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สวัสดีค่ะน้องๆ จะปีใหม่อีกแล้ว...ปีหน้าจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนให้ดีขึ้น
บ้างหนอ?? ปีใหม่มักจะถูกก�าหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นการท�าสิ่งต่างๆ เช่น ตั้งใจว่า
ตลอดทั้งปีนี้จะตั้งใจเรียน จะท�าคะแนนให้สูงกว่าปีที่แล้ว จะเล่นโซเชียลให้น้อยลง
จะช่วยงานผู้ปกครองให้มากขึ้น จะไม่นอนตื่นสาย จะเปลี่ยนนิสัยด้านลบให้เราเป็น
คนใหม่ที่ดีกว่าเดิม... ในสมองเราจะมีแผนดีๆ มากมายเลยค่ะ แต่จะมีสักกี่แผน
ทีเ่ ราสามารถท�าได้สา� เร็จอย่างทีต่ งั้ ใจ เพราะฉะนัน้ นอกจากน้องๆ จะตัง้ เป้าหมายแล้ว
น้องๆ ควรจะต้องลงรายละเอียดเป้าหมายนั้นให้ชัดเจน เช่น ก�าหนดวัน เวลา ที่จะ
ลงมือท�าให้แน่นอนในปฏิทิน ก�าหนดเป้าหมายที่เราสามารถท�าได้จริงๆ พยายาม
มองหาตัวช่วยเอาไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ข้อมูล ความรู้ หากประเมินแล้ว
ว่าเราไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง แล้วท้าทายตัวเองให้มากที่สุด เพื่อเก็บเกี่ยว
ความส�าเร็จเล็กๆ น้อยๆ โดยการท�าความฝันง่ายๆ ให้เป็นความจริงตามที่ตั้งใจ
แล้วเราจะมีก�าลังใจที่จะท�าเป้าหมายหรือความฝันที่ใหญ่กว่าให้เป็นจริงได้ส�าเร็จค่ะ
ยุวพัฒน์สารฉบับนี้พี่อยากชวนน้องๆ มาท�าความรู้จักกับการเรียนต่อสาย
อาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นสายการเรียนที่สามารถพัฒนาบุคลากร
เพือ่ เข้าสูต่ ลาดแรงงานในสายงานทีก่ า� ลังเป็นทีต่ อ้ งการได้ดที เี ดียวค่ะ ปัจจุบนั หลักสูตร
การเรี ย นการสอนสายอาชี พ เปิ ด สาขาวิ ช าใหม่ ๆ มากมายเพื่ อ ให้ สามารถรองรับ
ธุ ร กิ จ หลากหลายที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น หากน้ อ งๆ สนใจการเรี ย นแบบลงมือปฏิบัติ
มากกว่าการเรียนทฤษฎี และอยากเข้าสูโ่ ลกของการท�างานเร็วหน่อย การเลือกเรียนสาย
อาชีพเป็นตัวเลือกทีค่ วรหยิบมาพิจารณานะคะ
สุดท้ายนีพ้ อี่ ยากแนะน�าเว็บไซต์ทเี่ ป็นประโยชน์กบั น้องๆ ทัง้ ในเรือ่ งการพัฒนา
ตัวเองและการเรียนต่อสายอาชีพนะคะ...
ส�ำหรับกำรพัฒนำตัวเอง : เข้า google แล้วพิมพ์คา� ว่า R U OK PODCAST จะมี
หัวข้อมากมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาตัวเอง
ส�ำหรับกำรเรียนต่อสำยอำชีพ : เข้า google แล้วพิมพ์คา� ว่า กรมอาชีวศึกษา
โอกาสดีๆ ในชีวติ จะเกิดขึน้ จากการค้นหาความรู้ ยิง่ เราศึกษาหาความรูม้ ากเท่าไรเท่ากับ
สร้างโอกาสให้เราเติบโตมากขึน้ เท่านัน้ ค่ะ ยินดีตอ้ นรับปี 2563 นะคะน้องๆ

โดย
พีๆ่ มูลนิธยิ วุ พัฒน์
มูลนิธิยุวพัฒน์
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cr : วาดภาพโดย Michiko
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คนคิด...เพื่อสังคม

หากในสังคมมีหนึ่งคนที่เอาเปรียบผู้อื่น
ทุกคนในสังคมจะไม่มีความสุข

“พี่ไอมี่ ภิญญำพัชญ์ กุลยพรรธโนภำส” แม้จะเป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แต่พี่ไอมี่สะท้อนมุมมองในเรื่องความสุขและความส�าคัญของการท�างานเป็นจิตอาสาได้อย่างลึกซึ้ง
เพราะงานเพื่อส่วนรวมเป็นงานที่พี่ไอมี่รัก มีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�า และประทับใจมากกับการร่วม
เป็นอาสายุวพัฒน์ ตลอดการพูดคุยกับพีไ่ อมีน่ น้ั เต็มไปด้วยทัศนคติทด่ี ตี อ่ คุณค่าของความเกือ้ กูลกัน
6

เพรำะเห็นควำมเหลือ่ มล�ำ้ หลำยๆ อย่ำงในสังคม
จึงอยำกเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมมีควำม
เท่ำเทียมกันมำกขึน้
เมื่อโตขึ้นเราเริ่มสนใจเหตุการณ์บ้าน
เมือง เริ่มสนใจสังคม ผู้คน สิ่งแวดล้อม ท�าให้
พี่พบว่าหลายๆ อย่างในประเทศเรายังมีความไม่
เท่าเทียมกันอยู่ เช่น โอกาสทางการศึกษา การเข้า
ถึงระบบการดูแลรักษาพยาบาล ความเจริญก้าวหน้า
ระหว่างต่างจังหวัดกับกรุงเทพฯ ก็แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ทุกอย่างที่เป็นการพัฒนา เป็น
ความก้าวหน้าล้วนมีอยูเ่ ฉพาะในเมืองหลวง ผูค้ น
มากมายหลัง่ ไหลเข้ามาอยูใ่ นกรุงเทพฯ แต่มคี า� ถาม
ที่น่าสนใจว่า ในขณะที่ใครๆ ก็พยายามเข้ากรุง
แต่ท�าไมผลส�ารวจอันดับความสุขของคนแต่ละ
จังหวัดในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พบว่าคนกรุงเทพฯ มีระดับความสุขอยู่ในอันดับ
สุดท้ายซึง่ เป็นค�าถามทีช่ วนคิดนะคะ ว่าผูค้ นต่าง
หั น หน้ า เข้ า กรุ ง เพื่ อ อะไร ส่ว นประเด็น ความ
เหลื่อมล�า้ ต่างๆ นั้น ท�าให้พี่รู้สึกว่าเราอยากช่วย
ลดช่องว่างนัน้ อยากเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ า� ให้เกิดความ
เท่ า เที ย มกั น ในสั ง คม

แต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นความชอบจริงๆ หรือไม่ จึง
ลองไปท� า งานเพื่ อ สั ง คมดู เ พื่ อ จะช่ ว ยให้ เรา
ค้ น หาและพิ สู จ น์ ค วามต้ อ งการของเราว่ า ใช่
ทางนีห้ รือเปล่า ซึง่ ทุกอย่างตอบโจทย์ได้ดมี ากค่ะ
ยิง่ ท�างานอาสายิง่ สนุก มีความสุขมากๆ เวลาทีไ่ ด้ทา�

กำรออกไปสูโ่ ลกของกำรท�ำงำนเป็นกำรเปิดโลก
อีกใบ เป็นโลกทีเ่ รำไม่เคยรูม้ ำก่อนว่ำมีแบบนีด้ ว้ ย
การเข้ามาท�างานอาสายุวพัฒน์แตกต่าง
จากงานจิ ต อาสาที่ พี่ เ คยท� า เพราะอาสา
ยุวพัฒน์เป็นงานที่ได้ท�าต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง
ได้คยุ กับน้องๆ นักเรียนทุน บางคนพีไ่ ด้คยุ เรือ่ งราว
ชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ พี่ ไ ม่ คิ ด ว่ า จะมี ใ นชี วิ ต จริ ง
ของคนเรา เพราะเราเป็นคนกรุงเทพฯ ชีวติ ก็ไม่ได้
ล�าบากอะไร เมือ่ เทียบกับน้องๆ นักเรียนทุนแล้ว
โห...ชีวติ ของเราช่างต่างจากน้องๆ มาก ชอบเวลา
ได้คุยกับน้องๆ เรื่องการวางแผนชีวิต จบแล้วจะ
เรียนอะไร ท�างานอะไร วางอนาคตไว้แบบไหน ท�าให้
เราเห็นมุมมองหลายอย่างจากหลายๆ คนค่ะหรือ
บางครัง้ โทรศัพท์ไปผูป้ กครองรับสายและจบประโยค
สนทนาด้วยค�าขอบคุณจากผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ พีฟ่ งั แล้วปลืม้ ใจมากค่ะ เพราะแอบดีใจว่า
กำรท�ำงำนจิตอำสำเริม่ ต้นง่ำยๆ จำกสิง่ ทีเ่ รำท�ำได้ เราก็เป็นส่วนหนึ่งในงานมูลนิธิฯ นี้นะ เราได้เป็น
ณ วันนี้ ตอนนี้ เดีย๋ วนี้
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พี่มีโอกาสมาเป็นอาสายุวพัฒน์ ท�า
หน้าทีโ่ ทรศัพท์คยุ กับน้องๆ นักเรียนทุน อ่านและ
ตอบจดหมาย แต่ก่อนจะมาเป็นอาสายุวพัฒน์
พีเ่ ริม่ ท�าจิตอาสาง่ายๆ เช่น บริจาคเสือ้ ผ้า ของใช้
ให้กบั มูลนิธบิ า้ นนกขมิน้ เพ้นท์กระเป๋าผ้าให้เด็กๆ
พี่ ห างานจิ ต อาสาจากเว็ บ ไซต์ค่ะ เลือกงานที่
เราสามารถท�าได้จริงๆ ส่วนหนึ่งที่ชอบท�างาน
จิตอาสาเพราะรู้สึกว่าเราสนใจด้านสังคมศาสตร์

หรือแม้กระทั่งการอ่านจดหมาย น้องบางคน
เขียนมาเล่าว่าช่วยงานผูป้ กครองหลังเลิกเรียน เล่า
เรื่องการวางแผนการเรียน อ่านแล้วประทับใจ
ชืน่ ใจมากค่ะ
ถ้ำในสังคมมีเพียงหนึ่งคนที่เห็นแก่ประโยชน์
ของตัวเอง ทุกคนในสังคมนั้นย่อมได้รับควำม
เดือดร้อนแน่นอน
ถ้ามองตามหลักศาสนา “การให้” ท�าให้เราได้บญุ แต่
ถ้ามองตามหลักสังคมวิทยา มนุษย์ถอื เป็นสัตว์สงั คม
แน่นอนว่าถ้ามีคนๆ หนึง่ ต้องการความช่วยเหลือ
สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ คือเราต้องช่วย เราทุกคนต้องพึง่ พา
กันและกัน มนุษย์ไม่สามารถอยูล่ า� พังได้ เราจึง
ต้องมีความเกื้อกูล ถ้าในสังคมมีเพียงหนึ่งคนที่
เห็นแก่ตวั ทุกคนในสังคมต้องได้รบั ความเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นการไม่นิ่งดูดายต่อความเดือดร้อน
ของคนอืน่ การรูจ้ กั เสียสละ สามารถช่วยให้สงั คม
เราน่าอยู่ขึ้นได้จริงๆ และเราเองก็จะมีความสุข
เพราะได้อยู่ในสังคมที่มีแต่คนดี อย่าไปมองว่า
ถ้าจะให้ ต้องให้เงินและต้องมีเงินเยอะๆ ถึงจะ
ให้ ไ ด้ หรื อ ถ้ า จะท�า งานจิ ต อาสา ต้องท� า ให้
หนักๆ เลย ท�าให้สดุ ๆ...ซึง่ มันไม่ใช่คะ่ เราท�าอะไร
ก็ได้เพื่อคนอื่นเท่าที่เราท�าได้ ณ วันนี้ ตอนนี้
ทุกคนมีจติ อาสาอยูใ่ นตัว เราทุกคนท�าได้ อย่าลืม
ว่าการท�าเพือ่ ส่วนรวมคือการยกระดับจิตของเรา
ให้สงู ขึน้ อีกอย่างทีอ่ ยากฝากถึงน้องๆ ตอนนีเ้ รา
มีโอกาสในการศึกษาแล้ว แต่ยงั มีเด็กอีกหลายคน
ที่ยังขาดโอกาสอยู่ พี่อยากให้น้องตั้งใจเรียน ใช้
ชีวติ วัยเรียนให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์ พยายาม
สร้างมิตรภาพที่ดี อยากให้ทุกคนเป็นคนดีและ
ไม่เบียดเบียนคนอืน่ นะคะ
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บ้านฉันบ้านเธอ

หัตถกรรม
ทรงคุณค่า

ไม้ไผ่จัดเป็นไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ คนไทยตัง้ แต่สมัยโบราณมักนิยมน�าไม้ไผ่มาจักสานเป็นเครือ่ งมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพราะเนื้อไม้มีความแข็งแรง เหนียว น�้าหนักเบา
และมีความยืดหยุ่น ท�าให้ดัดโค้งงอได้ง่าย
จักตอกเหลาไม้ไผ่
ถักทอสานลวดลาย
สุ่มสาน ชะลอม ลอบ ไซ
เด็กน้อยควรศึกษา

ท�าด้วยใจและแรงกาย
เป็นของใช้ไว้ท�ากิน
ปัญญาไทยทรงคุณค่า
ช่วยพัฒนาจักสานไทย

ในยุ ค ปั จ จุ บั น คนนิ ย มหั น มาให้ ค วามสนใจกั บ เครื่องใช้ไม้สอย
เครื่องตกแต่งที่ท�าจากไม้ไผ่ เพราะเป็นการลดขยะพลาสติกที่นับวันจะยิ่ง
เพิม่ ขึน้ และส่งผลเสียต่อธรรมชาติ เพราะฉะนัน้ หากเด็กๆ เรียนรูท้ จี่ ะผลิตเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้จากไม้ไผ่หรือวัสดุธรรมชาติ นอกจากจะเป็นการอนุรกั ษ์และต่อยอด
ภูมิปัญญาไทยแล้ว เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะพลาสติกอีกด้วย

ที่มาภาพ
https://www.pinterest.com/
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จากเส้นไหมที่ร้อยรัด
เส้นพุ่งและเส้นยืน
ก�าเนิดเป็นผืนผ้า
เนรมิตลวดลายไทย

ขัดผูกมัดเป็นผ้าผืน
สอดประสานเป็นลวดลาย
งดงามตาล�า้ สมัย
บนผ้าไหมจากมือเรา

การทอผ้านับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ
กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ เป็นเทคนิคและความ
สามารถของผู้ทอแต่ละคน การทอผ้าคือ การน�าเส้นฝ้ายหรือไหมมาขัดกัน
ให้เป็นลวดลาย โดยขึงเส้นไหมกลุ่มหลัก เรียกว่า เส้นยืน แล้วใช้อีกเส้นหนึ่ง
เรียกว่า เส้นพุ่ง สอดตามขวางของเส้นยืน เมื่อสานขัดกันจะท�าให้เกิด
ลวดลายต่างๆ ผ้าบางชนิด ผู้ทอจะคิดหาวิธีสอดด้ายและสอดสีสลับกัน
บางวิธีอาจจะจับผูกและมัดเป็นช่วงๆ หรืออาจจะยกด้ายที่ทอเป็นระยะ
ท�าให้เกิดลวดลายสวยงาม
ที่มาภาพและข้อมูล
https://www.khaosod.co.th/
https://sites.google.com/
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จดหมายจากเพื่อน
เตรียมตัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่หรือยังคะน้องๆ อยากรู้จังเลยว่าช่วง
วันหยุดปีใหม่น้องๆ จะท�าอะไรกันบ้าง สมัยที่พี่ยังเป็นนักเรียนวันหยุดยาวๆ
จะเป็นช่วงทีพ่ นี่ อนฟังเพลงอยูท่ บี่ า้ นสบายใจ วันเสาร์ อาทิตย์กจ็ ะรีบท�างานบ้าน
ตั้งหน้าตั้งตารอรายการคอนเสิร์ตของนักร้องในดวงใจทางทีวี (ส่วนการบ้านก็รอ
ไว้ทา� ตอนใกล้วนั เปิดเรียนค่ะ 5555) ผิดกับน้องๆ นักเรียนสมัยนีท้ หี่ ลายคนยังต้อง
เรียนพิเศษ เรียนติว เรียนนู่นนี่นั่นในช่วงวันหยุด ถ้ามีโอกาสอย่าลืมหากิจกรรม
สนุกๆ และเป็นประโยชน์ทา� บ้างนะคะ แล้วอย่าลืมเขียนจดหมายมาเล่าเรื่องราว
ชีวิตให้พี่ๆ อ่านบ้างนะ

จดหมายจากน้องปฏิภาณ เลีย
่ มรัตน์ จ.นครสวรรค์

โอ๊ยๆๆ...น่าชื่นใจจังเลยค่ะน้องปฏิภาณของพี่ จิ๋วแต่แจ๋ว
จริงๆ นะคะ เรียนม.1 แต่ท�ากิจกรรมมากมายขนาดนีแ้ ถมคว้า
รางวัลมาอีกหลายรายการ ถ้าไม่เรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจจะเรียก
ว่าอะไรเนี่ย?? ขอให้น้องภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตั ว เองนะคะ แม้ ว ่ า เราจะยั ง เป็ น เด็ ก แต่ เราสามารถท� า
อะไรดีๆ และสร้างสรรค์ได้หลายอย่าง อนาคตข้างหน้า
ของเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราท�าอะไร พี่เป็น
ก� า ลั ง ใจให้ น ้ อ งตั้ ง ใจท� า ทุ ก อย่ า งอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละสุ ด ความ
สามารถนะคะ เพราะผลที่ได้รับจะเป็นความสุขให้กับเรา
เสมอค่ะ :D
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จดหมายจากน้องพชรดนัย ใจก้อนแก้ว จ.น่าน

พี่ อ ยากเห็ น ผั ก และดอกไม้ ที่ น ้ อ งพชรดนั ย ปลู ก ไว้ จั ง เลยค่ ะ ต้ องน่า ทานและ
น่าชมแน่ๆ เลย พี่เคยอ่านเรื่องสั้น ซึ่งเขาเล่าถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มักจะเก็บ
เมล็ดดอกไม้จากที่บ้านไปโปรยไว้ข้างถนนที่เขาเดินผ่าน เวลาผ่านไปเมล็ดดอกไม้
เติบโตจนผลิดอกบานหลากสี คนในชุมชนนัน้ ต่างมีความสุขเพราะดอกไม้แสนสวย
ที่เด็กน้อยปลูกไว้ มันอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กๆ นะคะแต่ทว่าผลที่ได้รับกลับเป็น
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนหมู่มาก พี่จะเป็นก�าลังใจให้น้องพชรดนัยปลูกดอกไม้
อีกเยอะๆ นะคะ ใครเดินผ่านหน้าบ้านของน้องจะได้มีความสุขสดชื่น เป็นการ
เติมพลังใจที่ดีทีเดียวค่ะ :D

จดหมายจากน้องมูฮม
ั หมัดอามีน มะลารี จ.นราธิวาส

พี่ๆ ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเป็นก�าลังใจให้น้องมูฮัมหมัดอามีนฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้นะคะ ยิ่งเราโตขึ้นความรับผิดของเราก็จะ
เยอะขึน้ ปัญหาหรืออุปสรรคทีเ่ ราจะต้องเจอก็จะยากมากขึน้ แต่ไม่มี
อะไรจะยากเกินความพยายามและความอดทนค่ะ ประสบการณ์ที่
ผ่านมาจะช่วยให้เราแข็งแกร่งมากขึน้ ขอเพียงเรามองให้เห็นว่าเรา
ได้เรียนรูอ้ ะไรจากสิง่ เหล่านัน้ บ้าง พีเ่ ชือ่ ว่าน้องสามารถคว้าความฝัน
ของตัวเองมาได้แน่นอน ความส�าเร็จมีไว้ให้ทกุ คนทีเ่ รียนรูจ้ ากความ
ล้มเหลวและทุกคนทีย่ งั คงใช้ความพยายามเพือ่ ความฝันค่ะ สูๆ้ นะคะ :D

จดหมายจากน้องกรรวี แถวหนองกุ่ง จ.ตาก

เป็นอย่างไรบ้างคะน้องกรรวี...มีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเปล่าคะ งานก็เยอะ
กิจกรรมก็แยะ จัดสรรแบ่งเวลาให้ดๆี นะคะ ให้เรามีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้าง
การทีเ่ รามีโอกาสท�าอะไรหลายอย่างเป็นประสบการณ์ชวี ติ ทีด่ นี ะคะ ช่วยให้
เรารูจ้ กั ตัวเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถของ
ตัวเอง และจะดีมากขึ้นไปอีก หากเราท�าทุกอย่างด้วยความสุขและสนุก
ที่ได้ท�า พี่แอบอิจฉาที่น้องเล่นกีต้าร์ได้ พี่เคยพยายามอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้
สักทีเลยไปลงความผิดให้นวิ้ ว่านิว้ สัน้ ไงเลยเล่นไม่ได้ 555 :D

Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์
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ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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บริการซักหมา
นอกสถานที่
อาชีพที่เริ่มต้นจากปัญหา
และความรัก

“พีย่ นี สุดำรัตน์ พ่วงสมุทร” เปิดใจครัง้ แรกกับเรือ่ งราวการบริการซักหมา
นอกสถานทีซ่ งึ่ เป็นงานทีเ่ ริม่ ต้นจากความรัก ด้วยใบหน้าเปือ้ นรอยยิม้ อย่างภาคภูมใิ จ
แม้ว่าต้องตระเวนไปทั่วภาคใต้แต่ถ้าจะท�าให้หมามีความสุขได้ พี่ยีนพร้อมลุย...
งานของพี่ยีนจะสนุกและมีคุณค่าขนาดไหน...ต้องติดตามค่ะ
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จงานก็
ดึกย้ ้ ยงตัต้งตัอววเอง
งหาลู
ค้้ ยางครอบครั
ต้องวได้วไได้หมไ หม
ลักบมาแล้
วจะมีง้งานอะไรให้
งแต่
านอะไรให้
กลั
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ย้กงครอบครั
�าได้อย่างเดี
ยหวคืยุบอดมาอยู
อดทน
ยก็ไวม่ทีไอหวเพราะทุ
นอยาก
ที่พี่ไปท�างานพี่รอ
วได้กลั
ับามียก็
ครอบครั
่จใจังหวัเหนื
นหยุ
ก็ย่ทีาแ่ทงเดี
ทบจะไม่
ทุสกุดวั่กท้นแต่
แสุดต่ไท้ม่คาไวามท้
ท�ดสิ
าได้นดอใจลาออกแล้
ยวคืออดทน
แต่
หวเพราะทุ
กวัดนชุ่อทีกมย่พวัพร
ี่ไปท�
างานพี่รอ
เวลาเลิกงาน ท�างานอย่างไม่มีความสุข งานในสถาบันการเงินเป็นงานที่ต้อง

ลาเลิกงาน
ท�างานอย่ยาดงไม่
มีความสุข งานในสถาบั
นงานก็
การเงิ
นเป็นงานที่ต้อง
องแบกรั
มากๆ
ยากและไม่
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สิบผินใจลาออกแล้
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หยุ้งดแต่
ก็่กแเช้ับ
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ด จ่จทุงานก็
วันมีดดแชุึกต่มคต้พร
วามท้
อใจกเหนื
ม่มรี ำ้ นไหนยิ
ดีเมืใด่อห้ก็ต้บแอริทบจะไม่
กำรอำบน�
าเสนอสิ
นกลัค้บาบ้วัานนนหยุ
ได้หำ้ ยุให้
ด ทุหยกดมำเรำเลย
วัความกดดั
นมีแต่ความท้
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ใจลาออกแล้
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ห้ลัยงหมา
บบริบ้กานำรซั
่มนำจำกควำมรั
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ลัวเลยที่จะตัดสินใจลาออกแล้
กลับมาอยู
่กับครอบครั
วที่จังหวัา้ ดก็ชุยมากขึ
พร น้
เมือ่ วเขาเริ
วโตขึ
น้ การอาบน�
มีความสะอาดให้
รำ้ นไหนยินดีให้ได้บริกแต่
ำรอำบน�
ำ้ ให้ม่ หตัมำเรำเลย
จุดเริ่มต้านขนเราก็
กำรให้บไริม่กมำรซั
กหมำนอกสถำนที
ำจำกควำมรั
รอาบ
การเป่
ี ธุเพราะหมาพี
่เป็เ่ ขายั
น่มหมาที
่มหมาเด็
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เป็
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มำของเรำเลยกและสงสำรหมำ
ดเริ่มต้นของตั
กำรให้
บริกทีำรซั
บน�้าแล้วไม่เป่าขนให้
ง2 หมามี
วก็หนั
งเ่ ขายั
ได้น้ งง่าเป็ยนลูกหมา
วามสะอาดให้
เแมืนห้อ่ ดีเขาเริ
วโโตขึ
น้ ำ้ ให้การอาบน�
ยากขึ
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ย้ งหมา
เป็
นอกาสจะเป็
หมาสายพั
ธุนต์ โรคผิ
วั โต า้ ตอนที
องตัวเอง ทีไ่ ม่มได้รี ำ้ พีนไหนยิ
ให้บตัริม่ วกตัำรอำบน�
หนมำเรำเลย
รักษาและค่
รัา้ กดูแษาค่
อม่ตันข้
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ง พีเอง่จึงแต่
ต้นอ่เธุเป็มืตงพาหมาทั
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ตัวไปให้
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ไเพราะหมาเราตั
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นใหญ่
โรคผินวขน
หนั
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แต่
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คยจะอาบให้
เลย เพราะหมาเราตั
วใหญ่
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ยกพี้งบ่ง่ใหมา
ห้หมาโต
ร้จะให้
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กษาธรรมชาติ
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า
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Kiwtum:

เส้นทางแห่งการเรียนรู้
เพื่อที่จะเดินไปสู่ความฝัน
มีหลายทางให้เลือกสรร
บ้างจดจ�า บ้างท�าจริง
อย่าดูถูกในสิ่งที่ตัวเองเลือก
เพราะเมื่อเลือกแล้ว
ก็ต้องท�าให้ดีที่สุด
:)
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เรื่องจากปก

อาชีวศึกษา
คืออะไร?

JOB

ยุวพัฒน์สารฉบับนี้พี่จะชวนน้องๆ มาท�าความรู้จักกับการเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อให้น้องๆ สามารถ
ตรวจสอบตัวเองและเตรียมความพร้อมส�าหรับการเรียนสายอาชีพ โดยในปี 2563 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
ปรับนโยบายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี เพื่อให้
นักเรียนมีทกั ษะและควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำน เรียนภำษำอังกฤษเพิม่ ขึน้ เรียนรูก้ ำรใช้ดจิ ทิ ลั เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ในกำรสร้ำงอำชีพ และจะมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค ซึ่งถือ
เป็นโอกาสที่ดีส�าหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนอาชีวศึกษา หากน้องก�าลังตัดสินใจว่าจะเรียนต่ออะไรในอนาคต และ
อยากรูจ้ กั กับการเรียนสายอาชีพมากขึน้ ลองศึกษาข้อมูลในคอลัมน์นี้นะคะ
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อาชีวศึกษา คืออะไร?
การเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ คือการเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือ ปวช. เป็นการเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นการเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกับการเรียนสาย
สามัญ มีระยะเวลาในการเรียน 3 ปี โดยหากเรียนจบแล้วจะมีทางเลือกในการเรียนต่อ 2 ทาง เลือก
ใหญ่ๆ คือ
1 กำรเรี ยนต่ อ ในระดั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ ชั้ น สู ง หรื อ (ปวส.) ใช้ เวลำเรียน 2 ปี
หลั ง จำกจบแล้ ว สำมำรถเรียนต่อปริญญำตรี อีก 2 ปี
2 กำรเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัย (ระดับปริญญำตรี) ใช้เวลำเรียน 4-5 ปี แล้วแต่
คณะวิชำที่เลือก
จุดเด่นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้หลำยๆ คนเลือกเรียนต่อสำยอำชีพนัน้ เพรำะจะได้มโี อกำสเรียน
ในสำยวิชำทีเ่ น้นกำรท�ำงำนจริงเป็นหลัก ได้พงุ่ เป้ำไปทีก่ ำรเรียนในด้ำนนัน้ ๆ อย่ำงเต็มที่ ต่อให้
เรียนจบระดับ ปวช. ก็สำมำรถท�ำงำนได้ และท�าให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการเรียนตามหลักสูตรที่
ออกแบบมาเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เรียนสำยอำชีพดีอย่ำงไร
ได้ควำมรู้ ได้ประสบกำรณ์ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน
นอกจากการเรียนทฤษฎีแล้ว หลักสูตรสายอาชีพยังเน้นการลงมือภาคปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น
ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารฝึ ก งานเพื่ อ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ตั้ ง แต่ ยั ง เรี ย นอยู ่
ไม่น้อยกว่ า 300 ชั่ ว โมง นั ก เรี ย นจะได้ มี โ อกาสลงมื อ ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ฝึ ก ใช้ อุ ปกรณ์ เรียนรู้
กระบวนการในสายอาชีพนั้น ๆ เป็นประสบการณ์ตรงจากหน้างาน
มีทักษะวิชำชีพติดตัว
การได้มีโอกาสฝึกงานระหว่างเรียนสายอาชีพให้อะไรมากกว่าการเรียนรู้จากต�ารา
เพียงอย่างเดียว เพราะการฝึกฝนปฏิบตั งิ านเป็นประจ�าย่อมท�าให้เกิดทักษะและความเชีย่ วชาญติดตัว
นักเรียนไปตลอด เมื่อศึกษาจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถใช้เป็นใบเบิกทางสมัคร
งานได้เลย
สำมำรถเลือกเรียนได้หลำกหลำย
หลักสูตรสายอาชีพมีให้เลือกเรียนหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขามีความน่าสนใจ
จบแล้วมีตา� แหน่งงานรองรับ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของตัวเอง
ได้รับควำมนิยมจำกตลำดแรงงำน
ต�าแหน่งงานในปัจจุบันก�าลังขาดแคลนช่างฝีมือและบุคลากรวิชาชีพทักษะเฉพาะ
อยูเ่ ป็นจ�านวนมาก หลายคนแม้จะเรียนจบปริญญาตรงกับสายงาน แต่ยงั ขาดประสบการณ์ในการ
ท�างานจริง การเรียนสายอาชีพจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่า
โอกำสเรียนต่อระดับอุดมศึกษำ
วุฒิการศึกษาในการเรียนสายอาชีพไม่ใช่แค่ ปวช. ปวส. เท่านั้น เพราะหลายๆ สถาบัน
อุดมศึกษาในปั จ จุ บั น หั น มารั บ นั ก เรี ย นสายอาชี พ ให้ เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยเปิด
หลักสูตรพิเศษที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสายอาชีพได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น
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11 ประเภทวิชา

น่าสนใจของสายอาชีพ

การเรียนอาชีวศึกษาแบบระบบปกติ
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปวช.นั้น ได้มีการปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้แบ่งประเภท
วิชาออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่
1. อุตสำหกรรม สาขาวิชา : ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม
โลหะ ช่างไฟฟ้าก�าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง เครื่อง
เรือนและตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ส�ารวจ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบ�ารุง ช่างพิมพ์ เทคนิคแว่นตา
และเลนส์ ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
อุตสาหกรรมยาง เมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีฟอกหนัง ช่างเครือ่ งท�าความเย็นและปรับอากาศ
เครือ่ งกลเกษตร
2. พำณิชยกรรม สาขาวิชา : การบัญชี การตลาด การ
เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล การ
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศ โลจิสติกส์
การจัดการส�านักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย ธุรกิจการกีฬา
3. ศิลปกรรม สาขาวิชา : วิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรมเซรามิก ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณ
เครื่ อ งถมและเครื่ อ งประดั บ ถ่ า ยภาพและมั ล ติ มี เ ดี ย
เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง การ
พิมพ์สกรีน ออกแบบนิเทศศิลป์
4. คหกรรม สาขาวิชา : แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและ
โภชนาการ คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจคหกรรม
5. เกษตรกรรม สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
6. ประมง สาขาวิชา : เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
7. อุตสำหกรรมท่องเทีย่ ว สาขาวิชา : การโรงแรม การท่องเทีย่ ว
8. อุตสำหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชา : เทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
9. เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
10. อุตสำหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชา : อุตสาหกรรมบันเทิง การดนตรี การสร้างเครื่องดนตรีไทย
11. พำณิชย์นำวี สาขาวิชา : เดินเรือ ช่างกลเรือ
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การจัดการเรียนการสอน
ระดับ ปวช.

กำรเรียนอำชีวศึกษำแบบทวิภำคี (เปิดสอนบำงวิทยำลัยเท่ำนั้น)
กำรเรียนระบบทวิภำคี คือ กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เกิด
จำกข้ อ ตกลงระหว่ ำ งสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำร ในการจั ด
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน จัดฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล
โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งเรียนในสถำนศึกษำหรือสถำบันและเรียน
ภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร การเรียนในระบบทวิภาคีนี้ไม่ใช่เพียง
การฝึกงานในบริษัท แต่เป็นการฝึกท�างานในอาชีพเฉพาะทาง ตลอดทั้ง
หลักสูตรที่เรียนนักเรียนจะได้ท�างานในสิ่งแวดล้อมของการท�างานจริง
ใกล้ชิดกับหัวหน้างาน มีพี่เลี้ยงในที่ทา� งาน มีรุ่นพี่เป็นเพื่อนร่วมงาน รวมถึง
ต้องพบปะกับลูกค้าในสายงานของตัวเอง ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จริง อาชีวศึกษามีระบบทวิภาคีทั้งระดับ ปวช.
ปวส. และปริญญาตรี ดังนั้นไม่ว่าจะจบ ม.3 ม.6 หรือ ปวช. สามารถเรียน
ทวิภาคีได้
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจำกกำรเรียนแบบทวิภำคี
• ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่ตกลง
• มี โ อกาสที่ จ ะเข้ า ท� า งานในสถานประกอบการ
ที่ได้ฝึกอาชีพ
• ได้รับใบรับรองจากสถานประกอบการ
• ได้รับประกาศนียบัตร ปวช. และ ปวส. เช่นเดียวกับ
นักเรียนปกติ
• ได้โอกาสศึกษาต่อระดับสูงขึ้นต่อไป

• สามารถน�าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาค
ปฏิบัติในสถานประกอบการได้ทันทีไม่ต้องรอให้จบ
การศึกษา เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการ์การท�างาน
• มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพทีต่ รงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการต่างๆ
กำรเรียนอำชีวศึกษำแบบทวิศกึ ษำ (เปิดสอนบำงโรงเรียนเท่ำนัน้ )
การเรียนแบบทวิศกึ ษา คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสาย
วิชาชีพ เมื่อนักเรียนส�าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พร้อมกัน
การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวคิดใหม่
และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่
ที่ เ ป็ น การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย นใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถต่างๆ
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่ม
โอกาสในการมีงานท�ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียว
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แนวทางการเลือก
สถานศึกษาเพือ
่ ศึกษาต่อ

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเรียนอำชีวศึกษำ ระดับ ปวช.

(ส่วนทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล)
1. ค่าจัดการเรียนการสอนหรือค่าเล่าเรียน
หากต้องการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา นอกจากการพิจารณา 2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เลือกสาขาทีต่ อ้ งการแล้ว ระยะทางและการเดินทางไปยังสถานศึกษาถือว่า
• ค่าหนังสือเรียน
มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน
• ค่าอุปกรณ์การเรียน
• ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ให้พิจำรณำเป็นอันดับที่...
• ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1

2

3

4

กำรเรียนอำชีวศึกษำควบคู่กับกำรท�ำงำน
• ระบบปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ นักเรียนสามารถท�างาน part time ได้
• ระบบทวิภาคี เรียนครึง่ หลักสูตรและฝึกงานครึง่ หลักสูตร นักเรียน
สามารถท�างาน part time ได้
• การเรียนภาคสมทบหรือภาคค�า่ เฉพาะผู้ที่ทา� งานแล้ว สามารถ
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือภาคค�า่ (เปิดสอนเฉพาะบางสาขาเท่านัน้ )
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(ส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกรัฐบำล)
1. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
3. ค่าสาธารณูปโภคส�าหรับห้องเรียน
4. ค่าจ้างบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษา

นักเรียนไม่ตอ้ ง
จ่ำยเงินเอง

นักเรียนต้องจ่ำย
ทุกรำยกำร
รวมเป็นเงินประมาณ
1,800 บาท/เทอม

แหล่งข้อมูล
การหารายได้
ระหว่างเรียน
นักเรียนที่สนใจท�ำงำนหำรำยได้ระหว่ำงเรียนสำมำรถขอ
ค�ำแนะน�ำได้ที่วิทยำลัย โดยติดต่อสอบถำมที่
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานส่ ง เสริ ม ผลิ ต ผลการค้ า และประกอบธุ ร กิ จ
หรื อ ศู น ย์ บ ่ ม เพาะผู ้ ป ระกอบการ ศูนย์บ่มเพาะ
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ การศึ ก ษา หรื อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ได้ ที่
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
หากน้องๆ ชอบการเรียนแบบได้ลงมือปฏิบตั มิ ากกว่า
การเรี ย นทฤษฎี ใ นห้ อ งเรี ย นและอยากก้ า วสู ่ โ ลกของการ
ท�างานเร็วขึ้น การเรียนสายอาชีพถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
นอกจากนี้ตลาดแรงงานในอนาคตมีความต้องการแรงงาน
มากขึ้น เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันนักเรียนที่
จบสายอาชีวะมีงานท�า 100% แต่ละปีมีบัณฑิตอำชีวศึกษำ
จบกำรศึกษำประมำณ 2.3 แสนคน แต่ตลำดแรงงำน
ต้องกำรไม่น้อยกว่ำ 5 แสนคน...ทราบข้อมูลแบบนี้แล้ว
ลองพิจารณาดูนะคะ ว่าเราชอบเรียนอะไร เรียนแล้วมีงาน
รองรั บ มากน้ อ ยแค่ ไ หนแล้ ว จึ ง เลื อ กเรี ย นให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของเราค่ะ
ที่มาของข้อมูล
http://bsq.vec.go.th
https://campus.campus-star.com
www.brandbuffet.in.th
www.bestpraceduc.org
www.dailynews.co.th
www.nationtv.tv
ครูวิลาวัลย์ สิทธิสมบูรณ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมิณผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

กระเป๋าผ้าลายน่ารัก

ใครชอบเย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ยลองมาเย็ บ กระเป๋ า ผ้ า
ลายน่ารักๆ ใช้กันดีกว่าค่ะ จะท�าเก็บไว้เป็นของขวัญปีใหม่
หรื อ จะท� าขายเป็ น รายได้ กิ๊บเก๋ก็ได้เช่นกันนะคะ
อุปกรณ์
• ผ้าลายที่เราชอบ ส�าหรับเย็บเป็นตัวกระเป๋า
• ผ้า ส�าหรับท�าลวดลายกระเป๋า
• กรรไกร
• ด้าย
• เข็มเย็บผ้า เข็มกลัด
• เชือก
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1

2

3

เริม่ เลย...
1 ตัดผ้าทีเ่ ราจะท�าเป็นตัวกระเป๋าออกเป็น 2 ชิน
้ ให้เป็น 4 เหลีย่ ม ขนาดกว้าง 23.5 ซม. ยาว 46 ซม. จากนัน้ ตัดเว้า
เข้ามาโดยวัดมาด้านละ 20 ซม. ให้มคี วามลึกเข้าไปในตัวผ้า 4 ซม. และยาว 6 ซม.
2 อาจหาการ์ตน
ู มาติดตกแต่งเพิม่ ได้ โดยติดไว้บริเวณด้านบนของกระเป๋า
3 เย็บผ้าแต่ละชิ้น โดยพับครึ่งให้พอดีกันระหว่าง 2 ด้านที่เราตัดและใช้ดินสอขีดเส้นเพื่อเป็นแนวในการเย็บ
โดยเย็บให้หา่ งจากริมผ้าเข้ามา 1 ซม. เย็บผ้าทัง้ 2 ชิน้ ให้เหมือนกัน เพือ่ ท�าเป็นกระเป๋า 1 ชิน้ และซับใน 1 ชิน้
4 เย็บก้นกระเป๋า โดยวัดเข้ามาจากริมผ้า 1 ซม. เพือ
่ ไม่ให้กระเป๋ารัว่
5 ตัดผ้าผืนทีต
่ อ้ งการน�ามาท�าลวดลายให้มคี วามกว้าง 5.5 ซม. ยาว 22 ซม. จ�านวน 2 ชิน้
6 เย็บริมขอบเข้ามา 1 ซม.
7 น�าไปติดกับขอบกระเป๋า ใช้เข็มหมุดกลัดเพือ
่ ไม่ให้ผา้ เขยือ่ น จากนัน้ เย็บจากด้านบนลงมา 0.5 ซม.
8 เชือ
่ มผ้าซับในติดกับตัวกระเป๋าด้านนอกด้วยเข็มหมุด จากนัน้ เย็บด้านบนวัดลงมาจากริมผ้า 1 ซม. รีดตัวกระเป๋า
ให้เรียบเพือ่ ความสวยงาม
9 น�าเชือก 2 เส้นสอดเข้าไปในแถบผ้า โดยเส้นที่ 1 และ 2 ให้สอดสวนทางกัน เพือ
่ ให้สามารถรูดปิดกระเป๋าได้
10 ผูกปลายเชือกให้เรียบร้อย
ต้นทุน
• ผ้าทีส่ ามารถน�ามาตัดเย็บมีหลายราคา ขึน้ อยูก่ บั เนือ้ ผ้า เริม่ ตัง้ แต่เมตรละประมาณ 80 – 120 บาท
• เชือก ราคาขึน้ อยูก่ บั ขนาดของเชือก เส้นเล็กหรือใหญ่ ราคาประมาณเมตรละ 10 บาท
• ด้าย หลอดละประมาณ 13 - 15 บาท

4
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8

7

เมือ่ กำงออกจะได้ตำมภำพ
8
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9

6

10
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

ครี เอทีฟโฆษณา (นักคิดสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา)
เป้ำหมำยของอำชีพ
เป้าหมายคือ การเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์
และสื่ อ สารออกไปให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการและน� า เสนอ
ความน่ า สนใจด้ ว ยการเข้ า ไปให้ ถึ ง ความรู ้ สึ ก ภายในจิ ต ใจ
ของผู้รับชม ท�าให้ผู้ชมสนใจโฆษณาที่เราสร้างสรรค์ขึ้นหรือ
ต้องการสินค้าที่เราท�าโฆษณาออกไป
สิง่ ทีอ่ ำชีพนีต้ อ้ งท�ำ
รับงำนและรับสรุปสิ่งที่ลูกค้ำต้องกำร เช่น ลูกค้า
อยากขายอะไร ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง
กำรน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ สรุ ป มำตี ค วำม ว่ า สิ น ค้ า นี้ ดี
อย่างไร จะต้องสื่อสารออกไปอย่างไร รวมทั้งมีข้อ
แตกต่างจากยี่ห้อหรือบริษัทอื่นอย่างไรบ้าง
กำรวำงกลยุทธ์ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 2
ว่าเราจะท�าอย่างไร เพื่ออะไรบ้าง
กำรคิดงำน ว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วม
กับเรา เช่น ใส่มกุ ตลก ใส่ความเกินจริง ใส่ความเข้าใจ
ความต้องการของมนุษย์ แล้วสื่อสารออกไปให้ผู้ชมรู้สึก
ว่าโฆษณาเรื่องนี้น่าสนใจ และจดจ�าสินค้านี้ได้
อำชีพทีท่ ำ� งำนร่วมกัน
ลูกค้าคือผู้ประกอบการ นักครีเอทีฟโฆษณาจึงต้อง
สื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลาว่าตอนนี้เขาต้องการอะไร งาน
คืบหน้าถึงไหน การตลาดของบริษัทอื่นๆ ที่ขายสินค้าชนิด
เดี ย วกั น เป็ น อย่ า งไร ต้ อ งมาพู ด คุ ย ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ปัจจุบนั โดยจะมีคนวางกลยุทธ์ซงึ่ จะวางแผนว่าเราควรจะไปใน
ทิศทางไหน มีตารางการท�างานอย่างไร คอยช่วยดูแลควบคุม
การท�างานและเจอลูกค้า รวมถึง AE (Account Executive) ที่
จะเป็นคนคอยประสานงานระหว่างครีเอทีฟโฆษณา คนวางกลยุทธ์
และลูกค้า ในส่วนของการผลิตชิน้ งานจะมีฝา่ ยผลิตซึง่ จะน�าเอา
สิง่ ทีเ่ ราคิดและภาพที่ต้องการเห็นมาท�าให้เป็นจริง เรียกว่าเป็น
คนทีท่ า� ความคิดของเราให้เป็นรูปเป็นร่างขึน้ มา
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สถำนทีท่ ำ� งำน
ครีเอทีฟโฆษณาสามารถท�างานในบริษัทโฆษณา หรื อ
แม้แต่ครีเอทีฟในบริษัทที่ท�าหนังสือ เป็นต้น อาจจะพูดง่ายๆ ได้ว ่ า
โฆษณาอะไรที่ เราเห็ น ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ จะมี ค รี เ อที ฟ ทั้ ง หมด
ช่วงเวลำในกำรท�ำงำน
อาชี พ นี้ มี เ วลาท� า งานที่ ไ ม่ แ น่ น อนเหมื อ นอาชี พ
อื่ น ๆ ซึ่ ง ท� า งาน 8 ชั่ ว โมงต่ อ วั น การท� า งานของอาชี พ นี้
ขึ้นอยู่กับความคิดของเราและความเร่งรีบของงาน บางงาน
อาจจะท� า วั น ละนิ ด หรื อ กลั บ กั น อาจจะต้ อ งอดหลั บ อดนอน
ท�างานหลายวันก็เป็นไปได้ บางวันท�างานแบบไม่รีบร้อนแต่
บางวันอาจต้องพร้อมรับกับตารางเวลาการท�างานที่ค่อนข้ า ง
กดดั น เช่ น ท� า งาน 2 วั น ติ ด ต่ อ กั น

ทักษะควำมสำมำรถทีต่ อ้ งใช้
ครีเอทีฟโฆษณาทีด่ คี วรมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีขอ้ มูลทีส่ ะสมไว้คอ่ นข้างเยอะ ซึง่ การอ่านเยอะ ดูเยอะ
พูดคุยเยอะ จะช่วยได้มาก อีกทัง้ ถ้ามีความรูใ้ นการคิด
กลยุทธ์ทางการตลาดจะช่วยให้งานของเราไม่ได้มีแค่
ความแปลกใหม่ อ ย่ า งเดี ย วแต่ จ ะมี ค วามน่ า สนใจ
ในระยะยาวได้
ความสามารถที่ จ� า เป็ น อี ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ
ความสามารถทางการสื่ อ สารในการน� า เสนอและ
การพู ด โน้ ม น้ า ว หากเรามีไอเดียที่ดีมากๆ แต่เรา
ไม่ ส ามารถสื่ อ สารเพื่ อ น� า เสนอไอเดี ย นั้ น ให้ ลู ก ค้ า
เข้าใจได้เท่ากับเราได้พลาดโอกาสที่จะได้ท�างานต่อไป
นอกจากนี้ ค รี เ อที ฟ โฆษณาที่ ดี จ ะต้ อ งพกปากกากั บ
สมุ ด ติ ด ตั ว เพราะไอเดี ย ของเราอาจจะเกิ ด ขึ้ น ตอน
ไหน ที่ ไ หนก็ ไ ด้ เราจึ ง ต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ บั น ทึ ก
ไอเดี ย นั้ น ๆ

เส้นทำงกำรเติบโต
ในวงการโฆษณา การเข้ามาท�างานเป็นครีเอทีฟโฆษณา
จะสามารถเลือกได้ 2 สายคือ Copywriter (คิดค�าภาษาพูด
ค� าโปรย เป็ น ต้ น ) และ Art Director (คิ ด ไอเดี ย ภาพ การ
น�าเสนอเป็นภาพโดยร่างเป็นรูป เป็นฉากขึน้ มาก่อน) 2 อย่างนี้
เรี ย กรวมกั น ว่ า ครี เ อที ฟ
เมื่ อ ท� า งานจนมี ป ระสบการณ์ ม ากขึ้ น จะได้ เ ป็ น
Creative Director (CD) หรื อ หั ว หน้ า ที ม Creative
และเลื่ อ นไปเป็ น Executive Creative Director (ECD)
ที่นับว่าเป็นจุดสูงสุด คอยดูแลเป้ า หมายของโฆษณา

คุณค่ำของอำชีพ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาชีพนี้คือ ได้เห็น ได้รู้โลกที่กว้างขึ้น
เพราะเราต้องท�าการบ้าน ต้องอ่าน ต้องค้นคว้า ต้องดู ต้องเห็น
ให้เยอะเท่ากับคนที่เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนั้นๆ ให้ได้ เพือ่ สือ่ สาร
ออกไปไม่ให้ตกยุคหรือหลุดจากความสนใจของผู้คน
ส่ ว นผลเสี ย ต่ อ ตั ว ของผู ้ ที่ ป ระกอบอาชี พ นี้ หลั ก ๆ
เป็ น เรื่ อ งสุ ข ภาพ เพราะหลายๆ งานที่เร่งรีบเราจะไม่ มี เวลา
พักผ่อน และต้องเจอความเครียดจากตารางการท�างานที่ต้อง
ใช้ ค วามรวดเร็ ว

ช่องทำงศึกษำควำมรูเ้ พิม่ เติม
การดูตัวอย่างในยููทูป (youtube) จ�าพวกงาน
รางวัลต่างๆ เช่น Cannes Film Festival, BAD Award ซึง่
เป็นของไทยหรือหากอยากดูในสไตล์โฆษณาโปสเตอร์หรือ
โฆษณาในหน้านิตยสารจะเป็นเว็บไซต์ adsoftheworld.com
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นักออกแบบชิน้ ส่วนในการผลิต
เป้ำหมำยของอำชีพ
เป้ า หมายของอาชี พ นี้ คื อ การหาทางออกอย่ า ง
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ของเราเพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หา
ที่เขาเผชิญได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการใช้ความคิด ไอเดีย
การออกแบบของเราในการออกแบบชิ้นส่วนที่ต้องใช้ให้กับ
ลู ก ค้ า ภายใต้ เ งื่ อ นไขข้ อ จ� า กั ด ของงบประมาณและเวลา
โดยหั ว ใจส� า คั ญ ที่ เราจะต้ อ งค� า นึ ง ถึ ง อยู ่ ต ลอดเวลาของการ
ออกแบบชิ้ น ส่ ว นคื อ การผลิตชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับปัญ หา
ที่ลูกค้าต้องการแก้ไข ความสวยงาม และการพัฒนาผลงาน
ไปเรื่ อ ยๆ

ออกแบบชิ้ น งานและลงมื อ ผลิ ต โดยเริ่ ม จากการก� า หนด
วิ ธี คิ ด เพื่ อ รองรั บ การออกแบบ เช่ น ระบุ เ งื่ อ นไขมาให้หมด
ทุกข้อก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ คิดวิธีแก้ไขปัญหาในหลายๆ วิธี
เพื่ อ น� ามาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ ดี ข ้ อ เสี ย วิ ธี ไ หนที่เป็น
ไปได้ เป็ น ไปไม่ ไ ด้ สุ ด ท้ า ยคื อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กหนึ่งวิธีมา
ลงมื อ ผลิ ต เป็ น ชิ้ น งาน
ขั้ น ตอนต่ อ ไปจะเป็ น การท� า ซ�้ า คื อ ทดลองและ
ปรั บ โดยเราจะท� า ซ�้ าขั้ น ตอนแบบนี้ ไ ปเรื่อ ยๆ จนกว่า จะได้
สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ความยากในการท�า งานของอาชี พ นี้ คื อ ความ
กดดั น ในการท� า งานที่ เ กิ ด จากข้ อ จ� า กั ด โดยเฉพาะเรื่ อ ง
ระยะเวลา เพราะงานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
เป็นงานต้องการเวลาในการคิด แต่ลกู ค้ามีขอ้ จ�ากัดทีไ่ ม่สามารถ
ให้ เ วลาเท่ า ที่ เราต้ อ งการได้
อำชีพทีต่ อ้ งท�ำงำนร่วมกัน
อาชีพทีต่ อ้ งท�างานด้วยคือ ผูเ้ ชีย่ วชำญด้ำนวัสดุตำ่ งๆ
บางครั้งเราถนัดในการใช้วัสดุบางอย่าง แต่งานที่เราออกแบบ
ต้องใช้วัสดุประเภทอื่น จึงต้องท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัสดุซึ่งจะคอยให้คุณสมบัติและข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุประเภท
นั้นๆ นอกจากนี้อาจจะต้องท�างานกับฝ่ายผลิตที่จะเป็นคน
ผลิตชิ้นงานตามที่เราออกแบบขึ้นมา
สถำนทีท่ ำ� งำน

สิง่ ทีอ่ ำชีพนีต้ อ้ งท�ำ
ขั้นตอนแรกเราจะต้องรับรู้ปัญหาและเงื่อนไข ข้อจ�ากัด
ต่ า งๆ ของลู ก ค้ า เพื่ อ ประเมิ น ว่ า มี ร ายละเอี ย ดอะไรที่ เราจะ
ต้ อ งค� า นึ ง ถึ ง และจ� า กั ด ขอบเขตการท� า งาน เช่ น ระยะเวลา
ท� า งาน งบประมาณ ฯลฯ จากนั้ น จึ ง เข้ า สู ่ ขั้ น ตอนของการ
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อาชีพนักออกแบบชิ้นส่วนในการผลิตจะท�างานอยู่
ในแทบทุกโรงงานที่มีการผลิตและการสร้างผลิตภัณฑ์ โดย
จะท�างานในส่วนของการออกแบบแม่พิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นงาน
ออกมาให้ได้ตามต้องการ หรือท�าหน้าที่ประเมินว่าชิน้ งานทีจ่ า้ ง
ผลิตมานั้นตรงตามที่โรงงานต้องการหรือไม่ส ามารถน�า มาใช้
กั บ เครื่ อ งจั ก รของโรงงานได้ ไ หม นอกจากนี้ ยั ง มี โรงงาน
อีกประเภทหนึ่งที่รับหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยเฉพาะ

ช่วงเวลำกำรท�ำงำน

เส้นทำงกำรเติบโต

ชั่วโมงการท�างานของอาชีพนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน
แต่โดยทั่วไปจะท�างานตามเวลาปกติ คือ วันละ 8 ชั่วโมง โดยเวลา
เข้ า ออกอาจมี ก ารยื ดหยุ่นหรือถูกก�า หนดตายตัวก็ได้
ทักษะ ควำมสำมำรถทีต่ อ้ งใช้
บุ ค ลิ ก ของคนที่เหมาะกับอาชีพนี้ ต้องเป็นคน
ที่ ช อบคิ ด แก้ ไขปั ญ หา ชอบซ่ อ มและสร้ า ง อยากที่
จะปรั บ เปลี่ ย นเรื่ อ ยๆ ทั ก ษะอี ก หนึ่ ง ทั ก ษะที่ ส� า คั ญ ที่
นั ก ออกแบบชิ้ น ส่ วนในการผลิตควรจะต้องมีคือ การ
บริหารจัดการเวลา เพราะอาชีพนี้ไม่ใช่แค่การออกแบบ
แต่จะต้องวางแผนการท�างานของตัวเองหรือของทีมด้วย
นอกจากนี้ประสบการณ์ในการท�างานเป็นอีกสิ่งที่มีความ
ส� า คั ญ เพราะคนที่ มี ป ระสบการณ์ เ ยอะๆ จะมี ค ลั ง
ข้อมูล คลังความรู้ที่จะหยิบจับมาใช้ผสมกันออกมาเป็ น
วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หารูปแบบใหม่ๆ

นั ก ออกแบบชิ้ น ส่ ว นในการผลิ ต หลายคนนอกจากจะ
เติ บ โตขึ้ น ไปเป็ น หั ว หน้ า งานแล้ ว ยั ง สามารถขยั บ ขยายไปเปิ ด
กิจการเล็กๆ ของตัวเองได้ด้วย
ช่องทำงศึกษำควำมรูเ้ พิม่ เติม
เส้นทางการศึกษา คือ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใน
แต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันไปว่าจะเชี่ยวชาญในวัสดุ
ประเภทใด และแหล่งข้อมูลส�าหรับการศึกษาด้วยตัวเอง
จากเว็บไซต์ต่างๆ

?
คุณค่ำของอำชีพ
คือความภูมิใจ ผลงานของเราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น
นอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทาย ความสนุก ที่เกิดจากการคิดค้น
สร้างสรรค์ ออกแบบผลงานใหม่ๆ ที่แตกต่างและใช้งานได้ดีขึ้น
เรื่อยๆ ด้วย
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คนนี้ใช่เลย

หากยังไม่พอใจ
กับสิ่งที่เป็นอยู่
เราต้องพยายาม
ให้มากขึ้น
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รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2556 “พี่หวำน บัวชมพู พวงสิน” กับการวางแผนชีวิต
ในอนาคตว่าอยากจะสอบบรรจุข้าราชการครูคณิตศาสตร์ ซึ่งเป้าหมายนี้ไม่ใช่เพื่อความสุขของตัวเองคนเดียว
แต่เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็น มารู้จักกับชีวิตดีๆ ของพี่หวาน นักศึกษาปี 1 คณะศึกษาศาสตร์
เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงค่ะ
ย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นนักเรียน ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะ?
พี่ โ ตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก ในครอบครั ว มี ปู ่ ย่ า พ่ อ และน้ อ งอี ก 2 คน ซึ่ ง ทุ ก คนไม่ มี อ าชี พ พี่ จึ ง ต้ องท�าหน้าที่
เป็นเสาหลักของบ้าน เลี้ยงดูตัวเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัว พี่ท�างานหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนของ ตัวเองและน้องๆ
และค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยการรับจ้างท�างานทุกอย่าง ท�างานบ้านให้คุณครู ปลูกอ้อย ปลูกมัน เก็บผักบุ้งขายช่วยคุณครูขายไอศครีม
ช่วยป้าขายของในตลาด ท�าแบบนี้ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่จุดเปลี่ยนในชีวิตคือช่วงเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
ย่าบอกว่าให้เรียนแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น เพราะทางบ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ามันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะ
เรำต้องได้เรียนสูงๆ ถ้ำเรำไม่มีกำรศึกษำเรำจะท�ำให้ชีวิตของตัวเองและทุกคนในครอบครัวดีขึ้นได้อย่ำงไร...ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยขอเงินปู่
กับย่าอีกเลย ค่าใช้จ่ายของพี่กับน้องๆ พี่เป็นคนจัดการเองทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองได้เรียน
วันที่เราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย เราจัดการทุกอย่างได้อย่างไรคะ?
อดทนค่ ะ ไม่ มี อ ะไรจะช่วยให้เราก้าวผ่านความล� าบาก ความท้ อ ใจ ความเหนื่ อ ยไปได้ น อกจากความอดทน จ� า ได้ ว ่ า ตอนเป็นเด็ก
บางวันไม่มีเงินไปโรงเรียน บางวันได้เงินจากย่า 20 บาทก็ต้องแบ่งกัน 3 คน ตอนที่ย่าป่วยหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดไม่ได้
ต้ อ งป้ อนอาหารทางสายยาง พ่อก็ป่วย พี่ต้องท� าหน้าที่ ดู แ ลทุ ก คนก่ อ นไปโรงเรี ย นและหลั ง เลิ ก เรี ย น ตอนนั้ น ทั้ ง หนั ก และเหนื่อย แต่
สุดท้ายเราก็ผ่านวันนั้นมาได้ ร้องไห้คนเดียวก็บ่อย แต่ถามว่าจะปล่อยทุกอย่างให้เลยตามเลยได้ไหม...ก็ไม่ได้ เพราะเราตั้งใจแล้วว่า
ทุกคนต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะพาให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งใจ คือความอดทนและสติ
การจัดการเรื่องเงินล่ะคะ มีวิธีอย่างไร?
ถ้ามีเงินทีไ่ ด้นอกเหนือจากค่าตอบแทนในการท�างาน เช่น เงินทุนการศึกษา พีจ่ ะเก็บเข้าบัญชีธนาคาร เงินส่วนนีส้ า� หรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการเรียน
ส่วนเงินที่ได้จากการท�างาน คือเงินส�าหรับใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันของทุกคนในบ้าน ส�าคัญที่สุดคือ
ต้องไม่หยุดท�างานหารายได้ งานอะไรที่เราท�าได้ ไม่อันตรายและเป็นงานสุจริตต้องภาคภูมิใจที่ได้
ท�า ต้องไม่ทิ้งเป้าหมายในชีวิต พ่อแม่ให้ลมหายใจเรา ปู่ย่าให้ชีวิตเรา เราจึงต้องสร้างอนาคตของ
ตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนทุกคน
ความล�าบากในชีวิตท�าให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ?
การใช้ชีวิตในสังคม อุปสรรคต่างๆ ในการท�างาน การคบเพื่อน การเรียน แต่ละช่วงวัยเราจะเจอ
ปัญหาที่แตกต่างกัน วันที่เราเผชิญปัญหาหรือความทุกข์ เราอาจจะมองว่ามันคือสุดๆ แล้ว โหด
สุดๆ แล้ว แต่ถ้าเราใช้สติ อดทนที่จะพาตัวเองก้าวผ่านปัญหาหรือความทุกข์ไปได้ วันข้างหน้าเมื่อ
มองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าปัญหาในวันนั้นมันเล็กนิดเดียว ความล�าบากสอนให้เราเข้มแข็ง เป็น
แรงผลักดัน และสร้างภูมิต้านทานชีวิตให้เรา เราต้องอดทนและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ
และพร้อมจะต่อสู้ รับมือกับทุกอย่างด้วยสติ รู้จักคิด ไม่วู่วาม และต้องเชื่อมั่นว่ำชีวิตคนมันจะ
ต้องเติบโต ถ้ำวันนี้เรำพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แล้ว เรำคงไม่คิดที่จะท�ำอะไรอีก แต่ถำ้ เรำยังไม่
พอใจเรำต้องขยันให้มำกขึ้น ต้องท�ำให้มำกขึ้น ต้องเติมก�ำลังใจให้ตัวเอง อยู่อย่ำงรู้คุณค่ำใน
ตัวเอง หากน้องๆ ก�าลังท้อแท้ ลองหาหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆ มาอ่านสักหนึ่งเล่ม แล้ว
น้องๆ จะรู้ว่าทุกปัญหาหรือความทุกข์มีทางออกแค่เราเปลี่ยนวิธีคิด และความทุกข์ที่เราก�าลังเจอ
และมองว่ามันช่างหนักหนาเหลือเกิน ในไม่ช้ามันจะกลายเป็นอดีตที่เล็กนิดเดียวจริงๆ ค่ะ...เป็น
ก�าลังให้น้องๆ ทุกคนนะคะ สู้ให้สุดใจเลยค่ะ
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โครงการดีๆๆ
โครงการดี
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หนังสือน่าอ่าน

เป็นหนังสืออีกเล่มที่อยากชวนน้องๆ อ่าน แต่งโดย
คุ ณ ประภั ส สร เสวิ กุ ล ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขาวรรณศิ ล ป์
ประจ�าปี 2554 หนังสือเล่มบางๆ เล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวผ่าน
บรรยากาศสมั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ของ “เด็ ก ชำย
มะลิวัลย์” ที่แม้ร่างกายจะพิการแต่จิตใจกลับเข้มแข็งเพราะ
ครอบครัวที่อบอุ่นและน�้าใจที่โอบอ้อมอารีของบุคคลรอบข้ า ง
เด็กชายมะลิวัลย์ เป็นเด็กชายที่เกิดในห้องแถวบริเวณเสาชิงช้า
มะลิเกิดมาตอนแม่อายุ 40 ปีมีผิวพรรณขาวนวลจนพ่ อ ตั้ ง ชื่ อ
ให้วา่ มะลิและเพือ่ นๆ ยังมาต่อค�าสร้อยให้จนกลายมาเป็นเด็กชาย
มะลิวลั ย์ ในยุคที่หลายสิ่งหลายอย่างยังอัตคัดขัดสนไม่ว่าข้าวของ
เงินทอง เสื้อผ้าหรือหยูกยาอาหารต่างๆ นับว่าหายากมีราคาแพง
สมกับเป็นยุคหลังสงคราม มะลิโชคร้ายป่วยเป็นโรคโปลิโอ แต่
เขาก็ มี จิ ต ใจที่ เข้ ม แข็ ง โดยมี แม่ ค อยเฝ้ า ปลู ก ฝั ง บ่ ม เพาะนิ สั ย

น้องๆ สำมำรถเข้ำไปอ่ำนเรื่องรำวของ “เด็กชำยมะลิวัลย์”
ได้ ท ำง https://www.amarinbooks.com/product
หรือจะ search โดยใช้ค�ำว่ำ เด็กชำยมะลิวัลย์ .pdf แล้ว
เลือกเว็บไซต์ของ amarinbooks.com ค่ะ

ใครอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วตอบค�าถามด้านล่างนี้ พี่มี
รางวัลให้นะคะ สิ่งที่ชอบในเรื่อง “เด็กชำยมะลิวัลย์” ........
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.......
ส่งความคิดเห็นมาได้ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ะ
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ใกล้จะสอบภาคเรียนที่ 2 กันแล้วใช่ไหมคะน้องๆ อย่าเพิ่งเครียดกันนะคะ เรียนหนักก็พักมาเล่นเกมชิงรางวัลกัน
ดีกว่า ฉบับนี้พ่ีอยากให้น้องๆ ช่วยหาข้อมูลจากค�าถามด้านล่างนี้ ตอบครบทุกข้อก็ส่งค�าตอบมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1
ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ำยรูปส่งมำทำงแชทของ
facebook.com/yuvabadhana ภำยในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ตอบจริงส่งรำงวัลจริงนะจะบอกให้ :D
ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................
• การเรียนสายอาชีพประกอบด้วยวุฒิการศึกษา 2 ระดับ คืออะไร

..........................................................................................................................................................
• ความแตกต่างระหว่างการเรียนสายอาชีพและสายสามัญคืออะไรบ้าง? ขอ 2 ข้อค่ะ

1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
• สาขาการเรียนสายอาชีพที่กำาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีอะไรบ้าง?

..........................................................................................................................................................
• ข้อดีของการเรียนสายอาชีพมีอะไรบ้าง? ขอ 3 ข้อค่ะ

1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................

น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สำรฉบับที่แล้ว
น้องกนกพร เรืองสุวรรณ์
น้องกฤติยา จู้จี้
น้องกัลยรัตน์ ใจคิด
น้องกัลยาลักษณ์ ระยับศรี
น้องกิติพร วัฒนไพรคีรี
น้องเกร็ดแก้ว มีศรี
น้องจันจิรา บุญคง
น้องจารุวรรณ บุเหลา
น้องจีรารัตน์ สมเป็ง
น้องจุฑามาศ หม่องหน้อย
น้องชาญวิทย์ เอี่ยมศิริ
น้องโชติกา จู้จี้
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น้องดะรินพร ค�าอุ่น
น้องธนาภา กิตติปัญญาศิริ
น้องธวัชชัย ตะนานาต
น้องธาราทิพย์ มุงอินทร์
น้องนงนภัส ยังใบ
น้องนันทิตา ทิพย์มัง
น้องนิศารัตน์ แซ่เห้อ
น้องบัณฑิตา ศรีคา� พร
น้องเบญจมาศ เล่าวิชยะ
น้องปนัดดา วันทอง
น้องประภัสสร เหล่าศรี
น้องปริมล โปริสา

น้องผกาวรรณ เกตุแก้ว
น้องพนัชดา เชื้อค�าเพ็ง
น้องพรธิดา ปัญญาไพศาล
น้องพิระพัด หอมลา
น้องมณฑิตา อริยะพงค์
น้องมนัสยา จะหยี่
น้องมาริษา กิ่งสวัสดิ์
น้องเมธปิยา วิปุลากร
น้องรักษ์สุดา เวียงบาล
น้องรัฐภูมิ เหลือผล
น้องรัฐภูมิ อินนา
น้องรัตนาภรณ์ โคตรวงษ์
น้องวรรณิศา ดลติถี

น้องวสันต์ นาใจ
น้องวิลาวัลย์ สันทัด
น้องศรินยา หนูแสง
น้องศิราณี ปานเขียว
น้องศุจิตรา ค�ารัตน์
น้องสิริญากรณ์ ค�าโส
น้องสิริมา สุรินกาศ
น้องสิริรัตน์ เงินต๊ะ
น้องสุนันทา พิมหานาม
น้องสุพัฒตรา ผลโภชน์
น้องสุพัตรา ทิพย์จักร์
น้องสุภาพร สุภาพ
น้องสุรชัย เพ็งเผา

น้องสุวรรณี เขียวสด
น้องเสกสรรค์ ยุสภา
น้องอทิติยา สีผึ้ง
น้องอภิสรา เทพเรือง
น้องอรวรรณ สายสุข
น้องอรสุดา พรมภักดิ์
น้องอริยา โสภามาตร
น้องอาฐิติยา หลวยสุข
น้องอาฟัฟ แซ
น้องอิษฎาอร กัณหา
น้องอุไรพร จันทร์ฉาย

พี่บุ๋มท้ำลอง
เอ๊ะๆๆๆ...ภาพด้านล่างนี้มีตรงไหนที่ไม่เหมือนกันบ้างนะ...มี 10 ต�าแหน่งนะคะ ใครหาเจอครบทุกต�าแหน่ง ส่งค�าตอบมารับรางวัล
ได้ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ำยรูปส่งมำทำงแชท
ของ facebook.com/yuvabadhana ภำยในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 นี้นะคะ ^^
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

โครงการร้อยพลังการศึกษา
“ลดความเหลื่อมล้�า
สร้างโอกาสทางการศึกษา”

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่าย
การศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี
ในการท�างานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจมีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�า้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา
ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมฯ ทั่วประเทศ
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โครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้ น
ในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน
มีโรงเรียนในเครือข่ายจ�านวน 500 โรงเรียน เริ่มด�าเนินงานภายใต้
มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

โครงการคุณธรรมช่วยแก้ไข
พฤติกรรมที่มีปัญหาได้
พฤติกรรมขาดวินัย เช่น มาสาย หนีเรียน แต่งกายไม่
ถูกระเบียบ ใช้โทรศัพท์มือถือผิดกาลเทศะ ไม่ใส่
หมวกนิรภัย
พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น
เข้าแถว-เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ไม่มีสัมมาคารวะ
พูดค�าหยาบ
พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่ตั้งใจเรียน
ลอกการบ้าน ไม่ส่งการบ้าน ติด 0 ร. มส. ไม่ปิด น�้าไฟ
หลังใช้ ไม่รักษาความสะอาดในโรงเรียน ขาดจิต
ส�านึกสาธารณะ
พฤติกรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ลักขโมย พูด
โกหก ทุจริตการสอบ เก็บของได้ไม่ส่งคืน
พฤติกรรมเสี่ยง / ก้าวร้าว เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ติดเกม ฟุ่มเฟือย
ท�าลายทรัพย์สินของส่วนรวม ข่มขู่รังแกเพื่อนรุ่นน้อง
ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 16 ส.ค. 2562

คุณกมลนัยน์ วัฒนะจันทร์
คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒ
ั นา
คุณกรกาญจน์ หนูแสง
คุณกรปภา นาวานิมติ กุล
คุณกรองแก้ว กลิน่ ทอง
คุณกฤตยา วิทยะสิรนิ นั ท์
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณกันต์รวี กาเหย็ม
คุณกันตินนั ท์ ทรัพย์สคุ นธ์
คุณกัมปนาท เกิดอยู่
คุณกัลยกร นิยมเสถียร
คุณกัลยกร ห่อนบุญเหิม
คุณกาญจน์ธภัส คณากุลเรืองพงษ์
คุณกาญจนา สมวงศ์
คุณก�าธร อุทรักษ์
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณกิตวิ ลั ย์ ศรีไกรศร
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณเกรียงศักดิ์ เจียนงาม
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท์
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณขวัญจิตร์ ชยาภัม
คุณคณิน พินจิ อุปพันธ์
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจรินทร์ เกียรติเฟือ่ งฟู
คุณจักรพงษ์
คุณจักรพันธ์ ตัง้ กุญแจทอง
คุณจักรพันธ์ โยธา
คุณจามรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธุ์
คุณจิดาภา พระโคตร
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
คุณจินต์ธษา จิรวัฒน์เมธี
คุณจิรนันท์ สังข์ทอง
คุณจิรพัฒน์ จ�าปาสาร
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิรชั ยา แก้วดารา
คุณจิราภรณ์ เนือ่ งพลี
คุณจีณฐั ฐา สังข์ทองวรกิจ
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
คุณจุฑามาศ ทรายขาว
คุณจุฑารัตน์ เชือ้ บุญจันทร์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณเจตสุภา เทีย่ งธรรม
คุณเจนจิรา สุรพี ฒ
ั น์
คุณฉวีวรรณ เชาว์ดี
คุณฉัตรชัย จงฤกษ์งาม
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คุณชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คุณชเนตตี กราพันธุ์
คุณชมพู สมหนู
คุณชมภัสสร ภววุตานันท์
คุณชยภร ธรรมวัฒน์
คุณชิงดวง กปิลกาญจน์
คุณชิตพงศ์ ทะนะแสง
คุณชุตนิ าฏ ศรีสมุ ะ
คุณชุตมิ า กิจมงคลธรรม
คุณชุตมิ า ชมโฉม
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชุลพี ร พรดี
คุณชุลพี ร สมบูรณ์
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณชูชพี เอือ้ การณ์
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณเชีย่ วชาญ ศรีชยั ยา
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ าร
คุณโชติกา ว่องทรัพย์สนิ
คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์
คุณฐิตวิ ราลี วรปิยภัคโภคีน
คุณฑโณชา ลิม่ ไชยฤกษ์
คุณณฐนนท โตงามรักษ์
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณรงค์ จันทรมาศ
คุณณัฐชยา จันทร์พฒ
ั นะ
คุณณัฐธพงษ์ ศศิประภาทิพย์
คุณณัฐรดา วรเกษมสิรริ ตั น์
คุณณัฐรินยี ์ ลิมป์ศภุ วาณิช
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณณัฐวัฒน์ พรอนันต์ฤกศ์
คุณณิรดา เขมะจารุ
คุณดวงทิพย์ เอีย่ มรุง่ โรจน์
คุณดอกไม้ โพธิท์ อง
คุณดาราตรี ถิรจิตตธวิช
คุณด�ารงค์ ทองไพจิตร
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทวีป สิรวิ ลิ าสลักษณ์
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�า่
คุณทิตาพันธ์ เริญโธสง
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณธชวรรณ จันทาคีรี
คุณธณัฏฐา สิทธิเวชวิจติ ร
คุณธณัทอร ยิง่ ยืน

คุณธนภัทร แผ้วสุวรรณ
คุณธนวัฒน์ เถิดวิทรานต์
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธนิศร คงเจริญกิจกุล
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธิดา ทับโพธิ์
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณธิตพิ ทั ธ์ เจียมรุจกี ลุ
คุณธีรพงศ์ บุญพงษ์
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณนพรัตน์ ประเสริฐธนโภคีน
คุณนราพร ดาระโพธิ์
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณนฤมล รุง่ สว่าง
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนวพล พรมกันยา
คุณนันทพล ปานฑผลิน
คุณนารีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณน�า้ ฝน แก้วกุลธรรม
คุณนิชาภัทร โสภา
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิภาพร บุญจันทร์
คุณนิศา เจริญพรวัฒนา
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณนุสบา ทนทาน
คุณบัณฑิตา ชาวนา
คุณบุญธรรม วังกาใจ
คุณบุญมา มะกล�า่ ทอง
คุณบุณยานุช ดวงตา
คุณบุรสั กร โชติศวิ านาท
คุณเบญจมาศ ยุทธพัฒนพร
คุณเบญญภา บัวปล้อง
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณประกรรัตน์ พรมบึงล�า่
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประเสริฐ ศรบุญทอง
คุณปริม บุนนาค
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปรียาการย์ สาลีวรโรจน์
คุณปวริศ ประวะสาร
คุณปวรุตม์ จงศิรริ กั ษ์
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมภรณ์ บุญเนตร
คุณปัทมา เขียนภักดี
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิตนิ นั ท์ ปาณิกบุตร
คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปีรยุทธ วรรณโก
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณผวราภรณ์ ปุย้ พันธวงศ์
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงศภัค วุฒปิ ญุ ญะ
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรพิมล อุน่ กาย
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นวิ ฒ
ั น์
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพรสวรรค์ ชะอุม่ ดี
คุณพระมหาธนภณ แก้วโพธิ์
คุณพลอยนภัส เกรียงธนพงศ์
คุณพลอยนภัส ประดิษฐ์
คุณพลาวุธ ภัคนันท์
คุณพัชรินทร์ เกียรติเฟือ่ งฟู
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร

คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพัทธ์ธรี า วัฒนะโชติธนันท์
คุณพันธมาศ เมืองรัตน์
คุณพันธ์วดี นาคอ่วม
คุณพิชญ์สนิ ี อิทธิพจน์โภคิน
คุณพิชญา พรมโคตร
คุณพิมรพัท เหลาภา
คุณพิศทุ ธ์ บุษรานุวงศ์
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณพีรเดช พฤกษประมูล
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณไพลินทร์ ยิง่ เจริญสมสุข
คุณไพลินลัดดา ร่มโพธิภ์ กั ดิ์
คุณไพศาล ข�านิพทั ธ์
คุณฟาติมา จันทะศรี
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ
คุณภัทรศัย วิชติ พรชัย
คุณภาณุวฒ
ั น์ แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิรกิ ลู
คุณภาวนา ชีรงั
คุณภูดศิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณภูดสิ เลิศด้วยลาภ
คุณภูมริ ตั น์ โคตรบุตร
คุณมงคล มาลีเดช
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณีรตั น์ ปิน่ แก้ว
คุณมณีสม
คุณมยุรฉัตร จุนทา
คุณมาริษา โพธิห์ กั
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณเมทินี กิว้ รัดแย้ง
คุณยุทธพงศ์ เอกปฐมศักดิ์
คุณรัชฎาภรณ์ วาจายิม้
คุณรัศมีแข ถาวร
คุณรุง่ นภา
คุณรุง่ นภา สุขวัฒนานุกจิ
คุณรุง่ นภา สุดจิตจูล
คุณรุง่ รัตน์ เบญจพัฒมงคล
คุณรุง่ โรจน์ ตวงทวีทรัพย์
คุณเรขา ภิญญสาสน์
คุณลลิตา
คุณละอองดาว วิเชียรเพริศ
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณวชรินทร์ พุม่ แก้ว
คุณวชิระ ไชยเวียง
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรเชษฐ์ ทิมโพธิ์
คุณวรดิษฐ์ อัครมิง่ มงคล
คุณวรเทพ ศิรริ ตั น์อสั ดร
คุณวรรณพร โอภาสสถาวร
คุณวรรษา เลิศวรสิรกิ ลุ
คุณวรรัตน์ ภีญโญ
คุณวรวุฒิ จองจินดาสกุล
คุณวรัทยา โอบนิธอิ นันต์
คุณวรางคณา วงศ์วชิ ญะ
คุณวริณฐา รศนาวิมล
คุณวรุณย์พนั ธุ์ สุขสมมโน
คุณวฤณดา อธิคณาพร
คุณวลัยพร แสงพิทกั ษ์
คุณวันชนะ ม่วงยิม้
คุณวันดี สาลีพ่ นั ธุ์
คุณวัลลภินทร์ เตพละกุล
คุณวิจติ รา เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิเชียร อัครวิฑติ
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย

คุณวิภาดา
คุณวิภาส จิรภาส
คุณวิรยิ ะ อุน่ ใจดี
คุณวิรวุ รรณ ตาดร่ม
คุณวิโรชา เกิดอ�า่
คุณวิลาสินี มีมงุ่ กิจ
คุณวีณา เอีย่ มวัฒนไพสิน
คุณวีรภัฏศาสตรา ธนอัคราพงษ์
คุณวีรภัทร ปัญญาธีระ
คุณวุฒชิ ยั วัฒนาสกุลรัตน์
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรินดา จามรมาน
คุณศศิกานต์ พิกนุ ทอง
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศศิวมิ ล แสงสมาน
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศิรบิ งั อร ทองใบศรี
คุณศิรพิ ร ทองอ่อน
คุณศิรยิ พุ า ศรีสวุ รรณ
คุณศิรริ กั ษ์ เดชกรอบ
คุณศิรริ ตั น์ บุลนิ ทร์กลู
คุณศุภกาญจน์
คุณศุภโชติ เสรีศภุ โภคานนท์
คุณศุภวาณี พัฒน์พงศ์พานิช
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสนอง วิรยิ ะอาภาพงศ์
คุณสพัสตร์ ดังก้อง
คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
คุณสมศักดิ์ อัจจิมานนท์
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสหรัชต์ สายสมร
คุณสังสิทธิ์ สนิทนนท์
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสามารถ แสงดีจริง
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสินทวี
คุณสิรพิ ร เกิดทอง
คุณสิรพิ ร ทองออน
คุณสุขฤทัย เชิดชูธรรม
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒ
ั น์
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุธาวัลย์ เบญจชัย
คุณสุธดิ า ศรีรตั น์
คุณสุธตี า ชุณหรัศมิ์
คุณสุนทรี เจียระนันท์
คุณสุปรานี แฝงจันทร์
คุณสุพตั รา ใจคง
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตัง้ วัฒนาพรชัย
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุมติ า หันจันทร์
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรศักดิ์ บุณยะชัย
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุราช เซที
คุณสุรารักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรยิ า สาตราภัย
คุณสุรเิ ยศ ชมภู
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�าปาทอง

คุณสุรสี า สุทธีราสกุล
คุณสุวรรณลภ อัศวีนารักษ์
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณสุวชิ ญา ประมวญรัตน
คุณสุวภิ า งามหนัก
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลาง
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณหทัยพร ศรีสขุ วรรณ
คุณหนึง่ ฤทัย ถุงทอง
คุณหฤทัย ก้องธรนินทร์
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสาว
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลกั ษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
คุณอภิชา ทองธีรกุล
คุณอภิชาติ จีระพันธุ์
คุณอภิชาติ ศาลิคปุ ต
คุณอภิญรญา บุญมูสกิ
คุณอภิวนั ท์ บากบัน่
คุณอมรรัตน์ มหาภาสกร
คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรวรรณ ดีเสนาะ
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอรุณี มานัดโขจิต
คุณอวิกา กัลยาสา
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอัศวเมศ วงศ์สยุ่
คุณอาทิตยา ม่วงสถาน
คุณอารีรตั น์ ธีระศรีสมบัติ
คุณอ�านวย พัสดร
คุณอิม่ บุญ (ศิษย์เก่า ร.ร.สาธิตจุฬาฯ รุน่ 15)
คุณเอก โสภิณท์
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอือ้ อารี ออฤดี
คุณไอลดา ธาดาวงษา
Give for live (คุณวรวิทย์ จันทะเสน)
Khun Keiko Hori
Khun Lwan Po
Khun Peeranuch Sriprasom
Khun Raynukha Prompayuck
Khun Supanich Chatdarong
Khun Thanasorn Asawesna
Mr. Paul Tsien Chang
Mr. Saw Khin Naing
บริษทั อควา ฟาวเดอร์ กรุป๊ จ�ากัด
บริษทั อินฟินทิ กรีน จ�ากัด
(สาขา00001)
บริษทั พี แอนด์ พี พารากอน จ�ากัด
(ส�านักงานใหญ่)
บริษัท โพ๊ซ ครีเอทีฟ ดีไซน์ เฮ้าส์ จ�ากัด
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
โฮเทลส์ จ�ากัด (สาขาที่ 00002)
บริษทั ไพรเวท เนอวานา จ�ากัด
(ส�านักงานใหญ่)
บริษทั เอส.วี.พี.บุค๊ -คีฟปิง้ จ�ากัด
บริษัท เอส.วี.พี.แอคเค้านท์ตงิ้ กรุป๊ จ�ากัด
บริษทั เอส.วี.พี.คอนซูเมอร์ จ�ากัด
บริษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จ�ากัด
บริษทั ทีพาร์ทเนอร์ จ�ากัด
ร้าน โคราช-ปันกัน
ร้าน ที.เค.อะไหล่ยนต์
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