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มา “เก็บ” กัน “ปันกัน”
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หากคุณมีรองเท้า
คู่ใหม่ คุณคงไม่คิด
จะใส่มันทั้ งสองคู่
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3 สุดท้ายคุณก็ต้อง “เก็บ”

และไม่คิดที่จะนำามาใช้อีก

2 คุณอ้วนขึ้น

หรือผอมลง
เสื้อผ้าตัวเก่าคุณก็ ....

ให้การ “เก็บ”ของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของคำาว่า
“โอกาส”ทางการศึกษา
ที่ “ร้านปันกัน”
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เพียงคุณ “เก็บ” สิ่งของที่เรา
ไม่ ได้ ใช้ ให้ “ร้านปันกัน”
เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กขาดโอกาส

ร่วมแบ่งปันได้แล้ววันนี้ที่ ร้านปันกัน ทุกสาขา
ช่องทางการแบ่งปันติดตามได้ที่ Line@ร้านปันกัน

แต่เราเปลี่ยน
สิ่งของเหล่านั้น
ให้มีคุณค่าได้

สารบัญ
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สวัสดีค่ะน้องๆ ปิดเทอมที่ผ่านมาท�าอะไรกันมาบ้างคะ พี่ได้อ่านจดหมาย
ที่น้องๆ เขียนเล่าเรื่องราวชีวิตส่งมายังมูลนิธิยุวพัฒน์ มีหลายคนใช้เวลาช่วงปิดเทอม
หรือวันหยุดไปท�างานหารายได้เสริม เช่น รับจ้างท�างานในร้านอาหาร ท�างานในไร่ เพื่อ
เป็นเงินออมไว้ใช้ยามจ�าเป็น หรือหลายๆ คนอาจจะยังเด็กเกินไปที่จะท�างาน ก็ใช้
เวลาว่างท�างานบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้ปกครอง ซึ่งพี่ขอชื่นชม ที่น้องรู้จัก
ท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองค่ะ
การท�างานหารายได้เสริมไม่เพียงสร้างรายได้ให้เราเท่านัน้ แต่การท�างานจะช่วย
ให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น เห็นความส�าคัญของการ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยฝึกทักษะหลายๆ อย่างที่จ�าเป็นอย่างมากในการ
ท�างานในอนาคต และยังช่วยให้นอ้ งๆ สามารถค้นพบสิง่ ทีต่ วั เองชอบหรือท�าได้ดดี ว้ ยนะคะ
แต่ไม่ว่างานจะให้คุณค่ามากแค่ไหน การเลือกท�างานที่มีความปลอดภัยและ
ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นสิง่ ส�าคัญทีน่ อ้ งๆ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
เลื อ กท� า งานนั้ น ๆ เพราะมี ง านหลายประเภทที่ ก ฎหมายห้ า มมิ ใ ห้ เด็กท�า ดังนั้น
ก่อนที่จะเลือกท�างานเพื่อเป็นรายได้เสริม น้องๆ ควรศึกษาหาข้อมูลงานนั้นให้ละเอียด
ว่าเราสามารถท�าได้หรือไม่ ถูกกฎหมายหรือเปล่า มีความปลอดภัยหรือมีความเสีย่ งหรือไม่
ทัง้ การเดินทางและหน้าทีท่ เี่ ราต้องท�า ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ งานนัน้ ส่งผลกระทบต่อการเรียน
ของเราหรือเปล่า เราจะยังมีเวลาท�าการบ้าน ทบทวนบทเรียนไหม ต้องไม่ลืมนะคะว่า
สิ่งที่ส�าคัญกว่ารายได้คือการเรียนและความปลอดภัยของตัวเราเอง
แหล่งข้อมูลในการหางานก็มีความส�าคัญ เราควรระมัดระวังโฆษณาในหน้า
เว็บไซต์ต่างๆ ที่กล่าวอ้างเชิญชวนให้เข้าท�างานที่มีค่าตอบแทนสูงๆ แต่ไม่ต้องลงทุน
ลงแรงเยอะ งานลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยง เพราะในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีงานใด
ที่ท�าได้ง่ายๆ แต่ได้รับค่าตอบแทนเยอะๆ ทางที่ดีเราควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือคุณครู
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกท�างานหารายได้เสริมค่ะ
พีห่ วังว่ายุวพัฒน์สารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์กบั น้องๆ และหวังว่าน้องๆ ทุกคน
จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดให้กับตัวเองนะคะ

พี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์
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
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คนคิด...เพื่อสังคม

“ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ”
นวัตกรรมฝีมือเยาวชนไทย

บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่านวัตกรรมใหม่ๆ ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นจากปัญหาเล็กๆ รอบตัว
เช่นเดียวกับ “ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ” ซึง่ ถูกประดิษฐ์ขน้ึ จากการคิดและพัฒนาโดยน้องๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุดกระเป๋า
ปฐมพยาบาลนี้เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพพอที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงที...
และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กเปลี่ยนโลก
6

น้องๆ ทีมนักประดิษฐ์ประกอบด้วย
ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ (น้องกร) / ด.ญ.สุพิชญาณ์
เหมรัญช์โรจน์ (น้องพริม) / ด.ญ.จ้าวไหม ตัง้ ศิรพิ ฒ
ั น์
(จ้าวไหม) / ด.ญ.กุลณัฏฐ์ โตวิกกัย (น้องชิลลิ่ง)
และ ด.ช.มัชฌิมา สุวิชชโสภณ (น้องโทระ) โดย
มีอาจารย์จีระศักดิ์ จิตโรจนรักษ์ และอาจารย์
ดร.ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์ เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
จากปัญหาชุดปฐมพยาบาลทีม่ อี ยูไ่ ม่พร้อมใช้งาน
จึงมีแนวคิดอยากพัฒนาชุดปฐมพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
น้องกร : พวกเราเป็นนักกีฬาว่ายน�้าครับ บางครั้ง
เวลาเกิดอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมชุดปฐมพยาบาล
ที่มีไม่ค่อยพร้อมใช้งาน พวกเราก็เลยอยากสร้าง
กระเป๋าปฐมพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง
และมีความสะอาดปลอดภัยครับ

น้องพริม : ที่เราท�าออกมาล่าสุดนี้เป็นเวอร์ชั่น
ที่ 3 ค่ะ อันแรกที่ท�าเราใช้กระเป๋ากล้องถ่ายรูป
มาประยุกต์เป็นกระเป๋าชุดปฐมพยาบาล ซึ่งก็มี
ข้อบกพร่องหลายอย่างจึงพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นที่ 2
และ 3 ค่ะ
แม้จะเป็นเด็กก็สามารถคิดต่อยอดให้เป็นได้
มากกว่ากระเป๋าชุดปฐมพยาบาลทั่วไป
น้องพริม : ในกระเป๋ามีทงั้ อุปกรณ์ทา� แผลส�าหรับ
ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปและอุปกรณ์สา� หรับช่วยเหลือผูป้ ว่ ยวิกฤติ
เช่น อุปกรณ์ทา� แผลต่างๆ UV Box (เป็นส่วนหนึง่
ของกระเป๋า มีไว้ฆ่าเชื้อเครื่องมือปฐมพยาบาล)
ตู ้ เ ย็ น อั ต โนมั ติ ข นาดพกพาส� า หรั บ แช่ เจลเย็ น
(กล่ อ งความเย็ น ส� า หรั บ แช่ เ จลเย็ น และยา
ที่ต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษา) เครื่อง AED
(เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ) อุปกรณ์วัด
สัญญาณชีพ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เครื่อง
มือสื่อสารไปยังโรงพยาบาลที่สามารถบอกพิกัด
ของผู้ป่วยได้ในทันที (Easy Emergency Call)
และมี คู ่ มื อ ซึ่ ง แสดงวิ ธี ก ารปฐมพยาบาลทุ ก
ขัน้ ตอนอย่างละเอียด รวมทัง้ อุปกรณ์เคลือ่ นย้าย
ผู้ป่วย คือ รถเข็น ซึ่งรับน�้าหนักผู้ป่วยได้ 120
กิโลกรัม และเปลสนาม ซึ่งรับน�้าหนักผู้ป่วยได้

100 กิโลกรัม ค่ะ
อาจารย์จรี ะศักดิ์ : นักเรียนจะบอกว่าเขาต้องการ
ให้ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลเป็นอย่างไร ครูเพียง
ท�าหน้าทีเ่ ป็นหนึง่ ในทีมท�างาน การจะให้สงิ่ ประดิษฐ์
ของนักเรียนประสบความส�าเร็จได้นนั้ เราต้องอาศัย
ผูใ้ หญ่ซงึ่ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ เข้ามา
ช่วย ถ้าเด็กๆ อยากประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักชิ้น
นั่นไม่ใช่เรือ่ งยากทีจ่ ะเป็นไปได้นะครับ เด็กๆ สามารถ
เข้าไปขอค�าแนะน�าจากคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ใน
มหาวิทยาลัยในภูมภิ าคของตัวเองได้ แค่กล้าทีจ่ ะ
คิดและลงมือท�า ท�าแล้วก็ต้องรู้จักที่จะพัฒนาให้
ดีขึ้น โดยรับฟังความคิดเห็นหรือค�าติชมจากคน
อื่นเพื่อเป็นข้อมูลให้เราต่อยอดในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์เพียงหนึ่งชิ้นสามารถช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยและช่วยแบ่งเบางาน
ของทีมแพทย์ พยาบาลได้
น้องกร : ผมคิดว่าชุดกระเป๋าพยาบาลนี้สามารถ
ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ครับ
น้องโทระ : ผมคิดว่าสามารถช่วยลดอัตราการ
เสียชีวติ ได้ครับ ถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้ทนั เวลา
และช่วยอย่างถูกวิธี
น้องพริม : ช่วยให้การปฐมพยาบาลง่ายขึ้นค่ะ
ใครๆ ก็สามารถท�าได้เพราะมีคู่มืออธิบายไว้เป็น
ขัน้ ตอนอย่างละเอียด ซึง่ จะช่วยให้การปฐมพยาบาล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
ถ้าเราคิดว่าเราสามารถท�าอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อคนอื่นได้ก็ให้ลงมือท�า
อยากให้ เ ราเชื่ อ มั่ น ว่ า เราสามารถท� า อะไร
เพื่อส่วนรวมได้ ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเราท�าได้และ
มีประโยชน์จริงๆ ก็อยากให้ลงมือท�า ท�าเพื่อให้
คนอื่นเห็นเป็นแบบอย่าง อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่อง
ใหญ่ เ กิ น กว่ า เด็ ก จะท� า ได้ ขอแค่ คิ ด มาก่ อ น
แล้วปรึกษาผูใ้ หญ่ ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ
เท่านี้สิ่งที่เราอยากท�าก็จะส�าเร็จได้
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บ้านฉันบ้านเธอ

ความสุขท

ีบ
่ ้ านเร า

เด็กๆ อ่านหนังสือเพิม่ พูนความรูไ้ ด้ในทุกที่
ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน หากเราต้องการพัฒนาตัวเอง
ให้ดีขึ้น เก่งขึ้น สถานที่ไม่ใช่อุปสรรคในการอ่าน
เพื่อพัฒนาตัวเอง
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ไม้ก็ร่ม ใจก็ร่ม นั่งก้มหน้า

มองไปมา ฟังเสียงนก อารมณ์ขัน

เห็นทั้งภาพ ยินทั้งเสียง ค่าอนันต์

อะไรนั่น เธอก้มหน้า ท�าอะไร

เราก้มหน้า อ่านหนังสือ เกิดประโยชน์

ไม่มีโทษ ฝึกฝน สมองใส

ดีกว่าก้ม เล่นเฟซ ตอบแชทไลน์

หนังสือให้ อนาคต ที่งดงาม

การอ่านหนังสือท�าให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้
ท�าให้เรามีโอกาสฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สละเวลาวันละเล็กวันละน้อยมานัง่ อ่านหนังสือทีเ่ ป็น
ประโยชน์กันบ้างดีกว่า

บ้านเรามี ธรรมชาติ มีป่าไม้

บ้านเรามี วัวควาย มีไร่สวน

บ้านเรามี รอยยิ้ม อิ่มรัญจวน

บ้านเรามี กลิ่นอวล ความเป็นไทย

บ้านเรามี พ่อแม่ พี่และน้อง

บ้านเรามี เสียงนกร้อง เสียงคันไถ

บ้านเรามี ครอบครัว อบอุ่นใจ

บ้านเพื่อนเล่า มีอะไร เหมือนเราเอย

“การอยูร่ ว่ มกัน” มิใช่เพียงการอยูร่ ว่ มเฉพาะ
สมาชิกในครอบครัว แต่รวมถึงการอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
ต้นไม้ สัตว์ ซึง่ ต้องพึง่ พาอาศัยกันและกัน เด็กๆ จงภูมใิ จ
ในบ้านเกิดของเรา จงดูแลรักษาบ้านเกิดของเรา
ให้น่าอยู่ตลอดไป
ขอขอบคุณ
ภาพจากพี่รัฐธรรม ศิริดล
บทกลอนจากพี่ธารารัตน์ สนใจ
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ ปี 2557
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จดหมายจากเพื่อน
เปิดเทอมกันมาสักระยะแล้ว น้องๆ ปรับตัวกับวิชา
เรียนที่ยากขึ้นได้บ้างหรือยังคะ จะยากแค่ไหนก็คงจะไม่
ยากเกินความสามารถของเราไปได้...ขอแค่เรามุง่ มัน่ พยายาม
พี่ได้อ่านจดหมายที่น้องๆ เขียนส่งมาที่มูลนิธิฯ เพื่อเล่า
เรื่องราวต่างๆ หลายคนใช้เวลาช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลา
ของการท�างานหารายได้เสริม ด้วยการท�างานรูปแบบต่างๆ
บางคนถือโอกาสช่วงปิดเทอมช่วยผู้ปกครองแบ่งเบาภาระ
งานทีบ่ า้ น บางคนก็ตงั้ เป้าหมายการเรียนส�าหรับเปิดเทอมใหม่
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน พี่ๆ ที่มูลนิธิฯ ดีใจและชื่นชมในสิ่ง
ที่น้องๆ ท�านะคะ และจะเป็นก�าลังใจให้น้องๆ ทุกคน...มาดู
กันสิว่าเพื่อนๆ นักเรียนทุนของเราเขียนจดหมายมาเล่า
อะไรกันบ้างในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา

จดหมายจากน้องอารียา แก่นสันเทียะ จ.นครนายก

ยินดีด้วยนะคะที่น้องท�าตามเป้าหมายของตัวเองได้ ส� า เร็ จ
เห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรยากเกินความพยายามและความ
ตัง้ ใจจริงๆ ถ้าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้สา� เร็จลุลว่ งด้วยดีพอี่ ยากชวน
ให้ น ้ อ งลองตั้ ง เป้ า หมายที่ ใ หญ่ ขึ้ น จากเดิ ม แล้ ว ลองดูว่า
เราจะท�าได้หรือไม่ ถ้าท�าได้...ก็ลองตั้งเป้าหมายใหม่ให้
ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาอีก แต่ถ้ายังท�าไม่ส�าเร็จ ก็แค่ทบทวน
ดูว่าเรายังต้องท�าอะไรเพิ่มอีกบ้าง หลายครั้งที่ความส�าเร็จ
ของเราเกิดจากการท้าทายตัวเองให้ท�าสิ่งที่ยากขึ้น...ลองดู
นะคะ พี่ๆ ที่มูลนิธิฯ เป็นก�าลังใจให้เสมอและเชือ่ ว่าไม่วา่ น้อง
จะตั้งเป้าหมายใหญ่แค่ไหน น้องจะท�าให้ส�าเร็จจนได้ค่ะ :D
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จดหมายจากน้องซูรียานา ยะเสาะ จ.นราธิวาส

จุดพลุปังๆๆๆ ให้น้องเลยค่ะ ดีใจด้วยนะคะที่น้องสอบได้ที่ 1 ของห้อง หายเหนื่อย
เลยใช่ไหมคะ ผลจากความพยายามน่าชื่นใจเสมอ น้องเก่งมากค่ะที่สามารถ
ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองไปได้ ถ้าเราเก็บความสังสัย ความไม่เข้าใจไว้มากขึน้
เท่าไหร่ วิชานั้นก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น หลายครั้งเรามักจะกลัวไปล่วงหน้า ท�าให้
ไม่ได้ลงมือท�าสักที แต่พอลงมือท�าไปแล้ว... “อ้าวมันไม่ได้นา่ กลัวอย่างทีค่ ดิ นีน่ า”
พี่ คิ ด ว่ า ไม่ มี อ ะไรน่ า กลั ว เท่ า ความกลั ว ของเราแล้ ว ค่ ะ ...สู ้ ๆ นะ เป็นก� า ลังใจ
ให้น้องเอาชนะกับอุปสรรค ความกลัวทุกอย่าง พี่ๆ รอชื่นชมทุกๆ ความส�าเร็จ
ของน้องนะคะ :D

จดหมายจากน้องอินทิรา อินทรา จ.ตราด

เป็นอีกหนึ่งคนเก่งของบ้านยุวพัฒน์ค่ะ...ใช้เวลาช่วงปิดเทอม
ไปเป็นผู้ช่วยร้านกาแฟ นอกจากจะได้ค่าตอบแทนแล้ว พี่เชื่อว่า
ประสบการณ์การท�างานในร้านเป็นอีกสิ่งที่มีประโยชน์กับน้องค่ะ
อย่างน้อยๆ น้องก็ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารท�างานก่อนทีจ่ ะออกไปสูโ่ ลกการ
ท�างานจริงในอนาคต และถ้าได้มโี อกาสชงกาแฟด้วยแล้วล่ะก็ นัน่ คือ
วิชาความรูท้ สี่ ามารถจะเอามาประกอบอาชีพได้เลยนะคะ การท�างาน
ท�าให้เราภาคภูมิใจในตัวเอง ท�าให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
และเห็นคุณค่าของเงินที่เราได้มาว่าไม่ได้มีประโยชน์กับเราเพียง
คนเดียว แต่รายได้ที่เราได้มานั้นคือสิ่งที่สามารถหล่อเลี้ยงสมาชิก
ในครอบครัวได้...พี่ๆ ขออวยพรให้น้องประสบความส�าเร็จและขอ
ให้รักษาคุณสมบัติที่ดีไว้ตลอดไปนะคะ :D

จดหมายจากน้องพิยดา โสบผอม จ.พัทลุง

ต้องให้ได้แบบนี้ค่ะน้องพิยดา ราคายางพาราจะตกต�่าเพียงใดเราก็ไม่กลัว
ตราบใดที่เรายังมีผืนดิน ยางพาราราคาไม่ดีก็ปลูกผักขายเป็นรายได้เสริม
ช่วงนี้เป็นช่วงหมากสุกก็เก็บมาตากแห้งผ่าขายเป็นรายได้อีกทาง นี่แหละ
ที่เขาเรียกว่าไม่นิ่งดูดาย ไม่รอคอยดินฟ้าอากาศ มีอะไรให้ท�าก็ท�าสิ่งนั้นไป...
เก่งมากค่ะ และอย่าลืมตั้งใจเรียนอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ พี่เชื่อว่าน้องๆ
ทุกคนของมูลนิธฯิ มีความพยายามกันทุกคน เพือ่ อนาคตทีด่ ขี องเรา วันนีเ้ รา
อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องท�างานไม่ได้เที่ยวเล่นเหมือนเพื่อนๆ แต่ถ้า
เราท�างานให้สนุก เราก็มคี วามสุขไม่แพ้เพือ่ นๆ นะคะ...เป็นก�าลังใจให้เสมอค่ะ
น้องพิยดา :D

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

นักเรียนทุนยุวพัฒน์
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ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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เปิดหัวใจ “ครู”
ผู้ให้ที่ 1 ยกชั้น

กับการกลับไปเป็นครู
ที่บ้านเกิด

ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ครูชินกร พิมพิลา หรือครูติ๊ก”
ในฐานะครูที่ให้นักเรียนสอบได้ที่ 1 ยกชั้น ครูผู้สร้างความสุขและมอบความภาคภูมิใจ
ให้กับ ลู ก ศิ ษ ย์ โรงเรี ย นบ้ า นนาสี น วล จั ง หวั ด สกลนคร โรงเรี ย นที่ ห ล่ อ หลอมและ
เป็นแรงบันดาลใจให้ครูมุ่งมั่นกลับมาเป็นครูที่บ้านเกิด เพื่อปลูกฝังให้ศิษย์ของครู
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและรู้จัก “ฮักบ้านเกิด”
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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 แล้วจึงบรรจุเป็นข้าราชการครู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2553 ถ้านับก็เกือบ 8 ปีแล้ว
อะไรจะดีไปกว่าการที่พ่อแม่เห็นเราสวมชุดข้าราชการเดินออกจากบ้านไปท�างาน
ก่อนทีค่ รูจะมาสอนทีโ่ รงเรียนบ้านนาสีนวล ครูได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทโี่ รงเรียนน�า้ โสม
พิทยาคม อ�าเภอน�า้ โสม จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนอยูไ่ กลจากบ้านเกือบ 200 กิโลเมตร ครูสอนทีน่ นั่
เกือบ 3 ปี จึงเขียนย้ายโรงเรียน หลายคนสนับสนุนให้ยา้ ยไปสอนในโรงเรียนใหญ่ๆ ในเมือง เพราะ
อาจจะมองเห็นว่าเราเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนแบบนั้นก็เป็นได้ ซึ่งตอนแรกครูก็เขียนย้าย
ไปที่โรงเรียนในอ�าเภอ แต่ก็ต้องล้มเลิกความคิด เมื่อครูคนหนึ่งถามครูว่า “เธอคิดว่าพ่อกับแม่
เคยเห็นเธอใส่ชดุ สีกากี ชุดข้าราชการ ท�าหน้าทีค่ รูแล้วเดินออกจากบ้านไปท�างานหรือยัง” นีค่ อื
ค�าถามที่ครูไม่ได้ตอบกลับไป แต่ครูเลือกที่จะเขียนใบย้ายใบใหม่เพื่อเลือกโรงเรียนบ้านนาสีนวล
เป็นล�าดับแรกเป็นการตัดสินใจกลับบ้านเกิดตัวเองทีต่ อ้ งพิสจู น์ตนเองเป็นอย่างมาก
นอกจากอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เด็กๆ ของครูต้อง “ฮักบ้านเกิด” ด้วย
เมื่อครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านนาสีนวลแล้ว สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่ครูได้ตั้งเป้าหมายไว้
คือค�าว่า “ฮักบ้านเกิด” ครูจึงจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เรียนรู้
จากครูภูมิปัญญา ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ถอดบทเรียนมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
ครูจะต้องเป็นเหมือนโค้ชให้กับเด็กๆ รวมทั้งร่วมเป็นผู้เรียนไปพร้อมกับนักเรียน การได้เห็นความ
เชื่อมโยงกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก ท�าให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคนสองวัย คือวัยเรียนและวัยรู้ (ครูภูมิปัญญาในชุมชน) สิ่งเหล่านี้ท�าให้เราเห็นคุณค่า
ของคนในชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สุดท้ายแล้ว เมื่อรู้ว่าชุมชนเรามีอะไรดีก็สามารถ
ต่อยอดเป็นอาชีพได้ เด็กๆ ก็จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง สร้างรากฐานของสังคมที่
เข้มแข็งต่อไป
ครูที่ดีคือผู้ให้ทั้งกายและจิต
ถ้าจะถามถึงอาชีพครูว่าครูที่ดีควรเป็นอย่างไร ครูคิดว่าครูที่ดีต้องเป็นครูให้ได้ทั้งกาย
และจิต กายคือการกระท�าที่แสดงออกมาเป็นแบบอย่างแห่งการครองตนเอง ท�าหน้าที่ของครูอย่าง
เต็มที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ส่วนจิตคือ จิตแห่งการเป็นผู้ให้โดยไม่มีวันหยุดหรือนอก
เวลาราชการ ให้ทั้งแนวคิด ทัศนคติ ความรู้ และแนวทางแห่งการสร้างชีวิตตนเอง ส�าหรับเด็กๆ
ที่อยากเป็นครูในอนาคต ขอแค่เตรียมความพร้อมคือจิตใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้โดยที่ไม่ได้เลือก
ปฏิบัติหรือรับอามิสสินจ้างจากศิษย์ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นครู
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เมื่อทุกคน “ฮักชุมชน” ของตัวเอง ทุกคนจะคืนกลับบ้าน
ก่อนที่จะสร้างความรักหรือความฮักให้เด็กๆ ได้นั้น ต้องสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน
ของตนเองก่อน ต้องรู้ว่าชุมชนของเรามีอะไรดี เมื่อรู้ว่ามีอะไรดีก็สามารถเรียนรู้หรือต่อยอดสิ่งที่
มีอยู่ในชุมชนได้ สิ่งเหล่านี้เราต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ยกตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของปลาในลุ่มน�้าสงคราม ทั้งครูและนักเรียนได้ลง
เก็บข้อมูลในชุมชน น�ามาสรุปเป็นเส้นทางล�าน�้าสงคราม พวกเราเห็นการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทีเ่ กิด
จากคนในชุมชนเองส่วนหนึ่ง และเกิดจากการสร้างเขื่อนที่เป็นนโยบายของรัฐ หลังจากนั้นก็มี
นักเรียนได้ยื่นผลการท�ากิจกรรมนี้เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นผลส�าเร็จในสาขาการ
ประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่สา� คัญคือตัวครูเองที่พยายามแสดงให้
เห็นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ย้อนกลับคืนเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ได้
ลงมือท�าและเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีที่ตอบโจทย์คา� ว่า “ฮักบ้านเกิด” ของพวกเรา
ในวันที่ต้องกลับมาท�างานที่บ้านเกิด “การกระท�า” และ “เวลา” เป็นสิ่งยืนยันค�าว่า “ครู”
จากวันแรกที่กลับมา ครูอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ยังถูกมองว่า
เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่หายไปช่วงเวลาหนึ่ง การถูกเหยียดหยามว่าใช้เงินจ้างมาเป็นครู สิ่งเหล่านี้
ท�าให้ครูต้องพิสูจน์ตนเอง ด้วยค�าว่า “เป็นครูให้ได้ทั้งกายและจิต” การกระท�าและเวลาเป็นสิ่ง
ยืนยันค�าว่า “ครู” ของครูเป็นอย่างมาก การเข้าถึงชุมชน เข้าถึงเด็ก ๆ การหยิบยื่นโอกาส และ
การช่วยเหลือ เป็นสิ่งที่ครูท�ามาโดยตลอด จนเกิดการยอมรับและเรียกตัวครูว่า “ครูติ๊ก” อย่าง
เต็มปาก จากวันนั้นถึงวันนี้ ครูรู้สึกภูมิใจและดีใจเสมอ เมื่อครูบอกว่า ครูเป็นครูที่โรงเรียนบ้านนาสีนวล 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 ครูมองไปทีค่ รูและผูป้ กครองทีจ่ ะต้องร่วมมือกัน ท�าความเข้าใจและแลกเปลีย่ นสูก่ าร
พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของเด็กๆ โดยต้องไม่ลมื พืน้ ฐานเรือ่ งการเรียนรูว้ ชิ าหลักเพือ่ น�ามา
ประกอบการเรียนรู้ของตนเองครับ ครูขอส่งก�าลังใจไปถึงเด็กๆ นักเรียนทุกคนนะครับ
หากเพียรก้าวสักก้าวหนึ่งหรือครึ่งก้าว
ขอเพียงรักในทางที่ก้าวไป

จะก้าวสั้นก้าวยาวใช่เรื่องใหญ่
คงจะถึงเส้นชัยในสักวัน
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum:

ปลายทางที่ตั้งใจ
บางทีก็ต้องใช้เงิน
เป็นหนึ่งในส่วนประกอบฝันนั้น
การหารายได้เสริมด้วยความสุจริต
และตามความสามารถที่มี
ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง
ที่จะสร้างฝันให้เป็นไปได้ตามหวัง
พยายามให้เต็มที่กับฝันที่ตั้งไว้
ตั้งใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แค่นี้การเดินทางไปสู่เป้าหมายก็สนุกละ
:)
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ปั จ จุ บั น นี้ มี น้องๆ วัยรุ่น วัยเรียนหลายคนที่ท�า งาน
หารายได้ เ สริ ม หลั ง เลิ ก เรี ย น ช่ ว งวั น หยุ ด หรื อ ปิ ด เทอม
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้ว การท�างานพิเศษยังช่วย
ฝึกทักษะในการท�างานหลายๆอย่างก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกของการ
ท�างานจริงในอนาคต แต่เราสามารถท�างานอะไรก็ได้ใช่หรือไม่?
และเราจะมีวธิ ใี นการเลือกท�างานหารายได้เสริมอย่างไร? ลองอ่าน
ข้อมูลนี้ก่อนจะเลือกท�างานหารายได้เสริมค่ะ
18

วัยเรียนโดยเฉพาะคนที่อายุต�่ากว่า 15 ปี สามารถท�างานพิเศษเพื่อ
เป็นรายได้เสริมได้หรือไม่
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก�าหนดว่า ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง
เพราะถือว่าเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ควรจะได้รับการศึกษาเล่าเรียน
และยังถือว่าเด็กเกินไปที่จะออกมาท�างาน แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
อนุญาตให้นายจ้างสามารถจ้างเด็กที่มีอายุต�่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 งานอะไรที่สามารถท�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
ประสบการณ์ทจี่ ะช่วยให้เราได้เรียนรูว้ ธิ กี ารท�างานและการท�างานร่วมกับผูอ้ นื่
รู้อย่างนี้แล้ว เด็กๆ ที่อายุต�่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และตั้งใจจะ
ท�างานหารายได้เสริมคงพอจะมีแนวทางแล้วว่าเราควรจะเลือกท�างาน
ลักษณะใดเพื่อไม่ให้ผิดต่อข้อกฎหมาย และคงพอทราบแล้วว่าเพราะ
เหตุใดสถานประกอบการต่างๆ จึงไม่สามารถรับเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี
เข้าท�างานได้ ส่วนผู้ท่ีสามารถท�างานหารายได้เสริมได้แล้ว สามารถ
เริ่มต้นด้วยการมองหางานใกล้ๆ ตัวก่อน ว่ามีงานอะไรที่เราพอจะท�าได้
บ้าง มีสถานประกอบการใดที่เปิดรับสมัครพนักงาน โดยงานที่เราจะ
ตัดสินใจเลือกท�านั้นต้องค�านึงถึงความปลอดภัยและต้องไม่กระทบกับ
การเรียนของเรา ซึ่งกฎหมายได้มีการก�าหนดลักษณะงานที่เด็กสามารถ
ท�าได้และท�าไม่ได้ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
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สิ่งสำาคัญในการเลือกงาน
คือความปลอดภัยของตนเอง
และความถูกต้องตามกฎหมาย
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กฎหมายคุม้ ครองแรงงานได้กา� หนดลักษณะงานทีเ่ ด็กอายุ 15 ปีบริบรู ณ์แต่
ไม่เกิน 18 ปีสามารถท�าได้ โดยงานนั้นต้องเป็นงานที่ใช้แรงกายหรือ
ทักษะฝีมอื ไม่มาก 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
งานคลังสินค้า เช่น พนักงานเช็กสต็อกสินค้า พนักงานบริการทัว่ ไป
งานวิจยั ตลาด เช่น เจ้าหน้าทีส่ า� รวจข้อมูล (แจกแบบสอบถาม)
ส่วนงานลักษณะต่อไปนี้ เป็นงานที่เด็กไม่ควรท�า
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กา� หนด
งานบางอย่างทีไ่ ม่ให้นายจ้าง จ้างแรงงานเด็ก เนือ่ งจากเป็นงานทีม่ ลี กั ษณะ
เสี่ ย งอั น ตรายต่ อ ความปลอดภั ย ของลู ก จ้ า งเด็ ก และเสี่ ย งอั น ตรายต่ อ
สุขภาพเด็ก ได้แก่
งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
งานปั๊มโลหะ
งานเกีย่ วกับความร้อน ความเย็น ความสัน่ สะเทือน เสียง และแสง
ที่มีระดับแตกต่างจากปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายตามที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวงแรงงาน
งานเกี่ ย วกั บ สารเคมี ที่ เ ป็ น อั น ตรายตามที่ ก� า หนดในกฎ
กระทรวงแรงงาน
งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา
หรือเชื้ออื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงแรงงาน
งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานใน
สถานีบริการน�า้ มันเชือ้ เพลิงตามทีก่ า� หนดในกฎกระทรวงแรงงาน
งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจัน่ ตามทีก่ า� หนดในกฎกระทรวงแรงงาน
งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
งานที่ต้องท�าใต้ดิน ใต้น�้า ในถ�้า อุโมงค์หรือปล่องในภูเขา
งานเกีย่ วกับกัมมันตภาพรังสีตามทีก่ า� หนดในกฎกระทรวงแรงงาน
งานท�าความสะอาดเครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนต์ขณะทีเ่ ครือ่ งจักร
หรือเครื่องยนต์ก�าลังท�างาน
งานที่ต้องท�าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

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

งานไม่ใช่แค่การสร้าง
รายได้แต่รวมถึง
ความภาคภูมิใจในตนเอง

หากน้องๆ จะหางานท�าเพือ่ เป็นรายได้เสริม สิง่ ทีอ่ ยากให้คา� นึงถึงมากทีส่ ดุ
คือเรื่องของความปลอดภัยในงานมากกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ งานบาง
ประเภทอาจจะมีค่าตอบแทนให้เราในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่หากงานนั้น
เสี่ยงต่ออันตราย ผิดกฎหมาย หรือมีผลกระทบต่อการเรียน เราไม่ควร
เลือกที่จะท�า เพราะการท�างานที่เหมาะสมและไม่ผิดต่อกฎหมายนอกจาก
จะช่วยสร้างรายได้แล้วยังช่วยสร้างความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเองให้เราเช่นกัน

งานสร้างความภาคภูมิใจ
นอกจากลักษณะของงานทีเ่ ด็กๆ ต้องพิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
สถานทีท่ า� งานยังเป็นสิง่ ส�าคัญทีจ่ ะต้องพิจารณา โดยกฎหมายได้กา� หนดสถานที่
ที่ห้ามลูกจ้างเด็กท�างาน ได้แก่
โรงฆ่าสัตว์
สถานที่เล่นการพนัน
สถานที่เต้นร�า ร�าวง รองเง็ง
สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่าย
หรือบริการ โดยมีผู้บ�าเรอ ปรนนิบัติ หรือมีที่พักผ่อนหลับนอน
หรือบริการนวดให้แก่ลูกค้า
ส�าหรับช่วงเวลาที่ห้ามลูกจ้างเด็กท�างาน กฎหมายก�าหนดห้ามท�างานใน
ระหว่างเวลา 22.00 น. – 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน อย่างไรก็ตาม หากเป็นงานแสดงภาพยนตร์ ละคร
หรือการแสดงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน นายจ้างสามารถให้ทา� งานใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องจัดเวลาให้เด็กพักผ่อนตามสมควร นอกจากนี้
กฎหมายยังห้ามลูกจ้างเด็กท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวันหยุดอีกด้วย
ก่อนจะตัดสินใจเลือกท�างานใด สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจ....
เป็นงานที่ห้ามเด็กท�าหรือไม่
สถานที่หรือเวลาท�างานเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตให้ท�าได้
หรือไม่
ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต�า่ หรือไม่
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เด็กๆ ไม่ควรหางานที่ติดประกาศตามเสาไฟฟ้า ใบปลิวต่างๆ หรือตาม
สือ่ ออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line เพราะอาจจะ
ถูกหลอกลวงได้ ไม่ควรหางานที่โฆษณาเรื่องรายได้สูงเกินจริง พึงจ�าไว้
เสมอว่าไม่มีงานใดที่ลงทุนน้อยแต่ค่าตอบแทนสูง
ท�างานออนไลน์ ภัยร้ายที่ต้องระวัง

เรื่องจริงจากข่าว

ั
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หางานอย่างไ
เด็กๆ ที่ต้องการหางานท�าต้องศึกษาจากแหล่งงานที่เชื่อถือได้ เช่น
จากหน่วยงานบริการของรัฐ ได้แก่ ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุก
จังหวัด ศูนย์จัดหางานสาขาในอ�าเภอ หรือลงทะเบียนสมัคร
งานได้ทางอินเทอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob
จากการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�าบล
(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รงานของสถานประกอบการ
ฝ่ า ยแนะแนวของโรงเรี ย นหรื อ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ
กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน เป็นต้น
หากเป็นหน่วยงานบริการจัดหางานของเอกชน ต้องเป็นส�านักงานจัดหา
งานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายชื่อบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากเว็บไซต์กรมการ
จัดหางาน www.doe.go.th หรือสอบถามได้ที่ส�านักงานจัดหางาน
กรุ ง เทพมหานครเขตพื้ น ที่ 1 -10 หรือส�า นักงานจัดหางานจั ง หวั ด
ทุกจังหวัด หรือ สายด่วน 1694
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เตื อ นภั ย ! นศ.ถู ก หลอกให้ ส มั ค รงานเติ ม เงิ น ออนไลน์
จนกลายเป็นผู้ต้องหายักยอกเงิน
ทีจ่ งั หวัดสงขลา นักศึกษาถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทา� งานออนไลน์
สุดท้ายถูกน�าข้อมูลไปใช้ จนตกเป็นผูต้ อ้ งหาฉ้อโกงประชาชน
นางสาวภิยรัตน์ ทองขาว และนายสาการียา ตาเย๊ะ ถูกกลุ่ม
มิจฉาชีพออนไลน์ หลอกรับสมัครงานเติมเงินออนไลน์ทาง
เฟซบุ๊ก โดยได้ค่าตอบแทนวันละ 350 บาท แต่สุดท้ายกลับ
ถูกต�ารวจตั้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน
จากการสอบถามผู ้ เ สี ย หายเล่ า ว่ า อยากหารายได้ พิ เ ศษ
แบ่งเบาภาระของครอบครัว จึงเข้าไปสมัครงานเติมเงิน
ออนไลน์ในเฟซบุ๊ก โดยได้กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและ
หมายเลขบัญชีธนาคารตามที่เจ้าของโพสต์ระบุไว้ จากนั้น
ได้รับการติดต่อจากเจ้าของโพสต์ว่า จะมีลูกค้าโอนเงินเข้า
บัญชีตนและให้ตนกดเงินออกมา เพือ่ น�าไปซือ้ บัตรเติมเงินให้
จากนั้นก็มีเข้ามาเรื่อยๆ รวมยอดเงินเข้าบัญชี 4 ครั้ง
54,000 บาท ก่อนจะมารู้ตัวก็เมื่อต�ารวจโทรมาแจ้งว่าเป็น
ผู้ต้องหายักยอกเงิน...
ทีม่ า : http://news.ch7.com/detail/266395?refid=line

เรามักจะพบเห็นโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ มากมายที่รับสมัครนักเรียน
นักศึกษาท�างานพาร์ทไทม์เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยสามารถนั่งท�างาน
ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันลักษณะการท�างานออนไลน์ก�าลังได้รับ
ความนิยม เนือ่ งจากมีการโฆษณาว่าสามารถสร้างรายได้หลักพันถึงหมืน่ บาท
ต่อเดือน แต่งานลักษณะนี้จะสามารถสร้างรายได้มากมายให้เราได้ดังที่
โฆษณาจริงหรือ??? ถ้าเปรียบเทียบกับงานทีเ่ ราได้มโี อกาสพูดคุยกับผูว้ า่ จ้าง
ด้วยตัวเอง ได้เห็นลักษณะของงานจริงๆ อะไรจะน่าเชื่อถือกว่ากัน???

งานง่ายๆ รายได้สง
ู ไม่มจ
ี ริง

ท�างานผ่านเน็ต ระวังโดนหลอก
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงานเตื อ นผู ้ รั บ งาน
ไปท�าที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์ ระวังตกเป็นเหยื่อ
มิจฉาชีพ แนะอย่าหลงเชือ่ โอนเงินมัดจ�า ต้องขอเอกสาร
การรับงานทุกครัง้ ป้องกันการหลอกลวง พร้อมย�า้ ผูว้ า่ จ้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจ�าทั้งปรับ
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อน�า
เสนอข่าวว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงผู้รับงานไปท�า
ที่บ้านในลักษณะของการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือ
ช่องทางออนไลน์วา่ มีอาชีพเสริมออนไลน์ให้รบั ไปท�าทีบ่ า้ น
เช่น งานคัดแยกลูกปัด งานแพ็คหนังยาง กิ๊บ กระดุม
เป็นต้น
แต่เมื่อท�างานเสร็จกลับไม่ได้รับค่าตอบแทน บางรายให้
ผู้รับงานโอนเงินไปให้ก่อนเพื่อเป็นหลักประกันเมื่อได้รับ
เงินแล้วก็หนีหายไป ขณะที่ผู้เสียหายไม่สามารถด�าเนิน
การตามกฎหมายกับมิจฉาชีพเหล่านี้ได้ เพราะไม่ทราบว่า
ผู้ว่าจ้างเป็นใครเนื่องจากไม่มีหลักฐานการว่าจ้าง กสร.จึง
ขอฝากเตือนไปยังผู้ที่ต้องการหารายได้โดยการรับงานไป
ท�าที่บ้านให้ระมัดระวังการหลอกลวงในรูปแบบนี้...
ที่มา : www.prachachat.net/general/news-154076
ภาพประโดย กสิณา อรุณชัยพงศ์
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

ไข่ไก่ 1 ฟอง (ตีพอเข้ากัน)
ซีอวิ๊ ขาว 1/2 ช้อนโต๊ะ
แป้งข้าวโพด 1/2 ช้อนชา
น�า้ ตาลทราย 1/8 ช้อนขา
น�า้ มันพืชส�าหรับทอด 2-3 ถ้วย
ผักชี 1 ต้น

ขนมปังหน้าหมู

ส่วนผสมน�า้ อาจาด (น�า้ จิม้ )
น�า้ ตาลทรายขาว 1/2 ถ้วย
น�า้ ส้มสายชู 1/4 ถ้วย
น�า้ เปล่า 1/8 ถ้วย
เกลือป่น 1/2 ช้อนโต๊ะ
หอมแดง 2 หัว
แตงกวา 1 ลูก
พริกชีฟ้ า้ แดง 1 เม็ด หรือพริกจินดา 2-3 เม็ด

1

วิธที า�
สวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วกับอาหารง่ายๆ ที่น้องๆ สามารถน�าไปลองท�าเป็น
รายได้เสริม ยุวพัฒน์สารฉบับนีม้ สี ตู ร “ขนมปังหน้าหมู” อาหารทานเล่นอร่อยๆ และ
ท�าไม่ยากมาให้นอ้ งๆ ลองท�ากันดูคะ่ ถ้าอร่อย...เปิดครัวท�าขายเลยนะคะ ขนมปังหน้าหมู
ราคาขายทัว่ ไปจะอยูท่ ชี่ นิ้ ละประมาณ 8 บาท จะวางขายในตลาดหรือท�าตามสัง่ ก็แล้วแต่
ความสะดวกเลยค่ะ
ส่วนผสมขนมปังหน้าหมู
ขนมปัง 7 แผ่น
หมูบด 100 กรัม
รากผักชี 2 ราก
กระเทียมไทยกลีบเล็ก 10 กลีบ
พริกไทยขาวป่น 1/2 ช้อนชา
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2

3

น�าขนมปังทั้งแผ่นวางเรียงใส่ถาดหรือกระด้ง
แล้วน�า ไปตากแดดจั ด ๆ ประมาณ 3 ชั่วโมง
แล้วน�ามาตัดขอบสีนา�้ ตาลโดยรอบทิง้ ไป จากนัน้
ตัดแผ่นขนมปังเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน
น�าขนมปังทีต่ ดั แล้วไปตากจนแห้งสนิทสังเกตจาก
เมื่อเราใช้ปลายนิว้ กดลงไปตรงกลางชิน้ ขนมปั ง
จะไม่รสู้ กึ ถึงความนิ่มของขนมปัง
ระหว่างรอขนมปังแห้ง สามารถเคีย่ วน�า้ อาจาดได้
โดยน�าน�า้ ตาลทราย น�า้ ส้มสายชู เกลือป่น น�า้ เปล่า
ใส่ลงในหม้อ คนพอเข้ากัน จากนัน้ จึงน�าขึน้ ตัง้ ไฟ
เปิดไฟกลาง รอจนเดือดแล้วหรี่เป็นไฟอ่อน

4
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4
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5

เคีย่ วประมาณ 5 นาที กระทัง่ น�า้ จิม้ เหนียว
นิดๆ จึงปิดไฟเตาและพักน�้าจิ้มไว้ให้เย็น
หัน่ แตงกวาเป็นชิน้ เล็ก ๆ พอค�า ซอยหอม
บางๆ และซอยพริกหยาบๆ ใส่ถ้วยพัก
เอาไว้ (ค่อยผสมรวมกันตอนจะเสิรฟ์ )
น�ารากผักชี กระเทียม พริกไทย โขลก
รวมกันจนละเอียด แล้วตักใส่ในชามที่
มีหมูสบั ตามด้วย ไข่ไก่ แป้งข้าวโพด ซีอวิ๊ ขาว
น�า้ ตาลทราย คลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน พักไว้
ประมาณ 10 นาที
จากนั้นน�ามาป้ายบนแผ่นขนมปังให้หนา
พอประมาณ (ตามสูตรนีจ้ ะได้ 28 ชิน้ )
น�าลงทอดในน�า้ มันร้อนปานกลาง โดยใช้
ไฟอ่อนค่อนไปทางไฟกลาง คว�า่ ด้านทีเ่ ป็น
หน้าหมูลงทอดก่อน สังเกตขอบขนมปัง
หากเริม่ เป็นสีเหลืองน�า้ ตาลให้พลิกอีกด้าน
ลงทอด จนเหลืองทัง้ 2 ด้านเป็นอันใช้ได้
ตักขึ้นใส่กระชอนโปร่งๆ พักไว้ให้สะเด็ด
น�า้ มัน จากนัน้ จึงน�าวางเรียงบนกระดาษ
ซับน�า้ มัน เพือ่ ซับเอาน�า้ มันส่วนเกินทีเ่ หลือ
ออกไป ตกแต่งด้วยใบผักชีเล็กน้อยพองาม
แล้วเสิรฟ์ พร้อมน�า้ อาจาด (น�าน�า้ จิม้ ใส่ถว้ ย
แล้วใส่แตงกวา หอมซอย พริกซอยลงไป)
เท่านีเ้ ราก็จะได้ขนมปังหน้าหมูทที่ งั้ อร่อย
กรอบ และไม่อมน�า้ มัน

เคล็ดลับ
ขนมปังควรตากจนแห้งสนิทเพราะจะช่วยให้
ขนมปังหน้าหมูไม่เลีย่ น
6

ขอขอบคุณ
พีพ่ มิ จากเว็บไซต์สอนท�าอาหารครัวบ้านพิม
www.PIM.in.th

7

8
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

ผูช้ ว่ ยท�ำบัญชีและผูส้ อบบัญชี
เป้าหมายของอาชีพ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของผูช้ ว่ ยท�าบัญชี คือ บันทึกบัญชีของ
ลูกค้าตามหลักฐานการรับ จ่ายเงินที่ได้รับมาจากลูกค้าให้ถูกต้อง
จัดท�าภาษียื่นส่งสรรพากรรวมถึงการน�าส่งประกันสังคมในแต่ละ
เดือนให้กบั ลูกค้า ท�าการปรับปรุงรายการบัญชีรายเดือน เตรียม
ข้อมูลประกอบงบการเงินรายปี ร่างงบการเงินรายปี เตรียมแบบ
ภาษีปลายปี ท�าแบบน�าส่งเงินสมทบประกันสังคมและแบบน�าส่ง
เงินเดือนรายปี แต่หากรับหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เพิม่ ขึน้ คือ การเตรียมการสอบบัญชีและตรวจร่างงบการเงินทีส่ ง่
มาให้สา� นักงานบัญชีสอบบัญชี

เอกสารขาย เมือ่ จัดการเอกสารเสร็จแล้ว จึงท�าการบันทึกข้อมูลบัญชี
ตามเอกสารทีแ่ ยกไว้ รวมถึงจดบันทึกมูลค่าภาษี (vat) และ หัก ณ ทีจ่ า่ ย
โดยมูลค่า vat และ หัก ณ ที่จ่าย ที่บันทึกไว้จะท�าการบันทึกใส่
แบบฟอร์มทางอินเทอร์เน็ต (ยืน่ ออนไลน์) เท่านีก้ เ็ ป็นอันเสร็จสิน้
กระบวนการท�างาน
อาชีพทีต่ อ้ งท�างานร่วมกัน
อาชีพผูช้ ว่ ยท�าบัญชีจะท�างานร่วมกับเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและ
ผูส้ อบบัญชี อาจประสานงานกับเมสเซนเจอร์ ซึง่ ท�าหน้าทีร่ บั ส่ง
เอกสารหลักฐานการเงินของบริษทั ลูกค้า
สถานทีท่ า� งาน
อาชีพนี้จะท�างานในส�านักงานบัญชี ทั้งส�านักงานบัญชี
ขนาดเล็ก ส�านักงานบัญชีขนาดกลาง ไปจนถึงส�านักงานบัญชี
ขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทนานาชาติ

สิง่ ทีอ่ าชีพนีต้ อ้ งท�า
ขัน้ ตอนการท�างานของผูช้ ว่ ยท�าบัญชีและผูส้ อบบัญชีจะเริม่
จากการติดตามรวบรวมเอกสารทีเ่ ป็นหลักฐานการเงินของบริษทั ลูกค้า
ตรวจเช็กดูว่ามีเอกสารอะไรบ้าง จากนั้นจึงแยกเป็นเอกสารซื้อกับ
26

ช่วงเวลาการท�างาน
อาชีพผู้ช่วยท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีโดยปกติจะท�างาน
วันละ 8 ชัว่ โมง โดยอาจจะเริม่ งานตัง้ แต่ 8.00 น. หรือ 9.00 น. ไป
จนถึงเวลาเลิกงาน คือ 17.00 น. หรือ 18.00 น. (ขึน้ อยูก่ บั เวลาเข้างาน
และขึน้ อยูก่ บั ข้อตกลงของแต่ละส�านักงานบัญชี)

ทักษะความสามารถทีต่ อ้ งใช้
โดยส่วนใหญ่อาชีพนี้จะมีการท�างานในวันเสาร์ด้วย
หรือหากเป็นช่วงทีต่ อ้ งปิดงบประมาณจะต้องมีการท�างานนอก
เวลา ฉะนัน้ ผูท้ ที่ า� งานนีค้ วรจะต้องเป็นคนทีม่ คี วามสามารถใน
การจัดการ ทัง้ สิง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งนอกตัวเรา เช่น เอกสารต่างๆ และ
สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นตัวของเรา เช่น ล�าดับขัน้ ตอนการท�างาน ล�าดับวิธกี าร
คิดเพือ่ แก้ไขปัญหา/สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นต้น
นอกจากนี้ ค วรจะมี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการรั บ มื อ
สถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาเพือ่ จัดการกับภาระงานทีค่ อ่ นข้างแน่น
และรายละเอียดทางบัญชีที่มีความละเอียดมาก
ส่วนความรูท้ คี่ วรจะต้องมี คือ ความรูด้ า้ นบัญชีและ
ภาษี ทีค่ วรจะรูใ้ ห้กว้าง เพราะในส�านักงานบัญชีจะมีสงิ่ ทีส่ า� คัญ
ทีต่ อ้ งท�า คือ การควบคุมเรือ่ งภาษีให้กบั ลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้
ทักษะอืน่ ๆ คือ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft
Word และ Microsoft Excel

จะต้องมีนกั บัญชีทคี่ อยวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงผลการเงินให้กบั
ผู้บริหาร
ผลเสียต่อสุขภาพจากอาชีพนี้ จะมีในช่วงทีง่ านเร่งด่วน
ซึ่งจะต้องท�างานที่มีมากมายให้เสร็จภายในเวลาอันน้อยนิด
การพักผ่อนก็จะน้อยลง
เส้นทางการเติบโต
การเติบโตในสายงานบัญชีของผู้ช่วยท�าบัญชีและผู้
สอบบัญชี สามารถทีจ่ ะขยับเติบโตขึน้ ไปเป็นผูท้ า� บัญชีและเป็น
ผูส้ อบบัญชีได้โดยต้องสอบผ่านเพือ่ ให้ได้รบั ใบอนุญาต โดยผูท้ ี่
จะสอบเป็นผูส้ อบบัญชีได้จะต้องเป็นคนทีเ่ รียนจบมาในสายบัญชี
(มีใบปริญญาหรือใบประกาศณียบัตรสาขาบัญชี) ต้องเก็บชัว่ โมง
ท�างานประมาณ 3 ปี

ช่องทางการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม

คุณค่าผลตอบแทนของอาชีพ
คุณค่าของอาชีพทีม่ ตี อ่ ตัวผูป้ ระกอบอาชีพนี้ คือการได้
ฝึกฝนเรือ่ งระบบการคิด เพราะอาชีพนีเ้ ป็นอาชีพทีต่ อ้ งใช้การ
บริหารจัดการเพือ่ ให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่ ผลทีเ่ กิดกับ
บริษทั องค์กร หรือสังคมของอาชีพในสายบัญชี คือ การเป็นคน
ทีค่ อยช่วยบันทึก ควบคุม และเก็บรายละเอียดต่างๆ ให้กลับมา
เข้าทีเ่ ข้าทาง เป็นระบบระเบียบตามกฎกติกา
นอกจากนี้สายงานบัญชียังเปรียบเสมือนคู่คิดของ
ผู้บริหาร ไม่ว่าผู้บริหารจะท�าอะไร บริษทั ต้องการจะไปทางไหน

สายอาชีพบัญชีเป็นอาชีพทีต่ อ้ งการการศึกษาเฉพาะ
ทาง ถ้าจะขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จะต้องมีการขึ้นทะเบียนซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ต้อง
มีคุณสมบัติสา� คัญคือมีปริญญาหรือใบประกาศณียบัตรในวิชา
การบัญชีเท่านั้น แต่หากเป็นผู้ช่วยท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี
ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเรียนตรงสาย ขอแค่สามารถท�างานตามที่
ระบุไว้ของแต่ละส�านักงานได้ก็จะสามารถบรรจุเข้าท�างานใน
ต�าแหน่งผูช้ ว่ ยได้ ส่วนข้อมูลความรูท้ หี่ าด้วยตัวเองได้ สามารถ
หาได้จากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต หรือจะเลือกสมัครเข้าฝึก
งานตามส�านักงานบัญชีก็ได้
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วิศวกรไฟฟ้ำก�ำลัง
เป้าหมายของอาชีพ
วิศวกรไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ วิศวกรไฟฟ้า
ก�าลัง ซึง่ ดูแลเกีย่ วกับการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตอย่างไร ส่งจ่ายมายังผูใ้ ช้
งานทัว่ ไปด้วยวิธไี หน วิศวกรไฟฟ้าควบคุม เป็นผูท้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้งานเครือ่ งจักร การควบคุมมอเตอร์ และวิศวกรไฟฟ้าสือ่ สาร
เป็นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการส่งสัญญาณ
เป้าหมายของวิศวกรไฟฟ้าก�าลัง คือ การท�าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ (ไม่ดบั บ่อย) โดย
จะต้องดูแลว่าจะผลิตไฟฟ้าอย่างไร จะขนส่งไฟฟ้าอย่างไร ต้องปรับ
แรงดันให้สงู ขนาดไหน ฯลฯ

ในส่วนการตรวจสอบการท�างาน จะต้องตรวจสอบในตอน
ใช้งานปกติโดยใช้อปุ กรณ์ เช่น Themoscan ซึง่ มีลกั ษณะเหมือน
กล้องส่องความร้อน เพือ่ ดูวา่ มีจดุ ไหนทีร่ อ้ นผิดปกติบา้ ง สิง่ ทีท่ า้ ทาย
ทีส่ ดุ ของอาชีพนี้ คือ การท�างานแข่งกับเวลา เพราะเวลาทีเ่ จ้าหน้าที่
การไฟฟ้าเข้าไปซ่อมบ�ารุงในบริเวณนัน้ จะต้องดับไฟ ซึง่ คนทัว่ ไปต้อง
ใช้ไฟฟ้าในการท�างาน ประกอบธุรกิจ ฯลฯ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ต้องท�างาน
แข่งกับเวลา
อาชีพทีต่ อ้ งท�างานร่วมกัน
วิศวกรไฟฟ้าจะรูว้ า่ ท�าอย่างไรให้ถกู ต้องและปลอดภัย แต่
เราไม่สามารถท�าเองได้ทงั้ หมด จึงต้องมีชา่ งไฟฟ้าซึง่ จะต้องท�างาน
ได้รวดเร็วและเรียบร้อย โดยก่อนจะเริม่ งานจะต้องมีการพูดคุยกัน
ระหว่างหัวหน้างาน คือวิศวกรกับช่างทีอ่ ยูใ่ นการควบคุม
สถานทีท่ า� งาน
วิศวกรไฟฟ้ามีทงั้ ทีท่ า� งานในหน่วยงานรัฐและในโรงงาน
เอกชน โดยในภาครัฐก็จะมี 3 หน่วยงานใหญ่ๆ คือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง แต่ใน
โรงงานเอกชนจะมีโรงงานทั่วไป ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรในการผลิต
สินค้า โรงงานเหล่านั้นจะมีวิศวกรไฟฟ้าประจ�าอยู่ เพื่อท�าหน้าที่
ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน

สิง่ ทีอ่ าชีพนีต้ อ้ งท�า
เนือ่ งจากไฟฟ้าเป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนัน้
การท�างานกับไฟฟ้าขัน้ ตอนแรกจึงต้องเป็นการตรวจสอบว่าดับไฟ
แล้วหรือยัง ถ้าเป็นเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่จะมีสวิตช์ทเี่ รียกว่า สวิตช์
ใบมีด (drop out fuse) ซึง่ ต้องตัดกระแสไฟก่อนแล้วจึงจะขึน้ ไป
ท�างานได้ และเมือ่ ด�าเนินการเสร็จแล้วเราจึงสับสวิตช์เพือ่ จ่ายไฟคืน
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ช่วงเวลาการท�างาน
การท� า งานเกิ น เวลาเป็ น เรื่ อ งปกติ ข องวิ ศ วกรไฟฟ้ า
บางครั้งต้องท�างานทั้งวันแต่ผลลัพธ์คือไม่สามารถจ่ายไฟคืนให้
โรงงานได้ และหากรอให้ถึงวันรุ่งขึ้น โรงงานต้องสูญเสียรายได้
มากมาย วิศวกรไฟฟ้าจึงต้องแก้ปัญหา เพื่อให้ไฟฟ้าสามารถ
กลับไปใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

ทักษะความสามารถทีต่ อ้ งใช้
บุคลิกของผู้ที่เหมาะกับอาชีพนี้คือ ต้องชอบการท�า
งานภาคสนาม รูจ้ กั อดทน สามารถท�างานภายใต้ความกดดัน
ทัง้ จากลูกค้าและหัวหน้างานได้ ต้องมีความละเอียดรอบคอบ
ต้องคอยคิดว่าทุกขัน้ ตอนในการท�างานสามารถท�าให้คนท�างาน
ได้รบั บาดเจ็บได้หรือไม่ ซึง่ เป็นสิง่ ส�าคัญมาก ต้องมีความรูท้ าง
ด้านฟิสิกส์ โดยจะเป็นแขนงฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าและคณิตศาสตร์

คุณค่าผลตอบแทนของอาชีพ
นอกจากรายได้แล้ว อาชีพนีส้ ามารถสร้างความภูมใิ จ
เพราะไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะเป็นวิศวกรไฟฟ้าได้ ต้องเรียน ต้องท�างาน
อย่างอดทน รวมถึงแนวทางการใช้ชวี ติ เราสามารถเอาสิง่ ทีท่ า�
ในงานเกีย่ วกับวิศวกรรมไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวติ
เช่น ใช้ชวี ติ อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่เสีย่ ง รูว้ า่ อะไรทีส่ ามารถท�าให้
เราเกิดอุบตั เิ หตุอนั ตรายได้ ตัวอย่างการเปลีย่ นหลอดไฟอาจจะ
ดูเหมือนง่าย แต่การขึน้ ทีส่ งู ต้องใช้บนั ได บันไดทีใ่ ช้ตอ้ งเช็กดู
สภาพความสมบูรณ์ เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุขณะปีนขึน้ ไปท�างาน

ช่องทางการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
ต้องเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าจึงจะท�างานเกีย่ วกับไฟฟ้าได้
หรืออาจท�างานบริหารไม่ต้องลงไปหน้างานเอง แต่มาบริหาร
ลูกน้องหรือทีมงานให้ลงไปอยู่หน้างาน หรือหากเราสนใจหา
ความรู้เพิ่มเติม เวลาไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพยายามอ่านคู่มือ
เพราะในคูม่ อื จะบอกหลายอย่างเกีย่ วกับไฟฟ้า สเป็กการใช้งาน
ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน เป็นความรู้เพิ่มเติมได้
แหล่งความรูอ้ นื่ ๆ ขึน้ อยูก่ บั ว่าสนใจแขนงไหน ถ้าเป็น
ไฟฟ้าก�าลังจะเป็นการไฟฟ้าทั้ง 3 องค์กรของภาครัฐ ซึ่งจะมี
เอกสารต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน เพราะส่วนใหญ่ต้องท�างาน
เกีย่ วกับมาตรฐานอยูแ่ ล้ว หรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(วสท.) จะมีขอ้ มูลมาตรฐานต่างๆ เกีย่ วกับไฟฟ้า และมาตรฐาน
ของประเทศไทยคือ มอก. และของต่างประเทศด้วย ส�าหรับ
นักศึกษา สามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ถ้าเข้าไป
ทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือวิศวกรรมสถาน จะเป็นเนือ้ หาทีต่ อ้ ง
มีพนื้ ฐานมาก่อนถึงจะเข้าใจ

เส้นทางการเติบโต
หากไม่เข้าท�างานที่การไฟฟ้า สามารถเข้าท�างานใน
โรงงานได้ การท�างานที่โรงงานจะได้ผลตอบแทนดีกว่า แต่
ผู้จ้างก็จะไม่ใช่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของโรงงานอาจเป็น
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น อเมริกัน การจ้างงานจะท�าเป็นสัญญา
เมื่อหมดสัญญาก็ต้องหางานใหม่
หรือถ้าชอบความเสีย่ ง ความท้าทายก็ออกมาท�างาน
ของตัวเอง แต่ขอ้ เสียคือ ไม่มใี ครหางานให้ตอ้ งติดต่อลูกค้าเอง
แต่ถา้ ชอบท�างานมัน่ คงก็เลือกเข้าท�างานทีก่ ารไฟฟ้าหรือเข้าท�างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
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คนนี้ใช่เลย

เด็กหลังห้องก็ประสบ

ความสำ�เร็จได้

อดีตนักเรียนที่สอบได้ที่ 1 นับจากที่สุดท้าย จบ ม.6 ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไม่สามารถนำ�ไปใช้สมัครสอบ
เรียนต่ออะไรได้เลย แต่วันนี้ “พี่หยก จุลเทพ บุณยกรชนก” ได้กลายเป็นที่ 1 ในใจใครหลายคนจากการฟันฝ่าเพื่อสร้าง
ธุรกิจผักสลัด ผักอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้ชื่อยี่ห้อ “มังกรหยก” ซึ่งความตั้งใจในการทำ�งานของพี่หยกสามารอธิบาย
ด้วยข้อความสั้นๆ แต่มีความหมายบนบรรจุภัณฑ์ของ ‘มังกรหยก’ ว่า “สิ่งที่อยู่ในมือคุณ คือ ชีวิตของเรา”
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ผักสลัด ผักอินทรีย์วิถีไทย เริ่มต้นอย่างไรคะ?

เริ่มต้นตอนที่พี่เรียนม.6 พี่เป็นเด็กหลังห้อง เรียนหนังสือไม่เก่งเลย เกรดเฉลี่ยไม่สามารถยื่นสมัครเรียนต่อ ป.ตรีได้เลย
จึงคิดว่าในเมื่อยังเรียนต่อไม่ได้ก็ต้องหาอะไรท�าเพื่อให้เกิดเป็นรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ พื้นฐานครอบครัวของพี่
ท�าการเกษตร พีเ่ ลยเอาต้นทุนทีม่ อี ยูม่ าต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพ เริม่ ต้นด้วยการเดินส�ารวจตลาดสดเพือ่ ดูความต้องการของลูกค้า
พบว่าผู้บริโภคต้องการผักสลัดเพราะตอนนั้นกระแสรักสุขภาพค่อนข้างมาแรงและเป็นผักที่ขายได้ราคาค่อนข้างดี พี่เลยตัดสินใจ
ปลูกผักสลัด โดยยึดหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นที่มาของค�าว่า “ผักอินทรีย์วิถีไทย”
ครับ ยึดหลักการท�าเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
ครั้งแรกที่น�าผักสลัดออกไปขายเป็นอย่างไรบ้างคะ?

ขายได้ไม่ถึงครึ่งที่เอาไปครับ บางวันขายไม่ได้เลยก็มี เป็นแบบนี้อยู่ 2 เดือน จึงต้องเริ่มวางแผนใหม่ว่าจะท�าอย่างไรให้ผักสลัดของเราขายได้
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?

ความตั้งใจและทุ่มเทครับ ตัวพี่เองอาจจะถูกบีบด้วยความยากล�าบากของครอบครัว ท�าให้พี่ต้องลงแรงกายแรงใจกับงานนี้อย่างมาก
พี่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท�าในสิ่งที่พี่รัก แต่พี่คิดเสมอว่าเราต้องท�าให้ดีที่สุด จริงๆ พี่ไม่ถนัดเรื่องการปลูกผักแต่พี่ชอบท�างานที่ท้าทาย
ก็ตอ้ งคิดอีกว่าเราจะท�าสิง่ ทีไ่ ม่ถนัดนีใ้ ห้มนั มีความท้าทายได้อย่างไร พีอ่ ยากบอกน้องๆ วัยเรียนทีอ่ าจจะเรียนไม่เก่งว่าเราอาจจะมองว่าโอกาสที่
จะประสบความส�าเร็จเหมือนคนอืน่ ๆ คงยาก ซึง่ จริงๆ แล้วไม่ใช่เลยครับ แค่เราหาสิง่ ทีเ่ ราชอบให้เจอ เราอาจจะเรียนได้เกรดเฉลีย่ 1 กว่าๆ แต่
เราชอบซ่อมมอเตอร์ไซค์ เราก็มุ่งมั่นไปทางนั้นเลย ศึกษา ลงมือท�าให้จริงจัง หรือถ้าไม่รู้ว่าเราถนัดอะไร ก็เริ่มต้นจากการมองว่าครอบครัวเรา
ท�าอะไร เราจะพัฒนา ต่อยอดสิง่ นัน้ ให้ดขี นึ้ ได้อย่างไร แล้วลงมือท�า สิง่ ส�าคัญอีกอย่างคือ “การรักษาโอกาส” อย่าปล่อยให้มนั ผ่านไปแบบไม่เกิด
ประโยชน์ ท�าโอกาสนั้นให้ดีกับตัวเองและผู้อื่น...พี่ขอเป็นก�าลังใจให้น้องๆ ทั้งที่เรียนเก่งและที่เป็นเด็กหลังห้องนะครับ
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โครงการดีๆๆ
โครงการดี
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มาคลายเครียดกันดีกว่าค่ะน้องๆ...พี่บุ๋มซ่อนรายชื่ออาชีพที่น้องๆ 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/yuvabadhanafoundation ภายใน 20 สิงหาคม 2561 นะคะ...พี่บุ๋มเตรียมของที่รางวัลไว้ให้น้องๆ แล้วค่ะ
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................
ผู้ที่ท�าหน้าที่แนะน�าสินค้าและบริการ
ผู้ที่ท�าหน้าที่จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม ดึงดูดใจลูกค้า
บริการด้านการพิมพ์งาน
ผู้บันทึกข้อมูลการเงิน
ให้ความรู้เพิ่มเติมหรือสอนเทคนิคการเรียนวิชา
ต่างๆ นอกเวลาเรียน
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ผู้ที่ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวน�าอาหาร
น�าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า
ท�าขนมหวานด้วยตัวเองเพื่อวางจ�าหน่ายในสถาน
ที่ต่างๆ
ผู้ที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว
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น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องบริรักษ์ สุมทุม
น้องณัฐธิดา บุญมา
น้องงามจิตร โกษาทอง
น้องณัฐพล มาทาจันทึก
น้องจุฑารัตน์ มีนาคม
น้องทักษอร แสนแก้ว
น้องณัฐณิชา เรืองทุ่ง
น้องธนะกฤต อิ่นค�า
น้องณัฐธิดา เนตรวงศ์
น้องธวัฒชัย ตะนานาต
34

6

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

น้องสุธิดา ประไชโย
น้องอติกานต์ หนอนไม้
น้องอรัญญา ชดเชย
น้องอัมรา พยอม
น้องอาฟัฟ แซ
น้องอารีรัตน์ ช่างถม

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

ตลาด

ร้านขายอาหาร

โรงแรม

ร้านขายเสื้อผ้า

ร้านขายเครื่องดื่ม

ร้านขายของชำา

ฉันชื่อ................................................................นามสกุล..................................................................อายุ.......................ปี
สถานประกอบการที่ฉันอยากสมัครท�างานเพื่อเป็นรายได้เสริมคือ..................................................................................
ที่สถานประกอบการนี้มีพนักงานท�าหน้าที่อะไรบ้าง........................................................................................................
1)................................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................................
3)................................................................................................................................................................................
งานที่ฉันชอบและคิดว่าท�าได้ที่สถานประกอบการนี้ คือ..................................................................................................
ด้วยอายุของฉันและตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉันคิดว่างานเป็นงานที่ฉัน
ท�าได้
ท�าไม่ได้
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

“โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”
ปฐมนิเทศนักศึกษาอาสา
โดยเครือข่ายจิตอาสา มหาวิทยาลัยภาคี
และมูลนิธิยุวพัฒน์
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา
และมหาวิทยาลัยภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
“โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอาสา
ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงอาสาให้กับน้องๆ จากโรงเรียนที่ร่วม
โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ โดยน้องๆ นักเรียนจะมีทีมพี่นักศึกษา
คอยดูแล รับฟัง ติดตาม และชวนคิด เพื่อให้น้องๆ นักเรียนสามารถ
ท�าโครงการที่กลุ่มของตัวเองคิดและเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ การลดอัตรา
การหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชน ด้วยการ
น�าน้องๆ นักเรียน ให้เรียนรู้กระบวนการท�างานร่วมกัน
ผ่านเวิร์คช็อปและ Project-based learning
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โครงการร้อยพลังการศึกษา
(Thailand Collaboration for
Education : TCFE)
คือ โครงการความร่วมมือเชือ่ มร้อยพลังผูค้ นในสังคมไทย
ที่มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย “ร้อยพลัง
การศึกษา” จึงรวบรวมองค์กรที่ท�ำงานเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาในด้านต่างๆ และท�ำงานขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้
เครือข่ายนี้ เพื่อยกระดับการศึกษา
ในโรงเรียนที่ขาดโอกาสอย่างครบวงจร โดยมุ่งหวัง
ร่วมคลี่คลายปัญหาการศึกษาไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1. การเข้าถึงการศึกษา 2. คุณภาพของการศึกษา
3. ทักษะชีวิต
โดยในปัจจุบันมีหลายองค์กรภาคีเครือข่ายการศึกษา
ที่ท�ำงานร่วมกัน
และมีโรงเรียนภาคีที่เข้าร่วมโครงการ
“ร้อยพลังการศึกษา”
จ�ำนวน 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�ำงาน “โครงการร้อยพลังการศึกษา”
เพื่อน�ำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส
ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 15,000 คน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้
โดยจะขยายจ�ำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. – 16 พ.ค. 2561
คุณกมลทิพย์ ยอดเมือง
คุณกมลนัยน์ วัฒนะจันทร์
คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒ
ั นา
คุณกมลา อภิปริญญา
คุณกรกฎ ก�ามะนันทา
คุณกฤตยา วิทยะสิรนิ นั ท์
คุณกฤติมา อภิวฒ
ั น์ชาติ
คุณกฤษณะพันธ์ ภูเงินข�า
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณกัณฑณัติ ศรีหริ ญั
คุณกันตาภา สินธุเสน
คุณก�าธร อุทรักษ์
คุณกิง่ สุคนธ์ เจตน์เจริญ
คุณกิตติ แสงวรรณกูล
คุณกิตติกา บุระวัฒน์
คุณกิตติคณ
ุ บุญสมร
คุณกิตติชยั อุดมวัจนศักดิ์
คุณกิตติชยั สุดสวาสดิ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณกิตติพงศ์ อินมีประเสริฐ
คุณกิตติพร พิกลุ ศรี
คุณกิตติววิ ฒ
ั สงค์พฒ
ั
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณเกตุศริ ิ พัวพันสวัสดิ์
คุณเกียรติศกั ดิ์ เลาห์เกริกเกียรติ
คุณไกรพล กุลศิรวิ ฒ
ุ ชิ ยั
คุณขจรศักดิ์ บุษราพิทกั ษานนท์
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณขวัญจิรา พรธนโชค
คุณขวัญชัย สุขสีดา
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจริญญา แจ่มแจ้ง
คุณจรินทร์ เกียรติเฟือ่ งฟู
คุณจักรา ชูเวช
คุณจันทร์จริ า ใจกล้า
คุณจันทร์ทวิ า สุวรรณวิทย์เวช
คุณจันทิมา วีรวรรณ
คุณจันทิรา คงศีล
คุณจามรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณจารุ ยงเขนยสิน
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธุ์
คุณจิณห์วรา สัลเลขวิทย์
คุณจิตทิพย์ โอชวิช
คุณจิตวัฒน์ ฮัน่ ศิริ
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
คุณจิรฐิตกิ าล ศิรปิ ระเสริฐกุล
คุณจิรปรียา เอีย่ มสอาดวรกร
คุณจิรพงศ์ เกตุแก้ว
คุณจิรภัทร ภูศรี
คุณจิรเมธ เพ็ชรรัตน์
คุณจิรวัฒน์ จงไพบูลย์กจิ
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิระศักดิ์ ลายเสมา
คุณจิราภา สารียงั
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณจุฑารัตน์ เชือ้ บุญจันทร์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณจุฬดิ า คุณพนิชกิจ
คุณเจตสุภา เทีย่ งธรรม
คุณเจนจิรา ขุนเนียม
คุณเจษฎา ปวุตตานนท์
คุณฉวีวรรณ เชาว์ดี
คุณฉัตรพล เจริญศาสนกุล
คุณชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คุณชญานิศฐ์ ภคินกิจธนวิชญ์
คุณชณภรณ์ มาลยมณฑล
คุณชนะพงษ์ เฉลียว
คุณชนิตพล พีระโกศล
คุณชนิตา รอดบุญ
คุณชเนตตี กราพันธุ์
คุณชมพู สมหนู
คุณชลธิรา มหาตมวดี
คุณชลัท สุขเกษม
คุณชวลิต กองพัฒน์พาณิชย์
คุณชวลิยา อนุกลู ประชา
คุณช่อแก้ว อาสน์ทอง
คุณชิตกมล ด�ารงศักดิ์
คุณชิตพงศ์ ทะนะแสง
คุณชุตนิ าฏ ศรีสมุ ะ
คุณชุตมิ า กิจมงคลธรรม
คุณชุตมิ า ชมโฉม
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชูเกียรติ ดุษฎีวรรักษ์
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณชูชพี เอือ้ การณ์
คุณชูศกั ดิ์ ภารัชสิทธิ์
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ าร
คุณฐิฌากร มะลิหอม
คุณฐิตารีย์ ภัคคะธนะสิทธิ์
คุณฐิตมิ า วรวัฒน์
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คุณฐิตมิ า ศรีวเิ ชียร
คุณณธกร เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณรดา บุญยืน
คุณณัฐกร สุโชคชัยกุล
คุณณัฐชยา จันทร์พฒ
ั นะ
คุณณัฐฌา จึงวิวฒ
ั นวงศ์
คุณณัฐฐาพร ศรีแท่นแก้ว
คุณณัฐดนัย พวงมาลี
คุณณัฐธร เลิศบ�าเพ็ญทรัพย์
คุณณัฐพงษ์ ขัตวงษ์
คุณณัฐพล พุฒจันทร์
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณณัฐรี วงศ์โลกนิยม
คุณณัฐวรรณ ทองภูสวรรค์
คุณณัทธนพงศ์ พัฒน์ชาวรกุล
คุณณิชมน วศินสกุล
คุณดนุวศั จันทรรัต
คุณดล หล่อพัฒนเกษม
คุณดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์
คุณด�ารงค์ ทองไพจิตร
คุณด�ารงศักดิ์ สุพพัตชัย
คุณดุลยวัต พันธุป์ ยิ ะสิริ
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตรีชฎา สายทวี
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณตะวัน เชือ้ เมืองพาน
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทศพร สิทธิตรีวฒ
ั น์
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�า่
คุณทัศนวลัย อุดมเทวี
คุณทิฐนิ นั ท์ สฤษดิไ์ พศาล
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณเทวิน จันต๊ะนุ
คุณธณัฏฐา สิทธิเวชวิจติ ร
คุณธนโชติ แซ่จอ้ ง
คุณธนพล ทองรวย
คุณธนะบูลย์ เติมศักดิส์ ริ ิ
คุณธนัท เรืองแก้วสกุล
คุณธนากร เกตุสขุ า�
คุณธนากร เจริญศิรพิ รกุล
คุณธนาคม ค�าวัฒนา
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธเนศ เจริญเวศยางกูร
คุณธรรมพจน์ ยศสมศักดิ์
คุณธราธาร สุภาการ
คุณธราวรินทร์ สุธเิ กียรติโภคิน
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธัญญธร มณีราชกิจ
คุณธัญญารัตน์ วันทนียกุล
คุณธัญวรัตน์ นาเวียง
คุณธันยภฤศ กล้าหาญ
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณธิราต์วธุ วรกุลไตรรัตน์
คุณธีรภัทร บุญเลิศ
คุณธีรวัฒน์ ด�ารงรัตน์
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณธุวานนท์ ปิยะณัตดิพ์ ลู
คุณนครินทร์ โนราช
คุณนนท์ พัฒนาวิทรู
คุณนพรัตน์ สหุนลิ
คุณนรพล เตชกมลทรัพย์
คุณนรวิชญ์ นิลวิสทุ ธิ์
คุณนรินทร์ ถนอม
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณนลธวัช มาฆะ
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนวพร ประสพสิน
คุณนวสันต์ ฐิตธิ นดุษฎี
คุณนัฐพล ตรีโชติ
คุณนัตตา ประทีปชัยกูร
คุณนันทพล ปานฑผลิน
คุณนารีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณน�า้ ฝน แก้วกุลธรรม
คุณน�า้ เพชร ชูเชิด
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิตยา เสรีบรุ ี
คุณนิธิ เอกธวัชกุล
คุณนิธพิ ฒ
ั น์ สมบูญเรืองศรี
คุณนิธภิ สั ร์ ดิลกวัฒนะคูณ
คุณนิภาภรณ์ ทรัพย์วลิ าวรรณ
คุณนิรนั ดร์ ลัคนากุล
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณนิศาชล หนูเสริม
คุณบัญชา ขาวนวล
คุณบัณฑิต ทองเงิน
คุณบัณฑิต เลิศศรีปรียา
คุณบารนี สะถิน
คุณบุญชัย อัศวทรงศิลป์
คุณบุญญนิจ เจริญพานิช

คุณบุญญรัตน์ ไฝทอง
คุณบุญทัน บุญอาจ
คุณบุญธรรม วังกาใจ
คุณบุญพา ดอกสายหยุด
คุณบุญมา มะกล�า่ ทอง
คุณบุญสม เนือ่ งพลี
คุณเบญ ศรีเจริญชัย
คุณเบญจมาภรณ์ เข้มพิมพ์
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณปพิชญา จันทบุตร
คุณประนต ปูว่ ดั
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประภักตร์ สิงห์ชู
คุณประวิทย์ หมัดหล�า
คุณประวิทย์ กริชไพศาลวงศ์
คุณประเวทย์ สุทธิไชยากุล
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณปรานี แสงสุทธิจริตกุล
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปรีดา ศรีลโิ ก
คุณปวริศ ประวะสาร
คุณปวิธชาติ บุญเรือง
คุณปวีณา ศิรติ นั
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัญจพล ช่วงวงศ์ไพศาล
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมา เขียนภักดี
คุณปัทมา ประชุมศรี
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิยกานต์ พงษ์พสิ ทุ ธินนั ท์
คุณปิยฉัตร ฤทธิม์ หา
คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยธิดา ก่อเกียรติจตั รุ สั
คุณปิยธิดา สังขรัตน์
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยมาพร ฐาปนะกิจไพบูลย์
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปิยะวรรณ ทองนพเก้า
คุณปุณยนุช ศิรกิ ลุ วสุ
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณผวราภรณ์ ปุย้ พันธวงศ์
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงศ์ธร จันทขันธ์
คุณพงศ์ธร นิตรา
คุณพงษ์เทพ ศิรพิ ทิ กั ษ์ชยั
คุณพงษ์นที พุม่ ฉัตร
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพจนีย์ พิรณ
ุ ธนาไพศาล
คุณพยุง บุตรนิล
คุณพรชัย ทวีเดช
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรเทพ แซ่เจีย่
คุณพรเทพ หิรญั รัตน์
คุณพรเทพ หิรญั รัตน์
คุณพรนภา เชือ้ ทอง
คุณพรพจน์ พูลผล
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นวิ ฒ
ั น์
คุณพรราตรี จันทร์วงค์
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพรศิริ แต้มสี
คุณพลกฤษณ์ ห้องศิลป์
คุณพลชา โรจน์เลิศจรรยา
คุณพลวัต ปิยะนันทสมดี
คุณพสธร สดมีสี
คุณพัชราภรณ์ คนหาญ
คุณพัชรินทร์ เกียรติเฟือ่ งฟู
คุณพัชรินทร์ กิจวรวิเชียร
คุณพัชรินทร์ สารทอง
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพัฒน์กลุ พิพฒ
ั น์ภกั ดีเดช
คุณพัณธิภา ตรีสคุ นธ์ทพิ ย์
คุณพัทธณัฐ รัศมีมณฑล
คุณพัทธดนย์ เพ็ชร์รกั ษ์
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพัสกร เสนคราม
คุณพิชญานิน เทพบูชา
คุณพิเชษฐ จิรนฤมิตร
คุณพิเชษฐ์ พิรยิ กิจโกศล
คุณพิพฒ
ั น์ พันคะชะ
คุณพิศทุ ธ์ บุษรานุวงศ์
คุณพีรเจต ตูพาณิช
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณพีระชัย ต่อประดิษฐ์
คุณพุทธพล อติชาดศรีสกุล
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณภควัต ลักษมัน
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภวิศ แก้วสถิตพรชัย
คุณภัคนุช อ่วมสอาด
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภัทรพล กุลภิรกั ษ์
คุณภัทรพล ศรีออ่ นคง
คุณภัทรอร การะนัด

คุณภัสราภรณ์ มงคลเรืองระวี
คุณภาณุวฒ
ั น์ กฤษณาชูวงศ์
คุณภาณุวฒ
ั น์ แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิรกิ ลู
คุณภาวนา ชีรงั
คุณภีรชั วงษ์สา� ราญ
คุณภูดศิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณภูวนาถ วงศ์ชยั สุรยิ ะ
คุณภูษณทัศ ผลทับทิมธนา
คุณมงคล มาลีเดช
คุณมงคล ศรเทพา
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณีรตั น์ บูชา
คุณมณีรตั น์ ปิน่ แก้ว
คุณมธุพร วงศ์จนั ทร์
คุณมนสิชา ทองประศาสน์
คุณมนัญญา อรัญ
คุณมหรรณพ ชาญเชิงพานิช
คุณมานะ ด่านพิทกั ษ์กลุ
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณมีนา รัตนากร
คุณมุขมณี มีคา�
คุณเมธาพันธ์ พลตรี
คุณโมนา ศิวรังสรรค์
คุณยงยุทธ บุญรักษา
คุณยศฐพล ปิน่ อนงค์
คุณยศศักดิ์ ภูท่ อง
คุณยุทธนา โอสถศรี
คุณยุทธศักดิ์ จิตน�าชัย
คุณยุพดี อังจารุศลิ า
คุณยุรนันท์ ยิม้ สาระ
คุณยุวดี ช่วยชูเชิด
คุณรพีพรรณ ติรยัง่ ยืน
คุณรวินนั ทน์ เลิศตุรงค์ชยั
คุณระติกร กองพัฒน์พาณิชย์
คุณรักษนิธิ์ แจ้งกระจ่าง
คุณรัชตะ บุญเป็ง
คุณรัชนีกร สุวรรณะโสภณ
คุณรัศมีแข ถาวร
คุณรุง่ นภา สุขวัฒนานุกจิ
คุณเรขา ภิญญสาสน์
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณลัดดา ลิม้ ประเสริฐ
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรฑิฎา จันทสโร
คุณวรรณภา ชืน่ ปรีดา
คุณวรรณวิภา เลิศวรวณิช
คุณวรรณิภา ภักดีบตุ ร
คุณวรรษา เลิศวรสิรกิ ลุ
คุณวรวดี ขาวไพศาล
คุณวรวุฒิ จองจินดาสกุล
คุณวรัทยา โอบนิธอิ นันต์
คุณวฤศ ทีปะนาวิน
คุณวลาพันธ์ เพิม่ ทวี
คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
คุณวศินี ปิยะด�ารงตระกูล
คุณวัชรี บุญกว้าง
คุณวัฒนา นิม่ สกนธ์
คุณวันชนะ นิลพิบลู ย์
คุณวันชนะ ม่วงยิม้
คุณวัลย์วจี พงษ์ดี
คุณวัลยา ชีวสราญจิต
คุณวาสนา ชัยวงค์
คุณวิจติ รา เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิเชียร ผัดใจ
คุณวิฑรู ย์ ศุภกิจอุดมการณ์
คุณวิทย์ณุ ชัยสุนทรโยธิน
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย
คุณวินยั มโนชัยภักดี
คุณวินติ า วิราณุรกั ษ์
คุณวิภา พัฒนาวานิชกุล
คุณวิภาดา พลเดช
คุณวิภาวี หาญณรงค์
คุณวิภาส จิรภาส
คุณวิรตั น์ สวนดี
คุณวิรวุ รรณ ตาดร่ม
คุณวิโรชา เกิดอ�า่
คุณวิไล ศรีรตั นสถาวร
คุณวิไลวรรณ นูพมิ พ์
คุณวิวฒ
ั น์ พงศธร
คุณวิศรุต จ�านงค์
คุณวิสฐิ เริม่ วานิชย์
คุณวีระพล มีมงคล
คุณวีระยุทธ สัตตรัตน์ไพจิตร
คุณวุฒชิ ยั ฉิมพะเนาว์
คุณแววมยุรา สุวะนาม
คุณศรชัย สุขแจ่ม
คุณศรัณย์ ยงยัง่ ยืน
คุณศรัณย์ เรืองอนันต์
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรายุทธ เรืองมาก
คุณศรีสวัสดิ์ พุฒวงษ์

คุณศวีระ งามกมลสุข
คุณศศิธร มีแหล่งทอง
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศศิพร ม่วงค�า
คุณศศิยาภรณ์ มัสการ
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศิรพิ ร มาหิรญั
คุณศิรยิ พุ า ศรีสวุ รรณ
คุณศิรลิ กั ษณ์ ธัญญานคร
คุณศิรวิ ทิ ย์ คงไพศาล
คุณศิวชั ญ์ สุวรรณคีรี
คุณศุทธิกา อารีย์
คุณศุภพงศ์ พุฒยางกูร
คุณศุภมิตร อัศวนันทการ
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสถิติ ว่องวรวุฒิ
คุณสนอง วิรยิ ะอาภาพงศ์
คุณสมเกียรติ ประกายพลอย
คุณสมโชค โพธิมาศ
คุณสมพงษ์ ช�านาญเอือ้
คุณสมภพ แซ่องั้
คุณสมร เสริมศรี
คุณสมศักดิ์ ฉันทาวรานุรกั ษ์
คุณสมศักดิ์ อัจจิมานนท์
คุณสมหมาย สัจจาพิพฒ
ั น์
คุณสมิต สุขแจ่มใส
คุณสยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสรวีย์ ปุณณยศวีร์
คุณสรัญญา ปานเอีย่ ม
คุณสัญชัย สุขจินดา
คุณสัญชัย ชาติวชิ ติ
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสาธร พรมเทศ
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสิทธิกร ถาวรรัตนวณิช
คุณสิทธิเดช คูวารีวงศ์
คุณสินนี าฎ ภราดรภาพ
คุณสินพี รรณ สร้อยพูล
คุณสิรจิ นั ทน์ อ�าไพ
คุณสิรพิ งษ์ นาเวียง
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒ
ั น์
คุณสุขมุ าล หงษ์สกุล
คุณสุจติ รา มงคลคลี
คุณสุจนิ เกิดอาชาชาญ
คุณสุชาดา เหมประชิตชัย
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิภาส พฤกษะวัน
คุณสุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุธารัตน์ สิทธิศริ พิ ร
คุณสุธดิ า ศรีรตั น์
คุณสุธี สุขพันธุ์
คุณสุพตั รา ใจคง
คุณสุพชิ ชา ใต้ครี ี
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตัง้ วัฒนาพรชัย
คุณสุมนัส ปรมัตถ์วรโชติ
คุณสุมล อารยะประยูร
คุณสุมาลี เมฆาณพายัพ
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรเดช พรสมบูรณ์กจิ
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรศักดิ์ ศรียศศักดิ์
คุณสุรศักดิ์ บุณยะชัย
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุราช เซที
คุณสุรารักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรยิ า ใต้ครี ี
คุณสุรยิ า สาตราภัย
คุณสุรยิ า กันหมุด
คุณสุรยิ า ไสยเกตุ
คุณสุรเิ ยศ ชมภู
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�าปาทอง
คุณสุรรี ตั น์ จ�าปาทอง
คุณสุวณี วงศ์เกษมสมบัติ
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณสุวรรณา ภูพ่ นั ธุ์
คุณสุวมิ ล ภาณุองั กูร
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณเสาวรัตน์ สิทธิเสรีเสมอ
คุณเสาวลักษณ์ จุลหริก
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลาง
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณโสภิณ ศรียศศักดิ์
คุณโสภิตา เนียมสกุล
คุณโสฬส หอมหวล
คุณหทัยรัตน์ ไพฑูรย์
คุณหยาดพิรณ
ุ เปรมปรี

คุณหะริน อุปรา
คุณองค์อร สมประสงค์
คุณองอาจ อินทุสถิตยกุล
คุณอณัฐภรณ์ หล่อหลอม
คุณอณัตนิ นั ท์ จันทนยิง่ ยง
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสาว
คุณอติพนธ์ วิภาสมงคล
คุณอนงค์ วรรณโก
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลกั ษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนันต์ สุทธิมาลา
คุณอนิรทุ ธ์ หาญฤทธิ์
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอโนมา ยีมนิ
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิชา ชัยภักดี
คุณอภิชาต วนาธรรมพิทกั ษ์
คุณอภิญญา ตัง้ สินมัน่ คง
คุณอภิญรญา บุญมูสกึ
คุณอภินนั ท์ พัชรธรรม
คุณอภิวนั ท์ บากบัน่
คุณอมรรัตน์ มหาภาสกร
คุณอมรรัตน์ เพชรรักษ์
คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพร ฤทธิจ์ นั ทร์
คุณอรพิณท์ เนียมกุลรักษ์
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรพิน ฉัตรศิรกิ ลุ
คุณอรรถกร พรเอือ้ ไพโรจน์
คุณอรรถสิทธิ์ ปากคลอง
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอรสุธี แซ่โอว
คุณอรอนงค์ อินทรประสิทธิ์
อินทรประสิทธิ์
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอลิษา แก้วพิพฒ
ั น์
คุณอัครเดช ทองภูสวรรค์
คุณอัครินทร์ อัครเกียรติโสภณ
คุณอัจฉรา ตันติเฉลิม
คุณอัจฉรา ยงค์สวาสดิ์
คุณอัจฉรียา พัฒนาศิรริ กั ษ์
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอัญชลี เลิศทัศนะพร
คุณอาณัต สถิตานนท์
คุณอาทิตย์ เพ็งสูงเนิน
คุณอานันท์ หมินแดง
คุณอารีรตั น์ ธีระศรีสมบัติ
คุณอ�านวย พัสดร
คุณอิม่ บุญ
คุณอุกฤษฏ์ สายสิทธิ์
คุณอุทยั วรรณ เจริญกิจ
คุณอุษา อร่ามศรี
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอกตนัย สิมมาวงษ์
คุณเอกภพ ชูเกาะ
คุณเอกวัล ลือพร้อมชัย
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอือ้ อารี 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
บริษทั ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จ�ากัด
(ส�านักงานใหญ่)
บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เซ้าท์เทอร์นสกาย จ�ากัด
บริษทั ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซสิ เต็มส์
จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิง่ อินดัสตรี้ จ�ากัด
(สาขาที่ 00001)
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ากัด
(มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดักส์
จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด
(มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
จ�ากัด
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ากัด
บริษทั พี.เอม.ฟูด จ�ากัด ( สาขา 00003)
บริษทั รายาเฮอริเทจ จ�ากัด
ผูป้ นั /ผูซ้ อื้ ร้านปันกัน โดย มูลนิธยิ วุ พัฒน์
มูลนิธทิ เี อ็มบี

รายงานจ�ำนวนเงินที่ระดมได้ จากกิจกรรมทอดผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา
ทั้งสิ้น 14,725,155
14,709,203 บาท จากกองผ้าป่า จ�ำนวน 101 กอง
และจากการบริจาค จ�ำนวน 1,380 ครั้ง โดยได้ทอดถวายผ้าป่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดยมีรายนามกองผ้าป่าทั้งหมด ดังนี้
กองทุน Project Brain Food
กองทุนเปิด...โอกาส
กองผ้าป่าจังหวัดขอนแก่น
กองผ้าป่าจังหวัดชัยภูมิ
กองผ้าป่าจังหวัดเชียงราย
กองผ้าป่าจังหวัดเชียงใหม่
กองผ้าป่าจังหวัดตรัง
กองผ้าป่าจังหวัดนครปฐม
กองผ้าป่าจังหวัดนครสวรรค์
กองผ้าป่าจังหวัดน่าน
กองผ้าป่าจังหวัดบุรีรัมย์
กองผ้าป่าจังหวัดมหาสารคาม
กองผ้าป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กองผ้าป่าจังหวัดลพบุรี
กองผ้าป่าจังหวัดสุโขทัย
กองผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองผ้าป่าจังหวัดสุรินทร์
กองผ้าป่าจังหวัดหนองบัวล�ำภู
กองผ้าป่าจังหวัดอุบลราชธานี
กองผ้าป่าเพื่อน้องภาคใต้
กองผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา
กองผ้าป่าโรงเรียนดงยางวิทยาคม
กองผ้าป่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี
กองผ้าป่าโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนทุง่ หัวช้างพิทยาคม
กองผ้าป่าโรงเรียนเทพสถิตวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนนาน้อย
กองผ้าป่าโรงเรียนบ้านเกาะรัง
กองผ้าป่าโรงเรียนบ้านตะโก
กองผ้าป่าโรงเรียนบ้านหนองคันนา
กองผ้าป่าโรงเรียนปายวิทยาคาร
กองผ้าป่าโรงเรียนพนมรอกวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กองผ้าป่าโรงเรียนพระบางวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนมัธยมดาวคนอง
กองผ้าป่าโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

9,200.28,097.500.1,800.200.1,000.2,500.500.120.10,700.100.1,093.300.1,000.100.1,100.700.500.500.120.1,435,033.1,307,187.200.300.700.500.800.2,500.2,500.188.1,200.2,200.1,800.2,500.1,340.500.500.-

กองผ้าป่าโรงเรียนรวมมิตรวิทยา
กองผ้าป่าโรงเรียนเวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
กองผ้าป่าโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
กองผ้าป่าโรงเรียนสา
กองผ้าป่าโรงเรียนหนองกุงศรีวทิ ยาคม
กองผ้าป่าโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
กองผ้าป่าโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำ� รุง
กองผ้าป่าสร้างความรู้ บ้านสลกบาตร
กองร้อยในส่วนล้าน
กั ญญา วรรณไพเราะและคณะฯ
(เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ)
การศึกษาคือพลัง (Education is Power)
เกด ณ อยุธยา แอนด์ เดอะแก๊ง
ขอน�ำ้ ใจให้นอ้ งๆได้เรียน
เตรียมอุดม 822
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
นกและชาวคณะ
นพ.จิรศักดิ์-จรรยง ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ปลูก(ผ้า)ป่า สร้างโอกาสการศึกษา
โป้งและคณะ
พรีเมียร์ แคนนิง่ อินดัสตรี้ และ
พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดักส์
พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
พลังแห่งรักเพือ่ น้องๆ
เพือ่ น ตอ 33 ร้อยพลังเพือ่ การศึกษา
เพือ่ น ส.ณ.ห้อง 5 เพือ่ ร้อยพลังการศึกษา
เพือ่ น สตรีประเทืองวิทย์ เพือ่ ร้อยพลัง
การศึกษา
เพือ่ นๆ เบญจมฯ นครศรี 29/32
เพือ่ น้องๆ
เพือ่ น้องๆ ชาวสุราษฎร์ฯ
แพทย์ เ ชี ย งใหม่ เ พื่ อ น้ อ ง
โดย MedCMU3407
เภสัชจุฬา25141
ม.เกษตร
ร่วมใจช่วยเด็กไทยได้ศึกษา
ร้อยพลังการศึกษา

200.3,540.500.2,500.200.3,000.200.20.11,900.10,000.71,589.11,299.66,500.500.2,500.2,750.20,000.25,490.17,700.131,140.71,311.200.203,500.2,000.18,000.2,000.6,500.1,500.11,200.12,500.59,999.46,150.228,840.231,440.-

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุราษฎร์ธานี
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา
วตท 19
วไลรัตน์และเพือ่ นเพือ่ ร้อยพลังการศึกษา
วิศวะจุฬา 2515 ร้อยพลังเพือ่ การศึกษา
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
ศาลอุธรณ์รว่ มร้อยพลังการศึกษา
สร้างเครือข่ายสนับสนุนโรงเรี ย น
การจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดลพบุรี
สาธิต ประสานมิตร รุน่ PSM33
หนึง่ ในร้อย-ครอบครัวพรีเมียร์
เหน่งกับเพือ่ น
อนาคตของชาติ
Blooming Heart
CUCC
DCS ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
ICT#3 @SU เพือ่ น้องๆ
IGC อินฟินทิ กรีน
ITG Accellence Family
KC & The Gang
Lily & Friends
NIDA SD24
PB พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ
PC2000
PIL พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่
PM พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้
PMF บริษัท พีเอมฟูด จ�ำกัด
เพือ่ ร้อยพลังการศึกษา
PPP พรีเมียร์ โพรดักส์
PRH โรงแรมรายาวดี
RYH โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ
Sasin E12 Alumni
SasinEmba Ex10
Toolmorrow และ เพือ่ น

100.9,100.122,810.60,100.252,015.42,500.103,000.6,500.33,000.4,261,219.4,251,219.3,999.7,000.2,127,838.20,500.1,318,000.20.313,000.23,500.4,500.20,500.2,500.14,000.11,000.1,400.1,944,000.427,094.316,000.551,832.100,380.23,500.33,798.9,731.-
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