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เจ้าฟ้าผู้ ครองใจ ไทยทั้งชาติ
สนองราช ปณิธาน องค์ภูมินทร์
ยุวทูต ความดี น้อมใจภักดิ์
องค์สมเด็จ พระเทพฯ พระราชทาน
เยาวชน ก้าวไกล ใจกล้าแกร่ง
ทรงยกย่อง ชื่นชม ยามยลยิน
ขอน้อมเกล้า ถวายพระพร องค์มิ่งขวัญ
ขอพระองค์ ทรงเกษม เปรมปรีดา

ทรงเปรื่องปราด วิทยาการ และงานศิลป์
งานแผ่นดิน การศึกษา ปรีชาชาญ
แจ้งประจักษ์ น้ำพระทัย แผ่ไพศาล
แนวดำเนิน กิจการ เพื่อแผ่นดิน
ครูเสริมแรง ทุ่มกายใจ ให้หมดสิ้น
ทั่วทุกถิ่น ได้รับ พระเมตตา
ทรงสร้างสรรค์ เยาวชนทุกแหล่งหล้า
เป็นมิ่งขวัญ ปวงประชา นิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะคุณครูยุวทูตความดี

สารบัญ

ถ้อยแถลง
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดงานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
โครงการยุวทูตความดี ที่มาที่ไป (ฉบับย่อส่วน)
ดอน ปรมัตถ์วินัย
แนวคิด-แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาในหมู่ข้าราชการ
(บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชน)
เสธ วรรณเมธี
งานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี
จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล
ศรีปาทะ ดินแดนใกล้ชิดติดสวรรค์
ดร.พลเดช วรฉัตร
เยาวชนไทยกับการต่างประเทศ
ภาสกร ศิริยะพันธุ์
คุณภาพของเยาวชนเยอรมัน
เจริญรัฐ ฉิมสำราญ
เริ่มจาก “ให้” ได้กลับมา มากกว่าที่คุณคิด
จุลีพจน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
คุณธรรมนำทาง สร้างจิตอาสา
คมศักดิ์ อิโน
ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง
โครงการสร้างคนดีให้สังคม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้กับวิถีชีวิตประจำวัน
พรสวรรค์ นันทะผา
การเรียนรู้โลกว้างและประสบการณ์ศึกษาในญี่ปุ่น
มัณฑริกา แสงถนอม

หน้า
๗
๑๑
๑๒
๑๘
๒๖
๓๘
๔๘
๕๔
๖๑
๗๒
๘๐

๘๗

ยุวทูตความดีติดตัวไปตลอดชีวิต
ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
Penang Street Art
ธีรตา โรจน์รังษี
รู้ไหมเอ่ย?
ด.ช.อับดุลฮาลีม อูโตะ
โครงการเยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดิน
ถาวร คำเที่ยง
ประมวลภาพงาน “เส้นทางสร้างคนดี ๑๕ ปี ยุวทูตฯ ไทย”
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
ทะเลสีขาว
ด.ญ.ธีรนุช จิตตะระ
แดนดินถิ่นงาม เหนือฝั่งลำน้ำโขง
กัลยรัตน์ พิมพา
KOMODO DRAGON
ด.ญ.เจษฎาภา โฮมคำจันทร์
เกลอเขา-เกลอเล
อำนวย พรายอินทร์
คำศัพท์ทางการทูต (ภาค ๒)
กองลาภ ทินกร ณ อยุธยา, มานากรณ์ เมฆประยูรทอง
มาเลเซีย หลากเชื้อชาติมากวัฒนธรรม
ด.ญ.อิษฎา แดงเพ็ง
www.yavf.or.th
อุษา ถาละคร
เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดศักดิ์สิทธิ์ในกรีซ
ศิริสุภา กุลทนันทน์
สีสร้างสรรค์โลกสวย
ลดา รุธิรกนก
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือวิทยุสราญรมย์
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ถ้อยแถลง
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน
หนังสือวิทยุสราญรมย์
ทุกท่าน
เนือ่ งในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ ๕๙ พรรษา
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ปวงข้าพระพุทธเจ้าในนามของสถานีวิทยุสราญรมย์
ขอถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน และ
ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน
ถึงเวลาที่หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับที่ ๖๓ ได้ฤกษ์ออกจ่ายแจกให้ท่านผู้อ่าน
ทัง้ ทีเ่ ป็นสมาชิกและผูท้ สี่ นใจได้อา่ นกัน ฉบับนีม้ เี รือ่ งราวหลักของมูลนิธยิ วุ ทูตความดี
ครบรอบ ๑๕ ปี โดยมีการจัดงานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี ภายใต้ชื่อ “เส้นทาง
สร้างคนดี ๑๕ ปี ยุวทูตไทย” ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่กระทรวง
การต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๔๒ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสพระชนมายุ ๗๒ พรรษา โดยมีโรงเรียนระดับประถมนำร่อง ๗๖ จังหวัด
ทั่วประเทศ “โครงการยุวทูตความดีฯ” ได้ทำการจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิยุวทูต
ความดี” เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ มีจำนวนโรงเรียนในเครือข่ายเพิ่มจำนวน
มากขึ้นทุกปี จากเดิมในปี ๒๕๔๒ มี ๗๖ แห่ง ได้เพิ่มจำนวนโรงเรียนในเครือข่าย
จนถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๕๗ มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งระดับประถมและมัธยมตอนต้น
จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒,๑๕๔ แห่ง ทั่วประเทศ
ถ้อยแถลง ๗

วิทยุสราญรมย์

๘

หลายคนอาจสงสัยว่ามูลนิธิยุวทูตความดีทำอะไร ตอบได้สั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า
เป็นมูลนิธิที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ตามแนว
พระราชดำรั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เป็ น อนาคตที่ เข้ ม แข็ ง ของ
สังคมและประเทศชาติ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธานโครงการยุวทูตความดีฯ
และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบนั ) เป็นประธาน
มูลนิธิยุวทูตความดี

ครั้งก่อตั้งมูลนิธินี้ กระทรวงการต่างประเทศมุ่งหวังให้สาธารณชนตระหนัก
ถึงบทบาทของกระทรวงในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตาม
นโยบายการทูตเพือ่ ประชาชนอย่างแท้จริง หรือกล่าวง่าย ๆ ว่า เป็นการสร้างเยาวชน
ให้รู้ถูกรู้ต้องแต่เด็ก เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับความฉลาด
ปราชญ์เปรือ่ งทีส่ ร้างได้จากโลกวิชาการและหนังสือหนังหา กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาเห็นความสำคัญของการสร้างเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณธรรม
ความดี ไม่ได้มุ่งแต่การดำเนินนโยบายต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เราเห็นว่า
การสร้างคนดีให้สังคมมีความสำคัญ ในโลกแห่งการแข่งขันเช่นทุกวันนี้ คนฉลาด
ขุนได้ด้วยการอ่านหนังสือ การเรียนรู้ แต่ความดีต้องอาศัยคนต้นแบบ ความอดทน
และความเพียร
หนังสือวิทยุสราญรมย์เล่มนี้ เต็มไปด้วยเรื่องราวการครบรอบ ๑๕ ปีของ
มูลนิธิยุวทูตความดี เขียนโดยผู้รู้หลายท่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานครบรอบ
๑๕ ปี ยุวทูตความดี คุณครูและเด็ก ๆ ในเครือโรงเรียนยุวทูตความดี มีบทความเกีย่ วกับ
การสอนให้เด็ก ๆ มีจิตอาสาท่ามกลางโลกวัตถุนิยม มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน เรื่องเล่าจากหลาย ๆ แห่ง ซึ่งล้วน
เป็นเรื่องที่น่าสนใจและติดตามอ่าน
เช่นเคย หนังสือวิทยุสราญรมย์มีบทความอื่น ๆ ประเภทปกิณกะ สารคดี
มาให้อ่านกันด้วย อาทิ เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดศักดิ์สิทธิ์ในกรีซ สีสร้างสรรค์โลกสวย
(เรื่องราวเกี่ยวกับสีเสื้อผ้า) คำศัพท์ทางการทูต ฯ หากอ่านแล้ว มีข้อติชมประการใด
เขียนบอกเรามาบ้าง หรือจะเขียนบทความส่งมา ก็ยนิ ดีรบั พิจารณา ความยาวไม่เกิน
๓ - ๕ หน้า A๔ พร้อมรูปภาพประกอบ (หากมี)
ในฐานะนายสถานีหน้าใหม่ ผมและกองบรรณาธิการขอสัญญาว่า จะพัฒนา
หนังสือวิทยุสราญรมย์ให้น่าอ่านยิ่งขึ้น โดยจะรวบรวมบทความ สรรหารูปภาพ และ

เรียงลำดับบทความลงหนังสือ ให้หนังสือวิทยุสราญรมย์ไม่ใช่แค่สวยแต่มีสาระ
น่าอ่านมากขึน้ และยังเป็นหนังสือทีส่ ามารถเก็บไว้อา้ งอิง ใช้จดั รายการ ใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา หรือใช้เป็นคู่มือศึกษานโยบายต่างประเทศ สมกับที่ท่านผู้อ่าน
ตั้งหน้าตั้งตารอคอยหนังสือของเราทุก ๆ ๓ เดือน ฉบับนี้ เรามีการสำรวจจำนวน
สมาชิก เพราะดูเหมือนว่าจะมีเกิน ๓,๐๐๐ คนแล้ว หากต้องการเป็นสมาชิกต่อ
กรุณายืนยันการเป็นสมาชิกมาด้วยและขอแจ้งข่าวว่า ช่วงนี้กำลังทยอยส่งหนังสือ
วิทยุให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน หากท่านสมาชิกยังไม่ได้รับหนังสือเล่มใด กรุณาแจ้งให้
กองบรรณาธิการทราบด้วย
เราหวังว่าท่านผูอ้ า่ นทุกท่านติดตามรายการวิทยุของเราด้วย และหากท่านรับ
สัญญาณได้ไม่ชัดจากทางคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มกำลังส่งเป็น
๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ แล้วก็ตาม ท่านก็ยงั สามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ทาง saranrom.
mfa.go.th หรือจะติดต่อผ่าน facebook จากที่อยู่ www.facebook.com/
ThaiMFA และทาง YouTube รายการ “สายตรงบัวแก้ว” ได้จากเว็บไซต์
www.mfa.go.th
นายสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสราญรมย์ทุกคนขอขอบคุณท่านผู้อ่าน
และผู้ฟังรายการทุกท่านที่ส่งเสียงมาให้กำลังใจ เรายิ้มด้วยความดีใจและทำงาน
กันด้วยความสนุกเพราะเสียงตอบรับจากแฟนรายการทุกท่าน ไปรษณียบัตรและ
จดหมายแต่ละฉบับเหมือนเป็นแรงใจให้เราทำงานด้วยความภูมิใจ
ถ้าเทคโนโลยีดั้งเดิมยังไม่ทันใจ ก็สามารถส่งอีเมลมาติชมหรือเล่าเรื่องราว
ให้เราฟังบ้าง หากท่านผู้อ่านเล่น facebook ช่วย comment หรือกด LIKE มาให้
เราบ้าง เสียงสะท้อนของท่านทำให้เรารู้ว่ามีคนฟังรายการเราอยู่ตรงไหนสักแห่ง
บนโลกใบนี้ ผมและกองบรรณาธิการขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

ด้วยความปรารถนาดี

(นนทวัฒน์ จันทร์ตรี)
นายสถานีวิทยุสราญรมย์
ถ้อยแถลง ๙

วิทยุสราญรมย์

๑๐

พระราชดำรัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดงานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด้ เ ห็ น โครงการยุ ว ทู ต ความดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒
ยังคงแข็งขัน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมตาม
แนวพระราชดำริ
ขอชื่นชมความร่วมมือประสานงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
และบรรดายุวทูตความดี ที่ร่วมกันสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่สังคม ด้วยจิตสำนึก
ที่ดีงาม ความเชื่อมั่นในคุณความดี ด้วยจิตอาสามุ่งมั่นทำสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูล
แก่ส่วนรวม
เยาวชนมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้สังคมเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ เยาวชน
ในโครงการยุ ว ทู ต ความดี ที่ ไ ด้ รั บ การปลู ก ฝั ง อบรมมาเป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว พึ ง มี
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและชุมชน ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาค้นคว้า และ
ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกอยู่เสมอ อันจะนำมาซึ่งความรอบรู้ ภูมิปัญญา
ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาชุ ม ชนของตน และศั ก ยภาพที่ จ ะนำพาสั ง คมไปสู่ ก ารแข่ ง ขั น ที่
ทัดเทียมในวันข้างหน้า คุณสมบัติดังนี้ จะทำให้เยาวชนสามารถเป็นผู้แทนของไทย
ในการสานสัมพันธ์และผูกมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ในโลกแห่งการเรียนรูเ้ ช่นปัจจุบนั การสร้างเครือข่ายประสานระหว่างโรงเรียน
ในภูมภิ าคของประเทศ หรือกับโรงเรียนในประเทศต่าง ๆ ในลักษณะการแลกเปลีย่ น
เยี่ยมเยือนที่มุ่งหวังพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล จะสามารถเสริมสร้าง
ความฉลาดหลักแหลม ความรู้เท่าทันคนและเท่าทันโลกแก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี
ขอให้กำลังใจครู ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีใ่ ส่ใจ พัฒนา ร่วมสร้างเยาวชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา คุณธรรมและความประพฤติให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ
บ้านเมืองในอนาคต
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๑

วิทยุสราญรมย์

๑๒

โครงการ

ยุวทูทีต่มาทีความดี
่ไป (ฉบับย่อส่วน)

ดอน ปรมัตถ์วินัย
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

๑๕ ปี ก่อนหน้านี้ คือในปี พ.ศ.๒๕๔๒ โครงการยุวทูตความดีได้ถอื กำเนิด
ในฐานะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา และจากวันนัน้ ถึงวันนีม้ ปี ระเด็น
ต่าง ๆ อันเป็นข้อประเมินเกีย่ วกับพัฒนาการของโครงการฯ ทีส่ มควรได้รบั การ
กล่าวถึงอยู่ ๖ ประการ คือ :
๑. เหตุทมี่ กี ารริเริม่ โครงการเกีย่ วกับเด็กโดยกระทรวงการต่างประเทศใน
ปีมหามงคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็เพือ่ เป็นการตอบสนองข้อห่วงกังวลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงไว้ต่อคนไทยทั้งปวงในทุกวันที่ ๔ ธันวาคม ของช่วง
๒๕ ปี ก่ อ น ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา ซึ่ ง โดยรวมล้ ว นเป็ น เรื่ อ ง

ความหย่อนยานต่าง ๆ ของชนในชาติ อันเป็นปัญหาของประเทศในช่วงเวลานัน้
เช่น เรื่องวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต น้ำใจ การแบ่งปัน ความรู้รักสามัคคี
ฉะนั้ น เมื่ อ รั ฐ บาลในปี นั้ น ได้ ข อให้ ทุ ก กระทรวงทบวงกรมจั ด ทำโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ นำเสนอโครงการพัฒนาเด็ก
ที่เป็นไม้อ่อน แทนการพยายามหาทางแก้ไขคนอันเป็นไม้แก่ซึ่งเป็นตัวปัญหา
ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ กระบวนการธรรมาภิบาลทีพ่ อมีอยูใ่ นระบบต้องจัดการ
กันเอง
๒. โครงการนี้ต่างจากโครงการอื่น ๆ ที่มีอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ อยู่ใน
๒ ลักษณะ คือ
		 ๑) เน้นการฟูมฟักความดีมีคุณภาพในเด็กเล็กวัยประถมศึกษาและ
		 ๒) วิธกี ารปฏิบตั โิ ครงการ ซึง่ มุง่ ในกิจกรรมจริยธรรม/คุณธรรมทีเ่ ด็ก ๆ
สามารถทำด้วยมือตนเองเป็นประจำอย่างสนุกและเพลิดเพลินและเมื่อทำ
บ่อย ๆ จะซึมซับจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตน
๓. เหตุที่โครงการสามารถยืนระยะนานต่อเนื่องมาได้ถึง ๑๕ ปีในวันนี้
ก็เพราะ

โครงการยุวทูตความดี : ที่มาที่ไป (ฉบับย่อส่วน) ๑๓

วิทยุสราญรมย์

๑๔

๑) ทุกฝ่ายทัง้ ในส่วนกลางและในพืน้ ทีเ่ ทใจให้กบั โครงการฯ นีอ้ ย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ดูแลโครงการ และผู้ปกครองเด็กมี
ความพึงพอใจต่อผลอันเป็นรูปธรรมทีป่ รากฏในตัวเด็กนักเรียน ซึง่ เกิดภูมคิ มุ้ กัน
ทางสังคมขึ้นและในหลายกรณีประจักษ์ชัดในการเปลี่ยนพฤติกรรมในทาง
ที่ดีขึ้นของเด็ก กับทั้งมีความเชื่อมั่นว่าโครงการเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
เยาวชนและอนาคตของชาติ
๒) การทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้รบั โครงการ
ยุวทูตความดีเป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓) การสนับสนุนจากผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศในการ
ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ การจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อบริหารจัดการและดำเนินโครงการฯ
๔) การที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศยอมรั บ ให้ โ ครงการยุ ว ทู ต
ความดีเป็น CSR ของกระทรวงฯ
๕) ความเอาใจใส่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโครงการที่รับรู้เต็มอก
ว่าที่ทำกันมานานกว่าสิบปีนี้ บัดนี้ ชัดเจนว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องเสมือนเป็น
การดักหน้ารอรับปัญหาเยาวชนไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นข้อห่วงกังวลและพูดกันถึง
มากที่สุดเรื่องหนึ่งของคนทุกวงการในประเทศไทย

๔. หลักยึดในการปลูกฝังเด็กภายใต้โครงการฯ คือการเน้นด้านฝึกจิต
ก่อนการสอนสั่งวิทยาการเพื่อผลทางด้านการเกิดคุณภาพของคน โดยการอิง
๓ เสาหลักของโครงการยุวทูตความดี อันได้แก่ การปลูกจิตสำนึก ฝึกจิต
สาธารณะ และพัฒนาโลกทัศน์
ทั้งนี้ กิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
๓ เสาหลักดังกล่าว ซึ่งเท่าที่ดำเนินอยู่แยกได้เป็น ๕ ด้าน คือ
๑) กิ จ กรรมหลั ก ในการปลู ก ฝั ง จิ ต สำนึ ก แก่ เ ด็ ก เล็ ก ในโรงเรี ย น
ที่เด็กทำกับมือตนเองเป็นประจำโดยสนุกและเพลิดเพลินไปด้วย
๒) กิจกรรมเหย้า-เยือนที่โรงเรียนต่างภูมิภาคกันได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาและปลูกฝังมิตรภาพกับความรู้รักสามัคคีในระหว่างชนใน
ชาติโดยเริ่มจากเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย
๓) การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ workshop ด้านต่าง ๆ
เพื่ อ ฝึ ก จิ ต สาธารณะ และเป็ น ผู้ แ ทนโรงเรี ย นไปเยื อ นและแลกเปลี่ ย นกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนตามกระบวนการพัฒนาโลกทัศน์
๔) การสร้างมิตรสัมพันธ์โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้องกับโรงเรียนของ
ประเทศต่าง ๆ
๕) การจั ด อาสาสมั ค รชาวต่ า งชาติ โ ดยความร่ ว มมื อ ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ความต้ อ งการของโรงเรี ย นในด้ า น
การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศหรื อ วิ ช าต่ า ง ๆ ตามที่ จ ำเป็ น และ
เหมาะสม

โครงการยุวทูตความดี : ที่มาที่ไป (ฉบับย่อส่วน) ๑๕
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๕. เป้าหมายของโครงการในการสร้างคนดีมีคุณภาพนั้น ได้รวมถึง
ขัน้ ตอนในการบรรลุเป้าหมายด้วย ซึง่ ก็คอื ความมุง่ หวังว่า ประสบการณ์สำคัญ ๆ
ของโครงการที่พิสูจน์ชัดว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กวัยประถมศึกษา
จะได้รับการนำไปปฏิบัติใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร โดยการที่
กระทรวงศึกษาธิการรับพิจารณาบรรจุใช้ในระบบ หรือหลักสูตรการเรียน
การสอน ซึ่งชั้นนี้มีความเชื่อว่ามี ๒ แนวคิดที่อยู่ในข่ายที่น่าจะใช้ในหลักสูตร
การศึกษาของชาติได้ อันได้แก่
๑) การวางพื้นฐานด้านจิตใจก่อนการอัดแน่นด้านวิทยาการ หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ คุณธรรมนำความรู้สู่คุณภาพ และ
๒) การปรั บ ใช้ โ ครงการเหย้ า -เยื อ น ในกิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาที่ มี
อยู่แล้วในระบบ
๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับเด็กเล็กหรือเยาวชนให้เติบใหญ่
เป็นคนมีคุณภาพ เป็นความจำเป็นที่ทุกประเทศกำลังมุ่งมั่นดำเนินการเพราะ
ตระหนักดีว่า โลกที่ใบเล็กลงในยุคโลกาภิวัตน์นี้จะมีการต่อสู้แข่งขันกันเข้มข้น
ระหว่างประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นในทุกด้าน ซึ่งไม่มีปัจจัยใดสำคัญเท่าการ
เตรียมคนในชาติไว้อย่างพร้อมพรัก ยิง่ มีคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากเท่าใดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องพูดถึงผล
ในทางบวกอีกมากมายที่จะเกิดในสังคมไทยจากการที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นคน
ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง หากคุ ณ ภาพของคนไทยมี สั ด ส่ ว นเสมื อ นเป็ น ฐานของ
ภู เขาน้ ำ แข็ ง แทนการเป็ น เพี ย งยอดแล้ ว ไซร้ สารพั ด ปั ญ หาที่ ป ระเทศไทย
ประสบอยู่ในเวลานี้คงไม่เกิด ความพยายามของทุกฝ่ายที่ประคับประคอง

โครงการยุวทูตความดีมาตลอด ๑๕ ปี ก็เพื่อให้เข้าใกล้ถึงเป้าหมายนี้มากที่สุด
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ในประกายรุ้ ง ที่ แ สงสี ส ดใสยั ง อาจมี เ มฆหมอกทะมึ น แฝงอยู่ ฉั น ใด
โครงการยุ ว ทู ต ความดี ที่ แ ม้ จ ะมี จุ ด กำเนิ ด ที่ ง ดงามมี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ก็ มี ส ภาวะ
คลอนแคลนเป็นครั้งคราวได้ฉันนั้น ความหวังที่จะพึ่งพาแรงสนับสนุนยังมี
อยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีเสถียรภาพเพียงพอ โดยในขณะเดียวกัน
คนไทยทุ ก คนก็ พึ ง มุ่ ง มั่ น ต่ อ ไปในการพั ฒ นาเยาวชนสำหรั บ ทุ ก ผู้ ค นที่ เ ป็ น
แนวร่วมของโครงการ นับตั้งแต่เมื่อถือกำเนิด ทั้งจาก สปช. ในอดีต และ สพฐ.
ในปัจจุบัน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนทั้งหลาย และองค์กรต่าง ๆ
รวมทั้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน ล้วนมีคุณูปการ
ต่อโครงการฯ สมควรได้รับการเชิดชูและขอบคุณยิ่ง

โครงการยุวทูตความดี : ที่มาที่ไป (ฉบับย่อส่วน) ๑๗

วิทยุสราญรมย์

๑๘

แนวคิด - แนวทาง

ในการพัฒนาจิตอาสาในหมู่ข้าราชการ
(บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
เสข วรรณเมธี
ในการพัฒนาเยาวชน) ภาพประกอบจากอิ
นเทอร์เน็ต
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีพลวัตร
ที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิด จึงมีความจำเป็นที่ประเทศต้องปรับตัว
ไปกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว การต่างประเทศจึงเป็นเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั ประชาชน
มากขึ้ น อี ก ทั้ ง เกี่ ย วพั น กั บ มิ ติ ต่ า ง ๆ อาทิ สั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม
อย่างเป็นเหรียญเดียวกัน
ประเทศไทยตระหนักดีว่า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
มิตรประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศล้วนมีความสำคัญและ
มีบทบาทมากขึ้นในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นเราจึงต้องส่งเสริมบทบาท
ในเวทีระหว่างประเทศ รักษาสถานะความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ส่งเสริม

ผลประโยชน์ของไทย และให้ความสำคัญกับนโยบายการต่างประเทศทีส่ ว่ นหนึง่
เน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การดำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศเป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงของกระทรวง
การต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักว่า การปฏิบตั งิ านให้ประสบผล
สำเร็จ มิได้อาศัยวิชาการและประสบการณ์การทำงานเท่านั้น แต่ยังอาศัย
คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สังคมการทำงานเป็นสังคมที่
น่าอยู่ มีความเอื้ออาทร ถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีน้ำใจช่วยเหลือกัน เข้าทำนอง
ที่ว่า “คนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดีด้วย” สอดคล้องกับนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรหรือ Corporate Social
Responsibility (CSR)
ถ้าจะจำกัดความกันง่าย ๆ CSR คือการดำเนินองค์กรภายใต้หลัก
จริ ย ธรรมและการจั ด การที่ ดี โดยรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง เเวดล้ อ ม

แนวคิด- แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาในหมู่ข้าราชการ ๑๙
(บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชน)
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ทัง้ ในและนอกประเทศอันจะนำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศไทย อันเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ซึ่งหมายถึง
การเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ
โดยมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า งบรรยากาศอั น ดี ใ นระยะยาวเพื่ อ รองรั บ นโยบาย
ต่างประเทศอื่น ๆ กลไกสำคัญคือการสื่อสารระหว่างรัฐ บุคคลและองค์กร
ซึ่งสามารถทำได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนประเภท
ต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนโครงการสัญจร
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย นับแต่ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญ
มาโดยตลอดคื อ การเสริ ม สร้ า งเยาวชนไทยให้ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ในด้ า นความรู้
และคุ ณ ธรรม เพื่ อ มี บ ทบาทในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ในอนาคต
อั น เป็ น ที่ ม าของการจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี ภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของ
กรมสารนิเทศ
เมือ่ ปี ๒๕๔๒ กระทรวงการต่างประเทศได้รเิ ริม่ “โครงการยุวทูตความดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็น
ราชสักการะในวโรกาสพระชนมายุ ๗๒ พรรษา หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับโครงการยุวทูตความดีฯ ไว้ใน
พระราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ โครงการตั้งขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล
และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้
ภาครัฐและเอกชนมีโอกาสร่วมสนับสนุนโครงการฯ เพือ่ ช่วยกันพัฒนาเยาวชน

ระดับประถมศึกษา โดยปลูกฝังจริยธรรม และคุณธรรม เพือ่ ให้เด็กไทยมีความรู้
คู่คุณธรรม มีความสนใจเรื่องความรู้รอบตัวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ ให้โครงการยุวทูตความดีฯ เป็นโครงการแม่แบบโครงการ
หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลังจากก่อตัง้ มูลนิธยิ วุ ทูตความดีแล้วทางกระทรวงฯได้จดั ให้มกี จิ กรรม
ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อเยาวชน
โดยมีการดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมในประเทศ มูลนิธิยุวทูตความดี ได้จัดโครงการ เยาวชนคนดี
รู้คุณแผ่นดิน ผ่านการจัดค่ายอบรม ธรรมะ รักษ์โลก เกษตรพอเพียง และ
สามัคคี ฯลฯ ร่วมกับ ท่าน ว.วชิรเมธี บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธอิ ทุ ยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (มอน.ส) ฯลฯ ในเดือนเมษายน และ สิงหาคม ๒๕๕๖
มีเยาวชนยุวทูตเข้าร่วมจำนวน ๕๙๙ คน จากโรงเรียน ๑๙๘ แห่ง ใน ๖๒ จังหวัด
โดยมีจุดประสงค์หลักคือการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรม
และการใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกันกิจกรรมในค่ายสอนให้เยาวชนผู้เข้าร่วมรู้จัก
ความสามัคคี ความอดทนและมิตรภาพ ซึ่งเกิดจากการทำงานเป็นกลุ่มและ
แสดงความคิดเห็น สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของกิจกรรมดังกล่าวคือการสร้าง
มิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชน เพราะการที่ได้พบเจอกันและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร เช่น Facebook นั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์
และการเชื่อมต่อในระดับประชาชน (people-to-people connectivity)

แนวคิด- แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาในหมู่ข้าราชการ ๒๑
(บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชน)
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กิจกรรมนอกประเทศ คณะยุวทูตความดี จำนวน ๓๒ คน นำโดย
ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี เดินทางเยือน
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ภายใต้โครงการเยือนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโลกทัศน์ ปี ๒๕๕๖ ได้รับ
การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประสานกำหนดการ
เยือนกับโรงเรียน Junior High School จำนวน ๕๘ โรงเรียนในโครงการ
ยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และได้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนยุวทูต
ทั้งสองประเทศ นอกจากนี้คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายภาสกร
ศิ ริ ย ะพั น ธุ์ เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง จาการ์ ต า และนายสุ วั ฒ น์ จิ ร าพั น ธุ์
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา การพบเจอ
ครั้งนี้คณะยุวทูตฯ ได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งเป็น
การให้ความรู้แก่เยาวชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของสถานที่และการทำงาน
ของข้าราชการไทยในต่างประเทศ นอกจากนั้นอาจเป็นแรงบันดาลใจแก่
เยาวชนให้ ตั้ ง ใจเรี ย นและใฝ่ ห าความรู้ เพื่ อ ในอนาคตอาจจะได้ มี โ อกาส
เป็นส่วนหนึ่งของการต่างประเทศของไทย

นอกจากการเยือนประเทศอินโดนีเซียแล้ว คณะยุวทูตความดีจำนวน
๓๖ คนได้เดินทางไปเยือนประเทศศรีลังการะหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม –
๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการเยือนโรงเรียนพุทธศาสนา ๘ แห่ง เพื่อให้
คณะเยาวชนฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกันในด้านวัฒนธรรม
ด้ า นพุ ท ธศาสนา และยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งมิ ต รภาพอั น ดี ง าม ฯพณฯ
นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบในขณะนั้น ได้ย้ำให้เห็นถึง
ความสำคัญที่ว่า “ความรู้ต้องคู่กับคุณธรรม” เพราะการที่จะทำให้ประเทศมี
ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและสงบสุข ประชาชนจะต้องมีคุณธรรมด้วย
ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ข องโครงการยุ ว ทู ต ความดี กระทรวง
การต่างประเทศได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลงานการปลูกฝัง
คุณธรรมความดีที่ผ่านมาทั้งหมดที่มีต่อเยาวชนไทยโดยได้กราบบังคมทูลเชิญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในงาน
และได้เชิญชวนโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ จากทั่วประเทศและตัวแทน
แนวคิด- แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาในหมู่ข้าราชการ ๒๓
(บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชน)
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๒๔

ของคณะทู ต มาร่ ว มกิ จ กรรม ในโอกาสนี้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่า
“เยาวชนมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้สังคมเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ
โดยเฉพาะเยาวชนในโครงการยุวทูตความดีที่ได้รับการปลูกฝังอบรมมา
เป็นอย่างดีแล้วพึงมีความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและชุมชน ต้องมีความขยัน
หมัน่ เพียรในการศึกษา ค้นคว้า และติดตามความเคลือ่ นไหวของโลกอยูเ่ สมอ
อันจะนำมาซึง่ ความรอบรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา ทีช่ ว่ ยพัฒนาชุมชนของตน และศักยภาพ
ทีจ่ ะนำพาสังคมไปสูก่ ารแข่งขันทีท่ ดั เทียมในวันข้างหน้า คุณสมบัตดิ งั กล่าว
มานีจ้ ะทำให้เยาวชนสามารถเป็นผูแ้ ทนของประเทศไทยในการสานสัมพันธ์
และผูกมิตรไมตรีกับเยาวชนของนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ”
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๑๙๒
โรงเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนวิถีทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเยาวชนคนดีร่วมกัน
การที่โครงการยุวทูตความดีมีโครงการและกิจกรรมมากมาย นับเป็น
การเปิดโอกาสให้ขา้ ราชการได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้ เรียนรูท้ จี่ ะ
ทำงานจิตอาสา เห็นประโยชน์ของการแบ่งปัน เข้าใจและเห็นความสำคัญ
ของการถ่ายทอดความรู้ ที่สำคัญ ตระหนักถึงความจำเป็นของการคงไว้ซึ่ง
คุณธรรม ความดี เป็นสมบัติล้ำค่าที่เป็นมรดกอันสืบทอดได้ถึงรุ่นลูกหลาน
ติดอยู่กับตัว ไม่มีวันหมดไป สามารถสืบทอดต่อได้จากการสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่น
ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “เป็นข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็น
คนดี คนเก่ง” อย่างแท้จริง
การจัดงานครบรอบ ๑๕ ปี ของโครงการยุวทูตความดี จึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการกระทรวงฯ ที่ได้ช่วยกันอาสาดูแลน้อง ๆ
จากโรงเรียนยุวทูตความดี ราวกับเป็นครูดว้ ยตนเอง ช่วยสอนวิชาต่าง ๆ เหมือน

ย้อนเวลาไปเป็นเด็ก ๆ กันอีกครั้ง การได้ทำงานจิตอาสาทำให้เราได้ถาม
ตัวเองว่า การเป็นคนดีหมายถึงอะไร เวลาที่เราสอนใครสักคนให้เป็นคนดี
นั่นหมายความว่า เราต้องทำดีเป็นตัวอย่างด้วย เพื่อให้ไม่มีเสียงสะท้อนกังขา
ถึงคำสอนของเรามาในภายหลัง การเป็นคนดีให้เป็นตัวอย่างจึงเป็นเรื่องที่
จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ เพราะความดีซื้อไม่ได้
แต่สะสมได้
มีข้าราชการหลายคน มาบอกเล่าว่า รู้สึกยินดีที่ได้ทำงานจิตอาสา
เด็ก ๆ เป็นแรงจูงใจให้รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในโครงการเช่นนี้อีก จึงก็เห็นว่า
กิ จ กรรมยุ ว ทู ต ความดี จะสามารถสร้ า งความรู้ สึ ก ที่ ดี ๆ เช่ น นี้ แ ละได้ รั บ
การตอบรับจากประชาชนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์
เป็นรูปธรรมสมกับเจตนารมณ์ของโครงการอย่างแท้จริง
แนวคิด- แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาในหมู่ข้าราชการ ๒๕
(บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชน)
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๒๖

งานครบรอบ

๑๕ ปี

ยุวทูตความดี
จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล

ในโอกาสที่โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มในปี ๒๕๔๒ เพื่อทูลเกล้าฯ
ถวายเป็น ราชสั กการะในวโรกาสพระชนมายุ ๗๒ พรรษา โดยมุ่ง พัฒ นา
เยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เป็ น อนาคตที่ เข้ ม แข็ ง ของสั ง คมและ
ประเทศชาติ ได้ดำเนินมาถึงปีที่ ๑๕ จึงถือเป็นวาระพิเศษจัดงานรำลึกถึง
ผลงานที่ผ่านมา และเป็นกำลังใจให้การก้าวสู่อนาคตเป็นไปด้วยความมุ่งมั่น
และยั่งยืน

บทความ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี ๒๗

วิทยุสราญรมย์

๒๘

งานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี ภายใต้ชื่อ “เส้นทางสร้างคนดี
๑๕ ปี ยุ ว ทู ต ไทย” ได้ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๓ - ๖ มกราคม ๒๕๕๗
ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานการปลูกฝังคุณธรรมความดี
ที่ผ่านมาทั้งหมด ที่มีคุณต่อเยาวชนไทยโดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี
เปิดงานในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ
จากทั่วประเทศมาร่วมรับเสด็จฯ และร่วมภาคภูมิใจในโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ตระหนักถึงบทบาทของกระทรวงในการสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
บทความ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี ๒๙
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พิธีเปิดงาน และการเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาเป็น
องค์ประธานในงานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดีในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวง
การต่างประเทศ กล่าวถวายรายงานบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
ในการพัฒนาเยาวชน
นายดอน ปรมั ต ถ์ วิ นั ย ประธานโครงการยุ ว ทู ต ความดี ฯ กล่ า ว
ถวายรายงานความเป็นมาของโครงการยุวทูต และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
ประธานมูลนิธิยุวทูตความดี ถวายรายงานบทบาทและพันธกิจของมูลนิธิฯ
ในการสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย นอกจากนี้ ด.ช. เจนวิทย์ ปฏิมินตร์ และ
ด.ญ.ธีระนุช จิตตะระ ผู้แทนยุวทูตฯ ถวายรายงานความภาคภูมิใจในการเป็น
ยุวทูตความดี
จากนั้ น คณะยุ ว ทู ต ความดี จ ำนวน ๘๓ คน จาก ๖๘ โรงเรี ย นใน
๕๖ จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน และได้รับคัดเลือกไป
พัฒนาโลกทัศน์ใน ๔ ประเทศ (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกาและสปป.ลาว)
ได้ ร่ ว มกล่ า วปณิ ธ านยุ ว ทู ต ความดี แ ละแสดงการขั บ ร้ อ งเพลงภาษาไทย
ภาษามาเลย์ ภาษาสิงหล และภาษาอังกฤษถวายทอดพระเนตร

ในการนี้ องค์ ป ระธานในพิ ธี ไ ด้ พ ระราชทานโล่ เ กี ย รติ คุ ณ และโล่
เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ผู้ ป ระกอบความดี ง ามให้ กั บ โครงการยุ ว ทู ต ความดี ฯ และ
ยุวทูตความดีตัวอย่าง จำนวน ๑๕ คน รายชื่อปรากฏดังแนบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส
แก่คณะผูเ้ ข้าเฝ้าฯ และทรงกดปุม่ เปิดเว็บไซต์ยวุ ทูตความดี (www.yavf.or.th)
และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ เส้นทางสร้างคนดี ๑๕ ปี ยุวทูตฯ ไทย
ของมูลนิธิฯ การแสดงผลงานของนักเรียนยุวทูตความดี ซุ้มกิจกรรมเรียนรู้ฯลฯ
ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ฉายพระฉายาลักษณ์
ร่วมกับคณะนักเรียนยุวทูตความดี คณะครูและผูบ้ ริหารโรงเรียน คณะข้าราชการ
และกรรมการมูลนิธิ ทั้งนี้ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ นาย JEON Jae-Man
เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ นาง Chua Siew San เอกอัครราชทูตสิงคโปร์
นาย NING Fukui เอกอัครราชทูตจีนและภริยา ซึ่งเป็นคณะทูตที่ร่วมโครงการ
และกิจกรรมกับยุวทูตความดี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
นิทรรศการสมทบฯลฯ ทีบ่ ริเวณลานน้ำพุ และทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร
กิจกรรมยุวทูตออนแอร์ที่ห้องแถลงข่าว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ
เมื่อเวลา ๑๑.๒๐ น.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ นิทรรศการ ฯลฯ และ
กิจกรรมเรียนรู้ ฯลฯ ดังนี้
บทความ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี ๓๑
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ส่วนนิทรรศการ ฯลฯ ได้แก่
• นิทรรศการ “เส้นทางสร้างคนดี ๑๕ ปี ยุวทูตไทย” โดยมูลนิธิ
ยุวทูตความดี จัดแสดงบริเวณโถงวิเทศสโมสร
• นิทรรศการ “โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” เป็นนิทรรศการ
สมทบจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จัดแสดงในเต็นท์ บริเวณสระบัว
• นิทรรศการ “รักษ์โลก- รักแผ่นดิน” เป็นนิทรรศการสมทบจาก
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี จัดแสดงในเต็นท์
บริเวณสระบัว
ส่วนกิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย แบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภ ายในสถานที่ ที่ ห้ อ งวิ เ ทศสโมสร
ส่วน ๓ ซึ่งมีการจัดซุ้มความรู้เกี่ยวกับ
• การเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของยุวทูตความดี ในซุ้ม “เปิดประตูสู่
โลกกว้าง แห่งการเรียนรู้” “ยุวทูตฯ รอบรู้ในธรรมะ รักษ์โลก สามัคคี
สู่ วิ ถี เ กษตรไทย” และ “ยุ ว ทู ต ฯ เหย้ า -เยื อ น เพื่ อ พลั ง ของแผ่ น ดิ น ”
โดยมูลนิธิยุวทูตความดี

• “ยุวทูตความดี ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยกรมอาเซียน
• “รอบรู้ รอบโลก กับนักการทูตไทย จากโกษาปานถึงปัจจุบัน”
โดยกรมเศรษฐกิจ
• “ภาษาพาสนุก” โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ
• “ท่องโลกกับมิตรประเทศ” โดยสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ในไทย อาทิ จีน สิงคโปร์ มาเลเซียและศรีลังกา
• “จิตอาสา สู่สากล” โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
• “ยุวพุทธ คนดีของสังคม” โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายนอกสถานที่ คือการทัศนศึกษาโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ การเยีย่ มชมวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
มิวเซียมสยาม และสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา
กิ จ กรรมเรี ย นรู้ จ ากบุ ค คลต้ น แบบ ด้ ว ยปาฐกถาพิ เ ศษที่ ส ร้ า ง
แรงบันดาลใจ จัดที่ห้องนราธิป เรื่องราวที่ได้รับความชื่นชมเป็นพิเศษ ได้แก่
• เรื่อง “เก่งได้ ไร้ขีดจำกัด” โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
• เรื่อง “ ศรีลังกา ดินแดนแห่งทะเลสีขาว” โดย ดร.พลเดช วรฉัตร
• เรื่อง “ใครอยากเก่งภาษา เชิญทางนี้” โดย ดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
• เรื่ อ ง “English is Fun” โดย อาจารย์ ภ าษาอั ง กฤษจาก
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ
• เรือ่ ง “ขับเคลือ่ นโครงการสูส่ มั ฤทธิผ์ ล ประสบการณ์จากผูบ้ ริหาร”
โดย ผอ. คมศั ก ดิ์ อิ โ น ผอ.วิ นั ย ดิ ส สงค์ ผอ.จำเนี ย ร คุ ณ เผื อ ก และ
ผอ.พันธ์ทิวา จางคพิเชียร
• เรื่อง “รวมพลังปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ให้ยุวทูตฯของเรา :
ประสบการณ์ จ ากครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ” โดย ครู วี ร ยา ศิ ริ รั ช ฎานั น ท์ ครู ม านพ
ตันติวงศ์ชัย และครูจงจิตร ทรัพย์ชาติอนันต์
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ผู้เข้าร่วมงาน
คณะล่ ว งหน้ า ในวั น ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ คณะยุ ว ทู ต ความดี
จำนวน ๒๘๓ คนจาก ๖๐ โรงเรียนใน ๕๗ จังหวัด ได้มารายงานตัวและร่วม
ฝึกซ้อมความเตรียมพร้อมการรับเสด็จฯ เป็นการล่วงหน้า โดยทางคณะยุวทูตฯ
ได้ ไ ปเยี่ ย มชมโครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิ ต รลดา ในบริ เวณพระตำหนั ก
จิตรลดารโหฐานในช่วงเช้า และทำการฝึกซ้อมในช่วงบ่าย ก่อนเดินทางกลับทีพ่ กั
ในช่วงค่ำ ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก ขณะที่
มูลนิธิฯ ดูแลเรื่องอาหาร ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ๒ - ๖ มกราคม ๒๕๕๗
ผูเ้ ข้าร่วมงาน ในช่วง ๔ วันทีจ่ ดั งาน จำนวน ๑,๘๒๔ คน จาก ๑๙๒ โรงเรียน
ใน ๕๙ จังหวัด ทั่วประเทศ อนึ่ง คณะยุวทูตความดีที่ร่วมกิจกรรมเรียนรู้
นอกสถานที่ ประกอบด้วยนักเรียนยุวทูตฯ ครูและผู้บริหารโรงเรียนจำนวน
๑,๒๒๕ คน รวมยอดผู้ร่วมกิจกรรมงาน ๑๕ ปี ยุวทูตความดีจำนวนทั้งสิ้น
๓,๐๔๙ คน

บทสรุป
• การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มา
เป็นองค์ประธานในงานครั้งนี้ นับว่าเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจให้กับ

คณะผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยมู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี ที่
มุ่งมั่นสานต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา
พัฒนาโลกทัศน์มาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พระราชดำรัสที่พระราชทานใน
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ มูลนิธิยุวทูตฯ จะน้อมนำมาใช้ในการพัฒนาเยาวชน
ยุวทูตฯ ต่อไป รวมทั้งจะทำการเผยแพร่ให้โรงเรียนในเครือข่ายฯ ได้น้อมนำ
ไปปฏิบัติด้วย
• งานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นับว่าเหมาะสม
กับช่วงเวลาที่โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ ริเริ่มขึ้นในปี ๒๕๔๒
ยังคงแข็งขันและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาเยาวชนให้มคี ณ
ุ ภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ตามแนวพระราชดำริ โดยยังคงความยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน
• งานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี นับเป็นโอกาสให้โรงเรียนใน
เครือข่าย จำนวน ๑๙๒ โรงเรียนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนวิถีทางในการดำเนิน
โครงการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเยาวชนคนดีร่วมกัน
ทัง้ ยุวทูตความดีใน ๕๙ จังหวัด ยังได้สานมิตรไมตรี ปลูกสร้างความรูร้ กั สามัคคี
ระหว่างกันด้วย
• อนึ่ง การที่คณะยุวทูตที่ผ่านการพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ
ได้แสดงความสามารถในการขับร้องเพลงถวาย และตอบสิ่งที่รับสั่งถามได้
อย่างชัดเจน ย่อมเป็นตัวชี้วัดถึงระดับศักยภาพและการฝึกฝนที่ผ่านมาเป็น
อย่างดี สะท้อนถึงความเป็นยุวทูตฯ ทีร่ อบรู้ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมได้อย่างน่าภาคภูมิ
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ของที่ระลึกงาน ๑๕ ปียุวทูตความดี

• ในแบบสำรวจข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ท างมู ล นิ ธิ ฯ จั ด ทำเพื่ อ ประเมิ น ผล
การจั ด งานครั้ ง นี้ ในจำนวน ๑๘๓ คน ที่ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น มี ผ ลปรากฏว่ า
กว่าร้อยละ ๘๐ มีความพอใจมากถึงมากที่สุด ในกิจกรรมเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานที่ มีความชื่นชอบกับซุ้มยุวทูตก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซุ้มภาษา
พาเพลินของสถาบันเทวะวงศ์ฯ นิทรรศการส่วนพระองค์ และนิทรรศการ
รักษ์โลกกับพลังงานเคลื่อนที่ ซึ่งในผลสรุป ๓ คำที่ผู้มาร่วมงานแจ้ง จะเป็น
ในทำนองชื่นชมการจัดงานและอยากให้มีอีกในปีต่อไป

• เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า ความลุลว่ งของงานนีเ้ ป็นผลจากความสนับสนุน
ของหน่ ว ยงานภายในกระทรวงและหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยของมู ล นิ ธิ ฯ เช่ น
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
รวมทั้ ง ความสนั บ สนุ น จากโรงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยฯ คณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ครูและนักเรียนยุวทูตฯ ทุกคนร่วมกัน
รายนามผูป้ ระกอบความดีงามให้กบั โครงการยุวทูตความดีฯ และยุวทูตความดีตัวอย่าง เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน
๑๕ คน ดังนี้
๑. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
๒. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๓. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
๔. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
๕. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
๖. นายเกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์
๗. นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ
๘. นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง
๙. นายคมศักดิ์ อิโน
๑๐. นายจำเนียร คุณเผือก
๑๑. นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์
๑๒. นางจงจิตร ทรัพย์ชาติอนันต์
๑๓. นายมานพ ตันติวงศ์ชัย
๑๔. เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินทร์
๑๕. เด็กหญิงธีรนุช จิตตะระ   
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ศรีปาทะ

ดินแดนใกล้ชิดติดสวรรค์
ดร.พลเดช วรฉัตร

ศรี ลั ง กาเป็ น ประเทศเกาะที่ มี ธ รรมชาติ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละสวยงาม
ไม่ว่าจะเป็นภูเขาและทะเล รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี รวมทั้งเป็นประเทศที่สืบต่อพุทธศาสนาจากดินแดนอินเดียโดยตรง
ตามตำนานในคั ม ภี ร์ ม หาวงศ์ ร ะบุ ว่ า พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ มาเกาะแห่ ง นี้ ถึ ง
๓ ครัง้ และในช่วงทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จปรินพิ พานก็มตี ำนานระบุวา่ พระพุทธเจ้า
ทรงตรั ส ว่ า ศาสนาของพระองค์ จ ะมาเจริ ญ ที่ เ กาะแห่ ง นี้ จากนั้ น ในสมั ย
พระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียซึ่งพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก และ
ในยุคนี้เองที่ได้มีการเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ ถึง ๙ สาย

๙ คณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นพระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าอโศกเข้ามา
เผยแพร่พุทธศาสนาที่เกาะลังกาด้วย ทำให้พุทธศาสนาเจริญมั่นคงมาจนถึง
ทุกวันนี้
การได้ ม าเป็ น ทู ต ประเทศที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า สื บ ต่ อ พุ ท ธศาสนานี้ ถื อ เป็ น
บุ ญ มหากุ ศ ลสำหรั บ ชาวพุ ท ธอย่ า งผม ประการแรกก็ คื อ เป็ น ปี ที่ ค รบรอบ
๒๖๐ ปี ของการก่อตั้งสยามวงศ์ในศรีลังกาซึ่งมีการฉลองตลอดทั้งปี ๒๕๕๖
เริ่มจากการเยือนระดับสูงและกิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจะ
ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทัง้ สองประเทศกระชับแน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ประการทีส่ อง
จากการมี ว าระสำคั ญ ระหว่ า งสองประเทศทำให้ ผ มมี โ อกาสถวายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ศรีลังกา
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ประการที่สามในช่วงที่อยู่ในศรีลังกา ผมได้
มีโอกาสไปเยือนและกราบสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายบนเกาะลังกา
ไม่วา่ จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิท์ เี่ มืองอนุราธปุระ ซึง่ ถือเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์
แท้ดั้งเดิมต้นเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ได้มีโอกาสสักการะและชม
พระเขี้ยวแก้วอย่างใกล้ชิดที่วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ รวมทั้งได้ชมพิธีแห่
พระเขีย้ วแก้ว เปราเฮรา ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของแคนดี้ ได้ไปชมสถานทีท่ พี่ ระพุทธเจ้า
เคยเสด็จ ไม่ว่าจะเป็นวัดเกลาณียา วัดนาคปทีปในเขต Jaffna เขตเหนือสุด
ของเกาะที่เป็นวัดพุทธแห่งเดียวที่เหลืออยู่ก็ไปมาแล้ว ประการที่สี่ ผมได้มี
โอกาสได้ต้อนรับคณะยุวทูตความดีในเดือนสิงหาคมก่อนที่จะเกษียณราชการ
เพียงหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงประทับใจมาจนทุกถึงวันนี้
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ยุวทูตความดีเป็นโครงการที่สร้างเยาวชนไทย
ให้เป็นคนดีของสังคม
ทีผ่ า่ นมาตลอดชีวติ ราชการในกระทรวงการต่างประเทศของผม ได้ทราบ
เรื่องของยุวทูตความดีหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสสัมผัสกับงานยุวทูต
โดยตรงและอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเมื่อได้มีโอกาสต้อนรับคณะยุวทูตความดีเยือน
ศรีลังกาในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จึงตื่นเต้นและตั้งใจทำให้ดีที่สุด สำหรับผม
เยาวชนนั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติ ผมจึงให้ความสำคัญกับยุวทูตคณะนี้
มาก หากสามารถทำให้ยุวทูตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในต่างแดนให้
มากที่สุด ก็จะเป็นสิ่งที่โน้มนำให้เด็ก ๆ ประทับใจในความดี เกิดแรงบันดาลใจ
และจะเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต หนึ่งสัปดาห์เต็ม ๆ ที่ผม
ได้สัมผัสกับเด็ก ๆ ต้องยอมรับว่ารู้สึกอัศจรรย์ใจกับพลังของยุวทูตทุกคน
เด็ก ๆ น่ารักทุกคน เต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี และ
ตื่นตัวในการเรียนรู้มาก ผมดีใจที่เด็ก ๆ ทุกคนชื่นชอบศรีลังกา ชอบศิลปะ
วัฒนธรรมและคนศรีลงั กา สายสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศทัง้ สองทีแ่ น่นแฟ้น
มาตลอด บั ด นี้ ไ ด้ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเยาวชนอี ก ด้ า นหนึ่ ง ผ่ า นยุ ว ทู ต ความดี

นับเป็นโครงการที่มีคุณค่าประมาณมิได้เพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นคนดี
ตัง้ แต่ยงั วัยเยาว์ ยุวทูตเหล่านี้ ด้วยประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการเยือนต่างประเทศ
ผมมั่นใจว่าเด็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม เสมือนการปลูกต้นกล้า
ซึ่งจะกลายเป็นต้นไม้ที่โต แข็งแรงและมั่นคงของโลกต่อไป
ประการที่ห้าและสุดท้าย ผมได้มีโอกาสไปสักการะรอยพระบาทของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยอดเขาศรีปาทะ พระพุทธองค์เคยเสด็จมา
ณ สถานที่แห่งนี้และได้ประทับรอยพระบาทไว้บนยอดเขาแห่งนี้ แต่ศรีปาทะ
มิได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธเท่านั้น แต่เป็นของหลายศาสนารวมทั้ง
ฮิ น ดู มุ ส ลิ ม และคริ ส ต์ ก็ มี เรื่ อ งราวและตำนานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยอดเขาสู ง
๒,๒๔๓ เมตร เหนือระดับน้ำทะเลแห่งนี้ และในแต่ละปีมีผู้คนจากทั่วโลกมา
แสวงบุญเป็นจำนวนมาก หากจะมีการนำคณะยุวทูตความดีไปเยือนศรีลงั กาอีก
ผมก็จะเสนอให้พาเด็ก ๆ ไปศรีปาทะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ ถือเป็น
การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระเมตตาต่อชาวโลก

การเดินทางที่ท้าทายของชีวิต
สิ่งที่ท้าทายที่สุดเมื่อได้ทำก็ถือว่าได้สร้างบารมีที่สูงสุดเช่นกัน จึงขอ
นำเรื่องราวการไปสักการะยอดเขาศรีปาทะรอยพระบาทมาให้เรียนรู้กัน ดังนี้
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ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ผมและคณะจำนวน ๑๑ คนซึง่ ประกอบด้วย
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานทู ต คณะจากการบิ น ไทยประจำโคลั ม โบและคนไทยใน
โคลัมโบก็ได้เริ่มการเดินทางที่แสนประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งนี้ตามปกติ
เทศกาลขึ้นเขาศรีปาทะจะอยู่ระหว่างปลายธันวาคมถึงปลายเมษายน เหตุผล
ก็คืออากาศเย็นสบายดี เพราะต้องเดินขึ้นเขาเป็นระยะทาง ๗ กม. โดยใช้
เส้นทาง Hatton ใกล้กบั เมืองรัตนะปุระ ดังนัน้ เวลาเริม่ เดินจึงได้รบั การแนะนำ
ให้เดินตอนค่ำประมาณ ๒๐.๐๐ น. เพื่อไปถึงบนยอดตอนรุ่งเช้า ได้ชื่นชมกับ
แสงแรกในตอนเช้าก่อนเดินลงเขา ดูเหมือนง่ายแต่เมื่อได้ไปเดินจริง ๆ พบว่า
ไม่ง่ายอย่างที่คิด
คณะของผมเตรียมตัวมาดีเรื่องข้อมูลจึงเลือกไปในวันธรรมดาเพราะ
หากไปในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ คนจะมากันมากจนทำให้เดินขึ้นลำบากเพราะ
ทางเดินแคบต้องเดินหยุดกันตลอดทาง ผมโชคดีที่วันที่ไปยังไม่มีคนมาเดิน
มากนัก เดินได้สบาย ๆ อากาศยามเย็น ๒ ทุ่มเย็นสบาย เราเริ่มจากการใส่
เสือ้ ผ้าทีก่ นั หนาวหลายชัน้ แต่พอเดินขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ ก็เหงือ่ ออกและร้อน จนบางคน
(ผู้ชาย) ต้องถอดเสื้อจนเหลือเสื้อในชั้นเดียว ทางเดินนั้นมีกว้างบ้างมีแคบบ้าง
และไม่ค่อยจะสม่ำเสมอกันนัก บางช่วงเป็นหินระเกะระกะมากกว่าจะเป็น
ทางเดิน แต่ด้วยบรรยากาศที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ทางเดินนั้นเริ่มจากทางลาด
ไม่ชันนักจนถึงชันมากช่วงก่อนถึงยอดเขาและมีไฟฟ้าส่องตลอดทาง ทำให้
พวกเราตืน่ เต้นได้ตลอดทาง สองข้างทางมีรา้ นขายน้ำเรียงรายเป็นช่วง ๆ จนถึง
เกือบยอดเขา เมื่อมีร้านก็จะมีม้านั่งให้ด้วย ทำให้เราสามารถนั่งพักเหนื่อย

ได้เป็นระยะ สิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือเรื่องห้องน้ำ ที่หายากระหว่างทาง ดังนั้น
จึงต้องเตรียมการดี ๆ ในเรือ่ งการดืม่ น้ำ อย่าดืม่ มากจนเป็นปัญหาทำให้ตอ้ งแวะ
เข้าริมป่าในตอนดึก เพราะบรรยากาศริมป่านั้นวังเวงเหลือเกิน
ผมและคณะใช้เวลาเดินและหยุดจนถึงยอดเขา โดยใช้เวลาทั้งหมด
๕ ชม. กว่ า ด้ ว ยอายุ แ ละร่ า งกายที่ ไ ม่ ฟิ ต เหมื อ นคนหนุ่ ม สาวผมจึ ง ไปถึ ง
ยอดเขาเป็นกลุ่มสุดท้าย แต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วก็เป็นเวลาเกือบตีสองพอดี
จึ ง ต้ อ งนอนเอาแรงก่ อ น วั ด ศรี ป าทะบนยอดเขาได้ จั ด ห้ อ งให้ น อนพั ก บน
ยอดเขาโดยบอกว่า ๖ โมงเช้า จะมาปลุกเพื่อดูแสงแรกและทำพิธีถวายข้าว
รอยพระบาท โดยผมและคณะจะได้รับเกียรติให้อัญเชิญข้าวและดอกไม้ถวาย
รอยพระบาทด้วย
ผมนอนหลับในห้องนอนเล็ก ๆ บนยอดเขาสูงมากกว่า ๒,๒๔๒ เมตร
มี เ ฉพาะเตี ย งนอนและไฟดวงเล็ ก อากาศยามตี ส องหนาวเหน็ บ และเย็ น
ยะเยือก แม้มีผ้าห่มก็ไม่สามารถช่วยได้ กว่าจะเคลิ้มหลับได้ก็ยากเย็นยิ่งนัก
มารูส้ กึ ตัวอีกทีกเ็ กือบ ๖ โมงเช้าพอดี เหมือนมีนาฬิกาปลุกในใจ เมือ่ ผมออกมา
พบว่ า ผู้ ค นตื่ น กั น หมดแล้ ว ต่ า งพากั น มายื น รอดู แ สงแรกของวั น ในที่ ว่ า ง
ทุกแห่ง ได้แก่ ขั้นบันไดทางขึ้น นั่งและยืนเต็มไปหมด ผมโชคดีที่มีระเบียงที่พัก
ให้ได้ดูแบบชั้นพิเศษ แถมมีกาแฟร้อน ๆ ให้ดื่มด้วย
ความรู้สึกที่เฝ้าดูแสงแรกนั้นตื่นเต้นและมหัศจรรย์มาก สิ่งที่เราเห็น
เบื้องหน้าคือท้องฟ้าและพื้นขอบโลกที่กว้างใหญ่ ความมืดยังปกคลุมอยู่ทั่วไป
ในท้องฟ้านั้นมีสีน้ำเงินเข้มดูลึกด้วยมิติและกว้างใหญ่ ปนกับแสงเรื่อ ๆ ของ
ขอบฟ้าด้านตะวันออกที่เริ่มจะเห็นแสงอาทิตย์จับขอบฟ้าไกล ๆ สุดลูกตา
เป็นบรรยากาศที่ยากอธิบาย รู้สึกเหมือนได้สิทธิพิเศษที่มายืนอยู่ ณ จุดสูงสุด
ของโลก เห็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ลมเย็นพัดสบายกาย มีแต่ทัศนียภาพ
เบื้องหน้าที่พิเศษสุด เวลาค่อย ๆ ผ่านไป เสียงของคนบนยอดเริ่มส่งเสียง
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อย่างตื่นเต้นเมื่อแสงแรกค่อย ๆ โผล่มาจากขอบฟ้า เป็นเสียงที่โห่ยินดีว่า
แสงมาแล้ว ต่างคนต่างคว้ากล้องมาถ่ายภาพอย่างไม่สนใจอะไรแล้ว ตะลึงกับ
ภาพที่อยู่ข้างหน้า ในวันนั้นมีคนประมาณร้อยกว่าคนบนยอดเขา ก็มีร้อยกว่า
กล้องที่กดชัตเตอร์กันอย่างตื่นเต้น
ธรรมชาติยามรุ่งอรุณงดงามเหลือเกิน จากที่เห็นสลัว ๆ ก็ค่อยสว่าง
ชัดขึ้นช้า ๆ ผมเห็นภูเขา เทือกเขาทอดยาวไกล เห็นทะเลสาบ เห็นต้นไม้
เห็นเจดีย์สีขาวที่อยู่เบื้องล่างไกลลิบ ๆ เป็นภาพที่พิเศษสุดในชีวิต คุ้มกับ
การเหนื่อยยากในการเดินขึ้นมา มีความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ใกล้สวรรค์หรือ
อยู่บนสวรรค์ มีเมฆเป็นพรมใหญ่ปูอยู่เบื้องล่าง

การได้มายืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกด้านนี้ทำให้จิตใจเบาสบาย รู้สึก
เหมือนได้ละทิ้งปัญหาต่าง ๆ ของชาวโลกไว้ ณ เบื้องล่าง เป็นจุดที่เราสามารถ
สงบสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดียิ่ง ความสงบของจิตใจเป็นเช่นนี้เอง เมื่อละวาง
อารมณ์ต่าง ๆ ได้ ก็คือสันติสุขนั่นเอง เมื่อรู้ว่าสงบเพราะอะไรและเป็นอย่างไร
ก็ ร ะลึ ก ถึ ง จิ ต มนุ ษ ย์ เ บื้ อ งล่ า งที่ ถู ก รุ ม ล้ อ มด้ ว ยปั ญ หาต่ า ง ๆ ความทุ ก ข์
ความเครียด ความกดดัน ที่เกิดขึ้นทุกขณะ มิน่าล่ะคนในสังคมจึงทุกข์กันมาก
เพราะไม่สามารถละวางปัญหาต่าง ๆ ที่มารุมเร้านั่นเอง ความรู้สึกเศร้าเข้ามา
กระทบใจเมื่อนึกได้ว่าอีกไม่นานก็ต้องลงกลับไปอยู่เบื้องล่างที่ไม่ใช่สวรรค์
ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจริง ๆ
ประมาณเจ็ดโมงเช้า ผมและคณะได้รับเกียรติให้ทำพิธีอัญเชิญข้าว
และดอกไม้ ถ วายรอยพระบาท เป็ น พิ ธี ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทำให้ ผ มปลื้ ม กั บ
เช้ า วั น นี้ ม าก นั บ เป็ น บุ ญ จริ ง ๆ พวกเราต้ อ งใส่ เ สื้ อ ขาวและนุ่ ง โสร่ ง คลุ ม
กางเกง ดู เ หมื อ นพวกพราหมณ์ ผมได้ มี โ อกาสนั่ ง สมาธิ ภาวนาตรงหน้ า
รอยพระบาทเป็นเวลานาน รอยพระบาทจริง ๆ แล้วอยู่ลึกลงไปใต้กองหิน
สิ่งที่คนเห็นคือพระพุทธบาทจำลอง อย่างไรก็ดีถือว่าเราได้อยู่ใกล้สุดของ

ศรีปาทะ ดินแดนใกล้ชิดติดสวรรค์ ๔๕
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๔๖

รอยพระบาทองค์ จ ริ ง แล้ ว ผมยิ่ ง
ปลาบปลื้ ม มากขึ้ น ไปอี ก เมื่ อ ทราบว่ า
พระทีด่ แู ลยอดเขานีเ้ ป็นพระสยามนิกาย
ด้วย นอกจากนัน้ ยังทราบด้วยว่าในสมัย
เมืองแคนดี้ ราชอาณาจักรสุดท้ายก่อน
ที่ จ ะมาเป็ น โคลั ม โบนั้ น พระอุ บ าลี
พระธรรมทูตจากสยาม หลังจากได้บวช
พระศรีลังกา ๓,๐๐๐ รูป และสามเณร
๗,๐๐๐ รูป ในเวลา ๓ ปีแล้ว ท่านได้จาริก
ไปตามพุทธสถานต่าง ๆ ในศรีลังกาด้วย
ซึ่ ง ก็ แ น่ น อนว่ า พระอุ บ าลี ต้ อ งเคยมา
กราบสักการะรอยพระบาทบนยอดเขา
นี้เช่นกัน

หลังจากพิธีและสวดมนต์ยาวนานเสร็จสิ้นแล้ว ผมและคณะก็ได้โอกาส
ทีจ่ ะเดินชมบริเวณยอดเขา โดยเฉพาะการไปชมเงาของศรีปาทะทีท่ อดยาวไกล
ต่อหน้าต่อตาไปทางทิศตะวันตก เป็นภาพธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิต
เมื่อถ่ายภาพกันจุใจแล้วจึงเดินลงเขา ซึ่งก็ไม่ได้ง่าย ๆ เพราะขาลงต้องใช้
กล้ามเนื้อขามากเช่นกัน กว่าจะกลับถึงข้างล่างก็เกือบบ่ายโมง เป็นอันเสร็จ
การพิชติ ยอดเขาศรีปาทะทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของศาสนิกชนไม่วา่ จะ
เป็นชาวพุทธหรือศาสนาอืน่ ควรหาโอกาสไปสัมผัส แล้วจะรูว้ า่ สวรรค์นนั้ มีจริง
อยู่ที่ศรีปาทะ ศรีลังกานี่เอง
ผมหวังว่าประสบการณ์ในการไปสักการะศรีปาทะจะเป็นประโยชน์กับ
คณะของยุวทุตความดีที่จะไปเยือนศรีลังกาในอนาคต  

ศรีปาทะ ดินแดนใกล้ชิดติดสวรรค์ ๔๗
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เยาวชนไทยกับการต่างประเทศ
ภาสกร ศิริยะพันธุ๑์

เมื่อระหว่างวันที่ ๒ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผมและเพื่อนข้าราชการ
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีโอกาส
ต้อนรับคณะนักเรียนจากประเทศไทยจำนวน ๕ คน๒ และครูจำนวน ๑ คน๓
ตามโครงการยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งการต้อนรับครั้งนี้
แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกที่มูลนิธิยุวทูต
ความดี กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่มให้นักเรียนและครูที่ได้รับคัดเลือกไป
....................................................................
๑ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (๒๕๕๔– ๒๕๕๕) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

   

๒ ด.ญ.พิมพ์ลภัส น้อยเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย จ.พิษณุโลก
ด.ญ.เกศราพร อังคะ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา จ.นครนายก      
ด.ญ.เจษฎาภา โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ด.ญ.มณฑาทิพย์ สว่างศรี โรงเรียนวัดหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี และ
ด.ช.ธนพัฒน์ สุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย จ.พิษณุโลก
๓ น.ส.อมาวตี ประไพพงษ์  โรงเรียนวัดหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

ทัศนศึกษาที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยให้มาพำนักกับเอกอัครราชทูตในฐานะ
แขกของเอกอัครราชทูต ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากและแทบไม่ได้
ใช้งบประมาณทางราชการ
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ดำเนิ น การที่ น่ า ชื่ น ชมเป็ น อย่ า งมากในเรื่ อ งนี้ ข องอดี ต
เอกอั ค รราชทู ต ดอน ปรมั ต ถ์ วิ นั ย และอดี ต เอกอั ค รราชทู ต จั น ทร์ ทิ พ า
ภู่ตระกูล ผู้ซึ่งอุทิศตนให้กับโครงการยุวทูตความดี เพราะนอกจากจะเป็น
โอกาสที่เอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ
จะได้ ท ำประโยชน์ ต อบแทนสั ง คมและประเทศชาติ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การช่ ว ย
ประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณของทางราชการ (ค่าที่พักและค่ากินอยู่)
และยังเป็นโอกาสให้เอกอัครราชทูต เพื่อนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต
และคู่สมรสได้ดูแล แนะนำ และให้ความรู้กับน้อง ๆ ยุวทูตความดีอย่างใกล้ชิด
โดยตรงเสมือนเป็นลูกหลานในครอบครัว๔
....................................................................
๔ ขอขอบคุณข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตทุกท่านที่ได้มีส่วนดูแลน้อง ๆ
นักเรียน โดยเฉพาะ นางปัทมาวดี เอือ้ อารียจ์ ติ เลขานุการเอก และนายอภิรตั น์ สุคนธาภิรมย์
ณ พัทลุง อัครราชทูตที่ปรึกษา และภริยาของผู้เขียน รศ.รสลิน ศิริยะพันธุ์

เยาวชนไทยกับการต่างประเทศ ๔๙
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ในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่นักเรียนยุวทูตความดีพำนัก
ในประเทศอินโดนีเซีย ผมและเพื่อนข้าราชการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และ
คู่ ส มรส ได้ พ ยายามจั ด กำหนดการและกิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นยุ ว ทู ต ความดี
ได้ รู้ จั ก และเข้ า ใจประเทศอิ น โดนี เซี ย ให้ ม ากที่ สุ ด ทั้ ง ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ด้านสันทนาการโดยได้มีโอกาสไปศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงจาการ์ตาและเมืองโบกอร์ ทำเนียบ
ประธานาธิ บ ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารธนาคาร มั ส ยิ ด แห่ ง ชาติ เมื อ งวั ฒ นธรรม
Taman Mini และสวนสนุกเมืองโบกอร์ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้และการแสดงกับนักเรียนในระดับเดียวกันของโรงเรียนใน
กรุงจาการ์ตาด้วย
ผมเห็นว่าเยาวชนมีความสำคัญกับการต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะ
การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกปัจจุบันพัฒนาเปลี่ยนแปลง
และแตกต่างไปจากอดีตโดยสิน้ เชิง เนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับทุกคนในสังคม ไม่จำกัด
เพศและวัย ไม่ได้จำกัดอยูแ่ ต่นกั การทูตและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
เท่านัน้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การติดต่อและดำเนินความสัมพันธ์เป็นไป
อย่างรวดเร็วกว้างไกลหลากมิติ ยากที่จะควบคุมและที่สำคัญคือส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในทางบวกและทางลบโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ
ความรู้และความเข้าใจประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน จะช่วย

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเหล่านี้ ในทางตรงกันข้าม
หากเราละเลยไม่สนใจประเทศที่อยู่รอบ ๆ ประเทศเรา ก็อาจนำมาซึ่งปัญหา
และอาจบานปลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ ดังตัวอย่างเหตุการณ์
ที่ผมจะขอยกมาสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และผมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
ระหว่างดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสติ
ให้เราทุกคนทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น

เหตุ ก ารณ์ แรกเกิดขึ้นเมื่อราวปี ๒๕๕๔ นักศึกษามหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งของไทย ได้ทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับทัศนะของคนไทยว่า “เมื่อได้ยิน
การเรียกชื่อประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งแล้ว คิดถึงอะไร” โดยนักศึกษา
กลุ่มนี้ได้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งมี
ผูใ้ ห้คำตอบหลากหลาย คำตอบส่วนหนึง่ มีลกั ษณะเชิงดูถกู เหยียดหยามประเทศ
เพื่อนบ้านประเทศนั้น อาทิ “ล้าหลัง” “ด้อยพัฒนา” และ “เชย” ต่อมามี
การนำการสัมภาษณ์บางส่วนไปเผยแพร่ใน YouTube
เหตุการณ์นไี้ ด้สร้างความไม่พอใจให้แก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชน
ในประเทศนัน้ อย่างมากในเวลาต่อมาไม่นาน โดยมีการตอบโต้อย่างรุนแรงผ่าน
social media มีการวางแผนเดินขบวนต่อต้านประเทศไทย และมีแนวโน้ม
ที่จะรุนแรงบานปลายออกไปเป็นปัญหาระหว่างประเทศ โดยองค์กรเยาวชน
ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นนั้ น เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลของตนดำเนิ น การประท้ ว ง
ประเทศไทยเป็นทางการ
เยาวชนไทยกับการต่างประเทศ ๕๑
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เมื่ อ ได้ รั บ ทราบข่ า วเรื่ อ งนี้ สถานเอกอั ค รราชทู ต และกระทรวง
การต่างประเทศไทย ได้เข้ามาแก้ปัญหาโดยทันที ทำให้ปัญหาไม่บานปลาย
ออกไป โดยนักศึกษาและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของไทยได้เดินทางไปยื่น
หนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นที่
กรุงเทพฯ

เหตุ ก ารณ์ ที่ ส อง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี ๒๕๕๕ เมื่ อ ผู้ สื่ อ ข่ า วหญิ ง ของ

สถานี โ ทรทั ศ น์ ข องไทยแห่ ง หนึ่ ง เดิ น ทางไปทำข่ า วในประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ในระหว่างถ่ายทำข่าวบังเอิญยืนอยู่บนถนนใกล้กับภาพโปสเตอร์ของผู้นำ
ประเทศนั้นที่ตกอยู่ เมื่อคนในประเทศนั้นเห็นเข้าจึงไม่พอใจ มองว่าเป็นการไม่
ให้เกียรติเสมือนยืนเหยียบภาพดังกล่าว และได้ถา่ ยภาพนักข่าวผูน้ ไี้ ปเผยแพร่ใน
internet และ YouTube
ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาประชาชนในประเทศนี้ได้ก่อกระแสต่อต้าน
นักข่าวผู้นี้อย่างรุนแรง มีข่าวว่าจะรวมตัวกันไปประท้วงที่โรงแรมที่ผู้สื่อข่าว
ผู้นี้พัก ทำให้สถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศไทยต้องรีบ
เข้าไปแก้ปัญหาโดยแนะนำให้ผู้สื่อข่าวผู้นี้เดินทางกลับประเทศไทยในทันที

ก่อนทีเ่ รือ่ งจะบานปลายออกไป และได้แนะนำให้นกั ข่าวผูน้ แี้ ละสถานีโทรทัศน์
ต้นสังกัดทำหนังสือขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ตั้งใจ โดยได้เดินทาง
ไปขอโทษและยื่นหนังสือด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้นในไทย
ในขณะเดียวกัน ผมในนามกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาชี้แจง ซึ่งต่อมา
เหตุการณ์จึงได้ยุติลง
ตั ว อย่ า งที่ น ำมากล่ า วข้ า งต้ น ทั้ ง สองเหตุ ก ารณ์ เห็ น ได้ ชั ด ว่ า ปั ญ หา
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคน โดยมิได้ตั้งใจ
และไม่ได้คาดคิด เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ โดยเฉพาะ social media
ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ปัญหากระจายไปอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น เราควรตระหนักว่า เรามีความเป็น “คนไทย” ติดตัวมาแต่เกิด
การกระทำของเราถู ก ถื อ ว่ า เป็ น การกระทำของคนไทย เราจึ ง จำเป็ น ต้ อ ง
คิดก่อนทำ ตระหนักถึงผลที่จะเกิดตามมา ทางที่ดีก่อนทำอะไรควรตั้งอยู่บน
พื้นฐานของ “การให้เกียรติผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย อย่าคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง”
ผมเชื่อมั่นว่า เยาวชนทุกคนที่ผ่านโครงการยุวทูตความดี และมีโอกาส
ได้ไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน จะมีความเข้าใจและตระหนักรู้ดังกล่าว และ
จะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป และจะช่วยกันส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ  
เยาวชนไทยกับการต่างประเทศ ๕๓
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คุณภาพ
ของเยาวชน
เยอรมัน
เจริญรัฐ ฉิมสำราญ
กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต

เยาวชนนับเป็นกำลังทีส่ ำคัญของชาติในอนาคต ดังนัน้ การให้ความสำคัญ
แก่เยาวชนจึงนับเป็นการลงทุนของชาติในการผลิตประชาชนที่จะเป็นกำลัง
ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ต่อไป
เยอรมนีนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประชาชนมีคุณภาพ มีระเบียบและวินัย
ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน การที่เยอรมนีเป็นประเทศที่ประชาชน
มีคณ
ุ ภาพนัน้ เนือ่ งจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของประชาชน

ตั้งแต่เป็นเยาวชนโดยเฉพาะในด้านการศึกษา ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานให้
เยาวชนมีคุณภาพ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการพัฒนาเยาวชนของเยอรมนี ได้แก่

๑. สถาบั น ครอบครั ว ครอบครั ว เยอรมั น นั บ เป็ น สถาบั น ที่ มี

ความสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเยาวชน รั ฐ บาลเยอรมนี จึ ง มี น โยบายจู ง ใจใน
การสนั บ สนุ น ให้ บิ ด าหรื อ มารดา เป็ น ผู้ ดู แ ลเลี้ ย งดู ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มให้ แ ก่
บุตรและธิดาของตนเอง ได้แก่ การให้นำรายจ่ายในการเลี้ยงดูบุตรไปใช้
ลดหย่อนภาษี รวมถึงเงินสนับสนุนให้แก่ครอบครัวที่มีบุตร การให้มารดา
สามารถลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้เป็นเวลา ๓ ปี เพื่อให้ทุกครอบครัวมีเวลา
ครอบครั ว ที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ เ ยาวชน ซึ่ ง นั บ เป็ น สิ่ ง สำคั ญ สำหรั บ เยาวชน
ที่จะได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น ดังที่จะสังเกตเห็นได้จากที่ครอบครัว
ชาวเยอรมันส่วนมากไม่นิยมจ้างพี่เลี้ยงเด็ก หรือส่งลูกไปยังศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และชาวเยอรมันเองมีค่านิยมในการให้เวลากับสถาบัน
ครอบครั ว โดยเฉพาะวัน อาทิต ย์ ซึ่ง เป็น วั นที่ ธุรกิจ และร้านค้าปิ ดทำการ
เพื่อให้ประชาชนใช้เวลากับครอบครัวของตน การให้ความสำคัญต่อสถาบัน
ครอบครัวจึงนับเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนมีคุณภาพโดยให้เติบโตมา
จากสภาพแวดล้อมที่ดี

คุณภาพของเยาวชนเยอรมัน ๕๕
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๒. สื่อโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ รายการโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ

ที่เยาวชนรับชม มีผลต่อความคิด ค่านิยม ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลเยอรมันมีชอ่ งโทรทัศน์สำหรับเยาวชน รวมถึงสถานีโทรทัศน์อนื่ ๆ ทีผ่ ลิตรายการ
ที่มีคุณภาพให้ความรู้ในเชิงสารคดี ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ดังจะ
สังเกตได้ว่าโทรทัศน์ในเยอรมันมีรายการประเภทละครชาวบ้าน รายการตลก
ขบขัน การ์ตนู ทีม่ คี วามรุนแรง เรือ่ งรักใคร่ของหนุม่ สาว รายการประกวดร้องเพลง
ในปริมาณที่น้อยมากหากเทียบกับสื่อที่เยาวชนไทยได้รับ การควบคุมสื่อและ
ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนของรัฐบาลเยอรมัน ทำให้เยาวชนไม่ถูกดึง
ความสนใจไปจากหน้าที่ในการศึกษาของตนเอง และเป็นการสนับสนุนให้
เยาวชนมีความรู้รอบตัว และสามารถรับผิดชอบตนเองได้

๓. การศึกษาของเยอรมนี นับเป็นอีกปัจจัยในการผลิตเยาวชน

ให้มีคุณภาพ สำหรับประเทศเยอรมนี ได้เริ่มวางรากฐานสำหรับการศึกษาของ
เยาวชน ตั้งแต่ในระดับอนุบาล ซึ่งจะไม่เน้นด้านวิชาการมากนัก แต่จะมุ่งเน้น
ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง รูจ้ กั กฎระเบียบของสังคม เช่น การตรงต่อเวลา
การข้ามถนน การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นร่วมชัน้ เรียน รวมถึงการช่วยเหลือตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลของเยอรมัน
จะเน้นให้เด็กเรียนรู้และใช้เวลากับธรรมชาติ และสัตว์ รวมถึงการเรียนรู้จาก
สิ่ ง รอบข้ า ง และสร้ า งความมี วิ นั ย ในเยาวชน เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสำหรั บ
ชีวิตประจำวันและการศึกษาในขั้นต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลของเยอรมัน

มิ ไ ด้ เ น้ น การเรี ย นในห้ อ งเรี ย น แต่ เ ป็ น การเรี ย นนอกสถานที่ เช่ น ในป่ า
สวนสาธารณะ ฯลฯ และเลิกเรียนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้เด็กมีเวลาอยู่กับ
ผู้ปกครองและเรียนรู้จากครอบครัวตนเองด้วย รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การศึกษาในระดับประถม (Grundschule) โดยการศึกษาในระดับประถม
ของเยอรมันใช้เวลา ๔ ปี นักเรียนระดับประถมของเยอรมันจะสามารถรับผิดชอบ
ตนเองได้ในด้านต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหารเช้า รวมถึง
การเดิ น ทางไปโรงเรี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง โดยรถประจำทางซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย
การตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นการฝึกให้เยาวชนมีทักษะในการบริหารจัดการเวลา
ของตนเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณภาพและพัฒนาการของเยาวชนเยอรมันใน
ช่วงระดับอายุ ๗ - ๑๒ ปี จะแตกต่างกับเยาวชนที่มีพี่เลี้ยง มีรถรับส่งไป
โรงเรียนอย่างเห็นได้ชัดเจน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของเยอรมัน แบ่งออกได้หลากหลายประเภท
ตามความพร้อมและความสามารถของเยาวชนแต่ละคน ได้แก่ Gymnasium
เทียบได้กับโรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย,
Hauptschule การเรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสำหรั บ สายอาชี พ และ
Realschule การเรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสำหรั บ ทั ก ษะเฉพาะทาง
ซึ่งทางโรงเรียนเดิม (Grundschule) จะเป็นผู้ประเมินนักเรียนแต่ละคนและ
ออกหนังสือแนะนำว่านักเรียนแต่ละคนเหมาะกับการศึกษาประเภทใด
คุณภาพของเยาวชนเยอรมัน ๕๗
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การศึกษาอีกประเภทของเยอรมันที่น่าสนใจ ได้แก่ การศึกษาแบบ
ทวิภาคอาชีวะ (Dual system) ซึ่งคือการเรียนรู้อาชีพภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับ
การปฏิบัติงานจริง ซึ่งใช้เวลา ๓ ปี ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนด้านอาชีวะ จะมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนและมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพ
ได้ในทันที ทั้งนี้ ชาวเยอรมันไม่มีทัศนคติในด้านลบต่อการศึกษาแบบอาชีวะ
ว่าด้อยกว่าการศึกษาแบบสามัญ จึงทำให้เยาวชนสามารถเลือกเรียนในสาขา
ที่ตนมีความชอบ และความถนัดได้โดยไม่มีแรงกดดันจากผู้ปกครอง

๔. วั ฒ นธรรมของเยาวชนชาว
เยอรมั น วั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ มและ

ค่ า นิ ย มในการใช้ ชี วิ ต ของชาวเยอรมั น มี ผ ล
ต่ อ การฝึ ก ฝนเยาวชนให้ เ ติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่
ได้อย่างรวดเร็ว เยาวชนชาวเยอรมันจะบรรลุ
นิ ติ ภ าวะเมื่ อ อายุ ค รบ ๑๘ ปี บ ริ บู ร ณ์
โดยส่วนใหญ่จะเริ่มแยกออกจากครอบครัว
และสามารถที่จะหารายได้จากการประกอบ
อาชีพและใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเยาวชน
เยอรมันในระดับอายุ ๑๘ ปี จะสามารถบริหาร
ด้านการเงิน ทำธุรกรรมเช่าที่พักอาศัย ทำงาน
และเรียนหนังสือควบคู่กันได้แล้ว

เยาวชนเยอรมันส่วนใหญ่ไม่มีค่านิยมในการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่
หรื อ มั่ ว สุ ม เนื่ อ งจากมี ภ าระที่ ต นต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ย ทำให้
รู้จักค่าของเงิน รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคม ต่อครอบครัว และ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปได้
สรุปได้ว่าปัจจัยในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพนั้น ประกอบด้วยปัจจัย
หลายประการด้ ว ยกั น และจำเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝนตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ย
โดยเฉพาะเรือ่ งระเบียบและวินยั ในสังคม โดยมีสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริม่ ต้น
การได้รับการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับเยาวชนแต่ละคน ค่านิยม วัฒนธรรม
และสื่อ ก็เป็นปัจจัยในการกำหนดชีวิต และกิจกรรมของเยาวชนนอกเวลา
เรียนหนังสือด้วย

อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เยาวชนไทย

นั บ เป็ น เยาวชนที่ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี ไ ม่ น้ อ ยไปกว่ า เยาวชน
ประเทศอื่น ๆ แต่ด้วยสภาวะ สิ่งแวดล้อม ค่านิยม วัฒนธรรม สื่อต่าง ๆ รอบตัว
มีแนวโน้มที่จะดึงให้เยาวชนไปสนใจต่อสิ่งอื่น ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ที่มุ่งเน้น
ความบันเทิง ความสนใจในตัวดารา นักร้อง นักแสดง ที่ก่อให้เกิดค่านิยมว่า
ตนเองต้องดูสวยงาม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นในสังคม ซึ่งต่างจาก
เยาวชนในประเทศที่เจริญแล้ว นอกจากนี้ ค่านิยมของผู้ปกครองในสังคมไทย
ที่นิยมให้วัตถุฟุ่มเฟือยแก่เยาวชน ทำให้เยาวชนไม่รู้จักค่าของเงิน ประกอบกับ
วัฒนธรรมของเอเชียที่มุ่งเน้นการดูแลให้ความรักแก่บุตรหลานของตนเอง
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ทำให้เยาวชนไทยเติบโตช้ากว่าเยาวชนประเทศอื่น ๆ ดังสังเกตได้ว่า เยาวชน
อายุ ๑๘ – ๒๓ ปีของไทย ยังไม่มคี า่ นิยมในการประกอบอาชีพ หรือย้ายออกจาก
ครอบครัว แต่มงุ่ เน้นสนใจในเรือ่ งการมีคคู่ รอง ความอยากเป็นนักร้อง นักแสดง
และยังไม่มีความสนใจและความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ผู้ เขี ย นหวั ง ว่ า บทความเรื่ อ งคุ ณ ภาพของเยาวชนเยอรมั น จะทำให้
ผู้ปกครอง และเยาวชนไทยที่ได้อ่าน จะเริ่มสำรวจประเมินและประเมินตนเอง
ว่าการเลี้ยงดูบุตรหลาน การใช้ชีวิตภายใต้กรอบวัฒนธรรมและค่านิยมแบบ
ไทย ๆ ที่ดูสบาย และมีความสุขนั้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตนเอง และ
บุตรหลานของท่านในระยะยาว ในการเป็นประชากรที่มีคุณภาพหรือไม่และ
หวังว่าในขณะที่อ่านบทความนี้ จะยังไม่สายเกินไปสำหรับเยาวชนไทยที่จะ
...พัฒนาตนเอง

เริ่มจาก
ได้กลับมา
มากกว่าที่คุณคิด

จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

“กลับจากประจำการแล้วจะไปช่วยงานโครงการยุวทูตความดีนะคะ”
เป็นคำสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ท่านทูตดอน ปรมัตถ์วนิ ยั ผูก้ อ่ ตัง้ โครงการยุวทูตความดี
สมัยที่ท่านทูตดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และมาร่วม
ประชุมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย
NGO ไทยในเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลิน เกี่ยวกับการส่งเสริมความนิยมไทยผ่าน
การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ความคิดอยากทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเริ่มก่อตัวตั้งแต่สมัย
ประจำการโพสต์แรกที่กรุงเทลอาวีฟ เพราะชอบที่อิสราเอลมีโครงการดี ๆ
เช่น “โครงการปลูกป่า” ของ Jewish National Fund (JNF) ที่รณรงค์ให้
ชาวอิสราเอล โดยเฉพาะเยาวชนหันมาช่วยกันปลูกและอนุรักษ์ป่าจนเป็นผล
ให้อสิ ราเอลมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบนั อยากใช้เวลาว่างกลับไปทำอะไรดี ๆ
ให้เมืองไทยบ้าง แต่ความฝันก็เป็นอันต้องพับไปเพราะคำว่า “รอให้ว่างก่อน”
ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อย่างก้าวเข้ามาทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ ความคิดได้ถกู จุดประกายอีกครัง้ เมือ่ ได้ไปประจำการทีก่ รุงเบอร์ลนิ
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และได้รู้จักพี่ ๆ จิตอาสาของชุมชนไทยในเยอรมนี ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลนิ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิรต์
ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่เผชิญกับความลำบากในการปรับตัวสู่สังคมใหม่
ต่างแดน และมีเป้าหมายชัดเจนเมื่อได้มีโอกาสรับฟังแนวความคิดของท่านทูต
ดอน เกี่ยวกับการทูตเชิงรุก (proactive diplomacy) ที่มุ่งใช้การทูตส่งเสริม
และพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคณ
ุ ภาพ และรอบรูเ้ กีย่ วกับการต่างประเทศ
เพื่อบรรเทาปัญหาของชุมชนไทยในต่างประเทศ และภาพลักษณ์เชิงลบของ
ไทย อาทิ ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด แรงงานเถื่อน ฯลฯ

กลับสู่รากเหง้ากับโครงการเหย้า – เยือน
เพื่อพลังแผ่นดิน
ช่วงปี ๒๕๕๕–๒๕๕๖ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเหย้าเยือน – เพื่อ
พลังแผ่นดินสามครัง้ คือ การเหย้าเยือนระหว่างโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
และโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระหว่างโรงเรียนอนุบาลกระบี่
จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น และระหว่างโรงเรียน
ท่าวังผา จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะอาสา
สมัครมูลนิธิยุวทูตความดีเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานใน
กระทรวงการต่างประเทศและการประจำการในต่างประเทศกับให้น้อง ๆ
เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้ว่า กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต สถานกงสุล และ
นักการทูตไม่ใช่สงิ่ ทีไ่ กลตัว เป็นทีพ่ งึ่ ของน้อง ๆ และครอบครัวได้ในยามต้องไป
ศึกษาเล่าเรียน ทัศนศึกษา หรือทำงานในต่างประเทศ เป็นประสบการณ์ที่
น่าประทับใจ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสได้ให้ความรู้น้อง ๆ ตามความตั้งใจ
ยังได้มีโอกาสร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน
จากโรงเรียนเหย้า-เยือนแล้ว ได้พลอยเรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น
ของไทยไปกับน้อง ๆ และคุณครูในโครงการยุวทูตฯ ไปด้วย ไม่วา่ จะเป็นการเรียนรู้
วิถชี มุ ชน เช่น ชุมชนริมน้ำจันทบูร วิถชี าวเลทีก่ ระบี่ การเรียนรูผ้ า่ นการเยีย่ มชม
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โบราณสถาน อาทิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง จั ง หวั ด น่ า น ซึ่ ง เป็ น คุ้ ม เก่ า ของ
เจ้าเมืองน่านเก่า ถ้ำเขาขนาบน้ำ ที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและ
ทหารญี่ปุ่นเคยใช้เป็นที่ตั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ได้แรงบันดาลใจจาก
คนดีในท้องถิ่น เช่น อาจารย์วินัย ปราบริปู ศิลปินชื่อดังจากท่าวังผา ที่เป็น
แบบอย่างความดีของผู้ที่รักในท้องถิ่นและใช้ความรู้ความสามารถด้านศิลปะ
ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและชุมชน ตลอดจนอุทิศตนในการเผยแพร่
ศิลปะโดยสร้างพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ริมน่านเพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่ศิลปะท้องถิ่น
และถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
โครงการเหย้า – เยือนไม่เพียงทำให้เราได้ “อิม่ ใจ” กับการทำความดี และ
แรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากจังหวัดต่าง ๆ ทีไ่ ปเยือน “อิม่ สมอง” กับความรูใ้ หม่ ๆ
เกี่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ ของไทยที่ไม่เคยรู้มาก่อน แต่ยังทำให้ได้ “อิ่มท้อง”
กับอาหารท้องถิ่นเลิศรสที่โรงเรียนเจ้าบ้านสรรหามาต้อนรับแขกผู้มาเยือน
ทั้งหมูใบชะมวง ก๋วยเตี๋ยวผัดปูเมืองจันท์ แกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม ข้าวเหนียว
แคบหมู แกล้มผักต้มเมืองน่าน แถมยังได้ “อิ่มตา” กับการแสดงพื้นบ้าน
ไม่วา่ จะเป็นนาฏศิลป์แบบเหนือ ตัง้ แต่การฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ กลองสะบัดไชย
ศิ ล ปะการต่ อ สู้ ที่ น่ า ตื่ น เต้ น และความน่ า รั ก ของเจ้ า ตั ว มอม ซึ่ ง ดู เ ผิ น ๆ
คล้ายยีราฟขนฟู ขี้อ้อน เป็นขวัญใจของเด็กโดยเยาวชนจากชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดน่าน การสอนรำเท่งตุ๊กโดยคุณป้าศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งพวกเราได้มีโอกาส เก้ ๆ กัง ๆ ให้คุณป้าได้จับท่าทางที่ถูกต้อง
สวยงามด้วย

นอกจากจะได้ความสุข ความรู้ ความอร่อยทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมโครงการ
แล้ว “ความเป็นเด็ก” ในตัวก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง สุข สนุก และตื่นเต้น
ไปกับการให้ถวั่ ฝักยาวกับปลาพลวงทีน่ ำ้ ตกพริว้ จังหวัดจันทบุรี เดินดูกระชังปลา
นานาพันธุ์ ดูปลาปักเป้าพองตัว เดินเล่นบนชายหาดและถ่ายรูปเล่นกับน้อง ๆ
ริมทะเล และนั่งรถรางย้อนอดีตชมความงดงามของย่านเมืองเก่าน่าน
ขณะที่ ดื่ ม ด่ ำ ไปกั บ ความรู้ ทึ่ ง และสนุ ก ไปกั บ ความหลากหลายของ
ประเทศไทย และชาวไทยในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ การเข้าร่วมโครงการยังทำให้ได้ประทับใจ
กับสังคมเอือ้ อาทรของไทย ทีผ่ ปู้ กครอง ภาคเอกชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้ามามีสว่ นให้การสนับสนุนโครงการในด้าน
ต่าง ๆ ตามกำลังอำนวย ไม่วา่ จะเป็นการสนับสนุนอาหาร ขนม การทำความสะอาด
ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ต่าง ๆ มิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นในระยะสั้น ๆ
จากประสบการณ์ แ ละกิ จ กรรมที่ ไ ด้ ท ำร่ ว มกั น ได้ ห ล่ อ หลอมทั้ ง เยาวชน
คุณครู เหล่าวิทยากร ตลอดจนผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
และชุมชนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยสมดังเจตนารมณ์ของ
ท่านทูตที่มุ่งเห็นการพัฒนาเครือข่ายความดีเพื่อพลังในการพัฒนาแผ่นดินไทย
ต่อไป การเข้าร่วมโครงการทำให้มีเพื่อนใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ เป็นกัลยาณมิตร
ที่ น่ า รั ก คอยช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น เกื้ อ กู ล กั น สมดั ง คำกล่ า วที่ ว่ า คบผู้ ใ ฝ่ ดี
ชีวิตมีแต่ความเจริญ
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ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน ไปกับค่าย
“รักษ์โลก-รักแผ่นดิน”

ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ท่านทูต
จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิ
ยุวทูตความดี อดีตผู้บังคับบัญชาผู้สั่งสอน
งานมากมายสมัยประจำการโพสต์แรกที่
กรุงเทลอาวีฟได้กรุณาให้โอกาสเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้อง ๆ โครงการ
ยุวทูตความดีทเี่ ข้าร่วมโครงการในหัวข้อ “โลกของเรา” และสอนภาษาอังกฤษ
ผ่านการร้องเพลง It’s a Small World After All ที่อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินทร จังหวัดเพชรบุรี ในค่ายอบรม “รักษ์โลก-รักแผ่นดิน”
เป็นภารกิจที่หนักอึ้ง เพราะค่อนข้างจะลืมเลือนไปนานแล้วว่าเด็กประถม
เรียนรูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับประเทศและทวีปต่าง ๆ ในโลก ยิง่ ไปกว่านัน้ แม้จะเคย
สอนภาษาอังกฤษและชอบร้องเพลงแต่ก็ไม่เคยสอนร้องเพลงและไม่เคยสอน
เด็กระดับประถมมาก่อน เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง แต่ในเมื่อท่านทูตกรุณาให้
โอกาสก็ต้องสู้ ๆ
โชคดีได้น้องกิ๊ฟท์ ลูกพี่ลูกน้องจิตอาสา มีประสบการณ์จัดกิจกรรม
เยาวชนค่ายลูกเสือโลกมาช่วยทำ Power Point น่ารัก ๆ เกีย่ วกับภูมภิ าคต่าง ๆ
และประเทศสำคัญ ๆ ในโลก พิมพ์เนื้อเพลงและหา VDO เพลง It’s A Small
World After All ใน YouTube ไว้สอนและเล่นเกมดึงความสนใจจากเด็ก ๆ
ภารกิจจึงลุล่วงด้วยดี เด็ก ๆ ให้ความสนใจและสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ
ประเทศต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถร่วมกันร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง

ไหน ๆ ได้เดินทางมาเล่นกับเด็ก ๆ ถึงเพชรบุรีจะแค่ร่วมกิจกรรม
สองกิจกรรมยังไม่หนำใจ พวกเราได้เสนอตัวร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม
การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยเป็นผูค้ มุ หนึง่ ในฐานกิจกรรมทีเ่ ราตัง้ ชือ่ เอง
เก๋ ๆ ว่า “ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า” ในฐานนี้ ทีมจะต้องเรียงแถว ปิดตาทั้งหมด
เหลือเพียงคนปลายแถวที่จะมีหน้าที่ส่งสัญญาณให้ทีมเดินและเก็บลูกบอลที่
ผู้ คุ ม ฐานแอบว่ า งไว้ ต ามจุ ด ต่ า ง ๆ ตอนที่ ที ม ปิ ด ตาแล้ ว โดยก่ อ นเริ่ ม เกม
ทีมจะต้องคัดเลือกคนทีจ่ ำทำหน้าทีห่ วั แถวและท้ายแถว  รวมทัง้ สัญญาณต่าง ๆ
ของในการสื่อสารของกลุ่มให้ทราบว่า ต้องเดินตรงไป เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หรือ
ก้มเก็บบอลเมื่อไหร่ ฟังดูเหมือนง่าย แต่เมื่อมีผู้เล่นหลายคนเป็นแถวยาว
สัญญาณที่ส่งออกไปอาจถูกแปลงระหว่างทาง หรืออาจเป็นสัญญาณล้าหลัง
ไม่ทันกาลหากกะเวลาไม่ดีพอ ทีมจะได้คะแนนตามจำนวนลูกบอลที่เก็บได้
ในเวลา ๑๕ นาที นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมละลายพฤติกรรมทำให้เด็ก ๆ ที่ถูก
แบ่งกลุ่มแบบคละโรงเรียนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะเล่น
และปฏิบัติภารกิจร่วมกัน สอดแทรกความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
เสียดายที่ติดภารกิจจึงไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ ตั้งแต่วันแรก
โดยเฉพาะกิ จ กรรมสำคั ญ เรื่ อ งของการสร้ า งจิ ต สำนึ ก เรื่ อ งการตระหนั ก
ถึงความสำคัญของธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามชื่อโครงการ
แต่ก็น่าชื่นใจที่เด็ก ๆ ยุวทูตฯ ตัวน้อยได้เรียนรู้และให้ความสนใจกับเรื่องนี้
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เป็นอย่างดี จากการพูดคุยกับน้อง ๆ ทำให้ได้พลอยมีความรู้เกี่ยวต้นไม้ที่ขึ้น
บริเวณป่าชายเลนด้วย เช่น ต้นโกงกางเล็กและโกงกางใหญ่ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายกัน
ต่างกันเพียงต้นโกงกางเล็กมีก้านใต้ใบเป็นสีแดง ขณะที่ต้นโกงกางใหญ่มี
ก้านใต้ใบเป็นสีเขียว และรากของต้นโกงกางมีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
ต้นไม้ชนิดอืน่ ทีม่ รี ากตัง้ ขึน้ เรียกว่า รากอากาศ ป่าชายเลนมีประโยชน์มากมาย
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ ปลาตีน ปูกล้ามโตและนก เป็นแนวกัน
คลื่นทะเลไม่ให้กัดเซาะชายฝั่ง และต้นไม้บางชนิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ เช่น ผักบุ้งทะเล สามารถนำมาเป็นวัคซีนถอนพิษแมงกระพรุน
นอกจากนี้ เ ด็ ก ๆ ยั ง ได้ เ ล่ า ให้ ฟั ง เรื่ อ งความตื่ น เต้ น ที่ ไ ด้ เ ดิ น สำรวจดู น ก
หลากหลายชนิด อาทิ นกจับคาหัวเขียวที่มีลักษณะหัวสีเขียวปลายหางสีฟ้า
หน้าอกแดงแกมเหลืองในค่ายมฤคทายวันที่มีกว่า ๔๖ ชนิด มีโอกาสครั้งหน้า
คงต้ อ งหาเวลาตามรอยน้ อ ง ๆ ไปสำรวจธรรมชาติ ที่ อุ ท ยานสิ่ ง แวดล้ อ ม
นานาชาติสิรินทรเช่นกัน

ครบรอบ ๑๕ ปีโครงการยุวทูตความดี
การที่ ไ ด้ มี ส่ ว นมาทำงานเป็ น อาสาสมั ค รของมู ล นิ ธิ ท ำให้ ไ ด้ รู้ ว่ า
กระทรวงการต่างประเทศ มีพี่ ๆ น้อง ๆ จิตอาสาไม่น้อยเลยทีเดียว งานยักษ์
ของมูลนิธิช่วงตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๕ ปีโครงการยุวทูต
ความดีกเ็ ป็นอีกโอกาสทีย่ ำ้ เตือนถึงข้อเท็จจริงนีไ้ ด้เป็นอย่างดี เพราะมีพี่ ๆ น้อง ๆ
ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครถึง ๔๔ คน
ในช่วงแรกที่ได้รับมอบหมายให้ระดมพลจิตอาสาในกระทรวงฯ นั้น
ยอมรับว่ากังวลใจลึก ๆ เพราะรู้ ๆ กันอยู่ว่า คนบัวแก้วงานชุมเหมือนยุง
ยุ่งตลอดเวลา แถมงานยังจัดช่วง ๓ - ๖ มกราคม ๒๕๕๗ หลังปิดปีใหม่พอดี
งานบางส่ ว นจึ ง ต้ อ งเตรี ย มการกั น ตั้ ง แต่ ช่ ว งวั น หยุ ด แต่ ก็ ใจชื้ น เมื่ อ ได้ รั บ
การสนั บ สนุ น จากกรมเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศซึ่ ง เป็ น กรมเจ้ า สั ง กั ด
โดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดี และผู้อำนวยการต่างให้
ไฟเขียวให้ข้าราชการในกรมฯ ให้การสนับสนุนงาน สามารถปฏิบัติภารกิจ
อาสาสมัคร ในช่วงวันเวลาทำงานได้จงึ ได้พี่ ๆ น้อง ๆ จิตอาสาจากกรมเศรษฐกิจฯ
มาช่วยสนับสนุนงานเป็นกลุ่มคนแรก ๆ ต่อมาเมื่อส่งเทียบเชิญจิตอาสาอื่น ๆ
ในกระทรวงฯ ก็ต้องแปลกใจที่มีผู้ตอบรับจากกรม กองต่าง ๆ มากมาย
ที่ทำให้ดีใจมาก คือ น้อง ๆ รุ่นใหม่เข้าให้ความสนใจร่วมด้วยช่วยกันหลายคน
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มูลนิธิยุวทูตความดีได้จัดกิจกรรมไว้เตรียมให้ความรู้แก่สมาชิกยุวทูต
ความดีมากมายหลายรายการ อาสาสมัครจึงได้มีโอกาสสนับสนุนในหลาย
กิจกรรม ตั้งแต่การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานเปิดงาน การจัดทำผังงาน การจัดและแจกของที่ระลึก ๑๕ ปี
การลงทะเบี ย นผู้ เข้ า ร่ ว มงาน การเป็ น พ่ อ และแม่ เ ป็ ด นำน้ อ ง ๆ เข้ า ฐาน
กิจกรรม การร่วมเป็นพิธีกรและวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะฐาน
“พบนั ก การทู ต ” ฐาน “ยุ ว ทู ต เรี ย นรู้ ” ฐาน “ฝึ ก เป็ น โฆษกกระทรวง
การต่างประเทศ” การแจกอาหารสำหรับน้อง ๆ และคุณครูในโครงการ
ยุวทูตความดีทมี่ าร่วมงาน สัมภาษณ์นอ้ ง ๆ ออก “รายการยุวทูตออนแอร์”
ไปจนเป็นไกด์และผู้ประสานงานนำน้อง ๆ และคุณครูออกดูงานนอกสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วัดพระแก้ว มิวเซียมสยาม
และสวนสัตว์ดุสิต
เหล่าอาสาสมัครต่างตัง้ ใจทำงานกันอย่างเต็มที่ แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และ
ผลัดกันมาสนับสนุนงานในวันเวลาที่สะดวกเพื่อไม่ให้งานประจำเสีย สนุกกัน
ตามประสาพี่ ๆ น้อง ๆ ทีเ่ อือ้ เฟือ้ กันคนละไม้คนละมือ เรามีความสุขและสนุกกับ
การได้ทำอะไรนอกจากงานประจำเพื่อช่วยเหลือสังคม ใช้ความรู้ประสบการณ์
ที่มีให้ความรู้น้อง ๆ เกี่ยวกับองค์กรและอาชีพที่เรารัก เปิดโลกทัศน์และสร้าง

มิตรใหม่ไปกับการเรียนรู้นอกสถานที่กับน้อง ๆ และคุณครูในโครงการ และที่
สำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน คือ ได้เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนจิตอาสาในกระทรวง
การต่างประเทศ ที่ทำให้หัวใจพองโตและยิ้มได้ทุกครั้งที่หวนระลึกถึงมัน
ความตั้งใจที่เริ่มจากการเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ของโครงการยุวทูตความดี
ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของกระทรวงการต่างประเทศ ในการช่วยสร้าง
เยาวชนคนดีที่มีคุณภาพรู้เท่าทันกระแสโลก กลับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก
น่าจดจำมากมายเพราะนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
สนุกไปกับน้อง ๆ ดึงความเป็น “เด็ก” ที่อยากรู้อย่างเห็นและสนุกสุขง่าย ๆ
ออกมาอีกครัง้ ยังได้พบมิตรใหม่และสร้างมิตรภาพทีย่ าวนานจวบจนปัจจุบนั
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คุณธรรมนำทาง

กดิ์  อิโน
สร้างจิตอาสา คมศั
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

To live for yourself, up to the last breath,
but to live for all mankind, eternally
“อยู่เพื่อตนเอง อยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน”
วันแห่งการให้ : ว. วชิรเมธี

ปฐมบท : ธรรมส่องทาง สร้างจิตอาสา
คำกล่าวว่า จะพัฒนาประเทศชาติ ต้องพัฒนาที่คน จะพัฒนาคนต้อง
พัฒนาด้านการศึกษาก่อน โครงการยุวทูตความดีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เยาวชน ซึ่ ง เป็ น รากฐานสำคั ญ ในการพั ฒ นาชาติ ใ นอนาคต โดยมุ่ ง เน้ น
ในการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนด้านการศึกษา การมีจิตอาสา การดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน โครงการฯ ได้ส่งผู้แทนนักเรียนเข้ารับการอบรมตามสถานที่สำคัญ
พร้อมทัง้ ทำการคัดเลือกยุวทูต ไปเปิดโลกทัศน์ตามประเทศต่าง ๆ เพือ่ นำความรู้
และประสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการดำรงชี วิ ต สำหรั บ กลุ่ ม ธรรมะคื อ
แสงสว่างแห่งปัญญาได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ดินแดนแห่งพุทธภูมิ บนเส้นทางของกิจกรรมยุวทูต
ความดี นับจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึง ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน พลวัตที่เกิดขึ้นจาก
การทำหน้าที่ยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดในนามตัวแทนนักเรียน
และบุคลากรที่ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ มวลประสบการณ์ที่ได้รับ
ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรูแ้ ละเป็นตำราเล่มใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ค่ามหาศาล พร้อมทีจ่ ะ
เป็นคลังความดีเพื่อใช้เป็นต้นแบบและนำกลับมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนของ
ชาติตามภารกิจ แล้วนำมาจุดประกายแสงคุณธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา และ
พัฒนาต่อยอดรูปแบบกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำทาง สร้างจิตอาสา ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่แรกเริ่มภายใต้บริบทของกิจกรรมยุวทูตความดี
รากเหง้าของความสำเร็จนอกจากการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีให้กับ
นักเรียน บนฐานของการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด มีนักเรียนในสังกัดกว่า ๔,๐๐๐ คน
นอกจากการร่ ว มแรงร่ ว มใจของคณะครู ผู้ บ ริ ห าร นั ก เรี ย นแกนนำแล้ ว
การดำเนินกิจกรรมทุกอย่างโรงเรียนอาศัยความร่วมมือแบบสามประสาน
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ทั้ ง บ้ า น วั ด และโรงเรี ย น และจากการได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมยุ ว ทู ต ความดี
ไม่ว่าจะเป็นที่ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการกับโรงเรียน
เครือข่ายยุวทูตความดี รวมถึงการไปเปิดวิสัยทัศน์ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ทำให้ผู้บริหารเอง ได้เรียนรู้และเข้าใจสภาพ
การบริหารงานเชิงรุก โดยเริ่มจากตัวเราเองได้มองเห็นสาระสำคัญของชีวิต
ได้เข้าใจการอยู่กับกับปัจจุบันอย่างมีสติ เข้าใจการเจริญสติด้วยการรู้สึกตัว
อยู่เสมอในทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด และทุกครั้งที่เคลื่อนไหว
จากจุดนี้เองทำให้ได้เรียนรู้และพยายามที่จะสื่อความให้กับพี่น้องเพื่อนครู
ในรอบรั้วสถานศึกษา ได้ตระหนักและเข้าใจหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นั่นคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา และแน่นอนที่สุดการทำงาน
กับเด็กย่อมมีปัญหาหลาย ๆ อย่างที่ต้องให้ขบคิด และหาบทสรุปเพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ถึงจุดนี้สิ่งที่ได้ในเบื้องต้น นั่นคือ การได้ทีมงานคุณภาพเข้ามา
ขับเคลื่อนกิจกรรม โดยภารกิจหลักต่อมาของผู้บริหารนั่นคือ การทำให้ทีมงาน
ทุกคนได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ร่วมกัน

จิตนำพาจากรากหญ้าสู่รากฝัน
จากการประชุมของคณะดำเนินโครงการร่วมกับชมรมยุวทูตความดี
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้บทสรุปในการดำเนินการจัดกิจกรรมภายหลังจาก
การเปิดวิสัยทัศน์ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกาคือ การพัฒนา

รูปแบบกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำทางสร้างจิตอาสา ภายใต้กระบวนการ
ดำเนินงานแบบ PDCA เน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดำเนินการจากจุดเริ่มต้น
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลในการคัดเลือกนักเรียนแกนนำเพื่อ
เข้าสังกัดชมรมยุวทูตความดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม
แก่ผู้เรียนและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นต้นแบบความดี นำพาชาติ
สู่สันติและความรุ่งเรือง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน ๘ คุณธรรม
พื้ น ฐาน ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความขยั น ความประหยั ด ความซื่ อ สั ต ย์ ความมี วิ นั ย
ความสุภาพ ความสะอาดความสามัคคี และความมีน้ำใจ

PDCA : กระบวนการพัฒนากิจกรรมยุวทูตความดีสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
สิง่ สำคัญทีส่ ดุ ในขัน้ ตอนการวางแผน (Plan) ทุก ๆ ครัง้ ของการขับเคลือ่ น
ภารกิ จ ผู้ บ ริ ห ารเชื่ อ ว่ า จุ ด มุ่ ง หมายที่ ย ากและจำเพาะเป็ น ผลให้ มี ร ะดั บ
ผลงานสูงถ้าจุดมุ่งหมายดังกล่าวเป็นที่ยอมรับแต่ต้น เช่นเดียวกันกับภารกิจ
การขับเคลื่อนกิจกรรมยุวทูตความดี ผู้บริหารได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
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ทั้งในส่วนของคณะกรรมการกิจกรรมยุวทูตความดี นักเรียน คณะครู และ
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
ในการดังกล่าวนี้การวิเคราะห์สภาพปัญหา หรือบริบทของสถานศึกษาเป็น
เรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องคิดวิเคราะห์ และสะท้อนปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รากเหง้าปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม (Do)
หัวใจสำคัญของขั้นตอนดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของการบริหารงาน
ตัวผู้บริหารเองเห็นว่า ใครก็ตามที่ค้นพบว่า ตัวเองรักอะไร ชอบอะไร และได้
ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ คนๆ นั้นจะเข้าใกล้ความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น ดังนั้น
ในการจัดบุคลากรในการทำงานจึงได้ให้สิทธิ์คณะครูตัดสินใจ โดยเปิดโอกาส
ให้กับกลุ่มจิตอาสาก่อน ผลที่ได้จากการวางแผนในขั้นตอนที่ผ่านมา โรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ดเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดำเนินการจากจุดเริ่มต้นของ
โครงการอย่างต่อเนือ่ ง และขยายผลในการคัดเลือกนักเรียนแกนนำเพือ่ เข้าสังกัด

ภาพกิจกรรมจากการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ชมรมยุวทูตความดี โดยยึดคุณธรรม ๘ ประการ กิจกรรมทุกอย่างเน้นการนำ
ไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน และให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ไม่เน้นการสร้างภาระงานเพิ่มเติมให้กับนักเรียนโดยไม่จำเป็น และที่สำคัญ
ให้นักเรียนได้มีโอกาสสะท้อนความภาคภูมิใจให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การเผยแพร่ ผ ลงานทางเว็ บ ไซต์ การยกย่ อ งคนดี ห น้ า เสาธง
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นต้น ในขณะเดียวกันภารกิจที่สำคัญของ
ตัวผู้บริหารเองที่ต้องทำควบคู่กันไปคือการให้กำลังใจกับคณะกรรมการใน
การดำเนินงาน รวมถึงเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโอกาสและความเหมาะสม

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
ท่าน ว. วชิรเมธี กล่าวไว้วา่ เบือ้ งหลังปัญหา มีปญ
ั ญาแฝงอยู่ เบือ้ งหลัง
คำวิจารณ์ มีขมุ ทรัพย์ซอ่ นอยู่ บนรากฐานความเห็นนี้ ผูบ้ ริหารน้อมนำมาเป็น
คติเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังจากการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการเน้นการตรวจสอบการทำงาน ทั้งนี้

ภาพกิจกรรมจากการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
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จะมีคณะกรรมการทั้งจากฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันประเมินโครงการ
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ด้วยรูปแบบของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างเป็นระบบ โดยมีการปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสาเป็นกลไกสำคัญใน
การหล่อหลอมจิตใจให้กับนักเรียน ภาพความสำเร็จหรือสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึ ง ความมี จิ ต อาสาของนั ก เรี ย นจะเห็ น ได้ ชั ด เจนจากความประพฤติ แ ละ
การกระทำของนั ก เรี ย น บทสรุ ป ที่ ไ ด้ ห ากมี ภ ารกิ จ ใดที่ ไ ม่ มี ค วามชั ด เจน
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางแก้ไข และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

ขั้นตอนการสะท้อนผล (Act)
อีกครัง้ หนึง่ ทีผ่ บู้ ริหารขอหยิบยกข้อความจากหนังสือ วันแห่งการให้ของ
ท่าน ว.วชิรเมธี ทีก่ ล่าวไว้วา่ “ปัญหาไม่ได้มไี ว้บน่ ไม่ได้มไี ว้แช่ง แต่มไี ว้ให้แก้ไข
เมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาต้องช่วยกันหาวิธีแก้ไข นี่จะเป็นหนทางที่ถูกต้องของ
การเป็นชาวพุทธชั้นนำ” สำนวนนี้ผู้บริหารได้ท่องจำจนขึ้นใจ และพยายาม
ทีจ่ ะสือ่ ความเพือ่ เป็นกำลังใจให้กบั พีน่ อ้ งเพือ่ นครูในการปฏิบตั หิ น้าที่ ภายหลัง
จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ทุกฝ่ายจะร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน
เมื่อพบปัญหาจะร่วมกันหาทางแก้ไข ในส่วนโครงการที่บรรลุตามจุดประสงค์
ก็จะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาภารงานในลำดับต่อไป

สานสัมพันธ์จิตอาสาพายั่งยืน
นักปรัชญาท่านหนึง่ กล่าวว่า “โลกทีเ่ ปีย่ มไปด้วยไมตรีจติ สังคมทีเ่ ปีย่ ม
ไปด้ ว ยคนมี เ มตตา คื อ สั ง คมที่ มี แ ต่ มิ ต ร ด้ ว ยพลั ง แห่ ง มิ ต รภาพนี้ เ อง

โลกนีจ้ งึ มีสนั ติภาพ” เช่นเดียวกันกับการปลูกจิตสำนึกและการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม คุณธรรมพืน้ ฐาน ๘ ประการ ผลจากการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งผล
ต่อนักเรียน มีความตระหนักถึงผลการปฏิบัติตามแนวทางการเป็นคนดี คนเก่ง
มีจิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่สำคัญอีกประการนั่นคือ
พฤติกรรมนักเรียนกลุม่ เป้าหมายเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ ส่งผลให้เป็นแบบอย่าง
ที่ ดี แ ก่ ผู้ อื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ยุ ว ทู ต ความดี ที่ ว่ า
“ยุวทูตความดี เป็นต้นแบบของเยาวชนคนดี รอบรู้ รักสามัคคี มีศักยภาพ
ในการนำพาสังคม และมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้แทนเยาวชนไทย
สานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ” ทั้งนี้ หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก็คอื การพัฒนาคน เมือ่ คนได้รบั การพัฒนาสิง่ ต่าง ๆ ก็จะได้รบั อานิสงส์ดว้ ย
คุณธรรมนำทาง สร้างจิตอาสา ๗๙

วิทยุสราญรมย์

๘๐

ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง
โครงการสร้างคนดีให้สังคม
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้กับวิถีชีวิตประจำวัน
พรสวรรค์ นันทะผา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จ.เลย

“ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” เป็นโครงการสร้างคนดีให้

สังคมโดยกำหนดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ได้น้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์
ใช้ในโครงการตามแผนงานของโครงการ เยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิ
ยุ ว ทู ต ความดี กระทรวงต่ า งประเทศ ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นอนุ บ าลเชี ย งคาน
“ปทุมมาสงเคราะห์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครูและนักเรียนเข้าค่ายความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร “ทรัพย์ในดิน กับวิถเี กษตรไทย”
นำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยมีผอู้ ำนวยการโรงเรียนคอยกำกับ
ดูแลช่วยเหลือ คณะครูในโรงเรียนร่วมกันปฏิบตั งิ านโดยมีคณะนักเรียนจิตอาสา
ร่วมทำงานตามกิจกรรมที่กำหนด

นักเรียนเข้าแถวรับอาหาร, คุณครูตักอาหารกลางวัน และนั่งตามระดับชั้น

จุดเริ่มต้นเป็นปัญหาที่ทุกคนพบเห็นเช่นกัน คือ โรงเรียนมีนักเรียน
จำนวนมาก ประมาณ ๘๐๐ กว่ า คน นั ก เรี ย นเดิ น ทางมาเข้ า เรี ย นจาก
หลาย ๆ หมู่บ้าน ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน ในแต่ละวันมีเศษอาหารที่เหลือคนละเล็กน้อย เมื่อรวมกันแล้วบางวัน
มีปริมาณมากพอสมควร ทำให้เป็นภาระในการนำไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
เมื่อศึกษาข้อมูลจากนักเรียนที่รับประทานอาหารไม่หมด พบว่า มีสาเหตุ
มาจากในบางวันไม่ค่อยหิว บางวันเป็นอาหารที่ไม่ชอบ จึงทำให้มีเศษอาหาร
เหลือทิ้ง
เมื่อมีโอกาสประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู
ผู้ปกครอง ร่วมกันคิดหาวิธีการนำเศษอาหารที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยร่วมกันวางแผนเสนอรูปแบบหลาย ๆ วิธกี าร มติทปี่ ระชุมตกลงเลีย้ งหมูปา่
ทำน้ำหมัก-ปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรียนของเราโชคดีเมื่อทางสำนักงานเกษตรอำเภอขอความร่วมมือให้คัดเลือกนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมรับความรู้
และแนวทางการพั ฒ นางานด้ า นการเกษตรที่ ส ำนั ก งานเกษตรจั ง หวั ด มี
การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันมีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การเลี้ยงหมูเป็นระบบมีคนช่วยกันดูแล คือ นักเรียนกลุ่มยุวเกษตร
นักเรียนกลุม่ จิตอาสาทุกคนร่วมกันเลีย้ งหมูปา่ ปลูกพืชผักสวนครัว โดยโรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรม มีครูคอยกำกับดูแลช่วยเหลือ
ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง โครงการสร้างคนดีให้สังคม ๘๑
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวัน

วิทยุสราญรมย์

๘๒

การรั บ ประทานอาหารกลางวั น ของนั ก เรี ย นทุ ก คนจะพิ จ ารณา
อาหารก่อนรับประทาน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จจะนำอาหารที่เหลือ
คนละเล็กน้อยมารวมกันในถังที่จัดไว้รองรับเศษอาหาร ก่อนจะนำภาชนะ
ไปล้ า งทำความสะอาด นั ก เรี ย นกลุ่ ม จิ ต อาสาจะช่ ว ยกั น นำเศษอาหาร
ไปเลี้ ย งหมู ป่ า โดยมี คุ ณ ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานคอยกำกั บ ดู แ ลทำงานพิ เ ศษ
ร่วมกับนักเรียน กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม จำหน่ายผลผลิตในโรงเรียน รายได้จะแบ่งปัน
รวบรวมเศษอาหารที่เหลือ และล้างภาชนะ

รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
เด็กหญิงกรกนก ลาอ่อน ยุวเกษตรกรดีเด่นจังหวัดเลย
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ได้รับรางวัล
โรงเรียนสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

กันเองอย่างยุติธรรมให้เป็นรายได้ของนักเรียนและนำเงินไปฝากเงินออม
รายวันในโรงเรียน จึงเป็นที่มาของโครงการ “ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง”
กิจกรรมการเลี้ยงหมูป่า ปัจจุบันประสบความสำเร็จดีมาก มีการเพิ่ม
จำนวนลู ก หมู อ ย่ า งรวดเร็ ว ในบางวั น เศษอาหารกลางวั น ไม่ พ อเพี ย ง
ในการเลี้ยงหมูเนื่องจากมีจำนวนมากขึ้นทางโรงเรียนได้จัดหาอาหารสำรองไว้
โดยจัดซื้อรำไว้สำรองเป็นอาหารให้หมู รวมถึงเพื่อใช้เลี้ยงหมูในวันหยุดเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน กลุม่ ยุวเกษตร กลุม่ นักเรียนจิตอาสาประชาสัมพันธ์
ขอเศษอาหารจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงการช่วยเหลือจาก
ร้านอาหารในชุมชนท้องถิ่นโดยนำถังไปรองรับเศษอาหาร ปัญหาเรื่องอาหาร
ไม่พอเลี้ยงหมูจึงหมดไป พบอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการดำเนินงาน เช่น
จำนวนหมูมีมากขึ้น ในที่ประชุมคณะครูจึงมีการเสนอให้แบ่งปันลูกหมูกับ
ครอบครั ว นั ก เรี ย นที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ให้ น ำไปเลี้ ย งและเมื่ อ ตั ว โตจะ
ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง โครงการสร้างคนดีให้สังคม ๘๓
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวัน
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๘๔

จำหน่ า ยเป็ น รายได้ ใ ห้ ค รอบครั ว หรื อ หากจะนำไปเลี้ ย งเป็ น หมู แ ม่ พั น ธุ์
ทางโรงเรี ย นมอบให้ หากบางช่ ว งมี ลู ก หมู ป่ า จำนวนมากก็ ป ระกาศขาย
ในราคาถู ก พิ เ ศษ นำเงิ น มาใช้ จ่ า ยหมุ น เวี ย นในการเลี้ ย งหมู ป่ า ซ่ อ มแซม
คอกหมู ปัจจุบันกิจกรรมการเลี้ยงหมูป่า มีเงินเก็บเป็นรายได้และนำหมูป่า
ประกอบอาหารในโรงเรียนเป็นการประหยัดได้อีก

ความเชือ่ มโยง ของโครงการ กับการจัดการเรียนรู้ คือ การส่งเสริม

ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดำเนินงาน นักเรียน
กลุ่มจิตอาสามีการแบ่งงานรับผิดชอบในแต่ละวัน จัดทำเรื่องราวกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔, อิทธิบาท ๔, และหลักคุณธรรมพื้นฐาน
๙ ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ
และกตั ญ ญู ทำให้ เ กิ ด ผลสำเร็ จ จากการร่ ว มมื อ ร่ ว มแรง ยึ ด แนวปฏิ บั ติ
ด้วยการทำความดีร่วมกัน เป็นผลงานดีที่ภาคภูมิใจของทุกคน และโรงเรียน
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนสนับสนุนกลุม่ ยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด
นั ก เรี ย นที่ เข้ า รั บ ความรู้ จ ากค่ า ยยุ ว เกษตรกรได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น
ยุวเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดเลย

“ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” โครงการที่โรงเรียนอนุบาล

เชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” มุ่งสร้างคนให้เป็นคนดีให้สังคม ชุมชนท้องถิ่น

ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กระดับประถมศึกษาของโรงเรียน โดยยึดถือว่าเป็น
การสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นอกจากด้านความรู้
แล้ว ยังจัดประสบการณ์ด้านทักษะชีวิต โดยโรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดให้กับ
ลูกหลานของตนเองในชุมชนท้องถิ่น
โครงการนี้คงหยุดดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนยังมีต่อไป การเลี้ยงหมูป่าที่แก้ไขปัญหาได้สำเร็จแล้ว
ก็คงต้องดำเนินการต่อไปอีกเช่นเดียวกัน นักเรียนกลุ่มจิตอาสา นักเรียนที่
เป็นกรรมการสภานักเรียนรวมถึงกลุ่มแกนนำนักเรียนที่ร่วมกันทำความดี
หลาย ๆ คนเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุด ไปเรียนต่อที่อื่นมีนักเรียนหลายคน

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ สพป.ลย ๑
“ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง”
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง โครงการสร้างคนดีให้สังคม ๘๕
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวัน
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๘๖

เป็นห่วง คิดถึงโรงเรียน ได้แวะเวียนมาคอยช่วยเหลือถามข่าวคราวเรื่องราว
ในโรงเรียน คงต้องเป็นหน้าทีข่ องคณะครูทจี่ ะคอยเพาะต้นกล้าความดีตอ่ ไปอีก
เรือ่ ย ๆ ให้กบั สังคมชุมชน ชาติบา้ นเมือง และการเลีย้ งหมูปา่ ยังมีสว่ นช่วยเหลือ
ครอบครัวของนักเรียนได้อกี ดังทีก่ ล่าวไว้แล้ว ปัจจุบนั โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน
“ปทุมมาสงเคราะห์” มีหมูป่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สามารถจำหน่ายให้ผู้คนใน
ชุมชนที่ต้องการนำลูกหมูไปเลี้ยงเป็นรายได้ต่อในครอบครัว ต้องการซื้อหมู
ไปใช้ประกอบอาหารในงานเลี้ยงต่าง ๆ นับเป็นรายได้ให้กับโรงเรียน จึงขอ
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วม ช่วยเหลือทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะมูลนิธยิ วุ ทูตความดี กระทรวงต่างประเทศ ทีจ่ ดุ ประกายความคิดทำ
ให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จนสำเร็จด้วยหลักการ
ของความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม นำสูว่ ถิ ชี วี ติ ...และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปจั จุบนั

การเรียนรู้โลกกว้าง และ
มัณฑริกา แสงถนอม
ศิษย์เก่ายุวทูตความดี

ประสบการณ์ศึกษาในญี่ปุ่น

หากจะกล่าวว่าโครงการยุวทูตความดีเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้
ตนเองมี วั น นี้ ก็ ค งจะไม่ ผิ ด นั ก เมื่ อ มองย้ อ นกลั บ ไป ๑๔ ปี ที่ แ ล้ ว นั บ ว่ า
ตนโชคดีมากที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จากจำนวนเด็กหลายร้อยคน
ในโรงเรี ย นโกมลวิ ท ยาคาร อำเภอท่ า บ่ อ จั ง หวั ด หนองคาย ได้ มี โ อกาส
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกห้องสี่เหลี่ยมของโรงเรียน
จำได้ว่าโครงการยุวทูตความดีในปีที่เข้าร่วมนั้น ได้พาไปทำกิจกรรม
ร่วมกันที่จังหวัดหนองคาย และพาไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว นอกจากมีโอกาสได้ทำความดีตามกำลังเด็กประถมคนหนึ่ง
จะทำได้แล้วนั้น การพบปะเพื่อน ๆ ยุวทูตความดีคนอื่น เพื่อนชาวลาวจาก
โรงเรี ย นที่ ไ ปดู ง าน การเยี่ ย มชมสถานทู ต ไทยที่ นั่ น และการเข้ า พบท่ า น
เอกอัครราชทูต ก็ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์และสร้างความสนใจในโลกกว้างให้
ตนเป็นอย่างมาก
นับได้ว่าการได้มีโอกาสทำกิจกรรมในครั้งนั้นในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่ช่วย
จุ ด ประกายความสนใจด้ า นวั ฒ นธรรม ภาษา ทำให้ ต นมี ค วามตั้ ง ใจว่ า
สักวันหนึ่งจะต้องสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ อาจจะเป็น
เพราะสิง่ ทีโ่ ครงการยุวทูตความดีทเี่ คยเข้าร่วม โรงเรียน และครอบครัวทีป่ ลูกฝัง
การเรียนรู้โลกกว้าง และประสบการณ์ศึกษาในญี่ปุ่น ๘๗
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ให้ตนมีความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ
นักเรียน หน้าที่ของลูกต่อครอบครัว หน้าที่พลเมืองดีของสังคม ความดีง่าย ๆ
เหล่ า นี้ ที่ ทุ ก คนก็ ท ำได้ นี้ เ อง คงช่ ว ยส่ ง ให้ สุ ด ท้ า ยแล้ ว ความฝั น ของเด็ ก
มัธยมปลายคนหนึ่งก็เป็นจริง
ที่เลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่นนั้น นอกจากโอกาส
ในการเรียนรู้วิทยาการในแง่มุมที่แตกต่างจากประเทศไทยแล้ว ญี่ปุ่นเป็นชาติ
ที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจมากทีเดียว อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่น
ผ่านพ้นวิกฤติในอดีตและปัจจุบนั จนกลายเป็นหนึง่ ในชาติมหาอำนาจในเอเชีย
และของโลก แต่ก่อนจะลงรายละเอียด อยากจะเล่าถึงความยากของการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทำให้คนที่รักการเรียนภาษาถึงกับท้อในบางครั้งเลยทีเดียว

ด้วยความที่ว่าไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน แต่จำเป็นต้องเรียนเพื่อ
เข้ามหาวิทยาลัย ทำให้ไม่มีทางเลือกมากนัก ความยากของภาษาญี่ปุ่นสำหรับ
ตนนั้นอยู่ที่ตัวอักษรคันจิที่มีมาก และต้องจำวิธีเขียนและเสียงอ่านแบบต่าง ๆ
ให้ได้ ทุกวันอาจารย์ญี่ปุ่นจะให้ท่องคันจิวันละ ๘ ตัว จากนั้นจะมีการสอบ
ในเช้าวันถัดไป เป็นอย่างนี้ทุกวันตลอดระยะเวลา ๑ ปีกว่าที่ต้องเตรียมตัว
เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เวลาว่างก็ต้องหมั่นมาท่องศัพท์ทบทวน ไม่ให้ลืมคันจิ
ตัวที่เรียนผ่านมาแล้ว ระหว่างนี้นอกจากจะได้พบเจออาจารย์ญี่ปุ่นที่น่ารัก
ผู้ซึ่งคอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี และคอยสอนวัฒนธรรมที่ดี
ของคนญี่ปุ่นให้ ระหว่างเรียนภาษาก็ยังได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละ
ชาติจากเพื่อนร่วมห้องเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศอีกด้วย
แล้ ว เวลาของการเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ม าถึ ง ผลการสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยออกมาว่า สอบได้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า
(Osaka University) การเรียนที่นี่ในช่วงแรกก็ต้องอาศัยการปรับตัวไม่น้อย
เพราะทุกอย่างเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหมด เนื้อหาสาขาที่เรียนก็มีความยาก
ไม่ ใช่ น้ อ ย ถื อ ว่ า ตนยั ง โชคดี ที่ มี เ พื่ อ นคนญี่ ปุ่ น รุ่ น พี่ ค นไทยด้ ว ยกั น เอง
คอยช่วยเหลือเมื่อไม่เข้าใจ หรือคอยช่วยตรวจรีพอร์ตให้
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การใช้ ชี วิ ต ๔ ปี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ทำให้ เรี ย นรู้ ข้ อ ดี ข องคนญี่ ปุ่ น มา
หลายอย่างว่าทำไมประเทศเขาถึงพัฒนาไปไกลขนาดนี้ อย่างแรกคือ ความมี
ระเบียบวินยั ของคนญีป่ นุ่ โดยเฉพาะต่อส่วนรวม สังเกตได้จากเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ
ในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าแถว ถึงแม้คิวจะยาว แต่น้อยมากที่จะได้ยิน
คนญี่ปุ่นออกปากบ่นซักครั้ง การขึ้นรถไฟ การใช้บันไดเลื่อน และมีสิ่งหนึ่ง
ที่อยากให้ประเทศไทยทำได้คือ การไม่ทิ้งขยะตามท้องถนน รวมไปถึงการแยก
ขยะให้ถูกต้อง ประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าขยะคือทรัพยากรอย่างหนึ่งที่อยู่ผิดที่
ผิดทาง เมื่อประชาชนมีการแยกขยะ ทำให้ประเทศนี้สามารถรีไซเคิลขยะ
บางประเภทได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และที่ประทับใจมากที่สุดคือ
ในช่วงฤดูร้อนจะมีเทศกาลดอกไม้ไฟเป็นประจำทุกปี ที่โอซาก้าเองก็มีที่ริม
แม่ น้ ำ โยโดกาว่ า มี ค นไปชมความสวยงามเป็ น จำนวนหลายหมื่ น คนทุ ก ปี
แต่เวลาการแสดงจบลง และผู้ชมเดินทางกลับ แทบจะไม่มีขยะทิ้งเกลื่อน
ผิ ด ที่ ผิ ด ทาง ส่ ว นการเดิ น ทางกลั บ ด้ ว ยรถไฟก็ ไ ม่ มี ปั ญ หา เพราะมี ร ะบบ
การจัดการทีด่ มี าก และตัวคนญีป่ นุ่ เองก็รกั ษาระเบียบวินยั และให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี

อย่างทีส่ องคือ การตรงต่อเวลา อาจจะรูส้ กึ ขัดแย้งกับความรูส้ กึ คนไทยว่า
สายนิดหน่อยคงจะไม่เป็นอะไร แต่หากคิดในระยะยาว ในมุมของการทำงาน
ตนคิดว่านี่เป็นคุณลักษณะที่ดีที่ทุกคนควรมี และเป็นการแสดงออกต่ออีกฝ่าย
ถึงความจริงใจ ความเอาใจใส่และสนใจต่ออีกฝ่ายด้วย
ความซื่อสัตย์ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของคนญี่ปุ่น จำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยลืม
โทรศัพท์มือถือไว้บนรถไฟ ในตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้คืนเพราะเป็นรุ่นที่
เพิ่งวางขายใหม่ แต่พอไปติดต่อที่สถานีรถไฟก็มีคนเห็นและนำมาแจ้งส่งคืน
ช่วงปี ๓ เป็นช่วงที่ต้องทำงานคลุกคลีกับคนญี่ปุ่นมากที่สุด เพราะจะ
เริ่มมีการเรียนแบบสัมมนา และต้องทำวิจัยร่วมกัน ทำให้เรียนรู้ว่าคนญี่ปุ่น
เป็นคนที่จริงจังเวลาทำงานมาก ในช่วงแรกยอมรับว่ามีเครียดบ้าง แต่ก็พบว่า
เวลาทำงานก็ คื อ ทำงาน พอจบเรื่ อ งงานเขาก็ จ ะเฮฮาสนุ ก สนานเช่ น กั น
ซึ่งมันทำให้ใช้เวลาในแต่ละเรื่องคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ของงานก็ออกมาดี
การเรียนรู้โลกกว้าง และประสบการณ์ศึกษาในญี่ปุ่น ๙๑
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พอเว้นว่างจากการเรียน มักจะหาเวลาไปท่องเที่ยวเสมอ และแต่ละ
ฤดูกาลก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป ฤดูใบไม้ผลิ เวลาใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดง
สี เ หลื อ งบนภู เขานั้ น ทำให้ วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ดู ส ดใสไม่ น้ อ ย หรื อ หากไปวั ด หรื อ
ศาลเจ้ า เวลามองเข้ า ไปก็ จ ะเหมื อ นมี ใ ครมาแต้ ม สี สั น ให้ ภ าพดู มี ชี วิ ต ชี ว า
ขึ้นมา พอใบไม้เริ่มร่วงโรย ก็เป็นสัญญาณแห่งการเข้าสู่ฤดูหนาว ด้วยความ
ที่เป็นคนชอบเล่นกีฬา จึงมีโอกาสได้เล่นสกีครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนี่เองและเกิดติดใจ
ขึ้นมา จึงมักจะไปเล่นสกีปีละหลายครั้งในช่วงฤดูหนาว เพราะคิดว่าเมื่อจบ
การศึกษาต้องกลับเมืองไทย คงจะไม่ได้มีโอกาสกลับไปเล่นอีกบ่อยนัก
พอหมดฤดูหนาวก็เข้าสู่ฤดูแห่งการเริ่มต้นของคนญี่ปุ่น คือฤดูใบไม้ผลิ
เป็นหนึ่งในฤดูที่สวยที่สุดก็ว่าได้ เพราะทุกที่จะเต็มไปด้วยดอกซากุระ ช่วงนี้
คนญี่ปุ่นนิยมไปปิกนิก ชื่นชมความสวยงามใต้ต้นซากุระ ตนกับเพื่อนรุ่นพี่
ทีม่ หาวิทยาลัยก็มกั จะไปทำแบบนีเ้ ช่นกัน ปิดท้ายด้วยฤดูรอ้ นทีร่ อ้ นไม่ตา่ งจาก
เมืองไทย เป็นฤดูที่คนญี่ปุ่นชอบออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไปชายทะเล
สวนสนุก เดินเขา (เป็นฤดูเดียวที่ภูเขาไฟฟูจิเปิดให้ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้)
เป็นต้น

ไม่ว่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือกำลังท่องเที่ยวอยู่ก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่
พึงระลึกเสมอ คือเราเป็นตัวแทนของคนไทย ถ้าเราประพฤติตนไม่ดี คนญี่ปุ่น
หรือคนชาติอื่นก็จะเหมารวมว่าคนไทยไม่ดีไปด้วย ดังนั้นก่อนจะทำอะไรจึง
ต้องคิดก่อนทำ และยังเป็นการทำให้คนต่างชาติเข้าใจเราในทางที่ดีขึ้น
การที่ได้ไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นมาตลอด ๕ ปีครึ่งนั้น รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมาก
ที่ ไ ด้ โ อกาสตรงนี้ ม า เป็ น ประสบการณ์ ที่ ส อนทั้ ง การใช้ ชี วิ ต การปรั บ ตั ว
การเปิดใจให้กว้างรับสิ่งใหม่ และได้เก็บเกี่ยวความรู้ มุมมองของคนอีกชาติ
นำคุณลักษณะที่ดีกลับมาปฏิบัติ ถ้าใครมีโอกาส ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อหรือ
ไม่เที่ยว ก็อยากลองให้ไปเยี่ยมเยือนประเทศที่มีทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรมที่
สวยงามแบบนี้ รับรองว่าแค่ชว่ งเวลาไม่กวี่ นั ก็สามารถประทับใจในประเทศญีป่ นุ่
ได้อย่างแน่นอน
การเรียนรู้โลกกว้าง และประสบการณ์ศึกษาในญี่ปุ่น ๙๓
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ยุวทูตความดี

ขาวผ่อง
ติดตัวไปตลอดชีวิต ณัศิษฏย์ฐยาภรณ์
เก่ายุวทูตความดี

“ตนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาแล้วเป็นเวลากว่า
สิบปี จะยังมีสว่ นช่วยจุดประกายหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กบั คนรุน่ หลังได้”
เมื่อได้รับโอกาสให้บอกเล่าประสบการณ์ผ่านบทความนี้ ในฐานะศิษย์เก่า
“ยุวทูตความดี” จึงขอแทนตัวเองว่าพี่ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเขียน
ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ทีพ่ คี่ นหนึง่ ตัง้ ใจถ่ายทอดให้กบั น้อง ๆ ทีก่ ำลังจะเติบโตมาเป็นคนดี
ของประเทศชาติต่อไป
พีช่ อื่ นางสาวณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง หรือพีน่ ทั เพิง่ สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี จากคณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย วิ ช าเอก
ภาษาฝรั่ ง เศส วิ ช าโทยุ โรปศึ ก ษา เคยเข้ า ร่ ว มโครงการ “ยุ ว ทู ต ความดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” ย้อนเวลากลับไปเมือ่ ประมาณ

สิ บ กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ขณะที่ ก ำลั ง เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนปลาย
ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕)  และเนื่องจาก
โครงการนี้ ริ เริ่ ม ขึ้ น มาจากความร่ ว มมื อ ของกระทรวงการต่ า งประเทศ
ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเป็ น ราชสั ก การะแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธั น วาคม ๒๕๔๒ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า พี่ เ ป็ น ยุ ว ทู ต ความดี รุ่ น ที่ ๔ ในขณะที่
ในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๗) มีน้อง ๆ ยุวทูตความดีรวมทั้งหมด ๑๕ รุ่นแล้ว

เมื่อครั้งที่เป็นยุวทูตความดี กิจกรรมแรกที่พี่ได้เข้าร่วมคือการพบปะกับ
เพือ่ น ๆ ยุวทูตความดีทงั้ หมดในจังหวัดเพชรบุรี พีย่ งั คงจำภาพการทำกิจกรรม
ร่วมกัน ทั้งร้องเพลง เล่นเกม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่
สอดแทรกหัวใจของการเป็นยุวทูตความดี คุณธรรมคำสอนที่สอนให้เด็ก ๆ
อย่างเราเป็นคนดี และกำลังใจที่จะกระตุ้นให้เราทำความดี ส่งต่อความดี
ยุวทูตความดี ติดตัวไปตลอดชีวิต ๙๕
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ไปให้ผู้อื่นในภายภาคหน้า เมื่อเข้าใจโครงการและจุดประสงค์ของโครงการ
มากขึ้นแล้วจากการรวมตัวกันในครั้งนั้น ก็ถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติให้เกิดผล
พี่โชคดีที่มีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ในช่วงปีสุดท้าย จึงสามารถคิดทำโครงการต่าง ๆ ในโรงเรียนได้โดยง่าย โดยมี
คุณครูคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
เมือ่ พ้นช่วงจากการเป็นยุวทูตความดีอย่างเป็นทางการมาแล้ว พีเ่ ข้าเรียน
ต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และระดับ
อุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดเวลาที่ผ่านมา พี่ต้องยอมรับว่า
ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เคยทำมาในอดีต รวมถึงการเป็นยุวทูต
ความดี จะค่อย ๆ หล่อหลอมพี่ให้มีตัวตนอย่างที่เป็นทุกวันนี้ แต่หากน้อง ๆ
ลองมองย้อนกลับไปอย่างที่พี่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
ของตัวเองต่อไปให้น้อง ๆ ก็จะรู้ว่าความดีที่หลายคนมองว่าเป็นนามธรรม
ทำได้ยาก หรือทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรนั้น ได้ถูกปลูกฝังเข้ามาในตัวเรา
อย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่องตลอดเวลา พร้อมกับกาลเวลาที่ผ่านไป

ความดี เป็นคำนามธรรม หากถามความเห็นของหลาย ๆ คนก็จะให้
คำนิยามออกมาไม่เหมือนกัน มีระดับความดีมาก ดีน้อยที่แตกต่างกันไป
ไม่มีบรรทัดฐานการวัดที่แน่นอนได้ บางครั้ง บางสิ่ง บางคนบอกดี แต่อีกคน
กลับบอกไม่เห็นจะดีตรงไหนเลย จึงเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่า “ทำความดี
ต้ อ งทำอย่ า งไร” มาจนถึ ง ตอนนี้ หากต้ อ งนิ ย ามความหมายของคำว่ า
“ความดี ” ในทั ศ นคติ ข องตั ว พี่ เ อง พี่ ข อเริ่ ม ด้ ว ยความสบายใจก่ อ นเป็ น
อันดับแรก หากเราทำสิ่งใดลงไปแล้วรู้สึกสบายใจ ไม่วิตกกังวลหรือหวาดกลัว
จงมั่นใจเถิดว่า นั่นคือความดีแล้ว อย่างน้อยก็ต่อตัวเองที่ไม่ทำให้ตัวเองทุกข์
หรือลำบากใจ ยกตัวอย่าง ขณะสอบเห็นเพื่อนถามคำตอบหรือลอกข้อสอบกัน
เราก็ควรแข็งใจไม่ให้คำตอบเขา ห้ามปรามหากเป็นไปได้ และไม่ควรลอก
ข้ อ สอบเสี ย เองด้ ว ย เพราะหากเราทำ จิ ต ใจจะวิ ต กกั ง วล กลั ว ถู ก จั บ ได้
หรือรูส้ กึ ผิด ในทางกลับกันหากเราตัดสินใจไม่ทำ เมือ่ ผ่านช่วงเวลานัน้ มาได้แล้ว
จะรู้สึกโล่งใจหรืออาจภูมิใจในตัวเองเลยก็เป็นได้ที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ก็ตาม จากนั้นก็เริ่มขยายการทำความดีไปสู่
คนรอบข้างและคนอื่น ๆ โดยเริ่มจากการไม่ทำให้เขาเหล่านั้นเดือดร้อนหรือ
ยุวทูตความดี ติดตัวไปตลอดชีวิต ๙๗
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ได้รับผลกระทบจากการกระทำใด ๆ ของเรา ในด้านของความคิด อาจเป็น
ไปได้ยากที่ในชีวิตเราจะไม่คิดลบต่อใครหรือสิ่งใดเลย แต่พี่อยากให้น้อง ๆ
พยายามเปลี่ยนความคิดลบนั้นเป็น “ความเข้าใจ” ในความแตกต่างของ
แต่ละคน เมื่อเติบต่อไปในภายภาคหน้า หากเรามีหน้าที่การงาน มีเงินทุน และ
มีโอกาสที่เอื้ออำนวย เราก็สามารถคิดทำสิ่งดี ๆ โดยชักชวนคนอื่น ๆ ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมด้วยได้เช่นกัน โครงการ “ยุ ว ทู ต ความดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ”
เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องการต่ อ ยอดความดี ใ นวงกว้ า ง อาศั ย การริ เริ่ ม จาก
ผู้ใหญ่ที่มีกำลังความสามารถก่อน จากนั้นก็อาศัยการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำความดีต่อไปเป็นทอด ๆ เยาวชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้รับการปลูกฝังให้
ทำความดี เกิดเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อสังคมและบ้านเมืองได้ในที่สุด
“การทำความดีทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติในชีวิตของ
น้อง ๆ ไม่จำเป็นทีเ่ ราต้องปรุงแต่งหรือพยายามทำ เพราะเป็นสิง่ ทีส่ อดแทรก
อยู่ในนิสัยใจคอและทัศนคติของเราอยู่แล้ว เพียงแค่เราต้องระลึก มีสติ
รู้สึกตัว และดึงมันออกมาใช้เท่านั้นเอง”

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา พี่พยายามทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีและถูกต้องอยู่เสมอ
แต่แน่นอนว่าพี่ย่อมเคยทำผิดพลาด เคยขาดสติ เพราะนี่คือธรรมชาติของ
มนุษย์ วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือเราต้องยอมรับความผิดนั้น และดำเนินชีวิต
ต่อไปโดยพยายามไม่ให้ความผิดพลาดนั้นเกิดซ้ำอีก สิ่งนี้พูดแล้วอาจฟังดูง่าย
แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่ายเลย แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องพยายาม
เพราะผลของความพยายามในการทำความดีเหล่านั้น จะกลับมาหาเราโดยที่
เราอาจไม่ รู้ ตั ว หรื อ ไม่ เ คยคาดคิ ด เลยก็ เ ป็ น ได้ ประสบการณ์ ข องตั ว พี่ เ อง
เมื่ อ ช่ ว งวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ๒๕๕๗ ที่ ผ่ า นมา ขณะกำลั ง เฉลิ ม ฉลองกั บ คุ ณ พ่ อ
คุ ณ แม่ ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี พี่ ไ ด้ รั บ โทรศั พ ท์ จ ากคุ ณ ครู ท่ า นหนึ่ ง ที่ โรงเรี ย น
วัดดอนไก่เตีย้ โรงเรียนเก่าในระดับประถมศึกษา ว่าได้รบั การคัดเลือกจากมูลนิธิ
“ให้เป็นศิษย์เก่ายุวทูตความดี” เนื่องจากท่านได้รับการติดต่อจากมูลนิธิ
มาและได้ส่งชื่อพร้อมทั้งประวัติของพี่ไป เมื่อเป็นเช่นนั้น พี่จึงได้รับโอกาส
ให้ ไ ปร่ ว มงานและช่ ว ยงานครบรอบ ๑๕ ปี ยุ ว ทู ต ความดี ที่ ก ระทรวง
การต่างประเทศ ระหว่างช่วงวันที่ ๓ - ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พี่รู้สึก
ตกใจมากในช่วงแรก เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้กลับไปเป็นศิษย์เก่าของ
โครงการ ต้องขอบพระคุณคุณครูที่ท่านยังนึกถึงพี่อยู่ และขอบคุณมูลนิธิฯ
ที่ให้โอกาสพี่ได้มาทำประโยชน์ในครั้งนี้
ยุวทูตความดี ติดตัวไปตลอดชีวิต ๙๙
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นอกจากเหตุการณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หากลองย้อนเวลากลับไปมอง
ชีวิตก่อนหน้านี้ พี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีโอกาสได้อยู่ท่ามกลางคนดี ๆ มีพ่อแม่
ครูบาอาจารย์ ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ น ๆ หรือคนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันเลยก่อนหน้านี้
คอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ให้บทเรียน และที่สำคัญคือ ให้โอกาส ทำให้พี่
ได้ เรี ย นรู้ แ ละทำสิ่ ง ดี ๆ มากมาย ตั้ ง แต่ เ ด็ ก ก็ ไ ด้ รั บ โอกาสให้ ท ำกิ จ กรรม
เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เมื่อเติบโตมาพี่ก็เลือกที่จะดำเนินชีวิตในลักษณะนี้
โดยมีความตั้งใจดีเป็นที่ตั้งอยู่เสมอ ฉะนั้น เมื่อพบเจอปัญหาอุปสรรคใด ๆ
หรือผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คิด ก็ไม่ท้อถอยหรือเสียใจอยู่นาน พยายามรีบ
ก้าวผ่านไปให้ได้ เพราะรู้ตัวดีว่าเราทำไปด้วยความตั้งใจดี ด้วยเหตุนี้ พี่จึง
มีโอกาสได้พบเจอและรู้จักกับคน สังคม และโลกมากมายหลายแบบ เป็นสิ่ง
สนับสนุนให้พี่ประสบความสำเร็จตามความสามารถตนทั้งในด้านการเรียน
และการใช้ชีวิต
ยกตัวอย่างความโชคดีในชีวิตที่ก่อนหน้านี้พี่เองก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะ
ได้ทำมาก่อนเลย คือการเดินทางไปต่างประเทศ พี่รักภาษา รักการพบปะ
พู ด คุ ย กั บ ผู้ ค น และมี ค วามใฝ่ ฝั น ที่ จ ะทำงานในระดั บ ระหว่ า งประเทศมา
โดยตลอด ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ การเดินทางไปต่างประเทศจึงเป็น
กำไรชี วิ ต ที่ จ ะช่ ว ยให้ พี่ มี โ อกาสทำความฝั น ให้ เ ป็ น จริ ง ได้ พี่ เ ดิ น ทางไป
ต่างประเทศระยะยาวครั้งแรกเมื่อตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา ๑ ปี จากนั้นก็มีโอกาสได้
ไปเข้าค่ายนานาชาติ Les Elfes ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อตอนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพราะเขียนเรียงความภาษาอังกฤษไปเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมที่จัดโดย NJ Magazine และ Ekthana Hospitality ต่อมาพี่มี
โอกาสได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศแคนาดากับโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี กับ Queen Margaret’s School
หลั ง เรี ย นจบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ และสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เมื่ อ ปี ที่

ผ่านมาพี่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ระยะสั้น ECE
ล่าสุดหลังสอบปลายภาคการศึกษาปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเสร็จ พี่ได้
ส่งประวัติและเอกสารมาขออนุญาตเข้ารับการฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพราะต้องการกลับมาเยี่ยม
ครอบครัวอุปถัมภ์ ครูอาจารย์ และเพื่อน ๆ ที่รู้จัก ทำงานให้เกิดประโยชน์
ในเวลาเดียวกัน และที่สำคัญคือเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมแห่งการทำงานอย่าง
แท้จริงด้วย เมื่อได้รับการตอบรับ พี่จึงดีใจและรู้สึกโชคดีมาก เสมือนผลของ
ความตั้งใจดีที่ผ่านมาได้เริ่มปรากฏแล้ว และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ต้องเขียน
บทความนี้ถึงน้อง ๆ จากประเทศอิตาลีนั่นเอง
มาถึงบทสรุป พี่แค่เพียงหวังว่าประสบการณ์ชีวิตของพี่คนหนึ่งที่เคย
เห็นผลของการทำความดีมาด้วยตัวเอง จะเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้น
ให้น้อง ๆ เชื่อมั่นและศรัทธาในการทำความดีได้บ้างไม่มากก็น้อย เริ่มจาก
ความตั้งใจดี ต่อเนื่องไปสู่การลงมือทำความดี แล้วสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นในชีวิต
ทั้งชีวิตของน้อง ๆ ชีวิตของผู้อื่น และท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ของชาติบ้านเมืองในอนาคตเพราะประเทศจะประกอบด้วยประชาชนที่เป็น
คนดี  
ยุวทูตความดี ติดตัวไปตลอดชีวิต ๑๐๑

วิทยุสราญรมย์

๑๐๒

Penang
ธีรตา โรจน์รังษี
สกญ.เมืองปีนัง

Street

Art

ในครั้งที่คณะยุวทูตความดีมาเยือนปีนังเพื่อพัฒนาโลกทัศน์ มีสิ่งหนึ่ง
ที่ติดตาติดใจของยุวทูตฯ ทุกคน คือ ศิลปะริมถนน หรือ Street Art ซึ่งเป็น
ศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง ที่ทำให้เมืองเก่า เช่น George
Town เต็ ม ไปด้ ว ยสี สั น และเรื่ อ งราวความเป็ น มา วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค น ที่ มี
ความหมายให้น่าค้นหาเยี่ยมชม ส่งผลให้เมืองเก่าแห่งนี้ได้รับยกย่องจาก
UNESCO ว่าเป็นเมืองมรดกโลก มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมชม
คณะยุวทูตฯ ที่มาเยือนมีเวลาไม่พอที่จะได้เยี่ยมชมอย่างทั่วถึง เนื่องด้วย
ต้ อ งสานมิ ต รสั ม พั น ธ์ กั บ เยาวชนมาเลเซี ย หลายโรงเรี ย น จึ ง ขอถื อ โอกาส
รวบรวมงานศิลปะริมถนน มาฝากน้อง ๆ ยุวทูตฯ ให้ได้อิ่มตาอิ่มใจกันอีกครั้ง
Penang Street Art ประกอบไปด้วยศิลปะหลัก ๒ แบบ คือ
๑. ศิลปะภาพวาดบนฝาผนังตึก อาคารบ้านเรือน (collection of
murals) ผูท้ วี่ าดภาพบนผนังของตึกและบ้านเรือนต่าง ๆ ประกอบไปด้วยศิลปิน

หลัก ๆ ๔ กลุ่ม คือ ๑. Ernest Zacharevic ๒. Louis Gan ๓. Simon Tan
๔. กลุ่ม 101 Lost Kittens Project
Ernest Zacharevic ศิลปินชาวลิทัวเนียที่มีโอกาสมาเยือนปีนังในช่วง
สั้น ๆ แต่ได้วาดภาพศิลปะที่น่าอัศจรรย์ไว้บนกำแพงต่าง ๆ รอบเมือง George
Town ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

Ernest’s neighbor รูปภาพเพื่อนบ้านของ Ernest
ชื่อ Ng Chai Tiam ที่ถนน Armenian
Penang Street Art ๑๐๓
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เด็กผู้หญิงชุดฟ้า
“Little Girl in Blue”
ที่ผนังบนถนน Muntri

สองเด็กน้อยบนเรือ
“Children in a Boat”
ที่ผนังบ้านใน Chew Jetty

สองพี่น้องบนจักรยาน “Little Children on a Bicycle”
ที่ผนังตึกบนถนน Armenian

เด็กผู้ชายเสื้อเหลือง
กำลังปีนเก้าอี้
ขึ้นไปเก็บดอกไม้
“Reaching Up”
ภาพบนกำแพง
ที่ถนน Cannon

คุณลุงขับสามล้อกำลังรอคอยผู้โดยสาร
“The Awaiting Trishaw Paddler” บนกำแพงตึก Penang Road
Louis Gan ศิลปินที่วาดภาพบนผนังมีชื่อของปีนัง ที่สร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกับพี่ชาย Yee Chun Louis ที่เกิดมาพิการทางการได้ยิน ปัจจุบันทั้งสอง
เป็นศิลปินวาดภาพอิสระ
Penang Street Art ๑๐๕
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“Nostalgic Meal Order”
ที่ถนน Kinta Lane
เป็นรูปภาพหญิงสาวกำลังหย่อนตะกร้า
ลงไปทางหน้าต่างเพื่อรับชามบะหมี่
ที่คนขายกำลังถือนำมาส่งใส่ไว้ในตะกร้า
สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐

“Children Playing Basketball” ที่ถนน Chulia เป็นรูปเด็กชาย
และเด็กหญิงกำลังเล่นบาสเกตบอล โดยเด็กชายกำลังโยนลูกบาสเกตบอล
ลงห่วง และเด็กหญิงกำลังลอยอยู่กลางอากาศเพื่อป้องกันลูกลงห่วง
ได้มีการนำลูกบาสจริงมาติดบนผนัง  และการทำห่วงบาสจริง
เพื่อประกอบรูปภาพให้สมบูรณ์

Simon Tan เป็นศิลปินผูม้ ชี อื่ เสียงคนหนึง่ ของปีนงั ได้วาดรูปอากง อาม่า
บนผนังของบ้านเก่า ๆ หลังหนึ่งที่ Chew Jetty

“Amah & Asoon” @ Chew Jetty รูปอาม่ากับหลานชาย
บนผนังของบ้านอีกหลังหนึ่ง
Penang Street Art ๑๐๗
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101 Lost Kittens Project เป็นการรวมกลุ่มศิลปิน เริ่มจาก Tang
Yeok Kang จากปี นั ง Natthaton Muangkliang จากประเทศไทย
Louise Low จากกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกันวาดรูปเกี่ยวกับการช่วยสัตว์เลี้ยง
ที่หลงทางให้หาทางกลับบ้าน
รูปที่อยู่ใน 101 Lost Kittens Project

Oceu Apristawijaya ศิลปินชาวอินโดนีเซีย ได้วาดภาพบนผนังโรงแรม
Penaga สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่
ไม่สามารถแยกจากกัน เพราะวัฒนธรรมให้ความรู้ และสิ่งแวดล้อมให้ชีวิต

๒. ศิลปะเหล็กดัด (Steel Rod) เป็นภาพการ์ตูนล้อเลียนที่บ่งบอก
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองตามถนนสายต่าง ๆ โดยบริษัท Kuala
Lumpur-based company เป็นผู้ชนะในการส่งไอเดียเข้าแข่งขัน ที่จัดโดย
รัฐบาลปีนงั และได้เป็นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานตามถนนสายสำคัญ ๆ ของปีนงั ศิลปิน
มีชอื่ ทีส่ ร้างสรรค์ผลงานในแขนงนี้ คือ Lefty, Reggie Lee, Baba Chuah และ
Tang Munkian ศิลปินกลุ่มนี้ เป็นนักวาดการ์ตูนมากฝีมือที่ถนัดการนำเอา
เหล็กดัดมาเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่ลงไปในภาพการ์ตูนแต่ละภาพด้วย งานศิลปะดังกล่าว
จึงสะท้อนวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น เรือ่ งราวในอดีต ความภาคภูมใิ จในอาชีพ
รวมถึงอารมณ์ขันในแง่มุมต่าง ๆ ด้วย
Penang Street Art ๑๐๙

วิทยุสราญรมย์

๑๑๐

“Win Win Situation”
“ได้ผลประโยชน์ทั้งคู่” โดย Lefty
ที่ถนน Muntri สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
ระลึกถึง Ngah Ibrahim,
ขุนนางชาวมาเลย์ ซึ่งมีอิทธิพลในช่วง
ศตวรรษที่ ๑๙ ที่เปิดเหมืองแร่ดีบุก
ให้พ่อค้าชาวจีนทำกำไรมหาศาล และ
ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นมหาเศรษฐี
รายใหญ่ของมาเลเซีย  

“Happy Hour” “ช่วงเวลาสนุกสนาน” เป็นภาพของชาวยุโรป ๔ คน
ที่มีสีหน้าท่าทางที่กำลังมีความสุข ตั้งอยู่ที่ถนน Tranfer ระลึกถึงการโอนย้าย
อาณานิคมช่องแคบ Straits Settlements จากความดูแลของบริษัทอินเดียตะวันออก ไปสังกัดสำนักงานอาณานิคมในกรุงลอนดอน และเรียกดินแดน
เหล่านี้ว่า Crown Office ทำให้มีการพัฒนาของระบบราชการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้ผลกำไรมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจมีความมั่งคั่งร่ำรวย
ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงมีความสุขตลอดเวลา

“Ah Quee?” “อากู่” โดย Reggie Lee ตั้งอยู่บนถนน Ah Quee สร้างขึ้น
เพื่อเป็นเกียรติให้กับกัปตัน Chung Keng Kwee ชาวจีนผู้มั่งคั่งและมีอิทธิพล
ในศตวรรษที่ ๑๙ เป็นผู้สร้าง  Penang Peranakan Mansion
ในภาพกัปตัน Chung กำลังจับมือกับชาวยุโรปที่เรียกชื่อเขาว่า Ah Quee,
Ah Kwee, Ah Kooi and Ah Kui

“Ironsmith” “ช่างเหล็ก” เป็นภาพการสื่อสารระหว่างนักกอล์ฟซึ่งนำ
ไม้กอล์ฟที่บิดเบี้ยวมาให้ช่างตีเหล็กตีให้ตรง โดยช่างตีเหล็กกล่าวว่า
อย่าตีกอล์ฟขณะที่คุณใจร้อน ซึ่งเป็นการล้อในทางกลับของสำนวนที่ให้
ตีเหล็กขณะที่ยังร้อน

Penang Street Art ๑๑๑
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“Haj Pilgrimage” “การเดินทางไปแสวงบุญ” โดย Baba Chuah  
ตั้งอยู่บนผนังของร้านค้าที่ถนน Victory ที่บอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ว่าเป็นถนนที่ชาวมุสลิมจะเดินทางมาซื้อตั๋วเรือจากบริษัทเดินเรือ
ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ เพื่อไปแสงบุญที่เมกกะ
“Ting Ting Thong”
“ติ่ง ติ่ง ต่อง” ที่ถนน Seck
Chuan Lane เป็นภาพของ
ลุงหาบเร่ขายลูกอม เด็ก ๆ
จะมารุมเขาเสมอเมื่อ
ได้ยินเสียงสิ่วกระทบกับ
ลูกอมก้อนน้ำตาลแข็ง ที่มา
ของเสียงดังกล่าวทำให้ใคร ๆ
เรียกเขาว่า  ting ting thong

“Yeoh Only” “หยวนเท่านั้น” ติดตั้งบนกำแพงของหยวนกงสี
ที่ถนน Chulia บ่งบอกเรื่องราวของการค้นพบและรวมตัวก่อตั้งเป็นสมาคม
คนแซ่หยวนในปี ๑๙๘๓ ซึ่งสมาคมฯ จะให้การต้อนรับเฉพาะคนแซ่หยวน
เท่านั้น ด้วยการขานชื่อคนจีนที่มาใหม่ว่า แซ่หยวนหรือเปล่า
“Gold Teeth”  
“ฟันทอง” โดย Tang
MunKian ตั้งอยู่ที่ถนน
Queen เป็นการระลึกถึง
พ่อค้าทองที่ชาวอินเดีย
ตัง้ รกรากค้าขายทองบนสายนี้
ที่บอกเรื่องราวของช่างทอง
กับลูกค้าที่มาขอให้ช่างทอง
เปลี่ยนฟันทองของเธอ
ให้เป็นแหวน
Penang Street Art ๑๑๓
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“Kopi-O” “กาแฟ” ที่ถนน Kimberly  เชื่อมต่อกับถนน Penang
อธิบายถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยการที่ลูกชายเจ้าของร้านกาแฟรับออร์เดอร์
จากลูกค้ามาเป็นภาษาอังกฤษ “One tall double-shot
decaf expresso” แล้วแปลเป็นภาษามาเลเซียให้พ่อเขา “kopi-o kau”
“No Plastic Bag”
“ไม่มีถุงพลาสติก”
ที่ถนน Prangin Lane เป็นภาพ
ที่แม่บ้านถือของเต็มมือพะรุงพะรัง  
และร่วงลงพื้น แล้วเจ้าของร้านบอกว่า
ไม่มีถุงพลาสติกให้ เป็นการระลึกถึง
การที่ปีนังรณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๑
เพื่อลดภาวะโลกร้อน

“Then & Now”
“ในเวลานั้น และตอนนี้”
ที่ถนน Armenian อธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงของถนนสายนี้
ที่เมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางของ
การทำทองแดง ภายหลัง
เปลี่ยนมาเป็นแหล่งรีไซเคิล
กระดาษหนังสือพิมพ์
ขวดกระป๋องน้ำอัดลมและ
ขยะอื่น ๆ

“Tok Tok Mee”“ต๊ก ต๊ก หมี่” ที่ถนน China อธิบายถึงการที่คนขาย
wan tan mee ว่าทำไมถึงมีชื่อเรียก tok tok mee ซึ่ง   คำว่า Tok Tok
เป็นคำที่คนขายมักจะพูดเพื่อเรียกลูกค้าและเมื่อแม่บ้านและเด็กได้ยินก็จะ
รีบออกมาซื้อ จึงกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งของ wan tan mee
Penang Street Art ๑๑๕
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๑๑๖

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศิลปะริมถนนในเมืองปีนัง แต่เป็นส่วน
ทีช่ นื่ ชอบอันดับต้น ๆ ของผูม้ าเยีย่ มชม หากน้อง ๆ ยุวทูตความดีรนุ่ ต่อไปจะมา
เยือนมาเลเซีย ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาด Penang Street Art  ขอบคุณภาพ
สวย ๆ จากน้องฝึกงานของสถานกงสุลใหญ่ มา ณ ที่นี้ ด้วย  

รู้ไหม

เอ่ย

ด.ช.อับดุลฮาลีม อูโดะ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สวัสดีครับ ผมชือ่ เด็กชายอับดุลฮาลีม นามสกุลอูโดะ ใคร ๆ ก็เรียกผมว่า
ฮาลีม ศาสนาที่ผมนับถือคือศาสนาอิสลาม ผมศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก และเมื่อช่วงเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ผมได้เข้าร่วมค่ายอบรม “รู้รักสามัคคี เสริมสร้างสันติสุข” ที่จังหวัดสงขลา
ทีน่ เี่ องทำให้ผมได้รบั โอกาสจากมูลนิธยิ วุ ทูตความดี ให้ไปเยือนประเทศมาเลเซีย
ณ เมืองปีนัง
ผมในฐานะตั ว แทนเยาวชนของยุ ว ทู ต ความดี ใ นกลุ่ ม ภาคใต้ ได้ รั บ
ประสบการณ์มากมายจากการเยือนมาเลเซีย เช่น การดูสิ่งของและเยี่ยมชม
สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองปีนัง ผมได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ ชาวมาเลเซีย และมีโอกาส
ได้เข้าพบรองมุขมนตรี มีหลายสิ่งที่ผมประทับใจในมาเลเซียนั่นก็คือ มาเลเซีย
เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งอินเดีย จีน มลายู และ
ที่นี่ยังมีอาหารลักษณะเฉพาะ ได้แก่ โรตี และอาหารทะเลสด ๆ ของชาวจีน
รู้ไหมเอ่ย? ๑๑๗
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๑๑๘

และเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาสที่พิเศษที่สุดในชีวิตนั่นก็คือ
ผม เพื่อนยุวทูตความดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูที่น่ารักของผม
ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กระทรวง
การต่างประเทศ ผมได้รอ้ งเพลงหมูห่ น้าพระทีน่ งั่ ผมรูส้ กึ ซาบซึง้ และภาคภูมใิ จ
มากที่ได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนี้
นอกจากนี้ ผมยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง
การต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นมา ทำให้ผมรู้ว่าในโลกของเรายังมีอะไรอีกมาก
ที่เราไม่รู้ โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัว
เหตุผลทีผ่ มเลือกเขียนบทความเรือ่ ง “รูไ้ หมเอ่ย” เนือ่ งจากประสบการณ์
ในการเข้าค่ายอบรมที่จังหวัดสงขลา ผมเป็นแชมป์ในการตอบคำถามและ
ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งนี้ผมเลยอยากจะมาแบ่งปันรางวัลที่เป็นความรู้มาให้
ทุ ก ท่ า น ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งมุ ส ลิ ม กลุ่ ม คนที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม
สำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ที่ผมสามารถนำความรู้และความเข้าใจ
ที่ผมมีไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ลุง ป้า น้า อา ที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
ชาวมุสลิม เช่น ทำไมมุสลิมถึงไม่รับประทานหมู ทุกท่านคงจะสงสัยแล้วใช่ไหม
ล่ะครับ ถ้าอย่างนั้นไปดูกันว่า คำถามชวนสงสัยที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมมีอะไร
กันบ้างเอ่ย???

๑) รู้ไหม? ทำไมมุสลิมไม่รับประทานหมู ?
เหตุผลที่มุสลิมไม่รับประทานหมู นั่นเป็นเพราะหมูคือ หะรอม หรือสิ่งที่
พระเจ้าสั่งห้าม แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุผล ซึ่งในบางครั้งมนุษย์
อย่ า งพวกเราก็ ไ ม่ รู้ เ หตุ ผ ล ทำให้ ต้ อ งมี ก ารหาเหตุ ผ ลด้ ว ยกระบวนการที่
เรียกว่าวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุสลิมในอดีตไม่ได้มีกระบวนการหาเหตุผลเหล่านี้
แต่พวกเขาน้อมรับและปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่มาจากพระเจ้า ด้วยเหตุผล
ที่ว่าหมูเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจ (กินและนอนคลุกอยู่กับมูลของมัน) ซึ่งพระเจ้า
ระบุไว้ว่าเป็นสัตว์สกปรก (นะญิส) นั่นเองครับ

๒) ทำไม “มุสลิม” ต้องถือศีลอด?
ก่ อ นอื่ น ทุ ก ท่ า นทราบหรื อ ไม่ ว่ า “ศี ล อด” คื อ อะไร คำตอบคื อ
การถือศีลอดเป็นการงดกิน งดดื่ม รวมทั้งการงดมีเพศสัมพันธ์ โดยการงดนี้
จะเริ่มงดตั้งแต่เช้า และค่อยละศีลอดในเวลาพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งอาหาร
ที่ชาวมุสลิมสามารถทานได้ตอนศีลอดนั้นก็คือ อินทผาลัม อาหารว่างต่าง ๆ
ข้าวปลา ฯลฯ ตอนนี้ทุกท่านก็คงพอเข้าใจแล้วว่าศีลอดคืออะไร ทุกท่านเอง
ก็ ค งมี ค ำถามต่ อ ว่ า แล้ ว ทำไมล่ ะ ? นั่ น ก็ เ พราะว่ า การถื อ ศี ล อดเป็ น การฝึ ก
หั ก ห้ า มจิ ต ใจให้ มี ค วามอดทน และการถื อ ศี ล อดไม่ ไ ด้ มี แ ต่ เ พี ย งการฝึ ก
รู้ไหมเอ่ย? ๑๑๙
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๑๒๐

อดอาหารเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น การงดเว้ น การกระทำอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย ฉะนั้ น
การถือศีลอดจึงเป็นการฝึกให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ ให้รู้จักควบคุม
ตนเองว่าห้ามกินทั้ง ๆ ที่หิว สามีภรรยาห้ามร่วมประเวณีกันในเวลากลางวัน
(ขณะถือศีลอด) ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธ ให้รู้จักควบคุมคำพูดไม่ให้
พูดไร้สาระ ไม่นินทาว่าร้ายคน ถ้าหากเราระงับการนินทาว่าร้ายไม่ได้ การอด
อาหารนั้นก็แทบจะเป็นการหิวฟรี! ไม่ได้บุญ

๓) สิ่งใดบ้างที่พระเจ้าบัญญัติห้ามทานโดยเด็ดขาด?
จากบทบั ญ ญั ติ ที่ อ ยู่ ใ นอั ล -กุ ร าอาน สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ห้ า มทาน ได้ แ ก่
๑) สิ่งมึนเมาทุกชนิด ๒) เลือด ๓) สัตว์บกที่ตายโดยไม่ได้ถูกเชือด ๔) สัตว์บก
ที่ไม่ได้กล่าวนามพระเจ้าขณะเชือด ๕) สัตว์บกที่ใช้กรงเล็บหรือเขี้ยวล่าสัตว์
กินเป็นอาหาร ๖) เนื้อลา ๗) สัตว์ที่พระเจ้าระบุว่าเป็นสิ่งสกปรกน่ารังเกียจ
(นะญิส) เช่น หมูและหมา ๘) อาหารใดก็ตามที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม เช่น
ขโมยมา หรือซื้อมาด้วยทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดหลักการศาสนา ตัวอย่างเช่น
เงิ น ดอกเบี้ ย เป็ น ต้ น นอกจากสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นี้ ร วมทั้ ง สั ต ว์ น้ ำ ทั้ ง หมด
อนุญาตให้กินได้

๔) ทำไมมุสลิมมีภรรยาได้ ๔ คน?
หากใครบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อนุญาตให้มีภรรยาได้เยอะ
ที่สุด เป็นความคิดที่ผิดครับ ที่จริงแล้วศาสนาอิสลามอนุญาตให้มีภรรยา
ได้น้อยที่สุดถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ด้วยคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติเรื่อง
แต่งงานไว้วา่ หากผูช้ ายไม่สามารถให้ความยุตธิ รรมแก่บรรดา (สตรี) กำพร้าได้
ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีแก่พวกเจ้า จะสองคนหรือสามคนหรือสี่คน แต่ถ้า
พวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ก็จงแต่งงานกับสตรีเพียง
คนเดียว หรือไม่ก็สตรีที่มือขวาของเจ้าครอบครองอยู่ (คือทาสหญิง) นั่นเป็น
สิ่งดียิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ลำเอียง (คำแปลบทอัน-นิซาอฺ โองการที่
๓) ในศาสนาอิสลามไม่มีเมียหลวงเมียน้อย แต่จะมีกฎข้อบังคับให้สามีให้
ความเท่าเทียมกับภรรยาทุก ๆ คน เราจะไม่เรียกว่าใครเป็นเมียหลวงเมียน้อย
แต่จะเรียกเป็นภรรยาคนที่หนึ่ง คนที่สอง คนที่สาม คนที่สี่แทน

๕) ทำไม ผู้หญิงต้องคลุมหิญาบ?
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ยกย่องสถานะของสตรี ดังนั้นกฎระเบียบ
ว่าด้วยการแต่งกายนั้นก็เป็นบทบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งรู้ธรรมชาติ
ของมนุษย์เป็นอย่างดีและหวังดีต่อมนุษย์ โดยธรรมชาติแล้วทั้งร่างกายของ
สตรีถือเป็นส่วนเย้ายวนต่อเพศตรงข้าม ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้บัญญัติให้

รู้ไหมเอ่ย? ๑๒๑
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๑๒๒

ทั้งร่ายกายของสตรีถือเป็นส่วนพึงสงวนที่ต้องปกปิด ยกเว้นหากจะเปิดก็
อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะใบหน้าและฝ่ามือ ส่วนสำหรับผู้ชายนั้น ส่วนพึงสงวน
ที่ ต้ อ งปกปิ ด ก็ คื อ บริ เวณตั้ ง แต่ ส ะดื อ ลงไปถึ ง หั ว เข่ า โดยไม่ มี ก ารจำกั ด ว่ า
เครื่องแต่งกายนั้นจะเป็นชุดของวัฒนธรรมใดหรือชาติใด แต่หากต้องการ
จะได้รับผลบุญมากขึ้นก็ให้แต่งกายซึ่งเป็นรูปแบบที่นบีมุฮัมมัดเคยสวมใส่ไว้
เพือ่ เป็นการแสดงความรักทีม่ ตี อ่ ท่านนบี และเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของชาวมุสลิม
ซึ่งกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายทั้งหญิงและชายก็ล้วนมาจากบทบัญญัติของ
อัลกุรอานและหะดีษทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ใช่ว่าการที่มุสลิมแต่งกายมิดชิดนั้นเป็น
เพราะวัฒนธรรมหรือประเพณีของชาติใดหรือท้องถิน่ ใด แต่มนั เป็นการแต่งกาย
ตามบัญญัติศาสนา

๖) ทำไมชาวมุสลิมต้องละหมาด?
การละหมาดเป็นบัญญัติที่พระเจ้าได้สั่งให้ผู้ศรัทธาแสดงความเคารพ
รักภักดีต่อพระองค์ โดยที่ผู้ศรัทธาห้ามไปแสดงความเคารพรักภักดีต่อวัตถุ
หรือมนุษย์ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สร้างมนุษย์ ไม่ได้เป็นผู้ให้ชีวิตและปัจจัย
ยังชีพแก่มนุษย์ หากแต่มนุษย์เราต่างก็นำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่พระเจ้า
สร้ า งมาใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง สิ้ น การละหมาดเป็ น การแสดงความกตั ญ ญู รู้ คุ ณ

ต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง โดยไม่ต้องมีสื่อกลาง
หรือนักบวชมาคอยทำพิธีให้ นอกจากนั้นแล้วผลดีที่เกิดขึ้นนอกจากได้รับ
ผลบุญแล้วก็คือ การละหมาดเป็นอาหารทางด้านจิตวิญญาณด้วย มนุษย์เรา
กินอาหารสำหรับร่างกายวันละ ๓ เวลา แต่สำหรับอาหารของจิตวิญญาณบางคน
ไม่มี เขาจึงเป็นคนที่จิตใจไม่สะอาด หรือมีจิตใจที่อ่อนแอซึ่งสำหรับมุสลิมแล้ว
ถูกกำหนดให้ละหมาด เป็นข้อบังคับวันละ ๕ เวลา โดยละหมาดศบหิเวลารุง่ เช้า
ละหมาดซุฮรีเวลา ๑๒.๒๘ น. ละหมาดอัซรีเวลา ๑๕.๓๕ น. ละหมาดมัฆริบ
เวลาพระอาทิตย์ตก และละหมาดอีชาอ์ช่วงเวลากลางคืน ส่วนนอกจากนี้
การละหมาดยังเป็นการขัดเกลาจิตใจและพัฒนาศีลธรรมตนเอง ให้พ้นจาก
ความชั่วทั้งหลาย ดังที่อัลกุรอานได้กล่าวว่า แท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้ง
การทำสิ่งลามกและความชั่ว ดังนั้นใครที่ละหมาดด้วยความศรัทธา และ
ความรักต่อพระเจ้า ก็จะได้รับการขัดเกลาทางศีลธรรมให้พ้นจากการมีจิตใจ
ที่ชั่วช้า

๗) ทำไมชาวมุสลิมถึงต้องไปแสวงบุญที่เมกกะ?
เมกกะเป็นคำทีอ่ ยูใ่ นใจชาวมุสลิมทุกเพศ ทุกวัย เมกกะ คือ นครศักดิส์ ทิ ธิ์
อยู่ในประเทศซาอุดิอาราเบีย ซึ่งอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวมุสลิมที่มี
รู้ไหมเอ่ย? ๑๒๓

วิทยุสราญรมย์

๑๒๔

ความสามารถทางด้านร่างกายและด้านการเงิน มีหน้าทีแ่ ละภารกิจต้องเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงเดือนที่ ๑๒ ของปฏิทินอิสลาม ที่นครเมกกะหรือ
มักกะห์ ตามทีช่ าวมุสลิมทัว่ ไปใช้เรียก นครเมกกะตามความเชือ่ นัน้ วิหารกะบะห์
สร้างขึ้นโดยท่านนบีอะดัมและพระนางเฮาวาอ์ ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นมนุษย์
คู่แรกของโลก ตามเทวบัญชาของพระอัลเลาะห์ เพื่อเป็นสถานที่แสดงความ
เคารพสักการะพระองค์ และต่อมาได้มีการบูรณะโดยท่านนบีอิบรอฮีมและ
ท่านนบีอิสมาอิล หลังจากการบูรณะเสร็จสิ้นได้มีเทวทูตปรากฏกายขึ้น และ
นำหินดำศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานโดยพระอัลเลาะห์มามอบให้ ซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัด
ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งอยู่ในสวรรค์ หินดำเคยมีสีขาวดั่งน้ำนมบริสุทธิ์ แต่ต้อง
กลายมาเป็ น สี ด ำในช่ ว งที่ ต กลงมาในโลกมนุ ษ ย์ เพราะมลทิ น ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้
กระทำไว้ ในการประกอบพิธีฮัจญ์คนที่ไปประกอบจะมีความเท่าเทียมกันหมด
ทุกคนเสมอภาค ไม่วา่ จะเป็นกษัตริย์ บุคคลมีชอื่ เสียงหรือยาจกเข็ญใจ ชาวมุสลิม
ที่จะไปประกอบพิธีต้องมีสุขภาพแข็งแรง สติสมบูรณ์ มีความสามารถเพียงพอ
ในการใช้จ่ายค่าเดินทาง กินอยู่ โดยไม่ต้องเป็นหนี้สินและเดือดร้อนผู้ใด
เพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามบทบัญญัติ เช่นเดียวกับผู้ที่มี
ความสามารถแต่ไม่ยอมไป ทั้งนี้ การประกอบพิธีฮัจญ์ยังมีเป้าหมายเพื่อ
ขัดเกลาจิตใจให้สะอาด เพราะผู้ที่ไปเดินทางแสวงบุญจะต้องใช้ความอุตสาหะ
เสียสละทั้งกาย ใจและทรัพย์สิน พร้อมอดทนต่อความยากลำบาก

๘) เอ๊ะ! แล้วศาสนามีความหมายและ
ความเชื่ออย่างไรบ้าง?
ศาสนาอิสลามมีความหมายว่า “สันติ” โดยชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้า
คือพระอัลเลาะห์ มีพระนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดา ซึ่งศาสดาคนปัจจุบัน คือ
คนที่ ๒๕ คัมภีร์ของศาสนาอิสลามในปัจจุบันคือคัมภีร์อัลกุรอาน โดยพระเจ้าอัลเลาะห์ประทานให้แก่นบีมูฮัมหมัด และศาสนาอิสลามแบ่งเป็น ๒ นิกาย
ใหญ่ ๆ คือ นิกายซุนนีย์ และนิกายชีอะห์
ผมคาดว่าสาระความรู้เรื่องใกล้ตัวของผม จากคำถาม ๘ ข้อ เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม คงตอบข้อสงสัยและเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน
นะครับ อย่างไรก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่รอให้ศึกษาดู...
ไปท่องโลกกันเถอะครับ   

รู้ไหมเอ่ย? ๑๒๕

วิทยุสราญรมย์

๑๒๖

โครงการ

เยาวชนคนดี
รู้คุณแผ่นดิน

เยาวชน คนดี ศรีแผ่นดิน
ปณิธาน ตามรอยบาท องค์จักรา

รักภูมินทร์ รักชาติ ศาสนา
จิตเมตตา เสียสละ คิดกว้างไกล

มูลนิธิ ยุวทูต ความดีเริ่ม
ฝึกเยาวชน เป็นผู้นำ ทั่วถิ่นไทย

มุ่งส่งเสริม หมั่นอบรม บ่มนิสัย
อนาคต เติบใหญ่ คงความดี

สมัครสมาน ฉลาดรู้ สู่สรรค์สร้าง
ค่ายประยุกต์ เรียนรู้รัก สามัคคี

สันติสุข คือแนวทาง ถูกวิถี
ผูกไมตรี มาเลเซีย-ไทย สายสัมพันธ์

ค่ายรักษ์โลก รักษ์แผ่นดิน ถิ่นเรียนรู้ นักเรียนครู ร่วมแนวทาง อย่างแข็งขัน
อินโดนีเซีย แหล่งแลกเปลี่ยน เรียนสำคัญ พร้อมรวมกัน นำความรู้สู่ถิ่นไทย
ค่ายเกษตร ทรัพย์ในดิน ถิ่นสยาม เกษตรงาม ตามรอย ที่สดใส
เยือนแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ฝั่งลาว-ไทย เรียนรู้ใน กสิกรรม สองแผ่นดิน
ค่ายธรรมะ แสงสว่าง ปัญญาสุทธิ์
ศรีลังกา ทะเลขาว เคยได้ยิน

จิตผ่องผุด ณ ดินแดน แห่งศาสน์ศิลป์
เมื่อเยือนถิ่น ประทับใจ ในรสธรรม

นายถาวร  คำเที่ยง
โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฏร์ดำริบำรุง) จังหวัดลพบุรี

ภาพกิจกรรม ๑๒๗

วิทยุสราญรมย์

๑๒๘

ประมวลภาพงาน

“เส้นทางสร้างคนดี ๑๕ ปี ยุวทูตฯ ไทย”
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

ภาพกิจกรรม ๑๒๙

วิทยุสราญรมย์

๑๓๐

ภาพกิจกรรม ๑๓๑

วิทยุสราญรมย์

๑๓๒

ภาพกิจกรรม ๑๓๓

วิทยุสราญรมย์

๑๓๔

ภาพกิจกรรม ๑๓๕

วิทยุสราญรมย์

๑๓๖

ภาพกิจกรรม ๑๓๗

วิทยุสราญรมย์

๑๓๘

ภาพกิจกรรม ๑๓๙

วิทยุสราญรมย์

๑๔๐

ภาพถ่ายกับท่านมหินทะ ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกา ประธานาธิบดีศรีลังกา

ทะเลสีขาว

ด.ญ.ธีรนุช จิตตะระ
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

ความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่หนูจะไม่ลืมเลย คือการที่หนูได้รับ
โอกาสที่ดีจากทางมูลนิธิยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศศรีลังกา ทำให้
มีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งได้สานมิตรไมตรีกับ
เพื่อน ๆ ชาวศรีลังกา การเดินทางครั้งนี้เริ่มจากที่หนูได้รับการคัดเลือกจาก
ทางโรงเรียนอนุบาลพิจิตรให้เข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดินของ
มูลนิธิยุวทูตความดี เข้าค่ายอบรม “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” ที่ไร่
เชิญตะวันของท่านพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี จ.เชียงราย หนูตื่นเต้นและดีใจ
เป็นอย่างมากที่จะได้พบกับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ซึ่งพระอาจารย์ได้ฝึกสอน

ธรรมะแบบใหม่ ทำให้ ห นู แ ละเพื่ อ น ๆ รู้ สึ ก ว่ า ธรรมะไม่ ใช่ เรื่ อ งที่ น่ า เบื่ อ
หลวงพี่ทุกท่านฝึกให้พวกเรารู้จักความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน
กล้าแสดงออก การมีน้ำใจต่อเพื่อน โดยเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ พวกเรา
อยูด่ ว้ ยกันทัง้ หมดเป็นเวลาทัง้ สิน้ ๕ วัน (๑๒ – ๑๖ เม.ย. ๕๖) พวกเราสนุกกันมาก
จนถึ ง วั น ที่ มี ก ารประกาศคั ด เลื อ กตั ว แทนจากกลุ่ ม ที่ จ ะไปเปิ ด โลกทั ศ น์ ที่
ประเทศศรีลังกา อีกใจหนึ่งก็ลุ้นว่าตัวเองจะได้ไปหรือเปล่า อีกใจก็อยากให้
เพื่อน ๆ ได้ไปกันทุกคน จนในที่สุดก็มีชื่อหนูเป็นหนึ่งใน ๒๒ คน ที่ได้ไปพัฒนา
โลกทัศน์ที่ประเทศศรีลังกา หนูดีใจมากที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
การเดิ น ทางพั ฒ นาโลกทั ศ น์ ป ระเทศศรี ลั ง กานั บ เริ่ ม ต้ น จากวั น ที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หนูเดินทางจากโรงเรียนอนุบาลพิจิตรโดยรถตู้ของ
ทางโรงเรียน พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งร่วมเดินทางไปประเทศ
ศรีลังกาด้วย มีคุณแม่ คุณพ่อ คุณตา คุณยายและคุณน้า ร่วมเดินทางเดินทาง
ไปส่ง เมื่อถึงกระทรวงการต่างประเทศ และได้พบกับเพื่อน ๆ ยุวทูตความดี
หนูดีใจมากเพราะตั้งแต่ออกจากค่ายธรรมะที่ไร่เชิญตะวันก็ไม่ได้พบกันเลย
พวกเราได้ รั บ ประทานอาหารกลางวั น และทำกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ ม

ทะเลสีขาว ๑๔๑

วิทยุสราญรมย์

๑๔๒

ร่วมกัน ก่อนจะออกเดินทางก็ได้รับความรู้จากพี่เจ้าหน้าที่ที่เคยประจำการ
จากสถานเอกอัครราชสถานทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศศรีลังกา เรื่องของวัฒนธรรม การแต่งกาย อาหาร และความรู้ต่าง ๆ
อีกมากมาย พร้อมทั้งได้ตอบคำถามข้อข้องใจ ในเวลาต่อมา ท่านณัฐวุฒิ
โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทแก่คณะยุวทูต
ความดี แ ละถ่ า ยภาพร่ ว มกั น หลั ง จากนั้ น พวกเราได้ ซ้ อ มสวดมนต์ ท ำนอง
สรภัญญะและได้เตรียมการแสดงขับร้องเพลง เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่กับ
เพื่อน ๆ ชาวศรีลังกา เช่น เพลงง่าย ๆ ในภาษาสิงหล เพลงภาษาอังกฤษ
ทีท่ กุ คนรูจ้ กั ดี และเพลงไทยทีม่ เี นือ้ หาธรรมะ แสงธรรม เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.
คณะยุ ว ทู ต นำโดยท่ า นผู้ อ ำนวยการมู ล นิ ธิ เ ดิ น ทางสู่ ป ระเทศศรี ลั ง กาด้ ว ย
เทีย่ วบินที่ TG 307 ของการบินไทย คณะเราเดินทางถึงกรุงโคลัมโบและเข้าทีพ่ กั
โรงแรม Global Tower เมื่อเวลา ๐๒.๐๐ น. ห้องพักเป็นห้องชุดมีห้องนอน
๓ ห้อง ห้องรับแขกที่ใช้นั่งทำงานที่มอบหมายในแต่ละวันได้อย่างสบาย และ
ห้องครัวที่ยุวทูตชายชอบต้มมาม่าตอนกลางคืน ห้องชุดหนึ่งมียุวทูต ๔ คน
และครู ๑ คน

ภาพถ่ายกับท่านเอกอัครราชทูตพลเดช วรฉัตร (คุณลุงทูต)
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศรีลังกา

ในเช้าวันแรกที่ประเทศศรีลังกา (๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) พวกเราตื่นกัน
แต่เช้าเนื่องจากตื่นเต้น ทั้ง ๆ ที่พวกเรานอนกันดึกมาก พวกเราได้รับประทาน
อาหารเช้าที่โรงแรมที่พักซึ่งอร่อยมาก ที่พักของพวกเราอยู่ใกล้ทะเล ทิวทัศน์
สวยงาม กำหนดการแรกของเราคือการเยีย่ มชมพิพธิ ภัณท์แห่งชาติของประเทศ
ศรีลังกา ซึ่งบนรถบัสพวกเราได้มีโอกาสได้พบกับ ท่านทูตดอน ปรมัติถ์วินัย
ประธานโครงการยุวทูตความดี, ท่านทูตพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูตไทย
ประจำประเทศศรีลังกา หรือ “คุณลุงทูต” ของพวกเรา คุณลุงทูตดูแลพวกเรา
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศรีลังกาค่ะ คุณลุงใจดีและน่ารักมาก ๆ เมื่อพวกเรา
มาถึ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พอย่ า งเข้ า ประตู รั้ ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เราก็ จ ะพบ
ต้นไทรใหญ่และพระพุทธรูปสีขาว สร้างอย่างสวยงาม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้าง
เสร็จเมือ่ ค.ศ. ๑๘๗๖ สร้างโดย Sir William  Henry Gregory ผูส้ ำเร็จราชการ
ชาวอังกฤษ ในสมัยที่ศรีลังกายังเป็นอาณานิคม ภายในพิพิธภัณฑ์จะพบกับ
ทะเลสีขาว ๑๔๓
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พระพุทธรูปซึ่งทำจากหินและมีของโบราณมากมายให้ศึกษา มีทั้งแผนภาพ
การเคลื่อนย้ายกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ เชื่อกันว่าคนท้องถิ่นในเกาะศรีลังกาอพยพ
มาจากแอฟริ ก า เมื่ อ หลายหมื่ น ปี ก่ อ น โดยเดิ น ทางข้ า มมาทางอิ น เดี ย ใต้
แล้ ว เข้ า สู่ เ กาะศรี ลั ง กา เราจะเห็ น เจดี ย์ ใ นศรี ลั ง กาเป็ น ทรงกลมมากมาย
ตามคำอธิบาย ข้างในจะเก็บพระธาตุในผอบสีทอง มีฐานเป็นอิฐบล็อก ๗ ชั้น
ในเจ็ดชั้นนี้จะแบ่งคร่าว ๆ เป็นชั้นสวรรค์ มนุษย์และเมืองพญานาค ภายใน
พิพิธภัณฑ์จะมีของจัดแสดงมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงสิ่งของต่าง ๆ
และประวัติของสิ่งของนั้น ๆ เพื่อเป็นความรู้ พวกเราได้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน Cey-Nor ร้านอาหารไทยที่เรามาพึ่งพาหลายครั้ง ที่สำคัญสุด
ในวั น นี้ คื อ คณะยุ ว ทู ต ความดี ไ ด้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เข้ า เยี่ ย มคารวะท่ า นมหิ น ทะ
ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกา ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันที่น่าจดจำอย่างยิ่ง
พวกเราผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและเข้าไปนั่งรอในห้องรับรอง
ของทำเนียบประธานาธิบดี ขณะรอได้รับประทานของว่างที่อร่อยมาก จากนั้น
คณะยุวทูตความดีได้มีโอกาสถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านประธานาธิบดี และ
ตัวแทนนักเรียนศรีลงั กาทีม่ าจากจังหวัดต่าง ๆ ซึง่ นับว่าเป็นภาพประวัตศิ าสตร์
พวกเราได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานาธิบดีกันทุกคน เป็นพระพุทธรูป
สีขาวและชาบรรจุในกล่องไม้ทสี่ วยงาม พวกเรายุวทูตความดียงั ได้สานสัมพันธ์
ทางไมตรีกับเพื่อนจากศรีลังกาที่เป็นตัวแทนของนักเรียนชาวศรีลังกามาจาก
จังหวัดต่าง ๆ มาร่วมถ่ายภาพและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราด้วย ช่วงบ่าย
เราไปเยีย่ มคารวะนายวัสธา เอกานายเก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประสบการณ์

เรียนรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ และสถานที่ทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกถึง ๗ แห่ง ในด้านของชีวิตการเป็นอยู่
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาและที่ ไ ด้ พ บปะพู ด คุ ย นั้ น ชาวศรี ลั ง กามี ร อยยิ้ ม ที่ ส ดใสให้ กั บ
คนต่างชาติตลอดเวลา ทำให้มีความรู้สึกประทับใจความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
แต่เปีย่ มไปด้วยความสุข ถือเป็นวัฒนธรรมทีค่ วรนำมาใช้ในชีวติ ทีส่ บั สนวุน่ วาย
เหมือนในเมืองหลวงแต่ละประเทศที่มีความเจริญมากมายแต่ขาดรอยยิ้ม
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รับประทานอาหารเช้าที่อร่อยเท่ากับเมื่อวาน
แล้ ว คณะยุ ว ทู ต ความดี ไ ด้ ไ ปศึ ก ษาตามรอยพระพุ ท ธศาสนาในศรี ลั ง กาที่
วัดทีปทุตตมาราม เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในกรุงโคลัมโบ สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๘
วัดนีม้ คี วามสำคัญต่อชุมชนชาวพุทธในศรีลงั กา และได้เยีย่ มชม โรงเรียนกุลนัดดา
โรงเรียนพระพุทธศาสนาชั้นนำ ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดนั่นเอง ที่นี่หนูได้มีโอกาส
ได้ พู ด คุ ย กั บ เพื่ อ นชาวศรี ลั ง กา ได้ เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม หนู รู้ สึ ก ประทั บ ใจใน
การแต่งกายของเพื่อนชาวศรีลังกาเป็นอย่างมาก ภาพที่หนูเห็นเป็นภาพที่
สวยงามเหมื อ นทะเลสี ข าว คื อ เพื่ อ น ๆ ผู้ ห ญิ ง จะแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด สี ข าว

ทะเลสีขาว ๑๔๕
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ประกอบด้วยเสื้อกับกระโปรงยาวคลุมเข่า เพื่อนผู้ชายจะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับ
กางเกงสีขาว หนูคิดว่าถ้าภาพเหล่านี้เกิดขึ้นกับเยาวชนชาวไทยบ้างน่าจะ
เป็นภาพที่งดงามเช่นกัน อีกสิ่งหนึ่งคือการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นของ
เพื่อน ๆ ชาวศรีลังกา คือการรับประทานอาหารด้วยมือ สร้างความแปลกใหม่
ให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเราไม่เคยรับประทานอาหารด้วยมือ
มาก่อน เมื่อเวลาการแสดงมาถึงที่คณะยุวทูตความดีนำชุดการแสดงที่ซ้อมไว้
มาเสนออย่างพร้อมเพรียงกัน นับว่าสร้างความประทับใจให้กบั เพือ่ น ๆ ศรีลงั กา
เป็นอย่างมาก จากนัน้ ไปเยีย่ มชม วัดคงคาราม ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยสีเหลืองสดใสและภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ที่วัดนี้ยังได้มี
อาคารต่าง ๆ ทีเ่ ก็บรักษาวัตถุและสิง่ มีคา่ ต่าง ๆ มากมายทางศาสนา ท่านเจ้าอาวาส
ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาครอบศีรษะทุกคนในคณะ เพื่อเป็นสิริมงคลทำให้
รูส้ กึ ปลืม้ ปิตจิ ริง ๆ ในช่วงบ่ายคณะฯ ได้เข้าเยีย่ มคารวะ ฯพณฯ นายกรุณาติลากา
อมุนุกามา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอดีตทูตศรีลังกาในไทย
เราได้เข้าไปในห้องประชุมที่โอ่อ่าสง่างามของกระทรวงต่างประเทศศรีลังกา
ท่านปลัดกระทรวงกล่าวต้อนรับอย่างใจดี แล้วเปิดโอกาสให้พวกเราถามคำ

ภาพถ่ายกับเพื่อน ๆ ชาวศรีลังกา

ภาพถ่ายแสดงการร้องเพลงให้เพื่อน ๆ ศรีลังการับชม

ถามกับท่าน พวกเราหลายคนแย่งกันถามถึงความประทับใจ สถานที่โปรด
จั ง หวั ด ที่ ช อบในเมื อ งไทย ท่ า นให้ ค ำตอบด้ ว ยสี ห น้ า แววตา มี ค วามสุ ข
เมื่อกลับถึงที่พัก ประชุมหารือและประเมินการเรียนรู้จากความรู้ที่ได้รับมาใน
แต่ละสถานที่
วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ คณะยุ ว ทู ต ความดี ไ ด้ เ ยี่ ย มชม โรงเรี ย น
พุทธศาสนาศรีสมบูรณ์วิหาร ซึ่งได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการเวียนเทียน
พร้อมทั้งได้พบกับเพื่อน ๆ ชาวศรีลังกา หลังจากนั้นพวกเราได้เดินทางไปยัง
สถานีโทรทัศน์ เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดรายการทางพระพุทธศาสนา ทางช่อง
Buddhist Channel พวกเราได้แสดงการขับร้องเพลง และกิจกรรมสวดมนต์
ร่วมกับเพื่อน ๆ ชาวศรีลังกา เพื่อถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ กิจกรรมนี้ทำให้
หนูได้เรียนรู้ว่าการสวดมนต์ของทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันมากจะ
แตกต่างกันก็เพียงสำเนียง และทำนองจังหวะช้า-เร็ว และรู้สึกประทับใจ
ประเทศศรีลังกาที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก สังเกต
ทะเลสีขาว ๑๔๗
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ภาพถ่ายเยี่ยมชมโรงงานผลิตชา

การรับประทานอาหารด้วยมือ

ได้จากการมีสถานีโทรทัศน์ช่องพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ และเป็นที่สนใจ
ของชาวศรีลงั กาเป็นอย่างมาก ซึง่ หนูทราบจากการพูดคุยกับเพือ่ นชาวศรีลงั กา
และนอกจากนี้พวกเรามีการแลกเปลี่ยนเฟสบุ๊ค และเบอร์โทรศัพท์กัน
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ คณะยุวทูตฯ
ได้เดินทางไปเมืองกอลล์ (Galle) ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกตอนใต้สุดตั้งอยู่
ริมมหาสมุทรอินเดีย พวกเราประทับใจในความสวยงามของเมืองกอลล์เป็น
อย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ชมป้อมปราการของเมือง ในวันที่พวกเราไปชมนั้น
มีลมแรงมาก ๆ ภาพที่พวกเราถ่ายกับคุณลุงทูตที่เมืองกอลล์ ทุกคนจะผมยุ่ง
กันหมดเนื่องจากโดนลมพัด บางคนยืนแทบไม่ติดโดนลมแรง จากนั้นได้ไป
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองกอลล์ ได้พบกับเรือจำลอง หุ่นจำลองบ่งบอกวิถีชีวิต

คนพื้นเมือง และแผนภาพแสดงเกี่ยวกับสัตว์กับพันธุ์ไม้นานาชนิด ฟอลซิล
ของสัตว์นำ้ ประเภทต่าง ๆ ช่วงบ่ายได้ไปเยีย่ มชม วัดศรีปรมนันทะราชมหาวิหาร
และได้ไป วัดกานเด เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ภายในเป็นที่รวบรวมสมุนไพรต่าง ๆ ไว้มากมาย เราได้สวัสดีทักทายกับ
ช้างราชาที่พระเจ้าอยู่หัวประทานให้ศรีลังกา ช่วงเย็นได้เดินทางกลับที่พักใน
กรุงโคลัมโบ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะยุวทูตความดีได้เดินทางออกจากที่พัก
ไปเมื อ งแคนดี้ (Kandy) ซึ่ ง เป็ น เมื อ งมรดกโลกอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ
ศรีลังกา ได้เข้าเยี่ยมชมวันศรีเรนทรารามราชมหาวิหารและโรงเรียนใกล้เคียง
บริเวณวัด พวกเราได้รับชมการแสดง “ระบำแคนดี้” ซึ่งแสดงโดยเพื่อน ๆ
ชาวศรีลังกา เป็นการแสดงที่สวยงามมากทั้งการแต่งกายและรูปแบบการรำ
ระบำแคนดีถ้ อื ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของศรีลงั กา ในช่วงบ่ายก็เดินทางไป

ทะเลสีขาว ๑๔๙
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๑๕๐

เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เปราเดนิยา ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ดีที่สุดใน
เอเชีย โดยจะรวมพันธุ์ไม้ไว้มากมาย สถานที่ร่มรื่นและสวยงามมาก มีต้นไม้
ขนาดใหญ่ขนาดเกือบสิบคนโอบ เสียดายที่พวกเราได้เดินชมเพียงบางส่วน
เท่านัน้ เนือ่ งจากฝนตกจึงได้นงั่ ชมกันบนรถเสียมากกว่า หลังจากนัน้ พวกเราได้
เข้าเยี่ยมชมวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งมีพระเขี้ยวแก้ว
(พระทนต์) ของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเป็นวัดที่
งดงามมาก ๆ หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานานาชาติ
ซึ่งมีการรวบรวมพระและการจัดวัดจำลองของแต่ละประเทศให้ชม รวมถึง
ประเทศไทยด้วย กลับเข้าที่พักมีการประชุมประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ได้
ไปเยี่ยมชมโรงเรียนในเมืองแคนดี้ เมืองแคนดี้ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกา
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงโคลัมโบ มีสภาพอากาศเย็นสบาย และ
เป็นเมืองที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติ คณะของเราได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชา
(Giragama Tea Factory) ชมขั้นตอนการผลิตชา ชิมชาชนิดต่าง ๆ และซื้อหา
มาเป็นของฝากทางบ้านกันทุกคน ในตอนเย็นคณะยุวทูตความดีได้เดินทาง
ไปยังทำเนียบของคุณลุงทูต คุณลุงทูตเลี้ยงอาหารค่ำให้คณะยุวทูตความดี
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับพวกเราทุกคนเลยค่ะ พวกเราร่วมกันสวดมนต์
ให้ทา่ นทูตและพี่ ๆ ทีส่ ถานทูตฯ และแสดงความรูส้ กึ ด้วยการกล่าวคำขอบพระคุณ
ที่ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในที่ประเทศศรีลังกา
คณะยุวทูตความดีได้เดินทางไปสนามบินในเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เดินทาง
ออกจากกรุงโคลัมโบเวลาประมาณ ๐๑.๔๐ น. โดยการบินไทย เทีย่ วบิน TG 308
ถึงประเทศไทยเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
การเดินทางครั้งนี้ ทำให้หนูและเพื่อน ๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ
ได้ เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวศรี ลั ง กา ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมความเป็ น อยู่ ข องชาว
ศรี ลั ง กา และยั ง ได้ เ พื่ อ นใหม่ จ ากหลายจั ง หวั ด ซึ่ ง ทุ ก คนมี ค วามรั ก และ
ความสามัคคีต่อกัน มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน และที่สำคัญที่สุดพวกเราคณะ
ยุวทูตความดีได้รับความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่
ใจดีทุกท่านที่คอยช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละเรื่องราว แม้เราจะต้อง
ทำงานเขี ย น รวบรวมข้ อ มู ล ประเมิ น ผล เตรี ย มการกั น ทุ ก คื น โดยท่ า น
ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ จะเปิดอบรมภาคเย็นทุกวัน ทำให้เราแก้ไขข้อผิดพลาด
ในแต่ละวัน และก้าวสู่ความเป็นเลิศไร้ตำหนิได้ในวันต่อไป
หนู แ ละเพื่ อ นยุ ว ทู ต ความดี ทุ ก คนขอกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นไว้
ณ โอกาสนี้  
ทะเลสีขาว ๑๕๑
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แดนดินถิ่นงาม...
เหนือฝั่งลำน้ำโขง

กัลยรัตน์ พิมพา
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท จ.อ่างทอง

หนูได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต คือการเข้าร่วมโครงการ “ยุวทูตความดี
เยือน สปป.ลาว” ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้มอบประสบการณ์และ
ข้อคิดต่าง ๆ ให้หนูมากมาย หนูขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ดังนี้

๑ กันยายน ๒๕๕๖
พวกเราเหล่ า ยุ ว ทู ต ความดี เ ดิ น ทางมาถึ ง โรงแรมอั ศ วรรณ จั ง หวั ด
หนองคาย ตอนเช้าหนูคิดว่าหนองคายก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าอยู่ การจราจร
ไม่วุ่นวาย อากาศดี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จึงไม่แปลกใจเลยว่า เหตุใด
เราจึ ง สร้ า งสะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว แห่ ง ที่ ๑ ขึ้ น ในจั ง หวั ด หนองคาย
เชื่อมต่อเวียงจันทน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการคมนาคมและเศรษฐกิจระหว่าง

สองประเทศ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อเริ่ม
ลงทะเบียนและรายงานตัว พวกเราลงชือ่ รับปากกา พาสปอร์ต กระเป๋าเดินทาง
เสือ้ ทีมหลายแบบหลากสไตล์ พร้อมเป้และหมวก จากนัน้ เริม่ เตรียมความพร้อม
ทัง้ ในสิง่ ทีค่ วรรู้ กับเตรียมการแสดงแลกเปลีย่ นกับฝ่ายลาว พวกเราเตรียมเพลง
ที่จะเข้าถึงใจของชาวลาว มีทั้งเย็นสบายชาวนา สาละวันเตี้ยลง แก้วตา –
แก้วใจ ฯลฯ ช่วงเย็น ๆ พวกเรายุวทูตฯ จึงออกเดินทางโดยรถบัสข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงที่พักและแยกย้าย
กันพักผ่อน

๒ กันยายน ๒๕๕๖
วันนี้พวกเรารีบตื่นกันแต่เช้าเพราะมีภารกิจสำคัญ คือการเข้าเยี่ยม
คารวะ ฯพณฯ นายพิษณุ จัทร์วทิ นั เอกอัครราชทูต ประจำประเทศลาวทีท่ ำเนียบ
เราออกเดิ น ทางก่ อ นกำหนดเวลาและแวะที่ ป ระตู ชั ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น
อนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่เสียสละชีวิต ในสงคราม
ก่ อ นหน้ า การปฏิ วั ติ ข องพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ถ่ า ยภาพกั น ตามธรรมเนี ย ม
จากนั้นรถของเราจอดหน้าทำเนียบ พวกเราทุกคนถูกฝึกให้ไหว้สวัสดีทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นลุงยาม พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน พวกเราได้พบ
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ท่านทูตในห้องรับรอง ลุงทูตนะคะ ลุงทูตให้ พี่ ๆ นำขนมมาให้เราทาน และ
บรรยายให้ฟังเกี่ยวกับประเทศลาวเบื้องต้น แต่ถือเป็นเบื้องต้นที่ได้ความรู้มาก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลาวกับไทย วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ ฯลฯ หลังจากนัน้
เราเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น วัดสีสะเกด วัดที่มีพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ
อยู่ตามฝาผนังที่ทำด้วยดินเผา ไม้ และอื่น ๆ รวมทั้งหมดมี ๖,๘๔๐ องค์ และ
ยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งองค์ใหญ่และเล็กรวมทั้งสิ้น
๑๐,๑๓๖ องค์ ตรงข้ามกับวัดสีสะเกด มีหอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยในปัจจุบันที่ประเทศลาว
ถ้าสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีพระสงฆ์จำวัด จะไม่เรียกวัด
แต่จะเรียกว่า หอ แม่เบญไกด์ประจำคณะของเรา ได้เล่าเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของประเทศลาว รวมถึงเรื่องคำสาป ๔ อย่างด้วย ตามตำนาน
กล่าวไว้ว่าประเทศลาวจะต้องมี ๔ อย่างนี้ เข้ามา เพื่อที่ประเทศลาวจะ
ได้พบความเจริญรุ่งเรือง อันได้แก่ ๑. มีผู้มีบารมีเข้ามาเหยียบแผ่นดิน ซึ่งก็คือ
ในหลวงของเรา เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว มาในปี ๒๕๓๗  ๒. แผ่นดินเชื่อมต่อ
แผ่นดิน คือสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ๓. พญานาคเลี้ยวเข้าเมือง คือรถไฟ
หนองคาย-ท่านาแล้ง ๔. ม้าเหล็กวิ่งทุกหนทุกแห่ง คือ รถจักรยานยนต์
หรือที่ชาวลาวเรียกว่า รถจัก

ลุงทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พวกเราอาหารอร่อย ลุงทูต
คุยสนุก ท่านมีความรูม้ ากมายเล่าได้ไม่รจู้ บ จากนัน้ เราเดินทางต่อไปทีโ่ รงเรียน
มัธยมสีสัดตะนาก เวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ชาวลาวที่
พูดและเข้าใจภาษาไทยอย่างดีเกือบทุกคน เพราะดูทีวีเมืองไทยทุกวัน เพื่อน ๆ
ชาวลาวน่ารัก สุภาพและยิ้มเก่ง จากนั้นเยาวชนไทย-ลาว แลกเปลี่ยนที่อยู่กัน
เพราะเพื่อน ๆ ชาวลาว ไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค หนูเคยส่งไปรษณียบัตรไปที่
ลาวหลังจากกลับมาด้วย ต่อมาเราไปเยือนโรงเรียนประถมสบป่าหลวง ได้มา
พบปะพูดคุยกับน้อง ๆ ที่แม้ตัวเล็กตัวน้อยก็นุ่งซิ่น ผูกคอซองสีแดง พวกเรา
ขึ้ น ไปโชว์ ก ารขั บ ร้ อ งเพลง แล้ ว ก็ ไ ด้ ฝึ ก เต้ น บาสโลปที่ มั ก นิ ย มเต้ น ในช่ ว ง
งานสังสรรค์ งานเทศกาล ไม่ว่าไปงานไหนจะหนีไม่พ้นเพราะเป็นที่นิยมสุด ๆ
ทุ ก คนจะเต้ น เป็ น จั ง หวะอย่ า งพร้ อ มเพรี ย งกั น ขยั บ ไปซ้ า ยที ขวาที
มี ก ารเตะเท้ า เป็ น จั ง หวะตามเพลง ดู มี เ สน่ ห์ แ ละสนุ ก สนาน หลั ง จากนั้ น
เราทานอาหารเย็นกันทีร่ า้ น “ครัวลาว” อาหารอร่อยมากค่ะ มีการแสดงดนตรี
พื้ น เมื อ งให้ ฟั ง ขณะนั่ ง ทานมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกาหลี แ ละญี่ ปุ่ น แวะเวี ย นมา
ถามว่าพวกเรามาจากไหนและขอถ่ายรูป ตอนจบเราปรบมืองาม ๆ เข้าจังหวะ
พร้อมเพรียงให้นักดนตรีที่เล่นเพลงไทยให้คณะเรา

๓ กันยายน ๒๕๕๖
เริ่ ม การเดิ น ทางไปที่ โ ครงการศู น ย์ พั ฒ นาการเกษตรห้ ว ยซอนห้วยซั้ว หลัก ๒๒ สถานที่แห่งนี้ ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
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ที่ ค รบวงจรใน สปป.ลาว แห่ ง แรก นายบุ น อุ้ ม วงกิ แ ก้ ว รอง ผอ.ศู น ย์
บรรยายให้เราฟังในวันนี้ ใช้คำเรียกแทนในหลวงของเราว่า “เจ้ามหาซีวิต”
(เจ้าชีวิต) เพราะชาว สปป.ลาว ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรา ท่านทรงให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ มากมาย
เช่น การให้ความช่วยเหลือในการสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาพร้อมทั้งนำวิทยาการ
เทคโนโลยีด้านการเกษตรมามอบให้ลาว ในวันที่ทำพิธีเปิดในหลวงเสด็จฯ
มาเปิดศูนย์พัฒนาแห่งนี้ในปี ๒๕๓๗ เป้าหมายของโครงการนี้ คือการที่จะ
ทำให้ชาวลาวมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ชาวลาวรักและ
เทิ ด ทู น ในหลวงเสมื อ นเจ้ า ชี วิ ต ทำให้ พ วกเรายุ ว ทู ต ทุ ก คนรู้ สึ ก ซาบซึ้ ง ใน
พระบารมีที่แผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้พวกเราตั้งใจที่จะเป็นลูก
ที่ดีของพ่อหลวงด้วยความภาคภูมิใจ ก่อนเดินทางกลับพวกเราผ่านค่ายอบรม
เกษตรกันมาแล้ว จึงลงแรงปลูกผักบุ้งไว้ให้ทางศูนย์ได้เก็บในอีก ๕ อาทิตย์
ข้างหน้า ในช่วงบ่ายเราเดินทางต่อไปทีโ่ รงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและเด็กกำพร้า
หลัก ๖๗ แขวงเวียงจันทน์ พวกเราได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่มากมาย
และเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครัง้ แรกระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ มีนาคม
๒๕๓๓ ได้ มี ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคทุ น ทรั พ ย์ โ ดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลเป็ น เงิ น
๑๒ ล้านกีบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเงินไปก่อสร้างเรือนนอนให้แก่
โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า พระราชทานชื่อว่า “อาคารสิรินธร” โดยมี
พระราชดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำแนวทางที่
ดำเนินการในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ และสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
อาทิ อบรมการทำขนม อบรมช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ที่นี่ยังใช้ระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมของวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มแก่ โรงเรี ย น นั ก เรี ย นที่ นั่ น น่ า รั ก
พูดเพราะ มีน้ำใจ ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี คุณครูที่โรงเรียนนี้บอกว่า
ศิษย์เก่าของที่นี้มีตั้งแต่หมอ วิศวกร จนถึงรัฐมนตรี เพราะเด็กที่นี่เรียนเก่ง
ขยันและอดทน เราได้แลกของขวัญกันก่อนลากลับ
แดนดินถิ่นงาม...เหนือฝั่งลำน้ำโขง ๑๕๗
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๑๕๘

๔ กันยายน ๒๕๕๖
วันนีเ้ ป็นวันแห่งการเดินทางเริม่ จากการไปสักการะพระธาตุสโี คดตะบูน
ที่แขวงคำม่วน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว พระธาตุศรีโคตรบูน
ตัง้ อยูไ่ ม่หา่ งไกลจากตัวเมืองท่าแขก เมือ่ พวกเราไปถึง พวกเราได้รบั การต้อนรับ
เป็นอย่างดีจากนักเรียนของโรงเรียนในละแวกนัน้ พวกเราต้องใส่ผา้ ซิน่ ในการเข้า
สักการะ จากนัน้ เราได้แวะเยีย่ มสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ นครพนมท่าแขก และชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณสองข้างทาง รู้สึกได้ถึง
ความบริสทุ ธิข์ องอากาศ เมือ่ เข้าถึงแขวงสะหวันนะเขต เราได้ไปชมทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
ไดโนเสาร์ ซึ่ ง น่ า สนใจมาก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ ตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ สถานกงสุ ล ใหญ่
ณ แขวงสะหวันนะเขต เราจึงรวมพลไปเยี่ยมคาราวะ ท่านรัศม์ ชาลีจันทร์
กงสุลใหญ่ที่บ้านพัก ท่านใจดีเลี้ยงอาหารมากมาย อร่อยทุกอย่าง และเล่าว่า

สถานกงสุลแห่งนี้เป็นที่เดียวในโลกที่นั่งทำงานอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วสามารถ
มองเห็นประเทศของเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำโขง สถานกงสุลใหญ่อยู่ไม่ห่าง
จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต พวกเรา
กลับที่พักโรงแรมดาวสะหวันด้วยความเหนื่อยแต่สนุก

๕ กันยายน ๒๕๕๖
ภารกิจสำคัญของเราในวันนี้ คือการเข้าเยี่ยมชม โครงการบริการเกษตร
และกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรารับฟังบรรยายจากหัวหน้า
ณัฐวุฒิ จินารัตน์ ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมาประจำการทำงานดูแลการทำ
โครงการอยู่ที่นี่ หลังจากนั้นพวกเราได้เข้าไปร่วมปลูกต้นไม้กับเยาวชนในพื้นที่
สนุกมาก ท่าน ผอ. มูลนิธิฯ กล่าวว่า ต้นไม้ที่เราปลูกวันนี้ มันอาจจะเป็นแค่
ต้นกล้าต้นเล็ก ๆ แต่ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า มันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เติบโต
ให้รม่ เงาแก่ผมู้ าพักพิง ทำให้หนูรสู้ กึ ภูมใิ จมาก เพราะอย่างน้อยมือเล็ก ๆ ของหนู
ก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
โรงเรี ย นสุ ด ท้ า ยที่ พ วกเราได้ ม าเยื อ น คื อ โรงเรี ย นประถมสมบู ร ณ์
หัวเมืองเหนือ โรงเรียนนี้มีน้อง ๆ พี่ ๆ แสดงการฟ้อนรำต่าง ๆ ให้พวกเราชม
รวมถึ ง การเต้ น บาสโลปด้ ว ย สุ ด ท้ า ยพวกเราทั้ ง หมดก็ ขึ้ น ไปเต้ น อย่ า ง
คล่องแคล่วบนเวที เพื่อน ๆ ที่นี่พร้อมตอบเราทุกคำถาม และยังให้การต้อนรับ
เราเป็นอย่างดีทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องในครอบครัวเดียวกัน
แดนดินถิ่นงาม...เหนือฝั่งลำน้ำโขง ๑๕๙
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๑๖๐

๖ กันยายน ๒๕๕๖
วั น นี้ เราเดิ น ทางจากแขวงสะหวั น นะเขตไปแขวงจำปาสั ก ใช้ เวลา
ในการเดินทางเกือบครึ่งวัน เมื่อไปถึงเราก็ไปทานอาหารกลางวันกันที่อุทยาน
บาเจียง หรือที่ชาวลาวเรียกว่า ผาส้วม ซึ่งหมายถึง ห้องหอ ในภาษาลาว
ช่วงบ่ายเราได้โอกาสหาของฝากให้ญาติมิตรที่ตลาดใกล้โรงแรมเอราวัณที่พัก

๗ กันยายน ๒๕๕๖
วันนี้เป็นวันที่เราต้องจากกันแล้ว แต่ก่อนจากกันไปเราได้ไปเยี่ยมชม
วัดพู มรดกโลกของประเทศลาว สวยมากค่ะ แต่ทางขึ้นก็ชันมาก ทั้งตอนขึ้น
และลงต้องระวังให้มากเลยนะคะ บนยอดสุดของวัดพูมีน้ำซึ่งไหลมาตาม
รอยแตกของก้อนหิน เราเรียกกันว่า “น้ำศักดิ์สิทธิ์” เราใส่เสื้อที่ได้รับแจก
จากมูลนิธิฯ หลากสีมาก แต่ก็สวยงามมากเช่นเดียวกันค่ะ และแล้วเวลาที่เรา
จะต้องจากกันก็มาถึง งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่สิ่งที่มีคุณค่าในจิตใจจะคง
อยู่ตลอดไป สิ่งของที่ได้รับการแลกเปลี่ยน มีเรื่องราวความทรงจำ ความสุข
และความภาคภู มิ ใจที่ เ ป็ น พลั ง เติ ม เต็ ม ให้ กั บ พวกเรายุ ว ทู ต ในวั น ข้ า งหน้ า
อย่ า งน้ อ ยเราจะไม่ มี วั น ลื ม และจะภู มิ ใจตลอดว่ า เราเป็ น ยุ ว ทู ต ความดี
เป็นผู้แทนเยาวชนไทยไปสานสัมพันธ์กับมิตรชาวลาว  
แดนดินถิ่นงาม...เหนือฝั่งลำน้ำโขง ๑๖๑
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๑๖๒

omodo

Dragon

ด.ญ. เจษฎาภา โฮมคำจันทร์
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความสวยงามทางทัศนียภาพและ
มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคทั้งในความเชื่อและ
วิถีชีวิตที่ผสมผสานกันได้อย่างดีจึงทำให้ประเทศไทยอยากเป็นพันธมิตรกับ
อินโดนีเซีย หนูชื่อ ด.ญ.เจษฎาภา โฮมคำจันทร์ ยุวทูตความดีจากจังหวัด
ขอนแก่นจะขอเล่าเรื่องประสบการณ์สนุก ๆ และความทรงจำดี ๆ เมื่อตอนที่
ได้ไปเยือนอินโดนีเซีย มาเริ่มกันเลยค่ะ
เริ่มต้นที่หนูได้เข้าค่ายรักษ์โลก - รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒
เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี มีนักเรียนตัวแทน
จากแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๓ คน พวกเราแบ่งกลุ่มและ
ออกไปทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย แสดงความรู้ความสามารถกันอย่างเต็มที่

กิจกรรมดำเนินมาถึง ๖ วัน เป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วแลกกับการได้มิตรภาพ
จากเพื่อนใหม่ ในที่สุดก็คัดกรองนักเรียนที่มีความโดดเด่นเหลือเพียง ๒๒ คน
เพื่อไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย หนึ่งในนั้นก็คือหนูเอง หนูดีใจและภูมิใจมาก
ที่ได้รับเลือกหนูจึงเตรียมพร้อมทุกอย่าง รอเวลาจะได้ไปเหยียบดินแดนแห่ง
อารยธรรม
วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม เช้าวันนี้หนูรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้
ใส่ใจเพราะตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอเพื่อน ๆ พวกเราที่ได้คัดเลือกมารวมตัวกัน
ที่กระทรวงการต่างประเทศ และดีใจมากที่ได้มาพบกันอีกครั้ง เราได้เตรียม
การแสดงด้วยความสนุก ตลอดทั้งวันหนูมีความสุขมากจนกระทั่งตกเย็น
ความปวดหัวมันทวีขึ้นจนหนูแทบทำกิจกรรมต่อไม่ได้จึงติดต่อพ่อแม่ให้มา
พาไปหาหมอ และแล้วหนูก็พบว่าหนูเป็นไข้เลือดออก หนูฟังผลตรวจอย่าง
ใจหายหนูเสียใจมากทีพ่ ลาดโอกาสดี ๆ วันรุง่ ขึน้ หนูเดินทางไปทีส่ นามบินเพือ่ ไป
บอกลาเพื่อนและคุณครู เพื่อน ๆ ทุกคนให้กำลังใจและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้หนู
รู้สึกดีขึ้นในวันนั้น หลังจากส่งเพื่อน ๆ แล้ว หนูเดินทางกลับขอนแก่น และ
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ ๑ สัปดาห์ หนูไปเรียนตามปกติ และแล้ว
สิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันก็เกิดขึ้น เมื่อคุณครูโทรศัพท์มาบอกว่าหนูจะได้ไปอินโดนีเซีย
อีกครัง้ แต่คราวนีจ้ ะไปในกลุม่ เล็กและพักอยูท่ ที่ ำเนียบสถานทูตฯ โดยท่านทูต
ประจำประเทศอินโดนีเซียและภริยาจะเป็นผู้ดูเราตลอดทริปนี้ หนูดีใจมาก
หนูเตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางอีกครั้ง
Komodo Dragon ๑๖๓
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๑๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน วันทีห่ นูรอคอยมาถึงแล้ว หนูรบี เดินทางจากบ้านมา
พบกันที่กระทรวงเช่นเดิม เราเตรียมการแสดงชุดที่แตกต่างจากกลุ่มแรกที่ไป
เราได้ไปเยี่ยมพี่ ๆ ที่กรมอาเซียนพี่ ๆ ทำคัพเค้กเป็นของว่างอร่อยมากเลยค่ะ
เย็นวันนั้นหนูปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มใหม่และคิดว่าพวกเราต้องสนิทกัน
แน่นอน
เช้าวันต่อมาเราทุกคนตืน่ เต้นทีจ่ ะได้ไปต่างประเทศ ผูป้ กครองและคุณครู
ของแต่ละคนต่างมาให้กำลังใจและบอกลาลูก ๆ ในวันนี้ท่านทูตดอน ประธาน
โครงการยุวทูตความดี และ ผอ. มูลนิธิฯ มาส่งคณะด้วย เราจึงร้องเพลง
ให้ ทุ ก คนเพื่ อ เป็ น การตอบแทนพวกเราบอกลาครอบครั ว และเดิ น ทางไป
ด้วยความภูมิใจ ขณะที่เราอยู่บนเครื่องบินต่างคนก็ต่างคิดกันไปว่าท่านทูต
และภริยาจะใจดีไหม จะดูแลเราอย่างไร จะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากมายแค่ไหน
เราใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ - ๓ ชั่วโมง ในที่สุดก็มาถึงคุณครูพาพวกเรา
ลงเครื่องและเข้าไปในสนามบิน เมื่อเราได้พบท่านทูตและภริยาที่ทางเข้า
ความกังวลก็กลับแทนที่ด้วยความสบายใจทันที ท่านทั้งสองแนะนำตัวและ
บอกให้ พ วกเราเรี ย กท่ า นว่ า ลุ ง เอี๊ ย บและป้ า รส แทนการเรี ย กชื่ อ เต็ ม
ให้ความรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น ป้ารสใส่ใจพวกเรามากท่านถามถึงอาหาร
หรือเครื่องดื่มที่ชอบและไม่ชอบของทุกคน หนูเป็นคนที่ชอบดื่มนมป้ารสจึง

ให้พี่ปัด (เลขาฯ ของลุงเอี๊ยบ) ไปซื้อนมให้ ก็ให้เราแยกกันออกเป็นสองกลุ่ม
ขึ้นรถไปกับป้ารส และไปกับพี่ปัด พี่ปัดน่ารักมากเปิดโอกาสให้เราได้ถาม
เกี่ ย วกั บ ประเทศอิ น โดนี เซี ย ได้ เรื่ อ ย ๆ บางครั้ ง ก็ จ ะถามถึ ง จั ง หวั ด ของ
พวกเราด้ ว ย เมื่ อ กลั บ ถึ ง ทำเนี ย บป้ า รสก็ พ าชมห้ อ งต่ า ง ๆ ทั้ ง ห้ อ งนอน
ห้องนั่งเล่นที่มีขนมวางไว้เยอะแยะ ในตู้เย็นมีน้ำอัดลม น้ำเปล่า และนม
กล่องใหญ่พร้อม เผื่อเราจะมาคุยเล่นกัน ป้ารสพาไปดูในครัวและแนะนำ
แม่ครัวผู้ที่จะทำอาหารอร่อย ๆ ให้เราได้ทานทุกมื้อ อาหารเย็นมื้อแรกของ
พวกเราน่ารับประทานมากมีทั้งอาหารที่คุ้นและไม่คุ้นตา เช่น กุ้งซอสมะขาม
ที่มีความเปรี้ยวและความหวานอร่อยลงตัว อาหารบ้าน ๆ อย่างผัดผักก็อร่อย
ไม่แพ้กนั ปิดท้ายด้วยผลไม้นานาชนิด หลังจากทานอาการเสร็จแล้วเราก็ขอบคุณ
ก่อนขึ้นมาที่ห้องนั่งเล่นเราคุยกันไปเรื่อยดูโทรทัศน์ถ่ายรูปกลับไปให้พ่อแม่ดู
พอดีลุงเอี๊ยบมีความชำนาญเรื่องไอทีมากกว่าป้ารสสามารถซ่อมโทรศัพท์
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ของหนูที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ พวกเราคุยกันต่ออีกสักพักแล้ว
จึงแยกย้ายเข้าห้องนอนแต่คืนนี้หนูก็ยังคิดถึงครอบครัวอยู่
วันที่ ๓ พฤศจิกายน วันนี้เรารีบลงมาทานอาหารเช้าและพบกับชาว
อินโดนีเซียชื่อพี่กายาตรีจะมาพาเราไปในวันนี้ เราเดินทางออกจากทำเนียบ
ในเวลาแปดโมงเช้าแล้วถึงที่หมายคือทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเรา
ต่อแถวรอคิวขึ้นรถบัสต่อเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมชมด้านใน มีคนมากมายเข้ามาดู
ภายในนีเ้ ราถูกจัดระเบียบโดยไกด์ชาวอินโดฯ ก่อนเดินเข้าไป ภายในบริเวณรอบ ๆ
ทำเนียบนั้นมีความสวยงามมาก ทั้งสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมีสีขาวสะอาดตา
ต้นไม้ตน้ น้ำร่มเย็น จนเสียดายทีเ่ ขาห้ามถ่ายภาพ เราเดินเข้ามาภายในตัวทำเนียบ
มีรูปภาพสวย ๆ มากมายที่วาดขึ้นจากความละเอียดอ่อน แต่สิ่งที่สะดุดตา
ที่สุดคืองาช้างโค้งยาวสวยคู่หนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่ทางเข้า ไกด์กล่าวว่านี่เป็น
สิ่งที่ไทยมอบให้แก่อินโดฯ เป็นของขวัญ ชาวอินโดฯ โห่ร้องให้กับเราชาวไทย
ทำให้เราภาคภูมิใจเดินยิ้มไปตลอดทาง ถึงเวลากลางวันเรากลับทำเนียบ
มาทานอาหาร มื้อนี้เราได้ทานผัดไทยซึ่งทำให้คิดถึงบ้านมาก ๆ และของหวาน
เบา ๆ อย่างเฉาก๊วยตบท้าย เราพร้อมเดินทางต่อไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
อินโดนีเซีย ที่นั้นเล่าถึงความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมหลากหลาย และ

พัฒนาการมนุษย์ซึ่งจะแบ่งออกเป็นโซน และจุดเด่นที่ทำให้เราได้ภูมิใจอีกครั้ง
คือ ช้างที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งชาวไทยมอบให้แก่ชาวอินโดฯ เมื่อเราเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วท้ายที่สุดเราก็ไปที่มัสยิดแห่งชาติ มัสยิดที่นี่ใหญ่โตมาก
บรรจุคนได้เป็นหมื่นเป็นพันคน ภายในมีชาวมุสลิมมาสงบจิตสงบใจทำให้เรา
รู้สึกถึงพลังแห่งความศรัทธาได้เลยทีเดียว
วันที่ ๔ พฤศจิกายน เช้านี้เป็นวันที่สดใสเราตื่นเช้าขึ้นอีกหน่อยเพราะ
ต้องเดินทางไกลไปยังสวนสัตว์เปิด Taman safari เมืองโบกอร์ เรานั่งรถมาถึง
ป้ายที่เขียนตัวอักษรตัวใหญ่แสดงให้เห็นว่าถึงที่หมายแล้ว ภายในสวนสัตว์
ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ต้นไม้ป่าไม้เขียวชอุ่ม เราแวะซื้อแครอทมาให้
สัตว์ตา่ ง ๆ ได้กนิ สิง่ แรกทีไ่ ด้เห็นคือสัตว์ใหญ่ยกั ษ์เรียกว่า ช้างโขลงใหญ่ ต่อด้วย
กวางหลากชนิด จุดนี้แหละคือความสนุกเราสามารถให้อาหารสัตว์ได้ตาม
ต้องการโดยการยืน่ ให้มนั กินอย่างใกล้ชดิ แต่สตั ว์บางชนิดก็ไม่สามารถยืน่ ให้ได้
เช่น ฮิปโป เพราะฮิปโปต้องอยู่ในน้ำเราจึงต้องโยนแทน เป็นต้น ลามะเป็นสัตว์
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ที่ฉลาดมากมันจะมายืนกลางถนนเพื่อดักไม่ให้รถไปและกินอาหารที่เรายื่นให้
อาหารกลางวันเราจะกินทีร่ า้ นอาหารในสวนสัตว์  ซงึ่ มีให้เลือกมากมาย  แต่ทเี ด็ด
ของชาวอินโดฯ คือ ไก่ทอด เพราะไม่กนิ หมู ไก่จงึ เป็นอาหารของทีน่ ี่ วัฒนธรรม
ของเขาคือใช้มือกินแทนช้อน จากนั้นเราก็ไปชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ต่าง ๆ
ทั้งโลมา เสือ แมวน้ำ แต่สิ่งที่เมื่อมาถึงสวนสัตว์ที่ประเทศอินโดฯ ต้องไปดูที่สุด
คือมังกร “โคโมโดดราก้อน” สัตว์ที่พบมากในเกาะ ๆ หนึ่งในอินโดนีเซีย
และยังได้รับการยกย่องให้เป็นสัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียอีกด้วย ตอนที่
เราไปดูเจ้ามังกรนอนนิ่งบนพื้นทรายแต่ยังคงดูหน้าเกรงขามด้วยรูปร่างที่ใหญ่
และผิวเกล็ดแห้ง หลังจากตื่นตากับสัตว์ประจำชาติแล้วก็ได้มาถ่ายรูปกับ
ลูกสัตว์น่ารัก ๆ อีกหลายตัว แล้วเราก็พากันไปเล่นเครื่องเล่นที่อยู่ในสวนสัตว์
และมีเครื่องเล่นอย่างหนึ่งที่ดึงดูดพวกเราให้ไปเล่นนั่นก็คือ ล่องแก่ง คราวนี้
ป้ารสก็มาเล่นกับเราด้วยทำให้เรารูส้ กึ เหมือนเล่นกับครอบครัว เราเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายรอบจนตัวเปียกท่วม ป้ารสจึงซื้อเสื้อสวยให้ใหม่หนึ่งตัวเป็นเสื้อ
รูปเสือสีขาวนอนอยู่ และเสื้อบาติกเก๋ ๆ ให้คนละตัว

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ประเทศอินโดนีเซียคือเจ้าแห่งหมูเ่ กาะ และในแต่ละ
หมูเ่ กาะก็มวี ฒ
ั นธรรมต่างกันไป วันนีเ้ ราจึงเดินทางไปในที่ ๆ รวมสไตล์บา้ นและ
วิถชี วี ติ ของแต่ละเกาะมาไว้ในรัว้ เดียวกัน บ้านในแต่ละเกาะมีความแตกต่างกัน
เหตุเพราะความเชื่อ เช่น ยกตัวบ้านให้สูงเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า หรือ
พิธีกรรมงานศพที่จะทำหุ่นที่หน้าตาเหมือนศพหน้าถมึงทึงเพื่อป้องกันไม่ให้
ขโมยมาขโมยทรัพย์สินที่อยู่กับผู้ตาย เป็นต้น พอเที่ยวชมเกาะต่าง ๆ เสร็จเรา
ก็ไปดูสวรรค์ของนักสะสมแสตมป์ พิพิธภัณฑ์แสตมป์มีแสตมป์หลายรูปแบบ
และยังเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการส่งไปรษณีย์หรือการส่งข้อความ
โดยใช้แสตมป์
วันที่ ๖ พฤศจิกายน วันนีเ้ ราไปชมย่านเมืองเก่าในจาการ์ตา บ้านแต่ละหลัง
ยังคงรูปแบบเดิมตั้งแต่สมัยที่ชาวดัตช์ยังรุกรานอินโดนีเซีย เพียงแต่ปรับปรุง
ส่วนที่ชำรุด ภายในย่านนี้มีพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงด้วย ที่ทางเข้าประตูมีรูปปั้น
หนังตะลุงตัวใหญ่คู่หนึ่งยืนต้อนรับนักท่องเที่ยว เดินมาอีกหน่อยมีหุ่นเชิด
มากมาย ทั้งลิงหนุมาน หุ่นเชิดที่ทั้งหัวและตัวเหมือนคนจริง หุ่นเชิดหน้าตา
น่ารักในแบบการ์ตูน หนังตะลุงจะอยู่ในส่วนกลางของพิพิธภัณฑ์เราได้พบกับ
หนังตะลุงสวย ๆ ทีส่ ว่ นใหญ่เกีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนา มีตกุ๊ ตาจากชาติตา่ ง ๆ
ทุกตัวแสดงถึงรูปแบบวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ดูจากการแต่งกายและรูปร่าง
หน้าตา เช่น ตุ๊กตาจากประเทศอังกฤษที่ตัวละครทำมาจากนิทานจะสวม
ชุดเครื่องแบบตำรวจสีฟ้า จมูกโด่งสีแดง เป็นต้น ที่ทางออกของพิพิธภัณฑ์มี
ของที่ระลึกที่เห็นแล้วจะนึกถึงที่นี่ทันที หนูจึงซื้อที่คั่นหนังสือหนังตะลุงกลับ
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มาฝากเพื่อน ๆ เราเดินออกจากพิพิธภัณฑ์มาไม่นานก็ถึงพิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่
จัดแสดงเงินตราของอินโดนีเซีย เดินเข้ามาภายในจะพบบรรยากาศแบบใน
ธนาคารในช่วงแรก มีประตู่เชื่อมสู่ห้องต่าง ๆ มากมาย เราเดินเข้ามาตาม
ทางเดินจนมาถึงห้องทีฉ่ ายภาพยนตร์เกีย่ วกับประวัติ ความอุตสาหะ ก่อนจะมา
เป็ น อิ ส ระจากชาวดั ต ช์ และวิ ธี ก ารจั ด ระบบตั้ ง แต่ ต้ น เรารั บ ประทาน
อาหารกลางวันที่ห้าง Plaza Senayan และเดินต่อไปที่ตึกใกล้ ๆ ซึ่งเราจะไป
เข้า เยี่ ยมคารวะท่า นทู ตสุ วั ฒ น์ จิ ราพั น ธุ์ เอกอั ครราชทู ต ผู้ แทนถาวรไทย
ประจำอาเซียนเมื่อไปถึงเราได้รับป้ายคล้องคอแล้วขึ้นไปยังห้องที่เราได้พูดคุย
กับท่านทูตอย่างเป็นกันเอง ท่านทูตเปิดโอกาสให้เราถามในเรื่องที่อยากรู้
เกี่ยวกับอาเซียน พวกเราทุกคนต่างถามในสิ่งที่ข้องใจและได้คำตอบที่พอใจกัน
เราได้พบกับพี่ ๆ คนไทยที่ฝึกงานอยู่ที่นี่ด้วย เสร็จแล้วเราก็ไปชมสำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่นี่พวกเราได้รับความรู้มากมาย และหนูได้รับมอบหมาย
ให้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาให้ความรู้แก่พวกเราด้วย
วันที่ ๗ พฤศจิกายน วันนีเ้ ราตืน่ เช้ากว่าทุกวันเพราะต้องเดินทางออกจาก
จาการ์ตาไปยังชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ Afro-Asian
Conference ณ บันดุง ตลอดทางทีไ่ ปบรรยากาศรอบ ๆ รายล้อมไปด้วยต้นไม้
ภูเขา เมื่อเรามาถึงที่หมายแล้วเราได้พบว่ามีคนเยอะมาก เราเดินเข้าไปที่

ห้องประชุมใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้มาก มีนักเรียนชาวอินโดฯ ฟัง พิธีกร
เล่าประวัติอยู่ เมื่อเราถ่ายรูปกับธงหลากหลาย เราได้พบธงไทยด้วย เราทาน
อาหารเที่ยงในบริเวณใกล้เคียง จากนั้นเราก็ไปชมพิพิธภัณฑ์ดนตรีอังกะลุง
เสียงเพลงที่ไพเราะดังเข้าหูตลอดเวลา แต่จุดที่สนุกที่สุดของวันนี้คือเราได้ไป
สวนสนุก Trans studio Bandung ที่นี่เราสนุกมาก ๆ มีเครื่องเล่นมากมาย
ความสนุกเร้าใจเพิ่มขึ้นในเครื่องเล่นแต่ละชิ้น แบ่งออกเป็นโซน ก่อนเรากลับ
ทำเนียบสิ่งที่ตระการตาที่สุดคือ ขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนดิสนีย์ แต่ที่ฉันชอบ
ที่สุดคือ Captain Jack Sparrow จากเรื่อง Pirate of the Caribbean
เพราะคนที่แต่งคอสเพลย์มีลักษณะท่าทางเหมือนแจ็กมาก ๆ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน เช้านี้ฉันตื่นเต้นมากเพราะเราจะได้ไปพบปะกับ
นักเรียนที่ SMP N 58 ตอนแรกฉันตื่นเต้นมาก กลัวว่าจะไม่สามารถแสดงหรือ
สื่อสารกับคนกลุ่มนี้ได้ แต่เมื่อเรามาถึงเราได้พบการต้อนรับที่แสนอบอุ่น
พวกเขาเล่นดนตรีและกล่าวคำทักทายเป็นการต้อนรับ เราเดินเข้ามาในโรงเรียน
นักเรียนที่ไม่ได้ลงมาต้อนรับเราออกมายืนหน้าห้องแล้วโบกมือแทน พวกเรา
โบกมือกลับแล้วยิ้มด้วยความสุข พวกเขามีการแสดงชุดเล็กให้เราได้ดู ก่อนที่
เราจะได้คุยอย่างเป็นกันเองกับเพื่อน ๆ เราก็ได้แสดงโชว์ที่เราได้เตรียมเอาไว้
ก่อนมา เสร็จแล้วเพื่อน ๆ ชาวอินโดฯ ยืนล้อมเรา ถามคำถามเราอย่างอยากรู้
อยากเห็นมีการแซวกันในหมูเ่ พือ่ น ๆ เราแลกอีเมลกันเพือ่ ไว้ตดิ ต่อคุย จนปัจจุบนั
เราก็ยังคุยกันอยู่ ใกล้เวลากลับแล้วเราบอกลากับเพื่อน ๆ แล้วมีเพื่อนคนหนึ่ง
Komodo Dragon ๑๗๑
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เดินมาข้างฉันเขายิ้มให้พร้อมกับพูดว่า “คิด-ถึง-ฝุด-ฝุด-เบย means I miss
you?” ในตอนแรกฉันไม่รเู้ ข้าใจแต่กพ็ ยักหน้าไป แต่พอกลับมาคิดอีกทีประโยคนี้
ก็ทำให้ฉนั ตะลึง ฉันกลับขึน้ รถด้วยความสุขทีไ่ ด้เพือ่ นใหม่ เราไปต่อกันทีว่ ดั ไทย
พุทธเมตตา ซึ่งเป็นวัดเล็ก ๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน ๆ หนึ่ง เรากราบไหว้พระ และนั่น
ทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจในวันนี้
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน วันนี้เป็นวันที่รู้ดีใจที่สุดแล้วก็เศร้าใจที่สุดด้วย
วันนี้เราดีใจเพราะจะได้กลับบ้าน แต่ก็เศร้าใจเพราะเราจะต้องจากป้ารสและ
ลุงเอีย๊ บซึง่ เป็นทีร่ กั ไป พวกเราได้กนิ ข้าวเทีย่ งมือ้ สุดท้ายด้วยกัน พวกเราทุกคน
กลั บ บ้ า นพร้ อ มด้ ว ยความสุ ข มิ ต รภาพ และประสบการณ์ อั น เปี่ ย มล้ น
อย่างแรกหนูต้องขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีที่จัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ขึ้น
ให้โอกาสหนูเป็นรอบทีส่ อง และเชือ่ มัน่ ในตัวหนู หนูขอบคุณป้ารสและลุงเอีย๊ บ
ที่ ดู แ ลพวกเราอย่ า งดี ใ ส่ ใจพวกเราและให้ ค วามอบอุ่ น กั บ พวกเราเหมื อ น
ครอบครัว ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากจริง ๆ  

เกลอเขา

– เกลอเล

อำนวย พรายอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน จ.พัทลุง

โรงเรียนอนุบาลป่าบอนเป็นโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ที่ตั้ง ๔๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนเทศบาล ๗
ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผ่านมามีนักเรียน ๗๒๗ คน
แม้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนชนบท เศรษฐกิจชุมชนค่อนข้างยากจน โดยที่
ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่โรงเรียนมีความมุ่งมั่น
บริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนมาตามลำดับ คือเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน
โรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำ โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน
ของ สพป. พัทลุง เขต ๒ และเป็นโรงเรียนในฝันทีเ่ ตรียมความพร้อมสูม่ าตรฐาน
สากล (World Class Standard School) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรี ย นอนุ บ าลป่ า บอนเป็ น โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยยุ ว ทู ต ความดี ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีภารกิจที่ต้องพัฒนายุวทูตความดีให้เป็นตัวอย่างของเด็ก
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และเยาวชนไทย ทั้งทางด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเป็นสื่อและตัวแทนของการสร้างความสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีแก่ชาวต่างชาติเกีย่ วกับประเทศไทย และได้รว่ มสัมมนา
เชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิ
ยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพฯ ซึง่ โครงการนีส้ ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานร่วมกับมูลนิธิ
ยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการสร้างคนดี รูค้ ณ
ุ แผ่นดิน
ของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี เพือ่ พัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีจติ สำนึก
รู้รักสามัคคี ความเอื้ออาทร การมีจิตอาสา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญหนึ่ง คือ
การเหย้า – เยือน โดยเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเข้าค่ายอบรม
และโรงเรียนได้รับมอบหมายให้นำหลักการโครงการสร้างคนดี รู้คุณแผ่นดิน
มาพัฒนานักเรียนโรงเรียนสมาชิกจำนวน ๓ โรงเรียน ให้เป็นยุวทูตความดี
ภายใต้คำขวัญ “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข”
โรงเรียนจึงได้เสนอ โครงการเกลอเขา – เกลอเล ที่นำเอาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนคนพัทลุงมาบูรณาการเพื่อพัฒนาเยาวชน
ด้านความรู้ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พร้อมทั้ง
การพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนผู้นำ

พิธีเปิด/การรับเข็มและธงยุวทูตความดี

การแสดงระบำชาวเล

โครงการนีม้ ที มี่ าจากนิทานพืน้ บ้านเรือ่ งไอ้เกลอเขา – ไอ้เกลอเล ของชาว
ภาคใต้ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับว่านิทานพืน้ บ้านนัน้ ได้ถา่ ยทอดสภาพสังคม วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละถิ่นได้อย่างแนบเนียน กลมกลืน ผู้รับรู้เรื่องราว
ของนิทานพืน้ บ้านจะเห็นภาพเหล่านีผ้ า่ นตัวละคร คือทัง้ นิสยั ใจคอของผูค้ นทีม่ ี
องค์ประกอบของการทำมาหากิน ความเป็นอยู่ เรือ่ งราวไอ้เกลอเขา – ไอ้เกลอเล
คือภาพลักษณ์และพฤติกรรมของคนเขา คนเล ซึ่งคำว่า เกลอ ก็คือเพื่อนเกลอ
หรือเพื่อนสนิท
จากนิทาน ไอ้เกลอเขาได้หอบหิ้วความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ที่ราบเชิงเขาที่มีอยู่มากมายไปเยี่ยมเยือนไอ้เกลอเล จึงเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่มี
สีสันและกลิ่นอายเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนเขา คนเล ด้วยลักษณะความ
ต่างกันของสภาพพื้นที่ ทรัพยากร แต่มีความเหมือนที่โดดเด่นที่นิทานจะสื่อถึง
คือ ความเอื้ออาทร การพึ่งพา และการสร้างสายใยมิตรภาพของคนแต่ละถิ่น
นิ ท านเรื่ อ งนี้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ทั้ ง สภาพภู มิ ศ าสตร์
ทรัพยากร วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่
อยู่ ต อนล่ า งของภาคใต้ ที่ มี พื้ น ที่ ท อดแนวยาวเป็ น ผื น ผ้ า จากเหนื อ ลงใต้
ขนาบด้วยภูเขาบรรทัดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ติดพรมแดนจังหวัดตรัง และ
ทิ ศ ตะวั น ออกเป็ น ทะเลสาบสงขลา กั้ น ระหว่ า งจั ง หวั ด พั ท ลุ ง กั บ จั ง หวั ด
สงขลา มี ถ นนสายเอเชี ย ซึ่ ง เป็ น ถนนสายหลั ก ตั ด ผ่ า นกึ่ ง กลางตลอดแนว
เป็นเสมือนเส้นแบ่งทรัพยากรในพื้นที่ที่แตกต่างให้มีความสมดุล กล่าวคือ
พื้ น ที่ ด้ า นฟากถนนทิ ศ ตะวั น ตกตลอดถึ ง ภู เขาบรรทั ด ในรั ศ มี ป ระมาณ
๒๕ กิโลเมตร ตลอดแนวจะเป็นที่เนินควนและที่ราบ เป็นผืนนาบางส่วน
ผูค้ นประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และสวนผลไม้เป็นหลัก ด้านทิศตะวันออก
ฝัง่ ทะเลสาบเป็นทีร่ าบปลูกข้าวได้ดี และอาชีพทำการประมงน้ำจืด ดังนัน้ พัทลุง
จึงเป็นจังหวัดทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย ชุมชน
โหมเหนือหรือชุมชนแถวภูเขาบรรทัด จะมีสวนยางพารา สวนผลไม้ ป่าไม้
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สัตว์ป่าและผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โหมเลหรือชุมชนแถบลุ่มน้ำทะเลสาบจะเต็ม
ไปด้วยข้าวปลาอาหาร โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาด้านทิศเหนือสุดจะติดกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำจะเป็นน้ำจืดสนิท สำหรับตอนล่างของทะเลสาบที่
ออกสู่อ่าวไทยในจังวัดสงขลา น้ำจะเป็นน้ำกร่อย เพราะน้ำเค็มจากอ่าวไทย
ในจั ง หวั ด สงขลาไหลมาผสม ทำให้ ท ะเลสาบสงขลามีป ลา และสั ต ว์ น้ำ ที่
หลากหลายพันธุ์ รสชาติดี โดยเฉพาะปลาหัวโม้งซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย
เป็นปลาที่มีเนื้อนุ่ม รสหวานมัน คนภาคใต้นำมาแกงส้ม เป็นอาหารยอดนิยม
หรือแม่กุ้ง ซึ่งเป็นกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ที่มีราคาค่อนข้างแพง และมีฉลาม
เจ้ามันซึง่ เป็นปลาฉลามขนาดเล็กอาศัยในตอนล่างของทะเลสาบทีเ่ ป็นน้ำกร่อย
มีเนื้อหวานมันเป็นพิเศษเป็นที่นิยมของคนในถิ่น
สำหรับการดำเนินโครงการฯ โรงเรียนอนุบาลป่าบอนได้คดั เลือกโรงเรียน
ภาคี ๓ โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านควนอินนอโม ซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนมุสลิม
ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนพูดภาษายาวี ตั้งอยู่อำเภอตะโหมดซึ่งเป็นอำเภอ
ที่ติดกับภูเขาบรรทัด เป็นตัวแทนของเกลอเขา และโรงเรียนบ้านปากพลเป็น
โรงเรียนชุมชนไทยพุทธติดกับทะเลสาบ ตั้งอยู่ในอำเภอบางแก้ว เป็นตัวแทน
ของเกลอเล สำหรับโรงเรียนวัดท่าควาย ตัง้ อยูร่ ะหว่างกลางของทัง้ สองโรงเรียน
เป็นตัวแทนของเกลอนา เป็นผู้ประสานเกลอร่วมกับโรงเรียนหลักคือโรงเรียน
อนุบาลป่าบอน ซึง่ ทัง้ ๔ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พัทลุงเขต ๒ และเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี
อย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับการพัฒนายุวทูตความดี
เกลอเขา – เกลอเล มี ห ลั ก การที่ น ำเอาภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรม
ความเป็นอยู่ ของชุมชนคนพัทลุง มาบูรณาการนำเสนอผ่านค่ายการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเยาวชน ด้านความรู้ วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว พร้อมทั้งการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนผู้นำเปิดโอกาสการเข้ามามี
ส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเล

การแสดงลิเกฮูลู

วัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม ของนักเรียนเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน และเพื่อพัฒนาคุณธรรม สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายผลการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
โรงเรี ย นหลั ก และโรงเรี ย นภาคี มี ข้ อ ตกลงร่ ว มที่ พั ฒ นานั ก เรี ย นผู้ น ำ
๔ โรงเรียน ซึ่งจะใช้ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนละ ๑๐ คน
ผ่านค่ายการเรียนรู้ ภายใต้คำขวัญ “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข”
เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้จากค่ายการเรียนรู้สู่การพัฒนาโลกทัศน์ของ
ยุวทูตในการเยือนประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับค่ายการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้
เป็นฐาน โดยมีเนือ้ หาด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชน
โดยดำเนินโครงการจำนวน ๒ วัน คือวันที่ ๑๘ และ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ค่ายการเรียนรู้โรงเรียนบ้านปากพลหรือเกลอเล เราเริ่มกิจกรรม
ตั้งแต่เช้าของวันที่ ๑๘ มีนาคม มีกิจกรรมการลงทะเบียนของนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง วิทยากร และพิธีเปิดโดยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พัทลุง เขต ๒ พิธีมอบเข็มและธงยุวทูตความดีแก่โรงเรียน
เครือข่ายยุวทูตความดี จากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเกลอเล
ศึกษาวิถีชีวิตของชาวเลชุมชนบ้านปากพลจากแหล่งเรียนรู้ และวิทยากร
ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นและเยาวชนรักถิ่น ตอนเที่ยงวันทุกคนรับประทานอาหาร
เที่ ย งร่ ว มกั น บริ เวณหาดชายทะเล ซึ่ ง เป็ น อาหารพื้ น บ้ า นที่ ป ระกอบด้ ว ย
เกลอเขา – เกลอเล ๑๗๗

วิทยุสราญรมย์

๑๗๘

อาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ ทัง้ แกงส้มปลาหัวโม้ง ปลาดุกร้าทอด และยำปลาแมว
ของหวานคือลูกโหนด (ลูกตาล)ในน้ำเชื่อมซึ่งผสมกับน้ำแข็ง ถูกใจเด็ก ๆ
พวกเกลอเขาทั้งหลายที่นาน ๆ จะได้ลิ้มรส
ในช่ ว งบ่ า ยให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชาวเล ทรั พ ยากรธรรมชาติ
เพิ่มเติมโดยวีดีทัศน์ พร้อมกับศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจับสัตว์น้ำจาก
การจัดนิทรรศการ เป็นการสิ้นเสร็จกิจกรรมในวันนี้นักเรียนทุกคนมีความสุข
กับการทำกิจกรรม และเดินทางกลับบ้านเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พร้อมของ
ฝากจากเกลอเลที่เป็นปลาเค็ม กุ้งแห้ง กุ้งต้มน้ำผึ้ง หรือเครื่องมือจับสัตว์น้ำ
รวมทั้งสาดคล้า (เสื่อ)
รุ่งเช้าสมาชิกทุกคนมุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านควนอินนอโมหรือเกลอเขา
สังเกตว่าทุกคนเริ่มสนิทสนมหลังจากได้ทักทายพูดคุยความประทับใจจากค่าย
เกลอเลเมื่อวันวาน ที่นี่เราทั้งเกลอเล เกลอนา ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก
เกลอเขา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียนและ
ผูป้ กครอง โดยเฉพาะท่านโต๊ะอิหม่าม ซึง่ เป็นผูน้ ำศาสนาอิสลาม ซึง่ บ้านของท่าน
อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ท่านบอกว่ามารอเราตั้งแต่เช้าเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.
ทุกคนก็ได้ชมการแสดงลิเกฮูลูของเกลอเขา ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียน และ

เรียนรู้วัฒนธรรมมุสลิม

นักเรียนเรียนรู้ความรู้อาเซียนศึกษา

วิทยากรของโรงเรียนบ้านควนอินนอโม ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิม
จากวิทยากรผู้นำศาสนาอิสลามและนิทรรศการ เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนจากฐานการเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ อ่างเก็บน้ำบ้าน
ควนหัวช้างและน้ำตกหม่อมจุ้ย จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง และในช่วง
บ่ายศึกษาดูงานเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรยางพารา ณ ศูนย์เรียนรูย้ างพารา
จังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. พิธีปิด และ
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม เช่นกันผลไม้ เครื่องใช้ที่ทำจากไม้
หวาย รวมทัง้ น้ำผึง้ ป่า สมุนไพร ผักกูด และผ้าปาเต๊ะผืนสวย ก็เป็นของฝากด้วย
มิตรไมตรีจากเกลอเขา ทุกคนกล่าวคำอำลาด้วยรอยยิม้ และความรูส้ กึ ขอบคุณ
เกลอเขา เกลอเล ที่นำพาทุกคนมาพบกัน
จากการประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคี
มีนักเรียนยุวทูตความดี ๔๐ คน โดยที่นักเรียนเหล่านี้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม
จิตสาธารณะ รอบรู้ด้านสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในชุมชน
นักเรียนทุกคนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยพุทธและมุสลิม มีความเข้าใจ
ในความต่างวัฒนธรรม มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน
นั ก เรี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยที่ ค รู แ ละผู้ ป กครอง
เห็นคุณค่าของการสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม และวัฒนธรรมด้วยค่าย
การเรียนรู้ และยินดีสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป
นักเรียนเรียนรู้ทรัพยากรยางพารา

เกลอเขา – เกลอเล ๑๗๙
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๑๘๐

คำศัพท์ทางการทูต
นายกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
นายมานากรณ์ เมฆประยูรทอง

(ภาค ๒)

คำศัพท์ทางการทูต (Diplomatic Vocabulary) ภาค ๒ ครัง้ นี้ จะแนะนำ
ให้ท่านรู้จักกับคำศัพท์ในแวดวงการทูตที่มักพบเห็นบ่อยครั้ง ก่อนอื่นเรามาทำ
ความรู้จักกับคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับงานด้านการกงสุล ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของ
งานการทูตอย่างแท้จริง
งานด้านการกงสุล (Consular Affairs):
Election			
การเลือกตั้ง
Legalization		
งานด้านนิติกร (รับรองเอกสาร)
Mobile Service		
งานบริการสัญจร
Passport 		
หนังสือเดินทาง
Protection 		
การคุ้มครอง
Visa				
วีซ่า

ทั้งนี้ มีการลงทะเบียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
Adoption Certificate ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
Birth Certificate		
สูติบัตร
Death Certificate
มรณบัตร
Divorce Certificate
ทะเบียนหย่า
Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
นานาประเทศได้ตกลงกันว่านักการทูตไปประจำการในต่างประเทศ
จะมีเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันทางการทูต โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้แทน
ของประมุขของรัฐและให้สามารถทำงานในต่างประเทศได้อย่างราบรื่น เช่น
บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางการทูตจะไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศ
ทีป่ ระจำการ แต่บคุ คลผูน้ นั้ สามารถถูกดำเนินคดีในประเทศของตนและบางครัง้
ประเทศที่ประจำการสงวนสิทธิ์ในการเนรเทศบุคคลนั้นออกนอกประเทศ
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
(Diplomatic Privileges and Immunities):
Diplomatic Immunity ความคุ้มกันทางการทูต
Diplomatic Passport หนังสือเดินทางการทูต (เล่มแดง)
Diplomatic Privilege เอกสิทธิ์ทางการทูต
Persona non Grata
บุคคลไม่พึงปรารถนา
						
(ใช้ในการเนรเทศบุคคลออกนอกประเทศ)

คำศัพท์ทางการทูต (ภาค ๒) ๑๘๑
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๑๘๒

การดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศจึ ง มี ทั้ ง ความร ว มมื อ และ
ข้อพิพาท กลไกทางการทูตจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานสําคัญในการหาข้อยุติ
ความขัดแย้งด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธี และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรัฐต่อไป
เครื่องมือทางการทูต (Diplomatic Tool):
Appeasement		
การยอมสละเพื่อสันติ
Comity			
ไมตรีจิตระหว่างประเทศ
Détente			
การผ่อนคลายความตึงเครียด
Negotiation		
การเจรจา
Rapprochement		
การฟื้นสัมพันธไมตรี
Treaty				
สนธิสัญญา
Treaty Ratification
การให้สัตยาบันสนธิสัญญา
Ultimatum		
คำขาด
การระงับข้อพิพาทโดยสันติ (Peaceful Settlement):
Conciliation		
การประนอม
Good Offices		

การช่วยเป็นสื่อกลาง

Inquiry			

การสืบสวน

Mediation		

การไกล่เกลี่ย

Plebiscite		

การออกเสียงประชามติ

มาเลเซี
ย
หลากเชื้อชาติ
มากวัฒนธรรม

ด.ญ. อิษฎา แดงเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลยะลา

มาเลเซียเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ไม่ไกลจาก
จังหวัดของหนู มาเลเซียประกอบด้วย ๙ รัฐ ๓ เชื้อชาติ และหลากหลาย
วัฒนธรรม หนูได้รับโอกาสจากมูลนิธิยุวทูตความดีไปเยือนมาเลเซีย จึงขอ
แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้พบเห็นกับเพื่อน ๆ

มาเลเซีย หลากเชื้อชาติ มากวัฒนธรรม ๑๘๓
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ในวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ หนูไปรายงานตัวทีส่ วนประวัตศิ าสตร์

พลเอกเปรมฯ จ. สงขลา พบกับเพือ่ น ๆ ทีเ่ ป็นตัวแทน ในวันนัน้ พวกเราสนุกกับ
กิจกรรมมากมายในการเรียนรู้ เกี่ยวกับมาเลเซีย และเตรียมตัวฝึกพูดแนะนำ
ตัวเอง ได้เตรียมหัวข้อการสนทนาหรือคำถาม ที่จะได้พูดคุยกับเพื่อนชาว
มาเลเซีย นอกจากนี้ได้เตรียมการแสดง ทั้งการร้องเพลง การเต้น กับครูแนน
เราได้ฝึกซ้อมกันทั้งวันจนเหนื่อยล้า แล้วแยกย้ายกันไปพักแรมที่หอนอนแยก
ชาย-หญิง ในสวนประวัติศาสตร์ฯ

เช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนูและเพื่อน ๆ ตื่นเช้าด้วย

ความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ที่มาเลเซีย การไปมาเลเซียซึ่งเป็น
การออกนอกประเทศครั้งแรกของหนู คณะเรามีทั้งหมด ๓๓ คน ซึ่งมีคุณครู
ผอ. โรงเรียนรวม ๑๐ คน ร่วมไปกับเราด้วย คณะนำโดย ผอ. มูลนิธิยุวทูต
ความดี พวกเราเดินทางด้วยรถบัสผ่านอำเภอสะเดา เมื่อเข้าเขตมาเลเซีย
ได้พบเห็นต้นไม้ ต้นสักมากมายสองข้างทาง คณะเข้าที่พัก Annur Ancasa

Express มีความสะดวกสบายทุกประการ เหมือนห้องชุดในคอนโด แต่ละชุด
มี ๓ ห้องนอน เราอยู่กัน ๔ คน และครู ๑ คน พวกเราชอบที่พักกันทุกคน
เมื่อพวกเราเก็บของเข้าที่พักเสร็จ เราได้ไปทัศนศึกษาที่ Penang Hill พวกเรา
พากันขึน้ เคเบิลคาร์เพือ่ ไปชมวิวบนยอดเขา เมือ่ มองลงมาจะเห็นความสวยงาม
ของปีนังอย่างตื่นตาตื่นใจ หลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปคารวะท่านศรีรัตน์
วาทีสาธกกิจ กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง บ้านพักของท่านกงสุลใหญ่ สวยงาม
กว้างขวางมาก มีสวนร่มรื่น และพืชพรรณไม้หลายชนิด ท่านเลี้ยงพวกเรา
ด้วยอาหารทีอ่ ร่อย มีให้เลือกมากมาย เมือ่ ทานอาหารเสร็จ พวกเราขับร้องเพลง
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้เลี้ยงอาหารและเดินทางกลับที่พัก

วั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ พวกเราเริ่ ม ไปหาเพื่ อ นใหม่ ที่

St.George School โรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงของปีนัง เมื่อไปถึงคณะ
นักเรียนหญิงได้ให้รับการต้อนรับด้วยวงปี่สก๊อต คณะผู้บริหารโรงเรียนและ
ตัวแทนนักเรียนกล่าวแนะนำโรงเรียน และนำชมห้องเรียน ห้องสมุดที่มีวิธีการ
หลากหลายที่จะให้นักเรียนได้มาใช้บริการ พวกเราได้มาชมสหกรณ์นักเรียน
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และได้ชมการแสดงดนตรีหลากหลายประเภทจากนักเรียนตาดีและนักเรียน
พิการทางสายตา ซึ่งเป็นการขับร้องและเล่นดนตรีที่ไพเราะและน่าตื่นตามาก
แล้วมาถึงทีของพวกเราที่แสดงขับร้องเพลงที่ซ้อมกันมาอย่างดี เรียกเสียง
ปรบมือชืน่ ชมได้ไม่นอ้ ย เราจากกันด้วยการแลกเปลีย่ นของทีร่ ะลึก ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อกัน
ในวันข้างหน้า ในช่วงบ่าย เราไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มลูกครึ่งมลายู – จีน (บาบ๋า ย่าหยา) ที่สร้าง
วัฒนธรรมใหม่โดยนำส่วนดีของสองเชื้อชาติมารวมกัน จากนั้นไปพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ USM (University Sains of Malaysia) ทีม่ กี ารจัดแสดง
ความล้ำสมัยของวิทยาศาสตร์อย่างน่าสนใจ

วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ เช้านี้พวกเรามีจุดมุ่งหมายที่ไปที่

โรงเรียน SMK Bukit Jambul ซึ่งเป็น โรงเรียนสหศึกษา ที่นี่เราได้มีการจับคู่
หาเพือ่ น แล้วเพือ่ นก็นำชมห้องเรียน กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้
มีทั้งแชมป์คาราเต้ระดับประเทศ และแชมป์กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับโลก เรายังได้เล่นเกมส์มหัศจรรย์ตัวเลขกับนักเรียนมาเลเซีย และได้
แลกเปลี่ยนของขวัญกับคู่ของเรา และเช่นเคยแลกเปลี่ยนการแสดง ฯลฯ
หนูมีความสุขมาก เมื่อรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ คณะเราได้ไปเยี่ยมคารวะ
Professor Dr. Ramasamy Palanisamy รองมุขมนตรีรัฐปีนัง ที่ให้โอวาท
แก่พวกเราว่า จงใฝ่ศกึ ษา หมัน่ เรียนรูแ้ ละเป็นเยาวชนทีด่ ขี องชาติ หลังจากนัน้ จึง
ไปเยีย่ มชมวัดไทยและวัดพม่า ทัง้ สองวัดมีความสวยงาม การสร้างก็แตกต่างกัน
วัดไทยมีความสวยงามมากข้างในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ส่วนวัดพม่ามีการสร้าง
ทีส่ วยงามเช่นกัน จะเห็นชัดทีห่ ลังคา อาหารเย็นวันนี้ พวกเราแยกเป็นสองส่วน
นักเรียนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามไปทานอาหารอินเดีย และนักเรียนทีน่ บั ถือพุทธ
ทานอาหารจีน ซึง่ หนูได้ทานอาหารจีน อาหารทีน่ นั่ อร่อยมาก มีหลากหลายอย่าง
ซึง่ ทำให้ฉนั รูจ้ กั อาหารใหม่ ๆ มากมาย เช่น หมัน่ โถว หนูชอบกินหมัน่ โถวมากเลย
และนอกจากนีย้ งั มีอาหารทะเลด้วย หลังจากทีพ่ วกเราทานอาหารเสร็จ พวกเรา
ก็ได้กลับเข้าที่พัก รู้สึกเหนื่อยมากแต่มีความสุข
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วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เริ่มวันนี้ด้วยความรู้สึกเสียดายและ

ใจหายที่ พ รุ่ ง นี้ ต้ อ งเดิ น ทางกลั บ แล้ ว แต่ ก็ อ อกเดิ น ทางตามกำหนดการไป
วัดสุทธิประดิษฐารามทีร่ ฐั เกดะห์ แต่พวกเราพักอยูใ่ นรัฐปีนงั จึงต้องเดินทางไกล
หลายชัว่ โมง เมือ่ ไปถึงเพือ่ น ๆ ชาวสยามได้ออกมาต้อนรับด้วยวงกลองยาว วัดนี้
เป็นสถานทีส่ อนภาษาไทยวันอาทิตย์ให้แก่ลกู หลานของชาวสยาม พระหลวงพี่
ได้ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชนชาวสยาม และจั ด ให้ พ วกเราได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ชาวสยาม และแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างกัน
เพื่อนชาวสยามได้ชวนเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ แต่อากาศร้อนเกินจะ
รับคำเชิญไหว ทางวัดได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่จบด้วยทุเรียนจากสวน
ใกล้วัด แล้วเราก็ได้เดินทางกลับปีนัง ได้แวะที่โรงงานช็อกโกแลต ให้โอกาส
หนูได้ซื้อของฝากเพื่อน ๆ ที่ยะลา ในเย็นวันเดียวกันพวกเราได้ไปทานอาหาร
ที่ บ้ า นกงสุ ล ใหญ่ เ ป็ น มื้ อ ที่ ส อง อิ่ ม อร่ อ ยเหมื อ นเดิ ม และมี ก ารเล่ น เกม
ตอบปัญหาชิงรางวัลซึ่งเกือบทุกคนได้รับรางวัลกลับบ้านไป

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เช้าวันนี้เป็นวันเดินทางกลับ เราใช้

เส้นทางเดิมผ่านด่านที่สะเดา มาถึงร้านอาหารศิรดาที่เกาะยอ จ. สงขลา
ที่ครอบครัวของพวกเรามารอรับ
การได้มาเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ทำให้หนูได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ
ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญและเรากำลังจะ
เข้าสูอ่ าเซียน หนูได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นทีเ่ ป็นเพือ่ นบ้าน
ของเรา ซึ่งในการออกนอกประเทศครั้งแรกของหนูทำให้หนูได้เรียนรู้อะไร
มากมาย ทำให้ได้รวู้ า่ บนสังคมอันกว้างใหญ่ไม่วา่ เราจะเป็นชาติอะไร ศาสนาอะไร
เราก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ ด้วยสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกัน หนูขอ
ขอบคุณทางมูลนิธยิ วุ ความดีทเี่ ปิดโอกาสให้หนูและเพือ่ น ๆ ได้มปี ระสบการณ์ดี
อย่างนี้ ทำให้หนูมีความสุขและได้มีเพื่อน ๆ เพิ่มอีกมากมาย ขอบคุณค่ะ
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มูลนิธยิ วุ ทูตความดี ได้จดั ทำเว็บไซต์รปู แบบใหม่ โดยออกแบบและพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ เป็นแหล่ง
รวมความรู้ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เข้าชมที่หลากหลาย โดยผู้เข้าชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์ได้
หลายช่องทาง อีกทั้งมีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย
อย่างครบถ้วน

เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ ก็เปรียบได้กับการเปิดประตูเข้ามารู้จักบ้านของ
มูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อทำความรู้จักว่าเราคือใคร และมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้าง พระบรมราโชวาท ต้นแบบความดี เรือ่ งราวเพิม่ พูนความรูร้ อบ-รอบรู้
และยังมีข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องราวการทำความดีในประเทศต่าง ๆ
ภาษาพาสนุก บุคคลสำคัญที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ในด้านต่าง ๆ กิจกรรมแข่งขันสรรค์สร้างความคิดดีมีรางวัล รวมถึงเว็บบอร์ด
และแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น
ส่งเสริมการทำงานของมูลนิธิฯ
เว็บไซต์ได้ถกู พัฒนาให้มรี ะบบสมาชิก เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ป็นสมาชิกของเว็บไซต์
มีพื้นที่ และสามารถจัดการข้อมูลของตนเองได้ โดยสมาชิกจะถูกแบ่งเป็น
๓ กลุ่ม ได้แก่
• สมาชิกทั่วไป (Registered user) เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกจะ
จัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยสมาชิก สามารถแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ได้
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• สมาชิกตัวแทนโรงเรียน (School) สามารถใช้งานในเว็บไซต์ได้แบบ
สมาชิกทั่วไป และแก้ไขข้อมูลโรงเรียน ที่แสดงในหน้าเครือข่ายของมูลนิธิฯ
ได้ รวมทั้ง ยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมยุวทูตความดีของ
โรงเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลและยุวทูตความดีตัวอย่างของโรงเรียน ฯลฯ
• สมาชิกยุวทูตความดี (Young Ambassadors of Virtue) สมาชิกที่
เป็นยุวทูตความดี สามารถแก้ไขข้อมูลของตนเอง และมีพื้นที่แบ่งปันแนวคิด
การทำความดีให้แก่เพื่อนยุวทูตฯ
มู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี เ ป็ น ผู้ ดู แ ลระบบการจั ด การข้ อ มู ล จากสมาชิ ก
โดยรวบรวมข้อมูลของสมาชิก และกำหนดคุณสมบัติของสมาชิก หากทำการ
สมัครเป็นสมาชิกประเภททัว่ ไปเรียบร้อยแล้วต้องการสมัครเป็นสมาชิกตัวแทน
โรงเรียนหรือสมาชิกยุวทูตความดี โปรดแจ้งข้อมูลมายังมูลนิธิฯ ผ่านทางอีเมล
เพือ่ ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัตใิ ห้รองรับการใช้งานบนเว็บไซต์
ในแต่ละส่วนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิก

นอกจากระบบสมาชิกที่ออกแบบให้ผู้ใช้มีพื้นที่ในการจัดการข้อมูลของ
ตนเองได้ ยังมีระบบฐานข้อมูลโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ง่าย
ต่อการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล โดยแบ่งตามภูมิภาคและจังหวัด รวมถึงมี
การสรุปข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ อีกด้วย
ส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ E-Book ที่สามารถเข้ามาอ่านและ
ดาวน์โหลดหนังสือที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ แก่เยาวชนและ
บุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ หนังสือ “เส้นทางสร้างคนดี มีคุณภาพ
๑๕ ปี ยุวทูตฯ ไทย” ที่เป็นหนังสือเรื่องราวโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ
รวมถึ ง บทความจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ร้ อ ยเรี ย งเพื่ อ ลงพิ ม พ์ ใ นโอกาสพิ เ ศษ
ครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี หนังสือความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ที่คณะ
ยุวทูตความดีได้เดินทางไปเยือน และหนังสือที่น่าสนใจอื่น ๆ
เว็บไซต์มูลนิธิยุวทูตความดี ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ ๒ รูปแบบ
ทั้งจากคอมพิวเตอร์ทั่วไป และจะปรับรูปแบบการนำเสนออัตโนมัติให้ดูง่าย
สำหรับอุปกรณ์หน้าจอขนาดเล็กเพื่อรองรับการใช้งานผ่าน smartphone
และ tablet อีกทั้งเชื่อมโยงกับช่องทางการติดต่อในรูปแบบ social media

www.yavf.or.th ๑๙๓
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ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้สะดวก ได้แก่ Facebook Twitter
และ Youtube โดยจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรม
บทความใหม่ ๆ ในเว็บไซต์ ผ่านช่องทางเหล่านี้เช่นเดียวกัน
บุคลากรในกระทรวงการต่างประเทศ เยาวชน บุคคลทั่วไป ที่สนใจ
ต้องการส่งบทความ แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจ อันเป็นประโยชน์ใน
การปลูกจิตสำนึกในการทำความดี ฝึกความมีจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์
ในด้านต่าง ๆ หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อมูลนิธฯิ ได้ผา่ นหัวข้อ
“ติดต่อเรา” หรือ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๙๘๗, ๒๒๐๙๑
โทรสาร : ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๙๓ อีเมล : yavf.mfa@gmail.com เฟซบุกเพจ :
www.facebook.com/yavfThailand

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ

วัดศักดิ์สิทธิ์ในกรีซ
ศิริสุภา กุลทนันทน์

ประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิค หรือประเทศกรีซ เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสเตียนนิกายออโธด๊อกซ์์ (Christian Orthodox)
ในประเทศนี้มี “โมนาสเตอรี (Monastery)” อยู่มากมาย และในแต่ละเมือง
และเขตต่าง ๆ ในประเทศก็มีโมนาสเตอรีอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีทั้งที่สร้างขึ้นใน
สมัยโบราณและที่สร้างขึ้นในสมัยปัจจุบนั โมนาสเตอรีหมายถึงสิง่ ก่อสร้างหรือ
กลุ่ ม สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ใช้ ใ นพิ ธี ศ าสนา มี ส ถานที่ ที่ ใช้ เ ป็ น สำนั ก งานบริ ห ารของ
ศาสนสถาน และสถานที่ที่เป็นที่พำนักของนักบวชที่ประจำอยู่ในวัด คำว่า
โมนาสเตอรี ใช้เป็นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่หนึ่งโดยนักปรัชญาชาวยิว
ที่ชื่อ ฟิโล (Philo) ในบทที่สามที่เกี่ยวกับนักบวชในหนังสือที่ชื่อ “On The
Contemplative Life”๑ ผู้เขียนจะขอเรียกโมนาสเตอรีว่าวัดในบทความนี้
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ
....................................................................
๑ คำจำกัดความ โมนาสเตอรี สรุปมาจาก วิกิพีเดีย
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ภายในวัดต่าง ๆ มีรูปภาพวาดของพระเยซู พระแม่มารี เซนต์ เทวดา
และรูปพระกางเขน (Holy Cross) ที่ประดิษฐานอยู่ ซึ่งรูปภาพวาดทาง
ศาสนาคริ ส เตี ย นนิ ก ายออโธด๊ อ กซ์ นี้ เรี ย กในภาษาอั ง กฤษว่ า “ไอคอน
(Icon)” หมายถึงการแสดงรูปแบบศิลป์ที่มีความหมายหรือเป็นสัญลักษณ์
เกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนทางตะวันออก (Byzantine) ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ
การวาดภาพบนแผ่นไม้กระดานแบน การถ่ายภาพ การแกะสลักบนหินหรือ
เหล็ก หรือการทำด้วยกระเบื้องโมเสก (Mosaic) และภาพเขียนบนฝาผนัง
(Fresco) ไอคอนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการนับถือและการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสเตียนนิกายออโธด๊อกซ์กันอย่างกว้างขวาง
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การนับถือไอคอนนี้ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากในสมัยเริ่มต้นของอาณาจักรไบเซนไทน์ (Early Byzentine Period)
โดยจักรพรรดิคอนแสตนติน (Emperor Constantine) เป็นผู้ที่ยกเลิกภาษี
ให้กับศิลปินทุกคนที่วาดภาพหรือทำไอคอน ไม่ว่าจะวาดด้วยสี หรือทำด้วย
กระเบื้ อ งโมเสก เป็ น ต้ น และไอคอนนี้ เ ป็ น ที่ นิ ย มสู ง สุ ด ในช่ ว งประมาณ
ศตวรรษที่ ๖ ในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน (Emperor Justinian) ผู้ที่มีโอกาส
ได้เข้าไปชมวัดต่าง ๆ ในประเทศกรีซหรือในประเทศที่นับถือศาสนาคริสเตียน
นิกายออโธด๊อกซ์ จะได้เห็นไอคอนอยู่ในทุกวัดมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ในบทความนี้ ผู้เขียนขอเล่าถึงวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือตอนกลาง
ของประเทศกรีซ ซึง่ มีความน่าสนใจ ทัง้ ในเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับวัดและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกี่ยวกับภาพวาดไอคอนของพระแม่มารีที่ประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้
โดยมีการกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์และความศักดิส์ ทิ ธิข์ องภาพวาดไอคอนนี้
เป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้เรียกว่า “วัดปรูโสซ (Monastery of Prousos)”
นักท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไปที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศกรีซอาจไม่เคยได้ยินชื่อหรือ

เส้นทางการเดินทางไปยังวัดปรูโสซ
และเทือกเขารอบข้าง

วัดปรูโสซ บนหน้าผาหิน
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ได้ไปทีว่ ดั แห่งนีเ้ ลย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากว่าการเดินทางไปยังวัดนัน้ ค่อนข้างยากลำบาก
ผู้ที่เดินทางไปยังวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการไปเคารพ
และสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยตรง เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
การเดินทางของผู้แสวงบุญเลยทีเดียว
การเดินทางไปยังวัดแห่งนี้ ใช้เวลาประมาณเกือบ ๔ ชั่วโมงเมื่อเดินทาง
โดยรถยนต์จากกรุงเอเธนส์ นครหลวงของกรีซ โดยเดินทางขึน้ ไปทางตอนกลาง
ของประเทศ ผ่านเมืองลาเมีย (Lamia) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเชิงเขา
ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง และจากนั้นต้องเดินทางต่อไปโดยผ่านเทือกเขา
ที่สูงเป็นระยะ ๆ จนถึงเมืองคาร์เปนนิซี (Karpenisi) โดยใช้เวลาอีกประมาณ
ชัว่ โมงกว่า หลังจากนัน้ ต้องเดินทางต่อไปยังวัดปรูโสซ อีกเป็นระยะทางประมาณ
๓๑ กิโลเมตร จากทางด้านเหนือของเมืองคาร์เปนนิสี
วัดปรูโสซตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าผาหินทีส่ งู ชันบนภูเขาทีต่ อ่ เชือ่ มกับเทือกเขา
สูงที่เรียกว่าเทือกเขาทิมฟรีสโตส (Tymphristos) ที่มียอดเขาสูงสุดอยู่ถึง
ประมาณ ๒,๒๓๕ เมตร การเดินทางต้องใช้เส้นทางขึน้ ไปตามไหล่เขาทีค่ อ่ นข้าง
สูงชันและล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มีสายน้ำหลายสายทีไ่ หลลงมาจากเทือกเขา
ด้านบนและไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านในบริเวณนี้และ
บริเวณใกล้เคียง มีความสวยงามและดูเงียบสงบเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินทาง

วัดปรูโสซที่มองจากด้านหน้า

หอคอยสูงของวัดปรูโสซ

ไปถึงบริเวณใกล้วัดปรูโสซ จะเห็นหอคอยที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการเล็ก ๆ
ที่สร้างขึ้นในสมัยที่พวกเตอร์กแห่งอาณาจักรออตโตมันเข้าโจมตีและปกครอง
เมืองนี้ เพื่อเอาไว้ในการคอยดูและเฝ้าระวังศัตรูที่เดินทางเข้าใกล้บริเวณของ
เทือกเขาและบริเวณวัดแห่งนี้
ชื่ อ ของวั ด ปรู โ สซมาจากภาพวาดไอคอนของพระแม่ ม ารี ที่ ชื่ อ ว่ า
“พานาเกีย ปรูซิโอติสสา (Panagia Prousiotissa)” ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่
วัดแห่งนี้ คำว่า พานาเกีย ในภาษากรีกแปลว่า พระแม่มารี ไอคอนนี้มาจาก
เมืองปรูสซา (Proussa) ในเขตเอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ที่อยู่ใกล้กับ
เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีีในปัจจุบัน วัดนี้สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ ๙
แต่จากหลักฐานบางแห่งวัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ ๑๒

เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดศักดิ์สิทธิ์ในกรีซ ๑๙๙

วิทยุสราญรมย์

๒๐๐

ตามตำนานกล่ า วว่ า วั ด แห่ ง นี้ พ บในช่ ว งสมั ย จั ก รพรรดิ ไ บเซนไทน์ ที่
ชื่อว่า ทีโอฟีโลส (Emperor Theophilos) (ค.ศ. ๘๒๙ หรือ พ.ศ. ๑๓๗๒
ถึง ค.ศ. ๘๔๒ หรือ พ.ศ. ๑๓๘๕) ซึ่งเป็นผู้ที่ต่อต้านการนับถือการวาดรูปภาพ
หรือสัญลักษณ์ที่เป็นภาพเขียนทางศาสนาคริสเตียน (ไอคอน) โดยสิ้นเชิง
หรือที่เรียกโดยคำรวมว่า “ไอคอนโนคลาซึม (Iconoclasm)” ดังนั้นใน
ยุคที่จักรพรรดิองค์นี้ปกครองอาณาจักรไบเซนไทน์ จักรพรรดิทีโอฟีโลสได้
ออกประกาศเป็ น ทางการให้ ท ำลายและเผาภาพวาดหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ไอคอนทุกรูปแบบและในทุกวัดทีม่ อี ยู่ ดังนัน้ ทำให้ผทู้ เี่ คารพนับถือรูปภาพวาด
ไอคอนจึงได้ทำการลักลอบรูปภาพต่าง ๆ ไปเก็บซ่อนตามที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามภูเขาหรือในที่ที่เดินทางไปยากลำบาก เพื่อไม่ให้มีการค้นเจอ
ภาพวาดไอคอนเหล่านี้เลย
หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ข องวั ด ปรู โ สซและของรู ป ภาพวาดไอคอน
พานาเกี ย ปรู ซิ โ อติ ส สา นี้ บั น ทึ ก ขึ้ น ด้ ว ยมื อ โดยนั ก บวชที่ ชื่ อ คี รี ล โลซ
คาซตาโนฟิลลีส (Kyrillos Kastanophyllis) ในปี ค.ศ. ๑๘๑๒ (พ.ศ. ๒๓๕๓)
เพื่อให้ผู้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงความสำคัญของวัดและของรูปภาพไอคอนนี้

ต่อมามีนักบวชหลายรูปที่อาศัยอยู่ที่วัดนี้ได้นำต้นฉบับบันทึกของนักบวชผู้นี้
มาพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ จากหลักฐานดังกล่าวนักบวชคาซตาโนฟิลลีสเข้าใจว่า
รูปภาพวาดพระแม่มารี พานาเกีย ปรูซิโอติสสา นี้เขียนโดยศิลปินที่วาดภาพ
ไอคอนที่ชื่อว่า เซนต์ลุคอีแวนกีลิส (Luke the Apostle and Evangelist)
ซึง่ เป็นนักเขียนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี หลายคนทีศ่ กึ ษาเรือ่ งนีต้ อ่ มาและ
บางคนมีความสงสัยว่า เซนต์ลุคอีแวน กีลิส เป็นผู้วาดภาพไอคอนนี้จริงหรือไม่
ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ในช่วงของการทำลายรูปภาพวาดทางศาสนา มีชาย
ผูห้ นึง่ ซึง่ เป็นลูกของผูท้ ที่ ำงานในพระราชวังในสมัยนัน้ มีความเคารพและชืน่ ชม
ในรูปภาพวาดพระแม่มารี พานาเกีย ปรูซโิ อติสสา เป็นอย่างยิง่ เขาจึงได้แอบนำ
รูปภาพไอคอนนี้ (ซึ่งในขณะนั้นประดิษฐานอยู่ที่เมืองปรูสซา) ออกเดินทางไป
เพื่อไปหาที่ซ่อน ในระหว่างการเดินทาง รูปภาพวาดนี้ได้หายไปในช่วงที่เขา
นอนหลับโดยทีเ่ ขาไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไร ตามตำนานกล่าวต่อมาว่ามีเด็ก
ที่เลี้ยงสัตว์ได้ไปนั่งพักในบริเวณภูเขาที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดปรูโสซและ
ได้เห็นแสงสว่างทีพ่ งุ่ ขึน้ จากถ้ำบนภูเขานีไ้ ปยังท้องฟ้าในตอนกลางคืน หลังจาก
ที่เด็กชายผู้นี้เล่าให้พ่อเขาและคนในหมู่บ้านของเขาฟัง พวกเขาจึงได้เดินทาง
ไปยังภูเขาแห่งนี้และได้พบเห็นแสงสว่างเช่นเดียวกันในตอนกลางคืน พวกเขา
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และชาวบ้านแถวนั้นจึงได้ทำการขุดเพื่อหาทางเข้าไปในถ้ำและเขาได้เห็น
รูปภาพวาดของพระแม่มารี พานาเกีย ปรูซิโอติสสา ประดิษฐานอยู่โดยไม่รู้ว่า
มาจากไหน
ต่อมา ชายผูซ้ ง่ึ พยายามนำรูปภาพวาดนีห้ นีออกมาจากเมืองปรูสซาได้ยนิ
เรื่องนี้เข้า จึงได้เดินทางไปยังภูเขาแห่งนี้และได้เห็นรูปภาพไอคอนนี้ด้วย
ความปลื้มปิติ เขามีความตั้งใจที่จะนำรูปภาพวาดนี้กลับไปเพื่อไปเก็บรักษา
ในที่ที่เขาอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามในระหว่างการเดินทางเขาได้ยินเสียงแว่วที่
จับใจความได้ว่า พระแม่มารีทรงมีความตั้งใจที่ขออยู่ในที่เดิม ดังนั้น เขาต้อง
นำรูปภาพไอคอนนี้กลับไปไว้ที่ภูเขาที่เดิมโดยต้องไม่มีการย้ายอีกเลย ดังนั้น
ชายผู้นี้จึงนำรูปภาพไอคอนนี้กลับไปไว้ที่เดิม และได้สร้างโบสถ์ขนาดเล็กขึ้น

ภาพวาดพระแม่มารีพานาเกีย ปรูซิโอติสสา
(ถ่ายภาพจากหนังสือเผยแพร่ของวัดปรูโซ)

บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ที่
ประดิษฐานรูปภาพวาดพระแม่มารี

ในบริเวณถ้ำที่เด็กเลี้ยงสัตว์ค้นพบไว้เพื่อเป็นที่สักการบูชารูปภาพไอคอนนี้
เขาพร้อมทั้งผู้ติดตามอีกหนึ่งคนได้บวชและใช้ชื่อว่าดิโอนีซิโอส (Dionysios)
และทิโมทิโอส (Timotheos) และอาศัยอยู่ในที่วัดแห่งนี้จนเสียชีวิต
จากหลักฐานการบันทึกและเรื่องเล่าต่าง ๆ ได้กล่าวถึงความมหัศจรรย์
และความศักดิ์สิทธิ์ของรูปภาพวาดพระแม่มารีองค์นี้อยู่มากมายนี้ อาทิ เช่น
หญิงสาวที่ตาบอดผู้หนึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อรูปภาพไอคอนนี้และเธอสามารถ
มองเห็นได้ในวันรุ่งขึ้น หรือเมื่อผู้ที่ป่วย พิการ หรือทุกข์ทรมานด้วยเหตุต่าง ๆ
ก็หายจากการเจ็บและทุกข์ทรมานเมือ่ อธิษฐานและสักการะต่อรูปภาพไอคอน
ของพระแม่มารี พานาเกีย ปรูซิโอติสสา
วัดแห่งนี้ถูกการรุกรานและโจมตีโดยพวกเตอร์กอยู่เป็นระยะ ๆ และ
ในที่สุดถูกยึดครองโดยพวกเตอร์ก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณ
ปี ค.ศ. ๑๙๔๔ (พ.ศ. ๒๔๘๗) วัดนี้ได้ถูกพวกเยอรมันทำลายและเผาทิ้ง
โดยสิน้ เชิง ในช่วงของการรุกรานและการทำลายวัดในช่วงต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
รูปภาพวาดไอคอนนี้ไม่ได้ถูกเผาไหม้แต่อย่างใด
ตึกต่าง ๆ ของวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยประชาชน
และชุมชนต่าง ๆ ได้รวมทุนกันเพื่อให้รูปภาพวาดพระแม่มารี พานาเกีย
ปรูซิโอติสสาอยู่ประดิษฐานในที่เดิมเพื่อเป็นที่เคารพและสักการะสำหรับ
ชาวกรีกต่อไป
ภาพประกอบโดย ศิริสุภา กุลทนันทน์
ข้อมูลอ้างอิง
๑. “History of The Most Holy Proussiotissa” pubished by
		 the Monastery of Prousos
๒. “Panaghia Prousiotissa” www.visitgreece.gr
๓. www.panagiaprousiotissa.org
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สีสร้างสรรค์

โลกสวย

ลดา รุธิรกนก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การแต่งกายในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
เป็นอย่างมาก จากนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าถุง มาเป็นกระโปรงและกางเกง
การแต่ ง ตั ว ในสมั ย ปั จ จุ บั น นั้ น มี ห ลากหลายหากนั่ ง รถไฟฟ้ า ในกรุ ง เทพฯ
จะเห็นว่าการแต่งกายของสตรีและบุรุษนั้น มีความแตกต่างและไม่ซ้ำซาก
นอกจากการแต่ ง กายไม่ ซ้ ำ กั น แล้ ว สี ข องเสื้ อ ผ้ า ที่ ค นใส่ ก็ ห ลากหลาย
เช่นเดียวกันรวมทั้งสีขาวและดำก็ยังเป็นที่นิยมถึงแม้ว่า จะต้องทนร้อนตอน
เดื อ นเมษายนก็ ต าม สี เ ป็ น ศิ ล ปะแบบหนึ่ ง ที่ ส ามารถเปลี่ ย นบรรยากาศ
ทัศนคติและอารมณ์ของคน ซึ่งทำให้โลกดูสวยงามและมีความหลากหลาย
เป็นการจัดสรรของมนุษย์ ในการสร้างจินตนาการต่าง ๆ พฤติกรรมตอบสนอง
ยังนำมาซึ่งความสุขและอารมณ์ อาทิ ท้องฟ้าสดใส เมื่อเป็นสีฟ้า อารมณ์สดใส
ในขณะสีมืดมนหม่นเทา ทำให้จิตใจหดหู่เศร้าหมอง และที่กล่าวกันเสมอมาถึง
รุ้งกินน้ำพร่างพรายสะท้อนแสงสีบนฟากฟ้า เพลินตาเพลินใจที่ได้เห็นจาก
การกระจายของแสง (Dispersion of Light) ทำให้ประกายรุง้ มีสสี นั ม่วง คราม
น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง เมื่ออยู่ในที่สว่าง นอกจากนี้ สีเป็นส่วนสำคัญ
ของการสร้างรายได้ที่ดี ตามหลักความต้องการของคน เพราะมีความเกี่ยวโยง
กับเศรษฐศาสตร์และบริหารการตลาด ความนิยมของสีเปลี่ยนได้ตามกระแส
สังคมและอารมณ์ของแต่ละคน

นอกจากการใช้สีในการแต่งกายแล้ว คุณลักษณะของสีสามารถนำมา
ใช้ในการตกแต่งบ้านและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมให้มีชีวิตชีวา ทำให้ผู้อยู่อาศัย
อารมณ์ดี แจ่มใส คลายร้อน คลายเครียดได้
สีมคี วามสำคัญมากในชีวติ ประจำวัน จึงต้องมีการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้สี
ที่ถูกต้อง การแบ่งกลุ่มแม่สีนั้น สามารถแบ่งได้เป็นสามประเภท คือ
แม่สีของจิตรกรที่พวกเรารู้จักกัน คือ เหลือง แดง น้ำเงิน
แม่สีของนักฟิสิกส์		

คือ แดง เขียว ม่วงน้ำเงิน

สีที่เป็น Achromatic Color

คือ ขาว เทา ดำ

ความรู้เกี่ยวกับแม่สีสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละคนอาทิ ให้เข้ากับผิวพรรณของตนเอง เพราะผิวหนังของทุกคนมี
ความเข้มที่แตกต่างกัน เช่น ผิวขาว ผิวขาวเหลือง สีขาวอมชมพู สีน้ำผึ้ง สีคล้ำ
เป็นต้น ไม่ว่าจะผิวพรรณแบบไหนก็สามารถดูงามมีเสน่ห์ได้ ถ้าเรารู้จักที่จะ
เลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะกับเรา
การจำแนกสี (Classification of Colors) จะแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ
๑. Primary Colors แดง เหลือง น้ำเงิน
๒. Secondary Colors เกิดจากแม่สจี บั คูผ่ สมตามอัตราส่วนเท่า ๆ กัน
เป็นสีเขียว สีส้ม สีม่วง
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๓. Tertiary Colors สีที่แยกเป็น
ชั้นที่ ๓ คือ สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ ม่วง
น้ำเงิน (Blue Green) บางทีกเ็ รียกว่า Slate
อาทิ น้ำเงินม่วง ม่วงแดง ส่วนสีแดงผสม
เน้นส้มอ่อน เรียกว่า Scarlet ทั้งหมดนี้
สามารถขยายออกมาได้ อี ก มากมายตาม
ลั ก ษณะของผู้ คิ ด ผสมพอได้ สี ต ามที่ ช อบ
ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ฟังดูไพเราะ
สีเป็นอิทธิพลเหนือจิตใจของมนุษย์ นอกจากด้านการแต่งกายให้สวยงาม
สีสามารถเป็นสัญลักษณ์และให้กบั หลายสิง่ อาทิ ในการออกรบสมัยก่อนนักรบ
มักจะเลือกใส่สีที่นำมาซึ่งชัยชนะ เช่นสีสดสื่อถึงความร้อนแรงความฮึกเหิม
และสร้างความเกรงขามให้แก่ข้าศึก ทั้งนี้ สีเป็นสิ่งที่บ่งบอกนิสัยของแต่ละคน
และเป็นการแสดงสถานภาพอารมณ์ของคน เช่นสีอ่อนสื่อถึงความอ่อนโยน
เป็นต้น หากมีการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สีก่อให้เกิดจินตนาการ อารมณ์
สุนทรีย์ ความสนุก เพลิดเพลิน และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมาตลอด
นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดตามชีวิตประจำวันก็คือ สีของธงชาติของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ เช่นธงชาติไทยมีสามสี
ความหมายสำคัญของธงนั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ
ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) เป็นต้น
ในช่วงแรกของยุครัตนโกสินทร์ สตรีจะเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญในการใช้
สีมาก เพราะเป็นผูท้ รี่ กั ความสวยงาม การแต่งกายของสตรีนนั้ จะเลือกสีตามวัน
ถือเป็นสิริมงคลกับตัวเองและผู้ที่พบเห็น อีกประการก็ถือเป็นการนำโชค
สำหรับบุคคลธรรมดา
วันอาทิตย์
วันจันทร์

สีที่ใช้ตามวันทั่วไป
สีแดง
สีเหลือง สีครีม

สีที่ชาววังเรียก
สีชาดแดง
สีเหลือง สีลูกจันทน์

วันอังคาร
สีชมพู สีม่วงแดง
วันพุธ
สีเขียว สีโศก
วันพฤหัสบดี
สีแสด
วันศุกร์
สีฟ้า สีน้ำเงิน
วันเสาร์
สีม่วงอ่อน ม่วงแก่
		

สีเม็ดมะปราง
สีเม็ดถั่วเขียว สีใบตอง
สีระกำ
สีคราม สีนกพิราบ
สีม่วงดอกมะเขือ
สีดอกตะแบก

เมื่ อ ถึ ง ยุ ค หลั ง รั ต นโกสิ น ทร์ นั ก ออกแบบก็ น ำเสื้ อ ผ้ า มาดั ด แปลงให้
เหมาะสมกับความนิยมของยุค แหล่งศูนย์กลางแต่เดิมมาจากยุโรป ต่อมา
อิทธิผลของจีนก็เข้ามาในไทย จึงมีการประยุคและดัดแปลงการแต่งกายให้
เป็นของตัวเอง เมื่อแฟชั่นเปลี่ยนไป การใช้สีตามวันก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะการใช้สีของชาววังนั้น สามารถจัดเป็นตารางได้
แต่งกายสไตล์ชาววัง
วัน
ทรงผ้า
วันอาทิตย์
ลายสีลิ้นจี่
สีเขียวใบไม้
วันจันทร์
สีเหลืองอ่อน
สีนกพิราบหรือ
น้ำเงินหม่น
วันอังคาร
สีม่วงอ่อน
สีโศก
วันพุธ
สีเหล็กหรือ
สีถั่วเขียว

ทรงสะพัก
แพรสีโศก
แพรสีทับทิม
แพรสีน้ำเงินหรือสีบานเย็น
แพรสีจำปาแดง, สีม่วงดอกตะแบก
แพรสีม่วงดอกมะเขือ
แพรสีโศก
แพรสีม่วง
แพรสีจำปาอ่อน, เข้ม, สีเหลือง
แพรสีชมพูอ่อน

สีสร้างสรรค์โลกสวย ๒๐๗

วิทยุสราญรมย์

๒๐๘

วันพฤหัสบดี

สีแสด, (สีระกำ)
แพรสีเขียวอ่อน, สีนวล
สีเขียวใบไม้
แพรสีทับทิมหรือแพรสีแดงเลือดนก
วันศุกร์
สีน้ำเงินแก่
แพรสีเหลืองหรือสีเหลืองเข้ม
		
บ้างก็เรียก เหลืองลูกจันทน์
วันเสาร์
ลายพื้นม่วง
แพรสีโศก
สีหว้าหรือเม็ดมะปราง แพรสีตองอ่อน
วันพระ
สีแดง
แพรสีชมพู
*สำหรับ
เจ้าจอมวันพระ นุ่งผ้าสีตามวัน
ห่มแพรสีชมพู
เวลาไว้ทุกข์
สีม่วง
แพรสีนวล
สีเขียว
แพรสีม่วงอ่อน, เข้ม
(ปัจจุบันไว้ทุกข์นิยมสีดำ บางท่านใช้สีขาว)
ความเปลี่ ย นแปลงทางแฟชั่ น ทำให้ ลั ก ษณะการแต่ ง กายเปลี่ ย นไป
การแต่งบ้านก็ต้องดูฮวงจุ้ย มีสถาปนิกออกแบบจัดสวน การทาสีห้องล้วนแต่
พยายามหาสิ่ ง ที่ ส ร้ า งความสุ ข ทางใจ ให้ พ้ น สภาวะเครี ย ด เหนื่ อ ย และ
ความประหยัด ซึ่งทำให้สีเป็นพลังสำคัญในชีวิตและทำให้โลกสดใสมากขึ้น
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

แบบฟอร์ม
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เพื่อการปรับฐานข้อมูลสมาชิกหนังสือวิทยุสราญรมย์
ประสงค์ที่จะขอรับหนังสือวิทยุสราญรมย์ต่อไป
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