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การมีส ่วนร่วมของคนในสังคมเป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญในการ 
สร้างสังคมให้น่าอยู่ เร่ิมต้นง่ายๆ ด้วยการแบ่งปันก็สามารถสร้าง 
คณุค่าที่ยิ่งใหญ่ได้

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงของการแบ่งปัน เพื่อปลูกฝังความมีน�้าใจ สร้างโอกาส 
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ ด้วยการแบ่งปัน 
สิ่งของสภาพดี ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วให้กับร้านปันกัน เพื่อเปลี่ยน
เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ 

ร่วมแบ่งปันได้แล้ววันนี้ ที่ร้านปันกันทั้ง 6 สาขา พาราไดซ์ พาร์ค 
ศรีนครินทร์  เดอะไนน์ พระรามเก้า  เทสโก้ โลตัส พระรามหนึ่ง  
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว  ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์ และ 
โรบินสัน ศรีสมาน หรือ สามารถส่งพัสดุไปรษณีย์มาที่ ร้านปันกัน  
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2301-1096  081-903-6639
 Website : www.pankansociety.com
 Facebook : www.facebook.com/pankansociety
 E-mail : adminpankan@premier.co.th
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5 เพราะแบบนี้  ใครๆ ก็รัก
6 คนคิด...เพื่อสังคม
8 บ้านฉันบ้านเธอ
10 จดหมายจากเพื่อน 
12 ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
16 มองความสุขกับพี่คิ้วต�่า
18 เรื่องจากปก
24 อาชีพเสริมรายได้ 
26 คนนี้ใช่เลย
28 โครงการดีๆ  
30 กิจกรรมร่วมสนุก
32 ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
34 ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน 

     สวัสดีค่ะน้องๆ ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียนทุนทุกคนสู่ยุวพัฒน์สารโฉมใหม ่
นะคะ อ่านจบแล้ว ชอบหรือไม่ รู้สึกอย่างไร บอกเล่าความรู้สึกกันเข้ามาได้ค่ะ  
น้องๆ รู้ไหม ว่าน้องๆ เป็นวัยรุ่นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเขาเรียกยุคน้ีว่า ยุคเทคโนโลยี 
สารสนเทศ หรือยุค IT การติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ข่าวสารข้อมูล 
ถึงมือผู้รับได้ในทันที เทคโนโลยีน�าความสะดวกสบายมาสู่มนุษย์มากมาย แต่ใช่ว่า 
จะมีแค่ความสะดวกสบายนะคะ แต่เทคโนโลยีน�าเอาความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนทุกวัน 
และเกิดข้ึนอย่างมากมายมหาศาลมาสู่เรา และน่ีจึงเป็นสาเหตุให้สังคมยุคน้ีต้องการ 
เด็กคิดเป็น ท�าเป็น เรียนรู้และแก้ปัญหาเป็น มากกว่าเด็กเรียนเก่งหรือคร�่าเคร่ง 
อยู่กับการท่องจ�าความรู้เดิมๆ เพียงอย่างเดียว  

 การเตรียมทักษะความพร้อมส�าหรับการเป็นวัยรุ่นในศตวรรษท่ี 21 จึงมี 
ความจ�าเป็นค่ะ เพื่อให้เราเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ยุค IT ที่มีศักยภาพ และสามารถ 
ดึงเอาความรู้ที่เรามีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 และแน่นอนว่าเม่ือผ่านศตวรรษที่ 21 ไปแล้ว สังคมคงต้องการคน 
ท่ีมีคุณสมบัติแบบอื่นๆ แต่พ่ีเชื่อเสมอว่า ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสังคมยังต้องการคนดี 
และคนที่มุ่งท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะ น้องๆ มาเตรียมตัวเองให้มีทักษะความพร้อม 
ในการเป็นวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 กันนะคะ  

พี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
นางสาววิสมัย เกตุทัต รองประธานกรรมการ
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก
นางสาววรรณา คลศรีชัย กรรมการ
นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ
นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ กรรมการ
นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ กรรมการ
นางสาวทิพย์ชยา พงศธร กรรมการ
นางสาวโมนา ศิวรังสรรค์  กรรมการและเลขานุการ

โดย
มูลนิธิยุวพัฒน์  
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 0-2301-1093 (-5)  โทรสาร : 0-2301-1439
1 Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  Tel. 0-2301-1093 (-5)  Fax : 0-2301-1439
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th     www.yuvabadhanafoundation.org     Facebook.com/yuvabadhana
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ข้าพเจ้าต้องการให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย
 วัน/เดือน/ปี ………........……………………..
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................  นามสกุล..........................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อองค์กร ส�าหรับการออกใบเสร็จรับเงิน...........................................................................................................................................
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
  600 บาท/ทุกเดือน  1,200 บาท/ทุกเดือน  1,800 บาท/ทุกเดือน           
            3,500 บาท/ทุก 6 เดือน  7,000 บาท/ทุก 6 เดือน 10,000 บาท/ทุก 6 เดือน         
  7,000 บาท/ทุกปี  14,000 บาท/ทุกปี   20,000 บาท/ทุกปี         
            ..................................... บาท เพื่อสมทบเป็นทุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนทั่วไป
      โครงการพัฒนาเยาวชน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกจิตส�านึกในคุณธรรมของเยาวชน 
      เป็นจ�านวนเงิน ..................................... บาท       
 โครงการพัฒนาครู ส่งเสริมการพัฒนาครูต้นแบบที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม 
      เป็นจ�านวนเงิน ..................................... บาท     
      ให้มูลนิธิฯ บริหารและจัดสรรตามความจ�าเป็น  เป็นจ�านวนเงิน ..................................... 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....................................................................... 
 (กรุณาอีเมลหรือแฟกซ์แบบตอบรับการบริจาคและส�าเนาใบโอนเงินมาที่ ybf@ybf.premier.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2301-1439)

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

                           www.yuvabadhanafoundation.org                      facebook.com/yuvabadhana 

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

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)
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เรื่องโดย พี่เปิ้ล
วาดโดย  พี่ Pechoko
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Trash Hero Thailand 
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 หลังจากที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
กลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ 
จ.สตูล ภาพที่ติดตานอกจากความสวยงาม 
ของธรรมชาติ คือขยะกองโตท่ีเกล่ือนกลาดอยู่ 
ท่ัวท้ังชายหาด และน่ันจึงเป็นจุดเร่ิมต้นให้เกิด 
การก่อตั้งกลุ่ม Trash Hero Thailand ขึ้น  
เพ่ือชักชวนให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะและดูแล 
ชายหาดของเราให้สวยงาม

 พี่โอ๋ คืออีกหนึ่งเรี่ยวแรงส�าคัญที่ท�าให้ 
โครงการนี้เกิดขึ้น โดยการเชิญชวนนักท่องเที่ยว 
และเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ มาช่วยกันเก็บขยะ 
ที่ชายหาดหลีเป๊ะและหาดอื่นๆ พี่โอ๋เล่าว่า 
ช่วงแรกๆ เก็บขยะได้กว ่า 2 ตันต่อครั้ง  
ขยะส่วนใหญ่คือขวดน�้าพลาสติก อวนจาก 
เรือใหญ่ แต่ตอนน้ีขยะลดลงเหลือประมาณ  
500-600 กิโลกรัม 

 โครงการ Trash Hero Thailand  
ได้ขยายแนวคิดการช่วยกันเก็บขยะ เพ่ือดูแล
สิ่งแวดล้อมไปสู่จังหวัดต่างๆ อีก 9 จังหวัด 
ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ และอีกกว่า 3 ประเทศ  
ท้ังอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นิวยอร์ก และท่ี
เกาะลังกาวี การขยายตัวน้ีเกิดจากคนท่ีเคย 
เข้าร่วมเป็นอาสาเก็บขยะ ได้สัมผัสถึงความ 
รูส้กึภูมใิจทีไ่ด้ท�าเพือ่สงัคมและอยากน�าแนวคดินี ้
ไปใช้กับชุมชนของตนเองบ้าง 

 พี่โอ๋ยังเล่าอีกว่า “เราได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากชาวเลทีขั่บเรือรับส่งนักท่องเท่ียว 
ไปยังเกาะต่างๆ หากเขาเห็นว่าเกาะไหนที่ขยะ 
เร่ิมเยอะ เขาจะมาบอกเรา พ่ีก็จะประชุมทีม
ทุกวันศุกร์ เพื่อวางแผนในการเดินทางเข้าไป 
เก็บขยะท่ีเกาะน้ันๆ หรืออย่างหมู่บ้านชาวเลเอง  
ทุกวันอาทิตย์ชาวเลจะออกมาจัดการกับขยะ  
ท่ีมีอยู่ในชุมชน เขาจะแยกขยะ เพื่อส่งขึ้นฝั่ง  
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะบนฝ่ังก็จะท�างานได้สะดวกข้ึน  
เมื่อก่อนเขาไม่มีความรู ้ เขาจะใช้วิธีน�าขยะ 
มาเผาอย่างเดียว เมื่อเราให้ความรู้ เขาก็ท�าตาม 
นอกจากชาวเลแล้ว นกัเรยีนในโรงเรยีนละแวกน้ัน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม นักเรียน 
สนุ ก กั นมากและภู มิ ใจ เ มื่ อ ไ ด ้ ดู แ ลบ ้ าน 
ของเขาเอง”

 นอกจากการเก็บขยะริมหาดแล้ว ยังมี
วิธีลดการเกิดขยะโดยรณรงค์ให้ใช้กระบอกน�้า
พกพา ซึ่งช่วยลดจ�านวนขวดน�้าพลาสติก และ 
ยังสามารถน�ากระบอกไปเติมน�้าดื่มฟรีในร้านค้า 
ทีร่่วมโครงการกบั Trash Hero ส่วนขยะบางชนิด 
ที่เก็บได้ เช่น รองเท้าฟองน�้ากว่า 8,000 คู ่  
ทาง Trash Hero ได ้มอบให้มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี น�าไปรีไซเคิล
เป็นรองเท้าคู ่ใหม่ เพ่ือมอบให้นักเรียนในพืน้ที่ 
ทรุกันดาร

 เช่ือว่าทุกคนในกลุ ่ม Trash Hero 
Thailand มีความรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง 
ในการดูแลส่ิงแวดล้อม แม้ว่าสมาชิกของกลุ่ม  
70% จะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม แต่เขาเหล่านั้น 
อยากเห็นธรรมชาติสวยสดงดงามอยู่เสมอ พี่โอ๋ 
ไม่คาดหวังอะไรมากไปกว่าการได้เห็นคนไทย
เข้ามาร่วมมือกันดูแลบ้านของตัวเอง ดูแล 
สิ่งแวดล้อมของตัวเอง “การท�าเพื่อสังคมคือ 
สิ่งดีอยู่แล้วแต่คนท�าต้องท�าด้วยความมุ่งมั่น  
ตั้งใจ อย่าท้อ เพราะระหว่างทาง อุปสรรค 
มันมีอยู่ แต่ถ้าเราล้มเลิกกลางทาง ถ้าเราท้อ 
ก็เท่ากับทุกอย่างพังหมด”

 สั งคมยั งต ้ องการคนคิด เพื่ อสั งคม 
เ พ่ือร ่ วม กันสร ้ าง สั งคมของเราให ้น ่ าอ ยู ่ 
 
ขอบคุณพี่โอ๋ 
Trash Hero Thailand
ขอบคุณภาพจาก http://trashhero.org/
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ขอบคุณภาพจาก ArMoo

 ประเพณีแข่งขันเรือยาวข้ึนโขนชิงธง เป็นประเพณีการแข่งขันของชาวจังหวัด 
ชุมพร จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมและมีประวัติความเป็นมายาวนาน 
นับร้อยปี การแข่งขันเรือยาวข้ึนโขนชิงธงน้ี ไม่ได้ตัดสินผลแพ้ชนะที่การเข้าเส้นชัย  
แต่ตัดสินจากการช่วงชิงเอาธงที่ผูกไว้ที่ทุ ่นชัย หากนายหัวเรือล�าไหนคว้าธงได้ก่อน 
ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งจะต้องอาศัยความสามัคคีและความพร้อมเพรียงของฝีพายทุกคน  
เพื่อให้นายหัวเรือปีนขึ้นโขนเรือชิงเอาธงชัยมาให้ได้

 การแข่งขันเรือยาว สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกับล�าน�้า มิใช่เพียง 
เพื่อดื่มกิน แต่ล�าน�้ายังสอนให้คนรู้รักสามัคคี
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 อาชีพชาวนาเป็นอาชีพท่ีใครๆ ทราบกันดี ว่าหนักและเหน่ือยยาก  
แต่นั่นคือยุ้งฉาง ยุ้งใหญ่ส�าหรับคนทั้งประเทศ เด็กๆ วัยหนุ่มสาว  
เรี ่ยวแรงก�าลังยังมีมากมาย ต้องช่วยกันสืบต่ออาชีพชาวนาให้คงอยู ่ 
เรียนรู้ที ่จะพัฒนาผืนนาให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อหล่อเลี้ยงตนเอง และ
คนทั้งประเทศให้กินดีมีสุข 

 หมดฤดูท�านา เราใช้ผืนนาน้ี เพ่ือการเกษตรในแบบอ่ืน ปลูกผัก  
ปลูกพืชล้มลุก สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากเม็ดดิน อาชีพชาวนา 
อาชีพที่น่าภาคภูมิใจ      
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        สวัสดีค่ะน้องๆ ‘คอลัมน์จดหมายจากเพ่ือน’ เป็นคอลัมน์ 
ที่พี่อยากให้น้องๆ ได้รู้จักกับเพื่อนนักเรียนทุนบ้านยุวพัฒน์ 
ของเรานะคะ เราอาจจะไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตากัน ไม่เคย 
ได้ยินเสียงกัน แต่เราจะรู้จักและให้ก�าลังใจกันได้ผ่านทาง 
จดหมายที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนทุนเขียนมาถึงมูลนิธิฯ ค่ะ  
และนอกจากจะเขียนเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่  สอบถามเรื่อง 
ทุนการศึกษา หรือจะปรึกษาปัญหาต่างๆ แล้ว น้องยังสามารถ
เขียนถึงแง่มุมดีๆ ในชีวิต หรือสิ่งที่เราได้ไปเห็น ได้ไปเรียนรู้มา  
เพราะสิ่งนั้นอาจจะเป็นก�าลังใจ เป็นแรงบันดาลใจ หรืออาจจะ 
เปลี่ยนมุมมองให้เพื ่อนๆ คนอื่นๆ ของเราได้นะคะ......

พี ่ๆ ทุกคนที่มูลนิธิฯ สบายดีค่ะ น้องล่ะคะเป็นอย่างไรบ้าง อีกไม่นาน 
น้องก็จะประสบความส�าเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้ว ความพยายามและความมานะ 
บากบั่นเท่านั้นค่ะที่จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จ  ถ้าน้องเจอกับอะไรที่ยากล�าบาก 
ขอให้คิดเสมอว่า นั่นคือสิ่งท้าทายและเราจะท�าได้ส�าเร็จ เป็นก�าลังใจให้นะคะ 
รักษาสุขภาพด้วย

ขอให้น้องอาภาศรีมีความสุขเช่นกันนะคะและขอบคุณน้อง 
มากค่ะส�าหรับค�าอวยพรที่ส่งมาให้พี่ๆ มูลนิธิฯ ทุกคน หวังว่า 
น้องจะมีความสุขกับการเรียนและการด�าเนินชีวิตนะคะ  
พี่ๆ ทุกคนเป็นก�าลังให้น้องค่ะ  
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ขอให้น้องพบกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเร็วๆ นะคะ  
ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรหรือมีความสุขเวลาที่เราได้ท�าอะไร  
ก็ขอให้มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับสิ่งๆ นั้น และท�าให้ดีที่สุด ถ้าตอนนี ้
น้องรู้สึกว่าวิทย์-คณิตไม่ใช่เรา ก็ยังไม่สายค่ะที่จะหันหน้าไปสู ่
สิ่งที่เรารัก ขอให้น้องพบกับสิ่งนั้นนะคะ และพี่ขอเป็นก�าลังใจ 
ให้น้องผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีค่ะ 

ยินดีด้วยนะคะน้องสุวรรณา ที่น้องได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต พี่ๆ ทุกคน 
ที่มูลนิธิฯ ดีใจทุกครั้งที่ได้ทราบข่าวว่าน้องๆ มีความสุข ขอให้น้อง 
เป็นเด็กดีของคุณแม่และเป็นก�าลังใจของคุณแม่แบบนี้ตลอดไปนะคะ  
แต่หากเมื่อไหร่ที่รู้สึกท้อหรือความสุขมันลดลง อย่าลืมว่ามีพี่ๆ มูลนิธิฯ 
คอยเป็นก�าลังใจนะคะ 
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 น ้องๆ อาจเคยมีค� าถามในใจว ่ า  

ในอนาคตเราจะท�าอาชีพอะไรนะ เราจะมี 

เงินเดือนเท่าไหร่ เราจะดูแลครอบครัวของเรา 

ได้หรือไม่ หรือถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิด... 

เราจะท�างานอะไรให้พอกินพอใช้ ค�าถามเหล่านี้ 

มีแค่ตัวเราเองที่จะวางแผนชีวิต เพื่อให้พบกับ

ค�าตอบ  แต่ส�าหรับค�าถามท่ีว่า ถ้าต้องใช้ชีวิต 

ในบ้านเกิด เราจะงานท�าอะไร...ค�าตอบ 

อยู่ในตัวของ พ่ีลูกน�้า กาญจนา  เวชยม 
เจ้าของธุรกิจผลไม้แปรรูป
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  หลังจากเรียนจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ พี่ลูกน�้าเดินสายตระเวนท�างานในบริษัท

ต่างๆ หลายแห่ง ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรุงเทพฯ เพราะหวังว่าจะได้ท�างานเกี่ยวกับ 

การประสานงาน งานท่ีได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาอย่างท่ีตัวเองถนัด แต่ท้ายท่ีสุดก็เลือก 

ที่จะท้ิงอาชีพพนักงานออฟฟิศ เงินเดือนหลักหมื่น กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านในจังหวัดชุมพร  

เพราะอยากกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ และผนัตัวเองมาเป็นผู้ผลิตผลไม้แช่อ่ิม โดยมีแรงบันดาลใจ 

มาจากคุณยายขายสละลอยแก้วริมทาง สละลอยแก้วรสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว 

พี่ลูกน�้าชอบทานมาก และเช่ือว่าคนส่วนใหญ่จะต้องชอบ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่ลูกน�้า 

เร่ิมน�าผลไม้ท่ีมีในท้องถ่ิน หาซ้ือได้จากชาวบ้าน เช่น ลูกชก แอปเปิ้ลป่า ตะลิงปลิง  

มะม่วงหาวมะนาวโห่ ลูกจันเทศ มาแปรรูป เพื่อสร้างเป็นอาชีพและมีรายได้ให้กับครอบครัว  

และยังสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ในชุมชน
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 จากเงิน 500 บาทที่หยิบยืมคุณพ่อมาลงทุน ทุกวันนี้ผลไม้ลอยแก้ว 

และผลไม้แช่อิ่มได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าในหลายๆ จังหวัด พี่ลูกน�้าเล่าว่า  

ยุคสมัยนี้เงินทองหายาก เพราะฉะนั้นอะไรที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนได้ สิ่งนั้น 

ควรท�า จึงค่อยๆ หาลูกค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเฟสบุ๊ก แต่จะจัดส่ง

สินค้าให้ถึงมือลูกค้าท่ีอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงด้วยตนเอง ส่วนสูตรในการท�าน้ัน 

อาศัยการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งสิ้น เพราะพื้นฐานครอบครัวไม่มีใคร 

มีความรู้เรื่องการแปรรูปผลไม้และไม่มีใครเคยท�าธุรกิจมาก่อน จึงต้องขวนขวาย 

ต้องอดทน พยายาม และสู้ทุกรูปแบบ 

 ส�าหรับการตัดสินใจท้ิงเงินเดือนท่ีมั่นคงมาท�าอาชีพส่วนตัวที่บ ้าน 

ต่างจังหวัด พี่ลูกน�้าบอกว่า ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีอะไรน่ากังวล แค่ท�าในสิ่งที่ 

เรารัก หาช่องทางที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากสิ่งนั้น รู้จักท�าบัญชีรายรับ 

รายจ่ายให้สม�่าเสมอทุกวนั และเชือ่มัน่ว่า สิง่ทีเ่ราก�าลงัท�าน้ันสามารถสร้างรายได้ 

ให้เราไว้กิน ไว้เก็บได้ ถ้าเราคิดจะค้าขาย ที่ไหนก็ขายได้ ไม่จ�าเป็นต้องไปขาย 

ที่ตลาด ทุกที่มีเงิน จะขายได้ 10 บาท 20 บาทก็คือเงิน แค่นี้เราก็จะมีชีวิตที่ดี  

มีอาชีพ มีรายได้ไว้ดูแลครอบครัวและมีความสุขในบ้านของเรา 

 ก่อนจะจากกันไป พี่ลูกน�้าฝากถึงเด็กๆ รุ่นใหม่ว่า “อยากให้เด็กๆ  

ตั้งใจเรียน ให้คุ้มค่ากับเงินที่คุณพ่อคุณแม่ท�างานเก็บออมมาทั้งชีวิต เพื่อส่งเสีย 

ให้เรามคีวามรู ้เราอย่าเสียเวลาไปมองคนอืน่ทีม่มีากกว่า ไม่ต้องแข่งขนักบัใครๆ   

เราต้องมองตัวเอง ภูมิใจในสิ่งที่เรามี หาข้อดีของเราให้พบ กรุงเทพฯ คนเยอะ 

คนล้น กลับมาอยู่บ้านเราดีกว่า บ้านเรายังมีที่ว่างมากพอ แค่รู ้จักใช้ชีวิต 

ให้เหมาะสม รู้จักท่ีจะล�าบาก เพราะมันจะท�าให้เราไม่กลัว รู้จักท่ีจะท�างาน   

เพราะมันจะท�าให้เราได้เรียนรู้ถึงการวางแผนชีวิตและการบริหารจัดการตัวเอง 

ถ้าเราจดัการตวัเราเองไม่ได้ เราไม่ต้องหวงัว่าเราจะสามารถเลีย้งดูคุณพ่อคณุแม่ได้” 
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น้องๆ คงสงสัยนะคะ ว่าศตวรรษที่ 21 คืออะไร สำาคัญอย่างไร  

เพราะอะไรวัยรุ่นอย่างเราจึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้เป็นวัยรุ่น 

ในศตวรรษนี ้ และเราจะต้องมีความพร้อมเรื ่องอะไรบ้าง  

คอลัมน์เรื่องจากปกจะพาน้องๆ เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็นวัยรุ่น 

ในยุคดิจิทัลกันค่ะ 
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ศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างไร เพราะอะไรวัยรุ่นจึงต้องเตรียมพร้อม

ให้เป็นวัยรุ่นในศตวรรษนี้  

   ปัจจุบันเรากำาลังอยู่ในศตวรรษท่ี 21 โลกได้เข้าสู่สังคม

ที่เรียกว่า “สังคมความรู้” ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันและเรา

สามารถรับความรู้ได้จากหลายช่องทางและได้รับอย่างรวดเร็ว 

คนท่องเก่ง เรียนเก่ง จำาเก่ง ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกแล้ว  

แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คือคนที่สังคมโลกต้องการ

     เป็นโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักร 

ถูกนำาเข้ามาใช้งานทดแทนแรงงานคน เพราะฉะนั้นเราควร

มีทักษะบางอย่างที่เครื่องจักรทำาแทนไม่ได้ เช่น ทักษะการ

คิดแบบผู้เชี ่ยวชาญและการสื่อสารที่ซับซ้อน ซึ่งจะทำาให้เรา 

มีโอกาสมากกว่าคนอื่น เพราะทักษะขั้นสูงเหล่านี้เครื่องจักร  

ไม่สามารถทำาแทนได้ 

     เรากำาลังเผชิญกับปัญหาระดับโลก เช่น วิกฤต 

การเงินโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เราจึง 

ต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมและปัญหาระดับโลกเหล่านี ้

      ศตวรรษนี ้ เป ็นย ุคของการเปลี ่ยนแปลง ความ 

เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  

และการเมืองการปกครอง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

และยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป

       น้องๆ พอจะมองเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าน้องๆ กำาลังอยู่ในสังคม

ที่มีลักษณะเป็นอย่างไร สังคมแห่งความรู้และความเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาและเกิดขึ้นรวดเร็ว วัยรุ่นจึงต้อง 

เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที ่มีศักยภาพ 

และรู้เท่าทันโลก
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  แค่อ่านออก...ไม่พอ!! ต้องอ่านอย่างม ี
ความสุข ต้องรักการอ่าน

  แค่เขียนได้...ไม่พอ!! ต้องเขียนอย่างสร้างสรรค์ 
เขียนให้เป็นประโยชน์ทั้งกับผู้เขียนและผู้อ่าน

  แค่คิดเลขเป็น...ไม่พอ!! ต้องคิดโดยใช้เหตุผล

  และเพิ่มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่เชื่อ 
อะไรง่ายๆ รู้จักหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง  
เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 เพิ ่มการคิดสร้างสรรค์  คิดอะไรใหม่ๆ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของเดิมเป็นแบบนี้ ถ้าเรา
จะเปลี่ยนให้เป็นอีกแบบล่ะ จะเป็นอย่างไร...
แล้วลงมือทำา

  เพิ่มการรู้จักทำางานเป็นทีม ชวนเพื่อนๆ  
มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ

  เพ่ิมการเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
หมายถึงความแตกต่างของประสบการณ์ วิถี
การดำาเนินชีวิต การอบรมเลี้ยงดู ซึ่งแต่ละคน 
มีความแตกต่างกัน 

 เพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
อย่างสร ้างสรรค์และร ู ้ เท ่าท ันสื ่อ  ต ้องม ี
วิจารณญาณในการบริโภคส่ือ และใช้เทคโนโลยี 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

 เ พ่ิม ทักษะทางอา ชีพและการ เรียน รู้   
เรียนเก่ง ท่องเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้อง
ทำ างานเป็นและพร้อมจะเรี ยนรู้ สิ่ ง ใหม่ๆ  
ตลอดเวลา 

 คุณสมบัติเหล่านี้ถูกนำามาใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกพนักงานของบริษัทใหญ่ๆ 
หลายบริษัทนะคะ น้องๆ จึงควรฝึกตัวเอง 
ให้มีคุณสมบัติเหล่านี ้ ตั ้งแต่วันนี้ !!!
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ความรู้ในวิชาหลักพ้ืนฐานท่ีเรากำาลังเรียนอยู่หรือเราเรียกว่า “เน้ือหา” น้ัน 
ยังคงมีความสำาคัญ เพียงแต่ในศตวรรษนี ้  น ้องๆ คงจะต้องมี  
“3 ทักษะ” เพิ ่มเติมนอกเหนือจากความรู ้ในวิชาหลัก  

  ทักษะด้านการเรียนรู ้และนวัตกรรม ในโลกของการทำางาน  
 เขาไม่ต้องการคนเรียนเก่ง จำาเก่งอีกแล้ว แต่เขาต้องการคนที ่
 พร้อมจะเรียนรู ้สิ ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้ 
 ที่มีในวันน้ีอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าจะกลายเป็นความรู้เก่าไปเสียแล้ว  
 เพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำาเร็จในอาชีพจะต้องเป็นคน 
 ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีในตำาราเรียน และจะต้องเป็น 
 ผู้ที่มีความสุขในการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ  
 ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 

  ทักษะชีวิตและอาชีพ คือความสามารถของคนในการที่จะปรับตัว 
 หรือเลือกทางเดินชีวิตให้เหมาะสม  ซึ ่งทักษะนี้จะช่วยให้น้องๆ  
 สามารถเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต 
 ที่ยากจะคาดเดาว่าจะเป็นอย่างไร  รวมไปถึงการรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
 การทำางานร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความ 
 ยืดหยุ่นประนีประนอม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากกว่ายึดตัวเอง 
 เป็นศูนย์กลาง มองความล้มเหลวที่เกิดขึ้นว่าเป็นบทเรียน มีความ 
 รับผิดชอบ มีวินัยและทุ่มเททำางานอย่างจริงจัง รู้จักควบคุมอารมณ์  
 รู้จักการให้และทำาประโยชน์เพื่อผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นำา และ 
 รู้จักทำาความดีโดยไม่หวังผล

 ทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื ่อสาร คือการใช้เทคโนโลยี 
 อย่างสร้างสรรค์ ใช้ให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ ใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อหาความรู้มากกว่าความบันเทิง รู้วิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  
 และสามารถประเมินได้ว่าข้อมูลท่ีมากมายเหล่าน้ันมีความน่าเช่ือถือ 
 หรือไม่ รู้จักอ้างถึงที่มาของข้อมูล มีทักษะที่จะนำาเสนองานต่างๆ  
 มากกว่านั ่งอ่านไปเรื ่อยๆ โดยไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่จับ 
 ประเด็นสำาคัญ 

 3 ทักษะจำาเป็นแห่งยุค IT นี้ จะช่วยให้น้องๆ ประสบความสำาเร็จ 
และมีความสุขแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม แต่ทักษะเหล่านี ้
ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ต้องอาศัยการฝึกฝน

 และจากที่บอกน้องๆ ไปแล้ว ว่าอนาคตข้างหน้า น้องๆ จะต้อง
เผชิญกับปัญหาระดับโลก ทั้งด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม 
โรคภัยไข้เจ็บ  เพราะฉะนั้นนอกจาก 3 ทักษะนี้แล้ว พวกเราทุกคนต้องรู้ 
และเข้าใจเรื ่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เคารพสิทธิการเป็นพลเมือง 
ของชุมชน สังคมและโลก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
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 “เราคือใคร?”.... ต้องทำาความรู้จักกับตัวเอง  
 โดยการหาประสบการณ์นอกห้องเรียน 
 ให้เยอะๆ หาความรู้จากการลงมือทำาจริง  
 การลงมือทำามากกว่าท่องจำ าหลักการ  
 และการหาประสบการณ์นอกห้องเรียน 
 จะช่วยให้น้องๆ รู้ว่าเราชอบ / ไม่ชอบ / ถนัด / 
 ไม่ถนัดอะไร เราต้องการอะไร

 “ต้องดีกว่าเก่า”.... รู้จักสร้างแรงจูงใจ แรง 
 บันดาลใจให้ตัวเอง เพื่อให้สามารถพัฒนา 
 สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ต้องมีไฟที่จะสร้างสิ่งดีๆ  
 ลองทำาสิ่งที่ยากขึ้นมาอีกนิด เมื่อเรามีแรง 
 บันดาลใจแล้ว เราจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจ 
 ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย 

 “ออกจากโลกใบเก่า”...ฝึกคิดนอกกรอบ  
 เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ในการต่อยอดหรือ 
 พัฒนาสิ่งเดิมๆ ไม่เอาแล้วกับวิธีการเดิมๆ  
 เลิก ยึดติดกับวิธีการหาคำาตอบแบบที่เคย 
 เรียนรู้มาแล้วลองหาวิธีการใหม่ๆ ในการหา 
 คำาตอบ

 “มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือ”... ไม่เชื่ออะไร 
 ง่ายๆ จนกว่าจะค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบ 
 จากหลายๆ แหล่ง

 “เพราะอะไร?”...หมั่นตั ้งคำาถามบ่อยๆ 
 กับสิ่งที ่เกิดขึ ้นรอบตัว เช่น หากเราเจอ 
 สถานการณ์อย่างนี้ เราจะแก้ปัญหาอย่างไร  
 การต้ังคำาถามกับตัวเองช่วยให้เราคิดอย่างมี 
 วิจารณญาณ

 “จงเงย จงเงย”... เงยหน้าขึ ้นมาจากโลก 
 โซเชียลแล้วเรียนรู้ ท่ีจะอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน  

 ทำางานกับผู้อื่นบนโลกของความเป็นจริง  
 ลดการใช้โซเชียลเพื่อความบันเทิง แต่จงใช ้
 โซเชียลเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

 “ให้ ให้ ให้”... ฝึกเป็น “ผู้ให้” รู ้จักที่จะ 
 แบ่งปันเพื่อผู้อื่น

 “ไม่ได้ซิ ทำาแบบนี้ไม่ดีกับคนอื่นเลย” รู้จัก 
 เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบ 
 ต่อการกระทำาของตัวเอง

ได้เวลาพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วค่ะน้องๆ !!!
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  ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติค่ะ และเมื่อมีความเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้น เราจึงต้องปรับตัวเอง เปลี่ยนวิธีการคิด เพื่อให้วิถีการดำาเนินชีวิตของเราสอดคล้อง 

ไปกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป เพ่ือให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทันกับความเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้น หากเราเตรียมตัวเองให้พร้อม ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด เราจะสามารถ

รับมือได้ 

  ในศตวรรษหน้าโลกคงต้องการคนท่ีมีคุณสมบัติในแบบอ่ืนๆ แต่ไม่ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคสมัยใด  

โลกยังต้องการคนคิดดี พูดดี และทำาดี เพราะความดีไม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยค่ะ...

ข้อมูลบางส่วนจาก www.tci-thaijo.org
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 ต้นกระบองเพชรเป็นพืชปลูกง่ายและ
สามารถเติบโตได้ในทุกสภาพอากาศ ปัจจุบัน 
ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะดูแลง่าย ล�าต้น 
มีลวดลายสวยงาม และบางชนิดดอกมีกลิ่นหอม  
หากใครที่ก�าลังคิดจะหารายได้เสริม การปลูก 
ต้นกระบองเพชรเพ่ือจ�าหน่าย เป็นตัวเลือก 
ท่ีน่าสนใจทีเดียว

ขั้นตอนการปักช�าเพื่อขยายพันธุ์
 เตรียม
 - ต้นกระบองเพชรท่ีจะน�ามาขยายพันธุ ์ 
อาจต้องเลือกหาซื้อต้นที่มีลักษณะเป็นกอหรือ
มีแขนง หน่อ เพราะง่ายต่อการขยายพันธุ์ และ
เป็นที่นิยมของตลาด
 - ดิน ขุยมะพร้าว (หรือเปลือกถ่ัวลิสง 
สับเป็นชิ้นเล็กๆ)
 - กระถางปลูก หรือ จานรองกระถาง หรือ
วัสดุอื่นๆ ที่มีรูปทรงคล้ายกระบะ
 - ทรายหรือหินก้อนเล็กๆ

 ลงมือ
 - น�าดินผสมกับขุยมะพร้าวหรือเปลือกถั่ว 
แล้วใส่ลงในกระถางหรือจานรองกระถางให้เต็ม
 - หักหน่อหรือแขนงต้นกระบองเพชรมา
ปักลงในดินที่เตรียมไว้ สามารถปักถี่ๆ ไม่ต้องเว้น 
ระยะห่าง กระถางละกี่หน่อก็ได้
 - โรยทรายหรือหินให้ทั่ว เพื่อพยุงล�าต้น
 - พรมน�้าให้ชุ ่มและหมั่นพรมน�้าเมื่อดิน
เริ่มแห้ง
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 - น�ากระถางหรือถาดที่ปักช�าหน่อกระบองเพชรไปไว้ในที่มีแสงแดดร�าไร
และไม่มีน�้าขัง ประมาณ 3-4 สัปดาห์ ต้นกระบองเพชรจะออกราก 
พร้อมจะปลูกลงกระถาง

ขั้นตอนการปลูกลงกระถาง
 เตรียม
 - กระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
 - ดิน ขุยมะพร้าว (หรือเปลือกถั่วลิสง)
 - ทรายหรือหินก้อนเล็กๆ

    ลงมือ
    ขั้นตอนการปลูกลงกระถางท�าเช่นเดียวกับการปักช�า แต่ให้แยก 1 หน่อ
    ต่อ 1 กระถางเท่านั้น

เคลด็ลับ เราสามารถรดน�า้โดยน�ากระถางต้นกระบองเพชรไปแช่ในถ้วยหรอืถาดท่ีใส่น�า้ไว้ 
สังเกตว่าดินชุ่มจึงยกขึ้น เป็นวิธีการรดน�้าโดยไม่ต้องรดผ่านต้นกระบองเพชร

ลักษณะเด่นของต้นกระบองเพชร หน่อหรือแขนงของกระบองเพชรจากต้นเดียวกัน  
เม่ือน�ามาขยายพันธุ์ สามารถให้รูปทรงและลวดลายแตกต่างกัน ท�าให้กระบองเพชร 
ทุกต้นมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว

ขายให้ใครดี? : กลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนท�างานออฟฟิศ ก�าลังเป็นกลุ่มที่นิยมหาซื้อ 
ต้นกระบองเพชรเพ่ือประดับห้องหรือโต๊ะท�างาน หรือจะซ้ือขายแลกเปล่ียนผ่าน 
เฟซบุ๊กคนรักกระบองเพชร ถือเป็นอีกช่องทางในการท�าการตลาด

ราคา : โดยท่ัวไปต้นกระบองเพชรจะขายในราคาต้ังแต่กระถางละ 40 บาทข้ึนไป

ขอบคุณข้อมูลจาก พี่โรจน์ พี่สาว บ้านกระบองเพชรน้องgoogle
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เป็นหมวกงอบธรรมดาๆ นี่ละครับ แต่พวกเราน�ามาพัฒนา โดยติดพัดลม 3 ตัว และ 
แผงโซลาร์เซลล์ 14 แผง เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในการช่วย
ให้พัดลมท�างาน เวลาเราสวมหมวกและออกไปท�างานกลางแจ้ง พัดลมจะท�างาน มันจะ 
ช่วยให้เย็นสบายครับ พวกผมติดตั้งตัวชาร์ตแบตเตอรี่ไฟฟ้า 12V เข้าไปด้วย เอาไว้ส�าหรับ
ชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือครับ 

พ่อแม่ของพวกเราเป็นเกษตรกร พวกเราเห็นพ่อแม่ท�างานกลางแจ้งและท่านมักจะบ่น
ว่าร้อน ก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะท�าสิ่งประดิษฐ์อะไรดี เพื่อช่วยให้ท่านท�างานสบายขึ้น

จริงๆ ก็ไม่มีอะไรยากครับ เพราะพวกเราเรียนวิทย์-คณิต ก็จะเข้าใจเรื่องระบบวงจรต่างๆ  
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ พวกเราไม่มีความรู้เรื ่องแผงโซลาร์เซลล์เลย ก็เลยต้องช่วยกัน 
ค้นคว้าเอาจากอินเทอร์เน็ต ลองผิดลองถูกอยู่หลายคร้ัง แต่สุดท้ายก็ส�าเร็จ อีกเร่ืองคือเวลา  
เพราะเรียนค่อนข้างหนัก ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆ และต้องมีความรับผิดชอบ

ภูมิใจมากครับ เอาไปให้คุณครู คุณลุงนักการ และเพื่อนๆ ใส่ ทุกคนบอกว่ามันเย็นสบาย 
ตอนนี้มีแผนว่าจะท�าเพิ่มครับ ให้คนได้ใช้มากขึ้น หรือถ้าใครอยากได้ แค่ซื้ออุปกรณ์มา  
พวกเราท�าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ ผมว่าความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์มาก เพราะมัน 
ช่วยให้เราได้ศึกษาค้นคว้า ได้คิดสร้างสิ่งใหม่ๆ พวกเราสนุกมากช่วงที่ท�าหมวกใบนี้  
อาจจะมีบ้างที่ความคิดเห็นเราไม่ตรงกัน แต่เราต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วลองท�าดู 
ว่ามันใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็หาวิธีใหม่ สนุกครับ 

ส่ิงประดิษฐ์ไม่จ�าเป็นจะต้องมาจากไอเดียซับซ้อน แค่วัยรุ่นอย่างเรามองเห็นปัญหา รู้จักหา
วิธีแก้ไข และลงมือท�า เท่านี้ปัญหานั้นก็จะหมดไปค่ะ อาจจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมบ้าง 
แต่นั่นคือการฝึกฝนให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น

ขอบคุณ น้องประสิทธิ์ สระทองบ้อง   น้องคิมหันต์ เหล่วแซง   น้องมลดา อุ่นเวียง  
อาจารย์อดุลย์  หมีกุละ และอาจารย์กฤตภาส ดวงไพชุม

        น้องมอส น้องอั๋น และน้องมายด์ น้องๆ นักเรียนชัน้ ม.6 

          โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จ.เลย วัยรุ่นนักคิดนักประดิษฐ์ 

ซึ่งมีวิธีการคิด โดยเริ่มจากปัญหาที่พบในชีวิตประจ�าวันสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง
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 ปิดเทอมนี้ใครยังไม่มีกิจกรรมสนุกๆ ยกมือขึ้น.....
ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะพี่มีกิจกรรมดีๆ มาเชิญชวน
น้องๆ เข้าร่วมกันในช่วงวันหยุดปิดเทอมยาวๆ แบบนี้  
เรียกว่า กิจกรรม...ต้องห้ามพลาด!!! ขนาดนั้นเลยทีเดียว  
เร่ิมกันท่ีกิจกรรมแรกกันเลยนะคะ

 The Research Show by Naturalist น้องๆ  
คนไหนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ มาทางนี้เลยค่ะ....
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม The  
Research Show by Naturalist ตลอดท้ังปี 2559 น้ี 
น้องๆ จะได้พบพ่ีๆ นักธรรมชาติวิทยาท่ีจะมาให้ความรู้ 
และประสบการณ์นอกห้องเรียนเก่ียวกับสัตว์ชนิดต่างๆ  
เช่น วาฬ (เคย) มีขา โลมา (ยัง) มีขน สีสันแห่งปีกผีเสื้อ  
เพื่อนเลือดเย็น ฯลฯ แค่พูด ก็ตื่นเต้นแล้ว!!! นอกจากน้ี 
ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังมีความรู้มากมายส�าหรับ
น้องๆ.....หากน้องๆ สนใจดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและส�ารอง 
ท่ีน่ังได้ท่ี facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กิจกรรมน้ี 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ 

 ที่มา :  facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 โครงการดีๆ อีกโครงการส�าหรับน้องๆ ชั้น ม.4 - ม.6 ที่ชื่นชอบการอ่านและอยากพัฒนาทักษะ 
การคิด การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ต้องไม่พลาดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 2   
ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ส�านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จ�ากัด หากเรารู้ว่า 
เราชอบการอ่าน อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนะคะ น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ 
http://praphansarn.com/scholarships/    

     ที่มา : http://praphansarn.com/scholarships/     
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จ�านวนที่หายไปคือ...........................................................

วิธีคิดของน้อง คือ ........................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 มาแล้วจ้าน้องๆ พี่บุ๋มโฉมใหม่ไฉไลสุดๆ แต่ส�าหรับน้องๆ พี่บุ๋มยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง...กริ๊วๆ   

พี่บุ๋มมีเกมสนุกๆ มาชวนน้องๆ ขบคิดกันนะจ๊ะ ลองดูซิว่าจ�านวนที่หายไปคืออะไร  อธิบายวิธีการคิดมาด้วยนะคะ   

  ส่งค�าตอบมาได้ 2 ช่องทาง คือ Inbox หรือ โพสต์ไว้ที่หน้าเพจ Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ อย่าลืมแจ้ง 

ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียนทุน ด้วยนะจ๊ะ หรือจะส่งค�าตอบมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2  

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ก็ไม่ว่ากันค่ะ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้เท่านั้น 

นะคะ...มีของรางวัลเตรียมไว้ให้แล้วจ้า 

น้องๆ ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว 

น้องกิ่งกาญจน์ หิรัญรัตน์
น้องเกตุมณี พุทธศรี
น้องจารุณี (รหัส 56334)
น้องจิตตินันท์ ทันใจ
น้องชนาภา แสนสุภา
น้องชนิดาพร ศรีคีรีราษฎร์
น้องณัฐกานต์ สิงหรณ์
น้องณัฐธิดา หูภาทิพย์
น้องณิชากานต์ ปัญญามูล

1 3 4 1

2 0 4 8

2 7 5 5

3 4 6 ?

น้องธารารัตน์ สนใจ
น้องนารา วังทอง
น้องภัสสร บุญนา
น้องมณีศุกานจ์ ณัฐขจรกุล
น้องมัณฑนา อมรนาค
น้องศิรภัสสร(วัลย์ลี) พงศ์ยังประเสริฐ
น้องสาวิตรี วรนาม
น้องสุกัญญา มันอาษา
น้องสุนิตรา พันธุรักษ์

น้องสุภัสสร ทิพย์อุบล
น้องสุวนันท์ บุญจอง
น้องโสมสุดา สุขันธ์
น้องอติกานต์ สารค�า
น้องอทิตยา ชิยางคะบุตร
น้องอังคณา ทองโคต
น้องอัจฉรา นันทพานิช
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       ชวนน้องๆ มาเป็น “ฮีโร่” กันดีกว่าค่ะ น้องๆ ลองเข้าไปดูหนังสั้นเรื่อง “คุณโอกาส” คือใคร?  

ในหน้าเพจมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะ แล้วมาร่วมเป็นคุณโอกาสกัน โดยวิธีการง่ายแสนง่ายค่ะ เพียงแค่น้องๆ 

ทำาตามขั้นตอนด้านล่างนี้นะคะ

ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2559

 1. เข้าไปที่หน้าเพจของมูลนิธิฯ

               facebook.com/yuvabadhana

 2. ดูหนังสั้นเรื่อง “คุณโอกาส” คือใคร?

         

         3. เขียนเล่าว่าน้องๆ มีความคิดเห็นอย่างไร

               กับคำาว่าโอกาส

 4. หากน้องๆ จะเป็นฮีโร่สักครั้ง 

                น้องๆ จะมอบโอกาสอะไร ให้กับใคร?

ส่งคำาตอบตอบข้อ 3 และ 4 ของน้องๆ มาได้ที ่ หน้าเพจมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือทาง inbox หรือ 

ทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250

มีเสื้อยืดคนไทย และปฏิทินมูลนิธิยุวพัฒน์ เตรียมไว้เป็นของขวัญสำาหรับน้องๆ ที่ร่วมสนุกค่ะ
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เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม ที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน 
“คนไทยขอมือหน่อย 2016 Ratchaprasong : The Sharing Street”  งานตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศ 

ภายใต้แนวคิดว่า “ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อาชีพอะไร อายุเท่าใด แต่เมื่อเข้ามาในบูธยุวพัฒน์คุณจะกลายเป็น HERO”  
โดยมูลนิธิฯ ได้รับน�้าใจจากบรรดาเหล่า HERO มากมายที่มาอาสาให้ก�าลังใจน้องๆ นักเรียนทุนด้วยการตอบจดหมาย 

HERO ที่ช่วยกันตั้งราคาของ เพื่อน�าไปจ�าหน่ายในร้านปันกัน เปลี่ยนรายได้ให้กลายเป็นทุนการศึกษา 
และ HERO ผู้แบ่งปันประสบการณ์แนะน�าอาชีพของตนเองให้กับน้องๆ เรียกว่าเป็นตลาดนัด HERO เลยก็ว่าได้ค่ะ  
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มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
และร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 องค์กร ได้แก่ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  
ศูนย์คุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดการประกวด 
ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจ�าปี 2558 หัวข้อ “คนไทย...ไม่โกง” ซึ่งภาพศิลปกรรม 
ได้น�าออกมาแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12-24 มกราคม  
ที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น 
ปัญหาของสังคม และเป็นการจุดประกายแนวความคิดของเด็กๆ ที่อยากจะเห็น 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ ้น

“อยากให้เด็กๆ ได้ดื่มนมที่ดีและมีความคิดที่ดี 
โตไปจะได้เป็นคนดี ไม่คดโกง”
เด็กชายธนชัย แก้วพาปราบ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์  

“การโกงกิน คือการเอาเปรียบ การเห็นแก่ตัว 
เปรียบดั่งก�าแพงหินหนา สิ่งที่เป็นสิ่งส�าคัญ
และเป็นตัวชี้วัดของคนไทย คือเยาวชน  
ที่ลุกขึ้นต่อต้านและท�าลายมันให้สิ้นซาก”               

 “ก�าแพงหินการโกงที่แข็งหนา
 ลุกฮือฮาก�าราบปราบไม่ถอยหนี
 เยาวชนไทยท�าลายตีไม่ปราณี
 สถานที่ปลอดการโกงไม่ห่างไกล”

นายวสุพล ณรงค์ศักดิ์ศิริ   
โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

“เด็กรู้แนวปฏิบัติตนให้เป็นคนดีไม่โกง เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” 
 เด็กหญิงสุรดา ศุกระศร   โรงเรียนราษฎร์วิทยา จ.เพชรบุรี 

“การที่คนค้าขายคนหนึ่ง ขายของอย่างเป็นธรรม ก็ถือเป็นความเที่ยงตรง
ไม่คดโกง ซึ่งสามารถเป็นรากฐานที่ดีแก่ผู้อื่นต่อไป” 
นางสาวกวินทิพย์ สิ้นแต้   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

 และนี่เป็นเพียงตัวอย่างของจินตนาการสร้างสรรค์จากเด็กและ
เยาวชนไทย สะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนเห็นความส�าคัญ
ของการไม่โกง สังคมไทยต้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยมการรักความดี   
ปฏิเสธการโกง สอนให้พวกเขารู้จักแยกแยะ ถูก ผิด ดี ชั่ว  
เพราะเขาคือพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นสังคมสีขาว
ที่ไร้การทุจริต 
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คุณกฤติมา ผดุงไชย
คุณกอบบุญ ศรีชัย
คุณกัญญาณี โพธิวัฒน์
คุณกัญธลีวัลย์ ช่วยบุญ
คุณกานดา ศุภฤกษ์
คุณก�าธร อุทรักษ์
คุณกิตติชัย อุดมวัจนศักดิ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวิเชียร
คุณกิตติวิวัฒ สงค์พัฒ
คุณกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
คุณกิติศักดิ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณกีรติ  เจริญชลวานิช
คุณขนิษฐา  สาตราภัย
คุณคมกริช  นบสุวรรณ
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจริยา คูนลินทิพย์
คุณจรูญศรี คงเจริญสุขสันติ
คุณจันทร์จิรา ใจกล้า
คุณจันทร์ทิวา สุวรรณวิทย์เวช
คุณจามรรัตน์  หอวิจิตร
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธ์ุ
คุณจารุวรรณ พุ่มเกษ
คุณจิตรวัฒน์ มหัตชวโรจน์
คุณจินดารัตน์  ศรีไกร
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิรานุช  วัฒนกลู
คุณจิราภรณ์ เนื่องพลี
คุณจีรภา บัวซ้อน
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณจุฑารัตน์ เชื้อบุญจันทร์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณฉวีวรรณ เชาว์ดี
คุณฉัตรแก้ว  บุญยิ่งยงสถิตย์
คุณฉัตรชัย ตระกูลโชคชัย
คุณชญาน์วัต ปุตระเศรณี
คุณชญานิศ ใจชื่อกุล
คุณชมพู  สมหนู
คุณชวลิยา  อนุกูลประชา
คุณช่อลดา ดาวมณี
คุณชัยพฤกษ์ บุญญฤทธิ์
คุณชุติมา เรืองฤทธิ์ราวี
คุณชุติมา กิจมงคลธรรม
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต

คุณชูชีพ  เอื้อการณ์
คุณชิตพงศ์ ทะนะแสง
คุณโชคชัย ธรรมยุติการ
คุณโชติกา  บัวไทย
คุณฐิติพร  สุขเทศ
คุณฐิติมา  วรรัฒน์
คุณณธกร  เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณัฐชยา  จันทร์พัฒนะ
คุณณัฐรี มีสิงห์
คุณดาวเรือง โตเล็ก
คุณเดช  ตุลยธัญ
คุณด�ารงค์  ทองไพจิตร
คุณตฤณ  ณ อัมพร
คุณเถกิง ออศิริชัยเวทย์
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทศพร พิทันโชติ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�่า
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณทิพย์วรินทร  ธีรวรากานต์
คุณทิพวรรณ  อุสันโน
คุณธณัฏฐา สิทธิเวชวิจิตร
คุณธนกร ศิริโสดา
คุณธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธัชพล อุณหไพบูลย์
คุณธาตรี ง้าวสุวรรณวงค์
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณธิติพัทธ์ เจียมรุจีกุล
คุณธีรยุทธ พันธ์มีเชาวน์
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณนพดล ตั้งวิเศษทรัพย์
คุณนภาวดี  ทรัพย์ปิติ
คุณนฤพร  ชุมชื่น
คุณนฤมล  คลังสินธ์
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ
คุณนันทพล  ปานฑผลิน
คุณนารีรัตน์ โพธิ์ไพรทอง
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิตยา เตชะสิริวิชัย
คุณนิภา คุณทรัพย์ทวี
คุณนิศาชล  สุวรรณเทา

คุณบุญมา มะกล�่าทอง
คุณบุญสม เนื่องพลี
คุณเบญ  ศรีเจริญชัย
คุณปฐมพล  ทั่งกรณ์
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประภา  มงคลเสริม
คุณประยุทธ ยิ้มรักษา
คุณประวิทย์  หมัดหล�า
คุณประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา
คุณปริยวดี  ประจวบเหมาะ
คุณปรียา  ประมุขกุล
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัณณธร ศิลป์อุดม
คุณปัทมา  เขียนภักดิ์
คุณปาริชาติ  จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณบัญญัติ
คุณปิติ ตัณฑเกษม
คุณปิยดา  สุขสมัย
คุณปิยนิตย์  ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปิยวรรณ  พินิจวรารักษ์
คุณปุณยนุช  ศิริกลุวสุ
คุณเปี่ยมสุข ยับมันบริบูรณ์
คุณโปเลียน รัตนไชย
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริพันธ์
คุณพจนีย์ พิรุณธนาไพศาล
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรนภา  เชื้อทอง
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นิวัฒน์
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพริษา  รัตนปรีชาเวช
คุณพัชรินทร์ กิจวรวิเชียร
คุณพัชรี  หอวิจิตร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพิชญาดา วิกรมคุณาพร
คุณพิมพ์ภัทรา  เมธีสุทธิวงศ์
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณไพลินทร์ ยิ่งเจริญสมสุข
คุณภรินทร์ ตันติพุกนนท์
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภาณุวัฒน์  กฤษณาชูวงศ์
คุณภาณุวัฒน์ แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิริกูล
คุณภาวนา  ชีรัง
คุณภูดิส  ธนเดชวัฒนศรี
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณีรัตน์ ปิ่นแก้ว
คุณมาริสา  จงคงคาวุฒิ
คุณมาลัย วงษ์สะอาด
คุณมิ่งขวัญ  ทรัพย์เหลือหลาย
คุณโมนา ศิวรังสรรค์
คุณไมตรี  ประสารอธิคม
คุณรพีพรรณ ติรยั่งยืน
คุณรวีพร โกเมนเอก
คุณรสริน ตาลแวง
คุณรสิตา  คงแคล้ว
คุณระติกร กองพัฒน์พาณิชย์
คุณรุ่งนภา สุขวัฒนานุกิจ
คุณรุจยา บุณยทุมานนท์
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์

คุณลลิตา สุริยศรีวรรณ
คุณลักษมณ  เตชะสิริวิชัย
คุณลัดดา แกมมณี
คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรยส  อนุวัตินุโชติกุล
คุณวรรณา  คลศรีชัย
คุณวรรษา เลิศวรสิริกุล
คุณวรัทยา โอบนิธิอนันต์
คุณวลีรักษ์ พัฒน์เลิศกุล
คุณวันชนะ ม่วงยิ้ม
คุณวันวิสาข์ สิริโยธิน
คุณวิโรชา เกิดอ�่า
คุณวิไล  เต็มทอง
คุณวิไล ทวีทองค�า
คุณวิไลวรรณ นูพิมพ์
คุณวิจิตรา  เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิทย์ณุ ชัยสุนทรโยธิน
คุณวิน ลิ้มธโนปจัย
คุณวิภาส  จิรภาส
คุณวิมลรัตน์  นันทนานนท์ชัย
คุณวิศรุต จ�านงค์
คุณวีณา อ่องจริต
คุณศรชัย สุขแจ่ม
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรายุทธ  ศรีหาเพศ
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศันสนีย์  มันจันดา
คุณศิษฏากร  อุสันโน
คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณโศรดา นาคะเสถียร
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสนอง วิริยะอาภาพงศ์
คุณสมเกียรติ  วิวรรธนพันธ์ุ
คุณสมเกียรติ ประกายพลอย
คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
คุณสมชาย  ชุณหรัศมิ์
คุณสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
คุณสมพร สมประสพสุข
คุณสมศักดิ์  ฉันทาวรานุรักษ์
คุณสรชัย  ตันตโยทัย
คุณสัญชัย  สุขจินดา
คุณสัญญา วรวิทูร
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสิริพรชัย ธเนศธรรมกิตติ์
คุณสุขุมาล หงษ์สกุล
คุณสุจิตรา ค�าปลิว
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภภัทรเวช
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทิเนื่อง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุพน ป้อมถาวร
คุณสุพัตรา  ใจตรง
คุณสุภาพร  แก้วฉีด

คุณสุภาพร ตั้งวัฒนาพรชัย
คุณสุภาพร จันทร์กระจ่าง
คุณสุมล อารยะประยูร
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรัชนิศ  อุดมศักดิ์
คุณสุริยา  สาตราภัย
คุณสุริยา ไสยเกตุ
คุณสุรีพร จันทาสี
คุณสุรีย์รัตน์ จ�าปาทอง
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณเสาวลักษณ์  วัชระวิทยากุล
คุณแสงจันทร์ หมั่นทองหลาง
คุณหทัยรัตน์  ไพฑูรย์
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอดิศักดิ์ สุดสาว
คุณอดุลย์ ตุลยสุข
คุณอนงค์ วรรณโถ
คุณอนงค์พร  มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอภิชา ปริตรคุปต์
คุณอภิชาติ ศาลิคุปต
คุณอภิรดี ตันตราภรณ์
คุณอภิวัฒน์  หวังมีชัย
คุณอภิวันท์ บากบั่น
คุณอรปวีย์  สีทอง
คุณอรพร  ฤทธิ์จันทร์
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรพินท์ จินังกุล
คุณอรศรี จรรยารุ่งโรจน์
คุณอรสา  ศรีตรัยรักษ์
คุณอรอนงค์  สุวรรณทัต
คุณอรุณี  อรรคบุตร
คุณอัครเดช ทองภูสวรรค์
คุณอัจฉรา  ตันติเฉลิม
คุณอัจรี  สังข์วรรณะ
คุณอัญชลี  คงสนทนา
คุณอารีรัตน์ วงษ์วิลาส
คุณเอก กิตติกุลสุธา
คุณเอกชัย  ใจงาม
คุณเอกราช กลัดพันธ์
คุณเอมอร  วงษาพาน
คุณเอื้ออารี  ออฤดี
คุณ Cathy  Berggren
คุณ Chatkaew Kum
คุณ Jianyu ke
คุณ Nicky  Dawson
คุณ Paul Tsien Chang
คุณ Pun Siriatt
คุณ Ratchaneeya Klinnamhom
ชมรม Bonaro Runners Society
บริษัท ค.คน จ�ากัด
บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2010) จ�ากัด
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ากัด
บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ 
    โฮเทลส์ จ�ากัด
บริษัท สหพัฒนพันธ์ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท
   พรีเมียร์ จ�ากัด
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ความยากของวิชาวิทย์-คณิต ท�าให้เด็กๆ รู้สึกไม่สนุกกับการเรียนวิชานี้ เรียนอย่างไร 

ก็ไม่ประสบความส�าเร็จสักที อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ สื่อดิจิทัลจึงเป็นการพัฒนาระบบการสอน 

ที่จะช่วยให้เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนวิทย์-คณิต มากยิ่งขึ้น 

Learn Education ระบบการเรียนวิทย์-คณิต รูปแบบใหม่

ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนวิชายากๆ ให้เป็นความสุขของเด็กๆ

ส�าหรับโรงเรียนที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธานินทร์ ทิมทอง 081-7711-101    E-mail : Tanin@learn.co.th

คุณจริญญา แจ่มแจ้ง 086-3200-063 E-mail : Jarinya.jam@learn.co.th
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“ครู” คือผู้มีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชน 
ให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่คดโกง และกล้าที่จะปฏิเสธการโกง
ในทุกรูปแบบ เพ่ือหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ

โครงการอบรมครูหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูน�าเครื่องมือและความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณสมบัติความดีท้ัง 5 ประการ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 
กระท�าอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ส�าหรับโรงเรียนท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ดูรายละเอียด 
และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  
มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย  
http://growinggood.org/
คุณรัตนชัย นาคปานเสือ
โทรศัพท์  :  086-812-3812  0-2757-3504 (-5)
อีเมล      :  beenbeer_18@hotmail.com

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาคมสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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