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ร่วมแบ่งปันได้แล้ววันนี้ที่ ร้านปันกัน ทุกสาขา  
ช่องทางการแบ่งปันติดตามได้ที่ Line@ร้านปันกัน 

คุณอ้วนขึ้น	 	 	
														 หรือผอมลง	

เสื้อผ้าตัวเก่าคุณก็	....

สุดท้ายคุณก็ต้อง	“เก็บ”	
และไม่คิดที่จะนำามาใช้อีก

แต่เราเปลี่ยน
สิ่งของเหล่านั้น
ให้มีคุณค่าได้

เพียงคุณ	“เก็บ”	สิ่งของที่เรา
ไม่ ได้ ใช้ ให	้“ร้านปันกัน”	
เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กขาดโอกาส	

ให้การ	“เก็บ”ของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของคำาว่า	
“โอกาส”ทางการศึกษา
ที	่“ร้านปันกัน”

หากคุณมีรองเท้า
คู่ใหม	่คุณคงไม่คิด
จะใส่มันทั้งสองคู่ 2
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มา	“เก็บ”	กัน	“ปันกัน”
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	 สวัสดีค่ะน้องๆ	 ปิดเทอมที่ผ่านมาท�าอะไรกันมาบ้างคะ	 พี่ได้อ่านจดหมาย 
ที่น้องๆ	เขียนเล่าเรื่องราวชีวิตส่งมายังมูลนิธิยุวพัฒน์	มีหลายคนใช้เวลาช่วงปิดเทอม
หรือวันหยุดไปท�างานหารายได้เสริม	เช่น	รับจ้างท�างานในร้านอาหาร	ท�างานในไร	่เพื่อ 
เป็นเงินออมไว้ใช้ยามจ�าเป็น	 หรือหลายๆ	 คนอาจจะยังเด็กเกินไปที่จะท�างาน	 ก็ใช ้
เวลาว่างท�างานบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้ปกครอง	ซึ่งพี่ขอชื่นชม	ที่น้องรู้จัก 
ท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองค่ะ	

	 การท�างานหารายได้เสรมิไม่เพยีงสร้างรายได้ให้เราเท่านัน้	แต่การท�างานจะช่วย 
ให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง	 รู้จักที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น	 เห็นความส�าคัญของการ 
มีความรับผิดชอบในหน้าที่	 ช่วยฝึกทักษะหลายๆ	 อย่างที่จ�าเป็นอย่างมากในการ 
ท�างานในอนาคต	และยงัช่วยให้น้องๆ	สามารถค้นพบสิง่ทีต่วัเองชอบหรือท�าได้ดด้ีวยนะคะ 

	 แต่ไม่ว่างานจะให้คุณค่ามากแค่ไหน	การเลือกท�างานที่มีความปลอดภัยและ
ถกูต้องตามกฎหมายถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีน้่องๆ	 จะต้องพจิารณาให้รอบคอบก่อนตัดสนิใจ 
เลือกท�างานนั้นๆ	 เพราะมีงานหลายประเภทที่กฎหมายห้ามมิให้เด็กท�า	 ดังนั้น 
ก่อนที่จะเลือกท�างานเพื่อเป็นรายได้เสริม	น้องๆ	ควรศึกษาหาข้อมูลงานนั้นให้ละเอียด 
ว่าเราสามารถท�าได้หรอืไม่	 ถกูกฎหมายหรอืเปล่า	 มคีวามปลอดภยัหรอืมคีวามเสีย่งหรือไม่ 
ทัง้การเดนิทางและหน้าท่ีทีเ่ราต้องท�า	ทีส่�าคัญทีส่ดุคือ	งานนัน้ส่งผลกระทบต่อการเรยีน 
ของเราหรือเปล่า	เราจะยังมีเวลาท�าการบ้าน	ทบทวนบทเรียนไหม	ต้องไม่ลืมนะคะว่า
สิ่งที่ส�าคัญกว่ารายได้คือการเรียนและความปลอดภัยของตัวเราเอง

	 แหล่งข้อมูลในการหางานก็มีความส�าคัญ	 เราควรระมัดระวังโฆษณาในหน้า 
เว็บไซต์ต่างๆ	 ที่กล่าวอ้างเชิญชวนให้เข้าท�างานที่มีค่าตอบแทนสูงๆ	 แต่ไม่ต้องลงทนุ 
ลงแรงเยอะ	 งานลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยง	 เพราะในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีงานใด 
ที่ท�าได้ง่ายๆ	แต่ได้รับค่าตอบแทนเยอะๆ	ทางที่ดีเราควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือคุณคร ู
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกท�างานหารายได้เสริมค่ะ	

	 พีห่วงัว่ายวุพฒัน์สารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์กบัน้องๆ	และหวงัว่าน้องๆ	ทกุคน 
จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดให้กับตัวเองนะคะ

พี่ๆ	มูลนิธิยุวพัฒน์				

ฉบับที่
95

ยุวพัฒน์สาร 
เมษายน - มิถุนายน 2561

การทำางาน
เพื่อเป็นรายได้เสริม

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

 
ขนมปังหน้าหมู
เด็กหลังห้องก็ประสบความส�าเร็จได้

เปิดหัวใจ “ครู” ผู้ให้ที่ 1 ยกชั้น
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ

093-124-8479



(YBF	95)
4

(YBF	94)	(20180202)
4



เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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คนคิด...เพื่อสังคม

“ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ” 
นวัตกรรมฝีมือเยาวชนไทย

6

 บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่านวัตกรรมใหม่ๆ	ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นจากปัญหาเล็กๆ	รอบตัว 
เช่นเดียวกับ	“ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ”	 ซ่ึงถูกประดิษฐ์ข้ึนจากการคิดและพัฒนาโดยน้องๆ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	และมัธยมศึกษาปีที	่ 2	 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชุดกระเป๋า
ปฐมพยาบาลนี้เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพพอที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงที...
และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กเปลี่ยนโลก		
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	 น้องๆ	 ทีมนักประดิษฐ์ประกอบด้วย	
ด.ช.กร		เหมรัญช์โรจน์	(น้องกร)	/	ด.ญ.สุพิชญาณ ์
เหมรญัช์โรจน์	(น้องพรมิ)	/	ด.ญ.จ้าวไหม	ตัง้ศริพิฒัน์ 
(จ้าวไหม)	/	ด.ญ.กุลณัฏฐ	์	โตวิกกัย	(น้องชิลลิ่ง)	
และ	ด.ช.มัชฌิมา	สุวิชชโสภณ	(น้องโทระ)	โดย
มีอาจารย์จีระศักดิ์	 จิตโรจนรักษ	์ และอาจารย์ 
ดร.ธานนิทร์	 บญุญาลงกรณ์	 เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา 

จากปัญหาชดุปฐมพยาบาลทีม่อียู่ไม่พร้อมใช้งาน 
จึงมีแนวคิดอยากพัฒนาชุดปฐมพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
น้องกร : 	พวกเราเป็นนักกีฬาว่ายน�้าครับ	บางครั้ง 
เวลาเกิดอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมชุดปฐมพยาบาล
ที่มีไม่ค่อยพร้อมใช้งาน	 พวกเราก็เลยอยากสร้าง
กระเป๋าปฐมพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง
และมีความสะอาดปลอดภัยครับ

น้องพริม :	 ที่เราท�าออกมาล่าสุดนี้เป็นเวอร์ชั่น 
ที่	 3	 ค่ะ	 อันแรกที่ท�าเราใช้กระเป๋ากล้องถ่ายรูป 
มาประยุกต์เป็นกระเป๋าชุดปฐมพยาบาล	 ซึ่งก็ม ี
ข้อบกพร่องหลายอย่างจงึพฒันาเป็นเวอร์ชั่นท่ี	 2 
และ	3	ค่ะ	

แม้จะเป็นเด็กก็สามารถคิดต่อยอดให้เป็นได้
มากกว่ากระเป๋าชุดปฐมพยาบาลทั่วไป
น้องพรมิ :	 ในกระเป๋ามทีัง้อปุกรณ์ท�าแผลส�าหรบั 
ผูป่้วยทัว่ไปและอปุกรณ์ส�าหรบัช่วยเหลอืผูป่้วยวกิฤติ 
เช่น	อปุกรณ์ท�าแผลต่างๆ		UV	Box	(เป็นส่วนหนึง่ 
ของกระเป๋า	 มีไว้ฆ่าเชื้อเครื่องมือปฐมพยาบาล)		
ตู ้เย็นอัตโนมัติขนาดพกพาส�าหรับแช่เจลเย็น	
(กล ่องความเย็นส�าหรับแช ่ เจลเย็นและยา 
ที่ต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษา)	 เครื่อง	AED	
(เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)	 อุปกรณ์วัด
สัญญาณชีพ	วัดอัตราการเต้นของหัวใจ	เคร่ือง
มือสื่อสารไปยังโรงพยาบาลที่สามารถบอกพิกัด
ของผู้ป่วยได้ในทันที	 (Easy	 Emergency	 Call)		
และมีคู ่มือซึ่งแสดงวิธีการปฐมพยาบาลทุก 
ขัน้ตอนอย่างละเอยีด	รวมทัง้อปุกรณ์เคลือ่นย้าย 
ผู้ป่วย	 คือ	 รถเข็น	 ซึ่งรับน�้าหนักผู้ป่วยได้	 120	
กิโลกรัม	 และเปลสนาม	 ซึ่งรับน�า้หนักผู้ป่วยได้	

100	กิโลกรัม	ค่ะ			
อาจารย์จรีะศกัดิ ์ :	 นกัเรยีนจะบอกว่าเขาต้องการ 
ให้ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลเป็นอย่างไร	 ครูเพียง 
ท�าหน้าทีเ่ป็นหนึง่ในทมีท�างาน	การจะให้สิง่ประดษิฐ์ 
ของนกัเรยีนประสบความส�าเรจ็ได้น้ัน	เราต้องอาศยั 
ผูใ้หญ่ซึง่มคีวามรู	้ความเช่ียวชาญในเรือ่งนัน้ๆ	เข้ามา 
ช่วย	 ถ้าเด็กๆ	 อยากประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักชิ้น 
นั	่นไม่	ใช่เรือ่งยากท่ีจะเป็นไปได้นะครบั	เดก็ 	ๆสามารถ 
เข้าไปขอค�าแนะน�าจากคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง												ใน 
มหาวิทยาลยัในภูมภิาคของตวัเองได้	 แค่กล้าทีจ่ะ 
คิดและลงมือท�า	ท�าแล้วก็ต้องรู้จักที่จะพัฒนาให้
ดีขึ้น	โดยรับฟังความคิดเห็นหรือค�าติชมจากคน
อื่นเพื่อเป็นข้อมูลให้เราต่อยอดในการพัฒนา	

สิ่งประดิษฐ์เพียงหนึ่งชิ้นสามารถช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยและช่วยแบ่งเบางาน
ของทีมแพทย์ พยาบาลได้  
น้องกร : ผมคิดว่าชุดกระเป๋าพยาบาลนี้สามารถ
ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ครับ
น้องโทระ : ผมคิดว่าสามารถช่วยลดอตัราการ
เสยีชวีติได้ครบั	 ถ้าเราสามารถช่วยเหลอืได้ทันเวลา 
และช่วยอย่างถูกวิธี
น้องพริม :	 ช่วยให้การปฐมพยาบาลง่ายขึ้นค่ะ 
ใครๆ	 ก็สามารถท�าได้เพราะมีคู่มืออธิบายไว้เป็น 
ขัน้ตอนอย่างละเอยีด	ซึง่จะช่วยให้การปฐมพยาบาล 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ	

ถ้าเราคดิว่าเราสามารถท�าอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อคนอื่นได้ก็ให้ลงมือท�า
อยากให ้ เราเชื่อมั่นว ่าเราสามารถท�าอะไร 
เพื่อส่วนรวมได้	ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเราท�าได้และ 
มีประโยชน์จริงๆ	 ก็อยากให้ลงมือท�า	 ท�าเพื่อให ้
คนอื่นเห็นเป็นแบบอย่าง	 อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่อง 
ใหญ่เกินกว่าเด็กจะท�าได้	 ขอแค่คิดมาก่อน 
แล้วปรึกษาผูใ้หญ่	ขอความช่วยเหลอืจากคนอื่นๆ	 
เท่านี้สิ่งที่เราอยากท�าก็จะส�าเร็จได้



บ้านฉันบ้านเธอ
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	 เดก็ๆ	อ่านหนงัสอืเพิม่พนูความรูไ้ด้ในทกุที่
ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน	หากเราต้องการพัฒนาตัวเอง 
ให้ดีขึ้น	 เก่งขึ้น	สถานที่ไม่ใช่อุปสรรคในการอ่าน 
เพื่อพัฒนาตัวเอง

	 การอ่านหนังสือท�าให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้	
ท�าให้เรามโีอกาสฝึกฝนทกัษะการอ่านอย่างมีคณุภาพ	
สละเวลาวนัละเลก็วนัละน้อยมานัง่อ่านหนงัสอืทีเ่ป็น
ประโยชน์กันบ้างดีกว่า

   ความสุขทีบ่้ านเรา

ไม้ก็ร่ม ใจก็ร่ม นั่งก้มหน้า
เห็นทั้งภาพ ยินทั้งเสียง ค่าอนันต์ 

เราก้มหน้า อ่านหนังสือ เกิดประโยชน์
ดีกว่าก้ม เล่นเฟซ ตอบแชทไลน์

มองไปมา ฟังเสียงนก อารมณ์ขัน
อะไรนั่น เธอก้มหน้า ท�าอะไร

ไม่มีโทษ ฝึกฝน สมองใส
หนังสือให้ อนาคต ที่งดงาม
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	 “การอยูร่่วมกนั”	มใิช่เพยีงการอยูร่่วมเฉพาะ
สมาชกิในครอบครวั	แต่รวมถึงการอยูร่่วมกบัธรรมชาติ	
ต้นไม้	สตัว์	ซึง่ต้องพ่ึงพาอาศยักันและกนั	เดก็ๆ	จงภูมใิจ 
ในบ้านเกิดของเรา	จงดูแลรักษาบ้านเกิดของเรา 
ให้น่าอยู่ตลอดไป	

ขอขอบคุณ
ภาพจากพี่รัฐธรรม	ศิริดล		

บทกลอนจากพี่ธารารัตน์	สนใจ	
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์	สายสามัญ	ปี	2557		

บ้านเรามี ธรรมชาติ มีป่าไม้
บ้านเรามี รอยยิ้ม อิ่มรัญจวน

บ้านเรามี พ่อแม่ พี่และน้อง
บ้านเรามี ครอบครัว อบอุ่นใจ

บ้านเรามี วัวควาย มีไร่สวน
บ้านเรามี กลิ่นอวล ความเป็นไทย

บ้านเรามี เสียงนกร้อง เสียงคันไถ
บ้านเพื่อนเล่า มีอะไร เหมือนเราเอย



จดหมายจากน้องซูรียานา ยะเสาะ จ.นราธิวาส

จุดพลุปังๆๆๆ	ให้น้องเลยค่ะ	ดีใจด้วยนะคะที่น้องสอบได้ที่	1	ของห้อง	หายเหนื่อย 
เลยใช่ไหมคะ	 ผลจากความพยายามน่าชื่นใจเสมอ	 น้องเก่งมากค่ะท่ีสามารถ 
ก้าวผ่านความกลวัของตวัเองไปได้	 ถ้าเราเกบ็ความสงัสยั	 ความไม่เข้าใจไว้มากขึน้ 
เท่าไหร่	วิชานั้นก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น	หลายครั้งเรามักจะกลัวไปล่วงหน้า	ท�าให้ 
ไม่ได้ลงมอืท�าสกัท	ี แต่พอลงมอืท�าไปแล้ว...	 “อ้าวมนัไม่ได้น่ากลวัอย่างทีค่ดินีน่า” 
พี่คิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความกลัวของเราแล้วค่ะ...สู ้ๆ	นะ	เป็นก�าลังใจ 
ให้น้องเอาชนะกับอุปสรรค	ความกลัวทุกอย่าง	พี่ๆ	รอชื่นชมทุกๆ	ความส�าเร็จ
ของน้องนะคะ	:D	

จดหมายจากเพื่อน

	 เปิดเทอมกนัมาสกัระยะแล้ว	 น้องๆ	 ปรบัตวักบัวชิา 
เรียนที่ยากขึ้นได้บ้างหรือยังคะ	 จะยากแค่ไหนก็คงจะไม่ 
ยากเกนิความสามารถของเราไปได้...ขอแค่เรามุง่มัน่พยายาม
พี่ได้อ่านจดหมายที่น้องๆ	 เขียนส่งมาที่มูลนิธิฯ	 เพื่อเล่า 
เรื่องราวต่างๆ	หลายคนใช้เวลาช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลา 
ของการท�างานหารายได้เสรมิ	 ด้วยการท�างานรปูแบบต่างๆ 
บางคนถือโอกาสช่วงปิดเทอมช่วยผู้ปกครองแบ่งเบาภาระ 
งานทีบ้่าน	บางคนกต็ัง้เป้าหมายการเรียนส�าหรบัเปิดเทอมใหม่ 
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน	พี่ๆ	ที่มูลนิธิฯ	ดีใจและชื่นชมในสิ่ง 
ที่น้องๆ	ท�านะคะ	และจะเป็นก�าลังใจให้น้องๆ	ทุกคน...มาด ู
กันสิว่าเพื่อนๆ	 นักเรียนทุนของเราเขียนจดหมายมาเล่า 
อะไรกันบ้างในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา	
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จดหมายจากน้องอารยีา แก่นสนัเทยีะ จ.นครนายก

ยินดีด้วยนะคะที่น้องท�าตามเป้าหมายของตัวเองได้ส�าเร็จ 
เห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรยากเกินความพยายามและความ 
ตัง้ใจจรงิๆ	ถ้าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดพีีอ่ยากชวน 
ให้น้องลองตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมแล้วลองดูว่า 
เราจะท�าได้หรือไม่ ถ้าท�าได้...ก็ลองตั้งเป้าหมายใหม่ให้ 
ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาอีก	 แต่ถ้ายังท�าไม่ส�าเร็จ	 ก็แค่ทบทวน 
ดูว่าเรายังต้องท�าอะไรเพ่ิมอีกบ้าง	 หลายคร้ังที่ความส�าเร็จ 
ของเราเกิดจากการท้าทายตัวเองให้ท�าสิ่งที่ยากขึ้น...ลองดู 
นะคะ	พี่ๆ	ที่มูลนิธิฯ	เป็นก�าลังใจให้เสมอและเชือ่ว่าไม่ว่าน้อง 
จะตั้งเป้าหมายใหญ่แค่ไหน	น้องจะท�าให้ส�าเร็จจนได้ค่ะ	:D 



จดหมายจากน้องอินทิรา อินทรา จ.ตราด

เป็นอีกหนึ่งคนเก่งของบ้านยุวพัฒน์ค่ะ...ใช้เวลาช่วงปิดเทอม 
ไปเป็นผู้ช่วยร้านกาแฟ	นอกจากจะได้ค่าตอบแทนแล้ว	พี่เชื่อว่า
ประสบการณ์การท�างานในร้านเป็นอีกสิ่งที่มีประโยชน์กับน้องค่ะ	
อย่างน้อยๆ	น้องกไ็ด้เรยีนรูว้ธิกีารท�างานก่อนท่ีจะออกไปสูโ่ลกการ
ท�างานจรงิในอนาคต	และถ้าได้มโีอกาสชงกาแฟด้วยแล้วล่ะก	็นัน่คอื
วชิาความรูท้ีส่ามารถจะเอามาประกอบอาชพีได้เลยนะคะ	การท�างาน 
ท�าให้เราภาคภูมิใจในตัวเอง	ท�าให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต	
และเห็นคุณค่าของเงินที่เราได้มาว่าไม่ได้มีประโยชน์กับเราเพียง
คนเดียว	แต่รายได้ที่เราได้มานั้นคือสิ่งที่สามารถหล่อเลี้ยงสมาชิก
ในครอบครัวได้...พ่ีๆ	ขออวยพรให้น้องประสบความส�าเร็จและขอ
ให้รักษาคุณสมบัติที่ดีไว้ตลอดไปนะคะ	:D	

จดหมายจากน้องพิยดา โสบผอม  จ.พัทลุง

ต้องให้ได้แบบนี้ค่ะน้องพิยดา	ราคายางพาราจะตกต�่าเพียงใดเราก็ไม่กลัว
ตราบใดที่เรายังมีผืนดิน	ยางพาราราคาไม่ดีก็ปลูกผักขายเป็นรายได้เสริม	 
ช่วงนี้เป็นช่วงหมากสุกก็เก็บมาตากแห้งผ่าขายเป็นรายได้อีกทาง	นี่แหละ 
ที่เขาเรียกว่าไม่นิ่งดูดาย	ไม่รอคอยดินฟ้าอากาศ	มีอะไรให้ท�าก็ท�าสิ่งนั้นไป...
เก่งมากค่ะ	และอย่าลืมตั้งใจเรียนอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ	พี่เชื่อว่าน้องๆ	
ทกุคนของมลูนธิฯิ	มคีวามพยายามกนัทุกคน	เพือ่อนาคตทีดี่ของเรา	วนันีเ้รา
อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องท�างานไม่ได้เที่ยวเล่นเหมือนเพื่อนๆ	แต่ถ้า 
เราท�างานให้สนกุ	เรากม็คีวามสขุไม่แพ้เพือ่นๆ	นะคะ...เป็นก�าลงัใจให้เสมอค่ะ 
น้องพิยดา	:D					
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นักเรียนทุนยุวพัฒน์Facebook	
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์



ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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เปิดหัวใจ “ครู”  
ผู้ให้ที่ 1 ยกชั้น 

กับการกลับไปเป็นครู
ที่บ้านเกิด

13

	 ช่วง	2-3	เดือนที่ผ่านมานี	้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ครูชินกร พิมพิลา หรือครูติ๊ก” 
ในฐานะครูที่ให้นักเรียนสอบได้ที่	 1	 ยกชั้น	 ครูผู้สร้างความสุขและมอบความภาคภูมิใจ 
ให้กับลูกศิษย์โรงเรียนบ้านนาสีนวล	 จังหวัดสกลนคร	 โรงเรียนที่หล่อหลอมและ
เป็นแรงบันดาลใจให้ครูมุ ่งมั่นกลับมาเป็นครูที่บ้านเกิด	 เพื่อปลูกฝังให้ศิษย์ของคร ู
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและรู้จัก	“ฮักบ้านเกิด”					



 

14

อยากเป็นครูเพราะมีครูเป็นแรงบันดาลใจ
	 ครูเรียนที่โรงเรียนบ้านนาสีนวลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก	 (เรียน	 1	 ปี	 ก่อนขึ้น	 ป.1)	 จนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3		ใช้เวลาเรียนอยู่	10	ปี	จ�าได้ว่าสมัยเรียนอยู่ชั้นป.2	ครูที่โรงเรียนให้โอกาสครู 
สอนเพื่อนๆ	 ในห้องที่ยังอ่านไม่คล่อง	 ตอนนั้นครูรู้สึกชอบและการได้สอนเพื่อนๆ	 เหมือนกับเราได้
ช่วยให้เขาอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น	 รวมทั้งมีแรงบันดาลใจจากครูที่เป็นต้นแบบของการเป็นครูด้วย
จิตวิญญาณจริงๆ	ครูจึงตั้งเป้าหมายที่จะเป็นครูให้ได้ตั้งแต่ตอนนั้น

	 ชีวิตการเป็นครูของครูเริ่มเมื่อวันที่	 2	 พฤษภาคม	 2553	 เป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แล้วจึงบรรจุเป็นข้าราชการคร	ู เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	
2553	ถ้านับก็เกือบ	8	ปีแล้ว

อะไรจะดีไปกว่าการที่พ่อแม่เห็นเราสวมชุดข้าราชการเดินออกจากบ้านไปท�างาน
	 ก่อนทีค่รจูะมาสอนทีโ่รงเรยีนบ้านนาสนีวล	 ครไูด้บรรจเุป็นข้าราชการครทูีโ่รงเรียนน�า้โสม 
พทิยาคม	อ�าเภอน�า้โสม	จงัหวดัอดุรธาน	ีโรงเรยีนอยูไ่กลจากบ้านเกอืบ	200	กโิลเมตร	ครสูอนทีน่ัน่
เกอืบ	3	 ปี	จงึเขยีนย้ายโรงเรยีน	หลายคนสนบัสนนุให้ย้ายไปสอนในโรงเรยีนใหญ่ๆ	ในเมอืง	 เพราะ 
อาจจะมองเห็นว่าเราเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนแบบนั้นก็เป็นได	้ซึ่งตอนแรกครูก็เขียนย้าย
ไปที่โรงเรียนในอ�าเภอ	 แต่ก็ต้องล้มเลิกความคิด	 เมื่อครูคนหนึ่งถามครูว่า	 “เธอคิดว่าพ่อกับแม่
เคยเหน็เธอใส่ชดุสกีาก ีชดุข้าราชการ ท�าหน้าทีค่รแูล้วเดนิออกจากบ้านไปท�างานหรอืยงั”	นีค่อื 
ค�าถามที่ครูไม่ได้ตอบกลับไป	 แต่ครูเลือกที่จะเขียนใบย้ายใบใหม่เพื่อเลือกโรงเรียนบ้านนาสีนวล 
เป็นล�าดบัแรกเป็นการตดัสนิใจกลบับ้านเกดิตวัเองทีต้่องพสิจูน์ตนเองเป็นอย่างมาก

นอกจากอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เด็กๆ ของครูต้อง “ฮักบ้านเกิด” ด้วย 
	 เมื่อครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านนาสีนวลแล้ว	 สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่ครูได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
คือค�าว่า “ฮักบ้านเกิด” ครูจึงจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้	 เรียนรู ้
จากครูภูมิปัญญา	ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ถอดบทเรียนมาด้วยความคิดสร้างสรรค์	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
ครูจะต้องเป็นเหมือนโค้ชให้กับเด็กๆ	 รวมทั้งร่วมเป็นผู้เรียนไปพร้อมกับนักเรียน	 การได้เห็นความ 
เชื่อมโยงกันระหว่างโรงเรียน	 ชุมชน	 หน่วยงาน	 หรือองค์กรภายนอก	 ท�าให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคนสองวัย	 คือวัยเรียนและวัยรู้	 (ครูภูมิปัญญาในชุมชน)	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้เราเห็นคุณค่า 
ของคนในชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่	 สุดท้ายแล้ว	 เมื่อรู้ว่าชุมชนเรามีอะไรดีก็สามารถ
ต่อยอดเป็นอาชีพได้	 เด็กๆ	 ก็จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง	 สร้างรากฐานของสังคมที ่
เข้มแข็งต่อไป

ครูที่ดีคือผู้ให้ทั้งกายและจิต
	 ถ้าจะถามถึงอาชีพครูว่าครูที่ดีควรเป็นอย่างไร	 ครูคิดว่าครูที่ดีต้องเป็นครูให้ได้ทั้งกาย
และจิต	กายคือการกระท�าที่แสดงออกมาเป็นแบบอย่างแห่งการครองตนเอง	ท�าหน้าที่ของครูอย่าง
เต็มที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน	 ส่วนจิตคือ	 จิตแห่งการเป็นผู้ให้โดยไม่มีวันหยุดหรือนอก
เวลาราชการ	 ให้ทั้งแนวคิด	 ทัศนคต	ิ ความรู้	 และแนวทางแห่งการสร้างชีวิตตนเอง	 ส�าหรับเด็กๆ 
ที่อยากเป็นครูในอนาคต ขอแค่เตรียมความพร้อมคือจิตใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้โดยที่ไม่ได้เลือก
ปฏิบัติหรือรับอามิสสินจ้างจากศิษย์ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นครู
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เมื่อทุกคน “ฮักชุมชน” ของตัวเอง ทุกคนจะคืนกลับบ้าน
	 ก่อนที่จะสร้างความรักหรือความฮักให้เด็กๆ	 ได้นั้น	 ต้องสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน
ของตนเองก่อน	 ต้องรู้ว่าชุมชนของเรามีอะไรด	ี เมื่อรู้ว่ามีอะไรดีก็สามารถเรียนรู้หรือต่อยอดสิ่งที ่
มีอยู่ในชุมชนได้	 สิ่งเหล่านี้เราต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู	้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ยกตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของปลาในลุ่มน�้าสงคราม	 ทั้งครูและนักเรียนได้ลง 
เก็บข้อมูลในชุมชน	 น�ามาสรุปเป็นเส้นทางล�าน�้าสงคราม	 พวกเราเห็นการเปลีย่นแปลงทัง้ทีเ่กดิ 
จากคนในชุมชนเองส่วนหนึ่ง	 และเกิดจากการสร้างเขื่อนที่เป็นนโยบายของรัฐ	 หลังจากนั้นก็มี 
นักเรียนได้ยื่นผลการท�ากิจกรรมน้ีเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นผลส�าเร็จในสาขาการ 
ประมง	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และที่ส�าคัญคือตัวครูเองที่พยายามแสดงให้ 
เห็นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ย้อนกลับคืนเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง	นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ได้ 
ลงมือท�าและเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีที่ตอบโจทย์ค�าว่า	“ฮักบ้านเกิด”	ของพวกเรา

ในวันที่ต้องกลับมาท�างานที่บ้านเกิด “การกระท�า” และ “เวลา” เป็นสิ่งยืนยันค�าว่า “ครู” 
	 จากวันแรกที่กลับมา	 ครูอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน	 ยังถูกมองว่า
เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่หายไปช่วงเวลาหนึ่ง	 การถูกเหยียดหยามว่าใช้เงินจ้างมาเป็นคร	ู สิ่งเหล่านี้ 
ท�าให้ครูต้องพิสูจน์ตนเอง	 ด้วยค�าว่า	 “เป็นครูให้ได้ทั้งกายและจิต”	 การกระท�าและเวลาเป็นสิ่ง
ยืนยันค�าว่า	“ครู”	ของครูเป็นอย่างมาก	การเข้าถึงชุมชน	เข้าถึงเด็ก	ๆ	การหยิบยื่นโอกาส	และ
การช่วยเหลือ	 เป็นสิ่งที่ครูท�ามาโดยตลอด	 จนเกิดการยอมรับและเรียกตัวครูว่า	 “ครูติ๊ก”	 อย่าง
เต็มปาก	จากวันนั้นถึงวันนี	้ครูรู้สึกภูมิใจและดีใจเสมอ	เมื่อครูบอกว่า	ครูเป็นครูที่โรงเรียนบ้านนา- 
สีนวล	 เด็ก	ๆ	และชาวบ้านก็ดีใจเช่นกัน	 เพราะเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตามแนวคิด
ที่เราวางไว้	

มองให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี บ้านเรามีของดีมากมาย
	 หากเรามองเห็นคุณค่าของทรัพยากร	 เช่น	 ที่ดินที่เรามี	 ชุมชนเรายังมีแม่น�้าสงคราม	 
มีป่าบุ่งป่าทามที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและยังเป็นเขตชุ่มน�้า	 มีป่าโคกที่มีอาหารให้กับพวกเรา
ตลอดปี	 ชุมชนเราเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าที่มีทั้งอาหาร	 แฟชั่น	 วัฒนธรรม	 หากเราน�าจุดเด่น
เหล่านี้มาสร้างโอกาสทางอาชีพ	ใช้ชีวิตที่เหมาะสม	พอเพียงเลี้ยงชีพได้	ไม่วิ่งตามกระแสนิยมมาก
จนเกินไป	เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุข	ไม่ต้องแข่งขันกับใคร	แต่เราสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง	ชุมชน	
จนเกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็งและมั่นคง

ครูอยากให้เด็กๆ “เห็นคุณค่าในตัวเอง”
	 คุณค่าของคนอาจจะวัดด้วยระดับของคะแนนไม่ได้ทั้งหมด	 หากวันนี้เราได้รู้จักตนเอง	 
รู้ว่าเราถนัดอะไร	เราชอบอะไร	เราจะเห็นอนาคตของตนเอง	จุดเปลี่ยนที่จะท�าให้เด็กๆ	เห็นคุณค่า
ของตนเอง	 ครมูองไปทีค่รูและผูป้กครองทีจ่ะต้องร่วมมือกนั	 ท�าความเข้าใจและแลกเปล่ียนสูก่าร 
พฒันาความสามารถเฉพาะด้านของเดก็ๆ	 โดยต้องไม่ลมืพืน้ฐานเรือ่งการเรยีนรูว้ชิาหลกัเพือ่น�ามา 
ประกอบการเรียนรู้ของตนเองครับ	ครูขอส่งก�าลังใจไปถึงเด็กๆ	นักเรียนทุกคนนะครับ	

หากเพียรก้าวสักก้าวหนึ่งหรือครึ่งก้าว จะก้าวสั้นก้าวยาวใช่เรื่องใหญ่
ขอเพียงรักในทางที่ก้าวไป              คงจะถึงเส้นชัยในสักวัน
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า



Kiwtum: 

ปลายทางที่ตั้งใจ
บางทีก็ต้องใช้เงิน

เป็นหนึ่งในส่วนประกอบฝันนั้น

การหารายได้เสริมด้วยความสุจริต
และตามความสามารถที่มี
ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง

ที่จะสร้างฝันให้เป็นไปได้ตามหวัง

พยายามให้เต็มที่กับฝันที่ตั้งไว้
ตั้งใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แค่นี้การเดินทางไปสู่เป้าหมายก็สนุกละ

:)
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เรื่องจากปก
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	 ปัจจุบันนี้มีน้องๆ	 วัยรุ ่น	 วัยเรียนหลายคนที่ท�างาน 
หารายได ้ เสริมหลังเลิกเรียน	 ช ่วงวันหยุด	 หรือป ิดเทอม 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้ว	 การท�างานพิเศษยังช่วย 
ฝึกทักษะในการท�างานหลายๆอย่างก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกของการ 
ท�างานจริงในอนาคต	 แต่เราสามารถท�างานอะไรก็ได้ใช่หรือไม่? 
และเราจะมวีธิใีนการเลอืกท�างานหารายได้เสรมิอย่างไร?	 ลองอ่าน
ข้อมูลนี้ก่อนจะเลือกท�างานหารายได้เสริมค่ะ

การทำางานเพ่ือเป็นร
ายได้เสริม 
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วัยเรียนโดยเฉพาะคนที่อายุต�่ากว่า 15 ปี สามารถท�างานพิเศษเพ่ือ
เป็นรายได้เสริมได้หรือไม่     
	 ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ก�าหนดว่า ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง 
เพราะถือว่าเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ควรจะได้รับการศึกษาเล่าเรียน 
และยังถือว่าเด็กเกินไปที่จะออกมาท�างาน แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
อนุญาตให้นายจ้างสามารถจ้างเด็กท่ีมีอายุต�่ากว่า 18 ปีได้ แต่
นายจ้างต้องแจ้งการจ้างลูกจ้างที่เป็นเด็กต่อส�านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าท�างาน  (แรงงาน
เด็ก	คือเด็กที่มีอายุตั้งแต่		15		ปีบริบูรณ์	แต่ไม่เกิน	18	ปี		ส่วนแรงงาน
ปกติก็คือแรงงานที่มีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป)	

ดังนั้น เด็กที่จะไปท�างานเพื่อหารายได้พิเศษ ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป  ถ้าเด็กอายุ  ต�่ากว่า 15 ปี  นายจ้างหรือสถานประกอบการ 
จะไม่จ้างเข้าท�างานเพราะผิดต่อกฎหมาย มีโทษปรับ ขั้นต�่า 4 แสนบาท 
และสูงสุด 8 แสนบาทต่อแรงงานเด็ก 1 คน

หากอายุต�่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่อยากท�างาน งานอะไรท่ีสามารถท�า 
ได้บ้าง
	 ในกรณีนี้	อาจจะต้องมองหางานที่เราสามารถท�าได้ โดยค�านึง 
ถึงความถูกต้องทางกฎหมายและไม่เป็นอันตรายต่อตัวเอง	 เช่น	 ขาย
อาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม		ขายของที่ระลึก		ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจ�าหน่าย 
รับจ้างพิมพ์งาน	รับจ้างท�าความสะอาดบ้าน		รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า	ท�างาน 
ฝีมือเย็บ	 ปัก	 ถัก	 ร้อย	 เล่นดนตรีเปิดหมวก	 (การแสดงโชว์เล่นดนตรี
เพื่อหารายได้)	 โดยน�าศักยภาพและความสามารถเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่เรา
มีมาสร้างให้เกิดเป็นอาชีพ	 หรือการช่วยเหลืองานในชุมชน	 โรงเรียน
การแบ่งเบางานของครอบครัวอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินแต่เป็น
ประสบการณ์ทีจ่ะช่วยให้เราได้เรยีนรูว้ธิกีารท�างานและการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่

	 รู้อย่างนี้แล้ว	 เด็กๆ	 ที่อายุต�่ากว่า	 15	 ปีบริบูรณ์และตั้งใจจะ
ท�างานหารายได้เสริมคงพอจะมีแนวทางแล้วว่าเราควรจะเลือกท�างาน
ลักษณะใดเพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย	 และคงพอทราบแล้วว่าเพราะ
เหตุใดสถานประกอบการต่างๆ	 จึงไม่สามารถรับเด็กอายุต�่ากว่า	 15	 ปี
เข้าท�างานได้	 ส่วนผู้ที่สามารถท�างานหารายได้เสริมได้แล้ว	 สามารถ
เริ่มต้นด้วยการมองหางานใกล้ๆ	ตัวก่อน	ว่ามีงานอะไรที่เราพอจะท�าได้
บ้าง	 มีสถานประกอบการใดที่เปิดรับสมัครพนักงาน	 โดยงานที่เราจะ
ตัดสินใจเลือกท�านั้นต้องค�านึงถึงความปลอดภัยและต้องไม่กระทบกับ
การเรียนของเรา	 ซึ่งกฎหมายได้มีการก�าหนดลักษณะงานที่เด็กสามารถ
ท�าได้และท�าไม่ได้ไว้อย่างชัดเจน	ดังนี้			
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กฎหมายคุม้ครองแรงงานได้ก�าหนดลักษณะงานทีเ่ดก็อาย	ุ 15	 ปีบรบิรูณ์แต่ 
ไม่เกิน	 18	 ปีสามารถท�าได้	 โดยงานนั้นต้องเป็นงานที่ใช้แรงกายหรือ 
ทกัษะฝีมอืไม่มาก	เช่น

งานกิจการขายสินค้าและบริการลูกค้า		เช่น		พนักงานขาย		
พนักงานผู้ช่วยการขาย		พนักงานบริการลูกค้า		เป็นต้น
งานในร้านอาหาร	 	 เช่น	 พนักงานเสิร์ฟ	 	 พนักงานต้อนรับ		
พนักงานล้างจาน		พนักงานท�าความสะอาด		ผู้ช่วยกุ๊ก	เป็นต้น
งานในห้างสรรพสินค้า		เช่น		พนักงานขาย		พนักงานผู้ช่วย 
การขาย		พนักงานจัดเรียงสินค้า		พนักงานเช็กสต็อกสินค้า		
พนักงานบริการ	 (เช่น	 ห่อของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่)		
แคชเชียร์		เป็นต้น
งานบริการในร้านสะดวกซื้อ			เช่น		พนักงานขาย
งานคลงัสินค้า		เช่น	พนกังานเชก็สตอ็กสนิค้า		พนกังานบรกิารทัว่ไป	
งานวจิยัตลาด		เช่น		เจ้าหน้าท่ีส�ารวจข้อมลู	(แจกแบบสอบถาม)

ส่วนงานลักษณะต่อไปนี้ เป็นงานที่เด็กไม่ควรท�า  
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ได้ก�าหนด
งานบางอย่างทีไ่ม่ให้นายจ้าง			จ้างแรงงานเดก็	เนือ่งจากเป็นงานทีม่ลีกัษณะ 
เสี่ยงอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกจ้างเด็กและเสี่ยงอันตรายต่อ
สุขภาพเด็ก	ได้แก่

งานหลอม	เป่า	หล่อ	หรือรีดโลหะ
งานปั๊มโลหะ
งานเกีย่วกบัความร้อน	ความเยน็	ความสัน่สะเทอืน	เสยีง	และแสง 
ที่มีระดับแตกต่างจากปกต	ิ				ซึ่งอาจเป็นอันตรายตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวงแรงงาน		
งานเกี่ยวกับสารเคมี ท่ีเป ็นอันตรายตามที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวงแรงงาน
งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส	 แบคทีเรีย	 รา	
หรือเชื้ออื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน	
งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ	วัตถุระเบิด	หรือวัตถุไวไฟ	เว้นแต่งานใน 
สถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน
งานขบัหรอืบงัคบัรถยกหรอืป้ันจัน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน
งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
งานที่ต้องท�าใต้ดิน	ใต้น�้า	ในถ�้า	อุโมงค์หรือปล่องในภูเขา	
งานเกีย่วกบักมัมนัตภาพรงัสตีามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน
งานท�าความสะอาดเครือ่งจักรหรือเคร่ืองยนต์ขณะท่ีเครือ่งจกัร 
หรือเครื่องยนต์ก�าลังท�างาน	
งานที่ต้องท�าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต	่10	เมตรขึ้นไป	

สิ่งสำาคัญในการเลือกงาน
คือความปลอดภัยของตนเอง 
และความถูกต้องตามกฎหมาย

งานท่ีเด็กทำาไดแ้ล
ะทำาไม่ได้



งานไม่ใช่แค่การสร้าง
รายได้แต่รวมถึง

ความภาคภูมิใจในตนเอง
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นอกจากลกัษณะของงานทีเ่ดก็ๆ	ต้องพจิารณาถงึความถกูต้องและเหมาะสมแล้ว 
สถานทีท่�างานยงัเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะต้องพจิารณา	 โดยกฎหมายได้ก�าหนดสถานท่ี 
ที่ห้ามลูกจ้างเด็กท�างาน		ได้แก่	

โรงฆ่าสัตว	์	
สถานที่เล่นการพนัน			
สถานที่เต้นร�า	ร�าวง		รองเง็ง						
สถานที่ที่มีอาหาร	สุรา	น�า้ชา	หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่าย
หรือบริการ	โดยมีผู้บ�าเรอ	ปรนนิบัต	ิหรือมีที่พักผ่อนหลับนอน
หรือบริการนวดให้แก่ลูกค้า

ส�าหรับช่วงเวลาที่ห้ามลูกจ้างเด็กท�างาน			กฎหมายก�าหนดห้ามท�างานใน 
ระหว่างเวลา 22.00 น. – 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน	 	 อย่างไรก็ตาม	 หากเป็นงานแสดงภาพยนตร์	 ละคร	
หรือการแสดงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน		นายจ้างสามารถให้ท�างานใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้	 แต่ต้องจัดเวลาให้เด็กพักผ่อนตามสมควร	 นอกจากนี้		
กฎหมายยังห้ามลูกจ้างเด็กท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวันหยุดอีกด้วย

ก่อนจะตัดสินใจเลือกท�างานใด สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจ....     
เป็นงานที่ห้ามเด็กท�าหรือไม่
สถานที่หรือเวลาท�างานเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตให้ท�าได้		
หรือไม่
ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต�า่หรือไม่

สถานที่ท�างานไกลจากบ้านมากเกินไปหรือการเดินทางไป
ท�างานล�าบากหรือไม่	 	 ถ้าจ�าเป็นต้องเช่าที่พักจะคุ้มกับค่าจ้าง
ที่ได้รับหรือไม่	
ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หากน้องๆ	 จะหางานท�าเพ่ือเป็นรายได้เสรมิ	 สิง่ทีอ่ยากให้ค�านงึถงึมากทีส่ดุ 
คือเรื่องของความปลอดภัยในงานมากกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ	 งานบาง
ประเภทอาจจะมีค่าตอบแทนให้เราในระดับที่น่าพึงพอใจ	 แต่หากงานนั้น
เสี่ยงต่ออันตราย	 ผิดกฎหมาย	 หรือมีผลกระทบต่อการเรียน	 เราไม่ควร
เลือกที่จะท�า	 เพราะการท�างานที่เหมาะสมและไม่ผิดต่อกฎหมายนอกจาก 
จะช่วยสร้างรายได้แล้วยงัช่วยสร้างความรูส้กึภาคภมูใิจในตวัเองให้เราเช่นกนั 
 

งานสร้างความภาคภูมิใจ



เด็กๆ ที่ต้องการหางานท�าต้องศึกษาจากแหล่งงานที่เชื่อถือได้  เช่น  
จากหน่วยงานบริการของรัฐ	 ได้แก่	 ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที	่1	-10		ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุก
จังหวัด		ศูนย์จัดหางานสาขาในอ�าเภอ		หรือลงทะเบียนสมัคร
งานได้ทางอนิเทอร์เนต็	ทีเ่วบ็ไซต์			www.doe.go.th/smartjob	
จากการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		องค์การบริหารส่วนต�าบล	
(อบต.)		องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)								
ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของสถานประกอบการ 
ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต ่างๆ		
กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน		เป็นต้น

หากเป็นหน่วยงานบริการจัดหางานของเอกชน	 	 ต้องเป็นส�านักงานจัดหา
งานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น	 ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายช่ือบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากเว็บไซต์กรมการ
จัดหางาน	 	www.doe.go.th	 	หรือสอบถามได้ท่ีส�านักงานจัดหางาน 
กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่	 1	 -10	 หรือส�านักงานจัดหางานจังหวัด 
ทุกจังหวัด	หรือ	สายด่วน	1694		
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หางานอย่างไรให้ป
ลอดภยั

เตือนภัย! นศ.ถูกหลอกให้สมัครงานเติมเงินออนไลน์  
จนกลายเป็นผู้ต้องหายักยอกเงิน
ทีจ่งัหวดัสงขลา	 นกัศกึษาถกูมจิฉาชพีหลอกให้ท�างานออนไลน์	 
สดุท้ายถกูน�าข้อมลูไปใช้	 จนตกเป็นผูต้้องหาฉ้อโกงประชาชน 
นางสาวภิยรัตน	์ทองขาว	และนายสาการียา	ตาเย๊ะ	ถูกกลุ่ม
มิจฉาชีพออนไลน	์ หลอกรับสมัครงานเติมเงินออนไลน์ทาง
เฟซบุ๊ก	โดยได้ค่าตอบแทนวันละ	350	บาท	แต่สุดท้ายกลับ
ถูกต�ารวจตั้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน

จากการสอบถามผู ้เสียหายเล่าว่าอยากหารายได้พิเศษ	
แบ่งเบาภาระของครอบครัว	 จึงเข้าไปสมัครงานเติมเงิน
ออนไลน์ในเฟซบุ๊ก	 โดยได้กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและ
หมายเลขบัญชีธนาคารตามที่เจ้าของโพสต์ระบุไว้	 จากนั้น
ได้รับการติดต่อจากเจ้าของโพสต์ว่า	 จะมีลูกค้าโอนเงินเข้า 
บญัชตีนและให้ตนกดเงนิออกมา	 เพือ่น�าไปซือ้บตัรเตมิเงนิให้ 
จากน้ันก็มีเข้ามาเรื่อยๆ	 รวมยอดเงินเข้าบัญชี	 4	 ครั้ง	
54,000	 บาท	 ก่อนจะมารู้ตัวก็เมื่อต�ารวจโทรมาแจ้งว่าเป็น 
ผู้ต้องหายักยอกเงิน...
ทีม่า	:	http://news.ch7.com/detail/266395?refid=line

เรามักจะพบเห็นโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ	 มากมายที่รับสมัครนักเรียน	
นักศึกษาท�างานพาร์ทไทม์เพื่อเป็นรายได้เสริม	 โดยสามารถนั่งท�างาน 
ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งปัจจุบันลักษณะการท�างานออนไลน์ก�าลังได้รับ 
ความนยิม	 เนือ่งจากมกีารโฆษณาว่าสามารถสร้างรายได้หลกัพนัถงึหมืน่บาท 
ต่อเดือน	 แต่งานลักษณะนี้จะสามารถสร้างรายได้มากมายให้เราได้ดังที ่
โฆษณาจรงิหรอื???	 ถ้าเปรยีบเทยีบกับงานทีเ่ราได้มโีอกาสพดูคยุกบัผูว่้าจ้าง 
ด้วยตัวเอง	ได้เห็นลักษณะของงานจริงๆ	อะไรจะน่าเชื่อถือกว่ากัน???

เด็กๆ ไม่ควรหางานที่ติดประกาศตามเสาไฟฟ้า  ใบปลิวต่างๆ  หรอืตาม 
สือ่ออนไลน์ เช่น  Facebook,  Instagram,  Line  เพราะอาจจะ 
ถูกหลอกลวงได้ ไม่ควรหางานท่ีโฆษณาเร่ืองรายได้สูงเกินจริง พึงจ�าไว้ 
เสมอว่าไม่มีงานใดที่ลงทุนน้อยแต่ค่าตอบแทนสูง 

  ท�างานออนไลน์ ภัยร้ายที่ต้องระวัง

        

       เรื่องจริงจากข่าว
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งานง่ายๆ รายได้สงู ไม่มจีริง

ท�างานผ่านเน็ต ระวังโดนหลอก

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานเตือนผู ้รับงาน 
ไปท�าท่ีบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ ระวังตกเป็นเหยื่อ
มจิฉาชีพ แนะอย่าหลงเชือ่โอนเงนิมดัจ�า ต้องขอเอกสาร 
การรบังานทกุครัง้ป้องกนัการหลอกลวง พร้อมย�า้ผูว่้าจ้าง 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (กสร.)	 เปิดเผยว่า	 จากกรณีที่สื่อน�า 
เสนอข่าวว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงผู้รับงานไปท�า 
ที่บ้านในลักษณะของการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือ 
ช่องทางออนไลน์ว่ามอีาชพีเสรมิออนไลน์ให้รบัไปท�าทีบ้่าน	
เช่น	 งานคัดแยกลูกปัด	 งานแพ็คหนังยาง	 กิ๊บ	 กระดุม	
เป็นต้น

แต่เมื่อท�างานเสร็จกลับไม่ได้รับค่าตอบแทน	 บางรายให้
ผู้รับงานโอนเงินไปให้ก่อนเพื่อเป็นหลักประกันเมื่อได้รับ
เงินแล้วก็หนีหายไป	 ขณะที่ผู้เสียหายไม่สามารถด�าเนิน
การตามกฎหมายกับมิจฉาชีพเหล่านี้ได	้เพราะไม่ทราบว่า
ผู้ว่าจ้างเป็นใครเนื่องจากไม่มีหลักฐานการว่าจ้าง	กสร.จึง
ขอฝากเตือนไปยังผู้ที่ต้องการหารายได้โดยการรับงานไป
ท�าที่บ้านให้ระมัดระวังการหลอกลวงในรูปแบบนี้...

ที่มา	:	www.prachachat.net/general/news-154076
ภาพประโดย	กสิณา	อรุณชัยพงศ์



	 สวัสดีค่ะ	มาพบกันอีกแล้วกับอาหารง่ายๆ	ที่น้องๆ	สามารถน�าไปลองท�าเป็น 
รายได้เสรมิ	 	ยวุพฒัน์สารฉบบัน้ีมสีตูร	“ขนมปังหน้าหม”ู	อาหารทานเล่นอร่อยๆ	และ 
ท�าไม่ยากมาให้น้องๆ	ลองท�ากนัดคู่ะ	ถ้าอร่อย...เปิดครวัท�าขายเลยนะคะ	ขนมปังหน้าหมู
ราคาขายทัว่ไปจะอยูท่ีช่ิน้ละประมาณ	8	บาท	จะวางขายในตลาดหรอืท�าตามสัง่กแ็ล้วแต่
ความสะดวกเลยค่ะ		
ส่วนผสมขนมปังหน้าหมู

ขนมปัง	7	แผ่น
หมบูด	100	กรมั
รากผกัช	ี2	ราก
กระเทยีมไทยกลบีเลก็	10	กลบี
พรกิไทยขาวป่น	1/2	ช้อนชา

งานเล็กๆ สร้างรายได้

	 				ขนมปังหน้าหมู
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1

2

3

ไข่ไก่	1	ฟอง		(ตพีอเข้ากนั)			
ซอีิว๊ขาว	1/2	ช้อนโต๊ะ
แป้งข้าวโพด		1/2	ช้อนชา
น�า้ตาลทราย	1/8	ช้อนขา	
น�า้มนัพชืส�าหรบัทอด	2-3	ถ้วย
ผกัช	ี1	ต้น

ส่วนผสมน�า้อาจาด (น�า้จิม้) 
น�า้ตาลทรายขาว	1/2	ถ้วย
น�า้ส้มสายช	ู1/4	ถ้วย
น�า้เปล่า	1/8	ถ้วย
เกลอืป่น	1/2	ช้อนโต๊ะ
หอมแดง	2	หวั
แตงกวา	1	ลกู
พรกิชีฟ้้าแดง	1	เมด็	หรอืพรกิจนิดา	2-3	เมด็	

วธิที�า
น�าขนมปังทั้งแผ่นวางเรียงใส่ถาดหรือกระด้ง 
แล้วน�าไปตากแดดจัดๆ	 ประมาณ	 3	 ชั่วโมง	 
แล้วน�ามาตัดขอบสนี�า้ตาลโดยรอบท้ิงไป	 จากนัน้ 
ตัดแผ่นขนมปังเป็น	4	ส่วนเท่าๆ		กัน	
น�าขนมปังทีต่ดัแล้วไปตากจนแห้งสนทิสงัเกตจาก 
เมื่อเราใช้ปลายน้ิวกดลงไปตรงกลางชิน้ขนมปัง 
จะไม่รูส้กึถึงความนิ่มของขนมปัง
ระหว่างรอขนมปังแห้ง	 สามารถเคีย่วน�า้อาจาดได้	
โดยน�าน�า้ตาลทราย	น�า้ส้มสายช	ูเกลอืป่น	น�า้เปล่า
ใส่ลงในหม้อ	 คนพอเข้ากนั	 จากนัน้จงึน�าขึน้ตัง้ไฟ 
เปิดไฟกลาง	 รอจนเดือดแล้วหรี่เป็นไฟอ่อน	 

1
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เคีย่วประมาณ	5	นาท	ีกระทัง่น�า้จิม้เหนยีว 
นดิๆ	จึงปิดไฟเตาและพักน�้าจิ้มไว้ให้เย็น	
หัน่แตงกวาเป็นชิน้เลก็	ๆ	พอค�า	ซอยหอม
บางๆ	 และซอยพริกหยาบๆ	 ใส่ถ้วยพัก 
เอาไว้	(ค่อยผสมรวมกนัตอนจะเสร์ิฟ)	
น�ารากผักชี	 กระเทียม	 พริกไทย	 โขลก 
รวมกันจนละเอียด	 แล้วตักใส่ในชามท่ี 
มหีมสูบั	ตามด้วย	ไข่ไก่	แป้งข้าวโพด	ซอีิว๊ขาว 
น�า้ตาลทราย	คลกุเคล้าผสมให้เข้ากนั	พกัไว้
ประมาณ	10	นาที
จากนั้นน�ามาป้ายบนแผ่นขนมปังให้หนา
พอประมาณ	(ตามสตูรนีจ้ะได้	28	ชิน้)			
น�าลงทอดในน�า้มนัร้อนปานกลาง	 โดยใช้
ไฟอ่อนค่อนไปทางไฟกลาง	 คว�า่ด้านทีเ่ป็น
หน้าหมูลงทอดก่อน	 สังเกตขอบขนมปัง
หากเริม่เป็นสเีหลอืงน�า้ตาลให้พลกิอกีด้าน
ลงทอด	จนเหลอืงทัง้	2	ด้านเป็นอนัใช้ได้
ตักขึ้นใส่กระชอนโปร่งๆ	 พักไว้ให้สะเด็ด
น�า้มนั	 จากนัน้จงึน�าวางเรยีงบนกระดาษ
ซบัน�า้มนั	 เพือ่ซบัเอาน�า้มนัส่วนเกนิทีเ่หลอื
ออกไป			ตกแต่งด้วยใบผักชเีลก็น้อยพองาม 
แล้วเสร์ิฟพร้อมน�า้อาจาด		(น�าน�า้จิม้ใส่ถ้วย
แล้วใส่แตงกวา	 หอมซอย	 พรกิซอยลงไป)		
เท่านีเ้รากจ็ะได้ขนมปังหน้าหมูทีท่ัง้อร่อย	
กรอบ	และไม่อมน�า้มนั		

เคลด็ลบั
ขนมปังควรตากจนแห้งสนิทเพราะจะช่วยให้
ขนมปังหน้าหมไูม่เลีย่น	

ขอขอบคณุ
พีพ่มิจากเวบ็ไซต์สอนท�าอาหารครวับ้านพมิ	

www.PIM.in.th
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

เป้าหมายของอาชพี
	 หน้าทีรั่บผดิชอบของผูช่้วยท�าบญัช	ี คอื	 บนัทกึบญัชขีอง 
ลูกค้าตามหลักฐานการรับ	 จ่ายเงินที่ได้รับมาจากลูกค้าให้ถูกต้อง	 
จัดท�าภาษียื่นส่งสรรพากรรวมถึงการน�าส่งประกันสังคมในแต่ละ
เดอืนให้กบัลกูค้า	 ท�าการปรับปรงุรายการบัญชรีายเดอืน	 เตรยีม
ข้อมลูประกอบงบการเงนิรายปี	 ร่างงบการเงนิรายปี	 เตรยีมแบบ
ภาษีปลายปี	 ท�าแบบน�าส่งเงินสมทบประกันสังคมและแบบน�าส่ง 
เงนิเดอืนรายปี			แต่หากรบัหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชจีะมหีน้าทีร่บัผดิชอบ 
เพิม่ขึน้	 คอื	 การเตรยีมการสอบบญัชแีละตรวจร่างงบการเงินทีส่่ง
มาให้ส�านกังานบญัชสีอบบัญชี

สิง่ทีอ่าชพีนีต้้องท�า
	 ขัน้ตอนการท�างานของผูช่้วยท�าบญัชแีละผูส้อบบญัชจีะเริม่ 
จากการตดิตามรวบรวมเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานการเงนิของบรษิทัลกูค้า 
ตรวจเช็กดูว่ามีเอกสารอะไรบ้าง	จากนั้นจึงแยกเป็นเอกสารซื้อกับ

เอกสารขาย	เมือ่จดัการเอกสารเสร็จแล้ว	จงึท�าการบนัทกึข้อมลูบญัชี
ตามเอกสารทีแ่ยกไว้	รวมถงึจดบนัทกึมลูค่าภาษ	ี(vat)	และ	หกั	ณ	ทีจ่่าย	 
โดยมูลค่า	vat	และ	หัก	ณ	ที่จ่าย	ที่บันทึกไว้จะท�าการบันทึกใส่
แบบฟอร์มทางอนิเทอร์เนต็	 (ยืน่ออนไลน์)	 เท่านีก้เ็ป็นอันเสรจ็สิน้
กระบวนการท�างาน		

อาชพีทีต้่องท�างานร่วมกนั
	 อาชพีผูช่้วยท�าบญัชจีะท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าทีบ่ญัชแีละ
ผูส้อบบญัช	ี อาจประสานงานกบัเมสเซนเจอร์	 ซึง่ท�าหน้าทีร่บัส่ง
เอกสารหลกัฐานการเงินของบรษัิทลกูค้า	

สถานทีท่�างาน
	 อาชีพนี้จะท�างานในส�านักงานบัญช	ี ทั้งส�านักงานบัญชี
ขนาดเล็ก	 ส�านักงานบัญชีขนาดกลาง	 ไปจนถึงส�านักงานบัญชี
ขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทนานาชาต	ิ

ช่วงเวลาการท�างาน
	 อาชีพผู้ช่วยท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีโดยปกติจะท�างาน 
วนัละ	8	ชัว่โมง	โดยอาจจะเริม่งานตัง้แต่	8.00	น.	หรอื	9.00	น.	ไป
จนถงึเวลาเลกิงาน	คอื	17.00	น.	หรอื	18.00	น.	(ขึน้อยูก่บัเวลาเข้างาน 
และขึน้อยูก่บัข้อตกลงของแต่ละส�านกังานบญัช)ี
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จะต้องมนีกับญัชีทีค่อยวเิคราะห์ข้อมลู	 แสดงผลการเงนิให้กบั 
ผู้บริหาร	
	 ผลเสยีต่อสขุภาพจากอาชพีนี	้จะมใีนช่วงทีง่านเร่งด่วน 
ซึ่งจะต้องท�างานที่มีมากมายให้เสร็จภายในเวลาอันน้อยนิด 
การพักผ่อนก็จะน้อยลง

เส้นทางการเตบิโต
 การเติบโตในสายงานบัญชีของผู้ช่วยท�าบัญชีและผู้
สอบบญัช	ีสามารถทีจ่ะขยบัเตบิโตขึน้ไปเป็นผู้ท�าบญัชแีละเป็น
ผูส้อบบญัชไีด้โดยต้องสอบผ่านเพือ่ให้ได้รบัใบอนญุาต	 โดยผูท้ี ่
จะสอบเป็นผูส้อบบญัชีได้จะต้องเป็นคนทีเ่รยีนจบมาในสายบญัช	ี
(มใีบปรญิญาหรอืใบประกาศณยีบัตรสาขาบญัช)ี	 ต้องเกบ็ชัว่โมง
ท�างานประมาณ	3	ปี	

ช่องทางการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ

 สายอาชพีบญัชเีป็นอาชพีทีต้่องการการศกึษาเฉพาะ
ทาง	 ถ้าจะขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
จะต้องมีการขึ้นทะเบียนซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ต้อง 
มีคุณสมบัติส�าคัญคือมีปริญญาหรือใบประกาศณียบัตรในวชิา 
การบัญชีเท่านั้น	 แต่หากเป็นผู้ช่วยท�าบัญชีและผู้สอบบัญช ี
ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเรียนตรงสาย	 ขอแค่สามารถท�างานตามที ่
ระบุไว้ของแต่ละส�านักงานได้ก็จะสามารถบรรจุเข้าท�างานใน 
ต�าแหน่งผูช่้วยได้	 ส่วนข้อมลูความรู้ทีห่าด้วยตวัเองได้	 สามารถ 
หาได้จากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต	 หรือจะเลือกสมัครเข้าฝึก 
งานตามส�านักงานบัญชีก็ได้	

 

ทกัษะความสามารถทีต้่องใช้
	 โดยส่วนใหญ่อาชีพนี้จะมีการท�างานในวันเสาร์ด้วย
หรอืหากเป็นช่วงทีต้่องปิดงบประมาณจะต้องมกีารท�างานนอก
เวลา	 ฉะนัน้ผู้ทีท่�างานนีค้วรจะต้องเป็นคนท่ีมคีวามสามารถใน
การจดัการ	 ทัง้สิง่ทีอ่ยูข้่างนอกตวัเรา	 เช่น	 เอกสารต่างๆ	 และ 
สิง่ทีอ่ยูใ่นตวัของเรา	เช่น	ล�าดบัขัน้ตอนการท�างาน		ล�าดบัวธิกีาร
คดิเพือ่แก้ไขปัญหา/สิง่ทีเ่กิดขึน้	เป็นต้น
	 นอกจากนี้ควรจะมีความยืดหยุ ่นในการรับมือ
สถานการณ์หรอืแก้ไขปัญหาเพือ่จดัการกบัภาระงานทีค่่อนข้างแน่น 
และรายละเอียดทางบัญชีที่มีความละเอียดมาก	
	 ส่วนความรูท้ีค่วรจะต้องม	ี คอื	 ความรูด้้านบญัชแีละ
ภาษ	ี ทีค่วรจะรูใ้ห้กว้าง	 เพราะในส�านกังานบญัชจีะมสีิง่ทีส่�าคญั 
ทีต้่องท�า	คอื	การควบคมุเรือ่งภาษใีห้กบัลกูค้าเป็นหลกั	นอกจากนี ้
ทกัษะอืน่ๆ	 คอื	 ความสามารถในการใช้โปรแกรม	 Microsoft	
Word	และ	Microsoft	Excel

คณุค่าผลตอบแทนของอาชพี
	 คณุค่าของอาชพีท่ีมต่ีอตวัผูป้ระกอบอาชพีนี	้ คอืการได้ 
ฝึกฝนเรือ่งระบบการคดิ	 เพราะอาชพีนีเ้ป็นอาชพีทีต้่องใช้การ
บรหิารจดัการเพ่ือให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่	 ผลทีเ่กดิกบั
บรษิทั	องค์กร	หรอืสงัคมของอาชพีในสายบญัช	ี	คอื	การเป็นคน
ทีค่อยช่วยบนัทกึ	 ควบคมุ	 และเกบ็รายละเอยีดต่างๆ	 ให้กลบัมา
เข้าทีเ่ข้าทาง	เป็นระบบระเบยีบตามกฎกตกิา	
	 นอกจากนี้สายงานบัญชียังเปรียบเสมือนคู่คิดของ 
ผู้บริหาร	ไม่ว่าผู้บริหารจะท�าอะไร	บรษิทัต้องการจะไปทางไหน	



วิศวกรไฟฟ้ำก�ำลงั 
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เป้าหมายของอาชพี
	 วศิวกรไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น	 3	 สาย	 ได้แก่	 วศิวกรไฟฟ้า
ก�าลงั    ซึง่ดูแลเกีย่วกบัการผลติไฟฟ้าว่าจะผลติอย่างไร	ส่งจ่ายมายงัผูใ้ช้ 
งานทัว่ไปด้วยวธิไีหน	วศิวกรไฟฟ้าควบคมุ	 เป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบั
การใช้งานเครือ่งจักร	 การควบคมุมอเตอร์	 และวศิวกรไฟฟ้าสือ่สาร 
เป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการส่งสญัญาณ

	 เป้าหมายของวิศวกรไฟฟ้าก�าลัง	คือ	การท�าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 
สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและมีเสถยีรภาพ	 (ไม่ดบับ่อย)	 โดย
จะต้องดแูลว่าจะผลติไฟฟ้าอย่างไร	จะขนส่งไฟฟ้าอย่างไร	ต้องปรบั
แรงดนัให้สงูขนาดไหน	ฯลฯ

สิง่ทีอ่าชพีนีต้้องท�า
	 เนือ่งจากไฟฟ้าเป็นสิง่ทีเ่ราไม่สามารถมองเหน็ได้	 ดงันัน้	
การท�างานกบัไฟฟ้าขัน้ตอนแรกจงึต้องเป็นการตรวจสอบว่าดบัไฟ 
แล้วหรอืยงั	 ถ้าเป็นเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่จะมสีวติช์ทีเ่รยีกว่า	 สวติช์ 
ใบมดี	 (drop	 out	 fuse)	 ซึง่ต้องตดักระแสไฟก่อนแล้วจึงจะขึน้ไป
ท�างานได้	และเม่ือด�าเนนิการเสรจ็แล้วเราจึงสบัสวติช์เพือ่จ่ายไฟคนื 

	 ในส่วนการตรวจสอบการท�างาน	จะต้องตรวจสอบในตอน
ใช้งานปกตโิดยใช้อปุกรณ์	 เช่น	 Themoscan	 ซึง่มลีกัษณะเหมอืน
กล้องส่องความร้อน	 เพือ่ดวู่ามจีดุไหนทีร้่อนผดิปกตบ้ิาง	 สิง่ทีท้่าทาย
ทีส่ดุของอาชพีนี	้	คอื	การท�างานแข่งกบัเวลา	เพราะเวลาทีเ่จ้าหน้าที่
การไฟฟ้าเข้าไปซ่อมบ�ารงุในบรเิวณนัน้จะต้องดบัไฟ	 ซึง่คนทัว่ไปต้อง
ใช้ไฟฟ้าในการท�างาน	 ประกอบธรุกจิ	 ฯลฯ	 เจ้าหน้าทีจ่งึต้องท�างาน
แข่งกบัเวลา

อาชพีทีต้่องท�างานร่วมกนั
	 วศิวกรไฟฟ้าจะรูว่้าท�าอย่างไรให้ถกูต้องและปลอดภยั	 แต่ 
เราไม่สามารถท�าเองได้ทัง้หมด	 จงึต้องมช่ีางไฟฟ้าซึง่จะต้องท�างาน
ได้รวดเรว็และเรยีบร้อย	 โดยก่อนจะเริม่งานจะต้องมกีารพดูคุยกนั
ระหว่างหวัหน้างาน		คือวศิวกรกบัช่างทีอ่ยูใ่นการควบคมุ	

สถานทีท่�างาน
	 วศิวกรไฟฟ้ามทีัง้ทีท่�างานในหน่วยงานรฐัและในโรงงาน
เอกชน	 โดยในภาครัฐก็จะมี	 3	หน่วยงานใหญ่ๆ	 คือ	 การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิต	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และการไฟฟ้านครหลวง	 แต่ใน
โรงงานเอกชนจะมีโรงงานทั่วไป	ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรในการผลิต 
สินค้า	 โรงงานเหล่านั้นจะมีวิศวกรไฟฟ้าประจ�าอยู่	 เพื่อท�าหน้าที ่
ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน

ช่วงเวลาการท�างาน
	 การท�างานเกินเวลาเป็นเรื่องปกติของวิศวกรไฟฟ้า	
บางครั้งต้องท�างานทั้งวันแต่ผลลัพธ์คือไม่สามารถจ่ายไฟคืนให้ 
โรงงานได้	 และหากรอให้ถึงวันรุ่งขึ้น	 โรงงานต้องสูญเสียรายได ้
มากมาย	 วิศวกรไฟฟ้าจึงต้องแก้ปัญหา	 เพื่อให้ไฟฟ้าสามารถ 
กลับไปใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด		
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ทกัษะความสามารถทีต้่องใช้
	 บุคลิกของผู้ที่เหมาะกับอาชีพนี้คือ	ต้องชอบการท�า 
งานภาคสนาม	 รูจ้กัอดทน	 สามารถท�างานภายใต้ความกดดนั 
ทัง้จากลกูค้าและหวัหน้างานได้	 ต้องมคีวามละเอยีดรอบคอบ	
ต้องคอยคดิว่าทกุขัน้ตอนในการท�างานสามารถท�าให้คนท�างาน
ได้รบับาดเจบ็ได้หรอืไม่	 ซึง่เป็นสิง่ส�าคัญมาก	 ต้องมีความรูท้าง
ด้านฟิสิกส	์โดยจะเป็นแขนงฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าและคณิตศาสตร	์

คณุค่าผลตอบแทนของอาชพี
	 นอกจากรายได้แล้ว	 อาชพีนีส้ามารถสร้างความภมูใิจ	
เพราะไม่ใช่ทกุคนทีจ่ะเป็นวศิวกรไฟฟ้าได้	 ต้องเรยีน	 ต้องท�างาน
อย่างอดทน	 รวมถงึแนวทางการใช้ชวีติ	 เราสามารถเอาสิง่ทีท่�า
ในงานเก่ียวกบัวศิวกรรมไฟฟ้ามาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติ	
เช่น	 ใช้ชวีติอย่างไรให้ปลอดภยั	 ไม่เสีย่ง	 รูว่้าอะไรทีส่ามารถท�าให้
เราเกดิอบุตัเิหตอุนัตรายได้	 ตวัอย่างการเปลีย่นหลอดไฟอาจจะ 
ดเูหมือนง่าย	 แต่การขึน้ทีส่งูต้องใช้บันได	 บนัไดทีใ่ช้ต้องเชก็ดู
สภาพความสมบรูณ์	เพือ่ป้องกนัอุบัตเิหตขุณะปีนขึน้ไปท�างาน				

เส้นทางการเตบิโต
 หากไม่เข้าท�างานที่การไฟฟ้า	สามารถเข้าท�างานใน 
โรงงานได้	 การท�างานที่โรงงานจะได้ผลตอบแทนดีกว่า	 แต ่
ผู้จ้างก็จะไม่ใช่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 เจ้าของโรงงานอาจเป็น 
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น	 อเมริกัน	 การจ้างงานจะท�าเป็นสัญญา 
เมื่อหมดสัญญาก็ต้องหางานใหม่
 
	 หรอืถ้าชอบความเสีย่ง	 ความท้าทายกอ็อกมาท�างาน 
ของตวัเอง	 แต่ข้อเสยีคอื	 ไม่มใีครหางานให้ต้องติดต่อลกูค้าเอง 
แต่ถ้าชอบท�างานมัน่คงกเ็ลอืกเข้าท�างานทีก่ารไฟฟ้าหรอืเข้าท�างาน 
ในโรงงานอตุสาหกรรม

ช่องทางการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ

 ต้องเรยีนวศิวกรรมไฟฟ้าจงึจะท�างานเกีย่วกบัไฟฟ้าได้ 
หรืออาจท�างานบริหารไม่ต้องลงไปหน้างานเอง	 แต่มาบรหิาร 
ลูกน้องหรือทีมงานให้ลงไปอยู่หน้างาน	 หรือหากเราสนใจหา 
ความรู้เพิ่มเติม	 เวลาไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพยายามอ่านคู่มือ	 
เพราะในคู่มอืจะบอกหลายอย่างเกีย่วกบัไฟฟ้า	 สเป็กการใช้งาน 
ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน	เป็นความรู้เพิ่มเติมได้

	 แหล่งความรูอ้ืน่ๆ	 ขึน้อยูก่บัว่าสนใจแขนงไหน	 ถ้าเป็น 
ไฟฟ้าก�าลังจะเป็นการไฟฟ้าทั้ง	 3	 องค์กรของภาครัฐ	 ซึ่งจะมี 
เอกสารต่างๆ	 ที่เป็นมาตรฐาน	 เพราะส่วนใหญ่ต้องท�างาน 
เกีย่วกบัมาตรฐานอยูแ่ล้ว	 หรอืวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.)	 จะมข้ีอมลูมาตรฐานต่างๆ	 เกีย่วกบัไฟฟ้า	 และมาตรฐาน 
ของประเทศไทยคือ	 มอก.	 และของต่างประเทศด้วย	 ส�าหรับ 
นักศึกษา	 สามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือทั่วไป	 ถ้าเข้าไป 
ทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติ	 หรอืวศิวกรรมสถาน	 จะเป็นเนือ้หาท่ีต้อง 
มพีืน้ฐานมาก่อนถึงจะเข้าใจ	



อดีตนักเรียนที่สอบได้ที่ 1 นับจากที่สุดท้าย จบ ม.6 ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไม่สามารถนำาไปใช้สมัครสอบ

เรียนต่ออะไรได้เลย แต่วันนี้ “พี่หยก จุลเทพ บุณยกรชนก” ได้กลายเป็นที่ 1 ในใจใครหลายคนจากการฟันฝ่าเพื่อสร้าง

ธุรกิจผักสลัด ผักอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้ชื่อยี่ห้อ “มังกรหยก” ซึ่งความตั้งใจในการทำางานของพี่หยกสามารอธิบาย 

ด้วยข้อความสั้นๆ แต่มีความหมายบนบรรจุภัณฑ์ของ ‘มังกรหยก’ ว่า  “สิ่งที่อยู่ในมือคุณ คือ ชีวิตของเรา”  

เด็กหลังห้องก็ประสบ 
ความสำาเร็จได้

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย
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            ผักสลัด ผักอินทรีย์วิถีไทย เริ่มต้นอย่างไรคะ?
	 	 											เริ่มต้นตอนที่พี่เรียนม.6	พี่เป็นเด็กหลังห้อง	เรียนหนังสือไม่เก่งเลย	เกรดเฉลี่ยไม่สามารถยื่นสมัครเรียนต่อ	ป.ตรีได้เลย	 
	 	 	 	 	 	 	 	 จึงคิดว่าในเมื่อยังเรียนต่อไม่ได้ก็ต้องหาอะไรท�าเพื่อให้เกิดเป็นรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่	 พื้นฐานครอบครัวของพี	่ 
	 	 	 	 	 	 	 ท�าการเกษตร	 พีเ่ลยเอาต้นทนุท่ีมอียูม่าต่อยอดให้เกดิเป็นอาชพี	 เริม่ต้นด้วยการเดนิส�ารวจตลาดสดเพือ่ดคูวามต้องการของลกูค้า 
	 	 	 พบว่าผู้บริโภคต้องการผักสลัดเพราะตอนนั้นกระแสรักสุขภาพค่อนข้างมาแรงและเป็นผักที่ขายได้ราคาค่อนข้างดี	 พี่เลยตัดสินใจ 
	 	 	 	 	 ปลูกผักสลัด	 โดยยึดหลักทฤษฎีบันได	 9	 ขั้นสู่ความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที	่ 9	 ซึ่งเป็นที่มาของค�าว่า	 “ผักอินทรีย์วิถีไทย” 
								ครับ	ยึดหลักการท�าเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม			

   ครั้งแรกที่น�าผักสลัดออกไปขายเป็นอย่างไรบ้างคะ?
ขายได้ไม่ถึงครึ่งที่เอาไปครับ	 บางวันขายไม่ได้เลยก็ม	ี เป็นแบบนี้อยู	่ 2	 เดือน	 จึงต้องเริ่มวางแผนใหม่ว่าจะท�าอย่างไรให้ผักสลัดของเราขายได	้ 
วิธีการคือ	 เราต้องไม่รอให้คนมาซื้อแต่ต้องเดินไปหาลูกค้าเอง	 ก็ต้องคิดต่อว่าใครล่ะที่จะสามารถซื้อผักสลัดได้ทุกวัน...	 พี่ก็เดินเข้าไปคุย 
กับเจ้าของร้านขายสเต็ก	 ร้านขายสลัด	 ก็ถูกปฏิเสธอีก	 ลองสมมติว่าถ้าตัวเราเป็นเจ้าของร้าน	 เราต้องการอะไรจากคนที่เอาผักสลัดมา 
เสนอขาย	 และค�าตอบคือ...เจ้าของร้านต้องการความมั่นใจว่าเราจะมีของส่งให้เขาเพียงพอกับที่เขาต้องการและของจะต้องมีคุณภาพ	 พี่จึงเริ่ม 
เขียนแผนการท�างานให้เขาเห็นเป็นรูปธรรม	เพื่อจะได้มั่นใจว่าพี่สามารถส่งผักสลัดให้เขาได้ตามที่เขาต้องการแน่นอน

สิ่งที่คาดหวังในอนาคตคืออะไรคะ?
พี่ยังหวังไว้	 2	 อย่าง	 อย่างแรกคือ	 อยากให้สินค้าของพี่เป็นที่รู้จักของคนไทย	 ซึ่งอีกไม่นานผักสลัดของพี่จะวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต 
แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 ประมาณ	 20-30	 สาขา	 เหตุผลหลักไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือรายได้	 แต่พี่อยากให้สินค้าของพี่เป็นอีกหนึ่ง 
ทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ	 มีคนถามพี่บ่อยๆ	 ว่าไม่กลัวคนอื่นจะแย่งตลาดหรือ	 พี่ก็ตอบไปตรงๆ	 ว่าไม่เป็นไร	 ยิ่งมีเยอะยิ่งดีกับผู้บริโภค 
เพราะเขาจะมีทางเลือกมากขึ้น...อย่างที่สองคือ	 อยากให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี	 เพราะพี่อยากน�ารายได้ไปลงทุนท�าแปลงผักให้กับโรงเรียน 
หรือชุมชนที่เขาต้องการจะสร้างรายได้	 ต้องการให้ได้หลายๆ	 โรงเรียนมากกว่าที่พี่เคยไปท�าให้	 อยากไปให้ความรู้กับคนที่อยากรู้	 โดยที่เขา
ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะมาเอาความรู้จากพี่	

อะไรที่ท�าให้เด็กหลังห้องกลายมาเป็นอีกคนที่ประสบความส�าเร็จคะ?
ความต้ังใจและทุ่มเทครับ	 ตัวพี่เองอาจจะถูกบีบด้วยความยากล�าบากของครอบครัว	 ท�าให้พี่ต้องลงแรงกายแรงใจกับงานนี้อย่างมาก 
พี่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท�าในสิ่งที่พี่รัก แต่พี่คิดเสมอว่าเราต้องท�าให้ดีที่สุด	จริงๆ	พี่ไม่ถนัดเรื่องการปลูกผักแต่พี่ชอบท�างานที่ท้าทาย 
กต้็องคดิอกีว่าเราจะท�าสิง่ทีไ่ม่ถนดันีใ้ห้มนัมคีวามท้าทายได้อย่างไร	 พีอ่ยากบอกน้องๆ	 วยัเรยีนทีอ่าจจะเรยีนไม่เก่งว่าเราอาจจะมองว่าโอกาสที ่
จะประสบความส�าเร็จเหมอืนคนอ่ืนๆ  คงยาก ซึง่จรงิๆ แล้วไม่ใช่เลยครบั แค่เราหาสิง่ทีเ่ราชอบให้เจอ เราอาจจะเรยีนได้เกรดเฉล่ีย 1 กว่าๆ แต่ 
เราชอบซ่อมมอเตอร์ไซค์ เราก็มุ่งมั่นไปทางนั้นเลย ศึกษา ลงมือท�าให้จริงจัง	หรือถ้าไม่รู้ว่าเราถนัดอะไร	ก็เริ่มต้นจากการมองว่าครอบครัวเรา 
ท�าอะไร	เราจะพฒันา	ต่อยอดสิง่นัน้ให้ดขีึน้ได้อย่างไร	แล้วลงมอืท�า	สิง่ส�าคญัอกีอย่างคอื	“การรกัษาโอกาส”	อย่าปล่อยให้มนัผ่านไปแบบไม่เกดิ 
ประโยชน์	ท�าโอกาสนั้นให้ดีกับตัวเองและผู้อื่น...พี่ขอเป็นก�าลังใจให้น้องๆ	ทั้งที่เรียนเก่งและที่เป็นเด็กหลังห้องนะครับ		
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น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องบริรักษ	์สุมทุม
น้องงามจิตร	โกษาทอง
น้องจุฑารัตน์	มีนาคม
น้องณัฐณิชา	เรืองทุ่ง
น้องณัฐธิดา	เนตรวงศ์

น้องณัฐธิดา	บุญมา
น้องณัฐพล	มาทาจันทึก
น้องทักษอร	แสนแก้ว
น้องธนะกฤต	อิ่นค�า
น้องธวัฒชัย	ตะนานาต	

น้องนิภา	แซ่โซ้ง
น้องภูริชญา	สิงห์ศร
น้องวรรณวิสา	การินทร์
น้องวันธิชา	แฟงเขียว	
น้องวิชุดา	อนุสรณ์
น้องสิรวิชญ์	ศาสนมิติ

น้องสุธิดา	ประไชโย
น้องอติกานต์	หนอนไม้	
น้องอรัญญา	ชดเชย
น้องอัมรา	พยอม
น้องอาฟัฟ	แซ
น้องอารีรัตน์	ช่างถม
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	 มาคลายเครียดกันดีกว่าค่ะน้องๆ...พี่บุ๋มซ่อนรายช่ืออาชีพที่น้องๆ	สามารถท�าเป็นรายได้เสริมไว้ทั้งหมด	10	ชื่อ	โดย 
พี่บุ๋มจะบอกใบ้ลักษณะอาชีพแต่ละอย่างไว้ให้ด้านล่าง	 ถ้าน้องๆ	 ทราบว่าคืออาชีพอะไรก็อย่ารอช้า	 กวาดตาหาชื่องานนั้นในตาราง 
ได้เลยค่ะ	 เจอแล้วใช้ปากกาหรือดินสอวงรอบชื่อ	 เสร็จแล้วส่งมาที่	 มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือ inbox หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhanafounda-
tion ภายใน 20 สิงหาคม 2561 นะคะ...พี่บุ๋มเตรียมของท่ีรางวัลไว้ให้น้องๆ	แล้วค่ะ	

ด ไ ฟ ร ว แ น จ ง เ ค ส ก อ
ร ค น รั บ พิ ม พ์ ง า น พ เ ช
ย ห พ ด ไ ย อ ภ ร ว ข ล อ ไ
ร ฤ นั เ ด ห ฟ น า ต า ภ ห ฟ
า า ก ป ฝ ไ เ ผ น พ ย ย ม ท
ห ม ง ไ พ นั ก ง า น ข า ย า
า น า ก ร ป ต ณ บ้ ภ น ท ฬ ฏ
อ บ น ย กุ ๊ ล ห ไ ม่ น ม บ จ ม
ฟ ภ บั แ อ ย ญ ล แ ด โ ร ส ญ
ร์ า ญ ร ไ บ ว พ ส ฐ ฮ ม ไ ก
สิ ฐ ชี บ บ ก ม ช่ ง ฉ ม ก ต พ
เ ล ข พ ว ร ด์ ว ผู ้ ง เ ง เ า
น ไ อ ช ไ จ ไ ย ไ ๆ ม พ ช บ

ผู้ที่ท�าหน้าที่แนะน�าสินค้าและบริการ
ผู้ที่ท�าหน้าที่จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	
สวยงาม	ดึงดูดใจลูกค้า
บริการด้านการพิมพ์งาน
ผู้บันทึกข้อมูลการเงิน
ให้ความรู้เพิ่มเติมหรือสอนเทคนิคการเรียนวิชา
ต่างๆ	นอกเวลาเรียน

ผู้ที่ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวน�าอาหาร
น�าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า
ท�าขนมหวานด้วยตัวเองเพื่อวางจ�าหน่ายในสถาน 
ที่ต่างๆ
ผู้ที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

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



 พี่บุ๋มท้าลอง 
 
	 พี่บุ ๋มชวนน้องๆ	 ลองคิดสนุกๆ	 นะคะ	 ว่าถ้าหากละแวกบ้านของน้องๆ	 มีสถานประกอบการเหล่านี้อยู่	 และน้องๆ	 อยากเข้าไป 
สมัครท�างานเพื่อเป็นรายได้เสริม	 น้องๆ	 จะสมัครเข้าท�างานอะไรในสถานประกอบการเหล่านี้บ้าง	 แต่งานที่น้องๆ	 จะเลือกท�าต้องไม่อันตราย 
และไม่ขัดกับกฎหมายนะคะ...เกมนี้จะช่วยให้น้องๆ	 ได้มีเวลาทบทวนว่าในแต่ละสถานประกอบการมีพนักงานท�าหน้าที่อะไรบ้างและ 
ตัวเราชอบงานแบบไหน	ส่งค�าตอบมา	พี่บุ ๋มมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะ	มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขท่ี 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กทม.10250 หรือ inbox หรือโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhanafoundation ภายใน 20 สิงหาคม 2561   

ฉันชื่อ................................................................นามสกุล..................................................................อายุ.......................ปี
สถานประกอบการท่ีฉันอยากสมัครท�างานเพื่อเป็นรายได้เสริมคือ..................................................................................
ที่สถานประกอบการนี้มีพนักงานท�าหน้าที่อะไรบ้าง........................................................................................................ 
					1)................................................................................................................................................................................
					2)................................................................................................................................................................................
					3)................................................................................................................................................................................
งานที่ฉันชอบและคิดว่าท�าได้ที่สถานประกอบการนี	้ คือ..................................................................................................
ด้วยอายุของฉันและตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	ฉันคิดว่างานเป็นงานที่ฉัน																		ท�าได้														ท�าไม่ได้
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ตลาด               โรงแรม                              ร้านขายเครื่องดื่ม

ร้านขายอาหาร                           ร้านขายเสื้อผ้า                           ร้านขายของชำา                  



ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

36

“โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”	
ปฐมนิเทศนักศึกษาอาสา	

โดยเครือข่ายจิตอาสา	มหาวิทยาลัยภาคี
	และมูลนิธิยุวพัฒน	์	

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา 
และมหาวิทยาลัยภาคี	ได้แก่	มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ	

“โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”		เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอาสา
ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงอาสาให้กับน้องๆ	จากโรงเรียนที่ร่วม

โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ	โดยน้องๆ	นักเรียนจะมีทีมพี่นักศึกษา
คอยดูแล	รับฟัง	ติดตาม	และชวนคิด	เพ่ือให้น้องๆ	นักเรียนสามารถ

ท�าโครงการที่กลุ่มของตัวเองคิดและเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม	โดยมีเป้าหมายของโครงการ	คือ	การลดอัตรา
การหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชน	ด้วยการ
น�าน้องๆ	นักเรียน	ให้เรียนรู้กระบวนการท�างานร่วมกัน

ผ่านเวิร์คช็อปและ	Project-based	learning	



โครงการร้อยพลังการศึกษา

(Thailand Collaboration for 

Education : TCFE)

คอื โครงการความร่วมมอืเชือ่มร้อยพลงัผูค้นในสงัคมไทย 

ที่มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย “ร้อยพลัง

การศึกษา” จึงรวบรวมองค์กรที่ท�างานเพื่อพัฒนาการ

ศึกษาในด้านต่างๆ และท�างานขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้

เครือข่ายนี้ เพื่อยกระดับการศึกษา 

ในโรงเรียนที่ขาดโอกาสอย่างครบวงจร โดยมุ่งหวัง

ร่วมคล่ีคลายปัญหาการศึกษาไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. การเข้าถึงการศึกษา 2. คุณภาพของการศึกษา

3. ทักษะชีวิต

โดยในปัจจุบันมีหลายองค์กรภาคีเครือข่ายการศึกษา

ที่ท�างานร่วมกัน 

และมีโรงเรียนภาคีท่ีเข้าร่วมโครงการ 

“ร้อยพลังการศึกษา”

จ�านวน 51 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรม

ทอดผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา ณ วัดป่าสุคะโต 

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ท่ามกลางบรรยากาศ

ที่เป็นไปด้วยความเรียบง่าย โดยพระไพศาล วิสาโล 

ประธานกรรมการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา 

ฝ่ายบรรพชิต ได้มอบเงินบริจาคทั้งหมด

แก่คณะท�างาน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” 

เพื่อน�าไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และเด็กนักเรียนท่ีขาดโอกาส 

ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 15,000 คน 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการน้ี  

โดยจะขยายจ�านวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

38

คณุกมลทพิย์	ยอดเมอืง
คณุกมลนยัน์	วฒันะจนัทร์
คณุกมลรตัน์		จริะพงศ์วฒันา
คณุกมลา	อภปิรญิญา
คณุกรกฎ	ก�ามะนนัทา
คณุกฤตยา	วทิยะสรินินัท์
คณุกฤตมิา		อภวัิฒน์ชาติ
คณุกฤษณะพนัธ์	ภเูงนิข�า
คณุกญัธลวีลัย์	ช่วยบญุ
คณุกณัฑณตั	ิศรหีริญั
คณุกนัตาภา	สนิธเุสน
คณุก�าธร		อทุรกัษ์
คณุกิง่สคุนธ์	เจตน์เจรญิ
คณุกติต	ิแสงวรรณกลู
คณุกติตกิา	บรุะวฒัน์
คณุกติตคิณุ		บญุสมร
คณุกติตชิยั			อดุมวจันศกัดิ์
คณุกติตชิยั	สดุสวาสดิ์
คณุกติตพิงศ์	โกฎวิเิชียร
คณุกติตพิงศ์	อนิมปีระเสรฐิ
คณุกติตพิร	พกิลุศรี
คณุกติตวิวิฒั		สงค์พฒั
คณุกติศิกัดิ	์	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุเกตศุริ	ิพวัพนัสวสัดิ์
คณุเกยีรตศิกัดิ	์เลาห์เกรกิเกยีรติ
คณุไกรพล	กลุศริิวฒุชิยั
คณุขจรศกัดิ	์บษุราพิทกัษานนท์
คณุขนษิฐา		สาตราภยั
คณุขวญัจริา	พรธนโชค
คณุขวญัชยั	สขุสดีา
คณุคมกรชิ		นบสวุรรณ
คณุจณญัญา	เมฆวฒันา
คณุจรญิญา		แจ่มแจ้ง
คณุจรนิทร์		เกยีรตเิฟ่ืองฟู
คณุจกัรา		ชเูวช
คณุจนัทร์จริา	ใจกล้า
คณุจนัทร์ทวิา	สวุรรณวทิย์เวช
คณุจนัทมิา	วรีวรรณ
คณุจนัทริา	คงศลี
คณุจามรรตัน์		หอวจิติร
คณุจาร	ุยงเขนยสนิ
คณุจารวุรรณ	จ�ารสัพนัธุ์
คณุจณิห์วรา	สลัเลขวทิย์
คณุจติทพิย์	โอชวชิ
คณุจติวฒัน์	ฮัน่ศริิ
คณุจนิดารตัน์		ศรไีกร
คณุจริฐติกิาล	ศริปิระเสริฐกุล
คณุจริปรยีา	เอีย่มสอาดวรกร
คณุจริพงศ์	เกตแุก้ว
คณุจริภทัร	ภศูรี
คณุจริเมธ	เพช็รรตัน์
คณุจริวฒัน์		จงไพบลูย์กจิ
คณุจริะพนัธ์	เณรรตัน์
คณุจริะศกัดิ	์ลายเสมา
คณุจริาภา	สารยีงั
คณุจรีารกัษ์		ชยัประภา
คณุจฑุารตัน์	เชือ้บญุจนัทร์
คณุจมุพล	แก้วสกลุ
คณุจฬิุดา		คณุพนชิกจิ
คณุเจตสภุา	เทีย่งธรรม
คณุเจนจริา	ขนุเนยีม
คณุเจษฎา	ปวตุตานนท์
คณุฉววีรรณ	เชาว์ดี
คณุฉตัรพล	เจรญิศาสนกลุ
คณุชญาน์วตั	ปตุระเศรณี
คณุชญานศิฐ์	ภคนิกจิธนวชิญ์
คณุชณภรณ์	มาลยมณฑล
คณุชนะพงษ์	เฉลยีว
คณุชนติพล	พรีะโกศล
คณุชนติา	รอดบญุ
คณุชเนตต	ี	กราพันธุ์
คณุชมพ	ู	สมหนู
คณุชลธริา	มหาตมวดี
คณุชลทั	สขุเกษม
คณุชวลติ	กองพฒัน์พาณชิย์
คณุชวลยิา		อนกุลูประชา
คณุช่อแก้ว	อาสน์ทอง
คณุชติกมล		ด�ารงศักด์ิ
คณุชติพงศ์	ทะนะแสง
คณุชตุนิาฏ		ศรสีมุะ
คณุชตุมิา	กจิมงคลธรรม
คณุชตุมิา	ชมโฉม
คณุชมุพล	จนัทะลนุ
คณุชเูกยีรต	ิดษุฎวีรรักษ์
คณุชเูกยีรต	ิอชัฌาเจรญิสถติ
คณุชชูพี		เอือ้การณ์
คณุชศูกัดิ	์	ภารชัสทิธิ์
คณุเชาว์	อรญัวฒัน์
คณุโชคชยั	ธรรมยตุกิาร
คณุฐฌิากร	มะลหิอม
คณุฐติารย์ี	ภคัคะธนะสทิธิ์
คณุฐติมิา		วรวฒัน์

คณุฐติมิา	ศรวีเิชยีร
คณุณธกร		เนกขมัมะ
คณุณภทัร	นตุสติ
คณุณรดา	บญุยนื
คณุณฐักร	สโุชคชยักลุ
คณุณฐัชยา		จนัทร์พฒันะ
คณุณฐัฌา	จงึววิฒันวงศ์
คณุณฐัฐาพร	ศรแีท่นแก้ว
คณุณฐัดนยั	พวงมาลี
คณุณฐัธร	เลศิบ�าเพญ็ทรพัย์
คณุณฐัพงษ์	ขตัวงษ์
คณุณฐัพล	พฒุจนัทร์
คณุณฐัร	ีมสีงิห์
คณุณฐัร	ีวงศ์โลกนยิม
คณุณฐัวรรณ	ทองภสูวรรค์
คณุณทัธนพงศ์	พฒัน์ชาวรกลุ
คณุณชิมน	วศนิสกลุ
คณุดนวุศั	จนัทรรตั
คณุดล		หล่อพฒันเกษม
คณุดวงทพิย์		เอีย่มรุง่โรจน์
คณุด�ารงค์		ทองไพจติร
คณุด�ารงศกัดิ	์สพุพตัชยั
คณุดลุยวตั	พนัธุปิ์ยะสริิ
คณุเดช		ตลุยธญั
คณุเดชชติ	พชิยพาณชิย์
คณุตรชีฎา		สายทวี
คณุตฤณ		ณ	อมัพร
คณุตะวนั	เชือ้เมอืงพาน
คณุทรงยศ	สาลกัษณ์
คณุทศพร	พทินัโชติ
คณุทศพร	สทิธติรวีฒัน์
คณุทศัณาวรรณ			พงศ์กล�า่
คณุทศันวลยั		อดุมเทวี
คณุทฐินินัท์	สฤษดิไ์พศาล
คณุทพิย์ภาวรรณ์		จารเมอืง
คณุเทวนิ	จนัต๊ะนุ
คณุธณฏัฐา	สทิธเิวชวจิติร
คณุธนโชต	ิแซ่จ้อง
คณุธนพล	ทองรวย
คณุธนะบลูย์	เตมิศกัดิส์ริิ
คณุธนทั	เรอืงแก้วสกลุ
คณุธนากร	เกตสุขุ�า
คณุธนากร	เจรญิศริพิรกุล
คณุธนาคม	ค�าวฒันา
คณุธนดิา	โอฬารกิชาติ
คณุธเนศ	เจรญิเวศยางกรู
คณุธรรมพจน์	ยศสมศกัดิ์
คณุธราธาร	สภุาการ
คณุธราวรนิทร์	สธุเิกยีรตโิภคนิ
คณุธราวฒุ	ิศรธีาราธร
คณุธญัญธร	มณรีาชกจิ
คณุธญัญารตัน์	วนัทนยีกลุ
คณุธญัวรตัน์	นาเวยีง
คณุธนัยภฤศ	กล้าหาญ
คณุธดิารตัน์	คมข�า
คณุธริาต์วธุ	วรกลุไตรรัตน์
คณุธรีภทัร	บญุเลศิ
คณุธรีวฒัน์	ด�ารงรตัน์
คณุธรีะพล	จฑุาพรพงศ์
คณุธวุานนท์		ปิยะณตัดิพ์ลู
คณุนครนิทร์	โนราช
คณุนนท์	พฒันาวทิรู
คณุนพรตัน์	สหนุลิ
คณุนรพล	เตชกมลทรพัย์
คณุนรวชิญ์	นลิวสิทุธิ์
คณุนรนิทร์		ถนอม
คณุนฤชา		รตันศลิา
คณุนลธวชั	มาฆะ
คณุนลนิปภา	บวัศรี
คณุนวพร	ประสพสนิ
คณุนวสนัต์	ฐติธินดษุฎี
คณุนฐัพล	ตรโีชติ
คณุนตัตา	ประทปีชยักรู
คณุนนัทพล		ปานฑผลนิ
คณุนารรีตัน์		โพธิไ์พรทอง
คณุน�า้ฝน		แก้วกลุธรรม
คณุน�า้เพชร	ชเูชดิ
คณุนชิาภา	สร้อยระย้า
คณุนติยา	เสรบีรุี
คณุนธิ	ิ	เอกธวชักุล
คณุนธิพิฒัน์	สมบญูเรอืงศรี
คณุนธิภิสัร์	ดลิกวฒันะคณู
คณุนภิาภรณ์		ทรพัย์วลิาวรรณ
คณุนรินัดร์	ลคันากลุ
คณุนศิาชล		สวุรรณทา
คณุนศิาชล	หนเูสรมิ
คณุบญัชา	ขาวนวล
คณุบณัฑติ	ทองเงนิ
คณุบณัฑติ	เลศิศรปีรยีา
คณุบารน	ีสะถนิ
คณุบญุชยั	อศัวทรงศลิป์
คณุบญุญนจิ		เจรญิพานชิ

คณุบญุญรตัน์	ไฝทอง
คณุบญุทนั	บญุอาจ
คณุบญุธรรม	วงักาใจ
คณุบญุพา	ดอกสายหยดุ
คณุบญุมา	มะกล�า่ทอง
คณุบญุสม	เนือ่งพลี
คณุเบญ		ศรเีจรญิชยั
คณุเบญจมาภรณ์	เข้มพมิพ์
คณุปฐมพล		ทัง่กรณ์
คณุปพชิญา	จนัทบตุร
คณุประนต		ปูว่ดั
คณุประนอม	สระทองแหงด็
คณุประภกัตร์			สงิห์ชู
คณุประวทิย์		หมดัหล�า
คณุประวทิย์	กรชิไพศาลวงศ์
คณุประเวทย์		สทุธไิชยากลุ
คณุประเสรฐิ		ศรบญุทอง
คณุปราน	ีแสงสทุธจิรติกลุ
คณุปรยิวด	ี	ประจวบเหมาะ
คณุปรดีา		ศรลีโิก
คณุปวรศิ	ประวะสาร
คณุปวธิชาต	ิบญุเรอืง
คณุปวณีา	ศริตินั
คณุปองเกษม	นาคสวุรรณ
คณุปัญจพล	ช่วงวงศ์ไพศาล
คณุปัณณธร	ศลิป์อดุม
คณุปัทมา		เขยีนภกัดี
คณุปัทมา	ประชมุศรี
คณุปารชิาต	ิจรงุจติตานสุนธิ์
คณุปารชิาต	ิบรูณะบญัญตัิ
คณุปิยกานต์		พงษ์พสิทุธนินัท์
คณุปิยฉตัร	ฤทธิม์หา
คณุปิยดา		สขุสมยั
คณุปิยธดิา		ก่อเกยีรตจิตัรุสั
คณุปิยธดิา	สงัขรตัน์
คณุปิยนติย์		ขวญัพลูศรี
คณุปิยมาพร	ฐาปนะกจิไพบลูย์
คณุปิยวด	ีเพช็รฉาย
คณุปิยะวรรณ	ทองนพเก้า
คณุปณุยนชุ		ศริกิลุวสุ
คณุเป่ียมสขุ	ยบัมนับรบิรูณ์
คณุผวราภรณ์	ปุย้พนัธวงศ์
คณุผ่องศร	ีมลูผลารกัษ์
คณุพงศ์ธร	จนัทขนัธ์
คณุพงศ์ธร	นติรา
คณุพงษ์เทพ	ศริพิทิกัษ์ชยั
คณุพงษ์นท	ีพุม่ฉตัร
คณุพงษ์ศกัดิ	์ศริพินัธ์
คณุพจนย์ี		พริณุธนาไพศาล
คณุพยงุ	บตุรนลิ
คณุพรชยั	ทวเีดช
คณุพรทพิย์	บญุนติย์
คณุพรเทพ	แซ่เจีย่
คณุพรเทพ	หริญัรตัน์
คณุพรเทพ	หริญัรตัน์
คณุพรนภา		เชือ้ทอง
คณุพรพจน์	พลูผล
คณุพรรณพชัร	ชลานนท์นวิฒัน์
คณุพรราตร	ีจนัทร์วงค์
คณุพรศกัดิ	์สนิคณารกัษ์
คณุพรศริ	ิแต้มสี
คณุพลกฤษณ์	ห้องศลิป์
คณุพลชา	โรจน์เลศิจรรยา
คณุพลวตั	ปิยะนนัทสมดี
คณุพสธร	สดมสีี
คณุพชัราภรณ์	คนหาญ
คณุพชัรนิทร์		เกยีรตเิฟ่ืองฟู
คณุพชัรนิทร์	กจิวรวเิชียร
คณุพชัรนิทร์	สารทอง
คณุพชัร	ี	ศรโีคตร
คณุพชัร	ี	หอวจิติร
คณุพชัร	ีพนัธ์เลศิ
คณุพฒัน์กลุ	พพิฒัน์ภกัดเีดช
คณุพณัธภิา	ตรสีคุนธ์ทพิย์
คณุพทัธณฐั		รศัมมีณฑล
คณุพทัธดนย์	เพช็ร์รกัษ์
คณุพนัธ์วด	ีนาคอ่วม
คณุพสักร	เสนคราม
คณุพชิญานนิ	เทพบชูา
คณุพเิชษฐ	จรินฤมติร
คณุพเิชษฐ์	พริยิกจิโกศล
คณุพพิฒัน์	พนัคะชะ
คณุพศิทุธ์	บษุรานวุงศ์
คณุพรีเจต		ตพูาณชิ
คณุพรีดา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุพรีะชยั	ต่อประดษิฐ์
คณุพทุธพล	อตชิาดศรสีกลุ
คณุเพญ็ศร	ีเดชติง่เอง
คณุภควตั	ลกัษมนั
คณุภรนิทร์	ตนัตพิกุนนท์
คณุภวศิ	แก้วสถติพรชัย
คณุภคันชุ	อ่วมสอาด
คณุภณัฑริา	รตันนโิรธ
คณุภทัรพล	กลุภริกัษ์
คณุภทัรพล	ศรอ่ีอนคง
คณุภทัรอร		การะนดั

คณุศวรีะ	งามกมลสขุ
คณุศศธิร	มแีหล่งทอง
คณุศศธิร	ศรปีระเสรฐิ
คณุศศพิร	ม่วงค�า
คณุศศยิาภรณ์	มสัการ
คณุศนัสนย์ี		มนัจนัดา
คณุศริพิร	มาหริญั
คณุศริยิพุา		ศรสีวุรรณ
คณุศริลิกัษณ์	ธญัญานคร
คณุศริวิทิย์	คงไพศาล
คณุศวิชัญ์	สวุรรณครีี
คณุศทุธกิา	อารย์ี
คณุศภุพงศ์	พฒุยางกรู
คณุศภุมติร	อศัวนนัทการ
คณุโศจดิา	ลมิาจริากร
คณุสกาวทพิย์	กจิสกลุ
คณุสดดุ	ีชลติเรอืงกลุ
คณุสถติ	ิว่องวรวฒุิ
คณุสนอง	วริยิะอาภาพงศ์
คณุสมเกยีรต	ิประกายพลอย
คณุสมโชค	โพธมิาศ
คณุสมพงษ์	ช�านาญเอือ้
คณุสมภพ	แซ่อัง้
คณุสมร	เสรมิศรี
คณุสมศกัดิ	์	ฉนัทาวรานรุกัษ์
คณุสมศกัดิ	์	อจัจมิานนท์
คณุสมหมาย		สจัจาพพิฒัน์
คณุสมติ	สขุแจ่มใส
คณุสยาม	รเีทล	ดเีวลลอ็ปเม้นท์		จ�ากัด
คณุสรชยั		ตนัตโยทยั
คณุสรวย์ี	ปณุณยศวร์ี
คณุสรญัญา	ปานเอีย่ม
คณุสญัชยั		สขุจนิดา
คณุสญัชยั	ชาตวิชิติ
คณุสนัทดั	เจดิจรรยาพงศ์
คณุสาทติ	สบืสขุ
คณุสาธร	พรมเทศ
คณุสาโรจน์	สวุรรณธาราเรอืง
คณุสทิธกิร	ถาวรรตันวณชิ
คณุสทิธเิดช	ควูารวีงศ์
คณุสนินีาฎ		ภราดรภาพ
คณุสนิพีรรณ	สร้อยพลู
คณุสริจินัทน์		อ�าไพ
คณุสริพิงษ์	นาเวยีง
คณุสขุสนัต์	โตเจรญิววิฒัน์
คณุสขุมุาล	หงษ์สกลุ
คณุสจุติรา	มงคลคลี
คณุสจุนิ	เกดิอาชาชาญ
คณุสชุาดา	เหมประชติชยั
คณุสดุชฎา	แจ่มจนัทร์
คณุสดุา	นลิวรสกลุ
คณุสทุธเิกยีรต	ิธรีภทัรเวช
คณุสทุธภิาส	พฤกษะวนั
คณุสทุธริกัษ์		เสถยีรภาพอยทุธ์
คณุสทุธสิา	บษุยานนท์
คณุสทุเินือ่ง	สาจนัทร์
คณุสธุรรม	แก้วสม
คณุสธุารตัน์	สทิธศิริพิร
คณุสธุดิา	ศรรีตัน์
คณุสธุ	ีสขุพนัธุ์
คณุสพุตัรา		ใจคง
คณุสพุชิชา		ใต้ครีี
คณุสภุาพร		แก้วฉดี
คณุสภุาพร	ตัง้วฒันาพรชยั
คณุสมุนสั	ปรมตัถ์วรโชติ
คณุสมุล	อารยะประยรู
คณุสมุาล	ีเมฆาณพายพั
คณุสรุเดช	บณุยวฒัน
คณุสรุเดช	พรสมบรูณ์กจิ
คณุสรุวฒุ	ิตงุคะรกัษ์
คณุสรุศกัดิ	์	ศรยีศศกัดิ์
คณุสรุศกัดิ	์บณุยะชยั
คณุสรุชันศิ		อดุมศกัดิ์
คณุสรุาช	เซที
คณุสรุารกัษ์		น้อยไร่ภมูิ
คณุสรุยิา		ใต้ครีี
คณุสรุยิา		สาตราภยั
คณุสรุยิา	กนัหมดุ
คณุสรุยิา	ไสยเกตุ
คณุสรุเิยศ		ชมภู
คณุสรุย์ีรตัน์	จ�าปาทอง
คณุสรุรีตัน์	จ�าปาทอง
คณุสวุณ	ีวงศ์เกษมสมบตัิ
คณุสวุรรณา	เชาวะวนชิย์
คณุสวุรรณา	ภูพ่นัธุ์
คณุสวุมิล	ภาณอุงักรู
คณุเสนธปิ	ศรไีพพรรณ
คณุเสาวรตัน์	สทิธเิสรเีสมอ
คณุเสาวลกัษณ์	จลุหรกิ
คณุแสงจนัทร์	หมัน่ทองหลาง
คณุโสภาพมิพ์	สมิะกลุธร
คณุโสภณิ	ศรยีศศกัดิ์
คณุโสภติา	เนยีมสกลุ
คณุโสฬส	หอมหวล
คณุหทยัรตัน์		ไพฑรูย์
คณุหยาดพริณุ	เปรมปรี

คณุภสัราภรณ์	มงคลเรอืงระวี
คณุภาณวุฒัน์		กฤษณาชวูงศ์
คณุภาณวุฒัน์	แสงทอง
คณุภารณ	ีประภาศริกิลู
คณุภาวนา		ชรีงั
คณุภรีชั	วงษ์ส�าราญ
คณุภดูศิ		ธนเดชวฒันศรี
คณุภวูนาถ	วงศ์ชยัสรุยิะ
คณุภษูณทศั		ผลทบัทมิธนา
คณุมงคล		มาลเีดช
คณุมงคล	ศรเทพา
คณุมงคล	หงษ์นาค
คณุมณรีตัน์		บชูา
คณุมณรีตัน์	ป่ินแก้ว
คณุมธพุร	วงศ์จนัทร์
คณุมนสชิา	ทองประศาสน์
คณุมนญัญา	อรญั
คณุมหรรณพ	ชาญเชงิพานิช
คณุมานะ	ด่านพทิกัษ์กลุ
คณุมารสิา	จงคงคาวฒุิ
คณุมิง่ขวญั		ทรพัย์เหลอืหลาย
คณุมนีา	รตันากร
คณุมขุมณ	ีมคี�า
คณุเมธาพนัธ์	พลตรี
คณุโมนา	ศวิรงัสรรค์
คณุยงยทุธ	บญุรกัษา
คณุยศฐพล	ป่ินอนงค์
คณุยศศกัดิ	์ภูท่อง
คณุยทุธนา	โอสถศรี
คณุยทุธศกัดิ	์จติน�าชยั
คณุยพุด	ีองัจารศุลิา
คณุยรุนนัท์	ยิม้สาระ
คณุยวุด	ีช่วยชเูชดิ
คณุรพพีรรณ	ตริยัง่ยนื
คณุรวนินัทน์	เลศิตรุงค์ชยั
คณุระตกิร	กองพัฒน์พาณชิย์
คณุรกัษนธิิ	์แจ้งกระจ่าง
คณุรชัตะ	บญุเป็ง
คณุรชันกีร	สวุรรณะโสภณ
คณุรศัมแีข		ถาวร
คณุรุง่นภา	สขุวฒันานกุจิ
คณุเรขา		ภญิญสาสน์
คณุเรวด	ีชยัสขุสนัต์
คณุลกัษมณ		เตชะสริวิชิยั
คณุลดัดา	ลิม้ประเสรฐิ
คณุวณ	ีบญุกว้าง
คณุวนดิา	ชชัวาลกจิกลุ
คณุวรฑฎิา	จนัทสโร
คณุวรรณภา	ชืน่ปรดีา
คณุวรรณวภิา	เลศิวรวณชิ
คณุวรรณภิา	ภกัดบีตุร
คณุวรรษา	เลศิวรสริกิลุ
คณุวรวด	ี	ขาวไพศาล
คณุวรวฒุ	ิจองจนิดาสกลุ
คณุวรทัยา	โอบนธิอินนัต์
คณุวฤศ	ทปีะนาวนิ
คณุวลาพนัธ์	เพิม่ทวี
คณุวไลรตัน์	ผ่องจติต์
คณุวศนิ	ี	ปิยะด�ารงตระกลู
คณุวชัร	ีบญุกว้าง
คณุวฒันา	นิม่สกนธ์
คณุวนัชนะ	นลิพบิลูย์
คณุวนัชนะ	ม่วงยิม้
คณุวลัย์วจ	ีพงษ์ดี
คณุวลัยา	ชวีสราญจติ
คณุวาสนา	ชยัวงค์
คณุวจิติรา		เจยีรนนัทนา
คณุวชิดา	สตีกะลนิ
คณุวเิชยีร	ผดัใจ
คณุวฑิรูย์	ศภุกจิอดุมการณ์
คณุวทิย์ณ	ุชยัสนุทรโยธนิ
คณุวนิ	ลิม้ธโนปจยั
คณุวนิยั		มโนชยัภกัดี
คณุวนิติา		วริาณรุกัษ์
คณุวภิา	พฒันาวานชิกลุ
คณุวภิาดา	พลเดช
คณุวภิาว	ีหาญณรงค์
คณุวภิาส		จริภาส
คณุวริตัน์	สวนดี
คณุวริวุรรณ		ตาดร่ม
คณุวโิรชา	เกดิอ�า่
คณุวไิล	ศรรีตันสถาวร
คณุวไิลวรรณ	นพูมิพ์
คณุววิฒัน์		พงศธร
คณุวศิรตุ	จ�านงค์
คณุวสิฐิ	เริม่วานชิย์
คณุวรีะพล		มมีงคล
คณุวรีะยทุธ		สตัตรตัน์ไพจติร
คณุวฒุชิยั	ฉมิพะเนาว์
คณุแววมยรุา	สวุะนาม
คณุศรชยั	สขุแจ่ม
คณุศรณัย์	ยงยัง่ยนื
คณุศรณัย์	เรอืงอนนัต์
คณุศรณัย์	องักรูวรญัญู
คณุศรายทุธ	เรอืงมาก
คณุศรสีวสัดิ	์พฒุวงษ์

ระหว่างวันที	่17	ก.พ.	–	16	พ.ค.	2561
คณุหะรนิ	อปุรา
คณุองค์อร	สมประสงค์
คณุองอาจ	อนิทสุถติยกลุ
คณุอณฐัภรณ์	หล่อหลอม
คณุอณตันินัท์	จนัทนยิง่ยง
คณุอดศิกัดิ	์สดุสาว
คณุอตพินธ์	วภิาสมงคล
คณุอนงค์	วรรณโก
คณุอนงค์พร		มโนพเิชฐวฒันา
คณุอนงค์ลกัษณ์	สถติย์วรกลุ
คณุอนนัต์	สทุธมิาลา
คณุอนริทุธ์	หาญฤทธิ์
คณุอนชุติ	น้อยประเสรฐิ
คณุอโนมา	ยมีนิ
คณุอโนมา	ศขุสวสัดิ	์ณ	อยธุยา
คณุอภชิา	ชยัภกัดี
คณุอภชิาต	วนาธรรมพทิกัษ์
คณุอภญิญา	ตัง้สนิมัน่คง
คณุอภญิรญา		บญุมสูกึ
คณุอภนินัท์		พชัรธรรม
คณุอภวินัท์	บากบัน่
คณุอมรรตัน์		มหาภาสกร
คณุอมรรตัน์	เพชรรกัษ์
คณุอรปวย์ี		สทีอง
คณุอรพร		ฤทธิจ์นัทร์
คณุอรพณิท์		เนยีมกลุรกัษ์
คณุอรพนิ	ใจหลกั
คณุอรพนิ	ฉตัรศริกิลุ
คณุอรรถกร	พรเอ้ือไพโรจน์
คณุอรรถสทิธิ	์ปากคลอง
คณุอรสา		ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรสธุ	ีแซ่โอว
คณุอรอนงค์	อนิทรประสทิธิ์
อนิทรประสทิธิ์
คณุอรญัญา	ลอืประดษิฐ์
คณุอรณุ	ี	อรรคบตุร
คณุอลษิา	แก้วพพิฒัน์
คณุอคัรเดช	ทองภูสวรรค์
คณุอคัรนิทร์	อคัรเกยีรตโิสภณ
คณุอจัฉรา		ตนัตเิฉลมิ
คณุอจัฉรา	ยงค์สวาสดิ์
คณุอจัฉรยีา	พฒันาศริริกัษ์
คณุอจัร	ี	สงัข์วรรณะ
คณุอญัชล	ีเลศิทศันะพร
คณุอาณตั	สถติานนท์
คณุอาทติย์	เพง็สงูเนนิ
คณุอานนัท์	หมนิแดง
คณุอารรีตัน์		ธรีะศรสีมบตัิ
คณุอ�านวย		พสัดร
คณุอิม่บญุ
คณุอกุฤษฏ์		สายสทิธิ์
คณุอทุยัวรรณ		เจรญิกจิ
คณุอษุา	อร่ามศรี
คณุเอกชยั		ใจงาม
คณุเอกตนยั	สมิมาวงษ์
คณุเอกภพ	ชเูกาะ
คณุเอกวลั	ลอืพร้อมชยั
คณุเอมอร		วงษาพาน
คณุเอือ้อาร	ี	ออฤดี
Khun	Keiko	Hori
Khun	Khajornsak	Siriranpitayakul
Khun	Krit		Pularhong
Khun	Nattanai	Krongchon
Khun	Nicky		Dawson
Khun	Phatcharaporn	Chokbunsuwan
Khun	Roland		Poupon
Khun	Saowarot	Seeda
Khun	Sunard	Thanasanaksorn
Mr.Paul	Tsien	Chang
Mr.Pope	Win		Win
Mr.Saw	Khin	Naing
Ms.Claudine	Triolo
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
บรษิทั	ชลบรุ	ี	บ.ีเอส.	การโยธา	จ�ากดั	

(ส�านกังานใหญ่)
บริษัท		ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	เซ้าท์เทอร์นสกาย	จ�ากัด
บรษิทั	ดาต้าโปรคอมพวิเตอร์ซสิเตม็ส์

จ�ากดั
บรษิทั	พรเีมยีร์	แคนนิง่	อนิดสัตรี	้จ�ากัด			

(สาขาที	่00001)
บรษิทั	พรเีมยีร์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	

(มหาชน)
บรษิทั	พรเีมยีร์	โบรคเคอร์เรจ	จ�ากดั
บรษิทั	พรเีมยีร์	โพรดกัส์	จ�ากดั	(มหาชน)
บริษัท	พรีเมียร์	โฟร์เซ่น	โพรดักส์	

จ�ากัด
บรษิทั	พรเีมยีร์	มาร์เก็ตติง้	จ�ากดั	

(มหาชน)
บรษิทั	พรเีมยีร์	รสีอร์ทส์	แอนด์	โฮเทลส์

จ�ากดั
บริษัท	พรีเมียร์	อินเตอร์	ลิซซิ่ง	จ�ากัด
บรษิทั	พ.ีเอม.ฟูด	จ�ากดั	(	สาขา	00003)
บรษิทั	รายาเฮอรเิทจ	จ�ากดั
ผูปั้น/ผูซ้ือ้	ร้านปันกนั	โดย	มลูนธิยิวุพฒัน์
มลูนธิทิเีอม็บี
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กองทุน Project Brain Food
กองทุนเปิด...โอกาส 
กองผ้าป่าจังหวัดขอนแก่น
กองผ้าป่าจังหวัดชัยภูมิ
กองผ้าป่าจังหวัดเชียงราย
กองผ้าป่าจังหวัดเชียงใหม่
กองผ้าป่าจังหวัดตรัง
กองผ้าป่าจังหวัดนครปฐม
กองผ้าป่าจังหวัดนครสวรรค์
กองผ้าป่าจังหวัดน่าน
กองผ้าป่าจังหวัดบุรีรัมย์
กองผ้าป่าจังหวัดมหาสารคาม
กองผ้าป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กองผ้าป่าจังหวัดลพบุรี
กองผ้าป่าจังหวัดสุโขทัย
กองผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองผ้าป่าจังหวัดสุรินทร์
กองผ้าป่าจังหวัดหนองบัวล�าภู
กองผ้าป่าจังหวัดอุบลราชธานี
กองผ้าป่าเพื่อน้องภาคใต้
กองผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา
กองผ้าป่าโรงเรียนดงยางวิทยาคม
กองผ้าป่าโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา- 
 
        พฒันาการสุราษฎร์ธานี
กองผ้าป่าโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรยีนทุ่งหวัช้างพิทยาคม 
กองผ้าป่าโรงเรียนเทพสถิตวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนนาน้อย
กองผ้าป่าโรงเรียนบ้านเกาะรัง
กองผ้าป่าโรงเรียนบ้านตะโก
กองผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กองผ้าป่าโรงเรียนปายวิทยาคาร
กองผ้าป่าโรงเรียนพนมรอกวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กองผ้าป่าโรงเรียนพระบางวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนมัธยมดาวคนอง
กองผ้าป่าโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

กองผ้าป่าโรงเรียนรวมมิตรวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรยีนเวยีงเชยีงรุง้วทิยาคม
กองผ้าป่าโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
กองผ้าป่าโรงเรียนสา
กองผ้าป่าโรงเรยีนหนองกงุศรวีทิยาคม 
กองผ้าป่าโรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร
กองผ้าป่าโรงเรยีนห้วยนางราษฎร์บ�ารงุ 
กองผ้าป่าสร้างความรู ้บ้านสลกบาตร 
กองร้อยในส่วนล้าน
กัญญา วรรณไพเราะและคณะฯ  
        (เพ่ือน  ๆพี่ๆ  น้องๆ)
การศกึษาคอืพลงั (Education is Power)
เกด ณ อยธุยา แอนด์ เดอะแก๊ง
ขอน�า้ใจให้น้องๆได้เรยีน
เตรียมอุดม 822
ทชี ฟอร์ ไทยแลนด์
นกและชาวคณะ
นพ.จิรศักดิ์-จรรยง ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ปลูก(ผ้า)ป่า สร้างโอกาสการศึกษา 
โป้งและคณะ
พรีเมียร์ แคนนิง่ อนิดสัตรี ้ และ 
 
        พรีเมยีร์ โฟร์เซ่น โพรดกัส์
พรีเมยีร์ แอสเซท็ส์ 
พลงัแห่งรักเพือ่น้องๆ
เพือ่น ตอ 33 ร้อยพลังเพือ่การศึกษา 
เพ่ือน ส.ณ.ห้อง 5 เพือ่ร้อยพลงัการศกึษา 
           
เพือ่น สตรปีระเทืองวทิย์ เพือ่ร้อยพลัง 
        การศึกษา
เพือ่นๆ เบญจมฯ นครศร ี29/32
เพือ่น้องๆ
เพือ่น้องๆ ชาวสุราษฎร์ฯ
แพทย ์ เชียงใหม ่ เพื่อน ้อง 
        โดย MedCMU3407
เภสชัจุฬา25141
ม.เกษตร
ร่วมใจช่วยเด็กไทยได้ศึกษา
ร้อยพลังการศึกษา

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 
        สรุาษฎร์ธานี
ลดความเหล่ือมล�า้ทางการศกึษา
วตท 19
วไลรตัน์และเพือ่น เพ่ือร้อยพลงัการศึกษา 
วศิวะจฬุา 2515 ร้อยพลงัเพือ่การศกึษา
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
ศาลอธุรณ์ร่วมร้อยพลังการศกึษา
สร้างเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียน 
        การจดัการเรยีนร่วม ในจังหวดัลพบุรี
สาธติ ประสานมิตร รุน่ PSM33
หนึง่ในร้อย-ครอบครวัพรเีมยีร์
เหน่งกบัเพือ่น
อนาคตของชาติ
Blooming Heart
CUCC
DCS ดาต้าโปรคอมพวิเตอร์ ซสิเตม็ส์
ICT#3 @SU เพือ่น้องๆ
IGC อนิฟินทิ กรนี
ITG Accellence Family
KC & The Gang
Lily & Friends
NIDA SD24
PB พรเีมยีร์ โบรคเคอร์เรจ
PC2000
PIL พรเีมยีร์ อนิเตอร์ ลิซซิง่
PM พรเีมยีร์ มาร์เก็ตติง้ 
PMF บริษัท พีเอมฟูด จ�ากัด 
 
        เพือ่ร้อยพลงัการศกึษา
 
PPP พรเีมยีร์ โพรดกัส์
PRH โรงแรมรายาวดี
RYH โรงแรมแทมมารนี วลิเลจ
 
Sasin E12 Alumni
SasinEmba Ex10

Toolmorrow และ เพือ่น

รายงานจ�านวนเงินที่ระดมได้ จากกิจกรรมทอดผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา 

ทั้งสิ้น 14,709,203 บาท จากกองผ้าป่า จ�านวน 101 กอง 

 และจากการบริจาค จ�านวน 1,380 ครั้ง โดยได้ทอดถวายผ้าป่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดยมีรายนามกองผ้าป่าทั้งหมด ดังนี้ 
 

9,200.-
28,097.-
500.-
1,800.-
200.-
1,000.-
2,500.-
500.-
120.-
10,700.-
100.-
1,093.-
300.-
1,000.-
100.-
1,100.-
700.-
500.-
500.-
120.-
1,307,187.-
200.-
300.-

700.-
500.-
800.-
2,500.-
2,500.-
188.-
1,200.-
2,200.-
1,800.-
2,500.-
1,340.-
500.-
500.-

200.-
3,540.-
500.-
2,500.-
200.-
3,000.-
200.-
20.-
11,900.-
10,000.-

71,589.-
11,299.-
66,500.-
500.-
2,500.-
2,750.-
20,000.-
25,490.-
17,700.-
131,140.-

71,311.-
200.-
203,500.-
2,000.-
18,000.-

2,000.-
6,500.-
1,500.-
11,200.-

12,500.-
59,999.-
46,150.-
228,840.-

100.-

9,100.-
122,810.-
60,100.-
252,015.-
42,500.-
103,000.-
6,500.-

33,000.-
4,251,219.-
3,999.-
7,000.-
2,127,838.-
20,500.-
1,318,000.-
20.-
313,000.-
23,500.-
4,500.-
20,500.-
2,500.-
14,000.-
11,000.-
1,400.-
1,944,000.-
427,094.-

316,000.-
551,832.-
100,380.-
23,500.-
33,798.-
9,731.-

14,725,155

4,261,219.-

231,440.-

1,435,033.-




