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สวััสดีีปีี 2564 นะคะ...พี่่�ขออวยพรให้้น้้องๆ และครอบครััวมีีความสุุข
มีีสุุขภาพร่่างกายแข็็งแรง มีีกำำ�ลัังกายและกำำ�ลัังใจฟัันฝ่่าอุุปสรรคเพื่่�อพาตััวเองไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จอย่่างที่่�น้้องตั้้�งใจไว้้ และขอให้้รู้้�ว่่าพี่่�ๆ มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ทุุกคนเป็็นกำำ�ลัังใจ
ให้้เสมอค่่ะ
สำำ�หรัับยุุวพััฒน์์สารฉบัับนี้้� เราคุุยกัันเรื่่�อง “หััดปฏิิเสธให้้เป็็น” เพราะทุุกวัันนี้้�
สัังคมเปลี่่ย� นแปลงรวดเร็็วมาก มีีสิ่่ง� ชัักชวนวััยรุ่่�นให้้ไปสู่่�หนทางที่่ไ� ม่่เหมาะสมหลายอย่่าง
เช่่น สิ่่�งเสพติิด การพนัันออนไลน์์ การฝึึกกล้้าปฏิิเสธจึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างมากในการ
ที่่�น้้องจะใช้้ปกป้้อง และดููแลตััวเอง การปฏิิเสธเป็็นสิิทธิ์์�ที่่�ทุุกคนสามารถทำำ�ได้้และ
ไม่่ได้้หมายถึึงเราเป็็นคนก้้าวร้้าว หากเราแสดงออกด้้วยความเคารพและให้้เกีียรติิ
พี่่�อยากให้้น้อ้ งทุุกคนฝึึกตััวเองให้้มีคี วามกล้้านี้้�นะคะ เพราะการที่เ่� รารู้้�จักั ปฏิิเสธ
คนอื่่น� ไม่่ใช่่แค่่การปกป้้องสิิทธิ์์�ของเราเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ช่ว่ ยสั่่�งสมความรู้้�สึกึ ภาคภููมิใิ จ
ความรู้้�สึึกถึึงคุุณค่่าในตััวเรา ซึ่่�งจะช่่วยพาน้้องๆ ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ เติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่
ที่่�มีีความสุุข และตระหนัักรู้้�เสมอว่่าสิ่่�งใดเป็็นสิ่่�งดีี สิ่่�งใดเป็็นสิ่่�งที่่�จะฉุุดรั้้�งให้้เราตกไปอยู่่�
ในวัังวนของความทุุกข์์
ขอให้้ปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�น้้องๆ ทุุกคนเริ่่�มพััฒนาตััวเองในแต่่ละด้้านนะคะ พี่่�ทุุกคน
เอาใจช่่วยค่่ะ
่
พีๆ่ มูลนิธยิ วุ พัฒน์

โดย
มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 093-124-9749, 0-2301-1093 (-4) โทรสาร : 0-2301-1439
1 Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 093-124-9749, 0-2301-1093 (-4) Fax : 0-2301-1439
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th        www .yuvabadhanafoundation.org         Facebook.com/yuvabadhana
3

4

(YBF 105)

เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก

วาดภาพโดย
5

ครอบครัวยุวพัฒน์

ตอน : ถึึงมีีทางเลืือกอื่่�นอีีกเป็็นร้้อยแต่่ก็เ็ ลืือกทางที่่�ใช่่อยู่่ดี� ี
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นกน้้อยบิินกลัับรััง เป็็นสััญญาณสิ้้�นไปอีีกหนึ่่�งวััน สองแม่่ลููกช่่วยกัันล้้างถ้้วยชาม และทำำ�ความสะอาด
มอเตอร์์ไซค์์พ่ว่ งข้้าง เครื่่�องมืือเลี้้�ยงชีีพของครอบครััวหนููยิ้้�มและแม่่แย้้ม
แม่่แย้้ม :

ยิ้้�มวัันนี้้�เป็็นยัังไงบ้้าง ?

หนููยิ้้�ม :

ก็็ดีีค่่ะ (ตอบกลัับแบบส่่ง ๆ เพราะในหััวตอนนี้้�กำำ�ลัังคิิดถึึงเรื่่�องเมื่่�อช่่วงกลางวััน
ตอนที่่�พี่่�จากมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์โทรมาชวนคุุยเรื่่�องการเรีียนต่่อในระดัับชั้้�นม.ปลาย)

แม่่แย้้ม :

แล้้ววัันนี้้�มีกี ารบ้้านไหม ? (แม่่แย้้มพยายามชวนคุุย เพราะสัังเกตว่่าวัันนี้้�ลูกู สาวเงีียบผิิดปกติิ)

หนููยิ้้�ม :

ไม่่มีีค่่ะ

แม่่แย้้ม :

เป็็นอะไร ทำำ�ไมไม่่พููดไม่่จา ทะเลาะกัับเพื่่�อนที่่�โรงเรีียนมาเหรอ ?

หนููยิ้้�ม :

เปล่่าแม่่ หนููมีีเรื่่�องที่่�ต้้องคิิดเยอะมากบอกไปแม่่ก็็ไม่่เข้้าใจหรอก
(ยิ้้�มพููดออกไปโดยไม่่ทัันได้้คิิด)

แม่่แย้้ม :

...

หนููยิ้้�ม :

หนููขอโทษค่่ะ หนููไม่่ทัันได้้คิิดตอนที่่�พููดออกไป คืือ....เมื่่�อช่่วงกลางวัันพี่่�จากมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์
โทรมาถามว่่าหนููจะเรีียนต่่ออะไรหลัังจากที่่�จบม.3 ค่่ะ

แม่่แย้้ม :

แล้้วยิ้้�มจะเรีียนอะไรต่่อล่่ะ ?

หนููยิ้้�ม :

ตอนนั้้�นหนููยัังตอบไม่่ได้้ พี่่�เขาก็็เลยนััดเวลาคุุยอีีกครั้้�งสััปดาห์์หน้้า แม่่คะบางครั้้�งหนููก็็
เหมืือนจะมีีคำำ�ตอบกัับตััวเองว่่าอยากเรีียนต่่ออะไร แต่่บางครั้้�งก็็ลัังเลว่่าเลืือกไปแล้้วมัันจะ
‘ใช่่’ กัับตััวหนููไหม

แม่่แย้้ม :

ก็็ถ้้าการเลืือกสิ่่�งที่่� ‘ใช่่’ มัันยาก ก็็ลองตััดสิ่่�งที่่� ‘ไม่่ใช่่’ ออกไปสิิ ลองเขีียนสิ่่�งที่่�คิิดว่่าใช่่ทั้้�งหมด
แล้้วค่่อยตััดทีีละอย่่างที่่�ไม่่ใช่่ออกไป

หนููยิ้้�ม :

แม่่!!! ทำำ�ไมหนููคิิดไม่่ได้้เหมืือนแม่่

แม่่แย้้ม :

แหม  ถึึงฉัันจะเรีียนจบแค่่ม.3  ฉัันก็็เคยมีีสิ่่�งที่่�ต้้องเลืือกเยอะๆ  มาก่่อนนะ
เช่่น ตอนเลืือกพ่่อแกมาแต่่งงานด้้วยไง
ทั้้�งคู่่�ต่่างพากัันหััวเราะออกมา ท่่ามกลางแสงตะวัันที่่�ลาลัับขอบฟ้้าไป
ภาพ : เอ๋๋จััง     เรื่่�อง : ทานตาวััน
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เคล็ดลับการเรียน

เคล็็ดลัับความสำำ�เร็็จ
สวััสดีีค่่ะน้้องๆ คอลััมน์์เคล็็ดลัับการเรีียนฉบัับนี้้�
พี่่�ลููกชุุบมีีแนวคิิดดีีๆ เกี่่�ยวกัับ “ความสำำ�เร็็จ” มาฝากค่่ะ
น้้องๆ สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กัับการเรีียนและการทำำ�งานได้้
นะคะ ลองอ่่านดููแล้้วมีีความคิิดเห็็นว่่าอย่่างไรแชร์์มาให้้
พี่่�ลููกชุุบทราบได้้ทุุกช่่องทางในการติิดต่่อมููลนิิธิิค่่ะ

4

คุุณค่่าในตััวเรา       คือื เราชอบดููแลคนในครอบครััวเสมอ
เป้้าหมาย คืือ การเรีียนให้้มีวุี ฒิ
ุ กิ ารศึึกษา เพื่่�อจะได้้
มีีงานที่่�มั่่นค
� งในอนาคต

เราทุุกคนเป็็นเจ้้าของความสำำ�เร็็จได้้ เมื่่�อ.....
1

2

3
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ถ้้ า เราอยากเปลี่่� ย นตัั ว เองให้้ เ ป็็ นคนที่่� ดีี ก ว่่ า เดิิ ม
เป็็นคนที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จ และมีีความสุุข ให้้เรา
เปลี่่� ยนที่่� พฤติิ กรรม นั่่�นคืือ ลงมืือทำำ� มากกว่่ า
นั่่ง� คิิดเฉยๆ
ฝึึกให้้คะแนนพฤติิกรรมที่่�เราทำำ�ในแต่่ละวััน  เช่่น 
พฤติิกรรมอะไรที่่�ทำ�ำ แล้้วรู้้�สึกึ “ฟิิน” “เราชอบตััวเอง
แบบนี้้�จัังเลย”  หรืือพฤติิกรรมที่่�ทำำ�แล้้วพาเราไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จในเรื่่�องเล็็กๆ น้้อยๆ ในแต่่ละวัันให้้
10 คะแนน สิ่่�งนี้้�จะช่่วยให้้เราค้้นพบความชอบ
ความถนััดของเรามากขึ้้น�
หาคุุณค่่าในตััวเองให้้เจอ โดยหมั่่�นถามตััวเองเสมอ
ว่่า “สิ่่ง� ที่่เ� ราอยากทำำ�ให้้สำ�ำ เร็็จคืืออะไร? เราทำำ�อะไร
แล้้วคนที่่เ� รารััก (คนที่่เ� รารััก ไม่่ได้้หมายถึึงแฟน
อย่่างเดีียวนะจ๊๊ะ) ยิ้้ม� ให้้เรา?” สิ่่�งนั้้�นแหละที่่�เป็็น
คุุณค่่าในตััวเรา

หากเจอคุุณค่่าในตััวเองแล้้ว ต่อ่ ยอดไปให้้เจอเป้้าหมาย
ในชีีวิต  
ิ เช่่น 

5

รู้้�คุณ
ุ ค่่าในตััวเองอย่่างเดีียวไม่่ได้้ ต้อ้ งแปลงคุุณค่่านั้้�น
ให้้เป็็นเป้้าหมายที่่ดีี� คืือมีีความท้้าทาย ไม่่ง่า่ ยแต่่ก็็
ไม่่ยากเกิินที่่ตัั� วเราจะทำำ�ได้้ และไม่่ควรตั้้ง� เป้้าหมาย
ที่่เ� ป็็นลบ
เช่่น  เราจะลดเวลาเล่่นมือื ถืือลงวัันละ 1 ชั่่�วโมง    
       เปลี่่ย� นเป็็น
       เราจะเพิ่่�มเวลาอ่่านหนัังสืือวัันละ 1 ชั่่�วโมง
        *ถ้้าเป้้าหมาย คืือ ลดเวลา จะทำำ�ให้้รู้้�สึกึ ไม่่อยากทำำ�
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ไม่่ตัดสิ
ั นิ ใจ ทำำ� หรืือ ไม่่ทำ�ำ  ตามแผนที่่�วางไว้้
โดยใช้้อารมณ์์เป็็นตัวตั
ั ดสิ
ั น 
ิ
เช่่น วัันนี้้อ� ารมณ์์ไม่่ดีี ไม่่อ่า่ นหนัังสืือดีีกว่่า

เป็็นไงคะพี่่ลู� กู ชุุบหวัังว่่าจะช่่วยให้้น้อ้ งๆ มั่่�นใจได้้ว่า่
ความสำำ�เร็็จในการเรีียนและการทำำ�งานเป็็นของเราได้้จริิงๆ นะคะ
ที่่�มา : Mission to The Moon
#ไม่่ต้อ้ งฉลาดกว่่าใคร เอาแค่่ฉลาดกว่่าตััวเองก็็พอ

เที่ยวสนุกฝึกภาษาอังกฤษ

เกาะพยาม – มัลั
ดี

–
ื งไทย
ีฟ ส์์เมือ

“เกาะพยาม” ตั้้ง� อยู่่ที่� ่� ต.เกาะพยาม อ.เมืือง จ.ระนอง อยู่่ฝั่� ง�่ ทะเล
อัันดามััน ที่่�ได้้รัับการขนานนามว่่าเป็็น “มััลดััฟส์์เมืืองไทย” เพราะน้ำำ��ทะเล
สีีเขีียวสะอาดใสเหมืือนกระจก ล้้อมรอบด้้วยรีีสอร์์ทที่่�ตั้้�งอยู่่�กลางทะเล
	มีีเรื่่อ� งเล่่าขานกัันว่า่ สมััยก่่อนการเดิินทางไปยัังเกาะแห่่งนี้้� แต่่ละวััน
มีีเรืือออกจากฝั่่ง� เพีียงเที่่ยว
� เดีียว ถ้้าพลาดก็็ต้อ้ งรอวัันถััดไป ในขณะที่่ข� ากลัับ
ต้้องอาศััยการโบกเรืือที่่แ� ล่่นผ่า่ นไปแวะรัับกลัับฝั่่ง� นัับเป็็นเกาะที่่ต้� อ้ งใช้้ความ
พยายามอย่่างมากในการไป-กลัับ ชาวบ้้านจึึงเรีียกเกาะนี้้� ว่า่ “เกาะพยายาม”
แต่่ในภาษาใต้้นิิยมพููดสั้้�นๆ จึึงกร่่อนเสีียงเป็็น “เกาะพยาม” มาจนทุุกวัันนี้้�
นอกจากเราจะได้้ รู้้�จัั กสถานที่่� ท่่ องเที่่� ยวสวย ๆ เรามาเรีียนรู้้�
บทสนทนาภาษาอัังกฤษที่่�เอาไปใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้ด้้วยดีีกว่่า
A : “ How can I get to Koh Payam?”
(ฉัันจะข้้ามไปยัังเกาะพยามได้้อย่่างไร)
B : “ You can get to Koh Payam by speedboat.”

A : “How long does it take?”
(ใช้้เวลานานแค่่ไหนที่่�จะไปถึึง)
B : “It takes around 45 minutes” (ประมาณ 45 นาทีี)
และหากน้้องๆ ไปถึึงเกาะพยามแล้้ว อยากถามเพื่่�อนๆ
ว่า่ “เล่่นน้ำำ��กัันไหม” สามารถพููดได้้ว่่า……
A : Are you going to swim? (จะเล่่นน้ำำ��กัันไหม)
B : Sure, Let’s go! (ได้้...ไปกัันเลย)
เป็็นอย่่างไรกัันบ้้างคะ พอจะพููดกัันได้้หรืือเปล่่าเอ่่ย ใครได้้ลอง
ฝึึกพููดภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน เขีียนจดหมายหรืือส่่งข้้อความ
มาเล่่าให้้พี่่�ๆ อ่่านกัันทาง inbox Facebook มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ได้้นะ หรืือ
ถ้้าอยากรู้้�เกี่่�ยวกัับภาษาอัังกฤษก็็ส่่งคำำ�ถามมาได้้ค่่ะ
ที่่�มา
https://mgronline.com/, https://www.thailandblog.nl/
https://thai.tourismthailand.org/

(คุุณสามารถนั่่�งเรืือเร็็วข้้ามไปเกาะพยาม)
9

จดหมายจากเพื่อน
สวััสดีีค่่ะน้้องๆ....ฤดููหนาวผ่่านไปแล้้วนะคะ พี่่�อ่่าน
จดหมายของน้้องบางคนเขีียนมาเล่่าว่่าช่่วงหน้้าหนาวที่่�บ้า้ นอากาศ
เย็็นมาก อยากตื่่น� เช้้ามารัับลมเย็็นๆ แต่่ช่ว่ งกลางวัันนี่่�สิคิ ะ ร้้อนมากๆ
น้้องๆ ดููแลสุุขภาพด้้วยนะคะ เรามาอ่่านจดหมายกัันดีีกว่่า

จดหมายจากน้องธันยบูรณ์ จีนจันทร์ จ.ชัยนาท

น้้องธัันยบููรณ์์เล่่าว่่าชอบเรีียนวิิชาภาษาไทยมาก ส่่วนวิิชาที่่�ไม่่ถนััด
คืือภาษาอัังกฤษ แต่่ ก็็ จ ะพยายามตั้้� งใจเรีี ย นวิิ ช านี้้� ใ ห้้ ดีีที่่� สุุ ด...
ได้้อ่่านข้้อความนี้้�แล้้วชื่่�นใจมากเลยค่่ะ น้้องรู้้�ว่่าตััวเองชอบอะไร
ทำำ�อะไรได้้ดีี และอะไรที่่�เรายัังต้้องพััฒนาให้้ดีีขึ้้�น เรื่่�องที่่�เราไม่่เก่่ง
สามารถพััฒนาให้้ ดีี ขึ้้� น ได้้ ด้ ้ ว ยการไม่่ หยุุ ดที่่� จ ะเรีี ย นรู้้� ฝึึ ก ฝน
และพััฒนาสิ่่�งนั้้�นให้้เต็็มที่่� วัันหนึ่่�งน้้องอาจจะพบว่่าเราก็็เก่่งภาษา
อัังกฤษได้้ เ หมืือนกััน แม้้ อ าจจะไม่่ ไ ด้้ ดีี ที่่� สุุ ด แต่่ ก็็ ดีี ก ว่่ า เทอม
ที่่� แล้้วๆ มา พยายามเข้้านะคะ พี่่�ๆ มููลนิิธิิเอาใจช่่วยและเป็็น
กำำ�ลัังใจให้้ :D

จดหมายจากน้องฐิตาภรณ์ ศรีบุญยอด จ.กาญจนบุรี

น้้องฐิิตาภรณ์์เขีียนมาเล่่าเรื่่�องการเรีียนปวช.1 ว่่าเป็็นการเริ่่�มต้้นชั้้�นเรีียนในสถานศึึกษา
แห่่งใหม่่ ซึ่�่งทั้้�งครููและเพื่่�อนต่่างเป็็นคนใหม่่ แน่่นอนว่่าเราต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับสภาพ
แวดล้้อมของที่่�นั่่�น ซึ่่�งเป็็นความท้้าทาย ว่่าเราจะปรัับตััวเข้้ากัับสิ่่�งใหม่่ได้้ดีีแค่่ไหน
แต่่เชื่่�อเถอะว่่า ไม่่ใช่่เรื่่�องยากเลยค่่ะ แค่่ใช้้ความจริิงใจ เปิิดรัับสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย และ
เข้้าใจในความแตกต่่างว่่าทุุกคนบนโลกนี้้�ไม่่มีีใครเหมืือนกัันเลย...เท่่านี้้�มิิตรภาพดีีๆ
ประสบการณ์์ดีีๆ ก็็จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อเราเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับตััวค่่ะ...พี่่�ๆ มููลนิิธิิเป็็นกำำ�ลัังใจให้้
นะคะ :D
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จดหมายจากน้้องกาญจนา โคตรพรม
จ.มุุกดาหาร
จากจดหมายของน้้องกาญจนา ทำำ�ให้้พี่่�ได้้เห็็นว่่าน้้องมีีการ
วางแผนอนาคตที่่�ดีีมากนะคะ รู้้�ว่่าตััวเองชอบอะไร อยาก
เรีียนอะไร เพื่่อ� จะได้้ทำ�ำ งานที่่�ตัวั เองฝัันไว้้ ต่่อจากนี้้�ก็แ็ ค่่ลงมืือ
ทำำ�ทุุกอย่่างให้้เต็็มที่่�ที่่�สุุด หากเราตั้้�งใจเต็็มที่่�แล้้วก็็ไม่่มีีอะไร
ต้้องเสีียใจภายหลัังค่่ะ มููลนิิธิส่ิ ง่ ใจเชีียร์์ให้้น้อ้ งสอบเข้้าเทคนิิค
การแพทย์์หรืือครููคณิิตศาสตร์์อย่่างที่่�หวัังนะคะ...:D
จดหมายจากน้้องโชติิกา สุุขประเสริิฐ จ.สิิงห์์บุรีุ ี
น้้องโชติิกาเล่่าว่่ามีีโอกาสเข้้าค่่ายภาษาญี่่�ปุ่่�นกัับวิิทยาลััย ได้้รู้้�จัักเพื่่�อนใหม่่
ทั้้�งสนุุกและได้้ความรู้้� วัันที่่�น้้องยัังเป็็นวััยรุ่่�นอะไรที่่�ทำำ�แล้้วสามารถช่่วยพััฒนา
ตััวเองให้้มีคี วามสามารถหรืือได้้เปิิดประสบการณ์์ใหม่่ๆ พี่่�อยากให้้ทำ�สิ่่
ำ ง� นั้้�นนะคะ
เพราะนั่่�นคืือประสบการณ์์ที่่�จะช่่วยให้้เรารู้้�ความต้้องการของตััวเองมากขึ้้�น
วััยรุ่่�นเป็็นวััยของการค้้นหา ถ้้าน้้องลองทำำ�อะไรใหม่่ๆ บ่่อยๆ น้้องจะเติิบโตไป
เป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�ไม่่หยุุดที่่�จะเรีียนรู้้�และพััฒนาตััวเอง ซึ่่�งเป็็นคุุณสมบััติิที่่�ทุุกอาชีีพ
ต้้องการ...พี่่�ๆ มููลนิิธิิเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ค่่ะ :D
มีีเรื่อ�่ งอยากปรึึกษาโทรศััพท์์หา
พี่่�ๆ มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ ได้้ที่่�
02 - 301 - 1093
093 - 332 - 8108
093 - 124 - 9749
Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์
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ทำ�มาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา

12

ปลาทูต้มหวาน

บ้้าน คืือที่่�ที่่�เราอยู่่�แล้้วสามารถเติิบโตได้้ สร้้างอนาคตที่่�ดีีให้้เราได้้และทำำ�ให้้เรา
รู้้�สึกึ ภููมิิใจ ยุุวพััฒน์์สารฉบัับนี้้จ� ะชวนน้้องๆ มาทำำ�ความรู้้�จักั กัับพี่่ม� ะเหมี่่ย� ว นััฐยา อุุสายพัันธ์์
พี่่�สาวคนเก่่งจากฟากฝั่่�งทะเลชุุมพร ที่่�หอบเป้้าหมายร่่วมกัับน้้องสาวในการสร้้างผลิิตภััณฑ์์   
ของตััวเอง โดยหยิิบเอาของดีีในท้้องถิ่่�นบ้้านเกิิดอย่่าง “ปลาทูู” มาสร้้างเป็็นเรื่่�องราวเมนูู 
“ปลาทููต้้มหวาน” ที่่ส� ามารถฉีีกซองพร้้อมทานได้้ทันั ทีี        พลิิกฟื้้น� อาหารเมนููโบราณให้้กลัับมา
เป็็นที่่รู้้�จั
� ักค่่ะ
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สิ่่�งที่่�เรารัักมัักอยู่่�ใกล้้ตััว
“ปลาทููต้ม้ หวาน” คืือสิินค้้าที่่เ� กิิดจากการหยิิบเอาสิ่่ง� ใกล้้ตัวั มาเป็็น
จุุดเริ่่ม� ต้้น พี่่คิ� ดิ ว่่าการที่่เ� ราได้้ทำ�ำ ในสิ่่ง� ที่่เ� รารัักมันั เป็็นพลัังให้้เราฟัันฝ่่าอุุปสรรค
ทุุกอย่่างและอยากจะพััฒนาสิ่่ง� ที่่เ� ราทำำ�อยู่่�ให้้ดีีขึ้้น� ตลอดเวลา บางทีีสิ่่�งที่่เ� รารััก
ก็็คืือสิ่่�งที่่�เราคุ้้�นชิินเพีียงแต่่เราละเลยและมองข้้าม มััวใช้้เวลาหาสิ่่�งไกลตััว
พี่่�คุ้้�นเคยกัับภาพท้้องทะเล เรืือประมง มาตั้้�งแต่่เด็็กเพราะที่่บ้� ้านทำำ�แพปลา
ตั้้ง� แต่่รุ่่�นคุุณย่่า วััยเด็็กเรารู้้�สึึกว่่าบ้้านเราชนบทจััง ไม่่น่า่ อยู่่�เลย  จนเมื่่อ� ได้้
ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในที่่�ศิิวิิไลซ์์กว่่าจึึงรู้้�ว่่าเรามองข้้ามสิ่่�งใกล้้ตััวหลายอย่่างไป วัันที่่�
เรีียนจบป.โทด้้านการตลาดแล้้วกลัับมาอยู่่�ชุุมพร พี่่�กัับน้้องสาวอยากสร้้าง
สิินค้้าเป็็นของตััวเอง แต่่ก็็ไม่่รู้้�ว่่าสิินค้้าตััวนั้้�นจะเป็็นอะไร แฟชั่่�นหรืือ??
ดููตลาดน่่าจะดีีนะ แต่่ก็็ยัังไม่่ใช่่ จนวัันหนึ่่�งเห็็นคุุณป้้าทำำ�ปลาทููต้้มหวาน
ด้้วยความพิิถีีพิิถัันทุุกขั้้�นตอน เรารู้้�สึึกได้้ว่่าสิ่่�งนั้้�นคืือ passion (การมีีใจรััก
ในอะไรบางอย่่าง) ของคุุณป้้า แล้้วทำำ�ไมเราไม่่เอา passion นี้้�มาต่่อยอดล่่ะ
ในเมื่่�อเรามีีความพร้้อมในการทำำ�สิ่่�งนี้้�อยู่่�แล้้ว   
เมื่่�อจะเริ่่�มต้้น สิ่่�งสำำ�คััญคืือการให้้โอกาสตััวเองลองทำำ�
คนใกล้้ตัวั ไม่่มีีใครคิิดว่่าปลาทููต้ม้ หวานจะกลายเป็็นสิินค้้าได้้ มีีเสีียง
สะท้้อนด้้านลบมากมายในวัันที่่�เราเริ่่�มต้้นซึ่่�งเป็็นเรื่่�องปกติิที่่�คนอื่่�นจะคิิดว่่า
เราไม่่น่่าจะทำำ�สำำ�เร็็จ เพราะเขาไม่่เห็็นภาพที่่�เราวาดไว้้เท่่านั้้�นเอง เราก็็แค่่
ยัังไม่่ต้้องเชื่่�อเขาว่่ามัันทำำ�ไม่่ได้้แต่่เราจะให้้โอกาสตััวเองได้้ทดลองทำำ�ก่่อน
เพื่่�อพิิสููจน์์ว่่าได้้หรืือไม่่ กระทั่่�งวัันที่่�ผลจากการทำำ�เกิิดเป็็นรููปเป็็นร่่าง เขามอง
เห็็นว่่าเรากำำ�ลัังทำำ�อะไร วัันนั้้�นแหละ คืือวัันที่่�เรากัับเขามองเห็็นภาพๆ
เดีียวกััน และเขาจะเข้้าใจภาพที่่�เราวาดไว้้ แต่่ถ้้าเราไม่่ลงมืือทำำ� เขาก็็จะ
ไม่่มีีวัันเห็็นภาพของเรา เสีียงสะท้้อนด้้านลบว่่าทำำ�ไม่่ได้้ก็็คงเป็็นความจริิง
ถ้้าเราให้้โอกาสคนอื่่น� ได้้ เราก็็ต้อ้ งให้้โอกาสตััวเองได้้เช่น่ กััน
ถ้้าตั้้�งใจจะสร้้างสิินค้้าของตััวเองขึ้้�นมาสัักอย่่าง ขอให้้เริ่่�มจากสิ่่�งที่่�
ทำำ�ได้้ก่่อน เริ่่�มทำำ�ในสิ่่�งที่่�ง่่ายที่่�สุุด ไม่่ต้้องลงทุุนเยอะ ตอบโจทย์์ให้้ได้้ว่่ากลุ่่�ม
ลููกค้้าคืือใคร เราจะขายอย่่างไร ศึึกษาการทำำ�ตลาดออนไลน์์ และอดทน
ที่่�จะทำำ�ต่่อไปเพราะสิินค้้าตััวหนึ่่�งจะติิดตลาดได้้ต้้องอาศััยเวลา มองให้้เห็็น
ว่่าอะไรที่่�จะช่่วยให้้สิินค้้าของเราเติิบโต  
ตลาดชอบ (เราไม่่ชอบ) เราเหนื่่�อย...แต่่ถ้้าเราชอบ เราไม่่เหนื่่�อย
หลัักการตลาดบอกว่่า ถ้้าเราขายอะไรที่่�ตลาดขายกัันเยอะและเรา
ก็็ยังั หาความแตกต่่างไม่่ได้้ว่า่ สิินค้้าของเราต่่างจากเจ้้าอื่่น� หรืือมีีจุุดเด่่นอย่่างไร
เราจะแข่่งกัับคนขายสิินค้้าชนิิดเดีียวกัันอีีกเป็็นร้้อย  เป็็นพัันคน ซึ่่�งมััน
ยากมากที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน แต่่ถ้้าเราผลิิตสิินค้้าจากความ
ชอบและเห็็ น ในคุุ ณ ค่่ า ของสิ่่� ง นั้้� น หาจุุ ด เชื่่� อ มระหว่่ า งสิิ น ค้้ า ของเรา
กัับความต้้องการของตลาดให้้ได้้ สิินค้้าของเราจะต่่างจากเจ้้าอื่่�น แม้้ว่่า
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จะเป็็นสิินค้้าชนิิดเดีียวกัันก็็ตาม จากนั้้�นตลาดจะบอกเราเองว่่าเราต้้องพััฒนา
สิินค้้าของเราอย่่างไรต่่อไป เช่่น จุุดเด่่นของปลาทููต้้มหวานสููตรคุุณป้้า
คืือก้้างนิ่่�มทานได้้ หนัังปลาทููยัังคงตึึงสวยงาม เก็็บได้้นาน 1 ปีี โดย
ไม่่ต้้องแช่่เย็็น และปราศจากสารกัั น บูู ด หรืื อ สารเติิ ม แต่่ ง บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
ถููกออกแบบอย่่างใส่่ใจและมีีรููปแบบที่่�ไม่่ซ้ำำ��กัันในแต่่ละปีี รวมถึึงการใช้้
วััสดุุเหลืือใช้้ในท้้องถิ่่�นอย่่าง “ใบจาก” เป็็นวััสดุุกัันกระแทกเพื่่�อป้้องกััน
ความเสีียหายขณะส่่งให้้ลููกค้้า....นี่่�คืือความแตกต่่างระหว่่างสิินค้้าของพี่่�กัับ
เจ้้าอื่่�น ถ้้าผลิิตสิินค้้าเพราะตลาดชอบเราจะเหนื่่�อยมาก แต่่ถ้้าผลิิตสิินค้้า
เพราะเราชอบ เราจะอยากทำำ�ต่่อไปเรื่่�อยๆ เป็็นความยั่่�งยืืน
การเดิินทาง พบเจอผู้้�คนใหม่่ๆ ช่่วยให้้เราเติิบโต
	พี่่� มีี โ อกาสได้้ เ ดิิ น ทาง ได้้ ใช้้ ชีี วิิ ต กัั บ คนต่่ า งภาษา เห็็ น ความ
หลากหลายและแตกต่่างทางวััฒนธรรม ได้้พููดคุุยกัับคนใหม่่ๆ นี่่�คืือการ
เปิิดโลกกว้้าง ทำำ�ให้้การรัับรู้้�บางอย่่างของเราเปลี่่�ยนไป ที่่�เห็็นได้้ชััด คืือ
บ้้านที่่�เราคิิดว่่าไม่่น่่าอยู่่�เลย ชนบทมาก กลายเป็็นที่่�สวยงามที่่�สุุดมากกว่่า
เมืืองนอกที่่�เราคิิดว่่าศิิวิไิ ลซ์์ “การอ่่านหนัังสืือ” ก็็เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่ดี� ีมากในการ
เปิิดโลกกว้้าง อ่่านหนัังสืือให้้เยอะๆ อ่่านเรื่่�องราว แนวคิิด ประสบการณ์์ของ
คนอื่่�น แรงบัันดาลใจเกิิดได้้ด้้วยการเสพความคิิดจากการอ่่านหรืือพููดคุุย
เหมืือนการได้้พููดคุุยกัับชาวประมง การได้้ดููเขาทำำ�อาหารพื้้�นบ้้าน ทำำ�ให้้เห็็น
อะไรมากมายที่่�ซ่่อนอยู่่�ในความเป็็นชนบทที่่�เราเคยรู้้�สึกว่
ึ ่าไม่่น่่าอยู่่�เลย
“บ้้าน” คืือที่่�ที่่�อยู่่�แล้้วเราสามารถเติิบโตได้้ มีีอนาคตที่่ดีี� ได้้ และทำำ�ให้้
เรารู้้�สึึกภููมิิใจ
	บ้้ า นไม่่ ไ ด้้ ห มายถึึ ง สถานที่่� เ กิิ ด เพีี ย งอย่่ า งเดีี ย ว แต่่ บ้ ้ า นคืื อ
ที่่�ที่่� เราอยู่่�แล้้ วเราสามารถเติิ บโตได้้ คืื อที่่� ที่่� เราสามารถสร้้างอนาคตที่่�ดีี
ให้้ตััวเองได้้ และทำำ�ให้้เรารู้้�สึกภู
ึ ูมิิใจ การสร้้างงานหรืือทำำ�งานที่่�บ้้านเกิิด เด็็กๆ
ต้้องมองสิ่่�งที่่�อยู่่�รอบตััว หัันกลัับไปดููสิ่่�งที่่�เรามองข้้าม มองให้้เห็็นว่่าสิ่่�งนั้้�น
คืืออะไรและคุุณค่่าของสิ่่�งนั้้�นอยู่่�ตรงไหน แล้้วนำำ�คุุณค่่าของสิ่่�งนั้้�นมาพััฒนา
ต่่อยอด ใส่่ความเป็็นตััวเราลงไป เพิ่่�มมููลค่่าของสิินค้้าด้้วยเรื่่�องราวที่่�มาจาก
การที่่�เราได้้ทำำ�ความรู้้�จักสิ่่
ั �งนั้้�นจริิงๆ ผ่่านทุุกกระบวนการลงมืือทำำ�ตั้้�งแต่่การ
สร้้างสิินค้้ากระทั่่�งสิินค้้าของเราไปถึึงมืือลููกค้้าค่่ะ
ที่่�มารููปภาพ
https://www.facebook.com/HUNGRY.hel
https://readthecloud.co/
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำ�
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Kiwtum:

ถ้าเกรงใจคนอื่นมากไป
จนใจเราพังเอง
ก็คงจะไม่ดี
ทำ�เท่าที่ไหว
รับเท่าที่ได้
ปฏิเสธบ้างก็ได้
ไม่เป็นไรหรอกเธอ
:)
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เรื่องจากปก

“หััดปฏิิเสธให้้เป็็น”

น้้องๆ ทราบไหมว่่า เด็็กๆ อย่่างเรานั้้�นมีี “สิิทธิิ” เหมืือนผู้้�ใหญ่่เช่่นกััน เด็็กๆ ได้้รัับการดููแลคุ้้�มครองสิิทธิ์์�ตามกฎหมาย ซึ่่�งไม่่ว่่าใครก็็ไม่่
สามารถละเมิิดสิิทธิ์์�นี้้�ได้้ แต่่บ่่อยครั้้�งที่่�เด็็กก็็ไม่่สามารถปกป้้องสิิทธิ์์�ของตนเอง เพีียงเพราะไม่่กล้้าที่่�จะปฏิิเสธ...สิิทธิิของเด็็กมีีอะไรบ้้าง?      เราจะทำำ�
อย่่างไรเพื่่�อให้้กล้้าปฏิิเสธหรืือกล้้าที่่�จะบอกความต้้องการของตััวเอง มาอ่่านกัันค่่ะ
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เด็็ก มีีสิิทธิิในความเป็็นมนุุษย์์
เหมืือนเช่่นผู้้� ใหญ่่ทุุกคน

ลี้้�ภััยจากอัันตรายเข้้ามาในประเทศจะต้้องได้้รัับการคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือ
สำำ�หรัับ ‘เด็็กพิิการ’ ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ ย่่อมมีีสิิทธิิที่่�จะใช้้ชีีวิิตที่่�ดีี
อย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีีและได้้รัับการส่่งเสริิมให้้พึ่่�งพาตนเองได้้
3. สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการพััฒนา เด็็กทุุกคนจะได้้รัับสิิทธิิให้้มีีสภาพความ
เป็็นอยู่่�ที่่�เหมาะสมกัับพััฒนาการทางร่่างกาย จิิตใจ สัังคม รวมถึึงความ
พึึงพอใจและความสุุข มีีโอกาสเล่่น พัักผ่่อน รัับข้้อมููลข่่าวสารอย่่างมีี
อิิสระในการที่่�จะคิิดและแสดงออก โดยได้้รัับการกล่่อมเกลาทางด้้านจิิตใจ
ความรู้้� ความคิิดที่่�เหมาะสมกัับวััย และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด คืือ เด็็กทุุกคนต้้อง
ได้้รัับการศึึกษาภาคบัังคัับ ถึึง ม.3 และ การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ถึึง ม.6

“เด็็ก” หมายถึึง บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุต่ำ�ำ�กว่่า 18 ปีีบริิบููรณ์์ แต่่
ไม่่รวมถึึงผู้้�ที่่�บรรลุุนิิติิภาวะโดยการสมรส สิิทธิิเด็็กแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มหลััก 4. สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วม     เป็็นสิิทธิิที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการแสดงออก
ได้้แก่่ กลุ่่�มสิิทธิิทั่่�วไปที่่�เด็็กควรได้้รัับและกลุ่่�มสิิทธิิสำำ�หรัับเด็็กที่่�ต้้องได้้รัับ ทั้้�งด้้านความคิิดและการกระทำำ�ในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม รวมทั้้�ง
สิิทธิิในการปกป้้องเรีียกร้้องผลกระทบที่่�เกิิดกัับชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของเด็็ก
การดููแลเป็็นพิิเศษ (พ.ร.บ. คุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ.2546)
ด้้วยการอนุุญาตให้้เด็็กได้้มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
“สิิทธิิ” หมายถึึง ประโยชน์์ที่่�บุุคคลควรจะได้้รัับตามกฎหมาย กัับตนเองและสามารถแสดงความคิิดเห็็นโดยไม่่กระทบสิิทธิิและเสรีีภาพ
เช่่ น เด็็ ก ที่่� เ กิิ ด มามีีสิิ ท ธิิ ที่่� จ ะมีีชื่่� อ และนามสกุุ ล มีีสิิ ท ธิิ ไ ด้้รัั บ ความรัั ก ของบุุคคลอื่่�น
ความปลอดภััย การดููแลปกป้้องจากอัันตราย เป็็นต้้น
แม้้ว่่าเด็็กจะมีีสิิทธิิตามที่่�กล่่าวมาแล้้วทั้้�ง 4 ด้้าน แต่่ปััจจุุบััน
กลุ่่�มสิิทธิิทั่่�วไปที่่�เด็็กควรได้้รัับ  คืือ เด็็กทุุกคนต้้องได้้รัับการ ยัังมีีเด็็กที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิไม่่ว่่าทางร่่างกายหรืือจิิตใจจากคนใกล้้ตััว ฉะนั้้�น
ส่่ งเสริิ ม การพัั ฒนาให้้เป็็ นไปตามช่่วงวัั ย และจะต้้องได้้รัั บการปฏิิบััติิ หากเราถููกละเมิิดสิิทธิิของตนเอง ถููกเอารััดเอาเปรีียบ ถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย
จิิตใจ หรืือถููกบัังคัับให้้ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ผิิดกฎหมาย สามารถโทรศััพท์์ขอความ
อย่่างเท่่าเทีียม
ช่่วยเหลืือได้้ที่่�
กลุ่่�มสิิ ทธิิเด็็ กที่่�ต้้ องได้้ รัับการดูู แลเป็็นพิิ เศษ เช่่น เด็็ กที่่�ถููก
ทารุุณหรืือเด็็กที่่�กระทำำ�ความผิิด โดยกฎหมายได้้ให้้สิิทธิิโอกาสในการช่่วย
ฟื้้�นฟููพฤติิกรรม เพื่่�อให้้เด็็กมีีโอกาสเปลี่่�ยนทััศนคติิจนกลัับมาอยู่่�ในสัังคมได้้
และไม่่กลัับไปกระทำำ�ความผิิดอีีก
	สิิทธิิตามอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก (Convention on the Right
of the Child) ได้้กำำ�หนดขอบข่่ายของสิิทธิิเด็็ก 4 ด้้าน ได้้แก่่
1. สิิ ทธิิ ที่่� จะมีี ชีีวิิ ตรอด สิิ ทธิิ ของเด็็ กที่่� คลอดออกมาแล้้วจะต้้องมีีชีีวิิต
อยู่่�รอดอย่่ างปลอดภัั ย เด็็ กทุุ กคนมีีสิิทธิิติิดตัั วมาตั้้�งแต่่ เกิิ ด มีีสิิ ทธิิ ที่่�จะ
ได้้รัั บการดููแลสุุ ขอนามัั ย ขั้้�นพื้้�นฐาน ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ในชุุ มชนที่่�มีี ความ
ปลอดภััย มีีสัันติิภาพ และปราศจากความรุุนแรง

โทร.191 สายด่่วนตำำ�รวจ
โทร. 1599 แจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
และขอความช่่วยเหลืือ
โทร.1300 ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
แจ้้งผู้้�ปกครอง ครูู หรืือบุุคคลที่่�ไว้้วางใจได้้

2. สิิทธิิที่่จ� ะได้้รับั การปกป้้องคุ้้�มครอง เด็็กจะต้้องได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครอง
จากการทารุุ ณ กรรม เช่่ น การทารุุ ณ กรรมทางร่่ า งกาย จิิ ต ใจ และ
ทางเพศ ซึ่่�งรวมถึึงการล่่วงละเมิิดทางเพศ หรืือการแสวงหาประโยชน์์
ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การค้้าประเวณีีเด็็ก การขายเด็็ ก การนำำ �เด็็กไปใช้้
ขอทาน ไม่่ ว่่ าจะโดยบิิ ดา มารดา หรืือผู้้�ใดก็็ตาม นอกจากนี้้� เด็็กที่่�
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ฝึึกปกป้้องสิิทธิิของตนเอง
ด้้วยการ “กล้้าปฏิิเสธ”
การกล้้าปฏิิเสธหรืือการแสดงออกอย่่างเหมาะสม  (Assertiveness)
โดยเราทุุกคนมีีสิิทธิิที่่�จะบอกความต้้องการ แสดงความคิิดเห็็น หรืือแสดง
ความรู้้�สึกึ ของเราให้้คนอื่่น� ทราบ การแสดงออกอย่่างเหมาะสมจึึงเป็็นทัักษะ
ที่่�ต้้องฝึึกตั้้�งแต่่เป็็นเด็็ก เพื่่�อให้้เราสามารถปกป้้องตนเอง รวมถึึงไม่่ละเมิิด
สิิทธิิของผู้้�อื่่�น
พฤติิกรรมใดคืือการแสดงออกอย่่างเหมาะสม
• การพููดแสดงความรู้้�สึึก เราสามารถบอกความชอบและความสนใจได้้
ว่่าตััวเรารู้้�สึึกหรืือมีีความคิิดอย่่างไร โดยสามารถบอกความรู้้�สึึกที่่�แท้้จริิง
อย่่างตรงไปตรงมา
• การพููดเกี่่�ยวกัับตััวเอง เมื่่�อเราทำำ�ในสิ่่�งที่่�มีคุี ุณค่่าหรืือเป็็นประโยชน์์
เราสามารถบอกเล่่าเรื่่อ� งราวนั้้�นกัับคนรอบข้้าง โดยไม่่โอ้้อวดและสามารถพููด
ถึึงความสำำ�เร็็จของตััวเราเองได้้
• การพูู ดทัั กทายปราศรัั ย เราสามารถแสดงความเป็็ นมิิตรและสร้้ า ง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับบุุคคลที่่�ต้้องการทำำ�ความรู้้�จััก ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส ทัักทาย
ด้้วยน้ำำ��เสีียงที่่�แสดงความยิินดีีที่่�ได้้พบ สามารถพููดคุุยสนทนากัันได้้
• ยอมรัั บคำำ�ชมเชย เราสามารถยอมรัั บคำำ�ชมเชยได้้ อย่่ างจริิ งใจและ
ไม่่ปฏิิเสธคำำ�ชมเชยที่่�ได้้รัับ
• การแสดงออกทางสีีหน้้าอย่่างเหมาะสม เราสามารถแสดงออกทาง
สีีหน้้า น้ำำ��เสีียงได้้ สามารถสบตาคู่่�สนทนาด้้วยใบหน้้าและท่่าทีีที่่�ให้้
ความเคารพและให้้เกีียรติิ
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• การแสดงความไม่่เห็็นด้้วยอย่่างสุุภาพ เมื่่�อมีีความรู้้�สึึกไม่่เห็็นด้้วยกัั บ
ความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น เราสามารถแสดงความไม่่เห็็นด้้วยได้้อย่่างสุุภาพ
ไม่่เสแสร้้งหรืือเปลี่่�ยนหััวข้้อในการสนทนา โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อแสดง
ความคิิดเห็็นมากกว่่าการทำำ�ให้้อีีกฝ่่ายเสีียหน้้าหรืือต้้องการเอาชนะ
• การขอให้้แสดงความกระจ่่างชััด เมื่่�อมีีผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� คำำ�ตัักเตืือนหรืือ
คำำ �อธิิ บายที่่�กำำ�กวม ไม่่ ชััดเจน เราสามารถซัั กถามเพื่่� อให้้เข้้าใจในสิ่่� ง
ที่่�อีีกฝ่่ายต้้องการสื่่�อสารหรืือขอร้้องให้้มีีการอธิิบายใหม่่ให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นได้้
• การถามเหตุุผลและขอข้้อมููล เมื่่�อมีีผู้้�มาขอร้้องให้้ทำำ�อะไรบางอย่่าง
เราสามารถถามเหตุุผลอย่่างตรงไปตรงมา ว่่าเพราะอะไรจึึงให้้เราทำำ�สิ่่ง� นั้้�น?
สิ่่�งนั้้�นต้้องทำำ�อย่่างไร?
• การพููดเพื่่อ� รัักษาสิิทธิิของตน เราสามารถพููดเพื่่อ� เรีียกร้้องสิิทธิิของตนได้้
เมื่่อ� รู้้สึ� กึ ว่่าไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมหรืือสามารถพููดปฏิิเสธได้้ โดยไม่่เก็็บมาคิิด
ว่่าการทำำ�เช่่นนั้้�นเป็็นความผิิดหรืือก้้าวร้้าว
• การยืืนกราน เมื่่�อรู้้�สึึกว่่าตััวเองไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม เราสามารถ
ร้้องทุุกข์์และยืืนหยััดในความต้อ้ งการร้้องขอความยุุติธรรม
ิ ให้้ตััวเองได้้หรืือ
ยืืนกรานที่่�จะทำำ�เฉพาะสิ่่�งที่่�ถููกต้อ้ งเท่่านั้้�น
• เลี่่�ยงการให้้คำำ�อธิิบายในทุุกๆ ความคิิดเห็็น เราสามารถเป็็นผู้้�ยุุติิการ
วิิพากษ์์วิิจารณ์์ของผู้้�อื่่�นได้้ เช่่น เมื่่�อมีีคนถามว่่า “ทำำ�ไม”ตลอดเวลา
เราสามารถหยุุดคำำ�ถาม “ทำำ�ไม” โดยการไม่่ตอบหรืือให้้ความเห็็นใดๆ
	สรุุปได้้ว่่า การกล้้าแสดงออกอย่่างเหมาะสม คืือ การที่่�
บุุคคลกล้้าที่่จ� ะยืืดหยััดในความคิิด ความต้้องการของตนเอง หรืือกล้้าที่่จ� ะ
ปฏิิเสธ โดยใช้้ท่่าทาง คำำ�พููด ที่่�ให้้ความเคารพและให้้เกีียรติิ และไม่่คิิดว่่า
การแสดงออกแบบนี้้�เป็็นการแสดงออกที่่ไ� ม่่เหมาะสมหรืือก้้าวร้้าว ในทาง
ตรงกัันข้้าม การไม่่กล้้าแสดงออก เช่่น ไม่่กล้้าพููดความรู้้สึ� กึ ความต้้องการ
ความคิิดเห็็นของตนอย่่างตรงไปตรงมา เพราะกลััวถููกตำำ�หนิิ ไม่่กล้้าตััดสินิ ใจ
เนื่่อ� งจากขาดความมั่่�นใจ ถืือเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้อื่� น่� ละเมิิดสิทิ ธิิของตััวเรา
ซึ่่� งหากเราถููกละเมิิ ดสิิทธิิ บ่่ อยๆ อาจส่่ งผลให้้กลายเป็็ นคนที่่� รู้้� สึึ กไม่่มีี
คุุณค่่าและขาดความมั่่�นใจในตััวเอง
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การกล้้าแสดงออกอย่่างเหมาะสมกัับการก้้าวร้้าวต่่างกัันอย่่างไร?
การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

การแสดงออกแบบกาวราว

อยูบ
 นพืน
้ ฐานความคิดทีว่ า ทุกคนเทาเทียมกัน

ไมเคารพสิทธิข
์ องผูอ
 น
่ื

ใหเกียรติผอ
ู น
่ื
การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
พูดดวยน้ำเสียงหนักแนนแตสภ
ุ าพ
อยูบ
 นพืน
้ ฐานความคิดทีว่ า ทุกคนเทาเทียมกัน
ควบคุมอารมณได
ใหเกียรติผอ
ู น
่ื
ใชทา ทีพรอมจะเขาใจหรือชวยเหลือ
พูดดวยน้ำเสียงหนักแนนแตสภ
ุ าพ
สีหนาผอนคลาย
ควบคุมอารมณได
ซือ
่ ตรง ตรงไปตรงมา
ใชทา ทีพรอมจะเขาใจหรือชวยเหลือ
บอกความตองการ
สีหนาผอนคลาย
เปาหมายในการสนทนาคือใหอก
ี ฝายเขาใจ
ซือ
่ ตรง ตรงไปตรงมา
เคารพในกฎกติกา
บอกความตองการ
ผลจากการสนทนาคือการหาทางออกรวมกัน
เปาหมายในการสนทนาคือใหอก
ี ฝายเขาใจ

ดูถก
ู หรือทำใหผอ
ู น
่ื เจ็บปวด
การแสดงออกแบบกาวราว
ใชเสียงดังขมขู
ไมเคารพสิทธิข
์ องผูอ
 น
่ื
ไมสามารถควบคุมอารมณได
ดูถก
ู หรือทำใหผอ
ู น
่ื เจ็บปวด
มีทา ทีทา ทายหรือตองการเอาชนะ
ใชเสียงดังขมขู
สีหนาตึงเครียด
ไมสามารถควบคุมอารมณได
สัง
่ การ บงการ
มีทา ทีทา ทายหรือตองการเอาชนะ
ใชการเรียกรอง
สีหนาตึงเครียด
เปาหมายในการสนทนาคือใหอก
ี ฝายยอมแพ
สัง
่ การ บงการ
ละเมิดกฎกติกา
ใชการเรียกรอง
ผลจากการสนทนาคือทำใหเกิดปญหาเพิม
่ ขึน
้
เปาหมายในการสนทนาคือใหอก
ี ฝายยอมแพ

ละเมิดกฎกติกก
า รรม
เพราะอะไรเราจึึงแสดงพฤติิ
สาเหตุท่ ท
ี ำใหคนแสดงพฤติกรรมกาวราว
ผลจากการสนทนาคื
ยอมหรืือก้้าวร้้าวต่่
อผู้้�อื่่�น? อทำใหเกิดปญหาเพิม่ ขึน้

เคารพในกฎกติกา
สาเหตุทท
่ ี ำใหคนแสดงพฤติกรรมเกรงใจ/ยอม
ผลจากการสนทนาคือการหาทางออกรวมกัน

เขาใจวาการแสดงสิทธิของตนเปนการกาวราว

รูส
 ก
ึ วาตัวเองกำลังสูญเสียอำนาจ

เขาใจวท
าท
การแสดงพฤติ
กรรมตามใจผู
อ
 น
่ื คือความสุภาพ
สาเหตุ
่ ี ำใหคนแสดงพฤติ
กรรมเกรงใจ/ยอม
ขาดความรู ความเขาใจวาสิทธิสว นบุคคลมีอะไรบาง
เขาใจวาการแสดงสิทธิของตนเปนการกาวราว
กลัวจะไดรบ
ั การตอบสนองทีไ่ มดจ
ี ากอีกฝาย
เขาใจวาการแสดงพฤติกรรมตามใจผูอ
 น
่ื คือความสุภาพ
คิดวาการยอมตามผูอ
 น
่ื เปนการปองกันไมใหเกิดปญหา
ขาดความรู ความเขาใจวาสิทธิสว นบุคคลมีอะไรบาง

กลั
ววาทคนอื
่ ค
จะรู
จ
 ด
ุ ออนของตั
วเอง
สาเหตุ
่ท
ี ำใหน
นแสดงพฤติ
กรรมก
าวราว
มีการเก็บกดทางอารมณมานาน
รูส
 ก
ึ วาตัวเองกำลังสูญเสียอำนาจ
เชือ
่ วาการแสดงความกาวราวชวยใหประสบความสำเร็จ
กลัววาคนอืน
่ จะรูจ
 ด
ุ ออนของตัวเอง
แสดงความกาวราวบอยจนชินเปนนิสย
ั สวนตัว
มีการเก็บกดทางอารมณมานาน

กลัวจะไดรบ
ั การตอบสนองทีไ่ มดจ
ี ากอีกฝาย

เชือ
่ วาการแสดงความกาวราวชวยใหประสบความสำเร็จ

คิดวาการยอมตามผูอ
 น
่ื เปนการปองกันไมใหเกิดปญหา

แสดงความกาวราวบอยจนชินเปนนิสย
ั สวนตัว

จะเห็็นว่่าการแสดงออกอย่่างเหมาะสมกัับการแสดงออกแบบก้้าวร้้าวนั้้�นมีีการแสดงออกที่่แ� ตกต่่างกััน
อย่่างเห็็นได้้ชัดั และหากเราไม่่ต้อ้ งการให้้ผู้�อื่้ น่� แสดงความก้้าวร้้าวกัับเรา เราจึึงจำำ�เป็็นต้้องให้้เกีียรติิผู้�อื่้ น่� เสมอ
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พููดอย่่างไรให้้เป็็นการแสดงออกอย่่างเหมาะสม?
ตััวอย่่างสถานการณ์์
ครูู : “แตงกวา... เย็็นนี้้�มาช่่วยครููจััดห้้องประชุุมด้้วยนะคะ”
แตงกวา : .............(เย็็นนี้้ต้� ้องรีีบกลัับบ้้านด้้วยสิิ จะบอกครููยัังไงดีีล่่ะ!!).................

พูดกับครูแบบกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

พูดกับครูแบบเกรงใจ

“หนูอยากชวยครูคะ แตเย็นนีห
้ นูตอ
 งรีบกลับบาน
ไปชวยแมทำงาน ถาเปนวันพรุง
 นีไ้ ดไหมคะ
ถาเปนพรุง
 นีห
้ นูสะดวกไปชวยครูคะ ”

“คะครู”

พูดกับครูแบบกาวราว

พูดกับครูแบบเกรงใจแตกา วราว

“หนูไมวา งคะ”

“คะครู” (แลวไปโพสตบน
 ใน Facebook)

การเริ่่�มต้้นฝึึกทัักษะการแสดงออกอย่่างเหมาะสม
เริ่่ม� จากการบอกถึึงสิ่่ง� ที่เ่� ราไม่่สะดวกหรืือไม่่ชอบให้้อีีกฝ่่ายทราบ
ด้้วยความจริิงใจและบอกเหตุุผลให้้ชััดเจน
“เย็็นนี้้หนู
� ตู้ อ้ งรีีบกลัับบ้้านไปช่่วยแม่่ทำ�ำ งาน”
บอกความรู้้�สึึกหรืือความคิิดเห็็นให้้อีีกฝ่่ายหนึ่่�งทราบ
“หนููอยากช่่วยครููค่่ะ”
บอกให้้ชััดเจนถึึงสิ่่�งที่่�อยากให้้อีีกฝ่่ายเปลี่่�ยนแปลง
“ถ้้าเป็็นวัันพรุ่่�งนี้้�ได้้ไหมคะ”

	น้้องๆ อาจจะรู้้�สึึกว่่า “ทำำ�ไมยากจััง ไม่่กล้้าปฏิิเสธหรอก” แต่่ขอ
ให้้เชื่่�อว่่าเราทุุกคนมีีสิิทธิิที่่�จะปฎิิเสธได้้ การกล้้าแสดงออกอย่่างเหมาะสม
นอกจากจะช่่วยให้้เราสามารถปกป้้องสิิทธิิของตััวเองแล้้ว ยัังช่่วยให้้เรา
เคารพสิิทธิิของผู้้�อื่่�น พร้้อมที่่�จะรัับฟััง เคารพในความแตกต่่าง และไม่่รู้้�สึึก
เสีียใจเมื่่� อเราเป็็ นฝ่่ายถูู กปฏิิ เสธ ซึ่่� งช่่ วยให้้ ความสัั มพัั นธ์์ ระหว่่างเรา
กัับผู้้�อื่่�นเป็็นไปด้้วยความจริิงใจต่่อกัันและช่่วยให้้ความสััมพัันธ์์ยาวนานค่่ะ
ที่่�มา
https://jorganharris.co.za/
https://www.thaichildrights.org
https://www.thaihealth.or.th/
www.nurse.kku.ac.th
วาดภาพโดย

บอกถึึงผลที่่�จะเกิิดขึ้้�น หากอีีกฝ่่ายเปลี่่�ยนแปลง
“ถ้้าเป็็นพรุ่่�งนี้้�หนููสะดวกไปช่่วยครููค่่ะ”
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

น้ำำ�� จิ้้ม
� ลููกชิ้้น
� ปิ้้ง
�

เห็็นน้อ้ งๆ หลายคนสนใจหารายได้้เสริิม พี่่เ� ลยอยากนำำ�
สููตรน้ำำ��จิ้้�มลููกชิ้้�นปิ้้�งรสเด็็ดมาให้้ลองทำำ�กัันดููค่่ะ เพราะเป็็นอาหาร
ที่่�ขายง่่าย วิิธีทำี �ำ ไม่่ยาก ปิ้้ง� ขายหน้้าบ้้านก็็ได้้นะคะ น้้องๆ สามารถ
ปรัับสููตรจนกว่่าจะอร่่อยถููกปาก จุุดขายของลููกชิ้้�นปิ้้�งร้้านเรา
คืือน้ำำ�จิ้้
� มทำ
� �ำ เอง หรืือจะเอาน้ำำ�จิ้้
� มที่่
� ทำ� �ำ เองบรรจุุขวดวางขายด้้วยก็็ได้้
ส่่วนผสม
• พริิกแห้้งเม็็ดใหญ่่ 2 ขีีด
• รากผัักชีี 2-3 ราก
• กระเทีียม 2 ขีีด
• มะเขืือเทศลููกใหญ่่ 6-7 ลููก
• น้ำำ�ม
� ะขามเปีียก  
• พริิกกระเหรี่่�ยงปั่่�นละเอีียด  
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•
•
•
•

2

น้ำำ�� ตาลปี๊๊�บ 
น้ำำ�� ตาลทราย
น้ำำ�ส้
� ้มสายชูู    
เกลืือป่่น
3

วิิธีทำี �ำ
1
2
3
4
5
6
7

นำำ�พริิกแห้้งเม็็ดใหญ่่มาผ่่าเอาเม็็ดทิ้ง้� ไป ก่่อนนำำ�ไปแช่่น้ำ�ำ� จนนิ่่�ม จากนั้้น�
นำำ�ไปปั่่น� ให้้ละเอีียด
โขลกรากผัักชีีกัับกระเทีียมเข้้าด้ว้ ยกัันให้้ละเอีียด
แยกปั่่นม
� ะเขืือเทศและพริิกกระเหรี่่�ยงให้้ละเอีียด
ใส่่น้ำ�ำ� ตาลปี๊๊บ� น้ำำ�� ตาลทราย พริิกกระเหรี่่�ยงปั่่น� รากผัักชีีกัับกระเทีียม
โขลก และมะเขืือเทศปั่่น� ลงในหม้้อ นำำ�ขึ้้นตั้
� ง้� ไฟเคี่ย่� วให้้เดืือด
เติิมน้ำ�ำ� มะขามเปีียก เกลืือป่่น น้ำำ�� ส้้มสายชููเล็็กน้้อย (ชิิมรสตามชอบ)
เคี่่ย� วต่่อจนเหนีียวพอที่่�จะทาลงบนลููกชิ้้น� ได้้
ปิ้้ง� ลููกชิ้้น� จนมีีกลิ่่นห
� อม จากนั้้น� นำำ�น้ำำ�� จิ้้มทา
� ลงบนลููกชิ้้น� จะช่่วยเพิ่่�ม
กลิ่่น� ให้้ลูกู ชิ้้นมี
� คี วามน่่ารัับประทานมากขึ้้น�
		
เพีียงเท่่านี้้น้� อ้ งๆ ก็็จะได้้น้ำ�ำ� จิ้้มรส
� แซบทานคู่่�กัับลููกชิ้้นปิ้
� ง�้
หอมๆ อุ่่�นๆ เคีียงกัับแตงกวาหรืือผัักกาดหอม รัับรองว่่าแซบเว่่อร์์ค่ะ่
ที่่�มาข้้อมููลและภาพ https://cooking.kapook.com/

5

4
6

7
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นัักแปลเอกสารภาษา

Translator

		

ลัักษณะของอาชีีพ
อาชีีพนัักแปลเอกสารภาษา  คืือผู้้�ที่่�สามารถแปล
เอกสารจากภาษาหนึ่่�งไปเป็็นอีีกภาษาหนึ่่�ง เช่่น  แปล
วรรณคดีี   บทความทางวิิชาการ บทความในหนัังสืือพิิมพ์์
หรืื อนิิ ตยสาร เอกสารทางการเมืื อง เอกสารเกี่่� ย วกัั บ
กฎหมาย และข้้อความที่่�พิิมพ์์หรืือเขีียนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร แม้้ว่่าปััจจุุบัันโปรแกรมช่่วยแปลภาษาจะพััฒนา
ไปมากแต่่การแปลเอกสารภาษายัังต้้องใช้้นัักแปลที่่�มีีทักั ษะ
เก่่งๆ เพื่่�อแปลเอกสารให้้ถููกต้้องเนื้้� อความครบถ้้วนและ
ภาษาสละสลวย เพราะระบบคอมพิิวเตอร์์ยัังไม่่เข้้าใจ
ความซัับซ้้อนของภาษาได้้ดีีเท่่ามนุุษย์์นั่่�นเอง

คุุณสมบััติิที่่�นัักแปลเอกสารภาษาควรมีี
มีีความรู้ท�้ างภาษา โดยอาจมีีความรู้ร�้ ะดัับปริิญญาตรีีหรืือ
ปริิญญาโท  สาขาอัักษรศาสตร์์ ศิิลปศาสตร์์ หรืือสาขา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืืออย่่างน้้อยต้้องมีีความชำำ�นาญในการแปล
มีีใจรัักในการแปล ควรเป็็นคนที่่�มีีใจรัักในการแปลและ
ชื่่นช
� อบการทำำ�งานกัับเอกสาร เพราะต้้องใช้้เวลาส่่วนใหญ่่
แปลเอกสารทั้้� ง วัั น  
รัักการอ่่าน อาชีีพนี้้ต้้� องทำำ�งานเกี่่ย� วกัับภาษา จึึงต้้องเป็็น
คนที่เ�่ รีียนรู้้แ� ละทำำ�ความเข้า้ ใจเกี่่ย� วกัับภาษาอยู่่�ตลอดเวลา
เนื่่� องจากภาษามีีความเปลี่่� ยนแปลงรวดเร็็ วมาก เช่่ น 
คำำ�ศััพท์์ใหม่่ๆ ฉะนั้้�นการอ่่านจะช่่วยให้้นัักแปลเอกสาร
เข้้าใจและก้้าวทัันภาษาหรืือรููปแบบประโยคที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่

มีีความตั้้ง� ใจจริิงและละเอีียดรอบคอบ ในการทำำ�งานต้้องใช้้
สมาธิิและต้้องมีีความละเอีียดรอบคอบ เนื่่อ� งจากงานแปลเอกสารอาจจะเกี่่ย� วข้อ้ งกัับงานธุุรกิิจที่ต้้�่ องมีีคำ�ศั
ำ พั ท์์เฉพาะทาง
รวมถึึงเนื้้อ� ความของเอกสารที่่ต้้� องใช้้ความรู้ฉ�้ ะนั้้น� นัักแปลเอกสารจะต้้องขยัันศึึกษาข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมก่่อนที่่จ� ะเริ่่ม� ต้้นลงมืือ
แปลเอกสารแต่่ละฉบัับ
เปิิดใจกว้้าง ยอมรัับข้้อติิติงิ จากเพื่่อ� นร่่วมงานและผู้้ว่� า่ จ้้าง
เพราะสิ่่�งที่�เ่ ราแปลอาจจะมีีข้้อผิิดพลาดอยู่่�บ้้างหรืือภาษา
ที่่�ใช้้อาจจะยัังไม่่สละสลวย
26
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ลัักษณะการทำำ�งานของนัักแปลเอกสารภาษา
นัักแปลเอกสารภาษาสามารถทำำ�งานประจำำ�ในองค์์กร
ต่่างๆ ของรััฐบาลหรืือบริิษัทั เอกชนที่ติ�่ ดิ ต่่องานกัับต่า่ งประเทศ
หรืือหากชื่่�นชอบการทำำ�งานอิิสระสามารถเลืือกทำำ�งาน
เป็็นฟรีีแลนซ์์รับั แปลเอกสารได้้เช่่นกััน คนที่่เ� ก่่งภาษาไม่่สามารถ
แปลเอกสารได้้ทุุกคน เพราะการแปลต้้องใช้้ความชำำ�นาญ
เฉพาะด้้านและประสบการณ์์  ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำำ�ให้้ใครๆ ต่่าง
ต้้องการจ้้างนัักแปลเอกสารมาช่่วย เพื่่อ� ความถููกต้้องและความ
น่่าเชื่อ� ่ ถืือขององค์์กร
สำำ�หรัับนัักแปลเอกสารที่่�ทำำ�งานในองค์์กรของ
รััฐบาลและเอกชน จะได้้รับค่
ั า่ ตอบแทนการทำำ�งานเป็็นเงิินเดืือน
ตามวุุฒิกิ ารศึึกษาและอาจมีีค่า่ วิิชาชีีพเพิ่่ม� ให้้ ในภาคเอกชน
จะได้้รัับการว่่าจ้้างในอััตราเงิินเดืือนตามความสามารถ
และความรัับผิดิ ชอบ 
สำำ�หรัับผู้้ป� ระกอบอาชีีพอิิสระในการแปลหนัังสืือ
นวนิิยายต่่างประเทศ ค่่าจ้้างแปลโดยเฉลี่่�ยตามความหนา
ของหนัังสืือ ประมาณเล่่มละ 30,000 - 80,000 บาทซึ่่�งใช้้เวลา
แปลประมาณ 1 - 2 เดืือน บางเล่่มที่เ�่ ป็็นเนื้้อ� หาทางวิิชาการ
จะได้้รัับค่่าตอบแทนมากขึ้้�นและในกรณีีถ้้ามีีการพิิมพ์์ซ้ำำ��
ผู้้ � แ ปลจะได้้ ค่ ่ า แปลเพิ่่� ม ขึ้้� น ตามเปอร์์เซ็็นต์์ที่่�ตกลงไว้้กัับ
ผู้้�ว่า่ จ้้าง

โอกาสในการมีงี านทำำ�
ปััจจุุบันั อาชีีพนี้้เ� ป็็นที่่ต้� อ้ งการของตลาด เนื่่อ� งจากการเปิิด
การค้้าเสรีีและการสื่่�อสารไร้้พรมแดนทำำ�ให้้ธุุรกิิจทุุกวงการต้้อง
หัันมาส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนในองค์์กรใช้้ภาษาอัังกฤษ นอกเหนืือ
ไปจากการจ้้างพนัักงานแปลภาษาอัังกฤษ ญี่่ปุ่่� น�  จีีน เยอรมััน
เช่่น ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม บริิษัทั ที่่ปรึ
� กึ ษากฎหมาย เป็็นต้้น ดัังนั้้น�
ผู้้�ประกอบอาชีีพนี้้�จึึงมีีแนวโน้้มเป็็นที่่�ต้้องการของตลาดแรงงาน
เพราะบางบริิษััทจ้้างพนัักงานแปลที่่�สามารถใช้้ภาษาต่่างประเทศ
ได้้มากกว่่า 2 ภาษา ผู้้ที่� มี�่ คี วามสามารถด้้านการแปลภาษามีีโอกาส
ในการทำำ�งานมากกว่่าและหากสามารถแปลได้้มากกว่่า 2 ภาษา
จะได้้รับั การพิิจารณาในการเข้้าทำำ�งาน  
ผู้้�ประกอบอาชีีพนี้้�อาจเลืือกทำำ�งานตามความสนใจได้้
เช่่น ทำำ�งานในองค์์กรระหว่่างประเทศในโครงการต่่างๆ ถ้้าไม่่ต้อ้ งการ
เป็็นนัักแปล  หรืือทำำ�อาชีีพเสริิมด้้วยการเป็็นล่่ามหรืือบรรณาธิิการ
ข่่าวต่่างประเทศ
โอกาสความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
      ผู้้�ประกอบอาชีีพนี้้ มี
� โี อกาสก้้าวหน้้าทางด้้านวิิชาชีีพโดยอาจ
ได้้รับตำ
ั �ำ แหน่่งต่่างๆ ในองค์์กรที่่ต้� อ้ งติิดต่่อกัับต่า่ งประเทศ  จนถึึงระดัับ
ผู้้�บริหิ าร ถ้้าผู้้แ� ปลเอกสารมีีความชำำ�นาญพิิเศษและมีีประสบการณ์์
ในระดัับสููงอาจทำำ�งานกัับองค์์กรนานาชาติิได้้

การแปลบทสารคดีี  จะได้้รับค่
ั า่ ตอบแทนเป็็นชิ้้น� งาน
ประมาณ  5,000 - 7,000 บาทต่่อเรื่อ�่ ง หรืือความยาวประมาณ  
20 หน้้า นอกจากนี้้ ยั
� งั มีีการแปลบทภาพยนตร์์ต่า่ งประเทศ
ที่่แ� พร่่ภาพทางทีีวีแี ละฉายในโรงภาพยนตร์์ ค่า่ แปลประมาณ
เรื่อ�่ งละ 3,000  -  5,000 บาท  หรืือเอกสารทั่่ว� ไป ค่่าจ้้างแปล
หน้้าละประมาณ 300  -  800 บาท 

ที่ม�่ า
https://www.jobtopgun.com/
https://sites.google.com/
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นัักชงกาแฟ
ลักษณะของอาชีพ
นัักชงกาแฟหรืือบาริิสต้้า ทำำ�หน้้าที่่แ� ตกต่่างจากนัักชง
กาแฟทั่่� ว ๆ ไปตรงที่่� ต้ ้ อ งมีี ค วามรู้้ � ใ นเรื่่� อ งกาแฟเป็็ น อย่่ า งดีี
และต้้องใส่่ใจทุุกรายละเอีียดในการชงกาแฟ  ความรู้้ใ� นเรื่่อ� งกาแฟนั้้�น
มีีตั้้�งแต่่รสชาติิของกาแฟแต่่ละสายพัันธุ์์�  วิธีีิ การชง ชนิิดของ
เมล็็ดกาแฟ  วิิธีีการคั่่�ว  รู้�วิ้ ธีีิ การใช้้เครื่่อ� งชงกาแฟ     เป็็นต้้น    บาริิสต้้า
ต้้องผ่่านการฝึึกฝน  เรีียนรู้้�  ผ่่านประสบการณ์์มากมายกว่่าจะได้้
กาแฟที่่� ส มบููรณ์์ แ บบสัั ก แก้้ ว ต้้ อ งมีี ค วามรู้้ � เ กี่่� ย วกัั บ การชง
อย่่างรอบด้้าน  มีีความพยายาม  ความตั้้�งใจ และหมั่่�นเรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับกาแฟอยู่่�ตลอดเวลา นอกจากนี้้�บาริิสต้้าที่่�ดีีควรจดจำำ�
เมนููโปรดของลููกค้้าแต่่ละคนที่่�มาใช้้บริิการที่่�ร้้านได้้ด้้วย เพื่่�อให้้
สามารถสร้้ างความประทัั บใจให้้กัับลููกค้้ า จึึ งเปรีียบเสมืื อน
นัักสร้้างสรรค์์รสชาติิกาแฟและนัักศิิลปะที่่�ต้้องใช้้หััวใจในการ
ดึึงเอาเสน่่ห์์ของกาแฟแต่่ละชนิิดออกมา เรีียกว่่าเป็็นนัักชงกาแฟที่่�
ใช้้ศิลิ ปะในการชง บาริิสต้้ายัังต้้องทำำ�หน้้าที่่ทุ� กุ อย่่างภายในร้้าน
ตั้้�งแต่่การเก็็บล้้างภาชนะ ปััดกวาด เก็็บเก้้าอี้้� ทำำ�ความสะอาดร้้าน 
บาริสต้าทีด่ เี ป็นอย่างไร
คำำ�นึึงถึึงเรื่่�องความสะอาด ถืือเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมาก
สำำ � หรัั บ บาริิ ส ต้้ า ที่่� ดีีจึึ ง ควรมีีบุุ ค ลิิ ก สะอาดสะอ้้าน
และใส่่ ใ จในเรื่่� อ งความสะอาดอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด
ในขณะทำำ�งาน 
มีีความรู้้�และมีีใจรัักกาแฟ บาริิสต้้าจะต้้องพยายาม
ศึึกษา ค้้นคว้้า และทดลองอยู่่�เสมอเพื่่�อการพััฒนา
ตััวเอง สามารถแยกแยะกาแฟชนิิดต่่างๆ ผ่่านกลิ่่�น
และรสสััมผัสั   เพราะกาแฟแต่่ละชนิิดมีีลัักษณะเฉพาะ
ที่่�ต่่างกััน  รู้้�สััดส่่วนของกาแฟคั่่�วบดที่่�นำำ�มาใช้้ผสม
กัับน้ำำ� 
� ซึ่ง่� รสชาติิจะต้้องให้้ความคงที่่แ� ละได้้มาตรฐาน

28

Barista

เท่่ากัันทุุกแก้้ว รวมถึึงปััจจุุบัันยัังมีีอุุปกรณ์์และเทคนิิค
ใหม่่ๆ  การที่่บ� าริิสต้้ามีคี วามรู้้แ� ละสามารถตอบข้้อสงสััย
ของลููกค้้าได้้เป็็นอีีกหนึ่่ง� สิ่่ง� สำำ�คัญั ที่่ทำ� �ำ ให้้ลููกค้้ามั่่น� ใจในฝีีมือื
มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ที่ดี่� ี ร้้านกาแฟไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่สถานที่่�
นั่่�งดื่่ม� กาแฟเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็นสถานที่่พ� บปะพููดคุุยของผู้้ค� น 
ดัังนั้้�นบาริิสต้้าจึึงถืือเป็็นคนสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างบรรยากาศ
ของร้้านกาแฟให้้ดููมีีชีีวิิตชีีวา นอกจากนี้้�ลููกค้้าบางท่่านอาจจะ
กลััวการสั่่�งกาแฟ ไม่่มั่่น� ใจว่่าตััวเองจะสั่่ง� ถููกหรืือไม่่ การที่่�
บาริิสต้้าเข้้าไปแนะนำำ�เมนููต่่างๆ อย่่างเป็็นมิตร
ิ หรืือการช่่วย
อธิิบายในส่่วนที่่�เขาไม่่เข้้าใจ ทำำ�ให้้ลููกค้้ารู้้�สึึกสบายใจ
กัับบรรยากาศของร้้านและอยากกลัับมาอุุดหนุุนอีีก
อดทนและใจเย็็น ช่่วงเช้้าก่่อนเข้้าทำำ�งานและกลางวััน
หลัังทานข้้าวมัักเป็็นช่่วงเวลาที่่�ร้้านกาแฟจะมีีลููกค้้า
หนาแน่่น  แต่่ด้้วยเวลาที่่จำ� �กั
ำ ัดทำำ�ให้้ต่่างคนต่่างรีีบร้้อน 
แม้้แต่่บาริิสต้้าเองก็็ต้้องเร่่งมืือเพื่่�อเสิิร์์ฟกาแฟให้้แก่่
ลููกค้้า สถานการณ์์นี้้�ความอดทนและใจเย็็นจึึงเป็็นสิ่่�ง
จำำ � เป็็ น เพื่่�อคงความประทัั บ ใจในการบริิ ก ารไว้้ แ ละ
ทำำ�ให้้ลููกค้้ารู้้�สึึกถึึงการให้้บริิการที่่�ดีี

แนวโน้้มตลาดกาแฟในอนาคต
กล้้าคิิดนอกกรอบ ความคิิดสร้้างสรรค์์และการตามหา
สิ่่ง� ใหม่่ๆ เพื่่อ� สร้้างสรรค์์เมนููกาแฟประจำำ�ร้า้ นที่ส่� ะท้้อน
ตััวตนของบาริิสต้้าเป็็นเรื่่อ� งท้้าทาย เพราะกาแฟแก้้วนั้้น�
ลููกค้้าจะไม่่สามารถหาดื่่ม� ได้้จากที่่ไ� หนอีีก ถ้้าอยากดื่่ม�
อีีกสัักครั้้ง� ต้้องมาที่่ร้� า้ นนี้้�ร้า้ นเดีียว ดัังนั้้�นอย่่ากลััวที่่จ� ะ
ทดลองสิ่่ง� ใหม่่ๆ
อย่่าหยุุดเรีียนรู้้� แม้้จะมีีความรู้้�มากเพีียงพอแล้้ว แต่่
ต้้องไม่่ลืืมว่่าวงการกาแฟมัักมีีสิ่่�งใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นเสมอ
ทั้้�งเทคนิิคต่่างๆ และบาริิสต้้าหน้้าใหม่่ ดัังนั้้�นการ
ค้้นคว้้าหาความรู้้แ� ละไม่่หยุุดพัฒ
ั นาตััวเองจึึงกลายเป็็น
อีีกหนึ่่�งอาวุุธสำำ�คััญที่่�จะใช้้ต่่อสู้้�ในสนามอาชีีพนัักชง
กาแฟที่มี่� กี ารแข่่งขััน

ในปีี 2563 อััตราการบริิโภคกาแฟของคนไทยเฉลี่่�ย
อยู่่�ที่่� 300 แก้้วต่่ อคนต่่อปีี ยัั งต่ำำ� �กว่่ าค่่ าเฉลี่่� ยของประเทศ
ที่่พั� ฒ
ั นาแล้้วอย่่างญี่่�ปุ่่น� ที่่บ� ริิโภคประมาณ 400 แก้้วต่อ่ คนต่่อปีี หรืือ
ทางฝั่่�งยุุโรปที่่�บริิโภคประมาณ 600 แก้้วต่่อคนต่่อปีี นั่่�นหมายถึึง
โอกาสของอุุตสาหกรรมกาแฟไทยยัังมีีศักั ยภาพที่่จ� ะเติิบโตต่่อไปได้้
ภาครัั ฐและเอกชนยัั ง ได้้ ร่่ ว มมืือพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรมกาแฟไทย
ทั้้�งด้้านคุุณภาพและปริิมาณ พร้้อมผลัักดัันกาแฟให้้เป็็นพืืชเศรษฐกิิจ
ตััวใหม่่ อาชีีพบาริิสต้้าจึึงเป็็นอาชีีพที่่ยั� งั มีีความต้้องการในตลาดกาแฟ

อยากเป็็น “บาริิสต้้า” ต้้องทำำ�อย่่างไร?
เริ่่�มต้้นจากความรัักในกาแฟ เพราะงานบาริิสต้้าเป็็นงานหนััก
บางคนอาจมองว่่าอาชีีพนี้้�น่่าจะเป็็นงานสบายแค่่ชงกาแฟ
แต่่ความจริิงยัังมีีงานหลัังร้้านที่่�ไม่่ค่่อยได้้เห็็นอีีกมาก
ควรหาความรู้อ�้ ย่่างต่่อเนื่่อ� ง บาริิสต้้าต้้องหาความรู้้เ� พื่่อ� ฝึึกฝน
ตนเองค่่อนข้้างมาก เพื่่�อให้้เกิิดความชำำ�นาญและเชี่่�ยวชาญ
ในอาชีีพ จนกระทั่่�งเป็็นที่่�ไว้้วางใจของลููกค้้า
ควรเก่่งภาษา บาริิสต้้าหลายคนเก็็บเกี่่�ยวความรู้้�ประสบการณ์์
เพื่่� อ ไปทำำ � งานต่่ า งประเทศ เพราะรายได้้ ค่ ่ อ นข้้ า งดีี ก ว่่ า
แต่่บาริิสต้้าไม่่ได้้มีีหน้้าที่่�ชงกาแฟอย่่างเดีียวต้้องพููดคุุยกัับ
ลููกค้้าด้้วย ถ้้าอยากไปทำำ�งานต่่างประเทศมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้
ภาษาด้้วย

ที่่�มา
https://www.coffeefavour.com/
https://www.frontlinenews.digital/
https://www.jobtopgun.com/
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คนนี้ใช่เลย

ช่างแต่งหน้ารุ่นจิ๋ว
จากเมืองจันท์
ถึงประเทศอังกฤษ

“ความฝัันของแพรคืือการอยู่่�บนเส้้นทางของช่่างแต่่งหน้้ามืืออาชีีพค่่ะ” เสีียงใสๆ จาก เด็็กหญิิงณััฏฐนัันท์์ สนุ่่�นรััตน์์
หรืือ น้้องแพร วััย 13 ปีี สาวน้้อยจากจัันทบุุรีีที่่�มุ่่�งมั่่�นว่่าอนาคตจะเป็็นช่่างแต่่งหน้้ามืืออาชีีพ เพราะเธอพััฒนาฝึึกฝน
ตััวเองบนเส้้นทางนี้้�มาตลอด จนได้้รัับโอกาสแต่่งหน้้านางแบบ ณ กรุุงลอนดอน ประเทศอัังกฤษ
30

อะไรทำำ�ให้้น้้องแพรสนใจเรื่่�องการแต่่งหน้้าคะ?
เริ่่�มต้้นจากป้้าค่่ะ เพราะป้้าเป็็นคนเดีียวในครอบครััวที่่�แต่่งหน้้า แพรเอาลิิปสติิกกัับแป้้งพััฟของป้้ามาเล่่น
ตอนนั้้�นอายุุเท่่าไหร่่คะ? ประมาณ 4 ขวบค่่ะ อยู่่�ชั้้�นอนุุบาล หลัังจากนั้้�นก็็เล่่นเกมแต่่งหน้้าทางออนไลน์์สนุุกมากเลยค่่ะ
เล่่นทุุกวััน พอโตขึ้้�นมาหน่่อยก็็ดููคลิิปยููทููบของพี่่�โมเม พี่่�แพรี่่�พาย และคุุณมิิเชล ฟาน ซึ่่�งเป็็นกููรููการแต่่งหน้้า
ของอเมริิกา แพรดููซ้ำำ�� หลายรอบมาก ดููแล้้วก็็อยากแต่่งได้้แบบพี่่ๆ� ชอบอะไรในการแต่่งหน้้าของพี่่ๆ� คะ? อย่่างคุุณมิเิ ชล ฟาน
เขาจะแต่่งแนวคอสเพลย์์หรืือแนวตััวการ์์ตููน ซึ่่�งเป็็นจุุดเด่่นของพี่่�เขาเลยนะคะ เราก็็รู้้�สึึกว่่าพี่่�เขาเก่่งจััง
เคยโดนกระแสต่่อต้้านจากโซเชีียลว่่าดููโตเกิินเด็็ก รู้้�สึึกอย่่างไรคะ?
แพรมารู้้�ว่่าโดนวิิจารณ์์ตอนที่่�โตค่่ะ อายุุ 4 ขวบ แพรเอาเครื่่�องสำำ�อางที่่�แม่่ซื้้�อมาแต่่งหน้้าเล่่น ซึ่่�งมัันตลกมากแล้้วก็็อััดเป็็นวิิดีีโอไว้้ มีีบทพููด
เลีียนแบบพี่่�ๆ ในยููทููบเลยค่่ะ แม่่มาเห็็นแล้้วขำำ�เลยเอาไปลงยููทููบ พอเราโตเราลองไปเปิิดคลิิปนั้้�นดูู ปรากฏว่่ามีีคนเข้้ามาแสดงความคิิดเห็็น
ในทางลบเยอะมาก ตำำ�หนิิไปถึึงพ่่อแม่่ ตอนนั้้�นเสีียใจมาก หยุุดอััดคลิิปไปพัักหนึ่่�ง อาจเป็็นเพราะแพรพููดตามพี่่�ๆ เลยทำำ�ให้้คนส่่วนใหญ่่
ดููว่่าโตเกิินวััยไปค่่ะ
พััฒนาการแต่่งหน้้าของตััวเองอย่่างไรคะ?
แพรเริ่่�มลงเรีียนแต่่งหน้้าจริิงจัังตอน 7 ขวบ ได้้เทคนิิคมาเยอะมาก จากที่่�เราคิิดว่่าเราทำำ�ได้้ดีี สวยถููกใจ พอมาเรีียนถึึงกัับอึ้้�ง เพราะมีีอะไรที่่�ดีี
กว่่าที่่เ� ราทำำ�อยู่่�อีีก พอมีีความรู้้ม� ากขึ้้น� ก็็เริ่่ม� ทำำ�คลิปส
ิ อนแต่่งหน้้า เริ่่ม� ถ่่ายทอดเป็็นความรู้้� เป็็นเทคนิิคมากขึ้้น� จนอายุุ 9 ขวบก็็เริ่่ม� รัับงานแต่่งหน้้าค่่ะ
วัันที่่�น้้องแพรได้้ไปแต่่งหน้้านางแบบที่ป
่� ระเทศอัังกฤษ เรารู้้�สึึกอย่่างไรคะ?
ดีีใจมาก แพรถืือว่่าเป็็นโอกาสที่่�ดีีมากเลยค่่ะ ไม่่รู้้�จะมีีโอกาสแบบนี้้�อีีกหรืือไม่่ ที่่�ได้้ไปเพราะแพรได้้คอร์์สเรีียนแต่่งหน้้าในสถาบัันที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ของลอนดอน ครููที่่ส� อนเป็็นทีีมงานลอนดอน แฟชั่่น� วีีค ด้้วย ครููชวนแพรว่่าลองไปแต่่งหน้้านางแบบงานแฟชั่่น� วีีค ไหม ตอนไปก็็เฉยๆ ค่่ะ เพราะเรา
ไม่่เคยไปงานใหญ่่ๆ แบบนี้้� เรานึึกภาพไม่่ออกว่่าเป็็นแบบไหน แต่่พอใจกัับฝีีมืือการแต่่งหน้้านางแบบวัันนั้้�นมากและได้้ฝึึกภาษาอัังกฤษด้้วย
ถ้้ามีีโอกาสพููดกัับวััยรุ่่น
� น้้องแพรอยากบอกอะไรเขาคะ?
ทุุกคนมีีความฝัันแต่่บางทีีเรามีีเงื่่�อนไขที่่ทำ� ำ�ให้้ฝัันยัังไม่่สำำ�เร็็จ เช่่น ครอบครััวไม่่สนัับสนุุน แต่่ถ้้าเรามั่่�นใจว่่าสิ่่�งนั้้�นดีี ทำำ�แล้้วไม่่เดืือดร้้อนตััวเอง
และคนอื่่น� ก็็ทำ�ำ ไปเถอะ เพราะมัันเป็็นความสุุข เราต้้องทำำ�สิ่่ง� ที่่เ� รารัักค่่ะ พยายามฝึึกฝนพััฒนาไปเรื่่อ� ยๆ ยููทููบเบอร์์บางคนก็็กังั วลว่่าเมื่่อ� ไหร่่จะมีีคน
มาติิดตาม ยอดวิิวทำ�ำ ไมไม่่เพิ่่�ม บางคนทำำ�คลิิปดีีมากแต่่คนดููน้้อย บางคนให้้ความบัันเทิิงอย่่างเดีียวแต่่คนดููเยอะ แพรคิิดว่่าเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องของ
จัังหวะเวลาและการพััฒนาตััวเอง ปรัับเปลี่่�ยน ทดลองอะไรใหม่่ๆ ไปค่่ะ เด็็กก็็มีีสิิทธิ์์�ที่่�จะทำำ�ในสิ่่�งที่่�รัักได้้ค่่ะ
เคล็็ดลัับการเป็็นบิิวตี้้� บล็็อกเกอร์์ของน้้องแพร คืือ เป็็นตััวของตััวเอง
และทำำ�คลิิปเมื่่�อเรามีีสิ่่�งใหม่่ๆ อยากบอกคนดูู แล้้วรายได้้จะตามมาเอง

ติิดตามผลงานของน้้องแพรได้้ที่่� FB : น้้องแพรพาเพลิิน
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ตามรอยวัยรุ่น

ลิซ่า แบล็คพิงก์

ความพยายามเป็นส่วนหนึ่งของความสำ�เร็จ

“ลิิซ่่า แบล็็คพิิงก์์” หรืือ ลลิิสา มโนบาล สมาชิิกจากวง BLACKPINK เกิิร์์ลกรุ๊๊�ปจากเกาหลีีใต้้
ติิดอัันดัับคนดัังอายุุต่ำำ��กว่่า 30 ปีี ซึ่่�ง Forbes นิิตยสารระดัับโลก ได้้จััดให้้เป็็นผู้้�ทรงอิิทธิิพลที่่�สุุด
ในเอเชีีย ด้้าน Entertainment & Sports
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การฝึึกหััดนานกว่่า 5 ปีี ลิิซ่่าได้้เป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกวง
แบล็็ ก พิิ ง ก์์ และเธอยัั ง เป็็ น ศิิ ลปิ ิ นต่ ่ า งชาติิ ค นแรกในค่่ า ย
YG Entertainment

น้้องๆ ทราบไหมคะว่่า กว่่าที่่�ลิิซ่่าจะมาถึึงจุุดนี้้�
ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย  ลิิซ่่าเป็็นเพีียงคนเดีียวที่่�ผ่่านการออดิิชันั ของค่่าย
YG Entertainment จากผู้้�สมััครราว  4,000 คน ทำำ�ให้้
ลิิซ่่าในวััย 14 ปีี ต้้องจากบ้้านเกิิด เพื่่�อไปเป็็นศิิลปิินฝึึกหััด
ที่่� ประเทศเกาหลีีใต้้  ทั้้� งๆ ที่่� ไม่่มีีพื้้�นฐานภาษาเกาหลีีเลย
แถมยัังต้้องอยู่่�ห่่างจากคนในครอบครััว  การเป็็นศิิลปิินฝึึกหััด
ต้้องทุ่่�มเทให้้กัับการซ้้อมเป็็นอย่่างมาก โดยแต่่ละวัันจะต้้อง
แบ่่งเวลาให้้การซ้้อมมากกว่่า 10 ชั่่�วโมง ในขณะที่่�เพื่่�อน
คนอื่่�นๆ อยู่่�ซ้้อมจนถึึงเที่่�ยงคืืน แต่่ลิิซ่่าอยู่่�ซ้้อมถึึงตีี 3-4 ทุุกวััน
โดยที่่�ไม่่รู้้�เลยว่่าจะมีีวัันเป็็นศิิลปิินเต็็มตััวหรืือไม่่ เธอต้้องเจอ
การประเมิินความสามารถและพััฒนาการเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
หากมาตรฐานตกเธออาจโดนยกเลิิ ก สัั ญ ญาได้้    หลัั ง จาก

น้้องๆ คงเคยเห็็นความสามารถในการเต้้นของลิิซ่่า
คิิดว่่าเธอมีีพรสวรรค์์ใช่่ไหมคะ? แต่่ลิิซ่่าพิิสููจน์์ให้้เห็็นแล้้วว่่า
เธอใช้้ความพยายามและความอดทนในการฝึึกฝน ทุ่่�มเททำำ�
ในสิ่่�งที่่รั� กั   แม้้จะมีีช่่วงเวลาที่่เ� หนื่่อ� ยและท้้อแต่่ลิซ่ิ า่ ก็็สู้ไ�้ ม่่เคยถอย
ณ เดืือนตุุลาคม 2563 มีีผู้้�ติิดตามเธอใน Instagram ถึึง 41.4
ล้้านคน  จนได้้รัับการยอมรัับให้้เป็็นศิิลปิินที่่�มีีผู้้�ติิดตามมาก
ที่่�สุุด เป็็นอัันดัับ 1 ในวงการเค-ป๊๊อป      และแม้้จะได้้เป็็นศิิลปิิน
เต็็มตััวและมีีชื่่อ� เสีียงโด่่งดัังแต่่ลิซ่ิ า่ ยัังคงพััฒนาฝีีมืือการเต้้น  การ
ร้้อง การแร็็พ  และโชว์์ผลงานที่่ดีียิ่่
� ง� ขึ้้นตล
� อดเวลาด้้วย Growth
Mindset หรืือการเชื่่�อว่่าอุุปสรรคไม่่ใช่่ปััญหาแต่่เป็็นโอกาส
คืือการมองว่่าความพยายามเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความสำำ � เร็็ จ
แม้้จะเจออุุปสรรคแต่่ก็็ยัังจะลุุยต่่อ ขอให้้น้้ องๆ มีีลิิ ซ่่ าเป็็ น
แรงบัั นดาลใจต่่ อสู้้ �กัับความเหนื่่� อยท้้ อนะคะ
 ที่่�มา :
https://liliteam.wixsite.com/
https://www.wattpad.com/    
https://www.sanook.com/
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น้้องๆ ได้้อ่่านคอลััมน์์ เรื่่�องจากปก แล้้วใช่่ไหมคะ คิิดว่่ามีีตรงไหนที่่�เรารู้้�สึึกไม่่กล้้าที่่�จะทำำ�บ้้างไหม ถ้้ายัังไม่่กล้้าที่่�จะ
แสดงออกอย่่างเหมาะสม ลองฝึึกด้้วยการเล่่นเกมด้้านล่่างนี้้�ก่่อนก็็ได้้ค่่ะ ใครเขีียนคำำ�ตอบเสร็็จแล้้วถ่่ายรููปส่่งมาทาง inbox แชท
facebook.com/yuvabadhana หรืือ มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ เลขที่่� 1 ซ.พรีีเมีียร์์ 2 ถ.ศรีีนคริินทร์์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
ภายในวัันที่่� 20 เมษายน 2564 ...มีีรางวััลรออยู่่�ค่่ะ (น้้องๆ จะตอบคำำ�ถามได้้ง่่ายขึ้้�น ถ้้าเปิิดไปอ่่านคอลััมน์์ เรื่่�องจากปก ค่่ะ)
ชื่่�อ.......................................................นามสกุุล................................................ชั้้�นเรีียน.............................
น้องๆ จะพูดว่าอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้
สิ่่�งที่่�หนูู/ผมจะพููด คืือ..........

สถานการณ์์

เมื่่�อต้้องเข้้ากลุ่่�มทำำ�งาน
กัับคนที่่�เราไม่่เคยรู้้�จัักเลย
เมื่่�อมีีคนมาชมว่่าเราเป็็นคนเก่่ง
เมื่่�อรู้้�สึึกไม่่เห็็นด้้วย
กัับการที่่�น้้าเลี้้�ยงแมวไว้้ ในกรง
เมื่่�อครููอธิิบายวิิธีีทำำ�โจทย์์วิิชาเลขไม่่ชััดเจน
เมื่่�อลุุงมาขอร้้องให้้ช่่วยปิิดบััง
ว่่าลุุงคืือคนที่่�ทำำ�ท่่อน้ำำ��แตก
เมื่่�อครููให้้บอกข้้อดีีของตััวเองมา 1 ข้้อ
เมื่่�อต้้องการยืืนยัันกัับเพื่่�อนว่่า
เราจะไม่่ไปกิินหมููกะทะ
น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
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น้้องกวิินทิิพย์์ ขาวสม
น้้องกััญญาพััชร ยามดีี
น้้องกััลยาลัักษณ์์ ระยัับศรีี
น้้องคำำ�แดง หยั่่�นนะ
น้้องงามจิิต โกษาทอง
น้้องจัันจิิรา บุุญคง
น้้องจิิตสุุดา คำำ�เสีียง
น้้องจิิรวรรณ กั๋๋�นจิินะ
น้้องจิิราภา ปุ๊๊�ดปา

น้้องจิิราวรรณ สายสมบััติิ
น้้องจีีรารััตน์์ สมเป็็ง
น้้องเจิิม ปางน้้อย
น้้องชไมพร โภชนะ
น้้องชยคุุณ(ชาย) อายีี
น้้องฐิิติิกร สะปูู
น้้องณฐิิกา หวลระลึึก
น้้องณััฐชา โพเสืือ
น้้องดวงหทััย รัักชาติิ

น้้องดะริินพร คำำ�อุ่่�น
น้้องธนวััตร หวานหยดย้้อย
น้้องธัันยพร คงส่่องแสง
น้้องธารทิิพย์์ ประโพธิ์์�ศรีี
น้้องธิิดารััตน์์ บุุญงาม
น้องนงนภัส ยังใบ
น้้องนฤมล แดนสุุริินทร์์
น้้องปนััดดา วัันทอง
น้้องประภััสสร เหล่่าศรีี

น้้องปาริิชาติิ สููบโคกสููง
น้้องเปมิิกา ด้้วงเมืืองใหม่่
น้้องพรธิิตา รััดทีี
น้้องไพสิิรณ โตลำำ�มะ
น้องภัทรดา บุบผา
น้องมนัสยา จะหยี่
น้้องมาชีีต๊๊ะ สาแหล๊๊ะ
น้้องมาริิษา กิ่่�งสวััสดิ์์�
น้้องมุุกดา ปรุุงปลื้้�ม

น้้องรััตนาภรณ์์ โคตรวงษ์์
น้้องรััศมีี จะวะ
น้้องรุ่่�งรวีี อยู่่�ดีี
น้องฤทัย สมเกื้อ
น้องวรรณิศา ดลติถี
น้องวิชุดา อนุสรณ์
น้้องวิิรััญญา ดำำ�แป้้น
น้้องวิิลาวััลย์์ สัันทััด
น้้องศริินยา หนููแสง

น้้องศุุจิิตรา คำำ�รััตน์์
น้้องศุุจิิตรา คำำ�รััตน์์
น้องสิริวิภา ใจบุญ
น้องสุธิดา จั่วสันเทียะ
น้้องสุุพรรณษา
สายวงศ์์เปีียง
น้้องสุุวรรณีี เขีียวสด
น้้องเสกสรรค์์ ยุุสภา
น้้องโสรญา บุุญรอด

น้้องหงษ์์ฟ้้า ทรพิิษ
น้้องอติิกานต์์ หนอนไม้้
น้้องอรยา กองแก้้ว
น้้องอริิยา โสภามาตร
น้้องอลิิสา คงมั่่�น
น้้องอสมาภรณ์์ แสงกระจ่่าง
น้้องอารีีรััตน์์ ช่่างถม
น้้องฮานีีฟ บิินบากา

พี่บุ๋มท้าลอง
มาลากเส้้นผ่่านจุุดกัันดีีกว่่าค่่ะ เริ่่�มต้้นที่่�เลข 1 แล้้วเริ่่�มหาเลขที่่�ต่่อจากเลขนั้้�นในส่่วนอื่่�นๆ ของภาพ สิ้้�นสุุดที่่�เลข 514 นะคะ แล้้วดููซิิว่่า
จุุดๆ เหล่่านี้้�จะกลายเป็็นรููปอะไร   เมื่่�อลากมาถึึงเลขที่่�มีีสััญลัักษณ์์      ให้้หยุุด ใครลากเส้้นเสร็็จจะระบายสีีด้้วยก็็ได้้นะคะ แล้้วส่่งผลงานมาได้้ตาม
ช่่องทางและกำำ�หนดเวลาที่่�ระบุุไว้้ในเกมหน้้า 35 นะคะ   
ชื่่�อ.......................................................นามสกุุล................................................ชั้้�นเรีียน.............................
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

“พี่่ห
� นููนาเป็็นแรงบัันดาลใจ”
มููลนิิธิยุิ วุ พััฒน์์ขอขอบคุุณ คุุณหนููนา หนึ่่ง� ธิิดา โสภณ ที่่เ� ลืือกช่่วยน้้องๆ
นัักเรีียนทุุน ใน มููลนิิธิยุิ วุ พััฒน์์ และทำำ�อย่่างเต็็มที่่ใ� นการเข้้าแข่่งขััน
รายการ MasterChef Celebrity Thailand คุุณหนููนาทำ�ำ ให้้หลายๆ คนรู้้�จััก
มููลนิิธิยุิ วุ พััฒน์์และหัันมาสนใจเรื่่อ� งการศึึกษาของเยาวชนที่่ข� าดโอกาสมากขึ้้น�
ตลอดเวลาที่่ราย
� การออกอากาศ มููลนิิธิยุิ วุ พััฒน์์ได้้รับั ข้้อความ
จากน้้องๆ นัักเรีียนทุุน “พี่่ค� ะ พี่่ห� นููนาพูดู ถึึงมููลนิิธิฯิ เราค่่ะ หนููกับั แม่่
เชีียร์์พี่ห่� นููนาทุกุ อาทิิตย์เ์ ลย” “พี่่ห� นููนาเป็็นแรงบัันดาลใจ”
มููลนิิธิยุิ วุ พััฒน์์และน้้องๆ นัักเรีียนทุุนปัจจุ
ั บัุ นั กว่่า 9,000 คน ขอเป็็นกำ�ำ ลัังใจ
ให้้คุณ
ุ หนููนา หนึ่่ง� ธิิดา ทำำ�ตามความฝัันของตััวเองในการเปิิดร้้านขนมหวาน
ได้้สำ�ำ เร็็จและขอขอบคุุณสำำ�หรัับการฟัันฝ่า่ เพื่่�อน้้องๆ นัักเรีียนทุุนของมููลนิิธิยุิ วุ พััฒน์์
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“ให้้ไปต่อ
่ ”
จากแคมเปญ “ให้้ไปต่่อ” เพื่่�อระดมทุุนให้้น้อ้ งๆ ขาดโอกาสมีีโอกาส
ได้้ศึกึ ษา วัันนี้้น้� อ้ งๆ 530 คน ได้้รับั โอกาสจากผู้ใ้� หญ่่ใจดีีหลายๆ ท่่าน
ที่่ร่� ว่ มใจกัันเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในการสร้้างโอกาสครั้้�งนี้้�
ทำำ�ให้้เกิิดแคมเปญ “ให้้ไปต่่อ (ปีี2)” ขอช่่วยเด็็กขาดโอกาสเพิ่่�มอีีก 100 คน
(19 คนในเชีียงราย และ 81 คนในเชีียงใหม่่)
ซึ่่ง� เป็็นสองจัังหวััดที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบทางเศรษฐกิิจอย่่างหนััก
จากการเริ่่มร
� ะบาดของโคโรน่่าไวรััส (COVID-19)
เพื่่�อให้้เด็็กๆ มีีโอกาสได้้เรีียนจบ ม.3 โดยไม่่ติดิ ข้้อจำำ�กััดทางการเงิิน
น้้องๆ ทั้้ง� 630 คน อยู่่ที่� ไ่� หนกัันบ้้าง
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ความหวัังของใครบางคนจะสำำ�เร็็จได้้บางครั้้ง� ต้้องอาศััยความร่่วมมืือ
ช่่วยเหลืือของคนหลายๆ คน มููลนิธิิ ยุิ วุ พััฒน์์ขอขอบคุุณทุุกคน
ที่่ช่� ว่ ยกัันสร้้างความฝัันของน้้องๆ ผู้้�ขาดโอกาส
ให้้ได้้เรีียนหนัังสืือต่่ออย่่างที่่ตั้้� ง� ใจได้้สำ�ำ เร็็จ

“Pen Pal Day รุ่่น
� ที่่� 7 อาสาผู้้ใ� ห้้กำ�ำ ลัังใจ
ผ่่านการตอบจดหมาย”
จากกิิจกรรมดัังกล่่าว ซึ่่ง� จััดขึ้้น� เมื่่อ� เดืือนตุุลาคม 2563 ที่่ผ่� า่ นมา “พี่่เ� ฟิิร์ส์ ” หนึ่่ง� ใน
อาสาสมััครตอบจดหมายให้้กำ�ลั
ำ งั ใจน้้องๆ นัักเรีียนทุุนยุุวพััฒน์์ เปิิดใจกัับมููลนิธิิ ฯิ ว่่า
“ประทัับใจมากๆ อยากให้้ทุกุ คนมาช่่วยกััน เฟิิร์ส์ เชื่่อ� ว่่าทุุกคนที่่ส� นใจงานอาสาตอบจดหมาย
ทุุกคนมีีมุุมมอง มีีพลัังบวกมาเยอะมากๆ และพร้้อมจะส่่งต่่อไปให้้น้อ้ งๆ อยู่่�แล้้ว
เราเองเป็็นคนกรุุงเทพฯ ครอบครััวพอมีีกำำ�ลังั สนัับสนุุนได้้บ้า้ งในบางอย่่าง
แต่่ก็มีี็ โอกาสอีีกหลายๆ อย่่างที่่ม� าไม่่ถึงึ เราหรืือเราเองก็็เอื้้อ� มไม่่ถึงึ แต่่พอได้้เห็็นชีีวิิตของน้้องๆ
ที่่พ� วกเขาไม่่มีีโอกาสแม้้แต่่จะเข้้าถึึงสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐาน ทำำ�ให้้เราตระหนัักว่่า
ตััวเรามีีแรง มีีกำำ�ลังั เรามีีความคิิดที่่ดีี� เรามีีทางเลืือกที่่ม� ากกว่่า ถ้้ามีีหลายๆ คนมาช่่วยกััน
ขัับเคลื่่อ� น สัังคมของเราคงจะดีีขึ้น้� ได้้มากกว่่านี้้�”
เชื่่อ� ว่่าโปสการ์์ดแผ่่นเล็็กๆ ที่่มีีข้
� อ้ ความจากพี่่ๆ� อาสาสมััครเขีียนส่่งกำำ�ลังั ใจถึึงน้้องนัักเรีียนทุุน
มููลนิธิิ ยุิ วุ พััฒน์์ 258 คน จะเป็็นกำำ�ลังั ใจให้้น้อ้ งใช้้ความพยายามทั้้�งหมดที่่มีีทุ่่�
� มเทเพื่่อ� สร้้างความ
สำำ�เร็็จให้้กับั ตััวเอง เพื่่อ� วัันหนึ่่ง� ข้้างหน้้า น้้องอาจจะได้้มีีโอกาสส่่งต่่อกำำ�ลังั ใจนี้้�ให้้กับั ผู้้�อื่น่�
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่่างวัันที่่� 17 ส.ค. -16 พ.ย. 2563
คุุณกชกร สิินชััยพานิิช
คุุณกมลรััตน์์ จิิระพงศ์์วัฒ
ั นา
คุุณกรวิิกา ก้้อนแก้้ว
คุุณกฤชนพััต คล้้ายวงศ์์
คุุณกฤษณา นิิชิด้ิ า้
คุุณกััญญาพััชร โสภาเจริิญ
คุุณกััญญารััตน์์ อึ่่ง� สกุุล
คุุณกััญธลีีวััลย์์ ช่่วยบุุญ
คุุณกััลยกร นิิยมเสถียี ร
คุุณกััลยา คำำ�พันั ธุ์์�
คุุณกาญจนา ยศสุุนทร
คุุณกาญจนา วััฒนรัังสรรค์์
คุุณกานดา เลิิศลดาลัักษณ์์
คุุณกานติ์์ช� นิิต สิินธวานุุวัฒ
ั น์์
คุุณกานพิิชชา กีีรติิประภา
คุุณกิิตติิพงศ์์ โกฎิิวิเิ ชีียร
คุุณกิิตติิพันั ธ์์ ชุุษณพิิพัฒ
ั น์์
คุุณกิิติศัิ กั ดิ์์� เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา
คุุณกีีรติิ เจริิญชลวานิิช
คุุณกีีรติิ ดีีพิิสุทธิ์์
ุ �
คุุณกุุสุมุ า ธาราสุุข
คุุณเกศริินทร์์ เกีียรติิจินิ ดารััตน์์
คุุณเกศสุุดา ทัังปรีีดานัันท์์
คุุณขนิิษฐา สาตราภััย
คุุณขวััญจิิตร์์ ชยาภััม
คุุณคณิิตอุุตสาหกรรม จำำ�กัดั
คุุณคมสััน โอภาสสถาวร
คุุณคุุณพ่่อศรร ธรรมถุุติิ
คุุณจณััญญา เมฆวััฒนา
คุุณจัันทร์์ทิวิ า สุุวรรณวิิทย์เ์ วช
คุุณจัันทวรรณ ยัังประภากร
คุุณจามรรััตน์์ หอวิิจิติ ร
คุุณจามริินทร์์ วาณิิชย์์กุลุ
คุุณจารุุวรรณ จำำ�รัสั พัันธุ์์�
คุุณจิิรวััฒน์์ ฤทธานนท์์
คุุณจิิรวััฒน์์ สุุภรณ์์ไพบููลย์์
คุุณจิิระพัันธ์์ เณรรััตน์์
คุุณจิิราภรณ์์ เนื่่อ� งพลีี
คุุณจีีรารัักษ์์ ชััยประภา
คุุณจุุฑารััตน์์ เชื้้อ� บุุญจัันทร์์
คุุณจุุติรัิ ตั น์์ วาณิิชย์์สุวุ รรณ
คุุณจุุมพล แก้้วสกุุล
คุุณเจตวััฒน์์ ประวััติิ
คุุณเจตสุุภา เที่่ย� งธรรม
คุุณเจริิญวิิทย์์ มาลาเวช
คุุณเจษฎา ชมเชิิงแพทย์์
คุุณฉวีีวรรณ เชาว์์ดีี
คุุณชชมญช์์ รุ่่�งเรืืองไพฑููรย์์
คุุณชญาน์์วัตั ปุุตระเศรณีี
คุุณชนััฎฐา สมบุุญมีี
คุุณชเนตตีี กราพัันธุ์์�
คุุณชโนทิิต รอบรู้้�
คุุณชมพูู สมหนูู
คุุณชมลพรรณ ปิิจนำ�ำ
คุุณชริินทร์์ทิพิ ย์์ บำำ�รุงุ ศัักดิ์์�
คุุณชริิษา อารีีรมย์์
คุุณชััชชนานัันทร์์ คำำ�ยันั ต์์
คุุณชััญญา วรากุุลวณิิช
คุุณชััยชนะ อยู่่�ยงสิินธุ์์�
คุุณชััยพล อิินทุุประภา
คุุณชััยวััฒน์์ สุุบัติั คำิ �ำ
คุุณชานนทร์์ เสนาดิิสัยั
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คุุณชาวิิช จิิราดลธนกฤต
คุุณชุุตินิ าฏ ศรีีสุุมะ
คุุณชุุติมิ า กิิจมงคลธรรม
คุุณชุุติมิ า ชมโฉม
คุุณชุุมพล จัันทะลุุน
คุุณชููเกีียรติิ อััชฌาเจริิญสถิิต
คุุณเชาว์์ อรััญวััฒน์์
คุุณโชคชััย ธรรมยุุติกิ าร
คุุณฌานพล รตนาภรณ์์
คุุณเฑีียรทิิพย์์ เตชะพิิพัฒ
ั น์์กุลุ
คุุณณภััทร นุุตสติิ
คุุณณััฎฐทิิตา พััชรมณีีกุุล
คุุณณััฏฐกาญจน์์ ศุุกลรนััตนเมธีี
คุุณณััฐชยา จัันทร์์พัฒ
ั นะ
คุุณณััฐชานัันท์์ คุุณารััตนพฤกษ์์
คุุณณััฐรดา วรเกษมสิิริรัิ ตั น์์
คุุณณััฐรีี มีีสิิงห์์
คุุณณััฐศรััณย์์ บุุญเลิิศทวีีสุขุ
คุุณณิิชาดา ไคร่่โท้้ง
คุุณดลนภา สุุนานัันท์์
คุุณดำำ�รง วงศ์์สัตั ยนนท์์
คุุณดำำ�รงค์์ ทองไพจิิตร
คุุณดุุษฎีี ชาญวรััญญูู
คุุณเดช ตุุลยธััญ
คุุณเดชชิิต พิิชยพาณิิชย์์
คุุณเดชมนูู เจตน์์สุทธิ
ุ เิ ถลิิง
คุุณตฤณ ณ อััมพร
คุุณต่่อภััสสร์์ ยมนาค
คุุณติิยานนท์์ คำำ�ถวาย
คุุณไตรทศ ไชยปััญญา
คุุณไตรรงค์์ บััวสุวุ รรณ
คุุณถิิติริ า มาณะวิิท
คุุณทััศณาวรรณ พงศ์์กล่ำำ��
คุุณทิิพย์์ภาวรรณ์์ จารเมืือง
คุุณทิิพวรรณ หััสถาดล
คุุณเทอดทููน ธีีระสาสน์์
คุุณธนภณ คงเพชรภัักดีี
คุุณธนาพร วงษ์์ภักั ดีี
คุุณธนิิดา โอฬาริิกชาติิ
คุุณธราวุุฒิิ ศรีีธาราธร
คุุณธััญญาพร กระศิิริิ
คุุณธััญธร ขจรรุ่่�งศิิลป์์
คุุณธัันยนัันท์์ นิิธิติ ระกููลธรรม
คุุณธารญา กระชวยชื่่น�
คุุณธิิดารััตน์์ คมขำำ�
คุุณธีีรพััฒน์์ สงละออ
คุุณธีีระพล จุุฑาพรพงศ์์
คุุณนภสร คัันทาโย
คุุณนภาพร โตจิินดา
คุุณนริิศชา จัักรพััชรกุุล
คุุณนฤชา รััตนศิิลา
คุุณนลิิน ดำำ�รงค์์กิจิ การ
คุุณนลิินปภา บััวศรีี
คุุณนลิินรััตน์์ ศรีีสมบััติิ
คุุณนวิิยา กุุลวานิิช
คุุณนััทธมน ปานเทศ
คุุณนัันท์์ฐิติ า ธนวงศ์์ชัยั สิิน
คุุณนารีีรััตน์์ โพธิ์์ไ� พรทอง
คุุณนารีีรััตน์์ ภาษารุุณ
คุุณน้ำำ�� ฝน แก้้วกุลุ ธรรม
คุุณนิิชาภา สร้้อยระย้้า
คุุณนีีรนุุช ชููจันั ทร์์

คุุณนุุช กัันทะวิิชัยั
คุุณนุุชจริินทร์์ เหลืืองสะอาด
คุุณนุุชนาฏ วุุฒิธิ นชััย
คุุณนุุชนาถ เลาหไทยมงคล
คุุณเนตรชนก สวััสดีีรัักษา
คุุณเนติิรัตั น์์ กิิตติิญาณปััญญา
คุุณบุุญธรรม วัังกาใจ
คุุณเบญจมาศ ยุุทธพััฒนพร
คุุณเบน ดิิศกวิิน
คุุณปฐมพล ทั่่�งกรณ์์
คุุณปฐมาภรณ์์ ศรีีนวลดีี
คุุณปฐมาวดีี มั่่น� กิิจ
คุุณปภิิญญา ศิิริมิ งคลเกษม
คุุณปรััชญามาศ ไชยโย
คุุณปราณิิศา ศรีีวิิจารย์์
คุุณปราณีี หนููทองแก้้ว
คุุณปรารถนา สััชฌุุกร
คุุณปริิชญ์์ รัังสิิมานนท์์
คุุณปริิตา จรััลชวนะเพท
คุุณปริิยวดีี ประจวบเหมาะ
คุุณปรีียา นาคอิินทร์์
คุุณปวริิศ ประวะสาร
คุุณปวีีณา สิ้้น� เคราะห์์
คุุณปองเกษม นาคสุุวรรณ
คุุณปััณณธร ศิิลป์์อุดุ ม
คุุณปััณณ์์ธีีรา บุุญทา
คุุณปััทมา เขีียนภัักดีี
คุุณปาริิชาติิ จรุุงจิิตตานุุสนธิ์์�
คุุณปาริิชาติิ บููรณะบััญญััติิ
คุุณปิิยกานต์์ พงษ์์พิสุิ ทธิ
ุ นัิ นั ท์์
คุุณปิิยนิิตย์์ ขวััญพููลศรีี
คุุณปิิยวดีี เพ็็ชรฉาย
คุุณปุุณฑริิกา ใบเงิิน
คุุณปููชิติ า เจริิญมีี
คุุณเปี่่ย� มสุุข ยัับมันั บริิบูรู ณ์์
คุุณผ่่องศรีี มููลผลารัักษ์์
คุุณผุุสดีี นาคอิินทร์์
คุุณพงษ์์ศักั ดิ์์� ศิิริพัิ นั ธ์์
คุุณพรกมล ธนรัังสรรค์์
คุุณพรทิิพย์์ บุุญนิิตย์์
คุุณพรทิิวา ทนาทิิพย์์
คุุณพรเพ็็ญ เชีียรรติิวงศ์์
คุุณพรรณพััชร ชลานนท์์นิวัิ ฒ
ั น์์
คุุณพรรณวลััย อิินทราพิิเชฐ
คุุณพรศัักดิ์์� สิินคณารัักษ์์
คุุณพรสิิฎฐ์์ กฤษดาประดิิษฐ์์
คุุณพระสมมาตร เอี่่ย� มอาจ
คุุณพริิมพริิศา ถิิรกาญจน์์ธนกิิจ
คุุณพััชรวดีี คุุณวััฒน์์
คุุณพััชรีี ศรีีโคตร
คุุณพััชรีี หอวิิจิติ ร
คุุณพััดชา มหาทุุมะรััตน์์
คุุณพััทธมน สุุชนวนิิช
คุุณพัันธ์์วดีี นาคอ่่วม
คุุณพิิจิกิ า จิิตตะปุุตตะ
คุุณพิิชญพััชร์์ ชนประชา
คุุณพิิมพ์์ประภััส นุ่่�มนิิยม
คุุณพิิศุทธ์
ุ ์ บุุษรานุุวงศ์์
คุุณพีีรณััฐ จิิวะรัังสิินีี
คุุณพีีรดา เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา
คุุณเพชรรััตน์์ ศิิริรัิ ตั น์์อัสั ดร
คุุณเพ็็ญณััฐดา ภู่่�ชััยวััฒนานนท์์
คุุณเพ็็ญศรีี เดชติ่่ง� เอง
คุุณเพีียงเพชร โอภาสสถาวร
คุุณแพรววนิิด กรสิิทธิกุิ ลุ
คุุณภคมณ
คุุณภริินทร์์ ตัันติิพุกุ นนท์์
คุุณภััณฑิิรา รััตนนิิโรธ

คุุณภััศรา นาคละออ
คุุณภาณุุวัฒ
ั น์์ แสงทอง
คุุณภานุุเดช นาคอิินทร์์
คุุณภารณีี ประภาศิิริกูิ ลู
คุุณภาวนา ชีีรััง
คุุณภููดิศิ ธนเดชวััฒนศรีี
คุุณภููริภิ พ วาณิิชย์์กุลุ
คุุณมงคล หงษ์์นาค
คุุณมณีีรััตน์์ ภู่่�เกลี้้ย� ง
คุุณมนััชญา ศรีีสุุชาต
คุุณมาริิสา จงคงคาวุุฒิิ
คุุณมุุกริิน มะกล่ำำ�ท
� อง
คุุณโมนา ศิิวรังั สรรค์์
คุุณยิ้้ม� ง้้วง แซ่่เฮ้้ง
คุุณยุุทธพงศ์์ เอกปฐมศัักดิ์์�
คุุณยุุพาภรณ์์ เปรมภัักดีี
คุุณรัักษิิต บุุญนาค
คุุณรััชดา อภิิรมย์์เดช
คุุณรััชต์์ธร ตีีรณศัักดิ์์�
คุุณรััตติิยากร ณ บางช้้าง
คุุณรััศมิ์์ส� ญา พัันธาศิิริิ
คุุณรััศมีีแข ถาวร
คุุณราณีี โอภาสสถาวร
คุุณริินธาร วงศ์์อมรจัักร
คุุณริินรดา จัันทรภููมริินทร์์
คุุณรุ่่�งนภา สุุขวััฒนานุุกิจิ
คุุณรุ่่�งโรจน์์ ดีีก้้องเสีียง
คุุณเรขา ภิิญญสาสน์์
คุุณเรวดีี ชััยสุุขสัันต์์
คุุณโรจนา แจ้้งการ
คุุณลัักษมณ เตชะสิิริวิิ ชัิ ยั
คุุณลาวััลย์์ เวชอภิิกุลุ
คุุณวณีี บุุญกว้้าง
คุุณวนพััชร์์ ยิ้้ม� ซ้้าย
คุุณวนิิดา ชััชวาลกิิจกุลุ
คุุณวรพล อัังกุุรัตั น์์
คุุณวรรณชมพูู ชััยสารวิิวัฒ
ั น์์
คุุณวรรณพร โอภาสสถาวร
คุุณวรรณวิิมล ชีีพอุุดมวิิทย์์
คุุณวรวุุฒิิ จองจิินดาสกุุล
คุุณวรััตต์์ วิิจิติ รวาทการ
คุุณวรััทยา โอบนิิธิอิ นัันต์์
คุุณวเรศร์์ ยอดนิิล
คุุณวลััยนุุช อรุุณรััตน์์
คุุณวศิิน ไวยสุุศรีี
คุุณวัันชนะ นิิลพิิบูลู ย์์
คุุณวัันธงชััย ฉ่ำำ�� สดใส
คุุณวััลลภิินทร์์ เตพละกุุล
คุุณวารุุณีี ดำำ�เนิินเกษตร์์
คุุณวาสนา มงคลประดิิษฐ์์
คุุณวิิจิติ รา เจีียรนัันทนา
คุุณวิิชชุุดา อรดีีดลเชษฐ์์
คุุณวิิชดา สีีตกะลิิน
คุุณวิิชรััตน์์ รััตนเตมีีย์์
คุุณวิิชุดุ า วููวงศ์์
คุุณวิิเชีียร พงศธร
คุุณวิิภาวีี ภููดิสิ านนท์์
คุุณวิิภาส จิิรภาส
คุุณวิิมลจัันทร์์ งามวิิทยานนท์์
คุุณวิิมลรััตน์์ นัันทนานนท์์
คุุณวิิรุวุ รรณ ตาดร่่ม
คุุณวิิโรชา เกิิดอ่ำ�ำ�
คุุณวิิลาสิินีี ขอนศัักดิ์์�
คุุณวิิวัฒ
ั น์์ เธีียระวิิบูลู ย์์
คุุณเวสารััช สัังข์์เพ็็ชร
คุุณศรััณย์์ จุุฑารััตนกุุล
คุุณศรััณย์์ อัังกููรวรััญญูู
คุุณศศิิธร ศรีีประเสริิฐ

คุุณศัันสนีีย์์ มัันจัันดา
คุุณศิิริยุิ พุ า ศรีีสุุวรรณ
คุุณศุุภลัักษณ์์ ตงสิิริิ
คุุณศุุภานััน แววสุุวรรณ
คุุณสกาวทิิพย์์ กิิจสกุุล
คุุณสดุุดีี ชลิิตเรืืองกุุล
คุุณสนอง วิิริยิ ะอาภาพงศ์์
คุุณสมศัักดิ์์� คุุปตเมธีี
คุุณสมศัักดิ์์� บุุญช่่วยเรืืองชััย
คุุณสรชััย ตัันตโยทััย
คุุณสัันทััด เจิิดจรรยาพงศ์์
คุุณสััมพัันธ์์ ลอเสรีีวานิิช
คุุณสาโรจน์์ สุุวรรณธาราเรืือง
คุุณสิิทธิภิ าส โอภาสสถาวร
คุุณสิิริภัิ ทั ร สุุมนาพัันธุ์์�
คุุณสุุขสัันต์์ โตเจริิญวิิวัฒ
ั น์์
คุุณสุุขุมุ าล หงษ์์สกุุล
คุุณสุุชาดา ทางสััมฤทธิ์์�ผล
คุุณสุุดชฎา แจ่่มจัันทร์์
คุุณสุุดา นิิลวรสกุุล
คุุณสุุดารััตน์์ วััลลีีภานุุวัฒ
ั น์์
คุุณสุุทธาวััลย์์ อ่่อนน้้อม
คุุณสุุทธิเิ กีียรติิ ธีีรภััทรเวช
คุุณสุุทธิรัิ กั ษ์์ เสถียี รภาพอยุุทธ์์
คุุณสุุทธิสิ า บุุษยานนท์์
คุุณสุุทิศิ า พุ่่�มประดล
คุุณสุุธรรม แก้้วสม
คุุณสุุธัมั มา ศุุภสิิทธิ์์ธำ� �ำ รง
คุุณสุุธินีีย์
ิ ์ พนาโรจน์์วงศ์์
คุุณสุุนิสิ า ศิิวโรรสกุุล
คุุณสุุปราณีี ยาเลิิศ
คุุณสุุพล รััตนไกวััล
คุุณสุุพิชิ ชา ภู่่�ระย้้า
คุุณสุุพิชิ ชา แสงโชติิ
คุุณสุุภาพร แก้้วฉีีด
คุุณสุุภาพร ตั้้ง� วััฒนาพรชััย
คุุณสุุมาณีี กิิจบุุญชััย
คุุณสุุมาลย์์ พานิิชภัักดิ์์�
คุุณสุุรเดช บุุณยวััฒน
คุุณสุุรวุุฒิิ ตุุงคะรัักษ์์
คุุณสุุรสา ปรมาธนนท์์
คุุณสุุรัชั นิิศ อุุดมศัักดิ์์�
คุุณสุุราช เซทีี
คุุณสุุรารัักษ์์ น้้อยไร่่ภูมิู ิ
คุุณสุุริยิ า สาตราภััย
คุุณสุุริเิ ยศ ชมภูู
คุุณสุุวรรณา เชาวะวนิิชย์์
คุุณสุุวิชิ ญา ประมวญรััตน
คุุณสูู ลุุยวิิกกััย
คุุณเสนธิิป ศรีีไพพรรณ
คุุณแสงจัันทร์์ หมั่่น� ทองหลาง
คุุณแสงเดืือน เสาะสููงเนิิน
คุุณหทััยกาญจน์์ ยอดต่่อ
คุุณอดิิศักั ดิ์์� สุุดสาว
คุุณอนงค์์พร มโนพิิเชฐวััฒนา
คุุณอนุุชิติ น้้อยประเสริิฐ
คุุณอภิิรัฎฐ์
ั ์ ชีีพเป็็นสุุข
คุุณอภิิวันั ท์์ บากบั่่�น
คุุณอภิิวิชิ ญ์์ เหลืืองโศภณ
คุุณอมรรััตน์์ มหาภาสกร
คุุณอรชร เที่่ย� งแช่่ม
คุุณอรชุุมา ชมเดช
คุุณอรทััย แสงนริินทร์์
คุุณอรนารีี เอี่่ย� มอิิทธิพิ ล
คุุณอรปวีีย์์ สีีทอง
คุุณอรพิิน ใจหลััก
คุุณอรรถพล ณ บางช้้าง
คุุณอรวรรณ ณ นคร

คุุณอรสา ศรีีตรััยรัักษ์์
คุุณอรสา ศรีีตรััยรัักษ์์
คุุณอรััญญา ลืือประดิิษฐ์์
คุุณอรุุณีี อรรคบุุตร
คุุณอวยพร อำำ�พันั ธ์์
คุุณอ๋๋อยจี่่� แซ่่หว่่อง
คุุณอัังสนา ชีีรานนท์์
คุุณอััจฉรา งามวรโรจน์์สกุุล
คุุณอััจฉรา ตัันติิเฉลิิม
คุุณอััจรีี สัังข์์วรรณะ
คุุณอััมพวััน จิิตประสาร
คุุณอานนท์์ ขัันคำำ�
คุุณอาพััชรีีย์์ พลอยสมบููรณ์์
คุุณอารีีย์์ เพชรบุุตร
คุุณอารีีรััตน์์ ธีีระศรีีสมบััติิ
คุุณอำำ�นวย พััสดร
คุุณอำำ�นวยสิินธุ์์� พุุกรัักษา
คุุณอำำ�ไพพงษ์์ ทวีีธััญลัักษณ์์
คุุณอิินทิิรา กตััญญุุตานนท์์
คุุณอิินทิิรา ไหมทอง
คุุณอุุกฤษ กลั่่น� แก้้ว
คุุณอุุดม ลีีลาอุุดม
คุุณเอกชััย ใจงาม
คุุณเอกวััล ลืือพร้้อมชััย
คุุณเอื้้อ� อารีี ออฤดีี
Khun Ananya Somsaard
Khun Chalermsak Linsing
Khun Chayanit Waltman
Khun Chun - Ting Wu
Khun GRACE POWWARYNN
Khun Ingon Kaittinarueprakran
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Khun Jeeranan Miller
Khun Keiko Hori
Khun Lwan Po
Khun Mattika Pasfamwan
Khun Michael Gaida
Khun Mukthida Boonsongkoal
Khun NICHANAN SUKSAMRAN
Khun Panchalee Satpanich
Khun Pongsawat Patteneesirimongkol
Khun Powakon Theerakarn
Khun Rapeepun Lertwutt
Khun Sineenat Ketbumrung
Khun Supannee Saennarong
Khun Surapa Thunyajarern
Khun Thammanoon Jitnamsup
Khun Yosita Kaewboonyakorn
Khun Yutthapoom Sriwan
Mr. Saw khin naing
บริิษัทั กิิจการดีี จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั ค.คน จำำ�กัดั
บริิษัทั ครึ่ง่� เก้้า จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั คีีพส์์ แอนด์์ โค จำำ�กัดั
บริิษัทั โคคา-โคล่่า
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั
บริิษัทั เจนเนอรััล ทรานสมิิสชั่่น�
เน็็ทเวิิร์ค์ จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั เชีียร์์ค็อ็ กเทล จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั ซ๊๊อกเก็็ต ไนน์์ จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั ซััน แพคเกจจิ้้�ง (2010)
จำำ�กัดั

บริิษัทั ซีีค แอนด์์ พีีค จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั ซุุปเปอร์์โซนิิค จำำ�กัดั
บริิษัทั ซููเปอร์์จิ๋๋ว� จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั แดพเพอร์์ เจ็็นเนอรััล
อะแพเร็็ล จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั นานดีีอิินเตอร์์เทรด จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั บรัันช์์ไทม์์ จำำ�กัดั
(สาขาที่่� 00001)
บริิษัทั บริิทาเนีีย จำำ�กัดั
บริิษัทั บีีแมเนจเม้้นท์์โค้้ช จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั บีีเอ็็นเค ไลฟ์์สไตล์์สตููดิโิ อ
จำำ�กัดั (สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั พรรณพััฒน์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กัดั
บริิษัทั พรีีเมีียร์์ เทคโนโลยีีจำำ�กัดั
(มหาชน)
บริิษัทั พรีีเมีียร์์ ฟิิชชั่่น� แคปปิิตอล
จำำ�กัดั (สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั เพรส ควอลิิตี้้� จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั ฟ้้าคะนอง จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั มิิลล์์คอน สตีีล จำำ�กัดั (มหาชน)
บริิษัทั วอร่่า พลััส (ประเทศไทย)
จำำ�กัดั
บริิษัทั สไปซี่่น� านา จำำ�กัดั
(สาขา 00002)
บริิษัทั เสรีี พร็็อพเพอร์์ตี้้ส์� ์ โฮลดิ้้ง�
จำำ�กัดั สำำ�นักั งานใหญ่่
บริิษัทั หลัักทรััพย์์ เครดิิต สวิิส
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั เอ เอ็็กซ์์ ดีี จำำ�กัดั
(สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชีียล สตีีล
จำำ�กัดั
บริิษัทั โอมาร์์ เพนาร์์ เมเนจเมนท์์
จำำ�กัดั (สำำ�นักั งานใหญ่่)
บริิษัทั ไอสยาม โฮลดิ้้ง� จำำ�กัดั
บริิษัทั ไฮคิิวผลิติ ภััณฑ์์อาหาร จำำ�กัดั
บริิษัทั Soi 15 co.,ltd
โรงพยาบาลสััตว์์แก้้วกาญจน์์ จำำ�กัดั
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั ไทยวิิวัฒ
ั น์์สุขุ ภััณฑ์์
กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร
คณะครุุศาสตร์์ จุุฬาฯ
(รร.สาธิิตจุุฬาฯ ฝ่่ายมััธยม)
คริิสตจัักรแห่่งพระบััญชา
ผู้้�ซื้้อ� /ผู้้�ปันั ร้้านปัันกััน
โดย มููลนิิธิยุิ วพั
ุ ฒ
ั น์์
ภาควิิชาโอษฐวิิทยา
คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
มููลนิิธิเิ พื่่อ� “คนไทย”
สหกรณ์์ออมทรััพย์์
กลุ่่�มบริิษัทั พรีีเมีียร์์ จำำ�กัดั
EASTMAN FOUNDATION
EU Chula รุ่่�นปีี 2000

นักเรียนทุน
ที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3

เอกสารที่นองตองสงกลับมาใหมูลนิธิฯ
เพื่อการรับทุนเรียนตอในชั้น ม.4 หรือ ทวิศึกษา หรือ ปวช.1
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ปวช.1 - ปวช.3 ยังได้รับทุนต่อ

