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	 สวสัดน้ีองๆ	นกัเรยีนทนุยวุพฒัน์ทกุคนนะคะ	ยวุพฒัน์สารฉบบันีเ้ป็นฉบบัที	่102	
แล้วค่ะ	 พี่ๆ 	 ทกุคนทีร่่วมกนัท�ายวุพฒัน์สารหวงัว่าหนงัสอืเล่มบางๆ	 เล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์
กบัน้องๆ	ทัง้ในวนันีแ้ละอนาคตข้างหน้า	นอกจากสาระประโยชน์แล้ว	 การท�ายวุพฒัน์สาร 
แต่ละฉบบั	แสดงให้เหน็ว่าปัจจบุนัมคีวามรูเ้กดิขึน้มากมาย	จงึอยากให้น้องๆ	ทกุคนแบ่ง
เวลามาสนกุกบัการค้นหาความรู้ใหม่ๆ	บ้างนะคะ	

	 ฉบบันีพ่ี้อยากเล่าเรือ่ง	 “คดิเป็นภาพ	 ทกัษะท�าเรือ่งยากให้ง่ายนดิเดยีว”	 ด้วยเพราะ 
ความรู้ที่มีมากมายนี่เอง	 เราจะท�าอย่างไรให้สามารถย่อยเนื้อหาความรู้ท่ีเราได้รับมา 
ให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ	 ชวนให้อ่าน	 และจ�าได้แม่นย�ามากขึ้น	 การคดิ 
เป็นภาพเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมน�ามาใช้	 ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนหรือนักศึกษานะคะ 
ผูใ้หญ่ทีท่�างานแล้วกม็กัจะใช้วธินีีใ้นการสรปุหรอืน�าเสนองานของตวัเอง	 เพราะฉะนัน้ 
หากน้องๆ	 ลองศึกษาวิธีนี้เพิ่มเติม	 และน�าไปปฏิบัติกับการเรียน	 พี่เชื่อว่าในอนาคต 
เมือ่น้องๆ	เรยีนในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้กระทัง่เข้าสูโ่ลกของการท�างาน	ทกัษะการคดิเป็นภาพนี ้
จะช่วยให้น้องๆ	 เข้าใจความรู้ใหม่ๆ	 และสามารถถ่ายทอดสิ่งยากๆ	 ให้เข้าใจได้ 
อย่างง่ายดายค่ะ

	 พีข่อชวนน้องๆ	อ่านคอลมัน์เรือ่งจากปกนะคะ	แล้วลองหาข้อมลูเพิม่เตมิ	จากนัน้ 
ให้น�าความรูน้ี	้ไปลงมือปฏบิัติ	 ฝึกฝนจนกลายเป็นความถนดั	 เมือ่น้องๆ	 สามารถคิดเป็นภาพ 
ได้แล้ว	 ต่อให้ความรูน้ัน้จะเยอะและยากแค่ไหน	 สิง่นัน้จะไม่ใช่อปุสรรคต่อการเรียนรู	้ค่ะ 
แต่จะเป็นความสนุกและความท้าทายให้ต้องท�าความเข้าใจให้ได้...ความรู้ที่เรามไีม่ได้
ยืนยันว่าเราจะประสบความส�าเร็จนะคะ	 การน�าความรู้ไปใช้ต่างหากที่จะพาเราไปสู ่
ความส�าเรจ็ค่ะ...

พี่ๆ 	มลูนิธยิวุพฒัน์
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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วาดภาพโดย	Aomjai



คนคิด...เพื่อสังคม

ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาจิตใจ
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	 “ศิลปะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่หรือไกลตัว	 บางทีอาจเป็นสิ่งเล็กๆ	หรือความงามรอบๆ	ตัว 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรปลูกฝังให้กับเด็ก	 เพื่อให้ศิลปะพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดี”	 ค�าสัมภาษณ์ของ 

อาจารย์	(ครู)	ปรานต์		ชาญโลหะ	อาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สาขาวิชาภาพพิมพ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ซ่ึงนอกจากการสอนนักศึกษาในสถาบันฯ	 แล้ว	 อาจารย์ยังท�ากิจกรรมค่ายศิลปะร่วมกับกลุ่มนักศึกษา					

ซึ่งเป็นอาสาสมัคร	เพื่อเดินทางไปสอนศิลปะให้กับเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กหลายแห่ง						

ด้วยความตั้งใจให้ศิลปะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาจิตใจ	
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หลายครั้งที่การลงมือเพื่อสังคมมีจดุเริม่ต้นจาก 

การทีเ่รามปีระสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ

	 แรงบันดาลในการท�าค่ายศิลปะเด็ก

ของครูมาจากการได้ไปช่วยพี่สาวของเพื่อน 

ท�าค่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน	 มีกิจกรรมดูนกและ 

แทรกกิจกรรมสอนศลิปะให้กบัเด็กๆ	ของโรงเรยีน 

บ้านเปร็ดใน	 จังหวัดตราด	 กิจกรรมในครั้งนัน้ 

เป็นความประทับใจอย่างมากและคิดว่าถ้ามี 

โอกาสจะกลับมาท�ากิจกรรมแบบนี้อีก	 หลังจาก 

กจิกรรมค่ายฯ	 สิน้สดุลง	 ครไูด้พดูคยุกบัครแูละ

เดก็ๆ	ของโรงเรยีนบ้านเปรด็ใน	พบว่าเดก็หลายคน 

หลงัจากจบชัน้ประถมศกึษาต่างไปประกอบอาชพี

รบัจ้างกบัพ่อแม่	 ท�าให้ครคูดิว่าการทีเ่ราน�าศลิปะ

มาสอนให้กบัเขา	 ส�าหรับเดก็บางคนอาจจะเป็น 

แค่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ	 เขา 

อาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ 

อกีเลย	 แต่อย่างน้อยถ้าในอนาคตเขานกึย้อนกลบัมา 

เขาคงดใีจทีค่รัง้หนึง่เคยมปีระสบการณ์นี	้ แม้ว่าจะ

เป็นช่วงเวลาสัน้ๆ	 แค่ครัง้เดยีวกต็าม	 หรอืไม่แน่ว่า 

ประสบการณ์นีอ้าจจะเป็นแรงบนัดาลใจให้เขาท�า 

อะไรบางอย่างเพื่อคนอื่น	 เช่นเดียวกับที่ครูได ้

แรงบนัดาลใจมาจากพวกเขา

การท�าประโยชน์เพื่อสังคมควรให้คนรุ่นใหม่ 

เข้ามามบีทบาท

	 ค่ายศลิปะทีจ่ดัส่วนใหญ่จะอยูใ่นกจิกรรม

การเรยีนการสอนของคณะ	 เพยีงแต่เราต้องมาคดิว่า 

เราจะท�ากจิกรรมอะไรและใครจะได้ประโยชน์จาก

กจิกรรมนี	้จงึเริม่	“โครงการภาพพมิพ์อาสา”	ครัง้แรก 

ในเดอืนกนัยายน	ปี	พ.ศ.	2555	ทีโ่รงเรยีนบ้านจนัทงึ	

อ�าเภอท่าแซะ	จงัหวดัชมุพร	จากนัน้จงึพานกัศกึษา

ซึง่ก�าลงัเรยีนปรญิญาตร	ี สาขาภาพพมิพ์	 ในชือ่ 

“กลุ่มภาพพิมพ์อาสา”	 ไปจัดค่ายสอนศิลปะ 

ทีโ่รงเรยีนวดับ้านหนองหญ้าปล้อง	อ�าเภอบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสมีา	ครูมองว่าวยัรุน่หรอืคนรุน่ใหม่ 

ควรมปีระสบการณ์การเป็นอาสาสมคัร	 เพราะเขา 

จะได้รูว่้าเขามคีณุค่าและมศีกัยภาพมากพอทีจ่ะ 

ท�าอะไรเพื่อสังคมได	้ โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ 

เขาแค่น�าสิ่งที่ตัวเองรู้หรือท�าได้ดีออกมาสร้างให้ 

เป็นประโยชน์เพ่ือสงัคม	 เพราะเขาคอืผู้มบีทบาท 

ส�าคัญ	เป็นก�าลังในการช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู ่

ในอนาคต	และการท�าเพื่อส่วนรวมไม่จ�าเป็นว่า 

จะต้องท�าคนเดยีว	 การรวมกลุม่กับเพือ่นๆ	 หรอื 

คนที่รักในสิ่งเดียวกันย่อมมีพลังขับเคลื่อนให ้

ประสบความส�าเร็จเร็วขึ้นและช่วยให้เราพัฒนา 

ทกัษะการท�างาน	 การอยูร่่วมกับผูอ้ืน่	 ตวัอย่างทีเ่ห็น 

ได้ชัดเจนคือ	 นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครไปท�า 

กจิกรรมค่ายฯ	ทีโ่รงเรยีนวดับ้านหนองหญ้าปล้อง	

นอกจากจะได้สอนเด็กๆ	แล้ว	 เขายังได้ทดลอง 

เกีย่วข้าวในแปลงนาสาธติของโรงเรยีนและได้เรยีนรู้ 

เกีย่วกบัการเลีย้งสตัว์	ซึง่ครถูอืว่าเป็นประสบการณ์

ทีด่	ี			เป็นโอกาสทีรุ่น่พีก่บัรุน่น้องได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ซึง่กนัและกนั	 ได้เรยีนรูเ้รือ่งการปรบัตวัเพือ่อยูร่่วม

กบัคนทีต่่างวยักบัเรา	

	 จากนัน้ในปี	 พ.ศ.	 2557	 กลุม่ภาพพมิพ์ 

อาสาได้ไปจัดค่ายศิลปะท่ีโรงเรียนบ้านท่าแย	้

อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และ 

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ครูกับกลุ่มภาพพิมพ์อาสา 

มโีอกาสกลบัไปทีโ่รงเรยีนวดับ้านหนองหญ้าปล้อง 

อกีครัง้	 คราวน้ีหลงัจากครกูบักลุม่นกัศกึษากลบั 

จากค่ายฯ	 ครทูีโ่รงเรยีนวดับ้านหนองหญ้าปล้องส่ง 

รูปถ ่ายขณะท�ากจิกรรมร่วมกบัเดก็นกัเรยีนโดย 

ได้น�าวัสดุอุปกรณ์จ�าพวกสีและความรู้ที่ได้จาก 

การร่วมกจิกรรมค่ายฯ	 มาใช้ในการปรบัปรงุภูมิทศัน์ 

บรเิวณรอบๆ	 อาคารเรยีนซึง่ส่ิงนีเ้ป็นความส�าเรจ็ 

และเป็นรางวลัส�าหรบันกัศกึษาและตวัครใูนการ 

ท�ากจิกรรม	 และในปี	 พ.ศ.2560	 และปี	 พ.ศ. 

2562	ครแูละกลุม่ภาพพมิพ์อาสาได้ไปสอนศลิปะ 

ภาพพมิพ์แก่เดก็นกัเรยีนชัน้มธัยมต้นของโรงเรยีน

บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา	จังหวัดชุมพร	และได ้

กลับไปจดัค่ายศิลปะที่โรงเรียนบ้านจันทึง	จังหวัด 

ชุมพรอีกเป็นครั้งที่สอง	 	 ทุกครั้งที่จัดค่ายศิลปะ 

ความสุขของนักศึกษาที่จัดค่ายทุกคนคือรอยยิ้ม 

และเสียงหัวเราะของเด็กๆ	ในช่วงเวลาหนึ่งเรามี 

โอกาสสร้างประสบการ์ณทีด่ใีห้กบัเขา

ศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปได้หรือวาดรูปสวย 

แต่ศลิปะคอืเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยพฒันาจติใจของเรา		

ให้เป็นไปในทางทีด่ี

	 ครูไม่เคยคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่

หรอืไกลตวั	บางทีอาจเป็นส่ิงเลก็ๆ	หรอืความงาม 

รอบๆ	 ตัว	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรปลูกฝังให้กบัเดก็ๆ 

เพือ่ให้ศลิปะพฒันาจติใจ	 ไม่ว่าวนันีเ้ดก็ๆ	 จะเรยีน 

อะไร	 ไม่ว่าอนาคตเดก็ๆ	 จะท�างานอะไร	 ครอูยาก 

ให้เดก็ทกุคนมคีวามคดิในทางทีดี่ทัง้กบัตวัเองและ 

ผู ้อื่น	 รู ้จักเสียสละ	 และพยายามน�าความรู ้	 

ความสามารถของเราไม่ว่าจะในด้านใดออกไปท�า 

ประโยชน์เพื่อผู้อื่น	 แล้วเด็กๆ	 จะรู้ว่ารอยยิ้ม 

จาก	“คนที่ได้รับในสิ่งท่ีเรามอบให้”	คือรางวัล	 

ความสขุ	ความประทบัใจทีมี่ค่ามากครบั...ครขูอ

ให้เดก็ๆ	ทกุคนเป็นคนดนีะครบั		



กรีดมีดลงบนต้น
ยางมีค่ามากมาย
ชีวิตคนสวนยาง
ทุกหยดจากเหงื่อริน

นำ้าขาวข้นหยดเป็นสาย
เป็นรายได้ให้ใช้กิน
คำ่าฟ้าสางไม่จบสิ้น
ใช้ผืนดินเลี้ยงชีพกาย

ประเพณี “Wet Monday”สีสันความหมายมี 

“งิ้ว” คือประวัติศาสตร์ 

และแสดงเพื่อบูชา 

ประเพณ	ี“Wet	Monday”

	 ประเทศในแถบยุโรป	โดยเฉพาะประเทศโปแลนด์	เช็ค	สโลวาเกีย	และยูเครน 

มีประเพณีสาดน�้าคล้ายๆ	ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทย	มีชื่อเรียกว่า	“Wet	Monday” 

เป็นประเพณีเก่าแก่ทางศาสนาที่นิยมจัดขึ้นในแถบยุโรปกลาง	มักจะจัดขึ้นในช่วงวันที่สอง 

ของเทศกาลอีสเตอร์ตามความเชื่อของผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อน 

โดยจะใช้น�้าเป็นการช�าระล้างบาปเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ	 เดิมนั้น	Wet	Monday	จะมี

เพียงผู้ชายเท่านั้นที่เป็นฝ่ายสาดน�้าใส่ผู้หญิง	โดยผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านจะถูกรุมสาดน�้า 

จนเปียกปอนมากที่สุด

ที่มาภาพและข้อมูล

https://thaimoderntravel.co.th/

ให้งามขำาสมศักดิ์ศรี

ใช่แต่งสีเพียงงดงาม

ความเป็นชาตินานหนักหนา

เทพศรัทธาให้คุ้มครอง

บ้านฉันบ้านเธอ

8

        ประเพณีสาดนำ้า

ประเพณ ี     

Wet Monday
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	 ประเพณีสงกรานต์ของประเทศพม่า	เรียกว่า	เหย่บะแวด่อ	(เหย่	แปลว่า	“พิธีน�้า”	

บะแวด่อ	แปลว่า	“เทศกาล”)		จัดขึ้นช่วงเดือน	5	(เมษายน)	ของไทย	แต่เป็นเดือน	1	ของ

พม่า	ที่เรียกว่า	“เดือนดะกู”	(ช่วงมีนาคม-เมษายน)	เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่	และเป็นเดือน 

ต้นฤดูร้อน	ปัจจุบันรัฐบาลพม่าก�าหนดประเพณีสงกรานต์ให้ตรงกับวันที่	13-17	เมษายน 

ของทุกปี	จะมีการเข้าวัด	รักษาศีล	สรงน�้าพระ	รดน�้าด�าหัว	และเมื่อสิ้นวันสงกรานต์	ชาวพม่า

จะนยิมจดังานบวชเณรให้ลกูชายและจดังานเจาะหใูห้ลกูสาว	ดงันัน้จะเหน็ขบวนแห่ลกูแก้วและ

ลูกหญิงไปตามท้องถนนและรอบลานพระเจดีย์	ตามวัดต่างๆ

ที่มาภาพและข้อมูล

https://thaimoderntravel.co.th/	

https://www.nttdata.com/	

ประเพณี
เหย่บะแวด่อ



จดหมายจากน้องยพุารตัน์ สขุใจ จ.กรงุเทพฯ 

โอ้...ดีจังเลยค่ะ	 พี่ดี ใจที่ เห็นน ้องมี เป ้าหมายชีวิต	 พยายามต ่อไปนะจ ๊ะ	 
พาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมาย	ถ้าเป้าใหญ่ของเรามันดูยากเหลือเกินก็ลองตั้ง 
เป้าหมายเล็กๆ	 ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายใหญ่	 เก็บแต้มความส�าเร็จไปเรื่อยๆ 
รู้ตัวอีกที	 อ้าว!!!...สอบติดแพทย์แล้วนี่	 (5555)	 การที่เราจะไปถึงเป้าหมายได	้ 
เราต้องมีการจัดการชีวิตที่ดี	 คือ	 ท�าความรู้จักกับตัวเองให้มากๆ	 ส�ารวจตัวเอง 
ให้บ่อยๆ	 เพื่อให้รู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร	 เราต้องการอะไร	 แล้ววางแผนชีวิต	 
จัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่ต้องท�า	และลองหาตัวช่วยถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเราท�า 
คนเดียวไม่ได้แน่ๆ	 	 สิ่งเหล่านี้ภาษาวัยรุ่นเรียกว่า	 “การท�างานกับตัวเอง”	ค่ะ... 
โชคดีนะคะน้องยุพารัตน์	:D	

จดหมายจากเพื่อน
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จดหมายจากน้องเพญ็นภา ทดัทอง จ.ลพบรุี

ขยันจังเลยค่ะน้องเพ็ญนภา	คุณย่าคงชื่นใจนะคะ	ที่หลาน
เป็นเด็กดีและขยันแบบนี้	ขอให้น้องได้เป็นพยาบาลทหาร
สมความตั้งใจนะคะ	 นอกจากคะแนน	 GPAX	 แล้ว	 น้อง 
คงต้องขยันเพื่อท�าคะแนน	GAT	PAT	และ	O-NET		ให้ถึง 
เกณฑ์ที่วิทยาลัยตั้งไว้	 และพยาบาลทหารยังต้องผ่านการ
ทดสอบสุขภาพจิตและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
ด้วยการวิ่ง	ซึ่งน้องคงต้องซ้อมวิ่งด้วยนะคะ	ถ้าเรามีความ
ตั้งใจจริงๆ	 พี่เชื่อว่าน้องท�าได้แน่นอนค่ะ	 เตรียมตัวให้พร้อม	 
ท�าให้เต็มที่	 ผลจะออกมาอย่างไรก็ภูมิใจที่ได้ท�าเต็มที่นะคะ... 
สู้ๆ	ค่ะ	:D	



จดหมายจากน้องจุฑารัตน์ การะเกตคีรี จ.พิษณุโลก 

ดใีจด้วยนะคะน้องจฑุารตัน์ทีส่นกุกับการเรียนสายอาชพี	จากจดหมาย
ทีน้่องเขียนมาเล่าแสดงว่าน้องมคีวามสขุกับการเรยีนมากทเีดยีว	เพราะ
สิง่ทีน้่องรูส้กึเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนสายอาชพีจริงๆ	ค่ะ	ขอให้
น้องใช้เวลาเรยีนทีเ่หลอืให้คุม้ค่าทีส่ดุนะคะ	เกบ็เกีย่วประสบการณ์
และโอกาสที่เข้ามาให้มากๆ	เมื่อเวลาผ่านไปจะได้ไม่ต้องเสียดาย 
กับสิ่งที่เราไม่ได้ท�า	พี่เชื่อว่าน้องจะเรียนจบออกไปเป็นบุคลากร 
ที่มีคุณภาพและได้ท�างานที่ตัวเองรักค่ะ...เป็นก�าลังใจให้นะคะ 
น้องจฑุารตัน์	:D	

จดหมายจากน้องณภัสวรรณ แขวงขาว จ.นครศรีธรรมราช 

น่ารักมากเลยค่ะน้องณภัสวรรณ	คุณย่าคงภูมิใจในตัวหลานสาวคนนี้มาก 
แน่ๆ	เลย	รู้จักช่วยงานบ้าน	ขยันขันแข็ง	น้องได้ไปช่วยงานที่ร้านเสริมสวย 
หรอืยงัคะ	การทีเ่รามโีอกาสเรยีนรูอ้ย่างอืน่นอกเหนอืจากการเรยีนในห้องเรยีน 
จะช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเราชอบงานแบบไหน	เราถนัดเรื่องใดและยังได้
ทักษะหลายๆ	อย่างติดตัว	ถ้ามีงานหรือกิจกรรมอื่นๆ	ให้ท�าอีก	ลองไปท�าดู
นะคะ	ยิง่เราลองมากเท่าไหร่เราจะค้นพบความต้องการของตวัเองมากเท่านัน้...
เป็นก�าลงัใจให้น้องณภสัวรรณนะคะ	สู้ๆ 	:D		
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Line

นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook	

กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

มเีรือ่งอยากปรกึษาโทรศพัท์

หาพี่เลี้ยงอาสาได้ที่

064 - 152 - 2868

064 - 664 - 5291



ทำามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา
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จะอยู่ที่ไหน
ขอให้ทำาประโยชน์
เพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ 
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	 “ทีไ่หนอาจจะไม่ใช่ประเดน็ส�าคญัเท่ากบัเราก�าลงัท�าอะไร”	 	 ฉบบันีเ้ราจะมา

ท�าความรูจ้กักบั	“พีน่า	ประวณีา	สมัฤทธิด์”ี	พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ	ปฏบิตังิาน

หอผูป่้วยหนกั	(ICU)	กบัภารกจิดแูลชวีติคนไข้	(ใกล้)	บ้านเกดิ		
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อยากเรียนกรุงเทพฯ	อยากอยู่ไกลบ้าน		
	 ตอนสอบเอ็นทรานซ์		พี่ก็เหมือนเด็กคนอื่นๆ	คืออยากไปเรียนกรุงเทพฯ	หรือใน 
จังหวัดไกลๆ	บ้าน	 เพราะอยากออกไปใช้ชีวิตอิสระอย่างที่ตัวเองอยากเป็น	เพื่อนๆ	พี่
เลยเลือกมหาวิทยาลัย	ในกรุงเทพฯ	แต่พ่อกับแม่ขอว่าคณะในอันดับท่ี	4	ขอให้เป็น 
คณะพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 ชัยนาท	 เพราะจบมาจะได้ท�างานที่ 
โรงพยาบาลสิงห์บุรีซึ่งอยู่ใกล้บ้านมาก	 ตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดอะไรก็ท�าตามที่พ่อกับแม่ขอ 
ใจเรามุ ่งไปที่คณะ	 3	 อันดับแรกที่เราเลือกเองมากกว่า...แต่สุดท้ายก็ติดพยาบาล 
รู้สึกเสียดายที่ไม่ไปเรียนกรุงเทพฯ	เหมือนเพื่อนๆ	เวลาเขานัดเจอกันเราก็ไม่ได้ไป...นี่เป็น
เรื่องเดียวที่เสียใจอยู่นิดหน่อย	ณ	ตอนนั้นนะคะ

กลัวเลือด	กลัวเข็ม	กลัวผี	ไม่ชอบกลิ่นโรงพยาบาล	ไม่ชอบทุกอย่างในโรงพยาบาล	
	 ก่อนจะเข้าไปเป็นนักเรียนพยาบาล						พี่คุยกับพี่สาวและน้า	ซึ่งเป็นพยาบาลทั้งคู ่
ทั้ง	 2	 ท่านเล่าประสบการณ์การเรียน	 การท�างานในวิชาชีพนี้ให้ฟัง	 แนะน�าสิ่งที่ควร 
ปฏบิติั		ท�าให้พี่มีเวลาได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความกลัวต่างๆ	ถึงเวลาที่เราต้อง 
เผชิญกับมันจริงๆ	 ถ้าจุดหมายของเราคือการเป็นนักเรียนพยาบาลและเป็นพยาบาล 
วิชาชีพ	 เราต้องก้าวผ่านความกลัวทุกอย่างไปให้ได้	 ในเมื่อคนอื่นยังท�าได้แล้วท�าไมเรา
จะท�าไม่ได้	 ก็ใช้ความพยายาม	 ความตั้งใจอย่างเดียวเลยค่ะ	 นึกถึงเป้าหมายในชีวิตไว้ 
บอกตัวเองว่าเรียนพยาบาลก็ไม่ได้แย่นะ	

พ่อกับแม่หวังให้ได้กลับไปบรรจุเป็นพยาบาลที่จังหวัดสิงห์บุรี
	 เนื่องจากพี่ได้รับทุนเรียน จึงต้องมีการท�าสัญญาโดยระบุว่าถ้าเรียนจบแล้ว
ต้องกลับไปท�างานโรงพยาบาลในจังหวัดบ้านเกิด	 แต่พอพี่เรียนจบโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ไม่มีอัตราต�าแหน่งว่าง	พี่จึงเลือกบรรจุที่โรงพยาบาลโคกส�าโรง	 จังหวัดลพบุรี	 อย่างน้อย 
ก็ยังได้อยู่ใกล้บ้าน	 ไม่ต้องย้ายไปอยู่ไกลๆ	 คิดถึงบ้านก็ขับรถกลับได้	 ใช้เวลาไม่นาน 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อย่างที่พ่อกับแม่ตั้งใจแต่คงดีกว่าต้องไปอยู่ที่อื่น	 หลายคนอาจจะคิดว่า
ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีโอกาสได้ท�างานที่บ้านเกิดมากกว่าอาชีพอื่นๆ	 เพราะสามารถ 
ขอย้ายได้	แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจังหวัดปลายทางต้องมีต�าแหน่งว่างด้วยนะคะ		พี่คิดว่า
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแค่ตั้งใจที่ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด	ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์	
การท�างานที่จังหวัดบ้านเกิดหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องส�าคัญ

พยาบาลหอผูป่้วยหนกั	(ICU)	คอืภาระหน้าทีใ่นการดแูลชวิีตนาทต่ีอนาที
	 ขึ้นชื่อว่าเป็นพยาบาล	 อยู่แผนกไหนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตคนไข้ด้วยกันทั้งสิ้น 
แต่พยาบาลหอผู้ป่วยหนักนอกจากมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้นาทีต่อนาทีแล้ว การดูแล 
สภาพจิตใจของญาติผู ้ป่วยคืออีกหนึ่งภารกิจของพยาบาล	ญาติที่มีคนในครอบครัว 
นอนอยู่ในห้อง	 ICU	 ไม่มีใครไม่ฝากชีวิตคนไข้ไว้กับหมอและพยาบาล	 หลายครั้งเรารู้ว่า 
คนไข้จะมีเวลาอยู ่ได้อีกไม่นานแต่ครอบครัวเขายังหวังอย่างเต็มเปี ่ยมว่าญาติเขา 
ต้องปลอดภยั	 สิง่นีเ้หมอืนของหนกัทีพ่ยาบาลก�าลังแบกไว้	 เราจะบอกญาตว่ิาอย่างไร	 เพือ่
ให้เขาเข้าใจตรงกับความจริงที่ก�าลังเป็นและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	 ซึ่งตรงข้าม
กับสิ่งที่ญาติคาดหวังอย่างส้ินเชิง	 เราจึงต้องดูแลคนไข้ทุกคนอย่างสุดความสามารถ	 
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ใช้ทักษะ	ความรู	้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อให้คนไข้สงบและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
ในฐานะที่เขาคือเพื่อนมนุษย์และชีวิตของเขาก�าลังอยู่ในความรับผิดชอบของเรา

ความท้าทายเกิดขึ้นทุกวัน	อารมณ์และจิตใจจึงต้องเข้มแข็ง
	 คนไข	้ ICU	 คือคนไข้ที่อยู่ในภาวะเป็นตายเท่ากัน	 มีความซับซ้อนของโรคและอาการ	
มีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตมากกว่าคนไข้ปกต	ิ เพราะฉะนั้นพยาบาลที่
อยู่ในห้องนี้ทุกคนต้องคล่องแคล่วว่องไว	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโดย 
ไม่ต้องมีคนคอยก�ากับดูแล	 ทุกนาทีสามารถเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดได้เสมอ	 ร่างกายและ
จิตใจของพยาบาลจึงต้องพร้อมที่จะรับมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	 เราต้องเข้าใจในความ
ซบัซ้อนของโรคของคนไข้และต้องรูไ้ด้ว่าจะต้องแก้ปัญหาใดก่อนหลงั การควบคมุอารมณ์เป็นอกี 
สิง่ส�าคญัของพยาบาลห้อง	ICU	เราต้องเจอความเจบ็ปวดทรมาน	อยูกั่บการสญูเสยี	หากพยาบาล 
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้	 เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลย	 แต่พี่มีความสุขที่ได้ท�า
หน้าที่ดูแลคนไข้	 ICU	 พี่จะรู้สึกว่าเราชนะตัวเองทุกครั้งที่เจอปัญหายากๆ	 แล้วเราแก้ไขได้ 
และผลลพัธ์ออกมาเป็นทีน่่าพอใจ	คนไข้จงึเป็นพลงัให้พีม่แีรงลกุขึน้ท�างานวนัละ	16	ชัว่โมงค่ะ

เมื่อเราคิดจะท�าอะไรสักหน่ึงอย่าง	ขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับผู้อื่นและตัวเอง
	 ในฐานะที่พี่อยู ่กับงานดูแลชีวิตของผู ้คน	 พี่อยากฝากน้องๆ	 ว่า	 เราทุกคนไม่มี
ทางรู ้เลยว่าชีวิตเราวันนี้หรือพรุ ่งนี้จะเจอกับอะไรบ้าง	 พี่จึงอยากให้น้องท�าสิ่งที่ท�าอยู ่นี้ 
ให้ดีและเต็มที่ที่สุด	ดูแลรักษากายใจของตัวเองให้แข็งแรงและเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับ
อุปสรรค	ปัญหา	หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด	ซึ่งสามารถเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้	ใส่ใจดูแลคนรอบข้าง 
และคนในครอบครัวของเรา	 วันข้างหน้าหากน้องไม่ได้อยู ่กับครอบครัว	 การเป็นคนดี	
รู ้จักห่วงหาอาทร	 รู ้จักตอบแทนทุกคนที่ผลักดันให้เราประสบความส�าเร็จก็ถือเป็นการ 
ดูแลอีกทางหนึ่งค่ะ

	 พี่อยากให้น้องๆ	ตั้งใจเรียนหนังสือ	ความตั้งใจเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายมากๆ	นะคะ 
“แค่ตั้งใจ”	 ส�าหรับใครที่อยากเป็นพยาบาล	 พี่นาเป็นก�าลังใจให้	 และอยากให้น้องหา 
โอกาสไปคุยกับพี่ๆ	 พยาบาลในโรงพยาบาลใกล้บ้าน	 เพื่อให้รู ้ก ่อนว่าเราต้องเจอกับ 
อะไรบ้าง	 จะได้ประเมินตัวเองได้ว่าเราเหมาะกับอาชีพน้ีหรือไม่	 อยากให้น้องนักเรียนทุน 
ยุวพัฒน์ทุกคนประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้และอยู ่ในสายอาชีพที่สร้างประโยชน์ 
ให้กับผู ้อื่นและตัวเองนะคะ...			
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา



Kiwtum: 

บางเรื่องก็เล่ายาก
ถ้าเล่าเป็นคำาไม่ได้
ก็ให้เล่าเป็นภาพ

เพราะคนเรา
ต่างมีความสามารถ

ในการเล่าและการสื่อสารที่ต่างกัน

แค่หาทางที่เราถนัด
เท่านั้นก็เพียงพอ

:)

17
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อาการกลัวการขาดโทรศัพ
ท์มือถือ Monophobia

เรื่องจากปก

	 น้องๆ	 คงเคยมคี�าถามเหมอืนด้านบนใช่ไหมคะ	 แล้วอยากทราบไหมว่าเราจะจดัการกบัปัญหานัน้ได้อย่างไร	 วธิขีจดัปัญหาเหล่านีม้หีลายวธิี	

แต่วันนี้พี่ขอแนะน�าวิธีที่เรียกว่า	 “คิดเป็นภาพ	 (Visual	 Thinking)”	 ซึ่งสามารถช่วยให้น้องๆ	 ย่อยเนื้อหาวิชาที่ยากๆ	 ให้เข้าใจได้ง่ายและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการน�าเสนอผลงานของเราให้มีความน่าสนใจขึ้นค่ะ	

คดิเป็นภาพ 
ทกัษะท�าเรือ่งยากให้ง่ายนดิเดยีว

“อ่านเท่าไหร่
ก็จ�าไม่ได”้ 

“อยากจดโน้ตสั้นๆ 
แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี”

“เวลาต้องออกไปน�าเสนอโครงงาน 

หน้าชัน้เรยีน ไม่รูจ้ะท�าอย่างไรให้ครู
กบัเพือ่น  ๆเข้าใจสิง่ทีอ่ยากสือ่สาร”
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การคดิเป็นภาพ 
คอืการใช้รปูภาพแทนตวัหนงัสอื

 

	 คือวิธีที่จัดระเบียบความคิดและเพิ่มทักษะการคิด
และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพที่เรียบง่าย	 แทนที่จะ 
ใช้ตัวหนังสือหรือค�าพูด	ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้เนื้อหา 
ที่มีความซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน 
การคิดเป็นภาพเป็นวธิทีีส่ะดวกสบาย	 เพราะใช้เพียงปากกาและ
กระดาษเท่านั้น

	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด	เช่น	เมื่อเราต้องน�าเสนอรายงาน 
หรอืโครงงานหน้าชัน้เรยีน	 เรามักจะมข้ีอมูลมากมายท่ีต้องอธิบาย 
หรือสื่อสารออกไปสู่ผู ้ฟัง	แต่เราจะท�าอย่างไรได้บ้างให้ข้อมูล
มากมายนี้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ	ดึงดูดให้คุณครู 
หรอืเพือ่นๆ	สนใจส่ิงทีเ่ราต้องการน�าเสนอ	ทกัษะการคดิเป็นภาพ
จึงเป็นทักษะส�าคัญในการพัฒนาความคิดและออกแบบการ
สือ่สาร	 เพือ่ทีจ่ะน�าเสนอความคดินัน้ออกมาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 เคล็ดลับของการคิดเป็นภาพมีเพียงแค่การมีภาพ 
ทีอ่ยากจะสือ่สารอย่างชดัเจน	 “การวาด”	 จงึเป็นอกีหนึง่ตวัช่วย 
ส�าคัญในการจัดระเบียบความคิดของเรา	 เมื่อเห็นภาพชัด	
การเล่าเรื่องจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป	 โดยเฉพาะเมื่อใช้ภาพนัน้ 
ประกอบการเล ่าพร ้อมค�าประกอบสั้นๆ 	หลั งจากนั้น 
เราเพียงแค่ปล่อยให้ภาพเล่าเรื่อง	 ผลของการคิดเป็นภาพจึง 
ไม่ได้สิ้นสุดเพียงการสื่อสารเพื่อบอกเล่า	 แต่ยังสามารถช่วย 
ต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆ	 ได้อย่างไม่รู้จบ	 เช่น	 การวางแผน	 
การพยายามหาทางออก	การน�าเสนอ	การระดมความคดิ	 รวม 
ถงึสามารถใช้ในการสอนอีกด้วย

	 การคดิเป็นภาพไม่จ�าเป็นต้องมฝีีมอืในการวาดหรือความรู้ 
ด้านศลิปะ	 ในขณะทีศ่ลิปะคอืการบรรจงและตัง้ใจแสดงออกถึง 
ความสวยงาม	 แต่การคดิเป็นภาพเน้นการอธบิายสิง่ทีอ่ยู่ในความ 
คดิให้สามารถสือ่สารได้อย่างง่ายดายโดยไม่จ�าเป็นต้องมีความ 
สวยงามเลยสักนิด	เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่า	“ทุกคนสามารถ 
วาดภาพได้”	และ	“ทุกคนฝึกทักษะคิดเป็นภาพได้”

	 ทั้ง	 3	 ภาพเป็นการคิดเป็นภาพที่ดี	 แต่เหมาะกับการใช้งาน
คนละโอกาส	รูป	A		เหมาะส�าหรับการน�าเสนอที่เน้นรายละเอียดของสิ่งที ่
วาด		แต่ส�าหรับการคิดเป็นภาพ	รูปง่ายๆ	เช่นรูป	B	ถือว่าใช้ได้แล้ว	แค่ให ้
คนเห็นภาพเข้าใจไปในทิศทางเดียวกับเรา	 	 ส่วนรูป	 C	 เหมาะกับกรณีที่
เราอยากอธิบายกระบวนการต่างๆ	มีการใช้ลูกศรและทิศทางเข้ามาช่วย 
ให้เห็นภาพชัดขึ้น

คิดเป็นภาพได้	แม้วาดภาพไม่เป็น

ช่วยให้ข้อมลูมากมายมสีีสนั	เข้าใจง่าย	และน่าสนใจ

การคิดเป็นภาพ
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	 การวาดภาพส�าหรับการคิดเป็นภาพเป็นเพียงการถ่ายทอดภาพ 

ในจนิตนาการให้ตรงกบัประเดน็ส�าคัญของเร่ืองเท่าน้ัน	 โดยมากจะเน้นไปที่

ความรวดเรว็	วาดได้ง่าย	และชดัเจนพอทีจ่ะมองออกว่าต้องการสือ่สารถงึอะไร	 

ไม่จ�าเป็นต้องมทีกัษะทางศิลปะมาก	 ไม่เน้นความสวยงาม	 ซึง่เทคนคิในการ 

วาดภาพมดีงันี้

วาดเป็นสญัลกัษณ์	 (Symbol/Icon)	 ใช้สญัลกัษณ์ต่างๆ	 เข้าช่วย 

หรือเป็นภาพสิ่งของต่างๆ	ในรูปแบบเรียบง่าย	

เช่น	ความรู	้=	หนังสือกองโต

วาดเป็นแผนภาพ	(Diagram)	 	 ใช้แผนภาพ	แผนภูมิ	หรือกราฟ	

ช่วยในการวาด		

วาดเชิงเปรียบเทียบ	 (Analogy)	 	 ใช้การเปรียบเทียบเข้าช่วย	

เช่น	ความรู	้=	ขุมทรัพย์

วาดฉาก/เรื่องราว	 (Scene)	 	 ใส่คนเข้าไปในภาพ	 เพื่อแสดงถึง

การกระท�า

การคดิเป็นภาพต้องการเพยีง
ทกัษะง่าย  ๆ เพยีงไม่กีท่กัษะเท่านัน้

เทคนิคการวาดภาพที่เหมาะส�าหรับการคิดเป็นภาพ

ใช้ทักษะง่ายๆ	ในห้องเรียนก็คิดเป็นภาพได้แล้ว	

ฟัง-จบัประเดน็    เป็นการฟังอย่างตัง้ใจและ
จบัประเดน็ให้ได้เพือ่น�าไปวาด ลดการสอดแทรก 
ความคดิเหน็ส่วนตัวให้มากทีส่ดุ

ถาม-ตอบ ไม่เข้าใจตรงไหนถามคณุคร ู
ให้เข้าใจ เพือ่ท�าให้ได้รายละเอยีดของข้อมลูครบถ้วน 
หรอืไขข้อสงสยัในบางจดุ ดงันัน้การถามจงึเป็น 
อีกทักษะส�าคัญส�าหรับการคิดเป็นภาพ

คดิ-เชือ่มโยง หลงัจากการฟังและถาม
ข้อมูลเพิ่มแล้ว จะต้องท�าการเชื่อมโยงภาพ 
ในจนิตนาการให้ตรงกบัค�าทีส่�าคญัทีส่ดุ ทีเ่ป็น 
ใจความหลกัก่อนทีจ่ะวาดออกมา

วาด หลงัจากท�าการคดิภาพในจนิตนาการ
ได้เรยีบร้อยจงึท�าการวาดภาพนัน้ออกมา โดย
เน้นทีค่วามรวดเรว็และสือ่สารได้ชดัเจน  ไม่จ�าเป็น 
ต้องลงรายละเอียดให้สวยงาม

วาดเป็นสัญลักษณ์ วาดเป็นแผนภาพ

วาดฉาก / เรื่องราว
วาดเชิงเปรียบเทียบ
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	 เทคนคิแผนผงัก้างปลาหรอื	 Fishbone	 Diagram	 เป็นตวัช่วย

ในการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา	 เป็นการหาสาเหตแุละทีเ่กดิขึน้อย่างเป็น 

ขั้นตอน		

แผนผังก้างปลาประกอบไปด้วย...

หัวปลา	คือหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการหาสาเหตุ

ก้างปลาหลัก	คือหัวข้อหลักๆ	ของสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุ

ก้างปลารอง	 คอืรายละเอยีดของสิง่ทีอ่าจจะเป็นสาเหตทุีแ่ตกออกมา 

จากก้างปลาหลัก

   

ส�าหรับน้องๆ	ที่อยากเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น	 ลองเขียนแผนผังก้างปลา

หาสาเหตุว่าเพราะอะไรเราจึงเรียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดี

หัวปลา	(หัวข้อ)		 ท�าไมเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องสักทีนะ???????

ก้างปลาหลัก			 สิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเรียนภาษาอังกฤษ	 	

	 	 ไม่รู้เรื่อง	เช่น	ความยาก	คุณคร	ู	สังคม	การเรียน

	 	 ในห้องเรียน		

ก้างปลารอง		 แตกย่อยก้างปลาหลักออกมาดูว่าเป็นอย่างไร	เช่น

ความยาก	:	ไวยากรณ์	ค�าศัพท์	การออกเสียง

คุณคร	ู:	เป็นชาวต่างชาต	ิดุ	ไม่เข้าใจภาษาไทย	สอนไม่สนุก	

ไม่เข้าใจวัยรุ่น

สังคม	:	เพื่อนในกลุ่มและผู้ปกครองไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลย

การเรยีนในห้องเรยีน	:	สงสยัแต่ไม่ถามคร	ู	ฟังไม่รูเ้รือ่งเลยไม่อยากฟัง

ไม่ชอบอ่านทบทวนบทเรยีน		

ปัญหาคือ	 เรามีความพยายามไม่มากพอ	 แม้ว่าคนรอบตัวจะไม่มีใครเก่ง

ภาษาอังกฤษแต่เราไม่กล้าที่เผชิญกับความยากของภาษาอังกฤษ	 กลัว

คุณครูมากเกินไป			

ทางแก้คือ	กล้าได้แล้ว!!	หยุดที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหา	เด็กๆ	ทุกคน 

ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาจากการฝึกฝน	เพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษา	

คณุครกู�าลงัสอนให้เราเก่งขึน้และคณุครูยนิดทีีจ่ะตอบค�าถามทีน่กัเรยีนสงสยั 

เทคนคิ
แผนผงัก้างปลา

(Fishbone Diagram)

แผนผังก้างปลา	หาสาเหตุว่าท�าไมเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง

		มาทดลองเขียนแผนผังก้างปลา

		จากทั้งหมดที่วาดออกมา	สามารถท�าให้เราเข้าใจได้ว่า

หัว
ปล
า ก้า

งป
ลา
หล
ัก ก้างปลารอง
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	 แผนที่จัดระเบียบความคิด	 คือเครื่องมือจัดระเบียบความคิด 

ที่เลียนแบบการท�างานของสมอง	 	 โดยใช้ภาพ	 เส้น	 สี	 ค�า	 มาช่วย	

โดยแทนที่จะใช้การจดข้อความยืดยาวบนสมุดเป็นสิบเป็นร้อยหน้า	

เราสามารถใช้เครื่องมือที่เน้นภาพและค�าที่เรียบง่ายมาสรุปเฉพาะ

เนื้อหาส�าคัญให้จบลงได้ภายในหน้าเดียว

	 ปกติเวลาเราอ่านหนังสือเรียน								อ่าน	ไปอ่านมาเริ่มงงว่าตรงไหน 

คือใจความส�าคัญและตรงไหนอ่านผ่านๆ	 ได้	 เรามักมองไม่ค่อยเห็นความ 

เชื่อมโยงของแต่ละหน้าแต่ละบทที่อ ่านแต่การใช้แผนที่จดัระเบยีบ 

ความคดิจะช่วยให้เราเห็นทัง้ภาพใหญ่และรายละเอยีดบนกระดาษ	1	แผ่น 

แทนทีจ่ะใช้ตวัหนงัสอืเยอะๆ	 มาอธบิาย	 ซึง่ท�าให้เข้าใจและจดจ�าได้ง่ายข้ึน 

และเอาไปใช้ต่อยอดความคิดได้อีกมากมาย

เทคนิคแผนทีจั่ดระเบยีบความคดิ 
(Mind Mapping) 

กิง่ก้าน สีสนัท�าเรือ่งยากให้แสนง่าย
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แก่นแกน	หรอื		Topic	ของเรือ่ง	จะวางอยูต่รงกลางของกระดาษแนวนอน	 
จากตัวอย่างเป็นเรือ่ง	“ชวิีต		(ทีเ่รยีบง่าย)		ของหมหูยอง”	จงึวาดรปูหมูหยอง 
ไว้ตรงกลาง	

กิง่แก้ว	หรอื	Main	Branches	ของแก่นแกน	ซึง่จะบอกภาพใหญ่
ของเรือ่งทีก่�าลงัพดูถงึ	สิง่ส�าคญัในชวีติหมูหยอง	ม	ี3	เรือ่งใหญ่ๆ		คอื
เรือ่ง	รกั/ชอบอะไร	 (	 	 	 )	 ไม่ชอบอะไร	 (	 	 	 )	และลกัษณะทัว่ไปของ 
ชวีติหมหูยอง	(Life)		โดยแต่ละกิง่จะใส่กิง่ละส	ีเพือ่เป็นการแบ่งแยก
ว่านีเ่ป็นคนละเรือ่งกนั	

กิง่ก้อย					หรอื				Sub	Branches	จะบอกรายละเอยีดปลกีย่อยของกิง่แก้ว 
แต่ละกิง่อกีท	ีเช่น	หมหูยองรกั	3	อย่าง	คอื	รกัแม่โอ๋	รกัปูบ๊่อก	และรกั
ของกนิ	โดยเฉพาะแอปเป้ิล	ทีแ่บ่งให้แม่โอ๋กนิเป็นประจ�า

แผนทีจ่ดัระเบยีบความคดิ 
1 แผ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

	 ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ	น้องๆ	ลองเลอืกวชิาทีย่ากขึน้มาสกัหนึง่วชิา	
แล้วหยบิปากกาสสีนัต่างๆ	 มาขดีเขยีนเป็นรปูภาพง่ายๆ	 สรปุเนือ้หาทีย่าก 
ให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	 แล้วทุกวิชาเรียนและทุกงานท่ีต้องน�าเสนอ
หน้าชั้นเรียนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป	 และยังมีเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน ์
ส�าหรับผู้ฟังค่ะ	ถือเป็นการเรียนท่ีเต็มไปด้วยความสดใสและไม่น่าเบ่ือ 
ลองท�ากนัดนูะคะน้องๆ	

ทีม่าข้อมลูและภาพ	
http://celt.li.kmutt.ac.th/	

https://medium.com/inskru/	
http://www.thaiyoungpharmacist.com/	

https://visualthinkingthailand.com/	
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แป้งข้าวเหนยีว			 	 300	กรมั							(แบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนละ	150	กรมั	ส�าหรับสชีมพูและสขีาว)

แป้งมนั		 	 20	กรมั	 					(แบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนละ	10	กรมั)	

น�า้เปล่า		 	 16	ช้อนโต๊ะ					(แบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนละ	8	ช้อนโต๊ะ)	

สผีสมอาหารสชีมพ	ู

ถัว่ลสิงคัว่	เอาเปลอืกออก		 90	กรมั

งาขาว	(ดบิ)			 	 40	กรมั

งาด�า			(ดบิ)			 	 30	กรมั

น�า้ตาลทราย		 	 210	กรมั

เกลอืป่น		 	 1/2	ช้อนชา

น�า้มนัพชื

งานเล็กๆ สร้างรายได้
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ส่วนผสม	(สตูรนีท้�าแป้งเป็น	2	ส	ีถ้าน้องๆ	จะท�าสเีดยีวให้ลดส่วนผสมทุกอย่างลงครึง่หนึง่ค่ะ)

	 สวสัดค่ีะน้องๆ	 ยวุพฒัน์สารฉบบันีพ้ีข่อแบ่งปันสูตร	 “ขนมกะลอจี”๊	 แป้งทอดหอมๆ	

คลกุน�า้ตาลทราย	 ถัว่ป่นและงาหอมๆ	 รบัรองว่าใครได้ลิม้รสจะตดิใจไม่ลมืเชยีวค่ะ	 น้องๆ	 จะท�า

ทานเองหรอืท�าขายวนัหยดุกไ็ด้นะคะ	เป็นรายได้เสรมิทีพ่ีค่ดิว่าน่าสนใจค่ะ...

1

อปุกรณ์

กะละมงั		 	

หม้อ	 	

กะทะ	

ถาด	

ครกต�า

ทพัพี

ขนมกะลอจี๊ 



วธิที�า

เทแป้งข้าวเหนยีวและแป้งมันลงในกะละมงั	ตามด้วยน�า้ร้อนจดั	หยดสผีสมอาหารสีชมพู 

ลงไปประมาณ	4-5	หยด	หรอืตามความเข้มของสีชมพทูีช่อบ	จากนัน้ใช้ทพัพคีนแป้งให้เข้า 

กับน�้า		แล้วพักไว้	รอให้แป้งอุ่นกระทั่งใช้มือนวดแป้งได้			

นวดแป้งจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันและไม่ติดมือ	จากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น	3	ส่วน		ปั้น

แต่ละส่วนให้เป็นก้อนกลมแบน		หนาประมาณ	1	เซนติเมตร		

น�าน�้าเปล่าใส่หม้อให้ระดับน�า้สูงประมาณ	 5	 เซนติเมตร	 ตั้งไฟให้น�้าเดือด	 จากนั้น 

น�าแป้งลงไปต้ม	ใช้เวลาประมาณ	5	นาที	(แป้งจะจมอยู่ก้นหม้อ	แต่เมื่อแป้งสุกแป้งจะ

ลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน�า้)		ตักก้อนแป้งที่สุกแล้วแช่ในน�้าเย็น

คั่วงาขาว	งาด�า	โดยใช้ไฟอ่อนจนงาสุกดี	จากนั้นน�าไปต�าพอแตก	ให้งามีกลิ่นหอม

คั่วถั่วลิสง	เอาเปลือกออก	จากนั้นโขลกในครกพอหยาบๆ	

ผสมถั่ว	งา	น�า้ตาลทราย	และเกลือป่นให้เข้ากัน

ตั้งกะทะบนเตา	ทาน�้ามันพืชบางๆ	 	 (ถ้าใช้น�้ามันมะพร้าวหรือน�้ามันร�าข้าว	 จะช่วยให้

ขนมไม่มีกลิ่นน�า้มัน)	 เมื่อกะทะร้อนจึงหยิบแป้งลงไปทอดด้วยไฟปานกลาง	รอจนแป้ง

ด้านนอกเหลืองกรอบทั้ง	2	ด้านเป็นอันว่าใช้ได้

ตัดแป้งแต่ละชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆ	พอค�า	แล้วใส่ลงในถาดผสมงา	ถั่วและน�้าตาลที่เตรียมไว้

แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน	จัดใส่จานพร้อมรับประทานค่ะ			

ทีม่าข้อมลูและภาพจากครวับ้านพมิ

https://www.pim.in.th
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นกัพฒันาแอปพลเิคชนั 

	 นักพัฒนาแอปพลิเคชัน	 	 เป็นหนึ่งในไม่กี่สาขาอาชีพ 

ที่ตลาดมคีวามต้องการเพิม่มากขึน้	 จากข้อมลูของส�านกังานส่งเสรมิ 

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (SIPA)	พบว่า	ความต้องการ 

บุคลากรด้านซอฟต์แวร์ของไทยเพิ่มขึ้นมากถึง	 21.7%	 แต ่

ตลาดแรงงานของไทยยังไม่สามารถผลิตบุคลากรได้ตามความ 

ต้องการ	และปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ได ้

เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆ 

ทั่วโลก	 อาชีพนี้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ไปจนถึงดูแลระบบ	ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา	(UI	หรือ	User	

Interface)	หรือ	 ระบบฟีเจอร์ต่างๆ	ที่ใช้งานบนแอปพลิเคชัน	

ซึ่ งแต ่ละระบบปฏิบัติการจะมีความแตกต่างกันในส ่วนของ

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน	

	 ถ้าเป็นในด้านการเติบโตของต�าแหน่ง	ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก 

การเป็น	นกัพัฒนาแอปพลเิคชนั	>	นกัพฒันาแอปพลเิคชนั	อาวโุส	>	

หวัหน้าทมีพฒันาแอปพลเิคชนั	 แต่การเตบิโตในสายงานนี	้ นอกจาก 

ทักษะแล้ว	 การได้ท�าให้ผู้ใช้งานมีความประทับใจใแอปพลิเคชัน 

ที่เราพัฒนาขึ้นมาถือว่ามีความส�าคัญต่อการเติบโตในสายงาน

Programming	 มีความรู้ในภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม

ต่างๆ	 เช่น	 Java	 C++,	 Mobile	 Platform	 APIs	 ทั้ง

แอปเปิล	ไอโอเอส	แอนดรอยด์	และวินโดว์โฟน	รวมถึง 

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์	 เช่น	 HTML	 และ	

HTML5	เป็นต้น

Business	Expertise	หากต้องการเป็นผู้ประกอบการ

ต้องมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับรปูแบบธรุกจิ	 (Business	

Model)		ต่างๆ		อาทิ	วิธีการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน 

การระดมทนุ	 การร่วมทนุ	 การตลาด	 ช่องทางจดัจ�าหน่าย	

เป็นต้น

ทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัอาชพีนกัพฒันาแอปพลเิคชนั

การเตบิโตในสายงาน

Mobile	 User	 Interface	 Design	 คือ	 การออกแบบ

หน้าตาหรือส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบ	 เพื่อ

รองรับการน�าข้อมูลหรือค�าสั่งเข้าสู่ระบบ	 ตลอดจนการ 

น�าเสนอสารสนเทศกลบัมาสูผู่ใ้ช้ จะต้องออกแบบให้ใช้งาน

ได้ง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	 หรือมากขั้นตอน	 ผู้ออกแบบจ�าเป็น 

ต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัการออกแบบกราฟิก	 (Graphic	Design) 

และการออกแบบส่วนติดต่อ	(Interaction	Design)	เพื่อ

ให้สามารถตอบสนองได้ทั้งการใช้งานและความสวยงาม

Computing	 ต้องมีความเชีย่วชาญในการพฒันาซอฟต์แวร์	

มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล	 และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ฮาร์ดแวร์

  Application Developer/
Application Creator



  

คณุสมบตัขิองนกัพฒันาแอปพลเิคชนั	

มีใจรักและชื่นชอบกับสิ่งที่ท�า

ใส่ใจในรายละเอียด

ชอบศึกษาหาความรู ้และพัฒนาตัวเองอยู ่เสมอ

รู ้จักการต้ังค�าถามและหาแหล่งค�าตอบด้วยตัวเอง

รู ้จักการทดลอง	เรียนรู ้จากความล้มเหลว	และ

พร้อมลองใหม่อีกครั้ง

ไม่ยึดติดในสิ่งท่ีท�า

ท�างานเป็นทีม

					แหล่งเรยีนรูเ้บือ้งต้นเพือ่เพิม่พนูทกัษะ							ได้แก	่

สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน

วิทยาการคอมพิวเตอร์	(Computer	Science)	

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(Computer	Engineering)	

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)	

วิชาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ		

	 หลักสูตรที่กล่าวมานี้	 เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแทบทุก

แห่งทั้งรัฐบาลและเอกชน		โดยสิ่งที่จะได้เรียนรู ้คือ	การเขียนโค้ด 

(Coding)	 เครือข ่ายคอมพิวเตอร์	 ซอฟต์แวร ์/ฮาร ์ตแวร ์ 

การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์	โครงสร้าง

และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 ระบบปฏิบัติการ	 ระบบฐาน

ข้อมูล	เป็นต้น

การท�าแอปพลิเคชันส�าหรับไอโฟน	 หลักสูตรออนไลน ์

ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	(Stanford	University) 

http://web.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/ 

drupal/

แบบฝึกหัดส�าหรับการท�ากราฟิกเบื้องต้น

http://unity3d.com/unityhttp://www.adobe.com/ 

devnet/games.html

เว็บไซต์ต่างๆ	 ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา 

โมไบล์	แอปพลิเคชัน	เช่น

o	 AppCoda

o	 Ray	Wenderlich

o	 Realm	Academy

o	 Apple	Developer	Documentation

o	 Android	Developers

o	 Stack	Overflow

งานสัมมนาต่างๆ	ที่เปิดให้เข้าไปเรียนรู้	ศึกษาข้อมูล

หนังสือส�าหรับศึกษาการเขียนโมไบล์แอปพลิเคชัน

ขอค�าแนะน�าจากผู ้ท่ีประกอบอาชีพนี้			

ทีม่าของข้อมลู

http://www.okmd.tv/	

https://www.admissionpremium.com/	
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นกัวิเคราะห์สิง่แวดล้อม 

	 นกัวเิคราะห์สิง่แวดล้อม	ท�าหน้าทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบั 

สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน	 โดยมี

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	รวมทั้งเผยแพร ่

เพื่อให้มีการป้องกันและด�าเนินงานรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ให้การตรวจสอบ	 วิเคราะห์ผล	 และท�ารายงานผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อมจากโครงการพฒันาประเภทต่างๆ	 ทัง้จากภาครฐั 

หรือภาคเอกชน	 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะรบัผดิชอบ 

การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และลดมลพิษ	 เพื่อช่วยในการรักษาทรัพยากรของโลกให้มี 

ความสมบูรณ์และความยั่งยืนให้นานที่สุดเท่าที่จะท�าได้		

ลักษณะงานท่ีท�า

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ 

เช่น	การส�ารวจ	 	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การวเิคราะห์ 

วิจัย	 การศึกษาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ที่อยู ่

รอบตัว	เช่น	การวิเคราะห์คุณภาพน�้า		การตรวจสอบ

คณุภาพอากาศ		ปัญหาเสยีง		ปัญหาสารพษิทีก่�าลงัรัว่ไหล 

เป็นต้น

ตรวจสอบพร้อมวเิคราะห์รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม	

จากโครงการพฒันาของสถานประกอบการและโรงงาน

อตุสาหกรรมต่างๆ	เช่น	ผลกระทบทีไ่ด้มาจากการคมนาคม

และการขนส่ง	ผลกระทบทางด้านพลงังาน	ผลกระทบจาก

ภาคเกษตรกรรม		ผลกระทบจากโรงงานอตุสาหกรรมและ 

ผลกระทบอนัส่งผลต่อพนกังานในสถานประกอบการนัน้ๆ	 

เพือ่น�าข้อมลูไปปรบัปรงุและแก้ไขอย่างรวดเร็ว	 โดยอาจ 

เป็นส่ิงทีก่�าลงัจะเกดิข้ึนหรอืเกดิขึน้แล้ว	 เป็นการป้องกนั

เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามมาตรฐานควบคมุคณุภาพ

สิง่แวดล้อมอย่างมรีะบบ

ค้นหาสาเหตทีุอ่าจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนหรอืเกดิความ

ร�าคาญภายในชุมชน	 รวมทั้งข้อเท็จจริง	 เพื่อหาทาง

ป้องกนั		แก้ไข	ในกรณพีบปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นพษิ	เช่น	 

น�้าในคลองเน่าเสีย	มีกลิ่นเหม็นตลอดเวลา	ฝุ่นควันฟุ้ง

กระจาย	ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 

ของกรมควบคมุมลพษิหรอืหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

ประกอบธุรกิจที่ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม		 

ช่วยวางแผนวิธีก�าจัดของเสียต ่างๆ	 จากโรงงาน

อตุสาหกรรม	เป็นต้น

Environmental Analyst



  

29

หลกัสตูรการเรยีนเพือ่เป็นนกัวเิคราะห์สิง่แวดล้อมความก้าวหน้าในอาชพี

	 นกัวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมมโีอกาสในการก้าวหน้าสงู 

เนือ่งจากทัว่โลกให้ความส�าคญักบับคุลากรทีมี่ประสบการณ์ 

ในด้านนี้		โดยความก้าวหน้าในการท�างานขึ้นอยู ่กับ

ความสามารถในการสั่งสมประสบการณ์และการศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม				

 

การจ้างงาน

	 ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี		การเข ้าท�างานกับภาครัฐจะได  ้

ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา		ส่วนภาคเอกชนจะได้ 

รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนพร้อมสวัสดิการ		โบนัส	รวมทั้งสทิธ ิ

พเิศษอืน่ๆ	โดยขึน้อยูก่บัผลประกอบการของสถานประกอบการนัน้ๆ

	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 เป็นสาขาวิชาที่กว้าง 

ครอบคลุมในสาขาวิชาฟิสิกส์	 เคมี	 และชีววิทยา	 เพื่อน�ามา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเข้าใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมี 

เป้าหมายสูงสุดอยู ่ที่การส่งเสริมความเข้าใจซึ่งมีความซับซ้อน 

และการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม

 

หลักสูตรของสาขานี้	ประกอบด้วยการเรียนเกี่ยวกับ....

โลกวิทยาและบรรยากาศ

ทรัพยากรน�้าในโลก

โครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลาย	

ของประชากร	ป่าไม้

นโยบายทางสิ่งแวดล้อม	พลังงาน	มลพิษ	และความยั่งยืน 

	 ส�าหรับผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาทางด ้านวิทยาศาสตร	์

สามารถหางานท่ีเกี่ยวข้องกับความรู ้ท่ีเรียนมาในตลาดงานที่มี 

การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	เช่น	การควบคุมคุณภาพน�้า		การจัดการ 

สิง่แวดล้อม		การบรกิารและจดัหาทรพัยากรทางพลงังาน		การจดัการ 

ของเสีย		การรีไซเคิล			การอนุรักษ์ธรรมชาติ	หรือนักวางผังเมือง 

วิศวกรสิ่งแวดล้อม	 ครู	 เป็นต้น	 บางคนอาจเรียนต่อในระดบั 

ที่สูงขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนานาชาติที่มอบโอกาสให้กับ 

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาเข้ามาร่วมงาน	 เช่น	 United	 Nations 

Environment	Program	(UNEP),	World	Health	Organization 

(WHO),	 Consultative	 Group	 for	 International	 Agricultural	

Research	(CGIAR)		

ที่มาของข้อมูล

http://www.chie-no-wa.com/

https://www.hotcourses.in.th/	



จุดพลังใจ
จากความ

ไม่สมบูรณ์แบบ

คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย

“ ใช้ความไม่สมบูรณ์แบบเป็นพลังผลักดันให้เราเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่า
เราไม่ด้อยไปกว่าใครและเราก้าวข้ามข้อจำากัดต่างๆ ได้ ”
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       	“พี่ปอ	หรือ	หมู่ปอ	สิบเอก	ประภากร	โคตรชุม”	รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์กับความภาคภูมิใจในการ
ท�าหน้าที่ดูแลความสงบให้ประเทศไทย	พี่ปอใช้ความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตเป็นพลังส�าคัญในการผลักดันตัวเองให้พบกับ

ความส�าเร็จ	เพื่อตัวเอง	เพื่อครอบครัว	และเพื่อประเทศชาติ

เพราะอะไรจึงเลือกเป็นทหาร มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะ?
ทหาร	คือข้าราชการครับ	เป็นอาชีพที่มีเกียรติ	มีศักดิ์ศรี	มีสิทธิ์สวัสดิการ	สามารถเบิกจ่ายตรงให้กับพ่อแม่ได้หากท่านเจ็บป่วย	เงินเดือนอาจจะ 
ไม่เยอะ	 แต่ถ้ารูจ้กัใช้	 รูจ้กัเกบ็	 สามารถอยูไ่ด้ไม่ล�าบาก	อกีอย่างทหารคอืรัว้ของชาต	ิ เป็นทีพ่ึง่และปกป้องประชาชน	พีภ่มูใิจกบัอาชพีนีม้าก	 เราได้
ดูแลคนทั้งประเทศ	ต่อให้เราต้องล�าบากหรือเสี่ยงอันตราย	แต่ถ้าคนของประเทศได้อยู่อย่างปลอดภัย	ทหารก็พร้อมที่จะล�าบากครับ

ตอนนี้ประจำาอยู่ที่ไหน มีหน้าที่อะไรบ้างคะ?
ตอนนีพ้ีม่าปฏบิตังิานราชการสนามชายแดน	ประจ�าอยูท่ีก่องก�าลงับูรพา	อ�าเภอวฒันานคร	จงัหวดัสระแก้ว		งานทีดู่แลอยูส่่วนใหญ่จะเป็นงานด้าน 
เอกสาร	งานออกหนงัสอืราชการต่างๆ	 	และออกฝึกภาคสนาม	ประมาณปีละ	1-2	ครัง้	ซึง่ตอนฝึกกต้็องกนินอนในป่าครบั	 เป็นทหารต้องท�าได้ 
ทัง้บู๊และบุน๋	ยามปกตนิัง่ท�างานทีโ่ต๊ะ	ยามฝึกก็ต้องเรยีนรูแ้ละอดทนกบัความเหนือ่ย	หนกั	แต่เมือ่เลือกเป็นทหารแล้วก็ต้องท�าให้ได้

             อยากให้พี่ปอแนะนำาตัวค่ะ?
										พี่ชื่อ	สิบเอก	ประภากร		โคตรชุม	ชื่อเล่น	ปอ		หรือ	หมู่ปอ	พี่เกิดที่อ�าเภอทุ่งฝน	จังหวัดอุดรธานี	หลังจากจบ	ม.6	พี่สอบติด 
	 	 	 	 	 นักเรียนนายสิบทหารบก	 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทุกๆ	 ปี	 จากน้ันจึงไปรายงานตัวเข้าเรียนเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก	 (นนส.ทบ.)	 
									รุน่	17/56	หลกัสตูร	1	ปี	หลงัจากเรยีนจบ			พีเ่ลอืกประจ�าการที	่พล.ร.2	รอ.	จงัหวดัปราจนีบรุแีละเรียนคณะนิติศาสตร	์	ม.รามค�าแหงควบคู่ไปด้วย 
	 	 โดยใช้เวลาหลังเลิกงานในการอ่านหนังสือเรียน	 จนสามารถส�าเร็จการศึกษาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับ	 ปัจจุบันพี่ก�าลังศึกษาต่อในระดับ 
	เนติบัณฑิตซึ่งการเรียนเนติบัณฑิตเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากๆ	แต่ตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะต้องท�าให้ส�าเร็จ			

ความภูมิใจในงานที่ทำาอยู่ล่ะคะ?  
ภูมิใจมากครับ	 อย่างที่บอกไปว่าทหารคือรั้วของชาติ	 เป็นที่พึ่งและปกป้องประชาชน	 เป็นข้าของแผ่นดิน	 เวลาไหนที่เราได้รับใช้ประชาชน	 
และเห็นประชาชนยิ้มแย้ม	 พูดคุยกับเรา	 มันรู้สึกขนลุกครับ	 ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องดูแลคนตรงหน้าให้ดีที่สุด	 ให้เขาปลอดภัย 
และอยู่ภายใต้ความสงบสุข	ซึ่งนั่นคือหน้าที่ส�าคัญ	เราพร้อมจะสละความสุข	สละชีวิตของเราทุกเมื่อ	เพื่อประชาชนของประเทศไทยครับ

คิดว่าโอกาสในการศึกษามีความสำาคัญแค่ไหนคะ?
ส่วนตัวพี่คิดว่ามีความส�าคัญมาก	 ขอยกตัวอย่างจากตัวพี่เอง	 เมื่อก่อนพี่แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยความที่เป็นเด็กบ้านนอก	 หลังเลิกเรียน 
ก็อยู่แต่กับไร่นา	 กับวัวควายไปวันๆ	 พอได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมันเหมือนโลกเปิดกว้างขึ้นไปอีก	 อะไรที่ไม่รู้ก็ได้รู้	 อะไรที่ไม่เคยท�า 
ก็ได้ท�า	 อะไรท่ีไม่เคยเห็นก็ได้เห็น	 เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตครับ	 การศึกษาช่วยให้พี่มีชีวิตที่ดีขึ้น	 ช่วยสร้างโอกาสให้พี่ได้มี 
อนาคตที่ดีเหมือนวันนี้	 สามารถสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นความจริง	 เมื่อเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะช่วยคนอื่นๆ	 ได	้ แต่ถ้าเราไม่พร้อม 
ในทกุๆ	ด้าน	การจะไปช่วยเหลือใครสกัคนอาจจะเป็นสิง่ทีท่�าได้ยากครบั		
 อยากให้ฝากถึงน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ค่ะ 
คนเราไม่ได้มพีร้อม	 ไม่ได้สมบรูณ์มาตัง้แต่เกดิ	 หากน้องๆ	 คดิว่าตวัเองด้อย	 คดิว่าตวัเองมีไม่เท่าคนอืน่	 
ไม่ต้องเสยีใจนะครบั	 พีอ่ยากให้น้องจงเกบ็เอาความคิดเหล่านัน้มาเป็นก�าลังใจ	 เพิม่พลงัให้ตัวเอง	 ท�าในสิง่ 
ทีฝั่นให้ส�าเรจ็	 ใครหลายๆ	 คนใช้ความไม่สมบรูณ์ของตวัเองเป็นแรงผลกัดนัเอาชนะอปุสรรคทุกอย่าง	 
เพือ่พสิจูน์ตวัเองว่าเรากไ็ม่ด้อยกว่าคนอืน่	พีอ่ยากให้น้องๆ	ตัง้ใจเรยีนหนังสอื	และถ้าตอนนีน้้องๆ	มคีวามฝัน 
ในอนาคตแล้ว	 พีอ่ยากให้เตมิค�าว่า	 “ฉนัจะเป็นคนดขีองสงัคม”	 เพิม่ลงในความฝันนัน้ด้วยได้ไหมครบั 
ขอให้น้องๆ	 เชือ่มัน่ว่า	 เราทกุคนมศีกัยภาพในตวัเอง	 เราทกุคนสามารถสร้างอนาคตทีด่ใีห้ตวัเองได้ 
แต่มนัต้องใช้ความพยายามและความมุง่ม่ันฟันฝ่า	 ใจเราเล็กนดิเดยีวแต่พลงัของใจมมีหาศาลเลยครบั	
พยายามเข้านะครบั	แล้วน้องๆ	จะภมูใิจมากในวันทีป่ระสบความส�าเรจ็...พีห่มูป่อเป็นก�าลงัใจให้เสมอครบั	:D
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	 เจ ้าชายน้อยเป ็นวรรณกรรมที่บอกเล ่าเรื่องราว 

เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่มาจากดวงดาว	B612	ท่องไปยังดาว

ดวงต่างๆ	 ที่มีท้ังพระราชา	 นักธุรกิจ	 ชายข้ีเมา	 นักภูมิศาสตร์	

คนจุดตะเกียง	 จนกระทั่งเขาได้เดินทางมายังโลกและได้รู ้จัก

กับสุนัขจิ้งจอกที่สอนให้เขารู ้จักกับการสร้างความสัมพันธ ์

รวมถึงความลับของชีวิตที่ง่ายนิดเดียว	

	 หลังจากเจ้าชายน้อยได้พบกับเจ้าสุนัขจ้ิงจอกก็ท�าให ้

เขาได้ค้นพบบางส่ิงที่ตัวเขาเองไม่เคยมองเห็นหรือสัมผัสได้เลย 

สิ่งนั้นคือ	 มิตรภาพและความรักระหว่างเพื่อน	 เพราะเจ้าสุนัข 

จิง้จอกได้บอกกับเขาไว้ก่อนจากกันว่า	 “สิ่งที่ส�าคัญนั้นไม่อาจ 

มองเห็นได้ด้วยตา	 เราจะสามารถมองเห็นมันได้ด้วยหัวใจ

เท่านั้น”  

หนังสือน่าอ่าน

	 ผู ้เขียนพยายามบอกให้ผู ้อ ่านได้รับรู ้ถึงคุณค่าของ 

บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเราเองอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า	 เช่น	

เราจะรู ้คุณค ่าของบางสิ่ งบางอย ่างต ่อเมื่อเราได ้สูญเสีย 

สิ่งๆ	นั้นไปแล้ว	และเมื่อเรารู้คุณค่าของมันแล้ว	เราก็ต้องรู้จักดูแล

ทะนุถนอมและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อสิ่งๆ	นั้น	

น้องๆ	สามารถอ่านเรื่อง	“เจ้าชายน้อย”	ทางออนไลน์ได้	โดย…

search	ค�าว่า	“เจ้าชายน้อย	pdf”	แล้วเลือก	 เว็บไซต ์

ที่เขียนว่า	“ดาวน์โหลด	|	Punushka”	ในเว็บไซต์นี้	น้องๆ 

จะได้อ่านเจ้าชายน้อยตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบค่ะ

และใครเขียนแนะน�าหนังสือที่ตัวเองชอบส่งมาที่มูลนิธิฯ 

ไม่ว่าจะทาง	FB	หรอืทางจดหมาย	พีม่ขีองทีร่ะลกึมอบให้นะคะ

ผู ้โชคดีที่เขียนแนะน�าหนังสือเล่มโปรด

เรือ่ง	 “โลก	 ดาราศาสตร์	 และ	 อวกาศ”	 คอื 

น้องดะรนิพร	 ค�าอุน่	 รอรบัของทีร่ะลกึนะคะ 



 

น้องๆ	ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องกชกร	สร้อยดอกไม้
น้องกฤษณะ	สีละ
น้องกัลยรัตน	์ไชยวงศ์
น้องกัลยา	ชาวน�า้ปาด
น้องกิตติกรานต	์ศิลาอุดม
น้องเกษสิรินทร	์ฟองย้อย
น้องงามจิต	โกษาทอง
น้องจริยาพร	วิทยไตร
น้องจันจิรา	บุญคง
น้องจิรวรรณ	กั๋นจินะ
น้องจิราภา	ปุ๊ดปา

น้องชนัฐดา	ทองแย้ม
น้องช่อลดา	สร้อยพูล
น้องณัฐวุฒิ	กมลสิทธิ์สิริกุล
น้องดะรินพร	ค�าอุ่น
น้องธิดารัตน์	ผิวอ่อน
น้องนงนภัส	ยังใบ
น้องนฤเบศ	จาจุมปา
น้องนันทพงษ์	ปานกุล
น้องนายธวัช	เทพวงค์
น้องนารีซรา	สือแม
น้องน�้าทิพย์	แก้วพิมพ์

น้องน�้าฝน	กาบแฝง
น้องเบญจวรรณ	แซ่ย่าง
น้องปนัดดา	วันทอง
น้องประภัสสร	เหล่าศรี
น้องปิยะนุช	จิตรดี
น้องพรธิตา	รัดที
น้องพรนภา	สัตะโส
น้องพิชญาวี	ค้าโค
น้องมณีรัตน์	หนุนทะเบียน
น้องมาริษา	กิ่งสวัสดิ์
น้องรตา	สีหะวงษ์
น้องวรรณาษา	ราชรองชัย
น้องวรรณิศา	ดลติถี

น้องวิชุดา	เซี๊ยะสกุล
น้องวิลาวัลย์	สันทัด
น้องวิไลวรรณ	บุญทรง
น้องศรินยา	หนูแสง
น้องศรีณาเดียร์	นาซารูดิน
น้องศิรวรินทร์	จระคร
น้องศุจิตรา	ค�ารัตน์
น้องศุภาลักษณ์	แสงทอง
น้องสุดารัตน์	ส�าเภารัตน์
น้องสุพรรณษา	สายวงศ์เปียง
น้องสุภัสสร	ธรรมเจริญ
น้องสุภาพร	ปินะกะตา
น้องสุภาพร	สุภาพ
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	 ผ่านปีใหม่ไปแล้ว	 หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีอีกปีของน้องๆ	 นะคะ	 เริ่มต้นปีแบบนี้เราต้องมาท�าอะไรสร้างสรรค์กันสักหน่อย	 

น้องๆ	ลองใช้	Fishbone	Diagram		หรือ	Mind	Mapping	ที่เขียนอธิบายไว้ในหน้า	18-23	แก้ไขเหตุการณ์จ�าลองนี้นะคะ 

ถ้าท�าเสร็จแล้วสามารถส่งค�าตอบมาได้ที่	มูลนิธิยุวพัฒน์	เลขท่ี	1	ซ.พรีเมียร์2	ถ.ศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน		เขตประเวศ 

กทม.10250	 หรือจะ	 inbox	 ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ	 facebook.com/yuvabadhana	 ภายในวันที่	 	 1	 มิถุนายน	

2563...มีรางวัลรออยู่ค่ะ

ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................

น้องสุภารักษ์	สุดธง
น้องสุภาวดี	ขุนกิจ
น้องหงษ์ฟ้า	ทรพิษ
น้องอทิตยา	จุลเรือง
น้องอริยา	โสภามาตร
น้องอังคณา	วาหับ
น้องอัจฉรา	มานะโพน
น้องอัลฟาติท	หะยีเล๊าะ
น้องอาฐิติยา	หลวยสุข
น้องอาภัสรา	พรมสัน
น้องอารีรัตน์	ช่างถม
น้องอุไรพร	สืบสุวรรณ

Mind	Mapping

สถานการณ์จ�าลอง : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 
           ยังมีคนในหมู่บ้านออกไปสังสรรค์นอกบ้าน เราจะแก้ปัญหาอย่างไรดี?

แผนผังก้างปลา	(Fishbone	Diagram)



 พี่บุ๋มท้าลอง	

	 มาเป็นสายลับถอดรหัสกันดีกว่าค่ะ	 ไหนๆ	 เราก็เรียนรู้การคิดเป็นภาพแล้ว	 ลองมาเล่นเกมถอดภาพเป็นตัวเลขกันบ้างนะคะ	 ให้น้องๆ 

แทนสัญลักษณ์ด้านล่างนี้เป็นตัวเลขแล้วน�ามาบวกกัน	 ผลลัพทธ์ที่ได้ให้แทนด้วยสัญลักษณ์นะคะ	 ร่วมส่งค�าตอบมาชิงรางวัลได้ท่ี	 มูลนิธิยุวพัฒน์	

เลขท่ี	1	ซ.พรีเมียร์2	ถ.ศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน		 เขตประเวศ	กทม.10250	หรือจะ	 inbox	ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ	facebook.com/

yuvabadhana	ภายในวันที่		1	มิถุนายน		2563	ค่ะ

ชื่อ	–	นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................

ถอด
รหัสตัวเลข  

5 4 7
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+
+
+
+

ผลลัพธ์แทนด้วยสัญลักษณ์

ผลลัพธ์เป็นตัวเลข

+
+  



ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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งานอาสา
มูลนิธิยุวพัฒน์

พี่เลี้ยงอาสา	 -	 รับฟัง	 ชวนคุย	 ชวนคิด	 และให้ทักษะกระบวนการ 

ในการใช้ชวีติทีถ่กูต้องผ่าน	 2	 ช่องทางหลกั	 คอื	 ทางโทรศัพท์และเฟซบุก๊ 

 

Student	Volunteer	 	 -	 อาสาติดตามนักเรียนทุน	 ติดตามการเรียน 

การให้ก�าลังใจ	 สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา	 เพื่อรักษา 

สิทธิในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนตลอดจนชวนน้องคุยสอบถาม 

ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน

Pen	 Pal	 Day	 –	 อาสาผู้ให้ก�าลังใจผ่านการตอบจดหมายให้ก�าลังใจ		

และข้อคิดในการใช้ชีวิตกับนักเรียนทุน			

งานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
อาสาสมัคร

11-12 ตุลาคม 2562: กิจกรรม Pen Pal Day

รวมจ านวนอาสาสมคัร
(ม.ค. – ธ.ค.62)

รวม 8,246 คน

โดยทั้งหมดได้ร่วมประคับประคอง 
ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจนักเรียนทุน

พี่เลี้ยงอาสา 40 คน

อาสาผู้ให้ก าลังใจ (Pen Pal) 119 คน

Student Volunteer 18 คน

แบ่งเป็น
รวม 177 คน

งานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
อาสาสมัคร

พี่เลี้ยงอาสา

Student Volunteer

Pen Pal Day
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เวบ็ไซต์มลูนธิยิวุพฒัน์มอีะไรน่าตดิตามบ้างนะ 

ชีวิตนักเรียนทุน			-	ติดตามชีวิตนักเรียนทุนทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน	เพื่อเติมก�าลังใจให้ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความส�าเร็จ

ข่าวสาร				–	ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆ	ส�าหรับวัยรุ่น	และประชาสัมพันธ์ต่างๆ	เกี่ยวกับทุนการศึกษาและมูลนิธิฯ	

??
www.yuvabadhanafoundation.org 



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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ระหว่างวันที่	17	พ.ย.	–	16	ก.พ.	63

คณุกมลรตัน์		จริะพงศ์วฒันา
คณุกมลวรรณ	คนัธวณชิพนัธุ์
คณุกรกนก	พทิยะปรี
คณุกรวภิา	แสนอ้าย
คณุกฤตกิา	โพธิไ์ทรย์
คณุกฤตนิ	ี	ณฏัฐวฒุสิทิธิ์
คณุกษดินิท์	เหลอืงปฐมอร่าม
คณุกษดิศิ	ประเสรฐิสังข์
คณุกญัธลวีลัย์	ช่วยบญุ
คณุกนัต์	ศรทีนัดร
คณุกลัยกร	นยิมเสถยีร
คณุกานต์		ขอนแก้ว
คณุกานต์	รุง่สฤษศกัดิ์
คณุกานพชิชา	กรีตปิระภา
คณุกติตพิงศ์	โกฎวิเิชียร
คณุกติตพิงษ์	เรอืนทพิย์
คณุกติศิกัดิ	์	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุกลุภรณ์	โชตเิธยีรชยั
คณุเกรยีงไกร	ชติประเสรฐิสขุ
คณุเกศสดุา	เดชะค�าภู
คณุเกศสดุา	ทงัปรดีานนัท์
คณุแก้วตา	พลงันนัทกลุ
คณุขนษิฐา		สาตราภยั
คณุขวญัจติร์	ชยาภมั
คณุเขมภทัร	สมสงัข์
คณุคณพชัญ์	ราชนยิม
คณุคณนิ	พนิจิอปุพนัธ์
คณุคมกรชิ		นบสวุรรณ
คณุครองพล	อารรีตัน์
คณุคณุกร	เจยีมตน
คณุจงกล	เจรญิมณทีรพัย์
คณุจณญัญา	เมฆวฒันา
คณุจรลั	วงศ์ตรรีตัน์ชยั
คณุจกัรกฤษณ์	เสาวไพบลูย์
คณุจนัทร์ทวิา	สวุรรณวทิย์เวช
คณุจนัทรากานต์	ใบละมดุ
คณุจามรรตัน์		หอวจิติร
คณุจามรนิทร์		วาณชิย์กลุ
คณุจารวุรรณ	จ�ารสัพนัธุ์
คณุจารวุรรณ	เรงิเกษรวทิย์
คณุจติตมิา		เมฆาณพายพั
คณุจนิดารตัน์		ศรไีกร
คณุจริวรรณ	หมืน่มี
คณุจริะพนัธ์	เณรรตัน์
คณุจริาภรณ์	เนือ่งพลี
คณุจรีารกัษ์		ชยัประภา

คณุจฑุาทพิย์	แซ่อัง้
คณุจฑุารตัน์	เชือ้บญุจนัทร์
คณุจมุพล	แก้วสกลุ
คณุเจตสภุา	เทีย่งธรรม
คณุฉตัรแก้ว		บญุยิง่ยงสถติย์
คณุฉตัรรนิทร์	มไหสวรยิะ
คณุชญาน์วตั	ปตุระเศรณี
คณุชญานนัท์	ฉายนิม่
คณุชเนตต	ี	กราพันธุ์
คณุชมพ	ู	สมหนู
คณุชมพนูชุ	สนุทรพงศ์
คณุชยตุ	พนัธ์กระจบั
คณุชลกร		สรสทิธิ์
คณุชลธชิา	สขุสมบรูณ์
คณุชลดิา	สมจติร
คณุชยัจมุพล	หะรณิพลสทิธิ์
คณุชยัรตัน์	อ.วคิณุประเสรฐิ
คณุชยัวชิติ	ยวุาพฒัน์
คณุชานน	ปังศรนีนท์
คณุชดิชนก	กลบัรนิทร์
คณุชดิชนก	บปุผาศรี
คณุชตุนิาฏ		ศรสีมุะ
คณุชตุมิา	กจิมงคลธรรม
คณุชตุมิา	ชมโฉม
คณุชตุมิา	เรอืงฤทธิร์าวี
คณุชมุพล	จนัทะลนุ
คณุชลุพีร	จงึสวสัดิ์
คณุชเูกยีรต	ิอชัฌาเจรญิสถติ
คณุชชูพี		เอือ้การณ์
คณุเชาว์	อรญัวฒัน์
คณุเชีย่วชาญ	ศรชียัยา
คณุโชคชยั	ธรรมยตุกิาร
คณุซ�าลา	หลมีานนั
คณุฐติคิณุ	บรูณะอ�ามาตย์
คณุฑโณชา	ลิม่ไชยฤกษ์
คณุณภพ	วงษ์มาก
คณุณภทัร	นตุสติ
คณุณรณักร	วบิลูย์กจิอาภากลุ
คณุณฎัธกิา	กาญจนรนิทร์
คณุณฐักร	สทิธิร์ตัน์
คณุณฐัชยา		จนัทร์พฒันะ
คณุณฐัฐามณี
คณุณฐันร	ีผูแ้กล้วกล้า
คณุณฐันนัท์	อนนัตกจิไพบลูย์
คณุณฐัพร	จรญูสกลุชาติ
คณุณฐัพล	สุม้โหย

คณุณฐัรฐั	แย้มกลิน่
คณุณฐัร	ีมสีงิห์
คณุณฐัวด	ีโฆรวสิ
คณุณชิาภทัร	จาวสิตูร
คณุณรีนชุ	กล้าธนกาญจน์
คณุดนพุฒัน์	รกัอกัษร
คณุดวงพร	ชชัวาลย์
คณุดวงพร	มัน่สนิธร
คณุดาลนิ	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา
คณุด�ารงค์		ทองไพจติร
คณุดศิวรนนัท์	เด่นไพศาล
คณุเดช		ตลุยธญั
คณุเดชชติ	พชิยพาณชิย์
คณุตฤณ		ณ	อมัพร
คณุทรงยศ	สาลกัษณ์
คณุทวปี	สริวิลิาสลกัษณ์
คณุทศพร	พทินัโชติ
คณุทศพล	ตรรีจุริาภาพงศ์
คณุทตัเทพ	แท่นปัญญาศริิ
คณุทศัณาวรรณ			พงศ์กล�า่
คณุทพิย์ภาวรรณ์		จารเมือง
คณุทพิย์สดุา	สเุมธเสนย์ี
คณุทพิวรรณ		อสุนัโน
คณุทพิวรรรณ	จงจติร
คณุเทยีมใจ	วงศ์พรหม
คณุธณฏัฐา	สทิธเิวชวจิติร
คณุธนกร	ขวญันมิติร
คณุธนสนัต์	สนธศิริิ
คณุธนชัพงส์	ศรตุเิสรวีงศ์
คณุธนากร	นติยะประภา
คณุธนาพร	สอนง่าย
คณุธนดิา	โอฬารกิชาติ
คณุธนศิร	คงเจรญิกจิกลุ
คณุธราวฒุ	ิศรธีาราธร
คณุธวลัรตัน์		ลขินะไพบลูย์
คณุธดิารตัน์	คมข�า
คณุธติ	ิเพยีรโคตร
คณุธติพิทัธ์	เจยีมรจุกีลุ
คณุธรีพงศ์	บญุพงษ์
คณุธรีะพล	จฑุาพรพงศ์
คณุนครนิทร์	อทุยัชลานนท์
คณุนนท์	ฟตูระกลู
คณุนนท์ณภทัร์
คณุนพภาภรณ์	สทุธนะ
คณุนพวรรณ	วงค์มนีา
คณุนภชนก	เสรมิฤทธิร์งค์
คณุนภทัร	ชถีนอม
คณุนภสัถวลัย์	บนุนาค
คณุนรภทัร	เตชะศริวิฒัน์
คณุนรพุนัธ์
คณุนฤชา		รตันศลิา
คณุนลนิปภา	บวัศรี
คณุนลนิภสัร์	กลุพชัรคณาพงษ์
คณุนวลทพิย์	นวนพรตัน์	สกลุ
คณุนวลพรรณ
คณุนฐัรฐั	แย้มกลิน่
คณุนยัน์ภคั	คณุาวริยิะสริิ
คณุนารรีตัน์		โพธิไ์พรทอง
คณุนารรีตัน์	ภาษารณุ
คณุนาวนิ	สจัจะเทพ
คณุน�า้ฝน		แก้วกลุธรรม
คณุน�าพล	เลปวทิย์
คณุนชิาภา	สร้อยระย้า
คณุนศิาชล		สวุรรณทา
คณุนชุนารถ	ตัง้ศรไีพโรจน์
คณุนสุรา	ไลไธสง
คณุเนต	ิเมอืงงาม
คณุบญุธรรม	วงักาใจ

คณุบญุมา	มะกล�า่ทอง
คณุบรูณ์พภิพ	แสงแก้ว
คณุปฐมพล		ทัง่กรณ์
คณุปฐมาภรณ์	ศรนีวลดี
คณุปณญัชา	ยิง่ประเสรฐิ
คณุประนอม	สระทองแหงด็
คณุประวตั	ินกิรพงษ์สนิ
คณุประวชิ	ประทารตัน์
คณุประวทิย์
คณุประวทิย์		หมดัหล�า
คณุปราล	ีโลสงิห์
คณุปรยิวด	ี	ประจวบเหมาะ
คณุปรยีา		ประมขุกลู
คณุปวรศิ	ประวะสาร
คณุปวณีา	สมีา
คณุปองเกษม	นาคสวุรรณ
คณุปัณณธร	ศลิป์อดุม
คณุปัทมา		เขยีนภกัดี
คณุปานแก้ว	ดวงนภา
คณุปารชิาต	ิจรงุจติตานสุนธิ์
คณุปารชิาต	ิบรูณะบญัญตัิ
คณุปิตนินัท์	ปาณกิบตุร
คณุปิยดา		สขุสมยั
คณุปิยนติย์		ขวญัพลูศรี
คณุปิยวด	ีเพช็รฉาย
คณุปิยวฒัน์	ชาญเศรษฐกิลุ
คณุปิยาภา	เตม็สมัฤทธิ์
คณุเป่ียมสขุ	ยบัมนับรบิรูณ์
คณุผกามาศ	กนัขาว
คณุผ่องศร	ีมลูผลารกัษ์
คณุพงษ์ศกัดิ	์ศริพินัธ์
คณุพณเทพ	ไกรนกูุล
คณุพธรูตัน์	ต๊ะสนิธุ
คณุพรทพิย์	บญุนติย์
คณุพรพมิล	กญัญาพนัธุ์
คณุพรรณพชัร	ชลานนท์นวิฒัน์
คณุพรรณวด	ีนาคอ่วม
คณุพรรณวลยั	อนิทราพเิชฐ
คณุพรวล	ีสายทองค�า
คณุพรศกัดิ	์สนิคณารกัษ์
คณุพระสทิธพิล	ส่งสมใจ
คณุพลาวธุ	ภคันนัท์
คณุพชัรมณฑ์	ปัญจทรพัย์
คณุพชัร	ี	ศรโีคตร
คณุพชัร	ี	หอวจิติร
คณุพชัร	ีพนัธ์เลศิ
คณุพดัชา	เศรษฐทยากลุ
คณุพนัทพิา	สภุาษติานนท์
คณุพากเพยีร	ใจพแิสง
คณุพชิญ์สนิ	ีชยัพฒุิ
คณุพชิญา	หาญณรงค์
คณุพมิพ์รมยั	หาราชยั
คณุพศิทุธ์	บษุรานวุงศ์
คณุพสิมยั	ชมุพล
คณุพสิฐิ	เยาวพงศ์ศริิ
คณุพรีดา	เสนวีงศ์	ณ	อยธุยา
คณุพรีพล	เสมตวง
คณุเพชรรตัน์	คาโรภาส
คณุเพชรรตัน์	โรจนพงษ์
คณุเพชรรตัน์	ศริริตัน์อสัดร
คณุเพญ็นภา	จนัทร์วรจกัร
คณุเพญ็พจ	ีชยัพานชิ
คณุเพญ็ศร	ีเดชต่ิงเอง
คณุไพฑรูย์	มลูธดี
คณุฟาตมิา	จนัทะศรี
คณุภคนิ	ตนัตวิณชิ
คณุภรนิทร์	ตนัตพิกุนนท์
คณุภณัฑริา	รตันนโิรธ

คณุภทัรพงศ์	ดษิฐกรโภคนิ
คณุภสัสริญิา	ปรตีธิรรมรกัษ์
คณุภาคภมู	ิเอีย่มจติกศุล
คณุภาณวุฒัน์	แสงทอง
คณุภารณ	ีประภาศริกิลู
คณุภาวนา		ชรีงั
คณุภณูชิา	จนัทร์กศุล
คณุภดูศิ		ธนเดชวฒันศรี
คณุภรูดา	มงคลววิฒัน์
คณุภรูภิพ	วาณชิย์กลุ
คณุมงคล		มาลเีดช
คณุมงคล	หงษ์นาค
คณุมณฑ์สมร	ชณุหรศัมิ์
คณุมณรีตัน์	กมลพฒันานนัท์
คณุมณรีตัน์	ภูเ่กลีย้ง
คณุมนตร	ีภยิโยดลิกชยั
คณุมนสริ	ิสรุยิภาณมุาศ
คณุมนสันนัท์	อนินพุฒัน์
คณุมณัฑณา	สอดเนือ่ง
คณุมารสิา	จงคงคาวุฒิ
คณุมิง่ขวญั		ทรพัย์เหลอืหลาย
คณุมกุดา	ตัง้สภุานพรตัน์
คณุเมธาพร	รตันวรรณ
คณุเมษญา	กิง่เมอืง
คณุยศกร	ชลรตัน์
คณุยิง่พนัธ์	เงาศรี
คณุยนิด	ีสทุธสิวาท
คณุรตน	รตันกลุ
คณุรพศิา	ตรงวานชินาม
คณุรตัน์สดุา	พลภธูชิย์
คณุรศัมแีข		ถาวร
คณุรสัยา	นวลนก
คณุราศ	ีบรรจงสตัย์
คณุรนินา	เสนเพง็
คณุรุง่นภา	จนัทน์
คณุรุง่นภา	สขุวฒันานกุจิ
คณุรุง่รตัน์	เบญจพฒันมงคล
คณุเรขา		ภญิญสาสน์
คณุลกัษมณ		เตชะสริวิชิยั
คณุลดัดา	แกมมณี
คณุวณ	ีบญุกว้าง
คณุวนดิา	ชชัวาลกจิกลุ
คณุวรยส		อนวุตันิโุชตกิลุ
คณุวรรณฤด	ีวทิยเมธ
คณุวรรณา		คลศรชียั
คณุวรวฒุ	ิจองจนิดาสกลุ
คณุวรทัยา	โอบนธิอินนัต์
คณุวราคณา	วงศ์วชิญะ
คณุวราภรณ์	โพธผิละ
คณุวสพล	สารวจิติร
คณุวนัชนะ	นลิพบิลูย์
คณุวนัชนะ	ม่วงยิม้
คณุวนัใหม่	ประวตัิ
คณุวลัลภ	พรเรอืงวงศ์
คณุวานษิฐา	มณคี�า
คณุวจิติรา		เจยีรนนัทนา
คณุวชิดา	สตีกะลนิ
คณุวชิาต	ิมณสีาร
คณุวทิยา	กฤษวฒันากรณ์
คณุวนิ	ลิม้ธโนปจยั
คณุวภิาส		จริภาส
คณุวมิลรตัน์		นนัทนานนท์
คณุวริวุรรณ		ตาดร่ม
คณุวโิรชา	เกดิอ�า่
คณุวไิลวรรณ	นพูมิพ์
คณุววิรรธน์	ปิยะจงววิฒัน์
คณุวศิรตุ	ชยัยะ
คณุวฒุชิยั	วฒันาสกลุรตัน์

คณุศตพร	ทรงสทิธโิชค
คณุศรชยั	สขุแจ่ม
คณุศรณัย์	องักรูวรญัญู
คณุศรายทุธ		ศรหีาเพศ
คณุศรวีรนิ	คงบญุรกัษ์
คณุศรตุา	คล�า่บรุี
คณุศศธิร	มแีหล่งทอง
คณุศศธิร	ศรปีระเสรฐิ
คณุศศปิระภา	สระกาศ
คณุศนัสนย์ี		มนัจนัดา
คณุศริะประภา	ธนากจิ
คณุศริกินัยา	พรศริจินิดา
คณุศริพิร	แต้มบญุเลศิชยั
คณุศริพิร	ศรศีาสนา
คณุศริยิพุา		ศรสีวุรรณ
คณุศริวิรรณ	แสนชุม่ชืน่
คณุศษิฏากร		อสุนัโน
คณุศภุโชต	ิเสรศีภุโภคานนท์
คณุศภุฤกษ์	วงศ์น�าทรพัย์
คณุศภุศกัย์	ลกัษณ์สวุงค์
คณุเศรณย์ี		เจยีมสมบรูณ์
คณุโศจดิา	ลมิาจริากร
คณุสกาวทพิย์	กจิสกลุ
คณุสกณุ	ีสตุาชา
คณุสดดุ	ีชลติเรอืงกลุ
คณุสนอง	วริยิะอาภาพงศ์
คณุสมคดิ	จริานนัตรตัน์
คณุสมชาย		ชณุหรศัมิ์
คณุสมภพ	สนัตวิฒันกลุ
คณุสรชยั		ตนัตโยทยั
คณุสรญัพงศ์
คณุสจัจเทพ	รตัตวิรากร
คณุสญัชยั		สขุจนิดา
คณุสนัทดั	เจดิจรรยาพงศ์
คณุสาทติ	สบืสขุ
คณุสาธดิา	โชตะยากฤต
คณุสามารถ	แสงดจีรงิ
คณุสาโรจน์	สวุรรณธาราเรอืง
คณุสนินีาฏ	ภราดรภาพ
คณุสรินิภา	อนิทพนัธ์
คณุสริริมัภา	รอบคอบ
คณุสขุสรรค์		พทุธชาติ
คณุสขุสนัต์	โตเจรญิววิฒัน์
คณุสขุมุ	ตรงึตราจติกลุ
คณุสดุชฎา	แจ่มจนัทร์
คณุสดุา	นลิวรสกลุ
คณุสทุธ	ิลโีทธวลติ
คณุสทุธเิกยีรต	ิธรีภทัรเวช
คณุสทุธพิร		จติอนนัตพร
คณุสทุธริกัษ์		เสถยีรภาพอยทุธ์
คณุสทุธสิา	บษุยานนท์
คณุสทุเินือ่ง	สาจนัทร์
คณุสธุรรม	แก้วสม
คณุสธุวลั	พรสขุอารมณ์
คณุสธุาวทิย์	นวลชืน่
คณุสนุทร	ี	เจยีระนนัท์
คณุสนุนัทา	แย้มชืน่
คณุสนุสิา	ลคันาศโิรรตัน์
คณุสภุาพร		แก้วฉดี
คณุสภุาพร	ตัง้วฒันาพรชยั
คณุสมุาณ	ีกจิบญุชยั
คณุสรุเดช	บณุยวฒัน
คณุสรุวฒุ	ิตงุคะรกัษ์
คณุสรุชันศิ		อดุมศกัดิ์
คณุสรุตัน	สกุมาก
คณุสรุาช	เซที
คณุสรุารกัษ์		น้อยไร่ภมูิ
คณุสรุยิา		สาตราภยั

คณุสรุเิยศ		ชมภู
คณุสรุย์ีรตัน์	จ�าปาทอง
คณุสวุรรณา	เชาวะวนชิย์
คณุสวุฒัน์	เครอืเขือ่นเพชร
คณุเสกสรร	พรมาลสีวสัดิ์
คณุเสนธปิ	ศรไีพพรรณ
คณุแสงจนัทร์	หมัน่ทองหลาง
คณุโสภาพมิพ์	สมิะกลุธร
คณุหะรนิ	อปุรา
คณุอดศิกัดิ	์สดุสาว
คณุอนงค์พร		มโนพเิชฐวฒันา
คณุอนงค์ลกัษณ์	สถติย์วรกลุ
คณุอนชุติ	น้อยประเสรฐิ
คณุอภชิาต	ิศาลคิปุต
คณุอภญิรญา		บญุมสูกิ
คณุอภวินัท์	บากบัน่
คณุอมรรตัน์		มหาภาสกร
คณุอรนฐั
คณุอรปวย์ี		สทีอง
คณุอรพนิ	ใจหลกั
คณุอรรณนพ
คณุอรรณพ	มบีญุ
คณุอรสา		ศรตีรยัรกัษ์
คณุอรอนงค์	พฒันา
คณุอรณุ	ี	อรรคบตุร
คณุอจัฉราพร		แก้วอนรุกัษ์
คณุอจัชล	ีมแีทน
คณุอจัร	ี	สงัข์วรรณะ
คณุอาทติย์	กาฬภกัดี
คณุอาทติย์	จนัทศร
คณุอารรีตัน์		ธรีะศรสีมบตัิ
คณุอ�านวย		พสัดร
คณุอทิธพิงษ์	ไพรศรีสวสัดิ์
คณุอบุลวรรณ	กิง่นอก
คณุเอกชยั		ใจงาม
คณุเอมอร		วงษาพาน
คณุเอือ้อาร	ี	ออฤดี
คณุแอนนา	ลาเบล
Khun	Jaruwan	Kongkaew
Khun	Kanjamad	Nooklang
Khun	Kaysorn	Khammoon
Khun	Keiko	Hori
Khun	Lwan	Po
Khun	Non	Woo
Khun	Thanasorn	Asawesna
Mr.Paul	Tsien	Chang
Mr.Saw	Khin	Naing
กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตินาคินภัทร
คมิซอกจนิและไทยอาร์มี่
เงนิบรจิาคงานปีใหม่	BNl	President,
									MM,	ST	Club	2019
บรษิทั	พรเีมยีร์	รสีอร์ทส์	แอนด์	 
									โฮเทลส์	จ�ากดั	(สาขาที	่00002)
บรษิทั	พ	ีเอม็	เอส	อ	ีจ�ากดั
บรษิทั	เสร	ีพรอ็พเพอร์ตีส์้	โฮลดิง้				
									จ�ากดั	ส�านกังานใหญ่
ผูซ้ือ้/ผูปั้น	ร้านปันกนั	โดย	
									มลูนธิยิวุพัฒน์	
มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย		
									ในพระบรมราชปูถมัภ์
ร้านท.ีเค.อะไหล่ยนต์
สหกรณ์ออมทรพัย์กลุม่บรษิทั
									พรเีมยีร์	จ�ากดั
ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	โลจคิอล	เซอร์วสิ
ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	เอเวอร์สตาร์			
									อนิเตอร์เนชัน่แนล
UP.EDUCATION
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น้องจะรับเงินทุนได้เร็วหากส่งใบเกรด
ทันทีที่เกรดออก  หากน้องเช็กเกรด
ผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน น้อง 
สามารถแคปหน้าจอผลการเรียนส่งมา
แทนใบเกรดได้ค่ะ

ช่องทางการส่งเอกสาร
Email : ybf@ybf.premier.co.th          Line @ ID : @OCZ4190L 
Facebook.com/yuvabadhana




