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ประเภททุนการศึกษา

มูลค่าทุนรวม
ม.1 - ม.6 

=
42,000 บาท 

มูลค่าทุนรวม
ม.1 - ปวช.3 

=
63,000 บาท 

ม.1
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ม.2
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ม.4 - ม.6
รวมถึง ทวิศึกษา/

/สายอาชีพในโรงเรียนมัธยม
/วิทยาลัยนาฎศิลป์

เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน

ปวช.1 - ปวช.3
/สายอาชีพเรียนที่วิทยาลัย

โดยตรง

เงินทุน 7,000 บาท/ภาคเรียน

ม.3
เงินทุน 3,500 บาท/ภาคเรียน
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	 “ตลอดปีี	2564	ท่ี่�ผ่่านมา	เป็ีนปีีท่ี่�ม่เร่ื่�องรื่าวมากมายเกิดข้ึ้�นกับฉััน	บางเร่ื่�อง 
ก็ที่ำาให้้ฉัันม่ความสุุขึ้มาก	บางเร่ื่�องก็ที่ำาให้้ฉัันลำาบากใจสุุดๆ	แต่แล้วทุี่กเร่ื่�องมันก็ผ่่านไปี	

	 ปีี	2564	ม่ห้ลายอย่างต่างจากปีี	2563	แต่ม่อย่างห้น้�งท่ี่ไม่ต่างเลย	ค่อทุี่กปีี 
เรื่าจะเจอกับทัี่�งความสุุขึ้และความยากลำาบากวุ่นวายใจ	 ก็เลยคิดว่า	 งั�นเรื่าก็เอาเร่ื่�องรื่าว 
ในช่ีวิตน่�แห้ละ	มาที่บที่วนว่าเรื่าได้เร่ื่ยนร้้ื่อะไรื่จากมันบ้าง	 เพรื่าะเม่�อปีีห้น้�งผ่่านไปี	 
เรื่าจะได้เติบโตข้ึ้�นอย่างม่ความสุุขึ้อ่กปีี	 และฉัันก็จะห้มั�นชีมตัวเอง	 เพ่�อเป็ีนรื่างวัลโดยท่ี่�ไม่ 
ต้องรื่อห้ร่ื่อร้ื่องขึ้อรื่างวัลจากใครื่	 ต้องไม่ร่ื่รื่อท่ี่�จะช่ี�นชีมกับความสุำาเร็ื่จเล็กๆ	 ท่ี่�เรื่าที่ำาได้ 
ในแต่ละวัน	มันค่อพลังงานยิ�งให้ญ่่เลยนะ	ท่ี่�จะช่ีวยให้้เรื่าผ่่านพ้นทุี่กอย่างไปีได้และ 
เรื่าจะภู้มิใจในตัวเอง	ว่าฉัันก็ม่ด่เห้ม่อนกัน”		

	 ค�าบอกเล่็าของพี�คนหน่�งทีี่�พี�ได้พูดคุยุด้วยุ	ได้ฟัังแล้็วน่กถ่งน้องๆ	นักเรียุนทุี่นค่ะ	
แล็ะน่กข้่นมาได้ว่ายุุวพัฒน์สารฉบับท้ี่ายุปี	2564	น้ี	มูล็นิธิเขียุนเร่�อง	“สิุ�งเล็กๆ	สุ่้การื่ 
เห็้นคุณค่าในตัวเอง”	จ่งอยุากน�าค�าพูดของพี�ท่ี่านน้ีมาแชร์ให้น้องๆ	เพราะอยุากให้ทุี่กคน 
มีความสุขจากการที่�าสิ�งเล็็กๆ	แล็ะเช่�อเถอะว่าสิ�งเล็็กๆ	 น้ันเป็นปัจจัยุส�าคัญมากทีี่�จะช่วยุ 
ให้น้องเห็นคุณค่าในตัวเอง	บอกตัวเองได้ว่าตัวน้องมีดีอะไรบ้าง

	 คนทีี่�มีความสุข	 คนทีี่�ประสบความส�าเร็จ	 ไม่ได้มีพ้่นฐานมาจากการเป็นคนเก่ง 
อยุ่างเดียุวนะคะ	การทีี่�เราบอกตัวเองได้ว่าเราได้เรียุนรู้อะไรบ้างจากสิ�งทีี่�เราเผชิญ	เรามอง 
เห็นความสุขเล็็กๆ	ได้มากแค่ไหน	การทีี่�เราเห็นแล็ะให้เวล็าสักเล็็กน้อยุ	เพ่�อพูดช่�นชมความ 
ส�าเร็จเล็็กๆ	ในแต่ล็ะวัน	ค่อส่วนผสมทีี่�ส�าคัญทีี่�จะช่วยุให้คนมีความสุขแล็ะประสบ 
ความส�าเร็จค่ะ
 
	 ไม่มีใครทีี่�จะที่�าได้ดีในทุี่กเร่�อง	เพราะฉะน้ันถ้าเราจะที่�าผิดไปบ้าง	ไม่ส�าเร็จบ้าง 
ก็เป็นเร่�องปกติ	 เพราะฉะน้ันแม้เพียุงสิ�งเล็็กๆ	แต่เราได้ที่�ามันสุดก�าลั็งความสามารถ	 
ก็จงช่�นชมแล็ะภูมิใจ

	 พี�ๆ	มูล็นิธิขอให้น้องๆ	เติบโตข่้นเป็นผู้ใหญ่ทีี่�มีความสุข	แล็ะส่งมอบคุณค่า 
ในตัวเรา	สร้างให้เป็นประโยุชน์กับผู้อ่�นต่อไปนะคะ

พี�ๆ 	มูล็นิธิยุวุพัฒน์	
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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วาดภาพโดย : จั๊กกิ้มจิ้มคีย์บอร์ด                  
IG : pear.kotcha
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ตอน : เส้้นทางท่�ต้องเลืือก
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ครอบครัวยุวพัฒน์
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	 หนููยิ้้�มลืืมตาขึ้้�นูมาดููนูาฬ้ิกาท่ี่�ต้ดูฝาบ้้านูบ้อกเวลืาเจ็็ดูโมงครึ่้�ง	 ถ้้าโคว้ดูยิ้ังไม่ม่ความรุึ่นูแรึ่งแบ้บ้วันูนู่� 

หนููยิ้้�มต้องนัู�งอยิู้่บ้นูจั็กรึ่ยิ้านูยิ้นูต์พ่่วงขึ้้างขึ้องแม่ท่ี่�กำาลัืงข่ึ้�ไปส่่งท่ี่�โรึ่งเร่ึ่ยิ้นูพ่รึ่้อมกับ้เส่่ยิ้งท่ี่�พู่ดูพ่รึ่ำ�าตลือดูที่าง 

ขึ้องแม่แยิ้้มว่า	“จ็ะทัี่นูไปโรึ่งเร่ึ่ยิ้นูก่อนูเคารึ่พ่ธงชาต้ไหมเนู่�ยิ้	ตื�นูส่ายิ้แบ้บ้นู่�”

แม่แยิ้้ม	:			 ตื�นูแลื้วเหรึ่อ	 (แม่แยิ้้มท่ี่�กำาลัืงยิ้กถ้าดูพ่วงมาลัืยิ้ท่ี่�รึ่้อยิ้เส่ร็ึ่จ็เร่ึ่ยิ้บ้รึ่้อยิ้แลื้ว	 ทัี่กที่ายิ้หนููยิ้้�ม 
	 	 ท่ี่�กำาลัืงเดู้นูลืงบั้นูไดูมาใต้ถุ้นูบ้้านู)

หนููยิ้้�ม	:		 	 ตื�นูแล้ืวค่ะ	 ยิ้้�มขึ้อช่วยิ้แม่ยิ้กพ่วงมาลัืยิ้ไปส่่งให้ป้าแตงดู้วยิ้ไดู้ไหมคะ	?	 (หนููยิ้้�มถ้ามออกไป	 
	 	 เพ่รึ่าะไม่ไดู้ออกนูอกบ้้านูมาเกือบ้จ็ะ	2	อาท้ี่ตยิ้์แล้ืว)

แม่แยิ้้ม	:			 (หันูไปดููนูาฬ้ิกาอ่กเรืึ่อนูท่ี่�แขึ้วนูกับ้เส่าใต้ถุ้นูบ้้านูบ้อกเวลืา	07.40	นู.)	ไดู้จ๊็ะ	ยัิ้งพ่อม่เวลืาก่อนูถ้้ง 
	 	 คาบ้เร่ึ่ยิ้นูแรึ่กขึ้องวันูนู่�

หนููยิ้้�ม	:		 	 เย้ิ้ๆๆ	จ็ะไดู้ออกนูอกบ้้านูแล้ืว

แม่แยิ้้ม	:			 ร่ึ่บ้ๆ	เลืยิ้เดู่�ยิ้วจ็ะส่ายิ้	

หนููยิ้้�ม	:		 	 แม่คะ	เขึ้าที่ำาที่างใหม่เข้ึ้าหมู่บ้้านูเรึ่า	ขึ้ากลัืบ้ลืองไปที่างนัู�นูกันูไหม

แม่แยิ้้ม	:			 แม่ยิ้ังไม่เคยิ้ใช้ที่างนู่�เลืยิ้	กลัืวว่าจ็ะใช้เวลืานูานูกว่าจ็ะถ้้งบ้้านู	กลัืบ้ที่างเดู้มแหลืะ	

หนููยิ้้�ม	:		 	 ที่างนู่�อาจ็จ็ะถ้้งบ้้านูเร็ึ่วกว่าก็ไดู้นูะคะ	ลืองกลัืบ้ที่างนู่�นูะแม่	ยิ้้�มอยิ้ากลือง

แม่แยิ้้ม	:			 ลืองก็ลือง	แต่ถ้้าเข้ึ้าเร่ึ่ยิ้นูออนูไลืน์ูส่ายิ้ก็ต้องรัึ่บ้ผ้ิดูชอบ้กับ้ผิลืท่ี่�เก้ดูข้ึ้�นูนูะ		

หนููยิ้้�ม	:		 	 เนู่�ยิ้...เห็นูไหมแม่	ถ้้งเร็ึ่วกว่าเดู้มอ่ก	เรึ่าก็แค่ลืองดูู	ถ้้าไม่โอเคก็ไม่ต้องใช้ที่างนู่�อ่กไงแม่		

แม่แยิ้้ม	:			 ฮ่่า	ฮ่่า	จ้็าคนูเก่งงง...	แม่ค้ดูว่าไดู้เวลืาท่ี่�ยิ้้�มต้องเลืือกอ่กครัึ่�งแล้ืวนูะ

หนููยิ้้�ม	:		 	 เลืือกอะไรึ่หรึ่อแม่

แม่แยิ้้ม	:			 ก็เลืือกว่าจ็ะยืิ้นูคุยิ้กับ้แม่ตรึ่งนู่�อ่กนูานูไหม	หรืึ่อไปเตร่ึ่ยิ้มตัวเข้ึ้าเร่ึ่ยิ้นูคาบ้แรึ่กนู่ะส้่

หนููยิ้้�ม	:		 	 ฮ่่าๆ	ไปเตร่ึ่ยิ้มตัวเร่ึ่ยิ้นูออนูไลืน์ูดู่กว่าค่ะ		

แม่แยิ้้ม	:			 ตั�งใจ็เร่ึ่ยิ้นูดู้วยิ้เดู้อออ

หนููยิ้้�ม	:		 	 จ้็าแม่	ยิ้้�มซะอยิ้่าง	พ่ลัืนูยิ้้�มนู้กในูใจ็			

	 “แล้ืวเพื่�อนูๆ	นัูกเร่ึ่ยิ้นูทุี่นูคนูอื�นูๆ	ล่ืะ			รู้ึ่ส้่กยิ้ังไงนูะ	เวลืาต้องเลืือกที่างใหม่ๆ	ท่ี่�เรึ่าไม่คุ้นูเคยิ้”

ภาพ่	:	เอ๋จั็ง					เรืึ่�อง	:	ที่านูตาวันู
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เคล็ดลับการเรียน

	 ความข้ี้�เก้ียจคงจะเป็็นเร่ื่�องท้ี่�น้องๆ	หลายคนเจออย่�บ่�อยๆ	และ 

อยากีจะจัดกีารื่กัีบ่ความร่ื่้สึึกีน้�							เพรื่าะนอกีจากีจะไม�ช่�วยให้เรื่าไป็ถึึง 

เป้็าหมายแล้ว		ยงัที่ำาให้งานค้างคาพอกีพ่นเป็็นดินพอกีหางหม่อ้กีด้วย		เรื่ามา 

ด่กัีนค�ะ	ว�าจะสึลัดเจ้าตััวข้ี้�เก้ียจน้�ออกีไป็จากีตััวเรื่าได้อย�างไรื่

	 ถามตััวเองก่่อนว่า	 เพราะอะไรถึงข้ี้�เก้่ยจ	 ลองถึามตััวเองด่สิึว�า... 

สาเหตุัท้ี่�ที่ำาให้ข้ี้�เก้่ยจคืืออะไร?	เพรื่าะเรื่ายังไม�ยอมแบ่�งเวลาไป็ที่ำาสิึ�งท้ี่�ยงัค้างคา 

หร่ื่อเพรื่าะเรื่าร้่ื่สึึกีไม�อยากีที่ำาเร่ื่�องนั�นเพรื่าะกีลัวว�ายากี	กีลัวที่ำาไม�สึำาเร็ื่จ

1.	ถ้าร้้ว่าต้ัองที่ำาอะไร	ให้ที่ำาทัี่นท้ี่ –	บ่อกีตััวเองว�า	“ก็่แค่ืที่ำา”	บ่างคน 

ใช่้กีฎ	3	วินาท้ี่	เช่�น	ถึ้าข้ี้�เก้ียจออกีกีำาลังกีาย	ให้นับ่	1-3	จากีนั�น 

เป็ล้�ยนเส่ึ�อผ้้า	 ใสึ�ถุึงเที่้า	 รื่องเที่้าก้ีฬา	 แล้วเดินไป็สึนาม	 แค�น้�ก็ี 

ได้ออกีกีำาลังกีายแล้ว

2.	ที่ำาท้ี่ละน้อยๆ	 –	 บ่างครัื่�งเป้็าหมายใหญ่�โตัอลังกีารื่ที่ำาให้เรื่าท้ี่อใจ 

ตัั�งแตั�ยังไม�ได้เริื่�มตั้นที่ำา	 เช่�น	 อยากีอ�านหนังส่ึอวันละ	 1	 เล�ม 

โห....เล�มหนาเป็็นรื่้อยหน้าจะอ�านอย�างไรื่ล�ะ	 ก็ีลองปรับให้เป็น 

เป้าหมายท้ี่�ที่ำาได้้จริง	 เช่�น	 จะอ�านหนังส่ึอเล�มน้�วันละ	 10	 หน้า	

แค�น้�ก็ีค�อยม้แรื่งใจ	ม้แรื่งฮึึกีเหิมให้ไป็ส่ึ�เป็้าหมายใหญ่�แล้วค�ะ 

เราไม่จำาเป็นต้ัองอ่านหนังสือให้จบภายในวันเด้้ยวก็่ได้้	 	ขี้อแค่ืให้เรา 

ค่ือยๆ	อ่านทุี่ก่วัน

3.	ที่ำาให้เป็นนิสัย	–	สัึงเกีตัไหมคะว�า	หลังจากีต่ั�นนอน		เรื่าจะแป็รื่งฟััน 

โดยอัตัโนมัติั	 เพรื่าะกีารื่แป็รื่งฟัันเป็็นสิึ�งท้ี่�เรื่าที่ำาทุี่กีวันจนกีลายเป็็น 

กิีจวัตัรื่ป็รื่ะจำาวันหร่ื่อเป็็นนิสัึยไป็แล้ว	 เช่�นกัีนกัีบ่พฤติักีรื่รื่มอ่�นๆ	 ค�ะ 

เราแค่ืที่ำาพฤติัก่รรมนั�นให้เป็นนิสัย	เช่่น	ทุี่ก่วันก่่อนนอน	เราจะฝึึก่ 

ที่ำาโจที่ย์วิช่าเลขี้	 5	 ขี้้อ	 สมองเราจะจด้จำาสิ�งท้ี่�ที่ำาซ้ำำ�าๆ	 ทุี่ก่วัน 

เวลาผ่่านไป	 เราจะไม่ข้ี้�เก้่ยจที่ำาโจที่ย์เลขี้อ้ก่เลย	 เพราะสมอง 

เคืยชิ่นไปแล้ว	

เม่ื่�อตอบตัวเองได้้แล้้ว 
ก็็ถึึงเวล้าฝึึก็ตัวเองด้้วยเทคนิิค 3 อย�าง

เริิ่�มื่ต้นิได้้โด้ย 

อย่าล่้มื่!

	 ความยากีในวิช่าตั�างๆ	 อาจจะที่ำาให้เรื่าข้ี้�เก้ียจ	 ผ้ลัดวันป็รื่ะกัีนพรุื่�ง	 

แตั�อย�าล่มว�าเรื่าสึามารื่ถึขี้อความช่�วยเหล่อจากีคนอ่�นได้	 เช่�น	 คุณคร่ื่	 เพ่�อน 

หร่ื่อรุื่�นพ้�	น้องๆ	ไม�จำาเป็็นต้ัองเผ้ชิ่ญ่ความยากีนั�นคนเด้ยว	หาตััวช่�วยได้นะคะ 

เร่ื่�องยากีๆ	จะได้เสึร็ื่จสิึ�นและจบ่ลงได้	

	 และอย่าลืมให้คืำาช่มตััวเองด้้วย	 เม่�อลงม่อที่ำาอะไรื่แล้ว	 ให้ช่ม 

ตััวเองด้วย	“เราน้�ก็่ม้คืวามพยายามนะ”		“เราก็่ไม่ธรรมด้าเลย”		กีารื่ร้่ื่จักี 

ช่่�นช่มตััวเองกัีบ่ทุี่กีความสึำาเร็ื่จเล็กีๆ	 น้อยๆ	 จะช่�วยให้ม้กีำาลังใจและม้ 

แรื่งผ้ลักีดันท้ี่�จะท้ี่าที่ายตััวเองให้ที่ำาสิึ�งท้ี่�ใหญ่�กีว�าเดิม	เพรื่าะเรื่าร้่ื่แล้วว�าเรื่า 

ที่ำาสิึ�งตั�างๆ	 ให้สึำาเร็ื่จได้	 แค�กีารื่ลุกีขึี้�นมาลงม่อที่ำาก็ีเป็็นจุดเริื่�มต้ันขี้องความ 

สึำาเร็ื่จแล้วค�ะ	 

	 ใคืรเอาเที่คืนิคืไปใช้่	อย่าลืมส่งข่ี้าวมา	 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง	 เที่คืนิคื 

ได้้ผ่ลไหมคืะ

ท้ี่�มา

https://th.wikihow.com	

https://www.youtube.com/

watch?v=K_9sbcIhhqQ

ขอความื่ช่่วยเหล่้อ

อยากเลิิกขี้้�เก้ยจ...
ทำำาอย่างไรดี้
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         ถ้้าพููดถ้ึงระยอง หลายคนคงจะนึกถ้ึงการไปเท่ี่�ยวที่ะเล แต่่วันน่�พู่�จ๊�กซอว์ 

จะพูาน้องๆ มาเท่ี่�ยวกันท่ี่�  “สวนพฤกษศาสตร์์”  อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ี่�ซึ�งเป็น 

ศูนย์์ศึกษาวิจััย์และร์วบร์วมพร์ร์ณไม้ของภาคตะวันออก และเป็็นสถานท่ี่�สำาหรั์บ 

อนุรั์กษ์ที่รั์พย์ากร์พันธ์ุุ์พืช  (A center that researches, collects and preserves 

Eastern Thailand flowers and plants.)

         พู้�นท่ี่�ของสวนพูฤกษศาสต่ร์ส่วนใหญ่่จะเป็นพู้�นท่ี่�ชุ่่่มนำ�า ท่ี่�ม่ค่ณประโยชุ่น์ 

หลากหลาย ทัี่�งลดการพัูงที่ลายของชุ่ายฝ่ั่�ง ชุ่่วยป้องกันนำ�าเค็มไม่ให้เข้ามาในบร๊เวณ 

แผ่่นด๊นมากจนเก๊นไป  เร์าสามาร์ถเดิินดูิป่็าไม้ท่ี่�ม่อายุ์พันปี็ หรื์อจัะพาย์เรื์อเพื�อชมพืช

ท้ี่องถิ�นและสัตว์ต่างๆ  (We can walk through the thousand-year-old forest 

or take a boat tour to see local flowers, plants, and native animals.)

 

 นอกจัากนั�น เร์าย์ังสามาร์ถสนุกไป็กับการ์ที่่องเที่่�ย์วเชิงอนุร์ักษ์ เช่น 

ป่็�นจัักร์ย์านศึกษาธุ์ร์ร์มชาติ  พาย์เรื์อคายั์ค  (Additionally, we also can enjoy 

ecotourism activities such as cycling and kayaking.)

เที่ยวสนุก ฝึกภาษาอังกฤษ

           สวนพฤกษศาสตร์์ร์ะยอง           (Rayong Botanical Garden)

ถ้าให้น้องๆ ลองเป็ร่์ย์บตัวเองเป็็นพืชหรื์อสัตว์ชนิดิใดิชนิดิหนึ�ง 
น้องคิดิว่าเร์าเป็ร่์ย์บเหมือนอะไร์  แล้วตัวเร์าม่จุัดิเด่ินท่ี่�เหมือน 
กับสิ�งนั�นอย่์างไร์จ๊ัะ? 

          จะเห็นได้ว่าความแต่กต่่างหลากหลายของส๊�งม่ชุ่่ว๊ต่ ไม่ว่าจะเป็นพู้ชุ่ 

หร้อสัต่ว์ท่ี่�อยู่ในสถ้านท่ี่�แห่งน่� ที่ำาให้สถ้านท่ี่�ม่ความน่าสนใจ เพูราะท่ี่กอย่าง 

ล้วนม่จ่ดเด่นท่ี่�สวยงามในแบบของต่ัวเอง  น้องๆ ล่ะคะ ค๊ดว่าตั่วเราม่จ่ดเด่น 

อะไรกันบ้างคะ  ซึ�งเราไม่จำาเป็นต้่องเหม้อนใคร เพูราะท่ี่กความแต่กต่่างล้วนม่ 

 ค่ณค่า  



จดหมายจากน้องปิยนาท แซ่ว่อง จ.สุราษฎร์ธานี
โอ้้โห...เห็นผลการเรียนทีี่�น้อ้งเขีียนมาในจดหมายแล้วช่ื่�นใจไปด้วยเลยค่่ะ แสดงว่า 

น้อ้งต้้อ้งต้้�งใจ ม่่งม้�น มากขี้�นกว่าเที่อ้มก่อ้นแน่ๆ เลยใชื่่ไหมค่ะ ขีอ้ให้ผลการเรียนนี� 

เป็นรางว้ลสำาหร้บค่วามพยายามขีอ้งน้อ้ง อ้ะไรทีี่�ที่ำาให้เรามีแรงฮึ้ดทีี่�จะพ้ฒนาต้้วเอ้ง 

ข้ี�นมาได้ ก็ขีอ้ให้ร้กษาส่�งน้�นไว้  พี�เช่ื่�อ้ว่าไม่ว่าจะเที่อ้มไหนๆ ถ้้าน้อ้งมีค่วามต้้�งใจอ้ยากจะที่ำา 

ให้ดี ผลทีี่�ได้จะดีทีี่�ส่ดสำาหร้บน้อ้งเสมอ้ มีรูปทีี่�ไปแข่ีงข้ีน To Be Number 1 มาให้ดูด้วย  

น่าร้กมากเลยค่่ะ  ....อ้ย่าล่มดูแลส่ขีภาพร่างกายให้มากๆ นะค่ะ พี�ๆ เป็นกำาล้งใจค่่ะ 

จดหมายจากเพื่อน
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 สว้สดีค่่ะน้อ้งๆ พบก้บยว่พ้ฒน์สารฉบ้บส่ดท้ี่ายขีอ้งปีนี�นะค่ะ 

ก่อ้นจะปีใหม่ พี�ๆ  มูลน่ธ่ิขีอ้อ้วยพรให้น้อ้งท่ี่กค่นมีค่วามส่ขี ส่ขีภาพ 

แข็ีงแรง  มีกำาล้งกาย กำาล้งใจ ทีี่�จะฟัันฝ่่าอ่้ปสรรค่ต่้างๆ เพ่�อ้เร่�มต้้น 

พ้ฒนาต้้วเอ้งให้ดีข้ี�นกว่าปีที่ี�แล้วๆ มาค่่ะ อ้ยากให้น้อ้งท่ี่กค่นประสบ 

ค่วามสำาเร็จและเป็นค่นดีแบบนี�ต้ลอ้ดไปนะค่ะ ฉบ้บนี�เรามาดูก้น 

ว่าเพ่�อ้นๆ น้กเรียนท่ี่น เขีียนจดหมายมาค่่ยอ้ะไรก้นบ้าง

จดหมายจากน้องวรกมล  แซ่พ่าน  จ.ลำาปาง
อ่้านจดหมายทีี่�น้อ้งเขีียนมาเล่าว่าได้ช่ื่วยค่รอ้บค่ร้วปลูกข้ีาวเหนียว 

ข้ีาวโพด พ่ชื่ผ้ก แล้วอ้ยากเห็นเลยค่่ะ ค่่ดว่าแปลงเกษต้รต้้อ้งสวยงาม 

แน่ๆ เลย เพราะมีน้อ้งวรกมลค่อ้ยช่ื่วยดูแลอ้ยู่ การทีี่�เราได้ที่ำาส่�งต่้างๆ 

ทีี่�หลากหลายช่ื่วยให้เราได้ฝึ่กท้ี่กษะทีี่�จำาเป็นต่้อ้การดำาเน่นชีื่ว่ต้ เช่ื่น 

ทีี่�น้อ้งช่ื่วยพี�ท่ี่พย์เลี�ยงน้อ้ง ช่ื่วยที่ำานำ�าเต้้าหู้ เหล่านี�เป็นท้ี่กษะที่างอ้าชีื่พ 

ทีี่�น้อ้งสามารถ้นำาไปใช้ื่ให้เก่ดประโยชื่น์ในอ้นาค่ต้ได้ค่่ะ

อ้ยากให้น้อ้งมีค่วามส่ขีและสน่กก้บการที่ำางานและอ้ย่าล่มดูแล 

ระม้ดระว้งต้้วเอ้งด้วยนะจ๊ะ พี�ๆ เป็นห่วงค่่ะ
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Line

นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook 

กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

มีีเร่ื่�องอยากปรึื่กษาโทรื่ศััพท์หา

พี�ๆ มีูลนิิธิิยุวพัฒนิ์ ได้้ที�

02 - 301 - 1093

093 - 332 - 8108

093 - 124 - 9749

จดหมายจากน้้องวาสิิตา ใจปิิง จ.น่้าน้
พี�ๆ  ทุกคนเป็็นกำ�ลังใจให้้นะคะ ก�รเรียนออนไลน์เป็็นเร่�องให้ม่ 

สำำ�ห้รับนักเรียนและคณุครู พี�เช่ื่�อว่�คว�มอดทนจะช่ื่วยให้้น้อง 

ผ่่�นพ้นคว�มย�กลำ�บ�กนี�ไป็ได้แน่นอนค่ะ ห้�กจดห้ม�ยที�น้อง 

ได้รับจ�กมูลนิธิสำ�ม�รถเป็็นกำ�ลังให้้น้องได้ พี�ก็อย�กให้้เก็บ 

จดห้ม�ยนั�นไว้เป็็นกำ�ลังใจเสำมอ เรียนห้นักแล้วยังต้้องกลับม� 

ทำ�ง�น อย่�ล่มห้�เวล�พักผ่่อนบ้�งนะคะ...ดูแลตั้วเองด้วยนะ 

จดหมายจากน้้องศรััณย์พรั ยาโน้ จ.พิษณุโลก
ก่อนอ่�นต้้องขอบคุณน้องม�กๆ สำำ�ห้รับจดห้ม�ยที�เขียนม� 2 ห้น้�กระด�ษเลยค่ะ 

อ่�นแล้วรู้สำึกได้เลยว่�น้องมีคว�มสุำขกับก�รได้บอกเล่�เร่�องร�วดีๆ ในจดห้ม�ย 

น้องเขียนม�เล่�ว่�มีเป้็�ห้ม�ยอย�กพูดภ�ษ�จีน ให้้คล่องๆ สัำก 5 ป็ระโยคก่อน เพร�ะ 

คิดแล้วว่�สำ�ม�รถทำ�ได้แน่ๆ  พี�คิดว่�เป็็นก�รว�งเป็้�ห้ม�ยที�ดีเลยนะคะ และ 

เห็้นด้วยที�น้องบอกว่�ภ�ษ�ต้่�งป็ระเทศเข้�ม�มีสำ่วนสำำ�คัญในยุคป็ัจจุบัน ไม่เพียง 

เพ่�อก�รป็ระกอบอ�ชีื่พเท่�นั�น แต้่ก�รรู้ภ�ษ�ต้่�งป็ระเทศจะชื่่วยให้้เร�ห้�คว�มรู  ้

ได้กว้�งขว�งม�กขึ�นด้วย ดีใจกับน้องที�มีเป็้�ห้ม�ยและมีคว�มตั้�งใจแบบนี�... 

พี�ๆ เป็็นกำ�ลังให้้เสำมอค่ะ  



ทำ�ม�ห�กินอยู่ถิ่นบ้�นเร�

12



13

 

	 “พอถึึงจุุดหนึึ่�งท่ี่�เราอ่�มตััวกัับเมืองใหญ่่	 บ้านึ่เก่ัดคืือท่ี่�ท่ี่�ม่คืวามสุุขท่ี่�สุุด”	 คำำ�พููด 

ด้วยน้ำำ��เสีียงที่ี�เต็็มไปด้วยคำว�มหนั้ำกแน้ำ่น้ำของ	พ่�ตุั�กั	สุุพร		มาลาพงษ์์       มือจััดดอกไม้ประดิษฐ์์ 

ทีี่�ยึดอ�ชีีพูสีร้�งสีรรค์ำสิี�งสีวยง�มจั�กดอกไม้ ใบต็อง ให้เป็น้ำอ�ชีีพูของตั็วเองและสีร้�งง�น้ำ 

ให้กับเด็กๆ และคำน้ำใน้ำชุีมชีน้ำ ต็ำ�บลทุ่ี่งสีมอ จัังหวัดก�ญจัน้ำบุรี ม�แล้วกว่� 20 ปี 

อาชีพอยู่รอบตัวเรา
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โลกกว้้างคืือห้้องเรีียนชีีว้ิต

	 ครอบครัวพ่ี่�เป็็นเกษตรกร	 ทำำ�ไร่ทำำ�น�	 พ่ี่�เติบโตม�กับบรรย�ก�ศครอบครัวท่ำ�ไม่ได้้สะด้วกสบ�ยเหมือน 

คนอื�นๆ	เมื�อเร่ยนจบชัั้�นป็ระถมศึกษ�ปี็ท่ำ�				6				พ่ี่อกับแม่ไม่เงิินให้เร่ยนต่อ	พ่ี่�ก็เริ�มเข้้�ส่่ช่ั้วิตก�รทำำ�งิ�นจริงิๆ	จังิๆ	ตั�งิแต่ 

ตอนนั�นเลย	ช่ั้วยงิ�นในไร่น�								โตเป็็นวัยร่่นก็ไป็เป็็นล่กจ้�งิทำำ�งิ�นโรงิงิ�น		ร้�นข้�ยข้องิ		เป็็นพี่นักงิ�นบริษัทำเจ่ยระไน 

เพี่ชั้ร	พี่ลอย	ขั้บรถเมล์ก็เคยม�แล้วนะคะ	เป็็นผู้่้หญิิงิน่�แหละ	แต่ทำำ�ได้้ท่ำกอย่�งิท่ำ�เป็็นอ�ช่ั้พี่ส่จริต	พ่ี่�ต้องิห�เล่�ยงิ 

ตัวเองิ	 ไม่ทำำ�งิ�นก็ไม่ม่เงิิน	 ถ�มว่�เหนื�อยไหม	 ก็เหนื�อยนะ	 แต่ก�รทำำ�งิ�นทำำ�ให้พ่ี่�เจอคนเยอะม�ก	 หล�กหล�ย 

ร่ป็แบบ	และน่�คือสิ�งิด่้เพี่ร�ะทำำ�ให้เร�รับมือกับท่ำกสถ�นก�รณ์์ได้้	 รับมือกับล่กค้�ท่ำกคนท่ำ�ต่�งิคว�มคิด้	 ต่�งิจิตใจ 

จ�กเร�	พ่ี่�ถือว่�ช่ั้วิตท่ำ�ผู่้�นม�	แม้จะไม่ได้้สบ�ย	แต่ได้้ป็ระสบก�รณ์์ช่ั้วิตม�กจริงิๆ	เพี่ร�ะเร�ได้้เร่ยนร้่อะไรหล�ยอย่�งิ 

ถ้้าไม่่ร้้ีว่้าจะเริี�ม่ต้นห้ารีายได้้อย่างไรี ขอให้้เริี�ม่จากการีสัังเกตก่อน

	 หลังิจ�กทำำ�งิ�นในเมืองิม�หล�ยป็ี	 พ่ี่�ร่้สึกว่�ท่ำ�นั�นไม่ใชั้่บ้�นเร�	 ตื�นม�ตอนเชั้้�	 อ�บนำ��	 กินข้้�ว 

ไป็ทำำ�งิ�น	เย็นกลับห้องิเชั้่�	อ�บนำ��	กินข้้�ว	นอน	ช่ั้วิตวนเว่ยนอย่่แค่น่�		ลืมต�ตื�นม�ก็ไม่เจอใคร	หน้�พี่่อแม่ 

ก็ไม่ได้้เห็น	อ�ห�รก�รกินก็กินแค่พี่อให้อิ�มม่กำ�ลังิ	ไม่ได้้นึกถึงิว่�ม่ป็ระโยชั้น์แค่ไหนกับร่�งิก�ยตัวเองิ	อย่่แบบนั�น 

น�นนับป็ี	 จนพ่ี่�ร่้สึกอิ�มตัว	 ไม่ได้้แล้วกลับบ้�นด่้กว่�	พี่่อแม่ก็อ�ย่ม�กข้ึ�น	 ถึงิเวล�ท่ำ�ต้องิด่้แลทำ่�น	 พ่ี่�ก็ตัด้สินใจ 

ล�ออกจ�กงิ�น	กลับบ้�นท่ำ�ก�ญิจนบ่ร่

	 ครั�งิแรกท่ำ�กลับบ้�น	ถ้�ถ�มว่�กลัวไหม	กังิวลไหม	ว่�จะไป็ทำำ�ม�ห�กินอะไร	บอกเลยว่�	“ไม่”	เร�เคย 

ต้องิดิ้�นรนม�แล้ว	 ไม่กลัวแล้วค่ะ	 พ่ี่�เชืั้�อว่�เร�ไม่อด้ต�ยถ้�เร�ไม่ป็ล่อยให้ตัวเองิอด้ต�ย	 พ่ี่�ขั้บรถตระเวนรอบ 

หม่่บ้�นในระยะ	20	กิโลเมตร								ไป็ด่้ว่�เข้�ทำำ�อ�ช่ั้พี่อะไรกัน		ในระยะทำ�งิเทำ่�น่�									สินค้�อะไรทำ่�ยังิไม่ม่ข้�ย			ไม่ม่คนทำำ� 

	เร�ต้องิสำ�รวจนะ	อย่�นั�งิคิด้ๆ	ฝัันๆ	อย่�งิเด่้ยวว่�ทำำ�น่่นทำำ�น่�	เร�ต้องิห�ข้้อม่ล		ด่้ว่�บ้�นเร�ม่อะไร	จ่ด้เด้่นหรือ 

ทำรัพี่ย�กรบ้�นเร�คืออะไร		แล้วจะเอ�สิ�งินั�นม�ทำำ�อะไรได้้บ้�งิ	สังิเกตให้เยอะๆ	ไป็ไหนก็ข้อให้สังิเกต	ไป็ชั้่วย 

งิ�นวัด้	ไป็ตล�ด้	ไป็บ้�นคน	สังิเกตให้หมด้	อย่�ด่้แค่ผู้่�นๆ	ต�	โอก�สท่ำ�จะสร้�งิอ�ช่ั้พี่ให้เกิด้เป็็นร�ยได้้มันแฝังิ 

อย่ท่่ำกท่ำ�	คืนทีี่�สัรี้างโอกาสัให้้ตัว้เองได้้คืือคืนทีี่�ชี่างสัังเกต 

คืนไที่ยชีอบไห้ว้้พรีะ  

	 ท่ำกคนท่ำ�ไป็วัด้ต้องิถือด้อกไม้หรือพี่วงิม�ลัย	 น่�ไงิ...เร�ก็กำ�ด้อกไม้ข้�ย	 ถ้�อย�กร่้ว่�วิธ่ีก�รกำ�ด้อกไม	้									

ทำำ�อย่�งิไร	ก็ไป็ซืื้�อม�สักกำ�แล้วแกะหนังิย�งิออก	ด่้วิธ่ีก�รว�งิด้อกไม้	ใบเตยข้องิเข้�	เข้�รัด้ย�งิอย่�งิไร		แล้ว 

ลองิทำำ�		แค่นั�นเองิค่ะ	ไม่ย�กใชั้่ไหม?	ท่ำกสัป็ด้�ห์จะม่วันพี่ระ	1	วัน	เร�ก็ม่ร�ยได้้แล้ว	แต่คนไป็ไหว้พี่ระไม่ใชั้่แค ่

ในวันพี่ระอย่�งิเด่้ยว	 วันธีรรมด้�เข้�ก็ไป็	 เร�ก็ข้�ยด้อกไม้	 ม�ลัยไหว้พี่ระได้้	 น่�ไงิคะอ�ช่ั้พี่	 น่�ไงิร�ยได้้	 ใกล้ตัว 

เร�แค่น่�เองิ	อย่่ท่ำ�ไหนก็ทำำ�ได้้	ไหนจะช่ั้ด้หม�กพี่ล่ท่ำ�ว�งิข้�ยค่่กับด้อกไม้ไหว้พี่ระอ่ก	ถ้�จัด้ด้อกไม้ได้้	ก็ทำำ�ได้ ้

อ่กหล�ยอย่�งิเลย	เชั้่น	พี่วงิหร่ด้	พี่�นด้อกไม้

เรีียนร้้ีสิั�งให้ม่่คืือการีเปิิด้โอกาสัให้้ตัว้เอง

	 จ�กงิ�นด้อกไม้ไหว้พี่ระ	พ่ี่�ต่อยอด้ม�เป็็นงิ�นป็ระดิ้ษฐ์์ใบตองิบ�ยศร่	เป็็นสิ�งิท่ำ�พ่ี่�ภู่มิใจม�กๆ	เพี่ร�ะได้้เร่ยนวิชั้� 

กับพ่ี่อคร่ธีนวัฒน์	 สัมม�ส่วรรณ์	 ท่ำ�นเป็็นข้้�ร�ชั้บริพี่�รในสำ�นักพี่ระร�ชั้วังิ	 ท่ำ�นเป็็นผู้่้เช่ั้�ยวชั้�ญิศิลป็ะงิ�นป็ระดิ้ษฐ์์ 

ด้อกไม้	ใบตองิ	ซึื้�งิได้้รับเชิั้ญิให้ม�จัด้ด้อกไม้ท่ำ�วัด้ใกล้ๆ	บ้�น	หม่่บ้�นข้ออ�ส�สมัครไป็ช่ั้วยงิ�นจัด้ด้อกไม้	ไม่ม่	ใครไป็ 

แต่พ่ี่�กับเพืี่�อนไป็	เพี่ร�ะอย�กร้่ว่�คร่จ�กในรั�วในวังิท่ำ�นทำำ�แบบไหน	
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	 จากการเป็็นลููกมืือทำำางานใกลู้ชิิดกับพ่่อครูธนวััฒน์	ทำำาให้้ได้วิัชิาป็ระดิษฐ์์ดอกไม้ื	ใบตอง 

วิัจิตรบรรจงติดตัวัมืาจนถึึงวัันน้�	ในการไป็ทำำางานทุำกคนได้เร้ยนรู้ตั�งแต่การฉ้ีกใบตอง	กระทัำ�งป็ระกอบ 

เป็็นชิิ�นงานพ่านบายศร้ท้ำ�เสร็จสมืบูรณ์์สวัยงามื	พ่ร้อมืนำาขึ้ึ�นในพิ่ธ้ต่างๆ	นอกจากนั�นยังได้เร้ยนรู ้

การทำำางานเป็็นท้ำมื	 เพ่ราะพ่่อครูจะให้้วิัชิาคนลูะห้นึ�งอย่าง	 เช่ิน	 คนน้�ได้วิัชิาฉ้ีกแลูะม้ืวันใบตอง 

คนน้�ได้วิัชิาป็ระกอบม้ืวันใบตอง	คนน้�ได้วิัชิาป็ระกอบชิิ�นส่วันต่างๆ	เป็็นชิิ�นงานให้ญ่่	ถ้ึาขึ้าดใครไป็ 

สักคน	 พ่านบายศร้ก็จะทำำาไม่ืได้ห้รืออาจจะไม่ืสวัย	 เป็็นกุศโลูบายให้้ลููกศิษย์รวัมืกลุู่มืกันเพื่�อสร้างงาน 

สร้างอาช้ิพ่	พ้่�กับเพื่�อนๆ	จึงตั�งเป็็นกลุู่มืวิัสาห้กิจชุิมืชินกลุู่มืใบตองดอกไม้ืป็ระดิษฐ์์ขึึ้�นมืา		

ทัักษะชีีวิิตเกิดจากการได้ลงมืือทัำา

	 ในกลุู่มืดอกไม้ืป็ระดิษฐ์์ขึ้องพ้่�	ไม่ืได้ม้ืลููกท้ำมืเฉีพ่าะผูู้้ให้ญ่่นะคะ	ม้ืเด็กๆ	มืาทำำางานกับพ้่� 

ซึ่ึ�งเป็็นเด็กตั�งแต่ชัิ�นป็ระถึมืศึกษาจนถึึงมืห้าวิัทำยาลัูย	เขึ้าจะได้เร้ยนรู้งานเห้มืือนท้ำ�พ้่�ได้เร้ยนรู ้

จากพ่่อครู	 แลูะพ้่�ก็สอนเขึ้าเห้มืือนท้ำ�พ่่อครูสอนพ้่�มืา	 พ้่�ไมื่ได้อยากให้้เด็กๆ	 ม้ืแค่วิัชิาติดตัวั 

แต่อยากให้้เขึ้าม้ืทัำกษะช้ิวิัต	ทำำาอย่างไรให้้ม้ือนาคตท้ำ�ด้	สอนการวัางตัวักับคนอื�นตั�งแต่เสื�อผู้้า 

เครื�องแต่งกาย	 เสื�อผู้้าท้ำ�ใส่ต้องสุภาพ่เร้ยบร้อย	 คนอื�นเห็้นเขึ้าจะได้เชืิ�อถืึอ	 ชืิ�นชิมื	 คนทำำางาน 

ดอกไมื้ต้องเจอคนเยอะนะคะ	เพ่ราะเราต้องไป็ส่งงานให้้ลููกค้า	ห้รือไมื่ก็ต้องไป็จัดดอกไมื้ในพิ่ธ้ 

เพ่ราะฉีะนั�นบุคลิูกภายนอกสำาคัญ่มืากๆ	 เสื�อผู้้าไมื่ต้องม้ืราคาค่ะ	 แต่ต้องสุภาพ่แลูะสะอาด	 

ห้น้าตา	 ทำรงผู้มื	 ต้องเร้ยบร้อย	 เราทำำางานกับดอกไม้ื	 ซึึ่�งเป็็นขึ้องสวัยงามื	 คนทำำาก็ต้องสวัยงามื 

คือสะอาดสะอ้าน	ไม่ืยุ่งรุงรัง		

	 ควัามืรับผิู้ดชิอบเป็็นอ้กอย่างท้ำ�สำาคัญ่	เด็กๆ	ท้ำ�มืาทำำางานจะไม่ืเลู่นมืือถืึอเวัลูาทำำางานนะคะ 

เพ่ราะจะไม่ืม้ืสมืาธิชิิ�นงานขึ้องเราจะไม่ืสวัยเลูย	 ชิิ�นงานท้ำ�สวัยงามืสะท้ำอนว่ัาเราให้้เก้ยรติลููกค้าท้ำ�มืา 

สั�งงาน	เขึ้าจ่ายเงินให้้เรา	เขึ้าต้องได้รับงานท้ำ�ด้ท้ำ�สุด	มืือถืึอเลู่นได้	แต่เด็กๆ	ต้องรู้วั่าควัรเลู่น 

เวัลูาไห้น	แลูะเมืื�อเขึ้าเห็้นวั่าชิิ�นงานเขึ้าสำาเร็จสวัยงามื	เขึ้าจะภูมิืใจ	แลูะรู้ว่ัาจริงๆ	แลู้วั	มืือถืึอไม่ืได้ 

ม้ืควัามืสำาคัญ่ท้ำ�สุด	 การเอาตัวัรอดได้ต่างห้ากท้ำ�สำาคัญ่	 สิ�งท้ำ�เด็กๆ	 ได้เร้ยนรู้จากการทำำาอะไร 

สักอย่าง	 ไม่ืใช่ิแค่วิัชิาติดตัวั	 แต่มัืนคือทัำกษะช้ิวิัต	 ท้ำ�จะช่ิวัยให้้เขึ้าอยู่ในสังคมืได้อย่างภาคภูมิืใจ 

แลูะพ้่�คิดว่ัาเด็กๆ	ต้องภูมิืใจในตัวัเองค่ะ	เขึ้าจะได้ม้ืกำาลัูงใจท้ำ�จะสร้างอนาคตท้ำ�ด้ให้้ตัวัเอง

ในวิิกฤตโรคระบาดโควิิด-19 พีี่�โชีคดีทีั�ได้อยู่่�บ้านเกิด

	 ไม่ืได้ห้มืายควัามืว่ัาอยูท้่ำ�อื�นแลู้วัไม่ืด้นะคะ	ทุำกท้ำ�ด้ห้มืด						ขึึ้�นอยูกั่บว่ัาเราทำำาอะไร	แต่วิักฤต 

ครั�งน้�							พ้่�วั่าพ้่�โชิคด้มืากท้ำ�อยู่บ้านแลูะม้ือาช้ิพ่ท้ำ�บ้านขึ้องตัวัเอง	ไมื่ต้องกลัูวัวั่าบ้านเราจะไมื่ม้ือะไร 

ให้้ทำำา	อย่างท้ำ�พ้่�บอกว่ัาให้้สังเกตเยอะๆ	คุยกับคนให้้เยอะๆ	ใครอยากให้้ช่ิวัยทำำาอะไร			ไป็ช่ิวัยเลูยค่ะ 

อยากรู้อะไรก็ไป็ห้าทำางเร้ยนให้้รู้	 ทัำ�งห้มืดน้�เป็็นโอกาสทัำ�งสิ�น	 ใชิ้ช้ิวิัตแบบพ่อเพ้่ยง	 รู้จักเก็บ 

รู้จักอดออมื	มืองให้้ออกวั่าอะไรท้ำ�ทำำาแลู้วัเป็็นป็ระโยชิน์สูงสุดแลูะป็ระห้ยัดมืากท้ำ�สุด	ขึ้อให้้น้อง 

ทุำกคนม้ืควัามืมัื�นใจในตัวัเองแลูะสร้างภูมิืคุ้มืกันให้้ตัวัเองมืากๆ	 เพ่ราะสังคมืม้ืเรื�องราวัทัำ�งด้แลูะ 

ร้าย	ขึ้อให้้อดทำนนะคะ	ตื�นมืาทุำกวัันให้้ม้ืพ่ลัูง	อย่าท้ำอ	ลู้มืก็ลุูกให้ม่ื	น้องโชิคด้ท้ำ�ยังเป็็นเด็กม้ืโอกาส 

เติบโตแลูะป็ระสบควัามืสำาเร็จอ้กเยอะ	ทำำาโอกาสนั�นให้้ด้	แลูะรักษาโอกาสน้�ให้้ด้ท้ำ�สุดนะคะ			

บ้านเกิดของพีี่�คือพืี่�นทีั�ทีั�แห้้งแล้งทีั�สุุดในประเทัศไทัยู่
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา



Kiwtum: 

เมื่อเราภูมิใจได้
กับสิ่งที่ทำาได้เล็กๆน้อยๆ

ในแต่ละวัน

เราก็จะมีพลังมากพอ
ที่จะพาตัวเอง 

ก้าวไปยังจุดหมายใหม่ๆ

ที่ตั้งใจไว้ 
ได้อย่างแน่นอน

:)
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อาการกลวัการขาดโทรศพั
ท์มอืถอื Monophobia

เรื่องจากปก

	 “ข้้อดีีข้องฉัันคืือฉัันเป็็นคืนมีีคืวามีรัับผิิดีชอบ”		“ใคืรัๆ	ก็็บอก็ว่าฉัันชอบช่วยเหลืือคืนอื�นเสมีอ”		“ถึึงฉัันจะเรีัยนไมี่เก็่งแต่่ฉัันก็็มีี 
คืวามีพยายามีนะ”...น้องๆ	ร้้ัสึก็อย่างไรักั็บป็รัะโยคืเหล่ืานี�คืะ?				แล้ืวน้องๆ				ร้้ัไหมีว่าคืนเรัาทุุก็คืนล้ืวนมีีคุืณค่ืาในตั่วเอง		ยุวพัฒน์สารัฉับับนี�จะมีาชวนน้องๆ 
มีองให้เห็นคุืณค่ืาทีุ�มีีในตั่วเรัาทุุก็คืนค่ืะ	

ส่ิ่�งเล็็กๆ ส่ิ่�การเห็็นคุุณคุ�าในตััวเอง 



     สายอาชพี คอือะไร
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	 การเห็็นคุุณคุ่าในตััวเอง	 ห็รือ	 Self-Esteem	 คืุอคุวามคิุดท่ี่�เรา 
ม่ตั่อตััวเอง	 เช่่น เราเป็็นคนแบบไหน  เราเหมาะกัับอะไร  เรามีความ 
สามารถด้้านไหน เป็็นต้้น ซึ่่�งส่งผลต้่อความกัระตื้อรือร้นในกัารทีี่�จะ 
พััฒนาชี่วิต้ของตั้วเองให้ดี้ข่�น รวมถ่งความสามารถในกัารรับมือกัับอารมณ์์ 
และสถานกัารณ์์ต้่างๆ  

 ผ้้ทีี่�มี Self-Esteem ส้งจะมีทัี่ศนคติ้ทีี่�ดี้ต่้อต้นเอง ในที่างกัลับกััน 
กัารมี Self-Esteem ต้ำ�า จะส่งผลให้ร้้ส่กัแย่่กัับตั้วเอง มีมุมมองความคิด้ 
ต้่อตั้วเองในแง่ลบ เช่่น ร้้ส่กัว่าเราเป็็นคนไม่มีความสามารถ ไม่ค้่ควร 
ทีี่�จะได้้รับสิ�งดี้ๆ หรือไม่เหมาะทีี่�จะได้้รับความรักัจากัใคร ซึ่่�งเป็็นสาเหตุ้ 
ให้ขาด้ความกัระตื้อรือร้นในกัารเรีย่น กัารใช้่ชี่วิต้ และร้้ส่กัว่าเราไม่สามารถ 
เผชิ่ญหน้ากัับปั็ญหาได้้ ซ่ึ่�งความคิด้ต่้อตั้วเองด้้านลบนี�อาจส่งผลให้เกิัด้ปั็ญหา 
สุขภาพัจิต้ในระย่ะย่าวได้้ ดั้งนั�น	การเชืื่�อมั�นว่าเราม่คุุณคุ่าจึึงเป็็นสิิ่�งสิ่ำาคัุญ 
ท่ี่�ไม่คุวรละเลย	 เพราะที่ันท่ี่ท่ี่�มนุษย์ม่ช่ื่วิตั	 นั�นคุือคุุณคุ่าในตััวเองได ้
เกิดขึึ้�นแล้ว
 
สิ่าเห็ตุัที่ำาให็้คุนร้้สิ่ึกไม่ม่คุุณคุ่าในตััวเอง

 คนทีี่�ร้้ส่กัว่าตั้วเองไม่มีคุณ์ค่า หรือมี Self-Esteem ต้ำ�า มักัจะเป็็น 
คนทีี่�อ่อนไหวที่างอารมณ์์ คำาวิพัากัษ์์วิจารณ์์จากัคนอื�นมักัส่งผลให้เกิัด้ 
ความร้้ส่กัลบต้่อตั้วเอง มักัโที่ษ์ตั้วเอง  เศร้า  เสีย่ใจง่าย่  กัลัวกัารเข้าสังคม 
กัลัวจะที่ำาผิด้พัลาด้ ไม่กัล้าป็ฏิิเสธ ไม่กัล้าบอกัความต้้องกัารของตั้วเองเพัราะ 
กัลัวคนอื�นไม่รักัหรือกัลัวไม่ได้้รับกัารย่อมรับจากัสังคม 

 ความร้้ส่กัไม่มีคุณ์ค่าในตั้วเองเกิัด้ข่�นได้้ตั้�งแต้่วัย่เด็้กั โด้ย่ได้้รับ 
อิที่ธิพัลมาจากัความคิด้ทีี่�บุคคลใกัล้ชิ่ด้หรือครอบครัวหล่อหลอมมา รวมถ่ง 
อาจมีป็ัจจัย่อื�นๆ ทีี่�ที่ำาให้มี Self-Esteem ลด้ต้ำ�าลงได้้  เช่่น กัารถ้กั 
กัลั�นแกัล้งหรือที่ำาร้าย่ร่างกัาย่  เติ้บโต้มาในครอบครัวทีี่�มีความต้่งเครีย่ด้ 
มีป็ัญหาสุขภาพัร่างกัาย่หรือจิต้ใจ      มีป็ัญหาเกีั�ย่วกัับกัารเรีย่น หรือป็ัญหา 
ด้้านความสัมพัันธ์ในครอบครัว เป็็นต้้น

 นอกัจากันี� บุคลิกัภาพัก็ัเป็็นอีกัสาเหตุ้หน่�งทีี่�ส่งผลให้มี Self-Esteem 
ลด้ลงได้้ เช่่น มีมุมมองต้่อตั้วเองทีี่�ไม่ต้รงต้ามความเป็็นจริง เช่่น เชื่�อว่า 
ตั้วเองไม่เกั่ง ไม่ดี้พัอ ซึ่่�งอาจเกิัด้จากัป็ระสบกัารณ์์ในวัย่เด็้กัทีี่�ผ้ ้ใหญ่ 
หรือคนรอบข้างอาจใช่้คำาพ้ัด้หรือแสด้งออกับางอย่่างจนที่ำาให้เสีย่ความ 
มั�นใจในตั้วเอง  ร้ ้ส ่กักัลัวทีี่�จะต้้องแสด้งออกั  หรือคนบางคนอาจตั้�ง 
มาต้รฐานของตั้วเองไว้ส้งจนเกิันความสามารถหรือคาด้หวังต่้อตั้วเองส้งกัว่า 
ความเป็็นจริง เมื�อที่ำาสิ�งนั�นไม่ได้้ต้ามทีี่�คาด้หวังจ่งที่ำาให้ร้้ส่กัผิด้ ร้้ส่กัว่า 
ตั้วเองไม่ดี้ ที่ำาไม่ได้้  โที่ษ์ หรือต้ำาหนิตั้วเอง  

คุุณคุ่าในตััวเราเกิิดข้ึ้�น
ตัั�งแต่ัวันแรกิท่ี่�เราม่ีช่ีวิตั

   ท่ี่�จะช่ีวยให้้เรา



10 ทักษะชีวิตทีว่ยัร
ุน่ควรฝกึฝ

น
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นอกจากน้� การม้ี Self-Esteem ต่ำำ�า ยังัส่่งผลต่่ำอคุุณภาพช้ีวิิต่ำในหลายัๆ ด้้าน 

เช่ีน

มีีปััญหาด้้านความีสััมีพัันธ์์ ผ้้ท้ี่�ม้ี Self-Esteem ต่ำำ�า มัีกจะพยัายัามี 

อด้ที่นต่ำ่อทุี่กการกระที่ำาของคุนใกล้ชิีด้ โด้ยัจะไมี่พ้ด้หรือระบายั 

คุวิามีร้้สึ่กท้ี่�แท้ี่จริงของตั่ำวิเองออกมีา เพื�อรักษาคุวิามีสั่มีพันธ์์ไว้ิ แม้ีว่ิา 

ตั่ำวิเองจะร้้ส่ึกไมี่ด้้ก็ต่ำามี หรือม้ีคุวิามีคิุด้วิ่าตั่ำวิเองไมี่ม้ีวัินเป็็นท้ี่�รัก 

ของใคุรๆ นอกจากน้� บางคุนอาจแป็รเป็ล้�ยันคุวิามีร้้สึ่กดั้งกล่าวิ 

เป็็นคุวิามีโกรธ์  ที่ำาร้ายั หรือกลั�นแกล้งผ้้อื�นได้้เช่ีนกัน

ชอบเก็็บตััว หล้กเล้�ยังกิจกรรมีท้ี่�ต้่ำองพบป็ะกับคุนอื�น เพราะคิุด้ว่ิา 

คุนอื�นอาจจะร้้สึ่กไม่ีชีอบเรา

ก็ลััวก็ารเร่�มีต้ันใหม่ี ขาด้คุวิามีส่ามีารถในการริเริ�มีหรือที่ำาในสิ่�งท้ี่� 

ท้ี่าที่ายั หรือที่ำาสิ่�งท้ี่�เป็็นคุวิามีท้ี่าที่ายัไม่ีได้้ เพราะเชืี�อว่ิาไม่ีม้ีคุวิามี 

ส่ามีารถพอ

ไม่ีก็ล้ัาตััด้ส่ันใจ หรือพยัายัามีหล้กเล้�ยังส่ถานการณ์ท้ี่�ต้่ำองตั่ำด้สิ่นใจ 

เพราะกลัวิว่ิาจะตั่ำด้สิ่นใจผิด้พลาด้

น่ยมีความีสัมีบูรณ์์แบบ บางคุนอาจกด้ดั้นตั่ำวิเองให้ที่ำาในสิ่�งท้ี่� 

ส่มีบ้รณ์แบบ ทุี่กอย่ัางต้่ำองด้้พร้อมี ต้่ำองไม่ีม้ีท้ี่�ติ่ำ ซึึ่�งในคุวิามีเป็็นจริง 

เป็็นไป็ไม่ีได้้เลยัท้ี่�ทุี่กอย่ัางจะด้้จนหาท้ี่�ติ่ำไม่ีได้้

มีีพัฤตั่ก็รรมีทีี่�เสีั�ยงตั่อปััญหาสุัขภาพั ผ้้ท้ี่�ม้ี Self-Esteem ต่ำำ�า 

มัีกละเลยัการด้้แลตั่ำวิเอง และเส้่�ยังท้ี่�จะม้ีพฤติ่ำกรรมีที่ำาร้ายัสุ่ขภาพ 

มีากขึ�น เช่ีน ใช้ียัาเส่พติ่ำด้ ติ่ำด้สุ่รา ม้ีคุวิามีผิด้ป็กติ่ำในการรับป็ระที่าน 

อาหาร และบางคุนอาจถึงขั�นที่ำาร้ายัตั่ำวิเอง เป็็นต้่ำน

 

ไม่่มี่ความ่จำำาเป็็นเลย
ท่ีี่เราจำะตำำาหนิตัำวเอง

Self-Esteem ตั��า ส่ังผลัอย่างไร 

 

 การม้ี Self-Esteem ต่ำำ�า  อาจส่่งผลกระที่บต่่ำอร่างกายัและจิต่ำใจ 

โด้ยัอาการท้ี่�มัีกพบ เช่ีน ร้้สึ่กเกล้ยัด้ตั่ำวิเอง ร้้สึ่กไร้คุ่าหรือร้้ส่ึกเหมืีอน 

ไมี่ม้ีใคุรชีอบ ม้ีป็ัญหาในการตั่ำด้สิ่นใจ โที่ษตั่ำวิเอง ไมี่ม้ีคุวิามีสุ่ข     

ไม่ีคุ่อยัม้ีคุวิามีมัี�นใจ ร้้สึ่กผิด้เมืี�อใช้ีเวิลาเพื�อคุวิามีสุ่ขของตั่ำวิเอง ไม่ีเห็น 

ข้อด้้ของตั่ำวิเอง ไม่ีเชืี�อในคุำาชืี�นชีมีของผ้้อื�นท้ี่�ม้ีต่่ำอตั่ำวิเองเป็็นต้่ำน ซึึ่�ง 

เมืี�อเวิลาผ่านไป็ อาการเหล่าน้�อาจนำาไป็ส้่่ป็ัญหาสุ่ขภาพจิต่ำ เชี่น  

โรคุซึึ่มีเศร้าหรือโรคุวิิต่ำกกังวิลได้้

 น้องๆ มีีอาก็ารแบบนี�ไหมีคะ ถ้้ามีี ไม่ีต้ัองตัก็ใจ  ลัองอ่าน 

หน้าต่ัอๆ ไปั แล้ัวน�าไปัใช้กั็บชีว่ตัปัระจ�าวันดู้ค่ะ จะช่วยให้เรารู้สึัก็ 

ถึ้งคุณ์ค่าในตััวเองได้้
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ทำำ�อย่่�งไรให้้เห็้นคุุณคุ่�ในตััวเอง  

	 การเห็็นคุุณคุ่าในตััวเองเป็็นส่ิ่�งท่ี่�ฝึึกฝึนให็้เก่ดขึ้้�นได้	การจะเห็็น 

คุุณคุ่าในตััวเรา	ไม่่เพ่ียงการเห็็นด้านด่ขึ้องตััวเอง	แต่ัเราต้ัองเร่�ม่จากการดูแล 

สุิ่ขึ้ภาพีร่างกายขึ้องเราก่อน	เพีราะร่างกายท่ี่�แข็ึ้งแรงสิ่อดคุล้องกับสุิ่ขึ้ภาพีจ่ตั 

ท่ี่�ด่	 โดยเราจะเร่�ม่จากการที่ำาส่ิ่�งเล็กๆ	 ให้็ตััวเอง	 ส่ิ่�งเล็กๆ	 น่�เองจะช่่วยให้็ 

เราเห็็นคุุณคุ่าในตััวเราห็ากเราที่ำาได้ด่และที่ำาได้ต่ัอเน่�อง	 ส่ิ่�งสิ่ำาคัุญคุ่อระล้ก 

เสิ่ม่อว่า	 เราทุี่กคุนล้วนเก่ดม่าม่่คุุณคุ่าในตััวเอง	 และเราคุวรจะม่องให้็เห็็น 

คุุณคุ่านั�น			

ดููแลสุุขภ�พร่�งก�ย่ให้้แข็งแรง ออกกำาลังกายให้็ได้อย่างน้อย	150 

นาท่ี่ตั่อสัิ่ป็ดาห็์	 เล่อกการออกกำาลังท่ี่�ที่ำาแล้วสิ่นุกและเห็ม่าะกับ 

ตััวเรา	การออกกำาลังกายจะที่ำาให็้ร่างกายห็ลั�งสิ่ารสิ่ร้างคุวาม่สุิ่ขึ้	 

ท่ี่�เร่ยกว่า			‘เอ็นดอร์ฟิิน’		ซ้ึ่�งส่ิ่งผลด่ต่ัอหั็วใจ		สิ่ม่อง	กล้าม่เน่�อ	การนอน 

และช่่วยให้็รู้ส้ิ่กม่่คุวาม่สุิ่ขึ้	เก่ดการกระตุ้ันให้็ร่างกายม่่ช่่ว่ตัช่่วาม่ากข้ึ้�น 

  

รับประทำ�นอ�ห้�รท่ำ�ม่ีประโย่ชน์	อาห็ารท่ี่�ด่กับสุิ่ขึ้ภาพีและอารม่ณ์	

นั�นคุ่ออาห็ารท่ี่�ไม่่ผ่านการแป็รรูป็แช่่แข็ึ้งห็ร่ออาห็ารฟิาสิ่ตั์ฟูิ�ด		 

การรับป็ระที่านอาห็ารท่ี่�ม่่ตัาม่ธรรม่ช่าต่ั	 สิ่ด	 ให็ม่่	 และสิ่ะอาด	 

จะช่่วยในการบำารุงกระดูกและข้ึ้อ	เซึ่ลล์เน่�อเย่�อต่ัางๆ	ซ้ึ่�งจะเป็็นผลด่ 

ต่ัอการที่ำางานขึ้องอวัยวะทุี่กอย่างในร่างกาย

นอนห้ลับให้้เพ่ย่งพอ เพีราะการนอนส่ิ่งผลต่ัอคุวาม่จำา	 การเร่ยนรู้		

การที่ำางานขึ้องสิ่ม่อง		ห็ากช่่วงกลางคุ่นเรานอนห็ลับได้ไม่่ม่ากพีอ 

สิ่าม่ารถห็าเวลาง่บห็ลับช่่วงกลางวันได้	แต่ัไม่่คุวรเก่น	20	นาท่ี่	และ 

พียายาม่อย่าง่บห็ลับห็ลังบ่าย	 3	 โม่ง	 เพีราะจะที่ำาให้็กลางคุ่นห็ลับยาก 

รักษ�คุว�มีสุะอ�ดูของร่�งก�ย่	การห็มั่�นดูแลคุวาม่สิ่ะอาดขึ้องร่างกาย 

และสิ่วม่ใส่ิ่เส่ิ่�อผ้าสิ่ะอาดจะช่่วยเพ่ี�ม่คุวาม่มั่�นใจ		เส่ิ่�อผ้าไม่่จำาเป็็นต้ัอง 

ทัี่นสิ่มั่ยห็ร่อม่่ราคุาแพีง	ขึ้อให้็สิ่ะอาดสิ่ะอ้านเท่ี่านั�น	

ฝึึกจััดูก�รอ�รมีณ์คุว�มีเคุร่ย่ดู	ด้วยการฝึึกห็ายใจ	เพีราะออกซ่ึ่เจน 

คุ่อแห็ล่งพีลังงานสิ่ำาคัุญขึ้องร่างกาย																			การห็ายใจท่ี่�ด่และสิ่าม่ารถช่่วยผ่อน 

คุลายคุวาม่เคุร่ยดได้	คุ่อการสูิ่ดลม่ห็ายใจเข้ึ้าล้กๆ	แล้วห็ายใจออกยาวๆ			

คิุดูเก่�ย่วกับตััวเองในแง่บวก	 เม่่�อที่ำาผ่ดพีลาด	 ห็ลายคุนอาจจะ 

กดดันห็ร่อโที่ษตััวเองม่ากเก่นไป็	 ว่ธ่การคุ่ดในแง่บวก	 คุ่อลองคุ่ด 

ให้็เห็ม่่อนเวลาท่ี่�เรากำาลังจะให้็คุำาแนะนำากับเพ่ี�อนสิ่น่ที่ท่ี่�ม่าป็ร้กษา 

ว่าเขึ้ารู้ส้ิ่กว่าตััวเขึ้าไม่่ด่พีอ	เราจะบอกกับเพ่ี�อนสิ่น่ที่คุนนั�นว่าอย่างไร	 

แล้วนำาคุำาพูีดนั�นม่าบอกกับตััวเอง	 เช่่น	 เราทุี่กคุนที่ำาผ่ดพีลาดได้		 

ไม่่ม่่ใคุรที่ำาอะไรได้ด่สิ่ม่บูรณ์แบบทุี่กเร่�อง	คุวาม่ผ่ดพีลาดสิ่าม่ารถ 

นำาม่าเป็็นบที่เร่ยนให็้เราพัีฒนาขึ้้�นได้	โดยพี้งระล้กอยู ่เสิ่ม่อว่า 

ตััวเราม่่คุ่า	ม่่คุวาม่พ่ีเศษท่ี่�ไม่่เห็ม่่อนใคุร	และแม้่ว่าจะม่่ปั็ญห็าใด	ๆ	

เก่ดข้ึ้�น	เราสิ่าม่ารถแก้ไขึ้ห็ร่อก้าวผ่านมั่นไป็ได้

คุุณคุ่าในตััวเรา
เร่�มจากการดููแลตััวเอง



22

กล้้าปฏิิเสธในสิ�งท่ี่�ไม่่ต้้องการ ผู้้�ท่ี่�ม่ี Self-Esteem ต่ำำ�� มัีกไม่ีกล้�� 

ปฏิิเสธคนอ่ื่�น แมี�ตั่ำวเอื่งจะไม่ีชอื่บหร่ือื่ไม่ีต่ำ�อื่งก�รืสิ�งนั�น           ซ่ึ่�งอื่�จยิิ่�งที่ำ� 

ให�เกิดคว�มีร้ื�ส่กหดห้่หร่ือื่ไมี่พอื่ใจในตั่ำวเอื่งมี�กยิ่ิ�งขึ้่�นท่ี่�ต่ำ�อื่งที่ำ� 

สิ�งท่ี่�ไม่ีอื่ยิ่�กที่ำ�        ที่�งท่ี่�ด่ควรืน่กถ่ึงตั่ำวเอื่งให�มี�ก       โดยิ่ฝึึกท่ี่�จะปฏิิเสธ 

ในสิ�งท่ี่�ฝืึนใจหร่ือื่ไม่ีต่ำ�อื่งก�รื เพรื�ะเรื�ทุี่กคนม่ีสิที่ธิ�ท่ี่�จะปฏิิเสธได�เสมีอื่ 

ต้้�งเป้าหม่ายในสิ�งท่ี่�สาม่ารถที่ำาได้้จริง โดยิ่เริื�มีจ�กก�รืที่ำ�สิ�งเล็้กๆ 

เพ่�อื่ให�ส�มี�รืถึที่ำ�ต่ำ�มีแผู้นท่ี่�กำ�หนดได�ง่�ยิ่ขึ้่�น จะได�ช่วยิ่ให�ม่ี 

คว�มีมัี�นใจในตั่ำวเอื่งมี�กกว่�เดิมี เช่น ก�รืเริื�มีต่ำ�นที่ำ�สิ�งใหมี่ๆ 

ท่ี่�ไม่ีเคยิ่ล้อื่ง หร่ือื่ล้อื่งล้งม่ีอื่ที่ำ�สิ�งท่ี่�อื่ยิ่�กที่ำ�แต่่ำยิ่ังไม่ีเคยิ่ที่ำ�มี�ก่อื่น 

 

ร้้ว่่าอะไรท่ี่�สำาค้ัญท่ี่�สุด้ในช่ีวิ่ต้ของเรา ถึ��เรื�ร้ื�ว่�ม่ีสิ�งท่ี่�สำ�คัญรือื่เรื� 

อื่ยิ่้ข่ึ้��งหน�� เรื�จะเริื�มีล้งม่ีอื่ที่ำ�เพ่�อื่ให�ไปให�ถ่ึงสิ�งนั�น ก�รืใช�เวล้�ไปกับ 

ก�รืโที่ษหร่ือื่ต่ำำ�หนิต่ำัวเอื่งจะที่ำ�ให�เรื�เส่ยิ่โอื่ก�สท่ี่�จะก��วไปถึ่งสิ�งด่ 

ท่ี่�รือื่เรื�อื่ยิ่้่ 

เป็นมิ่ต้รก้บผู้้้อ่�น ก�รืเป็นผู้้�เริื�มีต่ำ�นเปิดบที่สนที่น�หร่ือื่ก�รืยิ่ิ�มีให�กับ 

คนรือื่บขึ้��งเป็นสิ�งหน่�งท่ี่�สรื��งคว�มีร้ื�ส่กด่ๆ ให�แก่ตั่ำวเรื�ได� ซ่ึ่�งจะช่วยิ่ 

เพิ�มีคว�มีร้ื�ส่กเห็นคุณค่�ในตั่ำวเอื่งไปด�วยิ่ รืะล่้กในใจไว�เสมีอื่ก็ได�ว่� 

“ยิ่ิ�มีน�อื่ยิ่ๆ” (อื่มียิ่ิ�มี) แล้�วล้อื่งสังเกต่ำว่�เวล้�เรื�อื่มียิ่ิ�มี เรื�ร้ื�ส่กอื่ย่ิ่�งไรื 

 

ไม่่เปร่ยบเท่ี่ยบต้้ว่เองก้บผู้้้อ่�น เพรื�ะจะที่ำ�ให�เกิดคว�มีเคร่ืยิ่ด คว�มี 

วิต่ำกกังวล้ แล้ะร้ื�ส่กไมี่ด่กับตั่ำวเอื่ง รืวมีทัี่�งอื่�จกรืะที่บต่ำ่อื่ปัญห� 

สุขึ้ภ�พจิต่ำแล้ะคุณภ�พช่วิต่ำในด��นอ่ื่�นด�วยิ่ ควรืคิดว่�เราได้้ที่ำา 

อย่างเต้็ม่ท่ี่�แล้ะด่้ท่ี่�สุด้แล้้ว่    ไม่่ม่่ใคัรเปร่ยบเท่ี่ยบก้บใคัรได้้  

เพราะเราทุี่กคันต่้างไม่่ม่่อะไรเหม่่อนก้นเล้ย

ใช้ีเว่ล้าก้บคันท่ี่�เห็นคุัณค่ัาในต้้ว่เรา คนท่ี่�เห็นคุณค่�ในตั่ำวเรื�ถ่ึอื่เป็น 

บุคคล้สำ�คัญในช่วิต่ำท่ี่�ส�มี�รืถึช่วยิ่สนับสนุน เป็นกำ�ลั้งใจ ต่ำล้อื่ดจน 

เสริืมีสรื��งคว�มีมัี�นใจแล้ะก�รืเห็นคุณค่�ในตั่ำวเอื่ง เล่้อื่กใช�เวล้�กับ 

คนนั�นให�มี�กๆ เพ่�อื่ให�เรื�มัี�นใจในคุณค่�ท่ี่�ตั่ำวเรื�ม่ี หล่้กเล่้�ยิ่ง 

ก�รือื่ยิ่้่รื่วมีกับคนท่ี่�ม่ีทัี่ศนคติ่ำในด��นล้บ เพรื�ะจะยิ่ิ�งที่ำ�ให�มีอื่ง 

สิ�งรือื่บขึ้��งด��นล้บมี�กข่ึ้�นต้ระหน้กถึงข้อด่้แล้ะคัว่าม่สำาเร็จของต้นเอง  อื่ยิ่่�ให�คว�มีร้ื�ส่ก 

ด��นล้บท่ี่�เรื�ม่ีต่่ำอื่ตั่ำวเอื่งบดบังจนมีอื่งไม่ีเห็นขึ้�อื่ด่ขึ้อื่งเรื�  ล้อื่งเข่ึ้ยิ่น 

ถึ่งสิ�งท่ี่�ที่ำ�ได�ด่หร่ือื่คว�มีสำ�เร็ืจเล็้กๆ น�อื่ยิ่ๆ แล้�วแปะไว�ท่ี่�ผู้นัง 

เพ่�อื่เต่่ำอื่นตั่ำวเอื่ง ห�กคิดไม่ีอื่อื่ก ให�ล้อื่งถึ�มีคนใกล้�ชิดว่� ‘ขึ้�อื่ด่ขึ้อื่งฉััน 

ค่อื่อื่ะไรืบ��ง’  แล้ะห�กม่ีเพ่�อื่นมี�ถึ�มีเรื�ถ่ึงขึ้�อื่ด่ในตั่ำวเขึ้� เรื�ควรื

สรื��งคว�มีมัี�นใจให�เพ่�อื่นด�วยิ่ก�รืสนับสนุน ชมีเชยิ่ แล้ะให�กำ�ลั้งใจ 
แต่่ ละคนมีีด้้านดี้ไม่ีเหมืีอนกััน 
เราจึึงเปรียบเทีียบกัันไม่ี ได้้
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จััดที่่ �อยู่่ �อาศััยู่ให้้สะอาดและปลอดโปร่�ง สภาพแวดล้้อมแล้ะ 

บรรยากาศท่ี่�ด่จะช่่วยให้้เกิดความร้้สึกผ่่อนคล้ายมากยิ�งขึึ้�น ห้ากม่ 

ข้ึ้อจำากัดไม่สามารถจัดบ้านให้้ปล้อดโปร่งโล่้งสบายได้ ให้้พยายามห้า 

มุมเล็้กๆ ในบ้าน แล้้วจัดมุมนั�นให้้เป็นมุมท่ี่�น่าอย้่ น่านั�งพัก

ฝึึกการ่ผ่�อนคลายู่ ความเคร่ยดเป็นปัจจัยสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้้ Self-Esteem 

ล้ดล้งได้ ดังนั�น ควรห้าเวล้าที่ำากิจกรรมท่ี่�ช่่วยให้้ผ่่อนคล้าย เช่่น  ฟัังเพล้ง 

ด้ซ่ีร่ส์ วาดภาพ ระบายส่ อ่านห้นังสือ ปล้้กต้้นไม้ ห้รือที่ำาอาห้าร  

ให้้อภััยู่ผ่่้อ่�น ความร้้สึกโกรธแค้นห้รือความไม่พึงพอใจต้่อคนอื�น 

จะยิ�งที่ำาให้้ตั้วเราม่ความคิดในแง่ล้บ จึงควรให้้อภัยผ้้่อื�นเพื�อให้้ตั้วเรา 

ได้ห้ลุ้ดพ้นจากความร้้สึกแย่ๆ  

เมตตาต�อตัวเอง คือการคาดห้วังกับตั้วเองอย่างเห้มาะสม ไม่คาดห้วัง 

กับตั้วเองส้งจนที่ำาให้้ร้้สึกกดดันห้รือที่ำาเที่่าไห้ร่ก็ไม่สำาเร็จสักท่ี่  

เพราะสิ�งท่ี่�ห้วังไม่ได้อย้บ่นพื�นฐานขึ้องความเป็นจริง ไม่ต้ำาห้นิตั้วเอง           

ไม่เปร่ยบเท่ี่ยบตั้วเองกับคนอื�น ไม่ต้้องสมบ้รณ์์แบบ แล้ะร้้จัก 

ให้้กำาลั้งใจตั้วเองเสมอ 

ขอบคุณทุี่กส่�ง ทุี่กเห้ตุ้การณ์์ทัี่�งด่แล้ะไม่ด่ เพราะนั�นคือสนามในการ 

เร่ยนร้้ เพื�อให้้เราพัฒนาตั้วเองแล้ะเติ้บโต้ได้มากขึึ้�นกว่าท่ี่�เป็นอย่้ 

 ทัี่�งห้มดน่�อาจจะด้เป็นเรื�องเล็้กน้อย แต่้ขึ้อให้้น้องๆ เริ�มจากการก้าว 

เล็้กๆ ท่ี่ล้ะก้าวน่� แล้ะห้ากสามารถที่ำาสิ�งเล็้กๆ น่�ได้สำาเร็จ น้องๆ จะม่ 

ประสบการณ์์ความสำาเร็จให้้ตั้วเองในทุี่กวัน ซึี�งความสำาเร็จน่�เองท่ี่�เป็นปัจจัย 

สำาคัญท่ี่�ที่ำาให้้เราร้้สึกได้ถึงคุณ์ค่าในตั้วเรา ส่�งงดงามในตัวน้องทุี่กคนกำาลังร่อ 

ให้้น้องมองเห็้น เร่าไม�จัำาเป็นต้องเก�ง ต้องม่ ต้องเป็นเห้ม่อนใคร่ เพร่าะเร่า 

ต�างม่แสงสวยู่งามในตัวเร่าเอง ในแบบฉบับท่ี่�เร่าเป็นค�ะ  

ท่ี่�มา

https://www.forbes.com/sites/bhaligill/ 

https://www.gminds.co/low-self-esteem 

https://www.pobpad.com/self-esteem-การเห็้นคุณ์ค่าในตั้วเอง

ภาพประกอบโดย พ่�เกวลิ้น เวช่กามา

ทำำ�ส่ิ่�งเล็็กๆ ให้้สิ่ำ�เร็็จ
ก้�วแร็กของคว�มร้้็สึิ่กมีคุณค��



11.	 ขนมปััง	 	 2	แผ่่น

2.	 ไข่	ไก่่	 	 1-2	ฟอง

3.	 มายองเนส	 1-2	ช้้อนโต๊๊ะ

4.	 เก่ลืือ	 	 เล็ืก่น้อยต๊ามช้อบ

5.	 พริิก่ไทย	 	 เล็ืก่น้อยต๊ามช้อบ

 

งานเล็กๆ สร้างรายได้
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วััตถุุดิิบ 		(สำาหรัิบทาน	1	ท่าน)

	 สวััสดีีค่่ะ	 วัันนี�อยาก่ช้วันน้องๆ	มาทำาเมนู	แซนด์ิวิัชสลััดิไข่่	 ที�ทั�งอร่ิอยแลืะมีปัริะโยช้น์	ได้ีโปัริตี๊นเน้นๆ	จาก่ไข่	 วััต๊ถุุดิีบที�หาได้ีง่าย	จะทำาขาย 
หรืิอทำาทานเองที�บ้านเปั็นอาหาริเช้้า	เปั็นของวั่างยามบ่ายก็่อิ�มอริ่อยแลืะมีปัริะโยช้น์แน่นอน	ถุ้าพริ้อมแลื้วัก็่ไปัดูีวััต๊ถุุดิีบแลืะวิัธีีทำากั่นเลืยค่่ะ	

1.

2.

3.

4.

5.

แซนด์์วิิชสลััด์ไข่่
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วิิธีีทำำ�

ต้้มไข่่ในนำ��เดืือดื ประม�ณ 5 – 8 น�ทีี แล้้วนำ�ข่้�นม�พัักให้้เย็็น

ปอกเปลื้อกไข่่ต้้ม แล้้วแย็กไข่่ข่�วไข่่แดืงออกจ�กกัน นำ�ไข่่ข่�วม�สัับห้ย็�บๆ

ใช้้สั้อมปดืไข่่แดืงให้้พัอห้ย็�บๆ

ผสัม ไข่่ข่�ว ไข่่แดืง ม�ย็องเนสั เกลื้อ พัริกไทีย็ ปรุงรสัต้�มช้อบ แล้ะคนให้้เข้่�กัน

นำ�สัลั้ดืไข่่ทีี�ผสัมม�ที�บนข่นมปัง ประกบปิดืดื้วย็ข่นมปังอีกแผ่น

จะหั้�นคร้�งห้รือจะที�นทัี�งแผ่นได้ืเล้ย็ต้�มช้อบ เพีัย็งเท่ี�นี�ก็จะได้ืแซนด์ืวิช้สัลั้ดืไข่่อร่อย็ๆ
แล้้วค่ะ 

เคล็็ดลั็บเพิิ่�มควิ�มอร่่อย

 นำ�แซนด์ืวิช้ไปอุ่นในกระทีะเพืั�อเพิั�ม 

คว�มกรอบให้้ข่นมปัง แล้ะเพิั�มผักสัดื เช่้น 

แต้งกว� มะเขื่อเทีศ ห้รือผักสัลั้ดื ก็จะย็ิ�งเพิั�ม 

คุณค่�ที�งอ�ห้�รแล้ะเพิั�มรสัช้�ติ้ได้ือีกนะคะ 

1.

2.

3.

4.

5.

ทีี�ม�ข้่อมูล้   https://bit.ly/3DmHrN3

1

2

3

4

5
5
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นัักออกแบบผลิิตภััณฑ์์อุตสาหกรรม                  

	 คืือ	ผู้้ �ออกแบบสร้�างสร้ร้คื์ผู้ลิิตภััณฑ์์สำาหรั้บ 

อุตสาหกร้ร้มปร้ะเภัทต่าง	ๆ 	เช่่น		เคืรื้�องใช่�ไฟฟ้า		ยานยนต์		

อุปกร้ณ์ตกแต่งต่างๆ		ของใช่�ในบ�าน		เคืรื้�องนุ่งห่ม		ผู้ลิิตภััณฑ์์ 

ดิินเผู้า	 เคืรื้�องแก�ว	 แลิะผู้ลิิตภััณฑ์์สิ�งพิิมพิ์ต่างๆ	 เป็นต�น 

โดิยผู่้านการ้คิืดิวิเคืร้าะห์	ศึึกษาวิจััย	ทดิลิอง	ร้วมทั�งการ้พัิฒนา 

ผู้ลิิตภััณฑ์์นั�นๆ	 ให�มีคุืณภัาพิแลิะตอบโจัทย์การ้ใช่�งานไดิ� 

มากขึ�น

นัักออกแบบผลิิตภััณฑ์์อุตสาหกรรมคืือใคืร?

Product Designer

หนั้าท่ี่�คืวามรับผิดชอบ

ออกแบบผู้ลิิตภััณฑ์์โดิยอาศัึยคือมพิิวเตอร้์กร้าฟิกช่่วย 

ในการ้ออกแบบ	 เพืิ�อช่่วยให�ล้ิกคื�าเห็นภัาพิผู้ลิิตภััณฑ์์เสมือน 

ของจัริ้ง	

สร้�างแบบจัำาลิองแลิะทดิลิองทำาผู้ลิิตภััณฑ์์ต�นแบบ	ดิ�วยการ้ 

ผู้สมผู้สานวัสดุิต่างๆ	โดิยคืำานึงถึึงปร้ะโยช่น์ใช่�สอย

เขียนเทคืนิคืวิธีีการ้ปร้ะกอบแบบของผู้ลิิตภััณฑ์์นั�นๆ	พิร้�อมทั�ง 

ขั�นตอนในการ้ผู้ลิิต

ปร้ะเมินต�นทุนค่ืาใช่�จ่ัาย	เพืิ�อให�มีร้าคืาย่อมเยาสำาหรั้บผู้้�ซืื้�อ 

ที่ำางานัท่ี่�ไหนัได้บ้าง?

	 นักออกแบบผู้ลิิตภััณฑ์์อุตสาหกร้ร้มที�ทำางานในองค์ืกร้ 

จัะไดิ�รั้บค่ืาจั�างเป็นเงินเดืิอน	 ซึื้�งขึ�นอย้กั่บผู้ลิงานการ้ออกแบบ	แลิะอาจั 

ต�องทำางานล่ิวงเวลิาในวันเสาร์้	 อาทิตย์	 หรื้อวันหยดุิบ�าง	 นอกจัาก 

จัะทำางานในบริ้ษัทแลิ�ว	 ยังสามาร้ถึใช่�วิช่าคืวามร้้�ในการ้รั้บงาน 

อิสร้ะ	(ฟรี้แลินซ์ื้)	หรื้อเปิดิกิจัการ้เป็นของตัวเอง	เพืิ�อรั้บออกแบบ 

ผู้ลิิตภััณฑ์์ที�แปลิกใหม่	ให�ตร้งกับเป้าหมายของล้ิกคื�า	

 

	 อาชี่พินี�สามาร้ถึสร้�างร้ายไดิ�เพิร้าะเป็นที�ต�องการ้ของตลิาดิ	

ผู้้�ปร้ะกอบอาชี่พินี�จึังคืวร้คิืดิสร้�างสร้ร้ค์ืสิ�งใหม่ๆ		พัิฒนาฝีีมืออย้เ่สมอ	

แลิะมีคืวามรั้บผิู้ดิช่อบ	 เพิร้าะปัจัจุับันผู้ลิิตภััณฑ์์ต่างๆ	 มีให�ผู้้�บริ้โภัคื 

เลืิอกซืื้�อมากมาย	การ้แข่งขันจึังส้งขึ�น		ผู้ลิิตภััณฑ์์หรื้อสินคื�าช่นิดิใดิ 

ที�ไดิ�รั้บการ้ออกแบบมาอย่างดีิจึังจัะสามาร้ถึตอบโจัทย์คืวามต�องการ้ 

ของล้ิกคื�าแลิะส่งเสริ้มยอดิขายส้งขึ�นไดิ�



  

27

ทัักษะท่ั�ควรม่ี

ท่ัมีการตลาด ถืือเป็็นคนกำำ�หนดโจทย์์ว่่�ตล�ดต้องกำ�รผลิตภััณฑ์์ 

อะไร ต้องมีีกำ�รพููดคุย์และต่อรองง�นอย์ูเ่สมีอ 

ฝ่่ายผู้้�บริหารหรือฝ่่ายวางแผู้น ซ่ึ่�งโดย์ส่ว่นใหญ่่จะเป็็นผู้อนุมัีติ 

ตัดสินใจ ซ่ึ่�งนักำออกำแบบต้องคอย์นำ�เสนอง�นในทุกำๆ ขัั้�นตอน 
 

ช่่างหรือฝ่่ายโรงงาน นักำออกำแบบต้องทำ�แบบเพืู�อให้ช่่�งผลิต 

และต้องมีีกำ�รนำ�เสนอ โน้มีน้�ว่เพืู�อให้ช่่�งเข้ั้�ใจและผลิตง�น 

ได้อย์่�งถูืกำต้องสมีบูรณ์ 

ทัักษะด�านศิิลปะและองค์ประกอบศิิลป์  กำ�รจัด 

องค์ป็ระกำอบ สี และสุนทรีย์ศ�สตร์ คว่�มีสว่ย์ง�มี

ทัักษะการสืื่�อสื่าร รว่มีทั�งกำ�รนำ�เสนอผลง�นที�ต้อง 

เรีย์บเรีย์งให้ดี เขั้้�ใจง่�ย์และสื�อถื่งรูป็แบบง�น 

ที�เร�คิดมี�ได้เป็็นอย์่�งดี รว่มีทั�งต้องรู้จักำโน้มีน้�ว่ 

แสดงเหตุผล และจุดยื์นในสิ�งที�เร�นำ�เสนออย์่�ง 

เหมี�ะสมี

ทัักษะการนำาเสื่นองาน ซ่ึ่�งต้องทำ�ให้ลูกำค้�เข้ั้�ใจได้ง่�ย์ 

เห็นภั�พูตรงกัำบที�ผู้ออกำแบบต้องกำ�รนำ�เสนอ และแสดง 

ให้เห็นถ่ืงคว่�มีคิดสร้�งสรรค์ 

ผู้้�ทั่�ต�องทัำางานด�วย

ที�มี�

https://www.mycareer-th.com/res_job_detail.php?id=78

https://www.trueplookpanya.com/explorer/

occupation-step3/44

จบกำ�รศ่กำษ�ในคณะศิลป็กำรรมีหรือสถื�ป็ัตย์กำรรมี ส�ขั้� 

ตกำแต่งภั�ย์ในหรือส�ขั้�นิเทศศิลป์็ 

มีีคว่�มีส�มี�รถืในกำ�รว่�ดภั�พูหรือใช่้คอมีพูิว่เตอร์ในกำ�ร 

ออกำแบบ

มีีคว่�มีรู้เรื�องจิตวิ่ทย์�อุตส�หกำรรมี

สนใจคว่�มีเคลื�อนไหว่ในกำ�รออกำแบบและมีีคว่�มีคิดริเริ�มี 

สร้�งสรรค์ เพืู�อผลิตสิ�งใหม่ีๆ ให้ว่งกำ�รอุตส�หกำรรมี 

คุณสื่มีบัติของนักออกแบบผู้ลิตภััณฑ์์อุตสื่าหกรรมี

ทัักษะการจััดการเวลา กำ�รว่�งแผนกำ�รทำ�ง�น 

ภั�ย์ใต้เงื�อนไขั้ขั้องเว่ล�เป็็นพืู�นฐ�นสำ�คัญ่ โดย์ 

นักำออกำแบบผลิตภััณฑ์์ต้องว่�งแผนหล�ย์ส่ว่น  

ทั�งส่ว่นกำ�รสำ�รว่จตล�ด กำ�รออกำแบบ กำ�รผลิต และ 

ทดลองว่�งในตล�ดจริง 

ทัักษะพืื้�นฐานทัางวิศิวกรรมี เพืู�อให้ส�มี�รถืคำ�นว่ณ 

โครงสร้�งได้ด้ว่ย์ตัว่เอง  โดย์เฉพู�ะส�ย์ง�นที�ออกำแบบ 

เฟอร์นิเจอร์หรือกำลุ่มีสินค้�ที�ต้องคำ�น่งถื่งคว่�มี 

ป็ลอดภััย์ขั้องผู้บริโภัค

ทัักษะพืื้�นฐานด�านงานช่่าง เช่่น ง�นไม้ี ง�นเหล็กำ 

ง�นเรซิึ่น หรือง�นปู็น คว่รมีีคว่�มีรู้เรื�องข้ั้อจำ�กัำด 

ขั้องวั่สดุแต่ละช่นิดว่่�คืออะไร เข้ั้�ใจวิ่ธีีและขัั้�นตอน 

กำ�รผลิตขั้องโรงง�นว่่�เป็็นอย์่�งไร  

ทัักษะการวิเคราะห์ และเข�าใจัข�อมี้ลผู้้�บริโภัค  

นักำออกำแบบแม้ีจะมีีพืู�นฐ�นท�งศิลป็ะ แต่ต้องส�มี�รถื 

นำ�มี�ใช้่เพืู�อตอบสนองคว่�มีต้องกำ�รขั้องผู้คน ดังนั�น 

กำ�รเข้ั้�ใจสังคมี เทรนด์คว่�มีต้องกำ�รขั้องผู้บริโภัค 

ที�มัีกำเป็ลี�ย์นไป็เสมีอ จะทำ�ให้ออกำแบบง�นได้ตรง 

กำลุ่มีเป้็�หมี�ย์มี�กำย์ิ�งขั้่�น 

1.

2.

3.
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ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญด้�านโลจิิสติิกส์    

	 คืือผู้้�ท่ี่�ที่ำ�หน้��ท่ี่�ให�คืำ�ปรึึกษ�	แน้ะน้ำ�	และวิิเคืรึ�ะห ์

เก่�ยวิกับธุุรึกิจด้��น้โลจิสติิกส์	(ก�รึขน้ส่ง)	ทัี่�งหมด้	ไม่ว่ิ�จะเป็น้ใน้ด้��น้ 

ก�รึขน้ส่ง	ก�รึผู้ลิติ	ก�รึจัด้ก�รึคืลังสิน้คื��	และอื�น้ๆ	ท่ี่�เป็น้ปรึะโยชน์้ 

ติ่อธุุรึกิจ					โด้ยม่จุด้มุ่งหม�ยหลักเพืื่�อให�ล้กคื��เกิด้คืวิ�มพื่ึงพื่อใจ 

ม�กท่ี่�สุด้	 และเพืื่�อช่วิยให�ผู้้�ปรึะกอบก�รึได้�บริึห�รึจัด้ก�รึงบ 

ปรึะม�ณได้�อย่�งลงตัิวิม�กยิ�งขึ�น้	

วิิเคราะห์์โลจิิสติิกส์ในด้้านต่ิางๆ ดั้งน้�

งานคลังสินค้า		ก�รึใช�พืื่�น้ท่ี่�สำ�หรัึบจัด้เก็บสิน้คื��	 

ก�รึจัด้ก�รึด้��น้สต๊ิอกสิน้คื��	

งานขนส่งสินค้า	ทัี่�งใน้เรืึ�องของวิิธุ่ก�รึจัด้ส่ง		ผู้้�ให� 

บริึก�รึขน้ส่ง		และปัญห�อื�น้ๆ	ท่ี่�อ�จเกิด้ขึ�น้

สนับสนุนการทำำางานทุำกด้้าน	รึวิมทัี่�งก�รึพัื่ฒน้�ก�รึผู้ลิติ

ศึึกษา  วิิเคราะห์์  วิิจัิย  และวิางแผน เพืื่�อส่งเสริึมและพัื่ฒน้� 

รึะบบก�รึขน้ส่ง

ศึึกษา วิิเคราะห์์ ใน้ด้��น้วิิธุ่ก�รึลด้ติ�น้ทุี่น้ใน้ก�รึขน้ส่ง 

แก่สถ�น้ปรึะกอบก�รึท่ี่�ว่ิ�จ��งหรืึอหน่้วิยง�น้ท่ี่�เก่�ยวิข�อง

ให้์คำาปรึกษาแนะนำา	 ใน้เรืึ�องปรึะสิที่ธิุภ�พื่ก�รึจัด้ก�รึ 

ด้��น้ก�รึขน้ส่ง

Logistics Analyst/Logistics Specialist

ผ้้เช้ี่�ยวิชี่าญด้้านโลจิิสติิกส์คือใคร?

ห์น้าท้ำ�และควิามรับผิด้ชี่อบ

โอกาสและควิามก้าวิห์น้าทำางอาช้ี่พ

	 ผู้้�เช่�ยวิช�ญด้��น้โลจิสติิกส์	 ส�ม�รึถปรึะกอบอ�ช่พื่ 

เป็น้พื่นั้กง�น้ใน้องคื์กรึรึะหวิ่�งปรึะเที่ศ	 เจ��ของธุุรึกิจส่วิน้ตัิวิ	 

นั้กวิิจัย	นั้กวิิช�ก�รึด้��น้ก�รึขน้ส่งก�รึคื��ใน้สถ�บัน้ต่ิ�งๆ	อ�จ�รึย์ใน้ 

มห�วิิที่ย�ลัย	น้อกจ�กน่้�	นั้กวิิเคืรึ�ะห์รึะบบโลจิสติิกส์ส�ม�รึถ 

เปล่�ยน้แปลงติำ�แหน้่งหน้��ท่ี่�และหน้่วิยง�น้ท่ี่�ติน้ปฏิิบัติิได้�เสมอ	 

อ�จจะเป็น้นั้กวิิเคืรึ�ะห์รึะบบ	นั้กวิิจัยและนั้กวิ�งแผู้น้ที่�งรึะบบ 

โลจิสติิกส์

	 ปัจจุบัน้คืวิ�มติ�องก�รึบุคืล�กรึสำ�หรัึบรึะบบง�น้โลจสิติิกส์ 

ม่แน้วิโน้�มคืวิ�มติ�องก�รึกำ�ลังคืน้เพิื่�มขึ�น้		เพืื่�อรึองรัึบก�รึขย�ยตัิวิ 

ของติล�ด้ภ�ยใน้ปรึะเที่ศ	และติล�ด้ก�รึคื��รึะหว่ิ�งปรึะเที่ศ	และ 

ใน้ขณะเด่้ยวิกัน้	ก�รึด้ำ�เนิ้น้ธุุรึกิจของสถ�น้ปรึะกอบก�รึต่ิ�งๆ	ติ�องม่ 

ก�รึแข่งขัน้ม�กขึ�น้	 ดั้งนั้�น้	 แต่ิละสถ�น้ปรึะกอบก�รึจึงติ�องแสวิงห� 

วิิธุ่หรืึอกลยทุี่ธ์ุใหม่ๆ	เพืื่�อเพิื่�มปรึะสิที่ธิุภ�พื่ก�รึบริึห�รึง�น้	

	 นั้กวิิเคืรึ�ะห์โลจิสติิกส์จึงเป็น้อ�ช่พื่หนึ้�งท่ี่�ม่คืวิ�มสำ�คัืญ 

ใน้ก�รึวิิเคืรึ�ะห์	 สนั้บสนุ้น้ก�รึวิ�งแผู้น้	 และก�รึคืวิบคุืมรึะบบก�รึ 

ที่ำ�ง�น้ต่ิ�งๆของสถ�น้ปรึะกอบก�รึทัี่�งใน้ด้��น้ก�รึบริึห�รึคืลังสิน้คื�� 

และก�รึจัด้ส่งสิน้คื��ให�เป็น้ไปอย่�งม่ปรึะสิที่ธิุภ�พื่	อ�ช่พื่น่้� 

จึงเป็น้อ�ช่พื่ท่ี่�ม่คืวิ�มสำ�คัืญและม่แน้วิโน้�มคืวิ�มติ�องก�รึส้งยิ�งขึ�น้ 

ใน้อน้�คืติ
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คณะ สาขาวิิชา และมหาวิิทยาลัยท่�เปิิดสอน

คณะวิิทยาการจััดการสาขาวิิชาการจััดการโลจิัสติิกส์  

มหาวิิทยาลัยเกษติรศาสติร์

คณะวิิศวิกรรมศาสติร์ สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโลจิัสติิกส์  

มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยพีระจัอมเกล้าพระนครเหนือ 

คณะโลจิัสติิกส์ 

มหาวิิทยาลัยบููรพา

สำานักวิิชาการจััดการ สาขาวิิชาการจััดการโลจิัสติิกส์และซััพพลายเชน 

มหาวิิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวิง 

คณะวิิทยาการจััดการ บูริหารธุุรกิจั สาขาวิิชาการจััดการโลจิัสติิกส์ 

มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรียนจับูในระดับูปริญญาติรี สาขาโลจิัสติิกส์  การจััดการ 

การบูริหารธุุรกิจั  

มีควิามรู้เกี�ยวิกับูระบูบูการจััดเก็บู  การจััดส่ง

มีควิามรู้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับูการบูริหารจััดการคลังสินค้า 

มีควิามสามารถด้านการวิางแผนและการตัิดสินใจั

มีทักษะในการวิิเคราะห์และแก้ปัญหา

มีทักษะในการเจัรจัาต่ิอรอง

ควิามรู้และทักษะจำาเป็ินของผู้ปิระกอบอาช่พน้่

ที�มา
https://www.admissionpremium.com/logis/news/3571

 https://bit.ly/3doShYo
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คนนี้ใช่เลย  

วันนี้ยังไม่มีเหมือนคนอื่น
ก็ไม่ได้หมายความว่า

จะไม่มีตลอดไป
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           วััยเด็็กชีีวัิตเป็็นอย่างไร?  
พ่ี่�เป็็นเด็็กในอำำ�เภอำเล็็กๆ ขอำงสุุพี่รรณบุุร่ เกิด็ในครอำบุครัวท่ี่�ล็ำ�บุ�ก เร่ยนชัั้�นป็ระถมท่ี่�โรงเร่ยนวัด็ใกล็้บุ้�น แล็ะสุอำบุเข้�ม�เร่ยนต่่อำ 

 มัธยมท่ี่�โรงเร่ยนป็ระจำำ�อำำ�เภอำ จำำ�ได็้ว ่�ต่อำนเด็็กๆ เร�ไม่สุวยเหมือำนคนอืำ�น เพี่ร�ะเร�เป็็นเด็็กตั่วเล็็กๆ ผอำมๆ พี่่อำกับุแม่ก็จำะ
บุอำกต่ล็อำด็ว่�ถึงหนูจำะไม่สุวยเหมือำนคนอืำ�นแต่่หนูน่�รักท่ี่�สุุด็สุำ�หรับุพี่่อำแม่ พี่่อำแม่จำะชั้วนให้พ่ี่�มอำงตั่วเอำงในด็้�นท่ี่�ด่็ มอำงให้เห็น

ศัักยภ�พี่คว�มสุ�ม�รถท่ี่�เร�ม่ เราหน้้าตาไม่่สวยแต่เราเรียน้เก่่งน้ะ ป็ระโยคท่ี่�พ่ี่อำกับุแม่จำะพูี่ด็บุ่อำย ครอำบุครัวเร�ล็ำ�บุ�ก เล็ยที่ำ�ให้พ่ี่�จำำ�ม�ต่ล็อำด็ว่� 
ส่�งเดีียวทีี่�จะที่ำาให้ครอบครัวเราสบายขึ้้�น้คือ “ก่ารศึ้ก่ษา” ความ่ร้้เที่่าน้ั�น้ทีี่�จะพาให้เราออก่ม่าจาก่ชีีว่ตทีี่�ม่ัน้ลำำาบาก่ไดี้ พ่ี่�เล็ยตั่�งใจำเร่ยน 

อะไรทำำาให้้เราป็ระสบควัามสำาเร็จ?  
ต่อำนเด็็กๆ พ่ี่�ไม่ชั้อำบุช่ั้วิต่ท่ี่�เป็็นอำยู่ ไม่ชั้อำบุคว�มขัด็สุน ไม่ชั้อำบุคว�มเหนื�อำยย�ก อำอำกไป็ชั้่วยพี่่อำแม่ที่ำ�ง�นในไร่มันเหนื�อำยม�กๆ เร�อำย�กม่ 
สิุ�งนั�นสิุ�งน่�เหมือำนคนอืำ�นเข� ไป็เร่ยนก็ใสุ่รอำงเที่้�แต่ะ เพี่ร�ะไม่ม่รอำงเที่้�นักเร่ยน จำนใกล็้ถึงวันท่ี่�ต่้อำงไป็แข่งคัด็ล็�ยมือำท่ี่�อำำ�เภอำ ต่้อำงแต่่งตั่ว 
เร่ยบุร้อำย กลั็บุบุ้�นก็ไม่รู้จำะบุอำกพี่่อำกับุแม่ว่�อำย่�งไร ว่�เร�ต่้อำงใสุ่รอำงเที่้�นักเร่ยน ชุั้ด็นักเร่ยนก็เป็็นขอำงเก่�ขอำงคนอืำ�น เก่�หน่อำยก็ไม่เป็็นไร 
เพี่ร�ะอำย่�งไรมันก็ใสุ่ได็้ พ่ี่�เชืั้�อำว่�น้อำงๆ ม่คว�มฝััน ทุี่กคนอำย�กได็้อำย�กม่ แต่่ถ้�วันน่�เร�ยังไม่พี่ร้อำมท่ี่�จำะม่ได็้ก็อำย่�ไป็เสุ่ยเวล็�ที่้อำใจำ ไม่่ว่า 
เราจะชีอบชีีว่ตทีี่�เราเป็็น้อย่้หรือไม่่ เราก็่หนี้มั่น้ไม่่ได้ี ส่�งทีี่�เราที่ำาได้ีคือเปิ็ดีใจยอม่รับว่าวัน้นี้�เรายังไม่่พร้อม่ ม่องใน้ส่�งทีี่�เรามี่อย่้ เราไม่่มี่ส่�งนั้�น้ 
แต่เรามี่ส่�งนี้�น้ะ คุณค่าใน้ตัวเราอย่้ตรงไหน้ แล้ำวเราจะมี่แรงฮ้ึดีต่อส้้...วัน้นี้�ยังไม่่มี่เหมื่อน้คน้อื�น้ ก็่ไม่่ได้ีหม่ายความ่ว่าจะไม่่มี่ตลำอดีไป็

ร้้สึกอย่างไรกับการเป็็นพยาบาลจิตเวัชี?
ม่คว�มสุุขม�กค่ะ ต่อำนเร่ยนพี่ย�บุ�ล็ชัั้�นป็ี 3 พ่ี่�ม่โอำก�สุม�ฝัึกง�นจิำต่เวชั้ท่ี่�สุถ�บัุนจิำต่เวชั้ศั�สุต่ร์สุมเด็็จำเจำ้�พี่ระย� รู้สุึกป็๊�งเล็ย     หลั็งจำ�กเร่ยนจำบุ 
จำึงม�บุรรจุำที่ำ�ง�นท่ี่�สุถ�บัุนฯ แล็้วขอำทุี่นเร่ยนพี่ย�บุ�ล็จิำต่เวชั้จำนได็้วุฒิิป็ริญญ�โที่ คว�มตั่�งใจำต่่อำไป็คือำอำย�กเร่ยนต่่อำให้จำบุป็ริญญ�เอำก 
เพี่ร�ะเร�อำย�กที่ำ�ง�นด็้�นวิชั้�ก�ร สุำ�หรับุพ่ี่�นะคะ ก�รที่ำ�ง�นจิำต่เวชั้มันเที่่ม�ก เพี่ร�ะเร�เป็็นพี่ย�บุ�ล็ท่ี่�ไม่ต่้อำงม่เข็มฉ่ีด็ย� ไม่ต่้อำงม่ 
อุำป็กรณ์ที่ำ�แผล็ เร�ม่แค่ตั่วเร�กับุคว�มพี่ร้อำมขอำงจิำต่ใจำท่ี่�อำย�กจำะชั้่วยให้คนต่รงหน้�หลุ็ด็จำ�กคว�มทุี่กข์ แค่น่�เร�ก็ที่ำ�ง�นได็้แล็้ว พี่ย�บุ�ล็ 
แต่่ล็ะแผนกจำะม่คว�มชั้ำ�น�ญท่ี่�แต่กต่่�งกัน สุ่วนพี่ย�บุ�ล็จิำต่เวชั้ ต่้อำงม่คว�มอำด็ที่นอำย่�งม�ก แล็ะต่้อำงพี่ร้อำมท่ี่�จำะเข้�ใจำทัี่�งคนไข้แล็ะญ�ติ่ 
ต่้อำงต่ระหนักรู้เที่่�ทัี่นอำ�รณ์ขอำงตั่วเอำงต่ล็อำด็เวล็� เพี่ร�ะเร�กำ�ลั็งที่ำ�ง�นกับุคนท่ี่�กำ�ลั็งม่ป็ัญห�สุุขภ�พี่จิำต่ใจำ

อยากจะบอกอะไรกับน้องๆ นักเรียนทุำนบ้าง?  
เชืั้�อำว่�เร�ทุี่กคนล็้วนม่คว�มไม่พี่ร้อำม ไม่สุมบูุรณ์แบุบุในแต่่ล็ะด็้�นต่่�งกัน เร�อำ�จำจำะม่คว�มเป็ร�ะบุ�ง ม่นำ��ต่� คว�มเจ็ำบุป็วด็ บุ�ด็แผล็ 
รู้สุึกไม่ม่ใครคอำยสุนับุสุนุน โด็ด็เด่็�ยวอำ้�งว้�ง แต่่เร�ทุี่กคนม่สิุ�งหนึ�งท่ี่�ไม่ต่่�งกัน คือำเร�ยังม่ร่�งก�ยให้เร�ได็้อำ�ศััยที่ำ�สิุ�งต่่�งๆ ไม่ม่ใครเข้�ใจำเร� 
แต่่เร�ยังม่ตั่วเอำงท่ี่�เป็็นเพืี่�อำนเร�เสุมอำ มอำงให้เห็นสิุ�งด่็ๆ ท่ี่�เร�ม่ แล็้วมอำงต่่อำไป็ข้�งหน้�ว่�จำะที่ำ�อำย่�งไรให้ช่ั้วิต่ด่็ขึ�น ขอำให้รักแล็ะดู็แล็ร่�งก�ย 
แล็ะจิำต่ใจำตั่วเอำงให้ด่็ ตั่�งใจำเร่ยน ที่ำ�หน้�ท่ี่�นักเร่ยนให้เต็่มท่ี่� เร่ยนย�กเร�ก็ต่้อำงพี่ย�ย�ม  เร่ยนเหนื�อำยเร�ก็ต่้อำงอำด็ที่น เพี่ร�ะเร�กำ�ลั็งที่ำ� 
เพืี่�อำตั่วเร�เอำงไม่ใช่ั้เพืี่�อำคนอืำ�น ก่ารศ้ึก่ษาคือก่ารที่ำาเพื�อตัวเอง ก่ารศ้ึก่ษาเท่ี่านั้�น้ทีี่�จะช่ีวยให้คน้ทุี่ก่คน้หลุำดีออก่จาก่ความ่ลำำาบาก่ทีี่�เราไม่่อยาก่เจออีก่ 
เป็็นกำ�ลั็งใจำให้น้อำงทุี่กคนนะคะ   

ยุวพัี่ฒิน์สุ�รฉีบัุบุน่�ม่โอำก�สุได็้พูี่ด็คุยกับุ พี่ย�บุ�ล็จิำต่เวชั้ สุถ�บัุนจิำต่เวชั้ศั�สุต่ร์สุมเด็็จำเจำ้�พี่ระย� 
พี�นุ้่น้ วฤดีา อธิ่คณาพร รุ่นพ่ี่�อำด่็ต่นักเร่ยนทุี่นยุวพัี่ฒิน์ ป็ี 2545 รุ่นพ่ี่�อ่ำกหนึ�งคนท่ี่�ช่ั้วิต่วัยเด็็กไม่ได็้เพ่ี่ยบุพี่ร้อำม  

แต่่เพี่ร�ะพี�นุ่้น้ร้้ว่าข้ึ้อดีีขึ้องตัวเองคืออะไร คุณค่าขึ้องตัวเองอย่้ตรงไหน้ ชีีว่ตวัน้นี้�จ้งมี่แค่คำาว่า เคยลำำาบาก่  

สุอำบุได็้ท่ี่�หนึ�งทุี่กป็ี ก�รสุอำบุได็้ท่ี่�เที่่�ไหร่ไม่ได็้หม�ยคว�มว่�เร�เก่งกว่�ใคร แต่่มันเป็็นร�งวัล็ท่ี่�เร�ได็้รับุจำ�กคว�มเพ่ี่ยรพี่ย�ย�มนะ  
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ตามรอยวัยรุ่น

พี่โบว์- พรเพ็ญ เธียรไพศาล

	 พ่ี่�โบว์์	-	พี่รเพ็ี่ญ	เธ่ียรไพี่ศาล	 ผู้้�มีีความีหลงใหลในการทำำางานพััฒนาศัักยภาพัเด็็กและเยาวชน 

เพัราะการทำำาเพ่ั�อผู้้�อ่�นและการมีอบส่ิ่�งดี็ๆ ให�ตััวเอง ทำำาให�พีั�โบว์ร้�สึิ่กถึึงคุณค่าในชีว่ตั พีั�โบว์เป็็นคนสิ่ด็ใสิ่ 

ร่าเร่ง สิ่นุกสิ่นาน และเต็ัมีไป็ด็�วยพัลัง แต่ัทำราบไหมีคะ ว่าตัอนเด็็กๆ พีั�โบว์เป็็นเด็็กผู้้�หญ่ิงขีี้�อายและไม่ีมีี

ความีมัี�นใจในตััวเองเลย   

อยากเห็นคุณค่า
ในตนเอง 

ต้องเริ่มต้นที่อะไร?



	 สมััยเรีียน	มั.1	–	มั.2	 พีี่�โบว์์มัักจะถููกล้้อเร่ี�องรูีปรี่าง	หน้าตา		

ส่�งทีี่�พีี่�โบว์์ที่ำา	ค่ือเก็บคืว์ามัโกรีธไว์้ในใจ		จนกรีะทัี่�งพีี่�โบว์์ค่ืดว์่าอยากจะมีั 

พ่ี่�นทีี่�ทีี่�คืนยอมัรัีบเรีาบ้าง	 จึงได้ล้องคื้นหาตัว์เอง	 พี่าตัว์เองไปล้องที่ำา 

ก่จกรีรีมัหร่ีองานอาสาสมััคืรี		ล้องแต่งตัว์ตามัสไตล้์ทีี่�ชอบ		ได้ออกจาก 

กรีอบชีว่์ตมัากขึ้ึ�น	 ขึ้ณะเดียว์กัน	 เวลาท่ี่�ม่ีคนมีาพููดล้อ พู่�โบว์จะพููด 

กัับเขาว่า “เรารู้สึึกัไม่ีด่เลยนะและไม่ีอยากัให้้เธอพููดกัับเราแบบน่�” 

 “ถ้้าโกัรธก็ัคือโกัรธ  ไม่ีโอเคก็ัคือไม่ีโอเค  แต่่ขอให้้รู้ตั่ว  รู้เท่ี่าทัี่น 

ตั่วเอง และรู้ว่าทุี่กักัารกัระที่ำาของเรา มัีนส่ึงผลต่่อกัันเสึมีอ  ไม่ีควรห้้ามี 

ความีโกัรธ ห้รือกัดความีรู้สึึกันั�น แต่่จงเร่ยนรู้กัับมีันว่าเรารู้สึึกัแบบน่� 

แล้วเราจะไมี่ที่ำาแบบน่�กัับใคร 	อยากให้น้องๆ	ส่�อสารีออกไปให้อีกฝ่่าย 

รูี้ว์่าเรีาค่ืดหร่ีอรูี้สึกอย่างไรี	การีพูี่ดออกไปหนึ�งคืรัี�ง	มัันอาจจะเปลี้�ยนเขึ้า 

ได้เหม่ัอนกัน	 เพี่รีาะเขึ้าเองอาจจะไมั่เคืยรูี้ตัว์มัาก่อน	 ว์่าส่�งทีีี่�เขึ้าที่ำา 

กรีะที่บคืว์ามัรูี้สึกขึ้องคืนอีกคืน”		

   อยากัเห้็นคุณค่าในต่นเอง เร่�มีอย่างไร?

ต้องมีัวั์นทีี่�ได้คุืยกับตัว์เองบ้าง		ได้ที่บที่ว์นว์่าวั์นนี�มีัส่�งดีๆ	อะไรีดีบ้างนะ	

มีัอะไรีที่ำาให้เรีารู้ีสึกดี	 มีัคืว์ามุัขึ้	 อะไรีที่ำาแล้้ว์รู้ีสึกทุี่กข์ึ้จังเล้ย	 หร่ีอมีัอะไรี 

ทีี่�อยากจะปรัีบให้ดีขึ้ึ�น		การีคุืยแล้ะฟัังตัว์เองอย่างตั�งใจ	เป็นปรีะตูไปสู่

การีเห็นคุืณคื่าในตนเองคื่ะ		

  จะคุยกัับต่ัวเองได้อย่างไร?

คุืยกับตัว์เอง	ถูามัเองตอบเองนี�ล้่ะคื่ะ	

ล้องเขีึ้ยนหร่ีอว์าดเป็นรูีปออกมัา		(Free	writing)		เป็นการีสรี้าง 

พ่ี่�นทีี่�ส่ว์นตัว์ให้ได้รีะบายคืว์ามัรูี้สึก	คืว์ามัค่ืด	อารีมัณ์	คืว์ามัค่ืด 

สร้ีางสรีรีค์ื	 แล้ะปล้ดปล่้อยอย่างมีัอ่สรีะบนกรีะดาษ	 โดยไม่ัต้องมีั 

อะไรีมัาปิดกั�น	แล้ะไม่ัต้องหาคืนมัาอ่าน	ให้ตัว์เรีาเป็นคืนอ่านเอง

อัดเสียงตัว์เอง	ว์่าช่ว์งนี�เรีาเป็นอย่างไรีบ้าง	วั์นรุี่งขึ้ึ�น	หร่ีออาท่ี่ตย์ 

ถัูดไปล้องกลั้บมัาฟัังดู		

แที่นอารีมัณ์คืว์ามัรูี้สึกเรีาด้ว์ยเพี่ล้ง	เช่น	เพี่ล้งทีี่�เรีาฟัังหร่ีอรี้อง

ส่�ออารีมัณ์คืว์ามัรูี้สึกอย่างไรีบ้าง	

 ส่�งเหล้่านี�	ค่ือ	การีสะที่้อนค่ืด	(Reflection)		พี่อรูี้เที่่าทัี่นตัว์เอง 

เรีาอาจจะค้ืนพี่บอะไรีใหม่ัๆ	ในตัว์มัากขึึ้�นแล้ะนำาไปสู่การีพี่บคุืณค่ืาในตนเอง 

แบบทีี่�ไมั่เคืยรูี้ตัว์มัาก่อน		
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แล้วสำ�หรับน้องๆ ล่ะคะ คุยกับตัวเองผ่�นวิธีไหน 

ลองถ�มตัวเองดูกันหรือยังว่� 

“วันนี้ 
อะไรทำ�ให้ฉันมีคว�มสุข”  
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	 ชวนน้องๆ	มาเล่่นเกมค้้นหาค้ำาศััพท์์ภาษาอังกฤษค้วามหมายดีีๆ	ที์�ซ่่อนอย่่ในตารางนี�ค้่ะ	ทุ์กค้ำามีค้วามหมายถึึงการ 

เห็นคุ้ณค่้าในตัวเรา	 เพราะพี�เช่�อว่าส่ิ่�งเหล่่านี�มีอย่่ในตัวของน้องทุ์กค้น	 ล่องหาด่ีส่ิ่ค้ะว่าแต่ล่ะค้ำาอย่่ตรงไหนบ้้าง	 ล่องหาค้วามหมาย 

ของค้ำาศััพท์์แต่ล่ะค้ำา	เต่มล่งในช่องว่างด้ีานล่่างตารางด้ีวยนะค้ะ	ส่ิ่งค้ำาตอบ้มาที์�	ม่ล่น่ธ่ิยุวพัฒน์	เล่ขที์�	1		ซ่.พรีเมียร์	2			ถึ.ศัรีนค้ร่นท์ร์ 

	แขวงหนองบ้อน			เขตประเวศั		กท์ม.10250	หร่อท์าง			inbox		ถึ่ายร่ปสิ่่งมาท์างแชท์	facebook.com/yuvabadhana		เพ่�อลุ่้นรับ้ 

ของรางวัล่กันนะค้ะ	

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

BRAVE		 	 หมายถึง	 …………………
CARING	 	 หมายถึง	 …………………
CREATIVE	 	 หมายถึง	 …………………
CONFIDENT			 หมายถึง	 …………………
GENEROUS	 	 หมายถึง	 …………………
 

HAPPY	 	 หมายถึง	 …………………
MOTIVATED	 	 หมายถึง	 …………………
PROUD	 	 หมายถึง	 …………………
RESPONSIBLE	 หมายถึง	 …………………
OPTIMISTIC	 	 หมายถึง	 …………………



 พี่บุ๋มท้าลอง 

	 เล่่นเกมรัับของรัางวััล่กันนะ	 ใครัยัังไม่ได้้อ่านคอลั่มน์	 เร่ั�องจากปก	 รีับกลั่บไปอ่านเล่ยัค่ะ....	 	 พีี่�อยัากชวันน้องมาบอกเล่่าถึึงส่ิ่�งดี้ๆ	 ของตััวัเรัา	

ส่ิ่�งทีี่�เป็นควัามภาคภูม่ใจ	 แล่ะส่ิ่�งดี้ๆ	 ทีี่�คนอ่�นมักจะช่�นชมเรัา	 แล้่วัเขียันส่ิ่�งเหล่่านั�นล่งในกรัอบสีิ่�เหลี่�ยัมค่ะ	 พ่ี่�เช่�อว่ัาทุี่กคนจะมีส่ิ่�งดี้ๆ	 ให้เขียันเยัอะเล่ยั		

อย่ัาล่่มส่ิ่งคำาตัอบ	แบ่งปันให้พีี่�ๆ 	ได้้อ่าน	เพ่ี่�อลุ้่นรัับของรัางวััล่	ทีี่�มูล่น่ธ่ิยุัวัพัี่ฒน์	เล่ขทีี่�	1	ซ.พี่รีัเมียัร์ั	2	ถึ.ศรีันคร่ันที่ร์ั	แขวังหนองบอน	เขตัปรัะเวัศ	กที่ม.	10250 

หร่ัอที่าง	inbox	ถ่ึายัรูัปส่ิ่งมาที่างแชที่	facebook.com/yuvabadhana	นะคะ
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ชื่่่อ.......................................................นามสกุุล................................................ชื่้�นเรีียน.............................

น้องๆ ที่รี่วมสนุกุในยุวพ้ฒน์สารีฉบ้บที่แล้ว

น้องกฤตั่ยัา	เนี๊ยัะอั๋น

น้องกัญญาวัี	แก้วัสิ่่นชัยั

น้องชล่ล่ัด้ด้า	ปรัะทีุ่มวััน

น้องณัฐชา	โพี่เสิ่่อ

น้องน่สิ่รัีน	พี่ักด้ี

น้องปิ่นอนงค์	บัวัด้ำา

น้องพี่่รัาวัรัรัณ	กุล่วังค์

น้องล่ักสิ่์สิุ่ด้า	ยั่นด้ีชาตั่

น้องศรัุตัา	แซ่หมั�วั

น้องหงษ์ฟ้า	ที่รัพี่่ษ

น้องอภ่วััฒน์	มาล่ีศรัีไสิ่วั

น้องอรัพี่รั	บุพี่ศ่รั่

น้องอรัยัา	กองแก้วั

น้องอังคณา	วัาหับ

สิ่งที่คนอื่นมักจะชื่นชมฉัน 

สิ่งที่เป็นข้อดีของตัวฉัน

คำ�ถ�มส่งท้�ย :  น้องรู้สึกอย่�งไร เม่ือได้เขียนข้อดีของตัวเอง 
และส่ิงท่ีคนอ่ืนมักจะช่ืนชมเร� 
_____________________________________
_________________________________________
_________________________________________

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

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

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

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

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

............................................................................................................................
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	 “พ่ี่�เล่ี้�ยงอาสา” โทรศััพท์ติิดติามและดูแลน้้องๆ ผ่่าน้ส่ื่�อออน้ไลน์้ 

ใน้เฟซบุ๊๊�กกล่๊มปิิดของนั้กเรียน้ท๊น้ เพ่�อรับุ๊ฟัง ชวน้คิิด ชวน้ค๊ิย  ทั�งใน้เร่�อง 

การเรียน้และชีวิติปิระจำำาวัน้  ปัิจำจ๊ำบัุ๊น้กิจำกรรมนี้�เข้าสู่ื่ร่๊น้ที� 13 แล้ว 

 

	 “Student						Volunteer”อาสื่าร่๊น้เยาวชน้ที�มีอายตั๊ิ�งแต่ิ 17 – 25 ปีิ 

ใช้เวลาช่วงปิิดภาคิเรียน้มาช่วยโทรติิดติามให้้ข้อมูลเร่�องท๊น้การศัึกษา 

พูดค๊ิยและเขียน้ติอบุ๊จำดห้มายนั้กเรียน้ท๊น้

	 “กิิจกิรรม	Pen	Pal	Day” ที�เปิิดรับุ๊สื่มัคิรอาสื่าผู้่ให้้กำาลังใจำ ติอบุ๊ 

จำดห้มายน้้องๆ นั้กเรียน้ท๊น้และเม่�อปีิ 2563  มูลนิ้ธิิได้ริเริ�มโคิรงการ “ชุุมนุุม 

นัุกิเร่ยนุทุุนุยุวพัี่ฒน์ุ” ใน้โรงเรียน้ เพ่�อนั้กเรียน้ท๊น้จำะได้รู้จัำกกัน้และทำากิจำกรรม 

ร่วมกับุ๊เพ่�อน้ๆ พี�ๆ  นั้กเรียน้ท๊น้ใน้โรงเรียน้เดียวกัน้

 ในุด้้านุกิารพี่ัฒนุากิารศึึกิษา มูลนิ้ธิิย๊วพัฒน้์ร่วมเปิ็น้เคิร่อข่าย 

กับุ๊ภาคีิการศึักษา ได้แก่ เลิร์น้ เอ็ดดูเคิชั�น้, เอ็ดดูเทคิ อิน้โน้เวชั�น้, มูลนิ้ธิิทีช 

ฟอร์ไทยแลน้ด์ และอาชีพ ภายใต้ิโคิรงการร้อยพลังการศึักษา ทำางาน้เป็ิน้ทีมร่วม 

กับุ๊โรงเรียน้เคิร่อข่าย โดยม่๊งช่วยเห้ล่อ 3 ด้าน้ห้ลักค่ิอ ด้าน้การเข้าถึึงการศึักษา 

ด้าน้ค๊ิณภาพการศึักษา และด้าน้การพัฒน้าทักษะชีวิติ  และการปิลูกจิำติสื่ำานึ้ก 

ที�ดีใน้เยาวชน้ โดย สถาบัันุพัี่ฒนุาโรงเร่ยนุคุุณธรรม ภายใต้ิมูลนิ้ธิิยว๊พัฒน์้  

ได้ดำาเนิ้น้โคิรงการพัฒน้าโรงเรียน้ค๊ิณธิรรม เพ่�อเสื่ริมสื่ร้างค๊ิณธิรรมจำริยธิรรม 

ใน้โรงเรียน้ผ่่าน้การทำาโคิรงงาน้ค๊ิณธิรรม ที�เด็กๆ ช่วยกัน้คิิดและเรียน้รู้จำาก

การปิฏิิบัุ๊ติิจำริง
 

 สื่ำาห้รับุ๊มูลนิ้ธิิฯแล้ว คิวามพิเศัษระห้ว่างทางค่ิอการได้เห็้น้ชีวิติ 

ของเด็กๆ ที�เปิลี�ยน้แปิลงไปิจำากการได้รับุ๊โอกาสื่ ซึ�งจำะเกิดขึ�น้ไม่ได้เลย 

ถ้ึาไม่ได้รับุ๊คิวามร่วมม่อและการสื่นั้บุ๊สื่น๊้น้จำากท๊กคิน้ใน้สัื่งคิม ขอขอบุ๊ค๊ิณ  

“ค๊ิณโอกาสื่” ท๊กท่าน้ที�ร่วมสื่นั้บุ๊สื่น๊้น้ติลอด 28 ปีิที�ผ่่าน้มา       และมูลนิ้ธิิยว๊พัฒน์้ 

จำะก้าวสู่ื่ปีิที� 29 ด้วยคิวามม่๊งมั�น้ตัิ�งใจำเช่น้เดิมเพ่�อช่วยเห้ล่อและสื่นั้บุ๊สื่น๊้น้ 

เยาวชน้ที�ขาดโอกาสื่ เพราะยงัมีเด็กที�ลำาบุ๊ากอีกจำำาน้วน้มากรอคิอยโอกาสื่ 

ใน้การเริ�มต้ิน้ก้าวเล็กๆ อยู่

 นั้บุ๊จำากปีิ 2535 จำน้ถึึงปีิ 2564 มูลนิ้ธิิยว๊พัฒน์้เดิน้ทางมาสู่ื่ปีิที� 

29 แล้ว โดยการทำางาน้ของมูลนิ้ธิิยงัคิงให้้คิวามสื่ำาคัิญกับุ๊การศึักษาและปิณิธิาน้ 

ที�จำะลดคิวามเห้ล่�อมลำ�าใน้สัื่งคิม โดยให้้การสื่นั้บุ๊สื่น๊้น้และส่ื่งเสื่ริมการศึักษา 

แก่เยาวชน้ไทยที�ขาดโอกาสื่ และใน้วัน้ที� 25 สิื่งห้าคิม พ.ศั. 2536 ได้ 

จำดทะเบีุ๊ยน้จัำดตัิ�งเป็ิน้ “มูลนิ้ธิิยว๊พัฒน์้” องค์ิกรสื่าธิารณก๊ศัล จำากวัน้ที�เริ�มต้ิน้ 

ด้วยนั้กเรียน้ท๊น้ 100 คิน้

 

	 ปััจจุบัันุมูลี้นุิธิยุวพี่ัฒนุ์ม่นุักิเร่ยนุทุุนุทุ่�อยู�ในุคุวามดู้แลี้จำานุวนุ 

8,173	 คุนุ	 (ข้้อมูลี้	ณ	 วันุทุ่�	 27	 สิงหาคุม	 2564)	 แลี้ะจบักิารศึึกิษาชัุ�นุ 

มัธยมศึึกิษา	6	หรือเทุ่ยบัเทุ�ามากิกิว�า	8,000	คุนุ

 

 น้อกจำากการมอบุ๊ท๊น้การศึักษาแล้ว  การปิระคัิบุ๊ปิระคิองให้้เด็กๆ 

ได้อยู่ใน้ระบุ๊บุ๊จำน้จำบุ๊การศัึกษาจำึงมีคิวามสื่ำาคัิญด้วยเช่น้กัน้ มูลนิ้ธิิจำึงเปิิด 

โอกาสื่ให้้คิน้ใน้สัื่งคิมได้เข้ามามีส่ื่วน้ร่วมดูแลเด็กๆ ผ่่าน้การทำางาน้อาสื่าสื่มัคิร 

กับุ๊มูลนิ้ธิิยว๊พัฒน์้ 

“พ่ี่�จันุ-จันุจ่รา	โสะปัระจินุ” อดีตินั้กเรียน้ท๊น้มูลนิ้ธิิยว๊พัฒน์้
ร่๊น้แรก ใน้ลำาดับุ๊ที� 50 จำากจำำาน้วน้ 100 คิน้  เล่าว่า

“สมััยนัั้�นั้พ่ี่�ตัั้�งใจเข่ียนั้ประวััติั้และเร่ยงควัามัมัากจริงๆ จนั้ในั้ท่ี่�สุด 

ก็ได้รับทุี่นั้ ด่ใจมัาก เพี่ราะเหมืัอนั้เป็นั้การจุดประกายให้เรา 

ได้ไปต่ั้อ คือได้เข้ีาเร่ยนั้ในั้โรงเร่ยนั้ระดับอำาเภอ และพ่ี่�ก็ตัั้�งมัั�นั้ 

มัาตั้ลอดว่ัาจะตัั้�งใจเร่ยนั้ เป็นั้คนั้ด่ ช่ีวิัตั้ครอบครัวัจะต้ั้องด่กว่ัาน่ั้� 

เพี่ราะเราจะได้เร่ยนั้หนัั้งสือสูงๆ ซ่ึ่�งมัันั้ก็เป็นั้แบบนัั้�นั้จริงๆ 

ตั้อนั้น่ั้�พ่ี่�ม่ัอาช่ีพี่ท่ี่�มัั�นั้คง ส่งน้ั้องๆ ได้เร่ยนั้หนัั้งสือทุี่กคนั้ ได้ดูแล 

พ่ี่อแม่ัยามัแก่เฒ่่า มัันั้คือสิ�งท่ี่�ตัั้�งใจเอาไว้ั”
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ความสำำาเร็็จโคร็งการ็ “The Big Give” 
ร่็วมให้้โอกาสำน้้อง 254 คน้ 

ได้้เรี็ยน้จบสำายอาชีีพท่ีี่มีงาน้ร็องรั็บ ห้างาน้ที่ำาได้้ทัี่น้ทีี่

มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิเปิิดแคมูเปิญ The Big Give การให้้อาชีีพ คืือ การให้้ทีี่�ย่ิ่�งให้ญ่่  

ร่่วมูส่่งน้ิองอาชีีวะเรี่ยุนิส่ายุตร่งสู่่เส้่นิทางอาชีีพั ฟัันิเฟืัองที�ขัับเคล่�อนิ 

ทุกคร่อบครั่ว ทุกธุิร่กิจ และปิร่ะเทศชีาติ ในิแผนิกวิชีาวิชีาคอมูพิัวเตอร์่ธุิร่กิจ, 

 วิชีาอุตส่าหกร่ร่มู - ช่ีางยุนิต์/ไฟัฟ้ัากำาลัง/เคร่่�องมู่อและซ่่อมูบำารุ่ง/

อิเล็กทร่อนิิกส์่/ช่ีางก่อส่ร้่าง, วิชีาเกษตร่กร่ร่มูและวิชีาคหกร่ร่มู  

โดยุการ่ร่ะดมูทุนิการ่ศึกษาตั�งแต่วันิที� วันิที� 17 พัฤษภาคมู – 12 สิ่งหาคมู 2564  

เงินิที�ร่ะดมูได้ทั�งหมูด 3,557,803 บาท ส่ามูาร่ถส่่งน้ิองๆ ส่ายุอาชีีพั 254 คนิ 

ได้เรี่ยุนิต่อจนิจบชัี�นิ ปิวชี.3 ได้ตามูเป้ิาหมูายุ  

ขัอขัอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ส่ายุอาชีีพั ที�ร่่วมูบริ่จาคและช่ีวยุปิร่ะชีาสั่มูพัันิธ์ิ 

แคมูเปิญ The Big Give และยุนิิดีกับน้ิองๆ นัิกเรี่ยุนิทุนิส่ายุอาชีีพัด้วยุนิะคะ 

เมู่�อวันิที� 30 กร่กฎาคมู 2564 ที�ผ่านิมูา มููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิได้จัดกิจกร่ร่มู 

ถอดบทเรี่ยุนิให้อาส่าส่มัูคร่ในิโคร่งการ่ Student Volunteer อาส่า

ติดตามูนัิกเรี่ยุนิทุนิ รุ่่นิที� 7 โคร่งการ่นีิ�มีูเป้ิาหมูายุให้อาส่าส่มัูคร่ได้โทร่ศัพัท์ติดตามู 

การ่ส่่งเอกส่าร่ทุนิ และชีวนิน้ิองๆ นัิกเรี่ยุนิทุนิพูัดคุยุเร่่�องร่าวความูเป็ินิอยุู่

    มีูอาส่าส่มัูคร่ส่มัูคร่เข้ัาร่่วมูกิจกร่ร่มู 12 ท่านิ 

ซึ่�งมููลนิิธิิได้จัดกิจกร่ร่มูต่างๆ ร่ะหว่างการ่ปิฏิิบัติหน้ิาที�อาส่าส่มัูคร่

ในิรู่ปิแบบออนิไลน์ิผ่านิโปิร่แกร่มูซู่มู (Zoom) เป็ินิครั่�งแร่ก และจากการ่จัด 

กิจกร่ร่มูถอดบทเรี่ยุนิให้อาส่าในิโคร่งการ่ครั่�งนีิ� มีูอาส่าส่มัูคร่ได้ส่ะท้อนิว่า 

“ได้้พััฒนาทัักษะการส่ื่�อสื่าร การฟััง เช่่น การฝึึกจัับนำ�าเสีื่ยงของน้อง 

ว่่ากำาลัังส่ื่�ออารมณ์์ไปในแนว่ทัางไหน เพ่ั�อทีั�เราจัะได้้ช่ว่นคุุยต่่อจัาก

คุำาต่อบของน้องได้้ง่ายข้�น” 

ในิอนิาคตข้ัางหน้ิา หากน้ิองๆ อยุากมูาร่่วมูเป็ินิอาส่าส่มัูคร่

กับมููลนิิธิิยุวุพััฒน์ิ ส่ามูาร่ถติดตามูข่ัาวส่าร่ได้ทาง 

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/home/ นิะคะ 

นิอกจากจะได้ปิร่ะส่บการ่ณ์แล้ว 

ยุงัได้ช่ีวยุรุ่่นิน้ิองนัิกเรี่ยุนิทุนิยุวุพััฒน์ิด้วยุค่ะ 

Student Volunteer 
อาสำาติิด้ติามนั้กเรี็ยน้ทุี่น้ รุ่็น้ท่ีี่ 7

พีั�อาสื่า จัอม รัช่โน  

“ผมได้้เห็นปัญหาคุว่ามเหล่ั�อมลัำ�าทีั�เคุยได้้ยินมาจัริง ๆ 

บางคุนไม่สื่ามารถไปเรียนต่่อได้้ เพัราะต้่องช่่ว่ยทีั�บ้านทัำางาน 

ยิ�งช่่ว่งโคุวิ่ด้ทัำาให้ได้้เห็นช่่องว่่างระหว่่างการศ้ึกษาทีั�กว้่างมากข้�น 

ซ้ึ่�งในการแก้ปัญหาเรายังต้่องการบุคุลัากร

หร่อจิัต่อาสื่าอีกเยอะมากเพ่ั�อช่่ว่ยในการแก้ปัญหา” 

พีั�อาสื่าอาทิัต่ยา เพิั�มผลั 
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มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ปี 2565  สำาหรับนักเรียนท่ีต้องการ 
ขอทุนเรียนในช้ัน ปวช.  ปวส. และอุดมศึกษา โดยเป็นทุนให้เปล่า 
ไม่มีเงื่อนไขใช้ทุนคืน

กำ�หนดก�รรับสมัครสำ�หรับปีก�รศึกษ� 2565

ทุน ปวช. 1  ระหว่างวันที่   1 – 31 ธ.ค. 2564

ทุน ปวส. 1   ระหว่างวันที่  1 – 31 ธ.ค. 2564

ทุนอุดมศึกษา   ระหว่างวันที่  15 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565

น้องๆ ที่สนใจสมัครขอทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ 

หรือเข้า Google แล้วพิมพ์คำาว่า ทุน มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2565

https://www.cefoundation.or.th/node/98
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ตอบข้อสงสัยในการรับทุน

• โทรมาเช็กกับมูลนิธิว่าเลขที่บัญชีธนาคารที่มูลนิธิโอนเงินทุนให้

   ตรงกับสมุดบัญชีหรือไม่ 

• การปรับสมุดบัญชีเพื่อดูยอดเงินโอนเข้า ให้ส่งสมุดบัญชี

   ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารปรับให้  หากปรับกับตู้ปรับสมุดอัตโนมัติ    

   ยอดเงินจะไม่แสดงให้เห็น 

• หากทำาแล้วทั้ง 2 วิธีแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้  

  ให้ติดต่อมาที่มูลนิธิอีกครั้ง

ถาม : เงินทุนจะได้รับจนถึงชั้นไหน 

ตอบ : ได้รับจนถึงชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 

        ถ้าน้องๆ จบม.3แล้วจะเรียนต่อม.4 หรือปวช.1 ทุนก็ยังได้อยู่ 

ถาม : ถ้าเรียนจบชั้น ม.3 แล้วจะไปเรียนต่อแบบทวิศึกษายังได้รับทุนหรือไม่ 

ตอบ : ยังได้รับทุนต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนจบชั้น ปวช.3  

ถาม : ถ้าย้ายโรงเรียน ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดิม จะได้รับทุนหรือไม่ 

ตอบ : ยังได้รับทุนเหมือนเดิม ให้ไปขอใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใหม่ที่น้องย้ายเข้าไปเรียน     

        ส่งมาให้มูลนิธิฯ เพื่อยืนยันว่าได้เข้าไปเรียนต่อจริง 

ถาม : มูลนิธิจะโอนเงินทุนให้เมื่อไหร่ 

ตอบ : มูลนิธิจะโอนเงินทุนการศึกษาให้หลังจากที่ได้รับเอกสารจากนักเรียนแล้วดังนี้ เทอมที่ 1 

        ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน เทอมที่ 2 

        ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา 

ถาม : ถ้าผลการเรียนยังติด 0, ร, มส, มผ สามารถส่งใบเกรดมาที่มูลนิธิได้หรือไม่ 

ตอบ : ยังได้รับทุนต่อ หากน้องยังไปโรงเรียนตามปกติ ให้ส่งผลการเรียนมาที่มูลนิธิฯ ได้เลย 

        เมื่อแก้ผลการเรียนเสร็จแล้วให้ตามมาอีกครั้ง้ 

ถาม : เอาสมุดบัญชีไปปรับที่ธนาคารแต่ไม่มีเงินทุนโอนเข้าบัญชี 

ตอบ : วิธีแก้ไขหากพบปัญหานี้  




