


ปณิธานความดี 



สารจากประธาน
โครงการยุวทูตความดี

	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบใหญ่เป็นคนดีมีคุณภาพ	 เป็นความ 
จำาเป็นที่ทุกประเทศมุ่งมั่นดำาเนินการ	 ด้วยตระหนักดีว่า	 ไม่มีปัจจัยใดสำาคัญเท่า 
การเตรยีมคน	ในชาติไวอ้ย่างพรอ้ม	ย่ิงมคีนทีม่คุีณภาพมากเทา่ใด	ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ	จะมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
ต้องเริม่ทีเ่ยาวชน	ซ่ึงเปน็รากฐานอันเขม้แขง็มัน่คงของชาติ	เปน็ผู้ชีน้ำาศกัยภาพใน
การพัฒนาสังคม	 และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
ในอนาคตอย่างทัดเทียม		
	 การทีมู่ลนิธยุิวทูตความดี	ในพระราชปูถมัภ์	สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา	ฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 ดำาเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคม	 ด้วยการส่งเสริมเยาวชนยุวทูตความดี	 ให้ถึงพร้อมด้วย 
คุณธรรมและจริยธรรมตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 มูลนิธิฯ	 ได้เชิญชวนให้ยุวทูตความดีใน 
โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ	 จากทุกภาคทั่วประเทศ	 ร่วมเขียนปณิธานความดีและ 
กำาหนดแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ต้ังไว้ด้วยความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการเป็นคนดี	คิดดี	ทำาดี	ด้วยการลงมือปฏิบัติตาม	คำ�พ่อสอน ที่จะเป็น 
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ	 เพื่อถวายเป็นราชสักการะด้วยความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อแสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้



	 การเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม	บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	
อย่างเป็นผลสำาเร็จได้น้ัน	 โครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ที่มูลนิธิฯ	 ดำาเนินอยู่ย่อม
ต้องมเีปา้หมายในการจดุประกายความดีใหอ้ยู่ในใจของเยาวชน	และส่งเสรมิชกันำา
ให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ดี	โดยเฉพาะการบำาเพ็ญประโยชน์ให้สังคมหรือ
ชว่ยเหลือสังคมผ่านการทำากจิกรรมปลูกจติสำานึกไปพรอ้มๆ	กนั	อันมีผลทำาให้การ
ทำาความดี	ตั้งมั่นอยู่ในความคิดและความรู้สึกของนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ
เหนี่ยวนำาด้วยคุณธรรมของการเป็นเยาวชนคนดี	
	 ในฐานะประธานโครงการยุวทตูความดี	ผมมคีวามยินดีทีม่ลูนิธฯิ	ได้ดำาเนิน
โครงการและกิจกรรม	 ที่ผลักดันให้เยาวชนเป็นคนดี	 รู้คุณแผ่นดิน	 มาโดยตลอด	
และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ	
ด้วยดีเสมอมา	ผมเชื่อมั่นว่า	หากยุวทูตความดีทั้งหลายนำาปณิธานที่ตนได้ตั้งมั่น
ไว้ไปปฏิบติั		ยุวทตูความดีของเราจะเติบใหญเ่ปน็เยาวชนทีดี่และเขม้แขง็	พรอ้มจะ
พัฒนาประเทศชาติของเราให้ยั่งยืนสืบไป	
 

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
ประธานโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ



	 โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดีที่ ได้ดำาเนินการระหว่างปี	2556-2561	มูลนิธิฯ	ได้น้อมนำา
พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
มาเป็นแนวทางเพื่อให้เยาวชนยุวทูตความดีได้ปฏิบัติ	อาทิ	 โครงการค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	สิ่งแวดล้อม	
และธรรมะ	 โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม	 และโครงการพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ	 ซ่ึงมูลนิธิฯ	
ได้จัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี	 โดยการเชิญชวนยุวทูตฯ	 จากโรงเรียนเครือข่าย 
ทัว่ประเทศ	ต้ังปณธิานทีจ่ะทำาความดี		เพือ่รว่มเทดิพระเกยีรติและแสดงออกถงึความสำานึกในพระมหากรณุาธคุิณ	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวทูตความดีสร้างจิตสำานึกที่มุ่งมั่นที่จะทำาความดี	 ยึดมั่นใน	คำ�พ่อสอน	 ให้รู้รักสามัคคี	 
รู้หน้าที่	บำาเพ็ญตนก่อเกื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม	และใช้ความพอเพียงเป็นหลักนำาชีวิต
                  
 ปณธิ�นคว�มด ีทีร่วบรวมไว้ในหนังสือเล่มน้ี	เริม่จากความมุง่มัน่ต้ังใจทีจ่ะปฏิบติัตนตาม	คำ�พอ่สอน 
ร่วมกับการดำาเนินตามแนววิถีพอเพียงสู่การเป็นสัญญาคนดี	 ที่อาจจะเป็นแบบอย่างให้ถือปฏิบัติตาม
เส้นทางสร้างคนดีของยุวทูตที่มีต่อสังคม	 ชุมชน	 และชาติบ้านเมือง	 ทั้งน้ี	 ปณิธานความดีที่รวบรวมไว้จะ 
ถูกนำาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์มูลนิธิยุวทูตความดี	www.yavf.or.th	รวมถึง	Facebook	Fanpage	มูลนิธิยุวทูต
ความดีด้วยเช่นกัน

	 อน่ึง	หนังสือเล่มน้ีสำาเรจ็ลุล่วงลงได้	กด้็วยความสนับสนุนจากผู้เขา้รว่มโครงการทกุคนและทกุหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 ในโอกาสน้ี	 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสำาเร็จดังกล่าว	 มูลนิธิฯ	 หวังเป็น 
อย่างย่ิงว่า	 หนังสือปณิธานความดีจะให้สาระความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำาความดีที่สามารถนำาไป
ปฏิบัติได้ให้กับผู้อ่านทุกคน

(นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
ผู้อำานวยการมูลนิธิยุวทูตความดี
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	 โครงการยุวทตูความดี	เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิล
อดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มขึ้นในปี	 
พ.ศ.2542	เพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายเปน็ราชสักการะในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ	 6	 รอบ	 72	 พรรษา	 ซ่ึงได้อัญเชิญ 
พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร	 มาเป็นแนวทางในการดำาเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ	
โดยมุ่งสนับสนุนพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ	มีความรู้คู่คุณธรรมเป็น
อนาคตที่เข้มแข็งของสังคมและเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ	
	 โครงการยุวทูตความดีฯ	 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิยุวทูตความดี	 
ในปี	 2550	 และต้ังแต่วันที่	 29	 เมษายน	 2558	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงรับมูลนิธิยุวทูต
ความดีไว้ในพระราชูปถัมภ์	นับเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่มูลนิธิยุวทูตความดี	
	 เน่ืองด้วยมูลนิธิยุวทูตความดีได้ริเริ่มขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	พระชนมายุ	72	พรรษา	และใน 
ปี	 2558	 เน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีได้รบัมลูนิธฯิ	ไว้ในพระราชปูถมัภ์	เพือ่เปน็ 
การแสดงถึงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ 
มลูนิธยุิวทตูความดี	จงึได้จดัทำา	“หนงัสอืปณธิ�นคว�มด”ี	โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้เยาวชน	 นักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีมีจิตสำานึก 
ที่จะถวายความจงรักภักดี	ด้วยการทำาความดี	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	สังคม
และประเทศชาติ	ด้วยการรวมพลังตั้งปณิธานที่ตั้งใจจะยึดมั่นและถือปฏิบัติ	
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 ปณธิ�นคว�มด ีคือ	การกำาหนดส่ิงดีๆ	ทีจ่ะกระทำาอย่างเฉพาะเจาะจง
ด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคมส่วนรวม	 
เมื่อแต่ละคนยึดมั่นและปฏิบัติตามปณิธานความดีท่ีได้ต้ังไว้	 ย่อมเป็นพลัง 
ความดีที่จะเกื้อหนุนและเสริมสร้างส่ิงดีๆ	 ท่ีมีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม	
ให้เกิดขึ้นในชีวิต	
	 มูลนิธิฯ	 ได้รวบรวมปณิธานจากโครงการและกิจกรรมที่มูลนิธิฯ	 
ดำาเนินการ	 อาทิ	 โครงการรณรงค์	 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน 
ยุวทูตฯ	ป	ี2557–2558	โครงการพฒันาโลกทัศน์ในต่างประเทศ	ป	ี2556–2561	 
โครงการค่ายอบรม	 ปี	 2561	 และได้คัดเลือกปณิธานยุวทูตความดี	 ยุวทูต
มุ่งม่ันต้ังใจ	 จะทำาความดีตามคำาสอนของพ่อ	 ดำารงตนอย่างมีคุณธรรม 
คุณภาพ	 มาประมวลและนำาเสนอในรูปแบบของหนังสือ	 เพื่อเผยแพร่ 
ให้ยุวทูตความดี ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีทั่วประเทศได้
เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี	 ที่ควรยึดถือและนำาไปปฏิบัติตาม	 โดยจัดแบ่งเป็น 
หัวข้อต่างๆ	ดังนี้	
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มุ่งมั่นทำ�คว�มดี ต�มคำ�พ่อสอน 
ยุวทูตความดีได้น้อมนำาพระราชดำารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร	 มาเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต	 เป็นแนวทางในการทำาความดี	 สืบสานปณิธาน 
ตามคำาสอนของพ่อหลวง	และเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน	เพื่อเป็นเด็กดีของพระราชา

ตั้งใจเดินต�มศ�สตร์พระร�ช� ก้�วสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
ยุวทูตความดีได้น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการเชื่อมโยงนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน	 นำาพา
ตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	สู่ความสุขอย่างยั่งยืนบนความพอเพียง	เพื่อสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ	

สัญญาคนดีของยุวทูต	 เกิดขึ้นจากการที่ ยุวทูตความดี ได้เรียนรู้และศึกษาถึงพระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ตลอดรัชสมัยการครองราชย์ของพระองค์ 
พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย	 ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ด้านการเกษตร	 ด้านการศึกษา	 ด้านศาสนา	 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 ฯลฯ	 พระราชกรณียกิจต่างๆ		 
ล้วนเป็นการยกระดับความเป็นอยู่และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยยุวทูตฯ	 ได้สำานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย	 ก่อให้เกิดความสงบสุขภายใต้ 
บรมโพธิสมภารของพระองค์	 ยุวทูตความดีจึงได้ ให้คำาสัญญาที่จะเป็นเด็กดีของพระราชา	 เพื่อตอบแทน 
คุณแผ่นดินและแสดงถึงความสำานึก	 ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วน 
พระองค์	เพื่อพสกนิกรไทยตลอดมา

สัญญ�คนดี 

เส้นท�งก�รสร้�งคว�มดีของยุวทูต 

เป็นปณิธานที่ยุวทูตฯ	 ยึดมั่นต้ังใจปฏิบัติตามปณิธานยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน	 ให้สมกับเป็นยุวทูต 
ความดี	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น	

การร้อยเรียงเรื่องราวน้อมรำาลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
ที่สะท้อนถึงการทรงงานของพระองค์	 ผ่านบทกลอนและภาพวาดผลงานของยุวทูตฯ	 ที่สะท้อนความรัก 
เทิดทูนที่มีต่อพ่อของแผ่นดินได้อย่างหลากหลายและน่าประทับใจ	

ภ�พคว�มทรงจำ�
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	 ทั้งน้ี	 ปณิธานความดีตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ปณิธานความดีเพื่อทำาดี 
ต่อสังคม	 ชุมชน	 โรงเรียน	 และประเทศชาติ	 รวมถึงปณิธานความดีเกี่ยวกับ 
คำาสัญญาในการทำาดีต่อตนเอง	ทำาดีต่อครอบครัว	ทำาดีต่อเพื่อน	จะส่งผลให้ 
เห็นถึงความต้ังมั่นผูกพันในการเป็นยุวทูตความดีที่สมบูรณ์พร้อม	 ทั้งใน 
ด้านความรู้และความประพฤติที่เป็นแบบอย่างอันพึงปฏิบัติ	
	 ด้วยความสำานึกในพระมหากรณุาธคุิณเปน็ล้นพน้	มูลนิธยุิวทูตความดี 
ตระหนักดีว่าเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ	 จึงมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันใน 
การส่งเสริมให้เยาวชน	 สามารถพัฒนาตนอย่างเต็มที่	 ในทุกด้าน	 มูลนิธิฯ 
ได้น้อมนำา	 “คำ�พ่อสอน” ให้แก่ยุวทูตความดี	 นำามาสู่การประพฤติปฏิบัติ	 
และยึดมั่นในปณิธานความดีที่ ได้ตั้งมั่นไว้เพื่อนำาไปปฏิบัติตลอดไป	

ปณิธานความดี 
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มุ่งมั่นทำ�คว�มดี 
ต�มคำ�พ่อสอน



ยุวทูตความดีสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ด้วยพระองค์ทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง โดยการน้อมนำาการเรียนรู้ศาสตร์ 

พระราชามาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เพื่อนำาพาตนเองครอบครัว ชุมชน สู่ความสุขอย่างยั่งยืนบน 

ความพอเพยีง ยุวทตูความดีทัง้มวลจักมุ่งม่ัน ใส่ใจ นำามาปฏิบัติในการดำารงตนใหเ้ป็นเด็กดีของพระราชา

ยุวทูตความดีน้อมนำาการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

มาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

เพื่อนำาพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สู่ความสุขอย่างยั่งยืนบนความพอเพียง

มุ่งมั่นทำ�คว�มดี ต�มคำ�พ่อสอน
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ปณิธานความดี 



เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะให้เห็นว่าเราไม่จำาเป็นต้องใช้
เงินมากๆ เพื่อสร้างความสุข ขอเพียงแค่เราอยู่อย่างพอกิน พอใช้ และใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้คุ้มค่าที่สุด โดยหนูจะแนะนำาให้คนในชุมชนปลูกหญ้า
แฝกซึ่งสามารถกักเก็บความชื้นได้ดี หากปลูกไว้รอบๆ ต้นพืชชนิดอื่นจะ
ทำาให้ต้นพืชเหล่านั้นเจริญเติบโตและเมื่อแห้งเฉาก็สามารถเป็นปุ๋ยให้กับ

ต้นพืชได้ นอกจากนี้ หนูจะให้ทุกคนช่วยกันออกแบบชุดจากผ้ามัดย้อมให้มี
เอกลักษณ์และทันสมัยมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ผ้ามัดย้อม

และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิด
โรงเรียนวัดลำานาว จ.นครศรีธรรมราช

ผมจะเดินตามรอยเท้าพ่อในเรื่อง ความพอเพียง โดยเริ่มจากตนเอง
และครอบครัว ด้วยการแนะนำาให้คนในครอบครัวใช้จ่ายอย่างประหยัด 

เลือกซื้อของโดยคำานึงถึงความจำาเป็น ก่อนจะนำาเสนอต่อ สภาโรงเรียนให้
จัดตั้งธนาคารสำาหรับการออมเงิน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการอดออม  
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ และสามารถนำาไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ขาดแคลนได้ รวมทั้งจะมีวิริยะอุตสาหะในการเรียน เพราะจะ

ทำาให้เราเก่งขึ้น โดยยึดหลักวิสัยทัศน์ของยุวทูตความดี การปลูกจิตสำานึก 
ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

หนูจะประหยัดอดออมให้เป็นนิสัย โดย
แบ่งเงินที่ได้รับจากพ่อแม่ไว้สำาหรับใช้จ่าย 
3 ส่วน และหยอดกระปุกออมสิน 1 ส่วน 

พร้อมทั้งจดบันทึกด้วยว่าใช้จ่ายไปกับอะไร
บ้าง และตัดรายจ่ายส่วนที่ไม่จำาเป็นออกไป 
ซึ่งเป็นการฝึกวางแผนการใช้เงิน เพื่อที่ใน

อนาคตจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำาเป็นและ
ไม่มีหนี้สิน

เด็กหญิงบุณยานุช เกิดชัยมงคง 
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน

เด็กชายรัชนาท หงษาชุม  
โรงเรียนบ้านนาบอน จ.กาฬสินธุ์

ปณิธานความดี 
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หนูจะยึดหลักความเพียรในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการ
ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ และทำางานที่ได้
รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถอยู่เสมอ เพื่อพัฒนา
ตนเองไปสู่ความสำาเร็จ มีอนาคตที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของตนเอง และพัฒนาประเทศชาติได้

เด็กหญิงญาณิตา เกิดโชค 
โรงเรียนบ้านสวาย จ.สุรินทร์

หนูจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แทนการซื้อจากที่อื่นๆ เป็นการระเบิดจากภายใน  

ตามแนวทางการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการ
เสนอให้ชาวบ้านรวมตัวกันทำาปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลไก่ที่มี
มากในชุมชนและร่วมกันปรับปรุงให้เป็นสูตรของหมู่บ้าน  

เพื่อนำาไปทำาการเกษตรของตนเอง และจำาหน่าย 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์ 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

ผมจะพูดแต่ความจริง และสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
โดยแนะนำาให้คนในชุมชนปลูกนาโยน  

ซึ่งใช้กำาลังคนน้อย ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย 
แต่ได้ผลผลิตดีเทียบเท่ากับวิธีทำานาอื่นๆ

เด็กชายพีรัลวิชญ์ เสาวมาลย์  
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ทศพิธราชธรรมในการบำาบัด
ทุกข์บำารุงสุขให้กับประชาชน ดังนั้น หนูจึงใช้คุณธรรม

ในการดำาเนินชีวิต อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ให้ความ
เคารพผู้ใหญ่ และฝึกตนเองให้มีสมาธิในการเรียน เพื่อให้

เกิดสติปัญญา แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เรียบง่าย เช่น  
นำาใบไม้ที่ร่วงตามพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียนไปทำาปุ๋ยหมัก  
แล้วนำาไปใส่แปลงผักที่นักเรียนชั้น อ.2 - ป.6 ปลูกไว้ 

เมื่อได้ผลผลิตจึงนำาไปขาย  โดยแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อ
อุปกรณ์การเกษตรที่ขาดแคลน และนำาไปฝากที่ธนาคาร

ของโรงเรียน  

เด็กหญิงบุญญิศา มิตุดาวงศ์ 
โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำารุง) จ.สุรินทร์

เด็กหญิงปรวีร์ สุขราษฎร์ 
โรงเรียนบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต

สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9  
ที่ทรงใช้เพื่อบำาบัดทุกข์ภัยให้ประชาชนคนไทยล้วน
ทำามาจากวัสดุ รอบตัวด้วยวิธีการที่ เรียบง่าย 
แต่ได้ประโยชน์สูงสุด หนูจึงอยากจะทดลอง
นำาสิ่งของรอบตัวมาทำาสิ่งประดิษฐ์บ้าง โดยให้พ่อ
ช่วยทำาจักรยานปั่นบนน้ำา ด้วยการนำาตัวจักรยาน

มาใส่ใบพัดตรงท้ายแล้วต่อด้วยถังพลาสติกทั้งสอง
ข้างไว้ใช้สำาหรับเดินทางในระยะใกล้ ออกกำาลังกาย

ในเวลาว่าง หรือใช้ในช่วงที่น้ำาท่วมได้ 

เด็กหญิงเกศแก้ว สุภากุล 
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 

จ. เชียงราย

เราต้องทำาดีด้วยด้วยจิตใจที่ดีงามของตนเอง โดยไม่ต้องหวังให้ใครเห็น 
หรือชื่นชม ดังที่พระองค์ท่านสอนให้รู้จักการ ปิดทองหลังพระ เพื่อ
ให้พระพุทธรูปงดงามทั้งองค์ โดยหนูจะทำาความดีเสมอเมื่อมีโอกาส เช่น
เก็บขยะที่ตกตามพื้นไปทิ้งลงในถัง และปิดน้ำา ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ หรือมีใคร

เปิดทิ้งไว้ เป็นต้น

ปณิธานความดี 

15



ทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่า หากเรารู้จักใช้สติ
ปัญญาพิจารณา และสร้างมูลค่าให้กับสิ่งนั้น 
 หนูจะนำาเศษอาหาร ใบมะละกอ และผลชมพู่ที่
ร่วงตามต้น มาทำาเป็นอาหารเพาะเลี้ยงไส้เดือน 
เมื่อไส้เดือนกินก็จะขับถ่ายออกมา จากนั้นเราก็
สามารถนำามูลของไส้เดือนไปทำาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม ้

ให้เจริญงอกงามได้ 

เด็กหญิงจิรัชยา ธีรประภานนท์  
โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ในการทำากิจการงานใดๆ เราต้องรู้จักวางแผน  

และ ดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  

โดยหนูจะศึกษา เรื่องการปลูกหญ้าแฝกตามแนว

พระราชดำาริเพิ่มเติม ก่อนนำาไปปรึกษากับผู้ใหญ่

ในชุมชนว่า ควรนำาหญ้าแฝก ไปปลูกในพื้นที่ใด

บ้างของหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาหน้าดินพังทลาย 

และน้ำาท่วมตลิ่ง เพราะรากของหญ้าแฝก  

จะหยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำาให้อุ้มน้ำา 

เด็กหญิงสุกัญญา บัวพร  
โรงเรียนบ้านห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

หนูจะนำาความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำาไปบอกต่อกับผู้นำาในชุมชน เพื่อชักชวนให ้
ทุกคนช่วยกันทำาฝายชะลอน้ำาในบริเวณน้ำาตก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำาบล เพื่อ 
ช่วยลดความแรงของกระแสน้ำา ในฤดูน้ำาหลากและให้มีน้ำาไหลผ่านตลอดในฤดูน้ำาแล้ง 
รวมทั้งเผยแพร่วิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่และลดปัญหา 

สารพิษตกค้างในดิน เป็นการร่วมกัน แก้ปัญหาด้วยรู้ รัก สามัคคี
 

เด็กหญิงสุพัชรา ทิพย์ลุ้ย 
โรงเรียนบ้านวังดิน จ.อุตรดิตถ์
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ในการทำาสิ่งต่างๆ เราควรคิดแบบองค์รวม
เชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างครบวงจร เพื่อให้ลงทุนแล้ว 
ได้ประโยชน์สูงสุด โดยหนูจะปรึกษากับพ่อแม ่
เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่สำาหรับปลูกหญ้าไว้เลี้ยง
โคนม ซึ่งเราสามารถรีดนมวัวไว้ดื่มและนำาไป

จำาหน่ายได้ รวมทั้งนำามูลวัวไปทำาปุ๋ยในการปลูก
ข้าวและมันเทศหมุนเวียนกันเพื่อป้องกันดินขาด
ธาตุอาหาร ร่วมกับการปลูกชะอมไว้ตามแปลงนา
ข้าวเพื่อไล่แมลง และยังสามารถนำาไปประกอบ

อาหารได้อีกด้วย
  

เด็กหญิงธารทองทิพย์ พยัฆชาญศิลป์  
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงช่วยพลิกฟื้นพื้นที่ 
แห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ โดย
ทรงใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  

ซึ่งมีความเรียบง่าย แต่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
มหาศาล ผมเคยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาสร้าง
ฝายชะลอน้ำาในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งปัจจุบันนี ้
เป็นป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดใน
ประเทศไทย ผมตั้งใจว่าจะเข้าร่วมโครงการจิต
อาสาพัฒนาพื้นที่นี้ทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อจะได้

สานต่อในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ ไว้

เด็กชายสิรวิชญ์ เจะบือราแฮง 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

หนูจะยึดแนวทางการ ปลูกจิตสำานึกให้เห็นคุณค่า ปลูกป่าในใจคน โดยคำานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำาคัญ และต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่า ส่งเสริมให้คนหันมาจัดการพื้นที่เล็กๆ ของตน ให้มี

มูลค่าทางการเกษตรมากขึ้น เช่น การตอนกิ่งต้นกุหลาบ แล้วนำาไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเอง การผลิต 
น้ำาหมักชีวภาพ เพื่อบำารุงดินโดยวิธีธรรมชาติ ใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงดิน รวมทั้งการทำาสบู่สมุนไพร ซึ่งช่วยลด 

การระคายเคือง ไม่ทำาให้เกิดการแพ้ เพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งสิ้น 
 เด็กหญิงวิลาสินี หอมทอง โรงเรียนวัดมโนรม จ.ชลบุรี

ปณิธานความดี 
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เนื่องจากในพื้นที่บ้านของผมมีสระน้ำา และพืช
สมุนไพรอยู่หลายชนิด ผมจึงจะแนะนำาให้คุณย่า
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวสระ เพื่อป้องกันการพัง

ทลายของหน้าดิน และนำาสมุนไพรมาทำายาหม่อง
ไพล เพื่อใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อย แมลงกัด
ต่อย และใช้ดมเพื่อแก้วิงเวียนได้ นอกจากช่วยลด
ค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข

ให้กับครอบครัวได้อย่างเรียบง่าย

เด็กชายพันธุ์ธัช ภูผาใจ  
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

หนังสือเป็นออมสิน เป็นแหล่งความรู้ 
อันมีค่าที่จะอยู่ติดตัวเราไปได้ตลอด ดังนั้น  
ผมจะหมั่นทบทวนความรู้ โดยพยายามอ่าน

หนังสือให้ได้ทุกวันและอ่านหนังสือหลากหลาย
ประเภท เพราะปัจจุบันความรู้เพียงศาสตร์เดียว
ไม่เพียงพอ ต้องนำามาประยุกต์ ใช้ร่วมกันจึงจะ

สามารถทำากิจการงานใดๆ ให้สำาเร็จได้

เด็กชายรพีภัทร ศรียาคะบุตร
โรงเรียนบ้านดู่ จ.อุดรธานี

หนทางสู่ความสำาเร็จตามแนวทางการทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 คือ ความขยัน เอาใจใส่ และพึ่งพาตนเอง  

หนูจะน้อมนำาไปปฏิบัติด้วยการตั้งใจทำางานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ โดยไม่เกียจคร้านผัดวันประกันพรุ่ง หรือทำาแค่ให้
ผ่านไป รวมทั้งฝึกทำาสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง เช่น ทำากับข้าว และ

ซ่อมแซมเสื้อผ้า เป็นต้น หนูเชื่อว่าก้าวเล็กๆ ที่ทำาได ้
ในวันนี้จะนำาไปสู่ก้าวที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต

 
เด็กหญิงอิสริยา นิ่มนุ้ย 

โรงเรียนบ้านป่าพน จ.สตูล  
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“เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้
เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลา

จะดีกว่า” จากพระราชดำารัสของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 นี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการ 

ทรงงานของพระองค์ที่พระราชทานคำาสอน และ
ทรงแนะแนวทางการปฏิบัติให้คนไทยสามารถ 

แก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
ดังนั้น จึงอยู่ที่เราแล้วว่าจะนำาแนวทางที่พระองค์
พระราชทานไว้มาใช้ประโยชน์อย่างไร โดยหนูจะ

เริ่มจากการประหยัดและอดออม เพื่อให้มีเงินเก็บ
เป็นของตนเอง เมื่อมีเหตุจำาเป็นก็สามารถนำามา 
    ใช้โดยไม่ต้องรบกวนผู้อื่น 

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ สีเกื้อ 
โรงเรียนบ้านหนองไทร จ.ตรัง

เด็กหญิงอนันตญา ยุงประโคน   
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา จ.บุรีรัมย์

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  
จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และความสุข 
ที่ยั่งยืน โดยหนูจะใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้

ปุ๋ยเคมี และใช้กับดักแมลงแทนการใช้ยาฆ่าแมลง 
เพราะเมื่อเรารับประทานเอง หรือนำาไปจำาหน่าย 
ให้กับผู้อื่นก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เราต้องเจอกับคนที่มีลักษณะนิสัย 
ที่แตกต่างกัน และมีสิ่งยั่วยุให้เกิดความโลภได้มากมาย ดังนั้น 

 ผมจะปฏิบัติตามคำาสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการ
เอาชนะใจตนเอง อดทน ข่มใจ ควบคุมตนเองไม่ให้เกิดกิเลส 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักขอโทษเมื่อทำาผิด และให้อภัยซึ่ง

กันและกัน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

เด็กชายกฤษณุ ชินดา  
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำานาจเจริญ
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนในชุมชน 
ต้องช่วยกันแก้ไขด้วย รู้ รัก สามัคค ีโดย 

หนูจะเสนอให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกหญ้าแฝกและ
ต้นไม้ใหญ่บนเขาหัวโล้น เพื่อป้องกันน้ำาป่า 

ไหลหลากและดินถล่ม รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่ดินดาน เพราะรากของหญ้าแฝกสามารถ
เจาะเข้าไปในดินทำาให้น้ำาและอากาศเข้าไปได้  

ดินก็จะมีสภาพดีขึ้น จากนั้นร่วมกันทำาบ่อบำาบัด
น้ำาเสียในชุมชน และสร้างบ้านดิน เพื่อดึงดูด 

     นักท่องเที่ยวและให้คนทั่วไปได้มาศึกษา 

เด็กหญิงชลธิชา จงไกรจักร 
โรงเรียนอนุบาลมะนัง จ.สตูล

การพัฒนาในเรื่องใดๆ ต้องทำาตามลำาดับขั้นตอน ไม่เร่งรัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็ว 
แต่ประสบความสำาเร็จเพียงแค่ชั่วคราว หนูจะแนะนำาให้พ่อกับแม่ขุดสระน้ำาเพื่อกักเก็บน้ำา 
ไว้ใช้ในยามขาดแคลน โดยตรวจสอบก่อนว่าดินในบริเวณที่จะขุดเป็นดินร่วน ดินทราย  

หรือดินเหนียว เหมาะแก่การขุดสระน้ำาหรือไม่ และความกว้างของสระควรจะมีขนาดเท่าใด
จึงเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งเป็นการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน 

เด็กหญิงอรณิชา ดวงก้งแสน  
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร

เด็กหญิงเบญญาภา เสนาเหนือ 
โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จ.แพร่

หนูจะช่วยพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักการ ระเบิด
จากภายใน ตามแนวทางการทรงงานของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการแนะนำาให้คนในชุมชน
รวมตัวกันทำาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นการ
ย้อมผ้าโดยใช้สีจากคราม เช่น เสื้อ กระเป๋า และ

กรอบรูป แล้วนำาออกจำาหน่ายในร้านค้าของชุมชน
ร่วมกับการขายทางออนไลน์ และควรจัดโอกาสให้

เด็กๆ ในหมู่บ้านเรียนรู้วิธีการทำาผ้ามัดย้อม  
เพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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หนูจะปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ คือให้ธรรมชาติได้เอื้อประโยชน์ต่อกันตามวัฏจักร 

โดยหนูจะบำาบัดน้ำาเสียในสระน้ำาด้วยการปลูกต้นธูปฤาษี  
ซึ่งในการปลูกจะทำาให้เกิดสาหร่าย แล้วนำาเป็ดมาเลี้ยงใน

บริเวณนั้นเพื่อให้เป็ดได้กินสาหร่าย จะได้ไม่เสียเวลา 
ในการกำาจัดสาหร่าย และเมื่อเป็ดออกไข่ก็สามารถนำาไป 

รับประทานหรือขายได้

เด็กหญิงปัณฑิตา อินทร์เพ็ง
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร

หากเรารู้จักสังเกต และศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวได้  
ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มา 

สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรด้วยวิธีการที่เรียบง่าย ดังนั้น 
นอกจากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินแล้ว หนูจะ
นำารากของหญ้าแฝกมาทำาน้ำาหอม และนำาเปลือกผลไม้ 

ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว มังคุด และสับปะรดมาทำา
น้ำายาล้างจานตามวิธีที่ ได้เรียนรู้จากค่ายอบรม เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย และยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด
  

เด็กหญิงโซเฟีย บือซา 
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

หนูจะยึดหลักคำาสอนของพ่อในเรื่องการระลึกถึงส่วนรวม
เป็นสำาคัญ คือ เมื่อมีเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนรวม ก็ควรช่วยทำา
ประโยชน์แก่ส่วนรวมให้เรียบร้อยก่อน อย่าคิดว่าเรื่องส่วนตัว

ของตนสำาคัญที่สุด เพราะเรื่องของเรา จะทำาเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้อง
รีบร้อน แต่เรื่องของส่วนรวมถ้าคนอื่นช่วยกันทำาจนเสร็จโดยที่
เราไม่ได้ช่วย เราก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว และอาจทำาให้ไม่มี
ใครอยากให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ในยามที่เราต้องการได้

 
เด็กหญิงภัทรนันท์ พฤกษหิรัญ   

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม สร้างความสงบสุข
ร่มเย็นให้พสกนิกรมาโดยตลอด ดังนั้น หนูจึงจะเดินตามรอยของท่าน

ด้วยการนำาหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ เช่น อาชวะ หมายถึง  
ความซื่อตรง หนูจะไม่พูดโกหก และ ไม่ลักขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน  
มัทวะ หมายถึง ความอ่อนโยน หนูจะมีมารยาทและเป็นมิตรต่อผู้อื่น 

และ ขันต ิหมายถึงความอดทน หนูจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์  
ไม่ใช้กำาลังหรือคำาพูดที่ไม่ดีในการแก้ปัญหา 

เด็กหญิงยุวธิดา มหามาตร 
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำาภู

หนูจะปฏิบัติตามคำาสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง ใช้พื้นที่ส่วนน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการ
ปลูกผักหรือเพาะเมล็ดพืชขาย ปรึกษาคุณครูในการทำาสบู่สมุนไพร 
เช่น สบู่จากขมิ้น ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสิวและผดผื่น แล้วนำาไปขาย และ

นำารายได้กลับมาพัฒนาโรงเรียน รวมทั้ง ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูก
หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำา นอกจากนี้ ยังสามารถนำามา 

สานกระเป๋า เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย

เด็กหญิงปณวรรณพร มหาชน
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี

หากเราเอาชนะใจตนเองได้ก่อนเป็นอันดับแรก 
เราก็จะสามารถทำาสิ่งต่างๆ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้
สำาเร็จ ดังนั้น หนูจะพูดอย่างมีสติ คิดไตร่ตรอง 

ให้รอบคอบก่อนลงมือทำา กตัญญูต่อ 
ผู้มีพระคุณ มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ  

และมีเมตตาต่อผู้อื่น เปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
เพราะทุกคนมีความแตกต่างกัน  

พอใจใน สิ่งที่ตนเองมี ไม่อิจฉาคนอื่น  
รวมทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตน  

ทำาตัวเป็นน้ำาครึ่งแก้ว ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ 

เด็กหญิงดากานดา สุภาพพันธ์   
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

จ.มหาสารคาม
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนไว้ว่า ความดีนั้น 
ทำาได้ยากและให้ผลช้า ส่วนความชั่วนั้นทำาได้ง่าย
และให้ผลเร็ว แต่เราก็ต้องทำาความดีเพื่อให้บ้าน

เมืองของเราคงอยู่และพัฒนาต่อไปได้  
ดังนั้น หนูจะฝึกตนให้มีจิตสาธารณะ ไม่ละเลยในการ

ทำาความดีเล็กๆ น้อยๆ อย่างการทำาความสะอาดห้องเรียน 
และเก็บขยะในชุมชนซึ่งเมื่อมีผู้พบเห็นอาจจะทำาตาม 

เป็นการส่งต่อความดีไปเรื่อยๆ

เด็กหญิงณัฐชา ขอใหญ่กลาง 
โรงเรียนวัดนาบุญ จ.ปทุมธานี

ทุกคนย่อมมีหน้าที่เป็นของตนเอง แม้แต่เด็กก็ม ี
หน้าที่ คือการศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น

กำาลังในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้น  
หนูจะตั้งใจเรียน รวมทั้งศึกษาความรู้รอบตัวและ

ทดลองทำา เช่น ทำาสบู่กลีเซอรีน ซึ่งสกัดจาก 
น้ำามันปาล์ม มาผสมกับสมุนไพรที่ดีต่อผิว เช่น  

ขมิ้นชัน และมะขาม แต่งกลิ่นด้วยพืชที่ให้ความหอม
ตามธรรมชาติ เช่น ใบเตย กุหลาบ เพื่อใช้เองหรือ 

นำาไปขาย ซึ่งจะเป็นการฝึกให้ตนเองมีความรู ้
อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

 
เด็กหญิงศลิษา แสงเพชร 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 
จ.สมุทรปราการ

การกำาหนดเป้าหมาย และการวางแผนในการดำาเนินชีวิต จะทำาให้เรามี
แนวทางในการปฏิบัติ ที่ชัดเจน สามารถบรรลุผลสำาเร็จได้ในท้ายที่สุด 

ผมจะพยายามแสวงหาความรู้ รับฟังคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ  
แล้วนำามาไตร่ตรองก่อนลงมือทำา เช่น หากจะเลี้ยงสัตว์ก็ต้องคัดเลือก
พันธุ์ที่ดี เลือกวิธีการเลี้ยงที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป แต่ให้ผลผลิตดี  

คุ้มค่ากับการลงทุน

เด็กชายนิติภูมิ คูหาเรือง 
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา  จ.นครราชสีมา
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วิธีการหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางการทรงงาน 
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการ 

คิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูกต้อง คือการใช้ความรู้ในทาง
ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยหนูจะ 

นำาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั้งการเพาะเห็ด  
การเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ การทำาปุ๋ยหมักแบบพลิกและ 
ไม่พลิกกอง และการเพาะกิ่งมะนาวด้วยวิธีปักชำาไป 

เผยแพร่ให้กับเพื่อนนักเรียนและคนในชุมชน  
รวมทั้งตั้งตนให้อยู่ในศีลธรรม ตั้งใจเรียนเพื่อ 

ประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต

เด็กหญิงวิภาดา บุญจันเจื่อ 
โรงเรียนบ้านวังดิน จ.อุตรดิตถ์

หนูจะนำาสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนมาใช้ในชีวิต 
ประจำาวัน คือ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว 
ที่มีสรรพคุณทางยา เช่น มะนาว และขิง รวมทั้งประดิษฐ์ 
บัวรดน้ำาโดยการนำาขวดพลาสติกมาใส่น้ำาจนเต็ม เจาะรู  
และปิดฝาไว้หลวมๆ เพื่ออาศัยแรงดันน้ำาในการทุ่นแรง  

เมื่อได้ผลผลิตก็สามารถนำามาทำาเป็นเครื่องดื่มผสมน้ำาผึ้ง
รักษาอาการเจ็บคอ และนำาไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน

เด็กหญิงภัทราวดี ยอดทอง 
โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา

หนูจะฝึกตนเองให้รู้จักสังเกต แล้วนำาไป 
คิดวิเคราะห ์เพราะจะทำาให้รับรู้สิ่งรอบตัว และสามารถ
นำาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้ ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงสังเกตเห็นมันเทศที่วางอยู่บนตาชั่งมีใบงอกออกมา 

จึงมีพระราชดำาริว่าเมื่อมันเทศงอกในอากาศได้  
ก็ต้องงอกในดินสภาพอื่นๆ ได้ จนนำาไปสู่การก่อตั้ง
โครงการชั่งหัวมันฯ ที่ช่วยแก้ปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง 

ให้กลับมาอุดมสมบูรณ ์

เด็กหญิงนภสร ศรีอ่อน 
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน
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ความขยันหมั่นเพียร และเอาใจใส่จะช่วยให้งาน
ที่เราทำาสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หนูจะปลูกต้นเสาวรส 
โดยขอความร่วมมือจากพ่อและแม่ก่อน เพราะกว่าจะ

ได้ผลผลิตเราต้องช่วยกันดูแลทั้งการใส่ปุ๋ย และ 
การให้น้ำา จากนั้นเมื่อได้ผลผลิตเราก็จะนำาออก
จำาหน่าย ทั้งในรูปแบบของผลสด น้ำาเสาวรส  

และไอศกรีมเสาวรสด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างรายได ้
ให้กับครอบครัวของเราได้มากขึ้น เพราะเสาวรสเป็น 

ผลไม้ที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ

เด็กหญิงอ่าว ลุงคำา
โรงเรียนเชตวันหนองหมู จ.ลำาพูน

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สมบุรุษ 
โรงเรียนวัดบุยายใบ จ.ปราจีนบุรี

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้เรารู้จักเป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับ ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่ เพื่อสร้างความ
สามัคคีและช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยหนูจะนำา 

ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การทำาปุ๋ยหมัก การเลี้ยง
ปลากินพืช และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

ไปปฏิบัติในครอบครัว และจะนำาความรู้นี้ไปเผยแพร ่
ให้คนในชุมชนได้ทดลองนำาไปปฏิบัติด้วย 
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ก่อนจะลงมือทำาสิ่งใด เราต้องคิดไตร่ตรองให้
รอบคอบ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน หนูจะส่งเสริมให้
คนในชุมชนเลี้ยงปลาในบ่อดิน เพื่อช่วยประหยัดเวลา

ในการเปลี่ยนน้ำา และลดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ่อ 

เด็กหญิงพลอยวรินทร์ นุชเทศ  
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

ผมจะทำางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความสุข 
โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก เราต้องคิดอยู่เสมอว่า  

ตราบใดที่ยังมีโอกาสเราต้องไม่ยอมแพ้ เช่น เมื่อได้รับการบ้าน
ที่ยาก ผมก็จะพยายาม ทำาด้วยตนเอง และใช้โอกาสนี้ในการ
พัฒนาความรู้ หรือเมื่อประกวดแข่งขันแล้วไม่ได้รับรางวัล  

ผมก็จะนำามาเป็นแรงผลักดัน ในการฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่
ลืมกล่าวขอบคุณ และตอบแทนผู้ที่ ให้ความช่วยเหลือแก่ผมด้วย

เด็กชายรณกร หายโศก
โรงเรียนบ้านฝายกวาง จ.พะเยา

หนูจะแบ่งเวลาในการเรียนกับการเล่นอย่าง
ชัดเจนคือ ต้องทำาการบ้านและงานที่ได้รับ 
มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดูโทรทัศน์
หรือเล่นโทรศัพท์ และหนูจะใช้อินเตอร์เน็ต 

ในการค้นหาความรู้แทนการเล่นเกม

เด็กหญิงรุจิรา ปรางค์ทวี  
โรงเรียนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก
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คนเราจะเอาแต่รับอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักรับ
และจะต้องให ้เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวและสร้าง 
ประโยชน์ให้กับสังคม โดยหนูจะทำาในสิ่งที่ตนเองพอ
ทำาได้ นั่นคือ การบริจาคสิ่งของ และเสื้อผ้าที่ไม่ใช้
แล้วให้กับผู้ยากไร้ จะช่วยสอนการบ้านให้กับน้อง 

ที่โรงเรียน ซึ่งถือเป็นวิธีตอบแทนผู้ที่เคยให ้
ความช่วยเหลือ แก่เราโดยการส่งต่อความดีไปเรื่อยๆ
 

เด็กหญิงธามธิดา วารีสมานคุณ   
โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา

หนูจะยึดหลักการรู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการ
แก้ไขปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำาวัน  โดยการนำาความรู้ที่ ได้
รับมาประยุกต์ ใช้ เช่น ที่บ้านของหนูปลูกต้นมะนาว แต่ไม่ค่อย
มีลูก จึงจะแนะนำาให้พ่อลองใช้วิธีการตอนกิ่งและปลูกในบ่อ
ซีเมนต์เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งนำาผลไม้ที่เน่าเสียและนม 
ที่ทานเหลือหรือหมดอายุมาทำาปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใส่ต้นไม ้

ที่เราปลูก เพื่อลดค่าใช้จ่าย และบำารุงดินให้สามารถเพาะปลูก
ได้ผลดีในระยะยาว

เด็กหญิงภัทรศยา ศิริวาร
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด

เด็กหญิงกนิษฐา สุวรรณโน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จ.ปัตตานี

ในการทำางานเป็นกลุ่ม นอกจากความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว จำาเป็น
ที่จะต้องมีคุณลักษณะที่ดีอื่นๆ เพื่อช่วยให้การทำางานเป็นไปอย่างราบรื่นและ

สำาเร็จตามเป้าหมาย โดยหนูจะฝึกตนให้มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ รวมทั้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและ 

คำาแนะนำาจากผู้อื่น เพื่อนำากลับมาพัฒนาตนเอง
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บางคนคิดว่าการทำาความดีเป็นเรื่องเสียเปรียบ แต่ความจริงแล้ว
การทำาความดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่เรามากมาย ตามหลักการ 

ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง ขาดทุนคือกำาไร   
โดยผมจะชักชวนให้คนในโรงเรียนช่วยกันเก็บขยะ และทำาความ

สะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งแม้จะเหนื่อย แต่ก็ทำาให้เราได้
ออกกำาลังกาย เสริมสร้างความสามัคคี และทำาให้โรงเรียน 

มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 

เด็กชายนิติมร เพ็ชรแก้ว   
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

หนูจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้วยการอยู่อย่างพอกิน พอใช้ ทำาบัญชีรายรับ
รายจ่ายในครัวเรือน และให้พ่อแม่ปลูกพืชทั้ง
ไม้ดอก ไม้ผล และไม้ประดับ เพื่อให้มีผลผลิต
ที่หลากหลาย เมื่อผลผลิตชนิดใดราคาตกต่ำา 
จะได้มีรายได้จากผลผลิตชนิดอื่นเข้ามาช่วย

เด็กหญิงธนพร สุระถา   
โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา

28
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มันเทศเมื่อถูกวางไว้ที่ ใดก็สามารถเจริญงอกงามได้ 
เช่นเดียวกับคนเราที่สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้  

แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรืออยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ยากลำาบาก ขอเพียงแครู่้จักขวนขวาย
หาความรู้ และตั้งมั่นว่าจะทำาให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน 
โดยหนูจะตั้งใจเรียนและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ไม่ทำาตัวเป็นน้ำาเต็มแก้วที่หยุดพัฒนาตนเอง 
เพราะคิดว่าตนเก่งกว่าคนอื่น 

เด็กหญิงเพชรภัสรา ด่านพิไลพร  
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ดลรุ่ง  
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร

เราต้องไม่ติดตำารา ใฝ่หาความรู้และวิทยาการ
ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูล

ข่าวสาร และการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เราต้องเลือก
มาปรับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งหนูจะเผยแพร่วิธีการทำา
ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนให้คนทั่วไปได้นำาไปใช้ เพื่อลดการ

ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
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ตั้งใจเดินต�มศ�สตร์พระร�ช�  
สู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน2



ตั้งใจเดินต�มศ�สตร์พระร�ช�  
สู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน



ยุวทูตความดีน้อมนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) โดยการเชื่อมโยง

นำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันเพื่อสู่การบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ตั้งใจเดินต�มศ�สตร์พระร�ช�  
สู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทาน หลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง หรอื Sufficiency Economy  
Philosophy (SEP) ไว้ ให้แก่ปวงชนชาวไทย เพ่ือนำาไปปรับใช้ ในชีวิต
ประจำาวัน โดยเน้นที่การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมบนแนวคิด ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ 
มีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้  เป็น
กลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 
ผ่านพ้นวิกฤตได้ตาม เป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซึ่งสหประชาชาติ หรือ UN กำาหนดทิศทาง
การพัฒนาของประชาคมโลกใน 15 ปีข้างหน้า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม 2573 ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ 
(Targets) 

ปณิธานความดี 

32



ยุวทูตความดี ได้น้อมนำาหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการเช่ือมโยงนำาไป 
ปฏิบัติในชีวติ ประจำาวนั เพือ่สู่การบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ดังนี้
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พออยู่ มีความเป็นอยู่อย่างพอดี  
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ตระหนี่ ไม่โลภ



หนูจะยึดหลักความพอเพียงในการดำาเนิน
ชีวิตโดยอยู่บนทางสายกลาง มีความ 
พอประมาณ มีน้อยใช้น้อย มีมากก็ ใช้
แต่พอดี พอใจในส่ิงที่ตนเองมี และไม่
เบียดเบียนใคร ใช้เหตุผลในการทำาส่ิง
ต่างๆ เช่น หากจะใช้ส่ิงใดจากส่ิงแวดล้อม  
ต้องมีเหตุผลในการนำาไปใช้ และมีภูมิคุม้กนั
ในตนเองด้วยการปลูกทดแทน รวมทั้ง
พยายามทำาส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง เพือ่พฒันา
ทักษะการทำางาน 

หากเรารู้จักพอ และหาความพอดีในการ
ทำาส่ิงต่างๆ ได้ เราก็ไม่ต้องลำาบากในการ
ไขว่คว้าส่ิงที่ ไกลตัว และมีความสุขกับ
ส่ิงที่เรามีได้ ดังน้ัน หนูจะรู้จักประมาณ
ตน ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำาเป็น เช่น อาหาร 
อุปกรณ์การเรยีน และยารกัษาโรค รวมทัง้ 
พัฒนาตนเองด้านความรู้  หม่ันอ่าน
หนังสือและทบทวนบทเรียนให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได ้
 

ผมจะฝึกตนเองให้รู้จักคำาว่าพอตาม 
คำาสอนของพ่อ ด้วยการใช้ชีวิตอย่าง 
พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอใจ ในส่ิงท่ีตน
มีอยู่ รู้จักออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน 
เม่ือคนในครอบครัวเจ็บป่วย หรือเม่ือ
เรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ผมจะได้ใช้เงินส่วนน้ี 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ รวมท้ังจะ 
สวดมนต์และน่ังสมาธิก่อนนอนทุกวัน เพ่ือ
ให้จิตใจสงบ เม่ือเรามีสมาธิก็จะสามารถ
รับความรู้ท่ีครูสอนได้ดีข้ึน สามารถเข้าใจ 
และจดจำาบทเรียนต่างๆ ได้ง่ายข้ึน

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การอยูอ่ยา่งพออยู ่ 
พอกิน อุ้มชูตัวเองได้ หนูจะพยายาม
ประหยัดคา่ใช้จ่ายด้วยการปลูกพชืผักสวน
ครัวไว้รับประทานเอง จะได้ไม่ต้องไปซ้ือ
จากตลาด ซ่ึงเส่ียงต่อการปนเป้ือนสาร
เคมี และเล้ียงไก่และเป็ดไว้ เม่ือออกไข่ก็
สามารถนำามาประกอบอาหารหรือนำาไป
ขายได้ รวมทั้งจะฝึกตนเอง ให้รู้จักแบ่ง
ปันให้กับผู้อ่ืนโดยการบริจาคส่ิงของที่ ไม่
ได้ใช้ให้กับผู้ที่ขาดแคลน 

เราสามารถใช้ชีวติอย่างพอเพยีงได้ด้วยการ
พยายามพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด โดยหนู 
จะปลูกพืชเศรษฐกิจ ไว้รับประทานเอง เช่น 
พริก มะนาว และกะหล่ำาปลี รวมทั้งเล้ียง
สัตว์ที่ ให้ผลผลิตง่าย เช่น ไก่และเป็ด  
ซ่ึงสามารถนำาไปประกอบอาหารได้ทั้ง 
ส่วนเน้ือและไข่ โดยปลูกและเล้ียงใน 
ปรมิาณทีเ่หมาะสม เพยีงพอต่อการบริโภค 
ในครัวเรือน หากเหลือจึงนำาไปขาย  

เด็กหญิงกรวรรณ หมายเจริญ   
โรงเรียนบ้านวรราษฎร์ จ.น่านเด็กหญิงจันทร์ญานีย์ แก้วพวงใหม่   

โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” จ.เลย

เด็กหญิงวรินทร์ธนาตย์ สุริวงษ์   
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน  

“ปทุมมาสงเคราะห์” จ.เลย

เด็กชายสิรภัทร บุญเกี๋ยงวงค์
โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

เด็กหญิงพรณภา สีสุข
โรงเรียนวัดเขาใหญ่ จ.กาญจนบุรี
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พอกิน เพาะปลูกพืช และผักสวนครัว 
กินอาหารที่มีประโยชน์แต่พออิ่ม  
ไม่ปล่อยอาหารเหลือทิ้ง



หนูจะอธิบายวิธีทำาการเกษตรแบบประณีต 
ซ่ึง เ ป็นการเกษตรในพื้นที่ ขนาดเ ล็ก
ประมาณ 1 ไร่ โดยปลูกพืชในครัวเรือนไว้
กินไว้ ใช้อย่างครบถ้วนและไม่ ใช้สารเคมี 
ให้พ่อแม่ได้ทดลองทำาบนที่ดินของเราโดย
ปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบในการทำาอาหาร เช่น 
พริก มะนาว และตะไคร้ เป็นต้น ซึ่งจะทำาให้
เราดูแลได้ทัว่ถึง ลดความเส่ียงในการลงทนุ 
และเม่ือผลผลิตดีกส็ามารถนำาออกจำาหน่าย 
หรือขยายพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นได้

หนูจะนำาไม้ผลที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้าน 
เช่น ชมพู่ มะม่วง และมะละกอ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยผลที่ดีหนูก็
จะเก็บไว้รับประทาน และนำาไปจำาหน่าย 
ส่วนผลทีเ่น่าเสียหนูกจ็ะนำาไปเป็นอาหาร
เพาะเล้ียงไส้เดือน และทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว

หนจูะทำาตามคำาสอนของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และรู้ จัก
ประหยัดคา่ใช้จ่าย โดยเสนอใหมี้การปลูก
ผักสวนครัวเพื่อใช้ทำาอาหารกลางวันใน
โรงเรยีน และนำาเศษอาหารมาทำาปุ๋ยหมัก 
ชีวภาพ แล้วนำาไปใส่แปลงผักของเรา 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทานอาหารที่
ปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ 
หมุนเวียนครบวงจร 

เศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมคือ 
การอยู่อย่างม่ันคง สบายใจ บนพื้นฐาน 
ของความพอดี ไม่ใช้ส่ิงใดเกนิความจำาเป็น 
โดยเริ่มจากเรื่องเล็กๆ เช่น การตักข้าว 
แทนที่จะตักมาเยอะๆ แล้วกินไม่หมด  
เราควรตักมาแต่พอดี เม่ือไม่อ่ิมค่อยเติม
จะดีกว่า เพื่อให้คนอ่ืนได้กินด้วย และไม่
ต้องเหลือทิง้อย่างเสียเปล่า ควรนึกถึงคน
ที่เขาไม่มีข้าวกินด้วย เราโชคดีที่มีอาหาร
ให้กินทุกมื้อจึงควรกินอย่างรู้คุณค่า

หนูจะชักชวนให้พ่อแม่ทำารั้วกินได้ ซ่ึงเป็น 
การปลูกพืชผักกินได้ตามร้ัวบ้านแทนไม้ดอก 
โดยเลือกชนิดของผักตามความชอบของตน 
ยึดหลักการปลูกทกุอย่างทีก่นิ กนิทกุอย่าง 
ที่ปลูก ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎี ใหม่ 
เพื่อให้ ได้ทั้งความสวยงามและวัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหาร

เด็กหญิงชรินธร จำาเริญมี 
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ จ.หนองคาย

เด็กชายวรวิทย์ ประทุมชัย 
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จ.นนทบุรี

เด็กหญิงศศิวิมล สายชำานิ   
โรงเรียนบ้านกุดฉนวน จ.ชัยภูมิ

เด็กหญิงยวิษฐา เพ็งเล็ง 
โรงเรียนวัดจอมไตร จ.ตรัง

เด็กหญิงสุวพิสญ์ บุญเป็ง
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

จ.แพร่
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สุขภาพดี ดื่มน้ำาสะอาด หายใจใน
อากาศบริสุทธิ์ ออกกำาลังกายแดด
ยามเช้า รับประทานอาหารจาก
ธรรมชาติ



ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเน้นการแก้ปัญหา
ด้วยการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ประหยัด
เรียบง่าย แต่ได้ประโยชน์สูงสุด หนูจะนำา
มาประยุกต์ ใช้โดยการให้พ่อปลูกพืชผัก
ไว้รับประทานเองและปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ปรับปรุงสภาพของดิน รวมทั้งเล้ียงปลา
กินพืช เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน และปลา
ยี่สก เพื่อกำาจัดหญ้าที่ขึ้นตามสระน้ำาโดยไม่
ต้องใช้สารเคมี ซึ่งจะช่วยลดค่าอาหารปลา 
และจะนำาเงินส่วนน้ันไปซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืช
ชนิดอื่นๆ มาปลูกเพิ่ม 

หนูจะปลูกพืชสมุนไพรในบริเวณบ้าน 
เพือ่นำามาใช้ประกอบอาหารและใช้เป็นยา
รักษาโรค พร้อมทั้งตระหนักอยู่เสมอว่า 
แม้จะไม่มีเงินทองมากมาย แต่เราก็
สามารถมีความสุขได้ ถ้าเราอยู่อย่าง 
พอเพียง 

การมีสุขภาพดีถือเป็นลาภอันประเสริฐ 
เพราะจะทำาให้เรามีแรงกายแรงใจในการ
ทำากิจกรรมดีๆ หนูจะชักชวนพ่อแม่ให้
ปลูกสมุนไพรทีมี่ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย
ปลูกผักเชียงดา ช่วยลดระดับน้ำาตาลใน
เลือด บำารงุสายตา และรกัษาอาการไข้หวดั 
ปลูกต้นอบเชย ช่วยบำารุงร่างกายและ
ระบบหมุนเวียนของเลอืด และปลกูหญ้า 
เฉาก๊วย ช่วยแก้ร้อนในและดับกระหาย 
แล้วนำามาแปรรูปเป็นเครื่อง ด่ืมชา
เชียงดา ชาอบเชย และน้ำาเฉาก๊วยไว้รับ
ประทานเองและแบ่งปันใหก้บัเพือ่นบ้าน

การศึกษาเรียนรู้ ในค่ายอบรม “ศาสตร์
พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ ย่ังยืน”  
หนูประทบัใจความรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ 
การเล้ียงจ้ิงหรีดและเล้ียงไก่บนบ่อปลา 
เพราะสามารถทำาไ ด้ง่ าย ต้นทุนต่ำ า  
แต่ทำาให้ ได้อาหารที่มีประโยชน์หลาก
หลายประเภท คือ เหด็ที่ใหว้ติามิน จ้ิงหรดี
และปลาที่ ให้ โปรตีน โดยหนูจะศึกษา
ข้อมูลเพิม่เติม จากอินเตอรเ์น็ต แล้วนำาไป
ปรกึษาพอ่แม่กอ่นนำามาทดลองทำาทีบ้่าน  

หนูจะเสนอให้คุณครูใช้พื้นที่แปลงเกษตร
ของโรงเรียนเลี้ยงปลาและกบ ซึ่งเป็นสัตว์
เศรษฐกิจที่ ได้รับความนิยมในการบริโภค 
ร่วมกับการปลูกผักโตเร็ว เช่น คะน้า ผักบุ้ง 
และใบกะเพรา เป็นต้น เพราะสามารถนำาไป
ประกอบอาหารกลางวนั และนำาไปจำาหน่าย
เพื่อสร้างรายได้ ให้กับโรงเรียน และยัง
สามารถแบ่งใหนั้กเรยีนไปทดลองทำาทีบ้่าน
ได้ ถือเป็นกจิกรรมที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถ
สร้างประโยชน์ได้มากมาย

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิโนสวัสดิ์ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำาพูน จ.ลำาพูน

เด็กหญิงสุวรรณา นาคำา 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชาวงค์
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน จ.พิษณุโลก

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนนวล 
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำา 

(วัดพระธาตุสบแวน) จ.พะเยา

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ นวลจันทร์ 
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

จ. สมุทรสงคราม
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มีการศึกษา ตั้งใจอ่านเขียน  
ใฝ่เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง



หนูจะเดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยการฝึก
ตนเองใหมี้ความขยันหม่ันเพยีร โดยเฉพาะ
ในด้านการศึกษาหาความรู้ ต้ังใจเรียน 
หม่ันอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน และ
ทำางานที่ ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจ              
เม่ือทำาส่ิงใดแล้วได้ผลลัพธ์ที่ ไม่ดี หรือ
ไม่ประสบความสำาเร็จ ก็ต้องไม่ท้อถอย  
ควรทดลองเปล่ียนวิธีการทำาไปเรื่อยๆ  
ไม่หยุดอยู่กบัที ่เพือ่พฒันาตนเองใหดี้ย่ิงข้ึน

หนังสือเป็นออมสิน เป็นแหล่งความรู้ 
อันมีค่าที่จะอยู่ติดตัวเราไปได้ตลอด  
ผมจะหม่ันทบทวนความรู้ โดยพยายาม
อ่านหนังสือให้ได้ทกุวนั และอ่านหนังสือ
หลากหลายประเภท เพราะปัจจุบันความรู ้
เพียงศาสตร์เดียวไม่เพียงพอ ต้องนำา
มาประยุกต์ ใช้ร่วมกันจึงจะสามารถทำา
กิจการงานใดๆ ให้สำาเร็จได้ 

หนูจะยึดหลักความเพียรในการปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงาน ตามแนวทางการ 
ทรงงานของในหลวงรั ชกาลที่  9  
โดยการต้ังใจเรียน แสวงหาความรู้จาก 
แหล่งต่างๆ และทำางานที่ได้รบัมอบหมาย 
อย่างเต็มความสามารถอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนา 
ตนเองไปสู่ความสำาเร็จ มีอนาคตที่ดี 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและ
พัฒนาประเทศชาติได้

หากเราได้ทำาในส่ิงที่ตนเองชอบ เราจะ
ทำาส่ิงน้ันได้ดี และประสบผลสำาเร็จตาม
หลักการทรงงานของ ในหลวงรชักาลที ่9  
ในข้อทีว่า่ การทำางานด้วยความสุข โดยหนู 
จะพยายามทำาตามความฝันของตนเอง 
ต้ังใจศึกษาเล่าเรยีน แสวงหาประสบการณ์ 
เพื่อนำามาทบทวนแก้ ไขจุดบกพร่อง  
และจะไม่คิดว่าตนเองทำาไม่ ได้ หากยัง 
ไม่ได้ทดลองทำา

หนูจะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่เสมอ ด้วยการเป็น 
ผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟังในสิ่งที่พ่อแม่ ครูอาจารย์
ส่ังสอน และส่ิงทีว่ทิยากรใหค้วามรู ้แล้วนำา
กลับไปคดิวเิคราะหก์อ่นนำาไปปรบัใช้ เพราะ
หากเราเอาแตพู่ดหรือฟังอย่างไม่ตั้งใจอาจ
จะทำาให้เราพลาดข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อเราในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นการเสีย
เวลาโดยเปล่าประโยชน์

เด็กหญิงซาฟีรุส ดอเลาะ 
โรงเรียนบ้านปะดะดอ จ.นราธิวาสเด็กหญิงพิมพ์วราห์ รัตนะวราหะ

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์

เด็กชายรพีภัทร ศรียาคะบุตร
โรงเรียนบ้านดู่ จ.อุดรธานี

เด็กหญิงญาณิตา เกิดโชค
โรงเรียนบ้านสวาย จ.สุรินทร์

เด็กหญิงพรพิมล รัศมี 
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
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เมตตา สามัคคี ไม่แบ่งแยก



ทกุสังคมมีกฎระเบียบทีเ่ราต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ต้องรักษาสิทธิของตนเอง 
โดยไม่เบียดเบียนสิทธิของผู้อ่ืน ซ่ึงหนูจะ
เริ่มจากการรักษามารยาทในห้องเรียน  
ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพือ่นในเวลาทีค่รสูอน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการทำางานกลุ่ม 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับ 
เสียงข้างมากในการตัดสินใจ เพื่อปลูกฝัง 
หลักประชาธิปไตย และเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ

การจะอยู่รว่มกนัอย่างมีความสุข เราต้อง
มนี้ำาใจเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่รู้จกัแบง่ปนัให้กับ
ผู้อ่ืน โดยหนูจะไมเ่หน็แกตั่ว ช่วยกนัเรยีน
กับเพื่อนๆ ไม่คิดแต่จะแข่งขันกัน โดยมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด และ
ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของโรงเรยีนอย่าง
เคร่งครัด อันจะนำาไปสู่ความสามัคคีเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ

เม่ือเกิดปัญหาข้ึน ทุกคนต้องสามัคคี
เป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันจึงจะสามารถหา
ทางออกได้ ปัจจุบันเราประสบปัญหาการ 
ใช้ทรพัยากรและพลังงานอย่างส้ินเปลือง 
หนูคิดว่าเราควรปลูกฝังจิตสำานึกให้ทุกคน 
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยให้ความรู้ เกี่ ยวกับความสำาคัญ  
ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ผ่านสถานศึกษา ส่ือออนไลน์ 
และกจิกรรมสัมพนัธ์ต่างๆ เพราะหากคน 
กลุ่มหน่ึงกำาลังรักษาแต่อีกกลุ่มหน่ึงยัง
คงทำาลาย ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได ้
 

ความสามัคคีในหมู่คณะเป็นปัจจัยสำาคญั
ในการทำางานให้สำาเร็จ เช่น เม่ือคุณครู
มอบหมายงาน ให้ทำาเป็นกลุ่ม หนูจะ
แนะนำาให้เพื่อนๆ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
และช่วยกนัทำางานอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้ ได้ผลงานที่ดีและเสร็จทันตาม
กำาหนดเวลา หากมีข้อผิดพลาดก็ต้อง
ยอมรับร่วมกันโดยไม่กล่าวโทษคนอ่ืน
เพราะเป็นผลจากการทำางานของทุกคน

คนเราต้องอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน ต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันอย่าง 
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและ
ความสงบสุขในสังคม โดยหนูจะใช้เวลา
ว่างไปเล่นกีฬากับเพื่อนๆ เพราะเป็นการ
ออกกำาลังกายที่ดีต่อสุขภาพ และปลูกฝัง
น้ำาใจนักกฬีา ใหรู้แ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย รวมทัง้จะ 
แบ่งปันอาหารให้กับ เพื่อนบ้าน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

เด็กหญิงปวริศ� แก้วโรจน์ 
โรงเรียนอนุบ�ลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

เด็กหญิงพรรณวลัย จันทร์หิรัญ 
โรงเรียนบ้�นดู่ จ.พะเย�

เด็กหญิงกัญญ�ณัฐ รัตนพงษ์ 
โรงเรียนคลองเกลือ จ.นนทบุรี

เด็กหญิงอ�ทิตย� ทะคะลิง 
โรงเรียนบ้�นป่�พน จ.สตูล

เด็กหญิงมณีจันทร์ วงศ์พรัด 
โรงเรียนสน�มบิน จ.ขอนแก่น
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มีน้ำาสะอาด สุขภิบาลเป็นเลิศ  
มีน้ำาสะอาดเพื่อกินเพื่อใช้  
ขับถ่ายให้เป็นที่ ชีวีปลอดโรค



หนูจะใช้วธีิการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตาม
แนวทางการทรงงานของในหลวงรัชกาล 
ที่ 9 ด้วยการปลูกต้นธูปฤาษีเพื่อแก้ปัญหา
น้ำาเสีย เน่ืองจากพชืชนิดน้ีสามารถลดความ
เป็นกรด-ด่าง และช่วยปรับสี ของน้ำาเสีย 
ใหจ้างลงได้ รวมทัง้มีรากทีแ่ข็งแรงสามารถ
ป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่อยู่ใกล้
ริมน้ำา และนำาต้นไปจักสานเป็นตะกร้า เสื่อ 
หรอืสินคา้อ่ืนๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้  

ในการลงทนุทำาส่ิงใด เราต้องศึกษาข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ และวางแผนการทำางาน
ให้ครบวงจรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ที่สุด โดยผมจะปรึกษาพ่อแม่เกี่ยวกับ
การทำาบ่อบำาบัดน้ำาเสียขนาดเล็กในพืน้ที ่
ของเราเอง โดยอ้างอิงจากบ่อบำาบัดน้ำา
เสียในโครงการแหลมผักเบ้ียฯ จากน้ัน
จึงนำาปลานิลมาเล้ียงในบ่อ ที่ผ่านการ
บำาบัดแล้ว เพือ่นำามารบัประทาน และขาย
เพื่อสร้างรายได้ 

เราควรหาโอกาสในการสรา้งสรรคส่ิ์งดีๆ 
ใหก้บัสังคม ด้วยการทำาความดีทัง้ต่อหน้า 
และลับหลัง โดยผมจะชักชวนให้เพื่อนๆ 
ในหมู่บ้านมาเป็นจิตอาสาอนุรักษ์แม่น้ำาลาว 
ซ่ึงเป็นแม่น้ำาสำาคัญของชุมชน ด้วยการ 
รณรงค์ ผ่านเสียงตามสาย ช่วยกัน
เก็บขยะออกจากแม่น้ำา วางถังขยะไว้
ตามจุดต่างๆ และทำาป้ายห้ามทิ้งขยะ 
ลงในแม่น้ำาภายใต้การดูและคำาแนะนำา
ของผู้ใหญ่ เพ่ือให้ทุกคนมีน้ำาสะอาดใช้ 
และห่างไกล จากโรคภัยที่มาจากน้ำาเสีย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาแหล่งน้ำา ซึ่งมีความสำาคัญ
กับส่ิงมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ หนูจะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาพ่อแม่
เกี่ยวกับการบำาบัดน้ำาเสียจากครัวเรือน
ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำาลำาคลอง เพื่อให้
เรามีแหล่งน้ำาทีส่ะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ชนิด
ต่างๆ เช่น ปู ปลา และนกกาน้ำา เป็นต้น  

ความคิดที่ดีจะนำาไปสู่การปฏิบัติที่ดี หนูจะ
ฝกึตนเองใหมี้จิตสำานึกต่อส่วนรวม ด้วยการ 
คัดแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนนำาไปทิ้ง  
ไมท่ิง้ขยะลงในแม่น้ำาลำาคลองเพราะจะทำาให้
น้ำาเน่าเสีย สัตว์น้ำาตาย และไปอุดตันทาง
ระบายน้ำาจนทำาให้เกิดน้ำาท่วมได้ โดยคิดอยู่
เสมอวา่ ความดีทีเ่ราทำาแม้จะไม่มีใครเหน็ก็
สรา้งความภูมิใจได้ เพราะเรารูต้นเองวา่เรา
ทำาในส่ิงทีดี่ ไม่ได้เอาเปรยีบใคร และจะช่วย
ให้สังคมน่าอยู่ขึ้น 

เด็กหญิงสุทธิก�นต์ วรพันธ์
โรงเรียนอนุบ�ลมะนัง จ.สตูล

เด็กหญิงจิรนันท์ ใจสุข 
โรงเรียนสหกรณ์พัฒน� จ.ชุมพร เด็กช�ยณภัทร แก้วศรี  

โรงเรียนอนุบ�ลปัตต�นี จ.ปัตต�นี

เด็กช�ยณัฐปคัลป์ กันทะเนตร 
โรงเรียนอนุบ�ลเชียงคำ� จ.พะเย�

เด็กหญิงชุณิต� คชนูด 
โรงเรียนโสตทัศนศึกษ�จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย จ.นครศรีธรรมร�ช
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ไฟฟ้าสว่างทุกบ้านเรือนและทาง
สัญจร สร้างสรรค์พลังงานสะอาด 
มีใช้ไม่ขาดแคลนทุกครัวเรือน



เวลาเป็นส่ิงมีค่า การรักษาเวลาจึงเป็น
เรื่องสำาคัญ หนูจะฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลา
อยู่เสมอ โดยเริ่มจากการไปโรงเรียน และ
ส่งงานตามเวลาที่กำาหนด รวมทั้งใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
และหนูจะอธิบายเรื่องการเปล่ียนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแผง 
โซล่าเซลล์ ให้กับ คนในชุมชน และจะเสนอ
ให้ใช้กับโคมไฟถนนในเขตชุมชนต่อไป

หนูจะน้อมนำาเอาศาสตรพ์ระราชาไปปรบั
ใช้ในชีวติประจำาวนัใหม้ากทีสุ่ด โดยระลึก
ถึงส่วนรวม เป็นสำาคัญ เน่ืองจากภูเก็ต 
มีพื้นที่ติดกับทะเล และมีนักท่องเที่ยว 
มาเยือนเป็นจำานวนมากทุกปี ทำาให้การ
ใช้ไฟฟ้ามากตามไปด้วย หนูจึงจะเสนอให้
คนในชุมชนหนัมาใช้พลังงานทดแทนให้
มากขึ้น เช่น อบปลาด้วยเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์แทนเตาอบพลังงานไฟฟ้า 
เป็นต้น

หนูจะแนะนำาใหค้นในชุมชนนำาขยะทีย่่อย 
สลายได้มาใส่ ในกล่องคอนกรีตขนาด 
2×3×1.5 เมตร โดยใช้ดินกลบเป็นช้ันๆ 
นาน 30 วันเพื่อทำาปุ๋ยหมัก รวมทั้งชัก 
ชวนให้ทุกคนเปล่ียนจากการใช้พลังงาน
ที่มาจากทรัพยากรที่ ใช้แล้วหมดไปหรือ
ประเทศเราไม่สามารถผลิตเองได้มาใช้
พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ และเครื่อง 
ป่ันไฟจากพลังงานคน เป็นต้น ซ่ึงเป็น 
การใช้ “กลไกธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ด้วย 
เทคโนโลยีที่สร้างได้ง่าย และประหยัด” 
ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9

เน่ืองจากในชุมชนของหนูมีปริมาณขยะ
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและ
เป็นอันตราย  ต่อสุขภาพ  หนูจะแกปั้ญหา
นี้ด้วยหลักการรู้ รัก สามัคคี โดยอธิบาย
เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
คล่ืน และจากขยะชีวมวล เช่น เศษไม้  
เศษอาหาร ใหก้บัคนในชุมชน เพือ่รว่มกนั
วางแผนในการนำามา ปรับใช้ให้เหมาะสม
กับชุมชนของเรา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เคยสอนให้คนไทย
รกัพระองค ์แต่ทรงสอนใหเ้รารกักนัและกนั 
ดังน้ัน หนูจะรักและมีน้ำาใจต่อคนในชุมชน 
โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้แผง 
โซล่าเซลล์เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือก
หน่ึงให้ชาวบ้านได้นำาไปปรับใช้กับอุปกรณ์ 
ทำาสวนของตนเอง

เด็กหญิงชมพูนุช บัวบุญ 
โรงเรียนบ้านควนประ 
จ.นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงกรกนก คนไว 
โรงเรียนธนาคารออมสิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์
เด็กหญิงวรินทร วิริยะสาคร 

โรงเรียนบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต

 เด็กหญิงวรัญญา ทองสิน 
โรงเรียนธนาคารออมสิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ นุ่นกลับ 
โรงเรียนบ้านบ่อทราย จ.พัทลุง
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การงานสุจริต ช่วยเศรษฐกิจเติบโต  
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐาน
ของความดี



หนูจะยึดมั่นในสัจจะ พูดจริง ทำาจริง เพราะ
การที่เรารักษาสัญญา จะแสดงให้เห็นว่า
เรามีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และ 
ไม่ต้องทุกข์ ใจหรือหวาดระแวงจากการ
โกหก ซ่ึงเม่ือเราทำาตามคำาพูดที่ ให้ ได้
อยู่เสมอ จะทำาให้ผู้อ่ืนรู้สึกกับเราในทาง 
ที่ ดี เวลาพูดอะไรหรือขอความร่วมมือ 
จากใคร ก็จะมีคนเช่ือถือและพร้อมให้ 
ความช่วยเหลือ

ความซ่ือสัตย์เป็นคุณธรรมพืน้ฐานทีช่่วย
ให้เกิดความรู้สึกที่ดี และความไว้วางใจ
ซ่ึงกันและกัน นำาไปสู่ความสามัคคีและ
ความสงบสุขในสังคม โดยหนูจะพอใจใน
ส่ิงที่ตนเองมีอยู่ ไม่อิจฉา หรืออยากได้
ของของคนอื่น รู้จักการประหยัดอดออม 
เพือ่ซ้ือของทีต้่องการด้วยตนเอง รูจั้กการ 
ให้อภัยเมื่อมีคนทำาไม่ดีต่อเรา ไม่โต้ตอบ 
ด้วยความรนุแรง และนำาคำาดูถูกมาพฒันา 
ตนเองให้ดีขึ้นโดยไม่ย่อท้อ

การทำาความดีเป็นส่ิงที่ทุกคนสามารถ
ทำาได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และเม่ือเรามี
คนดีในสังคมเยอะๆ บ้านเมืองของเราก็
จะพฒันาดีข้ึนเรือ่ยๆ หนูฝึกตนใหมี้ความ
ซ่ือสัตย์ เช่น ไม่นำาของคนอ่ืนมาเป็น 
ของตน เพราะแม้เขาจะไม่รู้แต่เรารู้แก่ใจ 
ดีวา่กำาลังทำาผิด มีน้ำาใจต่อผู้อ่ืนด้วยความ
จริงใจไม่เสแสร้ง พึ่งพาอาศัยกัน เช่น 
แบ่งให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียน และ
แบ่งอาหารให้กับเพื่อนบ้าน รวมทั้งรู้
หน้าที่ของตนเอง พัฒนาทักษะด้านการ
ฟังพูด อ่าน เขียนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

ผมจะฝึ กตน เอง ให้ มี ความ ซ่ือ สัต ย์   
โดยจะต้ังใจอ่านหนังสือทบทวนความรู้  
ทำาการบ้าน และทำาข้อสอบด้วยตัวเอง 
เพราะจะทำาให้ได้รูร้ะดับความสามารถและ
ข้อบกพร่องของตนเอง แล้วนำามาพัฒนา
ตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้ต่อไป 
 

ความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักอดทนข่มใจจะช่วย
ให้เราประพฤติแต่ส่ิงที่ดีงาม และนำาไปสู่
ชีวติทีเ่จรญิ รุง่เรอืงต่อไปได้  หนูจะยึดหลัก
คุณธรรมข้อน้ีโดยเริ่มจากการพูดความ
จริง ไม่โกหกเพื่อเอาตัวรอด และไม่นำาของ 
คนอ่ืนมาเป็นของตน เม่ือเจอส่ิงของหรือ
เงินที่ตกหล่นอยู่ ต้องบอกคุณครูหรือ 
เจ้าหน้าที่เพื่อประกาศหาเจ้าของ  

เด็กหญิงวันวิสา สิงโตทอง
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 

จ.น่าน

เด็กชายพีรวัส ภักดียนต์เจริญ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จ.เชียงราย

เด็กหญิงณิชาพร จิตรีรมณ์ 
โรงเรียนวัดคลองชัน จ.ปทุมธานี

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญพันธ์ 
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำาภู

เด็กหญิงวารุณี เทินสะเกตุ   
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 

(ราษฎร์ดำาริบำารุง) จ.ลพบุรี
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อุตสาหกรรม นวัตกรรมและ
สาธารณูปโภค ควรใช้เทคโนโลย ี
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมด้วยการพออยู่ พอกิน  
พอใช้ ไร้มลพิษ



ผมจะแนะนำาให้พ่อแม่ทำาเกษตรอินทรีย์
แบบพอเพียง ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เพราะมีวิธีการไม่ซับซ้อน สามารถนำา
ส่ิงรอบตัวมาประยุกต์ใช้ใหเ้กดิประโยชน์ได้ 
เช่น การใช้ชะอมไล่แมลงแทนการใช้ 
สารเคมี และปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟู
สภาพดิน ทำาให้เรามีผลผลิตที่หลากหลาย 
กระจายความเส่ียง เม่ือพืชชนิดใดราคา
ตกต่ำา 

เราต้องไม่ติดตำารา ใฝ่หาความรู้และ 
วิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะปัจจุบัน
เป็นยุคแหง่ข้อมูลข่าวสาร และการพฒันา
ของเทคโนโลยีที่เราต้องเลือกมาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสม ซ่ึงหนูจะเผยแพร่วิธี
การทำาปุ๋ยจากมูลไส้เดือนให้คนทั่วไปได้ 
นำาไปใช้ เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

หนูจะใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทติย์ในการ
อบเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ เช่น เนื้อหม ู
ใบเตย และกล้วย เป็นต้น แทนการ 
ตากแห้งแบบเดิม ซ่ึงการใช้ตู้อบน้ีจะ
ทำาให้อาหารที่เราอบแห้งเร็วข้ึน และ
ป้องกันแมลงตอม ซ่ึงช่วยประหยัดทั้ง
พลังงาน ประหยัดเวลา และถูกสุขอนามัย 
สอดคล้องกับแนวทางการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีอย่างงา่ย และ
ราคาถูก ของในหลวงรัชกาลที่ 9

หนูจะนำากับดักแมลงวันทองมาใช้ในสวน
พืชผักสวนครัวของตนเอง เพื่อแก้ปัญหา
ผลผลิตเสียหายจากการเข้ามากัดกินของ
แมลงวันทอง รวมทั้งชักชวนให้คนใน
ชุมชนสร้างรายได้จากการทำาขนมธัญพืช              
อัดแท่ง โดยใช้วัตถุดิบที่มี ในท้องถิ่น  
ซ่ึงเป็นการใช้ทรพัยากรทีมี่อยู่อย่างคุ้มค่า 
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ เรียบง่าย แต่ได้
ประโยชน์สูงสุด 

ทุกส่ิงทุกอย่างมีคุณค่า หากเรารู้จักใช้สติ
ปัญญาพิจารณา และสร้างมูลค่าให้กับ 
สิ่งนั้น หนูจะนำาเศษอาหาร ใบมะละกอ และ
ผลชมพู่ที่ร่วงตามต้น มาทำาเป็นอาหาร
เพาะเล้ียงไส้เดือน เม่ือไส้เดือนกินก็จะ 
ขับถ่ายออกมา จากนั้นเราก็สามารถนำามูล
ของไส้เดือนไปทำาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ให้เจริญ
งอกงามได้ 

เด็กหญิงจิรัชยา ธีรประภานนท์ 
โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมาเด็กหญิงพลินีย์ เพิ่มทวี 

โรงเรียนอนุบาลกำาแพงเพชร 
จ.กำาแพงเพชร

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ดลรุ่ง
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร

เด็กหญิงวิลาสินี บุญทอง
โรงเรียนวัดจอมไตร จ.ตรัง

เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิโชติ 
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร
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สังคมเอื้ออารี มีคุณธรรม  
ไร้สิ่งขีดคั่น เมตตา  
รักษาความเสมอภาค



คุณธรรมเป็นเสมือนแสงสว่างนำาทางชีวิต
ให้ดำาเนินไปในทางที่ถูกที่ควร นอกจาก
การแสวงหาความรู้จากส่ิงรอบตัวแล้ว  
หนูจะพัฒนาคุณธรรมประจำาใจในด้าน 
ความกตัญญู ด้วยการช่วยทำางานบ้าน และ 
แสดงความรักต่อพ่อแม่ทุกวัน ไม่ใช่แค่ใน
วันสำาคัญเท่านั้น รวมทั้งมีจติใจเมตตาด้วย
การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ระวังคำาพูด 
ควบคุมอารมณ์ และเอาชนะใจตนเอง 
ให้ได้เม่ือรู้สึกโกรธ เพื่อป้องกันการโต้แย้ง
ที่รุนแรง 

ความเมตตา รู้จักเห็นอกเห็นใจ และ 
แบ่งปันน้ำาใจให้กับผู้อ่ืนก่อให้เกิดความ
สุขและความประทับใจทั้งต่อตัวผู้ให้และ
ผู้รับ อีกทั้งยังทำาให้สังคมของเราน่าอยู่
ข้ึนด้วย หนูจะหาเวลาว่างไปสอนอ่าน
หนังสือให้กับเด็กยากจน ที่ ไม่มีโอกาส
ได้เรียนหนังสือ ไปพูดคุยและนำาอาหาร
ไปแบ่งปันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่ ไม่มี 
ญาติคอยดูแล และหนูจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

หนูจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดกีันให้กับตนเอง
ด้วยการประหยัดอดออม ไม่ ใช้เงิน 
ส้ินเปลืองในส่ิงที่ไม่จำาเป็น ถ้ามีเงนิเหลือ 
จากการไปโรงเรียนก็จะนำามาหยอด
กระปุก ไม่ซ้ือขนมหรือของเล่นจนหมด 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมด้วยการ
แบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วย
ความจริงใจ ไม่รังแกหรือรังเกียจผู้ที่
ด้อยกว่า นำาเส้ือผ้า ผ้าห่ม และตุ๊กตาที่
ไม่ใช้แล้วไปบรจิาคใหก้บัผู้ยากไร ้รวมทัง้ 
ฝึกตนเองให้คิดดี พูดดี และทำาดีอยู่
เสมอ    

เน่ืองจากทีบ้่านของหนูมีของเล่นเกา่ทีอ่ยู่
ในสภาพดีหลายช้ิน หนูจึงจะปรึกษากับ
เพื่อนๆ และผู้ปกครองว่าจะรวบรวมของ
เล่นที่พวกเราไม่ได้เล่นแล้วไปบริจาคให้
กบัสถานรบัเล้ียงเด็กกำาพรา้ หรอืโรงเรยีน
ทีข่าดแคลน เพือ่ฝึกตนเองใหรู้จั้กแบ่งปัน
ความสุขให้กับผู้อื่น  

หนูจะนำาหลักทศพิธราชธรรมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน 
ด้วยการฝึกตนให้มีความพอประมาณ  
ทำาบัญชีรายรับรายจ่ายเพ่ือวางแผนการใช้
เงินตามความจำาเป็น พ่ึงพาตนเอง อดทน
ในการทำางาน และมีน้ำาใจ ช่วยเหลือแบ่ง
ปันส่ิงของเล็กๆ น้อยๆ ให้กับเพ่ือน หรือผู้ท่ี 
ขาดแคลน  อยู่เสมอ เช่น นำาหนังสือเรียน 
หรืออุปกรณ์การเรียนท่ีไม่ใช้แล้วไปให้กับ
เด็กในหมู่บ้านท่ียากจนได้ใช้ต่อ 

เด็กหญิงนภัสกร รักชื่อดี
โรงเรียนบ้านสวาย จ.สุรินทร์

เด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล 
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ คนตรง
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน

“ปทุมมาสงเคราะห์” จ.เลย

เด็กหญิงขวัญชนก แคนหนอง 
โรงเรียนวัดเขาใหญ่ จ.กาญจนบุรี

เด็กหญิงพิรัตน์ดา เจริญวงศ์
โรงเรียนโคกสำาโรง จ.ลพบุรี
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ชุมชนเข้มแข็ง บ้านเมืองสะอาด
ปลอดภัย ความดีในตน เสริมสร้าง
ความมั่นคง ให้สังคมส่วนรวม



หนูจะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ดังที่พระองค์ท่านทรง
ทำาทกุอย่างเพือ่ใหป้ระชาชนชาวไทยมคีวาม
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยจะแนะนำาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้กับคนในชุมชน 
เน่ืองจากชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าวและ
ข้าวโพด ซ่ึงบางครั้งมีปัญหาราคาตกต่ำา 
ทำาใหร้ายได้น้อยลง  การนำาข้าวและข้าวโพด
ไปแปรรูปเป็นขนม สบู่ และเครื่องด่ืม  
จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้

เน่ืองจากในชุมชนของหนูมีชาวบ้าน
ฐานะยากจนอยู่เป็นจำานวนมาก หนูจึงจะ 
เผยแพรก่ารดำาเนินชีวติตามหลักปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงใหพ้วกเขานำาไปปรบัใช้ 
ทั้งเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับ
ประทานเอง การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย 
และการแปรรูปผลผลิตที่มี ในท้องถ่ิน 
เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย  
มีความสุข และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 

เน่ืองจากภาคเหนือเป็นภูมิภาคหน่ึงที่มี
ปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควัน
มากที่สุด หนูจึงอยากเป็นส่วนหน่ึงใน
การแก้ ไขปัญหาน้ีด้วยการนำาความรู้
จากการเข้าค่ายไปบอกต่อให้กับคนใน
ชุมชนได้รับทราบถึงสาเหตุของการเกิด
ไฟป่า เช่น การเผาป่าเพื่อหาของป่า
หรือล่าสัตว์ และการเผาวัชพืชในไร่ที่มี
อาณาเขตติดต่อกับป่า และผลกระทบ 
เช่น กอ่ใหเ้กดิโรคเกีย่วกบัทางเดินหายใจ 
สัตวป่์าสูญพนัธ์ุ และเกดิน้ำาทว่ม เป็นต้น  
รวมทั้งแนะนำาให้ทุกคนช่วยกันทำาแนว
กันไฟป่าด้วย 

หนูจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูธรรมชาติ 
อนุรักษ์ป่าไม้ และพัฒนาพื้นที่ ในชุมชน 
โดยชักชวนให้คนในหมู่บ้านสร้างฝาย
ชะลอน้ำาตามแนวพระราชดำาริ ในพื้นที่
ต้นน้ำา เพื่อรักษาความชุ่มช้ืน ทำาให้ 
ทุกคนมีน้ำาไว้ ใ ช้ อุป โภคบริ โภคอย่าง
เพียงพอ และสามารถลดความรุนแรง 
ของกระแสน้ำาในฤดูน้ำาหลากได้

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงศึกษาสภาพแวดล้อม 
และพูดคุยกับคนในพ้ืนท่ีก่อนพระราชทาน
ความช่วยเหลือให้กับพ้ืนท่ีน้ันๆ เสมอ  
ดังน้ัน หนูจะเสนอให้ชาวบ้านทำารองเท้าจาก
ยางพาราเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน เพราะ
ภาคใต้มีการทำาสวนยางกันเป็นจำานวนมาก 
หากเรานำาน้ำายางมาแปรรูปเป็นรองเท้า
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
จะช่วยเพ่ิมมูลค่าได้ โดยนำาไปจำาหน่ายให้ 
กับท้ังคนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียว

เด็กหญิงฉัตรทริก� สมบูรณ์มนต์ 
โรงเรียนวัดลำ�น�ว จ.นครศรีธรรมร�ช

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ จินตะบุตร 
โรงเรียนบ้�นกุดฉนวน จ.ชัยภูมิ เด็กหญิงศุภ�กร โพธิ์แก้ว

โรงเรียนธน�ค�รออมสิน 
จ.ประจบคีรีขันธ์

เด็กหญิงชลธิร� แปงสี 
โรงเรียนบ้�นดอน (ศรีเสริมกสิกร) 

จ.น่�น

เด็กหญิงกชพร สิงห์ด� 
โรงเรียนอนุบ�ลนครสวรรค์

จ. นครสวรรค์
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กิน อยู่ อย่างพอเพียง 
มีความรับผิดชอบ 
ไม่มุ่งผลเกินพอดี



การระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ 
เป็นการฝึกตนเองให้มีเมตตาเสียสละ และ
ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนตามกำาลังความ
สามารถ โดยหนูจะนำาความรูท้ี่ได้รบัเกีย่วกบั 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปเผยแพร่ใหก้บั
เพือ่นๆ และน้องๆ ในโรงเรยีนใหน้ำาไปปรบั
ใช้มากขึ้น เช่น การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย 
และแบ่งเงินสำาหรับใช้ 3 ส่วน ออม 1 ส่วน 
ซ่ึงการฝึกปฏิบัติต้ังแต่ยังเป็นเด็กจะทำาให้
เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักความพอดีและ
ไม่โลภมาก 

ผมจะเสนอกบัคณุครวูา่เราควรจะปลูกผัก
และผลไม้ในพื้นที่ของโรงเรียน แล้วนำา 
ออกจำาหน่าย เพื่อนำาเงินที่ ได้มาเก็บไว้
เป็นเงินส่วนกลางในการจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ซ่ึงเป็นการ
ปลูกฝังนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ  
กินและใช้อย่างพอเพียง และไม่ย่อท้อต่อ
การทำางานหนัก

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ตนเอง ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม 
เป็นหลักการทีเ่ราควรยึดถือในการตัดสิน
ใจทำาส่ิงต่างๆ ซ่ึงผมต้ังใจจะเพาะไส้เดือน 
โดยนำาดินที่เพาะเล้ียงไส้เดือนไปปลูก
ต้นไม้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย  
รวมทัง้เล้ียงไกด่ำา ซ่ึงเล้ียงงา่ย ผลผลิตสูง 
และมีสรรพคุณทางยา และจะปลูกพืช
สมุนไพรในพื้นที่บริเวณบ้าน เพื่อนำามา
ใช้ประกอบอาหารและใช้เป็นยารกัษาโรค 
พร้อมทั้งจะตระหนักอยู่เสมอว่า แม้จะ 
ไม่มีเงินทองมากมาย แต่เราก็สามารถมี
ความสุขได้ ถ้าเราอยู่อย่างพอเพียง

หนูจะใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผักไว้
รับประทานเอง และใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวสรา้งรายได้ใหก้บัครอบครวั เช่น  
ทำาดอกกุหลาบ ดอกบัว พวงมาลัย และ
เหรยีญโปรยทานจากเศษรบิบ้ินแล้วนำาไป
ขาย เป็นต้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกบัคนในชุมชน โดยการเข้ารว่มกจิกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์ และประเพณีงานบุญ
ต่างๆ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้คนไทย 
ทกุคนรูจั้กความพอประมาณ มีน้อยใช้น้อย 
มีมากก็ใช้แต่พอดี เพือ่ชีวติทีม่ั่นคง โดยหนู
จะนำาคำาสอนของพระองค์ท่านปรับใช้ ด้วย
การปรึกษาพ่อแม่ว่าเราควรทำาผักสวนครัว 
เล้ียงสัตวท์ี่ ใหผ้ลผลิตงา่ย เช่น ไก ่เป็ด และ
โคนม ในจำานวนที่เราดูแลได้ ไม่ต้องจ้าง
คนเพิม่ เพือ่ให้ได้ผลผลิตทีเ่พยีงพอต่อการ
บริโภคในครวัเรอืน ถ้าได้ผลผลิตมากจนกนิ
ไม่ทันก็ค่อยนำาไปขาย 

เด็กหญิงณัฐริชา เพ็งจันทร์ 
โรงเรียนวัดหูแร่ จ.สงขลา

เด็กหญิงนฤมล เสือลออ 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก

เด็กชายอิศรา สริจันทร์
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์

จ.นครสวรรค์

เด็กชายคณนันท์ อาษาพันธ์ 
โรงเรียนบ้านโซกม่วง จ.สุโขทัย

เด็กหญิงสุวิมล ดุษะนอก
โรงเรียนบ้านประพาส จ.ปราจีนบุรี
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ดูแล รักษ์โลก มีจิตสำานึก 
ไม่ทำาลายธรรมชาติ



ผมจะรักษาส่ิงแวดล้อมด้วยการนำาขวดน้ำา
พลาสติกที่ ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นรถของ
เล่นแทนการซ้ือของเล่นราคาแพง รวม
ทั้งลดการใช้โฟมใส่อาหาร และไม่เผาขยะ 
ซึ่งเป็นตัวทำาลายชั้นบรรยากาศ ที่ส่งผลให้
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น    

หนูจะอธิบายและสาธิตวธีิการทำาปุ๋ยหมัก 
ชีวภาพใหก้บัเพือ่นๆ ในโรงเรยีน โดยการ 
นำาเศษวัสดุเหลือใช้หลังการทำาเกษตร 
เช่น ฟางข้าว แกลบ และรำา มาผสมกับ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์ กากน้ำาตาล และน้ำา  
เพื่อใช้ ในแปลงเกษตรของโรงเรียน 
และช่วยลดการเผาฟางข้าวที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ 

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีความสำาคัญและมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เม่ือส่ิงใด 
ลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงให้ความ
สำาคัญกับธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่าง
ย่ันยืน หนูจะรณรงค์ ให้ทุกคนอนุรักษ์
สัตว์ ใกล้สูญพันธ์ุ และต่อต้านการล่า
สัตว์ป่าทุกชนิดเพื่อรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ และทำาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกกล้วย ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
จากเปลือกโกงกาง เปลือกแสม และ 
ดอกอัญชัน เป็นต้น

หนูจะชักชวนให้เพื่อนๆ ช่วยกันคัดแยก
ขยะในโรงเรียน เพื่อนำาไปทำาส่ิงประดิษฐ์
ที่ ใ ช้ ได้จริง เช่น กระปุกออมสินจาก 
ขวดน้ำาพลาสติก ตะกร้าจากกล่องนม 
และกล่องใส่ของจากไม้ไอศกรีม เป็นต้น  
ซ่ึงช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
ปลูกฝังให้เรารู้คุณค่าของทุกสิ่ง 

เราควรมีจิตสำานึกในการคัดแยกขยะก่อน
นำาไปทิง้ เพือ่ช่วยกนัรกัษาส่ิงแวดล้อม โดย
แยกทิ้งตามประเภทได้แก่ 1) ขยะอันตราย 
เช่น กระป๋องสี ขวดยาฆ่าแมลง 2) ขยะ
รีไซเคิล เช่น ขวดน้ำา กระดาษ 3) ขยะเปียก 
เช่น เศษอาหาร ใบไม้ และ 4) ขยะทัว่ไป เช่น 
ถุงขนม รวมทั้งช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้ เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
เพื่อให้คนกับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันได้ต่อไป 

เด็กหญิงนภัสรา โล่คำา 

โรงเรียนบ้านวังน้ำาเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ์

เด็กหญิงมัณฑนา แสงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เด็กหญิงณัชชา ชญานีนุช

โรงเรียนบ้านวนาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

เด็กหญิงธารารัตน์  ช่วยชูใจ 
โรงเรียนวัดลำานาว จ.นครศรีธรรมราช

เด็กชายณัฐพัชร เพชรมณี
โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา
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ชีวิตสัตว์น้ำา เป็นห่วงโซ่อาหาร  
อย่าประมาทละเลย เหลือไว้วันหน้า



ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะพระราชทาน
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
พระองค์จะทรงทดลองด้วยตัวพระองค์
เอง ดังน้ันหนูจะปฏิบัติตามแนวทางของ
พระองคท์า่นด้วยการทดลองปลูกหญา้แฝก
ล้อมรอบต้นไม้เพ่ือรักษาความชุ่มช่ืน และ
ทดลองใช้วิธีบำาบัดน้ำาเสียแบบต่างๆ ก่อน
เลือกวิธีที่ดีที่สุด ไปเผยแพร่ ให้กับชุมชน 
เพื่อช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำาซ่ึงเป็นแหล่ง
อาหารของสัตว์ ในท้องถิ่น เช่น ปลา กาน้ำา 
และนกยาง 

เม่ือเกิดปัญหาหรือข้อจำากัด เราต้อง 
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและรู้จักพลิกวิกฤติ 
ให้เป็นโอกาส ผมจะยึดแนวทางการทำา 
การเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเล้ียงไก่
บนบ่อเล้ียงปลา เพื่อใช้พื้นที่ขนาดเล็ก 
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ช่วยลดทั้งค่าอาหาร
ของปลา และค่าอาหารของคน 

ความคิดที่ ดีจะนำาไปสู่การปฏิบัติที่ ดี   
หนูจะฝกึตนเองใหมี้จิตสำานึกต่อส่วนรวม 
ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทก่อน
นำาไปทิ้ง ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำาลำาคลอง
เพราะอาจจะทำาใหน้้ำาเน่าเสีย สัตวน้์ำาตาย 
และไปอุดตันทางระบายน้ำาจนทำาให้เกิด
น้ำาท่วมได้ 

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศทีมี่ความสำาคัญ
ต่อสิ่งมีชีวิตคือ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา 
และช่วยลดความรุนแรงของคล่ืนทะเล
และลมพายุ หนูจะร่วมมือกับคนในชุมชน
ช่วยกันบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่ป่า
ชายเลนด้วยการทำาบ่อบำาบัดน้ำาเสียตาม
แนวทางของโครงการแหลมผักเบ้ียฯ โดย
ทำาในพืน้ทีท่ีมี่แสงแดดเพือ่เพิม่ออกซิเจน
ให้กับน้ำา และจัดกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง
ให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม 

ศาสตร์พระราชาเป็นความรู้อันล้ำาค่าที่เรา
สามารถนำามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน 
โดยผมจะแนะนำาให้พ่อนำาไม้ไผ่ที่เราปลูก
ไว้มาทำากังหันน้ำา เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน
ให้กับบ่อปลาของเรา และปลูกหญ้าแฝก 
เพ่ือใช้เป็นแนวป้องกันไฟป่า เพราะหญ้าแฝก
ทนไฟได้ มีใบสดตลอดปี

เด็กชายพีรภัทร รามจันทร์ 
โรงเรียนบ้านควนประ 
จ.นครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิไลวรรณ ชูเทพ 
โรงเรียนอนุบาลมะนัง จ.สตูล

เด็กชายอนวัช แสงทอง 
โรงเรียนบ้านคลองสำาราญ จ.สุโขทัย

เด็กหญิงสุทธิกานต์ วรพันธ์ 
โรงเรียนอนุบาลมะนัง จ.สตูล

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิทธิจันทร์
โรงเรียนพระราชดำาริ “ศูนย์ครูใต้”  

จ.ปัตตานี

ปณิธานความดี 

61



แผ่นดินมีคุณ เพาะปลูกพืชผล  
คุ้มครองชีวิต



หนูจะ ยึดแนวทางการปลูก จิตสำ า นึก 
ใหเ้หน็คณุคา่ ปลูกป่าในใจคน โดยคำานึงถงึ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ และต่อต้าน
การตัดไม้ทำาลายป่า ส่งเสริมให้คนหันมา 
จัดการพื้นที่เล็กๆ ของตน ให้มีมูลค่าทาง 
การเกษตรมากข้ึน เช่น การตอนกิ่งต้น
กุหลาบ แล้วนำาไปขายสร้างรายได้ให้กับ
ตนเอง การผลิตน้ำาหมักชีวภาพ เพื่อบำารุง
ดินโดยวิธีธรรมชาติ ใช้จุลินทรีย์ปรับปรุง
ดิน รวมทั้งการทำาสบู่สมุนไพร ซ่ึงช่วยลด
การระคายเคือง ไม่ทำาให้เกิดการแพ้ เพราะ
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งสิ้น 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำาคัญ 
กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติทัง้น้ำา ป่า และดิน ซ่ึงเป็นปัจจัย
ในการดำารงชีวิตของคนเรา ดังนั้น ผมจะ 
สืบสานส่ิงที่ท่านทำา ด้วยการไม่ตัดไม้
ทำาลายป่า แต่หากจำาเป็นก็ต้องปลูก
ทดแทน ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำา เพราะ
จะทำาใหน้้ำาเน่าเสีย และไม่ฝงัเศษขยะย่อย
สลายยากลงในดินหรือปลูกพืชชนิดซ้ำาๆ 
เพราะจะทำาให้ดินเสื่อมโทรม

การจะทำาส่ิงใดเราต้องคำานึงถึงผลลัพธ์
ในระยะยาว และผลกระทบต่อผู้อ่ืนด้วย 
หนูคิดว่าแทนที่เราจะตัดไม้ทำาลายป่า 
เพื่อนำาไปทำาเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่ผุพังได้ 
เราควรอนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่ในธรรมชาติ 
เติบโตหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้เรา
ต่อไปเรื่อยๆ ดีกว่า เช่น ลดภาวะโลกร้อน 
ทำาให้ฝนตกตามฤดูกาล และชะลอการ
ไหลของน้ำาเม่ือเกิดน้ำาท่วมไม่ ให้บ้าน
เรือนเสียหาย เป็นต้น

ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารและทีอ่ยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด ซึ่งล้วนแล้ว
แต่มีความสำาคญักบัความสมดุลของระบบ
นิเวศ ผมจะชักชวนให้คนในหมู่บ้านร่วม
กันปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ชุมชนโดยใช้
พันธุ์ ไม้ท้องถิ่น และปลูกแบบกระจาย ไม่
ต้องจัดแถวใหต้้นไม้ จากน้ันจึงติดตามผล 
และช่วยกันดูแลให้ต้นไม้ที่เราปลูกเจริญ
เติบโต สร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

หนูจะชักชวนใหค้นในครอบครวัและเพือ่นๆ 
ร่วมกันพลิกฟ้ืนผืนป่า รักษาต้นน้ำาด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น โครงการคนืกล้วย 
ไม้ป่าสู่ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุ
ไม้หายากที่มีความสวยงาม เป็นประโยชน์
ทั้งด้านการศึกษา การท่องเที่ยว และระบบ
นิเวศ ซ่ึงการเข้าร่วมกิจกรรมจะทำาให้ 
ทุกคนเกิดความรู้สึกหวงแหนและอยากจะ
ดูแลพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป 
 

เด็กหญิงณิชมน อนุกูล
โรงเรียนบ้านห้วยขาน จ.แม่ฮ่องสอน

เด็กชายธนภัทร การเพียร
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

 จ.แม่ฮ่องสอน
เด็กชายฉันทิต เมืองไข่ 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลิกขชัย
โรงเรียนบ้านปลายคลอง จ.สุราษฎร์ธานี

เด็กหญิงวิลาสินี หอมทอง
โรงเรียนวัดมโนรม จ.ชลบุรี
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กินอยู่เป็นสุข ไม่เบียดเบียนรังแก  
ยุติธรรม เสมอภาค เป็นหลักคุ้มภัย



หนูจะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วย
การเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ แบ่งเบาภาระ
ของทา่นเทา่ทีท่ำาได้ ปลูกพชืแบบผสมผสาน 
ในพืน้ทีบ้่านของเรา เพือ่ลดค่าใช้จ่าย รวมทัง้ 
แบ่งปันส่ิงของเล็กๆ น้อยๆ เช่น กับข้าว 
หรือผักผลไม้ให้กับเพื่อนบ้าน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เม่ือมีเหตุการณ์ ใดๆ  
จะได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้ เม่ือเรามี
มิตรภาพทีเ่ข้มแข็ง และมีคนคอยสนับสนุน 
ก็จะนำาพาเราไปสู่อนาคตที่ดีได้

หนูจะนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ ในชีวิตประจำาวัน โดยรู้ จัก
ประมาณตน สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ด้วยการออมเงิน เก็บสะสมวันละเล็กวัน
ละน้อย 2 - 3 บาทก็ได้ เพราะเงนิทกุบาท 
มีคุณค่า และเงินจำานวนน้อยรวมกัน 
ก็กลายเป็นเงินจำานวนมากได้ รวมทั้ง 
จะฝึกตนให้มีจิตอาสา ให้เกียรติผู้อ่ืน 
และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ  
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

เศรษฐกจิพอเพยีง คือเศรษฐกจิแบบพอมี 
พอกิน อุ้มชูตัวเองได้ หนูจะช่วยพ่อแม่
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการใช้เวลาวา่งหลัง
เลิกเรยีนปลูกพชืผักสวนครวัในสวนหลัง
บ้าน เพื่อให้แม่นำามาใช้ประกอบอาหาร 
ซ้ือแต่ของที่จำาเป็น และใช้หลักธรรม 
ในการดำาเนินชีวิต ด้วยการฝึกตนให้มี
สติรอบคอบในการทำากิจกรรมต่างๆ 
อยู่เสมอ มีจิตสำานึกเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรที่กำาลังใช้ และมีความซ่ือสัตย์
สุจริต เพราะถ้าคนในสังคมคดโกงเพื่อ
ประโยชน์ของตัวเอง ประเทศของเราก็จะ
อ่อนแอและไม่สามารถพัฒนาได้  

หนูจะยึดหลักความพอประมาณ โดยทำาส่ิง
ต่างๆ ด้วยความพอดี ไม่มากหรือน้อยจน
เกินไป เช่น ทำากับข้าวในปริมาณที่พอดี 
เพยีงพอต่อปรมิาณการกนิของคนในบ้าน 
หรอืแบ่งใหก้บัเพือ่นบ้านได้เป็นครัง้คราว 
และใช้เหตุผลในการดำาเนินชีวิต เม่ือเกิด
ความขัดแย้งในหมู่คณะ ต้องรับฟังความ
คิดเห็นของทั้งสองฝ่าย โดยไม่ใช้อคติเข้า
ข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ในการดำาเนินชีวิตให้มีความสุขได้อย่าง
ยัง่ยืน จำาเปน็ต้องมีธรรมมะในใจ และใช้สติ
ปัญญาควบคู่กับการปฏิบัติ ดังน้ัน หนูจะ 
ซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับและ
ขอโทษเมื่อทำาผิด ให้อภัยซ่ึงกันและกัน 
อ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนและเป็นมิตรกบั
ผู้อื่น แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่กัน โดยหนูตั้งใจ
จะเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้คนในชุมชนนำาไปปฏิบัติ

เด็กหญิงดาวพระศุกร์ เทพโยธิน
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย จ.มุกดาหาร

เด็กหญิงนิศาชล ปั่นแก้ว
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 

จ.สมุทรสาคร

เด็กหญิงเขมรินทร์ มูลอมาตย์
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

จ.อำานาจเจริญ

เด็กหญิงอรวรรณ ถวิลไพร
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

จ.อำานาจเจริญ

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไทยสวัสดิ์ 
โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ 

มหามงคล จ.นครปฐม
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ทุกคนร่วมมือ ยึดถือเหตุผล 
รู้จักประมาณตน คิดดีพูดดีทำาดีทุกคน
พาสู่สันติสุข ที่ยั่งยืนมั่นคงสถาพร



หนูจะอธิบายวิธีการเจาะยางพาราแทน
การกรีดยางในช่วงหน้าฝนให้กับคนใน
ชุมชน เพราะชุมชนของหนูมีการปลูก
ยางพาราจำานวนมาก แต่มักมีปัญหาน้ำาฝน
เข้าไปผสมกบัน้ำายาง ทำาใหค้ณุภาพของน้ำา
ยางลดลง  โดยหนูจะเสนอใหท้กุคนนำากลับ
ไปพจิารณาและปรกึษากนัวา่ควรนำาวธีิการ
เจาะยางพาราไปปรับใช้หรือไม่ 

หนูจะ เ ป็นส่วนหน่ึงในการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการนำาผลผลิต
ที่มีมากในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ น่ันคือการนำา
ข้าวเหนียวสันป่าตองมาทำาข้าวเหนียว
ลำาไย สามารถรบัประทานเองและนำาออก
จำาหน่ายได้ เป็นการเพิม่มูลคา่ใหก้บัลำาไย 
ซึ่งมีปัญหาราคาตกต่ำามาโดยตลอด

หนูจะส่งเสริมการสร้างรายได้ ให้แก่
ชุมชน โดยการชักชวนให้ชาวบ้าน 
สร้างสรรค์สินค้าจากภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เช่น การทอผ้า การทำาไม้กวาด และ
การจักสาน แล้วนำาไปจำาหน่ายให้กับ 
นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่า และ
เอกลักษณ์ให้กับวิถีชุมชนของเรา 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็น
มรดกอันล้ำาค่าที่ ได้รับการสืบทอดมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษ และควรได้รับการ
สืบสานต่อไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา 
โดยหนูจะชักชวนใหเ้พือ่นๆ รว่มพธีิบวชป่า
ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสืบทอดประเพณีอันดีงามของทอ้งถ่ิน 
ให้คงอยู่ ซ่ึงถือเป็นการปลูกจิตสำานึก  
ให้เห็นคุณค่า ปลูกป่าในใจคน 

ผมจะเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านจัดพื้นที่สำาหรับ
ทดลองทำาเกษตรอินทรีย์ ให้ชาวบ้านได้
เรียนรู้ และทดลองทำาเกษตรด้วยวิธีต่างๆ 
รวมทั้งให้ผู้ที่มีความรู้เป็นแกนนำาในการ
สอนการทำาผลิตภัณฑ์แปรรปูจากสมุนไพร
ให้กับชาวบ้านคนอ่ืนๆ เช่น การทำาสบู่
จากมะขาม ขม้ิน และใบบัวบก เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างอาชีพเสริม และทำาให้
ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

เด็กชายประพนธีร์ สุขเทษา
โรงเรียนวัดน้ำาบ่อหลวง จ.เชียงใหม่

เด็กหญิงกานธิญา วันน้อย 
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

เด็กหญิงปวริศา สมหวาน
โรงเรียนสันป่าตอง 

(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
จ.เชียงใหม่

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ แซ่หลี
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จ.เชียงราย

เด็กหญิงสุพิชชา หนูแย้ม
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำาดำา จ.พัทลุง
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สัญญ�คนดี



สัญญ�คนดี

ยุวทูตความดีมีภาพจำาเกี่ยวกับการทรงงานหนักของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ มากมาย ที่ช่วยยกระดับ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดีมา 
ตราบถึงทุกวันนี้ ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ ยุวทูตความดีจึงได้ร่วมกันตั้งปณิธาน 
เป็นสัญญาของคนดี ที่มุ่งมั่นจะกระทำาด้วย 
ความสำานึกที่จะเป็นเด็กดีของพระราชา

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเป็นพระมหากษัตรย์ินักพฒันา 
การทรงงานของพระองคส์ะทอ้นใหเ้หน็พระจรยิวตัรทีง่ดงาม พระมหากรณุาธิคณุทีมี่ต่ออาณาประชาราษฎร ์
และพระวริยิะ อุตสาหะในการทรงบำาเพญ็พระราชกรณียกจิ ทรงรเิริม่โครงการพฒันาเพือ่ยกระดับความเป็นอยู่ 
ของพสกนิกรไทยให้ดีข้ึน พระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย มุ่งบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้กับประชาชน 
ทั่วทุกเขตคาม 
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 ยุวทูตความดีมีภาพจำาเกี่ยวกับการทรงงานหนักของพระองค์ท่าน ที่ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ 
มากมาย ที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดีมาตราบถึงทุกวันน้ี ด้วยสำานึกใน  
พระมหากรณุาธิคณุอันหาทีสุ่ดมิได้ ยุวทตูความดีจากจังหวดัต่างๆ จึงได้รว่มกนัต้ังปณิธานเป็นสัญญาของ
คนดี ทีมุ่่งม่ันจะกระทำาด้วยความสำานึกทีจ่ะเป็นเด็กดีของพระราชา ด้วยความกตัญญแูละต้องการทดแทนคณุ
แผ่นดิน มูลนิธิยุวทตูความดีจึงได้รวบรวมบทความในหวัข้อ “ทำาดีตามรอยพอ่” “ในหลวงของหนู”  “พอ่ของ
แผ่นดิน” “พระเจ้าอยู่หวั ของหนู” และ “เศรษฐกจิพอเพยีง” จากโครงการรณรงค์เสรมิสรา้งคุณธรรมในกลุ่ม
เยาวชนยุวทูตความดี ปี 2557 - 2558 ซึ่งเป็นบทความที่ชนะการประกวดระดับโรงเรียน มาเสนอไว้ ดังนี้
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  ทศพิธ    ร�ชธรรม  นำ�ครองร�ชย์
  ทรงเปรื่องปร�ชญ์   ฉล�ดล้ำ�  รวมรักษ�
  ศูนย์รวมใจ    ไทยถ้วน  ล้วนศรัทธ�
  พระปรีช�    มห�ร�ช   ของช�ติไทย

เด็กชายธีรุตม์ ธรรมรักษ์
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

 ในหลวงทรงสอนว่า การที่เราจะใช้ชีวิตอย่าง 
พอเพียงได้ ต้องเริ่มจากการเก็บหอมรอมริบ ไม่ ใช้จ่าย
อย่างฟุ่มเฟือย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทรงมุ่งหวัง
ให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้ ใช้ชีวิตอย่างประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ
สุรุ่ยสุร่าย เช่น การประหยัดอดออมและการซ้ือของใช้จ่าย
เทา่ทีจ่ำาเป็น การใช้ชีวติอย่างมีความสุขไม่จำาเป็นต้องมีชีวติ
ที่หรูหรา หรือซื้อหาของแพงๆ มาใช้ เพียงแค่เราอยู่อย่าง
พอเพียง และมีความสุขกับ ส่ิงที่เรามี แค่น้ีเราก็สามารถ 
มีความสุขได้
 จากคำาสอนของพระองค์ที่สอนให้เราใช้จ่ายอย่าง
พอประมาณ ใช้แบบพอเพียงและมีเหตุผล หนูจะนำาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน ดังคำากลอนที่ว่า

เด็กหญิงพิยดา สีจันทะ
โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา) จ.ราชบุรี

 ผมซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง  
พระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละสูงสุดในแผ่นดิน  
พระองค์ทรงงานหนักมาโดยตลอด เพื่อความสุขของ 
ปวงชนชาวไทย ทรงเข้าถึงประชาชนทุกชนชั้น ทรงสอนให้
รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  
 ยามเม่ือราษฎรประสบอุทกภัย ทา่นได้พระราชทาน
อาหารแห้งและของใช้ที่จำาเป็นต่อการยังชีพ รวมทั้งได้ 
คิดโครงการหลากหลายเพื่อช่วยแก้ปัญหา เช่น โครงการ
แกม้ลิง เพือ่เกบ็กกัน้ำา เม่ือถึงฤดูฝน จะกกัเกบ็น้ำาไว ้นำามาใช้
ในฤดูรอ้น ซ่ึงจะทำาใหมี้น้ำาใช้ตลอดปี และโครงการฝนเทยีม 
ช่วยในด้านการเกษตรทำาใหมี้น้ำาทำานา ทัง้หมดทีท่า่นทรงทำา
ก็เพื่อให้ชาวไทยอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้ 
 ผมขอสัญญาว่าผมจะทำาความดีตามคำาพ่อสอน 
 ใช้ชีวติอย่างพอเพยีง อยู่ในระเบียบวนัิย ผมจะทำาความดีให้
มากๆ เพื่อให้พระองค์ท่านสุขใจ

เศรษฐกิจพอเพียงคำ�สอนพ่อ   จงส�นต่อคว�มคิดให้คงอยู่

แนวท�งท่�นได้สอนและค้ำ�ชู   หวังไทยอยู่กันอย่�งรู้ตัวตน

ไม่ควรทำ�อะไรที่เกินตัว           อย่�งเม�มัวสิ่งจูงใจไร้เหตุผล

จงอยู่อย่�งพอเพียงห�เลี้ยงตน  เป็นสุขล้นก�ยใจไปพร้อมกัน
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  ทศพิธ    ร�ชธรรม  นำ�ครองร�ชย์
  ทรงเปรื่องปร�ชญ์   ฉล�ดล้ำ�  รวมรักษ�
  ศูนย์รวมใจ    ไทยถ้วน  ล้วนศรัทธ�
  พระปรีช�    มห�ร�ช   ของช�ติไทย

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พินิจ
โรงเรียนบ้านลำาแก่น จ.พังงา

 ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ภาพที่คนไทยเห็น
อยู่เป็นประจำาคือ พ่อหลวงท่านทรงงานหนัก เพื่อแผ่นดิน
ไทย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงอุทิศตนปฏิบัติ
หน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยทศพิธราชธรรม ความสุขของราษฎร
คือ ความสุขของพระองค์ท่าน 
 หนูขอสัญญาว่ าจะ ต้ัง ใจ เรียน รู้ รั กสามัคคี   
ทำาประโยชน์เพื่อสังคม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดิน 

เด็กหญิงศิรประภา ประสิทธิชัย
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

 ในหลวงทรงเปน็ผู้ใหม้ากกว่าใครๆ ในแผ่นดนิไทย
น้ี จะมีพระมหากษัตรย์ิพระองค์ไหนบนโลกใบน้ี ทีป่ระทบับน
พื้นดินเพื่อทรงงาน หนูได้เห็นภาพที่พระองค์ทรงมีหยาด
เหงื่อ ถือแผนที่ที่ทรงทำาข้ึนเองและคล้องกล้องถ่ายรูป 
ทรงบุกป่าข้ามเขาลำาเนาไพร ช่วยเหลือและพูดคุยกับ 
พสกนิกรด้วยความรกั นับวา่คนไทยโชคดีทีมี่พระมหากษัตรย์ิ 
ที่ยิ่งใหญ่
 หนูขอสัญญาว่า หนูจะทำาดี รู้จักอดออม ปฏิบัติตน
ใหอ้ยู่ในระเบียบวนัิย ไม่นำาความเดือดรอ้น มาสู่ประเทศชาติ 
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 ในด้านการศึกษา ในหลวงทรงให้ความสำาคัญเป็น
อย่างมาก ทรงมุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาส่งเสริม ให้คนในชาติได้
รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ทรงสอนให้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ 
เพราะความรู้ใหม่เกิดข้ึนทุกวัน ถ้าเราอยู่กับท่ี ไม่แสวงหา
ความรู้ ก็จะเป็นคนท่ีล้าหลังในท่ีสุด พระองค์ทรงพัฒนาการ
ศึกษาของไทย ในทุกด้าน ทรงเข้าถึงประชาชนทุกระดับช้ัน  
จนได้รับการยกย่องเทิดทูนให้ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน”
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในหลวงทรงเห็นความ
สำาคัญในทุกๆ เรื่องของประชาชน ทรงมอบความรัก ความ
เมตตาให้แก่ประชาชน ทำาให้คนไทยรักและเคารพบูชา
พระองค์เสมอมา หนูในฐานะนักเรียนที่รักพระองค์คนหนึ่ง 
หนูขอสัญญาว่า หนูจะต้ังใจเรียน กตัญญูรู้คุณพ่อแม่และ
รู้คุณแผ่นดินไทย ในอนาคตหนูจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
น้องๆ รุ่นหลังและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติต่อไป 

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุวรรณโรจน์ 
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือครั้งเสด็จข้ึน 
ครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489  ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ
ไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” จากวันน้ันถึงวันน้ี ทรงต้ังมั่นอยู่ ใน 
ทศพิธราชธรรมอย่างมิเคยเสื่อมคลาย 
 ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงงานหนักเพ่ือประชาราษฎร์ เช่น โครงการหญ้าแฝก 
โครงการช่ังหัวมัน และอีกนับพันโครงการ เพื่อให้คนไทย
มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน การทรงงานหนักทำาให้พระองค์ท่าน
ประชวร เราคนไทยพึงตระหนักว่า ถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขมาจนถึงทุกวันน้ีหรือ
 หนูจึงขอสัญญาว่า หนูจะเป็นคนดี คิดดี ทำาดี  
ตลอดเวลา เพื่อให้พระองค์ท่านภูมิใจที่ได้มีราษฎรที่ดี 

เด็กหญิงวรัญญา พานทอง 
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
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 ในหลวงได้ทรงงานสอดคล้องกับส่ิงที่อยู่รอบตัว  
และยังปฏิบัติได้จริง มีความละเอียดรอบคอบ และทำาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ของประชาชน ในหลวงเป็นผู้ที ่
เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าท่าน 
จะทรงงานเหน่ือยเพียงไร ไม่เคยทรงย่อท้อ นอกจากน้ี 
ยังทรงหาความรู้ เพื่อมาสอนประชาชน หลายปรัชญา และ
หลายโครงการทีพ่ระราชทานความรูล้้วนเป็นการใหแ้นวคิด
เพื่อให้ประชาชนนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันต่อไป อย่างเช่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 พระองค์ทรงทำางานทุกอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี 
ให้แก่ประชาชนทุกคน ทรงคอยชี้แนะ ให้คำาสอน ให้แนวคิด
เพื่อที่จะนำาประชาชนก้าวสู่การเป็นคนดี 
 หนูขอสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อ และใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย 

เด็กหญิงฟ้าใส 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงปรากฏอยู่ในโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริท่ีพ่อหลวงได้ทรงแนะแนวทาง 
ไว้ให้ประชาชน ทำาให้เหล่าพสกนิกรชาวไทยสามารถสร้าง
อาชีพท่ีสุจริตและสร้างอาชีพเสริมเล้ียงครอบครัวได้ เช่น  
ปลูกผัก เล้ียงปลา และเล้ียงสัตว์ต่างๆ พระองค์ยังได้สอน
ประชนชนในเร่ืองความพอเพียง ให้ประหยัด อดออม ไม่ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย ขยันหม่ันเพียร ไม่คดโกงผู้อ่ืน และซ่ือสัตย์สุจริต
 พระองคท์รงคดิคน้โครงการต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง 
เพือ่ใหป้ระชาชนสุขสบาย และทำาใหป้ระเทศไทยอุดมสมบูรณ์ 
เต็มไปด้วยข้าวปลาอาหาร พระองค์ทรงงานหนัก เหน็ดเหน่ือย
กเ็พือ่ประชาชนของพระองค์ และพระองคก์็ไม่เคยคดิทอดทิง้ 
ประชาชนของพระองค์เลย 
 หนูขอสัญญาวา่ หนูจะทำาความดี เป็นเด็กดี จะต้ังใจ
เรียนหนังสือ กตัญญูกตเวที และจะเดินตามรอยเท้าพ่อ 
โดยนำาคำาพ่อสอนไปปฏิบัติใช้

เด็กหญิงรุ่งระวิน ยองสุวรรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
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  คำาพ่อสอนมีความหมายลึกซ้ึงย่ิง  คือความจริงคุณธรรมนำาสร้างสรรค์
  ดุจแสงเทียนส่องสว่างทางชีวัน  จับมือกันตามรอยพ่อแสนสุขใจ

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเป็นพอ่แหง่แผ่นดินทีมี่คำาสอนเตือนใจ 
ลูกๆ ชาวไทยเสมอมา คำาสอนที่ผมชื่นชอบและน้อมนำามาปฏิบัติ คือ การเอาชนะใจตน หมายถึง การเอาชนะกิเลส  
ในการดำาเนินชีวิตนั้นเราต้องข่มใจตนเอง ไม่กระทำาในสิ่งที่เสื่อมและต้องกล้าบากบั่นที่จะกระทำา ในสิ่งที่เป็นธรรม 
เป็นความถูกต้อง และเป็นความดี
 เม่ือเราสามารถเอาชนะใจตนได้ ความเพียร ความอดทน ความพอดีก็จะเกิดตามมา ส่ิงเหล่าน้ีจะทำาให้
ชีวิตของเราก้าวหน้า พัฒนาทั้งการเรียนและการงาน ถึงแม้ว่าการเอาชนะใจตนนั้นเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก แต่ถ้าทำาได้
ก็สามารถชนะทุกสิ่งอย่างได้ ดังคำากล่าวที่ว่า “ผู้ชนะใจตน คือ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”
 คำาพอ่สอนจึงเป็นส่ิงทีลู่กๆ คนไทยทัง้แผ่นดินควรน้อมนำามาปฏิบัติอย่างย่ิง เป็นเครือ่งเตือนใจ ใหฉ้กุคดิ
และครองสติให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นคุณธรรมที่เหนี่ยวนำาใจไทยทุกคน  

เด็กชายณภัทร รักความชอบ  
โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี
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 ภาพที่พสกนิกรชาวไทย เห็นกันอย่างคุ้นตา คือ การที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยม
ราษฎรในท้องที่ต่างๆ พระองค์ทรงถือแผนที่ด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรงจับดินสอด้วยพระหัตถ์ข้างขวา  ทรงคล้อง
พระศอด้วยกล้องถา่ยรปู ตรสัถามความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างไม่ถอืพระองค ์บ่อยครัง้พระองค์เสด็จไปยังถ่ิน
ทุรกันดารต้ังแต่เหนือจรดใต้ จนพระเสโทหล่ังทั่วพระวรกาย พระองค์ก็หาย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงไม่เพียง
หวังให้ราษฎรกินดีมีสุขในการดำาเนินชีวิต 
 พระปรีชาสามารถที่พระองค์ทรงมีพระราชดำาริในโครงการต่างๆ กว่า 4,000 โครงการ ที่ครอบคลุม
รอบด้าน เช่น การแก้ไขปัญหาดินถูกชะล้างพงัทลายโดยใช้หญา้แฝก การแก้ไขปัญหาดินเปรีย้วด้วยการแกล้ง
ดิน การทำาฝนหลวงเพือ่บรรเทาภัยแล้ง โครงการแกม้ลิงเพือ่ป้องกนัน้ำาทว่ม และการนำาเอาพลังงานจากแสง
อาทิตย์ มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงตรากตรำาพระวรกาย เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจ 
ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อพสกนิกรของพระองค์เสมอมา หนูซาบซึ้งและตราตรึงอยู่ในใจ 
 หนูขอสัญญาว่าจะน้อมนำาคำาสอนของพระองค์มาปฏิบัติ จะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและต่อแผ่นดิน  
โดยจะประพฤติตัวเป็นคนดีเพื่อสังคมและประเทศชาติตลอดไป

เด็กหญิงธนพร พวงควร 
โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 จ.กาญจนบุรี
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เด็กหญิงนิตยา ทันเอี่ยม
โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 จ.กาญจนบุรี

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงตระหนักดีวา่การพฒันาการศึกษา 
ของเยาวชนเป็นพื้นฐานสำาคัญของชาติ พระองค์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดต้ังมูลนิธิ 
อานันทมหิดล เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยให้มีโอกาสไปศึกษาจนถึงข้ันสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำาความรู้ 
กลับมาทำาคณุประโยชน์พฒันาบ้านเมืองใหก้า้วหน้าต่อไป ซ่ึงการส่งเสรมิการศึกษาของพระองคน้ั์นส่งผลสำาเรจ็
จนถึงทุกวันนี้ 
 ทั้งพระองค์ยังทรงดำาเนินงานด้านการเกษตร เพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุขพสกนิกรของพระองค์ทรง 
ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบ เช่น ทรงคิดค้นโครงการฝนเทียม เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้ง โครงการ 
แกล้งดิน ทำาให้ดินเปรี้ยวเปลี่ยนเป็นดินที่สามารถใช้เพาะปลูกได้ 
 หนูได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อคนไทยตลอดมา หนูจึงขอสัญญาว่า หนูจะตั้งใจเรียน มีความ
รอบรู้รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจะเป็นคนดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
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 ตอนเด็กๆ หนูมักสงสัยเสมอว่า ทำาไมทุกบ้านในชุมชนของหนูจะเคารพสักการะรูปพระมหากษัตริย์
องค์หน่ึงอย่างเทิดทูนบูชา เม่ือหนูโตข้ึน หนูทราบแล้วว่ารูปที่เคารพรักของคนไทยน่ันคือ พระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน ผู้ที่ทรงทำาทุกอย่างแม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใด  
เพยีงเพือ่ใหลู้กในแผ่นดินไทยมีความสุขความสบาย ทุม่เทพระวรกายเพือ่แผ่นดินน้ี พระองค์ทรงเป็นนักพฒันา 
 สอนใหรู้จั้ก คำาวา่พอเพยีง การพอเพยีงทีช่่วยปวงชนชาวไทยทกุคนพึง่พาตัวเองได้ และทรงเป็นพอ่ตัวอย่างของ
ปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ นี่คงเป็นเหตุผลที่ใครๆ ก็รักและเทิดทูน
พระองค์ท่าน
 หนูจึงขอสัญญาวา่ หนูจะเดินตามรอยพระองค์ทา่น และเติบโตเป็นผู้ใหญท่ีดี่ หนูจะตอบแทนคณุแผ่นดิน 
หนูจะทุม่เททัง้กายและใจ เหมือนทีพ่ระองคท์ำา และความดีทีห่นูจะกระทำาข้ึนมาน้ัน เป็นความดีทีม่าจากพระองค์
ผู้เป็นต้นแบบให้กับหนู และหนูขอสัญญาว่า หนูจะทำาความดีเพื่อในหลวงตลอดไป

เด็กหญิงจิรัชยา กำาบังตน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

พระนำาไทย  พัฒนา  ท่ัวถ่ินเทศ      พระปกเกศ  คุ้มเกล้า  เราท้ังผอง
พระนำาไทย  รวมใจ  ให้ปรองดอง  พระเปรียบทอง  มีค่า  ของแผ่นดิน
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ
บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม  
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำาไป

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คำาแก้ว 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนา ประจำาเดือนสิงหาคม 2542 

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำาริแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความพอเพียง และมีความสุข ความพอเพียงเป็นเรื่องเดียวกันกับทาง 
สายกลาง คือ รู้จักพอดี ส่ิงที่ทรงดำาริ ในเรื่องต่างๆ ล้วนสร้างรากฐานสำาคัญในการดำาเนินชีวิตของคนไทย 
ให้อยู่ดี กินดี 
 หนูจะน้อมนำาคำาพอ่สอนในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในชีวติประจำาวนั เพือ่ฝกึตนเองใหเ้ป็นคนประหยัด 
และมีระเบียบวินัยในการออม เพื่อที่จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต 
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เด็กชายธนพัชร์ ป้องเพชร
โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ภาพที่คนไทยได้เห็นอยู่เสมอ คือ พ่อหลวงของแผ่นดินทรงงานหนัก 
เพือ่ประเทศไทย เพือ่ประชาชนมาตลอด พระราชกรณียกจิต่างๆ มีหลายประการ เช่น ด้านศาสนา ด้านความม่ันคง 
ภายในประเทศ ด้านความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง ซ่ึงเป็นปรชัญาทีท่รงช้ีแนะเพือ่ใหเ้ป็น
แนวทางในการดำาเนินชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ
 พระองค์ทรงมีพระราชดำาร ิรเิริม่โครงการจัดทำาสารานุกรมไทยสำาหรบัเยาวชน เพือ่เป็นประโยชน์สำาหรบั
การศึกษาของเยาวชน  โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารจะได้มีหนังสือไว้สำาหรับค้นคว้าหาความรู้ 
 พระราชกรณียกจิของพอ่หลวงของไทยน้ันมีมากมาย ล้วนแต่ทำาเพือ่ปวงชนชาวไทยทัง้ส้ิน การทีพ่ระองค ์
ทรงทำาเพื่อผู้อื่น ทำาให้ผมมีพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต 
 ผมขอสัญญาว่า ผมจะประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังคำาสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ที่มีน้ำาใจ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่แกผู้่อ่ืนอยู่เสมอ และผมหวงัจะเหน็คนในสังคมไทยดำาเนินตามคำาสอนของพอ่หลวงเช่นเดียวกนั
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เด็กหญิงยศยา ศรศรี  
โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

 การทำาดีตามรอยพ่อน้ัน เราสามารถทำาได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ 
นิยามคำาว่าความดีไม่มีขีดจำากัด จะทำาส่ิงเล็กๆ หรือทำาการใหญ่ ก็นับเป็นความดีทั้งน้ัน ซ่ึงแนวทางของพ่อน้ี 
จะนำาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน
 “ทำาดีตามรอยพ่อ” คำาว่า พ่อ ในที่น้ี หมายถึง ในหลวง กษัตริย์ผู้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ 
เพือ่ชาวไทยทกุคนไม่วา่จะเหน่ือยสักเพยีงใด พ่อเสด็จไปทกุแหง่หนเพือ่ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ ทรงรเิริม่ 
โครงการในพระราชดำาริทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวง โครงการชั่งหัวมัน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โครงการน้ำามันไบโอดีเซล โครงการดอยคำา โครงการแก้มลิง โครงการกังหันน้ำาชัยพัฒนา โครงการฝายชะลอน้ำา 
และโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย 
 พอ่หลวงเป็นตัวอย่างแหง่ความดีอันย่ิงใหญท่ีป่ระชาชนควรยึดเป็นต้นแบบ เพราะเราเป็นคนไทย เรารกั
และนับถือพอ่หลวง และเราจะทำาตามรอยพอ่ เพือ่ใหพ้อ่ของเรามีความสุข ส่ิงทีห่นูจะทำาถวายพอ่หลวงทีพ่ระองค์
ทรงงานหนักเพื่อปวงชนตลอดมา คือ หนูสัญญาว่าจะยึดคำาสอนของพระองค์และน้อมนำามาปฏิบัติ จะเป็นคนดี
ของสังคม เพื่อพ่อจะได้มีความสุขและภูมิใจในพสกนิกรชาวไทย 
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เด็กหญิงกนกพร มงคลกาวิล
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยให้ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ดินและน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำาให้
ประหยัดคา่ใช้จ่ายในครอบครวั เช่น ในการทรงงานทางภาคเหนือของพระองค ์พระองคท์รงใหช้าวเขาปลูกชา พชื
ผัก ผลไม้ แทนการปลูกฝิน่ และทรงทำาเข่ือนเพือ่กกัเกบ็น้ำาไว้ใช้ในหน้าแล้ง เช่น เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิรกิต์ิิ เป็นต้น 
 พระองค์ยังได้แนะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ ไม่ ได้มีเพียงแค่ทำาการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง  
แต่หมายถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยการยึดหลักคณุลักษณะ 3 ประการ คอื ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และมีภูมิคุม้กนั หากเราปฏิบัติได้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงของพระองค์แล้ว กจ็ะทำาใหเ้ราใช้เงนิได้อย่างประหยัด 
ไม่ฟุ่มเฟือย และลดรายจ่ายของครอบครัว
 หนูขอสัญญาว่า จะนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ โดยยึดหลักพออยู่ พอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย 
และหนูจะดำาเนินชีวิตบนสายกลางตามรอยพ่อหลวง
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“ความพอเพียงของแต่ละคนอาจจะไม่ เ ท่ากัน  
แต่ความพอเพียงของทุกคนน้ันล้วนเป็นความดี 
ที่เราทุกคนควรยึดถือปฏิบัติตามด้วยคำาพ่อสอน”

 การจะเป็นคนดีควรทำาความดี การทำาความดี 
ทีห่นูรูจั้กและยึดถือคอื การทำาความดีตามรอยพอ่หลวง 
เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงสอนให้เรา
ทุกคนรู้จักความพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม รู้จักกิน  
รูจั้กใช้ รูจั้กประมาณตน หนูได้นำามาใช้เพือ่เตือนใจตนเอง
ให้มีเหตุผล ไม่โลภ หนูรู้จักซื้อของด้วยเหตุผลมากขึ้น  
จนหนูรู้สึกตนเองมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งของที่อยากได้
 หนูจะทำาความดีตามรอยพ่อหลวง จะเป็นคนดี 
รู้จักกิน รู้จักใช้ ทำาความดีถวายแด่พ่อหลวงตลอดไป

เด็กหญิงพรทิพา เทวิน
โรงเรียนบ้านท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมี 
พระราชดำารัสแนะแนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย 
รวมไปถึงการปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ การบริหาร
ประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจาก 
วิถีชีวิตด้ังเดิมของคนไทย ทำาให้เราสามารถนำามาประยุกต์ ใช้ได้
ตลอดเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
 หนูจะนำาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มาใช้ในชีวิตประจำาวัน ดังคำากลอน
ที่ว่า

รู้พอ  รู้ขยัน  รู้ประหยัด
รู้มัธยัสถ์ รู้ไมตรี  รู้เหตุผล
รู้แบ่งปัน รู้น้ำาใจ  ให้ผู้คน
รู้ฝึกฝน  เพียงพอ อย่างพอเพียง

เด็กหญิงสุภัคจิรา ส่องสว่าง 
โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา
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“เร�จะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมห�ชนช�วสย�ม”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เด็กชายเฟลิกซ์ ดอมโบว์สกี้ 
โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

 ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ท่านทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างมิเคยเสื่อมคลาย พ่อหลวงทรง
ทำาทกุอย่างเพือ่คนไทย ไม่วา่จะลำาบากเพยีงไหน จะเป็นสถานทีท่รุกนัดารเพยีงใด มีอันตรายแค่ไหน แต่หากเป็น
สถานทีท่ีป่ระชาชนของทา่นประสบความทกุข์ยากลำาบาก พระองคท์า่นทรงยอมเหน่ือย ยอมลำาบากในการเสด็จฯ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่เพื่อให้ประชาชนของท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้น
 ผมในฐานะเด็กคนหน่ึงจะทำาความดีตามรอยพ่อ เช่น ผมจะประหยัด ใช้ของให้คุ้มค่า เหมือนที่พระองค์ 
ทรงใช้ยาสีฟันอย่างหมดหลอด และเม่ือผมอยากได้ส่ิงของอะไร ผมก็จะใช้วิธีออมเงินหยอดใส่กระปุกออมสิน 
เหมือนทีพ่ระองค์เคยทำาเม่ือทรงพระเยาว ์ถึงแม้วา่ผมยังเป็นเด็กอยู่ ช่วยอะไรประเทศชาติได้ไม่มากนัก แต่ส่ิงทีผ่ม 
ทำาได้ตอนนี้คือ ผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน โตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และจะสอน
ชนรุ่นหลังต่อไป

ปณิธานความดี 
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เส้นท�งก�รสร้�ง
คว�มดีของยุวทูต
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 เส้นทางการสร้างคนดีของมูลนิธิยุวทูตความดี นับว่าได้ปลูกฝังให้ยุวทูต มีความคิดที่กว้างไกล  
ถึงพรอ้มด้วยคณุธรรมจรยิธรรมและม่ันคงต่อความดี มีความรบัผิดชอบ มีความซ่ือสัตย์สุจรติ สรา้งจิตสำานึก 
และจิตอาสา เพือ่รกัษาและส่งเสรมิผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต้ั่งมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน อันนำามา
ซึ่งความรับผิดชอบที่จะนำามาช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวทูตฯ จะส่งสะท้อนข้อคิด ความเห็น และกำาหนด 
ปณิธานในการทำาความดี ซ่ึงส่งผลให้ยุวทูตฯ ทุกคน ได้ก้าวสู่เส้นทางการเป็นเยาวชนคนดี และเรียนรู้ 
ที่จะทำาความดีกับผู้อ่ืน รวมทั้งนำาปณิธานยุวทูตความดีไปปฏิบัติ ซ่ึงมูลนิธิฯ ได้รวบรวมและคัดเลือก 
ข้อคิดความเห็น ในหลากหลายรูปแบบซึ่งยุวทูตความดีทุกคนได้ให้มา ดังนี้

“พวกเราจะเป็นยุวทูตความดี คือจะทำาความดีสู่ผู้อื่นด้วย”
“พวกเราจะกตัญญูต่อแผ่นดิน และจะไม่คดโกงประเทศชาติ”
“พวกเราจะทำาตามหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบให้ดีที่สุด 
และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม”
“พวกเราจะซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักไตร่ตรอง และรักษาสิ่งแวดล้อม”

เส้นท�งก�รสร้�งคว�มดีของยุวทูต
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การเป็นยุวทูตความดี ทำาให้หนูได้เรียนรู้ ได้มีโอกาส และได้สัมผัส
กับส่ิงต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้มอบให้ได้เห็นในส่ิงที่ ไม่เคยเห็น ได้เรียนรู้
เรื่องราวต่างๆ มากมายที่ ไม่เคยรู้ และได้เรียนรู้จากสถานที่ที่ ไม่เคย
ไปฝึกการเป็นผู้นำา ฝึกการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันให้เรา หนูรู้สึกภูมิใจ
และดีใจมากที่ ได้เป็นส่วนหน่ึงของยุวทูตความดี และขอขอบพระคุณ 
มูลนิธิฯ เป็นอย่างสูงที่ ได้มอบโอกาสดีๆ ให้แก่เด็กคนหน่ึง ซ่ึงอยู่ใน
เขตชายแดนห่างไกลให้ได้รับโอกาสดีๆ เหล่านั้น

เด็กหญิงโยษิตา อินต๊ะสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

การเป็นยุวทูตความดี ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงเราทำาดี มีความพยายาม มีระเบียบวินัย มีความ
กล้าแสดงออก มีความรบัผิดชอบในตนเอง ทำาหน้าทีข่อง
ตนเองใหดี้ทีสุ่ด มุ่งมัน่ต้ังใจเรยีน เรากจ็ะพบความสำาเรจ็

เด็กหญิงกฤตลักษณ์ ปรางค์นอก 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จ.ขอนแก่น

หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนตามปณิธานของยุวทูต
ความดี จะทำาหน้าทีข่องยุวทตูความดีใหดี้ทีสุ่ด จะนำาความรู ้
ที่ ได้รับไปเผยแพร่และแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น

เด็กหญิงดาวประกาย มูลทองหลาง
โรงเรียนบ้านเขาแหลม จ.สระแก้ว
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ผมภาคภูมิ ใจเป็นอย่างมากที่ ได้รับโอกาสเป็นหน่ึงในยุวทูตความดี  
ผมสัญญากับตัวเองไว้เสมอว่า ผมจะประพฤติปฏิบัติดี ตามปณิธานยุวทูต
ความดี เพื่อเป็นพลังแผ่นดิน พร้อมมีทักษะความเป็นผู้นำากล้าแสดงออก 
กล้าตัดสินใจ และสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ ความมุ่งมั่นและความฝัน 
ของผมของการเป็นยุวทูตความดี คือ สานสัมพันธไมตรีกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ผมอยากให้ทุกคนรู้จักประเทศไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย 
และรอยย้ิมของคนไทย ผมเช่ือวา่ถ้าทกุคนรูจั้กประเทศไทยมากข้ึน จะช่ืนชม
และชื่นชอบประเทศไทยของเรา

เด็กชายณภัทร รักความชอบ 
โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

หนูรู้สึกดีใจมากที่ ได้เป็นยุวทูตความดี และรู้สึกขอบคุณมูลนิธิฯ 
ที่ ได้ให้โอกาสที่ดีแก่หนู ทำาให้หนูได้มีประสบการณ์ ความรู้ และ
ความทรงจำาทีดี่ หนูขอสัญญาวา่หนูจะเป็นผู้ใหแ้กสั่งคมมากย่ิงข้ึน 
เพราะพลังของการใหน้ั้นสามารถสรา้งคนดีใหเ้กดิข้ึนได้ ย่ิงสังคม 
มีคนดีมากขึ้นเท่าใด ความเข้มแข็งของประเทศก็จะทวีคูณขึ้นเป็น
เทา่ตัว  สังคมกจ็ะมีความสุข หนูจะมุ่งมัน่ทำาความดี จะต้ังใจเรยีนและ 
เป็นตัวอย่างทีดี่ใหแ้กรุ่น่น้องในโรงเรยีนและผู้อ่ืนในสังคมตลอดไป

เด็กหญิงชลิตา ทิวสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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หนูจะดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พอ่หลวง คือ ไม่ซ้ือส่ิงของฟุ่มเฟือย หรอืใช้ของทิง้ๆ 
ขวา้งๆ ส่ิงของอะไรทีห่นูยังใช้ได้อยู่ หนูกจ็ะใช้จนกวา่
หมดสภาพแล้วค่อยเปล่ียนใหม่ หรอืไม่ก็ใช้จนหมด
แล้วจึงซื้อใหม่

การเป็นนักเรยีนทีอ่ยู่ในสังคมโรงเรยีน เราทกุคน 
จะต้องช่วยเหลือกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มีความขยัน เอาใจใส่ มีความซ่ือสัตย์สุจรติ
ในการเรียน และทำางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

เด็กหญิงเทียนหงส์ สมนาม
โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต

เด็กหญิงธารารัตน์ สังข์ทอง
โรงเรียนบ้านท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ส่ิงที่หนูทำาดี คือ การเช่ือฟังคุณครู เวลาที่ครูสอน 
หนูจะเก็บคำาสอนของท่านมาคิด และปฏิบัติตามคำา
ส่ังสอนของท่าน การทำาความดีของแต่ละคนน้ันอาจ 
แตกต่างกัน ได้รับคำาช่ืนชมบ้างหรือไม่ ได้รับก็ตาม  
ก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะ สำาหรับหนูแล้ว หนูคิดว่า 
การทำาดีย่อมได้ดีทุกคน

นางสาวสิริรัตน์ ไทยพร
โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต
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หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่เป็นต้นแบบของเยาวชน
คนที่ มี น้ำาใจ มีเมตตา มี จิตอาสาใฝ่ เรียน ใฝ่รู้   
มีความนอบน้อม มมีารยาท ทำาเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ มีความเพียร มีวินัย 
ตรงต่อเวลา

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ตัดไม้ทำาลายป่า 
ไม่เผาป่า เพราะจะทำาลายความสมดุลของธรรมชาติ 
และทำาลายสภาพอากาศ เพื่อเราจะได้มีสภาวะ
อากาศที่ดีและเป็นสังคมสีเขียว

เด็กหญิงชนารดี นักบรรเลง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

เด็กหญิงฐิติรัตน์ วัฒนะกุณพันธ์
โรงเรียนวรนคร จ.น่าน

ผมขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีที่เปิดโอกาสให้
เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาส ได้รับความรู้ และ
มีประสบการณ์ที่หาได้ยากในชีวิต ผมภูมิใจในการ
เป็นยุวทูตความดี เป็นผู้เผยแพร่ตัวอย่างของการทำา 
ความดี และสามารถนำามาใช้ในโรงเรียนได้ต่อไป

เด็กชายนวพร สงวนที่ 
โรงเรียนบ้านคลองโร จ.สุราษฎร์ธานี
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รณรงค์ ให้ผู้คนรู้จักรักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบ
ตัวเรา มีจิตสำานึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม เม่ือสังคม 
เราไม่มีมลพิษ มีแต่ความร่มรื่น ร่มเย็นเป็นสุข  
น้ำาไม่ท่วม ป่าอุดมสมบูรณ์  ดินดี ก็จะทำาให้เราทุกคน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เด็กหญิงศกลวรรณ กองตระการนนท์
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

ปลูกจิตสำานึกใหก้บัคนในประเทศไทยใหมี้ความ
สามัคคี ใฝ่หาความรู้ มีจิตอาสา และไม่ทุจริต 
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติ

เด็กหญิงวรัตถนันต์ สืบกระแสร์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

การเป็นยุวทตูฯ ไม่ได้เป็นงา่ยๆ เพราะจะต้องมคีวามกล้า 
มีความรู้ และการรู้จักใช้คำาว่า “โอกาส” ให้เป็น หนูจะใช้
โอกาสที่ได้รับนี้ ไปสร้างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น รู้สึกมี
ความภาคภูมิใจที่ได้ขึ้นชื่อว่า ยุวทูตความดี

เด็กหญิงจิรัฐิกาญ พราหมณี
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร
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ทำาความดีสู่ผู้อื่น

ในแต่ละวันหนูได้ทบทวนบทเรียนในแต่ละวัน 
ให้กับเพื่อนที่มีพัฒนาการทางด้านการอ่านและ
เขียนค่อนข้างช้า โดยหนูให้เขาฝึกเขียนและ 
ฝึกอ่านหนังสือ จนเขาอ่านออกเขียนได้แต่ว่ายัง
ไม่คล่องเทา่ใดนัก หนูมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือ
เพื่อนให้เขาได้อ่านออกเขียนได้ 

เด็กหญิงพัชราพร ศิริเทพ
โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต

หนูจะช่วยรักษาความสะอาดและถนอมใช้สมบัติ
สาธารณะให้มีอายุยืนนาน เช่น ไม่ขีดเขียนใน
ห้องน้ำาสาธารณะ ไม่ทิ้งขยะ ถ่มน้ำาลายบนถนน
หนทางหรือในแม่น้ำาลำาคลอง ช่วยกันรักษาบำารุง
ชุมชน ด้วยการรักษาความสะอาดตามบ้านเรือน 
ตามวัด หรือข้างถนนตามซอยต่างๆ บริจาคเงิน
ซ่อมแซมสะพาน บริจาคเงินบำารุงวัด จะทำาให้
ชุมชนน่าอยู่ คนในชุมชนมีความสามัคคี และเป็น
มิตรที่ดีต่อกัน ชุมชนก็จะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เด็กหญิงรมณ เพชรเจริญ 
โรงเรียนอนุบาลตาก จ.ตาก

ปณธิ�นยวุทูตคว�มด ีเพือ่พลงัแผ่นดนิ ต้ังข้ึนเพือ่เป็นคำาสัตย์ปฏิญาณตนของยุวทตูฯ ในการทำาความดี เพือ่เป็นต้นแบบ 
ของเยาวชนคนดี รอบรู้ รักสามัคคี มีศักยภาพในการนำาพาสังคมและมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้แทนของเยาวชนไทย 
สานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ซ่ึงยุวทูตฯ ได้ต้ังปณิธานความดีท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางท่ีตนมุ่งม่ันต้ังใจ ดังน้ี



ปณิธานความดี 

กตัญญูต่อแผ่นดิน

หนูจะรักษาและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี 
ที่ดีงามของชาติ ส่งเสริมให้คนในชาติภูมิใจใน
ความเป็นไทย สนับสนุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย เช่น นาฏศิลป์  ดนตรีไทย  อาหารไทย 
และการแต่งกาย ฯลฯ วฒันธรรมประเพณีทีดี่งาม
ของไทยจะไม่ได้สูญหายไป

เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

หนูจะต้ังใจเป็นคนดี และทำาความดีสู่ผู้อ่ืน หนูจะ 
เป็นคนดีของประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง 
ใครเพื่อให้ประเทศชาติย่ังยืน มีความรับผิดชอบ 
หนูจะยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เป็นหลักในการดำาเนินชีวิต ต้ังใจ
จะทำาความดี เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว

เด็กหญิงปาลนา นิลไร่นา
โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา
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ไม่คดโกงประเทศชาติ

สนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬา เพื่อให้เด็กทำาตาม 
กฎกติกาการเล่นกีฬา มีน้ำาใจ รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่ชิงดี
ชิงเด่นกัน เพื่อให้เด็กโตไปไม่โกง และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

เด็กหญิงสุวรรณกมล โตโหมด
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

การทุจริตในการสอบเป็นส่ิงที่ ไ ม่ ดี ต่อเด็ก 
ในอนาคต หนูจะทำาข้อสอบด้วยความซื่อสัตย์และ
ความสามารถของตนเอง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
หนูก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ ไม่คิดโกงชาติบ้านเมือง และ
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

เด็กหญิงศศิพินท์ พิถยชุณพงศ์
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม



ปณิธานความดี 

ทำาตามหน้าที่ของตนเอง

หนูจะขยันหม่ันเพียรในการเรียน ซ่ึงเป็นหน้าที่
หลักของหนู หนูต้องปฏิบัติเพื่อตัวของหนูเอง 
เพราะความขยันหมั่นเพียร เป็นจุดมุ่งหมายที่นำา
ความเจริญมาสู่เรา

เด็กหญิงโซเฟีย วาเตะ
โรงเรียนบ้านโคกตา จ.นราธิวาส

ในทุกวันหนูทำาหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากครู
ประจำาช้ัน ให้ทำาความสะอาดเขตรับผิดชอบใน
โรงเรียน ด้วยการเก็บขยะ รดน้ำาต้นไม้ โดยที่ครู
ไม่ต้องมาควบคุม หนูทำาตามหน้าที่และไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เด็กหญิงมาฆวัน นพสินธุ์
โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต
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มีความรับผิดชอบ

หนูจะทำางานตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ ได้รับมอบหมาย และจะทำางานให้เสร็จ 
ในเวลาที่กำาหนด

เด็กหญิงเพชร ณ สุนทร
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จ.ปัตตานี

เวลาทิ้งขยะก็ควรทิ้งให้เป็นที่ ไม่ควรทิ้งลงใน
แม่น้ำาลำาคลอง หรือการทำาอุตสาหกรรมก็ไม่ควร
ที่จะเห็นแก่ตัว ควรจะเห็นแก่ส่วนรวม ไม่ปล่อย
น้ำาเน่าเสียลงแม่น้ำาลำาคลอง  เพราะจะทำาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

นางสาวชลหทัย มั่งเมือง
โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต



ปณิธานความดี 

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

ผมจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
จะเป็นคนซ่ือสัตย์ ไม่ลักขโมยของผู้อ่ืน เม่ือเจอ
ส่ิงของของผู้อ่ืน ก็จะนำาไปส่งคืนให้กับเจ้าของ 
หรอืนำาไปส่งใหก้บัตำารวจ ผมจะซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
ในการสอบแต่ละครั้งผมจะไม่นำาเฉลยเข้าไปใน
ห้องสอบ ผมจะใช้ความเพียรพยายามและพึ่งพา
ตนเองในการทำาข้อสอบ

เด็กชายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จ.พิษณุโลก

ความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่หนูยึดม่ัน  
ทำาในส่ิงที่ถูกต้องดีงาม มีความซ่ือตรง เจตนา 
และความบริสุทธ์ิอย่างเปิดเผย กระทำาโดยไม่
โกหก ไม่ขโมยและไม่คิดโกงใคร นอกจากนี้หนูจะ
เป็นหเูป็นตาในเรือ่งที่ไม่ถกูต้อง และหนูจะยึดถือ
ปฏิบัติต่อไป

เด็กหญิงปิยฉัตร รามแก้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) จ.ระนอง  
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รู้จักไตร่ตรอง

ผมจะปฏิบัติตน เป็นคนมีความขยันหม่ันเพียร
ในการศึกษาเล่าเรียน รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม  
จัดเวลาสำาหรบัอ่านหนังสือทบทวนบทเรยีน และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น กีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการ เพราะกิจกรรมเป็น
ส่วนหน่ึงที่จะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา

เด็กชายพีรดนย์ สาเงิน
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 

จ.สมุทรปราการ

เราเป็นนักเรียนควรจะต้ังใจเรียน ใช้เวลาที่มีอยู่ 
ใหคุ้้มค่า เม่ือโตข้ึนจะสามารถทำาหน้าทีข่องตนเอง 
คือ พึ่งตนเอง ทำามาหากินเลี้ยงชีวิตตนเองได้

เด็กชายกมลฉัตร อาทะ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน



ปณิธานความดี 

รักษาสิ่งแวดล้อม
ขยะตามบ้านเรือนที่ทิ้งไม่ถูกทาง เราควรช่วยกัน
ตักเตือน แสดงการทิ้งขยะที่ถูกต้อง โดยทิ้งขยะ
ลงถังขยะให้ถูกประเภท ถ้าปฏิบัติได้ก็จะไม่มีขยะ
สกปรกอยู่ตามท้องถนนหรือตามที่สาธารณะ 
อีกต่อไป

เด็กชายคณิศร สว่างไสว
โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา

ช่วยกันสร้างสังคมสีเขียว เช่น ปลูกต้นไม้ กำาจัด
ขยะอินทรีย์ การทำาปุ๋ยหมัก การนำาของเหลือใช้
มารีไซเคิล และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สร้าง
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง ซึ่งนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันได้

เด็กหญิงรุ่งฤดี ราศรี
โรงเรียนบ้านท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

101



5



ภ�พในคว�มทรงจำ�



 ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ยุวทูตความดี คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธ ิ
ยุวทูตความดีทุกคน ได้มีภาพในความทรงจำาถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ซ่ึงมักปรากฏแจ่มชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา 
ด้านความม่ันคงภายในประเทศ ด้านความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ด้านศิลปวฒันธรรม และด้านการกฬีา
 ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร  
ชาวไทย ทกุเช้ือชาติ ศาสนา ทัว่ทกุภาคของประเทศ ทรงแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรอย่างย่ังยืน 
ทำาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมทั้งทรงตระหนักในคุณค่าความสำาคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มี 
คุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะสร้างโอกาสและพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ โดยพระองค์ 
ได้พัฒนาการศึกษาให้เข้าถึงกับเยาวชนทุกวัย ทุกสภาพ และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ยุวทูตความดี คณะครู 
และผู้บริหารโรงเรียนต่างซาบซึ้งใจด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้สะท้อนเรื่องราวภาพในความ
ทรงจำาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านบทร้อยกรองและ
ภาพวาดที่เปี่ยมล้นด้วยความเคารพและเทิดทูนพระองค์ ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกาย 
ในการบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในการริเริ่มโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับ 
ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้น และในการนำาพาประเทศไทย 
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ภ�พในคว�มทรงจำ�
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 ยุวทูตเฉลิมราชย์องค์ราชา  เจ็ดสิบสองพรรษาเริ่มก่อตั้ง
สานความดีสร้างคนดีมีพลัง   ด้วยมุ่งหวังตามพระราชปณิธาน
 เยาวชนคนสำาคัญงานสร้างชาติ  คุณธรรมต้องประกาศเป็นพื้นฐาน
ขอเดินตามรอยพระบาทองค์ภูบาล  สนองงานด้วยจงรักและภักดี
 ธรรมครองงานครองแผ่นดินครองชีวิต ทรงทศพิธราชธรรมนำาวิถี
พระประสงค์ปวงประชาสามัคคี   เลี้ยงชีวีแบบพอเพียงอยู่อย่างไทย
 ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ  มหาราชครองแผ่นดินแสนยิ่งใหญ่
สถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทย   ประทับในดวงใจไทยทุกคน
 ยุวทูตความดีพร้อมน้อมใจภักดิ์  แจ้งประจักษ์พระบารมีทุกแห่งหน
ตั้งปณิธานสืบสานงานองค์ภูมิพล  ประพฤติตนเป็นคนดีของพระราชา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำาริบำารุง) จ.ลพบุรี 

 พนมมือพร้อมเพรียงอภิวาท  แทบเบื้องบาทพ่อหลวงด้วยห่วงเหลือ
ระลึกในน้ำาพระทัยคอยจุนเจือ   พ่อทำาเพื่อให้ลูกสุขทุกคืนวัน
 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้  น้อมนำาไปสานต่อที่พ่อฝัน
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน   ทุกคืนวันจะเดินตามรอยพ่อไป

         ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
       โรงเรียนสุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ

บทร้อยกรอง
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 ธ ดุจดั่งดวงใจของไทยผอง  ดุจแสงทองส่องทางสว่างไสว
ชี้แนวทางประพฤติตนให้พ้นภัย   จากความจนยากไร้ให้ปวงชน
 ขอน้อมจิตสืบสานปณิธานไท้  ขอน้อมใจตามรอยบาททุกแห่งหน
ขอเป็นข้ารองเบื้องพระยุคล   องค์พระภูมิพลจอมราชัน

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น

 พ่อทรงเป็นผู้ชี้นำาทางความคิด  เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
พ่อทรงเป็นเทวดาบนฟ้าไกล   หยาดฝนให้โรยรินแผ่นดินดี
 ทั้งดินเปรี้ยวแก้มลิงทุกสิ่งสรรพ์  พ่อแบ่งปันให้ลูกไม่หน่ายหนี
ถึงแม้เหนื่อยงานหนักพ่อยินดี   ชุบชีวีลูกของพ่อได้สบาย
 พระมหากรุณาที่มากยิ่ง   สรรพสิ่งลูกสำานึกไม่จางหาย
ลูกจะขอทำาความดีไม่เสื่อมคลาย   น้อมถวายพ่อหลวงของปวงไทย

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
          โรงเรียนวัดหนองเป้า จ.พระนครศรีอยุธยา

 แผ่นดินนี้มีในหลวงของปวงราษฎร์ ไทยทั้งชาติเปรมปรีดิ์ภักดีถวาย
ร่วมเสริมสร้างสามัคคีที่มากมาย   น้อมถวายแด่พระองค์ภูมิพล
 เจ็ดสิบปีที่สร้างไทยไม่หยุดพัก  พ่อตรากตรำาทำางานหนักเช้าจรดค่ำา
ยิ่งใหญ่กว่าทศพิธราชธรรม   คือหัวใจอันงามล้ำาเสมอมา

                                                           ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
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 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ นำาทวยราษฎร์ชาวไทยไว้หนักหนา
ทั่วทั้งโลกแซ่ซ้องพระบุญญา   พระองค์มีพระเมตตาทั่วสากล
 เศรษฐกิจพอเพียงหลักคำาสอน  ลูกสังวรตามรอยไปไม่ขัดสน
พ่อเป็นดั่งแสงสว่างสร้างปวงชน   น้อมกมลสักการะพระภูมินทร์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
 โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต

 ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทภูมิพล เป็นมิ่งขวัญปวงชนไทยทั่วถิ่น
ข้าราชบริพารทั่วแดนดิน    รองชีวินไว้ใต้องค์พระทรงธรรม์
บาท ธ ย่างก้าวทั่วแหล่งหล้า   ทุกหนเพื่อปวงประชาได้สุขสันต์
ชาติไทยได้มีสุขทุกวารวัน   ไปกันด้วยพระบารมี 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
 โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

 พระทรงเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่   พระทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า 
พระทรงเป็นร่มโพธิ์ไทยในนภา   พระทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
 เป็นหยาดฝนชโลมใจไทยทั่วถิ่น  เป็นเหมือนน้ำาที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติเอย

เด็กหญิงญานิสา กาญจนา
 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน   
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 ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า  เหล่าประชาทูนเทิดไท้ไว้เหนือเศียร
ทรงสอนสั่งว่าอย่าละความเพียร   ดั่งพระมหาชนกที่ทรงเขียนให้ตรึกตรอง
 เป็นแบบอย่างให้คนไทยใช้ชีวิต  หลักเศรษฐกิจพอเพียงวางให้ทางไว้
เพื่อนำาพาประชาชนให้พ้นภัย   แก้ปัญหายากจนได้ทันที
 เมื่อฝนแล้งพระองค์ทรงอุตส่าห์  แก้ปัญหาน้ำาใช้กินทุกถิ่นที่
สร้างฝนเทียมเพื่อแก้ไขในทันที   เพราะทรงรู้น้ำามีความสำาคัญ
 ทรงเป็นดั่งบิดาผู้เลี้ยงดู   คอยอุ้มชูสอนสั่งให้ความอบอุ่น
เป็นแบบอย่างเป็นหลักชัยให้ค้ำาจุน  ราษฎร์รู้คุณต่างจงรักและภักดี
 ขอกราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ทรงเปรื่องปราชญ์เลิศล้ำาธรรมรักษา
ศูนย์รวมใจไทยถ้วนล้วนศรัทธา   พระปรีชามหาราชของชาติไทย

เด็กหญิงชุติมา ทวยไท 
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

 

 เย็นร่มเกล้าปกเกศประเทศชาติ  ประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกสถาน
ด้วยบุญญาบารมีปรีชาชาญ   ขององค์ราชาขวัญราษฎร์แห่งชาติไทย
พระภูมีภูมิพลมหาราช    รอยพระบาททั่วทั้งแคว้นแดนไหนไหน
พระทรงงานเหนื่อยหนักนั้นเพื่อใคร  หยาดเหงื่อรินทั่วร่างเพื่อชาติชน
พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์  พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหา
พระทรงเป็นนักคิดพิจารณา   พระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม์น้อมนำาธรรมชาติ      พระเปรื่องปราชญ์ชัดแจ้งแถลงไข
พระทรงสร้างทางถูกให้ลูกไทย   พระทรงไทยครองใจไทยทุกดวง

เด็กหญิงกัญญาวีย์ กรุงเกศ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม
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 ในหลวงของหนู   เป็นครูตัวอย่าง
ทุกสิ่งท่านสร้าง    เป็นแนวทางดี
โครงการแก้มลิง    มีจริงทุกที่
ในหลวงสอนทำา    วิธีของท่าน
หนูนี้จดจำา    ทุกคำาพร่ำาสอน
รู้จักพอเพียง    ของพ่อทุกตอน
ยามหลับยามนอน   ท่องขึ้นในใจ                     
ทุกแห่งทุกหน    อย่ากลัวคนพาล
ปัญหามากมาย    มีหลายประการ
หนูจะประสาน    ผลงานพ่อเอย

เด็กหญิงวรวษมน บุญยุภู  
โรงเรียนคุระบุรี จ.พังงา

 กราบพระบาทของพระองค์ผู้ทรงศักดิ์ เย็นยิ่งนักน้ำาพระทัยแผ่ไพศาล
ใต้ร่มบุญอุ่นห้วงแห่งดวงมาลย์   ดุจสายธารแห่งธรรมชื่นฉ่ำาเย็น
ปวงประชาอยู่ดีมีความสุข   ทรงกำาหนดวิธีแก้ทุกข์เข็ญ
ลบรอยหมองผองชนพ้นลำาเค็ญ   ทรงบำาเพ็ญบุญญาบารมี
วันที่ 5 ธันวามหาราช    ประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรี
ทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดี   สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    เด็กหญิงภรณ์ณมน โสรินทร์ 
โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา
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 ดุจดั่งองค์ทวยเทพมาปกป้อง  ความหม่นหมองทุกข์โศกวิโยคแสน
ยามทวยราษฎร์เดือดร้อนทั่วดินแดน  ดุจอ้อมแขนคอยโอบอุ้มชอุ่มเย็น
แม้คราใดเมฆครึ้มเป็นกลุ่มก้อน   ถึงลมร้อนลมเย็นเป็นปัญหา
ทศพิธราชธรรมน้อมนำาพา   ยิ่งบุญญาพระสว่างนำาทางไทย
ขอพระชนม์ยิ่งยืนนานผ่านพิภพ   โลกน้อมนบภูวดลชนเลื่อมใส
ทรงครองราชย์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย  ภูวนัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เด็กชายธรากร คำาสิงห์ 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 ทรงตรัสสอนคนดีให้ดียิ่ง ทรงทำาทุกสิ่งเพื่อลูกหลานนับล้านแสน
ทรงใส่ใจทรงงานต่างถิ่นแดน  ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด
แดนสยามโชคดีมีพ่อหลวง  ทรงคอยห่วงบ้านเมืองทุกถิ่นที่
ทั้งกายใจท่านรักและหวังดี  ประชากรชื่นชีวีทุกวันวาร
ว่าทำาไมพระราชาถึงลุยน้ำา  การกระทำาเน้นย้ำาให้มุ่งมั่น
ว่าทำาไมพระราชาคือพ่อฉัน  คนที่ทำาเพื่อลูกนั้นด้วยใจจริง
ว่าทำาไมพระราชาทรงงานหนัก  ท่านคือนักปราชญ์แกร่งซึ่งเก่งยิ่ง
ด้วยผลงานร้อยเรียงเสียงเอ่ยอิง  ฉันรักยิ่งพระบดินทร์ของปวงไทย

นางสาวสุติรักษ์  เข็มนาค
โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต
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 ประเทศไทยโชคดีที่มีท่าน  ทุกคืนวันท่านห่วงใยไปทุกหน
เราคนไทยซึ้งใจกันทุกคน   อิ่มกมลไปทั่วแผ่นดินทอง
ท่านทรงคิดโครงการอันกว้างไกล   ช่วยทุกคนสุขใจไม่หม่นหมอง
เราคนไทยรักกันเหมือนพี่น้อง   ไทยทั้งผองรวมใจให้กลมเกลียว
ท่านนั้นเหนื่อยกับเรามามากแล้ว   อย่าให้แตกแถวรักกันให้แน่นเหนียว
ด้ามขวานเชื่อมสนิทไม่บิดเบี้ยว   กลมเกลียวกันพันผูกรักสามัคคี
ถึงเวลาที่ท่านนั้นต้องพัก   เราประจักษ์ ในใจไม่หน่ายหนี
เราคนไทยซึ้งใจทุกนาที    ด้วยชีวีมอบให้พระเจ้าแผ่นดิน
 

นายอภิเษก พลการ 
โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต
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นายนิทัศน์ แสงสิงห์เพชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก

เด็กชายวรเมธ ฌานชีวินสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภ�พว�ด
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เด็กหญิงนาราชา จานตาดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสนะวงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
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เด็กชายบอล ปิยประภากุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนางแก้ว จังหวัดราชบุรี

เด็กชายตันติกร  คงคาวารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

เด็กหญิงชุติมา จันทร์ฟอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เด็กชายนวติณ นิมิตรตระกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เด็กหญิงศิริภา ทาภูศรี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงปาณิศา จินดาคำา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
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เด็กหญิงเกศศินี พลายสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน

เด็กชายก่อพงศ์ มานหนักแน่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เด็กชายบดินทร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก

เด็กหญิงปภาดา ชำานาญนาวา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดนางแก้ว จังหวัดราชบุรี
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เด็กหญิงสิรีธร ขำาวิไล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี

เด็กชายณัฐชนน สินลักษณทิพย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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เด็กหญิงพิมพ์ภัทร เจริญรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิ์ศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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เด็กหญิงณรินดา เขาทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เด็กหญิงอานันท์ ศรีสวัสดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตลาด 
เขตมิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี

เด็กหญิงธฤษวรรณ พิริยาภัทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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เด็กหญิงบุษยมาศ เชี่ยวงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตลาดเขต 

มิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี

เด็กชายคณาธิป ปินะถา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เด็กชายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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1. กรุงเทพมหานคร 
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพญาไท
2. กาญจนบุรี 
  เด็กหญิงธนพร พวงควร     โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  
 เด็กหญิงบุษยมาศ เชี่ยวงาน     โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
 เด็กหญิงอานันท์ ศรีสวัสดิ์    โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  
 เด็กหญิงนิตยา ทันเอี่ยม     โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
 เด็กหญิงธารารัตน์ สังข์ทอง      โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 เด็กชายนวติณ นิมิตตระกูล      โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 เด็กหญิงพรทิพา เทวิน   โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  เด็กหญิงรุ่งฤดี ราศรี       โรงเรียนบ้านท่ามะกา  
 เด็กหญิงขวัญชนก แคนหนอง     โรงเรียนวัดเขาใหญ่
 เด็กหญิงพรณภา สีสุข     โรงเรียนวัดเขาใหญ่
 เด็กหญิงปณวรรณพร มหาชน  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  
3. กาฬสินธุ์ 
  เด็กชายรัชนาท หงษาชุม    โรงเรียนบ้านนาบอน  
4. กำาแพงเพชร 
  เด็กหญิงพลินีย์ เพิ่มทวี    โรงเรียนอนุบาลกำาแพงเพชร
5. ขอนแก่น 
  เด็กหญิงธารทองทิพย์ พยัฆชาญศิลป์   โรงเรียนสนามบิน 
 เด็กหญิงมณีจันทร์ วงศ์พรัด     โรงเรียนสนามบิน  
 เด็กชายคณาธิป ปินะถา     โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 เด็กหญิงชลิตา ทิวสระแก้ว      โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีนะวัฒน์     โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 เด็กหญิงณรินดา เขาทอง    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 เด็กชายธรากร คำาสิงห์     โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 เด็กชายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์     โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร เจริญรัตน์     โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 เด็กหญิงพุ่มไพลิน โพธิ์ศรี     โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 เด็กหญิงกฤตลักษณ์  ปรางค์นอก    โรงเรียนอนุบาลภูเวียง  
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสนามบิน  
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6. จันทบุรี 
  เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสนะวงศ์      โรงเรียนสฤษดิเดช
 เด็กชายณภัทร รักความชอบ     โรงเรียนสฤษดิเดช
 เด็กชายตันติกร คงคาวารี      โรงเรียนสฤษดิเดช 
 เด็กชายธนพัชร์ ป้องเพชร        โรงเรียนสฤษดิเดช
 เด็กชายเฟลิกซ์ ดอมโบว์สกี้      โรงเรียนสฤษดิเดช  
          เด็กหญิงยศยา ศรศรี       โรงเรียนสฤษดิเดช  
7. ฉะเชิงเทรา 
  เด็กชายคณิศร สว่างไสว     โรงเรียนวัดดอนทอง
 เด็กหญิงธนพร สุระถา     โรงเรียนวัดดอนทอง  
 เด็กหญิงธามธิดา วารีสมานคุณ   โรงเรียนวัดดอนทอง
 เด็กหญิงสุภัคจิรา ส่องสว่าง      โรงเรียนวัดดอนทอง 
8. ชลบุรี 
  เด็กหญิงวิลาสินี หอมทอง     โรงเรียนวัดมโนรม 
9. ชัยภูมิ 
  เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ จินตะบุตร     โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
 เด็กหญิงศศิวิมล สายชำานิ     โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
 เด็กหญิงปวริศา แก้วโรจน์     โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา
10. ชุมพร 
 เด็กหญิงจิรนันท์ ใจสุข     โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา  
 เด็กหญิงจิรัฐิกาญ พราหมณี      โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา   
 เด็กหญิงปัณฑิตา อินทร์เพ็ง   โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา  
 เด็กหญิงภัทรนันท์ พฤกษหิรัญ    โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
11. เชียงราย 
  เด็กหญิงเกศแก้ว สุภากุล    โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 
  เด็กหญิงกานธิญา วันน้อย     โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
 เด็กหญิงจิรัชยา กำาบังตน     โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
 เด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล     โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
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 เด็กหญิงธัญญาทิพย์ แซ่หลี      โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
 เด็กชายพีรวัส ภักดียนต์เจริญ    โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
 เด็กหญิงโยษิตา อินต๊ะสงค์     โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  
12. เชียงใหม่ 
  เด็กหญิงปวริศา สมหวาน  โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
 เด็กชายประพนธีร์ สุขเทษา  โรงเรียนวัดน้ำาบ่อหลวง  
13. ตรัง 
  เด็กหญิงยวิษฐา เพ็งเล็ง    โรงเรียนวัดจอมไตร  
 เด็กหญิงวิลาสินี บุญทอง     โรงเรียนวัดจอมไตร
 เด็กหญิงสร้อยทิพย์ สีเกื้อ     โรงเรียนบ้านหนองไทร  
14. ตราด
 เด็กหญิงภัทรศยา ศิริวาร    โรงเรียนบ้านหาดเล็ก  
15. ตาก 
  เด็กหญิงนฤมล เสือลออ   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
 นายนิทัศน์ แสงสิงห์เพชร     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  
 เด็กชายบดินทร์    โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  
     เด็กหญิงหทัยรัตน์ คำาแก้ว     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
 เด็กหญิงรุจิรา ปรางค์ทวี    โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 
 เด็กหญิงรมณ เพชรเจริญ     โรงเรียนอนุบาลตาก
16. นครนายก 
  เด็กชายสิรภัทร บุญเกี๋ยงวงค์    โรงเรียนวัดดอนยอ  
17. นครปฐม 
  เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไทยสวัสดิ์     โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
18. นครพนม 
  เด็กหญิงกัญญาวีย์ กรุงเกศ    โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 เด็กชายพันธุ์ธัช ภูผาใจ     โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 เด็กหญิงสุวรรณา นาคำา    โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
          ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนม
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19. นครราชสีมา 
  เด็กหญิงจิรัชยา ธีรประภานนท์    โรงเรียนวัดสระแก้ว 
 เด็กหญิงปาลนา นิลไร่นา     โรงเรียนวัดสระแก้ว 
 เด็กหญิงภรณ์ณมน โสรินทร์     โรงเรียนวัดสระแก้ว
 เด็กชายนิติภูมิ คูหาเรือง     โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 
20. นครศรีธรรมราช 
  เด็กหญิงฉัตรทริกา สมบูรณ์มนต์   โรงเรียนวัดลำานาว 
 เด็กหญิงธารารัตน์ ช่วยชูใจ     โรงเรียนวัดลำานาว
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิด     โรงเรียนวัดลำานาว 
 เด็กหญิงชุณิตา คชนูด      โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เด็กหญิงชมพูนุช บัวบุญ   โรงเรียนบ้านควนประ 
 เด็กชายพีรภัทร รามจันทร์     โรงเรียนบ้านควนประ  
21. นครสวรรค์ 
  เด็กหญิงกชพร สิงห์ดา     โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 เด็กหญิงพิมพ์วราห์ รัตนะวราหะ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  
 เด็กชายอิศรา สริจันทร์     โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์  
22. นนทบุรี 
   เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนพงษ์     โรงเรียนคลองเกลือ
 เด็กชายวรวิทย์ ประทุมชัย     โรงเรียนวัดกลางเกร็ด  
23. นราธิวาส 
  เด็กหญิงซาฟีรุส ดอเลาะ   โรงเรียนบ้านปะดะดอ  
 เด็กหญิงโซเฟีย วาเตะ      โรงเรียนบ้านโคกตา
 เด็กหญิงโซเฟีย บือซา      โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 เด็กชายสิรวิชญ์ เจะบือราแฮง    โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  
24. น่าน 
  เด็กหญิงกรวรรณ หมายเจริญ     โรงเรียนบ้านวรราษฎร์
 เด็กหญิงกมลฉัตร อาทะ      โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 เด็กหญิงชลธิรา แปงสี     โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 เด็กหญิงญานิสา กาญจนา     โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
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 เด็กหญิงนภสร ศรีอ่อน    โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
 เด็กหญิงวันวิสา สิงห์โตทอง     โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 เด็กหญิงปาณิศา จินดาคำา     โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 
 เด็กหญิงเกศศินี พลายสาร      โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
 เด็กหญิงฐิติรัตน์ วัฒนะกุณพันธ์  โรงเรียนวรนคร 
25. บุรีรัมย์
 เด็กหญิงอนันตญา ยุงประโคน    โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา  
26. ปทุมธานี 
  เด็กหญิงณัฐชา ขอใหญ่กลาง     โรงเรียนวัดนาบุญ  
 เด็กหญิงณิชาพร จิตรีรมณ์     โรงเรียนวัดคลองชัน  
27. ประจวบคีรีขันธ์ 
  เด็กหญิงกรกนก คนไว     โรงเรียนธนาคารออมสิน  
 เด็กหญิงวรัญญา ทองสิน  โรงเรียนธนาคารออมสิน 
 เด็กหญิงศุภากร โพธิ์แก้ว     โรงเรียนธนาคารออมสิน 
 เด็กหญิงนภัสรา โล่คำา      โรงเรียนบ้านวังน้ำาเขียว 
28. ปราจีนบุรี 
  เด็กหญิงณัฐธยาน์ สมบุรุษ     โรงเรียนวัดบุยายใบ  
 เด็กหญิงสุวิมล ดุษะนอก    โรงเรียนบ้านประพาส  
29. ปัตตานี 
   เด็กหญิงจิราภรณ์ สิทธิจันทร์     โรงเรียนพระราชดำาริ “ศูนย์ครูใต้”  
 เด็กหญิงกนิษฐา สุวรรณโน  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 
 เด็กชายณภัทร แก้วศรี     โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 
 เด็กหญิงเพชร ณ สุนทร     โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 
30. พระนครศรีอยุธยา 
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเป้า 
31. พังงา 
       เด็กหญิงวรวษมน บุญยุภู     โรงเรียนคุระบุรี  
 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พินิจ     โรงเรียนบ้านลำาแก่น 
   เด็กหญิงเพชรลดา การินทร์     โรงเรียนบ้านลำาแก่น  
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32. พัทลุง 
 เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ นุ่นกลับ     โรงเรียนบ้านบ่อทราย 
 เด็กหญิงสุพิชชา หนูแย้ม  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำาดำา  
 เด็กชายฉันทิต เมืองไข่     โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
33. พิจิตร 
  เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิโชติ  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
 เด็กหญิงเพชรภัสรา ด่านพิไลพร   โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  
34. พิษณุโลก 
  เด็กหญิงชนารดี นักบรรเลง     โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 เด็กหญิงนาราชา จานตาดี     โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 เด็กหญิงวรัตถนันต์ สืบกระแสร์    โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
 เด็กหญิงสุวรรณกมล โตโหมด     โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
 เด็กชายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด     โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชาวงค์     โรงเรียนบ้านนาขุมคัน
35. เพชรบุรี 
  เด็กหญิงศิรประภา ประสิทธิชัย    โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
 เด็กหญิงสิรีธร ขำาวิไล     โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
36. แพร่
  เด็กหญิงเบญญาภา เสนาเหนือ   โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
 เด็กหญิงสุวพิสญ์ บุญเป็ง     โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์  
37. พะเยา 
  เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนนวล    โรงเรียนอนุบาลเชียงคำา (วัดพระธาตุสบแวน) 
 เด็กชายณัฐปคัลป์ กันทะเนตร    โรงเรียนอนุบาลเชียงคำา (วัดพระธาตุสบแวน)
 เด็กหญิงพรรณวลัย จันทร์หิรัญ    โรงเรียนบ้านดู่
 เด็กชายรณกร หายโศก     โรงเรียนบ้านฝายกวาง  
38. ภูเก็ต 
  เด็กหญิงปรวีร์ สุขราษฎร์  โรงเรียนบ้านม่าหนิก  
 เด็กหญิงวรินทร วิริยะสาคร  โรงเรียนบ้านม่าหนิก  
 นางสาวชลหทัย มั่งเมือง     โรงเรียนวิชิตสงคราม
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 เด็กหญิงเทียนหงส์ สมนาม     โรงเรียนวิชิตสงคราม  
 เด็กหญิงพัชราพร ศิริเทพ     โรงเรียนวิชิตสงคราม
 เด็กหญิงมาฆวัน นพสินธุ์     โรงเรียนวิชิตสงคราม
 นางสาวสิริรัตน์ ไทยพร    โรงเรียนวิชิตสงคราม  
 นางสาวสุติรักษ์ เข็มนาค     โรงเรียนวิชิตสงคราม  
        นายอภิเษก พลการ      โรงเรียนวิชิตสงคราม  
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม 
39. มหาสารคาม 
  เด็กหญิงดากานดา สุภาพพันธ์    โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
40. มุกดาหาร 
  เด็กหญิงดาวพระศุกร์ เทพโยธิน   โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 
41. แม่ฮ่องสอน 
  เด็กหญิงบิลกีส อิสระศักดิ์     โรงเรียนขุนยวมวิทยา
        เด็กหญิงฟ้าใส      โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
 เด็กชายก่อพงศ์ มานหนักแน่น     โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
 เด็กหญิงชุติมา จันทร์ฟอง     โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
   เด็กหญิงศกลวรรณ กองตระการนนท์    โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา  
 เด็กหญิงณัชชา ชญานีนุช  โรงเรียนบ้านวนาหลวง  
 เด็กหญิงณิชมน อนุกูล     โรงเรียนบ้านห้วยขาน
 เด็กหญิงกนกพร มงคลกาวิล     โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 เด็กหญิงณิชนันทน์ สุวรรณโรจน์    โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 เด็กชายธนภัทร การเพียร  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  
 เด็กชายธีรุตม์ ธรรมรักษ์     โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 เด็กชายนิติมร เพ็ชรแก้ว    โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 เด็กหญิงบุณยานุช เกิดชัยมงคล   โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 เด็กหญิงรุ่งระวิน ยองสุวรรณ์     โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 เด็กชายวรเมธ ฌานชีวินสุข     โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  
 เด็กหญิงวรัญญา พานทอง     โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 
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42. ยะลา 
  เด็กชายณัฐพัชร เพชรมณี     โรงเรียนอนุบาลยะลา
 เด็กหญิงภัทราวดี ยอดทอง     โรงเรียนอนุบาลยะลา  
43. ร้อยเอ็ด 
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 
44. ระนอง 
 เด็กหญิงปิยฉัตร รามแก้ว    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)  
45. ราชบุรี 
 เด็กหญิงพิยดา สีจันทะ     โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา) 
 เด็กชายบอล ปิยประภากุล     โรงเรียนวัดนางแก้ว
 เด็กหญิงปภาดา ชำานาญนาวา     โรงเรียนวัดนางแก้ว 
 เด็กชายณัฐชนน สินลักษณทิพย์    โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 เด็กหญิงธฤษวรรณ พิริยาภัทร์    โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 เด็กหญิงบุญญารักษ์ ภิรมย์แก้ว    โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
46. ลพบุรี 
  เด็กหญิงพิรัตน์ดา เจริญวงศ์     โรงเรียนโคกสำาโรง
 เด็กหญิงวารุณี เทินสะเกตุ  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำาริบำารุง)  
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำาริบำารุง)
47. ลำาพูน 
  เด็กหญิงอ่าว ลุงคำา       โรงเรียนเชตะวันหนองหมู
 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิโนสวัสดิ์     โรงเรียนอนุบาลเมืองลำาพูน 
48. เลย 
  เด็กหญิงจันทร์ญานีย์ แก้วพวงใหม่    โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตวิทยา” 
 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ คนตรง     โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ”ปทุมมาสงเคราะห์”
 เด็กหญิงวรินทร์ธนาตย์ สุริวงษ์    โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ”ปทุมมาสงเคราะห์” 
49. ศรีสะเกษ 
 เด็กหญิงสุกัญญา บัวพร    โรงเรียนบ้านห้วยทับทัน
 เด็กหญิงมัณฑนา แสงจันทร์     โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  
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50. สกลนคร  
          เด็กหญิงกุลภัสสร์ ดลรุ่ง    โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
 เด็กหญิงอรณิชา ดวงก้งแสน    โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  
51. สงขลา 
  เด็กหญิงณัฐริชา เพ็งจันทร์     โรงเรียนวัดหูแร่ 
52. สตูล 
 เด็กหญิงอาทิตยา ทะคะลิง     โรงเรียนบ้านป่าพน  
 เด็กหญิงอิสริยา นิ่มนุ้ย    โรงเรียนบ้านป่าพน
 เด็กหญิงชลธิชา จงไกรจักร     โรงเรียนอนุบาลมะนัง
 เด็กหญิงพิไลวรรณ ชูเทพ      โรงเรียนอนุบาลมะนัง
 เด็กหญิงสุทธิกานต์ วรพันธ์     โรงเรียนอนุบาลมะนัง
53. สมุทรปราการ 
  เด็กชายพีรดนย์ สาเงิน      โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 เด็กหญิงศลิษา แสงเพชร     โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  
54. สมุทรสงคราม 
  เด็กหญิงณัฐปภัสร์ นวลจันทร์     โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
 เด็กหญิงศศิพินท์ พิถยชุณพงศ์    โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  
55. สมุทรสาคร 
  เด็กหญิงนิศาชล ปั่นแก้ว  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
56. สระแก้ว 
  เด็กหญิงดาวประกาย มูลทองหลาง โรงเรียนบ้านเขาแหลม  
57. สุโขทัย 
  เด็กชายคณนันท์ อาษาพันธ์     โรงเรียนบ้านโซกม่วง  
 เด็กชายอนวัช แสงทอง      โรงเรียนบ้านคลองสำาราญ  
 เด็กหญิงพลอยวรินทร์ นุชเทศ     โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม  
58. สุพรรณบุรี 
  เด็กหญิงพรพิมล รัศมี      โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  
59. สุราษฎร์ธานี 
  เด็กชายนวพร สงวนที่      โรงเรียนบ้านคลองโร  
 เด็กหญิงสุดารัตน์ ลิกขชัย     โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
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60. สุรินทร์ 
  เด็กหญิงญาณิตา เกิดโชค     โรงเรียนบ้านสวาย 
 เด็กหญิงนภัสกร รักชื่อดี   โรงเรียนบ้านสวาย  
 เด็กหญิงบุญญิศา มิตุดาวงศ์     โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำารุง) 
61. หนองคาย 
  เด็กหญิงชรินธร จำาเริญมี      โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
62. หนองบัวลำาภู 
  เด็กหญิงยุวธิดา มหามาตร     โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
 เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญพันธ์     โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  
63. อุดรธานี 
  เด็กชายรพีภัทร ศรียาคะบุตร     โรงเรียนบ้านดู่  
64. อุทัยธานี 
  เด็กชายพีรัลวิชญ์ เสาวมาลย์    โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
65. อุตรดิตถ์ 
  เด็กหญิงวิภาดา บุญจันเจื่อ  โรงเรียนบ้านวังดิน  
 เด็กหญิงสุพัชรา ทิพย์ลุ้ย    โรงเรียนบ้านวังดิน  
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