีอกาสคิดกิจกรรมเองด้วย	 เป็น 

การตัดกระดาษเป็นรูปตัวการ์ตูน	 พ่ีออกแบบ 

ให้สามารถต้ังโชว์ได้	ผู้ปกครองหลายคนเดินมาขอซือ้ 

แต่เราเปล่ียนจากการขายเป็นการให้ลกูๆ	ของเขา 
ได้ลงมือท�าเอง	 ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีมากค่ะ 

ยิ่งท�าให้พ่ีมีความสุขกับการท�าภารกิจอาสาสมคัร 
ในคร้ังนั้นเพ่ิมข้ึนอีก	 ดีใจท่ีได้เห็นรอยยิ้มของ
เด็กๆ	และผูป้กครอง	

งานตอบจดหมายน้องนกัเรียนทนุยุวพฒัน์ท�าให้
เห็นว่ามีความผูกพันเกิดขึ้นผ่านตัวหนังสือ   
จากคนทีเ่ราไม่เคยเหน็หน้า
	 คร้ังแรกท่ีเห็นประกาศรับสมคัรอาสาสมคัร 
ตอบจดหมายนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ก็ 

คิดอยู่ว่าจะเป็นเหมอืนท่ีเราคิดไหมนะ	หรือเขาจะ
แค่ให้โปสการ์ดกับจดหมายกลับไปตอบท่ีบ้าน	
แต่เอาเข้าจริงไม่เป็นอย่างที่คิดเลย	กระบวนการ 
กว่าท่ีเราจะผ่านการคัดเลือกเข้ามาท�างานอาสาสมัคร 
กระท่ังได้ตอบจดหมาย	ท�าให้พ่ีรู้สึกได้ว่างานนี ้
มคีวามส�าคัญมาก	เพราะจดหมายท่ีน้องๆ	เขยีนมา 
เป็นข้อความท่ีบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดกับน้องๆ 

มากกว่าการบอกว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร่	 น้องๆ 

คงรู้สึกว่ายุวพัฒน์คือครอบครัว	จึงวางใจทีจ่ะเล่า 
หรือระบายความรู้สกึส่งมาให้พ่ีๆ	 อ่านและเราคือ 

อีกหนึ่งคนท่ีได้เป็นสมาชิกในครอบครัวยวุพัฒน์ 

งานอาสาสมัครท�าให้เราได้เหน็สังคมใหม่ทีมี่แต่
คนทีอ่ยากจะท�าให้สังคมน่าอยู่มากขึน้ 
	 การมาท�างานอาสาสมคัรท่ีมลูนธิิยวุพัฒน์ 

ท�าให้พ่ีได้รู้จักกลุ่มคนเล็กๆ	ท่ีมแีนวคิดเดียวกัน	คือ
อยากเป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยให้สังคมน่าอยูม่ากยิง่ขึน้	
การเป็นอาสาสมคัรไม่ใช่เรือ่งง่าย	เราต้องมเีวลา	เรา 
ต้องเดินทาง	 ซึง่บางคร้ังอาจเป็นระยะทางท่ีค่อนข้าง 
ไกล	 เพราะอาสาสมคัรบางคนมาจากต่างจังหวัด	
งานอาสาสมคัรเป็นงานท่ีไม่ได้ค่าตอบแทนแต่เรา
ทุ่มเทแรงกายและใจ	 ต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบัน 

ผู ้คนต่างด้ินรนเพ่ือรายได้	งานอาสาสมัครจึง 
อาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของใครหลายๆ	คน 

พ่ีรู้สึกช่ืนชมเพ่ือนๆ	พ่ีๆ	น้องๆ		อาสาสมคัรทุกคน
ท่ีมาช่วยกันท�าส่ิงดีๆ	 เพราะนั่นคือการเสียสละ
เพ่ือความสุขของคนอ่ืนค่ะ

การช่วยให้ผูอ้ืน่มีความสุขไม่ต้องรอให้เรามีเงิน 
แค่เราใช้ความชอบ ความถนดัของเราท�าส่ิงนัน้
โดยมีเป้าหมายว่าคนอืน่จะต้องได้รับประโยชน์
จากส่ิงทีเ่รารัก
	 การมีคนท่ีมีจิตอาสาจ�าเป็นมากกับ
ชุมชนและสงัคม	 เราต้องเชือ่ก่อนว่าสิง่ท่ีเราก�าลงั 
ท�านัน้สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงได้จริงๆ	อาจจะ 

ไม่ใช่ตอนนี	้เด๋ียวนี	้แต่เราหวังผลในอนาคต	เพราะ 

ทุกอย่างท่ีเป็นการพัฒนาหรือการเปลีย่นแปลงย่อม
ต้องใช้เวลา	 เราแค่หมั่นท�าสิ่งที่เราชอบและถนัด 

ให้เกิดประโยชน์กับผูอ้ืน่เท่าท่ีเราจะท�าได้	 เท่านีก็้ 

ช่วยให้เกิดการเปลีย่นแปลงแล้วค่ะ

เราเคยได้รับความสุขจากการเป็นผูรั้บ แต่เราจะมี
ความสุขมากขึน้ถ้าเรามีโอกาสได้เป็นผูใ้ห้บ้าง
	 น้องๆ	 นักเรียนทุนได้สัมผัสความรู้สึก
จากพี่ๆอาสาของมูลนิธิฯ	 แล้ว	 ทั้งการได้รับ
จดหมายตอบกลบั	 การมีพ่ีเลีย้งให้ก�าลงัใจ	 ให้ค�า
แนะน�า	 น้องๆ	 น่าจะรู้สึกได้ถงึความสขุท่ีเราได้รับ
จากพ่ีๆ	อาสา	พ่ีอยากให้น้องๆ	จดจ�าความรู้สกึดีๆ	
นีไ้ว้นะคะ	 แล้ววันหนึง่ถ้ามีโอกาสลองท�ากิจกรรม
อาสาสมัครดูนะคะ	น้องๆ	อาจจะมคีวามสขุมากขึน้ 

และภูมิใจกับตัวเองในฐานะท่ีได้ท�าเพ่ือคนอ่ืน	 และ
อยากฝากในเร่ืองคุณค่าของโอกาสในการเรียน	 พ่ี 

อยากให้น้องนกัเรียนทุนทุกคนต้ังใจเรียน	 ใช้โอกาส 

เร่ืองการเรียนของเราให้คุ้มค่าท่ีสดุ	 วันนีเ้ราอาจจะ
ยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือหรือ 

ไม่ต้ังใจเรียน	 เราจะเป็นอย่างไรในอนาคต	 แต่ผล
จากส่ิงท่ีเราท�าในวันนีจ้ะปรากฏให้เราเหน็ชัดเจน
ในวันข้างหน้า...พีเ่ป็นก�าลังใจให้น้องๆ	ทุกคนนะคะ 

  



กรีดมีดลงบนต้น
ยางมีค่ามากมาย
ชีวิตคนสวนยาง
ทุกหยดจากเหงื่อริน

น�้าขาวข้นหยดเป็นสาย
เป็นรายได้ให้ใช้กิน
ค�่าฟ้าสางไม่จบสิ้น
ใช้ผืนดินเลี้ยงชีพกาย

จรดปลายพู่กัน  

สีสันความหมายมี 

“งิ้ว” คือประวัติศาสตร์ 

และแสดงเพื่อบูชา 

 “ง้ิว”	หรือ	“อุปรากร”	 เป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของ 
ชาวจีนทีสื่บทอดกันมานานหลายพันปี		มจุีดเริม่ต้นจากการแสดงในราชส�านกัของจีน 

ท่ีต่อยอดพัฒนาเร่ือยมาจนกลายเป็นหนึง่ในภาพแทนวัฒนธรรมหลกั	งิว้เป็นการ 
แสดง	การละเล่นส�าคัญท่ีเช่ือกันว่าจะท�าให้เทพเจ้าท่ีสถติิอยูใ่นศาลเจ้านัน้ๆ	ได้รับ
ความเพลดิเพลนิ	พร้อมคาดหวังว่าเทพเจ้าจะน�าพาซึง่ความสขุความเจริญกลบัมาให้

	 ความโดดเด่นของการแสดงงิ้วนั้น	นอกจากลีลาการร่ายร�าและการ
เคล่ือนไหวของผู้แสดงแล้ว	เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายตลอดจนการแต่งหน้าก็เป็นส่วน
ส�าคัญท่ีท�าให้มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว	อย่างเช่น	สีสนัของการแต่งหน้าทีแ่ตกต่างกันไป 

จะบ่งบอกถึงบุคลิกและอุปนิสัยของตัวละครได้	อย่างเช่น	แต่งหน้าสีแดง	จะ
มีความหมายไปในทางที่ดี	เป็นสัญลักษณ์ของผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญ	การแต่ง 
หน้าสีด�า	มีความหมายเป็นกลาง	เป็นสัญลักษณ์ของผู้ห้าวหาญ	ไม่เห็นแก่ตัว 
และเฉลียวฉลาด	แต่งหน้าเป็นสีน�้าเงิน	เป็นสัญลักษณ์ของวีรบุรุษชาวบ้าน	 
ส่วนการแต่งหน้าสขีาวและสเีหลอืง	มกัจะมคีวามหมายทางลบ	เป็นสญัลกัษณ์ของ 
ผู้เหี้ยมโหดและคดโกง

ให้งามข�าสมศักดิ์ศรี

ใช่แต่งสีเพียงงดงาม

ความเป็นชาตินานหนักหนา

เทพศรัทธาให้คุ้มครอง

บ้านฉันบ้านเธอ
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    วาดหน้าสะท้อนวฒันธรรม
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จากปลายดอยเต็มตะกร้า
ใส่ตะกร้าอย่างบรรจง
กายลงแรงใจสั่งสม
ชีพมั่นคงลูกหลานท�ากิน

วาดหน้าเขียนตา   
วิจิตรบรรจง  
วาดหน้าคือวัฒนธรรม   
ปลูกฝังเด็กรักษา

 การทาแป้งหน้าขาวของชาวพม่าไม่ได้ท�าเพ่ือความงามเท่านัน้	แต่เป็น
ไปตามความเช่ือของชาวพม่าเก่ียวกับเร่ืองการทาหน้าขาว	เพราะแป้งท่ีน�ามาทา
คือแป้งท่ีท�าจาก	“ไม้ทานาคา”		ชาวพม่าเช่ือว่าแป้งทานาคาคือ	เศษดินท่ีติดอยู่ 
ใต้พระบาทของพระพุทธเจ้าจึงน�ามาทาหน้าด้วยความศรัทธานั่นเอง

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากคุณอนุชิต	สุนทรกิติ
ข้อมูลจาก	

http://www.liekr.com/	
https://th.wikipedia.org/wiki/

https://ngthai.com/	

ประแป้งแต่งผม
ตามเชื่อและศรัทธา
สะท้อนน�าความเป็นมา
และรู้ค่าคุณความดี



จดหมายจากน้องกันตวชิญ์ จุลวฒัน์ จ.สงขลา

ก่อนท่ีพ่ีจะตอบจดหมายน้องกันตวิชญ์	 พ่ีขอชมก่อนเลยว่าลายมือน้องสวย 

มากเลยค่ะ	เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก	(กอ	ไก่	ร้อยตัว)	พ่ีช่ืนใจค่ะท่ีน้องช่วย 

แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง	 เท่านี้ผู้ปกครองก็มีความสุขแล้ว	 ความสุขของคน 

เป็นพ่อแม่ก็คงไม่พ้นการท่ีลูกเป็นเด็กดี	ไม่เกเร	พ่ีอยากให้น้องรักษาความดีนี ้
ไว้นะคะ	ความกตัญญูจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้น้องประสบความส�าเร็จในอนาคต 

ข้างหน้า	 ว่างๆ	 ถ่ายรูปแปลงผักส่งมาอวดพี่ๆ	 มูลนิธิฯ	 บ้างสิคะ	 อยากเห็นจริงๆ 

ว่าน้องปลูกผักอะไรไว้บ้าง	 เผ่ือว่าผ่านไปแถวต�าบลปากแตระจะได้แวะไป
อุดหนุน...คริคริ	ดูแลตัวเองด้วยนะคะ	:D

จดหมายจากเพื่อน

	 สวัสดีค่ะน้องๆ	ปีใหม่นี้มีวันหยุดยาว	น้องๆ	ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ 

ส�าหรบัเด็กๆ	ปีใหม่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยและน่าตื่นเต้น	แต่ส�าหรบัพีแ่ล้ว 
ปีใหม่เป็นช่วงบีบค้ันหัวใจมากค่ะ	 เพราะ	 300	 กว่าวันท่ีก�าลังจะผ่านไปนัน้ 

พ่ียังท�าความต้ังใจให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ครบทุกอย่างเลย	เร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า 
การวางแผนเป็นส่ิงส�าคัญมากส�าหรับการจัดการชีวิตค่ะ	หากเรามีแต่ความฝัน 

มีแต่เป้าหมายต้ังไว้	 แต่ไม่มีการวางแผนว่าจะท�าอย่างไร	 เมื่อไหร่	 โอกาส 

ท่ีจะประสบความส�าเร็จคงเป็นไปได้ยาก	ไม่เป็นไรนะคะ	ปี	2563	นี้เอาความ 

ผิดพลาดมาเป็นครูในการปรับปรุงให้ดีขึ้น...เรามาอ่านจดหมายจากเพ่ือนๆ 

กันดีกว่า
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จดหมายจากน้องญาณศิา เขียวภูมิชยั จ.แม่ฮ่องสอน

ปรบมอืให้ส�าหรบัความสามารถในการทอผ้าของน้องญาณศิา 
นะคะ...น้องทอผ้าได้คล่องไหมคะ	หรือว่าเป็นมือใหม่	พี่ชื่นชม 

ที่น้องสนใจงานหัตถกรรมพื้นเมืองแบบนี้	 อีกหน่อยงานสวยๆ 

ของชาติเราคงจะหาคนท�าได้ยาก	 เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรา 
เป็นเยาวชนที่จะต้องเติบโตมาเป็นประชากรของประเทศ	เรา 
ควรจะหัดท�าและรักษาศิลปหัตถกรรมของเราไว้นะคะ	 เม่ือ
น้องโตขึ้น	 พี่เชื่อว่าน้องจะต้องดีใจมีความสามารถนี้ติดตัวค่ะ 

   



จดหมายจากน้องชลาธาร ภาคสันเทียะ จ.นครราชสีมา

อย่าว่าแต่น้องชลาธารเลยค่ะท่ีง่วง	 ตัวพ่ีเองหลังทานข้าวเสร็จ 

จะง่วงทันทีเหมือนกัน	ยิ่งอ่านหนังสือยิ่งช่วยให้หลับเร็วเข้าไปอีก	 
การอ่านหนงัสือเป็นการเปิดโลกของเราให้กว้างขึน้	เป็นการหาความสุข 

ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ให้ตัวเอง	หลายคนมีชีวิตท่ีดีขึ้นจากการได้อ่าน 

เร่ืองราวของคนอ่ืน	หลายคนมีทัศนคติในทางบวกเพราะการอ่าน 

หนงัสือค่ะ	ส่วนวิธีจัดการกับความง่วงเวลาอ่านหนงัสอืนัน้	พ่ีคิดว่าถ้า 
น้องพยายามอ่านหนงัสือบ่อยๆ	อาการง่วงนอนตอนอ่านหนงัสือจะ 

หายไปค่ะ	เริ่มจากอ่านหนังสือที่น้องชอบก่อนก็ได้นะคะ	หรือไม่ก็ 
ต้องไม่อ่านหนงัสอืหลงัจากทานอาหารเสร็จใหม่ๆ	ลองดูนะคะว่าจะ
ช่วยได้หรือเปล่า	:D	

จดหมายจากน้องคมสัน โพธิ์ปรึก จ.นครนายก

ดีใจด้วยนะคะน้องคมสันท่ีสนุกกับการเรียนช่างยนต์	ตอนนี้นักเรียนท่ีจบ 

อาชีวศึกษาก�าลังเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน	ส่วนใหญ่นักเรียนท่ีจบมา 
จะมีงานรองรับ	ซึ่งอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าหางานได้ไม่ยาก	ช่วงการฝึกงาน
เป็นช่วงส�าคัญส�าหรับการเรียนอาชีวศึกษา	เพราะเป็นช่วงท่ีน้องจะได้เอา
วิชาความรู้มาลงมือปฏิบัติจริง	เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความพร้อมก่อนจะออก
ไปสู่โลกในการท�างาน	 พ่ีอยากให้น้องต้ังใจเรียน	 ต้ังใจฝึกงานหาความรู ้

เพ่ิมเติม	เพ่ือให้เป็นช่างยนต์ท่ีมีความรู้	ความช�านาญในทุกๆ	ด้านนะคะ	พ่ีๆ	 
มูลนิธิฯ	 เอาใจช่วยเสมอ	 หวังว่าอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าจะได้เห็นช่างยนต์ 
ฝีมอืเยีย่มท่ีช่ือ	คมสนั	โพธ์ิปรึก	ค่ะ	:D	
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Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook	
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์



ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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อยู่บ้านเราร่�ารวย 
(ความสุข) ที่สุดแล้ว 
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 “พี่เปีย สุภาพร สมปาน” วัยรุ่นที่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในชุมชน 

อ�าเภอสงูเม่น	 จังหวัดแพร่	 หลงัจากเรียนจบปริญญาตรี	 พ่ีเปียเดินทางกลบับ้านเกิด 

แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับไปประกอบอาชีพอะไร	 แต่พี่เปียเชื่อมั่นว่า	 “ความสุข 
มีได้ แม้จะไม่ร�่ารวย”
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การตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านไม่มีอะไรให้ต้องลังเล แม้ว่าจะยังไม่ชดัเจนว่าจะกลับ 
ไปท�าอาชพีอะไร  
	 หลังจากเรียนจบบริหารธุรกิจ	จากมหาวิทยาลัยพะเยา	พี่กลับไปอยู่ที่
บ้านเกิดจังหวัดแพร่	 ไม่คิดไปท�างานท่ีอ่ืนเลย	 เพราะเราอยู่ท่ีนั่นมาต้ังแต่เกิด 

ชอบทุกอย่างท่ีเป็นบ้านเรา	 ก่อนจะกลับไปก็ไม่มแีผนว่าจะไปท�างานอะไร	 รู้เพียงว่า 
ชอบงานอิสระ	ชอบท�างานฝีมือ	อยากเปิดร้านขายขนมเล็กๆ	ท่ีบ้าน	มรีายได้พอกิน 

พอใช้ก็พอ	 ไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้	 ขอแค่ให้มีความสุข	 กลับไปอยู่บ้านแรกๆ 

พ่ีท�าขนมข้าวเกรียบปากหม้อขาย	 หาสูตรจากในยูทูป	 ลองหัดท�าด้วยตัวเอง	
ลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ทุกวันได้ท�าขนมแบบที่ชอบ

งานพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชนกับทมี “ม่วนจอย” คอืงานทีต่อบโจทย์ความสุข
มากทีสุ่ดในตอนนี้
	 พ่ีมีโอกาสได้รู้จักกับ	 “พ่ีอุ๋ย”	 ซึ่งเป็นรุ่นพ่ีอยู่ในจังหวัดแพร่เช่นกัน	 
พี่อุ๋ยเรียนจบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษ	 แต่พี่อุ๋ยมีความหวังและความ
มุ่งมั่นอย่างมากที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง	เอาของดีของชุมชน	ของ 
เมืองแพร่มาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าให้สมกับเป็นของดีของบ้านเรา	 พ่ีอุ๋ยก่อต้ัง	
“ม่วนจอย”	ขึน้	เพ่ือฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรมท้องถิน่จากรุ่นปูย่่าตายายให้กลบัมาเป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีมูลค่า	 โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถิ่น	 เช่น	ฝ้าย 

พืชชนิดต่างๆ	 ท่ีน�ามาผสมกันแล้วเกิดเป็นสีใช้ย้อมผ้า	 ย้อมไหม	 แล้วน�ามา 
ต่อยอดเป็นกระเป๋าผ้าซึ่งปักด้วยเส้นฝ้ายแทนเส้นไหม	 หรืองานเฟอร์นิเจอร ์
ทีท่�าจากไม้ในท้องถิน่	ออกแบบให้เรียบง่ายเหมือนที่เราเคยเห็นตอนเป็นเด็ก	
 

	 การท�างานกับชุมชนจะว่าง่ายก็ง่าย	จะว่ายากก็ยาก	ง่ายเพราะเราคลุกคลี 

กับชุมชน	 กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรมนี้มาต้ังแต่เด็กๆ	 เราค่อนข้างเข้าใจปัญหา 
หรือบริบทสงัคม	 เรารู้จักวัตถดิุบธรรมชาติต่างๆ	 ของบ้านเราว่ามคุีณสมบติัอย่างไร 
คนสมัยก่อนเอามาใช้ท�าอะไร	 แต่ท่ีว่ายากเพราะเราต้องเจอกับกระแสต่อต้าน 

จากผู้ใหญ่	เช่น	การท่ีเราเอาเส้นฝ้าย	ซึ่งไม่มีความเหนียวและแน่นเหมือนไหม 

มาปักลงบนผ้า	 ผู้ใหญ่จะมองว่าท�าไม่ได้หรอก	 ปักไปก็ขาด	 ไม่มีใครเอามา 
ใช้ปักผ้า	 แต่เราก็ต้องพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่เห็นว่ามันท�าได้จริงๆ	 เพราะผ่านการ
ทดลองมาแล้ว	 ต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าทุกคนจะยอมรับว่าท�าได้จริง
และใช้ได้ดี	 ท่ีส�าคัญคือผ้าปักเส้นฝ้ายกลายเป็นสินค้าท่ีได้รับการตอบรับท่ีดี 

มากจากลูกค้า	 ลูกค้าหลายคนเรียกกระเป๋าผ้าปักลายว่า	 “น้อง”	 ซึ่งเป็นทั้ง
ความสุขและความภาคภูมิใจค่ะ

งานทีดี่คอืงานทีเ่ริม่ต้นจากความสุข และความสุขจากการท�างานคอืการได้ท�า
ส่ิงท่ีเรารักและถนดั และรู้ว่าเราท�างานนัน้เพือ่อะไร 
	 หลายคนในทีมม่วนจอยไม่มคีวามรู้เร่ืองการเยบ็ปักเลย	มแีค่ความชอบ 

และทักษะเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก	 เราไม่เคยไปเรียนวิธีการปักผ้า 
เราไม่เคยไปเรียนการวาดลวดลายผ้า	 เราท�าทุกขัน้ตอนเพราะเราอยากท�าแบบนัน้ 
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เราอยากปักในแบบที่เราอยากปัก	 เราใช้สีเขียว	 แดง	 เหลือง	 สีอะไรก็ตาม
เพราะเราอยากใช้สีนั้น	 งานปักแต่ละช้ินจึงไม่เคยเหมือนกันเลย	 บางคน
มองว่าก็แค่การปักผ้า	 แต่ส�าหรับทุกคนงานทุกช้ินมคุีณค่า	 เราได้ท�างานกับ
คนท่ีชอบส่ิงเดียวกัน	 เราได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันในทีม	 ระหว่าง
คนท่ีมีความรู้เร่ืองนั้นๆ	 ในชุมชน	 ความรู้มาจากการสั่งสมและเก็บเล็ก 

ผสมน้อยค่ะ	 ทุกฝีเข็มท่ีเราปักลงไปบนผ้า	 อาจจะไม่ได้มาจากความรู้ทาง
ทฤษฎีท่ีถูกต้อง	 แต่เพราะความอิสระท่ีเราได้คิด	 ได้ท�า	 ไม่ถูกจ�ากัดด้วย
ขอบเขตและทฤษฎ	ี ท�าให้ผ้าทุกผนืท่ีปักมาจากความสขุท่ีเราได้ท�าอย่างท่ีเรา 
อยากท�า	 เราส่งมอบความสุขจากการท�างานไปยังลูกค้าทุกคนที่มาเยี่ยมชม	
มาเลือกซื้อสินค้าของเรา	เพราะเขาจะได้ในสิ่งที่เราตั้งใจท�าลงไป	

	 ไม่ใช่ความสุขของลูกค้าเพียงอย่างเดียว	 เมื่อเราพิสูจน์ความมุ่งมั่น
ด้วยความส�าเร็จจนท�าให้ผู้ใหญ่เปิดใจกับเรา	 การกระจายรายได้สู่ชุมชน 

จึงเกิดขึ้น	วัตถุดิบตามธรรมชาติที่ชาวบ้านมี	เช่น	ฝ้าย	ผืนผ้า	สามารถน�ามา
ขายให้กับม่วนจอย	เพื่อเราจะน�าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

อยากให้ชีวิตวัยเด็กกลับมา ชวิีตที ่ได้อยู่กับวิถีชนบท กับภมิูปัญญาปูย่่าตายาย 
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเม่ือยุคสมัยเปลี่ยน	วิถีชีวิตของคนย่อมเปลี่ยนตาม 

เงินรายได้	 ค่าตอบแทน	 เป็นสิ่งที่ใครๆ	 ต่างไขว่คว้า	 งานที่สร้างรายได้ดี 
จึงเป็นงานที่ใครๆ	 ก็อยากท�า	 ส่วนงานฝีมือจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน 

เร่ิมหาคนท�าได้ยาก	 ไม่มีคนสืบทอดความรู้	 เพราะของเหล่านั้นขายไม่ได ้

ราคาเท่ากับสินค้าท่ีตลาดต้องการ	 ฝ้ายเร่ิมหายากมากขึ้นเพราะคนหันมา 
ปลกูไม้สกัท่ีขายได้ราคามากกว่า	 วิถชีีวิตแบบเก่าๆ	 ท่ีเป็นความทรงจ�าท่ีดีงาม 

เร่ิมเปลี่ยนไป	 งานฝีมือท่ีมีคุณค่ามากก�าลังหายไปจากชุมชน	 พ่ีอยากให ้

คนในชุมชนหันกลับมามองให้เห็นคุณค่าของส่ิงต่างๆ	ท่ีเราเคยมี	ช่วยกัน 

รักษา	 ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลาน	 ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าสิ่งท่ีเราท�านั้น 

จะเปลี่ยนให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในสักวัน	

ม่ันใจที่จะท�าในส่ิงที่เรารักและมีความสุขที่จะท�าส่ิงนั้น
	 หลายคนมกัจะบอกว่าเราแค่หาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไร	 แล้วชีวิต 

เราจะมีความสุข	 แต่ส่ิงท่ียากคือ	 ท�าอย่างไรให้เรารู้ว่าเราชอบอะไร... 
พ่ีอยากให้น้องๆ	 ลองมองย้อนกลับไปตอนท่ีเรายังเป็นเด็ก	 พ่ีเช่ือว่าสิง่ท่ีเป็นเรา 
คือสิ่งที่เราชอบท�าในตอนนั้น	ความเป็นตัวเรา	คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว	ตอนเด็กๆ 

เราชอบเล่นอะไร	ชอบท�าอะไร	สิ่งนั้นน่าจะใช่เรา	ลองมองหาว่าบ้านของเรา 
มีอะไรแล้วเอาส่ิงนั้นมาต่อยอด	 ท่ีไหนๆ	 ก็มีของดี	 มีเสน่ห์เฉพาะตัว	 
เราแค่มัน่ใจว่าสิง่นัน้มคุีณค่า	 และเติมความอยากจะพัฒนาลงไป	 ไม่ว่าจะอยู่ 
ท่ีไหนเราก็จะมีอาชีพ	 มรีายได้	 อยูบ้่านเราก็รวยได้	 ไม่ใช่ร�า่รวยเงนิทองแต่ 

เราจะร�่ารวยความสุข	 ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเป็นชีวิตท่ี 

เรียบง่ายแต่หรูหราค่ะ	:D	
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า



Kiwtum: 

หลายๆครั้ง
ความไม่สบายใจ ที่ไม่ถูกระบาย

ก็เก็บกดจนกลายเป็นความเศร้าที่ฝังไว้

อย่าปล่อยให้มันท�าลายใจ
หาทางรักษาใจ รักษากาย 

หาคนที่ไว้ใจเพื่อหาทางออกที่ดี

และที่ส�าคัญ
คือการใส่ใจและสังเกตคนรอบกาย
ดูแลใจ ดูแลความรู้สึก ซึ่งกันและกัน

:)

17
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อาการกลวัการขาดโทรศพัท์มอืถอื

เรื่องจากปก

	 น้องๆ	คงเคยได้ยนิเก่ียวกับโรคซมึเศร้ามาบ้างแล้วใช่ไหมคะ...แล้วน้องๆ	มคีวาม 

เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ว่าอย่างไรบ้าง?	 ยุวพัฒน์สารฉบับนี้จะชวนน้องๆ	 มาท�าความรู้จัก 

และเข้าใจโรคนีใ้ห้มากยิง่ขึน้	 เพ่ือเราจะได้แยกได้ระหว่างอารมณ์เศร้ากับโรคซมึเศร้า	โรคนี้ 
เกิดขึน้ได้กับทุกคนและทุกวัย	และหากปล่อยไว้ไม่รักษา	อาการของโรคจะรุนแรงจนกระท่ัง 
น�าไปสูก่ารคิดฆ่าตัวตาย	โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ค่ะ

โรคซมึเศร้า 



สายอาชพี คืออะไร
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  โรคซึมเศร้าท�าให้	“เรา”	เปล่ียนไปอย่างไรบ้าง?

	 การเปล่ียนแปลงต่างๆ	ท่ีเกิดขึ้นอาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนๆ	หรือเป็นเร็ว
ภายใน	1-2	สัปดาห์ก็ได้	ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	มีเหตุการณ์มากระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใด 

บุคลิกเดิมของเจ้าตัวเป็นอย่างไร	 มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากน้อยแค่ไหน	 เป็นต้น	 ผู้ท่ี
เป็นอาจไม่มีอาการทุกข้อตามนี้	แต่อย่างน้อยอาการหลักๆ	จะมีคล้ายๆ	กัน	คือ	รู้สึกเบื่อ	เศร้า	
ท้อแท้	รู้สึกตนเองไร้ค่า	นอนหลับไม่ดี	เป็นต้น

อารมณ์เปล่ียนแปลงไป	อาการท่ีพบบ่อยคือจะกลายเป็นคนเศร้าสร้อย	หดหู่	สะเทือนใจง่าย 

ร้องไห้บ่อย	 รู้สึกอ่อนไหวกับเร่ืองเล็กๆ	 น้อยๆ	 บางคนอาจไม่มีอารมณ์เศร้าชัดเจน 

แต่จิตใจจะหม่นหมอง		ไม่แจ่มใส		ไม่สดชื่นเหมือนเดิม	บางคนอาจมีความรู้สึกเบื่อหน่าย 

ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง	 อาจมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย	 อะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด 

กลายเป็นคนอารมณ์ร้าย	

ความคิดเปล่ียนไป มองอะไรก็รู้สึกว่าแย่ไปหมด	 เห็นแต่ความผิดพลาดในอดีต	 รู้สึก 

ล้มเหลว	 ไม่มีใครช่วย	 ไม่เห็นทางออก	 มองอนาคตไม่เห็น	 รู้สึกท้อแท้หมดหวังกับ 

ชีวิต	 บางคนกลายเป็นคนไม่ม่ันใจในตัวเอง	 รู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ	 ไร้คุณค่า 
เป็นภาระคนอ่ืน	 เหล่าน้ีอาจท�าให้เจ้าตัวคิดถึงเร่ืองการตายอยู่บ่อยๆ	 ในช่วงนีห้ากมี 
เหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจอาจเกิดการท�าร้ายตนเองจากอารมณ์ช่ัววูบ

สมาธิความจ�าแย่ลง	 หลงลืมง่าย	 จิตใจเหม่อลอยบ่อย	 ท�าอะไรได้ไม่นานเนื่องจากไม่มี
สมาธิ	ประสิทธิภาพในการท�างานลดลง	ท�างานผิดๆ	ถูกๆ

มีอาการทางร่างกายต่างๆ ร่วมด้วย	 ท่ีพบบ่อยคือรู้สึกอ่อนเพลีย	 ไม่มเีร่ียวแรง	 ซึง่เมือ่พบ 

ร่วมกับความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากท�าอะไรจะท�าให้คนอื่นดูว่าเป็นคนข้ีเกียจ	 มักจะ
หลับยาก	นอนไม่เต็มอ่ิม	หลับๆ	ต่ืนๆ	รู้สึกเบื่ออาหาร	น�้าหนักลดลงมาก	นอกจากนี้ยังอาจ 

มีอาการท้องผูก	 อืดแน่นท้อง	 ปากคอแห้ง	 บางคนอาจมีอาการปวดหัว	 ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย

ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปล่ียนไป	 ผู้ท่ีเป็นโรคนี้มักจะดูซึมลง	 ไม่ร่าเริงแจ่มใส
เหมือนก่อน	 จะเก็บตัวมากขึ้น	 ไม่ค่อยพูดจากับใคร	 บางคนอาจกลายเป็นคนขี้ใจน้อย	 
อ่อนไหวง่าย	 ซึ่งคนรอบข้างมักจะไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาถึงเปลี่ยนไป	 บางคนอาจหงุดหงิด 

บ่อยกว่าเดิม	

การงานหรือการเรียนแย่ลง ความรับผิดชอบต่อการงาน	 การเรียนลดลง	 ไม่มีสมาธิใน
การท�างานหรือการเรียน
อาการทางจิตอื่นๆ	 จะพบในรายที่เป็นรุนแรง	 ซึ่งนอกจากผู้ที่เป็นจะมีอาการซึมเศร้ามาก 

แล้วจะยังพบว่ามีอาการทางจิตอ่ืนๆ	 เช่น	 อาการหลงผิดหรือประสาทหลอน	 ท่ีพบบ่อย 

คือ	 จะเช่ือว่ามีคนคอยกล่ันแกล้งหรือประสงค์ร้ายต่อตนเอง	 อาจมีหูแว่วได้ยินเสียงคน
มาพูดคุยด้วย	

โรคซมึเศร้า
คอือะไร? 

	 หากพูดถึงเร่ืองซึมเศร ้าเรามักจะ 

นึกกันว่าเป็นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิด
จากความผิดหวังหรือการสูญเสียมากกว่าท่ีจะ 

เป็นโรค	ซึ่งความจริงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น 

เร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกธรรมดาๆ	 ท่ีมีใน 

ชีวิตประจ�าวัน	มากบ้างน้อยบ้าง	แต่ถ้าอารมณ ์

เศร้าท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นอยู่นานโดยไม่มีทีท่าว่าจะ 

ดีขึน้หรือเป็นรุนแรงมากขึน้	 และมอีาการต่างๆ 

ตามมา	 เช่น	 นอนหลับๆ	 ต่ืนๆ	 เบื่ออาหาร 
น�า้หนกัลดลง	 หมดความสนใจต่อโลกภายนอก 

รู ้สึกอ่อนเพลีย	 เหนื่อยง่าย	 รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี 

ความมัน่ใจน้อยลง	มองส่ิงรอบตัวในแง่ลบ	จนกระท่ัง 
อาการรุนแรง	นั่นคือเราก�าลังตกอยู ่ในภาวะ 

โรคซึมเศร้า	ไม่ใช่อารมณ์เศร้า
	 การเป็นโรคซมึเศร้าไม่ได้หมายความว่า 
ผู้นั้นเป็นคนอ่อนแอ	ชอบคิดมาก	หรือเป็นคน
ไม่สู้ปัญหา	เอาแต่ท้อแท้	ซึมเซา	แต่ท่ีเขาเป็น
นั้นเป็นเพราะตัวโรค	 หากได้รับการรักษาท่ี 

ถูกต้องเหมาะสม	โรคก็จะทุเลาลง	พร้อมท่ีจะ
กลับมาเป็นผู ้ ท่ีมีจิตใจแจ่มใส	 พร้อมจะท�า
กิจวัตรต่างๆ	ได้เหมือนเดิม

 1 ใน 4 ของวัยรุ่น มีปัญหา
ด้านสุขภาพจิตและอารมณ์

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น



ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นควรฝกึฝน
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โรคซมึเศร้าเกิดข้ึนได้อย่างไร? 
รูไ้ด้อย่างไรว่าก�าลังเป็น

โรคซึมเศร้าหรอืไม่?

 แบบทดสอบโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค�าถาม	เป็นแบบสอบถามที่ใช ้

เพื่อช่วยในการประเมินว่าผู้ตอบมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่	 รุนแรงมากน้อย 

เพียงใด	 เป็นมากจนถึงระดับที่ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้หรือไม่	ข้อดีอย่างหนึ่ง 
ของแบบสอบถามนี้คือ	 ช่วยในการประเมินระดับความรุนแรงของอาการ 
ได้ว่าแต่ละขณะเป็นอย่างไร	อาการดีขึ้นหรือแย่ลง	การรักษาได้ผลหรือไม่ 
ผู้ป่วยอาจท�าและจดบันทึกไว้ทุก	1-2	 สัปดาห์	 โดยถ้าการรักษาได้ผลดี
จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดย	มีค่าคะแนนลดลงตามล�าดับ

	 หากวัยรุ่นไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้	 จะท�าให้ทุกปัญหา
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ด้วยโรคทางกายบางอย่าง	การใช้สารเสพติดหรือยาบางประเภทซึ่ง 
ท�าให้มีอาการของโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน
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 อาจจะประเมินเบื้องต้นได้ว่า มีภาวะซึมเศร้า หากมีอาการ 
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2.		ความสนใจหรือความเพลินใจในกิจกรรมต่าง 	ๆแทบท้ังหมดลดลงอย่างมาก
3.		น�้าหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมาก	เบื่ออาหารหรือทานอาหารมากกว่าปกติ
4.		นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป
5.		กระวนกระวาย	อยู่ไม่สุข	หรือเชื่องช้าลง
6.		อ่อนเพลีย	ไร้เรี่ยวแรง
7.		รู้สึกตนเองไร้ค่า
8.		สมาธิลดลง	ใจลอย	หรือลังเลใจไปหมด
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อยู่เกือบตลอดเวลา แทบทุกวัน ไม่ใช่เป็นๆ หายๆ หรือเป็นแค่ 
1-2 วันแล้วหายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่

สาเหตุของโรคซึมเศร้า
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	 น้องๆ	 สามารถลองท�าแบบทดสอบโรคซึมเศร้าด้วย	 9	 ค�าถาม	 เพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเราก�าลังอยู่ในภาวะ 

โรคซึมเศร้า	หากมผีลคะแนนต้ังแต่	20	คะแนนขึน้ไป  น้องๆ สามารถติดต่อมาทีมู่ลนธิฯิ เพ่ือระบายความรู้สึกด้านลบหรือขอ 
ค�าแนะน�าจากพี่ๆ ได้นะคะ ที่เบอร์ 02-301-1093 วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น หรือ จะโทรศัพท์ขอค�าปรึกษา
ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ค่ะ

ศ. นพ.มาโนช หลอตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://med.mahidol.ac.th/infographics

แบบทดสอบโรคซึมเศราดวย 9 คำถาม

โปรดใส�คะแนนให�ตรงกับคำตอบของท�าน
(เกณฑ�ให�คะแนน: ไม�เลย = 0, มีบางวันหร�อไม�บ�อย = 1, มีค�อนข�างบ�อย = 2, มีเกือบทุกวัน = 3)

รวมผลคะแนน

เบื่อ ทำอะไร ๆ ก็ไม�เพลิดเพลิน1

2

3

4

5

6

7

8

9

ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา  ท�านมีอาการดังต�อไปนี้บ�อยแค�ไหน? คะแนน

ไม�สบายใจ ซึมเศร�า หร�อท�อแท�

หลับยาก หร�อหลับ ๆ ตื่น ๆ หร�อหลับมากไป

เหนื่อยง�าย หร�อไม�ค�อยมีแรง 

เบื่ออาหาร หร�อกินมากเกินไป

รู�สึกไม�ดีกับตัวเอง คิดว�าตัวเองล�มเหลว หร�อเป�นคนทำให�ตัวเอง
หร�อครอบครัวผิดหวัง 
สมาธิไม�ดีเวลาทำอะไร เช�น ดูโทรทัศน� ฟ�งว�ทยุ หร�อทำงาน
ที่ต�องใช�ความตั้งใจ 
พ�ดหร�อทำอะไรช�าจนคนอื่นมองเห็น หร�อกระสับกระส�าย
จนท�านอยู�ไม�นิ�งเหมือนเคย 

คิดทำร�ายตนเอง หร�อคิดว�าถ�าตาย ๆ ไปเสียคงจะดี 

คำนวณผลคะแนนจากแบบทดสอบ

5 – 8

9 – 14

15 – 19

≥ 20

คะแนน ผลการทดสอบ
มีความผิดปกติ

แต�ยังไม�มีภาวะซึมเศร�า

มีภาวะซึมเศร�าเล็กน�อย

มีภาวะซึมเศร�าปานกลาง

มีภาวะซึมเศร�ารุนแรง

พักผ�อน ผ�อนคลาย ออกกำลังกาย หาคนปร�กษา

สังเกตอาการ ถ�าเป�นมาก มีผลกระทบต�อการทำงาน
การดูแลสิ�งต�าง ๆ ในบ�าน หร�อการเข�ากับผู�คน
ควรพบแพทย�และให�การช�วยเหลือ

ข�อแนะนำในการดูแล

พบแพทย�เพ�่อประเมินอาการและให�การช�วยเหลือ

พบแพทย�เพ�่อประเมินอาการและให�การช�วยเหลือ

แบบทดสอบนี้เป�นเพ�ยงการทดสอบอาการเบื้องต�น
โดยดัดแปลงจากแบบสอบถามสุขภาพผู�ป�วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) 

ศ. นพ.มาโนช หลอตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://med.mahidol.ac.th/infographics
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พบแพทย�เพ�่อประเมินอาการและให�การช�วยเหลือ
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วิธีรับมือกบัความเศร้า
อย่างสร้างสรรค์ 

ยอมรับตัวเอง	 ฝึกส�ารวจตัวเอง	 เรียนรู้ท่ีจะรู้จักตัวเองมากขึ้น 

และฝึกยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น	 ทั้งข้อดีและข้อเสีย	 เพื่อที่จะช่วยให้
เรารับมือกับสถานการณ์ท่ีท�าให้ผิดหวังหรือเสียใจได้	รู้จักขอบคุณ 

ตัวเองและแสดงความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอ	 เม่ือได้ลงมือท�าใน
สิ่งที่ดี	เชื่อว่าชีวิตมีขึ้น	มีลง	แค่ต้องรับมือกับมันให้ได้	

หัวเราะเยอะๆ	 เมื่อรู้สึกทุกข์	 ควรพาตัวเองอยู่กับสิ่งท่ีท�าให้รู้สึก
เพลิดเพลิน	 เช่น	 ดูภาพยนตร์ตลก	 หรืออ่านเรื่องข�าขัน	 หรือพูดคุย
กับเพื่อนๆ	 ในเรื่องขบขันสนุกสนาน	 เพื่อช่วยคลายเครียด	 ช่วยคลาย
ความทุกข์ในใจ	

ระบายความรู้สึก	 ควรเรียนรู้ท่ีจะหาวิธีปลดปล่อยความรู้สึกเศร้า	
โกรธ	ผิดหวัง	หรือเสียใจออกมา	เพราะอาการซึมเศร้ามักเกิดจากการ
เก็บกดอารมณ์ความรู้สึกไว้	 เราท�าได้โดยการพูดคุยกับคนท่ีไว้ใจได้	
ตะโกนหรือร้องไห้ออกมาดังๆ	หรือเขียนความรู้สึกลงในสมุดบันทึก

ออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายช่วยต้านโรคซึมเศร้าได้	 เนื่องจาก 

การออกก�าลงักายช่วยเพ่ิมระดับสารเคมเีซโรโทนนิในสมอง	 รวมถงึเพ่ิม 

การหล่ังสารเอนดอร์ฟีนท่ีช่วยท�าให้ผ่อนคลายและช่วยให้อารมณ์ดีข้ึน	

ออกไปเที่ยว	 การเดินทางท่องเท่ียวถือเป็น	 “ยาดี”	 ส�าหรับคนท่ีมี 

ภาวะซึมเศร้า	 เพราะเป็นการหนีห่างจากส่ิงแวดล้อมเดิมๆ	 ท่ีท�าให้ 
รู้สึกเหนื่อยหน่าย	 เศร้า	 เบื่อ	 ฯลฯ	 เปล่ียนไปสู่ส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ	 
ที่สดใส	มีพลังมากขึ้น	ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ	วัฒนธรรมใหม่ๆ	ผู้คนใหม่ๆ	
ส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและคลายความเศร้าได้ดี

ท�างานอดิเรก	 หากมีเรื่องเครียดหรือเรื่องที่ท�าให้เศร้าอยู่นาน	 ต้อง 
พยายามสะบดัความรู้สึกเหล่านัน้ออกไป	 แล้วไปท�ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

ฝึกสมาธิ	หรือการท�างานอดิเรกต่างๆ		

การมองโลกในแง่ดี	 จะช่วยลดความวิตกกังวล	 โดยอาจเร่ิมจากฝึกคิด 

เรื่องต่างๆ	 ในมุมบวก	 ฝึกมองคนอื่นในแง่ดี	 และรู้จักชื่นชมคนอื่น 

หากท�าได้จะเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต	 และอย่าลมืว่าเรา 
ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก	อย่าลืมครอบครัวและเพื่อนฝูง		
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	 	 หากน้องๆ	 รู้สึกว่าตัวเองก�าลังตกอยูใ่นภาวะซึมเศร้าหรือมอีาการท่ีกล่าว 
มาแล้วข้างต้น	น้องๆ	สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่...

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด	 หากน้องๆ	 อายุไม่ถึง	 18	 ปี	 จะต้องให ้

ผู้ปกครองเป็นผู้พาไปพบแพทย์

พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่น้องๆ	ไว้วางใจ

ครู	 ก่อนจะไปปรึกษาครู	 น้องๆ	 ควรประเมินความน่าไว้ใจของครู	 
โดยประเมินจากท่าทีของครูที่ผ่านๆ มา ว่ารับฟังนักเรียนมากน้อย
เพียงใด ด่วนตัดสินนักเรียนหรือไม่ หรือหากนักเรียนท�าความผิด  
ครูท่านนัน้เคยถามถึงสาเหตุทีน่กัเรียนท�าแบบนัน้หรือไม่ และครูรักษา
ความลับของนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหน

เพื่อน		ขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้าย	เพราะด้วยวุฒิภาวะแล้ว	เพ่ือนอาจจะ 

ยังไม่มีความสามารถท่ีจะช่วยเราได้มากนัก	นอกจากเพ่ือนคนนั้นจะเป็น 

เพื่อนที่เราสนิทสนมและไว้ใจได้จริงๆ	

 

	 	 เม่ือใดก็ตามท่ีน้องมีความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลจนกระทบกับการ 

เรียนหรือการด�าเนินชีวิต	 อย่ากลัวหรืออายท่ีจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน 

หรือจิตแพทย์เพ่ือให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นเดิม	 
ตระหนักไว้เสมอว่า ไม่มีปัญหาใดไม่มีทางออกและมีคนพร้อมจะช่วยเราเสมอ

ที่มาข้อมูล
https://med.mahidol.ac.th
https://www.isranews.org

https://www.thaihealth.or.th

ถ้าต้องการความช่วยเหลือ...
ท�าอย่างไรด?ี

	 การจะขอความช่วยเหลือจากใครนั้น	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดขอให้น้องๆ	
ค�านึงถึง	 “ความเหมาะสมที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลนั้น”	 เพราะ
หากคนนั้นไม่เหมาะท่ีจะเล่าเร่ืองส่วนตัวของเราให้ฟัง	 นอกจากจะไม่
สามารถช่วยให้ปัญหาทุเลาลงแล้ว	ยังอาจเพิ่มความไม่สบายใจให้มากขึ้นอีก



กระดาษการ์ดสีสวย 	ๆตามความชอบ	(ส�าหรับท�าดอกไม้)	2-3	สี	สีละ	1	แผ่น	
																																												(ส�าหรับท�าการ์ด)	1	แผ่น	
กระดาษการ์ดสีเขียว	(ส�าหรับท�าใบ)		1	แผ่น	
กรรไกร
กาว
กาวสองหน้า

งานเล็กๆ สร้างรายได้

การ์ดดอกไม้เบ่งบาน
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อปุกรณ์

	 น้องๆ	 คะ	 คอลัมน์งานเล็กๆ	 สร้างรายได้ฉบบันีพ่ี้มกีาร์ดดอกไม้ 

สวยๆ	มาแนะน�าน้องๆ	เผือ่ว่าจะท�าเก็บไว้ขายกับเพ่ือนๆ	หรือเขยีนค�าอวยพร 
ให้คนส�าคัญในโอกาสพิเศษ	อุปกรณ์ไม่เยอะ	วิธีการท�าก็ไม่ยาก	แต่รับรองว่า 
สวยแน่นอน!!

1



วิธที�า
ตัดกระดาษเป็นรูป	 4	 เหลี่ยมจตุรัส	 ขนาด	 4×4	 นิ้ว	 ให้ได้	 7	 ชิ้น	 เลือกสีได้ตามชอบ 

แล้วพับกระดาษเป็นรูปจตุรัสอีกครั้ง	 จากนั้นพับเป็น	 3	 เหลี่ยม	 วาดรูปกลีบดอกไม ้

(ตามในแบบ)	และตัดออกมา	คลี่กระดาษออก	และตัดออก	1	กลีบ	ติดกาวให้ช้ิน 

กลีบดอกท้ังหมดติดกัน	โดยใช้กาวทาท่ีปลายท้ัง	2	ด้านเล็กน้อย	ท�าจนครบทุกช้ิน

ติดกาวสองหน้าท่ีปลายกลีบดอกไม้	 (ท่ีมีการท�าจุดไว้ตามภาพ)	 เร่ิมติดดอกไม้กับอีกดอก 

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

ติดดอก	E	และ	F	ให้ซ้อนกับดอก	B	และดอก	C

เอาดอก	G	ติดด้านบนให้ซ้อนกับดอก	D	ท่ีเหลือก็ติดใบไม้สีเขียว	โดยพับคร่ึงและ 

ติดเทป	2	ด้าน	(ติดกับดอกไม้ตามภาพเลยนะคะ)

ตัดกระดาษการ์ดให้มีขนาด	10	x	6	นิ้ว	และพับครึ่ง	 เอาดอกไม้ที่พับไว้ติดบนการ์ดที่
กางออกไว้แล้ว	และติดกาว	2	ด้านบนกลีบดอก		แล้วปิดการ์ดทับให้แน่น	เพื่อให้แน่ใจ
ว่าดอกไม้ติดกับการ์ดด้านใน	 เมื่อม่ันใจว่าดอกไม้กับการ์ดติดกันสนิทแล้วให้ลอง
กางการ์ดออก		ดอกไม้จะคลี่บานเป็นการ์ดดอกไม้เบ่งบานค่ะ

ท่ีมาของข้อมลูและภาพ
https://www.iurban.in.th
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นกัวิทยาศาสตร์ข้อมูล  (Data Scientist)

 “นักวิทยาศาสตร์ข ้อมูล”	 เป ็นผู ้ท�าหน้าท่ีในการ
ตีความหรือวิเคราะห์	และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	ข้อมูลขนาด
ใหญ่นี้	 คือข้อมูลของพฤติกรรม	 รสนิยม	 รวมถึงความคิดเห็น
ของผู ้คนบนโลกต่อสิ่งต่างๆ	 รอบตัวแทบทุกกิจกรรมท่ีมนุษย์
ท�าในหนึ่งวันให้กลายเป็นข้อมูลท่ีน�าไปใช้ต่อได้	 ไม่ว่าจะเป็น 

การต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือสร้างสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายได้มากขึ้น	 หรือน�าไปใช้เพ่ือออกแบบนโยบายภาครัฐ 

ให้เข้ากับความต้องการของประชาชน	อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลจ�านวน 

มหาศาลนี้	ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในทันที	ด้วยขนาด	ความเร็ว 
และความหลากหลายของข้อมูล	 ท�าให้องค์กรต้องการคนที่สามารถ 

ท�าความเข้าใจข้อมูลและสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นให้ออกมา 
ใช้งานได้	 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นผู้ท่ีจะเข้ามาจัดการกับ 

ข้อมูลมหาศาลเหล่านั้น		โดยท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมระหว่าง 
โจทย์ของผู้บริหารองค์กรกับข้อมูลท่ีมีอยู่	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล 

ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 จากการน�าข้อมูลขนาดใหญ่มาท�าการ 
วิเคราะห์เพ่ือเกิดเป็นความเข้าใจ	 และตกผลึกเป็นองค์ความรู้
ให้องค์กรนั้นๆ	น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์	

การต้ังค�าถามท่ีน่าสนใจ	 เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	 และ
สามารถน�าเอาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหาได้
การค้นหาและจัดเก็บข้อมูล
การส�ารวจข้อมลูและหาแบบแผนความเช่ือมโยงระหว่างกัน 

การสร้างแบบจ�าลองเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล	
การส่ือสารผลลัพธ์ท่ีได ้ให ้องค์กรรับทราบและการ
ส่ือสารนั้นควรให้เห็นเป็นภาพท่ีเข้าใจง่าย

	 หลังจากน�าเสนอผลลัพธ์แล้ว	 องค์กรจะตัดสินใจ 

น�าไปใช้ปรับปรุงหรือวิเคราะห์เพ่ิมเติม	 รวมไปถึงการสร้าง 
นวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดประสทิธิภาพในองค์กรมากข้ึน	เช่น	การสร้าง 
Robotics	 (การใช้หุ ่นยนต์)	 หรือ	 Automation	 (การน�า 
เคร่ืองจักรมาใช้แทนแรงงานคน)	ซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็น 

อย่างไร	 นกัวิทยาศาสตร์ข้อมลูมกัจะกลบัมาเร่ิมท่ีกระบวนการแรก 

คือการต้ังค�าถามใหม ่ๆ	 อีกคร้ัง	 เ พ่ือพัฒนาต ่อยอดงาน 

การท�างานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องใช้ความรู้ทางด้าน 

คณิตศาสตร ์และทักษะการเขียนโปรแกรมในการท�างาน	
ปัจจุบนัประเทศไทยมนีกัวิทยาศาสตร์ข้อมูลประมาณ	200	-	400	คน
เท่านั้น

กระบวนการท�างาน 

อาชพีนีท้�าอะไร

	 กระบวนการคิดและการท�างานของนักวิทยาศาสตร์-
ข้อมูลมีพ้ืนฐานมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์	 นี่จึงเป็นเหตุผล
ท่ีอาชีพนี้มีช่ือเรียกเป็นนักวิทยาศาสตร์	 กระบวนการท�างานของ
อาชีพนี้	งานหลักๆ	มีอยู่	5	ขั้นตอน	ได้แก่

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากแหล่งต่างๆ

ข้อมูล	ที่ผ่านกระบวนการ
ประมวลผล	วิเคราะห์	เพ่ือการน�าไปใช้

ความเข้าใจ

องค์ความรู้
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บคุลากรยังขาดแคลน  

	 ความต ้องการท่ี สูงตรงกันข ้ามกับจ�านวนแรงงาน 

ท่ีมีน ้อย	 ท�าให ้ค ่ าตอบแทนของนักวิทยาศาสตร ์ข ้อ มูลสูง 
กว่าอาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	และถึงแม้จ�านวน 

นั ก วิทยาศาสตร ์ข ้อมูลจะมี เ พ่ิมขึ้นแต ่ยั ง ไม ่พบว ่าอาชีพนี ้
จะล้นตลาดแต่อย่างใด	 ในทางตรงข้ามนายจ้างยังใช้เวลาใน 

การหาตัวนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาท�างานนานกว่าหาบุคลากร 
ในต�าแหน ่ง อ่ืน		ส่ิงเหล ่านี้ เป ็นสัญญาณบอกว ่าสายอาชีพนี ้
ยังคงเป็นที่ต้องการสูงและยังขาดแคลน
 

ทักษะด ้านคณิตศาสตร ์และสถิติ 	แม ้ป ัจจุบันจะมี
โปรแกรมท่ีช่วยในการวิเคราะห์ทางสถิติ	แต่การเลือก
ใช ้แบบจ�าลองในการวิเคราะห ์และตีความผลลัพธ ์ 
ยังต้องการความรู้เชิงลึกทางคณิตศาสตร์	 ดังนั้น	ทักษะ 

ด้านคณิตศาสตร์	รวมถึงเทคนิคทางวิชาสถิติอ่ืนๆ		จึง
เป็นส่วนส�าคัญในการท�างานอาชีพนี้

ทักษะการเขียนโปรแกรม	 การเขียนโปรแกรมและ
การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	รวมถึง 
การวิเคราะห์และแสดงข้อมูลให้เห็นเป็นภาพถือเป็น
ทักษะท่ีจ�าเป็นอย่างมากของการท�างาน

ความรู้ด้านธุรกิจ	 เพราะความเข้าใจในธุรกิจจะช่วย
ให ้นักวิทยาศาสตร ์ข ้อมูลสามารถต้ังโจทย ์เ ก่ียวกับ
ธุรกิจได้ดีข้ึนและสามารถวิเคราะห์หาผลลัพธ์ท่ีธุรกิจ
สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้าง
ความแตกต่างได ้ดียิ่งกว ่าเดิม	 อย่างไรก็ตามทักษะ
ด้านนี้หาได้ไม่ง ่ายนัก	 อาจต้องใช้เวลาเพ่ือท�าความ 

คุ ้นเคยกับค�าถามท่ัวไปท่ีธุรกิจสนใจ	 รวมถึงค�าถามท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้าน

ทักษะการส่ือสาร	 การท�างานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

จ�าเป็นต้องส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหารท่ีไม่มี 
ความรู้เชิงเทคนิคท้ังในช่วงต้นของการท�างาน								(เช่น				แสดง 
ให้เห็นว่ามีปัญหาท่ีจุดใด	 และสิ่งท่ีก�าลังจะท�าสามารถ 

สร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง)	 ไปจนถึงการน�าเสนอผลลัพธ์
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	 เพื่อตัดสินใจน�าไปใช้ต่อ	 ซึ่งการ
ส่ือสารท่ีดีนั้นต้องการท้ังวิธีน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ท่ีเข้าใจง่ายและทักษะการน�าเสนอท่ีดี
ที่มาข้อมูลและภาพ	https://www.brandbuffet.in.th/

	 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นสายอาชีพท่ีน่าสนใจและยังม ี

ความต้องการสูงในตลาดแรงงาน	 แต่ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี ้
นักวิทยาศาสตร์ข ้อมูล	 ควรมีความเข้าใจในหลักคณิตศาสตร  ์

ขั้นสูง	 สามารถเข้าใจและจัดการข้อมูล	 ตลอดจนเขียนโปรแกรม 

ต่างๆ	ได้ดี	นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่วนใหญ่มักจบการศึกษาจาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 สารสนเทศข้อมูล	 (IT) 
และวิทยาการคอมพิวเตอร์	 และต้องเรียนคณะท่ีสอนสถิติขั้นสูง 
และเขียนภาษาโปรแกรม	เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 นอกจากนี้ 	 การเรียนหลักสูตรออนไลน์และค่ายฝึก
ทักษะต่างๆ	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู ้ทักษะท่ีจ�าเป็น
ส�าหรับอาชีพนี้ได้เช่นกัน	ดังนั้นการท�างานเป็นนักวิทยาศาสตร์- 
ข้อมูลจึงไม่ได้มองหาคนท่ีจบการศึกษาระดับสูงเป็นหลัก	 แต่
การมีทักษะท่ีเพียงพอเป็นส่ิงท่ีส�าคัญมากกว่า

ทกัษะทต้ีองมี  

จะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องเรียนคณะอะไร  

การศึกษามาตราฐาน
Data Science

สาขาทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตร์
และการเขยีนโปรแกรม

การศึกษาเพิม่เตมิ
คอร์สออนไลน์
คอร์สเฉพาะทางต่างๆ

                การหาประสบการณ์เพิม่เตมิ
การท�างาน

ฝึกงานในต�าแหน่งใกล้เคยีง
ในงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การวิเคราะห์ข้อมลู

การเข้าร่วมการแข่งขัน
Bootcamp

Hackathron

รูก่้อน! อยากจะเป็น
Data Scientist

ควรท�าอย่างไร?
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นกัการตลาดออนไลน์
  การตลาดออนไลน์คอือะไร

หน้าทีข่องนกัการตลาดออนไลน์

ความก้าวหน้าในการท�างาน

	 การตลาดออนไลน์คือการท�าการตลาดในสื่อออนไลน ์

เช่น	Facebook,		Google,	Youtube,	Instagram	มวัีตถปุระสงค์ 

หลักเพ่ือท�าให้สินค้าเป็นท่ีรู ้จักมากข้ึน	 ให้ผู ้อ่ืนได้รับรู้และ 

เกิดความสนใจจนกระท่ังเข้ามาใช้บรกิารหรือซือ้สนิค้า	

ดูแลภาพรวมและแนวทางการจัดท�าเนื้อหาบนเว็บไซต ์

ขององค์กร
จัดเตรียมหัวข้อ	 โครงเนื้อหา	 และรูปภาพ	 จ่ายงาน
และตรวจสอบงานของทีมงาน
วางแผนการตลาดออนไลน์	(SEO,	Social	Network	
หรือเว็บบอร์ดต่างๆ)	 ติดตามสถานะ	 ประเมินผล	
และปรับปรุงการด�าเนินการของแต่ละแนวทาง
ออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ๆ	ในเว็บไซต์
ประสานงาน	 ควบคุมงานกับนักออกแบบโปรแกรม
และผู้เก่ียวข้องในการเพ่ิมลูกเล่นต่างๆ	ในเว็บไซต์

	 นักการตลาดต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าท่ี 

ต่างๆ	ของแผนกอย่างครบถ้วน		ซึง่ต้องรู้และเข้าใจตลาดอุปโภค 

และบริโภค	และรู้จักสินค้าแต่ละตัวขององค์กร	ต้องมีความคิด 

ในการผลิตสนิค้าท่ีเป็นนวัตกรรม	 ซึง่อาจใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ 

2	 -	 3	 ปี	 จากนัน้ควรเข้ารับการอบรมการท�าแผนทางการตลาด 

และแผนธุรกิจ	เพื่อให้มีความรู้ขึ้นเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการ	หรือ 

ผูจ้ัดการของแต่ละฝ่าย	 เป็นผู้จัดการการตลาดของแผนก	 หรือ 

เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดขององค์กร	 นักการตลาดท่ีมี 
ความสามารถจะได้รับโอกาสเป็นกรรมการผู้จัดการในองค์กรธุรกิจ 

ท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานท่ีมี 

เครือข่ายอยูใ่นต่างประเทศ

นักการตลาดออนไลน์ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ชอบสิง่ใหม่ๆ 	 การก้าวทันโลกอยูเ่สมอเป็นคุณสมบติัจ�าเป็น 

อย่างมากของการก้าวเข้าสู่อาชีพนกัการตลาดออนไลน์ 

Facebook	 Twitter	 เว็บไซต์ต่างๆ	 ล้วนเป็นแหล่ง 
อัพเดทข้อมูลท่ีทันสมัย
 

เรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากผู้อื่น	 คุณสมบัตินี้ 
จ�าเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้	เพราะเม่ือใดท่ีนักการ 
ตลาดออนไลน์ปิดก้ันการเรียนรู้จะท�าให้กลายเป็น 

คนโลกแคบ	การเรียนรู้สามารถท�าได้โดยการหาความรู ้
จากอินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้จากผู้อื่น	

เข้าใจเร่ืองกระแสท่ีก�าลังได้รับความนิยม	 นักการ 
ตลาดออนไลน์ต ้องรู ้ว ่าอะไรคือกระแสท่ีก�าลังมา 
ในขณะนั้น	 ต้องรู้ว่าช่วงนี้คนในสังคมใส่ใจเร่ืองอะไร 

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกและรู้จักการน�ามา 
ประยุกต์ใช ้ให ้เป ็น	 คนไทยมากกว่า	 50%	 ใช  ้

อินเทอร์เน็ตทุกวัน	 นักการตลาดออนไลน์ที่ดีต้องรู้จัก 

หาข้อมูลว่า	 พวกเขาเข้าไปท�าอะไรบนโลกอินเทอร์เนต็ 

คนช่วงอายุเท่าไหร่	 ชอบกิจกรรมแบบไหน	 พวกเขา
ก�าลงัสนใจอะไร	และพวกเขาต้องการอะไร



29

เตรียมตัวก่อนเรียนการตลาด
สามารถอ่านเขยีนภาษาอังกฤษได้	 เพราะเลีย่งไม่ได้เลย 

ที่จะต้องเจอกับชาวต่างชาติ	ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร 
ที่บางครั้งอาจจะไม่ใช่คนไทย	ฉะนั้นหากส�ารวจตัวเอง 
แล้วพบว่าข้อนี้ยังเป็นจุดอ่อน	ลองเรียน	เขียน	อ่าน 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

พัฒนาความรู้รอบด้าน	 การเป็นนักการตลาดออนไลน์ 
ไม่ใช่เพียงการท�างานบนส่ือสังคมออนไลน์	 เพราะใน
บางคร้ังจ�าเป็นท่ีจะต้องส่ือสารกับคนรอบข้าง	 เช่น	 
นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักพัฒนาเว็บไซต์	 เพ่ือบอก 

ส่ิงท่ีต้องการ	 ดังนั้นหากสามารถศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

ในเร่ืองของซอฟต์แวร์	 HTML	 และการออกแบบ 

กราฟิกได้จะยิ่งช่วยให้งานออกมามีคุณภาพมากขึ้น 

ต้องอ่านหนังสือให้มาก	นอกจากต�าราเรียนแล้ว	ต้องอ่าน 

เอกสารประกอบการเรียน	 เช่น	 บทความวิชาการหรือการ 
หาความรู้รอบตัวเพ่ือให้เข้าใจหัวข้อเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะเขียนเรียงความแต่ละคร้ังต้องอ่านบทความ 

และหนังสือไม่น้อยกว่า	10	ช้ิน	

เน้นการท�างานเป็นทีมมากกว่าท�างานเด่ียว	งานของเรา 
ไม่สามารถท�าได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยตัวคนเดียว	 ดังนั้นต้อง 
ฝึกท�างานเป็นทีมและสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

เรียนการตลาดต้องเรียนเลข	นักการตลาดต้องสามารถ 

ระบุได้ว่าแต่ละงานของเราจะน�ามาซึ่งก�าไรเท่าไหร่	 โดย 

อาศัยการค�านวณและสถิติ	 หรือแม้กระท่ังการท�าวิจัย 

การตลาดเชิงปริมาณก็ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
  

แม้จะเรียนไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย	การเรียนการตลาดค่อนข้าง 
ท้าทาย	 เพราะถึงแม้จะไม่ได้ท่องหนังสือเยอะมาก	 แต่ 
นักการตลาดท่ีดีจะต้องมีคลังความรู้รอบตัวท่ีกว้างและ 

ลึกและสามารถน�าความรู ้ เหล ่านั้นมาปรับใช ้สื่อสาร 
ในสถานการณ์ต่างๆ	ให้ทันท่วงที		

ท่ีมาของข้อมูล
https://www.admissionpremium.com

https://www.hotcourses.in.th	
https://www.stamford.edu/th

https://th.jobsdb.com

	 การเรียนการตลาดนั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคน	
แต่ถ้าหากใครต้องการศึกษาและเรียนรู้ที่จะเป็นคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์	 ต้องการเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรม		
เรียนรู้ทุกอย่างโดยจะต้องลงมือท�า	 การตลาดจะเป็น 

สาขาท่ีท�าให้เราได้ฝึกฝนทักษะ	 แต่เราจะมีความรู้เพียง 
อย่างเดียวไม่ได้	 การตลาดเป็นสาขาท่ีผู้เรียนจะต้อง 
มไีหวพริบ	มทัีกษะในการต่อรอง		ชอบพูดคุยกับผู้คน		สามารถ 

สร้างความสัมพันธ์กับผู้คน	และรักท่ีจะเข้าสังคม



ความพยายาม
จะพาเราไปสู่

จุดที่ดีที่สุดเสมอ

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย

 “การเรยีนในส่ิงท่ีเราไม่เคยมีพ้ืนฐานมาก่อนไม่ใช่ส่ิงท่ีเราจะท�าไม่ได้ เราก็แค่พยายามมากกว่าคนอ่ืน 

 ท้าทายตัวเองให้ลองท�าอะไรที่ไม่เคยท�า และเมื่อท�าส�าเร็จหัวใจเราจะพองโต”
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         “พี่ปภัสรา แจ้งสุทิมล หรือพี่แพง”	นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์	ช้ันปีท่ี	2	มหาวิทยาลัยศิลปากร 
	ผู้หลงใหลทางด้านภาษามาต้ังแต่ช้ันประถม	พ่ีแพงบอกว่ามีอาชีพในฝันหลายอย่างมาก	แต่สิ่งท่ีอยากท�ามากท่ีสุด

คือการได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันในการท�างาน	

  เพราะอะไรจึงเลือกเรียนคณะอักษรศาสตร์คะ?
					เป็นความชอบต้ังแต่ช้ันประถมแล้วค่ะ	พ่ีชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ					สนใจทางด้านภาษามาตลอด	ตอนเรียนช้ันมัธยมปลายพ่ีเลือก 

			เรียนศิลป์-ภาษาญ่ีปุ่น				เพราะมีคุณป้าท่ีท�างานเป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นเป็นแรงบันดาลใจ	พ่ีคิดว่าภาษามีความจ�าเป็นมากต่อการด�าเนินชีวิต 

ของมนุษย์	 เราใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสาร	 การท่ีเรามีความรู้ภาษาอื่นๆ	 นอกจากภาษาไทยจะช่วยให้โลกของเรากว้างมากขึ้น
ภาษาเหมือนการเปิดโลกใบใหญ่ใบนี้ให้เราได้ท�าความรู้จัก	

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		หนึง่สปัดาห์จะเป็นการทบทวนเนือ้หาท้ังหมด	เราไม่ต้องกดดันตัวเองแค่ท�าทุกอย่างให้เต็มท่ีแล้วผลท่ีออกมาจะดีท่ีสดุเสมอ

          คณะอักษรศาสตร์สอนอะไรบ้างคะ?
										เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นทางด้านภาษาค่ะ	ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีภาษาให้เลือกเรียนหลายภาษา	แต่จริงๆ	แล้ว	ไม่ได้เน้น 

								ภาษาอย่างเดียวแต่มีวิชาท่ีเรียนเก่ียวกับมนุษย์		วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	ปรัชญา	การละคร	ภูมิศาสตร์	สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา	 
			บรรณารักษ์ศาสตร์	ทัศนศิลป์	นาฏยศาสตร์	เป็นต้นค่ะ	หลังจากเรียนจบแล้วเราสามารถไปท�างานได้หลายอย่าง	เช่น	นักแปล	อาจารย ์

			สอนภาษา	งานด้านสังคม	งานด้านประวัติศาสตร์	เพราะเป็นคณะท่ีให้ความรู้ในหลายแขนงวิชา		

ส่ิงท่ียากในตอนน้ีคืออะไรคะ?
การเรียนภาษาเยอรมันค่ะ	เพราะเป็นภาษาที่พี่ไม่มีความรู้เลย	เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขยันกว่าคนอื่นๆ	พี่เลือกเรียนภาษาเยอรมันเพราะรู้มาว่า
เป็นภาษาท่ียากมาก		ถ้าจะถามว่ากลัวสอบตกไหมเพราะเป็นวิชาท่ีเราไม่มพ้ืีนฐานมาเลย	ก็จะบอกว่าไม่กลัวเลยค่ะ	ก็แค่พยายามให้มากขึน้เท่าน้ันเอง 
ท้าทายตัวเองให้ลองท�าอะไรที่ไม่เคยท�า	 แล้วถ้าเราพยายามท�าจนส�าเร็จเราจะรู้เลยว่า	 “เราก็ท�าได้นะ”	 หัวใจเราจะพองโต	 ภูมิใจในความ
พยายามของตัวเอง	

จะท�าอย่างไรได้บ้างให้เรารู้ความต้องการของตัวเอง 
ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรคะ?
น้องต้องใช้เวลาค่ะ	ให้เวลากับตัวเอง	สงัเกตตัวเองว่าอยูกั่บอะไรแล้วมีความสขุ	อย่างเช่น
ตัวพ่ีเองพ่ีจะมคีวามสขุมากเวลาฟังเพลงสากล	หรือพยายามพาตัวเองออกไปท�ากิจกรรม
ท่ีเปิดโอกาสให้เราได้ลองท�าอะไรใหม่ๆ	 ซึง่สามารถช่วยให้เรามองเหน็ได้ว่า	 เราชอบงาน
แบบไหน	ไม่ชอบงานแนวไหน	เรามีความสขุกับการท�าอะไร
 

ถ้าต้องเรียนหนักเราจะจัดการกับความท้อใจจากอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างไรคะ?
ท้อก็พักค่ะ	 ไม่ต้องฝืน	คนเราเหนือ่ยได้	หมดแรงได้	แต่อย่าล้มเลกิความต้ังใจ	อย่าท้ิงความฝัน 

ไว้กลางทาง	 พักแล้วลกุขึน้มาท�าต่อ	 ไม่มอีะไรแย่ไปตลอดกาล	 ตามหาความฝันของเรา
ให้เจอ	แล้วเดินทางไปหามนั	พยายามท�าให้ส�าเร็จ	 เพราะความส�าเร็จเป็นของขวัญท่ีทุกคน 

มสิีทธ์ิจะได้รับค่ะ...เอาใจช่วยน้องๆ	ทุกคนนะคะ

Viel Erfolg bei dem Lernen

“ขอให้ประสบความ
สำาเร็จในการเรียน”
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โครงการดีๆโครงการดีๆ

 

	 หลักสูตรปริญญาตรี	 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัยดนตร ี
มหาวิทยาลัยรังสิต	 จังหวัดปทุมธานี	 มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตร ี
มอบให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีปฏิบัติ	จ�านวน	10	ทุน	เป็นทุน 

การศึกษาตลอดหลักสูตร	 4	 ปีแบบให้เปล่า	 (ไม่ต้องช�าระคืน)	 การสมัคร 
เพื่อขอทุนการศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ	
 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี	หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ส�าเร็จการศึกษาช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	หรือเทียบเท่า	หรือก�าลงั 
ศึกษาอยูใ่นระดับมธัยมศึกษาตอนปลายปีสดุท้าย	(ม.	6)	และคาดว่า 
จะส�าเร็จการศึกษา
มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกหรือขับร้องได้
มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น
มคีวามประพฤติดี	 ไม่มปัีญหาทางร่างกายท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการ 
ศึกษาดนตรี

วิธีการสมัคร:

ผูท้ีต้่องการสอบเพ่ือขอรับทุนการศึกษา	 ต้องมาท�าการนดัหมายตารางสอบ 

ท่ีส�านักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร	 เพ่ือแจ้งความจ�านงขอสอบ
เพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา	พร้อมทั้งยื่น	Portfolio	เพื่อประกอบ
การพิจารณา

เปิดรับสมัคร:

รอบที่	1:	2	ก.ย.	–	4	ต.ค.62
รอบที่	2:	7	ต.ค.	–	29	พ.ย.62
รอบที่	3:	2	ธ.ค.62	–	31	ม.ค.63
รอบที่	4:	3	ก.พ.	–	27	มี.ค.63
รอบที่	5:	30	มี.ค.–	29	พ.ค.63
รอบที่	6:	1	มิ.ย.	–	24	ก.ค.	63
 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www2.rsu.ac.th

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
ให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

จากมหาวิทยาลัยรังสิต

1.

3.
4.

2.

5.
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นกกระจอกเทศกับส่ิงที่หลงหายและพี่ชายของฉัน
ผู้เขียน : เบท	โฮตาลา	(Beth	Hautala)

	 โอลิเวีย	 แกรนต์	 เด็กหญิงวัย	 11	 ปี	 ผู้มีความสามารถ
พิเศษในการหาของ	 ไม่ว่าใครท�าอะไรหาย	 เธอจะหาเจออยู่เสมอ	
ยกเว้นตุ ๊กตุ ่นนกกระเทศของเจค็อบ	 พ่ีชายผู ้เป็นออทิสติก 

ท่ีหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ	 ซึ่งมันส�าคัญมาก	 เพราะเม่ือมันหายไป 

เจค็อบจะอาละวาดหนักขึ้น	พ่อแม่ท่ีมักทุ ่มเทความสนใจให้ 
พ่ีชายอยู ่แล้ว	 ก็ยิ่งทวีความสนใจขึ้นอีก	 โอลิเวียจึงรู้สึกอึดอัด
และไร้ตัวตน	อันเนื่องมาจาก	“ความไม่ปกติ”	ของพ่ีชาย

	 ดังนั้น	 โอลิเวียจึงทุ่มเทตามหานกกระจอกเทศหนักขึ้น	
เครียดขึ้น	ด้วยคิดว่ามันเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ครอบครัวของเธอ 

	“ปกติ”	เสียที

หนังสือน่าอ่าน

 นกกระจอกเทศกับส่ิงที่หลงหาย และพี่ชายของฉัน 
ไม่ใช่แค่เรื่องการตามหานกกระจอกเทศตัวหนึ่งเท่านั้น แต่คือ
ความพยายามของเด็กคนหนึ่งที่จะค้นหาส่ิงส�าคัญในชีวิตและ
ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและใคร 
สักคนโดยเนือ้แท้ แม้ว่าเราหรือใครคนนัน้จะไม่สมบรูณ์แบบก็ตาม 

ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้...
ถ้าขาดใครคนหน่ึงในครอบครัวไป	 เรายังจะเป็นครอบครัว
กันอยู่ไหม

ทุกคนล้วนท�าผิดพลาด	 แต่ความรักไม่มีวันผิด	 และไม่มี
ทางยอมแพ้

การพยายามแก้ผิดเป็นถูก	การยอมรับผิด	เป็นความกล้าหาญ 

อย่างหนึ่ง

เราทุกคนล้วนมีความผิดปกติเล็กๆ	 น้อยๆ	 ไม่ทางใดก็ 

ทางหนึ่ ง	 และถ ้าเราทุกคนยอมรับความจริงถึงความ 

ไม่ปกตินั้น	การได้เป็นสีสันที่แตกต่างกันมันก็อาจจะง่ายขึ้น

เพราะโลกนี้มีคนแบบต่างๆ	โลกเราจึงสวยงามและน่าสนใจ

อย่าโทษตัวเองถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วไม่ได้เข้าไปช่วย	
เพราะเขาอาจจะต้องฝึกท่ีจะลุกขึ้นมาด้วยตัวเอง	เขาอาจจะ 

ท�าอะไรได้มากกว่าท่ีเราคิด	ปล่อยให้ตัวเราได้พักผ่อนบ้าง

เวลาท่ีเราพูดอะไรท�าร้ายจิตใจคนอื่น	 มันรู้สึกแย่	 แต่มันก็
สอนให้รู้ว่า	เมื่อไหร่ท่ีเราท�าร้ายใครสักคนท่ีเรารัก	ไม่ว่าจะ 

บังเอิญหรือต้ังใจ	 เราย้อนกลับไปได้เสมอ	 ไปจัดการจุดท่ี
มันพัง	 มันคงไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆ	 แต่สุดท้ายมันจะดีข้ึน	
เข้มแข็งขึ้น

เรียนรู้ท่ีจะรัก	 แม้ในเวลาท่ียากล�าบาก	 เพราะท้ายท่ีสุดแล้ว 
ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าความรัก

ที่มา
https://www.facebook.com/praewjuvenile/



 

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

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
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	 Happy	 new	 year	 ค่ะน้องๆ	 บรรยากาศเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาวมาอีกแล้ว	 แม้อากาศจะหนาว	 ฟ้าขมุกขมัว
แต่อย่าเหงาอย่าหงอยนะคะ	 คึกคักครึกคร้ืนเข้าไว้	 ถ้าใครก�าลังเหงาเศร้ามาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แล้วไม่หายเศร้าสักที	
พ่ีบุ๋มแนะน�าให้น้องรีบไปอ่านคอลัมน์	 เร่ืองจากปก	 ในฉบับนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ	 อ่านจบแล้วมาบรรเทาความเหงาเศร้ากับเกม
ชิงรางวัลของพ่ีบุ๋มกันด้วยนะ...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

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

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

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

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

•  สิ่งใดหรือเหตุก�รณ์ใดทำ�ให้น้องรู้สึกว่�โลกไม่น่�อยู ่

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

•  คำ�พูดใดท่ีน้องคิดว่�จะเป็นกำ�ลังใจให้ตัวเอง เพ่ือน หรือคนท่ีกำ�ลังตกอยู่ในคว�มเศร้�บ้�ง

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



 พี่บุ๋มท้าลอง 

	 ค�าภาษาอังกฤษด้านล่างนี้เป็นค�าท่ีส่ือความหมายถึง	 “ความสุข”	 นะคะ	 น้องๆ	 ตาไวลองดูสิว่าแต่ละค�าซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง 
หาค�าแล้วหาความหมายด้วยนะคะ	 จะได้รู ้ค�าศัพท์เพ่ิมขึ้นค่ะ	 อย่าลืมส่งค�าตอบมาท่ี	 มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร ์
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ facebook.com/yuvabadhana ภายใน 
วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563 นะคะ...ของรางวัลเตรียมไว้เพียบ!! 

ชื่อ	–	นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................
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CONTENTED………………………… Joyous………………………….. Jolly………………………………

Pleased…………………………..... Gleeful………………………… HAPPY………………………….....

Cheerful………………………….. Glad……………………………... Joyful…………………………….

Blissful………………………….... Peppy………………………….... SATISFieD………………….........

Delighted……………………….... Merry…………………………... Exultant………………………..

Ecstatic………………………….... Blithe…………………………...



ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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โครงก�รทุนก�รศึกษ�
	 มูลนิธิยุวพัฒน์มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเพ่ือได้เรียนต่อต้ังแต่มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 จนจบมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี	 6	 
(สายสามัญ)	 และปวช.1	 ถึง	 ปวช.3	 (สายอาชีพ)	 ณ	 ปีการศึกษา	 2562	 มีนักเรียนทุนท่ีอยู่ในความดูแลจ�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

จ�านวนนักเรียน
ทั้งหมด  

10,082  คน 
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เดินวิ่งส่งน้องเรียนครั้งที่ 5 
ตอน “รันกันปันกัน” 

ชวนนักวิ่งร่วมเป็นเจ้าของร้านปันกัน สาขาใหม่ 

	 กลับมาอีกคร้ังกับกิจกรรมของของผูรั้กการออกก�าลังกาย เดินว่ิง 
ส่งน้องเรียน	คร้ังท่ี	5	ตอน “รันกันปันกัน” เม่ือวันท่ี	15	ธันวาคม	2562	
ณ	 เมโทรไลฟ์ปาร์ค	 พระราม	 9	 จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์	 	 ซึ่งในปีนี้เป็นการว่ิงระดมทุนให้กับแคมเปญ	 “ปันร้อยได้ร้าน”	
ร่วมสร้างร้านปันกัน	 โดย	 มูลนิธิยุวพัฒน์*	 สาขาใหม่	 เพ่ือมอบโอกาส
ทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	

	 กิจกรรมเดิน-ว่ิงส่งน้องเรียนคร้ังนี้	 แบ่งระยะว่ิงออกเป็น	 3	 รุ่น	
ได้แก่	ว่ิงเด่ียว	6	กิโลเมตร	ว่ิงผลัดคนละ	3	กิโลเมตร	และ	ว่ิงแบบไม่จ�ากัด
กิโลเมตรภายใน	 2	 ช่ัวโมง	 ส�าหรับนักว่ิงจิตอาสาสายแข็งหรือจะว่ิงผ่าน
ระบบ	Virtual	Run	เพ่ือความสะดวกส�าหรับนักว่ิงท่ีไม่ได้เข้าร่วมงาน	ปีนี้
ทีมงานได้เนรมิต	“เมโทรไลฟ์ปาร์ค”	ย่านพระราม	9	ให้กลายเป็นสนาม
ว่ิงเฉพาะกิจคร้ังแรก	มีนักว่ิงเข้าร่วมกิจกรรม	กว่า	450	คน	นอกจากนี้ยังมี
จิตอาสาท่ีร่วมเป็นอาสาสมัครในการท�างานอีกกว่า	50	คน	รวมถึงองค์กร
พันธมิตรท่ีมีแนวคิดสนับสนุนเร่ืองการศึกษา	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมคร้ังนี ้
อีกมากมาย	 หลังส้ินสุดกิจกรรมสามารถระดมทุน (เงินรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) เพื่อน�าไปสร้างร้านปันกันได้ถึง 486,359 บาท 

	 กิจกรรมในคร้ังนี้	ท�าให้เห็นถึงพลังของคนไทยท่ีพร้อมร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ในการลงมอืสร้างการเปลีย่นแปลงทางสังคมให้ดีขึน้		คณะผูจั้ดงาน 

ขอขอบคุณอาสาสมคัรทุกท่าน	 นกัว่ิงทุกคน	 รวมถงึผู้สนบัสนนุใจดีท่ีร่วมมือ
กันท�าให้กิจกรรมคร้ังนี้ส�าเร็จไปด้วยดี	 ติดตามและเตรียมพบกับร้าน 

ปันกัน	สาขาใหม่ท่ีทุกคนร่วมสร้างได้เร็วๆ	น้ี	

	 *ร้านปันกัน	โดย	มูลนิธิยุวพัฒน์	คือ	ธุรกิจเพ่ือสังคมสร้างการม ี

ส่วนร่วมของคนไทย	 เปิดรับบริจาคส่ิงของสภาพดี	 เพ่ือน�ามาเปล่ียนเป็นทุน 

การศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาส	ใน	มูลนธิิยวุพัฒน์		www.pankansociety.com 



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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ระหว่างวันที่	17	ส.ค.-16	พ.ย.	2562

คณุกมลรตัน์		จริะพงศ์วัฒนา
คณุกรณฐั	สุวรรณเลขา
คณุกรรณกิา	พชันี
คณุกฤษตญิา	ชาแก้ว
คณุกวิฬ	เหรยีญเสาวภาคย์
คณุก้องชัย	วงศ์หิรวัิตร
คณุกัญธลีวัลย์	ช่วยบุญ
คณุกัณฐกิา	หล้ามณี
คณุกัมปนาท	เกิดอยู่
คณุกัมพล	รตันเรอืงวิโรจน์
คณุกัลยกร	นยิมเสถียร
คณุกาญจนา	วัฒนรงัสรรค์
คณุกานตมิา	แสงทอง
คณุกานพชิชา	กีรตปิระภา
คณุกิตตพิงศ์	โกฎวิิเชียร
คณุกิตศิกัดิ	์	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุเกศลักษณ์	หาราชัย
คณุเกศสุดา	ทังปรดีานนัท์
คณุเกียรตยิศ	อุทัยรตัน์
คณุขนษิฐา		สาตราภยั
คณุขวัญจติร์	ชยาภมั
คณุเขมภทัร	สมสังข์
คณุคณนิ	พนิจิอุปพนัธ์
คณุคมกรชิ		นบสุวรรณ
คณุคมสันต์	เชษฐ์โชตศิกัดิ์
คณุจณญัญา	เมฆวัฒนา
คณุจตพุร	พุม่ก�าพล
คณุจรวยพร	จารกีุรติ
คณุจกัรพงษ์
คณุจกัรพงษ์	เตชะจงเจรญิ
คณุจามรรตัน์		หอวิจติร
คณุจามรนิทร์		วาณชิย์กุล
คณุจารภุทัร	อ่อนส�าลี
คณุจารวุรรณ	จ�ารสัพนัธ์ุ
คณุจติตานนัท์	มนัตา
คณุจติตมิา	ล�า้เลิศกิจ
คณุจนิดารตัน์		ศรไีกร
คณุจนิธนาพทัธ	โรจน์ญอนนัต์
คณุจรินนัท์	สังข์ทอง
คณุจริะพนัธ์	เณรรตัน์
คณุจริาภรณ์	เนือ่งพลี
คณุจรีารกัษ์		ชัยประภา
คณุจฑุารตัน์	เช้ือบุญจนัทร์
คณุจมุพล	แก้วสกุล
คณุเจตสุภา	เท่ียงธรรม
คณุฉัตรสุดา	แก้วขจร

คณุเฉลิมศกัดิ	์	ลินสิงห์
คณุชญานฤมล	จนิดาพล
คณุชญาน์วัต	ปุตระเศรณี
คณุชญาน	ีชาวนาวิก
คณุชฎาพร	บังคะบุตร
คณุชนาพร	สอนง่าย
คณุชเนตต	ี	กราพันธ์ุ
คณุชมพ	ู	สมหนู
คณุชมพนูชุ	โพธ์ิเกษม
คณุชรญิา	คชาชีวะ
คณุชลธิชา	ช่างทอง
คณุชลีดา	สมจติร์
คณุชัยจมุพล	หะรณิพลสิทธ์ิ
คณุชัยวัฒน์	สุบัตคิ�า
คณุชาตร	ีสุธรรมสกุล
คณุชุตนิาฏ		ศรสุีมะ
คณุชุตมิา	กิจมงคลธรรม
คณุชุตมิา	ค�าตนั
คณุชุตมิา	ชมโฉม
คณุชุมพล	จนัทะลุน
คณุชูเกียรต	ิคณโฑเงนิ
คณุชูเกียรต	ิอัชฌาเจรญิสถิต
คณุชูชัย	ชาวะนะ
คณุเชคสเฟียร์	จ�ากัด
คณุเชาว์	อรญัวัฒน์
คณุโชคชัย	ธรรมยตุกิาร
คณุฐมพงษ์	สอส่งเสรมิกุล
คณุฐติภิคั	กาละ
คณุฐติมิา	หนเูพชร
คณุฑโณชา	ล่ิมไชยฤกษ์
คณุณภทัร	นตุสติ
คณุณมน	สิทธ์ิรกัษ์
คณุณฤด	ีโรจนคงอยู่
คณุณฎัฐามณ	ีพทุธกุลหิรญัเมธา
คณุณฏัฐกาญจน์	ศกุลรตันเมธี
คณุณฏัฐธิดา	ทวีเจรญิ
คณุณฏัฐามณ	ีพทุธกุลหิรญัเมธา
คณุณฐัชยา		จนัทร์พฒันะ
คณุณฐัฐญิา	กันธุ
คณุณฐัธยาน์	จามจรุรีกัษ์
คณุณฐันนัท์	อนนัตกิจไพบูลย์
คณุณฐัพร	จรญูสกุลชาติ
คณุณฐัพล	จฬุางกูร
คณุณฐัร	ีมีสิงห์
คณุณฐัศรณัย์		บุญเลิศทวีสุข
คณุณริดา	จงจติร

คณุณตุตรา	ปิยะฉัตรสุวรรณ
คณุดนยั	รตันะพมิล
คณุดวงพร	สุรยิาอมฤทธ์ิ
คณุดวงภาณชิา	สุขพฒันนกูิล
คณุดารนยั
คณุด�ารงค์		ทองไพจิตร
คณุเดช		ตลุยธัญ
คณุเดชชิต	พชิยพาณชิย์
คณุตฤณ		ณ	อัมพร
คณุตวงพร	เศรษฐวชิรา
คณุตยิานนท์	ค�าถวาย
คณุเตวิชชา	ฌานประเวศ
คณุทยาภทัร	สินไสววงศ์
คณุทรงยศ	สาลักษณ์
คณุทรงวุฒิ	ศริอุิดมเลิศ
คณุทวีป	สิรวิิลาสลักษณ์
คณุทศพร	พทัินโชติ
คณุทัศณาวรรณ			พงศ์กล�า่
คณุทิพย์นลินทร์	รุง่โรจน์
คณุทิพย์ภาวรรณ์		จารเมือง
คณุธณทัอร		ยิง่ยนื
คณุธนกร	ทิพย์มณี
คณุธนกฤต	โชคชัยกุลธนา
คณุธนวัฒน์	สกุลพาณชิพนัธ์
คณุธนสรรค์		โชตกิะพกุกณะ
คณุธนดิา	โอฬารกิชาติ
คณุธนศิร	คงเจรญิกิจสกุล
คณุธราวุฒิ	ศรธีาราธร
คณุธวัชชัย	สุประเสรฐิกุล
คณุธวัลรตัน์		ลิขนะไพบูลย์
คณุธัญชนก	ศกัดิศ์ริธิร
คณุธัญญาพร	กระศริิ
คณุธัญลักษณ์	พุม่มาก
คณุธันยนนัท์	ณ	ล�าพนู
คณุธารญา	เตชวิทย์ปัญญา
คณุธิดารตัน์	คมข�า
คณุธิตยิา	ทองนอก
คณุธิตยิาดา	ล้ีวิเศษ
คณุธีรวรรณ	นนัทกิจ
คณุธีรวัฒน์	แปงสาย
คณุธีระพล	จฑุาพรพงศ์
คณุนครนิทร์
คณุนพภาภรณ์	สุทธนะ
คณุนภสั	ทองใบมน
คณุนราทิพย์
คณุนฤกมล	ภูข่าว
คณุนฤชา		รตันศลิา
คณุนฤพนัธ์ุ
คณุนฤมล	สีฟอง
คณุนลินปภา	บัวศรี
คณุนวลพร
คณุนนัทพร	ทองสิงห์
คณุนารรีตัน์		โพธ์ิไพรทอง
คณุน�า้ทิพย์	ใจยิม้
คณุน�า้ฝน		แก้วกุลธรรม
คณุนชิาภา	สร้อยระย้า
คณุนติยา	เอิบสิรสุิข
คณุนศิาชล		สุวรรณทา
คณุนจุรย์ี	ใจเพยีร
คณุนสุรา	กะดแีดง
คณุบุญทัน	ศรรีามร
คณุบุญธรรม	วังกาใจ
คณุบุญมา	มะกล�า่ทอง
คณุเบญจมาศ	ยทุธพฒันพร
คณุเบญจมาศ	สุรตัน์
คณุเบญจา	นมิิตวิไล
คณุปฐมพล		ท่ังกรณ์
คณุประธานวงศ์	พรประภา

คณุประนอม	สระทองแหงด็
คณุประวัต	ิสุทธิประภา
คณุประเสรฐิ		ศรบุญทอง
คณุปราลี	โลสิงห์
คณุปรยิวด	ี	ประจวบเหมาะ
คณุปวรศิ	ประวะสาร
คณุปองเกษม	นาคสุวรรณ
คณุปัณณธร	ศลิป์อุดม
คณุปัทมา		เขียนภักดี
คณุปารฉิตัร	ทิพย์จนัทร์
คณุปารชิาต	ิจรงุจติตานสุนธ์ิ
คณุปารชิาต	ิบูรณะบัญญตัิ
คณุปิยกานต์		พงษ์พสุิทธินนัท์
คณุปิยดา		สุขสมยั
คณุปิยนติย์		ขวัญพลูศรี
คณุปิยวด	ีเพช็รฉาย
คณุปิยวรรณ	เขียวสกุล
คณุปิยะพฒัน์	รจุโิภชน์
คณุปุญญาภา	เมฆสุวรรณ
คณุเป่ียมสุข	ยบัมนับรบูิรณ์
คณุไปมาพร	ศรเีกลือ่น
คณุผ่องศร	ีมลูผลารกัษ์
คณุพงศกร
คณุพงษ์ศกัดิ	์ศริพินัธ์
คณุพชรพรรณ	ชาวน�า้
คณุพณเทพ	ไกรนกูุล
คณุพนชักร	ประกอบปราณ
คณุพนดิา	แซ่ตัง้
คณุพรทิพย์	บุญนติย์
คณุพรพมิล	อุ่นกาย
คณุพรรณพชัร	ชลานนท์นวัิฒน์
คณุพรศกัดิ	์สินคณารกัษ์
คณุพระประพนัธ์	จรงูจติรอารี
คณุพลาวุธ	ภัคนนัท์
คณุพวงเพชร	ค�าอักษร
คณุพชัร	ภมรพบูิลย์
คณุพชัรโรโดมณ์	เดชเดชา
คณุพชัร์สิตา	ศกัดิเ์สรวีณชิ
คณุพชัรา	มศีลีธรรม
คณุพชัราภา	ไชยเชือ้
คณุพชัร	ี	ศรโีคตร
คณุพชัร	ี	หอวิจติร
คณุพชัร	ีพนัธ์เลิศ
คณุพนัธนา	หนทูองแก้ว
คณุพนัธ์วด	ีนาคอ่วม
คณุพชิชาภา	สาโรชสกุลพนัธ์
คณุพชิญา	สุรย์ิจามร
คณุพมิพมิล	สมนัตรฐั
คณุพศิทุธ์	บุษรานวุงศ์
คณุพรีดา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุพงึพศิ	ศรงีาม
คณุพทุธธิ	มโนสรรค์
คณุเพชรลดา	เกตุวิเชียร
คณุเพญ็ศร	ีเดชต่ิงเอง
คณุไพลินทร์	ยิง่เจรญิสมสุข
คณุฟาตมิา	จนัทะศรี
คณุภรกัญ	เชยหอม
คณุภรนิทร์	ตนัตพิกุนนท์
คณุภัณฑ์ศกาญจน์	โตเล็ก
คณุภัณฑิรา	รตันนโิรธ
คณุภัทรดศิ	พุม่พฤกษ์
คณุภาณวัุฒน์	แสงทอง
คณุภานวัุฒน์	รขุะจี
คณุภารณ	ีประภาศริกูิล
คณุภาวนา		ชีรงั
คณุภาสวิช	วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
คณุภูดศิ		ธนเดชวฒันศรี
คณุภูรภิพ	วาณชิย์กุล

คณุภูรวัิจน์	อรณุสวัสดิ์
คณุมงคล		มาลีเดช
คณุมงคล	หงษ์นาค
คณุมณรีตัน์	ภู่เกล้ียง
คณุมนสันนัท์	แก้วกุลศรี
คณุมลวิภา	ภักดิศ์รวีงศ์
คณุมารสิา	จงคงคาวุฒิ
คณุมิง่ขวัญ		ทรพัย์เหลือหลาย
คณุมจุรนิทร์	ชีพอุดม
คณุโมนา	ศวิรงัสรรค์
คณุรณฤทธิ		วงศ์แพทย์
คณุระวีวรรณ	สวัสดี
คณุรศัมแีข		ถาวร
คณุรุง่นภา
คณุรุง่นภา	สุขวัฒนานกิุจ
คณุเรขา		ภิญญสาสน์
คณุเรวด	ีชัยสุขสันต์
คณุลลิตา	สุรยิศรวีรรณ
คณุลลินยา	สมควร
คณุลักษมณ		เตชะสิรวิิชัย
คณุวณ	ีบุญกว้าง
คณุวนดิา	ชัชวาลกิจกุล
คณุวรกิจ	อวิรทุธ์วรกุล
คณุวรดา	รศัมไีพศาล
คณุวรธรรม	บวรกีรติ
คณุวรวุฒิ	จองจนิดาสกุล
คณุวรวุฒิ	นิม่พจิา
คณุวรทัยา	ชูรงัสรรค์
คณุวรทัยา	โอบนธิิอนนัต์
คณุวลัยนชุ	อรณุรตัน์
คณุวัจนพร	ทองค�าสุข
คณุวัฒศนิี
คณุวันชนะ	ม่วงยิม้
คณุวันด	ีสาล่ีพนัธ์ุ
คณุวันธารางกูร	บัวเพช็ร
คณุวัลวิภา	ดปีระทีป
คณุวิจติรา		เจยีรนนัทนา
คณุวิชดา	สีตกะลิน
คณุวิชัย	สุขประเสรฐิกุล
คณุวิน	ล้ิมธโนปจยั
คณุวิภานนัท์	แสนขยนั
คณุวิภาภรณ์	ฟองลม
คณุวิภาส		จริภาส
คณุวิรวุรรณ		ตาดร่ม
คณุวิโรชา	เกิดอ�า่
คณุวีรชน	อาจชัยธร
คณุวีรวุฒิ	พฒันวรพงศ์
คณุวีระยทุธ		อ�าภาพร
คณุวีระวัฒน์	วัฒนา
คณุศรณัพงศ์
คณุศรณัย์	อังกูรวรญัญู
คณุศรายทุธ		ศรหีาเพศ
คณุศราวุฒิ	แสนทวีพฒันะ
คณุศศธิร	ศรปีระเสรฐิ
คณุศนัสนย์ี		มนัจนัดา
คณุศนัสนย์ี	อิฐงาม
คณุศนินีาฎ	บุญโมภา
คณุศริดา	แสงโรจน์รตัน์
คณุศรินิชุ	สุทัศน์ศรสีมบัติ
คณุศริพิร	ถอนอ่อน
คณุศริพิชิญ์	เจนเจรญิวงศ์
คณุศริยิพุา		ศรสุีวรรณ
คณุศภุโชต	ิเสรศีภุโภคานนท์
คณุศภุศกัย์	ลักษณ์สุวงศ์
คณุโศจดิา	ลิมาจริากร
คณุสกาวทิพย์	กิจสกุล
คณุสดดุ	ีชลิตเรอืงกุล
คณุสนอง	วิรยิะอาภาพงศ์

คณุสมบูรณ์	วารรีตัน์
คณุสมชัชา	แก้วบุญธรรม
คณุสรชัย		ตนัตโยทัย
คณุสรญัญา
คณุสวรรยา	วสุพงศ์ไชย
คณุสหวัฒน์	พานชิวัฒน์
คณุสันทัด	เจดิจรรยาพงศ์
คณุสัมพนัธ์	ลอเสรวีานชิ
คณุสาทิต	สืบสุข
คณุสามารถ	แสงดจีรงิ
คณุสาโรจน์	สุวรรณธาราเรอืง
คณุสาวิตร	ีเสนาลัย
คณุสิรภัิกศร	รตันคช
คณุสุกัญญา	แซ่อ๋อง
คณุสุขศร	ีอนโุลมสมบัติ
คณุสุขสันต์	โตเจรญิวิวัฒน์
คณุสุชาวี	สุขนวยนชี
คณุสุดเขตร์	สืบวงค์
คณุสุดชฎา	แจ่มจนัทร์
คณุสุดา		เลิศอรณุวัฒนา
คณุสุดา	นลิวรสกุล
คณุสุทธิเกียรต	ิธีรภัทรเวช
คณุสุทธิรกัษ์		เสถียรภาพอยทุธ์
คณุสุทธิสา	บุษยานนท์
คณุสุทิเนือ่ง	สาจนัทร์
คณุสุธรรม	แก้วสม
คณุสุนทร	ีสามคัคี
คณุสุนนัท์		เอกวรวงศ์
คณุสุปัญญา	ชาดง
คณุสุพพาตา	ศรสุีข
คณุสุภาพร		แก้วฉดี
คณุสุภาพร	ตัง้วัฒนาพรชัย
คณุสุมาณ	ีกิจบุญชัย
คณุสุมาลย์	พานชิภักดิ์
คณุสุมาลี	เมฆาณพายพั
คณุสุรเดช	บุณยวัฒน
คณุสุรวุฒิ	ตงุคะรกัษ์
คณุสุรชันศิ		อุดมศกัดิ์
คณุสุราช	เซที
คณุสุรารกัษ์		น้อยไร่ภูมิ
คณุสุรยิา		สาตราภัย
คณุสุรเิยศ		ชมภู
คณุสุรย์ีรตัน์	จ�าปาทอง
คณุสุวรรณา	เชาวะวนชิย์
คณุเสนธิป	ศรไีพพรรณ
คณุแสงจนัทร์	หมัน่ทองหลาง
คณุโสภาพมิพ์	สิมะกุลธร
คณุหทัยกาญจน์		ยอดต่อ
คณุอดศิกัดิ	์สุดสาว
คณุอนงค์พร		มโนพเิชฐวัฒนา
คณุอนงค์ลักษณ์	สถิตย์วรกุล
คณุอนนัตญา	โชฎก
คณุอนชิุต	น้อยประเสรฐิ
คณุอนพุฒัน์	รกัอักษร
คณุอโนมา	ศขุสวัสดิ	์ณ	อยธุยา
คณุอภิญรญา		บุญมสิูก
คณุอภิรด	ีสีเคน
คณุอภิวันท์	บากบ่ัน
คณุอภิวิชญ์	เหลืองโศภณ
คณุอมรรตัน์		มหาภาสกร
คณุอรนาร	ีเอ่ียมอิทธิพล
คณุอรปวีย์		สีทอง
คณุอรพนิ	ใจหลัก
คณุอรวรรณ	จวิพงศ์พนัธ์
คณุอรวิภา	สุวรรณ
คณุอรสา		ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรญัญา	ลือประดษิฐ์
คณุอรสิา	นชุนาบี

คณุอรณุ	ี	อรรคบุตร
คณุอัครวัฒน์	สิรเิพญ็โสภา
คณุอัจฉรารกัษ์	สิงห์สถาน
คณุอัจร	ี	สังข์วรรณะ
คณุอาณดา	ชัยเชิดโชวงศ์
คณุอาภากร	อ่ิมใจบุญ
คณุอารรีตัน์		ธีระศรสีมบัติ
คณุอ�านวย		พสัดร
คณุเอกชัย		ใจงาม
คณุเอกวัล	ลือพร้อมชัย
คณุเอกอรธุ	ปุราธนานนท์
คณุเอมอร		วงษาพาน
คณุเอ้ืออาร	ี	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
กลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคินภัทร
ผู้ซ้ือ/ผู้ปัน	ร้านปันกัน	
									โดย	มลูนธิิยวุพฒัน์
บรษิทั	192	มาร์ช	โลจสิตกิส์	จ�ากัด
บรษิทั	พรเีมยีร์	รสีอร์ทส์	แอนด์	
									โฮเทลส์	จ�ากัด	(สาขาท่ี	00002)
บรษัิท	มิน้อิมเมจ	จ�ากัด	(ส�านกังานใหญ่)
บรษิทั	เมอร์ค	จ�ากดั		(ส�านกังานใหญ่)
บรษิทั	ยนูคิ	ไทม์	แมชชีน	จ�ากัด			
									(ส�านกังานใหญ่)
บรษิทั	อควา	ฟาวเดอร์	กรุป๊	จ�ากัด
บรษิทั	ออดดูสั	จ�ากัด
มลูนธิิศลัย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต
ร้าน		ที.เค.อะไหล่ยนต์
สหกรณ์ออมทรพัย์
									กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์	จ�ากัด
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หลังจากเรียนจบ ชั้น ม.3 แลว นองสามารถเลือกเรียนตอได 2 แนวทาง คือ 
 
•  เรียนตอสายสามัญ ช้ัน ม.4 ไดรับทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน จนจบช้ัน ม.6
•  เรียนตอสายอาชีพ ช้ัน ปวช.1 ไดรับทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน จนจบช้ัน ปวช. 3 

สงกอน 20 เมษายน 2563
เปดเทอมใหสงทันที

กอน 30 มิถุนายน 2563

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

สิ่งที่ตองสง
ใบรับรองการเปนนักเรียน 
ของชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 

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

สงกอน 20 กุมภาพันธ 2563

สิ่งที่ตองสง
แบบสำรวจการเรียนตอ
หลังจากจบชั้น ม.3 

สิ่งที่นองจะตองสงกลับมา เพื่อการรับทุนการศึกษาตอหลังจากเรียนจบชั้น ม.3 

ระบบทุนการศึกษาออนไลน  Line@ : @OCZ4190L  FB : นักเรียนทุนยุวพัฒน

สิ่งที่นองตองสงมา
เพื่อรับทุนตอหลังจบม.3 

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

ชองทางการสงเอกสาร  เลือกสงเพียง 1 ชองทางเทานั้น 


