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	 สวัสดีปี	 2564	 นะคะ...พี�ขออวยุพรให้น้องๆ	 แล็ะครอบครัวมีความสุข 
มีสุขภาพร่างกายุแข็งแรง	 มีก�าลั็งกายุแล็ะก�าลั็งใจฟัันฝึ่าอุปสรรคเพ่�อพาตัวเองไปสู ่
ความส�าเร็จอยุ่างทีี่�น้องต้ังใจไว้	 แล็ะขอให้รู้ว่าพี�ๆ	 มูล็นิธิยุุวพัฒน์ทุี่กคนเป็นก�าลั็งใจ 
ให้เสมอค่ะ

	 ส�าหรับยุุวพัฒน์สารฉบับน้ี	เราคุยุกันเร่�อง “หััดปฏิิเสธให้ัเป็น”	เพราะทุี่กวันน้ี 
สังคมเปลี็�ยุนแปล็งรวดเร็วมาก	 มีสิ�งชักชวนวัยุรุ่นให้ไปสู่หนที่างทีี่�ไม่เหมาะสมหล็ายุอยุ่าง 
เช่น	สิ�งเสพติด	การพนันออนไล็น์	การฝึึกกล็้าปฏิเสธจึงมีความส�าคัญอยุ่างมากในการ 
ทีี่�น้องจะใช้ปกป้อง	แล็ะดูแล็ตัวเอง	การปฏิเสธเป็นสิที่ธิ์ทีี่�ทุี่กคนสามารถที่�าได้แล็ะ 
ไม่ได้หมายุถึงเราเป็นคนก้าวร้าว	หากเราแสดงออกด้วยุความเคารพแล็ะให้เกียุรติ

	 พี�อยุากให้น้องทุี่กคนฝึึกตัวเองให้มีความกล้็าน้ีนะคะ	เพราะการทีี่�เรารู้จักปฏิเสธ 
คนอ่�นไม่ใช่แค่การปกป้องสิที่ธ์ิของเราเพียุงอยุ่างเดียุว	แต่ช่วยุสั�งสมความรู้สึกภาคภูมิใจ 
ความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเรา	 ซึ�งจะช่วยุพาน้องๆ	 ไปสู่ความส�าเร็จ	 เติบโตเป็นผู้ใหญ ่
ทีี่�มีความสุข	แล็ะตระหนักรู้เสมอว่าสิ�งใดเป็นสิ�งดี	สิ�งใดเป็นสิ�งทีี่�จะฉุดร้ังให้เราตกไปอยุู่
ในวังวนของความทุี่กข์

	 ขอให้ปีน้ีเป็นปีทีี่�น้องๆ	 ทุี่กคนเริ�มพัฒนาตัวเองในแต่ล็ะด้านนะคะ	 พี�ทุี่กคน 
เอาใจช่วยุค่ะ

พี�ๆ 	มลู็นธิยุิุวพฒัน์
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก

5

วาดภาพโดย



ตอน : ถึึงมีีทางเลืือกอื�นอีกเป็็นร้้อยแต่ก็เลืือกทางที�ใช่่อย่่ดีี
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ครอบครัวยุวพัฒน์
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	 นกน้อยบิินกลัับิรััง	เป็็นสััญญาณสิั�นไป็อีกหน่�งวััน	สัองแม่่ลูักช่่วัยกันล้ัางถ้้วัยช่าม่	แลัะทำำาควัาม่สัะอาด

ม่อเตอร์ัไซค์พ่่วังข้้าง	เคร่ั�องม่่อเลีั�ยงชี่พ่ข้องครัอบิครััวัหนูยิ�ม่แลัะแม่่แย้ม่

แม่่แย้ม่	:			 ยิ�ม่วัันนี�เป็็นยังไงบ้ิาง	?

หนูยิ�ม่	:		 	 ก็ดีค่ะ	(ตอบิกลัับิแบิบิส่ัง	ๆ	เพ่รัาะในหัวัตอนนี�กำาลัังคิดถ่้งเร่ั�องเม่่�อช่่วังกลัางวััน
	 	 ตอนทีำ�พี่�จากมู่ลันิธิิยุวัพั่ฒน์โทำรัม่าช่วันคุยเร่ั�องการัเรีัยนต่อในรัะดับิชั่�นม่.ป็ลัาย)

แม่่แย้ม่	:			 แล้ัวัวัันนี�มี่การับ้ิานไหม่	?	(แม่่แย้ม่พ่ยายาม่ช่วันคุย	เพ่รัาะสัังเกตว่ัาวัันนี�ลูักสัาวัเงียบิผิิดป็กติ)

หนูยิ�ม่	:		 	 ไม่่มี่ค่ะ

แม่่แย้ม่	:			 เป็็นอะไรั	ทำำาไม่ไม่่พู่ดไม่่จา	ทำะเลัาะกับิเพ่่�อนทีำ�โรังเรีัยนม่าเหรัอ	?

หนูยิ�ม่	:		 	 เป็ล่ัาแม่่	หนูมี่เร่ั�องทีำ�ต้องคิดเยอะม่ากบิอกไป็แม่่ก็ไม่่เข้้าใจหรัอก		 	
	 	 (ยิ�ม่พู่ดออกไป็โดยไม่่ทัำนได้คิด)

แม่่แย้ม่	:			 ...

หนูยิ�ม่	:		 	 หนูข้อโทำษค่ะ	หนูไม่่ทัำนได้คิดตอนทีำ�พู่ดออกไป็	ค่อ....เม่่�อช่่วังกลัางวัันพี่�จากมู่ลันิธิิยุวัพั่ฒน์
	 	 โทำรัม่าถ้าม่ว่ัาหนูจะเรีัยนต่ออะไรัหลัังจากทีำ�จบิม่.3	ค่ะ

แม่่แย้ม่	:			 แล้ัวัยิ�ม่จะเรีัยนอะไรัต่อล่ัะ	?

หนูยิ�ม่	:		 	 ตอนนั�นหนูยังตอบิไม่่ได้	พี่�เข้าก็เลัยนัดเวัลัาคุยอีกครัั�งสััป็ดาห์หน้า	แม่่คะบิางครัั�งหนูก็
	 	 เหม่่อนจะมี่คำาตอบิกับิตัวัเองว่ัาอยากเรีัยนต่ออะไรั	แต่บิางครัั�งก็ลัังเลัว่ัาเล่ัอกไป็แล้ัวัมั่นจะ		
	 	 ‘ใช่่’	กับิตัวัหนูไหม่

แม่่แย้ม่	:			 ก็ถ้้าการัเล่ัอกสิั�งทีำ�	‘ใช่่’	มั่นยาก	ก็ลัองตัดสิั�งทีำ�	‘ไม่่ใช่่’	ออกไป็สิั	ลัองเขี้ยนสิั�งทีำ�คิดว่ัาใช่่ทัำ�งหม่ด 
	 	 แล้ัวัค่อยตัดทีำลัะอย่างทีำ�ไม่่ใช่่ออกไป็

หนูยิ�ม่	:		 	 แม่่!!!	ทำำาไม่หนูคิดไม่่ได้เหม่่อนแม่่

แม่่แย้ม่	:			 แหม่		ถ่้งฉัันจะเรีัยนจบิแค่ม่.3		ฉัันก็เคยมี่สิั�งทีำ�ต้องเล่ัอกเยอะๆ		ม่าก่อนนะ

	 	 เช่่น	ตอนเล่ัอกพ่่อแกม่าแต่งงานด้วัยไง	

	 ทัำ�งคู่ต่างพ่ากันหัวัเรัาะออกม่า	ท่ำาม่กลัางแสังตะวัันทีำ�ลัาลัับิข้อบิฟ้้าไป็

ภาพ่	:	เอ๋จัง					เร่ั�อง	:	ทำานตาวััน
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	 สวััสดีีค่่ะน้้องๆ	ค่อลััมน้์เค่ล็ัดีลัับการเรียน้ฉบับนี้�	

พีี่�ลูักชุุบมีแน้วัคิ่ดีดีีๆ	 เกี�ยวักับ	 “ค่วัามสำาเร็จ”	 มาฝากค่่ะ	

น้้องๆ	สามารถน้ำาไปปรับใชุ้กับการเรียน้แลัะการทำำางาน้ไดี้ 

น้ะค่ะ	 ลัองอ่าน้ดูีแลั้วัมีค่วัามคิ่ดีเห็็น้วั่าอย่างไรแชุร์มาให็้ 

พีี่�ลูักชุุบทำราบไดี้ทุำกชุ่องทำางใน้การติิดีติ่อมูลันิ้ธิิค่่ะ	

เราทุุกคนเป็็นเจ้้าของความสำำาเร็จ้ได้้ เม่�อ.....

ถ้าเราอยากเปลีั�ยน้ตัิวัเองให็้เป็น้ค่น้ทีำ�ดีีกวั่าเดิีม 

เป็น้ค่น้ทีำ�ประสบค่วัามสำาเร็จ	 แลัะมีค่วัามสุข	 ให้็เรา 

เป็ล่ี่�ยนทุ่�พฤติิกรรม นั้�น้คื่อ	ลี่งม่อทุำา มากกว่า 

น่�งคิด้เฉยๆ

ฝึกให็้ค่ะแน้น้พี่ฤติิกรรมทีำ�เราทำำาใน้แติ่ลัะวััน้	 เชุ่น้	 

พี่ฤติิกรรมอะไรทีำ�ทำำาแล้ัวัรู้สึก	“ฟิิน้”	“เราชุอบตัิวัเอง 

แบบนี้�จังเลัย”	 	 ห็รือพี่ฤติิกรรมทีำ�ทำำาแล้ัวัพี่าเราไปสู่ 

ค่วัามสำาเร็จใน้เรื�องเล็ักๆ	 น้้อยๆ	 ใน้แติ่ลัะวััน้ให็ ้

10	 ค่ะแน้น้	 สิ�งนี้�จะชุ่วัยให็้เราค่้น้พี่บค่วัามชุอบ	

ค่วัามถนั้ดีของเรามากขึ�น้

ห็าคุ่ณค่่าใน้ตัิวัเองให้็เจอ	 โดียห็มั�น้ถามตัิวัเองเสมอ 

ว่ัา	“สิำ�งทุ่�เราอยากทุำาให้้สำำาเร็จ้ค่ออะไร? เราทุำาอะไร 

แล้ี่วคนทุ่�เราร่ก (คนทุ่�เราร่ก ไม่ได้้ห้มายถึึงแฟน 

อย่างเด่้ยวนะจ๊้ะ) ยิ�มให้้เรา?”	 สิ�งนั้�น้แห็ลัะทีำ�เป็น้ 

คุ่ณค่่าใน้ตัิวัเรา	

ห็ากเจอคุ่ณค่่าใน้ตัิวัเองแล้ัวั	ต่ิอยอดีไปให้็เจอเป้าห็มาย 

ใน้ชีุวิัติ		เชุ่น้	

คุณค่าในต่ิวเรา							คื่อเราชุอบดูีแลัค่น้ใน้ค่รอบค่รัวัเสมอ

เป้็าห้มาย คื่อ	การเรียน้ให้็มีวุัฒิิการศึึกษา	เพืี่�อจะได้ี 

มีงาน้ทีำ�มั�น้ค่งใน้อน้าค่ติ

รู้คุ่ณค่่าใน้ตัิวัเองอย่างเดีียวัไม่ได้ี	ต้ิองแปลังคุ่ณค่่านั้�น้

ให้็เป็น้เป้็าห้มายทุ่�ด่้ ค่อม่ความทุ้าทุาย      ไม่ง่ายแต่ิก็ 

ไม่ยากเกินทุ่�ต่ิวเราจ้ะทุำาได้้ แลี่ะไม่ควรต่ิ�งเป้็าห้มาย 

ทุ่�เป็็นลี่บ 

เชุ่น้		เราจะลี่ด้เวลี่าเล่ัน้มือถือลังวััน้ลัะ	1	ชัุ�วัโมง				

							เปลีั�ยน้เป็น้

							เราจะเพิ�มเวลี่าอ่าน้ห็นั้งสือวััน้ลัะ	1	ชัุ�วัโมง	

								*ถ้าเป้าห็มาย	คื่อ ลี่ด้เวลี่า	จะทำำาให้็รู้สึกไม่อยากทำำา

ไม่ตัิดีสิน้ใจ	 ทุำา ห้ร่อ ไม่ทุำา	 ติามแผน้ทีำ�วัางไว้ั	

โดียใชุ้อารมณ์เป็น้ตัิวัตัิดีสิน้	

เชุ่น้	วััน้นี้�อารมณ์ไม่ดีี	ไม่อ่าน้ห็นั้งสือดีีกว่ัา	

	 เป็น้ไงค่ะพีี่�ลูักชุุบห็วัังว่ัาจะชุ่วัยให้็น้้องๆ	มั�น้ใจได้ีว่ัา 

ค่วัามสำาเร็จใน้การเรียน้แลัะการทำำางาน้เป็น้ของเราได้ีจริงๆ	น้ะค่ะ 

ทีำ�มา	:	Mission	to	The	Moon

#ไม่ต้ิองฉลัาดีกว่ัาใค่ร	เอาแค่่ฉลัาดีกว่ัาตัิวัเองก็พี่อ

เคล็็ดลั็บความสำำาเร็็จ

เคล็็ดล็ับการ็เร็ียน

1

2

3

4

5

6
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 “เกาะพยาม”  ต้ั้�งอยู่่�ท่ี่� ตั้.เกาะพยู่าม อ.เมือง จ.ระนอง อยู่่�ฝ่ั่�งที่ะเล 
อ้นดาม้น ท่ี่�ได้ร้บการขนานนามว่�าเป็็น “ม้ลด้ฟส์์เมืองไที่ยู่” เพราะนำ�าที่ะเล 
ส่์เข่ยู่ว่ส์ะอาดใส์เหมือนกระจก ล้อมรอบด้ว่ยู่ร่ส์อร์ที่ท่ี่�ต้ั้�งอยู่่�กลางที่ะเล  

 ม่เรื�องเล�าขานก้นว่�า ส์ม้ยู่ก�อนการเดนิที่างไป็ยู่ง้เกาะแห�งน่� แตั้�ละว้่น 
ม่เรือออกจากฝ่ั่�งเพ่ยู่งเท่ี่�ยู่ว่เด่ยู่ว่ ถ้้าพลาดก็ต้ั้องรอว้่นถ้้ดไป็ ในขณะท่ี่�ขากล้บ 
ต้ั้องอาศ้ัยู่การโบกเรือท่ี่�แล�นผ่�านไป็แว่ะร้บกล้บฝ่ั่�ง น้บเป็็นเกาะท่ี่�ต้ั้องใช้้คว่าม 
พยู่ายู่ามอยู่�างมากในการไป็-กล้บ  ช้าว่บ้านจึงเร่ยู่กเกาะน่� ว่�า “เกาะพยู่ายู่าม” 
แตั้�ในภาษาใต้ั้นิยู่มพ่ดส้์�นๆ  จึงกร�อนเส่์ยู่งเป็็น “เกาะพยู่าม” มาจนทุี่กว้่นน่�

 นอกจากเราจะได้ร่ ้จ้กส์ถ้านท่ี่�ที่�องเท่ี่�ยู่ว่ส์ว่ยู่ๆ เรามาเร่ยู่นร่ ้ 
บที่ส์นที่นาภาษาอ้งกฤษท่ี่�เอาไป็ใช้้ในช่้วิ่ตั้จริงได้ด้ว่ยู่ด่กว่�า 

A :   “ How can I get to Koh Payam?”  

       (ฉ้ันจะข้ามไป็ยู่้งเกาะพยู่ามได้อยู่�างไร)

B :   “ You can get to Koh Payam by speedboat.” 

       (คุณส์ามารถ้น้�งเรืือเร็ืวข้ามไป็เกาะพยู่าม)

เที่ยวสนุกฝึกภาษาอังกฤษ

  เกาะพยาม – มัลดีีฟส์เมืองไทย 
–

A :    “How long does it take?”  

        (ใช้้เว่ลานานแค�ไหนท่ี่�จะไป็ถึ้ง)

B :    “It takes  around 45  minutes” (ป็ระมาณ 45 นาท่ี่)

      และหากน้องๆ ไป็ถึ้งเกาะพยู่ามแล้ว่ อยู่ากถ้ามเพื�อนๆ 

        ว่�า “เล�นนำ�าก้นไหม” ส์ามารถ้พ่ดได้ว่�า……

A :    Are you going to swim? (จะเล�นนำ�าก้นไหม)

B :    Sure, Let’s go! (ได้...ไป็ก้นเลยู่)    

 เป็็นอยู่�างไรก้นบ้างคะ พอจะพ่ดก้นได้หรือเป็ล�าเอ�ยู่  ใครได้ลอง 
ฝั่ึกพ่ดภาษาอ้งกฤษในช่้วิ่ตั้ป็ระจำาว้่น เข่ยู่นจดหมายู่หรือส์�งข้อคว่าม 
มาเล�าให้พ่�ๆ อ�านก้นที่าง inbox Facebook ม่ลนิธิิยูุ่ว่พ้ฒน์ได้นะ หรือ 
ถ้้าอยู่ากร้่เก่�ยู่ว่ก้บภาษาอ้งกฤษก็ส์�งคำาถ้ามมาได้ค�ะ  

ท่ี่�มา 

https://mgronline.com/, https://www.thailandblog.nl/ 

https://thai.tourismthailand.org/



จดหมายจากน้องฐิตาภรณ์  ศรีบุญยอด  จ.กาญจนบุรี
น้้องฐิิตาภรณ์์เขีียน้มาเล่่าเร่�องการเรียน้ปวช.1 ว่าเป็น้การเริ�มต้น้ช้�น้เรียน้ใน้สถาน้ศึึกษา 

แห่่งให่ม่ ซึ่ึ�งท้ั้�งครูแล่ะเพ่ื่�อน้ต่างเป็น้คน้ให่ม่ แน้่น้อน้ว่าเราต้องปร้บต้วให่้เขี้าก้บสภาพื่ 

แวดล่้อมขีองทีั้�น้้�น้ ซึ่ึ�งเป็น้ความทั้้าทั้าย ว่าเราจะปร้บต้วเขี้าก้บสิ�งให่ม่ได้ดีแค่ไห่น้ 

แต่เช่�อเถอะว่า ไม่ใช่เร่�องยากเล่ยค่ะ แค่ใช้ความจริงใจ เปิดร้บสิ�งทีั้�ไม่ค้้น้เคย แล่ะ 

เขี้าใจใน้ความแตกต่างว่าท้ั้กคน้บน้โล่กนี้�ไม่มีใครเห่ม่อน้ก้น้เล่ย...เทั้่านี้�มิตรภาพื่ดีๆ  

ประสบการณ์์ดีๆ ก็จะเกิดขีึ�น้เม่�อเราเรียน้รู้ทีั้�จะปร้บต้วค่ะ...พีื่�ๆ มูล่นิ้ธิิเป็น้กำาล้่งใจให่้ 

น้ะคะ :D  

จดหมายจากเพื่อน
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 สว้สดีค่ะน้้องๆ....ฤดูห่น้าวผ่่าน้ไปแล่้วน้ะคะ พีื่�อ่าน้ 

จดห่มายขีองน้้องบางคน้เขีียน้มาเล่่าว่าช่วงห่น้้าห่น้าวทีั้�บ้าน้อากาศึ 

เยน็้มาก อยากต่�น้เช้ามาร้บล่มเยน็้ๆ แต่ช่วงกล่างว้น้นี้�สิคะ ร้อน้มากๆ 

น้้องๆ ดูแล่ส้ขีภาพื่ด้วยน้ะคะ เรามาอ่าน้จดห่มายก้น้ดีกว่า  

จดหมายจากน้องธันยบูรณ์  จีนจันทร์ จ.ชัยนาท
น้้องธ้ิน้ยบูรณ์์เล่่าว่าชอบเรียน้วิชาภาษาไทั้ยมาก ส่วน้วิชาทีั้�ไม่ถน้้ด 

ค่อภาษาอ้งกฤษ แต่ก็จะพื่ยายามต้�งใจเรียน้วิชานี้�ให่้ดีทีั้�ส้ด... 

ได้อ่าน้ขี้อความนี้�แล่้วช่�น้ใจมากเล่ยค่ะ น้้องรู้ว่าต้วเองชอบอะไร 

ทั้ำาอะไรได้ดี แล่ะอะไรทีั้�เราย้งต้องพ้ื่ฒน้าให่้ดีขีึ�น้ เร่�องทีั้�เราไม่เก่ง 

สามารถพ้ื่ฒน้าให่้ดีขีึ�น้ได้ด้วยการไม่ห่ย้ดทีั้�จะเรียน้รู้ ฝึึกฝึน้ 

แล่ะพ้ื่ฒน้าสิ�งน้้�น้ให่้เต็มทีั้� ว้น้ห่น้ึ�งน้้องอาจจะพื่บว่าเราก็เก่งภาษา 

อ้งกฤษได้เห่ม่อน้ก้น้ แม้อาจจะไม่ได้ดีทีั้�ส้ด แต่ก็ดีกว่าเทั้อม 

ทีั้�แล่้วๆ มา พื่ยายามเขี้าน้ะคะ พีื่�ๆ มูล่นิ้ธิิเอาใจช่วยแล่ะเป็น้ 

กำาล้่งใจให้่ :D 
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Line

นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook 

กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

มีีเร่ื่�องอยากปรึื่กษาโทรื่ศััพท์หา

พี�ๆ มีูลนิิธิิยุวพัฒนิ์ ได้้ที�

02 - 301 - 1093

093 - 332 - 8108

093 - 124 - 9749

จดหมายจากน้้องกาญจน้า โคตรพรม 
จ.มุกดาหาร 
จากจดหมายของน้องกาญจนา ทำาให้พี�ได้เห็นว่าน้องมีการ 

วางแผนอนาคตที�ดีมากนะคะ รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยาก 

เรียนอะไร เพ่�อจะได้ทำางานที�ตัวเองฝัันไว้ ต่อจากนี�ก็แค่ลงม่อ 

ทำาทุกอย่างให้เต็มที�ที�สุุด หากเราตั�งใจเต็มที�แล้วก็ไม่มีอะไร 

ต้องเสีุยใจภายหลังค่ะ มูลนิธิสุ่งใจเชียร์ให้น้องสุอบเข้าเทคนิค 

การแพทย์หร่อครูคณิิตศาสุตร์อย่างที�หวังนะคะ...:D 

จดหมายจากน้้องโชติกา สุุขประเสุริฐ จ.สิุงห์บุุรี 
น้องโชติกาเล่าว่ามีโอกาสุเข้าค่ายภาษาญี�ปุุ่�นกับวิทยาลัย ได้รู้จักเพ่�อนใหม่ 

ทั�งสุนุกและได้ความรู้ วันที�น้องยังเป็ุ่นวัยรุ่นอะไรที�ทำาแล้วสุามารถช่วยพัฒนา 

ตัวเองให้มีความสุามารถหร่อได้เปิุ่ดปุ่ระสุบการณ์ิใหม่ๆ พี�อยากให้ทำาสิุ�งนั�นนะคะ 

เพราะนั�นค่อปุ่ระสุบการณิ์ที�จะช่วยให้เรารู้ความต้องการของตัวเองมากข้�น 

วัยรุ่นเป็ุ่นวัยของการค้นหา ถ้าน้องลองทำาอะไรใหม่ๆ บ่อยๆ น้องจะเติบโตไปุ่

เปุ่็นผู้ใหญ่ที�ไม่หยุดที�จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ซึ่้�งเปุ่็นคุณิสุมบัติที�ทุกอาชีพ 

ต้องการ...พี�ๆ มูลนิธิเป็ุ่นกำาลังใจให้ค่ะ :D 



ทำ�ม�ห�กินอยู่ถิ่นบ้�นเร�
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	 บ้้าน	 คืือท่ี่�ท่ี่�เราอยู่่�แล้้วสามารถเติิบ้โติได้้	 สร้างอนาคืติท่ี่�ด่้ให้้เราได้้แล้ะที่ำาให้้เรา 

ร้่สึกภู่มิใจ	ยู่วุพััฒน์สารฉบั้บ้น่�จะชวนน้องๆ	มาที่ำาคืวามร้่จักกับ้พ่ี่�มะเหม่�ยว นััฐยา อุุสายพัี่นัธ์์ 

พ่ั�สาวคืนเก�งจากฟากฝ่ั่�งที่ะเล้ชุมพัร	ท่ี่�ห้อบ้เป้้าห้มายู่ร�วมกับ้น้องสาวในการสร้างผลิ้ติภัูณฑ์์			

ของตัิวเอง	 โด้ยู่ห้ยู่ิบ้เอาของด่้ในท้ี่องถิ�นบ้้านเกิด้อยู่�าง	 “ป้ล้าท่ี่”	 มาสร้างเป็้นเรื�องราวเมน่	

“ป้ล้าท่ี่ต้ิมห้วาน”	ท่ี่�สามารถฉ่กซองพัร้อมที่านได้้ทัี่นท่ี่								พัลิ้กฟ้�นอาห้ารเมน่โบ้ราณให้้กล้บั้มา 

เป็้นท่ี่�ร้่จักคื�ะ

ปลาทูต้มหวาน
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สิ่่�งท่ี่�เรารักมัักอยู่่�ใกล้้ตััว 

	 “ปลาทููต้้มหวาน”	คืือสิินค้ืาทู่�เกิิดจากิกิารหยิบิเอาสิิ�งใกิล้ตั้วมาเป็น 

จุดเริ�มต้้น พ่ี่�คิืดว่ากิารทู่�เราได้ทูำาในสิิ�งทู่�เรารักิมันเป็นพี่ลังให้เราฟัันฝ่่าอุปสิรรคื 

ทุูกิอย่ิางและอยิากิจะพัี่ฒนาสิิ�งทู่�เราทูำาอยิูใ่ห้ด่ข้ึ้�นต้ลอดเวลา	บางทู่สิิ�งทู่�เรารักิ 

ก็ิคืือสิิ�งทู่�เราคุื้นชิินเพ่ี่ยิงแต้่เราละเลยิและมองขึ้้าม	 มัวใชิ้เวลาหาสิิ�งไกิลตั้ว 

พ่ี่�คุ้ืนเคืยิกัิบภาพี่ทู้องทูะเล	 เรือประมง	 มาตั้�งแต่้เด็กิเพี่ราะทู่�บ้านทูำาแพี่ปลา 

ตั้�งแต่้รุ่นคุืณย่ิา	 วัยิเด็กิเรารู้ส้ิกิว่าบ้านเราชินบทูจัง	 ไม่น่าอยิูเ่ลยิ	 จนเมื�อได้ 

ใชิ้ช่ิวิต้อยิู่ในทู่�ศิิวิไลซ์์กิว่าจ้งรู้ว่าเรามองขึ้้ามสิิ�งใกิล้ตั้วหลายิอยิ่างไป	 วันทู่� 

เร่ยินจบป.โทูด้านกิารต้ลาดแล้วกิลับมาอยิู่ชุิมพี่ร	พ่ี่�กัิบน้องสิาวอยิากิสิร้าง 

สิินคื้าเป็นขึ้องตั้วเอง	 แต้่ก็ิไม่รู้ว่าสิินคื้าตั้วนั�นจะเป็นอะไร	 แฟัชัิ�นหรือ??	 

ดูต้ลาดน่าจะด่นะ	 แต้่ก็ิยิังไม่ใชิ่	 จนวันหน้�งเห็นคุืณป้าทูำาปลาทููต้้มหวาน 

ด้วยิคืวามพิี่ถ่ีพิี่ถัีนทุูกิขัึ้�นต้อน	เรารู้สิ้กิได้ว่าสิิ�งนั�นคืือ	passion	(กิารม่ใจรักิ 

ในอะไรบางอยิ่าง)	ขึ้องคุืณป้า	แล้วทูำาไมเราไม่เอา	passion	น่�มาต่้อยิอดล่ะ 

ในเมื�อเราม่คืวามพี่ร้อมในกิารทูำาสิิ�งน่�อยิู่แล้ว			

เม่ั�อจะเร่�มัต้ัน ส่ิ่�งสิ่ำาคััญค่ัอการให้้โอกาสิ่ตััวเองล้องที่ำา

 คืนใกิล้ตั้วไม่ม่ใคืรคิืดว่าปลาทููต้้มหวานจะกิลายิเป็นสิินค้ืาได้	 ม่เส่ิยิง 

สิะทู้อนด้านลบมากิมายิในวันทู่�เราเริ�มต้้นซ์้�งเป็นเรื�องปกิติ้ทู่�คืนอื�นจะคิืดว่า 

เราไม่น่าจะทูำาสิำาเร็จ	 เพี่ราะเขึ้าไม่เห็นภาพี่ทู่�เราวาดไว้เทู่านั�นเอง	 เราก็ิแค่ื 

ยิังไม่ต้้องเชืิ�อเขึ้าว่ามันทูำาไม่ได้แต้่เราจะให้โอกิาสิตั้วเองได้ทูดลองทูำากิ่อน 

เพืี่�อพิี่สูิจน์ว่าได้หรือไม่	กิระทัู�งวันทู่�ผลจากิกิารทูำาเกิิดเป็นรูปเป็นร่าง	เขึ้ามอง 

เห็นว่าเรากิำาลังทูำาอะไร	 วันนั�นแหละ	 คืือวันทู่�เรากัิบเขึ้ามองเห็นภาพี่ๆ 

เด่ยิวกัิน	 และเขึ้าจะเขึ้้าใจภาพี่ทู่�เราวาดไว้	 แตั�ถ้้าเราไมั�ล้งม่ัอที่ำา เขาก็จะ 

ไมั�ม่ัวันเห็้นภาพของเรา เส่ิ่ยู่งสิ่ะท้ี่อนด้้านล้บว�าที่ำาไมั�ได้้ก็คังเป็็นคัวามัจร่ง 

ถ้้าเราให้้โอกาสิ่คันอ่�นได้้ เราก็ต้ัองให้้โอกาสิ่ตััวเองได้้เช่�นกัน  

	 ถ้ีาตั้�งใจจะสิร้างสิินค้ืาขึ้องตั้วเองข้ึ้�นมาสัิกิอยิ่าง	 ขึ้อให้เริ�มจากิสิิ�งทู่� 

ทูำาได้ก่ิอน	เริ�มทูำาในสิิ�งทู่�ง่ายิทู่�สุิด	ไม่ต้้องลงทุูนเยิอะ	ต้อบโจทูยิ์ให้ได้ว่ากิลุ่ม 

ลูกิคื้าคืือใคืร	 เราจะขึ้ายิอยิ่างไร	 ศิ้กิษากิารทูำาต้ลาดออนไลน์	 และอดทูน 

ทู่�จะทูำาต้่อไปเพี่ราะสิินคื้าตั้วหน้�งจะติ้ดต้ลาดได้ต้้องอาศัิยิเวลา	 มองให้เห็น 

ว่าอะไรทู่�จะช่ิวยิให้สิินค้ืาขึ้องเราเติ้บโต้		

ตัล้าด้ช่อบ (เราไมั�ช่อบ) เราเห้น่�อยู่...แตั�ถ้้าเราช่อบ เราไมั�เห้น่�อยู่

	 หลักิกิารต้ลาดบอกิว่า	ถ้ีาเราขึ้ายิอะไรทู่�ต้ลาดขึ้ายิกัินเยิอะและเรา 

ก็ิยิงัหาคืวามแต้กิต่้างไม่ได้ว่าสิินค้ืาขึ้องเราต่้างจากิเจ้าอื�นหรือม่จุดเด่นอย่ิางไร 

เราจะแขึ้่งกัิบคืนขึ้ายิสิินคื้าชินิดเด่ยิวกัินอ่กิเป็นร้อยิ	 เป็นพัี่นคืน	 ซ์้�งมัน 

ยิากิมากิทู่�จะประสิบคืวามสิำาเร็จอยิ่างยิั�งยิืน	 แต้่ถี้าเราผลิต้สิินคื้าจากิคืวาม 

ชิอบและเห็นในคุืณคื่าขึ้องสิิ�งนั�น	 หาจุดเชืิ�อมระหว่างสิินคื้าขึ้องเรา 

กัิบคืวามต้้องกิารขึ้องต้ลาดให้ได้	 สิินคื้าขึ้องเราจะต้่างจากิเจ้าอื�น	 แม้ว่า 
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จะเป็็นสิินค้้าชนิดเดียวกัันก็ัตาม จากันั�นตลาดจะบอกัเราเองว่าเราต้องพััฒนา 

สิินค้้าของเราอย่างไรต่อไป็ เช่น จุดเด่นของป็ลาทููต้มหวานสูิตรคุ้ณป็้า 

คื้อกั้างนิ�มทูานได้ หนังป็ลาทููยังค้งตึงสิวยงาม เก็ับได้นาน 1 ปี็ โดย 

ไม่ต้องแช่เย็น และป็ราศจากัสิารกัันบูดหรือสิารเติมแต่ง บรรจุภััณฑ์ ์

ถููกัออกัแบบอย่างใสิ่ใจและมีรูป็แบบทีู�ไม่ซ้ำำ�ากัันในแต่ละป็ี รวมถูึงกัารใช้ 

วัสิดุเหลือใช้ในทู้องถิู�นอย่าง “ใบจากั” เป็็นวัสิดุกัันกัระแทูกัเพืั�อป็้องกััน 

ค้วามเสีิยหายขณะสิ่งให้ลูกัค้้า....นี�คื้อค้วามแตกัต่างระหว่างสิินค้้าของพีั�กัับ 

เจ้าอื�น ถ้้าผลิิตสิินค้้าเพราะตลิาดชอบเราจะเหน่�อยมาก แต่ถ้้าผลิิตสิินค้้า 

เพราะเราชอบ เราจะอยากทำำาต่อไปเร่�อยๆ เป็นค้วามย่�งย่น  

การเดินทำาง พบเจอผ้้ค้นใหม่ๆ ช่วยให้เราเติบโต

 พีั�มีโอกัาสิได้เดินทูาง ได้ใช้ชีวิตกัับค้นต่างภัาษา เห็นค้วาม 

หลากัหลายและแตกัต่างทูางวัฒนธรรม ได้พูัดคุ้ยกัับค้นใหม่ๆ นี�คื้อกัาร 

เปิ็ดโลกักัว้าง ทูำาให้กัารรับรู้บางอย่างของเราเป็ลี�ยนไป็ ทีู�เห็นได้ชัด คื้อ 

บ้านทีู�เราคิ้ดว่าไม่น่าอยู่เลย ชนบทูมากั กัลายเป็็นทีู�สิวยงามทีู�สุิดมากักัว่า 

เมืองนอกัทีู�เราคิ้ดว่าศิวิไลซ์้ำ “การอ่่านหนังสืือ่” ก็เป็็นเครื�อ่งมืือ่ท่ี่�ด่ีมืากในการ 

เปิ็ดีโลกกว้้าง อ่่านหนังสืือ่ให้เยอ่ะๆ อ่่านเรื�อ่งราว้ แนว้คิดี ป็ระสืบการณ์์ขอ่ง 

คนอ่ื�น  แรงบันดีาลใจเกิดีไดี้ดี้ว้ยการเสืพคว้ามืคิดีจากการอ่่านหรือ่พูดีคุย 

เหมือนกัารได้พูัดคุ้ยกัับชาวป็ระมง กัารได้ดูเขาทูำาอาหารพืั�นบ้าน ทูำาให้เห็น

อะไรมากัมายทีู�ซ่้ำอนอยู่ในค้วามเป็็นชนบทูทีู�เราเค้ยรู้สึิกัว่าไม่น่าอยู่เลย   

“บ้าน” ค่้อท่ำ�ท่ำ�อย่้แล้ิวเราสิามารถ้เติบโตได้ ม่อนาค้ตท่ำ�ด่ได้ แลิะทำำาให้ 

เราร้้สึิกภู้มิใจ 

 บ้านไม่ได้หมายถูึงสิถูานทีู�เกิัดเพีัยงอย่างเดียว แต่บ้านคื้อ 

ทีู�ทีู�เราอยู ่แล้วเราสิามารถูเติบโตได้ คื้อทีู�ทีู�เราสิามารถูสิร้างอนาค้ตทีู�ดี 

ให้ตัวเองได้ และทูำาให้เรารู้สึิกัภูัมิใจ กัารสิร้างงานหรือทูำางานทีู�บ้านเกิัด เด็กัๆ 

ต้องมองสิิ�งทีู�อยู่รอบตัว หันกัลับไป็ดูสิิ�งทีู�เรามองข้าม มองให้เห็นว่าสิิ�งนั�น 

คื้ออะไรและคุ้ณค่้าของสิิ�งนั�นอยู่ตรงไหน แล้วนำาคุ้ณค่้าของสิิ�งนั�นมาพััฒนา

ต่อยอด ใส่ิค้วามเป็็นตัวเราลงไป็ เพิั�มมูลค่้าของสิินค้้าด้วยเรื�องราวทีู�มาจากั 

กัารทีู�เราได้ทูำาค้วามรู้จักัสิิ�งนั�นจริงๆ  ผ่่านทุูกักัระบวนกัารลงมือทูำาตั�งแต่กัาร 

สิร้างสิินค้้ากัระทัู�งสิินค้้าของเราไป็ถึูงมือลูกัค้้าค่้ะ 

ทีู�มารูป็ภัาพั 

https://www.facebook.com/HUNGRY.hel

https://readthecloud.co/
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา



Kiwtum: 

ถ้าเกรงใจคนอื่นมากไป
จนใจเราพังเอง

ก็คงจะไม่ดี

ทำาเท่าที่ไหว
รับเท่าที่ได้

ปฏิเสธบ้างก็ได้

ไม่เป็นไรหรอกเธอ

:)
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อาการกลวัการขาดโทรศพั
ท์มอืถอื Monophobia

เรื่องจากปก

	 น้้องๆ	ทราบไหมว่่า	เด็็กๆ	อย่่างเราน้้�น้มี	“สิิทธิิ”	เหมือน้ผู้้้ใหญ่่เช่่น้ก้น้	เด็็กๆ	ได็้ร้บการด้็แลคุ้้้มคุ้รองสิิทธิิ�ตามกฎหมาย่	ซึ่่�งไม่ว่่าใคุ้รก็ไม ่

สิามารถละเมิด็สิิทธิิ�นี้�ได็้	แต่บ่อย่คุ้ร้�งที�เด็็กก็ไม่สิามารถปกป้องสิิทธิิ�ของตน้เอง	เพีีย่งเพีราะไม่กล้าที�จะปฏิิเสิธิ...สิิทธิิของเด็็กมีอะไรบ้าง?						เราจะทำา 

อย่่างไรเพืี�อให้กล้าปฏิิเสิธิหรือกล้าที�จะบอกคุ้ว่ามต้องการของต้ว่เอง	มาอ่าน้ก้น้คุ้่ะ

“หััดปฏิิเสธให้ัเป็น”



     สายอาชพี คืออะไร
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เด็็ก มีีสิทธิิในความีเป็็นมีนุษย์
เหมืีอนเช่นผู้้� ใหญ่่ทุกคน

	 “เด็็ก”	 หมายถึึง บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุต่ำำ�ากว่่า	 18	 ปีีบุริิบุูริณ์์ แต่ ่
ไม่รวมถึึงผู้้�ท่ี่�บรรลุุนิิติ่ภาวะโดยการสมรส สิที่ธิิเด็กแบ่งเป็็นิ 2 กลุุ่มหลัุก 
ได�แก่ กลุุ่มสิที่ธิิทัี่�วไป็ท่ี่�เด็กควรได�รับแลุะกลุุ่มสิที่ธิิสำาหรับเด็กท่ี่�ต่�องได�รับ 
การด้แลุเป็็นิพิิเศษ (พิ.ร.บ. คุ�มครองเด็ก พิ.ศ.2546)

	 “สิิทธิิ” หมายถึึง ปีริะโยุชน์์ที�บุุคคลคว่ริจะได็้ริับุต่ำามีกฎหมีายุ 
เช่่นิ เด็กท่ี่�เกิดมาม่สิที่ธิิท่ี่�จะม่ช่่�อแลุะนิามสกุลุ ม่สิที่ธิิได�รับความรัก  
ความป็ลุอดภัย การด้แลุป็กป็้องจากอันิต่ราย เป็็นิต่�นิ 

	 กลุ่มีสิิทธิิทั�ว่ไปีที�เด็็กคว่ริได็้ริับุ	 ค่อ เด็กทุี่กคนิต่�องได�รับการ 
ส่งเสริม การพัิฒนิาให�เป็็นิไป็ต่ามช่่วงวัยแลุะจะต่�องได�รับการป็ฏิิบัติ่ 
อย่างเที่่าเท่ี่ยม

	 กลุ่มีสิิทธิิเด็็กที�ต่ำ้องได็้ริับุการิด็ูแลเปี็น์พิิเศษ	เช่่นิ เด็กท่ี่�ถ้ึก 
ที่ารุณหร่อเด็กท่ี่�กระที่ำาความผิู้ด โดยกฎหมายได�ให�สิที่ธิิโอกาสในิการช่่วย 
ฟ้ื้�นิฟ้ื้พิฤติ่กรรม เพ่ิ�อให�เด็กม่โอกาสเป็ลุ่�ยนิทัี่ศนิคติ่จนิกลัุบมาอย้ใ่นิสังคมได� 
แลุะไม่กลัุบไป็กระที่ำาความผิู้ดอ่ก

 สิที่ธิิต่ามอนุิสัญญาว่าด�วยสิที่ธิิเด็ก (Convention on the Right 
of the Child) ได�กำาหนิดขอบข่ายของสิที่ธิิเด็ก 4 ด�านิ ได�แก่

1.	สิิทธิิที�จะมีีชีว่ิต่ำริอด็ สิที่ธิิของเด็กท่ี่�คลุอดออกมาแลุ�วจะต่�องม่ช่่วิต่ 
อย้ ่รอดอย่างป็ลุอดภัย  เด็กทุี่กคนิม่สิที่ธิิติ่ดตั่วมาตั่�งแต่่เกิด ม่สิที่ธิิท่ี่�จะ 
ได�รับการด้แลุสุขอนิามัยขั�นิพ่ิ�นิฐานิ ดำาเนิินิช่่วิต่อย้ ่ในิชุ่มช่นิท่ี่�ม่ความ 
ป็ลุอดภัย ม่สันิติ่ภาพิ แลุะป็ราศจากความรุนิแรง 

2.	สิิทธิิที�จะได้็รัิบุการิปีกป้ีองคุ้มีคริอง เด็กจะต่�องได�รับการป็กป้็องคุ�มครอง 
จากการที่ารุณกรรม เช่่นิ การที่ารุณกรรมที่างร่างกาย จิต่ใจ แลุะ 
ที่างเพิศ ซึ่ึ�งรวมถึึงการลุ่วงลุะเมิดที่างเพิศ หร่อการแสวงหาป็ระโยช่นิ ์
ในิร้ป็แบบต่่างๆ เช่่นิ การค�าป็ระเวณ่เด็ก การขายเด็ก การนิำาเด็กไป็ใช่� 
ขอที่านิ ไม่ว่าจะโดยบิดา มารดา หร่อผู้้�ใดก็ต่าม นิอกจากน่ิ� เด็กท่ี่� 

ลุ่�ภัยจากอันิต่รายเข�ามาในิป็ระเที่ศจะต่�องได�รับการคุ�มครองแลุะช่่วยเหลุ่อ 
สำาหรับ ‘เด็กพิิการ’ ทัี่�งที่างร่างกายแลุะจิต่ใจ ย่อมม่สิที่ธิิท่ี่�จะใช่�ช่่วิต่ท่ี่�ด่ 
อย่างม่ศักดิ�ศร่แลุะได�รับการส่งเสริมให�พิึ�งพิาต่นิเองได�

3.	 สิิทธิิที�จะได็้ริับุการิพิัฒน์า เด็กทุี่กคนิจะได�รับสิที่ธิิให�ม่สภาพิความ 
เป็็นิอย้่ท่ี่�เหมาะสมกับพัิฒนิาการที่างร่างกาย จิต่ใจ สังคม รวมถึึงความ 
พิึงพิอใจแลุะความสุข ม่โอกาสเลุ่นิ พัิกผู้่อนิ รับข�อม้ลุข่าวสารอย่างม่ 
อิสระในิการท่ี่�จะคิดแลุะแสดงออก โดยได�รับการกลุ่อมเกลุาที่างด�านิจิต่ใจ 
ความร้� ความคิดท่ี่�เหมาะสมกับวัย แลุะท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุด ค่อ เด็กทุี่กคนิต่�อง 
ได�รับการศึกษาภาคบังคับ ถึึง ม.3 แลุะ การศึกษาขั�นิพ่ิ�นิฐานิ ถึึง ม.6

4.	สิิทธิิใน์การิมีีสิ่ว่น์ริ่ว่มี					 เป็็นิสิที่ธิิท่ี่�ให�ความสำาคัญกับการแสดงออก 
ทัี่�งด�านิความคิดแลุะการกระที่ำาในิการเป็็นิส่วนิหนิึ�งของสังคม รวมทัี่�ง 
สิที่ธิิในิการป็กป็้องเร่ยกร�องผู้ลุกระที่บท่ี่�เกิดกับช่่วิต่ความเป็็นิอย้่ของเด็ก 
ด�วยการอนุิญาต่ให�เด็กได�ม่ส่วนิร่วมในิการตั่ดสินิใจในิเร่�องต่่างๆ ท่ี่�เก่�ยวข�อง 
กับต่นิเองแลุะสามารถึแสดงความคิดเห็นิโดยไม่กระที่บสิที่ธิิแลุะเสร่ภาพิ
ของบุคคลุอ่�นิ

 แม�ว่าเด็กจะม่สิที่ธิิต่ามท่ี่�กลุ่าวมาแลุ�วทัี่�ง 4 ด�านิ แต่่ป็ัจจุบันิ 
ยังม่เด็กท่ี่�ถ้ึกลุะเมิดสิที่ธิิไม่ว่าที่างร่างกายหร่อจิต่ใจจากคนิใกลุ�ต่ัว      ฉะนัิ�นิ 
หากเราถ้ึกลุะเมิดสิที่ธิิของต่นิเอง ถ้ึกเอารัดเอาเป็ร่ยบ ถ้ึกที่ำาร�ายร่างกาย 
จิต่ใจ หร่อถ้ึกบังคับให�ที่ำาในิสิ�งท่ี่�ผิู้ดกฎหมาย สามารถึโที่รศัพิที่์ขอความ 
ช่่วยเหลุ่อได�ท่ี่�   

โที่ร.191 สายด่วนิต่ำารวจ 

โที่ร. 1599 แจ�งเบาะแสการกระที่ำาผิู้ด
แลุะขอความช่่วยเหลุ่อ 

โที่ร.1300 ศ้นิย์ช่่วยเหลุ่อสังคม 

แจ�งผู้้�ป็กครอง คร้  หร่อบุคคลุท่ี่�ไว�วางใจได� 
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	 การกล้้าปฏิิเสธหรือการแสดงออกอย่่างเหมาะสม		(Assertiveness) 

โดย่เราทุุกคนมีสิทุธิทีุ�จะบอกความต้้องการ	แสดงความคิดเห็น	หรือแสดง 

ความร้้สึกของเราให้คนอื�นทุราบ	 การแสดงออกอย่่างเหมาะสมจึงเป็นทัุกษะ 

ทีุ�ต้้องฝึึกตั้�งแต่้เป็นเด็ก	 เพืื่�อให้เราสามารถปกป้องต้นเอง	 รวมถึงไม่ล้ะเมิด 

สิทุธิของผู้้้อื�น

• การพููดแสดงความรู�สึก	 เราสามารถบอกความชอบแล้ะความสนใจได้ 

ว่าตั้วเราร้้สึกหรือมีความคิดอย่่างไร	 โดย่สามารถบอกความร้้สึกทีุ�แทุ้จริง

อย่่างต้รงไปต้รงมา

• การพููดเก่�ยวกับตััวเอง 	 เมื�อเราทุำาในสิ�งทีุ�มีคุณค่าหรือเป็นประโย่ชน์ 

เราสามารถบอกเล่้าเรื�องราวนั�นกับคนรอบข้าง	โดย่ไม่โอ้อวดแล้ะสามารถพ้ื่ด 

ถึงความสำาเร็จของตั้วเราเองได	้

• การพููดทัักทัายปราศรัย	เราสามารถแสดงความเป็นมิต้รแล้ะสร้าง 

สัมพัื่นธภาพื่ทีุ�ดีกับบุคคล้ทีุ�ต้้องการทุำาความร้้จัก	 ยิ่�มแย่้มแจ่มใส	 ทัุกทุาย่ 

ด้วย่นำ�าเสีย่งทีุ�แสดงความย่ินดีทีุ�ได้พื่บ	สามารถพ้ื่ดคุย่สนทุนากันได้

• ยอมรับคำาชมเชย เราสามารถย่อมรับคำาชมเชย่ได้อย่่างจริงใจแล้ะ 

ไม่ปฏิิเสธคำาชมเชย่ทีุ�ได้รับ

• การแสดงออกทัางส่หน้�าอย่างเหมาะสม	 เราสามารถแสดงออกทุาง 

สีหน้า	 นำ�าเสีย่งได้	 สามารถสบต้าค้่สนทุนาด้วย่ใบหน้าแล้ะทุ่าทีุทีุ�ให้ 

ความเคารพื่แล้ะให้เกีย่รติ้

ฝึกปกป้องสิิทธิิของตนเอง
ด้้วยการ “กล้้าปฏิิเสิธิ”

พูฤติักรรมใดคือการแสดงออกอย่างเหมาะสม
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• การแสดงความไม่เห็็นด้วยอย่างสุภาพ เม่ื่�อมีื่ความื่รู้้�สึึกไม่ื่เห็็นด้�วยกับ 

ความื่คิด้เห็็นของผู้้�อ่�น  เรู้าสึามื่ารู้ถแสึด้งความื่ไมื่่เห็็นด้�วยได้�อย่างสุึภาพ 

ไมื่่เสึแสึรู้�งห็รู่้อเปลีี่�ยนหั็วข�อในการู้สึนทนา โด้ยมีื่เป้าห็มื่ายเพ่�อแสึด้ง 

ความื่คิด้เห็็นมื่ากกว่าการู้ทำาให็�อีกฝ่่ายเสีึยห็น�าห็รู่้อต้�องการู้เอาชนะ

• การขอให้็แสดงความกระจ่่างชััด เม่ื่�อมีื่ผู้้�ให็�คำาแนะนำา คำาตั้กเต่้อนห็รู่้อ 

คำาอธิิบายที�กำากวมื่ ไมื่่ชัด้เจน เรู้าสึามื่ารู้ถซัักถามื่เพ่�อให็�เข�าใจในสิึ�ง 

ที�อีกฝ่่ายต้�องการู้ส่ึ�อสึารู้ห็รู่้อขอรู้�องให็�มีื่การู้อธิิบายให็ม่ื่ให็�ชัด้เจนยิ�งขึ�นได้�

• การถามเห็ตุุผลและขอข้อมูล เม่ื่�อมีื่ผู้้�มื่าขอรู้�องให็�ทำาอะไรู้บางอย่าง 

เรู้าสึามื่ารู้ถถามื่เห็ตุ้ผู้ลี่อย่างต้รู้งไปต้รู้งมื่า ว่าเพรู้าะอะไรู้จึงให็�เรู้าทำาสิึ�งนั�น? 

สิึ�งนั�นต้�องทำาอย่างไรู้?

• การพูดเพ่�อรักษาสิทธิิของตุน เรู้าสึามื่ารู้ถพ้ด้เพ่�อเรีู้ยกรู้�องสิึทธิิของต้นได้� 

เม่ื่�อรู้้�สึึกว่าไม่ื่ได้�รัู้บความื่เป็นธิรู้รู้มื่ห็รู่้อสึามื่ารู้ถพ้ด้ปฏิิเสึธิได้�  โด้ยไม่ื่เก็บมื่าคิด้ 

ว่าการู้ทำาเช่นนั�นเป็นความื่ผิู้ด้ห็รู่้อก�าวรู้�าว  

• การย่นกราน เม่ื่�อรู้้�สึึกว่าตั้วเองไมื่่ได้�รัู้บความื่เป็นธิรู้รู้มื่ เรู้าสึามื่ารู้ถ 

รู้�องทุกข์แลี่ะยน่ห็ยัด้ในความื่ต้�องการู้รู้�องขอความื่ยุติ้ธิรู้รู้มื่ให็�ตั้วเองได้�ห็รู่้อ 

ย่นกรู้านที�จะทำาเฉพาะสิึ�งที�ถ้กต้�องเท่านั�น

• เล่�ยงการให้็คำาอธิิบายในทุกๆ ความคิดเห็็น เรู้าสึามื่ารู้ถเป็นผู้้�ยุติ้การู้ 

วิพากษ์์วิจารู้ณ์์ของผู้้�อ่�นได้� เช่น เม่ื่�อมีื่คนถามื่ว่า “ทำาไมื่”ต้ลี่อด้เวลี่า 

เรู้าสึามื่ารู้ถห็ยุด้คำาถามื่ “ทำาไมื่” โด้ยการู้ไม่ื่ต้อบห็รู่้อให็�ความื่เห็็นใด้ๆ   

 สึรุู้ปได้�ว่า การกล้าแสดงออกอย่างเห็มาะสม ค่อ การท่� 

บุคคลกล้าท่�จ่ะย่ดห็ยัดในความคิด ความตุ้องการของตุนเอง ห็ร่อกล้าท่�จ่ะ 

ปฏิิเสธิ โดยใช้ัท่าทาง คำาพูด ท่�ให้็ความเคารพและให้็เก่ยรติุ และไม่คิดว่า 

การแสดงออกแบบน่�เป็นการแสดงออกท่�ไม่เห็มาะสมห็ร่อก้าวร้าว ในทาง 

ต้รู้งกันข�ามื่ การู้ไม่ื่กลี่�าแสึด้งออก เช่น ไม่ื่กลี่�าพ้ด้ความื่รู้้�สึึก ความื่ต้�องการู้ 

ความื่คิด้เห็็นของต้นอย่างต้รู้งไปต้รู้งมื่า เพรู้าะกลัี่วถ้กต้ำาห็นิ  ไม่ื่กลี่�าตั้ด้สิึนใจ 

เน่�องจากขาด้ความื่มัื่�นใจ ถ่อเป็นการู้เปิด้โอกาสึให็�ผู้้�อ่�นลี่ะเมิื่ด้สิึทธิิของตั้วเรู้า 

ซัึ�งห็ากเรู้าถ้กลี่ะเมิื่ด้สิึทธิิบ่อยๆ อาจสึ่งผู้ลี่ให็�กลี่ายเป็นคนที�รู้้ �สึึกไมื่่มีื่ 

คุณ์ค่าแลี่ะขาด้ความื่มัื่�นใจในตั้วเอง
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การกล้้าแสดงออกอย่่างเหมาะสมกับการก้าวร้าวต่่างกันอย่่างไร?

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

อยูบนพ้ืนฐานความคิดท่ีวาทุกคนเทาเทียมกัน

ใหเกียรติผูอ่ืน

พูดดวยน้ำเสียงหนักแนนแตสุภาพ

ควบคุมอารมณได

ใชทาทีพรอมจะเขาใจหรือชวยเหลือ

สีหนาผอนคลาย

ซ่ือตรง ตรงไปตรงมา

บอกความตองการ

เปาหมายในการสนทนาคือใหอีกฝายเขาใจ

เคารพในกฎกติกา

ผลจากการสนทนาคือการหาทางออกรวมกัน

สาเหตุท่ีทำใหคนแสดงพฤติกรรมเกรงใจ/ยอม

เขาใจวาการแสดงสิทธิของตนเปนการกาวราว

เขาใจวาการแสดงพฤติกรรมตามใจผูอ่ืนคือความสุภาพ

ขาดความรู ความเขาใจวาสิทธิสวนบุคคลมีอะไรบาง

กลัวจะไดรับการตอบสนองท่ีไมดีจากอีกฝาย

คิดวาการยอมตามผูอ่ืนเปนการปองกันไมใหเกิดปญหา 

ดูถูกหรือทำใหผูอ่ืนเจ็บปวด

ใชเสียงดังขมขู

ไมสามารถควบคุมอารมณได

มีทาทีทาทายหรือตองการเอาชนะ

สีหนาตึงเครียด 

ส่ังการ บงการ

เปาหมายในการสนทนาคือใหอีกฝายยอมแพ

ละเมิดกฎกติกา

ผลจากการสนทนาคือทำใหเกิดปญหาเพ่ิมข้ึน

สาเหตุท่ีทำใหคนแสดงพฤติกรรมกาวราว

รูสึกวาตัวเองกำลังสูญเสียอำนาจ

กลัววาคนอ่ืนจะรูจุดออนของตัวเอง

มีการเก็บกดทางอารมณมานาน

เช่ือวาการแสดงความกาวราวชวยใหประสบความสำเร็จ

แสดงความกาวราวบอยจนชินเปนนิสัยสวนตัว 

ใชการเรียกรอง

ไมเคารพสิทธ์ิของผูอ่ืน

การแสดงออกแบบกาวราว

	 จะเห็็นว่่าการแสดงออกอย่่างเห็มาะสมกับการแสดงออกแบบก้าว่ร้าว่นั�นมีการแสดงออกทีี่�แตกต่างกัน

อย่่างเห็็นได้ชััด	และห็ากเราไม่ต้องการให้็ผู้้้อ่�นแสดงคว่ามก้าว่ร้าว่กับเรา	เราจึงจำาเป็็นต้องให้็เกีย่รติผู้้้อ่�นเสมอ

เพราะอะไรเราจึึงแสดงพฤติ่กรรม
ย่อมหรือก้าวร้าวต่่อผู้้้อ่ืน?

การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

อยูบนพ้ืนฐานความคิดท่ีวาทุกคนเทาเทียมกัน

ใหเกียรติผูอ่ืน

พูดดวยน้ำเสียงหนักแนนแตสุภาพ

ควบคุมอารมณได

ใชทาทีพรอมจะเขาใจหรือชวยเหลือ

สีหนาผอนคลาย

ซ่ือตรง ตรงไปตรงมา

บอกความตองการ

เปาหมายในการสนทนาคือใหอีกฝายเขาใจ

เคารพในกฎกติกา

ผลจากการสนทนาคือการหาทางออกรวมกัน

สาเหตุท่ีทำใหคนแสดงพฤติกรรมเกรงใจ/ยอม

เขาใจวาการแสดงสิทธิของตนเปนการกาวราว

เขาใจวาการแสดงพฤติกรรมตามใจผูอ่ืนคือความสุภาพ

ขาดความรู ความเขาใจวาสิทธิสวนบุคคลมีอะไรบาง

กลัวจะไดรับการตอบสนองท่ีไมดีจากอีกฝาย

คิดวาการยอมตามผูอ่ืนเปนการปองกันไมใหเกิดปญหา 

ดูถูกหรือทำใหผูอ่ืนเจ็บปวด

ใชเสียงดังขมขู

ไมสามารถควบคุมอารมณได

มีทาทีทาทายหรือตองการเอาชนะ

สีหนาตึงเครียด 

ส่ังการ บงการ

เปาหมายในการสนทนาคือใหอีกฝายยอมแพ

ละเมิดกฎกติกา

ผลจากการสนทนาคือทำใหเกิดปญหาเพ่ิมข้ึน

สาเหตุท่ีทำใหคนแสดงพฤติกรรมกาวราว

รูสึกวาตัวเองกำลังสูญเสียอำนาจ

กลัววาคนอ่ืนจะรูจุดออนของตัวเอง

มีการเก็บกดทางอารมณมานาน

เช่ือวาการแสดงความกาวราวชวยใหประสบความสำเร็จ

แสดงความกาวราวบอยจนชินเปนนิสัยสวนตัว 

ใชการเรียกรอง

ไมเคารพสิทธ์ิของผูอ่ืน

การแสดงออกแบบกาวราว
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ตััวอย่่างสถานการณ์์  

ครูู : “แตงกวา... เย็็นน้�มาช่่วย็ครููจััดห้้องปรูะชุ่มด้วย็นะคะ”

แตงกวา : .............(เย็็นน้�ต้องรู้บกลัับบ้านด้วย็สิิ จัะบอกครููย็ังไงด้ล่ัะ!!)................. 

          เริู�มจัากการูบอกถึึงสิิ�งท้ี่�เรูาไม่สิะดวกห้รืูอไม่ช่อบให้้อ้กฝ่่าย็ที่รูาบ

          ด้วย็ความจัริูงใจัแลัะบอกเห้ตุผลัให้้ชั่ดเจัน

“เย็น็น้�ห้นูต้องรู้บกลัับบ้านไปช่่วย็แม่ที่ำางาน”

บอกความรูู้สึิกห้รืูอความคิดเห็้นให้้อ้กฝ่่าย็ห้นึ�งที่รูาบ 

“ห้นูอย็ากช่่วย็ครููค่ะ”

บอกให้้ชั่ดเจันถึึงสิิ�งท้ี่�อย็ากให้้อ้กฝ่่าย็เปล้ั�ย็นแปลัง

“ถ้ึาเป็นวันพรุู่งน้�ได้ไห้มคะ”

บอกถึึงผลัท้ี่�จัะเกิดขึึ้�น ห้ากอ้กฝ่่าย็เปล้ั�ย็นแปลัง

“ถ้ึาเป็นพรุู่งน้�ห้นูสิะดวกไปช่่วย็ครููค่ะ”

 น้องๆ อาจัจัะรูู้สึิกว่า “ที่ำาไมย็ากจััง  ไม่กล้ัาปฏิิเสิธห้รูอก” แต่ขึ้อ 

ให้้เชื่�อว่าเรูาทุี่กคนม้สิิที่ธิท้ี่�จัะปฎิิเสิธได้ การูกล้ัาแสิดงออกอย็่างเห้มาะสิม 

นอกจัากจัะช่่วย็ให้้เรูาสิามารูถึปกป้องสิิที่ธิขึ้องตัวเองแลั้ว ย็ังช่่วย็ให้้เรูา 

เคารูพสิิที่ธิขึ้องผู้อื�น พรู้อมท้ี่�จัะรัูบฟััง เคารูพในความแตกต่าง แลัะไม่รูู้สึิก 

เส้ิย็ใจัเมื�อเรูาเป็นฝ่่าย็ถูึกปฏิิเสิธ ซึ่ึ�งช่่วย็ให้้ความสัิมพันธ์รูะห้ว่างเรูา 

กับผู้อื�นเป็นไปด้วย็ความจัริูงใจัต่อกันแลัะช่่วย็ให้้ความสัิมพันธ์ย็าวนานค่ะ

ท้ี่�มา

https://jorganharris.co.za/

https://www.thaichildrights.org

https://www.thaihealth.or.th/

www.nurse.kku.ac.th

วาดภาพโดย็

การเร่�มตั้นฝึึกทัักษะการแสดงออกอย่่างเหมาะสม

พููดอย่่างไรให้เป็็นการแสดงออกอย่่างเหมาะสม?

พูดกับครูแบบกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

“หนูอยากชวยครูคะ แตเย็นน้ีหนูตองรีบกลับบาน
ไปชวยแมทำงาน ถาเปนวันพรุงน้ีไดไหมคะ 
ถาเปนพรุงน้ีหนูสะดวกไปชวยครูคะ”

พูดกับครูแบบกาวราว

“หนูไมวางคะ”

   

พูดกับครูแบบเกรงใจ

“คะครู”

พูดกับครูแบบเกรงใจแตกาวราว

“คะครู” (แลวไปโพสตบนใน Facebook)



•	 พริิกแห้้งเม็็ดให้ญ่่	2	ขีีด
•	 ริากผัักชีี	2-3	ริาก
•	 กริะเทีียม็	2	ขีีด
•	 ม็ะเขืีอเทีศลููกให้ญ่่	6-7	ลููก
•	 น้ำำ�าม็ะขีาม็เปีียก		
•	 พริิกกริะเห้รีิ�ยงป่ี�น้ำลูะเอียด		

งานเล็กๆ สร้างรายได้

24

ส่่วนผส่ม

น้ำำ��จ้ิ้�มลููกช้ิ้�น้ำป้ิ้�ง

2

	 เห็้น้ำน้้ำองๆ	 ห้ลูายคน้ำสน้ำใจห้าริายได้เสริิม็	 พี�เลูยอยากน้ำำา 
สูตริน้ำำ�าจิ�ม็ลููกชิี�น้ำปี้�งริสเด็ดม็าให้้ลูองทีำากัน้ำดูค่ะ	เพริาะเปี็น้ำอาห้าริ 
ทีี�ขีายง่าย	 วิิธีีทีำาไม่็ยาก	 ป้ี�งขีายห้น้้ำาบ้้าน้ำก็ได้น้ำะคะ	 น้้ำองๆ	สาม็าริถ 
ปีรัิบ้สูตริจน้ำกวิ่าจะอริ่อยถูกปีาก	 จุดขีายขีองลููกชิี�น้ำปี้�งริ้าน้ำเริา 
คือน้ำำ�าจิ�ม็ทีำาเอง	 ห้รืิอจะเอาน้ำำ�าจิ�ม็ทีี�ทีำาเองบ้ริริจุขีวิดวิางขีายด้วิยก็ได้ 

•	 น้ำำ�าตาลูปีี�บ้	
•	 น้ำำ�าตาลูทีริาย
•	 น้ำำ�าส้ม็สายชูี				
•	 เกลืูอป่ีน้ำ

3

1
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นำำ�พริิกแห้้งเม็็ดให้ญ่่ม็�ผ่่�เอ�เม็็ดทิิ้�งไป ก่อนำนำำ�ไปแช่่นำำ��จนำนิำ�ม็ จ�กน้ำ�นำ 

นำำ�ไปป่�นำให้้ละเอียด  

โขลกริ�กผ้่กชี่ก้บกริะเทีิ้ยม็เข้�ด้วยก้นำให้้ละเอียด

แยกป่�นำม็ะเขือเทิ้ศและพริิกกริะเห้รีิ�ยงให้้ละเอียด 

ใส่่นำำ��ต�ลป๊�บ นำำ��ต�ลทิ้ริ�ย พริิกกริะเห้รีิ�ยงป่�นำ ริ�กผ้่กชี่ก้บกริะเทีิ้ยม็ 

โขลก และม็ะเขือเทิ้ศป่�นำลงในำห้ม้็อ นำำ�ข้�นำต้�งไฟเคีี่�ยวให้้เดือด

เติม็นำำ��ม็ะข�ม็เป๊ยก  เกลือป่นำ  นำำ��ส้่ม็ส่�ยชู่เล็กน้ำอย (ชิ่ม็ริส่ต�ม็ช่อบ)

เคีี่�ยวต่อจนำเห้นีำยวพอทีิ้�จะทิ้�ลงบนำลูกชิ่�นำได้  

ป้�งลูกชิ่�นำจนำมี็กลิ�นำห้อม็ จ�กน้ำ�นำนำำ�นำำ��จิ�ม็ทิ้�ลงบนำลูกชิ่�นำ จะช่่วยเพิ�ม็ 

กลิ�นำให้้ลูกชิ่�นำมี็คี่ว�ม็น่ำ�ร้ิบปริะทิ้�นำม็�กข้�นำ 

  เพียงเท่ิ้�นีำ�น้ำองๆ ก็จะได้นำำ��จิ�ม็ริส่แซบทิ้�นำคู่ี่ก้บลูกชิ่�นำป้�ง 

ห้อม็ๆ อ่่นำๆ เคีี่ยงก้บแตงกว�ห้รืิอผ้่กก�ดห้อม็ ร้ิบริองว่�แซบเว่อร์ิค่ี่ะ

ทีิ้�ม็�ข้อมู็ลและภ�พ https://cooking.kapook.com/

2

3
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วิิธีีทำำ�
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นัักแปลเอกสารภาษา        

	 อาชีีพนัักแปลเอกสารภาษา		คืือผู้้�ทีี่�สามารถแปล 

เอกสารจากภาษาหนั่�งไปเป็นัอีกภาษาหนั่�ง	 เชี่นั	 แปล 

วรรณคืดีี	 	 บที่คืวามที่างวิชีาการ	บที่คืวามในัหนัังสือพิมพ์ 

หรือนัิตยสาร	 เอกสารที่างการเมือง	 เอกสารเกี �ยวกับ 

กฎหมาย	 และข้�อคืวามที่ี�พิมพ์หรือเข้ียนัเป็นัลายลักษณ์- 

อักษร	 แม�ว่าปัจจุบันัโปรแกรมชี่วยแปลภาษาจะพัฒนัา 

ไปมากแต่การแปลเอกสารภาษายังต�องใชี�นัักแปลทีี่�มีทัี่กษะ 

เก่งๆ	 เพื�อแปลเอกสารให�ถ้กต�องเนัื �อคืวามคืรบถ�วนัและ 

ภาษาสละสลวย	 เพราะระบบคือมพิวเตอร์ยังไม่เข้�าใจ

คืวามซัับซั�อนัข้องภาษาไดี�ดีีเท่ี่ามนุัษย์นัั�นัเอง

 

ลัักษณะของอาชีีพ

Translator

คุุณสมบััติิที่ี�นัักแปลัเอกสารภาษาคุวรมี  

มีคุวามร้�ที่างภาษา โดียอาจมีคืวามร้�ระดัีบปริญญาตรีหรือ 

ปริญญาโที่	 สาข้าอักษรศาสตร์	 ศิลปศาสตร์	 หรือสาข้า 

ทีี่�เกี�ยวข้�อง	หรืออย่างนั�อยต�องมีคืวามชีำานัาญในัการแปล

มีใจรักในัการแปลั	 คืวรเป็นัคืนัที่ี�มีใจรักในัการแปลและ 

ชืี�นัชีอบการที่ำางานักับเอกสาร	 เพราะต�องใชี�เวลาส่วนัใหญ่ 

แปลเอกสารที่ั �งวันั		

รักการอ่านั	 อาชีีพนีั�ต�องที่ำางานัเกี�ยวกับภาษา	 จ่งต�องเป็นั 

คืนัทีี่�เรียนัร้�และที่ำาคืวามเข้�าใจเกี�ยวกับภาษาอย่้ตลอดีเวลา 

เนัื �องจากภาษามีคืวามเปลี �ยนัแปลงรวดีเร็วมาก	เชี่นั	 

คืำาศัพที่์ใหม่ๆ	 ฉะนัั�นัการอ่านัจะชี่วยให�นัักแปลเอกสาร 

เข้�าใจและก�าวที่ันัภาษาหรือร้ปแบบประโยคืที่ี�เกิดีข่้�นัใหม่ 

 

มีคุวามตัิ�งใจจริงแลัะลัะเอียดรอบัคุอบั	 ในัการที่ำางานัต�องใชี� 

สมาธิิและต�องมีคืวามละเอียดีรอบคือบ	เนืั�องจากงานัแปล- 

เอกสารอาจจะเกี�ยวข้�องกับงานัธุิรกิจทีี่�ต�องมีคืำาศัพท์ี่เฉพาะที่าง 

รวมถ่งเนืั�อคืวามข้องเอกสารทีี่�ต�องใชี�คืวามร้�ฉะนัั�นันัักแปล- 

เอกสารจะต�องข้ยันัศ่กษาข้�อม้ลเพิ�มเติมก่อนัทีี่�จะเริ�มต�นัลงมือ 

แปลเอกสารแต่ละฉบับ

เปิดใจกว�าง	 ยอมรับข้�อติติงจากเพื�อนัร่วมงานัและผู้้�ว่าจ�าง 

เพราะสิ�งทีี่�เราแปลอาจจะมีข้�อผิู้ดีพลาดีอย้่บ�างหรือภาษา 

ทีี่�ใชี�อาจจะยังไม่สละสลวย	
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	 ปััจจุบัันอาชีีพนี�เป็ันทีี่�ต้้องการของต้ลาด	 เน่�องจากการเปิัด 

การค้้าเสรีและการส่�อสารไร้พรมแดนที่ำาให้้ธุุรกิจทีุ่กวงการต้้อง 

หั้นมาส่งเสริมให้้พนักงานทุี่กค้นในองค์้กรใช้ีภาษาอังกฤษ	นอกเห้น่อ 

ไปัจากการจ้างพนักงานแปัลภาษาอังกฤษ	 ญีี่�ปุั�น	 จีน	 เยอรมัน	

เช่ีน	 ธุุรกิจอุต้สาห้กรรม	 บัริษัที่ทีี่�ปัรึกษากฎห้มาย	 เป็ันต้้น	 ดังนั�น	 

ผู้้้ปัระกอบัอาชีีพนี�จึงมีแนวโน้มเปั็นที่ี�ต้้องการของต้ลาดแรงงาน	 

เพราะบัางบัริษัที่จ้างพนักงานแปัลที่ี�สามารถใชี้ภาษาต้่างปัระเที่ศ 

ได้มากกว่า	2	ภาษา	 ผู้้้ทีี่�มีค้วามสามารถด้านการแปัลภาษามีโอกาส 

ในการที่ำางานมากกว่าและห้ากสามารถแปัลได้มากกว่า	 2	 ภาษา	 

จะได้รับัการพิจารณาในการเข้าที่ำางาน		

	 ผู้้้ปัระกอบัอาชีีพนี�อาจเล่อกที่ำางานต้ามค้วามสนใจได้ 

เช่ีน	 ที่ำางานในองค์้กรระห้ว่างปัระเที่ศในโค้รงการต่้างๆ	 ถ้าไม่ต้้องการ 

เป็ันนักแปัล		ห้ร่อที่ำาอาชีีพเสริมด้วยการเป็ันล่ามห้ร่อบัรรณาธิุการ 

ข่าวต่้างปัระเที่ศ	

    						ผู้้้ปัระกอบัอาชีีพนี�	มีโอกาสก้าวห้น้าที่างด้านวิชีาชีีพโดยอาจ 

ได้รับัต้ำาแห้น่งต่้างๆ	ในองค์้กรทีี่�ต้้องติ้ดต่้อกับัต่้างปัระเที่ศ		จนถึงระดับั 

ผู้้้บัริห้าร	 ถ้าผู้้้แปัลเอกสารมีค้วามชีำานาญี่พิเศษและมีปัระสบัการณ์ 

ในระดับัส้งอาจที่ำางานกับัองค์้กรนานาชีาติ้ได้	

ทีี่�มา

https://www.jobtopgun.com/ 

https://sites.google.com/ 

	 นักแปัลเอกสารภาษาสามารถที่ำางานปัระจำาในองค์้กร 

ต่้างๆ	ของรัฐบัาลห้ร่อบัริษัที่เอกชีนทีี่�ติ้ดต่้องานกับัต่้างปัระเที่ศ 

ห้ร่อห้ากชี่�นชีอบัการที่ำางานอิสระสามารถเล่อกที่ำางาน 

เป็ันฟรีแลนซ์์รับัแปัลเอกสารได้เช่ีนกัน	 ค้นทีี่�เก่งภาษาไม่สามารถ 

แปัลเอกสารได้ทีุ่กค้น	 เพราะการแปัลต้้องใชี้ค้วามชีำานาญี่ 

เฉพาะด้านและปัระสบัการณ์		ด้วยเห้ตุ้นี�จึงที่ำาให้้ใค้รๆ	ต่้าง 

ต้้องการจ้างนักแปัลเอกสารมาช่ีวย	เพ่�อค้วามถ้กต้้องและค้วาม 

น่าเช่ี�อถ่อขององค์้กร

	 สำำ�หรัับนัักแปลเอกสำ�รัที่่�ที่ำ�ง�นัในัองค์์กรัของ 

รััฐบ�ลและเอกชนั	 จะได้รับัค่้าต้อบัแที่นการที่ำางานเป็ันเงินเด่อน 

ต้ามวุฒิิการศึกษาและอาจมีค่้าวิชีาชีีพเพิ�มให้้	 ในภาค้เอกชีน 

จะได้รับัการว่าจ้างในอัต้ราเงินเด่อนต้ามค้วามสามารถ 

และค้วามรับัผิู้ดชีอบั	

	 สำำ�หรัับผู้้�ปรัะกอบอ�ช่พอิสำรัะในัก�รัแปลหนัังสืำอ 

นัวนิัย�ยต่่�งปรัะเที่ศ	 ค่้าจ้างแปัลโดยเฉลี�ยต้ามค้วามห้นา 

ของห้นังส่อ	ปัระมาณเล่มละ	30,000	-	80,000	บัาที่ซึ์�งใช้ีเวลา 

แปัลปัระมาณ	1	 -	2	 เด่อน	บัางเล่มทีี่�เป็ันเน่�อห้าที่างวิชีาการ 

จะได้รับัค้่าต้อบัแที่นมากขึ�นและในกรณีถ้ามีการพิมพ์ซ์ำ�า 

ผู้้ ้แปัลจะได้ค้ ่าแปัลเพิ �มขึ �นต้ามเปัอร์เซ์็นต้์ที่ี�ต้กลงไว้กับั 

ผู้้้ว่าจ้าง	

 ก�รัแปลบที่สำ�รัค์ด่ี	 จะได้รับัค่้าต้อบัแที่นเป็ันชิี�นงาน 

ปัระมาณ		5,000	-	7,000	บัาที่ต่้อเร่�อง	ห้ร่อค้วามยาวปัระมาณ		

20	ห้น้า	นอกจากนี�	 ยังมีการแปัลบัที่ภาพยนต้ร์ต่้างปัระเที่ศ 

ทีี่�แพร่ภาพที่างทีี่วีและฉายในโรงภาพยนต้ร์	ค่้าแปัลปัระมาณ 

เร่�องละ	3,000		-		5,000	บัาที่		ห้ร่อเอกสารทัี่�วไปั	ค่้าจ้างแปัล 

ห้น้าละปัระมาณ	300		-		800	บัาที่	

ลักษณะก�รัที่ำ�ง�นัของนัักแปลเอกสำ�รัภ�ษ� โอก�สำในัก�รัม่ีง�นัที่ำ�

โอก�สำค์ว�มีก��วหนั��ในัอ�ช่พ
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นัักชงกาแฟ    

	 นัักชงกาแฟหรืือบาริืสต้้า	 ทำำาหน้ัาท่ำ�แต้กต่้างจากนัักชง 

กาแฟทัำ�วๆ	ไปต้รืงท่ำ�ต้้องม่ีความีร้ื้ในัเรืื�องกาแฟเป็นัอย่่างด่ี 

และต้้องใส่ใจทุำกรืาย่ละเอ่ย่ดีในัการืชงกาแฟ		ความีร้้ืในัเรืื�องกาแฟนัั�นั 

ม่ีตั้�งแต่้รืสชาติ้ของกาแฟแต่้ละสาย่พัันัธุุ์�	 	 วิธุ่์การืชง	 ชนิัดีของ 

เมีล็ดีกาแฟ		วิธุ่์การืคั�ว		ร้้ืวิธุ่์การืใช้เครืื�องชงกาแฟ					เป็นัต้้นั				บาริืสต้้า 

ต้้องผ่่านัการืฝึึกฝึนั	 เร่ืย่นัร้้ื	 ผ่่านัปรืะสบการืณ์�มีากมีาย่กว่าจะได้ี 

กาแฟท่ำ�สมีบ้รืณ์�แบบสักแก้ว	ต้้องม่ีความีร้ื้เก่�ย่วกับการืชง 

อย่่างรือบดี้านั		ม่ีความีพัย่าย่ามี		ความีตั้�งใจ	และหมัี�นัเร่ืย่นัร้ื ้

เก่�ย่วกับกาแฟอย่้่ต้ลอดีเวลา	 นัอกจากน่ั�บาริืสต้้าท่ำ�ด่ีควรืจดีจำา 

เมีน้ัโปรืดีของล้กค้าแต้่ละคนัท่ำ�มีาใช้บริืการืท่ำ�รื้านัไดี้ดี้วย่	เพืั�อให ้

สามีารืถสรื้างความีปรืะทัำบใจให้กับล้กค้า	จึงเปร่ืย่บเสมืีอนั 

นัักสรื้างสรืรืค�รืสชาติ้กาแฟและนัักศิิลปะท่ำ�ต้้องใช้หัวใจในัการื 

ดึีงเอาเสน่ัห�ของกาแฟแต่้ละชนิัดีออกมีา	 เร่ืย่กว่าเป็นันัักชงกาแฟท่ำ� 

ใช้ศิิลปะในัการืชง	 บาริืสต้้ายั่งต้้องทำำาหน้ัาท่ำ�ทุำกอย่่างภาย่ในัร้ืานั 

ตั้�งแต่้การืเก็บล้างภาชนัะ	ปัดีกวาดี	เก็บเก้าอ่�	ทำำาความีสะอาดีร้ืานั	

คำานัึงถึงเรืื�องความีสะอาดี	 ถือเป็นัเรืื�องสำาคัญมีาก 

สำาหรัืบบารืิสต้้าทำ่�ด่ีจึงควรืมี่บุคลิกสะอาดีสะอ้านั 

และใส ่ใจในัเรืื�องความีสะอาดีอย่ ่างเครื ่งครืัดี 

ในัขณ์ะทำำางานั	

ม่ีความีร้ื้และม่ีใจรัืกกาแฟ	บาริืสต้้าจะต้้องพัย่าย่ามี 

ศึิกษา	 ค้นัคว้า	 และทำดีลองอย่้เ่สมีอเพืั�อการืพััฒนัา 

ตั้วเอง	สามีารืถแย่กแย่ะกาแฟชนิัดีต้่างๆ	ผ่่านักลิ�นั 

และรืสสัมีผั่ส		เพัรืาะกาแฟแต่้ละชนิัดีม่ีลักษณ์ะเฉพัาะ 

ท่ำ�ต้่างกันั		ร้ื้สัดีส่วนัของกาแฟคั�วบดีท่ำ�นัำามีาใช้ผ่สมี 

กับนัำ�า	ซึึ่�งรืสชาติ้จะต้้องให้ความีคงท่ำ�และได้ีมีาต้รืฐานั 

Barista   

เท่ำากันัทุำกแก้ว	 รืวมีถึงปัจจุบันัย่ังม่ีอุปกรืณ์�และเทำคนิัค 

ใหม่ีๆ		การืท่ำ�บาริืสต้้าม่ีความีร้้ืและสามีารืถต้อบข้อสงสัย่ 

ของล้กค้าได้ีเป็นัอ่กหนึั�งสิ�งสำาคัญท่ำ�ทำำาให้ล้กค้ามัี�นัใจในัฝีึมืีอ	

ม่ีมีนุัษย่สัมีพัันัธุ์�ท่ำ�ด่ี	 ร้ืานักาแฟไม่ีได้ีเป็นัเพ่ัย่งแค่สถานัท่ำ� 

นัั�งดืี�มีกาแฟเท่ำานัั�นั	แต่้ย่งัเป็นัสถานัท่ำ�พับปะพ้ัดีคุย่ของผ้้่คนั	

ดัีงนัั�นับาริืสต้้าจึงถือเป็นัคนัสำาคัญในัการืสร้ืางบรืรืย่ากาศิ 

ของร้ืานักาแฟให้ด้ีม่ีช่วิต้ช่วา	นัอกจากน่ั�ล้กค้าบางท่ำานัอาจจะ 

กลัวการืสั�งกาแฟ	ไม่ีมัี�นัใจว่าตั้วเองจะสั�งถ้กหรืือไม่ี	การืท่ำ� 

บาริืสต้้าเข้าไปแนัะนัำาเมีน้ัต่้างๆ	อย่่างเป็นัมิีต้รืหรืือการืช่วย่ 

อธิุ์บาย่ในัส่วนัท่ำ�เขาไมี่เข้าใจ	 ทำำาให้ล้กค้าร้ื้สึกสบาย่ใจ 

กับบรืรืย่ากาศิของร้ืานัและอย่ากกลับมีาอุดีหนุันัอ่ก	

อดีทำนัและใจเย่็นั	 ช่วงเช้าก่อนัเข้าทำำางานัและกลางวันั 

หลังทำานัข้าวมัีกเป็นัช่วงเวลาท่ำ�รื้านักาแฟจะมี่ล้กค้า 

หนัาแน่ันั		แต่้ด้ีวย่เวลาท่ำ�จำากัดีทำำาให้ต่้างคนัต่้างร่ืบร้ือนั	 

แมี้แต้่บาริืสต้้าเองก็ต้้องเรื่งมืีอเพืั�อเสิรื�ฟกาแฟให้แก ่

ล้กค้า	 สถานัการืณ์�น่ั�ความีอดีทำนัและใจเย็่นัจึงเป็นัสิ�ง 

จำาเป ็นัเพืั�อคงความีปรืะทำับใจในัการืบรืิการืไว้และ 

ทำำาให้ล้กค้าร้ื้สึกถึงการืให้บริืการืท่ำ�ด่ี

ลักษณะของอาชีพ

บาริสต้าท่ีดีเป็นอย่างไร
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อยากเป็็น “บาริิสต้้า” ต้้องทำำาอย่างไริ?

เร่ิ่�มต้้นจากความรัิกในกาแฟ         เพริ่าะงานบาร่ิ่สต้้าเป็็นงานหนัก 

บางคนอาจมองว่่าอาชีีพนี�น่าจะเป็็นงานสบายแค่ชีงกาแฟ 

แต้่คว่ามจร่ิ่งยังมีงานหลัังริ่้านทีี่�ไม่ค่อยได้้เห็นอีกมาก 

ควริหาความร้้ิอย่างต่้อเน่�อง บาร่ิ่สต้้าต้้องหาคว่ามร้้ิ่เพ่�อฝึึกฝึน 

ต้นเองค่อนข้้างมาก เพ่�อให้เก่ด้คว่ามชีำานาญแลัะเชีี�ยว่ชีาญ 

ในอาชีีพ จนกริ่ะทัี่�งเป็็นทีี่�ไว่้ว่างใจข้องล้ักค้า   

ควริเก่งภาษา บาร่ิ่สต้้าหลัายคนเก็บเกี�ยว่คว่ามร้้ิ่ป็ริ่ะสบการิ่ณ์์ 

เพ่�อไป็ที่ำางานต้่างป็ริ่ะเที่ศ เพริ่าะริ่ายได้้ค่อนข้้างดี้กว่่า  

แต้่บาร่ิ่สต้้าไม่ได้้มีหน้าทีี่�ชีงกาแฟอย่างเดี้ยว่ต้้องพ้ด้คุยกับ 

ล้ักค้าด้้ว่ย ถ้้าอยากไป็ที่ำางานต่้างป็ริ่ะเที่ศมีคว่ามจำาเป็็นต้้องได้้ 

ภาษาด้้ว่ย

 ในป็ี 2563 อัต้ริ่าการิ่บร่ิ่โภคกาแฟข้องคนไที่ยเฉลีั�ย 

อย้ ่ทีี่� 300 แก้ว่ต้่อคนต้่อป็ี ยังต้ำ�ากว่่าค่าเฉลีั�ยข้องป็ริ่ะเที่ศ 

ทีี่�พัฒนาแล้ัว่อย่างญี�ปุ็�นทีี่�บร่ิ่โภคป็ริ่ะมาณ์ 400 แก้ว่ต่้อคนต่้อปี็ หร่ิ่อ 

ที่างฝึ่�งยุโริ่ป็ทีี่�บร่ิ่โภคป็ริ่ะมาณ์ 600 แก้ว่ต้่อคนต้่อป็ี นั�นหมายถ้ึง 

โอกาสข้องอตุ้สาหกริ่ริ่มกาแฟไที่ยยงัมีศักยภาพทีี่�จะเต่้บโต้ต้่อไป็ได้้ 

ภาคริ่ัฐแลัะเอกชีนยังได้้ริ่่ว่มม่อพัฒนาอุต้สาหกริ่ริ่มกาแฟไที่ย 

ทัี่�งด้้านคุณ์ภาพแลัะป็ร่ิ่มาณ์ พร้ิ่อมผลัักดั้นกาแฟให้เป็็นพ่ชีเศริ่ษฐก่จ 

ตั้ว่ใหม่  อาชีีพบาร่ิ่สต้้าจึงเป็็นอาชีีพทีี่�ยงัมีคว่ามต้้องการิ่ในต้ลัาด้กาแฟ 

  

ทีี่�มา

https://www.coffeefavour.com/ 

https://www.frontlinenews.digital/ 

https://www.jobtopgun.com/ 

กล้ัาค่ด้นอกกริ่อบ คว่ามค่ด้สร้ิ่างสริ่ริ่ค์แลัะการิ่ต้ามหา 

ส่�งใหม่ๆ เพ่�อสร้ิ่างสริ่ริ่ค์เมน้กาแฟป็ริ่ะจำาร้ิ่านทีี่�สะท้ี่อน

ตั้ว่ต้นข้องบาร่ิ่สต้้าเป็็นเร่ิ่�องท้ี่าที่าย เพริ่าะกาแฟแก้ว่นั�น 

ล้ักค้าจะไม่สามาริ่ถ้หาด่้�มได้้จากทีี่�ไหนอีก ถ้้าอยากด่้�ม 

อีกสักครัิ่�งต้้องมาทีี่�ร้ิ่านนี�ร้ิ่านเดี้ยว่ ดั้งนั�นอย่ากลััว่ทีี่�จะ 

ที่ด้ลัองส่�งใหม่ๆ  

อย่าหยุด้เรีิ่ยนร้้ิ่ แม้จะมีคว่ามร้้ิ่มากเพียงพอแล้ัว่ แต่้ 

ต้้องไม่ล่ัมว่่าว่งการิ่กาแฟมักมีส่�งใหม่ๆ เก่ด้ขึ้�นเสมอ 

ทัี่�งเที่คน่คต้่างๆ แลัะบาร่ิ่สต้้าหน้าใหม่ ดั้งนั�นการิ่ 

ค้นคว้่าหาคว่ามริ่้แ้ลัะไม่หยดุ้พัฒนาตั้ว่เองจึงกลัายเป็็น 

อีกหนึ�งอาวุ่ธสำาคัญทีี่�จะใชี้ต้่อส้้ในสนามอาชีีพนักชีง 

กาแฟทีี่�มีการิ่แข่้งขั้น

แนวโน้มต้ลาดกาแฟในอนาคต้



คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย

 

ช่างแต่งหน้ารุ่นจิ๋ว
จากเมืองจันท์

ถึงประเทศอังกฤษ  

“ความฝัันของแพรคือการอยู่่�บนเส้้นทางของช�างแต�งหน้ามืออาชีพค�ะ” เสีียงใสีๆ จาก  เด็็กหญิิงณััฏฐนันท์ ส้นุ่นรัตน์ 
หรืือ น้องแพรื วััย 13 ปีี สีาวัน้อยจากจันทบุุรีืที�มุุ่�งมัุ่�นวั�าอนาคตจะเป็ีนช�างแต�งหน้ามุ่ืออาชีพ เพรืาะเธอพัฒนาฝึึกฝึน

ตัวัเองบุนเส้ีนทางน้ีมุ่าตลอด จนได้รัืบุโอกาสีแต�งหน้านางแบุบุ ณ กรืุงลอนดอน ปีรืะเทศอังกฤษ
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  เคยโดนกระแสต่่อต้่านจากโซเชีียลว่่าดูโต่เกินเด็ก รู้สึกอย่างไรคะ?
       แพรมาร้�ว่่าโดนวิ่จารณ์์ตอนท่ี่�โตค่่ะ อายุุ 4 ขว่บ แพรเอาเค่ร่�องสำำาอางท่ี่�แม่ซ่ื้�อมาแต่งหน�าเล่่น ซื้่�งมันตล่กมากแล่�ว่ก็อัดเป็็นวิ่ด่โอไว่� ม่บที่พ้ด 
เล่่ยุนแบบพ่�ๆ ในยุ้ท้ี่บเล่ยุค่่ะ แม่มาเห็นแล่�ว่ขำาเล่ยุเอาไป็ล่งยุ้ท้ี่บ พอเราโตเราล่องไป็เป็ิดค่ลิ่ป็นั�นด้ ป็รากฏว่่าม่ค่นเข�ามาแสำดงค่ว่ามคิ่ดเห็น 
ในที่างล่บเยุอะมาก ตำาหนิไป็ถึ่งพ่อแม่ ตอนนั�นเส่ำยุใจมาก หยุุดอัดค่ลิ่ป็ไป็พักหน่�ง อาจเป็็นเพราะแพรพ้ดตามพ่�ๆ เล่ยุที่ำาให�ค่นสำ่ว่นใหญ่่ 
ด้ว่่าโตเกินวั่ยุไป็ค่่ะ 

พััฒนาการแต่่งหน้าของตั่ว่เองอย่างไรคะ?
แพรเริ�มล่งเร่ยุนแต่งหน�าจริงจังตอน 7 ขว่บ ได�เที่ค่นิค่มาเยุอะมาก จากท่ี่�เราคิ่ดว่่าเราที่ำาได�ด่ สำว่ยุถ้ึกใจ พอมาเร่ยุนถึ่งกับอ่�ง เพราะม่อะไรท่ี่�ด่ 
กว่่าท่ี่�เราที่ำาอยุ้อ่่ก พอม่ค่ว่ามร้�มากข่�นก็เริ�มที่ำาค่ลิ่ป็สำอนแต่งหน�า เริ�มถ่ึายุที่อดเป็็นค่ว่ามร้� เป็็นเที่ค่นิค่มากข่�น จนอายุ ุ9 ขว่บก็เริ�มรับงานแต่งหน�าค่่ะ 

ว่ันท่ีี่น้องแพัรได้ไปแต่่งหน้านางแบบท่ีี่ประเที่ศอังกฤษ เรารู้สึกอย่างไรคะ?
ด่ใจมาก แพรถ่ึอว่่าเป็็นโอกาสำท่ี่�ด่มากเล่ยุค่่ะ ไม่ร้�จะม่โอกาสำแบบน่�อ่กหร่อไม่ ท่ี่�ได�ไป็เพราะแพรได�ค่อร์สำเร่ยุนแต่งหน�าในสำถึาบันท่ี่�ม่ช่ื่�อเส่ำยุง 
ของล่อนดอน ค่ร้ท่ี่�สำอนเป็็นท่ี่มงานล่อนดอน แฟชัื่�น ว่่ค่ ด�ว่ยุ ค่ร้ชื่ว่นแพรว่่าล่องไป็แต่งหน�านางแบบงานแฟชัื่�น ว่่ค่ ไหม ตอนไป็ก็เฉยุๆ ค่่ะ เพราะเรา 
ไม่เค่ยุไป็งานใหญ่่ๆ แบบน่� เราน่กภาพไม่ออกว่่าเป็็นแบบไหน แต่พอใจกับฝีีม่อการแต่งหน�านางแบบวั่นนั�นมากแล่ะได�ฝึีกภาษาอังกฤษด�ว่ยุ

ถ้้ามีีโอกาสพูัดกับว่ยัร่่น น้องแพัรอยากบอกอะไรเขาคะ?   
ทุี่กค่นม่ค่ว่ามฝัีนแต่บางท่ี่เราม่เง่�อนไขท่ี่�ที่ำาให�ฝัีนยัุงไม่สำำาเร็จ เช่ื่น ค่รอบค่รัว่ไม่สำนับสำนุน แต่ถึ�าเรามั�นใจว่่าสิำ�งนั�นด่ ที่ำาแล่�ว่ไม่เด่อดร�อนตัว่เอง 
แล่ะค่นอ่�นก็ที่ำาไป็เถึอะ เพราะมันเป็็นค่ว่ามสุำข เราต�องที่ำาสิำ�งท่ี่�เรารักค่่ะ พยุายุามฝึีกฝีนพัฒนาไป็เร่�อยุๆ ยุท้้ี่บเบอร์บางค่นก็กังว่ล่ว่่าเม่�อไหร่จะม่ค่น 
มาติดตาม  ยุอดวิ่ว่ที่ำาไมไม่เพิ�ม บางค่นที่ำาค่ลิ่ป็ด่มากแต่ค่นด้น�อยุ บางค่นให�ค่ว่ามบันเทิี่งอยุ่างเด่ยุว่แต่ค่นด้เยุอะ แพรคิ่ดว่่าเร่�องน่�เป็็นเร่�องของ 
จังหว่ะเว่ล่าแล่ะการพัฒนาตัว่เอง ป็รับเป็ล่่�ยุน ที่ดล่องอะไรใหม่ๆ ไป็ค่่ะ  เด็็กก็มีีสิิทธิ์ิ�ที�จะทำ�ในสิิ�งที�รัักได็้ค่่ะ   

ติดตามผล่งานของน�องแพรได�ท่ี่� FB : น�องแพรพาเพลิ่น

อะไรที่ำาให้น้องแพัรสนใจเร่่องการแต่่งหน้าคะ?
เริ�มต�นจากป็้าค่่ะ เพราะป็้าเป็็นค่นเด่ยุว่ในค่รอบค่รัว่ท่ี่�แต่งหน�า แพรเอาลิ่ป็สำติกกับแป็้งพัฟของป็้ามาเล่่น      

ตอนนั�นอายุุเที่่าไหร่ค่ะ? ป็ระมาณ์ 4 ขว่บค่่ะ อยุ้่ชัื่�นอนุบาล่ หลั่งจากนั�นก็เล่่นเกมแต่งหน�าที่างออนไล่น์สำนุกมากเล่ยุค่่ะ 
เล่่นทุี่กวั่น พอโตข่�นมาหน่อยุก็ด้ค่ลิ่ป็ยุ้ท้ี่บของพ่�โมเม พ่�แพร่�พายุ แล่ะคุ่ณ์มิเชื่ล่ ฟาน ซื้่�งเป็็นก้ร้การแต่งหน�า 

ของอเมริกา แพรด้ซื้ำ�าหล่ายุรอบมาก ด้แล่�ว่ก็อยุากแต่งได�แบบพ่�ๆ  ชื่อบอะไรในการแต่งหน�าของพ่�ๆ  ค่ะ? อยุ่างคุ่ณ์มิเชื่ล่ ฟาน
 เขาจะแต่งแนว่ค่อสำเพล่ยุ์หร่อแนว่ตัว่การ์ต้น ซื้่�งเป็็นจุดเด่นของพ่�เขาเล่ยุนะค่ะ เราก็ร้�สำ่กว่่าพ่�เขาเก่งจัง     

เคล็ดลับการเป็นบิว่ต้ี่ บล็อกเกอร์ของน้องแพัร ค่อ เป็นตั่ว่ของตั่ว่เอง 
และที่ำาคลิปเม่่ีอเรามีีส่ิงใหม่ีๆ อยากบอกคนดู แล้ว่รายได้จะต่ามีมีาเอง
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ตามรอยวัยรุ่น ลิซ่า แบล็คพิงก์ 
ความพยายามเป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จ

               “ลิิซ่่า แบลิ็คพิิงก์์” หรืือ ลิลิิสา มโนบาลิ  สมาชิิก์จาก์วง BLACKPINK เก์ิรื์ลิก์รื๊�ปจาก์เก์าหลิีใต้้

ต้ิดอันดับคนดังอายุ๊ต้ำ�าก์ว่า 30 ปี  ซ่่�ง Forbes นิต้ยุสารืรืะดับโลิก์ ได้จัดให้เป็นผู้้้ทรืงอิทธิิพิลิที�ส๊ด 

ในเอเชิียุ ด้าน Entertainment & Sports  



	 น้้องๆ	 ทราบไหมคะว่่า	 กว่่าท่�ลิิซ่่าจะมาถึึงจุดน่้� 

ไม่ใช่่เร่�องง่าย		ลิิซ่่าเป็็น้เพ่ียงคน้เด่ยว่ท่�ผ่่าน้การออดิชั่น้ของค่าย 

YG	 Entertainment	 จากผ้่้สมัครราว่	 4,000	 คน้	 ทำาให ้

ลิิซ่่าใน้วั่ย	14	ป็ี	ต้้องจากบ้าน้เกิด	เพ่ี�อไป็เป็็น้ศิิลิป็ิน้ฝึึกหัด 

ท่�ป็ระเทศิเกาหล่ิใต้้	 ทั�งๆ	 ท่�ไม่ม่พ่ี�น้ฐาน้ภาษาเกาหล่ิเลิย 

แถึมยังต้้องอย้่ห่างจากคน้ใน้ครอบครัว่		การเป็็น้ศิิลิปิ็น้ฝึึกหัด 

ต้้องทุ่มเทให้กับการซ่้อมเป็็น้อย่างมาก	 โดยแต้่ลิะวั่น้จะต้้อง 

แบ่งเว่ลิาให้การซ่้อมมากกว่่า	 10	 ชั่�ว่โมง	 ใน้ขณะท่�เพ่ี�อน้ 

คน้อ่�น้ๆ	อย้่ซ้่อมจน้ถึึงเท่�ยงค่น้	แต่้ลิิซ่่าอย้่ซ้่อมถึึงต่้	3-4	ทุกวั่น้ 

โดยท่�ไม่ร้้เลิยว่่าจะม่วั่น้เป็็น้ศิิลิป็ิน้เต็้มตั้ว่หร่อไม่	 เธอต้้องเจอ 

การป็ระเมิน้คว่ามสามารถึแลิะพีัฒน้าการเป็็น้ป็ระจำาทุกเด่อน้ 

หากมาต้รฐาน้ต้กเธออาจโดน้ยกเลิิกสัญญาได้		 หลัังจาก 

การฝึึกหัดนานกว่่า 5 ปีี ลิิซ่่าได้เป็็น้หน้ึ�งใน้สมาชิ่กว่ง 

แบล็ิกพิีงก์แลิะเธอยังเป็ ็น้ศิิลิป็ิน้ต้ ่างช่าติ้คน้แรกใน้ค่าย 

YG Entertainment

	 น้้องๆ	คงเคยเห็น้คว่ามสามารถึใน้การเต้้น้ของลิิซ่่า	 

คิดว่่าเธอม่พีรสว่รรค์ใช่่ไหมคะ?	แต้่ลิิซ่่าพิีส้จน้์ให้เห็น้แลิ้ว่ว่่า 

เธอใช่้คว่ามพียายามแลิะคว่ามอดทน้ใน้การฝึึกฝึน้	ทุ่มเททำา 

ใน้สิ�งท่�รัก		แม้จะม่ช่่ว่งเว่ลิาท่�เหน่้�อยแลิะท้อแต่้ลิิซ่่าก็ส้้ไม่เคยถึอย 

ณ	เด่อน้ตุ้ลิาคม	2563	ม่ผ้่้ติ้ดต้ามเธอใน้	Instagram	ถึึง	41.4	

ลิ้าน้คน้		จน้ได้รับการยอมรับให้เป็็น้ศิิลิป็ิน้ท่�ม่ผ้่้ติ้ดต้ามมาก 

ท่�สุด	เป็็น้อัน้ดับ	1	ใน้ว่งการเค-ป็๊อป็						แลิะแม้จะได้เป็็น้ศิิลิป็ิน้ 

เต็้มตั้ว่แลิะม่ช่่�อเส่ยงโด่งดังแต่้ลิิซ่่ายังคงพัีฒน้าฝีึม่อการเต้้น้	 การ 

ร้อง	 การแร็พี	 แลิะโช่ว์่ผ่ลิงาน้ท่�ด่ยิ�งขึ�น้ต้ลิอดเว่ลิาด้ว่ย	 Growth 

Mindset	 หร่อการเช่่�อว่่าอุป็สรรคไม่ใช่่ป็ัญหาแต้่เป็็น้โอกาส 

ค่อการมองว่่าคว่ามพียายามเป็็น้ส่ว่น้หน้ึ�งของคว่ามสำาเร็จ 

แม้จะเจออุป็สรรคแต้่ก็ยังจะลุิยต้่อ	ขอให้น้้องๆ	 ม่ลิิซ่่าเป็็น้ 

แรงบัน้ดาลิใจต้่อส้้กับคว่ามเหน่้�อยท้อน้ะคะ

   

	ท่�มา	:

https://liliteam.wixsite.com/	

https://www.wattpad.com/				

https://www.sanook.com/	
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น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้้องกวิิน้ทิิพย์์ ขาวิสม 
น้้องกัญญาพัชร ย์ามดีี
น้้องกัลย์าลักษณ์์ ระยั์บศรี
น้้องคำำาแดีง หย์ั�น้น้ะ
น้้องงามจิิต โกษาทิอง
น้้องจัิน้จิิรา บุญคำง
น้้องจิิตสุดีา คำำาเสีย์ง
น้้องจิิรวิรรณ์ กั�น้จิิน้ะ
น้้องจิิราภา ปุุ๊�ดีปุ๊า

น้้องจิิราวิรรณ์ สาย์สมบัติ
น้้องจีิรารัตน์้ สมเป็ุ๊ง
น้้องเจิิม ปุ๊างน้้อย์
น้้องชไมพร โภชน้ะ
น้้องชย์คุำณ์(ชาย์) อาย์ี 
น้้องฐิิติกร สะปูุ๊
น้้องณ์ฐิิกา หวิลระลึก
น้้องณั์ฐิชา โพเสือ
น้้องดีวิงหทัิย์ รักชาติ 

น้้องดีะริน้พร คำำาอุ�น้
น้้องธน้วัิตร หวิาน้หย์ดีย้์อย์ 
น้้องธัน้ย์พร คำงส�องแสง
น้้องธารทิิพย์์ ปุ๊ระโพธิ�ศรี
น้้องธิดีารัตน์้ บุญงาม
น้้องน้งน้ภัส ย์ังใบ
น้้องน้ฤมล แดีน้สุริน้ทิร์
น้้องปุ๊นั้ดีดีา วัิน้ทิอง
น้้องปุ๊ระภัสสร เหล�าศรี

น้้องปุ๊าริชาติ สูบโคำกสูง
น้้องเปุ๊มิกา ด้ีวิงเมืองใหม�
น้้องพรธิตา รัดีทีิ
น้้องไพสิรณ์ โตลำามะ
น้้องภัทิรดีา บุบผา
น้้องมน้ัสย์า จิะหย์ี�
น้้องมาชีต๊ะ สาแหล๊ะ
น้้องมาริษา กิ�งสวัิสดิี�
น้้องมุกดีา ปุ๊รุงปุ๊ลื�ม
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 น้้องๆ ได้ีอ�าน้คำอลัมน์้ เรื�องจิากปุ๊ก แล้วิใช�ไหมคำะ คิำดีวิ�ามีตรงไหน้ทีิ�เรารู้สึกไม�กล้าทีิ�จิะทิำาบ้างไหม ถ้้าย์ังไม�กล้าทีิ�จิะ 

แสดีงออกอย์�างเหมาะสม ลองฝึึกด้ีวิย์การเล�น้เกมด้ีาน้ล�างนี้�ก�อน้ก็ได้ีคำ�ะ ใคำรเขีย์น้คำำาตอบเสร็จิแล้วิถ้�าย์รูปุ๊ส�งมาทิาง inbox แชทิ 

facebook.com/yuvabadhana หรือ มูลนิ้ธิย์ุวิพัฒน์้ เลขทีิ� 1 ซ.พรีเมีย์ร์ 2 ถ้.ศรีน้คำริน้ทิร์ แขวิงหน้องบอน้ เขตปุ๊ระเวิศ กทิม.10250  

ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2564 ...มีรางวัิลรออย์ู�คำ�ะ (น้้องๆ จิะตอบคำำาถ้ามได้ีง�าย์ขึ�น้ ถ้้าเปิุ๊ดีไปุ๊อ�าน้คำอลัมน์้ เรื�องจิากปุ๊ก คำ�ะ) 

ชื่่่อ.......................................................นามสกุล................................................ชื่ั�นเรียน.............................

น้้องรัตน้าภรณ์์ โคำตรวิงษ์
น้้องรัศมี จิะวิะ
น้้องรุ�งรวีิ อย์ู�ดีี
น้้องฤทิัย์ สมเกื�อ
น้้องวิรรณ์ิศา ดีลติถ้ี
น้้องวิิชุดีา อนุ้สรณ์์
น้้องวิิรัญญา ดีำาแปุ้๊น้
น้้องวิิลาวัิลย์์ สัน้ทัิดี
น้้องศริน้ย์า หนู้แสง

น้้องศุจิิตรา คำำารัตน์้
น้้องศุจิิตรา คำำารัตน์้
น้้องสิริวิิภา ใจิบุญ
น้้องสุธิดีา จิั�วิสัน้เทิีย์ะ
น้้องสุพรรณ์ษา    
     สาย์วิงศ์เปีุ๊ย์ง
น้้องสุวิรรณี์ เขีย์วิสดี
น้้องเสกสรรค์ำ ย์ุสภา
น้้องโสรญา บุญรอดี

น้องๆ จะพูดว่าอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปนี้ 

สถานการณ์ ส่�งทีี่�หนู/ผมจะพูด คืือ..........

เมื่่�อต้้องเข้้ากลุ่่�มื่ทำำางาน

กับคนทำ่�เราไมื่�เคยร้้จัักเลุ่ย

เมื่่�อมื่่คนมื่าชมื่ว่�าเราเป็็นคนเก�ง

เมื่่�อร้้สึึกไมื่�เห็็นด้้ว่ย

กับการทำ่�น้าเลุ่่�ยงแมื่ว่ไว่้ ในกรง

เมื่่�อคร้อธิิบายว่ิธิ่ทำำาโจัทำย์ว่ิชาเลุ่ข้ไมื่�ชัด้เจัน

เมื่่�อลุ่่งมื่าข้อร้องให็้ช�ว่ยป็ิด้บัง

ว่�าลุ่่งค่อคนทำ่�ทำำาทำ�อนำ�าแต้ก

เมื่่�อคร้ให็้บอกข้้อด้่ข้องต้ัว่เองมื่า 1 ข้้อ

เมื่่�อต้้องการย่นยันกับเพื่่�อนว่�า 

เราจัะไมื่�ไป็กินห็มื่้กะทำะ

น้้องหงษ์ฟ้้า ทิรพิษ
น้้องอติกาน้ต์ หน้อน้ไม้
น้้องอรย์า กองแก้วิ
น้้องอริย์า โสภามาตร
น้้องอลิสา คำงมั�น้
น้้องอสมาภรณ์์ แสงกระจิ�าง
น้้องอารีรัตน์้ ช�างถ้ม
น้้องฮานี้ฟ้ บิน้บากา 



 

 พี่บุ๋มท้าลอง 

	 มาลากเส้้นผ่่านจุุดกันดีกว่่าค่่ะ	 เร่ิ่�มต้้นทีี่�เลข	 1	 แล้ว่เร่ิ่�มหาเลขทีี่�ต้่อจุากเลขนั�นในส้่ว่นอ่�นๆ	 ของภาพ	 ส่้�นสุ้ดทีี่�เลข	 514	 นะค่ะ	 แล้ว่ดูซ่ิว่่า 

จุุดๆ	 เหล่านี�จุะกลายเป็็นรูิ่ป็อะไริ่	 	 เม่�อลากมาถึึงเลขทีี่�มีสั้ญลักษณ์์	 	 	 	 	 ให้หยุด	 ใค่ริ่ลากเส้้นเส้ร็ิ่จุจุะริ่ะบายสี้ด้ว่ยก็ได้นะค่ะ	 แล้ว่ส้่งผ่ลงานมาได้ต้าม 

ช่่องที่างและกำาหนดเว่ลาทีี่�ริ่ะบุไว่้ในเกมหน้า	35	นะค่ะ			
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“พ่ี่�หนููนูาเป็็นูแรงบัันูดาลใจ”

มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิขอขอบคุุณ คุุณหนููนูา หนู่�งธิิดา โสภณ ท่ี่�เลือกช่่วยุน้ิองๆ 

นัิกเร่ียุนิทุี่นิ ในิ มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิ และที่ำ�อยุ่�งเต็็มูท่ี่�ในิก�รีเข้�แข่งขันิ

รี�ยุก�รี MasterChef Celebrity Thailand  คุุณหนูินิ�ที่ำ�ให้หล�ยุๆ คุนิรู้ีจััก

มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิและหันิมู�สนิใจัเรืี�องก�รีศึึกษ�ของเยุ�วช่นิท่ี่�ข�ดโอก�สมู�กขึ�นิ

ต็ลอดเวล�ท่ี่�รี�ยุก�รีออกอ�ก�ศึ มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิได้รัีบข้อคุว�มู 

จั�กน้ิองๆ นัิกเร่ียุนิทุี่นิ “พ่ั�คุะ พ่ั�หนูินิ�พูัดถึึงมููลนิิธิิฯ เรี�คุ่ะ หนูิกับแมู่ 

เช่่ยุร์ีพ่ั�หนูินิ�ทุี่กอ�ทิี่ต็ย์ุเลยุ”  “พ่ั�หนูินิ�เป็็นิแรีงบันิด�ลใจั”

มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิและน้ิองๆ นัิกเร่ียุนิทุี่นิปั็จัจุับันิกว่� 9,000 คุนิ ขอเป็็นิกำ�ลังใจั 

ให้คุุณหนูินิ� หนึิ�งธิิด� ที่ำ�ต็�มูคุว�มูฝัันิของตั็วเองในิก�รีเปิ็ดร้ี�นิขนิมูหว�นิ 

ได้สำ�เร็ีจัและขอขอบคุุณสำ�หรัีบก�รีฟัันิฝ่ั�เพืั�อน้ิองๆ นัิกเร่ียุนิทุี่นิของมููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิ  

ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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“ให้ไป็ต่�อ” 
จั�กแคุมูเป็ญ “ให้ไป็ต่็อ” เพืั�อรีะดมูทุี่นิให้น้ิองๆ ข�ดโอก�สมู่โอก�ส 

ได้ศึึกษ� วันิน่ิ�น้ิองๆ 530 คุนิ ได้รัีบโอก�สจั�กผูู้้ใหญ่ใจัด่หล�ยุๆ ท่ี่�นิ  

ท่ี่�ร่ีวมูใจักันิเป็็นิส่วนิหนึิ�งในิก�รีสร้ี�งโอก�สคุรัี�งน่ิ� 

ที่ำ�ให้เกิดแคุมูเป็ญ “ให้ไป็ต่็อ (ปี็2)” ขอช่่วยุเด็กข�ดโอก�สเพิั�มูอ่ก 100 คุนิ  

(19 คุนิในิเช่่ยุงรี�ยุ และ 81 คุนิในิเช่่ยุงใหมู่)  

ซึึ่�งเป็็นิสองจัังหวัดท่ี่�ได้รัีบผู้ลกรีะที่บที่�งเศึรีษฐกิจัอยุ่�งหนัิก 

จั�กก�รีเริี�มูรีะบ�ดของโคุโรีน่ิ�ไวรัีส (COVID-19)  

เพืั�อให้เด็กๆ มู่โอก�สได้เร่ียุนิจับ มู.3 โดยุไมู่ติ็ดข้อจัำ�กัดที่�งก�รีเงินิ 

นู้องๆ ท้ั้�ง 630 คุนู อยูู่�ท่ั้�ไหนูก้ันูบ้้าง 
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“Pen Pal Day รุ่่�นท่ี่� 7 อาสาผู้้�ให้�กำำาลัังใจ
ผู้�านกำารุ่ตอบจดห้มาย” 

จากกิจกรรมดัังกล่่าว ซ่ึ่�งจัดัข่ึ้�นเม่�อเด่ัอนตุุล่าคม 2563 ท่ี่�ผ่่านมา “พ่ี่�เฟิิร์์ส” หน่�งใน 

อาสาสมัครตุอบจดัหมายให้กำาลั่งใจน้องๆ นักเร่ยนทุี่นยวุพััฒน์ เปิิดัใจกับมูล่นิธิิฯ ว่า 

“ปิระทัี่บใจมากๆ  อยากให้ทุี่กคนมาช่่วยกัน เฟิิร์สเช่่�อว่าทุี่กคนท่ี่�สนใจงานอาสาตุอบจดัหมาย 

ทุี่กคนม่มุมมอง ม่พัลั่งบวกมาเยอะมากๆ แล่ะพัร้อมจะส่งตุ่อไปิให้น้องๆ อยูแ่ล้่ว

 เราเองเป็ินคนกรุงเที่พัฯ ครอบครัวพัอม่กำาลั่งสนับสนุนได้ับ้างในบางอย่าง 

แตุ่ก็ม่โอกาสอ่กหล่ายๆ อย่างท่ี่�มาไม่ถ่ึงเราหร่อเราเองก็เอ่�อมไม่ถ่ึง แตุ่พัอได้ัเห็นช่่วิตุขึ้องน้องๆ 

ท่ี่�พัวกเขึ้าไม่ม่โอกาสแม้แตุ่จะเข้ึ้าถ่ึงสิที่ธิิขัึ้�นพ่ั�นฐาน ที่ำาให้เราตุระหนักว่า 

ตัุวเราม่แรง ม่กำาลั่ง เราม่ความคิดัท่ี่�ด่ั เราม่ที่างเล่่อกท่ี่�มากกว่า ถ้้าม่ีหลายๆ คนมีาช่่วยกััน 

ขัับเคล่�อน สังคมีขัองเร์าคงจะด่ีข้ั�นได้ีมีากักัว่าน่�”

เช่่�อว่าโปิสการ์ดัแผ่่นเล็่กๆ ท่ี่�ม่ข้ึ้อความจากพ่ั�ๆ  อาสาสมัครเข่ึ้ยนส่งกำาลั่งใจถ่ึงน้องนักเร่ยนทุี่น 

มูล่นิธิิยวุพััฒน์ 258 คน จะเป็ินกำาลั่งใจให้น้องใช้่ความพัยายามทัี่�งหมดัท่ี่�ม่ทุ่ี่มเที่เพ่ั�อสร้างความ

สำาเร็จให้กับตัุวเอง เพ่ั�อวันหน่�งข้ึ้างหน้า น้องอาจจะได้ัม่โอกาสส่งตุ่อกำาลั่งใจน่�ให้กับผู้่อ่�น 

ความหวังขึ้องใครบางคนจะสำาเร็จได้ับางครั�งตุ้องอาศััยความร่วมม่อ

ช่่วยเหล่่อขึ้องคนหล่ายๆ คน มูล่นิธิิยวุพััฒน์ขึ้อขึ้อบคุณทุี่กคน

ท่ี่�ช่่วยกันสร้างความฝัันขึ้องน้องๆ ผู้่ขึ้าดัโอกาส

ให้ได้ัเร่ยนหนังส่อตุ่ออย่างท่ี่�ตัุ�งใจได้ัสำาเร็จ
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ระหว่่างวั่นท่ี่� 17 ส.ค. -16 พ.ย. 2563

คุณกชกร สินชัยพานิช
คุณกมลรัตน์  จิิระพงศ์์วั่ฒนา
คุณกรวิ่กา ก้อนแก้ว่
คุณกฤชนพัต คล้ายว่งศ์์
คุณกฤษณา นิชิด้้า
คุณกัญญาพัชร โสภาเจิริญ
คุณกัญญารัตน์ อ่�งสกุล
คุณกัญธล่วั่ลย์ ช่ว่ยบุุญ
คุณกัลยกร นิยมเสถ่ียร
คุณกัลยา คำาพันธ์ุ
คุณกาญจินา ยศ์สุนที่ร
คุณกาญจินา วั่ฒนรังสรรค์
คุณกานด้า เลิศ์ลด้าลักษณ์
คุณกานติ�ชนิต สินธว่านุวั่ฒน์
คุณกานพิชชา ก่รติประภา
คุณกิตติพงศ์์ โกฎิิวิ่เช่ยร
คุณกิตติพันธ์ ชุษณพิพัฒน์
คุณกิติศั์กดิ้�  เสน่ว่งศ์์ ณ อยธุยา
คุณก่รติ  เจิริญชลว่านิช
คุณก่รติ  ด่้พิสุที่ธิ�
คุณกุสุมา ธาราสุข
คุณเกศ์รินที่ร์ เก่ยรติจิินด้ารัตน์
คุณเกศ์สุด้า ทัี่งปร่ด้านันท์ี่
คุณขนิษฐา  สาตราภัย
คุณขวั่ญจิิตร์ ชยาภัม
คุณคณิตอุตสาหกรรม จิำากัด้
คุณคมสัน  โอภาสสถีาว่ร
คุณคุณพ่อศ์รร ธรรมถุีติ
คุณจิณัญญา เมฆวั่ฒนา
คุณจัินที่ร์ทิี่ว่า สุว่รรณวิ่ที่ย์เว่ช
คุณจัินที่ว่รรณ ยงัประภากร
คุณจิามรรัตน์  หอวิ่จิิตร
คุณจิามรินที่ร์  ว่าณิชย์กุล
คุณจิารุว่รรณ จิำารัสพันธ์ุ
คุณจิิรวั่ฒน์ ฤที่ธานนท์ี่
คุณจิิรวั่ฒน์ สุภรณ์ไพบูุลย์
คุณจิิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิิราภรณ์ เน่�องพล่
คุณจ่ิรารักษ์  ชัยประภา
คุณจุิฑารัตน์ เช่�อบุุญจัินที่ร์
คุณจุิติรัตน์ ว่าณิชย์สุว่รรณ
คุณจุิมพล แก้ว่สกุล
คุณเจิตวั่ฒน์ ประวั่ติ
คุณเจิตสุภา เท่ี่�ยงธรรม
คุณเจิริญวิ่ที่ย์ มาลาเว่ช
คุณเจิษฎิา ชมเชิงแพที่ย์
คุณฉว่่ว่รรณ เชาว์่ด่้
คุณชชมญช์ รุ่งเร่องไพฑูรย์
คุณชญาน์วั่ต ปุตระเศ์รณ่
คุณชนัฎิฐา สมบุุญม่
คุณชเนตต่  กราพันธ์ุ
คุณชโนทิี่ต  รอบุรู้
คุณชมพู  สมหนู
คุณชมลพรรณ ปิจินำา
คุณชรินที่ร์ทิี่พย์ บุำารุงศั์กดิ้�
คุณชริษา อาร่รมย์
คุณชัชชนานันที่ร์ คำายนัต์
คุณชัญญา ว่รากุลว่ณิช
คุณชัยชนะ อยูย่งสินธ์ุ
คุณชัยพล อินทุี่ประภา
คุณชัยวั่ฒน์ สุบัุติคำา
คุณชานนที่ร์ เสนาดิ้สัย

คุณชาวิ่ช จิิราด้ลธนกฤต
คุณชุตินาฏ  ศ์ร่สุมะ
คุณชุติมา กิจิมงคลธรรม
คุณชุติมา ชมโฉม
คุณชุมพล จัินที่ะลุน
คุณชูเก่ยรติ อัชฌาเจิริญสถิีต
คุณเชาว์่ อรัญวั่ฒน์
คุณโชคชัย ธรรมยติุการ
คุณฌานพล รตนาภรณ์
คุณเฑ่ยรทิี่พย์ เตชะพิพัฒน์กุล
คุณณภัที่ร นุตสติ
คุณณัฎิฐทิี่ตา พัชรมณ่กุล
คุณณัฏฐกาญจิน์ ศุ์กลรนัตนเมธ่
คุณณัฐชยา  จัินที่ร์พัฒนะ
คุณณัฐชานันท์ี่ คุณารัตนพฤกษ์
คุณณัฐรด้า ว่รเกษมสิริรัตน์
คุณณัฐร่ ม่สิงห์
คุณณัฐศ์รัณย์  บุุญเลิศ์ที่ว่่สุข
คุณณิชาด้า ไคร่โท้ี่ง
คุณด้ลนภา  สุนานันท์ี่
คุณด้ำารง ว่งศ์์สัตยนนท์ี่
คุณด้ำารงค์  ที่องไพจิิตร
คุณดุ้ษฎ่ิ ชาญว่รัญญูู
คุณเด้ช  ตุลยธัญ
คุณเด้ชชิต พิชยพาณิชย์
คุณเด้ชมนู เจิตน์สุที่ธิเถีลิง
คุณตฤณ  ณ อัมพร
คุณต่อภัสสร์ ยมนาค
คุณติยานนท์ี่ คำาถีว่าย
คุณไตรที่ศ์ ไชยปัญญา
คุณไตรรงค์ บัุว่สุว่รรณ
คุณถิีติรา  มาณะวิ่ที่
คุณทัี่ศ์ณาว่รรณ   พงศ์์กลำ�า
คุณทิี่พย์ภาว่รรณ์  จิารเม่อง
คุณทิี่พว่รรณ หัสถีาด้ล
คุณเที่อด้ทูี่น ธ่ระสาสน์
คุณธนภณ คงเพชรภักด่้
คุณธนาพร ว่งษ์ภักด่้
คุณธนิด้า โอฬาริกชาติ
คุณธราวุ่ฒิ ศ์ร่ธาราธร
คุณธัญญาพร กระศิ์ริ
คุณธัญธร  ขจิรรุ่งศิ์ลป์
คุณธันยนันท์ี่ นิธิตระกูลธรรม
คุณธารญา กระชว่ยช่�น
คุณธิด้ารัตน์ คมขำา
คุณธ่รพัฒน์ สงละออ
คุณธ่ระพล จุิฑาพรพงศ์์
คุณนภสร คันที่าโย
คุณนภาพร  โตจิินด้า
คุณนริศ์ชา จัิกรพัชรกุล
คุณนฤชา  รัตนศิ์ลา
คุณนลิน ด้ำารงค์กิจิการ
คุณนลินปภา บัุว่ศ์ร่
คุณนลินรัตน์ ศ์ร่สมบัุติ
คุณนวิ่ยา กุลว่านิช
คุณนัที่ธมน ปานเที่ศ์
คุณนันท์ี่ฐิตา ธนว่งศ์์ชัยสิน
คุณนาร่รัตน์  โพธิ�ไพรที่อง
คุณนาร่รัตน์ ภาษารุณ
คุณนำ�าฝน  แก้ว่กุลธรรม
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณน่รนุช ชูจัินที่ร์

คุณนุช กันที่ะวิ่ชัย
คุณนุชจิรินที่ร์ เหล่องสะอาด้
คุณนุชนาฏ วุ่ฒิธนชัย
คุณนุชนาถี เลาหไที่ยมงคล
คุณเนตรชนก สวั่สด่้รักษา
คุณเนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา
คุณบุุญธรรม วั่งกาใจิ
คุณเบุญจิมาศ์ ยทุี่ธพัฒนพร
คุณเบุน ดิ้ศ์กวิ่น
คุณปฐมพล  ทัี่�งกรณ์
คุณปฐมาภรณ์ ศ์ร่นว่ลด่้
คุณปฐมาว่ด่้ มั�นกิจิ
คุณปภิญญา ศิ์ริมงคลเกษม
คุณปรัชญามาศ์ ไชยโย
คุณปราณิศ์า ศ์ร่วิ่จิารย์
คุณปราณ่ หนูที่องแก้ว่
คุณปรารถีนา สัชฌุกร
คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ี่
คุณปริตา จิรัลชว่นะเพที่
คุณปริยว่ด่้  ประจิว่บุเหมาะ
คุณปร่ยา นาคอินที่ร์
คุณปว่ริศ์ ประว่ะสาร
คุณปว่่ณา สิ�นเคราะห์
คุณปองเกษม นาคสุว่รรณ
คุณปัณณธร ศิ์ลป์อุด้ม
คุณปัณณ์ธ่รา บุุญที่า
คุณปัที่มา  เข่ยนภักด่้
คุณปาริชาติ จิรุงจิิตตานุสนธิ�
คุณปาริชาติ บูุรณะบัุญญัติ
คุณปิยกานต์  พงษ์พิสุที่ธินันท์ี่
คุณปิยนิตย์  ขวั่ญพูลศ์ร่
คุณปิยว่ด่้ เพ็ชรฉาย
คุณปุณฑริกา  ใบุเงิน
คุณปูชิตา  เจิริญม่
คุณเป่�ยมสุข ยับุมันบุริบูุรณ์
คุณผ่่องศ์ร่ มูลผ่ลารักษ์
คุณผุ่สด่้ นาคอินที่ร์
คุณพงษ์ศั์กดิ้� ศิ์ริพันธ์
คุณพรกมล ธนรังสรรค์
คุณพรทิี่พย์ บุุญนิตย์
คุณพรทิี่ว่า ที่นาทิี่พย์
คุณพรเพ็ญ เช่ยรรติว่งศ์์
คุณพรรณพัชร ชลานนท์ี่นิวั่ฒน์
คุณพรรณว่ลัย อินที่ราพิเชฐ
คุณพรศั์กดิ้� สินคณารักษ์
คุณพรสิฎิฐ์ กฤษด้าประดิ้ษฐ์
คุณพระสมมาตร เอ่�ยมอาจิ
คุณพริมพริศ์า ถิีรกาญจิน์ธนกิจิ
คุณพัชรว่ด่้ คุณวั่ฒน์
คุณพัชร่  ศ์ร่โคตร
คุณพัชร่  หอวิ่จิิตร
คุณพัด้ชา มหาทุี่มะรัตน์
คุณพัที่ธมน สุชนว่นิช
คุณพันธ์ว่ด่้ นาคอ่ว่ม
คุณพิจิิกา จิิตตะปุตตะ
คุณพิชญพัชร์ ชนประชา
คุณพิมพ์ประภัส นุ่มนิยม
คุณพิศุ์ที่ธ์ บุุษรานุว่งศ์์
คุณพ่รณัฐ จิิว่ะรังสิน่
คุณพ่รด้า เสน่ว่งศ์์ ณ อยุธยา
คุณเพชรรัตน์ ศิ์ริรัตน์อัสด้ร
คุณเพ็ญณัฐด้า ภู่ชัยวั่ฒนานนท์ี่
คุณเพ็ญศ์ร่ เด้ชติ�งเอง
คุณเพ่ยงเพชร โอภาสสถีาว่ร
คุณแพรว่ว่นิด้  กรสิที่ธิกุล
คุณภคมณ
คุณภรินที่ร์ ตันติพุกนนท์ี่
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ

คุณภัศ์รา นาคละออ
คุณภาณุวั่ฒน์ แสงที่อง
คุณภานุเด้ช นาคอินที่ร์
คุณภารณ่ ประภาศิ์ริกูล
คุณภาว่นา  ช่รัง
คุณภูดิ้ศ์  ธนเด้ชวั่ฒนศ์ร่
คุณภูริภพ ว่าณิชย์กุล
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณ่รัตน์ ภู่เกล่�ยง
คุณมนัชญา ศ์ร่สุชาต
คุณมาริสา จิงคงคาวุ่ฒิ
คุณมุกริน มะกลำ�าที่อง
คุณโมนา ศิ์ว่รังสรรค์
คุณยิ�มง้ว่ง แซ่่เฮ้้ง
คุณยทุี่ธพงศ์์ เอกปฐมศั์กดิ้�
คุณยพุาภรณ์ เปรมภักด่้
คุณรักษิต บุุญนาค
คุณรัชด้า อภิรมย์เด้ช
คุณรัชต์ธร ต่รณศั์กดิ้�
คุณรัตติยากร ณ บุางช้าง
คุณรัศ์มิ�สญา พันธาศิ์ริ
คุณรัศ์ม่แข  ถีาว่ร
คุณราณ่ โอภาสสถีาว่ร
คุณรินธาร ว่งศ์์อมรจัิกร
คุณรินรด้า จัินที่รภูมรินที่ร์
คุณรุ่งนภา สุขวั่ฒนานุกิจิ
คุณรุ่งโรจิน์ ด่้ก้องเส่ยง
คุณเรขา  ภิญญสาสน์
คุณเรว่ด่้ ชัยสุขสันต์
คุณโรจินา แจ้ิงการ
คุณลักษมณ  เตชะสิริวิ่ชัย
คุณลาวั่ลย์ เว่ชอภิกุล
คุณว่ณ่ บุุญกว้่าง
คุณว่นพัชร์ ยิ�มซ้่าย
คุณว่นิด้า ชัชว่าลกิจิกุล
คุณว่รพล อังกุรัตน์
คุณว่รรณชมพู  ชัยสารวิ่วั่ฒน์
คุณว่รรณพร  โอภาสสถีาว่ร
คุณว่รรณวิ่มล ช่พอุด้มวิ่ที่ย์
คุณว่รวุ่ฒิ จิองจิินด้าสกุล
คุณว่รัตต์ วิ่จิิตรว่าที่การ
คุณว่รัที่ยา โอบุนิธิอนันต์
คุณว่เรศ์ร์ ยอด้นิล
คุณว่ลัยนุช อรุณรัตน์
คุณว่ศิ์น ไว่ยสุศ์ร่
คุณวั่นชนะ นิลพิบูุลย์
คุณวั่นธงชัย ฉำ�าสด้ใส
คุณวั่ลลภินที่ร์ เตพละกุล
คุณว่ารุณ่ ด้ำาเนินเกษตร์
คุณว่าสนา  มงคลประดิ้ษฐ์
คุณวิ่จิิตรา  เจ่ิยรนันที่นา
คุณวิ่ชชุด้า  อรด่้ด้ลเชษฐ์
คุณวิ่ชด้า ส่ตกะลิน
คุณวิ่ชรัตน์ รัตนเตม่ย์
คุณวิ่ชุด้า วู่ว่งศ์์
คุณวิ่เช่ยร  พงศ์ธร
คุณวิ่ภาว่่ ภูดิ้สานนท์ี่
คุณวิ่ภาส  จิิรภาส
คุณวิ่มลจัินที่ร์ งามวิ่ที่ยานนท์ี่
คุณวิ่มลรัตน์  นันที่นานนท์ี่
คุณวิ่รุว่รรณ  ตาด้ร่ม
คุณวิ่โรชา เกิด้อำ�า
คุณวิ่ลาสิน่ ขอนศั์กดิ้�
คุณวิ่วั่ฒน์ เธ่ยระวิ่บูุลย์
คุณเว่สารัช สังข์เพ็ชร
คุณศ์รัณย์  จุิฑารัตนกุล
คุณศ์รัณย์ อังกูรว่รัญญูู
คุณศ์ศิ์ธร ศ์ร่ประเสริฐ

คุณศั์นสน่ย์  มันจัินด้า
คุณศิ์ริยพุา  ศ์ร่สุว่รรณ
คุณศุ์ภลักษณ์  ตงสิริ
คุณศุ์ภานัน แว่ว่สุว่รรณ
คุณสกาว่ทิี่พย์ กิจิสกุล
คุณสดุ้ด่้ ชลิตเร่องกุล
คุณสนอง วิ่ริยะอาภาพงศ์์
คุณสมศั์กดิ้� คุปตเมธ่
คุณสมศั์กดิ้� บุุญช่ว่ยเร่องชัย
คุณสรชัย  ตันตโยทัี่ย
คุณสันทัี่ด้ เจิิด้จิรรยาพงศ์์
คุณสัมพันธ์ ลอเสร่ว่านิช
คุณสาโรจิน์ สุว่รรณธาราเร่อง
คุณสิที่ธิภาส โอภาสสถีาว่ร
คุณสิริภัที่ร สุมนาพันธ์ุ
คุณสุขสันต์ โตเจิริญวิ่วั่ฒน์
คุณสุขุมาล หงษ์สกุล
คุณสุชาด้า ที่างสัมฤที่ธิ�ผ่ล
คุณสุด้ชฎิา แจ่ิมจัินที่ร์
คุณสุด้า นิลว่รสกุล
คุณสุด้ารัตน์ วั่ลล่ภานุวั่ฒน์
คุณสุที่ธาวั่ลย์ อ่อนน้อม
คุณสุที่ธิเก่ยรติ ธ่รภัที่รเว่ช
คุณสุที่ธิรักษ์  เสถ่ียรภาพอยุที่ธ์
คุณสุที่ธิสา บุุษยานนท์ี่
คุณสุทิี่ศ์า พุ่มประด้ล
คุณสุธรรม แก้ว่สม
คุณสุธัมมา ศุ์ภสิที่ธิ�ธำารง
คุณสุธิน่ย์ พนาโรจิน์ว่งศ์์
คุณสุนิสา ศิ์ว่โรรสกุล
คุณสุปราณ่ ยาเลิศ์
คุณสุพล รัตนไกวั่ล
คุณสุพิชชา ภู่ระย้า
คุณสุพิชชา แสงโชติ
คุณสุภาพร  แก้ว่ฉ่ด้
คุณสุภาพร ตั�งวั่ฒนาพรชัย
คุณสุมาณ่ กิจิบุุญชัย
คุณสุมาลย์ พานิชภักดิ้�
คุณสุรเด้ช บุุณยวั่ฒน
คุณสุรวุ่ฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรสา ปรมาธนนท์ี่
คุณสุรัชนิศ์  อุด้มศั์กดิ้�
คุณสุราช เซ่ท่ี่
คุณสุรารักษ์  น้อยไร่ภูมิ
คุณสุริยา  สาตราภัย
คุณสุริเยศ์  ชมภู
คุณสุว่รรณา เชาว่ะว่นิชย์
คุณสุวิ่ชญา ประมว่ญรัตน
คุณสู ลุยวิ่กกัย
คุณเสนธิป ศ์ร่ไพพรรณ
คุณแสงจัินที่ร์ หมั�นที่องหลาง
คุณแสงเด่้อน เสาะสูงเนิน
คุณหทัี่ยกาญจิน์  ยอด้ต่อ
คุณอดิ้ศั์กดิ้� สุด้สาว่
คุณอนงค์พร  มโนพิเชฐวั่ฒนา
คุณอนุชิต น้อยประเสริฐ
คุณอภิรัฎิฐ์ ช่พเป็นสุข
คุณอภิวั่นท์ี่ บุากบัุ�น
คุณอภิวิ่ชญ์ เหล่องโศ์ภณ
คุณอมรรัตน์  มหาภาสกร
คุณอรชร  เท่ี่�ยงแช่ม
คุณอรชุมา ชมเด้ช
คุณอรทัี่ย แสงนรินที่ร์
คุณอรนาร่ เอ่�ยมอิที่ธิพล
คุณอรปว่่ย์  ส่ที่อง
คุณอรพิน ใจิหลัก
คุณอรรถีพล ณ บุางช้าง
คุณอรว่รรณ  ณ นคร

คุณอรสา  ศ์ร่ตรัยรักษ์
คุณอรสา ศ์ร่ตรัยรักษ์
คุณอรัญญา ล่อประดิ้ษฐ์
คุณอรุณ่  อรรคบุุตร
คุณอว่ยพร อำาพันธ์
คุณอ๋อยจ่ิ� แซ่่หว่่อง
คุณอังสนา  ช่รานนท์ี่
คุณอัจิฉรา  งามว่รโรจิน์สกุล
คุณอัจิฉรา  ตันติเฉลิม
คุณอัจิร่  สังข์ว่รรณะ
คุณอัมพวั่น  จิิตประสาร
คุณอานนท์ี่ ขันคำา
คุณอาพัชร่ย์ พลอยสมบูุรณ์
คุณอาร่ย์ เพชรบุุตร
คุณอาร่รัตน์  ธ่ระศ์ร่สมบัุติ
คุณอำานว่ย  พัสด้ร
คุณอำานว่ยสินธ์ุ พุกรักษา
คุณอำาไพพงษ์ ที่ว่่ธัญลักษณ์
คุณอินทิี่รา กตัญญุูตานนท์ี่ 
คุณอินทิี่รา ไหมที่อง
คุณอุกฤษ กลั�นแก้ว่
คุณอุด้ม  ล่ลาอุด้ม
คุณเอกชัย  ใจิงาม
คุณเอกวั่ล ล่อพร้อมชัย
คุณเอ่�ออาร่  ออฤด่้
Khun Ananya Somsaard
Khun Chalermsak Linsing
Khun Chayanit Waltman
Khun Chun - Ting  Wu
Khun GRACE POWWARYNN
Khun Ingon Kaittinarueprakran
Khun Jariya Tarmperm
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  Patteneesiri- 
         mongkol
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
บุริษัที่ กิจิการด่้ จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ค.คน จิำากัด้
บุริษัที่ คร่�งเก้า จิำากัด้      
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ค่พส์  แอนด์้ โค จิำากัด้
บุริษัที่ โคคา-โคล่า 
         (ประเที่ศ์ไที่ย) จิำากัด้
บุริษัที่ เจินเนอรัล ที่รานสมิสชั�น 
         เน็ที่เวิ่ร์ค จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ เช่ยร์ค็อกเที่ล จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ซ๊่อกเก็ต ไนน์ จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ซั่น แพคเกจิจิิ�ง  (2010) 
         จิำากัด้

บุริษัที่ ซ่่ค แอนด์้ พ่ค จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ซุ่ปเปอร์โซ่นิค จิำากัด้
บุริษัที่ ซู่เปอร์จิิ�ว่ จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ แด้พเพอร์ เจ็ินเนอรัล  
         อะแพเร็ล จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ นานด่้อินเตอร์เที่รด้ จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ บุรันช์ไที่ม์ จิำากัด้ 
         (สาขาท่ี่� 00001)
บุริษัที่ บุริที่าเน่ย จิำากัด้
บุริษัที่ บุ่แมเนจิเม้นท์ี่โค้ช จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ บุ่เอ็นเค ไลฟ์์สไตล์สตูดิ้โอ 
         จิำากัด้ (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ไปรษณ่ย์ไที่ย จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ พรรณพัฒน์ ด่้เว่ลลอปเม้นท์ี่ 
         จิำากัด้
บุริษัที่ พร่เม่ยร์ เที่คโนโลยจ่ิำากัด้  
         (มหาชน)
บุริษัที่ พร่เม่ยร์ ฟิ์ชชั�น แคปปิตอล 
         จิำากัด้ (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ เพรส คว่อลิต่� จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ฟ้์าคะนอง จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ มิลล์คอน สต่ล จิำากัด้ (มหาชน)
บุริษัที่ ว่อร่า พลัส (ประเที่ศ์ไที่ย)          
         จิำากัด้
บุริษัที่ สไปซ่่�นานา จิำากัด้ 
         (สาขา 00002)
บุริษัที่ เสร่ พร็อพเพอร์ต่�ส์ โฮ้ลดิ้�ง 
         จิำากัด้ สำานักงานใหญ่
บุริษัที่ หลักที่รัพย์ เครดิ้ต สวิ่ส 
         (ประเที่ศ์ไที่ย) จิำากัด้ 
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ เอ เอ็กซ์่ ด่้ จิำากัด้          
         (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ เอส.เอ.เอฟ์. สเปเช่ยล สต่ล 
         จิำากัด้
บุริษัที่ โอมาร์ เพนาร์ เมเนจิเมนท์ี่ 
         จิำากัด้ (สำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ ไอสยาม โฮ้ลดิ้�ง จิำากัด้
บุริษัที่ ไฮ้คิว่ผ่ลิตภัณฑ์อาหาร จิำากัด้
บุริษัที่ Soi 15 co.,ltd
โรงพยาบุาลสัตว์่แก้ว่กาญจิน์ จิำากัด้
ห้างหุ้นส่ว่นจิำากัด้ ไที่ยวิ่วั่ฒน์สุขภัณฑ์
กลุ่มธุรกิจิการเงินเก่ยรตินาคินภัที่ร
คณะครุศ์าสตร์ จุิฬาฯ 
         (รร.สาธิตจุิฬาฯ ฝ่ายมัธยม)
คริสตจัิกรแห่งพระบัุญชา
ผู้่ซ่่�อ/ผู้่ปัน ร้านปันกัน 
         โด้ย มูลนิธิยวุ่พัฒน์ 
ภาควิ่ชาโอษฐวิ่ที่ยา 
         คณะทัี่นตแพที่ยศ์าสตร์           
         มหาวิ่ที่ยาลัยศ์ร่นครินที่รวิ่โรฒ
มูลนิธิเพ่�อ “คนไที่ย”
สหกรณ์ออมที่รัพย์
         กลุ่มบุริษัที่พร่เม่ยร์ จิำากัด้
EASTMAN FOUNDATION
EU Chula รุ่นป่ 2000



ท่ีกำลังจะเรียนจบช้ัน ม.3
เอกสารท่ีนองตองสงกลับมาใหมูลนิธิฯ
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ปวช.1 - ปวช.3 ยังได้รับทุนต่อ


