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	 สวัสดีค่ะน้องๆ	 จะปีใหม่อีกแล้ว...ปีหน้าจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนให้ดีขึ้น 
บ้างหนอ??	 ปีใหม่มักจะถูกก�าหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นการท�าสิ่งต่างๆ	 เช่น	 ตั้งใจว่า
ตลอดทั้งปีนี้จะตั้งใจเรียน	 จะท�าคะแนนให้สูงกว่าปีที่แล้ว	 จะเล่นโซเชียลให้น้อยลง 
จะช่วยงานผู้ปกครองให้มากขึ้น	จะไม่นอนตื่นสาย	จะเปลี่ยนนิสัยด้านลบให้เราเป็น 
คนใหม่ที่ดีกว่าเดิม...	 ในสมองเราจะมีแผนดีๆ	 มากมายเลยค่ะ	 แต่จะมีสักกี่แผน 
ทีเ่ราสามารถท�าได้ส�าเรจ็อย่างทีต่ัง้ใจ	 เพราะฉะนัน้นอกจากน้องๆ	 จะตัง้เป้าหมายแล้ว 
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 
เพือ่เข้าสูต่ลาดแรงงานในสายงานท่ีก�าลงัเป็นทีต้่องการได้ดทีเีดยีวค่ะ ปัจจบุนัหลกัสตูร 
การเรียนการสอนสายอาชีพเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ	มากมายเพื่อให้สามารถรองรับ 
ธุรกิจหลากหลายที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 หากน้องๆ	 สนใจการเรียนแบบลงมือปฏิบัต ิ
มากกว่าการเรยีนทฤษฎี	 และอยากเข้าสูโ่ลกของการท�างานเรว็หน่อย	 การเลอืกเรยีนสาย
อาชพีเป็นตวัเลอืกทีค่วรหยบิมาพจิารณานะคะ	

	 สดุท้ายนีพ้ีอ่ยากแนะน�าเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นประโยชน์กบัน้องๆ	 ทัง้ในเรือ่งการพฒันา
ตวัเองและการเรยีนต่อสายอาชพีนะคะ...

 ส�ำหรบักำรพฒันำตวัเอง :	เข้า	google	แล้วพมิพ์ค�าว่า	R	U	OK	PODCAST	จะมี 
หวัข้อมากมายทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาตัวเอง

 ส�ำหรบักำรเรยีนต่อสำยอำชพี	 :	 เข้า	google	แล้วพมิพ์ค�าว่า	กรมอาชวีศกึษา 
โอกาสดีๆ 	 ในชวีติจะเกดิขึน้จากการค้นหาความรู้	 ยิง่เราศกึษาหาความรูม้ากเท่าไรเท่ากับ
สร้างโอกาสให้เราเตบิโตมากขึน้เท่านัน้ค่ะ	ยนิดต้ีอนรบัปี	2563	นะคะน้องๆ	

พี่ๆ 	มลูนิธยิวุพฒัน์
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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cr	:	วาดภาพโดย	Michiko



คนคิด...เพื่อสังคม

หากในสังคมมีหนึ่งคนที่เอาเปรียบผู้อื่น
ทุกคนในสังคมจะไม่มีความสุข

6

 “พี่ไอมี่ ภิญญำพัชญ์ กุลยพรรธโนภำส” แม้จะเป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 6	

แต่พี่ไอมี่สะท้อนมุมมองในเรื่องความสุขและความส�าคัญของการท�างานเป็นจิตอาสาได้อย่างลึกซ้ึง	

เพราะงานเพื่อส่วนรวมเป็นงานที่พี่ไอมี่รัก	มีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�า	และประทับใจมากกับการร่วม

เป็นอาสายุวพัฒน์	ตลอดการพูดคุยกับพ่ีไอม่ีน้ันเต็มไปด้วยทัศนคติท่ีดีต่อคุณค่าของความเก้ือกูลกัน
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เพรำะเหน็ควำมเหลือ่มล�ำ้หลำยๆ อย่ำงในสงัคม 

จึงอยำกเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมมีควำม

เท่ำเทยีมกนัมำกขึน้

	 เมื่อโตขึ้นเราเริ่มสนใจเหตุการณ์บ้าน

เมือง	เริ่มสนใจสังคม	ผู้คน	สิ่งแวดล้อม	ท�าให ้

พี่พบว่าหลายๆ	อย่างในประเทศเรายังมีความไม่ 

เท่าเทยีมกนัอยู	่ เช่น	 โอกาสทางการศกึษา	การเข้า 

ถงึระบบการดแูลรกัษาพยาบาล	ความเจรญิก้าวหน้า 

ระหว่างต่างจังหวัดกับกรุงเทพฯ	 ก็แตกต่างกัน

อย่างชัดเจน	 ทุกอย่างที่เป็นการพัฒนา	 เป็น

ความก้าวหน้าล้วนมอียูเ่ฉพาะในเมอืงหลวง	 ผูค้น

มากมายหลัง่ไหลเข้ามาอยูใ่นกรุงเทพฯ	แต่มคี�าถาม

ที่น่าสนใจว่า	 ในขณะที่ใครๆ	 ก็พยายามเข้ากรุง	

แต่ท�าไมผลส�ารวจอันดับความสุขของคนแต่ละ 

จงัหวดัในประเทศไทย	 โดยมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

พบว่าคนกรุงเทพฯ	มีระดับความสุขอยู่ในอันดับ 

สดุท้ายซึง่เป็นค�าถามทีช่วนคดินะคะ	 ว่าผูค้นต่าง 

หันหน้าเข้ากรุงเพื่ออะไร	 ส่วนประเด็นความ 

เหลื่อมล�้าต่างๆ	นั้น	ท�าให้พี่รู้สึกว่าเราอยากช่วย

ลดช่องว่างนัน้	 อยากเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้เกดิความ

เท่าเทียมกันในสังคม

กำรท�ำงำนจติอำสำเริม่ต้นง่ำยๆ จำกสิง่ท่ีเรำท�ำได้ 

ณ วนันี ้ตอนนี ้เดีย๋วนี้

	 พี่มีโอกาสมาเป็นอาสายุวพัฒน์	 ท�า

หน้าทีโ่ทรศพัท์คยุกบัน้องๆ	 นกัเรยีนทนุ	 อ่านและ

ตอบจดหมาย	 แต่ก่อนจะมาเป็นอาสายุวพัฒน	์

พีเ่ริม่ท�าจติอาสาง่ายๆ	 เช่น	บรจิาคเสือ้ผ้า	ของใช้ 

ให้กับมลูนธิบ้ิานนกขมิน้	เพ้นท์กระเป๋าผ้าให้เดก็ๆ	

พี่หางานจิตอาสาจากเว็บไซต์ค่ะ	 เลือกงานที่ 

เราสามารถท�าได้จริงๆ	 ส่วนหนึ่งที่ชอบท�างาน 

จิตอาสาเพราะรู้สึกว่าเราสนใจด้านสังคมศาสตร	์

แต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นความชอบจริงๆ	 หรือไม่	 จึง 

ลองไปท�างานเพื่อสังคมดูเพื่อจะช่วยให้เรา

ค้นหาและพิสูจน์ความต้องการของเราว่าใช่ 

ทางนีห้รอืเปล่า	 ซึง่ทกุอย่างตอบโจทย์ได้ดมีากค่ะ 

ยิง่ท�างานอาสายิง่สนกุ	 มคีวามสุขมาก 	ๆ เวลาทีไ่ด้ท�า 

 

กำรออกไปสูโ่ลกของกำรท�ำงำนเป็นกำรเปิดโลก

อกีใบ เป็นโลกทีเ่รำไม่เคยรูม้ำก่อนว่ำมแีบบนีด้้วย

	 การเข้ามาท�างานอาสายวุพฒัน์แตกต่าง

จากงานจิตอาสาที่พี่ เคยท�า	 เพราะอาสา 

ยุวพัฒน์เป็นงานที่ได้ท�าต่อเน่ือง	 30	 ชั่วโมง 

ได้คยุกับน้องๆ	 นกัเรยีนทนุ	 บางคนพ่ีได้คยุเรือ่งราว 

ชีวิตซึ่ ง เป ็นสิ่ งที่พี่ ไม ่คิดว ่าจะมีในชีวิตจริง 

ของคนเรา	 เพราะเราเป็นคนกรงุเทพฯ	 ชวีติกไ็ม่ได้

ล�าบากอะไร	 เมือ่เทยีบกบัน้องๆ	 นกัเรยีนทนุแล้ว	

โห...ชวีติของเราช่างต่างจากน้องๆ	 มาก	 ชอบเวลา 

ได้คุยกับน้องๆ	เรื่องการวางแผนชีวิต	จบแล้วจะ

เรยีนอะไร	ท�างานอะไร	วางอนาคตไว้แบบไหน	ท�าให้ 

เราเห็นมมุมองหลายอย่างจากหลายๆ	คนค่ะหรอื 

บางครัง้โทรศพัท์ไปผูป้กครองรบัสายและจบประโยค 

สนทนาด้วยค�าขอบคณุจากผูป้กครองทีม่ต่ีอมลูนธิิ

ยวุพฒัน์	พีฟั่งแล้วปลืม้ใจมากค่ะ	เพราะแอบดใีจว่า

เราก็เป็นส่วนหนึ่งในงานมูลนิธิฯ	นี้นะ	เราได้เป็น

ส่วนหน่ึงที่ช่วยให้น้องๆ	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หรือแม้กระทั่งการอ่านจดหมาย	 น้องบางคน 

เขยีนมาเล่าว่าช่วยงานผูป้กครองหลงัเลิกเรียน	เล่า

เรื่องการวางแผนการเรียน	 อ่านแล้วประทบัใจ	

ชืน่ใจมากค่ะ	

ถ้ำในสังคมมีเพียงหนึ่งคนที่เห็นแก่ประโยชน์

ของตัวเอง ทุกคนในสังคมนั้นย่อมได้รับควำม

เดอืดร้อนแน่นอน

ถ้ามองตามหลกัศาสนา	“การให้”	ท�าให้เราได้บญุ	แต่ 

ถ้ามองตามหลกัสงัคมวทิยา	 มนษุย์ถอืเป็นสตัว์สงัคม	

แน่นอนว่าถ้ามคีนๆ	 หนึง่ต้องการความช่วยเหลอื	

สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืเราต้องช่วย	 เราทุกคนต้องพ่ึงพา

กนัและกนั	 มนษุย์ไม่สามารถอยูล่�าพงัได้	 เราจงึ

ต้องมีความเกื้อกูล	 ถ้าในสังคมมีเพียงหนึ่งคนที ่

เหน็แก่ตวั ทุกคนในสงัคมต้องได้รบัความเดอืดร้อน	

เพราะฉะนั้นการไม่นิ่งดูดายต่อความเดือดร้อน 

ของคนอืน่	การรู้จกัเสยีสละ	สามารถช่วยให้สงัคม 

เราน่าอยู่ขึ้นได้จริงๆ	และเราเองก็จะมีความสุข 

เพราะได้อยู่ในสังคมที่มีแต่คนดี	 อย่าไปมองว่า 

ถ้าจะให้	ต้องให้เงินและต้องมีเงินเยอะๆ	ถึงจะ 

ให้ได้	 หรือถ้าจะท�างานจิตอาสา	 ต้องท�าให้

หนกัๆ	เลย	ท�าให้สดุๆ...ซึง่มนัไม่ใช่ค่ะ	เราท�าอะไร 

ก็ได้เพื่อคนอื่นเท่าที่เราท�าได้	 ณ	 วันนี้	 ตอนนี ้

ทกุคนมจีติอาสาอยูใ่นตวั	 เราทุกคนท�าได้	อย่าลมื 

ว่าการท�าเพือ่ส่วนรวมคอืการยกระดบัจติของเรา

ให้สงูขึน้	 อกีอย่างทีอ่ยากฝากถงึน้องๆ	 ตอนนีเ้รา 

มโีอกาสในการศกึษาแล้ว	 แต่ยงัมเีดก็อกีหลายคน 

ที่ยังขาดโอกาสอยู่	 พี่อยากให้น้องตั้งใจเรียน	 ใช้

ชวีติวยัเรยีนให้คุม้ค่าและเกดิประโยชน์	 พยายาม

สร้างมิตรภาพที่ดี	 อยากให้ทุกคนเป็นคนดีและ

ไม่เบียดเบยีนคนอืน่นะคะ

   

  



บ้านฉันบ้านเธอ
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      หตัถกรรมทรงคุณค่า

จักตอกเหลาไม้ไผ่  
ถักทอสานลวดลาย 
สุ่มสาน ชะลอม ลอบ ไซ  
เด็กน้อยควรศึกษา

	 ไม้ไผ่จัดเป็นไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ	คนไทยตัง้แต่สมยัโบราณมกันยิมน�าไม้ไผ่มาจกัสานเป็นเครือ่งมอื	
เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เพราะเนื้อไม้มีความแข็งแรง	เหนียว	น�้าหนักเบา	
และมีความยืดหยุ่น	ท�าให้ดัดโค้งงอได้ง่าย	

	 ในยุคปัจจุบันคนนิยมหันมาให้ความสนใจกับเคร่ืองใช้ไม้สอย	
เครื่องตกแต่งที่ท�าจากไม้ไผ่	 เพราะเป็นการลดขยะพลาสติกที่นับวันจะยิ่ง
เพิม่ขึน้และส่งผลเสยีต่อธรรมชาติ	เพราะฉะนัน้หากเดก็ๆ	เรยีนรูท้ีจ่ะผลติเครือ่งมอื 
เคร่ืองใช้จากไม้ไผ่หรอืวสัดธุรรมชาต	ินอกจากจะเป็นการอนรุกัษ์และต่อยอด
ภูมิปัญญาไทยแล้ว	เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะพลาสติกอีกด้วย	

ที่มาภาพ

https://www.pinterest.com/	

ท�าด้วยใจและแรงกาย
เป็นของใช้ไว้ท�ากิน
ปัญญาไทยทรงคุณค่า
ช่วยพัฒนาจักสานไทย
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จากเส้นไหมที่ร้อยรัด 
เส้นพุ่งและเส้นยืน
ก�าเนิดเป็นผืนผ้า
เนรมิตลวดลายไทย

	 การทอผ้านับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ 
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/	

ขัดผูกมัดเป็นผ้าผืน
สอดประสานเป็นลวดลาย
งดงามตาล�้าสมัย
บนผ้าไหมจากมือเรา



จดหมายจากน้องพชรดนัย ใจก้อนแก้ว จ.น่าน

พี่อยากเห็นผักและดอกไม้ที่น้องพชรดนัยปลูกไว้จังเลยค่ะ	ต้องน่าทานและ 
น่าชมแน่ๆ	 เลย	 พี่เคยอ่านเรื่องสั้น	 ซึ่งเขาเล่าถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มักจะเก็บ
เมล็ดดอกไม้จากที่บ้านไปโปรยไว้ข้างถนนที่เขาเดินผ่าน	 เวลาผ่านไปเมล็ดดอกไม ้
เตบิโตจนผลดิอกบานหลากส	ี คนในชุมชนนัน้ต่างมคีวามสุขเพราะดอกไม้แสนสวย 
ที่เด็กน้อยปลูกไว้	 มันอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กๆ	 นะคะแต่ทว่าผลที่ได้รับกลับเป็น 
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนหมู่มาก	 พี่จะเป็นก�าลังใจให้น้องพชรดนัยปลูกดอกไม้
อีกเยอะๆ	 นะคะ	 ใครเดินผ่านหน้าบ้านของน้องจะได้มีความสุขสดชื่น	 เป็นการ 
เติมพลังใจที่ดีทีเดียวค่ะ	:D

จดหมายจากเพื่อน

	 เตรียมตัวต้อนรับเทศกาลปีใหม่หรือยังคะน้องๆ		อยากรู้จังเลยว่าช่วง 
วันหยุดปีใหม่น้องๆ	 จะท�าอะไรกันบ้าง	 สมัยที่พี่ยังเป็นนักเรียนวันหยุดยาวๆ
จะเป็นช่วงทีพ่ี่นอนฟังเพลงอยูท่ีบ้่านสบายใจ	 วนัเสาร์	 อาทติย์กจ็ะรบีท�างานบ้าน 
ตั้งหน้าตั้งตารอรายการคอนเสิร์ตของนักร้องในดวงใจทางทีวี	 (ส่วนการบ้านก็รอ
ไว้ท�าตอนใกล้วันเปิดเรยีนค่ะ	5555)		ผดิกบัน้องๆ	นกัเรยีนสมยันีท้ีห่ลายคนยงัต้อง
เรียนพิเศษ	 เรียนติว	 เรียนนู่นนี่นั่นในช่วงวันหยุด	 ถ้ามีโอกาสอย่าลืมหากิจกรรม 
สนุกๆ	และเป็นประโยชน์ท�าบ้างนะคะ	แล้วอย่าลืมเขียนจดหมายมาเล่าเรื่องราว
ชีวิตให้พี่ๆ	อ่านบ้างนะ
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จดหมายจากน้องปฏภิาณ เลีย่มรัตน์ จ.นครสวรรค์

โอ๊ยๆๆ...น่าชื่นใจจังเลยค่ะน้องปฏิภาณของพี่	 จิ๋วแต่แจ๋ว
จริงๆ	นะคะ	เรียนม.1	แต่ท�ากิจกรรมมากมายขนาดนีแ้ถมคว้า 
รางวัลมาอีกหลายรายการ	 ถ้าไม่เรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจจะเรียก 
ว่าอะไรเนี่ย??	 ขอให้น้องภาคภูมิใจในความสามารถของ 
ตัวเองนะคะ	 แม้ว ่าเราจะยังเป็นเด็กแต่เราสามารถท�า 
อะไรดีๆ	 และสร้างสรรค์ได้หลายอย่าง	 อนาคตข้างหน้า
ของเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราท�าอะไร	 พี่เป็น 
ก�าลังใจให้น้องตั้งใจท�าทุกอย่างอย่างเต็มที่และสุดความ
สามารถนะคะ	 เพราะผลที่ได้รับจะเป็นความสุขให้กับเรา
เสมอค่ะ	:D
   



จดหมายจากน้องมูฮัมหมัดอามีน มะลารี จ.นราธิวาส

พี่ๆ	ที่มูลนิธิยุวพัฒน์	ขอเป็นก�าลังใจให้น้องมูฮัมหมัดอามีนฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ	ไปให้ได้นะคะ	ยิ่งเราโตขึ้นความรับผิดของเราก็จะ
เยอะขึน้	ปัญหาหรอือปุสรรคท่ีเราจะต้องเจอกจ็ะยากมากขึน้	แต่ไม่มี
อะไรจะยากเกนิความพยายามและความอดทนค่ะ	ประสบการณ์ที่
ผ่านมาจะช่วยให้เราแขง็แกร่งมากขึน้	ขอเพยีงเรามองให้เหน็ว่าเรา
ได้เรยีนรูอ้ะไรจากสิง่เหล่านัน้บ้าง	พีเ่ชือ่ว่าน้องสามารถคว้าความฝัน 
ของตวัเองมาได้แน่นอน	ความส�าเรจ็มไีว้ให้ทกุคนทีเ่รยีนรูจ้ากความ
ล้มเหลวและทกุคนทีย่งัคงใช้ความพยายามเพือ่ความฝันค่ะ	สู้ๆ 	นะคะ	:D จดหมายจากน้องกรรวี แถวหนองกุ่ง จ.ตาก

เป็นอย่างไรบ้างคะน้องกรรวี...มีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเปล่าคะ	งานก็เยอะ
กจิกรรมกแ็ยะ	จดัสรรแบ่งเวลาให้ดีๆ 	นะคะ	ให้เรามเีวลาพกัผ่อนหย่อนใจบ้าง	
การทีเ่รามโีอกาสท�าอะไรหลายอย่างเป็นประสบการณ์ชวีติทีด่นีะคะ	ช่วยให้
เรารูจ้กัตวัเองว่าเราชอบหรอืไม่ชอบอะไร	ช่วยให้เราพฒันาความสามารถของ 
ตัวเอง	 และจะดีมากขึ้นไปอีก	 หากเราท�าทุกอย่างด้วยความสุขและสนุก 
ที่ได้ท�า	 พี่แอบอิจฉาที่น้องเล่นกีต้าร์ได้	 พี่เคยพยายามอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้ 
สกัทเีลยไปลงความผดิให้นิว้	ว่านิว้สัน้ไงเลยเล่นไม่ได้	555	:D	
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Line

นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook	

กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์



ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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ท�ามาหากินอยู่ถิ่นบา้นเรา
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บริการซักหมา
นอกสถานท่ี

อาชีพที่เริ่มต้นจากปัญหา
และความรัก 
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 “พีย่นี สดุำรตัน์ พ่วงสมทุร”	 เปิดใจครัง้แรกกบัเรือ่งราวการบรกิารซกัหมา 

นอกสถานทีซ่ึง่เป็นงานทีเ่ริม่ต้นจากความรกั	 ด้วยใบหน้าเป้ือนรอยยิม้อย่างภาคภมิูใจ 

แม้ว่าต้องตระเวนไปทั่วภาคใต้แต่ถ้าจะท�าให้หมามีความสุขได้	 พี่ยีนพร้อมลุย... 

งานของพี่ยีนจะสนุกและมีคุณค่าขนาดไหน...ต้องติดตามค่ะ
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เช่นเดยีวกบัหนุม่สำวหลำยๆ คน ทีมุ่ง่หน้ำเข้ำเมืองหลวงเพือ่เรยีนต่อปรญิญำตรี
แต่ควำมกดดันหลำยอย่ำงบอกว่ำ “ที่นี่ไม่เหมำะกับเรำ”
	 ครอบครวัพีอ่ยูท่ีจ่งัหวดัชมุพร	พีโ่ตมากบัยายซึง่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตีย๋ว	
การด�าเนนิชวิีตจะคล้ายๆ	 กบัคนอืน่	 คอืหลังจากเรียนจบมธัยมปลายกไ็ปเรยีน 
ต่อปริญญาตรีคณะบัญช	ี และท�างานกับสถาบันการเงินที่กรุงเทพฯ	 แต่แม้ว่า 
จะอยู ่กรุงเทพฯ	 หลายปี	 แต่พี่ไม่เคยรู้สึกเลยว่ากรุงเทพฯ	 เหมาะกับเรา 
คิดถึงบ้าน	 คิดถึงพ่อแม่	 ยาย	 อยากกลับบ้านแต่ก็ไม่รู ้ว ่ากลับมาแล้ว
จะมีงานอะไรให้ท�า	 กลับมาแล้วจะเลี้ยงตัวเอง	 เลี้ยงครอบครัวได้ไหม	 
ที่ท�าได้อย่างเดียวคืออดทน	 แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเพราะทุกวันที่พ่ีไปท�างานพ่ีรอ 
เวลาเลิกงาน	 ท�างานอย่างไม่มีความสุข	 งานในสถาบันการเงินเป็นงานที่ต้อง 
รับผิดชอบสูงมาก	ท�างานตั้งแต่เช้า	 กว่าจะเสร็จงานก็ดึก	ต้องหาลูกค้า	ต้อง 
น�าเสนอสินค้า	วันหยุดก็แทบจะไม่ได้หยุด	ทุกวันมีแต่ความท้อใจ	เหนื่อย	อยาก
กลับบ้าน	เมื่อต้องแบกรับความเครียด	ความกดดันไว้มากๆ	จึงไม่ยากและไม่ 
กลัวเลยที่จะตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดชุมพร

จุดเร่ิมต้นกำรให้บริกำรซักหมำนอกสถำนที่มำจำกควำมรักและสงสำรหมำ
ของตวัเอง ทีไ่ม่มีร้ำนไหนยนิดีอำบน�ำ้ให้หมำของเรำเลย
	 พีเ่ลีย้งหมา	 2	 ตวั	 เป็นหมาสายพนัธ์ุตวัโต	 ตอนท่ีเขายงัเป็นลกูหมา 
พีอ่าบน�า้ดแูลท�าความสะอาดให้เอง	 แต่เม่ือเขาเร่ิมตวัโตขึน้	 การอาบน�า้กย็ากขึน้	
อปุกรณ์ในการอาบ	 การเป่าขนเราก็ไม่มี	 เพราะหมาพี่เป็นหมาที่มีขนค่อนข้าง
หนามาก	ถ้าอาบน�้าแล้วไม่เป่าขนให้แห้ง	หมามีโอกาสจะเป็นโรคผิวหนังได้ง่าย	
ซึ่งยากต่อการรักษาและค่ารักษาค่อนข้างสูง	 พี่จึงต้องพาหมาทั้ง	 2	 ตัวไปให้ 
ทีร้่านอาบน�า้ให้	 แต่ร้านไม่เคยจะอาบให้ได้เลย	 เพราะหมาเราตวัใหญ่	 ขนยาว 
และหนา	 ทุกร้านที่เคยพาไปอาบน�้าจะต้องโทรศัพท์เรียกพี่ให้ไปรับหมากลับ 
เขาปฏิเสธที่จะให้บริการเรา	ครั้งหนึ่งเคยเจอปัญหาหมามีแผลและเป็น 
หนอง	 สัตวแพทย์บอกว่าสาเหตุเพราะผ้าเช็ดตัวของทางร้านไม่สะอาด	 และ 
ยิ่งหมาตัวใหญ่ค่าอาบน�้ายิ่งแพง จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่คิดว่าแล้วคนอื่นที่เลี้ยง
หมาตัวโตเหมือนเราล่ะเขาต้องมีปัญหาแบบเราแน่ๆ	แล้วถ้าเขาอาบน�า้ให้หมา
ไม่ได้หรืออาบไม่สะอาด	หมาเขาจะเป็นอย่างไร	เราไปอาบน�า้ให้หมาเขาดไีหม

	 พี่เริ่มต้นด้วยการศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	ถามผู้มีความรู้เรื่อง 
การอาบน�า้	 ดแูลท�าความสะอาดหมา	 ทัง้ในเรือ่งผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะกบัผวิหนงั 
และขน	ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคม	ีอุปกรณ์ที่ต้องใช้	 เช่น	ขวดใส่แชมพ	ู เครื่อง
เป่าขน	ที่ตัดเล็บ	ที่ตัดแต่งขน	หวี	แปรง	อุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาดหู 
และท�าความสะอาดอุปกรณ์ของเราหลังจากซักหมาเสร็จ	 การป้องกันไม่ให้ขน
หมาไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างๆ						สภาพอากาศแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับ 
การซกัหมา	 ศกึษาธรรมชาติของหมาแต่ละสายพนัธ์ุ	 เพราะเราไม่มีทางรูเ้ลยว่า
เราจะไปเจอกบัหมาลกัษณะนสิยัแบบไหน	 	 เมือ่ศกึษาข้อมลูหลายๆ	 ด้านแล้ว 
กเ็ริม่ทดลองใช้ผลติภณัฑ์และอปุกรณ์กบัหมาของตวัเอง	 ทดลองจนกว่าจะเจอสิง่ที่
เหมาะทีส่ดุ	จงึเริม่เข้าสูอ่าชพี	“ซกัหมานอกสถานที”่	สาเหตทุีต้่องใช้ค�าว่า	“ซกั”	

 

14

เช่นเดยีวกบัหนุม่สำวหลำยๆ คน ทีมุ่ง่หน้ำเข้ำเมืองหลวงเพือ่เรยีนต่อปรญิญำ
ตรีและท�ำงำนแต่ควำมกดดันหลำยอย่ำงบอกว่ำ “ที่นี่ไม่เหมำะกับเรำ”
	 ครอบครวัพีอ่ยูท่ีจ่งัหวดัชุมพร	พีโ่ตมากบัยายซึง่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตีย๋ว	
การด�าเนนิชวิีตจะคล้ายๆ	 กบัคนอืน่	 คือหลงัจากเรยีนจบมัธยมปลายกไ็ปเรยีน 
ต่อปริญญาตรีคณะบัญชีที่กรุงเทพฯ	 และท�างานกับสถาบันการเงินที่กรุงเทพฯ	
เช่นเดียวกัน	แต่แม้ว่าจะอยู่กรุงเทพฯ	หลายปี	แต่พี่ไม่เคยรู้สึกเลยว่ากรุงเทพฯ	
เหมาะกบัเรา	 คดิถงึบ้าน	 คดิถงึพ่อแม่	 ยาย	 ทกุวนั	 อยากกลบับ้านแต่กไ็ม่รูว่้า
กลบัมาแล้วจะมงีานอะไรให้ท�า	กลบัมาแล้วจะเลีย้งตวัเอง	 เลีย้งครอบครวัได้ไหม	 
ที่ท�าได้อย่างเดียวคืออดทน	 แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเพราะทุกวันที่พ่ีไปท�างานพ่ีรอ 
เวลาเลิกงาน	 ท�างานอย่างไม่มีความสุข	 งานในสถาบันการเงินเป็นงานท่ีต้อง 
รับผิดชอบสูงมาก	ท�างานตั้งแต่เช้า	 กว่าจะเสร็จงานก็ดึก	ต้องหาลูกค้า	ต้อง 
น�าเสนอสินค้า	วันหยุดก็แทบจะไม่ได้หยุด	ทุกวันมีแต่ความท้อใจ	เหนื่อย	อยาก
กลับบ้าน	เมื่อต้องแบกรับความเครียด	ความกดดันไว้มากๆ	จึงไม่ยากและไม ่
กลัวเลยที่จะตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดชุมพร

จุดเร่ิมต้นกำรให้บริกำรซักหมำนอกสถำนที่มำจำกควำมรักและสงสำรหมำ
ของตวัเอง ท่ีไม่มีร้ำนไหนยนิดีให้บรกิำรอำบน�ำ้ให้หมำเรำเลย
	 พีเ่ล้ียงหมา	 2	 ตวั	 เป็นหมาสายพันธุต์วัโต	 ตอนท่ีเขายังเป็นหมาเดก็พี่ 
อาบน�า้ดแูลท�าความสะอาดให้ได้	 แต่เมือ่เขาเริม่ตวัโตขึน้	 การอาบน�า้กย็ากขึน้	
อปุกรณ์ในการอาบ	 การเป่าขนเราก็ไม่มี	 เพราะหมาพี่เป็นหมาที่มีขนค่อนข้าง
หนามากถ้าอาบน�้าแล้วไม่เป่าขนให้แห้ง	 หมามีโอกาสจะเป็นโรคผิวหนังได้ง่าย	
ซึ่งยากต่อการรักษาและค่ารักษาค่อนข้างสูง	 พี่จึงต้องพาหมาทั้ง	 2	 ตัวไปให ้
ที่ร้านอาบน�้าให้	 แต่ร้านไม่เคยจะอาบให้ได้เลย	 เพราะหมาเราตัวใหญ่	 ขน
ยาวและหนา	 10	 	 ร้านที่เคยพาไปอาบน�้าทุกร้านโทรศัพท์เรียกพี่ให้ไปรับหมา 
กลับเขาปฏิเสธท่ีจะให้บริการเรา	 ครั้งหน่ึงเคยเจอปัญหาหมามีแผลเป็นหนอง	
สัตวแพทย์บอกว่าสาเหตุเพราะผ้าเช็ดตัวของทางร้านไม่สะอาดและยิ่งหมาโต
ขึน้ค่าอาบน�า้	 ยิ่งแพง	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่คิดว่าแล้วคนอื่นที่เลี้ยงหมาตัวโต
เหมือนเราล่ะเขาต้องมีปัญหาแบบเราแน่ๆ	 แล้วถ้าเขาอาบน�้าให้หมาไม่ได้หรือ
อาบไม่สะอาด	หมาเขาจะเป็นอย่างไร	เราไปอาบน�า้ให้หมาเขาดไีหม

	 พี่เริ่มต้นด้วยการศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	ถามผู้มีความรู้เรื่อง 
การอาบน�า้	 ดแูลท�าความสะอาดหมา	 ทัง้ในเรือ่งผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะกบัผวิหนงั 
ขน	 ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้	 เช่น	 ขวดใส่แชมพู	 เครื่อง
เป่าขนที่ตัดเล็บ	 ที่ตัดแต่งขน	 หวี	 แปรง	 อุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาด 
หู	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์ของเราหลังจากซักหมาเสร็จ	 การป้องกันไม่ให้ขน
หมาไปรบกวนเพ่ือนบ้านข้างๆ	สภาพอากาศแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับ 
การซักหมา	 ศึกษาธรรมชาตขิองหมาแต่ละสายพนัธุ	์ เพราะเราไม่มีทางรูเ้ลยว่า
เราจะไปเจอกบัหมาลกัษณะนสิยัแบบไหน	 	 เมือ่ศกึษาข้อมลูหลายๆ	 ด้านแล้วก็
เริม่ท�าลองใช้ผลติภณัฑ์และอปุกรณ์กับหมาของตัวเอง	ทดลองจนกว่าจะเจออนัที่
เหมาะทีส่ดุ	จงึเริม่เข้าสูอ่าชีพ	“ซกัหมานอกสถานที”่	สาเหตทุีต้่องใช้ค�าว่า	“ซกั”	
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เช่นเดยีวกบัหนุม่สำวหลำยๆ คน ทีมุ่ง่หน้ำเข้ำเมืองหลวงเพือ่เรยีนต่อปรญิญำ
ตรีและท�ำงำนแต่ควำมกดดันหลำยอย่ำงบอกว่ำ “ที่นี่ไม่เหมำะกับเรำ”
	 ครอบครวัพีอ่ยูท่ีจ่งัหวดัชุมพร	พีโ่ตมากบัยายซึง่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตีย๋ว	
การด�าเนนิชวิีตจะคล้ายๆ	 กบัคนอืน่	 คือหลงัจากเรยีนจบมัธยมปลายกไ็ปเรยีน 
ต่อปริญญาตรีคณะบัญชีที่กรุงเทพฯ	 และท�างานกับสถาบันการเงินที่กรุงเทพฯ	
เช่นเดียวกัน	แต่แม้ว่าจะอยู่กรุงเทพฯ	หลายปี	แต่พี่ไม่เคยรู้สึกเลยว่ากรุงเทพฯ	
เหมาะกบัเรา	 คดิถงึบ้าน	 คดิถงึพ่อแม่	 ยาย	 ทกุวนั	 อยากกลบับ้านแต่กไ็ม่รูว่้า
กลบัมาแล้วจะมงีานอะไรให้ท�า	กลบัมาแล้วจะเลีย้งตวัเอง	 เลีย้งครอบครวัได้ไหม	 
ที่ท�าได้อย่างเดียวคืออดทน	 แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเพราะทุกวันที่พ่ีไปท�างานพ่ีรอ 
เวลาเลิกงาน	 ท�างานอย่างไม่มีความสุข	 งานในสถาบันการเงินเป็นงานท่ีต้อง 
รับผิดชอบสูงมาก	ท�างานตั้งแต่เช้า	 กว่าจะเสร็จงานก็ดึก	ต้องหาลูกค้า	ต้อง 
น�าเสนอสินค้า	วันหยุดก็แทบจะไม่ได้หยุด	ทุกวันมีแต่ความท้อใจ	เหนื่อย	อยาก
กลับบ้าน	เมื่อต้องแบกรับความเครียด	ความกดดันไว้มากๆ	จึงไม่ยากและไม ่
กลัวเลยที่จะตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดชุมพร

จุดเร่ิมต้นกำรให้บริกำรซักหมำนอกสถำนที่มำจำกควำมรักและสงสำรหมำ
ของตวัเอง ท่ีไม่มีร้ำนไหนยนิดีให้บรกิำรอำบน�ำ้ให้หมำเรำเลย
	 พีเ่ล้ียงหมา	 2	 ตวั	 เป็นหมาสายพันธุต์วัโต	 ตอนท่ีเขายังเป็นหมาเดก็พี่ 
อาบน�า้ดแูลท�าความสะอาดให้ได้	 แต่เมือ่เขาเริม่ตวัโตขึน้	 การอาบน�า้กย็ากขึน้	
อปุกรณ์ในการอาบ	 การเป่าขนเราก็ไม่มี	 เพราะหมาพี่เป็นหมาที่มีขนค่อนข้าง
หนามากถ้าอาบน�้าแล้วไม่เป่าขนให้แห้ง	 หมามีโอกาสจะเป็นโรคผิวหนังได้ง่าย	
ซึ่งยากต่อการรักษาและค่ารักษาค่อนข้างสูง	 พี่จึงต้องพาหมาทั้ง	 2	 ตัวไปให ้
ที่ร้านอาบน�้าให้	 แต่ร้านไม่เคยจะอาบให้ได้เลย	 เพราะหมาเราตัวใหญ่	 ขน
ยาวและหนา	 10	 	 ร้านที่เคยพาไปอาบน�้าทุกร้านโทรศัพท์เรียกพี่ให้ไปรับหมา 
กลับเขาปฏิเสธท่ีจะให้บริการเรา	 ครั้งหน่ึงเคยเจอปัญหาหมามีแผลเป็นหนอง	
สัตวแพทย์บอกว่าสาเหตุเพราะผ้าเช็ดตัวของทางร้านไม่สะอาดและยิ่งหมาโต
ขึน้ค่าอาบน�า้	 ยิ่งแพง	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่คิดว่าแล้วคนอื่นที่เลี้ยงหมาตัวโต
เหมือนเราล่ะเขาต้องมีปัญหาแบบเราแน่ๆ	 แล้วถ้าเขาอาบน�า้ให้หมาไม่ได้หรือ
อาบไม่สะอาด	หมาเขาจะเป็นอย่างไร	เราไปอาบน�า้ให้หมาเขาดไีหม

	 พี่เริ่มต้นด้วยการศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	ถามผู้มีความรู้เรื่อง 
การอาบน�า้	 ดแูลท�าความสะอาดหมา	 ทัง้ในเรือ่งผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะกบัผวิหนงั 
ขน	 ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้	 เช่น	 ขวดใส่แชมพู	 เครื่อง
เป่าขนที่ตัดเล็บ	 ที่ตัดแต่งขน	 หวี	 แปรง	 อุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาด 
หู	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์ของเราหลังจากซักหมาเสร็จ	 การป้องกันไม่ให้ขน
หมาไปรบกวนเพ่ือนบ้านข้างๆ	สภาพอากาศแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับ 
การซักหมา	 ศึกษาธรรมชาตขิองหมาแต่ละสายพนัธุ	์ เพราะเราไม่มีทางรูเ้ลยว่า
เราจะไปเจอกบัหมาลกัษณะนสิยัแบบไหน	 	 เมือ่ศกึษาข้อมลูหลายๆ	 ด้านแล้วก็
เริม่ท�าลองใช้ผลติภณัฑ์และอปุกรณ์กับหมาของตัวเอง	ทดลองจนกว่าจะเจออันที่
เหมาะทีส่ดุ	จงึเริม่เข้าสูอ่าชีพ	“ซกัหมานอกสถานที”่	สาเหตทุีต้่องใช้ค�าว่า	“ซกั”	
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เช่นเดยีวกบัหนุ่มสำวหลำยๆ คน ทีมุ่ง่หน้ำเข้ำเมืองหลวงเพือ่เรยีนต่อปรญิญำ
ตรีและท�ำงำนแต่ควำมกดดันหลำยอย่ำงบอกว่ำ “ที่นี่ไม่เหมำะกับเรำ”
	 ครอบครวัพีอ่ยูท่ีจ่งัหวดัชุมพร	พีโ่ตมากบัยายซึง่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตีย๋ว	
การด�าเนนิชวิีตจะคล้ายๆ	 กบัคนอืน่	 คือหลงัจากเรยีนจบมัธยมปลายกไ็ปเรยีน 
ต่อปริญญาตรีคณะบัญชีที่กรุงเทพฯ	 และท�างานกับสถาบันการเงินที่กรุงเทพฯ	
เช่นเดียวกัน	แต่แม้ว่าจะอยู่กรุงเทพฯ	หลายปี	แต่พี่ไม่เคยรู้สึกเลยว่ากรุงเทพฯ	
เหมาะกบัเรา	 คดิถงึบ้าน	 คดิถงึพ่อแม่	 ยาย	 ทกุวนั	 อยากกลบับ้านแต่กไ็ม่รูว่้า
กลบัมาแล้วจะมีงานอะไรให้ท�า	กลบัมาแล้วจะเลีย้งตวัเอง	 เลีย้งครอบครวัได้ไหม	 
ที่ท�าได้อย่างเดียวคืออดทน	 แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวเพราะทุกวันที่พ่ีไปท�างานพ่ีรอ 
เวลาเลิกงาน	 ท�างานอย่างไม่มีความสุข	 งานในสถาบันการเงินเป็นงานท่ีต้อง 
รับผิดชอบสูงมาก	ท�างานตั้งแต่เช้า	 กว่าจะเสร็จงานก็ดึก	ต้องหาลูกค้า	ต้อง 
น�าเสนอสินค้า	วันหยุดก็แทบจะไม่ได้หยุด	ทุกวันมีแต่ความท้อใจ	เหนื่อย	อยาก
กลับบ้าน	เมื่อต้องแบกรับความเครียด	ความกดดันไว้มากๆ	จึงไม่ยากและไม ่
กลัวเลยที่จะตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดชุมพร

จุดเร่ิมต้นกำรให้บริกำรซักหมำนอกสถำนที่มำจำกควำมรักและสงสำรหมำ
ของตวัเอง ท่ีไม่มีร้ำนไหนยนิดีให้บรกิำรอำบน�ำ้ให้หมำเรำเลย
	 พีเ่ล้ียงหมา	 2	 ตวั	 เป็นหมาสายพันธุต์วัโต	 ตอนท่ีเขายังเป็นหมาเดก็พี่ 
อาบน�า้ดแูลท�าความสะอาดให้ได้	 แต่เมือ่เขาเริม่ตวัโตขึน้	 การอาบน�า้กย็ากขึน้	
อปุกรณ์ในการอาบ	 การเป่าขนเราก็ไม่มี	 เพราะหมาพี่เป็นหมาที่มีขนค่อนข้าง
หนามากถ้าอาบน�้าแล้วไม่เป่าขนให้แห้ง	 หมามีโอกาสจะเป็นโรคผิวหนังได้ง่าย	
ซึ่งยากต่อการรักษาและค่ารักษาค่อนข้างสูง	 พี่จึงต้องพาหมาทั้ง	 2	 ตัวไปให้ 
ที่ร้านอาบน�้าให้	 แต่ร้านไม่เคยจะอาบให้ได้เลย	 เพราะหมาเราตัวใหญ่	 ขน
ยาวและหนา	 10	 	 ร้านที่เคยพาไปอาบน�า้ทุกร้านโทรศัพท์เรียกพี่ให้ไปรับหมา 
กลับเขาปฏิเสธท่ีจะให้บริการเรา	 ครั้งหน่ึงเคยเจอปัญหาหมามีแผลเป็นหนอง	
สัตวแพทย์บอกว่าสาเหตุเพราะผ้าเช็ดตัวของทางร้านไม่สะอาดและยิ่งหมาโต
ขึน้ค่าอาบน�า้	 ยิ่งแพง	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่คิดว่าแล้วคนอื่นที่เลี้ยงหมาตัวโต
เหมือนเราล่ะเขาต้องมีปัญหาแบบเราแน่ๆ	 แล้วถ้าเขาอาบน�า้ให้หมาไม่ได้หรือ
อาบไม่สะอาด	หมาเขาจะเป็นอย่างไร	เราไปอาบน�า้ให้หมาเขาดไีหม

	 พี่เริ่มต้นด้วยการศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	ถามผู้มีความรู้เรื่อง 
การอาบน�า้	 ดแูลท�าความสะอาดหมา	 ทัง้ในเรือ่งผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะกบัผวิหนงั 
ขน	 ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้	 เช่น	 ขวดใส่แชมพู	 เครื่อง
เป่าขนที่ตัดเล็บ	 ที่ตัดแต่งขน	 หวี	 แปรง	 อุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาด 
หู	 ท�าความสะอาดอุปกรณ์ของเราหลังจากซักหมาเสร็จ	 การป้องกันไม่ให้ขน
หมาไปรบกวนเพ่ือนบ้านข้างๆ	สภาพอากาศแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับ 
การซักหมา	 ศึกษาธรรมชาตขิองหมาแต่ละสายพนัธุ	์ เพราะเราไม่มีทางรูเ้ลยว่า
เราจะไปเจอกบัหมาลกัษณะนสิยัแบบไหน	 	 เมือ่ศกึษาข้อมลูหลายๆ	 ด้านแล้วก็
เริม่ท�าลองใช้ผลติภณัฑ์และอปุกรณ์กับหมาของตัวเอง	ทดลองจนกว่าจะเจออันที่
เหมาะทีส่ดุ	จงึเริม่เข้าสูอ่าชีพ	“ซกัหมานอกสถานที”่	สาเหตทุีต้่องใช้ค�าว่า	“ซกั”	
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เพราะแค่อาบเฉยๆ	 คงไม่ได้	 อาบอย่างเดียวสะอาดไม่พอ	 หมายังมีกลิ่นตัว	 เราต้อง 
ขยีป้ลายขน	 ใช้แปรงขดัทีผิ่ว	 เพือ่ขจดักลิน่ตวัออกให้ได้มากท่ีสดุ	 ซึง่คงต้องเรยีกว่า
เป็นการ	“ซกั”	ไม่ใช่แค่การอาบ	

สิง่ท่ีพีเ่ชือ่มำตลอดคอืเมือ่ไรกต็ำมทีห่มำสะอำด ตวัหอม เจ้ำของจะเข้ำมำแสดง
ควำมรัก ซึง่นัน่เป็นโอกำสทีจ่ะท�ำให้หมำรูว่้ำเจ้ำของรกัเขำมำกแค่ไหน

	 หมาบางตัวที่เคยไปซักต้องเรียกว่าขนเป็นสังกะตัง	 แทบไม่มีความเป็นหมา 
ผู้น่ารักและซื่อสัตย์หลงเหลืออยู่เลย	 เพราะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลอาบน�้า	 ก่อนจะเริ่ม 
ซักก็ต้องแปรงขนที่พันกันยุ่งเหยิงเหนียวหนึบออกเสียก่อน	บางตัวส่งเสียงครวญคราง 
เพราะมนัเจบ็	 ท�าให้ยิง่ต้องอดทนกบัความน่าสงสารเข้าไปอีก	 ถ้าเจอหมาทีไ่ม่ได้อาบน�า้ 
มานานหลายเดือน	 การท�างานยิ่งต้องละเอียด	 ต้องให้เวลากับหมา	 ท�าความสะอาด
ทุกซอกทุกมุม	 ต้องดูผิวหนังว่าเป็นอย่างไร	 ขนหยาบกระด้างไหม	 มีขี้ตา	 ขี้ห	ู หรือ
มีแผลไหม	 ซึง่กว่าจะเสรจ็ทกุขัน้ตอนบางตัวใช้เวลาค่อนวนั	 ท�างานกนัจนลมืเวลา	 ลมื 
ทานข้าวไปเลยก็ม	ีแต่เมื่อหมาตัวหอมสะอาดสะอ้าน	สิ่งที่พี่ดีใจมากเลยคือเจ้าของโผ 
เข้ามากอดหมาของตัวเอง	พี่ดีใจที่เห็นหมาโดนกอดด้วยความรัก	เจ้าของบางคน
ออกปากชมหมาตัวเอง	ว่าสวยหล่อขึน้มาเป็นกอง

	 มีอีกตัวที่ประทับใจมาก	 ครั้งแรกที่ไปเจอเขา	 แววตาเขาไม่เป็นมิตรเลย 
เขาไม่ได้อาบน�้ามาหลายเดือน	 พี่ไปซักให้จนสะอาดเรียบร้อย	 กว่าจะกลับมาสวย
ท�าเอาโดนขย�้ามือช�้าหลายจุด	 ไปซักครั้งต่อมาพอเขาเห็นพี่	 เขาส่งเสียงเห่าหอน 
เพราะอยากออกจากกรงมาอาบน�้าแปรงขน	 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด	 คือ
แววตาเขาเป็นมิตร	ดูมีชีวิตชีวา	มีความสุข	เขายินดีให้เราซัก	ไม่กัด	ไม่ดิ้น	ตัวนี้ต้อง
ใช้เวลาในการดูแลให้กลับมาน่ารักเหมือนเดิม	 ซึ่งพี่ตั้งใจว่าจะไปดแูลจนกว่ามนัจะ
กลบัมาสขุภาพดี

เรำสำมำรถเป็นผูส้ร้ำงงำนใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ได้ แค่รูว่้ำเรำรกัทีจ่ะท�ำอะไร
	 ในความคิดเห็นของพ่ี	 แน่นอนค่ะว่าการกลับมาท�ามาหากินที่บ้านเกิด
ย่อมดีกว่าที่เราจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานห่างไกลครอบครัว	 แต่หลายคนอาจยังมี
ความกังวลว่าไม่รู ้จะท�างานอะไรในบ้านเกิดของตัวเอง	 ถ้ารับราชการสามารถ
โยกย้ายได้	แต่ถ้าไม่ใช่ราชการล่ะ	เราจะท�าอะไร	ซึ่งพี่คิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน	
บ้านเราจะอยู่พ้ืนที่ใด	 หากเราต้ังใจแล้ว	 ว่าเราจะสร้างคุณค่าให้ตัวเอง	 เราจะ
ท�าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนจากอาชีพของเรา	 ที่นั่นย่อมมีงานให้เราท�า	 เราสร้างงานได้
ด้วยตัวเอง	แค่ดึงเอาความถนัด	ใช้พรสวรรค์บวกพรแสวงซึ่งทุกคนมีแน่นอน	หยิบ 
เอาความสามารถ	 ความถนัด	 ความรักนั้นออกมาสร้างเป็นงาน	 ถ้าเราลงมือท�า
ในสิ่งที่เรารัก	 มีความอยากที่จะท�า	 อยากจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 เราไม่ต้องกังวล 
เลยค่ะ	 ว่าเราจะมีงานไหม	 มีพอกินไหม	 เพราะผลงานจากความตั้งใจของเรา
จะเรียกผลตอบแทนมาให้เอง...ถ้ากลับภูมิล�าเนาไม่ได้จริงๆ	 ก็สร้างคุณค่าในท่ี 
ที่เราอยู่ค่ะ	
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เพราะแค่อาบเฉยๆ	 คงไม่ได้	 อาบอย่างเดยีวสะอาดไม่พอ	 กล่ินตวัหมาไม่หายไป	 เรา
ต้องขยีป้ลายขน	 ใช้แปรงขัดทีผ่วิ	 เพือ่ขจัดกลิน่ตวัออกให้ได้มากทีสุ่ด	 ซึง่คงต้องเรียกว่า
เป็นการ	“ซกั”	ไม่ใช่แค่การอาบ		

สิง่ท่ีพีเ่ชือ่มำตลอดคอืเมือ่ไหร่กต็ำมทีห่มำสะอำด ตัวหอม เจ้ำของจะเข้ำมำแสดง
ควำมรัก ซึง่นัน่เป็นโอกำสทีจ่ะท�ำให้หมำรูว่้ำเจ้ำของรักเขำมำกแค่ไหนและเจ้ำของ
เองก็จะเหน็หมำของเขำในมมุทีน่่ำรกั

หมาบางตัวที่เคยไปซักให้ต้องเรียกว่าขนเป็นสังกะตัง	 แทบไม่มีความเป็นหมาผู้น่ารัก 
และซือ่สตัย์หลงเหลอือยู่เลย	 เพราะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลอาบน�า้	 ก่อนจะเริม่ซักกต้็อง
แปรงขนทีพ่นักนัยุง่เหยงิเหนยีวหนบึออกเสยีก่อน	 เสียงเจ้าตูบครวญครางเพราะมันเจ็บ 
ท�าให้ยิง่ต้องอดทนกบัความน่าสงสารเข้าไปอกี	 ถ้าเจอหมาทีไ่ม่ได้อาบน�า้มานานหลาย 
เดอืน	 การท�างานย่ิงต้องละเอยีด	 ต้องให้เวลากบัหมา	 ท�าความสะอาดทกุซอกทกุมุม	
ต้องดูผวิหนงัว่าเป็นอย่างไร	 ขนหยาบกระด้างไหม	ขีต้า	 ขีห้	ู แผลมีไหม	ซึง่กว่าจะเสรจ็ 
ทกุข้ันตอนบางตัวใช้เวลาค่อนวนั	 ท�างานกนัจนลมืเวลา	 ลมืทานข้าวไปเลยก็ม	ี แต่ 
เมื่อหมาตัวหอม	 สะอาดสะอ้าน	 สิ่งที่พี่ดีใจมาเลยคือเจ้าของโผเข้ามากอดหมาของ 
ตัวเอง	 พี่ดีใจที่เห็นหมาโดนกอดด้วยความรัก	 เจ้าของบางคนออกปากชมหมาตัวเอง	 
ว่าสวยหล่อขึน้มาเป็นกอง

	 มีอีกตัวที่ประทับใจมาก	 ครั้งแรกท่ีไปเจอเขา	 แววตาเขาไม่เป็นมิตรเลย 
เขาไม่ได้อาบน�า้มาหลายเดือนเหมือนกัน	พี่ไปซักให้จนสะอาดเรียบร้อย	แปรงขนกว่า
จะกลับมาสวยท�าเอาโดนงับที่มือเป็นจ�้าช�้าหลายจุด	 ไปซักครั้งต่อมาพอเขาเห็นพี่เขา 
ส่งเสียงเห่าหอนเพราะอยากออกจากกรงมาอาบน�า้แปรงขน	 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่าง
เห็นได้ชัด	 คือแววตาเขาเป็นมิตร	 ดูมีชีวิตชีวา	 มีความสุข	 เขายินดีให้เราซัก	 ไม่งับ	 
ไม่ดิ้น	ตัวนี้ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาน่ารักเหมือนเดิม	ซึ่งพี่ตั้งใจว่าจะไป 
ดแูลมันจนกว่ามันจะกลับมาสุขภาพดี

เรำสำมำรถเป็นผู้สร้ำงงำนใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ได้ ทุกทีม่งีำนให้ท�ำ 
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ย่อมดีกว่าที่เราจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานห่างไกลครอบครัว	 แต่หลายคนอาจยังมี
ความกังวลว่าไม่รู ้จะท�างานอะไรในบ้านเกิดของตัวเอง	 ถ้ารับราชการสามารถ
โยกย้ายได้	แต่ถ้าไม่ใช่ราชการล่ะ	เราจะท�าอะไร	ซึ่งพี่คิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน	
บ้านเราจะอยู่พ้ืนที่ใด	 หากเราตั้งใจแล้ว	 ว่าเราจะสร้างคุณค่าให้ตัวเอง	 เราจะ
ท�าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนจากอาชีพของเรา	 ที่น่ันย่อมมีงานให้เราท�า	 เราสร้างงานได้
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ในสิ่งที่เรารัก	 มีความอยากที่จะท�า	 อยากจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 เราไม่ต้องกังวล 
เลยค่ะ	 ว่าเราจะมีงานไหม	 มีพอกินไหม	 เพราะผลงานจากความตั้งใจท�าของเรา
จะเรียกผลตอบแทนมาให้เราเอง...ถ้ากลับภูมิล�าเนาไม่ได้จริงๆ	 ก็สร้างคุณค่าใน
ที่ที่เราอยู่ค่ะ	
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ควำมรัก ซึง่นัน่เป็นโอกำสทีจ่ะท�ำให้หมำรูว่้ำเจ้ำของรกัเขำมำกแค่ไหนและเจ้ำของ
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หมาบางตัวที่เคยไปซักให้ต้องเรียกว่าขนเป็นสังกะตัง	 แทบไม่มีความเป็นหมาผู้น่ารัก 
และซือ่สตัย์หลงเหลอือยู่เลย	 เพราะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลอาบน�า้	 ก่อนจะเริม่ซักกต้็อง
แปรงขนทีพ่นักนัยุง่เหยงิเหนยีวหนบึออกเสยีก่อน	 เสียงเจ้าตูบครวญครางเพราะมันเจ็บ 
ท�าให้ยิง่ต้องอดทนกบัความน่าสงสารเข้าไปอกี	 ถ้าเจอหมาทีไ่ม่ได้อาบน�า้มานานหลาย 
เดอืน	 การท�างานย่ิงต้องละเอยีด	 ต้องให้เวลากบัหมา	 ท�าความสะอาดทกุซอกทกุมุม	
ต้องดูผวิหนงัว่าเป็นอย่างไร	 ขนหยาบกระด้างไหม	ขีต้า	 ขีห้	ู แผลมีไหม	ซึง่กว่าจะเสรจ็ 
ทกุข้ันตอนบางตัวใช้เวลาค่อนวนั	 ท�างานกนัจนลมืเวลา	 ลมืทานข้าวไปเลยก็ม	ี แต่ 
เมื่อหมาตัวหอม	 สะอาดสะอ้าน	 สิ่งที่พี่ดีใจมาเลยคือเจ้าของโผเข้ามากอดหมาของ 
ตัวเอง	 พี่ดีใจที่เห็นหมาโดนกอดด้วยความรัก	 เจ้าของบางคนออกปากชมหมาตัวเอง	 
ว่าสวยหล่อขึน้มาเป็นกอง

	 มีอีกตัวที่ประทับใจมาก	 ครั้งแรกท่ีไปเจอเขา	 แววตาเขาไม่เป็นมิตรเลย 
เขาไม่ได้อาบน�้ามาหลายเดือนเหมือนกัน	พี่ไปซักให้จนสะอาดเรียบร้อย	แปรงขนกว่า
จะกลับมาสวยท�าเอาโดนงับที่มือเป็นจ�า้ช�า้หลายจุด	 ไปซักครั้งต่อมาพอเขาเห็นพี่เขา 
ส่งเสียงเห่าหอนเพราะอยากออกจากกรงมาอาบน�้าแปรงขน	 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่าง
เห็นได้ชัด	 คือแววตาเขาเป็นมิตร	 ดูมีชีวิตชีวา	 มีความสุข	 เขายินดีให้เราซัก	 ไม่งับ	 
ไม่ดิ้น	ตัวนี้ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาน่ารักเหมือนเดิม	ซึ่งพี่ตั้งใจว่าจะไป 
ดแูลมันจนกว่ามันจะกลับมาสุขภาพดี

เรำสำมำรถเป็นผู้สร้ำงงำนใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ได้ ทุกทีม่งีำนให้ท�ำ 
	 ในความคิดเห็นของพี่	 แน่นอนค่ะว่าการกลับมาท�ามาหากินที่บ้านเกิด
ย่อมดีกว่าที่เราจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานห่างไกลครอบครัว	 แต่หลายคนอาจยังมี
ความกังวลว่าไม่รู ้จะท�างานอะไรในบ้านเกิดของตัวเอง	 ถ้ารับราชการสามารถ
โยกย้ายได้	แต่ถ้าไม่ใช่ราชการล่ะ	เราจะท�าอะไร	ซึ่งพี่คิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน	
บ้านเราจะอยู่พ้ืนที่ใด	 หากเราตั้งใจแล้ว	 ว่าเราจะสร้างคุณค่าให้ตัวเอง	 เราจะ
ท�าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนจากอาชีพของเรา	 ที่น่ันย่อมมีงานให้เราท�า	 เราสร้างงานได้
ด้วยตัวเอง	แค่ดึงเอาความถนัด	ใช้พรสวรรค์บวกพรแสวงซ่ึงทุกคนมีแน่นอน	งัด
เอาความสามารถ	 ความถนัด	 ความรักนั้นออกมาสร้างเป็นงาน	 ถ้าเราลงมือท�า
ในสิ่งที่เรารัก	 มีความอยากที่จะท�า	 อยากจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 เราไม่ต้องกังวล 
เลยค่ะ	 ว่าเราจะมีงานไหม	 มีพอกินไหม	 เพราะผลงานจากความตั้งใจท�าของเรา
จะเรียกผลตอบแทนมาให้เราเอง...ถ้ากลับภูมิล�าเนาไม่ได้จริงๆ	 ก็สร้างคุณค่าใน
ที่ที่เราอยู่ค่ะ	
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เพราะแค่อาบเฉยๆ	 คงไม่ได้	 อาบอย่างเดยีวสะอาดไม่พอ	 กล่ินตวัหมาไม่หายไป	 เรา
ต้องขยีป้ลายขน	 ใช้แปรงขัดทีผ่วิ	 เพือ่ขจัดกลิน่ตวัออกให้ได้มากท่ีสุด	 ซึง่คงต้องเรียกว่า
เป็นการ	“ซกั”	ไม่ใช่แค่การอาบ		

สิง่ท่ีพีเ่ชือ่มำตลอดคอืเมือ่ไหร่กต็ำมทีห่มำสะอำด ตัวหอม เจ้ำของจะเข้ำมำแสดง
ควำมรัก ซึง่นัน่เป็นโอกำสทีจ่ะท�ำให้หมำรูว่้ำเจ้ำของรักเขำมำกแค่ไหนและเจ้ำของ
เองก็จะเหน็หมำของเขำในมมุทีน่่ำรกั

หมาบางตัวที่เคยไปซักให้ต้องเรียกว่าขนเป็นสังกะตัง	 แทบไม่มีความเป็นหมาผู้น่ารัก 
และซือ่สตัย์หลงเหลอือยู่เลย	 เพราะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลอาบน�า้	 ก่อนจะเริม่ซักกต้็อง
แปรงขนทีพ่นักนัยุง่เหยงิเหนยีวหนบึออกเสยีก่อน	 เสียงเจ้าตูบครวญครางเพราะมันเจ็บ 
ท�าให้ยิง่ต้องอดทนกบัความน่าสงสารเข้าไปอกี	 ถ้าเจอหมาทีไ่ม่ได้อาบน�า้มานานหลาย 
เดอืน	 การท�างานย่ิงต้องละเอยีด	 ต้องให้เวลากบัหมา	 ท�าความสะอาดทกุซอกทกุมุม	
ต้องดูผวิหนงัว่าเป็นอย่างไร	 ขนหยาบกระด้างไหม	ขีต้า	 ขีห้	ู แผลมีไหม	ซึง่กว่าจะเสรจ็ 
ทกุข้ันตอนบางตัวใช้เวลาค่อนวนั	 ท�างานกนัจนลมืเวลา	 ลมืทานข้าวไปเลยก็ม	ี แต่ 
เมื่อหมาตัวหอม	 สะอาดสะอ้าน	 สิ่งที่พี่ดีใจมาเลยคือเจ้าของโผเข้ามากอดหมาของ 
ตัวเอง	 พี่ดีใจที่เห็นหมาโดนกอดด้วยความรัก	 เจ้าของบางคนออกปากชมหมาตัวเอง	 
ว่าสวยหล่อขึน้มาเป็นกอง

	 มีอีกตัวที่ประทับใจมาก	 ครั้งแรกท่ีไปเจอเขา	 แววตาเขาไม่เป็นมิตรเลย 
เขาไม่ได้อาบน�า้มาหลายเดือนเหมือนกัน	พี่ไปซักให้จนสะอาดเรียบร้อย	แปรงขนกว่า
จะกลับมาสวยท�าเอาโดนงับที่มือเป็นจ�้าช�้าหลายจุด	 ไปซักครั้งต่อมาพอเขาเห็นพี่เขา 
ส่งเสียงเห่าหอนเพราะอยากออกจากกรงมาอาบน�า้แปรงขน	 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่าง
เห็นได้ชัด	 คือแววตาเขาเป็นมิตร	 ดูมีชีวิตชีวา	 มีความสุข	 เขายินดีให้เราซัก	 ไม่งับ	 
ไม่ดิ้น	ตัวนี้ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาน่ารักเหมือนเดิม	ซึ่งพี่ตั้งใจว่าจะไป 
ดแูลมันจนกว่ามันจะกลับมาสุขภาพดี

เรำสำมำรถเป็นผู้สร้ำงงำนใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ได้ ทุกทีม่งีำนให้ท�ำ 
	 ในความคิดเห็นของพี่	 แน่นอนค่ะว่าการกลับมาท�ามาหากินที่บ้านเกิด
ย่อมดีกว่าที่เราจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานห่างไกลครอบครัว	 แต่หลายคนอาจยังมี
ความกังวลว่าไม่รู ้จะท�างานอะไรในบ้านเกิดของตัวเอง	 ถ้ารับราชการสามารถ
โยกย้ายได้	แต่ถ้าไม่ใช่ราชการล่ะ	เราจะท�าอะไร	ซึ่งพี่คิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน	
บ้านเราจะอยู่พ้ืนที่ใด	 หากเราตั้งใจแล้ว	 ว่าเราจะสร้างคุณค่าให้ตัวเอง	 เราจะ
ท�าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนจากอาชีพของเรา	 ที่น่ันย่อมมีงานให้เราท�า	 เราสร้างงานได้
ด้วยตัวเอง	แค่ดึงเอาความถนัด	ใช้พรสวรรค์บวกพรแสวงซ่ึงทุกคนมีแน่นอน	งัด
เอาความสามารถ	 ความถนัด	 ความรักนั้นออกมาสร้างเป็นงาน	 ถ้าเราลงมือท�า
ในสิ่งที่เรารัก	 มีความอยากที่จะท�า	 อยากจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 เราไม่ต้องกังวล 
เลยค่ะ	 ว่าเราจะมีงานไหม	 มีพอกินไหม	 เพราะผลงานจากความตั้งใจท�าของเรา
จะเรียกผลตอบแทนมาให้เราเอง...ถ้ากลับภูมิล�าเนาไม่ได้จริงๆ	 ก็สร้างคุณค่าใน
ที่ที่เราอยู่ค่ะ	
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่�า



Kiwtum: 

เส้นทางแห่งการเรียนรู้
เพื่อที่จะเดินไปสู่ความฝัน
มีหลายทางให้เลือกสรร

บ้างจดจ�า บ้างท�าจริง

อย่าดูถูกในสิ่งที่ตัวเองเลือก
เพราะเมื่อเลือกแล้ว
ก็ต้องท�าให้ดีที่สุด

:)
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อาการกลัวการขาดโทรศัพท์มือถือ Monophobia

เรื่องจากปก

	 ยุวพัฒน์สารฉบับนี้พี่จะชวนน้องๆ	 มาท�าความรู้จักกับการเรียนสายอาชีวศึกษา	 เพื่อให้น้องๆ	 สามารถ

ตรวจสอบตัวเองและเตรียมความพร้อมส�าหรับการเรียนสายอาชีพ	โดยในปี	2563	นี้	กระทรวงศึกษาธิการได้มีการ

ปรับนโยบายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	เพื่อเตรียมคนสู่ศตวรรษที	่21	โดยจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี เพื่อให้

นกัเรียนมทีกัษะและควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เรยีนภำษำองักฤษเพิม่ขึน้ เรยีนรูก้ำรใช้ดจิทิลั เพือ่เป็นเครือ่งมอื 

ในกำรสร้ำงอำชีพ และจะมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค	ซึ่งถือ 

เป็นโอกาสที่ดีส�าหรับน้องๆ	ที่สนใจจะเรียนอาชีวศึกษา	หากน้องก�าลังตัดสินใจว่าจะเรียนต่ออะไรในอนาคต	และ 

อยากรูจ้กักบัการเรยีนสายอาชพีมากขึน้	ลองศึกษาข้อมูลในคอลัมน์นี้นะคะ	

อาชวีศึกษา
คอือะไร?

JOB



     สายอาชพี คืออะไร
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	 การเรยีนสายอาชวีศกึษาหรอืสายอาชพี	 คอืการเรยีนต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
หรือ	ปวช.	 เป็นการเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เน้นการเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกับการเรียนสาย 
สามัญ	มีระยะเวลาในการเรยีน	3	ปี	โดยหากเรยีนจบแล้วจะมทีางเลอืกในการเรยีนต่อ	2	ทาง	เลอืก
ใหญ่ๆ	คอื	

กำรเรียนต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือ (ปวส.) ใช้เวลำเรียน 2 ป ี
หลังจำกจบแล้วสำมำรถเรียนต่อปริญญำตรี อีก 2 ปี
กำรเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัย (ระดับปริญญำตรี) ใช้เวลำเรียน 4-5 ปี แล้วแต่
คณะวิชำที่เลือก

 จดุเด่นส�ำคญัทีท่�ำให้หลำยๆ คนเลือกเรยีนต่อสำยอำชพีน้ัน เพรำะจะได้มโีอกำสเรยีน 
ในสำยวชิำทีเ่น้นกำรท�ำงำนจริงเป็นหลัก ได้พุง่เป้ำไปทีก่ำรเรยีนในด้ำนนัน้ๆ อย่ำงเตม็ที ่ ต่อให้
เรยีนจบระดบั ปวช. กส็ำมำรถท�ำงำนได้ และท�าให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการเรียนตามหลักสูตรที่
ออกแบบมาเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

     ได้ควำมรู้ ได้ประสบกำรณ์ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน

	 นอกจากการเรยีนทฤษฎแีล้ว	 หลกัสตูรสายอาชีพยงัเน้นการลงมอืภาคปฏบิติัอย่างเข้มข้น 

ทุกหลักสูตรมีการฝึกงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพตั้งแต่ยังเรียนอยู ่ 

ไม่น้อยกว่า	 300	ชั่วโมง	นักเรียนจะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติงานจริง	 ฝึกใช้อุปกรณ์	 เรียนรู ้

กระบวนการในสายอาชีพนั้น	ๆ	เป็นประสบการณ์ตรงจากหน้างาน	

     มีทักษะวิชำชีพติดตัว

	 การได้มีโอกาสฝึกงานระหว่างเรียนสายอาชีพให้อะไรมากกว่าการเรียนรู ้จากต�ารา 

เพยีงอย่างเดยีว	 เพราะการฝึกฝนปฏบิตังิานเป็นประจ�าย่อมท�าให้เกดิทกัษะและความเชีย่วชาญตดิตวั 

นักเรียนไปตลอด	 เมื่อศึกษาจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถใช้เป็นใบเบิกทางสมัคร

งานได้เลย	

     สำมำรถเลือกเรียนได้หลำกหลำย

	 หลักสูตรสายอาชีพมีให้เลือกเรียนหลากหลายสาขาวิชา	 ซึ่งแต่ละสาขามีความน่าสนใจ 

จบแล้วมตี�าแหน่งงานรองรบั	นกัเรียนสามารถเลอืกเรยีนได้ตามความสนใจและความถนดัของตวัเอง
 

     ได้รับควำมนิยมจำกตลำดแรงงำน

	 ต�าแหน่งงานในปัจจุบันก�าลังขาดแคลนช่างฝีมือและบุคลากรวิชาชีพทักษะเฉพาะ 

อยูเ่ป็นจ�านวนมาก	 หลายคนแม้จะเรยีนจบปรญิญาตรงกบัสายงาน	 แต่ยงัขาดประสบการณ์ในการ

ท�างานจริง	การเรียนสายอาชีพจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่า	

     โอกำสเรียนต่อระดับอุดมศึกษำ

	 วุฒิการศึกษาในการเรียนสายอาชีพไม่ใช่แค่	ปวช.	ปวส.	เท่านั้น	เพราะหลายๆ	สถาบัน 

อุดมศึกษาในปัจจุบันหันมารับนักเรียนสายอาชีพให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	 โดยเปิด

หลักสูตรพิเศษที่น่าสนใจ	เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสายอาชีพได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น	

อาชวีศึกษา คอือะไร?

เรียนสำยอำชีพดีอย่ำงไร

1

2
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	 หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ	 ปวช.นั้น	 ได้มีการปรับปรุง

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 โดยได้แบ่งประเภท

วิชาออกเป็น	11	ประเภท	ได้แก่

11 ประเภทวชิา
น่าสนใจของสายอาชพี

อุตสำหกรรม สาขาวิชา	:	ช่างยนต์	ช่างกลโรงงาน	ช่างเชื่อม

โลหะ	ช่างไฟฟ้าก�าลัง	ช่างอิเล็กทรอนิกส	์ช่างก่อสร้าง	เครื่อง

เรือนและตกแต่งภายใน	 สถาปัตยกรรม	 ส�ารวจ	 ช่างเขียน- 

แบบเครื่องกล	 ช่างซ่อมบ�ารุง	 ช่างพิมพ์	 เทคนิคแว่นตา

และเลนส	์ ช่างโทรคมนาคม	 ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม	

อุตสาหกรรมยาง	 เมคคาทรอนิกส	์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร	์

เทคโนโลยีฟอกหนัง	 ช่างเครือ่งท�าความเยน็และปรบัอากาศ	

เครือ่งกลเกษตร

พำณิชยกรรม	 สาขาวิชา	 :	 การบัญชี	 การตลาด	 การ

เลขานุการ	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ธุรกิจสถานพยาบาล	 	 การ

ประชาสัมพันธ	์ธุรกิจค้าปลีก	ภาษาต่างประเทศ	 โลจิสติกส์	

การจัดการส�านักงาน	การจัดการด้านความปลอดภัย	ธุรกิจ-

การกีฬา

ศิลปกรรม	 สาขาวิชา	 :	 วิจิตรศิลป	์ การออกแบบ	 ศิลป-

หัตถกรรม	 ศิลปกรรมเซรามิก	 ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณ

เครื่องถมและเครื่องประดับ	 ถ ่ายภาพและมัลติมีเดีย	

เทคโนโลยีศิลปกรรม	คอมพิวเตอร์กราฟิก	อุตสาหกรรม-

เครื่องหนัง	 เครื่องประดับอัญมณี	 ช่างทองหลวง	 การ 

พิมพ์สกรีน	ออกแบบนิเทศศิลป์

คหกรรม	 สาขาวิชา	 :	 แฟชั่นและสิ่งทอ	 อาหารและ

โภชนาการ	คหกรรมศาสตร	์ธุรกิจเสริมสวย	ธุรกิจคหกรรม

เกษตรกรรม	สาขาวิชา	:	เกษตรศาสตร์

ประมง	สาขาวิชา	:	เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้

อตุสำหกรรมท่องเทีย่ว	สาขาวชิา	:	การโรงแรม	การท่องเทีย่ว 

อุตสำหกรรมสิ่งทอ	สาขาวิชา	:	เทคโนโลยีสิ่งทอ	เคมีสิ่งทอ	

เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	สาขาวิชา	 :	 เทคโน- 

โลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

อุตสำหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชา	 :	 อุตสาหกรรม-

บันเทิง	การดนตรี	การสร้างเครื่องดนตรีไทย

พำณิชย์นำวี สาขาวิชา	:	เดินเรือ	ช่างกลเรือ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

การเรียนอาชีวศึกษาแบบระบบปกติ
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•	 สามารถน�าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาค

	 ปฏิบัติในสถานประกอบการได้ทันทีไม่ต้องรอให้จบ 

	 การศึกษา	 เป็นการเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ 

	 และประสบการ์การท�างาน

•	 มีทกัษะในการปฏบิตังิานวชิาชพีทีต่รงกบัความต้องการ 

	 ของสถานประกอบการต่างๆ

 การเรยีนแบบทวศิกึษา	 คอืการจัดการศกึษาตามหลกัสตูร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ให้แก่นักเรียนในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสาย

วิชาชีพ	 เมื่อนักเรียนส�าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา	 ทั้งในระดับ

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พร้อมกัน

	 การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา	 เป็นแนวคิดใหม่ 

และเป็นการสร้างนวตักรรมในการจดัการศกึษารปูแบบใหม่ 

ที่ เป ็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให ้นักเรียนใน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 ในการศึกษาทางด้าน

วิชาชีพ	 เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถต่างๆ	

ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการประกอบอาชีพ	 รวมท้ังเพิ่ม

โอกาสในการมีงานท�ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)	เพียงอย่างเดียว	

การจัดการเรยีนการสอน
ระดบั ปวช.

กำรเรียนอำชีวศึกษำแบบทวิภำคี (เปิดสอนบำงวิทยำลัยเท่ำนั้น)  

 กำรเรียนระบบทวิภำคี คือ กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่เกิด

จำกข้อตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำร	 ในการจัด

หลักสูตร	จัดการเรียนการสอน		จัดฝึกอาชีพ	การวัดและการประเมินผล 

โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งเรียนในสถำนศึกษำหรือสถำบันและเรียน 

ภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร	 การเรียนในระบบทวิภาคีนี้ไม่ใช่เพียง

การฝึกงานในบริษัท	 แต่เป็นการฝึกท�างานในอาชีพเฉพาะทาง	 ตลอดทั้ง

หลักสูตรที่เรียนนักเรียนจะได้ท�างานในสิ่งแวดล้อมของการท�างานจริง	

ใกล้ชิดกับหัวหน้างาน	มีพี่เลี้ยงในที่ท�างาน	มีรุ่นพี่เป็นเพื่อนร่วมงาน	รวมถึง 

ต้องพบปะกับลูกค้าในสายงานของตัวเอง	 ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง	

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จริง	อาชีวศึกษามีระบบทวิภาคีท้ังระดับ	ปวช.	

ปวส.	และปริญญาตรี	ดังนั้นไม่ว่าจะจบ	ม.3	ม.6	หรือ	ปวช.	สามารถเรียน

ทวิภาคีได้

กำรเรยีนอำชวีศกึษำแบบทวศิกึษำ (เปิดสอนบำงโรงเรยีนเท่ำนัน้)

•	 ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง	และสวัสดิการอื่น	ๆ	ตามที่ตกลง

•	 มี โอกาสที่ จะเข ้ าท�างานในสถานประกอบการ 

	 ที่ได้ฝึกอาชีพ

•	 ได้รับใบรับรองจากสถานประกอบการ

•	 ได้รับประกาศนียบัตร	ปวช.	และ	ปวส.	เช่นเดียวกับ

					นักเรียนปกติ

•	 ได้โอกาสศึกษาต่อระดับสูงขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจำกกำรเรียนแบบทวิภำคี
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แนวทางการเลอืก
สถานศกึษาเพือ่ศกึษาต่อ (ส่วนทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุจำกรฐับำล)

1.	ค่าจัดการเรียนการสอนหรือค่าเล่าเรียน

2.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามนโยบาย

				เรียนฟรี	15	ปีอย่างมีคุณภาพ

•	 ค่าหนังสือเรียน

•	 ค่าอุปกรณ์การเรียน

•	 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

•	 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(ส่วนทีไ่ม่ได้รบักำรสนบัสนนุจำกรฐับำล)

1.	ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

2.	ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ

3.	ค่าสาธารณูปโภคส�าหรับห้องเรียน

4.	ค่าจ้างบคุลากรทีป่ฏบิติังานในสถานศึกษา

นกัเรยีนไม่ต้อง

จ่ำยเงนิเอง

นกัเรยีนต้องจ่ำย

ทกุรำยกำร

รวมเป็นเงนิประมาณ

1,800	บาท/เทอม

กำรเรียนอำชีวศึกษำควบคู่กับกำรท�ำงำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรยีนอำชวีศกึษำ ระดบั ปวช.

•	 ระบบปกต	ิเรยีนวนัจนัทร์	–	ศกุร์	นักเรยีนสามารถท�างาน	part	time	ได้

•	 ระบบทวิภาค	ีเรยีนครึง่หลกัสตูรและฝึกงานครึง่หลกัสตูร	 นกัเรยีน 

			สามารถท�างาน	part	time	ได้

•	 การเรียนภาคสมทบหรือภาคค�า่	 เฉพาะผู้ที่ท�างานแล้ว	 สามารถ		 

	 	เรยีนวันเสาร์	 –	 อาทติย์	 หรอืภาคค�า่	 (เปิดสอนเฉพาะบางสาขาเท่านัน้) 

ให้พิจำรณำเป็นอันดับที่...

1

2

3

4

 หากต้องการศกึษาต่อในระดบัอาชวีศกึษา	นอกจากการพจิารณา 

เลอืกสาขาทีต้่องการแล้ว	 ระยะทางและการเดนิทางไปยงัสถานศกึษาถอืว่า 

มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน
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นักเรียนท่ีสนใจท�ำงำนหำรำยได้ระหว่ำงเรียนสำมำรถขอ 
ค�ำแนะน�ำได้ที่วิทยำลัย โดยติดต่อสอบถำมที่

•	 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

•	 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
	 หรือศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการ	 ศูนย์บ่มเพาะ 
	 วิสาหกิจเพื่อการศึกษา	หรือศึกษาข ้อมูลได ้ที่	 
	 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

	 หากน้องๆ	ชอบการเรยีนแบบได้ลงมอืปฏบิตัมิากกว่า 
การเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและอยากก้าวสู ่โลกของการ
ท�างานเร็วขึ้น	 การเรียนสายอาชีพถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม	
นอกจากนี้ตลาดแรงงานในอนาคตมีความต้องการแรงงาน
มากข้ึน	 เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม	 ปัจจุบันนักเรียนที่ 
จบสายอาชีวะมีงานท�า	 100% แต่ละปีมีบัณฑิตอำชีวศึกษำ 
จบกำรศึกษำประมำณ 2.3 แสนคน แต่ตลำดแรงงำน 
ต้องกำรไม่น้อยกว่ำ 5 แสนคน...ทราบข้อมูลแบบนี้แล้ว 
ลองพิจารณาดูนะคะ	 ว่าเราชอบเรียนอะไร	 เรียนแล้วมีงาน
รองรับมากน้อยแค่ไหนแล้วจึงเลือกเรียนให้ตรงกับความ
ต้องการของเราค่ะ

แหล่งข้อมลู
การหารายได้
ระหว่างเรยีน

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
ครูวิลาวัลย	์สิทธิสมบูรณ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมิณผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี



•	 ผ้าลายที่เราชอบ	ส�าหรับเย็บเป็นตัวกระเป๋า

•	 ผ้า	ส�าหรับท�าลวดลายกระเป๋า

•	 กรรไกร

•	 ด้าย

•	 เข็มเย็บผ้า	เข็มกลัด

•	 เชือก

งานเล็กๆ สร้างรายได้

กระเป๋าผ้าลายน่ารกั
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1

อปุกรณ์

	 ใครชอบเย็บป ักถักร ้อยลองมาเย็บกระเป ๋าผ ้า 

ลายน่ารักๆ	 ใช้กันดีกว่าค่ะ	 จะท�าเก็บไว้เป็นของขวัญปีใหม	่ 

หรือจะท�าขายเป็นรายได้กิ๊บเก๋ก็ได้เช่นกันนะคะ



2

3

4

5

7

9

เริม่เลย...

ตดัผ้าทีเ่ราจะท�าเป็นตวักระเป๋าออกเป็น	2	ชิน้	ให้เป็น	4	เหลีย่ม	ขนาดกว้าง	23.5	ซม.	ยาว	46	ซม.	จากนัน้ตดัเว้า

เข้ามาโดยวดัมาด้านละ	20	ซม.	ให้มคีวามลกึเข้าไปในตวัผ้า		4	ซม.	และยาว	6	ซม.	

อาจหาการ์ตนูมาตดิตกแต่งเพิม่ได้	โดยตดิไว้บรเิวณด้านบนของกระเป๋า

เย็บผ้าแต่ละชิ้น	 โดยพับครึ่งให้พอดีกันระหว่าง	 2	 ด้านที่เราตัดและใช้ดินสอขีดเส้นเพื่อเป็นแนวในการเย็บ 

โดยเยบ็ให้ห่างจากรมิผ้าเข้ามา	1	ซม.	เยบ็ผ้าทัง้	2	ชิน้ให้เหมอืนกนั	เพือ่ท�าเป็นกระเป๋า	1	ชิน้	และซบัใน	1	ชิน้

เยบ็ก้นกระเป๋า	โดยวดัเข้ามาจากรมิผ้า	1	ซม.	เพือ่ไม่ให้กระเป๋าร่ัว

ตดัผ้าผนืทีต้่องการน�ามาท�าลวดลายให้มคีวามกว้าง	5.5	ซม.	ยาว	22	ซม.	จ�านวน	2	ชิน้

เยบ็รมิขอบเข้ามา	1	ซม.

น�าไปตดิกบัขอบกระเป๋า	ใช้เขม็หมดุกลดัเพือ่ไม่ให้ผ้าเขยือ่น	จากนัน้เยบ็จากด้านบนลงมา	0.5	ซม.

เชือ่มผ้าซบัในตดิกบัตวักระเป๋าด้านนอกด้วยเขม็หมดุ	 จากนัน้เยบ็ด้านบนวดัลงมาจากรมิผ้า	 1	 ซม.	 รดีตวักระเป๋า 

ให้เรยีบเพือ่ความสวยงาม

น�าเชอืก	2	เส้นสอดเข้าไปในแถบผ้า	โดยเส้นที	่1	และ	2	ให้สอดสวนทางกนั	เพือ่ให้สามารถรดูปิดกระเป๋าได้

ผกูปลายเชอืกให้เรยีบร้อย

ต้นทนุ

•	 ผ้าทีส่ามารถน�ามาตดัเยบ็มหีลายราคา	ขึน้อยูก่บัเนือ้ผ้า	เริม่ตัง้แต่เมตรละประมาณ	80	–	120	บาท

•	 เชอืก	ราคาขึน้อยูก่บัขนาดของเชอืก	เส้นเลก็หรอืใหญ่	ราคาประมาณเมตรละ	10	บาท

•	 ด้าย	หลอดละประมาณ	13	-	15	บาท	
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เมือ่กำงออกจะได้ตำมภำพ7 8
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

  เป้ำหมำยของอำชพี

สิง่ทีอ่ำชพีนีต้้องท�ำ

อำชพีทีท่�ำงำนร่วมกนั

	 เป้าหมายคือ	การเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์

และสื่อสารออกไปให้ตรงกับความต้องการและน�าเสนอ

ความน่าสนใจด้วยการเข้าไปให้ถึงความรู ้สึกภายในจิตใจ

ของผู้รับชม	 ท�าให้ผู้ชมสนใจโฆษณาที่เราสร้างสรรค์ขึ้นหรือ

ต้องการสินค้าที่เราท�าโฆษณาออกไป

รับงำนและรับสรุปสิ่งที่ลูกค้ำต้องกำร	 เช่น	 ลูกค้า

อยากขายอะไร	ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง

กำรน�ำข้อมูลที่ได้รับสรุปมำตีควำม ว่าสินค้านี้ด ี

อย่างไร	 จะต้องสื่อสารออกไปอย่างไร	 รวมทั้งมีข้อ

แตกต่างจากยี่ห้อหรือบริษัทอื่นอย่างไรบ้าง

กำรวำงกลยุทธ์	 ซึ่งจะเก่ียวเนื่องมาจากขั้นตอนท่ี	 2	

ว่าเราจะท�าอย่างไร	เพื่ออะไรบ้าง

กำรคิดงำน ว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วม 

กบัเรา	 เช่น	 ใส่มกุตลก	 ใส่ความเกนิจรงิ	 ใส่ความเข้าใจ 

ความต้องการของมนุษย	์แล้วสื่อสารออกไปให้ผู้ชมรู้สึก 

ว่าโฆษณาเรื่องนี้น่าสนใจ	และจดจ�าสินค้านี้ได้

	 ลูกค้าคือผู้ประกอบการ	 นักครีเอทีฟโฆษณาจึงต้อง 

สื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลาว่าตอนนี้เขาต้องการอะไร งาน

คืบหน้าถึงไหน	 การตลาดของบริษัทอื่นๆ	 ที่ขายสินค้าชนิด

เดียวกันเป็นอย่างไร	 ต ้องมาพูดคุยข ้อมูลข ่าวสารที่ เป ็น

ปัจจุบนั	 โดยจะมคีนวางกลยทุธ์ซึง่จะวางแผนว่าเราควรจะไปใน

ทิศทางไหน	 มีตารางการท�างานอย่างไร	 คอยช่วยดูแลควบคุม 

การท�างานและเจอลูกค้า	รวมถึง	AE	(Account	Executive)	ที่ 

จะเป็นคนคอยประสานงานระหว่างครีเอทฟีโฆษณา	คนวางกลยทุธ์ 

และลกูค้า	 ในส่วนของการผลติชิน้งานจะมฝ่ีายผลติซึง่จะน�าเอา

สิง่ทีเ่ราคิดและภาพที่ต้องการเห็นมาท�าให้เป็นจริง เรียกว่าเป็น

คนทีท่�าความคดิของเราให้เป็นรปูเป็นร่างข้ึนมา

	 อาชีพนี้มี เวลาท�างานที่ ไม ่แน ่นอนเหมือนอาชีพ 

อื่นๆ	 ซึ่งท�างาน	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	 การท�างานของอาชีพนี้ 

ขึ้นอยู่กับความคิดของเราและความเร่งรีบของงาน	 บางงาน 

อาจจะท�าวันละนิดหรือกลับกันอาจจะต้องอดหลับอดนอน 

ท�างานหลายวันก็เป็นไปได้	 บางวันท�างานแบบไม่รีบร้อนแต่ 

บางวันอาจต้องพร้อมรับกับตารางเวลาการท�างานที่ค่อนข้าง 

กดดัน	เช่น	ท�างาน	2	วันติดต่อกัน

ช่วงเวลำในกำรท�ำงำน

	 ครีเอทีฟโฆษณาสามารถท�างานในบริษัทโฆษณา	หรือ 

แม้แต่ครีเอทีฟในบริษัทที่ท�าหนังสือ	เป็นต้น	อาจจะพูดง่ายๆ	ได้ว ่า 

โฆษณาอะไรที่เราเห็นผ่านสื่อต ่างๆ	จะมีครีเอทีฟทั้งหมด

สถำนทีท่�ำงำน
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ทักษะควำมสำมำรถท่ีต้องใช้

	 ครเีอทีฟโฆษณาทีดี่ควรมคีวามรู	้ ความเข้าใจ	 

และมข้ีอมูลท่ีสะสมไว้ค่อนข้างเยอะ	ซึง่การอ่านเยอะ	ดเูยอะ

พดูคยุเยอะ	 จะช่วยได้มาก	 อกีทัง้ถ้ามคีวามรูใ้นการคดิ 

กลยุทธ์ทางการตลาดจะช่วยให้งานของเราไม่ได้มีแค ่

ความแปลกใหม่อย่างเดียวแต่จะมีความน่าสนใจ

ในระยะยาวได้

	 ความสามารถที่จ� า เป ็นอีกด ้านหนึ่ งคือ

ความสามารถทางการสื่อสารในการน�าเสนอและ

การพูดโน้มน้าว	 หากเรามีไอเดียที่ดีมากๆ	 แต่เรา

ไม่สามารถสื่อสารเพื่อน�าเสนอไอเดียนั้นให้ลูกค้า 

เข้าใจได้เท่ากับเราได้พลาดโอกาสที่จะได้ท�างานต่อไป	 

นอกจากนี้ครีเอทีฟโฆษณาที่ดีจะต้องพกปากกากับ 

สมุดติดตัวเพราะไอเดียของเราอาจจะเกิดขึ้นตอน

ไหน	 ที่ไหนก็ได้	 เราจึงต้องมีเครื่องมือเพื่อบันทึก 

ไอเดียนั้นๆ	

คุณค่ำของอำชีพ

	 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาชีพนี้คือ	ได้เห็น	ได้รู้โลกที่กว้างขึ้น	 

เพราะเราต้องท�าการบ้าน	 ต้องอ่าน	 ต้องค้นคว้า	 ต้องด	ู ต้องเหน็ 

ให้เยอะเท่ากับคนที่เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนั้นๆ	ให้ได้	เพือ่สือ่สาร 

ออกไปไม่ให้ตกยุคหรือหลุดจากความสนใจของผู้คน

	 ส ่วนผลเสียต ่อตัวของผู ้ ท่ีประกอบอาชีพนี้ 	 หลักๆ	

เป็นเรื่องสุขภาพ	 เพราะหลายๆ	 งานที่เร่งรีบเราจะไม่มีเวลา

พักผ่อน	 และต้องเจอความเครียดจากตารางการท�างานที่ต้อง 

ใช้ความรวดเร็ว	

เส้นทำงกำรเติบโต

	 ในวงการโฆษณา	การเข้ามาท�างานเป็นครเีอทฟีโฆษณา 

จะสามารถเลือกได้	2	สายคือ	Copywriter	(คิดค�าภาษาพูด

ค�าโปรย	เป็นต้น)	และ	Art	Director	(คิดไอเดียภาพ	การ 

น�าเสนอเป็นภาพโดยร่างเป็นรปู	 เป็นฉากขึน้มาก่อน)	 2	 อย่างนี้ 

เรียกรวมกันว่าครีเอทีฟ

	 เม่ือท�างานจนมีประสบการณ์มากขึ้นจะได้เป็น	

Creative	 Director	 (CD)	 หรือหัวหน้าทีม	 Creative 

และเลื่อนไปเป็น	 Executive	 Creative	 Director	 (ECD) 

ที่นับว่าเป็นจุดสูงสุด	คอยดูแลเป้าหมายของโฆษณา

ช่องทำงศกึษำควำมรูเ้พิม่เตมิ

	 การดูตัวอย่างในยููทูป	 (youtube)	จ�าพวกงาน

รางวัลต่างๆ	เช่น	Cannes	Film	Festival,	BAD	Award	ซึง่

เป็นของไทยหรือหากอยากดูในสไตล์โฆษณาโปสเตอร์หรือ

โฆษณาในหน้านติยสารจะเป็นเวบ็ไซต์	 adsoftheworld.com 



 

 

นกัออกแบบชิน้ส่วนในการผลติ
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สิง่ทีอ่ำชพีนีต้้องท�ำ

	 เป ้าหมายของอาชีพนี้ คือ	การหาทางออกอย่าง

สร้างสรรค์ให้กับลูกค้าของเราเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ที่เขาเผชิญได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด	 ด้วยการใช้ความคิด	 ไอเดีย

การออกแบบของเราในการออกแบบชิ้นส่วนที่ต้องใช้ให้กับ 

ลูกค ้าภายใต ้เ ง่ือนไขข ้อจ�ากัดของงบประมาณและเวลา	

โดยหัวใจส�าคัญท่ีเราจะต้องค�านึงถึงอยู ่ตลอดเวลาของการ

ออกแบบชิ้นส่วนคือ	การผลิตชิ้นส่วนท่ีเหมาะสมกับปัญหา

ที่ลูกค้าต้องการแก้ไข	 ความสวยงาม	 และการพัฒนาผลงาน 

ไปเรื่อยๆ

	 ขั้นตอนแรกเราจะต้องรับรู้ปัญหาและเงื่อนไข	 ข้อจ�ากัด 

ต่างๆ	 ของลูกค้า	 เพื่อประเมินว่ามีรายละเอียดอะไรที่เราจะ

ต้องค�านึงถึงและจ�ากัดขอบเขตการท�างาน	 เช่น	 ระยะเวลา

ท�างาน	 งบประมาณ	 ฯลฯ	 จากนั้นจึงเข ้าสู ่ขั้นตอนของการ

ออกแบบชิ้นงานและลงมือผลิต	 โดยเริ่มจากการก�าหนด 

วิธีคิดเพื่อรองรับการออกแบบ	เช่น	ระบุเงื่อนไขมาให้หมด 

ทุกข้อก่อน	 จากนั้นจึงค่อยๆ	 คิดวิธีแก้ไขปัญหาในหลายๆ	 วิธี 

เพื่อน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย	 วิธีไหนที่เป็น 

ไปได้	 เป็นไปไม่ได้	 สุดท้ายคือ	 ตัดสินใจเลือกหนึ่งวิธีมา

ลงมือผลิตเป็นชิ้นงาน

	 ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการท�าซ�้า	 คือ	 ทดลองและ

ปรับ	โดยเราจะท�าซ�้าขั้นตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆ	จนกว่าจะได ้

สิ่งที่ดีที่สุด	 ความยากในการท�างานของอาชีพน้ีคือ	 ความ

กดดันในการท�างานที่ เกิดจากข้อจ�ากัด	 โดยเฉพาะเรื่อง

ระยะเวลา	 เพราะงานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ 

เป็นงานต้องการเวลาในการคดิ	 แต่ลกูค้ามข้ีอจ�ากดัทีไ่ม่สามารถ 

ให้เวลาเท่าที่ เราต้องการได้

	 อาชพีท่ีต้องท�างานด้วยคอื	ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนวสัดตุ่ำงๆ 

บางครั้งเราถนัดในการใช้วัสดุบางอย่าง	แต่งานที่เราออกแบบ 

ต้องใช้วัสดุประเภทอื่น	 จึงต้องท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน

วัสดุซึ่งจะคอยให้คุณสมบัติและข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุประเภท

นั้นๆ	 นอกจากนี้อาจจะต้องท�างานกับฝ่ายผลิตที่จะเป็นคน

ผลิตชิ้นงานตามที่เราออกแบบขึ้นมา

อำชพีทีต้่องท�ำงำนร่วมกนั

	 อาชีพนักออกแบบชิ้นส่วนในการผลิตจะท�างานอยู่ 

ในแทบทุกโรงงานที่มีการผลิตและการสร้างผลิตภัณฑ์	 โดย 

จะท�างานในส่วนของการออกแบบแม่พิมพ์	 เพื่อผลิตชิ้นงาน 

ออกมาให้ได้ตามต้องการ	 หรือท�าหน้าที่ประเมินว่าชิน้งานทีจ้่าง 

ผลิตมานั้นตรงตามที่โรงงานต้องการหรือไม่สามารถน�ามาใช  ้

กับเครื่องจักรของโรงงานได้ไหม	นอกจากนี้ยังมีโรงงาน 

อีกประเภทหนึ่งที่รับหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยเฉพาะ

สถำนทีท่�ำงำน

เป้ำหมำยของอำชพี
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ช่องทำงศกึษำควำมรูเ้พิม่เตมิ

	 ชั่วโมงการท�างานของอาชีพนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน	

แต่โดยทั่วไปจะท�างานตามเวลาปกติ	คือ	วันละ	8	ชั่วโมง	โดยเวลา 

เข้าออกอาจมีการยืดหยุ ่นหรือถูกก�าหนดตายตัวก็ได้

	 บุคลิกของคนที่เหมาะกับอาชีพนี้	ต้องเป็นคน 

ที่ชอบคิดแก้ไขปัญหา	 ชอบซ่อมและสร้าง	 อยากที่

จะปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ	 ทักษะอีกหนึ่งทักษะที่ส�าคัญที่ 

นักออกแบบช้ินส่วนในการผลิตควรจะต้องมีคือ	 การ 

บริหารจัดการเวลา	 เพราะอาชีพนี้ไม่ใช่แค่การออกแบบ 

แต่จะต้องวางแผนการท�างานของตัวเองหรือของทีมด้วย 

นอกจากนี้ประสบการณ์ในการท�างานเป็นอีกส่ิงที่มีความ 

ส�าคัญ	 เพราะคนที่มีประสบการณ์เยอะๆ	 จะมีคลัง

ข้อมูล	 คลังความรู้ที่จะหยิบจับมาใช้ผสมกันออกมาเป็น 

วิธีการแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ๆ	

เส้นทางการศกึษา	 คอื	 สาขาการออกแบบผลติภณัฑ์	 โดยใน

แต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันไปว่าจะเชี่ยวชาญในวัสดุ

ประเภทใด	 และแหล่งข้อมูลส�าหรับการศึกษาด้วยตัวเอง 

จากเว็บไซต์ต่างๆ	

ช่วงเวลำกำรท�ำงำน

ทกัษะ ควำมสำมำรถทีต้่องใช้

เส้นทำงกำรเตบิโต

	 นักออกแบบชิ้นส่วนในการผลิตหลายคนนอกจากจะ

เติบโตขึ้นไปเป็นหัวหน้างานแล้วยังสามารถขยับขยายไปเปิด 

กิจการเล็กๆ	ของตัวเองได้ด้วย

คณุค่ำของอำชพี

	 คือความภูมิใจ	 ผลงานของเราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น	 

นอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทาย	 ความสนุก	 ที่เกิดจากการคิดค้น 

สร้างสรรค์	 ออกแบบผลงานใหม่ๆ	 ที่แตกต่างและใช้งานได้ดีขึ้น

เรื่อยๆ	ด้วย

?



หากยังไม่พอใจ
กับสิ่งที่เป็นอยู่ 
เราต้องพยายาม

ให้มากขึ้น

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย
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	 									รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์	ปี	2556	“พี่หวำน บัวชมพู พวงสิน” กับการวางแผนชีวิต 

	ในอนาคตว่าอยากจะสอบบรรจุข้าราชการครูคณิตศาสตร์	ซึ่งเป้าหมายนี้ไม่ใช่เพ่ือความสุขของตัวเองคนเดียว 
แต่เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็น	มารู้จักกับชีวิตดีๆ	ของพี่หวาน	นักศึกษาปี	1	คณะศึกษาศาสตร ์

	เอกคณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงค่ะ

วันที่เราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย เราจัดการทุกอย่างได้อย่างไรคะ?
อดทนค่ะ	 ไม่มีอะไรจะช่วยให้เราก้าวผ่านความล�าบาก	 ความท้อใจ	 ความเหน่ือยไปได้นอกจากความอดทน	 จ�าได้ว่าตอนเป็นเด็ก 
บางวันไม่มีเงินไปโรงเรียน	 บางวันได้เงินจากย่า	 20	 บาทก็ต้องแบ่งกัน	 3	 คน	 ตอนท่ีย่าป่วยหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	 พูดไม่ได ้
ต้องป้อนอาหารทางสายยาง	พ่อก็ป่วย	พี่ต้องท�าหน้าที่ดูแลทุกคนก่อนไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียน	ตอนนั้นทั้งหนักและเหนื่อย	แต่
สุดท้ายเราก็ผ่านวันนั้นมาได้	 ร้องไห้คนเดียวก็บ่อย	 แต่ถามว่าจะปล่อยทุกอย่างให้เลยตามเลยได้ไหม...ก็ไม่ได้	 เพราะเราตั้งใจแล้วว่า
ทุกคนต้องมีชีวิตที่ดีกว่าน้ี	เพราะฉะน้ันสิ่งเดียวท่ีจะพาให้เราไปถึงจุดที่เราต้ังใจ	คือความอดทนและสติ

การจัดการเรื่องเงินล่ะคะ มีวิธีอย่างไร?
ถ้ามเีงนิทีไ่ด้นอกเหนอืจากค่าตอบแทนในการท�างาน	เช่น	เงนิทนุการศกึษา	พีจ่ะเกบ็เข้าบญัชธีนาคาร	เงนิส่วนนีส้�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเรยีน

        ย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นนักเรียน ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะ?
	 	 	 	 	 	 พี่โตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก	 ในครอบครัวมีปู ่	 ย่า	 พ่อ	 และน้องอีก	 2	 คน	 ซึ่งทุกคนไม่มีอาชีพ	 พี่จึงต้องท�าหน้าที ่
	 	 เป็นเสาหลักของบ้าน	 เลี้ยงดูตัวเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัว	 พี่ท�างานหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนของ	 ตวัเองและน้องๆ 
		และค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยการรับจ้างท�างานทุกอย่าง	ท�างานบ้านให้คุณครู	ปลูกอ้อย	ปลูกมัน	เก็บผักบุ้งขายช่วยคุณครูขายไอศครีม 
ช่วยป้าขายของในตลาด	 ท�าแบบนี้ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 แต่จุดเปลี่ยนในชีวิตคือช่วงเรียนชั้น	 ประถมศึกษาปีท่ี	 4 
ย่าบอกว่าให้เรียนแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เท่านั้น	 เพราะทางบ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ	 ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ามันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะ 
เรำต้องได้เรียนสูงๆ ถำ้เรำไม่มีกำรศึกษำเรำจะท�ำให้ชีวิตของตัวเองและทุกคนในครอบครัวดีขึ้นได้อย่ำงไร...ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยขอเงินปู่
กับย่าอีกเลย	ค่าใช้จ่ายของพี่กับน้องๆ	พี่เป็นคนจัดการเองทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองได้เรียน

ส่วนเงินที่ได้จากการท�างาน	คือเงินส�าหรับใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันของทุกคนในบ้าน	 ส�าคัญที่สุดคือ
ต้องไม่หยดุท�างานหารายได้	งานอะไรที่เราท�าได้	ไม่อันตรายและเป็นงานสุจริตต้องภาคภูมิใจที่ได้
ท�า	ต้องไม่ทิ้งเป้าหมายในชีวิต	พ่อแม่ให้ลมหายใจเรา	ปู่ย่าให้ชีวิตเรา	เราจึงต้องสร้างอนาคตของ
ตัวเองให้ดีที่สุด	เพื่อตอบแทนทุกคน

ความล�าบากในชีวิตท�าให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ?
การใช้ชีวิตในสังคม	 อุปสรรคต่างๆ	 ในการท�างาน	 การคบเพื่อน	 การเรียน	 แต่ละช่วงวัยเราจะเจอ 
ปัญหาที่แตกต่างกัน	 วันที่เราเผชิญปัญหาหรือความทุกข	์ เราอาจจะมองว่ามันคือสุดๆ	 แล้ว	 โหด
สุดๆ	 แล้ว	 แต่ถ้าเราใช้สต	ิ อดทนที่จะพาตัวเองก้าวผ่านปัญหาหรือความทุกข์ไปได้	 วันข้างหน้าเมื่อ
มองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าปัญหาในวันนั้นมันเล็กนิดเดียว	 ความล�าบากสอนให้เราเข้มแข็ง	 เป็น
แรงผลักดัน	 และสร้างภูมิต้านทานชีวิตให้เรา	 เราต้องอดทนและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ
และพร้อมจะต่อสู้	 รับมือกับทุกอย่างด้วยสต	ิ รู้จักคิด	 ไม่วู่วาม	 และต้องเชื่อมั่นว่ำชีวิตคนมันจะ 
ต้องเติบโต ถำ้วันนี้เรำพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แล้ว เรำคงไม่คิดที่จะท�ำอะไรอีก แต่ถำ้เรำยังไม่ 
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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	 เป็นหนังสืออีกเล่มท่ีอยากชวนน้องๆ	 อ่าน	 แต่งโดย 

คุณประภัสสร	 เสวิกุล	 ศิลป ินแห ่งชาติ 	 สาขาวรรณศิลป ์	 

ประจ�าปี	 2554	 หนังสือเล่มบางๆ	 เล่มนี้บอกเล่าเร่ืองราวผ่าน 

บรรยากาศสมัยสงครามโลกครั้ งที่ 	 2 	 ของ  “ เด็กชำย 

มะลิวัลย์”	 ที่แม้ร่างกายจะพิการแต่จิตใจกลับเข้มแข็งเพราะ 

ครอบครัวที่อบอุ่นและน�้าใจที่โอบอ้อมอารีของบุคคลรอบข้าง 

เด็กชายมะลิวัลย์	เป็นเด็กชายที่เกิดในห้องแถวบริเวณเสาชงิช้า 

มะลิเกิดมาตอนแม่อายุ	40	ปีมีผิวพรรณขาวนวลจนพ่อตั้งชื่อ 

ให้ว่ามะลแิละเพือ่นๆ	 ยงัมาต่อค�าสร้อยให้จนกลายมาเป็นเดก็ชาย 

มะลวิลัย์	 ในยุคที่หลายสิ่งหลายอย่างยังอัตคัดขัดสนไม่ว่าข้าวของ 

เงินทอง	 เสื้อผ้าหรือหยูกยาอาหารต่างๆ	 นบัว่าหายากมรีาคาแพง 

สมกับเป็นยุคหลังสงคราม	 มะลิโชคร้ายป่วยเป็นโรคโปลิโอ	 แต่ 

เขาก็มีจิตใจที่เข้มแข็งโดยมีแม่คอยเฝ้าปลูกฝังบ่มเพาะนิสัย 

หนังสือน่าอ่าน

น้องๆ สำมำรถเข้ำไปอ่ำนเรื่องรำวของ “เด็กชำยมะลิวัลย์” 

ได้ทำง https://www.amarinbooks.com/product 

หรือจะ search โดยใช้ค�ำว่ำ เด็กชำยมะลิวัลย์ .pdf  แล้ว

เลือกเว็บไซต์ของ amarinbooks.com ค่ะ 

	 ใครอ่านหนังสือเล่มน้ีแล้วตอบค�าถามด้านล่างนี้	 พี่มี

รางวัลให้นะคะ	สิ่งที่ชอบในเรื่อง “เด็กชำยมะลิวัลย์”	 ........

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

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

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

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

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

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

.......

	 ส่งความคิดเห็นมาได้ผ่านช่องทางต่างๆ	 ภายในวันที	่ 

20	กุมภาพันธ์	2563	ค่ะ



น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สำรฉบับที่แล้ว

น้องกนกพร	เรืองสุวรรณ์	
น้องกฤติยา	จู้จี	้
น้องกัลยรัตน์	ใจคิด	
น้องกัลยาลักษณ	์ระยับศรี	
น้องกิติพร	วัฒนไพรคีร	ี
น้องเกร็ดแก้ว	มีศร	ี
น้องจันจิรา	บุญคง	
น้องจารุวรรณ	บุเหลา	
น้องจีรารัตน์	สมเป็ง
น้องจุฑามาศ	หม่องหน้อย	
น้องชาญวิทย์	เอี่ยมศิร	ิ
น้องโชติกา	จู้จี้	

น้องดะรินพร	ค�าอุ่น
น้องธนาภา	กิตติปัญญาศิร	ิ
น้องธวัชชัย	ตะนานาต
น้องธาราทิพย์	มุงอินทร์	
น้องนงนภัส	ยังใบ	
น้องนันทิตา	ทิพย์มัง
น้องนิศารัตน์	แซ่เห้อ	
น้องบัณฑิตา	ศรีค�าพร	
น้องเบญจมาศ	เล่าวิชยะ	
น้องปนัดดา	วันทอง	
น้องประภัสสร	เหล่าศรี	
น้องปริมล	โปริสา	

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

น้องวสันต์	นาใจ	
น้องวิลาวัลย์	สันทัด
น้องศรินยา	หนูแสง	
น้องศิราณี	ปานเขียว	
น้องศุจิตรา	ค�ารัตน์	
น้องสิริญากรณ์	ค�าโส	
น้องสิริมา	สุรินกาศ	
น้องสิริรัตน	์เงินต๊ะ
น้องสุนันทา	พิมหานาม	
น้องสุพัฒตรา	ผลโภชน์	
น้องสุพัตรา	ทิพย์จักร์	
น้องสุภาพร	สุภาพ	
น้องสุรชัย	เพ็งเผา	
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	 ใกล้จะสอบภาคเรียนที่	 2	 กันแล้วใช่ไหมคะน้องๆ	 อย่าเพ่ิงเครียดกันนะคะ	 เรียนหนักก็พักมาเล่นเกมชิงรางวัลกัน 

ดีกว่า	 ฉบับนี้พี่อยากให้น้องๆ	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

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

• สาขาการเรียนสายอาชีพที่กำาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีอะไรบ้าง?

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

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

• ข้อดีของการเรียนสายอาชีพมีอะไรบ้าง? ขอ 3 ข้อค่ะ

1. .........................................................................................................................................................

2.	.........................................................................................................................................................

3.	.........................................................................................................................................................

• ความแตกต่างระหว่างการเรียนสายอาชีพและสายสามัญคืออะไรบ้าง? ขอ 2 ข้อค่ะ

1. .........................................................................................................................................................

2.	.........................................................................................................................................................



 พี่บุ๋มทำ้ลอง 

	 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 ภำยในวันท่ี  20 กุมภำพันธ์ 2563 นี้นะคะ ^^

ชื่อ	–	นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................
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ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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โครงการร้อยพลังการศึกษา
“ลดความเหลื่อมล้�า 

สร้างโอกาสทางการศึกษา”

	 หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน	 โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่าย 

การศึกษาผ่านเครื่องมือ	 นวัตกรรม	 ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี 

ในการท�างานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจมีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอน	 เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�า้และสร้างโอกาสทางการศึกษา

ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมฯ	ทั่วประเทศ
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โครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น 

ในโรงเรียน	 และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น	 ปัจจุบัน 

มีโรงเรียนในเครือข่ายจ�านวน	 500	 โรงเรียน	 เริ่มด�าเนินงานภายใต้

มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่	2	มกราคม	2562

โครงการคุณธรรมช่วยแก้ไข
พฤติกรรมที่มีปัญหาได้

พฤติกรรมขาดวินัย	เช่น	มาสาย	หนีเรียน	แต่งกายไม่

ถูกระเบียบ	 ใช้โทรศัพท์มือถือผิดกาลเทศะ	 ไม่ใส ่

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



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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ระหว่างวันที่	17	พ.ค.	–	16	ส.ค.	2562

คณุกมลนยัน์	วฒันะจนัทร์
คณุกมลรตัน์		จริะพงศ์วฒันา
คณุกรกาญจน์	หนแูสง
คณุกรปภา	นาวานมิติกลุ
คณุกรองแก้ว	กลิน่ทอง
คณุกฤตยา	วทิยะสรินินัท์
คณุกญัธลวีลัย์	ช่วยบญุ
คณุกนัต์รว	ีกาเหยม็
คณุกนัตนินัท์	ทรพัย์สคุนธ์
คณุกมัปนาท	เกดิอยู่
คณุกลัยกร	นยิมเสถยีร
คณุกลัยกร	ห่อนบญุเหมิ
คณุกาญจน์ธภสั	คณากลุเรอืงพงษ์
คณุกาญจนา	สมวงศ์
คณุก�าธร		อทุรกัษ์
คณุกติตพิงศ์	โกฎวิเิชียร
คณุกติวิลัย์	ศรไีกรศร
คณุกติศิกัดิ	์	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุเกรยีงศกัดิ	์เจยีนงาม
คณุเกศสดุา	ทงัปรดีานนัท์
คณุขนษิฐา		สาตราภยั
คณุขวญัจติร์	ชยาภมั
คณุคณนิ	พนิจิอปุพนัธ์
คณุคมกรชิ		นบสวุรรณ
คณุจณญัญา	เมฆวฒันา
คณุจรนิทร์		เกยีรตเิฟ่ืองฟู
คณุจกัรพงษ์
คณุจกัรพนัธ์	ตัง้กญุแจทอง
คณุจกัรพนัธ์	โยธา
คณุจามรรตัน์		หอวจิติร
คณุจารวุรรณ	จ�ารสัพนัธุ์
คณุจดิาภา	พระโคตร
คณุจนิดารตัน์		ศรไีกร
คณุจนิต์ธษา	จริวฒัน์เมธี
คณุจรินนัท์	สงัข์ทอง
คณุจริพฒัน์	จ�าปาสาร
คณุจริะพนัธ์	เณรรตัน์
คณุจริชัยา	แก้วดารา
คณุจริาภรณ์	เนือ่งพลี
คณุจณีฐัฐา	สงัข์ทองวรกิจ
คณุจรีารกัษ์		ชยัประภา
คณุจฑุามาศ	ทรายขาว
คณุจฑุารตัน์	เชือ้บญุจนัทร์
คณุจมุพล	แก้วสกลุ
คณุเจตสภุา	เทีย่งธรรม
คณุเจนจริา	สรุพีฒัน์
คณุฉววีรรณ	เชาว์ดี
คณุฉตัรชยั	จงฤกษ์งาม

คณุชญาน์วตั	ปตุระเศรณี
คณุชเนตต	ี	กราพันธุ์
คณุชมพ	ู	สมหนู
คณุชมภสัสร	ภววตุานนัท์
คณุชยภร	ธรรมวฒัน์
คณุชงิดวง		กปิลกาญจน์
คณุชติพงศ์	ทะนะแสง
คณุชตุนิาฏ		ศรสีมุะ
คณุชตุมิา	กจิมงคลธรรม
คณุชตุมิา	ชมโฉม
คณุชมุพล	จนัทะลนุ
คณุชลุพีร	พรดี
คณุชลุพีร	สมบรูณ์
คณุชเูกยีรต	ิอชัฌาเจรญิสถติ
คณุชชูพี		เอือ้การณ์
คณุเชาว์	อรญัวฒัน์
คณุเชีย่วชาญ	ศรชียัยา
คณุโชคชยั	ธรรมยตุกิาร
คณุโชตกิา	ว่องทรพัย์สนิ
คณุฐาปนย์ี	สนิาดโยธารกัษ์
คณุฐติวิราล	ีวรปิยภคัโภคนี
คณุฑโณชา	ลิม่ไชยฤกษ์
คณุณฐนนท	โตงามรกัษ์
คณุณภทัร	นตุสติ
คณุณรงค์		จนัทรมาศ
คณุณฐัชยา		จนัทร์พฒันะ
คณุณฐัธพงษ์	ศศปิระภาทิพย์
คณุณฐัรดา	วรเกษมสริิรัตน์
คณุณฐัรนิย์ี	ลมิป์ศภุวาณชิ
คณุณฐัร	ีมสีงิห์
คณุณฐัวฒัน์	พรอนนัต์ฤกศ์
คณุณริดา	เขมะจารุ
คณุดวงทพิย์		เอีย่มรุง่โรจน์
คณุดอกไม้	โพธิท์อง
คณุดาราตร	ีถริจติตธวชิ
คณุด�ารงค์		ทองไพจติร
คณุเดช		ตลุยธญั
คณุเดชชติ	พชิยพาณชิย์
คณุตฤณ		ณ	อมัพร
คณุทรงยศ	สาลกัษณ์
คณุทวปี	สริวิลิาสลกัษณ์
คณุทศพร	พทินัโชติ
คณุทศัณาวรรณ			พงศ์กล�า่
คณุทติาพนัธ์	เรญิโธสง
คณุทพิย์ภาวรรณ์		จารเมือง
คณุธชวรรณ	จนัทาครีี
คณุธณฏัฐา	สทิธเิวชวจิติร
คณุธณทัอร		ยิง่ยนื

คณุธนภทัร	แผ้วสวุรรณ
คณุธนวฒัน์	เถดิวทิรานต์
คณุธนดิา	โอฬารกิชาติ
คณุธนศิร	คงเจรญิกจิกลุ
คณุธราวฒุ	ิศรธีาราธร
คณุธดิา	ทบัโพธิ์
คณุธดิารตัน์	คมข�า
คณุธติพิทัธ์	เจยีมรจุกีลุ
คณุธรีพงศ์	บญุพงษ์
คณุธรีะพล	จฑุาพรพงศ์
คณุนพรตัน์	ประเสรฐิธนโภคนี
คณุนราพร	ดาระโพธิ์
คณุนฤชา		รตันศลิา
คณุนฤมล	รุง่สว่าง
คณุนลนิปภา	บวัศรี
คณุนวพล	พรมกนัยา
คณุนนัทพล		ปานฑผลนิ
คณุนารรีตัน์		โพธิไ์พรทอง
คณุน�า้ฝน		แก้วกลุธรรม
คณุนชิาภทัร	โสภา
คณุนชิาภา	สร้อยระย้า
คณุนภิาพร	บญุจนัทร์
คณุนศิา	เจรญิพรวฒันา
คณุนศิาชล		สวุรรณทา
คณุนสุบา	ทนทาน
คณุบณัฑติา	ชาวนา
คณุบญุธรรม	วงักาใจ
คณุบญุมา	มะกล�า่ทอง
คณุบณุยานชุ	ดวงตา
คณุบรุสักร	โชตศิวิานาท
คณุเบญจมาศ	ยทุธพฒันพร
คณุเบญญภา	บวัปล้อง
คณุปฐมพล		ทัง่กรณ์
คณุประกรรตัน์	พรมบงึล�า่
คณุประนอม	สระทองแหงด็
คณุประเสรฐิ		ศรบญุทอง
คณุปรมิ	บนุนาค
คณุปรยิวด	ี	ประจวบเหมาะ
คณุปรยีาการย์	สาลวีรโรจน์
คณุปวรศิ	ประวะสาร
คณุปวรตุม์	จงศริริกัษ์
คณุปองเกษม	นาคสวุรรณ
คณุปัณณธร	ศลิป์อดุม
คณุปัทมภรณ์	บญุเนตร
คณุปัทมา		เขยีนภกัดี
คณุปารชิาต	ิจรงุจติตานสุนธิ์
คณุปารชิาต	ิบรูณะบญัญตัิ
คณุปิตนินัท์	ปาณกิบตุร
คณุปิยดา		สขุสมยั
คณุปิยนติย์		ขวญัพลูศรี
คณุปิยวด	ีเพช็รฉาย
คณุปีรยทุธ	วรรณโก
คณุเป่ียมสขุ	ยบัมนับรบิรูณ์
คณุผวราภรณ์	ปุย้พนัธวงศ์
คณุผ่องศร	ีมลูผลารกัษ์
คณุพงศภคั	วฒุปิญุญะ
คณุพงษ์ศกัดิ	์ศริพินัธ์
คณุพรทพิย์	บญุนติย์
คณุพรพมิล	อุน่กาย
คณุพรรณพชัร	ชลานนท์นวิฒัน์
คณุพรศกัดิ	์สนิคณารกัษ์
คณุพรสวรรค์	ชะอุม่ดี
คณุพระมหาธนภณ	แก้วโพธิ์
คณุพลอยนภสั	เกรยีงธนพงศ์
คณุพลอยนภสั	ประดษิฐ์
คณุพลาวธุ	ภคันนัท์
คณุพชัรนิทร์		เกยีรตเิฟ่ืองฟู
คณุพชัร	ี	ศรโีคตร
คณุพชัร	ี	หอวจิติร

คณุพชัร	ีพนัธ์เลศิ
คณุพทัธ์ธรีา	วฒันะโชตธินนัท์
คณุพนัธมาศ	เมอืงรตัน์
คณุพนัธ์วด	ีนาคอ่วม
คณุพชิญ์สนิ	ีอทิธพิจน์โภคนิ
คณุพชิญา	พรมโคตร
คณุพมิรพทั	เหลาภา
คณุพศิทุธ์	บษุรานวุงศ์
คณุพรีดา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุพรีเดช	พฤกษประมลู
คณุเพญ็ศร	ีเดชต่ิงเอง
คณุไพลนิทร์	ยิง่เจรญิสมสขุ
คณุไพลนิลดัดา	ร่มโพธิภ์กัดิ์
คณุไพศาล	ข�านพิทัธ์
คณุฟาตมิา	จนัทะศรี
คณุภรนิทร์	ตนัตพิกุนนท์
คณุภณัฑริา	รตันนโิรธ
คณุภทัรศยั	วชิติพรชยั
คณุภาณวุฒัน์	แสงทอง
คณุภารณ	ีประภาศริกิลู
คณุภาวนา		ชรีงั
คณุภดูศิ		ธนเดชวฒันศรี
คณุภดูสิ	เลศิด้วยลาภ
คณุภมูริตัน์	โคตรบตุร
คณุมงคล		มาลเีดช
คณุมงคล	หงษ์นาค
คณุมณรีตัน์	ป่ินแก้ว
คณุมณสีม
คณุมยรุฉตัร	จนุทา
คณุมารษิา	โพธิห์กั
คณุมารสิา	จงคงคาวุฒิ
คณุมิง่ขวญั		ทรพัย์เหลอืหลาย
คณุเมทนิ	ีกิว้รดัแย้ง
คณุยทุธพงศ์	เอกปฐมศกัดิ์
คณุรชัฎาภรณ์	วาจายิม้
คณุรศัมแีข		ถาวร
คณุรุง่นภา
คณุรุง่นภา	สขุวฒันานกุจิ
คณุรุง่นภา	สดุจติจลู
คณุรุง่รตัน์	เบญจพฒัมงคล
คณุรุง่โรจน์	ตวงทวทีรพัย์
คณุเรขา		ภญิญสาสน์
คณุลลติา
คณุละอองดาว	วเิชยีรเพริศ
คณุลกัษมณ		เตชะสริวิชิยั
คณุวชรนิทร์	พุม่แก้ว
คณุวชริะ	ไชยเวยีง
คณุวณ	ีบญุกว้าง
คณุวนดิา	ชชัวาลกจิกลุ
คณุวรเชษฐ์	ทมิโพธิ์
คณุวรดษิฐ์	อคัรมิง่มงคล
คณุวรเทพ	ศริริตัน์อสัดร
คณุวรรณพร		โอภาสสถาวร
คณุวรรษา	เลศิวรสริกุิล
คณุวรรตัน์	ภญีโญ
คณุวรวฒุ	ิจองจนิดาสกลุ
คณุวรทัยา	โอบนธิอินนัต์
คณุวรางคณา	วงศ์วชิญะ
คณุวรณิฐา	รศนาวมิล
คณุวรณุย์พนัธุ	์สขุสมมโน
คณุวฤณดา	อธคิณาพร
คณุวลยัพร	แสงพทิกัษ์
คณุวนัชนะ	ม่วงยิม้
คณุวนัด	ีสาลีพ่นัธุ์
คณุวลัลภนิทร์	เตพละกลุ
คณุวจิติรา		เจยีรนนัทนา
คณุวชิดา	สตีกะลนิ
คณุวเิชยีร	อคัรวฑิติ
คณุวนิ	ลิม้ธโนปจยั

คณุวภิาดา
คณุวภิาส		จริภาส
คณุวริยิะ	อุน่ใจดี
คณุวริวุรรณ		ตาดร่ม
คณุวโิรชา	เกดิอ�า่
คณุวลิาสนิ	ีมมีุง่กจิ
คณุวณีา		เอีย่มวฒันไพสนิ
คณุวรีภฏัศาสตรา	ธนอคัราพงษ์
คณุวรีภทัร	ปัญญาธรีะ
คณุวฒุชิยั	วฒันาสกลุรตัน์
คณุศรณัย์	องักรูวรญัญู
คณุศรนิดา	จามรมาน
คณุศศกิานต์	พกินุทอง
คณุศศธิร	ศรปีระเสรฐิ
คณุศศวิมิล	แสงสมาน
คณุศนัสนย์ี		มนัจนัดา
คณุศริบิงัอร	ทองใบศรี
คณุศริพิร	ทองอ่อน
คณุศริยิพุา		ศรสีวุรรณ
คณุศริริกัษ์	เดชกรอบ
คณุศริริตัน์	บลุนิทร์กลู
คณุศภุกาญจน์
คณุศภุโชต	ิเสรศีภุโภคานนท์
คณุศภุวาณ	ีพฒัน์พงศ์พานชิ
คณุโศจดิา	ลมิาจริากร
คณุสกาวทพิย์	กจิสกลุ
คณุสดดุ	ีชลติเรอืงกลุ
คณุสนอง	วริยิะอาภาพงศ์
คณุสพสัตร์	ดงัก้อง
คณุสมคดิ	จริานนัตรตัน์
คณุสมศกัดิ	์	อจัจมิานนท์
คณุสรชยั		ตนัตโยทยั
คณุสหรชัต์	สายสมร
คณุสงัสทิธิ	์สนทินนท์
คณุสนัทดั	เจดิจรรยาพงศ์
คณุสาทติ	สบืสขุ
คณุสามารถ	แสงดจีรงิ
คณุสาโรจน์	สวุรรณธาราเรอืง
คณุสนิทวี
คณุสริพิร	เกดิทอง
คณุสริพิร	ทองออน
คณุสขุฤทยั	เชดิชธูรรม
คณุสขุสนัต์	โตเจรญิววิฒัน์
คณุสดุชฎา	แจ่มจนัทร์
คณุสดุา	นลิวรสกลุ
คณุสทุธเิกยีรต	ิธรีภทัรเวช
คณุสทุธริกัษ์		เสถยีรภาพอยทุธ์
คณุสทุธสิา	บษุยานนท์
คณุสทุเินือ่ง	สาจนัทร์
คณุสธุรรม	แก้วสม
คณุสธุาวลัย์	เบญจชยั
คณุสธุดิา	ศรรีตัน์
คณุสธุตีา		ชณุหรศัมิ์
คณุสนุทร	ีเจยีระนนัท์
คณุสปุราน	ีแฝงจนัทร์
คณุสพุตัรา		ใจคง
คณุสภุาพร		แก้วฉดี
คณุสภุาพร	ตัง้วฒันาพรชยั
คณุสมุาณ	ีกจิบญุชยั
คณุสมุติา	หนัจนัทร์
คณุสรุเดช	บณุยวฒัน
คณุสรุวฒุ	ิตงุคะรกัษ์
คณุสรุศกัดิ	์บณุยะชยั
คณุสรุชันศิ		อดุมศกัดิ์
คณุสรุาช	เซที
คณุสรุารกัษ์		น้อยไร่ภมูิ
คณุสรุยิา		สาตราภยั
คณุสรุเิยศ		ชมภู
คณุสรุย์ีรตัน์	จ�าปาทอง

คณุสรุสีา	สทุธรีาสกลุ
คณุสวุรรณลภ	อศัวนีารกัษ์
คณุสวุรรณา	เชาวะวนชิย์
คณุสวุชิญา	ประมวญรตัน
คณุสวุภิา	งามหนกั
คณุเสนธปิ	ศรไีพพรรณ
คณุแสงจนัทร์	หมัน่ทองหลาง
คณุโสภาพมิพ์	สมิะกลุธร
คณุหทยัพร	ศรสีขุวรรณ
คณุหนึง่ฤทยั	ถงุทอง
คณุหฤทยั	ก้องธรนนิทร์
คณุอดศิกัดิ	์สดุสาว
คณุอนงค์พร		มโนพเิชฐวฒันา
คณุอนงค์ลกัษณ์	สถติย์วรกลุ
คณุอนชุติ	น้อยประเสรฐิ
คณุอโนมา	ศขุสวสัดิ	์ณ	อยธุยา
คณุอภชิา		ทองธรีกุล
คณุอภชิาต	ิจรีะพนัธุ์
คณุอภชิาต	ิศาลคิปุต
คณุอภญิรญา		บญุมสูกิ
คณุอภวินัท์	บากบัน่
คณุอมรรตัน์		มหาภาสกร
คณุอรปวย์ี		สทีอง
คณุอรพนิ	ใจหลกั
คณุอรวรรณ	ดเีสนาะ
คณุอรสา		ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรณุ	ี	อรรคบตุร
คณุอรณุ	ีมานดัโขจติ
คณุอวกิา	กลัยาสา
คณุอจัร	ี	สงัข์วรรณะ
คณุอศัวเมศ		วงศ์สุย่
คณุอาทติยา	ม่วงสถาน
คณุอารรีตัน์		ธรีะศรสีมบตัิ
คณุอ�านวย		พสัดร
คณุอ่ิมบญุ	(ศษิย์เก่า	ร.ร.สาธติจฬุาฯ	รุน่	15)
คณุเอก	โสภณิท์
คณุเอกชยั		ใจงาม
คณุเอมอร		วงษาพาน
คณุเอือ้อาร	ี	ออฤดี
คณุไอลดา	ธาดาวงษา
Give	for	live	(คณุวรวทิย์	จนัทะเสน)
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
บรษิทั	อควา	ฟาวเดอร์	กรุป๊	จ�ากดั
บรษิทั	อนิฟินทิ	กรนี	จ�ากดั	
									(สาขา00001)
บรษิทั	พ	ีแอนด์	พ	ีพารากอน	จ�ากดั	
									(ส�านกังานใหญ่)
บริษัท	โพ๊ซ	ครีเอทีฟ	ดีไซน	์เฮ้าส	์จ�ากัด
บรษิทั	พรเีมยีร์	รสีอร์ทส์	แอนด์	
									โฮเทลส์	จ�ากดั	(สาขาท่ี	00002)
บรษิทั	ไพรเวท	เนอวานา	จ�ากดั 
									(ส�านกังานใหญ่)
บรษิทั	เอส.ว.ีพ.ีบุค๊-คฟีป้ิง	จ�ากดั
บริษัท	เอส.ว.ีพ.ีแอคเค้านท์ติง้	กรุป๊	จ�ากดั
บรษิทั	เอส.ว.ีพ.ีคอนซเูมอร์	จ�ากดั
บรษิทั	เอส.ว.ีพ.ีไอท	ีจเีนยีส	จ�ากดั
บรษิทั	ทพีาร์ทเนอร์	จ�ากัด	
ร้าน	โคราช-ปันกนั
ร้าน	ท.ีเค.อะไหล่ยนต์
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