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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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แก่เด็กขาดโอกาส

ร่วมแบ่งปันได้แล้ววันนี้ที่ ร้านปันกัน ทุกสาขา
ช่องทางการแบ่งปันติดตามได้ที่ Line@ร้านปันกัน

แต่เราเปลี่ยน
สิ่งของเหล่านั้น
ให้มีคุณค่าได้
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สวัสดีคะ่ น้องๆ ยุวพัฒน์สารฉบับนีเ้ ป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พีๆ่
ทีมงานท�ายุวพัฒน์สารทุกคนดีใจมากทีม่ นี อ้ งหลายคนเขียนจดหมายมาเล่าว่ายุวพัฒน์สาร
เป็นหนังสือทีใ่ ห้ทงั้ สาระและประโยชน์ ดีใจที่น้องได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ
และขอบคุณทีท่ กุ คนตัง้ ใจเรียนและเป็นเด็กดี เพราะนัน่ เป็นก�าลังใจชัน้ เยีย่ มในการท�างาน
ของพีๆ่ มูลนิธฯิ
ยุวพัฒน์สารฉบับนี้พี่อิ่มใจมากที่ได้รับโอกาสถอดบทสัมภาษณ์นักเขียน
รางวัลซีไรต์ ปี 2558 และ ปี 2561 คุณวีรพร นิตปิ ระภา หรือพีแ่ หม่ม ซึง่ บอกเล่าประสบการณ์
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการด�าเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการอ่านหนังสือ ในการสัมภาษณ์
ตอนหนึ่งพี่แหม่มเล่าว่า พี่แหม่มไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมาย แต่ที่มีวันนี้ได้เพราะการ
อ่านหนังสือและการอ่านหนังสือเยอะๆ ท�าให้ชวี ติ ของเราดีขนึ้ กว่าทีเ่ ป็น...โลกภายนอก
มีอะไรมากมายทีเ่ รายังไม่รแู้ ละเราก็คงไม่สามารถรูท้ กุ ๆ เรือ่ งได้ แต่ถา้ เราอยากท�าความ
รูจ้ กั กับโลกภายนอก หนังสือคือเครือ่ งมือทีจ่ ะพาเราไปรูจ้ กั มุมมองต่างๆ เปิดโลกของเรา
ให้กว้างขึน้ กว่าทีเ่ รารับรูอ้ ยู่
นอกจากพีแ่ หม่มแล้วในยุวพัฒน์สารฉบับนีย้ งั มีพๆี่ อีกหลายคนทีม่ าบอกเล่า
แบ่งปันเรื่องราวความส�าเร็จของตัวเองเพื่อหวังอยากให้น้องๆ มีก�าลังใจ มีเป้าหมาย
และมีความหวังอยู่เสมอว่าเราจะต้องประสบความส�าเร็จอย่างที่เราตั้งใจ พี่อยากให้
สาระดีๆ ที่อยู่ในยุวพัฒน์สารนี้เป็นของขวัญที่จะช่วยให้น้องๆ เติบโตเป็นคนดีที่ประสบ
ความส�าเร็จในวันข้างหน้าค่ะ
พีๆ่ ทีม่ ลู นิธฯิ ทุกคนขออวยพรให้นอ้ งๆ มีความสุข พบเจอแต่สงิ่ ดีๆ มีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ่ การด�าเนินชีวติ และเรียนรูท้ จี่ ะมองโลกในด้านบวก ขอให้นอ้ งๆ ประสบความส�าเร็จ
และขอให้ความดีช่วยปกป้องน้องทุกคน ปีใหม่นี้หวังว่าน้องๆ จะเจอหนังสือเล่มโปรด
ของตัวเองนะคะ...สุขสันต์ปใี หม่คะ่

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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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
แก้วกับต่อจ๊ะ...
ปีใหม่นี้จะไปเที่ยว
ที่ ไหนหรือจ๊ะ

ส่วนเราจะไป
ช่วยคุณอา
ขายของและคง
อ่านหนังสือ
ทบทวนบทเรียน

มะลิเป็นพี่ที่น่ารัก
และใจดีมากเลย
น้องคงมีความสุข
ไม่เหงาแล้วล่ะ

แล้วมะลิล่ะ
ปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหน

เราจะไปช่วยคุณตา
คุณยายดูแลสวนผลไม้
ท่านอายุมากแล้วคงจะเหนือ่ ย

คงไปเลี้ยงน้อง
เราอยากอ่านนิทาน
ให้น้องฟัง

ครูแอบได้ยินที่พวกเราคุยกัน
ครูดีใจที่พวกเรารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และรู้จักที่จะอ่านหนังสือ
รักการอ่านให้มากๆ นะ เธอจะได้ประโยชน์
จากการอ่านเมื่อเธอโตขึ้น

วาดภาพโดย อาสาสร้างสุข (ปลากรอบ)
แต่งเรื่องโดย พี่ลักษมี ค�ามุงคุณ รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน
5

คนคิด...เพื่อสังคม

นักเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนหรือจากในต�ารา
“พี ่ ว ิ น ิ จ จิ ต ตนา หรือ ครูอ ้อ ” ของเด็ก ๆ โรงเรียนประถมศึ ก ษา ซึ ่ ง เฝ้ า เพี ย รพยายามสร้ า ง
ประสบการณ์และการเรียนรูท้ างศิลปะให้เด็กๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่
ด้วยความหวังว่าเด็กๆ จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมาย
6

เพราะความล� า บากในวั ย เด็ ก ท� า ให้ รู ้ ว ่ า
ความรู้เป็นสิ่งส�าคัญ
พีเ่ ติบโตมาในครอบครัวทีค่ อ่ นข้างจะล�าบากมาก
มีพนี่ อ้ ง 5 คน พีเ่ ป็นลูกคนโตจึงมีหน้าทีด่ แู ลน้องๆ
พ่อแม่มอี าชีพท�าไร่เลือ่ นลอย ต้องย้ายทีอ่ ยูแ่ ละย้าย
โรงเรียนบ่อยๆ ชีวติ อยูใ่ นป่าในเขา พ่อกับแม่กม็ ี
ปัญหาหนี้สิน แต่ก็พยายามอยากให้ลูกได้เรียน
จนจบปริญญาตรี แต่จะรอให้พอ่ แม่สง่ เสียอย่างเดียว
คงยาก พีจ่ งึ รับจ้างท�างานทุกอย่างทีเ่ ด็กจะท�าได้
เพือ่ หาเงินไปโรงเรียน หลังจากจบชัน้ ประถมศึกษา
ก็ส่งเสียตัวเองเรียนชั้นมัธยมศึกษา รับจ้างเลี้ยง
หมู เลี้ยงไก่ เพราะความล�าบากจึงท�าให้ตั้งใจ
ว่าจะต้องเรียนให้สงู ๆ ต้องหางานท�าให้ได้เร็วๆ จะได้
ดูแลพ่อแม่ ส่งน้องๆ ให้เรียนจนจบ ชีวติ จะอยูแ่ บบนี้
ไปตลอดไม่ได้ มันจะต้องดีกว่านี้ และความรู้
นีแ่ หละทีจ่ ะช่วยให้เรารอดพ้นจากความล�าบาก
ตอนเด็กๆ ไม่เคยรูว้ า่ ศิลปะเป็นอาชีพได้
ย้อนไป 30 ปีทแี่ ล้ว สมัยทีพ่ ยี่ งั เป็นเด็ก พีต่ อบไม่ได้
เลยว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร รู้แค่ว่าชอบวาดรูป
ชอบขีดๆ เขียนๆ สมัยนัน้ ค�าว่า “ศิลปิน” ห่างไกล
จากการรับรูข้ องพีม่ าก ไม่รวู้ า่ มันคืออะไรและการ
ศึกษาก็แทบไม่มกี ารส่งเสริมให้เรียนศิลปะ ท�าให้
ไม่รวู้ า่ คนทีช่ อบแบบนีเ้ ขาท�าอาชีพอะไรกัน จนได้
ไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเมืองจึงรู้ว่ามีอาชีพที่
เกี่ยวกับศิลปะ เลยสอบเข้าเรียนต่อปริญญาตรี
คณะจิตรกรรมฯ และโชคดีทไี่ ด้ทนุ เรียนจนจบ ใน
ระหว่างที่เรียนก็คิดว่าต้องเรียนให้จบเร็วๆ ต้อง
วาดรูปให้เก่ง จบแล้วต้องเป็นครูสอนในมหาวิทยาลัย
ท�าอย่างไรก็ได้ให้หาเงินได้เร็วทีส่ ดุ เพราะพ่อแม่ น้องๆ
รอเราอยู่ หลังจากเรียนจบก็ไปท�างานด้านศิลปะ
แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ รู้สึกว่าเราต้องท�าได้

มากกว่าทีท่ า� อยู่ จึงลองเขียนรูปและเปิดแกลเลอรี ความสุขทีแ่ ท้จริงคือการได้ให้
เล็กๆ ไว้แสดงผลงานและขาย ซึง่ นัน่ เป็นตัวเราจริงๆ เมือ่ เริม่ มีเงินพอจึงลงทุนไปกับการซือ้ วัสดุอปุ กรณ์
เพือ่ ให้เด็กๆ ได้ลองฝึกศิลปะ พีส่ ร้างบ้านดิน ซือ้
เริม่ เดินทางสอนศิลปะเพราะอยากให้เด็กเติบโต ทีด่ นิ เพือ่ ให้ครอบครัวชาวกะเหรีย่ งกว่า 10 คน ได้
เป็นผูใ้ หญ่ทมี่ ชี วี ติ สมดุล
เข้ามาอยูอ่ าศัยท�ามาหากิน หรือนักเรียน นักศึกษา
มนุษย์เกิดมามีสมอง 2 ซีก ซีกซ้ายท�าหน้าทีใ่ น ได้เข้ามาฝึกงาน มีเวลาก็ไปร้องเพลงเปิดหมวกบ้าง
เรือ่ งการท�างานด้านตรรกะ การคิดค�านวณ ซีกขวา เพื่อเป็นทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์วาดรูป กว่า 50
ท�าหน้าทีใ่ นเรือ่ งจินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนทีพ่ เี่ ดินทางไปสอนศิลปะ นอกจากจะได้
ซึง่ เมือ่ พีม่ คี วามถนัดในเรือ่ งศิลปะก็อยากใช้ความ เดินทางไปในทีใ่ หม่ๆ ได้สมั ผัสประสบการณ์มากมาย
ถนัดและความรักของตัวเองมาช่วยพัฒนาสมอง ได้แบ่งปันเอาสิง่ ทีม่ ไี ปมอบให้คนอืน่ และได้รบั น�า้ ใจ
ซีกขวาของเด็กๆ เพราะเป็นช่วงทีเ่ ขาก�าลังต้องการ ที่คนอื่นมอบให้ พี่มีความสุขที่อธิบายไม่ได้ว่า
การเรียนรู้ เมือ่ เขาได้ลองท�าสิง่ ต่างๆ เขาจะรูว้ า่ เขา มันสุขอย่างไร จะจับใส่ถงุ มาให้ดกู ท็ า� ไม่ได้ เป็น
ชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือถนัดทีจ่ ะท�าสิง่ ไหน พี่ ความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันนี้ แต่ความสุขนี้จะ
หวังว่าวันหนึง่ เมือ่ เขาเป็นผูใ้ หญ่เขาจะเติบโตมีชวี ติ เกิดขึน้ ต่อเนือ่ งไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเมือ่ เด็กๆ
ทีม่ คี วามสมดุล นัน่ หมายถึงรูจ้ กั คิดวิเคราะห์และ เติบโตและยังคงมีช่วงความทรงจ�าดีๆ เป็นแรง
รู้จักใช้จินตนาการสร้างสิ่งดีงาม หลักสูตรของ บันดาลใจให้เขาค้นพบสิ่งที่เขารัก ที่เขาต้องการ
โรงเรียนอาจจะเน้นด้านวิชาการ พี่จึงอยากเพิ่ม เป็นความเบ่งบานทางจิตใจและช่วยให้เราคิดบวก
พืน้ ทีท่ างศิลปะเพือ่ ให้เด็กได้ใช้จนิ ตนาการ ให้เด็ก มากขึน้
ได้ใช้ความเป็นเด็ก ได้เล่น ได้คดิ ได้ลองผิดลองถูก
การแบ่งปันควรเป็นอีกหนึง่ เป้าหมายของชีวติ
พี่ อ ยากให้ ก ารแบ่ ง ปั น เป็ น อี ก หนึ่ ง เป้ า หมาย
ในชีวติ ของเด็กๆ ทุกคน ความสุขของคนเราไม่ได้
จบแค่ความส�าเร็จ แต่พอ่ี ยากให้ขยายไปสูก่ ารให้
เราจะได้ไม่เสียดายว่าเรายังไม่ได้แบ่งปัน ยิ่งให้
เรายิง่ ได้ เมือ่ เราให้ เราจะได้รบั บางอย่างกลับมาโดย
ไม่ตอ้ งรอหรือร้องขอ การแบ่งปันท�าให้เรามีคณ
ุ ค่า
มีกา� ลังใจจากสิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากการแบ่งปันครับ
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บ้านฉันบ้านเธอ

ขนมไทยใน

ฤดูหนาว

เมื่อกล่าวถึงข้าวหลามตามท้องถิ่น
ซึ่งท�ากินแพร่หลายในหน้าหนาว
ถิ่นก�าเนิดแดนล้านนาคือล�าเนา
ถวายสงฆ์องค์เจ้าตามประเพณี

“ข้าวหลาม” เป็นขนมซึง่ นิยมท�ำรับประทำนในฤดูหนำว หรือเมือ่ ได้ขำ้ วใหม่
ใช้ไผ่ข้ำวหลำมหรือไม้ป้ำงท�ำเป็นกระบอก ข้ำวหลำมแบบชำวบ้ำนใช้ข้ำวสำรเหนียว
กับน�้ำเปล่ำและเกลือเท่ำนั้น ส�ำหรับข้ำวหลำมที่ท�ำขำยกันโดยทั่วไปจะใส่น�้ำกะทิและ
เติมถัว่ ด�ำหรืองำขีม้ อ้ น กำรท�ำข้ำวหลำมตำมประเพณีนยิ มของชำวล้ำนนำจะท�ำเพือ่ ถวำย
พระในวันเพ็ญเดือนสี่ หรือประมำณเดือนมกรำคม ซึง่ เป็นกำรทำนร่วมกับกำรทำนข้ำวจี่
และข้ำวล้นบำตร

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

ข้ำวเกรียบว่ำว หรือภำคเหนือเรียกว่ำ “ข้ำวควบ” “ข้ำวตวบ” หรือ “ข้ำวพอง”
ภำคอีสำนเรียกว่ำ “ข้ำวโป่งหรือข้ำวเขียบ” ส่วนภำคใต้รจู้ กั กันในชือ่ “ข้ำวเกรียบเหนียว”
เป็นขนมทำนเล่นโบรำณของไทยที่ท�ำจำกข้ำวเหนียว สืบเนื่องจำกกำรด�ำรงชีวิตของ
ชำวเหนือ ซึง่ อพยพเข้ำมำตัง้ ถิน่ ฐำนประกอบอำชีพท�ำมำหำกิน ส่วนใหญ่จะรับประทำน
ข้ำวเหนียวเมือ่ ถึงครำวงำนบุญ งำนตำมประเพณี จะน�ำอำหำรซึง่ ท�ำมำจำกข้ำวเหนียว
ไปถวำยพระ เช่น ข้ำวจี่ บำงบ้ำนน�ำข้ำวเหนียวมำป่นละเอียดแล้วผ่ำนกระบวนกำร
ทำงภูมปิ ญ
ั ญำกลำยเป็นข้ำวเกรียบแผ่นบำงๆ น�ำไปย่ำงไฟเพือ่ ถวำยพระภิกษุสำมเณร
จำกนั้นก็แจกจ่ำยรับประทำนในครัวเรือนญำติพี่น้อง
ผู้แต่งบทร้อยกรอง : พี่กันต์กนิษฐ์ ศรีลำ อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
ที่มำภำพและข้อมูล :
https://pantip.com/topic/30769425
https://www.posttoday.com/travel/358391
https://th.wikipedia.org/wiki/ข้ำวหลำม
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จดหมายจากเพื่อน
สวัสดีคะ่ น้องๆ ปีใหม่นวี้ ำงแผนท�ำอะไรกันบ้ำงคะ...
ส่วนพี่ตั้งใจว่ำจะรออ่ำนและตอบจดหมำยที่น้องๆ เขียน
มำเล่ำเรื่องกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ดีกว่ำ ช่วง
ปีใหม่ของทุกปีจะมีนอ้ งๆ นักเรียนทุนเขียนกำร์ดปีใหม่สง่ มำ
ให้มูลนิธิฯ พี่ๆ เปิดอ่ำนแล้วยิ้มตำมด้วยควำมชื่นใจ พี่ว่ำ
กำรเขียนจดหมำยหรือกำร์ดส่งให้กันนอกจำกจะได้สื่อสำร
ข้อควำมให้อกี ฝ่ำยทรำบแล้ว ยังเป็นควำมทรงจ�ำทีด่ ดี ว้ ยนะคะ
เพรำะไม่วำ่ จะอีกนำนแค่ไหน ถ้ำเรำหยิบจดหมำยหรือกำร์ด
ออกมำอ่ำนเรำจะมีควำมสุขเสมอ...น้องๆคิดเหมือนพีไ่ หมคะ
ถ้ ำ เรำคิ ด เหมื อ นกั น ก็ อ ย่ ำ ลื ม เขี ย นจดหมำยส่ ง มำให้ พี่ ๆ
ที่มูลนิธิฯ อ่ำนอีกนะ ไม่แน่ว่ำเรำอำจจะได้คุยกันผ่ำน
ยุวพัฒน์สำรในคอลัมน์นี้ก็ได้ :D

จดหมายจากน้องสุนารี ณ ซอ จ.แม่ฮ่องสอน

อยำกทำนขนมทีน่ อ้ งท�ำจังเลยค่ะ...ต้องอร่อยแน่ๆ เพรำะขำย
จนหมดเลย จดหมำยฉบับหน้ำเขียนสูตรขนมมำให้พี่ลองท�ำดู
บ้ำงนะ...พีด่ ใี จทีน่ อ้ งสุนำรีมคี วำมตัง้ ใจในกำรหำรำยได้เสริม เพือ่
แบ่งเบำภำระของครอบครัว กำรขำยของไม่เพียงแต่สร้ำงรำยได้
เสริมเท่ำนัน้ แต่สำมำรถช่วยให้นอ้ งเรียนรูเ้ รือ่ งกำรวำงแผนกำร
ลงทุน รูจ้ กั ค�ำนวณต้นทุน ก�ำไร และรูจ้ กั คุณค่ำของเงิน รูว้ ำ่ ควร
ใช้จ่ำยอย่ำงไรจึงจะเกิดประโยชน์ พี่อวยพรให้ขนมของน้อง
มียอดขำยเพิ่มขึ้นนะคะ...อย่ำลืมถำมลูกค้ำด้วยนะ ว่ำขนม
รสชำติเป็นอย่ำงไร อยำกให้ปรับปรุงตรงไหนบ้ำง จะได้พฒ
ั นำ
ให้อร่อยขึน้ หรือว่ำลูกค้ำอยำกทำนอะไรอีกไหม จะได้เพิม่ เมนู
บ้ำงไงคะ :D
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จดหมายจากน้องปาริชาติ สุวรรณวงศ์มาลี จ.สงขลา

น้องปำริชำติ เด็กดีอกี หนึง่ คนของครอบครัวยุวพัฒน์ เพรำะนอกจำกจะตัง้ ใจเรียนแล้ว
ยังรูจ้ กั แบ่งเวลำมำหำรำยได้เสริมช่วยครอบครัวอีกทำง ถึงแม้จะเป็นงำนเล็กๆ รำยได้
ไม่มำก แต่ถำ้ รูจ้ กั อดออมเงินเล็กน้อยจะกลำยเป็นจ�ำนวนมำกในอนำคตค่ะ และเงินออม
นีเ่ องทีจ่ ะช่วยเรำได้ในยำมจ�ำเป็น น่ำรักแบบนีพ้ ตี่ อ้ งอวยพรให้สกั หน่อย...ขอให้นอ้ ง
ปำริชำติประสบควำมส�ำเร็จในทุกด้ำนอย่ำงที่ตั้งใจไว้และขอให้ควำมกตัญญูน�ำพำ
ให้นอ้ งพบเจอแต่สงิ่ ทีด่ ี ไม่มอี ะไรจะดีไปกว่ำกำรคิดดี พูดดี และท�ำดีคะ่ พีๆ่ ทุกคน
เป็นก�ำลังใจให้นะคะ :D

จดหมายจากน้องบัวชมพู พวงสิน จ.ชลบุรี

น้องบัวชมพูเป็นตัวอย่ำงทีด่ ขี องนักเรียนทีร่ จู้ กั วำงแผนอนำคตของ
ตัวเองนะคะ ไม่วำ่ เรำจะเจอกับปัญหำมำกแค่ไหน เหนือ่ ย ท้อ หรือ
ต้องล�ำบำกเพียงใด ก�ำลังใจทีเ่ รำเติมให้กบั ตัวเองคือสิง่ ส�ำคัญค่ะ และ
อนำคตทีด่ นี นั่ คือก�ำลังใจทีน่ อ้ งสำมำรถเติมให้ตวั เองได้ วิชำควำมรู้
จะช่วยให้น้องมีอำชีพสำมำรถเลี้ยงดูตัวเองและสมำชิกทุกคนใน
ครอบครัว เพรำะฉะนั้นพี่ขอให้น้องยึดเหนี่ยวสิ่งที่น้องตั้งใจไว้ว่ำ
จะไม่ทงิ้ กำรเรียนนะคะ ควำมอดทนและควำมเพียรจะพำให้ทกุ คน
ผ่ำนช่วงเวลำที่แย่ๆ ขอให้คิดไว้เสมอ ว่ำยังมีพี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์
ที่คอยเป็นก�ำลังใจให้และยังรอที่จะแสดงควำมยินดีในวันที่น้อง
บัวชมพูประสบควำมส�ำเร็จ หมั่นเติมก�ำลังใจให้ตัวเองนะคะ :D

จดหมายจากน้องอัศมา มาดี จ.เพชรบูรณ์

ว้ำวๆๆๆ...จะเก่งอะไรเบอร์นนั้ คะนักมวยหญิงอัศมำของพี่ เพือ่ นๆ ทีโ่ รงเรียน
ต้องไม่กล้ำแกล้งน้องแน่ๆ เลย เพรำะกลัวจะเจอจระเข้ฟำดหำง...อิอิ มีควำมรู้
เรือ่ งมวยไทยก็ดเี หมือนกันนะคะ จะได้เอำไว้ปอ้ งกันตัวและอำจจะได้ชว่ ยเหลือ
คนที่ก�ำลังตกอยู่ในอันตรำยได้ กำรต่อสู้ควรน�ำไปใช้ในทำงที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์มำกกว่ำกำรข่มเหงรังแกคนอื่น แต่ไม่ว่ำจะเก่งแม่ไม้มวยไทย
ขนำดไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะ อย่ำให้ร่ำงกำยบำดเจ็บมำกนัก
พี่ๆ เป็นห่วงค่ะ... ส่งรูปในชุดนักมวยมำให้พี่ๆ ดูบ้ำงนะ อยำกรู้ว่ำจะจี๊ดจ๊ำด
ขนำดไหน :D

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์
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ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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หมี่กรอบแห่งอัมพวา...
จากฝีมือพ่อค้า
ที่ไม่ธรรมดา

“หมี่กรอบ” อำหำรว่ำงทำนเล่นที่คนส่วนใหญ่มักคุ้นตำในรูปลักษณ์
หมี่กรอบๆ สีส้ม รสชำติเปรี้ยวอมหวำน แต่วันนี้ “พี่บวร เหลือบรัศมี” เจ้ำของ
หมี่กรอบสวนทรำยทอง แห่งอ�ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ได้พลิกฟื้น
อำหำรธรรมดำนี้ให้มีควำมแตกต่ำงซึ่งมำจำกควำมตั้งใจและกำรน�ำเอำวิชำควำมรู้
ที่เรียนมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำให้มีมูลค่ำมำกยิ่งขึ้น
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พี่เกิดมาเป็นวิศวกร
พี่เรียนจบคณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำเครื่องกล จำกมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี หลังจำกเรียนจบพี่เข้ำท�ำงำนในบริษัท
ผลิตกล้องถ่ำยรูปชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นบริษัท
ที่มีพนักงำนมำกกว่ำหมื่นคน มีวิศวกรหลำยร้อยคน พี่ท�ำหน้ำที่เป็น
วิศวกรดูแลควบคุมทุกอย่ำงในระหว่ำงกำรผลิตอะไหล่กล้องถ่ำยรูป รวมทัง้
กำรแก้ ไขปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ำงกำรผลิต และวำงแผนกำรผลิ ต
ให้ได้ปริมำณเพิ่มขึ้น พี่ท�ำงำนอยู่ที่บริษัท 7 ปี เริ่มต้นจำกกำรเป็นลูกน้อง
เรี ย นรู ้ งำนและพั ฒ นำตั ว เองจนได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ ำ และ
มีโอกำสที่จะก้ำวหน้ำในงำน เพรำะพี่ได้รับทุนให้ไปเรียนและท�ำงำนที่
ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลำร่วมปี ชีวิตกำรเป็นพนักงำนบริษัทมีทั้งควำม
ท้ำทำย ควำมสุข ควำมสนุก กำรท�ำงำนเป็นช่วงเวลำที่พี่ได้ต่อยอดสิ่งที่
เรี ย นมำ ได้ควำมรู ้ ใ หม่ ๆ จำกกำรลงมือปฏิบัติง ำน ซึ่งแตกต่ ำ งจำก
กำรเรียนในห้องเรียนอย่ำงสิ้นเชิง
แม้งานประจ�าจะดีแค่ไหน แต่หัวใจอยากกลับมาอยู่ที่บ้าน
หำกดูจำกงำนวิศกรที่พี่ท�ำ พี่เชื่อว่ำคนส่วนใหญ่ต้องคิดว่ำในเมื่องำนดี
ขนำดนั้น เพรำะอะไรจึงลำออกมำเป็นพ่อค้ำขำยหมี่กรอบ ทิ้งโอกำส
ควำมก้ำวหน้ำ ทิ้งเงินเดือน ทิ้งโบนัส ค�ำตอบง่ำยๆ คือ กำรท�ำหมี่กรอบ
คือสิ่งที่ท�ำให้พี่รู้สึกถึงกำรเป็น “ครอบครัว” พี่ได้ดูแลคุณแม่ ได้เป็น
อีกหนึ่งก�ำลังในกำรพัฒนำสินค้ำของครอบครัวให้ดีขึ้น พี่วำงแผนก่อนจะ
ลำออก โดยดูควำมเป็นไปได้ของธุรกิจหมี่กรอบ ค�ำนวณเงินเก็บที่มี
ว่ำ จะสำมำรถน� ำ มำเลี้ ย งดูตัวเองได้น ำนเท่ำ ไหร่ เมื่อทบทวนและ
วำงแผนทุกอย่ำงแล้ว พี่จึงตัดสินใจลำออกและทุ่มเททั้งหมดเพื่อให้เรำ
ได้ท�ำในสิ่งที่เรำตั้งใจ
ความเชื่อมั่นของแม่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่
ควำมจริงแล้วกำรขำยหมี่กรอบมีจุดเริ่มต้นจำกคุณแม่ ช่วงที่พี่ท�ำงำน
บริษัท คุณแม่พี่อยู่บ้ำนคนเดียว ท่ำนขำยผักที่ตลำดนัด จำกนั้นในชุมชน
ก็เกิดตลำดน�้ำอัมพวำ และมีโครงกำรอัมพวำ ชัยพัฒนำนุรักษ์ มูลนิธิ
ชัยพัฒนำ โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำสังคม คน และสิ่งแวดล้อม
ให้ ส ำมำรถอยู ่ ร ่ ว มกั น ได้ อยำกให้ ค นในชุ ม ชนได้ มี โ อกำสน� ำ สิ น ค้ ำ
ของตัวเองออกมำจ�ำหน่ำย และหมี่กรอบของคุณแม่ก็ผ่ำนกำรคัดเลือก
ให้ได้วำงขำยในพื้นที่ของโครงกำรฯ ช่วงแรกๆ ขำยไม่ดีเลย เพรำะคน
ที่มำเที่ยวยังเดินไปไม่ถึงจุดที่ตั้งของโครงกำร มีสินค้ำหลำยอย่ำงที่ขอ
ยกเลิกกำรขำยเพรำะไม่มีลูกค้ำ แต่คุณแม่ของพี่เชื่อว่ำหำกเป็นโครงกำร
ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุด ำฯ อย่ำงไรก็ต้องดี คุณแม่จึงอดทน
เพรำะเชื่ อ ว่ ำ วั น หนึ่ ง ลู ก ค้ ำ ต้ อ งมำเดิ น ซื้ อ ของที่ น่ี . ..แล้ ว ก็ จ ริ ง
อย่ำงที่คุณแม่คิดไว้
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ท�าแบบพ่อค้า...คิดแบบวิศวกร
กำรเป็นพ่อค้ำไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะทิ้งวิชำควำมรู้ที่ร�่ำเรียนมำ ถ้ำวิศวกรต้องมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ พ่อค้ำหมีก่ รอบก็ตอ้ งมีเช่นกัน พีเ่ ริม่ พัฒนำให้หมีก่ รอบมีหน้ำตำ
และรสชำติ ที่แ ปลกไปจำกเดิ ม ใช้ สี ธ รรมชำติ เข้ ำ มำเพิ่ ม ควำมน่ ำ รับประทำน
เพิ่มรสชำติให้เป็นรสกล้วย มะเฟือง และชมพู่มะเหมี่ยว สังเกตลูกค้ำว่ำรสชำติใด
ที่ลูกค้ำนิยมหรือไม่นิยม ลูกค้ำแต่ละกลุ่ม เช่น วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชำวต่ำงชำติ ชอบ
รสชำติไหน มันเป็นควำมท้ำทำย ควำมสนุก ซึ่งเมื่อเรำท�ำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ คนที่จะ
ได้คือลูกค้ำ ลูกค้ำจะได้รับสินค้ำที่เรำตั้งใจท�ำ เรำใส่ควำมเป็นตัวตนของเรำลงไป
เรำกล้ำที่จะเปลี่ยนของธรรมดำให้ดีขึ้น
วิธีกำรง่ำยๆ ที่พี่ใช้พัฒนำสินค้ำให้ดี คือกำรตั้งค�ำถำมง่ำยๆ เช่น คนที่มำซื้อเขำ
ซื้อหมี่กรอบไปท�ำไม ถ้ำซื้อไปกิน ท�ำไมไม่แกะกิน หรือเขำซื้อกลับไปกินที่บ้ำน
หรือซื้อเป็นของฝำก จนพบค�ำตอบว่ำสำเหตุที่สินค้ำขำยง่ำยน่ำจะเป็นเพรำะ
ลูกค้ำซื้อแล้วสำมำรถเอำกลับบ้ำนได้ เพรำะฉะนั้นสิ่งที่เรำควรจะท�ำคือ ท�ำให้
หมี่กรอบกลำยเป็นของฝำก และถ้ำเป็นของฝำก หน้ำตำก็ต้องสวยงำม พี่ก็เริ่มท�ำ
บรรจุภัณฑ์สวยๆ ทันทีที่วำงขำย ยอดขำยเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดและมีกำรท�ำ
โปรโมชั่นพัฒนำเป็นชุดของฝำกในรำคำ 6 กล่อง 100 บำท ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธี
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 ก็ลองมองดูว่ำสิ่งที่บ้ำนเรำมี แต่ที่ท่ีเรำท�ำงำนไม่มี
คืออะไร แล้วเรำจะท�ำอะไรกับมันได้บ้ำง
พัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
พี่อยำกให้น้องๆ ตั้งเป้ำหมำยในชีวิต มองไปในอนำคตข้ำงหน้ำว่ำชีวิตแบบไหน
ที่ เรำฝั น อยำกจะเป็ น อ่ ำนหนั ง สื อ ให้ เ ยอะๆ อยำกท� ำ อะไรก็ศึกษำเรื่องนั้น
ให้แตกฉำน ปรับทัศนคติตัวเองให้คิดบวก วำงแผนอนำคตทั้งเรื่องควำมรู้และเงิน
ทุน หำกต้องเป็นลูกจ้ำง พี่อยำกให้น้องๆ เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน
ให้ได้มำกทีส่ ดุ เพรำะสิง่ นีใ้ ห้ควำมรูก้ บั เรำได้มำกกว่ำกำรเรียนในห้องเรียน...หำกเรำ
พัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง เรำก็สำมำรถกลับไปพัฒนำบ้ำนเกิดของเรำได้ และ
อย่ำลืมว่ำเมื่อคิดก็ต้องวำงแผนและต้องลงมือท�ำนะครับ...
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum:

หนังสือหนึ่งเล่ม
เปิดโลกใบใหม่ให้เราได้เสมอ
ลองเปิดใจอ่าน
ลองเปิดดู
แล้วจะรู้ว่าจริงๆ แล้ว
แรงบันดาลใจใหม่ๆ
เกิดขึ้นได้ง่ายๆ
“แค่พลิกกระดาษอ่าน”
เท่านั้นเอง
มาอ่านกัน
:)
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ยุวพัฒน์สำรฉบับนีเ้ ป็นฉบับสุดท้ำยของปี 2561 และเป็นฉบับทีพ่ ๆี่
ทีมท�ำงำนปลืม้ ใจเป็นทีส่ ดุ ค่ะ เพรำะได้รบั โอกำสพูดคุยกับ “พีแ่ หม่ม วีรพร
นิตปิ ระภา” นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจ�ำปี 2558 จำกนวนิยำยเรือ่ ง
“ไส้เดือนตำบอดในเขำวงกต” และในปี 2561 จำกนวนิยำย เรือ่ ง “พุทธศักรำช
อัสดงกับทรงจ�ำของทรงจ�ำของแมวกุหลำบด�ำ” ระหว่ำงกำรพูดคุย พีแ่ หม่ม
บอกเล่ ำ เรื่ อ งรำวชี วิ ต กำรเลี้ ย งลู ก และทัศนคติที่ดีในเรื่ องกำรอ่ำ น
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ด้ ว ยน�้ ำ เสี ย งและท่ำ ที เ ป็ น กั น เอง...อยำกให้ น ้ อ งๆ อ่ำ นบทสัมภำษณ์
ของพีแ่ หม่มให้จบนะคะ และลองน�าสิง่ ทีพ่ แี่ หม่มแนะน�าไปใช้ในชีวติ ประจ�าวัน
พี่เชื่อว่าสิ่งที่พี่แหม่มแนะน�าจะช่วยให้น้องๆ เติบโตอย่างมีศักยภาพ
และเข้าใจความต้องการของตัวเองผ่านการอ่านหนังสือ (เยอะๆ) ค่ะ

พี่แหม่มเลี้ยงลูกอย่างไรคะ
พี่ แ หม่ ม : วิ ธี คิ ด ของพี่ คื อ พี่ ไ ม่ เชื่ อ ว่ ำ ชี วิ ต คนมี อ ะไรที่
เรียกว่ำ “พลำด” พอเริ่มจำกจุดนี้พี่ก็ผ่อนคลำยมำกขึ้น
ในกำรดูแลลูก ควำมภูมิใจของพี่ไม่ใช่นิยำย ควำมภูมิใจ
ของพี่ คื อ ลู ก เผอิ ญ พี่ สั ง เกตเห็ น ลู ก พี่ ว ่ำ เขำช่ ำ งอยำกรู ้
อยำกเห็ น เสี ย นี่ ก ระไร แล้ ว ลู ก ก็ เ ป็ น เด็ ก ดื้ อ ดื้ อ แบบ
บอกซ้ำยไปขวำ บอกขวำไปซ้ ำ ย เพรำะฉะนั้ น สิ่งแรกๆ
ที่ พี่ นึ กได้ ก็ คือ “เอำไงดี จะตีก็ใช่ที่” ซึ่งพี่เองก็ไม่ชอบ
เป็นแม่แบบนั้น พี่ไม่ชอบกำรเข้มงวด คุณแม่ของพี่ (คุณยำย)
ก็จะบอกว่ำ เธอต้องเอำลูกให้อยู่นะ นี่ตัวเล็กๆ ยังดื้อ
ขนำดนี้แล้ว พี่ก็งงว่ำ “เอำให้อยู่” คืออะไร ถ้ำเขำเชื่อตัวเอง
ดังนั้นเขำต้องฉลำดด้วยตัวเขำเอง เขำต้องเรียนรู้ เพรำะเขำ
ไม่เชือ่ ใคร เขำเชือ่ ตัวเอง ดังนัน้ เขำต้องมีอะไรในตัวเองมำกพอ
ที่ เขำจะเชื่อได้ วัยเด็ก ลูกพี่ก็เริ่มอ่ำนหนังสือได้แล้ว พี่ฝึก
เขำให้อ่ำนหนังสือ ซึ่งก็ไม่ได้ยำกอะไรนะคะ เช่นว่ำอ่ำน
โรอัลด์ ดำห์ล (นักเขียนชาวเวลส์ผู้มีชื่อเสียงจากการ
เขียนเรื่องสั้น) ไปจนถึง แม่มดจมูกหลุด อ่ำนก�ำลังมัน
ทีเดียว โอ๊ย!! แม่ปวดหลัง นอนหลับ (หลับคร่อก) วันรุ่งขึ้น
ลู ก ก็ บ อก “แม่ อ ่ ำ นให้ ฟ ั ง หน่ อ ย” นั่ น แสดงว่ ำ สิ่งที่อ่ ำน
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
ก่ อ น เผอิ ญ พี่ เ ป็ น คนไม่ ค ่ อ ยได้ เรื่ อ งได้ รำวในชี วิต แต่พี่
ชอบอ่ ำ นหนั ง สื อ แล้ ว พี่ ก็ พ บว่ ำ ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ แ ย่ กั บ การ
อ่านนู่น อ่านนี่ ควำมรู้ของพี่คือเลขำนุกำรเทียบเท่ำ มศ.5
พี่ ไ ม่ มี ค วำมรู ้ ม ำกไปกว่ ำ นี้ เ ลย ทั้ ง หมดที่ พี่ มี ม ำจำกกำร
อ่ำนหนังสือ ท�ำงำนเยอะ รู้จักคิดเอง หำหนทำงไปเอง
ฟังดูแล้วเหมือนต้องใส่บางอย่างลงไปในตัวของเด็ก แต่
ไม่ใช่การบังคับ ทีนถี้ า้ เรามาจากครอบครัวทีค่ นในบ้านไม่ได้
ปลูกฝังเรือ่ งนี้ พี่คิดว่าเด็กควรจะท�าอย่างไรเขาจึงจะเกิด
ความรู้สึกสนใจหาข้อมูลด้วยตัวเอง
พี่แหม่ม : หนังสือเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ช่วยได้ จริงๆ พี่พบว่ ำ
ลู ก พี่ อ ่ ำ นทุ ก อย่ ำ งเลยค่ ะ แล้ ว พี่ ก็ ใ ห้ เขำอ่ ำ นทุ ก อย่ ำ ง
พี่ ไ ม่ ไ ด้ คิด ว่ ำนี่ คื อ ควำมรู ้ น ะ นี่ ห นั ง สื อ อ่ำ นเล่ น นะ อ่ ำ น
หนังสืออะไรก็ได้ อ่ำนไปเถอะ กำร์ตูนก็อ่ำน
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มีหลายคนบอกว่าเด็กยุคนีไ้ ม่ชอบอ่านหนังสือ
พีแ่ หม่ม : พ่อแม่ ผูป้ กครองต้องให้เขำอ่ำนตัง้ แต่เด็กๆ แล้วก็
ต้องให้ในอัตรำที่เยอะพอสมควร คือลูกพี่ตอนที่เขำเด็กๆ
เขำฉีกหนังสือทิ้งค่ะ เรำก็แบบว่ำเสียดำย...เล่มหนึ่งเกือบ
100 บำท แต่เพือ่ ให้เขำได้เล่นกับมัน เขำจะรูส้ กึ ว่ำหนังสือ
เหมือนของเล่นอืน่ ๆ แล้วพอโตขึน้ เขำถนอมหนังสือมำกกว่ำ
พีเ่ สียอีก
หนึง่ ในของเล่นของลูกพีค่ อื “หนังสือ”
พีแ่ หม่ม : ใช่คะ่ ...แต่เห็นไหมว่ำปัญหำคือเด็กต้องโตในสภำพ
แวดล้อมที่มีหนังสือ อย่ำงบ้ำนพี่ สำมีพี่ไม่อ่ำนอะไรเลย
อ่ำนแล้วหลับด้วย แต่พอี่ ำ่ นทุกอย่ำงเลยนะ ถึงตอนนีล้ กู
อยำกอ่ำนอะไรก็อำ่ น บำงทีกจ็ ะเจอเรือ่ งเพศ เขำก็จะมำ
ถำม พีก่ บ็ อกเขำว่ำ “เดีย๋ วโตขึน้ ก็รเู้ องแหละ รูแ้ ล้วบอก
แม่ดว้ ยแล้วกัน แม่ไม่ร”ู้ ในหลำยๆ ครัง้ ทีพ่ คี่ ดิ ว่ำลูกควร
อ่ำนเยอะๆ ก็เพรำะว่ำเรำก็เหมือนเด็กคนอืน่ ๆ บำงทีเรำ
ก็มปี ญ
ั หำชีวติ เรำอกหัก เรำก็นนู่ เรำก็นี่ เสียใจ ชอกช�ำ้ ใจ
เหมือนคนอืน่ ๆ เรำก็พบว่ำในยุคของพีค่ วำมคิดเกีย่ วกับกำร
ฆ่ำตัวตำยในหนังสือญี่ปุ่นที่มีเนื้อหำควำมไม่สมหวังใน
ควำมรักก็จะกระโดดตึกเพือ่ พิสจู น์รกั (พิสจู น์ยงั ไงในเมือ่
ตำยไปแล้ว) พีก่ เ็ คยมีควำมคิดแบบนัน้ เหมือนกัน “เฮ้ย!!
ตำยเสียเถอะเรำ” แล้วพี่ก็ไม่ท�ำ เพรำะยังอ่ำนหนังสือ
เล่มนี้ เล่มนัน้ ไม่จบ แล้วเมือ่ เรำอ่ำนเล่มนีจ้ บ พีก่ ม็ เี ล่มใหม่ให้
อ่ำนต่อ คือจริงๆ หนังสือไม่ได้เป็นแค่ความรู้ ความคิด แต่
มันเป็นสิง่ ยึดเหนีย่ ว เป็นหลุมหลบภัย ทีแ่ น่ๆ คือ หนังสือ
เปิดประตูให้เราไปสูด่ า้ นต่างๆ ของชีวติ
มีชว่ งระยะเวลา 3 ปีทลี่ กู พีไ่ ม่ได้เรียนในระบบแล้วเขาท�า
อะไรบ้างคะ
พีแ่ หม่ม : อ่ำนหนังสือ...พีจ่ ะบอกเขำว่ำถ้ำสอบเข้ำมหำวิทยำลัย
ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ลูกก็สอบใหม่ปีหน้ำ แต่พอสอบเข้ำจริงๆ
เขำติดล�ำดับต้นๆ ค่ะ ตอนทีเ่ ขำไปเมืองนอกครัง้ แรก สิง่ ที่
ท�ำให้เขำทุกข์ทรมำนพอสมควรคือ เด็กที่โน่นอ่ำนหนังสือ
ทุกเล่มแล้ว เขำอ่ำน Homer (โฮเมอร์ เป็นนักแต่งกลอนใน
ต�านานชาวกรีก ซึง่ เชือ่ กันว่าเป็นผูแ้ ต่งมหากาพย์เรือ่ งอีเลียด
และโอดิสซีย)์ เด็กทีเ่ พิง่ เข้ำปี 1 อ่ำน Homer แล้ว อ่ำน
อะไรยำกๆ แล้ว
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พีแ่ หม่ม : ชีวติ มันไม่มอี ะไรพลำด มันไม่มอี ะไรเลยตำมเลย ตัง้ ตัว
ให้ได้แล้วกลับมำใหม่ ถ้ำสอบเข้ำมหำวิทยำลัยไม่ ไ ด้ ก็ ส อบใหม่
หรือไม่ก็ออกเดินทำงแล้วค่อยคิดว่ำจะเอำอย่ำงไรต่อ พี่เรียน
เลขำนุกำรที่ ป ระเทศออสเตรเลี ย ก็ ไ ปเช่ำบ้ำนอยู่แล้วก็มีผู้ชำย
คนหนึง่ ชือ่ ไมเคิลอยูใ่ นบ้ำนด้วย (เป็นเพือ่ นร่วมบ้ำน) อำยุ 30 ปี
ส่ ว นพี่ อ ำยุ 18 ปี คื น วั น หนึ่ ง ก็ เ ห็ น ไมเคิ ล เลื อ ดโชกเลย
เขำท� ำ งำนโรงพยำบำลจิ ต เวช กลำงวั น ก็ เรี ย นหมอ พี่ก็ถ ำม
ไมเคิลว่ำ “คุณอำยุ 30 แล้ว คุณเพิง่ จะมำเรียนหมอปี 1 เหรอ
นัน่ หมำยถึงคุณจะเรียนจบตอนอำยุ 40 ปีเลยนะ” ไมเคิล
ก็มองหน้ำพี่ แล้วเขำก็ตอบว่ำ “แล้วไง...ผมออกจากบ้านตอน
อายุ 16 ปี ท�างานหาเงินจนมีเงินเก็บ ผมก็ใช้เดินทางไปทัว่ เอเชีย
ไปประเทศไทยด้วย ไปอินเดีย ไปบาหลี ผมเห็นโลกนีม้ าจนผม
รูว้ า่ ผมอยากเป็นอะไร ผมจึงมาเริม่ เรียนหมอไง แล้วถ้าผมเรียนจบ
ตอนอายุ 40 ปี ถ้าโชคดีผมตายตอนอายุ 60 ปี นัน่ หมายถึงผมมี
20 ปีในการเป็นมนุษย์อย่างทีผ่ มอยากเป็น...ยังไม่พอเหรอ” พีก่ .็ ..
เออจริง เรำไม่เคยรูเ้ ลยว่ำเรำอยำกเป็นอะไร ข่ำวล่ำสุดทีพ่ ที่ รำบ
คือไมเคิลกลับไปเป็นหมอในหมู่บ้ำนเล็กๆ ของประเทศอินเดีย
เขำเป็นหมอรักษำคนไข้ ถ้ำสมมติวำ่ ไมเคิลตำยตอนอำยุ 60 ปี
เขำก็ยังมี 20 ปีที่งดงำม เพรำะเขำรู้ว่ำเขำอยำกอยู่ที่ไหน
อยำกเป็นอะไร
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แล้ ว คุ ณ แม่ พี่ ล ะคะ เลี้ยงพี่มาแบบไหน
พีแ่ หม่ม : แม่ เ ลี้ ย งพี่ เ หมือนคนเกิดหลังพุทธกำลทั่วๆ ไป แม่
ค่อนข้ำงจะเข้มงวด แต่แม่เป็นคนทันสมัย ชอบแต่งตัว แม่เป็น
ครูสอนเปียโน เพรำะฉะนั้นเวลำที่พี่อยู่บ้ำน แม่จะไม่อยู่ แม่จะ
ออกไปสอนเปียโนตำมบ้ำน สอนเด็กหลังจำกที่โรงเรียนเลิกแล้ว
กั บ วั น เสำร์ อ ำทิ ต ย์ แม่รู้ว่ ำพี่อยู่บ้ ำ น ก็กลัวว่ำ จะเหงำ ไม่ มี
อะไรท� ำ เขำก็ ซื้ อ หนั ง สือให้
แสดงว่ า เป็ น ครอบครั วที่เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ
พีแ่ หม่ม : แม่พี่ไม่อ่ำนหนังสือ เผอิญช่วงนั้นเริ่มมีอุตสำหกรรม
หนั ง สื อ แม่ ก็ จ ะไปสมั ครสมำชิกนิตยสำรให้ เช่น ชัยพฤกษ์ กำร์ ตู น แล้ ว ก็ แ ถวๆ บ้ ำ นจะมี ร ้ ำ นหนั ง สื อ ให้ เช่ ำ พวก
หนั ง สื อ นิ ยำย เรำก็ ไ ปเช่ ำมำอ่ ำน ช่วงนั้นมันมีแต่หนัง สื อ
คลำสสิ ก มี ห นั ง สื อ ดี ๆ เยอะ อำยุ 14 ปีก็อ่ำ น “เบ้ ำหลอม
นักปฏิวัติ” (หนังสือวรรณกรรมที่พูดถึงช่วงสงครามกลางเมือง
รัสเซียหลังการปฏิวัติ เป็นหนังสือส�าหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว
ในสมัยนัน้ ) “สรรนิพนธ์เหมำเจ๋อตุง” (เป็นหนังสือทีร่ วมบทนิพนธ์
ส� า คั ญ ๆ ของสหายเหมาเจ๋ อ ตุ ง ในสมั ย การปฏิ วั ติ ข องจี น
สมั ย ต่ า งๆ) พี่ อ ่ ำนไม่ รู้เรื่องหรอกแต่ก็พออ่ำนได้ เพรำะมั น
ไม่ มี ห นั ง สื อ ให้ อ ่ ำนมำกนัก พี่ก็ต้องอ่ำนอะไรที่ต้องท�ำควำม
เข้ ำใจกั บ มั น ที่ มั น ยำกๆ อยู่ตลอดเวลำ เช่น ลัทธิม ำร์กซิ ส ต์
ของมั ก ซิ ม กอร์ กี (นั ก ประพันธ์ชาวรัสเซีย)
เท่าที่ฟังพี่เล่าว่าพี่กับลูกเป็นอย่างไร รู้สึกว่าลูกพี่โตมาใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่กดดันมาก มีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆ แต่ประเด็น
คือตอนนี้ผู้ใหญ่บางคนอาจจะอยากให้เด็กต้องอย่างนั้น ต้อง
อย่างนี้ เด็กๆ อาจจะเจอแบบนัน้ อาจจะเป็นจากปู่ ย่า ตา ยาย
พี่ จ ะแนะน� าเด็ ก ๆ อย่ างไรดีคะ
พีแ่ หม่ม : หนี อ อกมาอยู่ในโลกของหนังสือค่ะ คือแม่ของพี่
ขี้ บ ่ น ช่ ว งที่ เขำมี ป ั ญ หำชีวิต แม่จะบ่นเป็นชั่วโมงๆ เลย
เพรำะฉะนั้ น พี่ จ ะมี โ ลกของพี่ ซึ่ ง คื อ หนั ง สื อ เป็ น ทำงออก
ที่ช่วยได้อยู่เสมอ พออ่ำนหนังสือก็จะเจอแบบว่ำ เอ้ำ!!...ชีวิต
เน่ำกว่ำเรำอีก ตัวละครตัวนี้แย่กว่ำเรำอีก เรำก็จะค่อยยังชัว่ ขึน้
หรืออย่ำงทีพ่ บ่ี อกค่ะ เวลำทีเ่ รำแย่สดุ ๆ ฉันจะต้องตำย ก็จะแบบ...
ยังตำยไม่ได้ เพรำะยังอ่ำนหนังสือไม่จบ
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ชีวิตมันไม่มีอะไร ‘พลาด’
มันไม่มีอะไรเลยตามเลย
ตั้งตัวให้ได้แล้วกลับมาใหม่

พี่ อ ยำ กใ ห ้ น ้ อ งๆ อ่ ำ น
ให ้ ม ำก ๆ มี ห นั ง สื อ
มำ กม ำย ใน โล ก พี่ อ ยำ
กใ ห ้ น ้ อ งอ ่ ำ น จน กว ่ ำ จะ
พบ
หนังสือคู่ใจ เล่มที่จะท�ำ
ให้น้องอยำกมีชีวิตที่ดีกว่
ำเดิม
อยำกมีควำมหมำย มีค
ุณค่ำ เป็นที่รักของคนบ
ำงคน
และภำคภูมิใจในตัวเอง

วีรพร นิติประภำ

การเติบโต
คือการค้นหาศักยภาพ
ในการเป็นมนุษย์
เพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่น
คือการค้นหาศักยภาพ
ค้นหาสิ่งที่เราจะเป็น

อยากให้ พี่ แ นะน�าการใช้ ชี วิ ต ให้ น ้ อ งๆ วั ย รุ ่น วัยที่ก�า ลัง
เติ บ โตหน่ อ ยค่ ะ
พี่ แ หม่ ม : กำรเติ บ โต คื อ กำรค้ น หำศักยภำพ ถ้ำ เด็กๆ ไม่มี
ผู ้ ใ หญ่ ค อยดู แ ลนั่ น คื อ เรำมี อิ ส รภำพมำกกว่ ำ คนอื่ น ในกำร
ค้ น หำศั ก ยภำพของตั ว เอง เรำต้ อ งเข้ ำ ใจก่ อ นว่ ำ คนไม่
เหมือนกัน คนหนึง่ อำจจะชอบอ่ำนหนังสือ บำงคนอำจจะไม่ชอบ
คนไม่ ช อบอ่ ำ นหนั ง สื อ อำจจะไปเก่ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ หรื อ ถ้ ำ ไม่
ชอบเรี ย นหนั ง สื อ ก็ อำจจะไปเรี ย นสำยอำชี พ ท�ำงำนฝีมือ
สร้ำ งคุ ณ ค่ำให้ ตั ว เองไปเรื่ อ ยๆ เรำอำจจะเป็นนักตกปลำ
มื อ 1 ก็ ไ ด้ ถ้ำ เรำไปตำมศั ก ยภำพที่ เรำมี ที่ เรำท�ำได้ดี เรำก็
จะรู ้ จั ก คุ ณ ค่ำ ในตั ว เอง นั่ น คื อ กำรเติ บ โต เพรำะฉะนั้นชีวิต
วั ย รุ ่ น คื อ กำรค้ น หำศั ก ยภำพ ค้ น หำสิ่ ง ที่ เรำจะเป็น
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

วิธที า�
1

เทียนหอม
2

ล้ำงท�ำควำมสะอำดกระปุกแก้วทีจ่ ะใส่เทียน
และเช็ดให้แห้ง ด้วยผ้ำสะอำดเพือ่ ป้องกันไม่ให้
มีครำบเกำะ ส�ำหรับกำรเลือกกระปุกแก้ว
ควรเป็นกระปุกแก้วปำกกว้ำงเพรำะจะท�ำให้
ใส่เทียนได้ง่ำยขึ้น
ใส่เนยขำวลงไปในกระปุก เหลือทีว่ ำ่ งจำกขอบ
กระปุกประมำณ 1 นิ้ว จำกนั้นน�ำกระปุก
ใส่ ในไมโครเวฟ ใช้ไฟกลำงประมำณ 2 นำที
(วิธีละลำยเนยขำวโดยไม่ใช้ไมโครเวฟ : น�ำ
น�้ำใส่หม้อ ตั้งไฟให้เดือด จำกนั้นน�ำเนยขำว

1

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้พี่ชวนน้องๆ ลองท�ำเทียนหอมกันค่ะ วิธีท�ำง่ำยมำก น้องๆ
จะท�ำไว้เป็นของขวัญในโอกำสส�ำคัญ หรือจะลองท�ำขำย อำจจะเริ่มด้วยกำรท�ำตำมสั่ง
หรือ Pre-order ก่อนก็ได้ค่ะ เทียนหอมนอกจำกจะสีสันสวยงำมแล้ว กลิ่นของ
เทียนหอมยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำยด้วยนะคะ...
อุปกรณ์
กระปุกแก้ว / แก้ว
เนยขำวทีท่ ำ� จำกพืช
สีเทียน
น�ำ้ มันอโรม่ำ เอสเซนเชียลออยล์ 100% (อำจใช้หวั น�ำ้ หอมแทน)
เชือกฝ้ำย
กรรไกร
แหวนสกรู
แท่งไม้
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ใส่ภำชนะที่เล็กกว่ำหม้อต้มน�้ำ วำงภำชนะลง
ในหม้อ กวนเนยขำวจนกว่ำเนยขำวจะละลำย แล้ว
น�ำขึ้นเทลงในกระปุกแก้วที่เตรียมไว้ในปริมำณ
ทีต่ อ้ งกำร)
รอจนเนยขำวละลำย ควำมสูงของเนยขำวในกระปุก
จะลดลงเช่นที่เห็นในภำพ หำกยังไม่ใช่ควำมสูง
ที่ ต ้ อ งกำร สำมำรถละลำยเนยขำวใส่เพิ่มได้
ควรท�ำด้วยควำมระมัดระวัง เพรำะกระปุกแก้วจะ
ร้อนมำก จำกนั้นเมื่อได้ปริมำณที่ต้องกำรให้คน
เนยขำวด้วยแท่งไม้ให้เนื้อเนยเข้ำกัน
หลอมสีเทียนในไมโครเวฟโดยเลือกสีเทียนสีทชี่ อบ
หักเป็นชิน้ ๆ แล้วใส่เข้ำไปท�ำให้ละลำยในไมโครเวฟ
ทั้งนี้สีเทียนแต่ละยี่ห้ออำจใช้เวลำละลำยต่ำงกัน
ลองน�ำเข้ำไมโครเวฟสัก 2-3 นำทีแล้วดูผล (วิธี
ละลำยสีเทียนโดยไม่ใช้ไมโครเวฟ : ท�ำเช่นเดียวกับ
กำรละลำยเนยขำว)
เทสีเทียนทีล่ ะลำยแล้วลงผสมกับเนยในกระปุก แล้ว
คนให้เข้ำกัน ส�ำหรับใครทีอ่ ยำกได้กลิน่ หอม ก็ให้
เติมเอสเซนเชียลออยล์ 100% ลงไป (หรือเติม
หัวน�ำ้ หอมกลิน่ ทีช่ อบ)
ตัดเชือกฝ้ำยยำวประมำณ 1 ฟุต แล้วผูกปลำยด้ำนหนึง่
กับแหวนสกรู ซึง่ จะท�ำหน้ำทีถ่ ว่ งน�ำ้ หนักให้เชือกทีจ่ ะ
ท�ำเป็นไส้เทียนติดกับก้นกระปุกไม่ลอยขึน้ มำ
หย่อนเชือกที่ผูกติดกับแหวนสกรูไปที่ก้นกระปุก
ส่วนปลำยอีกด้ำนผูกไว้กบั แท่งไม้เหนือกระปุก (จะ
ใช้ ไ ม้ แ ท่ ง เดี ย วกั บ ที่ ใช้ ค นเที ย นก็ ไ ด้ ) จั ด ให้
แนวเชือกตรงและอยู่ตรงกลำงกระปุกพอดี แล้ว
ปล่อยทิ้งไว้จนเริ่มแข็งตัว
เมื่อส่วนผสมต่ำงๆ เย็นตัวลง จึงน�ำไปแช่ตู้เย็น
ประมำณ 1 ชั่วโมง จำกนั้นน�ำออกมำตัดเชือกที่
ผูกไว้กับแท่งไม้โดยให้เหลือปลำยไว้พอส�ำหรับ
จุดและจัดตกแต่งกระปุกเทียนให้สวยงำม

ทีม่ ำข้อมูลและภำพ
https://www.homify.co.th/ideabooks/4276163/
ท�ำเทียนหอมไว้ใช้เองที่บ้ำน-(ไม่มีขี้ผึ้งก็ท�ำได้)
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
สถานทีท่ า� งาน
ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์จะเปลี่ยนสถำนที่ท�ำงำนไปตำม
รูปแบบของรำยกำร บำงรำยกำรอำจจะต้องประจ�ำอยูท่ สี่ ตูดโิ อหรือ
บำงรำยกำรอำจจะเป็นรำยกำรที่ต้องออกไปถ่ำยท�ำนอกสถำนที่
ซึ่งสถำนที่ก็จะเปลี่ยนไปตำมเรื่องที่จะถ่ำย จะเข้ำออฟฟิศในช่วง
เตรียมงำนก่อนกำรถ่ำยท�ำ แต่ในบำงครัง้ กำรเขียนสคริปหรือถ่ำยท�ำนัน้
สำมำรถท� ำ ได้ ที่ อ อฟฟิศ เวลำเข้ำ และออกงำนจึงไม่แ น่ น อน
ขึน้ อยูก่ บั งำนในวันนัน้ โดยเฉพำะวันทีม่ กี ำรถ่ำยท�ำรำยกำรอำจกิน
เวลำในกำรท�ำงำนมำกกว่ำ 8 ชัว่ โมงต่อวัน

สภาพการท�างาน
กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นกำรออกไป
ถ่ำยท�ำนอกสถำนที่ ซึง่ ในระหว่ำงกำรถ่ำยท�ำนัน้ จะมีควำมยำกง่ำย
มีปัญหำที่แตกต่ำงกัน ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์จึงต้องเป็นคนที่
สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถลุยงำนได้
และชอบท�ำสิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
นอกจำกกำรออกไปถ่ำยท�ำแล้ว ยังต้องมีกำรเตรียมงำน
ก่อนกำรถ่ำยท�ำ ซึ่งมีหลำยขั้นตอน และต้องใช้ควำมละเอียด
เพรำะเรือ่ งรำวทีจ่ ะน�ำมำออกอำกำศนัน้ ต้องถูกต้อง ชัดเจน และ
มีแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ กำรท�ำงำนจะอยูภ่ ำยใต้ขอ้ จ�ำกัดของเวลำ
เพรำะมีเรื่องกำรออกอำกำศที่ต้องส่งงำนอย่ำงสม�่ำเสมอตำม
ข้อตกลงของช่อง ท�ำให้งำนแต่ละงำนต้องมีกำรวำงแผนงำนทีช่ ดั เจน
และท�ำงำนด้วยควำมกระตือรือร้น เพือ่ ให้ทนั ก�ำหนดเวลำ
ประเภทของลูกค้า
ลูกค้ำของผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์แบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ดังนี้
ช่องโทรทัศน์ ช่องแต่ละช่องมีรปู แบบและกลุม่ เป้ำหมำย
ที่แตกต่ำงกัน เพรำะฉะนั้นในกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ต้องค�ำนึงถึงช่องทีจ่ ะรองรับรำยกำรและพิจำรณำว่ำแต่ละ
ช่องมีขอ้ จ�ำกัดอย่ำงไร
นายทุนหรือสปอนเซอร์ ในบำงกรณีกำรผลิตรำยกำร
โทรทั ศ น์ จ ะมี น ำยทุ น ที่ ใ ห้ ง บประมำณเพื่ อ น� ำ ไปผลิ ต
รำยกำร โดยต้องค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของนำยทุน และ
ข้อเสนอในกำรผลิตรำยกำรนัน้ ๆ
ผู้ชม คือกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่จะบ่งชี้ว่ำรำยกำรที่ผลิต
นั้นประสบควำมส�ำเร็จมำกน้อยเพียงใด ผู้ผลิตรำยกำร
โทรทัศน์จงึ ต้องมีกำรคิดรูปแบบของรำยกำรเพือ่ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ชม ส�ำรวจควำมสนใจ เพื่อให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ปจั จุบนั
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อาชีพทีต่ อ้ งท�างานร่วมกัน
ผูผ้ ลิตรำยกำรโทรทัศน์ตอ้ งท�ำงำนร่วมกับหลำกหลำย
อำชีพ เนือ่ งจำกเป็นงำนทีม่ หี ลำยขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนกำรหำข้อมูล
ขัน้ ตอนกำรติดต่อประสำนงำนต่ำงๆ ทัง้ กำรติดต่อกับ
ศิลปิน นักแสดง หรือแม้แต่บุคคลธรรมดำ ที่จะมำ
ออกอำกำศในรำยกำร ติดต่อขอใช้สถำนทีท่ จี่ ะถ่ำยท�ำ
รถตูท้ จี่ ะไปรับ-ส่งระหว่ำงกำรถ่ำยท�ำ สวัสดิกำรส�ำหรับ
อำหำรและเครือ่ งดืม่
ขัน้ ตอนกำรถ่ำยท�ำ ต้องท�ำงำนร่วมกับช่ำงภำพ ทีมไฟ
ที ม เสี ย ง และที ม ควบคุ ม กำรถ่ ำ ยท� ำ ส� ำ หรั บ กำร
ออกอำกำศสด เช่น กำรขึน้ กรำฟิกต่ำงๆ ในรำยกำร
ขั้ น ตอนกำรตัดต่อ ต้องท�ำงำนร่วมกับบรรณำธิกำร
เป็นกำรประกอบงำนที่ถ่ำยท�ำมำทั้งหมดเข้ำด้วยกัน
จะมีกำรเพิ่มเติมหรือแก้ไขในข้อผิดพลำดต่ำงๆ โดย
จะต้ อ งดู แ ลภำพรวมของรำยกำรให้ ต รงตำม
เป้ำหมำยของรำยกำร และสิง่ ทีจ่ ะน�ำเสนอในเทปนัน้ ๆ

ความก้าวหน้าของอาชีพ
ควำมก้ำวหน้ำของผูผ้ ลิตรำยกำรโทรทัศน์นนั้ มำจำก
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
เรียนรูง้ ำนและพัฒนำตัวเองอยูเ่ สมอ ในช่วงแรกของกำรท�ำงำน
อำจเริม่ จำกกำรเป็นผูช้ ว่ ยโปรดิวเซอร์ หำกสำมำรถควบคุมงำน
ทัง้ หมดได้จะได้รบั มอบหมำยหรือเลือ่ นต�ำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์
ซึง่ จะต้องคุมภำพรวมของรำยกำร ก�ำหนดทิศทำง และตัดสินใจ
เรือ่ งต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรำยกำร

ขัน้ ตอนการท�างานของผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
คิดหัวข้อในกำรน�ำเสนอแต่ละเทป
กำรหำข้อมูลในกำรท�ำสคริปจำกแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้
วำงแผนกำรถ่ำยท�ำ กำรวำงแผนทีด่ จี ะท�ำให้กำรท�ำงำน
มีประสิทธิภำพมำกขึน้
กำรถ่ำยท�ำ
กำรตัดต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นหน้ำทีข่ องทีมตัดต่อ ผูผ้ ลิต
หรือโปรดิวเซอร์ ซึง่ มีหน้ำทีค่ วบคุมทิศทำงและกรอบ
ให้กบั รำยกำร ว่ำควรจะตัดต่ออย่ำงไร มีกำรเพิม่ เติม
เทคนิคอย่ำงไร และเล่ำเรือ่ งอย่ำงไร

คุณค่าของอาชีพนีต้ อ่ สังคม
กำรท�ำงำนด้ำนสือ่ ทุกแขนงมีผลกระทบต่อสังคม หำกผูผ้ ลิต
สื่อส่งต่อข้อมูลที่ผิด เป็นไปในด้ำนลบ หรือส่งเสริมทัศนคติที่ผิด
จะท�ำให้เรือ่ งผิดนัน้ กลำยเป็นเรือ่ งปกติธรรมดำ ซึง่ ส่งผลกระทบทีไ่ ม่ดี
ต่อสังคม แต่ในทำงกลับกัน หำกสื่อมีมุมมองที่ชวนคิด ช่วยให้ผู้ชม
วิเครำะห์และเสนอควำมคิดเห็นจนเกิดจุดเปลี่ยนที่ดีได้นั้นย่อมส่งผล
ที่ดีต่อสังคมได้อย่ำงมำกมำย เพรำะฉะนั้นผู้ที่ท�ำสื่อทุกแขนงควรมี
จรรยำบรรณในกำรน�ำเสนอ
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สถาปนิกชุมชน
เป้าหมายของอาชีพ
คือกำรสร้ำงพื้นที่ท�ำงำนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนำที่อยู่
อำศัย พัฒนำสภำพแวดล้อมบริเวณชุมชนด้วยแนวคิด ควำม
ต้องกำร และกำรลงแรงของคนในชุมชนเอง

สิง่ ทีอ่ าชีพนีต้ อ้ งท�า
สภำพกำรท�ำงำนของอำชีพนี้จะอยู่ในรูปแบบของกำร
ลงพื้นที่ คุยและประสำนงำนกับคนในชุมชน เพรำะงำนที่ท�ำจะ
สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนเป็ น หลั ก โดยกำรลงพื้ น ที่ จ ะมี ห ลำกหลำย
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�้ำมันเพื่อออกแบบพื้นที่บ้ำนที่ตนเองต้องกำร เป็นต้น
หัวใจส�ำคัญของอำชีพสถำปนิกชุมชน คือกระบวนกำร
กำรมีสว่ นร่วม เพรำะเป้ำหมำยไม่ได้ต้องกำรให้งำนส�ำเร็จเพียงอย่ำง
เดียว แต่เป็นกำรช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงกำรมีส่วนร่วม สร้ำง
กำรสือ่ สำรระหว่ำงชุมชนผ่ำนกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ผลงำน
ที่เกิดขึ้น
อาชีพทีต่ อ้ งท�างานร่วมกัน
อำชีพที่สถำปนิกชุมชนต้องท�ำงำนด้วยจะเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ ตำมสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พิกำรทำงสำยตำ วัฒนธรรม
ชุมชน กำรจัดกำรขยะ เรื่องกำรเกษตร เป็นต้น
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สถานทีท่ า� งาน
บริษัทที่รับงำนด้ำนสถำปนิกชุมชนโดยเฉพำะ ซึ่ง
ปัจจุบันมีเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ นอกจำกนี้ยังมีองค์กรภำครัฐ
ที่ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับชุมชนและกำรพัฒนำชุมชน เช่น สถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.)

คุณค่าของอาชีพ
คือกำรได้เห็นชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้มีควำมหมำยเพียงแค่
ควำมสวยงำมแต่หมำยถึงวิถีชีวิตและควำมสัมพันธ์ที่ดีของ
คนในพื้นที่นั้นๆ

ช่วงเวลาการท�างาน
ขึน้ อยูก่ บั แต่ละสถำนทีท่ ำ� งำน หำกเป็นหน่วยงำนรัฐ
จะมีเวลำเข้ำออกงำนที่ถูกก�ำหนดไว้เป็นมำตรฐำน แต่หำก
เป็นบริษัทเอกชนอำจจะมีกำรยืดหยุ่นเรื่องกำรเข้ำงำน เช่น
เข้ำงำนสำย เลิกงำนดึก หรือมีกำรท�ำงำนหรือประชุมใน
วันเสำร์ อำทิตย์ ซึ่งอำจจะมีกำรชดเชยวันหยุดในวันจันทร์
เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่กำรท�ำงำนจะมีตำรำงท�ำงำนในช่วงเย็น
ของวันธรรมดำหรือท�ำงำนในวันเสำร์อำทิตย์ เพรำะคนใน
ชุมชนที่ต้องท�ำงำนด้วยจะเลิกงำนในตอนเย็นหรือมีเวลำว่ำง
ในวันเสำร์อำทิตย์

ช่องทางศึกษาความรูเ้ พิม่ เติม
ส�ำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำชีพสถำปนิก
ชุมชนในประเทศไทยอำจจะยังมีไม่มำก แต่สำมำรถหำข้อมูล
เพิ่มเติมได้จำกหนังสือ “สถำปนิก ชุมชน คน สถำปัตยกรรม”
และหำกอยำกจะรู้จักกับอำชีพนี้จริงๆ ให้ติดต่อขอเข้ำไป
นั่งพูดคุยหรือลงพื้นที่ท�ำงำนจริงได้
ส่ ว นข้ อ มู ล จำกต่ ำ งประเทศสำมำรถหำได้ จ ำก
เว็บไซต์ community architects network ซึ่งเป็นเว็บไซต์
รวบรวมผลงำนของสถำปนิกชุมชนในระดับทวีปเอเชีย หรือ
เว็บไซต์ urban think tank ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวม
ผลงำนจำกหลำกหลำยประเทศ

ทักษะความสามารถทีต่ อ้ งใช้
ควรมีบุคลิกของกำรให้ควำมเคำรพในตัวผู้อื่น มี
ทักษะในกำรรับฟัง เพรำะงำนของสถำปนิกชุมชนจะไม่ใช่
งำนที่เข้ำไปบอก เข้ำไปสอน แต่เป็นงำนที่จะต้องสนับสนุน
ให้ ค นในชุ ม ชนเห็ น ศั ก ยภำพของตนเองและเริ่ ม สร้ ำ งกำร
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 มี
เป็นพื้ น ฐำน คื อ ทั ก ษะพื้ น ฐำนของสถำปนิ ก (กำรจั ด กำร
กำรออกแบบ กำรคิดวิเครำะห์เป็นขั้นตอน ฯลฯ) และทักษะ
ในกำรพูด กำรฟัง กำรสังเกต ที่ต้องใช้ในกำรลงพื้นที่ชุมชน
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คนนี้ใช่เลย

ทัศนคติที่ดี

คือแสงส่องสว่าง
สู่ความส�าเร็จ

หากถามว่าต้องท�าอย่างไรเราจึงจะประสบความส�าเร็จ น้องๆ อาจจะตอบว่าต้องตั้งใจเรียน ต้องขยัน
ต้องมีความพยายาม ความอดทน...ค�าตอบถูกต้องทุกข้อเลยค่ะ แต่ส�าหรับ “พี่นุ่น วีระชัย รอดแก้ว”
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ รุ่นที่ 4 พี่นุ่นน�าเอาทุกค�าตอบที่ว่ามารวมเป็นคำาว่า “การมีทัศนคติที่ดี”
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เล่าชีวิตช่วงวัยเด็กหน่อยได้ไหมคะ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง?
พี่เกิดและโตที่อ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมครับ ครอบครัวล�ำบำกมำกเพรำะพ่อกับแม่มีรำยได้จำกอำชีพรับจ้ำง
ปูก่ บั ย่ำก็มอี ำชีพขำยเชือกทีท่ ำ� จำกต้นลำน ส่วนพีก่ ร็ บั จ้ำงเก็บดอกมะลิและท�ำงำนอืน่ ๆ ทีเ่ ด็กๆ พอจะท�ำได้ หลังจำกจบม.3
พี่ตัดสินใจเลือกเรียนสำยอำชีพที่วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) หลังจำกจบปวช. พี่ต้องหยุดเรียน 1 ปี
เพื่อท�ำงำนเก็บเงินเรียนต่อชั้นปวส.ที่วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม จำกนั้นจึงสอบเข้ำเรียนปริญญำตรีที่คณะอุตสำหกรรมศำสตร์บัณฑิต
สำขำเทคโนโลยีเครื่องกล มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
เรียนเทคโนโลยีเครื่องกลแล้วงานที่ทา� นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนมามากน้อยแค่ไหนคะ?
ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียนมำนะครับ งำนที่พี่ท�ำส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรม
พลำสติก ซึ่งอำจจะไม่ตรงสำยที่เรียนมำกนักแต่ก็ได้เอำวิชำควำมรู้มำปรับใช้ ส่วนงำนที่ท�ำปัจจุบัน คืออุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตอุปกรณ์หน่วยควำมจ�ำ (Hard Disk Drive) ต�ำแหน่งวิศวกรอำวุโส แผนกวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบในส่วนงำนกำรวิเครำะห์ของเสีย
ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต เพื่อหำทำงแก้ไขและหำแนวทำงวิธีกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำซ�้ำอีก นอกจำกนี้ยังมองหำเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อมำปรับใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนกำรผลิตครับ
รู้สึกอย่างไรบ้างกับงานที่ท้าทายความสามารถแบบนี้คะ?
ดีใจและภูมิใจที่มีโอกำสได้รับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆ ในแต่ละบริษัทที่เคยท�ำงำนมำ เป็นควำมโชคดี
ที่พี่ได้ท�ำงำนกับบริษัทต่ำงชำติ เช่น สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มำเลเซีย ซึ่งกำรท�ำงำนใน
บริ ษั ท เหล่ ำ นี้ เขำจะท้ ำ ทำยให้ เรำคิ ด และพั ฒ นำงำนให้ ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เรำจึ ง ต้ อ งฝึ ก ฝนและ
พัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เพรำะโจทย์ที่เรำได้รับมำจะท้ำทำยให้เรำต้องคิด ท� ำ ให้ มีโ อกำส
ได้ พั ฒ นำตั ว เอง เพิ่มศักยภำพในด้ำ นต่ำงๆ เพื่อรองรั บ โลกของเทคโนโลยีที่จะพัฒนำขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว
ความส�าเร็จในงานตอนนี้คิดว่าเป็นผลมาจากอะไรคะ?
• ความมุ่งมั่นตั้งใจ จดจ่อกับเป้ำหมำย ถึงแม้จะเจออุปสรรคต้องไม่ย่อท้อและต้องผ่ำนไปให้ได้
• ความพยายาม ฝึกฝน ปฏิบัติจนช�ำนำญ (ถ้ำอยำกเก่งกว่ำคนอื่นต้องพยำยำมให้มำกกว่ำคนอื่น)
• ความทะเยอทะยาน มีควำมอยำกที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำตลอดเวลำ
แต่ทั้งหมดนี้สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ “ทัศนคติที่ดี” ครับ กำรคิดบวกกับชีวิตจะช่วยผลักดันให้เรำเดิน
ไปข้ำงหน้ำและพร้อมที่จะเผชิญกับเรื่องต่ำงๆ ทั้งดีและไม่ดี ไม่ว่ำเรำจะเจอกับอุปสรรคหรือ
ควำมยำกล�ำบำกอะไรก็ตำม กำรคิดบวกจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์แย่ๆ นั้นไปได้อย่างมีสติ
ฝากอะไรถึงรุ่นน้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์สักหน่อยค่ะ?
พี่นุ่นขอให้น้องๆ นักเรียนทุนทุกคนมองหำคุณค่ำในตัวเอง มองตัวเองว่ำเรำชอบอะไร อยำกที่จะ
ท� ำ อะไร แล้ ว มุ ่ ง มั่ นตั้งใจ พยำยำม และมีควำมทะเยอทะยำนเพื่ อ ให้ เรำไปให้ ถึ ง จุ ด หมำย
ปลำยทำงทีเ่ รำตัง้ ใจไว้บนทัศนคติทมี่ องโลกในแง่ดี “ลิขติ ฟ้าหรือจะสูม้ านะตน” พีเ่ ชือ่ ว่ำน้องๆ ทุก
คนสำมำรถคว้ำควำมส�ำเร็จได้ เรำไม่มอี ะไรน้อยไปกว่ำคนอืน่ แต่สงิ่ ทีเ่ รำต้องมีมำกกว่ำคนอืน่ คือ ต้องมี
ควำมพยำยำมมำกกว่ำ ทะเยอทะยำนมำกกว่ำ มุ่งมั่นตั้งใจมำกกว่ำ ถ้ำมำกกว่ำใน 3 สิ่งนี้ได้
ควำมส�ำเร็จไม่ใช่เรื่องยำกที่จะเกิดขึ้นกับเรำ พี่เอำใจช่วยทุกคนนะครับและเชื่อว่ำน้องๆ จะท�ำ
ทุกอย่ำงได้ตำมที่ตั้งใจ
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โครงการดีๆๆ
โครงการดี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยดุสิตธานีประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
“นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจ�าปีการศึกษา 2562

โดยเปิ ด รั บ นั ก เรี ย นที่ ก� ำ ลั ง จะจบกำรศึ ก ษำชั้ น มั ธ ยมปลำยหรื อ ปวช.
ที่ มี ค วำมสำมำรถโดดเด่ น ทำงด้ ำ นกี ฬ ำ เช่ น นั ก กี ฬ ำที ม ชำติ ห รื อ
เยำวชนทีมชำติ หรือเข้ำร่วมกิจกรรมระดับชำติ หรือมีควำมสำมำรถ
โดดเด่นทำงด้ำนกิจกรรม เช่น กำรโต้วำที กำรแสดง ศิลปวัฒนธรรม
หรือมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนอื่นๆ
เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษำยน 2562
เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎำคม 2562
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.scholarship.in.th/8-dusit-thani-college-scholarships/
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กติกาการประกวด
รูปแบบบทควำมที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรรักตัวเองที่สำมำรถน�ำไป
ใช้ในชีวิตจริงได้เสนอแนะวิธีกำรและมีรูปธรรมชัดเจน
ควำมยำว 2-5 หน้ำกระดำษเอสี่ ขนำดอักษร 16 พอยท์ เขียนด้วย
ภำษำไทยเท่ำนัน้ มีศพั ท์ภำษำต่ำงประเทศแทรกได้จำ� นวนไม่มำก
ตัง้ ชือ่ บทควำมใหม่ ไม่ใช้ชอื่ เดียวกันกับหัวข้อประกวด
ผลงำนทีส่ ง่ ต้องไม่เคยเผยแพร่ผำ่ นสือ่ ออนไลน์และสือ่ สิง่ พิมพ์มำก่อน
ผูเ้ ขียนสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตัวเองเท่ำนัน้ และส่งได้คนละ 1 ผลงำน
โดยไม่จำ� กัดอำยุ และศำสนำของผูเ้ ขียน
หำกมีกำรตรวจสอบภำยหลังพบว่ำมีกำรผิดหลักเกณฑ์ จะด�ำเนินกำร
ริบรำงวัลคืน และผูส้ ง่ ผลงำนเป็นผูร้ บั ผิดชอบกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
วิธกี ารส่งผลงาน
ส่งผลงำนในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx ทำงเพจเฟสบุค๊ “เขียนเปลีย่ นชีวติ
สถำบันธรรมวรรณศิลป์” หรืออีเมล dhammaliterary@gmail.com
แจ้งชือ่ ผูเ้ ขียนด้วยชือ่ และนำมสกุลจริง พร้อมอีเมลและเบอร์โทรศัพท์
แนบมำกับผลงำน
หมดเขตส่งผลงำน ไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม 2562 ตัดสินผลงำน
และมอบรำงวัล ภำยในเดือน พฤษภำคม 2562
สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ขอเชิญผูส
้ นใจส่งผลงานเข้าร่วมการ

ติดต่อสอบถาม
เพจเฟสบุค๊ : www.facebook.com/khianpianchiwit

ประกวดบทความสอนใจ
“PunnSpace Award”
หัวข้อ “How to รักตัวเอง”

ชิงค่าต้นฉบับพร้อมลดค่าลงทะเบียน
หลักสูตรเขียนเปลีย
่ นชีวต
ิ
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อ๊ะๆๆ...น้องๆ อ่านบทสัมภาษณ์ของพี่แหม่ม วีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์คนล่าสุดรึยังคะ ถ้ำอ่ำนแล้วมำ
ร่วมสนุกตอบค�ำถำมรับรำงวัลกันค่ะ แต่ถ้ำยังไม่ได้อ่ำน...รีบกลับไปอ่ำนหน้ำ 18-23 บัดเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ไม่อย่ำงนั้นจะพลำด
โอกำสที่ดีไปอย่ำงน่ำเสียดำย อ่ำนแล้วก็กลับมำเล่นเกมนะคะ จะตัดหน้ำนี้หรือเขียนใส่กระดำษ ส่งค�ำตอบมำที่ มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 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

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• หนังสือเล่มทีน
่ี อ
้ งประทับใจคือเล่มใดบ้าง และเป็นเรือ
่ งเกีย
่ วกับอะไร

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

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

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

พี่บุ๋มท้าลอง
บริหารสมองประลองด้วยตัวเลขกันหน่อยนะคะน้องๆ
พี่บุ๋มท้ำลองชวนน้องๆ คิดเลขดีกว่ำ เกมนี้สำมำรถชวนเพื่อนๆ หรือคุณพ่อ คุณแม่ และสมำชิกในครอบครัว มำช่วยกันคิดก็จะเป็น
กิจกรรมร่วมกัน กติกามีอยู่ว่า ให้น้องๆ หาตัวเลขมาเติมในช่องว่างแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องเท่ากับ 4 ใครรับค�ำท้ำและคิดค�ำตอบได้
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................................................
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

พี่เลี้ยงอำสำรุ่นที่ 6
โครงกำร “พี่เลี้ยงอาสา” รุ่นที่ 6 นี้ เป็นกำรท�ำงำนอำสำสมัคร
2 ช่องทำงหลักคือ พี่เลี้ยงทางโทรศัพท์ โดยมีบทบำทรับฟังน้องคุย
ชวนน้องคิด ให้ค�ำปรึกษำ แนวทำงที่เป็นประโยชน์ และพี่เลี้ยงออนไลน์ ซึ่งมี
บทบำทออกแบบกิจกรรมบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกำรเรียนทั่วไป กำรเรียนต่อ และกำร
ประกอบอำชีพให้นักเรียนทุนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวมถึงแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตวัยรุ่นและให้ค�ำปรึกษำ
ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561
จำกกำรมำเป็นพี่เลี้ยงอำสำในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้น
ในตัวอำสำสมัครคือ ได้ฝึกที่จะรับฟัง เรียนรู้วิธีกำรพูดคุยกับคนที่อำยุุน้อยกว่ำ
อ่ำนใจคนและสำมำรถพูดในที่สำธำรณะได้ดีขึ้น
รวมถึงมีส่วนร่วมในกำรน�ำควำมรู้ ทักษะของตนเองมำช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ
ท�ำให้น้องบำงคนได้ค้นพบตัวเอง มองเห็นอนำคตในทำงที่ชอบ
นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆ นักเรียนทุนในหลำยๆ ด้ำน

“ได้รบั ความรู้ ใหม่ เช่น การจดงานที่ครูสั่งลงในปฏิทินว่าจะต้องส่งวันไหน และวันที่ว่างท�า”
“ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ความคิดเห็นมาสนับสนุนในสิ่งที่น้องตั้งเป้าหมายไว้แล้ว”
“หลังจากคุยกับพี่แล้วน้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหามากขึ้น”
“ได้รู้เป้าหมายของตัวเองในการเรียนเรียนต่อ หลังจากจบ ม.6”
“น�าเรือ่ งที่พ่แี นะน�ามาใช้ เช่น อ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่ง”
“จากเดิมที่น้องเป็นคนใจร้อน ตอนนี้เพือ่ นบอกว่าใจเย็นลง”
“ได้รบั รู้ข่าวสารหลายอย่าง มีแบบข้อสอบให้ท�า จึงท�าให้พวกเราไม่ปล่อยเวลาว่าง
ให้เสียเปล่าค่ะ”
“รู้สึกไม่ โดดเดี่ยว มีพ่คี อยพูด คอยแชร์ประสบการณ์ ให้ฟัง”
“เวลาอ่านแล้วหนูรู้สึกว่ามีแรงผลักดันในการท�าสิง่ อืน่ ๆ
และไม่ท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาค่ะ”
“เป็นความรู้ท่ดี สี �าหรับหนูมากและบางอย่างหนูคิดว่าไม่ใช่แค่เป็นการให้ความรู้ส�าหรับเด็กๆ
ในมูลนิธิแต่ยงั เป็นประโยชน์ท่ดี แี ก่อีกหลายคนค่ะ”
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โครงกำร
“ส่งน้องเรียน สร้ำงเด็กดี”
เป็นเวลำกว่ำ 26 ปีที่มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็ก
นักเรียนที่ขำดโอกำส โดยในปี 2561 นี้ มูลนิธิยุวพัฒน์
มีนักเรียนทุนในควำมดูแลจ�ำนวน 7,700 คน
โดยครอบคลุมทั่วทั้ง 6 ภูมิภำคทั่วประเทศ
(ข้อมูล ณ 25 ธันวำคม 2561)
นอกจำกนี้ยังมีอดีตนักเรียนทุน จ�ำนวนกว่ำ 5,499 คน
ที่จบกำรศึกษำแล้ว

จำานวน 7,700 คน
(ณ 25 ธันวาคม 2561)

1846
1692

พี่จันจีรำ โสะประจิน อำยุ 39 ปี
ปัจจุบันเป็น
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน

พี่ไชยำ ทัดพรหม อำยุ 38 ปี
ปัจจุบันเป็นวิศวกร
Electrical & Instrument
Engineer.
บริษัท Plusexploration.
co.,Ltd

พี่อรทัย อัตเสน อำยุ 20 ปี
ปัจจุบันก�ำลังศึกษำ
คณะพยำบำลศำสตร์
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
นครพนม

1818
365
279
263
365
528
344
200

พี่ดำรุณี สำรคณำ อำยุ 19 ปี
ปัจจุบันก�ำลังศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหำนคร
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่ำงวันที่ 17 ส.ค.-16 พ.ย. 2561
คุณกชศุภำณิช ผลทับทิมธนำ
คุณกนกพร วิโสพรม
คุณกนกวรรณ ลีจอ้ ย
คุณกมลชนก ท้วมทองดี
คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒั นำ
คุณกรรณิกำร์ อินจันทร์สขุ
คุณกฤตพนธ์ ฮ้อแสงชัย
คุณกลิน่ บุปผำ มูลค�ำ
คุณกัญกำร จินำเดช
คุณกัญจน์ณฐั ฎ์ คงโรจน์
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณกำญจนำ วัฒนรังสรรค์
คุณกำนพิชชำ กีรติประภำ
คุณก�ำธร อุทรักษ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ
คุณเกศรำ แสนชุม่
คุณเกศสุดำ ทังปรีดำนันท์
คุณเกศินี แสนชุม่
คุณขนิษฐำ สำตรำภัย
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณครองพล อำรีรตั น์
คุณคริษฐำ สถิระ
คุณจณัญญำ เมฆวัฒนำ
คุณจริยำ งำนกำร
คุณจัน่ อรรถโยโค
คุณจันทร์จริ ำ หลวงแสง
คุณจำมรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณจำรุวรรณ จ�ำรัสพันธุ์
คุณจินดำรัตน์ ศรีไกร
คุณจิรธร โนวังหำร
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิรำพัชร สุทธิประภำ
คุณจีรำพร ขอหำญกลำง
คุณจีรำรักษ์ ชัยประภำ
คุณจุฑำมำศ พุม่ ไพจิตร
คุณจุฑำรัตน์ เชือ้ บุญจันทร์
คุณจุฑำรัตน์ บัวแก้ว
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณเจตสุภำ เทีย่ งธรรม
คุณฉวีวรรณ เชำว์ดี
คุณฉัตรชัย ทองโฉม
คุณฉัตรชัย วิศวจรรยำ
คุณชญำน์วตั ปุตระเศรณี
คุณชนัญชิดำ ฉ�ำ่ น้อย
คุณชนินทร์ โพธิยำ
คุณชนิสรำ เส็งเอง
คุณชเนตตี กรำพันธุ์
คุณชมพู สมหนู
คุณชลันดำ พิมพ์รส
คุณชวกน จ�ำกัด
คุณชัยวัฒน์ อยูผ่ ำสุก
คุณชิตพงศ์ ทะนะแสง
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คุณชืน่ ชีวนั สอนสุรำษฎร์
คุณชุตนิ ำฏ ศรีสมุ ะ
คุณชุตมิ ำ กิจมงคลธรรม
คุณชุตมิ ำ เรืองฤทธิร์ ำวี
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชูเกียรติ อัชฌำเจริญสถิต
คุณชูชพี เอือ้ กำรณ์
คุณเชำว์ อรัญวัฒน์
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ ำร
คุณฐนพสิษธ์ หรุพทิ กั ษ์
คุณฐิตำภรณ์ ภำคีฉำย
คุณฑิมพิกำ ธนะกุล
คุณณธกร เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณัฏฐำ ศรีบญุ นำค
คุณณัฐชยำ จันทร์พฒั นะ
คุณณัฐธีร์ นีลสิรพิ งศ์
คุณณัฐพล เลีย้ งบุญเลิศชัย
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณณัฐศรัณย์ บุญเลิศทวีสขุ
คุณดล หล่อพัฒนเกษม
คุณดวงฤดี วิเศษพันธ์
คุณด�ำรงค์ ทองไพจิตร
คุณดิศรำ ไชยชิต
คุณดุจธนนันท์ เกียรติเชิดแสงสุข
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพำณิชย์
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณเตือนใจ เกิดกล�ำ่
คุณทรงยศ สำลักษณ์
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทัศณำวรรณ พงศ์กล�ำ่
คุณทิพย์ภำวรรณ์ จำรเมือง
คุณทิพรักษ์ เพ็ญนภำ
คุณทิษณุ เย็นอุรำ
คุณธณัฏฐำ สิทธิเวชวิจติ ร
คุณธนิดำ โอฬำริกชำติ
คุณธรำวุฒิ ศรีธำรำธร
คุณธริดำ แดงพรหม
คุณธิดำรัตน์ คมข�ำ
คุณธิตมิ ำ ตุลำทิพำกุล
คุณธีรพัฒน์ เลิศผดุงธรรม
คุณธีระพล จุฑำพรพงศ์
คุณนงลักษณ์ ทองสำด
คุณนพรัตน์ สหุนลิ
คุณนริตำ มงคลศิริ
คุณนฤชำ รัตนศิลำ
คุณนลินปภำ บัวศรี
คุณนวลวรรณ อัครวงศ์วริศ
คุณนันทพล ปำนฑผลิน
คุณนำรีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณนำรีรตั น์ ภำษำรุณ
คุณน�ำ้ ฝน แก้วกุลธรรม

คุณนิชำภำ สร้อยระย้ำ
คุณนิตยำ แซงรัมย์
คุณนิธวิ ลินทน์ ภัสสรกมลศิริ
คุณนิศำชล สุวรรณทำ
คุณนุชจรี แสงฟ้ำเลือ่ น
คุณบุญญำภำ ลิม้ ธีระยศ
คุณบุญธรรม วังกำใจ
คุณบุญมำ มะกล�ำ่ ทอง
คุณบุญสม เนือ่ งพลี
คุณบุณนำค โชติญำณพิทกั ษ์
คุณเบญ ศรีเจริญชัย
คุณเบญจมำภรณ์ เข้มพิมพ์
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณประทุม ทรเทพ
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประภำกรณ์ แช่มชืน่
คุณประภำพร แก้วทอง
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณปริยวดี ประจวบเหมำะ
คุณปริยำพร อินทร์สงู เนิน
คุณปวริศ ประวะสำร
คุณปองเกษม นำคสุวรรณ
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมำ เขียนภักดี
คุณปำริชำติ จรุงจิตตำนุสนธิ์
คุณปำริชำติ บูรณะบัญญัติ
คุณปำลิตำ ลูกอินทร์
คุณปำลินี ประดับสุข
คุณปิยกำนต์ พงษ์พสิ ทุ ธินนั ท์
คุณปิยดำ สุขสมัย
คุณปิยธิดำ ก่อเกียรติจตั รุ สั
คุณปิยธิดำ หลวงแสน
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉำย
คุณปุรดิ ำ ปำนมำรศรี
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณผ่องศรี มูลผลำรักษ์
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพจนีย์ พิรณุ ธนำไพศำล
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรรณพัชร ชลำนนท์นวิ ฒั น์
คุณพรศักดิ์ สินคณำรักษ์
คุณพลอย สุทธเรือง
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพันธ์วดี นำคอ่วม
คุณพิศทุ ธ์ บุษรำนุวงศ์
คุณพีรดำ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ
คุณพูนพัฒน์ เหลืองพิรยิ ะพันธุ์
คุณเพชรรัตน์ ศิรริ ตั น์อสั ดร
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภัณฑิรำ รัตนนิโรธ
คุณภัทนะ จันทร์เจริญสุข

คุณภัทรอร กำระนัด
คุณภำณุวฒั น์ กฤษณำชูวงศ์
คุณภำณุวฒั น์ แสงทอง
คุณภำรณี ประภำศิรกิ ลู
คุณภำวนำ ชีรงั
คุณภูดศิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณมงคล มำลีเดช
คุณมงคล หงษ์นำค
คุณมณีนำภ เลิศดี
คุณมณีรตั น์ ปิน่ แก้ว
คุณมลิวรรณ พัดชู
คุณมำยุรี มัสยวำณิช
คุณมำริสำ จงคงคำวุฒิ
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลำย
คุณเมวดี ส้มเกิด
คุณยุทธพงศ์ เอกปฐมศักดิ์
คุณรพีพรรณ ติรยัง่ ยืน
คุณรัชนียญ์ ำ กลิน่ น�ำ้ หอม
คุณรัฐธนินท์ วีลพุทพิ ย์พงศ์
คุณรัตน์นำพร สุดใจ
คุณรัศมีแข ถำวร
คุณรุง่ นภำ สุขวัฒนำนุกจิ
คุณรุจริ ำ มำน้อย
คุณเรขำ ภิญญสำสน์
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์
คุณลภิชำ บุญรักษำ
คุณลลิตำ เคนสิงห์
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณวณี บุญกว้ำง
คุณวนิดำ ชัชวำลกิจกุล
คุณวนิศำ สุรยิ ะ
คุณวรเทพ ศิรริ ตั น์อสั ดร
คุณวรยส อนุวตั นิ โุ ชติกลุ
คุณวรรษำ เลิศวรสิรกิ ลุ
คุณวรวุฒิ จองจินดำสกุล
คุณวรัทยำ โอบนิธอิ นันต์
คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
คุณวัชรเศรษฐนี ตันติภวิ งษ์
คุณวันชนะ ม่วงยิม้
คุณวำทินี อุทกิจ
คุณวิจติ รำ เจียรนันทนำ
คุณวิชดำ สีตกะลิน
คุณวิทย์ณุ ชัยสุนทรโยธิน
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย
คุณวิภำรัตน์ เสวตเวช
คุณวิภำส จิรภำส
คุณวิรวุ รรณ ตำดร่ม
คุณวิโรชำ เกิดอ�ำ่
คุณวุฒไิ กร เพ็งธรรม
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรำยุทธ ศรีหำเพศ
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศันสนีย์ มันจันดำ
คุณศิรยิ พุ ำ ศรีสวุ รรณ
คุณศุภประเสริฐ มะเริง

คุณศุภวำณี พัฒน์พงศ์พำนิช
คุณโศจิดำ ลิมำจิรำกร
คุณสกำวทิพย์ กิจสกุล
คุณสงวน วิบลู กำญจนกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสนอง วิรยิ ะอำภำพงศ์
คุณสมศักดิ์ ฉันทำวรำนุรกั ษ์
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสรินดำ วงษ์ดี
คุณสันทัด เจิดจรรยำพงศ์
คุณสัมพันธ์ ลอเสรีวำนิช
คุณสำทิต สืบสุข
คุณสำโรจน์ สุวรรณธำรำเรือง
คุณสิทธิพร สมศรี
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒั น์
คุณสุดชฎำ แจ่มจันทร์
คุณสุดำ นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิรกั ษ์ เสถียรภำพอยุทธ์
คุณสุทธิสำ บุษยำนนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สำจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุนทรี เจียระนันท์
คุณสุนนั ท์ เอกวรวงศ์
คุณสุพตั รำ ใจคง
คุณสุภำพร แก้วฉีด
คุณสุภำพร ตัง้ วัฒนำพรชัย
คุณสุมำลย์ พำนิชภักดิ์
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุรำช เซที
คุณสุรำรักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรำรักษ์ น้อยณรงค์ศกั ดิ์
คุณสุรยิ ำ สำตรำภัย
คุณสุรยิ ำ ไสยเกตุ
คุณสุรเิ ยศ ชมภู
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�ำปำทอง
คุณสุลกั ษณำ ตำน้อย
คุณสุวรรณำ เชำวะวนิชย์
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลำง
คุณโสภำพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณโสรยำ อุทศิ
คุณหทัยรัตน์ ไพฑูรย์
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสำว
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนำ
คุณอนงค์ลกั ษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนุชติ พฤทธิอำนันต์
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอนุวฒั น์ สัมโย
คุณอโนมำ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ
คุณอภิญรญำ บุญมูสกึ
คุณอภิวนั ท์ บำกบัน่
คุณอมรรัตน์ มหำภำสกร
คุณอรปรียำ สมหมัน่

คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรสำ ศรีตรัยรักษ์
คุณอรัญญำ ลือประดิษฐ์
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอรุณี มำนัดโขจิต
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอัญชลิกำ พิมลศรี
คุณอำรียพ์ ร เอีย่ มอิทธิพล
คุณอำรียำ อุน่ ประเสริฐ
คุณอำรีรตั น์ ธีระศรีสมบัติ
คุณอ�ำนวย พัสดร
คุณอุกฤษฏ์ สำยสิทธิ์
คุณอุมำภรณ์ มัน่ รักคง
คุณเอกชัย ใจงำม
คุณเอกวัล ลือพร้อมชัย
คุณเอมอร วงษำพำน
คุณเอือ้ อำรี ออฤดี
คุณฮิโรซิ ซูซกู ิ
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
กลุม่ ธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร
สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุม่ บริษทั พรีเมียร์ จ�ำกัด
โครงกำรเทใจ
ธนำคำรกสิกรไทย
บริษทั เกรียงไทยวัฒนำกรุป๊ จ�ำกัด
บริษทั เซเรนดิพติ ี้ มีเดีย จ�ำกัด
(ส�ำนักงำนใหญ่)
บริษทั แบรนด์ แอดดิชนั่ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
บริษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล
อินดัสทรีส์ จ�ำกัด
บริษทั ฟูจซิ ำกุระ จ�ำกัด
บริษทั โมเดอร์เทคนิคล็อค จ�ำกัด
บริษทั รับเบอร์อนิ เตอร์เทรดจ�ำกัด
(สำขำ 3)
บริษทั รำยำเฮอริเทจ จ�ำกัด
บริษทั เลิรน์ เอ็ดดูเคชัน่ จ�ำกัด
บริษทั สักสิรเิ ทรดดิง้ (2012) จ�ำกัด
บริษทั เอ็มเอ็น ออโต้ทมี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษทั ฮงเฮงฮวด เทรดดิง้ จ�ำกัด
ผูป้ นั /ผูซ้ อื้ ร้ำนปันกัน โดย
มูลนิธิยุวพัฒน์
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Be the change
you wish to see
in the world.
- Mahatma Gandhi
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