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4Good
(ฟูดฟอรกูด)
กับความมุงมั่นที่ทำใหเด็ก
ไดรับโภชนาการที่ดี  

ฟูดฟอรกูด ขอชวนคุณทุกคนมารวมขจัดปญหา
เด็กทุพโภชนาการใหหมดไปจากประเทศไทย

ทุกการบริจาคลดหยอนภาษีได
**สงสลิปการโอนผานทาง info@food4good.or.th
ติดตอเรา  facebook.com/food4goodth

ฟู้ดฟอร์กู๊ดทำ�ง�นร่วมกับโรงเรียนเครือข่�ยม�กว่� 5 ปี เพ่ือลดจำ�นวน 
นักเรียนที่มีภ�วะทุพโภชน�ก�ร และส่งเสริมองค์คว�มรู้เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ 
ก�รจัดก�รอ�ห�รและโภชน�ก�รที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียน 
เครือข่�ย 21 โรงเรียน ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ต�ก 
ลำ�ป�ง ก�ฬสินธุ์ และสกลนคร

ในปี 2564 น้ี เร�มีเป้�หม�ยท่ีจะขย�ยก�รสนับสนุนไปสู่ 60 โรงเรียน 
ท่ัวประเทศ

แต่น่ันยังไม่เพียงพอท่ีจะจัดก�รกับปัญห�เด็กทุพโภชน�ก�ร 
ในประเทศไทยที่กระจ�ยตัวอยู่อีกม�ก และจำ�เป็นต้องได้รับก�รจัดก�รอย่�ง 
เร่งด่วนซ่ึงต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุกคน

“เมื่อท้องไม่อิ่ม สมาธิในการเรียนก็ลดลง 
เม่ือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 

ก็เติบโตได้ไม่เต็มที่และเจ็บป่วยง่าย”
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38	 ผู้ร่วมส่งเสริมเยุาวชน     

สารบัญ

รายช่ือคณะกรรมการ

นายุวิเชียุร	พงศธร	 										ประธานกรรมการ
นางดวงที่ิพยุ์	เอี�ยุมรุ่งโรจน์		กรรมการแล็ะเหรัญญิก
นายุสุรเดช	บุณยุวัฒน								กรรมการ
นางที่ิพยุ์สุดา	สุเมธเสนียุ์					กรรมการ
นางกฤตินี	ณัฏฐวุฒิสิที่ธิ์					กรรมการ
นางสาวที่ิพยุ์ชยุา	พงศธร				กรรมการ
นางสาวโมนา	ศิวรังสรรค์				กรรมการแล็ะเล็ขานุการ

           
     

โดยุ

มูล็นิธิยุุวพัฒน์

เล็ขที่ี�	1	ซอยุพรีเมียุร์	2	ถนนศรีนครินที่ร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเที่พฯ	10250	โที่ร.	093-124-9749,	0-2301-1093	(-4)	โที่รสาร	:	0-2301-1439

1	Soi	Premier	2,	Srinakarin	Road,	Nongbon,	Prawet,	Bangkok	10250	Tel.	093-124-9749,	0-2301-1093	(-4)	Fax	:	0-2301-1439

E-mail	:	ybf@ybf.premier.co.th	 							www	.yuvabadhanafoundation.org									Facebook.com/yuvabadhana
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	 สวัสดีค่ะน้องๆ	เป็นอยุ่างไรกันบ้างคะ	สถานการณ์โควิดที่�าให้น้องๆ	ได้เรียุนรู้ 
หร่อต้องปรับตัวกันเยุอะเล็ยุใช่ไหมคะ	 พี�ๆ	 ทุี่กคนทีี่�มูล็นิธิยุุวพัฒน์ก็เช่นเดียุวกันค่ะ 
เราต้องปรับตัวส�าหรับการนั�งที่�างานอยุูที่ี่�บ้านเป็นเด่อนๆ	เรียุนรู้การที่�างานแบบออนไล็น์ 
ในยุามวิกฤตแบบน้ีเป็นช่วงเวล็าทีี่�ดีมากเล็ยุ	ทีี่�เราจะเรียุนรู้การปรับตัวแล็ะใช้ชีวิต 
ในรูปแบบใหม่ๆ		

	 ยุุวพัฒน์สารฉบับน้ีพี�เล็่าถึงการออมเงิน	 ยุิ�งในภาวะวิกฤตน้ียุิ�งที่�าให้เห็น 
ชัดเจนค่ะ	ว่าหล็ายุครอบครัวล็�าบากมาก	ครอบครัวไหนทีี่�พอจะมีเงินเก็บก็ยุังพอจะ 
ใช้ชีวิตต่อไปได้	แต่ครอบครัวไหนทีี่�การเงินฝึืดเค่องดูจะล็�าบากมากๆ	เล็ยุทีี่เดียุว 
จากเหตุวิกฤตน้ีเราคงต้องหันมาวางแผนการใช้เงินแล็ะออมเงินให้มากขึ้น	อยุ่างน้อยุ 
การมีเงินเก็บก็ค่อความมั�นคงในชีวิต	

	 นอกจากการออมแล็ะการใช้เงินเที่่าทีี่�จ�าเป็นแล็้ว	การรู้เที่่าทัี่นส่�อโฆษณา 
ชวนเช่�อต่างๆ	ทีี่�หล็อกให้คนไปล็งทุี่นก็เป็นอีกสิ�งหนึ�งทีี่�น้องๆ	ควรจะระมัดระวัง	 
สิ�งหล็อกล็วงเหล็่าน้ีเป็นตัวที่ดสอบค่ะ	ว่าเรารู้เที่่าทัี่นมากแค่ไหน	ความรู้เที่่าทัี่นน้ี 
มาจากการหาข้อมูล็เกี�ยุวกับสิ�งน้ันให้เยุอะๆ	หร่อสอบถามจากผู้รู้	 เช่น	หากน้องๆ	อยุาก 
จะล็งทุี่นขายุสินค้าออนไล็น์หร่อล็งทุี่นที่�าบางอยุ่างเพ่�อหวังผล็ก�าไรตามค�าโฆษณา 
น้องๆ	 ควรไปปรึกษาพนักงานธนาคารหร่อหาข้อมูล็จากอินเที่อร์เน็ตว่าสิ�งทีี่�เรา 
อยุากที่�าน้ีจะคุ้มค่าอยุ่างทีี่�ค�าโฆษณาหร่อไม่	

	 อยุากชวนน้องๆ	ทีี่�ยุังไม่ได้ออมเงินมาเริ�มต้นกันต้ังแต่วันน้ีนะคะ	หร่อน้องๆ 
คนไหนทีี่�ออมเงินอยุู่แล็้วก็ล็องเพิ�มจ�านวนเงินออมขึ้นในแต่ล็ะปี	เม่�อเวล็าผ่านไป 
ไม่ใช่แค่ยุอดเงินฝึากทีี่�เพิ�มขึ้นเที่่าน้ัน	แต่ค่อความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองทีี่�เราที่�า 
สิ�งเล็็กๆ	น้ีได้ส�าเร็จ...เป็นก�าลั็งใจให้น้องๆ	ทุี่กคนนะคะ

พี�ๆ	มูล็นิธิยุุวพัฒน์	
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เพราะแบบนี้ใครๆ ก็รัก
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วาดภาพโดย ทานตาวัน

วัันหลััง
จะเอาอย่่าง

นำ�ามนต์์บ้้างแล้ัวั
จะได้้มีเงินออม
ไว้ัใช้้ย่ามจำาเป็็น
ขอบ้ใจนำ�ามนต์์นะ

ทีี่�เตื์อนสติ์พีี่�



ตอน : วัันน้�ยัังไม่่ม้่อารม่ณ์์ทำำาการบ้้าน ไว้ัทำำาพร่่งน้�ละกัน

6

ครอบครัวยุวพัฒน์
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	 บร้ึ้�นน...เสีียงรึ้ถมอเตอร์ึ้ไซค์์ทีี่�ดัังมาจากหน้าบ้านบอกให้แม่แย้มร้้ึ้ว่่าหน้ย้�มได้ักลัับมาถ้งบ้านแล้ัว่

หน้ย้�ม	:		 	 กลัับมาแล้ัว่แม่!!!!!	(หน้ย้�มเด้ันเข้้าบ้านพร้ึ้อมกับมือทีี่�กำาลัังพ้มพ์บางอย่างลังในโที่รึ้ศััพท์ี่)

แม่แย้ม	:			 ไปไหนมาย้�ม	โรึ้งเรีึ้ยนก็ปิดัเที่อมแล้ัว่

หน้ย้�ม	:		 	 หน้ก็ออกไปขี้�รึ้ถเล่ันกับส้ีมโอบ้างซ้แม่	เรีึ้ยนมาทัี่�งเที่อมแล้ัว่	ข้อพักบ้างแหลัะ
	 	 (พ้ดัเสีร็ึ้จหน้ย้�มก็มานั�งหน้าม่่ยข้้างแม่แย้ม)
 
แม่แย้ม	:			 การึ้บงการึ้บ้านก็ที่ำาบ้างนะ	ค์ร้ึ้ทีี่�โรึ้งเรีึ้ยนส่ีงไลัน์มาตามงานในกล่่ัมผู้้้ปกค์รึ้องอย้่บ่อยๆ	

หน้ย้�ม	:		 	 ค่์าาาา	(หน้ย้�มลัากเสีียงยาว่)

แม่แย้ม	:			 ลัากเสีียงซะยาว่เลัยนะ		(แม่แย้มลัากเสีียงยาว่ตามหน้ย้�มไปด้ัว่ย)

หน้ย้�ม	:		 	 หน้ค่์อยที่ำาใกล้ัๆ	เปิดัเที่อมลัะกัน		

แม่แย้ม	:			 จะผัู้ดัวั่นปรึ้ะกันพร่่ึ้งว่่างั�น????

หน้ย้�ม	:		 	 เปล่ัาซะหน่อยแม่

แม่แย้ม	:			 แกนี�ที่ำาตัว่เหมือนไอ้แดัง	ล้ังข้องล่ังย้อยข้้�นท่ี่กวั่นลัะนะ

หน้ย้�ม	:		 	 อะไรึ้ข้องแม่เนี�ย	อย้่ๆ	ก็มาว่่าหน้เหมือนไอ้แดัง

แม่แย้ม	:			 ก็ไอ้แดังร้้ึ้ทัี่�งร้้ึ้ว่่าต้องปีนข้้�นไปเก็บมะพร้ึ้าว่ให้ล่ังย้อย	แต่มันก็จะกรึ้ะโดัดัเล่ันไปมา	
  จนล่ังย้อยแกต้องกรึ้ะต่กเชืือกให้ร้้ึ้ตัว่ก่อนตลัอดั

หน้ย้�ม	:		 	 ยังไงอ่ะแม่	?

แม่แย้ม	:			 กำาหนดัส่ีงงานข้องค์ร้ึ้ก็เหมือนเชืือกทีี่�ต้องมีค์นค์อยกรึ้ะต้่นให้แกต้องที่ำา	ส่ีว่นการึ้เล่ัน
 	 โที่รึ้ศััพท์ี่ก็เป็นการึ้ผัู้ดัวั่นปรึ้ะกันพร่่ึ้งที่ำาให้แกเสีียเว่ลัา	เสีียโอกาสีที่ำางานให้เสีร็ึ้จตามเป้าหมาย

หน้ย้�ม	:		 	 อืม....ก็จร้ึ้งนะแม่	เพรึ้าะท่ี่กค์รัึ้�งย้�มก็จะเอาเว่ลัาทีี่�ต้องที่ำาการึ้บ้านมาเล่ันโที่รึ้ศััพท์ี่ก่อน	
	 	 หลัังจากนั�นก็มาเค์รีึ้ยดักับตัว่เองว่่าการึ้บ้านยังไม่เสีร็ึ้จ

แม่แย้ม	:			 แลัะหากมันเก้ดัข้้�นบ่อยๆ	ก็จะที่ำาให้ไม่สีามารึ้ถว่างแผู้นอนาค์ตการึ้เรีึ้ยนต่อข้องตัว่เองได้ั	
 	 เพรึ้าะเอาแต่กังว่ลักับงานทีี่�ต้องส่ีงวั่นนี�	พร่่ึ้งนี�

หน้ย้�ม	:		 	 แม่พ้ดัถ้กอีกแล้ัว่

แม่แย้ม	:			 อ่ะแน่นอนอย้แ่ล้ัว่....เพรึ้าะฉัันเค์ยไปช่ืว่ยล่ังแกเลีั�ยงไอ้แดังมาก่อน

หน้ย้�ม	:		 	 แม่อ่ะ	ว่่าหน้อีกแล้ัว่

แม่แย้ม	:			 (เอามือเค์าะหน้าผู้ากหน้ย้�มเบาๆ	ด้ัว่ยค์ว่ามเอ็นด้ั	พร้ึ้อมกับพ้ดัว่่า)	
	 	 ค้์ดัเองอีกแล้ัว่นะ	ไอ้แดังน้อยข้องแม่

	 เสีียงหัว่เรึ้าะข้องหน้ย้�มแลัะแม่แย้มดัังข้้�นพรึ้้อมกัน	 พรึ้้อมกับเศัษใบไม้ทีี่�ค์่อยๆ	 ปล้ัว่ไปตามแรึ้งลัม 

ยามเย็นหน้าบ้าน	

ภาพ	:	เอ๋จัง					เรืึ้�อง	:	ที่านตาวั่น
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	 ใครท่ี่�อยากเก่งภาษาอังกฤษ	 ก่อนจะเร่�มต้้นฝึึกฝึน 

พ่ี่�อยากให้้ที่ำาความเข้้าใจก่อนนะคะว่า

	 				ภาษาอังกฤษต้้องฝึึกทุี่กวัน

     จะเก่งได้้ต้้องอาศััยเวลาในการฝึึกฝึน

     จะฝึึกฝึนให้้ได้้ทุี่กวันต้้องฝึืนใจตั้วเอง

เรามาดููกัันค่่ะว่่า มีเทค่นิค่อย่่างไรให้้เราเก่ังภาษาอังกัฤษ 

ปรับว่ิธีีค่ิดู       ภาษาอังกฤษเป็็นส่ิ่�งท่ี่�ต้้องใช้้เวลา 

ในการฝึึกฝึน	 ทุี่กคนท่ี่�ส่ิ่�อสิ่ารด้้วยภาษาอังกฤษได้้

ต้้องผ่่านการฝึึกทัี่�งนั�น

ต้้องเก่ังเร่�องท่องจำำา	 	 	 	 	การจำาศััพี่ที่์ภาษาอังกฤษ 

ยังต้้องอาศััยการท่ี่องจำาอย่่	ถ้้าไม่ท่ี่องก็จำาไม่ได้้

จำับจำดูและจำดูจำ่อ 

อ่านอะไรกั็ไดู้ที�เป็นภาษาอังกัฤษ

ฟัังเพลงสากัล ดููเน่�อเพลงประกัอบ

ดููภาพย่นต้ร์เป็นภาษาอังกัฤษ

ฝืืนตั้ว่เอง    แบ่่งเวลาทุี่กวันเพ่ี่�อท่ี่องศััพี่ท์ี่ท่ี่�จด้ไว้ 

วันละ	5	คำา	เม่�อครบ่	3	เด่้อน	น้องๆ	จะได้้คำาศััพี่ท์ี่	 

450	คำา ท่องวั่นละเล็กัวั่นละน้อย่แต่้ท่องทุกัวั่น

อย่ากัรู้ต้้องรู้	 	 	 	 	 	 เม่�อเจอคำาศััพี่ที่์ท่ี่�ไม่ร่้	 ให้้ห้ย่บ่ 

ม่อถ่้อเส่ิ่ร์ช้ห้าความห้มายใน	Google	ทัี่นท่ี่

ฟัังภาษาอังกัฤษต้ลอดูเว่ลา	 ไม่ต้้องสิ่นใจว่าจะฟััง 

ร้่เร่�องห้ร่อไม่	แค่ฟัังทุี่กวัน	ฟัังทุี่กครั�งท่ี่�ม่เวลา	ให้้ภาษา 

อังกฤษต่้ด้ห่้ไป็เร่�อยๆ	

อ่านภาษาอังกัฤษเย่อะ  ๆเร่�มต้้นจากการอ่านง่ายๆ	เช่้น 

	 							น่ที่านเด็้ก

คำาคม

เร่�องต้ลกสัิ่�นๆ	

ลองเอาไป็ป็รับ่ใช้้ด่้นะคะน้องๆ

อยากเก่งภาษาอังกฤษทำำาอย่างไรดีี

เคล็ดีลับการเรียน

1
2
3

-->

-->

-->

แล้วเล่อกจำดูค่ำาศััพท์ที�ชอบลงในสิ่มุด้จด้ศััพี่ท์ี่ 

ดู้ว่ย่ลาย่ม่อของตั้ว่เองให้้ได้้อย่างน้อยวันละ	5	คำา

-->
-->

-->

พ่ี่�แนะนำาว่ธ่ีสิ่นุกๆ	นะคะ	เช่้น	โพี่สิ่ต์้คำาศััพี่ท์ี่ภาษา 

อังกฤษวันละ	 5	 คำา	 ลง	 facebook	 การได้้แช้ร์ 

ความร่้ให้้คนอ่�นที่ำาให้้เราได้้เร่ยนร่้ไป็ด้้วยในตั้ว	 

Teaching is the best way to learn. กัารสอน 

เป็นวิ่ธีีเรีย่นรู้ที�ดีูที�สุดู 

-->

-->

-->
-->
-->

อ่านส่ิ่�งท่ี่�เข้้าใจง่าย	สัิ่�นๆ	แต่้อ่านทุี่กวัน
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 “ทีีลอซูู” เป็็น ภาษากะเหร่ี่�ยง แป็ลว่่า นำ�าตกดำำา  นำ�าตกท่ีลอซูู 
ต้�งอยู่ในเขตร้ี่กษาพ้ันธ์ุ์�ส้ัตว่�ป่็าอ์�มผาง อ.อ์�มผาง จ.ตาก 

- ถ้�าอยากไป็เท่ี�ยว่ท่ี�น่� คว่รี่ไป็ช่่ว่งไหนด่ำ? -

(If I want to travel to this place, when is 
the best time to travel there?)

 ถ้ �าน �องๆ อยากไป็เท่ี�ยว่ท่ี� น่� ต้�งแต่เดืำอนมิถ์้นายน – ต์ลาคม 
ป็ริี่มาณนำ�าฝนท่ี�มากจะเพิั�มป็ริี่มาณนำ�าในลำาธุ์ารี่  ทีำาให�สัายนำ�าตกกว่�างใหญ่ ่
กว่่าฤดูำอื�น แต่เป็็นช่่ว่งท่ี�ทีางเข�านำ�าตกป็ิดำ   (The waterfall is closed 
during the rainy seasons. ) เพืั�อป็้องก้นอ้นตรี่ายแก่ผู�ใช่�เสั�นทีางและ 
ถ้นอมสัภาพัทีางไม่ให�เส่ัยหายน้กที่องเท่ี�ยว่อาจซืู�อท้ีว่รี่�ก้บบริี่ษ้ทีนำาเท่ี�ยว่ 
ซู่�งจะเดิำนทีางดำ�ว่ยเรืี่อยางและเดิำนป่็าอ่กรี่าว่ 12 กิโลเมตรี่ จ่งเหมาะก้บสัายล์ย 
สัายเดิำนป่็า 

- ท่ี�นำ�าตกท่ีลอซูู ม่อะไรี่น่าสันใจ? –

(What is interesting at Thi Lo Su Waterfall?)
จ์ดำช่มวิ่ว่ท่ี�สัว่ยงามและม่เสั�นทีางศ่ึกษาธุ์รี่รี่มช่าติให�เรี่าไดำ�ช่ม 

 (Beautiful view point and nature trail.)

 นำ�าตกท่ีลอซูู ม่หลายช้่�นซู่�งเรี่าสัามารี่ถ้เดิำนข่�นไป็ช่มคว่ามสัว่ยงาม 

ดำ�านบนไดำ�  นอกจากจะดำูภาพัม์มกว่�างที่�จ์ดำช่มวิ่ว่แล�ว่ รี่ะหว่่างทีางจากที่�ทีำาการี่ 

เที่ยวสนุกฝึกภาษาอังกฤษ

  นำำาตกทีลอซูู - Thi Lo Su Waterfall– 

เขตร้ี่กษาพ้ันธ์ุ์�ส้ัตว่�ป็่าอ์�มผางถ้่งต้ว่นำ�าตกจะต�องเดิำนเที�าเป็็นรี่ะยะทีาง 1.5 

กิโลเมตรี่ จะม่เสั�นทีางศึ่กษาธุ์รี่รี่มช่าติให�เรี่าไดำ�ช่มและเพัลิดำเพัลินไป็ตลอดำ 

เสั�นทีาง ม่ท้ี�งต�นไม�ใหญ่่ท่ี�ให�คว่ามรี่่มรืี่�นและนำ�าตกเล็กๆ ให�เรี่าสัามารี่ถ้ 

พ้ักเหนื�อยหรืี่อถ้่ายรูี่ป็ไดำ�ดำ�ว่ย

   

- ต�องเตร่ี่ยมต้ว่อย่างไรี่ในการี่ไป็ท่ีองเท่ี�ยว่นำ�าตกท่ีลอซูู -

(How do I prepare myself when travelling
to Thi Lo Su Waterfall?)

 น้กที่องเท่ี�ยว่ไม่สัามารี่ถ้นำาอาหารี่และเครืี่�องดืำ�มเข�าไป็ไดำ� ด้ำงน้�น 

ทีานอาหารี่ก่อนเข�าไป็ช่มนำ�าตกให�เร่ี่ยบรี่�อย (Travelers cannot bring 
food and beverage into the area. Therefore, travelers 
are recommended to eat before entering the waterfall.) 

 แค่ไดำ�เห็นภาพันำ�าตกสัว่ยๆ พ่ั�จิ�กซูอว่�ก็อยากไป็เท่ี�ยว่แล�ว่ แล�ว่น�องๆ 

ล่ะคะ เคยไป็เท่ี�ยว่นำ�าตกท่ี�ไหนก้นบ�าง เข่ยนมาเล่าให�พ่ั�จิ�กซูอว่�อ่านหน่อยนะ 

ท่ี�มา   

www.noomsaotours.co.th, www.travel.kapook.com



จดหมายจากน้องพัชรี  ขำาเจริญ จ.ราชบุรี
พ่ี่�ด่ีใจดี้วยนะคะท่ี่�ผลการเร่ยนเที่อมท่ี่�ผ่านมาเป็็นอย่างท่ี่�น้องต้ั้�งใจ การเร่ยนม้นเหน่�อย 

จริงๆ ค่ะ เพี่ราะเราต้ั้องเจอที่้�งวิชาท่ี่�ชอบและไม่ชอบ แต่ั้น้�นค่อความท้ี่าที่าย ว่าหากเราสามารถ 

ผ่านวิชาท่ี่�ไม่ชอบมาไดี้แสดีงว่าเราอดีที่นและพี่ยายามมากพี่อ และว้นท่ี่�ป็ระสบความ 

สำาเร็จเราจะล่มไป็เลย ว่าว้นท่ี่�ยากๆ น้�นเป็็นอย่างไร พ่ี่�ยง้คงเช่�อในศ้ักยภาพี่ของมนุษย์ค่ะ 

ว่าเราที่ำาได้ีทุี่กอย่างจริงๆ แค่เราเช่�อม้�นว่าเราที่ำาได้ีและลองให้โอกาสต้ั้วเองท่ี่�จะลงม่อที่ำา 

ส่วนผลจะออกมาด่ีแค่ไหนน้�นไม่สำาค้ญเที่่าเราไดี้พี่ยายามแล้ว...อยากให้น้องมุ่งม้�นและ 

ต้ั้�งใจแบบน่�เสมอนะคะ อุป็สรรคเป็็นเร่�องท้ี่าที่ายค่ะ พ่ี่�ๆ เป็็นกำาล้งใจให้จ้า :D 

จดหมายจากเพื่อน
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 สว้สด่ีค่ะป็ิดีเที่อมท่ี่�ผ่านมาที่ำาอะไรสนุกๆ ก้นบ้างคะ 

เข่ยนจดีหมายมาคุยไดี้นะ เที่อมท่ี่�ผ่านมาน้องๆ สอบไดี้คะแนน 

เที่่าไหร่ก้นบ้าง ถ้าน้อยกว่าท่ี่�หว้งไว้ก็ไม่เป็็นไรนะ ลองที่บที่วน 

ดูีว่าม่อะไรท่ี่�เราย้งพ้ี่ฒนาไดี้ หาความรู้เพิี่�มเติั้มไดี้ แล้วเติั้มจุดีน้�น 

ให้เป็็นจุดีแข็งนะคะ พ่ี่�ๆ มูลนิธิิอยากให้น้องทุี่กคนม่ความสุขและ

สนุกก้บการเร่ยนรู้และพ้ี่ฒนาต้ั้วเอง...เรามาอ่านจดีหมายก้นด่ีกว่า 

ว่าเพ่ี่�อนๆ เราเข่ยนจดีหมายมาเล่าอะไรก้นบ้าง  

ด่ีใจมากเลยค่ะท่ี่�ได้ีอ่านจดีหมายท่ี่�เข่ยนมาเล่าเร่�อง “การออมเงนิ” 

พ่ี่�เห็นดี้วยว่าท่ี่�น้องบอกว่า  ‘การเก็บออมแม้ว่าว้นละเล็กละน้อย 

แตั้่ผมก็จะออมอยู่ดี่’  การออมเงินไม่ใช่แค่การเก็บเงินให้เพิี่�มพูี่น 

อย่างเด่ียวค่ะ แต่ั้ค่อจุดีเริ�มต้ั้นในการสร้างวน้ิยหลายๆ อย่างในต้ั้วเรา 

เพี่ราะเราจะเร่ยนรู้ว่าหากเราม่วิน้ยเราจะสามารถจ้ดีการทุี่กอย่าง 

ในช่วิตั้ได้ี เราจะวางแผนช่วติั้และรู้ว่าจะเดีนิไป็อย่างไรเพ่ี่�อให้ไป็ถึง 

เป็้าหมายน้�น ...ขอให้น้องชินชนกน้นที่ร์หม้�นที่ำาด่ีแบบน่�ตั้่อไป็ 

เร่�อยๆ นะคะ :D

จดหมายจากน้ องชนิชนกนันทร์    พรมศรี  จ.ร้อยเอ็ด  
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Line

นักเรียนทุนยุวพัฒน์

Facebook 

กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

มีีเร่ื่�องอยากปรึื่กษาโทรื่ศััพท์หา

พี�ๆ มีูลนิิธิิยุวพัฒนิ์ ได้้ที�

02 - 301 - 1093

093 - 332 - 8108

093 - 124 - 9749

จดหมายจากน้้องยน้ตรกิจ วรรณทอง 
จ.กาฬสิิน้ธ์ุ์�
เป็็นจดหมายอีีกฉบัับัที�พี�อี่านแล้วอีมยิ�มค่่ะ น้อีงต้้อีงเป็็น 

ลูกชายที�แม่ภููมิใจมากแน่ๆ เลย งานเกี�ยวข้้าว เก็บัข้้าว กรอีกข้้าว 

ลงกระสอีบั หรือีแบักข้้าวเก็บัเข้้ายุ้งเป็็นงานหนักมากนะค่ะ 

ถ้้าแม่ต้้อีงทำาค่นเดียวหรือีต้้อีงจ้างค่นอืี�นค่งไม่ไหวแน่ แต้่นี� 

แม่โชค่ดีมากที�มีน้อีงค่อียช่วย พี�ข้อีให้ค่วามกตั้ญญููพาน้อีงไป็สู่ 

ค่วามสำาเร็จในชีวิต้นะค่ะและข้อีให้รักษาค่วามดีนี�ให้ค่งอียู ่

ต้ลอีดไป็...พี�ๆ ภููมิใจในตั้วน้อีงค่่ะ :D 

จดหมายจากน้้องพริ�งเพรา วงค์�ค์ำามา  จ.เชีียงใหม่
รู้สึกได้ว่าจดหมายที�น้อีงส่งมาเต็้มไป็ด้วยค่วามสุข้จากการได้ทบัทวนสิ�งที� 

ผิิดพลาดในอีดีต้นะค่ะ พี�ดีใจที�น้อีงเกิดการเรียนรู้นี� เพราะนั�นหมายถ้ึงว่า 

เราจะไม่ต้ำาหนิตั้วเอีงเวลาทำาผิิดแต้่จะเรียนรู้ว่าผิิดที�ต้รงไหน จะแก้ไข้อีย่างไร 

ได้เรียนรู้อีะไรจากค่วามผิิดนี� เพื�อีเราจะได้ไม่พลาดในเรื�อีงเดิมอีีก และพี�ก็ยัง 

มั�นใจว่าน้อีงจะสามารถ้เป็็นค่รูที�ดีได้อีย่างที�ตั้�งใจไว้ ข้อีให้ใช้เวลาต้่อีจากนี� 

หาค่วามรู้ให้มากๆ นะค่ะ ทั�งค่วามรู้ทางวิชาการและค่วามรู้จากป็ระสบัการณ์์

การใช้ชีวิต้ข้อีงตั้วเอีง เพื�อีที�วันหนึ�งน้อีงจะได้เข้้าใจเด็กนักเรียนและสามารถ้ 

มอีงข้้อีผิิดพลาดข้อีงเด็กว่าเป็็นโอีกาสในการเรียนรู้นะค่ะ...พี�ๆ  เอีาใจช่วยนะ :D 



ทำ�ม�ห�กินอยู่ถิ่นบ้�นเร�
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	 ฉบัับัน้ี้�	“พ่ี่�ทราย จัันทร์ฉาย  สุุรินทร์”	อด้ีตรุ่่�นี้พ้ี่�นัี้กเรุ้่ยนี้ทุ่นี้ย่วพัี่ฒน์ี้	สายอาช้ีพี่ 

ปีี	 2553	 จะมาบัอกนี้้องๆ	 ว�า	 ช้ีวิตการุ่ทุำางานี้ในี้บั้านี้เกิดีของพ้ี่�ทุรุ่ายสรุ่้างความส่ข 

ได้ีอย�างไรุ่	 และวันี้น้ี้�แม้เป้ีาหมายการุ่เป็ีนี้นัี้กวิชีาการุ่ส�งเสริุ่มการุ่เกษตรุ่	 จังหวัดีเช้ียงใหม�	 

จะยงัไม�ถึึงฝ่ั่�งฝ่ั่นี้แต�พ้ี่�ทุรุ่ายยงัคงมั�นี้ใจว�าความพี่ยายามจะสำาเร็ุ่จได้ีเพี่ราะการพัี่ฒนาตััวเอง 

ในทุกๆ วันแม้้จัะเป็็นก้าวเล็็กๆ แต่ัคงด่ีกว่าไม่้ก้าวเล็ย  

ความสำาเร็จ
เกิดจากการเรียนรู้

และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
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อยากช่่วยให้้เกษตรกรมีีคุุณภาพชี่วิตทีี่�ดีี

	 หลัังจากจบม.3พ่ี่�เลัือกเร่ียนต่่อสายอาชี่พี่จนจบปวส.สาขาพี่ืชีศาสต่รี์	 

ท่ี่�วิที่ยาลััยเกษต่รีแลัะเที่คโนโลัย่เช่ียงใหม่		ถ้้าถ้ามว่าเพี่รีาะอะไรีเลืัอกเร่ียน 

เกษต่รีคงเพี่รีาะค้้นเคยกับอาช่ีพี่น่�มาตั่�งแต่่เด็็ก	เห็นป่�กับย่ารัีบจ้างที่ำาไรี่ที่ำานา	 

ที่่านเหนื�อยมาก	 เลัยคิด็ว่าถ้้าม่โอกาสพ่ี่�อยากจะชี่วยพัี่ฒนาอาช่ีพี่เกษต่รีกรีรีม	 

ซึ่่�งเป็นอาช่ีพี่หลัักของปรีะเที่ศไที่ยแลัะเป็นอาช่ีพี่ท่ี่�หลั่อเล่ั�ยงให้คนได็้อิ�มที่้อง 

ที่ำาอย่างไรีให้อาช่ีพี่น่�เป็นอาช่ีพี่ท่ี่�ใครีหลัายคนใฝ่�ฝ่ันบ้าง	 ที่ำาอย่างไรีท่ี่�จะเปล่ั�ยน 

ภาพี่อาช่ีพี่เกษต่รีกรีท่ี่�ว่าเป็นความเหนื�อยยากให้กลัายเป็นอาช่ีพี่ท่ี่�น่าสนใจ	อยากให้ 

เกษต่รีกรีไม่ต้่องเหนื�อยอย่างท่ี่�เคยแลัะอยากให้เกษต่รีกรีรีมไที่ยม่ความยั�งยืน		

เกษตรกรก็คืุอ ลุุง ป้้า น้้า อาของเรา

	 หลัังจากจบปวส.พ่ี่�สอบเข้าเร่ียนในรีะดั็บปริีญญาต่ร่ี	 คณะผลิัต่กรีรีม 

การีเกษต่รี	 สาขาการีพัี่ฒนาส่งเสริีมแลัะนิเที่ศศาสต่ร์ีเกษต่รี	 มหาวิที่ยาลััยแม่โจ้	

การีศ่กษาในรีะดั็บส่งข่�นที่ำาให้พ่ี่�ร่ี้ว่าม่ความร่ี้อ่กมากมายท่ี่�เรีายังไม่ร่ี้แลัะการีได็ ้

ค้นหาคำาต่อบสิ�งท่ี่�ยังไม่ร้่ีคือความสน้ก	ตื่�นเต้่น	แลัะท้ี่าที่าย		

	 ปัจจ้บันพ่ี่�ที่ำางานอย่่ท่ี่�ศ่นย์ส่งเสริีมเที่คโนโลัยก่ารีเกษต่รีด้็านอารัีกขาพืี่ชี 

จังหวัด็เช่ียงใหม่	 ท่ี่�น่�เป็นแหลั่งความร่ี้ด็้านศัต่ร่ีพืี่ชีแลัะถ้่ายที่อด็ข้อม่ลัความร่ี ้

เรืี�องเชืี�อจ้ลิันที่ร่ีย์ท่ี่�นำามาใช้ีควบค้มแลัะจัด็การีศัต่ร่ีพืี่ชีโด็ยใช้ีช่ีววิธ่ี	 (ไม่ใช้ีสารีเคม่	

ไม่ส่งผลัเส่ยต่่อคนแลัะสภาพี่แวด็ล้ัอม)	ณ	ศ่นย์น่�เกษต่รีกรีท้ี่กคนในพืี่�นท่ี่�สามารีถ้ 

มาขอคำาแนะนำาแลัะนำาผลิัต่ภัณฑ์์ต่่างๆ	 ไปใชี้ในแปลังเกษต่รีของต่นเองได็ ้

โด็ยไม่ต้่องเส่ยค่าใชี้จ่าย	หลัายครัี�งท่ี่�เกษต่รีกรีเข้ามาท่ี่�ศ่นย์คือล้ัง	ป้า	น้า	อา 

ที่ำาให้ยิ�งร่ี ้ส่กว่างานท่ี่�ที่ำาอย่ ่ม่ค้ณค่า	 เพี่รีาะเหมือนเรีาได็้ด่็แลัให้คำาแนะนำา 

ญาติ่ผ้่ใหญ่	 ซ่ึ่�งแม้ว่าปรีะสบการีณ์การีที่ำางานของพ่ี่�อาจจะยงัไม่มากนัก	 อาจจะไม่ 

เข้าใจปัญหาการีเกษต่รีได็้เที่่าชีาวนาชีาวไรี่	แต่่การีได็้ชี่วยเขาจากความร่ี้ท่ี่�เรีาม่ 

พ่ี่�ก็คิด็ว่าสามารีถ้ช่ีวยเขาได้็ไม่มากก็น้อย	 แลัะวันหน่�งพ่ี่�จะสามารีถ้ให้ความช่ีวยเหลืัอ 

เกษต่รีได้็มากกว่าน่�แน่ๆ			

เต็มีทีี่�กับสิิ่�งทีี่�ที่ำาเพราะนั้�น้คืุอการพัฒน้าตัวเอง

งานของพ่ี่�นอกจากการีปฏิิบัติ่งานในห้องปฏิิบัติ่การีแล้ัว	พ่ี่�แลัะเจ้าหน้าท่ี่�ศ่นย์ต้่องลังพืี่�นท่ี่� 

เพืี่�อเย่�ยมแลัะสำารีวจปัญหาที่างการีเกษต่รีในพืี่�นท่ี่�ความรัีบผิด็ชีอบ	การีได้็แลักเปล่ั�ยน 

เร่ียนร่ี้กับเกษต่รีกรีชี่วยให้เข้าใจความร่ี้ท่ี่�เคยเรี่ยนในห้องเร่ียนแลัะเข้าใจ 

ปัญหาท่ี่�เกิด็ข่�นจากสถ้านการีณ์จริีง	 หลัายอย่างเรีาได้็ความร้่ีจากการีพ่ี่ด็ค้ยแลักเปล่ั�ยน 

ปรีะสบการีณ์กับชีาวนาชีาวไร่ี		แต่่ลัะคนม่ปัญหาแต่กต่่างกัน	ความท้ี่าที่ายคือเรีาจะให้ 

คำาแนะนำาเขาอย่างไรี	การีเร่ียนในห้องเร่ียนที่ำาให้เรีาม่พืี่�นฐานความร้่ี	แต่่ปรีะสบการีณ์ 

จากการีลังพืี่�นท่ี่�จริีงที่ำาให้เรีาเข้าใจความร้่ีท่ี่�เร่ียนมากข่�น	 เพี่รีาะมันคือสนามการีเร่ียนร้่ี 

สนามใหญ่	เรีาควรีที่ำาให้เต็่มท่ี่�แลัะเก็บเก่�ยวปรีะสบการีณ์ให้ได้็มากท่ี่�ส้ด็
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เกษตรกรรมยุุคน้ี้�ไม่ลำำ�บ�กเหมือนี้ก่อนี้แล้ำว อยุ�กให้น้ี้องๆ รุ่นี้ใหม่ลำองหันี้ม� 

สนี้ใจอ�ช้ีพน้ี้�

	 รุ่่�นปู่่�	ย่�า	ตา	ย่าย่	ก็็ต้องย่อมรัุ่บค่�ะ	ว่�าอาชีีพเก็ษตรุ่ก็รุ่ไม�สบาย่เลย่	

ทำำางานก็ลางแดด	 ลงท่ำนลงแรุ่งไปู่ก็็ไม�รุ้่่ว่�าผลผลิตจะออก็มามาก็น้อย่แค่�ไหน 

เปู่็นอาชีีพทีำ�ขึ้้�นอย่่�กั็บดินฟ้้าอาก็าศ	 แต�สมัย่นี�มีนวั่ตก็รุ่รุ่มมาก็มาย่ทีำ�เขึ้้ามา 

ชี�ว่ย่ท่ำ�นแรุ่งขึ้องชีาว่นาชีาว่ไรุ่�	 มีเค่รุ่่�องจัก็รุ่ทีำ�ทัำนสมัย่	เชี�น	งานขึ้องศ่นย์่ส�งเสริุ่ม 

เทำค่โนโลย่ีก็ารุ่เก็ษตรุ่ด้านอารัุ่ก็ขึ้าพ่ชี	 จังหวั่ดเชีีย่งใหม�นี�ก็็พย่าย่ามคิ่ดค่้น 

จ่ลินทำรีุ่ย์่ทีำ�สามารุ่ถนำามาชี�ว่ย่เหล่อเก็ษตรุ่ก็รุ่ในก็ารุ่ก็ำาจัดศัตรุ่่พ่ชี	ตัว่พี�ในฐานะ 

ขึ้องค่นทำำางานภาค่ก็ารุ่เก็ษตรุ่		อย่าก็ชีว่นน้องๆ	ลองมาศ้ก็ษาด้านก็ารุ่ 

เก็ษตรุ่ค่�ะ	 เพรุ่าะงานเก็ษตรุ่ไม�ได้มีแค่�ปู่ล่ก็ผัก็	 ปู่ล่ก็พ่ชี	 แต�มีงานด้านทีำ� 

ต้องพัฒนา	คิ่ดค่้น	ทำดลอง	ทำดสอบในห้องปู่ฏิิบัติก็ารุ่	และหาก็ได้ทำำางาน 

ในภ่มิลำาเนาบ้านเกิ็ดก็็จะย่ิ�งเปู่็นโอก็าสทีำ�ดีทีำ�ได้ชี�ว่ย่เก็ษตรุ่ก็รุ่ซึ่้�งเปู่็นญาติ 

พี�น้องขึ้องเรุ่า	ได้พัฒนาบ้านเกิ็ดขึ้องเรุ่า	ย่ก็รุ่ะดับค่่ณภาพชีีวิ่ตเก็ษตรุ่ก็รุ่ 

ให้ดีข้ึ้�นค่�ะ	

ทุุกคว�มสำ�เร็จม�จ�กก�รลำงมือทุำ�ในี้ส่�งทุ้�เร�รัก

	 อย่าก็ให้น้องๆ	หาตัว่เองให้เจอ	ว่�าเรุ่าชีอบอะไรุ่	เรุ่าค้่่นเค่ย่หรุ่่อรุ้่่จัก็ 

กั็บอะไรุ่มาก็ทีำ�ส่ด	เรุ่ารัุ่ก็ในสิ�งนั�นไหม		เรุ่าอย่าก็พัฒนาสิ�งนั�นหรุ่่อเปู่ลี�ย่น 

แปู่ลงให้มันดีข้ึ้�นไหม	 ถ้าใชี�	 ก็็ไม�มีเหต่ผลทีำ�ต้องลังเลทีำ�จะหาค่ว่ามรุ้่่ในสิ�งนั�น 

ให้เย่อะๆ	แล้ว่ท่ำ�มเทำลงไปู่	พี�ว่�าก็ารุ่เริุ่�มต้นกั็บสิ�งทีำ�เรุ่ารัุ่ก็นั�นไม�ย่าก็เกิ็นก็ว่�า 

ทีำ�จะทำำาให้ปู่รุ่ะสบค่ว่ามสำาเร็ุ่จได้		

 

	 ขึ้อเป็ู่นก็ำาลังใจให้น้องๆ	 นัก็เรีุ่ย่นท่ำนย่ว่่พัฒน์ท่ำก็ค่นทัำ�งเรุ่่�องก็ารุ่เรีุ่ย่น	 

ก็ารุ่สอบ	 และก็ารุ่ใชี้ชีีวิ่ตนะค่ะ	 อย่�าเพิ�งหมดหวั่งกั็บค่ว่ามฝัันขึ้องเรุ่า 

เรุ่าค่�อย่ๆ	ทำำาทีำละเล็ก็ละน้อย่	สำาเร็ุ่จบ้าง	ล้มเหลว่บ้างเปู่็นเรุ่่�องธรุ่รุ่มดา	

สำาคั่ญทีำ�ส่ดค่่อเรุ่าต้องเก็็บค่ว่ามสำาเร็ุ่จและค่ว่ามล้มเหลว่มาสรุ่่ปู่บทำเรีุ่ย่น 

ว่�าเรุ่าได้เรีุ่ย่นรุ่่้อะไรุ่บ้าง	อะไรุ่ทีำ�ทำำาดีแล้ว่จะพัฒนาได้อย่�างไรุ่อีก็	อะไรุ่ทีำ�ย่ัง 

ไม�สำาเร็ุ่จเปู่็นเพรุ่าะขึ้าดอะไรุ่ไปู่	 สิ�งใดทีำ�ทำำาแล้ว่มีค่ว่ามส่ขึ้และไม�เด่อดรุ่้อน 

ตัว่เองและค่นอ่�นก็็ทำำาเลย่	 อย่าก็ให้ท่ำก็ค่นสน่ก็กั็บก็ารุ่ได้ลองผิดลองถ่ก็ค่�ะ 
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มองความสุขกับพี่คิ้วต่ำา



Kiwtum: 

เก็บแต่พอไหว
ใช้แต่พอดี

ต่อยอดสิ่งดีๆ
ด้วยการอดออม
ในแบบที่เธอสบายใจ

:)
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อาการกลวัการขาดโทรศพั
ท์มอืถอื Monophobia

เรื่องจากปก

	 ใครว่่าเป็็นเด็็กเก็บเงิินไม่่ได็้	ยิ่ิ�งิเป็็นเด็็กยิิ่�งิคว่รร้้จัักออม่เงิิน	 ยุิ่ว่พััฒน์สารฉบับน้�ชว่นน้องิๆ	ม่าออม่เงิินด้็กว่่า	 เพ่ั�อวั่นข้้างิหน้าจัะได็้ม้่เงิินเก็บ 

ไว่้ใช้จั่ายิ่ยิ่าม่จัำาเป็็น	 ยิ่ิ�งิในยิุ่คป็ัจัจุับันเราสาม่ารถใช้เทคโนโลยิ่้ช่ว่ยิ่ในการออม่ได็้	 อยิ่่ารอช้าเพัราะการออม่เป็็นเร่�องิสำาคัญ	 ม่าเริ�ม่ม้่วิ่นัยิ่การออม่เงิิน

ตัั้�งิแตั้่วั่นน้�กันนะคะ!!		

ออมเงิิน



     สายอาชพี คืออะไร
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ออมวัันน้�
เพ่ื่�อวัันท้ี่�ด้ีในอนาคต

	 หากน้้องๆ	 มีีเป้้าหมีายว่่าวั่น้ข้้างหน้้าน้้องๆ	 อยากเรีียน้ต่่อ	
อยากข้ายสิิน้ค้้าออน้ไลน้์	อยากซ้ื้�อข้องจำำาเป้็น้แต่่รีาค้าค้่อน้ข้้างสูิง	หร้ีอ 
แมี้แต่่อยากท่่องเที่�ยว่	การีออมีเงิน้เป้็น้สิ่ว่น้หน้่�งที่�จำะช่่ว่ยให้น้้องๆ	ท่ำา 
เป้้าหมีายนั้�น้ได้้สิำาเร็ีจำ	การีออมียงัสิร้ีางค้ว่ามีมัี�น้ใจำได้้ว่่า	หากวั่น้หน่้�งเรีาต่กอยู่ 
ใน้สิถาน้การีณ์์ฉุุกเฉิุน้	 จำำาเป้็น้ต่้องใช่้เงิน้เรี่งด้่ว่น้	 เรีาจำะมีีเงิน้สิำาหรัีบใช่้ 
ยามีฉุุกเฉิุน้โด้ยไมี่ต่้องกู้ย้มีให้เกิด้หนี้�สิิน้	และเหตุุผลสำำ�คััญท่ี่�สุำดในก�ร 
ออมเงิิน คัือเร�ทุี่กคันไม่สำ�ม�รถห�เงิินได้ตุลอดช่ีวิิตุแตุ่เร�ตุ้องิใชี้เงิิน
ตุลอดช่ีวิิตุ  

ม่เงิินเก็บไว้ิเป็็นค่ั�ใช้ีจ่่�ยป็ระจ่ำ�ท่ี่�ตุ้องิจ่่�ยเป็็นเงิินก้อน	 เช่่น้	 ค่้าเท่อมี		

ค่้าเช่่าหอ	ค่้าน้ำ�า	ค่้าไฟ	หร้ีอค่้ารีถโด้ยสิารีรีายเด้้อน้	

ม่เงิินสำำ�หรับค่ั�ใช้ีจ่่�ยสำำ�รองิท่ี่�จ่ำ�เป็็นตุ้องิใช้ี	 เช่่น้	 ค่้าซ่ื้อมีแซื้มีต่่างๆ	 

มีอเต่อร์ีไซื้ค์้	ค่้าอุป้กรีณ์์การีเรีียน้		ท่ำารีายงาน้			

ม่เงิินสำำ�รองิไว้ิใช้ีย�มฉุุกเฉิุนหรือเมื�อเกิดเหตุุไม่คั�ดฝััน	 เช่่น้	 เจ็ำบป่้ว่ย	

อุบัติ่เหตุ่		ผูู้้ป้กค้รีองมีีรีายได้้น้้อยลงหร้ีอไม่ีมีีงาน้ให้รัีบจ้ำาง		

ม่เงิินไว้ิใช้ีในระยะย�วิ เช่่น้	 เป็้น้ค่้าใช้่จ่ำายสิำาหรัีบการีเรีียน้	 ป้ว่สิ.	

หร้ีอ	ป้ริีญญาต่รีี	หร้ีอสิำาหรัีบดู้แลค้น้ใน้ค้รีอบค้รัีว่

	 จำำาน้ว่น้เงิน้ที่�เพิิ่�มีข้่�น้จำากการีออมี	 มีีผู้ลต่่อค้ว่ามีรูี้สิ่กมีีค้ว่ามีสุิข้ 

เพิ่รีาะเรีาจำะมัี�น้ใจำได้้ว่่าไมี่ว่่าจำะเกิด้สิถาน้การีณ์์ใด้ที่�เรีาไมี่ได้้ค้าด้คิ้ด้ 

หร้ีอเม้ี�อถ่งเว่ลาที่�ต้่องจ่ำายเงิน้	เรีาจำะมีีเงิน้ใน้ส่ิว่น้นั้�น้โด้ยไม่ีต้่องหยิบยม้ีหร้ีอกู้ยม้ี 

ให้เป็้น้ภารีะหนี้�สิิน้ต้่องช่ด้ใช้่	

เพร�ะอะไร “ตุ้องิออมเงิิน”

ออมเงิินแล้วิได้อะไร    
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	 การออมเงิินเริ�มต้้นไม่ยากเลย	แต่้สิิ่�งิท่ี่�ท้ี่าที่ายคืือน้องิๆ	ต้้องิออม 

ให้้เป็็นวิินัย	 โดยการออมอย่างิสิ่มำ�าเสิ่มอ	มาลองิดูคื่ะวิ่า	 ท่ี่�วิ่างิ่ายนั�น	 

งิ่ายแคื่ไห้น	เริ�มต้้นโดย....

จดบัันทึึกรายรับั รายจ่าย เป็็นวิิธ่ีงิ่ายๆ	ท่ี่�สิ่ามารถช่่วิยเตื้อนใจ	 

ให้้เราไม่ใช้่เงิินฟุ่่�มเฟืุ่อยและยงัิสิ่ามารถช่่วิยให้้เห็้นรายรับ	รายจ่าย	และ 

จำานวินเงิินออมท่ี่�เพิิ่�มพูิ่นข้ึ้�นเรื�อย	ๆ 		แต่้คืนส่ิ่วินให้ญ่่มักจะไม่ที่ำา	เพิ่ราะ 

รู้ส้ิ่กว่่ินวิาย	ต้้องิคือยจดบันท้ี่ก			

เปิิดบััญชีีออมทึรัพย์ ม่เงิินน้อยฝากน้อย	 ม่เงิินมากฝากมาก	 และ 

ท่ี่กคืรั�งิท่ี่�ได้เงิินให้้แบ่งิเก็บเพืิ่�อฝากบัญ่ช่่		ห้ากฝากเงิินจนเคืยชิ่น	เมื�อถ้งิ 

วัิยที่ำางิานม่เงิินเดือนเราจะสิ่ามารถจัดสิ่รรปั็นส่ิ่วินเงิินเดือนมาออม 

ได้ท่ี่กเดือน	และแม้ว่ิาบัญ่ช่่ออมที่รัพิ่ย์จะม่ดอกเบ่�ยน้อยแต่้อย่างิน้อย 

ก็ช่่วิยให้้เห็้นว่ิาเงิินจากก้อนเล็กๆ	 เก็บไป็เรื�อยๆ	 สิ่ามารถกลายเป็็น 

เงิินก้อนโต้ได้ในอนาคืต้

ร้�จักควบัคุมความต้�องการ	เรามักจะม่คืวิามอยากได้อยากม่อยูเ่สิ่มอ 

ไม่ว่ิาขึ้องินั�นจะจำาเป็็นห้รือไม่ก็ต้าม	 ดังินั�นควรวางแผนโดยเรียงลำำาดับั 

ความสำำาคัญว่าของส่ำ�งไหนจำาเป็ิน ส่ำ�งไหนไม่จำาเป็ิน อะไรควรซ้ื้�อก่อน 

อะไรสำามารถซ้ื้�อทีึหลัำง เพืิ่�อท่ี่�เงิินขึ้องิเราจะได้ไม่ต้้องิใช่้ไป็กับการ 

จับจ่ายสิิ่�งิขึ้องิท่ี่�ยงัิไม่ม่คืวิามจำาเป็็น

ลำดค่าใชี�จ่ายลำง	 เช่่น	 น้องิๆ	 สิ่ามารถที่ำาอาห้ารไป็รับป็ระที่าน	 

ท่ี่�โรงิเร่ยน	ป็ลูกผัักสิ่วินคืรัวิรอบๆ	บ้าน	นำานำ�าท่ี่�เห้ลือจากใช่้ล้างิ 

ถ้วิยช่ามไป็รดพืิ่ช่ผัักแที่นการใช่้นำ�าป็ระป็า	 ร่ดเสืิ่�อผั้า	 ช่่ดนักเร่ยน 

ให้้คืรบท่ี่กช่่ดแที่นการร่ดวัินละช่่ด	 เพืิ่�อป็ระห้ยัดคื่าไฟุ่ฟุ่้าและ 

เป็็นการลดค่ืาใช้่จ่ายได้ทัี่�งิคืรอบคืรัวิ

  

  

ยังไม่มีงานทึำา...จะเร่�มออมอย่างไร 

การออมเงิิน
เป็็นเร่�องิท่ี่�ต้้องิใช้้ความม่วินัย

ออมตั้�งแต่้วัยเรียน	 เก็บไว้ิเพืิ่�อใช้่ยามฉุ่กเฉิุนด้วิยการนำาไป็ 

ฝากธีนาคืาร	ห้รือสิ่ห้กรณ์์โรงิเร่ยน		

ออมเม้�อทึำางาน เก็บไว้ิ	 เพืิ่�อใช้่สิ่ร้างิคืรอบคืรัวิ	 เช่่น	 ซืื้�อบ้าน 

แต้่งิงิาน	สิ่่งิลูกเร่ยน	ด้วิยการนำาไป็ลงิท่ี่นกองิท่ี่นต้่างิๆ 

ทีึ�ธนาคารเป็ินผ้�ด้แลำ 

ออมเพ้�อวัยเกษีียณ เก็บไว้ิ	 เพืิ่�อวัิยเกษ่ียณ์	ห้รือจะนำาไป็ลงิท่ี่น 

ระยะยาวิม่ผัลต้อบแที่นท่ี่�ด่สิ่มำ�าเสิ่มอ	 เช่่น	 กองิท่ี่นรวิมห้่้น	 

กองิท่ี่นรวิมโคืรงิสิ่ร้างิพืิ่�นฐาน	ขึ้องิสิ่ถาบันการเงิินท่ี่�เชื่�อถือได้

	 ห้ากเราออมเงิินวัินละ	5	บาที่	x	365	 วัิน	=	1,825	บาที่แล้วินะ	

เมื�อโต้ข้ึ้�น	 ม่รายได้เพิิ่�มข้ึ้�น	 วิินัยการออมวัินละ	 5	 บาที่	 น่�จะช่่วิยให้้เกิดวิินัย	 

การออมในจำานวินเงิินท่ี่�มากขึ้้�น	การม่ทัี่ศนคืติ้ท่ี่�ถูกต้้องิในการออมก็ม่ 

คืวิามสิ่ำาคัืญ่มาก	เช่่น	รู้จักนับเงิินที่อนท่ี่กคืรั�งิก่อนเก็บลงิกระป๋็า		รู้จักเป็ร่ยบเท่ี่ยบ 

ราคืาสิิ่นคื้าก่อนตั้ดสิิ่นใจซืื้�อ	การใช่้คูืป็องิสิ่่วินลดต้่างิๆ	 สิิ่�งิเล็กน้อยเห้ล่าน่� 

เป็็นจ่ดเริ�มต้้นในการสิ่ร้างิวิินัยการออมได้เช่่นเด่ยวิกัน			

การออมเง่น ควรแบ่ังออกเป็ิน 3 ส่ำวน

การลงิทุี่นทุี่กอย�างิ
ม่ความเส่ี่�ยงิ  

น้องิ  ๆต้้องิศึึกษาข้้อมูล
ให้้รอบคอบ 

และอย�าลงิทุี่น 
ต้ามโฆษณาช้วนเช่้�อ
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	 พยายามทำำาให้้การออมเงิินเป็็นเร่�องิสนุก	ไม่น่าเบ่ื่�อ	และท้ำาทำายตััวเองิให้้ร้้จัักออมเงิินรายวันในจัำานวนท่ำ�เพิ�มข้ึ้�น 

ห้ลักการสำาคััญค่ัอ	เม่�อได้้เงิินมาแล้วให้้น้องิๆ	ออมก่อนท่ำ�จัะนำาเงิินไป็ใช้้

 และต้้องต้ระหนักัไว้้เสมอว่้า เงินัของเรา เราต้้องออมด้้ว้ยตั้ว้เอง ไม่หลงเช่ื่�อคำำเชิื่ญชื่ว้นัหลอกลว้ง 
ให้ออมเงินักับคำนัที่่�เราไม่ร้้จัักหรอ่โฆษณาชื่ว้นัเช่ื่�อให้ร่ว้มลงที่นุัน้ัอยๆ แต่้ได้้ผลกำไรมากๆ 

MoneyLover	:	แอป็พลิเคัชั้นช่้วยจััด้การเร่�องิค่ัาใช้้จ่ัายในแต่ัละวัน 

รวมไป็ถึ้งิใบื่เสร็จัท่ำ�ตั้องิช้ำาระและเพิ�มการจััด้ทำำางิบื่ป็ระมาณ	 

ค่ัาใช้้จ่ัาย	โด้ยป็ระเมินจัากป็ระวัติัการใช้้จ่ัายท่ำ�ผ่่านมา	ท่ำ�สำาคััญค่ัอ	 

สามารถึเช่้�อมต่ัอกับื่บัื่ญช่้ธนาคัารต่ัางิๆ	 ได้้	 ช่้วยให้้สามารถึคัวบื่คุัม 

และบื่ริห้ารเงิินในบัื่ญช่้ได้้ด่้ข้ึ้�น

WepleMoney	:	สามารถึช่้วยจััด้การข้ึ้อม้ลค่ัาใช้้จ่ัายทัำ�งิแบื่บื่รายวัน 

รายสัป็ด้าห์้	และรายเด่้อน	และสรุป็เก็บื่เงิินและข้ึ้อม้ลต่ัางิๆ	ท่ำ�จัำาเป็็น 

ไว้ในแอป็พลิเคัชั้นเด่้ยว		พร้อมม่วิเคัราะห์้สรุป็รายจ่ัายเป็็นกราฟ 

แสด้งิผ่ลให้้ด้้

Household	Account	Book	:			ช่้วยบัื่นท้ำกค่ัาใช้้จ่ัาย	สร้างิห้มวด้ห้ม่้ 

รายจ่ัายได้้เองิแบื่บื่ง่ิายๆ	ซ้ึ่�งิช่้วยให้้ใช้้เงิินอย่างิเป็็นระบื่บื่มากข้ึ้�น	 

จัากฟีเจัอร์ท่ำ�คัอยติัด้ตัามผ่ลการใช้้จ่ัายในแต่ัละเด่้อนช่้วยให้้เห็้นผ่ล 

	ในการออมเงิิน		

รายได้้ – เงินัออม = เงินัสำหรบัใช้ื่เป็็นัค่ำาใช้ื่จ่ัาย       

แอปพลิิเคชัันท่ี่�ช่ัวยเร่ื่�องการื่ออม

ม่แอป็พลิเคัชั้นมากมายให้้เล่อกใช้้	การออมจ้ังิเป็็นเร่�องิง่ิาย
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กลโกงแอบอ้าง
ชวนออมเงิน   

	 เพราะการมีีเงิินเก็บเป็็นเร่�องิดีี	 จึึงิมีีคนมีากมีายทีี่�หาป็ระโยชน	์ 

จึากการออมีของิคนอ่�น	 น้องิๆ	 จึึงิต้้องิระมัีดีระวัังิ	 ไม่่หลงเช่ื่�อคนท่ี่�ม่าชัื่กชื่วน 

โดยให้ข้้อเสนอดอกเบ่ี้�ยสูงกว่าธนาคาร เพราะม่่โอกาสสูญเงินที่ั�งหม่ด 

กลโกงมั่กม่าในรูปแบี้บี้ท่ี่�เราเร่ยกว่า แชื่ร์ลูกโซ่่ บ้ี้านแชื่ร์ออนไลน์ หร่อ 

การลงทุี่นบิี้ที่คอยน์ 

 “แชื่ร์ลูกโซ่่  บ้ี้านแชื่ร์ออนไลน์” จึะโฆษณาชักชวันให้คนมีาร่วัมี 

ลงิทุี่นโดียใช้ระยะเวัลาสัั้�นๆ	อ้างิว่ัาสั้ามีารถจ่ึายผลต้อบแที่นในอัต้ราสูั้งิ		ผู้โฆษณา 

จึะใช้วิัธีีนำาเงิินจึากผู้ทีี่�เข้ามีาเป็็นสั้มีาชิกใหมี่จึ่ายผลต้อบแที่นให้สั้มีาชิกเก่า	 

เพ่�อให้เห็นว่ัาแชร์วังินี�สั้ามีารถดีำาเนินงิานได้ีจึริงิ	 ภายหลังิทีี่�ระดีมีทุี่นได้ีมีากพอ	 

หัวัหน้าวังิแชร์หร่อที่้าวัแชร์จึะหยุดีดีำาเนินการและหลบหนีไป็พร้อมีเงิิน	 

ของิสั้มีาชิกวังิแชร์	  แชื่ร์ลูกโซ่่อาศััยเคร่อข่้ายข้องสม่าชิื่กหลอกเหย่�อเป็นที่อดๆ 

ดังนั�น หากเราเป็นหน่�งในสม่าชื่ิกวงแชื่ร์ท่ี่�ได้รับี้เงินจากเหย่�อคนอ่�น 

เราอาจเข้้าข่้ายถููกดำาเนินคด่ได้ในฐานเป็นผูู้้รับี้ฝากเงิน เข้้าข่้ายหลอกลวง 

ประชื่าชื่นด้วยเช่ื่นกัน

 “บี้ิที่คอยน์”	 ค่อ	 สั้กุลเงิินดิีจิึทัี่ลหร่อสั้กุลเงิินเข้ารหัสั้	 (digital	 

assets)	 ทีี่�มีีการที่ำางิานบนระบบคอมีพิวัเต้อร์	 บิที่คอยน์เหม่ีอนกับสั้กุลเงิินอ่�นๆ 

ไม่ีว่ัาจึะเป็็นดีอลลาร์หร่อเงิินบาที่			ข้อแต้กต่้างิสั้ำาคัญระหว่ัางิบิที่คอยน์กับสั้กุลเงิิน 

ทัี่�วัไป็ก็ค่อ บิี้ที่คอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัี่ล ที่ำางานบี้นระบี้บี้คอม่พิวเตอร์ เราจ่ง 

ไม่่สาม่ารถูจับี้ต้องบิี้ที่คอยน์ได้เหม่่อนการท่ี่�เรานับี้เงินด้วยธนบัี้ตรหร่อเหร่ยญ 

หากเราไม่่ม่่ความ่รู้ความ่เข้้าใจในเร่�องบิี้ที่คอยน์ม่ากพอ อย่าหลงเช่ื่�อการ 

ชัื่กชื่วนให้ลงทุี่น  
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จะเกิิดอะไรข้ึ้�น  
หากิไม่่มี่เงิินออม่

	 แน่่น่อน่ว่่าวั่น่ท่ี่�เรายังัเป็็น่เด็็ก	ผู้้�ป็กครองจะยังัสามารถด้็แลช่่ว่ยัเหลือ 

เราได็�ใน่เรื�องค่าใช่�จ่ายัแต่่เมื�อเราโต่ต่�องด้็แลค่าใช่�จ่ายัของต่วั่เองและอาจจะ 

ต่�องด้็แลค่าใช่�จ่ายัให�กับสมาชิ่กใน่ครอบครัว่	 หากเราไม่ม่เงิน่ออมหรือไม่ฝึึก 

ให�ม่วิ่นั่ยัการออม	เมื�อถึงวั่น่ท่ี่�เราต่�องรับผิู้ด็ช่อบค่าใช่�จ่ายัด็�ว่ยัตั่ว่เองการไม่ม่เงิน่ 

จะเป็็น่ปั็ญหาใน่การใช่�ช่่วิ่ต่เพราะม่ผู้ลกระที่บมากมายัจากการไม่ออมเงิน่	 เช่่น่... 

   

ขาดสภาพคล่่องทางการเงิน

หากเราใช่�จ่ายัฟุ่่�มเฟืุ่อยัไม่ม่การบริหารจัด็การหรือว่างแผู้น่การใช่�เงิน่	 ผู้ลท่ี่� 

ต่ามมาอัน่ดั็บแรก	คือ	ที่ำาให�ขาด็สภาพคล่องที่างการเงิน่	หากไม่ม่สถาน่การณ์์ 

ม่เหต่่จำาเป็็	น่ต่�องใช่�เงิน่ด่็ว่น่แต่่ไม่ม่เงิน่	ที่ำาให�ต่�องหยับิยัมืคน่อื�น่จน่เป็็น่หน่่�สิน่

     

ขาดเงินสำารองฉุุกเฉิุนยามเจ็็บป่่วย 

คว่ามเจ็บป็�ว่ยัหรืออ่บัติ่เหต่่เป็็น่เรื�องท่ี่�เกิด็ขึ�น่ได็�เสมอ		หากอาการเจ็บป็�ว่ยั	 

ร่น่แรงถึงขั�น่ต่�องพบหมอแต่่กลบัไม่ม่เงิน่สำารองไว่�สำาหรบักรณ่์ฉุ่กเฉุนิ่แบบน่่�	 

คราว่น่่�แหละท่ี่�ต่�องป็ว่ด็หัว่ว่่าจะเอาเงิน่จากท่ี่�ไหน่มาเป็็น่ค่ารักษาพยัาบาล	 

จะยัิ�งที่ำาให�เกิด็คว่ามเคร่ยัด็มากขึ�น่		

มีป่ระวัติิค้างชำำาระหนี�

หากไม่ม่วิ่นั่ยัใน่การออม	 วั่น่หนึ่�งเราอาจจะต่กเป็็น่เหยัื�อหน่่�บัต่รเครดิ็ต่	 หลายัคน่ 

ใช่�จ่ายัผู่้าน่บตั่รเครด็ติ่เพื�อต่อบสน่องคว่ามต่�องการของต่วั่เองโด็ยัไม่ป็ระมาณ์ต่น่ 

จน่ที่ำาให�เกิด็หน่่�สิน่ก�อน่โต่	หากไม่สามารถผู่้อน่ช่ำาระได็�ต่ามกำาหน่ด็จะเส่ยัป็ระวั่ติ่ 

ที่ำาให�ไม่สามารถที่ำาธุ่รกรรมการเงิน่ใด็ๆ	ได็�	

ไม่มีเงินต่ิอยอดสำาหรับอนาคติ

คน่เราม่อายั่เฉุล่�ยัอยั้ ่ท่ี่�	75-85	ป็ี	นั่�น่เที่่ากับว่่าหลังเกษ่ยัณ์ใน่วั่ยั	60	ป็	ี

เราต่�องใช่�ช่่วิ่ต่ต่่ออ่ก	20	ป็ี	เมื�อเราแก่ตั่ว่ลงไม่สามารถที่ำางาน่หาเงิน่ได็� 

แต่่รายัจ่ายัใน่ช่่วิ่ต่ป็ระจำาวั่น่ยังัคงม่อยั้	่ และม่โอกาสเพิ�มมากขึ�น่เพราะต่�องใช่� 

ใน่การรักษาคว่ามเจ็บป็�ว่ยัใน่ช่่ว่งส้งวั่ยั	หากวั่น่น่่�เราไม่ม่เงิน่ออมไว่�หรือไม่ม่วิ่นั่ยั	

ใน่การใช่�เงิน่	บั�น่ป็ลายัช่่วิ่ต่เราคงอยั้อ่ย่ัางยัากลำาบาก

	 ร้�อย่ัางน่่�แล�ว่	 คิด็ว่่าการออมเงิน่เป็็น่สิ�งสำาคัญมากๆ	 เลยัใช่่ไหมคะ... 

อยัากให�น่�องๆ	ต่ระหนั่กถึงข�อด่็ของการออมและอัน่ต่รายัจากการไม่ม่วิ่นั่ยั 

ใน่การใช่�เงิน่และเริ�มต่�น่การออมเงิน่วั่น่ละเล็กๆ	น่�อยัๆ	ตั่�งแต่่วั่น่น่่�	เพราะแม�ว่่า 

เงิน่จะไม่ใช่่ท่ี่กอย่ัางใน่ช่่วิ่ต่	แต่่เราท่ี่กคน่ต่�องใช่�เงิน่ใน่การด็ำาเนิ่น่ช่่วิ่ต่	 สิ�งท่ี่�สำาคัญ 

ไม่ยัิ�งหย่ัอน่ไป็กว่่าการออมเงิน่คือ อย่าหล่งเช่ำ�อโฆษณาชำวนเช่ำ�อต่ิางๆ อย่าเช่ำ�อ 

ผล่ติอบแทนสูงๆ หร่อกำาไรเยอะๆ เพราะแม�กระทัี่�งธุน่าคารยังัให�ด็อกเบ่�ยั 

ได็�ไม่มาก	 แล�ว่แช่ร์ล้กโซ่่	 แช่ร์บ�าน่	 จะเอาเงิน่จากท่ี่�ไหน่มาให�เราได็�เยัอะๆ 

ให้เร่�องออมเงินเป็่นวินัยในชีำวิติแล่ะภูมิใจ็ในเงินออมที�เพิ�มข้�นจ็ากการเป็่น 

คนไม่ฟุุ่่มเฟุ่ือยหร่อใชำ้จ็่ายสุรุ่ยสุร่ายติามอารมณ์อยาก
ท่ี่�มา

https://aommoney.com/	

https://www.firstchoice.co.th/	

https://www.krungsri.com/	

https://www.ncb.co.th/	

https://www.scb.co.th/	

https://www.thairath.co.th/	

ฉุ่กเฉิุน่เราอาจจะร้�สึกว่่าการไม่ม่เงิน่เก็บไม่ได็�ม่ป็ัญหาอะไร จน่เมื�อถึงเว่ลา



ปลููกง่่าย ดููแลูแลูะขยายพัันธ์ุ์�ไม่่ยาก

หนาม่ของ่ต้้นกระบอง่เพัชรสาม่ารถดููดูซัับรัง่สีทีี่�ออกม่าจากจอ
คอม่พิัวเต้อร�  โที่รทัี่ศน�  หรือหลูอดูไฟ ซ่ั�ง่มี่ผลูโดูยต้รง่กับสายต้า 

หลูายคนเชื�อว่าเป็นหน่�ง่ในไม้่ม่ง่คลู เสริม่โชคลูาภ 
 

งานเล็กๆ สร้างรายได้

24

ทำำ�ไมใครๆ ชอบซ้ื้�อต้้นกระบองเพชรม�ปลููก

ปลููกกระบองเพชร

 โรคระบาดู Covid-19 ที่ำาให้กระแสรักต้้นไม้่กลัูบม่าเป็น 
ทีี่�นิยม่อีกครั�ง่แลูะต้้นไม่้ทีี่�คนนิยม่ซืั�อหาม่าปลููกในต้อนนี�คือ 
“กระบอง่เพัชร” จ่ง่เกิดูเป็นอาชีพัสร้าง่รายไดู้ทัี่�ง่กับคนทีี่�ว่าง่ง่าน 
แลูะคนทีี่�ต้้อง่การมี่รายไดู้เสริม่ น้อง่ๆ ก็สาม่ารถปลููกกระบอง่เพัชร
ขายเป็นรายไดู้ไดู้นะคะ 

ปลูกต้นกระบองเพชรให้รอดไม่ยากค่ะ 
แต่ปลูกอย่างไรให้ทรงสวยหร ือออกดอก

นี่คือความท้าทายสำาหรับมือใหม่



252525

เร่ิ่�มต้้นปลููกอย่่างไริ่

ควรร้�ว่าเราชอบต้�นกระบองเพชรแบบไหน แบบมีีหนามี  มีีขนอ่อน หรือประเภทไมี�อวบนำ�า 

ลองเลือกต้�นที�ราคาไม่ีแพงมีาเลี�ยงก่อนหรือขอแบ่งจากคนร้�จัก  หาข�อม้ีลเพ่�มีเรื�องการดู้แล

ธรรมีชาต่้ของพืชชน่ดูนี�มีีถ่ิ่�นกำาเน่ดูจากพื�นที�ที�มีีฝนน�อย อากาศโปร่งถ่ิ่ายเทสะดูวก  ดัูงนั�น

แสงแดูดูจำาเป็นมีากสำาหรับพืชชน่ดูนี� 

ร้�จักธรรมีชาต่้ของสายพันธ์�ต่้างๆ เช่น สายพันธ์�ที�มีีหนามีจะชอบแดูดูเป็นพ่เศษ ถิ่�าไดู�แดูดู 

เพียงพอหนามีจะแข็ง ยาวสวยงามี ถิ่�าเป็นสายพันธ์�ขนขาวป์ยจะชอบแดูดูช่วงเช�า  

การดู้แลรดูนำ�าต้�องหมัี�นสังเกต้ดู่นที�ปล้กว่าแห�งหรือยงั ถิ่�าแห�งให�ใช�ฝักบัวรดูให�ช่์มี หลังจาก 

วันแรกที�รดูนำ�าแล�ว ให�หยด์ูรดูนำ�าจนกว่าดู่นจะแห�ง โดูยเฉลี�ยจะรดูนำ�าสัปดูาห�ละครั�ง เพราะ 

ดู่นที�ช่์มีนำ�าต้ลอดูเวลาจะทำาให�กระบองเพชรต้ายไดู�  

สามีารถิ่ใช�ป์�ยที�ใส่ต้�นกล�วยไมี�เพื�อบำาร์งต้�นกระบองเพชร โดูยเจือจางป์�ยกับนำ�าสะอาดู 

แล�วรดูท์ก 2 สัปดูาห�

เลือกกระถิ่างให�ขนาดูใหญ่่กว่าต้�นกระบองเพชรเล็กน�อย กระถิ่างดู่นเผาจะระบายอากาศไดู�ดีู 

 

วัสด์ูปล้กและดู่นต้�องใช�เฉพาะสำาหรับปล้กต้�นกระบองเพชร สามีารถิ่ซืื้�อแบบสำาเร็จร้ป 

หรือจะผสมีเองก็ไดู� ว่ธีผสมีดู่นสามีารถิ่ศึกษาไดู�จากอ่นเทอร�เน็ต้ 

การเลี�ยงกระบองเพชรให�มีีร้ปทรงลำาต้�นต้�นสวยงามีหรือมีีดูอกให�ชื�นชมีต้�องใส่ใจ 

เรื�องการให�นำ�าและป์�ย

หมัี�นใช�แปรงสีฟัันปัดูฝ์�นละอองที�จับเป็นคราบบนลำาต้�นหรือในฤดู้ร�อนอาจใช�ว่ธีพ่น 

ละอองนำ�าเบาๆ เพื�อขจัดูฝ์�นออกไป 

 
ริ่าคาขาย่

เร่�มีต้�นตั้�งแต่้หลักส่บต่้อต้�นไปจนถึิ่งหลักหมืี�นบาท ขึ�นอย้กั่บสายพันธ์�และอายข์องต้�น

ต้�นกระบองเพชรย่�งอายเ์ยอะจะย่�งมีีราคาส้ง เพราะเป็นไมี�โต้ช�า 

ที�มีา

https://www.posttoday.com/
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เรียนรู้อาชีพรอบตัว

นัักปรัับปรุังพัันัธุุ์�พืัช            

	 นัักปรัับปรุังพัันัธุุ์�พืัช มีีหน้้าทีี่�เปลีี่�ยน้แปลี่ง แลี่ะ 

ปรัับปรุังส่่วน้ปรัะกอบที่างพััน้ธุุกรัรัมีของพืัช เพืั�อให้ได้ ้

พััน้ธุุ�พืัชทีี่�มีีลัี่กษณะคุุณส่มีบัติิดี้กว่าพััน้ธุุ�เดิ้มี ส่ามีารัถเพิั�มี 

ผลี่ผลิี่ติ มีีคุวามีต้ิาน้ที่าน้ต่ิอโรัคุแลี่ะแมีลี่ง มีีคุุณภาพัที่างด้้าน้ 

โภชน้าการัติรังติามีคุวามีต้ิองการัที่างการัเกษติรั อุติส่าหกรัรัมี 

แลี่ะคุวามีต้ิองการัของผ้้บริัโภคุ

หน้ัาท่ี่�ของนัักปรัับปรุังพัันัธุุ์�พืัช

Plant breeder

ความรั้้ท่ี่�จำำาเป็นัสำำาหรัับนัักปรัับปรุังพัันัธุุ์�พัืช

 นั้กปรัับปรุังพััน้ธุุ �พืัชไมี ่ได้ ้มีีคุวามีร้ั ้หรืัอใช ้คุวามีร้ั  ้

เฉพัาะเรืั�องพืัชเพีัยงอย่างเดี้ยวแติ่จำำาเป็น้ติ้องน้ำาคุวามีร้้ัแขน้งอื�น้ๆ 

มีาปรัะยุกติ�แลี่ะผส่มีผส่าน้เข้าด้้วยกัน้ ได้้แก่

พืัชกรัรัม

นั้กปรัับปรุังพััน้ธุุ�พัืชจำะติ้องร้ั้จำักปล้ี่กพืัชให้เจำริัญเติิบโติ  

จำน้ออกด้อกแลี่ะติิด้ผลี่ได้้ จำะติ้องมีีใจำรัักติ้น้ไมี้ แลี่ะอย้ ่

ใกล้ี่ชิด้กับต้ิน้ไม้ีทีี่�ติน้ต้ิองการัปรัับปรุังพััน้ธุุ�อย้่เส่มีอ สิ่�งทีี่� 

ขาด้ไมี่ได้้คืุอ คุวามีขยัน้ อด้ที่น้ แลี่ะช่างสั่งเกติ

พัฤกษศาสำตรั�

คืุอคุวามีร้้ัด้้าน้ต่ิางๆ เกี�ยวกับลัี่กษณะแลี่ะวงจำรัชีวิติของพืัช 

เป็น้สิ่�งทีี่�นั้กปรัับปรุังพััน้ธุุ�พืัชคุวรัที่รัาบ  คุวามีร้้ัเหล่ี่านี้�ได้้แบ่ง 

ออกเป็น้แขน้งต่ิางๆ  เช่น้ 

อนุ้กรัมีวิธุาน้ (การัศึึกษาวิธีุการัจำำาแน้กชนิ้ด้ แลี่ะ 

จัำด้หมีวด้หม่้ีพืัช) 

กายวิภาคุ             (การัศึึกษาโคุรังส่ร้ัางภายใน้ ส่่วน้ปรัะกอบ 

ของเซลี่ลี่� แลี่ะส่่วน้ต่ิางๆ ของพืัช) 

พัฤกษชีพัวิที่ยา (การัศึึกษากรัะบวน้การัเติิบโติของพืัช) 

ส่รีัรัวิที่ยา (การัศึึกษาว่าด้้วยคุุณส่มีบัติิแลี่ะการั 

ที่ำาหน้้าทีี่�ส่่วน้ต่ิางๆ ของพืัช)  

พััน้ธุุศึาส่ติรั�

เป็ น้คุวามีร้้ั ทีี่�จำำาเป็ น้อย่างยิ�ง ของการัปรัับปรุังพััน้ธุุ� พืัชใน้ปัจำจุำบัน้ 

เพัรัาะการัผส่มีพััน้ธุุ�แลี่ะคัุด้เลืี่อกพััน้ธุุ�พืัชจำะอาศัึยหลัี่กแลี่ะ 

กฏเกณฑ์�ของพััน้ธุุศึาส่ติรั�  กลี่ไกของยนี้ แลี่ะโคุรัโมีโซมี ซึ�งเป็น้ 

ตัิวคุวบคุุมีลัี่กษณะต่ิางๆ ของพืัช

1

2

3
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นัักปรัับปรุังพัันัธุุ์�พืัชควรัเรีัยนัอะไรั
โรัคพืัชวิทยา

ความต้้านทานโรคพืืชหลายชนิดเป็็นลักษณะท่�ควบคุมโดย 

กลไกของพัืนธุุศาสต้ร์ การป็รับป็รุงพัืนธ์ุุพืืชให้สามารถต้้านทานโรค 

จึึงเป็็นสิ�งท่�สามารถทำาได้ ดังนั�น ความร้้เก่�ยวกับโรคพืืชจึึงเป็็น 

ความร้้ท่�จึำาเป็็นอ่กแขนงหนึ�งท่�นักป็รับป็รุงพัืนธ์ุุพืืชควรร้้

กีฎวิทยา

เป็็นความร้้ด้านแมลงและแมลงศัต้ร้พืืชชนิดต่้างๆ   

ชีวเคมีี

การป็รับป็รุงพัืนธุุ์พืืชให้ม่คุณภาพื เช่น ทำาให้เมล็ดข้าวเจึ้า  

ม่ความหอมหรือการเพิื�มคุณภาพืของข้าวสาล่ เป็็นลักษณะท่� 

เกิดจึากช่วเคม่และถ่ายทอดลักษณะทางพัืนธุุกรรมได้ จึึงเป็็น 

ความร้้ท่�เก่�ยวข้องกับนักป็รับป็รุงพัืนธ์ุุพืืชโดยต้รง 

สถิิติิและการัวางแผนัการัทดลอง

การทดสอบหรือเป็ร่ยบเท่ยบผลผลิต้และคุณภาพืของพืืช 

สายพัืนธ์ุุต่้างๆ ในระดับไร่นาจึำาเป็็นจึะต้้องม่วิธุ่การท่�ถ้กต้้อง  

ลดความป็รวนแป็รท่�เกิดจึากสิ�งแวดล้อมหรือปั็จึจัึยภายนอก  

จึึงจึำาเป็็นต้้องอาศัยความร้้ทางสถิติ้และการวางแผนการทดลอง

วิชาอื�นัๆ

นอกจึากความร้้ต่้างๆ ท่�กล่าวมาแล้ว ยงัม่ความร้้อื�นๆ ท่�เก่�ยวข้อง 

หากนกัป็รับป็รุงพัืนธ์ุุพืืชต้้องการทำางานเจึาะลึกลงไป็ในสาขานั�นๆ 

เช่น ความร้้ด้านวิศวกรรมเกษต้ร เครื�องจัึกรกลการเกษต้ร หรือ 

ความร้้ในด้านเซลล์วิทยา การเพืาะเนื�อเยื�อของพืืช เป็็นต้้น

 หลังจึากจึบชั�นมัธุยมศึกษาป็ีท่� 6 หรือ ป็วช. แล้ว 

สามารถเลือกศึกษาต่้อในระดับป็ริญญาต้ร่ ในคณะเกษต้ร 

เช่น 

  

คณะเกษต้ร   มหาวิทยาลัยเกษต้รศาสต้ร์ บางเขน 

(กรุงเทพืฯ)

คณะเกษต้ร มหาวิทยาลัยเกษต้รศาสต้ร์กำาแพืงแสน 

(จึ.นครป็ฐม) 

 และหากน้อง  ๆ            อยากจึะเร่ยนทางด้านป็รับป็รุงพัืนธ์ุุพืืช 

ควรเลือกเร่ยนพืืชไร่หรือพืืชสวน ซึ�งจึะม่สาขาย่อยด้านป็รับป็รุง 

พัืนธ์ุุพืืช โดยคณะเกษต้รจึะม่สาขาวิชาหลักให้เร่ยน 8 สาขา 

คือ 

ก่ฏวิทยา 

โรคพืืช 

พืืชไร่ 

พืืชสวน 

สัต้วบาล 

ป็ฐพ่ืวิทยา 

เกษต้รกลวิธุาน 

ส่งเสริมและนิเทศศาสต้ร์เกษต้ร 

ทั�งน่�อาจึจึะม่ชื�อเร่ยกต้่างกันในบางมหาวิทยาลัย

ท่�มา 
https://scitech.kpru.ac.th/portal/content/

https://www.saranukromthai.or.th/ 
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นัักกำหนัดอาหาร  

	 ใครหลายคนอาจจะยังไม่่ค้�นเคยกัับอาชีีพ	“นักักัำาหนด 

อาหาร”	 ม่ากันักั	 และอาจจะงงๆ	 ว่่าอาชีีพนักักัำาหนดอาหาร 

กัับนักัโภชีนาเหมื่อนหรือต่่างกััน		อาชีีพนักักัำาหนดอาหารมี่คว่าม่ 

น่าสนใจอย่่ม่ากั	 เพราะสาม่ารถทำำางานเป็็นเชีฟ	 นักัโภชีนากัาร	

หรือทำำางานในโรงงาน	สถานทีำ�ออกักัำาลังกัายหรือฟิต่เนสก็ัได�

	 นัักกำ�หนัดอ�ห�ร	 เป็็นวิ่ชีาชีีพเฉพาะเพราะต่�อง 

ข้ึ้�นทำะเบียนวิ่ชีาชีีพโดยสม่าคม่นักักัำาหนดอาหาร	 แห่งป็ระเทำศไทำย 

ซ้ึ่�งจะมี่กัารจัดสอบเพื�อข้ึ้�นทำะเบียนเป็็นป็ระจำาท้ำกัปี็

	 ส่ว่นนัักโภชนั�ก�รจะเป็็นอาชีีพขึ้องผู่้�ทีำ�เรียน 

ม่าทำางด�านอาหารหรือโภชีนากัารเมื่�อเรียนจบสาม่ารถ 

เป็็นนักัโภชีนากัารได�เลย		

Dietitian

นัักกำ�หนัดอ�ห�รทำ�อะไร

คว�มแตกต่�งระหว่�งนัักกำ�หนัดอ�ห�รกับนัักโภชนั�ก�ร	

	 นักักัำาหนดอาหารทีำ�ทำำางานในโรงพยาบาลจะทำำาหน�าทีำ�

คำานว่ณพลังงานทีำ�ผู่้�ป่็ว่ยคว่รจะได�รับในแต่่ละวั่น	 	ป็ระเมิ่นภาว่ะ 

ทำางโภชีนากัารขึ้องผู่้�ป่็ว่ย	 ว่่าสารอาหารตั่ว่ใดทีำ�ได�รับม่ากัเกิันไป็ 

หรือน�อยเกิันไป็	 โดยกัารซัึ่กัป็ระวั่ติ่	 ด่ขึ้�อม่่ลทีำ�จำาเป็็นเพื�อป็รับ 

ลักัษณะนิสัยกัารรับป็ระทำานอาหารขึ้องผู่้�ป่็ว่ย	 กัารว่างแผู้นเม่น่ 

อาหารให�เหม่าะสม่	เชี่น	ผู่้�ป็่ว่ยบางคนอาจจะต่�องเน�นคาร์โบ- 

ไฮเดรต่	บางคนเน�นกัารลดอาหารป็ระเภทำไขึ้มั่น	

	 นอกัจากันี�	ต่�องติ่ดต่าม่ผู้ลกัารป็รับเป็ลี�ยนนิสัยกัาร 

รับป็ระทำานอาหารว่่าผู่้�ป่็ว่ยทำำาได�ดีม่ากัน�อยแค่ไหน	 กัารจัดอาหาร 

ขึ้องผู่้�ป็่ว่ยต่าม่คำาสั�งแพทำย์		คำานว่ณส่ต่รอาหารสำาหรับผู่้�ป็่ว่ย 

หลากัหลายป็ระเภทำ	 เชี่น	 ผู่้�ป็่ว่ยทีำ�หม่อสั�งให�ลด/เพิ�ม่กัารทำาน 

โซึ่เดียม่	 โพแทำสเซีึ่ยม่	 ฟอสฟอรัส	 งดอาหารดำาแดง	 อาหารป่็�นผู้สม่	 

อาหารสำาหรับคนทีำ�เพิ�งได�รับกัารผู่้าตั่ด	อาหารสำาหรับม่ารดาก่ัอน 

หรือหลังคลอด	อาหารสำาหรับผู่้�ป่็ว่ยเฉพาะโรค	เป็็นต่�น

	 อาจะสร้ป็ได�ว่่า	นักักัำาหนดอาหาร	คือผู่้�ทีำ�จะนำาคว่าม่ร่� 

ทำางด�านอาหารและโภชีนากัารม่ากัำาหนดป็ริม่าณอาหารและ 

สารอาหารทีำ�เหม่าะสม่กัับสภาว่ะร่างกัายขึ้องผู่้�ป่็ว่ย	และสาม่ารถ 

ถ่ายทำอดคว่าม่ร่�ให�กัับผู่้�ป่็ว่ยจนสาม่ารถเลือกัรับป็ระทำานอาหาร 

ให�เหม่าะสม่กัับสภาว่ะร่างกัาย	 เพราะถ�าหากัผู่้�ป่็ว่ยได�รับอาหาร 

ทีำ�ไม่่เหม่าะสม่กัับสภาว่ะโรค	อาจทำำาให�เกิัดอันต่รายต่่อร่างกัายได� 

ดังนั�น	 เป็รียบเสมื่อนได�ว่่า	 ใชี�อาหารเป็็นยาทีำ�ช่ีว่ยในกัารด่แลโรค

ไป็ด�ว่ย
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มหาวิิทยาลััยท่�เปิิดสอน

	 การท่ี่�จะสอบเข้้าเร่ยนต้้องจบช้ั้�นม.	6							สายวิิที่ย์เที่่าน้�น		 

และพยายามที่ำาคะแนนเกรดเฉล่�ยให้้ได้ต้ามกณฑ์์คะแนนท่ี่�มห้าวิิที่ยาล้ย 

น้�นๆ	กำาห้นด		มห้าวิิที่ยาล้ยท่ี่�เปิิดสอนได้แก	่	

มห้าวิิที่ยาล้ยเกษต้รศาสต้ร์	 บางเข้น	 -	 คณะเกษต้ร	 สาข้า 

อาห้ารและโภชั้นาการ	

มห้าวิิที่ยาล้ยมหิ้ดล	 -	 คณะสาธารณสุข้ศาสต้ร์วิิที่ยาศาสต้ร์ 

บ้ณฑิ์ต้	(สาธารณสุข้ศาสต้ร์)	สาข้าวิิชั้าเอกโภชั้นวิิที่ยาและ 

การกำาห้นดอาห้าร/สาข้าวิิชั้าเอกวิิที่ยาศาสต้ร์การอาห้ารเพ่�อ 

สุข้ภาพ		

มห้าวิิที่ยาล้ยข้อนแก่น	-	คณะเที่คโนโลย	่สาข้าโภชั้นาการ 

และการจ้ดการควิามปิลอดภ้ยในอาห้าร	

คณะสาธารณสุข้ศาสต้ร์สาข้าโภชั้นาการชุั้มชั้น

มห้าวิิที่ยาล้ยเที่คโนโลยร่าชั้มงคลพระนคร	 -	 คณะเที่คโนโลย ่

คห้กรรมศาสต้ร์	สาข้าวิิที่ยาศาสต้ร์การอาห้ารและโภชั้นาการ/	

	สาข้าอาห้ารและโภชั้นาการ		

จุฬาลงกรณ์มห้าวิิที่ยาล้ย	-	คณะวิิที่ยาศาสต้ร์และเที่คโนโลย่	

สาข้าวิิที่ยาศาสต้ร์การอาห้ารและโภชั้นาการ	

คณะสห้เวิชั้ศาสต้ร์	สาข้าโภชั้นาการและการกำาห้นดอาห้าร/

สาข้าอาห้ารและโภชั้นาการ		

มห้าวิิที่ยาล้ยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล้าพระนครเห้น่อ	 -	 คณะ 

อุต้สาห้กรรมเกษต้ร	สาข้าวิิที่ยาศาสต้ร์การอาห้าร/		สาข้า 

วิิที่ยาศาสต้ร์การอาห้ารและโภชั้นาการ

สถาบ้นเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล้าเจ้าคุณที่ห้ารลาดกระบ้ง	 -	

คณะอุต้สาห้กรรมเกษต้ร	สาข้าวิิที่ยาศาสต้ร์การอาห้าร

มห้าวิิที่ยาล้ยสงข้ลานครินที่ร์	-	คณะอุต้สาห้กรรมเกษต้ร	สาข้า 

อาห้ารเพ่�อสุข้ภาพและโภชั้นาการ	

	 ในอด่ต้ม่เพ่ยงบุคลากรที่างการแพที่ย์ท่ี่�ชั้่วิยแนะนำาเร่�อง 

อาห้ารให้้ก้บผู้้้ป่ิวิย	 ซ่ึ่�งผู้้้ป่ิวิยอาจจะยง้ไม่สามารถเล่อกร้บปิระที่านอาห้าร 

ท่ี่�เห้มาะสมก้บโรคได้ถ้กต้้องมากน้ก	แต่้ปัิจจุบ้นน่�ม่น้กกำาห้นดอาห้าร 

มาชั้่วิยด้แล	 กำาห้นดอาห้ารท่ี่�เห้มาะสมก้บสภาวิะโรคและแนะนำา 

อาห้ารท่ี่�ควิรเล่อกร้บปิระที่านห้ร่อห้ล่กเล่�ยงให้้ก้บผู้้้ป่ิวิยอย่างใกล้ชิั้ด	

จ่งเห็้นได้ว่ิา	 น้กกำาห้นดอาห้ารม่บที่บาที่อย่างมากในการช่ั้วิยด้แล 

ร้กษาผู้้้ป่ิวิย	เช่ั้น	ผู้้้ป่ิวิยโรคเบาห้วิาน	พบว่ิาห้ล้งจากท่ี่�ม่น้กกำาห้นดอาห้าร 

เข้้ามาช่ั้วิยด้แล	 สามารถที่ำาให้้ผู้้้ป่ิวิยเล่อกร้บปิระที่านอาห้ารได้มากข่้�น 

สามารถควิบคุมระด้บนำ�าต้าลในเล่อดได้ด่ยิ�งข่้�น	และยง้ช่ั้วิยลดอาการ 

แที่รกซ้ึ่อนอ่�นๆ	เช่ั้น	โรคห้้วิใจ	โรคไต้	ได้อ่กด้วิย

ท่ี่�มา

		https://medium.com/	

โรงพยาบาลข้องร้ฐและเอกชั้น	

สถานท่ี่�ด้แลผู้้้ป่ิวิยเร่�อร้งปิระจำาบ้าน

(Nursing	home)		

ศ้นย์ฟ้ื้�นฟ้ื้สมรรถภาพร่างกาย	 ซ่ึ่�งม่ห้น้าท่ี่�ด้แลผู้้้ท่ี่�อย้ ่

ระห้ว่ิางการพ้กฟ้ื้�นร่างกายจากการบาดเจ็บห้ร่อการผู่้าต้้ด 

สโมสรการก่ฬา	 ด้แลโภชั้นาการเพ่�อการก่ฬา	 (Sport 

nutrition)	 ม่ห้น้าท่ี่�ด้แลภาวิะโภชั้นาการให้้ก้บน้กก่ฬา 

ปิระเภที่ต่้าง	ๆ		

ร้านอาห้ารเพ่�อสุข้ภาพ

เป็ินอาจารย์ในมห้าวิิที่ยาล้ย	

คอลเซึ่นเต้อร์ปิร่กษาด้านอาห้ารเพ่�อสุข้ภาพ	ม่ห้น้าท่ี่� 

กำาห้นดอาห้ารให้้ผู้้้ท่ี่�เข้้ามาใช้ั้บริการ
 

บริษ้ที่ท่ี่�ข้ายอาห้ารที่างการแพที่ย์		

นักกำาหนดอาหารทำางานท่�ไหน



คนนี้ใช่เลย
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คนนี้ใช่เลย

 

นักประดิษฐ์อุปกรณ์
สร้างพลังงานทดแทน

จากขยะอิเล็กทรอนิกส์

ช่่างไก่หรือพ่่ไก่ - ธี่รยุทธี ทองเต่่าอินทร์  ผู้้�ซึ่่�งผัู้นตััวเองจากเกษตัรกรเล้ียงก้�ง 
มาเป็็นนักป็ระดิิษฐ์์อ้ป็กรณ์์สร้างพลังงานทดิแทนจากขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื�องใช้ไฟฟ้าชำาร้ดิที�ใครๆ มองไม�ออกเลย 
ว่าจะนำากลับมาใช�ใหม่ไดิ�อย่างไร พี�ไก่นำาขยะเหล่าน้ีกลับมาป็ระกอบให�เป็็นอ้ป็กรณ์์สร�างพลังงานทดิแทนให�กับชาวบ�าน

 เพราะพี�ไก่เชื�อเสมอว่า “ทุกคนผลิต่ไฟฟ้าใช่้เองได้และช่าวบ้้านต่้องพ่่งพาต่นเองได้”   
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  พลัังงานทดแทนสามารถใช้้ได้กัับเคร่�องใช้้ไฟฟ้าในครัวเร่อน 
เคร่ื่�องใช้้ไฟฟ้าภายในครัื่วเร่ื่อน เช้่น ทีีวี  ตู้้้เย็น  พััดลม เคร่ื่�องผลิตู้อ๊อกซิิเจนสำำาหรัื่บเลี�ยงปลา ไม่จำาเป็นตู้้องใช้้พัลังงานถึึง 220 โวลตู้์   
พีั�ไก่บอกว่าเรื่าสำามารื่ถึใช้้กำาลังไฟฟ้าแรื่งดันตู้ำ�าขนาด 22 โวลต์ู้ได้ นั�นหมายถึึงพัลังงานทีดแทีนใช้้ได้กับเคร่ื่�องใช้้ไฟฟ้าในบ้านได้เก่อบแทีบทีกุช้นิด 
ถ้ึาบ้านเรื่าไม่มีไฟฟ้าใช้้แตู่้เรื่ามีอุปกรื่ณ์์ผลิตู้กรื่ะแสำไฟฟ้าทีี�ทีำาได้เอง ชี้วิตู้ก็จะสำะดวกมากขึ�น ซึิ�งหากคนร้้ื่วิธีีในการื่ผลิตู้พัลังงานทีดแทีน โดยนำา 
อุปกรื่ณ์์ไฟฟ้าทีี�ช้ำารุื่ดแล้วมาปรื่ะดิษฐ์์จะช้่วยลดค่าใช้้จ่ายได้มาก แม้กรื่ะทัี�งพัาวเวอรื่์แบงก์โทีรื่ศััพัที์ม่อทีี�เรื่าซ่ิ�อใช้้กันเรื่าสำามารื่ถึนำาแบตู้ตู้ารีื่� 
จากโน้ตู้บุ๊คมาปรื่ะกอบกับชิ้�นสำ่วนอ่�นๆ ปรื่ะดิษฐ์์เป็นพัาวเวอรื่์แบงก์ใช้้เองได้ 

ส่�งสำาคัญในกัารดำาเน่นชี้ว่ตไม�ได้อยู่่�ที�เราใช้้เทคโนโลัยีู่ราคาแพงแค�ไหน
แต�อยู่่�ที�เราพ่�งพาตัวเองได้แค�ไหน
ช้าวบ้านบางหม่้บ้านของตู้ำาบลป่าเด็ง จังหวัดเพัช้รื่บุรีื่ ค่อตัู้วอย่างของกลุ่มคนทีี�ไม่มีไฟฟ้าใช้้และได้รัื่บการื่ช่้วยเหล่อจากพีั�ไก่ โดยการื่เรีื่ยนร้้ื่ 
ผ่านการื่ช้่วยกันลงม่อปรื่ะดิษฐ์์อุปกรื่ณ์์ผลิตู้พัลังงานทีดแทีน ทีำาให้ช้าวบ้านมีไฟฟ้าสำำาหรัื่บใช้้ด้ทีีวี ฟังวิทียุ ได้ตู้ลอดทัี�งวันตู้่างจากเม่�อก่อน 
ทีี�แตู้่ละวันสำามารื่ถึเปิดทีีวีหร่ื่อวิทียุได้เพีัยงช้่วงเวลาสัำ�นๆ เที่านั�น การื่มีไฟฟ้าใช้้ค่อการื่เพิั�มคุณ์ภาพัชี้วิตู้ให้ช้าวบ้านอย้่ดีมีสุำข พีั�ไก่บอกว่า 
ช้าวบ้านป่าเด็งอย้่กับแหล่งพัลังงานมากมาย เขาเพีัยงแค่ไม่ร้ื่้ว่าจะเอามาใช้้ได้อย่างไรื่  การื่ทีี�เรื่ามีความร้ื่้แล้วนำามาแบ่งปันช้่วยเหล่อ     สำามารื่ถึ 
ช้่วยให้เขาพัึ�งพัาตัู้วเองได้ สิำ�งนี�ค่อ สิำ�งสำำาคัญสำำาหรัื่บช้าวบ้าน

ได้ร้ื่้จักพีั�ไก่แล้ว คิดว่ามีอะไรื่ทีี�สำามารื่ถึนำาไปปรัื่บใช้้ได้บ้างคะ อยากให้น้องๆ แบ่งปันสิำ�งทีี�ตัู้วเองมี ไม่จำาเป็นตู้้องเป็นเงินทีอง อาจจะเป็น 
ความร้ื่้ความสำามารื่ถึของเรื่าก็ได้ มอบสิำ�งนี�ให้กับผ้้ทีี�ยังไม่ร้ื่้และเรีื่ยนร้ื่้สิำ�งตู้่างๆ จากผ้้ร้ื่้ เพ่ั�อให้เรื่าและคนรื่อบข้างจะได้พัึ�งพัาตู้นเองได้ค่ะ  

ข้อม้ลจาก https://www.youtube.com/watch?v=viBmYupuLPk
ภาพัจาก https://readthecloud.co/kukkai-teerayut-tongtaoin/

เร่�มต้นจากักัารเป็็นเกัษตรกัรเล้ีัยู่งกั้้งที�ไม�มีไฟฟ้าใช้้
ก่อนหน้านี�พีั�ไก่มีอาชี้พัเลี�ยงกุ้ง แตู้่พ่ั�นทีี�ตู้รื่งนั�นไม่มีไฟฟ้าใช้้  ถึ้าจะเดินสำายไฟจากจุดทีี�มีไฟฟ้าก็ตู้้องลงทุีนเยอะ 

จึงเริื่�มตู้้นปรื่ะดิษฐ์์เคร่ื่�องผลิตู้พัลังงานไฟฟ้าทีดแทีน โดยใช้้ใบพััดลมจากคอมเพัรื่สำเซิอรื่์แอรื่์กับมอเตู้อรื่์จากเคร่ื่�องซัิกผ้า 
ซิึ�งทัี�งหมดเป็นอุปกรื่ณ์์จากเคร่ื่�องใช้้ไฟฟ้าทีี�ช้ำารุื่ดแล้ว นำามาปรื่ะกอบเป็นกังหันลมสำำาหรัื่บผลิตู้กรื่ะแสำไฟฟ้า 
ใช้้ในบริื่เวณ์บ่อเลี�ยงกุ้ง จากความม่ดมิดก็กลับสำว่างไสำวด้วยอุปกรื่ณ์์ขยะเหล่านั�น หลังจากทีำาคลิปลงย้ท้ีบ 

ทีำาให้มีคนหันมาให้ความสำนใจ พีั�ไก่จึงเริื่�มตู้้นถึ่ายทีอดความร้ื่้ ความเข้าใจในการื่ปรื่ะดิษฐ์์อุปกรื่ณ์์สำรื่้างพัลังงานทีดแทีน
ให้กับช้าวบ้านในทีี�ตู้่างๆ นักเรีื่ยน และนักศัึกษา เพัรื่าะความร้ื่้เที่านั�นทีี�จะทีำาให้คนสำามารื่ถึช้่วยเหล่อตัู้วเองได้



3232

ตามรอยวัยรุ่น โอปอล์  
ปาณิสรา อารยะสกุล

                     พ่ี่�โอปอล์์ หญิิงมากความสามารถคนน่� เธอเป็นท้ั้�งน้กแสดง พิี่ธ่กร น้กร้อง แล์ะด่เจ 

บุุคลิ์กเป็นคนเฮฮาร่าเริง  แต่่น้องๆ ทั้ราบุไหมคะว่าพ่ี่�โอปอล์์เคยผ่่านบุทั้ทั้ดสอบุความแข็็งแกร่งข็อง 

จิต่ใจมาหล์ายต่่อหล์ายคร้�ง ต้่�งแต่่สม้ยประถมพ่ี่�โอปอล์์ม้กจะถูกล์้อเล่์ยนเร่�องส่ผิ่วจนเธอร้องไห้หร่อแม้ 

กระท้ั้�งต่อนเข้็าวงการบุ้นเทิั้งเธอก็ยง้ถูกคนล้์อเร่�องดำา อ้วน หน้าเหล่์�ยม แต่่เธอไม่ได้ปล่์อยให้คำาพูี่ดเหล่์าน้�น 

มาม่อิทั้ธิพี่ล์ต่่อช่ีวิต่หร่อทั้ำาให้ช่ีวิต่ต้่วเองแย่ล์ง



            “เป้้าหมายของพี่่�ตั้้ �งแตั้่เด็็ก คืือ ชี่วิิตั้นี้่�ตั้้องได็้ด็่  

เพี่ราะบ้้านี้เราไม่ได้็รำ�ารวิย พ่ี่อแม่จะคุืยก้นี้ตั้ลอด็ว่ิาเดื็อนี้น่ี้�ได้็เงินี้มา 

เท่่านี้่� ม้นี้ไม่พี่อตั้รงไหนี้ จะไป้ตั้่อย้งไง คื่านี้ำ�าคื่าไฟเอาท่่�ไหนี้จ่าย 

เพี่ราะฉะนี้้�นี้สิ่ิ�งท่่�ก้งวิลไม่ใชี่คืำาล้อเล่ยนี้จากใคืรแต่ั้คืือเรื�องป้ากท้่อง 

ท่่�เป็้นี้สิิ่�งผล้กด้็นี้ช่ีวิิตั้เรา ไม่เก่�ยวิข้องก้บ้คืำาของใคืร…ป้อล์เป็้นี้คืนี้ท่่�ม่ 

เป้้าหมายช่ีวิิตั้ต้ั้�งแต่ั้เด็็ก เราต้ั้�งใจมากๆ ในี้การท่ำาทุ่กอย่าง ถ้้าจะ 

เร่ยนี้มหาวิิท่ยาล้ยเรียนี้เอกชีนี้ไม่ได็้แนี้่ๆ เพี่ราะแม่ไม่ม่เง ินี้สิ่่ง 

ด็้งนี้้�นี้ตั้้องสิ่อบ้ให้ตั้ิด็มหาวิิท่ยาล้ยร้ฐบ้าล พี่อตั้ิด็ปุ้�ป้ก็รีบ้คื้นี้หา 

ตั้้วิเองให้เร็วิท่่ �สิุ่ด็ เร่ยนี้จบ้จะได็้ท่ำางานี้หาเงินี้ชี่วิยพี่่อแม่ได็้”  

คำำ�พููดของพู่�โอปอล์์จ�กบทสััมภ�ษณ์์ใน all magazine online 

เป ้ �หม�ยท่� ชััด เจนแล์ะก�รไม ่ ใสั ่ ใจ กับคำำ� ดู ถููก 

ต่่อว่่� หรือนินท� ทำ�ให้พู่�โอปอล์์ม่เว่ล์�ท่่มเทกับสิั�งท่�ตั่�งใจ 

ไม่ว่่�จะเป็นก�รเร่ยนหรือก�รทำ�ง�น จนทำ�ให้คำว่�มสั�ม�รถู 

ของเธอกล์�ยเป็นท่�ยอมรับในปัจจ่บัน จึงไม่แปล์กเล์ยท่�พู่�โอปอล์์ 

จะกล์�ยเป็ นแรงบันด�ล์ใจของใคำรหล์�ย  ๆคำน เพูร�ะเธอพิูสูัจน์ ให้เห็น 

แล้์ว่ว่่�เรื�องหน้�ต่� หรือฐ�นะท�งบ้�น ไม่ใช่ัตั่ว่ตั่ดสิันค่ำณ์ค่ำ�ของเร� 

แต่่เร�เองน่�แหล์ะท่�จะเป็นผูู้้เลื์อกแล์ะล์งมือทำ�ในสิั�งท่�สัร้�งค่ำณ์ค่ำ� 

สัร้�งคำว่�มสัำ�เร็จให้ตั่ว่เอง  

หวั่งว่่�เรื�องร�ว่ของพู่�โอปอล์์ จะเป็นกำ�ลั์งใจแล์ะแรงบันด�ล์ใจ 

ให้กับน้องๆ ท่กคำนนะคำะ

ท่�ม�

www.allmagazineonline.com, www.gqthailand.com

 https://thestandard.com/ 
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น้องๆ ที่ร่วมสนุกในยุวพัฒน์สารฉบับที่แล้ว
น้้องกน้กพิิชญ์์ แสงนุ้ช
น้้องกน้กอร ทิิพิย์์เพ็ิชร
น้้องกัญ์ญ์พัิชร ย์ามดีี
น้้องกาน้ต์์ธิิดีา ชัย์สงคราม
น้้องคำาแดีง หย์ั�น้น้ะ

น้้องงามจิิต์ โกษาทิอง
น้้องจิิน้ต์น้า เทีิย์มเย็์น้
น้้องช่อลดีา สร้อย์พูิล
น้้องซีีย์านี้ ดีาโอะ
น้้องณฐิิกา หวลระลึก

น้้องณัฐิธิิดีา วิริย์ะสิทิธิิกุล
น้้องณัฐิวุฒิิ คำาเวีย์ง
น้้องดีวงหทัิย์ รักชาติ์
น้้องดีะริน้พิร คำาอุ่น้
น้้องเบญ์ญ์าภา วิชัย์
น้้องปนั้ดีดีา วัน้ทิอง

น้้องประภัสสร เหล่าศรี
น้้องปิย์ะธิิดีา ปัชชาเขีีย์ว
น้้องเปมิกา ด้ีวงเมืองใหม่
น้้องพิรรณพิิรีย์์ มหาวงศ์
น้้องพัิชราภา อิน้ทิร์เพิชร
น้้องแพิรวพิรรณ มั�น้คง
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 ชวน้น้้องๆ มาหาประโย์คทีิ�ซี่อน้อย์ู่ใน้คอลัมน้์ “เรื�องจิากปก” ฉบับนี้�ค่ะ...วิธีิเล่น้เกมนี้�คือให้น้้องๆ หาประโย์ค 

ดี้าน้ล่างนี้� ว ่าอย์ู ่ใน้หน้้าไหน้ขีองคอลัมน้์เรื�องจิากปก ถ้้าหาเจิอแล้วเขีีย์น้คำาต์อบแล้วถ้่าย์รูปส่งมาทิาง inbox แชทิ 

facebook.com/yuvabadhana หรือมูลนิ้ธิิย์ุวพัิฒิน้์ เลขีทีิ� 1 ซี.พิรีเมีย์ร์ 2 ถ้.ศรีน้คริน้ทิร์ แขีวงหน้องบอน้ เขีต์ประเวศ 

กทิม.10250  ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ...มีรางวัลรออย์ู่ค่ะ 

ชื่่่อ.......................................................นามสกุล................................................ชื่ั�นเรียน.............................

น้้องไพิลิน้ จิตุ์ฤทิธิิรณ
น้้องไพิลิน้ แน้วหล้า
น้้องภาสินี้ หวย์สูงเนิ้น้
น้้องมนั้สย์า จิะหย์ี
น้้องมาริษา กิ�งสวัสดิี�
น้้องรัต์น้าภรณ์ โคต์รวงษ์

ข้อความที่ 1 : เหตุผลสำ�คัญที่สุดในก�รออมเงิน คือ เร�ทุกคนไม่ส�ม�รถห�เงินได้ตลอดชีวิต
                      แต่เร�ต้องใช้เงินตลอดชีวิต

ขี้อความนี้�อย์ู่ใน้คอลัมน้์เรื�องจิากปก หน้้าทีิ�...................................................................................................

น้้องอ่าน้ขี้อความนี้�แล้ว มีความเห็น้ว่าอย์่างไร...............................................................................................

น้้องรุ่งรวี อย์ูดี่ี
น้้องสิรวิชญ์์ ศาสน้มิติ์
น้้องสุภาพิร สุภาพิ
น้้องสุวรรณี เขีีย์วสดี
น้้องเสกสรรค์ ย์ุสภา
น้้องอติ์กาน้ต์์ หน้อน้ไม้

น้้องอรย์า กองแก้ว
น้้องอรวรรณ สาย์สุขี
น้้องอำาพิร  
น้้องอีฟตี์ซีาน้ บราเฮง
น้้องฮานี้ฟ บิน้บากา

ข้อความที่ 2 : ควรว�งแผนโดยเรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญว่�ของส่ิงไหนจำ�เป็น ส่ิงไหนไม่จำ�เป็น  
                        อะไรควรซ้ือก่อน อะไรส�ม�รถซ้ือทีหลัง

ขี้อความนี้�อย์ู่ใน้คอลัมน้์เรื�องจิากปก หน้้าทีิ�...................................................................................................

น้้องอ่าน้ขี้อความนี้�แล้ว มีความเห็น้ว่าอย์่างไร...............................................................................................

ข้อความที่ 3 : ไม่หลงเช่ือคนท่ีม�ชักชวนโดยให้ข้อเสนอดอกเบ้ียสูงกว่�ธน�ค�รเพร�ะ มีโอก�ส 
                        สูญเงินท้ังหมด

ขี้อความนี้�อย์ู่ใน้คอลัมน้์เรื�องจิากปก หน้้าทีิ�...................................................................................................

น้้องอ่าน้ขี้อความนี้�แล้ว มีความเห็น้ว่าอย์่างไร...............................................................................................

ข้อความที่ 4 : ควรมีวิจ�รณญ�ณในก�รออม อย่�หลงเช่ือโฆษณ�ชวนเช่ือต่�งๆ 
  อย่�เช่ือผลตอบแทนสูงๆ หรือกำ�ไรเยอะๆ

ขี้อความนี้�อย์ู่ใน้คอลัมน้์เรื�องจิากปก หน้้าทีิ�...................................................................................................

น้้องอ่าน้ขี้อความนี้�แล้ว มีความเห็น้ว่าอย์่างไร...............................................................................................



 

 พี่บุ๋มท้าลอง 

	 มาทบทวนอารมณ์์ความร้�สึึกกันสัึกหน่อยไหมคะ	พ่ี่�บ๋�มอยากร้�ว่า	ถ้�าวันหนึ�งน�องม่ความร้�สึึก	“เบ่�อการเร่ยน”	น�องจะม่วิธ่ีจัดการอย่างไร...ลองตอบคำำาถาม 

ด้้านล่างนี�แล้วส่่งมาภายในวันท่ีท่ีกำำาหนด้และทางช่่องในกำารส่่งคำำาตอบท่ีระบุไว้ในหน้า 35 นะคำะ...ม่รางวัลให�น�องท่�ร่วมเล่นเกมเช่่นเคยค่ะ
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วิธ่ีท่�คิดว่าจะสึามารถ้จัดการกับความร้�สึึกเบ่�อการเร่ยนได�ค่อ...........................................................................................

วิธ่ีท่�เล่อกน่�คิดว่าม่อะไรท่�อาจจะเป็นอ๋ปสึรรคบ�าง.................................................................................................................
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วิธี่แก�

วิธี่ท่�2	 ...............
..........................
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.........................

วิธี่ท่�1	 ...............
..........................
..........................
.........................

คิดว่าทำาได�
หร่อไม่ได�		

(เล่อก	1	อย่าง)	

คิดว่าทำาได�แน่	เพี่ราะ..............................
................................................................

คิดว่าทำาไม่ได�แน่	เพี่ราะ..........................
................................................................

คิดว่าทำาได�แน่	เพี่ราะ..............................
................................................................

คิดว่าทำาไม่ได�แน่	เพี่ราะ..........................
................................................................

คิดว่าทำาได�
หร่อไม่ได�		

(เล่อก	1	อย่าง)	

เบื่อการเรียนจังเลย

สาเหตุที่ทำาให้รู้สึกเบื่อ

เห็็นไห็มคะ...ว่่าปััญห็าต่่างๆ แก้้ไขได้้ไม่ยาก้ แค่เราเขียนออก้มาเปั็นแผนคว่ามคิด้
จะเห็็นเลยว่่า เราสามารถจัด้ก้ารก้ับทุุก้อุปัสรรคปััญห็าได้้ด้้ว่ยต่ัว่เราเอง



คาบเรีียนแห่่งความสุุข – ชุุมนุมนักเรีียนทุุนยุวพััฒน์

ชุุมนุุมนัุกเรีียนุทุุนุยวุพััฒน์ุ คืือ คืาบเรีียนุ 1 ชัุ�วโมงต่่อสััปดาห์์ เป็นุห้์องเรีียนุการีเรีียนุร้้ีทัุ�งภายในุและภายนุอกห้์องเรีียนุ และเป็นุพืั�นุทีุ� 

ให้์นัุกเรีียนุทุุนุได้มาลงมือทุำากิจกรีรีมร่ีวมกับเพืั�อนุพีั�นุ้องนัุกเรีียนุทุุนุในุโรีงเรีียนุเดียวกันุ เพืั�อค้ืนุพับตั่วต่นุ คืวามชุอบ 

คืวามถนัุดของตั่วเอง นุำาไปส่้ัการีกำาห์นุดเส้ันุทุางชีุวิต่ในุอนุาคืต่ ชุุมนุุมนัุกเรีียนุทุุนุเป็นุคืาบเรีียนุแห่์งคืวามสุัขได้อย่างไรี

ข่าวสารและกิจกรรมมูลนิธิฯ
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“แต่่ก่อนุต่่างคืนุต่่างอย้ ่พัอมาอย้ชุุ่มนุุมนีุ�ดี 

เพัรีาะได้ร้้ีจักเพืั�อนุต่่างชัุ�นุเรีียนุ 

ต่่างห้์องเรีียนุ ได้คุืยกันุได้ หั์วเรีาะกันุ”

สรวง ทััตสรวง เชรากุุล ชั�นม.3 

โรงเรียนบ้้านห้้วยต้มชัยยะวงศาอุุปถััมภ์์

“เมื�อก่อนุต่อนุยังไม่มีชุุมนุุม ก็ต่่างคืนุต่่างอย้่  

มีชุุมนุุมนีุ�ดีต่รีงทีุ�ได้เข้าไปคุืยกับเพืั�อนุ 

มีเพืั�อนุมากข้�นุ”

เน็กุ ภั์ทัรภู์มิ ภิ์ระบ้รรณ์์ ชั�นม.3

โรงเรียนบ่้อุเกุลือุ   

“อยากอย้ชุุ่มนุุมนีุ� เพัรีาะได้ทุำากิจกรีรีม 

การีทุำากิจกรีรีมต้่องทุำาร่ีวมกันุจ้งจะสัำาเร็ีจ 

คิืดคืนุเดียวทุำาคืนุเดียวไม่สัำาเร็ีจ”

ดรีม ฑิิฆััมพร จิิตตนันท์ัสกุุล ชั�นม.3 

โรงเรียนทัอุงผาภู์มิ

ผลการีทุำางาน 1 เดืือนของพ่ีัเลี�ยงอาสุารัีบฟััง 
ชุวนคุย ชุวนคิดื เป็็นท่ีุป็รึีกษา รุี�นท่ีุ 11

เมื�อวันุทีุ� 6 มีนุาคืม ทีุ�ผ่่านุมา ม้ลนิุธิิยวุพััฒน์ุจัดกิจกรีรีม 1st Month Review 

เพืั�อแลกเปลี�ยนุปรีะสับการีณ์์การีทุำางานุและถอดบทุเรีียนุของพีั�เลี�ยงอาสัา 

ซ้ึ่�งได้ปฏิิบัติ่งานุแล้ว 1 เดือนุ  พีั�เลี�ยงอาสัาทุุกทุ่านุร้้ีส้ักว่าการีทุำางานุของต่นุเอง

สัร้ีางปรีะโยชุน์ุให้์กับนุ้องๆ นัุกเรีียนุทุุนุยวุพััฒน์ุและต่นุเอง 

แม้ว่าจะเป็นุชุ่วงเวลาเพีัยง 1 เดือนุทีุ�ปฏิิบัติ่งานุ

• ได้้ช่่วยให้้น้้องๆ ม่ั่�น้ใจมั่ากขึ้้�น้ เม่ั่�อต้้องต้ด่้สิิน้ใจเรื่่�องการื่เรื่ยีน้
• ได้้แช่ร์ื่ห่้วข้ึ้อที�น้้องๆ สิน้ใจ ลง facebook

• ได้้น้ก้ย้อน้ไปถ้งต้ว่เองใน้ว่น้ที�เป็น้วย่รืุ่น่้ วย่เรื่ียน้
• ได้้พููด้คุุยก่บน้้องๆ แบบไม่ั่ต้ด่้สิิน้ รื่บ่ฟััง และยิน้ด้ทีี�เข้ึ้าใจปัญห้าขึ้องน้้องๆ 
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ร่่วมส่่งน้้องเรี่ยน้ผ่่าน้ Lazada For Good ให้้ทุุกใจได้้ทุำาดี้

 ลาซาด้้าได้้ทำำาโครงการช่ื่�อว่่า Lazada For Good เป็็นโครงการท่ำ�จััด้ตัั้�งข้ึ้�นเพ่ื่�อระด้มทุำนให้้กับมูลนิธิิและองค์กรสาธิารณกุศลต่ั้างๆ 

ในป็ระเทำศไทำย ผ่่านช่ื่องทำางขึ้องลาซาด้้า เพ่ื่�อเป็็นการสนับสนุนการทำำางานขึ้องมูลนิธิิฯ ท่ำ�สร้างป็ระโยชื่น์ให้้กับสังคมไทำย  

โด้ย ลาซาด้้า เป็็นผู้่สนับสนุนช่ื่องทำางการบริจัาคด้้ว่ยการเปิ็ด้บัญช่ื่มูลนิธิิฯ เพ่ื่�อใช้ื่ระด้มทุำนบนแพื่ลตั้ฟอร์มขึ้องลาซาด้้า และไม่ม่การหั้กค่าใช้ื่จ่ัายใด้ๆ

สำาห้รับบัญช่ื่มูลนิธิิยวุ่พัื่ฒน์บนแพื่ลตั้ฟอร์มขึ้อง Lazada ม่รายการบริจัาคไว้่ 3 รายการ  ดั้งน่�

โดยยอดการบริจาคต้ั้�งแต่ั้มกราคม ถึึง เมษายน 2564 มียอดเงิน จำานวน 7,150 บาท



ผู้ร่วมส่งเสริมเยาวชน
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ระหว่่างวั่นท่ี่� 17 พ.ย. 63 – 31 ม่ี.ค. 64
คุณกชเหมี อัักษรโกวิ่ที่
คุณกนก ส่่งแส่งเติิมี
คุณกมีลรัติน์  จิิระพงศ์์วั่ฒนา
คุณกรรณิกา เที่ศ์หริ�ง
คุณกฤติิยากร ก่รติิยาพงษ์
คุณกฤษฎิิ์� พัฒนะพันเลิศ์
คุณกฤษณ์ ภััที่รว่งศ์์วิ่สู่ติร
คุณกว่่วุ่ฒิ อัเนกสิ่ที่ธิิกิจิ
คุณกษมีา ภูัริวั่ฒน์
คุณกัญธิล่วั่ลย์ ช่ว่ยบุุญ
คุณกันต์ิสิ่น่ ลลิติสิ่ที่ธิิรางกุล
คุณกัมีปนาที่ ส่มัีครการ
คุณกัลยกร นิยมีเส่ถ่ียร
คุณกัลยาณ่ สิ่นวิ่ชัย
คุณกาญจินา อัภิับุาลว่งศ์์ส่กุล
คุณกาญจินาภัร เจิริญพานิช
คุณกานพิชชา ก่รติิประภัา
คุณกิติติิพงศ์์ โกฎิิ์วิ่เช่ยร
คุณกิติิศั์กดิิ์�  เส่น่ว่งศ์์ ณ อัยุธิยา
คุณกิรณา เจ่ิยมีส่วั่ส่ดิิ์�พันธ์ิ
คุณกุลธิิดิ์า ว่่ระถีาว่ร
คุณเกติน์สิ่ร่ ที่อังบัุนดิ์าลใจิ
คุณเกร่ยงไกร ชิติประเส่ริฐสุ่ข
คุณเกว่ล่ บุำารุงรักษา
คุณเกศ์แก้ว่ ตัินติิประว่รรณ
คุณขนิษฐา  ส่าติราภััย
คุณขวั่ญจิิติร์ ชยาภััมี
คุณคมีสั่นต์ิ สั่นติิประดิิ์ษฐ์กุล
คุณคมีสั่นต์ิ ส่ามัีคค่
คุณครอังขวั่ญ ชมีพูชาติิ
คุณคิดิ์คูณ โคมิีนที่ร์
คุณคุณภัาช อัภิัญญาณพงศ์ภััค
คุณจิณัญญา เมีฆวั่ฒนา
คุณจิริยา ศ์ร่จัินที่ร์ทัี่บุ
คุณจัินที่กานติิ� น้อัยส่ว่าดิ์
คุณจัินที่ร์ทิี่ว่า สุ่ว่รรณวิ่ที่ย์เว่ช
คุณจิามีรรัติน์  หอัวิ่จิิติร
คุณจิามีรินที่ร์  ว่าณิชย์กุล
คุณจิารุว่รรณ จิำารัส่พันธ์ุิ
คุณจิิดิ์าภัา ม่ีผดุิ์ง
คุณจิิติติิมีา  เมีฆาณพายัพ
คุณจิิระพันธ์ิ เณรรัติน์
คุณจิิราภัรณ์ กอับุชัยกรรมี
คุณจิิราภัรณ์ เน่�อังพล่
คุณจ่ิรวั่ส่ส์่ วิ่ลาวั่ลย์
คุณจ่ิรารักษ์  ชัยประภัา
คุณจุิฑารัติน์ เช่�อับุุญจัินที่ร์
คุณจุิมีพล แก้ว่ส่กุล
คุณเจิติสุ่ภัา เท่ี่�ยงธิรรมี
คุณเจิษฎิ์าภัรณ์ โนนกอัง
คุณเจิษฎิ์าวุ่ธิ ชนะพันธ์ิ
คุณฉว่่ว่รรณ เชาว์่ด่ิ์
คุณฉัติรชัย จิารุมีณ่โรจิน์
คุณเฉลิมีชัย ส่มีบูุรณ์ปกรณ์
คุณเฉลิมีศั์กดิิ์�  ลินสิ่งห์
คุณเฉลิมีศั์กดิิ์� กิจิว่นิชประเส่ริฐ
คุณชญาน์วั่ติ ปุติระเศ์รณ่
คุณชนากานต์ิ พันกรณ์
คุณชนิษฐา บุุนฑารักษ์
คุณชเนติต่ิ  กราพันธ์ุิ
คุณชมีพู  ส่มีหนู
คุณชะเอัมี บุุลยเลิศ์
คุณชัชชัย หอัมีเกตุิ
คุณชัชว่าล อััศ์ว่กนกศิ์ลป์
คุณชัญญานุช ไกรศ์ร่พันธ์ุิ
คุณชุติินาฏ  ศ์ร่สุ่มีะ
คุณชุติิพร เพ็ชรพูล
คุณชุติิมีา กิจิมีงคลธิรรมี
คุณชุติิมีา ชมีโฉมี
คุณชุมีพล จัินที่ะลุน
คุณชูเก่ยรติิ อััชฌาเจิริญส่ถิีติ
คุณเชาว์่ อัรัญวั่ฒน์
คุณโชคชัย ธิรรมียุติิการ
คุณซอัล่ฮ๊๊ะ กอัฮิ๊ง
คุณญาณศั์กดิิ์� มีโนมัียพิบูุลย์
คุณญาณิชศ์า พริกที่อัง
คุณฐกฤติ ชมีภูัแส่ง
คุณฐนกร ปิยะไพร
คุณฐิติิพร ชุณหชา
คุณณภััที่ร นุติส่ติิ
คุณณรงค์ อััติติสั่มีพันธ์ิ
คุณณรงค์ชัย เต็ินยะ
คุณณัฎิ์ธิิกา กาญจินรินที่ร์
คุณณัฐกฤติา อัริยกวิ่นว่งศ์์
คุณณัฐจิาร่ วิ่รุฬห์กิจิโกศ์ล
คุณณัฐชยา  จัินที่ร์พัฒนะ
คุณณัฐฎ์ิ์พัชร์ สุ่จิริติธิรรมี
คุณณัฐณิชา ประเส่ริฐที่อังกร
คุณณัฐภูัมิี ศ์ร่หาผล
คุณณัฐร่ ม่ีสิ่งห์
คุณณัฐว่รา เอักฉัติร
คุณดิ์ลนภัา  สุ่นานันท์ี่
คุณดิ์ว่งส่มีร พฤที่ธิิ�ธิโนปจัิย
คุณดิ์าลิน ส่นิที่ว่งศ์์ ณ อัยธุิยา
คุณดุิ์ษฎ่ิ์ ชาญว่รัญญูู
คุณเดิ์ช  ตุิลยธัิญ
คุณเดิ์ชชิติ พิชยพาณิชย์
คุณติฤณ  ณ อััมีพร
คุณเติชธิรรมี ส่ว่่างเด่ิ์อันภูั
คุณไติรที่ศ์ ไชยปัญญา
คุณถีาว่ร ตัินติิพงศ์์อันันต์ิ

คุณเถีกิง อัอัศิ์ริชัยเว่ที่ย์
คุณที่อังศ์ร่ พรรธินะประเที่ศ์
คุณทัี่ศ์ณาว่รรณ  พงศ์์กลำ�า
คุณทัี่ศ์น์ปวั่ฒน์ ธัิญญหิรัญว่ณิช
คุณทัี่ศ์น่ย์ สิ่ริภััคนันท์ี่
คุณทัี่ศ์น่ย์พร ส่ว่รรณเขติร์
คุณทิี่พย์ธัิญญา มีธุิรส่
คุณทิี่พย์ภัาว่รรณ์  จิารเม่ีอัง
คุณทิี่พว่รรณ  อุัสั่นโน
คุณทิี่พากร ขุนที่อัง
คุณเท่ี่ยนชัย สุ่ที่ธิิว่าร่
คุณธิณาภัา แซ่ลิ�มี
คุณธินพงศ์์ พัฒนสิ่งห์
คุณธินพล ว่งษ์ส่วั่ส่ดิิ์�
คุณธินพัติ รัตินพงษ์ส่ถิีติย์
คุณธินภัรณ์ ชาติิกรณ์
คุณธินภัรณ์ ซิ�มีเจิริญ
คุณธินวั่ฒน์ แพที่ย์ประเส่ริฐ
คุณธินส่รรค์  โชติิกะพุกกณะ
คุณธินัชพร ซ่�อัแท้ี่
คุณธินัฎิ์ฐา ศ์รัณยานุรักษ์
คุณธินัที่ เอัมีบัุณฑิติย์
คุณธินัย ธินกิจิอุัดิ์มีชัย
คุณธินาพงศ์์ ว่งษ์งามีมีงคล
คุณธินาภัรณ์ พรหมีศ์ร่
คุณธินาภัรณ์ วั่ฒนกุลเจิริญ
คุณธินิดิ์า โอัฬาริกชาติิ
คุณธินิติา บุุญเร่อัง
คุณธิรรมีะว่ด่ิ์ กิ�งกาญจินาธิร
คุณธิรรมิีกา จิิรอัาภัากุล
คุณธิราวุ่ฒิ ศ์ร่ธิาราธิร
คุณธิฤติวั่น อู่ัวิ่เช่ยร
คุณธัิชชัย ติระกูลเลิศ์ยศ์
คุณธัิญชนก ศั์กดิิ์�ศิ์ริธิร
คุณธัิญญะ นาคส่อิั�ง
คุณธัิญญาพร กระศิ์ริ
คุณธัิญลักษณ์ ลังบุุบุผา
คุณธัิญลักษณ์ หนูจิิติร์
คุณธัิญว่รรณ แก้ว่งามี
คุณธิำารงชัย หนุนภัักด่ิ์
คุณธิิดิ์า ทัี่บุโพธิิ�
คุณธิิดิ์ารัติน์ คมีขำา
คุณธิิติิมีา พุฒวั่นเพ็ญ
คุณธ่ิร์ เจิริญแส่งสุ่ข
คุณธ่ิรว่่ร์ กู้ประเส่ริฐ
คุณธ่ิระพล จุิฑาพรพงศ์์
คุณธ่ิรัติม์ี ทัี่ศ์นัย
คุณธ่ิราพร จัินที่ร์ประไพภััที่ร
คุณนพมีาส่ บูุรณะเติชะ
คุณนพรัติน์ ม่ีพัฒน์
คุณนริฎิ์ฐ์ ศ์ร่ธินะธ่ิรมีงคล
คุณนฤชา  รัตินศิ์ลา
คุณนลินปภัา บัุว่ศ์ร่
คุณนว่พร อัภิัส่กุลว่งศ์์
คุณนว่พรรษ ที่ว่นชัยภูัมิี
คุณนันท์ี่นภััส่ ตัินติิพันธ์ุิไชย
คุณนันท์ี่นภััส่ อิันที่รส่ายัณห์
คุณนันที่ภัพ กาชัย
คุณนาร่รัติน์  โพธิิ�ไพรที่อัง
คุณนำ�าฝน  แก้ว่กุลธิรรมี
คุณนิชาภัา ส่ร้อัยระย้า
คุณนิชาภัา หอัมีขจิร
คุณนิราภัร ประดัิ์บุจัินที่ร์
คุณนิษฐ์นารา กุลรว่่วุ่ฒิว่งศ์์
คุณนุชานาฎิ์ ใยบัุว่
คุณเนติรลัดิ์ดิ์า หิรัญเนติร
คุณบุุญธิรรมี วั่งกาใจิ
คุณบุุณยนุช เนจิาดิ์ ชมีแป้น
คุณบุุษยมีาศ์ อัำ�าบุุญ
คุณบุุษยารัติน์ กลยน่
คุณบุุส่ส่ด่ิ์ พูลส่วั่ส่ดิิ์�
คุณเบุญจิมีาศ์ จิิส่ฑาภัา
คุณปฐมีพล  ทัี่�งกรณ์
คุณปฐมีาภัรณ์ ศ์ร่นว่ลด่ิ์
คุณปฐมีาว่ด่ิ์ วั่นเซ่ง
คุณปณัญชา ยิ�งประเส่ริฐ
คุณปรติา สิ่งหเส่น่
คุณปรเมีษฐ์ วั่ฒนะชัยยนัต์ิ
คุณประภัาพรรณ ยุท่ี่าบุ่อั
คุณปรัชญา รักร่ว่มี
คุณปรางค์ทิี่พย์ อิันที่ร์สิ่งห์
คุณปริญญ์ พานิชภัักดิิ์�
คุณปริยว่ด่ิ์  ประจิว่บุเหมีาะ
คุณปร่ชา รังสิ่มีานนท์ี่
คุณปร่ยา  ประมุีขกูล
คุณปร่ยานุช บุุญเฉย
คุณปร่ยาภััส่ร์ ประนุช
คุณปว่รลักษณ์ คังติะ
คุณปว่ริศ์ ประว่ะส่าร
คุณปวิ่ชญา ไกรวั่ฒนพงศ์์
คุณปอังเกษมี นาคสุ่ว่รรณ
คุณปัญชล่ย์ ธิิติิรัตินพันธ์ุิ
คุณปัณฑ์พิชชา ทัี่ดิ์ที่อัง
คุณปัณณธิร ศิ์ลป์อุัดิ์มี
คุณปัที่มีา  เข่ยนภัักด่ิ์
คุณปาจิร่ย์ กุณฑลบุุติร
คุณปาณิส่รา เกิดิ์มีงคล
คุณปานเนติร กิติติิวุ่ฒ
คุณปาริชาติิ จิรุงจิิติติานุส่นธิิ�
คุณปาริชาติิ บูุรณะบัุญญัติิ
คุณปาลิดิ์า เฉลิมีสุ่ข

คุณปิติิ ตัิณฑเกษมี
คุณปิติิพงษ์ หงษ์สุ่ดิ์
คุณปิยกานต์ิ พงษ์พิสุ่ที่ธิินันท์ี่
คุณปิยนิติย์ ขวั่ญพูลศ์ร่
คุณปิยนุช หอัระดิ์าน
คุณปิยว่ด่ิ์ เพ็ชรฉาย
คุณปิยะพร ที่อังคำาแท้ี่
คุณปิยะรัติน์ มีหานิล
คุณปิยากร บุว่รสุ่จิริติกุล
คุณปิยาวั่นที่น์ ประยกุต์ิศิ์ลป์
คุณปุณฑริกา ใบุเงิน
คุณเปมิีกา จัินที่ร์แจ่ิมีจิรัส่
คุณเป่�ยมีสุ่ข ยบัุมัีนบุริบูุรณ์
คุณไปรยา เจิษฎิ์านฤส่าร
คุณผส่มีศ์ร่ อันุวั่ติรนิติิการ
คุณผ่อังศ์ร่ มูีลผลารักษ์
คุณผัส่ส่พร นภัาว่รรณ
คุณพงศ์กร นาร่ไผ่
คุณพงษ์พันธ์ิ เว่ชอันันที่นุรักษ์
คุณพงษ์ศั์กดิิ์� ศิ์ริพันธ์ิ
คุณพชรพร รัติน์พรพงศ์์
คุณพชรพรรณ จัินที่ร์ส่กุล
คุณพณิชพงศ์์ วั่ฒนแพที่ย์
คุณพนิติ ศิ์ริพานิชกร
คุณพรชนิติว์่  สุ่ว่รรณสู่นย์
คุณพรทิี่พย์ ฐาปนส่กุลว่งศ์์
คุณพรทิี่พย์ บุุญนิติย์
คุณพรพัชญ์นันท์ี่ ศ์ร่หร่าย
คุณพรรณพัชร ชลานนท์ี่นิวั่ฒน์
คุณพรรณว่ลัย อิันที่ราพิเชฐ
คุณพรรณาภัา มีหาคุณ
คุณพรรศ์มีล รัตินพันธ์ุิ
คุณพรลภััส่ แก้ว่วิ่ลัย
คุณพรว่ด่ิ์ เริงศั์กดิิ์�
คุณพรศั์กดิิ์� สิ่นคณารักษ์
คุณพลอัยภััที่รา ที่รัพย์พระว่งศ์์
คุณพัชมีณฑ์ ที่อังศิ์ริ
คุณพัชร ภัมีรพิบูุลย์
คุณพัชรนันที่น์ นว่ธิรรมีธิานนท์ี่
คุณพัชร่  ศ์ร่โคติร
คุณพัชร่  หอัวิ่จิิติร
คุณพัดิ์ชา มีหาทุี่มีะรัติน์
คุณพัที่ธ์ิธ่ิรา โชคบัุณฑิติย์ส่กุล
คุณพันธ์ิว่ด่ิ์ นาคอ่ัว่มี
คุณพันธ์ุิทิี่ติย์ ทิี่นกร ณ อัยธุิยา
คุณพาณิภััคณ์ ส่ว่่างนาค
คุณพายพัุฒน์ สุ่ติะส่มี
คุณพิชชานนท์ี่ แส่งพายัพ
คุณพิชชาพัฒน์ เดิ์ชผล
คุณพิชญา ขันธิะชว่นะ
คุณพิชญา เข่ยว่ชะอุ่ัมี
คุณพิชัย เถีกประสิ่ที่ธิิ�
คุณพิมีพกานต์ิ ฤที่ธิิศั์กดิิ์กุล
คุณพิมีพ์ใจิ ลาภัปรารถีนา
คุณพิมีพ์พนิติ ธิเนศ์ว่รโชติิ
คุณพิมีพ์พิศ์า เพ็ญจัินที่ร์
คุณพิมีแพรว่า เที่ศ์ประสิ่ที่ธิิ�
คุณพิศ์มัีย ยอัดิ์ไส่ว่
คุณพิษณุ คำาสุ่ว่รรณ
คุณพิสุ่ที่ธิิน่ ว่อัห์
คุณพ่มี ส่ายส่หัส่
คุณพ่รดิ์า เส่น่ว่งศ์์ ณ อัยธุิยา
คุณพ่ระภััที่ร์ เพชรคง
คุณพุที่ธิริติา เธ่ิยรว่รรณ
คุณพูนที่รัพย์ รว่มีเมีฆ
คุณเพ็ญศ์ร่ เดิ์ชติิ�งเอัง
คุณเพ็ญศ์ร่ ส่าดิ์ะระ
คุณเพ็ญสุ่ภัา รว่่เลิศ์
คุณเพรา โพอุัทัี่ย
คุณเพ่ยงเพ็ญ ภูัถ่ี�ถ้ีว่น
คุณไพเราะ กิมียงค์
คุณไพลิน โรจิน์รัตินชัย
คุณไพลินที่ร์ ยิ�งเจิริญส่มีสุ่ข
คุณไพเศ์รษฐ์ ว่งศ์์เอักอิันที่ร์
คุณฟ้้าสิ่ญา เอ่ั�ยมีจิิติร์
คุณภัคมีน น่ติะยานนท์ี่
คุณภัคมีน ภัคศ์ร่พิภัพ
คุณภัคว่รรณ รุ่งเร่อังอัาร่
คุณภัมิีติา บุรรจิงลิขิติ
คุณภัรณ์นงรัติน์ สิ่งสั่นจิิติรกุล
คุณภัริติ ศิ์ริสุ่โขดิ์มี
คุณภัรินที่ร์ ตัินติิพุกนนท์ี่
คุณภัวั่ติ ตัินประสิ่ที่ธิิ�
คุณภััครมิีดิ์า ชนฐานิติเมีธิา
คุณภััชสุ่ ดิ์าระจุิลมีาศ์
คุณภััณฑิรา รัตินนิโรธิ
คุณภััที่ราพร นครไที่ย
คุณภััศ์รา นาคละอัอั
คุณภัาณ่ รังสิ่มีานนท์ี่
คุณภัาณุวั่ฒน์ แส่งที่อัง
คุณภัารณ่ ประภัาศิ์ริกูล
คุณภัาว่นา  ช่รัง
คุณภัาษณ์ชนก เนระแก
คุณภิัญชญามีญช์ เล่�ยงเบุญจิพลกุล
คุณภิัญโญ แส่นศ์ร่
คุณภูัดิิ์ศ์  ธินเดิ์ชวั่ฒนศ์ร่
คุณภูัมิีใจิ เจ็ิงติระกูล
คุณภูัริภัพ ว่าณิชย์กุล
คุณภูัวิ่ศ์ วิ่ส่ารที่ส่กุล
คุณมีงคล หงษ์นาค
คุณมีณฑ์ส่มีร ชุณหรัศ์มิี�
คุณมีณ่รัติน์ ก๊กพิพัฒน์
คุณมีณ่รัติน์ ภู่ัเกล่�ยง
คุณมีนสิ่ริ สุ่ริยภัาณุมีาศ์

คุณมีาริส่า จิงคงคาวุ่ฒิ
คุณมุีกริน มีะกลำ�าที่อัง
คุณเมีธิา สุ่นที่รศ์ารทูี่ล
คุณแม่ีรัตินาว่ล่ นภัาว่รรณ
คุณยตุิติิ อัมีรเลิศ์วั่ฒนา
คุณยทุี่ธิพงศ์์ เอักปฐมีศั์กดิิ์�
คุณยพุารัติน์ มูีลสิ่น
คุณยพิุน คนด่ิ์
คุณยวุ่รรดิ์า ม่ีที่อัง
คุณรชยา เจิาวั่ฒนา
คุณรติิมีา จิิติติร่ประเส่ริฐ
คุณรพ่พรรณ ศิ์ริแว่งคว่ง
คุณรมิีดิ์า รุ่งเร่อังสั่มีฤที่ธิิ�
คุณรว่่นันท์ี่ จิงประเส่ริฐพร
คุณรส่ว่รรณ จิรัส่กุล
คุณรส่สุ่คนธ์ิ ธินวิ่ภัาคะนนท์ี่
คุณรส่สุ่คนธ์ิ นิธิิพัส่รินที่ร์
คุณรังส่รรค์ ว่งศ์์พินิจิว่โรดิ์มี
คุณรัชญา ส่ร้อัยที่อัง
คุณรัชฎิ์า บุุษปะเกศ์
คุณรัชดิ์า อัภิัรมีย์เดิ์ช
คุณรัชดิ์าพรรณ ชูอัรุณ
คุณรัชนก แส่งส่กุล
คุณรัฐธ่ิร์ ลักษณ์ธินาว่งศ์์
คุณรัฐยา  ลุยวิ่กกัย
คุณรัตินพล ส่รานุกุลพันธ์ิ
คุณรัตินา บัุว่เจิริญ
คุณรัตินากร ศิ์ริว่งษ์
คุณรัตินาภัรณ์ จัินที่ร์ที่อัง
คุณรัศ์ม่ีแข  ถีาว่ร
คุณริญญารัติน์ พิสุ่ที่ธิิ�รัฐกุล
คุณริณว่ร่ย์ แซ่ฉั�ว่
คุณรุ่งนภัา สุ่ขวั่ฒนานุกิจิ
คุณรุ่งรัติน์ เบุญจิพัฒนมีงคล
คุณรุจ่ิ มีาตุิกุล
คุณเรขา  ภิัญญส่าส่น์
คุณโรสิ่ติา สุ่ธิิรังกูร
คุณลลดิ์า โอัภัาส่ถิีรกุล
คุณลลิติา สุ่ริยศ์ร่ว่รรณ
คุณลักษมีณ  เติชะสิ่ริวิ่ชัย
คุณลัคณา กิจิเลิศ์ไพโรจิน์
คุณว่ชิราพรรณ เซ่ยว่
คุณว่ณ่ บุุญกว้่าง
คุณว่รกร ที่ว่่คงศั์กดิิ์�ส่กุล
คุณว่รพจิน์ เถีาลัดิ์ดิ์า
คุณว่รพจิน์ แส่งที่ว่่สิ่น
คุณว่รพรรณ
คุณว่รยส่  อันุวั่ติินุโชติิกุล
คุณว่รรณวิ่มีล ช่พอุัดิ์มีวิ่ที่ย์
คุณว่รรณิษา ศิ์ริรักษ์
คุณว่รว่รรณ วิ่ชัยกุล
คุณว่รว่รรษ ส่่งแจ้ิง
คุณว่รว่ลิญช์ นิธิิโรจิน์ธินัที่
คุณว่รวิ่ศ์ว์่ นำ�าขาว่
คุณว่รวุ่ฒิ จิอังจิินดิ์าส่กุล
คุณว่รัญญา เนติรสุ่นที่ร
คุณว่รัญญา ปัติติพงศ์์
คุณว่รัที่ยา โอับุนิธิิอันันต์ิ
คุณว่ริศ์รา เมีติติคุณมัีย
คุณว่ริษฐา เหล่าธิรรมีทัี่ศ์น์
คุณว่ล่ พงศ์์เจิริญเก่ยรติิ
คุณวั่ชช่รา ตัินวิ่บูุลย์ว่งศ์์
คุณวั่ชรพล แก้ว่วิ่ชิติ
คุณวั่ชระ เช่�อันุ่น
คุณวั่ชรินที่ร์ บุุณยการ
คุณวั่ติสั่ณห์  ที่อังปาน
คุณวั่นชนะ นิลพิบูุลย์
คุณวั่นเพ็ญ เหง่�ยมีวิ่จิาวั่ฒน์
คุณวั่ลลภั พรเร่อังว่งศ์์
คุณวั่ส่นัย กฤษอัร่ามีเร่อัง
คุณวิ่จิิติรา  เจ่ิยรนันที่นา
คุณวิ่ชญ์จิินต์ิจุิฑา ลู่ชัยชนะ
คุณวิ่ชญ์นนท์ี่ ว่งษ์ไชยคณากร
คุณวิ่ชญ์วิ่สิ่ฐ ธิิราชรัมีย์
คุณวิ่ชดิ์า ส่่ติกะลิน
คุณวิ่เช่ยร  พงศ์ธิร
คุณวิ่ฑูร เมีติติานันที่
คุณวิ่ธิาน ม่ีนาภิันันท์ี่
คุณวิ่ภัาว่่ บุอัลด์ิ์วิ่น
คุณวิ่ภัาว่่ ภูัดิิ์ส่านนท์ี่
คุณวิ่ภัาส่  จิิรภัาส่
คุณวิ่มีลรัติน์ สุ่ขโข
คุณวิ่รมีณ ดิ์าว่ดิ์ว่ง
คุณวิ่รุว่รรณ  ติาดิ์ร่มี
คุณวิ่โรชา เกิดิ์อัำ�า
คุณวิ่ลาสิ่ณ่ เกษน้อัย
คุณวิ่ศ์น่ ติิยะรัตินาชัย
คุณวิ่สิ่ฐศั์กย์ ธ่ิรดิิ์ษฐานนท์ี่
คุณว่่ณา  เอ่ั�ยมีวั่ฒนไพสิ่น
คุณว่่ร์ วิ่นิจิส่ร
คุณว่่รภััที่ร ที่ว่่ปร่ดิ์า
คุณว่่รยา มีานะผจิญ
คุณว่่ระยทุี่ธิ พลอ้ัมี
คุณศ์ดิ์านันท์ี่ จิิติติานนท์ี่
คุณศ์รัญญา เคร่อัปราณ่ติ
คุณศ์รัญญา เจินสุ่กิจิพานิช
คุณศ์รัณญา แก้ว่พิชัย
คุณศ์ราวุ่ธิ ผิว่เกล่�ยง
คุณศ์ราวุ่ธิ อุัปถัีมีภ์ันิรันดิ์ร์
คุณศ์ร่สุ่ดิ์า ปาที่ำามีา
คุณศ์รุติ ลิ�มีอัภิัชาติิ
คุณศ์รุติ ว่านิชพันธ์ุิ
คุณศ์ศิ์ชา ม่ีอัาษา
คุณศ์ศิ์ธิร เร่อังกิจิติระการ

คุณศ์ศิ์ธิร ว่ชิรปัญญาพงศ์์
คุณศ์ศิ์ธิร ศ์ร่ประเส่ริฐ
คุณศ์ศิ์ประภัา ปลาที่อัง
คุณศ์ศิ์วิ่มีล คงเจิริญ
คุณศ์ศิ์วิ่มีล อัาวุ่ธิเพชร
คุณศั์กดิิ์�สิ่น พูนศิ์ริว่งศ์์
คุณศั์กรินที่ร์ หัว่นา
คุณศั์นที่น่ คงศั์กดิิ์�
คุณศั์นส่น่ย์  มัีนจัินดิ์า
คุณศั์นส่น่ย์ ศิ์ลภััณฑ์
คุณศั์ลย์ฯส่ร้างข้อัต่ิอัช่วิ่ติ
คุณศิ์ดิิ์ส่ อัำ�าสุ่ริยา
คุณศิ์ติา รัตินส่งว่น
คุณศิ์รดิ์า โกวิ่ที่านุพงศ์์
คุณศิ์รศิ์ษฎ์ิ์ ฉำ�าเว่ชะ
คุณศิ์ริกุล ประจัิญพล
คุณศิ์ริเพ็ญ เก่ยรติิเฟ่้�อังฟู้
คุณศิ์ริยพุา  ศ์ร่สุ่ว่รรณ
คุณศิ์ริรัติน์ สุ่ขช่ว่ย
คุณศิ์ริรัติน์ สู่่สุ่ข
คุณศิ์ริลักษณ์ ตัิ�งศิ์ริโรจิน์
คุณศิ์ริลักษณ์ วั่ฒนวิ่กย์การ
คุณศิ์โรวุ่ฒิ ศ์ร่นิเที่ศ์ว่าทิี่น
คุณศิ์ษฏากร  อุัสั่นโน
คุณศ่์รณา จิิรารัติน์
คุณศุ์ภัณัฎิ์ฐ์ งามีสั่นติิชัย
คุณศุ์ภัมีาส่ กฤติวั่ฒน์
คุณศุ์ภัว่รรณ พุกอัาส่า
คุณส่กาว่ทิี่พย์ กิจิส่กุล
คุณส่ดุิ์ด่ิ์ ชลิติเร่อังกุล
คุณส่ถิีติ เกษหอัมี
คุณส่นอัง วิ่ริยะอัาภัาพงศ์์
คุณส่มีเก่ยรติิ คล่อังพานิชภัักดิิ์�
คุณส่มีคิดิ์ จิิรานันติรัติน์
คุณส่มีจิิติชนก ปัณฑโร
คุณส่มีชาย  ชุณหรัศ์มิี�
คุณส่มีทิี่ชา พานิชย์
คุณส่มีบัุติิ ที่รงเติชะเลิศ์
คุณส่มีบูุรณ์ ว่าร่รัติน์
คุณส่มีพร ธินอัำาพันธ์ุิ
คุณส่มัีชชา ปัณฑุวิ่เช่ยร
คุณส่รชัย  ตัินติโยทัี่ย
คุณส่รณ์นรินที่ร์ บัุงเกิดิ์ผล
คุณส่รวิ่น โคยามีา
คุณส่ราวุ่ฒิ อัยูวิ่่ที่ยา
คุณส่โรชา สั่นติิดิ์ำารงพันธ์ิ
คุณส่ลิล รณเก่ยรติิ
คุณส่ว่รรยา ชานก
คุณส่ว่รส่ มีหิที่ธิิเศ์รษฐ์
คุณส่ว่รส่ วิ่นนาว่รเว่ช
คุณส่ว่ราชย์ ด่ิ์านพิทัี่กษ์กุล
คุณสั่ญชัย  สุ่ขจิินดิ์า
คุณสั่นติพงศ์์ ชินประพินพร
คุณสั่นติิ ปทุี่มีรัตินไพศ์าล
คุณสั่นที่น่ เติชะธิิการ
คุณสั่นทัี่ดิ์ เจิิดิ์จิรรยาพงศ์์
คุณส่าธิิติ นิ�มีพิทัี่กษ์พงศ์์
คุณส่าธิิติ โพธิิ�นาคมี
คุณส่ายฝน โพธิิ�จ่ิน
คุณสิ่ที่ธิิกร ว่งศ์์วุ่ฒิอันันต์ิ
คุณสิ่ที่ธิิพัฒน์ วิ่วั่ฒน์ว่านิช
คุณสิ่ธิยา ยกส้่าน
คุณสิ่น่นาถี ศิ์ริว่รรณ
คุณสิ่รวิ่ชญ์ - อัชิรา โพธิิ�อิันที่ร์
คุณสิ่ริกร อัรุณฉาย
คุณสิ่รินภัา ล้านษาว่งษ์
คุณสิ่รินภัา อิันที่พันธ์ิ
คุณสิ่ริวิ่มีล เขมีะธิารากุล
คุณสิ่ร่ลักษณ์ กลำ�าเส่ถ่ียร
คุณสุ่กัญญา ธิิมีาเกตุิ
คุณสุ่กิจิ
คุณสุ่ขสั่นต์ิ โติเจิริญวิ่วั่ฒน์
คุณสุ่ชัญญา สุ่โขพ่ช
คุณสุ่ชาติิ ธ่ิระศ์ร่ส่มีบัุติิ
คุณสุ่ชานัน กันณรงค์
คุณสุ่ดิ์ชฎิ์า แจ่ิมีจัินที่ร์
คุณสุ่ดิ์า นิลว่รส่กุล
คุณสุ่ดิ์าภัา พรหมีอุับุล
คุณสุ่ที่ธิิเก่ยรติิ ธ่ิรภััที่รเว่ช
คุณสุ่ที่ธิิชัย ช่างฟ้อัก
คุณสุ่ที่ธิินันท์ี่ ชูชัย
คุณสุ่ที่ธิิน่ ดุิ์ลยโกเมีศ์
คุณสุ่ที่ธิิพงษ์ คำาโพที่า
คุณสุ่ที่ธิิรักษ์  เส่ถ่ียรภัาพอัยทุี่ธ์ิ
คุณสุ่ที่ธิิส่า บุุษยานนท์ี่
คุณสุ่ทัี่ติติา แส่งที่อัง
คุณสุ่ทิี่ศ์า พุ่มีประดิ์ล
คุณสุ่ธิรรมี แก้ว่ส่มี
คุณสุ่ธิาทิี่พย์ คำาเร่อังศ์ร่
คุณสุ่ธิาทิี่พย์ ดิ์อักบัุว่หลว่ง
คุณสุ่ธิิดิ์า ธิรมีธัิช
คุณสุ่นที่ร่ ที่อังหนอังบัุว่
คุณสุ่นที่ร่ หนุนภัักด่ิ์
คุณสุ่นที่ร่ อุัฬารวิ่ริโย
คุณสุ่นัดิ์ดิ์า แม้ีนส่มุีที่รใจิ
คุณสุ่นันที่า เปรมีดิ์อันไพร
คุณสุ่ปราณ่ ยาเลิศ์
คุณสุ่พจิน์ โรจินาก่
คุณสุ่พร ชุ่มีช่�น
คุณสุ่พัชร่ ศ์รส่ำาราญ
คุณสุ่พัฎิ์ร์ฎิ์รา อิันที่รศั์กดิิ์�ดิ์า
คุณสุ่พัติรา ดิิ์ลกวั่ฒนะคูณ
คุณสุ่พิชญา เนาว่รัติน์
คุณสุ่พิณญา กล่บุเมีฆ

คุณสุ่ภักิจิ แส่งเด่ิ์อันฉาย
คุณสุ่ภัณัฐ คันธิะ
คุณสุ่ภััฎิ์ สิ่กขชาติิ
คุณสุ่ภัาพร  แก้ว่ฉ่ดิ์
คุณสุ่ภัาพร ตัิ�งวั่ฒนาพรชัย
คุณสุ่ภัาพร สุ่ขบุาง
คุณสุ่ภัาภัรณ์ เจิริญวุ่ฒิ
คุณสุ่ภัาว่ด่ิ์ บุุญกรดิ์
คุณสุ่ภัาว่ด่ิ์ เอ้ังฉ้ว่น
คุณสุ่มีาณ่ กิจิบุุญชัย
คุณสุ่มีาริน ร่เบุลโล
คุณสุ่มิีลติรา หัดิ์ขะเจิ
คุณสุ่เมีธัิส่ แย้มีเจิริญ
คุณสุ่รดิิ์ษ สุ่รัติติกุล
คุณสุ่รเดิ์ช บุุณยวั่ฒน
คุณสุ่รวุ่ฒิ ตุิงคะรักษ์
คุณสุ่รัชนิศ์  อุัดิ์มีศั์กดิิ์�
คุณสุ่รัส่ดิ์า อันุวั่ติติระกูล
คุณสุ่ราช เซท่ี่
คุณสุ่รารักษ์  น้อัยไร่ภูัมิี
คุณสุ่ริยา  ส่าติราภััย
คุณสุ่ริเยศ์  ชมีภูั
คุณสุ่ว่เที่พ ศิ์ริส่รณ์
คุณสุ่ว่รรณา เชาว่ะว่นิชย์
คุณสุ่ว่รรณา โอัฬาร่
คุณสุ่วิ่ชญา ประมีว่ญรัติน
คุณสุ่วิ่ส่าศ์์ ด่ิ์านเจิริญว่นะกิจิ
คุณเส่ฎิ์ฐวุ่ฒิ อุัดิ์าการ
คุณเส่นธิิป ศ์ร่ไพพรรณ
คุณเส่าว่น่ย์ บูุรณะพานิชย์
คุณแส่งจัินที่ร์ หมัี�นที่อังหลาง
คุณแส่งดิ์าว่ เอ่ั�ยมีเม่ีอัง
คุณโส่ภัณ บุุติรชา
คุณโส่ภัาพิมีพ์ สิ่มีะกุลธิร
คุณโส่มีฉาย บุุญญานันต์ิ
คุณอัดิิ์ศ์ร จัินที่ร์ภู่ั
คุณอัดิิ์ศั์กดิิ์� สุ่ดิ์ส่าว่
คุณอันงค์พร  มีโนพิเชฐวั่ฒนา
คุณอันุชิติ น้อัยประเส่ริฐ
คุณอัภิัชาติิ ศ์าลิคุปติ
คุณอัภิันันท์ี่ ว่ลัญช์อัารยะ
คุณอัภิัพรรณ เอ่ั�ยมีชัยมีงคล
คุณอัภิัวั่ฒน์ วุ่ฒินิมิีติ
คุณอัภิัวั่นท์ี่ บุากบัุ�น
คุณอัมีรรัติน์  มีหาภัาส่กร
คุณอัมีราลักษณ์ เว่ลาด่ิ์ว่งณ์
คุณอัรณินันต์ิ ลิ�ว่ธินวิ่นิจิ
คุณอัรทัี่ย แส่งนรินที่ร์
คุณอัรนาร่ เอ่ั�ยมีอิัที่ธิิพล
คุณอัรปว่่ย์  ส่่ที่อัง
คุณอัรพิน ใจิหลัก
คุณอัรส่า  ศ์ร่ติรัยรักษ์
คุณอัรุณ่  อัรรคบุุติร
คุณอััจิร่  สั่งข์ว่รรณะ
คุณอัาที่รเว่ที่ กันติสุ่ข
คุณอัาภัารัศ์มิี� มีาโป
คุณอัายภุัา อุัเที่นพัฒนันท์ี่
คุณอัาร่รัติน์ พัฒนช่ว่ะพูล
คุณอัำานว่ย  พัส่ดิ์ร
คุณอิันทิี่รา กตัิญญุูติานนท์ี่
คุณอุัรชา นันที่วั่ฒน์ศิ์ริ
คุณอุัไรรัติน์ อัธิิปิไขย์
คุณเอัมีอัร  ว่งษาพาน
คุณเอ่ั�อังผ้�ง เดิ์ชกำาแหง
คุณเอ่ั�อัพร ไกยรูว่งศ์์
คุณเอ่ั�อัอัาร่  อัอัฤด่ิ์
Khun Areerat Pinkaew
Khun Atcha Chaengchop
Khun Chaiwat Pandey
Khun Charoenphong Kaeoduangdee
Khun Chatchawan Hatsadee
Khun Clarke Baldwin
Khun Ghoubhisitra Taenjindarat
Khun Hanakorn Kamnoedsri
Khun Jarernvit Malavech
Khun Jarewut Buakaew
Khun Jarinya Tongkeeree
Khun Keiko Hori
Khun Lwan Po
Khun Narin Kanchingpai
Khun Nathida Sumetchotimaytha
Khun Nattika Klaiklung
Khun Niphaporn Sonsri
Khun Nititorn Pasakol
Khun Oranich Rungthipanon
Khun Pantheera Buntha
Khun Panutchanart Phongnopa
Khun Parichat Baicarm
Khun Patchara Chaovanayotin
Khun Pattra Sriputtangkul
Khun Phatthanawadi 
         Rungcharoenchotiwat         
Khun Phongnapha Phromkat
Khun Phoomchai Phanpanya
Khun Pichanun Srisommai
Khun Ploypailin Tongsrakoo
Khun Ponlawat Chucharoen
Khun Poonyasiri Panomuppakarn
Khun Pornkamol Wongprikorn
Khun Praewchit Ritthaisong
Khun Prajak Noinuay
Khun Prakaidao Damrongpan         
Khun Pratthana Phromsurin
Khun Prirat Paratoon

Khun Pronpimon Yathitirathumrong
Khun Pussacha Navakijwatana
Khun Puttawan Tongyam
Khun Racha Sriwong
Khun Ratana Punprasit
Khun Ratthanon Praking
Khun Romrin Boonrawt
Khun Ruedee Sorabut
Khun Ruthaichanok Santhaweesuk
Khun Samatcha Panthuvichien
Khun Samatcha Panthuvichien
Khun Santi Yimfan
Khun Saowanee Viriyaveskul
Khun Saowanit Kerdsri
Khun Saranya Ronsiri
Khun Sarayut Sathanoun
Khun Saw Khin Naing
Khun Sirikarn Nguanjinda
Khun Siriporn Suntornsirimankong
Khun Sirivipha Saiyued
Khun Siriwan Charyasriwong
Khun Songabsorn Thopunyanon
Khun Sorawit Rongdech
Khun Sorrawit Jaingam
Khun Supida Kueakob
Khun Surapa Udompornwongsa
Khun Surasit Aimkun
Khun Suthathip Yaram
Khun Suttavee Tungsongsawas
Khun Suwanit Koonawat
Khun Thanaporn Dhitiapithan
Khun Thanavit Koochingchai
Khun Thanutra Zhang
Khun Thanyaporn Asanyaseth
Khun Thaworn Arunyapongpaisarn
Khun Thippawan Sinpo
Khun Thitaya Soodprasert
Khun Thitinan Pholsook
Khun Thunrada Sukkasem
Khun Tipakorn Nackvijit
Khun Tittaya Chaokiat
Khun Umaporn Chairat
Khun Varunyapat Pongnongno
Khun Veerachai Photipatcha
Khun Wanitchaya Srikhampa
Khun Wannipha Trithaworn
Khun Waramat Tuenim
Khun Watchaphon Wuttiyan
Khun Watcharaphong Charoenrak
Khun Watchareeporn Senprasert
Khun Wilai Seeluean
Khun Wilawan Chaiyakot
Khun Wipawee Ruenchoo
Khun Witchaphat Wutthisarn
Khun Witwisit Tirachram
Khun Wonwisa Chayanan
Khun Yanika Trakulkamjai
Khun Yokporn Saravit
บุริษัที่ เกร่ยงไที่ยวั่ฒนา อิันเติอัร์เที่รดิ์ 
         จิำากัดิ์ (ส่าขาท่ี่� 00001)
บุริษัที่ คอัมีมูีนิเคชั�น วั่น จิำากัดิ์ 
         (ส่ำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ คามิีน 151 จิำากัดิ์ 
         (ส่ำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ เคร่อัเจิริญโภัคภััณฑ์ จิำากัดิ์ 
         ส่าขาท่ี่� 00006
บุริษัที่ ท่ี่.ซ่.ซ่. เที่คโนโลย ่จิำากัดิ์
บุริษัที่ แที่มีมีาริน วิ่ลเลจิ จิำากัดิ์ 
         ส่าขาท่ี่� 00001
บุริษัที่ บุ้านฟิ้ล์มี จิำากัดิ์ 
         (ส่ำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ พร่เม่ียร์ เที่คโนโลยจ่ิำากัดิ์ 
         (มีหาชน)
บุริษัที่ พร่เม่ียร์ ร่ส่อัร์ที่ส์่ แอันด์ิ์ 
         โฮ๊เที่ลส์่ จิำากัดิ์ (ส่าขา 00006)
บุริษัที่ พร่เม่ียร์ ร่ส่อัร์ที่ส์่ แอันด์ิ์ 
         โฮ๊เที่ลส์่ จิำากัดิ์ (ส่าขาท่ี่� 00002)
บุริษัที่ เพ่ยว่สั่มีมีากร ด่ิ์เว่ลลอัปเม้ีนท์ี่ 
         จิำากัดิ์ (00004 ส่าขาเม่ีอังเอัก)
บุริษัที่ เส่ร่ พร็อัพเพอัร์ต่ิ�ส์่ โฮ๊ลดิิ์�ง จิำากัดิ์ 
         (ส่ำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ หลักที่รัพย์ เก่ยรติินาคินภััที่ร จิำากัดิ์ 
         (มีหาชน)
บุริษัที่ เหร่ยญที่อังการพิมีพ์ (กิมีไป๊)
บุริษัที่ อัล่นรณา จิำากัดิ์  (ส่ำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ อิันเติอัร์ ดิ์าต้ิา ร่คัฟ้เว่อัร่ 
         จิำากัดิ์ (ส่ำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ อุ๊ัคบุ่ จิำากัดิ์ (ส่ำานักงานใหญ่)
บุริษัที่ โอัมีาร์ เพนาร์ เมีเนจิเมีนท์ี่ จิำากัดิ์ 
         (ส่ำานักงานใหญ่)
กลุ่มีธุิรกิจิการเงินเก่ยรติินาคินภััที่ร
ชมีรมีสั่ติว่แพที่ย์บุำาบัุดิ์โรคแมีว่
         แห่งประเที่ศ์ไที่ย
ส่ถีาบัุนบัุณฑิติบุริหารธุิรกิจิศ์ศิ์นที่ร์          
         แห่งจุิฬาลงกรณ์มีหาวิ่ที่ยาลัย
ผู้ซ่�อั/ผู้ปัน ร้านปันกัน โดิ์ย มูีลนิธิิยวุ่พัฒน์
เพ่�อันมีาแติร์ รุ่น 60
มูีลนิธิิ บูุรณะชนบุที่แห่งประเที่ศ์ไที่ย 
         ในพระบุรมีราชูปถัีมีภ์ั (โครงการเที่ใจิ)
ศู์นย์นวั่ติกรรมีการอัอักแบุบุดิิ์จิิทัี่ล
         และเที่คโนโลย ่จิำากัดิ์ (ส่ำานักงานใหญ่)
SUMITOMO MITSUI  TRUST BANK 
         (THAI) PCL (Head Office)
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