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บทบรรณาธิการ
ยุวทูตความดี คือ ตัวแทนของเยาวชนท่ีท�าหน้าท่ีเป็น ‘ต้นแบบ 

ของเยาวชนคนดี’ หรือ ‘ต้นกล้าแห่งความดี’ ท่ีจะพัฒนาและเติบโต
เพ่ือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ควบคู่ไปกับ
การมีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็นพื้นฐานส�าคัญท่ีจะน�าพาทุกสังคม
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็น
ความส�าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นก�าลังส�าคัญของชาติจึงได้ 
ก่อต้ังโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติข้ึนเม่ือปี 2542 เพื่อถวาย 
เป็นราชสักการะในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมายุครบ  
72 พรรษา

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมูลนิธยุิวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา  ฯ  สยามบรมราชกมุาร ีวารสารวิทยุสราญรมย ์
ฉบบันีจึ้งต้ังใจน�าเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัการเดินทางในชว่ง 20 ป ีท่ีผา่นมา 
ของยุวทูตความดี ซึ่งจะพาท่านผู้อ่านไปสัมผัสการด�าเนินงานของมูลนิธ ิ 
ยุวทูตความดีฯ ในมิติต่าง ๆ พร้อมกับการประมวลภาพบรรยากาศ 
ภายในงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ท่ีจัดขึ้น ณ วิเทศสโมสร  
กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 จากนั้น  
ขอเชิญท่านผู้อ่านเพลิดเพลินไปกับเรื่ องเล่าจากประสบการณ ์
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(ชลธี จันทร์รัชชกูล)
บรรณาธิการบริหาร
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ของนักเขียนหลากหลายรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูและนักเรียน 
จากโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีท่ีพร้อมจะส่งต่อความรู้และ 
แนวคิดดี ๆ ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง รวมท้ังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ 
ตรงของคุณครูท่ีมีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนในต่างประเทศ รวมไปถึงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง 
ของยุวทูตความดี ท่ีได้ไปพัฒนาโลกทัศน์สานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรี 
กับเยาวชนนานาชาติ

ในฐานะนายสถานี และกองบรรณาธกิาร ขอขอบคุณผู้อ�านวยการ 
มูลนิธิยุวทูตความดีและเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ ท่ีได้รวบรวมเร่ืองราว 
สาระประโยชน์ท่ีน่าอ่านและน่ารู้ให้ท่านผู้อ่านได้เพลิดเพลินไปกับ 
เรื่องราวต่าง ๆ ในเล่มน้ี ซ่ึงนับเป็นฉบับท่ี 3 ท่ีมูลนิธิฯ ได้รวบรวม 
เรื่องราวให้กับวารสารวิทยุสราญรมย์ ท้ังในวาระครบรอบ 15 ปี 18 ปี  
และ 20 ปี หวังว่าวารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับน้ีจะท�าให้ผู้ อ่าน 
ได้รู้จักมูลนิธิยุวทูตความดีฯ มากยิ่งขึ้น และอยากร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นคนดี 
และมีคุณภาพของสังคมต่อไป

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า... สวัสดีค่ะ 



สารบญั
6	 พระราชด�ารัส	สมเด็จ

พระกนิษฐาธริาชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพ	
รัตนราชสุดา	ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี

8	 ค�ากล่าวถวายรายงาน	
20	ปี	ยุวทูตความดี

12	 งานครบรอบ	20	ปี	 
ยุวทูตความดี

24	 20	ป	ีมลูนธิยุิวทูต 
ความดี...สูค่วามดี 
ท่ียัง่ยนื
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26	 นวัตกรรมจากพ่อ	 
ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน	

30	 มาสะสมพลังจิต 
กันดีกว่า

38 เมืองสร้างสรรค์	 
พัฒนานักคิด

12
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44 Wawasan Brunei 2035  
การศึกษาแนวใหม่  
ใส่ใจเยาวชน

50 การเสริมสร้างเยาวชน 
ให้เป็นหลักท่ีเข้มแข็ง 
ของสังคม

56 ตะลุยแอฟริกา

64 ก้าวสู่ดินแดนมังกร

70 ท่องดินแดน 
แห่งวัฒนธรรมริมน�าโขง

76 บอกกล่าวเล่าเรื่อง  
3 เมืองในเมียนมา

82 นมัสเต อินเดีย

88 ออกุนเจริญ  
ก็อมปุเจีย

94 Facebook Fan Club

100 เมืองไทย  
ยินดีท่ีได้รู้จัก

110 YAVF Check In

100

64
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นางสาวเกวลิน นาพรมขันธ์เรื่อง
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ในพธิเีปิดงานครบรอบ 20 ปี ยุวทตูความดี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

“ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี ท่ีได้เห็นโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ท่ีกระทรวงการต่างประเทศริเริ่มข้ึนเม่ือปี 2542 ก้าวเข้าสู ่
ปท่ีี 20 ในปนีี ้และยงัคงด�าเนนิงานต่อไป ด้วยปณิธานมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาเยาวชน 
ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวพระราชด�าริ

ขอชื่ นชมความมุ่งมั่นและพร้อมใจกันของกระทรวงการต่างประเทศ  
ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูต 
ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียน  
ในการท่ีจะสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะความช�านาญในงานต่าง ๆ มีโลกทัศน์กว้างขวาง  
ก้าวทันโลก พร้อมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรมในตน โดยเร่ิมกล่อมเกลา 
ลักษณะนิสัยความคิด และทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นไปในทาง 
ท่ีเหมาะสมต้ังแต่เยาว์วัย เพื่อให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการเจริญเติบโต 
ขึ้นไปเป็นก�าลงัของชาติท่ีแขง็แกรง่ มีสติปญัญา มจิีตส�านกึเรื่องหน้าท่ีต่อสังคม  
จะได้รว่มกนัสร้างสรรค์สงัคมและประเทศชาติใหเ้จริญงอกงาม พฒันากา้วหนา้
ไปอย่างมีเสถียรภาพ

ในโอกาสท่ีมูลนิธิยุวทูตความดีก่อต้ังมาครบ 20 ปี ขออวยพรให้มูลนิธ ิ 
มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น ท้ังขอให้ผู้ร่วมด�าเนินการทุกฝ่ายทุกคน มีความสุขสวัสดี 
ประสบแต่ส่ิงอันเป็นสิริมงคล มีก�าลังกาย ก�าลังใจ ท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุ 
จุดหมายสูงสุดร่วมกันสืบต่อไป” 

พระราชด�ารัส
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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ค�ำกล่ำวถวำยรำยงำน
20 ปี ยุวทูตความดี

มูลนิธยุิวทูตความดีฯ เริ่มจากโครงการท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดต้ังขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ 
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่ อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีพื้ นฐานท่ีดีท้ังคุณธรรมและจริยธรรม  
อันเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนมีคุณภาพ

20 ปีท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ นับว่าประสบ 
ความส�าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากจ�านวนโรงเรียนในเครือข่ายท่ี 
ได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากแรกเริ่มจ�านวน 76 แห่ง มาเป็น 2,154 แห่ง  
และได้ปรับตัวเองตามสภาพ 998 โรงเรียนในปัจจุบัน โดยครอบคลุมโรงเรียน 
ในทุกจังหวัดท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมท้ังการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ท้ังของไทยและต่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ประเทศสมาชิกอาเซียน ไปจนถึง 

โดย...นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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ประเทศนอกภูมิภาค เช่น อินเดีย จีน ญ่ีปุ่น เยอรมนี บราซิล ชิลี สะท้อนถึง 
ความต่อเน่ืองและความมุ่งมั่นต้ังใจของมูลนิธิฯ ท่ีจะเสริมสร้างหุ้นส่วน 
ของการพัฒนาเยาวชนกับภาคส่วนต่าง ๆ

มลูนธิยุิวทตูความดีฯ ได้ยดึหลกัการพัฒนาเยาวชนใหมี้ทัง้ความรู้ ควบคู่ไปกับ 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีจิตอาสา เพื่ อหล่อหลอมให ้
เยาวชนไทยเป็น ‘ต้นกล้าแห่งความดี’ เพราะเชื่ อมั่นว่า การสนับสนุน 
ด้านวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมจะท�าให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลังท่ีเข้มแข็ง 
ของชาติอย่างย่ังยืน ท่ีผ่านมา มูลนิธิยุวทูตความดีฯ จึงได้ด�าเนินการปลูกฝัง 
ต้นกล้าแห่งความดีผ่านโครงการเหย้า - เยือนระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย  
การฝึกปฏิบัติในรูปแบบของการเข้าค่ายฝึกอบรมในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  
เอ้ือต่อการพฒันาทางสติปัญญาและจิตใจ เชน่ ‘ธรรมะคือแสงสว่างแหง่ปญัญา’ 
ท่ีศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ‘รักษ์โลก-รักแผ่นดิน’ 
ท่ีอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ‘สามัคคี ฉลาดรู้  
เสริมสร้างสันติสุข’ ท่ีศูนย์ประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัด
สงขลา ‘ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย’ ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนับพันคนต่อปี

นอกเหนือจากการส่งเสริมการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงแล้ว กระทรวง 
การต่างประเทศมีนโยบายสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์ในด้าน 
การต่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชนจากสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังในและต่างประเทศ โครงการเปิดโลกทัศน์จึงถือก�าเนิดขึ้น 
โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวทูตความดีฯ กับสถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสลุใหญ่ของไทยในต่างประเทศ เพื่อใหเ้ยาวชนไทย ได้มโีอกาสเปดิโลกทัศน ์
และสานสมัพันธแ์ลกเปลีย่นประสบการณ์เรยีนรูก้บันกัเรยีนระดับประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา โดยท่ีผา่นมา มลูนธิยุิวทตูความดีฯ ได้น�านกัเรยีนไปเยีย่มเยอืน 
และศึกษาเรยีนรูท่ี้ประเทศต่าง ๆ  หลายแหง่ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ฟลิปิปินส์ 
เมียนมา ญี่ปุ่น คูเวต กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท�าให้ยุวทูตได้รับ 
ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ช่วยหล่อหลอมให้มีวิสัยทัศน์และมุมมอง 
ท่ีกว้างไกลขึ้น
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ประเทศไทยสามารถพัฒนาก้าวหน้าท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และ 
ความไม่ แ น่นอนของสถานการณ์การ เมื องและ เศรษฐ กิจของโลก 
ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเราได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหลักปรัชญานี้ได้รับ 
การยอมรับจากนานาประเทศด้วยว่า เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุน  
การบรรลเุปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ และน�าไปสูก่ารเติบโต 
อย่างสมดุลในทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
ขณะเดียวกนัการสง่เสรมิให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศนแ์ละมีความพร้อมท่ีจะก้าวสู่ 
โลกกว้าง มีความเข้าใจและสามารถเช่ือมโยงประเด็นระดับโลกเข้ากับบริบท
ของชุมชนและสังคมของตนก็เป็นสิ่งท่ีมูลนิธิยุวทูตความดีฯ และกระทรวง 
การต่างประเทศให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ซึ่งเปน็โครงการระยะยาว ด�าเนนิการในรูปแบบของการจัดค่ายตามหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ‘ค่ายศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาท่ียั่งยืน’  
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‘ค่ายต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง’ ‘ค่ายสร้างสรรค์วิชาชีพ  
หล่อเลีย้งชวิีต ด้วยวิถีพอเพยีง’ โดยได้รบัความรว่มมอืจากศูนยศ์กึษาการพฒันา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในแต่ละภาคของประเทศ ซึง่โครงการนีส้อดคลอ้งกบั 
นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศท่ีประสงค์จะสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ  
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในระดับเยาวชนไทยกับต่างประเทศ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม 
จ�านวน 1,166 คน จาก 133 โรงเรียนท่ัวประเทศ

การด�าเนนิงานของมลูนธิยุิวทตูความดีฯ ตลอด 20 ปีท่ีผา่นมาได้แสดงใหเ้หน็ 
เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าภารกิจของมูลนิธิฯ มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการสร้าง 
อนาคตของชาติ เพราะการสร้างคนจ�าเป็นต้องอาศัยการให้ความรู้ ควบคู่ไปกับ 
การปลูกฝงัคณุธรรม จรยิธรรม จิตส�านกึ และความมีจิตอาสา มูลนิธยุิวทตูความดีฯ 
จึงยึดมั่นในปณิธานท่ีจะสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติท่ีมีท้ังความรู ้
ความสามารถ มีคุณธรรม มีความแข็งแกร่งท้ังร่างกายและจิตใจ เป็นการเตรียม 
ความพร้อมให้แก่เยาวชนไทยท่ีจะก้าวขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญให้กับประเทศชาติ  
และเป็นตัวแทนเยาวชนในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยไปสู ่
สายตาของชาวโลกต่อไป 
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ในโอกาสท่ี ‘โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว’ ท่ีกระทรวงการต่างประเทศริเร่ิมเมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯ 
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ท่ีมุ่งพัฒนาเยาวชน 
ให้ เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ตามแนวพระราชด�ารัส 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นอนาคตท่ีเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงรบัมูลนธิฯิ ไว้ในพระราชูปถัมภ์  
โดยด�ารงสถานะเป็นมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีผ่านมาถึง 20 ปี มูลนิธยุิวทูตความดีฯ 
ได้จัดงานครบรอบ 2 ครั้ง คือ ครบรอบ 15 ปี ‘เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี  
ยุวทูตฯ ไทย’ ในปี 2557 และงานครบรอบ 20 ปี ‘20 ยุวทูตความดี  
ก้าวไกล ทันโลก’ ในปี 2562 เป็นวาระพิเศษในการจัดงานร�าลึกถึง 
และร่วมภาคภูมิใจในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ด�าเนินมา

งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี
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ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดีเรื่อง



งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ภายใต้ชื่ อ ‘20 ปี ยุวทูตความดี  
กา้วไกล ทันโลก’ เมื่อวันศุกรท่ี์ 1 พฤศจิกายน 2562 ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
น�าเสนอผลงานในการปลูกฝังจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา และการพัฒนาโลกทัศน์ 
ให้เยาวชนยุวทูตฯ เป็นต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง โดยได้กราบบังคม 
ทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธยุิวทูตความดีฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน 
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ในพิธีเปิดงานวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 มีโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ  
จากท่ัวประเทศมารว่มรบัเสด็จฯ และร่วมภาคภมูใิจในโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  
ท่ีผ่านมา รวมท้ังตระหนักถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการร่วม 
สร้างพลังแห่งการให้ สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

พิธเีปดิงานและการเฝา้รบัเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในงานครบรอบ 20 ปี  
ยุวทูตความดี ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.51 น. โดยมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดีฯ 
ผู้อ�านวยการมูลนิธฯิ และตัวแทนยุวทูตความดี รับเสด็จ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และประธานโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายรายงานพัฒนาการ 
การด�าเนินงานของมูลนิธยุิวทูตความดีฯ ท่ีด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 20 
รวมท้ัง เด็กหญิงธนภร เล่นวาร ีและเด็กชายภรูติ จิตปญัญา ผูแ้ทนยุวทตูความดี 
ถวายรายงานความภาคภูมิใจในการเป็นยุวทูตความดี

จากนั้นคณะยุวทูตความดี จ�านวน 156 คน จาก 116 โรงเรียน  
ใน 68 จังหวัด ท่ีเข้าร่วมโครงการ ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง และได้รับ 
คัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ใน 6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ 
แหง่สหภาพเมยีนมา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกล่าว 
ปณิธานยุวทูตความดีและแสดงการขับร้องเพลงภาษาไทย เวียดนาม กัมพูชา 
เมียนมา ลาว อินเดีย จีน และฟิลิปปินส์

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี ได้พระราชทานโลเ่กยีรติยศแกค่ณะบุคคล  สถานเอกอัครราชทตู 
ประจ�าประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อุปถัมภ์ หัวหน้าส่วนราชการ ท่ีประกอบ 
คณุความดีแกม่ลูนธิยุิวทตูความดีฯ รวมท้ังกลุม่ผูบ้รหิารโรงเรยีนท่ีเปน็แบบอยา่ง
ปฏิบัติท่ีดี จ�านวนรวม 28 ราย ดังนี้
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กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารมูลนิธยุิวทูตความดีฯ
3. นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภา
4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ 
 บริหารมูลนิธฯิ
5. นายชัยสิริ อนะมาน ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
6. นายภาสกร ศิริยะพันธุ ์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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กลุ่มผู้อุปถัมภ์ฯ และหน่วยงาน
7. H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen เอกอัครราชทูต 

สหพันธส์าธารณรัฐบราซิล
8. H.E. Mr. Christian Rehren Argetto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี
9. H.E. Mr. Lyu Jain เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

10. นายอ�านาจ วิชยานุวัติ เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิาร

11. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธกิารส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

12. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธบิดีกรมสารนิเทศ
13. นายดุสิต เมนะพันธุ ์อธบิดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
14. นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสด์ิ อธบิดีกรมยุโรป
15. นายนิธ ิภัทรโชค บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
16. นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17. นางปิยดา จงพยุหะ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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กลุ่มโรงเรยีนทีเ่ปน็แบบอยา่งปฏิบัติทีด่ี
18. นางจินดา สรรประสิทธิ ์ผู้อ�านวยการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

กรุงเทพมหานคร
19. นางจ�าเริญ สีมารัตน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ  

มหามงคล จังหวัดนครปฐม
20. นางอ�าไพ เหลอืงอรุณโรจน ์รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดดอนทอง 

จังหวัดฉะเชงิเทรา
21. นายกมัพล ผลพฤกษา ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
22. นายสมชาย เสมากลู ผู้อ�านวยการโรงเรยีนอนบุาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพทิยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี
23. นายอัครเดช ยมภักดี ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลเชียงของ จังหวัดเชยีงราย
24. นางพนัธทิ์วา จางคพเิชยีร ผูอ้�านวยการโรงเรียนธญัญสทิธศิิลป์  

จังหวัดปทมุธานี
25. นางปราณ ีทัยคปุต์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
26. นายปรชีา จิรพนัธพ์งศกร ผูอ้�านวยการโรงเรียนอนบุาลนครพนม  

จังหวัดนครพนม
27. นายอภิชาต แกน่นอ้ย ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบา้นท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
28. นายสมชาย อรุณโรจน ์ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านในเหมือง จังหวัดชุมพร
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ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราช 
ด�ารัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ และทรงวาด 
ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ‘ช้างออมสิน  
หยอดเหรียญออมความดี’ พระราชทาน 
แก่มูลนิธิฯ และเสด็จฯ ทอดพระเนตร 
นิทรรศการ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล 
ทันโลก ประกอบด้วย ความเปน็มาในการ 
ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ต้ังแต่ปี 2542 - 
ปัจจุบัน โครงการรณรงค์เสริมสร้าง
คณุธรรมและต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชน 
ยุวทตูความดี   โครงการค่ายอบรม   โครงการ 
เหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน โครงการ 
พัฒนาโลกทัศน์ และโครงการผู้อุปถัมภ์
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ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้ฉายพระฉายาลักษณ์ 
ร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธยุิวทูตความดีฯ ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ  
ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะครู และนกัเรยีนยุวทตูความดี ท้ังนีไ้ด้ทรงมีพระปฏิสนัถาร 
กับ นาง Ana Lucy Gentil Cabral Petersen เอกอัครราชทูตบราซิล  
นาย Christian Rehren Argetto เอกอัครราชทูตชิลี และนาง Mary Jo A.  
Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นคณะทูตท่ีร่วม 
โครงการและกจิกรรมของมลูนธิฯิ และได้มาต้ังนิทรรศการเกีย่วกบัประเทศของ 
ตนภายในงาน รวมท้ัง ทรงมีพระปฏิสันถารกับศิษย์เก่ายุวทูตความดี ก่อนเสด็จ 
พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรนทิรรศการสมทบฯ ภายในวิเทศสโมสร สว่น 3 
และบริเวณลานน�าพุ จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินกลับ เมื่อเวลา 11.45 น.
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งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  
มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จาก 128 โรงเรียน จ�านวนท้ังสิ้น 
675 คน จาก 77 จังหวัด ท่ัวประเทศ คณะทูตานุทูต ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้า 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรเอกชน จ�านวน 200 คน รวมท้ังสิ้น 875 คน 
เข้าร่วมงานในครั้งนี้
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บทสรุป
• การท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานครั้งนี้ นับว่าเป็นสิริมงคล 
และขวัญก�าลงัใจใหก้บัคณะผู้บรหิาร ครู และนกัเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนธิ ิ
ยุวทตูความดีฯ  ท่ีมุ่งมัน่รว่มแรงรว่มใจสรา้งเยาวชนของชาติใหเ้ปน็คนดี  มคีณุภาพ  
ใหเ้ปน็ก�าลงัส�าคัญของชาติบ้านเมอืงในอนาคต พระราชด�ารสัท่ีพระราชทานให ้
กับคณะในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธฯิ และคณะยุวทูตความดีท่ีเข้าเฝ้า 
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ จะน้อมน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 
และปรบัใช้ในชีวิตประจ�าวันใหเ้กดิประโยชนท้ั์งต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

• งานครอบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี นับเป็นโอกาสให้นักเรียน คณะครู  
และผู้บริหารโรงเรียน ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การด�าเนิน 
โครงการและกจิกรรมภายใต้กรอบของมลูนธิยุิวทตูความดีฯ  ประสบการณท่ี์ได้รว่ม 
พัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศกับมูลนิธฯิ ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง 
ยุวทูตความดีให้เป็นคนดีของสังคมและสร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างกันด้วย

• ความส�าเร็จของงานน้ีเป็นผลมาจากความร่วมมือและสนับสนุนของ 
หน่วยงานภายในกระทรวงและมิตรภาคีของมูลนิธฯิ เช่น ส�านักงาน กปร. และ 
สถานเอกอัครราชทตูต่างประเทศประจ�าประเทศไทย รวมท้ังความสนบัสนุนจาก 
โรงเรียนเครือข่ายฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนยุวทูตฯ ร่วมกัน 
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20 ปี ท่ีก้าวย่าง อย่างสร้างสรรค์ เสรมิสานฝัน เด็กไทย สูโ่ลกกว้าง

มูลนิธิยุวทูตฯ น�าทิศทาง   เป็นแบบอย่าง พัฒนาเด็ก สูส่ากล

ฝึกกล้าคดิ กล้าก้าวล�า้ น�าสมัย  ด้วยจติใจ มุ่งม่ันสร้าง หม่ันฝึกฝน

พร้อมเรยีนรู ้คูค่ณุธรรม น�าพาตน เพือ่เป็นคน ทรงคณุค่า แห่งสงัคม

ค่ายความรู ้ค่ายคณุธรรม ปลกูความคดิ รบัผิดชอบ รูถ้กูผิด อย่างเหมาะสม

ผ่านการสอน ร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม ค่านิยม สัง่สมใน จติวญิญาณ

ต้นกล้าแห่งความดี งามสะพรัง่  รากลกึหย่ัง แผ่นดนิไทย ในทุกสถาน

ต้นกล้าใหญ่ งามสร้างสม อดุมการณ์ สบืสานงาน ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง

20 ปี ยุวทูต ความดีสร้าง  วางแนวทาง เสรมิเดก็ไทย น�าชือ่เสยีง

ใฝ่เรยีนรู ้ความดีน้อม ร่วมพร้อมเพรยีง คณุธรรมเคยีง คูปั่ญญา สูส่ากล

ก้าวต่อไป ด้วยดวงจติ คดิรเิริม่  ร่วมส่งเสรมิ ศกัยภาพเดก็ ทุกแห่งหน

รตันตรยั สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ ท่ัวสกล  บนัดาลดล ให้สขุล�า้ นิรนัดร์กาล

20 ป ีมลูนธิยุิวทตูความดี...
สูค่วามดทีีย่ัง่ยืน

ถาวร ค�าเที่ยง
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ด�าริบ�ารุง)

คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1
 ร้อยกรอง
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อภัย สบายใจ
ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง

ศาสตร์พระราชา ถือว่าเป็น ต�าราแห่งชีวิต เพราะบันทึกจากประสบการณ์ 
จากการทรงงานท่ีท�าให้ประเทศไทยสามารถผา่นวิกฤตการณต่์าง ๆ  มาได้ทกุมิติ 
ขอชื่นชมสื่ อทุกแขนงท่ีได้น�าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ สู่สายตาประชาชน 
และเยาวชนคนรุ่นใหม ่ใหร้บัรูเ้ขา้ใจได้ลกึซึ้งและถ่องแท้มากยิง่ข้ึน เพื่อสามารถ 
น้อมน�าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ศาสตรพ์ระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความส�าคัญอย่างมากในด้านการพัฒนาคน  
ด้วยการศกึษาท้ังในระบบโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน แมแ้ต่ผูท่ี้ด้อยโอกาส  
และอยู่ ณ สถานท่ีห่างไกล พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสร้าง 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียน 
ราชประชาสมาสัย เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้ อง 
พระยุคลบาท โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในถ่ินทุรกันดาร 6 แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม 
พัชรกิติยาภา ในจังหวัดนครพนม ก�าแพงเพชร และสุราษฎร์ธานี และ  
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ในจังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา

ศาสตร์พระราชาสอนให้เรารู้ว่า การพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น นอกจากเราจะต้อง 
รักษาสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคม มิติสิ่งแวดล้อม สิ่งส�าคัญอีกประการ
คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากเหมือนเสาเข็ม ถึงแม้ไม่มีใครมองเห็น 
อาจถูกลืม แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเริ่มแรกท่ีมีความส�าคัญต่อโครงสร้าง 
โดยรวมเป็นอย่างยิ่ง

ท้ังนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศนั้น 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
ทรงก�าชับว่าบทเรยีนบทแรกกคื็อ ใหช้าวบา้นเปน็ครู  ให้ประชาชนเปน็ศนูย์กลาง 

นวัตกรรมจากพ่อ 
ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



โดยเนน้การระเบิดจากขา้งใน ไม่ใช่การยัดเยยีดจากภายนอกแต่เพยีงอยา่งเดียว
รฐับาลได้นอ้มน�าศาสตรพ์ระราชา ท่ีมหีลักการครอบคลมุ จากนภา ผา่นภผูา  

สู่มหานที ไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อรักษาสมดุลและสร้างความยั่งยืน  
มีผลการด�าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม

การน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนในสถานศึกษา โดยมีจุดเน้น 
เชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 
สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา 
ให้เกิดเป็นรูปธรรม

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 
มีใจความส�าคัญว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้านคือ

• ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง
• มุง่สร้างพื้นฐานชวิีตหรอืการสรา้งบุคลกิและอุปนสิยัท่ีดีงาม (Character 

Education)
2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงมีแนว 
พระราชด�าริพระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ  เกี่ยวกับนักเรียน ครูและการศึกษา

ครู การศกึษา

 ต้องคัดเลือกครูและพฒันาครู

 ต้ังฐานะในสงัคมของครูใหเ้หมาะสม

 ปลกูจิตส�านึกโดยใชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

 การใหท้นุและอบรมใหม้คีวามรูท้างวิชาการในสาขาท่ี

เหมาะสมท่ีจะสอน

 ต้องอบรมวิธกีารสอนใหม้ปีระสทิธิภาพ

 มคีวามเปน็ครูท่ีแท้จรงิคือมคีวามรกัความเมตตาต่อเด็ก

 การสอนหนังสอืต้องถือว่าเปน็ความดีความชอบ

 ครูต้องสอนใหเ้ด็กนักเรยีนมนี�าใจ

 ปลกูฝงัความดีใหนั้กเรยีน

 อบรมบม่นิสยัใหเ้ปน็พลเมอืงดี

 ฝกึใหนั้กเรยีนท�างานเปน็กลุม่ 

เปน็หมูค่ณะ มคีวามสามคัคี  

ดแูลชว่ยเหลือกันและกัน

 เปน็ตัวอยา่งท่ีดีใหนั้กเรยีน

 นักเรยีนรกัครู ครูรกันักเรยีน
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หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



การขบัเคล่ือนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศกึษา
หนึ่งในผลงานอันเป็นรูปธรรมของรัฐบาลท่ีมีต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และได้ผลผลิตคือ หลักสูตร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึง่มีการยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงเป็น 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียน 
ใหป้ระเมนิผ่านเปน็ ‘สถานศึกษาพอเพยีง’

กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบไปด้วยหลักความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
บนพ้ืนฐาน 2 เงื่อนไข ได้แก่ การใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  
และมคีณุธรรม เพื่อเตรยีมความพรอ้มท่ีจะรบัต่อการเปลีย่นแปลง ท้ังด้านวัตถุ  
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีวัฒนธรรมเป้าหมาย คือ นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง  
สมดุล และมคีวามพรอ้มท่ีจะรบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ
การน�าค�าสอนมาปรบัใช้ในชวิีต
1. สถานศึกษา น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร 

สถานศกึษา จัดการศกึษาและด�าเนนิกจิกรรมท่ีเปน็ประโยชนต่์อชุมชน / สงัคม
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ  

และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตนและด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ‘อยู่อย่างพอเพียง’
4. ผู้ปกครอง ชุมชน ด�าเนินชีวิตและมีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาโณตม์ ปรีชญานุต
นักการทูตช�านาญการ กรมสารนิเทศเรื่อง มนชัย พัชนี
ข้าราชการเกษียณ อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเรื่อง

พลงัจิตเป็นพลงัพื้นฐานท่ีชว่ยเกื้อหนนุใหค้นเราด�าเนินชวิีตได้อยา่ง 
มีสติและสงบร่มเย็น ฉะนั้น พลังจิตจึงเปรียบเสมือนพลังชีวิต  
เปรียบเสมือนขวัญก�าลังใจท่ีช่วยส่งเสริมให้คนใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ 
รอบคอบ คนท่ีเคยมีร่างกายแข็งแรงแต่เมื่ อประสบปัญหาชีวิต  
ท�าให้ท้อแท้หมดหวังในชีวิตก็อาจจะล้มป่วยหรือหันไปหาอบายมุข  
เชน่ การด่ืมสรุาหรอืใชย้าเสพติดเพื่อดับความทกุข์ นกัเรียนหรือวัยรุ่น 
ท่ีมีปัญหาความเครียดเนื่องมาจากการเรียน การปรับตัวเข้าสังคม 

มาสะสม 
พลังจิตกันดีกว่า

30



www.mfa.go.th 31

โดยต้องการให้เป็นท่ียอมรับของเพื่อน ๆ หากไม่มีพลังจิตท่ีสะสมไว้ 
อยา่งเพียงพอกอ็าจจะตัดสนิใจเดินตามเพื่อนไปในทางผดิ อาทิ การมัว่สมุ 
เท่ียวเตร่ การใช้ยาเสพติด การติดเกม การเล่นพนัน คนท่ีมีพลังจิต 
ท่ีสะสมไว้อย่างเพยีงพอ จะชว่ยดึงรัง้ใหม้สีติในการวิเคราะหปั์ญหาหรอื 
สถานการณ ์ท่ีเขา้มาเผชิญหนา้ได้โดยไมใ่ชอ้ารมณช์ัว่วูบเพยีงอย่างเดียว 
ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในวัยใด ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุ

เด็กก็มีปัญหาของเด็ก ผู้ใหญ่วัยท�างาน วัยมีครอบครัว ก็จะต้อง 
เผชิญปัญหาของคนในวัยท�างาน  ในขณะท่ีผูส้งูอายุกม็ปีญัหาในการใช้ 
ชวิีตของผูส้งูอายุ ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าทกุเพศทุกวัยลว้นต้องการพลงัจิต 
เพื่อใช้ในการด�าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกท่ีควรท้ังสิ้น
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พลังจิตเกิดขึ้นได้อยา่งไร พลังจิตเกิดจากสมาธิ 
สมาธิม ี2 ประเภท คือ

1. สมาธิท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น เกิดจากการนอนหลับโดยร่างกาย 
ผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ  ลงจนหมดไปแล้วจิตเข้าสู่ภวังค์ แล้วหลับลง 
เมื่อต่ืนขึ้นร่างกายคนเราจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีพลังพร้อมท่ีจะท�างานต่อไป 
แต่พลังจิตเช่นนี้ใช้แล้วหมดไป ถ้าอดนอนแค่วันเดียวร่างกายคนเราก็ขาด 
ประสิทธภิาพ ขาดสมาธใินการท�างาน เกิดอาการเบลอเพราะร่างกายพักผ่อน 
ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามพลังจิตท่ีเกิดสมาธิธรรมชาติ เช่น การนอนหลับ 
อาจจะไม่เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิตท่ีเคร่งเครียดในแต่ละวัน

นอกจากนัน้ สมาธท่ีิเกดิขึน้ตามธรรมชาติอาจจะเกิดขึน้ได้จากการท�างาน เชน่  
งานช่างฝีมือ การแกะสลัก การเย็บปักถักร้อยต่าง ๆ หรืองานประเภทอ่ืน ๆ  
เปน็สมาธท่ีิเกดิขึน้ตามธรรมชาติอันท�าใหเ้กดิความสขุสงบ ในขณะท่ีท�างานนัน้ ๆ  
หากเป็นงานท่ีผู้ท�าชื่นชอบ

2. สมาธิท่ีสรา้งขึ้นจากการท�าสมาธิ ประเทศไทยนับว่าโชคดีท่ีบรรพบุรุษ 
หลายชั่วอายุคนได้สืบทอดการนับถือศาสนาพุทธ มีพระภิกษุสงฆ์เป็นทายาท 
สืบพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน
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หัวใจส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ คือ 1. ละชั่ว 2. ท�ำดี 3. ท�ำจิตใจ 
ใหข้ำวสะอำดเบกิบำนผอ่งใส กำรท่ีจะช�ำระจิตใจใหข้ำวสะอำดเบกิบำนผอ่งใสได้ 
ก็ต้องอำศัยกำรท�ำสมำธิเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐำนเท่ำนั้น พระพุทธเจ้ำ 
ทรงตรัสรู้และสั่งสอนเรื่องอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ตำมท่ีเรำ 
ทรำบกันดีอยู่แล้ว มรรค คือ ทำงแห่งกำรพ้นทุกข์ ทรงแสดงไว้ว่ำ มรรคมีองค์ 8 
และสัมมำสมำธ ิหรือสมำธท่ีิถูกต้อง ถือว่ำ เป็นองค์ประกอบท่ี 8 ของมรรค

กำรท�ำสมำธิไ ม่ไ ด้มีแค่ในศำสนำพุทธ แต่มีในศำสนำอ่ืน ๆ ด้วย  
อำทิ ศำสนำฮินดู ศำสนำเชน ท้ังนี้ ต่ำงประจักษ์กันดีว่ำ กำรท�ำสมำธกิ่อให้เกิด 
พลังจิตท่ีสำมำรถสะสมไว้ท่ีจิตได้ เป็นพลังท่ีท�ำเกิดควำมสงบร่มเย็นให้แก่ 
ผูท้�ำสมำธ ิแต่ศำสนำพทุธต่ำงจำกศำสนำเหลำ่นีต้รงท่ีว่ำ มกีำรท�ำสมำธ ิหรอืท่ีเรยีก 
อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘สมถะกรรมฐำน’ เพื่อสะสมพลังจิต เม่ือสะสมพลังจิต 
จนเพียงพอแล้วจะยกจิตขึ้นสู่ วิปัสสนำกรรมฐำนเพื่ อพิจำรณำให้รู้แจ้ง 
ตำมกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำของรูปและนำม จนจิตเกิด 
ควำมเบื่อหน่ำยในควำมไมเ่ท่ียง ควำมทกุข ์และควำมไม่มีตัวตนของรูปและนำม  
เลิกกำรยึดถือในอุปำทำน จนตัดกิเลสได้หมดสิ้น
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ในปัจจุบันผู้คนต่างชาติต่างศาสนาได้พากันสนใจเรียนท�าสมาธกิันมากขึ้น 
นกักฬีาจะท�าสมาธกิอ่นฝกึซอ้มหรอืลงแขง่ขัน เพ่ือฝกึใหจิ้ตสงบ มสีติในระหว่าง 
การแข่งขัน การฝึกสมาธิของคนเหล่านี้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือความสงบ 
และสะสมพลังจิต เพราะสมาธิเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติ มิได้เจาะจงว่า 
เป็นของศาสนาหนึ่งศาสนาใดโดยเฉพาะ ผู้ใดปฏิบัติก็จะสามารถรับผล 
ของความสงบร่มเย็นได้ด้วยตัวเอง การท�าสมาธิมิได้ขัดแย้งกับหลักการ 
ของศาสนาใด ๆ  อีกท้ังสมาธยิงัเหมาะแกท่กุเพศทกุวัย มใิชเ่ฉพาะส�าหรับผูส้งูวัย 
ท่ีหันหน้าเข้าวัดเท่านั้น เพราะประโยชน์อันชัดเจนประการแรกของสมาธ ิ 
คือ ช่วยลดความเครียด ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น  
และลดความดันโลหิต หากปฏิบัติเป็นประจ�าต่อเนื่องสม�าเสมอ

ท่านพระอาจารย์พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) 
ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ (ซึ่งท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
ท่ีองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก) ท่านมีประสบการณ์ 
การสอนสมาธิมายาวนานมากกว่า 50 ปี กล่าวว่า ประโยชน์ของสมาธิมี  
12 ประการ ดังนี้ คือ 1. ท�าให้หลับสบายคลายกังวล 2. ก�าจัดโรคภัยไข้เจ็บ  
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3. ท�ำใหส้มองปัญญำดี 4. ท�ำใหร้อบคอบกอ่นท�ำงำน 5. ท�ำใหร้ะงบัควำมร้ำยกำจ 
6. บรรเทำควำมเครียด 7. มีควำมสุขพิเศษ 8. ท�ำให้จิตใจอ่อนโยน 9. กลับใจได้  
10. เวลำจะสิ้นลม พบทำงดี 11. เจริญวำสนำบำรมี 12. เป็นกุศล ประโยชน์ 
เหล่ำนี้เกิดจำกสมำธเิท่ำนั้น ไม่สำมำรถหำจำกสิ่งอ่ืนใดได้ นอกจำกจะเกิดเป็น 
พลังจิตแล้วยังเป็นบุญกุศลท่ีติดอยู่กับจิตใจของเรำ ไม่สูญหำยไปไหน  
และยังสำมำรถสั่งสมให้เพิ่มพูนมำกขึ้นได้ตลอดเวลำ

พลังจิตท่ีเรำสะสมจำกสมำธิจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กำรท�ำสมำธิเป็นประจ�ำ 
สม�ำเสมอจะช่วยพัฒนำยกระดับจิตของเรำให้สูงขึ้น พลังจิตท่ีสะสมไว้มำกพอ 
จะเปรียบเสมือนก้อนหินท่ีทับหญ้ำคือ กิ เลสไม่ให้ เจริญงอกงำมข้ึน  
เรำจะสำมำรถรู้เท่ำทันต่อกิเลสอย่ำงหยำบได้ ท�ำให้มีสติระงับ ยับย้ังได้ 
ต่อสิ่งเยำ้ยวนในเรื่องอบำยมุข หรือกำรล่วงละเมิดศีล 5

หำกประสงค์จะเริม่ต้นท�ำสมำธ ิควรท�ำเชน่ไร ค�ำตอบ คือ ควรฝำกตัวเข้ำเปน็ 
ศิษย์กับส�ำนักสอนสมำธิท่ีมีครูผู้ เชี่ยวชำญในกำรสอนท�ำสมำธิ ดังเช่น  
สถำบันพลังจิตตำนุภำพ เป็นต้น เพรำะกำรท�ำสมำธิผู้เริ่มต้นควรจะได้รับ 
กำรสั่งสอนถ่ำยถอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรท�ำสมำธิอย่ำงละเอียด จะได้เรียนรู้ 
กำรอธิษฐำนจิต ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณบิดำมำรดำ ครูบำอำจำรย ์
ก่อนเริ่มท�ำสมำธิ เรียนรู้ถึงท่ำกำรนั่งสมำธิ และกำรเดินจงกรม กำรบริกรรม 
กิริยำอำกำรของจิต (เพื่อไม่ให้เกิดควำมไขว้เขว หวำดกลัว และหลงผิด)  
พัฒนำกำรของจิตโดยล�ำดับและกำรแผ่เมตตำหลังกำรท�ำสมำธิ อีกท้ังมีครู 
คอยชี้แนะหำกมีปัญหำติดขัด แต่หำกยังไม่มีเวลำท่ีจะไปรับกำรศึกษำ 
ในเรื่องสมำธอิยำ่งละเอียด ก็สำมำรถลองท�ำสมำธชิั่วระยะเวลำ 5 นำที ดังนี้ คือ

1. หำท่ีเงียบ ไม่มียุงหรือแมลงรบกวน ไม่ร้อนอบอ้ำวจนเกินไป
2. นั่งขัดสมำธิ เท้ำขวำทับเท้ำซ้ำย มือขวำทับมือซ้ำย หรือนั่งบนเก้ำอ้ี 

หลังตรงไม่พิงพนัก เท้ำวำงบนพื้น
3. เริ่มกำรบริกรรม โดยกำรนึกถึงค�ำบริกรรมในใจไม่เปล่งเสียงออกมำ  

อำจใช้ค�ำใด ๆ ก็ได้ เช่น ค�ำว่ำ ‘พุทโธ’ หรือ ค�ำอ่ืนใดก็ได้ท่ีควรมีควำมหมำย 
ในทำงท่ีดี หรือ ให้ก�ำหนดจิตระลึกรู้ไว้ท่ีลมหำยใจเข้ำออกก็ได้

4. ใหว้ำงค�ำบริกรรมไว้ท่ีฐำนจิตหรอืท่ีใดท่ีหนึง่ท่ีเรำก�ำหนดขึน้มำ  ไม่ว่ำจะเปน็  
หนำ้ผำก ปลำยจมกู วงหนำ้ ยอดอกซำ้ย หรอืสะดือ ใหเ้ลอืกเอำหนึ่งฐำนเท่ำนัน้
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5.	 เริ่มบริกรรม	ให้จิตอยู่กับค�ำบริกรรม	หรือพุทโธ	เท่ำนั้น	ไม่คิดเรื่องอ่ืนใด 
กำรบริกรรมเป็นอุบำยท่ีจะกรองอำรมณ์ต่ำง	 ๆ	 ให้หมดไป	 ให้จิตมีอำรมณ ์
เป็นหนึ่งเดียวกับค�ำบริกรรม	หรือท่ีเรียกว่ำ	 ‘one	pointedness’	 เมื่อจิตก�ำจัด 
อำรมณ์อ่ืนออกไปหมด	จิตอยู่ท่ีค�ำบริกรรมเท่ำนั้น	จิตจะเริ่มผลิตพลังจิต

6.	 หำกจิตเผลอไปนึกถึงเรื่องอ่ืนก็ให้ดึงจิตกลับมำท่ีค�ำบริกรรม	จิตท่ีไม่เคย 
ถูกฝึกอำจจะยังไม่เชื่อง

7.	 หำกมีอำกำรเจ็บคันโดยไม่มีสำเหตุ	 ก็ไม่ต้องใส่ใจ	 ให้มุ่งอยู่ท่ีค�ำบริกรรม 
แล้วอำกำรดังกลำ่วจะหำยไปเอง	เพรำะนีคื่อกำรท่ีรำ่งกำยและจิตต่อต้ำนกำรฝกึ

เริ่มกำรบริกรรมเมื่อใด	 จิตก็จะผลิตพลังจิตเม่ือนั้น	 ถ้ำนั่งสมำธิ	 5	 นำที	 
กจ็ะได้พลังจิต	5	นำที	ส�ำหรบัผูท่ี้ไมม่เีวลำ	ท่ำนพระอำจำรย์พระพรหมมงคลญำณ 
วิ.	 (หลวงพ่อวิริยังค์	 สิรินธโร)	 ก�ำหนดให้ท�ำสมำธิคร้ังละ	 5	 นำที	 ในเวลำ	 
เชำ้	กลำงวัน	เยน็	ต่อ	1	วัน	รวมแลว้จะได้สมำธ	ิวันละ	15	นำที	สถำนท่ีท�ำจะเป็น 
หอ้งน�ำ	หอ้งนอนกไ็ด้สุดแต่ควำมสะดวก	ท่ำนเรยีกกำรท�ำสมำธนิีว่้ำ	‘วิทิสำสมำธ’ิ	 
หำกท�ำทุกวัน	 ๆ	 ละ	 15	นำที	 1	 เดือน	 จะได้	 450	นำที	 มำกกว่ำ	 6	 ชั่วโมง	 
เพรำะกำรท�ำสมำธเิมื่อบริกรรมก็ถือว่ำจิตเป็นสมำธ	ิแล้วเริ่มผลิตพลังจิต

พระอำจำรย์ท่ำนกลำ่วว่ำ	จุดประสงค์ของวิทิสำสมำธ	ิคือต้องกำรใหท้�ำสมำธ ิ
อย่ำงสม�ำเสมอ	เพื่อสะสมพลังจิต	เมื่อพลังจิตมีเพียงพอก็จะไม่ท�ำควำมชั่วรำ้ย 
ปัจจุบันคนเรำใช้พลังจิตจนหมดไป	 ไม่เคยสร้ำงพลังจิตเพิ่มเติมให้เพียงพอ	 
จึงเกิดควำมเครียด	และควำมวุ่นวำยในสังคมเป็นอย่ำงมำก

จึงเห็นได้ว่ำ	 กำรท�ำสมำธิเพ่ือสะสมพลังจิต	 เพื่อกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงสงบ 
สันติของมนุษย์	 มิใช่เรื่ องยำกเกินควำมสำมำรถของปุถุชนคนธรรมดำ	 
สมำธข้ัินพ้ืนฐำนเป็นควำมจ�ำเปน็ส�ำหรบัมนุษย์ทกุคน	เพรำะสมำธจิะเกิดข้ึนได้ 
ต่อเมื่ อมีสติ สัมปชัญญะเป็นตัวก�ำกับ 	 เมื่ อมีสติ ก็จะเกิดควำมยั้ ง คิด	 
ควำมรอบคอบในกำรคิด	 พ่อแม่ผู้ปกครองควรแนะน�ำให้บุตรหลำนรู้จัก 
กำรท�ำสมำธิขั้นพื้นฐำนแบบวิทิสำสมำธิ	 เด็กจะไม่มีปัญหำเรื่องสมำธิส้ัน	 
เกเร	 ติดเกม	หลงตำมเพื่อนไปท�ำในสิ่งท่ีผิด	 ในขณะนี้มีโรงเรียนประถมศึกษำ 
บำงแห่งในประเทศอังกฤษเร่ิมบรรจุวิชำพุทธศำสนำไว้ในหลักสูตรกำรเรียน	 
และสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักกำรท�ำสมำธิ
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เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้น หากท�าสมาธิเป็นประจ�าสม�าเสมอก็จะเป็นผู้ใหญ่ 
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และอาจสนใจเรียนสมาธิระดับก้าวหน้าต่อไป 
เมื่ อย่างเข้าสู่ วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุจะมีเวลาว่างมากพอท่ีจะศึกษาธรรมะ 
และท�าสมาธอิย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบร่มเย็นของบั้นปลายชีวิต ผู้สูงอายุนั้น 
นอกจากต้องการบริการทางด้านสุขภาพแล้ว ควรจะต้องมีสุขภาพจิตท่ีดี  
มพีลงัจิตท่ีเพียงพอต่อการใช้ชวิีตในชว่งท่ีร่างกายเสื่อมโทรมลง และอาจจะต้อง 
ใช้ชีวิตอยู่ตามล�าพัง เพื่อจะได้ไม่หมดก�าลังใจ เห็นว่าชีวิตไร้ค่าหมดประโยชน ์
และอาจเกิดอาการซึมเศร้าได้

ปัจจุบัน ขณะท่ีโลกต้องเผชิญภาวะวิกฤต มนุษย์ยิ่งต้องการพลังจิต 
ในการรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีตกต�าท่ัวโลก และรับมือต่อ 
การแพร่ระบาดของโรค นับเป็นโชคดีท่ีประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ จึงเป็น 
เวลาท่ีคนไทยควรหันมาพิจารณาถึงการใช้ชีวิตท่ีผ่านมา และหันเข้าหาศึกษา 
ธรรมะให้ลึกซึ้ง ให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตว่าไม่มีสิ่งใดเท่ียงแท้แน่นอน 
และสนใจท�าสมาธิสะสมพลังจิต เพื่ อให้เกิดความสงบร่มเย็นในจิตใจ  
และพรอ้มท่ีจะรบัมอืและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้ และบริหารความไมแ่นน่อน 
ของชีวิตอย่างมีสติ และไม่ต้ังอยู่ในความประมาท 
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บุศกร มหาวงศ์
ครูโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านเรื่อง

เมืองสร้างสรรค์ 
พัฒนานักคิด

สิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร (ขนาดเท่ากับ 
จังหวัดภเูกต็ของไทย) โดยจะเปน็เกาะใหญห่นึง่เกาะ และเกาะเลก็ ๆ  อีก 63 เกาะ 
มีประชากรจ�านวน 5,567,301 คน ประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ ์ ได้แก่  
คนเชื้อสายจีน อินเดีย เปน็ต้น สิงคโปรเ์ปน็ประเทศเลก็ท่ีมีศักยภาพสูง เนื่องจาก 
มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและรู้จักจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านการเงินและด้านการค้า

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยถือว่า 
ประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญและมีค่าท่ีสุดของประเทศ ในการนี้รัฐบาล 



ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โรงเรียนในระดับประถมและมัธยมล้วน 
เป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาล สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์ 
มเีฉพาะในระดับอนบุาล และโรงเรยีนนานาชาติเท่านัน้ จุดมุ่งหมายทางการศกึษา 
ในระบบโรงเรียนของสงิคโปร ์ เพื่อพฒันาเยาวชนใหม้ทัีกษะความรูค้วามสามารถ 
เพื่อการด�ารงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ กระบวนการพัฒนาการศึกษามุ่งให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนา 
ศักยภาพให้ได้สูงสุด การศึกษาของสิงคโปร์ก�าหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 ปี 
เปน็การศึกษาภาคบงัคับ เพื่อใหเ้ด็กทกุคนต้องอยู่ในระบบโรงเรยีนอยา่งต�า 10 ป ี
(ประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 4 ปี) ก่อนออกไปสู่การท�างาน เด็กต้อง 
เข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษา 
ขั้นเตรียมมหาวิทยาลัย อีก 2 ปี การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปร์จะส่งเสริม 
ให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ โดยต้องเรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่กันไป ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue)  
ของแต่ละเชื้อชาติอีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) มลายู หรือทมิฬ (อินเดีย)

ระบบการศกึษาของสงิคโปร์ท�าให้ประเทศตนเองเจรญิรุดหนา้ประเทศต่าง ๆ  
ในเอเชียเป็นอย่างมาก ดร. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง 
การต่างประเทศ และนางสาวจันทรทิ์พา ภู่ตระกลู ผู้อ�านวยการมูลนธิยุิวทตูความดีฯ 
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ไ ด้ น� ำ ค ณ ะ ยุ ว ทู ต เ ข้ ำ เ ยี่ ย ม ช ม 
2 โรงเรียน คือ Ahmad Ibrahim  
Primary School และ Jing Shan  
Primary School ควำมแตกต่ำงของ 
ท้ังสองโรงเรียนนี้ คือ กำรแต่งกำย  
เช่น ครูใส่เสื้อแขนกุด ครูพละหญิง 
ใสก่ำงเกงขำสัน้ท�ำกำรสอนได้ สงิคโปร ์
ยังมีมำตรกำรควำมปลอดภัยของ 
นกัเรยีนท่ียอดเยีย่มมำก และมแีนวคิด 
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำท่ีทันสมัย  
โดยมมุมองกำรสอนสมัยใหม่ต้องสอน 
กำรใช้  Facebook ให้ กับเด็กว่ำ  
กำรโพสต์ต่ำง ๆ  นัน้  เพื่อควำมทรงจ�ำท่ีดี 
ของตัวเองไม่ใช่เพื่ อควำมพึงพอใจ 



ของผู้อ่ืน ท่านรองอธิบดีฝ่ายวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ  
กระทรวงศึกษาธิการ นาย Foo Cexiang ได้เล่าว่า ประเทศสิงคโปร์ เราไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง ให้โอกาสทุกคนเท่ากัน (No student left behind, don’t leave 
everyone behind, and bring everyone together)

นอกจากนั้น ชาวสิงคโปร์ยังได้รับการสอนว่า ให้คนในชาติสามัคคีกัน  
คนเรามีน้อยอยู่แล้ว ถ้ามัวแต่มาทะเลาะกัน แล้วประเทศชาติจะพัฒนารุดหน้า 
ไปได้อย่างไร ค�าสอนนี้ได้น�ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงงานภายใน 
ArtScience Museum (พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์) โดยมีการจัดแต่ง 
วงกลมประมาณ  4 - 5  วง  เมื่อไปยนืในวงกลมคนเดียวจะไม่มกีารเปล่ียนแปลงใด ๆ  
เกิดขึ้น แต่เมื่อมีหลายคนยืนจับมือกันจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าอัศจรรย์  
ต้นไมบ้นผนงัภายในหอ้ง จะเปล่ียนเปน็สชีมพแูลว้ค่อยกลายเปน็สเีข้มข้ึนเร่ือย ๆ  
ซึ่งท�าให้เข้าใจค�าสอนมากยิ่งขึ้น

แมว่้ามลูนธิฯิ จัดอบรมให้ความรูม้ติิต่าง ๆ  เกีย่วกบัสงิคโปร์กอ่นออกเดินทาง 
เป็นการเปิดหน้าต่างแห่งการเรียนรู้ก่อนได้มาพบกับของจริง แต่เมื่อมาถึง 
การได้เรยีนรูก้จิกรรมต่าง ๆ  ผา่นโรงเรยีนท่ีได้ไปเย่ียมชมท�าใหไ้ด้พบรายละเอียด 
ท่ีน่าสนใจคือ การสอนคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา การสอนเรื่อง 
การสรา้งสังคม ‘Our Ideal Community’ ผา่นการใชตั้วต่อเลโก ้การสอนการแสดง 
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พฤติกรรมของตนเองต่อสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ผ่านสถานการณ์จ�าลอง 
เป็นการ์ตูนในกรอบส้ัน ๆ ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อการเลือกกระท�า 
ในรูปแบบต่าง ๆ  (How would you react in these situations? With mindfulness  
or without mindfulness) หรอืเรื่อง Mind in a Jar ท่ีจะใหน้กัเรยีนรวบรวมสมาธ ิ 
ผ่านอุปกรณ์ง่าย ๆ มีขวดพลาสติกขนาดเล็กสูงประมาณ 10 ซม.บรรจุน�า 
เกอืบเต็ม และมกีากเพชรปดิฝาด้วยเทปใสผกูริบบิน้ผา้สองสสีวยงาม เขยา่แลว้ 
มองดูกากเพชรตกตะกอนน่ิง ขวดน�าใส่กากเพชรนี้เปรียบเสมือนสมาธขิองคน 
หากมสีมาธจิะเหมือนน�าใสท่ีกากเพชรตกตะกอนนิง่ แต่เมื่อไมม่สีมาธเิราจะมอง 
ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนน�าท่ีเต็มไปด้วยกากเพชรลอยวนอยู่

การได้ศึกษาและเยี่ยมชมสถานท่ีน่าสนใจท่ีมูลนิธิฯ จัดให้ทุกอย่างล้วน 
น่าสนุก ชวนขบคิดและเรียนรู้ ท้ังยังท้าทายให้ค้นหาเพิ่มเติมและเทียบเคียง 
กับส่ิงท่ีเป็นอยู่ เริ่มด้วยการเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตไทยท่ีต้ังอยู่ท่ีถนน  
Orchard การบรรยายสรุปจากท่านอุปทตูฯ ทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ท�าใหเ้ราเร่ิม 
เขา้ใจประเทศจ๋ิวแต่แจ๋วแหง่นีดี้ขึ้น การเรยีนรูป้ระวัติความเป็นมาของประเทศ 
ท่ีเริ่มจากหมู่บ้านชาวประมง กลายมาเป็นประเทศท่ีก้าวล�าด้วยนวัตกรรม 
จากพพิธิภัณฑ์การเดินเรอื พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ พพิธิภัณฑ์ ArtScience 
Museum ท้ังยังได้ต่ืนตาต่ืนใจกับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ท่ี Jewel  



Changi Airport และสวนพฤกษศาสตร์ Garden by the Bay ท่ีมีโครงสร้าง 
สถาปตัยกรรมผสานธรรมชาติท่ีนา่ต่ืนตา และอาหารท่ีได้ลิม้ชมิรสจากร้านระดับ 
ดาวมิชลินหลายแห่ง

การไปครั้งนีล้ว้นเพิ่มพนูประสบการณไ์ด้อยา่งมากมาย สามารถประยุกต์ใช ้
และเปล่ียนแปลงการบริหารงานในโรงเรียนและขยายผลต่อได้ คุณครูและเด็ก 
ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ อีกท้ังทางโรงเรียนได้น�าความรู้ท่ีได้จากการไป 
สงิคโปรค์รัง้น้ีมาปรบัใช้ในการเรยีนการสอนโดยใหค้รูใชภ้าษาอังกฤษใหม้ากขึ้น  
ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษต้องเพิม่กจิกรรมท่ีกระตุ้นการใชภ้าษา  ใหร้างวัลนกัเรยีน 
ท่ีใช้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออก ให้มีการจัดอบรมครูและบุคลากรทุกฝ่าย 
เพื่อพฒันาการใชภ้าษาอังกฤษในระดับท่ีสื่อสารได้ การสื่อสารการสอนเพื่อสรา้ง 
แนวคิดมีความส�าคัญอย่างยิ่ง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และความส�าคัญ 
ของเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ 
และใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทัน 
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กัญญาพัฒน์ มามาตร
ครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง

ครู เป็นอาชีพท่ีอุทิศตนเพื่ อให ้
ความรู้ สร้างอาวุธทางปัญญาให้กับ 
นักเรียน ด้วยอาชีพครูไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด  
ก็ล้วนแสดงออกถึงความสนใจ ใส่ใจ 
ในแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับ 
นักเรียนของตนเอง ดิฉันได้รับโอกาส 
จากทางมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ในการ 
ให้ร่วมในคณะยุวทูตความดีเยือน 
บรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันท่ี  
17 - 23 พฤศจิกายน 2562 

การศึกษาแนวใหม่ ใส่ใจเยาวชน

Wawasan  
Brunei 2035

สิง่ท่ีเปน็ท่ีสดุของการเยอืนในครัง้นี ้
คือ การได้เรียนรู้เก่ียวกับระบบการ
ศึกษาของบรูไน ซ่ึงท่านทูตวันทนีย์ 
พุทธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูตไทย  
ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้กล่าวว่า 
กระทรวงศึกษาธิการของบ รู ไน 
ใช้ระบบการศึกษาแบบเดียวกับ 
สหราชอาณาจักร และเน้นเพิ่มเติม 
เร่ืองอิสลามศึกษา บรูไนมีนโยบาย 
มุ่งให้ประชากรทุกคนมีการศึกษา  
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มีทักษะความรู้สูง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
บนฐานเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งและมั่นคง  
จึงเน้นพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา  
และอุดมศึกษา รวมท้ังโครงการวิจัย 
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจปิโตรเคม ี
การ เกษตร  และอาหารฮาลาล  
ท่านทูตได้น�าคณะเข้าเยี่ยมคารวะ 
นาย Aliuddinbin Haji Abdul   
Rahman รักษาการปลัดกระทรวง 
ศกึษาธิการบรูไน ท�าใหไ้ด้ทราบขอ้มลู 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษา 
ของประเทศบรูไนดารุสซาลามว่า 
ไม่มีการศึกษาภาคบังคับ 
แต่การศกึษาเปน็สากลและ
จัดให้ฟรีส�าหรับประชาชน

ท่ัวไป การศึกษาของบรูไนแบ่งออก
เป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี 
ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยม 
ศึกษา 7 - 8 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 - 3 ปี หรือ 
สายอาชวีะ 2 ปี และเตรียมอุดมศึกษา  
2 ปี และระดับมหาวิทยาลัย 3 - 4 ปี

รัฐบาลบรูไนมีนโยบายพัฒนา
ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนาประเทศระยะยาว Wawasan  
Brunei 2035 หรือวิสัยทัศน์บรูไน 
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2578 โดยวางแนวทางระบบการ 
ศึกษาให ม่  เ รี ยก ว่ า  ระบบการ
ศึกษาของศตวรรษท่ี 21 เป็นระบบ 
การศึกษาแนวใหม่ท่ีให้ความส�าคัญ 
กับผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ท้ังยังมี 
การบรรจุหลักสูตรศาสนา ได้แก่  
การศึกษาระบบราชาธิปไตยอิสลาม 
มลายู และความรู้เกี่ยวกับศาสนา 
อิสลาม ในหลักสูตรวิชาบังคับ ท�าให้ 
เห็นว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนา 
ประจ�าชาติของบรูไนอย่างแท้จริง 
เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิต 
ท้ังทางโลกและทางธรรม ด้วยความ 
ยึดมั่นและศรัทธาในศาสนา จึงท�าให้ 

เด็กบรูไนอยู่ในกรอบ กฎระเบียบ 
เช่ือฟังผู้ใหญ่ และด�าเนินชีวิตอย่าง 
ราบเรียบตามหลักศาสนา นักเรียน
บรูไนจะเรยีนวิชาภาคบงัคับในชว่งเชา้ 
และเรียนวิชาศาสนาในช่วงบ่าย  
ซึ่ งแผนการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร มีเป้าหมาย 3 เป้าหมาย  
และสอดคล้องกบัแผนพฒันาประเทศ 
ระยะยาว Wawasan Brunei 2035 คือ

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ทุ ก ค น มี ค ว า ม 
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา 
ในทุกระดับโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษทางร่างกาย



และการเรียนรู้ กลุ่มเส่ียงของเด็กท่ีม ี
โอกาสจะไม่ได้เรียนหนังสือ ทางการ 
จะติดตามและออกขอ้กฎหมายบงัคับ  
เพื่อให้ผู้ปกครองต้องส่งลูกมาเรียน 
หนังสือ ดังน้ันเราจึงไม่พบเด็กเร่ร่อน 
ตามสถานท่ีต่าง ๆ

2. สนับสนุนการพัฒนาองค์กร 
การศึกษาอย่างองค์รวม ท้ังหลักสูตร  
คุณภาพครูและภาวะผู้น�าในผู้บริหาร 
โดยศกึษาแนวแบบอยา่งของฟินแลนด์ 
แคนนาดา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  
เพื่ อให้ทรัพยากรบุคคลในด้านนี ้
มีประสิทธภิาพเต็มท่ี

3. พยายามสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ใหม้บีทบาทรว่มในการสง่เสรมิพฒันา 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมาย 
และทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน

นักเรียนบรูไนท่ีโดดเด่นในด้าน 
วิชาการ มกัจะใหค้วามส�าคัญกบัภาษา 
อังกฤษและวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวสู ่
การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท้ังนี้รัฐบาล
สามารถสนบัสนนุใหน้กัเรยีนได้ศกึษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามความถนัด 

โดยไม่มี ค่าใช้ จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ 
การเรียน เพราะประชากรของบรูไน 
มีประมาณ 420,000 คน จึงท�าให ้
รัฐบาลสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของ 
คนในประเทศได้เป็นอย่างดี

ในการเยือนบรูไนครั้งนี้  มูลนิธ ิ
ยุวทูตความดีได้น�าคณะผู้บริหาร 
โรงเรียน ครูและนักเรียนไปเยือน
โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 
ประถมศึกษา ลัมบกั กานัน จาลัน 49  
โรงเรียนประถมศึกษา ฮัจญี ตารีฟ  
และโรงเรียนประถมศึกษา ยายาซัน 
สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์

ในฐานะครู ได้เห็นว่าโรงเรียน 
ท้ัง 3 แห่งมีการเรียนการสอนท่ี 
แตกต่างกันซึ่ งก็ ไ ด้พบเพื่ อนร่วม
อาชีพชาวบรูไน และได้แลกเปล่ียน 
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ประสบการณ์การสอนระหว่างกัน  
โดยได้ทราบว่าอาชีพครูในบรูไน  
เป็นอาชีพท่ีท�างานสอนในช่วงเช้า  
และช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาท�างาน  
เตรียมการสอนในวันต่อไปหรือ 
ท�าการประชุมคณะครู เพื่ อเตรียม 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
เพราะระบบการศึกษาของโรงเรียน 
ในบรูไนจะมี 2 ส่วน คือ โรงเรียน 
ท่ัวไปและโรงเรยีนศาสนา ซึ่งโรงเรยีน 
ท่ัวไปจะท�าการสอนวิชาท่ัวไป เช่น 
คณิตศาสตร ์ภาษามาเลย ์วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา และ 
พลศกึษา เปน็ต้น สว่นโรงเรยีนศาสนา 
จะท�าการสอนภาษาอาหรับ (ภาษา 
อารบกิ) และการอ่านคัมภีรอั์ลกรุอาน  
โดยหลกัสตูรการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
อ้ าง อิงจากหลักสูตร ท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ กรมการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาจัดท�า โดยเน้นการ 
อ่านออกเขียนได้ คิดค�านวณเป็น  
ฉะนั้น กิจกรรมการสอนจึงมีรูปแบบ 
น�าเขา้บทเรยีนอยา่งงา่ย ใช้เทคโนโลยี 

ช่วยเสริมการสอน สร้างสรรค์ช้ินงาน 
ด้วยวัสดุง่าย ๆ  ท่ีพบในชีวิตประจ�าวัน

เพื่ อนครูบรูไนท่ีโรงเรียนลัมบัก 
กานนั   จาลนั   49   ได้บอกเลา่โครงการเด่น 
ของโรงเรียนท่ีเน้นความเท่าเทียม 
ทางการศึกษาท่ีจัดให้กับเด็กพิเศษ  
โดยมีศูนย์การเรียนรวมไ ว้อย่าง 
น่าสนใจว่า โรงเรียนให้ความส�าคัญ 
กับการศึกษาของทุกคน อีกท้ังเป็น
โรง เรียนต้นแบบท่ีผู้ อ� านวยการ 
โรงเรียนเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่ีมี 
ความเชีย่วชาญในการบริหารการศกึษา 
และจัดการเ รียนรู้ เพื่ อพัฒนาครู 
ด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งได้รับรางวัล 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562

ครูหลายคนในบรูไนท่ีสอนในระดับ 
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา 
ทุ ก ค น ต้ อ ง เ รี ย น จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
ทาง ด้านการศึกษาเช่น เ ดียว กับ 
ประเทศไทย แต่ต่างกันตรงท่ีกว่าจะได้ 
เป็นครูบรรจุเข้าท�างาน ต้องสอบผ่าน 
การคัดเลือกจากการเข้ารับอบรม 
หลักสูตรการเป็นครู โดยต้องประเมิน 



คุณสมบั ติพื้ นฐานทางการศึกษา 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
จิตวิทยาการสอน ทัศนคติท่ีมุ่งมั่น 
ต้ังใจในการเป็นครู และยังต้องได้รับ 
การประเมินอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
จึงจะมีสิทธิไ์ด้รับคัดเลือก ส�าหรับทุน 
การอบรมเพิม่ศักยภาพจากทางรฐับาล
โดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายใด ๆ  จากสวัสดิการ
ท่ีจัดให้ครูผู้สอน กระตุ้นให้ครูพัฒนา 
นักเรียนในองค์รวม และดูแลอย่าง 
เท่าเทียมกนัทกุคน ครูผูส้อนชาวบรูไน  
ล้วนมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ  
มาพฒันาการเรยีนการสอนของตนเอง  
ให้นัก เรี ยนเกิดการ เรียน รู้อย่ าง 
ต่อเนื่องและประสบความส�าเร็จ

ครูชาวบรูไน มคีวามสขุกบัการสอน 
ผลงานนักเรียนท่ีได้จัดแสดง และ 
ความสามารถของนกัเรียนท่ีได้ต้อนรับ 
แขกผูม้าเยือน ท�าใหม้กีารแลกเปล่ียน 
ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ 
การสอน วิธีการด�าเนินงานวิชาชีพ
ท่ีแตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์สุดท้าย 
ท่ีจะได้กลับมามีจุดหมายเดียวกัน คือ  
การได้เห็นความส�าเร็จของนักเรียน 
ในองค์รวมทุกด้าน เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า 
อาชีพครู ล้วนสามารถปั้ นเด็กให้เป็น 
ผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์และพลเมืองโลกท่ีมี 
ศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมโลก 
ให้ก้าวหน้าต่อไปร่วมกัน 

49
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ฐานิยา  งามศิริ
ครูโรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง

การเสริมสร้าง
เยาวชนให้เป็น
พลังที่เข้มแข็ง
ของสังคม

รัฐคูเวต เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะ วั นออกกลาง  ต้ั งอ ยู่ ท่ี ริ มชายฝั่ ง 
อ่าวเปอร์เซีย เมืองหลวงคือ กรุงคูเวตซิต้ี 
มีพรมแดนทางทิศใ ต้ ติดกับประเทศ
ซ า อุ ดี อ า ร ะ เ บี ย  แ ล ะ พ ร ม แ ด น ท า ง 
ทิศเหนือติดกับประเทศอิรัก มีประชากร  
4,420,110 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ปกครองด้วยระบอบกษัตริย ์
ภ า ย ใ ต้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  คู เ ว ต จั ด อ ยู่ ใ น 
กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาท่ีร�ารวยจาก
ทรัพยากรน�ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  
มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ ท้ังทางด้านการค้า
และการลงทุน
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การท่ีได้มาเยือนคูเวต ระหว่างวันท่ี 7 - 14 มกราคม 2562 นับว่าเป็นโชค 
ของครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวทูตฯ ท่ีได้เดินทางมากับคณะยุวทูตฯ กลุ่มเล็ก  
(5+1 คน) และได้รับเกียรติไปพ�านักท่ีท�าเนียบท่านทูตดุสิต เมนะพันธุ ์ 
เอกอัครราชทูต ณ คูเวตท่ีใจดีมอบโอกาสให้คณะได้มาเรียนรู้และมูลนิธิฯ  
ได้ส่งเสริมให้คณะได้น�าส่ิงท่ีได้พบเห็นมาเผยแพร่และแบ่งปัน ซึ่งเป็นท่ีมาของ
เรื่องการเสรมิสรา้งเยาวชนใหเ้ป็นพลงัท่ีเขม้แขง็ของสงัคม โดยมรีะบบการศกึษา
เป็นพื้นฐานเกื้อหนุน ดังนี้
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ระบบการศึกษาในคูเวตให้ความส�าคัญและลงทุนด้านการศึกษา เรียนฟรี
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย การศกึษาต้ังแต่ระดับชัน้อนบุาล 
จนถึงปริญญาเอกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท้ังรัฐบาลยังจ่ายค่าเดินทางและ 
ค่าต�าราเรียนให้ด้วย ผู้ท่ีมีความต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทางรัฐบาล 
กมี็ทุนสนับสนุนและการรูห้นังสอืของประชาชนชาวคเูวตนัน้อยู่ท่ีร้อยละ 96.06

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญของพลเมืองคูเวตต้ังแต่ 
ปี 2508 เด็กอายุระหว่าง 6 - 14 ปี ต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนั้น 
การเพิ่มข้ึนของการผลิตน�ามันและรายได้ของรัฐบาลคูเวต ท�าให้มีการลงทุน 
เป็นเงินจ�านวนมากในการบริการสังคมรวมถึงการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
ได้เตรียมกลยุทธ์การศึกษาระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อจัดระเบียบ 
วิธกีารสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันให้ส�าเร็จภายในปี 2568

คูเวตมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเด็กทุกเพศ ทุกวัย กระทรวงศึกษาธกิารคูเวตยังเน้น
ให้ผู้หญิงภายในประเทศหันมาท�างาน โดยมีการเปิดโรงฝึกอาชีพ มีการเปิด 
คลินิกให้กับผู้หญิงท่ีสนใจในวิชาพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้  
สนใจท่ีจะเรียน รัฐบาลส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนทุกคนในทุกชนชั้น 
ของสังคม รวมถึงผู้พิการ การศึกษาระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศซึ่งเปิดสอนฟรีส�ำหรับชำวคูเวต คือ Kuwait University 
ซ่ึงมวิีทยำเขต 6 แหง่ มหำวิทยำลยัเปดิสอนท้ังหมด 16 คณะ ปจัจุบนัมีนกัศึกษำ 
รวมกว่ำ 40,000 คน

ขณะเดียวกันก็มีมหำวิทยำลัยเอกชนหลำยแห่ง ส่วนใหญ่เป็นของต่ำงชำติ 
เช่น American University of Kuwait, Gulf University of Science and 
Technology และ Australian University of Kuwait นอกจำกนี้  
รัฐบำลยังสนับสนุนทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแก่นักศึกษำท่ีได้รับ 
กำรตอบรบัจำกมหำวิทยำลยัในสหรฐัฯ สหรำชอำณำจักร แคนำดำ ออสเตรเลยี  
และประเทศอ่ืน ๆ รวมกว่ำ 10,000 คน

คเูวตมุง่พฒันำเด็กและเยำวชนรุน่ใหม่ใหเ้ปน็คนเก่ง ฉลำด ก้ำวทันเทคโนโลย ี
ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วนั้นยังไม่พอ สิ่งท่ีสังคมคูเวตต้องกำรมำกท่ีสุด 
ในตอนนี้ คือ จะต้องสร้ำงคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยกัน 
เปน็แรงผลกัดันขบัเคลื่อนประเทศชำติ ซึ่งในสงัคมคูเวต จะเหน็ว่ำเด็กสว่นหนึ่ง 



มาจากครอบครัวท่ีมีต้นทุนชีวิตสูงและส่ิงแวดล้อมท่ีอบอุ่น จนสามารถพัฒนา 
เพิ่มพูนเป็นทุนท่ีเข้มแข็งเรื่อย ๆ ในขณะท่ีเด็กบางส่วนมาจากครอบครัวท่ีมี 
ต้นทุนชีวิตต�า พิการ ด้อยโอกาส ปัญหาครอบครัว แต่คูเวตมีหน่วยงาน 
ท่ีช่วยเหลือดูแล สนับสนุนส่งเสริมเด็ก ๆ กลุ่มนี้อย่างดี มีการจัดครอบครัว 
อุปถัมภ์ให้ดูแล และส่งเสริมศักยภาพอย่างเต็มท่ีเท่าเทียมกันทุกคน

นอกจากคเูวตจะสง่เสรมิระบบการศกึษาใหก้ับเด็กและเยาวชนคเูวตอยา่งดี 
รัฐบาลคูเวตยังได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเป็นประจ�าทุกปี 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
คูเวตในสาขาต่าง ๆ อาทิ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์อิสลาม อิสลามศึกษา  
อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทุนการศึกษาของกระทรวง 
ศาสนสมบัติและกิจการอิสลามคูเวต ซ่ึงมอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบิน 
ไปศึกษา ณ รัฐคูเวต บัตรโดยสารเครื่ องบินไป - กลับระหว่างประเทศ 
ปีละ 1 ครั้ง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน  
ค่าเครื่ องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนค่าพาหนะระหว่างท่ีพัก 
และสถานศึกษา

54
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ท้ังนี้ นักเรียนไทยส่วนใหญ่ท่ีไปศึกษาท่ีคูเวตจะได้รับทุนการศึกษาจาก 
กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามคูเวต ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมุสลิม 
ท่ีได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลคูเวต ศึกษาในคูเวตรวม 50 คน

เด็กไทยกลุ่มนี้มีความมุ่งมั่นต้ังใจ มีความมานะเพียรพยายาม เป็นคนเก่ง 
ฉลาดและเปน็คนดี จึงได้รบัคัดเลือกรบัทุนการศึกษา ซึ่งจะเปน็พลงัท่ีเสริมสร้าง 
สังคมไทยให้แข็งแกร่ง และเป็นอนาคตท่ีดีของชาติต่อไป

ระบบการศึกษาท่ีเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลังท่ีเข้มแข็งของสังคม  
ไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียว หากสามารถพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ย่อมส่งผลให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสขุ เปน็คนดี เป็นท่ียอมรบัของสงัคม และจะมีส่วนชว่ยพฒันาประเทศชาติ 
ให้ยั่งยืนสืบไป 
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กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศเรื่อง

ตะลุยแอฟริกา
แอฟริกา ทวีปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย  

ประกอบด้วย 54 ประเทศ มีศักยภาพด้านการส่งออกน�ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
แร่ธาต ุ และผลติภัณฑ์ทางการเกษตร  กระทรวงการต่างประเทศ  โดยกรมเอเชยีใต้ 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา ซ่ึงดแูลความสัมพนัธร์ะหว่างไทยกบักลุม่ประเทศ 
แอฟรกิา จึงจัดงาน The Colours of Africa 2019 เมื่อวันท่ี 6 - 8 กันยายน 2562  
เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาค 
แอฟริกาให้กับสาธารณชนไทย แสวงหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนและ 
การท่องเท่ียวในแอฟริกา ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวแอฟริกา กิจกรรมนี ้
จัดรว่มกบัสถานเอกอัครราชทตูประเทศในภูมภิาคแอฟริกาประจ�าประเทศไทย 
7 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ เคนยา ลิเบีย โมร็อกโก ไนจีเรีย ซูดาน โดยเชิญชวน
เยาวชนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเครือขา่ยมลูนธิยุิวทตูความดีใหเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีส�าคัญของงาน คือ กิจกรรมตะลุยแอฟริกา ซึ่งเป็นการแข่งขัน 
ตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาส�าหรับเยาวชน การแข่งขันแบ่งเป็น  
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3 ช่วง ได้แก่ การเปิดภาพปริศนา การตอบค�าถามความรู้ท่ัวไป เกี่ยวกับภูมิภาค 
แอฟริกา ในเวลาจ�ากัด 60 วินาที น้อง ๆ ยุวทูตความดี ได้เตรียมตัวกันมาเป็น 
อย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างครบเครื่ อง ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม สามารถร่วมตอบค�าถาม 
ได้อย่างสนกุสนาน ลบัสมอง ประลองปญัญากนัอยา่งแท้จริง โดยนายวิชาวัฒน์  
อิศรภักดี ผูช้ว่ยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบรางวัลใหก้บั 
นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ท้ัง 4 แห่ง ผู้ได้รับรางวัล 
จากกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่

• โรงเรยีนธัญญสิทธิศลิป ์รางวัลชนะเลศิ ได้รบัทนุการศกึษา 10,000 บาท 
พร้อมกับ Book Corner รู้รอบแอฟริกา (มูลค่า 60,000 บาท) ซึ่งติดต้ัง
ให้ท่ีห้องสมุดโรงเรียน

• โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท

• โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับทุน 
การศึกษามูลค่า 3,000 บาท

• โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับสาม ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท
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ความรูเ้กีย่วกับแอฟรกิาท่ีนอ้ง ๆ  ยุวทูตความดี ได้ประลองปัญญาแข่งขันกัน 
ท่ีงาน The Colours of Africa 2019 จะนา่สนใจแค่ไหน ขอเชญิมาตะลยุแอฟรกิา 
ด้วยค�าถามรู้รอบ รอบรู้ ร่วมตอบค�าถามในใจและท่องไปในแอฟริกาด้วยกัน 
1. ใครคือประธานาธิบดีหญิงคนแรกในทวีปแอฟริกา
ก. เอลเลน ซีร์ลีฟ ข. อมีนาห์ คูริบ-ฟากิม
ค. จูเลีย กิลลาร์ด  ง. เมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี
ตอบ ก. เอลเลน ซีร์ลีฟ

เอลเลน ซรีลี์ฟ เปน็ชาวไลบเีรยี เกดิเมื่อวันท่ี 29 ตลุาคม ค.ศ. 1938 ได้รบัเลอืก 
ต้ังเป็นประธานาธิบดีคนท่ี 24 ของสาธารณรัฐไลบีเรีย โดยด�ารงต�าแหน่ง 
ระหว่างปี ค.ศ. 2006 - 2018 ถือเป็นประธานาธบิดีหญิงคนแรกของแอฟริกา  
นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธานหญิงของ Economic  
Community of West African States (ECOWAS) คนแรกอีกด้วย

2. แมน่�าใดเป็นแมน่�าท่ียาวท่ีสุดในทวีปแอฟริกา
ก. แม่น�าไรน ์  ข. แม่น�าแซมบีซี  
ค. แม่น�าเจ้าพระยา ง. แม่น�าไนล์
ตอบ ง. แมน่�าไนล์

มีความยาว 6,650 กโิลเมตร ไหลจากใต้ขึ้นเหนอืไปยงัปากแม่น�าบรเิวณทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียน ผ่านประเทศอียิปต์ ซูดาน เซาท์ซูดาน เอธิโอเปีย ยูกันดา  
คองโก เคนยา แทนซาเนีย รวันดา บุรุนดี และเอริเทรีย มีความกว้างประมาณ  
2.8 กิโลเมตร
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3. อดีตผู้น�ำประเทศท่ำนใดได้รับกำรเลือกต้ังเป็นประธำนำธิบดีผิวสีคนแรก 
ของแอฟริกำใต้และได้รับรำงวัลโนเบลสำขำสันติภำพ ประจ�ำปี พ.ศ. 2536
ก. นายโคฟี อันนัน  ข. นายโจโม เคนยัตตา  
ค. นายเนลสัน แมนเดลา  ง. นายโรเบิร์ต มูกาเบ
ตอบ ค. นำยเนลสัน แมนเดลำ

เนลสัน โอลิห์ลาห์ลา แมนเดลา (Nelson Rolihlahla Mandela) เป็นผู้น�า 
ในการต่อต้านการเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต้ เน่ืองจากมีการแบ่งแยกคนผิวสี 
ออกจากคนผิวขาว และถูกจ�าคุกเป็นเวลา 27 ปี ในข้อหาเป็นผู้ก่อการร้าย  
กระนั้นท่านก็ไม่เคยลดละความต้ังใจท่ีจะน�าความเสมอภาคมาสู่สังคม  
และท่านก็ท�าได้ส�าเร็จ เนลสัน แมนเดลา เป็นแรงผลักดันให้เกิดสันติภาพข้ึน 
ในอีกหลาย ๆ ประเทศในเวลาต่อมา ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  
ในปี พ.ศ. 2536 ได้รบัการเลอืกต้ังเปน็ประธานาธบิดีผิวสคีนแรกของแอฟรกิาใต้

4. ทะเลสำบใดมีขนำดใหญท่ี่สุดในทวีปแอฟริกำ
ก. ทะเลสาบมาลาวี ข. ทะเลสาบคิวู  
ค. ทะเลสาบวิกตอเรีย ง. ทะเลสาบแทนกันยิกา
ตอบ ค. ทะเลสำบวิกตอเรีย

อยู่ในเขตติดต่อสามประเทศ ได้แก่ เคนยา แทนซาเนีย และยูกันดา  
เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปแอฟริกา มีเนื้อท่ี 68,800 ตารางกิโลเมตร 
เป็นหนึ่งใน African Great Lakes ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ จ�านวน 985 เกาะ  
ทะเลสาบวิกตอเรยีมชีื่อเดิมว่า Nyanza (อึนยานซา่) กอ่นจะได้รบัการเปลีย่นชื่อ 
เป็นวิกตอเรียโดยนาย John Hanning Speke นักส�ารวจ ตามพระนาม 
ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย
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5. สว่นใดท่ีอยูใ่ต้สุดของทวีปแอฟริกา
ก. แหลมกู๊ดโฮป  ข. แหลมอะกัลลัส  
ค. แหลมแฮฟูน   ง. แหลมเวอร์ด
ตอบ ข. แหลมอะกัลลัส

Cape Agulhas หรือแหลมอะกัลลัส ต้ังอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้  
เป็นจุดใต้สุดของทวีปแอฟริกา โดยเป็นจุดแบ่งระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ 
แอตแลนติก เมื่อวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2229 เรือโปรตุเกสท่ีส่งออกขุนช�านาญ  
(Occun Chamnan) กับคนสยามรวมสิบคนท่ีสมเด็จพระนารายณ์ฯ  
ส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสอับปางท่ีแหลมอะกัลลัส

6. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาท่ีมีพีระมิดมากท่ีสุด
ก. ซูดาน  ข. อียิปต์  
ค. โมร็อกโก  ง. ชาด
ตอบ ก. ซูดาน

ซูดานต้ังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ โดยมีพีระมิดท่ีนักโบราณคดี 
ค้นพบแล้วท้ังหมดจ�านวนมหาศาลถึง 255 องค์
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7. ประเทศใดได้รับการขนานนามว่า ‘ดินแดนสีรุ้ง’
ก. โมร็อกโก   ข. เคนยา
ค. แอฟริกาใต้  ง. มอริเตเนีย
ตอบ ค. แอฟริกาใต้

ค�าว่าดินแดนสี รุ้ งถูกน�ามาใช้เป็นการอุปมาถึงสีสันหลากสี ท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายซึ่งประชาชนท่ีอยู่ในรัฐนั้นสามารถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

8. ‘ซาอีร์’ เป็นชื่อเดิมของประเทศใด
ก. สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก  ข. เซเนกัล
ค. คอโมโรส    ง. เซาตูเมและปรินซิปี
ตอบ ก. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ในปี 1971 ได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศมาเป็น ‘ซาอีร์’ ในความพยายาม 
ท่ีจะเพิ่มการตระหนักถึงความเป็นชาติแอฟริกัน และพลโทโจเซฟ โมบูตู  
ผู้น�าประเทศขณะนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อท้ังประเทศและแม่น�าเป็นซาอีร์
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9. ค�ำว่ำ ‘ซำฮำรำ’ (Sahara) ในภำษำอำหรับแปลว่ำอะไร
ก. ต้นกระบองเพชร  ข. อูฐ
ค. ทะเลทราย  ง. พีระมิด
ตอบ ค. ทะเลทรำย

เป็นรากศัพท์ในภาษาอาหรับท่ีมีความหมายว่า ‘ทะเลทราย’ อาณาเขต 
ของทะเลทรายซาฮาราครอบคลุมในหลายประเทศ เช่น อียิปต์ ลิเบีย ซูดาน 
ตูนิเซีย อัลจีเรีย

10. กองก�ำลังเฉพำะภำรกิจ 980 ไทย - ดำร์ฟูร์เข้ำไปปฏิบัติภำรกิจรักษำ
สันติภำพ (Peace Keeping) ท่ีประเทศใด
ก. ซูดาน  ข. รวันดา  
ค. จิบูตี   ง. ไลบีเรีย
ตอบ ก. ซูดำน

กองทัพไทยเคยจัดกองก�าลังเฉพาะกิจ 980 ไทย - ดาร์ฟูร์ (กองพัน)  
เข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพในดาร์ฟูร์ (AU/UN Hybrid Operation  
in Darfur - UNAMID) ระหว่างปี 2548 - 2554 (ค.ศ. 2005 - 2011) จ�านวน  
812 นาย และเจ้าหน้าท่ีรายบุคคล 126 นาย ปัจจุบันมีข้าราชการทหารปฏิบัติ 
ภารกจิ UNAMID จ�านวน 7 คน (เปน็ผูช้ายท้ังหมด) และข้าราชการต�ารวจจ�านวน  
4 คน (เป็นสตรี 2 คน)
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11. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนกรุงอันตานานาริโวเป็นเมืองหลวง 
ของประเทศใด (เมื่อวันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)
ก. แอฟริกาใต้  ข. แองโกลา  
ค. กานา   ง. มาดากัสการ์
ตอบ ง. มาดากัสการ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงพบนายเอรี รายาโอนารีมัมเปียนิน่า ประธานาธบิดี 
แห่งสาธารณรฐัมาดากสัการ ์ณ พระราชวังหลวงเอียโวโลฮา กรุงอันตานานาริโว 
ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยือนเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตร 
สถานท่ีส�าคัญต่าง ๆ ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์

12. ผลิตภัณฑ์ความงามใดสกัดจากต้นไม้ท่ีอยูโ่มร็อกโก
ก. เกลือทะเล    ข. น�ามันมะพร้าว   
ค. น�ามันอาร์แกน ง. โคลนภูเขาไฟ
ตอบ ค. น�ามันอาร์แกน

ต้นอาร์แกนเป็นพืชท่ีเติบโตท่ามกลางทะเลทราย มีรากท่ีหยั่งลึก และใบ 
มีขนาดเล็ก ล�าต้นเต็มไปด้วยหนามคดเค้ียว การเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อม
ท่ีพิเศษของต้นอาร์แกนนี้น�ามาซึ่งน�ามันบริสุทธิ ์
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เด็กชายเหวิน ฟง ล็อค
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีเรื่อง

      ก้าวสู ่
ดินแดนมังกร

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก  
เมืองหลวงคือปักกิง่ จีนแบง่การปกครองออกเปน็ 23 มณฑล 5 เขตการปกครอง
ตนเอง 9 เทศบาลนคร และเขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกงและมาเก๊า) ผมได้รับ 
โอกาสคัดเลือกเป็นหนึ่งในยุวทูตความดีจากค่ายอบรมศาสตร์พระราชา  
ก่อเกื้อการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร  
ไปเปิดโลกทัศน์ท่ีมณฑลกวางตุ้ง (วันท่ี 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561) และ
ได้พัฒนาต่อยอดไปเปิดโลกทัศน์ท่ีมณฑลยูนนาน (วันท่ี 8 - 14 ตุลาคม 2561) 
ผมขอแบ่งปันประสบการณ์พัฒนาโลกทัศน์ครั้งนี้กับเพื่อน ๆ ดังนี้
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เปดิประตสููโ่ลกกว้าง

กวางตุง้ หรอื กว่างตง เปน็มณฑลท่ีต้ังอยูใ่ต้สดุของจีน มเีมืองเอกคือ กว่างโจว 
ต้ังอยู่ใกล้กับเกาะฮ่องกงและมาเก๊า เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป็นมณฑลท่ีประชากรส่วนใหญ่อพยพไปต้ังถ่ินฐานในต่างประเทศกว่าร้อยปี
มาแล้ว

ผมกับเพื่อนอีก 5 คน (อุ๊บอ๊ิบ ดินสอ แพรวา หมิงเซียน และมาสเตอร์)  
ได้รับการต้อนรับดูแลอย่างดียิ่งจากท่านกงสุลใหญ่วศิน เรืองประทีปแสง  
ตลอดระยะเวลาท่ีได้ไปเยือนมณฑลกวางตุ้ง ได้เข้าพักท่ีบ้านพักของท่าน  
และมีโอกาสเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมสาธิต 
ซงซานหูตงก่วน โรงเรียนประถมเมืองวิทยาศาสตร์ เขตหวงผู ่และนักศึกษา 
ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง  
โดยผมและเพ่ือน ๆ ได้น�าเสนอประเทศไทย และวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ  
เพื่ อเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม การแลกเปล่ียนความรู้กับ 
นักเรียนจีนท�าให้ได้รู้ว่า นักเรียนท่ีนั่นมีความขยันมุ่งม่ันกับการศึกษาเล่าเรียน 
อย่างจริงจัง ดังสุภาษิตจีนท่ีว่า ผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับส�าเร็จ 
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ไปแล้ วครึ่ งหนึ่ ง  ท้ั งมีน� ำ ใจคอย 
ช่วยเหลือแนะน�ำโรงเรียนให้พวกเรำ 
ได้รู้จักมำกขึ้นด้วย

กำรท่ีจะรูจั้กประเทศจีนและชำวจีน  
คงไม่มีทำงใดดีไปกว่ำกำรเยี่ยมชม 
สถำนท่ีต่ำง ๆ  สถำนท่ีท่ีนำ่ประทับใจคือ 

พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ ง  จัดแสดง 
ประวัติควำมเป็นมำของแผ่นดินจีน 
และมณฑลกวำงตุ้ ง  ผ่ำนวิถีชี วิต  
ศิลปวัฒนธรรม 

พพิธิภัณฑ์ทหาร จัดแสดงเกีย่วกบั 
อำวุธเครื่ องแต่งกำย ยำนพำหนะ 
ทำงทหำรของจีนในแต่ละช่วงสมัย

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นับเป็น
ศูนย์วิทยำศำสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
ภำยในมีกำรจัดแสดงเกี่ยวกับแนวคิด
ผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ในรูปจ�ำลอง  
ท่ีให้ ผู้เข้ำชมได้ทดลองด้วยตัวเอง 
สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงควำมก้ำวล�ำ 
ทำงเทคโนโลยีของจีน

ห้องสมุดสาธารณะกว่างโจว  
เปน็หอ้งสมุดขนำดใหญ่มคีวำมทันสมัย 
มำกท่ีสุดในเมือง ท้ังยังมีจุดให้บริกำร 
หลำกหลำยรูปแบบ ท้ังอินเทอร์เน็ต 
และคอมพวิเตอรท่ี์ทันสมยั นอกจำกนี้ 
พวกเรำยงัได้มโีอกำสเข้ำรว่มกจิกรรม 
ฉลองวันเด็กสำกลกบัเด็กจีนท่ีหอสมดุ 
เด็กกว่ำงโจว
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อนุสรณ์สถาน ดร. ซุน ยัต เซ็น 
สถานท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึง 
ดร. ซุน ยัต เซ็น ผู้ท่ีได้รับการยกย่อง 
ใหเ้ปน็บดิาของชาติจีน และ อนุสาวรยี ์
แพะ  5  ตัว  สรา้งจากหนิแกรนติแกะสลกั 
และประกอบกันเป็นรูปแพะ 5 ตัว  
มีเรื่องเล่าในอดีตว่า เมืองกว่างโจว 

มคีวามอดอยากแรน้แค้นมาก จนกระท่ัง 
วันหนึ่งได้มีเทวดา 5 องค์ ขี่แพะ 5 ตัว  
คาบรวงข้าวลงมาจากสวรรค์ มอบให ้
ชาวเมือง เพื่อช่วยให้พ้นจากความ 
อดอยาก พร้อมอวยพรให้เมืองนี ้
พ้นจากความอดอยากเต็มไปด้วย 
ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ต ล อ ด เ ว ล า  
หลังจากนั้นกว่างโจวก็เจริญรุ่งเรือง 
เป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน ท�าให้ 
ชาวเมืองกว่างโจวซาบซึ้งในบุญคุณ  
และได้สร้างอนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว
ขึ้นเพื่ อเป็นการร�าลึกถึงเร่ืองราวนี้  
ดังค�าสอนของจีนท่ีมีมานานว่า 百善 

孝为先  ไป ่สัน้ เซีย่ว เหว่ย เซน หมายถึง 
กตัญญูรู้คุณ คือคุณธรรมอันดับแรก 
อันบุญกศุลท้ังหลาย กตัญญูต้องมากอ่น

มณฑลยูนนาน หรือ หยุนนาน  
ต้ั งอ ยู่ ทางตะ วันตกเฉี ย ง ใ ต้ของ
ประเทศจีน เมืองเอกคือ คุนหมิง 
เป็นมณฑลท่ีอยู่ใกล้กับประเทศไทย 
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มากท่ีสุด โดยมี สปป. ลาวและเมียนมา กั้นระหว่างกลาง โดยมณฑลยูนนานนั้น 
อยู่ติดกับประเทศเวียดนาม สปป. ลาวและเมียนมา เป็นมณฑลท่ีมี 
ชนเผ่ามากมายถึง 25 กลุ่มชาติพันธุ ์ ลักษณะเด่นของมณฑลนี้คือ ภูมิอากาศ 
เย็นสบาย เพราะอยู่สูงเหนือระดับน�าทะเลถึง 1,891 เมตร ท�าให้ผู้มาเยือนอาจ
มีอาการแพ้ท่ีสูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก คุนหมิงได้รับสมญาว่า 
เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิของจีน ยูนนานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ี 
อุดมสมบูรณ์ท้ังพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิด ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส�าคัญ  
ได้แก่ ยาสูบ ดอกไม้ ชา กาแฟ วอลนัท และเห็ดป่า

ผมอยู่ในคณะท่ีมท้ัีง ผอ.  โรงเรยีน ครูและนกัเรยีน รวม 42 คน ได้เย่ียมคารวะ 
ท่านนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จากนั้นคณะของเราได้ 
แลกเปลีย่นประสบการณเ์รยีนรู ้และสานสมัพนัธก์บันกัเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาจ�านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนประถมศึกษาคุนหมิง หมิงทง  
โรงเรยีนประถมสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล และโรงเรียนภาษา 
ต่างประเทศคุนหมงิ ซึ่งในการเขา้รว่มกจิกรรมได้มกีารท�าความรู้จัก แลกเปล่ียน 
ของท่ีระลึกกันระหว่างนักเรียนจีน และร่วมกันร้องเพลงสานสัมพันธ ์
ท้ังสองประเทศ
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ผมได้รบัความรู ้ประวัติความเป็นมาของมณฑลยูนนาน จากการเขา้เยีย่มชม 
สถานท่ีส�าคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ยูนนาน ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิต ลักษณะบ้านเมือง 
ของคนยูนนานต้ังแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน

วัดหยวนทง วัดท่ีเก่าแก่มีอายุรวมถึง 1,200 ปี  
สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ถังโดยต้ังอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง 
อาคารภายในวัดสวยงาม มเีอกลกัษณ ์ต้ังอยูบ่รเิวณเชงิเขา 
ต่างจากวัดท่ัวไปของจีนท่ีมักต้ังในท่ีสูง

หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน สถานท่ีรวบรวมวิถีชี วิต
และวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ท่ีอยู่ในมณฑลยูนนาน 
ท่ีแตกต่างท้ังความเป็นอยู่ การแต่งกาย ความเชื่ อ 
ศรัทธา โดยมีชนเผ่าท้ังหมด 25 ชนเผ่า 

อุทยานป่าหิน ต้ังอยู่ตอนใต้ของเมืองคุนหมิง มีภูเขาสูง ๆ ต�า ๆ ทอดตัว 
ยาวสุดสายตา มียอดหินและเสาหินใหญ่น้อยต้ังเรียงรายอยู่ตามเนินเขา  
ป่าหินแห่งนี้จัดว่าเป็นป่าหินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก

การเปิดโลกทัศน์ในประเทศจีนท้ังสองครั้ ง  ท�าให้ผมได้รับความรู้ 
ท้ังทางวิทยาศาสตร ์ภาษา และศลิปวัฒนธรรมของประเทศจีน ซึง่มีสมัพนัธไมตรี 
ท่ีดีกับประเทศไทย ผมจะน�าความรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้มาปรับใช้ให้เกิด 
ประโยชน์กับส่วนรวม รักษาสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนเยาวชน และจะเผยแพร ่
ความรู้ท่ีได้มาต่อไปครับ ดังค�าสอนของจีนท่ีกล่าวไว้ว่า自强不息 จ่ือ เจ่ียง ปู๊ ซี้  
คือ ไม่หยุด ไม่ย่อท้อท่ีจะพัฒนาตนเอง 



เด็กหญิงนพวรรณ จิตต์สมุทร
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง

ท่องดินแดน 
แห่งวัฒนธรรมริมน�้ำโขง

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ดินแดนแหง่วัฒนธรรม 
ริมน�าโขง ท่ีหนูไ ด้ ไปเปิดโลกทัศน์  มีแม่น� าสายส�า คัญคือ แม่น�าโขง 
ซึ่งไหลผ่านเป็นระยะทาง 1,835 กิโลเมตร แม่น�าสายนี้หล่อเลี้ยงเกษตรกรรม  
ประมง ผลิตพลังงานไฟฟ้า และเป็นเส้นทางคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึง 
ลาวใต้ เป็นพรมแดนธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป. ลาว เมืองหลวงเดิม  
คือ หลวงพระบาง ปัจจุบัน คือ เวียงจันทน์ มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป็น 
เอกลักษณ์ของตน วิถีชีวิตของชาวลาวได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธมาก 
ท�าให้ชาวลาวเป็นผู้มีความอดทนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

คณะยุวทูตเริ่มการเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันท่ี 16 - 23 กันยายน 2561  
จุดแรกท่ีแวะเยอืนคือ เวียงจันทน์ เมอืงหลวงปจัจุบนั คณะเราได้เขา้เยีย่มคารวะ
ท่านทตูเกียรติคณุ ชาติประเสรฐิ ท่ีท�าเนยีบและจ�าได้ไม่ลืมว่าท่านทตูใหโ้อวาทว่า  
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ขอให้ยุวทูตความดีสานไมตรีและเชื่อมสัมพันธ์กับเยาวชนลาวอย่างจริงจัง 
และสรา้งความไว้วางใจ  ใหม้องจุดดีของผูอ่ื้น หากผูใ้ดมีจุดด้อยกใ็หช้ว่ยเหลอืเขา  
และให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ท่านทูตและภริยาได้เลี้ยงอาหารไทยรสชาติ 
แสนอร่อยมากมายหลายอย่าง ท�าให้หายคิดถึงบ้าน

หลวงพระบาง เมืองหลวงเก่าท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 
ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ด้วยเหตุว่ามีวัดวาอารามเก่าแก่ 
มากมาย ตัวเมอืงต้ังอยูร่มิน�าโขงและน�าคาน ซ่ึงไหลบรรจบ
กันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ชาวหลวงพระบาง 
ยิ้มง่าย เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ท่ีดีงาม ประเพณท้ีองถ่ินท่ีควรค่าแกก่าร
อนุรักษ์ คือ การตักบาตรข้าวเหนียว

ภายหลงัเมอืงหลวงพระบางได้รบั
การขึ้นทะเบียนทางสถาปัตยกรรม 
การสืบสานและรักษาอนุสรณ์สถาน 
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม  แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น ์
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นท่ี 
ยอมรับของชาวบ้าน มิใช่เรื่องง่าย 
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และต้องใช้เวลา ดังท่ี นายเสวย สลีะวัน หัวหน้าห้องการมรดกโลกหลวงพระบาง 
ได้บรรยายให้คณะของเราฟัง พวกเราได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเวียงจันทน์ และนครหลวงพระบาง จ�านวน  
3 แห่ง ได้แก่

• โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ มีนักเรียนจ�านวน 3,200 คน  
เป็นโรงเรียนชั้นน�า มีการจัดห้องเรียนพรสวรรค์ส�าหรับวิชาวรรณคดี  
คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ คณะยุวทูตความดีและนักเรียนลาวได้ร่วมท�า 
กิจกรรมระหว่างกันคือ การละเล่นพื้นบ้าน การเต้นบาสโลปของนักเรียนลาว 
และการขับร้องเพลงภาษาไทย - อังกฤษ - ลาว ของนักเรียนยุวทูตฯ

• โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อันดับ 1  
ของหลวงพระบาง มีนักเรียนจ�านวน 3,400 คน คณะนักเรียนยุวทูต  
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ได้น�ำเสนอ ‘ตำมรอยพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง’ โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกจิพอเพียงมำใช้ในชวิีตประจ�ำวัน รว่มแขง่ขนัในเกมพื้นบำ้น และกิจกรรม
แลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม

• โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องค�ำ เป็นโรงเรียนมิตรภำพลำว - เวียดนำม  
มนัีกเรยีนจ�ำนวน 800 คน โดดเด่นในด้ำนวิชำกำร มศีษิยเ์กำ่ด�ำรงต�ำแหนง่ส�ำคัญ 
ระดับประเทศ นกัเรยีนยุวทตูได้น�ำเสนอโครงกำรปลกูจิตส�ำนกึ ฝกึจิตอำสำ ท่ียุวทตูฯ 
มุง่มัน่ต้ังใจท�ำควำมดี มจิีตอำสำ จึงได้รบักำรคัดเลอืกมำสำนสมัพนัธก์บันกัเรยีน 
ท่ี สปป. ลำว และท้ังสองฝ่ำยได้มีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอำหำรไทย - ลำว  

เรียนรู้และลิ้มรสขนมคำว - หวำน  
ของแต่ละประเทศ ฝ่ำยไทยน�ำเสนอ  
ขนมปังสอดไส้สับปะรด ข้ำวแต๋น 
น�ำแตงโม ขนมอำลัว ป้ันสิบไส้ปลำ
และนมอัดเม็ดจิตรลดำ ขณะเดียวกัน
เพื่อนชำวลำวได้จัดเตรียมขนมครก 
รอ้น ๆ  ใหพ้วกเรำได้ชมิกันอยำ่งอร่อย

นอกจำกกำรเดินทำงท่ีผสำนกับ 
กำรเรียนรู้แล้ว หนูยังได้มิตรภำพ 
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เพิ่มขึ้นมากมาย คือ หนู ไ ด้ รู้ จัก 
เพื่อนใหม่ 3 คน ฝนจนา รัตนาพร  
และแอนนี ่จากการไปเยีย่มโรงเรียน 
ท้ัง  3  แหง่  พวกเราสนทิกนัภายในเวลา 
ไมน่าน เพราะเรามภีาษาท่ีใกลเ้คียงกนั 

เวลาพูดคุยกันจึงเข้าใจกันได้ง่าย  
หนูรู้สึกประทับใจเพื่อนใหม่ชาวลาว 

ท่ีนุ่งผ้าซิ่นดูน่ารัก เรียบร้อยและยิ้มเก่ง
สถานท่ีให้ความรู้ ด้านการปศุ สัต ว์ 

ท่ีพวกเราไปคือ ฟารม์ควาย Laos  Buffalo  Dairy 
เป็นฟาร์มควายแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ 

ผู้ก่อต้ังคือ มิส ซูซ่ี มาร์ติน (Susie Martin) โดยมีการบริหารจัดการ 
ท่ีน่าสนใจ คือ ทางฟาร์มจะเช่าควายตัวเมียพันธุ์มูร่าห์จากชาวบ้านในราคา 
วันละ 20 บาท เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรท้องถ่ินท่ีเลี้ยงควาย  
ให้ความรู้แก่ชุมชน และกระตุ้นให้เห็นความส�าคัญของการบริโภคนมควาย 
ภายในมีพ้ืนท่ีกว้างขวาง มีการจัดสรรพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นสัดส่วน ฟาร์มมีควาย 
เลี้ยงอยู่กว่า 200 ตัว เพื่อน�ามารีดน�านมแล้วท�าเป็นชีส โยเกิร์ต ไอศกรีม และ 
ผลติภัณฑ์จากนมอ่ืน ๆ  แต่ผลติภัณฑ์ท่ีขึน้ชื่อ คือ มอสซาเรลลา่ชสี มวิีธกีารเลีย้งด ู
โดยการเช่าควายเพศเมียท่ีท้องประมาณ 8 เดือน มากักโรคประมาณ 
30 - 40 วัน เพื่อตรวจหาโรคท่ีสามารถติดต่อไปยังควายตัวอ่ืนหรือคนได้ 
หลังจากท่ีกักโรคเสร็จแล้วจะมีขั้นตอนการดูแลต่าง ๆ เม่ือควายออกลูก 
เรียบร้อยก็จะเข้าสู่ช่วงท่ีรีดนมได้ โดยจะรีดวันละ 1 คร้ัง ปริมาณน�านม 
ท่ีได้จะอยู่ท่ีประมาณ 2 - 3 ลิตรต่อตัว ซึ่งถือว่าน้อยกว่าวัวท่ีสามารถรีดนมได้ 
4 - 8 ลิตรต่อตัวต่อวัน แต่หากเทียบคุณภาพของนม น�านมควายจะมีไขมันดี 
ประมาณ 8 - 10 เปอร์เซน็ต์ ขณะท่ีน�านมวัวจะอยูท่ี่ 3 - 4 เปอร์เซน็ต์ นอกจากนี ้
ฟาร์มจะผสมพันธุ์ควายเพศเมียกับพ่อพันธุ์ ท่ีดีก่อนส่งคืนให้กับชาวนา  
พรอ้มท้ังสง่ลกูควายท่ีสขุภาพแขง็แรงกลบัไป เมื่อได้เวลาท่ีจะเข้าสู่ฟาร์มอีกครัง้ 
ก็จะเป็นวงจรหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ หนูต่ืนเต้นมากท่ีได้สัมผัสควายตัวเป็น ๆ  
ได้อาบน�าให้ควายและป้อนอาหารให้ควาย ซึ่งทางฟาร์มดูแลควายแต่ละตัว 



เปน็อยา่งดี และหนไูด้ลองรดีนมควายโดยใชม้อื 
ท�าให้หนูได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ 
มากมาย

นอกจาก สปป. ลาว จะมคีวามล�าค่าทางด้าน 
วัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นประเทศท่ีมีความงดงาม
ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก แหล่งธรรมชาตินี ้
มีเอกลักษณ์และความสวยงามแตกต่างกันไป  
หนูได้ไปชมธรรมชาติของน้�ำตกตำดกวำงสี  
ซ่ึงอยู่ห่างจากตัวเมือง 32 กิโลเมตร ได้ช่ือว่า 
เป็นน�าตกท่ีสวยท่ีสุดของหลวงพระบาง น�าตกตาดกวางสีมี 4 ชั้น มีความสูง 
75 เมตร เป็นน�าตกหินปูน น�าในน�าตกจึงมีสีเขียวมรกต บรรยากาศเย็นสบาย  
มสีะพานทอดขา้มล�าธาร น�าตกชัน้บนสุดเปน็วิวท่ีทกุคนท่ีมาเท่ียวชอบถ่ายภาพ 
เก็บไว้เป็นท่ีระลึก

ความรู้  ประสบการณ์ และความสวยงามทางธรรมชาติท่ีได้รับจาก 
การมาเยือน สปป. ลาว ครั้งนี้ หนูจะน�าไปเล่าให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ฟัง 
หนูจะรักษามิตรภาพกับเพื่อน ๆ ชาวลาวท่ีจะมีร่วมกันต่อไปในวันข้างหน้า  
และประจักษ์แก่ใจว่า เมื่อเราท�าความดีก็จะได้รับสิ่งดี ๆ  ตอบแทน เหมือนท่ีหน ู
ได้รับโอกาสจากมูลนิธิฯ ให้มาเปิดโลกทัศน์ท่ี สปป. ลาว เพราะหนูชอบ 
ช่วยเหลือเพ่ือน มจิีตอาสา หนจึูงจะยดึมัน่การเปน็คนดี คิดดี พดูดี ท�าดี ตลอดไป 

75
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เด็กหญิงปวริศา สมหวาน
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง

บอกกล่าว เล่าเรื่อง  
3 เมืองในเมียนมา
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ 

จีน ลาว และไทย มีแนวชายฝั่ งติดทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล  
เมียนมามีเขตแดนติดกับไทยยาว 2,114 กิโลเมตร และมีขนาดพื้นท่ี  
676,578 ตารางกิโลเมตร ประชากร 53 ล้านคน เมียนมาและไทยมีความ 
สัมพันธท์างการทูตยาวนานถึง 70 ปี

การเดินทางในประเทศเมียนมาเริ่มขึ้นระหว่างวันท่ี 5 - 12 สิงหาคม 
2561 เมืองแรกท่ีไปเยือนคือ ยา่งกุ้ง (Yangon) เดิมชื่อ ดากอน (Dagon)  
เม่ือพระเจ้าอลองพญาเข้ามายึดครองในปี 2187 จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น 
ย่างกุ้ง (Yangon) ค�าว่า ‘Yan’ หมายถึง ศัตรู และค�าว่า ‘Gon’ หมายถึง  
หมดสิ้น รวมกันแล้วหมายถึง เมืองท่ีหมดสิ้นศัตรู

ในการเยอืนครัง้นี ้คณะยุวทตูฯ ได้เขา้เยีย่มคารวะท่านทตูจักร บุญ-หลง  
ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยา่งกุ้ง โอวาทท่ีท่านให้กับคณะยุวทูตฯ คือ  
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เปดิประตสููโ่ลกกว้าง

ขอให้ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มุ่งมั่นต้ังใจกับสิ่งท่ีท�าอยู่  
และให้พยายามพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อไป

การสานสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนเมียนมาเป็นหนึ่งใน 
เป้าหมายส�าคัญของการเดินทาง ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนแรกท่ีไปคือ No. 1  
Basic Elementary Middle School โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจ�านวน 
2,396 คน มชีื่อเสียงด้านการแขง่ขนังานศิลปะท่ีได้รับรางวัลระดับประเทศ 
มากมาย พวกเราได้ชมงานศิลปะของโรงเรียนแห่งนี้ และร่วมกิจกรรม 
แข่งขันวาดภาพ จากนั้นน�ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเป็นท่ีระลึก

กรุงเนปยีดอ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. เมียว เต็ง จี (H.E. U Myo 
Thein Gyi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา พร้อมท้ัง 
อธบิดีกรมประถมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของเมียนมา  
ท�าใหค้ณะได้เรียนรู้ว่า รฐับาลเมยีนมาจัดการศกึษาข้ันพื้นฐานแบบ 5 : 3 : 3  
เรียนฟรีรวม 11 ปี สนับสนุนการเรียนภาษาถ่ินของชนกลุ่มน้อย  
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และการเรียนด้านอาชีวศึกษา พวกเราต่ืนเต้นมาก เพราะนอกจาก 
จะได้พูดคุยกับท่านแล้ว ยังได้จับมือกับท่านอีกด้วย

คณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมิตรภาพไทย - เมียนมา มีนักเรียน 
จ�านวน 200 คน ก่อต้ังเมื่ อปี 2536 และต่อมาในปี 2556 ได้เป็น 
โรงเรียนมิตรภาพในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ 
ทางการทตูไทย - เมยีนมา สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือน และทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนดังกล่าวไว้ในพระราชูปถัมภ์ภายใต้โครงการ 
โรงเรียนตามพระราชด�าริเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2558 ปัจจุบัน รัฐบาลไทย 
ได้สร้างอาคารเรียนให้ 2 หลัง และสนามเด็กเล่น 1 แห่ง ซึ่งได้ส่งมอบ 
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อย่างเป็นทางการให้แก่โรงเรียน โดยท่านดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2561

เมืองสุดท้ายท่ีพวกเราไปคือ มัณฑะเลย์ พวกเราเดินทางไปโรงเรียน 
ชั้นน�าอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ No.7 Basic Elementary Middle School  
โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 1,032 คน นักเรียนจากท้ังสองประเทศได้ร่วมท�า 
กิจกรรมการวาดภาพ ‘ความสัมพันธท์างการทูต 70 ปี ไทย - เมียนมา’  
และแลกเปลี่ยนรูปวาดกัน

คณะยุวทูตความดียังได้ร่วมท�ากิจกรรมกับพี่ นักศึกษาเมียนมา 
ท่ี Mandalay University of Foreign Languages มหาวิทยาลัยชั้นน�า 
ท่ีมีนกัศึกษากว่า 2,000 คน ภาควิชาภาษาไทยเปดิสอนถึงระดับปรญิญาตรี  
ปัจจุบัน มีนักศึกษาจ�านวน 200 คน พวกเราได้ท�ากิจกรรมถอดรหัสภาษา  
ผ่านบทเพลงและเกมใบ้ค�า รวมท้ังการละเล่นพื้นบ้าน สนุกและประทับใจ 
ในความสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างแตกฉานของพี่ ๆ นักศึกษา
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พวกเรายงัได้ศกึษาเรียนรูเ้กีย่วกบัประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม ความศรทัธา 
ในพระพุทธศาสนาผ่านโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ท่ีส�าคัญ อาทิ  
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซ่ึงเป็นมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของเมียนมา 
ต้ังอยูท่ี่เมอืงยา่งกุง้ ชื่อ ‘ชเวดากอง’ มาจากค�าว่า ‘ชเว’ ท่ีหมายถึง ทอง และค�าว่า 
‘ดากอง’ คือ ช่ือเมอืงเกา่ของเมยีนมา น�ามารวมกนักคื็อ ‘ชเวดากอง’ หมายถึง  
เมืองแห่งทองค�า โดยพระมหาเจดีย์ชเวดากองมีความสูงประมาณ 320 ฟุต  
ด้านในเจดีย์มพีระเกศาของพระพทุธเจ้า 8 เสน้ วัดมหามยัมนุ ีภายในวิหาร 
เปน็ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ ่และจะมกีารลา้งพระพกัตร์เวลา ตี 4 
ของทุกวัน วัดกุโสดอ ภายในวัดมีพระไตรปิฎกท่ีแกะสลักด้วยหินอ่อน 
ท้ังหมด 729 แผ่น มีการสลักข้อความในพระไตรปิฏกเป็นภาษาพม่า  
ถอดมาจากภาษาบาลี แบ่งออกเป็นพระธรรมขันธ ์84,000 ข้อ อีก 1 แผ่น 
สลักประวัติและเรื่องราวการท�าสังคยานา รวมท้ังสิ้น 730 แผ่น พิพิธภัณฑ์ 
แหง่ชาติกรุงยา่งกุ้ง และกรุงเนปยีดอ ท่ีรวมเอาเมียนมาท่ีควรรู้จักในทุกมติิ  
มาไว้ด้วยกนั พระราชวังไมสั้กทอง ชเวนันดอว์ และ พระราชวังมณัฑะเลย์  
ท่ีมีศิลปะไม้แกะสลักแบบพม่าท่ีฉลุลายละเอียดบนเนื้อไม้ในรูปทรงต่าง ๆ  
อย่างวิจิตรบรรจง ท�าใหไ้ด้เห็นว่า ชา่งฝมีอืชาวพมา่มคีวามสามารถไมแ่พใ้คร
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ถนนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมียนมาคือ  ถนน 20 เลน ท่ีกรุงเนปยีดอ 
ถนนเสน้นีผ้า่นเขา้สูเ่มอืงราชการใหมข่องเมียนมาท่ีมีอาคารรัฐสภาใหญโ่ต 
ท่ีท�าการกระทรวงต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเงียบสงบ

หนูชอบการไปเปิดโลกทัศน์ ท่ีประเทศเมียนมาในครั้ งนี้มาก 
เพราะเป็นโอกาสท่ีไม่ได้หาได้ง่าย ๆ หนูจะน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปเล่าต่อกับ 
เพื่อน ๆ  หนูขอขอบคุณมูลนิธยุิวทูตความดีท่ีได้คัดเลือกหนูให้เป็นตัวแทน 
จากจังหวัดเชยีงใหมไ่ปในโครงการครัง้นี ้แมก้ารเดินทางในเมียนมาจะจบลง  
แต่ประสบการณ์ ความรู้ ความสนุก และมิตรภาพดี ๆ ครั้งนี้ จะอยู่ใน 
ความทรงจ�าของหนูตลอดไป 
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เด็กหญิงกานต์ชนิต นิลพันธุ์
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน เรื่อง

นมัสเต อินเดีย

“การศึกษาของอินเดียสอนให้คิด 
อยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล รักท่ีจะ 
สงสัย ชอบท่ีจะต้ังค�าถาม” ค�ำกล่ำว 
ขำ้งต้นเป็นค�ำท่ีท่ำนทูตพลเดช วรฉตัร 
ไ ด้ บ อ ก กั บ พ ว ก เ ร ำ ค ณ ะ ยุ ว ทู ต 
ควำมดีท่ีไปเยือนสำธำรณรัฐอินเดีย  
ระหว่ำงวันท่ี 27 - 31 มกรำคม 2562  
ในกำรอบรมเตรียมควำมพร้อม 
ก่อนกำรเยือนอินเดีย ท่ำนได้มำให้ 
ควำมรู้เรำในหัวข้อ ‘อินเดียยุคใหม่  
ท่ีไม่เคยเหลียวหลัง’ และได้กล่ำวว่ำ 
อินเดียเป็นประเทศท่ีเด็กนักเรียน 
คิดเกง่ ต้ังค�ำถำมเกง่ ครูอินเดียไมส่อน 
ให้นักเรียนหำค�ำตอบ แต่สอนให้ต้ัง 
ค�ำถำม สบืค้นต่อยอดควำมรูไ้ปเรื่อย ๆ   
ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยช่ำงสงสัย  

ช่ำงซักถำม เรียนรู้นอกห้องเรียน  
และครูเป็นแรงบันดำลใจให้นักเรียน 
แสวงหำควำมรู้ ท่ำนจึงขอให้พวกเรำ 
คณะยุวทูตฯ เปิดใจให้กว้ำง เรียนรู้ 
อยำ่งเต็มท่ี และใหมี้อิสระในกำรเรยีนรู้  
หมั่นต้ังค�ำถำม ควำมไม่รู้ไม่ใช่เร่ือง 
น่ำอำย ให้ต้ังใจฟัง ทบทวนสิ่งท่ีได้ 
เรียนรู้ เพื่อจะได้จดจ�ำทุกอย่ำงได้

กำรเยีย่มโรงเรยีนในกำรเยอืนอินเดีย 
ท�ำให้หนูได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ ์
กับเพื่อนนักเรียนอินเดียท่ี โรงเรียน 
วัตสนั วัลเล่ย์ (Vasant Valley School) 
ซึง่เปน็โรงเรียนนำนำชำติชัน้น�ำในกรุง 
นิวเดลีท่ีมีกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น 
วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
มีนักเรียน 1,200 คน เปิดสอนต้ังแต่ 



เปดิประตสููโ่ลกกว้าง

ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยมีนายอรุณ คาปู เป็นผู้อ�านวยการ 
ทางโรงเรียนได้จัดให้คณะยุวทูตฯ  
ร่วมท�ากิจกรรมกับนักเรียนอินเดีย  
คือ การท�าผ้ามัดยอ้ม ซึ่งหนไูด้คิดและ 
เลือกหารูปแบบท่ีชอบและสามารถ 
ออกแบบการมัดย้อมผ้าลายต่าง ๆ  
ด้วยตนเอง การเล่นโยคะ ท�าให้มสีมาธ ิ
และผ่อนคลาย

โรงเรียนอีกแห่งท่ีหนูได้ไปเยือน 
คือ โรงเรียนชิฟ นาดาว (Shiv Nadar  
School) มีนางสาวโมนิกา ซาการ์  
เปน็ผูอ้�านวยการ มนัีกเรียน 2,000 คน 
เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนี้มีความโดดเด่น 
ด้านวิทยาการไอทีและการเรยีนรูแ้บบ  
STEM ผสมผสานกับการพัฒนา 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งเสริม 

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
ผ่านกิจกรรมในวิชาต่าง ๆ เช่น  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา  
และศิลปะ ทางโรงเรียนต้อนรับพวกเรา 
ด้วยมาลัยดาวเรืองและแต้มจุดแดง 
ท่ีหน้าผากแบบคนอินเดีย พร้อมด้วย 
การร�า Manipuri ร�าพื้นเมืองของ 
อินเดีย และโรงเรียนได้จัดให้พวกเรา 
ป้ันดินเผา ส่วนคณะยุวทูตความดี 
ได้น�าเสนอเร่ืองราวกับท้ังสองโรงเรียน
ท่ีไปเยือนเกี่ยวกับเมืองไทยเมืองยิ้ม  
ความสขุกับเศรษฐกิจพอเพยีง การท�า 
ความดีของยุวทตูความดี และการขับร้อง 
เพลงภาษาไทย - อังกฤษ - ฮินดี และ 
รว่มท�ากจิกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
อาหารและขนมท่ีคณะยุวทูตได้น�าไป 
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ไ ด้แก่  ขนมผิ ง  อาลั ว  ข้ าวแต๋น  
นมอัดเม็ดจิตรลดา

การเยือนท้ังสองโรงเรียนท�าให้ 
เห็นว่า อินเดียเป็นประเทศท่ีส่งเสริม 
การรักการอ่านของนักเรียน โดยท่ี 
โรงเรียนวัตสัน วัลเล่ย์ ในช่วงเช้า 
ขณะท่ี เรา เ ดินเยี่ ยมชมโรงเรียน 
ได้เห็นนักเรียนเข้าห้องเรียน ทุกคน 
ไปหยิบหนังสือท่ีตะกร้าท่ีครูเตรียมไว้ 
คนละ 1 เลม่ แลว้ครูกม็ ี1 เลม่ นกัเรยีน
เปิดดูหนังสือพร้อมครูแล้วสนทนา 
กันเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น หนูคิดว่า 
เป็นเรื่องท่ีดีมาก เพราะหนังสือเป็น 
แหล่งความรูท่ี้ดีท่ีสุด ทกุวันจะมกีารฝกึ 
เขียนเรียงความสั้นภาษาอังกฤษ
ด้วยหัวข้อ ท่ีไม่ซ้�ากันในแต่ละวัน 
สิ่ ง ท่ี ห นู ป ร ะ ทั บ ใ จ ท่ี สุ ด คื อ 
มี ก า ร ท� า โ ย ค ะ บ ริ ห า ร ร่ า ง ก า ย 
ซ้ึ่ ง ท� า ใ ห้ อ า ร ม ณ์ ดี  ช่ ว ย อ บ อุ่ น 
ร่างกาย ท�าให้เราได้ยืดเส้นยืดสาย 
ท�าให้สุขภาพท้ังจิตใจและร่างกาย 
ดีขึ้นด้วย ส่วนท่ีโรงเรียนชิฟ นาดาว 
มีวิชาท่ีเสริมสร้างความคิดสรา้งสรรค์
ของนักเรียน เช่น ในคาบเรียนวิชา 
ศิลปะจะมีดินเหนียวให้นักเรียนปั้ น 
และสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาจาก 
ดินเหนียว นอกจากจะฝึกความคิด 
สรา้งสรรค์แลว้ ยงัฝกึกลา้มเนื้อข้อมือ 
และท� าให้ข้อแข็ งแรงขึ้ น อีกด้วย  



วิชาดนตรีท่ีสนุก ซึ่งมีฝึกการหายใจ 
ให้ถูกต้องเพื่อให้ร้องเพลงได้นานขึ้น

หนูมีข้อสังเกตว่า นักเรียนอินเดีย 
มีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ 
หลากหลาย ไม่ว่าจะเรียนภายในห้อง  
ด้วยสื่ อการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์  
จากหนังสือ หรือจากการเรียนรู้ด้วย 
ตัวเอง ซึ่ งลักษณะนิสัยโดยปกติ 
ของคนอินเดียเป็นคนช่างสงสัยและ 
เมื่ อสงสัยจะถาม รักการอ่านและ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี โดยส่วนมาก 
คนอินเดียสามารถฟังและพูดภาษา 
อังกฤษได้คล่องแคล่วและชัดเจน  
ท�าให้เราสามารถสื่ อสารกับเขาได้
เข้าใจอย่างรวดเร็ว

เส้นทางการเรียนรู้ท่ีสร้างความ
ประทับใจยิ่ ง ในการเยือนอินเดีย 
ของหนูเริ่มจากในวันแรกของการ 
เดินทางคือ วันอาทิตย์ท่ี 24 มกราคม  
2562 หนูได้ไปรายงานตัวท่ีกระทรวง 
การต่างประเทศ ท่าน ผอ. จันทร์ทิพา 
ภู่ตระกูล ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูต 
ความดีฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท 
กับคณะ โดยขอให้ยุวทูตฯ ทุกคนใฝ่รู้ 
ใ ฝ่ เรียน มุ่ งมั่นค้นคว้าหาความรู้  
รู้จักฟัง คิด ถาม จดตามหลักหัวใจ 
นักปราชญ์ ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะ 
ท�าให้เกิดการเรียนรู้ และท่ีส�าคัญ 
ต้องรู้จักต้ังค�าถาม จากนั้นท่าน ผอ. 

ได้น�าพวกเราไปเย่ียมคารวะ ท่านทูต 
สุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดีย 
ประจ�าประเทศไทย ท่ีได้บรรยายสรุป 
เกี่ยวกับอินเดีย ประเทศกว้างใหญ ่
มีอารยธรรมเก่าแก่ ต้นก�าเนิดของ 
ศาสนาหลายศาสนา สถาปัตยกรรม 
งดงามสืบทอดมาหลายยุคหลายสมัย  
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ มิ ต ร ไ ม ต รี 
กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  
ท่านขอให้ยุวทูตฯ น�าความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีจะได้พบเห็นไปบอก 
เล่าให้กับเพื่อนท่ีไม่มีโอกาสมาเยือน
ได้รับรู้  ท่านทูตดู ใจดี  พูดคุยกับ
คณะอย่างอบอุ่น กล่าวทักทายเป็น 
ภาษาไทยได้อยา่งชดัเจน ยิง่ไปกว่านัน้ 
ยังช่วยอ�านวยความสะดวกเรื่องวีซ่า 
ให้กับคณะของเราด้วย

วันท่ี 29 มกราคม 2562 พวกเรา 
คณะยุวทูตฯ ได้ เ ข้าเยี่ยมคารวะ 
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ท่านทูตชุตินทร  คงศักด์ิ  เอกอัครราชทตู 
ณ กรุงนิวเดลี ท่ีท�ำเนยีบเอกอัครรำชทตูฯ 
ท่ำนได้กล่ำวให้โอวำท ขอให้ทุกคน 
รู้จักสังเกตส่ิงรอบข้ำง หำกพบเห็น 
อะไรท่ีไมถ่กูใจ ต้องรูจั้กปรบัและเปดิใจ 
ยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น และให้ยุวทูต 
ทุกคนใช้เวลำให้คุ้มค่ำ ไม่ประมำท  
ยดึมัน่ในศลีธรรม และท�ำคณุประโยชน ์
ตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่ำนทูตยังได้ 
ให้เกียรติเลี้ยงอำหำรค�ำให้แก่คณะ  
พร้อมน�ำชมสถำนเอกอัครรำชทูต 
หลังใหมท่ี่สมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ มำเปิด 
เมื่ อวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2561  
อำคำรท่ีท�ำกำรสงู 3 ชัน้ มพีื้นท่ีใชส้อย  
5,500 ตำรำงเมตร เป็นรูปแบบไทย 
ผสมผสำนกบัอินเดีย มกีำรยำ้ยตรำครุฑ 
ท่ีมีน�ำหนักถึง 900 กิโลกรัม มำจำก 
อำคำรหลังเก่ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ ์
และเป็นจิตวิญญำณท่ีแสดงถึงควำม 

เป็นรำชอำณำจักรไทย นอกจำกนี ้
อำคำรแห่งใหม่ยังสะท้อนถึงควำม 
สัมพันธ์ไทย - อินเดีย ท่ีสถำปนำ 
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตกันมำกว่ำ  
70 ปี และรองรับกำรขยำยกำรติดต่อ 
ระดับประชำชนของท้ังสองประเทศ  
ท�ำใหช้ำวไทยในอินเดียและชำวอินเดีย 
ติดต่อรำชกำรไทยได้สะดวกมำกยิง่ข้ึน

เมื่ อวันท่ี 30 มกรำคม 2562  
คณะยุวทูตฯ ได้รับเกียรติให้เข้ำเยี่ยม 
คำรวะผู้บริหำรระดับสูงของอินเดีย  
คือ นางศุษมา สวราช รฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  
และร่วมถ่ำยภำพท่ีระลึกกับท่ำน  
พร้อมเข้ำคำรวะนายมานิช อธิบดี 
กรมใต้ และนายราวีช กูมาร์ โฆษก 
กระทรวงการต่างประเทศ หนูได้ 
เรียนรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับระบบกำร
ท�ำงำนทำงด้ำนกำรทูตของอินเดียท่ีมี 
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตกับมำกกว่ำ 



180 ประเทศท่ัวโลก ในมติิความมัน่คง 
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา และ 
ได้รับทราบว่า อินเดียมีโครงการฝึก 
อบรมนักการทูตโดยให้กลับไปเยี่ยม 
บ้านเกิดแล้วไปพูดเรื่ องนโยบาย 
ด้านการต่างประเทศให้นักเรียน 
ในโรงเรียน โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
เพื่ อ ให้ เกิดความเข้ า ใจ ท่ีชัด เจน 
และปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถ่ิน  
โดยเฉพาะเยาวชน

ในวันท่ี 31 มกราคม 2562 พวกเรา 
กลับถึงประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยม
ค า ร ว ะ ท่ า น ด อ น  ป ร มั ต ถ์ วิ นั ย 
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร 
ต่างประเทศ และรายงานผลการเรยีนรู ้
จากการเยือนอินเดีย ท่านรัฐมนตรี 
ได้มอบของท่ีระลึกและถ่ายภาพ 
ร่วมกับพวกเรา หนูรู้สึกประทับใจ 
เป็นอย่างมากในความเป็นกันเองและ
ความเอาใจใส่ของท่านรัฐมนตรีฯ

การได้มีโอกาสมาเปิดโลกทัศน ์
ท่ีสาธารณรัฐอินเดียในครั้งนี้ท�าให้ 
หนไูด้เปิดใจกว้างข้ึนกว่าเดิม ได้เรียนรู้ 
วัฒนธรรม ภาษาและวิถีชีวิตท่ีไม่เคย 
ทราบมาก่อน รวมถึงอุปนิสัยของ 
เยาวชนอินเดียท่ีช่างคิด ช่างถาม 
และรักการอ่าน ท�าให้ได้รู้ว่า แม้ว่า 
อินเดียจะมีความหลากหลายทาง 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 
แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
รวมท้ังยังได้รับข้อคิดและโอวาทจาก 
ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน ท้ังฝ่ายไทยและ 
ฝา่ยอินเดีย นบัเปน็ประสบการณท่ี์หา 
ได้ยากยิง่ ท่ีแมม้เีงนิกไ็มอ่าจซื้อเสน้ทาง 
การเรียนรู้แบบนี้ได้ หนูภูมิใจมาก ๆ  
ท่ีได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์
ของมูลนิธยุิวทูตความดีฯ 
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เด็กหญิงนภัสกร รักชื่อดี
โรงเรียนบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์เรื่อง

ออกุนเจริญ ก็อมปุเจีย
กัมพูชา หรือ ก็อมปุเจีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา  

มีอาณาเขตติดกับไทย ลาว และเวียดนาม มีพื้นท่ี 181,035 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร 16 ล้านคน และเป็นสมาชิกอันดับ 10 ของอาเซียน

คณะยุวทูตความดีจาก 27 โรงเรียนใน 18 จังหวัด รวม 46 คน น�าโดย  
ผอ.  มลูนธิยุิวทตูความดี ได้มาพฒันาโลกทัศน์ท่ีกัมพชูาวันท่ี  7 - 14  กรกฎาคม  2561  
กจิกรรมส�าคัญแรกของคณะฯ คือการเขา้เยีย่มคารวะ ท่านทูตปญัญรกัษ์ พลูทรัพย์  
เอกอัครราชทตู ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งท่านทตูได้ให้โอวาทกบัคณะความว่า “ขอให ้
ยุวทูตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่ีมาพบเห็นและเป็นประโยชน์ของชาวกัมพูชา
เช่น ความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ให้คณะยุวทูตน�าไปปฏิบัติให้สมกับเป็นยุวทูตท่ีดี 
และการเป็นผู้รู้คุณ กตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ” และเปิดโอกาสให้ถาม
ค�าถามได้คนละ 1 ข้อ คณะเราท้ัง 32 คนได้ถามค�าถามท่านทูตทุกคน ค�าตอบ 
ของท่านทูตท�าให้เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ความสัมพันธ์
กับประเทศไทย ความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงงานในหน้าท่ีของท่านทูต 
และอาชีพนักการทูต เป็นช่วงเวลาเปิดโลกของการเรียนรู้ท่ีไม่อาจหาได้
จากหนังสือเล่มไหน จากน้ัน ท่านทูตได้เลี้ยงอาหารคณะอย่างเป็นทางการ 
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เปดิประตสููโ่ลกกว้าง

โดยทุกคนต้องเข้าแถว เพ่ือดูช่ือและท่ีน่ังของตัวเองจากผังท่ีนั่ง ก่อนเดินเข้า 
โต๊ะซึง่มบีตัรชื่อของเราต้ังอยู ่มีเมนอูาหารจัดพิมพอ์ยา่งสวยงามวางอยู่กลางโต๊ะ  
จานอาหารของเราเปน็จานใหญข่อบสนี�าเงนิเขม้ มคีรุฑสทีองอยู่ขอบจานด้านบน 
อาหารเป็นการเดินไปตักท่ีโต๊ะยาว  ซึง่วางอาหารมากมายหลายชนดิ สว่นน�าจะมี 
คนมาเสิร์ฟท่ีโต๊ะ ส�าหรับหนูอาหารมื้อนี้เหมือนฝันไป เมื่อรับประทานเสร็จ  
พวกเราขับร้องเพลงส้มต�ำเพื่ อขอบคุณแม่ครัว ท่ีท�าอาหารสุดอร่อย  
ให้เราคลายคิดถึงบา้น   สว่นพี ่ ๆ   แม่ครัวน�าตาซมึ   ไมท่ราบว่าซาบซึง้  หรือคิดถึงสม้ต�า 
นอกจากน้ี พวกเราจัดการแสดงฉบับยอ่ เปน็การขอบคณุท่านทตูส�าหรบัอาหาร
มื้อสุดพิเศษนี้ ก่อนกลับท่านทูตยังให้เราเซ็นสมุดเยี่ยมของสถานทูตฯ ด้วย  
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งส�าหรับเด็กจากสุรินทร์อย่างหนู
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การเยือนประเทศท่ีเต็มไปด้วยการเรียนรู้ครั้งนี้ พวกเราได้สานสัมพันธ ์
แลกเปลีย่นประสบการณ์กบันกัเรยีนในกรุงพนมเปญและเสยีมราฐ จ�านวน 3 แหง่ 
ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาบ๊ะตุ เป็นโรงเรียนรัฐบาลมีนักเรียน 3,100 คน  
ซึ่งต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี นักเรียนโรงเรียนนี้แต่งกายหลากหลาย 
ชอบส่งย้ิมเป็นมิตรกับพวกเรา และชวนเราร่วมเล่นกีฬาและเกมสนุก ๆ 
ภาษาท่ีพูดกันต่างจากภาษาเขมรในจังหวัดของหนู จึงฟังกันไม่ค่อยรู้เร่ือง  

เ พ ร า ะ แ ม้ ห นู จ ะ พู ด พ อ ไ ด้ บ้ า ง  
แต่ส�าเนียงไม่ตรงกัน

โรงเรียนแห่งท่ี 2 คือ โรงเรียน
มัธยมพระสีสุ วัตถ์ิ  เป็นโรงเรียน 
เก่าแก่ ท่ีสุดในกัมพูชา มีนักเรียน  
679 คน เป็นโรงเรียนท่ีเก่ง ท่ีสุด 
ของประเทศ นัก เรียนส่วนใหญ่ 
พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ ดี  ค รู เ ป็ น 
ชาวกัมพูชา ไม่มีครูชาวต่างชาติ  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวกัมพูชามีความ 
ขยนัเพยีรพยายามในการฝกึพดูภาษา
อังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ต้อง 
พึ่งพาชาวต่างชาติ
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โรงเรียนสุดท้ายท่ีพวกเราได้เยี่ยมชม คือ โรงเรียนประถมวัดโบ มีนักเรียน 
6,408 คน นักเรียนทุกวัยทุกระดับชั้นมีความตรงต่อเวลา มีสมาธ ิและระเบียบ
วินัยเป็นอย่างมาก ในเวลา 5 นาที นักเรียนภาคเช้าจ�านวน 3,204 คน สามารถ
มารวมกนัต้ังแถวต้อนรบัพวกเราได้อยา่งพรอ้มเพรยีง ซึ่งเปน็สิง่ท่ีนา่ประทับใจ
เป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนในกัมพูชาจะแบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า 
และรอบบ่าย โรงเรียนไม่ ไ ด้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษามากนัก  
นักเรียนกัมพูชาจึงต้องเดินทางกลับบ้านเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน 
แล้วค่อยกลับมาเรียนรอบบ่าย ท�าให้เห็นว่านักเ รียนกัมพูชามีความ 
กระตือรือร้น มุมานะและเพียรพยายามในการเรียนมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเรา 
ควรดูเป็นแบบอย่าง
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คณะของเราได้ไปเยี่ยมชมภาควิชาภาษาไทย สถาบันการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยภมูนิทรพ์นมเปญ  ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้ความรว่มมอืทางวิชาการ 
ไทย - กัมพูชา โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวง 
การต่างประเทศ การเปิดสอนวิชาภาษาไทยเริ่มจากขั้นพื้นฐานถึงหลักสูตร 
ปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับบุคคลภายนอก ปัจจุบันมีนักศึกษา
รวม 500 คน

คณะของเรายังได้ศึกษาอารยธรรมขอมโบราณท่ีเมืองอูดง เมืองหลวงเก่า  
และโบราณสถานท่ีเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเมืองมรดกโลก 
ด้านวัฒนธรรม เชน่ นครวัด หรอืท่ีฝรัง่เศสเรยีกว่า อังกอร์วัด ซึ่งเปน็ศาสนสถาน  
ท่ี ใหญ่ ท่ีสุด  สร้ างขึ้ นโดยพระเ จ้า ชัยวรมัน ท่ี  2  เพื่ อ บูชาพระวิษณุ  
นครวัดแห่งนี้มีความสวยงามมาก สร้างจากสถาปัตยกรรมเขมรแบบด้ังเดิม  
และเป็นสญัลกัษณท่ี์ปรากฏอยูบ่นธงชาติของประเทศกมัพชูา นครธม ในภาษา 
กัมพูชา ‘ธม’ แปลว่า ‘ใหญ่’ สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 เป็นศิลปะ
แบบบายน เป็นเมืองท่ีเข้มแข็งท่ีสุดของอาณาจักรเขมรและเป็นนครท่ีมี 
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ความสวยงามมาก มีประวัติความเป็นมา 
ท่ีน่าภาคภูมิใจ ท้ังนครวัดและนครธม 
ต้ังอยู่ท่ีเมืองเสียมราฐ เมืองท่ีเต็มไปด้วย 
วัด สถปู และประติมากรรมในสมยัโบราณ 
พวกเรายังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
และโบราณวัตถุ ผ่านพิพิธภัณฑสถาน 
แห่งชาติกัมพูชา และพิพิธภัณฑสถาน 
แห่งชาติอังกอร์

เพื่อน ๆ ชาวกัมพูชาเป็นคนท่ีขยัน  
ใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรพยายาม มุ่งมานะ 
กระตือรือร้นพัฒนาตนเองในการพูด 
ภาษาอังกฤษใหดี้ขึ้น ถือว่าพวกเราได้เปดิ 
มมุมองใหม ่ๆ  ในประเทศท่ีนา่สนใจแหง่นี้ 
‘ออกุนเจริญ ก็อมปุเจีย’ ขอบคุณกัมพูชา 
ท่ีท�าให้พวกเราได้รับประสบการณ์และ 
ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ท่ีสามารถน�าไปพัฒนา 
ตนเองต่อไป 



นับต้ังแต่วันท่ี 3 มกราคม 2557 ท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิดเว็บไซต์มูลนิธ ิ
ยุวทูตความดี www.yavf.or.th เสมือนเปิดประตูบ้านมูลนิธิฯ สู่โลกออนไลน์  
เพื่อใหยุ้วทตูความดีและผูท่ี้สนใจได้เขา้มาท�าความรูจั้กกบัมูลนธิยุิวทตูความดีฯ 
มากขึ้น ตลอดระยะเวลา 6 ปี ท่ีผ่านมา มียอดการเข้าชมเว็บไซต์จ�านวนกว่า  
13 ลา้นครัง้ ขณะท่ีมลูนธิฯิ ด�าเนนิงานอยา่งแขง็ขนัต่อเนื่อง ในการท�าใหเ้ว็บไซต์ 
ยุวทูตความดีเป็นส่ือทันสมัยอย่างแท้จริง ท้ังในด้านเนื้อหาและการออกแบบ  
โดยเน้นการน�าเสนอข้อมูลใหม่ ทันเหตุการณ์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการเป็น
พื้นท่ีให้ผู้สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชมโครงการและเรียนรู้ร่วมกับเยาวชนยุวทูต  
รวมถึงศกึษาเกรด็ความรู้ท่ีทางมลูนธิฯิ  คัดสรรมาอย่างดี  และเปน็อีกชอ่งทางหนึง่ 

FACEBOOK

FAN   CLUB
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ในการเปน็สื่อการเรียนการสอนท่ีสรา้งสรรค์และน่าสนใจ
ให้กับครูและนักเรียนยุวทูตฯ ท่ีจะเข้ามาสืบค้นสาระ
ความรู้ท่ีแตกต่างกับแหล่งข้อมูลออนไลน์อ่ืน ๆ

ต่อมา มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า ควรพัฒนาช่องทางการ 
ส่ือสารระหว่างมูลนิธยุิวทูตความดีฯ โรงเรียนเครือข่าย 
ตลอดจนภาคีพันธมิตรต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและ 
เชื่อมโยงกับโลกในยุคสังคมออนไลน์ หรือยุค Social 
Media ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
และท่ัวถึง ท้ังเยาวชนยุวทูตฯ คณะครูและผู้บริหาร  
ตลอดจนภาคีพันธมิตรต่าง ๆ นอกจากเว็บไซต์แล้ว  

มูลนิธฯิ จึงหันมาใช้ช่องทาง Social Media อ่ืน ๆ ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในปัจจุบัน ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (Youtube) ในการน�าเสนอ  
ขา่วสาร แบง่ปันสาระความรูแ้ละเปน็ชอ่งทางในการประสานสมัพนัธก์บัสมาชกิ  
โดยใช้ช่ือเพจว่า ‘มลูนิธยุิวทตูความดี’ หรอื www.facebook.com/yavfThailand
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Facebook Fanpage ‘มูลนิธยุิวทูตความดี’ ปัจจุบันมีผู้ติดตามท้ังหมดกว่า 
1 หม่ืนคน กลายเป็นอีกช่องทางการสื่อสารท่ีส�าคัญของมูลนิธยุิวทูตความดีฯ 
โดยมลูนธิฯิ มองว่า เปน็สื่อเชงิสงัคมท่ีเปน็ชอ่งทางท่ีจะเข้าถึงข่าวสารของมูลนธิฯิ 
ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และสะดวกในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มของยุวทูต ครู ผู้อ�านวยการ  
และผู้ปกครองจากโรงเรียนเครือข่าย 
ท่ีมักแสดงความคิดเห็น (comment) 
และแบ่งปัน (share) เนื้อหาออกไป 
ในพื้นท่ีของตนเองอย่างสร้างสรรค์  
ท้ังการชื่นชมและติดตามโครงการ 
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

อีกเป้าหมายส�าคัญของการใช ้
พื้นท่ีสื่อเชิงสังคมท่ีมูลนิธิฯ พยายาม 
ใหเ้กิดขึน้คือ  การแบง่ปนัข้อมูลข่าวสาร  

โครงการดี ๆ ระหว่างภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมกับมูลนิธฯิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  
หรอืปฏิสมัพนัธอั์นดีระหว่างมลูนธิฯิ กบัเครอืขา่ยยุวทูตความดี รวมถึงเพื่อสร้าง 
แรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบให้กันและกัน เพื่อน�าไปสู่การเกิดเป็นกิจกรรม 
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จิตอาสา ท�าความดี หรือการด�าเนิน 
โครงการและกิจกรรมเพื่อเยาวชน 
ตามก�าลังเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี

เนื้อหาท่ีมูลนิธิน�าเสนอผ่านทาง 
Facebook Fanpage เป็นเน้ือหา 
ท่ี ทันเหตุการณ์และรวดเร็ว ท่ีสุด 
โ ด ย จ ะ เ น้ น เ นื้ อ ห า ท่ี ก ร ะ ชั บ 
เพื่ อไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเ ติม 
ในเว็บไซต์ หรือการโพสต์ภาพนิ่ง 
แ ล ะ ภ า พ เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ท่ี น่ า ส น ใ จ 
นอกจากน้ี สิ่งท่ีเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ในการน�าเสนอขอ้มูลคือ การถ่ายทอดสด 
(Facebook Live) ภาพบรรยากาศ 
ขณะด�าเนินโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ซึ่งท�าให้ผู้สนใจ 
ติดตามข่าวสารของมูลนิธิฯ ได้เห็น 
ภาพความประทับใจ ไ ด้ ใน ทันที 
แม้จะเป็นโครงการในต่างประเทศ  
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หรอืโครงการท่ีจัดในภมูภิาค 
ต่าง ๆ ของประเทศไทย  
แต่ผูติ้ดตามกส็ามารถเขา้ถึง 
แ ล ะ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใ ต้ 
เ นื้ อ ห า ท่ี ส น ใ จ ไ ด้ ทั น ที  
โดยมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ยุวทูต 
เป็นตัวหลักในการน�าเสนอ 
เร่ืองราวของกิจกรรมนั้น ๆ 
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม 
สามารถรอบด้านของยุวทูต 
ท่ี มูลนิธิฯ  ฝึกฝนมาเป็น 
อย่างดี เช่น การไลฟ์จากสาธารณรัฐอินเดียภายใต้โครงการคณะยุวทูตความดี 
เยือนสาธารณรัฐอินเดีย มี ผู้ เข้าเข้าชมภาพแห่งความประทับใจของ  
การเยือนฯ และคลิปกว่า 80,000 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวน่ารู้ท่ีถ่ายทอด 
ออกมาผ่านยุวทูตความดีในการเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เช่น การเยี่ยมชม 
โรงเรียน Vasant Valley School และโรงเรียน Shiv Nadar ซ่ึงได้รับ 
ความสนใจเ ป็นอย่างยิ่ ง  เนื่ องจากสาธารณรัฐ อินเ ดียเป็นประเทศ 
แห่งการเรียนรู้ และเป็นประเทศชั้นน�าด้านการน�าเทคโนโลยีมาบูรณาการ 
การเรยีนการสอน  เหมาะสมท่ีจะเผยแพรค่วามรูแ้ละประสบการณท่ี์ได้รบัต่อไป
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คณะยุวทูตความดีเยือน 
บรูไนดารุสซาลามยังสร้าง 
ความสนใจให้กับผู้ เข้าชม 
ด้ ว ย ย อ ด ก า ร เ ข้ า ช ม ก ว่ า  
39,000 ครั้ง การเยือนบรูไน 
เ ต็มไปด้วยความแปลกตา  
คณะยุวทูตฯ เข้าเยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่ องราช 
กกุธภัณฑ์ (Royal Regal ia Museum) ท่ี จัดแสดงพระราชประวัติ  
และของประกอบพระราชพธิสี�าคัญของสมเด็จพระราชาธบิดีฮสัซานลั โบลเกยีห ์
สุลต่านองค์ปัจจุบันของบรูไน ภาพความทรงจ�าจากกิจกรรมเรียนรู้เสริมสร้าง 

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ยุ ว ทู ต ฯ  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม 
แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อสานสัมพันธ ์
สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนบรูไน

นอกจากนี้  การสัมภาษณ์ผู้ เข้าร่วม 
โครงการ ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ว่าราชการ 
จังหวัด ประธานเปิดโครงการฯ ท่ีถ่ายทอด  
ความประทับใจ และประโยชน์ท่ีนักเรียน 
จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  
เชน่ โครงการรณรงค์เพื่อเสรมิสรา้งคณุธรรม  
ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการค่ายอบรม 
ท�าให้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ท้ังนี้  
ขอ้มลูท่ีน�าเสนอแบบถ่ายทอดสดในเพจนัน้  
ยังสามารถบันทึกเนื้อหาไว้เป็นหลักฐาน 
อ้างอิงของมูลนิธฯิ ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ยุวทูตพาเยือนเรื่อง

เมืองไทย... 
ยินดีที่ได้รู้จัก

พวกเรายุวทูตความดีจากจังหวัดต่าง ๆ ได้เข้าค่ายอบรมเสริมสร้างต้นกล้า 
ความดี ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและการเรียนรู้ 
ท่ัวประเทศ  จัดโดยมูลนธิยุิวทตูความดีฯ  มคีวามภาคภมูใิจน�าเสนอจังหวัดของเรา  
บอกเล่าประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ประเพณีท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์  
และแหล่งธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเชิญชวนให้เพื่อน ๆ  
ได้มาเยือน และขอแบ่งปันเรื่องราวกับท่านผู้อ่านท่ียังไม่มีโอกาสได้เยี่ยมชม 
จังหวัดของพวกเรา

❶กาญจนบุรี สะพานมอญ เป็นสะพานท่ีชาวมอญอ�าเภอสังขละบุรี 
ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อข้ามล�าน�าซองกาเลียในอ�าเภอสังขละบุรี  

โดยมีหลวงพ่ออุตตมะ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการามเป็นหัวเร่ียวหัวแรง 
ในการสร้าง จึงมอีีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานสุรณ ์สะพานแหง่นีเ้ชื่อมสมัพนัธ์
ชนชาติมอญของท้ังสองประเทศเข้าไว้ด้วยกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
และเป็นสะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยความยาว 850 เมตร
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❷จันทบุรี วังสวนบ้านแก้ว  
ต้ั งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร�าไพพรรณี ต�าบลท่าช้าง  
เป็นท่ีประทับของสมเด็จพระนางเจ้า 
ร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาล 
ท่ี 7 ระหว่างป ี2493 - 2511 รวม 18 ปี 
พระองค์ทรงใช้ท่ีแห่งนี้เป็นท่ีทรงงาน
ปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกรในพื้นท่ีน�าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป นอกจากนั้นพระองค์ทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูรซึ่งเป็นหัตถกรรม 
พ้ืนบ้านของชาวจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม โดยการจัดต้ังโรงทอเสื่อขึ้น 
อีกท้ังทรงออกแบบกระเป๋าถือและผลิตภัณฑ์ท่ีท�าด้วยเสื่อกก

❸ชลบุรี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
(พระนามเ ดิม คือ  พระเ จ้าลูก เธอ  พระอง ค์ เ จ้ าส ว่าง วัฒนา)

พ ร ะ บ ร ม ร า ช เ ท วี ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ จุ ล จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว 
ทรงพระราชทานก�าเนิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2445 เนื่องจากระหว่างท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา 
ประทับอยู่ท่ีต�าหนักแห่งนี้ มีข้าราชบริพารและเจ้าหน้าท่ีรักษาพระองค์ป่วย 
เป็นจ�านวนมาก ด้วยพระทัยท่ีเต็มไปด้วยการกุศลสาธารณะ จึงทรงมีด�าริ 
ให้สร้างสถานพยาบาลขึ้นในบริเวณใกล้เคียงพระต�าหนักของพระองค์  
ปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนท่ัวไป
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❹ เชียงใหม่ สี่แจ่ง ห้าประตู ค�ำว่ำ แจ่ง เป็นภำษำเหนือ แปลว่ำ มุม  
ตัวเมืองเชียงใหม่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและมีถนนล้อมรอบ จึงท�ำให้

เกิดเป็นมุม 4 มุม หรือ 4 แจ่ง แต่ละแจ่งมีชื่อและเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร ์
แตกต่ำงกนัไป ได้แก ่ ‘แจ่งศรภีมู’ิ  เปน็จุดแรกในกำรสรำ้งเมอืงเชยีงใหม ่ ‘แจ่งกะ๊ต�ำ’ 
มำจำกชื่ออุปกรณจั์บปลำ เนื่องจำกบรเิวณนีม้ปีลำชุกชุม ‘แจ่งกู่เฮือง’ มำจำกช่ือ 
ผู้คุมพระโอรสของพญำมังรำย และ ‘แจ่งหัวลิน’ ‘หัว’ แปลว่ำ แรกเร่ิม  
‘ลนิ’ แปลว่ำ สำยน�ำ จึงมีควำมหมำยว่ำ จุดเริม่ต้นของสำยน�ำ เนื่องจำกบรเิวณนี้
เปน็แหล่งรบัน�ำ ประตเูมอืงเชยีงใหมใ่นปจัจุบนัม ี5 ประตู ได้แก ่ประตชู้ำงเผอืก 
ประตูท่ำแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง และประตูสวนดอก

❺ ตราด  อนุสรณส์ถานยุทธนาวี 
ท่ีเกาะช้าง สร้ำงขึ้นเพื่อร�ำลึก 

ถึ ง วี ร ก ร ร ม ข อ ง ท ห ำ ร ห ำ ญ แ ห่ ง 
รำชนำวีไทยท้ัง 36 นำย ท่ีได้สละชีพ 
เพื่ อ รั กษำ เอกรำชของชำ ติ ไทย 
เมื่อวันท่ี 17 มกรำคม 2484 เป็นวันท่ี 
มกีำรรบทำงเรือระหว่ำงไทยกบัฝร่ังเศส 
ใ น ค รั้ ง นั้ น ฝ รั่ ง เ ศ ส ส่ ง ก อ ง ก� ำ ลั ง 
เข้ำรุกล�ำน่ำนน�ำไทยบริเวณเกำะช้ำง  



103

จ�ำนวน 7 ล�ำ ขณะท่ีกองทัพไทยมีเรือรบ 3 ล�ำ ไทยจึงเสียเปรียบด้ำนก�ำลังรบ 
อย่ำงมำกแต่นำยทหำรไทยยังคงปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมกล้ำหำญจนกระทั่ง 
เรือหลวงของไทยท้ัง 3 ล�ำ จมลงสู่ท้องทะเลตรำดพร้อมกับนำยทหำรท่ีเสียชีวิต
ไปถึง 36 นำย กองทัพเรือจึงถือวันท่ี 17 มกรำคม เป็นวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

❻นครปฐม คลองมหาสวัสด์ิ 
เป็นคลองส�ำคัญของจังหวัด

นครปฐม ขุดขึ้นในสมัยพระบำท 
สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
เพื่อเชื่อมแม่น�ำนครชยัศรกีบัแมน่�ำ
เจ้ำพระยำ และใช้เป็นเส้นทำง 
เสด็จพระรำชด�ำเนินไปนมัสกำร 
องค์พระปฐมเจดีย์ เม่ือขุดคลอง

แลว้เสรจ็ เจ้ำพระยำทิพำกรวงศ์มหำโกษำธบิดี (ข�ำ บุนนำค) ผูว่้ำรำชกำรกรมท่ำ 
ในสมยันัน้  ได้สัง่กำรใหส้รำ้งศำลำส�ำหรบัประชำชนพกัเปน็ระยะไปตำมรมิคลอง  
จ�ำนวน 7 ศำลำ ท�ำให้เป็นท่ีมำของชื่อศำลำต่ำง ๆ ในปัจจุบัน เช่น ศำลำท่ี 1 - 4  
เขียนต�ำรำยำรักษำโรคต่ำง ๆ ติดไว้เป็นกำรกุศล ต่อมำเรียกกันว่ำ ‘ศำลำยำ’ 
ได้กลำยเป็นชื่อต�ำบลและสถำนีรถไฟ ศำลำท่ี 5 สร้ำงในกำรกุศลปลงศพคน 
ของเจ้ำพระยำทิพำกรวงศ์ เรียกกันว่ำ ‘ศำลำท�ำศพ’ ปัจจุบันกลำยเป็น  
‘ศำลำธรรมสพน์’  และเป็นชื่ อแขวงกับสถำนีรถไฟในเขตทวีวัฒนำ 
ของกรุงเทพมหำนคร และศำลำท่ี 6 - 7 เรียกกันว่ำ ‘ศำลำดิน’

❼นราธิวาส วัดชลธาราสิงเห 
อ� ำ เภอตำกใบ เริ่มสร้ ำงใน

สมัยรัชกำลท่ี 4 มีควำมส�ำคัญทำง 
ประวัติศำสตรพ์รมแดนไทย  -  มำเลเซีย  
เนื่องจำกสยำมใช้เป็นสถำนท่ีอ้ำงอิง 
ในกำรปักปนัเขตแดนในปี  2411  ในอดีต 
เม่ือมลำยูตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  
และพยำยำมผนวกจังหวัดนรำธิวำส 
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เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคม แต่ด้วยกุศโลบายอันแยบยล สยามอ้างว่า 
วัดชลธาราสิงเหเป็นวัดคู่บ้านคู่ เมืองของชาวอ�าเภอตากใบ มีถาวรวัตถุ 
แบบไทยท่ีสร้างอย่างวิจิตรพิสดาร ท�าให้ไทยไม่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ  
จึงได้สมญานามว่า วัดพิทักษ์แผน่ดินไทย

❽ ปัตตานี เดิมชื่อ 
‘ โกตามะลิฆัย’ 

หมายถึง ปราสาทราชวัง 
มี ส ถ า น ท่ี ส� า คั ญ ท า ง 
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  คื อ  
มั ส ยิ ด ก ล า ง จั ง ห วั ด
ปัตตานี สร้างขึ้นเมื่อปี 
 2497 เปน็สถาปตัยกรรม 
แบบตะวันตก รูปทรง 
ค ล้ า ย กั บ ทั ช ม า ฮ า ล 
ของอินเดีย มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจ 
ของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้

❾ พะเยา กว๊านพะเยา มลีกัษณะเปน็บงึน�าขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสีย้ว  
เป็นแหล่งน�าส�าคัญท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตชาวพะเยา บึงน�าขนาดใหญ่ 

แห่งนี้รวบรวมล�าห้วยต่าง ๆ เป็นทะเลสาบน�าจืด และแหล่งประมงน�าจืด 
ใหญ่ ท่ีส� า คัญ ท่ี สุดของภาคเหนือ  มีพันธุ์ปลาน� า จืดก ว่า  48  ชนิด  
อีกท้ังยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย  

ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน
และปลานิล ค�าว่า ‘กว๊าน’ 
เป็นภาษาพ้ืนเมือง หมายถึง  
หนองน�า หรือบงึน�าขนาดใหญ่  
ค�านี้มี ใช้ ในท้องถ่ินล้านนา 
เ ฉ พ า ะ ท่ี จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า 
แห่งเดียวเท่านั้น
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❿ แพร่ แพร่แห่ระเบิด ในสมัยสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 นายหลง มโนมูล คนงานรถไฟ 

ท่ีพบระเบิดท่ีเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรได้ท้ิงลงมา 
เพื่อระเบิดสะพานห้วยแม่ต้าเพื่อสกัดทหารญี่ปุ่น 
นายหลงกับคนงานรถไฟได้ช่วยกันขุดขึ้นมาจาก 
หลุมทราย เม่ือชาวบ้านทราบข่าวจึงต้ังขบวนแห ่
ลูกระเบิดเข้าวัดด้วยกลองยาว ฆ้อง ฉิ่ง และฉาบ  
เพ่ือใช้เป็นระฆัง ระเบิดลูกท่ี 1 เก็บอยู่ท่ีวัดแม่ลาน 

เหลือระเบิดลูกท่ี 2 เก็บอยู่ท่ีวัดศรีดอนค�า และระเบิดลูกท่ี 3 เก็บไว้ท่ีวัดนาตุ้ม 
วัดท้ังสามสรา้งหอระฆังไว้รองรบัอยา่งสวยงาม และได้กลายเปน็หลกัฐานส�าคัญ 
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2

⓫ มุกดาหาร  ในอดีตเมือง 
มุกดาหารเป็นเมืองชายแดน 

ติดกับ สปป. ลาว เคยถวายต้นไม้ทอง 
ต้นไม้เงินเป็นเครื่องราชบรรณาการ 
ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา  
เมื อ งมุ กดาหาร เคยมีอาณาเขต 
ครอบคลุมสองฝั่ งแม่น� า โขงจรด 
แดนญวน หรอืแขวงสะหวันเขตของ สปป. ลาว ต่อมาสญูเสยีดินแดนทางฝั่ งขวา 
ของแม่น�าโขง ชาวมุกดาหารจึงมีชาติพันธุ์ด้ังเดิมถึง 8 ชนเผ่า ก่อนท่ีจะมา 
รวมเป็นจังหวัดมุกดาหารในปัจจุบัน ได้แก่ ไทยอีสาน ภูไท ไทข่า ไทกะโซ ่ 
ไทกะเลิง ไทแสก ไทญ้อ และไทกุลา ซึ่ งแต่ละชนเผ่าล้วนมี วิ ถีชี วิต 
และศิลปวัฒนธรรมของตนเอง

⓬ ยะลา เดิมทีจังหวัดยะลา ชื่อว่า 
‘ยาลอ’ เป็นส�าเนียงภาษามาลายู 

พื้ นเมืองซึ่ งแปลว่า แห เนื่ องจากมี 
ภู เ ข า ลู ก ห นึ่ ง ลั ก ษ ณ ะ เ ห มื อ น แ ห 
จับปลา ยะลามีการวางผังเมืองแบบ 
ใยแมงมุมท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย 
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มีวงเวียนซ้อนกัน 3 วง โดยออกแบบให้ถนนทุกสายไปรวมกันท่ีวงเวียน 
หลักเมือง มีการแบ่งพื้ นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน อีกส่วนหนึ่ งตัดกันเป็น 
ตารางหมากรุก ส่งผลให้เมืองยะลามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

⓭ ร้อยเอ็ด จังหวัด 
ร้อยเอ็ดอยู่ในเขต 

ของอาณาจักรขอมโบราณ 
จึงมีปรางค์กู่จ�านวนมาก  
ปรางค์กู่ คือ กลุ่มอาคาร 
ท่ีมีลักษณะแบบเดียวกัน 
กับอโรคยาศาลา ท่ี เชื่ อ 
กันว่า เป็นโรงพยาบาล 
ในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน 
ท่ี 7 ตามท่ีปรากฏในจารึก 

ปราสาทตาพรหม ประกอบด้วยปรางค์ประธาน บรรณาลัย ก�าแพง 
พร้อมซุ้มประตูและสระน�านอกก�าแพง ปรางค์กู่ เป็นโบราณสถานท่ีมี 
ฐานสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแดงวางซ้อนกันจากฐานถึงยอด ภายในบรรจุ 
พระพุทธรูปดินเผา พบมากในอ�าเภอธวัชบุรีและอ�าเภอเกษตรวิสัย

⓮ สงขลา เมืองสามน้�า สองเล 
ชื่อ ‘สามน�า’ มาจากทะเลสาบ 

สงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีอยู่ติดกัน 
ถึง 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช
พัทลุง และสงขลา น�าท่ีมารวมกัน 
ในทะเลสาบมี 3 ประเภท คือ น�าจืด  
น�ากรอ่ยและน�าเค็ม ‘สองเล’ หมายถึง 
ทางตะวันออก คือ ทะเลอ่าวไทย 
ทางตะวันตกคือ ทะเลสาบสงขลา โดยมีจุดเช่ือมทะเลท้ังสองตรงบริเวณ 
ท่ีประดิษฐานอนสุาวรยีก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบดิาแหง่ราชนาวีไทย  
ท�าให้สงขลาเป็นจังหวัดท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติรอบด้าน
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⓯ สมุทรสงคราม วัดบางกุ้ง 
สถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ของจังหวัดสมุทรสงคราม เน่ืองจาก 
พระเจ้าเอกทัศน์ทรงโปรดเกล้าฯ  
ใหย้กกองทัพเรือมาต้ังค่ายท่ีค่ายบางกุง้
โดยสรา้งก�าแพงลอ้มวัดบางกุง้ใหเ้ป็นท่ี 
ยึดเหนี่ยวจิตใจและท่ีเคารพบูชาของ 
ทหาร ภายในวัดจะมีโบสถ์ปรกโพธิ ์
ซ่ึงเป็นอุโบสถท่ีสรา้งต้ังแต่สมยักรุงศรอียุธยาเปน็ราชธาน ีตัวอุโบสถถกูปกคลมุ 
ด้วยรากของต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกรและต้นกร่างมอง รากไม้เหล่านี้ช่วยให้ 
โบสถ์คงรูปร่างอยู่ได้ ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า  
หลวงพ่อโบสถ์น้อย หรือหลวงพ่อนิลมณี พระพุทธรูปปางมารวิชัย

⓰ สมุทรสาคร สุขาภิบาลท่าฉลอม ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นสุขาภิบาลแหง่แรกในประเทศไทยท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ 

เจ้าอยู่หัว มพีระบรมราชโองการใหจั้ดต้ังขึ้นในป ี2448 ซึ่งมจุีดมุง่หมายเริม่แรก 
เพื่อบ�ารุงชุมชนให้สะอาดและเป็นระเบียบ โดยรัฐได้จัดสรรเงินภาษีโรงร้าน 
ในเขตสุขาภิบาลจากราษฎรไทยส�าหรับเป็นเงินทุนในการบ�ารุงซ่อมแซม  
และรักษาความสะอาดภายในเขตสุขาภิบาล ปัจจุบันชาวท่าฉลอมจัดงาน 
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วันท้องถ่ินไทยเป็นประจ�ำทุกปี ถือเป็นต้นแบบของกำรกระจำยอ�ำนำจ 
กำรปกครองให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง

⓱ สระแก้ ว  ปราสาทสด๊ก 
ก๊อกธม ต้ังอยูท่ี่บำ้นหนองเสมด็ 

ต�ำบลโคกสูง สันนิษฐำนว่ำ สร้ำงขึ้น 
ในพุทธศตวรรษท่ี 14 เพื่อใชป้ระดิษฐำน 
รูปเคำรพและใช้ประกอบพิธีกรรม 
ตำมคติควำมเช่ือของศำสนำฮนิด ู ค�ำว่ำ  
‘สด๊กกอ๊กธม’ หมำยถึง เมอืงท่ีมต้ีนกก 
ขึน้รกในหนองน�ำใหญ ่มกีำรค้นพบศลิำจำรึก 2 หลกั จำรึกด้วยอักษรขอมโบรำณ 
เปน็หลกัฐำนส�ำคัญท่ีบง่บอกถึงอำยุกำรสรำ้งปรำสำทแหง่นี ้ปรำสำทสด๊กกอ๊กธม 
แสดงให้เห็นถึงสภำพกำรปกครองของอำณำจักรขอมโบรำณและร่องรอย 
อำรยธรรมขอมในผืนแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

⓲ สิงห์บุรี พระนอน พระยืน พระนั่ง พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี 
ท้ัง  3 อิริยำบทซ่ึงประดิษฐำนอยู่ภำยในวัดท้ังสำมแห่ง ได้แก่  

วัดพระนอนจักรสหีว์รวิหำร ท่ีประดิษฐำนพระนอนจักรสหี ์พระพทุธรูปไสยำสน ์
หรือพระนอนขนำดใหญ่ เนื่องจำกมีต�ำนำนเกี่ยวกับสิงห์พำหุ ผู้มีพ่อเป็นสิงห์ 
เกิดควำมอับอำยท่ีมีพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉำน จึงฆ่ำพ่อตัวเองเสีย ภำยหลัง 
ส�ำนึกผิดจึงไปสร้ำงพระนอนจักรสีไว้ท่ีวัดสละบำปเพื่ อเป็นกำรไถ่บำป  
แต่ด้วยควำมกลวัว่ำ บำปนัน้จะไมเ่บำบำงลง จึงได้มำสร้ำงวัดประชดข้ึนอีกแหง่ 
ปัจจุบันคือ วัดประโชติกำรำม โดยสร้ำงพระพุทธรูปยืนปำงห้ำมญำติขึ้น 2 องค์ 

นำมว่ำ หลวงพ่อทรัพย์
และหลวงพ่อสิน และวัด 
สุดท้ำยคือ วัดพิกุลทอง  
ท่ีประ ดิษฐำนพระพุทธ 
สุ ว ร ร ณ ม ง ค ล ม ห ำ มุ นี 
พระพทุธรูปปำงประทำนพร 
หรือพระนั่งองค์ใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทย
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⓳ สุรินทร์ กลุม่ปราสาท 
ตาเมอืน  ต้ังอยูใ่นชอ่งเขา 

ตาเมือนเทือกเขาพนมดงรัก 
โบราณสถานกลุ่มนี้อ ยู่ใกล้ 
ช า ย แ ด น ไ ท ย - กั ม พู ช า  
ประกอบด้วยปราสาทหิน 
สามหลังท่ีสร้างด้วยศิลาแดง  
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ บ บ ข อ ม  
ก ลุ่ ม ป ร า ส า ท ต า เ มื อ น 
เ รียงล�า ดับจากขนาดใหญ่ 
ไปขนาดเล็ก คือ ปราสาท 
ตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน พระเ จ้า 
ชัยวรมันท่ี 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่ อเป็นธรรมศาลาหรือท่ีพักคนเดินทาง 
ราวปีพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 สถานท่ีนี้ยังแสดงให้เห็นว่าในอดีตเส้นทาง 
ช่องเขาตาเมือนคงจะมี ชุมชนหรือเป็นเส้นทางผ่านช่องเขาท่ีส�า คัญ 
ของภูมิภาค

⓴ หนองบัวล� ำภู  ประเพณี 
บุญข้าวจ่ียักษ์ เป็นการท�าบุญ

ห ลั ง จ า ก ท่ี ไ ด้ ข้ า ว ใ ห ม่  จั ด ขึ้ น ต า ม 
ความเชื่ อฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ของ 
ชาวอีสาน ‘ฮีตสิบสอง’ คือ ประเพณี  
12 เดือนของชาวอีสาน ‘คลองสิบสี่’  
คือ แนววิถีท่ีต้องปฏิบัติ 14 ประการ  
ชาวบ้านจะน�าข้าวจ่ี โดยใช้ข้าวเหนียว 

นึ่งใหม่จนสุก เคล้ากับเกลือแล้วย่างไฟจนหอม ก่อนน�ามาทากับไข่ไก ่
ท่ีตีไว้จนท่ัว แล้วย่างต่อจนสุก จากนั้นชาวบ้านจะน�าข้าวจ่ีไปรวมกันท่ีวัด 
แล้วน�าไปถวายพระ ก่อนท่ีจะน�ากลับมาแจกลูกหลาน การท�าบุญข้าวจ่ีนี ้
ท�ากันมาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในวัดถ�าสุวรรณคูหา ซึ่งอยู่ในอ�าเภอ
สุวรรณคูหา 
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ฮ.นกฮูกเรื่อง

YAVF 
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YAVF Check In ขอแบง่ปันเร่ืองราว 
ประสบการณ์ของมลูนธิยุิวทูตความดีฯ 
(YAVF) ท่ีไปด�าเนินโครงการตาม 
โรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ มาแล้วกว่า 
40 จังหวัด การเดินทางไปต่างจังหวัด 
แต่ละครั้งท�าให้มีโอกาสได้ไปลิ้มลอง 
อาหารหลากหลายแนวและขึ้นชื่ อ 
ของแต่ละจังหวัดด้วย วันนี้ขอเลือก 
ร้านอาหารแสนอร่อยท่ีสุดประทับใจ 
มาแนะน�าให้ท่านผู้อ่านได้ไปลิ้มลอง  
หากมีโอกาสไปเยือนจังหวัดเหล่านี้

ร้านแรกท่ีจะขอแนะน�า เป็นร้าน 
อาหารท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีเดินทางไป
บ่อยท่ีสุด คือ จังหวัดสกลนคร เพราะ
เป็น ท่ี จัดค่ายอบรมท่ีศูนย์ ศึกษา 
การพัฒนาภูพานอันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริให้กับนักเรียนยุวทูตฯ  
เปน็ประจ�าทุกปีและรา้นอาหารท่ีต้อง
แวะเวียนทุกครั้งเป็นร้านอาหารชื่อ 

ไพเราะว่า บา้นฟ้าโปรง่ เปน็ร้านอาหาร 
กึง่คาเฟข่นมหวาน  บรรยากาศดี   ใกลช้ดิ 
ธรรมชาติ มีอาหารหลากหลายแนว  
ขอแนะน�าแกงพื้นบ้านหาทานยาก  
เช่น  แกงหวาย  แกงอ่อม  แกงผักหวานป่า 
แกงเลียง อาหารของร้านไม่ใส่ผงชูรส 
แต่ปรุงได้รสชาติก�าลังดี ของหวาน 
และเคร่ืองด่ืมกอ็รอ่ยไมแ่พก้นั Lemon  
Meringue Pie, Macadamia Toffee 
Cake, Choux Cream เสิร์ฟพร้อม 
น�ามะนาวอัญชันท่ีให้ความสดชื่ น 
ลงตัวและมีประโยชน์

หากเดินทางไปอ�าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแนะน�า บ้านพีท  
เป็นร้านท่ีอยู่ริมบึงน�า บรรยากาศดี 
อาหารอรอ่ย เร่ิมด้วยเมน ูกะพงพุงแตก 
เป็นปลากะพงทอดตัวใหญ่ราดด้วย 
เคร่ืองย�าเขม้ขน้  แกงค่ัวหอยขมใบชะพล ู
หอมพริกแกงกะทิสด รสชาติอร่อย 
กลมกลอ่ม ย�าเปด็กรอบ เนื้อเปด็ลว้น ๆ   
รสชาติน�าย�าก�าลงัดี ต้มแซบ่กระดกูอ่อน 
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รสชาติจัดจ้านถึงใจ สเต็กโคขุน เนื้อนุม่ 
ชิ้นใหญ่ ราดน�าซอสสูตรเฉพาะ และ 
หอยนางรมกระทะร้อน แป้งหนานุ่ม 
หอยนางรมสดตัวใหญ่ หากไปอ�าเภอ 
ประโคนชัย ห้ามพลาดร้านบ้านพีท  
เพราะอาหารอรอ่ย ใชวั้ตถดิุบมคุีณภาพ 
จานใหญ่ และราคาไม่แพง

จังหวัดยอดนิยมทางภาคเหนือ 
คือ จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีร้านอาหาร 
อร่อยมากมาย แต่ขอแนะน�าร้าน 
อาหารท่ีเหมาะกับคนรักสุขภาพ คือ 
รา้น    The   Salad   Concept   เปน็รา้นสลดั 
และเครื่องด่ืมเพ่ือสขุภาพ อยูก่ลางเมอืง 
หัวมุมถนนนิมมานเหมินทร์  13  
มนี�าผลไมส้ดใหเ้ลอืกมากมาย ถ้าเลอืก 
ไมถ่กูแนะน�า Rainbow Shot เพราะจะ 
เสิร์ฟมาในแก้วช็อต 7 รสชาติ ได้แก่  
บีทรูท แครอท มะเขือเทศ น�าต้นอ่อน 
ข้าวสาลี ฝรัง่ แอปเปิ้ล สบัปะรด เมื่อด่ืม 

ครบช็อตจะรู้สึกสดชื่ นข้ึนมาทันที  
สว่นสลดัก็มีใหเ้ลอืกหลากหลาย แต่ขอ 
แนะน�าสลัดเต้าหู้ออร์แกนิคทอด 
น�ามนังา รา้นนีจ้ะใชผั้ก Hydroponics  
สด ๆ พร้อมกับเต้าหู้ทอดชิ้นโต  
เสิร์ฟพร้อมน�าสลัดงารสเลิศ และยังมี 
สลัดท่ีอุดมไปด้วยคุณค่า สลัดควินัว 
เต้าหูเ้จซอสมะขาม ส�าหรบัคนท่ีไมช่อบ 
ผักล้วน ขอแนะน�าสลัดโรลไข่ม้วน  
ร้านนี้คนรักสลัดต้องไปลิ้มลอง

จังหวัดเล็ก ๆ ท่ีหลายคนคงยังไม่ 
เคยไปเยอืน เชน่ จังหวัดหนองบวัล�ำภ ู
รา้นแนะน�าคือ รำ้นขวัญขำ้ว เปน็ร้าน 
อาหารอบอุ่นแนวครอบครัวท่ีต้ังใจ 
ท�าเสิร์ฟในทุกจาน เมนูแนะน�า คือ  
แกงค่ัวพรกิกระดกูหมอู่อนท่ีเนื้อหมนุู่ม 
ติดกระดกู รสชาติเขม้ขน้ด้วยเครื่องแกง 
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม รสชาติกลมกล่อม 
ด้วยไข่เค็มมันก�าลังดี ต้มแซ่บกระดูก 
หมูอ่อน รสชาติแซ่บ เผ็ดกลาง ๆ  
ร้านขวัญข้าวบริการลูกค้าเป็นอย่างดี 
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เหมอืนคนในครอบครวั สามารถสัง่เมนู 
ท่ีอยากทานได้ หากอยากทานอะไร 
สามารถบอกได้เลย

ร้านขนมหวานสไตล์มิว เซียม 
ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อร้าน ค�าปุน  
มิวเซียม คาเฟ่ สถานท่ีสวยงามโอ่อ่า 
ด้วยอาคารแบบทรงไทยโบราณ  
ด้านในจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้า 
และด้านหน้าเปิดเป็นคาเฟ่ มีเค้ก 
และเครื่องด่ืมแสนอร่อย ขอแนะน�า  
เค้กทุเรียน เค้กมะตูม Black Forest, 
Blackberry Chocolate Fudge,  

Red Velvet และ Banoffee Pie  
เค้กเหล่านี้ใช้วัตถุดิบอย่างดี เนื้อนุ่ม 
หวานพอเหมาะ และบรรยากาศของ
ร้านร่มรื่น เหมาะแก่การแวะชมและ
แวะชิมเป็นอย่างมาก

นอกจากร้านอาหารกลางวันและ 
เย็นแล้ว ยังมีอาหารเช้าของโรงแรม 
ท่ีประทับใจ 2 แหง่ แหง่แรกขอแนะน�า 
อาหาร เช้ าของ โรงแรมอมันตา 
จังหวัดหนองคาย เป็นอาหารเช้า 
แบบบุฟเฟ่ ต์ ท่ี มีอาหารให้ เลื อก 
หลากหลายด้วยรสมือจากแม่ครัว 
เป็นหนึ่งไม่รองใคร ต้ังแต่แนวพื้นบา้น 
ประจ�าถ่ิน อาหารไทยภาคกลาง จนถึง 
อาหารฝรัง่ ท่ีแนะน�าคือ  น�าพรกิเหด็ฟาง 
น�าพริกหนุ่ม น�าพริกอ่องรับประทาน 
กับผักพื้ นบ้าน ไข่กระทะ ไก่ทอด 
พร้อมข้าวเหนียวร้อน ๆ และยังมี 
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ของหวานพื้นบา้นเปน็ขา้วโซยลกูเดือย 
กับถ่ัวชนิดต่าง ๆ โรยด้วยน�าตาล  
ให้ได้ลิ้มลอง

อาหารเช้าแห่งท่ี 2 ท่ีแนะน�าคือ 
อาหารเช้าท่ี กนกรัตน ์รสีอรท์ จังหวัด 
สมทุรสงคราม เปน็อาหารเชา้แบบไทย 
โบราณท่ีพิถีพิถันด้วยเมนูไทย ๆ เช่น 
น�าพริกกะปิ ปลาทูทอด น�าพริกหนุ่ม 
กับผั กพื้ นบ้ านหลากหลายชนิด  
ข้าวผัดน�าพริกลงเรือ ห่อหมกปลา  
ย�าส้มโอ ปลาหมึกผัดกะปิ ก๋วยเต๋ียว 
ต้ ม ย� า ร ส ช า ติ ดี เ ข้ ม ข้ น แ บ บ ไ ท ย  
อร่อยต้องไปล้ิมลองเพ่ือไม่ให้พลาด 
สิ่ ง ดี  ๆ  ในชี วิต  และยั ง มีกาแฟ  
ชาโบราณท่ีชงกันร้อน ๆ ประกอบกับ 
บรรยากาศในบริเวณท่ีรับประทาน
อาหารเ ช้าอยู่ ริมแม่น� าแม่กลอง 
บรรยากาศดีร่มรื่นมาก

นอกจากโครงการ ใน จั งห วัด 
ต่าง ๆ  แลว้ มูลนธิฯิ ได้ด�าเนนิโครงการ 
พัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศด้วย  
โดยมูลนิธฯิจะพาคณะนักเรียนยุวทูต 
ความดีท่ีผ่านการคัดเลือกไปเปิด 
ประสบการณท่ี์มคีณุค่าในต่างประเทศ  
ท�าให้มีโอกาสได้ล้ิมลองอาหารใน 
ต่างแดนท่ีแสนอร่อย และแน่นอน 
มื้ออาหารไทยท่ีอร่อยท่ีสดุคือ อาหารท่ี 
ท�าเนยีบท่านทตู แต่รา้นอาหารพื้นเมอืง 
ท่ีสดุประทับใจหากมโีอกาสได้ไปเยือน 
ต้องไปลิ้มลอง ขอแนะน�า ดังนี้

ขอเริ่มจากประเทศเพ่ือนบ้าน  
เมยีนมา ขอแนะน�าร้าน Golden Duck 
มีหลายสาขา แต่ท่ีไม่ควรพลาดคือ 
สาขามณัฑะเลย์ ร้านต้ังอยูฝ่ั่ งตรงขา้ม 
พระราชวังมัณฑะเลย์ บรรยากาศ 
สวยงาม เป็นภัตตาคารอาหารจีน  
เมนแูนะน�า คือ เป็ดยา่ง สมกับชื่อร้าน  
เป็ดย่างร้านนี้ ตัวใหญ่ หนังกรอบ  
เนื้อนุม่ มาพรอ้มน�าจ้ิมซอสพรกิหวาน 
กับซอสเปรี้ ยว  และยังมี เมนู อ่ืน 
อีกมากมาย เช่น ไก่ขอทาน เต้าหู ้
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ท้ังหมดปรุงโดยเชฟชาวฝรั่ ง เศส  
หากได้ไปหลวงพระบาง ห้ามพลาด 
เพราะอาหารหลากหลาย บรรยากาศดี 
เหมาะกับ วันพักผ่อน ท่ี ต้องการ 
ความสดชื่น

ในการเยอืนสงิคโปร ์ท่ีอยูใ่กลบ้า้น 
และมีร้านอร่อยมากมาย แต่ร้านท่ี 
คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีและเป็นร้าน  
ท่ีต้องไปลิม้ลอง คือ รา้น Song Fa Bak  
Kut Teh สาขา New Bridge Road  
ความอร่อยนี้เริ่มต้นมาต้ังแต่ปี 2512 
รา้นนีย้งัได้รับรางวัลความอร่อยระดับ 
Michelin Bib Gourmand เม่ือปี 
2559 - 2562 ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน  
เมนูท่ีพลาดไม่ได้คือ กระดูกหมูตุ๋น 
บกักดุเต๋ (Pork Ribs Soup) กระดกูหมู 
ถูกต้มจนนุ่ม น�าซุปหอมเคร่ืองยาจีน 

ผัดเต้าซี่ ปลานึ่งซีอ้ิว ย�ากระเพาะปลา  
ผดัผกับุ้งเต้าเจ้ียว หากจะหาอาหารจีน 
ในมัณฑะเลย์รับประทาน ห้ามพลาด 
รา้นอาหารจีนขึน้ช่ือของเมียนมารา้นนี้

ใน สปป. ลาว ขอแนะน�าร้าน 
Carpe Diem (คาเพ เดียม) มาจาก 
ภาษาละติน หมายถึง การหยุดเวลา 
ลงท่ีตรงน้ี ต้ังอยู่ ท่ีหลวงพระบาง  
อยู่ติดกับน�าตกตาดกวางสี ท่ีสัมผัส 
ได้ถึงไอจากละอองน�าตกท่ีมากระทบ 
กับตัวเรา อุดมไปด้วยธรรมชาติ 
ท่ีสมบูรณ์ ม่านน�าตกมีความสวยงาม 
เมื่อนั่งรับประทานอาหารจะได้สัมผัส 
กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด Carpe  
Dium เป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส  
อาหารแบบฟิวชั่น มีเมนูแนะน�า คือ  
ขา้วอกเปด็ซอสสม้ สเต็กหม ูราวิโอลีกุ่ง้ 
หมูตะไคร้ ลาบเป็ด ข้าวตังหน้าหมู 
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กระเทียมปลาเงิน ซุปข้าวโพดปู  
พร้อมชิมของหวาน คือ พดุด้ิงมะม่วง 
สาคูส้มโอ ซึ่งแปลกใหม่และน่าลิ้มรส
เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อมาสิงคโปร์ก็ต้องกินข้าวมันไก่ 
สิงคโปร์ ร้านข้าวมันไก่ท่ีขึ้นช่ือมาก 
ของสงิคโปร ์คือ รา้น Boon Tong Kee 
สาขา Whampoa West ท่ีเปิดมา 
ต้ังแต่ ค.ศ. 1979 ไก่นุ่มชิ้นหนา  
น�าจ้ิมสูตรเฉพาะ รับประทานกับ 
ขา้วมนัรอ้น ๆ  หอม ๆ   เขา้กนัเปน็อยา่งดี 
และเมนอูรอ่ยอ่ืน ๆ  อีก เชน่ เต้าหูท้อด 
ผดัผกับุ้งน�าพรกิเผา และซุปกระเพาะ
ปลาเนื้อปู

ท่ีเค่ียวมาอย่างดี รับประทานคู่กับ 
ปาท่องโก๋ ท่ีทอดใหม่  ๆ ร้อน ๆ 
นอกจากนี้  ยังมีอาหารอ่ืน ๆ อีก 
คือ  ขาหมูพะโล้  ฟอง เ ต้ าหู้ ตุ๋ น  
และผักคะน้าลวกราดน�ามันหอย 
ท่ี ก ร อ บ แ ล ะ นุ่ ม แ ถ ม สี เ ขี ย ว ส ด  
ผกักาดดองเค็ม ๆ  และถ่ัวลสิงต้มเมด็โต

ร้าน Jumbo Seafood สาขา 
Riverside Point เป็นร้านอาหารท่ีม ี
ชื่ อเสียงเป็นอย่างมากของสิงคโปร์ 
มานานกว่า 30 ปี โดดเด่นในเรื่อง 
ของปูทะเลท่ีน�าเข้ามาจากศรีลังกา  
ปูตัวใหญ่มากและเนื้อปูมรีสชาติหวาน  
เมนูแนะน�าคือ ปูจัมโบ้ผัดซอสพริก  
(Chili Crab) ปูสดก้ามโตราดซอส  
รบัประทานคู่กบัหมัน่โถวทอดจ้ิมซอส  
ปูผัดพริกไทยด� า  กุ้ งซอสไข่ เ ค็ม  
กุ้งทอดซีเรียล ผัดผักบุ้งใส่กุ้ง ข้าวผัด 
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ร้านท่ีเด็กทุกคนจะต้องช่ืนชอบ 
คือ ร้าน  DC COMICS SUPER  
HEROES CAFÉ ต้ังอยู่ ท่ี Marina 
Bay Sands ร้านตกแต่งด้วยหุ่น 
และภาพการต์นูของเหล่าซุปเปอรฮ์โีร ่
ท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แมน  
วัน เดอร์ วู แมน  แบทแมน ฯลฯ  
มีท้ังอาหาร เครื่องด่ืม และเบเกอร่ี 
สไตล์อเมริกันท่ีตกแต่งออกมาตาม 
สไตล์ของฮีโร่จาก DC Comics เมน ู
แนะน�าคือ ปีกไก่สไปซี่ ทอดกรอบชุ่ม
ด้วยซอสรสเผด็ เฟรนช์ฟรายส์ราดด้วย 
ซอสผงกระหรี่และโรยด้วยหมูหยอง 
Chicken Katsu Waffles ไก่ทอด
เสิ ร์ฟมาพร้อม กับวาฟเฟิลและ 
หอมหัวใหญ่ทอดจ้ิมกับซอสหลาย 
รสชาติ ส่วนเมนูห้ามพลาดคือ Pizza 
Cheese พิซซ่าท่ีมีชีสรูปแบทแมน 
ปะอยู่บนตัวพิซซ่า หอมชีสแน่น ๆ  
ยืด ๆ รับประทานร้อน ๆ อร่อยมาก

ท่ี น ค ร คุ น ห มิ ง  สาธารณ รัฐ 
ประชาชนจีน ขอแนะน�าภัตตาคาร 
อาหารจีนระดับพรีเม่ียมของโรงแรม 
Crown Plaza คุนหมิง ท่ีห้องอาหาร 
Camellia Chinese Restaurant  
เมนู ท่ีห้ ามพลาด คือ  ชุด ต่ิมซ� า  
กระเพาะปลาผัดหมี่ฮกเกี้ยน ไก่ค่ัว 
พริกแห้ง เป็ดปักกิ่ง เต้าหู้ราดซอส  
เสิร์ฟเป็นโต๊ะหมุนกลมขนาดใหญ่  
และหากชอบรับประทานร้อน ๆ  
ขอแนะน�าสกุีห้มอ้ไฟท่ีมนี�าซุปใหเ้ลอืก 
มีท้ังน�าซุปสูตรด้ังเดิม น�าซุปหมาล่า 
พร้อมเมนูเครื่องลวกจ้ิมหลากหลาย 
เชน่ หม ูกุ้ง ปู ปลา หอยทะเลสด ๆ  เต้าหู ้
และผกัต่าง  ๆ   มากมายใหไ้ด้ลงต้มในหมอ้ 
รับประทานกับน�า จ้ิมสุกี้สูตรเด็ด 
ท่ีปรุงได้เอง ท�าให้เป็นท่ีประทับใจ 
ไม่รู้ลืม หากได้ไปลิ้มลอง
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ท่ีเมืองดานัง เวียดนาม ขอแนะน�า
ร้าน Madame Lân เป็นร้านอาหาร
เวียดนามแบบด้ังเดิม ตกแต่งร้าน 
สไตล์ฝรั่งเศสผสมกับแบบเฉพาะ 
ของดานัง เป็นร้าน 2 ชั้น ให้เลือกว่า  
จะนัง่ในอาคารหรือในสวน เมนแูนะน�า 
คือ Goi cuon (ก๋อยกว่ัน) หน้าตา 
คลา้ยกบักว๋ยเต๋ียวลยุสวน นัน่คือจะน�า 
หมูสับ ผักต่าง ๆ รวมถึงกุ้งไปห่อ 
กับแป้ง รับประทานกับน�าจ้ิมถ่ัวลิสง  
Banh   xeo   (บัญ๊แสว่)   หรอืขนมเบื้องญวน 
แป้งกรอบอร่อย สอดไส้ด้วยกุ้ง หม ู 
ถ่ัวงอก Bun cha (บุ๋นจ่า) เป็นขนมจีน 
นิยมรับประทานคู่กับหมูย่าง และ 
ผักนานาชนิดราดน�าจ้ิมหวานเข้ากัน 
เป็นอย่างดี และอีกเมนู ท่ีแนะน�า 
เป็นเมนูมั งสวิรั ติ คือ สลัดหัวปลี  
ความอร่อยอยู่ท่ีน�าจ้ิมมะนาวกับพริก 
ราดลงไป เปน็ความอรอ่ยท่ีลงตัวสุด ๆ

ส่วนท่ี อินเดีย ขอแนะน�าร้าน 
Moti Mahal Delux ในกรุงนิวเดลี  
เปน็รา้นอาหารเลก็  ๆ   แบบอินเดียด้ังเดิม 
เมนแูนะน�า คือ Butter Chicken จะเปน็ 

แกงไก่หมักครีมและโยเกิร์ต โดยหมัก 
ไก่เอาไว้หลายชั่วโมงเพื่อท�าให้ไก่นุ่ม  
ใส่เครื่องแกงแบบอินเดียผสมกับเนย 
อยา่งเขม้ขน้รับประทานคู่กบัแผน่โรตี 
หรือท่ีเรียกว่า ‘นาน’ มีแบบธรรมดา 
และแบบกระเทียม และ Tandoori  
Chicken ท่ีห้ามพลาด ไก่หมักกับ 
เครื่ องเทศมาซาล่าและนมเปร้ียว 

ก่อนน�าไปย่าง เนื้อไก่ท่ีสุกแล้วจะเป็น 
สี แดง  มีรสชา ติ เป ร้ียว เผ็ด ร้อน  
แม้จะเป็นเมนูท่ีทุกร้านมี แต่หากได้ 
ไปลิ้มลองท่ีร้านนี้จะหลงรักอาหาร 
อินเดียตลอดไป

YAVF Check In ขอแนะน�าร้าน 
อาหารในต่างจังหวัดและในต่าง 
ประเทศไว้เพียงเท่าน้ี หากมีโอกาส 
ได้ไป ขอให้ได้ไปลิ้มลอง เพราะจะไม่ 
ผิดหวังในความอร่อย แม้เชลล์จะไม่ 
เคยไปชิม แต่ YAVF ชิมมาแล้ว 
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