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ร่วมแบ่งปันได้แล้ววันนี้ที่ ร้านปันกัน ทุกสาขา  
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คุณอ้วนขึ้น	 	 	
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เสื้อผ้าตัวเก่าคุณก็	....

สุดท้ายคุณก็ต้อง	“เก็บ”	
และไม่คิดที่จะนำามาใช้อีก

แต่เราเปลี่ยน
สิ่งของเหล่านั้น
ให้มีคุณค่าได้

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

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

หากคุณมีรองเท้า
คู่ใหม	่คุณคงไม่คิด
จะใส่มันทั้งสองคู่ 2
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	 สวสัดค่ีะน้องๆ	 ยวุพฒัน์สารฉบบันีเ้ป็นฉบบัส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรบัปีใหม่	 พี่ๆ 	 
ทมีงานท�ายวุพฒัน์สารทกุคนดใีจมากทีม่น้ีองหลายคนเขยีนจดหมายมาเล่าว่ายวุพฒัน์สาร
เป็นหนงัสอืทีใ่ห้ทัง้สาระและประโยชน์ ดีใจที่น้องได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ 
และขอบคณุทีท่กุคนตัง้ใจเรยีนและเป็นเดก็ด	ีเพราะนัน่เป็นก�าลงัใจชัน้เยีย่มในการท�างาน 
ของพี่ๆ 	มลูนธิฯิ		

	 ยุวพัฒน์สารฉบับนี้พี่อิ่มใจมากที่ได้รับโอกาสถอดบทสัมภาษณ์นักเขียน 
รางวลัซไีรต์	ปี	2558	และ	ปี	2561	คณุวรีพร	นติปิระภา	หรอืพีแ่หม่ม	ซึง่บอกเล่าประสบการณ์
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการด�าเนินชีวิต	 โดยเฉพาะเรื่องการอ่านหนังสือ	 ในการสัมภาษณ์ 
ตอนหนึ่งพี่แหม่มเล่าว่า	 พี่แหม่มไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมาย	 แต่ที่มีวันนี้ได้เพราะการ
อ่านหนงัสอืและการอ่านหนงัสอืเยอะๆ	 ท�าให้ชวีติของเราดขีึน้กว่าทีเ่ป็น...โลกภายนอก
มอีะไรมากมายทีเ่รายงัไม่รูแ้ละเรากค็งไม่สามารถรูท้กุๆ	เรือ่งได้	แต่ถ้าเราอยากท�าความ
รูจ้กักบัโลกภายนอก	หนงัสือคอืเคร่ืองมอืทีจ่ะพาเราไปรูจ้กัมมุมองต่างๆ	เปิดโลกของเรา 
ให้กว้างขึน้กว่าทีเ่รารบัรูอ้ยู่

	 นอกจากพีแ่หม่มแล้วในยวุพฒัน์สารฉบบันีย้งัมีพี่ๆ 	 อกีหลายคนทีม่าบอกเล่า
แบ่งปันเรื่องราวความส�าเร็จของตัวเองเพื่อหวังอยากให้น้องๆ	 มีก�าลังใจ	 มีเป้าหมาย	
และมีความหวังอยู่เสมอว่าเราจะต้องประสบความส�าเร็จอย่างที่เราตั้งใจ	 พี่อยากให ้
สาระดีๆ	ที่อยู่ในยุวพัฒน์สารนี้เป็นของขวัญที่จะช่วยให้น้องๆ	เติบโตเป็นคนดีที่ประสบ 
ความส�าเรจ็ในวนัข้างหน้าค่ะ	

	 พี่ๆ 	ทีม่ลูนธิฯิ	ทกุคนขออวยพรให้น้องๆ	มคีวามสขุ	พบเจอแต่สิง่ดีๆ 		มทีศันคติ 
ทีด่ต่ีอการด�าเนนิชวีติและเรยีนรูท้ีจ่ะมองโลกในด้านบวก	 ขอให้น้องๆ	 ประสบความส�าเรจ็	 
และขอให้ความดีช่วยปกป้องน้องทุกคน	 ปีใหม่นี้หวังว่าน้องๆ	 จะเจอหนังสือเล่มโปรด
ของตวัเองนะคะ...สขุสันต์ปีใหม่ค่ะ

พี่ๆ	มูลนิธิยุวพัฒน์	

การอ่านท�าให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร
พบค�าตอบได้
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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วาดภาพโดย	อาสาสร้างสุข	(ปลากรอบ)
แต่งเรื่องโดย	พี่ลักษมี	ค�ามุงคุณ	รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน

                         แก้วกับต่อจ๊ะ...
            ปีใหม่นี้จะไปเที่ยว

ที่ ไหนหรือจ๊ะ

เราจะไปช่วยคุณตา
คุณยายดูแลสวนผลไม้

ท่านอายมุากแล้วคงจะเหนือ่ย 

      ส่วนเราจะไป
  ช่วยคุณอา

ขายของและคง
อ่านหนังสือ

ทบทวนบทเรยีน 
แล้วมะลิล่ะ 

ปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหน

คงไปเลี้ยงน้อง 
เราอยากอ่านนิทาน

ให้น้องฟัง   

               มะลิเป็นพี่ที่น่ารัก
       และใจดีมากเลย 
น้องคงมีความสุข 
ไม่เหงาแล้วล่ะ

ครูแอบได้ยินที่พวกเราคุยกัน 
ครูดีใจที่พวกเรารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ และรู้จักที่จะอ่านหนังสือ 
รักการอ่านให้มากๆ นะ เธอจะได้ประโยชน์

จากการอ่านเมื่อเธอโตขึ้น



คนคิด...เพื่อสังคม

นักเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
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 วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนหรือจากในต�ารา	 
“พี่วินิจ จิตตนา หรือครูอ้อ”	ของเด็กๆ	โรงเรียนประถมศึกษา	ซึ ่งเฝ้าเพียรพยายามสร้าง
ประสบการณ์และการเรียนรู้ทางศิลปะให้เด็กๆ	 เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที ่
ด้วยความหวังว่าเด็กๆ	จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมาย	
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เพราะความล�าบากในวัยเด็กท�าให ้รู ้ ว ่ า 
ความรู้เป็นสิ่งส�าคัญ
พีเ่ติบโตมาในครอบครัวทีค่่อนข้างจะล�าบากมาก	
มพีีน้่อง	5	คน	พีเ่ป็นลกูคนโตจงึมหีน้าทีด่แูลน้องๆ	
พ่อแม่มอีาชพีท�าไร่เลือ่นลอย	ต้องย้ายทีอ่ยูแ่ละย้าย
โรงเรยีนบ่อยๆ	 ชวีติอยูใ่นป่าในเขา	 พ่อกับแม่กม็ี
ปัญหาหนี้สิน	 แต่ก็พยายามอยากให้ลูกได้เรียน 
จนจบปริญญาตร	ีแต่จะรอให้พ่อแม่ส่งเสียอย่างเดยีว 
คงยาก	 พีจ่งึรบัจ้างท�างานทกุอย่างทีเ่ดก็จะท�าได้	
เพือ่หาเงนิไปโรงเรยีน	หลงัจากจบชัน้ประถมศกึษา 
ก็ส่งเสียตัวเองเรียนชั้นมัธยมศึกษา	 รับจ้างเลี้ยง
หมู	 เลี้ยงไก่	 เพราะความล�าบากจึงท�าให้ตั้งใจ 
ว่าจะต้องเรยีนให้สงูๆ	ต้องหางานท�าให้ได้เรว็ๆ	จะได้ 
ดแูลพ่อแม่	ส่งน้องๆ	ให้เรียนจนจบ	ชวีติจะอยูแ่บบนี ้
ไปตลอดไม่ได้	 มันจะต้องดีกว่านี้	 และความรู้ 
นีแ่หละทีจ่ะช่วยให้เรารอดพ้นจากความล�าบาก	

ตอนเดก็ๆ ไม่เคยรูว่้าศลิปะเป็นอาชพีได้ 
ย้อนไป	30	ปีทีแ่ล้ว	สมยัทีพ่ีย่งัเป็นเดก็	พีต่อบไม่ได้ 
เลยว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร	 รู้แค่ว่าชอบวาดรูป	
ชอบขดีๆ	เขยีนๆ	สมยันัน้ค�าว่า	“ศลิปิน”	ห่างไกล
จากการรบัรูข้องพ่ีมาก	 ไม่รูว่้ามนัคอือะไรและการ
ศกึษากแ็ทบไม่มกีารส่งเสรมิให้เรยีนศลิปะ	 ท�าให้
ไม่รูว่้าคนทีช่อบแบบนีเ้ขาท�าอาชพีอะไรกนั	 จนได้ 
ไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเมืองจึงรู้ว่ามีอาชีพที่
เกี่ยวกับศิลปะ	 เลยสอบเข้าเรียนต่อปริญญาตรี
คณะจติรกรรมฯ	 และโชคดทีีไ่ด้ทนุเรยีนจนจบ	 ใน
ระหว่างที่เรียนก็คิดว่าต้องเรียนให้จบเร็วๆ	 ต้อง 
วาดรปูให้เก่ง	จบแล้วต้องเป็นครสูอนในมหาวทิยาลยั 
ท�าอย่างไรกไ็ด้ให้หาเงนิได้เรว็ทีส่ดุ	 เพราะพ่อแม่	 น้องๆ 
รอเราอยู	่	หลงัจากเรยีนจบกไ็ปท�างานด้านศลิปะ
แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ	 รู้สึกว่าเราต้องท�าได้

มากกว่าทีท่�าอยู	่ จงึลองเขยีนรปูและเปิดแกลเลอร ี
เลก็ๆ	ไว้แสดงผลงานและขาย	ซึง่นัน่เป็นตวัเราจรงิๆ 
 
เริม่เดนิทางสอนศลิปะเพราะอยากให้เดก็เตบิโต
เป็นผูใ้หญ่ทีม่ชีวีติสมดลุ
มนษุย์เกดิมามสีมอง	 2	 ซกี	 ซกีซ้ายท�าหน้าทีใ่น
เรือ่งการท�างานด้านตรรกะ	การคดิค�านวณ	ซกีขวา 
ท�าหน้าทีใ่นเรือ่งจนิตนาการและการคดิสร้างสรรค์	
ซึง่เมือ่พีม่คีวามถนดัในเรือ่งศลิปะกอ็ยากใช้ความ
ถนัดและความรักของตัวเองมาช่วยพัฒนาสมอง
ซกีขวาของเดก็ๆ	 เพราะเป็นช่วงทีเ่ขาก�าลงัต้องการ
การเรยีนรู	้ เมือ่เขาได้ลองท�าสิง่ต่างๆ	 เขาจะรูว่้าเขา
ชอบหรอืไม่ชอบอะไรหรอืถนดัทีจ่ะท�าสิง่ไหน	 พี่
หวงัว่าวนัหนึง่เมือ่เขาเป็นผูใ้หญ่เขาจะเตบิโตมีชวีติ
ทีม่คีวามสมดลุ	 นัน่หมายถงึรูจ้กัคดิวเิคราะห์และ
รู้จักใช้จินตนาการสร้างสิ่งดีงาม	 หลักสูตรของ
โรงเรียนอาจจะเน้นด้านวิชาการ	 พี่จึงอยากเพิ่ม
พืน้ทีท่างศลิปะเพือ่ให้เดก็ได้ใช้จนิตนาการ	 ให้เดก็
ได้ใช้ความเป็นเดก็	ได้เล่น	ได้คดิ	ได้ลองผดิลองถกู

ความสขุทีแ่ท้จรงิคอืการได้ให้
เมือ่เริม่มเีงนิพอจงึลงทนุไปกับการซือ้วสัดอุปุกรณ์
เพือ่ให้เดก็ๆ	 ได้ลองฝึกศลิปะ	 พีส่ร้างบ้านดนิ	 ซือ้
ทีด่นิเพือ่ให้ครอบครวัชาวกะเหรีย่งกว่า	10	คน	ได้
เข้ามาอยูอ่าศยัท�ามาหากนิ	หรอืนกัเรยีน	นกัศกึษา
ได้เข้ามาฝึกงาน	 มเีวลากไ็ปร้องเพลงเปิดหมวกบ้าง 
เพื่อเป็นทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์วาดรูป	 กว่า	 50	
โรงเรียนทีพ่ีเ่ดินทางไปสอนศลิปะ	 นอกจากจะได้ 
เดนิทางไปในท่ีใหม่ๆ 	 ได้สมัผสัประสบการณ์มากมาย 
ได้แบ่งปันเอาสิง่ทีม่ไีปมอบให้คนอืน่และได้รบัน�า้ใจ 
ที่คนอ่ืนมอบให้	 พี่มีความสุขที่อธิบายไม่ได้ว่า 
มนัสขุอย่างไร	 จะจบัใส่ถงุมาให้ดกูท็�าไม่ได้	 เป็น
ความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันนี	้ แต่ความสุขนี้จะ 
เกดิขึน้ต่อเนือ่งไปจนถงึอนาคตข้างหน้าเมือ่เด็กๆ	
เติบโตและยังคงมีช่วงความทรงจ�าดีๆ	 เป็นแรง
บันดาลใจให้เขาค้นพบสิ่งที่เขารัก	 ที่เขาต้องการ	
เป็นความเบ่งบานทางจติใจและช่วยให้เราคดิบวก
มากขึน้	

การแบ่งปันควรเป็นอกีหนึง่เป้าหมายของชวีติ
พี่อยากให้การแบ่งปันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย 
ในชวีติของเดก็ๆ	 ทกุคน	 ความสขุของคนเราไม่ได้
จบแค่ความส�าเรจ็	 แต่พีอ่ยากให้ขยายไปสูก่ารให้	
เราจะได้ไม่เสียดายว่าเรายังไม่ได้แบ่งปัน	 ยิ่งให ้
เรายิง่ได้	 เมือ่เราให้	 เราจะได้รบับางอย่างกลับมาโดย 
ไม่ต้องรอหรอืร้องขอ	 การแบ่งปันท�าให้เรามคีณุค่า	
มกี�าลงัใจจากสิง่ทีเ่ราได้รบัจากการแบ่งปันครบั	

  



บ้านฉันบ้านเธอ
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   ขนมไทยในฤดูหนาว

 “ข้าวหลาม” เป็นขนมซึง่นยิมท�ำรบัประทำนในฤดหูนำว หรอืเมือ่ได้ข้ำวใหม่ 
ใช้ไผ่ข้ำวหลำมหรือไม้ป้ำงท�ำเป็นกระบอก  ข้ำวหลำมแบบชำวบ้ำนใช้ข้ำวสำรเหนียว
กับน�้ำเปล่ำและเกลือเท่ำนั้น ส�ำหรับข้ำวหลำมที่ท�ำขำยกันโดยท่ัวไปจะใส่น�้ำกะทิและ 
เตมิถัว่ด�ำหรอืงำขีม้้อน กำรท�ำข้ำวหลำมตำมประเพณนียิมของชำวล้ำนนำจะท�ำเพือ่ถวำย
พระในวนัเพญ็เดอืนสี ่หรอืประมำณเดอืนมกรำคม ซึง่เป็นกำรทำนร่วมกบักำรทำนข้ำวจ่ี 
และข้ำวล้นบำตร

ที่มำภำพ :  http://www.stou.ac.th/study/ 
sumrit/10-59(500)/page1-10-59(500).html

เมื่อกล่าวถึงข้าวหลามตามท้องถิ่น
ซึ่งท�ากินแพร่หลายในหน้าหนาว
ถิ่นก�าเนิดแดนล้านนาคือล�าเนา
ถวายสงฆ์องค์เจ้าตามประเพณี
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 ข้ำวเกรยีบว่ำว หรอืภำคเหนอืเรยีกว่ำ “ข้ำวควบ” “ข้ำวตวบ” หรอื “ข้ำวพอง” 
ภำคอสีำนเรยีกว่ำ  “ข้ำวโป่งหรอืข้ำวเขยีบ” ส่วนภำคใต้รูจ้กักันในชือ่ “ข้ำวเกรยีบเหนยีว” 
เป็นขนมทำนเล่นโบรำณของไทยที่ท�ำจำกข้ำวเหนียว สืบเนื่องจำกกำรด�ำรงชีวิตของ
ชำวเหนอื ซึง่อพยพเข้ำมำตัง้ถิน่ฐำนประกอบอำชพีท�ำมำหำกนิ ส่วนใหญ่จะรบัประทำน 
ข้ำวเหนยีวเมือ่ถงึครำวงำนบญุ งำนตำมประเพณ ีจะน�ำอำหำรซึง่ท�ำมำจำกข้ำวเหนยีว 
ไปถวำยพระ เช่น ข้ำวจี่ บำงบ้ำนน�ำข้ำวเหนียวมำป่นละเอียดแล้วผ่ำนกระบวนกำร
ทำงภมูปัิญญำกลำยเป็นข้ำวเกรยีบแผ่นบำงๆ น�ำไปย่ำงไฟเพือ่ถวำยพระภกิษสุำมเณร 
จำกนั้นก็แจกจ่ำยรับประทำนในครัวเรือนญำติพี่น้อง

ผู้แต่งบทร้อยกรอง : พี่กันต์กนิษฐ์ ศรีลำ  อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
ที่มำภำพและข้อมูล : 

https://pantip.com/topic/30769425
https://www.posttoday.com/travel/358391

https://th.wikipedia.org/wiki/ขำ้วหลำม

ข้าวเกรียบว่าวขาวนวลชวนหลงใหล
เป็นขนมไทยโบราณแต่ก่อนเก่า

สัมผัสบางกรอบหวานหอมรสไม่เบา
ถิ่นเกิดเจ้าคือภาคเหนือเป็นที่มา 



จดหมายจากน้องปาริชาติ สุวรรณวงศ์มาลี จ.สงขลา

น้องปำรชิำต ิเดก็ดอีกีหนึง่คนของครอบครวัยวุพฒัน์ เพรำะนอกจำกจะตัง้ใจเรยีนแล้ว 
ยงัรูจ้กัแบ่งเวลำมำหำรำยได้เสริมช่วยครอบครวัอกีทำง  ถงึแม้จะเป็นงำนเลก็ๆ รำยได้ 
ไม่มำก แต่ถ้ำรู้จกัอดออมเงนิเลก็น้อยจะกลำยเป็นจ�ำนวนมำกในอนำคตค่ะ และเงนิออม 
นีเ่องทีจ่ะช่วยเรำได้ในยำมจ�ำเป็น น่ำรกัแบบนีพ้ีต้่องอวยพรให้สกัหน่อย...ขอให้น้อง
ปำริชำติประสบควำมส�ำเร็จในทุกด้ำนอย่ำงท่ีตั้งใจไว้และขอให้ควำมกตัญญูน�ำพำ 
ให้น้องพบเจอแต่สิง่ทีด่ ีไม่มอีะไรจะดไีปกว่ำกำรคดิด ีพดูด ีและท�ำดค่ีะ พี่ๆ  ทุกคน 
เป็นก�ำลงัใจให้นะคะ :D

จดหมายจากเพื่อน

 สวสัดค่ีะน้องๆ ปีใหม่นีว้ำงแผนท�ำอะไรกนับ้ำงคะ... 
ส่วนพี่ตั้งใจว่ำจะรออ่ำนและตอบจดหมำยที่น้องๆ เขียน 
มำเล่ำเรื่องกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ดีกว่ำ ช่วง 
ปีใหม่ของทกุปีจะมน้ีองๆ นกัเรยีนทนุเขยีนกำร์ดปีใหม่ส่งมำ 
ให้มูลนิธิฯ พี่ๆ เปิดอำ่นแล้วยิ้มตำมด้วยควำมชื่นใจ พี่วำ่ 
กำรเขียนจดหมำยหรือกำร์ดส่งให้กันนอกจำกจะได้สื่อสำร 
ข้อควำมให้อกีฝ่ำยทรำบแล้ว ยงัเป็นควำมทรงจ�ำทีด่ด้ีวยนะคะ 
เพรำะไม่ว่ำจะอกีนำนแค่ไหน ถ้ำเรำหยบิจดหมำยหรอืกำร์ด 
ออกมำอ่ำน เรำจะมคีวำมสขุเสมอ...น้องๆ คดิเหมอืนพีไ่หมคะ 
ถ้ำเรำคิดเหมือนกันก็อย่ำลืมเขียนจดหมำยส่งมำให้พี่ๆ  
ที่มูลนิธิฯ อ่ำนอีกนะ ไม่แน่ว่ำเรำอำจจะได้คุยกันผ่ำน 
ยุวพัฒน์สำรในคอลัมน์นี้ก็ได้ :D
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จดหมายจากน้องสุนารี ณ ซอ จ.แม่ฮ่องสอน

อยำกทำนขนมทีน้่องท�ำจงัเลยค่ะ...ต้องอร่อยแน่ๆ  เพรำะขำย 
จนหมดเลย จดหมำยฉบับหนำ้เขียนสูตรขนมมำให้พี่ลองท�ำด ู
บ้ำงนะ...พีด่ใีจทีน้่องสนุำรมีคีวำมตัง้ใจในกำรหำรำยได้เสรมิ เพือ่ 
แบ่งเบำภำระของครอบครวั กำรขำยของไม่เพยีงแต่สร้ำงรำยได้ 
เสรมิเท่ำนัน้ แต่สำมำรถช่วยให้น้องเรยีนรูเ้รือ่งกำรวำงแผนกำร 
ลงทนุ รูจ้กัค�ำนวณต้นทนุ ก�ำไร และรูจ้กัคุณค่ำของเงนิ รูว่้ำควร 
ใช้จ่ำยอย่ำงไรจึงจะเกิดประโยชน์ พี่อวยพรให้ขนมของน้อง 
มียอดขำยเพิ่มขึ้นนะคะ...อย่ำลืมถำมลูกค้ำด้วยนะ ว่ำขนม 
รสชำตเิป็นอย่ำงไร อยำกให้ปรบัปรงุตรงไหนบ้ำง จะได้พฒันำ 
ให้อร่อยขึน้ หรอืว่ำลกูค้ำอยำกทำนอะไรอกีไหม จะได้เพิม่เมน ู
บ้ำงไงคะ :D

   



จดหมายจากน้องบัวชมพู พวงสิน จ.ชลบุรี

น้องบัวชมพเูป็นตวัอย่ำงทีด่ขีองนกัเรยีนท่ีรูจั้กวำงแผนอนำคตของ
ตวัเองนะคะ ไม่ว่ำเรำจะเจอกบัปัญหำมำกแค่ไหน เหนือ่ย ท้อ หรอื
ต้องล�ำบำกเพยีงใด ก�ำลงัใจทีเ่รำเตมิให้กบัตวัเองคอืสิง่ส�ำคญัค่ะ และ 
อนำคตทีด่น่ัีนคอืก�ำลงัใจทีน้่องสำมำรถเตมิให้ตัวเองได้ วชิำควำมรู ้
จะช่วยให้น้องมีอำชีพสำมำรถเลี้ยงดูตัวเองและสมำชิกทุกคนใน
ครอบครัว เพรำะฉะนั้นพี่ขอให้น้องยึดเหนี่ยวสิ่งที่น้องตั้งใจไว้ว่ำ 
จะไม่ทิง้กำรเรยีนนะคะ ควำมอดทนและควำมเพยีรจะพำให้ทกุคน 
ผ่ำนช่วงเวลำที่แย่ๆ ขอให้คิดไว้เสมอ ว่ำยังมีพ่ีๆ มูลนิธิยุวพัฒน ์
ที่คอยเป็นก�ำลังใจให้และยังรอที่จะแสดงควำมยินดีในวันที่น้อง 
บัวชมพูประสบควำมส�ำเร็จ  หมั่นเติมก�ำลังใจให้ตัวเองนะคะ :D

จดหมายจากน้องอัศมา มาดี จ.เพชรบูรณ์

ว้ำวๆๆๆ...จะเก่งอะไรเบอร์นัน้คะนกัมวยหญงิอศัมำของพี ่เพือ่นๆ ท่ีโรงเรยีน
ต้องไม่กล้ำแกล้งน้องแน่ๆ เลย เพรำะกลวัจะเจอจระเข้ฟำดหำง...ออิ ิมคีวำมรู ้
เรือ่งมวยไทยกด็เีหมือนกนันะคะ จะได้เอำไว้ป้องกนัตวัและอำจจะได้ช่วยเหลอื 
คนที่ก�ำลังตกอยู่ในอันตรำยได้ กำรต่อสู้ควรน�ำไปใช้ในทำงที่ถูกต้องและเป็น 
ประโยชน์มำกกว่ำกำรข่มเหงรังแกคนอื่น แต่ไม่ว่ำจะเก่งแม่ไม้มวยไทย 
ขนำดไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะ อย่ำให้ร่ำงกำยบำดเจ็บมำกนัก 
พี่ๆ เป็นห่วงค่ะ... ส่งรูปในชุดนักมวยมำให้พี่ๆ ดูบ้ำงนะ อยำกรู้ว่ำจะจี๊ดจ๊ำด
ขนำดไหน :D   
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Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook 
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์



ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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หมี่กรอบแห่งอัมพวา...
จากฝีมือพ่อค้า
ที่ไม่ธรรมดา  
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 “หมี่กรอบ” อำหำรว่ำงทำนเล่นที่คนส่วนใหญ่มักคุ้นตำในรูปลักษณ์ 
หมี่กรอบๆ สีส้ม รสชำติเปรี้ยวอมหวำน แต่วันนี้ “พี่บวร เหลือบรัศมี” เจ้ำของ 
หมี่กรอบสวนทรำยทอง แห่งอ�ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม   ได้พลิกฟื้น 
อำหำรธรรมดำนี้ให้มีควำมแตกต่ำงซึ่งมำจำกควำมตั้งใจและกำรน�ำเอำวิชำควำมรู ้
ที่เรียนมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำให้มีมูลค่ำมำกยิ่งขึ้น  
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พี่เกิดมาเป็นวิศวกร  
พี่เรียนจบคณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำเครื่องกล จำกมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี หลังจำกเรียนจบพี่เข้ำท�ำงำนในบริษัท
ผลิตกล้องถ่ำยรูปชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ        เป็นบริษัท 
ที่มีพนักงำนมำกกว่ำหมื่นคน มีวิศวกรหลำยร้อยคน พี่ท�ำหน้ำที่เป็น 
วศิวกรดแูลควบคมุทกุอย่ำงในระหว่ำงกำรผลติอะไหล่กล้องถ่ำยรูป รวมท้ัง 
กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรผลิต และวำงแผนกำรผลิต 
ให้ได้ปริมำณเพิ่มขึ้น พี่ท�ำงำนอยู่ที่บริษัท 7 ปี เริ่มต้นจำกกำรเป็นลูกน้อง 
เรียนรู ้งำนและพัฒนำตัวเองจนได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ำ และ 
มีโอกำสที่จะก้ำวหน้ำในงำน เพรำะพี่ได้รับทุนให้ไปเรียนและท�ำงำนที ่
ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลำร่วมปี ชีวิตกำรเป็นพนักงำนบริษัทมีทั้งควำม 
ท้ำทำย ควำมสุข ควำมสนุก กำรท�ำงำนเป็นช่วงเวลำที่พี่ได้ต่อยอดสิ่งที ่
เรียนมำ ได้ควำมรู ้ใหม่ๆ จำกกำรลงมือปฏิบัติงำน ซ่ึงแตกต่ำงจำก 
กำรเรียนในห้องเรียนอย่ำงสิ้นเชิง 

แม้งานประจ�าจะดีแค่ไหน แต่หัวใจอยากกลับมาอยู่ที่บ้าน 
หำกดูจำกงำนวิศกรที่พี่ท�ำ พี่เชื่อว่ำคนส่วนใหญ่ต้องคิดว่ำในเมื่องำนด ี
ขนำดนั้น เพรำะอะไรจึงลำออกมำเป็นพ่อค้ำขำยหมี่กรอบ ทิ้งโอกำส
ควำมก้ำวหน้ำ ทิ้งเงินเดือน ทิ้งโบนัส ค�ำตอบง่ำยๆ คือ กำรท�ำหมี่กรอบ
คือสิ่งที่ท�ำให้พี่รู้สึกถึงกำรเป็น “ครอบครัว” พี่ได้ดูแลคุณแม่ ได้เป็น 
อีกหนึ่งก�ำลังในกำรพัฒนำสินค้ำของครอบครัวให้ดีขึ้น พี่วำงแผนก่อนจะ 
ลำออก โดยดูควำมเป็นไปได้ของธุรกิจหมี่กรอบ ค�ำนวณเงินเก็บที่มี 
ว่ำจะสำมำรถน�ำมำเลี้ยงดูตัวเองได้นำนเท่ำไหร่ เมื่อทบทวนและ
วำงแผนทุกอย่ำงแล้ว พี่จึงตัดสินใจลำออกและทุ่มเททั้งหมดเพื่อให้เรำ 
ได้ท�ำในสิ่งที่เรำตั้งใจ

ความเชื่อมั่นของแม่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่
ควำมจริงแล้วกำรขำยหมี่กรอบมีจุดเริ่มต้นจำกคุณแม่ ช่วงที่พี่ท�ำงำน 
บริษัท คุณแม่พี่อยู่บ้ำนคนเดียว ทำ่นขำยผักที่ตลำดนัด จำกนั้นในชุมชน
ก็เกิดตลำดน�้ำอัมพวำ และมีโครงกำรอัมพวำ ชัยพัฒนำนุรักษ์ มูลนิธ ิ
ชัยพัฒนำ โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำสังคม คน และสิ่งแวดล้อม 
ให้สำมำรถอยู ่ร ่วมกันได้ อยำกให้คนในชุมชนได้มีโอกำสน�ำสินค้ำ 
ของตัวเองออกมำจ�ำหน่ำย และหมี่กรอบของคุณแม่ก็ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ให้ได้วำงขำยในพื้นที่ของโครงกำรฯ ช่วงแรกๆ ขำยไม่ดีเลย เพรำะคน 
ที่มำเที่ยวยังเดินไปไม่ถึงจุดที่ตั้งของโครงกำร มีสินค้ำหลำยอย่ำงที่ขอ 
ยกเลกิกำรขำยเพรำะไม่มีลูกคำ้ แต่คุณแม่ของพี่เชื่อว่ำหำกเป็นโครงกำร 
ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ อย่ำงไรก็ต้องดี      คุณแม่จึงอดทน 
เพรำะเช่ือว ่ ำวันหนึ่ งลูกค ้ำต ้องมำเดินซื้ อของที่นี่ . . .แล ้ว ก็จ ริง 
อย่ำงท่ีคุณแม่คิดไว ้ 
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ท�าแบบพ่อค้า...คิดแบบวิศวกร 
กำรเป็นพ่อคำ้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะทิ้งวิชำควำมรู้ที่ร�่ำเรียนมำ ถำ้วิศวกรต้องม ี
ควำมคดิสร้ำงสรรค์ พ่อค้ำหมีก่รอบกต้็องมเีช่นกนั พีเ่ริม่พฒันำให้หมีก่รอบมหีน้ำตำ 
และรสชำติท่ีแปลกไปจำกเดิม ใช้สีธรรมชำติเข้ำมำเพิ่มควำมน่ำรับประทำน 
เพิ่มรสชำติให้เป็นรสกล้วย มะเฟือง และชมพู่มะเหมี่ยว สังเกตลูกค้ำว่ำรสชำติใด 
ที่ลูกค้ำนิยมหรือไม่นิยม ลูกค้ำแต่ละกลุ่ม เช่น วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชำวต่ำงชำติ ชอบ 
รสชำติไหน มันเป็นควำมท้ำทำย ควำมสนุก ซึ่งเมื่อเรำท�ำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ คนที่จะ 
ได้คือลูกคำ้ ลูกค้ำจะได้รับสินค้ำที่เรำตั้งใจท�ำ เรำใส่ควำมเป็นตัวตนของเรำลงไป 
เรำกลำ้ที่จะเปลี่ยนของธรรมดำให้ดีขึ้น 

วิธีกำรง่ำยๆ ท่ีพี่ใช้พัฒนำสินค้ำให้ดี คือกำรตั้งค�ำถำมง่ำยๆ เช่น คนที่มำซื้อเขำ 
ซื้อหม่ีกรอบไปท�ำไม ถ้ำซื้อไปกิน ท�ำไมไม่แกะกิน หรือเขำซื้อกลับไปกินที่บ้ำน 
หรือซื้อเป็นของฝำก จนพบค�ำตอบว่ำสำเหตุที่สินค้ำขำยง่ำยน่ำจะเป็นเพรำะ
ลูกค้ำซื้อแล้วสำมำรถเอำกลับบ้ำนได้ เพรำะฉะนั้นสิ่งที่เรำควรจะท�ำคือ ท�ำให ้
หมี่กรอบกลำยเป็นของฝำก และถ้ำเป็นของฝำก หน้ำตำก็ต้องสวยงำม พี่ก็เริ่มท�ำ
บรรจุภัณฑ์สวยๆ ทันทีที่วำงขำย ยอดขำยเพ่ิมขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดและมีกำรท�ำ 
โปรโมชั่นพัฒนำเป็นชุดของฝำกในรำคำ 6 กล่อง 100 บำท ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธ ี
ที่ช่วยเพิ่มยอดขำยได้เช่นกัน

สิ่งที่มีในท้องถิ่นคือต้นทุนที่ดีที่สุด 
จริงๆ เรำทุกคนมีทุนอยู่แล้วในท้องถิ่น ทั้งภูมิปัญญำ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เด็ก 
บำงคนอำจจะบอกว่ำ     ที่บ้ำนมีแต่นำข้ำว ตอนนี้มีคนกลับไปอยู่บ้ำนแล้วเอำทุน 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมมำสร้ำงเป็นอำชีพแล้วนะ ทุนองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ บำงครั้งเรำ 
อำจจะได้แนวคิดในกำรท�ำอะไรบำงอย่ำงจำกกำรได้พูดคุยกับคนเฒ่ำคนแก่ สมัย
โบรำณเขำมีอะไรกันบ้ำง เขำท�ำอะไรกันบ้ำง แล้วเรำจะน�ำสิ่งเหล่ำนั้นกลับมำ 
ท�ำในตอนนี้ได้บ้ำงหรือไม่ อยำกให้น้องๆ ตั้งเป้ำหมำย ดูว่ำบ้ำนเรำมีอะไร หรือ 
ถ้ำใครต้องท�ำงำนห่ำงบ้ำน ก็ลองมองดูว่ำสิ่งท่ีบ้ำนเรำมี แต่ที่ที่เรำท�ำงำนไม่ม ี
คืออะไร แล้วเรำจะท�ำอะไรกับมันได้บ้ำง 

พัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
พี่อยำกให้น้องๆ ตั้งเป้ำหมำยในชีวิต มองไปในอนำคตข้ำงหน้ำว่ำชีวิตแบบไหน 
ที่เรำฝันอยำกจะเป็น อ่ำนหนังสือให้เยอะๆ อยำกท�ำอะไรก็ศึกษำเร่ืองนั้น 
ให้แตกฉำน ปรับทัศนคติตัวเองให้คิดบวก วำงแผนอนำคตทั้งเรื่องควำมรู้และเงิน
ทุน หำกต้องเป็นลูกจ้ำง พี่อยำกให้น้องๆ เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน 
ให้ได้มำกทีสุ่ด เพรำะสิง่นีใ้ห้ควำมรูกั้บเรำได้มำกกว่ำกำรเรยีนในห้องเรยีน...หำกเรำ 
พัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง เรำก็สำมำรถกลับไปพัฒนำบ้ำนเกิดของเรำได้ และ 
อย่ำลืมวำ่เมื่อคิดก็ต้องวำงแผนและต้องลงมือท�ำนะครับ...
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า



Kiwtum: 

หนังสือหนึ่งเล่ม
เปิดโลกใบใหม่ให้เราได้เสมอ

ลองเปิดใจอ่าน
ลองเปิดดู

แล้วจะรู้ว่าจริงๆ แล้ว
แรงบันดาลใจใหม่ๆ

เกิดขึ้นได้ง่ายๆ 
“แค่พลิกกระดาษอ่าน”

เท่านั้นเอง

มาอ่านกัน 
:)
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  การอ่านเพ่ือชีวิตท่ีดี
กว่าเดิม

เรื่องจากปก

 ยวุพฒัน์สำรฉบบัน้ีเป็นฉบบัสดุท้ำยของปี 2561 และเป็นฉบับทีพ่ี่ๆ  
ทมีท�ำงำนปลืม้ใจเป็นทีส่ดุค่ะ เพรำะได้รบัโอกำสพดูคยุกบั “พีแ่หม่ม วรีพร 
นติปิระภา” นกัเขยีนรางวลัซไีรต์ ประจ�ำปี 2558 จำกนวนยิำยเรือ่ง 
“ไส้เดอืนตำบอดในเขำวงกต” และในปี  2561  จำกนวนยิำย เรือ่ง “พทุธศกัรำช 
อสัดงกบัทรงจ�ำของทรงจ�ำของแมวกหุลำบด�ำ” ระหว่ำงกำรพูดคยุ  พีแ่หม่ม 
บอกเล่ำเรื่องรำวชีวิต กำรเลี้ยงลูกและทัศนคติที่ดีในเรื่องกำรอ่ำน 

ด้วยน�้ำเสียงและท่ำทีเป็นกันเอง...อยำกให้น้องๆ อ่ำนบทสัมภำษณ ์
ของพีแ่หม่มให้จบนะคะ และลองน�าสิง่ทีพ่ีแ่หม่มแนะน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวัน 
พี่เชื่อว่าสิ่งที่พี่แหม่มแนะน�าจะช่วยให้น้องๆ เติบโตอย่างมีศักยภาพ 
และเข้าใจความต้องการของตวัเองผ่านการอ่านหนงัสอื (เยอะๆ) ค่ะ 
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พี่แหม่มเลี้ยงลูกอย่างไรคะ
พี่แหม่ม : วิธีคิดของพี่คือ พี่ไม่เชื่อว่ำชีวิตคนมีอะไรที ่
เรียกว่ำ “พลำด” พอเริ่มจำกจุดนี้พี่ก็ผ่อนคลำยมำกขึ้น
ในกำรดูแลลูก ควำมภูมิใจของพี่ไม่ใช่นิยำย ควำมภูมิใจ 
ของพี่คือลูก เผอิญพ่ีสังเกตเห็นลูกพี่ว่ำเขำช่ำงอยำกรู ้ 
อยำกเห็นเสียนี่กระไร แล ้วลูกก็ เป ็นเด็กดื้อ ด้ือแบบ 
บอกซ้ำยไปขวำ บอกขวำไปซ้ำย เพรำะฉะนั้นสิ่งแรกๆ 
ที่พี่นึกได้ก็คือ “เอำไงดี จะตีก็ใช่ที่” ซึ่งพี่เองก็ไม่ชอบ 
เป็นแม่แบบนั้น พี่ไม่ชอบกำรเข้มงวด คุณแม่ของพี่ (คุณยำย) 
ก็จะบอกว่ำ เธอต้องเอำลูกให้อยู่นะ นี่ตัวเล็กๆ ยังดื้อ 
ขนำดนี้แล้ว พี่ก็งงว่ำ “เอำให้อยู่” คืออะไร ถ้ำเขำเชื่อตัวเอง 
ดังนั้นเขำต้องฉลำดด้วยตัวเขำเอง เขำต้องเรียนรู้ เพรำะเขำ 
ไม่เช่ือใคร เขำเชือ่ตัวเอง ดงัน้ันเขำต้องมอีะไรในตัวเองมำกพอ 
ที่เขำจะเชื่อได้ วัยเด็ก ลูกพ่ีก็เริ่มอ่ำนหนังสือได้แล้ว พี่ฝึก
เขำให้อ่ำนหนังสือ ซึ่งก็ไม่ได้ยำกอะไรนะคะ เช่นว่ำอ่ำน 
โรอัลด์ ดำห์ล (นักเขียนชาวเวลส์ผู้มีชื่อเสียงจากการ
เขียนเรื่องสั้น) ไปจนถึง แม่มดจมูกหลุด อ่ำนก�ำลังมัน 
ทีเดียว โอ๊ย!! แม่ปวดหลัง นอนหลับ (หลับคร่อก) วันรุ่งขึ้น 
ลูกก็บอก “แม่อ่ำนให้ฟังหน่อย” นั่นแสดงว่ำสิ่งที่อ่ำน 
ติดอยู่ในหัวของเขำ พี่ก็ “เดี๋ยวก่อน ง่วง เหนื่อย” (หลับคร่อก)  
ถ้ำอยำกรู้ก็ต้องอ่ำนเอง แล้วเขำก็เริ่มอ่ำนเอง อ่ำนเล่มเล็กๆ 
พออำยุ 7 ขวบ เขำก็อ่ำน Harry Potter ซึ่งมี 500 หน้ำแล้ว  
 
เด็กต้องมีความอยากรู้ อยากที่จะค้นคว้าด้วยตัวเอง
พี่แหม่ม : เห็นไหมคะ ว่ำเรำต้องฝึก ไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ 
เขำต้องฝึกที่จะอ่ำนเยอะๆ เรำต้องท�ำให้เขำรักกำรอ่ำน
ก่อน เผอิญพี่เป็นคนไม่ค่อยได้เรื่องได้รำวในชีวิต แต่พี ่
ชอบอ ่ำนหนังสือ แล ้วพี่ก็พบว ่ำชีวิตไม ่ได ้แย ่กับการ 
อ่านนู่น อ่านนี่ ควำมรู้ของพี่คือเลขำนุกำรเทียบเท่ำ มศ.5 
พี่ไม่มีควำมรู ้มำกไปกว่ำนี้เลย ทั้งหมดที่พี่มีมำจำกกำร
อ่ำนหนังสือ ท�ำงำนเยอะ รู้จักคิดเอง หำหนทำงไปเอง

ฟังดูแล้วเหมือนต้องใส่บางอย่างลงไปในตัวของเด็ก แต ่
ไม่ใช่การบงัคบั ทนีีถ้้าเรามาจากครอบครวัท่ีคนในบ้านไม่ได้ 
ปลกูฝังเรือ่งนี ้ พี่คิดว่าเด็กควรจะท�าอย่างไรเขาจึงจะเกิด 
ความรู้สึกสนใจหาข้อมูลด้วยตัวเอง
พี่แหม่ม : หนังสือเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ช่วยได้ จริงๆ พ่ีพบว่ำ 
ลูกพี่อ ่ำนทุกอย่ำงเลยค่ะ แล้วพี่ก็ให้เขำอ่ำนทุกอย่ำง 
พี่ไม่ได้คิดว่ำนี่คือควำมรู ้นะ นี่หนังสืออ่ำนเล่นนะ อ่ำน
หนังสืออะไรก็ได้ อ่ำนไปเถอะ กำร์ตูนก็อ่ำน  
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มหีลายคนบอกว่าเดก็ยคุนีไ้ม่ชอบอ่านหนังสอื 
พีแ่หม่ม : พ่อแม่ ผูป้กครองต้องให้เขำอ่ำนตัง้แต่เดก็ๆ  แล้วก ็
ต้องให้ในอัตรำที่เยอะพอสมควร คือลูกพี่ตอนท่ีเขำเด็กๆ 
เขำฉีกหนังสือทิ้งค่ะ  เรำก็แบบว่ำเสียดำย...เล่มหนึ่งเกือบ 
100 บำท แต่เพือ่ให้เขำได้เล่นกบัมนั เขำจะรูส้กึว่ำหนงัสอื
เหมอืนของเล่นอืน่ๆ  แล้วพอโตข้ึนเขำถนอมหนงัสอืมำกกว่ำ 
พีเ่สียอกี

หนึง่ในของเล่นของลกูพีค่อื “หนงัสอื” 
พีแ่หม่ม : ใช่ค่ะ...แต่เหน็ไหมว่ำปัญหำคอืเด็กต้องโตในสภำพ 
แวดล้อมที่มีหนังสือ อย่ำงบ้ำนพี่ สำมีพี่ไม่อ่ำนอะไรเลย 
อ่ำนแล้วหลบัด้วย แต่พีอ่่ำนทกุอย่ำงเลยนะ ถงึตอนนีล้กู
อยำกอ่ำนอะไรกอ่็ำน บำงทกีจ็ะเจอเรือ่งเพศ เขำกจ็ะมำ
ถำม พ่ีกบ็อกเขำว่ำ “เดีย๋วโตขึน้กร็ูเ้องแหละ รูแ้ล้วบอก
แม่ด้วยแล้วกนั แม่ไม่รู”้ ในหลำยๆ ครัง้ท่ีพีค่ดิว่ำลูกควร
อ่ำนเยอะๆ กเ็พรำะว่ำเรำกเ็หมอืนเด็กคนอืน่ๆ บำงทเีรำ 
กม็ปัีญหำชวีติ เรำอกหกั เรำก็นูน่ เรำกน็ี ่ เสยีใจ ชอกช�ำ้ใจ 
เหมอืนคนอืน่ๆ เรำกพ็บว่ำในยคุของพีค่วำมคิดเกีย่วกับกำร 
ฆ่ำตัวตำยในหนังสือญี่ปุ ่นที่มีเนื้อหำควำมไม่สมหวังใน
ควำมรกักจ็ะกระโดดตกึเพือ่พสิจูน์รกั (พสูิจน์ยงัไงในเมือ่
ตำยไปแล้ว) พีก่เ็คยมคีวำมคดิแบบนัน้เหมอืนกนั “เฮ้ย!! 
ตำยเสียเถอะเรำ” แล้วพี่ก็ไม่ท�ำ เพรำะยังอ่ำนหนังสือ 
เล่มนี ้เล่มนัน้ไม่จบ แล้วเมือ่เรำอ่ำนเล่มนีจ้บ พีก่ม็เีล่มใหม่ให้ 
อ่ำนต่อ คอืจรงิๆ หนงัสือไม่ได้เป็นแค่ความรู ้ความคดิ แต่
มนัเป็นสิง่ยดึเหนีย่ว เป็นหลมุหลบภัย ทีแ่น่ๆ คอื หนงัสอื
เปิดประตใูห้เราไปสูด้่านต่างๆ ของชวีติ

มช่ีวงระยะเวลา 3 ปีทีล่กูพีไ่ม่ได้เรยีนในระบบแล้วเขาท�า
อะไรบ้างคะ
พีแ่หม่ม : อ่ำนหนงัสอื...พีจ่ะบอกเขำว่ำถ้ำสอบเข้ำมหำวทิยำลยั 
ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ลูกก็สอบใหม่ปีหน้ำ แต่พอสอบเข้ำจรงิๆ 
เขำติดล�ำดบัต้นๆ ค่ะ ตอนท่ีเขำไปเมอืงนอกคร้ังแรก สิง่ที ่
ท�ำให้เขำทุกข์ทรมำนพอสมควรคือ เด็กที่โน่นอำ่นหนังสือ 
ทกุเล่มแล้ว เขำอ่ำน Homer (โฮเมอร์ เป็นนกัแต่งกลอนใน 
ต�านานชาวกรกี ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นผูแ้ต่งมหากาพย์เรือ่งอเีลยีด 
และโอดสิซย์ี) เดก็ทีเ่พิง่เข้ำปี 1 อ่ำน Homer แล้ว อ่ำน
อะไรยำกๆ แล้ว 

10 ทักษะชีวิตที่วัยรุน่
ควรฝกึฝน
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พีแ่หม่ม : ชวีติมนัไม่มอีะไรพลำด มนัไม่มอีะไรเลยตำมเลย ตัง้ตวั 
ให้ได้แล้วกลับมำใหม ่ ถ้ำสอบเข้ำมหำวิทยำลัยไม่ได้ก็สอบใหม่  
หรือไม่ก็ออกเดินทำงแล้วค่อยคิดว่ำจะเอำอย่ำงไรต่อ พี่เรียน 
เลขำนกุำรที่ประเทศออสเตรเลียก็ไปเช่ำบ้ำนอยู่แล้วก็มีผู้ชำย 
คนหนึง่ชือ่ไมเคลิอยูใ่นบ้ำนด้วย (เป็นเพ่ือนร่วมบ้ำน) อำยุ 30 ปี 
ส่วนพี่อำยุ 18 ปี คืนวันหนึ่งก็เห็นไมเคิลเลือดโชกเลย 
เขำท�ำงำนโรงพยำบำลจิตเวช กลำงวันก็เรียนหมอ พี่ก็ถำม 
ไมเคลิว่ำ “คณุอำย ุ 30 แล้ว คณุเพ่ิงจะมำเรยีนหมอปี 1 เหรอ 
นัน่หมำยถงึคณุจะเรยีนจบตอนอำย ุ 40 ปีเลยนะ” ไมเคลิ 
ก็มองหน้ำพี่ แล้วเขำก็ตอบว่ำ “แล้วไง...ผมออกจากบ้านตอน
อาย ุ16 ปี ท�างานหาเงนิจนมเีงนิเกบ็ ผมกใ็ช้เดนิทางไปทัว่เอเชยี 
ไปประเทศไทยด้วย ไปอนิเดยี ไปบาหล ี ผมเหน็โลกนีม้าจนผม 
รูว่้าผมอยากเป็นอะไร ผมจงึมาเร่ิมเรยีนหมอไง แล้วถ้าผมเรียนจบ
ตอนอาย ุ40 ปี ถ้าโชคดผีมตายตอนอาย ุ60 ปี นัน่หมายถงึผมมี 
20 ปีในการเป็นมนษุย์อย่างทีผ่มอยากเป็น...ยงัไม่พอเหรอ” พีก่.็..
เออจรงิ เรำไม่เคยรูเ้ลยว่ำเรำอยำกเป็นอะไร ข่ำวล่ำสดุทีพ่ี่ทรำบ
คือไมเคิลกลับไปเป็นหมอในหมู่บ้ำนเล็กๆ ของประเทศอินเดีย 
เขำเป็นหมอรกัษำคนไข้ ถ้ำสมมตว่ิำไมเคลิตำยตอนอำย ุ 60 ปี 
เขำก็ยังมี 20 ปีที่งดงำม เพรำะเขำรู้ว่ำเขำอยำกอยู่ท่ีไหน 
อยำกเป็นอะไร
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แล้วคุณแม่พี่ละคะ เลี้ยงพี่มาแบบไหน
พีแ่หม่ม : แม่เลี้ยงพี่เหมือนคนเกิดหลังพุทธกำลทั่วๆ ไป แม ่
ค่อนข้ำงจะเข้มงวด แต่แม่เป็นคนทันสมัย ชอบแต่งตัว  แม่เป็น 
ครูสอนเปียโน เพรำะฉะนั้นเวลำที่พี่อยู่บ้ำน แม่จะไม่อยู่ แม่จะ 
ออกไปสอนเปียโนตำมบ้ำน สอนเด็กหลังจำกที่โรงเรียนเลิกแล้ว 
กับวันเสำร์อำทิตย์ แม่รู ้ว ่ำพี่อยู ่บ้ำน ก็กลัวว่ำจะเหงำ ไม่มี
อะไรท�ำ เขำก็ซื้อหนังสือให้

แสดงว่าเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ 
พีแ่หม่ม : แม่พี่ไม่อ่ำนหนังสือ เผอิญช่วงนั้นเริ่มมีอุตสำหกรรม 
หนังสือ แม่ก็จะไปสมัครสมำชิกนิตยสำรให้ เช่น ชัยพฤกษ์-
กำร ์ตูน แล้วก็แถวๆ บ้ำนจะมีร ้ำนหนังสือให้เช ่ำ พวก
หนังสือนิยำย เรำก็ไปเช่ำมำอ่ำน ช่วงนั้นมันมีแต่หนังสือ
คลำสสิก มีหนังสือดีๆ เยอะ อำยุ 14 ปีก็อ่ำน “เบ้ำหลอม 
นักปฏิวัติ” (หนังสือวรรณกรรมที่พูดถึงช่วงสงครามกลางเมือง 
รัสเซียหลังการปฏิวัติ เป็นหนังสือส�าหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว 
ในสมยัน้ัน) “สรรนพินธ์เหมำเจ๋อตงุ” (เป็นหนงัสอืทีร่วมบทนพินธ ์
ส�าคัญๆ ของสหายเหมาเจ ๋อตุงในสมัยการปฏิวั ติของจีน
สมัยต่างๆ) พี่อ่ำนไม่รู ้เรื่องหรอกแต่ก็พออ่ำนได้ เพรำะมัน
ไม่มีหนังสือให้อ่ำนมำกนัก พี่ก็ต้องอ่ำนอะไรที่ต้องท�ำควำม
เข้ำใจกับมัน ที่มันยำกๆ อยู ่ตลอดเวลำ เช่น ลัทธิมำร์กซิสต์ 
ของมักซิม กอร์กี (นักประพันธ์ชาวรัสเซีย) 

เท่าที่ฟังพี่เล่าว่าพี่กับลูกเป็นอย่างไร รู้สึกว่าลูกพี่โตมาใน 
สภาพแวดล้อมที่ไม่กดดันมาก มีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆ แต่ประเด็น 
คือตอนนี้ผู้ใหญ่บางคนอาจจะอยากให้เด็กต้องอย่างนั้น ต้อง 
อย่างนี ้เดก็ๆ อาจจะเจอแบบนัน้ อาจจะเป็นจากปู ่ย่า ตา ยาย 
พี่จะแนะน�าเด็กๆ อย่างไรดีคะ
พีแ่หม่ม : หนีออกมาอยู ่ในโลกของหนังสือค่ะ คือแม่ของพี ่
ขี้บ่น ช่วงที่เขำมีปัญหำชีวิต แม่จะบ่นเป็นชั่วโมงๆ เลย 
เพรำะฉะน้ันพี่จะมี โลกของพ่ีซึ่ งคือหนังสือเป ็นทำงออก 
ที่ช่วยได้อยู่เสมอ พออ่ำนหนังสือก็จะเจอแบบว่ำ เอ้ำ!!...ชีวิต 
เน่ำกว่ำเรำอีก ตัวละครตัวนี้แย่กว่ำเรำอีก เรำกจ็ะค่อยยงัชัว่ขึน้ 
หรอือย่ำงทีพ่ีบ่อกค่ะ เวลำทีเ่รำแย่สดุๆ ฉนัจะต้องตำย กจ็ะแบบ... 
ยงัตำยไม่ได้ เพรำะยงัอ่ำนหนงัสอืไม่จบ
 

ชีวิตมันไม่มีอะไร ‘พลาด’
มันไม่มีอะไรเลยตามเลย

ตั้งตัวให้ได้แล้วกลับมาใหม่
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อยากให้พี่แนะน�าการใช้ชีวิตให้น้องๆ วัยรุ ่น วัยที่ก�าลัง
เติบโตหน่อยค่ะ
พี่แหม่ม : กำรเติบโต คือกำรค้นหำศักยภำพ ถ้ำเด็กๆ ไม่มี
ผู ้ใหญ่คอยดูแลนั่นคือเรำมีอิสรภำพมำกกว่ำคนอื่นในกำร
ค ้นหำศักยภำพของตัวเอง เรำต ้องเข ้ำใจก ่อนว ่ำคนไม  ่
เหมอืนกนั คนหนึง่อำจจะชอบอ่ำนหนงัสอื บำงคนอำจจะไม่ชอบ 
คนไม่ชอบอ่ำนหนังสืออำจจะไปเก่งเรื่องอื่นๆ หรือถ้ำไม ่
ชอบเรียนหนังสือ ก็อำจจะไปเรียนสำยอำชีพ ท�ำงำนฝีมือ 
สร้ำงคุณค่ำให้ตัวเองไปเรื่อยๆ  เรำอำจจะเป็นนักตกปลำ 
มือ 1 ก็ได้ ถ้ำเรำไปตำมศักยภำพที่เรำมี ที่เรำท�ำได้ดี เรำก็
จะรู ้จักคุณค่ำในตัวเอง นั่นคือกำรเติบโต เพรำะฉะนั้นชีวิต
วัยรุ ่นคือกำรค้นหำศักยภำพ ค้นหำส่ิงที่เรำจะเป็น

การเติบโต 
คือการค้นหาศักยภาพ

ในการเป็นมนุษย์
 เพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่น
คือการค้นหาศักยภาพ 

ค้นหาสิ่งที่เราจะเป็น
 พี่อยำกให้น ้องๆ อ ่ำนให้มำกๆ มีหนังสือมำกมำยในโลก พี่อยำกให้น ้องอ่ำนจนกว่ำจะพบ หนังสือคู่ใจ เล่มที่จะท�ำให้น้องอยำกมีชีวิตที่ดีกว่ำเดิม อยำกมีควำมหมำย มีคุณค่ำ เป็นที่รักของคนบำงคน และภำคภูมิใจในตัวเอง 

วีรพร นิติประภำ



 สวัสดีค่ะ ฉบับนี้พี่ชวนน้องๆ ลองท�ำเทียนหอมกันค่ะ วิธีท�ำง่ำยมำก น้องๆ 
จะท�ำไว้เป็นของขวัญในโอกำสส�ำคัญ หรือจะลองท�ำขำย อำจจะเริ่มด้วยกำรท�ำตำมสั่ง 
หรือ Pre-order ก่อนก็ได้ค่ะ เทียนหอมนอกจำกจะสีสันสวยงำมแล้ว กลิ่นของ 
เทียนหอมยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำยด้วยนะคะ...
อปุกรณ์

 กระปกุแก้ว / แก้ว
 เนยขำวทีท่�ำจำกพชื
 สเีทยีน 
 น�ำ้มนัอโรม่ำ เอสเซนเชยีลออยล์ 100% (อำจใช้หวัน�ำ้หอมแทน)
 เชอืกฝ้ำย 
 กรรไกร
 แหวนสกรู 
 แท่งไม้

งานเล็กๆ สร้างรายได้

	 				เทียนหอม
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1

วธิที�า
ล้ำงท�ำควำมสะอำดกระปกุแก้วทีจ่ะใส่เทียน 
และเชด็ให้แห้ง ด้วยผ้ำสะอำดเพือ่ป้องกนัไม่ให้ 
มีครำบเกำะ ส�ำหรับกำรเลือกกระปุกแก้ว 
ควรเป็นกระปกุแก้วปำกกว้ำงเพรำะจะท�ำให้ 
ใส่เทียนได้ง่ำยขึ้น
ใส่เนยขำวลงไปในกระปกุ เหลอืทีว่่ำงจำกขอบ 
กระปุกประมำณ 1 นิ้ว จำกนั้นน�ำกระปุก 
ใส่ ในไมโครเวฟ  ใช้ไฟกลำงประมำณ 2 นำที 
(วิธีละลำยเนยขำวโดยไม่ใช้ไมโครเวฟ : น�ำ 
น�้ำใส่หม้อ ตั้งไฟให้เดือด จำกนั้นน�ำเนยขำว 
 

1

2

2
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ใส่ภำชนะที่เล็กกว่ำหม้อต้มน�้ำ วำงภำชนะลง
ในหม้อ กวนเนยขำวจนกว่ำเนยขำวจะละลำย แล้ว
น�ำข้ึนเทลงในกระปุกแก้วที่เตรียมไว้ในปริมำณ 
ทีต้่องกำร)
รอจนเนยขำวละลำย ควำมสงูของเนยขำวในกระปกุ
จะลดลงเช่นที่เห็นในภำพ หำกยังไม่ใช่ควำมสูง 
ที่ต้องกำร สำมำรถละลำยเนยขำวใส่เพิ่มได ้
ควรท�ำด้วยควำมระมดัระวัง เพรำะกระปกุแก้วจะ 
ร้อนมำก จำกนั้นเมื่อได้ปริมำณที่ต้องกำรให้คน 
เนยขำวด้วยแท่งไม้ให้เนื้อเนยเขำ้กัน
หลอมสเีทยีนในไมโครเวฟโดยเลอืกสเีทยีนสทีีช่อบ 
หกัเป็นชิน้ๆ แล้วใส่เข้ำไปท�ำให้ละลำยในไมโครเวฟ  
ทั้งนี้สีเทียนแต่ละยี่ห้ออำจใช้เวลำละลำยต่ำงกัน 
ลองน�ำเขำ้ไมโครเวฟสัก 2-3 นำทีแล้วดูผล (วิธ ี
ละลำยสเีทยีนโดยไม่ใช้ไมโครเวฟ : ท�ำเช่นเดยีวกับ 
กำรละลำยเนยขำว)
เทสเีทยีนทีล่ะลำยแล้วลงผสมกบัเนยในกระปกุ แล้ว 
คนให้เข้ำกนั ส�ำหรบัใครทีอ่ยำกได้กลิน่หอม ก็ให้ 
เติมเอสเซนเชียลออยล์ 100% ลงไป (หรือเติม 
หวัน�ำ้หอมกลิน่ท่ีชอบ)
ตดัเชอืกฝ้ำยยำวประมำณ 1 ฟตุ แล้วผกูปลำยด้ำนหนึง่ 
กบัแหวนสกร ู ซึง่จะท�ำหน้ำทีถ่่วงน�ำ้หนกัให้เชอืกทีจ่ะ
ท�ำเป็นไส้เทยีนติดกบัก้นกระปกุไม่ลอยขึน้มำ
หย่อนเชือกที่ผูกติดกับแหวนสกรูไปที่ก้นกระปุก  
ส่วนปลำยอกีด้ำนผกูไว้กบัแท่งไม้เหนอืกระปุก (จะ 
ใช ้ไม ้แท่งเดียวกับที่ใช ้คนเทียนก็ได ้) จัดให  ้
แนวเชือกตรงและอยู่ตรงกลำงกระปุกพอดี แล้ว 
ปล่อยทิ้งไว้จนเริ่มแข็งตัว 
เมื่อส่วนผสมต่ำงๆ เย็นตัวลง จึงน�ำไปแช่ตู้เย็น 
ประมำณ 1 ชั่วโมง จำกนั้นน�ำออกมำตัดเชือกที่
ผูกไว้กับแท่งไม้โดยให้เหลือปลำยไว้พอส�ำหรับ
จุดและจัดตกแต่งกระปุกเทียนให้สวยงำม

ทีม่ำข้อมลูและภำพ
https://www.homify.co.th/ideabooks/4276163/ 

ท�ำเทียนหอมไว้ใช้เองที่บ้ำน-(ไม่มีขี้ผึ้งก็ท�ำได้)
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

สถานทีท่�างาน
 ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์จะเปลี่ยนสถำนที่ท�ำงำนไปตำม
รปูแบบของรำยกำร  บำงรำยกำรอำจจะต้องประจ�ำอยูท่ีส่ตดูโิอหรอื 
บำงรำยกำรอำจจะเป็นรำยกำรที่ต้องออกไปถ่ำยท�ำนอกสถำนที่  
ซึ่งสถำนที่ก็จะเปลี่ยนไปตำมเรื่องที่จะถ่ำย  จะเข้ำออฟฟิศในช่วง 
เตรยีมงำนก่อนกำรถ่ำยท�ำ แต่ในบำงครัง้กำรเขยีนสครปิหรอืถ่ำยท�ำนัน้ 
สำมำรถท�ำได้ที่ออฟฟิศ  เวลำเข้ำและออกงำนจึงไม่แน่นอน 
ขึน้อยูก่บังำนในวนันัน้ โดยเฉพำะวันทีม่กีำรถ่ำยท�ำรำยกำรอำจกนิ
เวลำในกำรท�ำงำนมำกกว่ำ 8 ชัว่โมงต่อวนั

สภาพการท�างาน
 
 กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นกำรออกไป
ถ่ำยท�ำนอกสถำนที ่ซึง่ในระหว่ำงกำรถ่ำยท�ำนัน้จะมคีวำมยำกง่ำย 
มีปัญหำที่แตกต่ำงกัน ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์จึงต้องเป็นคนท่ี 
สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถลุยงำนได้ 
และชอบท�ำสิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ  

 นอกจำกกำรออกไปถ่ำยท�ำแล้ว ยงัต้องมกีำรเตรยีมงำน 
ก่อนกำรถ่ำยท�ำ ซึ่งมีหลำยขั้นตอน และต้องใช้ควำมละเอียด 
เพรำะเรือ่งรำวทีจ่ะน�ำมำออกอำกำศนัน้ต้องถกูต้อง ชดัเจน และ 
มแีหล่งข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ กำรท�ำงำนจะอยูภ่ำยใต้ข้อจ�ำกัดของเวลำ 
เพรำะมีเรื่องกำรออกอำกำศที่ต้องส่งงำนอย่ำงสม�่ำเสมอตำม 
ข้อตกลงของช่อง ท�ำให้งำนแต่ละงำนต้องมกีำรวำงแผนงำนทีช่ดัเจน 
และท�ำงำนด้วยควำมกระตอืรอืร้น เพือ่ให้ทนัก�ำหนดเวลำ
 

ประเภทของลกูค้า
 ลูกค้ำของผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์แบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ดงันี้ 

ช่องโทรทศัน์  ช่องแต่ละช่องมรีปูแบบและกลุม่เป้ำหมำย
ที่แตกต่ำงกัน เพรำะฉะนั้นในกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน ์
ต้องค�ำนงึถงึช่องทีจ่ะรองรบัรำยกำรและพจิำรณำว่ำแต่ละ 
ช่องมข้ีอจ�ำกดัอย่ำงไร 
นายทุนหรือสปอนเซอร์ ในบำงกรณีกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์จะมีนำยทุนที่ให้งบประมำณเพื่อน�ำไปผลิต
รำยกำร โดยต้องค�ำนงึถงึควำมต้องกำรของนำยทนุ และ
ข้อเสนอในกำรผลติรำยกำรนัน้ๆ    
ผู้ชม คือกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่จะบ่งชี้ว่ำรำยกำรที่ผลิต
นั้นประสบควำมส�ำเร็จมำกน้อยเพียงใด ผู้ผลิตรำยกำร 
โทรทศัน์จึงต้องมกีำรคดิรปูแบบของรำยกำรเพือ่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้ชม ส�ำรวจควำมสนใจ เพื่อให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ปัจจบุนั



27

  ความก้าวหน้าของอาชพี

 ควำมก้ำวหน้ำของผูผ้ลติรำยกำรโทรทศัน์นัน้มำจำก
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน กำรมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
เรยีนรูง้ำนและพฒันำตวัเองอยูเ่สมอ ในช่วงแรกของกำรท�ำงำน 
อำจเริม่จำกกำรเป็นผูช่้วยโปรดวิเซอร์  หำกสำมำรถควบคมุงำน 
ทัง้หมดได้จะได้รบัมอบหมำยหรือเลือ่นต�ำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ 
ซึง่จะต้องคมุภำพรวมของรำยกำร ก�ำหนดทิศทำง และตดัสนิใจ 
เรือ่งต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ในรำยกำร 

   คณุค่าของอาชพีนีต่้อสงัคม 

   อาชพีทีต้่องท�างานร่วมกนั
 ผูผ้ลติรำยกำรโทรทศัน์ต้องท�ำงำนร่วมกบัหลำกหลำย 
อำชพี เนือ่งจำกเป็นงำนทีม่หีลำยขัน้ตอน คอื  

ขัน้ตอนกำรหำข้อมลู  
ขัน้ตอนกำรตดิต่อประสำนงำนต่ำงๆ ทัง้กำรติดต่อกบั
ศิลปิน นักแสดง หรือแม้แต่บุคคลธรรมดำ ที่จะมำ
ออกอำกำศในรำยกำร ตดิต่อขอใช้สถำนทีท่ีจ่ะถ่ำยท�ำ 
รถตูท้ีจ่ะไปรบั-ส่งระหว่ำงกำรถ่ำยท�ำ  สวัสดกิำรส�ำหรบั 
อำหำรและเครือ่งดืม่    
ขัน้ตอนกำรถ่ำยท�ำ  ต้องท�ำงำนร่วมกบัช่ำงภำพ ทมีไฟ 
ทีมเสียง และทีมควบคุมกำรถ่ำยท�ำส�ำหรับกำร 
ออกอำกำศสด เช่น กำรขึน้กรำฟิกต่ำงๆ ในรำยกำร  
ขั้นตอนกำรตัดต่อ ต้องท�ำงำนร่วมกับบรรณำธกิำร 
เป็นกำรประกอบงำนที่ถ่ำยท�ำมำทั้งหมดเข้ำด้วยกัน 
จะมีกำรเพิ่มเติมหรือแก้ไขในข้อผิดพลำดต่ำงๆ โดย 
จะต ้องดูแลภำพรวมของรำยกำรให ้ตรงตำม 
เป้ำหมำยของรำยกำร และสิง่ทีจ่ะน�ำเสนอในเทปนัน้ๆ

       
คดิหวัข้อในกำรน�ำเสนอแต่ละเทป    
กำรหำข้อมลูในกำรท�ำสครปิจำกแหล่งข้อมลูทีเ่ชือ่ถือได้  
วำงแผนกำรถ่ำยท�ำ กำรวำงแผนทีด่จีะท�ำให้กำรท�ำงำน 
มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
กำรถ่ำยท�ำ  
กำรตดัต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นหน้ำทีข่องทมีตดัต่อ ผูผ้ลติ 
หรอืโปรดวิเซอร์ ซึง่มหีน้ำทีค่วบคมุทศิทำงและกรอบ
ให้กบัรำยกำร ว่ำควรจะตดัต่ออย่ำงไร มกีำรเพ่ิมเตมิ
เทคนคิอย่ำงไร และเล่ำเรือ่งอย่ำงไร

 กำรท�ำงำนด้ำนสือ่ทกุแขนงมผีลกระทบต่อสงัคม หำกผูผ้ลติ 
สื่อส่งต่อข้อมูลที่ผิด เป็นไปในด้ำนลบ หรือส่งเสริมทัศนคติที่ผิด  
จะท�ำให้เรือ่งผดินัน้กลำยเป็นเรือ่งปกตธิรรมดำ ซ่ึงส่งผลกระทบทีไ่ม่ด ี
ต่อสังคม แต่ในทำงกลับกัน หำกสื่อมีมุมมองที่ชวนคิด ช่วยให้ผู้ชม
วิเครำะห์และเสนอควำมคิดเห็นจนเกิดจุดเปลี่ยนที่ดีได้นั้นย่อมส่งผล
ที่ดีต่อสังคมได้อย่ำงมำกมำย เพรำะฉะนั้นผู้ที่ท�ำสื่อทุกแขนงควรมี
จรรยำบรรณในกำรน�ำเสนอ

ขัน้ตอนการท�างานของผูผ้ลติรายการโทรทศัน์   
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 คือกำรสร้ำงพื้นที่ท�ำงำนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนำที่อยู ่
อำศัย พัฒนำสภำพแวดล้อมบริเวณชุมชนด้วยแนวคิด ควำม
ต้องกำร และกำรลงแรงของคนในชุมชนเอง

 
 สภำพกำรท�ำงำนของอำชีพนี้จะอยู่ในรูปแบบของกำร
ลงพื้นที่ คุยและประสำนงำนกับคนในชุมชน เพรำะงำนที่ท�ำจะ 
สัมพันธ์กับชุมชนเป็นหลัก โดยกำรลงพื้นที่จะมีหลำกหลำย 
รูปแบบ เช่น กำรเดินเข้ำไปพูดคุยกับชำวบ้ำน กำรประชุม 
กลุ่มย่อย กำรจัดเวทีสำธำรณะ เป็นต้น

 ส่วนขั้นตอนกำรท�ำงำน ส่วนใหญ่จะเหมือนกับกำร 
ท�ำงำนของสถำปนิกโดยทั่วไป เพียงแต่สถำปนิกชุมชนจะมีจุด 
แตกต่ำงอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลควำม
ต้องกำร ซึ่งต้องใช้กำรลงพื้นที่และวิธีอื่นๆ เพื่อให้เข้ำถึงคนใน
ชุมชนมำกที่สุด  และในช่วงขั้นตอนกำรออกแบบ โดยสถำปนิก
ชุมชนจะท�ำงำนร่วมกับคนในชุมชนผ่ำนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำร
ออกแบบร่วมกัน เช่น จัดประชุมให้คนในชุมชนมำร่วมวำดรูป
หรือปั้นดินน�้ำมันเพื่อออกแบบพื้นที่บำ้นที่ตนเองต้องกำร เป็นต้น

 หัวใจส�ำคัญของอำชีพสถำปนิกชุมชน คือกระบวนกำร 
กำรมส่ีวนร่วม เพรำะเป้ำหมำยไม่ได้ต้องกำรให้งำนส�ำเร็จเพียงอย่ำง 
เดียว แต่เป็นกำรช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม สร้ำง 
กำรสือ่สำรระหว่ำงชมุชนผ่ำนกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ผลงำน 
ที่เกิดขึ้น

 อำชีพที่สถำปนิกชุมชนต้องท�ำงำนด้วยจะเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ ตำมสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พิกำรทำงสำยตำ วัฒนธรรม
ชุมชน กำรจัดกำรขยะ  เรื่องกำรเกษตร เป็นต้น

สิง่ทีอ่าชพีนีต้้องท�าเป้าหมายของอาชพี

อาชพีทีต้่องท�างานร่วมกนั
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 บริษัทที่รับงำนด้ำนสถำปนิกชุมชนโดยเฉพำะ ซึ่ง
ปัจจุบันมีเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ นอกจำกนี้ยังมีองค์กรภำครัฐ 
ที่ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับชุมชนและกำรพัฒนำชุมชน เช่น สถำบัน 
พัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) 

 ขึน้อยูก่บัแต่ละสถำนทีท่�ำงำน หำกเป็นหน่วยงำนรฐั 
จะมีเวลำเข้ำออกงำนที่ถูกก�ำหนดไว้เป็นมำตรฐำน แต่หำก 
เป็นบริษัทเอกชนอำจจะมีกำรยืดหยุ่นเรื่องกำรเข้ำงำน เช่น 
เข้ำงำนสำย เลิกงำนดึก หรือมีกำรท�ำงำนหรือประชุมใน
วันเสำร์ อำทิตย์ ซึ่งอำจจะมีกำรชดเชยวันหยุดในวันจันทร์ 
เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่กำรท�ำงำนจะมีตำรำงท�ำงำนในช่วงเย็น
ของวันธรรมดำหรือท�ำงำนในวันเสำร์อำทิตย์ เพรำะคนใน
ชุมชนที่ต้องท�ำงำนด้วยจะเลิกงำนในตอนเย็นหรือมีเวลำว่ำง
ในวันเสำร์อำทิตย์   

 ควรมีบุคลิกของกำรให้ควำมเคำรพในตัวผู้อื่น มี
ทักษะในกำรรับฟัง เพรำะงำนของสถำปนิกชุมชนจะไม่ใช่
งำนที่เข้ำไปบอก เข้ำไปสอน แต่เป็นงำนที่จะต้องสนับสนุน
ให้คนในชุมชนเห็นศักยภำพของตนเองและเริ่มสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงในชุมชนจำกตัวพวกเขำเอง

 ส� ำ ห รั บ ทั ก ษ ะ ห รื อ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ที่ ต ้ อ ง ม ี
เป็นพื้นฐำน คือทักษะพื้นฐำนของสถำปนิก (กำรจัดกำร  
กำรออกแบบ กำรคิดวิเครำะห์เป็นขั้นตอน ฯลฯ) และทักษะ
ในกำรพูด กำรฟัง กำรสังเกต ที่ต้องใช้ในกำรลงพื้นที่ชุมชน

 คือกำรได้เห็นชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ 
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้มีควำมหมำยเพียงแค่
ควำมสวยงำมแต่หมำยถึงวิถีชีวิตและควำมสัมพันธ์ท่ีดีของ
คนในพื้นที่นั้นๆ

 ส�ำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำชีพสถำปนิก
ชุมชนในประเทศไทยอำจจะยังมีไม่มำก แต่สำมำรถหำข้อมูล
เพิ่มเติมได้จำกหนังสือ “สถำปนิก ชุมชน คน สถำปัตยกรรม” 
และหำกอยำกจะรู้จักกับอำชีพนี้จริงๆ ให้ติดต่อขอเข้ำไป 
นั่งพูดคุยหรือลงพื้นที่ท�ำงำนจริงได้   

 ส ่วนข้อมูลจำกต่ำงประเทศสำมำรถหำได้จำก
เว็บไซต์ community architects network ซึ่งเป็นเว็บไซต์
รวบรวมผลงำนของสถำปนิกชุมชนในระดับทวีปเอเชีย หรือ
เว็บไซต์ urban think tank ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวม
ผลงำนจำกหลำกหลำยประเทศ

สถานทีท่�างาน

ช่วงเวลาการท�างาน

ทกัษะความสามารถทีต้่องใช้

คณุค่าของอาชพี

ช่องทางศกึษาความรูเ้พิม่เตมิ



หากถามว่าต้องท�าอย่างไรเราจึงจะประสบความส�าเร็จ น้องๆ อาจจะตอบว่าต้องตั้งใจเรียน ต้องขยัน 
ต้องมีความพยายาม ความอดทน...ค�าตอบถูกต้องทุกข้อเลยค่ะ แต่ส�าหรับ “พี่นุ่น วีระชัย  รอดแก้ว” 
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ รุ่นที่ 4 พี่นุ่นน�าเอาทุกค�าตอบที่ว่ามารวมเป็นคำาว่า “การมีทัศนคติที่ดี” 

ทัศนคติที่ดี
คือแสงส่องสว่าง

สู่ความส�าเร็จ 

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย
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            เล่าชีวิตช่วงวัยเด็กหน่อยได้ไหมคะ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง?
                      พี่เกิดและโตที่อ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมครับ ครอบครัวล�ำบำกมำกเพรำะพ่อกับแม่มีรำยได้จำกอำชีพรับจ้ำง                  

ปูก่บัย่ำกม็อีำชีพขำยเชือกทีท่�ำจำกต้นลำน  ส่วนพีก็่รบัจ้ำงเกบ็ดอกมะลแิละท�ำงำนอืน่ๆ ทีเ่ดก็ๆ พอจะท�ำได้  หลงัจำกจบม.3 
พี่ตัดสินใจเลือกเรียนสำยอำชีพที่วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) หลังจำกจบปวช. พี่ต้องหยุดเรียน 1 ปี  

เพื่อท�ำงำนเก็บเงินเรียนต่อชั้นปวส.ที่วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม จำกนั้นจึงสอบเขำ้เรียนปริญญำตรีที่คณะอุตสำหกรรมศำสตร์บัณฑิต 

        เรียนเทคโนโลยีเครื่องกลแล้วงานที่ท�านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนมามากน้อยแค่ไหนคะ?
   ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียนมำนะครับ งำนที่พี่ท�ำส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรม 
  พลำสติก ซึ่งอำจจะไม่ตรงสำยที่เรียนมำกนักแต่ก็ได้เอำวิชำควำมรู้มำปรับใช้ ส่วนงำนที่ท�ำปัจจุบัน คืออุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
   ผลิตอุปกรณ์หน่วยควำมจ�ำ (Hard Disk Drive) ต�ำแหน่งวิศวกรอำวุโส แผนกวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบในส่วนงำนกำรวิเครำะห์ของเสีย  
 ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต เพื่อหำทำงแก้ไขและหำแนวทำงวิธีกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำซ�้ำอีก นอกจำกนี้ยังมองหำเทคโนโลยีใหม่ๆ    
  เพื่อมำปรับใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนกำรผลิตครับ 

สำขำเทคโนโลยีเครื่องกล มหำวิทยำลัยพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ     

รู้สึกอย่างไรบ้างกับงานที่ท้าทายความสามารถแบบนี้คะ?
ดีใจและภูมิใจที่มีโอกำสได้รับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆ ในแต่ละบริษัทที่เคยท�ำงำนมำ เป็นควำมโชคด ี
ที่พี่ได้ท�ำงำนกับบริษัทต่ำงชำติ เช่น สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มำเลเซีย ซึ่งกำรท�ำงำนใน 
บริษัทเหล่ำนี้เขำจะท้ำทำยให้เรำคิดและพัฒนำงำนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เรำจึงต้องฝึกฝนและ 
พัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เพรำะโจทย์ที่เรำได้รับมำจะท้ำทำยให้เรำต้องคิด ท�ำให้มีโอกำส
ได้พัฒนำตัวเอง เพิ่มศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือรองรับโลกของเทคโนโลยีท่ีจะพัฒนำขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว  

ความส�าเร็จในงานตอนนี้คิดว่าเป็นผลมาจากอะไรคะ?
• ความมุ่งมั่นตั้งใจ จดจ่อกับเป้ำหมำย ถึงแม้จะเจออุปสรรคต้องไม่ย่อท้อและต้องผ่ำนไปให้ได้
• ความพยายาม ฝึกฝน ปฏิบัติจนช�ำนำญ (ถำ้อยำกเก่งกว่ำคนอื่นต้องพยำยำมให้มำกกว่ำคนอื่น)
• ความทะเยอทะยาน  มีควำมอยำกที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำตลอดเวลำ
แต่ทั้งหมดนี้สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ “ทัศนคติที่ดี” ครับ กำรคิดบวกกับชีวิตจะช่วยผลักดันให้เรำเดิน
ไปข้ำงหน้ำและพร้อมที่จะเผชิญกับเรื่องต่ำงๆ ทั้งดีและไม่ดี ไม่ว่ำเรำจะเจอกับอุปสรรคหรือ
ควำมยำกล�ำบำกอะไรก็ตำม กำรคิดบวกจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์แย่ๆ นั้นไปได้อย่างมีสต ิ
 
ฝากอะไรถึงรุ่นน้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์สักหน่อยค่ะ?
พี่นุ่นขอให้น้องๆ นักเรียนทุนทุกคนมองหำคุณค่ำในตัวเอง มองตัวเองวำ่เรำชอบอะไร อยำกที่จะ 
ท�ำอะไร แล้วมุ ่งมั่นตั้งใจ พยำยำม และมีควำมทะเยอทะยำนเพ่ือให้เรำไปให้ถึงจุดหมำย 
ปลำยทำงทีเ่รำตัง้ใจไว้บนทศันคตทิีม่องโลกในแง่ด ี “ลิขิตฟ้าหรอืจะสูม้านะตน” พีเ่ชือ่ว่ำน้องๆ ทกุ
คนสำมำรถคว้ำควำมส�ำเรจ็ได้ เรำไม่มอีะไรน้อยไปกว่ำคนอืน่แต่สิง่ทีเ่รำต้องมมีำกกว่ำคนอืน่คอื ต้องม ี
ควำมพยำยำมมำกกว่ำ ทะเยอทะยำนมำกกว่ำ มุ่งมั่นตั้งใจมำกกว่ำ ถ้ำมำกกว่ำใน 3 สิ่งนี้ได ้
ควำมส�ำเร็จไม่ใช่เรื่องยำกที่จะเกิดขึ้นกับเรำ พี่เอำใจช่วยทุกคนนะครับและเชื่อว่ำน้องๆ จะท�ำ 
ทุกอย่ำงได้ตำมที่ตั้งใจ 
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โครงการดีๆโครงการดีๆ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 
“นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจ�าปีการศึกษา 2562

โดยเปิดรับนักเรียนท่ีก�ำลังจะจบกำรศึกษำชั้นมัธยมปลำยหรือปวช. 
ที่มีควำมสำมำรถโดดเด่นทำงด้ำนกีฬำ เช่น นักกีฬำทีมชำติหรือ
เยำวชนทีมชำติ หรือเข้ำร่วมกิจกรรมระดับชำติ หรือมีควำมสำมำรถ
โดดเด่นทำงด้ำนกิจกรรม เช่น กำรโต้วำที กำรแสดง  ศิลปวัฒนธรรม 
หรือมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนอื่นๆ 

เปิดรับสมัครรอบท่ี 2 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษำยน 2562
เปิดรับสมัครรอบท่ี 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎำคม 2562

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.scholarship.in.th/8-dusit-thani-college-schol-
arships/
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กตกิาการประกวด
รูปแบบบทควำมที่มีเนื้อหำเก่ียวกับกำรรักตัวเองที่สำมำรถน�ำไป 
ใช้ในชีวิตจริงได้เสนอแนะวิธีกำรและมีรูปธรรมชัดเจน

ควำมยำว 2-5 หน้ำกระดำษเอสี ่ขนำดอกัษร 16 พอยท์ เขยีนด้วย
ภำษำไทยเท่ำน้ัน มศีพัท์ภำษำต่ำงประเทศแทรกได้จ�ำนวนไม่มำก

ตัง้ช่ือบทควำมใหม่ ไม่ใช้ชือ่เดียวกนักบัหวัข้อประกวด

ผลงำนทีส่่งต้องไม่เคยเผยแพร่ผ่ำนสือ่ออนไลน์และสือ่ส่ิงพมิพ์มำก่อน

ผูเ้ขยีนสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตวัเองเท่ำนัน้ และส่งได้คนละ 1 ผลงำน 
โดยไม่จ�ำกดัอำย ุและศำสนำของผูเ้ขียน

หำกมกีำรตรวจสอบภำยหลงัพบว่ำมกีำรผดิหลกัเกณฑ์ จะด�ำเนนิกำร 
รบิรำงวลัคนื และผูส่้งผลงำนเป็นผูรั้บผดิชอบกรณลีะเมดิลิขสทิธิ์

วธิกีารส่งผลงาน
ส่งผลงำนในรปูแบบไฟล์ .doc หรอื .docx ทำงเพจเฟสบุค๊ “เขยีนเปลีย่นชวีติ 
สถำบนัธรรมวรรณศลิป์” หรอือเีมล dhammaliterary@gmail.com

แจ้งชือ่ผูเ้ขยีนด้วยชือ่และนำมสกลุจรงิ พร้อมอเีมลและเบอร์โทรศพัท์ 
แนบมำกับผลงำน

หมดเขตส่งผลงำน ไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม 2562 ตัดสินผลงำน 
และมอบรำงวลั ภำยในเดอืน พฤษภำคม 2562

ตดิต่อสอบถาม
เพจเฟสบุค๊ : www.facebook.com/khianpianchiwit
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สถาบนัธรรมวรรณศลิป์ 
ขอเชิญผูส้นใจส่งผลงานเข้าร่วมการ

ประกวดบทความสอนใจ 
“PunnSpace Award” 

หวัข้อ “How to รกัตวัเอง”
 ชงิค่าต้นฉบบัพร้อมลดค่าลงทะเบยีน

หลกัสูตรเขยีนเปลีย่นชีวติ



น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องเกศแก้ว บุตรดี
น้องเกศรำ กล้ำหำญ
น้องงำมจิต  โกษำทอง
น้องจักรชัย ค�ำมูล
น้องชำญณรงค์  ท�ำมำก
น้องชุติภำ  เลิศเกษตรวิทยำ
น้องเญำวรัตน์ ฉลำด

น้องฐำนิสำ  ยำวิเริง
น้องณัฏฐณิชำ ดวงเดือน
น้องณัฐธิดำ  บุญมำ
น้องณัฐธิดำ  วิริยะสิทธิกุล
น้องดบัสวินี สละภัย
น้องธวัฒชัย  ตะนำนำต
น้องบุรพล  ธันยำปภำนิจ

น้องพิพัฒน์ สักภู่
น้องพิพัฒพงษ์  ดำวัล
น้องไพรวัลย์  หำรหนองหว้ำ
น้องฟ้ำรุ่ง จรัสปรำดเปรื่อง
น้องรัตติกำล ขุนหมื่น
น้องฤทัย  สมเกื้อ
น้องวรรณิศำ  ดลติถี
น้องวสันต์  นำใจ

น้องวิภำวี แซ่ใช้
น้องแวซอฟียะห์ ศรีสวัสดิ์ 
น้องสิริรัตน์  เต็มสิรินันท์
น้องสิริลักษณ์  เกตุแก้ว
น้องสุดำรัตน์  อ่อนค�ำ
น้องสุพัฒตรำ ผลโภชน์
น้องสุวรรณณี  ซองดี
น้องอติกำนต์  หนอนไม้
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 อ๊ะๆๆ...น้องๆ อ่านบทสัมภาษณ์ของพี่แหม่ม วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์คนล่าสุดรึยังคะ ถำ้อ่ำนแล้วมำ 
ร่วมสนุกตอบค�ำถำมรับรำงวัลกันค่ะ แต่ถ้ำยังไม่ได้อ่ำน...รีบกลับไปอ่ำนหน้ำ 18-23 บัดเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ไม่อย่ำงน้ันจะพลำด 
โอกำสที่ดีไปอย่ำงน่ำเสียดำย อ่ำนแล้วก็กลับมำเล่นเกมนะคะ จะตัดหน้ำนี้หรือเขียนใส่กระดำษ  ส่งค�ำตอบมำท่ี มูลนิธิยุวพัฒน ์
เลขท่ี 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ 
facebook/yuvabadhanafoundation ภายในวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ะ...
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................

•  น้องคิดว่าการอ่านมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

•  น้องคิดว่าหนังสือสร้างคุณค่าให้ชีวิตเราได้อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

•  น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่แหม่ม

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

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

• หนังสือเล่มท่ีีน้องประทับใจคือเล่มใดบ้าง และเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

• อยากบอกอะไรถึงพี่แหม่ม วีรพร นิติประภา บ้างคะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

น้องอรวี  พุ่มพวง
น้องอรัญญำนี ชดเชย
น้องอังคณำ  วำหับ
น้องอัจฉรำ นันทพำนิช
น้องอำฐิติยำ หลวยสุข
น้องอุมำกร  บุญเอี่ยม



   
 
บริหารสมองประลองด้วยตัวเลขกันหน่อยนะคะน้องๆ 

 พี่บุ๋มท้ำลองชวนน้องๆ คิดเลขดีกว่ำ เกมนี้สำมำรถชวนเพื่อนๆ หรือคุณพ่อ คุณแม่ และสมำชิกในครอบครัว มำช่วยกันคิดก็จะเป็น
กิจกรรมร่วมกัน กติกามีอยู่ว่า ให้น้องๆ หาตัวเลขมาเติมในช่องว่างแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องเท่ากับ 4 ใครรับค�ำท้ำและคิดค�ำตอบได ้
จะเขียนลงหน้ำนี้ตัดส่งมำหรือเขียนใส่กระดำษ  ส่งค�าตอบมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ facebook/yuvabadhanafoundation ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
นี้เท่านั้นค่ะ...

ชื่อ – นำมสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................

35

พี่บุ๋มท้าลอง 



ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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พี่เลี้ยงอำสำรุ่นที่ 6 
โครงกำร “พี่เลี้ยงอาสา” รุ่นที่ 6 นี้ เป็นกำรท�ำงำนอำสำสมัคร 

2 ช่องทำงหลักคือ พี่เลี้ยงทางโทรศัพท ์โดยมีบทบำทรับฟังน้องคุย 
ชวนน้องคิด ให้ค�ำปรึกษำ แนวทำงที่เป็นประโยชน์ และพี่เลี้ยงออนไลน ์ซึ่งมี

บทบำทออกแบบกิจกรรมบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกำรเรียนทั่วไป กำรเรียนต่อ และกำร
ประกอบอำชีพให้นักเรียนทุนเขำ้มำมีส่วนร่วม รวมถึงแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตวัยรุ่นและให้ค�ำปรึกษำ 
ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561 

จำกกำรมำเป็นพี่เลี้ยงอำสำในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในตัวอำสำสมัครคือ ได้ฝึกที่จะรับฟัง เรียนรู้วิธีกำรพูดคุยกับคนที่อำยุุน้อยกวำ่

อ่ำนใจคนและสำมำรถพูดในที่สำธำรณะได้ดีขึ้น  
รวมถึงมีส่วนร่วมในกำรน�ำควำมรู้ ทักษะของตนเองมำช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ

 ท�ำให้น้องบำงคนได้ค้นพบตัวเอง มองเห็นอนำคตในทำงที่ชอบ

 นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆ นักเรียนทุนในหลำยๆ ด้ำน  

“ได้รบัความรู้ ใหม่ เช่น การจดงานทีค่รสูั่งลงในปฏิทินว่าจะต้องส่งวนัไหน และวันที่ว่างท�า” 

“ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ความคิดเห็นมาสนบัสนุนในสิ่งที่น้องตั้งเป้าหมายไว้แล้ว”

“หลงัจากคุยกบัพี่แล้วน้องกล้าเผชิญหน้ากบัปัญหามากขึ้น”

“ได้รู้เป้าหมายของตวัเองในการเรยีนเรยีนต่อ หลงัจากจบ ม.6”

“น�าเรือ่งทีพ่ี่แนะน�ามาใช้ เช่น อ่านหนงัสือตอนทีส่มองปลอดโปร่ง”

“จากเดิมทีน่้องเป็นคนใจร้อน ตอนนี้เพือ่นบอกว่าใจเย็นลง”  

“ได้รบัรู้ข่าวสารหลายอย่าง มแีบบข้อสอบให้ท�า จึงท�าให้พวกเราไม่ปล่อยเวลาว่าง

ให้เสียเปล่าค่ะ”

“รู้สึกไม่โดดเดีย่ว มพีี่คอยพดู คอยแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง”

“เวลาอ่านแล้วหนรูู้สึกว่ามแีรงผลกัดนัในการท�าสิง่อืน่ๆ 

และไม่ท้อต่ออุปสรรคทีเ่ข้ามาค่ะ”

“เป็นความรู้ที่ดสี�าหรบัหนมูากและบางอย่างหนคูิดว่าไม่ใช่แค่เป็นการให้ความรู้ส�าหรบัเด็กๆ

 ในมลูนิธิแต่ยงัเป็นประโยชน์ทีด่แีก่อกีหลายคนค่ะ”
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พี่จันจีรำ โสะประจิน อำยุ 39 ปี 
ปัจจุบันเป็น

นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุน

พี่อรทัย อัตเสน อำยุ 20 ปี
ปัจจุบันก�ำลังศึกษำ

คณะพยำบำลศำสตร์  
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

นครพนม

พี่ดำรุณี สำรคณำ อำยุ 19 ปี
ปัจจุบันก�ำลังศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์

 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหำนคร

โครงกำร 
“ส่งน้องเรียน สร้ำงเด็กดี” 
เป็นเวลำกว่ำ 26 ปีที่มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็ก

นักเรียนที่ขำดโอกำส โดยในปี 2561 นี้ มูลนิธิยุวพัฒน์
มีนักเรียนทุนในควำมดูแลจ�ำนวน 7,700 คน 
โดยครอบคลุมทั่วท้ัง 6 ภูมิภำคทั่วประเทศ 

(ข้อมูล ณ 25 ธันวำคม 2561) 
 นอกจำกนี้ยังมีอดีตนักเรียนทุน จ�ำนวนกว่ำ 5,499 คน

ที่จบกำรศึกษำแล้ว

พี่ไชยำ ทัดพรหม อำยุ 38 ปี
ปัจจุบันเป็นวิศวกร

 Electrical & Instrument 
Engineer. 

บริษัท Plusexploration.
co.,Ltd

จำานวน 7,700 คน 
(ณ 25 ธันวาคม 2561)

1846
1692
1818
365
279
263
365
528
344
200
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

คณุกชศภุำณชิ ผลทบัทมิธนำ
คณุกนกพร วโิสพรม
คณุกนกวรรณ ลจ้ีอย
คณุกมลชนก ท้วมทองดี
คณุกมลรตัน์  จริะพงศ์วฒันำ
คณุกรรณกิำร์ อนิจนัทร์สขุ
คณุกฤตพนธ์ ฮ้อแสงชยั
คณุกลิน่บปุผำ มลูค�ำ
คณุกญักำร จนิำเดช
คณุกญัจน์ณฐัฎ์  คงโรจน์
คณุกญัธลวีลัย์ ช่วยบญุ
คณุกำญจนำ วฒันรงัสรรค์
คณุกำนพชิชำ กรีตปิระภำ
คณุก�ำธร  อทุรกัษ์
คณุกติตพิงศ์ โกฎวิเิชียร
คณุกติิศกัดิ ์ เสนวีงศ์ ณ อยธุยำ
คณุเกศรำ แสนชุม่
คณุเกศสดุำ ทงัปรดีำนนัท์
คณุเกศนิ ีแสนชุม่
คณุขนษิฐำ  สำตรำภยั
คณุคมกรชิ  นบสวุรรณ
คณุครองพล อำรรีตัน์
คณุครษิฐำ  สถริะ
คณุจณญัญำ เมฆวฒันำ
คณุจรยิำ งำนกำร
คณุจัน่ อรรถโยโค
คณุจนัทร์จริำ หลวงแสง
คณุจำมรรตัน์  หอวจิติร
คณุจำรวุรรณ จ�ำรสัพนัธุ์
คณุจนิดำรตัน์  ศรไีกร
คณุจริธร โนวงัหำร
คณุจริะพนัธ์ เณรรตัน์
คณุจริำพชัร สทุธปิระภำ
คณุจรีำพร ขอหำญกลำง
คณุจรีำรกัษ์  ชยัประภำ
คณุจฑุำมำศ พุม่ไพจติร
คณุจฑุำรตัน์ เชือ้บญุจนัทร์
คณุจฑุำรตัน์ บวัแก้ว
คณุจมุพล แก้วสกลุ
คณุเจตสภุำ เทีย่งธรรม
คณุฉววีรรณ เชำว์ดี
คณุฉตัรชยั ทองโฉม
คณุฉตัรชยั วศิวจรรยำ
คณุชญำน์วตั ปตุระเศรณี
คณุชนญัชดิำ ฉ�ำ่น้อย
คณุชนนิทร์ โพธยิำ
คณุชนสิรำ เสง็เอง
คณุชเนตต ี กรำพันธุ์
คณุชมพ ู สมหนู
คณุชลนัดำ พมิพ์รส
คณุชวกน จ�ำกดั
คณุชยัวฒัน์ อยูผ่ำสกุ
คณุชติพงศ์ ทะนะแสง

คณุชืน่ชวีนั  สอนสรุำษฎร์
คณุชตุนิำฏ  ศรสีมุะ
คณุชตุมิำ กจิมงคลธรรม
คณุชตุมิำ เรอืงฤทธิร์ำวี
คณุชมุพล จนัทะลนุ
คณุชเูกยีรต ิอชัฌำเจรญิสถติ
คณุชชูพี  เอือ้กำรณ์
คณุเชำว์ อรญัวฒัน์
คณุโชคชยั ธรรมยตุกิำร
คณุฐนพสษิธ์ หรพุทิกัษ์
คณุฐติำภรณ์ ภำคฉีำย
คณุฑมิพกิำ ธนะกลุ
คณุณธกร  เนกขมัมะ
คณุณภทัร นตุสติ
คณุณฏัฐำ ศรบีญุนำค
คณุณฐัชยำ  จนัทร์พฒันะ
คณุณฐัธร์ี นลีสริพิงศ์
คณุณฐัพล เลีย้งบญุเลศิชยั
คณุณฐัร ีมสีงิห์
คณุณฐัศรณัย์  บญุเลศิทวสีขุ
คณุดล  หล่อพฒันเกษม
คณุดวงฤด ีวเิศษพันธ์
คณุด�ำรงค์  ทองไพจิตร
คณุดศิรำ ไชยชติ
คณุดจุธนนนัท์ เกยีรติเชดิแสงสขุ
คณุเดช  ตลุยธญั
คณุเดชชติ พชิยพำณชิย์
คณุตฤณ  ณ อมัพร
คณุเตอืนใจ เกดิกล�ำ่
คณุทรงยศ สำลกัษณ์
คณุทศพร พทินัโชติ
คณุทศัณำวรรณ  พงศ์กล�ำ่
คณุทพิย์ภำวรรณ์  จำรเมอืง
คณุทพิรกัษ์ เพญ็นภำ
คณุทษิณ ุเยน็อรุำ
คณุธณฏัฐำ สทิธเิวชวจิติร
คณุธนดิำ โอฬำรกิชำติ
คณุธรำวฒุ ิศรธีำรำธร
คณุธรดิำ แดงพรหม
คณุธดิำรตัน์ คมข�ำ
คณุธติมิำ ตลุำทพิำกลุ
คณุธรีพฒัน์ เลศิผดงุธรรม
คณุธรีะพล จฑุำพรพงศ์
คณุนงลกัษณ์ ทองสำด
คณุนพรตัน์ สหนุลิ
คณุนรติำ มงคลศริิ
คณุนฤชำ  รตันศลิำ
คณุนลนิปภำ บวัศรี
คณุนวลวรรณ อคัรวงศ์วรศิ
คณุนนัทพล  ปำนฑผลนิ
คณุนำรรีตัน์  โพธิไ์พรทอง
คณุนำรรีตัน์ ภำษำรณุ
คณุน�ำ้ฝน  แก้วกลุธรรม

คณุนชิำภำ สร้อยระย้ำ
คณุนติยำ แซงรมัย์
คณุนธิวิลนิทน์ ภสัสรกมลศริิ
คณุนศิำชล  สวุรรณทำ
คณุนชุจร ีแสงฟ้ำเลือ่น
คณุบญุญำภำ  ลิม้ธรีะยศ
คณุบญุธรรม วงักำใจ
คณุบญุมำ มะกล�ำ่ทอง
คณุบญุสม เนือ่งพลี
คณุบณุนำค โชตญิำณพทิกัษ์
คณุเบญ  ศรเีจรญิชยั
คณุเบญจมำภรณ์ เข้มพมิพ์
คณุปฐมพล  ทัง่กรณ์
คณุประทมุ ทรเทพ
คณุประนอม สระทองแหงด็
คณุประภำกรณ์ แช่มชืน่
คณุประภำพร แก้วทอง
คณุประเสรฐิ  ศรบญุทอง
คณุปรยิวด ี ประจวบเหมำะ
คณุปรยิำพร อนิทร์สงูเนนิ
คณุปวรศิ ประวะสำร
คณุปองเกษม นำคสวุรรณ
คณุปัณณธร ศลิป์อดุม
คณุปัทมำ  เขยีนภกัดี
คณุปำรชิำต ิจรงุจติตำนสุนธิ์
คณุปำรชิำต ิบรูณะบญัญตัิ
คณุปำลติำ ลกูอนิทร์
คณุปำลนิ ีประดบัสขุ
คณุปิยกำนต์  พงษ์พสิทุธนินัท์
คณุปิยดำ  สขุสมยั
คณุปิยธดิำ  ก่อเกยีรตจิตัรุสั
คณุปิยธดิำ หลวงแสน
คณุปิยนติย์  ขวญัพลูศรี
คณุปิยวด ีเพช็รฉำย
คณุปรุดิำ ปำนมำรศรี
คณุเป่ียมสขุ ยบัมนับรบิรูณ์
คณุผ่องศร ีมลูผลำรกัษ์
คณุพงษ์ศกัดิ ์ศริพินัธ์
คณุพจนย์ี  พริณุธนำไพศำล
คณุพรทพิย์ บญุนติย์
คณุพรรณพชัร ชลำนนท์นวัิฒน์
คณุพรศกัดิ ์สนิคณำรกัษ์
คณุพลอย สทุธเรอืง
คณุพชัร ี ศรโีคตร
คณุพชัร ี หอวจิติร
คณุพชัร ีพนัธ์เลศิ
คณุพนัธ์วด ีนำคอ่วม
คณุพศิทุธ์ บษุรำนวุงศ์
คณุพรีดำ เสนวีงศ์ ณ อยธุยำ
คณุพนูพฒัน์   เหลอืงพริยิะพนัธุ ์
คณุเพชรรตัน์ ศริริตัน์อสัดร
คณุเพญ็ศร ีเดชติง่เอง
คณุภรนิทร์ ตนัตพิกุนนท์
คณุภณัฑริำ รตันนโิรธ
คณุภทันะ จนัทร์เจรญิสขุ

คณุศภุวำณ ีพฒัน์พงศ์พำนชิ
คณุโศจดิำ ลมิำจริำกร
คณุสกำวทพิย์ กจิสกลุ
คณุสงวน วบิลูกำญจนกลุ
คณุสดดุ ีชลติเรอืงกลุ
คณุสนอง วริยิะอำภำพงศ์
คณุสมศกัดิ ์ ฉนัทำวรำนรุกัษ์
คณุสรชยั  ตนัตโยทยั
คณุสรนิดำ วงษ์ดี
คณุสนัทดั เจดิจรรยำพงศ์
คณุสมัพนัธ์ ลอเสรวีำนชิ
คณุสำทติ สบืสขุ
คณุสำโรจน์ สวุรรณธำรำเรอืง
คณุสทิธพิร สมศรี
คณุสขุสนัต์ โตเจรญิววิฒัน์
คณุสดุชฎำ แจ่มจนัทร์
คณุสดุำ นลิวรสกลุ
คณุสทุธเิกยีรต ิธรีภทัรเวช
คณุสทุธริกัษ์  เสถยีรภำพอยทุธ์
คณุสทุธสิำ บษุยำนนท์
คณุสทุเินือ่ง สำจนัทร์
คณุสธุรรม แก้วสม
คณุสนุทร ีเจยีระนนัท์
คณุสนุนัท์  เอกวรวงศ์
คณุสพุตัรำ  ใจคง
คณุสภุำพร  แก้วฉดี
คณุสภุำพร ตัง้วฒันำพรชยั
คณุสมุำลย์ พำนชิภกัดิ์
คณุสรุเดช บณุยวฒัน
คณุสรุวฒุ ิตงุคะรกัษ์
คณุสรุชันศิ  อดุมศกัดิ์
คณุสรุำช เซที
คณุสรุำรกัษ์  น้อยไร่ภมูิ
คณุสรุำรกัษ์ น้อยณรงค์ศกัดิ์
คณุสรุยิำ  สำตรำภยั
คณุสรุยิำ ไสยเกตุ
คณุสรุเิยศ  ชมภู
คณุสรุย์ีรตัน์ จ�ำปำทอง
คณุสลุกัษณำ ตำน้อย
คณุสวุรรณำ เชำวะวนชิย์
คณุแสงจนัทร์ หมัน่ทองหลำง
คณุโสภำพมิพ์ สมิะกลุธร
คณุโสรยำ อทุศิ
คณุหทยัรตัน์  ไพฑรูย์
คณุอดศิกัดิ ์สดุสำว
คณุอนงค์พร  มโนพเิชฐวฒันำ
คณุอนงค์ลกัษณ์ สถติย์วรกลุ
คณุอนชุติ  พฤทธอิำนนัต์
คณุอนชุติ น้อยประเสรฐิ
คณุอนวุฒัน์ สมัโย
คณุอโนมำ ศขุสวสัดิ ์ณ อยธุยำ
คณุอภญิรญำ  บญุมสูกึ
คณุอภวินัท์ บำกบัน่
คณุอมรรตัน์  มหำภำสกร
คณุอรปรยีำ สมหมัน่

คณุภทัรอร  กำระนดั
คณุภำณวุฒัน์  กฤษณำชวูงศ์
คณุภำณวุฒัน์ แสงทอง
คณุภำรณ ีประภำศริกิลู
คณุภำวนำ  ชรีงั
คณุภดูศิ  ธนเดชวฒันศรี
คณุมงคล  มำลเีดช
คณุมงคล หงษ์นำค
คณุมณนีำภ เลศิดี
คณุมณรีตัน์ ป่ินแก้ว
คณุมลวิรรณ พดัชู
คณุมำยรุ ีมสัยวำณชิ
คณุมำรสิำ จงคงคำวฒุิ
คณุมิง่ขวญั  ทรพัย์เหลอืหลำย
คณุเมวด ีส้มเกดิ
คณุยทุธพงศ์ เอกปฐมศักดิ์
คณุรพพีรรณ ตริยัง่ยนื
คณุรชันย์ีญำ กลิน่น�ำ้หอม
คณุรฐัธนนิท์ วลีพทุพิย์พงศ์
คณุรตัน์นำพร สดุใจ
คณุรศัมแีข  ถำวร
คณุรุง่นภำ สขุวฒันำนกุจิ
คณุรจุริำ มำน้อย
คณุเรขำ  ภญิญสำสน์
คณุเรวด ีชยัสขุสนัต์
คณุลภชิำ บญุรกัษำ
คณุลลติำ เคนสงิห์
คณุลกัษมณ  เตชะสริวิชิยั
คณุวณ ีบญุกว้ำง
คณุวนดิำ ชชัวำลกจิกลุ
คณุวนศิำ สรุยิะ
คณุวรเทพ ศริริตัน์อสัดร
คณุวรยส  อนวุตันิโุชตกิลุ
คณุวรรษำ เลศิวรสริกุิล
คณุวรวฒุ ิจองจนิดำสกลุ
คณุวรทัยำ โอบนธิอินนัต์
คณุวไลรตัน์ ผ่องจติต์
คณุวชัรเศรษฐน ี ตันตภิวิงษ์
คณุวนัชนะ ม่วงยิม้
คณุวำทนิ ีอทุกจิ
คณุวจิติรำ  เจยีรนนัทนำ
คณุวชิดำ สตีกะลนิ
คณุวทิย์ณ ุชยัสนุทรโยธนิ
คณุวนิ ลิม้ธโนปจยั
คณุวภิำรตัน์ เสวตเวช
คณุวภิำส  จริภำส
คณุวริวุรรณ  ตำดร่ม
คณุวโิรชำ เกดิอ�ำ่
คณุวฒุไิกร เพง็ธรรม
คณุศรณัย์ องักรูวรญัญู
คณุศรำยทุธ  ศรหีำเพศ
คณุศศธิร ศรปีระเสรฐิ
คณุศนัสนย์ี  มนัจนัดำ
คณุศริยิพุำ  ศรสีวุรรณ
คณุศภุประเสรฐิ มะเริง

ระหว่ำงวันที่ 17 ส.ค.-16 พ.ย. 2561
คณุอรปวย์ี  สทีอง
คณุอรพนิ ใจหลกั
คณุอรสำ  ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรญัญำ ลอืประดษิฐ์
คณุอรณุ ี อรรคบตุร
คณุอรณุ ีมำนดัโขจติ
คณุอจัร ี สงัข์วรรณะ
คณุอญัชลกิำ พมิลศรี
คณุอำรย์ีพร เอีย่มอทิธพิล
คณุอำรยีำ อุน่ประเสรฐิ
คณุอำรรีตัน์  ธรีะศรสีมบตัิ
คณุอ�ำนวย  พสัดร
คณุอกุฤษฏ์  สำยสทิธิ์
คณุอมุำภรณ์ มัน่รกัคง
คณุเอกชยั  ใจงำม
คณุเอกวลั ลอืพร้อมชยั
คณุเอมอร  วงษำพำน
คณุเอือ้อำร ี ออฤดี
คณุฮโิรซ ิ ซซูกูิ
Khun Lwan Po
Khun Manu
Khun Poorida Panmarasri
Khun Keiko Hori
Khun Taniya Nopmaneewan
Khun Thamonwan Phu
Mr.Paul Tsien Chang
Mr.Pope Win  Win
Mr.Saw Khin Naing
Ms.Claudine Triolo
กลุม่ธรุกจิกำรเงนิเกยีรตนิำคินภทัร
สหกรณ์ออมทรพัย์ 
        กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ จ�ำกดั
โครงกำรเทใจ
ธนำคำรกสกิรไทย
บรษัิท เกรยีงไทยวฒันำกรุป๊ จ�ำกดั
บรษิทั เซเรนดพิติี ้มเีดีย จ�ำกดั    
        (ส�ำนกังำนใหญ่)
บรษิทั แบรนด์ แอดดิชัน่ (ไทยแลนด์) 
        จ�ำกดั  (ส�ำนกังำนใหญ่)
บรษิทั เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล  
        อนิดัสทรส์ี จ�ำกดั
บรษิทั ฟจูซิำกรุะ จ�ำกัด
บรษัิท โมเดอร์เทคนคิลอ็ค จ�ำกดั
บรษัิท รบัเบอร์อนิเตอร์เทรดจ�ำกดั 
        (สำขำ 3)
บรษิทั รำยำเฮอรเิทจ จ�ำกดั
บรษิทั เลร์ิน เอด็ดเูคชัน่ จ�ำกดั
บรษิทั สกัสริเิทรดดิง้ (2012) จ�ำกดั
บรษิทั เอม็เอน็ ออโต้ทมี  
        (ประเทศไทย) จ�ำกดั
บรษิทั ฮงเฮงฮวด เทรดดิง้ จ�ำกดั
ผูปั้น/ผูซ้ือ้ ร้ำนปันกนั โดย   
         มูลนิธิยุวพัฒน์
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Be the change 
you wish to see 
in the world.   

- Mahatma Gandhi

เพราะเราเชื่อวา... อยากใหโลกเปลี่ยนแปลงเชนไร ยอมเริ่มตนไดจากตัวเรา

ติดตามเร่ืองราวการเดินทางของ “ครูผูนำการเปล่ียนแปลง” ไดท่ี #ครูเดินทาง #TFTdiary
http://www.teachforthailand.org, https://www.facebook.com/TeachForThailand

รวมสนับสนุน ทีช ฟอร ไทยแลนด ผานบัญชีมูลนิธิทีช ฟอร ไทยแลนด 
บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 040-250906-6

ทีช ฟอร ไทยแลนด หน่ึงในสมาชิกเครือขายองคกรไมแสวงหาผลกำไร
ทีช ฟอร ออล ที่มีสมาชิกอยูใน 44 ประเทศท่ัวโลก จึงมุงม่ันสานตอ
ภารกิจการลดความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา
ผานการสรางเครือขายผูนำการเปล่ียนแปลง


