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 “ไม่่ม่ีเรื่่�องอะไรื่ใหม่่ เกิิดขึ้้�นแล้้วจากิไป สัักิวันนำ�าตาจะหยุุดไหล้ สัุขึ้ทุุกิขึ้์ 
ร้ื่ายุดีเทุ่าไหร่ื่ สุัดทุ้ายุก็ิผ่่านไป บนเส้ันทุางในชีีวิตขึ้องเธอ  จะมี่คำำาตอบรื่อคำอยุอยุ่่เสัม่อ 
หากิเธอนั�นยุอม่เดิน  สัักิวันแล้้วมั่นก็ิผ่่านไป” 

	 สวัสดีค่ะน้องๆ	ค่ะ	 ข้อความด้านบนเป็นบที่เพล็ง “สัักิวัน มั่นก็ิผ่่านไป”	ของ 
“พีี่� โต๋ ศัักิดิ�สิัทุธิ� เวชีสุัภาพี่รื่” มอบให้เป็นก�าลั็งใจให้น้องทุี่กคนนะคะ	ไม่ว่าจะมี	โรคระบาด 
COVID-19	 หร่อไม่ก็ตาม	 อยุากให้น้องนักเรียุนทุี่นทุี่กคนมีก�าลั็งใจแล็ะเช่�อมั�นว่าทุี่กๆ 
อุปสรรค	 ความยุากล็�าบากทีี่�เข้ามาในชีวิตเรา	 น้องทุี่กคนจะมีพี�ๆ 	 มูล็นิธิทีี่�พร้อมจะช่วยุ 
เหล่็อเสมอ	แล็ะทุี่กปัญหาความทุี่กข์ยุากนั�นค่อบที่เรียุนส�าคัญทีี่�จะช่วยุให้มนุษยุ์ทุี่กคน 
เติบโตแล็ะพร้อมจะเผชิญกับสิ�งทีี่�ยุากล็�าบากกว่าได้เสมอ

	 ยุวุพัฒน์สารฉบับน้ี	 ชวนน้องๆ	มาขบคิดว่า	“เรื่าอยุากิทุำาอะไรื่ต่อไปในชีีวิต”  
ซ่�งพี�คิดว่าเร่�องน้ียุังเป็นสิ�งส�าคัญทีี่�เราทุี่กคนน่าจะต้องให้เวล็าหาค�าตอบค่ะ	เพราะ 
ไม่อยุ่างน้ันแล้็วเราจะไม่รู้ว่าต่อจากน้ีเราจะเดินไปที่างไหน	เพราะไม่รู้ว่าปล็ายุที่างของเรา 
ค่ออะไร	ในคอลั็มน์	เร่�องจากปก	จะเสนอแนวที่างการคิดทีี่�ไม่ยุาก	เพ่�อให้น้องๆ	ล็องน�าไป
ใช้เป็นตัวช่วยุให้ค้นหาทิี่ศที่างเดินของตัวเอง

	 การค้นหาเป้าหมายุชีวิตหร่อการหาค�าตอบว่าเราอยุากที่�าอะไรต่อไป 
ในอนาคตน้ัน	คงไม่ใช่การค้นหาแค่คร้ังเดียุวแล้็วเสร็จส้ิน	เพราะในแต่ล็ะวันยุ่อมมีบางสิ�ง 
ทีี่�เปลี็�ยุนแปล็งไป	 สถานการณ์ก็เปลี็�ยุนไป	 เราจ่งต้องหมั�นที่บที่วนเป้าหมายุแล็ะสิ�งทีี่�เรา 
จะที่�าระหว่างที่างเพ่�อไปสู่เป้า	ว่ามีสิ�งใดทีี่�ควรปรับเปลี็�ยุนหร่อปรับปรุงหร่อไม่

	 พี�ๆ	 มูล็นิธิเป็นก�าลั็งใจให้น้องทุี่กคนเสมอนะคะ	อยุากให้น้องทุี่กคนที่ราบว่า 
น้องไม่ได้เผชิญความยุากล็�าบากเพียุงคนเดียุว	มีพี�ๆ 	ทีี่�พร้อมจะให้ความช่วยุเหล่็อ	เพราะ 
เราเช่�อว่าน้องทุี่กคนเป็นเจ้าของความส�าเร็จได้แล็ะพี�ๆ	 อยุากจะเป็นส่วนหน่�งทีี่�จะช่วยุ 
ให้น้องไปถ่งเป้าหมายุทีี่�ฝัึนไว้ค่ะ

พี�ๆ 	มูล็นิธิยุวุพัฒน์	
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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วาดภาพโดย atta



ตอน : จุุดเร่ิ่�มต้น
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ครอบครัวยุวพัฒน์
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	 ช่่วงเย็็นวันอาทิิตย็์	 ก้้อนเมฆจัับก้ลุ่่่มเป็็นก้้อนสีีดำำา	 ลุ่มพััดำแรงสี่งสัีญญาณว่าฝนใก้ลุ่้จัะตก้เต็มทีิแลุ่้ว	 ย็ิ�มย็ังคง 

นั�งเหม่อข้้างหน้าต่าง	พัร้อมมือทีิ�ย็ันหน้าต่างไม่ให้ป็ิดำตามแรงลุ่ม

แม่แย็้ม	:			 ย็ิ�มนั�งเหม่ออะไรตั�งนานสีองนาน	ปิ็ดำหน้าต่างได้ำแลุ้่วฝนก้ำาลัุ่งจัะตก้

หนูย็ิ�ม	:		 	 แม่	...	(หนูย็ิ�มเรีย็ก้แม่เสีีย็งอ่อน	พัร้อมมือทีิ�ก้ำาลัุ่งปิ็ดำหน้าต่าง)

แม่แย็้ม	:			 ว่าไง	เรีย็ก้แม่แบบนี�เป็็นอะไรไป็อีก้ลุ่่ะ	(แม่แย้็มตอบก้ลัุ่บอย่็างรู้ทัิน)

หนูย็ิ�ม	:		 	 วันจัันทิร์นี�หลัุ่งเรีย็นคาบส่ีดำท้ิาย็	หนูต้องไป็ยื็นยั็นกั้บครู	 ว่าหนูจัะเรีย็นแผนก้ารเรีย็นอะไรในชั่�นม.ป็ลุ่าย็ 
 
แม่แย็้ม	:			 ก็้ย็ืนย็ันไป็สิี	ว่าจัะเลืุ่อก้เรีย็นอะไร

หนูย็ิ�ม	:		 	 แม่อ่ะ	ก็้หนูย็ังไม่แน่ใจัเลุ่ย็

แม่แย็้ม	:			 (แม่แย็้มหันไป็มองหน้าลูุ่ก้สีาวทีิ�ทิำาหน้าม่่ย็	 แลุ่ะเผลุ่อย็ิ�มก่้อนจัะพูัดำออก้มา)	 ก็้เลืุ่อก้จัาก้สิี�งทีิ�ช่อบ 
	 	 เป็็นจ่ัดำเริ�มต้น			

หนูย็ิ�ม	:		 	 แม่ก็้...แลุ้่วจ่ัดำเริ�มต้นทีิ�แม่บอก้เป็็นย็ังไงคะ

แม่แย็้ม	:			 ท่ิก้อย็่างต้องมีจ่ัดำเริ�มต้นเสีมอ	ก้่อนทีิ�แม่จัะหันมาข้าย็สี้มตำาทีิ�แซ่่บนัวถููก้ป็าก้คนทัิ�งซ่อย็	แม่ก็้เริ�ม 
	 	 จัาก้ช่อบกิ้นสี้มตำา	แม่กั้บพั่อตระเวนหาร้านสี้มตำาอร่อย็ๆ	ชิ่ม	พัอไป็บ่อย็เข้้าก็้เริ�มจัับทิางไดำ้ว่าต้อง 
	 	 ป็ร่งอย่็างไร		รสีช่าติถึูงจัะออก้มาอร่อย็แซ่่บ	จัาก้นั�นแม่ก็้เลุ่ย็ตำาข้าย็เองเลุ่ย็

หนูย็ิ�ม	:		 	 แลุ้่วยั็งไงอ่ะแม่

แม่แย็้ม	:			 ถู้าได้ำเลืุ่อก้ทิำาในสิี�งทีิ�ช่อบ	 มีความส่ีข้กั้บสิี�งทีิ�ทิำา	 ถึูงแม้จัะมีบ้างทีิ�ลุ้่มเหลุ่วส่ีดำท้ิาย็มันก็้จัะมีทิางให้เรา 
	 	 ได้ำเรีย็นรู้ต่อไป็เรื�อย็ๆ	ถู้าไม่รู้จัะเลืุ่อก้เรีย็นอะไร	ก็้ลุ่องเลืุ่อก้จัาก้วิช่าทีิ�ช่อบก่้อนเป็็นจ่ัดำเริ�มต้น

หนูย็ิ�ม	:  	 อ้อ	 หนูมีแผนแลุ่้ว	 วันก้่อนลุ่่งไป็รษณีย็์มาสี่งย็่วพััฒน์สีาร	 แลุ่้วหนูลุ่องพัลิุ่ก้ๆ	 ดูำ	 ไป็เจัอหน้าเก้ม 
	 	 มีต่�ก้ตาตัวโตๆ	ข้้างในให้ลุ่องเขี้ย็นสิี�งทีิ�ช่อบ	สิี�งทีิ�ทิำาไดำ้ดีำ	หนูไป็ลุ่องอ่านก้่อนดีำก้ว่า	เผื�อหนูจัะไดำ้รู้จััก้ 
	 	 ตัวเองมาก้ขึ้�น	

แม่แย็้ม	:			 เอ่อ	ๆ	ดีำ	ๆ	(แม่แย็้มผงก้หัวตอบรับกั้บความคิดำเชื่�อมโย็งข้องลูุ่ก้สีาว)

หนูย็ิ�ม	:		 	 (หนูย็ิ�มย็ิ�มหน้าแป็้นก้่อนจัะพูัดำข้อบค่ณแม่แย็้ม)	ข้อบค่ณนะคะแม่	 เรื�องข้องแม่ทิำาให้หนูเข้้าใจัว่า 
	 	 ทีิ�แม่หน้าย็ิ�มแย็้มท่ิก้ครั�งตอนตำาสี้มตำาเพัราะแม่ไดำ้ทิำาสิี�งทีิ�เริ�มมาจัาก้ความช่อบแลุ่ะย็ังทิำาให้หนู 
	 	 นึก้ถึูงย็่วพััฒน์สีารได้ำอีก้ด้ำวย็	หนูไป็ลุ่องทิำาก่้อนนะคะ

	 หนูย็ิ�มวิ�งตัวลิุ่�วไป็หยิ็บย็่วพััฒน์สีารมานั�งอ่าน	 พัร้อมกั้บสีาย็ลุ่มทีิ�พััดำก้้อนเมฆสีีดำำาออก้จัาก้ห้วงความกั้งวลุ่ 

ข้องหนูย็ิ�มไป็

ภาพั	:	เอ๋จััง					เรื�อง	:	ทิานตาวัน
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	 ความข้ี้�เก้ียจอาจจะเป็็นอุป็สรรคในกีารเร้ยนขี้องน้องๆ 

หลายคนใช่่ไหมคะ	 จะว่าไป็ความข้ี้�เก้ียจสามารถจัดกีารได้ 

ไม่ยากี...แต่่!!!!	น้องๆ	ต้่องลองเอาวิธ้ีเหล่าน้�ไป็ลงมือทำำาค่ะ

ยอมรัับก่่อนว่่าตััว่เองเป็็นคนข้ี้�เก้่ยจ		และถ้า 

ข้ี้�เก้ียจนักีก็ีต้่องร้้จักีวางแผน		เช่่น	ก่ีอนเข้ี้านอน 

ลองจัดหนังสือ	อุป็กีรณ์์กีารเร้ยนท้ำ�จะใช่้ใน 

วันรุ่งขี้้�นให้เร้ยบร้อยหรือจดไว้ว่าวันพรุ่งน้� 

เราต้่องทำำาอะไรบ้าง	อาจจะม้สมุดเล่มเล็กีๆ 

น่ารักีๆ	ไว้สักีเล่มค่ะ

ทุ่่่มเทุ่กั่บช่่ว่งสิิบวั่นแรัก่ให้้เกิ่ดคว่ามสิมำ�าเสิมอ 

ทุำกีอย่างท้ำ�เราทำำาเป็็นครั�งแรกีมักีจะยากี 

พยายามรักีษาความสมำ�าเสมอและต่่อเนื�อง 

ในกีารเป็ล้�ยนแป็ลงตั่วเองเพราะแม้ว ่า 

จะผ่านสิบวันไป็แล้วก็ีไม่ได้หมายความว่า 

พฤติ่กีรรมนั�นจะคงอย้่	 แต่่อย่างน้อยเราก็ี 

เอาช่นะตั่วเองได้มาก้ีาวหน้�งแล้ว

ตัั�งเป้็าห้มายง่ายๆ ก่่อน กีารม้เป้็าหมายส้งสุด 

เป็็นเรื�องท้ำ�ด้	 แต่่ต้่องไม่ลืมท้ำ�จะให้กีำาลังใจตั่วเอง 

ด้วยกีารทำำาเป้็าหมายเล็กีๆ	ในแต่่ละวันให้สำาเร็จ	

 

ขี้้�เกี้ยจทำำ�ไงดี้!!!

เคล็ดีลับกี�รเร้ยน

ห้าแรังจูงใจจาก่ภายนอก่	 เช่่น	 อย้กั่ีบเพื�อน 

ท้ำ�ช่อบติ่วหลังเลิกีเร้ยน	 จะได้ม้แรงกีระตุ่้น 

ให้อ่านหนังสือและทำำาให้ร้้ส้กีว่ากีารอ่าน 

หนังสือไม่ใช่่เรื�องน่าเบื�อ		

ผ่่อนคลายบ้าง	 เช่่น	 ให้รางวัลตั่วเองหลังทำำา 

กีารบ้านหรืออ่านหนังสือเสร็จด้วยกีารทำำา 

กิีจกีรรมท้ำ�ช่อบสักี	30	นาท้ำ	

นอนให้้พอ	ป็ระมาณ์	7-8	ชั่�วโมงต่่อวัน	เพื�อ 

ให้เราม้สุขี้ภาพจิต่ท้ำ�ด้	 กีระฉัับกีระเฉัง	 และ 

กีระตื่อรือร้นท้ำ�จะทำำาสิ�งต่่างๆ	 ให้สำาเร็จ 

ต่ามเป้็าหมายต่่อไป็		

ถ้้าทุ่ำาได้ตัามทุ่้�ก่ล่าว่มาแล้ว่ก่็อน่ญาตัให้ ้

ตััว่เองข้ี้�เก้่ยจได้บ้าง 	หากีเหนื�อยก็ีวางงาน	

วางกีารบ้าน	แล้วออกีไป็เดินเล่น	ไป็อย้	่ใกีล้ชิ่ด 

กัีบธีรรมช่าติ่	 เพื�อช่าร์ต่พลังสำาหรับกีลับมา 

ขี้ยนักัีนต่่อค่ะ	
	สรุป็จากี

https://missiontothemoon.co/	



9

           สวััสดีีจ้้าน้้องๆ ยุุวัพััฒน์้สารฉบัับันี้� เราหลบัร้อน้จ้ากทะเล ภููเขา มาเที�ยุวั 

พิัพิัธภัูณฑ์์กัน้ดูีบ้ัาง พีั�จิ้�กซอว์ัพัาไปเที�ยุวัที�หอศิิลปวััฒน้ธรรมแห่งกรุงเทพัมหาน้คร  

ตัั้�งอยุูบ่ัริเวัณสี�แยุกปทุมวััน้ตั้รงข้ามห้างมาบุัญครอง และ ศูิน้ย์ุการค้าสยุามดิีสคัฟเวัอรี 

(Siam Discovery)  

 หอศิิลปวััฒน้ธรรมแห่งกรุงเทพัมหาน้คร หรือเรียุกสั�น้ๆ วั่า หอศิิลป ์

กรุงเทพัฯ (BACC) เป็น้พิัพิัธภัูณฑ์์ศิิลปะและหอศิิลปวััฒน้ธรรม แบั่งออกเป็น้ 

2 ส่วัน้หลัก คือ ส่วัน้นิ้ทรรศิการหลักและส่วัน้ของนิ้ทรรศิการยุ่อยุถ้้าน้้องๆ 

ไดี้ไปเยุี�ยุมชม แน้ะน้ำาให้เดิีน้ชมงาน้ศิิลปะไล่จ้ากชั�น้ล่างข้�น้ชั�น้บัน้ จ้ะเป็น้ทางเดีิน้ 

แบับัก้น้หอยุ ซ้�งมีศิิลปะสวัยุๆ ตั้ลอดีทาง สามารถ้ถ้่ายุรูปไดี้ เดิีน้ชมผลงาน้ 

ด้ีวัยุควัามสุน้ทรี สบัายุใจ้ แถ้มยัุงได้ีควัามรู้อีกต่ั้างหาก  (ค่าเข้าชมฟรี ยุกเว้ัน้ใน้ส่วัน้ 

การแสดีงพิัเศิษต่ั้างๆ)

 ถ้้าหากไดี้มาเที�ยุวัหอศิิลป์กรุงเทพัฯและอยุากฝึึกพูัดีประโยุคภูาษา 

อังกฤษกับัชาวัต่ั้างชาติั้ที�เข้าไปเที�ยุวัชม ลองฝึึกพูัดีประโยุคเหล่านี้�ค่ะ

 How did you feel while visiting this place?   
 = มาเที�ยุวัที�นี้�แล้วัรู้ส้กอยุ่างไร

 I was impressed by all the artworks and witnessed 
 artists’ intention 
 =  ฉัน้รู้ส้กประทัับใจ้ผลงาน้ศิิลปะมากๆ เพัราะเห็น้ความทั่�มเทั 
 ของศิิลปิน้ใน้การสร้างสรรค์ผลงาน้

เที่ยวสนุกฝึกภาษาอังกฤษ

   หอศิิลปวััฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาน
คร

 By witnessing their creation, I’d like to improve my 
 drawing skills and explore my passion and ability in arts.  
 = พัอมาดีูงาน้ศิิลปะแบับันี้�แล้วั ฉัน้อยุากจ้ะพััฒนาฝีีมือการ 
 วัาดีรูปของตัั้วัเองเลยุ  มัน้ทำาให้ฉัน้น้้กได้ีว่ัาฉัน้มีความชอบและ 
 ความสามารถใน้การวัาดีรูป

 I know you can do it!   
 = ฉัน้เชื�อว่ัาคุณทำาได้ี  (เป็น้ประโยุคที�ใช้ให้กำาลังใจ้คน้อื�น้หรือ 
 บัอกตัั้วัเองก็ได้ีน้ะ ว�าเราเชื�อว�าเราทัำาได้้  ^^)

    (Bangkok Art and Culture Centre)

คำาศััพัท์ัน�าร้้เก่ี่�ยวกัี่บศิัลปะ  
Exhibition   =   นิ้ทรรศิการ     Oil painting   =   ภูาพัวัาดีสีน้ำ�ามัน้  
Portraits      =   ภูาพัเหมือน้     Landscapes  =   ภูาพัทิวัทัศิน์้        
Sculptures  =   รูปป้�น้            Modern art    =   ศิิลปะสมัยุใหม่



จดหมายจากน้องอติกานต์  หนอนไม้  จ.นครศรีธรรมราช
ช่ื่�นใจแทนคุุณแม่ม่่ากๆ เลยคุ่ะ มี่ลูกสาวขยันขันแข็งชื่่วยแบ่่งเบ่างานทุกอย่าง การได้ท้ำา 

อย่างอ่�นนอกเหน่อจากการเรียนจะช่ื่วยให้น้องคุ้นหาตััวเองว่าเราชื่อบ่อะไร เราทำาอะไรได้้ดี้ 

อะไรที�ทำาแล้วมี่คุวาม่สุข แม่้ว่างานที�น้องทำานั�นอาจจะเป็็นงานบ่้าน งานในสวน แตั่ 

รายละเอียด้เล็กๆ น้อยๆ ในงานนั�นๆ มี่ป็ระโยน์อย่างม่ากที�จะช่ื่วยให้เราได้้ทำาคุวาม่รู้จัก 

กับ่ตััวเอง อยากใหน้้องรักษาคุวาม่น่ารักนี�ไว้เสม่อ รู้จักชื่่วยเหล่อผูู้้อ่�นและไม่่น่�งดู้ด้าย... 

พีี่�ๆ ทุกคุนช่ื่�นชื่ม่นะคุะและเป็็นกำาลังใจให้น้องป็ระสบ่คุวาม่สำาเร็จในอนาคุตันะจ๊ะ 

จดหมายจากเพื่อน
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 สวัสดี้คุ่ะน้องๆ ยงัไหวกันอยูไ่หม่คุะ ถ้้าไม่่ไหวทางนี�มี่ที�ให้

พัี่กใจนะคุะ เป็็นกำาลังใจให้น้องๆ ทุกคุน ทั�งเร่�องการเรียน คุรอบ่คุรวั 

และสถ้านการณ์โรคุระบ่าด้ ขอให้ทุกคุนเช่ื่�อว่าสักวันหน่�งมั่นจะ 

ผู้่านไป็คุ่ะ...เราม่าอ่านจด้หม่ายของเพี่่�อนดี้กว่า ว่าเขาเล่าอะไรกัน 

ม่าบ้่าง :D

จดหมายจากน้องสร้อยฟ้้า ขำำาทอง จ.ชลบุุรี 
น้องสร้อยฟ้้าคุ่ด้ออกร่ยังคุะ ว่าจะเรียนป็วส.หร่อป็ร่ญญาตัรีดี้ 

ถ้้ายังคุ่ด้ไม่่ออก ลองให้เวลาตััวเองนั�งคุ่ด้ดู้ว่าอนาคุตัเราอยากทำา 

งานอะไร  คุนที�จะทำางานนั�นต้ัองมี่วุฒ่ิการศ่ึกษาอะไร มี่คุุณสม่บั่ต่ั 

อย่างไร  คุ่าใชื่้จ่ายในการเรียนแตั่ละอย่างป็ระม่าณเท่าไหร่ น่าจะ 

พี่อชื่่วยให้ตััด้ส่นใจได้้นะ ว่าเราจะไป็ทางไหนตั่อ การตััด้ส่นใจ 

เล่อกอะไรสักอย่าง สุด้ท้ายมั่นอาจจะไม่่เป็็นอย่างที�เราคุ่ด้ แตั่ 

ถ้้าเราคุ่ด้ม่าดี้และรอบ่คุอบ่แล้ว นั�นคุ่อเราทำาดี้ที�สุด้แล้วคุ่ะ...พี่ี�ๆ 

เป็็นกำาลังใจให้น้องเสม่อนะ เช่ื่�อว่าน้องจะเล่อกส่�งที�เหม่าะสม่กับ่

ตััวเองได้้คุ่ะ 
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Line

นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook 

กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

มีีเร่ื่�องอยากปรึื่กษาโทรื่ศััพท์หา

พี�ๆ มีูลนิิธิิยุวพัฒนิ์ ได้้ที�

02 - 301 - 1093

093 - 332 - 8108

093 - 124 - 9749

จดหมายจากน้้องสุุภารััตน์้  ปุุ๊�ดแค จ.ลำำาพููน้
ชอบคติิสอนใจของน้องมากเลยค่ะ “ความพยายามอยูที่�ไหน 

ความสำาเร็จอยูที่�นั�น” ไม่ว่ากี�ยคุสมัยความพยายามยังคงเป็็น 

สิ�งจำาเป็็นและเป็็นสิ�งสำาคัญที�ทุกคนควรจะฝึึกฝึนให้มีอยู่กับ 

ตัิวเองเสมอ และแม้ว่าบางทีเราพยายามไป็แล้วแต่ิไม่ป็ระสบ 

ความสำาเร็จ แติ่เราได้้ทุ่มเทลงไป็อย่างเต็ิมที� ที�เหลือคือการ 

ทบทวนว่าเราทำาอะไรพลาด้ไป็หรือไม่  มีติรงไหนที�เราควร 

ป็รับป็รุง ความสำาเร็จเป็็นรางวัลติอบแทนความพยายาม 

แติ่ความผิิด้พลาด้ก็เป็็นของขวัญเพื�อให้เราได้้เรียนรู้และ 

พัฒนาเติิบโติค่ะ ไม่มีอะไรจะสำาเร็จได้้หากไม่ลงมือทำา... 

พี�ๆ มูลนิธิเป็็นกำาลังให้เสมอนะคะ

จดหมายจากน้้องกาน้ต์รัวีี  มามะ  จ.สุงขลำา
โอ๋นะๆ...ไม่ต้ิองเศร้าไป็นะคะ ทุกเรื�องในชีวิติของเราคอืสิ�งที�เราต้ิองให้เวลาค้นหาค่ะ 

ไม่มีใครรู้มาตัิ�งแต่ิแรกคลอด้ ว่าเราเกิด้มาเหมาะกับอะไร  อนาคติเราคือเส้นทางไหน  

เราทุกคนล้วนติ้องให้เวลานั�งคิด้ทบทวนและลองถููกลองผิิด้ ขอให้น้องให้เวลากับ 

ตัิวเองสักนิด้ในการทำาความรู้จักกับตัิวเอง เพื�อนสนิทของเรา เรายงัสามารถูให้เวลา

ทำาความคุ้นเคยได้้ พี�เชื�อว่าน้องจะค้นหาความต้ิองการของตัิวเองได้้ค่ะ....พี�ๆ  มั�นใจ 

ว่าน้องทำาได้้และขอเป็็นกำาลังใจให้น้องเสมอนะคะ



ทำ�ม�ห�กินอยู่ถิ่นบ้�นเร�
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	 “บ้้านคืือต้้นทุุนทุ่�ดี่ทุ่�สุุดีในชี่วิิต้เรา		ลองมองกลับ้ไปวิ่าบ้้านเราม่อะไรแล้วิเรา 

ต้้องการอะไร	หาให้เจอ	ต้อบ้ตั้วิเองให้ได้ี	แล้วิเราจะม่คืวิามสุุข”  ข้้อความง่่ายๆ ท่ี่�บอก 

เล่่ามุมมอง่ข้อง่การกลั่บไปที่ำาง่านท่ี่�บ้านเกิดข้อง่	พี่่�โม้ง	 มงคืล	 เวิฬุุวินาธร เกษตรกร 

ฟาร์มเมล่อน จััง่หวัดกาญจันบุร่ พ่ี่�โม้ง่บอกว่าทุี่กคนม่บ้านเป็นต้นทุี่นช่ีวิต

เราอยู่ได้คนในท้องถิ่น
ก็ต้องอยู่ได้
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ชีีวิิตผกผันมามาก เก็บเกี�ยวิประสบการ์ณมาเยอะ ถึึงเวิลาหัันกลับบ้านดีีกวิ่า

	 พ่ี่�เป็็นคนอำำ�เภอำห้้วยกระเจ�ม�ต้ั้�งแต่ั้เกิด	เร่ยนห้น้งสืือำและเติั้บโตั้อำย่่ท่ี่�น้�นกระท้ี่�งจบ	ป็วช. 

จึงไป็เร่ยนตั้่อำ	 ป็วสื.	 แผนกช่�งยนตั้์ท่ี่�จ้งห้ว้ดนครป็ฐม	 ห้ล้งจ�กเร่ยนจบพ่ี่�เริ�มที่ำ�ง�นเป็็นช่�งซ่่อำม 

คอำมพิี่วเตั้อำร์อำย่ท่่ี่�กรุงเที่พี่ฯ	 4	 ปี็	 ย้�ยม�ที่ำ�ง�นธุุรก�รท่ี่�คล้งสิืนค้�แห่้งห้นึ�งท่ี่�สืมุที่รสื�คร	 อ่ำก	 4	 ปี็	 

จ�กน้�นก็ย้�ยง�นม�เป็็นผ้่ร้บเห้ม�ก่อำสืร้�ง	อ่ำกป็ระม�ณ	5	ปี็	ขึึ้�นเห้นือำล่อำงใต้ั้ทุี่กสื�รทิี่ศ	กระท้ี่�งกำ�ล้ง 

จะถู่กส่ืงต้ั้วไป็ที่ำ�ง�นร้บเห้ม�ท่ี่�ป็ระเที่ศเพืี่�อำนบ้�น	 พ่ี่�เลยคิดว่�กล้บบ้�นด่กว่�	 ไม่ง้�นช่วิตั้คงไกลบ้�น 

ไป็อ่ำกเรื�อำยๆ	แม่ก็อำ�ยุม�กขึึ้�น	ใครจะด่แล	เลยต้ั้ดสิืนใจตั้อำนน้�นเลยว่�เร�ว�งทุี่กอำย่�งแล้วพี่�ต้ั้วเอำง 

กล้บบ้�น	

แม้บ้านเกิดีของพีี่�คืือพืี่�นทีี่�ทีี่�แห้ังแล้งทีี่�สุดีในประเที่ศไที่ย แต่ไม่ใช่ีว่ิาจะประสบคืวิามสำาเร็จไม่ได้ี

	 อำำ�เภอำห้้วยกระเจ�ขึ้ึ�นชื�อำว่�เป็็นพืี่�นท่ี่�ท่ี่�แห้้งแล้งท่ี่�สุืดอ่ำกท่ี่�ห้นึ�งในป็ระเที่ศไที่ย	 ถู้�ให้้ 

จินตั้น�ก�ร	 น้อำงๆ	 คงพี่อำจะนึกภ�พี่อำอำก	 ว่�ท่ี่�ท่ี่�แห้้งแล้งม�กๆ	 ม้นป็ล่กพืี่ชได้ไม่ก่�ชนิด	 ม่แค่ 

อำ้อำยก้บม้น	แตั้่ใจเร�ไม่ได้อำย�กป็ล่กอำ้อำยป็ล่กม้นแล้ว	ตั้้อำงม่พืี่ชอำย่�งอืำ�นท่ี่�ให้้ผลผลิตั้ได้	จึงเริ�มตั้้น 

ห้�คว�มร้่โดยลอำงเริ�มป็ล่กแตั้งกว�ก่อำน	 เพี่ร�ะใช้นำ��น้อำยและให้้ผลเร็ว	 แต่ั้ก็ไม่สืำ�เร็จเพี่ร�ะเร�เจอำ 

เรื�อำงเพี่ล่�ยแมลง	ตั้้อำงใช้สื�รเคม่ซ่ึ�งคว�มต้ั้�งใจขึ้อำงเร�คือำอำย�กป็ล่กพืี่ชท่ี่�ไม่ใช้สื�รเคม่	แย่ท่ี่�สุืดคือำ

โดนกดร�ค�จ�กคนร้บซื่�อำ	 จึงลอำงห้�ขึ้้อำม่ลให้ม่จนไป็เจอำแตั้งเที่ศห้รือำท่ี่�เร�ร่้จ้กในชื�อำ	 “เมลอำน”		

ซ่ึ�งอำำ�เภอำใกล้ๆ	ก็ม่คนป็ล่กเมลอำนอำย่่	พ่ี่�เลยไป็ขึ้อำฝึึกง�นท่ี่�ฟ�ร์มขึ้อำงเขึ้�	2	เดือำน	เพืี่�อำห้�คว�มร่้

ก่อำนท่ี่�จะลงทุี่นและลงมือำที่ำ�ด้วยต้ั้วเอำง	คร้�งน่�ป็ระสืบคว�มสืำ�เร็จคร้บ			

ประสบการณ์ทุี่กอย่างเอามาปรับใช้ีในการที่ำางานได้ี

	 พ่ี่�เชื�อำว่�ป็ระสืบก�รณ์ขึ้อำงเร�เอำ�ม�ป็ร้บใช้ก้บช่วิตั้ป็ระจำ�ว้นได้นะ	 เพ่ี่ยงแตั้่เร�ตั้้อำงคิด	

ต้ั้อำงมอำงให้้เห็้นคว�มสือำดคล้อำงเก่�ยวข้ึ้อำงก้น	 พ่ี่�เคยที่ำ�ง�นร้บเห้ม�ก่อำสืร้�ง	 เรื�อำงก�รคำ�นวณพืี่�นท่ี่� 

และป็ริม�ณเป็็นเรื�อำงท่ี่�เร�ที่ำ�ได้อำย่่แล้ว	เร�ก็เอำ�ม�ใช้คำ�นวณว่�ท่ี่�ดินท่ี่�เร�ม่	แห้ล่งนำ��ท่ี่�เร�ม่	เร�จะ 

ป็ล่กเมลอำนได้ก่�ต้ั้น	เช่น	บ้�นพ่ี่�ม่แห้ล่งนำ��ครึ�งไร่	เร�ก็คำ�นวณได้ว่�พืี่�นท่ี่�ขึ้น�ดน่�จะม่นำ��ป็ริม�ณเท่ี่�ไห้ร่ 

เมลอำนแต่ั้ละต้ั้นต้ั้อำงก�รนำ��ต่ั้อำว้น	 700	 CC	 เร�ก็จะได้จำ�นวนแล้วว่�เร�ควรลงป็ล่กเมลอำนไม่เกิน 

ก่�ต้ั้นในพืี่�นท่ี่�น่�	

 ห้รือำก�รสืร้�งโรงเรือำน	เร�ก็จะคำ�นวณได้ท้ี่�งป็ริม�ณว้สืดุท่ี่�ต้ั้อำงใช้และเงินทุี่นท่ี่�ต้ั้อำงม่	คว�มร้่ 

ด้�นช่�งคอำมพิี่วเตั้อำร์ก็เอำ�ป็ร้บใช้ในก�รสืร้�งระบบต่ั้�งๆ	 เช่น	 ระบบก�รให้้นำ��อ้ำตั้โนม้ติั้	 เอำ�ระบบ 

ก�รต้ั้�งเวล�เข้ึ้�ม�ช่วย	 ถึูงเวล�นำ��ก็ไห้ลเอำง	 ไม่ต้ั้อำงยนืรดนำ��แบบเมื�อำก่อำนแล้ว	ห้รือำคว�มร้่เรื�อำงคล้งสิืนค้�	

เร�ก็เอำ�ม�ป็ร้บใช้เรื�อำงก�รว�งแผนก�รตั้ล�ด	 	 น่�คือำก�รนำ�ป็ระสืบก�รณ์ม�ป็ร้บใช้	 ซึ่�งม่คว�มสืำ�ค้ญ 

ม�กก้บก�รที่ำ�ง�นทุี่กๆ	อำย่�ง	ถู้�เร�ไม่เร่ยนร่้ท่ี่�จะบ่รณ�ก�ร	มอำงไม่เห็้นว่�ทุี่กอำย่�งม้นนำ�ม�ใช้ 

ด้วยก้นได้	เร�จะเห้นื�อำยม�กก้บก�รเริ�มต้ั้นที่ำ�สิื�งท่ี่�เร�ไม่เคยที่ำ�ม�ก่อำน		

เกษตรยุคืใหัม่คืือเกษตรเที่คืโนโลยี

	 เด่�ยวน่�ง�นเกษตั้รไม่ลำ�บ�กแล้วคร้บ	 จะเร่ยกว่�สืบ�ยก็ว่�ได้	 ไม่จำ�เป็็นต้ั้อำงจ้บจอำบแล้ว 

เพี่ร�ะสืม้ยน่�ม่เที่คโนโลยม่�กม�ยท่ี่�พ้ี่ฒน�ม�ใช้เป็็นเครื�อำงทุ่ี่นแรงเกษตั้รกร	ร�ค�ก็ไม่แพี่ง	ไม่จำ�เป็็น 
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ต้้องมีีเงินทุุนมีากมีายถึึงจะเป็็นเกษต้รกรสมัียใหมี่ได้้ ขอเพีียงเราติ้ด้ต้ามีข้อมูีล ก้าวให้ทัุนเทุคโนโลยีและมีี 

วินัยในตั้วเอง เราจะสนุกกับการได้้ใช้้เทุคโนโลยีใหมี่ๆ ทีุ�อำานวยความีสะด้วกแถึมียังมีีความีแมี่นยำาความี 

น่าเช่้�อถ่ึอ เช้่น พีี�ใช้้หุ่นยนต้์ติ้ด้กล้องเข้ามีาช้่วยให้ลูกค้าเห็นการทุำางานของเราแบบนาทีุต้่อนาทีุลูกค้าจะ 

รู้ว่าเราดู้แลเมีลอนอย่างไรเขาจะมัี�นใจว่าเขาจะได้้รับเมีลอนทีุ�ได้้รับการดู้แลอย่างดี้และป็ลอด้จากสารพิีษ 

จริงๆ ซึึ่�งเราไม่ีต้้องเสียเวลาพูีด้โฆษณา เราเปิ็ด้กล้องให้เขาเห็นด้้วยต้า มัีนการันตี้ได้้มีากกว่าการเล่าให้ 

เขาฟัังหุ่นยนต์้ตั้วนี�ก็สั�งซ่ึ่�อมีา ราคาหลักพัีนบาทุ

มากกว่่าคุุณภาพของส่ิ่�งท่ี่�เราผล่ิต คืุอ “คุว่ามซืื่�อสัิ่ตย์์” ต่อลูิกคุ้า

 พีี�คิด้ว่าไม่ีว่าอาชี้พีไหน ความีซ่ึ่�อสัต้ย์ ซ่ึ่�อต้รงต่้อลูกค้าค่อสิ�งสำาคัญทีุ�สุด้ เราอาจจะได้้ยนิเร่�องการต้ลาด้ 

ต้้องทุำาต้ลาด้อย่างไรให้มีีลูกค้าเยอะๆ ซึึ่�งพีี�ว่าเทุคนิคง่ายๆ ค่อการบริการหลังการขาย ลูกค้าซ่ึ่�อเมีลอนไป็แล้ว 

ใช่้ว่างานของเราจะจบนะ เราต้้องติ้ด้ต้ามีว่าสินค้าทีุ�ส่งไป็ต้อนนี�ถึึงไหนแล้ว ลูกค้าจะได้้รับวันไหน เม่ี�อถึึงแล้ว 

ต้้องติ้ด้ต้ามีความีพึีงพีอใจ ทุานแล้วรสช้าติ้เป็็นอย่างไร ถูึกใจไหมี มีีอะไรทีุ�อยากให้เราพัีฒนาป็รับป็รุงไหมี  

ถ้ึาสินค้าไม่ีได้้คุณภาพีเรามีีวิธีีดู้แลช้ด้เช้ยให้เขาอย่างไรหร่อเขาสามีารถึต้ดิ้ต่้อเพ่ี�อร้องเรียนเราได้้จากช่้องทุาง 

ไหนบ้าง สินค้าของเราก็ต้้องมีีหลายราคา คนทีุ�เงินน้อยหน่อยก็ซ่ึ่�อไป็ทุานได้้ ไม่ีได้้เน้นขายกับคนทีุ�พีอจะ 

มีีเงินอย่างเดี้ยว และรักษามีาต้รฐานให้ดี้ทีุ�สุด้ไม่ีว่าจะเป็็นเมีลอนราคาเทุ่าไหร่ก็ต้ามี สำาหรับพีี�นี�ค่อการเปิ็ด้ 

ต้ลาด้และเป็็นการกุมีใจลูกค้าให้อยู่กับเราไป็ต้ลอด้ 

เราอยู่์ได้้คุนในท้ี่องถ่ิ่�นก็ต้องอยู่์ได้้

 พีี�มีีความีตั้�งใจจะต้่อยอด้การป็ลูกเมีลอนให้เป็็นกลุ่มีวิสาหกิจชุ้มีช้น ค่อให้คนในชุ้มีช้นมีีอาชี้พี  

มีีรายได้้หลังจากว่างเว้นการป็ลูกอ้อยหร่อมัีนด้้วยการป็ลูกเมีลอนและไม่ีต้้องกังวลว่าจะขายทีุ�ไหน เราอยูกั่น 

เป็็นชุ้มีช้น เราจะไมี่นึกถึึงแต้่ตั้วเองแต้่เราจะต้้องป็ระสบความีสำาเร็จร่วมีกันกับชุ้มีช้น ต้้องนึกถึึงคนอ่�น 

ใครๆ ก็อยากมีีชี้วิต้ทีุ�ดี้ใช่้ไหมี พีี�ไม่ีกลัวนะ ว่าใครจะทุำาได้้ดี้กว่า เขาทุำาได้้ดี้กว่าก็ดี้แล้ว เราก็แค่พัีฒนาตั้วเอง 

ไป็เร่�อยๆ เรามีีจุด้ย่นของเรา จุด้ย่นของเรากับเขาต่้างกัน เอามีาเทีุยบกันไม่ีได้้

 อีกอย่างค่อคิด้เผ่ื่�อคนทีุ�อยากหันกลับมีาอยู ่บ้านจะได้้กลับมีาโด้ยไมี่ต้้องคิด้มีากว่ามีาแล้ว 

จะทุำามีาหากินอะไร ทุุกคนมีีพี่อแมี่ญาติ้พีี�น้อง แต้่ละวันทุ่านเหล่านั�นก็ยิ�งจะอายุมีากขึ�น หากลูกหลาน 

กลับมีาดู้แลและมีีอาชี้พีทีุ�บ้านเกิด้ พีี�ว่ามัีนเป็็นความีสุขทีุ�สุด้แล้ว เราไม่ีจำาเป็็นต้้องรวยนะ ไม่ีจำาเป็็นต้้อง 

มีีเงินทุองมีากมีาย แค่ได้้ทุำาสิ�งทีุ�เรารัก ได้้อยู่กับครอบครัว เทุ่านี�ก็เป็็นความีโช้คดี้ทีุ�สุด้ของชี้วิต้แล้ว  

บ้้านคืุอท่ี่�ท่ี่�รอเราเสิ่มอ

 อยากให้น้องๆ ลองมีองหาโอกาสในบ้านเกิด้ของตั้วเอง  บ้านเรามีีอะไรให้ทุำาบ้าง เราจะพัีฒนาสิ�งทีุ� 

บ้านเรามีีให้ดี้ขึ�น ให้ก้าวหน้าขึ�นได้้อย่างไร  แม้ีว่าวันนี�เราอาจจะต้้องทุำางานไกลบ้านแต่้พีี�เช่้�อว่าทุุกคนอยาก 

กลับบ้านนะ เพีราะมัีนค่อทีุ�ทีุ�เราคุ้นเคย ทีุ�ทีุ�ให้ความีอบอุ่นทัุ�งกายและใจแก่เรา บ้านไม่ีใช่้แค่สิ�งป็ลูกสร้าง 

แต่้บ้านค่อครอบครัว ค่อคนทีุ�รอต้้อนรับเราอยู่เสมีอ ไม่ีว่าเราจะอยู่ทีุ�ไหน เราก็สร้างงานได้้ครับ ทีุ�ทีุ�แห้งแล้ง

ทีุ�สุด้ยังทุำามีาหากินได้้เลย อยู่ทีุ�ว่าเราตั้�งใจมีากแค่ไหน เกษต้รพีอเพีียงทุำาให้เราด้ำาเนินชี้วิต้อยู่ได้้และอยูไ่ด้้ดี้ 

จริงๆ  เป็็นกำาลังใจให้น้องๆ ทุุกคน อยากเห็นน้องๆ ทุุกคนมีีความีสุขครับ

บ้้านเก่ด้ของพ่�คืุอพื�นท่ี่�ท่ี่�แห้้งแล้ิงท่ี่�สุิ่ด้ในประเที่ศไที่ย์
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา



Kiwtum: 

ไม่ว่าเป้าหมาย
ที่เธอวางไว้
จะเป็นอะไร

ขอแค่เธอตั้งใจ
มั่นใจ และพยายาม

สิ่งที่หวังไว้
ก็จะไม่ไกล
เกินคว้ามา

:)
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อาการกลวัการขาดโทรศพั
ท์มอืถอื Monophobia

เรื่องจากปก

	 น้้องๆ	 หลายคน้อาจจะมีีคำาถามีหรืือมีีความีร้ื้สึึกแบบนี้�	 ไมี่ใช่่เรืื�องแปลกทีี่�วัยร่ื่น้อย่างเรืาจะตอบตัวเองไมี่ได้้ว่าอน้าคตหรืือความีฝััน้ของเรืา

คืออะไรื	 เพรืาะวัยนี้�เป็น้ช่่วงวัยของการืเรีืยน้ร้ื้	 การืลองถ้กลองผิิด้	 เพื�อพิส้ึจน้์ความีเป็น้ตัวตน้ของเรืา	 แต่จะดี้กว่าไหมี	 ถ้ามีีเครืื�องมืีอทีี่�จะช่่วยให้เรืา 

ร้ื้จักความีต้องการืของตัวเอง	เพื�อหาความีฝััน้และที่ำาความีฝััน้นั้�น้ให้สึำาเร็ืจ

เราอยากทำำาอะไรต่่อไปในชีีวิิต่

“เลิิ่�กล่ิ่�กไปหมด 
อยากทำำาหลิ่ายอย่าง

แต่่เหมือนไม่ใช่ีส่ักอย่าง”

“ควิามฝัันหรอ...ไม่ร้�สิั 
คิดไม่ออก”

“ต่อบไม่ได�ส่ักทีำ ว่ิาจากนี�
อนาคต่จะทำำาอะไร”

“ทำำาย่งไงดี จะเรียนจบแลิ่�วิ
ย่งไม่ร้�ว่ิาจะไปทำางไหนต่่อ”



     สายอาชพี คืออะไร
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เราใช้้เวลาว่างไปกัับอะไร? 
ลองสัังเกตตัวเอง ว่าทุุกครัั้�งทุ่�เรั้าม่ีเวลาว่าง เรั้ามัีกจะใช้้เวลานัั้�นั้ 
ไปกับการั้ทุำาอะไรั้ ส่ั�งทุ่�เรั้าทุำาในั้ทุ่�น่ั้�ไมี่ใช้่ส่ั�งทุ่�เรั้าช้อบทุำา แต่เป็นั้ 
ส่ั�งทุ่�เรั้าทุำาเป็นั้ปรั้ะจำา  ทุำาอย่่างสัมีำ�าเสัมีอ และอย่ากทุำาอย่่่ตลอด 

กัิจกัรรมใดที่่�ที่ำาให้้เรา “อิน”?
ก่จกรั้รั้มีทุ่�ทุำาให้้เรั้าอ่นั้ คือก่จกรั้รั้มีทุ่�ทุำาให้้เรั้าร่ั้้สัึกสันุั้ก ม่ีสั่วนั้รั้่วมี 
และสัามีารั้ถจดจ่อกับส่ั�งนัั้�นั้   และห้ากทุรั้าบแล้วว่าก่จกรั้รั้มีนัั้�นั้ 
คืออะไรั้ เรั้าจะทุรั้าบว่าก่จกรั้รั้มีใดทุ่�เรั้าทุำาเพ่ีย่งเพืี�อฆ่่าเวลาแต่ไม่ีได้อ่นั้ 
   
รูปแบบกัารใช้้ช้่วิตแบบไห้นที่่�เราอยากัม่?
ลองจ่นั้ตนั้าการั้ว่า ในั้อนั้าคตเรั้าอย่ากม่ีร่ั้ปแบบการั้ใช้้ช่้ว่ตแบบไห้นั้ 
เช่้นั้ ทุำางานั้ปรั้ะจำา ม่ีเง่นั้ดือนั้แน่ั้นั้อนั้ห้รืั้อเป็นั้เจ้าของธุุรั้ก่จ บร่ั้ห้ารั้ 
จัดการั้ทุุกอย่่างด้วย่ตัวเอง  ห้รืั้อทุำางานั้ทุ่�ม่ีวันั้ห้ยุ่ดเสัารั้์ อาทุ่ตย่์ 
อย่ากม่ีช่้ว่ตครั้อบครัั้วห้รืั้ออย่ากใช้้ช่้ว่ตคนั้เด่ย่ว  ร่ั้ปแบบการั้ใช้้ 
ช่้ว่ตน่ั้�จะช้่วย่ให้้ร่ั้้ว่าเรั้าต้องเตร่ั้ย่มีตัวอย่่างไรั้บ้าง เช้่นั้ เง่นั้เก็บ 
ห้รืั้อทัุกษะทุางอาช่้พีทุ่�ควรั้ม่ีห้รืั้อความีสัามีารั้ถทุ่�จำาเป็นั้ต่อการั้ 
ด่แลตัวเอง เป็นั้ต้นั้ ห้รืั้องานั้ทุ่�เห้มีาะกับเรั้าคืองานั้ปรั้ะเภทุไห้นั้ 
 
ช้่วิตแบบใครที่่�เราอยากันำามาเป็นแนวที่างกัารใช้้ช้่วิต?
ลองถามีตัวเรั้าเองว่า ม่ีใครั้ทุ่�เรั้าอย่ากนั้ำามีาเป็นั้ต้นั้แบบห้รืั้อแนั้วทุาง 
ในั้การั้ใช้้ช่้ว่ตไห้มี  คำาถามีน่ั้� ทุำาให้้เรั้าย่อมีรัั้บตัวตนั้ของเรั้า ว่าเรั้าม่ี 
อะไรั้ทุ่�เห้มืีอนั้ห้รืั้อแตกต่างจากคนั้อื�นั้ เรั้าสัามีารั้ถนั้ำาข้อด่ของคนั้ๆ นัั้�นั้ 
มีาปรัั้บใช้้กับตัวเรั้าอย่่างไรั้ได้บ้าง ห้รืั้อเรั้าจะพัีฒนั้าตัวเองอย่่างไรั้ 
เพืี�อให้้ม่ีคุณลักษณะด้านั้ด่เห้มืีอนั้คนั้ทุ่�เรั้าชื้�นั้ช้อบ ลองห้าข้อม่ีล 
ของคนั้ๆ นัั้�นั้ ห้นั้้าทุ่�การั้งานั้การั้ใช้้ช่้ว่ตของเขา ว่ากว่าทุ่�เขาจะมีา 
ย่นืั้ในั้จุดน่ั้�ได้ เขาเผช่้ญและฟัันั้ฝ่่าอุปสัรั้รั้คต่างๆ มีาได้อย่่างไรั้  

ช่้วิตของเราจะเป็นอย่างไรในอ่กั 3 ปี 5 ปี ห้รือ 20 ปีข้างห้น้า?
คำาถามีสุัดทุ้าย่น่ั้� สัามีารั้ถช้่วย่ให้้เรั้าค่ดได้ว่า ช่้ว่ตของเรั้าจะเป็นั้ 
อย่่างไรั้ทัุ�งในั้รั้ะย่ะเวลาอันั้ใกล้น่ั้�และในั้อ่กห้ลาย่ปีข้างห้น้ั้า ลองค่ด 
ภาพีตัวเองในั้วันั้ทุ่�เรั้าอายุ่  20 ปี 30 ห้รืั้อ 40 ปี ว่าในั้แต่ละช่้วงอายุ่  
เรั้าต้องการั้ม่ีช่้ว่ตในั้แต่ละวันั้แบบไห้นั้  ซึึ่�งจะช่้วย่ให้้เรั้าสัามีารั้ถวางแผนั้ 
การั้ใช้้ช่้ว่ต  การั้เก็บเง่นั้ การั้ทุำางานั้ ได้อย่่างตรั้งจุด เพืี�อให้้เรั้าม่ีช่้ว่ต 
แบบทุ่�เรั้าอย่ากเป็นั้มีากขึ�นั้ คำาถามีน่ั้�ย่ังช้่วย่ให้้เรั้าใช้้ช่้ว่ตได้อย่่าง
ม่ีเป้าห้มีาย่มีากขึ�นั้ด้วย่เช้่นั้กันั้  

5 คำำ�ถ�ม ท่ี่�จะช่่วยให้้เร�
ตอบตัวเองให้้ได้้ว่�

เร�อย�กที่ำ�อะไรต่อไปจ�กน่ี้�

1.

2.

3.

4.

5.

   ท่ี่�จะช่่วยให้้เร�
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	 หากน้้องๆ	 หาคำำาตอบสำำาหรัับ	 5	 คำำาถามได้้แล้้ว	 ตอน้น้้�ก็ถึงเวล้า 

ของการักำาหน้ด้เป้้าหมายแล้้วค่ำะ	ว่าต่อจากน้้�เรัาจะทำำาอะไรัต่อ	หากถามว่า 

เป้้าหมายช้ีวิตสำำาคัำญอย่างไรั	 คำำาตอบอาจจะอย่ท้่ำ�คำำาถามว่า	 แล้้วหากไม่ม้เป้้าหมาย 

ช้ีวิตจะเป็้น้อย่างไรั?	

	 ม้งาน้วิจัยจากมหาวิทำยาลั้ยช่ี�อดั้งใน้กรุังด้อน้ล้อน้	 ป้รัะเทำศอังกฤษ 

พบว่าการัม้เป้้าหมายช้ีวิตเช่ี�อมโยงไป้ส่่ำการัม้สุำขภาพร่ัางกายท้ำ�ด้้แล้ะสุำขภาพ 

จิตใจท้ำ�แข็งแรัง	นั้�น้ค่ำอ	คำวามร่ั้สำึกถึงการัม้คุำณคำ่าใน้ตัวเอง	ม้คำวามฉล้าด้ 

ทำางปั้ญญา	น้อกจากนั้�น้	งาน้วิจัยยงัแสำด้งให้เห็น้อ้กว่า	คำน้ท้ำ�ม้เป้้าหมายช้ีวิต 

จะม้คำวามสัำมพัน้ธ์์ท้ำ�ด้้	เชี่น้	ม้เพ่�อน้ด้้ๆ	ท้ำ�คำอยชี่วยเหล่้อเก่�อก่ล้กัน้	สำามารัถ 

ติด้ต่อกับเพ่�อน้ๆ	 ได้้ต่อเน่้�องยาวน้าน้	 มักชีอบเข้าร่ัวมกิจกรัรัมอาสำาต่างๆ	 

ม้คำวามเหงาน้้อยกว่าคำน้อ่�น้	แล้ะม้คำวามเส้ำ�ยงตำ�าท้ำ�จะเป็้น้โรัคำซึึมเศร้ัา

	 แล้ะงาน้วิจัยยงัน้ำาเสำน้อเพิ�มเติมอ้กว่า การมีีเป้้าหมีายชีีวิิต คืือการ 

มีีรากฐานทีี่�ดีีและม่ี�นคืงในการสร้างอนาคืตในว่ินข้้างหน้า 

ใครๆ ก็็ถามถึง
เป้้าหมายชีีวิิต 

มันสำำาคัญอย่างไรนะ
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ข้้อดีีข้องการมีีเป้้าหมีายชีีวิิต

พาเราเดิีนไป้ข้้างหน้าเสมีอ ยกตััวอย่างง่ายๆ เช่่นหลายคนเรีียน 

จนจบได้้เพรีาะมีีเป้้าหมีายว่าอนาคตัฉัันอยากทำำาในส่ิ่�งทีำ�ฉัันฝัันไว้   

หลายคนมีีโอกาสิ่ได้้ทำำางานทีำ�ทำ้าทำายความีสิ่ามีารีถมีากกว่าเด่้มี 

เพรีาะมีีเป้้าหมีายว่าอยากเต่ับโตัในอาชี่พของตััวเอง  สิ่รุีป้ได้้ว่า เป้้าหมีาย 

ทำำาให้คนมีีแรีงจูงใจทีำ�จะป้รีะสิ่บความีสิ่ำาเร็ีจ

ทำำาให้เร่�องยากกลายเป็้นเร่�องง่าย โด้ยการีรู้ีจักตัั�งเป้้าหมีายเล็กๆ 

ก่อน เช่่น 

เป้้าหมีายใหญ่่ ค่ือ เรียนให้จบมี.6 หร่อ ป้วิชี.   

เป้้าหมีายเล็ก ค่ือ แต่ละวัินเราจะจัดีเวิลาอ่านหนังส่อทำบทำวินบทำเรียน 

                                 วัินละ 1 ชัี�วิโมีง   เล่นม่ีอถ่ือ 1 ชัี�วิโมีงหลังเสร็จสิ�นภารกิจ 

    และแต่ละวัินออกกำาลังกาย วัินละ 30 นาทีำ เป็้นต้น 

การีทำำาเป้้าหมีายเล็กๆ ให้สิ่ำาเร็ีจนี�เอง ทีำ�จะช่่วยพาเรีาไป้สู่ิ่เป้้าหมีาย 

ทีำ�ใหญ่่กว่า

ทำำาให้เราร้้จักตัวิเองมีากข้้�น หากเป้้าหมีายชี่ว่ตัทำำาให้เรีาเด่้นไป้ 

ข้างหน้า ย่�งเรีาเด่้นไป้ข้างหน้ามีากเทำ่าไหรี่ เรีาจะย่�งรูี้จักตััวเอง 

มีากข้�นว่าเรีาถนัด้อะไรี เรีาทำำาอะไรีได้้ดี้ ทำำาส่ิ่�งไหนแล้วมีีความีสุิ่ข 

อะไรีทีำ�เรีาทำำาแล้วทำำาให้เก่ด้สิ่มีาธ่ิจด้จ่อ หรืีอมีีตัรีงไหนทีำ�เรีาควรี 

พัฒนาตั่อเพื�อให้ดี้ข้�น

ทำำาให้เราร้้ส้กมีีคุืณค่ืาในตัวิเอง อธ่ิบายให้เห็นภาพได้้ว่า ในทุำกวัน 

เรีาจะรู้ีว่าเรีาตืั�นมีาเพื�ออะไรี  มีีความีสิ่นุกหรืีอความีท้ำาทำายอะไรีบ้าง 

ทีำ�รีอเรีาอยู่ ทำำาให้เรีารูี้ว่าเรีากำาลังทำำาส่ิ่�งนี�เพื�อใครี และตั้องทำำาไป้ 

ถ้งเมืี�อไหร่ี

 การีมีีเป้้าหมีายชี่ว่ตัไมี่ใช่่เรืี�องยากและวัยรุี่นทุำกคนสิ่ามีารีถ 

ค้นหาเป้้าหมีายของตััวเองได้้ เพียงแต่ัการีจะเจอเป้้าหมีายชี่ว่ตันั�น น้องๆ 

ต้ัองทำรีาบก่อนว่าเรีาต้ัองการีอะไรี ต้ัองให้เวลาในการีทำบทำวนหรืีอพ่จารีณา 

ความีต้ัองการีของตััวเอง เป้้าหมีายชีีวิิตไม่ีสามีารถืเกิดีข้้�นได้ีอัตโนมัีติ มัีนจะ 

เกิดีข้้�นต่อเม่ี�อน้องๆ ได้ีคิืดีและลงม่ีอทำำาค่ืะ
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	 มีีความีเป็็นไป็ได้้ทีี่�แม้ีว่าเราจะลองตอบคำาถามีท้ี่�ง	 5	 ข้้อด้้านบน 
แล้วแต่ก็็ย้ังไม่ีร้้ว่าอยัาก็ที่ำาอะไรต่อไป็	 น้�นอาจเป็็นเพราะเราเลือก็เครื�องมืีอ 
ค้นหาผิิด้	 เครื�องมืีอในทีี่�นี�หมีายัถึงเรามีีร้ป็แบบก็ารคิด้บางอยั่างทีี่�อาจจะ 
ไมี่เหมีาะสมีน้ก็	 ซึ่ึ�งความีคิด้ทีี่�ไมี่เหมีาะสมีนี�จะเป็็นอุป็สรรคทีี่�สก้็ด้ก้็�นก็าร 
ค้นหาเป็้าหมีายัในชีีวิตข้องเรา	

ความคิดสมบููรณ์์แบูบู	คิด้อะไรต้องถ้ก็ต้องร้อยัเป็อร์เซ็ึ่นต์	ต้องสำาเร็จ 
ต้องดี้จนหาทีี่�ติไม่ีได้้	 ก็ารคิด้แบบนี�จะที่ำาให้ความีคิด้แข็้งต้วคือไม่ีมีี 
ความียัดื้หยัุน่	 ไม่ีป็ร้บไป็ตามีสถานก็ารณ์์	 ที่ำาให้เจ้าข้องความีคิด้เกิ็ด้ 
ความีเครียัด้และความีก็ด้ด้้น	ซึึ่�งจะยัิ�งที่ำาให้คิด้อะไรไม่ีออก็	

ความคิดท่ี่�ว่า “ไม่ว่าจะที่ำาอย่่างไรก็็ไม่ม่วันสำาเร็จ”	 ความีคิด้ล้ก็ษณ์ะนี� 
เป็็นก็ารมีองอนาคตในที่างลบมีาก็จนเกิ็นไป็		ส่งผิลให้เจ้าข้องความีคิด้ 
ไมี่อยัาก็ลงมืีอที่ำาอะไรท้ี่�งสิ�น	 เพราะเชืี�อไป็แล้วว่าถึงจะที่ำาอยั่างไร 
ก็็ไม่ีมีีที่างสำาเร็จ	 ท้ี่�งๆ	 ทีี่�ในความีเป็็นจริงแล้วก็็ไม่ีได้้หมีายัความีว่า 
สิบอย่ัางทีี่�เราที่ำาน้�นจะสำาเร็จท้ี่�งสิบอย่ัาง			

มองตััวเองด้อย่ก็ว่าความเป็็นจริง	ก็ารป็ระเมิีนต้วเองด้้อยัก็ว่าความี
เป็็นจริง	 คืออีก็หนึ�งความีคิด้ทีี่�สก้็ด้ก้็�นก็ารค้นหาต้วเองและเป้็าหมีายั
ในชีีวิต	ซึึ่�งความีคิด้ล้ก็ษณ์ะนี�ม้ีก็นำาไป็ส่้ความีคิด้ในข้้อ	2	คือ		“ไม่ีว่าจะ 
ที่ำาอยั่างไรก็็ไมี่มีีว้นสำาเร็จ	เพราะฉ้ันไมี่มีีความีสามีารถ”	ในความี 
เป็็นจริงน้�น	ก็ารลงมืีอที่ำาต่างหาก็ทีี่�จะบอก็เราได้้ว่า	ความีสามีารถ 
เรามีีแค่ไหน	และหาก็เรามีีความีสามีารถเพียังเท่ี่านี�ก็็ไม่ีได้้หมีายัความี 
ว่าเราจะพ้ฒนาให้มีีมีาก็ขึ้�นไป็อีก็ไม่ีได้้		

เพราะอะไรเรายัังหาไม่่เจอ 
ว่่าเราอยัากทำำาอะไรต่่อไปในชีีวิ่ต่ 

1.

2.

3.

	 จาก็ความีคิด้ท้ี่�ง	 3	 ร้ป็แบบนี�ส่งผิลให้เจ้าข้องความีคิด้ไม่ีสามีารถ 
คิด้สร้างสรรค์หรือคิด้นอก็ก็รอบได้้	 ยัิ�งที่ำาให้ก้็งวลไป็อีก็ว่าเราค้นหาความี 
ต้องก็ารค้นหาเป็้าหมีายัไมี่เจอส้ก็ทีี่	 เมืี�อก้็งวลก็็จะยัิ�งคิด้ไมี่ออก็ว่าเราจะ 
เลือก็อนาคตแบบไหน	จะเลือก็เดิ้นที่างไหน	

	 นอก็จาก็ความีคิด้ท้ี่�ง	 3	 ร้ป็แบบแล้ว	 บางคร้�งก็ารทีี่�เราไม่ีสามีารถ 
ค้นหาความีต้องก็ารหรือย้ังไม่ีร้้ว่าจะที่ำาอะไรต่อไป็ในชีีวิต	ม้ีก็มีาจาก็ก็ารทีี่�เรา 
อยั้ใ่นพื�นทีี่�ทีี่�เป็็น	 Comfort Zone	 มีาก็จนเกิ็นไป็	 จนที่ำาให้เราร้้สึก็ก้็งวล 
เมืี�อคิด้ว่าต้องเจอก็ารเป็ลี�ยันแป็ลงท้ี่�งจาก็สถานก็ารณ์์ภายันอก็และภายัใน 
ต้วเราที่ำาให้เราไม่ีอยัาก็คิด้หรือลงมืีอที่ำาอะไร	ร้้สึก็ไม่ีป็ลอด้ภ้ยั		เพราะไม่ีร้้ว่า 
เมืี�อที่ำาไป็แล้วจะเกิ็ด้อะไรขึ้�นบ้าง	หรือจะสามีารถควบคุมีก็ารเป็ลี�ยันแป็ลง 
ทีี่�จะเกิ็ด้ขึ้�นได้้หรือไม่ี	
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 Comfort Zone หรืือพืื้�นท่ี่�ปลอดภััย คืือคืวามรู้้�สึึกคื้�นชิิน  

ว่าทำำาแบบน้�คิืดแบบน้�แล้�วเรู้าจะปล้อดภััย จะไม่ผิิด จะไม่ผิิดหวังเพรู้าะ 

ทำ้กสึิ�งทำ้�เกิดขึ้ึ�นจะอย้่ภัายใต้�การู้คืวบคื้มขึ้องเรู้าแล้ะไม่ม้อะไรู้แปล้กใหม่ 

ให�ต้�องกังวล้ว่าเรู้าจะคืวบค้ืมมันได�หรืู้อไม่ ไม่่ว่่าจะเป็นการืใช้้ช่้วิ่ตปรืะจำาวั่น 

การืเร่ืยน หรืือการืที่ำางาน แต่หากม่่อะไรืเปล่�ยนไปจากท่ี่�เป็นอย่จ่ะที่ำาให้ร้่ืสึึก 

กังว่ลขึึ้�นม่าทัี่นท่ี่ 

 การืท่ี่�เรืาอย่ใ่นพืื้�นท่ี่� Comfort Zone ม่่ผลเส่ึย คืือที่ำาให้เรืาไม่่พื้ยายาม่ 

ท่ี่�จะเร่ืยนร้่ืหรืือพัื้ฒนา เพื้รืาะไม่่อยากเผชิ้ญการืเปล่�ยนแปลง กลัว่คืว่าม่ผิดพื้ลาด 

ที่ำาให้เรืาเส่ึยโอกาสึในการืพื้ฒันาตวั่เองและไม่่ได้ใช้้ศัักยภัาพื้ท่ี่�ม่่อย่อ่ย่างเต็ม่ท่ี่� 

ซึึ่�งในคืว่าม่เป็นจริืงแล้ว่ เรืาไม่่สึาม่ารืถอย่ใ่น Comfort Zone ได้ตลอดไป เพื้รืาะ 

ทุี่กอย่างย่อม่ม่่การืเปล่�ยนแปลงถ้าไม่่ใช่้วั่นน่�ก็ต้องเกิดขึึ้�นในอนาคืต

  

 การืพื้าตวั่เองออกม่าจากพื้ื�นท่ี่�ปลอดภััยจะช่้ว่ยให้เรืาม่องเห็นสิึ�งใหม่่ๆ 

ได้ที่้าที่ายตัว่เองให้ลองที่ำาสิึ�งท่ี่�ไม่่เคืยที่ำา เพืื้�อให้คื้นพื้บคืว่าม่เป็นตัว่ตน 

คืว่าม่ต้องการื และเป้าหม่ายขึ้องเรืาในอนาคืตข้ึ้างหน้า เร่ืยนร้่ืท่ี่�จะเผชิ้ญกับ 

ปัญหา แรืงกดดัน คืว่าม่เคืร่ืยด และคืว่าม่เหนื�อยยาก 

 วิธ้ีท้ำ�จะทำำาให�ช้ิวิต้หล้้ดออกมาจาก Comfort Zone คืือการู้รู้้�จัก 

จัดการู้ช้ิวิต้เชิิงรู้้ก  หมายถึึง การู้ล้้กขึึ้�นมาวางแผิน  วางเป้าหมาย  คื�นหา 

จ้ดหมายในช้ิวิต้ แล้ะทำำาสิึ�งท้ำ�ไม่เคืยทำำา เพื�อจะทำดสึอบว่าเรู้านั�นเหมาะ 

หรู้ือจดจ่อม้สึมาธิีอย่้กับสิึ�งใด ทำำาสิึ�งใดได�ด้ หรืู้อทำำาแล้�วม้คืวามส้ึขึ้

 การืตาม่หาเป้าหม่ายเป็นสิึ�งท้ี่าที่ายและไม่่จำาเป็นว่่าเรืาจะต้องที่ำา 

ทุี่กอย่างได้สึำาเร็ืจลุล่ว่งร้ือยเปอร์ืเซ็ึ่นต์  คืว่าม่ผิดพื้ลาดนั�นคืือบที่เร่ืยนท่ี่�จะช่้ว่ย 

ให้เรืาเก่งขึึ้�นไม่่ใช่้สิึ�งซึ่ำ�าเติม่ว่่าเรืาด้อยคุืณค่ืา หวั่งว่่าเมื่�อน้องๆ อ่านจบแล้ว่  

จะอยากลุกขึึ้�นม่าค้ืนหาคืว่าม่ต้องการืขึ้องตัว่เองนะคืะ ทุี่กคืนท่ี่�ปรืะสึบคืว่าม่สึำาเร็ืจ 

บนโลกใบน่� ล้ว่นต้องผ่านจุดน่�ด้ว่ยกันทัี่�งนั�นค่ืะ 

ท่ี่�ม่า

https://www.blockdit.com/posts/605ab0758049eb0c2070cb54

https://www.brandthink.me/content/ 

https://web.facebook.com/ThaiPsychiatricAssociation/posts/ 

https://www.youtube.com/watch?v=65oxDOue8as

Comfort Zone  
หรืือพืื้�นท่ี่�ปลอดภััยคืืออะไรื



1.	 ไหมพรมสีีทีี่�น้้องๆ	ชอบ	2	สีี

									(หรือจำำ�น้วน้ต�มทีี่�น้้องต้องก�ร)

2.	 กระด�ษแข็็ง

3.	 กรรไกร

งานเล็กๆ สร้างรายได้

24

อุุปกรณ์์

เปล่ี่�ยนไหมพรมเป็นพ่�สุุดเก๋๋ 

	 ฉบับนี้�พี�ชวน้น้้องๆ	ม�	DIY	ไหมพรมธรรมด�ให้กล�ยเป็็น้ 
พ่�สุีดเก๋ทีี่�สี�ม�รถที่ำ�ข็�ยสีร้�งร�ยได้หรือจำะที่ำ�ไว้ใช้เองก็สุีดแสีน้ 
จำะน้��รัก	ไป็ด่อุป็กรณ์์และวิธีที่ำ�กัน้ได้เลย	><	

1.

2.

3.
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วิิธีีทำำ�

พัันไหมพัรมรอบกระดาษแข็็ง (ความยาวข็องพ่ั�ข้็�นอย่�กับความกว้างข็องกระดาษแข็็ง 

และข็นาดข็องพ่ั�ข้็�นอย่�กับจำำานวนรอบไหมท่ี่�พััน) ให้ได้ตามข็นาดท่ี่�ต้องการ

คล้องไหมท่ี่�จำะใช้้มัดเข้็าในห�วง แล้วถอดไหมพัรมออกจำากกระดาษแข็็ง

มัดไหมพัรมท่ี่�คล้องเข้็าไปให้แน�นอย�างน้อย 2 ที่บ
 
ตัดปลายไหมพัรมท่ี่�เป็นห�วงออก

ใช้้ไหมอ่กเส้้นมัดด้านล�าง ให้ไหมพัรมรวมกัน

แต�งปลายไหมพัรมให้เร่ยบเส้มอกันเพ่ั�อความส้วยงาม

นำาไหมพัรมท่ี่�เป็นพ่ั� ไปห้อยกระเป๋าดินส้อหร่อกระเป๋าส้ะพัายได้เลยค�ะ

ไหมพัรม ราคาข้็�นอย่�กับข็นาดข็องม้วน ม่ตั�งแต� 20 บาที่ ถ้ง 60  

บาที่ข็้�นไป 

พ่ั�ไหมพัรมในที่้องตลาดเฉล่�ย เริ�มต้นท่ี่� 29 บาที่

ท่ี่�มา https://www.posttoday.com/

ต้้นทุำน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ร�ค�
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

แพทย์์แผนไทย์                

	 แพทย์์แผนไทย์หรืือแพทย์์แผนโบรืาณ	 เป็็นการื 

เรีืย์นโดย์ใช้้ทฤษฎีีความสมดุลของธาตุุตุ่างๆในร่ืางกาย์							ผ้้ที� 

เรีืย์นการืแพทย์์แผนไทย์จะทำาหน้าที�เตุรีืย์มการืผลิตุย์า 

แผนไทย์	 ป็รืะดิษฐ์์อุป็กรืณ์	 และเครืื�องมือทางการืแพทย์	์

มีการืตุรืวจ	 วินิจฉััย์	 บำาบัด	 และป้็องกันโรืค	 คล้าย์แพทย์์ 

แผนป็ัจจุบันแตุ่แตุกตุ่างกันที�พื�นฐ์านการืพิจารืณาโรืค		

พิจารืณาอาการืของโรืค	และแนวทางการืรัืกษา		

	 วิช้าช้ีพนี�มีความสำาคัญในเรืื�องการืแก้ไขป็ัญหา 

สุขภาพ	 ปั็ญหาสาธารืณสุขของป็รืะเทศ	 และช่้วย์ในการื 

อนุรัืกษ์	ฟ้ื้�นฟ้ื้องค์ความร้้ืการืแพทย์์แผนไทย์	ซึ่่�งถืือว่าเป็็น 

องค์ความร้้ืของช้าติุ	 เป็็นมรืดกทางวัฒนธรืรืม	 ผ้้ที�จะป็รืะกอบ 

อาชี้พนี�ตุ้องมีความร้ื้	 หมั�นฝึึกฝึนหาป็รืะสบการืณ์จนเกิด 

ความช้ำานาญ			มีความแม่นย์ำาในการืวินิจฉััย์และรัืกษาโรืค 

ได้ถ้ืกตุ้องตุามหลักวิช้า	นอกจากนี�ย์งัตุ้องย่์ดคุณธรืรืมจริืย์ธรืรืม 

ตุลอดการืป็ฏิิบัติุหน้าที�	

อาชีีพนีี้�คืืออะไร

Thai Traditional Medicine 

อาชีีพนี้ี�ต้้องเรียนี้อะไรบ้้าง

	 แพทย์์แผนไทย์ใช้้เวลาเรีืย์นในรืะดับป็ริืญญาตุรีื	หลักส้ตุรื 

4	ป็ี	เหมาะกับน้องๆ	ที�เรีืย์นชั้�นมัธย์มป็ลาย์แผนการืเรีืนวิทย์์-

คณิตุ	โดย์การืเรีืย์นป็รืะกอบด้วย์

ช้ี�นี้ปีี 1 เรียนี้วิิชีาพื�นี้ฐานี้ท้ั่�วิไปี	เช่้น	แคลค้ลัส	เคมี	ฟิื้สิกส์เบื�องตุ้น 

ชี้ววิทย์า	ภาษาไทย์เพื�อการืสื�อสารื	บทนำาการืแพทย์์แผนไทย์ป็รืะย์กุต์ุ 

สังคมศ่กษาเพื�อการืพัฒนามนุษย์์

ช้ี�นี้ปีี 2 เริ�มเรียนี้วิิชีาแพทั่ย์แผนี้ไทั่ย ด้านเวช้กรืรืมแผนไทย์	เช่้น	

วิช้าหัตุถืเวช้กรืรืมแผนไทย์	 คือการืศ่กษาแนวเส้นหลักที�ใช้้ในการื 

นวดไทย์	 วิช้าเภสัช้กรืรืมแผนไทย์	 เป็็นการืเรีืย์นเกี�ย์วกับการืตัุ�ง 

ตุำารัืบย์า	การืวิเครืาะห์ตุำารัืบย์า		วิธีผลิตุย์าสมุนไพรื	วิช้าเภสัช้เวท	

คือความร้้ืเบื�องตุ้นของสารืเคมีจากพืช้สมุนไพรื	 ป็รืะโย์ช้น์ทางย์า	

ลักษณะพืช้ที�มีพิษ	วิธีป็ฐ์มพย์าบาลเบื�องตุ้น

ช้ี�นี้ปีี 3 เรียนี้เข้้มข้้นี้ข้้�นี้ในี้ด้้านี้การแพทั่ย์	 เรีืย์นวิช้าการืสื�อสารื

สำาหรัืบเวช้ป็ฏิิบัติุการืแพทย์์แผนไทย์ป็รืะยุ์กตุ์	วิช้าอาการืวิทย์า	

สำาหรัืบการืแพทย์์แผนไทย์ป็รืะยุ์กตุ์	 คือการืเรีืย์นเพื�อวินิจฉััย์ 

สาเหตุุอาการืที�พบบ่อย์	 และเรีืย์นในกลุ่มวิช้าเลือก	 เช้่น	 วิช้า 

โหรืาศาสตุรื์ไทย์ขั�นแนะนำาเพื�อการืสรื้างเสริืมสุขภาพด้วย์ศาสตุรื ์

การืแพทย์์แผนไทย์

ช้ี�นี้ปีี 4 ฝึึกงานี้สหกิจศ้ึกษา มีการืเรีืย์นการืผดุงครืรืภ์	กรืะบวนการื 

วิจัย์ด้านการืแพทย์์แผนไทย์	 และตุ้องฝึึกป็ฏิิบัติุในด้านตุ่างๆ	 เช่้น 

ฝึึกป็ฏิิบัติุเวช้กรืรืมแผนไทย์	ฝึึกป็ฏิิบัติุเภสัช้กรืรืมแผนไทย์	ฝึึกป็ฏิิบัติุ 

หัตุถืเวช้กรืรืมแผนไทย์	ฝึึกป็ฏิิบัติุการืผดุงครืรืภ์
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การสอบใบประกอบวิิชาชีพ

ทำำางานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน กระทรวงสาธารณสุข 

เปิิดโอกาสให้้แพทย์์แผนไทย์สามารถตรวจวินิจฉััย์โรคได้เอง

โดย์ใช้้ศาสตร์การแพทย์์แผนไทย์และแผนปิัจจุบัันปิระย์ุกต์ 

เข้าด้วย์กัน

เปิดคลินิกเวิชกรรมของตนเอง ทำาการตรวจรักษาโรคด้วย์ศาสตร์ 

การแพทย์์แผนไทย์ เช่้น โรคเบัาห้วาน ความดัน โรคเร้�อรังต่างๆ 

โดย์ต้องมีแพทย์์ ผ้้มีใบัเวช้กรรม (แพทย์์แผนไทย์) ทำาการ 

ตรวจรักษา

เปิดร้านขายยา ขาย์ย์าสมุนไพรที�ผลิตตามห้ลักองค์การ 

เภสัช้กรรม ทั�งย์าเม็ด ย์าแคปิซู้ล ย์านำ�า ย์าตำารับั โดย์อย์้ใ่นความ 

ควบัคุมของแพทย์์แผนไทย์

เปิดสปา โดย์ใช้้ศาสตร์การนวดไทย์ในการรักษาและผ่อนคลาย์ 

เปิดโรงผลิตยาเป็นของตนเอง สามารถจัดตั�งโรงงานผลิตย์า 

เป็ินของตนเองได้

ขั�นที� 1 ระห้ว่างที�เรีย์นชั้�นปิี 3 และ 4  จะต้องสอบั 

วิช้ากฏห้มาย์และวิช้าพ้�นฐานวิช้าชี้พ  

ขั�นที� 2 สอบัภาคทฤษฎีีวิช้าชี้พ เวช้กรรม เภสัช้กรรม 

ผดุงครรภ์ และหั้ตถเวช้  

ขั�นที� 3 สอบัภาคปิฎิีบััติวิช้าชี้พ เวช้กรรม เภสัช้กรรม 

ผดุงครรภ์ และหั้ตถเวช้  

 

 เม้�อสอบัผ่านจะได้ใบัปิระกอบัวิช้าชี้พทั�งสิ�น 4 ใบั 

4 สาขา ค้อ เวช้กรรม เภสัช้กรรม ผดุงครรภ์ และหั้ตถเวช้ 

สามารถได้รับัการบัรรจุเปิ็นข้าราช้การในตำาแห้น่งวิช้าชี้พ 

เฉัพาะแพทย์์แผนไทย์ เป็ินวิช้าชี้พเฉัพาะปิระเภท เช่้นเดีย์วกับั 

แพทย์์แผนปัิจจุบััน เภสัช้กร พย์าบัาล ทันตแพทย์์ โดย์ 

อำานาจห้น้าที�กำาห้นดให้้แพทย์์แผนไทย์สามารถตรวจ วินิจฉััย์ 

สั�งการรักษาได้โดย์ไม่ต้องอย์้่ภาย์ใต้การควบัคุมกำากับัของ 

ผ้้ปิระกอบัวิช้าชี้พเวช้กรรม และห้ากต้องการเรีย์นต่อในสาย์ 

อาชี้พนี� สามารถเรีย์นได้ถึงในระดับัปิริญญาเอก

จบมาทำำางานอะไรได้บ้าง

ที�มา 

http://khuankhanunhospital.org/healthcare/ 

https://www.admissionpremium.com/content/5726

https://web.facebook.com/667165273324069/

posts/1912146265492624/?_rdc=1&_rdr
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นัักการตลาดดิจิิทััล    

	 ปััจจุบัันอาชีีพนักการตลาดดิจิทััลเปั็นอาชีีพทีั�ตลาด 

ต้องการอย่่างมาก		อาชีีพนี�จะทัำางานในส่่วนของการวิเคราะห์์ข้อมูล 

การตลาดดิจิทััล	 	 วิเคราะห์์ข้อมูลพฤติกรรมผูู้้บัริโภค	 ออกแบับั 

และตรวจส่อบัการแข่งขันทัางการตลาด	รวมถึึงจัดห์าชี่องทัาง 

การลงส่่�อดิจิทััล	 จัดทัำาสั่ญญา	 ปัระส่านงานกับัลูกค้า	 และดูแล 

ด้านการตลาดดิจิทััลทัั�งห์มด	

ดูแลภาพรวมและแนวทัางการจัดทัำาเน่�อห์าบันเว็บัไซต ์

ให้์ตรงตามทีั�ผูู้้ว่าจ้างต้องการ	

วางแผู้นการตลาดออนไลน์		ติดตาม	ปัระเมินผู้ล	และ 

ปัรับัปัรุงงาน	

ออกแบับัเว็บัไซต์ให์้มีจุดเด่นทีั�ดึงดูดชีวนให์้น่าส่นใจ	 

ปัระส่านและ	 ควบัคุมงานกับันักออกแบับัโปัรแกรม	

(Programmer)	และผูู้้เกี�ย่วข้องในการเพิ�ม	จุดเด่นต่างๆ	

ของเว็บัไซต์

Digital Marketer

ความก้าวหน้าในการทำางาน

หน้าท่ีของนักการตลาดดิจิทัล 

	 นักการตลาดดิจิทััลต้องฝึึกฝึน	 เรีย่นรู้ปัระส่บัการณ์์ 

ในห์น้าทีั�ต่างๆ	 ของแผู้นก	 ควรรู้และเข้าใจธรรมชีาติของตลาดสิ่นค้า 

อุปัโภคและบัริโภค	รู้จักผู้ลิตภัณ์ฑ์์สิ่นค้าแต่ละตัวขององค์กรห์ร่อ 

บัริษััทันั�นๆ	 มีความคิดในการผู้ลิตสิ่นค้าทีั�เป็ันนวัตกรรม	 ซึ�งอาจ 

ใช้ีเวลาเรีย่นรู้ปัระมาณ์	2	-	3	ปีั	ควรเข้ารับัการอบัรมการทัำาแผู้น 

การตลาดและแผู้นธุรกิจ	 เพ่�อให์้มีความรู้ระดับัผูู้้ชี่วย่ผูู้้จัดการ 

ห์ร่อผูู้้จัดการฝึ่าย่	และห์ากห์มั�นพัฒนาตัวเองอยู่่เส่มอส่ามารถึ 

ก้าวไปัอยู่่ในองค์กรห์ร่อห์น่วย่งานระดับัปัระเทัศห์ร่อห์น่วย่งาน

ทีั�มีเคร่อข่าย่อยู่ใ่นต่างปัระเทัศได้

ทักษะท่ีสำาคัญ

	 นักการตลาดทีั�ดีต้องมีทัักษัะต่างๆ	รอบัตัว	ไม่ว่าจะเป็ัน	

การใช้ีภาษัา	การเข้าห์าลูกค้า	การตัดสิ่นใจทีั�เด็ดเดี�ย่ว	การคิดอย่่าง 

เป็ันระบับั	 การเขีย่น	 การออกแบับั	 การใช้ีความคิดส่ร้างส่รรค์ 

ซึ�งเปั็นสิ่�งทีั�มีความส่ำาคัญของการใชี้งานมากทีั�สุ่ด	 ต้องรู้จักการ 

ติดตามข่าวส่าร	 เพ่�อให้์เข้าถึึงกลุ่มเป้ัาห์มาย่และเข้าใจถึึงพฤติกรรม 

ผูู้้บัริโภคทีั�เปัลี�ย่นไปั	

	 ไม่ว ่าจะเปั็นนักการตลาดม่ออาชีีพห์ร่อเจ ้าของ 

ธุรกิจทีั�ต้องการทัำาตลาดดิจิทััลด้วย่ตัวเอง	 สิ่�งห์นึ�งทีั�ทุักคนต้องมี 

เห์ม่อนๆ	กันค่อ	ความเป็ันม่ออาชีีพและความซ่�อตรงต่อลูกค้า		
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มหาวิิทยาลััยท่�เปิิดสอน

	 น้้องๆ	ท่ี่�สน้ใจที่ำ�ง�น้ที่�งด้้�น้น่้�ส�ม�รถเร่ยน้ต่่อได้้ท้ี่�งส�ย 

ส�ม้ญและส�ยอ�ช่ีพ	 จ�กน้้�น้ส�ม�รถสอบเข้้�เร่ยน้ต่่อใน้ระด้้บ 

ปริญญ�ต่ร่ใน้คณะบริห�รธุุรกิจ	 ส�ข้�ก�รต่ล�ด้ข้องมห�วิิที่ย�ล้ยต่่�งๆ 

  
ท่ี่�ม�

https://www.bu.ac.th/th/bu-magazine/view/354/

https://www.admissionpremium.com/adplanning/

work?id=201508171032164aHeZTa

https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/10-

traits-of-successful-online-marketers/

รู้้�จัักผสมผสานควิามรู้้�ต่่างๆ เก่�ยวิกับ Social Media 

โด้ยเฉพ�ะก�รที่ำ�	SEO	(SEO	หม�ยถึง	Search	Engine	

Optimization	คือ	ก�รที่ำ�ให้เว็ิบไซต์่ติ่ด้อย่ใ่น้อ้น้ด้้บต้่น้ๆ 

โด้ยก�รปร้บแต่่งเว็ิบไซต์่และก�รเพิ�มลิงค์ท่ี่�ม่คุณภ�พ 

ม�ยง้เว็ิบไซต์่)		ก�รสร้�ง	Link	Building	(คือ	กลยทุี่ธ์ุก�ร 

ที่ำ�ให้เว็ิบไซต์่อื�น้ลิงก์ม�ยง้เว็ิบไซต์่ข้องเร�	 ซึ�งจะส่งผลให้

เว็ิบไซต์่ข้องเร�ได้้ร้บควิ�มน่้�เชืี�อถือ	 เพร�ะส�ม�รถเป็น้ 

แหล่งอ้�งอิงให้เว็ิบไซต์่อื�น้ได้้)	 น้้กก�รต่ล�ด้ดิ้จิท้ี่ลท่ี่�ประสบ 

ควิ�มสำ�เร็จจะต้่องผสมผส�น้ควิ�มร้่ท้ี่�งหมด้เข้้�ด้้วิยก้น้

ไม่หยุดเรู่้ยนรู้้�	 ทุี่กอย่�งเปล่�ยน้แปลงต่ลอด้เวิล�	 จึงต้่อง 

ติ่ด้ต่�มข่้�วิส�รใน้แวิด้วิงธุุรกจิท่ี่�เก่�ยวิข้้อง									เข้้�ร่วิมง�น้ 

ส้มมน้�	และสร้�งส้มพ้น้ธ์ุก้บคน้ใน้วิงก�รเด่้ยวิก้น้	

ม่ควิามน่าเช่ื่�อถ่ือ	 สำ�หร้บควิ�มน่้�เชืี�อถือน่้�อย่ท่่ี่�ควิ�มซื�อต่รง 

ก้บล่กค้�และก�รถ่กพ่ด้ถึง	เช่ีน้	ห�กโด้น้ต่ำ�หนิ้	หรือพบ 

ข้้อผิด้พล�ด้ใน้ง�น้ต้่องร่บแก้ไข้	ปร้บปรุงอย่�งเร่งด่้วิน้		

ด้แลัล้ักค�าได�ในรู้ะยะยาวิ	 ด้้วิยก�รสร้�งควิ�มพึงพอใจ 

ให้ล่กค้�และมุ่งม้�น้ที่ำ�ง�น้จน้สำ�เร็จอย่�งท่ี่�ล่กค้�ต้่องก�ร 

ก�รสร้�งควิ�มส้มพ้น้ธุ์ท่ี่�ด่้และม่ควิ�มน้่�ไวิ้วิ�งใจน่้� 

จะส�ม�รถร้กษ�ล่กค้�ให้จ้�งง�น้ได้้ต่่อเนื้�องใน้ระยะย�วิ 

เป็ินนักส่�อสารู้ท่�ด่	 คือส�ม�รถสื�อส�รได้้อย่�งช้ีด้เจน้	 และ 

ม่ควิ�มเป็น้มืออ�ช่ีพ	 ถ่�ยที่อด้ควิ�มคิด้ให้ล่กค้�และท่ี่ม 

เห็น้ภ�พ	และต้่องร้บฟัังมุมมองและควิ�มคิด้เห็น้จ�ก 

ผ้่อื�น้ด้้วิย	

สิ�งท่�นักการู้ต่ลัาดควิรู้ม่ 
ม่เทคนิคในการู้เล่ัาเรู่้�อง หน้้�ท่ี่�ข้องน้้กก�รต่ล�ด้ดิ้จิท้ี่ล	

คือ	 สร้�งกลยุที่ธ์ุก�รเล่�เรื�อง	 (Storytelling)	 ม่ก�ร 

เร่ยงร้อยเรื�องร�วิต่่�งๆ	ข้องสิน้ค้�น้้�น้ๆ	ให้ม่ควิ�มน่้�สน้ใจ	

สร้�งอ�รมณ์ควิ�มร้่สึกอย�กซื�อ	พย�ย�มที่ำ�ให้ผ้่บริโภค 

ร้่สึกเหมือน้เป็น้ส่วิน้หนึ้�งข้องสิน้ค้�ให้ได้้

ทำาให�เกิดข้ึ้�นได�จัริู้ง	 	บ�งคน้อ�จชีอบวิ�งแผน้แต่่กล้บ 

ไม่ส�ม�รถน้ำ�ม�ที่ำ�จริงได้้	หรือที่ำ�ไปครึ�งที่�งแล้วิไปต่่อ 

ไม่ได้้	 น้้กก�รต่ล�ด้ดิ้จิท้ี่ลจะไม่เอ�แต่่คิด้วิ�งแผน้	 แต่่ 

ต้่องลงมือที่ำ�ให้ง�น้น้้�น้เกิด้ขึ้�น้ได้้จริง



คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย
 

เราจะเป็นอีกหนึ่งคน
ที่ประสบความสำาเร็จ  
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       ภููมิิใจท่ี่�ได้้ที่ำ�ฝนหลวง ภููมิิใจท่ี่�ได้้ช่�วยเหลือประช่�ช่น
พ่ี่�รัับรัาชการั เป็็นนายช่างไฟฟ้าอย่่ท่ี่�สถาน่เรัดารั์ฝนหลวงอมก๋อย จัังหวัดเช่ยงใหม่ ที่ำาหน้าท่ี่�ด่แลรัะบบเรัดารั์ ซึ่่�งต้้องใช้ความร่ั้ 

ที่างด้านไฟฟ้า  การัส่�อสารั  และอิเล็กที่รัอนิกส์ ซึ่่�งได้ใช้ความร่ั้ท่ี่�เร่ัยนมาอย่างเต็้มท่ี่� เก้าเด่อนท่ี่�ที่ำางานร่ั้ส่กภู่มิใจัท่ี่�ได้ช่วยเหล่อป็รัะชาชน 
ซึ่่�งกำาลังเด่อดรั้อนเร่ั�องขาดฝน  น้องๆ คงเคยได้ยินโครังการัฝนหลวงมาแล้ว  ชาวไรั่ชาวสวน เกษต้รักรัแห่งใดท่ี่�แล้งนำ�า ฝนหลวงค่อ 
ที่างออกของป็ัญหาน่� และเจั้าหน้าท่ี่�ของสถาน่ฯ ทุี่กคนรัวมถ่งตั้วพ่ี่�ม่หน้าท่ี่�บรัรัเที่าความเด่อดรั้อน แม้ว่าจัะไม่ได้ช่วยทุี่กคนทัี่�งป็รัะเที่ศ 

 ภู�รกิิจสำำ�คััญคืัอกิ�ร “เล้่ยงเมิฆให้อ้วน”  
“เล่�ยงเมฆให้อ้วน” ค่อขั�นต้อนหน่�งในการัที่ำาฝนหลวง โดยนักวิที่ยาศาสต้รั์ของสถาน่ฯ จัะป็รัะเมินว่าสภูาพี่อากาศแบบน่� กลุ่มเมฆแบบน่� 
เหมาะท่ี่�จัะข่�นบินเพ่ี่�อโป็รัยสารัเคม่กรัะตุ้้นให้ก้อนเมฆท่ี่�ก่อตั้วแล้วม่ขนาดใหญ่และหนาแน่นมากข่�นได้หร่ัอไม่ เพ่ี่�อจัะได้เกิดฝน ซึ่่�งงาน 
ของพ่ี่�ค่อต้รัวจัสภูาพี่อากาศ ด่กลุ่มฝนด้วยเรัดารั์ เพ่ี่�อนำาข้อม่ลท่ี่�ได้นั�นไป็ใช้ในการัวิเครัาะห์สภูาพี่อากาศว่าเหมาะสมในการัที่ำาฝนหลวง 
หร่ัอยัง  และช่วยวางแผนงานให้ท่ี่มนักวิที่ยาศาสต้รั์ของสถาน่ฯ เรัาจัะช่วยกันเล่�ยงเมฆให้อ้วนๆ ฝนจัะได้เพ่ี่ยงพี่อกับความต้้องการั

กิ�รเร่ยนต่�อคืัอกิ�รต่�อยอด้คัว�มิรู้
หลังจัากเร่ัยนจับป็วช.แผนกอิเล็กที่รัอนิกส์ พ่ี่�ตั้ดสินใจัเร่ัยนต้่อป็วส. ในแผนกเดิม และต้่อป็ริัญญาต้ร่ั วิศวกรัรัมศาสต้รั์  สาขาวิศวกรัรัม 
อิเล็กที่รัอนิกส์ สำาหรัับพ่ี่�การัเร่ัยนต้่อในรัะดับชั�นท่ี่�ส่งข่�นต้ามศักยภูาพี่และกำาลังความสามารัถท่ี่�เรัาม่ ค่อการัต้่อยอดและเพิี่�มพ่ี่นความร่ั ้
ในด้านนั�นๆ พ่ี่�เคยคิดอยากเป็ล่�ยนแผนการัเร่ัยน แต้่พ่ี่�ร่ั้ส่กว่ามันค่อกาเริั�มต้้นใหม่ ถ้าเรัาเร่ัยนในสิ�งท่ี่�เรัาม่ความร่ั้อย่่แล้วก็ถ่อเป็็นการัเพิี่�มพ่ี่น 
ความร่ั้ในเร่ั�องนั�นๆ ให้มากข่�น และต้อนน่�งานท่ี่�ที่ำาอย่่ก็ได้ใช้ความร่ั้ท่ี่�รัำ�าเร่ัยนมา ยิ�งที่ำาให้พ่ี่�เข้าใจัสิ�งท่ี่�เร่ัยนมามากข่�นและเอาความร่ั้มา 
ใช้ป็รัะโยชน์ได้อย่างมาก

อยากฝากถ่งน้องๆ นักเร่ัยนทุี่นยุวพัี่ฒน์นะครัับ เรัาทุี่กคนล้วนม่ความฝัน เป็้าหมายช่วิต้ ไม่ว่าฝันของเรัาจัะเป็็นอะไรั พ่ี่�อยากให้น้องลำาดับ 
ความสำาคัญว่าช่วิต้ของเรัา เรัาจัะที่ำาอะไรัก่อน ที่ำาอะไรัหลัง เพ่ี่�อให้ไป็ถ่งฝันนั�น และแม้ว่าบางความฝันอาจัจัะไม่สำาเร็ัจั ไม่สมหวังก็ไม่อยาก 
ให้โที่ษตั้วเอง หากเรัาที่ำาด่ท่ี่�สุดแล้ว วันน่�เรัายังม่ลมหายใจั เรัายังม่สิที่ธิิ์�ท่ี่�จัะฝันได้และความสำาเร็ัจัเป็็นของน้องๆ ทุี่กคนนะครัับ 

ฉบับน่�พ่ี่�ได้คุยกับ พี่่�ไพี่รััตน์์  ปะละต่�น์ หรัือพี่่�ปาว อด่ต้นักเร่ัยนทุี่นป็ี 2553 ซึ่่�งต้อนน่�รัับรัาชการัอย่่ท่ี่� 
จัังหวัดเช่ยงใหม่ พ่ี่�ป็าวเป็็นรุั่นพ่ี่�นักเร่ัยนทุี่นอ่กหน่�งคนท่ี่�ป็รัะสบความสำาเร็ัจัในการัเร่ัยนด้วยการัฟันฝ่า 

อุป็สรัรัคมากมายเพ่ี่�อเดินที่างต้ามความเช่�อท่ี่�ว่า เรัาจะเป็น์อ่กหน์่�งคน์ที่่�ปรัะสบความสำาเรั็จ 
วันน่�พ่ี่�ป็าวอยากบอกน้องๆ ว่า ความสำาเร็ัจัเป็็นของเรัาทุี่กคนค่ะ 

แต้่เรัาก็เป็็นส่วนหน่�งท่ี่�ที่ำาให้ป็รัะชาชนม่ความสุข 
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ตามรอยวัยรุ่น ฟิล์ม 
เปรมปพัทธ์

	 พ่ี่�ฟิิล์์ม	 นัักส่ื่�อสื่ารแล์ะผู้้�ประกอบการสัื่งคม	 ผู้้�ก่อตัั้�งเคร่อข่่าย	 Young	 Filmmakers	 of 

Thailand	(องค์กรสื่าธารณประโยชนั์)	ปัจจุบันัพ่ี่�ฟิิล์์มม่บริษััททำาส่ื่�อข่องตัั้วเองท่�รับทำารายการท่ว่	แล์ะ 

Infographic	(อินัโฟิกราฟิิกสื่์)*

ให้เวลา
คุยกับตัวเอง

และออกไปลงมือทำา



	 สมััยเรีียนปรีะถมัถึงมััธยมั	พีี่�ฟิิล์์มัถือว่่าเป็นเด็็กทีี่�มีั 

ผล์การีเรีียนดี็	แต่่เขาไมั่เพีี่ยงให้้คว่ามัสำาคัญกับการีเรีียน 

ในห้้องเรีียน	พีี่�ฟิิล์์มัยังให้้โอกาสตั่ว่เองไปล์องค้นห้า	ที่ด็ล์อง 

ที่ำาส่�งให้มั่ๆ	นอกห้้องเรีียน	 ทัี่�งการีที่ำาก่จกรีรีมัของโรีงเรีียน 

การีปรีะกว่ด็แข่งขัน	ห้รืีอการีไปเข้าค่าย	จนกรีะทัี่�งพีี่�ฟิิล์์มัได้็ไป 

เข้้าค่่ายทำำาหนัังสัั้�นั  หลายค่นัค่งคิ่ดว่่าการจะเริ�มต้้นัทำำาหนัังดีๆ 

สั้ักเร่�อง ค่งต้้องมีกล้องราค่าแพงหร่อมีอุปกรณ์์ทำี�ค่รบค่รันั   

แต้่สั้ิ�งสั้ำาค่ัญทำี�พี�ฟิิล์มได้เรียนัร้้จากการเข้้าค่่าย ค่่อ “เร่�องทำี� 

เราอยากจะเล่า”  ไม่ใช่่อุปกรณ์์ราค่าแพง

	 พีี่�ฟิิล์์มัเร่ี�มัที่ำาห้นังสั�นครัี�งแรีกจากกล์้องตั่ว่เก่าทีี่�มีั 

อย่่แล์ะถ่ายที่อด็เรืี�องรีาว่ออกมัาจนเป็นผล์งานส่งเข้าปรีะกว่ด็ 

แมั้ว่่าจะไมั่ได็้รัีบรีางวั่ล์แต่่พีี่�ฟิิล์์มัยังคงที่ำาต่่อไปจนเร่ี�มัรัีบงาน 

ที่ำาห้นังสั�น	รัีบตั่ด็ต่่องาน	เพืี่�อห้ารีายได้็	วั่นห้นึ�งผล์งานทีี่�พีี่�ฟิิล์์มั 

ส่งเข้าปรีะกว่ด็ได็้รัีบรีางวั่ล์	แล์ะเป็นจุด็เร่ี�มัให้้พีี่�ฟิิล์์มัเข้าเรีียน 

มัห้าว่่ที่ยาลั์ยในด็้านด่็จ่ทัี่ล์มีัเดี็ยแล์ะศ่ิล์ปะภาพี่ยนต่รี	์

	 การีที่ำาห้นังสั�นทีี่�ถ่ายที่อด็เรืี�องรีาว่ทีี่�ตั่ว่เองอยากจะเล่์า 

เปรีียบเสมืัอนการีได็้คุยกับตั่ว่เอง	พี่าตั่ว่เองไปเจอโล์กให้มั่ๆ 

รีะห้ว่่างที่างทีี่�พีี่�ฟิิล์์มัไปถ่ายห้นังสั�นแต่่ล์ะครัี�ง	เขาจะได็้เห็้น 

ว่่ถีชีีว่่ต่ห้รืีอมุัมัมัองทีี่�แต่กต่่างออกไป	 การมีช่่ว่งเว่ลาทำี�ได้คุ่ย 

กับต้ัว่เองผ่่านัการเข้ียนั การว่าดร้ป การฟิังเพลง การอย้ ่

เงียบๆ หร่อจะเป็นัการทำำาหนัังสัั้�นั สั้ามารถเป็นัช่่ว่งเว่ลาให้เรา 

กลับมาทำบทำว่นัตั้ว่เองได้  เม่�อเราเข้้าใจค่ว่ามร้้สึั้กค่ว่ามต้้องการ 

ข้องตั้ว่เอง และลองลงม่อทำำาสิั้�งต่้างๆ ทีำ�เราคิ่ด เราจะร้้เองว่่า 

อะไรเป็นัสิั้�งทีำ�เราช่อบหร่อไม่ช่อบ การนัั�งคิ่ดเพียงอย่างเดียว่ไม่ 

สั้ามารถทำำาให้เราได้ค่ำาต้อบ ว่่าเราต้้องการอะไรข้ณ์ะเดียว่กันั 

การลงม่อทำำาเพียงอย่างเดียว่แต้่ไม่กลับมาทำบทำว่นักับตั้ว่เอง 

อาจทำำาให้เราหลงทำางได้ แล์ะห้ากวั่นไห้นทีี่�เรีาร้่ีสึกกำาลั์งห้ล์งที่าง… 

แค่บอกต่นเองว่่าไมั่เป็นไรีกลั์บมัาเร่ี�มัต่้นให้มั	่	

“ทำดลองทำำาเยอะๆ ทำำาทุำกอย่างให้เต็้มทีำ� และให้เว่ลาคุ่ยกับตั้ว่เอง 

เล่อกทำำาในัสิั้�งทีำ�จำาเป็นัและใช้่เว่ลาให้คุ้่มค่่า”  

*	Infographic	(อ่นโฟิกรีาฟิิกส์)	คือ	การีเล่์าเรืี�องห้รืีออธ่บายข้อม่ัล์ 

โด็ยใช้ี	‘ภาพี่’	ในการีสื�อสารี	ไม่ัว่่าจะเป็นร่ีปแบบของกรีาฟิ	แผนภ่ม่ั	

แผนผัง	 สัญลั์กษณ์์	 โด็ยสามัารีถนำาเสนอผ่านร่ีปแบบคล่์ปว่่ดี็โอได้็ 

ซึึ่�งก่อนที่ำาอ่นโฟิกรีาฟิิกส์ข้อม่ัล์ทุี่กอย่างจะถ่กที่ำาให้้เข้าใจง่าย	มีัการี 

ออกแบบสี	ร่ีปแบบ	ล่์กเล่์น	ให้้สว่ยงามั	ดึ็งด่็ด็ผ้่อ่าน		

การน่ั่�งคิิดอย่่างเดีย่ว
ไม่่สาม่ารถทำำาให้้เราได้

คิำาตอบว่าเราต้องทำำาอะไร
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	 เน้ื้�อหาสาระจากคอลััมนื้์	 เร้�องจากปกของฉบัับัน้ื้�	 นื้้องๆ	 อ่านื้แลั้วนื้่าจะทำำาให้เข้าใจแลัะร้้จักตััวเองมากข้�นื้นื้ะคะ		

พ้ี่�บ๋ั�มเลัยอยากชวนื้นื้้องๆ	มาเข้ยนื้ถึ้งตััวเอง	ให้สมมติัตััวเองเป็นื้ต๋ั�กตัาขนื้มปังแลั้วเติัมคำาตัอบัตัามคำาถึามรอบัๆ	ตััวต๋ั�กตัานื้ะคะ		

ถึ้านื้้องๆ	ทำำาเสร็จแลั้ว	 อย่าล้ัมถึ่ายร้ปส่งมาอวดพ้ี่�ๆ	ทำาง	 inbox	หร้อทำางแชทำ	 facebook.com/yuvabadhana	หร้อส่งมาท้ำ� 

ม้ลันิื้ย๋วพัี่ฒนื้์	เลัขท้ำ�	1	ซ.พี่ร้เม้ยร์	2	ถึ.ศร้นื้ครินื้ทำร์	แขวงหนื้องบัอนื้	เขตัประเวศ	กทำม.10250	ภายในื้วันื้ท้ำ�	20	กันื้ยายนื้	2564	

จะได้ล๋ั้นื้รับัของรางวัลัด้วยค่ะ		

ชื่่�อ.......................................................นามสกุุล................................................ชื่้�นเรีียน.............................

สิ่งที่ฉันฝันอยากทำาหรือ
อยากเป็น 

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

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

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

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

สิ่งที่ฉันทำาได้้ด้ี

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

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

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

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

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

สิ่งที่ฉันชอบในตัวเอง 

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

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

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

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

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

สิ่งที่ฉันจะเริ่มทำาทันที
เพื่อให้สิ่งที่ฝันเป็นจริง คือ

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

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

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

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

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

ขอขอบัค๋ณข้อม้ลัจาก	a-chieve



 พี่บุ๋มท้าลอง 

	 ชวนน้องๆ	มาเล่่นเกมปริิศนาคำำาทายผ่่อนคำล่ายชิล่ๆ	ดีีกว่าค่ำะ	น้องๆ	ล่องหาคำำาตอบสิิค่ำะ	 ว่าภาพแต่ล่ะภาพน้�น	ส่ิ�อเป็นคำำาว่าอะไริบ้าง		 ถ้้าหา 

คำำาตอบไดี้แล่้วนำาคำำาไปเติมล่งในข้้อคำวามดี้านล่่างให้กล่ายเป็นปริะโยคำที�สิมบูริณ์์	 แล่้วถ้่ายรูิปสิ่งคำำาตอบมาทาง	 inbox	 แชท	 facebook.com/ 

yuvabadhana	 หร่ิอสิ่งมาที�	 มูลนิิยุุวพัฒนิ์ เลขท่ี 1 ซ.พรีีเมียุรี์ 2 ถ.ศรีีนิครีินิทรี์ แขวงหนิองบอนิ เขตปรีะเวศ กทม.10250 ภายในว้นที�	 

20	กริกฎาคำม	2564	ได้ีเล่ยนะคำะ	ริางว้ล่ริออยู่ค่ำะ		
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ชื่่่อ.......................................................นิามสกุล................................................ชื่ั�นิเรีียุนิ.............................

เริา	..................................		รู้ิได้ีเล่ยว่า	เริาชอบหร่ิอเริาถ้น้ดีอะไริ		

จนกว่าเริาจะได้ี	....................................		ล่องล่งม่อทำา			

แล่ะข้อให้เช่�อม้�นว่า		....................................

ข้อส่ิงกำาล้่งใจเป็นพล้่งให้น้องๆ	ทุกคำนนะคำะ

ภาพนี�มี	3	พยางคำ์

เติิมคำำลงในประโยคำได้้ว่่า.....

ภาพนี�มี	1	พยางคำ์

ภาพนี�มี	3	พยางคำ์



ครแูกนน�ำชมุนมุนกัเรียนทนุ รุ่น 2 

เม่ื่�อวัันท่ี่� 10 และ 17 กรกฎาคมื่ ท่ี่�ผ่่านมื่า มูื่ลนิธิิยุวุัพััฒน์ได้้จััด้การอบรมื่เชิิงปฏิิบัติิการ (ออนไลน์) ให้้คุณครูแกนนำาชุิมื่นุมื่นักเร่ยุนทุี่น รุ่น 2

  ม่ื่คุณครูเข้้าร่วัมื่กิจักรรมื่ 22 ท่ี่าน  จัาก 17 โรงเร่ยุน เพ่ั�อเพิั�มื่เติิมื่มุื่มื่มื่องเชิิงบวักต่ิอการพััฒนาเด็้ก (Empowering Mindset) และเสริมื่ทัี่กษะ

ในการจััด้กระบวันการเร่ยุนรู้ (Facilitation Skills) เพ่ั�อให้้คุณครูเป็นผู้่ท่ี่�สามื่ารถสนับสนุนให้้นักเร่ยุนเกิด้การเร่ยุนรู้และม่ื่การตัิ�งเป้าห้มื่ายุช่ิวิัติ 

ม่ื่ทัี่กษะการเห็้นคุณค่าในตัิวัเอง การรู้จัักตัิวัเอง และการคิด้ตัิด้สินใจัแก้ปัญห้า  การอบรมื่เชิิงปฏิิบัติิการช่ิวัยุให้้คุณครูสามื่ารถนำาประสบการณ์จัากการ

อบรมื่ไปปรับใช้ิกับน้องๆ นักเร่ยุนทุี่นในชุิมื่นุมื่นักเร่ยุนทุี่นยุวุัพััฒน์ต่ิอไป  และช่ิวัยุให้้คุณครูเป็นกระบวันกรท่ี่�สามื่ารถอำานวัยุควัามื่สะด้วักให้้นักเร่ยุน

ได้้เร่ยุนรู้ ผ่่านวิัธ่ิ  “การสอนท่ี่�เหมืือนไม่ืได้้สอน” 

ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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“พีี่�เลีี้�ยงอำสำ รุ�นที� 12”

เม่ื่�อเด่้อนมิื่ถุนายุน 2564 ท่ี่�ผ่่านมื่า ม่ื่พ่ั�เล่�ยุงอาสาท่ี่�เข้้ามื่าปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�พูัด้คุยุ

ประคับประคองน้องๆ นักเร่ยุนทุี่น ทัี่�งห้มื่ด้ 15 ท่ี่าน  ห้น่�งเด่้อนห้ลังการ

ปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�พ่ั�เล่�ยุงอาสา พ่ั�เล่�ยุงทุี่กท่ี่านได้้พูัด้คุยุให้้คำาปร่กษา น้องๆ 

แล้วักว่ัา 60 คน รวัมื่ทัี่�งได้้ช่ิวัยุกันคิด้และออกแบบเน่�อห้าท่ี่�น่าสนใจั 

โพัสต์ิลงเฟซบุ�ก กลุ่มื่ปิด้นักเร่ยุนทุี่น เพ่ั�อห้วัังให้้น้องๆ ได้้ม่ื่พ่ั�นท่ี่�ปลอด้ภััยุ

ในการผ่่อนคลายุ ได้้สำารวัจั และพััฒนาตัิวัเองในทัี่กษะท่ี่�จัำาเป็น 
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โครงการ “The Big Give”
ร่วมให้้โอกาสนัักเรียนัทุุนั 250 คนั ได้้เรียนัจบสายอาชีีพ 

มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิเชิิญชิวนิคนิในิสัังคมูร่่วมูส่ังน้ิองๆ นัิกเรี่ยุนิทุุนิอาชีิวศึึกษาเรี่ยุนิสัายุตร่งสู่ัเส้ันิทุางอาชีิพั ฟัันิเฟืัองทีุ�ขัับเคล่�อนิทุุกคร่อบครั่ว

 ทุุกธุิร่กิจ และปร่ะเทุศึชิาติ ด้้วยุการ่มูอบทุุนิการ่ศึึกษาให้้น้ิองๆ 250 คนิ คนิละ 14,000 บาทุต่อปี ได้้เรี่ยุนิจนิจบ ปวชิ. 3 ในิสัายุอาชีิพัต่างๆ 

ได้้แก่ วิชิาคอมูพิัวเตอร์่ธุิร่กิจ  วิชิาอุตสัาห้กร่ร่มู - ช่ิางยุนิต์/ไฟัฟ้ัากำาลัง/เคร่่�องมู่อและซ่่อมูบำารุ่ง/อิเล็กทุร่อนิิกส์ั/ช่ิางก่อสัร้่าง  

วิชิาเกษตร่กร่ร่มูและวิชิาคห้กร่ร่มู ซึ่�งเป็นิวิชิาชีิพัทีุ�ต้องการ่แร่งงานิทีุ�มีูทัุกษะมูาพััฒนิาปร่ะเทุศึต่อไป 

เริ่�มูโคร่งการ่เมู่�อวันิทีุ� 17 พั.ค. 2564 ถึึง 01 เมู.ยุ. 2565 โด้ยุ ยอดเงิินบริิจาค ณ วัันท่ี่� 19 กริกฎาคม 2564 ม่จำานวัน 2,743,336 บาที่...

ขัอขัอบคุณคนิในิสัังคมูทีุ�เข้ัามูามีูส่ัวนิร่่วมูในิการ่ให้้โอกาสัการ่ศึึกษากับน้ิองๆ นัิกเรี่ยุนิทุุนิยุวุพััฒน์ิสัายุอาชีิพั 

และแมู้ว่าจะเป็นิสัถึานิการ่ณ์โร่คร่ะบาด้ COVID-19 

แต่พีั�ๆ  อาสัาก็ยุงัมูาร่่วมูแลกเปลี�ยุนิปร่ะสับการ่ณ์ 

ผ่่านิร่ะบบออนิไลน์ิ เพ่ั�อแบ่งปันิแนิวคิด้ ให้้ข้ัอคิด้เห็้นิร่่วมูกันิ 

ในิการ่ปรั่บปรุ่งการ่ทุำางานิเพ่ั�อจะได้้เป็นิพีั�เลี�ยุงน้ิองๆ 

ได้้อยุ่างมีูปร่ะสิัทุธิิภาพั 

และได้้จัด้ Facebook Live พูัด้คุยุสัด้กับน้ิองๆ 

ทัุ�งชิวนิเล่นิเกมูคลายุเครี่ยุด้ และเปิด้พ่ั�นิทีุ�ให้้น้ิองๆ

 ได้้ร่ะบายุความูในิใจห้ร่่อพิัมูพ์ัเร่่�องทีุ�อยุากปรึ่กษาเข้ัามูา 

แมู้ว่าจะเป็นิกิจกร่ร่มูในิเวลาสัั�นิๆ แต่พีั�เลี�ยุงอาสัาต่างมีูความูสุัขั

ทีุ�ได้้เป็นิส่ัวนิห้นึิ�งทีุ�ช่ิวยุให้้น้ิองๆ 

ได้้มีูพ่ั�นิทีุ�พูัด้คุยุได้้อยุ่างเป็นิตัวขัองตัวเอง  



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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ระหว่่างวั่นท่ี่� 1 เม.ย.- 16 ก.ค. 2564

คุณกนกนันท์ี่ นว่รัตน์ ณ อยธุยา
คุณกนกพร ไชยพันธ์
คุณกนกว่รรณ รัตนพร
คุณกนกอร ขุุนที่อง
คุณกมล อัศว่วั่ฒนา
คุณกมลชนก จิิตร่พิที่ย์
คุณกร มาลัยรักษ์์
คุณกรกมล ศิริพิบููลย์ผล
คุณกรวิ่ที่ย์ วิ่สััชนาม
คุณกรสุัมา เจ่ิยมสัระน้อย
คุณกรอร ญาณินรุจินา
คุณกริชแก้ว่ พลการ
คุณกฤตยา สุัขุถาว่รประสิัที่ธิ�
คุณกฤติยากร ก่รติยาพงษ์์
คุณกวิ่นญรัตน์ จิิตรอรุณฑ์์
คุณกษ์มน อินที่รโพธิ�
คุณกัญจินฉััตต์ จิิรอิที่ธิว่รรณา
คุณกัญจิน์ฐิิมา อัศว่สััมฤที่ธิ�
คุณกัญญ์ญาภััค พรหมเกตุ
คุณกัญญาณัฐิ เตธัญญว่รากูล
คุณกัญญาภััที่ร เกิดสิัน
คุณกัญญาภััที่ร บัูว่พินธุ
คุณกัญธล่วั่ลย์ ช่ว่ยบุูญ
คุณกัญวิ่ดา จ่ิระแพที่ย์
คุณกันตพัฒน์ ตังพิพัฒน์ชัย
คุณกัลยกร นิยมเสัถ่ยร
คุณกัลยา เดชน่รนาที่
คุณกัลยาณ่ สิันวิ่ชัย
คุณกัลยารัตน์ อังศุธ่รกุล
คุณกาญจินา อ้�งศร่ประเสัริฐิ
คุณกาญจิน่ว่รรณ จัินที่รทัี่ต ณ อยธุยา
คุณกานต์ธิดา ถนอมสัมบัูติ
คุณกำานล (สัมบููรณ์ที่รัพย์) สุัว่รรณิก
คุณกำาพล รัตนหิรัญญา
คุณกิ�งแก้ว่ มานะ
คุณกิตติ�ธเนศ มหาอนันตพัฒน์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิิวิ่เช่ยร
คุณกิตติพงศ์ เลิศศิริกรณ์เดชา
คุณกิตติพล ราชส่ัห์
คุณกิติศักดิ�  เสัน่ว่งศ์ ณ อยธุยา
คุณกุลธาร่ โคจิิมะ
คุณกุลิสัร์ เก่ยรติศร่ธารา
คุณเกว่ลิน ว่งษ์์ปลั�ง
คุณเกศสุัดา เดชะคำาภูั
คุณเกศิน่ ประกอบูแสังสัว่ย
คุณเกศิน่ เมฆดำารงแสัง
คุณเกษ์ศิรินที่ร์ เข็ุมมาลัย
คุณเกริกชัย
คุณโกวิ่ที่ กิติพงศ์สัมาน
คุณขุนิฐิ บุูญส่ัง
คุณขุนิษ์ฐิา  สัาตราภััย
คุณขุนิษ์ฐิา เกตุการณ์
คุณขุวั่ญ รอสัส์ั
คุณขุวั่ญจิิตร์ ชยาภััม
คุณขุวั่ญชนก จิินตนา
คุณขุวั่ญฤทัี่ย หอมกลิ�นราตร่
คุณเขุมณัฎิฐ์ิ ศิริว่รานันที่น์
คุณคฑ์า โกศัยดิลก
คุณคมสัันต์ สัามัคค่
คุณจิณัญญา เมฆวั่ฒนา
คุณจิณิสัตา มูฮำำาหมัด
คุณจิริณญา อินญาพงษ์์
คุณจิรินที่ร์  เก่ยรติเฟ่ื่�องฟูื่
คุณจิริยา มินศร่
คุณจิริยามาศ ลิขิุตรัตนาวั่ฒน์
คุณจัิกรพงศ์ เภัาพาด
คุณจัินที่ร์จิิรา เชยวิ่จิิตร
คุณจัินทิี่ภัา สิัริกวิ่นกอบูกุล
คุณจิามรรัตน์  หอวิ่จิิตร
คุณจิามรินที่ร์  ว่าณิชย์กุล
คุณจิารุมน ว่งศ์วุ่ฒิสัาโรช
คุณจิารุว่รรณ จิำารัสัพันธ์ุ
คุณจิิดาภัา จิิตไธสัง
คุณจิิตต์ ศร่ว่รรณวิ่ที่ย์
คุณจิิตตินันท์ี่ นครชัย
คุณจิินตภััที่ร์ ธรรมโชติ
คุณจิิรดา วุ่ฑ์ฒยากร
คุณจิิรนันท์ี่ หอยมุกข์ุ
คุณจิิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิิรัฏฐ์ิ วิ่ศาลพัฒนะสิัน
คุณจิิราภัรณ์ เน่�องพล่
คุณจิิราภัา แสันใจิยา
คุณจิิราย ุปฐิมรัตนศิริ
คุณจ่ิรนันท์ี่ เมตตาโรจินหิรัญ
คุณจ่ิรพรรณ ณ สังขุลา
คุณจ่ิรารักษ์์  ชัยประภัา
คุณจุิฑ์าทิี่พย์ เดชฤด่
คุณจุิฑ์าทิี่พย์ เว่ชชะ
คุณจุิฑ์าเที่พ จุิฑ์านนท์ี่
คุณจุิฑ์ามาสั คงเที่พ
คุณจุิฑ์ารัตน์ เช่�อบุูญจัินที่ร์
คุณจุิฑ์ารัตน์ โมระกรานต์
คุณจุิฑ์ารัตน์ สุัภัานุวั่ฒน์
คุณจุิมพล แก้ว่สักุล
คุณจุิไรรัตน์ จิิระสุันันที่ชัย
คุณจุิฬารัตน์ จุิมังมอ
คุณเจิตสุัภัา เท่ี่�ยงธรรม
คุณฉัมาพรรณ คลังรัตน์
คุณฉััตรภัา หัตถโกศล
คุณฉัายศร่ ศร่พรหม
คุณชญาน์วั่ต ปุตระเศรณ่
คุณชฎิารัชต์ กัลยาสิัริ
คุณชนม์นิภัา วั่งสัาร
คุณชนะนาถ วิ่โรจินกูฎิ
คุณชนัญชิดา เร่อนมา
คุณชนากานต์ กอบูเก่�อกูล
คุณชนากานต์ ขุจิรเสัร่
คุณชนานาถ   โบูว์่
คุณชนิกานต์ พรหมรักษ์์
คุณชนิสัรา บุูปผไชย

คุณชเนตต่  กราพันธ์ุ
คุณชมปรางค์ ว่งศ์รัศม่เด่อน
คุณชมพู  สัมหนู
คุณชไมพร ศร่สุัริฉััน
คุณชยานนท์ี่ กฤตว่่รนันท์ี่
คุณชลทิี่ชา ธารานิตย์
คุณชลธิชา สุัภัาว่กุล
คุณชลาลัย เพ็งปาน
คุณชลิสัรา ชาล่
คุณชัญญกร ถนอมพันธ์ุ
คุณชัยรัตน์ ชยามฤต
คุณชาญเมธา ที่องก้านเหล่อง
คุณชาติชาย นรเศรษ์ฐิาภัรณ์
คุณชาลิสัา แซ่่ลิ�ม
คุณชาลิสัา เส่ัอสัง่า
คุณชิงดว่ง  กปิลกาญจิน์
คุณชุตินาฏ  ศร่สุัมะ
คุณชุติพนธ์ ชัยฤกษ์์
คุณชุติมา กิจิมงคลธรรม
คุณชุติมา ชมโฉัม
คุณชุมพล จัินที่ะลุน
คุณชูเก่ยรติ อัชฌาเจิริญสัถิต
คุณเช้า จัินที่ร์บูำารุง
คุณเชาว์่ อรัญวั่ฒน์
คุณโชคชัย ธรรมยติุการ
คุณโชติกา โคตจัินที่า
คุณฌานิสัสัร พูลสุัว่รรณ
คุณญาณิน่ พ่ว่งจิินดา
คุณญาณิศา ที่รงไตรย์
คุณญาดา จ่ิระวิ่พูลว่รรณ
คุณฐิณัฐิภัรณ์ กิตติอร่ามพงศ์
คุณฐิสิัตา ที่องอยู่
คุณฐิานิตา บุูญนำา
คุณฐิาปน่ย์ สิันาดโยธารักษ์์
คุณฐิิตาภัา ไชยเม่องราช
คุณฐิิตาภัา ญาณเว่ที่ย์สักุล
คุณฐิิติกรณ์ ยาวิ่ไชย จิาร้กศิลป์
คุณฐิิรนันท์ี่ อินชายเขุา
คุณณกรณ์ อุดมผล
คุณณฐิมน โพธา
คุณณนัที่พงศ์ ปาเฮำ
คุณณพิชรักษ์์ มหาล่
คุณณภััที่ร นุตสัติ
คุณณยศ สัาตจ่ินพงษ์์
คุณณรงค์  จัินที่รมาศ
คุณณัชชา เตชะหรูวิ่จิิตร
คุณณัฐิกมล นิลพลอนันท์ี่
คุณณัฐิชนน เอกพงศ์ไพสิัฐิ
คุณณัฐิชยา  จัินที่ร์พัฒนะ
คุณณัฐิชยา นันที่สิัที่ธิดำารง
คุณณัฐิฐ์ิญา โอฬารรัตนพงษ์์
คุณณัฐิณิชา จัินที่ร์เล่�อน
คุณณัฐิณิชา ตันประเสัริฐิ
คุณณัฐิธยาน์ กัลยา
คุณณัฐิธยาน์ อ้�งตระกูลนิธิศ
คุณณัฐิธิดา นิรามัย
คุณณัฐินร่ ศิริพันธนันท์ี่
คุณณัฐิพนธ์ พัฒนะมนตร่
คุณณัฐิพนธ์ รัตนส่ันุรางกูร
คุณณัฐิพล โล่ห์สุันที่ร
คุณณัฐิร่ ม่สิังห์
คุณณัฐิวั่ฒน์ ขัุนโที่
คุณณัฐิวั่ฒน์ อ้อยอิสัรานุกูล
คุณณิศรา ชัยตันติพงศ์
คุณดนัย ก้องวิ่วั่ฒน์สักุล
คุณดลนภัา  สุันานันท์ี่
คุณดว่งใจิ ดว่งสัว่่าง
คุณดว่งทิี่พย์  เอ่�ยมรุ่งโรจิน์
คุณดุษ์ฎ่ิ ชาญว่รัญญูู
คุณเดช  ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตฤณ  ณ อัมพร
คุณตฤณ ฉิัมพิบููลย์
คุณเตชะ ตุงคะเตชะ
คุณเต่อนใจิ ธำารงค์พิชิตตานนท์ี่
คุณไตรที่ศ ไชยปัญญา
คุณที่ชา ปัญญาเนรมิตด่
คุณทัี่กษ์ญา สัง่าโยธิน
คุณทัี่กษ์ะพล เดชที่ว่่วั่ฒน์
คุณทัี่ชพร ศิริที่อง
คุณทัี่ศณาว่รรณ   พงศ์กลำ�า
คุณทิี่พธิดา สุัขุุม
คุณทิี่พย์ชยา  พงศธร
คุณทิี่พย์ภัาว่รรณ์  จิารเม่อง
คุณทิี่พย์สุัดา นว่ลภัักดิ�
คุณทิี่ว่าพร พงษ์์เที่ศ
คุณเที่พฤที่ธิ�  ศิริรัตน์อัสัดร
คุณเท่ี่ยมจัินที่ร์ สัังขุพันธานนท์ี่
คุณธณายทุี่ธ ทัี่พพ์จัินที่ร์
คุณธนพงศ์ เพชรรัตนรังส่ั
คุณธนพงษ์์ ปะละฤที่ธิ�
คุณธนพร พยฆัศิริ
คุณธนภัณ คงเพชรภัักด่
คุณธนศักดิ� ฮุ่ำนตระกูล
คุณธนัมพร ที่องลอง
คุณธนาคม ธรรมโอบูอุ้ม
คุณธนาชัย จัินที่รา
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธนินามนต์ กิมตัน
คุณธน่ยา  ลอยสุัว่รรณ
คุณธเนศ  เจิริญที่รัพย์
คุณธปณัฐิ สัวั่สัดิ�เว่ช
คุณธราวุ่ฒิ ศร่ธาราธร
คุณธวั่สัภ์ัศิยา คำาราชา
คุณธัชศร สิันธวั่ชต์
คุณธัญจิิรา พโนรัตน์
คุณธัญชนก ชัยคงด่
คุณธัญชนก อินที่นพ
คุณธัญญารัตน์ เธ่ยรอำานาจิ
คุณธัญพศุตม์ ฉัายแก้ว่
คุณธัญสิัน่ สัังข์ุมงคล

คุณธันย์ชนก ทัี่ศเท่ี่ยมพงษ์์
คุณธันย์ชนก ธ่รที่รงธรรม
คุณธันยธรณ์ เกาสัละ
คุณธันย์นิชา โรจิน์ภััที่รานันท์ี่
คุณธันยากานต์  ฐิิตานนท์ี่อัครกุล
คุณธิดา ศร่จิิรารัตน์
คุณธิดารัตน์ คมขุำา
คุณธิติพัที่ธ์ เจ่ิยมรุจ่ิกุล
คุณธ่นิดา โนรินที่ร์ยา
คุณธ่รพล ซ่่�อว่าจิา
คุณธ่รภััที่ร ฐิานะวิ่จิิตร
คุณธ่ระพล จุิฑ์าพรพงศ์
คุณธ่รารัตน์ ลอออรรถพงศ์
คุณธ่รารัตน์ แสังคำา
คุณนพรัตน์ ศร่สัวั่สัดิ�
คุณนพว่รรณ รัตนเว่คิน
คุณนพวั่ชรว่่ พัฒนว่งศ์สิัน
คุณนพสิัที่ธิ� เพ็ชรพันธ์งาม
คุณนภัพล แพนพันธ์อ้ว่น
คุณนภัาว่ด่ ส่ับูสุัขุ
คุณนรว่ร ชูศร่
คุณนรินที่ร์ นกแก้ว่
คุณนริศรา ศร่สุัว่รรณ
คุณนฤชา  รัตนศิลา
คุณนฤมล ปล่�มจิิตร์
คุณนฤวุ่ฒ ศุภักิจิชัยศิลป์
คุณนลิกาล แซ่่เติ�น
คุณนลินา ปิ�นที่อง
คุณนว่พร อภิัสักุลว่งศ์
คุณนว่รัตน์ ชูแก้ว่
คุณนว่่ยา มงคลธรรมากุล
คุณนัที่ธมน สุัที่ธิแสังจัินที่ร์
คุณนันท์ี่ธิยา ไกรกิติการ
คุณนันท์ี่นภััสั เด่นดว่งไพโรจิน์
คุณนันที่พงศ์  ขุำาที่อง
คุณนันท์ี่พร ธนานภัาดล
คุณนันที่ว่รรณ สิัมะกุลธร
คุณนาร่รัตน์  โพธิ�ไพรที่อง
คุณนิชาภัา สัร้อยระย้า
คุณนิตยา เหมาว่นิค
คุณนิรุตน์ กันดิษ์ฐ์ิ
คุณนิสัรา บุูญงอม
คุณเนตรสุัดา โกศินานนท์ี่
คุณบูงกช ประภัาตะนันท์ี่
คุณบูที่มาการ กออินที่ร์
คุณบัูญชา ขุาว่นว่ล
คุณบุูญเก่ยรติ สุัที่ธิว่งษ์์สิังห์
คุณบุูญญนิจิ เจิริญพานิช
คุณบุูญธรรม วั่งกาใจิ
คุณบุูศรินที่ร์ อัศว่วั่ฒนา
คุณบุูษ์ราภัรณ์ จัินที่ร์ชูเชิด
คุณเบูญจิมาศ จิิสัฑ์าภัา
คุณเบูญจิมาสั เจิริญสุัขุพลอยผล
คุณปฐิมพล  ทัี่�งกรณ์
คุณปฐิมาภัรณ์ ศร่นว่ลด่
คุณปภััสัสัร บุูญยิ�ง
คุณปรมา พุที่ธพฤกษ์์
คุณปรเมธ่ วิ่มลศิริ
คุณปรเมษ์ฐ์ิ วั่ฒนะชัยยนัต์
คุณประยงค์ นว่ลหงษ์์
คุณประสิัที่ธิ� อุที่าเลิศ
คุณประเสัริฐิ เอ่�ยมรุ่งโรจิน์
คุณปราน่ อุปเพ็ชร
คุณปริญญา นาคศิริ
คุณปริญญา ศิริสิันสุัขุ
คุณปริณดา สัามลลักษ์ณ์
คุณปริยว่ด่  ประจิว่บูเหมาะ
คุณปริศนา อยูห่นุน
คุณปว่ริศ ประว่ะสัาร
คุณปว่ริศร์ สุัวิ่ที่วั่สั
คุณปว่่ณา สิั�นเคราะห์
คุณปองเกษ์ม นาคสุัว่รรณ
คุณปัญจิรัตน์ มณ่กุลที่รัพย์
คุณปัณณธร ศิลป์อุดม
คุณปัที่มา  เขุ่ยนภัักด่
คุณปาจิาร่ย์ พูลศร่
คุณปานแก้ว่ ปิยมหพงศ์
คุณปานจัินที่ร์ โคจิรโรจิน์
คุณปานเนตร กิตติวุ่ฒ
คุณปานไพลิน แย้มประเสัริฐิ
คุณปาริชาต คำาศร่สุัขุ
คุณปาริชาติ จิรุงจิิตตานุสันธิ�
คุณปาริชาติ บููรณะบัูญญัติ
คุณปิยกานต์  พงษ์์พิสุัที่ธินันท์ี่
คุณปิยนิตย์  ขุวั่ญพูลศร่
คุณปิยว่ด่ เพ็ชรฉัาย
คุณปิยว่รรณ  พินิจิว่รารักษ์์
คุณปิยว่รรณ เสัมศร่
คุณปิยา ฤที่ธามาตย์
คุณปิยาภัรณ์ จุิดประสังค์
คุณปุญญิศา สุัขุเกษ์มที่รัพย์
คุณปุณณาสัา สุัเมธเมธาชัย
คุณเป่�ยมสุัขุ ยบัูมันบูริบููรณ์
คุณผว่ราภัรณ์ ปุ�ยพันธว่งศ์
คุณพงศ์ชัย ตั�งบูว่รว่่รกุล
คุณพงศ์สิัที่ธิ� อัจิฉัริยบูด่
คุณพงษ์์ศักดิ� ศิริพันธ์
คุณพนิดา ใจิกล้า
คุณพรกมล ธนรังสัรรค์
คุณพรทิี่พย์ บุูญนิตย์
คุณพรทิี่พา สัมบัูติด่
คุณพรปว่่ณ์ ส่ัทิี่น
คุณพรรณิดา เพ็งพิกุล
คุณพรรษ์์ชยน์พร ค่ร่กิ�น
คุณพรศักดิ� สิันคณารักษ์์
คุณพรศิริ คูหาอภิัรมย์
คุณพร้อมณรงค์ชัย กุลวั่ฒนาพันธ์
คุณพฤศมาศ จัินที่รสุักร่
คุณพลวั่ติ ธ่ระวิ่ที่ยภิัญโญ
คุณพลอยนภััสั จัินที่ร์รังษ่์
คุณพลอยระรินที่ร์ อิ�มรัตนะ
คุณพลัฏฐ์ิ จิตุภััที่รบุูตร
คุณพสัธร บุูญผัน
คุณพัชรพร เคร่อหมู่
คุณพัชรินที่ร์ ว่งศ์ที่รัพย์สิัน
คุณพัชร่  ศร่โคตร

คุณพัชร่  หอวิ่จิิตร
คุณพัณณิตา ภูัครองพลอย
คุณพัที่ธนันท์ี่ รุ่งเร่องซ้่�งสักุล
คุณพัที่ธมน สุัชนว่นิช
คุณพันธ์ว่ด่ นาคอ่ว่ม
คุณพันธิตรา ว่งษ์์อาร่
คุณพาย ุกล่บูบัูว่
คุณพิกุลแก้ว่ เจิริญลา
คุณพิชชานันท์ี่ ชมฮำด
คุณพิชชาภัรณ์ เชิดฉัาย
คุณพิชญา ฐิิรวั่ฒนว่งศ์
คุณพิชญา พจินโพธา
คุณพิชยาภัา ด่ที่องหลาง
คุณพิพัฒน์ ศิริเจิริญสุัขุ
คุณพิมพ์ธ่รา เธ่ยรวิ่วั่ฒน์นุกูล
คุณพิมพ์พิชชา งามจิิตสุัขุศร่
คุณพิมพ์พิศา เพ็ญจัินที่ร์
คุณพิมพร พลบููรณ์
คุณพิมพิชญา รูปโสัม
คุณพิราอร สุัว่รรณเบูญจิกุล
คุณพิษ์ณุ คำาสุัว่รรณ
คุณพ่รดา เสัน่ว่งศ์ ณ อยุธยา
คุณพ่รยทุี่ธ ปลอดปิยะคุณ
คุณพ่ระ ภัาคอุทัี่ย
คุณพ่ระภััที่ร์ เพชรคง
คุณเพชรรัตน์  ศิริรัตน์อัสัดร
คุณเพ็ญประภัา สังสัาร
คุณเพ็ญผกา แพร่สิันิ
คุณเพ็ญพุธ จุิลานนท์ี่
คุณเพ็ญศร่ เดชติ�งเอง
คุณเพรา โพอุทัี่ย
คุณเพ่ยงฟื่�า ว่งศ์คงเดช
คุณแพรว่พรรณ ตันติวั่ฒนกุลชัย
คุณไพชยนต์ อิ�มเพชร
คุณไพรัตน์ สุัระศิรานนท์ี่
คุณภัณิดา เพ็ชรฉัาย
คุณภัรัณยา ภู่ัเจิริญ
คุณภัรินที่ร์ ตันติพุกนนท์ี่
คุณภััณฑ์์ศกาญจิน์ โตเล็ก
คุณภััณฑิ์รา รัตนนิโรธ
คุณภััที่ธิดา สัังข์ุที่อง
คุณภััที่รดนย์ จิตุรวิ่ธว่งศ์
คุณภััที่ริน มะโนทัี่ย
คุณภัาคิณ อภิัณหศักดิ�
คุณภัาณุพนธ์ ว่่ระนพนันท์ี่
คุณภัาณุวั่ฒน์ แสังที่อง
คุณภัานุวั่ฒน์ ขุวั่ญเนตร
คุณภัาพิมล วิ่ภัาตะพันธ์ุ
คุณภัารณ่ ประภัาศิริกูล
คุณภัารุต หอมโสัภัา
คุณภัาว่นา  ช่รัง
คุณภัาษ์ณ์ชนก เนระแก
คุณภ่ัมสิัน่  ชิตวั่ชระ
คุณภูัมิภััที่ร อุ่ยสักุล
คุณภูัริภัพ ว่าณิชย์กุล
คุณภูัว่ดล จิิตรบูรรจิง
คุณมงคล หงษ์์นาค
คุณมณฑ์กา ม่ชัยยศตระกูล
คุณมณ่นภัา ดว่งดารา
คุณมณ่รัตน์ ภู่ัเกล่�ยง
คุณมนสิัชา ตั�งที่รัพย์
คุณมนัชญา สักุลเว่ช
คุณมนัสันันท์ี่ วิ่ไลว่งศ์เสัถ่ยร
คุณมนัสัสัรณ์ เที่พสัวั่สัดิ�
คุณมยรุ่ คุ้มบูำารุง
คุณมว่ลกฤษ์ฎ์ิ เช่�ยว่วั่ฒนากุล
คุณมัชฌมน นพว่รที่
คุณมัชฌิม ว่จินะวิ่จัิย
คุณมันตา สุัขุสุัว่รรณ์
คุณมาริสัา จิงคงคาวุ่ฒิ
คุณมาลัย เน่�องนาคา
คุณมาลิน่ อุเที่ศ
คุณมิ�น
คุณมุกริน มะกลำ�าที่อง
คุณเมธิกา นรนิธิว่รรณ
คุณเมธิน่ สุันาวิ่น
คุณเมสิัร์ญา สัารทัี่สัสิัตานนท์ี่
คุณโมนา ศิว่รังสัรรค์
คุณยอปัที่ม์ ยนิเจิริญ
คุณยตุติ อมรเลิศวั่ฒนา
คุณยทุี่ธนา เกตุสุัว่รรณ์
คุณยทุี่ธพงศ์ เอกปฐิมศักดิ�
คุณยทุี่ธศักดิ� วิ่วั่ฒน์บุูตรสิัริ
คุณยพุาภัรณ์ เปรมภัักด่
คุณโยษิ์ตา เย็นใจิ
คุณรชต คุณัชย์ขุาว่เงิน
คุณรณชัย ที่องประเสัริฐิ
คุณรณิดา เซ่่ยะก่�
คุณรติกานต์ มลิวั่ลย์
คุณรมิดา อ่ว่มสัำาอางค์
คุณรวิ่สัรา ชุมเพชร
คุณรัชชานนท์ี่ คงที่อง
คุณรัชพงศ์ สิันสิัริพัฒนผล
คุณรัมภัา เตชนราฤที่ธิ�
คุณรัศม่แขุ  ถาว่ร
คุณรายนิ อโรร่า
คุณรุ่งทิี่พย์ อินต๊ะชัย
คุณรุ่งนภัา สุัขุวั่ฒนานุกิจิ
คุณรุจิิรา ศร่ลา
คุณเรขุา  ภิัญญสัาสัน์
คุณลภััสัรดา อรุณมหารัตนกุล
คุณลลิต กัมปนาที่โกศล
คุณลลิตา สุัริยศร่ว่รรณ
คุณลลิตา อัฐินาค
คุณลสัา โสัภัณพนิช
คุณลักษ์ณ์นร่ บุูญสิัริโรจิน์
คุณลักษ์มณ  เตชะสิัริวิ่ชัย
คุณลักษิ์กา สุันที่รจัิมปกะ
คุณลัคนา บุูญมา
คุณลาวั่ลย์ เว่ชอภิักุล
คุณว่งศกร ว่งค์ลังกา
คุณว่ชิราภัรณ์ สุัขุวั่ฒน์
คุณว่ณ่ บุูญกว้่าง
คุณว่นา คงแก้ว่
คุณว่นิจิดา ชนะจิิตไพร่
คุณว่นิดา หัว่ใจิฉัำ�า

คุณว่รญา โพธิ�บูำาเพ็ญ
คุณว่รเที่พ ศิริรัตน์อัสัดร
คุณว่รนิษ์ฐิา วิ่ที่ยาว่นิชชัย
คุณว่รรณกุล บูำารุงสัาล่
คุณว่รรณวิ่มล ช่พอุดมวิ่ที่ย์
คุณว่รลักษ์ณ์ จิงบูริบููรณ์
คุณว่รวุ่ฒิ จิองจิินดาสักุล
คุณว่รัญญา สิัริธนาสัาร
คุณว่รัที่ยา โอบูนิธิอนันต์
คุณว่รันดา บุูลสุัขุ
คุณว่ราภัรณ์ มั�งม่
คุณว่ราลักษ์ณ์ ถนอมผิว่
คุณว่รินพัที่ธ์ ล่ลาสุันที่รรังษ่์
คุณว่ริศรา บัูว่ที่อง
คุณว่ริศรา สัมุที่รักษ์์
คุณว่ลัญช์ภััที่ร ภัว่นันท์ี่ธ่รกุล
คุณว่ลัยพรรณ  ศร่ต่างว่งศ์
คุณว่ล่ พงศ์เจิริญเก่ยรติ
คุณว่ศิน่  ปิยะดำารงตระกูล
คุณวั่ชร่ ศิริรัตน์อัสัดร
คุณวั่ฒนา แย้มประยูรสัวั่สัดิ�
คุณวั่นชนะ นิลพิบููลย์
คุณวั่นที่นิกา ธรรมรังษ่์
คุณวั่นวิ่สัา เพ็ชร์เลิศ
คุณวั่นวิ่สัาข์ุ รอดสัง
คุณวั่ลลภั พรเร่องว่งศ์
คุณวั่ลลภิันที่ร์ เตพละกุล
คุณว่านิษ์ฐิา มณ่คำา
คุณว่าสันา  มงคลประดิษ์ฐ์ิ
คุณว่าสันา วิ่สัฤตาภัา
คุณวิ่จิิตรา  เจ่ิยรนันที่นา
คุณวิ่ชชดา แสังง้าว่
คุณวิ่ชญ์พล ล่ภัาคภูัมิพานิชย์
คุณวิ่ชญ์รัต ไกรนรา
คุณวิ่ชญ์วิ่สิัฐิ ธิราชรัมย์
คุณวิ่ชญาพร สุัขุรักษ์์
คุณวิ่ชญาภัรณ์ ภู่ัเกษ์ร
คุณวิ่ชดา ส่ัตกะลิน
คุณวิ่ชิต เนระแก
คุณวิ่เช่ยร  พงศธร
คุณวิ่ธาน ฟูื่น้อย
คุณวิ่ภัาดา พิที่ยาวิ่รุฬห์
คุณวิ่ภัาว่รรณ มิโก
คุณวิ่ภัาสั  จิิรภัาสั
คุณวิ่มลนันท์ี่ พ่ระสิันเจิริญ
คุณวิ่มลสิัริ เมธาว่่ระนนท์ี่
คุณวิ่รมณ ดาว่ดว่ง
คุณวิ่รุว่รรณ  ตาดร่ม
คุณวิ่โรชา เกิดอำ�า
คุณวิ่ฤดา สุันที่รศิริ
คุณวิ่สิัฐิศักย์ ธ่รศิษ์ฐิานนท์ี่
คุณว่่รภััที่ร แก้ว่กำาพล
คุณว่่รวิ่ที่ย์ ภูัว่ว่่รานินที่ร์
คุณว่่รสิัน งุ่ยอัครมหาว่งศ์
คุณศรชัย นิ�มว่รรณัง
คุณศรัญญา เก่ยนที่อง
คุณศร่พัชรินที่ร์ เนตรพันธ์ุ
คุณศศิธร ศร่ประเสัริฐิ
คุณศศินพิชญ์ พงษ์์สุัว่รรณ 
ชิว่ปร่ชา
คุณศศิพร ม่ว่งคำา
คุณศักรินที่ร์ หัว่นา
คุณศันสัน่ย์  มันจัินดา
คุณศาศวั่ต แก้ว่ประเสัริฐิ
คุณศิรวิ่ที่ย์ บูำารุง
คุณศิริยา ศิริเว่ช
คุณศิริยพุา  ศร่สุัว่รรณ
คุณศิริว่รรณ ฟูื่แก้ว่
คุณศิโรจิน์ชัชว์่ คอนสัันเท่ี่ยะ
คุณศิว่ญา พาราศร่
คุณศิว่พร นิธิยานันท์ี่
คุณศุจ่ิภัรณ์ กกศร่
คุณศุภักฤต ตันศิริ
คุณศุภัว่าณ่ พัฒน์พงศ์พานิช
คุณศุภัสุัตา เมธากิตติกุล
คุณศุภิัสัรา เลิศธรรมสัถิต
คุณสักาว่ทิี่พย์ กิจิสักุล
คุณสัดาย ุนิรัติศัย
คุณสัดุด่ ชลิตเร่องกุล
คุณสัถิตย์ พละศักดิ�
คุณสันิสัา นิลจิินดา
คุณสัมคิด จิิรานันตรัตน์
คุณสัมศักดิ�  อัจิจิิมานนท์ี่
คุณสัมาพร สัาล่
คุณสัรชัย  ตันตโยทัี่ย
คุณสัรชาต ชุ่มภิัรมย์
คุณสัรญา สัรไกรกิติกูล
คุณสัรัญรัตน์ ตันติบุูญชู
คุณสัรัลภััที่ร์ ชุปอุปการ
คุณสัรัสันันท์ี่ อติชัยโชติกุล
คุณสัราทิี่พย์ ว่งษ์์สุัว่รรณ
คุณสัหรัฐิ สัหธามศิลป์
คุณสัันทัี่ด เจิิดจิรรยาพงศ์
คุณสัาครินที่ร์ ศร่วั่ลลภั
คุณสัาธิต นิ�มพิทัี่กษ์์พงศ์
คุณสัายตวั่น อุ่นเม่องเพ่ย
คุณสัายป่าน รัตนพันโที่ว่งษ์์
คุณสิัที่ธิชัย ยองใย
คุณสิัที่ธิชัย สุัขุสัมพงษ์์
คุณสิัที่ธิโชค เส่ัยงใหญ่
คุณสิัที่ธิพร ลาภักิจิถาว่ร
คุณสิันานันต์ เมธ่ดุลสัถิตย์
คุณสิัรินันท์ี่ เร่องโชติ
คุณสิัริลักษ์ณ์ กิ�งก้าน
คุณสุักานดา อุทัี่ยรัตน์
คุณสุัขุว่ด่ โชติศาลิกร
คุณสุัขุสัันต์ โตเจิริญวิ่วั่ฒน์
คุณสุัขุุมาล ชาญณรงค์
คุณสุัชาดา วั่ฒนารักษ์์ 
คุณสุัดชฎิา แจ่ิมจัินที่ร์
คุณสุัดา นิลว่รสักุล
คุณสุัดาทิี่พ ปัตตะพงศ์
คุณสุัดารัตน์ หมว่ดเม่อง
คุณสุัที่ธิเก่ยรติ ธ่รภััที่รเว่ช
คุณสุัที่ธิรักษ์์  เสัถ่ยรภัาพอยทุี่ธ์
คุณสุัที่ธิสัา บุูษ์ยานนท์ี่

คุณสุัธรรม แก้ว่สัม
คุณสุัธาทิี่พย์ ดอกบัูว่หลว่ง
คุณสุัธานิธิ  จิิตรพงศ์
คุณสุัธิดา ศร่รัตน์
คุณสุัธิพงศ์ สุัว่รรณเว่ลา
คุณสุันที่ร วั่นเท่ี่�ยง
คุณสุันที่ร่ หนุนภัักด่
คุณสุันันที่า รัตนมณ่ว่งศ์
คุณสุัพจิน์ โรจินาก่
คุณสุัภััที่รา อติโพธิ
คุณสุัภััสัรา บัูว่ตูม
คุณสุัภัาพร  แก้ว่ฉ่ัด
คุณสุัภัาพร ตั�งวั่ฒนาพรชัย
คุณสุัภัาภัรณ์ ว่นิชเร่องชัย
คุณสุัภัารัตน์ แก้ว่ว่งษ์า
คุณสุัมาณ่ กิจิบุูญชัย
คุณสุัมิตร วั่ฒนศิริพงศ์
คุณสุัรเดช บุูณยวั่ฒน
คุณสุัรวุ่ฒิ ตุงคะรักษ์์
คุณสุัรัชนิศ  อุดมศักดิ�
คุณสุัราช เซ่ท่ี่
คุณสุัรารักษ์์  น้อยไร่ภูัมิ
คุณสุัริยา  สัาตราภััย
คุณสุัริเยศ  ชมภูั
คุณสุัว่รรณา เชาว่ะว่นิชย์
คุณสุัวั่จิ วิ่ภััติภูัมิประเที่ศ
คุณสุัวิ่มล จัินที่ร์ฉัายที่อง
คุณเสันธิป ศร่ไพพรรณ
คุณแสังจัินที่ร์ หมั�นที่องหลาง
คุณโสัมรัศมิ� จัินที่รัตน์
คุณหทัี่ยมาศ มุ่งหาด่
คุณหยกพุที่ธพร ใจิเจิตน์สุัขุ
คุณหัที่ยา ชว่นสันิที่
คุณหัที่ยา พูลดาว่ที่อง
คุณอดิศักดิ� พักตร์เจิริญ
คุณอดิศักดิ� สุัดสัาว่
คุณอทิี่ตญา ศิริเบูญจิว่รรณ
คุณอทิี่ตยา ปลิว่สุันที่รรัตน์
คุณอทิี่รา วิ่เศษ์สุัที่ธิ�
คุณอนงค์พร  มโนพิเชฐิวั่ฒนา
คุณอนุชิต น้อยประเสัริฐิ
คุณอนุวั่ฒน์ เฟ่ื่�องลักษ์ณะกุล
คุณอภิัชาติ ที่รงลักษ์ณ์
คุณอภิัชาติ ศาลิคุปต
คุณอภิัธา วั่ลลภัศิริ
คุณอภิันันท์ี่ เป่�ยกาศ
คุณอภิัรดา เจิริญแพที่ย์
คุณอภิัรด่ จิงเจิริญ
คุณอภิัราภัา เหล่องวิ่ลัย
คุณอภิัวั่ฒน์ อักษ์รศาสัตร์
คุณอภิัวั่นท์ี่ บูากบัู�น
คุณอภิัวิ่ชญ์ เหล่องโศภัณ
คุณอมร พุที่ธสััมมา
คุณอมรรัตน์  มหาภัาสักร
คุณอมรว่ด่ ชาว่สัว่นเจิริญ
คุณอรทัี่ย แสังนรินที่ร์
คุณอรนาร่ เอ่�ยมอิที่ธิพล
คุณอรปว่่ย์  ส่ัที่อง
คุณอรพรรณ เตชอัครกุล
คุณอรพิน ใจิหลัก
คุณอรรถพล ณ บูางช้าง
คุณอรสัา  ศร่ตรัยรักษ์์
คุณอรอนงค์ อนุภัาพ
คุณอรุชา เสัมาเงิน
คุณอรุณรัตน์ จ่ิบัูง
คุณอรุณ่  อรรคบุูตร
คุณอลินนันท์ี่ สัร้อยเพชรกนก
คุณอลิษ์า กุลนิล
คุณอลิสัา  เตชะศร่สุัขุโขุ
คุณอสัมาภัรณ์ จิาบูที่อง
คุณอัครพร ช่ว่อัครพันธ์ุ
คุณอัจิร่  สัังข์ุว่รรณะ
คุณอัญชล่ กลิ�นสุัคนธ์
คุณอัญชิสัา ยทุี่ธนารัฐิ
คุณอัญญารัตน์ แว่งว่รรณ
คุณอาทิี่ตยพันธ์ุ ศร่ที่องอ่อน
คุณอาทิี่ศยา ว่งศ์อกนิษ์ฐ์ิ
คุณอานนท์ี่ รุ่งเร่องสัาคร
คุณอาริญา ปราสัาที่ที่องโอสัถ
คุณอำานว่ย  พัสัดร
คุณอินทิี่รา บัูว่เงิน
คุณอิศรพัชญ์ พนมวั่น ณ อยุธยา
คุณอุทัี่ย สัาหร่าย
คุณอุทัี่ยว่รรณ  เจิริญกิจิ
คุณอุทัี่ยวุ่ฒิ กลมกลาง
คุณเอกพิสิัฐิ ภิัวั่ฒน์ชญานันท์ี่
คุณเอกลักษ์ณ์ รุ่งอนันต์ชัย
คุณเอมอร  ว่งษ์าพาน
คุณเอมิกา กัว่
คุณเอมิกา สัันติสัำาราญวิ่ไล
คุณเอ่�ออาร่  ออฤด่
คุณโอภัาสั เจิริญเช่�อ
ท่ี่านสุัจิิตฺโต ภิักขุุ
Khun  Akkharaphorn Konsombat
Khun  Alisa Thitimanakul
Khun  Amornrat Sricum
Khun  Amornrat Toemmongkolchai
Khun  Aranya Deesiri
Khun  Arnon Saokaew
Khun  Boonvhariht Ratanasopol
Khun  Bussayamas Dangkhum
Khun  Chalermsak Linsing
Khun  Chanya Phanthajarunithi
Khun  Chawika Pusattayatanapron
Khun  Chayada Preprom
Khun  Cher Phakhasetthakarn
Khun  Cherdwong Hongsrichinda
Khun  Chidchanok Pitakkulsiri
Khun  Chonnanan Srithongsuk    
         Sribhandhu
Khun  Chun - Ting  Wu
Khun  CiCi Chen
Khun  Dusita Lertkrai
Khun  Isaree Tantasith
Khun  Issayaporn Hanmntree
Khun  Iyares Wannasiripipat

Khun  Jakkrapun Kongkedsuk
Khun  Jaktat Jiemjun
Khun  Jantima Pemphodee
Khun  Jarewut Buakaew
Khun  Jarewut Buakaew
Khun  Jatuporn Luanglue
Khun  Jenjira Kongthong
Khun  Jiratchaya Tochai
Khun  Jirawan Pumporn
Khun  Jitiyagon Mahan
Khun  Jutarat Saiabkhong
Khun  Kamolchanok 
           Wattanathanyagarn
Khun  Kanokporn Chaiyapan
Khun  Kanpop Pinyo
Khun  Karatwara Kumpaun
Khun  Karnchanit Romruen
Khun  Katha Jarinprapaporn
Khun  Keiko Hori
Khun  Kesini Sukmak
Khun  Khophong Rojanachaichanin
Khun  Kittiphum Sinpipatporn
Khun  Krittayaporn Boonchuay
Khun  Krittika Kueanpim
Khun  Kuanchom Koovichitsuwan
Khun  Lwan Po
Khun  Mami Infueang
Khun  Manamon Tima
Khun  Mantana Phromthong
Khun  Minlada Hongworapat
Khun  Monthon Kanokpermpoon
Khun  Montita Phrammanachot
Khun  Mueanjai Apirukkitboonya
Khun  Nannapat Atthakornwikrai
Khun  Narathip Yodsanti
Khun  Narimon Boochot
Khun  Narphatsanan Chuaynarong
Khun  Natmunin 
          Jeerathanapattanakul
Khun  Nattanicha Phanmaha
Khun  Nattayada Suwannapat
Khun  Nattha Charoenpon
Khun  Natthanicha Upasan
Khun  Nawaporn Tongkomsri
Khun  Nopteera Tosakul
Khun  Nunthinee Wongbanchonghan
Khun  Nuttaporn Sombutmonkol
Khun  Nuttaya Kunlaya
Khun  Orathai Sangnarin
Khun  Padiwaratda Sangkhawisut  
Khun  Paichayont Impech  
Khun  Pailin Tongjad
Khun  Paleerat Sriwannapruek
Khun  Palida Limsiriwat  
Khun  Panisa Khamsanor  
Khun  Panthipa Poonrak  
Khun  Pantip Sira-aksorn  
Khun  Panutchanart Phongnopakhun  
Khun  Paphatchaya Thepprechasakul
Khun  Parawee Damrongnawin  
Khun  Parichat Anukao  
Khun  Parichat Baicarm
Khun  Parinya Tokanitchart
Khun  Parisa Tulapragorn  
Khun  Patcharaporn 
          Suwannahraisorn  
Khun  Patcharaporn Sukorntatarm
Khun  Pattarawan Meesungnoen  
Khun  Pattharaporn Ariyarojjanakul  
Khun  Phachara Fuklin  
Khun  Phannikwan Supaketkul  
Khun  Pharewa Karoon  
Khun  Philaiphon Phasuk  
Khun  Phitchayaphak Churat
Khun  Phitsanu jaikla
Khun  Phruetsaya Arpaphassawat  
Khun  Phuricha Koysuwan  
Khun  Piangpen Bussamonghhon  
Khun  Pinchanok 
          Teerathummawong   
Khun  Pitchayapat Chonpracha  
Khun  Pongruethai Jaturaphat
Khun  Poramate Watanachaiyan
Khun  Pornsima Duangratana
Khun  Pornthip Saefoong  
Khun  Prangnapat Dieosantikul  
Khun  Puwakorn Chatbumrungsuk  
Khun  Rachada Sirintornsopho
Khun  Rachaya Ratchanondecha  
Khun  Ratchada Chawangkiat  
Khun  Roungthip Junkaw  
Khun  Sakkarin Huana  
Khun  Salinket Khunnoo 
Khun  Salisa Chaonadon
Khun  Samita Sukhong  
Khun  Saovanee Sokham  
Khun  Saowanee Viriyaveskul  
Khun  Saowanit Sakulsriprasert  
Khun  Saranya Kasornsirithorn  
Khun  Sarayut Sathanounn  
Khun  Saruntorn Thaongwiset  
Khun  Satapon Kerdyoo 
Khun  Saw khin naing
Khun  Sirinart Nilrat 
Khun  Sirinat Chiwawutthiphong
Khun  Siriracha Kaeoyong  
Khun  Sirirat Kositanont   
Khun  Sitar Nipakornmaytarkul    
Khun  Siwaporn Kronkhokkruad
Khun  Sontana Jirananon 
Khun  Suebsan Kraisri    
Khun  Sumalee Kasemkosin    
Khun  Sunisa Khuruwanit    
Khun  Suppharutchaya Chonggutsah  
Khun  Surasit Aimkun  
Khun  Suthida Prathumma  

Khun  Suthida Sangaurai   
Khun  Sutinee Vathana    
Khun  Suttavee Tungsongsawas
Khun  Suwannee Binkasan   
Khun  Tanasak Masprasit   
Khun  Tanavadee Sroisuwan   
Khun  Teerasak Khanchanapong   
Khun  Thaisiri Panyahul    
Khun  Thakorn Wannawong   
Khun  Thanai Phornphong    
Khun  Thanatach Sriyapai
Khun  Thanate Dinsakul   
Khun  Thanyapat Sintannites  
Khun  Thaworn Chookong
Khun  Thikhamporn Tothong   
Khun  Thunyapat Pattarakobkit   
Khun  Tipakorn Nackvijit   
Khun  Udomkiad Suttayasukwongsa  
Khun  Voravit Wiroontanawong
Khun  Wanich Kunnawutwattana
Khun  Wanna Pakabunto  
Khun  Wannapa Sornchan  
Khun  Wansiri Sutheebanjerd 
Khun  Warunya Mahaisawariya  
Khun  Wassaphon Jumpawong  
Khun  Watsamon Janokul
Khun  Wiphusit Lohayingborisut  
Khun  Wutearin Temar  
บูริษั์ที่ แกรที่ทิี่จูิด ด่ไซ่น์ จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ค.คน จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ คลับู 21 (ประเที่ศไที่ย) จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ คาร์มาร์ที่ จิำากัด (มหาชน) สัำานักงานใหญ่
บูริษั์ที่ เค ซ่่ มหานคร จิำากัด
บูริษั์ที่ จิาโดห์ เลิร์นนิ�ง จิำากัด
บูริษั์ที่ เจิริญปัญญา เอ็นดูชั�น จิำากัด
บูริษั์ที่ เจิอาร์ คิว่ชู บิูสิัเนสั 
          ด่ว่่ลอปเมนท์ี่ (ไที่ยแลนด์) จิำากัด  
          (สัาขุา00002)
บูริษั์ที่ เจ่ิยงใหม่โพสัต์โปรดั�กชั�น จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ชิณษ์า จิำากัด
บูริษั์ที่ เช่ยร์ค็อกเที่ล จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ซิ่นเนอร์จ่ิ� เวิ่ลด์ไว่ด์ มาร์เก็ตติ�ง           
          (ประเที่ศไที่ย) จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ เซ่เลสั (ประเที่ศไที่ย) จิำากัด
บูริษั์ที่ ญาโณทัี่ย อินเตอร์เที่รด จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ดาต้าโปรคอมพิว่เตอร์ซิ่สัเต็มส์ั จิำากัด
บูริษั์ที่ เดอะแก๊งเที่คโนโลย ่จิำากัด
บูริษั์ที่ ดับูบูลิว่พ่พ่ มาร์เก็ตติ�ง คอมมูนิเคชั�นส์ั                               
          (ประเที่ศไที่ย) จิำากัด
บูริษั์ที่ แที่นเจิอร่น จิำากัด
บูริษั์ที่ ธรรมดาแบ็ูงค็อค จิำากัด
บูริษั์ที่ บูรรจิง มอเตอร์สัปอร์ต จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ บูริที่าเน่ย จิำากัด
บูริษั์ที่ ไปรษ์ณ่ย์ไที่ย จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ พร่เม่ยร์ แคนนิ�ง อินดัสัตร่� จิำากัด   
          (สัาขุาท่ี่� 00001)
บูริษั์ที่ พร่เม่ยร์ เที่คโนโลยจ่ิำากัด (มหาชน)
บูริษั์ที่ พร่เม่ยร์ ฟิื่ชชั�น แคปปิตอล จิำากัด     
         (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ พร่เม่ยร์ มาร์เก็ตติ�ง จิำากัด (มหาชน)
บูริษั์ที่ พันตาว่่ จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ พาเลที่ท์ี่ ล่ดเดอร์  จิำากัด
บูริษั์ที่ พ่.เอม.ฟูื่ด จิำากัด   ( สัาขุา 00003)
บูริษั์ที่ เพลินจิิต เอ็นจิิเน่ยริ�ง จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ เฟื่รชเม้นท์ี่ มิว่สิัค โปรดักส์ัชั�น จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ มิราเคิล เพอร์เฟ็ื่ค จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ยัว่ร์ บูอย ท่ี่เจิ จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ รอยัล เกที่เว่ย์ จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ล็อกซ่เล่ ย์ เที่รดดิ�ง จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ว่่เฟื่รม (ไที่ยแลนด์) จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ สัตูดิโอ ว่าบิู ซ่าบิู จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ สัยามชอร์ไซ่ด์เซ่อร์วิ่สั จิำากัด
บูริษั์ที่ สัยามเมที่ริกซ์่ คอนซั่ลติ�ง จิำากัด
บูริษั์ที่ หลักที่รัพย์นายหน้าซ่่�อขุาย
          หน่ว่ยลงทุี่นโรโบูเว่ลธ์ จิำากัด  (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ ออโต้แพร์ จิำากัด
บูริษั์ที่ อารยะที่รัพย์ จิำากัด 
          (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ อินฟิื่นิที่ กร่น จิำากัด 
         (สัาขุา00001)
บูริษั์ที่ อุ๊คบู่ จิำากัด (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ เอ็มดับูบูลิว่ สัปอร์ต จิำากัด 
         (สัำานักงานใหญ่)
บูริษั์ที่ เอลิสั คอร์ปอเรที่ จิำากัด (มหาชน)
บูริษั์ที่ แอนิต้า เอ๊กซ์่ปอร์ต จิำากัด
บูริษั์ที่ โอสัถสัภัา จิำากัด
ห้างหุ้นส่ัว่นจิำากัด บู้านงาน เอ็นเตอร์เที่นเม้นท์ี่ 
กลุ่มธุรกิจิการเงินเก่ยรตินาคินภััที่ร
ครอบูครัว่จุิลนารา
ผู้ซ่่�อ/ผู้ปัน ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยวุ่พัฒน์
พรรครว่มพลังประชาชาติไที่ย
เที่พศิรินที่ร์
ภัาควิ่ชาการศ้กษ์าตลอดช่วิ่ต 
          คณะครุศาสัตร์ 
          จุิฬาลงกรณ์มหาวิ่ที่ยาลัย
มูลนิธิท่ี่เอ็มบู่
สัตร่วิ่ที่ยาห้อง 13
สัมาคมบูริษั์ที่จิดที่ะเบู่ยนไที่ย 
          (สัำานักงานใหญ่)
อด่ตผู้พิพากษ์าสัมที่บูศาลเยาว่ชน
          และครอบูครัว่ จัิงหวั่ดนนที่บุูร่
อิ�มบุูญ ศิษ์ย์เก่า รร.สัาธิตจุิฬา รุ่น 15
Family Yeo-Langlois
MBM CHULA รุ่นท่ี่� 13
Potatoband
S.M.Arifuzzaman
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