


๒๕๕๖



สารจากประธานมูลนิธิยุวทูตความดี 
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

 ในปี ๒๕๕๖ นี้ นับเป็นปีที่มูลนิธิยุวทูตความดี มุ่งมั่นจัดท�าโครงการและกิจกรรม 
ส่งเสรมิให้เยาวชน เป็นคนด ีมจีติส�านกึเพ่ือส่วนรวม มจีติอาสาเพือ่พฒันาชมุชน พร้อมจะเป็น 
รากฐานทีม่ัน่คงของชาตใินอนาคต ด้วยการเรยีนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ การแลกเปล่ียนมมุมอง
ทางความคิดและพฒันาต่อยอดให้กว้างไกลยิง่ขึน้ ในระดับเยาวชน ทัง้เพ่ิมพูนความสมคัรสมาน 
สามัคคีระหว่างกัน 

 ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา เห็นได้จากความประสานร่วมมือกันระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ที่มีอุดมการณ์อันดีงาม และตระหนักถึงความส�าคัญของเยาวชน 
เฉกเช่นเดียวกัน อันน�าไปสู่การจัดท�าโครงการและกิจกรรมที่ขยายผลครอบคลุมด้านต่างๆ 
อาทิ คณุธรรม - จริยธรรม การอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม การสร้างส�านกึความรูร้กัสามคัคี 
และการเกษตรวิถีไทยแบบพอเพียง ผ่านค่ายอบรม ฯลฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ สถาบันสงฆ์ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก 
สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย ท่ีพร้อมเข้ามาอุปถัมภ์กิจกรรมเรียนรู้กับโรงเรียน 
ในเครือข่ายยุวทูตความดี และจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศที่สนับสนุน 
อย่างแข็งขันในการพัฒนาโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ

 ในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมสร้างพลังความสามัคคีในหมู่เยาวชนไทย 
ท่ีมีพื้นฐานจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น โครงการเหย้า - เยือน 
เพื่อพลังแผ่นดิน โดยยึดแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้าง 
ความรูรั้ก - สามัคค ีค�านงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคญั ได้สานสายใยแห่งมิตรภาพต่างท้องถ่ิน 
ในทุกระดับ ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งศึกษา
ตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาพื้นเมือง วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน และการบ�าเพ็ญประโยชน์ในท้องที่ ได้ร่วมสร้างเครือข่ายความดีให้เข้มแข็ง
ยัง่ยนืยิง่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นการสร้างพลงัของความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคม องค์กร  
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ท่ีร่วมมือกันส่งเสริมให้กลุ ่มเยาวชนยุวทูตฯ  
มีความรู้รัก - สามัคคี เพื่อเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป
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 เป็นท่ีกล่าวด้วยความภาคภมูใิจว่า โครงการ “เยาวชนคนด ีรู้คณุแผ่นดนิ” ได้สร้างเสรมิ 
ทักษะด้านวิชาการ ความฉลาดรู้ และประสบการณ์เชิงปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญโดยแท้จริง 
ให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู ้ และน�าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ที่ต่างประเทศ 
เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ เชือ่มมติรไมตรรีะหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนจากโรงเรยีนชัน้น�า 
ในประเทศต่างๆ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีก�าลังใจมุ ่งมั่น 
ที่ท�าความดี มีจริยธรรม พร้อมเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ 

และในปีน้ี ผมในฐานะประธานมูลนิธิยุวทูตความดี ได้สนับสนุนให้ข้าราชการ 
ในกระทรวงการต่างประเทศ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการตอบแทนส่ิงดีๆ ด้วยการ 
สร้างเยาวชนคนด ีรูค้ณุแผ่นดิน คนืสู่สงัคม ซึง่ผมได้ก�าหนดแนวทางให้ข้าราชการในกระทรวงฯ 
มีความตระหนักถึง การมีจิตอาสา การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการสร้างเยาวชนคนดี 
มีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ผมเห็นว่ามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ 
และความรอบรู้เรื่องราวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเยาวชนจะได ้
มีการเตรียมพร้อมเป็นเยาวชนอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ 

 ตลอดปีทีผ่่านมา เราพบประสบปัญหาอยูบ้่างจากการด�าเนนิโครงการและกิจกรรม 
แต่เรายังคงมุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนคนดี ให้เจริญเติบโตข้ึนมาเป็นก�าลังส�าคัญ เพราะเรา
ตระหนักดีว่า “เยาวชน” คือ หัวใจหลักส�าคัญของการสร้างชาติให้สืบอยู่มั่นคงตลอดไป 
และส�าหรับปีหน้า มูลนิธิยุวทูตความดีมีนโยบายที่จะขยายวงความร่วมมือให้กว้างออกไป 
เพื่อประเทศชาติจะได้มีคนดี มีคุณภาพ พร้อมอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม เข้ามา
ท�างานเพื่อสังคมและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง 

(นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)
ประธานมูลนิธิยุวทูตความดี
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 กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่ม“โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว” เมือ่ปี ๒๕๔๒ เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายเป็นราชสกัการะในวโรกาสพระชนมาย ุ
๗๒ พรรษา โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจาก ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศเป็นโรงเรียน
น�าร่อง เข้าร่วมท�าโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างความดีให้กับเยาวชนยุวทูตความดี เพื่อเป็น 
อนาคตทีเ่ข้มแข็งของสงัคมและประเทศชาต ิโครงการยวุทตูความดฯี มุง่พฒันาเยาวชนให้เป็น 
ผูม้คีณุภาพ คณุธรรม และจรยิธรรม ตามแนวพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับโครงการยุวทูตความดีฯ ไว้ใน  
พระราชปูถมัภ์ ตัง้แต่วันท่ี ๒๗ มนีาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา “มลูนธิยิวุทตูความด”ี ได้รบัมอบหมาย 
ให้ด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ มีจ�านวนโรงเรียนในเครือข่าย เพิ่มจากโรงเรียน
น�าร่อง ๗๖ แห่ง เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ ๑ จ�านวน ๑,๕๒๐ แห่ง ในปี ๒๕๔๔ และโรงเรียน
ขยายผลรุ่น ท่ี ๒ จ�านวน ๙๗๕ แห่ง ในปี ๒๕๔๕ จนถงึปัจจบุนั มโีรงเรยีนท่ีเข้าร่วมเป็นเครอืข่าย 
ยุวทูตความดีจ�านวน ๒,๑๕๔ โรงเรียน

 “มูลนิธิยุวทูตความดี” มีเป้าหมายส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการ 
“พัฒนาคน” ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจิตส�านึกเพ่ือส่วนรวม ซ่ึงมุ่งเน้นกับกลุ่มเยาวชน
ด้วยการปฏิบัติตามแนวพระราชด�ารัสฯ โดยมูลนิธิฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมในการบริบาลสังคม
ด้วยบทบาทเป็น CSR ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ส่งเสริมให้ความร่วมมือของทุกคน 
ในองค์กรสร้าง “พลงัของการให้” เพือ่สงัคมทีเ่ข้มแขง็ ก้าวทนัโลก และแข่งขนัได้อย่างเต็มภาคภมูิ

วิสัยทัศน์ 

“ปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์” ให้เยาวชนเป็น คนดี รอบรู้ และมี
ศักยภาพ พร้อมพัฒนาประเทศ

พันธกิจของมูลนิธิฯ

 ๑. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนที่มุ ่งเน้นการเสริมสร้างความด ี
และความฉลาดรู้ โดยการน้อมน�าแนวพระราชด�ารสัฯ มาใช้ในการพฒันาคน พัฒนาชมุชน และ 
มุ่งเน้นการน�ามาฝึกปฏิบัติ ในโรงเรียนและชุมชนของตน รวมท้ังปลูกฝังการรู้รักสามัคคี 
และความซื่อสัตย์ในกลุ่มเยาวชน 

มูลนิธิยุวทูตความดี
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๒.  ส่งเสรมิกิจกรรมเรยีนรูร้ะหว่างสถานเอกอคัรราชทตูต่างประเทศในไทยกบัโรงเรยีน
ในเครือข่ายมูลนิธิฯ โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนเพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ 
และเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียนกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ “ผู้อุปถัมภ์”

๓. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ “โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง” (Sister School) 
ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายกับโรงเรียนในต่างประเทศ ด้วยความสนับสนุนของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ

๔. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตฯ ในโครงการสัญจรของกระทรวง
การต่างประเทศ ผ่านบัวแก้วสัญจร กงสุลสัญจร อาเซียนสัญจร และเทวะวงศ์ฯ สัญจร ฯลฯ

๕. ด�าเนินโครงการเหย้า – เยือน ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายฯ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นฐานความแตกต่าง เสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ต่างท้องถิ่น และปลูกฝัง
พลงัแห่งความรูร้กั – สามคัค ีรวมทัง้น�าแบบอย่างทีดี่จากการเรยีนรูม้าประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัิ
ภายในโรงเรียนและชุมชนของตน

๖. สร้างเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนรอบรู้ในแผ่นดินถิ่นก�าเนิด ในโครงการ 
“สร้างเยาวชนคนดี รู ้คุณแผ่นดิน” ผ่านค่ายอบรม ฯลฯ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันสงฆ์ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

 ๗.  ส่งเสริมการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนยุวทูตฯ ในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ 
“ยุวทูตความดีเยือนประเทศเพื่อนบ้าน” เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ในระดับเยาวชน

ค่านิยม

๑. ยึดมั่นในคุณธรรมความดี และยืนหยัดกระท�าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด 
แก่เยาวชน ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ

๒.  มุ่งสมัฤทธิผ์ลของงาน ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพ่ือให้งาน 
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ 
ของการพัฒนาคนโดยเฉพาะของเยาวชนเป็นส�าคญั และไม่เอือ้ประโยชน์หรอืมุง่แสวงผลก�าไร
กับฝ่ายใด 

๓.  เผยแพร่ความรู้อันเป็นการส่งเสริมจิตส�านึกในการท�าความดี ให้แก่เยาวชนไทย 
ผ่านสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัยเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ 
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- ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

- นางสาวอุษา ถาละคร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

- นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ

- นางสาวกนิษฐา สุขสม เจ้าหน้าที่โครงการ / กิจกรรม

- นางสาววัชรินทร ์ กิจเจริญ เจ้าหน้าที่บัญชี

โครงสร้างมูลนิธิยุวทูตความดี

บุคลากรมูลนิธิยุวทูตความดีประจ�าปี ๒๕๕6

ประธานมูลนิธิยุวทูตความดี
(ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

ประธานโครงการยุวทูตความดี
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

คณะกรรมการ
มูลนิธิยุวทูตความดี

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
องค์กร

ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการฯ

เจ้าหน้าที่โครงการ/
กิจกรรม

รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 
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คณะกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี

นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว
ประธานกรรมการ

นายดอน  ปรมัตถ์วินัย
กรรมการ

นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร
กรรมการ

นายเสข  วรรณเมธี
กรรมการ

คณุหญงิกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา 
กรรมการ

นายธีรวัฒน์  ภูมิจิตร 
กรรมการ

นายนิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส 
กรรมการและเหรัญญิก

นายนนทวัฒน์  จันทร์ตรี
กรรมการและเลขานุการ

นายกฤษณ์  กาญจนกุญชร
กรรมการ

นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์
กรรมการ

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
กรรมการ

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ 
รองประธานกรรมการ

นายกิตติ  วะสีนนท์
กรรมการ
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ค�าน�า
การจดัท�ารายงานผลการปฏิบัตงิานประจ�าปี ๒๕๕๖  มเีนือ้หาครอบคลมุปีปฏทินิ ๒๕๕๖ 

ซึ่งเป็นปีท่ีการด�าเนินงานโครงการยุวทูตความดี เป็นไปอย่างครบถ้วนใน ๓ เสาหลัก คือ 
การปลูกจิตส�านึก การฝึกจิตอาสา และการพัฒนาโลกทัศน์ เพื่อให้เยาวชนของชาติเติบใหญ่
อย่างรู้คุณแผ่นดิน เป็นพลังสามัคคีของชาติ ท่ีมีความรอบรู้ในการเผชิญกระแสโลกาภิวัฒน์ 
มีความทัดเทียมในการสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีความพร้อมในการ
ก้าวสู่การเป็นเยาวชนของอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างภาคภูมิ การด�าเนินงานตามแนวทาง
ที่มีทิศทางชัดเจน ท�าให้การสร้างโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของ 
มูลนธิฯิ เพิม่ขยายเป็นวงกว้างอย่างน่าพอใจ ความสนับสนนุร่วมมอืระหว่างมลูนธิยิวุทตูความดี 
กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูรับผิดชอบโครงการ ด�าเนินไปอย่างมีบูรณาการมากข้ึน 
ความอุปถัมภ์เกื้อหนุน ที่มูลนิธิฯ ได้รับจากมิตรภาคีมีความต่อเนื่อง ท�าให้การขยายโอกาสใน
การส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ รู้เท่าทันคนและเท่าทันโลก สามารถด�าเนินไปใน
พื้นที่ที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึงยิ่งขี้น

 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๖ ของมูลนิธิยุวทูตความดี ปีนี้ ได้พยายามน�าเสนอเนื้อหา และ
ภาพประกอบที่ร้อยเรียงเรื่องราวให้ครบถ้วน ทันสมัย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน
และเข้าใจได้ง่าย โดยจะมีการจัดท�าสรุปรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ผนวกร่วมอยู่ด้วย เพื่อให้ 
กลุ่มเป้าหมายที่มีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย สถาบัน องค์กร มูลนิธิ และ 
ภาคเอกชน ที่มาเยี่ยมเยือนจากต่างประเทศ โดยเนื้อหาของรายงานฉบับภาษาอังกฤษจะเป็น
ฉบับย่อของฉบับภาษาไทย

 มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลงานประจ�าปีฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจ 
การท�างานด้านเสริมสร้างเยาวชนคนด ีสูส่งัคม และงานของมลูนธิฯิ ว่าเป็นสิง่ทีม่ผีลต่อพืน้ฐาน
การพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ รวมทั้งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้มแข็ง 
ของพลเมืองไทย ท่ีก้าวทันโลกและมีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเท่าทัน ซึ่งเป็นส่ิงที ่
ทุกภาคส่วน มีบทบาทรับผิดชอบร่วมกัน

 มูลนิธิยวุทตูความดขีอขอบคณุทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะคร ูและ 
ยุวทูตความดีทุกท่าน ทุกคน ท่ีสนับสนุนร่วมมือในการน�าพาโครงการและกิจกรรมทั้งมวลใน 
ปี ๒๕๕๖ บรรลุผลสู่ความส�าเร็จ และเชื่อมั่นว่ารายงานผลฉบับนี้ จะให้สาระความรู้และ
ประโยชน์ แก่ผู้ที่ได้อ่านทุกท่าน

 

 (นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
 ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี
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บทที่ 6  การเพิ่มพูนความรอบรู้กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย 78

บทที่ 7  การขยายความร่วมมือกับมิตรภาคีและเครือข่ายของยุวทูตความด ี 88
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แนวทางการด�าเนินโครงการยุวทูตความดี ปี ๒๕๕๖

	 	 	“มุ่งปลูกจิตส�ำนึก	ฝึกจิตอำสำ	พัฒนำโลกทัศน์”	ให้เยาวชนยุวทูตความดี 
เป็นเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน มีคุณธรรม ความรอบรู้ รักสามัคคี มีศักยภาพที่จะแข่งขัน 
ได้อย่างทดัเทียมและมคีวามพร้อมพฒันาสานสมัพนัธ์กบัเยาวชนนานาประเทศอย่างเท่าเทยีม

 การด�าเนินโครงการยุวทูตความดี ปี ๒๕๕๖ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางข้างต้น 
มูลนิธิยุวทูตความดี จึงมุ่งเน้นการด�าเนินการใน ๕ แนวทาง คือ

	-	แนวทำงสร้ำงเยำวชนคนดี	รู้คุณแผ่นดิน ด้วยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทีก่รงุเทพฯ ในเดอืนมกราคม น�าเสนอทศิทางทีช่ดัเจนของโครงการปี ๒๕๕๖ สร้างความเข้าใจ 
ในการบูรณาการการสร้างคนดี รู้คุณแผ่นดิน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโครงการ 
ที่พัฒนาและเสริมสร้างจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา ของโรงเรียนฯ กับโครงการของมูลนิธิฯ โดยการ 
ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวทูตฯ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จาก ๗๗ จังหวัดท่ัวประเทศ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยการมีส่วนร่วม 
การช่วยคดิ - ช่วยท�า และการเป็นผู้น�าในฐานะโรงเรยีนหลกัเชิญชวนโรงเรียนในเครอืข่ายมลูนธิิ
ยุวทูตความดีเข้าเป็นภาคี ร่วมผลักดันการก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลสรุปคือ บรรดาผู้บริหาร
โรงเรียนที่เข้าร่วมได้เลือกภาคีโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดละ ๓ โรงเรียน รวมกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ
จัดท�าโครงการปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสาให้กับนักเรียนยุวทูตฯ ของตนอย่างแข็งขัน เพื่อจะได้
รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ 
ให้กบัโรงเรยีนในจงัหวดัอืน่ๆ ต่อไป พร้อมท้ังคดัเลอืกผูแ้ทนนักเรยีนของตนให้เข้าร่วมโครงการ 
ต่อยอดของมูลนิธิยุวทูตความดี คือ การเข้าค่ายอบรม ฯลฯ และการพัฒนาโลกทัศน์ใน 
ต่างประเทศ 

ภาพรวมการด�าเนินโครงการยุวทูตความดี  
ปี ๒๕๕๖
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	-	แนวทำงเสริมสร้ำงพลงัของกำรรูร้กั	-	สำมคัค	ีในหมู่เยำวชนยวุทตูฯ ด้วยโครงการ
เหย้า - เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน เริ่มจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีผู้บริหารโรงเรียนและครู
เข้าร่วม ผลสรุปคือ มีการก�าหนดโรงเรียนคู่เหย้า - เยือน ๕ คู่ ที่มีความต่างในเชิงภูมิศาสตร์ 
อัตลักษณ์ในพื้นท่ี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ - ชัยภูมิ  
สุพรรณบุรี - นครศรีธรรมราช น่าน - สุรินทร์ เลย - ชลบุรี กระบี่ - ขอนแก่น เป็นต้น 
มาร่วมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้สมบูรณ์ ด้วยจัดการเยี่ยมเยือนระหว่าง 
คูจ่งัหวดั เพือ่เสรมิสร้างพลังของการรู้รัก - สามคัค ีเพ่ิมพูนโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ชวีติ
ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ จากต่างภูมิภาค ผลการแลกเปลี่ยนเหย้า - เยือนระหว่างกัน ส่งผลให้ 
ยวุทูตความดไีด้ร่วมกจิกรรมเสรมิสร้างประสบการณ์ทีห่ลากหลาย ด้วยการศกึษาประวติัศาสตร์ 
เยี่ยมชมโบราณสถาน เรียนรู ้วิถีชุมชน ศึกษาแบบอย่างจากคนดีและปราชญ์ชาวบ้าน 
ในพืน้ที ่รวมทัง้ร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสาให้กบัท้องถิน่ทีไ่ปเยอืน โครงการนีย้งัส่งเสรมิ 
ความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างโรงเรียน - ครู - นักเรียน และการประสานร่วมมือ - ร่วมใจ
ระหว่างโรงเรยีนกบัหน่วยงานในท้องถ่ิน ท้ังสมาคมผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรบรหิาร
ส่วนท้องถ่ินและชุมชน ทีล้่วนส่งเสรมิสนับสนนุกระบวนการสร้างคนด ีรักสามคัคี รูคุ้ณแผ่นดนิ 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของโครงการในโรงเรียนฯ ของทุกจังหวัดที่เข้าร่วม

	 -	 แนวทำงส่งเสริมควำมพร้อมให้เยำวชนยุวทูตควำมดีก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 
ด้วยโครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระหว่างเยาวชนยุวทูตฯ ในงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี ๖๒ และการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตฯ เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน 
ต้นสงักัด รวมท้ังการให้ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน โดยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ในทุกๆ การอบรมฯ กิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิยุวทูตฯ ส่งผลให้นักเรียนยุวทูตฯ มีความสามารถ 
ในการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนทั้งในระดับประเทศและในโอกาสไปเยือน 
ส�านกัเลขาธิการอาเซยีน กรงุจาการ์ตา คณะเยาวชนยวุทตูฯ ได้แสดงความรอบรู้เกีย่วกบัอาเซยีน 
จนเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบในความสามารถของเยาวชนไทย 
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	 -	 แนวทำงสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ให้เยำวชนยุวทูตฯ	 ได้พัฒนำโลกทัศน์ มูลนิธิฯ 
ได้ด�าเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย ในโครงการผู้อุปถัมภ์ 
ท่ีมุ่งเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศผู้อุปถัมภ์ และเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียน
ยุวทูตความดีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย ผ่านกิจกรรมเผยแพร่สาระความรู้  
และสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ รวมท้ังสนับสนุนการเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
และการส่งเสรมิแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างเยาวชนของประเทศทัง้สองต่อไป การพฒันา
โลกทศัน์ยงัได้ด�าเนนิผ่านการสานไมตร ีสร้างมติรสมัพนัธ์ในระดับเยาวชนกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
ในโครงการเยือนประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และ สปป.ลาว ส่งผลให้ยุวทูตฯ 
ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
รวมทัง้ได้สร้างมิตรไมตรกีบัเพือ่นใหม่ ในโรงเรยีนชัน้น�าของอาเซยีนและในประเทศเพือ่นบ้าน 
ที่มีแบบอย่างปฏิบัติท่ีดี นับเป็นการสร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตให้ยุวทูตความดี 
เป็นแรงบันดาลใจและก�าลังใจให้เยาวชนมุ่งม่ันท�าความดีต่อชุมชนและสังคม ทั้งได้เผยแพร่ 
การเรยีนรูใ้ห้กบัเพือ่นๆ ในโรงเรยีนของตน ขยายผลเป็นวงกว้างในหลากหลายรปูแบบ ทัง้การ
จัดบรรยายสรุป การท�ารายงาน การจัดแสดงนิทรรศการ และการพิมพ์หนังสือ ฯลฯ 

 -	 แนวทำงประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันสงฆ์	 หน่วยงำนภำครัฐ	 และวิสำหกิจ
เอกชน ร่วมสร้างคนดี สู่สังคม ด้วยการสนับสนุนให้จัดโครงการค่ายอบรมเยาวชนยุวทูตฯ 
เพื่อสร้างความรอบรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ในการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความสามัคคี 
วิถีเกษตรไทย และธรรมะ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนไปศึกษาเรียนรู ้
และพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ มูลนิธิฯ ได้จัดค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่ง
ปัญญา” ค่ายอบรม “รักษ์โลก – รกัแผ่นดนิ” ค่ายอบรม “สามคัค ีฉลาดรู้ เสรมิสร้างสนัตสิขุ” 
และค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย” 

รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 
มูลนิธิยุวทูตความดี12



ปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน
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เยาวชนนั้น เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ หากได้รับการเอาใจใส่ ปลูกในพื้นที่เหมาะ
ส�าหรบัการเพาะปลกู ยิง่ถ้าเมลด็พนัธุม์คีวามแขง็แรงในตนเองด้วยแล้วน้ัน เมือ่ผ่านไปนานวนั 
เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ ก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถให้ร่มไทร ให้ความร่มร่ืนแก่มวลชนได้ 
แต่ถ้าเมล็ดพันธุ์ที่อ่อนแอ และไม่ได้รับการเอาใจใส่ ปลูกในที่มิควร ไม่นานเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ 
ก็จะตาย ปราศจากการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เยาวชนจึงเป็นส่วนส�าคัญยิ่งที่จะต้อง 
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ บ่มเพาะลักษณะนิสัย ให้มีจิตส�านึกที่จะท�าความดี ฝึกจิตอาสาที่จะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาโลกทัศน์ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

  ความต้ังใจแน่วแน่ของมลูนิธยิวุทตูความดี ทีจ่ะท�าเพ่ือสังคมด้วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งมีกลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น มีทิศทางและขั้นตอนที่จะด�าเนินโครงการ 
และกิจกรรม ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี	 ๑ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ถึงแนวทางและวิธีการกับผู ้บริหาร
โรงเรียนและคณะครู โดยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นผูกพัน 
ให้ตรงกนั ในการรณรงค์ส่งเสรมิให้ท�ากจิกรรมและโครงการตามกลุม่ทีเ่ลอืก ในประเด็นเกีย่วกบั 
การรู้รัก - สามัคคี การเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านธรรมะสร้างปัญญา บนพื้นฐานของ
การปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา ในโรงเรียนของตนและขยายผลไปยังโรงเรียนภาคี เพ่ือสร้าง
แนวร่วมและพลังของการสร้างจิตส�านึก ฝึกจิตอาสาให้ขยายตัวเป็นวงกว้าง มีผลต่อชุมชน
และจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยให้ส่งรายงานผลโครงการและกิจกรรม พร้อมการ
ประเมินผลให้มูลนิธิฯ ทราบ

	 ขั้นตอนที่	 ๒ การจัดค่ายอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง เพ่ือเพิ่มพูน 
ความรู้ความคิดต่อยอดและการน�าไปปฏิบัติขยายผล โดยมอบหมายให้โรงเรียนคัดเลือก
นกัเรยีนทีท่�าโครงการและร่วมกจิกรรมในโรงเรยีน (ตามขัน้ตอนที ่ ๑) แล้ว ให้มาศกึษาเรยีนรู้
ในค่ายอบรมที่ให้แนวความรู้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การฝึกวินัยและความอดทน 
ความกล้าแสดงออก การฝึกให้สามารถอยูร่่วมกบัผู้อืน่อย่างมคีวามสุข และการรู้จักน�าความรู้ 
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดค่ายอบรมต่างๆ ที่คัดสรรสาระความรู้
เชื่อมโยงและต่อยอดกับโครงการของกลุ่มโรงเรียนและตามแนวทางทั้ง ๔ ข้างต้น ซึ่งสามารถ
สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักเรียนยุวทูตฯ ได้เป็นอย่างดี

ทิศทางการสร้างเสริมยุวทูตความดี
รู้คุณแผ่นดิน 

รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 
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 ขั้นตอนที่	 ๓ การส่งเสริมให้พัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้และศึกษา 
เทียบเคียงหาแบบอย่างที่ดีควรน�ามาปฏิบัติเผยแพร่ขยายผลในโรงเรียนของตน โดยมูลนิธิฯ 
ร่วมกับผู้เก่ียวข้อง คัดเลือกเด็กนักเรียนและครูผู้ดูแลที่เข้าค่ายอบรม ให้เป็นผู้แทนไปพัฒนา
โลกทัศน์ในต่างประเทศ โดยมีพันธกิจผูกพัน คือ เมื่อกลับจากค่ายแล้ว นักเรียนต้องน�าสาระ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ไปเผยแพร่ในโรงเรียนของตน 
รวมถงึแลกเปลีย่นกบักลุ่มอืน่ๆ ด้วย แนวปฏบิติัเช่นนีส่้งผลให้การพัฒนาโลกทศัน์ของเยาวชน
ยุวทูตฯ ขยายเป็นวงกว้าง การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

 นบัแต่ท่ีได้เริม่โครงการฯ ตามขัน้ตอนที ่๑ เมือ่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ มคีรูและผูบ้รหิาร
โรงเรยีนหลกัเข้าร่วม จ�านวน ๑๕๐ คน จาก ๗๕ จงัหวดั โดยมโีรงเรยีนภาคเีข้าร่วมท�ากจิกรรม
กับโรงเรียนหลักอีก ๒๒๕ แห่ง ในขั้นตอนที่ ๒ มีนักเรียนจ�านวน ๕๙๙ คน ครู ๑๓๗ คน เข้า
ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ และได้รับการหล่อหลอมให้เป็น ต้นกลำ้ของกำรท�ำควำมดี	และเป็น
ผู้น�าในการน�าความรู้ไปต่อยอดเผยแพร่ให้กับโรงเรียนและชุมชนของตน และในขั้นตอนที่ ๓ 
มนีกัเรยีนจ�านวน ๑๐๗ คน ครู ๓๒ คน ได้เป็นต้นแบบของการเป็นยวุทตูความดี เป็นผูแ้ทน
เยาวชนไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจและประทับใจแก่ผู ้ที่พบเห็น จึงสรุปได้ว่าทิศทางตาม 
รปูแบบ ๓ ขัน้ตอนนี ้เป็นกระบวนการสร้างยวุทตูคนดีทีบ่รูณาการความรูเ้ข้ากบัประสบการณ์ 
ความเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านเข้ากับความสามารถในการแข่งขันอย่างทัดเทียมกับเยาวชน
ของประเทศอื่น และการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเข้ากับการหล่อหลอมให้เยาวชนมีจิตส�านึก  
ฝึกจิตอาสาอย่างยั่งยืน 

  อย่างไรกต็าม สิง่ส�าคญัทีส่ดุของการปลกูจิตส�านกึให้กบัเยาวชน คือ การสร้างส�านกึ 
รกับ้านเกดิ รกัแผ่นดิน และให้มคีวามภาคภมูใิจในท้องถิน่ ซึง่สามารถน�า “ของด ีสิง่ดแีละคนด”ี 
ในท้องถิ่นตน มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างภูมิภาคได้เป็น
อย่างดี เมื่อเยาวชนฯ ได้รับการปลูกส�านึก ฝึกให้มีจิตอาสาแล้วนั้น ก็จะต้องได้รับการพัฒนา
โลกทัศน์ ให้มีความคิดที่ก้าวทันต่อโลก สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
สานสมัพนัธ์สร้างมติรภาพกบัเยาวชนนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน และเผยแพร่ 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเยือนให้เยาวชนคนอื่นๆ ได้รับทราบ และเข้าใจ 

  มูลนิธิฯ มีเป้าหมายทิศทางชัดเจน ที่จะสร้างคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้า เยาวชนยุวทูตความดี
เหล่านี้ จะเป็นคนดี มีคุณภาพ เช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่ ที่จะดูแลและปกป้องประเทศชาติ ให้มี
ความรุ่งเรือง และก้าวหน้าสืบไป
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การเสริมสร้างมิติความร่วมมือกับผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี
การเสริมสร้างมิติความร่วมมือกับผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี



๑



ขับเคลื่อนกิจกรรมอันก่อประโยชน์ต่อเยำวชน	บูรณำกำรกำรสร้ำงคนด	ีสู่กระบวนกำรเรียนรู้

การเสริมสร้างมิติความร่วมมือกับผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัโครงการและกจิกรรมทีด่�าเนนิในปี ๒๕๕๖ ให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู
ได้ระดมสมองและขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ ในการด�าเนินกิจกรรม
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการสร้างเยาวชนยุวทูตฯ ที่ดีในอนาคต 
ตามเป้าหมายของโครงการ “เยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน”

การสมัมนามขีึน้ระหว่างวันที ่๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๑๕๐ คน 
(ผู้อ�านวยการ ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ๑ คน) จาก ๗๕ โรงเรียนใน ๗๕ จังหวัด 
การสัมมนาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
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๑. การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
ครอบคลุมประเด็นสาระ ดังนี้ 

ควำมส�ำคัญของกำร	 “พัฒนำคน” กับความเป็นมาและบทบาทของมูลนิธิยุวทูต 
ความดีในการเป็น CSR ของกระทรวงการต่างประเทศที่มุ่งสร้าง “พลังการให้” สู่เยาวชน

ยวุทตูควำมดกีบัทกัษะแห่งศตวรรษที	่๒๑	สนบัสนุนให้ครูเสริมสร้ำงทกัษะ	๕	ประกำร	
ที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนในการส่ือสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

ก้ำวย่ำงสู่	 ๑๕	 ปี	 ของยุวทูตควำมดี	 :	 ความต่อเนื่องที่ยั่งยืนของโครงการยุวทูตฯ 
ท่ีมุง่พฒันาในกรอบของ ๓ เสาหลกั ปลกูจติส�านกึ ฝึกจิตอาสา พฒันาโลกทศัน์ โดยการน้อมน�า
แนวพระราชด�ารัสมาถือปฏิบัติ

คร	ู: ผู้สร้างพลังขับเคลื่อน การบูรณาการ การสร้างคนดี สู่กระบวนการเรียนรู้ เน้นให้ 
ครูสอนให้เด็กมีน�้าใจ และเตรียมจิตทั้งห้าส�าหรับอนาคต ได้แก่ จิตเชี่ยวชาญ (Disciplining 
Mind) จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) จิตสร้างสรรค์ (Creative Mind) จิตรู้เคารพ 
(Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind)

ทศิทำงกำรด�ำเนินโครงกำรเยำวชนคนดี	รู้คณุแผ่นดิน	ปี	๒๕๕๖ ขอบเขตการด�าเนนิ
โครงการและแผนงานโครงการของมูลนิธิฯ ที่ครอบคลุม ๗ พันธกิจ ๘ โครงการฯ

กำรตั้งงบสนับสนุนของ	สพฐ.	ในปีงบประมำณ	๒๕๕๗ ต่อกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูต
ความด ีและความร่วมมอืระหว่างส�านกันวตักรรม สพฐ. กบั มลูนธิยิวุทตูความด ีอย่างบรูณาการ 
ทั้งแผนงาน โครงการ และบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวทำงกำรวำงแผนกลยุทธ์	 เพื่อสร้ำงเยำวชนที่ดีในอนำคต น�าเสนอกลไกของ 
การคิดเชิงกลยทุธ์ หลกัการก�าหนดเป้าหมายทีม่นียัส�าคญั โดยวเิคราะห์ถงึสถานการณ์รอบตวั
ของกลุม่ผูเ้ก่ียวโยงและรากของปัญหา เพือ่น�าไปสูก่ารยมืแรง การก�าหนดแผนงานที ่“โดนใจ” 
ผู้เกี่ยวข้อง และการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตรงประเด็น พร้อมเสนอแนะให้จัดตั้งโครงการของ
โรงเรียนโดยค�านึงถึงหลัก PACI (Participation Awareness Coverage และ Innovation)

๒. การแบ่งกลุ่มศึกษาเพื่อวางแผนในเชิงปฏิบัติ โครงการ / กิจกรรม  
“ปลกูจิตส�านกึ ฝึกจิตอาสา” เพ่ือเข้าสูโ่ครงการเยาวชนคนด ีรู้คุณแผ่นดนิ 
เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม	๑	 “ทรพัย์ในดนิ	กบัวถิเีกษตรไทย” มโีรงเรยีน
เข้าร่วม ๑๕ โรงเรียน จาก ๑๕ จังหวัด 
มีนักเรียนในการดูแล จ�านวน ๑๕,๙๒๕ คน

กลุ่ม	๒	 “รักษ์โลก-รักแผ่นดิน” มีโรงเรียนเข้าร่วม 
๑๕ โรงเรียน จาก ๑๕ จังหวัด มีนักเรียน 
ในการดูแลจ�านวน ๒๔,๔๓๕ คน 

กลุ่ม	๓	 “สำมัคคี	 ฉลำดรู้	 เสริมสร้ำงสันติสุข” มี
โรงเรียนเข้าร่วม ๑๔ โรงเรียน จาก ๑๔ 
จังหวัด มีนักเรียนในการดูแลจ�านวน 
๑๔,๖๐๘ คน 

กลุ่ม	๔	 “ธรรมะ	 คือ	 แสงสว่ำงแห่งปัญญำ” มี
โรงเรียนเข้าร่วม ๓๑ โรงเรียน จาก ๓๑ 
จังหวัด มีนักเรียนในการดูแลจ�านวน 
๓๙,๕๖๔ คน 
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 ในการแบ่งกลุ่มดังกล่าว โรงเรียนที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ถือเป็นโรงเรียนหลัก
ของแต่ละจังหวัดรับผิดชอบการคัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ มาเป็นโรงเรียนภาคี 
จังหวัดละ ๓ โรงเรียน เพื่อร่วมมือกันท�าโครงการและกิจกรรม “ปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา” 
ในลักษณะโครงการเอกเทศหรือเป็นโครงการกลุ ่ม โดยมีเป้าหมายที่นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศกึษาปีที ่๕ - มธัยมศกึษาปีที ่๓ ของโรงเรยีน ผลจากการด�าเนนิการข้างต้นท�าให้มีการ 
เสนอโครงการ / กิจกรรม จ�านวน ๑๕๔ โครงการ จากโรงเรียน ๒๐๕ แห่ง จาก ๖๘ จังหวัด 
เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดิน” ของมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้โรงเรียนอื่นๆ ได้ศึกษาแนวทาง 
การด�าเนินโครงการท่ีสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงและสัมฤทธิ์ผล และโรงเรียนได้คัดเลือก 
นักเรียนยุวทูตฯ จากกลุ่มที่ร่วมในโครงการ / กิจกรรม”ปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา” จ�านวน 
๕๙๙ คนเข้าร่วมค่ายอบรมตามกลุ่มที่ก�าหนด 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน 

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ให้กับโรงเรียนใน 
เครือข่ายมูลนิธิฯ เพื่อระดมสมองและขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการวางแผนกลยุทธ์  
ตลอดจนเตรยีมความพร้อมในการสร้างกจิกรรมเรยีนรูใ้นการเหย้า - เยอืนระหว่างกนั เพือ่ให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลสงูสดุ ตามเป้าหมายของโครงการเหย้า - เยอืน เพือ่พลงัแผ่นดนิ 
ทีมุ่่งสร้างความรูร้กั - สามคัค ีและเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูข้องเยาวชนยวุทตูฯ ต่างภมูภิาค
ในการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกัน

การสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีจังหวัดขอนแก่น โดยมี 
ผู้เข้าร่วม จ�านวน ๘๐ คน (ผู้อ�านวยการ ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ๑ คน) 
จาก ๔๐ โรงเรียน มีนักเรียนในความดูแลที่ได้โอกาสในการเรียนรู้ถึงกิจกรรมเหย้า - เยือน 
จ�านวน ๓๒,๑๙๕ คน จาก ๑๐ จังหวัด 

การสัมมนาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
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๑. การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
ด้วยประเด็นสาระ ดังนี้ 

แนวทำงกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังของแผ่นดิน 
ด้วยการจัดท�าแผนท่ีความรู้ เชื่อมโยง กระบวนวิธี องค์ความรู้กับทักษะและสมรรถนะ 
ของกลุม่เป้าหมายเข้าด้วยกนั ผนวกกบัการวเิคราะห์ถงึสถานการณ์โดยรอบ และความส�าคัญ
ของแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่มาก�าหนดแผนงานเหย้า - เยือน 

แนวคิดในกำรสร้ำงควำมต่อเน่ืองให้กับโครงกำรเหย้ำ	 -	 เยือน	 เพ่ือพลังแผ่นดิน 
โดยเสนอการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของโรงเรียนในการสร้างมิติของการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมไปถึงการผนึกก�าลังกับโรงเรียนในภาคีเครือข่าย และการขยาย 
ความร่วมมอืไปสูภ่าคชมุชนท้องถ่ิน ช่วยขยายผลและสร้างความต่อเน่ืองท่ียัง่ยนืให้กบัโครงการฯ

กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรเหย้ำ	-	เยือน ที่น�าไปสู่การเรียนรู้อย่างรอบด้าน และ
เพิม่ความครบถ้วนสมบรูณ์ในมมุมองทีม่ต่ีอสิง่รอบตัว ทัง้ให้มคีวามเชือ่มัน่ว่า การเหย้า - เยอืน 
มส่ีวนส่งเสรมิการช่วยคดิช่วยท�าของครใูนการสร้างเยาวชนให้เป็นทัง้คนดแีละคนเก่งของชาตไิด้

ควำมส� ำคัญกับกำรสร ้ ำง เยำวชน 
คนรุ ่นใหม่ ที่มีจิตสาธารณะ สามัคคีผูกพัน 
ลดความขัดแย้งเพ่ือให้ค�าว่า “พลังของแผ่นดิน” 
เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้โดยการสร้างกจิกรรมการเรยีนรู้
ผ่านการเยี่ยมเยือน แลกเปล่ียน ภูมิปัญญาและ
วิถีชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ เสริมสร้างความฉลาดรู้ 
ที่จะเป็นภูมิคุ ้มกันให้ยึดมั่นในความดี ร่วมกัน
สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน บนฐานมิตรภาพแห่งความสามัคคี
ปรองดองระหว่างเยาวชนไทยด้วยกัน

ทักษะแห่งศตวรรษที	่๒๑ สนับสนุนให้ครู 
เสริมสร้างทักษะ ๕ ประการ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 
การพัฒนาความสามารถของเยาวชน รวมทั้ง 
ส่งเสริมการสร้างมติรภาพความร่วมมอืระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน ของการเหย้า - เยือน และ
น�าพลังความร่วมมือดังกล่าว มาพัฒนาเยาวชน 
ยุวทูตฯ ให้เติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ
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กำรน�ำเสนอประสบกำรณ์ในกำร
ท�ำควำมดี ท่ีไม่ต้องใช้เงินสนับสนุนให้ครู
ท�าดี คิดดี และส่งทอดไปยังนักเรียนต่อไป 
ความยั่งยืนของโครงการฯ อยู่ที่การสร้าง
เครือข่าย และความร่วมมือสนับสนุน
จากผู้ปกครอง รวมทั้งวิธีการใช้เครือข่าย 
ที่มีอยู่ สร้างประโยชน์ในการสื่อสารแลก
เปลี่ยนความรู ้และวัฒนธรรม อันดีงาม 
ในการเหย้า - เยือน

ในส่วนของการบรรยายพิเศษนี้ ส่งผลให้คณะผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจและพึงพอใจ 
ในข้อมูลความรู้ที่สามารถน�ามาปฏิบัติต่อยอดได้ เป็นการขยายขอบเขตทางความคิดเพื่อเตรียมพัฒนา
เด็กนักเรียน ให้เข้ากับยุคสมัยของความก้าวล�้าในการสื่อสารเรียนรู้

๒. การแบ่งกลุ่มศึกษาตามความพ้องและความต่างในเชิงภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษา 
เปรียบเทียบ อัตลักษณ์ของพื้นที่ วางแผนความพร้อม และการระดมความร่วมมือสนับสนุน
จากชุมชน ตลอดจนการจัดท�าแผนงานสร้างกิจกรรมเรียนรู้ เสริมสร้างจิตส�านึก จิตอาสา 
ความรู้รักสามัคคี การภาคภูมิใจในประเพณีวิถีชุมชน และความยกย่องเชิดชูวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
และคนดขีองชมุชน ระหว่างโรงเรยีนคูเ่หย้า - เยือน โดยจดัให้มกีารแบ่งกลุม่เป็น ๕ คูเ่หย้า - เยอืน 
ดังนี้

กลุ่มที่	๑	  ประจวบคีรีขันธ์ – ชัยภูมิ     กลุ่มที่	๔  เลย – ชลบุรี 

กลุ่มที่	๒	  สุพรรณบุรี – นครศรีธรรมราช   กลุ่มที่	๕  กระบี่ – ขอนแก่น 

กลุ่มที่	๓	  น่าน – สุรินทร์ 
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ผลจากการแบ่งกลุ ่มศึกษา ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนหลักของจังหวัดใน 
การเหย้า - เยือนรวม ๑๐ โรงเรียนใน ๑๐ จังหวัด โดยมีโรงเรียนภาคี อีก ๓ โรงเรียน 
ในแต่ละจงัหวดั ให้ความสนบัสนนุและร่วมมอื โรงเรยีนหลกัในจงัหวดัของตน ทัง้ผูบ้ริหาร
โรงเรยีนและคณะครมูส่ีวนร่วมในการคดิและวางแผนงาน ฯลฯ อย่างมพีนัธะสญัญาทีจ่ะ 
ด�าเนินโครงการเหย้า - เยือนอย่างเต็มก�าลัง โดยมีความชัดเจนและการเตรียมพร้อม 
ในทุกขั้นตอน รวมทั้งมีแผนระดมความร่วมมือสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน 
เพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุผลส�าเร็จในระดับเดียวกัน

การจัดสัมมนาฯ เพื่อระดมสมองเสริมสร้างความเข้าใจในโครงการที่จะร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย นับเป็นสิ่งจ�าเป็น เนื่องด้วยโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ 
สามารถปรึกษาหารอืและท�าตามความตกลงร่วมกนั เลือกโรงเรยีนหลกัและเสนอแผนงาน
เหย้า - เยือน ร่วมกับโรงเรียนภาคึได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมพร้อมขับเคลื่อนด�าเนินการ 
นอกจากนี้ กลุ่มโรงเรียนฯที่เข้าร่วมสัมมนาฯ ยังมีแนวคิดจะด�าเนินโครงการเหย้า - เยือน 
ให้ต่อเนือ่งในปีต่อไป โดยจะขยายผลไปยงัโรงเรยีนภาคอีืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นเครือข่ายมลูนธิยิวุทตู
ความดใีนจังหวัดของตน เพื่อเป็นการรวมพลังความร่วมมือที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ
โครงการดังกล่าว รวมท้ังจะขยายจังหวัดในการเหย้า - เยือนเพื่อเสริมสร้างพลังสามัคคี 
และเพิ่มพูนโลกทัศน์ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ ด้วย 
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การเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในการเผชิญกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างเท่าทัน ๒



 ๒



การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ ๖๒

 มูลนิธิยุวทูตความดี และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับสถาบัน
ภาษาองักฤษ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จดักิจกรรมการแข่งขนัตอบ
ปัญหาอาเซยีนให้กบันกัเรยีนยวุทตูฯ โรงเรยีนเครอืข่ายมลูนธิฯิ เพ่ือพัฒนาความรอบรู้เกีย่วกบั
ประชาคมอาเซียน เพิ่มขยายโลกทัศน์ด้วยข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 
และสร้างเสริมความพร้อมในการทดสอบผ่านการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ เป็นงานประจ�าปีที่ สพฐ. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม 
การแข่งขนัระหว่างนกัเรยีน ในกลุม่สาขาวิชาต่างๆ จากทัว่ประเทศ ซึง่ปี ๒๕๕๖ จดัขึน้ภายใต้ 
ในแนวคิด “สดุยอดเดก็ไทย มุง่มัน่ สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace 
and Wisdom) มีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันชิงความเป็นเลิศ และจัดแสดงนิทรรศการ
จ�านวน ๕,๔๐๐ ชิ้นงาน และมีผู้เข้าชมงานจ�านวนกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน

กำรพัฒนำควำมรอบรู้ของเยำวชนยุวทูตควำมด	ีเพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นประชำคมอำเซียน 

และเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ที่เป็นประเด็นปัญหำระดับประเทศระดับภูมิภำค

การเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในการเผชิญกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างเท่าทัน
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 การเข้าร่วมงานของมูลนิธิฯ และกรมอาเซียน มี ๒ ส่วน คือ การจัดแข่งขันตอบปัญหา 
อาเซียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ และการจัดบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับ 
ยุวทูตความดี และประชาคมอาเซียน ในโซน Let’s Speak English

 การจัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนในเครือข่าย 
ยุวทูตความดี เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมกับโรงเรียนในเครือข่าย สพฐ. จ�านวน ๗๓ โรงเรียน 
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จ�านวนทั้งสิ้น ๒๑๙ คน ในความดูแลของครู ๗๓ คน ผลการแข่งขัน 
ปรากฏว่าโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธ ิ
ยวุทตูความด ีคือ โรงเรยีนสฤษดเิดช จากจงัหวดัจันทบรุ ีและโรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกุหลาบ 
กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ และอันดับ ๓ ตามล�าดับ 

 การจัดบูธประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยุวทูตความดี และประชาคม
อาเซียน ของมูลนิธิฯ และกรมอาเซียน มีผู้เข้าเยี่ยมชมด้วยความสนใจเป็นจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะการเรยีนรู้ผ่านนทิรรศการเกีย่วกบัอาเซยีน ทัง้นี ้ในบธูดงักล่าว มลูนธิฯิ ได้จดัแสดง
แผ่นภาพ ประวัติความเป็นมา บทบาทและพันธกิจของมูลนิธิฯ ตลอดจนแผนการด�าเนิน
โครงการยวุทูตความด ีโครงการต่างๆ ประจ�าปี ๒๕๕๖ รวมทัง้จัดพิมพ์แผ่นพับเก่ียวกบั พนัธกิจ 
และกิจกรรมของมูลนิธิฯ แผ่นพับส�าหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ สื่อสิ่งพิมพ์
ทั้งหมดจัดท�าทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่าย 
มูลนิธิยุวทูตความดี

 มลูนธิยิวุทตูความด ีและสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมมอืกับสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมภาษาอังกฤษ 
ให้กบัครขูองโรงเรยีนในเครอืข่ายมลูนธิยิวุทตูความด ีระหว่างวนัที ่๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพและทกัษะการใช้และการสอนภาษาองักฤษ (ท้ังทกัษะการฟัง พดู 
อ่าน และเขยีน) รวมทัง้เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน และให้ได้เรยีนรูถ้งึเทคนคิ
ในการสอนภาษาอังกฤษในรปูแบบและวิธีการต่างๆ โดยมีครูผูส้อนภาษาอังกฤษจากโรงเรียน 
ในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จ�านวน ๑๗ คน จาก ๑๖ จังหวัด เข้าร่วมในการอบรมนี ้
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการใช้และการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่ก้าวหน้าขึ้น 
สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีสัมฤทธิ์ผล 
กล่าวได้ว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้าราชการครใูนโรงเรยีนเครอืข่ายยวุทูตฯ กบัข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และระหว่าง
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงการต่างประเทศ 
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การเสริมสร้างความรอบรู้ในมิติต่างประเทศ

 มูลนิธิยุวทูตความดีได้จัดการบรรยายและกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู ้ใน 
มิติด้านการต่างประเทศ ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ อย่างหลากหลาย ในทุกวาระโอกาสท่ีมีใน 
การอบรมกิจกรรม ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่ได้รับอันเนื่องมาจาก 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน การท�าความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับนานาประเทศ ข้อมูลและข้อควรรู้ด้านการทูตการต่างประเทศ กิจกรรม 
ท่องโลกกว้าง รอบรู ้- รอบโลก ตลอดจนการสร้างความตระหนกัรูใ้นประเดน็ปัญหาทีน่่าสนใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ
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การส่งเสริมความรู้รักสามัคคีของ 
ยุวทูตความดีระหว่างภูมิภาค



๓



การส่งเสริมความรู้รักสามัคคี 
ของยุวทูตความดีระหว่างภูมิภาค
กำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 ควำมเข้ำถึงอัตลักษณ์ควำมแตกต่ำงเพื่อสร้ำง

ควำมสมัครสมำนสำมัคคีในหมู่คนไทยที่มีพื้นฐำนจำกบริบททำงสังคมและ

วัฒนธรรมที่หลำกหลำย	 ให้มำเป็นพลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 

ชุมชน	สังคม	และประเทศ	

การเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ด�าเนินโครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้าง 
การเรียนรู ้และสานสัมพันธ ์ระหว่างเยาวชนยุวทูตฯ ในแต่ละภูมิภาค โดยยึดแนว 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปลูกสร้างความรู้รัก - สามัคคี 
ค�านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวปฏิบัติในการสร้าง
จิตส�านึก ฝึกจิตอาสาท่ีด�าเนินอยู่ในแต่ละจังหวัด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ น�าข้อดีที่สามารถ
ปฏิบัติได้ไปใช้ในโรงเรียนและชุมชนของตน สร้างพลังสามัคคีในหมู่คนไทยที่มีพื้นฐาน 
จากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างกัน มาเป็นพลังส�าคัญใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

โครงการนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมในแต่ละจังหวัดจ�านวน ๔ แห่ง คือ โรงเรียนหลัก ๑ แห่ง 
และ โรงเรยีนภาค ี๓ แห่ง โรงเรยีนเข้าร่วมทัง้หมด ๔๐ โรงเรียน จาก ๑๐ จังหวดั โดยมนีกัเรียน 
ในความดูแลท้ังหมด ๒๖,๖๙๕ คน ในจ�านวนน้ี ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมโครงการ 
เหย้า - เยือน จ�านวน ๙๘๓ คน และมีครู ๒๖๐ คน ผู้บริหาร ๖๕ คน เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย 
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๕ คน ระยะเวลาในการเหย้า - เยือนประมาณ ๕ - ๗ วัน ในแต่ละจังหวัด
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โครงการประสบผลส�าเร็จเกินความคาดหมาย ในการสานสายใยแห่งมิตรภาพ 
ต่างท้องถิ่นในทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งศึกษาตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ในพ้ืนทีว่ถิชีมุชน ภมิูปัญญาท้องถิน่ ภาษาพืน้เมอืง วฒันธรรมประเพณพีืน้บ้าน และการบ�าเพญ็
ประโยชน์ในท้องท่ี ท้ังยงัเป็นการสร้างพลงัของความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างโรงเรยีนกบัสมาคม 
องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันส่งเสริมให้มีความรู้รัก - สามัคคี 
ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ เพื่อเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของโรงเรียนในแต่ละจังหวัด ได้น�า
แผนปฏิบัตกิารท่ีได้ร่วมคดิ - ร่วมก�าหนดในการสมัมนาท่ีจงัหวดัขอนแก่น เมือ่เดือนกมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๖ มาด�าเนินการ โดยระบุกิจกรรม สถานที่ และแหล่งสนับสนุนในพื้นที่นอกเหนือจาก 
ทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจากมลูนธิยิวุทูตฯ จังหวดัละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเสนอช่วงเวลา 
เหย้า - เยอืน กบัคู่จงัหวดัของตน เร่ิมจาก ประจวบครีีขันธ์ - ชยัภมู ิสุพรรณบรีุ - นครศรีธรรมราช 
น่าน - สุรินทร์ เลย - ชลบุรี และ กระบี่ - ขอนแก่น 

 ผลการด�าเนินโครงการเหย้า - เยือนในแต่ละคู่ ปรากฏ ดังนี้

คู่ที่ ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดชัยภูมิ

โครงกำรเหย้ำ	 -	 เยือน	 บำ้นเพื่อน	 น้องพี	่ ยุวทูตควำมด	ี ศรีแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น�าโดย 
โรงเรียนบ้านสวนหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนภาคี ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนธนาคาร
ออมสิน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนบ้านช้างเผือก ได้จัดโครงการดังกล่าว
ต้อนรบักลุม่เยาวชนยวุทตูฯ จากจงัหวดัชยัภมูผิูม้าเยอืน ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จากทัง้สองจงัหวดั 
มีจ�านวน ๑๒๙ คน ประกอบด้วยกิจกรรรมในโครงการฯ

- ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ กองบิน ๕ 

- ทัศนศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

- ฝึกฝนงานหัตถกรรมชุมชนด้วยการสานผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าว งานประดิษฐ์
ตุ ๊กตาจากเปลือกหอย ท่ี อ.บางสะพาน ซ่ึงมีประวัติยาวนานต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
จ. ประจวบคีรีขันธ์

- เรียนรู้ท่ีศูนย์อนุรักษ์ชายฝั่ง ศึกษาเรื่องป่าชายเลน และการพัฒนาชายฝั่งทะเล 
โดยร่วมปลูกป่าโกงกาง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่น 

- เรียนรู้ประวัติบุคคลส�าคัญของเมืองประจวบคีรีขันธ์ และท�าความรู้จักชื่นชมคนดี 
ในชมุชน ท้ังด้านกฬีา ศาสนา ความเสยีสละ เช่น นายโผน กิง่เพชร (นกัมวย) นายพะเยาว์ พลูธรตัน์ 
(นักมวย) ลูกเสือบุญยิ่ง ศิริเสถียร และพระเทพสิทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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 เยาวชนยวุทตูฯ ของทัง้สองจังหวดัได้รับความรูจ้ากกจิกรรมเรยีนรูด้้านประวัตศิาสตร์ 
โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่น กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเรียนรู ้
คนดีในชุมชน ฯลฯ 

โครงกำรร่วมใจเหย้ำ	-	เยอืน	เพือ่พลงัแผ่นดนิ ระหว่างวนัที ่๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ น�าโดยโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียน
ภาคี ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนภูมิวิทยา โรงเรียนบ้านโนนม่วง และโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้จัด 
โครงการดังกล่าว เพื่อต้อนรับกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้มาเยือน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการจากท้ังสองจังหวัด รวมจ�านวน ๑๒๕ คน กิจกรรมในโครงการร่วมใจ 
เหย้า - เยือน ประกอบด้วย

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่ปรางค์กู่ 

 - เข้าถงึวถิชีีวิตชุมชน จากการหัดท�าอาหารท้องถิน่ “หม�า่” และประดษิฐ์ดอกกระเจยีว

 เยาวชนยุวทูตฯ ของทั้งสองจังหวัด ได้สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากสถาน 
ทีจ่รงิ ท�าให้เข้าใจและตระหนกัถึงคณุค่าความส�าคญั ส่งผลให้เกดิความรกัและความภาคภูมใิจ
ในวิถีชุมชน หวงแหนและเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
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  กิจกรรมทางพุทธศาสนาและการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ โดยการปฏิบัติธรรม ที่วัดคลองวาฬ 
ฟังธรรม ฝึกสมาธิ ท�าบุญ ใส่บาตร รวมทั้ง 
ร ่ วมกั นท� าความสะอาดและพัฒนาวั ด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

  กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน โดยทุกคน 
ได้ลงมือทดลองกรีดยาง และชมการสาธิต
วิธีร่อนทอง

  เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ ที่ อุทยานแห่งชาติ 
ป่าหนิงาม ทุง่ดอกกระเจยีว มอหนิขาว ผาหวันาค 
เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ

  ร่วมกันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ด้วยการฝึกสมาธิ ฟังธรรม ปลูกต้นไม้และ
ท�าความสะอาดวัด จ.ชัยภูมิ 

  เรียนรู้จากคนดีของท้องถ่ิน ที่หอศิลป์ 
คลังจตุรัส ของอาจารย์สมาน คลังจตุรัส 
และศิลปินเคร่ืองดนตรีโบราณ “สะไน” 
และ “กลองเส็ง” จ.ชัยภูมิ

  แหล่งเรียนรู้โบราณสถาน โบสถ์ไม้ตาล  
วดัอ่างสวุรรณ ที ่อ.ทับสะแก จ.ประจวบครีีขนัธ์ 
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- ศึกษาวัดโบราณอู่ทอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืช

- เยีย่มชมแหล่งวถีิชุมชน อุทยานผกัพืน้บ้าน ตลาดร้อยปี 
สามชุก

- สานสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ชุมชนบ่อกรุ “ลาวคั่ง”  
การทอผ้าห้าสี หัตถกรรม จักสานงานไม้ไผ่

- กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ กจิกรรมปลกูต้นไม้เพือ่ชีวติ

- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา อุโมงค์ปลา 
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 

รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 
มูลนิธิยุวทูตความดี40



- ศึกษาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เรียนรู้จากสวนยางพารา 
วิธีการกรีดยางท�าการตากยาง 

- เยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้และวิถีชีวิตชุมชนท่ี
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง ของลุงสุชาติ ทรัพย์สิน และพิพิธภัณฑ์
ลูกปัด จ. นครศรีธรรมราช 

- เรียนรู้การด�าเนินชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง 
การผลิตน�า้มันไบโอดีเซล 

คู่ที่	๒	จังหวัดสุพรรณบุรี	–	จังหวัดนครศรีธรรมรำช

โครงกำร	เด็กดีศรีสุพรรณ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่ม
โรงเรยีนในจงัหวัดสพุรรณบรีุ น�าโดยโรงเรียนอนบุาลสมเด็จพระวนัรัต ซ่ึงเป็นโรงเรียนหลกั ร่วม
กบัโรงเรยีนภาค ี๓ โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนวดัหนองผกันาก โรงเรยีนวดับ่อกร ุ“ครปุระชาสรรค์” 
และโรงเรยีนวดัสระกร่างเจรญิธรรม เป็นกลุม่เจ้าบ้าน (เหย้า) ให้การต้อนรบัเยาวชนยวุทตูฯ จาก
จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้มาเยือน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากทั้งสองจังหวัด มีจ�านวน ๑๔๕ คน 
กิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการเหย้าเยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ประกอบด้วย

- เรียนรู้แหล่งเรียนรู้โบราณสถานส�าคัญ เช่น อนุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
จ. สุพรรณบุรี 

- กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าความสะอาดโรงเรียนวัดสามชุก เรือนไทยสาคร

โครงกำรเหย้ำเยือน	 เพื่อพลังแผ่นดิน ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
กลุ่มโรงเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช น�าโดยโรงเรียนวัดล�านาวเป็นโรงเรียนหลัก ร่วมกับ 
โรงเรียนภาคี ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดพรหมโลก โรงเรียนวัดนาหมอบุญ และโรงเรียน 
วดัปทมุานกุลู ด�าเนนิโครงการเป็นฝ่ายเหย้า ต้อนรบักลุม่เยาวชนยวุทตูฯ จากจงัหวดัสพุรรณบุรี
ที่มาเยือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๔๖ คน กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย

- เรียนรูว้ฒันธรรม ประเพณพีืน้ถ่ินผ่านศลิปะการแสดงลเิกฮลู ูลเิกป่า หนงัตะลุงมโนราห์

 ผลจากการเหย้า - เยอืนได้สร้างเสรมิความร่วมมอือันใกล้ชดิระหว่างโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการฯ กับหน่วยงานส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสมาคม 
ผู้ปกครอง ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างความตระหนักในเร่ืองความรู้รัก - สามัคคี ให้กับ
เยาวชนของตน โดยให้การสนบัสนนุอย่างเต็มที ่ทัง้ด้านบคุคลากร ทรพัยากร และงบประมาณ
สมทบ คณะครู - นักเรียนและผู้มีส่วนร่วมต่างมีความผูกพันและมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะสานต่อ
โครงการในลักษณะนี้ 
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คู่ที่	๓	จังหวัดน่ำน	–	จังหวัดสุรินทร์

โครงกำรยนิดต้ีอนรับแขกแก้วมำเยอืนล้ำนนำตะวนัออก ระหว่างวนัที ่๒๑ - ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดน่าน น�าโดยโรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร) ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก 
ร่วมกับโรงเรียนภาคี ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวรนคร โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก
มิตรภาพที่ ๑๑๕ ได้จัดโครงการดังกล่าว ต้อนรับกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จากจังหวัดสุรินทร์ ผู้มาเยือน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากทั้งสองจังหวัดรวม ๑๒๙ คน ได้ร่วมท�ากิจกรรมเรียนรู้ ฯลฯ ดังนี้

- เยีย่มชมโบราณสถาน โบราณวตัถ ุทีพ่พิธิภัณท์สถานแห่งชาต ิวดัภมูนิทร์ วดัพระธาตชุ้างค�า้

- จิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองบัว วัดบ้านเก็ต วัดต้นแหลง

- ศึกษาวัฒนธรรมไทยลื้อ ชมการสาธิตการทอผ้าลายน�้าไหล การทอผ้าฝ้าย

- ศึกษาธรรมชาติพื้นถิ่น ต้นไม้มหัศจรรย์ (ต้นดิกเดียม) 

- ร่วมสร้างงานประดิษฐ์ การวาดภาพลายเส้น ฝึกประกอบอาหารประจ�าถิ่น (ขนมซี่)

เยีย่มชมหอศลิป์รมิน่าน และพบศลิปิน
คนดี ศรีเมืองน่าน อ.วินัย ปราบริปู

 โครงการเหย้า - เยอืน เพือ่พลงัแผ่นดนิ (น่าน - สรุนิทร์) เน้นให้เยาวชนได้เรยีนรูชี้วติชมุชนท้องถิน่ 
เชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้าน รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณพ้ืีนถ่ิน รู้คณุค่าในทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และรวมพลังด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน

โครงกำรเหย้ำ	-	เยอืน	เดก็ดศีรสีริุนทร์เพ่ือพลงัแผ่นดนิ ระหว่างวนัที ่๑๕ - ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 
กลุ่มโรงเรียนจากจังหวัดสุรินทร์ น�าโดย โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ เป็นโรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนภาคี 
๓ แห่ง คือโรงเรยีนบ้านกระสงั โรงเรยีนบ้านรนุ และโรงเรยีนบ้านยางเตีย้ด�าเนนิโครงการเป็นฝ่ายเหย้า 
ต้อนรับกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จากจังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม ๑๑๖ คน กับกิจกรรม ดังนี้

- ทัศนศึกษาการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ที่ตลาดช่องจอม

- เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ้านโคกยาง บ้านเลิศอรุณ และบ้านขามพัฒนา 

- ศกึษาธรรมชาตพิืน้ถิน่ ป่าสนสองใบทีอ่ทุยานหนองค ูและชวีติสตัว์พืน้บ้านทีศ่นูย์คชศาสตร์

โครงการนี้ มุ่งเน้นให้ยุวทูตฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน ศึกษาแหล่ง
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติเฉพาะถิ่นในเขตอีสานใต้ ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ ท�าให้
เยาวชนยุวทูตฯ ของทั้งสองจังหวัดมีความสนุกสนาน ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย มีความรักใคร่
สามัคคีกัน มีค่านิยมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า  
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเห็นความส�าคัญของตนเอง ในการเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเจริญ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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- ศึกษาประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และปราสาท 
ภูมิโปน 

- ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น และเรียนรู้วิถีการกิน
อยู่ด้วยการฝึกประกอบอาหารพื้นบ้าน

-  เข ้ าถึ งปณิธานยุ วทูต 
ความดีและเรียนรู้โครงการ
ของมูลนิธิและกิจกรรม

- ผูกเสี่ยวสานมิตรไมตรี
ระหว่างภูมิภาค

- ร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และเล่นกีฬาสานไมตรี
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คู่ที่	๔	จังหวัดเลย	–	จังหวัดชลบุรี

โครงกำรรวมพลคนดี	เหย้ำ-เยือนน้องพี่	ที่เลยก๋อ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๖ กลุม่โรงเรยีนในจังหวัดเลย น�าโดย โรงเรยีนชมุชนวงัสะพงุ ซึง่เป็นโรงเรยีนหลกัร่วมกบั
โรงเรยีนภาค ี๓ แห่ง คอื โรงเรยีนบ้านวงัสะพงุ โรงเรียนชมุชนหนองหนิ และโรงเรียนเมอืงเลย 
ได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อต้อนรับกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จากจังหวัดชลบุรี ผู้มาเยือน มีผู้เข้า
ร่วมโครงการฯ จากทั้งสองจังหวัด จ�านวน ๑๔๖ คน ด้วยกิจกรรมเรียนรู้ ฯลฯ ดังนี้

- เรียนรู้ถึง ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชนจากสถานที่
ต่างๆ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้ร้อยปี ศูนย์ศิลป์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 

- ศึกษาพิธีบายศรีสู่ขวัญ - ผูกเสี่ยว การฟ้อนร�ากับวงโปงลาง 

- ร่วมกิจกรรมเชงิปฏบัิตกิบัคนดศีรชีมุชน เช่น นายอารชีน สอนผึง้ ปราชญ์ชาวบ้าน  
ด้านเศรษฐกจิพอเพยีงได้รบัรางวัลชนะเลศิระดบัประเทศ และนายเฉลิมชยั อินทรชยัศร ี“คนดี
ศรแีผ่นดนิปี ๒๕๕๕” ด้านการประมงน�า้จดื วถิพีอเพยีงกบัไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชด�าริ 

- ศึกษาธรรมะจากพระมหาสุริยา สุนทรธรรมโม 

- เยีย่มชมแหล่งอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ และวถีิชวีติ ทีส่วนหนิผางาม หนองหนิ ภเูรอื และ 
ถนนร้อยปีวิถีเชียงคาน

ผลการเรียนรู้จากโครงการฯ ยุวทูตความดีมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส�าคัญของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีจิตส�านึกรักและหวงแหนภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ ได้ร่วมระดมความคิดในการพัฒนาสังคม 
ท้องถิ่น และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากในสังคมได้อย่างมีความสุข
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โครงกำรเหย้ำ	 –	 เยือน	 เพ่ือพลังแผ่นดิน	 เยำวชนคนดี	 ศรีบำงพระ ระหว่างวันที่  
๒ – ๗ กนัยายน ๒๕๕๖ โดยกลุม่เยาวชนยวุทตูฯ จากจังหวดัชลบรุ ี น�าโดยโรงเรยีนอนบุาล 
บ้านบางพระ เป็นโรงเรียนหลัก ร่วมกับ ๓ โรงเรียนภาคี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน  
โรงเรยีนอนบุาลบางละมงุ และโรงเรยีนอนบุาลบ่อทอง ด�าเนนิโครงการฯ ร่วมเป็นกลุม่เจ้าบ้าน 
(เหย้า) ต้อนรับกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จากจังหวัดเลย ที่มาเยือน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากทั้ง
สองจังหวัด จ�านวน ๑๓๙ คน ด้วยกิจกรรมเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ ดังนี้

- กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณสถานในพื้นที่ เขาพระพุทธบาทบางพระ 
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ วิหารเซียน วัดบางพระวรวิหาร 

- กิจกรรมเรียนรู้ภารกิจบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ ของราชนาวี และเยี่ยมชมเรือจักรี
นฤเบศร์ 

- กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงนิเวศน์เก่ียวกับป่าชายเลน และพืชพันธุ์ใต้ท้องทะเลท่ี
เกาะลอยศรีราชา สวนเต่าทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน การเผาข้าวหลาม การจักสานไม้ไผ่ การท�าน�า้ปลา การท�า
อาหารทะเลแห้ง เทคนิคการถนอมอาหาร การสร้างรายได้ในท้องถิ่นที่ตลาดน�า้สี่ภาค 

- กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีของท้องถิ่น “ประเพณีแห่พญายม” กับวิทยากรท้องถิ่น

- กิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ เยาวชนได้ร่วมกนัเกบ็ขยะ ปลกูไม้ชายเลน การเก็บเปลอืก
หอยทะเลที่บริเวณชายหาดทะเลบางพระ

- กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ชมการแสดงร�ากลองยาว เยาวชนได้ร่วมแข่งขันกีฬา 
ท�าอาหาร และร่วมเล่นดนตรี รวมถึงร่วมกิจกรรมเรียนรู้คนดีในชุมชน 

ผลการเรยีนรูจ้ากโครงการ “เยาวชนคนดี ศรบีางพระ” ยวุทตูความดีได้เรียนรู้เกีย่วกับ 
ประเพณีของท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ส�าคัญในจังหวัดชลบุรี เรียนรู้ 
ภมูปัิญญาชาวบ้านและวถิชีมุชน ทัง้ร่วมกจิกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางทะเล ฯลฯ รวมทัง้เผยแพร่
การด�าเนินโครงการสู่สาธารณชนด้วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเสียงตามสาย 
และทางเวบ็ไซต์โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ เพือ่ส่งผ่านแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัใิห้ขยายเป็น
วงกว้างต่อไป
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คู่ที่	๕	จังหวัดกระบี่	–	จังหวัดขอนแก่น

โครงกำร	 สำมัคคี	 ฉลำดรู ้	 เสริมสร้ำงสันติสุข ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ กลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จังหวัดกระบ่ี น�าโดยโรงเรียนอนุบาลกระบ่ี เป็นโรงเรียนหลัก ร่วมกับ 
๓ โรงเรียนภาคี ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ�้าโกบ โรงเรียนวิทยาประชาคม และโรงเรียนสหกรณ์นิคม
อ่าวลึก ๒ ด�าเนินโครงการฯ ร่วมเป็นกลุ่มเจ้าบ้าน (เหย้า) ต้อนรับกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จากจังหวัด 
ขอนแก่นทีม่าเยอืน มผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จากทัง้สองจงัหวดั จ�านวน ๑๑๘ คน ร่วมกนัเรียนรู ้ดงัน้ี

- กิจกรรมเรียนรู ้ด ้านประวัติศาสตร์ ที่หอศิลป์ วัดแก้วโกวราราม ก�าแพงประวัติศาสตร์  
เรือรบหลวงลันตา วัดถ�้าเสือ อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่บริเวณถนนเจ้าฟ้า 

- กิจกรรมเรียนรู ้วิถีชุมชน ศึกษาแหล่งเรียนรู้การเพาะเล้ียงปลาในกระชังท่ีบ้านเกาะกลาง  
แหล่งผลิตเรือหัวโทที่บ้านคลองประสงค์ การท�าผ้าบาติก วัฒนธรรมการแต่งกายและอาหารท้องถิ่น

- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู ้ระบบนิเวศน์ป ่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ ์ สัตว ์น�้า  
ศึกษาธรรมชาติท่าปอม คลองสองน�้า สุสานหอย ๗๕ ล้านปี

- กิจกรรมเรียนรู ้คนดีของชุมชน เยี่ยมบ้านลุงแสวง ผู ้ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่บ้านเขากลม ต.หนองทะเล 

 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามด้วยการเผยแพร่ 
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ผลการเรียนรู้จากโครงการ “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” ท�าให้มีการเผยแพร่การเรียนรู ้
ให้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างผ่านการประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีน โดยผ่านสถานวีทิยุ 
กระจายเสียง จ.กระบี่ และยังรวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตฯ ให้แก่ชุมชน 
นอกจากนี้ โรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคียังได้ร่วมกันแนะน�าโครงการไปยังโรงเรียนใกล้เคียงซึ่งน�าไปสู่ 
การขยายผลให้มีการใช้เป็นแนวปฏิบัติในพื้นที่อื่น ส่งผลให้สมาคม หน่วยงาน และภาคเอกชนในชุมชน 
มีความตื่นตัวและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่ 
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โครงกำรเยำวชนขอนแก่น	 แน่นแฟ้นวัฒนธรรมอีสำน	 ผสำนพลังเพื่อแผ่นดิน ระหว่างวันที ่
๑๘ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีโรงเรียนสนามบิน เป็นโรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนภาคี ๓ แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนชุมชนหนองเรือ และโรงเรียนน�า้พอง เป็นกลุ่มเจ้าบ้าน (เหย้า) ด�าเนินโครงการฯ 
ให้การต้อนรบักลุม่ผูม้าเยอืนจากจงัหวดักระบี ่เยาวชนยวุทตูฯ จากทัง้สองจงัหวดัทีเ่ข้าร่วม มจี�านวน ๑๑๓ คน  
เรียนรู้เรื่องต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้

 - กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโฮงมูนมัง 
เมืองขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 

 - กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และสักการะพระธาตุขามแก่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  
เยี่ยมชมวัดพระธาตุหนองแวง พระอารามหลวง ร่วมในพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกเสี่ยว ชมหมู่บ้านงูจงอาง 

 - กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ผ่านฐานเรียนรู้ “ภูมิปัญญาพาเพลิน” เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน 
ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษาถิ่น ดนตรีพื้นเมือง และอาหารพื้นบ้าน 

 -  กจิกรรมเรยีนรูค้นดใีนชมุชน นายมาร์ติน วลีเลอร์ ชาวต่างชาติผู้ด�าเนนิชวีติตามวิถเีศรษฐกจิพอเพยีง

ผลการเรียนรู้จากโครงการ “เยาวชนขอนแก่น แน่นแฟ้นวัฒนธรรมอีสาน ผสานพลังเพื่อแผ่นดิน” 
ท�าให้ยุวทูตฯ จากอีสานมีความรักและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี ภาษา วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสืบสานและเผยแพร่ให้ผู้คนจากต่างถิ่นได้เรียนรู้ ด้วยความภาคภูมิใจ ตระหนัก 
ในคุณค่าและน�าไปสู่การอนุรักษ์ให้ด�ารงอยู่ตลอดไป ขณะที่ยุวทูตฯ จากภาคใต้ เช่น จังหวัดกระบี่ได้ศึกษา
เทียบเคียงความแตกต่างด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ได้พัฒนาทัศนคติและโลกทัศน์ สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชน 
ต่างภูมิภาคบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคี

การเหย้า - เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่าง 
คู่เหย้า - เยอืน ๕ คู ่จาก ๔๐ โรงเรยีน ใน ๑๐ จงัหวดั เริม่จาก คูจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์ - ชยัภมู ิสพุรรณบุร ี- 
นครศรีธรรมราช น่าน - สุรินทร์ เลย - ชลบุรี และ กระบี่ - ขอนแก่น นับว่าโครงการนี้ได้ปลูกฝังความรู้รัก
สามัคคี และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน และ
ร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ที่ไปเยือน โครงการฯ มีผลให้เกิดมิตรภาพระหว่างภูมิภาค 
ในทกุระดบั และประจกัษ์ในการสนบัสนนุอย่างแขง็ขนัจากภาคส่วนต่างๆ ของท้องถิน่และชมุชนในพ้ืนทีอ่ย่าง
เกินความคาดหมาย ผลส�าเร็จของโครงการฯ ที่เกิดขึ้น ท�าให้โรงเรียนที่เข้าร่วมมีความตั้งใจจะสานต่อความ
ยั่งยืนของโครงการฯ ต่อไป ด้วยการพึ่งพากันเองภายในพื้นที่ และความสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น
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การปลูกจิตส�านึก การฝึกจิตอาสา
ของเยาวชนยุวทูตความดี



๔



การปลูกจิตส�านึก การฝึกจิตอาสา
ของเยาวชนยุวทูตความดี

 การสร้างเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินนั้น มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ขยายความร่วมมือ 
ไปสู่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันสงฆ์ จัดท�าค่ายอบรมสร้างเสริมการเรียนรู้ 
และต่อยอดโครงการสร้างจิตส�านึก ฝึกจิตอาสาที่ทางโรงเรียนได้จัดท�า โดยสร้างกระบวน 
การเรยีนรูผ่้านค่ายอบรม ๔ ค่าย มเียาวชนยวุทตูฯ เข้าร่วม รวม ๖๖๒ คน จาก ๖๒ จงัหวดั ดงันี้ 

กลุ่ม	๑	ค่ำยอบรม	“ธรรมมะ คือ	แสงสว่ำงแห่งปัญญำ” จัดที่ศูนย์วิปัสสนาสากล 
ไร่เชญิตะวนั จงัหวดัเชยีงราย ระหว่างวนัที ่๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมเียาวชนยวุทูตความดี 
จ�านวน ๑๓๐ คน ครู ๔๒ คน รวม ๑๗๒ คน จาก ๖๕ โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ 
ใน ๒๑ จังหวัด เข้าร่วมการอบรม 

ค่ายอบรมธรรมะฯ ส่งเสริมให้เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยม ได้เรียนรู้ 
หลักธรรมค�าสอนเพื่อให้เรียนรู้วิถีแห่งพุทธ และน�ามาพัฒนาตนเองให้มีสมาธิ ปัญญา 
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนไทยในการด�าเนินชีวิต ที่ต้องถึงพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และวิชาชีวิต รวมทั้งสร้างการเป็นคนดีที่ยั่งยืน ค�านึงประโยชน์ส่วนรวม ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติเป็นส�าคัญ

ค่ายอบรมฯ ได้รบัการสนบัสนนุจากพระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชริเมธ)ี ทัง้ในเรือ่งสถานที่ 
และสาระการอบรมท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
เยาวชนไทยกบัการเป็นผูน้�า ผูก้ล้า ผูท้�าความดี การเรยีนรูศ้ลิปะเพ่ือการฝึกสมาธิ การเป็นมนษุย์ 
ที่สมบูรณ์ การปลูกสร้างนิสัยรักการอ่าน จินตคณิต กิจกรรมเสริมการรอบรู้เกี่ยวกับ 
แผ่นดินไทย - แผ่นดินทอง ประชาคมอาเซียน และประเทศศรีลังกา

ในช่วงท้ายการอบรมฯ คณะวทิยากรและครผูู้ดูแลโครงการฯ ร่วมกบัมลูนธิิฯ ได้คดัเลือก 
เยาวชนยุวทูตฯ จ�านวนหนึ่งให้ไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศศรีลังกา เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

จติทีฝึ่กให้เจรญิในธรรมะ	ย่อมมคีวำมพร้อมจะพฒันำควำมฉลำดรูท่ี้จะรกัษ์โลก	

รักแผ่นดิน	รักสำมัคคี	สร้ำงสันติสุขในวิถีชีวิตที่พอเพียง	
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กลุ่ม	 ๒	 ค่ำยอบรม	 “รักษ์โลก	 -	 รักแผ่นดิน”	 จัดท่ีอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาต ิ
สิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีเยาวชนยุวทูตความดี  
จ�านวน ๑๗๔ คน ครู ๒๙ คน รวม ๒๐๓ คน จาก ๔๑ โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ  
ใน ๑๔ จังหวัด เข้าร่วมการอบรม

 ค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน” นับเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศและการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผ่านมูลนิธิยุวทูตความด ี
และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม  
มุ่งเน้นให้เยาวชนเตรียมความพร้อมในการเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพลังงาน 
อย่างรู้เท่าทัน และสร้างจิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี 

 ค่ายอบรมรกัษ์โลกฯ มุง่เสรมิสร้างเยาวชนท่ีดี มคีวามรู้ ความเข้าใจในเร่ืองแหล่งก�าเนดิ 
และประโยชน์ของพลังงาน ปลูกจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี รู ้ในคุณค่า 
และความจ�าเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้คงอยู่สืบไป เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนา
พลังงานทดแทนเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ค่ายอบรมฯ ได้รบัการสนบัสนนุจาก บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) โดยมมีลูนธิยิวุทตูฯ 
ร่วมกับมลูนธิอุิทยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร (มอนส.) เป็นผูด้�าเนนิการจัดอบรม สาระของ 
การอบรมครอบคลุมการเรียนรู้เก่ียวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ที่ทรงรักษาฟี้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพลังงานทางเลือก แนวทางพระราชด�าริเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมทั้งให้เยาวชนทราบถึงเทคโนโลยีกับพลังงาน 
ในอนาคต และระบบนิเวศป่าชายเลน สนุกกับกิจกรรมภาคปฏิบัติในการปลูกป่าชายเลน 
ดูนก ขยายความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมภาษา 
พาท่องโลก ผู้เข้าร่วมทุกคนชื่นชอบในกิจกรรมสัมพันธ์ที่สรรค์สร้างความสามัคคี ก่อให้เกิด
ความเข้าใจในความเป็นยุวทูตความดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รู้จักกระทรวงการต่างประเทศดีขึ้น
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ในช่วงท้ายการอบรมฯ คณะวิทยากรและครูผู ้ดูแลโครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิฯ 
ได้คัดเลือกเยาวชนยุวทูตฯ จ�านวนหนึ่งให้ไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับ 
เยาวชนยุวทูตฯของอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์

เน่ืองจากเยาวชนยุวทูตฯ จากโรงเรียนในเครือข่ายที่ห่างไกลยังต้องการโอกาส 
ในการเรียนรู้จากค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน” จ�านวนมากกว่าที่จัดสรรให้ได้ข้างต้น 
มูลนิธิฯ และฝ่ายงานอบรมของ มอนส. จึงได้ตกลงหารือขยายการอบรมเพ่ิมข้ึนอีกปีละ 
๒ รุน่ๆ ละ ๘๕ - ๙๐ คน ซึง่ได้รบังบประมาณจากกองทนุพลงังาน โดยการอบรมรุน่ที ่๑/๒๕๕๖ 
ด�าเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย มอนส. สนับสนุนการเข้าค่ายอบรม 
และมูลนิธิฯ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรม ทั้งนี้ ในการอบรมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
มีเยาวชนยุวทูตฯ จ�านวน ๕๓ คน ครู ๑๐ คน รวม ๖๓ คน จาก ๘ โรงเรียน ใน ๗ จังหวัด  
เข้าร่วม และมูลนิธิได้ท�าการคัดเลือกเยาวชนยุวทูตฯ ให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่อินโดนีเซีย 
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กลุ ่ม	 ๓	 ค่ำยอบรม	 “สำมัคคี	 ฉลำดรู ้	 เสริมสร้ำงสันติสุข”  
จัดขึ้นท่ีสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีเยาวชนยุวทูตความดี  
จ�านวน ๑๑๖ คน และคร ู๓๖ คน รวม ๑๕๒ คน จาก ๔๑ โรงเรยีนในเครอืข่าย 
ของมูลนิธิฯ จาก ๑๓ จังหวัด เข้าร่วมการอบรม 

ค ่ายอบรมสามัคคีฯ มุ ่ งให ้ เยาวชนได ้ เรียนรู ้การเสริมสร ้าง 
ความรู ้รักสามัคคี ความฉลาดคิด ฉลาดรู ้ การสร้างสันติสุขในสังคม 
พหุภาคี รวมทั้งความรู้รอบในอัตลักษณ์ของภาคต่างๆ จากผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู ้น�าศาสนา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอิสลาม ท้ังยังได ้พัฒนา 
ความรอบรู้ในมิติต่างประเทศจากข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ  
และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ส่งผลให้เยาวชนมีความรักใคร่ 
กลมเกลียว แม้จะมาจากต่างถ่ินต่างสถานท่ี รู้จักคิดและมีความเข้าใจ 
ถึงความแตกต่างในศาสนา พัฒนาการการเรียนรู ้เป็นกลุ ่มด้วยส�านึก 
ต่อส่วนรวม ด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นยุวทูตความดี

ค ่ายอบรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีมูลนิธิยุวทูตฯ เป็นผู้ด�าเนินการ
จัดอบรม สาระของการอบรมฯ ครอบคลุมการเสริมสร้างความเข้าใจ
ในวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดภาคใต้ การสื่อสารในสังคม 
พหวุฒันธรรม แผนทีค่วามรู ้ทกัษะเพือ่อนาคต ความสัมพนัธ์ไทยกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน รอบรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ภาษากาย - ภาษาใจ ฯลฯ

ในช่วงท้ายการอบรมฯ คณะวิทยากรและครูผู ้ดูแลโครงการฯ 
ร ่วมกับมูลนิธิฯได ้คัดเลือกเยาวชนยุวทูตฯ ให ้ไปพัฒนาโลกทัศน  ์
และสานสัมพันธ์ในระดับเยาวชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน
ของโรงเรียนช้ันน�าในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู ้
และเพิ่มพูนประสบการณ์

รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 
มูลนิธิยุวทูตความดี54



Annual Report 2013
Young Ambassadors of Virtue Foundation 55รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 

มูลนิธิยุวทูตความดี54



รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 
มูลนิธิยุวทูตความดี56



กลุ่ม	 ๔	 ค่ำยอบรม	 “ทรัพย์ในดิน	 กับวิถีเกษตรไทย” จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีเยาวชน 
ยุวทูตความดี จ�านวน ๑๒๖ คน และครู ๑๔ คน รวม ๑๔๐ คน จาก ๔๓ โรงเรียนใน ๑๔ 
จังหวัด เข้าร่วมการอบรม 

ค่ายอบรมทรัพย์ในดินฯ มุ ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้การท�าเกษตรแบบพ่ึงพาตัวเอง 
ตามแนววิถีพอเพียง แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งอาหารและท�าการเกษตรแบบยั่งยืนให้ชุมชน รู้รักษาความมัน่คง
ของแหล่งอาหารในพื้นที่ และการน�าผลผลิตมาแปรรูปเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ค่ายอบรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีมูลนิธิยุวทูตฯ ร่วมกับคณะวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ 
ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้ด�าเนินการจัดอบรม สาระของการอบรมฯ 
ครอบคลุมวิถีเกษตรไทยตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง 
ความพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีการฝึกปฏิบัติในการเตรียมแปลงนา 
เพาะกล้า ฯลฯ ควบคู่กับการท�ากิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการเป็นคนดี 
ที่มีความรอบรู ้ที่จะคุ ้มกันความเป็นคนดีให้ยั่งยืน มีภูมิปัญญาที่จะพัฒนาชุมชนสังคม
ให้แข็งแรง มีศักยภาพ รวมทั้งความรู ้ในมิติต ่างประเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน และการให้ความรูเ้กีย่วกับ สปป.ลาว

ในช่วงท้ายการอบรมฯ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกเยาวชนยุวทูตฯ จ�านวนหนึ่งให้ไปพัฒนา
โลกทัศน์ และสานสัมพันธ์ผูกไมตรีในระดับเยาวชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนของ
โรงเรียนชั้นน�าของ สปป.ลาว เพื่อต่อยอดความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ 

การปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา ให้เยาวชนยุวทูตความดี ผ่านความร่วมมือสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันสงฆ์ นับว่าประสบผลให้เยาวชนไทยมี 
ความรักและภาคภูมิใจในบ้านเกิด มีจิตส�านึกในการรู้จักทดแทนคุณแผ่นดิน มุ่งม่ันที่จะ
พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีอย่างยั่งยืนและยึดมั่นในการครองสติและสมาธิ ตระหนักถึงวิธี
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธ ี
รู ้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
สร้างสานสัมพันธ์สามัคคีกลมเกลียวระหว่างเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ด้วยความฉลาดคิด - 
ฉลาดรู ้และทักษะในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ขยายมติแิห่งการเรยีนรู ้สร้างสมประสบการณ์ทีส่ามารถ 
แลกเปลี่ยนกับเยาวชนของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน่าภาคภูมิ 
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การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์
กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน



๕



การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์
กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน
ควำมรอบรู ้	 ภูมิปัญญำ	 ที่ฝ ึกฝนมำเป็นอย่ำงดีย่อมช่วยพัฒนำเยำวชน 

ให้มศีกัยภำพทีจ่ะน�ำพำสังคมไปสู่กำรแข่งขนั	ทีท่ดัเทยีมในอนำคต	และจะท�ำให้ 

เยำวชนสำมำรถเป็นผู ้แทนของไทยในกำรสำนสัมพันธ์และผูกมิตรไมตรี 

กับเยำวชนนำนำประเทศได้อย่ำงเต็มภำคภูมิ

การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นการคัดเลือก 
ผูเ้ข้าร่วมจากค่ายอบรมทกุค่าย ทัง้เยาวชนยวุทตูฯ ครูและผู้บริหารโรงเรียน จ�านวน ๑๓๙ คน 
จาก ๗๙ โรงเรียน ใน ๖๒ จังหวัด ไปต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาโลกทัศน์ในประเทศ 
ท่ีไปเยือน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว และศรีลังกา ด้วยความสนับสนุนร่วมมือ 
จากสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศดังกล่าว ผลส�าเร็จของ 
โครงการฯ คือ ยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานมิตรสัมพันธ์กับเยาวชน 
ของโรงเรียนชั้นน�าของแต่ละประเทศที่ได้ไปเยือน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้น�า
ประเทศ ระดับประธานาธิบดี ปลัดกระทรวง เลขาธิการอาเซียน รองมุขมนตรีแห่งรัฐ รวมทั้ง
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ด้วย ประสบการณ์ชีวิตครั้งนี้ของยุวทูตฯ ส่งผลให้มีการขยาย
โลกทัศน์อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ท�าให้มีความภาคภูมิใจในการเป็นยุวทูตความดี มุ่งมั่นที่จะท�าดี 
เป็นแบบอย่างที่น่าภูมิใจของเยาวชนไทยต่อไป

การสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้และพัฒนาโลกทัศน์ 
เข้ากับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนประเทศเพ่ือนบ้าน โดยคัดเลือกจากเยาวชน 
ยวุทตูฯ ที่เข้าร่วมค่ายอบรม ที่ก�าหนดให้สอดคล้องกับการต่อยอดการเรียนรู้ในประเทศ 
ที่ไปเยือน ดังนี้ 

ค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” ไปเยือนมาเลเซีย 

ค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน” ไปเยือนอินโดนีเซีย

ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” ไปเยือนศรีลังกา

ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย” ไปเยือน สปป. ลาว
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กำรเยือนมำเลเซีย	เพื่อพัฒนำโลกทัศน์ของยุวทูตควำมดี

มูลนิธิยุวทูตความดีให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกันของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ให้เกิดจิตส�านึกของความรู้รักสามัคคี ให้เอื้ออาทร
ช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนและ 
เพือ่เป็นการต่อยอดการเรียนรู้ผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเยาวชนประเทศเพ่ือนบ้าน 
คณะยุวทูตความดีประกอบด้วยยุวทูตฯ จากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๕ - ๖ จ�านวน ๓๓ คน ครูผู้ดูแลจ�านวน ๑๐ คน จากโรงเรียนใน ๑๓ จังหวัดภาคใต้ 
ผูแ้ทนจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) และเจ้าหน้าที ่รวมทัง้ส้ิน ๔๘ คน 
ไปเยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

การเยือนมาเลเซียของคณะยุวทูตฯ มีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นหลักในการ
ประสานกิจกรรมการเรียนรู้จัดก�าหนดการเยี่ยมชมโรงเรียนเและสถานที่ส�าคัญต่างๆ

- โดยมกีารนดัหมายเตรยีมความพร้อมทีส่วนประวติัศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดสงขลา

- ฝึกซ้อมการแสดงความสามารถในลักษณะกลุ่ม การเพิ่มเชาวน์ปัญญาในการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนมาเลเซีย

- เตรยีมพร้อมเดนิทางด้วยรถโค้ชข้ามแดนไทย - มาเลเซีย โดยผ่านด่านสะเดา จังหวดัสงขลา

- เยีย่มคารวะนางศรรีตัน์ วาทสีาธกกจิ กงสลุใหญ่ ณ เมอืงปีนงั พร้อมรบัฟังบรรยายสรปุ 
และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและกิจกรรมส่งเสริมเชาวน์ปัญญา 

การเยือนมาเลเซยีของคณะยวุทตูความด ีภายใต้โครงการเยาวชนคนด ีรูค้ณุแผ่นดนิปี ๒๕๕๖ 
มุ ่งสร้างการเรียนรู ้ พัฒนาโลกทัศน์ฯ สร้างก�าลังใจในการเป็นเยาวชนคนดีของสังคม 
เป็นการต่อยอดจากการเข้าค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน การใช้โอกาส 
ในการแสดงศักยภาพของเยาวชนยุวทูต รวมท้ังการสร้างมิตรไมตรีกับเพื่อนใหม่ในอาเซียน 
ล้วนแต่มีผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ และทรงคุณค่าแก่การจดจ�า ทั้งจะเป็นประสบการณ์คร้ังหนึ่ง 
ในชวีติทีจ่ะเป็นแรงบนัดาลใจและก�าลังใจให้เยาวชนยวุทตูมุง่มัน่ท�าความดี และเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

การเลือกมาเลเซียเป็นประเทศแรกในการเยือนอาเซียนของคณะเยาวชนยุวทูตฯ 
ก็เพราะมีความใกล้ชิดกับภาคใต้ของไทย แม้จะเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมและชนชาติ 
หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีนโยบายและความมุ่งมั่นพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างชัดเจน การเยือนครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนของไทย 
ทีไ่ด้ไปเยอืนโรงเรยีนในรัฐปีนัง และมองเหน็ถึงช่องทางท่ีอาจพัฒนาเป็นโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง 
รวมท้ังมีโครงการแลกเปล่ียนระหว่างกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ของ 
เยาวชนยุวทูตฯ รุ่นต่อๆ ไป ในการเปิดโลกทัศน์พร้อมก้าวสู่ความเป็นเยาวชนอาเซียน 
ในปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน
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- เยือนโรงเรียน St. George โรงเรียนชั้นน�าที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ ๔ ของปีนัง ซึ่งได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตฯ ด้วยวงปี่สก๊อต พาชมกิจกรรมห้องสมุด 
สหกรณ์นักเรียน ชมการแสดงศักยภาพทางดนตรี วงเครื่องสายสากล เครื่องสายจีน ดนตรีแจ๊สโดยคณะยุวทูตฯ ขับร้องเพลงประสานเสียงในภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษามาลายู 

- เยือนโรงเรียน SMK Bukit 
Jambul โรงเรียนมัธยมอันดับ ๔ 
ของปีนังพบนักเรียนดีเด่น นาย 
Thevesh Thevanathan ผู้ชนะเลศิ
การประกวดกล่าวสนุทรพจน์ภาษา
องักฤษระดับโลก และนาย Chew 
Han Tiong แชมป์คาราเต้ของ
ประเทศ คณะยุวทูตฯ ได้ร่วมสนุก
กบักจิกรรมปรศินาตวัเลข และการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยการ
ร�ามโนราห์และการขับร้องเพลง
ประสานเสียง 

- คณะยุวทูตฯ แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์กับนักเรียนไทย 
เชื้อสายมาลายู ท่ีโรงเรียน 
สอนภาษาไทยวัดสุทธิประดิษ 
ฐารามรัฐเคดะห์ และร่วมสนุก
ในกิจกรรมถาม - ตอบปัญหา
กับเยาวชนสยาม 
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- คณะยุวทูตฯ เยี่ยมคารวะ Professor Dr. Ramasamy 
Palanisamy รองมุขมนตรีคนที่ ๒ ของรัฐบาลปีนัง ซ่ึงดูแลด้าน 
การศึกษา และรับโอวาทจากผู ้บริหารระดับสูงของรัฐปีนัง ซ่ึง
นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตมีความมุ ่งม่ัน 
หมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้ในการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดี 

- ทัศนศึกษาสถานที่ส�าคัญของเมืองปีนัง เช่น ปีนังฮิลล์ สถานที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เช่น Peranakan Mansion แหล่งเรียนรู้ เช่น 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ USM (University Sains of Malaysia) วัดไชยมังคลาราม ศูนย์รวมใจของชาวไทยในปีนัง และวัดธรรมิการาม 
วัดพม่าที่เก่าแก่ที่สุดในปีนัง

- คณะยุวทูตฯ ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวไทยด้วยการ
มอบของขวัญจากจั งหวัด
ของตน ให ้ กั บผู ้ แทนการ 
ท่องเที่ยวมาเลเซีย และใน
โอกาสเ ดียวกันนี้  ผู ้ แทน
การท ่องเที่ยวมาเลเซียได ้
เชิญชวนให ้มาเยี่ ยมเยือน
มาเลเซียในปี ๒๕๕๗ (Visit 
Malaysia Year ๒๐๑๔)

ความส�าเรจ็ของการเยอืนครัง้นี ้ เป็นผลจากการสนบัสนนุอย่างแขง็ขนัของสถานกงสลุใหญ่ 
ณ เมืองปีนัง โดยเฉพาะกงสุลใหญ่ศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ และกงสุลธีรตา โรจน์รังษี ที่ดูแลใส่ใจ 
ด้วยความเอื้อเฟื ้อเกื้อกูล ท�าให้คณะยุวทูตความดีมีความนิยมชื่นชมในบทบาทของ 
กระทรวงการต่างประเทศ
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กำรเยือนอินโดนีเซีย	เพื่อพัฒนำโลกทัศน์ของยุวทูตควำมดี

มูลนิธิยุวทูตความดีน�าคณะยุวทูตความดีเยือนอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ให  ้
ความส�าคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ และพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่ออนาคตอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้ยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนอินโดนีเซียในก้าวสู่การเป็นเยาวชน
อาเซียนร่วมกันในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดจากการเข้าค่ายอบรม “รักษ์โลก  
รกัแผ่นดนิ” ทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีเม่ือเดอืนเมษายน ๒๕๕๖ และเป็นการพฒันาโลกทศัน์และสาน
ไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

 - การแสดงกลอง Marawis และระบ�า
พื้นเมืองชวา (Betawi Yapong Dance) 
ต้อนรับคณะยุวทูตความดี แลกเปล่ียน
กบัร�ามโนราห์ และการร้องเพลงประสาน
เสียงของยุวทูตความดี

คณะยุวทูตฯ ที่ไปเยือนอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 
ยุวทูตความดีจากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ – มัธยมปีท่ี ๓ 
จ�านวน ๒๑ คน ครผููด้แูลจ�านวน ๕ คน รวมผูแ้ทนจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน (สพฐ.) และเจ้าหน้าท่ีอีกจ�านวนหน่ึง รวม ๓๒ คน ก�าหนดการเยอืนของคณะยวุทตูความดี  
มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นหลักในการจัดการเยี่ยมเยือนโรงเรียน กิจกรรม
เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ พลังงานสิ่งแวดล้อม และการเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญ 

 การเยอืนอนิโดนเีซยีของคณะเยาวชนยวุทตูความดี มุง่สร้างการเรียนรู้ พัฒนาโลกทัศน์  
สร้างก�าลังใจในการเป็นเยาวชนคนดีของสังคม การที่เยาวชนยุวทูตฯ ได้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่
อินโดนีเซีย เป็นการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ เพ่ิมความมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบท่ีดีของ
เยาวชนไทย นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านยงัส่งผล
เพิม่พนูความมุง่มัน่ในการแข่งขนัเพือ่สร้างความทดัเทียมกบัแบบอย่างทีไ่ด้พบเหน็ด้วย
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 - การเยี่ยมโรงเรียน Junior High School ๕๘ โรงเรียนระดับมัธยมที่อยู่ในเครือข่ายยุวทูตความดีของ
กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

- การเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และภริยา

 - การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชพันธุ ์
ไม้นานาชาติ (Center for Inter-
national Forestry Research: 
CIFOR) เมืองโบกอร์ โดยมี นาย 
Peter Kanowski รองผู้อ�านวยการ
ใหญ่ ให้การต้อนรับและบรรยาย
เกี่ยวกับประโยชน์ของป่า 
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 - การเยีย่มชมอาคารประวตักิารสร้างชาต ิ(Gedong Pancasila)  
ทีก่ระทรวงการต่างประเทศอนิโดนเีซยี เรยีนรูป้ระวตักิารต่อสู้
เพือ่เอกราช วรีกรรมในการสร้างชาต ิและวรีบรุษุผูกู้้ชาติของ
อินโดนีเซีย รวมถึงอุดมการณ์ที่เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วม
กันอย่างสันติของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

  - การเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิยวุทตูฯ ได้เรยีนรูอ้ารยธรรม ศลิปวฒันธรรม และวตัถลุ�า้ค่าของอนิโดนเีซีย 
และได้รับรู้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานรูปปั้นช้างเมื่อครั้ง
เสด็จเยือนประเทศอินโดนีเซีย

  - เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์พลงังานจากน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 
ยุวทตูฯ ได้ทราบถงึแหล่งน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิผลผลติ
จากน�้ามันที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ฯลฯ

 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน พลังงานจากธรรมชาติ และการอนุรักษ์
พลังงานเพื่อให้มีใช้ถึงคนรุ่นหลัง
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กำรเยือนศรีลังกำ	เพื่อพัฒนำโลกทัศน์ของยุวทูตควำมดี

มูลนิธิยุวทูตความดีให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมให้เยาวชนน�าหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา มาพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดสมาธิและปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ผ่านการสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศศรีลังกา ที่เป็นประเทศนับถือพุทธ
ศาสนา นิกายเถรวาทเช่นเดียวกับประเทศไทย เปรียบได้กับ “สองประเทศ หนึ่งครอบครัว” 
(Two Countries One Family) 

คณะยุวทูตฯ ที่ไปเยือนศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ประกอบด้วย เยาวชนยุวทูตฯ จาก ๒๒ โรงเรียนใน ๒๑ จังหวัด จากระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๔ – มัธยมปีที่ ๓ จ�านวน ๒๒ คน ครู ๔ คน ผู้บริหารโรงเรียน ๓ คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก 
สพฐ. และมูลนิธิฯ รวมจ�านวน ๓๖ คน 

ก�าหนดการเยือนศรีลังกา มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นหลักในการ
ประสานก�าหนดนัดหมายให้เยอืนโรงเรียนพุทธศาสนา ๕ แห่ง เยีย่มชมวดัส�าคญัและพิพิธภณัฑ์ 
๗ แห่ง รวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะเจ้าหน้าที่ทางการระดับสูง เริ่มจากประธานาธิบดีศรีลังกา 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ

  - เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายเล 
เรือง มินห์ (Le Luong Minh)
เลขาธิการอาเซียน และเย่ียมชม 
ส�านกัเลขาธกิารฯ เพือ่เรยีนรูป้ระวตั ิ
การก่อตัง้อาเซียน โครงสร้างองค์กร 
ภารกิจ กิจกรรม รวมทั้งประวัติ
บุคคลส�าคัญของอาเซียน

  - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Taman Mini 
Indonesia Idah ในกรุงจาการ์ตา 
เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่รวบรวม
สถานที่จ�าลอง เพ่ือแสดงถึงวิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ 
ในอินโดนีเซีย

  - เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ 
นายสุวัฒน ์ จิราพันธุ ์ 
เอกอัครราชทูตผู ้แทน
ถาวรไทยประจ�าอาเซียน 
รับฟังบรรยายสรุปความ
ส� า คั ญ ข อ ง อ า เซี ย น 
บทบาทของ เยาวชน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
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 การเยือนศรีลังกาของคณะยุวทูตฯ นับว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว  ้
ทุกประการ เริ่มด้วยส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนในแต่ละจังหวัดด�าเนินกิจกรรมและโครงการ 
ด้านพุทธศาสนาที่สอนให้เป็นคนดี เป็นคนกล้าที่จะท�าความดีให้แก่สังคมและชุมชน เพื่อ 
เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนอื่นๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๖ และจัดให้เข้าร่วม 
ค่ายอบรม “ธรรมะ คอื แสงสว่างแห่งปัญญา” ทีท่่าน ว.วชริเมธใีห้การสนบัสนนุการจดัอบรม
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้คณะยุวทูตฯ ได้เป็นคณะผู้แทน
เยาวชนไทย รุ่น ๙ – ๑๕ ปี รุ่นแรกของไทยที่ได้ไปเยือนศรีลังกา

 การเยอืนโรงเรยีนธรรมะในทีต่่างๆ ได้น�าไปสู่ความร่วมมอืแลกเปลีย่นระหว่างกนัโดย
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด พิจิตร และพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันแสดง
ความพร้อมที่จะรับคณะเยาวชนศรีลังกามาเยือนไทย จ�านวน ๒๒ คน โดยคัดเลือก 
จากโรงเรียนธรรมะที่คณะยุวทูตฯ ได้ไปเยือน ให้มีองค์ประกอบคล้ายกับคณะยุวทูต
ความดีที่มาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยขอให้สถานเอกอัครราชทูตไทยใน 
ศรีลังกาเอื้อเฟื้อการคัดเลือกและการประสานในรายละเอียดให้ต่อไป

 - การเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa ประธานาธิบดีศรีลังกาที่ท�าเนียบประธานาธิบด ี
ร่วมกับเยาวชนศรีลังกาจากท้องถิ่นต่างๆ จ�านวน ๗๐ คน คณะยุวทูตฯ ได้แสดงความสามารถใน 
การร้องเพลงภาษาสงิหล-องักฤษ-ไทย โดยประธานาธบิดไีด้ปรบมอืแสดงความชืน่ชมให้กบัการแสดงดงักล่าว 

 - การเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Karunatilaka 
Amunugama ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง
ในอดีตเคยเป็นเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจ�า
ประเทศไทย ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยปลัด
กระทรวงฯ ได้ให้โอกาสคณะยุวทูตความดีถาม
ค�าถามในสิ่งที่อยากทราบ สร้างความประทับใจให้
กับทุกฝ่ายที่เข้าร่วม
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 - การเยีย่มคารวะ H.E. Mr. Wasatha Ekanayake ปลดักระทรวงวฒันธรรมและศิลปะ ทีไ่ด้มกีารบรรยายสรปุ
ถึงศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ของศรีลังกาที่มีชื่อเสียงทั่วโลก สถานที่เป็นมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก  
การถ่ายทอดศิลปะการแสดงประจ�าชาติผ่านวิดีทัศน์ และการเลี้ยงอาหารว่างแบบศรีลังกา

- โรงเรียนพุทธศาสนา วัดศรีสมโพธิวิหาร คณะยุวทูตฯ  
ได้ร่วมแลกเปลีย่นกจิกรรมสวดมนต์ ในท�านองสรภญัญะ และ
ขับร้องเพลงธรรมะกับเยาวชนศรีลังกา ที่สวดพระพุทธคุณ 
แบบศรีลังกา กิจกรรมดังกล่าวได้มีการบันทึกเทปน�าไป 
ออกอากาศในรายการสถานโีทรทศัน์ช่องพระพทุธศาสนาที่
แพร่ภาพ ทั่วประเทศ 

  - โรงเรยีนกลุนดัดา โรงเรยีนพทุธศาสนาชัน้น�า 
ซ่ึงเยาวชนทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมธรรมะ และแลกเปลี่ยนการแสดง
วัฒนธรรม โดยคณะยุวทูตฯ ได้ขับร้องเพลง
ในภาษาสงิหล-องักฤษ-ไทย เพลงธรรมะ และ
สาธิตท่าร�าแม่ไม้มวยไทย
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 - โรงเรียนพุทธศาสนา 
(ภาษาอังกฤษ) ของศูนย์
วัฒนธรรมพุทธศาสนา  
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปล่ียน
กิจกรรมธรรมะด้วยการ
สวดมนต ์  ขับร ้องเพลง
ธร รมะ  ท� า คว ามรู ้ จั ก 
เพื่อนใหม ่และมอบของ 
ที่ระลึกให้แก่กัน

 - โรงเรียนธรรมะที่วัดศรีปรมนันทะ
ราชมหาวิหาร เมืองกอลล์ เยาวชนทั้ง
สองฝ่าย ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการ
ท�าความรู้จักกัน แลกเปล่ียนการสวด
มนต์และบทเพลงธรรมะ

 - โรงเรียนธรรมะในบริเวณวัดศรีนเรนทรารามราชมหาวิหาร 
คณะยวุทตูฯ ได้ศกึษาประวตัพิระสรณงักร ผูเ้สนอขอพระสงฆ์ 
จากกรงุศรีอยธุยามาฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในศรีลังกา และได้แลกเปล่ียน 
การแสดงทางวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยทางโรงเรียน 
ได้แสดงการร่ายร�านาฏศลิป์พืน้เมืองทีม่ชีือ่เสยีง เช่น Kandyan 
Dance ส่วนคณะยวุทตูฯ ได้ขบัร้องเพลงธรรมะ และบทสวดมนต์
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 - การเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญ ได้แก่ วัดคงคาราม วัดส�าคัญที่ได้จัดต้ังพิพิธภัณฑ์แสดงของสะสมโบราณ  
คณะยุวทูตฯ ได้เรียนรู้ประวัติงานพุทธศิลป์ผ่านโบราณวัตถุต่างๆ รวมทั้งยังได้ชมพระพุทธรูปที่เล็กที่สุดในโลก 

  - วัดทีปทุตตมาราม เป็นวัดที่มีประวัติ
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย นับจาก
พระองค์เจ ้าปฤษฎางค์ พระโอรสใน
รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชกับสังฆราชผู ้ท่ี
มีชื่อเสียงในการปกป้องพระพุทธศาสนา
ที่วัดแห่งนี้ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๘ และ
รชักาลที ่๙ ได้เคยเสดจ็เยอืนวดันีข้ณะทรง 
พระเยาว์ และทรงปลูกต้นไม้ไว้ ซึ่งขณะนี้
ได้เติบใหญ่ให้ร่มเงา

  - วัดกัลยาณี ชาวศรีลังกาเช่ือว่าเป็นวัดท่ี
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จฯ จึงมีความศรัทธาอย่าง
แรงกล้า นิยมแต่งชุดขาวมาท�าวัตรสวดมนต์
อย่างมีสมาธิเป็นประจ�า โดยในทุกวันพระมี
ผู้คนจ�านวนมากมาปฏิบัติบูชาด้วยชุดขาวจึง
เปรียบเสมือนเป็นทะเลสีขาว ของผู้มีจิตมุ่งมั่น
ต่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางทะเล ที่เมืองกอลล์ ตั้งอยู่ 
ริมฝั ่งมหาสมุทรอินเดีย ทางใต้ของกรุงโคลัมโบ  
ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเดินทะเล 
ด้วยเรือที่เป็นประดิษฐกรรมจากวัสดุท้องถิ่นที่หาได้
ในพื้นที่ผสมผสานกับความก้าวหน้าในการเดินเรือ
ของชาวดัชต์ คณะยุวทูตฯ ได้เรียนรู้วิธีท�าประมง 
ที่ใช้ความช�านาญเฉพาะของชาวพื้นเมือง รวมท้ัง
ความอุดมสมบูรณ์จากชีวิตสัตว์ทะเลในน่านน�า้
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 การเยือนศรีลังกาครั้งนี้ ส่งเสริมให้คณะยุวทูตฯ ได้พัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างไกล 
ด้วยการเรียนรู ้อย่างเทียบเคียงและคัดเลือกสิ่งที่จะน�าไปต่อยอด และสามารถเผย
แพร ่สู ่การปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชนของตน โดยเฉพาะการศึกษาพุทธศาสนา 
ในวันอาทิตย์ และการจัดท�าหนังสือ “ศรีลังกา ดินแดนแห่งทะเลสีขาว” รวบรวม 
สิง่ทีไ่ด้พบเหน็จากการเยอืนฯ เผยแพร่ให้ผูท่ี้เข้าค่ายอบรม ฯลฯ และโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
เยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ร่วมกัน

 โครงการยุวทูตความดี รู ้คุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๖ ท่ีสนับสนุนให้เยาวชนยุวทูต
ความดีได้มีโอกาสพัฒนาโลกทัศน์ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และ สปป.ลาว 
นับเป็นโครงการให้คืนกลับสู ่สังคมท่ีคุ ้มค่า ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมุ ่งมั่นท�าความดี  
มีก�าลังใจ และจากประสบการณ์ท่ีได้รับ ย่อมท�าให้เยาวชนยุวทูตฯ มีความประทับใจ 
และจดจ�าอย่างไม่รู ้ลืม ทั้งยังเชิดชูภาพลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศให้อยู่ในใจ 
ของเยาวชนผู ้ใฝ ่ท�าดี มีจิตอาสาให้ชุมชนและสังคมของตน และยังเป็นสิ่งสะท้อน
ถึงภารกิจความรับผิดชอบท่ีกระทรวงฯ มีต ่อสังคมและเยาวชนของชาติให ้ เป ็น 
ที่ประจักษ์ด้วย 

 - พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนานาชาติ ที่เมือง
แคนดี ้ทางเหนอืของกรงุโคลมัโบ ตัง้แสดง 
ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาใน
ประเทศต่างๆ อาทิ ไทย พม่า อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน และ
ญี่ปุ่น 

 - การนมสัการพระธาตเุขีย้วแก้ว เป็นท่ีเชือ่กนัว่า 
การกราบนมสัการพระธาตเุขีย้วแก้ว เท่ากบัเป็น 
การได้กราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 - ยุวทูตความดีกับ "ราชา" ช้าง 
พระราชทานเป็นช้างของขวัญ 
จากประเทศไทย ที่ วัดกานเด

 - สวนพฤกษศาสตร์เปราเดนยิา เป็นทีร่วบรวมพชืพรรณไม้ 
กว่า ๒๔๘,๘๐๐ ชนดิ จากทัว่โลก ทัง้สวนปาล์ม สวนสมนุไพร 
สวนเครื่องเทศ ไม้ต้นที่มีเฉพาะในศรีลังกา ที่หายากและ 
มแีห่งเดยีวในโลก
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กำรเยือน	สปป.	ลำว	เพื่อพัฒนำโลกทัศน์ของยุวทูตควำมดี

การเยือน สปป.ลาวของคณะยุวทูตความดี เป็นผลจากการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู ้
คุณค่าของทรัพย์ในดิน การเกษตรวิถีไทย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนา 
แหล่งอาหารในพื้นที่ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน วิถีเกษตรไทย” 
และใช้ฐานความรู ้นี้เช่ือมโยงกับประสบการณ์ท่ีได้พบเห็นจากการเดินทางไปพัฒนา 
โลกทัศน์ และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

คณะยุวทูตฯ ได้ไปเยือน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 
เยาวชนยุวทูตฯ จ�านวน ๒๖ คน จาก ๒๐ โรงเรียน ใน ๑๔ จังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ - มธัยมปีท่ี ๓ คร ู๘ คน ผูบ้รหิารโรงเรยีน ๑ คน และเจ้าหน้าทีม่ลูนธิฯิ รวมทัง้สิน้ ๓๙ คน 

มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ประสานร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ
สถานกงสลุใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะเขต ในการจดัการเยีย่มเยอืนโรงเรยีนช้ันน�าในแขวง ๔ แห่ง 
ศูนย์พัฒนาด้านการเกษตร ๒ แห่ง รวมถึงวัดส�าคัญและโบราณสถานที่เป็นมรดกโลก ๖ แห่ง 

การเยือน สปป.ลาว นับว่าประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะยุวทูตฯ 
ได้ท�าหน้าที่ตัวแทนเยาวชนไทยได้อย่างสมภาคภูมิ และได้เรียนรู้แบบอย่างท่ีดีของฝ่ายลาว 
เช่น การมีวินัย การรักษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความเป็นอยู่แบบพอเพียง การรักษา 
สภาพป่าไม้ทีส่มบูรณ์ และเสน่ห์ของภาษาลาว ทีจ่ะน�าไปเผยแพร่ให้เพ่ือนนกัเรียนทีไ่ม่ได้ร่วม 
เดินทางมาในคณะในคร้ังนี้ได้ร่วมเรียนรู ้ด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ทุกคน 
ได้ลงแปลงท�าเกษตร ย่อมเป็นบทเรียนที่คณะยุวทูตความดีจะจดจ�าตลอดไป และมีผลต่อ 
ความมุง่มัน่ต้ังใจในการน�าไปขยายผลท่ีโรงเรียนและชมุชนของตน ทัง้นี ้กลุ่มยวุทตูความดเียอืน 
สปป.ลาวมีฐานจาก ๒๐ โรงเรียน ๑๔ จังหวัด ซึ่งมีจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘,๐๙๕ คน 

การสานไมตรีและสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างยุวทูตฯ กับเยาวชนลาวของ ๔ โรงเรียน 
ใน ๓ พื้นที่ คือ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ และแขวงสะหวันนะเขต ที่มีนักเรียน
รวม ๒,๒๔๐ คน นับเป็นความส�าเร็จประการหนึ่งของคณะยุวทูตฯ ที่เป็นคณะเยาวชนเป็น 
กลุ่มแรกในระดับอายุนี้ที่ได้เดินทางไปผูกมิตรกับนักเรียนชาวลาว ย่อมเพิ่มพูนความรักใคร่ 
สามัคคีและสร้างพื้นฐานที่มั่นคงระดับเยาวชน ในการก้าวเป็นเยาวชนอาเซียนพร้อมกัน 
ปี ๒๕๕๘
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- การเตรยีมความพร้อมทีจ่งัหวดัหนองคาย ก่อนออก
เดนิทางข้ามสะพานมติรภาพไทย-ลาว ๑ สูน่ครหลวง
เวียงจันทน์

- การเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 
รบัฟังโอวาทและการบรรยายสรปุความสมัพันธ์ไทย-ลาว ศกึษาการปฏบิตังิานของ
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และรับประทานอาหารกลางวัน 

 -  เยี่ ยมชมโรงเรียนมัธยมต ้นสีสัดตะนาก  
ในนครหลวงเวียงจันทน์ มีนักเรียน ๙๐๐ คน  
คณะยุวทูตฯ ได ้รับการต ้อนรับอย ่างอบอุ ่น  
มิตรชาวลาวพาชมพ้ืนที่ การเรียนการสอนและ
กิจกรรมในห้องเรียน มีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมด้วยการขับร้องเพลง คณะยุวทูตฯ ได้
ขบัร้องเพลงไทย องักฤษ และลาว โดยฝ่ายนกัเรยีน
ลาวได้แสดงการฟ้อนและสอนการเต้นร�าแบบลาว

 - โรงเรียนประถมสบป่าหลวง นักเรียน ๕๕๐ คน มีระบบการเรียนเป็นภาษาลาวและภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก  
ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างกัน
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 - โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและเด็กก�าพร้า หลัก ๖๗ แขวงเวียงจันทน์  
มีนักเรียน ๙๐๐ คน เป็นโรงเรียนมัธยมที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา  
การสร้างอาชีพ สุขอนามัย ได้เสด็จเยือนโรงเรียนแห่งนี้ในทุกครั้งที่เสด็จฯ 
สปป.ลาว ผู้อ�านวยการโรงเรียนแห่งนี้ กล่าวด้วยความภูมิใจว่า ได้มีโอกาส
เข้าเฝ้าฯ ถึง ๑๓ ครั้ง นักเรียนส่วนใหญ่เรียนดีและประสบความส�าเร็จใน
ชวีติ คณะยวุทตูฯ ได้ท�าความรูจ้กักบัเพือ่นชาวลาว แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และวัฒนธรรมระหว่างกันด้วยความสนุกสนานและมิตรไมตรี

  - โรงเรยีนประถมสมบูรณ์หวัเมอืงเหนอื แขวงสะหวนันะเขต เป็นโรงเรยีนต้นแบบของเขตพืน้ที ่๓ ปีตดิต่อกนั มนีกัเรยีน ๔๔๐ คน คณะยวุทตูฯ  
ได้เรียนรู้ความมีวินัย ความสะอาด และการรักษาวัฒนธรรมจากเพื่อนชาวลาว ที่นักเรียนหญิงแต่งกายนุ่งซิ่น อย่างพร้อมเพรียงในทุกระดับ 
ชั้นเรียน แม้ในระดับอนุบาล ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีและการขับร้อง อนึ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ การศึกษาและเยาวชน
ของทางการลาว ได้มาร่วมต้อนรับคณะยุวทูตฯ ด้วย
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  - เยี่ยมชมโครงการศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก ๒๒ ห่างจากเวียงจันทน์ ๒๖ กม. ศูนย์แห่งนี้ได้รับพระราชทานความ
ช่วยเหลอืจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในปี ๒๕๓๗ และได้พฒันาอย่างยัง่ยนืจนปัจจบุนั โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารไีด้ทรงตดิตามความคืบหน้าอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะ ๒๐ ปีทีผ่่านมา ศนูย์ฯ แห่งนี ้ได้น�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 
ต่อเนื่อง และขยายผลไปยังแขวงพื้นที่ต่างๆ คณะยุวทูตฯ ได้เรียนรู้ด้วยความภาคภูมิใจถึงพระบารมีที่แผ่ไพศาลมายังประเทศเพื่อนบ้านและ
ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ชาวลาวมีต่อพระองค์ท่าน นอกจากนี้ คณะยุวทูตฯ ได้ท�าการลงแปลงปลูกผักบุ้งให้
ทางศูนย์ฯ ไว้บริโภคเมื่อครบก�าหนดเก็บเกี่ยวด้วย

 - เยีย่มชมโครงการบรกิารเกษตรและกสกิรรม แขวงสะหวนันะเขต (หนองเต่า) บนพืน้ที ่๓๒๐ ไร่ โครงการนีไ้ด้รบัความช่วยเหลอืผ่านมลูนธิิ
ชยัพฒันา และ ๗ หน่วยงานของไทย (กรมประมง กรมป่าไม้ กรมข้าว กรมชลประทาน กรมปศุสตัว์ กรมพฒันาทีด่นิ และกรมวชิาการเกษตร) 
โครงการยดึแนวเศรษฐกจิพอเพียงในการสร้างความสมดลุในพืน้ที ่นบัเป็นศนูย์เรยีนรูด้้านการเกษตรแห่งที ่๒ ต่อจากศนูย์ห้วยซ้อน – ห้วยซัว้  
คณะยุวทูตความดี นับเป็นเยาวชนกลุ่มแรกที่มาทัศนศึกษาศูนย์แห่งนี้ คณะยุวทูตฯ ได้ลงแปลงปลูกต้นกล้าไม้ยืนต้นอายุกว่า ๑๕ – ๒๐ ปี 
ที่ให้ใบและผลเป็นอาหาร จ�านวน ๑๕๐ ต้น ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนสมบูรณ์โพนสิมซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่
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  - การเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น  
หอพระแก้ว วดัศรสีะเกด พระธาตหุลวง นครเวยีงจนัทน์ 
พระธาตุสีโคดตะบูน แขวงค�าม่วน พระธาตุอิงฮัง 
แขวงสะหวันนะเขต วัดพู มรดกโลกแห่งที่ ๒ ของลาว 
และอุทยานบาเจียง แขวงจ�าปาศักดิ์ ซึ่งคณะยุวทูตฯ  
ได้เรียนรู้ถึงศรัทธา ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ของยุค
สมัย และสายสัมพันธ์ไทย - ลาว ในอดีต

โครงการยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และ สปป.ลาว นับเป็น 
ส่วนส�าคัญ ท�าให้แผนงานของมูลนิธิฯ ที่มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโลกทัศน์ และผูกสัมพันธ์
กับเยาวชนของประเทศเพ่ือนบ้านได้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีเยาวชน 
ยุวทูตฯ เข้าร่วมทั้งสิ้นจ�านวน ๑๐๗ คน ครูและผู้บริหารโรงเรียน ๓๕ คน ส่งผลให้มีการเรียน
รู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียน การเยี่ยมเยือนระหว่างโรงเรียน และความร่วม
มือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครูผู้สอนที่จะมีสืบต่อไปในอนาคต อันก่อให้เกิดการพัฒนา 
 โลกทัศน์ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

โครงการยุวทูตความดีเยือนประเทศเพื่อนบ้าน มีส่วนสนับสนุนกรอบงาน CSR ของ 
กระทรวงฯ ให้โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน เนื่องจากโครงการฯ มีความ
สอดคล้องกับมิติงานของกระทรวงฯ และโครงสร้างที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ช่วยให้โครงการยุวทูตความดีเยือนประเทศเพื่อนบ้าน 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังนับเป็นโครงการฯ ที่ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นประโยชน์ใน
การเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ด้วย
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การเพิ่มพูนความรอบรู้ 
กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย



๖



การเพิ่มพูนความรอบรู้ 
กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย
กำรเพิ่มพูนควำมรอบรู้ของยุวทูตควำมดีผ่ำนโครงกำร	 “ผู้อุปถัมภ์”	 ระหว่ำง

สถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศในไทยกับโรงเรียนเครือข่ำยยุวทูตควำมด ี

ได้สรำ้งโอกำสกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ	ให้เป็นวงกว้ำงยิ่งขึ้น

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ส่งเสริมให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทยรับเป็น 
“ผู้อุปถัมภ์” โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือน เพื่อเพิ่มพูน 
ความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศน้ันๆ ให้นักเรียนยุวทูตความดี และเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่าง
โรงเรียนยวุทตูฯ กบัสถานเอกอคัรราชทตูต่างประเทศในไทย 

ภารกิจของสถานเอกอคัรราชทตูต่างประเทศทีร่บัเป็นผูอ้ปุถมัภ์ เริม่จากการเยีย่มเยอืน 
การจัดกิจกรรมเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย 
รูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีประเทศนั้นๆ น�ามาแสดง 
ในประเทศไทย และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนของทั้งสอง
ประเทศเมื่อโอกาสอ�านวยด้วย

ในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ มลูนธิฯิ มโีครงการผูอ้ปุถัมภ์กบัสถานเอกอคัรราชทูตต่างประเทศ 
ในไทย ๓ แห่ง คือ สถานเอกอัครราชทูตเคนยา สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต ้ 
และสถานเอกอัครราชทูตจีน มีนักเรียนยุวทูตได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ตามโครงการนี้ 
จ�านวน ๔,๓๐๐ คน

สถำนเอกอัครรำชทูตเคนยำ	กับโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

สถานเอกอคัรราชทูตเคนยา ประจ�าประเทศไทย ได้รบัเป็นผูอ้ปุถมัภ์โรงเรยีนธญัญสทิธศิลิป์  
จงัหวดัปทมุธาน ีและร่วมจัดกจิกรรมกบัทางโรงเรยีน โดยมมีลูนธิยิวุทูตฯ เป็นผู้ประสาน เร่ิมด้วย 
สัปดาห์ “สาระน่ารู้ กับเคนยา” ที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสื่อข้อมูลความรู้เก่ียวกับ 
ประเทศเคนยา มาเผยแพร่และร่วมจดัการแข่งขนัตอบปัญหาและการเขยีนเรยีงความ ส่งเสรมิ 
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การวาดภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเคนยา รวมทั้งการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศ 
เคนยา ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนจ�านวน ๑,๔๐๐ คน มีความตื่นตัวในการศึกษาหาความรู ้
เกี่ยวกับประเทศเคนยา และร่วมสนุกกับกิจกรรม

 เมื่อวันส�าคัญของการเยี่ยมเยือนมาถึง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะภริยาทูต 
ต่างประเทศในไทย น�าโดยภริยาทูตเคนยา แคนาดา เดนมาร์ก เยอรมัน สวีเดน ฮังการ ี
ลักเซมเบิร์ก นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ มองโกเลีย ไนจีเรีย ยูเครน และติมอร์เลสเต้ พร้อมด้วย 
คณะภริยาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ น�าโดยภริยาปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
รวมทัง้สิน้ประมาณ ๓๐ คน ได้เดนิทางไปเยีย่มเยอืนโรงเรียนธญัญสทิธศิลิป์ โดยมนีายศริพิงศ์ 
ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และภริยาให้การต้อนรับ

 กิจกรรมหลักในวันเยี่ยมเยือน คือ การต้อนรับตามประเพณีไทย การแนะน�าโรงเรียน
และพันธกิจ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การเยี่ยมชมนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-
เคนยา ผลการประกวดเรยีงความและภาพวาดเกีย่วกบัเคนยา นทิรรศการผลงานเชงิประจกัษ์ 
การปลูกจติส�านกึ ฝึกจติอาสาตามแนวโครงการยวุทตูความดขีองโรงเรียน การสาธติการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยด้วยงานประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติ อาหารประจ�าถิ่น ฯลฯ

นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
กล่าวต้อนรับและน�าชมกิจกรรม ฯลฯ

นางเชอร์เลย์ นาวานา เอไค ภรยิาเอกอคัรราชทตูเคนยา 
ร่วมกิจกรรมถาม - ตอบปัญหาชิงรางวัล กับนักเรียน

Annual Report 2013
Young Ambassadors of Virtue Foundation 81รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 

มูลนิธิยุวทูตความดี80



 นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว 
ภ ริ ย าปลั ด ก ร ะทร ว ง ก า ร 
ต่างประเทศ น�าคณะภริยาทูต 
ต ่ างประเทศในไทย ร ่ วม
กิจกรรมกับเยาวชนนักเรียน
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
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สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐเกำหลี	กับโรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย ได้รับเป็นผู ้อุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาชั้นน�าของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีนักเรียนจ�านวน ๑,๙๕๐ คน ร่วมจัดกิจกรรมกับโรงเรียนเผยแพร่สาระ
ความรูเ้กีย่วกับประเทศเกาหล ีเร่ิมด้วยการจดัสปัดาห์เกาหล ีมุง่เน้นการเรยีนรู ้เกีย่วกบัข้อมูล
ประเทศ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม โดยการจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับเกาหลี การแข่งขัน
ตอบปัญหา และการสาธิตวัฒนธรรมอาหารเกาหลีให้ครูและนักเรียนได้ชมและลิ้มลองรสชาติ
อาหารเกาหลี 

ในวนัที ่๑๔ มถินุายน ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายจอน แจ มนั เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐเกาหล ี
ประจ�าประเทศไทย และภริยา ได้ไปเยือนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับ 
คณะภริยาทูตต่างประเทศ (รัสเซีย นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย และบาห์เรน ฯลฯ) และคณะภริยา
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ น�าโดยภริยาปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี 
นายจ�าเนียร คุณเผือก ผู ้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู - นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น�าโดย นายวิทยา 
ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด และภริยาให้การต้อนรับ 

กจิกรรมในวนันัน้ ได้มกีารจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกีย่วกบัประเทศสาธารณรฐั
เกาหล ีฯพณฯ นายจอน แจ มัน ได้มอบรางวลัแก่ผูช้นะเลศิ จ�านวน ๙ คน และน�าของรางวัลกว่า 
๒๐๐ ชิ้น มาให้แก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม อนึ่ง ทางสถานทูตเกาหลี ยังได้มอบเปียโนไฟฟ้า 
๑ หลัง มอบให้กับโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมอบหนังสือจ�านวน ๙๐ เล่ม 
เพื่อให้จัดวางเป็นมุมเกาหลีในห้องสมุดของโรงเรียนด้วย
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โรงเรยีนอนบุาลพระนครศรอียุธยา และโรงเรยีนภาคท้ัีง ๓ แห่ง คอื โรงเรยีนวดัหนองเป้า 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดหันตรา ได้ร่วมกันจัดซุ้มนิทรรศการความสัมพันธ์
ไทย-เกาหลี กิจกรรมยุวทูตความดีของโรงเรียน ฯลฯ การแสดงดนตรีไทย ศิลปหัตถกรรมของ
นักเรียน และของดีเมืองอยุธยา ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล จ�านวน ๒๕๐ คน 
สาธิตการละเล่นไทย โดยภริยาคณะทูตฯ ได้ร่วมเล่นกับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน

 โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” ระหว่างเกาหลีใต้กับโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
ประสบความส�าเร็จด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้อ�านวยการโรงเรียน ครู - อาจารย์ และ
คณะนกัเรยีนของโรงเรยีนท้ัง ๔ แห่ง ทีส่นบัสนนุอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ส่งผลให้นกัเรียน
มคีวามตืน่ตวัในการเรยีนรูแ้ละขยายโลกทศัน์ให้กว้างขึน้ และยงัช่วยสร้างสายสมัพนัธ์ระหว่าง
โรงเรยีนกับสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลใีห้มคีวามใกล้ชดิยิง่ข้ึนต่อไปในวนัข้างหน้า
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สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนกับโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลำบ

สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ�าประเทศไทย และโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 
กรงุเทพมหานคร ร่วมกนัด�าเนนิโครงการผูอ้ปุถัมภ์ ด้วยการจดังานสปัดาห์จนี ส่งเสริมการเรยีนรู ้
เกี่ยวกับประเทศจีน ผ่านค�าถาม ๑๐๐ ข้อ และนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย - จีน ศึกษาบท
เรยีนภาษาจนีผ่านบทเพลง สาธติและฝึกสอนการเขยีนอกัษรจีน และการวาดภาพด้วยพูก่นัจนี 

ในวนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายหนงิ ฟู่กุย้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และภริยา ได้ไปเยือนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ซึ่งมีนักเรียน ๙๙๕ คน โดยมีประธาน
โครงการมูลนิธิยุวทูตฯ อธิบดีกรมสารนิเทศ และผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตฯ ร่วมในกิจกรรม
สมัพันธ์ ซึง่ผู้แทนนกัเรยีนได้กล่าวต้อนรบัเป็นภาษาจนี คณะนกัเรยีนขบัร้องบทเพลงภาษาจนี 
การแข่งขนัตอบปัญหาน่ารูเ้กีย่วกับจนี ฯพณฯ นายหนงิ ฟูกุ่ย้ มอบรางวลัจ�านวน ๒๐๐ ชิน้ ให้แก่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบหนังสือความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน วัฒนธรรมและประเพณีนิยม 
ภาษากับบทเรียนฯ จ�านวน ๖๐๐ เล่ม พร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ 
โรงเรียนด้วย โดยนางพฒันา เกตกุาญจโน ผูอ้�านวยการโรงเรยีนได้น�าชมกจิกรรมเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ 
ภายในโรงเรียน เช่น การสานสายใยทางวัฒนธรรมไทย - จีน ที่ด�าเนินผ่าน นิทรรศการ 
“งานภูมิปัญญาไทย”งานศิลปหัตถกรรมชาววังของนักเรียน และการแลกเปลี่ยนการแสดง 
ทางวัฒนธรรมระหว่างการแสดงดนตรีไทยกับการแสดงดนตรีจีนกู่เจิง
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การขยายความร่วมมือกับมิตรภาคี 
และเครือข่ายของยุวทูตความดี



๗



การขยายความร่วมมือกับมิตรภาคี 
และเครือข่ายของยุวทูตความดี
ควำมร่วมมอืกับสถำบนัสงฆ์	หน่วยงำนภำครฐั	รัฐวสิำหกจิ	เอกชน	และมิตรภำคี 

เพือ่เสรมิสร้ำงเยำวชนคนด	ีสูส่งัคม	นับว่ำมผีลต่อพืน้ฐำนกำรพฒันำคน	พัฒนำ

สังคม	 และพัฒนำชำติ	 รวมทั้งเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมเข้มแข็งของ

พลเมืองไทยให้ก้ำวทันโลกและมีศักยภำพในกำรแข่งขันได้อย่ำงเท่ำทัน	ซึ่งเป็น

สิ่งที่ทุกภำคส่วนมีบทบำทรับผิดชอบร่วมกัน

มติรภำคขีองมลูนธิยิวุทตูควำมด	ี(Friends of YAVF) หมายถงึ บคุคล สถาบนั องค์กร 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้ความสนับสนุนพันธกิจของ
มูลนิธิฯ และให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลการด�าเนินภารกิจของมูลนิธิฯ ให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล 
ตามเป้าหมายและตามข้ันตอนท่ีก�าหนด ในการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จิตส�านึก-จิตอาสาเพื่อส่วนรวม รอบรู้มีศักยภาพ เป็นพลังของแผ่นดินในการสร้างความ 
เข้มแข็งให้สังคมและการแข่งขันที่ทัดเทียมให้ประเทศ

ในแผนงานของปี ๒๕๕๖ มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินโครงการเยาวชนคนดี รู ้คุณแผ่นดิน 
เป็นครั้งแรก ในขั้นตอนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น ได้มุ่งเน้นการปลูก 
จิตส�านึก การฝึกจิตอาสา และการพัฒนาโลกทัศน์ โดยผ่านการท�าโครงการเรียนรู ้กับ
โรงเรียน การเข้าค่ายอบรมกับมูลนิธิ และการสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติกับกระทรวง 
การต่างประเทศ 

มูลนิธิฯ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนในการจัดท�าค่ายอบรมจ�านวน ๔ ค่าย ให้กับ
เยาวชนยุวทูตความดี ครูและผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๖๖๒ คน จากมิตรภาคีของมูลนิธิฯ 
๔ แห่ง คือ
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คณะยุวทูตความดี ไร่เชิญตะวัน 
จังหวัดเชียงราย

สถำบันวิมุตตยำลัย ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน โดยพระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว. วชิรเมธี) ได้
ให้การสนับสนุนการจัดค่ายอบรม “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 
๑๗๒ คน ทัง้ในเรือ่งสถานที ่อาหาร และการจัดสาระการอบรม กจิกรรมเชงิปฏบิตั ิตลอดระยะเวลา ๕ วนั 

ยวุทตูฯ ทีห่น้าอาคารอบรม อทุยาน
ส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ
ร่วมในกิจกรรมปลูกป่า

บริษัท	 ปตท.	 จ�ำกัด	 (มหำชน) องค์กรที่มี
พันธกิจในการเสาะแสวงหาและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ และมีโครงการ CSR ที่ให้ความส�าคัญกับ
กิจกรรมด้านพลังงานเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วย
การส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ท้ังเยาวชน ครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง ในกระบวนการวางแผนและเรียนรู้ร่วมกัน
ถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การด�าเนินโครงการ  
“รักษ์โลก – รกัแผ่นดนิ” ถอืเป็นการเริม่ต้นความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย ผ่านมูลนิธิยุวทูตความดีและบริษัท 
ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือเตรียมความพร้อม และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของชาติ ในการเผชิญกระแส 
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องพลังงานอย่างรู้ทัน โดย บริษัท 
ปตท.จ�ากัด ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายอบรม
ระยะเวลา ๕ วัน จ�านวนผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐๓ คน
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ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 (ศอ.บต.) เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาพื้นที่ในชายแดนภาคใต้ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือสร้าง
สันติสุขในพื้นที่ จึงให้การสนับสนุนการจัดค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” 
ให้กบัเยาวชนใน ๑๔ จงัหวดัภาคใต้ จ�านวน ๑๔๗ คน เพือ่เสริมสร้างและสนบัสนนุให้เยาวชน
เกดิจติส�านกึของความรู้รกัสามคัค ีเพิม่มติกิารสือ่สารสร้างความเข้าใจต่อกนัในหมูเ่ยาวชน ด้วย
การส่งเสริมความรอบรู้เก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
แตกต่างอย่างมีสันติสุข 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นับเป็น
มิตรภาคีของโครงการยุวทูตความดีมาแต่แรกเริ่ม และได้สนับสนุนโครงการ - กิจกรรมของ
มูลนิธิยุวทูตความดีมาโดยตลอด ด้วยภารกิจก�ากับดูแลการจัดการศึกษาในระดับประถมวัย 
ทีมุ่่งสร้างเยาวชนทีมี่ความรู ้คูค่ณุธรรม จงึเป็นหน่วยงานหลกัทีเ่ชือ่มโยงโรงเรยีน ผูบ้รหิาร ครู 
และนักเรียน เข้ากับพันธกิจของมูลนิธิยุวทูตฯ ในปี ๒๕๕๖ สพฐ. ได้สนับสนุนการจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบตักิาร โครงการเยาวชนคนด ีรูค้ณุแผ่นดนิ และโครงการเหย้า - เยอืน เพือ่พลงัแผ่นดิน 
โดยมีผู ้บริหารโรงเรียนและครู จ�านวน ๒๓๐ คน จาก ๗๗ จังหวัด เข้าร่วม ทั้งยังได ้
สนับสนุนค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย” เป็นระยะเวลา ๔ วัน ให้กับเยาวชน 
จ�านวน ๑๔๐ คน ด้วย

คณะยวุทูตฯ กบั นายกฤษฎา บญุราช ผูว่้าราชการ 
จังหวัดสงขลา

ยุวทูตฯ ที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
สงขลา
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- ผูบ้รหิารระดบัสงูของ  สพฐ. ร่วมกล่าวเปิดงาน และ 
กล่าวน�าการสัมมนา

- คณะยวุทตูฯ ทีพ่พิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ในการพัฒนาเยาวชนยุวทูตฯ ให้มีความรอบรู้ 
ความคิดที่กว้างไกล สามารถรู้เท่าทัน ปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ เพ่ือเป็นต้นแบบของเยาวชนคนดี 
ท่ีมีศักยภาพในการเป็นพลังท่ีสร้างสรรค์ในสังคม และ
เป็นผู้แทน ที่น่าภาคภูมิของเยาวชนไทย สานสัมพันธ์
กับเยาวชนนานาชาติ มูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุน
จากมิตรภาคี ดังนี้ 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนมูลนิธิยุวทูตความดี 
ท้ังเรื่องสถานท่ีตั้งมูลนิธิฯ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ 
และการจัดงบสนบัสนนุโครงการ และกจิกรรมท่ีด�าเนนิในแต่ละปี โดยในปี ๒๕๕๖ กระทรวงการ
ต่างประเทศได้สนบัสนนุการพัฒนาโลกทศัน์ของเยาวชนยวุทูตความดี ทัง้ภายในประเทศผ่าน
โครงการเหย้า - เยอืน เพ่ือพลงัแผ่นดนิ ทีม่นีกัเรยีนและคร ูจ�านวน ๑,๓๐๕ คน ได้แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ระหว่างกัน และในต่างประเทศผ่านโครงการยุวทูตความดีเยือนประเทศเพ่ือนบ้าน 
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และสปป.ลาว) ที่มีผู้ร่วมโครงการ จ�านวน ๑๓๓ คน

คณะยุวทูตความดีเข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงฯ  
และเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้าน

คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูร่วมการประชุมสัมมนา 
ที่กรุงเทพฯ และขอนแก่น 
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  สถำนเอกอัครรำชทูต	 สถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศ  
มบีทบาทส�าคญัในการให้การสนบัสนนุอย่างแขง็ขนั เมือ่คณะยวุทูต 
ความดีเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศในเร่ืองการจัด
ก�าหนดการ การต้อนรับที่อบอุ่น และการดูแลให้ความสะดวก
ในทุกประการอย่างดียิ่ง จากหัวหน้าส�านักงาน ข้าราชการสถาน
เอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ส่งผล
ให้เยาวชนยุวทูตมีความประทับใจและวางเป้าหมายจะเป็นนักการ
ทูตในอนาคต

การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ไทยในต่างประเทศ ได้ก้าวสู่มิติใหม่ เมื่อสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงจาการ์ตา โดยเอกอัครราชทูตภาสกร ศิริยะพันธุ ์ ให้
ความอนุเคราะห์เกื้อกูลนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ไปเรียน
รู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนอินโดนีเซีย เป็น
เวลา ๑๒ วัน จ�านวน ๒ คณะๆ ละ ๖ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
คณะแรกได้เดินทางเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ รูปแบบการ
สนับสนุนดังกล่าว ได้สร้างความหวังและขยายโอกาสท่ีเยาวชน 
ยุวทูตความดีของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ จะได้ไปพัฒนา 
โลกทัศน์ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

  สถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศประจ�ำประเทศไทย 
เป็นก�าลังส�าคัญในการเพิ่มพูนความรอบรู้ และมิติต่างประเทศให้
โรงเรยีนในเครอืข่ายยวุทตูฯ เท่าทีผ่่านมาสถานเอกอคัรราชทตูบราซลิ 
สถานเอกอคัรราชทตูเคนยา สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลี  
และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้ 
นักเรียนจ�านวนมากของโรงเรียนในเครือข่ายยวุทูตความดี ท้ัง ๔ แห่ง 
คือ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 
กรุงเทพมหานคร ได้ต่ืนตัวในการใฝ่รู้ หมัน่เพียรในการศึกษาค้นคว้า 
ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวรอบตัว สร้างเสริมความฉลาด 
หลักแหลม ความรู้เท่าทันโลกได้เป็นอย่างดีรวมทั้งได้เผยแพร ่
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ

- ยุวทูตความดี กับออท.ภาสกร ศิริยะพันธุ์และภริยา ด�าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับเยาวชนอินโดนีเซีย เยี่ยมชมเมืองและสถานที่ส�าคัญ เช่น เมืองบันดุง ส�านัก
เลขาธิการอาเซียน พิพิธภัณฑ์ส�าคัญ ฯลฯ
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   อำสำสมัคร มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง
การต่างประเทศ เพียรพยายามในการส่งเสริมให้ทุกคนใน
องค์กร สร้าง “พลงัการให้” แก่เยาวชน ด้วยการเชญิชวนให้
ข้าราชการเป็นอาสาสมัคร ด�าเนินกิจกรรมให้ความรอบรู้ใน
มติต่ิางประเทศให้ยวุทตูความดี พัฒนาศกัยภาพในความคดิ 
ปรับขยายทัศนคติ และโลกทัศน์ให้กว้างไกล รวมทั้งสร้าง
แรงบันดาลใจในการเป็นผู้แทนเยาวชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
ในการสร้างสัมพันธ์กับนานาประเทศ

  กลุ่มธุรกิจเอกชน	ขณะน้ี กลุ่มธุรกิจเอกชนมีการต่ืนตัวในกิจกรรมท�าดีตอบแทน 
คนืสูส่งัคม และสนใจทีจ่ะแสดงความรบัผดิชอบเชงิบรรษทั (corporate social responsibility 
– CSR) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนในต่างจังหวัด ดังนั้น หากสนใจสนับสนุนกิจกรรม 
ของมูลนิธิฯ ที่สร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนและนักเรียนในทุกจังหวัดของประเทศ สามารถ
สมคัรเข้าเป็นมติรภาคขีองมลูนธิฯิ (Friends of YAVF) โดยระบคุวามสนบัสนนุในด้านทีส่นใจ
ได้ที่มูลนิธิยุวทูตความดี

- ใบหน้าของยุวทูตที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมจากภูมิภาคต่างๆ 

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีอาสาสมัครเป็นข้าราชการใน 
กระทรวงฯ ทั้งในระดับผู้บริหารและข้าราชการแรกเข้า 
จ�านวน ๔๔ คน

 โดยที่โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้ปรับ
ขยายทั้งรูปแบบ และจ�านวนโรงเรียนกับนักเรียนที่เข้าร่วม 
จึงจ�าเป็นต้องขยายวงผู้ท่ีจะสนับสนุนการด�าเนินงานของ 
มลูนธิฯิ เพือ่ให้โรงเรยีนในเครอืข่ายฯ สามารถได้รบัประโยชน์
จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึงและให้นักเรียน 
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
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Foreword

The Young Ambassadors of Virtue’s 2013 Annual Report covers a fruitful  
year of activities for the Foundation. All 3 pillars of social virtue, namely a social 
conscience, a sense of altruism, and a broadened international perspective, 
have been promoted so that Thai youth would grow up with an appreciation  
for the local culture, a sense of national unity, and a preparedness for  
an increasingly globalized world. Projects included expanding linkages with  
young people in neighbouring countries, preparing for the ASEAN Community 2015,  
expanding the Foundation’s network of schools, and promoting cooperation between 
the Foundation and school directors and teachers. Our cooperative projects with 
participating schools have become more cohesive and are based on mutual 
support. Through this, the Foundation has been able to carry out its work in  
a greater number of regions in order to create responsible and capable citizens 
with an increased awareness of changing society and a more challenging world 
today.

The 2013 Annual Report seeks to present information and photographs in 
a complete, up-to-date, and easy to understand format, including a summarized 
report in English in the annex for foreign audiences which include embassies 
in Thailand, foreign institutions, international organizations and foundations, 
and the foreign private sector.

The Young Ambassadors of Virtue Foundation hopes that this Annual  
Report will help readers better understand our work in developing good young 
citizens as well as appreciate the Foundation’s role in providing a firm basis  
for Thailand’s human resource and social development. The Foundation hopes 
that its work will contribute directly to the strength of the nation and help 
society stay abreast of the world and remain competitive, all of which is indeed 
the shared responsibility of all sectors in Thailand.

The Young Ambassadors of Virtue Foundation would like to appreciate its 
sincere appreciation to all partnered agencies, school directors, teachers, and 
the Young Ambassadors of Virtue themselves who have supported and made 
possible all the projects carried out in 2013. We hope our readers both enjoy 
and benefit from reading this report.

 Chantipha  Phutrakul
 Director of YAVF
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The Foundation’s Background
• The Ministry of Foreign Affairs of Thailand established the “Young  

Ambassadors of Virtue” Project in 1999 in commemoration of the Sixth Cycle 
(72nd) Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. At the 
outset, 76 primary schools representing all provinces in Thailand took part  
in the pilot Project, which involved several moral development activities. 

• Inspired by the King’s moral guidance and vision, the Young  
Ambassadors of Virtue Project aimed to develop social and moral qualities  
in Thai youth. On 16 January 2001, the Cabinet declared the Project a model 
for national human resources development. 

• Since 27 March 2004, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
has taken the Young Ambassadors of Virtue Project under the Royal Patronage. 

• With the campaign entitled “Youth: The Vitality of the Nation” adopted 
in 2006, the Young Ambassadors of Virtue Project broadened its scope to include 

the secondary school level. The underlying goal is to instil 
a sense of values and social responsibility among a broad 
range of Thai young people. 

• The Young Ambassadors of Virtue Project was 
registered as the “Young Ambassadors of Virtue Foundation” 
on 3 April 2007. From 76 schools in 1999, the number 
of schools in the Foundation’s network grew by 1,520  
in 2001 and 975 in 2002. To date, there are 2,154 schools  
in our network.
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About the Foundation

The Young Ambassadors of Virtue Foundation is a legally recognized, 
non-profit organization, funded by the Ministry of Foreign Affairs. Its office is 
located at the Ministry of Foreign Affair, 443 Sri Ayudhya Road, Ratchathewi, 
Bangkok 10400.

Vision

To instil a social conscience, a sense of altruism, and a broadened 
perspective in Thai youth to enhance their potential to become moral and  
well-rounded citizens, who will act as a strong foundation for the nation as a whole.

Objective

- To support public activities which help develop a sense of morality 
and instil a social conscience in Thai youth in line with His Majesty the King’s 
guidance.

- To promote the Corporate Social Responsibility (CSR) strategy of the Ministry 
of Foreign Affairs by undertaking community-service activities and fostering 
inter-organisational collaboration with the private sector and civil society  
to build “the power of giving” for a stronger, more forward-looking, and more 
internationally competitive society.

Being “Young Ambassadors of Virtue” 

The Foundation seeks to cultivate social values and morality values, a far-
reaching perspective, and the ability among Thai young people to adapt to chal-
lenges that come with a more globalised world. Through a variety of activities, 
“Young Ambassadors of Virtue are expected to be models for their genera-
tion who uphold morality and integrity, are well-rounded, have the potential 
to lead  society, and are proud to represent Thailand by fostering relations 
with	young	people	around	the	world.”
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The Foundation’s Mission

1. To support school projects and activities that focus on developing 
“moral and smart” qualities in students in line with His Majesty the King’s guidance 

2. To encourage diplomatic and consular missions in Thailand to be-
come “Patrons” of the schools in the Foundation’s network in order to 
stimulate learning about their countries and, through school visits, to create  
a bond between the schools and the Embassy Patrons 

3. To promote the creation of “sister schools” between schools  
in the Foundation’s network and those overseas through cooperation with 
Royal Thai Embassies, in order to enhance mutual understanding and  
people-to-people relations 

4. To encourage the participation of Young Ambassadors of Virtue in  
the outreach programmes of the Ministry of Foreign Affairs as part of their  
learning activities 

5. To organise the “Young Ambassadors' Partnership Exchange Programme” 
for participating schools from different regions of Thailand in order to forge 
mutual friendship and learning, including aspects of human and community 
development 

6. To support activities covered by various of “Love our Country”  
Projects, which are sponsored by leading governmental and religious institutions, 
state-owned enterprises, and the private sector 

7. To strengthen relations and friendship among young people in ASEAN 
and neighbouring countries by organising study tours abroad, which in turn helps  
to stimulate learning and broaden the perspectives of the Young Ambassadors 
of Virtue 
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Projects and Activities in 2013

1. A National Seminar for teachers from schools in the Foundation’s network

2. An English Camp for teachers from participating schools to help equip 
Thai young people with better English skills for their future participation in the 
ASEAN Community 

3. Selecting Young Ambassadors of Virtue who are well-informed about the 
ASEAN Community to join activities in the 62nd National Students Competition

4. Participating in programmes organised 
by “Embassy Patrons” in their partnered schools 

5. Co-organising outreach programmes for 
students of the Young Ambassadors of Virtue 
schools with the Ministry of Foreign Affairs 

6. The “Young Ambassadors' Partnership 
Exchange” programme which involves pairing  
10 schools from 10 different Thai provinces 
based on common interests and readiness 

7. Four training camps under the “Love 
Our Country” project: 

- Treasures of the Soil and Thai Agricultural 
Way Camp 

- Team Spirit and Peace Building Camp 

- Save the World, Save the Land Camp 

- Dhamma is the Light of Wisdom Camp

8. Study tours to Laos, Malaysia, Indonesia 
and Sri Lanka to promote exchanges of  
knowledge and friendship between young  
people in ASEAN and neighbouring countries 
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Executive Summary

Young Ambassadors of Virtue projects in 2013

The Foundation aims to instil a social conscience, a sense of altruism, 
and a broadened perspective in the Young Ambassadors of Virtue to help them  
become good citizens of the world. We hope to raise our nation’s next generation 
to appreciate their country, to be eager to acquire knowledgeable, to adhere to 
moral codes, remain to internationally competitive, and to be ready to foster 
relations with their counterparts from other countries.

The activities of the Young Ambassadors of Virtue projects in 2013 have 
been successfully carried out according to the principles outlined above through 
the Foundation’s adherence to 5 approaches, which are:

-	 Creating	 young	 citizens	 who	 value	 their	 country	 :	 by holding  
a workshop in Bangkok in January to set a clear direction for all projects 
in 2013, and to build cohesion between the Foundation and the schools 
in its network. The school directors and teachers from all 77 provinces 
were encouraged to be key drivers of the projects and were involved 
from the beginning in the brainstorming and project planning processes. 
The participating school directors chose 3 partner schools in each  
province to participate in a project to cultivate morality and altruism in 
their students. In each group, one school would be selected as the model 
of good practice for the other schools. Students were also selected to 
represent their schools in educational camps, which also give them a 
chance to broaden their international perspectives.

- Promoting unity and harmony among Thai youth by exchanges of 
visits, starting from a workshop in Khonkaen Province in February which was 
attended by school directors and teachers from 40 schools in 10 provinces.  
This resulted in the pairing of 20 schools from different regions of 
Thailand, each with unique local identities and culture. Examples of 
school pairings are: schools from Prachuab Khirikhan with schools from  
Chaiyapoom, schools from Suphanburi with schools from Nakorn Ratchasima, 
Nan with Surin, Loey with Chonburi, and Krabi with Khonkhaen. These 
schools carried out exchanges of visits to promote better understanding 
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between youth from different regions and cultural background as well as 
to broaden their perspectives and experiences. These visits gave the  
opportunities for participating youth to gain new experiences by studying 
local history, visiting historical sites, learning wisdom from local philosophers, 
and contributing to charitable activities. The project also strengthens solidarity 
between the schools, teachers, and students as well as promotes cooperation 
between schools and parents associations, government administration, 
and local community. All this contributes to the process of building good 
citizens and achieving the goals set out by participating schools.

- Preparing the Young Ambassadors of Virtue for the ASEAN Community 
through a competition on knowledge about ASEAN during the 62nd  
National Student Competition in Febuary, and through an English training 
course for teachers from schools' Foundation’s network in April to equip 
them with the essential skills to teach English in their schools. In all training 
courses organised by the Foundation, officers from the Ministry of Foreign 
Affairs also participated by providing information on the ASEAN Community, 
which helped prepare students for the competition. During the visit to the 
ASEAN Secretariat in Jakarta, students displayed a good knowledge of the 
ASEAN Community, which was well received.

- Broadening the Young Ambassadors of Virtue’s perspectives 
through joint activities with foreign embassies in Thailand in the “Patronage” 
project, which aims to increase participating students’ knowledge about 
the countries of the “Patrons” as well as to foster friendship between 
the schools and the embassies. For example, the Embassy of the Republic  
of Korea was patron of Anuban Phranakhon Si Ayutthaya School in May. 
Activities also include visits to Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, and Laos 
between June and September. 107 Young Ambassadors of Virtue, together 
with 32 school directors and teachers from 84 schools in 67 provinces, 
represented Thailand during these visits, making new friends with  
leading schools in ASEAN and other neighbouring countries. These visits 
to neighbouring countries were co-organised by the Ministry of Foreign  
Affairs through their CSR programme, which helped prepare Thai youth for 
the ASEAN Community in 2015.
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- Shaping the Young Ambassadors of Virtue into good citizens through 
cooperation with the public and private sectors, as well as Buddhist 
institutions.	The Foundation organised 4 camps for participating youth 
between April and September so that they could learn about Thai ways 
of agriculture, how to live harmoniously with the land, to further study 
the Buddha’s teachings. This also helps prepare them for their further 
education and possible overseas studies in the future. The Foundation 
organised a “Team Spirit and Peace Building” camp in Songkhla Province 
for 13 network schools in the South with support from the Southern Border 
Province Administration, the “Treasures of the Soil and Thai Agricultural Way” 
camp in Pathum Thani Province for youth from 14 Northern and  
Northeastern provinces with support from the Office of the Basic Education 
Commission, Ministry of Education, the “Save the World, Save the Land” 
camp in Petchburi Province for youth from 19 provinces with support from 
PTT Public Company Limited, and the “Dhamma is the Light of Wisdom” 
camp in Chiang Rai Province for youth from 21 provinces with support 
from the office of the Venerable V. Vachiramethi 

The “3-step Philosophy” underlying the Young Ambassadors of 
Virtue Projects in 2013

Young people are like seeds – with loving upbringing in nutritious soil, good 
seeds will grow up to become big trees capable of providing shade for others. 
It is the Foundation’s underlying belief that youth requires attentive care in 
order to instil in them good values and social conscience, as well as to develop 
good habits of helping others and continuously expanding their perspectives.

The Foundation, therefore, aims to strengthen Thailand’s future human 
resources through the following three steps:

Step	1: Developing a shared understanding between the school directors 
and teachers by holding workshops to discuss common goals and initiating 
activities and projects focusing on social unity, agriculture, the environment, 
and local wisdom. Such activities centre first on building a social conscience 
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and altruism within the schools, then later expanding these values to other 
“partnered” schools. Through time, this would help create far-reaching and 
concrete results for local communities and the provinces. 

Step	 2: Organizing training camps where participating students can 
learn from experts in particular fields. Selected students from participating 
schools would join the camps, learn about current affairs, develop social and  
public-speaking skills, practise how to live in harmony with others, as well as 
learn how to apply their acquired knowledge for productive use. 

Step	3: Developing global perspectives and learning from examples which 
could be applied to the schools. The Foundation, together with other relevant 
parties, selects students and teachers from the camps as representatives to 
travel overseas. The objective is for them to share the knowledge gained abroad 
with their schools back at home as well as exchange with partnered schools.

For 2013, 150 school directors and teachers from 75 provinces participated 
in Step 1,599 students and 137 teachers participated in Step 2, and 32 school 
directors and teachers and 107 students participated in Step 3.

The most important objective for the Foundation is to instill a social 
conscience among Thai youth, including appreciation for one’s motherland, 
helping them to represent their hometowns with confidence and develop 
friendship with Thai young people from other regions. The next step is to help 
them broaden their international perspectives and develop friendship with 
youth from other countries, particularly in Asia, and share their experiences 
with others back home.

The Foundation has a clear goal to create “good” citizens endowed with 
integrity and conscience. It is hoped that one day in the future, these Young 
Ambassadors of Virtue would grow up to become big trees which are capable 
of strengthening the fabric of the society and bring it prosperity.
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Getting to know the world through foreign embassies in Thailand

The Young Ambassadors of Virtue Foundation has encouraged foreign 
embassies in Thailand to become “Patrons” of schools in the Foundation’s 
network. Activities include visits by embassy staff to their “paired” schools to 
share information about their respective countries through cultural activities, 
as well as exchanges of students between the two countries.

Between 2012 and 2013, the Foundation has been successful in establishing  
the “Patronage” project with 3 foreign embassies in Thailand:  the Embassy of 
Kenya, the Embassy of the Republic of Korea, and the Embassy of the People’s 
Republic of China. Altogether, 4,300 students have benefited from this project.

The Embassy of Kenya and Thanyasittisilpa School

The Embassy of Kenya in Thailand is the patron of Thanyasittisilpa School 
in Pathum Thani Province. In coordination with the Foundation, the Embassy 
held a Knowledge Week with Kenya Exhibition at the school.

 On 15 November 2012, the spouses of the Diplomatic Corps and Thai 
foreign service officials attended the opening ceremony of the Kenya Week  
Exhibition. The delegation was lead by the spouse of the Permanent Secretary of 
Foreign Affairs and Ambassadorial spouses of Kenya, Canada, Denmark, Germany, 
Sweden, Hungary, Luxembourg, New Zealand, South Korea, Mongolia, Nigeria, 
Ukraine, and Timor Leste. The delegation was received by Mr. Siripong Hantrakoon, 
the Governor of Pathum Thani Province, and his spouse. Altogether,  
1,400 students participated in the activities, which included a Thai welcoming  
ceremony, and introduction of the school and its mission, a knowledge contest, 
an exhibition of Thailand-Kenya relations, an exhibition of writing compositions 
and drawings on Kenya, an exhibition of the Young Ambassadors of Virtue 
activities of the school, and a demonstration of Thai arts such as handicrafts 
produced from natural materials and local cuisine.
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Mrs. Varaporn Phuangketkeow, spouse of the Permanent 
Secretary of Foreign Affairs, led the spouses of the Diplomatic 
Corps to participate in the day's activities with students of 
Thanyasittisilpa School.

Mrs. Shirley Nawana Ekai, spouse of the Ambassador of 
Kenya, presided over the student knowledge contest.

Mrs. Phantiva Changkapichian, Director of Thanyasittisilpa 
School, delivered the welcoming remarks and presented  
the school activities.
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The Embassy of the Republic of Korea and Anuban Phranakhon 
Si Ayutthaya School

The Embassy of the Republic of Korea in Thailand is the patron of  
Anuban Phranakhon Si Ayutthaya School, Ayutthaya’s leading primary school 
with 1,950 students. The Embassy and the school organised activities to promote 
knowledge about South Korea including Korea Week, a knowledge contest, and 
cultural and food demonstrations.

On 14 June 2013, H.E. Mr. Jeon Jae Mun, Ambassador of the Republic 
of Korea to Thailand and his spouse visited Anuban Phranakhon Si Ayutthaya 
School together with spouses of the Diplomatic Corps and Thai foreign service 
officials, led by the spouse of the Permanent Secretary. The delegation was  
welcomed by the school director, Mr. Chamnien Khunphuag, together with teachers 
and students and civil service officials from the Ayutthaya administration, led by 
Mr. Witthaya Phewphong, Governor of Ayutthaya province, and his spouse.

 Activities included a knowledge contest on South Korea, where  
H.E. Mr. Jeon Jae Mun presented prizes for the winners of 9 contests and over 
200 pieces of souvenir to participants. The Korean Embassy also presented  
an electric piano to the school, as well as 90 books for the Korean corner in 
the school library.
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 Anuban Phranakhon Si Ayutthaya School and 3 network schools, namely 
Wat Nong Pao School, Wat Sawang Arom School, and Wat Hantra School, 
co-organised an exhibition on Thai-Korean relations, Young Ambassadors of 
Virtue activities, Thai musical performance, student handicrafts, and Ayutthaya 
products. The schools also held a demonstration by 250 kindergarten pupils of 
traditional Thai games, in which the spouses of the Diplomatic Corps participated.

 The “patronage” programme between the Korean Embassy and Anuban 
Phranakhon Si Ayutthaya was successfully carried out with the cooperation 
of the directors, teachers, and students of the four schools. The result was 
a broadening of perspectives for students, as well as developing closer relations 
between the schools and the Korean Embassy.
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The Embassy of the People’s Republic of China and Pratumnuk 
Suan Kularb School

 The Embassy of the People’s Republic of China in Thailand and 
Pratumnuk Suan Kularb Schook jointly organised many activities including  
a China Week, China tourism promotion through 100 questions, an exhibition 
on Thailand-China relations, studies of the Chinese language through music, 
and demonstrations of Chinese writing and painting.

 On 19 December 2013, H.E. Mr. Ning Fukui, Ambassador of the People’s 
Republic of China to Thailand and his spouse visited Pratumnuk Suan Kularb School 
together with the Chairman of the Young Ambassadors of Virtue Foundation, 
the Director-General of the Department of Information, and the Director of 
the Young Ambassadors of Virtue Foundation. A representative of the school 
welcomed the visitors in Chinese, and the students sang Chinese songs and 
participated in a knowledge contest on the PRC. H.E. Mr. Ning Fukui presented 
200 prizes to the participants as well as 600 books and educational material on 
Chinese culture and language. The school’s director Mrs. Pattana Ketkanchano 
showed the Ambassador around the school, highlighting activities such as the 
strengthening of Thailand-China relations through cultural and musical performances.
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Expanding the Network of Young Ambassadors of Virtue

Expanding cooperation with Buddhist institutions, government 
agencies, public enterprises, the private sector, and Friends of the Young 
Ambassadors	of	Virtue	Foundation	(YAVF)	

 For the Young Ambassadors of Virtue Foundation, friends and partners 
include a broad range of eminent persons, governmental institutions, civil society 
organizations, agencies from the public and private sectors, both domestic and 
foreign, who support the Foundation in its endeavours and help the Foundation 
achieve its goals.

 In 2013, the Foundation held the “Love Our Country” project for the first 
time. In this project, the Foundation emphasized activities that will help instil 
a social conscience, altruism, and eagerness to broaden perspectives through 
workshops and activities with foreign youth. 

 The Foundation received support for 4 workshops for 662 participants. 
Its key benefactors are:

 V imut taya laya 
Institute and Rai Chern 
Tawan International Vipas-
sana Centre, by Phra Maha 
Vuthichai (Venerable V. 
Vachiramethi), supported 
the workshop “Dhama is 
the Light of Wisdom” for 
130 young people and 42 
teachers by providing the 
venue,food, and arranging 
the workshop for 5 days.
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 PTT Public Company Limited, Thailand’s leading energy explorer and developer with 
a notable portfolio of CSR projects relating to energy issues and the environment, helped 
the Foundation promote awareness among participating youth, teachers, and parents on planning 
and using energy efficiently through the “Save the World, Save the Land” project. This was  
a joint initiative between PTT and the Ministry of Foreign Affairs carried out through the Young 
Ambassadors of Virtue Foundation to create readiness for energy issues in the 21st century.  
PTT covered the expenses for the 5-day camp, in which 203 people participated. 

 Southern Border Province Administration (SBPA), with its vision of developing 
 the Southern region through social strengthening and peace building in the local 
communities, has supported the workshop “Team Spirit and Peaceful Living” for  
147 participating young people from 14 provinces in the South. The project aims to 
promote social harmony and deepen understanding among youth by raising  
socio-cultural awareness of pluralistic societies and enhancing peaceful coexistence 
between different cultures. 

Office	of	the	Basic	Education	Commission	of	Thailand, one of the Foundation’s partners from 
the beginning and Thailand’s leading regulator of school education, helps inform school administrators, 
teachers, and students about the Foundation’s tasks. In 2013, the Office of the Basic Education Commission 
of Thailand supported the workshops “Love Our Country” and exchange of visits projects, 

in which 230 school directors and teachers from 
77 provinces participated, as well as supported 
the 4-day workshop “Treasures of the Soil and 
Thai Agricultural Way” Camp for 140 students.

Throughout all of its 
activities, the Foundation 
has also received invaluable  
support from the following 
partners.
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  The Ministry of Foreign Affairs is the main agency 
supporting the Foundation. It provides office premises for the 
Foundation as well as financial support. In 2013, the Ministry 
of Foreign Affairs supported the exchange of visits project, 

and Consulates General have provided support during the visits of the Young Ambassadors of 
Virtue. They helped facilitate the organization of trips and consistently gave a warm welcome 
to the delegations, which has left a lasting impression on the Young Ambassadors of Virtue 
and inspired them to become future diplomats.

in which 1,324 students and 
teachers participated, and trips 
abroad to Malaysia, Indonesia, 
Sri Lanka, and Laos, in which 133 
people participated.

  Royal Thai Embassies 

 The support from Royal Thai Embassies and Consulates General reached a milestone 
with the Royal Thai Embassy in Jakarta providing an opportunity for two delegations of 6  
students in the Foundation’s network to participate in activities with Indonesian students for 
12 days. The Foundations hopes to continue these activities in more countries in the future.

Annual Report 2013
Young Ambassadors of Virtue Foundation 115รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕๖ 

มูลนิธิยุวทูตความดี114



Foreign Embassies in Thailand have been important contributors to knowledge-sharing 
on foreign countries for the Foundation’s network schools. The Embassies of Brazil, Kenya, 
South Korea, and People’s Republic of China have provided valuable support to 4 network 
schools, including Sarittidech School in Chantaburi, Thanyasittisilpa School in Pathum Thani, 
Anuban Phranakhon Si Ayutthaya School in Ayutthaya, and Pratumnuk Suan Kularb School in 
Bangkok, which helped raise awareness and enthusiasm for events around the world. These 
activities also helped to promote Thai arts and culture.

Volunteers The Young Ambassadors of Virtue Foundation and the Ministry of Foreign Affairs 
encouraged members of the organisation to empower Thai youth by participating as volunteers 
in all activities organised by the Foundation to broaden perspectives and create inspirations for 
themselves. 

In a short period of time, the Foundation’s projects have expanded in both the number 
of participants and the variety of activities undertaken. It is therefore essential to expand the 
network of sponsors in order for participating schools to benefit fully from these projects. 

The Private Sector Currently, 
the private sector has generally 
become more active in their CSR 
programmes, targeting schools in all 
regions of Thailand.  Private companies  
that are interested in sponsoring  
the activities of the Foundation can 
apply for a partnership status with 
the Foundation (Friends of YAVF)  
by contacting us directly. 

Currently, the Foundation has 44 volunteers from the Ministry of Foreign Affairs

Faces of the Young Ambassadors of Virtue from various regions
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ภาคผนวก
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ตารางแผนงานโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี 

ประจ�าปี ๒๕๕๖

เดือน โครงการ - กิจกรรม

๘ – ๑๕ พ.ย. ๕๕ โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สอท.ต่างประเทศในไทย 
สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจ�าประเทศไทย กับ 
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี

มกราคม

๒๗ - ๒๙ ม.ค. ๕๖ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน” 
กับโรงเรียนเครือข่ายฯ

กุมภาพันธ์

๑๓ - ๑๕ ก.พ. ๕๖ โครงการน�าโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตฯ เข้าร่วมแข่งขันอาเซียน 
ในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒

๒๗ – ๒๘ ก.พ. ๕๖ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน”

มีนาคม

เมษายน

๑๒ - ๑๖ เม.ย. ๕๖ ค่ายที่ ๑ ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” 
ณ สถาบันวิมุตตยาลัย ไร่เชิญตะวัน จ. เชียงราย

๑๕ - ๒๒ เม.ย. ๕๖ ค่ายที่ ๒ ค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน” ณ อุทยาน 
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี

๑ – ๒๗ เม.ย. ๕๖ ค่ายที่ ๓ ค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” 
ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จ. สงขลา

๒๒ เม.ย. – ๓ พ.ค. ๕๖ โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่าย
มูลนิธิ ฯ
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พฤษภาคม

มิถุนายน

๗ – ๑๔ มิ.ย. ๕๖ โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สอท.ต่างประเทศในไทย 
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจ�าประเทศไทย กับ โรงเรียน
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๒๔ – ๒๙ มิ.ย. ๕๖ โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่มาเลเซีย 

กรกฎาคม

๑ - ๗ ก.ค. ๕๖ โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่อินโดนีเซีย

๒๘ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๕๖ “โครงการเหย้า - เยือน บ้านเพื่อน น้องพี่ ศรีแผ่นดิน”  
ระหว่าง ประจวบคีรีขันธ์ - ชัยภูมิ 

๒๘ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๕๖ “โครงการเด็กดีศรีสุพรรณ” ระหว่าง สุพรรณบุรี – 
นครศรีธรรมราช

๓๑ ก.ค. - ๗ ส.ค. ๕๖ โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่ศรีลังกา

สิงหาคม

๑๘ - ๒๑ ส.ค. ๕๖ ค่ายที่ ๔ ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย” 
ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จ. ปทุมธานี

๑๙ - ๒๔ ส.ค. ๕๖ “โครงการร่วมใจเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” ระหว่าง  
ชัยภูมิ - ประจวบคีรีขันธ์

๒๑ - ๒๖ ส.ค. ๕๖ “โครงการยินดีต้อนรับแขกแก้ว มาเยือนล้านนาตะวันออก” 
ระหว่าง น่าน – สุรินทร์
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สิงหาคม

๒๔ - ๒๙ ส.ค. ๕๖ “โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” ระหว่าง 
นครศรีธรรมราช - สุพรรณบุรี

๒๗ - ๒๙ ส.ค. ๕๖ โครงการค่ายอบรม “รักษ์โลก รักแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖

๒๗ - ๓๑ ส.ค. ๕๖ “โครงการรวมพลคนดี เหย้าเยือนน้องพี่ ที่เลยก๋อ”  
ระหว่าง เลย - ชลบุรี

กัันยายน

๑ – ๗ ก.ย. ๕๖ โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่ สปป.ลาว

๒ - ๗ ก.ย. ๕๖ “โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน คนดีศรีบางพระ” 
ระหว่าง ชลบุรี - เลย

๒๕ - ๒๐ ก.ย. ๕๖ “โครงการเหย้าเยือนเด็กดีศรีสุรินทร์ เพื่อพลังแผ่นดิน” 
ระหว่าง สุรินทร์ - น่าน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

๒ - ๙ พ.ย. ๕๖ โครงการ “สอท.อุปถัมภ์” พัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศอินโดนีเซีย

๑๖ - ๒๐ พ.ย. ๕๖ “โครงการสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” ระหว่าง  
กระบี่ - ขอนแก่น

ธันวาคม

๑๘ - ๒๑ ธ.ค. ๕๖ “โครงการเยาวชนขอนแก่น แน่นแฟ้นวัฒนธรรม อีสาน 
ผสานพลังเพื่อแผ่นดิน” ระหว่าง ขอนแก่น - กระบี่

๑๙ ธ.ค. ๕๖ โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สอท.ต่างประเทศในไทย 
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย กับ โรงเรียน 
พระต�าหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ
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โครงการ / กิจกรรม ประจ�าปี ๒๕๕๖

๑. การเสริมสร้างมิติความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน” 
มีผู้บริหาร / ครูจากโรงเรียนหลัก เข้าร่วมจ�านวน ๑๕๐ คน จาก ๗๕ โรงเรียน ใน ๗๕ จังหวัด
และมีผู้บริหาร / ครูจาก ๒๒๕ แห่ง เข้าร่วมเป็นโรงเรียนภาคี รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ โรงเรียน 

• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน”
มีผู้บริหาร/ ครู เข้าร่วมจ�านวน ๘๐ คน จาก ๔๐ โรงเรียน ใน ๑๐ จังหวัด

๒. การเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญกระแสโลกาภิวัฒน์อย่าง
เท่าทัน 

• การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒  
มีเยาวชนจ�านวน ๒๑๙ คน ครู ๗๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙๒ คน จาก ๗๓ โรงเรียน ใน ๒๐ จังหวัด

• การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
มีครูเข้ารับการอบรมฯ จ�านวน ๑๗ คน จาก ๑๗ โรงเรียน ใน ๑๖ จังหวัด

• การเสริมสร้างความรอบรู้ในมิติการต่างประเทศในทุกเวทีการอบรม ฯลฯ

๓. โครงการ “เหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน”

• คู่ที่ ๑ ประจวบคีรีขันธ์ - ชัยภูมิ

• คู่ที่ ๒ น่าน - สุรินทร์

• คู่ที่ ๓ นครศรีธรรมราช - สุพรรณบุรี

• คู่ที่ ๔ ชลบุรี - เลย

• คู่ที่ ๕ กระบี่ - ขอนแก่น

 มีเยาวชนยุวทูตความดี เข้าร่วมจ�านวน ๙๔๓ คน ครู ๓๑๐ คน และผู้บริหาร ๕๓ คน 
รวม ๑,๓๐๖ คน ใน ๓๙ โรงเรียน จาก ๑๐ จังหวัด

๔. การปลูกจิตส�านึก การฝึกจิตอาสาของเยาวชนยุวทูตความดี

•  ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”

•  ค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน”
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•  ค่ายอบรม “รักษ์โลก รักแผ่นดิน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖”

• ค่ายอบรม “รู้รัก สามัคคี เสริมสร้างสันติสุข”

• ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย”

 มีเยาวชนยุวทูตความดี เข้าร่วมค่ายอบรมฯ ๕๙๙ คน ครู ๑๒๖ คน ผู้บริหาร ๑๑ คน 
รวม ๗๓๖ คน ใน ๑๙๘ โรงเรียน จาก ๖๒ จังหวัด

๕. การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

• การเยอืนมาเลเซยี อนิโดนีเซยี ศรีลงักา และสปป.ลาว เพือ่พฒันาโลกทศัน์ของยวุทตูความดี

 มีเยาวชนยุวทูตความดี จ�านวน ๑๐๗ คน ครู ๒๖ คน และผู้บริหาร ๗ คน รวม ๑๔๐ คน 
ใน ๘๕ โรงเรียน จาก ๖๒ จังหวัด 

๖. โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สอท. ต่างประเทศในไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ

• สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจ�าประเทศไทย กับ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี

• สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจ�าประเทศไทย กับ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา

• สถานเอกอัครราชทตูจนีประจ�าประเทศไทย กบั โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ กรงุเทพฯ

 มีเยาวชนยุวทูตฯ ครู และผู้บริหาร จ�านวน ๔,๖๘๔ คน ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด  
คณะผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวง 
การต่างประเทศ จ�านวน ๑๖๐ คน รวม ๔,๘๘๔ คน 

โดยสรปุ โครงการ / กจิกรรม ประจ�าปี ๒๕๕๖ มผีูบ้รหิาร คร ูเยาวชนยวุทตูฯ เข้าร่วมท้ังสิน้ 
๗,๓๓๔ คน เป็นเยาวชนยวุทตูฯ จ�านวน ๖,๕๕๒ คน เป็นผูบ้รหิาร / คร ูจ�านวน ๗๘๒ คน จาก 
๔๙๔ โรงเรียน ใน ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ
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การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ ของโรงเรียนในเครือข่าย
ยุวทูตความดี ประจ�าปี ๒๕๕๖

 ๑. กรุงเทพมหานคร 

• โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

• โรงเรียนพญาไท 

• โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 

• โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

• โรงเรียนดาราคาม

• โรงเรียนสายน�้าทิพย์

• โรงเรียนโฆสิตสโมสร

 ๒. กระบี่ 

• โรงเรียนอนุบาลกระบี ่  

• โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑

• โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒

• โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง

• โรงเรียนบ้านล�าทับ

• โรงเรียนบ้านถ�้าโกบ

• โรงเรียนวิทยาประชาคม

• โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒

 ๓. กาญจนบุรี 

• โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕ 

• โรงเรียนวัดเบญพาด 

• โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 

• โรงเรียนบ้านท่ามะกา 

 ๔. ก�าแพงเพชร

• โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 

• โรงเรียนวัดคูยาง 

 ๕. กาฬสินธุ์

• โรงเรียนค�าบงพิทยาคม

• โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บ�ารุง 

• โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  

• โรงเรียนบ้านนาบอน

 ๖. ขอนแก่น 

• โรงเรียนสนามบิน 

• โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

• โรงเรียนบ้านพระยืน 

• โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

• โรงเรียนชุมชนหนองเรือ

• โรงเรียนบ้านม่วง

• โรงเรียนน�า้พอง

 ๗. จันทบุรี 

• โรงเรียนสฤษดิเดช 

• โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) 

• โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 

• โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช) 

 ๘. ฉะเชิงเทรา 

• โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล  

 ราษฎร์ศึกษาลัย) 

• โรงเรียนวัดหัวสวน    

• โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบ�ารุง) 

• โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ ์

 ๙. ชลบุรี   

• โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 

• โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

• โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน

• โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง

• โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

 ๑๐. ชัยนาท 

• โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

• โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 

• โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ 

• โรงเรียนบ้านชัฏฝาง

 ๑๑. เชียงใหม่ 

• โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

• โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 

• โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 

• โรงเรียนสันทรายหลวง
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 ๑๒. ชัยภูมิ 

• โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

• โรงเรียนสุนทรวัฒนา

• โรงเรียนภูมิวิทยา

• โรงเรียนบ้านโนนม่วง

• โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

 ๑๓. เชียงราย 

• โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

• โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

• โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

• โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

 ๑๔. ชุมพร 

• โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

 ๑๕. ตาก 

• โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง   

• โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บ�ารุง

 ๑๖. ตราด 

• โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)

 ๑๗. ตรัง 

• โรงเรียนวัดจอมไตร    

• โรงเรียนบ้านห้วยลึก

• โรงเรียนหนองชุมแสง

 ๑๘. นครปฐม 

• โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  

• โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  

• โรงเรียนวัดล�าเหย

• โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

• โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

 ๑๙. นนทบุรี 

• โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

• โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

• โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

• โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

• โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

• โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

 ๒๐. น่าน 

• โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 

• โรงเรียนบ้านนา

• โรงเรียนวรนคร

• โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร)

• โรงเรียนบ้านวังยาว

• โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ ๑๑๕

 ๒๑. นครสวรรค ์   

• โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 

• โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 

• โรงเรียนบ้านคลองก�าลัง 

• โรงเรียนวัดจันเสน

 ๒๒. นครพนม 

• โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

• โรงเรียนบ้านแพงวิทยา

• โรงเรียนบ้านสามัคคี

• โรงเรียนบ้านกุดฉิม ๔๕

 ๒๓. นครนายก 

• โรงเรียนศรีจุฬา

• โรงเรียนวัดสันตยาราม

• โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา

 ๒๔. นครราชสีมา 

• โรงเรียนชุมชนคงวิทยา

 ๒๕. นครศรีธรรมราช 

• โรงเรียนบ้านบางฉาง    

• โรงเรียนวัดพรหมโลก

• โรงเรียนวัดล�านาว

• โรงเรียนวัดนาหมอบุญ

• โรงเรียนวัดปทุมานุกูล

 ๒๖. นราธิวาส 

• โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก    

• โรงเรียนบ้านมูโนะ

• โรงเรียนบ้านโคกตา

• โรงเรียนสุคิริน

 ๒๗. บุรีรัมย์ 

• โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

• โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
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 ๒๘. บึงกาฬ 

• โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 

• โรงเรียนบ้านทองสาย

• โรงเรียนหนองนาแซงดอนเจริญ

• โรงเรียนหอค�าพิทยาสรรค์

 ๒๙. ปทุมธานี 

• โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

 ๓๐. ปัตตานี 

• โรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี    

• โรงเรียนบ้านจะแบปะมิตรภาพ ที่ ๑๙๗

• โรงเรียนบ้านนาประดู่ 

• โรงเรียนวัดสุวรรณากร

 ๓๑. ประจวบคีรีขันธ ์

• โรงเรียนอนบุาลเมืองประจวบครีีขันธ์ (สละชพี)  

• โรงเรียนธนาคารออมสิน

• โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

• โรงเรียนบ้านช้างเผือก

 ๓๒. ปราจีนบุรี 

• โรงเรียนบ้านประพาส

 ๓๓. พระนครศรีอยุธยา 

• โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  

• โรงเรียนวัดหนองเป้า 

• โรงเรียนวัดหันตรา  

• โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

• โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง

• โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

 ๓๔. พิจิตร 

• โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 

• โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบ�ารุง”  

 ๓๕. เพชรบูรณ์ 

• โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ  

 ๓๖. เพชรบุรี 

• โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 

• โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 

• โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 

• โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 

 ๓๗. พะเยา 

• โรงเรียนอนุบาลเชียงค�า (วัดพระธาตุสบแวน) 

• โรงเรียนบ้านฝายกวาง 

• โรงเรียนบ้านดู่ 

• โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 

 ๓๘. พังงา   

• โรงเรียนคุระบุร ี     

• โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์

• โรงเรียนวัดนารายณิการาม

 ๓๙. พัทลุง 

• โรงเรียนอนุบาลป่าบอน    

• โรงเรียนบ้านปากพล

 ๔๐. พิษณุโลก 

• โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

• โรงเรียนชุมชน ๘ ราษฎ์อุทิศพิทยา

• โรงเรียนวัดบ้านนาขาม

• โรงเรียนวัดบ้านมุง 

• โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย  

 ๔๑. แพร่ 

• โรงเรียนอนุบาลแพร่

 ๔๒. ภูเก็ต 

• โรงเรียนวิชิตสงคราม   

• โรงเรียนอบจ. บ้านตลาดเหนือ 

• โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกะทู้) 

• โรงเรียนบ้านสาคู 

 ๔๓. มุกดาหาร 

• โรงเรียนมุกดาลัย 

• โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

 ๔๔. มหาสารคาม 

• โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 

• โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น

• โรงเรียนบ้านน�า้สร้างหนองบะ

• โรงเรียนบ้านเหล่าตามา

 ๔๕. แม่ฮ่องสอน 

• โรงเรียนวนาหลวง
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 ๔๖. ยโสธร 

• โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา    

• โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง

• โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 

• โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

 ๔๗. ยะลา 

• โรงเรียนอนุบาลยะลา    

• โรงเรียนบ้านตลาดล�าใหม่

• โรงเรียนบ้านยะหา

• โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

 ๔๘. ร้อยเอ็ด 

• โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด     

• โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  

 ๔๙. ระยอง

• โรงเรียนมาบตาพุด    

• โรงเรียนวัดบ้านฉาง 

• โรงเรียนบ้านเขาช่องลม

 ๕๐. ระนอง  

• โรงเรียนไทยรัฐวิทยา    

• โรงเรียนบ้านบางมัน

• โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้

• โรงเรียนอนุบาลระนอง 

• โรงเรียนบ้านภูเขาทอง

 ๕๑. ราชบุรี 

• โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

 ๕๒. ลพบุรี

• โรงเรียนโคกส�าโรง    

• โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม 

• โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ ์

 ๕๓. ล�าปาง

• โรงเรียนอนุบาลเถิน   

• โรงเรียนบ้านเวียง  

• โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

 ๕๔. เลย

• โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” 

• โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

• โรงเรียนบ้านวังสะพุง

• โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

• โรงเรียนชุนชนหนองหิน

• โรงเรียนเมืองเลย

 ๕๕. ล�าพูน

• โรงเรียนอนุบาลเมืองล�าพูน    

• โรงเรียนวัดศรีบังวัน    

• โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย    

• โรงเรียนบ้านปวง 

 ๕๖. ศรีสะเกษ

• โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 

• โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 

• โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

• โรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์

• โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

 ๕๗. สกลนคร

• โรงเรียนอนุบาลสกลนคร     

• โรงเรียนบ้านไร่นาดี  

• โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส 

• โรงเรียนบ้านอากาศ

 ๕๘. สระบุรี

• โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท   

• โรงเรียนวัดจันทบุรี (ทิพย์ประชาสงเคราะห์)  

• โรงเรียนวัดห้วยลี่  

 ๕๙. สระแก้ว

• โรงเรียนบีกริม 

 ๖๐. สมุทรสงคราม

• โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม    

• โรงเรียนวัดแก้วเจริญ

 ๖๑. สมุทรสาคร

• โรงเรียนวัดป้อมวิเชียร โชติการาม   

• โรงเรียนเอกชัย 

• โรงเรียนวัดชัยมงคล 

• โรงเรียนวดัโสภณณาราม (ปลัง่ร่วมราษฎร์บ�ารุง) 

• โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

 ๖๒. สมุทรปราการ

• โรงเรียนพร้านีลวัชระ

• โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
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 ๖๓. สตูล

• โรงเรียนอนุบาลสตูล    

• โรงเรียนบ้านนางแก้ว

• โรงเรียนบ้านตะโละใส

• โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ

 ๖๔. สิงห์บุรี

• โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม   

• โรงเรียนวัดจักรสีห ์

• โรงเรียนวัดถอนสมอ  

•  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ ์

 ๖๕. สุพรรณบุรี

• โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

• โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

• โรงเรียนวัดหนองผักนาก

• โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”

• โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

 ๖๖. สุราษฏร์ธานี

• โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ    

• โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

• โรงเรียนบ้านคลองโร

• โรงเรียนวัดอินทการาม

 ๖๗. สุรินทร์

• โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

• โรงเรียนบ้านกระสัง

• โรงเรียนบ้านรุน

• โรงเรียนบ้านยางเตี้ย

 ๖๘. สงขลา 

• โรงเรียนวัดหูแร่      

• โรงเรียนบ้านฉลุง

• โรงเรียนบ้านคลองหวะ

• โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 

 ๖๙. สุโขทัย

• โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) 

 ๗๐. หนองบัวล�าภู

• โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  

 ๗๑. หนองคาย

• โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 

• โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา

 ๗๒. อุตรดิตถ์

• โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 

• โรงเรียนบ้านดงสระแก้ว

 ๗๓. อุทัยธานี

• โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

 ๗๔. อุดรธานี 

• โรงเรียนหนองส�าโรงวิทยา 

• โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 

 ๗๕. อุบลราชธานี 

• โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

• โรงเรียนบ้านธาตุ 

• โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 

• โรงเรียนบ้านหัวค�า 

 ๗๖. อ่างทอง

• โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 

• โรงเรียนบ้านงิ้วราย

 ๗๗. อ�านาจเจริญ

• โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 

• โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
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รายงานผลประจ�าปี ๒๕๕6 มูลนิธิยุวทูตความดี

ที่ปรึกษา นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ

 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

คณะผู้จัดท�า นางกันยารัตน์ วรฉัตร

 นางสาวฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์

 นางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ

 นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 นายพงศ์สิน เทพเรืองชัย

 นางสาวอุษา ถาละคร

 นางสาวสุภัททา ล่าบ้านหลวง

 นางสาวกนิษฐา สุขสม

ISBN 978-616-91960-1-3

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

จ�านวน ๑,๕๐๐ เล่ม

จัดท�าโดย มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

ออกแบบ / พิมพ์ที่ หจก.ภาพพิมพ์

ข้อความในหนังสือนี้ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

ถ้าจะน�าไปเผยแพร่ซ�้า ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดต้องได้รับการยินยอม 

เป็นลายลักษณ์อักษร จากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ




