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สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน 
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นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ประจำาปีการศึกษา 2560
 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยัน 

การขอรับทุนได้ทันทีที่   

http://ybf.premier.co.th/scholar/student  

(login ด้วย  หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขบัตร

ต่างด้าว 13 หลัก  รหัสผ่าน ใช้ วันเดือนปีเกิดของตนเอง  

ตัวอย่างเช่น 1 มีนาคม 2547 คือ 01032547 )
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โดย

มูลนิธิยุวพัฒน์

เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2301-1143, 0-2301-1093 (-4) โทรสาร : 0-2301-1439

1 Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 0-2301-1143, 0-2301-1093 (-4) Fax : 0-2301-1439

E-mail : ybf@ybf.premier.co.th        www .yuvabadhanafoundation.org         Facebook.com/yuvabadhana

ฉบับที่
90

ยุวพัฒน์สาร 
มกราคม - มีนาคม 2560

ความสุขที่ได้ให้

3

 สวัสดีค่ะน้องๆ สุขสันต์ปีระกานะคะ  พี่ขอให้น้องๆ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง 
มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส คิดทำาสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีๆ ขอให้ประสบความสำาเร็จนะคะ สำาหรับ 
ยุวพัฒน์สารฉบับแรกของปีไก่ พี่หยิบยกเอาประเด็น “สุขที่ได้ให้” เพราะอยากให้น้องๆ 
ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของ “การเป็นผู้ให้” เป็นความสุขที่ได้มาจากการทำาสิ่ง 
ง่ายๆ แต่สิ่งง่ายๆ นั้นกลับเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ดังเช่นหนังสือยุวพัฒน์สารค่ะ 
น้องๆ ทราบไหมว่า สิ่งหนึ่งที่ทำาให้หนังสือสวยๆ เล่มนี้สำาเร็จได้นั้น เกิดจากพี่ๆ อาสา
สมัครหลายท่านที่ช่วยวาดภาพประกอบ อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย ใช้เนื้อหา และช่วยให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ขอแค่น้องๆ มีความสุข ได้รับ 
ความรู้ดีๆ และได้เห็นมุมมองที่อาจเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ต่อไปในอนาคตได้ เท่านี ้
พี่ๆ ทุกคนที่ทำายุวพัฒน์สารก็มีความสุขมากแล้วค่ะ       

 พี่อยากชวนน้องๆ มาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็น “ผู้ให้” กันนะคะ อยากให้
น้องๆ ม่ันใจว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีความสำาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ 
ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร ให้สังเกตจากการใช้ชีวิตของเด็กๆ ค่ะ ถ้าเด็กๆ รู้จัก 
เป็นผู้ให้ รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปัน สังคมข้างหน้าเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร 
แต่หากวนันีเ้ดก็ๆ ของเราขาดความมนีำา้ใจต่อผูอ้ืน่  อนาคตเรากจ็ะต้องอยูภ่ายใต้สงัคม 
ของการเอารัดเอาเปรียบ แย่งชิง ต่างคนต่างอยู่ เข่นฆ่ากันเพื่อให้ได้มาในสิ่งท่ี
ปรารถนา และสังคมข้างหน้าทีพ่ีก่ล่าวถงึนัน้ คอืสงัคมทีน้่องๆ จะต้องอยูร่่วมในสังคมนัน้ 

 เริ่มต้นแค่การเสียสละเวลาเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตามกำาลังความ
สามารถ รู้จักการให้และการแบ่งปันอยู่เสมอ เคารพในสิทธิและหน้าท่ีในการเป็น 
ส่วนหนึ่งของการดูแลทุกสิ่งรอบตัวเรา แล้วน้องๆ จะรู้ว่าความสุขเกิดได้ง่ายนิดเดียว

และไม่ว่าจะเด็กแค่ไหน “การเป็นผู้ให้” เราทำาได้ค่ะ

พี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์ 



ข้าพเจ้าต้องการให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย
วัน/เดือน/ปี ..……………..………………..

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................  นามกุล................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อองค์กร สำาหรับการออกใบเสร็จรับเงิน ..........................................................................................................................
ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ....................  อาคาร ...................................................  ซอย ............................................................
ถนน .............................................แขวง .......................................... เขต ..........................................  จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์ ........................................... มือถือ ........................................ โทรสาร .............................................. 
อีเมล ...............................................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด  …..….. / ............. /…...….…
     องค์กร      บุคคลทั่วไป                 อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์  รหัส ...................................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินให้กับโครงการต่างๆ ดังนี้

     โครงการ ‘ ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี ’ ให้ปัญญาเป็นทุนชีวิตเพื่ออุปการะเยาวชนที่ขาดโอกาสจนจบชั้นมัธยม 6 หรือเทียบเท่า  

     โดยยินดีที่จะบริจาคเงิน

มูลนิธิยุวพัฒน์
YUVABADHANA FOUNDATION
กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำาดับท่ี 300
Yuvabadhana Foundation is listed as a Public  Charity No.300 by the  Ministry of Finance

 

      โครงการพัฒนาเยาวชน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกจิตสำานึกในคุณธรรมของเยาวชน 
      เป็นจำานวนเงิน................................. บาท       
      โครงการพัฒนาคร ู ส่งเสริมการพัฒนาครูต้นแบบที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม 
      เป็นจำานวนเงิน ................................ บาท     
      ให้มูลนิธฯิ บริหารและจัดสรรตามความจำาเป็น  เป็นจำานวนเงิน.....................   บาท     
   

ด้วยวิธีการบริจาค (กรุณาเลือก 1 ข้อ)
      เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด) ธนาคาร …………………………………….............................................. 
      ตั้งแต่เดือน…………….…...…....... ปี……........... ถึง เดือน…………………...…..... ปี……...........
      หมายเลขบัตร .............................................................................. บัตรหมดอายุ ........... /...........  /..............................
      ชื่อ/นามสกุลผู้ถือบัตร (อังกฤษ) ...................................................................................................................................... 
      ลายเซ็นผู้ถือบัตร ................................................................................ วันที่ ...................................................................
      โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  “มูลนิธิยุวพัฒน์”  ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขที่บัญชี 095-2-15120-7
      วันที่โอน………………………………….... โอนจากสาขา ………………………………………......……………........................................
      เช็ค สั่งจ่าย “มูลนิธิยุวพัฒน์” ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY 
      เช็คธนาคาร................................................................ หมายเลขเช็ค................................................................................ 
      (กรุณาอีเมลหรือแฟกซ์แบบตอบรับการบริจาคและสำาเนาใบโอนเงินมาที่ ybf@ybf.premier.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2301-1439)

                                                                             ลงชื่อผู้บริจาค..................................................................................................

                           
                         www.yuvabadhanafoundation.org                   facebook.com/yuvabadhana

เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร 0-2301-1143, 0-2301-1093-5 อีเมล ybf@ybf.premier.co.th  
  (YBF 88 )

1,800 บาท/ทุกเดือน
10,000 บาท/ทุก 6 เดือน   
20,000 บาท/ทุกปี

           

1,200 บาท/ทุกเดือน
7,000 บาท/ทุก 6 เดือน   
14,000 บาท/ทุกปี

           

600 บาท/ทุกเดือน
3,500 บาท/ทุก 6 เดือน   
7,000 บาท/ทุกปี
................................... บาท เพื่อสมทบเป็นทุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนทั่วไป

4

(YBF 89)

4

(YBF 90)

4



5

เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก

เอ้า มะตูม
ทำาไมมานั่งหน้าน่ิว
คิ้วขมวดตรงน้ีล่ะจ๊ะ

ไหนว่าทำาดีแล้วจะได้ดี
วันน้ีหนูทำางานบ้านตั้งหลายอย่าง

ทำาไมไม่เห็นมี ใครชมบ้างเลย

ก็หนูน้อยใจน่ีคะ วันน้ีวันหยุด
หนูทำางานบ้านตั้งหลายอย่าง
ทำาไมไม่เห็นมี ใครชมหนูเลย

ไม่มี ใครเห็นความดีที่หนูทำาเลย

มะตูมจ๊ะ
เวลาเราทำาความดี
ต่อให้ ไม่มี ใครเห็น

แต่ความดีนั้นก็ส่งผลดี
ให้กับคนอื่นๆ
ลูกน่าจะดี ใจนะ

ปิดทองหลังพระน่ีมันยากนะคะ
ใครๆ ก็อยากให้มีคนชื่นชม
เวลาทำาดีทั้งนั้นนะคะแม่

คนที่ปิดทองหลังพระน่ีแหละ
ที่จะมีความสุขที่สุด

เพราะความสุขจะเกิดขึ้นทุกครั้ง
ที่เขาทำาความดโีดยไม่ต้องรอคำาชื่นชม

แต่ถ้ารอให้มีคนชื่นชม
แทนที่ทำาดีแล้วจะมีความสุข

กลับเป็นทุกข์แทนซะน่ี
สิ่งที่หนูช่วยแม่วันน้ี รู้ ไหมว่า

ทำาให้แม่เบาแรงลงไปเยอะเลยนะจ๊ะ
ขอบใจมากนะลูก



คนคิด...เพื่อสังคม

พี่น้อย...อาสาตัดผมฟรีให้เด็กๆ

6

 “พี่น้อย ใจดี รับตัดผมฟรี” คือฉายาของ พี่น้อย นัสดา ถาวรสุข (โพธิ์ปานพะเนา)     

ช่างตัดผมผู้ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์พาหนะคู่ใจตระเวนตัดผมให้น้องๆ นักเรียนขาดโอกาสในพื้นที่

ต่างๆ  ของจังหวัดกาญจนบุรี 



ไกลแค่ไหนก็ไม่เกินกว่าหัวใจจะไปถึง

 พีน้่อยเดนิทางไปแทบทกุอำาเภอในจงัหวัด 

กาญจนบุรีแล้วค่ะ ไม่ว่าโรงเรียนที่ติดต่อมานั้น 

จะใกล้หรือไกล หากฝนไม่ตกกระหนำ่า พี่น้อย 

จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตัดผมให้น้องๆ ที่โรงเรียน  

ระยะทางที่เคยไปไกลที่สุดคือ 180 กิโลเมตร 

ขอแค่มเีงนิเติมนำา้มนั จะไกลแค่ไหนพีน้่อยกไ็ปค่ะ 

เพราะทกุครัง้ทีพ่ีน้่อยไปตดัผมให้น้องๆ พีน้่อยจะ 

เหน็น้องๆ มีความสุข น้องๆ มีหน้าตาที่สดใสขึ้น 

น้องๆ ส่วนใหญ่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีร้าน 

ตดัผม บางคนทีบ้่านกล็ำาบาก เงนิค่าตดัผม 30 บาท 

สำาหรับบางครอบครัวคือค่าอาหาร 1 มื้อ หรือ

ค่าไข่ไก่เกือบจะ 10 ฟอง ซึ่งเป็นอาหารของคน 

ทั้งครอบครัวได้ไม่รู้กี่ม้ือค่ะ ตอนน้ีพี่น้อยมีทีม 

ตัดผมเพิ่มขึ้น การไปหนึ่งครั้งของพีน้่อยสามารถ 

ตัดผมให้น้องๆ ได้ทั้งโรงเรียน บางโรงเรียนมี

นักเรียนเกือบ 200 คน ถ้าน้องๆ 200 คนต้อง

ไปจ่ายค่าตัดผมคนละ 30 บาท นั่นหมายถึง  

เงินกว่า 6,000 บาทที่จะต้องเสียไป

ตั้งใจจะไปตัดผมฟรีให้น้องๆ แต่สุดท้ายได้ท�า

มากกว่านั้น

 นอกจากน้องๆ นกัเรยีนในโรงเรยีนแล้ว 

พี่น้อยอาสาตัดผมฟรีให้กับคุณครูและผู้ปกครอง

ด้วยค่ะ บางครั้งครูเองก็ไม่มีเวลาพอที่จะออกไป 

ตัดผมในเมือง การที่พี่เข้าไปที่โรงเรียนก็ถือเป็น 

โอกาสทีด่ท่ีีจะได้ให้บรกิารคณุครดู้วย หรอืบางครัง้ 

ผูป้กครองของน้องนกัเรยีนกม็ารอให้ตดัผมให้ค่ะ 

เพราะไม่มีเวลาเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องดูแล 

ผู้ป่วยท่ีนอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน การจะออกไป 

ไหนไกลๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ หรือแม ้

กระท่ังผู ้ป่วยที่นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเอง 

ไม่ได้เลย พี่ก็ไปตัดให้ ตัดผมน้องๆ บ่อยเข้า 

ก็รู้ว่าเราตัดผมอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราต้องพก 

กรรไกรตัดเล็บและหวีเสนยีดไปด้วย  ขอแค่เรารูว่้า 

ทีไ่หนต้องการความช่วยเหลือจากเรา และพีพ่ร้อม 

พีไ่ปทนัทค่ีะ...การที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่ง

ที่ดีมากนะคะ แต่สำาหรับพี่การช่วยเหลือคนอื่น

นั้นต้องไม่ทำาให้ตัวเราเดือดร้อนค่ะ 

ครอบครัวเป็นสิ่งส�าคัญที่บ่มเพาะให้เห็นความ

ส�าคัญของการให้

 คุณพ่อของพี่เป็นช่างตัดผม ใครมาให้

ตัดผมท่านก็ตัดให้ บางคนไม่มีเงินค่าตัดผม พ่อ

พี่ก็ตัดให้ฟรี พี่จำาได้ว่าตอนเด็กๆ ครอบครัวพี่

ลำาบากมาก ทุกครั้งท่ีเราได้รับนำ้าใจหรือความ

ช่วยเหลือจากคนอื่น พี่จะมีความสุขมาก เมื่อพี่

โตขึ้นพี่เลยอยากให้คนที่เขาลำาบากกว่าได้รู้สึก

ถึงความสุขเหมือนที่พี่เคยรู้สึก พี่เลยพยายาม

ช่วยเหลือคนอื่นตามกำาลังที่พี่ทำาได้ ไม่มีเงินให ้

เราก็ให้แรง ใช้ความสามารถที่มี เคยมีคนรู้จัก

มาขอยืมเงินแม่ของพี่ ท่านก็ให้ไป 50 บาท 

หมดทั้งกระเป๋าที่มีแม ่บอกว่าท่ีบ้านเรายังม ี

ข้าวสาร มีนำ้าปลา เรายังมีกิน แต่เขาคงไม่มี 

เขาจึงมาขอเรา ถ้าให้เขาไปแล้วเรายังมีกินก็ให ้

เขาไป แต่ถ้าให้ไปแล้วเราอด เราก็ไม่ต้องให ้

ช่วยอย่างอื่นแทน 

ท�าความดี ท�าเพื่อผู้อื่น ท�าได้ตั้งแต่วันนี้

 พี่เช่ือว่าการทำาความดีเราทำาได้ทุกวัน 

ไม่ต้องทำาให้อลังการ ทำาเท่าที่เราทำาได้ และม ี

ความสุขที่จะทำาค่ะ ไม่มีใครรู้หรอก ว่าเราจะม ี

ชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่ ไม่มีใครรู้ว่าเราจะรวยมีเงิน 

เมื่อไหร่เพราะฉะนัน้ไม่ต้องรอเวลา ไม่ต้องรอให้ 

รวยก่อนแล้วค่อยทำา ทุกคนมีความสามารถ 

ไม่ว่าจะเดก็เล็กหรอืผู้ใหญ่ ทกุคนทำาเพือ่คนอ่ืนได้ 

สมัยก่อนเราไม่มีเงิน เราใช้สิ่งของแลกเปลี่ยน

เพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการ จิตอาสาก็เช่นเดียวกัน 

เราแค่ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ไปแลกความ

สุขที่เราจะได้มา ไม่ต้องเอาเงินทองไปแลกค่ะ 

ถ้าทุกคนรู้จักให้ ความสุขไม่ใช่เรื่องยากหรือ 

ไกลตัวเลยค่ะ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ  

จากพี่น้อย นัสดา ถาวรสุข (โพธิ์ปานพะเนา)

 

เราจะท�าอะไรให้คนอื่นได้มากกว่าการบริจาค

เงินนะ...

 คำาถามนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง

ไปยังโรงเรียนขาดโอกาสในจังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อไปตัดผมฟรีให้กับน้องๆ นักเรียน “พี่น้อย

เป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์บ๊ิกไบค์และชอบไป

ทำากิจกรรมเพื่อสังคม พี่จะมีกลุ่มเพื่อนๆ ที่ขี ่

มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เวลาเขามาบริจาคของหรือ

ว่าทำากิจกรรมที่เมืองกาญจน์ พ่ีจะไปร่วมด้วย

ทุกครั้ง แต่ครั้งนึงทำาให้พี่เกิดคำาถามว่า เรามาทำา

แค่นี้เองหรือ เรายังไม่ได้ทำาอะไรเลยนอกจาก

บริจาคเงิน แล้วถ้าวันนึงเราไม่มีเงินล่ะ เราจะ

ทำาอะไรดีที่ไม่ต ้องใช้เงิน การทำาเพื่อคนอื่น 

ไม่จำาเป็นต้องเป็นการให้เงินอย่างเดยีว ใช้ความ 

สามารถของเราก็ได้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดว่า

เราจะตัดผมฟรี ให้น้องๆ นักเรียน”  
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 เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยใจ

“อ่านหนังสือ”

แสง	
ส่อง
จึง
สว่าง

บ้านฉันบ้านเธอ

 “การอ่าน” ไม่สามารถถูกขวางกั้นด้วยสถานที่หรือช่วงเวลา 
เดก็ๆ ทกุคนเป็นนกัอ่านได้ในทกุๆ ที ่เพราะหนงัสอืทกุเล่มล้วนมคีณุค่า 
เป็นคลงัสมอง เป็นคลงัความรูน้อกห้องเรยีน หนงัสือเปิดโลกกว้างให้กบั
เด็กๆ ทำาให้ได้รับรู้  ได้เข้าใจ และได้เห็นสิ่งต่างๆ มากมายที่แตกต่าง 
ไปจากส่ิงท่ีตนเองเคยสัมผัส ความคิดของมนุษย์เราสามารถพัฒนา 
ได้ด้วย “การอ่าน” อยากชวนเด็กๆ ทุกคนมาอ่านหนังสือและค้นหา
หนังสือในดวงใจของเราอย่างน้อย 1 เล่ม เพื่อให้หนังสือเล่มนั้นเป็น
แรงบันดาลใจและเป็นความสุขที่ไม่ต้องแลกด้วยเงิน 
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เล็กเล็ก
เป็นทาง 
มองเห็น 
ทุกที่ 

เล็ดลอด
สอดสังกะสี
ผ่านแสงใส   เส้นนี้
ส่องถึง ซึ่งปัญญา
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 “ตะแลป็แกป็” หรอื “โทรศพัท์กระป๋อง” เป็นของเล่นง่ายๆ 
ทีเ่ดก็ๆ มกันยิมนำามาเล่นแทนโทรศพัท์ แค่ใช้กระป๋อง 2 ใบ เจาะกลาง
ก้นกระป๋องให้เป็นรู แล้วร้อยด้วยเชือกหรือเอ็น เท่านี้เด็กๆ ก็จะม ี
ตะแล็ปแก็ปไว้เล่นพูดคุยกัน 
 
 จากของเล่นง่ายๆ กลายเป็นความสุข เป็นรอยยิม้ และเสยีง
หัวเราะ  เป็นของเล่นง่ายๆ ที่ส่งผ่านมิตรภาพที่ดีถึงกัน

ขอบคุณภาพจากคุณสราวุฒิ อินทรบ   

“ติดต่อสื่อสาร”

ฮัลโหล ฮัลโหล เธอสบายดีไหม
ฉันอยู่ทางนี้คิดถึงเธอกว่าใครใคร

ทางโน้นล่ะสัญญาณชัดไหม
ทางนี้ชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้ใกล้

เอ๊ะ... หรือเราอยู่ไม่ไกล
แค่สุดสายป่านร้อยไป
เราก็ได้ยินเสียงกัน



จดหมายจากน้องสุภารัตน์ ว่องไว   จ. มุกดาหาร

และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของ “การเป็นผู้ให้” ค่ะ พี่ขอชื่นชมน้อง
นะคะ เรายังเป็นเด็กแต่เด็กใช่ว่าจะช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ไม่ได้ เพียงแค่ 
เราทำาให้ดีที่สุดตามกำาลังความสามารถที่เรามี เท่านี้ผู้รับก็จะ
มีความสุข แค่น้องสุภารัตน์ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำางานบ้าน เท่านี ้
ก็แบ่งเบาภาระงานของท่านไปได้เยอะเลยค่ะ ขอให้รักษาความด ี
นี้ไว้ตลอดไปนะคะ เจตนาที่อยากจะช่วยผู้อื่นของน้อง จะส่งผลให้
น้องสุภารัตน์มีความสุขในทุกๆ วันค่ะ 

จดหมายจากเพื่อน

 สวัสดีปีระกาค่ะน้องๆ ปีใหม่ที่ผ่านมาน้องๆ ทำาอะไร 
กนัมาบ้างคะ เร่ิมลงมอืทำาในส่ิงทีเ่ราต้ังใจว่าจะทำากนับ้างหรอืยัง 
เวลาไม่คอยท่านะคะ ต้นปีทีผ่่านมาเพือ่นๆ นกัเรยีนทนุชาวใต ้
ของเราลำาบากกนัมากเพราะผลจากนำา้ท่วมใหญ่ในหลายจงัหวดั 
แต่นั่นทำาให้เราได้เห็นพลังของ “จิตอาสา” หลายคนเดนิทาง 
ไปช่วยคนในพืน้ท่ี จะลำาบากแค่ไหนแต่ถ้าใจอยากช่วยไม่มอีะไร 
ยากเกินกว่าจะทำาได้ค่ะ ใครที่ไม่สามารถไปเป็นจิตอาสาได ้
ก็ช่วยเป็นทุนทรัพย์ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้จำาเป็น ซึ่งไม่ว่า 
จะเป็น “การให้” ในรูปแบบใดขอแค่สิ่งนั้นไม่เกินกำาลัง 
ความสามารถของเราที่จะให้ การให้นั้นย่อมมีค่าสูงสุดสำาหรับ
ผูร้บัเสมอค่ะ มาอ่านจดหมายจากเพือ่นๆ ของเรากันดกีว่านะคะ...
 
 

 จดหมายจากน้องพิมพ์ชนก หล้าแป้น  จ. ล�าพูน

เก่งสุดๆ !!! น้องๆ คนอื่นๆ สามารถเอาเป็นต้นแบบได้นะคะ 
การทำาบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้น้องๆ เห็นได้ชัดเจนว่า 
ในแต่ละวัน แต่ละเดือน เราใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำาเป็นหรือไม่ 
และมีอะไรที่เราสามารถประหยัดได้อีกบ้าง และเงินในส่วน 
ที่เหลือนั้น เราสามารถเก็บเป็นเงินออมได้ ถ้าเราหยอดกระปุก
ออมสินวันละ 1 บาท ภายใน 1 เดือนเราจะมีเงิน 30 บาท  
อย่างน้อยๆ ในยามฉุกเฉิน เงิน 30 บาทสามารถช่วยให้เรา 
อิ่มท้องได้นะคะ ฝึกนิสัยการเก็บออมตั้งแต่ในวันท่ีเรายังเป็น
เด็ก เพราะเมื่อเราทำางาน  หาเงินได้เอง เราจะรู้คุณค่าของเงิน
และใช้มันอย่างมีสติเพื่อให้มีเหลือเก็บค่ะ   
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จดหมายจากน้องเอื้อมพร อัฒจักร จ. ชัยนาท

ชื่นใจจริงๆ ค่ะ ที่ได้รู้ว่าน้องๆ นักเรียนทุนหลายคนมีนำ้าใจต่อผู้อ่ืน 
คนที่รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน   ย่อมเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการค่ะ 
เพียงแค่เราเริ่มต้นจากการรับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเราให้ดีท่ีสุด
เมือ่ทำาหน้าทีข่องเราอย่างดแีล้ว ลองดวู่าเราสามารถหยบิยืน่ความ
สามารถที่เรามีอยู่ในตัว เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง แล้ว 
ลงมือทำา เท่านี้ก็จะมีคนอีกหลายๆ คนท่ีจะได้รับประโยชน์จาก
สิ่งที่น้องทำา อย่างเช่นน้องเอื้อมพรทำาความสะอาดในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ผู ้ที่จะได้รับประโยชน์จากการได้อยู ่ในสถานท่ีที่
สะอาดสะอ้านมีทั้งคุณครู  เจ้าหน้าที่ นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
แขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน...เห็นไหมคะว่ามีคนเยอะมากที่จะได้รับ
ความสุขจากสิ่งที่น้องเอื้อมพรได้ทำาเพียงแค่ดูแลความสะอาด 
ในพื้นที่ของตนเอง ทำาดีแบบนี้ต้องเอาเป็นแบบอย่าง :D 

จดหมายจากน้องวริยา วรรณบุรี จ. นครศรีธรรมราช

 จริงอย่างที่น้องวริยาเขียนมาในจดหมายค่ะว่า “ธรรมชาติอยู่ได ้
ถ้าไม่มเีรา แต่เราอยูไ่ม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาติ” ทกุคนรูว่้าธรรมชาตมิคีวามสำาคญั
และรูว่้าต้องดแูลรกัษา  แต่เพราะอะไรยงัมคีนไม่น้อยทีย่งัละเลย  น่าคิดนะคะ 
ว่าในวันที่น้องๆ โตเป็นผู้ใหญ่ น้องๆ จะอยู่อย่างไรบนโลกใบนี้ น้องๆ จะ
ลำาบากขนาดไหน? แต่สิง่ทีพ่ีป่ระทบัใจมากกค็อื การไปเข้าค่ายของน้องทำาให้
น้องได้รับแรงบันดาลใจว่าอยากทำาอาชีพอะไรในอนาคต บางครั้งการได้ทำา 
อะไรใหม่ๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถช่วยให้เรารู ้จักและเห็น 
ความต้องการของตัวเองมากขึ้นค่ะ พี่ๆ เป็นกำาลังใจให้น้องได้เป็นเจ้าหน้าท่ี 
อุทยานอย่างที่ตั้งใจนะคะ   

11

นักเรียนทุนยุวพัฒน์



ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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ไม้ปิงปอง 
แฮนด์เมด  

ไม้ทุกชิ้นท�าด้วยหัวใจ
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 “มีความสุขทุกครั้งเมื่อเห็นลูกค้ามีความสุข” นำ้าเสียงที่แฝงด้วย

ความอิ่มเอมใจขณะที่ได้พูดคุยกับ “พี่น็อต สัญปกรณ์ สิทธิโห” รุ่นพี่อดีต

นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2546 ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของไม้ปิงปองภายใต้ชื่อ 

SIAM PINGPONG HANDMADE ไม้ปิงปองจากภูมิลำาเนาเมืองเลย  

ผลติจากไม้ที่ปลูกในประเทศไทย รายแรกของประเทศ 
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ก้าวแรกเพราะ “ความอยากมี”

 ย้อนกลับไปตอนพี่เรียนอยู ่ปี 3 คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปกติพี ่

ชอบเล่นปิงปอง และรู้สึกว่าอยากใช้ไม้ปิงปองที่เราทำาเอง  

มันจะต้องสวยกว่าไม้ที่เราซื้อมาใช้ ไม้ของเราจะต้องไม่เหมือน

ไม้ปิงปองทั่วๆ ไป พี่เลยลองทำาไม้ปิงปองใช้เองทั้งๆ ที่ไม่มีความรู ้

อะไรเลย อาศัยการคาดเดา ว่าน่าจะทำาแบบนั้นแบบนี้ สุดท้าย

ทำาออกมาไม่ดีเลย ไม่สวย คุณภาพไม่ดี หนัก จับไม่ถนัดมือ  

จึงกลับไปศึกษาอย่างจริงจังเรื่องการทำาไม้ปิงปองใน youtube 

พร้อมๆ ไปกับการหาข้อมูลว่าไม้ในเมืองไทยชนิดใดที่มีนำ้าหนัก 

เบาที่สุด ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรจนรู้ว่าไม้ปิงปอง 1 อัน

ประกอบไปด้วยรายละเอียดมากมายท่ีเป็นปัจจัยให้ไม้อันน้ัน 

มคีณุภาพหรือด้อยคณุภาพ ทัง้ประเภทของไม้ทีน่ำามาทำา ลายไม้ 

ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการบังคับทิศทางลูกปิงปอง กาว แผ่นยาง 

ด้ามจับ พี่ใช้เวลา 7 ปี ลองผิดลองถูกและพัฒนาไม้ปิงปองทุกอัน 

ให้มีคุณภาพและจะต้องสวยกว่าไม้ปิงปองทั่วๆ ไป 

ไม้ปิงปองคือชีวิตทั้งชีวิต

 หลงัจากเรียนจบ พีเ่ป็นครพูเิศษสอนศลิปะอยูป่ระมาณ 

3 ปี พ่อกับแม่ก็อยากให้กลับไปอยู่ที่เมืองเลย ไปช่วยงาน 

ค้าขาย พ่ีกลับไปแต่ยังคงทำาไม้ปิงปองที่พี่รัก พี่ปั่นจักรยาน 

ไปรอบหมู่บ้าน เห็นบ้านใครมีไม้ฟืนที่ลายไม้สวยๆ ก็จะขอซื้อมา 

ค่อยๆ สะสมไม้ทลีะเลก็ทลีะน้อย จนพ่อถามว่า“ ซ้ือไม้มาเกบ็ไว้ 

ทำาไม ไม่เห็นเอามาทำาอะไรเลย มันเปล่าประโยชน์” ได้ยิน 

คำาน้ีปุ๊บ ในใจคดิว่า “ต้องท�าให้พ่อเหน็ให้ได้ ว่าสิง่ทีพ่ีก่�าลงัท�านัน้ 

เป็นอาชีพ เป็นรายได้ได้” ในใจคิดเสมอว่า “ต้องท�าได้” กเ็ริม่ทำา 

จริงจังขึ้น นั่งสเก๊ตช์งานจนดึกดื่น ขลุกอยู่กับการทำาไม้ปิงปอง

ทุกวัน ทั้งวัน บางครั้งก็นอนฝันถึงไม้ที่ตัวเองออกแบบก็มี 

 ทุกครั้งที่ทำางาน พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่งาน แต่มันเป็น 

ทกุอย่างของพ่ี เป็นความสขุ เป็นความท้าทายว่าไม้อนัใหม่ เรา 

จะทำาให้ดีข้ึนหรอืออกแบบให้แตกต่างจากไม้ทีผ่่านๆ มาอย่างไร 

ลูกค้าหรือคนที่ติดตามงานของพี่เขาก็จะร่วมลุ้นไปกับเราด้วย 

เขาจะรอดู ว่าไม้อันต่อไปของพี่จะมีหน้าตาแบบไหน ไม้ปิงปอง 

เป็นความรักของพี่ พี่อยากพัฒนาสิ่งที่เราทำาให้ดีขึ้นๆ ไม้ปิงปอง 

ทุกอันมีเรื่องราวอยู่ในนั้น บางอันทำาตอนที่มีความสุข บางอัน 

ทำาตอนที่กำาลังทุกข์ใจ บางอันก็ทำาตอนที่กำาลังสูญเสียบางอย่าง 

สำาหรบัพี ่ไม้ปิงปองเป็นความสขุทัง้ชีวติของพีค่รบั เป็นความสขุ 

ที่ได้อยู่กับสิ่งที่รักทุกวัน



ความส�าเร็จคือผลลัพธ์ที่สวยงามของความบากบั่น

 กว่าจะมาถึงวันนี้อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอ 

แต่สิ่งที่ทำาให้สู้ คือพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ที่เคยอวยพร

ให้เราประสบความสำาเรจ็ และมลูนธิิยุวพฒัน์ การได้นกึถงึทกุคน 

ทีส่นบัสนนุเราทำาให้พีรู่สึ้กว่า เราต้องทำาให้ได้ เพราะทกุคนจะต้อง 

มีความสุขถ้าเห็นเราประสบความสำาเร็จ ทุกคนคอยเอาใจช่วย

เราอยู่ 

 ทุกวันที่ผ่านมาคือการฝ่าฟัน ความอยากเอาชนะ

ตัวเอง คือแรงผลักดันให้พี่ผ่านอุปสรรคไปได้  ทุกวันที่ทำางาน 

มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในสมอง ในขณะที่ทำาไม้อันนี้ก็นึกถึงแบบไม ้

อันใหม่ เราพบจุดบกพร่อง จุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำาให้พี่

อยากมีพรุ่งนี้ พี่ท�าไม้มาแล้ว 562 อัน ทุกอันให้ประสบการณ์  

ไม้ทกุอันเป็นคร ูและเป็นไม้ท่ีคณุภาพดทีีส่ดุในขณะทีก่�าลงัท�า 

พี่ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้ว ว่าเราจะต้องทำาให้ดีที่สุด ขอแค่มีคน 

สนใจติชมก็ปล้ืมใจแล้วครับ พี่ตั้งใจจะสร้างส่ิงนี้ให้เป็นงานท่ี 

มั่นคง ยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะมันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนี ้

สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวของพี่ได้ และมันเป็นมาก 

กว่างาน  

ความภาคภูมิใจใน SIAM PINGPONG HANDMADE 

 จริงๆ แล้วแค่ความสำาเร็จในวันน้ีก็เป็นความภูมิใจ

มากแล้วครับ แต่ที่ภูมิใจยิ่งกว่า คือ ไม้ปิงปองของ SIAM 

PINGPONG HANDMADE ได้ไปอยู่คู่มือนักกีฬาพาราลิมปิก

ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองในการแข่งขันได้ส�าเร็จ และที่ถือ

เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวพี่คือ พี่ท�าไม้ปิงปองและ 

ได้ทลูเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ครับ

 อยากให้น้องๆ ทุกคนหาสิ่งที่เรารักให้เจอ เมื่อเจอ

แล้วขอให้ลงมือท�า ตั้งใจท�าให้ออกมาดีที่สุด ท�าในสิ่งที่เรา

ถนัดและสิ่งที่ท�าให้เรามีความสุข พัฒนาสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง 

เพราะมันจะท�าให้เราอยากมชีีวติอยูเ่พ่ือวนัพรุง่นี ้ ไม่ว่าน้องๆ 

จะอยูท่ีไ่หน มองหาความรกัของเราให้เจอและสร้างมนัให้เป็น 

อาชีพที่เป็นความสุขให้กับเรานะครับ :D

ขอบคุณพี่น็อตที่ร่วมแบ่งปันแนวคิดดีๆ 
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum:	

การให้ที่ดีที่สุด
คือการให้ด้วยสติและปัญญา

ให้ด้วยความหวังดี
แต่ต้องเป็นความหวังดีที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้าย

เพราะสุดท้ายแล้ว
การให้นั้นจะเป็นความสุขที่ถูกรับไป
และต่อยอดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

:)
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สุขที่ได้ให้

 ถ้าจะพูดถึงคำาว่า “ความสุข” น้องๆ นึกถึงอะไรบ้างคะ 

มีอะไรบ้างนะที่จะทำาให้น้องๆ     มีความสุขได้   บางคนอาจจะตอบว่า 

คอืการได้เกรด 4 ทกุวชิา การได้รบัในสิง่ทีป่รารถนา การได้ไปเทีย่ว

พักผ่อน หรือการเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี ้

ย่อมสร้าง “ความสุข” ให้เกิดขึ้นได้ค่ะ แต่ถ้าเราลองเปลี่ยน 

“ความสุขจากการเป็นผู้ได้รับ” มาเป็น “ความสุขจากการเป็น

ผู้ให้” น้องๆ  คิดว่า  เราจะมีความสุขได้หรือไม่คะ  

เรื่องจากปก
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ความสุขที่แท้จริง
เกิดจาก

การเสียสละ

19

 “ความสุขจากการเป็นผู้ให้” น้ันสามารถเกิดข้ึนได้ง่ายๆ 

เพราะเป็นความสุขจากการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ซ่ึงน่าสนใจค่ะ 

ว่าประเด็นง่ายๆ น้ีกลับมีคนให้ความสำาคัญและศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 

เรื่องการเป็นผู้ให้ที่เชื่อมโยงไปสู่การมีความสุข จนนำามาสู่ผลงาน

วิจัยของต่างประเทศซึ่งตีพิมพ์แพร่หลายในวารสาร Science  

พบว่า การให้ในรูปแบบของ “เวลา” เช่น การทำางานอาสาสมัคร

และงานการกุศลต่างๆ จะส่งผลบวกต่อระดับความสุขมากกว่า

การให้ในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทอง นั่นหมายความว่า การให ้

“เวลา” เพื่อท�าประโยชน์ต่อส่วนรวมสามารถสร้างความสุข 

ให้กับผู้นั้นได้มากกว่าการมอบเงินทองของมีค่า เพราะฉะนั้น 

น้องๆ คงไม่จำาเป็นต้องรอให้โตขึ้นอีกนิด มีงานเพื่อให้มีเงิน

มากขึ้นอีกหน่อยแล้วค่อยเป็นผู้ให้ วัยรุ่นยุคใหม่แบบน้องๆ 

สามารถเป็นผู้ให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มต้นจากการให้ “เวลา” ทำา

สิ่งเล็กๆ ง่ายๆ ให้กับสังคมใกล้ๆ ตัว เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรียน  

เพ่ือนบ้านข้างๆ หรือให้เวลาในการทำาประโยชน์เพ่ือชุมชนท่ีเราอยู่ 

 “การให้” ส�าคัญต่อมนุษย์อย่างไร

 นอกจากความสุข ความอิ่มเอมใจแล้ว การรู้จักเป็นผู้ให้

ต่อส่วนรวมสามารถช่วยพัฒนาตัวเราให้มีความคิดในด้านบวกและ

สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้ 

 

 น้องๆ คิดว่า หากสังคมของเราเต็มไปด้วยผู้ที ่รู ้จักให้ 

สังคมของเราจะน่าอยู่แค่ไหนคะ เราทุกคนคงจะมีความสุขมากขึ้น 

เพราะไม่ต้องรอให้มีเงินจึงจะมีความสุข ไม่ต้องรอให้มีเงินเพื่อ 

จับจ่ายให้ได้มาในส่ิงที่ปรารถนาแต่เราทุกคนสามารถพบความสุข 

ได้ง่ายๆ ในทุกๆ วัน จากการนึกถึงเพื่อนมนุษย์และทำาประโยชน์

เล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 เพราะการให้...ทำาให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและ 

มองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

   เพราะการให้...สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดในสังคม 

นำามาสู่ความอบอุ่นใจ ความมั่นคง และความสุขของคน 

ในสังคมนั้นๆ 

 เพราะการให้...ทำาให้เรามองเห็นและยกย่องในคุณค่า

ของตัวเราเอง  

     เพราะการให้...ทำาให้เรานึกถึงตัวเองน้อยลงและคำานึง

ถึงผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

    เพราะการให้...ทำาให้เราไม่นิ่งดูดายกับความเดือดร้อน



    สังคมจะน่าอยู่...เพียงแค่ทุกคนลงมือท�า เพื่อหวังให้ผู้อื่นมีความสุข      

 น้องๆ อาจคุ้นเคยกับคำาว่า “จิตสาธารณะ” ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นในด้าน

ต่างๆ หรือการเป็นอาสาสมัคร แต่จริงๆ แล้ว จิตสาธารณะนั้น คือความรู้สึกนึกคิด การ 

ตระหนกัในความเป็นเจ้าของในสิง่ทีเ่ราทกุคนใช้ประโยชน์ร่วมกนั การใช้สทิธิและหน้าที ่

ท่ีจะดูแล รวมท้ังการบ�ารุงรักษาส่ิงของซึง่เป็นของส่วนรวมร่วมกนั เช่น การช่วยกนัดแูลรกัษา 

สิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งขยะลงพื้น ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งนำ้า การดูแลรักษาสาธารณสมบัต ิ

เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน ในโรงเรียน ถนนหนทางที่เราใช้สอยร่วมกัน วัดวาอาราม 

ในหมู่บ้าน การร่วมกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เร่ิมต้นง่ายๆ ด้วยการมจีติสาธารณะ
รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นตามกำาลังที่เราสามารทำาได ้

โดยต้องไม่ทำาให้ตนเองและคนรอบข้างเดือดร้อนและ

ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง  

 นอกจากนี้ การมีจิตสาธารณะยังเป็นการ

ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว หรือปัญหา

ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา มองเห็นว่าแม้จะเป็นปัญหา

เล็กๆ แต่หากทุกคนละเลยนิ่งเฉย ปัญหาเล็กๆ นั้น 

สามารถสั่งสมจนกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข 

ในทีส่ดุ ผูท้ีม่จีติสาธารณะจะตระหนกัว่าปัญหาเหล่านัน้ 

มีผลเสียอย่างไร ส่งผลกระทบถึงใครบ้าง ทำาให้เกิด 

ความรูสึ้กปรารถนาทีจ่ะมีส่วนร่วมและมส่ีวนช่วยเหลอื 

แก้ไข โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าท่ีและความ 

รบัผิดชอบของตัวเราที่มีต่อสังคม รบัรูถ้งึพลงัของตัวเรา 

ว่าเราสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระทำาเพื่อ 

ให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู ้

และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม เพราะการ 

อยู่ร่วมกันจำาเป็นที่จะต้องอาศัยความมีนำ้าใจไมตรี การ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผล 

ตอบแทน การดำารงชีวิตในสังคมที่มีการช่วยเหลือกัน

ถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่มีความเกี่ยวข้อง

กับเราหรือเราไม่ได้รับผลกระทบนั้นด้วย แต่เราเต็มใจ

ที่จะแบ่งปัน ให้การช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน นั่นคือการ

แสดงถึงความมีจิตสาธารณะค่ะ 

 น้องๆ จะเห็นว่าการเป็นผู้มีจิตสาธารณะนั้น 

เป็นสิง่ทีต้่องฝึกปฏบิตัแิละควรหมัน่ทำาอยูเ่สมอ เพือ่ให ้

เราตระหนักเห็นในความสำาคัญของการเป็น “ผู้ให้” 

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากสละเวลาแล้ว การ 

แบ่งปันส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามีอยู่ให้กับคนรอบข้าง 

การตระหนักถึงปัญหาที่เรากำาลังเผชิญว่าเรามีส่วน 

ในการต้องช่วยกนัแก้ไข เมือ่มองเหน็ปัญหาแล้วต้องไม่ 

นิ่งเฉย แต่ต้องเชื่อว่า เราสามารถร่วมแก้ปัญหา 

นั้นได้ โดยไม่จำาเป็นที่เราจะต้องแก้ปัญหาน้ันเพียง 

ลำาพัง แต่เราสามารถคิดหาแนวทาง ว่าเราจะทำาอะไร 

ได้บ้าง เพื่อช่วยให้ปัญหาน้ันหมดไปหรือบรรเทา

เบาบางลง  ตามกำาลังและความสามารถที่เรามี
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ทุกๆ	การให้	ย่อมยังประโยชน์แก่ผู้อื่นเสมอ

หากทุกคนต่างขาดความมีจิตสาธารณะ...
 การขาดความมีจิตสาธารณะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือ

สังคมน้ันๆ เท่านั้น แต่การขาดความมีจิตสาธารณะสามารถส่งผลเสีย 

ในระดับโลกได้เลยทีเดียว

หากคนในสังคมขาดความมีจิตสาธารณะ  ส่งผลให้... 

 ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะคนในสังคมต่างคนต่างอยู่  

เห็นปัญหาของตนเองเป็นท่ีตัง้ ละเลยปัญหาของส่วนรวม ซ่ึงนอกจากสังคมนัน้ 

จะไม่มีการพัฒนาแล้วยังส่งผลให้สภาพสังคมเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ  

 อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง เพราะทุกคนละเลยความ 

เดือดร้อนของผู้อื่น มุ่งหวังการเอาชนะกันและกัน “คนอื่นจะเหนือกว่าฉัน

ไม่ได้”  

 ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นำาที่นำาไปสู่การแก้ปัญหา ขาดคนอาสา 

ในการพฒันา เพราะกลัวเสยีทรพัย์สนิเงนิทอง กลัวเสยีเวลาความเป็นส่วนตวั 

หรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น

 หากคนในชาติขาดความมีจิตสาธารณะ  ส่งผลให้...

 เกดิวกิฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครัง้และยากทีจ่ะแก้ไข เกดิการ 

เบียดเบียนทำาลายทรัพยากรและสมบัติที่เป็นของส่วนรวม
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 ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังของคน 

ในสังคม ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการนำาพาประเทศ 

ไปสู่การพัฒนา  

 เกดิการแบ่งพรรคแบ่งพวก แก่งแย่งแข่งขัน เหน็แก่ประโยชน์ 

กลุ่มของตนและพวกพ้อง เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

หากคนในโลกนี้ขาดความมีจิตสาธารณะ  โลกนี้จะ...

 เกิดการสะสมอาวุธระหว่างประเทศ เพราะขาดความไว้

วางใจซึ่งกันและกัน กลัวประเทศอื่นจะโจมตี จึงต้องมีอาวุธที่รุนแรง 

มีอานุภาพในการทำาลายสูงไว้ในครอบครอง เพื่อข่มขู่ประเทศอ่ืน  

และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มักมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรง 

ของแสนยานุภาพทางการสงครามในการตัดสินปัญหา

 เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่ง หรือครอบงำาทางการค้า

ระหว่างประเทศ พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดการได้เปรียบ

ทางการค้า ทำาให้ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ของตนเอง

 เกิดความรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเชื้อชาติ ต่างเผ่าพนัธุ์ 

หรือต่างท้องถิ่น มองชนชาติอื่นๆ เผ่าพันธุ์อื่นๆ ว่ามีความเจริญ

หรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของตนเอง ดูถูกหรือเป็น

ปฏิปักษ์ต่อชาติอื่น 

 น้องๆ คงจะเห็นแล้วนะคะ ว่าการขาดความมจีติสาธารณะ 

น้ันส่งผลกระทบต่อการอยู ่ร่วมกันมากแค่ไหน เพียงแค่ทุกคน 

ไม่คำานงึถงึประโยชน์ส่วนรวม ไม่รบัผดิชอบต่อสงัคม การอยูร่่วมกนั

ของคนในสังคม ในประเทศ และในโลกย่อมมีแต่ความขัดแย้ง ขาด 

ความสงบสุข และเรา...ผู้ซ่ึงต้องอาศัยอยู่ในสังคมน้ีจะมีความสุขได้

อย่างไร หากสังคมปราศจากความมีนำ้าใจให้แก่กันและกัน



เวรประจ�ำวันหนูก็ท�ำค่ะ”  

“ไม่เกียจคร้ำน ช่วยแบ่งเบำงำนแม่ ตั้งใจเรียน”

“ส�ำหรับโครงกำรจิตอำสำของพวกเรำ  คือกำร 

ท�ำควำมสะอำด ณ วัดทุ่งโพธิ์ จนวัดสะอำดเอี่ยม  

และท�ำให้เรำมีควำมสุขมำกทีไ่ด้ท�ำควำมดเีช่นนี ้

เรำให้ค�ำมัน่ไว้ว่ำ  เรำจะรกัษำควำมดนีีไ้ว้”

 http://www.palangpandin.com

 

ได้เห็นถึงพลังของคนตัวเล็กๆ แล้วใช่ไหมคะ

เป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่เชื่อได้ว่าทั้งผู้ให้และผู้รับ 

คงมีความสุขไม่ต่างกันค่ะ

 ปัจจบุนันีม้ีน้องๆ เยาวชนจำานวนมาก 

ที่หันมาอาสาทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทำาให้

เชื่อได้ว่า พลังเยาวชนคนตัวเล็กๆ นี้ เป็นพลัง 

สำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคมแห่งการเป็น  

“ผูใ้ห้” สิง่ทีเ่ยาวชนเหล่าน้ันได้ลงมอืทำาไม่ได้เป็น 

กิจกรรมที่ต้องใช้เงินในการลงทุน  แต่เป็นการ

ลงแรง ลงเวลา ลงความสามารถเท่าที่เขามี 

ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ ว่า “ผู้ให้” วัยจิ๋วแบบ

น้องๆ นั้น เขามีจิตสาธารณะอย่างไรบ้าง 

“ นั ก เ รี ย น จ ำ ก โ ร ง เ รี ย น วิ นิ ต ศึ ก ษ ำ 

ในพระรำชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี พำกันมำท�ำ 

หน้ำที่อำสำสมัครช่วยเหลือประชำชนที่มำ 

รอกรำบสักกำระพระบรมศพ ทั้งแจกอำหำร 

เครื่องดื่ม ยำดม คัดแยกขยะ และช่วยเป็น 

ไกด์แนะน�ำชำวต่ำงชำติ ช่วยเข็นรถให้ผู้สูงอำย ุ

หลำยคนบอกว่ำดใีจทีไ่ด้มำช่วยงำนเป็นจติอำสำ 

เพรำะได้เห็นถึงพลังสำมัคคีของพี่น้องคนไทย”

http://www.ch7.com 

“กลุ ่มนักเรียนได้เข ้ำช่วยเหลือและท�ำกำร

ปฐมพยำบำลคนแก่ที่เป็นลม โดยช่วยพัดให้ 

นักเรียนกลุ่มน้ี คือเด็กนักเรียนจำกโรงเรียน

อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย ภำยหลังที ่

คลิปดงักล่ำวถกูเผยแพร่ มคีนจ�ำนวนมำกเข้ำมำ 

แสดงควำมคิดเห็นชื่นชมกำรกระท�ำของเด็ก

กลุ่มนี้ พร้อมทั้งลงควำมเห็นว่ำ ภำพแบบน้ี

เป็นภำพที่น่ำมองเมื่อเกิดขึ้นในสังคมไทย”

http://deep.tnews.co.th 

“หนูท�ำควำมสะอำดห้องเรียนเป็นประจ�ำ เช่น 

เก็บขยะ กวำดห้อง ลบกระดำน เทขยะ ไม่ใช่

พลังเยาวชนรุ่นใหม่	
จะสร้างความสุข	
ให้สังคมได้อย่างไร
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 การเป็น “ผูใ้ห้” นัน้ ไม่มข้ีอจำากดัในเรือ่งเวลาและสถานะทางเศรษฐกิจ 

นะคะ เยาวชนรุ่นใหม่เช่นน้องๆ สามารถฝึกตนเองให้เป็น “ผู้ให้” ได้ เพื่อร่วมกัน 

สร้างสังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น แม้ว่าการเป็น “ผู้ให้” ของเรานั้นอาจ

จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ กลับมา แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราจะได้รับอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ “ความสุขจากการให้” เป็นความสุขที่ได้เห็นผู้อื่นมีรอยยิ้ม 

เป็นความสุขที่เราจะได้เห็นและได้อยู่ในสังคมที่ดี

 เริ่มต้นการฝึกตนเองให้เป็น “ผู้ให้” กันนะคะ ลองอาสาช่วยเหลือ 

งานคุณครู ดูแลทำาความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ้าน ที่โรงเรียน ของใช ้

ในชมุชนทีท่กุคนใช้ประโยชน์ร่วมกนัให้มสีภาพทีด่อียูเ่สมอ ไม่น่ิงดดูายเม่ือเห็น 

ปัญหาหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม แบ่งปันขนม เครื่องเขียน ให้เพ่ือนๆ 

ร่วมชัน้เรยีน มนีำา้ใจสละเวลาช่วยเหลอืกิจกรรมต่างๆ ที่เรามีกำาลังและความ 

สามารถพอที่จะทำาได้ เพียงเท่านี้ความสุข ความอิ่มเอมใจจะเกิดขึ้นกับน้องๆ 

ในทุกๆ วันค่ะ โดยที่ไม่ต้องรอให้เรามีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น...เราคง 

ไม่สามารถรับรู้ถึงความสุขจากการเป็น “ผู้ให้” ได้ หากวันน้ีเรายังคงเป็น  

“ผู้รับ” อยู่เสมอ และหากเรายังต้องเติบโตอยู่ในสังคมนี้ เราเองที่ต้องร่วมกัน 

ลงมือท�า เพื่อให้สังคมที่เราต้องอาศัยเป็นสังคมที่น่าอยู่ค่ะ    

   
ข้อมูลบางส่วนจาก 

http://taamkru.com http://www.saisawankhayanying.com 

ภาพประกอบโดย MOOK CHU

ความสุขสร้างได ้
ด้วยมือของเรา
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 สวัสดค่ีะน้องๆ ฉบบันีพ้ีข่อเปลีย่นบรรยากาศมาแนะนำาเมนขูนมง่ายๆ ให้น้องๆ 

ลองไปทำาเป็นของขาย ของฝากกันดูนะ...ขนมที่ว่าอร่อยนี้ชื่อว่า “ขนมมัน” ค่ะ

วัตถุดิบ

อุปกรณ์ : ลังถึงหรือซึ้งนึ่ง  ที่ขูดเนื้อมันสำาปะหลังหรืออุปกรณ์ขูดที่เรียกว่า มือแมว   

  กะละมัง

เทนำ้าเปล่าใส่ลงไปในหม้อ ตามด้วยใบเตยที่ล้าง 

สะอาดแล้ว ต้มให้เดือดจนใบเตยส่งกลิ่นหอม

หั่นมันสำาปะหลังเป็นท่อนยาวประมาณ 4 นิ้ว 

ปอกเปลือกแล้วคว้านเอาเส้นแข็งๆ ตรงกลาง

ออกจากนั้นนำาไปล้างให้สะอาดและพักไว้ให้

สะเด็ดนำ้า

นำามันสำาปะหลังมาขูดให้เป็นฝอยละเอียด

ใส่นำ้าตาลทรายและนำ้าต้มใบเตยประมาณ 

ครึ่งหนึ่งลงในกะละมังที่มีเนื้อสำาปะหลังที่ขูด

ละเอียดแล้ว     นวดกระทั่งนำ้าตาลทรายละลาย 

และนวดต่อไปอีก 5 นาที จึงค่อยเทนำ้าส่วนที่

เหลือลงไป

นำานำ้าใส่ก้นซึ้งนึ่งแล้วนำาไปตั้งไฟรอจนเดือด 

ระหว่างรอ ตักขนมที่ผสมทุกอย่างเรียบร้อย 

แล้ว ใส่ลงในถ้วยตะไลหรือถาด (ถาดต้อง 

ไม่ใหญ่กว่าซึ้งนึ่ง) จากน้ันจึงนำาขนมไปน่ึง

ประมาณ 15 นาที 

เมื่อขนมสุกให้ยกลงจากเตา ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นตัว 

ระหว่างนั้นใช้มือแมวขูดเน้ือมะพร้าวเป็นเส้นๆ 

แล้วนำาไปน่ึงประมาณ 5 นาท ี โรยเกลอืป่นลงใน 

เนื้อมะพร้าวที่นึ่งแล้ว คลุกเคล้าให้ทั่ว ชิมรสให้

ออกเค็มปลายลิ้นถือว่าเป็นอันใช้ได้

แคะขนมมันออกจากถ้วยแล้วนำาไปคลุกกับ 

มะพร้าวขูดที่เราเตรียมไว้ หรือหากนึ่งกับถาด 

ให้ตัดขนมเป็นชิ้นพอดีคำาก่อน แค่นี้เราก็จะได้

ขนมมันแสนอร่อยแล้วค่ะ 

งานเล็กๆ สร้างรายได้

ขนมมัน...หวาน มันแสนอร่อย

เนื้อมันสำาปะหลังขูดฝอย 800 กรัม ซึ่งได้จากมันหัวใหญ่หนักประมาณ 

1 กิโลกรัม  

นำ้าตาลทรายขาว 400 กรัม (ถ้าชอบหวานเพิ่มได้อีก 100 กรัม) 

นำ้าเปล่าหรือนำ้าลอยดอกมะลิ หรือนำ้ามะพร้าวอ่อน  1 ถ้วยตวง (225 กรัม) 

ใบเตยหอม 5 ใบ

มะพร้าวทึนทึก 1 ลูกใหญ่ (มะพร้าวกลางอ่อนกลางแก่ กะลามะพร้าว 

จะเป็นสีนำ้าตาลอ่อนๆ )

เกลือป่นเล็กน้อย
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วิธีท�า  (ดูภาพประกอบในหน้า 25)
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 ต้นทุน

 มันสำาปะหลัง กิโลกรัมละ  12 บาท

 นำ้าตาลทราย กิโลกรัมละ 24 บาท 

 มะพร้าวทึนทึก ลูกละประมาณ 25 บาท

 ราคาขาย 

 ขนมมัน 6 ชิ้น ราคา 10 บาท 

 ขายที่ไหน 

 ตลาด  ละแวกบ้าน  

  ฝากขายกับร้านค้าในชุมชน  

ขอขอบคุณ  

พี่พิมจากเว็บไซต์สอนทำาอาหารครัวบ้านพิม

www.PIM.in.th
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สายการเรียนทางด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคม

ครูอนุบาล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

    พัฒนาทักษะและความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับนักเรียน 
ในระดับช้ันอนุบาลให้มีความพร้อมท่ีจ�าเป็นส�าหรับเด็ก รวมท้ัง 
ฝึกการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ�าวัน และฝึกการควบคุม 
พฤติกรรมตนเองอย่างมีเหตุผล 

ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กอนุบาลอย่างใกล้ชิด
 ครูอนุบาลมีหน้าที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน และดูแลเด็ก ครูอนุบาลจะจัด 
การเรียนการสอนและกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การสอนอ่านเขียน บวกลบเลข 
เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การวาดรูป การร้องเพลง การเต้น 
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังเอาใจใส่ต่อความปลอดภัย โภชนาการ และสุขภาพ 
ของเด็ก  ๆ  ด้วย

งานในแต่ละวันของครูอนุบาล

ครูอนุบาล แม่แบบของเด็ก ๆ
 ครอูนบุาลมอีทิธพิลต่อเดก็เป็นอย่างมากต่อจากพ่อแม่ซึง่เป็นครคูนแรก 
เมือ่เดก็มาใช้ชวีติอยู่ในโรงเรยีนอนบุาล ครอูนุบาลจะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ีเพราะ 
เด็กในวัยน้ีจะชอบทำาตามหรือเลียนแบบผู้ใหญ่ ครูจึงมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการวางรากฐานให้เดก็เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ท้ังทางร่างกาย จติใจ สตปัิญญา 
ความรูแ้ละคุณธรรม 

เวลาเรียน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจ 
ของเด็ก อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี รวมทั้ง 
ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม

ก่อนเข้าเรียน
 รอรับเด็กๆ ที่มาโรงเรียน และ
นำาเด็กๆ ทำากิจกรรมหน้าเสาธง อาจให้ 
คำาแนะนำาแก่ผู้ปกครองที่เข้ามาพูดคุย 
ปรกึษา

กิจกรรมนอกห้องเรียน
 นอกจากเรียนในห้องเรียน ครู
อนุบาลอาจจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น พาไป 
ทัศนศึกษา แต่ต้องระมัดระวัง
เรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ

เวลาพัก
 ในช่วงเวลาพักและเวลารับประทานอาหาร 
กลางวัน ครูต้องคอยชี้แนะให้เด็ก ๆ ประพฤติตนอย่าง
เหมาะสม เช่น การล้างมือก่อน
และหลังรับประทาน การใช้
ห้องนำ้า การแปรงฟันที่ถูกวิธี 
เป็นต้น

หลังเลิกเรียน
 ดูแลความสะอาดเรียบร ้อยของห ้องเรียน 
วางแผนการสอนและเตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ในวัน 
พรุ่งนี้ และเขียนบันทึก
การสอนประจำาวัน



คุณสมบัติ ความ
เชี่ยวชาญ

ทักษะ

คณะครุศาสตร์ 
หรือศึกษาศาสตร์

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ความรักเด็กและบุคลิกร่าเริง เป็นส่ิงจ�าเป็น

 ครูอนุบาลต้องรักเด็กและต้องมีสำานึกในหน้าที่ผู้ให้การศึกษา เพราะ
บทบาทหนา้ทีข่องครอูนบุาลสง่ผลอยา่งยิง่ตอ่พฒันาการของเดก็ ๆ ครอูนบุาล 
ตอ้งแสดงกิรยิาท่าทางท่ีเหมาะสม สภุาพอ่อนโยน ถึงแม้จะเหนือ่ยก็ตอ้งปฏบิตั ิ
ต่อเด็กอย่างสดใสร่าเริงอยู่เสมอ และต้องมีความอดทนและซ่ือสัตย์ในการทำางาน 

ครูอนุบาลต้องมีความสามารถ
เฉพาะทาง
 เด็กเล็กเป็นวัยท่ีเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว และพัฒนาการในวัยนี้จะเป็นพ้ืนฐานของ 
พฒันาการในชว่งอืน่ๆ ของชวีติ ครอูนบุาลจงึไม่ไดม้ ี
บทบาทเพียงผู้สอนหนังสือหรือผู้ดูแลเด็กเท่านั้น 
แต่ยังต้องมีความสามารถอื่นๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริม 
การเป็นครูอนุบาล เช่น เล่านิทานเก่ง ร้องเพลงเด็ก

และทำาท่าทางประกอบ 
จังหวะได้อย่างสนุกสนาน 
 ประดษิฐส์ือ่สำาหรบัเดก็  
  หรือของเล่นที่เด็ก    
สนใจได้ เป็นต้น

อยากเป็นครูอนุบาล ต้องเรียนอะไร

 ต้องเรียนคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย หลังจากสำาเร็จการศึกษาจะต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะสามารถประกอบอาชีพ 
ครูอนุบาลได้ ครูอนุบาลอาจสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการครูในโรงเรียนของรัฐ หรืออาจทำางานในโรงเรียน
อนุบาลของเอกชนก็ได้

ครอูนุบาลผูด้แูลเดก็

สถานรับเลีย้งเด็ก

ไม่มใีบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีครู

ต้องผ่านการฝึก
อบรมทกัษะการดแูล

และส่งเสรมิพฒันาการ
ของเดก็

โรงเรียนอนบุาล

มใีบอนญุาต
ประกอบวชิาชพีครู

ต้องจบปรญิญาตรี
เป็นอย่างน้อยในสาขา
วชิาการศกึษาปฐมวยั

สถานท่ี
ทำางาน

ใบรบัรอง

การศึกษา

ความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลเด็กกับครูอนุบาล

 ครูอนุบาลต้องดูแลเด็กหลายคนในเวลาเดียวกัน หาก
เด็ก ๆ ซุกซนก็จะทำาให้เหนื่อยหรืออ่อนเพลียได้ ครูอนุบาล 
ยังต้องคอยสังเกตเด็ก ๆ อย่างละเอียด เพื่อระวังในเรื่องของ 
ความปลอดภัย จึงถือเป็นภาระหน้าที่ที่หนักพอสมควร 
นอกจากนี้ยังต้องเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
วางแผนจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ๆ 
ด้วยตนเองอีกด้วย

ครอูนุบาล อาชพีท่ีไม่งา่ย
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สายการเรียนทางด้านอาหารและโภชนาการ

เชฟ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปรุงอาหาร
 ผูท้ีเ่ป็นหวัหนา้ของกุก๊หรอืพอ่ครวั ซึง่คอยควบคมุคณุภาพของอาหาร
ให้มีรสชาติดี และมีการตกแต่งท่ีสวยงามก็คือ เชฟ หรือหัวหน้าพ่อครัว 
เชฟไม่ได้ทำาอาหารอย่างเดียว แต่ต้องนำาเสนออาหารชั้นเลิศ โดยการคิด
สูตรอาหารใหม่ ๆ และจัดทำาอาหารจานสำาคัญ โดยคัดเลือกวัตถุดิบชั้นเลิศ
แล้วแสดงฝีมือทำาอาหาร นอกจากนี้ เชฟยังสาธิตเทคนิคการปรุงอาหาร 
และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำาอาหารด้วย

หัวหน้าเชฟ ผู้บัญชาการของห้องครัว
 ในภตัตาคารของโรงแรมหรือร้านอาหารขนาดใหญ่ หวัหน้าเชฟ 
หรือพ่อครัวใหญ่จะเป็นตำาแหน่งท่ีใหญ่ที่สุด ซึ่งจะสั่งการทุกอย่าง 
ภายในครัว ตำาแหน่งรองลงมาก็คือเชฟ ซึ่งทำาหน้าที่บริหารงาน
และดูแลว่าทุกอย่างเป็นไปตามท่ีหัวหน้าเชฟสั่งหรือไม่ ตำาแหน่งที่
รองลงมาอีกก็คือกุ๊ก ซึ่งทำาหน้าท่ีเตรียมเคร่ืองปรุงและทำาอาหาร 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเชฟ

งานอื่น ๆ ของเชฟ นอกจากในร้านอาหาร

 นอกจากร้านอาหารแล้ว เชฟยังทำางานในสถานที่อื่น ๆ 
ด้วย เช่น ดำาเนินรายการอาหารทางหน้าจอโทรทัศน์ ตกแต่ง
อาหารเพื่อใช้ถ่ายโฆษณาหรือละคร สอนการทำาอาหารให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ทำาอาหารนอกสถานท่ีตามท่ีลูกค้าต้องการ 
พัฒนาเมนูอาหารแบบใหม่ ๆ ให้บริษัทผลิตอาหาร หรือเป็น 
นักวิจารณ์อาหารที่เขียนบทความลงในสื่อต่าง ๆ

พัฒนาการท�าอาหารในแบบของตนเอง
 การรับรู้เกีย่วกับรสชาตอิาหารตา่งๆ เปน็สิง่จำาเปน็ในการ 
ทำาอาหารให้อร่อย นอกจากน้ี เชฟยังต้องมีความรู้อ่ืนๆ ด้วย 
เช่น คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร วิธีการปรุงอาหาร
ชนิดต่างๆ ลักษณะพิเศษของวัตถุดิบแต่ละอย่าง เป็นต้น 
เชฟต้องมีความคิดริเร่ิมในการทำาอาหารใหม่ๆ และพัฒนาการทำา 
อาหารในแบบของตนเอง เพื่อทำาอาหารให้อร่อยขึ้นกว่าเดิม 
นอกจากนี้ยังต้องให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพจริงใจด้วย

 ท�าหน้าที่วางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับการ 
เตรียมและปรุงอาหาร รวมท้ังควบคุมคุณภาพของอาหาร 
ในทุกๆ ขั้นตอน นอกจากนี้ยังคิดสูตรอาหารและรายการ 
อาหารใหม่ๆ ให้แก่ร้านอาหารหรือภัตตาคารของโรงแรม

ปรุงซอสฟักทอง
ให้รสจัดขึ้นดีไหมนะ

ท้าทาย ความคิด
สร้างสรรค์



วิชาการ
ทำำาอาหาร

สถาบัน
สอนทำำาอาหาร

ใบรับรอง

ต่างประเทศ

เชฟ อาชีพที่ไม่ง่าย
         การประกอบอาหารจะต้องใช้มีด 

หัน่วตัถดุบิ ใช้ไฟจากเตาแกส๊ จึงเส่ียง 
ต่อการได้รับบาดเจ็บ เช่น มีดบาด 
หรือไฟลวก เชฟต้องยืนทำาอาหาร 
เป็นเวลานานจึงอาจทำาให้ปวดเม่ือย 
ร่างกาย นอกจากน้ี เม่ือลกูค้ามีความสุข 

กับการ กินอาหารอ ร่อยก็ จ ะ รู้ สึ ก 
ภาคภมูใิจ แตห่ากเจอกบัลกูคา้ทีจู่จ้ีจ้กุจกิเรือ่งรสชาตขิองอาหาร  
ก็จะลำาบากใจได้

อยากเป็นเชฟ ต้องเรียนอะไร
 ต้องเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการในมหา- 
วทิยาลัย หรือเรียนในสถาบนัสอนทำาอาหารตา่ง ๆ นอกจากนี ้
อาจเข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของภาครัฐก็ได้ โดย
เลือกเรียนในด้านที่ตนเองสนใจ เช่น อาหารคาว อาหารหวาน 
ขนมอบ เป็นต้น กรณีท่ีเป็นอาหารต่างประเทศ เช่น อาหาร
อิตาลี อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งเศส เชฟส่วนใหญ่จะไปเรียนที่
ประเทศนั้นโดยตรง หากมีใบรับรอง
ก็จะช่วยในการหางาน และ
ยังสามารถเปิดร้าน
อาหารเองได้ด้วย

ผูร้อบรูเ้รือ่งวตัถดุบิ
 รสชาติของอาหารไทยเกิดจากการปรุงรสอย่างกลมกล่อมของเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลายๆ อย่าง 
เชฟนอกจากจะปรุงอาหารให้มีรสชาติอร่อยแล้ว ยังต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยประยุกต์และ 
ดัดแปลงวัตถุดิบให้ออกมาเป็นอาหารรสเลิศ  
วัตถุดิบอย่างดีจะช่วยเสริมให้อาหารนั้น
มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านรสชาติ
และหน้าตาของอาหาร

เชฟท่ีท�าอาหารพ้ืนเมอืง 
 อาหารพื้นเมือง คือ อาหารที่ผสมผสานปรุงแต่งขึ้นเป็นอาหารประจำาท้องถิ่น โดยสืบทอดต่อกันมา
ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำาชาตินั้น ๆ เชฟที่ทำาอาหารพื้นเมืองมีทั้ง 
ที่คงไว้ซ่ึงรสชาติอาหารแบบดั้งเดิม และที่ปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากคนสมัยใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวนิยม 
ลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองกันมากขึ้น

รสชาติอาหาร

เครื่องปรุง
วัตถุดิบ
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ขอขอบคุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด ที่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล
จากหนังสือ ‘สารานุกรมภาพการ์ตูน อาชีพรอบโลก’

เขียนโดย Eun-Ju Cho และ Soo-Jung Yoo



“พี่รักอาชีพนี้	เพราะเป็นอาชีพที่ท้าทายและต้องตื่นตัวตลอดเวลา		พี่ได้คุย	
กับลูกค้าจนรู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้อง		ลูกค้าทุกคนให้มุมมองชีวิต	

และสอนให้พี่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	อย่างจากชีวิตของเขา”			

ลงทุนกับงานที่รัก  
ไม่มีค�าว่าขาดทุน 

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย
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ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ คืออะไรคะ?
 

เราเรียกสั้นๆ ว่า “มาร์” ครับ หรือ “มาร์เก็ตติ้ง” มาร์จะทำางานในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ  
ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาลูกค้าหรือนักลงทุนเก่ียวกับหุ้นและการลงทุน ว่าตอนนี้มีหุ้นตัวไหน 
ที่น่าซ้ือบ้าง หรือหุ้นตัวไหนที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ควรซื้อขายในช่วงนี้ หรือลูกค้าควรลงทุน 
ประเภทใด เพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนได้รับผลประโยชน์คุ ้มค่ากับการลงทุน ลูกค้าหลายคน 
พี่ได้ดูแลให้คำาแนะนำาเขามานานกว่า 5 ปี จนเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ไปแล้วครับ  

อาชีพครู ตำารวจ แพทย์ พยาบาล คงเป็นอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน แต่สำาหรับ 
พี่จตุพงษ์ ช่อสูงเนิน หรือ พี่อ๊อด อดีตรุ่นพี่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2535 

อาชีพในฝันของเขาคือ “นักลงทุน” และวันนี้พี่อ๊อดคือผู้ครำ่าหวอดอยู่ในวงการ
ตลาดหุ้นมานานกว่า 10 ปีค่ะ    

เพราะอะไรจึงยืนหยัดท�าหน้าที่เป็น “มาร์” คะ?
 

เหตุผลหลักๆ เลยคือชอบตัวเลข ชอบคณิตศาสตร์ และฝันว่าอยากเป็นนักลงทุน 
หลังจากเรียนจบสาขาสถิติ พี่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพราะทีนั่น่เปิดอบรมเกีย่วกบัหุน้และการลงทนุค่อนข้างเยอะ ทุกครัง้ทีว่่างกจ็ะไปอบรม 
หลักสูตรต่างๆ จนได้รู ้จักกับตำาแหน่งมาร์เก็ตต้ิง ซึ่งทำางานในบริษัทหลักทรัพย ์
เลยลองสมัครเข้าทำางาน หลังจากทำาไม่นานรู้สึกเลยว่างานนี้สนุกมาก เพราะเราได ้
อยู่กับตัวเลขหุ้น อยู่กับความผันแปรของตัวเลข ทำาให้เราวิเคราะห์เป็น มองการณ์ไกล 
และคาดการณ์ได้ รู้จักรอโอกาสที่เหมาะสม เพื่อจะได้แนะนำาลูกค้าให้ลงทุนได้อย่าง 
คุ้มค่าที่สุด...วันนี้พี่ยังไม่ได้เป็นนักลงทุนเต็มตัว แต่การทำางานของพี่ทำาให้พี่พร้อมแล้ว 
สำาหรับการก้าวสู่การเป็นนักลงทุนในอนาคตครับ   

สิ่งที่ “มาร์” ต้องท�าทุกวันคืออะไรบ้างคะ?
 

พี่ตื่นตี 5 ทุกวัน เพื่อติดตามข่าวตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งหมด ต้องมองตัวเลขให้ออก ว่า
วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง ต้องวิเคราะห์ภาพรวมตลาดหุ้น ตลาด 
นำ้ามัน ตลาดทองคำา และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่
จะวางแผนการลงทุน คนที่เป็น “มาร์” ต้องมีความกระตือรือร้นและต้องทันต่อข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลา ต้องอยู่กับความผันผวนได้ เพราะตลาดหุ้นไม่เคยหยุดนิ่งครับ 

ได้เรียนรู้อะไรจากงานที่ท�านี้บ้างคะ?
 

หลายอย่างเลยครับ...อยากฝากสิ่งนี้ถึงน้องๆ ด้วยว่า เราควรมีระเบียบวินัยในตัวเอง 
รู ้จักอดทนอดกลั้น และถ้าเรามีน้อยกว่าคนอื่น เราต้องขยันให้มากขึ้นเรื่อยๆ  
ต้องรู้จักคำาว่าพอ ไม่โลภ และต้องมีความพยายามให้มากๆ ถ้าคิดจะลงทุนทำาอะไรแล้ว 
ต้องทำาให้ดีที่สุด ให้คุ้มค่าที่ได้ลงทุนครับ  

 

@



โครงการดีๆ
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ทุกสิ่งในชีวิต...เราเลือกและรับผิดชอบได้
วิธีีฝึกตนให้เป็นคน	Proactive

มนุษย์เรามี 2 ลักษณะ คือ โปรแอคทีฟ (Proactive) และ รีแอคทีฟ (Reactive) คนโปรแอคทีฟ

จะเลือกสิ่งต่างๆ ในชีวิตให้กับตนเองได้ และตนเองคือผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการเลือกนั้น ไม่โทษผู้อื่น 

หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว และมองว่าการแก้ไขปัญหาเริ่มที่ตนเองก่อน ตรงกันข้าม คนรีแอคทีฟ คิดว่าตนเองไม่ม ี

ทางเลือกใดในชวีติ อ้างข้อจำากดัต่างๆ และกล่าวโทษผูอ้ืน่หรอืสถานการณ์ต่างๆ ว่าเป็นต้นเหตขุองปัญหาทีต้่องแก้ไข 

ขอขอบคุณ PacRim Group 
ติดตามสาระดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลได้ที่ www.pacrimgroup.com

        pacrimgroupth
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น้องกวินทิพย์ ยอดทองหอม
น้องเกศรา กล้าหาญ
น้องคีตภัทร กองแสน
น้องชนาภา แสนสุภา 
น้องชนิดาพร ศรีคีรีราษฎร์
น้องชลธิชา ทวีสุข
น้องซีตีนาบีละห์ เจ๊ะยะ
น้องซูรายา เจ๊ะสนิ

น้องซูลกิฟลี แซปิสุ
น้องซูไฮดา สะแม
น้องณัฐชา จันทร์ภูชงค์
น้องณัฐธิดา วิริยะสิทธิกุล
น้องณัฐนันท์ ดาเลง
น้องทิพานันท์ อัปมาไน
น้องธัญรัตน์ ปราบชะนะ
น้องธิดารัตน์ สมธิสัมพันธ์

น้องนาเดีย เจะแมะ
น้องนิชนิภา มนดารา
น้องนูรุลฟาซีลา บือราเฮง
น้องปนัดดา ราชรินทร์
น้องพรชิตา รัตนพลแสน
น้องพรพิมล ไชยขันธ์
น้องพรรณวษา เปียฉิม
น้องพันทิวา ผลาผล
น้องพิมพ์นิภา สีวิชัยแก้ว

น้องภัคจิรา ตุ่นแก้ว
น้องภัสสร บุญนา 

         น้องมณีศุุกานจ์ ณัฐขจรกุล
น้องมาลี แซ่วือ
น้องรูสนีตา ดือราแม
น้องวรัชยา วาไชยะ
น้องวาสนา เพ็งพุฒิ
น้องวิชุดา  เซี๊ยะสกุล
น้องวิภาวรรณ มะหาหิงษ์

น้องศิริพร บุญเลี้ยง 
น้องศุภานัน นันทะจักร
น้องสมสุดา ใจน้อย
น้องสุนันทา พิมหานาม
น้องสุพรรษา ภูมิแกดำา
น้องสุรางคณา กะฐินเทศ
น้องอมิตา ทาทิพย์
น้องอังคณา วาหับ
น้องอังคนา เจะหมิ๊

น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว

ชื่อ – นามสกุล..........................................................................รหัสนักเรียนทุน.....................................................................

 น้องๆ สามารถเขียนคำาตอบลงในหน้านี้แล้วตัดส่งมาทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ inbox หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhana  หรือจะเขียน
ลงในกระดาษแผ่นอื่นก็ได้นะคะ ส่งมาภายใน 20 พฤษภาคม 2560 พี่บุ๋มมีของที่ระลึกเตรียมไว้ให้ค่ะ...

มาเป็นคน Proactive กันดีกว่า!!!
 พี่บุ๋มล่ะชื่นใจจริงๆ ค่ะ ที่มีน้องๆ หลายคนร่วมสนุกในคอลัมน์กิจกรรมของพี่บุ๋มฉบับที่แล้ว ฉบับนี้น้องๆ จัดเต็ม 
กันอีกนะคะ ไหนๆ น้องๆ ก็ได้รู้จักบุคลิกของคน Proactive แล้ว พี่บุ๋มจึงอยากชวนน้องๆ มาฝึกตัวเองให้เป็นคน Proactive กันดี
กว่า...ถ้ายังไม่ทราบว่าคน Proactive คืออย่างไร ลองอ่านหน้า 34 ก่อน ก็ได้นะคะ แล้วดูสิว่า หากเราจะเปลี่ยนความคิดหรือ 
คำาพูดที่พี่บุ๋มสร้างเป็นสถานการณ์ต่างๆ ด้านล่างนี้  ให้เป็นความคิดหรือคำาพูดของคน Proactive น้องๆ จะเปลี่ยนว่าอย่างไรดี

พี่บุ๋มทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง 1 ข้อนะคะ

ฉันไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยแต่คุณครูก็ยังเรียกให้ฉัน

ลุกขึ้นตอบคำาถามภาษาอังกฤษหน้าชั้น

Reactive : ทำาไมฉันต้องเรียนวิชานี้ด้วยนะ เมื่อไหร่ครูจะ

เลิกทำาแบบนี้กับฉันซะที

Proactive : ถ้าฉันตั้งใจเรียน ฉันก็จะเก่งขึ้น แล้วฉันก็ไม่

ต้องกลัวเวลาคุณครูถาม

เพื่อนชวนไปทำางานหารายได้เสริมช่วงปิดเทอม

Reactive : ทำาไม่ได้หรอก ที่นี่ไม่เห็นมีงานอะไรให้ทำาเลย 

Proactive :.......................................................................

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

รุ่นพี่ชวนออกไปเชียร์กีฬาสีที่สนามกีฬานอกโรงเรียน 

แต่เรายังมีคาบเรียนที่ต้องเรียนอีก

Reactive : เอาไงเอากัน เขาไปไหนเราไปนั่น 

Proactive :.......................................................................

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

คุณยายบ่นว่าเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ยอมทำางานบ้าน

Reactive : เมื่อไหร่ยายจะหยุดบ่นเสียที ไม่ชอบเลย 

เวลาโดนบ่น 

Proactive :.......................................................................

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



ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน ์

ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำากัด 

     จัดกิจกรรม ‘เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 3’ รายได้จากการ 

จำาหน่ายบัตร เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาส งานนี้ใครจะ

วิ่งเร็วแบบกระต่าย หรือสายชิลแบบเต่า ไม่มีคำาว่าแพ้ชนะค่ะ  

เพราะเส้นชัยของนักวิ่งกว่า 1,900 คน  

คือการได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ  

และต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้ง 45 องค์กร  

ที่ร่วมขับเคลื่อนให้กิจกรรมในครั้งนี้สำาเร็จลงด้วยความอิ่มเอมใจ  

มาดูรอยยิ้มของกระต่ายและเต่าใจดีกันดีกว่าค่ะ  

ว่ามีความสุขกันมากแค่ไหน            
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นอกจากรอยยิ้มสวยๆ หล่อๆ จากความสุข 

ที่ได้ออกกำาลังกายแล้ว ต้องปรบมือดังๆ ให้กับเต่าและกระต่าย

เพราะรายได้ที่มูลนิธิฯ ได้รับจากการจ�าหน่ายบัตรร่วมกิจกรรม 

มีมากกว่า 1.3 ล้านบาทค่ะ เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ  

ได้อีก 200 คน เชียวนะคะ... ดีต่อใจจริงๆ 



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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คณุกมลรตัน์  จิระพงศ์วฒันา
คณุกรกนก จริพชรพงศ์
คณุกรรณ์ชยั   อัศวภาพล
คณุกฤตนิ ี ณฏัฐวฒุสิทิธิ์
คณุกฤตมิา ผดงุไชย
คณุก้องกฤษฏ  ศรีสโุข
คณุกอบบญุ ศรชัีย
คณุกญัธลวีลัย์ ช่วยบญุ
คณุกาญจนา วฒันรังสรรค์
คณุกานดา ตรรีตันกุล
คณุกำาธร  อทุรักษ์
คณุกติตชิยั   อดุมวจันศกัด์ิ
คณุกติตพิงศ์ โกฎวิเิชียร
คณุกติตวิวิฒั  สงค์พัฒ
คณุกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ์
คณุกติศิกัดิ ์ เสนวีงศ์ ณ อยธุยา
คณุเกศสดุา ทงัปรีดานนัท์
คณุขนษิฐา  สาตราภยั
คณุคมกรชิ  นบสวุรรณ
คณุงามสริ ิอาศริเลศิศริิ
คณุจณญัญา เมฆวฒันา
คณุจรญิญา  แจ่มแจ้ง
คณุจรยิา คนูลนิทิพย์
คณุจนัทร์จริา ใจกล้า
คณุจนัทร์ทวิา สุวรรณวทิย์เวช
คณุจามรรตัน์  หอวจิติร
คณุจารวุรรณ จำารัสพันธุ์
คณุจารวุรรณ พุม่เกษ
คณุจติตมิา  เมฆาณพายพั
คณุจติรวฒัน์ มหตัชวโรจน์
คณุจนิดารตัน์  ศรีไกร
คณุจริะพนัธ์ เณรรัตน์
คณุจรีารกัษ์  ชยัประภา
คณุจฑุาทพิย์ ตสัมา
คณุจฑุารตัน์ เชือ้บญุจนัทร์
คณุจมุพล แก้วสกุล
คณุเจตสภุา เท่ียงธรรม
คณุฉววีรรณ เชาว์ดี
คณุฉตัรแก้ว  บญุยิง่ยงสถติย์
คณุฉตัรชยั ตระกูลโชคชัย
คณุชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คณุชมพ ู สมหนู
คณุชโลธร   อยู่ท่ิม
คณุชวลยิา  อนกูุลประชา
คณุชยัพฤกษ์ บญุญฤทธิ์
คณุชติพงศ์ ทะนะแสง
คณุชตุนิาฎ ศรสีมุะ
คณุชตุมิา กจิมงคลธรรม
คณุชมุพล จนัทะลนุ
คณุชเูกยีรต ิอชัฌาเจริญสถติ
คณุชชูพี  เอือ้การณ์
คณุเชาว์ อรญัวฒัน์
คณุโชคชยั ธรรมยติุการ
คณุฐติพิร  สขุเทศ
คณุฐติมิา  วรรัฒน์
คณุณธกร  เนกขมัมะ
คณุณภทัร นตุสติ
คณุณภทัร สตัยตุม์
คณุณฎัธกิา รุง่พิชยพิเชฐ
คณุณฐักานต์ สงวนพวก
คณุณฐัชยา  จนัทร์พัฒนะ
คณุณฐัชยา สธุรีพงศ์พันธ์
คณุณฐัทพิพา พรหมศร
คณุณฐัร ีมสีงิห์
คณุณฐัสนิ ีนธิสัินถวะคปุต์
คณุดลยา หริณัยศริิ
คณุดวงทพิย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์
คณุดาลนิ สนทิวงศ์ ณ อยธุยา
คณุดาวเรอืง โตเลก็
คณุดำารงค์  ทองไพจติร
คณุเดช  ตลุยธัญ

คณุเดชชติ  พชิยพาณชิย์
คณุตฤณ  ณ อมัพร
คณุทนงชยั วีระเศรษฐกุล
คณุทรงกลม ตัน้มโนโสภา
คณุทรงเกยีรต ิเตชะสริไิพบลูย์  
คณุทรงยศ สาลกัษณ์
คณุทวีศกัดิ ์แสงทอง
คณุทศพร พทินัโชติ
คณุทศัณาวรรณ  พงศ์กลำา่ 
คณุทพิย์ภาวรรณ์  จารเมือง
คณุทพิย์สดุา สเุมธเสนย์ี
คณุทพิวรรณ  อสุนัโน
คณุธนดิา โอฬารกิชาติ
คณุธราธร สขุสวัสดิ์
คณุธราวุฒิ ศรธีาราธร
คณุธัญธร  ขจรรุง่ศลิป์
คณุธิดารตัน์ คมขำา
คณุธิตพิทัธ์ เจยีมรจุกีลุ
คณุธีรยทุธ พนัธ์มเีชาวน์
คณุธีระ ศภุนำาพา
คณุธีระพล จฑุาพรพงศ์
คณุนภาวด ี ทรพัย์ปิติ
คณุนราพร กลัยา ณ สนุทร
คณุนฤชา  รตันศลิา
คณุนฤมล ติบ๊ใจ
คณุนลนิปภา บวัศรี
คณุนนัทพล  ปานฑผลนิ
คณุนารรีตัน์  โพธ์ิไพรทอง
คณุนารรีตัน์ ภาษารณุ
คณุนำา้ฝน  แก้วกลุธรรม
คณุนชิาภา สร้อยระย้า
คณุนภิา คณุทรพัย์ทวี
คณุนศิาชล  สวุรรณทา
คณุนสิา ชำานาญตระกลู
คณุนจุร ีสทุธานี
คณุนสุรา ภวูรรีานนท์
คณุบญุกติ จริพงษ์ธนาเวช
คณุบญุมา มะกลำา่ทอง
คณุบญุสม เนือ่งพลี
คณุเบญ  ศรเีจรญิชยั
คณุปฏมิา ชาวปรางค์
คณุปฐมพล  ทัง่กรณ์
คณุประนอม สระทองแหงด็
คณุประภสัสร ฉนัทศริเิวทย์
คณุประวิทย์  หมดัหลำา
คณุประเสรฐิ  ศรบญุทอง
คณุปรยิวด ี ประจวบเหมาะ
คณุปรยีา  ประมขุกลุ
คณุปองเกษม นาคสวุรรณ
คณุปัณณธร ศลิป์อดุม
คณุปัทมา  เขยีนภกัดี
คณุปารชิาต ิจรงุจติตานสุนธ์ิ
คณุปารชิาต ิบรูณะบญัญตัิ
คณุปิต ิตณัฑเกษม
คณุปิตกิลุ แก้วประเสรฐิ
คณุปิยกานต์ พงษ์พสิทุธินนัท์ 
คณุปิยดา  สขุสมยั
คณุปิยธิดา  ศริศกัดิ์
คณุปิยนติย์  ขวัญพลูศรี
คณุปิยวด ีเพช็รฉาย
คณุปณุยนชุ  ศริกิลุวสุ
คณุเป่ียมสขุ ยบัมนับรบิรูณ์
คณุโปเลยีน รตันไชย
คณุผ่องศร ีมลูผลารกัษ์
คณุพงษ์ศกัดิ ์ศริพินัธ์
คณุพจนย์ี  พริณุธนาไพศาล
คณุพจนย์ี ตนัตวีิรกลุ
คณุพรทพิย์ บญุนติย์
คณุพรนภา  เชือ้ทอง
คณุพรรณพชัร ชลานนท์นวัิฒน์
คณุพรศกัดิ ์สนิคณารกัษ์

คณุพวงทอง สาทรกจิ
คณุพชัรนิทร์ กจิวรวเิชียร
คณุพชัร ี ศรโีคตร
คณุพชัร ี หอวจิติร
คณุพชัร ีพนัธ์เลศิ
คณุพทัธ์ธริา  เป่ียมธนาโรจน์
คณุพนัธ์วด ีนาคอ่วม
คณุพชิชา วบิลูย์สวสัดิ์
คณุพชิญาดา วกิรมคณุาพร
คณุพชิติ  ธญัญวชัรกลุ
คณุพบิลูย์ สตุนัตวิรกลุ
คณุพมิพ์ภทัรา  เมธสีทุธวิงศ์
คณุพศิทุธ์ บษุรานวุงศ์
คณุพรีดา เสนวีงศ์ ณ อยธุยา
คณุพรีสณัห์ บณุยคปุต์
คณุเพญ็ศร ีเดชต่ิงเอง
คณุแฟร์ณชิา รตันพงศ์
คณุภรนิทร์ ตนัตพิกุนนท์
คณุภณัฑริา รตันนโิรธ
คณุภาณพุนัธุ ์บลุยเลศิ
คณุภาณวุฒัน์  กฤษณาชวูงศ์
คณุภาณวุฒัน์ แสงทอง
คณุภารณ ีประภาศริกิลู
คณุภาวนา  ชรีงั
คณุภาวณิ ีเหลอืงอภชิาติ
คณุภดูสิ  ธนเดชวฒันศรี
คณุภษูณทศั  ผลทบัทมิธนา
คณุมงคล  มาลเีดช
คณุมงคล หงษ์นาค
คณุมณรีตัน์ ป่ินแก้ว
คณุมลฤด ี สขุพนัธรชัต์
คณุมารสิา  จงคงคาวุฒิ
คณุมาลยั วงษ์สะอาด
คณุมาล ีสขุอารย์ีชยั
คณุมิง่ขวญั ทรพัย์เหลอืหลาย 
คณุไมตร ี ประสารอธคิม
คณุยทุธพงศ์ เอกปฐมศักดิ์
คณุรพพีรรณ ตริยัง่ยนื
คณุรพพีฒัน์ เตชะกติตโิรจน์ 
คณุรสติา  คงแคล้ว
คณุระตกิร กองพัฒน์พาณชิย์
คณุรกัษ์สกลุ เจรญิวงศ์
คณุราม คงสำาราญ
คณุรุง่นภา สขุวฒันานกุจิ
คณุรุง่รตัน์ เบญจพฒัมงคล
คณุเรวด ีชยัสขุสนัต์
คณุลกัษมณ  เตชะสริวิชิยั
คณุลดัดา แกมมณี
คณุวณ ีบญุกว้าง
คณุวนสันนัท์ วฒันสวุกลุ
คณุวนดิา ชชัวาลกจิกลุ
คณุวรนษิฐ์  วรพรธัญพัฒน์
คณุวรยส  อนวุตันิโุชตกิลุ
คณุวรรณา  คลศรชียั
คณุวรรณ ี บญุสขุเพชรน้อย
คณุวรรษา เลศิวรสริกุิล
คณุวรทัยา โอบนธิอินนัต์
คณุวนัชนะ ม่วงยิม้
คณุวนัชยั  สรินิจิศรวีงศ์
คณุวนัชยั สวุรรณมณี
คณุวาสนา  ไพศาลอคันี
คณุวจิติรา  เจยีรนนัทนา
คณุวชิชดุา  อรดดีลเชษฐ์
คณุวชิดา สตีกะลนิ
คณุวทิย์ณ ุชยัสนุทรโยธนิ
คณุวนิ ลิม้ธโนปจยั
คณุวภิาส  จริภาส
คณุวยิะดา วรสชุา
คณุวริวุรรณ  ตาดร่ม
คณุวโิรชา เกดิอำา่
คณุวลิาสนิ ีถาวรนติิ
คณุวไิล ทวทีองคำา
คณุวไิลวรรณ นพูมิพ์

คณุโสภาพมิพ์ สมิะกลุธร
คณุหทยัรตัน์  โกษยีาภรณ์
คณุหทยัรตัน์  ไพฑรูย์
คณุหะรนิ  อปุรา
คณุอดศิกัดิ ์สดุสาว
คณุอนงค์ วรรณโถ
คณุอนงค์พร  มโนพเิชฐวฒันา
คณุอนงค์ลกัษณ์ สถติย์วรกลุ
คณุอนชุติ น้อยประเสรฐิ
คณุอนตุรา เหลอืงรตันากร
คณุอโนมา ศขุสวสัดิ ์ณ อยธุยา
คณุอภชิา ปรติรคปุต์
คณุอภชิาต ิศาลคิปุต
คณุอภญิรญา  บญุมสูกึ
คณุอภริด ีตนัตราภรณ์
คณุอภวินัท์ บากบัน่
คณุอภษิฐา อณุหเลขกะ
คณุอรปวย์ี  สทีอง
คณุอรพร  ฤทธิจั์นทร์
คณุอรพนิ ใจหลกั
คณุอรวนิท์  เลาหรชัตนนัท์
คณุอรสา  ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรณุ ี อรรคบตุร
คณุออมรชัต์  พชัรพรรณพงศ์
คณุอคัรเดช ทองภูสวรรค์
คณุองัคณา คณุากรปรมตัถ์
คณุอจัฉรา  ตนัตเิฉลมิ
คณุอจัร ี สงัข์วรรณะ
คณุอญัชนก เชือ้ทอง
คณุอารรีตัน์ วงษ์วลิาส
คณุอำานวย  พสัดร
คณุอทิธพิล พนิจิวชิา
คณุอสิรย์ี  ทตัศกัดนินท์
คณุเอก กติตกิลุสธุา
คณุเอกชยั  ใจงาม
คณุเอมอร  วงษาพาน
คณุเอือ้อาร ี ออฤดี
Khun Chananya Hinthong
Khun Gopalakrishnan Codandaramane
Khun Manjula  Muthucumarana
Khun Nuttarat  Jirapat
Khun Prantip Petcharapiruch
Khun Ratsameekhae Thavon
Khun Siriya  Makkana
Khun Supaporn Navey 
Mr.Gerald Kingsley Young
Mr.Matt James
Mr.Paul Tsien Chang
Mr.Pope Win  Win
Mr.Saw Khin Naing
Mr.Somchai Piriyathanalai
Mr.Vincent Rayo
Ms.Claudine Triolo
กองทนุเทใจ (มลูนธิบิรูณะชนบทแห่ง  
     ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์) 
บรษิทั ฟิเดลติี ้อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิเซส 
     (ประเทศไทย) จำากดั สำานกังานใหญ่
บรษิทั อซีซูกุรงุเทพบริการ จำากดั 
     สำานกังานใหญ่
ผูปั้น/ผูซ้ือ้ ร้านปันกนั โดย มลูนธิยิวุพฒัน์ 
ผูส้นบัสนนุทนุการศกึษา 
     ผ่านกจิกรรม งาน “เดนิ-วิง่  
     ส่งน้องเรยีน  คร้ังที ่3”
ธนาคารกสกิรไทย จำากดั (มหาชน) 
สหกรณ์ออมทรพัย์ 
     กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ จำากดั
Carpets International  
     Thailand Public Company Limited 
Town and Country Sport Club Co.,Ltd 
     (Branch 00002)
Siam Chaophraya Holdings Co.,Ltd.
Oak Club and Friends

คณุวรีะพงษ์  โอสถวสิทุธิ์
คณุศรชยั สขุแจ่ม
คณุศรญัญา ธรรมนยิม
คณุศรณัย์  จฑุารตันกลุ
คณุศรณัย์ องักรูวรญัญู
คณุศรายทุธ  ศรหีาเพศ
คณุศลษิา สจัจาพพิฒัน์
คณุศศธิร ศรปีระเสรฐิ
คณุศนัสนย์ี  มนัจนัดา
คณุศริพิร แต้มบญุเลศิชยั
คณุศริยิพุา  ศรสีวุรรณ
คณุศษิฏากร  อสุนัโน
คณุศภุจติรา  ปานเจริญ
คณุโศจดิา ลมิาจริากร
คณุโศรดา นาคะเสถยีร
คณุสกาวทพิย์ กจิสกลุ
คณุสดดุ ีชลติเรอืงกลุ
คณุสถาพร จริฐาชฎายุ
คณุสนอง วริยิะอาภาพงศ์
คณุสมเกยีรต ิ ววิรรธนพันธุ์
คณุสมเกยีรต ิประกายพลอย
คณุสมคดิ จริานนัตรตัน์
คณุสมชาย  ชณุหรศัมิ์
คณุสมชาย เลศิสทุธริศัมวีง
คณุสมลกัษณ์  คงเมอืง
คณุสมศกัดิ ์ ฉนัทาวรานรุกัษ์
คณุสมหมาย  สจัจาพพิฒัน์
คณุสรชยั  ตนัตโยทยั
คณุสรลัสม พฒันะคหูา
คณุสราญจติ  อุน่จติต
คณุสญัชยั  สขุจนิดา
คณุสนัทดั เจดิจรรยาพงศ์
คณุสาทติ สบืสขุ
คณุสาโรจน์ สวุรรณธาราเรอืง
คณุสริกิานต์ กอืเจรญิ
คณุสริปิราณ ไชยกลุ
คณุสขุสนัต์ โตเจรญิววิฒัน์
คณุสขุมุาล หงษ์สกลุ
คณุสจุติรา คำาปลวิ
คณุสชุาย  วฒันตฤณากลุ
คณุสดุชฎา แจ่มจนัทร์
คณุสดุา นลิวรสกลุ
คณุสทุธเิกยีรต ิธรีภทัรเวช
คณุสทุธพิงษ์ สทุธริตัน์
คณุสทุธสิา บษุยานนท์
คณุสทุเินือ่ง สาจนัทร์
คณุสธุรรม แก้วสม
คณุสธุารนิ  คณูผล
คณุสพุน ป้อมถาวร
คณุสพุตัรา  ใจคง
คณุสพุชิชา  ใต้ครีี
คณุสพุชิา หอมฉวี
คณุสภุาพร  แก้วฉดี
คณุสภุาพร ตัง้วฒันาพรชยั
คณุสภุาวด ี นวประดษิฐกุล
คณุสมุล อารยะประยรู
คณุสมุาณ ีกจิบญุชยั
คณุสรุเดช บญุยะรตัน์
คณุสรุเดช บณุยวฒัน
คณุสรุวฒุ ิตงุคะรกัษ์
คณุสรุชันศิ  อดุมศกัดิ์
คณุสรุาช เซที
คณุสรุารกัษ์  น้อยไร่ภมูิ
คณุสรุยิา  ใต้ครีี
คณุสรุยิา  สาตราภยั
คณุสรุยิา ไสยเกตุ
คณุสรุย์ีรตัน์ จำาปาทอง
คณุสวุรรณา เชาวะวนชิย์
คณุสวุภิา รกัษ์วงศ์ตระกูล
คณุเสนธปิ ศรไีพพรรณ
คณุเสาวลกัษณ์ ทบัคง
คณุเสาวลกัษณ์ วชัระวทิยากลุ 
คณุแสงจนัทร์ หมัน่ทองหลาง

ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2559 – 16 ก.พ. 2560
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ปฏิทินการโอนทุนการศึกษา สำาหรับน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์
ประจำาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

      นักเรียนทุนที่ส่งใบเกรด   วันที่นักเรียนทุนจะได้รับ

               ถึงมูลนิธิฯ ภายในวันที่         เงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคาร

 1  

 2  

 3         

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

10 เมษายน 2560

1 พฤษภาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560

19 มิถุนายน 2560

19 กรกฎาคม 2560

19 สิงหาคม 2560

19 กันยายน 2560

30 กันยายน 2560

30 เมษายน 2560

13 พฤษภาคม 2560

3 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2560

31 กรกฎาคม 2560

31 สิงหาคม 2560

1 ตุลาคม 2560

12 ตุลาคม 2560

ข้อมูลสำาคัญที่นักเรียนทุนต้องรู้...

1. นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาต่อเมื่อนักเรียนได้ส่งใบเกรดเทอม 1 และ เทอม 2             

 ของปีการศึกษา 2559 ให้มูลนิธิฯ แล้ว

2. นักเรียนสามารถส่งใบเกรดเทอม 1 และ เทอม 2 ของปีการศึกษา 2559 

 ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

3. หากไม่ได้รับใบเกรดเทอม 1 ของปีการศึกษา 2559 ภายใน 30 กันยายน 2560 

 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเทอม 1 ปี 2560 ย้อนหลัง

สอบถามเกี่ยวกับการรับโอนเงินทุนการศึกษาได้ที่...

พี่เจวดี : 0-2301-1148   พี่ทิพย์ภาวรรณ์ : 0-2301-1124   (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

Facebook.com/yuvabadhanafoundation   E-mail : ybf@ybf.premier.co.th 

โอนทุนครั้งที่ 




