สุขที่ได้ให้
ยุวพัฒน์สาร

มกราคม - มีนาคม 2560
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facebook.com/yuvabadhana
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
0-2301-1143, 0-2301-1093 (-4)

พี่น้อย...อาสาตัดผมฟรีให้เด็กๆ
ไม้ปิงปองแฮนด์เมด ไม้ทุกชิ้นท�ำด้วยหัวใจ

ลงทุนกับงานที่รัก ไม่มีค�ำว่าขาดทุน
สุขที่ได้ให้

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนยุวพัฒน์
(สายสามัญและสายอาชีพ) ประจำ�ปีการศึกษา 2560
สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน
www.yuvabadhanafoundation.org เลือกเมนู
ข่าวสาร -> ประกาศผลการคัดเลือก
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ประจำ�ปีการศึกษา 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 )

หากมีคำ�ถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
02 3011124, 02 3011148
*กรุณาตรวจเช็กตัวสะกดชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานศึกษา
หากไม่ถูกต้อง โปรดสะกดชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานศึกษา
ที่ถูกต้องและส่งกลับมาที่ อีเมล ybf@ybf.premier.co.th
หรือ แจ้งผ่านทางกล่องจดหมายของเพจ
facebook.com/yuvabadhana

facebook.com/yuvabadhana
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ความสุขที่ได้ให้
ยุวพัฒน์สาร

มกราคม - มีนาคม 2560

เพราะแบบนี้ ใครๆ ก็รัก
คนคิด...เพื่อสังคม
บ้านฉันบ้านเธอ
จดหมายจากเพื่อน
ท�ำมาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
มองความสุขกับพี่คิ้วต�่ำ
เรื่องจากปก
งานเล็กๆ สร้างรายได้		
เรียนรู้อาชีพรอบตัว		
คนนี้ใช่เลย
โครงการดีๆ
กิจกรรมร่วมสนุก
ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

รายชือ
่ คณะกรรมการ
นายวิเชียร พงศธร
นางสาววิสมัย เกตุทัต
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
นางสาววรรณา คลศรีชัย
นายสุรเดช บุณยวัฒน
นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
นางสาวโมนา ศิวรังสรรค์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ฉบับที่

90

สวัสดีค่ะน้องๆ สุขสันต์ปีระกานะคะ พี่ขอให้น้องๆ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส คิดท�ำสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีๆ ขอให้ประสบความส�ำเร็จนะคะ ส�ำหรับ
ยุวพัฒน์สารฉบับแรกของปีไก่ พี่หยิบยกเอาประเด็น “สุขที่ได้ให้” เพราะอยากให้น้องๆ
ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของ “การเป็นผู้ให้” เป็นความสุขที่ได้มาจากการท�ำสิ่ง
ง่ายๆ แต่สิ่งง่ายๆ นั้นกลับเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ดังเช่นหนังสือยุวพัฒน์สารค่ะ
น้องๆ ทราบไหมว่า สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้หนังสือสวยๆ เล่มนี้ส�ำเร็จได้นั้น เกิดจากพี่ๆ อาสา
สมัครหลายท่านที่ช่วยวาดภาพประกอบ อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย ใช้เนื้อหา และช่วยให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ขอแค่น้องๆ มีความสุข ได้รับ
ความรู้ดีๆ และได้เห็นมุมมองที่อาจเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ต่อไปในอนาคตได้ เท่านี้
พี่ๆ ทุกคนที่ท�ำยุวพัฒน์สารก็มีความสุขมากแล้วค่ะ
พี่อยากชวนน้องๆ มาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็น “ผู้ให้” กันนะคะ อยากให้
น้องๆ มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ
ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร ให้สังเกตจากการใช้ชีวิตของเด็กๆ ค่ะ ถ้าเด็กๆ รู้จัก
เป็นผู้ให้ รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปัน สังคมข้างหน้าเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร
แต่หากวันนีเ้ ด็กๆ ของเราขาดความมีนำ�้ ใจต่อผูอ้ นื่ อนาคตเราก็จะต้องอยูภ่ ายใต้สงั คม
ของการเอารัดเอาเปรียบ แย่งชิง ต่างคนต่างอยู่ เข่นฆ่ากันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่
ปรารถนา และสังคมข้างหน้าทีพ่ กี่ ล่าวถึงนัน้ คือสังคมทีน่ อ้ งๆ จะต้องอยูร่ ว่ มในสังคมนัน้
เริ่มต้นแค่การเสียสละเวลาเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตามก�ำลังความ
สามารถ รู้จักการให้และการแบ่งปันอยู่เสมอ เคารพในสิทธิและหน้าที่ในการเป็น
ส่วนหนึ่งของการดูแลทุกสิ่งรอบตัวเรา แล้วน้องๆ จะรู้ว่าความสุขเกิดได้ง่ายนิดเดียว
และไม่ว่าจะเด็กแค่ไหน “การเป็นผู้ให้” เราท�ำได้ค่ะ
พี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์

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
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มูลนิธิยุวพัฒน์
YUVABADHANA FOUNDATION

กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำาดับที่ 300
Yuvabadhana Foundation is listed as a Public Charity No.300 by the Ministry of Finance

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
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 ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกจิตสำานึกในคุณธรรมของเยาวชน
เป็นจำานวนเงิน................................. บาท
โครงการพัฒนาครู 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
89))
90)
(YBF 88

44

เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก

เอ้า มะตูม
ทำ�ไมมานั่งหน้านิ่ว
คิ้วขมวดตรงนี้ล่ะจ๊ะ

ไหนว่าทำ�ดีแล้วจะได้ด ี
วันนี้หนูทำ�งานบ้านตั้งหลายอย่าง
ทำ�ไมไม่เห็นมี ใครชมบ้างเลย

ก็หนูน้อยใจนี่คะ วันนี้วันหยุด
หนูทำ�งานบ้านตั้งหลายอย่าง
ทำ�ไมไม่เห็นมี ใครชมหนูเลย
ไม่มี ใครเห็นความดีที่หนูทำ�เลย

มะตูมจ๊ะ
เวลาเราทำ�ความดี
ต่อให้ ไม่มี ใครเห็น
แต่ความดีนั้นก็ส่งผลดี
ให้กับคนอื่นๆ
ลูกน่าจะดี ใจนะ

คนที่ปิดทองหลังพระนี่แหละ
ที่จะมีความสุขที่สุด
เพราะความสุขจะเกิดขึ้นทุกครั้ง
ที่เขาทำ�ความดีโดยไม่ต้องรอคำ�ชื่นชม
แต่ถ้ารอให้มีคนชื่นชม
แทนที่ทำ�ดีแล้วจะมีความสุข
กลับ เป็นทุกข์แทนซะนี่
สิ่งที่หนูช่วยแม่วันนี้ รู้ ไหมว่า
ทำ�ให้แม่เบาแรงลงไปเยอะเลยนะจ๊ะ
ขอบใจมากนะลูก

ปิดทองหลังพระนี่มันยากนะคะ
ใครๆ ก็อยากให้มีคนชื่นชม
เวลาทำ�ดีท ั้งนั้นนะคะแม่

5

คนคิด...เพื่อสังคม

พี่น้อย...อาสาตัดผมฟรีให้เด็กๆ

“พี่น้อย ใจดี รับตัดผมฟรี” คือฉายาของ พี่น้อย นัสดา ถาวรสุข (โพธิ์ปานพะเนา)
ช่างตัดผมผู้ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์พาหนะคู่ใจตระเวนตัดผมให้น้องๆ นักเรียนขาดโอกาสในพื้นที่
ต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี
6

เราจะท�ำอะไรให้คนอื่นได้มากกว่าการบริจาค
เงินนะ...
ค�ำถามนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง
ไปยังโรงเรียนขาดโอกาสในจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อไปตัดผมฟรีให้กับน้องๆ นักเรียน “พี่น้อย
เป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และชอบไป
ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม พี่จะมีกลุ่มเพื่อนๆ ที่ขี่
มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เวลาเขามาบริจาคของหรือ
ว่าท�ำกิจกรรมที่เมืองกาญจน์ พี่จะไปร่วมด้วย
ทุกครั้ง แต่ครั้งนึงท�ำให้พี่เกิดค�ำถามว่า เรามาท�ำ
แค่นี้เองหรือ เรายังไม่ได้ท�ำอะไรเลยนอกจาก
บริจาคเงิน แล้วถ้าวันนึงเราไม่มีเงินล่ะ เราจะ
ท�ำอะไรดี ที่ ไ ม่ ต ้ อ งใช้ เ งิ น การท�ำเพื่ อ คนอื่ น
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการให้เงินอย่างเดียว ใช้ความ
สามารถของเราก็ได้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดว่า
เราจะตัดผมฟรี ให้น้องๆ นักเรียน”

ไกลแค่ไหนก็ไม่เกินกว่าหัวใจจะไปถึง
พีน่ อ้ ยเดินทางไปแทบทุกอ�ำเภอในจังหวัด
กาญจนบุรีแล้วค่ะ ไม่ว่าโรงเรียนที่ติดต่อมานั้น
จะใกล้หรือไกล หากฝนไม่ตกกระหน�่ำ พี่น้อย
จะขี่มอเตอร์ ไซค์ ไ ปตั ด ผมให้น้องๆ ที่โรงเรียน
ระยะทางที่เคยไปไกลที่สุดคือ 180 กิโลเมตร
ขอแค่มเี งินเติมนำ�้ มัน จะไกลแค่ไหนพีน่ อ้ ยก็ไปค่ะ
เพราะทุกครัง้ ทีพ่ นี่ อ้ ยไปตัดผมให้นอ้ งๆ พีน่ อ้ ยจะ
เห็นน้องๆ มีความสุข น้องๆ มีหน้าตาที่สดใสขึ้น
น้องๆ ส่วนใหญ่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีร้าน
ตัดผม บางคนทีบ่ า้ นก็ล�ำบาก เงินค่าตัดผม 30 บาท
ส�ำหรับบางครอบครัวคือค่าอาหาร 1 มื้อ หรือ
ค่าไข่ไก่เกือบจะ 10 ฟอง ซึ่งเป็นอาหารของคน
ทั้งครอบครัวได้ไม่รู้กี่มื้อค่ะ ตอนนี้พี่น้อยมีทีม
ตัดผมเพิ่มขึ้น การไปหนึ่งครั้งของพีน่ อ้ ยสามารถ
ตัดผมให้น้องๆ ได้ทั้งโรงเรียน บางโรงเรียนมี
นักเรียนเกือบ 200 คน ถ้าน้องๆ 200 คนต้อง
ไปจ่ายค่าตัดผมคนละ 30 บาท นั่นหมายถึง
เงินกว่า 6,000 บาทที่จะต้องเสียไป
ตั้งใจจะไปตัดผมฟรีให้น้องๆ แต่สุดท้ายได้ท�ำ
มากกว่านั้น
นอกจากน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนแล้ว
พี่น้อยอาสาตัดผมฟรีให้กับคุณครูและผู้ปกครอง
ด้วยค่ะ บางครั้งครูเองก็ไม่มีเวลาพอที่จะออกไป
ตัดผมในเมือง การที่พี่เข้าไปที่โรงเรียนก็ถือเป็น
โอกาสทีด่ ที จี่ ะได้ให้บริการคุณครูดว้ ย หรือบางครัง้
ผูป้ กครองของน้องนักเรียนก็มารอให้ตดั ผมให้คะ่
เพราะไม่มีเวลาเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องดูแล
ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน การจะออกไป
ไหนไกลๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ หรือแม้
กระทั่ ง ผู ้ ป่วยที่นอนติ ด เตี ย ง ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ ได้เลย พี่ก็ไปตัดให้ ตัดผมน้องๆ บ่อยเข้า
ก็รู้ว่าเราตัดผมอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราต้องพก
กรรไกรตัดเล็บและหวีเสนียดไปด้วย ขอแค่เรารูว้ า่
ทีไ่ หนต้องการความช่วยเหลือจากเรา และพีพ่ ร้อม
พีไ่ ปทันทีคะ่ ...การที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่ง
ที่ดีมากนะคะ แต่ส�ำหรับพี่การช่วยเหลือคนอื่น
นั้นต้องไม่ท�ำให้ตัวเราเดือดร้อนค่ะ

ครอบครัวเป็นสิ่งส�ำคัญที่บ่มเพาะให้เห็นความ
ส�ำคัญของการให้
คุณพ่อของพี่เป็นช่างตัดผม ใครมาให้
ตัดผมท่านก็ตัดให้ บางคนไม่มีเงินค่าตัดผม พ่อ
พี่ก็ตัดให้ฟรี พี่จ�ำได้ว่าตอนเด็กๆ ครอบครัวพี่
ล�ำบากมาก ทุกครั้งที่เราได้รับน�้ำใจหรือความ
ช่วยเหลือจากคนอื่น พี่จะมีความสุขมาก เมื่อพี่
โตขึ้นพี่เลยอยากให้คนที่เขาล�ำบากกว่าได้รู้สึก
ถึงความสุขเหมือนที่พี่เคยรู้สึก พี่เลยพยายาม
ช่วยเหลือคนอื่นตามก�ำลังที่พี่ท�ำได้ ไม่มีเงินให้
เราก็ให้แรง ใช้ความสามารถที่มี เคยมีคนรู้จัก
มาขอยืมเงินแม่ของพี่ ท่านก็ให้ไป 50 บาท
หมดทั้ ง กระเป๋ า ที่ มี แ ม่ บ อกว่ า ที่ บ ้ า นเรายั ง มี
ข้าวสาร มีน�้ำปลา เรายังมีกิน แต่เขาคงไม่มี
เขาจึงมาขอเรา ถ้าให้เขาไปแล้วเรายังมีกินก็ให้
เขาไป แต่ถ้าให้ไปแล้วเราอด เราก็ไม่ต้องให้
ช่วยอย่างอื่นแทน
ท�ำความดี ท�ำเพื่อผู้อื่น ท�ำได้ตั้งแต่วันนี้
พี่เชื่อว่าการท�ำความดีเราท�ำได้ทุกวัน
ไม่ตอ้ งท�ำให้อลังการ ท�ำเท่าที่เราท�ำได้ และมี
ความสุขที่จะท�ำค่ะ ไม่มีใ ครรู้หรอก ว่าเราจะมี
ชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่ ไม่มี ใ ครรู้ว่าเราจะรวยมีเงิน
เมื่อไหร่เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งรอเวลา ไม่ตอ้ งรอให้
รวยก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยท�ำ ทุ ก คนมีค วามสามารถ
ไม่วา่ จะเด็กเล็กหรือผูใ้ หญ่ ทุกคนท�ำเพือ่ คนอืน่ ได้
สมัยก่อนเราไม่มีเงิน เราใช้สิ่งของแลกเปลี่ยน
เพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการ จิตอาสาก็เช่นเดียวกัน
เราแค่ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ไปแลกความ
สุขที่เราจะได้มา ไม่ต้องเอาเงินทองไปแลกค่ะ
ถ้าทุกคนรู้จักให้ ความสุขไม่ใช่เรื่องยากหรือ
ไกลตัวเลยค่ะ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ
จากพี่น้อย นัสดา ถาวรสุข (โพธิ์ปานพะเนา)
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บ้านฉันบ้านเธอ

เห็นด้วยตา ได
้ยินด้วยใจ

“อ่านหนังสือ”
แสง
ส่อง
จึง
สว่าง
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เล็กเล็ก
เป็นทาง
มองเห็น
ทุกที่

เล็ดลอด
สอดสังกะสี
ผ่านแสงใส เส้นนี้
ส่องถึง ซึ่งปัญญา

“การอ่าน” ไม่สามารถถูกขวางกั้นด้วยสถานที่หรือช่วงเวลา
เด็กๆ ทุกคนเป็นนักอ่านได้ในทุกๆ ที่ เพราะหนังสือทุกเล่มล้วนมีคณ
ุ ค่า
เป็นคลังสมอง เป็นคลังความรูน้ อกห้องเรียน หนังสือเปิดโลกกว้างให้กบั
เด็กๆ ท�ำให้ได้รับรู้ ได้เข้าใจ และได้เห็นสิ่งต่างๆ มากมายที่แตกต่าง
ไปจากสิ่งที่ตนเองเคยสัมผัส ความคิดของมนุษย์เราสามารถพัฒนา
ได้ด้วย “การอ่าน” อยากชวนเด็กๆ ทุกคนมาอ่านหนังสือและค้นหา
หนังสือในดวงใจของเราอย่างน้อย 1 เล่ม เพื่อให้หนังสือเล่มนั้นเป็น
แรงบันดาลใจและเป็นความสุขที่ไม่ต้องแลกด้วยเงิน

“ติดต่อสื่อสาร”
ฮัลโหล ฮัลโหล เธอสบายดีไหม
ฉันอยู่ทางนี้คิดถึงเธอกว่าใครใคร
ทางโน้นล่ะสัญญาณชัดไหม
ทางนี้ชัดเจนเหมือนอยู่ใกล้ใกล้
เอ๊ะ... หรือเราอยู่ไม่ไกล
แค่สุดสายป่านร้อยไป
เราก็ได้ยินเสียงกัน

“ตะแล็ปแก็ป” หรือ “โทรศัพท์กระป๋อง” เป็นของเล่นง่ายๆ
ทีเ่ ด็กๆ มักนิยมน�ำมาเล่นแทนโทรศัพท์ แค่ใช้กระป๋อง 2 ใบ เจาะกลาง
ก้นกระป๋องให้เป็นรู แล้วร้อยด้วยเชือกหรือเอ็น เท่านี้เด็กๆ ก็จะมี
ตะแล็ปแก็ปไว้เล่นพูดคุยกัน
จากของเล่นง่ายๆ กลายเป็นความสุข เป็นรอยยิม้ และเสียง
หัวเราะ เป็นของเล่นง่ายๆ ที่ส่งผ่านมิตรภาพที่ดีถึงกัน

ขอบคุณภาพจากคุณสราวุฒิ อินทรบ
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จดหมายจากเพื่อน
สวัสดีปีระกาค่ะน้องๆ ปีใหม่ที่ผ่านมาน้องๆ ท�ำอะไร
กันมาบ้างคะ เริม่ ลงมือท�ำในสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจว่าจะท�ำกันบ้างหรือยัง
เวลาไม่คอยท่านะคะ ต้นปีทผี่ า่ นมาเพือ่ นๆ นักเรียนทุนชาวใต้
ของเราล�ำบากกันมากเพราะผลจากน�ำ้ ท่วมใหญ่ในหลายจังหวัด
แต่นั่นท�ำให้เราได้เห็นพลังของ “จิตอาสา” หลายคนเดินทาง
ไปช่วยคนในพืน้ ที่ จะล�ำบากแค่ไหนแต่ถา้ ใจอยากช่วยไม่มอี ะไร
ยากเกินกว่าจะท�ำได้ค่ะ ใครที่ไม่สามารถไปเป็นจิตอาสาได้
ก็ช่วยเป็นทุนทรัพย์ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้จ�ำเป็น ซึ่งไม่ว่า
จะเป็น “การให้” ในรูปแบบใดขอแค่สิ่งนั้นไม่เกินก�ำลัง
ความสามารถของเราที่จะให้ การให้นั้นย่อมมีค่าสูงสุดส�ำหรับ
ผูร้ บั เสมอค่ะ มาอ่านจดหมายจากเพือ่ นๆ ของเรากันดีกว่านะคะ...

จดหมายจากน้องพิมพ์ชนก หล้าแป้น จ. ลำ�พูน

เก่งสุดๆ !!! น้องๆ คนอื่นๆ สามารถเอาเป็นต้นแบบได้นะคะ
การทำ�บันทึกรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้น้องๆ เห็นได้ชัดเจนว่า
ในแต่ละวัน แต่ละเดือน เราใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำ�เป็นหรือไม่
และมีอะไรที่เราสามารถประหยัดได้อีกบ้าง และเงินในส่วน
ที่เหลือนั้น เราสามารถเก็บเป็นเงินออมได้ ถ้าเราหยอดกระปุก
ออมสินวันละ 1 บาท ภายใน 1 เดือนเราจะมีเงิน 30 บาท
อย่างน้อยๆ ในยามฉุกเฉิน เงิน 30 บาทสามารถช่วยให้เรา
อิ่มท้องได้นะคะ ฝึกนิสัยการเก็บออมตั้งแต่ในวันที่เรายังเป็น
เด็ก เพราะเมื่อเราทำ�งาน หาเงินได้เอง เราจะรู้คุณค่าของเงิน
และใช้มันอย่างมีสติเพื่อให้มีเหลือเก็บค่ะ
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จดหมายจากน้องสุภารัตน์ ว่องไว จ. มุกดาหาร

และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของ “การเป็นผู้ให้” ค่ะ พี่ขอชื่นชมน้อง
นะคะ เรายังเป็นเด็กแต่เด็กใช่วา่ จะช่วยเหลือคนอืน่ ๆ ไม่ได้ เพียงแค่
เราทำ�ให้ดีที่สุดตามกำ�ลังความสามารถที่เรามี เท่านี้ผู้รับก็จะ
มีความสุข แค่น้องสุภารัตน์ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำ�งานบ้าน เท่านี้
ก็แบ่งเบาภาระงานของท่านไปได้เยอะเลยค่ะ ขอให้รักษาความดี
นี้ไว้ตลอดไปนะคะ เจตนาที่อยากจะช่วยผู้อื่นของน้อง จะส่งผลให้
น้องสุภารัตน์มีความสุขในทุกๆ วันค่ะ

จดหมายจากน้องเอื้อมพร อัฒจักร จ. ชัยนาท

ชื่นใจจริงๆ ค่ะ ที่ได้รู้ว่าน้องๆ นักเรียนทุนหลายคนมีน�้ำใจต่อผู้อื่น
คนที่รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ย่อมเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการค่ะ
เพียงแค่เราเริ่มต้นจากการรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุด
เมือ่ ท�ำหน้าทีข่ องเราอย่างดีแล้ว ลองดูวา่ เราสามารถหยิบยืน่ ความ
สามารถที่เรามีอยู่ในตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง แล้ว
ลงมือท�ำ เท่านี้ก็จะมีคนอีกหลายๆ คนที่จะได้รับประโยชน์จาก
สิ่งที่น้องท�ำ อย่างเช่นน้องเอื้อมพรท�ำความสะอาดในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการได้อยู่ในสถานที่ที่
สะอาดสะอ้านมีทั้งคุณครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
แขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน...เห็นไหมคะว่ามีคนเยอะมากที่จะได้รับ
ความสุขจากสิ่งที่น้องเอื้อมพรได้ท�ำเพียงแค่ดูแลความสะอาด
ในพื้นที่ของตนเอง ท�ำดีแบบนี้ต้องเอาเป็นแบบอย่าง :D

จดหมายจากน้องวริยา วรรณบุรี จ. นครศรีธรรมราช

จริงอย่างที่น้องวริยาเขียนมาในจดหมายค่ะว่า “ธรรมชาติอยู่ ได้
ถ้าไม่มเี รา แต่เราอยูไ่ ม่ได้ถา้ ไม่มธี รรมชาติ” ทุกคนรูว้ า่ ธรรมชาติมคี วามส�ำคัญ
และรูว้ า่ ต้องดูแลรักษา แต่เพราะอะไรยังมีคนไม่นอ้ ยทีย่ งั ละเลย น่าคิดนะคะ
ว่าในวันที่น้องๆ โตเป็นผู้ใหญ่ น้องๆ จะอยู่อย่างไรบนโลกใบนี้ น้องๆ จะ
ล�ำบากขนาดไหน? แต่สงิ่ ทีพ่ ปี่ ระทับใจมากก็คอื การไปเข้าค่ายของน้องท�ำให้
น้องได้รับแรงบันดาลใจว่าอยากท�ำอาชีพอะไรในอนาคต บางครั้งการได้ท�ำ
อะไรใหม่ๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถช่วยให้เรารู้จักและเห็น
ความต้องการของตัวเองมากขึ้นค่ะ พี่ๆ เป็นก�ำลังใจให้น้องได้เป็นเจ้าหน้าที่
อุทยานอย่างที่ตั้งใจนะคะ

นักเรียนทุนยุวพัฒน์
11

ทำ�มาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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ไม้ปิงปอง
แฮนด์เมด
ไม้ทุกชิ้นทำ�ด้วยหัวใจ

“มีความสุขทุกครั้งเมื่อเห็นลูกค้ามีความสุข” น�้ำเสียงที่แฝงด้วย
ความอิ่มเอมใจขณะที่ได้พูดคุยกับ “พี่น็อต สัญปกรณ์ สิทธิโห” รุ่นพี่อดีต
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2546 ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของไม้ปิงปองภายใต้ชื่อ
SIAM PINGPONG HANDMADE ไม้ปิงปองจากภูมิล�ำเนาเมืองเลย
ผลิตจากไม้ที่ปลูกในประเทศไทย รายแรกของประเทศ
13

ก้าวแรกเพราะ “ความอยากมี”
ย้ อ นกลั บ ไปตอนพี่เรียนอยู่ป ี 3 คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปกติพี่
ชอบเล่นปิงปอง และรู้สึกว่าอยากใช้ไม้ปิงปองที่เราท�ำเอง
มันจะต้องสวยกว่าไม้ที่เราซื้อมาใช้ ไม้ของเราจะต้องไม่เหมือน
ไม้ปิงปองทั่วๆ ไป พี่เลยลองท�ำไม้ปิงปองใช้เองทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้
อะไรเลย อาศัยการคาดเดา ว่าน่าจะท�ำแบบนั้นแบบนี้ สุดท้าย
ท�ำออกมาไม่ดีเลย ไม่สวย คุณภาพไม่ดี หนัก จับไม่ถนัดมือ
จึงกลับไปศึกษาอย่างจริงจังเรื่องการท�ำไม้ปิงปองใน youtube
พร้อมๆ ไปกับการหาข้อมูลว่าไม้ในเมืองไทยชนิดใดที่มีน�้ำหนัก
เบาที่สุด ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรจนรู้ว่าไม้ปิงปอง 1 อัน
ประกอบไปด้วยรายละเอียดมากมายที่เป็นปัจจัยให้ไม้อันนั้น
มีคณ
ุ ภาพหรือด้อยคุณภาพ ทัง้ ประเภทของไม้ทนี่ �ำมาท�ำ ลายไม้
ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการบังคับทิศทางลูกปิงปอง กาว แผ่นยาง
ด้ามจับ พี่ใช้เวลา 7 ปี ลองผิดลองถูกและพัฒนาไม้ปิงปองทุกอัน
ให้มีคุณภาพและจะต้องสวยกว่าไม้ปิงปองทั่วๆ ไป
ไม้ปิงปองคือชีวิตทั้งชีวิต
หลังจากเรียนจบ พีเ่ ป็นครูพเิ ศษสอนศิลปะอยูป่ ระมาณ
3 ปี พ่อกับแม่ก็อยากให้กลับไปอยู่ที่เมืองเลย ไปช่วยงาน
ค้าขาย พี่กลับไปแต่ยังคงท�ำไม้ปิงปองที่พี่รัก พี่ปั่นจักรยาน
ไปรอบหมู่บ้าน เห็นบ้านใครมีไม้ฟืนที่ลายไม้สวยๆ ก็จะขอซื้อมา
ค่อยๆ สะสมไม้ทลี ะเล็กทีละน้อย จนพ่อถามว่า“ ซือ้ ไม้มาเก็บไว้
ท�ำไม ไม่เห็นเอามาท�ำอะไรเลย มันเปล่าประโยชน์” ได้ยิน
ค�ำนีป้ บุ๊ ในใจคิดว่า “ต้องท�ำให้พอ่ เห็นให้ได้ ว่าสิง่ ทีพ่ กี่ ำ� ลังท�ำนัน้
เป็นอาชีพ เป็นรายได้ได้” ในใจคิดเสมอว่า “ต้องท�ำได้” ก็เริม่ ท�ำ
จริงจังขึ้น นั่งสเก๊ตช์งานจนดึกดื่น ขลุกอยู่กับการท�ำไม้ปิงปอง
ทุกวัน ทั้งวัน บางครั้งก็นอนฝันถึงไม้ที่ตัวเองออกแบบก็มี
ทุกครั้งที่ท�ำงาน พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่งาน แต่มันเป็น
ทุกอย่างของพี่ เป็นความสุข เป็นความท้าทายว่าไม้อนั ใหม่ เรา
จะท�ำให้ดขี นึ้ หรือออกแบบให้แตกต่างจากไม้ทผี่ า่ นๆ มาอย่างไร
ลูกค้าหรือคนที่ติดตามงานของพี่เขาก็จะร่วมลุ้นไปกับเราด้วย
เขาจะรอดู ว่าไม้อันต่อไปของพี่จะมีหน้าตาแบบไหน ไม้ปิงปอง
เป็นความรักของพี่ พี่อยากพัฒนาสิ่งที่เราท�ำให้ดีขึ้นๆ ไม้ปิงปอง
ทุกอันมีเรื่องราวอยู่ในนั้น บางอันท�ำตอนที่มีความสุข บางอัน
ท�ำตอนที่ก�ำลังทุกข์ใจ บางอันก็ท�ำตอนที่ก�ำลังสูญเสียบางอย่าง
ส�ำหรับพี่ ไม้ปงิ ปองเป็นความสุขทัง้ ชีวติ ของพีค่ รับ เป็นความสุข
ที่ได้อยู่กับสิ่งที่รักทุกวัน
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ความส�ำเร็จคือผลลัพธ์ที่สวยงามของความบากบั่น
กว่าจะมาถึงวันนี้อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอ
แต่สิ่งที่ท�ำให้สู้ คือพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ที่เคยอวยพร
ให้เราประสบความส�ำเร็จ และมูลนิธยิ วุ พัฒน์ การได้นกึ ถึงทุกคน
ทีส่ นับสนุนเราท�ำให้พรี่ สู้ กึ ว่า เราต้องท�ำให้ได้ เพราะทุกคนจะต้อง
มีความสุขถ้าเห็นเราประสบความส�ำเร็จ ทุกคนคอยเอาใจช่วย
เราอยู่
ทุกวันที่ผ่านมาคือการฝ่าฟัน ความอยากเอาชนะ
ตัวเอง คือแรงผลักดันให้พี่ผ่านอุปสรรคไปได้ ทุกวันที่ท�ำงาน
มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในสมอง ในขณะที่ท�ำไม้อันนี้ก็นึกถึงแบบไม้
อันใหม่ เราพบจุดบกพร่อง จุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ท�ำให้พี่
อยากมีพรุ่งนี้ พี่ท�ำไม้มาแล้ว 562 อัน ทุกอันให้ประสบการณ์
ไม้ทกุ อันเป็นครู และเป็นไม้ทคี่ ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ในขณะทีก่ ำ� ลังท�ำ
พี่ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้ว ว่าเราจะต้องท�ำให้ดีที่สุด ขอแค่มีคน
สนใจติชมก็ปลื้มใจแล้วครับ พี่ตั้งใจจะสร้างสิ่งนี้ให้เป็นงานที่
มั่นคง ยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะมันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนี้
สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวของพี่ได้ และมันเป็นมาก
กว่างาน
ความภาคภูมิใจใน SIAM PINGPONG HANDMADE
จริงๆ แล้วแค่ความส�ำเร็จในวันนี้ก็เป็นความภูมิใจ
มากแล้วครับ แต่ที่ภูมิใจยิ่งกว่า คือ ไม้ปิงปองของ SIAM
PINGPONG HANDMADE ได้ไปอยู่คู่มือนักกีฬาพาราลิมปิก
ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองในการแข่งขันได้ส�ำเร็จ และที่ถือ
เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวพี่คือ พี่ท�ำไม้ปิงปองและ
ได้ทลู เกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ครับ
อยากให้น้องๆ ทุกคนหาสิ่งที่เรารักให้เจอ เมื่อเจอ
แล้วขอให้ลงมือท�ำ ตั้งใจท�ำให้ออกมาดีที่สุด ท�ำในสิ่งที่เรา
ถนัดและสิ่งที่ท�ำให้เรามีความสุข พัฒนาสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะมันจะท�ำให้เราอยากมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ วันพรุง่ นี้ ไม่วา่ น้องๆ
จะอยูท่ ไี่ หน มองหาความรักของเราให้เจอและสร้างมันให้เป็น
อาชีพที่เป็นความสุขให้กับเรานะครับ :D

ขอบคุณพี่น็อตที่ร่วมแบ่งปันแนวคิดดีๆ
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำ�
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Kiwtum:

การให้ที่ดีที่สุด
คือการให้ด้วยสติและปัญญา
ให้ด้วยความหวังดี
แต่ต้องเป็นความหวังดีที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้าย
เพราะสุดท้ายแล้ว
การให้นั้นจะเป็นความสุขที่ถูกรับไป
และต่อยอดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
:)
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เรื่องจากปก

สุขที่ได้ให้

ถ้าจะพูดถึงค�ำว่า “ความสุข” น้องๆ นึกถึงอะไรบ้างคะ
มีอะไรบ้างนะที่จะท�ำให้น้องๆ มีความสุขได้ บางคนอาจจะตอบว่า
คือการได้เกรด 4 ทุกวิชา การได้รบั ในสิง่ ทีป่ รารถนา การได้ไปเทีย่ ว
พักผ่อน หรือการเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้
ย่อมสร้าง “ความสุข” ให้เกิดขึ้นได้ค่ะ แต่ถ้าเราลองเปลี่ยน
“ความสุขจากการเป็นผู้ได้รับ” มาเป็น “ความสุขจากการเป็น
ผู้ให้” น้องๆ คิดว่า เราจะมีความสุขได้หรือไม่คะ
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ความสุขที่แท้จริง
เกิดจาก
การเสียสละ

“การให้” สำ�คัญต่อมนุษย์อย่างไร
นอกจากความสุข ความอิ่มเอมใจแล้ว การรู้จักเป็นผู้ให้
ต่อส่วนรวมสามารถช่วยพัฒนาตัวเราให้มีความคิดในด้านบวกและ
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้
เพราะการให้...ทำ�ให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและ
มองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เพราะการให้...สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดในสังคม
นำ�มาสู่ความอบอุ่นใจ ความมั่นคง และความสุขของคน
ในสังคมนั้นๆ
เพราะการให้...ทำ�ให้เรามองเห็นและยกย่องในคุณค่า
ของตัวเราเอง

“ความสุขจากการเป็นผูใ้ ห้” นัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้งา่ ยๆ
เพราะเป็น ความสุขจากการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม ซึง่ น่าสนใจค่ะ
ว่าประเด็นง่ายๆ นีก้ ลับมีคนให้ความสำ�คัญและศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
เรื่องการเป็นผู้ให้ที่เชื่อมโยงไปสู่การมีความสุข จนนำ�มาสู่ผลงาน
วิจัยของต่างประเทศซึ่งตีพิมพ์แพร่หลายในวารสาร Science
พบว่า การให้ในรูปแบบของ “เวลา” เช่น การทำ�งานอาสาสมัคร
และงานการกุศลต่างๆ จะส่งผลบวกต่อระดับความสุขมากกว่า
การให้ในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทอง นั่นหมายความว่า การให้
“เวลา” เพื่อทำ�ประโยชน์ต่อส่วนรวมสามารถสร้างความสุข
ให้กับผู้นั้นได้มากกว่าการมอบเงินทองของมีค่า เพราะฉะนั้น
น้องๆ คงไม่จำ�เป็นต้องรอให้โตขึ้นอีกนิด มีงานเพื่อให้มีเงิน
มากขึ้นอีกหน่อยแล้วค่อยเป็นผู้ให้ วัยรุ่นยุคใหม่แบบน้องๆ
สามารถเป็นผู้ให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มต้นจากการให้ “เวลา” ทำ�
สิ่งเล็กๆ ง่ายๆ ให้กับสังคมใกล้ๆ ตัว เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรียน
เพือ่ นบ้านข้างๆ หรือให้เวลาในการทำ�ประโยชน์เพือ่ ชุมชนทีเ่ ราอยู่

เพราะการให้...ทำ�ให้เรานึกถึงตัวเองน้อยลงและคำ�นึง
ถึงผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
เพราะการให้...ทำ�ให้เราไม่นิ่งดูดายกับความเดือดร้อน
น้องๆ คิดว่า หากสังคมของเราเต็มไปด้วยผู้ที่รู้จักให้
สังคมของเราจะน่าอยู่แค่ไหนคะ เราทุกคนคงจะมีความสุขมากขึ้น
เพราะไม่ต้องรอให้มีเงินจึงจะมีความสุข ไม่ต้องรอให้มีเงินเพื่อ
จับจ่ายให้ได้มาในสิ่งที่ปรารถนาแต่เราทุกคนสามารถพบความสุข
ได้ง่ายๆ ในทุกๆ วัน จากการนึกถึงเพื่อนมนุษย์และทำ�ประโยชน์
เล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

19

เรม
ิ่ ต้นง่ายๆ

ต
ิ สาธารณะ
จ
ี
ม
ร
า
ก
ด้วย

รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นตามก�ำลังที่เราสามารท�ำได้
โดยต้องไม่ท�ำให้ตนเองและคนรอบข้างเดือดร้อนและ
ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
นอกจากนี้ การมีจิตสาธารณะยังเป็นการ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา มองเห็นว่าแม้จะเป็นปัญหา
เล็กๆ แต่หากทุกคนละเลยนิ่งเฉย ปัญหาเล็กๆ นั้น
สามารถสั่งสมจนกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข
ในทีส่ ดุ ผูท้ มี่ จี ติ สาธารณะจะตระหนักว่าปัญหาเหล่านัน้
มีผลเสียอย่างไร ส่งผลกระทบถึงใครบ้าง ท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ ปรารถนาทีจ่ ะมีสว่ นร่วมและมีสว่ นช่วยเหลือ
แก้ไข โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตัวเราที่มีต่อสังคม รับรูถ้ งึ พลังของตัวเรา
ว่าเราสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท�ำเพื่อ
ให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้
และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม เพราะการ
อยู่ร่วมกันจ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยความมีน�้ำใจไมตรี การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผล
ตอบแทน การด�ำรงชีวิตในสังคมที่มีการช่วยเหลือกัน
ถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับเราหรือเราไม่ได้รับผลกระทบนั้นด้วย แต่เราเต็มใจ
ที่จะแบ่งปัน ให้การช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน นั่นคือการ
แสดงถึงความมีจิตสาธารณะค่ะ

สังคมจะน่าอยู่...เพียงแค่ทุกคนลงมือท�ำ เพื่อหวังให้ผู้อื่นมีความสุข

น้องๆ อาจคุ้นเคยกับค�ำว่า “จิตสาธารณะ” ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นในด้าน
ต่างๆ หรือการเป็นอาสาสมัคร แต่จริงๆ แล้ว จิตสาธารณะนั้น คือความรู้สึกนึกคิด การ
ตระหนักในความเป็นเจ้าของในสิง่ ทีเ่ ราทุกคนใช้ประโยชน์รว่ มกัน การใช้สทิ ธิและหน้าที่
ทีจ่ ะดูแล รวมทัง้ การบ�ำรุงรักษาสิง่ ของซึง่ เป็นของส่วนรวมร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งขยะลงพื้น ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน�้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน ในโรงเรียน ถนนหนทางที่เราใช้สอยร่วมกัน วัดวาอาราม
ในหมู่บ้าน การร่วมกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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น้องๆ จะเห็นว่าการเป็นผู้มีจิตสาธารณะนั้น
เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งฝึกปฏิบตั แิ ละควรหมัน่ ท�ำอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้
เราตระหนักเห็นในความส�ำคัญของการเป็น “ผู้ให้”
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากสละเวลาแล้ว การ
แบ่งปันสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามีอยู่ให้กับคนรอบข้าง
การตระหนักถึงปัญหาที่เราก�ำลังเผชิญว่าเรามีส่วน
ในการต้องช่วยกันแก้ไข เมือ่ มองเห็นปัญหาแล้วต้องไม่
นิ่งเฉย แต่ต้องเชื่อว่า เราสามารถร่วมแก้ปัญหา
นั้นได้ โดยไม่จ�ำเป็นที่เราจะต้องแก้ปัญหานั้นเพียง
ล�ำพัง แต่เราสามารถคิดหาแนวทาง ว่าเราจะท�ำอะไร
ได้ บ้ า ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ปั ญหานั้ น หมดไปหรือบรรเทา
เบาบางลง ตามก�ำลังและความสามารถที่เรามี

ทุกๆ การให้ ย่อมยังประโยชน์แก่ผู้อื่นเสมอ

ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังของคน
ในสังคม ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการน�ำพาประเทศ
ไปสู่การพัฒนา
เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก แก่งแย่งแข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์
กลุ่มของตนและพวกพ้อง เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

หากทุกคนต่างขาดความมีจิตสาธารณะ...

การขาดความมีจิตสาธารณะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือ
สังคมนั้นๆ เท่านั้น แต่การขาดความมีจิตสาธารณะสามารถส่งผลเสีย
ในระดับโลกได้เลยทีเดียว
หากคนในสังคมขาดความมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้...
ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะคนในสังคมต่างคนต่างอยู่
เห็นปัญหาของตนเองเป็นทีต่ งั้ ละเลยปัญหาของส่วนรวม ซึง่ นอกจากสังคมนัน้
จะไม่มีการพัฒนาแล้วยังส่งผลให้สภาพสังคมเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ
อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง เพราะทุกคนละเลยความ
เดือดร้อนของผู้อื่น มุ่งหวังการเอาชนะกันและกัน “คนอื่นจะเหนือกว่าฉัน
ไม่ได้”
ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้น�ำที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหา ขาดคนอาสา
ในการพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพย์สนิ เงินทอง กลัวเสียเวลาความเป็นส่วนตัว
หรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น
หากคนในชาติขาดความมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้...
เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครัง้ และยากทีจ่ ะแก้ไข เกิดการ
เบียดเบียนท�ำลายทรัพยากรและสมบัติที่เป็นของส่วนรวม

หากคนในโลกนี้ขาดความมีจิตสาธารณะ โลกนี้จะ...
เกิดการสะสมอาวุธระหว่างประเทศ เพราะขาดความไว้
วางใจซึ่งกันและกัน กลัวประเทศอื่นจะโจมตี จึงต้องมีอาวุธที่รุนแรง
มีอานุภาพในการท�ำลายสูงไว้ในครอบครอง เพื่อข่มขู่ประเทศอื่น
และเมื่ อ มี ป ั ญ หาเกิ ด ขึ้ น มั ก มี แ นวโน้ ม ในการใช้ ค วามรุ น แรง
ของแสนยานุภาพทางการสงครามในการตัดสินปัญหา
เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่ง หรือครอบง�ำทางการค้า
ระหว่างประเทศ พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการค้า ท�ำให้ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ของตนเอง
เกิดความรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเชื้อชาติ ต่างเผ่าพันธุ์
หรือต่างท้องถิ่น มองชนชาติอื่นๆ เผ่าพันธุ์อื่นๆ ว่ามีความเจริญ
หรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของตนเอง ดูถูกหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อชาติอื่น
น้องๆ คงจะเห็นแล้วนะคะ ว่าการขาดความมีจติ สาธารณะ
นั้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การอยู ่ ร ่ ว มกั น มากแค่ ไ หน เพียงแค่ทุกคน
ไม่ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ไม่รบั ผิดชอบต่อสังคม การอยูร่ ว่ มกัน
ของคนในสังคม ในประเทศ และในโลกย่อมมีแต่ความขัดแย้ง ขาด
ความสงบสุข และเรา...ผู้ซึ่งต้องอาศัยอยู่ในสังคมนี้จะมีความสุขได้
อย่างไร หากสังคมปราศจากความมีน�้ำใจให้แก่กันและกัน
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พลังเยาวชนรุ่นใหม่
จะสร้างความสุข
ให้สังคมได้อย่างไร
ปัจจุบนั นีม้ ีน้องๆ เยาวชนจ�ำนวนมาก
ที่หันมาอาสาท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ท�ำให้
เชื่อได้ว่า พลังเยาวชนคนตัวเล็กๆ นี้ เป็นพลัง
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคมแห่งการเป็น
“ผูใ้ ห้” สิง่ ทีเ่ ยาวชนเหล่านัน้ ได้ลงมือท�ำไม่ได้เป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้เงินในการลงทุน แต่เป็นการ
ลงแรง ลงเวลา ลงความสามารถเท่าที่เขามี
ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ ว่า “ผู้ให้” วัยจิ๋วแบบ
น้องๆ นั้น เขามีจิตสาธารณะอย่างไรบ้าง

หลายคนบอกว่าดีใจทีไ่ ด้มาช่วยงานเป็นจิตอาสา เวรประจ�ำวันหนูก็ท�ำค่ะ”
เพราะได้เห็นถึงพลังสามัคคีของพี่น้องคนไทย”
http://www.ch7.com “ไม่เกียจคร้าน ช่วยแบ่งเบางานแม่ ตั้งใจเรียน”

“กลุ ่ ม นั ก เรี ย นได้ เข้ า ช่ ว ยเหลื อ และท� ำ การ
ปฐมพยาบาลคนแก่ที่เป็นลม โดยช่วยพัดให้
นักเรียนกลุ่มนี้ คือเด็กนักเรียนจากโรงเรียน
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ภายหลังที่
คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีคนจ�ำนวนมากเข้ามา
แสดงความคิดเห็นชื่นชมการกระท�ำของเด็ก
“ นั ก เ รี ย น จ า ก โ ร ง เ รี ย น วิ นิ ต ศึ ก ษ า กลุ่มนี้ พร้อมทั้งลงความเห็นว่า ภาพแบบนี้
ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี พากันมาท�ำ เป็นภาพที่น่ามองเมื่อเกิดขึ้นในสังคมไทย”
หน้ า ที่ อ าสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่มา
http://deep.tnews.co.th
รอกราบสักการะพระบรมศพ ทั้งแจกอาหาร
เครื่องดื่ม ยาดม คัดแยกขยะ และช่วยเป็น “หนูท�ำความสะอาดห้องเรียนเป็นประจ�ำ เช่น
ไกด์แนะน�ำชาวต่างชาติ ช่วยเข็นรถให้ผู้สูงอายุ เก็บขยะ กวาดห้อง ลบกระดาน เทขยะ ไม่ใช่
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“ส�ำหรับโครงการจิตอาสาของพวกเรา คือการ
ท�ำความสะอาด ณ วัดทุ่งโพธิ์ จนวัดสะอาดเอี่ยม
และท�ำให้เรามีความสุขมากทีไ่ ด้ทำ� ความดีเช่นนี้
เราให้คำ� มัน่ ไว้วา่ เราจะรักษาความดีนไี้ ว้”
http://www.palangpandin.com
ได้เห็นถึงพลังของคนตัวเล็กๆ แล้วใช่ไหมคะ
เป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่เชื่อได้ว่าทั้งผู้ให้และผู้รับ
คงมีความสุขไม่ต่างกันค่ะ

การเป็น “ผูใ้ ห้” นัน้ ไม่มขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ งเวลาและสถานะทางเศรษฐกิจ
นะคะ เยาวชนรุ่นใหม่เช่นน้องๆ สามารถฝึกตนเองให้เป็น “ผู้ให้” ได้ เพื่อร่วมกัน
สร้างสังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น แม้ว่าการเป็น “ผู้ให้” ของเรานั้นอาจ
จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ กลับมา แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราจะได้รับอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ “ความสุขจากการให้” เป็นความสุขที่ได้เห็นผู้อื่นมีรอยยิ้ม
เป็นความสุขที่เราจะได้เห็นและได้อยู่ในสังคมที่ดี

ความสุขสร้างได้
ด้วยมือของเรา

เริ่มต้นการฝึกตนเองให้เป็น “ผู้ให้” กันนะคะ ลองอาสาช่วยเหลือ
งานคุณครู ดูแลท�ำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ้าน ที่โรงเรียน ของใช้
ในชุมชนทีท่ กุ คนใช้ประโยชน์รว่ มกันให้มสี ภาพทีด่ อี ยูเ่ สมอ ไม่นงิ่ ดูดายเมือ่ เห็น
ปัญหาหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม แบ่งปันขนม เครื่องเขียน ให้เพื่อนๆ
ร่วมชัน้ เรียน มีนำ�้ ใจสละเวลาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ที่เรามีก�ำลังและความ
สามารถพอที่จะท�ำได้ เพียงเท่านี้ความสุข ความอิ่มเอมใจจะเกิดขึ้นกับน้องๆ
ในทุกๆ วันค่ะ โดยที่ไม่ต้องรอให้เรามีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น...เราคง
ไม่สามารถรับรู้ถึงความสุขจากการเป็น “ผู้ให้” ได้ หากวันนี้เรายังคงเป็น
“ผู้รับ” อยู่เสมอ และหากเรายังต้องเติบโตอยู่ในสังคมนี้ เราเองที่ต้องร่วมกัน
ลงมือท�ำ เพื่อให้สังคมที่เราต้องอาศัยเป็นสังคมที่น่าอยู่ค่ะ
ข้อมูลบางส่วนจาก
http://taamkru.com http://www.saisawankhayanying.com

ภาพประกอบโดย MOOK CHU
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

ขนมมัน...หวาน มันแสนอร่อย
วิธีท�ำ (ดูภาพประกอบในหน้า 25)

สวัสดีคะ่ น้องๆ ฉบับนีพ้ ขี่ อเปลีย่ นบรรยากาศมาแนะน�ำเมนูขนมง่ายๆ ให้นอ้ งๆ
ลองไปท�ำเป็นของขาย ของฝากกันดูนะ...ขนมที่ว่าอร่อยนี้ชื่อว่า “ขนมมัน” ค่ะ

1

เทน�้ำเปล่าใส่ลงไปในหม้อ ตามด้วยใบเตยที่ล้าง
สะอาดแล้ว ต้มให้เดือดจนใบเตยส่งกลิ่นหอม

2

หั่นมันส�ำปะหลังเป็นท่อนยาวประมาณ 4 นิ้ว
ปอกเปลือกแล้วคว้านเอาเส้นแข็งๆ ตรงกลาง
ออกจากนั้นน�ำไปล้างให้สะอาดและพักไว้ให้
สะเด็ดน�้ำ

3

น�ำมันส�ำปะหลังมาขูดให้เป็นฝอยละเอียด

4

ใส่ น�้ ำ ตาลทรายและน�้ ำ ต้ ม ใบเตยประมาณ
ครึ่งหนึ่งลงในกะละมังที่มีเนื้อส�ำปะหลังที่ขูด
ละเอียดแล้ว นวดกระทั่งน�้ำตาลทรายละลาย
และนวดต่อไปอีก 5 นาที จึงค่อยเทน�้ำส่วนที่
เหลือลงไป

5

น�ำน�้ำใส่ก้นซึ้งนึ่งแล้วน�ำไปตั้งไฟรอจนเดือด
ระหว่างรอ ตักขนมที่ผสมทุกอย่างเรียบร้อย
แล้ว ใส่ลงในถ้วยตะไลหรือถาด (ถาดต้อง
ไม่ใหญ่กว่าซึ้งนึ่ ง ) จากนั้ น จึ ง น�ำขนมไปนึ่ง
ประมาณ 15 นาที

6

เมื่อขนมสุกให้ยกลงจากเตา ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นตัว
ระหว่างนั้นใช้มือแมวขูดเนื้อมะพร้าวเป็นเส้นๆ
แล้วน�ำไปนึง่ ประมาณ 5 นาที โรยเกลือป่นลงใน
เนื้อมะพร้าวที่นึ่งแล้ว คลุกเคล้าให้ทั่ว ชิมรสให้
ออกเค็มปลายลิ้นถือว่าเป็นอันใช้ได้

7

แคะขนมมั น ออกจากถ้ ว ยแล้ วน�ำไปคลุกกับ
มะพร้าวขูดที่เราเตรียมไว้ หรือหากนึ่งกับถาด
ให้ตัดขนมเป็นชิ้นพอดีค�ำก่อน แค่นี้เราก็จะได้
ขนมมันแสนอร่อยแล้วค่ะ

วัตถุดิบ
เนื้อมันส�ำปะหลังขูดฝอย 800 กรัม ซึ่งได้จากมันหัวใหญ่หนักประมาณ
1 กิโลกรัม
น�้ำตาลทรายขาว 400 กรัม (ถ้าชอบหวานเพิ่มได้อีก 100 กรัม)
น�้ำเปล่าหรือน�้ำลอยดอกมะลิ หรือน�้ำมะพร้าวอ่อน 1 ถ้วยตวง (225 กรัม)
ใบเตยหอม 5 ใบ
มะพร้าวทึนทึก 1 ลูกใหญ่ (มะพร้าวกลางอ่อนกลางแก่ กะลามะพร้าว
จะเป็นสีน�้ำตาลอ่อนๆ )
เกลือป่นเล็กน้อย
อุปกรณ์ : ลังถึงหรือซึ้งนึ่ง ที่ขูดเนื้อมันส�ำปะหลังหรืออุปกรณ์ขูดที่เรียกว่า มือแมว
กะละมัง
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6

1
7

4
2

ต้นทุน
มันส�ำปะหลัง กิโลกรัมละ 12 บาท
น�้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 24 บาท
มะพร้าวทึนทึก ลูกละประมาณ 25 บาท
ราคาขาย
ขนมมัน 6 ชิ้น ราคา 10 บาท

3

		

5

ขายที่ไหน
ตลาด ละแวกบ้าน
ฝากขายกับร้านค้าในชุมชน

ขอขอบคุณ
พี่พิมจากเว็บไซต์สอนท�ำอาหารครัวบ้านพิม
www.PIM.in.th
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว
สายการเรียนทางด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคม

ครูอนุบาล

พัฒนาทั กษะและความรู้พ้ ืนฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับนักเรียน
ในระดับชั้นอนุบาลให้มคี วามพร้อมที่จำ�เป็นสำ�หรับเด็ก รวมทัง้
ฝึกการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำ�วัน และฝึกการควบคุม
พฤติกรรมตนเองอย่างมีเหตุผล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กอนุบาลอย่างใกล้ชิด

ครูอนุบาลมีหน้าที่ ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน และดูแลเด็ก ครูอนุบาลจะจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การสอนอ่านเขียน บวกลบเลข
เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การวาดรูป การร้องเพลง การเต้น
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง เอาใจใส่ ต่ อ ความปลอดภั ย โภชนาการ และสุ ข ภาพ
ของเด็ก ๆ ด้วย

ครูอนุบาล แม่แบบของเด็ก ๆ

ครูอนุบาลมีอทิ ธิพลต่อเด็กเป็นอย่างมากต่อจากพ่อแม่ซงึ่ เป็นครูคนแรก
เมือ่ เด็กมาใช้ชวี ติ อยู่ในโรงเรียนอนุบาล ครูอนุบาลจะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ี เพราะ
เด็กในวัยนี้จะชอบท�ำตามหรือเลียนแบบผู้ใหญ่ ครูจึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางรากฐานให้เด็กเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา
ความรูแ้ ละคุณธรรม

งานในแต่ละวันของครูอนุบาล
ก่อนเข้าเรียน

รอรับเด็กๆ ที่มาโรงเรียน และ
น�ำเด็กๆ ท�ำกิจกรรมหน้าเสาธง อาจให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปกครองที่เข้ามาพูดคุย
ปรึกษา

เวลาพัก

เวลาเรียน

จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจ
ของเด็ก อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
อารมณ์ และสังคม

ในช่วงเวลาพักและเวลารับประทานอาหาร
กลางวัน ครูต้องคอยชี้แนะให้เด็ก ๆ ประพฤติตนอย่าง
เหมาะสม เช่น การล้างมือก่อน
และหลังรับประทาน การใช้
ห้องน�้ำ  การแปรงฟันที่ถูกวิธี
เป็นต้น
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กิจกรรมนอกห้องเรียน

นอกจากเรียนในห้องเรียน ครู
อนุ บ าลอาจจั ด กิ จ กรรมให้ เ ด็ ก ๆ ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น พาไป
ทัศนศึกษา แต่ต้องระมัดระวัง
เรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ

หลังเลิกเรียน

ดู แ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ยของห้ อ งเรี ย น
วางแผนการสอนและเตรี ย มสื่ อ การสอนที่ จ ะใช้ ใ นวั น
พรุ่งนี้ และเขียนบันทึก
การสอนประจ�ำวัน

ความรักเด็กและบุคลิกร่าเริง เป็นสิง่ จำ�เป็น
ครูอนุบาลต้องรักเด็กและต้องมีสำ�นึกในหน้าที่ผู้ให้การศึกษา เพราะ
บทบาทหน้าทีข่ องครูอนุบาลส่งผลอย่างยิง่ ต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ ครูอนุบาล
ต้องแสดงกิรยิ าท่าทางทีเ่ หมาะสม สุภาพอ่อนโยน ถึงแม้จะเหนือ่ ยก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
ต่อเด็กอย่างสดใสร่าเริงอยูเ่ สมอ และต้องมีความอดทนและซือ่ สัตย์ในการทำ�งาน

ความแตกต่างระหว่างผูด้ แู ลเด็กกับครูอนุบาล

ครูอนุบาลต้องมีความสามารถ
เฉพาะทาง
เด็ ก เล็ ก เป็ น วั ย ที่ เรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว และพัฒนาการในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานของ
พัฒนาการในช่วงอืน่ ๆ ของชีวติ ครูอนุบาลจึงไม่ ได้มี
บทบาทเพียงผู้สอนหนังสือหรือผู้ดูแลเด็กเท่านั้น
แต่ ยั ง ต้ อ งมี ค วามสามารถอื่ น ๆ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การเป็นครูอนุบาล เช่น เล่านิทานเก่ง ร้องเพลงเด็ก
และทำ�ท่าทางประกอบ
ความ
คุณสมบัติ
เชี่ยวชาญ
จังหวะได้อย่างสนุกสนาน
ประดิษฐ์สอื่ สำ�หรับเด็ก
หรือของเล่นที่เด็ก
ทักษะ
สนใจได้ เป็นต้น

ผูด้ แู ลเด็ก

ครูอนุบาล

สถานที่
ท�ำงาน

สถานรับเลีย้ งเด็ก

โรงเรียนอนุบาล

ใบรับรอง

ไม่มใี บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

ต้องผ่านการฝึก
อบรมทักษะการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก

ต้องจบปริญญาตรี
เป็นอย่างน้อยในสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา

ครูอนุบาล อาชีพทีไ่ ม่งา่ ย
ครูอนุบาลต้องดูแลเด็กหลายคนในเวลาเดียวกัน หาก
เด็ก ๆ ซุกซนก็จะทำ�ให้เหนื่อยหรืออ่อนเพลียได้ ครูอนุบาล
ยังต้องคอยสังเกตเด็ก ๆ อย่างละเอียด เพื่อระวังในเรื่องของ
ความปลอดภั ย จึ ง ถื อ เป็ น ภาระหน้ า ที่ ที่ ห นั ก พอสมควร
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งเตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ การเรี ย นรู้ รวมทั้ ง
วางแผนจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ๆ
ด้วยตนเองอีกด้วย

อยากเป็นครูอนุบาล ต้องเรียนอะไร
คณะครุศาสตร์
หรือศึกษาศาสตร์

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ต้ อ งเรี ย นคณะครุ ศ าสตร์ ห รื อ ศึ ก ษาศาสตร์ สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย หลังจากสำ�เร็จการศึกษาจะต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะสามารถประกอบอาชีพ
ครู อ นุ บ าลได้ ครู อ นุ บ าลอาจสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น
ข้าราชการครูในโรงเรียนของรัฐ หรืออาจทำ�งานในโรงเรียน
อนุบาลของเอกชนก็ได้
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สายการเรียนทางด้านอาหารและโภชนาการ

เชฟ

ทำ�หน้ า ที่ ว างแผนและบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การ
เตรียมและปรุงอาหาร รวมทั้งควบคุมคุณภาพของอาหาร
ในทุกๆ ขั้นตอน นอกจากนี้ยังคิดสูตรอาหารและรายการ
อาหารใหม่ๆ ให้แก่ร้านอาหารหรือภัตตาคารของโรงแรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปรุงอาหาร

ผูท้ เี่ ป็นหัวหน้าของกุก๊ หรือพ่อครัว ซึง่ คอยควบคุมคุณภาพของอาหาร
ให้มีรสชาติดี และมีการตกแต่งที่สวยงามก็คือ เชฟ หรือหัวหน้าพ่อครัว
เชฟไม่ได้ทำ�อาหารอย่างเดียว แต่ต้องนำ�เสนออาหารชั้นเลิศ โดยการคิด
สูตรอาหารใหม่ ๆ และจัดทำ�อาหารจานสำ�คัญ โดยคัดเลือกวัตถุดิบชั้นเลิศ
แล้วแสดงฝีมือทำ�อาหาร นอกจากนี้ เชฟยังสาธิตเทคนิคการปรุงอาหาร
และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับขั้นตอนการทำ�อาหารด้วย

หัวหน้าเชฟ ผู้บัญชาการของห้องครัว

ในภัตตาคารของโรงแรมหรือร้านอาหารขนาดใหญ่ หัวหน้าเชฟ
หรือพ่อครัวใหญ่จะเป็นตำ�แหน่งที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะสั่งการทุกอย่าง
ภายในครั ว ตำ � แหน่ ง รองลงมาก็ คื อ เชฟ ซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ บ ริ ห ารงาน
และดูแลว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่หัวหน้าเชฟสั่งหรือไม่ ตำ�แหน่งที่
รองลงมาอี ก ก็ คื อ กุ๊ ก ซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ เ ตรี ย มเครื่ อ งปรุ ง และทำ � อาหาร
โดยอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเชฟ

พัฒนาการทำ�อาหารในแบบของตนเอง

การรับรูเ้ กีย่ วกับรสชาติอาหารต่างๆ เป็นสิง่ จำ�เป็นในการ
ทำ�อาหารให้อร่อย นอกจากนี้ เชฟยังต้องมีความรู้อ่นื ๆ ด้วย
เช่ น คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของอาหาร วิ ธี ก ารปรุ ง อาหาร
ชนิ ด ต่ า งๆ ลั ก ษณะพิ เ ศษของวั ต ถุ ดิ บ แต่ ล ะอย่ า ง เป็ น ต้ น
เชฟต้องมีความคิดริเริม่ ในการทำ�อาหารใหม่ๆ และพัฒนาการทำ�
อาหารในแบบของตนเอง เพื่อทำ�อาหารให้อร่อยขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ยังต้องให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพจริงใจด้วย

งานอื่น ๆ ของเชฟ นอกจากในร้านอาหาร

ปรุงซอสฟักทอง
ให้รสจัดขึ้นดีไหมนะ

ท้าทาย

28

ความคิด
สร้างสรรค์

นอกจากร้านอาหารแล้ว เชฟยังทำ�งานในสถานที่อื่น ๆ
ด้วย เช่น ดำ�เนินรายการอาหารทางหน้าจอโทรทัศน์ ตกแต่ง
อาหารเพื่อใช้ถ่ายโฆษณาหรือละคร สอนการทำ�อาหารให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ทำ�อาหารนอกสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ
พัฒนาเมนูอาหารแบบใหม่ ๆ ให้บริษัทผลิตอาหาร หรือเป็น
นักวิจารณ์อาหารที่เขียนบทความลงในสื่อต่าง ๆ

เชฟทีท่ ำ� อาหารพืน้ เมือง

อาหารพื้นเมือง คือ อาหารที่ผสมผสานปรุงแต่งขึ้นเป็นอาหารประจ�ำท้องถิ่น โดยสืบทอดต่อกันมา
ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาตินั้น ๆ เชฟที่ท�ำอาหารพื้นเมืองมีทั้ง
ที่คงไว้ซึ่งรสชาติอาหารแบบดั้งเดิม และที่ปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากคนสมัยใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวนิยม
ลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองกันมากขึ้น

รสชาติอาหาร

เครื่องปรุง

วัตถุดิบ

ผูร้ อบรูเ้ รือ่ งวัตถุดบิ

รสชาติของอาหารไทยเกิดจากการปรุงรสอย่างกลมกล่อมของเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลายๆ อย่าง
เชฟนอกจากจะปรุงอาหารให้มีรสชาติอร่อยแล้ว ยังต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์และ
ดัดแปลงวัตถุดิบให้ออกมาเป็นอาหารรสเลิศ  
วัตถุดิบอย่างดีจะช่วยเสริมให้อาหารนั้น
มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านรสชาติ
และหน้าตาของอาหาร

เชฟ อาชีพที่ไม่ง่าย

อยากเป็นเชฟ ต้องเรียนอะไร

การประกอบอาหารจะต้องใช้มีด
ต้ อ งเรี ย นสาขาวิ ช าอาหารและโภชนาการในมหาหัน่ วัตถุดบิ ใช้ไฟจากเตาแก๊ส จึงเสีย่ ง
วิทยาลัย หรือเรียนในสถาบันสอนทำ�อาหารต่าง ๆ นอกจากนี้
ต่ อ การได้ รั บ บาดเจ็ บ เช่ น มี ด บาด
อาจเข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของภาครัฐก็ได้ โดย
หรื อ ไฟลวก เชฟต้ อ งยื น ทำ � อาหาร
เลือกเรียนในด้านที่ตนเองสนใจ เช่น อาหารคาว อาหารหวาน
เป็นเวลานานจึงอาจทำ�ให้ ปวดเมื่ อย
ขนมอบ เป็นต้น กรณีที่เป็นอาหารต่างประเทศ เช่น อาหาร
ร่างกาย นอกจากนี้ เมื่อลูกค้ามีความสุข
อิตาลี อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งเศส เชฟส่วนใหญ่จะไปเรียนที่
กั บ การกิ น อาหารอร่ อ ยก็ จ ะ รู้ สึ ก
ประเทศนั้นโดยตรง หากมีใบรับรอง
ภาคภูมใิ จ แต่หากเจอกับลูกค้าทีจ่ จู้ จี้ กุ จิกเรือ่ งรสชาติของอาหาร
ก็จะช่วยในการหางาน และ
ก็จะลำ�บากใจได้
ยังสามารถเปิดร้าน
อาหารเองได้ด้วย
วิชาการ
สถาบัน
ทํำ�อาหาร

สอนทํ�ำ อาหาร

ต่างประเทศ

ใบรับรอง

ขอขอบคุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ำกัด ที่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล
จากหนังสือ ‘สารานุกรมภาพการ์ตูน อาชีพรอบโลก’
เขียนโดย Eun-Ju Cho และ Soo-Jung Yoo
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คนนี้ใช่เลย

ลงทุนกับงานที่รัก
ไม่มีคำ�ว่าขาดทุน

“พี่รักอาชีพนี้ เพราะเป็นอาชีพที่ท้าทายและต้องตื่นตัวตลอดเวลา  พี่ได้คุย
กับลูกค้าจนรู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้อง  ลูกค้าทุกคนให้มุมมองชีวิต
และสอนให้พี่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากชีวิตของเขา”   
30

อาชีพครู ต�ำรวจ แพทย์ พยาบาล คงเป็นอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน แต่ส�ำหรับ
พี่จตุพงษ์ ช่อสูงเนิน หรือ พี่อ๊อด อดีตรุ่นพี่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2535
อาชีพในฝันของเขาคือ “นักลงทุน” และวันนี้พี่อ๊อดคือผู้คร�่ำหวอดอยู่ในวงการ
ตลาดหุ้นมานานกว่า 10 ปีค่ะ
ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ คืออะไรคะ?

เราเรียกสั้นๆ ว่า “มาร์” ครับ หรือ “มาร์เก็ตติ้ง” มาร์จะท�ำงานในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ
ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำลูกค้าหรือนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นและการลงทุน ว่าตอนนี้มีหุ้นตัวไหน
ที่น่าซื้อบ้าง หรือหุ้นตัวไหนที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ควรซื้อขายในช่วงนี้ หรือลูกค้าควรลงทุน
ประเภทใด เพื่ อให้ลูก ค้าแต่ละคนได้รับ ผลประโยชน์ คุ้ มค่ า กั บการลงทุ น ลู ก ค้ า หลายคน
พี่ได้ดูแลให้ค�ำแนะน�ำเขามานานกว่า 5 ปี จนเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ไปแล้วครับ

@

เพราะอะไรจึงยืนหยัดท�ำหน้าที่เป็น “มาร์” คะ?

เหตุผลหลักๆ เลยคือชอบตัวเลข ชอบคณิตศาสตร์ และฝันว่าอยากเป็นนักลงทุน
หลังจากเรียนจบสาขาสถิติ พี่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพราะทีน่ นั่ เปิดอบรมเกีย่ วกับหุน้ และการลงทุนค่อนข้างเยอะ ทุกครัง้ ทีว่ า่ งก็จะไปอบรม
หลักสูตรต่างๆ จนได้รู้จักกับต�ำแหน่งมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งท�ำงานในบริษัทหลักทรัพย์
เลยลองสมัครเข้าท�ำงาน หลังจากท�ำไม่นานรู้สึกเลยว่างานนี้สนุกมาก เพราะเราได้
อยู่กับตัวเลขหุ้น อยู่กับความผันแปรของตัวเลข ท�ำให้เราวิเคราะห์เป็น มองการณ์ไกล
และคาดการณ์ได้ รู้จักรอโอกาสที่เหมาะสม เพื่อจะได้แนะน�ำลูกค้าให้ลงทุนได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด...วันนี้พี่ยังไม่ได้เป็นนักลงทุนเต็มตัว แต่การท�ำงานของพี่ท�ำให้พี่พร้อมแล้ว
ส�ำหรับการก้าวสู่การเป็นนักลงทุนในอนาคตครับ
สิ่งที่ “มาร์” ต้องท�ำทุกวันคืออะไรบ้างคะ?

พี่ตื่นตี 5 ทุกวัน เพื่อติดตามข่าวตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งหมด ต้องมองตัวเลขให้ออก ว่า
วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง ต้องวิเคราะห์ภาพรวมตลาดหุ้น ตลาด
น�้ำมัน ตลาดทองค�ำ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่
จะวางแผนการลงทุน คนที่เป็น “มาร์” ต้องมีความกระตือรือร้นและต้องทันต่อข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลา ต้องอยู่กับความผันผวนได้ เพราะตลาดหุ้นไม่เคยหยุดนิ่งครับ
ได้เรียนรู้อะไรจากงานที่ท�ำนี้บ้างคะ?

หลายอย่างเลยครับ...อยากฝากสิ่งนี้ถึงน้องๆ ด้วยว่า เราควรมีระเบียบวินัยในตัวเอง
รู ้ จัก อดทนอดกลั้น และถ้าเรามีน ้อยกว่าคนอื่น เราต้ อ งขยั น ให้ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ต้องรู้จักค�ำว่าพอ ไม่โลภ และต้องมีความพยายามให้มากๆ ถ้าคิดจะลงทุนท�ำอะไรแล้ว
ต้องท�ำให้ดีที่สุด ให้คุ้มค่าที่ได้ลงทุนครับ
31

โครงการดีๆ
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ทุกสิ่งในชีวิต...เราเลือกและรับผิดชอบได้
วิธีฝึกตนให้เป็นคน Proactive

มนุษย์เรามี 2 ลักษณะ คือ โปรแอคทีฟ (Proactive) และ รีแอคทีฟ (Reactive) คนโปรแอคทีฟ
จะเลือกสิ่งต่างๆ ในชีวิตให้กับตนเองได้ และตนเองคือผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากการเลือกนั้น ไม่โทษผู้อื่น
หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว และมองว่าการแก้ไขปัญหาเริ่มที่ตนเองก่อน ตรงกันข้าม คนรีแอคทีฟ คิดว่าตนเองไม่มี
ทางเลือกใดในชีวติ อ้างข้อจ�ำกัดต่างๆ และกล่าวโทษผูอ้ นื่ หรือสถานการณ์ตา่ งๆ ว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทีต่ อ้ งแก้ไข
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ขอขอบคุณ PacRim Group
ติดตามสาระดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลได้ที่ www.pacrimgroup.com
pacrimgroupth

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
ค�ำพูดที่พี่บุ๋มสร้างเป็นสถานการณ์ต่างๆ ด้านล่างนี้ ให้เป็นความคิดหรือค�ำพูดของคน Proactive น้องๆ จะเปลี่ยนว่าอย่างไรดี
พี่บุ๋มท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง 1 ข้อนะคะ
ฉันไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยแต่คุณครูก็ยังเรียกให้ฉัน
ลุกขึ้นตอบค�ำถามภาษาอังกฤษหน้าชั้น
Reactive : ท�ำไมฉันต้องเรียนวิชานี้ด้วยนะ เมื่อไหร่ครูจะ
เลิกท�ำแบบนี้กับฉันซะที
Proactive : ถ้าฉันตั้งใจเรียน ฉันก็จะเก่งขึ้น แล้วฉันก็ไม่
ต้องกลัวเวลาคุณครูถาม

เพื่อนชวนไปท�ำงานหารายได้เสริมช่วงปิดเทอม
Reactive : ท�ำไม่ได้หรอก ที่นี่ไม่เห็นมีงานอะไรให้ท�ำเลย
Proactive :.......................................................................
............................................................................................

รุ่นพี่ชวนออกไปเชียร์กีฬาสีที่สนามกีฬานอกโรงเรียน
แต่เรายังมีคาบเรียนที่ต้องเรียนอีก
Reactive : เอาไงเอากัน เขาไปไหนเราไปนั่น
Proactive :.......................................................................
............................................................................................

คุณยายบ่นว่าเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ยอมท�ำงานบ้าน
Reactive : เมื่อไหร่ยายจะหยุดบ่นเสียที ไม่ชอบเลย
เวลาโดนบ่น
Proactive :.......................................................................
............................................................................................

ชื่อ – นามสกุล..........................................................................รหัสนักเรียนทุน.....................................................................
น้องๆ สามารถเขียนค�ำตอบลงในหน้านี้แล้วตัดส่งมาทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ inbox หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhana หรือจะเขียน
ลงในกระดาษแผ่นอื่นก็ได้นะคะ ส่งมาภายใน 20 พฤษภาคม 2560 พี่บุ๋มมีของที่ระลึกเตรียมไว้ให้ค่ะ...

น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
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
น้องมณีศุกานจ์ ณัฐขจรกุล
น้องมาลี แซ่วือ
น้องรูสนีตา ดือราแม
น้องวรัชยา วาไชยะ
น้องวาสนา เพ็งพุฒิ
น้องวิชุดา เซี๊ยะสกุล
น้องวิภาวรรณ มะหาหิงษ์

น้องศิริพร บุญเลี้ยง
น้องศุภานัน นันทะจักร
น้องสมสุดา ใจน้อย
น้องสุนันทา พิมหานาม
น้องสุพรรษา ภูมิแกด�ำ
น้องสุรางคณา กะฐินเทศ
น้องอมิตา ทาทิพย์
น้องอังคณา วาหับ
น้องอังคนา เจะหมิ๊
35

ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์
ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำ�กัด
จัดกิจกรรม ‘เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 3’ รายได้จากการ
จำ�หน่ายบัตร เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาส งานนี้ใครจะ
วิ่งเร็วแบบกระต่าย หรือสายชิลแบบเต่า ไม่มีคำ�ว่าแพ้ชนะค่ะ
เพราะเส้นชัยของนักวิ่งกว่า 1,900 คน
คือการได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ
และต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้ง 45 องค์กร
ที่ร่วมขับเคลื่อนให้กิจกรรมในครั้งนี้สำ�เร็จลงด้วยความอิ่มเอมใจ
มาดูรอยยิ้มของกระต่ายและเต่าใจดีกันดีกว่าค่ะ
ว่ามีความสุขกันมากแค่ไหน
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นอกจากรอยยิ้มสวยๆ หล่อๆ จากความสุข
ที่ได้ออกกำ�ลังกายแล้ว ต้องปรบมือดังๆ ให้กับเต่าและกระต่าย
เพราะรายได้ที่มูลนิธิฯ ได้รับจากการจำ�หน่ายบัตรร่วมกิจกรรม
มีมากกว่า 1.3 ล้านบาทค่ะ เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ
ได้อีก 200 คน เชียวนะคะ... ดีต่อใจจริงๆ
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2559 – 16 ก.พ. 2560
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คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒ
ั นา
คุณกรกนก จิรพชรพงศ์
คุณกรรณ์ชยั อัศวภาพล
คุณกฤตินี ณัฏฐวุฒสิ ทิ ธิ์
คุณกฤติมา ผดุงไชย
คุณก้องกฤษฏ ศรีสโุ ข
คุณกอบบุญ ศรีชยั
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณกาญจนา วัฒนรังสรรค์
คุณกานดา ตรีรตั นกุล
คุณก�ำธร อุทรักษ์
คุณกิตติชยั อุดมวัจนศักดิ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณกิตติววิ ฒ
ั สงค์พฒ
ั
คุณกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท์
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณงามสิริ อาศิรเลิศศิริ
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจริญญา แจ่มแจ้ง
คุณจริยา คูนลินทิพย์
คุณจันทร์จริ า ใจกล้า
คุณจันทร์ทวิ า สุวรรณวิทย์เวช
คุณจามรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณจารุวรรณ จ�ำรัสพันธุ์
คุณจารุวรรณ พุม่ เกษ
คุณจิตติมา เมฆาณพายัพ
คุณจิตรวัฒน์ มหัตชวโรจน์
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณจุฑาทิพย์ ตัสมา
คุณจุฑารัตน์ เชือ้ บุญจันทร์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณเจตสุภา เทีย่ งธรรม
คุณฉวีวรรณ เชาว์ดี
คุณฉัตรแก้ว บุญยิง่ ยงสถิตย์
คุณฉัตรชัย ตระกูลโชคชัย
คุณชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คุณชมพู สมหนู
คุณชโลธร อยูท่ มิ่
คุณชวลิยา อนุกลู ประชา
คุณชัยพฤกษ์ บุญญฤทธิ์
คุณชิตพงศ์ ทะนะแสง
คุณชุตนิ าฎ ศรีสมุ ะ
คุณชุตมิ า กิจมงคลธรรม
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณชูชพี เอือ้ การณ์
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ าร
คุณฐิตพิ ร สุขเทศ
คุณฐิตมิ า วรรัฒน์
คุณณธกร เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณภัทร สัตยุตม์
คุณณัฎธิกา รุง่ พิชยพิเชฐ
คุณณัฐกานต์ สงวนพวก
คุณณัฐชยา จันทร์พฒ
ั นะ
คุณณัฐชยา สุธรี พงศ์พนั ธ์
คุณณัฐทิพพา พรหมศร
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณณัฐสินี นิธสิ นั ถวะคุปต์
คุณดลยา หิรณ
ั ยศิริ
คุณดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์
คุณดาลิน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณดาวเรือง โตเล็ก
คุณด�ำรงค์ ทองไพจิตร
คุณเดช ตุลยธัญ

คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณทนงชัย วีระเศรษฐกุล
คุณทรงกลม ตัน้ มโนโสภา
คุณทรงเกียรติ เตชะสิรไิ พบูลย์
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทวีศกั ดิ์ แสงทอง
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�ำ่
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณทิพย์สดุ า สุเมธเสนีย์
คุณทิพวรรณ อุสนั โน
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธราธร สุขสวัสดิ์
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธัญธร ขจรรุง่ ศิลป์
คุณธิดารัตน์ คมข�ำ
คุณธิตพิ ทั ธ์ เจียมรุจกี ลุ
คุณธีรยุทธ พันธ์มเี ชาวน์
คุณธีระ ศุภน�ำพา
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณนภาวดี ทรัพย์ปติ ิ
คุณนราพร กัลยา ณ สุนทร
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณนฤมล ติบ๊ ใจ
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนันทพล ปานฑผลิน
คุณนารีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณนารีรตั น์ ภาษารุณ
คุณน�ำ้ ฝน แก้วกุลธรรม
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิภา คุณทรัพย์ทวี
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณนิสา ช�ำนาญตระกูล
คุณนุจรี สุทธานี
คุณนุสรา ภูวรีรานนท์
คุณบุญกิต จิรพงษ์ธนาเวช
คุณบุญมา มะกล�ำ่ ทอง
คุณบุญสม เนือ่ งพลี
คุณเบญ ศรีเจริญชัย
คุณปฏิมา ชาวปรางค์
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประภัสสร ฉันทศิรเิ วทย์
คุณประวิทย์ หมัดหล�ำ
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปรียา ประมุขกุล
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมา เขียนภักดี
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิติ ตัณฑเกษม
คุณปิตกิ ลุ แก้วประเสริฐ
คุณปิยกานต์ พงษ์พสิ ทุ ธินนั ท์
คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยธิดา ศิรศักดิ์
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปุณยนุช ศิรกิ ลุ วสุ
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณโปเลียน รัตนไชย
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพจนีย์ พิรณ
ุ ธนาไพศาล
คุณพจนีย์ ตันติวรี กุล
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรนภา เชือ้ ทอง
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นวิ ฒ
ั น์
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์

คุณพวงทอง สาทรกิจ
คุณพัชรินทร์ กิจวรวิเชียร
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพัทธ์ธริ า เปีย่ มธนาโรจน์
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพิชชา วิบลู ย์สวัสดิ์
คุณพิชญาดา วิกรมคุณาพร
คุณพิชติ ธัญญวัชรกุล
คุณพิบลู ย์ สุตนั ติวรกุล
คุณพิมพ์ภทั รา เมธีสทุ ธิวงศ์
คุณพิศทุ ธ์ บุษรานุวงศ์
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณพีรสัณห์ บุณยคุปต์
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณแฟร์ณชิ า รัตนพงศ์
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภาณุพนั ธุ์ บุลยเลิศ
คุณภาณุวฒ
ั น์ กฤษณาชูวงศ์
คุณภาณุวฒ
ั น์ แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิรกิ ลู
คุณภาวนา ชีรงั
คุณภาวิณี เหลืองอภิชาติ
คุณภูดสิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณภูษณทัศ ผลทับทิมธนา
คุณมงคล มาลีเดช
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณีรตั น์ ปิน่ แก้ว
คุณมลฤดี สุขพันธรัชต์
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมาลัย วงษ์สะอาด
คุณมาลี สุขอารียช์ ยั
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณไมตรี ประสารอธิคม
คุณยุทธพงศ์ เอกปฐมศักดิ์
คุณรพีพรรณ ติรยัง่ ยืน
คุณรพีพฒ
ั น์ เตชะกิตติโรจน์
คุณรสิตา คงแคล้ว
คุณระติกร กองพัฒน์พาณิชย์
คุณรักษ์สกุล เจริญวงศ์
คุณราม คงส�ำราญ
คุณรุง่ นภา สุขวัฒนานุกจิ
คุณรุง่ รัตน์ เบญจพัฒมงคล
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณลัดดา แกมมณี
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวนัสนันท์ วัฒนสุวกุล
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์
คุณวรยส อนุวตั นิ โุ ชติกลุ
คุณวรรณา คลศรีชยั
คุณวรรณี บุญสุขเพชรน้อย
คุณวรรษา เลิศวรสิรกิ ลุ
คุณวรัทยา โอบนิธอิ นันต์
คุณวันชนะ ม่วงยิม้
คุณวันชัย สิรนิ จิ ศรีวงศ์
คุณวันชัย สุวรรณมณี
คุณวาสนา ไพศาลอัคนี
คุณวิจติ รา เจียรนันทนา
คุณวิชชุดา อรดีดลเชษฐ์
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิทย์ณุ ชัยสุนทรโยธิน
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย
คุณวิภาส จิรภาส
คุณวิยะดา วรสุชา
คุณวิรวุ รรณ ตาดร่ม
คุณวิโรชา เกิดอ�ำ่
คุณวิลาสินี ถาวรนิติ
คุณวิไล ทวีทองค�ำ
คุณวิไลวรรณ นูพมิ พ์

คุณวีระพงษ์ โอสถวิสทุ ธิ์
คุณศรชัย สุขแจ่ม
คุณศรัญญา ธรรมนิยม
คุณศรัณย์ จุฑารัตนกุล
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรายุทธ ศรีหาเพศ
คุณศลิษา สัจจาพิพฒ
ั น์
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศิรพิ ร แต้มบุญเลิศชัย
คุณศิรยิ พุ า ศรีสวุ รรณ
คุณศิษฏากร อุสนั โน
คุณศุภจิตรา ปานเจริญ
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณโศรดา นาคะเสถียร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสถาพร จิรฐาชฎายุ
คุณสนอง วิรยิ ะอาภาพงศ์
คุณสมเกียรติ วิวรรธนพันธุ์
คุณสมเกียรติ ประกายพลอย
คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
คุณสมชาย ชุณหรัศมิ์
คุณสมชาย เลิศสุทธิรศั มีวง
คุณสมลักษณ์ คงเมือง
คุณสมศักดิ์ ฉันทาวรานุรกั ษ์
คุณสมหมาย สัจจาพิพฒ
ั น์
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสรัลสม พัฒนะคูหา
คุณสราญจิต อุน่ จิตต
คุณสัญชัย สุขจินดา
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสิรกิ านต์ กือเจริญ
คุณสิรปิ ราณ ไชยกุล
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒ
ั น์
คุณสุขมุ าล หงษ์สกุล
คุณสุจติ รา ค�ำปลิว
คุณสุชาย วัฒนตฤณากุล
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิพงษ์ สุทธิรตั น์
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุธาริน คูณผล
คุณสุพน ป้อมถาวร
คุณสุพตั รา ใจคง
คุณสุพชิ ชา ใต้ครี ี
คุณสุพชิ า หอมฉวี
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตัง้ วัฒนาพรชัย
คุณสุภาวดี นวประดิษฐกุล
คุณสุมล อารยะประยูร
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุรเดช บุญยะรัตน์
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุราช เซที
คุณสุรารักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรยิ า ใต้ครี ี
คุณสุรยิ า สาตราภัย
คุณสุรยิ า ไสยเกตุ
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�ำปาทอง
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณสุวภิ า รักษ์วงศ์ตระกูล
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณเสาวลักษณ์ ทับคง
คุณเสาวลักษณ์ วัชระวิทยากุล
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลาง

คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณหทัยรัตน์ โกษียาภรณ์
คุณหทัยรัตน์ ไพฑูรย์
คุณหะริน อุปรา
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสาว
คุณอนงค์ วรรณโถ
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลกั ษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอนุตรา เหลืองรัตนากร
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิชา ปริตรคุปต์
คุณอภิชาติ ศาลิคปุ ต
คุณอภิญรญา บุญมูสกึ
คุณอภิรดี ตันตราภรณ์
คุณอภิวนั ท์ บากบัน่
คุณอภิษฐา อุณหเลขกะ
คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพร ฤทธิจ์ นั ทร์
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรวินท์ เลาหรัชตนันท์
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณออมรัชต์ พัชรพรรณพงศ์
คุณอัครเดช ทองภูสวรรค์
คุณอังคณา คุณากรปรมัตถ์
คุณอัจฉรา ตันติเฉลิม
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอัญชนก เชือ้ ทอง
คุณอารีรตั น์ วงษ์วลิ าส
คุณอ�ำนวย พัสดร
คุณอิทธิพล พินจิ วิชา
คุณอิสรีย์ ทัตศักดินนท์
คุณเอก กิตติกลุ สุธา
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอือ้ อารี 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
กองทุนเทใจ (มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
บริษทั ฟิเดลิตี้ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จ�ำกดั ส�ำนกั งานใหญ่
บริษทั อีซซู กุ รุงเทพบริการ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่
ผูป้ นั /ผูซ้ อื้ ร้านปันกัน โดย มูลนิธยิ วุ พัฒน์
ผูส้ นับสนุนทุนการศึกษา
ผ่านกิจกรรม งาน “เดิน-วิง่
ส่งน้องเรียน ครัง้ ที่ 3”
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่ มบริษทั พรีเมียร์ จ�ำกัด
Carpets International
Thailand Public Company Limited
Town and Country Sport Club Co.,Ltd
(Branch 00002)
Siam Chaophraya Holdings Co.,Ltd.
Oak Club and Friends

ปฏิทินการโอนทุนการศึกษา สำ�หรับน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์
ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนทุนที่ส่งใบเกรด		
ถึงมูลนิธิฯ ภายในวันที่

		
โอนทุนครั้งที่
		

วันที่นักเรียนทุนจะได้รับ
เงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคาร

1		

10 เมษายน 2560

30 เมษายน 2560

2		

1 พฤษภาคม 2560

13 พฤษภาคม 2560

3		

22 พฤษภาคม 2560

3 มิถุนายน 2560

4			19 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2560

5			 19 กรกฎาคม 2560

31 กรกฎาคม 2560

6			 19 สิงหาคม 2560

31 สิงหาคม 2560

7			 19 กันยายน 2560

1 ตุลาคม 2560

8

12 ตุลาคม 2560

		
30 กันยายน 2560

ข้อมูลสำ�คัญที่นักเรียนทุนต้องรู้...
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
39

