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สวัสดีนอ้ งๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ทกุ คนนะคะ ยุวพัฒน์สารฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 102
แล้วค่ะ พีๆ่ ทุกคนทีร่ ว่ มกันท�ายุวพัฒน์สารหวังว่าหนังสือเล่มบางๆ เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์
กับน้องๆ ทัง้ ในวันนีแ้ ละอนาคตข้างหน้า นอกจากสาระประโยชน์แล้ว การท�ายุวพัฒน์สาร
แต่ละฉบับ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบนั มีความรูเ้ กิดขึน้ มากมาย จึงอยากให้นอ้ งๆ ทุกคนแบ่ง
เวลามาสนุกกับการค้นหาความรูใ้ หม่ๆ บ้างนะคะ
ฉบับนีพ้ อี่ ยากเล่าเรือ่ ง “คิดเป็นภาพ ทักษะท�าเรือ่ งยากให้งา่ ยนิดเดียว” ด้วยเพราะ
ความรู้ที่มีมากมายนี่เอง เราจะท�าอย่างไรให้สามารถย่อยเนื้อหาความรู้ที่เราได้รับมา
ให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ชวนให้อ่าน และจ�าได้แม่นย�ามากขึ้น การคิด
เป็นภาพเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมน�ามาใช้ ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนหรือนักศึกษานะคะ
ผูใ้ หญ่ทที่ า� งานแล้วก็มกั จะใช้วธิ นี ใี้ นการสรุปหรือน�าเสนองานของตัวเอง เพราะฉะนัน้
หากน้องๆ ลองศึกษาวิธีนี้เพิ่มเติม และน�าไปปฏิบัติกับการเรียน พี่เชื่อว่าในอนาคต
เมือ่ น้องๆ เรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ กระทัง่ เข้าสูโ่ ลกของการท�างาน ทักษะการคิดเป็นภาพนี้
จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจความรู้ใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดสิ่งยากๆ ให้เข้าใจได้
อย่างง่ายดายค่ะ
พีข่ อชวนน้องๆ อ่านคอลัมน์เรือ่ งจากปกนะคะ แล้วลองหาข้อมูลเพิม่ เติม จากนัน้
ให้นา� ความรูน้ ี้ ไปลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนจนกลายเป็นความถนัด เมือ่ น้องๆ สามารถคิดเป็นภาพ
ได้แล้ว ต่อให้ความรูน้ นั้ จะเยอะและยากแค่ไหน สิง่ นัน้ จะไม่ใช่อปุ สรรคต่อการเรียนรู้ค่ะ
แต่จะเป็นความสนุกและความท้าทายให้ต้องท�าความเข้าใจให้ได้...ความรู้ที่เรามีไม่ได้
ยืนยันว่าเราจะประสบความส�าเร็จนะคะ การน�าความรู้ไปใช้ต่างหากที่จะพาเราไปสู่
ความส�าเร็จค่ะ...
พีๆ่ มูลนิธยิ วุ พัฒน์

โดย
มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 093-124-8479, 0-2301-1093 (-4) โทรสาร : 0-2301-1439
1 Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 093-124-8479, 0-2301-1093 (-4) Fax : 0-2301-1439
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ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาจิตใจ

“ศิลปะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่หรือไกลตัว บางทีอาจเป็นสิ่งเล็กๆ หรือความงามรอบๆ ตัว
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรปลูกฝังให้กับเด็ก เพื่อให้ศิลปะพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดี” ค�าสัมภาษณ์ของ
อาจารย์ (ครู) ปรานต์ ชาญโลหะ อาจารย์คณะศิลปวิจติ ร สาขาวิชาภาพพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ซึง่ นอกจากการสอนนักศึกษาในสถาบันฯ แล้ว อาจารย์ยงั ท�ากิจกรรมค่ายศิลปะร่วมกับกลุม่ นักศึกษา
ซึ่งเป็นอาสาสมัคร เพื่อเดินทางไปสอนศิลปะให้กับเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กหลายแห่ง
ด้วยความตั้งใจให้ศิลปะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาจิตใจ
6

หลายครั้งที่การลงมือเพื่อสังคมมีจดุ เริม่ ต้นจาก
การทีเ่ รามีประสบการณ์ทนี่ า่ ประทับใจ
แรงบันดาลในการท�าค่ายศิลปะเด็ก
ของครู ม าจากการได้ ไ ปช่ ว ยพี่ ส าวของเพื่ อ น
ท�าค่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน มีกิจกรรมดูนกและ
แทรกกิจกรรมสอนศิลปะให้กบั เด็กๆ ของโรงเรียน
บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด กิจกรรมในครั้งนัน้
เป็ น ความประทับใจอย่างมากและคิดว่าถ้ า มี
โอกาสจะกลับมาท�ากิจกรรมแบบนี้อีก หลังจาก
กิจกรรมค่ายฯ สิน้ สุดลง ครูได้พดู คุยกับครูและ
เด็กๆ ของโรงเรียนบ้านเปร็ดใน พบว่าเด็กหลายคน
หลังจากจบชัน้ ประถมศึกษาต่างไปประกอบอาชีพ
รับจ้างกับพ่อแม่ ท�าให้ครูคดิ ว่าการทีเ่ ราน�าศิลปะ
มาสอนให้กบั เขา ส�าหรับเด็กบางคนอาจจะเป็น
แค่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ เขา
อาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านี้
อีกเลย แต่อย่างน้อยถ้าในอนาคตเขานึกย้อนกลับมา
เขาคงดีใจทีค่ รัง้ หนึง่ เคยมีประสบการณ์นี้ แม้วา่ จะ
เป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ แค่ครัง้ เดียวก็ตาม หรือไม่แน่วา่
ประสบการณ์นอี้ าจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาท�า
อะไรบางอย่างเพื่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ครูได้
แรงบันดาลใจมาจากพวกเขา

“กลุ่มภาพพิมพ์อาสา” ไปจัดค่ายสอนศิลปะ
ทีโ่ รงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ครูมองว่าวัยรุน่ หรือคนรุน่ ใหม่
ควรมีประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร เพราะเขา
จะได้รวู้ า่ เขามีคณ
ุ ค่าและมีศกั ยภาพมากพอทีจ่ ะ
ท�าอะไรเพื่อสังคมได้ โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ
เขาแค่น�าสิ่งที่ตัวเองรู้หรือท�าได้ดีออกมาสร้างให้
เป็นประโยชน์เพือ่ สังคม เพราะเขาคือผูม้ บี ทบาท
ส�าคัญ เป็นก�าลังในการช่วยสร้างสังคมให้นา่ อยู่
ในอนาคต และการท�าเพื่อส่วนรวมไม่จ�าเป็นว่า
จะต้องท�าคนเดียว การรวมกลุม่ กับเพือ่ นๆ หรือ
คนที่รักในสิ่ ง เดี ย วกั น ย่ อ มมี พ ลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้
ประสบความส�าเร็จเร็วขึ้นและช่วยให้เราพัฒนา
ทักษะการท�างาน การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ตัวอย่างทีเ่ ห็น
ได้ชัดเจนคือ นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครไปท�า
กิจกรรมค่ายฯ ทีโ่ รงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
นอกจากจะได้สอนเด็กๆ แล้ว เขายังได้ทดลอง
เกีย่ วข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียนและได้เรียนรู้
เกีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์ ซึง่ ครูถอื ว่าเป็นประสบการณ์
ทีด่ ี เป็นโอกาสทีร่ น่ ุ พีก่ บั รุน่ น้องได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ซึง่ กันและกัน ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการปรับตัวเพือ่ อยูร่ ว่ ม
กับคนทีต่ า่ งวัยกับเรา

การท�าประโยชน์เพื่อสังคมควรให้คนรุ่นใหม่
เข้ามามีบทบาท
ค่ายศิลปะทีจ่ ดั ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกิจกรรม
การเรียนการสอนของคณะ เพียงแต่เราต้องมาคิดว่า
เราจะท�ากิจกรรมอะไรและใครจะได้ประโยชน์จาก
กิจกรรมนี้ จึงเริม่ “โครงการภาพพิมพ์อาสา” ครัง้ แรก
ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2555 ทีโ่ รงเรียนบ้านจันทึง
อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จากนัน้ จึงพานักศึกษา
ซึง่ ก�าลังเรียนปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ ในชือ่

จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2557 กลุม่ ภาพพิมพ์
อาสาได้ไปจัดค่ายศิลปะที่โรงเรียนบ้านท่าแย้
อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และ
ในปี พ.ศ. 2558 ครูกับกลุ่มภาพพิมพ์อาสา
มีโอกาสกลับไปทีโ่ รงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
อีกครัง้ คราวนีห้ ลังจากครูกบั กลุม่ นักศึกษากลับ

จากค่ายฯ ครูทโี่ รงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้องส่ง
รู ป ถ่ า ยขณะท�ากิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนโดย
ได้นา� วัสดุอุปกรณ์จ�าพวกสีและความรู้ที่ได้จาก
การร่วมกิจกรรมค่ายฯ มาใช้ ในการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณรอบๆ อาคารเรียนซึง่ สิง่ นีเ้ ป็นความส�าเร็จ
และเป็นรางวัลส�าหรับนักศึกษาและตัวครูในการ
ท�ากิจกรรม และในปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.
2562 ครูและกลุม่ ภาพพิมพ์อาสาได้ไปสอนศิลปะ
ภาพพิมพ์แก่เด็กนักเรียนชัน้ มัธยมต้นของโรงเรียน
บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา จังหวัดชุมพร และได้
กลับไปจัดค่ายศิลปะที่โรงเรียนบ้านจันทึง จังหวัด
ชุมพรอีกเป็นครั้งที่สอง ทุกครั้งที่จัดค่ายศิลปะ
ความสุขของนักศึกษาที่จัดค่ายทุกคนคือรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะของเด็กๆ ในช่วงเวลาหนึ่งเรามี
โอกาสสร้างประสบการ์ณทีด่ ใี ห้กบั เขา
ศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปได้หรือวาดรูปสวย
แต่ศลิ ปะคือเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยพัฒนาจิตใจของเรา
ให้เป็นไปในทางทีด่ ี
ครูไม่เคยคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่
หรือไกลตัว บางทีอาจเป็นสิง่ เล็กๆ หรือความงาม
รอบๆ ตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรปลูกฝังให้กบั เด็กๆ
เพือ่ ให้ศลิ ปะพัฒนาจิตใจ ไม่วา่ วันนีเ้ ด็กๆ จะเรียน
อะไร ไม่วา่ อนาคตเด็กๆ จะท�างานอะไร ครูอยาก
ให้เด็กทุกคนมีความคิดในทางทีด่ ที งั้ กับตัวเองและ
ผู ้ อื่ น รู ้ จั ก เสี ย สละ และพยายามน� า ความรู ้
ความสามารถของเราไม่วา่ จะในด้านใดออกไปท�า
ประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน แล้วเด็กๆ จะรู้ว่ารอยยิ้ม
จาก “คนที่ได้รับในสิ่งที่เรามอบให้” คือรางวัล
ความสุข ความประทับใจทีม่ คี า่ มากครับ...ครูขอ
ให้เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีนะครับ
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บ้านฉันบ้านเธอ

ประเพณ

ีส า ดน้ำา

กรีดมีดลงบนต้น
ยางมีค่ามากมาย
ชีวิตคนสวนยาง
ทุกหยดจากเหงื่อริน

ประเพณี

Wet Monday

นำ้าขาวข้นหยดเป็นสาย
เป็นรายได้ให้ใช้กิน
คำ่าฟ้าสางไม่จบสิ้น
ใช้ผืนดินเลี้ยงชีพกาย

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/
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ประเพณี

เหย่บะแวด่อ

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
จะนิยมจัดงานบวชเณรให้ลกู ชายและจัดงานเจาะหูให้ลกู สาว ดังนัน้ จะเห็นขบวนแห่ลกู แก้วและ
ลูกหญิงไปตามท้องถนนและรอบลานพระเจดีย์ ตามวัดต่างๆ
ที่มาภาพและข้อมูล
https://thaimoderntravel.co.th/
https://www.nttdata.com/
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จดหมายจากเพื่อน

จดหมายจากน้องเพ็ญนภา ทัดทอง จ.ลพบุรี
ขยันจังเลยค่ะน้องเพ็ญนภา คุณย่าคงชื่นใจนะคะ ที่หลาน
เป็นเด็กดีและขยันแบบนี้ ขอให้น้องได้เป็นพยาบาลทหาร
สมความตั้งใจนะคะ นอกจากคะแนน GPAX แล้ว น้อง
คงต้องขยันเพื่อท�าคะแนน GAT PAT และ O-NET ให้ถึ ง
เกณฑ์ที่วิทยาลัยตั้งไว้ และพยาบาลทหารยังต้องผ่านการ
ทดสอบสุ ข ภาพจิ ต และทดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกาย
ด้วยการวิ่ง ซึ่งน้องคงต้องซ้อมวิ่งด้วยนะคะ ถ้าเรามีความ
ตั้งใจจริงๆ พี่เชื่อว่าน้องท�าได้แน่นอนค่ะ เตรียมตัวให้พร้อม
ท�าให้เต็มที่ ผลจะออกมาอย่างไรก็ภูมิใจที่ได้ท�าเต็มที่นะคะ...
สู้ๆ ค่ะ :D

จดหมายจากน้องยุพารัตน์ สุขใจ จ.กรุงเทพฯ
โอ้...ดีจังเลยค่ะ พี่ ดี ใ จที่ เ ห็ น น้ อ งมี เ ป้ า หมายชี วิ ต พยายามต่ อ ไปนะจ๊ ะ
พาตั ว เองไปให้ ถึ ง เป้ า หมาย ถ้ า เป้ า ใหญ่ ข องเรามั น ดู ย ากเหลื อ เกิ น ก็ ล องตั้ง
เป้าหมายเล็กๆ ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายใหญ่ เก็บแต้มความส�าเร็จไปเรื่อยๆ
รู้ตัวอีกที อ้าว!!!...สอบติดแพทย์แล้วนี่ (5555) การที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้
เราต้องมีการจัดการชีวิตที่ดี คือ ท�าความรู้จักกับตัวเองให้มากๆ ส�ารวจตัวเอง
ให้บ่อยๆ เพื่อให้รู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร เราต้องการอะไร แล้ววางแผนชีวิต
จัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่ต้องท�า และลองหาตัวช่วยถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเราท�า
คนเดียวไม่ได้แน่ๆ สิ่งเหล่านี้ภาษาวัยรุ่นเรียกว่า “การท�างานกับตัวเอง” ค่ะ...
โชคดีนะคะน้องยุพารัตน์ :D
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จดหมายจากน้องจุฑารัตน์ การะเกตคีรี จ.พิษณุโลก

ดีใจด้วยนะคะน้องจุฑารัตน์ทสี่ นุกกับการเรียนสายอาชีพ จากจดหมาย
ทีน่ อ้ งเขียนมาเล่าแสดงว่าน้องมีความสุขกับการเรียนมากทีเดียว เพราะ
สิง่ ทีน่ อ้ งรูส้ กึ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนสายอาชีพจริงๆ ค่ะ ขอให้
น้องใช้เวลาเรียนทีเ่ หลือให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ นะคะ เก็บเกีย่ วประสบการณ์
และโอกาสที่เข้ามาให้มากๆ เมื่อเวลาผ่านไปจะได้ไม่ต้องเสียดาย
กับสิ่งที่เราไม่ได้ท�า พี่เชื่อว่าน้องจะเรียนจบออกไปเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพและได้ท�างานที่ตัวเองรักค่ะ...เป็นก�าลังใจให้นะคะ
น้องจุฑารัตน์ :D

จดหมายจากน้องณภัสวรรณ แขวงขาว จ.นครศรีธรรมราช

น่ารักมากเลยค่ะน้องณภัสวรรณ คุณย่าคงภูมิใจในตัวหลานสาวคนนี้มาก
แน่ๆ เลย รู้จักช่วยงานบ้าน ขยันขันแข็ง น้องได้ไปช่วยงานที่ร้านเสริมสวย
หรือยังคะ การทีเ่ รามีโอกาสเรียนรูอ้ ย่างอืน่ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
จะช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเราชอบงานแบบไหน เราถนัดเรื่องใดและยังได้
ทักษะหลายๆ อย่างติดตัว ถ้ามีงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ให้ท�าอีก ลองไปท�าดู
นะคะ ยิง่ เราลองมากเท่าไหร่เราจะค้นพบความต้องการของตัวเองมากเท่านัน้ ...
เป็นก�าลังใจให้นอ้ งณภัสวรรณนะคะ สูๆ้ :D

มีเรือ่ งอยากปรึกษาโทรศัพท์
หาพี่เลี้ยงอาสาได้ที่
064 - 152 - 2868
064 - 664 - 5291
Facebook
กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

Line
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

11

ทำามาหากินอยู่ถิ่นบ้านเรา

12

จะอยู่ที่ไหน

ขอให้ทำาประโยชน์
เพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ

“ทีไ่ หนอาจจะไม่ใช่ประเด็นส�าคัญเท่ากับเราก�าลังท�าอะไร” ฉบับนีเ้ ราจะมา
ท�าความรูจ้ กั กับ “พีน่ า ประวีณา สัมฤทธิด์ ”ี พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ ปฏิบตั งิ าน
หอผูป้ ว่ ยหนัก (ICU) กับภารกิจดูแลชีวติ คนไข้ (ใกล้) บ้านเกิด
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อยากเรียนกรุงเทพฯ อยากอยู่ไกลบ้าน
ตอนสอบเอ็นทรานซ์ พี่ก็เหมือนเด็กคนอื่นๆ คืออยากไปเรียนกรุงเทพฯ หรือใน
จังหวัดไกลๆ บ้าน เพราะอยากออกไปใช้ชีวิตอิสระอย่างที่ตัวเองอยากเป็น เพื่อนๆ พี่
เลยเลือกมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพฯ แต่พ่อกับแม่ขอว่าคณะในอันดับที่ 4 ขอให้เป็น
คณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เพราะจบมาจะได้ท�างานที่
โรงพยาบาลสิงห์บุรีซึ่งอยู่ใกล้บ้านมาก ตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดอะไรก็ท�าตามที่พ่อกับแม่ขอ
ใจเรามุ ่ ง ไปที่ ค ณะ 3 อั นดับแรกที่เราเลือกเองมากกว่า...แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ติ ด พยาบาล
รู้สึกเสียดายที่ไม่ไปเรียนกรุงเทพฯ เหมือนเพื่อนๆ เวลาเขานัดเจอกันเราก็ไม่ได้ไป...นี่เป็น
เรื่องเดียวที่เสียใจอยู่นิดหน่อย ณ ตอนนั้นนะคะ
กลัวเลือด กลัวเข็ม กลัวผี ไม่ชอบกลิ่นโรงพยาบาล ไม่ชอบทุกอย่างในโรงพยาบาล
ก่อนจะเข้าไปเป็นนักเรียนพยาบาล พี่คุยกับพี่สาวและน้า ซึ่งเป็นพยาบาลทั้งคู่
ทั้ง 2 ท่านเล่าประสบการณ์การเรียน การท�างานในวิชาชีพนี้ให้ฟัง แนะน�าสิ่งที่ควร
ปฏิบตั ิ 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
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อย่างที่พ่อกับแม่ต้ังใจแต่คงดีกว่าต้องไปอยู่ที่อื่น หลายคนอาจจะคิดว่า
ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีโอกาสได้ท�างานที่บ้านเกิดมากกว่าอาชีพอื่นๆ เพราะสามารถ
ขอย้ายได้ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจังหวัดปลายทางต้องมีตา� แหน่งว่างด้วยนะคะ พี่คิดว่า
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแค่ตั้งใจที่ทา� หน้าที่ให้ดีที่สุด ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์
การท�างานที่จังหวัดบ้านเกิดหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องส�าคัญ
พยาบาลหอผูป้ ว่ ยหนัก (ICU) คือภาระหน้าทีใ่ นการดูแลชีวติ นาทีตอ่ นาที
ขึ้นชื่อว่าเป็นพยาบาล อยู่แผนกไหนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตคนไข้ด้วยกันทั้งสิ้น
แต่พยาบาลหอผู้ป่วยหนักนอกจากมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้นาทีต่อนาทีแล้ว การดูแล
สภาพจิ ต ใจของญาติ ผู ้ ป ่ ว ยคืออีกหนึ่งภารกิจของพยาบาล ญาติ ที่ มี ค นในครอบครั ว
นอนอยู่ในห้อง ICU ไม่มีใครไม่ฝากชีวิตคนไข้ไว้กับหมอและพยาบาล หลายครั้งเรารู้ว่า
คนไข้ จ ะมี เวลาอยู ่ ไ ด้ อี ก ไม่ น านแต่ ค รอบครั ว เขายั ง หวั ง อย่ า งเต็ ม เปี ่ ย มว่ า ญาติ เขา
ต้องปลอดภัย สิง่ นีเ้ หมือนของหนักทีพ่ ยาบาลก�าลังแบกไว้ เราจะบอกญาติวา่ อย่างไร เพือ่
ให้เขาเข้าใจตรงกับความจริงที่ก�าลังเป็นและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตรงข้าม
กับสิ่งที่ญาติคาดหวังอย่างสิ้นเชิง เราจึงต้องดูแลคนไข้ทุกคนอย่างสุดความสามารถ
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ใช้ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อให้คนไข้สงบและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
ในฐานะที่เขาคือเพื่อนมนุษย์และชีวิตของเขาก�าลังอยู่ในความรับผิดชอบของเรา
ความท้าทายเกิดขึ้นทุกวัน อารมณ์และจิตใจจึงต้องเข้มแข็ง
คนไข้ ICU คือคนไข้ที่อยู่ในภาวะเป็นตายเท่ากัน มีความซับซ้อนของโรคและอาการ
มีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตมากกว่าคนไข้ปกติ เพราะฉะนั้นพยาบาลที่
อยู่ในห้องนี้ทุกคนต้องคล่องแคล่วว่องไว สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโดย
ไม่ต้องมีคนคอยก�ากับดูแล ทุกนาทีสามารถเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดได้เสมอ ร่างกายและ
จิตใจของพยาบาลจึงต้องพร้อมที่จะรับมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เราต้องเข้าใจในความ
ซับซ้อนของโรคของคนไข้และต้องรูไ้ ด้วา่ จะต้องแก้ปญ
ั หาใดก่อนหลัง การควบคุมอารมณ์เป็นอีก
สิง่ ส�าคัญของพยาบาลห้อง ICU เราต้องเจอความเจ็บปวดทรมาน อยูก่ บั การสูญเสีย หากพยาบาล
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลย แต่พี่มีความสุขที่ได้ท�า
หน้าที่ดูแลคนไข้ ICU พี่จะรู้สึกว่าเราชนะตัวเองทุกครั้งที่เจอปัญหายากๆ แล้วเราแก้ไขได้
และผลลัพธ์ออกมาเป็นทีน่ า่ พอใจ คนไข้จงึ เป็นพลังให้พมี่ แี รงลุกขึน้ ท�างานวันละ 16 ชัว่ โมงค่ะ
เมื่อเราคิ ด จะท�า อะไรสั ก หนึ่ ง อย่ า ง ขอให้ สิ่ ง นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ดีกั บ ผู ้ อื่ น และตั วเอง
ในฐานะที่ พี่ อ ยู ่ กั บ งานดู แ ลชี วิ ต ของผู ้ ค น พี่ อ ยากฝากน้ อ งๆ ว่ า เราทุกคนไม่มี
ทางรู้เลยว่ า ชี วิต เราวั น นี้ ห รื อ พรุ ่ ง นี้ จ ะเจอกั บ อะไรบ้ า ง พี่ จึ ง อยากให้ น ้ อ งท�า สิ่งที่ท� าอยู่นี้
ให้ดีและเต็ ม ที่ ที่ สุ ด ดู แ ลรั ก ษากายใจของตั ว เองให้ แข็ ง แรงและเข้ ม แข็ ง พอที่จะรับมือกับ
อุปสรรค ปัญหา หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ใส่ใจดูแลคนรอบข้าง
และคนในครอบครั ว ของเรา วั น ข้ า งหน้ า หากน้ อ งไม่ ไ ด้ อ ยู ่ กั บ ครอบครั ว การเป็นคนดี
รู้จักห่ว งหาอาทร รู ้ จั ก ตอบแทนทุ ก คนที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เราประสบความส�าเร็จก็ถือเป็นการ
ดูแลอีก ทางหนึ่ ง ค่ ะ
พี่ อ ยากให้ น ้ อ งๆ ตั้ ง ใจเรี ย นหนั ง สื อ ความตั้ ง ใจเป็ น เรื่ อ งที่ ท�าได้ ง ่ า ยมากๆ นะคะ
“แค่ตั้ง ใจ” ส� า หรั บ ใครที่ อ ยากเป็ น พยาบาล พี่ น าเป็ น ก�า ลั ง ใจให้ และอยากให้น้องหา
โอกาสไปคุ ย กั บ พี่ ๆ พยาบาลในโรงพยาบาลใกล้ บ ้ า น เพื่ อ ให้ รู ้ ก ่ อ นว่ า เราต้ อ งเจอกั บ
อะไรบ้าง จะได้ประเมินตัวเองได้ว่าเราเหมาะกับอาชีพนี้หรือไม่ อยากให้น้องนักเรียนทุน
ยุ ว พั ฒ น์ ทุ ก คนประสบความส� า เร็ จ อย่ า งที่ ตั้ ง ใจไว้ แ ละอยู ่ ใ นสายอาชี พ ที่ ส ร้ า งประโยชน์
ให้กับผู ้ อื่ น และตั ว เองนะคะ...
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา

16

Kiwtum:

บางเรื่องก็เล่ายาก
ถ้าเล่าเป็นคำาไม่ได้
ก็ให้เล่าเป็นภาพ
เพราะคนเรา
ต่างมีความสามารถ
ในการเล่าและการสื่อสารที่ต่างกัน
แค่หาทางที่เราถนัด
เท่านั้นก็เพียงพอ
:)
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เรื่องจากปก

คิดเป็นภาพ

ทักษะท�าเรือ
่ งยากให้งา่ ยนิดเดียว

“อ่านเท่าไหร่
ก็จ�าไม่ได้”

“อยากจดโน้ตสั้นๆ
แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี”

“เวลาต้องออกไปน�าเสนอโครงงาน

หน้าชัน
้ เรียน ไม่รจ
ู้ ะท�าอย่างไรให้ครู

กับเพือ
่ นๆ เข้าใจสิง
่ ทีอ
่ ยากสือ
่ สาร”

น้องๆ คงเคยมีคา� ถามเหมือนด้านบนใช่ไหมคะ แล้วอยากทราบไหมว่าเราจะจัดการกับปัญหานัน้ ได้อย่างไร วิธขี จัดปัญหาเหล่านีม้ หี ลายวิธี
แต่วันนี้พี่ขอแนะน�าวิธีที่เรียกว่า “คิดเป็นภาพ (Visual Thinking)” ซึ่งสามารถช่วยให้น้องๆ ย่อยเนื้อหาวิชาที่ยากๆ ให้เข้าใจได้ง่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการน�าเสนอผลงานของเราให้มีความน่าสนใจขึ้นค่ะ
18

การคิดเป็นภาพ

คือการใช้รป
ู ภาพแทนตัวหนังสือ

การคิดเป็นภาพ
คื อ วิ ธี ที่ จั ด ระเบี ย บความคิ ด และเพิ่ ม ทั ก ษะการคิ ด
และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพที่เรียบง่าย แทนที่จะ
ใช้ตัวหนังสือหรือค�าพูด ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้เนื้อหา
ที่มีความซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน
การคิดเป็นภาพเป็นวิธที สี่ ะดวกสบาย เพราะใช้เพียงปากกาและ
กระดาษเท่านั้น
ช่วยให้ขอ้ มูลมากมายมีสสี นั เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น เมื่อเราต้องน�าเสนอรายงาน
หรือโครงงานหน้าชัน้ เรียน เรามักจะมีขอ้ มูลมากมายทีต่ อ้ งอธิบาย
หรือสื่อสารออกไปสู่ผู้ฟัง แต่เราจะท�าอย่างไรได้บ้างให้ข้อมูล
มากมายนี้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ดึงดูดให้คุณครู
หรือเพือ่ นๆ สนใจสิง่ ทีเ่ ราต้องการน�าเสนอ ทักษะการคิดเป็นภาพ
จึ ง เป็ น ทั ก ษะส�าคั ญ ในการพัฒนาความคิดและออกแบบการ
สือ่ สาร เพือ่ ทีจ่ ะน�าเสนอความคิดนัน้ ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
คิดเป็นภาพได้ แม้วาดภาพไม่เป็น
เคล็ ด ลั บ ของการคิ ด เป็ น ภาพมี เ พี ย งแค่ ก ารมี ภ าพ
ทีอ่ ยากจะสือ่ สารอย่างชัดเจน “การวาด” จึงเป็นอีกหนึง่ ตัวช่วย
ส� า คั ญ ในการจั ด ระเบี ย บความคิ ด ของเรา เมื่ อ เห็ น ภาพชั ด
การเล่าเรื่องจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อใช้ภาพนัน้
ประกอบการเล่ า พร้ อ มค� า ประกอบสั้ น ๆ หลั ง จากนั้ น
เราเพียงแค่ปล่อยให้ภาพเล่าเรื่อง ผลของการคิดเป็นภาพจึง
ไม่ได้สิ้นสุดเพียงการสื่อสารเพื่อบอกเล่า แต่ยังสามารถช่วย
ต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบ เช่น การวางแผน
การพยายามหาทางออก การน�าเสนอ การระดมความคิด รวม
ถึงสามารถใช้ในการสอนอีกด้วย
การคิดเป็นภาพไม่จา� เป็นต้องมีฝมี อื ในการวาดหรือความรู้
ด้านศิลปะ ในขณะทีศ่ ลิ ปะคือการบรรจงและตัง้ ใจแสดงออกถึง
ความสวยงาม แต่การคิดเป็นภาพเน้นการอธิบายสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความ
คิดให้สามารถสือ่ สารได้อย่างง่ายดายโดยไม่จ�าเป็นต้องมีความ
สวยงามเลยสักนิด เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่า “ทุกคนสามารถ
วาดภาพได้” และ “ทุกคนฝึกทักษะคิดเป็นภาพได้”

ทั้ง 3 ภาพเป็นการคิดเป็นภาพที่ดี แต่เหมาะกับการใช้งาน
คนละโอกาส รูป A เหมาะส�าหรับการน�าเสนอที่เน้นรายละเอียดของสิ่งที่
วาด แต่ส�าหรับการคิดเป็นภาพ รูปง่ายๆ เช่นรูป B ถือว่าใช้ได้แล้ว แค่ให้
คนเห็นภาพเข้าใจไปในทิศทางเดียวกับเรา ส่วนรูป C เหมาะกับกรณีที่
เราอยากอธิบายกระบวนการต่างๆ มีการใช้ลูกศรและทิศทางเข้ามาช่วย
ให้เห็นภาพชัดขึ้น
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การคิดเป็นภาพต้องการเพียง
ทักษะง่ายๆ เพียงไม่กท
ี่ ก
ั ษะเท่านัน
้

ใช้ทักษะง่ายๆ ในห้องเรียนก็คิดเป็นภาพได้แล้ว

เทคนิคการวาดภาพที่เหมาะส�าหรับการคิดเป็นภาพ
การวาดภาพส�าหรับการคิดเป็นภาพเป็นเพียงการถ่ายทอดภาพ
ในจินตนาการให้ตรงกับประเด็นส�าคัญของเรือ่ งเท่านัน้ โดยมากจะเน้นไปที่
ความรวดเร็ว วาดได้งา่ ย และชัดเจนพอทีจ่ ะมองออกว่าต้องการสือ่ สารถึงอะไร
ไม่จา� เป็นต้องมีทกั ษะทางศิลปะมาก ไม่เน้นความสวยงาม ซึง่ เทคนิคในการ
วาดภาพมีดงั นี้
วาดเป็นสัญลักษณ์ (Symbol/Icon) ใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ เข้าช่วย
หรือเป็นภาพสิ่งของต่างๆ ในรูปแบบเรียบง่าย
เช่น ความรู้ = หนังสือกองโต
วาดเป็นแผนภาพ (Diagram) ใช้แผนภาพ แผนภูมิ หรือกราฟ
ช่วยในการวาด
วาดเชิงเปรียบเทียบ (Analogy) ใช้การเปรียบเทียบเข้าช่วย
เช่น ความรู้ = ขุมทรัพย์
วาดฉาก/เรื่องราว (Scene) ใส่คนเข้าไปในภาพ เพื่อแสดงถึง
การกระท�า
วาดเป็นสัญลักษณ์

ฟัง-จับประเด็น เป็นการฟังอย่างตัง้ ใจและ

จับประเด็นให้ได้เพือ
่ น�าไปวาด ลดการสอดแทรก
ความคิดเห็นส่วนตัวให้มากทีส
่ ด
ุ

ถาม-ตอบ

ไม่เข้าใจตรงไหนถามคุณครู
ให้เข้าใจ เพือ
่ ท�าให้ได้รายละเอียดของข้อมูลครบถ้วน
หรือไขข้อสงสัยในบางจุด ดังนัน
้ การถามจึงเป็น
อีกทักษะส�าคัญส�าหรับการคิดเป็นภาพ

คิด-เชือ
่ มโยง

หลังจากการฟังและถาม
ข้อมูลเพิ่มแล้ว จะต้องท�าการเชื่อมโยงภาพ
ในจินตนาการให้ตรงกับค�าทีส
่ า� คัญทีส
่ ด
ุ ทีเ่ ป็น
ใจความหลักก่อนทีจ
่ ะวาดออกมา

วาดเป็นแผนภาพ

วาด

หลังจากท�าการคิดภาพในจินตนาการ
ได้เรียบร้อยจึงท�าการวาดภาพนัน
้ ออกมา โดย
เน้นทีค
่ วามรวดเร็วและสือ
่ สารได้ชด
ั เจน ไม่จา� เป็น
ต้องลงรายละเอียดให้สวยงาม

วาดเชิงเปรียบเทียบ
วาดฉาก / เรื่องราว
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หัวปลา (หัวข้อ) ท�าไมเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องสักทีนะ???????
ก้างปลาหลัก
สิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเรียนภาษาอังกฤษ
ไม่รู้เรื่อง เช่น ความยาก คุณครู สังคม การเรียน
ในห้องเรียน
ก้างปลารอง
แตกย่อยก้างปลาหลักออกมาดูว่าเป็นอย่างไร เช่น
(Fishbone Diagram)
ความยาก : ไวยากรณ์ ค�าศัพท์ การออกเสียง
คุณครู : เป็นชาวต่างชาติ ดุ ไม่เข้าใจภาษาไทย สอนไม่สนุก
ไม่เข้าใจวัยรุ่น
เทคนิคแผนผังก้างปลาหรือ Fishbone Diagram เป็นตัวช่วย
สังคม : เพื่อนในกลุ่มและผู้ปกครองไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลย
ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นการหาสาเหตุและทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็น
การเรียนในห้องเรียน : สงสัยแต่ไม่ถามครู ฟังไม่รเู้ รือ่ งเลยไม่อยากฟัง
ขั้นตอน
ไม่ชอบอ่านทบทวนบทเรียน

เทคนิค
แผนผังก้างปลา

แผนผังก้างปลาประกอบไปด้วย...
จากทั้งหมดที่วาดออกมา สามารถท�าให้เราเข้าใจได้ว่า
หัวปลา คือหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการหาสาเหตุ
ก้างปลาหลัก คือหัวข้อหลักๆ ของสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุ
ก้างปลารอง คือรายละเอียดของสิง่ ทีอ่ าจจะเป็นสาเหตุทแี่ ตกออกมา ปัญหาคือ เรามีความพยายามไม่มากพอ แม้ว่าคนรอบตัวจะไม่มีใครเก่ง
ภาษาอังกฤษแต่เราไม่กล้าที่เผชิญกับความยากของภาษาอังกฤษ กลัว
จากก้างปลาหลัก
คุณครูมากเกินไป
มาทดลองเขียนแผนผังก้างปลา

ทางแก้คือ กล้าได้แล้ว!! หยุดที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหา เด็กๆ ทุกคน
ส�าหรับน้องๆ ที่อยากเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ลองเขียนแผนผังก้างปลา ที่ ใช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ ดี ม าจากการฝึ ก ฝน เพราะเราไม่ ใช่เจ้าของภาษา
คุณครูกา� ลังสอนให้เราเก่งขึน้ และคุณครูยนิ ดีทจี่ ะตอบค�าถามทีน่ กั เรียนสงสัย
หาสาเหตุว่าเพราะอะไรเราจึงเรียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดี
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แผนผังก้างปลา หาสาเหตุว่าท�าไมเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง
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เทคนิคแผนทีจ
่ ด
ั ระเบียบความคิด
(Mind Mapping)
กิง
่ ก้าน สีสน
ั ท�าเรือ
่ งยากให้แสนง่าย

แผนที่จัดระเบียบความคิด คือเครื่องมือจัดระเบียบความคิด
ที่ เ ลี ย นแบบการท�างานของสมอง โดยใช้ภาพ เส้น สี ค� า มาช่วย
โดยแทนที่ จ ะใช้ ก ารจดข้ อ ความยื ด ยาวบนสมุ ด เป็ น สิ บ เป็ น ร้ อ ยหน้ า
เราสามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ น้ น ภาพและค� า ที่ เรี ย บง่ า ยมาสรุ ป เฉพาะ
เนื้ อ หาส� าคั ญ ให้ จ บลงได้ ภายในหน้าเดียว
ปกติเวลาเราอ่านหนังสือเรียน อ่าน ไปอ่านมาเริ่มงงว่าตรงไหน
คือใจความส�าคัญและตรงไหนอ่านผ่านๆ ได้ เรามักมองไม่ค่อยเห็นความ
เชื่ อ มโยงของแต่ ล ะหน้ า แต่ ล ะบทที่ อ ่ า นแต่ ก ารใช้ แ ผนที่ จดั ระเบียบ
ความคิดจะช่วยให้เราเห็นทัง้ ภาพใหญ่และรายละเอียดบนกระดาษ 1 แผ่น
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แทนทีจ่ ะใช้ตวั หนังสือเยอะๆ มาอธิบาย ซึง่ ท�าให้เข้าใจและจดจ�าได้งา่ ยขึน้
และเอาไปใช้ต่อยอดความคิดได้อีกมากมาย

แผนทีจ
่ ด
ั ระเบียบความคิด

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ น้องๆ ลองเลือกวิชาทีย่ ากขึน้ มาสักหนึง่ วิชา
แล้วหยิบปากกาสีสนั ต่างๆ มาขีดเขียนเป็นรูปภาพง่ายๆ สรุปเนือ้ หาทีย่ าก
1 แผ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ แล้วทุกวิชาเรียนและทุกงานที่ต้องน�าเสนอ
หน้าชั้นเรียนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และยังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับผู้ฟังค่ะ ถือเป็นการเรียนที่เต็มไปด้วยความสดใสและไม่น่าเบื่อ
1 แก่นแกน หรือ Topic ของเรือ่ ง จะวางอยูต่ รงกลางของกระดาษแนวนอน ลองท�ากันดูนะคะน้องๆ
จากตัวอย่างเป็นเรือ่ ง “ชีวติ (ทีเ่ รียบง่าย) ของหมูหยอง” จึงวาดรูปหมูหยอง
ไว้ตรงกลาง
ทีม่ าข้อมูลและภาพ
http://celt.li.kmutt.ac.th/
https://medium.com/inskru/
http://www.thaiyoungpharmacist.com/
https://visualthinkingthailand.com/

2 กิง่ แก้ว หรือ Main Branches ของแก่นแกน ซึง่ จะบอกภาพใหญ่

ของเรือ่ งทีก่ า� ลังพูดถึง สิง่ ส�าคัญในชีวติ หมูหยอง มี 3 เรือ่ งใหญ่ๆ คือ
เรือ่ ง รัก/ชอบอะไร ( ) ไม่ชอบอะไร ( ) และลักษณะทัว่ ไปของ
ชีวติ หมูหยอง (Life) โดยแต่ละกิง่ จะใส่กงิ่ ละสี เพือ่ เป็นการแบ่งแยก
ว่านีเ่ ป็นคนละเรือ่ งกัน

3 กิง่ ก้อย หรือ Sub Branches จะบอกรายละเอียดปลีกย่อยของกิง่ แก้ว

แต่ละกิง่ อีกที เช่น หมูหยองรัก 3 อย่าง คือ รักแม่โอ๋ รักปูบ่ อ๊ ก และรัก
ของกิน โดยเฉพาะแอปเปิล้ ทีแ่ บ่งให้แม่โอ๋กนิ เป็นประจ�า

กิ่งก้อ

แก
กิ่ง

แก่น

ย

้ว

แกน

กิ่งแ

ก้ว
กิ่งก้อย

แก
กิ่ง

้ว
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งานเล็กๆ สร้างรายได้

ขนมกะลอจี๊

สวัสดีคะ่ น้องๆ ยุวพัฒน์สารฉบับนีพ้ ขี่ อแบ่งปันสูตร “ขนมกะลอจี”๊ แป้งทอดหอมๆ
คลุกน�า้ ตาลทราย ถัว่ ป่นและงาหอมๆ รับรองว่าใครได้ลมิ้ รสจะติดใจไม่ลมื เชียวค่ะ น้องๆ จะท�า
ทานเองหรือท�าขายวันหยุดก็ได้นะคะ เป็นรายได้เสริมทีพ่ คี่ ดิ ว่าน่าสนใจค่ะ...
ส่วนผสม (สูตรนีท้ า� แป้งเป็น 2 สี ถ้าน้องๆ จะท�าสีเดียวให้ลดส่วนผสมทุกอย่างลงครึง่ หนึง่ ค่ะ)
แป้งข้าวเหนียว
300 กรัม (แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 150 กรัม ส�าหรับสีชมพูและสีขาว)
แป้งมัน
20 กรัม
(แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 10 กรัม)
น�า้ เปล่า
16 ช้อนโต๊ะ (แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 8 ช้อนโต๊ะ)
สีผสมอาหารสีชมพู
ถัว่ ลิสงคัว่ เอาเปลือกออก 90 กรัม
งาขาว (ดิบ)
40 กรัม
งาด�า (ดิบ)
30 กรัม
น�า้ ตาลทราย
210 กรัม
เกลือป่น
1/2 ช้อนชา
น�า้ มันพืช
24

อุปกรณ์
กะละมัง
หม้อ
กะทะ

ถาด
ครกต�า
ทัพพี

1

1

2
3
2
4
5
6

7
3

วิธที า�
เทแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันลงในกะละมัง ตามด้วยน�า้ ร้อนจัด หยดสีผสมอาหารสีชมพู
ลงไปประมาณ 4-5 หยด หรือตามความเข้มของสีชมพูทชี่ อบ จากนัน้ ใช้ทพั พีคนแป้งให้เข้า
กับน�้า แล้วพักไว้ รอให้แป้งอุ่นกระทั่งใช้มือนวดแป้งได้
นวดแป้งจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันและไม่ติดมือ จากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น 3 ส่วน ปั้น
แต่ละส่วนให้เป็นก้อนกลมแบน หนาประมาณ 1 เซนติเมตร
น�าน�า้ เปล่าใส่หม้อให้ระดับน�้าสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ตั้งไฟให้น�้าเดือด จากนั้น
น�าแป้งลงไปต้ม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที (แป้งจะจมอยู่ก้นหม้อ แต่เมื่อแป้งสุกแป้งจะ
ลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน�้า) ตักก้อนแป้งที่สุกแล้วแช่ในน�้าเย็น
คั่วงาขาว งาด�า โดยใช้ไฟอ่อนจนงาสุกดี จากนั้นน�าไปต�าพอแตก ให้งามีกลิ่นหอม
คั่วถั่วลิสง เอาเปลือกออก จากนั้นโขลกในครกพอหยาบๆ
ผสมถั่ว งา น�้าตาลทราย และเกลือป่นให้เข้ากัน
ตั้งกะทะบนเตา ทาน�้ามันพืชบางๆ (ถ้าใช้น�้ามันมะพร้าวหรือน�้ามันร�าข้าว จะช่วยให้
ขนมไม่มีกลิ่นน�า้ มัน) เมื่อกะทะร้อนจึงหยิบแป้งลงไปทอดด้วยไฟปานกลาง รอจนแป้ง
ด้านนอกเหลืองกรอบทั้ง 2 ด้านเป็นอันว่าใช้ได้
ตัดแป้งแต่ละชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆ พอค�า แล้วใส่ลงในถาดผสมงา ถั่วและน�้าตาลที่เตรียมไว้
แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จัดใส่จานพร้อมรับประทานค่ะ
ทีม่ าข้อมูลและภาพจากครัวบ้านพิม
https://www.pim.in.th
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นักพัฒนาแอปพลิเคชัน
นั ก พั ฒ นาแอปพลิเคชัน เป็นหนึ่งในไม่กี่สาขาอาชี พ
ที่ตลาดมีความต้องการเพิม่ มากขึน้ จากข้อมูลของส�านักงานส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์แห่งชาติ (SIPA) พบว่า ความต้ องการ
บุ ค ลากรด้ า นซอฟต์ แวร์ของไทยเพิ่มขึ้นมากถึง 21.7% แต่
ตลาดแรงงานของไทยยังไม่สามารถผลิตบุคลากรได้ตามความ
ต้องการ และปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก อาชีพนี้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ไปจนถึ ง ดู แ ลระบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา (UI หรื อ User
Interface) หรื อ ระบบฟีเจอร์ต ่างๆ ที่ใช้งานบนแอปพลิ เ คชั น
ซึ่ ง แต่ ล ะระบบปฏิ บั ติ ก ารจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ในส่ ว นของ
ภาษาที่ ใช้ ใ นการพั ฒนาแอปพลิเคชัน
การเติบโตในสายงาน
ถ้าเป็นในด้านการเติบโตของต�าแหน่ง ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก
การเป็น นักพัฒนาแอปพลิเคชัน > นักพัฒนาแอปพลิเคชัน อาวุโส >
หัวหน้าทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน แต่การเติบโตในสายงานนี้ นอกจาก
ทักษะแล้ว การได้ท�าให้ผู้ใช้งานมีความประทับใจใแอปพลิเคชัน
ที่ เราพั ฒ นาขึ้ น มาถื อว่ามีความส� า คัญต่อการเติบโตในสายงาน
ทักษะทีจ่ า� เป็นส�าหรับอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชัน
Mobile User Interface Design คือ การออกแบบ
หน้าตาหรือส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบ เพื่อ
รองรับการน�าข้อมูลหรือค�าสั่งเข้าสู่ระบบ ตลอดจนการ
น�าเสนอสารสนเทศกลับมาสูผ่ ใู้ ช้ จะต้องออกแบบให้ใช้งาน
ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก หรือมากขั้นตอน ผู้ออกแบบจ�าเป็น
ต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับการออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
และการออกแบบส่วนติดต่อ (Interaction Design) เพื่อ
ให้สามารถตอบสนองได้ทั้งการใช้งานและความสวยงาม
Computing ต้องมีความเชีย่ วชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์
มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฮาร์ดแวร์
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Application Developer/
Application Creator
Programming มีความรู้ในภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
ต่างๆ เช่น Java C++, Mobile Platform APIs ทั้ง
แอปเปิล ไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดว์โฟน รวมถึง
ภาษาที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เช่ น HTML และ
HTML5 เป็นต้น
Business Expertise หากต้องการเป็นผู้ประกอบการ
ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรูปแบบธุรกิจ (Business
Model) ต่างๆ อาทิ วิธีการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน
การระดมทุน การร่วมทุน การตลาด ช่องทางจัดจ�าหน่าย
เป็นต้น

คุณสมบัตขิ องนักพัฒนาแอปพลิเคชัน
มีใจรักและชื่นชอบกับสิ่งที่ท�า
ใส่ ใจในรายละเอียด
ชอบศึ ก ษาหาความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
รู ้ จั ก การตั้ ง ค� าถามและหาแหล่งค�าตอบด้ว ยตัว เอง
รู ้ จั ก การทดลอง เรียนรู้จากความล้มเหลว และ
พร้ อ มลองใหม่อีกครั้ง
ไม่ ยึ ด ติ ด ในสิ่ งที่ท�า
ท� า งานเป็ น ที ม
สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
วิ ท ยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
วิ ช าทางด้ า นเทคโนโลยีต่างๆ
หลักสูตรที่กล่าวมานี้ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแทบทุก
แห่งทั้งรัฐบาลและเอกชน โดยสิ่งที่จะได้เรียนรู้คือ การเขี ย นโค้ ด
(Coding) เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ / ฮาร์ ต แวร์
การพั ฒ นาและออกแบบโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ โครงสร้ า ง
และสถาปั ต ยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐาน
ข้ อ มู ล เป็ น ต้ น

แหล่งเรียนรูเ้ บือ้ งต้นเพือ่ เพิม่ พูนทักษะ

ได้ แก่

การท�าแอปพลิเคชันส�าหรับไอโฟน หลักสูตรออนไลน์
ของมหาวิ ท ยาลั ย สแตนฟอร์ ด (Stanford University)
http://web.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/
drupal/
แบบฝึ ก หั ด ส�าหรั บ การท� ากราฟิ ก เบื้ อ งต้ น
http://unity3d.com/unityhttp://www.adobe.com/
devnet/games.html
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
โมไบล์ แอปพลิ เ คชั น เช่ น
o AppCoda
o Ray Wenderlich
o Realm Academy
o Apple Developer Documentation
o Android Developers
o Stack Overflow
งานสัมมนาต่างๆ ที่เปิดให้เข้าไปเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล
หนังสือส�าหรับศึกษาการเขียนโมไบล์แอปพลิเคชัน
ขอค�า แนะน�าจากผู ้ ที่ป ระกอบอาชี พ นี้
ทีม่ าของข้อมูล
http://www.okmd.tv/
https://www.admissionpremium.com/

27

นักวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อม
นักวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อม ท�าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เ ป็นไปตามนโยบายและแผนงาน โดยมี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ค�าปรึกษา แนะน�า รวมทั้งเผยแพร่
เพื่อให้มีการป้องกันและด�าเนินงานรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้การตรวจสอบ วิเคราะห์ผล และท�ารายงานผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมจากโครงการพัฒนาประเภทต่างๆ ทัง้ จากภาครัฐ
หรื อ ภาคเอกชน นั ก วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มจะรับผิดชอบ
การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และลดมลพิษ เพื่อช่วยในการรักษาทรัพยากรของโลกให้ มี
ความสมบูรณ์และความยั่งยืนให้นานที่สุดเท่าที่จะท�าได้

Environmental Analyst

ลักษณะงานทีท่ า�
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ
เช่น การส�ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน�้า การตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ ปัญหาเสียง ปัญหาสารพิษทีก่ า� ลังรัว่ ไหล
เป็นต้น
ตรวจสอบพร้อมวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากโครงการพัฒนาของสถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลกระทบทีไ่ ด้มาจากการคมนาคม
และการขนส่ง ผลกระทบทางด้านพลังงาน ผลกระทบจาก
ภาคเกษตรกรรม ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบอันส่งผลต่อพนักงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
เพือ่ น�าข้อมูลไปปรับปรุงและแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยอาจ
เป็นสิง่ ทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ หรือเกิดขึน้ แล้ว เป็นการป้องกัน
เพือ่ ให้การด�าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างมีระบบ
ค้นหาสาเหตุทอี่ าจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความ
ร�าคาญภายในชุมชน รวมทั้งข้อเท็จจริง เพื่อหาทาง
ป้องกัน แก้ไข ในกรณีพบปัญหาสิง่ แวดล้อมเป็นพิษ เช่น
น�้าในคลองเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็นตลอดเวลา ฝุ่นควันฟุ้ง
กระจาย ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
ของกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ ค� า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ช่ ว ยวางแผนวิ ธี ก� า จั ด ของเสี ย ต่ า งๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น
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ความก้าวหน้าในอาชีพ
นักวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมมีโอกาสในการก้าวหน้าสูง
เนือ่ งจากทัว่ โลกให้ความส�าคัญกับบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
ในด้ า นนี้ โดยความก้าวหน้าในการท� า งานขึ้นอยู่กั บ
ความสามารถในการสั่งสมประสบการณ์และการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม

การจ้างงาน
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ซึ่งส�าเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี การเข้ า ท� า งานกั บ ภาครั ฐ จะได้
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ส่วนภาคเอกชนจะได้
รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนพร้อมสวัสดิการ โบนัส รวมทั้งสิทธิ
พิเศษอืน่ ๆ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของสถานประกอบการนัน้ ๆ

หลักสูตรการเรียนเพือ่ เป็นนักวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นสาขาวิชาที่กว้าง
ครอบคลุ ม ในสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เคมี และชี ว วิ ท ยา เพื่ อ น�ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเข้าใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การส่งเสริมความเข้าใจซึ่งมีความซับซ้อน
และการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรของสาขานี้ ประกอบด้วยการเรียนเกี่ยวกับ....
โลกวิทยาและบรรยากาศ
ทรัพยากรน�้าในโลก
โครงสร้ า งของระบบนิ เวศวิ ท ยาและความหลากหลาย
ของประชากร ป่าไม้
นโยบายทางสิ่งแวดล้อม พลังงาน มลพิษ และความยั่งยืน
ส� า หรั บ ผู ้ ที่ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
สามารถหางานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่เรียนมาในตลาดงานที่มี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น การควบคุมคุณภาพน�้า การจัดการ
สิง่ แวดล้อม การบริการและจัดหาทรัพยากรทางพลังงาน การจัดการ
ของเสีย การรีไซเคิล การอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือนักวางผังเมือง
วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล้ อ ม ครู เป็ น ต้ น บางคนอาจเรี ย นต่ อในระดับ
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนานาชาติที่มอบโอกาสให้กับ
ผู ้ ส�า เร็ จ การศึ ก ษาเข้ า มาร่ ว มงาน เช่ น 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/
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คนนี้ใช่เลย

จุดพลังใจ

จากความ
ไม่สมบูรณ์แบบ

“ ใช้ความไม่สมบูรณ์แบบเป็นพลังผลักดันให้เราเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่า
เราไม่ด้อยไปกว่าใครและเราก้าวข้ามข้อจำากัดต่างๆ ได้ ”
30

“พี่ปอ หรือ หมู่ปอ สิบเอก ประภากร โคตรชุม” รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์กับความภาคภูมิใจในการ
ท�าหน้าที่ดูแลความสงบให้ประเทศไทย พี่ปอใช้ความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตเป็นพลังส�าคัญในการผลักดันตัวเองให้พบกับ
ความส�าเร็จ เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อประเทศชาติ
อยากให้พี่ปอแนะนำาตัวค่ะ?
พี่ชื่อ สิบเอก ประภากร โคตรชุม ชื่อเล่น ปอ หรือ หมู่ปอ พี่เกิดที่อ�าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี หลังจากจบ ม.6 พี่สอบติด
นักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งจะเปิดรับสมัครทุกๆ ปี จากนั้นจึงไปรายงานตัวเข้าเรียนเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.)
รุน่ 17/56 หลักสูตร 1 ปี หลังจากเรียนจบ พีเ่ ลือกประจ�าการที่ พล.ร.2 รอ. จังหวัดปราจีนบุรแี ละเรียนคณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหงควบคู่ไปด้วย
โดยใช้เวลาหลังเลิกงานในการอ่านหนังสือเรียน จนสามารถส�าเร็จการศึกษาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับ ปัจจุบันพี่ก�าลังศึกษาต่อในระดับ
เนติบัณฑิตซึ่งการเรียนเนติบัณฑิตเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากๆ แต่ตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะต้องท�าให้ส�าเร็จ
เพราะอะไรจึงเลือกเป็นทหาร มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะ?
ทหาร คือข้าราชการครับ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีสิทธิ์สวัสดิการ สามารถเบิกจ่ายตรงให้กับพ่อแม่ได้หากท่านเจ็บป่วย เงินเดือนอาจจะ
ไม่เยอะ แต่ถา้ รูจ้ กั ใช้ รูจ้ กั เก็บ สามารถอยูไ่ ด้ไม่ลา� บาก อีกอย่างทหารคือรัว้ ของชาติ เป็นทีพ่ งึ่ และปกป้องประชาชน พีภ่ มู ใิ จกับอาชีพนีม้ าก เราได้
ดูแลคนทั้งประเทศ ต่อให้เราต้องล�าบากหรือเสี่ยงอันตราย แต่ถ้าคนของประเทศได้อยู่อย่างปลอดภัย ทหารก็พร้อมที่จะล�าบากครับ
ตอนนี้ประจำาอยู่ที่ไหน มีหน้าที่อะไรบ้างคะ?
ตอนนีพ้ มี่ าปฏิบตั งิ านราชการสนามชายแดน ประจ�าอยูท่ กี่ องก�าลังบูรพา อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งานทีด่ แู ลอยูส่ ว่ นใหญ่จะเป็นงานด้าน
เอกสาร งานออกหนังสือราชการต่างๆ และออกฝึกภาคสนาม ประมาณปีละ 1-2 ครัง้ ซึง่ ตอนฝึกก็ตอ้ งกินนอนในป่าครับ เป็นทหารต้องท�าได้
ทัง้ บูแ๊ ละบุน๋ ยามปกตินงั่ ท�างานทีโ่ ต๊ะ ยามฝึกก็ตอ้ งเรียนรูแ้ ละอดทนกับความเหนือ่ ย หนัก แต่เมือ่ เลือกเป็นทหารแล้วก็ตอ้ งท�าให้ได้
ความภูมิใจในงานที่ทำาอยู่ล่ะคะ?
ภูมิใจมากครับ อย่างที่บอกไปว่าทหารคือรั้วของชาติ เป็นที่พึ่งและปกป้องประชาชน เป็นข้าของแผ่นดิน เวลาไหนที่เราได้รับใช้ประชาชน
และเห็นประชาชนยิ้มแย้ม พูดคุยกับเรา มันรู้สึกขนลุกครับ ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องดูแลคนตรงหน้าให้ดีที่สุด ให้เขาปลอดภัย
และอยู่ภายใต้ความสงบสุข ซึ่งนั่นคือหน้าที่สา� คัญ เราพร้อมจะสละความสุข สละชีวิตของเราทุกเมื่อ เพื่อประชาชนของประเทศไทยครับ
คิดว่าโอกาสในการศึกษามีความสำาคัญแค่ไหนคะ?
ส่วนตัวพี่คิดว่ามีความส�าคัญมาก ขอยกตัวอย่างจากตัวพี่เอง เมื่อก่อนพี่แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยความที่เป็นเด็กบ้านนอก หลังเลิกเรียน
ก็อยู่แต่กับไร่นา กับวัวควายไปวันๆ พอได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมันเหมือนโลกเปิดกว้างขึ้นไปอีก อะไรที่ไม่รู้ก็ได้รู้ อะไรที่ไม่เคยท�า
ก็ได้ท�า อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตครับ การศึกษาช่วยให้พี่มีชีวิตที่ดีข้ึน ช่วยสร้างโอกาสให้พี่ได้มี
อนาคตที่ดีเหมือนวันนี้ สามารถสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นความจริง เมื่อเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะช่วยคนอื่นๆ ได้ แต่ถ้าเราไม่พร้อม
ในทุกๆ ด้าน การจะไปช่วยเหลือใครสักคนอาจจะเป็นสิง่ ทีท่ า� ได้ยากครับ
อยากให้ฝากถึงน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ค่ะ
คนเราไม่ได้มพี ร้อม ไม่ได้สมบูรณ์มาตัง้ แต่เกิด หากน้องๆ คิดว่าตัวเองด้อย คิดว่าตัวเองมีไม่เท่าคนอืน่
ไม่ตอ้ งเสียใจนะครับ พีอ่ ยากให้นอ้ งจงเก็บเอาความคิดเหล่านัน้ มาเป็นก�าลังใจ เพิม่ พลังให้ตวั เอง ท�าในสิง่
ทีฝ่ นั ให้สา� เร็จ ใครหลายๆ คนใช้ความไม่สมบูรณ์ของตัวเองเป็นแรงผลักดันเอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง
เพือ่ พิสจู น์ตวั เองว่าเราก็ไม่ดอ้ ยกว่าคนอืน่ พีอ่ ยากให้นอ้ งๆ ตัง้ ใจเรียนหนังสือ และถ้าตอนนีน้ อ้ งๆ มีความฝัน
ในอนาคตแล้ว พีอ่ ยากให้เติมค�าว่า “ฉันจะเป็นคนดีของสังคม” เพิม่ ลงในความฝันนัน้ ด้วยได้ไหมครับ
ขอให้นอ้ งๆ เชือ่ มัน่ ว่า เราทุกคนมีศกั ยภาพในตัวเอง เราทุกคนสามารถสร้างอนาคตทีด่ ใี ห้ตวั เองได้
แต่มนั ต้องใช้ความพยายามและความมุง่ มัน่ ฟันฝ่า ใจเราเล็กนิดเดียวแต่พลังของใจมีมหาศาลเลยครับ
พยายามเข้านะครับ แล้วน้องๆ จะภูมใิ จมากในวันทีป่ ระสบความส�าเร็จ...พีห่ มูป่ อเป็นก�าลังใจให้เสมอครับ :D
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โครงการดีๆ

www.it.kmitl.ca.th l
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@ITLadkrabang l

0 2723 4937

หนังสือน่าอ่าน

เจ้ า ชายน้ อ ยเป็ น วรรณกรรมที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราว
เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่มาจากดวงดาว B612 ท่องไปยังดาว
ดวงต่างๆ ที่มีทั้งพระราชา นักธุรกิจ ชายขี้เมา นักภูมิศาสตร์
คนจุ ด ตะเกี ย ง จนกระทั่งเขาได้เดินทางมายังโลกและได้ รู ้ จั ก
กั บ สุ นั ข จิ้ ง จอกที่ ส อนให้ เขารู ้ จั ก กั บ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์
รวมถึงความลับของชีวิตที่ง่ายนิดเดียว

ผู ้ เขี ย นพยายามบอกให้ ผู ้ อ ่ า นได้ รั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเราเองอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น
เราจะรู ้ คุ ณ ค่ า ของบางสิ่ ง บางอย่ า งต่ อ เมื่ อ เราได้ สู ญ เสี ย
สิ่งๆ นั้นไปแล้ว และเมื่อเรารู้คุณค่าของมันแล้ว เราก็ต้องรู้จักดูแล
ทะนุถนอมและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อสิ่งๆ นั้น

หลังจากเจ้าชายน้อยได้พบกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ท�าให้
เขาได้ค้นพบบางสิ่งที่ตัวเขาเองไม่เคยมองเห็นหรือสัมผัสได้เลย
สิ่งนั้นคือ มิตรภาพและความรักระหว่างเพื่อน เพราะเจ้าสุนัข
จิง้ จอกได้บอกกับเขาไว้ก่อนจากกันว่า “สิ่งที่ส�าคัญนั้นไม่อาจ
มองเห็นได้ด้วยตา เราจะสามารถมองเห็นมันได้ด้วยหัวใจ
เท่านั้น”

น้องๆ สามารถอ่านเรื่อง “เจ้าชายน้อย” ทางออนไลน์ได้ โดย…
search ค�าว่า “เจ้าชายน้อย pdf” แล้วเลือก เว็บไซต์
ที่เขียนว่า “ดาวน์โหลด | Punushka” ในเว็บไซต์นี้ น้องๆ
จะได้อ่านเจ้าชายน้อยตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบค่ะ
และใครเขียนแนะน�าหนังสือที่ตัวเองชอบส่งมาที่มูลนิธิฯ
ไม่วา่ จะทาง FB หรือทางจดหมาย พีม่ ขี องทีร่ ะลึกมอบให้นะคะ

ผู ้ โชค ดี ที่ เขี ย นแ นะ น� า หนั ง สื อ เล่ ม โปร ด
เรือ่ ง “โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ” คือ
น้องดะรินพร ค�าอุน่ รอรบั ของทีร่ ะลึกนะคะ
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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 เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ facebook.com/yuvabadhana ภายในวันที่ 1 มิถุนายน
2563...มีรางวัลรออยู่ค่ะ
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................รหัสนักเรียนทุน.............................
สถานการณ์จา� ลอง : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19
ยังมีคนในหมูบ
่ า้ นออกไปสังสรรค์นอกบ้าน เราจะแก้ปญ
ั หาอย่างไรดี?

แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

Mind Mapping

น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้องกชกร สร้อยดอกไม้
น้องกฤษณะ สีละ
น้องกัลยรัตน์ ไชยวงศ์
น้องกัลยา ชาวน�า้ ปาด
น้องกิตติกรานต์ ศิลาอุดม
น้องเกษสิรินทร์ ฟองย้อย
น้องงามจิต โกษาทอง
น้องจริยาพร วิทยไตร
น้องจันจิรา บุญคง
น้องจิรวรรณ กั๋นจินะ
น้องจิราภา ปุ๊ดปา
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น้องชนัฐดา ทองแย้ม
น้องช่อลดา สร้อยพูล
น้องณัฐวุฒิ กมลสิทธิ์สิริกุล
น้องดะรินพร ค�าอุ่น
น้องธิดารัตน์ ผิวอ่อน
น้องนงนภัส ยังใบ
น้องนฤเบศ จาจุมปา
น้องนันทพงษ์ ปานกุล
น้องนายธวัช เทพวงค์
น้องนารีซรา สือแม
น้องน�า้ ทิพย์ 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

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

พี่บุ๋มท้าลอง
มาเป็นสายลับถอดรหัสกันดีกว่าค่ะ ไหนๆ เราก็เรียนรู้การคิดเป็นภาพแล้ว ลองมาเล่นเกมถอดภาพเป็นตัวเลขกันบ้างนะคะ ให้น้องๆ
แทนสัญลักษณ์ด้านล่างนี้เป็นตัวเลขแล้วน�ามาบวกกัน ผลลัพทธ์ที่ได้ให้แทนด้วยสัญลักษณ์นะคะ ร่วมส่งค�าตอบมาชิงรางวัลได้ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 หรือจะ inbox ถ่ายรูปส่งมาทางแชทของ facebook.com/
yuvabadhana ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ค่ะ
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................รหัสนักเรียนทุน................................................

5 4

7

ถอด
รหัสตัวเลข

ผลลัพธ์เป็นตัวเลข

+
+
+
+
+
+

ผลลัพธ์แทนด้วยสัญลักษณ์

35

ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ

งานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

งานเพือ
่ สร้างการมี
ส่วนร่วมคร
อาสาสมั
อาสาสมัคร

รวมจานวนอาสาสมัคร
(ม.ค. – ธ.ค.62)

งานอาสา
มูลนิธิยุวพัฒน์

รวม

177

คน

แบ่งเป็น
พี่เลี้ยงอาสา 40 คน
อาสาผู้ให้กาลังใจ (Pen Pal) 119 คน
Student Volunteer 18 คน
โดยทั้งหมดได้ร่วมประคับประคอง
ให้คาแนะนา ให้กาลังใจนักเรียนทุน

รวม

8,246 คน

11-12 ตุลาคม 2562: กิจกรรม Pen Pal Day

พี่เลี้ยงอาสา - รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการ
ในการใช้ชวี ติ ทีถ่ กู ต้องผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์และเฟซบุก๊
พี่เลี้ยงอาสา

Student Volunteer - อาสาติดตามนักเรียนทุน ติดตามการเรียน
การให้ก�าลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษา
สิ ท ธิ ใ นการรั บ ทุ น ในแต่ ล ะภาคเรี ย นตลอดจนชวนน้ อ งคุ ย สอบถาม
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน
Student Volunteer

Pen Pal Day – อาสาผู้ให้ก�าลังใจผ่านการตอบจดหมายให้ก�าลังใจ
และข้อคิดในการใช้ชีวิตกับนักเรียนทุน

Pen Pal Day
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?

เว็บไซต์มล
ู นิธย
ิ วุ พัฒน์มอ
ี ะไรน่าติดตามบ้างนะ ?
www.yuvabadhanafoundation.org

ชีวิตนักเรียนทุน - ติดตามชีวิตนักเรียนทุนทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน เพื่อเติมก�าลังใจให้ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความส�าเร็จ

ข่าวสาร – ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆ ส�าหรับวัยรุ่น และประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษาและมูลนิธิฯ
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ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน

ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 16 ก.พ. 63

คุณกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒ
ั นา
คุณกมลวรรณ คันธวณิชพันธุ์
คุณกรกนก พิทยะปรี
คุณกรวิภา แสนอ้าย
คุณกฤติกา โพธิไ์ ทรย์
คุณกฤตินี ณัฏฐวุฒสิ ทิ ธิ์
คุณกษิดนิ ท์ เหลืองปฐมอร่าม
คุณกษิดศิ ประเสริฐสังข์
คุณกัญธลีวลั ย์ ช่วยบุญ
คุณกันต์ ศรีทนั ดร
คุณกัลยกร นิยมเสถียร
คุณกานต์ ขอนแก้ว
คุณกานต์ รุง่ สฤษศักดิ์
คุณกานพิชชา กีรติประภา
คุณกิตติพงศ์ โกฎิวเิ ชียร
คุณกิตติพงษ์ เรือนทิพย์
คุณกิตศิ กั ดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณกุลภรณ์ โชติเธียรชัย
คุณเกรียงไกร ชิตประเสริฐสุข
คุณเกศสุดา เดชะค�าภู
คุณเกศสุดา ทังปรีดานันท์
คุณแก้วตา พลังนันทกุล
คุณขนิษฐา สาตราภัย
คุณขวัญจิตร์ ชยาภัม
คุณเขมภัทร สมสังข์
คุณคณพัชญ์ ราชนิยม
คุณคณิน พินจิ อุปพันธ์
คุณคมกริช นบสุวรรณ
คุณครองพล อารีรตั น์
คุณคุณกร เจียมตน
คุณจงกล เจริญมณีทรัพย์
คุณจณัญญา เมฆวัฒนา
คุณจรัล วงศ์ตรีรตั น์ชยั
คุณจักรกฤษณ์ เสาวไพบูลย์
คุณจันทร์ทวิ า สุวรรณวิทย์เวช
คุณจันทรากานต์ ใบละมุด
คุณจามรรัตน์ หอวิจติ ร
คุณจามรินทร์ วาณิชย์กลุ
คุณจารุวรรณ จ�ารัสพันธุ์
คุณจารุวรรณ เริงเกษรวิทย์
คุณจิตติมา เมฆาณพายัพ
คุณจินดารัตน์ ศรีไกร
คุณจิรวรรณ หมืน่ มี
คุณจิระพันธ์ เณรรัตน์
คุณจิราภรณ์ เนือ่ งพลี
คุณจีรารักษ์ ชัยประภา
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คุณจุฑาทิพย์ แซ่องั้
คุณจุฑารัตน์ เชือ้ บุญจันทร์
คุณจุมพล แก้วสกุล
คุณเจตสุภา เทีย่ งธรรม
คุณฉัตรแก้ว บุญยิง่ ยงสถิตย์
คุณฉัตรรินทร์ มไหสวริยะ
คุณชญาน์วตั ปุตระเศรณี
คุณชญานันท์ ฉายนิม่
คุณชเนตตี กราพันธุ์
คุณชมพู สมหนู
คุณชมพูนชุ สุนทรพงศ์
คุณชยุต พันธ์กระจับ
คุณชลกร สรสิทธิ์
คุณชลธิชา สุขสมบูรณ์
คุณชลิดา สมจิตร
คุณชัยจุมพล หะริณพลสิทธิ์
คุณชัยรัตน์ อ.วิคณ
ุ ประเสริฐ
คุณชัยวิชติ ยุวาพัฒน์
คุณชานน ปังศรีนนท์
คุณชิดชนก กลับรินทร์
คุณชิดชนก บุปผาศรี
คุณชุตนิ าฏ ศรีสมุ ะ
คุณชุตมิ า กิจมงคลธรรม
คุณชุตมิ า ชมโฉม
คุณชุตมิ า เรืองฤทธิร์ าวี
คุณชุมพล จันทะลุน
คุณชุลพี ร จึงสวัสดิ์
คุณชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
คุณชูชพี เอือ้ การณ์
คุณเชาว์ อรัญวัฒน์
คุณเชีย่ วชาญ ศรีชยั ยา
คุณโชคชัย ธรรมยุตกิ าร
คุณซ�าลา หลีมานัน
คุณฐิตคิ ณ
ุ บูรณะอ�ามาตย์
คุณฑโณชา ลิม่ ไชยฤกษ์
คุณณภพ วงษ์มาก
คุณณภัทร นุตสติ
คุณณรัณกร วิบลู ย์กจิ อาภากุล
คุณณัฎธิกา กาญจนรินทร์
คุณณัฐกร สิทธิร์ ตั น์
คุณณัฐชยา จันทร์พฒ
ั นะ
คุณณัฐฐามณี
คุณณัฐนรี ผูแ้ กล้วกล้า
คุณณัฐนันท์ อนันตกิจไพบูลย์
คุณณัฐพร จรูญสกุลชาติ
คุณณัฐพล สุม้ โหย

คุณณัฐรัฐ แย้มกลิน่
คุณณัฐรี มีสงิ ห์
คุณณัฐวดี โฆรวิส
คุณณิชาภัทร จาวิสตู ร
คุณณีรนุช กล้าธนกาญจน์
คุณดนุพฒ
ั น์ รักอักษร
คุณดวงพร ชัชวาลย์
คุณดวงพร มัน่ สินธร
คุณดาลิน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณด�ารงค์ ทองไพจิตร
คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล
คุณเดช ตุลยธัญ
คุณเดชชิต พิชยพาณิชย์
คุณตฤณ ณ อัมพร
คุณทรงยศ สาลักษณ์
คุณทวีป สิรวิ ลิ าสลักษณ์
คุณทศพร พิทนั โชติ
คุณทศพล ตรีรจุ ริ าภาพงศ์
คุณทัตเทพ แท่นปัญญาศิริ
คุณทัศณาวรรณ พงศ์กล�า่
คุณทิพย์ภาวรรณ์ จารเมือง
คุณทิพย์สดุ า สุเมธเสนีย์
คุณทิพวรรณ อุสนั โน
คุณทิพวรรรณ จงจิตร
คุณเทียมใจ วงศ์พรหม
คุณธณัฏฐา สิทธิเวชวิจติ ร
คุณธนกร ขวัญนิมติ ร
คุณธนสันต์ สนธิศริ ิ
คุณธนัชพงส์ ศรุตเิ สรีวงศ์
คุณธนากร นิตยะประภา
คุณธนาพร สอนง่าย
คุณธนิดา โอฬาริกชาติ
คุณธนิศร คงเจริญกิจกุล
คุณธราวุฒิ ศรีธาราธร
คุณธวัลรัตน์ ลิขนะไพบูลย์
คุณธิดารัตน์ คมข�า
คุณธิติ เพียรโคตร
คุณธิตพิ ทั ธ์ เจียมรุจกี ลุ
คุณธีรพงศ์ บุญพงษ์
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
คุณนครินทร์ อุทยั ชลานนท์
คุณนนท์ ฟูตระกูล
คุณนนท์ณภัทร์
คุณนพภาภรณ์ สุทธนะ
คุณนพวรรณ วงค์มนี า
คุณนภชนก เสริมฤทธิร์ งค์
คุณนภัทร ชีถนอม
คุณนภัสถวัลย์ บุนนาค
คุณนรภัทร เตชะศิรวิ ฒ
ั น์
คุณนรุพนั ธ์
คุณนฤชา รัตนศิลา
คุณนลินปภา บัวศรี
คุณนลินภัสร์ กุลพัชรคณาพงษ์
คุณนวลทิพย์ นวนพรัตน์ สกุล
คุณนวลพรรณ
คุณนัฐรัฐ แย้มกลิน่
คุณนัยน์ภคั คุณาวิรยิ ะสิริ
คุณนารีรตั น์ โพธิไ์ พรทอง
คุณนารีรตั น์ ภาษารุณ
คุณนาวิน สัจจะเทพ
คุณน�า้ ฝน แก้วกุลธรรม
คุณน�าพล เลปวิทย์
คุณนิชาภา สร้อยระย้า
คุณนิศาชล สุวรรณทา
คุณนุชนารถ ตัง้ ศรีไพโรจน์
คุณนุสรา ไลไธสง
คุณเนติ เมืองงาม
คุณบุญธรรม วังกาใจ

คุณบุญมา มะกล�า่ ทอง
คุณบูรณ์พภิ พ แสงแก้ว
คุณปฐมพล ทัง่ กรณ์
คุณปฐมาภรณ์ ศรีนวลดี
คุณปณัญชา ยิง่ ประเสริฐ
คุณประนอม สระทองแหง็ด
คุณประวัติ นิกรพงษ์สนิ
คุณประวิช ประทารัตน์
คุณประวิทย์
คุณประวิทย์ หมัดหล�า
คุณปราลี โลสิงห์
คุณปริยวดี ประจวบเหมาะ
คุณปรียา ประมุขกูล
คุณปวริศ ประวะสาร
คุณปวีณา สีมา
คุณปองเกษม นาคสุวรรณ
คุณปัณณธร ศิลป์อดุ ม
คุณปัทมา เขียนภักดี
คุณปานแก้ว ดวงนภา
คุณปาริชาติ จรุงจิตตานุสนธิ์
คุณปาริชาติ บูรณะบัญญัติ
คุณปิตนิ นั ท์ ปาณิกบุตร
คุณปิยดา สุขสมัย
คุณปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี
คุณปิยวดี เพ็ชรฉาย
คุณปิยวัฒน์ ชาญเศรษฐิกลุ
คุณปิยาภา เต็มสัมฤทธิ์
คุณเปีย่ มสุข ยับมันบริบรู ณ์
คุณผกามาศ กันขาว
คุณผ่องศรี มูลผลารักษ์
คุณพงษ์ศกั ดิ์ ศิรพิ นั ธ์
คุณพณเทพ ไกรนุกลู
คุณพธูรตั น์ ต๊ะสินธุ
คุณพรทิพย์ บุญนิตย์
คุณพรพิมล กัญญาพันธุ์
คุณพรรณพัชร ชลานนท์นวิ ฒ
ั น์
คุณพรรณวดี นาคอ่วม
คุณพรรณวลัย อินทราพิเชฐ
คุณพรวลี สายทองค�า
คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์
คุณพระสิทธิพล ส่งสมใจ
คุณพลาวุธ ภัคนันท์
คุณพัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์
คุณพัชรี ศรีโคตร
คุณพัชรี หอวิจติ ร
คุณพัชรี พันธ์เลิศ
คุณพัดชา เศรษฐทยากุล
คุณพันทิพา สุภาษิตานนท์
คุณพากเพียร ใจพิแสง
คุณพิชญ์สนิ ี ชัยพุฒิ
คุณพิชญา หาญณรงค์
คุณพิมพ์รมัย หาราชัย
คุณพิศทุ ธ์ บุษรานุวงศ์
คุณพิสมัย ชุมพล
คุณพิสฐิ เยาวพงศ์ศริ ิ
คุณพีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คุณพีรพล เสมตวง
คุณเพชรรัตน์ คาโรภาส
คุณเพชรรัตน์ โรจนพงษ์
คุณเพชรรัตน์ ศิรริ ตั น์อสั ดร
คุณเพ็ญนภา จันทร์วรจักร
คุณเพ็ญพจี ชัยพานิช
คุณเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
คุณไพฑูรย์ มูลธดี
คุณฟาติมา จันทะศรี
คุณภคิน ตันติวณิช
คุณภรินทร์ ตันติพกุ นนท์
คุณภัณฑิรา รัตนนิโรธ

คุณภัทรพงศ์ ดิษฐกรโภคิน
คุณภัสสิรญิ า ปรีตธิ รรมรักษ์
คุณภาคภูมิ เอีย่ มจิตกุศล
คุณภาณุวฒ
ั น์ แสงทอง
คุณภารณี ประภาศิรกิ ลู
คุณภาวนา ชีรงั
คุณภูณชิ า จันทร์กศุ ล
คุณภูดศิ ธนเดชวัฒนศรี
คุณภูรดา มงคลวิวฒ
ั น์
คุณภูรภิ พ วาณิชย์กลุ
คุณมงคล มาลีเดช
คุณมงคล หงษ์นาค
คุณมณฑ์สมร ชุณหรัศมิ์
คุณมณีรตั น์ กมลพัฒนานันท์
คุณมณีรตั น์ ภูเ่ กลีย้ ง
คุณมนตรี ภิยโยดิลกชัย
คุณมนสิริ สุรยิ ภาณุมาศ
คุณมนัสนันท์ อินนุพฒ
ั น์
คุณมัณฑณา สอดเนือ่ ง
คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
คุณมิง่ ขวัญ ทรัพย์เหลือหลาย
คุณมุกดา ตัง้ สุภานพรัตน์
คุณเมธาพร รัตนวรรณ
คุณเมษญา กิง่ เมือง
คุณยศกร ชลรัตน์
คุณยิง่ พันธ์ เงาศรี
คุณยินดี สุทธิสวาท
คุณรตน รัตนกุล
คุณรพิศา ตรงวานิชนาม
คุณรัตน์สดุ า พลภูธชิ ย์
คุณรัศมีแข ถาวร
คุณรัสยา นวลนก
คุณราศี บรรจงสัตย์
คุณรินนา เสนเพ็ง
คุณรุง่ นภา จันทน์
คุณรุง่ นภา สุขวัฒนานุกจิ
คุณรุง่ รัตน์ เบญจพัฒนมงคล
คุณเรขา ภิญญสาสน์
คุณลักษมณ เตชะสิรวิ ชิ ยั
คุณลัดดา แกมมณี
คุณวณี บุญกว้าง
คุณวนิดา ชัชวาลกิจกุล
คุณวรยส อนุวตั นิ โุ ชติกลุ
คุณวรรณฤดี วิทยเมธ
คุณวรรณา คลศรีชยั
คุณวรวุฒิ จองจินดาสกุล
คุณวรัทยา โอบนิธอิ นันต์
คุณวราคณา วงศ์วชิ ญะ
คุณวราภรณ์ โพธิผละ
คุณวสพล สารวิจติ ร
คุณวันชนะ นิลพิบลู ย์
คุณวันชนะ ม่วงยิม้
คุณวันใหม่ ประวัติ
คุณวัลลภ พรเรืองวงศ์
คุณวานิษฐา มณีคา�
คุณวิจติ รา เจียรนันทนา
คุณวิชดา สีตกะลิน
คุณวิชาติ มณีสาร
คุณวิทยา กฤษวัฒนากรณ์
คุณวิน ลิม้ ธโนปจัย
คุณวิภาส จิรภาส
คุณวิมลรัตน์ นันทนานนท์
คุณวิรวุ รรณ ตาดร่ม
คุณวิโรชา เกิดอ�า่
คุณวิไลวรรณ นูพมิ พ์
คุณวิวรรธน์ ปิยะจงวิวฒ
ั น์
คุณวิศรุต ชัยยะ
คุณวุฒชิ ยั วัฒนาสกุลรัตน์

คุณศตพร ทรงสิทธิโชค
คุณศรชัย สุขแจ่ม
คุณศรัณย์ อังกูรวรัญญู
คุณศรายุทธ ศรีหาเพศ
คุณศรีวริน คงบุญรักษ์
คุณศรุตา คล�า่ บุรี
คุณศศิธร มีแหล่งทอง
คุณศศิธร ศรีประเสริฐ
คุณศศิประภา สระกาศ
คุณศันสนีย์ มันจันดา
คุณศิระประภา ธนากิจ
คุณศิรกิ นั ยา พรศิรจิ นิ ดา
คุณศิรพิ ร แต้มบุญเลิศชัย
คุณศิรพิ ร ศรีศาสนา
คุณศิรยิ พุ า ศรีสวุ รรณ
คุณศิรวิ รรณ แสนชุม่ ชืน่
คุณศิษฏากร อุสนั โน
คุณศุภโชติ เสรีศภุ โภคานนท์
คุณศุภฤกษ์ วงศ์นา� ทรัพย์
คุณศุภศักย์ ลักษณ์สวุ งค์
คุณเศรณีย์ เจียมสมบูรณ์
คุณโศจิดา ลิมาจิรากร
คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล
คุณสกุณี สุตาชา
คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล
คุณสนอง วิรยิ ะอาภาพงศ์
คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
คุณสมชาย ชุณหรัศมิ์
คุณสมภพ สันติวฒ
ั นกุล
คุณสรชัย ตันตโยทัย
คุณสรัญพงศ์
คุณสัจจเทพ รัตติวรากร
คุณสัญชัย สุขจินดา
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์
คุณสาทิต สืบสุข
คุณสาธิดา โชตะยากฤต
คุณสามารถ แสงดีจริง
คุณสาโรจน์ สุวรรณธาราเรือง
คุณสินนี าฏ ภราดรภาพ
คุณสิรนิ ภา อินทพันธ์
คุณสิรริ มั ภา รอบคอบ
คุณสุขสรรค์ พุทธชาติ
คุณสุขสันต์ โตเจริญวิวฒ
ั น์
คุณสุขมุ ตรึงตราจิตกุล
คุณสุดชฎา แจ่มจันทร์
คุณสุดา นิลวรสกุล
คุณสุทธิ ลีโทธวลิต
คุณสุทธิเกียรติ ธีรภัทรเวช
คุณสุทธิพร จิตอนันตพร
คุณสุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
คุณสุทธิสา บุษยานนท์
คุณสุทเิ นือ่ ง สาจันทร์
คุณสุธรรม แก้วสม
คุณสุธวัล พรสุขอารมณ์
คุณสุธาวิทย์ นวลชืน่
คุณสุนทรี เจียระนันท์
คุณสุนนั ทา แย้มชืน่
คุณสุนสิ า ลัคนาศิโรรัตน์
คุณสุภาพร แก้วฉีด
คุณสุภาพร ตัง้ วัฒนาพรชัย
คุณสุมาณี กิจบุญชัย
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
คุณสุรชั นิศ อุดมศักดิ์
คุณสุรตั น สุกมาก
คุณสุราช เซที
คุณสุรารักษ์ น้อยไร่ภมู ิ
คุณสุรยิ า สาตราภัย

คุณสุรเิ ยศ ชมภู
คุณสุรยี ร์ ตั น์ จ�าปาทอง
คุณสุวรรณา เชาวะวนิชย์
คุณสุวฒ
ั น์ เครือเขือ่ นเพชร
คุณเสกสรร พรมาลีสวัสดิ์
คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ
คุณแสงจันทร์ หมัน่ ทองหลาง
คุณโสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
คุณหะริน อุปรา
คุณอดิศกั ดิ์ สุดสาว
คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา
คุณอนงค์ลกั ษณ์ สถิตย์วรกุล
คุณอนุชติ น้อยประเสริฐ
คุณอภิชาติ ศาลิคปุ ต
คุณอภิญรญา บุญมูสกิ
คุณอภิวนั ท์ บากบัน่
คุณอมรรัตน์ มหาภาสกร
คุณอรนัฐ
คุณอรปวีย์ สีทอง
คุณอรพิน ใจหลัก
คุณอรรณนพ
คุณอรรณพ มีบญุ
คุณอรสา ศรีตรัยรักษ์
คุณอรอนงค์ พัฒนา
คุณอรุณี อรรคบุตร
คุณอัจฉราพร แก้วอนุรกั ษ์
คุณอัจชลี มีแทน
คุณอัจรี สังข์วรรณะ
คุณอาทิตย์ กาฬภักดี
คุณอาทิตย์ จันทศร
คุณอารีรตั น์ ธีระศรีสมบัติ
คุณอ�านวย พัสดร
คุณอิทธิพงษ์ ไพรศรีสวัสดิ์
คุณอุบลวรรณ กิง่ นอก
คุณเอกชัย ใจงาม
คุณเอมอร วงษาพาน
คุณเอือ้ อารี ออฤดี
คุณแอนนา 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
กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
คิมซอกจินและไทยอาร์มี่
เงินบริจาคงานปีใหม่ BNl President,
MM, ST Club 2019
บริษทั พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
โฮเทลส์ จ�ากัด (สาขาที่ 00002)
บริษทั พี เอ็ม เอส อี จ�ากัด
บริษทั เสรี พร็อพเพอร์ตสี้ ์ โฮลดิง้
จ�ากัด ส�านักงานใหญ่
ผูซ้ อื้ /ผูป้ นั ร้านปันกัน โดย
มูลนิธยิ วุ พัฒน์
มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร้านที.เค.อะไหล่ยนต์
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุม่ บริษทั
พรีเมียร์ จ�ากัด
ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด โลจิคอล เซอร์วสิ
ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด เอเวอร์สตาร์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
UP.EDUCATION

น้องจะรับเงินทุนได้เร็วหากส่งใบเกรด
ทันทีที่เกรดออก หากน้องเช็กเกรด
ผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน น้อง
สามารถแคปหน้าจอผลการเรียนส่งมา
แทนใบเกรดได้คะ่

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

Line @ ID : @OCZ4190L
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