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4 เบอรนี้
คุยไดทุกเรื่อง

หากนองๆ มีเรื่องราวอยากแบงปน
หรืออยากเลา อยากระบาย
ใหใครสักคนฟง ไมวาจะเปน...
เรื่องการเรียน : เรียนไมเขาใจ
ไมอยากไปเรียน สงงานหรือการบานไมทัน
ไมรูจะเรียนตออะไรดี เรียนสายนี้จะไปทางไหน
ไดบาง ไมกลาเขาไปคุยกับคุณครู...
เรื่องเพื่อน : เพื่อนไมเขาใจเรา
เพื่อนทำตัวเหินหาง เพื่อนชอบพูดไมดีกับเรา
ไมรูจะปฏิเสธเพื่อนอยางไร โดนเพื่อนแกลง
อยากชวยเพื่อนแตไมรูจะแนะนำอยางไร...
เรื่องอารมณ : สับสน มีความรัก
หงุดหงิดโมโหงาย เศรา ผิดหวัง เสียใจ เบื่อ
ทอ รูสึกไมมีความสุข...
เรื่องการใชชีวิต : คนรอบตัวไมเขาใจ
ไมรูจะทำตัวอยางไรกับเพื่อนตางเพศ
มีความรูสึกสับสน วางตัวไมถูก
ไมกลาแสดงออก...
เรื่องราวความสำเร็จ ประสบการณ
ที่ประทับใจ

โทร.มาปรึกษาพี่เลี้ยงอาสา มูลนิธิยุวพัฒนไดที่เบอร
064 640 7121
064 664 5291
064 475 4919
064 152 2868

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

เปดรับสายทุกวัน
โทร.ปรึกษาพี่ๆ ได ระหวางเวลา 16.00-21.00 น.
หรือหากไมอยากคุยทางโทรศัพท สามารถเขาไปคุยทางแชทไดที่
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สวัสดีคะ่ น้องๆ ทุกคน บรรยากาศการเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ เมือ่ ไม่นานมานี้
มีคุณครูท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนักเรียน ว่าตอนนี้นักเรียนติด
โทรศัพท์มือถือกันหนักเหลือเกิน มาโรงเรียนตอนเช้าก็มานั่งหลับในเวลาเรียน ความ
รับผิดชอบก็น้อยลง สังเกตจากการไม่ส่งบ้านหรืองานที่มอบหมาย บางคนขาดเรียน
เพราะตืน่ ไม่ไหว พอหมดวิชาเรียนก็รบี ไปเอาโทรศัพท์มอื ถือมาเปิดดูแล้วก็กม้ หน้าก้มตา
ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง บางคนเดินเล่นมือถือจนชนคุณครูแทบล้ม ปัญหาการติดมือถือ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ทกี่ ระทบกับการเรียน นอกจากคุณครู ก็ยงั มีผปู้ กครองทีก่ งั วลกับ
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มอื ถือของเด็กๆ ผูป้ กครองบางคนเล่าว่า หากไม่ซอื้ มือถือลูกจะ
ไม่ยอมไปเรียน
พฤติกรรมติดมือถือตลอดเวลา ได้ถกู ระบุวา่ เป็นอาการทางจิตเวชประเภทหนึง่
ทีเ่ ราเรียกว่า โนโมโฟเบีย (Nomophobia) หรืออาการเสพติดมือถือ ซึง่ ไม่ใช่เพียงการ
ต้องมีมอื ถือติดตัวตลอดเวลาเท่านัน้ นะคะ ในบางรายทีอ่ าการหนักถึงขัน้ ตัวสัน่ คลืน่ ไส้
เวลาไม่มมี อื ถือติดตัวข้างกายจนต้องเข้ารับการรักษาทางจิต ผลกระทบร้ายแรงจากการติด
มือถือมีทงั้ ต่อร่างกายและจิตใจ ฉะนัน้ อาการกลัวการขาดมือถือจึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องรูแ้ ละ
ป้องกันนะคะ เพือ่ ไม่ให้โทรศัพท์มอื ถือกลายเป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการด�าเนินชีวติ ของเรา
นอกจากเนือ้ หาสาระดีๆ ทีพ่ ๆี่ มูลนิธฯิ ตัง้ ใจน�าเสนอให้นอ้ งๆ ผ่านคอลัมน์ตา่ งๆ
ในยุวพัฒน์สาร ฉบับนีพ้ อี่ ยากชวนน้องๆ อ่านคอลัมน์ เรือ่ งจากปก เพือ่ ท�าความรูจ้ กั กับ
อาการนี้ และรูว้ า่ เราควรจะใช้มอื ถือของเราอย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โลก
ออนไลน์อาจจะเป็นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข เพราะเราสามารถเลือกได้วา่ จะรับรูห้ รือไม่
รับรู้อะไร แต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนยังต้องอยู่บนโลกที่เป็นความจริงค่ะ และมนุษย์ยัง
จ�าเป็นต้องสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันด้วยภาษาพูด สายตา และท่าทางมากกว่าการสื่อสาร
ผ่านตัวอักษรอย่างเดียว
อย่าเสียใจที่เราอาจไม่มีโทรศัพท์มือถือเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ หรืออย่าน้อยใจ
หรืออึดอัดใจหากคนใกล้ตัวจะเข้มงวดกับการใช้มือถือของเรา เพราะนั่นหมายถึงความ
ห่วงใยและความหวังดีที่ไม่อยากให้น้องๆ ต้องเสียโอกาสดีๆ ในชีวิตไปกับการก้มหน้า
มองจอโทรศัพท์พี่อยากให้น้องๆ เงยหน้าขึ้นมาทักทายเพื่อนๆ ยิ้มแย้มให้กันบ้างนะคะ
พีๆ่ มูลนิธยิ วุ พัฒน์

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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วาดภาพโดย
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คนคิด...เพื่อสังคม

ความสุขของเรา
ต้องมีคนในชุมชนร่วมด้วย

“พี่วัชราภรณ์ วันนา หรือพี่หมิว” ข้าราชการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช�านาญงาน
โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแม้ว่าจะมีหน้าที่การงานมั่นคง มีรายได้จากงานประจ�า
แต่พี่หมิวเชื่อว่าเราจะมีความสุขคนเดียวไม่ได้ คนรอบข้างเราควรจะต้องมีความสุขเช่นกัน
6

เราทุกคนมีเวลาเท่ากัน อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลา
ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
พีร่ บั ราชการมา 12 ปี มีรายได้ประจ�า
ที่อาจจะไม่ได้มากมายอะไร แต่สามารถเลี้ยงดู
ตัวเองและครอบครัวได้ การด�าเนินชีวิตก็ไม่ได้
ล� า บากเหมื อ นสมั ย เป็ น เด็ ก ที่ พ ่ อ แม่ ขั ด สน
ถึงขนาดต้องถอดฝาบ้านไปขายเพือ่ น�าเงินมาเลีย้ ง
ปากท้องทุกคนในครอบครัว หลายคนมองว่าการ
มีรายได้ประจ�าและงานที่มั่นคงก็น่าจะเพียงพอ
อยู่ได้อย่างไม่ล�าบาก ซึ่งก็ไม่ผิดที่จะคิดแบบนั้น
แต่พคี่ ดิ ว่าเราน่าจะท�าอะไรได้มากกว่าการท�าแค่
งานประจ�า เพราะเรามีเวลาว่างหลังเลิกงานที่
สามารถท�าอะไรได้อีกมากมาย ก็คิดว่าเราจะท�า
อะไรดี เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพ โดยมีเงื่อนไขว่า
อาชีพนัน้ ต้องสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน ทุกคน
สามารถท�างานนี้ได้ ที่ไหนก็ได้ ท�าเวลาไหนก็ได้
เพื่อเขาจะได้มีรายได้ทั้งจากงานประจ�าและราย
ได้จากงานเสริมนี้

เพือ่ ซือ้ ผ้าและอุปกรณ์อนื่ ๆ มาหัดท�า จนมัน่ ใจว่า
ฝีมอื สามารถโชว์ผลงานในเฟซบุก๊ ได้แล้ว จึงโพสต์
พานบายศรีจากผ้าลงในเฟซบุ๊ก เป้าหมายคือ
จะต้องมีคนสั่ง จะต้องขายได้ และงานนี้จะต้อง
เป็นงานของคนในชุมชน

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากผ้าบ้านนาเขิน คือการ
สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
ส�าหรับพานบายศรี พานขันหมาก มาลัย
บ่าวสาว หรือมาลัยกร ที่กลุ่มศิลปะฯ ของพี่ท�า
อยูน่ ี้ กว่าจะได้เป็นชิน้ งานสักชิน้ จะต้องประกอบ
ไปด้วยชิ้นส่วนหลายอย่าง เช่น ตัวกลีบดอกไม้
อุบะ ใบไม้ ใครสนใจอยากลองประดิษฐ์ชนิ้ ส่วนไหน
ก็ตอ้ งฝึกท�าจนกว่าจะประณีต ละเอียด และช�านาญ
ก่อนทีจ่ ะรับวัสดุไปเย็บเป็นชิน้ ส่วนนัน้ ๆ ทีบ่ า้ น แล้ว
น�ากลับมาประกอบเข้ากันเป็นชิน้ งาน ช่วงแรกๆ ทีต่ งั้
กลุม่ มีสมาชิกคือแม่บา้ นและเด็กๆ จ�านวนแค่ 5 คน
แต่ตอนนีม้ สี มาชิกในกลุม่ 20 คน และอีก 7 คน
ก�าลังฝึกฝีมือ นอกจากแม่บ้านและเด็กๆ แล้ว
บางสิง่ บางอย่างเราสร้างขึน้ จากการสังเกตและ ในกลุ ่ ม ยั ง มี ผู ้ พิ ก ารที่ ต ายั ง มองเห็ น และมื อ ใช้
คิดต่อยอดสิ่งที่เห็นรอบๆ ตัว เรียนรู้เพิ่มเติม งานได้ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถท�างานหนักและน้องๆ
ฝึกฝน และพัฒนาเพือ่ ให้เกิดความเชีย่ วชาญ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาทีม่ ารับงานไปท�าทีบ่ า้ น
ครัง้ หนึง่ พีไ่ ปท�าบุญทีว่ ดั เห็นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ถือพานบายศรีสวยๆ ไปถวายพระ วัสดุที่ใช้เป็น
ดอกไม้ ใบตอง แต่มันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็
เหีย่ วเฉา ค�าถามคือเราจะท�าอย่างไรให้พานบายศรี
สวยๆ นีอ้ ยูไ่ ด้นาน ใช้ได้หลายครัง้ และไม่กระทบ
กับสิ่งแวดล้อม จึงลองเปลี่ยนมาใช้ผ้าตัดเย็บ
แทนใบตองและดอกไม้ แต่พี่ไม่มีความรู้เรื่อง
งานฝีมือเลย จึงต้องเริ่มต้นด้วยการหาข้อมูล
จากกู เ กิ้ ล และฝึ ก ฝนจากคลิ ป ในยู ทู ป หั ด พั บ
ร้อยมาลัย ร้อยอุบะ ลงทุนด้วยเงินหลักร้อย

เป็นความภูมใิ จทีค่ นตัวเล็กๆ ได้ทา� เพือ่ คนอืน่
ผ่านมาเกือบจะ 3 ปี ในการตัง้ กลุม่ ศิลปะ
ประดิษฐ์จากผ้าบ้านนาเขิน ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ คือ
ความปีตทิ เี่ ราได้ชว่ ยคนทีเ่ ขาอาจจะมีโอกาสน้อย
กว่าคนอืน่ ภูมใิ จทีเ่ กิดมาแล้วได้ชว่ ยสังคม ได้ทา�
ประโยชน์ให้สังคมบ้าง แม้จะเป็นสังคมใกล้ตัว
แต่ทกุ ครัง้ ทีพ่ เี่ ห็นสมาชิกมารับงานกลับไปท�า เขามี
รายได้ เขาได้อยู่กับครอบครัว เขามีค่าขนม
ค่าเทอมให้ลูก มีความกระตือรือร้นอยากที่จะ
ท�างาน เปลีย่ นแปลงตัวเองจากคนทีต่ อ้ งรอความ
ช่วยเหลือมาเป็นผู้สร้างโอกาสให้ตัวเอง หรือแม้
กระทัง่ มีความรูส้ กึ ภูมใิ จในตัวเองทีส่ ามารถหาเงิน
เองได้แม้วา่ จะเป็นผูพ้ กิ ารหรือผูป้ ว่ ย มันเป็นความ
สุขใจที่มีค่ามากกว่ารายได้ที่พี่ได้รับจากการขาย
สินค้าของตัวเอง แม้ว่าอาชีพทันตสาธารณสุข
จะเป็นอาชีพทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือคนอืน่ อยูแ่ ล้ว แต่การ
ได้ช่วยคนนอกเหนือจากหน้าที่พี่ถือว่าเป็นก�าไร
ชีวติ ทีท่ งั้ เราและคนในชุมชนจะได้มคี วามสุขร่วมกัน
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บ้านฉันบ้านเธอ

ยามเชา้ ย
า ม เ ย็ น

ชาวนาจะหยุดท�านาเกลือตลอดฤดูฝน หากมีฝนหลงฤดูในช่วง
ชาวนาเกลือ เมือ่ สิน้ ฤดูฝน ชาวนาเกลือจะเริม่ ต้นฤดูการผลิตเกลือ
เริม่ ตัง้ แต่เตรียมนา ก�าจัดสิง่ สกปรก ปรับดิน และกลิง้ นาให้แน่นเรียบ จากนัน้ การท�านาเกลือจะเป็นเรื่องโชคร้ายมาก เพราะฝนตกลงมาเพียงไม่กี่นาที
จึงเปิดน�า้ กักเก็บในนาจนมีความเค็มระดับทีเ่ หมาะสม โดยการทยอยเปิดน�้า ก็สามารถท�าให้กองเกลือทีก่ า� ลังเตรียมเก็บขายกลายเป็นน�า้ ในพริบตา และ
ไม่สามารถน�าน�้าเกลือนั้นมาตกผลึกได้อีก จะต้องเริ่มท�าความสะอาดนา
เข้านาแปลงต่างๆ ตามล�าดับ
และปล่อยน�้าเข้านาแปลงใหม่ ด้วยเหตุนี้ชาวนาเกลือจึงมีการพยากรณ์
น�า้ จากทะเลจะไหลตามคลองส่งน�า้ ไปยังทีท่ า� กินของชาวนาเกลือ อากาศที่แม่นย�า คือลางบอกฝนตามภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา เช่น ถ้าน�้า
แต่เดิมมีธรรมเนียมในท้องถิ่นว่าเมื่อน�้าทะเลขึ้น นาเกลือผืนที่อยู่ปลายสุด ในนาเกลือเริ่มแดง มีเมฆหัวแดงทางทิศตะวันออก หรือถ้าเดินที่คันนาแล้ว
ของล�ารางจะต้องได้รับน�้าก่อน ส่วนผู้ที่อยู่ใกล้กว่าจะสูบน�้าได้ทีหลัง เพื่อ มีดินติดเท้า นั่นแปลว่าอีก 3-4 วัน ฝนจะตก
ป้องกันปัญหาการแย่งน�า้ น�า้ ทะเลทีผ่ นั มาตามคลองส่งน�า้ จะถูกสูบเข้าไปเก็บ
ที่วังน�้า จากนั้นจึงถูกผันเข้านาประเทียบและนาตาก เพื่อตากแดดให้น�้า
ชื่อภาพ ยามเช้าของชาวนาเกลือ โดย คุณสุรีย์ พึ่งฉ�่า
ระเหยออก ถั ด ไปเป็ น นาเชื้ อ ซึ่ ง เตรี ย มน�้ า ให้ มี ค วามเค็ ม จั ด ในระดั บ
ข้อมูลจาก http://www.museumthailand.com/th
ทีเ่ หมาะสมจะท�าเป็นเกลือ และสุดท้ายจะปล่อยน�า้ เข้านาปลง ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ภาพจาก http://www.rpst.or.th/tatphotocontest2015/
ตกผลึกเกลือ กระบวนการตกผลึกหรือการปลงใช้เวลา 15 วัน ก็จะสามารถ
รือ้ เกลือไปขายได้ เกลือรุน่ แรกของปีจะออกช่วงเดือนมกราคมและได้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในฤดูแล้งที่มีแดดจัด
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โล้ชิงช้า เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวเขาเผ่าอีก้อที่ทุกหมู่บ้านต่างถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความส�าคัญ
แห่ ง การรื่ น เริ ง เที ย บเท่ า กั บ เทศกาลขึ้ น ปี ใ หม่ ส่ ว นใหญ่ เ ทศกาลโล้ ชิ ง ช้ า ของอี ก ้ อ จะมี ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม
ของทุกปี โดยงานเทศกาลรื่นเริงนี้จะมีพิธีจัดขึ้น 4 วันด้วยกัน
ตูโม่หรือหมอผีประจ�าหมู่บ้านแสนใจ อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายได้ ทบทวนถึงต�านานความเป็นมาของ
พิธีกรรมโล้ชิงช้านี้ว่า “เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อฉลองรวงข้าว ด้วยฤดูกาลที่มีงานคือช่วงเวลาที่ข้าวไร่บนดอยสูง
เริ่มชูช่อออกรวง อีก้อทุกคนในหมู่บ้านจะต้องหยุดงานหนักกลางไร่โล่ง เพื่อเข้าร่วมพิธีนี้โดยพร้อมหน้ากัน”
ชื่อภาพ ชิงช้าชาวดอย โดย คุณปกรณ์ ชุณหสวัสดิกุล
ข้อมูลจาก https://www.silpa-mag.com/culture/article_15165
ภาพจาก http://www.rpst.or.th/tatphotocontest2015/
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จดหมายจากเพื่อน
สวัสดีค่ะน้องๆ เปิดเทอมกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
ตื่นไปโรงเรียนทันรึเปล่าเอ่ย ^^ ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาน้องๆ
ท�าอะไรกันบ้างคะ เขียนจดหมายมาให้พี่ๆ อ่านบ้างนะ จดหมาย
ของน้องๆ หลายฉบับเขียนมาเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมช่วงปิดเทอม
หลายคนเล่าเรื่องสอบปลายภาคเรียนที่ผ่านมา กังวลว่าผลการ
สอบจะออกมาอย่างไร อ่านแล้วท�าให้พนี่ กึ ถึงตอนทีเ่ ป็นนักเรียน
เลยค่ะ ทั้งเครียด ทั้งกดดัน ทั้งกลัวว่าจะสอบไม่ผ่าน แต่
สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี และเป็นประสบการณ์ที่บอก
เราว่าถ้าเราพยายามมากพอ ผลที่เกิดขึ้นจะดีที่สุดเสมอ มาอ่าน
จดหมายของเพื่อนๆ เราดีกว่า ว่าแต่ละคนเล่าอะไรกันมาบ้าง ...

จดหมายจากน้องณัฐชาภรณ์ การพันธ์ จ.อุบลราชธานี

เห็นน้องเป็นเด็กดีของคุณแม่แบบนี้พี่ชื่นใจแทนคุณแม่ค่ะ
งานเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราตัง้ ใจช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวจะช่วย
ให้ลดภาระหน้าทีข่ องคุณแม่นะคะ ส่วนเรื่องการเรียนนั้น พี่
เชื่ อ ว่ า น้ อ งจะตั้ ง ใจท� า ได้ อ ย่างดีที่สุด ไม่มีอะไรเกินความ
สามารถของเรา บางครั้งก้าวแรกอาจจะยากไปสักหน่อย แต่
มันจะท�าให้ก้าวต่อๆ ไปของเรามัน่ คงมากขึน้ พีๆ่ ทีม่ ลู นิธฯิ
ทุ ก คนขอเป็ น แรงใจและเอาใจช่ ว ยให้ น ้ อ งประสบความ
ส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะ :D

จดหมายจากน้องวิไลวรรณ โชติชว่ ง จ.ปทุมธานี

น้องวิไลวรรณเก่งมากเลยค่ะ คุณตาคงเหนื่อยน้อยลงแน่ๆ ตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้ว
เวลาท�างานน้องต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ล้างมือบ่อยๆ พยายามอย่าตากฝน
หรือไม่ก็ต้องสวมหมวกหรือกางร่ม การเรียนต่อปวช.ก็คงจะยากขึ้นแต่ขอให้
น้องมีความอดทนและความตั้งใจนะคะ เวลาเหนื่อยหรือท้อ ขอให้นึกถึงสิ่งที่เรา
ตั้งใจไว้ นึกถึงรอยยิ้มจากความสุขของคุณตา คุณยาย ที่จะภูมิใจในวันที่เรา
ประสบความส�าเร็จ...สูๆ้ ค่ะ พีๆ่ ทีม่ ลู นิธฯิ เป็นก�าลังใจให้เสมอนะ :D
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จดหมายจากน้องศรัณย์พร ส�าลี จ.ตราด

อ่านจดหมายของน้องแล้วรู้สึกภูมิใจกับความตั้งใจของน้องที่จะ
ดูแลคุณแม่ในอนาคต การเรียนสายอาชีพจะช่วยให้น้องได้เรียนรู้
ทักษะหลายอย่างซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ไปในการท�างาน เก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์ทกุ อย่างไว้นะคะ เรียนรูใ้ ห้มากทีส่ ดุ คิดต่อยอดจากสิง่
ทีไ่ ด้เรียนรูว้ า่ เราจะพัฒนาหรือน�าสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้ได้อย่างไรบ้าง...
พีๆ่ ทีม่ ลู นิธฯิ เชือ่ ว่าน้องจะสามารถฟันฝ่าเพือ่ ให้ได้ในสิง่ ทีต่ งั้ ใจค่ะ
เป็นก�าลังใจให้นะ :D
จดหมายจากน้องเบญจพร ม่วงอ่อน จ.ศรีสะเกษ

ฝีมอื วาดรูปไม่เบาเลยนะคะ ฝึกฝนไปเรือ่ ยๆ นะ เรียนรูจ้ ากในยูทปู ก็ได้ มีสอน
เทคนิคการวาดภาพเยอะเลย ศิลปะช่วยให้เราผ่อนคลาย เวลาน้องเหนื่อย
จากการเรียน แค่เอาดินสอมาวาดรูปลงกระดาษเท่านี้ก็ช่วยให้ความเครียด
เบาลงแล้วค่ะ ส่วนการลงสีที่น้องกังวลเพราะกลัวจะไม่เหมือนจริง กลัวจะ
ไม่สวย ลองปล่อยให้เป็นไปตามทีเ่ ราอยากจะระบาย เรือ่ งไม่สวยไม่มแี น่นอน
ฝึกฝนไปเรื่อยๆ นะคะ พี่อยากเห็นรูปของน้องอีกนะ เป็นก�าลังใจให้ค่ะ :D

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์
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ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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เพราะสนใจ
เรื่องสิ่งแวดล้อม
จึงต้องกลับไปพัฒนา
บ้านให้สมบูรณ์

พี่ดั๊ก พุทธิดา นิพพานนท์ วัยรุ่นหัวใจนักอนุรักษ์กับการฟื้นฟูป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดน่าน พี่ดั๊กเล่าถึงการท�างานลงพื้นที่คลุกคลีกับชาวบ้านเพื่อให้ความรู้
และเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมสิ่งที่ได้ต่อยอดเป็นแผนฟื้นฟูพัฒนาป่าและสิ่งแวดล้อม
ในบ้านเกิดของตัวเอง
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ยิ่งกว่าใบปริญญาบัตรคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
ให้มากที่สุด
หากจะพูดไปแล้ว “หนังสือ” นีเ่ องค่ะทีท่ า� ให้พเี่ จอสิง่ ทีพ่ รี่ กั และ
อยากรู้เรื่องนิเวศวิทยามากขึ้นๆ หนังสือเล่มนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
มหัศจรรย์ของตัวเลข เอาตัวเลขมาต่อกันเป็นรูปร่างต่างๆ และให้ผลลัพธ์
ที่น่าอัศจรรย์ หนังสือเล่มนั้นท�าให้พี่ตั้งใจที่จะสอบเข้าเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรีในภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เมื่อสอบ
เข้าเรียนได้แล้ว ในช่วงแรกของการเรียนปี1 เราจะต้องเรียนวิชาพื้น
ฐานต่างๆ และหนึ่งในวิชาที่ต้องเรียนคือวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก
ดวงดาว และสิ่งแวดล้อม ชั่วโมงเรียนประมาณ 5-6 ครั้งค่ะ แต่ทกุ ครัง้
ที่พี่เข้าเรียน ความรู้สึกคือหัวใจเต้นแรง ตื่นเต้นมาก อยากรู้ อยากให้
ถึงชั่วโมงเรียน เรียนแล้วก็อยากไปหาความรู้เพิ่มอีก จึงตั้งข้อสงสัย
กับตัวเองว่า เพราะอะไรเราถึงอยากรู้เรื่องนี้จัง ซึ่งแน่นอนว่าค�าตอบคือ
เพราะเราชอบไง จึงไปปรึกษาอาจารย์ในภาควิชาว่าถ้าอยากจะเปลีย่ นไป
เรียนด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องท�าอย่างไร อาจารย์ก็แนะน�ามาว่ามีภาควิชา
นิเวศวิทยา ให้ลองเข้าไปศึกษาหลักสูตรว่าชอบหรือไม่
ตอนที่พี่เรียนมัธยมปลาย พี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอยากจะ
เรียนต่อทางด้านไหน รู้แค่ว่าต้องเรียนหนังสือ ต้องมีความรู้ ต้องท�างาน
ที่รัก แต่ก็ยังไม่รู้ว่างานนั้นคืองานอะไร จริงๆ แล้วพี่คิดว่าความเชื่อที่ว่า
เมื่อเรียนจบชั้นม.6 แล้วจะต้องเรียนต่อปริญญาตรีทันทีนั้นไม่น่าจะ
ถูกต้องนัก เราควรจะรู้จักตัวเองว่าเราชอบท�าอะไร อยากรู้ในเรื่องไหน
เราเหมาะกับงานอะไร ซึ่งสิ่งที่จะท�าให้เรารู้จักความต้องการของเรา
พี่คิดว่ามันคือการเดินทาง การอ่านหนังสือเยอะๆ การเปิดใจลองท�าสิง่
ต่างๆ ทีไ่ ม่อนั ตรายกับตัวเองและผูอ้ นื่ และการเปิดโอกาสให้ตวั เองเรียน
รูส้ งิ่ ต่างๆ ให้มากทีส่ ดุ เมือ่ เราเจอกับประสบการณ์มากมายเราจะรูว้ า่ เรา
ต้องการอะไร หลังจากนัน้ จะกลับมาเข้าสูร่ ะบบการศึกษาต่อก็ไม่สายค่ะ
เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวติ ไปกับการท�างาน เราจึงต้องหางานทีเ่ รารัก
การเรียนนิเวศวิทยาเป็นความสุขมากเลยค่ะ วิชานี้ท�าให้ได้ดู
ความเชือ่ มโยงของทุกๆ สิง่ บนโลกใบนี้ ไม่วา่ จะเป็นป่า ต้นไม้ ดิน น�า้
สิง่ แวดล้อม สัตว์ และมนุษย์ มันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้คดิ ในมุมมองที่
แตกต่างจากทีเ่ ราเคยคิด สอนให้เราคิดหามุมมองใหม่ๆ ซึง่ การมีอสิ ระทาง
ความคิดนีเ่ องทีจ่ ะช่วยให้เรามองสิง่ ต่างๆ ได้กว้างขึน้ เข้าใจมันได้งา่ ยขึน้
และเห็นวิธแี ก้ปญ
ั หาหลายๆ ทาง ท�าให้รสู้ กึ ตืน่ เต้น (อีกแล้ว) ทุกครัง้ ที่
เข้าเรียน การเรียนนิเวศวิทยาท�าให้พไี่ ด้เดินทางไปในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีต่ อ้ งบุก
ป่าฝ่าดง จากทีเ่ คยได้เห็นภาพในหนังสือตอนนีภ้ าพนัน้ มาอยูต่ รงหน้าเราแล้ว
ได้คยุ กับคนมากมาย หลายความคิด หลายความเชือ่ ได้นงั่ ท้ายรถกระบะลุยๆ
ไปเก็บตัวอย่างน�า้ ไปเลอะเทอะดินโคลน ทัง้ หมดนีต้ อบโจทย์งานทีพ่ อี่ ยากท�า
ซึง่ เป็นงานทีไ่ ด้คยุ กับคน ได้คดิ ได้อนุรกั ษ์ และได้พฒ
ั นาบ้านของตัวเอง
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ใช้ความรูแ้ ละความรักในสิง่ ทีท่ า� กลับมาสร้างประโยชน์ให้บา้ นเกิด
ปัจจุบันพี่ท�างานด้านการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ค�าถามในการท�างานคือคนจะได้อะไรจากการฟื้นฟูป่า? คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการ
ฟื้นฟูป่าคือการเพิ่มปริมาณต้นไม้ในพื้นที่ แต่จริงๆ แล้วการฟื้นฟูป่าต้องท�าให้
คนในบริเวณนัน้ อยูไ่ ด้ดว้ ย
หลังจากเข้ามาท�างานที่บริษัทนี้ได้สักระยะ มีประกาศรับสมัครพนักงาน
เข้าท�าโครงการฟื้นฟูป่าที่จังหวัดน่าน พี่จึงขอย้ายมาท�าโครงการที่บ้านเกิด เพื่อ
ตอบค�าถามทีม่ กั จะมีคนถามว่าท�าไมไม่กลับไปท�างานทีน่ า่ น ทัง้ ๆ ทีน่ า่ นมีปา่ เยอะแยะ
ค�าถามจากคนอืน่ กลับมาเป็นค�าถามถามตัวเอง ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะต้องกลับมาบ้าน
กลับมาเพือ่ ตอบค�าถามว่าเราท�าอะไรให้บา้ นเกิดได้บา้ ง
8 เดือนทีย่ า้ ยมาท�างานทีน่ า่ น การได้ลงไปปฏิบตั งิ านในสถานทีจ่ ริงท�าให้พี่
ได้รู้จักพื้นทีแ่ ละทรัพยากรที่มีในจังหวัด ได้รู้สภาพเศรษฐกิจและปัญหาของชาวบ้าน
ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ดิ น ป่ า ไม้ คนกลุ ่ ม นี้ ไ ม่ มี ที่ ดิน ของตั ว เอง เขาใช้ พื้ นที่ป่าไม้ในการ
ท�ามาหากิน เพราะฉะนั้นเขาย่อมต้องเจอปัญหามากมาย เช่น ขาดความมั่นคงใน
ชีวิตเพราะที่ดินท�ากินไม่มีโฉนด ปลูกไม้แต่ตัดไม้ขายไม่ได้ หรือขายได้ในราคาที่
ไม่เป็นธรรม เราอยากช่วยให้ชอ่ งว่างนีแ้ คบลง อยากให้เขาเห็นสิทธิท์ เี่ ขามี อยากเห็นป่า
เมืองน่านอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายนี้ต้อง
สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน
พีไ่ ด้ลงพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนเพือ่ วัดขนาดต้นไม้ เก็บข้อมูลพันธุไ์ ม้ทมี่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีพ้ ตี่ อ้ งน�าไปคิดต่อ ว่าจะต้องวางแผน
พัฒนางานต่อไปอย่างไร ภารกิจนี้ถือว่าตอบโจทย์ในสิ่งที่พี่ต้องการในเรื่องการท�างาน
เพราะได้คดิ ได้วางแผน ได้คยุ กับผูค้ น ต้องหาความต้องการของชาวบ้านให้เจอ งานมี
ความท้าทายตรงที่เราจะท�าอย่างไรให้สิ่งที่เราท�าเกิดเป็นผลที่จับต้องได้ ท�าอย่างไรให้
สิ่งที่เราท�าเติบโตยั่งยืนต่อไปในอนาคตแม้ว่าเราจะไม่ได้ท�างานนี้แล้ว ทั้งป่าไม้และ
คนจะต้องอยูร่ ว่ มกันอย่างเอือ้ ประโยชน์ให้กนั และกัน
ความส�าคัญอาจไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เราอยูท่ ไี่ หนแต่เราจะท�าประโยชน์อย่างไรให้กบั ทีน่ น่ั
หากจะถามถึงเรื่องการกลับไปท�างานที่บ้านเกิด คงจะดีมากค่ะหากเรา
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ หรือพัฒนาบ้านเกิดของเราได้ แต่หากยังท�าไม่ได้
จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม พีค่ ดิ ว่าทีไ่ หนก็ได้คะ่ ทีเ่ ราสามารถใช้วชิ าความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์
กับตัวเองและพืน้ ทีน่ นั้ ๆ มันก็จะย้อนกลับไปสู่สิ่งที่พี่บอกไว้แต่แรก คือเราต้องรู้จัก
ตัวเองว่าเราต้องการอะไร เรามีความสุขกับการท�าอะไร หาประสบการณ์ใหม่ๆ พัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ และหมั่นตั้งค�าถามกับตัวเอง ว่าเราสามารถท�าอะไรได้มากกว่าที่ท�า
อยูน่ หี้ รือไม่คะ่
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum:

ให้มือถือ
เป็นแค่อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก
ไม่ใช่สิ่งที่ก�าหนดความสุข
อยู่กับโลกที่กว้างไกล
ไม่ใช่ใช่แค่จอสี่เหลี่ยม
แล้วความสุขของเธอ
จะมีความหมายมากกว่าที่เป็น
:)

17

เรื่องจากปก

เสพติดมือถือ

Nomophobia

น้องๆ คงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “สังคมก้มหน้า” ใช่ไหมคะ...เป็นการ
เปรียบเทียบสังคมในปัจจุบันซึ่งต่างคนต่างก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ มองไป
ทางไหนไม่มีใครสบตากัน ทุกคนจดจ่ออยู่กับข่าวสารข้อมูล การสนทนาผ่าน
สมาร์ทโฟนของตัวเอง ดูเผินๆ อาจจะไม่แปลกอะไรเพราะยุคสมัยนี้เป็นโลก
แห่งเทคโนโลยี แต่ทว่าในความจริงแล้วคนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นก�าลังตกอยู่ใน
อาการโนโมโฟเบีย (Nomophobia) หรืออาการกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือ...
เรื่องที่ไม่น่าแปลกนี้กลายเป็นสิ่งที่ส่งผลร้ายต่อเราได้อย่างไร?
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เราใช้โทรศัพท์มือถือและอยู่บนโลกออนไลน์มากแค่ไหน?
คนไทยส่ ว นใหญ่ ข องประเทศเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
นิยมใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือ
ประเทศไทยมีประชากร 69.24 ล้านคน มีเบอร์
โทรศัพท์มือถือ 92.33 ล้านเลขหมาย ซึ่งมากกว่า
ประชากรไทยทั้งประเทศ นั่นหมายความว่าคนไทย
หลายคนมีเบอร์มือถือมากกว่า 1 เลขหมาย
คนไทย 57 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
โดย 51 ล้านคน ใช้งานโซเชียลเป็ น ประจ� า และ 49
ล้ า นคน ใช้ โซเชี ย ลผ่ า นโทรศัพท์มือถือ
คนไทยใช้เวลาบนโลกออนไลน์กว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน
คนไทยโดยเฉลีย่ แล้วใช้อนิ เทอร์เน็ต 9 ชัว่ โมง 11 นาที
ต่อวัน
ใช้เวลาอยู่กับโซเชียล 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน
ใช้เวลาดูโทรทัศน์ผา่ นจอทีวแี ละโลกออนไลน์ 3 ชั่วโมง
44 นาทีต่อวัน
ใช้เวลาฟังเพลงออนไลน์ 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน

ประเทศไทยมีประชากร
69.24 ล้านคน
มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ
92.33 ล้านเลขหมาย

จะเห็นว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวัน
อยู่กับโลกออนไลน์การเข้ า ถึ ง โลกออนไลน์ ไ ด้ ทุกที่ทุกเวลา
ท�าให้คนติดการใช้งาน เพราะสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่าง
รวดเร็ว และ ใช้เพือ่ ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย จึงมีบทบาท
ต่ อ การด� า เนิ น ชี วิ ต ประจ� า วั น ของคนมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความสามารถของโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เช่ น ถ่ า ยรู ป เล่ น
โซเชียล จนเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและรู้สึกว่าขาด
ไม่ได้ หากเราสามารถควบคุมการใช้งานโทรศัทพ์มือถือ
เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
แต่หากเราไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้งานได้ เราคงติด
โทรศัพท์มือถือจนกลายเป็นอาการบางอย่างที่ น ่ า เป็ น ห่ ว ง
อย่างไม่รู้ตัว
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สาเหตุของ
การขาดโทรศัพท์มอ
ื ถือไม่ได้

การใช้งานโทรศัพท์มือถือที่อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดการติด
โทรศัพท์มือถือนั้น มีหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัว
ผู้ใช้เองหรือปัจจัยที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือ รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ
มีการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุที่ท�าให้ติดโทรศัพท์มือถือนั้น มีปัจจัย
ดังต่อไปนี้
มีการแสดงออกถึงตัวตน (Self-Expression) ปัจจุบันผู้ใช้โทรศัพท์
มือถือมีการสื่อสารด้วยการส่งข้อความถ่ายทอดความคิด อารมณ์
ความรู้สึกของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งการ
แสดงออกถึงตัวตนนี้จะส่งผลต่ออัตราการใช้งานที่มากขึ้น เช่น
การส่งข้อความหรือแสดงรูปแบบของการท�ากิจกรรมต่างๆ บน
เฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมเป็นประจ�า เป็นต้น
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ในรูปแบบ
สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะมีกลุม่ เพือ่ น ครอบครัว หรือกลุม่ บุคคลทีม่ ี
ความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันในหลากหลายรูปแบบ ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็น
ตัวผลักดันให้เกิดการสือ่ สารทางโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ทีม่ ากขึน้ นอกจากนัน้ การใช้โทรศัพท์มอื ถือยังเป็นการขยายเครือข่าย
ทางสังคมได้กว้างขึ้นอีกด้วย เช่น การได้รู้จักกับเพื่อนเพิ่มขึ้นจาก
ชุมชนออนไลน์ เป็นต้น โดยอิทธิพลทางสังคมจะผลักดันให้มอี ตั ราการ
ใช้โทรศัพท์มอื ถือมากขึน้ เพือ่ รักษาความสัมพันธ์ไว้
ความหลากหลายในการใช้งาน (Variety of Use) ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือ
จะมีการเลือกใช้แอปพลิเคชันจ�านวนมากในแต่ละวัน เพือ่ การติดต่อ
กับบุคคลอื่น ส่งและรับข้อความ ส่งและรับอีเมล การประชุมทาง
วิดโี อ การถ่ายทอดภาพและเสียง การแบ่งปันวิดโี อหรือภาพ รวมไปถึง
การเล่นเกมออนไลน์ตา่ งๆ เป็นต้น ซึง่ ความหลากหลายในการใช้งาน
ดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้มกี ารใช้งานทีม่ ากขึน้ กว่าเดิม
จริ ง หรื อ ไม่ ที่ ก ารกลั ว การขาดโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ น เรื่ อ งปกติ
เพราะเท่ากับว่าเราจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เราคงไม่รู้
จะท� า อย่ า งไรหากเกิ ด สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น แต่ ไ ม่ มี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โทร
ขอความช่วยเหลือ!! ...ในความเป็นจริงนั้น การกลัวการขาดโทรศัพท์
มือถือไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปแล้ว เพราะเป็นอาการทางจิตเวชอย่างหนึง่
ในกลุ่มอาการวิตกกังวล เราเรียกการกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือนี้ว่า
อาการโนโมโฟเบีย (Nomophobia) หรืออาการเสพติดมือถือนั่นเอง
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อาการเสพติด
มือถือคืออะไร?

อาการเป็นอย่างไร? ส่งผลร้ายแค่ไหน?

อาการเสพติดมือถือหรือโมโนโฟเบีย (Monophobia) มาจาก
ค�าว่า No mobile phone phobia ใช้เรียกอาการที่เกิดจากความ
หวาดกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ในยุคทีส่ มาร์ทโฟนกลายเป็นสิง่
จ�าเป็นในการติดต่อสือ่ สาร หลายคนมีพฤติกรรมติดอยูก่ บั การเล่นโทรศัพท์
มือถือตลอดเวลา เช่น ต้องพกติดตัว ต้องวางไว้ใกล้ตัวเสมอ ต้องคอยจับ
กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงตลอดเวลาว่าโทรศัพท์อยู่ข้างๆ ตัวหรือไม่
รู ้ สึ ก กั ง วลเมื่ อ มื อ ถื อ ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ กั บ ตั ว หรื อ แบตเตอรี่ ห มด หากลื ม
โทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้าน ชั่วโมงแรกที่รู้ตัวว่าลืมจะรู้สึกมีความกังวลใจ
หรือหาโทรศัพท์มือถือไม่เจอ จะรู้สึกตื่นตระหนกตกใจมาก

อาการกลัวการขาดโทรศัพท์มอื ถือส่งผลร้ายต่อเราอย่างไร?
อาการกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือกับสุขภาพสมองและร่างกาย
การใช้งานเทคโนโลยีในการรับข้อมูลจะท�าให้สมองต้อง
ใช้ความเข้มข้นสูงในการรับข่าวสารและสมองจะถูกใช้งานตลอด
เวลา นอกจากนี้ ยังมีผลเสียหรือผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่น
นิ้วล็อก สายตาเสื่อมเร็วเพราะใช้งานหนัก ยิ่งถ้าหากอยู่ในที่แสง
ไม่พอและใช้งานโทรศัพท์มือถือที่ต้องใช้แสงจ้าจะยิ่งมีปัญหามาก
ขึ้นกับสายตา มีอาการปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ เพราะเวลาใช้งาน
โทรศัพท์มือถือจะเกิดอาการเกร็งโดยไม่รู้ตัว หากใช้นานๆ จะท�า
ให้มีอาการปวดศีรษะ ท�าให้หมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมก่อนวัย
อันควร นอกจากนี้อาจท�าให้เส้นประสาทสันหลังที่บริเวณส่วนคอ
ถูกกดทับจนเกิดอาการชาที่แขน มือไม่มีแรง หรือเดินโคลงเคลง
เหมือนจะล้ม และอาจเกิดโรคอ้วนได้ง่ายจากการนั่งอยู่กับที่
นานๆ รวมทั้งท�าให้เกิดปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเพราะตัวภาพและ
จอจะรบกวนท�าให้ระบบสมาธิลดลงมีผลให้เด็กหลายคนอารมณ์
ร้อนและขี้หงุดหงิด

ไม่เคยปิดโทรศัพท์มอื ถือเลย หมกมุน่ อยูก่ บั การเช็กข้อความใน
โทรศัพท์มอื ถือตลอดเวลา แม้กระทัง่ ได้ยนิ เสียงคล้ายๆ เสียงข้อความเข้า
หากไม่ได้ตรวจดูโทรศัพท์มอื ถือ จะมีอาการกระวนกระวายใจ ไม่สามารถ
ท�างานหรือปฏิบัติภารกิจตรงหน้าได้ส�าเร็จ หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู
บ่อยครั้งแม้ไม่มีเรื่องด่วน
ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างทานอาหาร เข้าห้องน�้า นั่งรอรถ
โดยสารประจ�าทาง เมือ่ ตืน่ นอน จะเช็กโทรศัพท์มอื ถือก่อนทีจ่ ะท�ากิจกรรม
อื่นๆ และยังคงเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน ติดเกม หรือในแต่ละวันใช้
เวลาพูดคุยบนโลกออนไลน์กับผู้คนผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าพูดคุย
กับคนรอบข้าง หรือเวลาไปอยู่ในที่ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถอัพโหลด
ภาพได้ บางคนทีอ่ าการรุนแรงอาจถึงขัน้ หงุดหงิด ฉุนเฉียว โวยวายเรือ่ ง
ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือมือถือใช้งานไม่ได้ เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้
จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นอาการกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือ บางคนอาจมี
อาการเครียด ตัวสั่น เหงื่อออก คลื่นไส้
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กรณีตวั อย่าง
ของการเสพติดมือถือ
ทีส
่ ง
่ ผลต่อสุขภาพจิต

นินา แลงก์ตัน เด็กสาววัย 16 ปี เธอไม่เคยคิดถึงเรื่อง
การเป็นโรคซึ มเศร้า เธอมี เ พื่ อ นที่ดี อาศัย อยู ่ ใ นย่ า นของผู ้ มั่ง คั่ง
และมีพ่อแม่คอยดูแลอย่ า งใกล้ ชิ ด ไม่ ต่ า งจากเพื่ อ นๆ วั ย เดี ย วกั น
ที่ โ รงเรี ย น นิ น าใช้ เ วลาว่ า งเกื อ บทั ้ง หมดไปกั บ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แม้
เธอไม่เคยตกเป็นเหยื่อของการข่มขู่คุกคามและการวิพากษ์ วิจารณ์
ผ่านโลกออนไลน์

แต่ นิ น ากลั บ เคยพยายามฆ่ า ตั ว ตายจากโรคซึ ม เศร้ า
โดยหมอระบุ ว่ า โรคซึ ม เศร้ า ของเธอมี ท่ี ม าจากความไม่ มั่น ใจในรู ป
ลักษณ์ภ ายนอก นิ น าบอกว่ า เธอใช้ เ วลาส่ ว นใหญ่ ไ ปกั บ การเฝ้ า
ติ ด ตามบรรดานางแบบในอิ น สตาแกรม “หนู กั ง วลมากว่ า หนู จ ะ
มี ภ าพลักษณ์เป็นอย่างไรในสายตาของคนอื่น” นินา แลงก์ตัน
เฝ้ ามองหน้าจอโทรศัพท์ มื อ ถื อ จนดึ ก ดื่ น เป็น ประจ� า เธอพั ก ผ่ อ น
ไม่เพียงพอและกินอาหารไม่เป็นเวลา ความคิดเรือ่ งการฆ่าตัวตายค่อยๆ
ก่อตัวขึน้ ก่อนทีเ่ ธอจะรูส้ กึ ว่ามันคือทางออกเพียงทางเดียวทีเ่ หลืออยู ่
ค ริ ส ที น แลงก์ ตั น แม่ ข องนิ น าบอกว่ า ไม่ เ คยมี
สัญญาณบ่งบอกว่านินาจะพยายามฆ่าตัวตาย นินาเป็นเด็กสาว
ที่ น่ า รั ก สดใส มี ค วามสามารถด้ า นกี ฬ า โรคซึ ม เศร้ า จึ ง ไม่ เ คย
อยู ่ ในความสนใจของเธอเลย คริสทีนบอกว่า เธอน่าจะควบคุมการใช้
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของลู ก สาวให้ ม ากขึ้น ที่ ผ่ า นมาเธอไม่ เ คยคิ ด ว่ า
การปล่ อ ยให้ ลู ก สาวอยู ่ กั บ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ภายในห้ อ งนอนเพี ย ง
ล� า พั ง จะน� า มาซึ่ ง ปั ญหา “ฉั น ไม่ เ คยคิ ด ว่ า การใช้ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
จะมีผลกระทบต่อความภาคภูมิใจและมุ มมองที่เรามีต่อตัวเราเอง”
เคตลิน เฮอร์ตี เด็กสาววัย 17 ปี จากรัฐโคโลราโด ก็มี
ความรู้สึกแบบเดียวกัน เธอบอกว่ า “หลั ง จากไล่ ดู อิ น สตาแกรม
อยู ่ ห ลายชั่ว โมง หนู ก็ รู้ สึ ก แย่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพราะหนู รู้ สึ ก ว่ า
หนูไม่เหมือนคนอื่น”
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ป้องกันตัวเองอย่างไร
ให้ไกลจากอาการกลัว
การขาดโทรศัพท์มอ
ื ถือ

โทรศัพท์มือถือไม่ได้หรือมีเพื่อนติดมือถือ ถ้าอยากปฏิสัมพันธ์กันต้องหา
กิจกรรมที่ไม่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง เช่น เล่นกีฬากลางแจ้ง หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ

ติดโทรศัพท์มือถือหนัก ท�าอย่างไรดี?
หากอาการรุ น แรงขนาดปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมตั ว เองไม่ ไ ด้
สามารถเข้ารับการบ�าบัดกับจิตแพทย์ ลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอ ว่าเรา
มีอาการแบบนี้หรือมีพฤติกรรมแบบนี้จะแก้ไขอย่างไร คุณหมอจะช่วย
วางแผนการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยี
รักษาตามวิธีทางการแพทย์ ซึ่งอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ยา แค่ปรับเปลี่ยน
รูห้ รือไม่ ว่าวันหนึง่ เราใช้โทรศัพท์มอื ถือบ่อยแค่ไหน? ลองส�ารวจ
พฤติกรรมบางอย่างเท่านั้น
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มอื ถือและน�ามาวางแผนการใช้ให้มปี ระสิทธิภาพ
เมือ่ เราติดเทคโนโลยีมากก็ให้เทคโนโลยีชว่ ยจัดการ เพราะในโทรศัพท์มอื ถือ
ลองเริ่มจากคืนนี้...ลองปิดโทรศัพท์มือถือ ใช้นาฬิกาปลุกแทน
มีแอปพลิเคชันมากมาย หนึง่ ในนัน้ มีแอปพลิเคชันซึง่ สามารถเตือนเราว่า วันนี้
หยิบหนังสือเรียนหรือหนังสือที่ชอบขึ้นมาอ่าน อย่างน้อยก็เป็นวิธีการ
เราใช้โทรศัพท์มอื ถือมากน้อยแค่ไหนหรือใช้โทรศัพท์มอื ถือนานแค่ไหนแล้ว
ป้องกันไม่ให้เราตกอยู่ในอาการกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือและอย่าลืม
ลองโหลดแอปพลิเคชัน เช่น Checky และ QualityTime มาใช้เพื่อจ�ากัด
จ�ากัดเวลาในการใช้มือถือ อาจจะเริ่มจากก�าหนดเวลาใช้ลดลง 30 นาที
ปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวัน
และลดลง 1 ชั่วโมง จากนั้นลดการใช้มือถือลงเรื่อยๆ...อย่าให้โทรศัพท์
มือถือมาท�าร้ายเราได้นะคะ
ปิดโหมดแจ้งเตือนทั้งหลาย ใจจะได้ไม่พะวง
หนึ่ ง พฤติ ก รรมที่ทุกคนเป็นเมื่อมีโทรศัพท์มือถือใกล้ ตั ว คื อ
หยิบขึ้นมาเพื่อเช็กข่าวสาร “เอ๊ะ! มีอะไรอัปเดตบ้าง” หรือ “ใครโพสต์
อะไรใหม่ มีอะไรใหม่บ้าง” ยิ่งเห็นแอปพลิเคชันโซเชียลทั้งหลายแจ้งเตือน
ว่าคนนั้นโพสต์อันนี้ คนนี้คอมเมนต์แบบนั้น ต้องรีบคว้ามือถือหยิบขึ้นมา
เปิดดู ฉะนัน้ วิธกี ารทีท่ า� ให้เราใจสงบ ลดละเลิกโลกโซเชียลได้งา่ ยขึน้ คือการ
ปิดแจ้งเตือนทัง้ หมดเหลือไว้เฉพาะบางแอปพลิเคชันทีส่ า� คัญต่อชีวติ เท่านัน้
กลับเข้าสู่ยุคแอนะล็อก
ถ้ า ไม่ อ ยากเสี ย สายตาและท� า ลายสุ ข ภาพ ต้ อ งสร้ า งเขต
ปราศจากเทคโนโลยีในทุกๆ วัน โดยเฉพาะก่อนนอน 1 ชั่วโมงเป็น
อย่ า งต�่า ต้ อ งไม่ มี ก ารเปิ ดโทรศัพท์มือถือหรือหยิบจับขึ้นมาเด็ ด ขาด
เพื่อให้เรานอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยรักษาสภาพจิตใจและดวงตา
ในระยะยาว ยิ่งใครที่ชอบอ่านหนังสือ อ่านข่าว อ่านนิยาย ลองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหม่ หันมาหยิบจับกระดาษ กลับมาอ่านเรื่องราวจากหนังสือ
ให้มากขึ้น สายตาจะฝ้าฟางน้อยลง มีสมาธิมากขึ้น ช่วยพัฒนาอารมณ์
และสมองให้ดีมีประสิทธิภาพ ไม่กลายเป็นคนสมาธิสั้น
หากิจกรรมท�ากับเพื่อนๆ โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง
เทคโนโลยีท�าให้เราติดต่อกันง่ายขึ้นแต่พบปะกันน้อยลง เจอ
หน้ากันก็เอาแต่ก้มหน้ามองจอมือถือจนบางครั้งมีค�าถามว่า นัดเพื่อน
มาเจอกั น แต่ ท�าไมไม่ คุ ย กั น เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากแก้อาการขาด

ข้อมูลจาก
https://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article
https://www.marketingoops.com/reports
https://www.matichon.co.th/columnist
https://www.numsai.com/mobile-phones
https://www.posttoday.com/social/general
https://www.thaihealth.or.th/Conten
https://thestandard.co/nomophobia
https://themomentum.co/depression-smartphone
ภาพประกอบโดย V58773 (อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์)
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

ขนมไข่นกกระทา

สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียม
มันเทศนึง่ บดละเอียด 500 กรัม
แป้งมัน 200 กรัม
แป้งสาลี 30 กรัม
น�า้ ตาลทราย 120 กรัม
ผงฟู 1 ช้อนชา
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เกลือป่น 1/2 ช้อนชา
กะทิ 1/3 ถ้วย
น�า้ มันส�าหรับทอด
กระทะ ตะหลิว ตะแกรงตัก

วิธที า�
1

ปอกเปลือกมัน ล้างท�าความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน�าไปนึ่งให้สุก
เสร็จแล้วน�าไปบดให้ละเอียด ถ้าอยากให้เคี้ยวได้เนื้อมันในขนมอาจไม่ต้อง
บดให้ละเอียดมากนัก จากนั้น ผสมแป้งมัน แป้งสาลี น�้าตาล ผงฟู และ
เกลือในภาชนะที่ใช้ผสม ใส่มันบดและกะทิ ผสมให้เข้ากัน ถ้าแป้งเปียก
เกินไปใช้วิธีผสมแป้งสาลีลงไปเพิ่มทีละนิด

2

แบ่งแป้งทีผ่ สมได้ทแี่ ล้วออกเป็น 2 ส่วน จากนัน้ คลึงเป็นเส้นกลมๆ ยาวๆ แล้วใช้
มีดตัดเป็นชิน้ เล็กๆ เท่าๆ กัน และคลึงก้อนแป้งแต่ละชิน้ ให้เป็นก้อนกลมๆ

3

ตั้งน�้ามันให้ร้อน โดยใช้ไฟปานกลาง (วิธีทดสอบว่าน�้ามันร้อนได้ที่หรือไม่
ให้ใช้ตะเกียบไม้จุ่มลงตรงกลางกระทะ ถ้าน�้ามันร้อนได้ที่จะมีฟองฟู่เล็กๆ
ขึ้นตามล�าตะเกียบ) ใส่มันที่ปั้นไว้ลงทอดจนสุกเหลือง (ประมาณ 3-4 นาที)
หมั่นใช้ไม้พายหรือตะหลิวคนเพื่อไม่ให้ขนมไหม้ เมื่อขนมสุกกรอบได้ที่
จึงตักใส่ตะแกรงเพื่อสะเด็ดน�า้ มัน

1

2

น้องๆ อาจจะท�าแบบหลากสีกไ็ ด้นะคะ ใช้มนั ม่วง เพือ่ ให้ได้สมี ว่ ง ใบเตย
เพือ่ ให้ได้สเี ขียว หรือดอกอัญชัน เพือ่ ให้ได้สฟี า้ ค่ะ ขนมของเราจะได้นา่ รับประทาน
และดึงดูดใจมากขึ้น
ราคาขาย : 7-8 ลูก ในราคา 10 บาท
ข้อมูลและภาพจาก https://www.bloggang.com
3

25
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

เกษตรกรอินทรี ย์
เป้าหมายของอาชีพ
อาชี พ เกษตรกร หน้าที่หลักคือการผลิตอาหาร ทัง้
อาหารที่ เ ป็ น พื ช และสั ต ว์ เ พื่ อ หล่ อ เลี้ ย งประชากรบนโลก
ใบนี้ และเนื่องจากอาหารคือสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เกษตรกร
จึ ง ต้ อ งผลิ ต อาหารที่ ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย ไม่ ใช้ ส าร
เคมี ที่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค เพื่ อ เร่ ง ผลผลิ ต ให้ ไ ด้ ตามความ
ต้ อ งการของตลาด

อาชีพทีท่ า� งานร่วมกัน
อาชี พ ที่ อ ยู ่ ร อบๆ ตั ว ของเกษตรกร เช่ น นั ก วิชา
การเกษตร เจ้ า หน้ า ที่ เ กษตรอ�า เภอ พ่ อ ค้ า คนกลาง เป็ นต้น

สิง่ ทีอ่ าชีพนีต้ อ้ งท�า
ขั้ น ตอนการท�า งานของเกษตรกร สิ่งแรกคือการ
วางแผน เพราะทั้งพืชและสัตว์ต่างมีหลากหลายชนิด หลาก
หลายอายุเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องดูวา่ เราจะปลูกหรือผลิต
อะไรที่จะช่วยให้เรามีรายได้ทุกวัน ทุกเดือน หรือทุกปี หาก
เกษตรกรสามารถท� า ขั้ น ตอนแรกได้ จะช่ ว ยให้ มี ร ายได้
ที่แน่นอน สามารถควบคุมรายรับ รายจ่ายได้ ยกตัวอย่างการ
วางแผน เช่ น เลี้ ย งไก่ไข่เพื่อจะเก็บไข่ขายทุกวัน ปลูก ผั ก
เพื่ อ จะเก็ บ ขายได้ ทุ ก สั ป ดาห์ หรื อ เลี้ ย งสุ ก รซึ่ ง เป็ น รายได้
รายเดือน เป็ น ต้ น
ต่ อ ไปคื อ การท� างานในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ า
เก็ บ ไข่ ไ ก่ ดู แ ลรดน�้ าพืชผัก ก� า จัดวัชพืช เตรียมแปลงปลู ก
ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยหรื อ จั ด การพื้ น ที่ ส วนผั ก ของเรา
หลั ง จากนั้ น จึ ง จั ด การสั ต ว์ ที่ เ ลี้ ย งไว้ เช่ น ให้ อ าหาร
ท� าความสะอาดคอก ดูแลเรื่องอาการป่วย หรือจัดการเรื่ อ ง
ปุ ๋ ย เรื่ อ งอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ เช่น ผสมกองปุ๋ยทิ้งไว้ หรืออาจจะ
ไปจั ด การเรื่ อ งการแปรรู ป ผลผลิ ต และให้ อ าหารสั ต ว์
รดน�้าพื ช ผั ก อี ก ครั้ ง ในช่วงเย็น แต่หากต้องน� าผลผลิต ไป
ขายด้ ว ยตั ว เอง ในช่ วงเช้าจะมีงานเก็บผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่ อ
ให้ มี ผ ลผลิ ต ไปขายในช่วงสายหรือเพื่อส่งพ่อค้าที่มารับ ซื้ อ
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ช่วงเวลาในการท�างาน
อาชี พ เกษตรกรจะท� า งานทั้ ง วั น โดยจะท� า งานในไร่
ในสวนจนกระทั่งสาย เมื่อแดดเริ่มร้อนจะเปลี่ยนมาท�างานในร่ม
บ่ายจึงจะเริ่มงานอีกรอบ โดยรวมแล้วจะมีเวลาท�างานประมาณ
8 ชั่ ว โมง ไม่ แตกต่ า งจากอาชี พ อื่ น ๆ

ความสามารถทีต่ อ้ งใช้
เกษตรกรต้องเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่ ว นรวม ซื่ อ สั ตย์ต่อผู้บริโภค มีใจที่อยากจะผลิต
อาหารที่ดีมีคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ควร
จะต้องมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์บ้าง เพราะต้อง
สังเกตและเข้ า ใจกลไกการท� า งานของพื ช และสั ต ว์
อาชี พ เกษตรกรต้องหมั่นเรียนรู้และทดลอง เพื่อให้
เกิ ด ความรู ้ ใ หม่ ๆ สิ่ ง ที่ เ กษตรกรต้ อ งมี คื อ ความรู ้
ที่ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆ

เส้นทางการเติบโต
อาชี พ เกษตรกรสามารถพั ฒ นาไปสู ่ ก ารเป็ น
ปราชญ์ เ กษตรในพื้ น ที่ ข องตนเองหรื อ เป็ น อาจารย์ ส อน
ด้านการเกษตร หรืออาจขยับขยายไปเป็นผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้าเกษตร หรือท�าการต่อยอดให้เกิดผลผลิตอื่นๆ
จากการใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และ
การทดลองเพาะปลู ก วิ ธี ใ หม่ ๆ

ช่องทางศึกษาความรูเ้ พิม่ เติม
เกษตรกรไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งเรี ย นเฉพาะทางแต่
ต้ อ งหมั่ น ศึ ก ษาหาความรู ้ ด ้ ว ยตั ว เองเกี่ ย วกั บ การท� า
การเกษตรหรื อ เลี้ ย งสั ต ว์ แต่ ห ากมี ค วามรู ้ ด ้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ อ าจจะได้ เ ปรี ย บกว่ า เพราะพื้ น ฐานของ
เกษตรกรต้ อ งใช้ ก ารค� า นวณ การสั ง เกต ใช้ ค วามรู ้
ทั้ ง จากฟิ สิ ก ส์ เคมี และชี ว วิ ท ยา
ส� า หรั บ การศึ ก ษาด้ ว ยตั ว เองให้ เริ่ ม จากการ
ส� า รวจดู พื้ น ที่ ก ารเกษตรบริ เวณรอบๆ ก่ อ น ดู ง าน
จากคนที่ ท�า การเกษตรในละแวกนั้ น ศึ ก ษาทั้ ง ในส่วน
ของการผลิ ต และการตลาด หรื อ เข้ า ไปหาความรู้จาก
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ที่ มี ค ณะ
สาขาด้ า นการเกษตร
คุณค่าผลตอบแทนของอาชีพ
ผลดี ต ่ อ ตั ว เอง คื อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี ข องเกษตรกร
เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ใช้ ส ารเคมี ใ นกระบวนการผลิ ต และระหว่ า ง
การท� า งาน ได้ บ ริ โ ภคอาหารที่ ผ ลิ ต เอง มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ ม อบ
อาหารที่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพให้กับผู้อื่น
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นักข่าว
สถานทีท่ า� งาน
สถานที่ ท� างาน คือสถานีโทรทัศน์หรือส� านัก ข่ า ว
มี ลั ก ษณะคล้ า ยออฟฟิ ศ ที่ จ ะรวมคนท� า งานข่ า วในหน้ า ที่
ต่ า งๆ ไว้ แต่ ใ นบางครั้ ง นั ก ข่ า วจะต้ อ งออกไปท� า ข่ า ว
นอกสถานที่ เ พื่ อ หาข้อเท็จจริงของข่าวนั้นๆ และต้อ งทั น
สถานการณ์ ต ลอดเวลา จึ ง ต้ อ งเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มในการ
ท� า งานอยู ่ เ สมอ ในบางครั้ ง นั ก ข่ า วอาจจะต้ อ งออกไป
รายงานข่ า วขณะเกิ ด สงคราม ภั ย พิ บั ติ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่
เสี่ ย งอั น ตรายต่ า งๆ ซึ่งนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท� า งาน
ของนั ก ข่ า วที่ ไ ม่ ส ามารถหลีกเลี่ยงได้

บรรณาธิ ก ารที่ ต ้ อ งตรวจความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาข่ า วก่ อ น
การแพร่ ภ าพและกระจายเสี ย งหรื อ ออกอากาศทางสถานี
วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เคเบิ้ ล ที วี และทางสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ดังนั้น
สภาพการท�างานจึงมีความกดดันสูง ข่าวสารที่เสนอจะต้อง
มี ค วามถู ก ต้ อ งแม่น ย� า เนื้ อ หาของข่าวต้ อ งเจาะลึ ก เพื่อให้
ได้ข่าวที่แท้จริง สังคมนักข่าวค่อนข้างมีความเป็นพี่เป็นน้อง
ถึงแม้จะอยู่คนละสถานีกันก็ตาม เวลาได้ไปท� า ข่ า วที่ต้องเจอ
กับนักข่าวหลายๆ สถานีจะมีการแชร์ข้อมูลข่าวให้กัน คอย
ดู แ ลว่ า ขาดเหลื อ อะไรตรงไหน เป็ น การท�า งานเพื่ อพัฒนา
วงการสื่ อ มวลชนไปด้ ว ยกั น
ประเภทของลูกค้า
ลู ก ค้ า ของนั ก ข่ า วคื อ ผู ้ ช มที่ ต ้ อ งการรั บ ข่าวสาร
และสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น เรี ย กได้ ว ่ า ทั่ ว ประเทศหรื อ จะ
เรี ย กว่ า ทั่ ว โลกก็ ไ ด้ เพราะฉะนั้ น หากข่ า วมี ค วามบิดเบือน
จะท� า ให้ ส� า นั ก ข่ า วไม่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และผู ้ ช มจะไม่
เลื อ กชมหรื อ รั บ ข่ า วสารจากส�า นั ก ข่ า วนั้ น อี ก เพราะฉะนั้น
การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ของข่ า วจึ ง มี ค วามส� า คั ญ
ในการท� า งาน
อาชีพทีต่ อ้ งท�างานร่วมกัน
ช่างภาพ เมื่อนักข่าวต้องออกไปติดตามสถานการณ์
ข่ า วนอกสถานที่ ต�า แหน่ ง ที่ ต ้ อ งไปด้ ว ยเสมอ คือ
ช่ า งภาพที่ จ ะต้ อ งคอยเก็ บ ภาพสถานการณ์ เ พื่ อ
แพร่ ภ าพออกอากาศ

สภาพการท�างาน
การรายงานข่ า วในปั จ จุ บั น ต้ อ งด� า เนิ น การตลอด
24 ชั่ ว โมง โดยไม่ มี ผ ลัดของเวลาการท� างาน ผู้สื่อข่าว หรื อ
นั ก ข่ า วต้ อ งท� า งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ทั น ตามก� า หนด
เวลา เพื่ อ น� าเข้ า สู ่ ก ระบวนการในความรับผิดชอบของกอง28

ผู ้ มี ค วามรู ้ ห รื อ แหล่ ง ข่ า วที่ จ ะสามารถทราบถึ ง ข้ อ
เท็ จ จริ ง ของข่ า วนั้ น ๆ ได้ ผู ้ สื่ อ ข่ า วที่ ดี น อกเหนือ
จากปฏิ บั ติ ต นเป็ น ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ในทางวิ ช าชี พ แล้ ว
ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ คื อ มี ก ารเตรี ย มตั ว หา
ข้ อ มู ล ของแหล่ ง ข่ า วที่ จ ะไปสั ม ภาษณ์ โดยปรึกษา
ผู ้ มี ค วามรู ้ เช่น บรรณาธิ ก าร นั ก วิ ช าการ เป็นต้น

ที ม งาน โดยที ม งานจะคอยช่ ว ยตรวจสอบหาข้ อ มู ล
ของข่ า ว มี โ ปรดิ ว เซอร์ ค วบคุ ม วิ ธี ก ารน� า เสนอข่ า ว
คั ด กรองเรื่ อ งราวของข่ า วให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ เท็ จ จริ ง
มากที่ สุ ด
เป้าหมายของงาน
นักข่าวต้องท�าหน้าที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริง มีความ
น่าเชื่อถือ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องค�านึงถึงประโยชน์
ของสาธารณะเป็ น ส� า คั ญ ต้ อ งปราศจากอคติ แ ละความรู ้ สึ ก
ส่ ว นตั ว ข่ า วที่ น� า เสนอจะต้ อ งมี ค วามเที่ ย งธรรม ในกรณี
ที่ เ กิ ด การขั ด แย้ ง ขึ้ น ต้ อ งให้ โ อกาสในการชี้ แ จงและแสดง
ข้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง สองฝ่ า ย ไม่ ว ่ า นั ก ข่ า วจะเห็ น พ้ อ งกั บ ฝ่ า ยหนึ่ ง
ฝ่ายใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อความเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพ
สั ง คมที่ ชั ด เจน เที่ ย งตรง ไม่บิดเบี้ยว
กระกวนการท�างาน
เสาะแสวงหาข่าว เจาะข่าว และท� าข่าวด้ว ยวิ ธี
การสั ม ภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุ ม
แถลงข่ าว การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ต่า งๆ
หรื อ ปฏิ บั ติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เขียนข่าวตามรูปแบบของการเสนอข่าวที่ถูกต้อง
ชั ด เจน โปร่งใส และมีรายละเอียดตามความ
เหมาะสมส�าหรับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เป็นข่ า ว
ส่ ง ข่ า วให้ กั บ ส� า นั ก ข่ า ว เพื่ อ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมก่อนเผยแพร่ออกอากาศ
รายงานข่ า ว

ความก้าวหน้าของอาชีพ
เมื่อมีความช�านาญในการหาข่าวและพัฒนาการท�าข่าว
จนเป็ น ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ จะได้ รั บ การเลื่ อ นต� า แหน่ ง หรื อ มี โ อกาส
ไปศึ ก ษาดู ง านสั ม มนาร่ ว มกั บ สื่ อ มวลชนจากต่ า งประเทศ หรือ
ได้ รั บ ทุ น ให้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ จากเจ้ า ขององค์ ก รสื่ อ นั้ น ๆ และเมื่อมี
อายุการท�างานมากขึน้ จะได้ทา� งานในต�าแหน่งทีส่ งู ขึน้ หรือสามารถ
เลือกท�างานกับสื่อแขนงอื่นๆ ได้ตามความสามารถ ความมั่นคง
ของงานขึ้นอยู่กับความสามารถและการพัฒนาตนเอง
คุณค่าผลตอบแทนของอาชีพ
การน� า เสนอข่ า วที่ ถู ก ต้ อ งและตรงตามความเป็ น จริ ง
จะช่ ว ยพั ฒ นาสั ง คมไปในทางที่ ดี ไ ด้ เพราะสื่ อ เป็ น สิ่ ง ที่สามารถ
ชั ก จู ง ผู ้ ค นในสั ง คมให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ในทางที่ ถู ก ต้ อ งและดี ง าม
หลายต่ อ หลายครั้ ง ที่ สื่ อ สามารถท� า ให้ ค รอบครั ว พบกั บ ผู ้ ที่
สู ญ หายหรื อ ช่ ว ยให้ ผู ้ ที่ ด ้ อ ยโอกาสทางสั ง คมมี คุ ณ ค่ า เท่ า กั บ
คนอื่ น ๆ สื่ อ ถื อ เป็ น กระบอกเสี ย งที่ ส�า คั ญ มากแต่ สั ง คมจะดีได้
ต่ อ เมื่ อ สื่ อ มี จ รรยาบรรณในการท�า งาน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ทัก ษะในการพู ด ฟั ง อ่ า น เขี ย น ภาษาไทยให้ชัดเจน
รวมถึ ง ภาษาอื่ น ๆ ก็ มี ค วามส�าคั ญ มากในปั จ จุ บัน
มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แ ละมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
มี ทั ก ษะในการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า และสามารถ
ท�า งานเป็ น ที ม ได้
มีความสนใจในเรื่องราวรอบตัวและสถานการณ์ปัจจุบัน
สามารถเรียบเรียงข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้
ได้ ข ่ า วที่ ถูก ต้ อ งมากที่ สุ ด
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คนนี้ใช่เลย

อะไรที่คิดว่าท�าไม่ได้

เราต้องลองทำา
ไม่มีอะไรยากเกิน
ความพยายาม

“ไม่มีอะไรที่เราทำาไม่ได้ คนทุกคนทำาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่สาำ คัญตรงที่ว่าเราจะกล้าลงมือทำาหรือไม่
เพราะทุกอย่างไม่ยากเกินความพยายามที่เราจะทำา”
30

รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ที่มีอดีตฝังใจกับสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บ จนเกิดเป็นความตั้งใจว่าสักวัน
จะต้องมีโอกาสเป็นผู้ดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยให้ได้ กระทั่งวันนี้ “พี่ปอ โสภณ บุญประโคน” ก�าลังศึกษาชั้นปวส.1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี สาขาวิชาสัตวรักษ์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่หวังและตั้งใจมาโดยตลอด
จุดเริ่มต้นการเรียนสัตวรักษ์คืออะไรคะ?
นานมาแล้ว พี่เคยเห็นสุนัขถูกรถชนกลางถนนแต่เขายังไม่ตาย พี่กับเพื่อนรีบออกไปช่วยเขา เพราะไม่งั้นเขาจะต้องถูก
รถทับแน่ๆ เจ้าของสุนัขพามันไปหาหมอ โชคดีที่ทุกวันนี้มันยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องตัดขา อีกครั้งหนึ่งที่เป็นความทรงจ�าเกี่ยวกับ
สัตว์คือ สุนัขของพี่ป่วย ต้องเอาลูกตาออกแต่การผ่าตัดท�าให้เส้นประสาทเสียหาย มีผลให้มันชักเวลาอากาศร้อนมากๆ พี่ต้องช่วยบีบ
นวดให้มัน ประสบการณ์ทั้ง 2 ครั้งนี้ท�าให้พี่อยากจะมีความรู้ในเรื่องการรักษาดูแลสัตว์ เพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้เอาความรู้นั้นมาช่วย
สัตว์ได้ เพราะชีวิตของพี่ผูกพันกับสัตว์มาตลอด ความรัก ความห่วงใยต่อสัตว์จึงค่อนข้างจะมีมากพอสมควร
สัตวรักษ์เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ? จบมาสามารถท�างานอะไรได้บ้าง?
สัตวรักษ์เป็นการเรียนเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ รักษาสัตว์ เราจะท�างานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ ปวส. ปี1 ต้องเรียนกายวิภาคของสัตว์
โดยศึกษาจากโครงกระดูกสัตว์ต่างๆ เช่น วัว สุนัข แมว นก เป็นต้น เรียนอายุรศาสตร์ จุลชีววิทยา เวชภัณฑ์ยา อาหาร และการผสมอาหาร
การผสมเทียม ปี2 ต้องออกฝึกงานที่สถานประกอบการต่างๆ เช่น ฟาร์มสุกร วัว โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตว์
หลังจากเรียนจบแล้วสามารถไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปี เพื่อให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น คนที่เรียนสัตวรักษ์สามารถเข้าท�างาน
ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ในสายงานปศุสัตว์ สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ นักเทคนิคการแพทย์ที่ท�างานเกี่ยวกับสัตว์ หรือสอบ
เข้าทหารอากาศในต�าแหน่งการดูแลสุขภาพของสุนัขสงคราม
แม้วา่ พีจ่ ะไม่มพี นื้ ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มาเลย แต่พเ่ี ชือ่ ว่าคนเราสามารถท�าอะไรก็ได้ เพียงแต่เราต้องพยายาม ต้องท้าทายตัวเอง อะไรทีค่ ดิ ว่า
เราไม่นา่ จะท�าได้กต็ อ้ งลองท�าดู ไม่มอี ะไรยากเกินความพยายาม พีม่ เี ป้าหมายว่าถ้าเรียนจบปวส. พีจ่ ะเรียนต่อปริญญาตรี เพราะอนาคตพีอ่ ยาก
ท�างานในโรงพยาบาลสัตว์หรือสอบเข้าทหารอากาศ อยากมีงานทีม่ นั่ คง มีเงินเดือนพอทีจ่ ะดูแลคุณยายและช่วยเหลือทุกคนทีเ่ คยดูแลเรา
นอกจากความสุขที่ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนแล้ว ยังมีอะไรที่เป็นความสุขอีกไหมคะ?
มีครับ...คือการท�าหน้าทีร่ องประธานสภาเด็ก ต�าบลเจ็ดเสมียน หน้าทีน่ ที้ า� ให้พมี่ ปี ระสบการณ์ในท�างานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้นอ้ งๆ ในชุมชน เด็กๆ ทีอ่ ยูใ่ นสภาฯ รูจ้ กั หน้าทีข่ องตัวเองมากขึน้ เพราะเขาต้องรับผิดชอบงานทีเ่ ขาดูแล รูจ้ กั เสนอความคิดเห็น
แม้วา่ ตัวเองจะอายุนอ้ ยกว่าคนอืน่ ก็ตาม และรูจ้ กั ทีจ่ ะเคารพความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง เวลาเห็นเด็กๆ มีพฒ
ั นาการทีด่ นี นั่ ก็เป็นอีกหนึง่ ความสุขครับ
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โครงการดีๆๆ
โครงการดี
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หนังสือน่าอ่าน

“ต้นส้มแสนรัก” เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง
นามว่ า เฮเซ่ เด็ ก ผู้มีจินตนาการและเปี่ยมไปด้วยความฝั น ที่
สวยงาม เฮเซ่เกิดในครอบครัวที่ยากจนและมีพี่น้องหลายคน
เขาเป็นเด็กฉลาดที่ทั้งดื้อและซุกซน ชอบก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวัน
ทุ ก คนต่ า งคิ ด ว่ า เขาคื อ เด็ ก แสบที่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ
เพื่ อ นบ้ า น ซึ่ ง ทุ ก คนต่างเอือมระอาและท� าให้เขาโดนท� า โทษ
อยู ่ บ ่ อ ยครั้ ง จนเขาอดคิ ด ไม่ ไ ด้ ว ่ า ไม่ มี ใ ครรั ก เขา เพราะ
เขาเป็นส่วนเกินของครอบครัว เขาจึงสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมา
เป็ น โลกแห่ ง ความฝันที่ท� า ให้เขามีความสุข ต่อมาครอบครั ว
ของเฮเซ่ได้ย้ายบ้านใหม่และได้พบกับต้นส้มต้นหนึ่งซึ่งพูดได้
ท�า ให้ เขาได้ เ พื่ อ นรั กที่รู้ใจ และสามารถพูดคุยเป็นเพื่ อ นเล่ น
กับเขายามที่ถูกกักบริเวณไม่ให้ออกไปข้างนอก โลกของเฮเซ่
เปี่ยมไปด้วยความสดใสของชีวิตวัยเด็ก แต่อีกไม่นานเพื่อนที่ดี
ที่สุดของเขาต้องจากเขาไปตลอดกาล โลกที่สดใสของเขาพลัน

มืดสลัวลง น�ามาสู่ความเจ็บปวดและความเสียใจกับการจากลา
ในครั้งนี้...
“ต้ น ส้ ม แสนรั ก ” คื อ วรรณกรรมทรงคุ ณ ค่ า ที่น้องๆ
ควรอ่ า น ต้ น ส้ ม มี ค วามหมายกั บ เฮเซ่ อ ย่ า งไร จิ น ตนาการ
สร้ า งความสุ ข ให้ เขาแค่ ไ หน ลองเข้ า ไปอ่ า นออนไลน์ ไ ด้ ที่
http://fliphtml5.com/jhlh/rvba
น้องๆ คนไหนเขียนแนะน�าหนังสือเล่มโปรดของตัวเอง
ส่งมาทางหน้าเพจ facebook.com/yuvabadhana หรือ
ทางจดหมาย ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด ภายในวันที่ 20
สิงหาคม 2562 และได้รับการตีพิมพ์ลงในยุวพัฒน์สาร จะ
ได้รับหนังสืออ่านนอกเวลา 1 เล่มค่ะ... รีวิวหนังสือเล่มโปรด
กันเข้ามานะคะ

หน้านี้มีรางวัล
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พบกันอีกแล้วนะคะน้องๆ ฉบับนี้พี่บุ๋มชวนน้องๆ ตอบค�าถามจากข้อมูลเรื่องจากปกในฉบับนี้ดีกว่า ใครที่ยังไม่ได้
อ่านรีบพลิกกลับไปอ่านนะคะ ส่วนใครที่อ่านแล้วลองตอบค�าถามด้านล่างนี้ โดยใช้วิธีอ่านแล้วสรุปเป็นค�าตอบสั้นๆ หรือ
แสดงความคิดเห็น และส่งค�าตอบมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม. 10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ facebook.com/yuvabadhana ภายในวันที่ 20 สิงหาคม
2562 อ่านแล้วจ�าไม่ได้เปิดไปหาค�าตอบจากคอลัมน์ได้นะ พี่บุ๋มไม่ว่ากันจ้า...มีของที่ระลึกรออยู่นะคะ
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................
• อาการเสพติดโทรศัพท์มือถือคืออะไร?

..........................................................................................................................................................
• สาเหตุที่ทาำ ให้เกิดอาการนี้มีอะไรบ้าง?

..........................................................................................................................................................
• น้องๆ มีวิธีอย่างไรที่จะไม่ให้ตัวเองติดโทรศัพท์มือถือ?

..........................................................................................................................................................
• คิดว่าตัวเรามีอาการติดโทรศัพท์มือถือแล้วหรือยัง?

..........................................................................................................................................................
• สำาหรับน้องที่ติดโทรศัพท์มือถือ

เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าติดขนาดไหนและถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือจะเป็นอย่างไร?............................................................
.................................................................................................................................................................................
• น้องรู้สึกอย่างไรกับกรณีตัวอย่างในหน้า 22

...........................................................................................................................................................
น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องกชกร กุลไทย
น้องกฤติยา เนี๊ยะอั๋น
น้องกัญญ์วรา มิตตัสสะ
น้องกาญจนา มานพพงษ์
น้องกุสุมา วิสัย
น้องเกศแก้ว บุตรดี
น้องเกศรา วงษ์ค�าจันทร์
น้องไข่เว
น้องงามจิต โกษาทอง
น้องจักรชัย ค�ามูล
น้องจันจิรา บุญคง
น้องจารุวรรณ ธรรมศิริ
น้องจารุวรรณ บุเหลา
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น้องธวัฒชัย ตะนานาต
น้องธัญรัตน์ ปราบชะนะ
น้องจิดาภา คงเล็ก
น้องจุฑามาศ หม่องหน้อย น้องธัญลักษณ์ เรณู
น้องธีรกานต์ ใจเกลี้ยง
น้องชมพูนุช บุตตั้ว
น้องนภัสรา อินกอง
น้องชลธิชา ทองสมบัติ
น้องนฤเบศ จาจุมปา
น้องชวิศา แขกเสนา
น้องนวพร สุนทร
น้องชุตินันท์ แสงสว่าง
น้องนวมินทร์ บุราคร
น้องฐิติมา เมาสาย
น้องณัฏฐณิชา ดวงเดือน น้องนวรัตน์ พันสาง
น้องนัชชา เบ็ญหมาด
น้องณัฐณิชา เรือนทุ่ง
น้องนันทิชา พรมมี
น้องณัฐวดี มิ่งมิตร
น้องณัฐวรรณ คะทดรัมย์ น้องนารีซรา สือแม
น้องนิภา แซ่โซ้ง
น้องทิพย์เกศร ศรีนอก
น้องนิราภร อภิญญา
น้องธนพรณ์ ศิลาพจน์

น้องนูรไฮซา มามะ
น้องนูฮายาตี อามะ
น้องบริรักษ์ สุมทุม
น้องบุญญิสา หอมชื่น
น้องเบญจรัตน์ พานทอง
น้องปนัดดา วันทอง
น้องปนัดดา สายสี
น้องประภาพร สีหา
น้องปริชาติ พังคี
น้องปลิตา ทุมมา
น้องปวีณา กมลสั่งสอน
น้องปิยวรรณ เงาศรี
น้องปิยะนุช จิตรดี
น้องพรปวีณ์ พุ่มโต

น้องพัทธมน ปันถา
น้องพิมพกานต์ ผาระสิทธิ์
น้องพิระพัด หอมลา
น้องภัทรดา บุบผา
น้องมณฑิตา อริยะพงค์
น้องมลิวรรณ มานพพงษ์
น้องมัลลิกา สุมทุม
น้องมาริษา กิ่งสวัสดิ์
น้องมินตะยา รังมาตย์
น้องมุฑิตา บุญเที่ยง
น้องโยษิตา กลิ่นด้วง
น้องระพีพัฒน์ กี่ตันเจริญ
น้องรัชชานนท์ ครฤทธิ์
น้องรัตติกาล ขุนหมื่น

น้องรุ้งตะวัน พันแน่น
น้องเรืองวิทย์ ศรีจันทร์
น้องวรรณิศา ดลติถี
น้องวริศรา จันทร์บริบูรณ์
น้องวริษา เชี่ยวชาญ
น้องวิชุดา อนุสรณ์
น้องวิลาวัลย์ สันทัด
น้องศศินา แถมยศ
น้องศิริภัสสร เจริญศิริ
น้องสาวิตตี ศรีไมล์
น้องสิริรัตน์ เงินต๊ะ
น้องสุดาพร สุภาพ
น้องสุธารัตน์ แสงตะวัน
น้องสุพัตรา ทิพย์จักร์

น้องสุวิชญาน์ น�้าใจมั่น
น้องสุวิญชา ปลิ้นโชคชัย
น้องหทัยรัตน์ ไพรัตน์
น้องอดิศร ดีสมปรารถนา
น้องอติกานต์ หนอนไม้
น้องอรทิวา ทีภูเวียง
น้องอรยา กองแก้ว
น้องอริยา โสภามาตร
น้องอลิสา บุญแย้ม
น้องอสมาภรณ์ แสงกระจ่าง
น้องอังคณา วาหับ
น้องอาฐิติยา หลวยสุข
น้องอาฟัฟ แซ
น้องอารีรัตน์ ช่างถม

พี่บุ๋มท้าลอง
เปิดเรียนการบ้านเยอะขนาดนี้ ต้องหัดบริหารเวลาสักหน่อย จะได้ไม่มีงานตกค้าง แต่จะจัดสรรแบ่งเวลาอย่างไรดีล่ะ? จะเริ่ม
ท�างานชิ้นไหนก่อนดี? ลองจดงานทั้งหมดที่น้องๆ ต้องท�าภายในสัปดาห์นี้ แล้วล�าดับว่างานไหนส�าคัญต้องท�าก่อนจนถึงงานที่สามารถท�า
เป็นชิ้นสุดท้ายตามตาราง 4 ช่องนี้นะคะ ใครท�าได้เทอมนี้เกรด 4 จ้า...ท�าเสร็จแล้วส่งค�าตอบมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ facebook.com/yuvabadhana
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562...มีของที่ระลึกรออยู่นะคะ
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................

งานเร่งด่วนและส�าคัญ : งานใหญ่เบอร์ 1 ต้อง
ท�าเต็มที่เป็นล�าดับแรก
คือ.................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................

งานไม่เร่งด่วนแต่สา� คัญ : งานใหญ่รอท�าเป็นคิวที่ 3
คือ.................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

งานเร่งด่วนและส�าคัญ : ต้องรีบท�าแต่ต้องไม่
กระทบงานส�าคัญ
คือ.................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................

งานเร่งด่วนและส�าคัญ : ว่างค่อยท�าก็ยังได้
คือ.................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

“งานสร้างการมีส่วนร่วม”
อีกหนึ่งภารกิจส�าคัญของมูลนิธิยุวพัฒน์

อาสาผู้ให้กาำ ลังใจ

ผ่านการตอบจดหมายน้อง

อาสาติดตามนักเรียนทุน
ติดตามการเรียน ให้กำาลังใจ
และสร้างความเข้าใจเรื่องการ
รับทุนการศึกษา

นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว การสร้างการมีส่วนร่วม
ถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการ
สละเวลามาท�างานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบ “งานอาสา
สมัคร” เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน
ในการดูและประคับประคองน้องๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา
โดยแบ่งงานอาสาสมัครเป็น 2 ประเภท ได้แก่
งานอาสาสมัครแบบต่อเนื่อง
มูลนิธิฯ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสา”
(Volunteer spirit), Voluntary Service Overseas (VSO) และ
I am Unicef เพื่อสร้างระบบบริหารการจัดการอาสาสมัคร
อย่างเป็นระบบและยั่ ง ยื น อาทิ การประชาสั ม พั น ธเปิ ด รั บ
สมั ค รอาสา การสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน การจัดปฐมนิเทศน์
เพื่อความเข้าใจในงานการถอดบทเรียน ฯลฯ
งานอาสาสมัครที่ผ่านมาและที่ด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
• อาสาผู้ให้ก�าลังใจ

พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และ
ให้ทักษะกระบวนการในการ
ใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
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• อาสาติดตามนักเรียนทุน
• พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิดทางโทรศัพท์
งานอาสาสมัครแบบครั้งคราว
องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปร่วมเป็นอาสาสมัครแบบ
ครั้งคราวในงาน “ตอบจดหมายน้อง” โดยการเขียนข้อความส่งมอบ
ก�าลังใจและข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตและการเรียนผ่านการเขียน
จดหมาย ซึ่งจากการด�าเนินงานอาสาสมัคร มูลนิธิฯ มีอาสาสมัคร
รวมทั้งสิ้น 331 คน

“พี่ เ ลี้ ย งอาสา” รั บ ฟั ง ชวนคุ ย ชวนคิ ด และให้
กระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันมีพี่เลี้ยง
อาสาทั้งหมด 7 รุ่น โดยพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 1-7 สามารถดูแล
น้องนักเรียนทุนได้จ�านวน 3,710 คน แบ่งเป็นผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 2,287 คน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1,423 คน
พีเ่ ลีย้ งอาสา ปฏิบตั งิ านให้คา� ปรึกษา รับฟัง ชวนคุย
ชวนคิด แนวทางที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนทุนทั้งในสาย
สามัญ (ม.1-6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3) ช่วงอายุ 12 – 18 ปี
โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้ค�าปรึกษา ดังประเด็น
ต่อไปนี้
1. การเรี ย น ได้ แ ก่ การเรี ย นทั่ ว ไป การเรี ย นต่ อ
การประกอบอาชีพ
2. การใช้ชีวิตวัยรุ่น ได้แก่ เพศและความรักในวัยเรียน
ความสัมพันธ์และปัญหาในครอบครัว เพื่อน
3. การรับมือกับอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ร้อน โกรธ ท้อใจ
สั บ สน เหงา เศร้ า สู ญ เสี ย ความมั่ ง คงทางจิ ต ใจ
ความรัก
นักเรียนทุนสามารถโทร.ปรึกษา
พี่เลี้ยงอาสา ได้ทุกวันระหว่างเวลา
16.00-21.00 น.
ได้ที่เบอร์
064 640 7121
064 664 5291
064 475 4919
064 152 2868
หรือทางแชทได้ที่

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
37

ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. – 16 พ.ค. 2562
คุณกชกร พลเสน
คุณกนิกนันต์ สิงห์แจ่ม
คุณกมลทิพย์ ยอดเมือง
คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒ
ั นา
คุณกมลา อภิปริญญา
คุณกรกฎ ก�ามะนันทา

คุณกฤษณา อลิซาเบธ ทรัพย์สนิ มัง่ คัง่
คุณกฤษดา อนันตวรรธนะ
คุณกษมา จารุสริ วิ ฒ
ั น์
คุณกัญทิชา เหลือประสิทธิ์
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณกัมปนาท เกิดอยู่
คุณกัลยกร นิยมเสถียร
คุณกาญจนา วัฒน์รงั สรรค์
คุณกาญจนา สรเดช
คุณกานต์ ไชยบุญมา
คุณก�าธร อุทรักษ์
คุณกิง่ สุคนธ์ เจตน์เจริญ
คุณกิตติ แสงวรรณกูล
คุณกิตติกา บูระวัฒน์
คุณกิตติชยั สุดสวาสดิ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณกิตติพงศ์ อินมีประเสริฐ
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณกุลฌลา ศรจิตติ
คุณเกตุศริ ิ พัวพันสวัสดิ์
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท์
คุณเกียรติศกั ดิ์ เลาห์เกริกเกียรติ
คุณไกรพล กุลศิรวิ ฒ
ุ ชิ ยั
คุณขจรศักดิ์ บุษราพิทกั ษานนท์
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณขวัญจิตร์ ชยาภัม
คุณขวัญจิรา พรธนโชค
คุณขวัญชัย สุขสีดา
คุณขวัญหทัย วงศ์รกั ษ์
คุณคณิน พินจิ อุปพันธ์
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณครูวรนุช รมฤทธา
คุณจงกล ทรัพย์สมบูรณ์
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจรินทร์ธร ธนชัยหิรญั ศิริ
คุณจักรพันธ์ ใจกล้า
คุณจักรวาล เจริญวรรณ
คุณจันทร์ยะ บุญมาต
คุณจามรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธุ์
คุณจิตทิพย์ โอชวิช
คุณจิตวัฒน์ ฮัน่ ศิริ
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
คุณจินตนา เพ็ชรนิล
คุณจินตนา โหว่งภักดี
คุณจิรชาติ เกียรติไพศาลโสภณ
คุณจิรฐิตกิ าล ศิรปิ ระเสริฐกุล
คุณจิรปรียา เอีย่ มสอาดวรกร
คุณจิรพงศ์ เกตุแก้ว
คุณจิรวัฒน์ จงไพบูลย์กจิ
คุณจิรวัต ป้อมสุวรรณ
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิระวัฒน์ จิรชัยโศภิต
คุณจิระศักดิ์ ลายเสมา
คุณจิราพร กลางทุง่
คุณจิราภรณ์ เนือ่ งพลี
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณเจตสุภา เทีย่ งธรรม
คุณเจนจิต ชะวะนะเวช
คุณเจษฎา ปวุตตานนท์
คุณชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คุณชมพู สมหนู
คุณชวลิต อินต๊ะนา
คุณชวลิยา อนุกลู ประชา
คุณชัยพจน์ ขานโบ
คุณชุตมิ า กิจมงคลธรรม
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ าร
คุณฐิฌากร มะลิหอม
คุณฐิตารีย์ ภัคคะธนะสิทธิ์
คุณฐิตมิ า วรวัฒน์
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คุณฐิตมิ า ศรีวเิ ชียร
คุณฑโณชา ลิม่ ไชยฤกษ์
คุณฑุรกิ า บัวสิม
คุณณธกร เนกขัมมะ
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณรดา บุญยืน
คุณณัฎฐ์กษั มน วัฒนามานนท์
คุณณัฐกร สุโชคชัยกุล
คุณณัฐชยา จันทร์พฒ
ั นะ
คุณณัฐนันท์ นิมติ ปัญญากุล
คุณณัฐนันท์ พิพฒ
ั น์สกุลเกตุ
คุณณัฐพงศ์ พยัคฆโส
คุณณัฐพงษ์ ขัตวงษ์
คุณณัฐพล กองแก้ว
คุณณัฐพล พุฒจันทร์
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณณัฐวรรณ ทองภูสวรรค์
คุณณัฐวุฒิ จึงนิพนั ธ์พงศ์
คุณณัทธนพงศ์ พัฒน์ชาวรกุล
คุณดนัยชาติ แจ่มจิตรตรง
คุณดนุวศั จันทรรัต
คุณดวงใจ ศิลป์วไิ ลเลิศ
คุณดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์
คุณด�ารงค์ ทองไพจิตร
คุณดุลยวัต พันธุป์ ยิ ะสิริ
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตรีชฎา สายทวี
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณตะวัน เชือ้ เมืองพาน
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทวีวฒ
ุ ิ วรรณนุรกั ษ์
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�า่
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณเทวิน จันต๊ะนุ
คุณธงธร ตันติวภิ าวิน
คุณธณัฏฐา สิทธิเวชวิจติ ร
คุณธนธร ยัง่ ยืน
คุณธนพล ทองรวย
คุณธนะบูลย์ เติมศักดิส์ ริ ิ
คุณธนาธร ตรงสิทธิวทิ ู
คุณธนาวรรณ สิขนะไพบูรณ์
คุณธนิต ทองโสภา
คุณธนิตา เอีย่ มอุดลย์
คุณธนิศร คงเจริญกิจกุล
คุณธเนศ เจริญเวศยางกูร
คุณธราธาร สุภาการ
คุณธราวรินทร์ สุธเิ กียรติโภคิน
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธวัชศักดิ์ แตงเอีย่ ม
คุณธัญญธร มณีราชกิจ
คุณธัญญารัตน์ วันทนียกุล
คุณธันยภฤศ กล้าหาญ
คุณธ�ารง อุษสาธิต
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณธิราต์วธุ วรกุลไตรรัตน์
คุณธีรพงษ์ ศักดิศ์ รี
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณนนท์ พัฒนาวิทรู
คุณนรพล เตชกมลทรัพย์
คุณนรวิชญ์ นิลวิสทุ ธิ์
คุณนราพร กัลยา ณ สุนทร
คุณนรินทร์ ถนอม
คุณนริศรา บุญมา
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณนฤพล ศรีนาม
คุณนลธวัช มาฆะ
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนลินี ปานแก้ว
คุณนวพร ประสพสิน
คุณนวลจันทร์ ศรีรตั นวรางกูร
คุณนวสันต์ ฐิตธิ นดุษฎี
คุณนัตตา ประทีปชัยกูร
คุณนันทพล ปานฑผลิน
คุณนารีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณน�า้ ฝน แก้วกุลธรรม
คุณน�า้ เพชร ชูเชิด

คุณนิชนันท์ เต็มนิรนั รัตน์
คุณนิชาภา ศรีสมาน
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิตยา เสรีบรุ ี
คุณนิธิ เอกธวัชกุล
คุณนิธพิ ฒ
ั น์ สมบุญเรืองศรี
คุณนิธภิ สั ร์ ดิลกวัฒนะคูณ
คุณนิธรี าฤดี ภาตะนันท์
คุณนิภาภรณ์ ทรัพย์วลิ าวรรณ
คุณนิรนั ดร์ ลัคนากุล
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณนิศาชล หนูเสริม
คุณบัณฑิต ทองเงิน
คุณบัวเพียร วันเมือง
คุณบารนี สะถิน
คุณบุญชัย อัศวทรงศิลป์
คุณบุญญนิจ เจริญพานิช
คุณบุญญรัตน์ ไฝทอง
คุณบุญทัน บุญอาจ
คุณบุญธรรม วังกาใจ
คุณบุญมา มะกล�า่ ทอง
คุณบุญสม เนือ่ งพลี
คุณบุณยวีร์ ศิรวิ นารังสรรค์
คุณบุศรินทร์ หล้าดู
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณปพิชญา จันทบุตร
คุณประดิษฐ์ เลาหปราสาท
คุณประทุมพร ปรานุกลู สิทธิ์
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประนอม สีแก้ว
คุณประพันธ์ อินทรากรวิวฒ
ั น์
คุณประภัสสร ศรีเอีย่ มจันทร์
คุณประภาพร ช่างไม้
คุณประวิทย์ กริชไพศาลวงศ์
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณปรัชญา คงชัย
คุณปราณี แสงสุทธิจริตกุล
คุณปริณาห์ ค�าแหงพล
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปวนิตย์ เหล่าเขตกิจ
คุณปวริศ ประวะสาร
คุณปวเรศ ทองนันชัย
คุณปวิธชาติ บุญเรือง
คุณปวีณา เครือนิล
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัญจพล ช่วงวงศ์ไพศาล
คุณปัฐมา ณัฐวุฒิ
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมา ประชุมศรี
คุณปาณิสรา จันทร์ดา
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิยกานต์ พงษ์พสิ ทุ ธินนั ท์
คุณปิยฉัตร ฤทธิม์ หา
คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยธิดา ก่อเกียรติจตั รุ สั
คุณปิยธิดา สังขรัตน์
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยมาพร ฐาปนะกิจไพบูลย์
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปิยวัฒน์ บนบาง
คุณปิยะวรรณ ทองนพเก้า
คุณปุญโญปถัมภ์ สถิรคุปถ์
คุณเปรมศักดิ์ สิรปิ ราณชล
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณผกาพรรณ มหานิล
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงศ์ธร นิตรา
คุณพงศภัค แนวพานิช
คุณพงษ์เทพ ศิรพิ ทิ กั ษ์ชยั
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพงษ์สทิ ธิ์ เดชรัตน์
คุณพณเทพ ไกรนูกลู
คุณพยุง บุตรนิล
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรเทพ หิรญั รัตน์
คุณพรนภา อายี
คุณพรพจน์ พูลผล
คุณพรยศ ปาลิไลยก์
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นวิ ฒ
ั น์
คุณพรรณี ปิยะสาธุกจิ

คุณพรรณี วิรณ
ุ านนท์
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพฤช ชัยนภาพร
คุณพลกฤษณ์ ห้องศิลป์
คุณพลชา โรจน์เลิศจรรยา
คุณพลอยไพลิน มูลศาสตร์
คุณพสธร สดมีสี
คุณพัชราภรณ์ ขัตติยะวงศ์
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพัณธิภา ตรีสคุ นธ์ทพิ ย์
คุณพัทธณัฐ รัศมีมณฑล
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพัสกร เสนคราม
คุณพิกลุ แก้ว ผลานิสงค์
คุณพิชญะ อภิวฒ
ั นกุล
คุณพิชญานิน เทพบูชา
คุณพิเชษฐ จิรนฤมิตร
คุณพิพฒ
ั น์ พันคะชะ
คุณพิมพ์พริมา แสงรัตน์
คุณพิรยิ ะพงศ์ เจริญวงษ์
คุณพิรยิ ะพูล เข่งเฮง
คุณพิศทุ ธ์ บุษรานุวงศ์
คุณพีรเจต ตูพานิช
คุณพีรยา คงด�าเนิน
คุณพีระชัย ต่อประดิษฐ์
คุณพีระพงศ์ อูต่ ะเภา
คุณพุทธพล อติชาดศรีสกุล
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณเพิม่ ศักดิ์ ทนานนท์
คุณภคจิรา พัว่ ทัด
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภัคนุช อ่วมสอาด
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภัทรพล กุลภิรกั ษ์
คุณภัทรพล ศรีออ่ นคง
คุณภัทรอร การะนัด
คุณภาคย์ภมู ิ ธงไชยเจริญสกุล
คุณภาณุวฒ
ั น์ แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิรกิ ลู
คุณภาวนา ชีรงั
คุณภิชญา โก้สกุล
คุณภีรชั วงษ์สา� ราญ
คุณภูดศิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณภูวนาถ วงศ์ชยั สุรยิ ะ
คุณมงคล มาลีเดช
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณนิตา โกมลวาทิน
คุณมณีรตั น์ ปิน่ แก้ว
คุณมธุพร วงศ์จนั ทร์
คุณมนสิชา ทองประศาสน์
คุณมหรรณพ ชาญเชิงพานิช
คุณมานะ ด่านพิทกั ษ์กลุ
คุณมานัสพงศ์ ร้องวารี
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณมีดี จรรยาภัค
คุณมุขมณี มีคา�
คุณมุทติ า อดทน
คุณเมธาพันธ์ พลตรี
คุณโมนา ศิวรังสรรค์
คุณยศพนต์ พนมธนศักดิ์
คุณโยธิน บุญเทียม
คุณรพีพรรณ ติรยัง่ ยืน
คุณรวินนั ทน์ เลิศตุรงค์ชยั
คุณระติกร กองพัฒน์พาณิชย์
คุณรักษนิธิ์ แจ้งกระจ่าง
คุณรัชชานนท์ วาริชวัฒนะ
คุณรัชตะ บุญเป็ง
คุณรัชนัย ธีระเจตกูล
คุณรัชนี เจริญสินอนันต์
คุณรัตนา เพิม่ พูล
คุณรัศมีแข ถาวร
คุณรินทร์ วงค์จนั ติบ๊
คุณรินทร์ณฐา พิพธิ จรัสชัย
คุณรุง่ นภา จินดาวรรณ
คุณรุง่ นภา สุขวัฒนานุกจิ
คุณรุจริ า โอภาสสถาวร
คุณเรขา ภิญญสาสน์
คุณเรวดี ชัยสุขสันต์

คุณลลิตา สุรยิ ศรีวรรณ
คุณลวณิชา ปริตรานันกุล
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณลัทธพล อัครปัญญา
คุณลัลล์ลดา ศรีแท่นแก้ว
คุณวงศ์อจั ฉรา เกตุวรวิทย์
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวรชาติ ชูประสิทธิ์
คุณวรรณพร โอภาสสถาวร
คุณวรรณภา ชืน่ ปรีดา
คุณวรรณิภา ภักดีบตุ ร
คุณวรรษา เลิศวรสิรกิ ลุ
คุณวรวดี ขาวไพศาล
คุณวรวุฒิ บุญประคม
คุณวรวุฒิ จองจินดาสกุล
คุณวรัทยา โอบนิธอิ นันต์
คุณวลาพันธ์ เพิม่ ทวี
คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
คุณวศินี ปิยะด�ารงตระกูล
คุณวัชรี บุญกว้าง
คุณวัฒนา นิม่ สกนธ์
คุณวันชนะ ม่วงยิม้
คุณวันดี สาลีพนั ธุ์
คุณวาสนา ชัยวงค์
คุณวาสนา ศิวรังสรรค์
คุณวิจติ รา เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิเชียร ผัดใจ
คุณวิฑรู ย์ ศุภกิจอุดมการณ์
คุณวิทย์ณุ ชัยสุนทรโยธิน
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย
คุณวิภาวี หาญณรงค์
คุณวิภาส จิรภาส
คุณวิโรชา เกิดอ�า่
คุณวิวฒ
ั น์ พงศธร
คุณวิศรุต จ�านงค์
คุณวิศษิ ฎ์ พัฒน์ชู
คุณวิสฐิ เริม่ วานิชย์
คุณวีระวรรณ หนูชมุ
คุณศมกานต์ หิรญั กานต์กจิ
คุณศรชัย สุขแจ่ม
คุณศรัณย์ ยงยัง่ ยืน
คุณศรัณย์ เรืองอนันต์
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรายุทธ เรืองมาก
คุณศรีสวัสดิ์ พุฒวงษ์
คุณศรุต ลิม้ อภิชาติ
คุณศวีระ งามกมลสุข
คุณศศิธร มีแหล่งทอง
คุณศศิปรียา นาคเสนีย์
คุณศศิพร ม่วงค�า
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศิรกาญจน์ สุธาทองพิพฒ
ั น์
คุณศิรยิ พุ า ศรีสวุ รรณ
คุณศิรลิ กั ษณ์ ธัญญานคร
คุณศิรวิ ทิ ย์ คงไพศาล
คุณศิวชั ญ์ สุวรรณคีรี
คุณศุทธิกา อารีย์
คุณศุภโชติ เสรีศภุ โภคานนท์
คุณศุภพงศ์ พุฒยางกูร
คุณศุภมิตร อัศวนันทการ
คุณเศรษฐพงศ์ นาคเมธี
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสถิติ ว่องวรวุฒิ
คุณสนอง วิรยิ ะอาภาพงศ์
คุณสมเกียรติ ก้อนสีลา
คุณสมเกียรติ ประกายพลอย
คุณสมโชค โพธิมาศ
คุณสมพงษ์ ช�านาญเอือ้
คุณสมภพ แซ่องั้
คุณสมศักดิ์ ฉันทาวรานุรกั ษ์
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสรวีย์ ปุณณยศวีร์
คุณสรัญญา ปานเอีย่ ม
คุณสรัลนุช จุลเสน
คุณสราวุฒิ ภิรมย์รกั ษ์
คุณสวรส สิงหนาท
คุณสัชฌุพงศ์ หวังพันธุข์ จร
คุณสัญชัย สุขจินดา

คุณสัญชัย ชาติวชิ ติ
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสัมพันธ์ ศรจิตติ
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสาธร พรมเทศ
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสิทธวิชญ์ ตรีสนิ ธุไ์ ชย
คุณสิทธิโชค ศิรโิ สภณวรรณ
คุณสิทธิเดช คูวารีวงศ์
คุณสินนี าฎ ภราดรภาพ
คุณสินพี รรณ สร้อยพูล
คุณสิรนิ าฎ แสงขาว
คุณสิรพิ งษ์ นาเวียง
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒ
ั น์
คุณสุจนิ เกิดอาชาชาญ
คุณสุชาดา เหมประชิตชัย
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุดารัตน์ อุดมวัจนศักดิ์
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุธารัตน์ สิทธิศริ พิ ร
คุณสุธี สุขพันธุ์
คุณสุนทรี เจียรนันท์
คุณสุพตั รา ใจคง
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตัง้ วัฒนาพรชัย
คุณสุภาวิตา ทิมทอง
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุมาลี เมฆาณพายัพ
คุณสุเมธ เมธาสิรปิ กรณ์
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรเดช พรสมบูรณ์กจิ
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรศักดิ์ เจียมไพศาล
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุราช เซที
คุณสุรารักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรยิ า สาตราภัย
คุณสุรยิ า กันหมุด
คุณสุรยิ า ไสยเกตุ
คุณสุรเิ ยศ ชมภู
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�าปาทอง
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณสุวชิ ญา ประมวญรัตน
คุณสุวมิ ล ภาณุองั กูร
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณเสาวลักษณ์ จุลหริก
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลาง
คุณโสภณวิชญ์ เอกฤทธิเ์ รือง
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณโสภิณ ศรียศศักดิ์
คุณโสภิตา เนียมสกุล
คุณโสรยา เจะอารง
คุณโสฬส หอมหวล
คุณหทัยดิส มุง่ ถิน่
คุณหริรกั ษ์ ฟักเลือ่ ม
คุณหะริน อุปรา
คุณอณัตนิ นั ท์ จันทนยิง่ ยง
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสาว
คุณอธิวฒ
ั น์ สุภอมรพันธุ์
คุณอนงค์ เชหมือ่
คุณอนงค์ วรรณโก
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลกั ษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนันต์ ซิง กาลรา
คุณอนันต์ สุทธิมาลา
คุณอนันต์ชยั ดวงพรหม
คุณอนิรทุ ธ์ หาญฤทธิ์
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิชา ชัยภักดี
คุณอภิญญา ตัง้ สินมัน่ คง
คุณอภิญรญา บุญมูสกิ
คุณอภิวนั ท์ บากบัน่
คุณอภิวชิ ญ์ เหลืองโศภณ
คุณอมรพรรณ แซ่โง้ว
คุณอมรรัตน์ มหาภาสกร

คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรรณพ ฤทธิป์ ระเสริฐ
คุณอรรถกร พรเอือ้ ไพโรจน์
คุณอรรถพล แก้วนิมติ รชัย
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอรสุธี แซ่โอว
คุณอรอนงค์ เมธาพิพฒ
ั นกุล
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์
คุณอริศา ตัง้ ตรงสิทธิ์
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอสมาภรณ์ ชัยฤทธิ์
คุณอัครเดช ทองภูสวรรค์
คุณอัครินทร์ อัครเกียรติโสภณ
คุณอัจฉรา ตันติเฉลิม
คุณอัจฉรา ยงค์สวาสดิ์
คุณอัจฉรียา พัฒนาศิรริ กั ษ์
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอัญชลี เลิศทัศนะพร
คุณอัญชิสา มัน่ คง
คุณอัญญรัตน์ อิงควราภรณ์กลุ
คุณอาทิตย์ เพ็งสูงเนิน
คุณอาริษา ประทุมสุวรรณ
คุณอารีรตั น์ ธีระศรีสมบัติ
คุณอ�านวย พัสดร
คุณอุทยั วรรณ เจริญกิจ
คุณอุไรลักษณ์ อโนทัยสินทวี
คุณอุษา อร่ามศรี
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอกตนัย สิมมาวงษ์
คุณเอกภพ ชูเกาะ
คุณเอกราช ภูพ่ ฒ
ั นสิริ
คุณเอกรินทร์ แย้มประยูรสวัสดิ์
คุณเอกศักดิ์ เพชรวิภษู ติ
คุณเอกอุมา เพียรเกิดสุข
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอือ้ อารี ออฤดี
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กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
บริษทั เซ้าท์เทอร์นสกาย จ�ากัด
บริษทั ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์
ซิสเต็มส์ จ�ากัด
บริษทั แทมมาริน วิลเลจ จ�ากัด
สาขาที่ 00001
บริษทั พรีเมียร์ แคนนิง่ อินดัสตรี้ จ�ากัด
(สาขาที่ 00001)
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล
(2000) จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ากัด
(มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด
(มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่
แคปปิตอล จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด
(มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
โฮ เทลส์ จ�ากัด (สาขาที่ 00002)
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จ�ากัด
บริษทั พี.เอม.ฟูด จ�ากัด
(สาขา 00003)
บริษทั แฮปปี้ สมูทที้ จ�ากัด
ผูซ้ อื้ /ผูป้ นั ร้านปันกัน
โดย มูลนิธยิ วุ พัฒน์
พนักงาน บริษทั คิง ไว
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
มูลนิธทิ เี อ็มบี
ร้าน ที.เค.อะไหล่ยนต์
ร้าน โคราช-ปันกัน

กรณีสงสัยว่าจะหมดสิทธิ์รับทุน ให้รีบติดต่อมูลนิธิเพื่อลอง
ถามให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อน

มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำาให้
ไม่สามารถส่งเอกสารหรือใบเกรด
โทรมาปรึกษาที่มูลนิธิฯ ได้นะคะ
พี่ๆ ยินดีให้ความช่วยเหลือค่ะ
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