
ฉบับที่
94

ยุวพัฒน์สาร 
มกราคม - มีนาคม 2561

แรงบันดาลใจ

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

 
นักพัฒนาจากโครงการ
“ฮักบ้านเกิด ความสุขอยู่ที่บ้านเรา”
มะม่วงลอยแก้ว

พ่อค้าก๋วยเตี๋ยว
ทุนเรียนต่อปริญญาตรี

093-124-8479





5	 เพราะแบบนี	้ใครๆ	ก็รัก
6	 คนคิด...เพื่อสังคม		
8	 บ้านฉันบ้านเธอ	 	
10	 จดหมายจากเพื่อน	 			 	
12	 ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา	
16	 มองความสุขกับพี่คิ้วต�า่
18	 เรื่องจากปก	 	
24	 งานเล็กๆ	สร้างรายได้	 	 	
26	 เรียนรู้อาชีพรอบตัว		 			
30	 คนนี้	ใช่เลย
32	 โครงการดีๆ
35	 กิจกรรมร่วมสนุก
36	 ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
38	 ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน     
          

สารบัญ

รายช่ือคณะกรรมการ

นายวิเชียร	พงศธร	 										ประธานกรรมการ
นางสาววิสมัย	เกตุทัต								รองประธานกรรมการ
นางดวงทิพย์	เอี่ยมรุ่งโรจน	์	กรรมการและเหรัญญิก
นางสาววรรณา	คลศรีชัย				กรรมการ
นายสุรเดช	บุณยวัฒน								กรรมการ
นางทิพย์สุดา	สุเมธเสนีย	์				กรรมการ
นางกฤตินี	ณัฏฐวุฒิสิทธิ	์				กรรมการ
นางสาวทิพย์ชยา	พงศธร				กรรมการ
นางสาวโมนา	ศิวรังสรรค	์			กรรมการและเลขานุการ
           
     

โดย
มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่	1	ซอยพรีเมียร์	2	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250	โทร.	093-124-8479,	0-2301-1093	(-4)	โทรสาร	:	0-2301-1439
1	Soi	Premier	2,	Srinakarin	Road,	Nongbon,	Prawet,	Bangkok	10250	Tel.	093-124-8479,	0-2301-1093	(-4)	Fax	:	0-2301-1439
E-mail	:	ybf@ybf.premier.co.th	 							www	.yuvabadhanafoundation.org									Facebook.com/yuvabadhana

3

	 สวัสดีค่ะน้องๆ	ปิดเทอมนี้ตั้งใจท�าอะไรกันบ้างคะ?	นึกภาพย้อนไปเมื่อหลาย 
สิบปีก่อน	 สมัยที่พี่ยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	 ปิดเทอมคือความดีใจอย่างที่สุด 
เลยค่ะ	เราจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าอาบน�้าแต่งตัวรีบไปโรงเรียนเพราะการบ้านยังไม่เสร็จ 
วชิาเรยีนกแ็สนจะยาก	 ไหนจะต่ืนเต้นเวลาคณุครสูุม่เรยีกเลขทีเ่พือ่ให้ลกุขึน้ตอบค�าถาม... 
ฟังดูเหมือนโรงเรียนนี่ไม่มีอะไรน่าสนุกเลยนะคะ	แต่เอาเข้าจริงพอถึงวันที่โรงเรียน 
ปิดเทอมพี่ก็มักจะเหงาๆ	ค่ะ	 เพราะสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารไม่ได้สะดวกสบายแบบนี	้
เมื่อถึงวันเปิดเทอมจึงมีแต่เสียงเจี๊ยวจ๊าวดังขรมไปทั่วโรงเรียน	 เพราะต่างคนต่างคุยว่า
ช่วงปิดเทอมไปท�าอะไรกันมาบ้าง	เพื่อนที่พอจะมีสตางค์ก็จะไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพฯ	
กลับมาก็จะมาเล่าว่ากรุงเทพฯ	 มีห้างสรรพสินค้าอะไรบ้าง	 ที่ไหนเป็นอย่างไร	 ส่วนพี่
และเพื่อนๆ	ส่วนใหญ่ก็ท�าได้แค่นั่งฟังและตื่นเต้นตาม	

	 เวลาผ่านไปเพื่อนต่างแยกย้ายไปเรียนต่อที่สถาบันการศึกษาต่างๆ	 ไม่ค่อย 
มีใครทราบข่าวคราวของใคร	 จนอินเทอร์เน็ตพาเอาช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 เข้ามา 
จึงได้เริ่มพูดคุยกับเพื่อนๆ	 อีกครั้ง	 เพื่อนหลายคนประสบความส�าเร็จในชีวิตและได้ 
ท�างานตามความฝันของตัวเอง	 เมื่อพี่ได้มีโอกาสไปเจอก็ถามไถ่ถึงที่มาที่ไปของการ 
เข้าท�างานในองค์กรนั้นๆ	 ค�าตอบที่มักจะได้ยินเสมอ	 คือ	 เพื่อนมีความฝันและมีแรง 
บันดาลใจค่ะ	 ท�าให้เชื่อขึ้นมาทันทีว่าแรงบันดาลมีอิทธิพลอย่างมากต่อความส�าเร็จ 
ในอาชีพของคนๆ	 หนึ่งจริงๆ	 หลายคนมีคนดังเป็นแรงบันดาลใจ	 หลายคนคือคน
ใกล้ตัว	 ครู	 พ่อ	 แม่	 ญาติมิตร	 แต่ที่น่าสนใจคือ	 อะไรท�าให้แรงบันดาลใจของเขา 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไป	 แม้ว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ตาม	 แล้วพี่ก็ 
พบว่าจริงๆ	 แล้วแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ	 แต่ถ้าถึงจุดที่ไม่เปลี่ยนแล้ว	 นั่น 
หมายถึงเขาหลงใหลในสิ่งนั้นจริงๆ	 มันจึงท�าให้เขาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อจะได้เข้าใจ 
มันอย่างถ่องแท้	และเมื่อเข้าใจแล้วเขาจะรู้ว่าสิ่งนั้นเหมาะกับเขาหรือไม่ถ้าเหมาะ... 
เขาจะวางแผนว่าต้องเดินไปในทิศทางใด	

	 พี่เคยถามเพื่อนว่าวันนี้รู้สึกอย่างไร	 ค�าตอบเสียงดังฟังชัดคือ	 ภูมิใจมากและ
สนุกมาก		เพราะทุกวันนี้เขาเหล่านั้นนั่งท�างานด้วยความสุข	และความสุขนั้นน�าพาเอา 
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเพราะเขาจะพัฒนาส่ิงที่ท�าอยู่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	 และวันนี ้
เพื่อนของพี่บางคนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไปแล้ว...น้องๆ	 ล่ะคะ	
เจอแรงบันดาลใจรึยัง	หาให้เจอนะคะ	เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของความสุขทั้งชีวิตค่ะ			

พี่ๆ	มูลนิธิยุวพัฒน	์
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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วาดภาพโดย Jezebeth

การเรียนรู้เกิดจาก 
การเก็บเล็กผสมน้อย

ทบทวน ทาํความเข้าใจสม่าํเสมอ 
ไม่ใช่แค่การมาเร่งทําตอนใกล้จะสอบ

แสดงว่าขนุน
ต้องทาํทุกวัน
ให้ดีที่สุด
ใช่ไหมครับ

ใช่แล้วค่ะ...
ถ้าเราสม่ําเสมอ
ในการเรียนแล้ว

ผลที่ออกมาก็น่าจะเป็น
ที่พอใจของเราเองด้วยนะจ๊ะ

ใจเย็นๆ นะจ๊ะ ลองทบทวนดูไหม
ว่าอะไรที่เรายังทําได้ไม่ดีพอ ขนุนพยายาม

แล้วครับ
แต่ไม่มั่นใจ

เพราะบางวิชายากมาก

อ้าว...ทําไมมานั่งหน้าเศร้า
ตรงนี้จ๊ะขนุน

ขนุนท้อจังเลยครับ
ใกล้สอบแล้ว
อ่านหนังสือ
ไม่ทันเลย



คนคิด...เพื่อสังคม

นักพัฒนาเพื่อสร้างเด็กที่มีคุณภาพสู่สังคม
โครงการ “ฮักบ้านเกิด ความสุขอยู่ที่บ้านเรา”
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 จะดีมากแค่ไหน	ถ้ามีใครสักคนลงมือท�าอะไรบางอย่างเพื่อให้เด็กๆ	ได้รู้สึกถึงการมีคุณค่า 
ในตัวเอง	 ด้วยการคิดและลงมือท�าส่ิงท่ีเด็กๆ	 คิดว่าเขามีความสามารถและมีก�าลังพอจะท�าได้	 เพ่ือช่วยให้ 
ชุมชนของเขาน่าอยู่มากย่ิงข้ึน	วันน้ีเราจะมาท�าความรู้จักกับ	“พ่ีต้ัม ธนภัทร แสงหิรัญ”	พ่ีชายท่ีแสนดี
ของเด็กๆ	หลายคนในโครงการ	“ฮักบ้านเกิด ความสุขอยู่ท่ีบ้านเรา”
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เพราะเด็กเต็มไปด้วยความฝันและเขาคือพลัง
ในการเปลี่ยนแปลงสังคม เป้าหมายหลัก
ในการท�างานจึงเป็นการพัฒนาเด็ก
	 โครงการฮักบ้านเกิด	 ความสุขอยู่ที ่
บ้านเรา	 ริเริ่มขึ้นในปี	 2556	 ตอนนั้นพี่ลาออก
จากงานกลับไปใช้ชีวิตอยู ่ที่บ้าน	 จ.สกลนคร 
และเพราะพี่ชอบท�างานด้านพัฒนาชุมชนจึง 
คิดอยากจะท�าโครงการข้ึนมาสักหนึ่งโครงการ	
ซึง่พ่ีอยากชวนคนอืน่ๆ	 ทีย้่ายกลบัมาอยูท่ี่บ้านมา 
ร่วมท�าด้วยกันและอยากให้โครงการนั้นมีเด็กๆ	
ในชุมชนเป็นคนขับเคลื่อน	 เพราะพี่เชื่อว่าเด็กๆ	
คือกลุ ่มคนที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชุมชน
หรือสังคมให้ดีขึ้นได้	 เด็กๆ	 มีความฝันเพียงแต ่
เขาต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้ท�าตาม 
ความฝัน	 พี่จึงออกแบบโครงการ	 ฮักบ้านเกิด	
ความสุขอยู่ที่บ้านเรา	ขึ้นมา

ถ้าเด็กๆ ได้มองเหน็ปัญหาแล้วหาวธีิแก้ไขและ 
ลงมือท�า จะก่อให้เกิดการเรียนรู ้ที่มีค่ามาก
ส�าหรับเขา  
	 เด็กๆ	 ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการจะ 
เขียนโครงการส่งเข้ามาว่าเขาอยากท�าอะไรเพื่อ
ให้ชุมชนของเขาดีขึ้น	 กลุ่มที่มีแนวคิดน่าสนใจก็
จะได้เข้ามาร่วมพูดคุยเสนอแนวความคิดและจะ
ได้ด�าเนินโครงการตามที่ตัวเองเขียนไว	้โครงการ
ไม่จ�าเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือไกลตัวแต่เป็นเร่ือง
ง่ายๆ	 ที่เขาคิดว่าเขาสามารถท�าได้	 และพี่จะไม่ 
แนะน�าว่าเขาต้องท�าแบบนั้นแบบน้ีมันจะได้
ประสบความส�าเร็จ	 แต่พี่จะให้เขาลงมือท�าตาม
ที่เขาวางแผน	ท�าแล้วเป็นอย่างไร	ดีไม่ดี	 เป็นไป
ตามที่เราคิดหรือไม่	 เราค่อยมาคุยกัน	 ซึ่งสิ่งที่ 
เหน็ได้ชดัเจนมาก	คอื	เดก็สามารถปรับเปลีย่นวธีิ
การแก้ปัญหาได้	 หากเขาลงมือท�าแล้วเห็นว่าวิธี
ของเขายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด		สิ่งนี้คือการฝึกให ้
เด็กๆ	 เกิดกระบวนการคิด	 พี่เชื่อว่าเด็กเกิดการ
เรียนรู ้และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต  ่
อาจจะต้องใช้เวลา	 สิ่งส�าคัญคือต้องเปิดโอกาส
ให้เด็กมีประสบการณ์จากการได้ลงมือท�า

กลุม่ “ยวุชนข้าวเหนยีวป้ันน้อย”...จดุเริม่ต้นจาก 
การเดินเก็บขยะสู่การฝังกลบบ่อขยะในชุมชน 
	 กลุ่มสมาชิกเด็ก	 5	 คน	 ซึ่งมีแนวคิด
อยากจะก�าจัดขยะรอบหมู่บ้าน	โดยก�าหนดแผน
ว่าภายในระยะเวลา	6	 เดือนจะท�าอะไรบ้างเพื่อ
ให้ขยะในหมู่บ้านหมดไป	 เริ่มต้นจากการเดิน 
เก็บขยะ	การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ	เก็บขยะแลกแต้ม
สะสมรางวัล	 ซึ่งไม่ว่าจะท�าด้วยวิธีการใด	 ขยะก็ 
ไม่หมดไปจากหมู่บ้านสักท	ี เด็กๆ	 กลุ่มนี้จึงมา
ช่วยกันหาสาเหตุที่แท้จริงของขยะที่มีอยู่เกลื่อน
กลาดและพบว่าบ่อขยะในชุมชนของเขาน่ันเอง
ที่เป็นสาเหตุของปัญหา	 น�าไปสู่การคิดวางแผน
ใหม่	 ท�าอย่างไรไม่ให้มบ่ีอขยะนีใ้นชมุชน	 เดก็ๆ	 ใช้ 
วธิเีข้าไปพดูคุยปัญหากับผูใ้หญ่บ้าน	 ขยายผลไปสู่ 
การมส่ีวนร่วมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	 และ 
ท้ายท่ีสดุตวัเดก็ๆ	 เองทีเ่ป็นคนขบัรถไถไปไถกลบ 
บ่อขยะ	 เปลีย่นบ่อขยะเน่าเหมน็ให้เป็นพืน้ทีป่ลกู 

ต้นไม้...เห็นไหมครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากปัญหา
ง่ายๆ	ใกล้ตัว	แต่ผลจากการลงมือแก้ปัญหา
นอกจากจะท�าให้ปัญหาหมดไปแล้ว	ยังท�าให้คน 
อื่นๆ	 ในชุมชนเห็นว่าเด็กๆ	 ก็สามารถเป็นผู้ดูแล 
ชมุชนได้	 ประสบการณ์นีจ้ะช่วยให้เดก็ๆ	 เชือ่ม่ัน 
ว่าเขาเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ได	้และเมื่อเขา 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะสามารถเลือกได้ว่าสิ่งใด 
ที่เหมาะกับชุมชนของเขาเพื่อให้ทุกคนในชมุชน 
มีความสุขและอยู่กับการเปล่ียนแปลงที่เหมาะ 
กับชุมชนของตัวเอง	
 
ความส�าเรจ็ในการท�างาน คอื เด็กๆ เข้าใจและ 
เห็นคุณค่าในตัวเอง  
	 เพราะเขาคือเด็ก	เราจึงคาดหวังว่าเขา
จะท�าอะไรๆ	 ได้ดีและส�าเร็จในทันทีอย่างใจเรา 
คงไม่ได้	 การท�างานกับเด็กคือการหวังผลใน
ระยะยาว	 เพราะพวกเขาคืออนาคตของพวกเรา
ในวันข้างหน้า	 เราจึงจ�าเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้
เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านบวกในการ
ท�าเพื่อส่วนรวม	 วันนี้เขาอาจจะท�าได้เท่านี้แต่
ประสบการณ์ที่เขาได้ท�าอยู่เสมอจะพาเขาไปสู่
ความมั่นใจในการท�าเรื่องที่ส�าคัญมากขึ้นในวันที ่
เขาเป็นผู้ใหญ	่ การสร้างประสบการณ์ให้เด็ก 
ได้เป็นผูค้ดิ วางแผน และลงมอืท�าจะช่วยให้เดก็ 
เข้าใจตวัเองมากขึน้ เหน็คณุค่าในตวัเอง	 และไม ่
นิ่งดูดายกับปัญหาที่เขามองเห็น	 รู้จักรับผิดชอบ
ต่อสังคม	กล้าที่จะแสดงออก	และเป็นผู้พัฒนา
ชุมชนของตัวเองแม้ว่าจะยังเป็นเด็กครับ		



บ้านฉันบ้านเธอ
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	 เดก็ๆ	ควรมรีะเบยีบวนิยั	เคารพกฎระเบยีบ	
มีความซื่อสัตย์สุจริต	และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น	
เพื่อฝึกฝนตนเองให้เติบโตเป็นผู ้ใหญ่ที่มีคุณภาพ	
สามารถดูแลตนเอง	คนรอบข้าง	และพัฒนาประเทศ																									
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

เรียงหน้ากระดาน  ตามล�าดับไหล่
ปฏิญาณ จะภักดี  ใจแน่แน่ว

เพราะลูกเสือ ค�าปฏิญาณ มีสามข้อ
จะปฏิบัติ ตามกฎ อย่างเคร่งครัด

หัวหน้าหมู่  ไล่ไป  ถึงปลายแถว

ไม่แตกแถว เคารพกฎ และเกื้อกูล

จะจงรัก ภักดีต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

และจะรัก ช่วยเหลือ เพื่อส่วนรวม
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	 ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง	หากเราสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิด 
ประโยชน์	 เพื่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ	ไม่ว่าจะ 
อายุเท่าไหร่	 การเรียนรู ้ย ่อมเกิดข้ึนได้เสมอและ 
ไม่มีวันสิ้นสุด

ที่มาของภาพ	:	
https://pxhere.com/th/photo/1026173

“การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” 

ยายยาย...ดูสิดูสิ นี่โน้ตบุ๊ก
หรือถามสูตร หมากอร่อย ต�าอย่างไร 

ส่วนตัวหนู หนูชอบถาม เรื่องความรู้
เป็นคุณครู ที่อยู่ นอกห้องเรียน 

ยายถามปุ๊บ เขาตอบได้ คลายสงสัย

พิมพ์ถามไป เขาตอบมา พริบตาเดียว

เป็นกูรู รู้ทุกอย่าง ทั้งอ่านเขียน

สอนคิดเขียน สนุกง่าย ได้วิชา



จดหมายจากน้องณัฐธิชา นารัตตะคุ จ.สุราษฎร์ธานี

พี่ดีใจด้วยที่น้องทราบว่าตัวเองชอบเรียนวิชาอะไร	 ลองหาเวลานั่งทบทวนเพิ่ม
เติมนะคะว่าถ้าเราชอบภาษาอังกฤษแล้วอนาคตเราอยากท�างานอะไร	 และเรา 
ควรจะฝึกฝน	 พัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อให้เรามีทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้น 
พี่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องในวันข้างหน้าได้ค่ะ...เอาใจช่วยนะคะ	 ขอให้
น้องมีอนาคตที่ดีอย่างที่ตั้งใจจ้า

จดหมายจากเพื่อน

	 สวสัดค่ีะน้องๆ	 พบกนัในยวุพฒัน์สารฉบบัแรกของ 
ปี	 2561	นะคะ	 เวลาผ่านไปเร็วมาก	 เผลอแป๊บเดียวน้องๆ 
ก็ก�าลังจะเลื่อนชั้นเรียนกันแล้ว	 การเรียนในระดับชั้นที่ 
สงูขึน้แน่นอนว่าวิชาเรยีนจะต้องยากข้ึนค่ะ	 แต่อย่างไรกต็าม 
พี่ๆ	ที่มูลนิธิฯ	ทุกคนเอาใจช่วยน้องๆ	เสมอนะคะ	ไม่มีอะไร
เอาชนะความพยายามได้	 อย่างที่เคยมีคนกล่าวไว้ว่า	 “คน
เก่งไม่ต้องกลัว	 ให้กลัวคนขยัน”...เหมือนจดหมายที่น้องๆ	
เขียนมาเลยค่ะ	 มีแต่คนขยันทั้งนั้นเลย	 อ่านแล้วก็ดีใจ 
มีความสุข	:D
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จดหมายจากน้องวมิลพร คมัภร์ีพาณชิย์ จ.ตาก

พี่ขอช่ืนชมในความกตัญญูของน้องนะคะ	 พ่อแม่จะต้อง 
สุขใจมากแน่ๆที่ลูกของท่านเป็นเด็กดีและน่ารักแบบนี้รู้จัก 
ช่วยแบ่งเบางานของครอบครัว	ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
เป็นคุณสมบัติอีกข้อของคนดีค่ะ	 ขอให้น้องรักษาความดี 
และท�าความดีแบบนี้ตลอดไป	 พี่เชื่อว่าวันข้างหน้าน้องจะ 
ต้องสามารถดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้มีความสุข 
ได้อย่างแน่นอนค่ะ
   



จดหมายจากน้องสวรส พุกเปลี่ยน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปรบมือดังๆ	ให้เลยค่ะน้องสวรส	...	นี่ไงคะผลจากความพยายาม	
หายเหนื่อยเลยใช่ไหมคะ	เวลาต้องตั้งใจเรียน	ตั้งใจอ่านหนังสือ
ทบทวนบทเรียนหรือเตรียมตัวก่อนสอบ	ช่างเป็นอะไรที่ยากเย็น
แสนเข็ญจริงๆ	แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและพยายามสักอย่าง	ความ 
ส�าเร็จไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมจริงไหมคะ...จ�าความรู ้สึกยินด ี
นี้ไว้นะคะ	เก็บไว้เป็นแรงผลักดัน	เป็นก�าลังใจให้ตัวเองในวันที ่
เราต้องเจอกับอุปสรรค	ขอเพียงเราพยายามท�าให้เต็มที่	สิ่งดีๆ 
ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน...เก่งมากค่ะน้องสวรส	

จดหมายจากน้องพรรษชล สมบูรณ์ กรุงเทพฯ

ส่งก�าลังใจไปให้นะคะน้องพรรษชล	หลังเลิกเรียนจนถึง	 2	ทุ ่มต้องไป
ท�างานหารายได้พิเศษอีก	แบบนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเอง	ระวังอย่าหักโหม 
จนไม่มีเวลาพักผ่อน	 คุณแม่ต้องภูมิใจในตัวน้องมากเลยค่ะ	 ที่ลูกสาว 
คนเก่งพยายามช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว	 และคุณแม่จะต้อง 
มคีวามสขุขึน้ไปอกี	ถ้าเหน็น้องพรรษชลมคีวามสขุกบัการเรยีน	สามารถแบ่ง 
เวลามาท�าการบ้าน	อ่านหนังสือ	และทบทวนบทเรียนอย่างสม�า่เสมอ	พี่ๆ	ที ่
มูลนิธิฯ	 เป็นก�าลังใจให้ค ่ะและขอชื่นชมในความเป็นเด็กดีและขยัน 
ขันแข็งของน้องนะคะ	
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นักเรียนทุนยุวพัฒน์Facebook	
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์



ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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“พ่อค้าก๋วยเตี๋ยว” 
ความลงตัว

ของอาหารและศิลปะ
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 บัณฑิตหนุ่มคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	 สาขาศิลปะไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 	ผู ้มีความฝันอยากเป็นอาจารย์ในร้ัวมหาวิทยาลัย	แม้ว่า
วันนี้ความฝันจะหันเหจากสิ่งที่ต้องการไปบ้าง	 แต่	 “พี่ปอนด์ จักรพงศ์ ทบภักดิ์” 
ยังคงผสมผสานสิ่งที่ได้ร�่าเรียนมากับอาชีพปัจจุบันที่อาจไม่ใช่อาชีพที่เคยใฝ่ฝัน 
แต่ทุกวันคือความท้าทายและการวางแผนเพื่อพัฒนา	 “ร้านก๋วยเตี๋ยวฟาร์มโคนม  
บ้านหัวฝาย” จังหวัดเลย	ให้เติบโตอย่างงดงาม	
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บ้านคือที่พักใจ
	 พี่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	 สาขา
ศิลปะไทย	 ความตั้งใจแรกตอนที่เรียนคืออยากจะเรียนต่อปริญญาโท	 เพื่อสอบเป็นอาจารย์สอน
ศิลปะในมหาวิทยาลัย	 เพราะเราชอบทางด้านศิลปะไทยมาก	 แต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างท�าให้พี ่
ไม่ผ่านการสอบเรียนต่อปริญญาโท	 ตอนนั้นเหมือนคนอกหักเลยครับ	 ช�้าใจมาก	 ผิดหวังกับชีวิต
อย่างที่สุด	 ท�าอย่างไรล่ะทีนี้...โทรศัพท์กลับไปหาแม่ที่บ้านเมืองเลยครับ	 เล่าความช�า้ใจให้แม่ฟัง 
แม่พูดค�าเดียวว่า	 “กลับมาอยู่บ้านเราสิ”	 ได้ยินแค่นั้นก็ไม่คิดอะไรมากครับ	 กลับก็กลับ	 กลับไป 
ตั้งหลักก่อน	รักษาแผลใจที่บ้านเราก่อน	แล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอาอย่างไรต่อไป	

	 หลงัจากตัดสนิใจกลบัมาอยูบ้่าน	 เนือ่งจากแม่เคยเปิดร้านขายก๋วยเตีย๋วแต่ต้องหยดุไปเพราะ 
ท่านท�าไม่ไหว	 ท่านเห็นว่ามันก็เป็นอาชีพสร้างรายได	้ ท่านก็ชวนว่าลองกลับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว 
อีกครั้งไหม	ก็ตกลง	ลองท�าดูก็ไม่เสียหาย	เพราะเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้	จริงๆ	แล้วพี่ชอบท�าอาหาร	
เพียงแต่ภาพความฝันของพี่ไม่มีภาพคนท�าอาหารอยู่เลยจึงไม่ได้นึกถึงอาชีพนี้	ประจวบเหมาะกับม ี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง														มาทาบทามให้ลองเข้าไปสอนศิลปะที่โรงเรียน	ก็ลองเข้าไปสอนช่วง 
บ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นหลังจากไปสอนได้สักพักจึงพบค�าตอบว่ามันไม่ใช่ตัวเรา	 เราไม่เหมาะกับ
งานนี้เลย	 เพราะพี่ไม่ชอบสอนเพื่อติวให้เด็กๆ	 ไปแข่งขัน	 หรือประกวดศิลปะ	 จึงขอหยุดบทบาท
การเป็นครู	 การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองท�าทุกๆ	 งานที่เข้ามาจะช่วยท�าให้เรารู้ว่าเราชอบหรือ 
ไม่ชอบงานลักษณะแบบไหน	ผ่านไป	3	ปีที่ขายก๋วยเตี๋ยวคงพอพิสูจน์ได้แล้วครับ	ว่าอาชีพนี้ใช่...ท�า
แล้วมีความสุข	

ก๋วยเตี๋ยวกับศิลปะ...คือสิ่งเดียวกัน
	 ถ้าถามว่าพี่ท�าได้อย่างไร	 จากคนเรียนศิลปะที่ใครๆ	 ใช้ค�าว่า	 “ติสท์”	 มาเป็นค�าอธิบาย
ว่าดูเหมือนจะเป็นคนง่ายๆ	 สบายๆ	 ไม่มีแบบแผนมาก	 มาเป็นคนท�าก๋วยเตี๋ยว	 ซึ่งต้องท�าบัญชี	 
ดูต้นทุน	 บริหารจัดการร้านเองทั้งหมด	 ดูเหมือนคนละเรื่องกันเลย...พี่บอกเลยครับว่ามันคือ 
เรื่องเดียวกัน	 เพียงแค่ว่าเราจะหยิบเอาทักษะ	ความรู้	 ในด้านใดมาใช้งานร่วมกัน	อย่างแรกคือการ
บริหารจัดการร้าน	 ถ้าเราจะท�างานอะไรสักอย่างโดยเฉพาะงานที่เป็นกิจการของตัวเองเราควรจะ 
รู้รายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ	 ซึ่งการสร้างชิ้นงานศิลปะก็เช่นเดียวกันครับ	 หลักของศิลปะ 
คือการเริ่มและจบงานนั้นด้วยตัวเอง	 นั่นหมายความว่าเราต้องวางแผนว่าต้องท�าอะไรก่อนหลัง 
เราต้องสเก็ตซ์	 หาวัตถุดิบ	 ขึ้นรูป	 กว่าจะเป็นหนึ่งรูปต้องมีการวางแผน	 การจัดระบบ	 ต้องบริหาร
จัดการเวลา	วัสดุอุปกรณ	์สิ่งที่เราต้องใช้	 และขั้นตอนในการท�างานว่าจะท�าอย่างไร	 เพื่อให้ชิ้นงาน
นั้นเสร็จสมบูรณ์	 เหมือนกันกับการท�าร้านก๋วยเตี๋ยวครับ	 ถ้าเราไม่รู้ทุกขั้นตอนเราจะวางแผนการ
ท�างานในแต่ละวันไม่ได้เลย

	 การจัดวางวัตถุดิบต่างๆ	 ในชามก๋วยเตี๋ยว	 สิ่งที่จะท�าให้ลูกค้าประทับใจไม่ได้มีแค่การ
บริการหรือรสชาติที่ถูกปากเท่านั้นนะครับ	 หน้าตาของอาหารคือภาพลักษณ์แรกที่ลูกค้าจะได ้
สัมผัส	 การจัดวางวัตถุดิบให้น่ารับประทานมันท�าให้คนประกอบอาหารมีความสุขมากเวลาที่เสิร์ฟ
อาหารลงบนโต๊ะแล้วลูกค้าร้อง	“ว้าว”	ให้เราได้ยิน...

	 การสร้างบรรยากาศภายในร้านคืออีกหนึ่งองค์ประกอบที่พ่ีได้น�าความรู้ทางด้านศิลปะ
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มาใช	้ ร้านพี่เป็นร้านเล็กๆ	 ในชุมชน	 ไม่ได้ตั้งอยู่ในท�าเลที่คนพลุกพล่าน	 เพราะฉะนั้นลูกค้าทุกคนที่มา 
ทานแสดงว่าต้องตั้งใจมาจริงๆ	 ในเมื่อเขาตั้งใจมาเขาก็จะต้องมีความสุขกับการได้มาที่น่ี	 ร้านต้อง 
สะอาด	สบาย	มจีดุสนใจให้เขาได้เดนิชมระหว่างรออาหาร	พีจ่งึใช้ภาพถ่ายทีพ่ีถ่่ายเกบ็ไว้มาแขวนตกแต่ง 
ร้านร่วมกับชิ้นงานประดิษฐ์อื่นๆ	 	 ลูกค้ามีรอยยิ้ม	 มีความสุขเวลาเดินไปรอบๆ	 ร้าน	 และเขาก็จะรู้ว่า
พ่อค้าร้านนี้ชอบถ่ายรูป	ถ้ามีงานหรือกิจกรรมอะไร	มาว่าจ้างถ่ายรูปกันได้	 ศิลปินและคนท�าอาหารต้อง
ช่างสังเกต	ลูกค้าชอบทานอะไร	ลูกค้าจะเยอะเวลาไหน	วันไหน	ลูกค้าคนนี้มักจะสั่งอะไร	ยิ่งลูกค้าเยอะ
จะยิ่งสนุก	เพราะเราต้องคิดว่าเราจะบริหารจัดการสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไร	เหล่านี้พี่ถือว่าเป็นความ
ท้าทายนะครับ	มันท�าให้เราคิดพัฒนางานของเราทุกวัน

กลับไปอยู่บ้าน สบายแต่ไม่ง่าย
	 แน่นอนครับการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด	 การสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้ในบ้านเกิดของเรา 
เป็นความสุขที่สุดแล้ว	 ส�าหรับพี่มันคือการได้กลับไปดูแลพ่อแม่ในวันที่ท่านยังแข็งแรงดีอยู่	 การกลับไป 
อยู่เป็นเพื่อนคู่คิด	 เป็นก�าลัง	 เป็นความอุ่นใจให้พ่อแม่รู้สึกว่าเขามีเราซึ่งยังมีก�าลังที่จะท�าอะไรได้อีก
มากมาย	แต่การกลับมาท�าอาชีพส่วนตัวที่บ้านความยากและท้าทายอยู่ตรงที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่า 
เราสร้างอาชีพของตัวเองได้	 เราสร้างรายได้เพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวได	้ พี่คิดว่ายังมีสังคมที่อาจจะ 
คาดหวังว่าคนจบปริญญาต้องท�างานออฟฟิศเงินเดือนเยอะๆ	 ต้องอยู่ในเมือง	 คนจบปริญญากลับมา 
ขายก๋วยเตี๋ยวท่ีบ้านมันดูเสียเวลา	 ดูเหมือนไม่มีทางไป	 ซึ่งก็ไม่ผิดที่เขาจะคิดกันไปนะครับ	 แต่ 
พี่กลับมองว่าสิ่งส�าคัญมากกว่าเงินเดือนสูงๆ	คือ	“ครอบครัว”	ตอนที่กลับมาอยู่บ้านใหม่ๆ	คนละแวกบ้าน 
มคี�าถามว่าจะมาขายก๋วยเตีย๋วท�าไม	ท�าไมไม่เรยีนต่อ	แรกๆ	กไ็ม่รูว่้าจะตอบอย่างไร	จนเข้าปีที	่2	เราพอจะ 
มหีลกัฐานพสิจูน์ให้เห็นได้ว่าเรากลบัมาขายก๋วยเตีย๋วท�าไม	 คอืลกูค้าเริม่เยอะขึน้	 ร้านสวยงามขึน้	 มรีะบบ 
การจัดการมากขึ้น	ซึ่งมันเป็นค�าตอบให้เขาว่าสิ่งที่พี่ท�ามาทั้งหมดไม่ได้ท�าเล่นๆ	เราคิดท�าให้เป็นอาชีพ	

	 พี่เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้ลูกหลานท�างานไกลบ้าน	 แต่ข้อจ�ากัดของแต่ละคนย่อมไม่
เหมือนกัน	บางคนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าบ้านของตัวเองมีอะไรมากมายให้ท�า	บางคนอาจจะเรียนจบมา 
ในสาขาทีบ้่านตวัเองไม่มสีถานประกอบการหรือต�าแหน่งนัน้ให้ท�าจรงิๆ	 แต่ถ้าเป็นไปได้กอ็ยากให้กลบัไป 
ท�างานที่บ้านเกิดครับ	มองให้เห็นว่าที่นั่นมีอะไรและเราจะต่อยอดหรือพัฒนามันได้อย่างไรบ้าง	วางแผน 
ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ	ศึกษาสภาพแวดล้อม	สังคมของบ้านเราให้มากๆ	เพื่อหาโอกาสในการท�างาน	ถ้าเราพิสูจน์ 
ความตัง้ใจจริงของตวัเองได้	 การกลบัไปอยูท่ี่บ้านคอืความสขุทีสุ่ดและเป็นความสขุทีเ่กดิขึน้อยู่ทกุวนัครบั 
 
ความสุขไม่ได้มาจากความส�าเร็จแต่มาจากการท�างานที่มีการพัฒนา  
	 ทุกๆ	 ความส�าเร็จเกิดขึ้นได้จากการที่ตัวเราลงมือท�าครับ	 อย่าท�าตัวเองให้เป็นน�้าเต็มแก้ว	 
เราต้องพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 รู้จักปรับเปลี่ยน	 พัฒนา	 เพื่อให้สิ่งที่เราท�าอยู่ดีข้ึนทุกๆ	 วัน	 
ความส�าเร็จของพี่ไม่ใช่การกลับมาเปิดร้านอีกครั้งหรือมีลูกค้าเยอะขึ้น	 แต่มันเป็นความสุขระหว่างทางที่
เราได้คิดท�า	 ได้ต่อยอด	 ได้พัฒนาให้ร้านเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆ	พี่อยากให้น้องๆ	 ตั้งใจกับ 
ทุกอย่างที่น้องก�าลังท�าอยู่	เปิดใจรับโอกาสดีๆ	ที่เข้ามาและท�าให้สุดความสามารถ	ขอให้ดูแลรักษาตัวเอง 
ให้ดี	 มีสติกับการใช้ชีวิต	 อย่าหลงไปกับชื่อเสียงเงินทองที่อาจจะได้มาง่ายๆ	 ขอให้น้องๆ	 ใช้ความ 
พยายาม	 ความตั้งใจ	 และมองหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอ	 ถ้าเป็นไปได้	 เรียนจบแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัว 
กันนะครับ			

ภาพประกอบโดย	พี่อดิศักดิ์	อ้อนอุบล



มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum: 

การมีความฝันมันไม่ผิด
แต่การมีความฝัน

แต่ไม่ตั้งใจท�ามันให้เป็นจริง
นั่นต่างหากเป็นเรื่องที่ผิด

ถึงมันจะสูง
ถึงมันจะไกล
แต่ถ้าหากตั้งใจ

มันก็คงไม่ยากเกินก�าลัง

สู้หน่อยนะ
ฝันไปแล้ว

ก็ต้องไปให้สุด

:)
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เรื่องจากปก
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หากต้นปีหมายถึงโอกาสท่ีดใีนการเริม่ต้นท�าสิง่ใหม่ๆ 	 แรงบนัดาลใจ 
กค็งมคีวามส�าคญัในการผลกัดันให้น้องๆ	 ลงมอืท�าในสิง่ทีต่ัง้ใจ 
ฉบับนี้เราจะมาเติมแรงบันดาลใจจากความส�าเร็จของรุ่นพี ่
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ค่ะ	 รุ่นพี่ของน้องๆ	บอกว่า	แรง 
บนัดาลใจเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากต่อความส�าเร็จและเรา
ต่างมีโอกาสประสบความส�าเร็จด้วยกันทุกคน  

สวัสดีค่ะน้องๆ	 นักเรียนทุนยุวพัฒน์	 พี่ชื่อ	 “นิรมล กงจีน (อาย)”นะคะ 
ตอนนี้ก�าลังเรียนอยู่ชั้นปีที	่ 1	 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร	 คณะสหเวชศาสตร ์
สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกค่ะ	

   สาขานี้เขาเรียนอะไรกันนะ...

การเรยีนของสาขานีค้ล้ายกับการเรยีนเทคนคิการแพทย์ค่ะ	 แต่จะเน้นไปที ่
การดูแลรักษาด้านหัวใจและทรวงอก	 คนที่เรียนจบสาขานี้เราจะเรียกว่า	
“นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก”	ซึ่งการปฏิบัติงานจะท�างานร่วมกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ	 ลักษณะงานของผู้ประกอบวิชาชีพนี้จะมี	 4	
สายงานค่ะ		

แผนกโรคหัวใจแบบไม่รุกราน	 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
จะท�าหน้าที่ทดสอบการท�างานของหัวใจ	 เพื่อประเมินเบื้องต้น 
ว่าหัวใจของผู้ที่มารับการตรวจมีความผิดปกติหรือไม	่อย่างไร			

แผนกสวนสีหัวใจ	 	 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจะท�าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือแพทย์ในขณะท�าการฉีดสารสีเข้าไปในหลอด
เลือด	เช่น	จัดเตรียมเครื่องมือให้แพทย	์ดูแลความปลอดภัยในการ 
ใช้เครื่องมือ	 ตรวจวัดสัญญาณชีพคนไข้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม	่
เป็นต้น				

แผนกผ่าตัด		นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจะท�าหน้าที่ดูแล 
เครื่องหัวใจและปอดเทียมตลอดระยะเวลาในการผ่าตัดหัวใจ	เพื่อ
ไม่ให้คนไข้ได้รับอันตราย

แผนกบ�าบัดทางเดินหายใจ	 	 ท�าหน้าที่ดูแลเคร่ืองช่วยหายใจ 
ให้ท�างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพในขณะทีค่นไข้ก�าลงัเข้ารบัการรกัษา 
  

  เพราะรู้ตัวว่าชอบอะไร จึงรู้ว่าต้องเรียนอะไร...

จริงๆ	 ตอนแรกพี่อยากเรียนหมอค่ะ	 แต่ก็ต้องมีแผนส�ารองเผื่อไว้ในกรณ ี
ที่หากเราสอบไม่ติด	 จากการที่คุณปู่	 คุณย่า	 ของพี่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 
ท�าให้พี่มีความสนใจในด้านหัวใจและทรวงอก	 ตอนนัน้คดิเลยว่าถ้าเราเป็น 
หมอโรคหวัใจเราจะต้องรักษาคณุปู	่ คณุย่าได้แน่นอน	ตัง้ใจเลยว่าเราจะต้อง 
เรยีนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จะได้ดูแลคนในครอบครัว	 จากความ 
ตั้งใจนี้จึงพาให้พี่อยากรู้ว่าคนที่เขาท�างานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเขาท�า 
อะไรกันบ้างจึงเริ่มต้นด้วยการดูซีร่ีส์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จนม ี
โอกาสได้ดเูรือ่ง	Team	Medical	Dragon	ซึง่เป็นซรีีส์่เกีย่วกบัทมีผ่าตดัหัวใจ 

พี่อาย

  แรงบันดาล
ใจ
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เมื่อเรารักตัวเอง	เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดให้ตัวเองนะคะ	...ท�าให้พี่ได้รู้จักอาชีพนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	ตอนนั้นตื่นเต้นมาก 
กับอาชีพนี้จึงหาข้อมูลอย่างจริงจังและพบว่ายิ่งหาข้อมูลยิ่งใช่		ยิ่งชอบ 
ยิ่งสนใจ	ยิ่งอยากเรียนค่ะ		

    ถ้าเราเจอสิ่งที่เราสนใจ เราจะไม่ละทิ้งมัน...

การให้เวลาท�าความรู้จักกับตัวเองอันนี้ส�าคัญมาก	 พี่โชคดีที่รู ้ตัวว่าเรา 
ชอบอะไร	 เราถนัดอะไร	 เลยท�าให้รู ้ว่าอนาคตเราอยากท�างานอะไร	 
พี่ไม่ชอบเลยเวลาเห็นคนเจ็บป่วยแต่เราช่วยเขาไม่ได้				ไม่ชอบท�างานเดิมๆ 
ชอบท�างานที่ต้องวิเคราะห	์ ท้าทาย	 คาดเดาไม่ได้ว่าจะเจอกับอะไรบ้าง	
เช่น	งานของนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	แม้ว่าคนไข้จะมาด้วยอาการ
ที่คล้ายกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความผิดปกติในจุดเดียวกันและ
การวินิจฉัยหรือการรักษาก็จะแตกต่างกันไป

อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือ	การหาข้อมูล	น้องๆ	อาจจะลองเขียนอาชีพที่น้องๆ	
สนใจลงในกระดาษสัก	 4-5	 อาชีพ	 แล้วพยายามหาข้อมูลอาชีพเหล่านั้น 
ให้มากที่สุด	กระทั่งสามารถตอบค�าถามที่คาใจเราได้ทุกข้อ	แล้วน้องๆ	จะ
พบว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับเรา	 พี่เชื่อว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เราสนใจเราจะไม ่
ละทิ้งความพยายามท่ีจะไปให้ถึงจุดนั้น	 และทุกคนมีอาชีพท่ีเหมาะกับ 
ตัวเองแน่นอน	เพียงแค่ว่าเราจะหาเจอหรือไม่			

     แรงบันดาลใจคือพลังให้ลุกขึ้นสู้...

“ครอบครัว”	 เป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญมากส�าหรับพี่ค่ะ	 พี่เห็นคุณพ่อ	
คุณแม่เหนื่อยมาตลอด	 เราอยากให้ท่านสบาย	 อยากดูแลท่านให้ได้ดีที่สุด
ในวันที่ท่านเจ็บป่วย	 การสูญเสียคุณปู	่ คุณย่าก็เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญ 
อีกหนึ่งอย่างที่ผลักดันให้พี่พยายามเรียนเพื่อให้ได้ท�างานที่เราสนใจ

ส�าหรับพีแ่รงบนัดาลใจมคีวามส�าคญัมาก สมมตุว่ิาเราแค่ชอบ แค่สนใจ 
แต่ไม่มีแรงบันดาลใจ เราคงไม่มีสิ่งกระตุ้นให้ลุกขึ้นมาท�าในวันที่เรา 
เบื่อหรือเหนื่อยหน่าย แรงบันดาลใจจะช่วยให้เรามีพลังที่จะลุกขึ้นสู ้
เพราะเรารู้ว่าเราก�าลังท�าสิ่งนี้เพื่ออะไรและเพื่อใคร   
 
    ฝากถึงน้องๆ นักเรียนทุน... 

อยากบอกน้องๆ	ว่าเมื่อเราได้รับโอกาสแล้ว	อยากให้ใช้โอกาสในการเรียน 
ให้เต็มที่	 ตั้งใจเรียน	 	 ไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่ต้องท�าให้เต็มที่อยากให้น้องๆ 
ให้เวลากับตัวเอง	คุยกับตัวเอง	เพื่อหาตัวเองให้เจอ	ยิ่งเราพบความต้องการ
ของเราเร็วเท่าไหร่เราจะมีเวลาวางแผนในการท�าสิ่งที่เรารักมากขึ้น	 และ 
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พี่เทอม

ช่วงม.ปลายเป็นช่วงที่พี่ค้นหาตัวเอง	 โดยใช้วิธีท�าแบบทดสอบบุคลิกภาพ 
และแบบทดสอบทางอาชพีในเว็บไซต์ต่างๆ	 แบบทดสอบจะช่วยให้เราพอจะ 
มองเห็นได้ว่าเรามีทักษะด้านไหน	 ซึ่งผลจากแบบทดสอบของพี่ก็ตรงกับ 
สายอนุรักษ์ธรรมชาต	ิ พี่ก็เลยเข้าไปดูคลิปที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
เพือ่เป็นข้อมลูเพิม่เตมิให้เรารู้จกังานน้ีมากขึน้	 จนไปเจอคลปิท่ีน�าเสนอเร่ือง 
ราวทีห้่วยขาแข้ง	บางช่วงของคลิปได้กล่าวถงึคณุสบื	นาคะเสถยีร	พอดจูบ... 
โอ้โห	 ใช่เลย!!	 นีแ่หละแรงบนัดาลใจของเรา	 เราอยากปกป้องป่า	 อยากดแูล 
ป่าให้คงความสมบรูณ์	 จงึเริม่ค้นข้อมูลว่าอาชีพนกัอนรุกัษ์ป่าต้องเรยีนคณะ 
อะไร	จนได้รู้จักคณะวนศาสตร์ครับ	

แค่เชือ่ว่าเราจะต้องท�าได้ และเพราะสิง่นัน้คอืสิง่ทีเ่รารกั 
พลงัในการเดินตามความฝันจึงไม่เคยหมดลง... 

นอกจากการเรียนในต�าราแล้ว	 คณะนี้มีการทดสอบร่างกายด้วยการวิ่ง 
ระยะทาง	 15	 กิโลเมตร	 พี่ไม่เคยคิดว่าจะวิ่งระยะทางไกลๆ	 ขนาดนี้ได้ 
เพราะเป็นคนตัวเล็กและไม่ออกก�าลังกายเลย	 การจะวิ่งให้ผ่าน	 15 
กโิลเมตร	 จึงต้องอาศัยการซ้อมวิ่งทุกวัน	 ถ้าถามว่าท้อไหมทีต้่องท�าสิง่ที ่
ไม่เคยท�า	 ตอบเลยครบัว่าเคยท้อและเหนื่อยมาก	 แต่ทุกครั้งที่เกิดความ 

สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อ “ฐาปนา ฉาบไธสง (เทอม)” ตอนนี้พี่เรียนอยู่
ชั้นปีที่ 1 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ

ความฝันคือการได้อนุรักษ์ป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด...

การท�างานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้เป็นความฝันของพี่ครับ	 คณะวนศาสตร์
เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ	 การแบ่งประเภทของป่าไม้	 และ
การจัดการป่าไม้เพื่อท�าให้ป่าคงอยู ่อย่างสมบูรณ์	 และรณรงค์ให้คน
ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีป่าและการดูแลรักษา	 คนที่จะเรียน
คณะนี้นอกจากจะต้องรักและอยากดูแลธรรมชาติแล้ว	 สิ่งส�าคัญคือต้อง
อดทนกับความล�าบาก	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 และต้องพร้อมจะทุ่มเท 
เพื่อป่าของเราครับ

ไม่เคยรู้จักคณะนี้มาก่อนเลยแต่เพราะเรื่องราวของ
คุณสืบ นาคะเสถียร จึงท�าให้หลงใหลในอาชีพ 
“นักอนุรักษ์ป่าไม้” แบบไม่เรียนไม่ได้แล้ว...
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รู้สึกเหล่านี	้ พี่จะถามตัวเองว่า	 เรามาเรียนเพื่ออะไร	 ความฝันของเรา 
คืออะไร	 เพราะฉะนั้นเราต้องท�าให้เต็มที่	 ตั้งแต่เรียนชั้นม.5	 พี่ดูสารคดี
เกี่ยวกับป่าไม้ทุกวัน	 ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ทุกวัน	 จนกลายเป็นแรงบันดาลใจ	
ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องพยายามสอบเข้าเรียนให้ได	้		

    แรงบันดาลใจคอืแรงผลกัดนัให้เราลกุขึน้มาท�าทกุวนัให้ดทีีส่ดุ
    ถ้าชวีติขาดแรงบนัดาลใจ ความฝันก็คงไปไม่ถึง...  

ส�าหรับพี่...แรงบันดาลใจมีผลมากกับความส�าเร็จ	 ยามที่ท้อหรือเหนื่อย	 
แรงบันดาลใจท�าให้พี่ลุกขึ้นสู้ต่อในยามท่ีร่างกายเราล้าแต่ใจเราบอก 
ว่าเรายังไหว	 การวิ่งระยะทาง	 15	 กโิลเมตรคอืความภมูใิจของพี	่ เพราะ 
มนัพสิจูน์แล้วว่าเราท�าได้ทกุอย่างเพือ่สิง่ทีเ่ราฝัน	 ถ้าท้อแท้หรอืเหนือ่ยขึน้มา 
ก็ท่องในใจทุกวัน	 ว่าเราต้องสู	้ เราต้องไหว	 เพื่อให้ใจเราสู้ให้ร่างกาย 
เราไหวทีจ่ะไปต่อ

ครอบครวักเ็ป็นอกีหนึง่แรงบนัดาลใจส�าคญัครับ	 พีอ่ยากให้ครอบครัวภูมิใจ 
ในตัวพี่	 พี่มุ่งมั่นจะเป็นนักอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตให้เหมือน 
คุณสืบ	 นาคะเสถียร	 	 แรงบันดาลใจท�าให้พี่รู้ว่าเราสามารถท�าได้มากกว่า 
ขดีจ�ากดัความสามารถของเรา	 และถ้าเรามคีวามแน่วแน่ในสิง่ทีเ่ราก�าลงัท�า 
ความส�าเร็จมันต้องรอเราอยู่ข้างหน้าแน่นอน

    แรงบันดาลใจอยู่รอบตัวแค่เราต้องมองให้เห็น...

อยากให้น้องๆ	 ตั้งใจเรียน	 ท�าทุกวันให้เต็มที่	 อนาคตไม่มีใครก�าหนด 
ได้ยกเว้นตัวเราเองครับ	อย่ายอมแพ้ให้กับอุปสรรค		มันไม่มีอะไรยาก 
เกินกว่าความสามารถของคน	 ทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมความพิเศษ	 แต่ 
ความพิเศษของแต่ละคนมันมาจากความต้ังใจ	ความพยายาม	และการ 
ลงมือท�าของเราทั้งนั้น	หาให้เจอว่าเราชอบอะไร	สังเกตสิ่งรอบตัว	สังเกต 
คนทีท่�าอาชพีต่างๆ	 ว่าอาชพีเหล่านัน้เขาท�าอะไรกนับ้าง	 พีว่่าแรงบนัดาลใจ 
อยู่รอบตัวเราแต่เราต้องให้เวลาคุยกับตัวเองให้มากหน่อยเท่านั้นเองครับ				



สวสัดคีรบั	พีช่ือ่	“จริพฒัน์  คุม้แพทย์ (ซเีกมส์)”	ตอนนีเ้รยีนอยูช่ัน้ปีที1่ 
คณะมนษุยศาสตร์	เอกภาษาญีปุ่น่	มหาวทิยาลยันเรศวรครับ

   ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ไม่ง่าย...

ถ้าจะให้อธบิายความยากของภาษาญีปุ่น่	 อาจจะบอกได้ว่าเหมอืนเราเรยีน 
ภาษาจีนผสมภาษาเกาหลีครับ	 ภาษาจีนยากตรงตัวอักษรท่ีมีนับพันตัว 
และ	 1	 ตวัอกัษรของภาษาจนีคอื	 1	 ค�า	 นัน่หมายถงึคนทีเ่รยีนภาษาจนี 
จะต้องขยันท่องค�าศัพท์	 ส่วนภาษาเกาหลีมีความยากที่หลักไวยากรณ์ 
เพราะฉะนัน้ภาษาญีปุ่น่จงึมทีัง้ความยากของอกัษรและหลกัการใช้	

อกัษรในภาษาญีปุ่น่แบ่งเป็น	3	ประเภท
คันจิ...เป็นตัวอักษรที่ญี่ปุ่นยืมมาจากประเทศจีน	 การเขียนจะเขียน
เหมอืนภาษาจนีแต่ออกเสยีงเป็นภาษาญีปุ่น่	 มกีารน�ามาใช้ประมาณ	
2,000	–	3,000	ตวั
ฮริะกะนะ...เป็นตวัอกัษรทีพ่ฒันามาจากอกัษรจนี	ใช้ส�าหรบัเป็นค�าอ่าน 
ตวัอกัษรคนัจ	ิมจี�านวนอกัษร	46	ตวั		
คะตะคะนะ...เป็นภาษาที่ไว้ใช้เขียนค�าศัพท์ที่มาจากต่างประเทศ	 
มจี�านวนอกัษร	 46	 ตวั	 ตวัอย่างเช่น	 ค�าว่า	 Central	 ภาษาญีปุ่่นจะเขยีน 
ว่า	 	(เซนโทระร)ุ	

เรียกว่าถ้าไม่มีใจรักจริงๆ	 คงยากที่จะเรียนอย่างมีความสุขและ
ประสบความส�าเรจ็ครบั	 แต่ใจรกัอย่างเดยีวกค็งไม่พอ	 จะต้องเปิดใจ
ยอมรบัความยากของมนัและขยนัท่องค�าศพัท์	 ฝึกเขยีน	 อ่าน	 และ
พยายามฟังให้บ่อยๆ	ด้วยนะครบั

 

    การ์ตนูญีปุ่น่คอืจดุเริม่ต้นของความตัง้ใจใฝ่เรยีนรู.้..

ช่วงที่เรียนอยู่ม.ต้น	 พี่ชอบดูการ์ตูนนารูโตะ	 ติดตามทุกภาคตลอด 
10	 ปีที่ผ่านมา	 จ�าได้ว่า	 ตอนนั้น	 นารูโตะท่ีออกฉายจะเป็นเสียง 
พากษ์ไทยแค่ไม่กีต่อน	ทีเ่หลอือกีเป็นร้อยๆ	ตอนจะเป็นเสียงจากต้นฉบบั 
เจ้าของภาษา	 ซึง่พีรู่ส้กึว่าถ้าเราได้ดนูารโูตะทีเ่ป็นเสยีงจากเจ้าของภาษา 
การ์ตูนน่าจะสนุกกว่านี	้ เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เรียนภาษาญี่ปุ่น 
เพราะจะได้ดูการ์ตูนสนกุขึน้	 และสาเหตทุีท่�าให้ชอบการ์ตนูญีปุ่่นเพราะใน 
การ์ตนูจะสอดแทรกวฒันธรรม	 วถิชีวีติ	 สถานทีต่่างๆ	 ซึง่ความเป็นญีปุ่น่
นีเ่องทีย่ิง่ท�าให้พีอ่ยากฟัง	พดู	อ่าน	เขยีน	ภาษาญีปุ่น่ให้ได้				

    ความฝันทีเ่ริม่ต้นจากความรกั ต่อให้นานแค่ไหนความฝัน
    กจ็ะไม่เปลีย่นแปลง...

ก่อนจะเลือกเรียนสายภาษาญี่ปุ่นตอนม.ปลาย	 พี่ไม่เคยรู้เลยว่าภาษา
ญี่ปุ่นจะยากขนาดนี้	 แต่โชคดีที่คุณครูสอนสนุกเลยท�าให้ยิ่งอยากเรียน
แม้ว่ายิ่งเรียนจะยิ่งยากขึ้นๆ	 และคุณครูก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้
เราอยากเป็นครสูอนภาษาญีปุ่น่ครบั	 เคยมคีนแนะน�าว่ามอีาชพีอืน่ทีไ่ด้
ใช้ภาษาญีปุ่น่และมค่ีาตอบแทนสงูกว่าการเป็นคร	ูแต่พีก่ไ็ม่เคยเปลีย่นใจ 
เพราะพีรู่ส้กึว่าถ้าพีเ่ป็นคร	ูพีจ่ะได้ท�าอาชีพทีพ่ีร่กั	พีอ่ยากถ่ายทอดความรู้ 
ในสิ่งที่เรารักให้กับคนที่อยากเรียนรู ้	มีหลายครั้งที่ท้อใจแต่ทุกครั้ง 
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ทีท้่อพีจ่ะหนักลบัไปดกูาร์ตนูนารูโตะ	 ซึง่มันช่วยให้พีย่�า้กบัตัวเอง 
ว่าเราเรยีนภาษาญีปุ่น่เพือ่อะไร	 และนกึถงึคณุพ่อคณุแม่ทีเ่หนือ่ย 
ยากมาตลอดเพือ่ให้เราได้เรยีนหนงัสอื	 แค่เราตัง้ใจ	 พยายาม	 
และมุง่มัน่	 ในวนัท่ีเราประสบความส�าเรจ็ท่านจะต้องภมูใิจทีย่อม 
เหนือ่ยเพือ่เรามาตลอดครบั		
 
    มแีรงบนัดาลใจเป็นตวัผลกัดนัและมคีวามตัง้ใจ
    เป็นพลงัให้อยากก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็...

เป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่พี่คิดว่ามีความส�าคัญมากนะครับ	
เพราะมันจะช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้และเดินตามแผน 
โดยไม่หลงทาง	 แต่เป้าหมายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู ้ว่า 
เราต้องการอะไร	เราอยากเป็นอะไร	เราชอบอะไร	และเราก�าลงั 
ท�าสิง่นีเ้พือ่อะไร	และต้องตัง้ใจท่ีจะท�ามนัให้ส�าเรจ็	มนัคงไม่ง่ายนกั 
ที่จะสร้างฝันตัวเองให้เป็นจริง	 เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจจึง 
เหมอืนตวักระตุ้นให้เราลกุขึน้มาสูก้บัความยาก	ความล�าบากต่างๆ 
ถ้าเราขาดแรงบันดาลใจ	เราคงหยดุทีจ่ะทุม่เทเพือ่เป้าหมาย
 

    เราต้องรกัตวัเองให้มากๆ...

อยากฝากถึงน้องๆ	 ทุกคนนะครับ	 ว่าเราต้องรักตัวเอง 
ให้มากๆ	 ให้สิ่งดีๆ	 ให้เวลากับตัวเองให้เยอะๆ	 เพื่อที่เรา 
จะได้รู้ถึงความต้องการของตัวเอง	 ต้องให้ความส�าคัญกับการ 
วางแผนอนาคต	 เพราะเราจะได้ท�าในสิ่งที่เราชอบทุกๆ	 วัน 
การใช้เวลาค้นหาตัวเองอาจจะดูเหมือนเสียเวลา	 แต่พี่เชื่อว่า
ถ้าเรายอมเสียเวลาตั้งแต่ตอนนี้	เพื่อให้เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารัก
ไปตลอดชีวิต	มันก็คุ้มค่านะครับ	

อีกอย่างที่อยากฝากไว้ครับ	 คือ	 ไม่อยากให้น้องๆ	 มองข้าม 
การเรียนสายอาชีพ	 ซึ่งก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
มีคนมากมายที่เรียนสายอาชีพแล้วประสบความส�าเร็จ	 แต ่
ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตาม	สิ่งส�าคัญคือต้องรู้ว่าเราต้องการ 
อะไรและต้องหาแรงบันดาลใจให้เจอว่าเราท�าสิ่งนี้ไปเพื่อ
อะไรนะครับ		

ขอบคณุครบั

ตอนนีแ้ม้จะล�าบาก
แต่กพ็ยายามท�าเพือ่อนาคตนะ ! 

การเรยีนกส็�าคญั
แต่อย่าลมืพกัผ่อนร่างกายตวัเองด้วย 

 เป็นก�าลงัใจให้นะครบั !



	 เข้าสูฤ่ดรู้อนแบบนีต้้องจดัเมนหูวานๆ	เยน็ๆ	ให้ชืน่ใจดกีว่า	“มะม่วงลอยแก้ว” 
เป็นเมนทู�าง่าย			มะม่วงกห็าได้ไม่ยาก		น้องๆ	สามารถลองท�ารบัประทานเองในครอบครวั 
และถ้ารสชาติถูกปาก	พี่สนับสนุนให้ท�าเพื่อเป็นรายได้เสริมนะคะ...

วตัถดุบิ
มะม่วง	(เลอืกใช้มะม่วงเบาหรอืมะม่วงทีม่รีสเปรีย้วนะคะ)		1	กก.
เกลอืป่น	3	ช้อนโต๊ะ
น�า้สะอาด
น�า้ตาลทราย	1/2	กก.

งานเล็กๆ สร้างรายได้

	 				มะม่วงลอยแก้ว
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1

อปุกรณ์
มดี	
เขยีงหัน่
กะละมงั	(ส�าหรบัใส่น�า้สะอาดและน�า้เกลอื)
กระชอนหรอืตะแกรง
กล่องมฝีาปิด

1
2
3
4
5
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3

4

5

1

วธิที�า
น�ามะม่วงมาล้างให้สะอาดเพื่อล้างยางมะม่วง
และสิง่สกปรกออก	 จากนัน้จงึน�าไปปอกเปลอืก
และแช่ในน�า้สะอาด	 เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผวิมะม่วง
มสีคีล�า้ลง

น�าน�้าสะอาดใส่กะละมังหรือภาชนะแล้วเติม
เกลอืป่นลงไป	 (ลองแตะปลายลิน้ให้น�า้มรีสเคม็
นดิๆ)	เพือ่แช่มะม่วงท่ีหัน่เป็นช้ินแล้ว

น�ามะม่วงมาผ่าครึ่งน�าเมล็ดออก	 จากนั้นหั่น 
เป็นชิ้นตามยาว	 ไม่ควรหั่นให้ชิ้นเล็ก	 เพื่อให้ 
มะม่วงคงความกรอบ	 จากนั้นน�าไปในน�้า
เกลือที่ผสมไว้ประมาณ	6	ชั่วโมง	เพื่อให้ความ
เปรี้ยวลดลง	หลังจากครบ	6	ชั่วโมงแล้วให้น�า
มะม่วงไปแช่น�้าสะอาดต่ออีก	1	ชั่วโมง
 
น�ามะม่วงที่แช่น�้าสะอาดขึ้นพักให้สะเด็ดน�้า 
ในกระชอนหรือตะแกรง

เมือ่สะเดด็น�า้แล้วจงึน�ามะม่วงใส่กล่องทีม่ฝีาปิด
แล้วน�าน�า้ตาลทรายมาโรยให้ทัว่	 (สดัส่วนมะม่วง	 
1	 กิโลกรัม	 ต่อ	 น�้าตาลทรายครึ่งกิโลกรัม)	 
คลกุเคล้าน�า้ตาลทราย	 ปิดฝากล่องให้สนทิและ
น�าไปแช่ในตูเ้ยน็ประมาณ	2	ชัว่โมง	แล้วจงึค่อย
น�ามารบัประทาน	

เพิ่มรสชาติความอร่อยโดยรับประทานกับน�้าแข็งหรือ
จะน�าไปแช่แขง็เพือ่ให้เป็นมะม่วงลอยแก้วเกลด็น�า้แขง็ 
กไ็ด้นะคะ	

2

3

4

5

2

1

2



นักเขียนการ์ตูน
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

 การถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีต้องการส่ือสารผ่านการ์ตูน  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน 

    สถานทีท่�างาน 
	 นักเขียนการ์ตูนอาจท�างานในส�านักพิมพ์หรือสตูดิโอ	 
เพือ่สร้างสรรค์ชิน้งานตามทีผู่ว่้าจ้างต้องการ	 ซึง่ต้องน�าเสนอรปูแบบ 
ของงานมากกว่า	1	ชิน้		แต่นกัเขยีนการ์ตนูทีร่บัจ้างในระบบอสิระ	
(freelance)	สามารถสร้างผลงานอยูท่ีบ้่านหรอืสถานทีต่่างๆ	ทีใ่ด 
ก็ได้	 ซึ่งแต่ละที่สามารถให้แรงบันดาลใจที่แตกต่างกันตามความ 
ต้องการของนักเขียนการ์ตูน	 โดยต้องใช้สมาธิในการท�างานสูง	 มี
ความตัง้ใจทีแ่น่วแน่	และท�างานเสรจ็ตามก�าหนดเวลาทีไ่ด้วางไว้	

    สภาพการท�างาน 
	 นกัเขยีนการ์ตนูเป็นงานทีต้่องแข่งกบัตวัเองเพราะงานทีท่�า 
ส่วนใหญ่นั้นต้องท�าคนเดียว	 สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจ 
โดยมีระยะเวลาการส่งงานเป็นตัวก�าหนดการเสร็จสิ้นของผลงาน 
ในบางครัง้อาจต้องใช้เวลาในการหาแรงบนัดาลใจค่อนข้างนาน	หรอื 
อาจจะสามารถท�าชิ้นงานออกมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 แต่ไม่ว่า 
อย่างไร	 การจดัสรรเวลาและท�าผลงานออกมาให้เสรจ็สิน้ตามเวลา
ทีท่างส�านกัพมิพ์หรอืผูว่้าจ้างได้ก�าหนดไว้คอืสิง่ส�าคญั			

    ประเภทของลกูค้า
	 กลุ่มของลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับฝีมือในการเขียนเนื้อเรื่อง
และวิธีการเล่าเรื่องของนักเขียนการ์ตูน	 นักเขียนการ์ตูนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ตามความถนัดของตนเอง	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย	 
คือคนที่ชื่นชอบฝีมือการเขียนการ์ตูนของนักเขียนการ์ตูนคนนั้นๆ 
หากนกัเขยีนการ์ตนูชัดเจนกบัการท�างานมากเท่าไรจะยิง่ช่วยให้เป็น 
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากขึน้			

   เป้าหมายของงาน โจทย์ใหญ่ของงาน และความท้าทายของงาน 
	 ความท้าทายของงานคือการต่อสู้กับตัวเอง		ต้องขยัน
ท�างานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 เพื่อให้ได้ผลงาน 
เป็นที่น่าพอใจทั้งกับตัวผู้อ่านและนักเขียนการ์ตูนเอง	 งานเขียน 
การ์ตูนถือเป็นงานออกแบบ	 โดยใช้ลายเส้นการ์ตูนเป็นตัวเล่าสิ่ง 
ที่อยากจะสื่อสารออกไปให้กับคนอ่านได้รับสารที่ต้องการสื่อ 
ให้ได้มากทีส่ดุ		

    กระบวนการท�างาน
รับโจทย์จากผู้ว่าจ้างหรือส�านักพิมพ์ว่าต้องการให้งานออกมา
มลีกัษณะอย่างไร		
น�าโจทย์ทีไ่ด้มาคดิต่อ	ซึง่ไม่ว่ารปูแบบงานหรอืโจทย์ทีไ่ด้รบัมา 
จะเป็นอย่างไร	 หากนักเขียนการ์ตูนมีแนวทางในการท�างาน 
ที่ชัดเจนก็จะสามารถคิดและสร ้างสรรค ์ชิ้นงานที่ เป ็น
เอกลักษณ์เฉพาะในแบบของตัวเองออกมาน�าเสนอได	้
เริม่ลงมอืร่างการ์ตนูตามเนือ้เรือ่ง	 ขัน้ตอนนีแ้ล้วแต่เทคนคิของ 
นกัเขยีนการ์ตนูแต่ละคน	 บางคนอาจเริม่จากการวาดด้วยดนิสอ 
ลงในกระดาษหรอืบางคนอาจจะวาดในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ไปจนถงึการลงสี	
วางเนือ้เรือ่งกับภาพเข้าด้วยกนั	 ซึง่แล้วแต่เทคนคิของแต่ละคน 
ว่าจะมกีารวางเรือ่งและภาพอย่างไร	
จดัส่งให้กบัผูว่้าจ้างหรอืส�านกัพมิพ์	 เพือ่เข้าสูก่ระบวนการตีพมิพ์ 
ต่อไป	โดยส�านักพิมพ์จะเป็นผู้ดูแลในขั้นตอนต่างๆ	ก่อนที่จะ 
ออกมาเป็นเล่ม		
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    ความก้าวหน้าของสายอาชพี 
	 ในปัจจบุนัเทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้ามาก	 ท�าให้คน 
นยิมอ่านหนงัสอืกนัน้อยลงและหนัมาใช้สือ่ออนไลน์กนัมากขึน้ 
เพราะสะดวกและประหยดั	 นกัเขียนการ์ตนูหลายคนจงึใช้สือ่นี ้
ให้เป็นประโยชน	์ โดยการน�าเสนอผลงานต่างๆ	 ผ่านโซเชียล
เนต็เวิร์กในหลายๆ	รปูแบบ	เช่น	เฟซบุก๊	ทวติเตอร์		อนิสตาแกรม 
บลอ็ก	 และเวบ็ไซต์ต่างๆ	 เพราะฉะนัน้อาชพีนกัเขยีนการ์ตนู
นอกจากจะต้องท�าผลงานให้ออกมาดทีีส่ดุแล้ว	 ยงัต้องตดิตาม 
และพฒันาตวัเองให้ทนัโลกอยูเ่สมอ	ทัง้ในเรือ่งของเนือ้หา	วธิกีาร 
เล่าเรือ่ง	และวธิกีารส่งต่อข้อมลูหรอืการเผยแพร่			

	 การสร้างชิน้งานให้มลีกัษณะเฉพาะตวัเป็นอกีปัจจยั
หนึ่งที่ท�าให้ผลงานของนักเขียนการ์ตูนยังคงอยู่ไม่ว่ากระแส
ของโลกจะเป็นอย่างไร	 เพยีงแต่ต้องรกัษามาตรฐานและพฒันา 
งานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	 ผลงานก็จะยังคงเป็นที่นิยมอยู่เสมอ	 และ 
ควรพฒันาต่อยอดผลงาน	 เช่น	 การสร้างตวัการ์ตนูทีม่บีคุลกิ 
ลกัษณะทีน่่าสนใจกว่าตวัการ์ตนูอืน่ๆ
 

    บคุลกิของผูท้ีเ่หมาะจะท�าอาชพีนี้ 
มจีนิตนาการ		มใีจรกังานวาดการ์ตนู	
มทีกัษะและฝีมอืในการสร้างสรรค์ลายเส้นการ์ตนู
มคีวามเพยีร	ความอดทน	ความขยนั	และซือ่สตัย์	
สนใจใฝ่หาความรูท้างด้านศลิปะ	ไม่หยดุนิง่	และช่างสังเกต	
มคีวามคดิเป็นของตวัเอง	 มวีธิกีารเล่าเรือ่งทีเ่ป็นตวัเอง	 และ 
มคีวามน่าสนใจ	

    คณุค่าของอาชพีนีต่้อคนรอบข้างและสังคม 
	 งานเขียนการ์ตนูถอืว่าเป็นงานสือ่ผสมกบังานศลิปะ 
นกัเขยีนการ์ตนูจงึต้องถ่ายทอดสิง่ทีต้่องการจะสือ่เพือ่ให้ผูอ่้าน 
ได้รบัประโยชน์สูงสดุ	อย่างน้อยทีส่ดุเพือ่ความบันเทงิ	หรอืเมือ่
อ่านแล้วผูอ่้านสามารถน�าไปคดิต่อ	 ปรบัปรงุ	 หรอืสร้างให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับตัวของผู้อ่านเอง	 บอกต่อถึงสิ่ง 
ทีด่ทีีไ่ด้อ่านให้กบัคนในสงัคมนัน่ถอืเป็นประโยชน์สงูสดุ	 

ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ

ทกัษะในการวาดรปู	 ซึง่ควรจะต้องมพีืน้ฐานและมเีทคนคิ
ในแบบเฉพาะตน	 นักเขียนการ์ตูนอาจจะไม่จ�าเป็นต้อง 
วาดรปูสวยแต่ควรมเีอกลักษณ์เป็นของตวัเอง	และสามารถ 
ถ่ายทอดได้ว่าสิง่ทีต่นวาดนัน้คอือะไร	
มคีวามสามารถในการเล่าเรือ่ง	
มคีวามสามารถในการจดัวางหน้ากระดาษ	(Layout)	ระหว่าง 
ภาพวาดและเนื้อหา	 เพื่อให้มีความน่าสนใจ	น่าติดตาม	
และเข้ากบัเนือ้เรือ่ง	
มคีวามสามารถด้านเทคโนโลยต่ีางๆ	เพราะนอกเหนอืจาก 
การวาดภาพลงบนกระดาษแล้วยังมีเทคนิคอื่นๆ	 ที่ 
นักเขียนการ์ตูนควรศึกษาเพื่อให้ได้เทคนิคใหม่ๆ	 และวิธี 
การเล่าเรือ่งใหม่ๆ	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในอาชพี
อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ	 เช่น	 ดินสอ	 ปากกา	 ยางลบ	
กระดาษ	 ซึ่งแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะเลือกใช้
อปุกรณ์แบบใด	
คอมพวิเตอร์		

 



นักออกแบบเว็บไซต์  งานออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต์
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	 งานออกแบบเว็บไซต์มีท้ังงานท่ีเป็นงานประจ�า 
ในหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ	และงานรบัจ้างอสิระ	(freelance) 
การเป็นนกัออกแบบเวบ็ไซต์ต้องใช้สมาธแิละความคดิสร้างสรรค์ 
สถานทีท่�างานจงึเป็นสิง่ท่ีส�าคญัในการท�างาน	 ส่วนงานรับจ้างอสิระนัน้ 
สามารถท�าได้ทกุทีข่ึน้อยูก่บัความถนดัของแต่ละคน

    สถานทีท่�างาน

    สภาพการท�างาน 
	 หน้าที่หลักคือการรับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างของ 
เวบ็ไซต์	 เพือ่การโฆษณาสินค้าและบริการ	หรอืองค์กร	 โครงการรณรงค์ 
ต่างๆ	 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันหรือหน่วยงานของสถาน
ประกอบการ	 	 เพือ่น�าเสนอผ่านสือ่ออนไลน์ให้กบัผูท้ีส่นใจต้องการรบัรู้
ข้อมลูข่าวสารในเรือ่งนัน้ๆ	 ซึง่การท�างานแบบทีเ่ป็นงานประจ�ากบังาน
รบัจ้างอสิระนัน้แตกต่างกนัตรงทีง่านประจ�าหน่วยงานหรอืองค์กรจะม ี
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการท�างานให้		มีทีมคอยสนับสนุน
ในการท�างาน	 มกีารแสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย	 ท�าให้รูว่้าเราม ี
ข้อผิดพลาดอะไรบ้าง	เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วมากกว่าการท�างานแบบรับจ้างอิสระ	ซึ่งงานรับจ้างอิสระ 
อาจจะดตีรงทีมี่อสิระทางด้านความคิด	 สามารถตดัสนิใจลงมอืท�าได้เลย 

มกีารเริม่งานและจบงานได้ด้วยตวัเอง	บรหิารเวลาและการท�างานด้วย 
ตวัเอง	ทัง้น้ีในเรือ่งของความรับผดิชอบน้ันทัง้งานประจ�าและงานรบัจ้าง 
อสิระต่างต้องมใีนการท�างานเท่าๆ	กนั			

  เป้าหมายของงาน โจทย์ใหญ่ของงาน และความท้าทายของงาน
	 ความท้าทายคอืท�าอย่างไรให้งานไม่ซ�า้แบบเดมิ	 แม้ว่าโจทย์
ของงานจะมคีวามใกล้เคยีงหรือเหมอืนกนั	แต่นกัออกแบบเวบ็ไซต์ต้อง
ออกแบบให้มกีารพฒันาไปในทางทีด่หีรอืแปลกใหม่	 การไม่หยดุทีจ่ะ
พฒันาตวัเองในการหาแรงบนัดาลใจ	 การดงูานรปูแบบใหม่ๆ	 จะช่วย
ในเรือ่งการสร้างสรรค์	เพราะนัน่คอืหวัใจของการท�างานออกแบบ

    กระบวนการท�างาน
รบัโจทย์จากลกูค้า	ว่าลกูค้าต้องการอะไร		
ศกึษาลกัษณะของลกูค้า	เช่น	ลกูค้าเป็นใคร		องค์กรนัน้ท�าเกีย่วกบั 
อะไร	และต้องการให้งานออกมาในรปูแบบใด
ลองวางรปูแบบงานคร่าวๆ	 ตามโจทย์ทีไ่ด้รบัมา	 แล้วน�าไปเสนอ 
กบัลกูค้าว่าต้องการปรบัปรงุแก้ไขหรือเพิม่ในส่วนใดบ้างหรอืไม่	
ท�างานร่วมกบันกัพฒันาเว็บไซต์	(Web	Developer)		เพือ่ดวู่ารปูแบบ 
งานทีท่�าออกมานีต้้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขหรือไม่	 สามารถท�าได้ง่าย 
หรอืยาก	มคีวามเหมาะสมเพยีงใด	หากมกีารแก้ไขงานจะต้องน�ามา 
ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนกัพฒันาเวบ็ไซต์		
ร่วมประชมุงานกบันกัพฒันาเวบ็ไซต์สปัดาห์ละ	1	ครัง้	เพือ่อธบิาย
ถึงแนวคิดในการสร้างชิ้นงานและรับข้อเสนอแนะจากนักพัฒนา
เวบ็ไซต์	ซึง่สามารถช่วยท�าให้เหน็ข้อบกพร่องและเป็นข้อมูลในการ
พฒันางานให้ดยีิง่ขึน้	
เมือ่ท�างานเสรจ็แล้ว	 นกัออกแบบเวบ็ไซต์จะน�างานมาทดสอบการ
ใช้งานกบัอปุกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆ	เช่น	คอมพวิเตอร์		โทรศพัท์มอืถอื 
หรอื	แทบ็เลต็	เพือ่ตรวจสอบดวู่าสามารถใช้งานได้จรงิหรอืไม่	มอีะไร 
ทีต้่องแก้ไข	และมคีวามสวยงามเพยีงพอหรอืไม่	
ส่งงานให้กับลูกค้าและหากไม่มีการแก้ไข	 งานจะถูกน�าเข้าระบบ
ออนไลน์หรอืช่องทางต่างๆ	ทีล่กูค้าต้องการ	

    ความก้าวหน้าของสายอาชพี 
ต�าแหน่งเริม่ต้นของงานออกแบบเวบ็ไซต์	คอื	จเูนยีร์เวบ็ดไีซน์เนอร์ 
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ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมขัน้พืน้ฐานของ
งานออกแบบ	 เช่น	 Photoshop	 และ	 Illustrator	 จะต้อง 
ใช้	 2	 โปรแกรมนีใ้นการปฏบิตัแิละลงมอืท�าชิน้งานออกมา	 
เมื่อมีประสบการณ์และความสามารถมากขึ้น	 อาจมีเทคนิค 
การใช้โปรแกรมอื่นๆ	 และควรเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ	 เพิ่ม 
เพือ่ความหลากหลายในการออกแบบ
มคีวามรูด้้านการออกแบบและพืน้ฐานศลิปะ	 งานออกแบบ 
ทีด่น้ัีนต้องมคีวามสวยงาม	 ดกูลมกลนื	 และเข้ากบัสิง่ทีต้่องการ 
จะสือ่สาร	การน�าพืน้ฐานด้านศลิปะมาช่วยในการสร้างสรรค์
ความสวยงามและการมีพื้นฐานการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้
สามารถท�างานออกมาได้ใกล้เคยีงกับแนวคดิท่ีวางไว้มากทีส่ดุ		
หมั่นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และการออกแบบ 
กราฟิกในสือ่ต่างๆ	อยูเ่สมอ	เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรู้

 
    เครือ่งมอืทีต้่องใช้ในอาชพี 

คอมพวิเตอร์	 	 ซึง่จะใช้ตัง้แต่กระบวนการแรกในการคดิรปูแบบ 
ของงาน	 หาข้อมลูอ้างองิเพือ่เป็นข้อมลูในการสร้างชิน้งาน	 และ 
เริม่การออกแบบในโปรแกรม	 Photoshop	 ก่อนทีจ่ะเข้าสู่
ขัน้ตอนการท�างานผ่านโปรแกรม	Word	press	หรอื	Dream-
weaver	เพือ่ให้ออกมาเป็นเวบ็ไซต์ทีส่มบรูณ์พร้อมใช้งาน

ขอขอบคณุข้อมลูจาก						

(Junior	web	designer)	ทีจ่ะต้องเข้ามาเรยีนรูข้ัน้ตอนการท�างานจรงิ 
ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด	 โดยมีรุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ 
ในการท�างานคอยให้ค�าแนะน�าและสอนงาน		ต้องอาศยัประสบการณ์ 
ในการท�างาน	 มคีวามรบัผดิชอบ	 มกีารพฒันาการท�างานให้ดยีิง่ขึน้
จงึจะได้รบัโอกาสในการเลือ่นต�าแหน่ง	
รุน่พีห่รอืซเีนยีร์เวบ็ดไีซน์เนอร์	 (Senior	 web	 designer)	 เป็นผูท้ีม่ี
ประสบการณ์ในการท�างานซึง่มกัเป็นผูอ้าวโุส	 จะเป็นผูค้วบคมุการ
ท�างานแต่ละงาน	
ครเีอทฟี	 (Creative)	 เมือ่มปีระสบการณ์ในการท�างานออกแบบ 
เวบ็ไซต์มากพอสมควรแล้ว		สามารถปรบัเปล่ียนสายงานมาเป็นครีเอทฟี 
ส�าหรบัเวบ็ไซต์ได้	 โดยจะต้องท�างานในกระบวนการคดิและสร้างสรรค์ 
ออกไอเดยีใหม่ๆ	ในมติทิีก่ว้างขึน้	
บางคนอาจน�าประสบการณ์การท�างานที่มีมาเปิดบริษัทของตัวเอง	
เพือ่จดัการบรหิารและควบคมุระบบการท�างานด้วยตวัเอง	 ซึง่ต้องมี 
ความรบัผดิชอบสงู	 เพราะต้องดแูลทัง้ตวังานทัง้หมด	 ควบคมุการ
ท�างานของคนทั้งบริษัท	 รักษาระดับและคุณภาพของงานให้ดีและ
พฒันาขึน้ไปเสมอ	

    บคุลกิของผูท้ีเ่หมาะจะท�าอาชพีนี้ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน	 แม้ในบางครั้งจะมีความคิดที่แตกต่าง 
กบัเพือ่นร่วมงาน	 แต่การรบัฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่จะท�าให้งานมกีาร 
พฒันาไปในทางทีด่แีละเป็นการพฒันาฝีมอืของตวัเอง		
มคีวามคดิสร้างสรรค์		รูจ้กัสงัเกตสิง่รอบตวั	ประยกุต์	และดดัแปลง
ชิน้งานให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า	
ชอบค้นคว้าและเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	อยูเ่สมอ	เพราะการท�างานออกแบบ
จะต้องมคีวามแปลกใหม่	

    คณุค่าของอาชพีนีต่้อคนรอบข้างและสงัคม 
	 ในการท�าเวบ็ไซต์นัน้สิง่ทีมุ่ง่หวงัมากกว่าการท�าผลงานออกมา 
ให้น่าสนใจ	คือการท�างานเพ่ือสังคม	เช่น	การออกแบบเกม	“สายฟ้า
ตะลยุน�า้ท่วม”	 เป็นเกมทีใ่ห้เดก็ๆ	 และผูใ้หญ่ทีส่นใจได้สนกุกบัการพา
สายฟ้าไปหาแม่ในขณะที่น�้าก�าลังท่วมและต้องผ่านด่านต่างๆ	 ไปให้ได ้
นอกจากความสนกุแล้ว	ผูเ้ล่นยงัได้รูว้ธิกีารเตรยีมตวัรบัมอืกบัน�า้ท่วม	เป็นต้น 
โดยเป็นการน�าความรู้ทีม่ใีนเรือ่งการออกแบบมาสร้างเป็นเคร่ืองมอืหรอื 
สือ่บางอย่างทีจ่ะสามารถช่วยอธบิายเรือ่งยากๆ	 ให้เข้าใจง่ายยิง่ขึน้ด้วยวธิทีี ่
สนกุสนานและน่าสนใจ	 เพือ่ให้ข้อมลูเข้าถงึคนทกุกลุม่ซึง่อาจท�าให้เกดิ 
การพัฒนาและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมบางอย่างของคนในสงัคมได้



“การหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวไม่ใช่เรื่องยาก ขอแค่เราใช ้
ความสามารถที่เรามีและทำามันด้วยความรักและความสุข” 

เสียงพิณ
จากความรัก
เพื่อพ่อและแม่ 

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย
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“จฑุารตัน์ ทองบ้านโข้ง หรอื น้องเมย์ ล�าเพลนิ” สาวน้อยชัน้มธัยมศกึษา	ปีที	่3 
	โรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทยั	ผูม้พีณิเปรยีบเสมอืนเพือ่นข้างกายคนนี	้น้องเมย์ใช้ความสามารถ

ของตวัเองสร้างรายได้	เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครวัจากการเล่นพณิเปิดหมวกทีท่่าเรอืสะพานสาทร	
กรงุเทพมหานคร	น้องเมย์บอกว่ามคีวามสขุทกุครัง้ทีเ่หน็คนมรีอยยิม้และเต้นตามจงัหวะเสยีงพณิ

 สนใจอยากฝึกเล่นพิณตั้งแต่เมื่อไหร่คะ?  
         ตัง้แต่อายุ	9	ขวบค่ะ	ไปเดินตลาดนัดกับพ่อ	ได้ยินคนเล่นพิณรู้สึกชอบเสียงพิณมาก	อยากเล่นได	้อยากเรียน	ก็เลยขอให้พ่อช่วยซื้อพิณให ้
				และไปฝึกกับครูแต๊ก	ล�าเพลิน	ฝึกอยู่ประมาณ	8	เดือนก็เล่นได้	ตอนที่เล่นได้คล่องก็ตั้งใจว่าจะใช้เสียงพิณหารายได้ช่วยพ่อกับแม่	เพราะเมย์
		เห็นพ่อกบัแม่ล�าบากมาก	พ่อของเมย์ท่านพกิารแต่ยงัเป็นเสาหลกัในการหารายได้ให้ครอบครวัด้วยการท�างานรบัจ้าง	กเ็ลยคิดอยากช่วยพ่อหารายได้ค่ะ

เริ่มต้นการหารายได้ช่วยครอบครัวด้วยวิธีการอย่างไรคะ?
เมย์เล่นพิณเปิดหมวกค่ะ	 (หมายถึงการเล่นพิณและตั้งกล่องรับบริจาค)	 ที่ท่าเรือสะพานสาทร	 จะเล่นหลังเลิกเรียน	 ใช้เวลาประมาณ	 1	 ชั่วโมง 
ถึง	1	ชั่วโมงครึ่ง	แต่ถ้าวันไหนที่โรงเรียนมีกิจกรรมตอนเย็นก็จะไม่ได้ไปเล่น	วันหยุดก็จะรับงานบรรเลงพิณในงานบวช	งานแต่งงาน	ใครมาจ้าง
ให้ไปเล่นที่ไหนถ้าไปได้ก็รับค่ะ	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความรักที่ได้ท�าด้วยและอีกส่วนมันก็เป็นรายได้ช่วยครอบครัวได้อีกทาง

จ�าได้ไหมคะว่าวันที่ไปเล่นพิณเปิดหมวกครั้งแรกรู้สึกอย่างไร? 
อายค่ะ...อายมาก	เขิน	เพราะไม่เคยเล่นต่อหน้าคนเยอะๆ	แต่พอเล่นไปทุกวันๆ	มันก็ชิน	คือถ้าเราอายไม่กล้าออกไปอีกเราก็ไม่ได้ช่วยครอบครัว
อย่างที่ตั้งใจ	ก็สู้ค่ะ	อดทน	แต่ทุกวันที่ไปเล่นจะมีพ่อไปด้วยก็ช่วยให้เราไม่เขินมากเท่าไหร่	หลังจากออกไปเล่นเรื่อยๆ	ก็มีคนเข้ามาชมว่าเล่นเก่ง	
ชอบฟัง	ชื่นชมที่เราคิดอยากช่วยเหลือครอบครัว	มันก็เลยท�าให้มีก�าลังใจในการออกไปเล่นวันต่อๆ	ไป	หรือบางครั้งออกไปเล่นไม่ได้สตางค์หรือ
ได้น้อยมากเราก็จะรู้สึกเสียใจแต่มันท้อไม่ได	้เมย์คิดแค่ว่าไม่เป็นไร	พรุ่งนี้เอาใหม	่ระยะหลังเมย์ก็รับงานอาสานะคะ	คือเล่นพิณให้โดยไม่รับเงิน
ค่าจ้าง	เช่น	มีพี่จากมหาวิทยาลัยเขาอยากระดมทุนให้เด็กก�าพร้า	เมย์ก็เล่นพิณเปิดหมวกให้เขา	เงินที่มีคนใจดีให้มา	เมย์ก็ให้พี่เขาไปทั้งหมด	ถาม
ว่าเสียดายเงินไหม...ไม่เสียดายค่ะ	เพราะเราก็อยากมีส่วนในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างถ้าความสามารถที่เรามีจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น		ท�าแล้ว 
กม็คีวามสขุค่ะ	หรอืบางงานเช่นงานบวชเจ้าภาพไม่มีสตางค์จ้างเรา	 เมย์กไ็ปเล่นให้ฟร	ี เพราะอยากให้เขามคีวามสขุ	อยากให้เขาสนกุกบัเสยีงพณิ 
ของเรา	สนุกมากค่ะเวลาเห็นคนเต้นสุดเหวี่ยงกับเพลงของเรา	

ความรู้สึกที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลครอบครัว?
ภูมิใจค่ะ	 เมย์ได้ท�าในสิ่งที่เรารักและสิ่งนั้นมันสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย	 เงินที่หามาได้จากการเล่นพิณเปิดหมวก	 แม้แต่ละครั้งจะไม่กี่ร้อยบาท	
แต่มันมาจากความตั้งใจ	 เงินส่วนหนึ่งเมย์จะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน	 ส่วนที่เหลือเมย์ก็ช่วยเป็นค่าเช่าบ้านในแต่ละเดือน	 เมย์ว่ามันไม่ใช่
เรื่องน่าอายที่เด็กๆ	จะช่วยครอบครัวด้วยการหารายได้พิเศษ	ยิ่งถ้าเรามีความสามารถด้วยแล้วอยากให้น�าความสามารถของเราออกมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ค่ะ		

อยากให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ วัยรุ่นค่ะ?
อยากจะบอกว่าถ้าสิ่งที่เราท�าเป็นสิ่งที่ดี	ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่ต้องอายที่จะท�าค่ะ	ถ้าได้ท�าในสิ่งที่รักเราจะท�าออกมาได้ด	ีและเรา
จะมีความสุขมากถ้าสิ่งที่เรารักนั้นสามารถสร้างเป็นอาชีพหรือรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ค่ะ	ต้องสู้	ต้องอดทนค่ะ	

หากต้องการติดต่องานแสดงหรือพูดคุยกับน้องเมย์	ล�าเพลิน	สามารถติดต่อไปได้ที่
FB	:	น้องเมย์	ล�าเพลิน	หรือโทร.	085	225	8163	และ	082	181	0723	

 



โครงการดีๆโครงการดีๆ
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ทุนเรียนต่อปริญญาตร	ี
มูลนิธิทางสู่ฝัน	ปั้นคนเก่ง	

ประจำาปีการศึกษา	2561	มาแล้วค่ะ

ส�าหรบัน้องๆ	ทีก่�าลงัจะเข้าเรยีนต่อในระดบัปริญญาตร	ีในมหาวทิยาลยั...
•		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•		มหาวิทยาลัยมหิดล

ในสาขาวิชา...
•		แพทยศาสตร์
•		วิศวกรรมศาสตร์
•		นิติศาสตร์
•		วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
•		รัฐศาสตร์
•		เกษตร
•		ครุศาสตร	์(ครู)
• 	เศรษฐศาสตร์
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มูลนิธิ	ทางสู่ฝัน	ปั้นคนเก่ง	

02	792	6526				
065	210	0707
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น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องกชกร	วรรณประเสริฐ
น้องกนกวรรณ	สังข์ทอง
น้องกัญญารัตน	์ทอดทิ้ง
น้องชฎาพร	สิงขรอาจ
น้องซูลฟะห์	เจะแม
น้องซูอฟาอุ	บินมามะ
น้องซูไฮลา	แดเดาะ
น้องธวัฒชัย	ตะนานาต

น้องธัญญารัตน	์ศักดิ์วัฒนเลิศ
น้องธัญรัตน์	ปราบชะนะ
น้องนิตยา	วงษนิคม
น้องประภาพร	สีหา
น้องเปรมมิกา	ชาวดอนคา
น้องพิกุล	กมลาสน์กมุท
น้องฟาเดีย	บินหะ
น้องวรรณวิสา	การินทร์

น้องวสันต์	นาใจ
น้องศยามล	นิตตะ
น้องศุภานัน	นันทะจักร
น้องสรนันท์	มหาแก้ว
น้องสาวิตตี	ศรีไมล์
น้องสิริลักษณ์	เกตุแก้ว
น้องสุพัฒตรา	ผลโภชน์
น้องหนุ่มเครือ

น้องอติกานต์	หนอนไม้
น้องอภิเชษฐ์	ปัญญาแก้ว
น้องอมิตา	ทาทิพย์
น้องอริยา	โสภามาตร
น้องอริสรา	ปัญจมพาณิชย์
น้องอังคณา	วาหับ
น้องอัมรา		พยอม
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	 สวัสดีค่ะน้องๆ	เรามาท�าความรู้จักกับตัวเองกันดีไหมคะ		ฉบับนี้พี่บุ ๋มจะชวนน้องๆ	ลองมาเล่นเกมรู้จักตัวเองนะคะ 
ลองดูสิว่าถ้าน้องๆ	 ตอบค�าถามด้านล่างนี้ได้ครบทุกข้อ	 เกมนี้จะช่วยให้น้องๆ	 รู้จักตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน	 	 ตอบค�าถามแล้วส่ง 
ค�าตอบมาได้ที	่มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือ inbox หรือ
โพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhanafoundation ภายใน 20 พฤษภาคม 2561 นะคะ	น้องๆ	อาจจะถ่ายรูปหรือ
ลอกค�าถาม	 ค�าตอบเก็บไว้	 เพื่อเราจะได้หยิบมาทบทวนตัวเองในวันที่เรารู้สึกไม่มีก�าลังใจหรือลังเลว่าจะวางแผนอนาคตของตัวเอง
อย่างไรดี...ใครตอบมาพี่บุ๋มมีของที่ระลึกจัดให้ค่ะ	
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	 มาค่ะน้องๆ	 มาหาแรงบันดาลใจกันดีกว่า	 พี่บุ ๋มเชื่อว่าน้องๆ	 หลายคนจะต้องมีคนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เรา 
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

เดิน	–	วิ่งส่งน้องเรียน	
ครั้งที่	4

	 เมื่อวันที่		11		มีนาคมที่ผ่านมา	โครงการร้อยพลัง 
การศึกษา	 มูลนิธิยุวพัฒน์	 ร ่วมกับสหกรณ์กลุ ่มบริษัท
พรีเมียร์	จ�ากัด	จัดกิจกรรม	“เดิน	–	วิ่งส่งน้องเรียน”	ครั้งที	่4	 
เพ่ือเป็นสนามในการระดมเงินทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี	
กลุ่มผู้มีจิตอาสา	 คนรักสุขภาพ	 และผู้ที่ชื่นชอบกีฬาวิ่งให้ม ี
โอกาสได้ท�าสิ่งที่ชอบและมอบเป็นโอกาสทางการศึกษา 
ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาส	 และเพื่อให้นักเรียนได้รับความ 
เท่าเทยีมกนัทางการศกึษา	 ทัง้ในด้านโอกาสการได้เรยีนจนจบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	การเข้าถึงหลักสูตรที่มีคุณภาพและ 
การเข้าถึงเส้นทางอาชีพด้วยวิชาแนะแนว	
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	 กจิกรรมในคร้ังนีส้�าเรจ็ลลุ่วงอย่างงดงามและเตม็ไปด้วยรอยยิม้ของ 
ผูท้ีอ่ยากมอบโอกาสทางการศกึษาด้วยยอดเงนิบรจิาคทัง้สิน้	 กว่า	 1.1	 ล้านบาท 
รอยยิ้มของพี่ๆ	อาสาสมัครกว่า	65	คนที่เป็นก�าลังส�าคัญให้กิจกรรมนี้ส�าเร็จ
ลุล่วงเพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสวิ่งตามความฝันของตัวเอง	 และ
พี่ๆ	นักเดิน-วิ่ง	กว่า	1,200	คน	รวมทั้งองค์กรที่ให้การสนับสนุน	35	องค์กร 
ที่ช่วยเติมความฝันให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียน

	 มาดูก้าววิ่งของเหล่าผู้ใหญ่ใจดีกันดีกว่าค่ะ	ว่าเขามีความสุขแค่ไหน 
ที่ได้ร่วมท�าสิ่งดีๆ	 เพื่อน้องๆ	 นักเรียนทุนทุกคน	 และผู้ใหญ่ใจดีทุกคนคงจะ
มีความสุขมากขึ้น	 หากน้องๆ	 ใช้โอกาสทางการศึกษาที่มีนี้ให้เป็นประโยชน ์
แก่ตนเองเพื่อพัฒนาสังคมในอนาคต				



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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คณุกนกกาญจน์	อนแุก่นทราย
คณุกมลรตัน์		จริะพงศ์วฒันา
คณุกฤตนิ	ี	ณฏัฐวฒุสิทิธิ์
คณุกญัญ์ชนศิา	เกยีรตพิฒันพล
คณุกญัธลวีลัย์	ช่วยบญุ
คณุกาญจนา	วฒันรงัสรรค์
คณุก�าธร		อทุรกัษ์
คณุกติตชิยั			อดุมวจันศกัดิ์
คณุกติตชิยั		อศัวนิโชติ
คณุกติตพิงศ์	โกฎวิเิชียร
คณุกติตวิวิฒั		สงค์พฒั
คณุกติตศิกัดิ	์เบญจฤทธิ์
คณุกติศิกัดิ	์	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุเกศสดุา	ทงัปรดีานนัท์
คณุขนษิฐา		สาตราภยั
คณุคมกรชิ		นบสวุรรณ
คณุจณญัญา	เมฆวฒันา
คณุจรญิญา		แจ่มแจ้ง
คณุจนัทกานติ	์น้อยสวาด
คณุจนัทร์จริา	ใจกล้า
คณุจนัทร์ทวิา	สวุรรณวทิย์เวช
คณุจามรรตัน์		หอวจิติร
คณุจารวุรรณ	จ�ารสัพนัธุ์
คณุจารวุรรณ	พุม่เกษ
คณุจติตมิา		เมฆาณพายพั
คณุจนิดา	คลศรชียั
คณุจนิดารตัน์		ศรไีกร
คณุจริะพนัธ์	เณรรตัน์
คณุจริาภรณ์	เนือ่งพลี
คณุจรีารกัษ์		ชยัประภา
คณุจฑุารตัน์	เชือ้บญุจนัทร์
คณุจมุพล	แก้วสกลุ
คณุจฬิุดา		คณุพนชิกจิ
คณุเจตสภุา	เทีย่งธรรม
คณุฉววีรรณ	เชาว์ดี
คณุฉตัรแก้ว		บญุยิง่ยงสถติย์
คณุฉตัรชยั	ตระกลูโชคชยั
คณุชญาน์วตั	ปตุระเศรณี
คณุชนนิทร		ลาภชวีะสทิธิ์
คณุชเนตต	ี	กราพันธุ์
คณุชมพ	ู	สมหนู
คณุชวลยิา		อนกุลูประชา
คณุช่อลดา	ดาวมณี
คณุชยัณรงค์		ดรีะพนัธ์กลุ
คณุชติพงศ์	ทะนะแสง
คณุชตุมิา	กจิมงคลธรรม
คณุชมุพล	จนัทะลนุ

คณุชเูกยีรต	ิอชัฌาเจรญิสถติ
คณุชชูพี		เอือ้การณ์
คณุชพูรรณ	โกวานชิย์
คณุเชาว์	อรญัวฒัน์
คณุโชคชยั	ธรรมยตุกิาร
คณุซนิ	ตรทีรพัย์ธนกลุ
คณุณธกร		เนกขมัมะ
คณุณภทัร	นตุสติ
คณุณฐัชยา		จนัทร์พฒันะ
คณุณฐัร	ีมสีงิห์
คณุณฐัวฒุ	ิ	สขุลิม่
คณุดวงทพิย์		เอีย่มรุง่โรจน์
คณุดาลนิ	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา
คณุด�ารงค์		ทองไพจติร
คณุเดช		ตลุยธญั
คณุเดชชติ	พชิยพาณชิย์
คณุตฤณ		ณ	อมัพร
คณุทนงชยั	วรีะเศรษฐกุล
คณุทรงยศ	สาลกัษณ์
คณุทศพร	พทินัโชติ
คณุทศัณาวรรณ			พงศ์กล�า่
คณุทพิย์ภาวรรณ์		จารเมอืง
คณุทพิย์สดุา	สเุมธเสนย์ี
คณุทพิวรรณ		อสุนัโน
คณุธนดิา	โอฬารกิชาติ
คณุธราวฒุ	ิศรธีาราธร
คณุธดิารตัน์	คมข�า
คณุธติพิทัธ์	เจยีมรจุกีลุ
คณุธรียทุธ	พนัธุม์เีชาวน์
คณุธรีะพล	จฑุาพรพงศ์
คณุธวุานนท์		ปิยะณตัดิพ์ลู
คณุนพรตัน์	สหนุลิ
คณุนราพร	กลัยา	ณ	สนุทร
คณุนฤชา		รตันศลิา
คณุนฤพร		ชุม่ชืน่
คณุนลนิปภา	บวัศรี
คณุนวพรรษ	ทวนชยัภมูิ
คณุนนัทพล		ปานฑผลนิ
คณุนารรีตัน์	โพธิไ์พรทอง	
คณุน�า้ฝน		แก้วกลุธรรม
คณุนชิาภา	สร้อยระย้า
คณุนศิาชล		สวุรรณทา
คณุบญุธรรม	วงักาใจ
คณุบญุมา	มะกล�า่ทอง
คณุเบญ		ศรเีจรญิชยั
คณุปฐมพล		ทัง่กรณ์
คณุประนอม	สระทองแหงด็

คณุประวทิย์		หมดัหล�า
คณุประเสรฐิ		ศรบญุทอง
คณุปรยิวด	ี	ประจวบเหมาะ
คณุปรยีา		ประมขุกลุ
คณุปวรศิ	ประวะสาร
คณุปองเกษม	นาคสวุรรณ
คณุปัณณธร	ศลิป์อดุม
คณุปัทมา		เขยีนภกัดี
คณุปารชิาต	ิจรงุจติตานสุนธิ์
คณุปารชิาต	ิบรูณะบญัญตัิ
คณุปิต	ิตณัฑเกษม
คณุปิยดา		สขุสมยั
คณุปิยนติย์		ขวญัพลูศรี
คณุปิยวด	ีเพช็รฉาย
คณุปญุญาภา	ลิม้ธรีะยศ
คณุปณุยนชุ		ศริกิลุวสุ
คณุเป่ียมสขุ	ยบัมนับรบิรูณ์
คณุผ่องศร	ีมลูผลารกัษ์
คณุพงษ์ศกัดิ	์ศริพินัธ์
คณุพจนย์ี		พริณุธนาไพศาล
คณุพรทพิย์	บญุนติย์
คณุพรนภา		เชือ้ทอง
คณุพรรณพชัร	ชลานนท์นวิฒัน์
คณุพรศกัดิ	์สนิคณารกัษ์
คณุพชัรนิทร์	กจิวรวเิชียร
คณุพชัร	ี	ศรโีคตร
คณุพชัร	ี	หอวจิติร
คณุพชัร	ีพนัธ์เลศิ
คณุพทัธนนัท์		เลาหพนูรงัษี
คณุพนัธ์วด	ีนาคอ่วม
คณุพธิาน		เหีย้มโท้
คณุพศิทุธ์	บษุรานวุงศ์
คณุพรีดา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา	
คณุเพญ็ศร	ีเดชติง่เอง
คณุไพลนิทร์	ยิง่เจรญิสมสขุ
คณุภรนิทร์	ตนัตพิกุนนท์
คณุภณัฑ์ศกาญจน์		โตเลก็
คณุภณัฑริา	รตันนโิรธ
คณุภทัรา	วสนัตสงิห์
คณุภสัราภรณ์	มงคลเรอืงระวี
คณุภาณวุฒัน์		กฤษณาชวูงศ์
คณุภาณวุฒัน์	แสงทอง
คณุภารณ	ีประภาศริกิลู
คณุภาวนา		ชรีงั
คณุภดูศิ		ธนเดชวฒันศรี
คณุมงคล		มาลเีดช
คณุมงคล	หงษ์นาค
คณุมณรีตัน์	ป่ินแก้ว
คณุมนสักลัยา
คณุมารสิา	จงคงคาวุฒิ
คณุมาล	ีสขุอารย์ีชยั
คณุมิง่ขวญั		ทรพัย์เหลอืหลาย
คณุยทุธพงศ์	เอกปฐมศกัดิ์
คณุรพพีรรณ	ตริยัง่ยนื
คณุระตกิร	กองพัฒน์พาณชิย์
คณุรศัมแีข		ถาวร
คณุรุง่นภา	สขุวฒันานกุจิ
คณุรุง่รตัน์	เบญจพฒัมงคล
คณุเรขา		ภญิญสาสน์
คณุเรวด	ีชยัสขุสนัต์
คณุลกัษมณ		เตชะสริวิชิยั
คณุลดัดา	แกมมณี
คณุวณ	ีบญุกว้าง

คณุสภุาพร	ตัง้วฒันาพรชยั
คณุสมุาณ	ีกจิบญุชยั
คณุสรุเดช	บณุยวฒัน
คณุสรุวฒุ	ิตงุคะรกัษ์
คณุสรุชันศิ	อดุมศกัดิ	์	
คณุสรุาช	เซที
คณุสรุารกัษ์		น้อยไร่ภมูิ
คณุสรุยิา		ใต้ครีี
คณุสรุยิา		สาตราภยั
คณุสรุยิา	ไสยเกตุ
คณุสรุเิยศ		ชมภู
คณุสรุย์ีรตัน์	จ�าปาทอง
คณุสวุรรณา	เชาวะวนชิย์
คณุเสนธปิ	ศรไีพพรรณ
คณุแสงจนัทร์	หมัน่ทองหลาง
คณุโสภาพมิพ์	สมิะกลุธร
คณุหทยัรตัน์		ไพฑรูย์
คณุหะรนิ	อปุรา
คณุอดศิกัดิ	์สดุสาว
คณุอนงค์	วรรณโก
คณุอนงค์พร		มโนพเิชฐวฒันา
คณุอนงค์ลกัษณ์		สถติย์วรกลุ
คณุอนชุติ	น้อยประเสรฐิ
คณุอโนมา	ศขุสวสัดิ	์ณ	อยธุยา
คณุอภชิาต	ิศาลคิปุต
คณุอภญิรญา		บญุมสูกึ
คณุอภวิฒัน์	หวงัมชียั
คณุอภวินัท์	บากบัน่
คณุอมรรตัน์		มหาภาสกร
คณุอรปวย์ี		สทีอง
คณุอรพร		ฤทธิจั์นทร์
คณุอรพรรณ	ศรสีขุ
คณุอรสา		ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรณุ	ี	อรรคบตุร
คณุอคัรเดช	ทองภสูวรรค์
คณุอจัร	ี	สงัข์วรรณะ
คณุอารรีตัน์		ธรีะศรสีมบตัิ
คณุอ�านวย		พสัดร
คณุเอกชยั		ใจงาม
คณุเอมอร		วงษาพาน
คณุเอือ้อาร	ี	ออฤดี
Khun	Chatsuda	Suwannakat
Khun	Em	Nathaporn
Khun	Keiko	Hori
Mr.Paul	Tsien	Chang
Mr.Phichet	Puttarudisuk
Mr.Pope	Win		Win
Mr.Saw	Khin	Naing
Ms.Claudine	Triolo
กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตินาคินภัทร
บรษิทั	ซนั	แพคเกจจิง้	(2010)	จ�ากดั
บรษิทั	พรเีมยีร์	อนิเตอร์	ลซิซ่ิง	จ�ากดั
บรษิทั	พดีบับลวิเอส	ซเีคียวรติี	้ 
									เอาท์เลท	จ�ากดั	(ส�านกังานใหญ่)			
บรษิทั	ออลไรท์		คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	
บรษิทั	JTPP		ปี2560	จ�ากดั
ผูปั้นผ่านร้านปันกนั	โดย	มลูนธิิยวุพฒัน์
มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย 
										ในพระบรมราชปูถมัภ์	
ร้านโคราช-ปันกนั
สมาคมศษิย์วงัหลงั-วฒันา
สหกรณ์ออมทรพัย์กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์	จ�ากดั
 

คณุวนดิา	ชชัวาลกจิกลุ
คณุวรยส		อนวุตันิโุชตกิลุ
คณุวรรณา		คลศรชียั
คณุวรรณภิา	ภกัดบีตุร
คณุวรรษา	เลศิวรสริกุิล
คณุวรวฒุ	ิจองจนิดาสกลุ
คณุวรทัยา	โอบนธิอินนัต์
คณุวนัชนะ	ม่วงยิม้
คณุวนัชยั	สรินิจิศรวีงศ์	
คณุวจิติรา		เจยีรนนัทนา
คณุวชิดา	สตีกะลนิ
คณุวเิชยีร		พงศธร
คณุวทิย์ณ	ุชยัสนุทรโยธนิ
คณุวนิ	ลิม้ธโนปจยั
คณุวภิาส		จริภาส
คณุวมิลทพิย์		พงศธร
คณุวริวุรรณ		ตาดร่ม
คณุวโิรชา	เกดิอ�า่
คณุวไิล	ศรรีตันสถาวร
คณุวไิลวรรณ	นพูมิพ์
คณุวณีา	อ่องจรติ
คณุวรีะพล		มมีงคล
คณุวฒุไิกร	เพง็ธรรม
คณุศรชยั	สขุแจ่ม
คณุศรณัย์	องักรูวรญัญู
คณุศรายทุธ		ศรหีาเพศ
คณุศศธิร	มแีหล่งทอง
คณุศศธิร	ศรปีระเสรฐิ
คณุศศวิมิล		ศรกีระจ่าง
คณุศนัสนย์ี		มนัจนัดา
คณุศริพิร	แต้มบญุเลศิชยั
คณุศริยิพุา		ศรสีวุรรณ
คณุศษิฏากร		อสุนัโน
คณุโศจดิา	ลมิาจริากร
คณุโศรดา	นาคะเสถยีร
คณุสกาวทพิย์	กจิสกลุ
คณุสดดุ	ีชลติเรอืงกลุ
คณุสนอง	วริยิะอาภาพงศ์
คณุสมเกยีรต	ิประกายพลอย
คณุสมเกยีรต	ิววิรรธนพนัธุ์	
คณุสมคดิ	จริานนัตรตัน์
คณุสมชาย		ชณุหรศัมิ์
คณุสมชาย	เลศิสทุธริศัมวีง
คณุสมศกัดิ	์	ฉนัทาวรานรุกัษ์
คณุสรชยั		ตนัตโยทยั
คณุสโรชา	เฉลมิลาภ
คณุสญัชยั		สขุจนิดา
คณุสนัทดั	เจดิจรรยาพงศ์
คณุสาทติ	สบืสขุ
คณุสาโรจน์	สวุรรณธาราเรอืง
คณุสนินีาฏ	ภราดรภาพ
คณุสขุสนัต์	โตเจรญิววิฒัน์
คณุสขุมุาล	หงษ์สกลุ
คณุสดุชฎา	แจ่มจนัทร์
คณุสดุา	นลิวรสกลุ
คณุสทุธเิกยีรต	ิธรีภทัรเวช
คณุสทุธริกัษ์		เสถยีรภาพอยทุธ์
คณุสทุธสิา	บษุยานนท์
คณุสทุเินือ่ง	สาจนัทร์
คณุสธุรรม	แก้วสม
คณุสพุตัรา		ใจคง
คณุสพุชิชา		ใต้ครีี
คณุสภุาพร		แก้วฉดี

ระหว่างวันที	่17	พ.ย.	2560	–	16	ก.พ.	2561
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การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปี 2561 : ส�าหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
หมายเหตุ:	นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที	่1	ปี	2561	ก็ต่อเมื่อ

1.	นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560	ให้มูลนิธิฯ	แล้ว	หรือ
2.	นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาระหว่าง	1 พ.ค. 61 - 15 ก.ย. 2561	ให้มูลนิธิฯ	แล้ว	
3.	เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้ว	นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

		โอนครั้งที	่			นักเรียนทุนส่งใบเกรด/ใบรับรองถึงมูลนิธิฯ	ภายในวันที่					วันที่นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี
1	 	 	 					10	เมษายน	2561	 	 	 	 4	พฤษภาคม	2561
2	 	 	 					1	พฤษภาคม	2561	 	 	 	 15	พฤษภาคม	2561
3	 	 	 					22	พฤษภาคม	2561	 	 	 	 5	มิถุนายน	2561
4	 	 	 					19	มิถุนายน	2561	 	 	 	 5	กรกฎาคม	2561
5	 	 	 					19	กรกฎาคม	2561	 	 	 	 3	สิงหาคม	2561
6	 	 	 					19	สิงหาคม	2561	 	 	 	 5	กันยายน	2561
7	 	 	 					19	กันยายน	2561	 	 	 	 5	ตุลาคม	2561
8        30	กันยายน	2561	 	 	 	 12	ตุลาคม	2561

การโอนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561  : ส�าหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
หมายเหตุ:	นักเรียนจะได้รับโอนเงินทุนการศึกษาของภาคเรียนที	่2	ปี	2561	ก็ต่อเมื่อ

1.	นักเรียนได้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561	ให้มูลนิธิฯ	แล้ว	หรือ
2.	นักเรียนได้ส่งใบรับรองสถานะนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาระหว่าง	1 พ.ค. 61 - 15 มี.ค. 2562	ให้มูลนิธิฯ	แล้ว	
3.	เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแล้ว	นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของภาคเรียนนั้นย้อนหลัง

		โอนครั้งที	่			นักเรียนทุนส่งใบเกรด/ใบรับรองถึงมูลนิธิฯ	ภายในวันที่					วันที่นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี
1	 	 	 					5	ตุลาคม	2561	 	 	 	 22	ตุลาคม	2561
2	 	 	 					19	พฤศจิกายน	2561	 	 	 	 4	ธันวาคม	2561
3	 	 	 					19	ธันวาคม	2561	 	 	 	 4	มกราคม	2562
4	 	 	 					19	มกราคม	2562	 	 	 	 5	กุมภาพันธ	์2562
5	 	 	 					19	กุมภาพันธ์	2562	 	 	 	 5	มีนาคม	2562
6	 	 	 					19	มีนาคม	2562	 	 	 	 5	เมษายน	2562
7	 	 	 					31	มีนาคม	2562	 	 	 	 12	เมษายน	2562

โปรแกรมทุนการศึกษาออนไลน์

น้องๆ	สามารถเช็กข้อมูลการรับทุนการศึกษา
ทางออนไลน์ได้	โดยสแกน	QR	code	นี้ค่ะ
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เทศกาลอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
รวบรวมวิทยากต้นแบบอาชีพกว่า 60 อาชีพ

เ��ก����ก��นเ��

งานสัมนาที่รวมคนท�งานจริงจากสายอาชีพ
มาให้ข้อมูลและตอบทุกข้อสงสัยแก่เด็กมัธยม

����������เ���โ�ก���ี�

เว็บไ�ด� �-���������� รวบรวมข้อมูลอาชีพไว้ให้
นักเรียนและครูแนะแนวทั่วประเทศน�ไปศ�ก�าได้

��น���ม�����ี���น��น�

กิจกรรมที่เด็กมัธยมจะได้เรียนรู้อาชีพ
ที่ตนสนใจในสถานที่ท�งานจริง � สัปดาห�

โ�รงก�รโ���������น

งานที่พี่ต้นแบบ 1 อาชีพ มาเล่าข้อมูลอาชีพ
และถาม-ตอบในทุกสิ่งที่น้องสงสัยในอาชีพนี้

ง�น������ิ�

งานแนะแนวอาชีพในโรงเรียนที่จัดร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในโรงเรียนต่างๆ

กิจกรรมในโรงเรียน

�-������ คือ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการท�ให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศ
ที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ มีวิธีคิดในการค้นพบเป�าหมายชีวิตของตนเอง
โดยสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจ
เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนได้พบและท�ในสิ่งที่รัก
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