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ว ดค นองๆ ปิด ทอมนองๆ ท�าอ รกนบาง ตรยมตวพรอม รอยงค
า� รบชน รยน ม พรา วชา รยนคงยากขน นาท่ความรบผดชอบกคง พ่มขน จด รร
บง วลา ดๆ น ค ป็นท่นา ง กตวาปัจจบนนพฤตกรรมการกล่น กลง น ถานศก า
ก�าลง ป็นปัญ าท่ งคมจบตามอง พรา งผล ยราย รงอยางมากทงตว ดกท่กร ท�า
ล ป็นผถกกร ท�า ซ่งผล ยน ม ช พยงความ จบปวด รออบอายท่โดยกล่น กลง
ณ ขณ นน ตอาจ งผลร ย ยาวจนกร ทงบคคลนนโต ป็นผ ญ รอท่รน รงมากท่ ด
คอการน�า ป การฆาตวตาย
พ่อานบทความ น่ง ขอมล ววา การถูกกลัน่ กล้งอยางน้อย แ วัน ในรอบ
3เ วัน มีความเกีย่ วข้องกับการเพิม่ ขึนๅ ของอัตราการพยายามฆาตัวตาย ละความ
รุนรงรวมถึงความถีข่ องการถูกกลัน่ กล้งจะยิง่ เพิม่ อัตราการฆาตัวตายทีม่ ากขึนๅ าก
พจารณาจากขอมลน นองๆ คง น ลวน ค วาพฤตกรรมการกล่น กลง ชน การลอ
ช่อพอ ม การนนทาวาราย การตอกย�าปมดอยของผอ่น รอการโพ ต์ขอความถง
บคคลอ่น นทางท่ มด ล ม ป็นความจรงผานชองทางออน ลน์ตางๆ ามารถน�า ป
การ ญ ยถงชวต ด
รา ามารถ ป็น วน น่ง นการ ยดพฤตกรรมการกล่น กลง ด ตจ ร่ม
ตนอยาง รนน พ่อยากชวน นองๆ อานยวพฒน์ ารฉบบน พ่อ รา ขา จพฤตกรรม
ดงกลาว ขา จผท่ชอบกล่น กลงผอ่น ล ทางออก าก ราก�าลง ป็นผถกกล่น กลง
พ่ ช่อวานองๆ นก รยนทนยวพฒน์ทกคน ป็น ดกด ล ทราบดวา ่ง ดท่ควรท�า รอ
มควรท�า ล วงวานองๆ จ ชวยบอกตอความ ขา จน กบ พ่อนๆ ดทราบน ค
ราจ ดชวยกน ยดพฤตกรรมการกล่น กลงค
พ่ๆ มลนธยวพฒน์

โดย
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก

วาดภาพโดย
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คนคิด...เพื่อสังคม

ครูเชาว์ ผู้กุมหัวใจเด็กๆ ชุมชนใต้สะพาน

ครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมัย ครจตอา าผมจตวญญาณผ ตม ปียม มรางกายคร
จ ม ตมรอยนก ต ว จของครท่ตองการ ป็นคน ลกๆ นการ ตมความฝัน ปันความ ข กบผอ่นนน
กนรอยจนครบอกวา มมวน น ลยท่การท�า นาท่จตอา าของคร มมความ ข
6

ถ้าตรงไหนไมเจริญเราไปพัฒนาให้ดขี นึๅ เทากับเรา
ประสบความส�าเรใจ
ปัจจบนคร ชาว์ ท�า นาท่ด ล ดก รรอนของศนย์
รางโอกา ดกพร ราม ่ บร วณชมชน ต พาน
พร ราม ่ จ�านวน ่เ คน นอกจาก ดกๆ ลว คร
มภารกจด ลผป่วยตด ตยงทงท่อยกบญาต ล
รญาต ผพการ ล ผ งอายท่อย นชมชน อก แ่ คน
โดยจด รร วลาชวง ชา นการอยกบ ดกๆ ท่ศนย์
พฒนา ดก ลก ล ชวงบาย นการ ขา ป ย่ยม ด ล
ผป่วย ผพการ ล ผ งอาย ครท�างานท่น่มา
กวา แเ ปี ศนย์ ดก ลกท่น่ ป็นศนย์ ลกๆ ท่
โอกา ดกทกคน ดมความร ทา ทยมกน
ดก ลายคน ม ด รยน นง อ ลายคนพอ ม
รยนจบ คชนปร ถมศก าปีท่ ไ ครอยาก ขา
นวาเขาไมจา� เป็นต้องจบคประถม ไ เหมือน
มกไใ ด้ เขาสามารถมีอกาสทีด่ มี ากกวานันๅ คร อง
กคอตวอยางของ ดกท่ คย มพรอมมากอน ตคร
ก ามารถ รยนจนจบปรญญาตร ล ามารถท�า
ปร โยชน์ พ่อ งคม ด ครอยากตอยอด ดกๆ
มโอกา ทางการศก าอยาง ตมท่ ทาท่ ขาจ ป ด
พรา คร ช่อวาการศก าจ ป็นรากฐานท่มน่ คง
นชวต พร บาท ม ดจพร จาอย ว รชกาลท่ ้
ทรง คย อน ววา ถาตรง น ม จรญ รา ปพฒนา
ดขน ทากบ ราปร บความ า� รจ คร ช่ออยางท่
พร องค์ทรง อน

กลาย ป็นพอ ม ป็นญาตผ ญของคร นวนท่คร
ป็น ดกครจ�า ดวา นคน กนอนรอพบ มอ น
โรงพยาบาล บางคนนอนรอความตาย บางคน
นอน ต พาน อยขางถนน ครร กวา ราตอง รยน
นง อ รยน มการศก า พ่อท่ ราจ ออกมาชวย
คน ลาน ขามความ ขมากขนกวาท่ ขา ป็นอย
รา มจ�า ป็นตองมยศต�า นง ต ราจ ชวย ขา
จากความ ามารถท่ ราม นฐาน ท่ ราทกคนลวน
ป็น พ่อนมน ย์

ค เปิดใจ ทีจ่ ะชวยคนอืน่ ...คนนัๅ เอง
การชวย ลอผอ่นก คปิด จตว อง อาตว องออกมา
งคมภายนอก มอง นวา รามศกยภาพท่จ ท�า
อ ร ดบาง รจกท่จ ย ล บางคนอาจจ บอกวา
รากอยของ รา มยงกบ คร คนกมความ ข ลว
ตน่น ป็นความ ขจรงๆ รอ ม... ครอาจจ มม
ความพรอมทางดานรางกาย ต ว จของครพรอม
ท�างาน ตมท่ คร คยคดวาครล�าบากกวาคนอ่น
ต นความ ป็นจรงคอครโชคดกวาคนอ่นอกมาก
คร ดท�างานท่ครรกทกวน คร ดปล่ยนความคด ดมๆ
ของคนท่คดวาท�าอ ร ลวตอง ดรบผลตอบ ทน
ซ่งมน ม ช มคนอกมากมายท่ตอง รรอนนอนรอ
ความตาย มม ครพา ป า มอ คนท่ มมบตร
ปร ชาชน มมบตร ว ดการ ดๆ คนกลมนน
ล�าบากกวาคร มนท�า ครมองวางานท่ครท�าอยคอ
ความทาทาย ปิด จรบความทาทายนน ลวลงมอท�า
ม้ไมใชญาติพี่น้องตเราต้องดูลกันในฐานะ พ จน์ ค วามตง จของ ราดวยการท� า งานจรง
ทีเ่ ราเป็นเพือ่ นมนุ ย์
มนกลาย ป็นความผกพน ป ลว ทกวนชวงบายท่คร
ว ย่ยมคนป่วย นชมชน พวก ขา ม ชญาตพ่นอง
ของคร รา ม คยรจกกนมากอน ต พรา ราด ล
ขาทกวนมน ลยกลาย ป็นความผกพน คน ลานน

อยากลัวเสียงวิจารณ์ในทางลบ อยากลัวที่จะ
ท�าความดีละความถูกต้อง ถ้าเรามั่นใจวาสิ่งที่
เราจะท�าเป็นสิง่ ทีใ่ ห้ประยชน์กบั ผูอ้ นื่ กใจงมุง มัน่
ทีจ่ ะท�าให้สา� เรใจ
ความสุขของครูคือรอยยิๅมจากเดใกๆ ละการ
ได้เหในเดใกๆ เปลี่ยนปลงในทางที่ดีขึๅน
ครอยาก น ดกๆ ของคร ตบโตมอนาคตท่ดจาก
รากฐานท่มน่ คงท่ครตง จจ มอบ ขา ตอนนม ดก
โ คนท่ ก� า ลง ข า รยนต อปรญญาตร ล
อก แ คน รยนตออาชวศก า ความ ขของครคอ
รอยยมจาก ดกๆ ค�าทกทาย ว ด ค�าขอบคณ
ค�าอวยพรจากคน ฒาคน ก การ ดด ลชวย ลอขา
ป็นความ ขท่ ด นอกจากนนการ ด น ดกๆ ม
พฒนาการท่ดขนก ป็นความ ขของครดวย มอนกน
ดกๆ มร บยบวนย มความรบผดชอบมากขน ม
จตอา าอยากชวยงานตรงนนตรงน มาขออา า
ท�างาน น่น ป็นทงความ ข ล ความช่น จ
การชวยเหลือคนอื่นคือการบมเพาะคุณธรรม
จริยธรรมในใจเดใก
รา ร่มตนจาก นครอบครวกอน พอ มบอก รา
ท�างานบานน่น มายถง ขา ปิดโอกา รา ด ดง
ฝีมอการท�างานของ รา มายถงความ ว นอ ช่อ จ
ท่พอ มม กบ รา รากจงควาโอกา นน ล ท�า
ดท่ ด ม่อท�า นครอบครว ด ราจ ามารถออกมา
ชวยผอ่น ด มตองคดท�าอ ร ญๆ รา ค ร่มจาก
จด ลกๆ ท่ ราพอจ ท�า ด ล ลงมอท�า ม�า่ มอ
ดกๆ ทกคนมรางกาย ม ว จ ล มจต จของการ
ป็นอา าอย นตว คปิด จมอง งคมภายนอก คดวา
ราจ ท�าอ ร ดบาง ล ลงมอท�าตามก�าลง
คร ช่อวาพลงของ ดกๆ ป็นพลงท่ยง่ ญครบ
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บ้านฉันบ้านเธอ

ท �า ส ว น

กรีดมีดลงบนต้น
ยางมีค่ามากมาย
ชีวิตคนสวนยาง
ทุกหยดจากเหงื่อริน
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ท �า ไ ร ่

น�้าขาวข้นหยดเป็นสาย
เป็นรายได้ให้ใช้กิน
ค�่าฟ้าสางไม่จบสิ้น
ใช้ผืนดินเลี้ยงชีพกาย

ยางพารา ป็น มยนตน มถ่นก�า นดบร วณลมน�า อม ซอน
ปร ทศบราซล ล ปร ทศ ปร ทวปอ มรกา ต โดยชาวพน มอง รยกวา
กาช ิcao tchuี ปลวา ตน มรอง ศนย์กลางของการ พา ปลก ล
ซอขายยาง นอ มรกา ต ตดง ดมอยท่รฐปารา ิParáี ของปร ทศบราซล
ยางชนดนจงมช่อ รยกวา ยางพารา
ชวง วลาท่ มา ม นการกรดยางมากท่ ดคอ ชวง กโมงถง
ปดโมง ชา น่องจาก ป็นชวง วลาท่ ามารถมอง นตนยาง ดอยางชด จน
ล ดปรมาณน�ายาง กล คยงกบการกรดยาง นตอน ชามด การกรดยาง
นชวง วลาต น่งถงต ่จ ปรมาณยางมากกวาการกรดยาง นตอน ชา
ตการกรดยาง นตอน ชามดมขอ ย คอ งายตอการกรดบาด นอ ย่อ งผล
กดโรค นายางทงยง ป็นการ น ปลอง ล ย่ งตอการ จอ ตว์ราย รอ
โจรผราย นฤด ลง บ มผลด บ รอฤดท่มการผล บ ม จ ยดพกการ
กรดยาง น่องจากมผลตอการ จรญ ตบโตของ บ ล ตนยาง การกรดยาง
นขณ ท่ตนยาง ปียก จ ท�า กดโรค รอ ปลอก นา ด

เก็บเล็กผสมน้อย
เก็บยอดอ่อนใบชา
เก็บชาจากยอดแห้ง
เก็บผืนดินอยู่ยง

จากปลายดอยเต็มตะกร้า
ใส่ตะกร้าอย่างบรรจง
กายลงแรงใจสั่งสม
ชีพมั่นคงลูกหลานท�ากิน

การ กบ บชา ป็นขนตอนท่ า� คญ น่องจากตองอาศยความล อยด
นการ กบ การ กบ บชา ด บชาท่มคณภาพดตอง ช รงงานคน นการ กบ
การ กบจ ตอง ลอก กบ ฉพา ยอดชาท่ตม ล บท่ต�่าจากยอดตมลงมา
โูใ บ ิแ ยอด กบ โูใ บี น่องจาก ารปร กอบพอลฟีนอลซ่ง ป็น
าร า� คญท่ งผลตอ กล่น ล ร ชาตของชาจ มอยมาก ฉพา นยอดชา
ทานน ยอดชาตอง ง มมน�าคาง รอน�าฝน กา ม่อ กบยอดชาลง น
ต กรา ม ผ ามอด นน น่องจากจ ท�า ยอดชา กช�า ด ลงจาก
ยอด ตมต กรา ลว ตองน�า ป ว นท่รม ามน�า ปตาก ดด ยอดชาท่ กบ
ลวตอง ง ถงโรงงาน ปรรป น โ ช่วโมง ลง วลา แ5.เเ น. าม กบ
ยอดชา น่องจากจ ผ่ง ดด มทน
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จดหมายจากเพื่อน
ว ดค นองๆ ปิด ทอมนวาง ผนจ ท�าอ ร
ขยนจด มายมา พ่ๆ อานบางน ปิด ทอมนองๆ ก
ตอง ล่อนชน รยน วชา รยนตองยากขน นๆ พรา ฉ นน
ลอง า วลาทบทวนบท รยนลวง นาน ค จ ดชวย ตรยมตว
กอนท่จ ขา วชา รยนจรง อาจจ ท�า นองๆ ขา จ
วชานนๆ มากขนอยา พ่งมองวายากน ค พ่อยากชวน
คดวาน่นคอ ่งท่ทาทาย รา ราขยน พ่อ อาชน ด
ช่อวานองๆ ทกคนท�า ดอย ลวค ...มาตอบจด มายกอน
ดกวา ด วาม พ่อนๆของ รา ขยนมา ลา ร่องอ รกนบาง

จดหมายจากน้องสุทธดา ทองขันธ์ จ.หนองคาย

ปิดฉบบ รกมาก จอคนขยนบานยวพฒน์ ขา ลว ขอช่นชม
นอง ทธดาน ค ท่ตง จจ ชวย บง บางานของครอบครว
อ รท่ ราพอจ ท�า ด ล มน่งดดายท่จ ท�า ่งนนยอม ป็น
ปร โยชน์ �า รบผอ่นค ๆ นอยน ค การบานกคงจ
ยอ นง อ รยนกตองอานทบทวน บง วลา ดๆ จ ดม
วลาพกผอน...พ่ๆ มลนธ อา จชวย มอค

จดหมายจากน้องสุดารัตน์ สุวรรณค�า จ.ก�าแพงเพชร

ดอานจด มายท่นอง ดารตน์ ขยนมา ลาวา ดท่ โ นการ ขงขนมารยาท ทย
ลวนกถง มยท่พ่ยง ป็นนก รยน ลยค มวาจ น่ง ยน ดน ว ตองมกรยา
ท่ วยงาม ตอน รยนก มคอย นความ �าคญ รอกค ตพอโตขนจงรวา ร่อง
พวกนมความ �าคญกบ รามาก พรา ป็นทาทท่ ดงออกถงความมมารยาท
ของ รา ด จจงค ท่นก รยนรนนยง ด รยนอย ล อก ร่องคอพ่ๆ ภม จ ทนคณพอ
คณ มของนอง ดารตน์จรงๆ ค ท่มลกขยน บบน วน ยดก ปชวยคณพอ
คณ มขดมน งานขดมน ป็นงานกลาง จง นองตองด ลตว องน ค อยา
รางกายขาดน�า ด่มน�าบอยๆ ด ล ขภาพน ค พรา รา ป็นก�าลง �าคญ ล
ป็นความฝันของครอบครว...พ่ๆ มลนธ ทกคน ป็นก�าลง จ นอง นทกๆ ร่องค
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จดหมายจากน้องยลดา ถิ่นสถาน จ.สุโขทัย

ผกค นาท่ปลก วท่โรง รยนขาย มด มค น่น ป็นความรตดตว
ท่ ามารถ ราง ป็นอาชพ ล ราย ด นอง ด ลยน ค อนาคต
ขาง นาวชาความร ลานจ กด ป็นปร โยชน์กบ รา นนอนค
การปลกผก วนครวนอกจากจ กบขาย ป็นราย ด ลว ยงชวย
ราลดคา ชจาย นครอบครว ดดวย ล ยง ามารถ บงปัน
พ่อนบาน ดอกตาง าก ปลกผก ลาก ลายชนดกดน ค
ราชอบทานผกอ ร รากปลกผกนน ลงทนลง รงครง ดยว ต
ผลท่ ดมากมาย ลย อยาทงความรนน ค ...โอกา นาถา ด
ปลกผกอกถายรปมาอวดพ่ๆ บางน ค นองยลดา

จดหมายจากน้องแกมกมล อุไร จ.สุรน
ิ ทร์

ตรยมตว พรอม �า รบท่ รยน มน ค นอง กมกมล บรรยากาศ มๆ
พ่อน มๆ คณคร วชา รยน มๆ อาจจ ท�า นอง นกกบการ รยน
มากขน วน พ่อนๆ ท่โรง รยน กา ตอ ตองจากกน ป ต มยน ทคโนโลย
ท�า รา กลกนมากขนค รก ามตรภาพท่ด ว นานๆ น ค ชวยกน
รยน ชวยกน ง รมกน นทางท่ด ล ราจ ดช่นชมกน นวนท่ตางคนตาง
ปร บความ �า รจ พ่ อา จชวย นอง กมกมลมความ ขกบการ รยน
น ถาบน มน ค วชาอาจจ ยากขน ตคง ม กนความพยายามของ ราค ...
ๆ ค พ่ๆ มลนธ ง จ ป มอ

Facebook
กลมนก รยนทนมลนธยวพฒน์

Line
นก รยนทนยวพฒน์
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ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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นักพัฒนา
จากความรัก

และความภูมิใจในบ้านเกิด

ป็นคนชอบ ท่ยวมากค ต รามาคดตอ วา ท่ยวอยาง รจงจ ท�า กดคณคา
ปร โยคโดน จท่ พี่นก พรนับพัน วงศ์ตระกูล บอก ลาถง ร่องราวการท�างาน
นบาน กดของตว อง การท�างาน น ่งท่ตว องรก ล วงอยาก คน นชมชน
กดการ รยนร ล มองค์ความรท่ถกตองจากงานท่พวก ขาทกคน ป็น จาของรวมกน
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เติบตมาในครอบครัวนักพัฒนา จิตวิญญาณการเป็นนักพัฒนาจึงอยูใ น
ทุกลมหายใจ
พ่นก กด ล โตท่บาน ามขา อ�า ภอ มท จง วดล�าปางค จ�า ดวา
ตง ต มย ป็น ดก คณ มจ รบอา า มครชาวตางชาตมา อนภา า
องกฤ นโรง รยนท่คณ ม อน วนคณพอกจ คลกคลอยกบงาน
พฒนาชมชน ล การท�าวจยตางๆ จงท�า พ่ซมซบการท�างานจตอา า
พฒนาชมชนมาตง ต ดกๆ รา นกร บวนการท�างาน นปร โยชน์
ของงานจตอา าวามปร โยชน์กบ ราอยาง ร ล ป็นปร โยชน์ต อผอ่น
อยาง ร ซ่งอาจจ ป็น า ตท่ท�า พ่ตง จ ลยวา รยนจบ ม่อ ร
พ่จ กลบมาท�างานท่บ าน ามขา จ มยอม ปท�างานท่อ่น อยากจ
พฒนาชมชนของ รา ดย่งขนจาก ่งท่ รามอย ต นนอนวาการจ
กลบมาพฒนาบาน กดอาจจ ม ามารถท�า ดทนทท่ รยนจบ พ่จง ป
ท�างานท่กรง ทพ ต ป็นการท�างาน พ่อ พ่มปร บการณ์ พ่มพน
ความรท่ ราจ ามารถน�า ป ช นการท�างาน น มบานของ รา ชวงท่
ท�างานอยกรง ทพ กคดอยตลอดวาถากลบบานตอง ชองค์ความร
อ รบาง ก่ยวกบการทอง ท่ยว การพฒนาชมชน การศก า ล ร่ม
กบ งนตง ต ร่มท�างาน พรา มวาท่น่นจ ป็นบานของ รา ต รา
ตองม งน ป็นตนทน า� รบ ป็นคา ชจาย วนตว พรา รา มม งน ดอน
ปร จ�า ลว ล พ่อ ป็นคา ชจายตางๆ นการท�างาน
การทองเทีย่ วเป็นความชอบตจะใช้ความชอบให้เกิดประยชน์ได้อยางไร
พ่ ป็น คนชอบ ท่ยวค
ต ราตองพ จน์ ดกอนวา ่งท่ ราชอบ
คอ ่งท่ ชจรง รอ ปลา พ่ ร่มจากการ ป็นทมท�างาน นบร ททอง ท่ยว
ท� า ครบทกต� า นง นาท่ จอลกคาต� า นตอวา ต รากยงโอ ค
กบงาน ม บ่อ ล ยง นก ล ขยบมา ป็น ว นาทวร์ ท�างาน ป
ใูไ ปี กร ลวค วางานดานการทอง ท่ยวคอ ช ราจรงๆ พ่กมาคดตอ
วาจ ท�าอยาง ร งานทอง ท่ยวมคณคา กกลบมามอง การทอง ท่ยว
ชมชน ท่บาน ามขากมงาน ก่ยวกบการทอง ท่ยว นชมชนอย ลว ต
ชวง รกๆ ป็นการทอง ท่ยว บบศก าดงาน ถาจ พกคางคนตอง ดนทาง
อกกวา 5เ กโล มตร พ่อ ป าท่พก นตว มอง จง อาปัญ านมาพฒนา
ป็น โ ม ตย์ซ่ง ป็นการทอง ท่ยว บบพก รมท่บานชาวบาน พ่อ
รยนรวถชวตความ ป็นอยของผคน นทองถ่นนนๆ ่งท่ตองคดตอคอ
อ รท่นกทอง ท่ยว ม คย จอ ท่ยว บบ นท่นกทอง ท่ยวจ ดพฒนา
ตว อง พ่มกจกรรม พ่อ กดการม วนรวมร วางนกทอง ท่ยวกบ
คน นชมชน ซ่ง ป็นการ พ่มคณคา นการทอง ท่ยว คน นชมชนกจ ม
ราย ด พ่ม พ่คดวาการท่ ราจ ท�างานบรการ มคณภาพ คน นชมชน
รอ จาของบานตองมความ ขกอนจงจ ามารถ งตอความ ขนน ป
ถงนกทอง ท่ยว ด
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นักพัฒนาเริ่มต้นจาก ใจ
ากจ ป็นนกพฒนาตอง ร่มจาก ใจ ค จตอง ขม ขง ตองมจดยน วลา จอปัญ า
จ ด มทอ การท�างานพฒนาตองอาศย วลา ชน การท่พ่มาท�า นาท่ปร านงาน
ร วางนกทอง ท่ยวกบ จาของบาน ตล วนมปัญ า ก ขตลอด ราท�า นาท่
ป็นคนกลาง ท�าอยาง ร นกทอง ท่ยว ล จาของบานมา จอกนท่ตรงกลาง ด
วลา 6 ปีท่พ่ท�างานมา ครง รกรกท่จ ท�าอยาง ร วนนกยงรก ม ปล่ยน
องค์ความรู้
ม จอยาง ดยวกจ ขาดปร โยชน์ ราตอง องค์ความรกบคน นชมชนดวย ความรนน
ตอง ป็นปร โยชน์กบ ขา ตอง ามารถชวยพฒนา ขา ตอง มา �า รบคน ตล คน
ซ่งกอนท่ ราจ ความรกบ คร ราตองคด ยอ ตรยม ยอ ศก า ยอ
ม ความรผดๆ กบคนอ่น ชาวบานซ่ง ป็นคน ฒาคน ก คยชนกบการ ชภาชน
พลา ตกซ่ ง มนกอ กดอนตราย รากตอง ขอมลวาพลา ตกมขอด บบน
ตขอ ยกมน อนตรายทงกบตว รา ล ด มนา ช �า รบนกทอง ท่ยว
การสนับสนุนจากคนในครอบครัว
คน กลตวตอง นบ นน รา ป็นนกพฒนา มวาจ ป็นนกพฒนาโดย ช มอง ช รง
รอ ช งนทน พ่อ นบ นน ล ดทายคอ เงิน งานพฒนา ลายอยางตอง
ชงบปร มาณ มคา ชจายท่ กดขนจรง ควร ความร น ร่องตนทนจรงของการ
ท�างาน รวมคา รง คา ยโอกา ของตน อง พ่อน�า ปคดก�า รท่ มา ม �า รบ
การท่จ ด�ารงชวต ดจากการปร กอบอาชพ ก�า รท่ มา มคอคาบรการท่ มา ม
กบคณคาของผลตภณฑ์ ล ท�า ผปฏบตงานมราย ดพอ �า รบการยงชพ ม ช
ฝ่าย ดฝ่าย น่ง ดปร โยชน์มาก กน ป มการท�างานบางครงจ ม ดรบปร โยชน์
ป็นตว งน ตก ดรบ ป็นโอกา การ รยนร ความ ข จจากผมา ยอน รอการ
นบ นนกจกรรมของชมชน กนบ ป็นคณคาของการทอง ท่ยวท่ กดขนตอปร โยชน์
วนรวม การท่ชาวบานมทศนคตท่ดตอปร โยชน์ของ งคมโดยรวมมากกวาของ
ตน อง กท�า การพฒนาด�า นน ป ดอยางย่งยนดวย ชนกน ดงนน ผลปร กอบการ
ท่ดจงนบรวมถงตน อง ล งคม การ รางความ ขา จร วางกน ร่องผลปร โยชน์
ล คณคาของการท�างาน จ ชวยลดปัญ า ล ขอขด ยง นการด�า นนงานลง ด
เดใกๆ ต้องรักละภูมิใจในถิ่นก�าเนิดของตัวเอง
ท่บ าน ามขา ดกๆ ดท�ากจกรรมการทอง ท่ยว วน าร์อาทตย์ ขาจ มาท�า
ฐานกจกรรม อนนกทอง ท่ยวพบ บ ตย อนตดตง ท�าขนม ลางจาน ม่อ ดก
มทก พอท่จ ป็นวทยากร ด รากจ ขาท�า นาท่นน ย่งปลกฝัง ดกมความร ก
�านกรกชมชนมาก ทา ร ชมชนกจ ดคนท่อยากกลบมาพฒนาบาน กด นอนาคต
มาก ทานน ดกๆ ตอง รยนรภมปัญญาชมชน ตองมความภาคภม จ นถ่นก�า นด
คนอ่นภม จชมชนของ รา ชอบชมชนของ รา รากตองภม จ ม ชนนนชมชน
ม กดการพฒนา
15

มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า

16

Kiwtum:

“ความรุนแรง”
ไม่ว่าจะทางร่ายกาย
ค�าพูด สายตา หรือแม้แต่ความคิด
ไม่เคยท�าให้ปัญหาเบาบางลง
หากแต่จะยิ่งท�าให้ปัญหาบานปลาย
ยุติทุกอย่างด้วยความเข้าใจ
อยู่ร่วมกันอย่างมีไมตรีต่อกัน
:)
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ครท่ตดตามขาว ารทางชองทางตางๆ คงทราบด วาทกวนนปัญ าการ
กล่น กลงของนก รยน น ถานศก า กดขนทกวน ล ป็นปัญ าท่ก�าลง
ดรบความ น จจาก งคม ลายคนอาจมองวาการกล่น กลง ป็น ร่อง
ธรรมดาของวยรน ต �า รบปัจจบน ปัญ าการกล่น กลงของวยรน
ด งผลกร ทบทางลบอยางมากทงกบผท่กร ท�า ล ผถกกร ท�า การ
กล่น กลงกน ม ช ร่องลอ ลนอกตอ ป ต ป็นภยรายท่ กลตววยรน ล
อนตรายมากกวาท่คด
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ปัจจบนร ดบความรน รงของพฤตกรรมการกล่น กลง ด พ่ม
ทวคณมากขนกวา นอดต จากขอมลกรม ขภาพจต ซ่ง ผย พร ม่อตนปี
โ56แ ร บวา ดกนก รยนโดนกล่น กลง นโรง รยนถง 6เเุเเเ คน
ม่อคด ป็นอตรา วน ลว ทากบปร มาณ ไเั ถอ ป็นอนดบ โ ของ
โลกรองจากปร ทศญ่ป่น นอกจากร ดบความรน รงท่ พ่มขน ลว วธการ
กล่น กลงของนก รยนวยรน ปล่ยน ปจาก นอดตท่ คย ชวธการลอ ลยนช่อ
พอ ม การ รยกช่อ มมต รอปมดอยของ พ่อน การ ม ขารวมกลม
ลน รอท�ากจกรรม ล การตบ ว รอการชกตอย บาๆ พฤตกรรม
ดงกลาว ลาน ป็นวธดง ดมท่ ช นการกล่น กลง ต �า รบ นปัจจบน
่อ ิMediaี ล ทคโนโลย ิTechnologyี มบทบาท �าคญ ล ก่ยวของ
กบพฤตกรรมการกล่น กลงของ ดก นปัจจบน า� รบ นปร ทศ ทยพบวา
กลม ดกมากกวารอยล 5เ มพฤตกรรมกล่น กลงผานโลก ซ บอร์
ล คกคามผอ่นผาน ่ออ ลกทรอนก ์
ประเภทของการกลัน่ กล้ง
การกลั่นกล้งทางรางกาย ป็นลก ณ ของการท�ารายรางกาย
การชก การตอย การผลก การตบต
การกลั่นกล้งทางสังคมหรือด้านอารมณ์ ป็นลก ณ ของการ ช
กลม พ่อน รอ งคมกดดน ล ท�า บคคล ยกออกจากกลม ป็นผล
ท�า กดความร ก จบปวด รอ ย จจากการกร ท�าดงกลาว
การกลั่นกล้งทางค�าพูด ป็นลก ณ การพดท่ งผลกร ทบตอ
ความร ก รอท�า จบปวด จ กดขน น ถานการณ์ท่มการย่วย
ยา ย ยา ยย ขมข การพดจาดถก ยด กน นกลม พ่อน
รอการวจารณ์ดวยค�าพด นลก ณ ขาวลอ ค�านนทา ล การ
พดจาโก กบด บอนขอมลท่ ม ป็นจรง โดยมวตถปร งค์ พ่อ
กดความ จบปวด

การกลั่นกล้ง (Bullying) มายถง พฤตกรรมท่ ม ป็นท่
ยอมรบ น งคม โดยพฤตกรรมนน ป็นความตง จกร ท�า ผอ่น ดรบ
ความทกข์ ความ จบปวด พ่อ ตน องร กมอ�านาจ รอมพลง นอ
กวาผอ่น อกทงการกร ท�าดงกลาวจ กดขนซ�าๆ อยางตอ น่อง ล ม
ร ย วลายาวนาน

การกลัน่ กล้งบนลกออนไลน์ (Cyberbullying) ป็นปร ภท น่ง
ของการกล่น กลงท่ กดขน ม ล ป็นปร ดนปัญ า า� คญ น งคม
โดย ช คร่ อ งมอ ่ อ าร ป็ น คร่ อ งมอ ลก ชน มาร์ ท โฟน
ทบ ลต คอมพว ตอร์ ช่อมตอ ครอขาย งคมออน ลน์ มวาจ ป็น
ฟซบก ทวต ตอร์ อน ตา กรม ชท รอ ครอขายทาง งคม
ออน ลน์อ่นๆ นการจมตี ขูท�าร้าย หรือใช้ถ้อยค�าหยาบคาย
การคุกคามทางเพศบบออนไลน์ การอบอ้างตัวตนของผู้อื่น
การน�าความลับของอีกฝ่ายมาเปิดเผย การหลอกลวง การสร้าง
กลุมในซเชียลเพื่อจมตี ดยเฉพาะ เพื่อให้อีก ฝ่ายอับ อาย
ขายหน้าหรือทนไมได้จนกลายเป็นปัญหาบานปลาย
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า ตของการ กด cyberbullying กอบทง มด มก ร่มกอตว
การป้องกนการกล่น กลงกนผานพนท่ออน ลน์ า� รบวยรนปัจจย
จากความขด ยง ความ นตาง รอมกรณพพาทร วางคน โ คน ลกลาม �าคญท่ ดท่จ ชวยป้องกนปัญ า คอตว องควรเรียนรู้มารยาทของการ
จน ป็นชนวนของการกล่น กลงกน นโลกออน ลน์ นอกจากน ผคน ใช้การสือ่ สารผานทางพืนๅ ทีอ่ อนไลน์ตา งๆ พ่อป้องกนปัญ า ล ผลกร ทบ
ยง ขา จวาโซ ชยลม ดย คอพนท่ วนตว ามารถ ชร บายความร ก ด ท่อาจ กดขนกบทงตวผกร ท� า รอผถกกร ท� า ลงการลงรป คลป
ถอยค�าท่ ชโพ ต์จงออก นวรน รง โพ ต์ ยด รอ รางความ ย าย รอขอความท่อาจ ม มา มทงท่ตง จ ล มตง จกตาม โดยวยรนควร
อกฝ่าย ล ดงอารมณ์ งลบออกมา ดอยาง ตมท่โดย มตอง กรง จ ปฏบตดงน
cyberbullying บงเป็น 7 ประเภท คือ
การ ลบางคนออกจากกลมออน ลน์ ชน กลม ลน์ รอ ฟซบกกรป

สร้างความตระหนัก วยรนตองตร นกถงมารยาท นการ ่อ าร
กบบคคลอ่นถง มวาจ ป็นการ ่อ ารผานกลมท่ ป็นกลม ฉพา
บคคล พงตร นก มอวาจงปฏบตตอบคคลอ่น มอนกบท่
ราอยาก คนอ่นปฏบตกบ รา

การ อบ ขา ป น ช ฟซบกของคนอ่น ล โพ ต์ขอความ จาของ
ฟซบก ย าย ท�า คนรอบตว ขา จผด

คิดกอนพสต์ มวาจ โพ ต์อ รกตาม คดถงผลกร ทบทงผลด
ล ผล ยท่อาจจ กดขนตามมาทกครง

ป็นการวากลาว ดาทอดวยถอยค�า ยาบคาย ตอกย�าปมดอย
ท�า ยความม่น จ

ข้อมูลสวนตัวควรเป็นเรื่องสวนตัว การโพ ต์ข อมลท่มความ
ป็น วนตวผดท่ ผด วลา ามารถน�ามาซ่งปัญ าท่ราย รงตอตว
ผโพ ต์ ด

การ งขอความนนทา พ่อน ท�า พ่อน ย าย

งขอความ รป วดโอ รออ รกตามท่ท�า คนอ่นอบอาย
บนอน ทอร์ นต รวมถงขมข
ยอกลอ ย่ว โมโ จนอกฝ่า ย ผยความลบท่น าอายของตว อง
บนโลกออน ลน์
นการกล่น กลง บนโลกออน ลน์ ลว ขา ปรวมดวย
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จ�ากัดเวลา ่ง �าคญอกอยาง น่ง คอ การจ�ากด วลา นการ ช
พนท่ออน ลน์ ควรพยายามจ�ากัดเวลาหรือลดเวลาในการเลนสื่อ
สังคมออนไลน์ละเพิม่ เวลาในการสือ่ สารซึง่ กันละกันในลกของ
ความเป็นจริง
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เคยถูกกล้งมากอน ดกท่ชอบกล่น กลง พ่อน ลายคน คย
ถกรง กมากอน มวาจาก พ่อน รอจากครอบครวกตาม ล พวก ขาร กวา
ตองร บายความ กรยวโกรธท่ตน อง ดรบออก ป ผอ่น โดย ฉพา อยางย่ง
ากพวก ขา ผชญกบปร บการณ์รายๆ นวย ดก ม่อ ขา ตบโตขน ขา
จ ป็นผ ญท่ตดน ยชอบร บายความโกรธกบผอ่น
ท้จริงล้วรูส้ กึ ดดเดีย่ ว ความร กโดด ด่ยว ล มมความ า� คญ
อาจน�า ป การกล่น กลงผอ่น ด ทกๆ คนตองการความ น จ ล าก ม ดรบ
ความ น จมากพอ การกลาย ป็นคนพาลคอทาง ลอกท่ ดผล พรา นอกจาก
จ ดรบความ น จ ลวยงชวย พวก ขาร กมอ�านาจมากขน
มีความพึงพอใจในตนเองต�่า าก คร กคนร กวาตน อง ม
ฉลาดพอ นาตา มดพอ รอ มร�า่ รวยมากพอ คนๆ นนอาจมอง าวธการ
ตน องร กดกวาคนอ่น โดยการกด ผอ่นต�า่ ลงกวาตน อง
ถือวาตนเองส�าคัญ บางคนท่ชอบกล่น กลง พ่อนมก ย่งผยอง
นตน องวา ่งท่พวก ขาท�า รอ ่งท่พวก ขาคดนนดท่ ด ล การถอวา
ตน อง า� คญนจ ปร ปล่ยน ป ป็นความโกรธ ม่อ คร กคนทาทาย รอ
พ จน์ นวา ขา ม ดถกตอง ป ยทกอยาง
เพราะคุณตกตาง บางครงการกล่น กลงกมาจาก ตผลงายๆ
พยง พรา ย่อ ตกตางจากผอ่น มวาจ ป็น ชอชาต พศ ผว รอ ม ต
ความพการ ความ ตกตางนจ ถก ยบยกมาลอ ลยนจนน�า ป การปฏบต
กบ ย่อ บบท่ ม ทา ทยมกบ ดกคนอ่นๆ

พฤตกรรมชอบกล่น กลงนนถก ่ง มจาก ถานการณ์ทางลบท่
จาตว ผชญมา ลายปี มวาจ ป็นครอบครวท่ ม จ รอการขาดปฏ มพนธ์
ทาง งคม น่ง นวธ า� คญท่จ ชวย ขาหยุดพฤติกรรมชอบกลัน่ กล้งไมใช
การลงโทษไมใชทางออก
การลงท ตคอื การพูดคุย าก พ่อนๆ ปฏบตกบคนนน มอน
ป็นอนธพาล กม นวโนมท่ ดกคนดงกลาวจ มพฤตกรรมอนธพาลมากขน
เพื่อหยุดพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ฉ นนจง ป็น ร่อง า� คญท่ควร ชความออนโยน นการ รางความ ขา จ ก
พวก ขา พดคย พวก ขามอง นวาพฤตกรรมดงกลาว ป็น ร่องท่ยอมรบ ม ด
นโรง รยน น งคม ตลอดจน โอกา ล วลาพวก ขา นการปรบปรงตว
การปฏิบตั ติ อ เพือ่ นทีก่ า้ วร้าวด้วยความเคารพละเมตตาจะชวยให้พฤติกรรม
ม า ต ลายปร การท่กร ตน บางคนลกขนมากล่น กลง ของเขาเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึๅ ได้
ผอ่น ซ่งวธท่ดท่ ดท่ ราจ มตอบโตโดย ชความรน รงกลบ ป คอการท�า
ความ ขา จผท่ชอบกล่น กลงผอ่น โดยการมองยอนกลบ ปวา ขา ผชญ
อ รมาจงกลาย ป็นคนท่ชอบกล่น กลงผอ่น ล น่คอ า ตบางปร การท่
ท�า กดการกล่น กลงกน
21

้ ?
แกลง
่
ั
น
ล
ก
ู
ก
ใครที่มักถ

ผลกระทบตอผู้ที่มักจะกลั่นกล้งผู้อื่น...
อาจ ตบโต ป็นผ ญท่ พตด อลกอ อล์ รอ าร พตดอ่นๆ
มพฤตกรรมลกขโมย ล รยน มจบ

จากรายงานการศก า ถานการณ์การกล่น กลงกน นบรบท
โรง รยน ทย ท่ ขารวมโครงการป้องกน ล ลดการ ชความรน รง ล
การกล่น กลงกน น ถานศก า นพนท่กรง ทพ ซ่งจดท�าโดย มลนธ
พธท ลท์ นปี โ55็ ด รปลก ณ ของนก รยนท่มกถกกล่น กลง
ป็นปร จ�าซ�าทกวน ววา มก ป็นคนท่ ออนอละตกตางจาก
เพื่อน ซ่ง รปลก ณ ดดงน
นก รยนพ ศ
งคม ม ด

มพฤตกรรมทาง พศกอนวยอนควร
อาจ ป็นอาชญากร นอนาคต
มพฤตกรรม ชความรน รงกบค มร รอลก

ชน มาธ น ดาวน์ซนโดรม อจฉรย ต ขา

นก รยนท่มความ ลาก ลายทาง พศ ชน กย์ กร ทย ทอม
นก รยนท่อยโดด ด่ยว ม พ่อนนอย
นก รยนท่ ม คน ป็น ดทงทางดานรางกาย ชน นก รยนท่ตว
ลกกวาคนอ่น ๆ รอดานจต จ ชน ป็นคนมความอดทน
อดกลน รอม มตตา
นก รยนท่มปัญ าทางบาน มความทกข์

ม น จ กบตว

นก รยนท่มลก ณ ภายนอกโดด ดน รอตางจากผอ่น ชน
ฟัน ยน ผวด� า อวน ป็น ตน
ผลกระทบตอผู้ที่ถูกกลั่นกล้ง...
มภาว ซม ศรา ล ความวตกกงวล งผลตอความร กโดด ด่ยว
มผลตอการ ปล่ยน ปลงดานการนอน ลบการรบปร ทานอา าร
ล การ ญ ยความ น จ นกจกรรมท่พวก ขา คย นก ภาว
ซม ศรานอาจ งผล ปถงวยผ ญ
ปัญ าดาน ขภาพ
ผล มฤทธ์ ท างการ รยนลดลง ล ม นวโน มท่ จ ออกจาก
โรง รยนกลางคนมากขน
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บอกให้ เขา หยุดพฤติกรรมกลัน่ กล้งรังก อาจจ ป็นการยาก
ท่จ บอก ขา ยดพฤตกรรม ตบางครง ขาอาจจ มรวา ่งท่
ขาท�านน งผลกร ทบราย รง พยง ดกบ รา
เพิกเฉยหรือเดินหนี ดกท่ชอบกล่น กลง พ่อนมกจ พด รอท�า
่งตางๆ พ่อกล่น กลง ย่วย พรา พวก ขาตองการ ราม
ปฏกรยาตอบโตบางอยาง าก รา ม จกบ ่งท่พวก ขาพด รอ
ท�า พวก ขาอาจจ ยดพฤตกรรมนน มตอง จกบ ยง ว รา
ท่ พ่อน กลงดาวา รา พรา การมอารมณ์ตอบโต ป็นอาวธท่ด
า� รบ ดกท่ชอบขมข รอรง ก พ่อน พวก ขามองวา ป็น ร่อง นก
ถา ราท�า ฉยๆ ขาจ ร กผด วง มด นกท่จ กล่น กลงอก
มีความมั่นใจในตัวเอง ความม่น จ นตว องจ ท�า รามทาท
ดงถงความม่น จ นตว อง ซ่งจ ท�า มโอกา นอยท่ ราจ
ตก ป็น ย่อความรน รง
ไปไหนมาไหนกับกลุมเพื่อนๆ อยา ยก ดนคน ดยว
อยาตอบต้ด้วยก�าลังเดใดขาด พรา จ ย่งท�า กดปัญ า ล
ความรน รงมากขน

ากโดน พ่อนกล่น กลงรง ก มวาจ นรป บบ ดกตาม ่งท่
พยง ควยรนรจกท่ ช ต นการ กปัญ า รยนรท่ อา จ ขา
จ ชวย รากาวผาน ถานการณ์ ยๆ นน ป ด คอการ มตอบโตโดย
การ ชความรน รง ล ตอง มยอมท่จ กด ตการณ์ลก ณ นซ�าอก มา จ รา ตร นกถงขอด ขอ ยของพฤตกรรมท่จ กร ท�าลง ปวา
จ มผลกร ทบทางบวก รอลบกบ ครบาง พฤตกรรม ดท่ มควรกร ท�า
ดวยการ าวธจดการกบปัญ า โดย...
ตอผอ่น ม ราอาจจ มองวาพฤตกรรมนน ป็น ร่อง ลกนอย ต �า รบ
ต้องบอกใครสักคนเกีย่ วกับปัญหานีๅ เพราะเราไมสามารถจัดการ ผอ่น ลวอาจ ม ช วยรนอาจ ป็น วยของการ ปล่ยน ปลง ตม ปี ยม
กับปัญหาได้ดยล�าพัง ชน พอ ม ผปกครอง คณคร ผ ญท่ ปดวยพลงความอยากรอยาก น อยากทดลอง ตองการ ดรบการ
รา ววาง จ รอ พ่อน นท
ยอมรบ ล วยรน ามารถ ชพลงท่ม นตวนนราง ่งดๆ
กดขน
น งคม ล ป็น โรของวยรนคนอ่นดวยพฤตกรรมบวกท่ ราง รรค์ ด
หากบอกคนที่เราไว้ใจให้ชวยก้ปัญหานีๅตปัญหา
ขอมลบาง วนจาก
ยังคงมีอยู อยาเกใบปัญหาไว้คนเดียว ควรบอกให้
http://endviolencethailand.org
คนที่เราไว้ใจทราบวาปัญหายังไมคลี่คลาย หรือ
http://ีีี.rakluke.com
ปรึก ามายังพี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ที่
https://ีีี.stopbullying.gov
https://stopbullying.lovecarestation.com
https://teen.mthai.com
http://ีีี.thaihealth.or.th
ภาพปร กอบโดย : ต�าราวชาการ
Facebook กลมนก รยนทนมลนธยวพฒน์
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

วิธที า�
1

ะกร้าสานใบมะพร้าวล โลกร้อน

2

3

ลอกทางม พราวท่ บ ญๆ วยๆ าก ป็น
ยอดท่ บยง ป็น ขาวกจ วย ปอก บบค
ตด ฉพา วนท่ต องการ ช ปร มาณ แเ
รอ แโ รอ แไ บ ลวผาซกออกจากกน
ิแ ซกจ านต กรา ด แ บี
ผ า กนของทางม พร าว ป็ น น ลกๆ
คลายจกตอก พ่อน�ามา ช ทน ชอก

1

!

2

ม่อวนปี มท่ผานมาพ่มโอกา ปท�าบญตกบาตรท่วด น ดกนอย าว วย
คน น่งถอต กรา านจาก บม พราว ดาน น ขนม วาน �า รบถวายพร จงมา า
ขอมลวาตร กรา านจาก บม พราวท�าอยาง ร ผ่อ ป็น อ ดย นองๆ าน ว ช อง
รอ คณพอคณ มญาตผ ญ รอจ ลองวางขายก ดน ค

24

วัสดุ
ทางม พราว ิแ ทาง านต กรา ด โ บี
มด

3

4

น�าทางม พราวท่ ตรยม วมามวน ป็นวงกลม
ลว ชตอกจากทางม พราวมด นน

5

น�า บม พราว ิ บ นก ดี มา านลายขด
กบ บตอ ป รวม ใ บ ดวา บม พราว
มน ปดาน น านตาม ปดานนน นของ บ
อยดานบน

6

4

าน นท่ โ รยงตอ ป

7

าน นท่ ใ... ไ... 5... 6... ตอ ป ร่อยๆ จนครบ
ทก น

8

น� า ปลาย บท่ ลอ ปขดกบ นท่ านอย
ตรงขามทล นจนครบทก น

9

จบปลาย นตงขน จบปลาย บซอน กยกน
รวบ บง ป็น โ ดาน จากนน ช บม พราวพน
ป็น ว

5

6

7

8

พยง ทานนองๆ ก ามารถมต กรา ว วย ก๋
ว ช ของ ชวยลดปรมาณการ ชถงพลา ตก ล
น�าว ด นทองถ่นมา พ่มมลคา ดดวยน ค ... ครลองท�า
อยาลมถายรป งมา พ่ๆ ดบางน
ท่มา : ขอมล ล ภาพจาก
https://ีีี.bansuanporpeang.com/

9
25
25

เรียนรู้อาชีพรอบตัว

ทนาย
สภาพการท�างาน
การปฏบตงานของอาชพน คอ ผท�างาน ก่ยวกบกฎ มาย
ค�าปรก า ล บรการทางกฎ มาย รวมถงการปฏบตงาน
ก่ยวกบกฎ มาย ชน การจดท�า อก าร ก่ยวกบกฎ มาย การวาความ
คดอาญา ล คด พง ค�า น น�า กลกความ ก่ยวกบปัญ า
บคคล ล ธรกจ น งของกฎ มาย ล ท�า ทนลกความ น ร่องตางๆ
ด�า นนการฟ้องผตอง าตอศาล นนามของ จา นาท่ฝา่ ยบาน มอง
ซ่งงาน วน ญจ ก่ยวของกบผลปร โยชน์ของลกความ จงมความ
กดดน ล ตองท�า ลกความ ดรบผลปร โยชน์ ดมากท่ ด

นคดทง น ชวงภาว ศร ฐกจตกต�่ า ทนายมคดวาความ
มากขน น่องจากจ มคดฟ้องรอง น ร่องการคางช�าร นมากขน
จ น ดวา มวาจ อย นภาว ศร ฐกจอยาง ร ความตองการ
รงงาน นอาชพมอยตลอด ทงนขนอยกบความช� า นาญ ล
ความ ช่ยวชาญ นวชาชพ นอกจากนทนายอ ร บางคนอาจจ
รบท�างาน บ วน บคคลท่ต องการ บ รอตดตาม ่งของ
รอบคคลท่ตองการคน า พรา ฉ นนผรบบรการจงมความ
ลาก ลายมาก
สถานทีท่ า� งาน
งานของทนายมทงงาน น �านกงานท่ต องตรวจ อบ
ล ตรยม อก าร ล งานท่ตองออก ปตดตอปร านงานนอก
า� นกงาน ชน ศาล ถานต�ารวจ ล ถานท่อน่ ๆ พ่อปฏบต
ภารกจตามท่ ดรบมอบ มาย วน ญท�างาน ปดา ล์ ไเ ช่วโมง
ตการท�างานลวง วลา ป็น ร่องปกตของอาชพน อาจจ ตองท�างาน
นวน าร์ อาทตย์ ล วน ยด

ประเภทของผูร้ บั บริการ
อาชพทนาย ถอ ป็นอาชพท่ � าคญอกอาชพ น่ง ซ่ง
ก่ยวของกบธรกจ ล บคคล พรา อาชพนจ ตองมความช�านาญ
ทางดานกฎ มาย ความตองการของอาชพนม งขน ร่อยๆ โดยด
ดจากคดท่ กดขนท่กรมต�ารวจ ลวน ตตอง ชทนาย ขามาชวย
26

อาชีพทีต่ อ้ งท�างานรวมกัน
อาชพทนายนนตองท�างานรวมกบอาชพท่ ป็นองค์ปร กอบ
�าคญของกร บวนการยตธรรม อนปร กอบดวย ศาล อยการ
ต�ารวจ ท าร ราชทณฑ์ ผพพาก า ขาราชการฝ่ายกฎ มาย
นตกรของบร ทตางๆ จา นาท่ น ช่อ จา นาท่ รงรด น
นก บ ซ่งทกอาชพท่กลาวมานคออาชพท่มความ ก่ยวของกบ

กร บวนการทางกฎมายทง น ขนอยกบรป บบของงานวา ป็น
คดความ บบ ด ล ตองตดตอปร านงานกบอาชพ ด พ่ อ
คดความนนบรรลผล �า รจ ป ดดวยด
เป้าหมายของงาน
ป้า มายของงาน นอาชพทนาย คอการท� าตามความ
ตองการของลกความ ล บรรล ป้าท่ตง วของคดนนๆ ความทาทาย
อยท่ความ ตกตาง ล ความยากงายของ ตล คด ซ่งมความกดดน
ตกตางกน ตทกๆ งาน ทนายตองรบผดชอบอยาง ตมท่ บางคด
ตอง ช วลา นการ บคนขอมลนาน ลายปีกตองมความรบผดชอบท่
จ ตามคดนนๆ อยาง ม�า่ มอ พ่อ บรรล ป้า มายของการท�างาน
ลัก ณะของงาน
ปฏบตงาน ก่ยวกบกฎ มาย ชน ค�าปรก าทางกฎ มาย
จดท�า อก าร ก่ยวกบกฎ มาย
ท�า นาท่ ป็นตว ทน น ร่องท่ ก่ยวกบกฎ มาย ล ด�า นนการ
ทนคความทงทางอาญา ล พง
ตรวจ อบ ร่องราวตางๆ ล คนตวบทกฎ มายท่จ น�ามา ช
โดยการศก าปร มวลกฎ มาย พร ราชกฤ ฎกา ทศบญญต
ค�าพพาก าของศาล งท่มมา ลว ล กฎขอบงคบท่ตราขน
ค�า น น�า กลกความถง ทธ ล นาท่ตามกฎ มาย
วาความ ล ด�า นนกร บวนการพจารณา นศาล ทนคความ
ทง นคด พง ล คดอาญา มบทบาท นการ ราง ล รก า
ความ ป็นธรรม กบ งคม
มบทบาท นการคมครอง ด ลรก าผลปร โยชน์ของบคคล
ล องค์กรธรกจ อกชนตางๆ
มบทบาทการ ค� า ปรก า น น� า นการด� า นนการตางๆ
ถกตองตามร บยบ ล กฎ มาย
มบทบาท ป็นคนกลาง พ่อ กล กล่ยความขด ยง

ความก้าวหน้าของอาชีพ
นอกจากจ ปร กอบอาชพ ป็นทนายความ ลวยง ามารถ
ป็นผด ลผลปร โยชน์ของ นวยงาน ป็นท่ปรก าทางกฎ มายของ
นวยงาน ป็นพนกงานอยการ ล กาว ป การ ป็นผพพาก า ด
ล นอกจากนอาชพทนายความ ป็นอาชพท่มความช�านาญทาง
กฎ มาย ป็นพ ศ จง ป็นอาชพ น่งท่ ามารถน�าความร ปปรบ ชกบ
อาชพอ่น ด ชน นกการ มอง ท าร ต�ารวจ จา นาท่ รงรด น น
จา นาท่การ งน รออาจารย์ ทนายความท่มความ ามารถ ล
มความรทางกฎ มายร วางปร ทศอยางดอาจ ดรบการวาจาง
ป็นทนายวาความ นตางปร ทศ รออาจ ป็นตว ทนของรฐบาล
นการ จรจาทางดานกฎ มาย รอ ทธปร โยชน์ของปร ทศ
บุคลิกของผูท้ เ่ี หมาะกับอาชีพนีๅ
ม จรก นอาชพ พรา ป็นงานท่ตองมความ ย ล พ่อผอ่น
ฝ่ าความร รอบตว ล มความ น จ นด านกฎ มาย
กร บวนการยตธรรม
มวาทศลป์ นการพด
ตอง ป็นคนซ่อ ตย์ จรต ซ่อตรง
ม ป็นผมความปร พฤต อ่ ม ยบกพรอง นศลธรรมอนด
ม ป็น ผ ดกร ท� าการ ดซ่ง ดง นวา มนา ววาง จ
นความซ่อ ตย์ จรต
ชอบการทองจ�า พรา กฎ มายมมาตรามากมายท่ตองน�า ป ช
นการท�าคดความ
ตองซ่อตรงตอลกความ ล ผรวมงาน

คุณคาของอาชีพนีตๅ อ สังคม
นปัจจบนม ตการณ์ท่ ก่ยวของกบ ร่องของ
กฎ มายอยตลอด วลา ม่อฝ่าย ดฝ่าย น่ง ม ามารถ
ปรบความ ขา จกน ดจงจ�า ป็นตองมคนกลาง ขามา พ่อ
ร่องราวนนๆ คล่คลาย ป ดดวยด โดยม ลก กณฑ์
ดยวกน คอ ร่องของกฎ มาย ล ความยตธรรม การ
ท�างานของทนายความ มตางจาก พทย์ คอม นาท่
ชวย ลอคน น งคมท่ ก� า ลงตกอย น ถานการณ์ ท่
ม ามารถชวย ลอตว อง ด รอ มมความรความ ามารถ
ทนายตองชวย บคคลนนๆ ดรบความยตธรรมมากท่ ด
จาก ถานการณ์ท่ กดขน
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บรรณาธิการนิตยสาร
สภาพการท�างาน
ป็นการท�างาน ป็นทม ตองอาศยทมงาน ลายๆ ฝ่าย พ่อ
ดนตย าร น่ง ลม ซ่งอาชพบรรณธการบร าร รอ บ.ก. ตอง
ท�า นาท่ควบคม ล ด ลรบผดชอบงานทง มดรวม ปถงการ
พดคยกบลกคา ตองพรอม ก ข ถานการณ์ท่ กดขน ฉพา นา
อย มอ การ ป็น บ.ก. นน ป็นการท�างานบนพนฐานของงานศลป
ล งานบร ารจดการควบคกน ปจงตองปรบตว ล อย น ภาพ
วดลอมท่ ป็นศลป ล ป็นธรกจ บร ารจดการ ดอยาง มดล
พรา ทงคน ล งานมความยากงาย น ร่องตางๆ ตกตางกน ป

รอ ม ต ทคนคการ มครงาน ซ่งนตย ารปัจจบนมความ
ลาก ลาย ผอาน ามารถ ลอกอาน ตรงกบความตองการ
ของตว อง ด ผผลตจงตอง า า ร่องท่ ปลก ม ล
นา น จกวานตย ารฉบบอ่นๆ พ่อครอง จลกคา นกลม
ป้า มาย ดยวกน
ลูกค้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุนนิตยสาร นตย ารท่มความ ตกตางกน
ยอมตองการผ นบ นนท่ตรงกบนตย ารของตน มวาจ
ป็นผลตภณฑ์ ถานท่ รอการ นบ นน น ร่องของ
งนลงทน ซ่งทงลกคา ล ทางนตย ารจ มการ ลก ปล่ยนกน
น ร่องของการโฆ ณากบ งน รอผลตภณฑ์ ลว ตขอตกลง
พรา ฉ นนนตย ารตองมความชด จน น ร่องของกลม
ป้า มาย พ่อท่จ รางความชด จน กบลกคา ทงลกคา
ท่ ป็นผ นบ นน ล ลกคาท่ ป็นผอาน
อาชีพทีต่ อ้ งท�างานรวมกัน
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งานบรรณาธการนตย ารตองท�างานควบคมการท�างาน
ของทกกร บวนการ นการท�านตย ารทง ลม ป็น ป นทศทาง
ดยวกน ตง ต น วนของการคด วขอ ลกปร จ� า ดอนวา
ดอนนนตย ารจ พดถง ร่องอ ร ยกตวอยาง ชน นชวง
ฤดรอน ร่องราวตางๆ นนตย ารกจ อดคลองกบฤดรอน ทง
นก ขยน ภาพปร กอบ กราฟิก นกออก บบ ชางภาพ นาง บบ
นาย บบ โรงพมพ์ รวม ปถงลกคากตอง ราง รรค์งาน ป น
ทศทาง ดยวกน
เป้าหมายของงาน

ประเภทของลูกค้า
ลกคาของนตย ารจ บงออก ป็น โ ปร ภท ดงน
ผู้อานนิตยสาร คอผท่มความ น จนตย ารนนๆ ซ่งขนอยกบ
กลม ป้า มายของนตย ารวามรป บบนตย าร ป็น บบ ด ผอาน
ป็น คร ยกตวอยาง ชน นตย าร �า รบผ ญงวย โเ ปีขน ป
อาจมคอลมน์ ก่ยวกบ ร่องการ ตง นา ตงตว การทอง ท่ยว
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คอ ความนา น จ น ตล ลมท่ท�าออกมา ราจ ท�า
อยาง ร นตย ารมความนา น จ นทกๆ ดอน พฒนาผลงาน
ของตว อง ดขน ถง มวาปัจจบนจ มนตย ารออกมา ผอาน
ลอกมากมาย ตทก ลมกจ ม อกลก ณ์ความนา น จ ป็นของ
ตว อง ม่อทก นาท่ท�า ดดท่ ด นตย ารกจ ออกมาดท่ ด
พรา ฉ นน ป้า มาย นการท�างานคอตองตง จท�า นง อ
ตดตลาด ตองมาดกน นทกๆ ดอนวา ราพฒนา ปถง น ลว
มคน น จ นง อมากขน รอ ม

กระบวนการท�างาน
ปร ชม นอ าท่ จ กดขน น ล มของ ดอนนนๆ
คอลมน์ตางๆ ท่ตอง ป็น ป นทศทาง ดยวกนทง นอ า
ภาพปร กอบ กราฟิก ทก วนของ ลมตองมความ
อดคลอง ล ป็น ร่อง ดยวกน
ชวงปฏบตงานจรง ซ่ง น ตล ดอนจ มชวงปฏบตงาน
ดอนล แเ วน ทกต�า นง นาท่จ ยกยาย ป
ท� างานของตว อง นก ขยนตอง ป มภา ณ์บคคล
ท่ ก่ ย วของกบ ลม รอ าขอมล พ่ อ น� า มา ขยน น
คอลมน์ของตว อง นกออก บบ อผาตองยม อผา
จากราน รอคอล ลคช่นท่ตรงกบ นอ า น ลมของ
ดอนนน ชางภาพ กราฟิก ล นาท่อ่นๆ กจ ยก ป
ท�างานของตว อง
รวบรวม นอ าจากทกฝ่ายมารวมกนท่บรรณาธการ
ซ่ ง บรรณาธการจ ป็ น คนตรวจทาน นอ าทง มด
ม วน นท่ผดพลาด รอยง มผาน นอ า มครบ รป
ช ม ด ทก วนตองผานตาของบรรณาธการ ล ก ข
วนตางๆ ท่ผดพลาด ป
ตพมพ์ นง อ ง ขาโรงพมพ์ พ่อ ยก ทางโรงพมพ์
จ ตรวจ ล งกลบมา ชกอกครงวามอ รผดบาง ม
กอนท่จ ร่ม ขา กร บวนการตพมพ์ตามขนตอนของ
โรงพมพ์
น�าออกจดจ�า นาย

ตล ดอนจงควรจ มความนา น จ ล ความ ปลก ม
มซ�า คร ล นาตดตาม
มความอดทน พรา ทงงาน ล คนม ร่องท่ตอง ก ข
ปัญ าตลอด วลา อาจจ ตองปรบทศนคต น ลายๆ
ร่อง พ่อ ทงคน ล งาน ามารถท�างานควบคกน ด
อยางมปร ทธภาพ
รก ล มความถนด น นอ าของนตย าร ซ่งจ งผล
คนท�างานมวธการ าขอมล รอมขอมล ร่องราว มๆ

คุณคาของอาชีพนีตๅ อ สังคม
การท�างาน นง อคอการ รางความชด จน กบ
บคคล พรา นง อ ตล ลมจ บงบอกถงลก ณ
น ย ล การ ป็นตวของตว องของบคคลนน ผาน ่งท่
ขาอยากร ผาน ่งท่ นง อถายทอด งาน นง อ ามารถ
พฒนาความรของคน ดอยางมาก พรา ฉ นนขอมลท่
จ กบผอานตอง ป็นขอมลท่ถกตอง ล ม่อ ป็นนตย าร
ขอมลจ ตองทน มยอย มอ

ความก้าวหน้าของอาชีพ
กอนท่จ มา ป็นบรรณาธการบร าร ดนน ตองม
ปร บการณ์ นการท�างาน นง อ รอดานท่ตรงกบรป บบ
นตย ารนนๆ การ ดขนมา ป็นบรรณาธการขนอยกบความ
ามารถท่คนอ่น น ล ช่อม่นวาผนนจ ามารถบร าร
จดการ ด ตองมความรความ ามารถ ลายๆ อยาง ซ่งอาจ
ม ก่ ย วกบอาย ตตองมผลงาน รอปร บการณ์ นการ
ท�างานท่มากพอ
บุคลิกของผูท้ เ่ี หมาะกับอาชีพนีๅ
ามารถท�างานรวมกบผอ่น ด มวธการพด ล การ
บร ารคน นการท�างาน พรา ตล คนมบคลก ล
พนฐานครอบครวท่ ตกตางกน วธการท�างาน ตกตางกน
มความคด ราง รรค์ ล นวคด มๆ อย มอ
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คนนี้ใช่เลย

ท�าตัวเองให้เป็น
แก้วเปล่าอยู่เสมอ
เพื่อรับความรู้ใหม่ๆ

“พี่ปลาคิดวาคนเราต้องเป็นน้าำ ที่ไมเต็มแก้ว พร้อมรับความรู้อยูเสมอและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
อยากลัวกับปัญหาที่เกิดจากการทำางาน”
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พี่ปลา วลัยพร สงพิทัก ์ รนพ่อดตนก รยนทนท่วนน ดท�างาน พ่อ งคม มวาชวงร ย วลา

ท่ ป็นนก รยนจ คอนขางล�าบาก ตพ่ปลาบอกวา ป้า มายคอตองท�า มภม จ ล จากการม ป้า มาย
ท่ชด จน ศก าขอมลการ รยนตออยางด ความ �า รจ ล ความ ขจง ป็นของพ่ปลา
เรียนจบอะไร จากที่ไหนคะ?
พ่ รยนจบปรญญาตร บร ารธรกจบณฑต าขาวทยาการจดการ ล รฐปร ศา นศา ตรบณฑต าขาบร ารทรพยากรมน ย์
จากม าวทยาลย โขทยธรรมาธราช ป็นปรญญาตร โ บ ตอนอยม.6 จ ปิดอน ทอร์ นต ซอ นง อมาอาน พ่อ าขอมล ก่ยวกบ
คณ ล ม าวทยาลยตางๆ ล ตด น จ ลอก รยน โ คณ น พรา ป็น ่งท่คดวา ช รา รยนจบมามงานท�า นนอน ล ท่ ลอก รยน
ม าวทยาลย โขทยธรรมาธราช พรา ทางบานคอนขางล�าบาก การ รยนม าวทยาลย ปิดชวยปร ยดคา ชจาย ล พ่ ามารถท�างาน
ปดวย รยน ปดวย ดค
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�างานคืออะไร?
ปัจจบนพ่ท�างานท่บร ท น�าตาลขอน กน จ�ากด ิม าชนี นต�า นง จา นาท่กจกรรม พ่อ
งคม งาน นต�า นงน ก่ยวของกบการด ลคน รอชมชนโดยรอบบร ท การด ลพนกงาน
ของบร ท การ ่อ ารทง น ล นอกองค์กร วนอก น่ง นาท่คอการด ลงานของศนย์ก กรรม
ธรรมชาต ค อ อล ร วอร์ คว ค พ่ท�างานนมา 5 ปี ป็น 5 ปีท่ นกมาก ม คย จองานรป
บบ ดมๆ ลย มงาน มๆ มาทาทายอยตลอด วลา การท�างาน นศนย์ก กรรมธรรมชาต
ท�า พ่ ด รยนรศา ตร์ของ น ลวง รชกาลท่ ้ ซ่ง รามาปรบ ชทงการ ง รมอาชพ กบ
ชมชนรอบโรงงาน ชาว ร ล พนกงาน มราย ด มน วยนตลอดทงปี โดยผานกจกรรม
อบรมของศนย์ก กรรมธรรมชาต รวมถงการ ดมโอกา พบป พดคยกบชมชน นวยงานทง
รฐ ล อกชน ซ่งท�า รา ด ลก ปล่ยน รยนร ร่องราวตางๆ ดมาก การท�างานต้องฝึกฝนพัฒนา
ตนเองอยูต ลอดเวลา ต้องมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความขยัน อดทน เป็นน�าๅ ทีไ่ มเตใมก้ว
คือพร้อมรับความรูต้ า งๆ อยูเ สมอ ละรูจ้ กั การก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อยากลัวกับปัญหาทีเ่ กิด
จากการท�างาน ซ่งคณ มบต ลานพ่ ดมาจากการท�างาน ปดวย รยน ปดวยค ม่อถง วลาท่
รา ขา ร บบงาน ตมตว ปร บการณ์ท่ผานมาจ ชวย ราพฒนาตว อง ล กาว นา นอาชพ
มีอะไรอยากแนะน�ารุ่นน้องนักเรียนทุนไหมคะ?
พ่อยาก นองๆ นก รยนทนทกคนมความพยายาม ล ความตง จ มกบโอกา ท่ รา ดรบ ตอนน
รา ป็นนก รยนกขอ ท�า นาท่ รยน นง อ ดท่ ด ล ม่อ ราโต ป็นวยท�างาน รากจ ป็น
คนท�างานท่มศกยภาพ ล �า รบนองๆ ท่ก�าลงจ กาว ป การท�างาน มวาจ ป็นงาน นร บบ
ตมตว รองานพาร์ท ทม์ ขอ ทกคนร ลก มอวา ม่อ รา ด ร่มงาน ม ราจ ด รยนร
บท รยน มทกครง มวาจ ท�างานอ ร ต�า นง ด ปัญ าคอบททด อบ ม่อ รา กปัญ านน
ป ด รากจ ามารถท�างาน นทกต�า นงงาน ด พ่ปลา ป็นก�าลง จ นองๆ ทกคนน ค
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โครงการดีๆๆ
โครงการดี

ประกวดวรรณกรรมรางวัล แวนแกว ครั้งที่ 15
NANMEEBOOKS ขอ ชญผ น จ งผลงาน ขารวมการประกวด
วรรณกรรมรางวัล วนก้ว ครัๅงที่ แ5 ปี 2562 ชงโลพร ราชทาน
ม ดจพร ทพรตนราช ดา ยามบรมราชกมาร พรอม งนรางวล
มลคารวมกวา ใ่เุเเเ บาท
ประเภทการประกวด
แ. นทานภาพ ง รมคณธรรม ิโ ภา า : ทยูองกฤ ี
วขอ : Active Citizen
โ. นง อภาพ รมความร ิโ ภา า : ทยูองกฤ ี
วขอ : รจกวฒนธรรม ทย นภมภาคตาง ๆ
ใ. นวนยาย �า รบ ยาวชน ิภา า ทยี
มจ�ากด วขอ
ไ. ารคด �า รบ ยาวชน ิภา า ทยี
วขอ : ปร วตศา ตร์
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การสงผลงาน
• ปิดรบผลงานตง ตวนน ู โเ มถนายน โ56โ
• งผลงานท่
บร ท นานมบค ์ จ�ากด
ลขท่ แแ ซอย ขมวท ใแ ิ ว ดี ถนน ขมวท
ขงคลอง ตย นอ ขตวฒนา กรง ทพ แเแแเ
วง ลบมมซองวา ปร กวดวรรณกรรมรางวล วน กว ครงท่ แ5
ติดตอสอบถาม
• โทร. เูโ66โูใเเเ ตอ 5โ็โุ 5โแ5
• eูmail : ีankaeี@nanmeebooks.com

หนังสือน่าอ่าน
นองๆ ามารถอานวรรณกรรม ลมนผาน
ออน ลน์ ดน ค ลวนองๆ จ พบวา ราจ ม
ความ ขกบการ ชชวตมากขน ม่อ รามองวาปัญ า
ม ว พ่ อ าทาง ก ข
ามารถ บงปัน ร่องราว นง อท่น องๆ
ชอบมา ดค ... พยงบอกช่อ นง อ ร่องยอ ล
ความปร ทบ จจาก นง อ ลมนนผานทาง นา พจ
facebook.com/yuvabadhana นง อของนองๆ
อาจกลาย ป็ น นง อ ล มโปรดของ พ่ อ นๆ
นก รยนทนค
ครท่ น น� า นง อ ล ขยน ร่ อ งยอ
พรอมรววความปร ทบ จ ม กน แ5 บรรทด ง
มา พ่ท่มลนธ ผานทาง นา พจ รอจด มาย
ภาย นวนท่ โเ พฤ ภาคม โ56โ ล รววของ
นอง ดรบการตพมพ์ ล ง นยวพฒน์ ารจ ดรบ
นง ออานนอก วลา แ ลมค

ยวพฒน์ ารฉบบนอยากชวนนองๆ อานวรรณกรรม ยาวชน
รางวลชน ลศจากการปร กวด วน กว นอ ร่องกลาวถง คราม...
เดใกชายซึ่งชื่นชอบการวาดรูปตเขากลับตาบอดสี ท�าให้ถูกเพื่อนรุม
กลั่นกล้งล้อเลียนจนไมกล้าวาดรูปอีก มิหน�าซ�ๅาเมื่อมของคราม
เสียชีวิตจากรคร้าย พอของเขากใจมอยูในความทุกข์ ท�าให้ชีวิตของ
เดใกชายยิ่งหมนหมอง ตเมื่อขึๅนชัๅน ป.ไ ครามได้เรียนวิชาศิลปะ
กับครูรุ้งผู้ใจดีละให้ก�าลังใจเขา ถมยังได้ขมิๅน เดใกหญิงที่เรียน
ห้องเดียวกันคอยชวยเลือกสีที่ถูกต้องให้ ครามจึงมีก�าลังใจวาดรูป
อีกครัๅง เขาตัๅงใจจะสงผลงานไปประกวดในหัวข้อ ท้องฟ้าของฉัน
ไมเพียงเพราะตัวเองชอบวาดรูปเทานัๅน ตครามยังมุงมั่นอยากให้
ภาพของเขาคืนรอยยิๅมให้กพออีกครัๅง
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ว ดค นองๆ ครชอบ กลง พ่อน รอถก พ่อน กลงอยบอยๆ บางค ตองรบ ปอานคอลมน์ ร่องจากปกน ค
จ ดมารวม ลน กมดานลางน...พ่บ๋มอยากชวนนองๆ มาชวยกนทบทวน ก่ยวกบพฤตกรรมการกล่น กลงรง ก พ่อน ล
ชวยกนคดค� าตอบ จ ขยนลง นกร ดา รอ ขยนลง น นาน ลวตด รอถายรป งมาท่ มูลนิธิยุว พัฒน์ เลขที่ แ
ซ.พรีเ มียร์2 ถ.ศรีน คริน ทร์ ขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.แเ25เ หรือจะ inbox ถายรูป สงมาทางชทของ
facebook.com/yuvabadhana ภายในวันที่ 2เ พฤ ภาคม 2562 คะ...ของที่ระลึกรออยูนะคะ
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................
• พฤ ิกรรมกลั่นแกลงเพื่อนใดบางที่นองเคยเห็นที่โรงเรียนของนอง

..........................................................................................................................................................
• การกลั่นแกลงเพื่อนสงผลเสียอยางไร

ผล ยตอคนท่ชอบกล่น กลง พ่อน........................................................................................................

ผล ยตอคนท่ถก พ่อนกล่น กลง......................................................................................................................
• ถานองเห็นเพื่อนกำาลังถูกกลั่นแกลง นองจะทำาอยางไร

..........................................................................................................................................................
• ถานองถูกเพื่อนกลั่นแกลงนองจะจัดการกับสถานการณ์นั้นอยางไร

..........................................................................................................................................................
• เราจะชวยลดพฤ ิกรรมการกลั่นแกลงเพื่อนในโรงเรียนไดอยางไรบาง

..........................................................................................................................................................
น้องๆ ที่รวมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่ล้ว
นองกนกพร มายครอบกลาง
นองกลยา ชย ง ์
นองกาญจนา มานพพง ์
นองงามจต โก าทอง
นองจารณ พรชกร
นองจารวรรณ บ ลา
นองจดาภา กน ง ์
นองจนทร์จรา ถนด จรจา
นองจรนนท์ ชยผง
นอง ญาวรตน์ ฉลาด
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นองณฏฐณชา ดวง ดอน
นองธนพร วดศรศกด์
นองธวฒชย ต นานาด
นองนภท พง ์ จนทรา ชย
นองนฤ บศ จาจมปา
นองนารซรา อ ม
นองน รน พกด
นองบรรก ์ มทม
นองปนดดา วนทอง
นองปารว นวลจนทร์

นองปิยวรรณ งาศร
นองปิย นช จตรด
นองผกามาศ บวผด
นองพรชตา กวนนโคทร
นอง พรวา คณกลาง
นองฟ้ารง จร ปราด ปร่อง
นองมนทกานต์ ผยโพธ์
นองมลวรรณ มานพพง ์
นองโย ตา กล่นดวง
นองลดาวลย์ ฤชพชตโชคชย
นองวรรณว า ซานาง

นองวรรณว า กลาง นน
นองวรรณว า การนทร์
นองวรรณศา ดลตถ
นองว นต์ นา จ
นองวภาว ซ ช
นองวย ดา ร กาศ
นอง รวชญ์ ศา นมต
นอง รลก ณ์ กต กว
นอง ดปรารถนา ยกกล่น
นอง นนทา พม านาม
นอง วรรณ ขยว ด

นองโ ม ดา ขนธ์
นองอมตา ทาทพย์
นองอรทวา ทภ วยง
นองอรยา กอง กว
นองอรวรรณ วงศรลา
นองอรญญาน ชด ชย
นององคณา วา บ
นองอาฐตยา ลวย ข
นองอารรตน์ ชางถม

พี่บุຎมท้าลอง
อากาศรอน บบนมาคลาย ครยดกน ถอ ค นองๆ พ่บ๋มม กม นกๆ ฝึก มาธมา ดรวม นกกน ลองดวา จานกจ ดน ปทาง
น ดบาง พ่อจ ป จอกบตน มตนนน จ ขยนลง น นาน ลวตด รอถายรป งมาท่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ แ ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์
ขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.แเ25เ หรือจะ inbox ถายรูปสงมาทางชทของ facebook.com/yuvabadhana ภายในวันที่ 2เ
พฤ ภาคม 2562 ใครหาทางให้เจ้านกได้ รับของที่ระลึกไปเลยคะ
ช่อ – นาม กล...................................................................................ร นก รยนทน................................................
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

ค

จำนวนนักเรียนทุนในความ ูแล ป 2562

8,924 คน (ณ 1 มีนาคม 2562)
361คน

527คน

76คน

800คน

300 คน

ม.2

ภาค
เหนือ

1,732 คน

ภาค
ใ ้

1,381 คน

ม.4

376คน

2,662 คน

ม.5
ม.6
ปวช.1
ปวช.2

1,823คน

ปวช.3
ทุนอื่นๆ

1,705 คน

จำนวนนักเรียนทุน
8,924 คน
แบงเปน
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1,932 คน

ม.1
ม.3

294 คน

ภาค
กลาง

สายสามัญ 7,570 คน
สายอาชีพ 1,184 คน
ทุนอื่นๆ
170 คน

ภาค
ะวันออก

512 คน

ภาค
ะวัน ก

658 คน

ภาค ะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

2,709 คน

Pen Pal ay

ม่อวน าร์ ท่ โใ กมภาพนธ์ ท่ผ านมา มลนธ
จดกจกรรม Pen Pal ay อา าผ ก�าลง จ ผานการตอบ
จด มายนอง รนท่ ไ โดยมอา า มครทง กา ล ม ขารวม
กจกรรมทง มด โ5 คน ามารถตอบจด มายถงน องๆ
นก รยนทน ดทง มด ใเ็ ฉบบ กจกรรมนพ่ๆ อา า มครตาง
พกพาความปรารถนาด ก� า ลง จ ล ค� า น น� า ท่ จ ป็ น
ปร โยชน์ กบนองๆ มา ตมกร ปาดวย วงวาความตง จ
นครงนจ จ งผานความร กปรารถนาด นองๆ ทกคนม
ความ ข ล ยม ด นทกๆ วน ซ่งอา า มครมองวาการ ขยน
จด มายถงนองๆ ป็น งาน ปรยบ มอนอา ารของ จ พ่อ
ตม ตม นองๆ ดมพลง นการ รยน ล ชชวต
เสียงสะท้อนจากพี่ๆ อาสาสมัคร
เรียนรู้วาความตัๅงใจมีอิทธิพลมากคไหนคะ น้องๆ
เกือบทุกคนเขียนวา ตัๅงใจเรียนเพื่อพอม ทานจะได้
สบายในอนาคต ตัๅงใจอานหนังสือสอบท�าให้พวกทานภูมิใจ
ล้วน้องๆ กใท�าได้จริงๆ คะ
พี่ชนกนันท์ พังงา
น้องๆ มีต้นทุนที่ตกตางตทุกคนมีความฝัน
เราเองอาจมี
เราควรจะลุ
กขึๅนคไปท�
น้ตอ้นงๆทุนมีตมากกว
้นทุนที่าตกต
างตทุกคนมี
วามฝัาตาม
น
ความฝัเราเองอาจมี
น ละมอบความสุ
ขให้ากับเราควรจะลุ
คนอื่นๆ ด้กวขึๅย
ต้นทุนมากกว
นไปท�าตาม
พี่อาสาสมัคขรให้กen
ความฝัน ละมอบความสุ
ับคนอืal่นๆ ด้ayวยรุนที่ ไ
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ร วางวนท่ แ็ พ.ย. โ56แ – แ6 ก.พ. โ56โ
คณกนกพร บวจบ
คณกมลรตน์ จร พงศ์วฒนา
คณกรณฐ จมกร จาง
คณกรรณ ตณฑวรตน์
คณกรรณการ์ กรนาค
คณกว รา มาปร รฐ
คณกญธลวลย์ ชวยบญ
คณกลยาณ ดงาม
คณกาญจน์ธภ คณากลรอง
คณกานพชชา กรตปร ภา
คณก�าธร อทรก ์
คณกตตคณ บญ มร
คณกตตพงศ์ โกฎว ชยร
คณกตศกด์ นวงศ์ ณ อยธยา
คณกล ชฏฐ์ ธาราจนทร์
คณ กวล นญ าธารณ์
คณ กศ ดา ทงปรดานนท์
คณขน ฐา าตราภย
คณคมกรช นบ วรรณ
คณจณญญา มฆวฒนา
คณจกรพง ์
คณจนทร์ทวา วรรณวทย์ วช
คณจามรรตน์ อวจตร
คณจารวรรณ จ�าร พนธ์
คณจนดารตน์ ศร กร
คณจร พนธ์ ณรรตน์
คณจรารก ์ ชยปร ภา
คณจฑารตน์ ชอบญจนทร์
คณจมพล กว กล
คณ จต ภา ท่ยงธรรม
คณฉววรรณ ชาว์ด
คณฉตร กว บญย่งยง ถตย์
คณฉตรชย ตร กลโชคชย
คณชญาน์วต ปตร ศรณ
คณช นตต กราพนธ์
คณชมพ ม น
คณชวลรตน์ ลขต พบลย์
คณชตพงศ์ ท น ง
คณชตนาฏ ศร ม
คณชตมา กจมงคลธรรม
คณชตมา ชมโฉม
คณชมพล จนท ลน
คณช กยรต อชฌา จรญ ถต
คณชชพ ออการณ์
คณ ชาว์ อรญวฒน์
คณโชคชย ธรรมยตการ
คณ ชยวฒน์ วญญนนทกล
คณฐตาภรณ์ อภ ตม นโชต
คณฐตรตน์ บญทองจนทร์
คณณธกร นกขมม
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คณณภทร นต ต
คณณฐชยา จนทร์พฒน
คณณฐพล ลาดด
คณณฐร ม ง ์
คณดาลน นทวงศ์ ณ อยธยา
คณด�ารงค์ ทอง พจตร
คณด�ารงศกด์ ธนกจ จรญกล
คณ ดช ตลยธญ
คณ ดชชต พชยพาณชย์
คณตฤณ ณ อมพร
คณ ตรภม อายวงค์
คณทรงยศ าลก ณ์
คณทรง รวรรณ ลศณรงค์
คณทศพร พทนโชต
คณทศณาวรรณ พงศ์กล�่า
คณทศนวลย อดม ทว
คณทศนย์ ตนตวรกล
คณทพย์ภาวรรณ์ จาร มอง
คณทพวรรณ อ นโน
คณธน น ธน ารโชคพบลย์
คณธนาทพย์
คณธนดา โอ ารกชาต
คณธราวฒ ศรธาราธร
คณธญญารตน์ ศรตพนธ์
คณธชานนท์ กว นวล
คณธดารตน์ คมข�า
คณธตพทธ์ จยมรจกล
คณธ ณาภา วฒรณฤทธ์
คณธร พล จฑาพรพงศ์
คณนงพงา วรรณศร
คณนภ ร์ชนนท์ ศรนวลด
คณนฤชา รตนศลา
คณนลนปภา บวศร
คณนนทพล ปานฑผลน
คณนารรตน์ โพธ์ พรทอง
คณนารรตน์ ภา ารณ
คณน�าฝน กวกลธรรม
คณนชาภา รอยร ยา
คณนตยา กราซย
คณนศาชล วรรณทา
คณบดนทร์ นนท์ธน วานช
คณบญกรยา
คณบญญาภา อก รกาญจน์
คณบญธรรม วงกา จ
คณบญมา ม กล�า่ ทอง
คณบญ ม น่องพล
คณปฐมพล ท่งกรณ์
คณปณดา ยงพานชกล
คณปร นอม ร ทอง งด
คณปร วทย์ มด ล�า

คณปร รฐ ศรบญทอง
คณปรชมน ยมอบล
คณปรยวด ปร จวบ มา
คณปร า ง ทธ ดช
คณปรยา ปร มขกล
คณปวรศ ปร ว าร
คณปอง ก ม นาค วรรณ
คณปัณฑตา พฤฒ นทร
คณปัณณธร ศลป์อดม
คณปัทมา ขยนภกด
คณปารชาต จรงจตตาน นธ์
คณปารชาต บรณ บญญต
คณปิยดา ข มย
คณปิยธดา กอ กยรตจตร
คณปิยนนท์ กลลปร วทย์
คณปิยนตย์ ขวญพลศร
คณปิยวด พชรฉาย
คณปิย พร ลก ล
คณปรมปรชญ์ วฒนพงศ์ภดศ
คณปรมพฒน์ จ�านงค์โตกล
คณ ปรมฤด ลา ธ ง
คณ ปียม ข ยบมนบรบรณ์
คณผองศร มลผลารก ์
คณพง ศ์ กด์ ศรพนธ์
คณพจนย์ พรณธนา พศาล
คณพรฆรณ ชยอมร วทย์
คณพรชนก ผอกโพธ์ กว
คณพรทพย์ บญนตย์
คณพรรณพชร ชลานนท์นวฒน์
คณพรรณวรา พทก ์ ทพ มบต
คณพรศกด์ นคณารก ์
คณพชราภรณ์ นบ นยน
คณพชร ศรโคตร
คณพชร อวจตร
คณพชร พนธ์ ลศ
คณพดชา ม าทม รตน์
คณพทธ์ธรา วฒน โชตธนนท์
คณพนธ์วด นาคอวม
คณพศทธ์ บ รานวงศ์
คณพ ฐ์ ทธถวล
คณพรดา นวงศ์ ณ อยธยา
คณ พญศร ดชต่ง อง
คณ พลนทร์ ย่ง จรญ ม ข
คณภควด ธนชาตองกร
คณภณตา ปนณ์ ทธ์
คณภรนทร์ ตนตพกนนท์
คณภณฑรา รตนนโรธ
คณภทรอร การ นด
คณภาณวฒน์ กฤ ณาชวงศ์
คณภาณวฒน์ งทอง
คณภาน อนพฒน์
คณภารณ ปร ภาศรกล
คณภาวนา ชรง
คณภดศ ธน ดชวฒนศร

คณมงคล มาล ดช
คณมงคล ง น์ าค
คณมณฑ์ มร ชณ รศม์
คณมณรตน์ ปิน กว
คณมาร า จงคงคาวฒ
คณม่งขวญ ทรพย์ ลอ ลาย
คณโมนา ศวรง รรค์
คณยศ รล น ชยกล
คณยทธพงศ์ อกปฐมศกด์
คณรพพรรณ ตรย่งยน
คณรวม ลกชาย
คณรชน ปรดากมลรตน์
คณรศม ข ถาวร
คณรงนภา ขวฒนานกจ
คณรงรตน์ บญจพฒมงคล
คณ รขา ภญญ า น์
คณ รวด ชย ข นต์
คณลก นนตร์ พงศ์วรารก ์
คณลก มณ ตช รวชย
คณลดดา กมมณ
คณลดดาวลย์ จง ว ด์
คณ ลศพ ฐ ลนานนท์
คณวณ บญกวาง
คณวนดา ชชวาลกจกล
คณวรร า ลศวร รกล
คณวรวฒ จองจนดา กล
คณวรทยา โอบนธอนนต์
คณวลย รพง วนชา
คณวต ณ ์ ทองปาน
คณวนชน มวงยม
คณวนชย รนจศรวงศ์
คณวนทนา ปันนอย
คณวจตรา จยรนนทนา
คณวชดา ตก ลน
คณวทย์ณ ชย นทรโยธน
คณวน ลมธโนปจย
คณวนจตร พลพา
คณวบลพร วฒคณ
คณวภา จรภา
คณวราวรรณ ศร มบรณานนท์
คณวรวรรณ ตาดรม
คณวโรชา กดอ�า่
คณว ลวรรณ นพมพ์
คณววรรธน์ วยศย วรรณ์
คณวฒ กร พงธรรม
คณศรชย ข จม
คณศรณย์ องกรวรญญ
คณศรวภา ตวฒนานนท์
คณศศธร ม ลงทอง
คณศศธร ศรปร รฐ
คณศน นย์ มนจนดา
คณศรพร พยรโป้ย
คณศรพร ตมบญ ลศชย
คณศรยพา ศร วรรณ

คณศ ฏากร อ นโน
คณโศจดา ลมาจรากร
คณ กาวทพย์ กจ กล
คณ ดด ชลต รองกล
คณ นอง วรย อาภาพงศ์
คณ ม กยรต ปร กายพลอย
คณ มคด จรานนตรตน์
คณ มชาย ชณ รศม์
คณ มชาย ทศน กรวฒ
คณ มศกด์ ฉนทาวรานรก ์
คณ ม มาย พมพ์อบ
คณ รชย ตนตโยทย
คณ ญชย ขจนดา
คณ นทด จดจรรยาพงศ์
คณ าทต บ ข
คณ าโรจน์ วรรณธารา รอง
คณ นนาฏ ภราดรภาพ
คณ ข นต์ โต จรญววฒน์
คณ ชาดา วงศ์ดย่ง
คณ ดชฎา จมจนทร์
คณ ดา นลวร กล
คณ ทธ กยรต ธรภทร วช
คณ ทธรก ์ ถยรภาพอยทธ์
คณ ทธ า บ ยานนท์
คณ ท น่อง าจนทร์
คณ ทศา พมปร ดล
คณ ธรรม กว ม
คณ ธน บปผาจตร
คณ พฏร์ฏรา อนทร์ศกด์
คณ พตรา จคง
คณ ภาพร กวฉด
คณ ภาพร ตงวฒนาพรชย
คณ มงคล บญรตน์
คณ มาล มฆาณพายพ
คณ ร ดช บณยวฒน
คณ รวฒ ตงค รก ์
คณ รชนศ อดมศกด์
คณ ราช ซท
คณ รารก ์ นอย รภม
คณ รยา าตราภย
คณ รยา ย กต
คณ ร ยศ ชมภ
คณ รย์ บ�ารงทรพย์
คณ รย์รตน์ จ�าปาทอง
คณ วรรณา ชาว วนชย์
คณ วฒน์ มงมาตร
คณ นธป ศร พพรรณ
คณ งจนทร์ ม่นทอง ลาง
คณโ ภาพมพ์ ม กลธร
คณ ทยด มงถ่น
คณ ทยรตน์ พฑรย์
คณ รน อปรา
คณอดศกด์ ด าว
คณอนงค์ วรรณโก

คณอนงค์พร มโนพ ชฐวฒนา
คณอนงค์ลก ณ์ ถตย์วรกล
คณอนชต นอยปร รฐ
คณอโนมา ศข ว ด์ ณ อยธยา
คณอภชาต ศาลคปต
คณอภญรญา บญม ก
คณอภวนท์ บากบ่น
คณอภ ทธ์ การ วก
คณอมรรตน์ ม าภา กร
คณอมรรตน์ อมลขต
คณอรปวย์ ทอง
คณอรพน จ ลก
คณอร า ศรตรยรก ์
คณอรญญา ลอปร ด ฐ์
คณอรณ อรรคบตร
คณอจร งข์วรรณ
คณอณยา จมพศ
คณอมพร ออมอดม
คณอารยา ชอ รณชย
คณอารยา ทยนงาม
คณอารรตน์ ธร ศร มบต
คณอ�านวย พ ดร
คณอกฤ ฏ์ าย ทธ์
คณอ รลก ณ์ อโนทย นทว
คณ อกชย จงาม
คณ อมอร วง าพาน
คณ อออาร ออฤด
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Khun Titinan Peีnil
Mr. Paul Tsien Chang
Mr. Saี Khin Naing
Baan Boran Chiangrai Co.ุ Ltd.
กลมธรกจการงนกยรตนาคนภทร
ผปัน/ผซอ รานปันกน โดย
มลนธยวพฒน์
พนกงาน า� นกพมพ์ อง รยน
บร ท ซน พคกจจง ิโเแเี จ�ากด
บร ท ทมมารน วล ลจ จ�ากด
าขาท่ เเเเแ
บร ท ทยพฒนาครภณฑ์ จ�ากด
ิ า� นกงาน ญี
บร ท ยาม ร ทล
ดวลลอป มนท์ จ�ากด
บร ท ลก ยามยามาโต จ�ากด
กรณ์ออมทรพย์
กลมบร ทพร มยร์ จ�ากด

มาใชระบบทุนการศึกษาออนไลน์กันเถอะคะนองๆ
เพียงนองๆ สแกน QR code นี้
หรือเขาจาก
Link :
https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php

นองๆ สามารถที่จะ...
ยืนยันการรับทุน (เฉพาะนักเรียนทุนรายใหม่)
ส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
รวจสอบวันที่ที่เงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี
ส่งใบเกร และใบรับรองการเป็นนักเรียน
แก้ไขเบอรโทรศัพท เฟซบุก ไลน

เมื่อไดใบเกรดแลว นองลองสงผานระบบทุนออนไลน์ใหมูลนิธิฯ นะคะ
• ภาคเรียนที่ 1 ของทุกปการศึกษาให้สงหนังสือรับรองการเปนนักเรียน
และใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ที่ผานมา ทันทีที่เกรดออก
• ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปการศึกษาให้สงใบเกรดของภาคเรียนที่ 1
ที่ผานมา ทันทีที่เกรดออก
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แบ่งโอนเงินทุนเป็นรายภาคเรียน
(นักเรียน 1 คน จะได้รับทุนเทอมละ 1 ครั้ง)

