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สวัสดีคะ่ น้องๆ หลังจากทีป่ ระเทศไทยตกอยูใ่ นห้วงเวลาของความเศร้าโศก
จากการสูญเสียในหลวง รัชกาลที่ 9 อันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของพวกเราทุกคน การสูญเสีย
ในครัง้ นีท้ า� ให้นอ้ งๆ เกิดความคิดหรือมีความรูส้ กึ อย่างไรกันบ้างคะ...ส�าหรับพีแ่ ล้ว สิง่ ที่
พี่คิดและรู้สึกได้ชัดเจนที่สุด คือ คุณค่าของ “การด�ารงตนให้เป็นคนดี” พระองค์ท่าน
ทรงเป็นแบบอย่างให้เราเห็นและเข้าใจ ค�าว่า “ความดี” ได้ชัดเจนที่สุด ทุกๆ เรื่องที่
พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ ทุกๆ พระราชกรณียกิจที่ทรงท�านั้น เพื่อให้ทุกคนบนผืน
แผ่นดินไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและจะทรงท�าทุกๆ อย่าง อย่างดีที่สุด นั่นคือ
ค�าอธิบายว่า “การท�าความดีนั้นคืออย่างไร” และเมื่อคนดีได้จากไปแล้ว อะไรที่ยัง
คงหลงเหลืออยู่
ในฐานะที่น้องๆ เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศ ซึ่งถือเป็นก�าลังส�าคัญ
ที่จะช่วยสร้างสังคมและประเทศชาติให้สงบสุขและก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
พี่อยากให้น้องๆ ทุกคนท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตามก�าลังความสามารถ ให้สม
ดังที่ในหลวงทรงให้ความส�าคัญกับเด็กและเยาวชนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการส่งเสริม
และพัฒนาในด้านอื่นๆ ขอให้น้องๆ ภาคภูมิใจและเชื่อว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เกิดมา
ในประเทศที่มี ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นพ่อของแผ่นดิน เริ่มต้นท�าความดีกันเถอะค่ะ...
และไม่ต้องลังเลสงสัยที่จะลงมือท�า หากสิ่งนั้นสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับผู้อื่น
และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอุปสรรคขวางกั้นท�าให้เราย่อท้อ ท�าให้ความดีของเราลดน้อย
ถอยลง ขอให้น้องๆ ระลึกถึงพระองค์ท่าน เพราะไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหน
อุปสรรคใหญ่หลวงสักเท่าไหร่ หากท�าแล้วผู้อื่นจะได้รับประโยชน์ พระองค์จะทรง
อดทนท�าให้ส�าเร็จ ด้วยความเพียรพยายาม ขอให้มีในหลวง รัชกาลที่ 9 อยู่ในความ
รู้สึกนึกคิดของเราตราบนานเท่านานค่ะ
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
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เพราะแบบนี้ ใครๆก็รัก

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

หวัดดีครับ ... จารย์
วันนี้ ... จารย์
เลื่อนสอบได้มะ
ไม่ ได้อ่าน
หนังสืออะ
แต่ครูก็บอก
ล่วงหน้า
แล้วนะ

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)

... จารย์อย่าว่าซิ ...
นี่ผมตั้งใจจะสอบ
เรียนครูเพราะมี
... จารย์เป็น
ไอดอลนะ

ครูเข้าใจความเป็นวัยรุ่น
แต่ว่าเป็นเด็กต้องสุภาพอ่อนโยน
ต้องขยันหาความรู้
รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำาใจ
โตขึ้นจะได้เป็นคนดีและทำา
ประโยชน์ ให้ส่วนรวมได้ ...

ได้ครับอาจารย์ ...
ผมขอโทษนะครับ
มาครับ ...
ผมช่วยถือครับ

อืม ... แต่วันนี้
เธอยังขี้เกียจ
อ่านหนังสือ
อยู่เลยนะ

ถ้าวันนึงเธอเป็นครู
เธอก็คงอยากให้นักเรียน
ของเธอเป็นที่รัก
ของทุกคน
เริ่มต้นจาก
พูดเพราะๆ กับคุณครู
ทุกท่านนะ

ต้องแบบนี้ซิ
ลูกศิษย์ของครู

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

www.yuvabadhanafoundation.org

facebook.com/yuvabadhana
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89))
(YBF 88

44

5

คนคิด...เพื่อสังคม

ออกไปท�าอะไรสักอย่างเท่านั้นเอง แต่เมื่อได้รับ
สิ่งเหล่านี้กลับมาท�าให้เราประทับใจ เห็นความ
อบอุ่น มีความสุข และรู้สึกว่าทุกคนน่าจะมี
ความสุขเหมือนกัน สิ่งที่พี่ท�าเป็นจุดเล็ก ๆ แต่
เราก็เต็มใจที่จะท�าอยู่ทุกวัน พี่คิดว่าการที่เรา
ได้ช่วยเหลือคนอื่น บางคนอาจจะไม่เคยคิดว่า
ต้องท�า แต่เราแค่ลองท�าจะรูว้ า่ มันดีกว่าทีเ่ ราคิด
ไว้เยอะ ในบางครั้ง เราคิดว่าเขาคงไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือหรอกมั้ง ก็ขอให้ลองกล้าที่จะ
ท�าก่อน ผลจะเป็นอย่างไรค่อยมาว่ากัน

“จิตอาสา” ไม่ใช่เรื่องยาก แค่ “กล้าที่จะทำา”

พีเ่ อฝากถึงน้องๆ ว่า...เรามีในหลวง รัชกาลที่ 9
ที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดี อยากให้น้องๆ เอาเป็น
แบบอย่าง

ทุกคนอยากมีรูปสวยๆ เก็บไว้เป็นความทรงจ�า
แต่ มี ข ้ อ จ� า กั ด ที่ อ าจจะท� า ให้ เขาท� า แบบนั้ น
ไม่ได้

ท่ามกลางบรรยากาศของความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทย “พี่เอ วรกิจ ฤทธิ์มนตรี”
ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำาหน้าที่อาสาถ่ายรูปให้กับผู้ที่มาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ได้มีรูปสวยๆ
สำาหรับเก็บเป็นความทรงจำาในพระราชพิธีนี้
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ย้อนไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พี่ไป
รอขบวนพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่หน้าประตูวเิ ศษไชยศรี ระหว่างนัน้
พีเ่ ดินไปเรือ่ ยๆ วันนั้นมีคนมาเยอะมาก บางคน
มากันเป็นกลุ่ม บางคนมาเดีย่ วๆ คนเดียว บางคน
มากันเป็นคูแ่ ม่ลกู คนทีม่ าเป็นกลุม่ ก็อยากได้รูปหมู่
ถ่ายเองก็ไม่สะดวก คนที่มาคนเดียวก็ได้แค่ภาพ
เซลฟี อยากถ่ายให้ติดภาพฉากหลังก็ท�าไม่ได้
คนทีม่ าเป็นคูแ่ ม่ลกู ลูกอยากได้รปู เดีย่ วๆ คุณแม่ก็
ถ่ายไม่ถนัด มือสั่น เห็นแล้วท�าให้เกิดความรูส้ กึ
ว่าอยากท�าอะไรสักอย่าง เพราะทุกคนอยากเก็บ
ภาพความทรงจ�าเหล่านี้ไว้ พี่เลยอาสาถ่ายรูป
ให้เขาเพราะอยากให้เขาได้ภาพสวยๆ อย่างทีต่ ง้ั ใจ
พี่อยู่ที่นั่นกระทั่งค�่า ก็ได้เห็นอีกว่าคนหลายคน
อยากได้รปู บรรยากาศกลางคืน แต่ถา่ ยเองบางที
ถ่ายออกมาหน้าก็มืดบ้าง เบลอบ้าง ได้ยินคนบ่น
ว่ารูปไม่สวย จนกระทั่งกลับบ้าน ไปนั่งย้อนดูรูป
ทีถ่ า่ ยมาไล่ ดไู ปเรื่อยๆ ก็คดิ ว่าเราน่าจะไปถ่ายรูป

พีอ่ ยากให้เด็กๆ มีในหลวง รัชกาลที9่
เป็นต้นแบบ พระองค์ทา่ นมีความเพียร มีความพยาม
ให้พี่น้องประชาชนดีกว่า เลยตัดสินใจว่าเช้า ถ้าจะท�าอะไรสักอย่าง พระองค์ท่านจะมุ่งมั่น
วันรุ่งขึน้ จะไปอาสาถ่ายรูป ก็เลยเริม่ ไปถ่าย เริม่ ต้น ไม่หวังผล ไม่ร้องขอ พระองค์ เ ต็ ม ใจที่ จ ะท� า
ที่สนามหลวง เดินไปเรื่อยๆ จนถึงมหาวิทยาลัย ท�าแล้วต้องท�าให้ดี ทุกค�าพูดของพระองค์ อ่าน
วรรคไหนก็เป็นค�าสอนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่า
ศิลปากร ใครเรียกให้ถ่ายก็หยุดถ่ายรูปให้เขา
เราจะเก็บเอาสิ่งไหนมาใช้กับการด�าเนินชีวิต
ไม่ต้องคาดหวังผลจากสิ่งที่ท�า ขอแค่ลงมือท�า
พี่เป็นช่างภาพพี่เคยมีโอกาสได้อ่าน
พี่ไปสนามหลวงทุกวัน ท�าป้ายติดตัว พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ท่อนหนึ่ง
ไป เขียนว่า “ถ่ายรูปฟรีเรียกผมได้เลยครับ” กล่ า วว่ า “ฉั น เป็ น กษั ต ริ ย ์ ก็ จ ริ ง แต่ ฉั น ก็ ยั ง มี
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเรียกให้ถ่ายรูปเยอะขนาดนัน้ อาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์แสตนดาร์ด
บางคนก็ถามว่าฟรีจริงหรอ พอเรายืนยันว่าจริง ได้เงินเดือนๆ ละ 100 บาท ตั้งหลายปีมาแล้ว
เขาก็ ใ ห้ ช ่ ว ย ถ่ายเสร็จพี่ จ ะส่ ง ให้เขาทางไลน์ จนบัดนี้ยังไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็
หรือเฟซบุก๊ บางคนอยากได้ภาพทีค่ ุณภาพสู ง ๆ คงถวายเดือนละ 100 บาทอยู่เรื่อยมา” นี่เป็น
พี่ก็จะส่งให้เขาทางอีเมล หรือบางคนโดยเฉพาะ ต้นแบบให้เราทุกคนเห็น ว่าพระองค์ท่านไม่ได้
ผู้สูงอายุ เขาไม่ มี ไ ลน์ ไม่มีเฟซบุ๊ก ไม่ มี อี เ มล เรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือนให้ และก็ยังทรงท�างาน
พี่ก็ขอที่อยู่และส่งรูปไปให้ท างไปรษณีย์ สิ่งที่พี่ และรักในสิ่งที่พระองค์ก�าลังท�า อยากให้น้องๆ
ได้รับกลับมา คือรอยยิ้ม ค�าขอบคุณแล้ วขอบคุณ หยิบยกเอาสิ่งที่ในหลวงของเราได้ทรงสอนไว้
อีก บางคนตามมาขอบคุณในไลน์อีกก็มี บางคน มาเป็นก�าลังใจให้ต่อสู้และเป็นแนวทางในการ
ก็ถามว่าทานข้าวรึยัง เอาข้าวไหม เอาน�้าไหม ด�าเนินชีวิตครับ
บางคนซื้อน�้า ซื้อผ้าเย็นมาให้เลยก็มี มายืน
พัด ๆๆๆ ให้ระหว่างที่เราถ่ายรูป สิง่ เหล่า นี้ พี่
ขอบคุณเรื่องราวดีๆ และภาพสวยๆ
จากพี่เอ วรกิจ ฤทธิ์มนตรี
ไม่เคยคิดว่าจะได้รบั จากการเป็นอาสา พี่แค่อยาก
7

บ้านฉันบ้านเธอ

เพราะน้ำาคื อ

ยอยก
สางฟ้า
ปลามี
เห็นมอง

ช ี วิ ต

ยกยอจากน้ำา
ฟ้าสางมองเห็น
มีปลาว่ายอยู่เย็น
มองเห็นสุขใจ

“ยอ” หรือ “สะดุ้ง” คือ อุปกรณ์ประมงใช้จับปลาในระดับน�้า
ที่ไม่ลึกมาก โดยเฉพาะบริเวณที่มีน�้าไหล ยอ ท�าจากอวนขนาด 2x2 เมตร
ขายอ ท�าจากไม้ไผ่หรือไม้รวก จ�านวน 4 อัน มัดติดกับมุมทั้ง 4 ของอวน
และขายอ แล้วมัดรวมกันที่ปลายคันยอโดยเสียบในกระบอกไม้ไผ่ที่มัด
เป็นกากบาทซึ่งสามารถถอดออกได้

แม่น�้ำที่ทุกคนร่วมกันดูแลรักษำ ไม่ว่ำจะผ่ำนเวลำไปกี่ชั่วนำตำปี
แม่น�้ำจะยังสำมำรถหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนรุ่นแล้วรุ่นเล่ำ เด็กๆ ที่ได้เห็น
แม่น�้ำกว้ำงใหญ่ มีปลำ ปู อุดมสมบูรณ์ ต้องช่วยกันรักษำแม่น�้ำให้เหมือน
รุ่นปู่ย่ำตำยำย เพื่อคนรุ่นหลังจะได้มีแม่น�้ำอันอุมดมสมบูรณ์ เพื่อเด็กๆ
รุ่นหลังจะได้เห็นแม่น�้ำ จรดผืนฟ้ำ

วิถชี วี ติ ของผูค้ นริมน�า้ ผูกพันกับยอและสายน�า้ เนือ่ งจากเป็นแหล่ง
อาหารและอาชีพ ให้ผู้คนได้ดื่มใช้ และหาปลาเพื่อสร้างรายได้ แม่น�้ำจึงมี
ควำมส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิต แม่น�้ำจึงมีควำมจ�ำเป็นต้องดูแลรักษำ

ตาจ๋าตาจ๋า
ทางข้างหน้าผืนฝั่งอยู่ทางไหน
หนูขี่คอเพราะอยากเห็นทางไกลๆ
แต่แม่น�้านั้นกว้างใหญ่
ขี่คอสูงเท่าไหร่ ท�าไมไม่เห็นฝั่งสักที

ขอบคุณภำพจำกกำรแบ่งปัน โดย คุณหมอชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
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จดหมายจากเพื่อน
สวัสดีค่ะน้องๆ ยิ้มต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วนะคะ
ปีใหม่ทไี รทุกคนจะใจจดใจจ่ออยูก่ บั บรรยากาศการพบปะสังสรรค์
ความสุข และเสียงหัวเราะ เมือ่ ญาติพนี่ อ้ งอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตา
ส่วนพีเ่ องมักจะคิดว่าอีกตัง้ 12 เดือน กว่าบรรยากาศของปีใหม่
จะกลับมาอีกครั้ง แต่เอาเข้าจริงๆ มันไม่นานอย่างที่คิดค่ะ
อะไรที่ตั้งใจว่าจะท�ามีเวลา 365 วันยังท�าไม่ได้อย่างใจค่ะ
น้องๆ ล่ะคะ ต่อจากนีจ้ ะท�าอะไรกันบ้าง...แต่มสี งิ่ หนึง่ ทีส่ า� คัญและ
ควรปฏิบตั โิ ดยไม่ตอ้ งรอโอกาส คือ “การเป็นคนดี” ยึดถือความ
ซื่อสัตย์ รู้จักข่มใจให้ปฏิบัติอยู่ในความดี รู้จักอดทนอดกลั้น
และอดออม ละความชัว่ และรูจ้ กั เสียสละความสุขของตนเอง
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ

จดหมายจากน้องชลธิชา ฉายเหมือนวงศ์ จ. นนทบุรี

อ่านจดหมายของน้องแล้วรู้สึกได้เลยว่าน้องมีความสุขกับการ
เรียนและบรรยากาศในโรงเรียนใหม่จริงๆ ค่ะ ชีวิตวัยมัธยม
พี่คิดว่าเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุด เพราะฉะนั้นท�าช่วงเวลานี้ ให้
เต็มที่นะคะ เรียนให้เต็มที่ เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนๆ เป็น
ศิษย์ที่ดีและมีน�้าใจของคุณครู พยายามฝึกฝนความสามารถ
ของตัวเองให้ดมี ากยิง่ ขึน้ นะคะ และอย่าปล่อยให้โอกาสในการ
ใช้ศักยภาพหรือโอกาสในการฝึกฝนความสามารของเราผ่าน
เลยไป คว้าโอกาสทุกอย่างไว้ เพื่อพัฒนาตัวเองในช่วงวัยรุ่น
ที่เราเต็มไปด้วยความฝันและพลังค่ะ

จดหมายจากน้องนพเก้า ยิ้มประดิษฐ์ จ.อ่างทอง

ดีใจกับน้องด้วยนะคะ ที่ได้มี โอกาสเข้าไปท�างานพิเศษในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริ โครงการตามแนวพระราชด�าริทุกๆ โครงการนั้น เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกคน นี่เป็น
แบบอย่ า งของการให้ แ ละความส� า คั ญ ต่ อ การท� า เพื่ อ ส่ ว นรวม
น้องก็เช่นกันนะคะ การที่น้องท�างานพิเศษ ต้องอดทนกับความ
เหนื่อย แต่นั่นหมายถึงใครอีกหลายคนในครอบครัวที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการทีน่ อ้ งก�าลังช่วยแบ่งเบาภาระของทีบ่ า้ น พีๆ่ เป็น
ก�าลังใจให้นะคะและชื่นชมในความเป็นคนดีของน้องค่ะ

จดหมายจากน้องจอมึรวย จ่าป้วย จ.ราชบุรี

จดหมายจากน้องอภิสิทธิ์ เงินคำา จ. แพร่

ขอชื่นชมในความกตัญญูของน้องจอมึรวยค่ะ พี่ๆ ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ทุกคน
ขอเป็นก�าลังใจให้น้องฝ่าฟันอุปสรรค ความล�าบากต่างๆ เพื่อไปสู่อนาคต
ที่ดีอย่างที่น้องและทุกๆ คนในครอบครัวหวังไว้นะคะ วันนี้เราอาจจะต้อง
ล�าบากสักหน่อย แต่พี่เชื่อว่า สิ่งนี้จะท�าให้น้องมีความเพียร และมีความ
มั่นใจได้ว่า หากเราตั้งใจท�าอะไรแล้ว ไม่ว่าจะยากแค่ไหน เหนื่อยเพียงใด
ท้ายที่สุดผลที่เราจะได้รับคือความสุขและความส�าเร็จค่ะ...ขอให้ความดีที่น้อง
ได้เพียรท�า เป็นก�าลังใจให้น้องท�าความดีแบบนี้ได้ตลอดไปนะคะ

น่าชื่นใจแทนคุณยายของน้องจริงๆ นะคะ ที่มีหลานน่ารักแบบนี้ พยายาม
ท�างานสุจริตทุกอย่างที่สามารถสร้างเป็นรายได้ แต่สิ่งที่พี่ไม่อยากให้
น้องละเลย คือการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะ อย่าหักโหมงาน
จนเกินไป ท�าทุกอย่างตามก�าลังความสามารถที่เรามี รู้จักอดออม รู้จักเอา
สิ่งรอบตัวที่เรามีมาสร้างให้เป็นประโยชน์ ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกท้อหรือเหนื่อย
คิดถึงพี่ๆ ที่มูลนิธิฯ ก็ได้นะคะ พี่ๆ เอาใจช่วยเสมอค่ะ

นักเรียนทุนยุวพัฒน์
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ทำ�ม�ห�กินอยู่ถิ่นบ้�นเร�

เกษตรกรยังต้อง
อยู่บนโลกใบนี้
“พี่แอปเปิ้ล” สาวสวยวัย 29 ปี ดีกรีนักเรียนนอกผู้เฝ้าค้นหาความ
ต้องการของตัวเองจนเจอและใช้ชีวิตของตัวเองบนความพอคือดี และความ
ยั่งยืนที่ส่งมอบให้กับทุกคนในชุมชน ณ ไร่รื่นรมย์...ไร่เกษตรอินทรีย์ วิถีเกษตร
แบบรืน่ รมย์...ฉบับนีเ้ ราจะมาท�าความรูจ้ กั กับ ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ผ่านแนวคิด
ของการเป็นเกษตรกรกันค่ะ
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จุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรคืออยากรู้จักค�าว่า “ยั่งยืน”
ช่วงที่ต้องหางานท�าหลังจากเรียนจบ ท�าให้เปิ้ล
ทราบว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เปิ้ลเรียนมามันไม่ใช่ตัวตนของเปิ้ลเลย
จริงๆ แล้วเราชอบธรรมชาติ และอยากทีจ่ ะท�างานพัฒนาชุมชน
อยากสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ แต่คณ
ุ พ่อพูดมาค�านึงว่า “มัน
ไม่ยั่งยืน” มันท�าให้เปิ้ลสงสัยและอยากรู้ว่า “ความยั่งยืน”
คืออะไร จนเรามาพบว่าเกษตรแบบผสมผสานนี่เองที่เรียกว่า
ยั่งยืน อีก 5 ปีข้างหน้าโทรศัพท์มือถือก็คงเปลี่ยนแปลงไป
แต่อีก 5 ปี เราทุกคนยังต้องบริโภคอาหาร อาหารไม่สามารถ
ทีจ่ ะหมดไปจากโลกได้เลย เปิล้ เลยศึกษาเรือ่ งเกษตรผสมผสาน
อย่ า งจริ ง จั ง เอาตัวเองไปเข้าโครงการเกี่ยวกับการเกษตร
ไปใช้ ชวี ติ แบบเกษตรกรจริงๆ ท�าทุกอย่างเอง ปลูกข้าว ปลูกผัก
เลี้ยงไก่ ท�าปุ๋ย อยู่ตรงนั้น 1 ปี เพื่อให้ผ่านการท�าเกษตร
ในทุกๆ ฤดูเพื่อให้มั่นใจว่าเราชอบสิ่งนี้จริงๆ หลังจากนั้นเปิ้ลก็
ออกมาท�าเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่
200 ไร่ที่ครอบครัวมีอยู่ ที่จังหวัดเชียงราย ที่ไร่นี้มีทุกอย่าง
ทัง้ แปลงนา แปลงผักสวนครัว ผักพื้นถิ่นที่ชาวบ้านไม่ ปลูกแล้ว
เพราะคิดว่าขายไม่ได้ เลี้ยงแกะ แพะ เพือ่ เอามูลมาใช้ เลีย้ งเป็ด
เพือ่ ช่วยก�าจัดศัตรูพชื ในนาข้าว และปลูกป่าเพือ่ อนุรกั ษ์พันธุ์ไม้
พื้นเมืองเอาไว้ด้วย
อาหารคือความมั่นคงของชีวิต
จุดมุ่งหมายหลักอีกอย่างคือ เปิ้ลอยากให้ชุมชนที่นี่
เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นเปิ้ลต้องท�าให้เขาเห็นว่าเกษตรอินทรีย์
มันท�าได้จริง เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวได้จริง เปิ้ลไม่เคย
บอกใครว่าเปิ้ลท�าอะไร มันดียังไง แต่เปิ้ลใช้วิธีลงมือท�า แล้ว
เขาก็จะเห็น จะเข้ามาดูเอง เปิ้ลเชื่อว่าเปิ้ลต้องเป็นเกษตรกร
ให้ได้ ต้องท�าให้เป็น ถ้าเราไม่ท�าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะท�าไหม
ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ อีก 5 ปีข้างหน้าอาจมีเกษตรกร
น้อยลง อีกหน่อยชาวนาก็คงไม่มี เราคงต้องซื้อข้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้านกิน ชาวนาที่นี่ก็คงขายที่นาเพื่อให้นายทุนเปลี่ยน
เป็นโรงงาน เป็นอุตสาหกรรม อย่างที่เปิ้ลบอกค่ะว่า อีก 5
ปีเราคงไม่กินมือถือ แต่เรายังต้องกินข้าว อาหารคือความ
มั่นคงของชีวิต
มีในหลวงเป็นก�าลังใจอยู่เสมอ
ท�าเกษตรบนพื้นที่ 200 ไร่ ไม่ง่ายเลยค่ะ ยอมรับว่า
เหนื่อย เพราะเปิ้ลท�าทุกอย่างด้วยมือของตัวเอง...แต่ก็ต้องท�า
เพราะเราอยากให้พื้นที่ที่เรามีนี้ปลูกผสมผสานได้มากที่สุด
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อยากเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านได้เห็นว่าบ้านเราปลูกอะไรได้บ้าง
แน่ น อนว่ า เวลาเราท� า อะไรสั ก อย่ า งมั น จะมี ทั้ ง เสี ย งสนั บ สนุ น
และเสียงทีบ่ นั่ ทอนแต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ปิล้ ท้อใจ เปิล้ จะคิดถึงในหลวง ถ้า
ในหลวงท้อประเทศไทยจะมีทุกอย่างเหมือนวันนี้ไหม เปิ้ลเชือ่
ว่าพระองค์ตอ้ งเคยท้อแต่ทา่ นไม่หยุดทีจ่ ะท�า เราต้องมีความอดทน
ต้องยืนหยัดในสิง่ ทีเ่ ราเชือ่ หลายครัง้ ทีค่ นรอบข้างหรือสถานการณ์
ทีเ่ ข้ามาท�าให้เราลังเล เรามาท�าอะไรที่นี่ เปิ้ลจะให้ปัญหาและความ
ยากล�าบากท�าให้เราเข้มแข็ง มองปัญหาให้เป็นบทเรียน ความทุกข์
จะท�าให้เราเข้าใจความสุขได้
เกษตรกร...อาชีพดูแลคนทั้งโลก
เปิ้ลเชื่อว่าต่อไปอาชีพนี้จะยั่งยืน ทุกยุคสมัยต้องมีคน
ปลูกอาหารให้เรากิน เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติและต้ อ งใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการท�า ต้องวางแผน เข้าใจธรรมชาติ วิเคราะห์
ข้อมูล รู้จักสังเกต เปิ้ลไม่คิดเลยว่าจริงๆ แล้วการท�าเกษตรมันยาก
กว่าอาชีพอื่นๆ เพราะเราคาดคะเนไม่ได้ เราจะต้องปรับเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อม แต่นนั่ คือความท้าทายและเราสามารถพัฒนาได้
ตลอดเวลา คราวนีป้ ลูกแล้วตาย คราวหน้าก็ลองแบบใหม่ เกษตรกร
ไม่ใช่อาชีพท�าเงินแต่เป็นอาชีพที่รักษาคนอื่น ดูแลคนอื่น เพราะ
อะไรในหลวงจึงปูทางด้านการเกษตรไว้ให้เรา เพราะพระองค์
ท่านมองเห็นอนาคตว่าเกษตรกรรมจะท�าให้เราอยู่ได้อย่างมี
ความสุข ท่านให้อาวุธ ให้อุปกรณ์ไว้หมด ชี้ทางให้ แค่เราเดินตาม
เราก็จะมีภมู คิ ้มุ กัน ถ้าเราอยากมีภมู คิ ้มุ กัน เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอ
ลงมือท�าสิ่งนั้นอย่างมีเหตุผล ว่าเราท�าเพราะอะไร เพื่อใคร และ
ต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นๆ แล้วชีวิตเราจะมีความสุข
ทุกคนท�าเพื่อคนอื่นได้
การค้นหาตัวเองให้เจอยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะจะท�าให้เรารู้
เป้าหมาย เมื่อเป้าหมายเราชัดเจนและเราลงมือท�า ตัวเราเอง
คนรอบข้าง ไปจนถึงชุมชนก็จะมีความสุข เราจะไม่ท�าเพื่อตัวเรา
คนเดียว แต่เราจะรู้ว่าเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น เราท�าเพื่อคนอื่นได้
เหมือนในหลวงทีท่ รงเป็นตัวอย่าง พระองค์เหนือ่ ยแต่เชือ่ ว่าพระองค์
จะมีความสุข เพราะเห็นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น บ้านเป็นความ
สุขค่ะ ไม่จ�าเป็นว่าทุกคนต้องกลับไปเป็นเกษตรกร เราท�าอาชีพ
อะไรก็ได้ที่บ้านของเรา แต่ขอให้ท�าด้วยความรักเท่านั้นเอง...
ขอบคุณพี่แอปเปิ้ลที่ร่วมแบ่งปันแนวคิดดีๆ
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา

Kiwtum:

สิ่งเดียวที่ทำ�ได้ถ้�เร�คิดถึงพ่อ
คือก�รส�นต่อคว�มตั้งใจของพ่อต่อไป
ทำ�หน้�ที่ของตนให้เต็มที่
เป็นคนดีของแผ่นดิน
รัก ส�มัคคีกัน ไม่ทำ�ร้�ยกัน
และเรียนรู้ที่จะสร้�งประโยชน์ให้แก่สังคม
อย่�ให้ต้นกล้�และรอยท�งที่พ่อสร้�งม�
ห�ยไปกับก�รจ�กล�เลย
แต่จงตั้งใจดูแลรักษ�ต้นกล้�นั้น
แล้วใช้มันให้เกิดคุณค่�แก่แผ่นดินต่อไป
“ต้นกล้�แห่งคว�มดี”
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เรื่องจากปก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2489 จวบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กว่า 70 ปี ที่พสกนิกรชาวไทย
ได้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระองค์ท่าน ดังพระปฐมบรมราชโองการ... “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงเปีย่ มด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างล้นพ้นต่อพสกนิกร
มาโดยตลอด พระราชกรณียกิจนานัปการแห่งพระองค์ท่านนั้น ล้วนอ�านวยคุณประโยชน์แก่พสกนิกรไทย
ทุกหมู่เหล่าอย่างถ้วนหน้า
ปัญหาการขาดแคลนครูแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนทั่ว
ประเทศ โดยหลักการจัดการเรียนการสอนของ
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะต้อง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร “สอนง่าย ฟังง่าย เขียนง่าย เข้าใจง่าย” และการเลือก
มหาภูมิพลอดุลยเดช เคยรับสั่งว่า “การศึกษา ใช้เทคโนโลยีก็เลือกใช้อะไรที่ธรรมดา ไม่ซับซ้อน
ส�าคัญกับประเทศของเรา ในระบอบการปกครอง ประหยัด แต่ได้ผล
แบบประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีความรู้
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของการ
ไม่เช่นนั้นเขาจะตัดสินใจเลือกได้อย่างไร ให้
คนไทยทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ด�าเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หรือเท่าเทียมกัน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทร วันนี้ถึงแม้ความเจริญ ความทันสมัยจะมีมากขึ้น
ั หาการขาดแคลนครูในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกล
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิง่ แต่ปญ
ในการส่งเสริมทะนุบ�ารุงด้านการศึกษา ซึ่งเป็น ก็ยังไม่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ โดยเฉพาะ
เครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ทรงช่วย โรงเรียนขนาดเล็กทัว่ ประเทศอีกกว่า 15,000 โรง
เกื้อหนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบมาอย่าง ยังมีปัญหาครูไม่พอ ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรง
วิชาเอก ซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
ต่อเนื่อง
เด็กนับแสนคน เป็นการตอกย�้าความด้อยโอกาส
โดยโครงการหนึ่ ง ที่ พ ระราชทาน ซ�้าซ้อนอยู่เรื่อยไป แต่การจัดการศึกษาทางไกล
พระราชด�าริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ผ่ า นดาวเที ย มยั ง คงเป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ในท้องที่ชนบทห่างไกล คือ โครงการจัดการ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ซึ่ ง นอกจาก
เป็นการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อแก้ไข

พระผู้ทรงเป็นครู
ของแผ่นดิน
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ในรัชสมัยของพระองค์ การศึกษาของ
ไทยพัฒนาก้าวหน้าครอบคลุมทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาในระบบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตัง้ โรงเรียนจิตลดา ส�าหรับพระราชโอรส พระราช
ธิดา บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง ตลอดจน
เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาด้วย ต่อมา
เมื่อได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณ
ชายแดนทุรกันดาร ท�าให้ทรงทราบถึงปัญหาการ
ขาดแคลนการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงมี
พระราชด�าริให้จดั สร้างโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชน
ทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนีย้ งั มีโรงเรียน
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชประสงค์ พระราชด�าริ และ
ทีท่ รงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระราชทาน
ทรัพย์ชว่ ยเหลือ ทรงอุปถัมภ์หรือทรงให้คา� แนะน�า
อาทิ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนสงเคราะห์เด็ก
ยากจนในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มโรงเรียน
ร่มเกล้า โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนไกล
กังวล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ และกลุ ่ ม โรงเรี ย นที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติต่างๆ

อีกทัง้ โรงเรียนพระดาบสซึง่ ได้มกี ารเปิดสอน
8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบ�ารุง การเกษตรพอเพียง
ช่างไม้เครือ่ งเรือน ช่างเชือ่ ม และวิชาชีพเคหบริบาล
ซึง่ เหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นสาขาอาชีพทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาดแรงงาน
ส�าหรับการศึกษาตามอัธยาศัย พระองค์ทา่ น
ได้พระราชทานความรูแ้ ก่ประชาชนผ่านศูนย์การศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ทรงตั้งขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา วิชาการ การค้นคว้า
ทดลอง และการสาธิตด้านเกษตรกรรม เพือ่ เผยแพร่
ความรู้ส�าหรับน�าไปสู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร
นอกจากนี้ ได้ทรงริเริม่ โครงการทีส่ ง่ เสริมการศึกษา
เช่น โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน พระองค์
ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติ อาทิ ทุนมูลนิธิ

อานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนพระราชทาน
แก่นกั เรียนชาวเขา ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เพือ่
ให้นักศึกษามีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อในแขนง
วิชาต่างๆ โดยทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
บัณฑิตผูส้ า� เร็จการศึกษาในหลายโอกาสว่า “การศึกษา
มิได้สิ้นสุดเมื่อรับปริญญา ให้มีการศึกษาหาความ
รู้เพิ่มเติมต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะโลก
เปลี่ยนแปลง ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา” ผล
แห่งพระบรมปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณ
ที่เป็นประจักษ์แจ้ง กระทรวงศึกษาธิการจึงถวาย
พระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
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“หลักการทรงงาน”

ของพระองค์ท่านนั้น ฉายชัดถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อคนไทย
ดังเนื้อความส�าคัญส่วนที่ ณ ที่นี้ได้อัญเชิญมาน�าเสนอไว้ในตอนต้น
และส่วนอื่นๆ อาทิ...
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสมความรู้
พืน้ ฐาน โดยทรงเรียนรูจ้ ากการคุยกับเจ้าหน้าทีท่ ถี่ วาย
รายงานในเรื่องต่างๆ จากนั้นทรงค่อยๆ สร้างองค์
ความรู้ของพระองค์เอง หลังจากทรงท�านานๆ ก็ทรง
มีประสบการณ์ จนทรงประเมินราคาโครงการได้เลย...”

อย่างไรก็ทรงไม่สนพระทัย ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้วก็ต้อง
เข้มแข็งพอทีจ่ ะท�า หากว่ามีปญ
ั หาหรือใครว่ามา ก็ต้อง
ทรงมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไข ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาก็
หลีกเลี่ยงไป ต้องอดทน ตั้งใจ ระมัดระวัง และ
รอบคอบ...”

ทรงใช้ความรู้อย่างบูรณาการ
“...ทรงน�าความรู้และวิชาการต่างๆ มาใช้ร่วมกัน
หรือที่สมัยนี้เรียกว่า ‘บูรณาการ’ ไม่ทิ้งแง่ใดแง่หนึ่ง
อย่างเช่น เรื่องอย่างนี้ใช้แนววิศวกรรมศาสตร์ท�าได้
แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ
เหมาะสมดีในเชิงเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
แต่ไม่เหมาะกับความสุขหรือความเจริญก้าวหน้า
ของประชาชน ก็ไม่ได้ เมื่อพระองค์เสด็จฯ ไปพบ
ประชาชนทีท่ กุ ข์ยาก ทรงช่วยได้กช็ ว่ ยทันที พระองค์
ไม่ได้ตั้งทฤษฎีไว้ก่อนแล้วทรงท�าตามทฤษฎี อย่าง
ทฤษฎีใหม่หรือทฤษฎีอื่นๆ พระองค์ทรงเห็นอะไรที่
กระทบหรือเห็นว่ามีปัญหา ก็ทรงหาทางแก้ไข และ
เมื่อท�าไปมากๆ ก็ออกมาเป็นทฤษฎี...”

เนื้ อ ความส� า คั ญ ตอนหนึ่ ง จากกระแส
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสัมภาษณ์
เพือ่ การจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระมหากษัตริย์
นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ที่นับเป็น
“บันทึกอันล�้าค่า” ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อ
ปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจมากมายนานัปการ
ด้วยความตัง้ พระราชหฤทัยทีจ่ ะท�าประโยชน์ แห่งพระองค์ทา่ น ล้วนน�ามาซึง่ ประโยชน์สขุ ของประเทศ
ให้แก่ประชาชน พระองค์เองจะทรงล�าบากเดือดร้อน และประชาชนคนไทย

ทรงพัฒนามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
“...เป้ า หมายในการพั ฒ นาของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุง
ชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
ให้คนมีความสุขโดยต้องค�านึงถึงเรือ่ งสภาพภูมศิ าสตร์
ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย
แต่ที่ส�าคัญคือนักพัฒนาต้องมีความรัก ความห่วงใย
ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพือ่ นมนุษย์ จะเห็น
ได้วา่ การพัฒนาเกีย่ วข้องกับมนุษย์และเป็นเรื่องของ

หลักทรงงาน
พระเมตตา
‘ในหลวง’ เพื่อปวงชน
“หลักกว้างๆ ของพระองค์คือ เมื่อพระองค์
ทอดพระเนตรว่ามีสิ่งอะไรที่ควรปรับปรุงได้ดีกว่านี้
ท�าประโยชน์ให้รุ่งเรือง หรือประชาชนยังมีปัญหา
ความทุกข์ในพื้นที่แบบนี้จะท�าอย่างไร โดยพระองค์
ทรงใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือหากยังทรงไม่มีความรู้
ในสิ่งที่คิดว่าส�าคัญ พระองค์จะทรงหาความรู้ โดย
การศึกษาและสนทนากับผู้รู้ต่างๆ แล้วน�ามาประยุกต์
ปรับปรุง
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จิตใจ การท�างานพัฒนาไม่ได้เป็นเรือ่ งการเสียสละ
เพียงอย่างเดียว เป็นการท�าเพื่อตนเองด้วย เพราะ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเราอยู่
อย่างสุขสบาย ในขณะที่คนอื่นทุกข์ยาก เราย่อม
อยู่ไม่ได้ นักพัฒนาควรมีจิตสาธารณะ รักที่จะ
ช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น...”
ทรงสอนการเป็นนักพัฒนา
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนอยู่เสมอ
ว่า งานพัฒนานั้นต้องเป็นที่ต้องการของบุคคล
เป้าหมายและผูร้ ว่ มงานต้องพอใจ งานพัฒนาเป็นงาน
ยากและกินเวลานาน ผู้ที่ท�างานพัฒนาหรือที่
เรียกว่า ‘นักพัฒนา’ จึงต้องเป็นผู้ที่อดทน เชื่อมั่น
ในคุณความดี มีใจเมตตากรุณา อยากให้ผู้อื่น
พ้นทุกข์และอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ต้องมีความรู้
กว้างขวาง เพราะงานพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ต่างๆ มาก ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจ และ
ยอมรับนับถือผู้อื่น เพราะเป็นงานที่ไม่มีทางส�าเร็จ
ได้โดยล�าพัง นอกจากนี้ นักพัฒนาต้องเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริต ถ้าคอร์รัปชั่นหรือโกงเสียเองแล้ว
ก็จะเป็นทีเ่ กลียดชัง ผูอ้ นื่ ไม่ไว้ ใจหรือไม่เป็นตัวอย่าง
ที่ดี เมื่อพัฒนาส�าเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิด
ความสุขถ้วนทั่วทั้งบุคคลเป้าหมายและนักพัฒนา
ด้วยวิธีเช่นนี้และด้วยความตั้งใจจะท�า
ประโยชน์ให้แก่คนอื่น ตัวเองจะล�าบากเดือดร้อน
ไม่สนใจ หรือหากเห็นว่าดีแล้ว ก็ต้องมีความตั้งใจ
เข้มแข็ง และอดทนพอที่จะท�าต่อโดยไม่ย่อท้อ...”
ทั้งนี้ แม้ “หลักการทรงงานและแนว
พระราชด�าริในการพัฒนาประเทศของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ ณ ที่นี้ได้น้อมอัญเชิญ
มาน�าเสนอข้างต้น จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนน้อย
จากทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้ในหนังสือซึ่งถือเป็น
“บันทึกอันล�้าค่า” แต่เท่านี้ก็ประจักษ์ชัดแล้วถึง
พระอัจฉริยภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง... “พระ
เมตตา...พระมหากรุณาธิคุณ” แห่งองค์ “พระมหา
กษัตริย์นักพัฒนา”เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงไทย
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“...เด็กต้องเรียนความรู้ อบรมความดี ฝึกหัดวินัยให้มีพร้อมแต่เยาว์วัย
จึงจะมีความสุขความเจริญได้ ทั้งในวันนี้และวันหน้า...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2523

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่เด็ก
และเยาวชนไทย
“...นักเรียนที่ยังก่อเรื่องวิวำท จนเกิดควำมเสียหำยแก่ตน
แก่โรงเรียน ขอให้ส�ำนึกว่ำกำรกระท�ำเช่นนั้น อำจกลำยเป็นกำร
ท�ำลำยอนำคตของตนไปได้อย่ำงคิดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้พยำยำม
ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีค่ำ เป็นคนเต็มคน ให้เป็นคนดี
มีประโยชน์ให้จงได้...”
ปิดงานกรีฑา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ�าปี 2512
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ 1 ธันวาคม 2512

“...เด็กมีสมองแจ่มใส เชื่อและจ�ำสิ่งต่ำงๆ ได้ง่ำย ทั้งมีควำมอยำกรู้
อยำกเห็นมำกด้วย เพรำะฉะนั้น จึงควรอย่ำงยิ่งที่จะต้องได้รับกำรศึกษำ
ฝึกฝนที่ดีแต่เยำว์วัยเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณธรรม ที่จะ
สร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำ และควำมวัฒนำผำสุกให้แก่ตนเองและ
ส่วนรวมในกำลข้ำงหน้ำ...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2520
“...เด็กๆ ท�ำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว กำรรู้ตัวอยู่เสมอ จะท�ำให้เป็นคน
มีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสำมำรถเล่ำเรียน และท�ำกำรงำน
ต่ำงๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้ำงควำมส�ำเร็จและควำมเจริญ
ให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวมในอนำคตได้อย่ำงแน่นอน...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2521
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“...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่ำงต่อจำกผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็ก
ทุกคนจึงสมควรและจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมให้ มีศ รั ท ธำมั่ น คงในคุ ณ ควำมดี มี ค วำมประพฤติเรียบร้อย
สุจริต และมีปัญญำฉลำดแจ่มใสในเหตุผล...”
พระราชด�ารัส พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล 1 มกราคม 2522
“...เยำวชนทั้งหลำยที่อยู่ในวัยเรียน ย่อมมีควำมมุ่งมั่นที่จะศึกษำวิชำกำร
ต่ำงๆ ให้ได้มำกๆ เพื่อน�ำไปใช้ท�ำประโยชน์สร้ำงสมควำมสุข ควำมเจริญ
ให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวม แต่กำรใช้วิชำควำมรู้นั้น จ�ำเป็นจะต้องใช้
อย่ ำ งถู ก ต้ อ งด้ ว ยคุ ณ ธรรมและควำมสำมำรถที่ เ หมำะจึ ง จะได้ ผ ล
เต็มเปี่ยม...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย
1 กรกฎาคม 2522

“...เด็กมีโอกาสดีเพราะอยู่ในวัยที่มีผู้คอยโอบอุ้มช่วยเหลือ จึงต้อง
รีบเร่งขวนขวายเล่าเรียนความรู้ อบรมความดี ฝึกหัดการท�าการงาน
ไว้ให้คล่องแคล่ว ขยันและอดทน เติบโตขึ้นจักได้เป็นที่พึ่งของตนเอง และ
ของคนอื่นได้ไม่เดือดร้อน...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2524
“...เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทัง้ กายทัง้ ใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบ และสุจริต
เพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถ
ควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดี ยากนักที่จะได้ประสบ
ความส�าเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2526
“...วัยเด็กเป็นวัยเริม่ ต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพือ่ สร้างความเจริญมัน่ คงในชีวติ
เด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้มีความฉลาดรอบรู้ ว่าอะไรคือ
ความดีและอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อน�าทางชีวิตของตนไปสู่ความสุข
ความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2527
“...เด็ก ต้องท�าตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอาการเอางาน เอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้น
เป็นคนดี มีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต..”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2529
“...เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดท�า การงาน
และท�าความดีด้วย เพราะการท�างานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความ
ขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการท�าดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความ
เจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต�่า...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2530
“..ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝัง
ให้หยัง่ ลึกในตัวเด็ก เด็กจักได้เติบโตเป็นคนฉลาด เทีย่ งตรง และสามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ให้แก่ตน แก่ส่วนรวมได้แน่นอน มี
ประสิทธิภาพ..”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2532

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 และฉบับพิเศษ
http://www.vcharkarn.com/vcafe/103571
ภาพประกอบโดย นางสาวกสิณา อรุณชัยพงศ์
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

ดอกไม้กระดาษ

5. ใช้ดินสอคลึงกลีบดอกให้ม้วนเข้าด้านใน ในการประกอบเป็นดอก
ให้เริ่มจากกลีบดอกที่ตัดจากกระดาษสามเหลี่ยมก่อน เพื่อให้เป็น
กลีบชั้นในสุดของกุหลาบ โดยประกบกลีบด้านตรงข้ามเข้าหากัน
ให้กลีบแต่ละข้างซ้อนสลับกัน จากนั้นติดกาวเพื่อยึดกลีบดอกไว้ ทำา
จนครบทั้ง 4 กลีบ

3. ใช้ดินสอทำาเครื่องหมายฐานดอกบนกระดาษ
ทั้ง 4 แผ่น
4. ใช้ดินสอร่างกลีบดอกลงบนกระดาษทั้ง 4 แผ่น
โดยร่ า งลงบนกระดาษที่ พั บ เป็ น สามเหลี่ ย มก่ อ น
แล้วจึงร่างลงบนกระดาษชิน้ สีเ่ หลีย่ มทีเ่ หลือให้ความสูง
ของกลีบที่ร่างลงบนกระดาษแต่ละชิ้นต่างกันชิ้นละ
1 เซนติเมตร แล้วตัดกลีบดอกตามแบบร่าง

6. นำากลีบดอกชิ้นที่ 2 3 และ 4 มาประกอบเข้ากันให้เป็นดอกกุหลาบ
ทีส่ มบูรณ์ โดยใช้วธิ ปี ระกบกลีบเหมือนดอกชัน้ ในสุด ส่วนการยึดกาว
ให้ยดึ ทัง้ ส่วนของตัวกลีบและตัวฐานของดอกแต่ละชัน้ เพือ่ ให้ชน้ั ของ
ดอกกุหลาบแต่ละชั้นติดกัน
7. ดัดปลายกลีบของดอกกุหลาบให้สวยงามมากขึ้น
5

ขนาดของดอก น้อง ๆ สามารถทำาให้ใหญ่หรือเล็กลงได้
โดยตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงค่ะ เมื่อทำา
ดอกกุหลาบเสร็จแล้ว สามารถใส่ก้านดอกและใบ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า สามารถขายเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเข้าช่อได้

2

ช่วงนีด้ อกไม้สวยๆ หลากหลายรูปแบบซึง่ ทำาจากกระดาษกำาลังเป็นทีน่ ยิ มค่ะ
งานดอกไม้จากกระดาษ น้องๆ ทำาเองได้ ไม่ยาก ชิ้นงานที่สำาเร็จแล้วนอกจาก
จะสามารถจำาหน่ายเพื่อเป็นของตกแต่ง น้องๆ สามารถนำาไปติดบอร์ดในโรงเรียน
เพื่อให้บอร์ดของเราดูสวยงามขึ้น หรือจัดเป็นพานพุ่ม ซุ้มดอกไม้ ฉากหลัง สำาหรับ
งานพิธีต่างๆ ได้เช่นกันนะคะ ลองทำาตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้
ดอกกุหลาบแสนสวยค่ะ...ใครทำาได้อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่ๆ ดูบ้างนะคะ

6

ลวดก้านดอก 100 ก้าน 70 บาท
ใบไม้ผ้าสำาเร็จรูป 100 ใบ 45 บาท

3

ราคา ในกรณี ใส่ก้านดอกและใบ ราคาเริ่มต้นที่ ดอกละ 25 บาท
ขายที่ไหน ในชุมชน ตลาด หรือรับทำาตามออเดอร์ของลูกค้า

อุปกรณ์ กระดาษ 100 ปอนด์ หรือกระดาษการ์ดสี เลือกใช้สีตาม
ที่ชอบ จำานวน 4 แผ่น ปืนยิงกาว กาวแท่ง (หรือจะใช้กาวลาเท็กซ์
แทนก็ได้) ดินสอ กรรไกร ไม้บรรทัด
ขั้นตอน
1. ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส 4 แผ่น
2. นำากระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 แผ่น มาพับให้เป็นรูป สามเหลี่ยม 2 ทบ
ส่วนอีก 3 แผ่น พับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 2 ทบ
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ต้นทุน กระดาษการ์ดสี 100 แผ่น ราคา 95 บาท
ปืนยิงกาว 150 บาท
กาวแท่งๆ ละ 4 บาท
หรือ น้องๆ สามารถใช้กาวลาเท็กซ์แทนได้
ขวดเล็กราคา 19 บาท

4

7

ขอขอบคุณ
พี่ญาณิกา เอกนก ที่ร่วมแบ่งปันงานเล็กๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว
สายการเรียนทางด้านกฎหมายและการปกครอง

ข้าราชการ

บุ ค คลซึ่ ง รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ รั บ ราชการปฏิ บั ติ
หน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำางาน
เพื่อประชาชน ช่วยเหลือให้บริการตามที่ประชาชนต้องการ
และสอดคล้องกับนโยบายประเทศ

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

รับผิดชอบงานของรัฐบาล

รัฐบาลมีงานที่ต้องทำาเพื่อประชาชนมากมาย คนที่รับผิดชอบทำางานเหล่านี้
คื อ ข้ า ราชการซึ่ ง สั ง กั ด อยู่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า ง ๆ เช่ น ข้ า ราชการการเมื อ ง
ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำารวจ ข้าราชการครู ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น องค์กรที่ข้าราชการปฏิบัติงานอยู่นั้น
เรียกว่า ส่วนราชการ

สายการเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

พนักงานธนาคาร

รับผิดชอบการทำาธุรกรรมการเงินให้แก่ลูกค้า
ของธนาคาร บริการลูกค้าทีเ่ คาน์เตอร์ ทัง้ รับฝากเงินหรือ
เปิดบัญชี รวมทัง้ ให้บริการถอนเงิน โอนเงิน และบริการ
ทางการเงินอื่นๆ

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

ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้า

ผู้ที่คอยต้อนรับเราด้วยความยินดีเมื่อไปฝากหรือถอนเงินที่ธนาคารก็คือพนักงาน
ธนาคาร พนักงานธนาคาร
มีงานที่รับผิดชอบมากมาย

ให้บริการประชาชน

ข้ า ราชการที่ ทำ า งานอยู่ ใ นหน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลางหรื อ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น
สำานักงานเขต ที่ว่าการอำาเภอ จะทำางานและให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตประจำาวัน เช่น การแจ้งเกิด-แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การทำาบัตรประจำาตัว
ประชาชน การจดทะเบียนสมรส-จดทะเบียนหย่า การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น นอกจากนี้
ยังดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เช่น การ
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขอรับเบี้ยความพิการ การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ เป็นต้น

ตัวอย่างการทำางานของข้าราชการ
เจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์

เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง

ควบคุ ม ดู แ ลผู ้
ตรวจคั ด กรอง
ต้องขังในเรือนจำา และ บุคคลและยานพาหนะที่
ฝึกอาชีพให้
เข้า-ออกประเทศ

เจ้าหน้าที่สรรพากร

จั ด เก็ บ ภาษี อ ากร
และพิ จ ารณาคื น เงิ น ภาษี
อากร ชํํ�ระภ�ษี

พนักงานสถิติ

นักนิติวิทยาศาสตร์

ตรวจศพเพื่ อ หา
เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลสถิติและจัดทำา สาเหตุ ก ารตายอั น เนื่ อ งมา
จากเหตุอันไม่เป็นธรรมชาติ
รายงานสถิติ
เช่น ถูกฆ่าตาย

ข้าราชการ อาชีพทีไ่ ม่งา่ ย อยากเป็นข้าราชการ ต้องเรียนอะไร

เมื่อเทียบกับเอกชนแล้ว
อั ต ราเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการ
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย และอาจถู ก โยก
ย้ายได้เสมอ นอกจากนี้ยังต้อง
ใช้เวลามากในการก้าวสู่ตำาแหน่ง
สูง ๆ แต่ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงและ
สวั ส ดิ ก ารดี นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลตอบแทนให้ ห ลั ง จาก
เกษียณอายุ
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ข้าราชการมีหลากหลายสาขา ดังนั้นจึงต้องเลือกเรียนในสาขา
ที่ ต รงกั บ สายงาน เช่ น หากอยากเป็ น นั ก จดหมายเหตุ ก็ ต้ อ งเรี ย น
คณะสั ง คมศาสตร์ สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น ต้ น ในการสอบ
ข้าราชการ ส่วนใหญ่ต้องผ่านการสอบของสำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สำานักงาน ก.พ.) แล้วจึงไปสอบสัมภาษณ์กับ
หน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ใ นสายงาน ความสามารถทางภาษา
การเข้ า สั ง คม การปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
วิธีการพูดจาโต้ตอบ ทัศนคติ เป็นต้น

เตรียมตัวทำางาน

เตรี ย มเงิ น สดและ
เช็คให้พอกับที่จะให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินในวันนัน้
รวมทั้ ง เตรี ย มแบบฟอร์ ม
ต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มขอเปิด
บัญชีเงินฝาก แบบฟอร์มขอ
ทำาบัตรเครดิต แบบฟอร์ม
ขอสินเชือ่ แบบฟอร์มบริการ
ชำาระค่าสินค้า เป็นต้น

ประชุมก่อน
เริ่มงาน

สิ่ ง สำ า คั ญ
ของงานธนาคารคือ
พนักงานต้องมีใจรัก
งานบริการ ในการ
ประชุมจึงเน้นเรื่อง
การให้ บ ริ ก ารที่ ดี
แก่ลูกค้ารวมทั้งให้
ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเงิ น ที่ อ อก
มาใหม่แก่พนักงาน

เปิดทำาการ

ธนาคารทั่ ว ไปจะเปิ ด
ทำ า การตั้ ง แต่ 8.30-15.30 น.
การให้บริการส่วนใหญ่จะเป็น
งานรั บ -จ่ า ยเงิ น เช่ น การฝาก
และถอนเงิ น การแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน
ระหว่างประเทศ การให้บริการ
ชำาระเงิน รวมทั้งงานอื่นๆ เช่น
การเปิดบัญชีเงินฝาก การทำาบัตร
เครดิ ต การให้ คำ า ปรึ ก ษาเรื่ อ ง
สินเชื่อ

อยากเป็นพนักงานธนาคาร
ต้องเรียนอะไร

สมัยก่อนผูท้ ส่ี าำ เร็จการศึกษาระดับ
มั ธ ยมปลายสามารถสมั ค รเป็ น พนั ก งาน
ธนาคารได้ แต่ ปั จ จุ บั น ธนาคารต้ อ งการ
ผู้ ที่ สำ า เร็ จ การศึ ก ษาเที ย บเท่ า หรื อ สู ง กว่ า
ปริญญาตรี หากเรียนคณะบัญชีเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ในระดับมหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสสูงขึ้น หากใช้คอมพิวเตอร์
ได้ ดี มี ส มาธิ สู ง และเก่ ง คำ า นวณก็ จ ะยิ่ ง ดี ส่ ว นทั ก ษะภาษา
อังกฤษนั้นนับเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้ที่ตั้งเป้าหมายจะทำางาน
กับธนาคารระดับโลก

ง
้ ทา
เสน

สูอ
่ าชีพ

ปิดบัญชี

เมื่ อ หมดเวลา
ทำาการแล้วก็ถงึ เวลาปิดบัญชี
ประจำาวัน เพื่อตรวจสอบ
และยื น ยั น จำ า นวนเงิ น ที่
เหลื อ ตรวจสมุ ด บั ญ ชี
เช็ค และเงินที่ทำาธุรกรรม
รวมถึงรวบรวมใบเสร็จเพื่อ
สรุปผลงานภายในวันนั้น

หลังจากปิด
บัญชี

หลังจากปิด
บั ญ ชี ป ระจำ า วั น
จึ ง ใส่ ข ้ อ มู ล จาก
แบบฟอร์มขอ
ทำ า บั ต ร เ ค ร ดิ ต
และแบบฟอร์ ม
ข อ สิ น เชื่ อ ใ ห ม ่
ลงในคอมพิวเตอร์

“ความสุภาพเป็นพื้นฐาน
ของงานธนาคาร”

ลูกค้าของธนาคารจะติดต่อพนักงาน
ธนาคารทีเ่ คาน์เตอร์เป็นหลัก จึงสามารถประเมิน
ผลการให้ บ ริ ก ารได้ จ ากท่ า ที ข องพนั ก งาน
พนั ก งานธนาคารต้ อ งอดทน สุ ภ าพ และมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี
งานธนาคารจะต้องพบปะกับลูกค้ามากหน้าหลายตา พนักงาน
จึงต้องมีไหวพริบในการสนทนาอ่อนน้อม และยิ้มแย้มแจ่มใส
และเนื่องจากงานธนาคารค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน พนักงานจึง
ต้องหมั่นเรียนรู้งานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
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ให้ บ ริ ก ารและอำ า นวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า ของโรงแรม
โรงแรมแต่ ล ะแห่ ง จะแบ่ ง ออกเป็ น แผนกต่ า งๆ เช่ น แผนกครั ว
แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ เป็นต้น ในแต่ละแผนกก็จะแบ่งออก
เป็นหลายตำาแหน่ง ซึ่งรวมเรียกว่าพนักงานโรงแรมนั่นเอง

สายการเรียนทางด้านการบริการ

พนักงานโรงแรม

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

ให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าของโรงแรม

โรงแรมไม่ได้เปิดให้บริการห้องพักเท่านั้น แต่มีบริการอื่น ๆ ด้วย เช่น
บริการอาหารในภัตตาคารของโรงแรม บริการจัดเลีย้ งสำาหรับงานเลีย้ งสังสรรค์
หรืองานแต่งงาน เป็นต้น โดยจะมีพนักงานของโรงแรมตำาแหน่งต่าง ๆ เป็นผู้
ดูแลรับผิดชอบ เช่น บริการเสิร์ฟอาหาร ทำาความสะอาดห้องพัก รับและส่ง
พัสดุไปรษณีย์ ขนสัมภาระ แนะนำาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แขก
ได้ รั บ ความสะดวกสบายที่ สุ ด โดยมี ผู้ จั ด การโรงแรมเป็ น ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ล
การทำางานทั้งหมด

กุก๊ หรือพ่อครัว

บาร์เทนเดอร์

ดูแลอาหารของ
ภัตตาคารในโรงแรม

ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ

พนั ก งานโรงแรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริ ก ารและเป็ น ตั ว แทน
ความ
เป็นมืออาชีพ
ของโรงแรม จึ ง ต้ อ งมี
อัธยาศัยดี
อัธยาศัยดีและให้บริการ
ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า รวมทั้ง
ต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศ มีมารยาทแบบสากล และมี
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ พนักงาน
โรงแรมยั ง ต้ อ งสร้ า งความประทั บ ใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยท่ า ที
สุภาพอ่อนน้อม การให้บริการอย่างกระตือรือร้น และเอาใจใส่ลกู ค้า

พนักงานรูมเซอร์วสิ

พนักงานต้อนรับ

ผสมเครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ
ให้บริการที่บาร์

บริ ก ารส่ ง อาหาร
และเครื่องดื่มถึงห้องพักตาม
ที่ลูกค้าสั่ง

ต้อนรับลูกค้า แนะนำาอาหาร
รับจองโต๊ะ

พนักงานเสิรฟ์

พนักงานดูแลห้องพัก

เสิ ร ์ ฟ และรั บ
รายการอาหาร

ทำาความสะอาดห้องพักและ
ทางเดินหน้าห้องพัก

หัวหน้าห้องผ้า

ฝ่ายบริหารงานของโรงแรม

รับผิดชอบผ้าทุกชนิดที่ใช้
ในห้องพักแขก ผ้าของห้องอาหาร
และแผนกจัดเลี้ยง

ดูแลควบคุมให้การดำาเนินงานของโรงแรมเป็นไปอย่าง
ราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ กำาหนดงบประมาณสำาหรับแผนกต่าง ๆ
ในโรงแรม และวางแผนพั ฒ นาและประชาสั ม พั น ธ์ โรงแรม

พนักงานขนสัมภาระ

ช่ ว ยลู ก ค้ า ขนสั ม ภาระต่ า ง ๆ
ไปทีห่ อ้ งพัก และเมือ่ ลูกค้าจะกลับ
ก็ตอ้ งขนของลงมาจากห้องพักเช่นกัน

พนักงานต้อนรับ

พนักงานเปิดประตู

ช่วยลูกค้าเปิดประตู
รถยนต์ ข ณะนำ า รถเข้ า มา
จอดทีป่ ระตูใหญ่ของโรงแรม
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ต้อนรับลูกค้า
ช่ ว ยเหลื อ และให้
บ ริ ก า ร ทุ ก เรื่ อ ง ที่
ลูกค้าต้องการ

แม้พนักงานโรงแรมจะทำางานในสภาพแวดล้อมที่ดี แต่
ต้องยืนและเดินเกือบทั้งวัน ร่างกายจึงเมื่อยล้า โรงแรมทุกแห่ง
เข้มงวดเรื่องการแต่งกายและกิริยามารยาทมาก เพราะต้อง
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า พนักงานโรงแรมจึงต้องรักษา
กฎระเบียบของโรงแรมอย่างเคร่งครัด
ทํางา
งานโรงแรมเป็นงานที่ต้องทำางาน
กลางคน
ืน
ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานโรงแรม
จึงต้องทำางานสลับทั้งกลางวันและ
กลางคื น จึ ง อาจมี ปั ญ หาสุ ข ภาพ
นอกจากนี้ยังต้องสุภาพอ่อนน้อม
ต่อลูกค้าไม่วา่ ในสถานการณ์ใด

อยากเป็นพนักงานโรงแรม ต้องเรียนอะไร

ต้องเรียนสาขาวิชาการโรงแรม ซึ่งเปิดสอนทั้งในมหา
วิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ ผู้ที่เรียนสาขานี้จะได้
มีโอกาสฝึกงานในโรงแรมต่าง ๆ ก่อนจะสำาเร็จการศึกษา การ
สมัครเป็นพนักงานโรงแรมนัน้ โรงแรมส่วนใหญ่จะคัดเลือกจาก
การสอบปฏิบตั แิ ละสอบสัมภาษณ์ ผูท้ สี่ ามารถสือ่ สารภาษาต่าง
ประเทศได้ และผูท้ เี่ คยมีประสบการณ์การทำางานในโรงแรมจะมี
โอกาสในอาชีพนี้มาก
สาขาวิชา
การโรงแรม

พนักงานรับออร์เดอร์

คอยรั บ โทรศั พ ท์
เวลาลูกค้าต้องการบริการต่างๆ
เช่น รูมเซอร์วิส ซักรีด

ง
้ ทา
เสน

สูอ
่ าชีพ

พนักงานแคชเชียร์

เก็ บ เงิ น จากลู ก ค้ า และ
ออกใบเสร็จ รวมทั้งอาจให้
บริการแลกเปลี่ยนเงิน ตรา

พนักงานโรงแรม อาชีพที่ไม่ง่าย

หัวหน้าแม่บา้ น

ตรวจตราการทำ า งาน
ของแม่ บ ้ า นและผู ้ ช ่ ว ย
แม่บา้ น

ผูจ้ ดั การโรงแรม

ควบคุ ม ดู แ ลงานของโรงแรม รวมทั้ ง
พนั ก งานโรงแรม ผู ้ จั ด การโรงแรมต้ อ งมี
ประสบการณ์ อั น ยาวนาน เข้ า ใจงานโรงแรม
เป็นอย่างดี เริม่ ต้นจากการเป็นพนักงานโรงแรม
เมื่อสั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้น ก็มีโอกาสที่จะ
ได้เป็นผู้จัดการโรงแรม

สอบ
ปฏิบัติ
ทักษะ
ภาษา
ต่าง
ประเทศ

สอบ
สัมภาษณ์

ประสบก

ารณ์

“ต้องมีความรอบรู้
และแนะนำาลูกค้าได้”

พนักงานโรงแรมเป็นอาชีพที่ได้เจอผู้คนจากทั่วโลกและ
ได้ สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมอั น หลากหลาย แต่ ก็ มี ค วามกดดั น เพราะ
งานโรงแรมเป็นงานบริการที่ลูกค้าต้องพึงพอใจ พนักงานโรงแรม
จึงต้องสนองตอบความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ที่สำาคัญ
คื อ ต้ อ งมี ค วามรอบรู ้ แ ละแนะนำ า ลู ก ค้ า ได้ เพราะ
นอกจากจะอำานวยความสะดวกภายในโรงแรมแล้ว
พนักงานโรงแรมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่
โรงแรมตั้งอยู่ เช่น ที่กิน ที่เที่ยว เส้นทาง และการ
เดินทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้ามักจะสอบถามเป็นประจำา
ขอขอบคุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด ที่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล
จากหนังสือ ‘สารานุกรมภาพการ์ตูน อาชีพรอบโลก’
เขียนโดย Eun-Ju Cho และ Soo-Jung Yoo
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คนนี้ใช่เลย

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ ใครๆ ต่างปลื้มในความสามารถ
และบุคลิกเท่ห์ๆ ของ “พี่หน่อง ปลื้มจิตร์ ถินขาว” วันนี้พี่หน่องอยากให้
น้องๆ ทุกคนต่อสู้กับอุปสรรคและใช้ โอกาสที่มี ให้คุ้มค่า

อุปสรรค
เอาชนะได้ด้วย

กำาลังใจ

เมื่อต้องเล่นวอลเลย์บอล กีฬาที่ไม่เคยรู้สึกสนุกเลย

พี่หน่องเกิดและโตที่จังหวัดอ่างทอง ที่บ้านมีอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทเพราะชอบกีฬา
แต่วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่พี่ ไม่เคยเล่นเลย เพราะรู้สึกว่าไม่สนุก แต่ครอบครัวอยากให้เข้า
โครงการช้างเผือกเพราะจะได้ทนุ เรียนหนังสือ พี่หน่องเลยลงสมัครเข้าโครงการโดยใช้ความสามารถพิเศษ
คือวอลเลย์บอล ก่อนไปคัดเลือกก็ซ้อมอยู่ที่บ้าน ผลปรากฏว่าผ่านก็เก็บเสื้อผ้าย้ายไปอยู่กับทีม
ที่ โรงเรียนต้องซ้อมหนักมากเพราะทุกคนเก่งหมด มีเราคนเดียวที่ ไม่เก่ง เลยต้องทุ่มเททั้งหมด
เพื่อวอลเลย์บอล ต้องมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละความสุขส่วนตัว ชีวิตวัยรุ่นที่จะได้ไปเที่ยว
กับเพื่อนๆ ไม่มีเลย แต่เมื่อเราใช้เวลากับมันทุกๆ วัน เมื่อเราตั้งใจมุ่งมั่น จากสิ่งที่ไม่ชอบก็กลาย
เป็นความถนัดและเป็นโอกาสที่ดีให้เรา
เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยกำาลังใจ

การเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาติเหนื่อยมาก พี่หน่องติดทีมชาติตั้งแต่ม.5 เวลาเรียนไม่ค่อยมี
ต้องหมั่นไปหาอาจารย์บ่อยๆ ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยยิ่งเหนื่อยมากขึ้น เพราะซ้อมหนักขึ้น เวลาอยู่
ในสนามก็เหนื่อย ท้อ กดดัน แต่พี่หน่องโชคดีที่มีเพื่อนที่คอยให้กำาลังใจกันตลอด เวลาคนนึงท้อ
คนนึงเหนื่อย อีกคนจะคอยให้กำาลังใจ ที่สำาคัญคือกำาลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ กำาลังใจจึงเป็นสิ่งสำาคัญ
ที่ช่วยให้พี่หน่องผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้ ช่วยให้มีแรงลุกขึ้นมาสู้ ใหม่
ทุกๆ ความสำาเร็จและความตั้งใจ...เพื่อประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ ทุกครั้งที่ไปแข่งที่ต่างประเทศ แค่เห็นคนถือธงชาติไทยก็รู้สึกว่า
ไปที่ไหนเราก็เป็นตัวแทนของประเทศไทย แพ้ชนะนั่นคือชื่อเสียงของประเทศ เราเป็นเหมือน
ตัวแทนฑูตวัฒนธรรม เราทำาให้ทุกคนรู้จักประเทศไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำาอะไร เราต้อง
รักษาชื่อเสียงประเทศเสมอ
“โอกาส” เป็นสิ่งมีค่า

พีห่ น่องเชือ่ ว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้กเ็ พราะ “โอกาส”
พี่หน่องจึงอยากให้น้อง ๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์
ทุกคน ทำาโอกาสที่น้องๆ ได้รับนี้ ให้ดีที่สุด
ไม่อยากให้ท้อหรือคิดในแง่ลบ ว่าชีวิตเราไม่ดี
แย่ ขอให้น้อง ๆ มองคนที่แย่กว่าจะได้มีกำาลังใจ
ต่อสูก้ บั อุปสรรคนะคะ ทีส่ าำ คัญคือ ต้องมีกาำ ลังใจ
และต้องรู้จักให้กำาลังใจตัวเองอยู่เสมอค่ะ

“กำ�ลังใจเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยให้พี่หน่องผ่�นอุปสรรคทุกอย่�งได้”
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โครงการดีๆ

ทุนการศึกษาสำาหรับน้องๆ
ที่สนใจเรียนต่อทางด้านอาหาร
และการบริการ
โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำา
มอบทุนการศึกษา 100% ในสาขา
การประกอบอาหารและสาขาการบริการ

เงื่อนไขการสมัครรับทุน (ทุนสำาหรับสาขาการประกอบอาหาร และ
สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคติดต่อ
การคัดเลือก พิจารณาผลคะแนนสอบคัดเลือก 2 ส่วน คือ สอบวัดทัศนคติ
ด้านงานบริการ และการสอบสัมภาษณ์
การคืนทุน นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจะต้องบรรจุเป็นพนักงานบริษทั เอกชน
ผู้ให้ทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
ตามปกติ
เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ - เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม
สิงหาคม - ตุลาคม เปิดเรียน พฤศจิกายน
โรงเรี ย นการโรงแรมและท่ อ งเที่ ย วรี เจ้ น ท์ ชะอำ า เปิ ด สอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริการ
ส่วนหน้า หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม หลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม
และหลักสูตรการประกอบอาหาร โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 9 เดือน
ตลอดหลักสูตร เน้นการเรียนการสอน 6 เดือน และการฝึกปฎิบัติงาน
ภายในโรงแรมต่างๆ ที่มีมาตรฐานสากล อีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน
32

เป็นโอกาสทีด่ สี าำ หรับน้องๆ ทีส่ นใจการเรียนทางด้านนีคะ่
เพือ่ ไม่ ให้พลาดโอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
โทร. 032 508 136-9 หรือ 02 255 2821-4
Line ID: @rhsschool
www.rhsschool.ac.th
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Game
ต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วนะคะน้องๆ ไหนๆ ก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นแล้ว พี่บุ๋มจึงอยากชวนน้องๆ มาคิดกันดีกว่า ว่า
ตลอดปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง และเพื่อไม่ให้น้องๆ ต้องคิดคนเดียว พี่บุ๋มจะร่วมเล่นเกมนี้ด้วยค่ะ
เราอาจจะทำาได้ไม่สำาเร็จ 100% แต่ขอให้มีสิ่งดีๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ถืิอว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วค่ะ...

ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองด้วยการ :

พี่บุ๋ม: ออกกำาลังกายให้มากขึน้ ทำาจิตใจให้ปลอดโปร่ง
และจะยิ้มให้มากขึ้นกว่าเดิม :-D
น้องๆ :..................................................................
............................................................................
............................................................................

พี่บุ๋ม : พยายามเข้าใจและให้เวลากับคนรอบข้าง
ไม่โกรธ ไม่ตำาหนิ และพูดถึงเขาในด้านที่ดีๆ
น้องๆ :.................................................................
..........................................................................

พี่บุ๋ม : ช่วยเหลืองานของชุมชนตามความสามารถ ใช้ความรู้
ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
น้องๆ :…………………………………………………………………
....................................................................................

ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการ :
พี่บุ๋ม : ตั้งใจทำางานทุกอย่างและรับผิดชอบในหน้าที่ให้ดีกว่า
ที่ผ่านๆ มา ไม่ละเลยเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
น้องๆ :……………………………………………………………………
…………………………........................................................
.....................................................................…………..

น้องๆ สามารถเขียนคำาตอบลงในกระดาษหรือเขียนลงในหน้านี้แล้วตัดส่งมาทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ inbox หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhana ก็ได้ค่ะ...
ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2560 อย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุล และรหัสนักเรียนทุน เพื่อรับของที่ระลึกค่ะ Happy New year !!!
น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องกัญญ์วรา มิตตัสสะ
น้องจารุณี ไพรัชกร
น้องจีรารัตน์ สมเป็ง
น้องชลิตา สุพรม
น้องณัฐกานต์ สิงหรณ์
น้องณัฐณิชา เซ่งจิว
น้องณัฐธิดา เนตรวงศ์
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น้องณัฐวุฒิ ฤทธิ์คำา
น้องนวพร พรประเสริฐ
น้องนาฎนรินทร์ กระสันต์
น้องนารา วังทอง
น้องนีรนาท โพธารส
น้องปิยนุช สุขดา
น้องมาริษา กิ่งสวัสดิ์

คือถ้อยค�าที่พระองค์ทรงให้ไว้
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน�้าตา
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม
สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรม
ด้วยน�้าพระทัยที่เมตตา
ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม”

น้องมารุต อุดพรม
น้องรูสมี บินดอเล๊าะ
น้องวิภารัตน์ เวทยา
น้องศุจิตรา คำารัตน์
น้องศุภโชค พลเมือง
น้องสุกัญญา สุรารักษ์
น้องสุนิตา วงษ์ขัน
น้องสุภามาส สมมารถ

น้องสุมารีรัตน์ กันทะนงค์
น้องสุภาวิดา หมื่นคำาวงศ์
น้องสุวรรณี ซองดี
น้องสุวรรณี เขียวสด
น้องสุวิชาดา ลาพ้น
น้องอติกานต์ สารคำา
น้องอลิชา เอียดเกื้อ
น้องฮารีฉะ จันทะวงศ์

ใครที่ได้ฟังเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” ก็คงยิ้มและมีความสุข เพราะเป็นบทเพลงที่อธิบายค�าตอบว่า
“เพราะอะไรคนไทยทุกคนจึงรักในหลวง” และหากนีเ่ ป็นหนึง่ โอกาสเล็กๆ ทีน่ อ้ งๆ จะได้บอกกล่าวความรูส้ กึ
ถึงความรักที่มีต่อพระองค์ จึงอยากชวนน้องๆ เขียนบอกความรู้สึก ว่า “เหตุผลที่ท�ำให้หนูรักในหลวง.....”
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุล ........................................................................... รหัสนักเรียนทุน .....................................

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

ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนรอบข้าง
ด้วยการ :

ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการ :

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
ช่างแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
ถ้ามีใครถามท�าไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้
ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา
เพราะท่านท�าเพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา
ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้
ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล�้า

น้องๆ สามารถเขียนบอกความรูส้ กึ โดยเขียนลงในกระดาษหรือเขียนลงในหน้านีแ้ ล้วตัดส่งมาที่ มูลนิธยิ วุ พัฒน์
เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ inbox หรือ
โพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhana ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2560 นะคะ... อย่าลืมเขียนชื่อ
นามสกุล และรหัสนักเรียนทุน เพื่อรับของที่ระลึกค่ะ
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
สายน�้าสายใยแห่งชีวิต
ผลงานจากน้องธนาธิป นาฉลอง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ

ภาพผลงานการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์
ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2559
“สายน้ำาคุณค่าแห่งชีวิต”

“ปัจจุบันมนุษย์ในยุคไอทีก็มีการใช้น�้าอย่างฟุ่มเฟือยเป็นอย่างมาก
เพราะคงคิดว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด ผมจึงอยากสื่อถึงการใช้น�้า
ของคนรุ่นก่อนที่มีการใช้น�้าอย่างประหยัด เห็นคุณค่าเท่ากับชีวิต
ของตน คนรุ่นหลังจะได้เห็นถึงความส�าคัญของน�้าบ้าง”

วันที่ 25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมตัดสิน
ผลงานการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ประจ�าปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “สายน�้า
คุณค่าแห่งชีวิต” มีน้องๆ เยาวชนจากทั่วประเทศกว่า 60 จังหวัด ได้ร่วมกัน
ส่งผลงานสร้างสรรค์ในการน�าเสนอคุณค่าแห่งสายน�้า กว่า 1,800 ภาพ ซึ่ง
นอกจากจะได้เห็นภาพสวยๆ จากจินตนาการของน้องๆ เยาวชนแล้ว ยังได้เห็น
มุมมองอันหลากหลายในการเห็นคุณค่าของสายน�้าที่มีต่อสรรพสิ่งและความ
ส�าคัญในการร่วมมือร่วมใจกันรักษาสายน�้าให้คงอยู่

สายน�้าแห่งชีวิต พ่อได้อุทิศชีวิตทั้งกายา
ตรากตร�าหนักหนาเพื่อปวงประชาสุขใจ
ผลงานจากน้องจิดาพร สอนอาจ
โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

และนี่เป็นเพียงตัวอย่างผลงานและการน�าเสนอมุมมองที่น่าสนใจ
ของน้องๆ เยาวชนที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดค่ะ

“สายน�้าได้หล่อเลี้ยงทุกๆ ชีวิต ทุกๆ คนบนโลกนี้ ไม่มีผู้ใดไม่ต้องการน�้า สายน�้าเป็น
สิ่งที่หล่อหลอมคนไทยไว้ด้วยกัน แต่ในทุกวันนี้ ทุกคนต่างลืมความส�าคัญของน�้ากันไป
ไม่ว่าจะเป็นการใช้น�้าอย่างสิ้นเปลือง ปล่อยน�้าเสียลงแม่น�้า ท�าให้เกิดมลพิษต่างๆและ
ยังเผลอท�าลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ บุกรุกท�าลายป่าไม้ที่เป็นแหล่ง
ก�าเนิดของต้นน�้าล�าคลองไหลลงมาให้เราได้ใช้ดื่มกิน ส�าหรับเมืองไทยของพวกเราแล้ว
คงแคล้วต้องพูดถึงโครงการพระราชด�าริของในหลวงของพวกเรา พ่อแห่งแผ่นดิน”

มิตรภาพแห่งชีวิต
ผลงานจากน้องณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

วิถีไทยกับสายน�้า
ผลงานจากน้องกัญญาวีร์ แสงงาม
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี
“การถ่ายทอดเรือ่ งราวการด�ารงชีวติ ตามแบบวิ ถี ไทย ของคน
ที่อาศัยสายน�้าในการประกอบอาชีพ พักอาศัยและบริโภค
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนกับสายน�้า”
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“น�า้ ...ค�าสัน้ ๆ ทีม่ คี วามหมายต่อการด�ารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ บนโลก
ที่ใดสายน�้าไหลผ่าน ย่อมก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและการด�ารงอยู่ของ
สั ง คม ผมอยากให้ ทกุ คนรูจ้ กั คุณค่าของน�า้ ใช้นา�้ อย่างประหยัด
และรักษาทรัพยากรน�้า ให้คงอยู่ตลอดไป”

มิตรภาพแห่งสายน�้า
ผลงานจากน้องจักรินทร์ พิมพ์ศิริ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

“เมื่อกล่าวถึงสายน�้า เราย่อมลืมไม่ได้ ว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยน�้าในการอยู่รอดหรือการด�ารงชีวิต ผม
จึงใช้ช้างและคนที่ก�าลังเล่นน�้าเป็นสื่อในการถ่ายทอดภาพ
ทั้งนี้ในตัวของช้างก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ด้วย ผมจึงอยากให้
ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เพื่อมิตรภาพที่ดีต่อไป”
ขอให้แนวคิดจากน้องๆ เยาวชนนี้ เป็นการจุดพลัง
ให้ทกุ ๆ คนในสังคมช่วยกันลงมือดูแลรักษาสายน�า้ ของเราให้คงอยู่
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะคะ
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 พ.ย. 2559
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
คุณกนกภัช เรืองวิริยะ
คุณกมลนัยน์ วัฒนะจันทร์
คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วัฒนา
คุณกฤตติกา ขอเหล็กกลาง
คุณกฤติมา ผดุงไชย
คุณกัญธลีวัลย์ ช่วยบุญ
คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร
คุณกานดา ศุภฤกษ์
คุณก�าธร อุทรักษ์
คุณกิตติชัย อุดมวัจนศักดิ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวิเชียร
คุณกิตติรัฐ ทวีลาภ
คุณกิตติวิวัฒ สงค์พัฒ
คุณกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
คุณกิติศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท์
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณคมเนตร เกรียงไกรลิบ
คุณค�ารงค์ ทองไพจิตร
คุณคุณพัชริดา วัฒนา
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจริญญา แจ่มแจ้ง
คุณจริยา คูนลินทิพย์
คุณจันทร์จิรา ใจกล้า
คุณจันทร์ทิวา สุวรรณวิทย์เวช
คุณจามรรัตน์ หอวิจิตร
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธุ์
คุณจารุวรรณ พุ่มเกษ
คุณจิตติกา บุญมีพิพิธ
คุณจิตรวัฒน์ มหัตชวโรจน์
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิรานุช วัฒนกลู
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณจุฑารัตน์ เชื้อบุญจันทร์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณเจี้ยน หยูโก
คุณฉวีวรรณ เชาว์ดี
คุณชญาน์วัต ปุตระเศรณี
คุณชมพู สมหนู
คุณชโลธร อยู่ทิ่ม
คุณชวลิยา อนุกูลประชา
คุณชัยพฤกษ์ บุญญฤทธิ์
คุณชิตพงศ์ ทะนะแสง
คุณชุติมา กิจมงคลธรรม
คุณชุติมา เรืองฤทธิ์ราวี
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณชูชีพ เอื้อการณ์
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณโชคชัย แซ่เฮ้ง
คุณโชคชัย ธรรมยุติการ
คุณฌนันท์ ฉิ้ม
คุณฐาปณัฐ สุภาโชค
คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์
คุณฐิติพร สุขเทศ
คุณฐิติมา วรรัฒน์
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คุณณธกร เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณัฐชยา จันทร์พัฒนะ
คุณณัฐรี มีสิงห์
คุณณิศศา โกฎิกูล
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
คุณดาวเรือง โตเล็ก
คุณดุจดาว อินทรสมบัติ
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณไตรรงค์ เมฆาณพายัพ
คุณทรงเกียรติ เตชะสิริไพบูลย์
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทศพร พิทันโชติ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�่า
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธัชชมธร ถนัดช่างแสง
คุณธัญธร ขจรรุ่งศิลป์
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณธีรยุทธ พันธ์มีเชาวน์
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณนครินทร์ เกตุอินทร์
คุณนภาวดี ทรัพย์ปิติ
คุณนราพร กัลยา ณ สุนทร
คุณนราวิชญ์ วัสสุวรรณ
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนวรัตน์ โฆมานะสิน
คุณนันฑวัฒน์ ค�าเอม
คุณนันทพล ปานฑผลิน
คุณนารีรัตน์ โพธิ์ไพรทอง
คุณน�้าฝน แก้วกุลธรรม
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิภา คุณทรัพย์ทวี
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณนุจรี บรรจงสุทธิพร
คุณนุสรา เจียรจรูญศรี
คุณบงกช พิศาลวรวิทย์
คุณบุญมา มะกล�่าทอง
คุณบุญสม เนื่องพลี
คุณเบญ ศรีเจริญชัย
คุณปฐมพล ทั่งกรณ์
คุณปณต งามภากร
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัณณธร ศิลป์อุดม
คุณปัทมา เขียนภักดี
คุณปัทมา เจียรจรูญศรี
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิติ ตัณฑเกษม
คุณปิติ เลิศวรสิริกุล
คุณปิยกานต์ พงษ์พิสุทธินันท์

คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์
คุณปุณยนุช ศิริกุลวสุ
คุณเปี่ยมสุข ยับมันบริบูรณ์
คุณโปเลียน รัตนไชย
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงศ์พัฒน์ พรไชยศิลป์
คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริพันธ์
คุณพจนีย์ พิรุณธนาไพศาล
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรนภา เชื้อทอง
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นิวัฒน์
คุณพรวิภา ช้างสัมฤทธิ์
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพรศิริ โรจน์เมธา
คุณพัชรินทร์ กิจวรวิเชียร
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจิตร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพัฒนุช จิรวัชรา
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพิชญา ลิขิตยิ่งวรา
คุณพิชญาดา วิกรมคุณาพร
คุณพิทยา พรหมจรรยา
คุณพิบูลย์ วราฤทธิชัย
คุณพิมพ์ภัทรา เมธีสุทธิวงศ์
คุณพิศมัย พูนสวัสดิ์มงคล
คุณพิศุทธ์ บุษรานุวงศ์
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณเพชรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร
คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
คุณภรินทร์ ตันติพุกนนท์
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภาณุพันธุ์ บุลยเลิศ
คุณภาณุวัฒน์ กฤษณาชูวงศ์
คุณภาณุวัฒน์ แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิริกูล
คุณภาวนา ชีรัง
คุณภูดิส ธนเดชวัฒนศรี
คุณภูษณทัศ ผลทับทิมธนา
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณีรัตน์ ปิ่นแก้ว
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมาริสา สายทา
คุณมาลัย วงษ์สะอาด
คุณมิ่งขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณโมนา ศิวรังสรรค์
คุณไมตรี ประสารอธิคม
คุณยุทธพงศ์ เอกปฐมศักดิ์
คุณยุพิน นนทโกวิท
คุณรพีพรรณ ติรยั่งยืน
คุณรสิตา คงแคล้ว
คุณระติกร กองพัฒน์พาณิชย์
คุณรักษ์สกุล เจริญวงศ์
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์
คุณลักษมณ เตชะสิริวิชัย
คุณลัชชิยา จี้เพชร
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรเทพ ศิริรัตน์อัสดร
คุณวรรณา คลศรีชัย

คุณวรรณิภา ภักดีบุตร
คุณวรรษา เลิศวรสิริกุล
คุณวรัทยา โอบนิธิอนันต์
คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
คุณวันชนะ ม่วงยิ้ม
คุณวันทนา รัชตนันทิ
คุณวันวิสาข์ สิริโยธิน
คุณวาสนา ไพศาลอัคนี
คุณวิจิตรา เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิชาญ ศรีโคตร
คุณวิทย์ณุ ชัยสุนทรโยธิน
คุณวิน ลิ้มธโนปจัย
คุณวิภาส จิรภาส
คุณวิรุวรรณ ตาดร่ม
คุณวิโรชา เกิดอ�่า
คุณวิไล ทวีทองค�า
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรายุทธ ศรีหาเพศ
คุณศศิธร มีแหล่งทอง
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศิริยุพา ศรีสุวรรณ
คุณศิริวรรณ วรุณเทพรักษา
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณโศรดา นาคะเสถียร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสกุล นครชัย
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสถาพร จิรฐาชฎายุ
คุณสถิรภัสร์ กังสาภิชาติ
คุณสนอง วิริยะอาภาพงศ์
คุณสมเกียรติ วิวรรธนพันธุ์
คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
คุณสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
คุณสมศักดิ์ ฉันทาวรานุรักษ์
คุณสมิต สุขแจ่มใส
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสราญจิต อุ่นจิตต
คุณสลิลทิพย์ จันทะยานี
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสีนีนาฎ ภราดรภาพ
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวัฒน์
คุณสุขุมาล หงษ์สกุล
คุณสุจิตรา ค�าปลิว
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทิเนื่อง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุธาริน คูณผล
คุณสุพน ป้อมถาวร
คุณสุพัตรา ใจคง
คุณสุพิชชา ใต้คีรี
คุณสุภัคสรณ์ รุ่งศรี
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตั้งวัฒนาพรชัย
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุมาลย์ พานิชภักดิ์
คุณสุรเดช บุณยวัฒน

คุณสุรภี รัศมีมงคล
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรัชนิศ อุดมศักดิ์
คุณสุริยา ใต้คีรี
คุณสุริยา สาตราภัย
คุณสุริยา ไสยเกตุ
คุณสุรีย์รัตน์ จ�าปาทอง
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณแสงจันทร์ หมั่นทองหลาง
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณหทัยกาญจน์ ยอดต่อ
คุณหทัยรัตน์ โกษียาภรณ์
คุณหทัยรัตน์ ไพฑูรย์
คุณอดิศักดิ์ สุดสาว
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลักษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนุชศรา อ่อนชิต
คุณอนุชิต น้อยประเสริฐ
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิชา ปริตรคุปต์
คุณอภิญรญา บุญมูสึก
คุณอภิวันท์ บากบั่น
คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพร ฤทธิ์จันทร์
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอรอนงค์ อินทรประสิทธิ์
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอัครเดช ทองภูสวรรค์
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอัญชนก เชื้อทอง
คุณอัตถสิทธิ์ โซ่เจริญธรรม
คุณอารีรัตน์ วงษ์วิลาส
คุณอ�านวย พัสดร
คุณอิสรีย์ ทัตศักดินนท์
คุณอึน จอง คิม
คุณอุษณา วงศ์ศรีตระการ
คุณเอก กิตติกุลสุธา
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอกวัล ลือพร้อมชัย
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอื้ออารี ออฤดี
Miss Claudine Triolo
Miss Ratsameekhae Thavon
Mr.Matt James
Mr.Paul Tsien Chang
Mr.Pope Win Win
Mr.Rawin Sangsittayakorn
Mr.Saw khin naing
ธนาคารกสิกรไทย
นักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด
(มหาชน) ส�านักงานใหญ่
บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
โฮเทลส์ จ�ากัด
บริษัท รายาเฮอริเทจ จ�ากัด
มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร้านโคราช-ปันกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จ�ากัด

รุ่นพี่เล่าเรื่อง
VDO Clip แนะนำ�อ�ชีพผ่�นประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นจริง
จ�กรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน เพียงคลิกไปที่....
https://www.youtube.com/
watch?v=C-mSFvxep38

https://www.youtube.com/
watch?v=3fLN3tH92XE

https://www.youtube.com/
watch?v=D8RCjj4Fy0M

https://www.youtube.com/
watch?v=To87u1PQI_E

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

อนาคต

ต้องวางแผน

facebook.com/yuvabadhana
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