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โครงการสานสมัพนัธ์สร้างมติรไมตรีกบัเยาวชนคนดีในประเทศเพือ่นบ้าน ระหว่างเยาวชนยวุทตูไทยกบั
เยาวชนจากประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นการรเิริม่กจิกรรมทีก่่อให้เกดิรากฐานความสมัพนัธ์
อันดีในระดับเยาวชน โดยส่วนส�าคัญคือ เยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีโอกาสมาเยือนประเทศไทย 
ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเยาวชนไทยอย่างใกล้ชดิ ซ่ึงกจิกรรมทีม่ลูนธิฯิ จดัขึน้นัน้ ผ่านการเตรยีมการ 
มาเป็นอย่างดี ล้วนสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อีกทั้งยังก่อให้เกิด
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความเข้าใจและความประทับใจต่อกัน 

โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่ง เพราะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ในระดับเยาวชนอย่างที่
กล่าวไปข้างต้น ซึง่เป็นการเริม่ต้นสร้างเครอืข่ายทีจ่ะสามารถต่อยอดเป็นความสมัพนัธ์ทีเ่หนยีวแน่นยาวนาน
ในอนาคต และหวังว่าโครงการในลักษณะเช่นนี้จะด�าเนินอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบของการพัฒนาเยาวชนร่วมกัน เพราะหากมอง 
ผลประโยชน์ในระยะยาวเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะเป็นรากฐานของการมีทัศนคติที่ดีต่อ
ประเทศไทย ซึ่งยังผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านท่ีกลมเกลียวกันในทุกระดับ
ของสังคม

สารจากประธาน 
นายอภิชาติ  ชินวรรโณ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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ในส่วนของเยาวชนไทยก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการนี้ กล่าวคือ ท�าให้เห็นถึงศักยภาพ 
ของเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนกระตุ้นส�าคัญที่จะท�าให้เยาวชนไทยตื่นตัว 
ต่อการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเป็นเยาวชนที่จะเติบใหญ่อย่างมีคุณธรรมและคุณภาพ  
รวมทั้งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมที่มีสันติสุข มีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนมคีวามร่วมมอืกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนในการเสริมสร้างภมูภิาคท่ีเข้มแข็งและมีความทดัเทยีม
กับนานาประเทศได้ต่อไป

(นายอภิชาติ ชินวรรโณ) 
ประธานมูลนิธิยุวทูตความดี  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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The Exchange of Friendship among Thai-CLMV Youths Project is an initiative that laid 
a solid foundation for continuing dialogue and teamwork among the youth of the five 
neighboring countries.  The activities were carefully designed to build knowledge in areas 
of mutual interest and met the objectives of the project. During their time together in 
Thailand, participants were able to learn more about each other, understand more about 
each other, and develop the necessary respect to ensure the relationship moves forward 
in a constructive way.

This project provided excellent opportunities for strengthening relations among the 
participating youth. It established a network of friends which could grow and deepen over 
time. As part of Thailand’s efforts to foster good relations between herself and neighboring 
countries through youth development, I hope to see more initiatives of this kind in the 
years to come.

Message
H.E. Mr. Apichart Chinwanno 
President Youth Ambassadors of Virtue Foundation
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This project was beneficial to Thai youths. They were able to observe the capabilities 
and development of youths from neighboring countries. This, in turn, provided the impetus  
for them to become more aware and alerted them to the need to continuously learn  
new skills and continue their own self-development. Through positive grooming, they  
developedas moral and upright citizens, capable of becoming an important driving force in 
shaping Thai society to ensure a peaceful, high quality, and sustainable future. Moreover, 
ongoing cooperation with neighboring countries will strengthen regional resilience, placing 
ASEAN on equal footing with the international community.

H.E. Mr. Apichart Chinwanno 
President Youth Ambassadors of Virtue Foundation 

Under the Royal Patronage of HRH Princess  
Maha Chakri Sirindhorn



นายพิษณุ สุวรรณะชฏ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 

ค�านิยม

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโครงการที่จัดขึ้น 
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและครูจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากกลุ่มประเทศดังกล่าว มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชด�าริฯ ร่วมกับเยาวชนยุวทูตไทย

เยาวชนรุ ่นใหม่ถือเป็นความจ�าเป็นและส�าคัญยิ่งในอนาคตท้ังส�าหรับไทยและเมียนมา รวมทั้ง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศท่ีเยาวชนและครูของทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ ์
แห่งมิตรภาพผ่านทางกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ เพราะนอกจากจะช่วยให้มีโอกาสเรียนรู้ซ่ึงกันและกันแล้ว  
ต้นกล้าแห่งมิตรไมตรีท่ีได้ร่วมกันฟูมฟักในวันนี้ย่อมเติบโตเป็นร่มไม้ใหญ่ที่จะช่วยให้การเจริญความสัมพันธ์
ระหว่างสองสังคมด�าเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและร่มเย็นในอนาคต
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H.E. Mr. Pisanu Suvanajata
Ambassador of Thailand to Myanmar

Message

This project was initiated on the occasion of the 60th Birthday Anniversary of Her Royal  
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on 2 April 2015. The aim of the project was to 
bring Thai youths together with youths and teachers from schools under the Royal Initiatives  
Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn in neighboring countries, to learn 
about sustainable development in line with His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s 
Sufficiency Economy Philosophy. 

This new generation of youth is both necessary and equally important for the future of 
Thailand and Myanmar, as well as in Thailand – Myanmar relations.Through joint activities, 
the seeds of friendship and creativity were sown among the participating youths and teachers. 
Those seeds of friendship will grow into an enormous tree that further strengthens our relations 
and ensures a smooth and peaceful partnership in the future.
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นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

ค�านิยม

ขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ ท่ีได้ริเริ่มการจัดโครงการที่ดีและมีประโยชน์เช่นนี้ขึ้น ซ่ึงเป็นการสร้าง
โอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ีทัง้จากประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน รวมถงึกมัพชูา ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทีอ่าศยัอยูใ่นชนบท
และมโีอกาสได้เปิดโลกทศัน์ด้วยการพบปะสร้างสายสัมพันธ์และสร้างความเป็นมติรท่ีดี รวมถึงได้แลกเปล่ียน
เรยีนรู ้ตามแนวทางการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืตามแนวพระราชด�าริฯ ระหว่างเยาวชนไทยกบัเยาวชน
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีคุณค่ายิ่งและนับเป็นพื้นฐานของมิตรภาพที่ไร้พรมแดนระหว่างกันต่อไป
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Message
H.E. Mr. Natthawut Phothisaro 
Ambassador of Thailand to Cambodia

I wish to commend the vision of the Young Ambassadors of Virtue Foundation for  
initiating this project. It is a good and beneficial project that brought together youths from 
schools under the Royal Initiatives Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn in Thailand and neighboring countries, including rural Cambodia, and gave them 
the opportunity to broaden their perspectives. They were able to forge friendships, learn 
and exchange knowledge on sustainable development based on His Majesty the late King 
Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency Economy Philosophy. The valuable lessons learned have 
laid a strong foundation for our continued ‘borderless’ friendship.
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ค�าน�า

นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล
ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิยุวทูตควำมดี

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือ “สานมิตรไมตรี 
ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดี CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลส�าเร็จ 
ของการด�าเนนิโครงการ สาระความรู ้รวมถงึถ่ายทอดเร่ืองราวความประทบัใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมเีนือ้หาครอบคลุมกิจกรรม
ที่จัดขึ้นตลอดทั้งโครงการ 

สาระส�าคัญของหนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยกิจกรรมการต้อนรับที่กระทรวงการต่างประเทศ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชด�าริฯ  
ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับโรงเรียน ตชด. ค็อกนิสไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กบันกัเรยีนโรงเรยีนเครอืข่ายมลูนธิยิวุทูตความดกีบัโรงเรยีนวดัดอนไก่เต้ีย จงัหวดัเพชรบุรแีละโรงเรียนธญัญสทิธศิิลป์ จงัหวดัปทมุธานี 
การเรยีนรูเ้ร่ืองราวประเทศไทยผ่านทางการเยีย่มชมสถานทีส่�าคญัในจงัหวดัต่าง ๆ  โดยมุง่เน้นการร้อยเรยีงผ่านมุมมองความประทบัใจ 
ข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของยุวทูตความดีไทยและเยาวชนจากกลุ่มประเทศ CLMV ที่เข้าร่วมโครงการตลอด 10 วัน

อนึ่ง การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้สามารถลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ท่านเอกอัครราชทูต 
เจ้าหน้าที่ประจ�าสถานทูตท่ีเข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ประเทศ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้โครงการส�าเร็จไปได้ด้วยดี  
ในโอกาสนี้ มูลนิธิยุวทูตความดีฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในความส�าเร็จดังที่กล่าวมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน
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Foreword

Ms. Chantipha Phutrakul
Director Young Ambassadors of Virtue Foundation 

Under the Royal Patronage of HRH Princess  
Maha Chakri Sirindhorn

The Young Ambassadors of Virtue Foundation (YAVF) under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn published this book titled “The Exchange of Friendship among Thai-CLMV (Cambodia, Lao 
PDR, Myanmar, and Vietnam) Youths” with an aim to share the success of this worthy initiative and highlight new 
knowledge acquired from all activities that took place throughout the visit. 

The contents of this book cover various activities, from the welcome activities at the Ministry of Foreign Affairs, 
the learning of Sufficiency Economy Philosophy at the Phupan Royal Development Study Centre, the learning 
of energy conservation for the environment at the Sirindhorn International Environmental Park to the exchange 
of experiences with students at the Border Patrol Police Cognisthai School and the exchange of knowledge  
with network schools of YAVF at Wat Don Kai Tia School in Phetchaburi Province and Thanyasittisin School in 
Pathum Thani. In addition, visits to important places and landmarks in several provinces were organized to  
enhance participants’ knowledge about Thailand. The book also compiles the participants’ viewpoints, impression, 
observation and opinions which reflect valuable learning insights throughout the 10-day journey. 

The publication of this book is made possible with the support of all participants, Ambassadors, together with 
Embassy officials from all 4 countries, as well as relevant sectorsthat helped make this Project a success. On this 
occasion, YAVF would like to express its gratitude to all that were involved and contributed to the success of the 
Project and hope that this book would be beneficial to all readers.
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บทน�า

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นโครงการท่ีมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นพลัง 
อันยิ่งใหญ่ในอนาคตให้มีจิตส�านึกร่วมกันในการเป็นเยาวชนคนดี รักษ์โลก รักวิถีพอเพียง รวมถึงมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และภูมิภาคของตนต่อไป โดยการสนับสนุนให้เยาวชนคนดีจากโรงเรียนในโครงการ 
ตามพระราชด�าริฯ ในประเทศเพื่อนบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ตามแนวทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามแนวพระราชด�าริฯ ร่วมกับเยาวชนยุวทูตไทย อีกท้ังต่อยอดการเรียนรู้และการพัฒนาโลกทัศน์ให้กับเยาวชนยุวทูตไทย 
ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านให้มีความรู้รอบด้าน สามารถเป็นผู้แทนเยาวชนยุวทูตไทย 
ได้อย่างสมภาคภูมิต่อไป

มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เล็งเห็นความส�าคัญและ
ประโยชน์จากการผูกมิตรไมตรีในระดับเยาวชนระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ทั้งด้านปัญญา ภูมิความรู้ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรวมพลัง
รักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส�านึกในการพัฒนาอย่างมีทิศทางเพ่ือรองรับความท้าทายของโลกในอนาคต อันน�าไปสู่ 
การเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อสร้างความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของเส้นทางแห่งมิตรภาพที่ยาวไกลต่อไป 

มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มการด�าเนินโครงการส่งเสริมประโยชน์ด้านการศึกษาในเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนยุวทูตไทย
กับเยาวชนคนดีจากโรงเรียนในพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อันน�ามาสู่การจัดโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนด ี
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ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV (Exchange of Friendship among T-CLMV Youth Project) เป็นครั้งแรก โดยได้รับ 
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ในการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ 
ตามพระราชด�าริฯ ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศท่ีประจ�าการ ตลอดจนประสานและให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนให้ 
กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวมาเข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 จ�านวน 40 คน ครูผู้รับผิดชอบ 8 คน เยาวชนยุวทูตไทย 14 คน และครูอีก 2 คน นักเรียนจากโรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดน 6 คน และครู 2 คน รวมทั้งส้ิน 72 คน ผ่านการท�ากิจกรรมใน 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ปทุมธานี 
กรุงเทพมหานคร และสกลนคร

มิตรภาคีของมูลนิธิฯ เช่น มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส.) เป็นอีกองค์กรที่ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดกิจกรรมรักษ์โลก ที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (กปร.) ท่ีกรุณาสนับสนุนกิจกรรมและที่พักในการศึกษาอบรมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ  
นอกจากนี้ กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 ยังได้ให้ความอนุเคราะห์จัดรถให้กับคณะ เพื่อเดินทางไปเยี่ยม
โรงเรียนและท�ากิจกรรมในจังหวัดสกลนคร ตลอดจนความอนุเคราะห์และการสนับสนุนต่าง ๆ จากหน่วยงานในพื้นท่ี
ด้วยกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นใน 4 จังหวัดดังกล่าว ท�าให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์การพัฒนา 
ภูพานฯ และแนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนตามพระราชด�าริจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รวมท้ังได้รู้จักคุ้นเคย 
และแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัด
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สกลนคร กันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนสร้างจิตส�านึกในการเป็นเยาวชนคนดีที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เข้าใจและพร้อมน�า
วิถีพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันของตน และเผยแพร่ประสบการณ์ 
ที่ได้รับให้ผู้อื่นและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง

กิจกรรมของโครงการฯ มีส่วนส่งเสริมให้เยาวชนจากทั้ง 5 ประเทศได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารการใช้ทักษะ
ชีวิต การคิดแก้ปัญหา การเปิดกว้างทางความคิดผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ หลากหลายและสนุกสนาน การได้เยี่ยมชม 
สถานที่ส�าคัญในจังหวัดต่าง ๆ นับเป็นโอกาสในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทย และชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจน 
ศิลปหัตถกรรมท่ีควรสืบสานให้คงอยู่ อีกทั้งยังท�าให้เข้าถึงความเหมือนและความต่างโดยการเทียบเคียงกับวัฒนธรรม 
ของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังช่วยเสริมการช่วยคิดช่วยท�าของครูที่มาเยือนในการสร้างเยาวชนของชาติ
ให้เป็นคนดีมีความรอบรู้ ภาคภูมิใจ และรู้รักษ์สิ่งดีงามของพื้นที่ตนไปพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมถงึสร้างประสบการณ์ในการระดมความร่วมมอืและการสนบัสนนุจากภาคส่วนอืน่ ๆ  ของสงัคมให้เข้ามามีส่วนร่วมเพือ่ให้
โครงการฯ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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Introduction

The Young Ambassadors of Virtue Foundation (YAVF) under the Royal Patronage of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn recognizes the importance and benefits of fostering friendships between 
Thai youth and the youth of neighboring countries. For this reason, the Foundation promotes activities to 
bring them together to exchange experiences on a range of topics of mutual interest such as language, 
arts and culture and environmental conservation. The ultimate goals of such activities are to cultivate 
a collective consciousness on goal - directed development to deal with global challenges in the future 
and to build readiness among youth to become active members of the ASEAN Community.

The Exchange of Friendship among T-CLMV Youth Project is built on the belief that young  people are 
a powerful driving force in the future. The project was established to nurture the youth of five countries: 
Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. Its aim was to develop the moral and intellectual 
qualities of the participating youths, instil a sense of love and responsibility for our planet and build 
awareness of the sufficiency way of life. By stimulating their ability to think creatively, it sought to enhance 
the stability and sustainability of communities, society, and the region. Opportunities were provided for 
participating youth to learn together about sustainable development in accordance with His Majesty the 
late King Bhumibol Adulyadej’s philosophy. Along with their counterparts from neighbouring countries, 
the Thai participants were able to broaden their knowledge and widen their perspectives, leaving them 
better-equipped to represent their country as well-rounded ‘Thai Young Ambassadors of Virtue.’
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The Exchange of Friendship among T-CLMV Youth Project was organized in cooperation with Royal 
Thai Embassies in the CLMV countries who helped to select and coordinate  with local schools and  
facilitated their participation in this project. A total of 60 people took part in the first exchange,  
including 40 students in 6th - 8th grade and 8 teachers from CLMV countries together with 10 Young Thai 
Ambassadors of Virtue and 2 Thai teachers. Activities were conducted in 4 provinces: Phetchaburi, Pathum 
Thani, Bangkok and Sakon Nakhon.

Friends of the YAVF were important partners in arranging a programme of relevant and stimulating 
activities. The Sirindhorn International Environment Park Foundation provided a number of activities on 
the theme, ‘Love the Earth’ in Phetchaburi Province, and the Office of the Royal Development Projects 
Board sponsored activities and accommodation at Puparn Royal Development Study Centre. In addition, 
the Border Patrol Police Sub-division 23 supported the transportation for the group to visit schools and 
conduct activities in Sakon Nakhon. The group also received support from other local agencies. 

Participants gained new knowledge about Sufficiency Economy Philosophy at Puparn Royal  
Development Study Centre and enjoyed the Sirindhorn International Environment Park’s hands-on approach 
and the planting of mangroves. They were able to mingle and exchange knowledge and experiences 
at the selected YAVF network schools of Wat Don Kai Tia in Phetchaburi Province, the Thanyasitti-silp 
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School in Pathum Thani, and the Cognis-Thai Border Patrol Police School in Sakon Nakhon Province. The 
project encouraged them to care for the environment, to understand and apply the Sufficiency Economy 
Philosophy in their everyday lives, and to use what they learned for the greater good.

While participating in the various activities, the youth were able to develop their communication skills, 
life skills and problem-solving skills. The visits to the provinces enhanced their understanding of Thai 
culture and appreciation of the country’s national heritageand handicrafts. They could also observe the 
similarities and differences of the different learning cultures. At the same time, the visiting teachers had a 
chance to reflect on how the project could be adopted and adapted to their own countries. In addition, 
the project raised awareness of ways to gather support from various sectors for future projects. 
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กับเยาวชนคนดี

สาน 
มิตรไมตรี

บทที่ 1
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“…เยาวชนมีส่วนส�าคัญในการที่จะช่วยให้สังคม เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ
โดยเฉพาะเยาวชนในโครงการยุวทูตความดี ที่ได้รับการปลูกฝังอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว

พึงมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและชุมชน ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาค้นคว้า
และติดตามความเคลื่อนไหวของโลกอยู่เสมอ อันจะน�ามาซึ่งความรอบรู้ ภูมิปัญญา

ที่ช่วยพัฒนาชุมชนของตน และศักยภาพที่จะน�าพาสังคมไปสู่การแข่งขันที่ทัดเทียมในวันข้างหน้า
คุณสมบัติดังกล่าวมานี้ จะท�าให้เยาวชนสามารถเป็นผู้แทนของประเทศไทยในการสานสัมพันธ์

และผูกมิตรไมตรีกับเยาวชนของนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ณ กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557
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กลุ่ม CLMV เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในระดับ
เยาวชนของไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เยาวชนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริ อีกทั้ง
ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทัศนคติ
ที่ดีต่อกัน 

โครงการสานสัมพันธ์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 
เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยคณะเยาวชนและครูจากประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้ง 4 ประเทศ จ�านวนประเทศละ 12 คน รวมทั้งสิ้น  
48 คน (นักเรียน 40 คน และครู 8 คน) รวมถึงคณะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์เพื่อ 
การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษาส�าหรบัเยาวชน  
พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ในสายตานานาประเทศ ด้วยทรงมีพระราชด�าร ิ
ให้ด�าเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
กับประเทศต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชน 
หลายแห่ง เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีและความสงบสุขให้แก่ประชากรในภูมิภาค 

ปัจจุบัน โรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีอยู่ 
ทัว่ประเทศไทยรวมทัง้สิ้น 825 แห่ง และในต่างประเทศอกี 75 แห่ง ใน 7 ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ราชอาณาจกัร
กมัพชูา สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามมองโกเลยี ราชอาณาจกัรภฏูาน และสาธารณรฐั
ประชาชนบังกลาเทศ 

มลูนธิยิวุทตูความด ีในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช 
กุมารี ได้ริเริ่มโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน 
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พร้อมนักเรียนและครูจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดสกลนครและจังหวัด
นครพนม รวม 24 คน (นักเรียน 20 คนและครู 4 คน) และล่ามภาษาพม่า 1 คน และล่าม
ภาษาเวียดนามอีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน

ตลอดระยะเวลา 10 วันในการด�าเนินโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตร ี
กับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ที่จัดข้ึนที่ประเทศไทย เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้ผูกความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและสร้างความคุ้นเคยกันในฐานะกลุ่มเยาวชนประเทศเพื่อน
บ้านกับเยาวชนยุวทูตไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของเส้นทางมิตรภาพที่ยาวไกลต่อไป 

เยาวชนยุวทูตไทยและครู จากโรงเรียน 
ในเครือข่ายยุวทูตความดี ซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 โดยมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียน
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม 
ของมูลนิธิฯ อย่างแข็งขันและสม�่าเสมอ
จากหลายจังหวัด เพื่อสรรหานักเรียนที่มี 
ความประพฤติดี มีความสามารถในการ
สื่อสาร และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
เป็นผู้แทนโรงเรียนและจังหวัด รวมทั้งเป็น
ผู้แทนเยาวชนยุวทูตไทยเข้าร่วมโครงการนี้ 
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โครงการน้ีได้สร้างโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริฯ จากทั้ง 4 ประเทศ
ได้มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริฯ รวมท้ังยังได้เรียนรู้
เรื่องการด�ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ท�าให้
สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับกลับไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติ เพื่อขยายผลเป็นโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนของตนและชุมชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือความยั่งยืน 
ของภูมิภาคต่อไป
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บทที่ 2

เรียนรู้
เศรษฐกิจ
   พอเพียง
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คณะเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ศึกษาเรียนรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และแลกเปล่ียนประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

การปลูกข้าวแบบนาโยน 
นาโยน หรอืการปลกูข้าวแบบโยนกล้า (parachute) เป็นการ

ท�านาแบบใหม่ โดยวธิกีารโยนตุม้ต้นกล้าทีเ่พาะไว้แล้วลงในแปลง 
ซึง่สามารถน�ามาใช้แทนแรงงานคนและเครือ่งจกัรในการถอนกล้า 
ปักด�า โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีต�่ากว่า ท่ีส�าคัญคือ ได้ปริมาณผลผลิต 
ไม่แตกต่างจากวิธีการอื่น ๆ และสามารถควบคุมข้าววัชพืช 
ได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้
เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีในการก�าจัดวัชพืชลง ซึ่งคณะเยาวชน 
ได้แสดงความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว
แบบนาโยนอย่างมาก
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ปศุสัตว์ “3 ด�ามหัศจรรย์ของสกลนคร”
คณะเยาวชนได้เข้าชมและเรียนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนา 

สายพันธุ์ “3 ด�ามหัศจรรย์ของสกลนคร” ได้แก่ 1) ไก่ด�า 
ภูพาน 2) หมูด�า และ 3) วัวด�า หรือ “โคเนื้อทาจิมะภูพาน”  
สัตว ์  3 ด�าของสกลนครได ้ รับการศึกษาและพัฒนา 
ปรับปรุงสายพันธุ ์ให ้ได ้สัตว์สายพันธุ ์ดี ทนทานต่อโรค 
และสภาพแวดล้อม สามารถลดต้นทุนการผลิต และสร้าง 
รายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น 
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• การท�าอาหารปลา และการเลี้ยงปลา 
  เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
• การท�าขนมจากธัญพืชเพื่อต่อยอด
  สินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน
  เพิ่มมากขึ้น
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การเดินป่าอย่างรู้ทิศทาง
เรียนรู้การพ่ึงพาตนเองให้อยูร่อดปลอดภยักบัธรรมชาตริอบตวั  

ด้วยการเดินป่าและการใช้เข็มทิศ รวมทั้งศึกษาการอนุรักษ์ป่า
ต้นน�้าซึ่งเป็นจุดก�าเนิดส�าคัญของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
และธารน�้า เป็นการท�าให้เกิดความเข้าใจ ส�านึกในการอนุรักษ ์
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันของป่าและคนได้อย่างม่ันคงและ
ยัง่ยนื และคณะเยาวชนฯ ยังได้ชม “ฝายต้นน�า้” ซึง่เป็นฝายทดน�า้
ขนาดเล็ก เพื่อลดปัญหาการไหลเชี่ยวกรากของกระแสน�้า

ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับเกษตรกรในพื้นที่ 

คณะเยาวชนฯ ได้รับฟังประสบการณ์การน�าความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ที่บ้านของนางบังอร  
ไชยเสนา เกษตรกรตัวอย่างของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพือ่การประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน  
กปร.) ท�าให้ได้เรียนรู้เกษตรผสมผสานการเพาะต้นกล้าพืชและ
การเลี้ยงกบในวงบ่อ
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คณะเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร
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บทที่ 3

รู้รักษ์พลังงาน
รู้รักษาสิ่งแวดล้อม
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คณะเยาวชนฯ ได้เริ่มการท�ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้การอนุรักษ์พลังงานเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชด�าริ ที่อุทยานส่ิงแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มจากการร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม  
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกัน และพร้อมเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้นี้

เรียนรู้ความส�าคัญของการรู้ค่าพลังงาน ผ่านการเยี่ยมชม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านพลังงานกับสิ่งแวดล้อม 

คณะเยาวชนฯ ได้เรียนรู้เรื่องพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจากนิทรรศการท่ีได้น�าเสนอ
เก่ียวกับวิกฤติพลังงานและวิกฤติโลกร้อน เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงาน 
เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งส�าคัญในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน แต่พลังงานมีอยู่จ�ากัด จึงควร
ลดปริมาณการใช้พลังงาน 

เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ในด้าน 
การพัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือให้คนไทยมีพลังงานใช้และลดการน�าเข้าพลังงานจาก 
ต่างประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล ไบโอดีเซล กังหัน
ไฟฟ้าพลังน�้าคลองลัดโพธิ์ เป็นต้น 

รู้จักระบบบ�าบัดน�้าเสีย
แบบควบรวมบึงประดิษฐ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ได้มีพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการศึกษาวิจัย
การก�าจัดขยะแบบประหยัดและการบ�าบัด 
น�า้เสยีโดยวธิธีรรมชาต ิอนัเป็นทีม่าของโครงการ
ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ ์
ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
ซึ่ ง เป ็นระบบที่ ไม ่ซับซ ้อน และไม ่ต ้องใช ้
เทคโนโลยีในการบ�าบัดสูง โดยใช้หลักการ 
ให้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติ ท�าให้บึงประดิษฐ์ 
มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดสารอินทรีย์ได้ดี 
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การใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติรอบตัว
การมดัย้อมผ้าจากสธีรรมชาตเิป็นกิจกรรมท่ีคณะเยาวชนฯ  

ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เน้น 
การให้ความรู ้ในการน�าวัสดุธรรมชาติที่มีอยู ่รอบตัวมาใช้ให ้
เกิดประโยชน์ โดยมุ่งชี้ให้เห็นว่า ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปลอดภัย
ทีส่ดุในยคุทีมี่สารเคมปีระกอบอยูใ่นผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  จากโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัสดุธรรมชาติ 
ในชมุชน อนัน�าไปสูก่ารสร้างรายได้ในครวัเรือนและชุมชนอีกด้วย
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การเดินป่าเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนและร่วมกิจกรรมปลูกป่า 

ป่าชายเลนในเขตพ้ืนท่ีอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 
สิรนิธรมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนดิต่าง ๆ  ขึน้อยู่อย่างหนาแน่น
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ  
โดยเฉพาะนกนานาชนิด ท้ังนกประจ�าถิ่นและนกอพยพ 
จนกลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติส�าหรับคณะเยาวชนฯ  
ที่มีโอกาสได้ไปศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คณะเยาวชนฯ ได้มีโอกาสส่องนกและร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน ท�าให้ได้รับสาระความรู้ที่น่าประทับใจ
และสนุกสนานเป็นอย่างมาก การศึกษาป่าชายเลนครั้งนี้
ช่วยปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันมหาศาล
ของป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก ่
การอนุรักษ์ไว้ 
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ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติสหกรณ์หุบกระพง
คณะเยาวชนฯ ได้ไปสหกรณ์หุบกระพง เพื่อเยี่ยมชมและท�ากิจกรรมเชิงปฏิบัต ิ

กับกลุ่มสตรีศิลปาชีพป่านศรนารายณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหุบกระพง อ�าเภอชะอ�า
จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อปี 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมสมาชิกในหมู่บ้านหุบกะพง ได้ทรงเล็งเห็นว่า  
เส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ชาวบ้านปลูกไว้ตามแนวร้ัวบ้าน มีความเหนียวทนทาน  
ไม่ผุเปื่อยง่าย เหมาะส�าหรับใช้ท�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่าง ๆ สมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับงานจักสานป่านศรนารายณ์ของแม่บ้านสหกรณ์ 
หุบกะพง เข้าไว้ในโครงการศิลปาชีพ เมื่อปี 2524 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการท�า
ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ให้แก่ชาวบ้านเรื่อยมาจนเป็นที่รู ้จักแพร่หลาย 
ถึงปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ
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ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตท่ีิเยาวชนได้รบัเป็นประโยชน์ในเชงิปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ ท�าให้เกดิความยัง่ยนื
และสร้างจิตส�านึกในการพัฒนาอย่างมีทิศทางเพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคต ซึ่งเยาวชนสามารถเรียนรู้
และเข้าใจได้โดยง่าย ท�าให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนรู้
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ยุวทูตความดี

บทที่ 4
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชนท่ีมาเข้าร่วมโครงการกับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความด ี
นบัเป็นอกีกิจกรรมหน่ึงท่ีสร้างความประทับใจให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการนีเ้ป็นอย่างมาก เพราะเป็นกจิกรรมทีท่�าให้เยาวชนจากประเทศ 
เพือ่นบ้านมโีอกาสใกล้ชดิและพดูคยุแลกเปลีย่นวฒันธรรมและทศันคติกับเยาวชนไทย ผ่านกจิกรรมสร้างสรรค์ทีถ่กูจดัเตรยีมไว้อย่างดี 
จากความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ซ่ึงโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการนี้คือ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี รวมถึงโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
คณะเยาวชนฯ ได้เยี่ยมเยือนและท�ากิจกรรมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 

จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผอ.ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ คณะครูและนักเรียนต้อนรับ
คณะฯ อย่างอบอุ่น 

คณะเยาวชนฯ ได้จับคู่กับนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เข้าร่วม 
ท�ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและฐาน 
การเรียนรู้ ได้แก่ ฐานคณิตศาสตร์กับมหัศจรรย์แห่งตัวเลข และประดิษฐกรรม
รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ สร้างสรรค์ที่ประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์
มาเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกความสนุกสนานของการพลิกแพลงตัวเลขเป็น 
เกมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมบันไดงู ที่คณะเยาวชนฯ ชื่นชอบเป็นพิเศษ 
รวมทั้งยังเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเข้าไว้ในเกมด้วย 
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ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมกับวิถีชีวิต คือ การเรียนรู้วิธีการท�าขนมเมืองเพชร การท�าไอศกรีมหลอดแบบโบราณและ
ร่วมกันลงมือท�าที่ทับกระดาษลายรดน�้า ซึ่งเป็นศิลปะไทยที่มีความสวยงามและใช้ความประณีตในการท�า คณะเยาวชนฯ
จึงให้ความสนใจและมุ่งมั่นต้ังใจในการท�ากิจกรรมฐานนี้มาก ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการละเล่น 
พื้นบ้านและการได้ร้องเพลงร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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คณะเยาวชนได้เยี่ยมเยือนและท�ากิจกรรมที่โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  
โดย ผอ. พันธ์ทิวา จางคพิเชียร คณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะเยาวชนฯ  
ด้วยไมตรีจิต มีการจัดการแสดงต้อนรับโดยนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  
และคณะเยาวชนฯ ที่ไปเยือน นับเป็นการแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรม
ระหว่างกันที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก

กิจกรรมที่โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์จัดไว้เป็นการเรียนรู้แบบฐาน โดยมุ่งเน้น 
การน�าเสนอวิถีชีวิตแบบไทย ๆ ทั้งด ้านอาหารและการน�าวัสดุธรรมชาติ 
มาสร้างสรรค์งานศิลปะแบบไทย แต่ละฐานการเรียนรู้มีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู ้
และมีนักเรียนจากโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้วย ได้แก่ 
ฐานการแกะสลักผักผลไม้ฐานเสน่ห์ขนมไทย และฐานการสานปลาตะเพียน  
คณะเยาวชนฯ ได้รบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิ รวมถงึความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม
ด้านอาหารของไทยที่ใส่ใจท้ังรสชาติและรูปลักษณ์ รวมท้ังมีโอกาสได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับนักเรียนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดด้วย

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
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อีกหนึ่งฐานที่ส�าคัญคือ ฐานปณิธานความดี โดยคณะเยาวชนฯ ได้มีโอกาส
ตัง้ปณธิานทีจ่ะท�าความดเีพือ่สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครวั ชมุชน สงัคม
และประเทศชาติ ท�าให้คณะเยาวชนฯ ได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนและค้นหาสิ่งที่จะ 
มุ่งมั่นตั้งใจจะท�าให้ส�าเร็จตามก�าลังความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน ์
สูงสุดต่อไป

การสานมิตรไมตรีระหว่างคณะเยาวชนฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการกับนักเรียน 
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์เป็นไปด้วยดี ทางโรงเรียนได้จัดเล้ียงอาหารกลางวัน 
แบบขันโตกให้กับคณะเยาวชนฯ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมในไมตรีจิตครั้งนี ้
เป็นอย่างมาก
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โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของคณะเยาวชนฯ ทีโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวน

ชายแดนค็อกนิสไทย มุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการท�าเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของประเทศในกลุ่ม CLMV 
รวมถึงประเทศไทย โดยได้ด�าเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู ้ 
จ�านวน 4 ฐาน เริ่มจากการฝึกปฏิบัติการท�าปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย  
คณะเยาวชนฯ ได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยให้เป็น
ประโยชน์ต่อการท�าเกษตรกรรมทั้งการลดต้นทุนการผลิตและเพื่อความ
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งเป็นการประยุกต์การเพาะเห็ดในอีก 
รูปแบบหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการลดพื้นที่และวัสดุในการเพาะเห็ด 

งานหัตถกรรมทอเสื่อและการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ  
ร่วมกับคณะนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนฯ กิจกรรมนี้แสดงให ้
เหน็ว่า เราสามารถน�าวัสดุธรรมชาตใินท้องถิน่มาแปรรปูและท�าให้เกิดประโยชน์
ทัง้ในด้านการใช้สอยและความสวยงาม รวมทัง้ก่อให้เกดิรายได้แก่ชมุชนอกีด้วย
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ในการเรียนรู ้วัฒนธรรมระหว่างกัน คณะนักเรียนโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนฯ ได้น�าเสนอการแสดงวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ ์
ท้องถิน่ของอสีาน เช่น หมอล�า เป่าแคน คณะเยาวชนฯ ได้รบัความสนกุสนาน
และประทับใจจากประสบการณ์ที่หลากหลาย และตั้งใจจะน�าเรื่องราว 
เหล่านี้ไปถ่ายทอดบอกเล่าให้กับเพื่อน ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ
ครั้งนี้รับทราบ ในโอกาสน้ี มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้มอบเงินจ�านวน  
50,000 บาท เพื่อสนับสนุนระบบน�้าเพื่อการเกษตรของโรงเรียนด้วย
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บทที่ 5

เมืองไทย
รู้จัก รู้รัก
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นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้อย่าง 
ลึกซ้ึงเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การแลกเปลีย่นประสบการณ์กบันกัเรยีนในเครอืข่ายมลูนธิยิวุทตูความดฯีแล้ว 
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส�าคัญที่ควบคู่มาตลอด 10 วัน คือ การเยี่ยมชมสถานที่
ส�าคัญของเมืองไทย ซึ่งแต่ละสถานที่ล้วนสะท้อนถึงความเป็นไทยทั้งศิลปะ 
ของชาติไทยและศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ผสมผสานอยู ่
อย่างลงตัว ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้จกัคุน้เคยและความเข้าใจ รวมทัง้ส่งเสรมิ
ให้รู้รักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น
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วันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2559 
คณะเยาวชนฯ มีโอกาสได้เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลา

สหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง น�าโดย นายเสข วรรณเมธ ีอธบิดีกรมสารนเิทศ กระทรวง
การต่างประเทศ

ในโอกาสนั้น คณะเยาวชนฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรี- 
รัตนศาสดาราม รวมถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู ่บริเวณใกล้เคียงกันด้วยและ 
ในช่วงเย็น คณะได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ท่ีนิทรรศรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น�าเสนอ 
เรือ่งราวของกรงุรตันโกสนิทร์ได้อย่างน่าสนใจผ่านทางสือ่นทิรรศการสมยัใหม่ ท�าให้คณะเยาวชนฯ  
สนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการได้เรียนรู้จากที่นี่เป็นอย่างยิ่ง

กรุงเทพมหานคร 
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ในวันเดียวกันนี้ คณะเยาวชนคนดีจากประเทศเพ่ือนบ้าน
และคณะยุวทูตความดีได้เยือนกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือ
เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต ่างประเทศ ตลอดจนเข ้าพบนายอภิชาติ ชินวรรโณ  
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งปลัดกระทรวงได้กรุณาเป็น 
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะฯ หลังจากนั้น ผู้แทนนักเรียน
และครูจากแต่ละประเทศได้ร่วมบันทึกเสียงที่สถานีวิทยุสราญรมย์
เพื่อออกรายการยุวทูต On Air 

ระหว่างการท�ากิจกรรมท่ีกรงุเทพฯ คณะเยาวชนฯ ได้รับโอกาส
ส�าคญัยิง่อกีครัง้หนึง่ คอื การได้เข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในพิธ ี
แรกนาขวัญ ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันท่ี  
9 พฤษภาคม 2559 และนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวง 
ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และเป็นประธานในพิธี 
มอบเกียรตบิตัรให้แก่คณะเยาวชนฯ ในโอกาสปิดโครงการอย่างเป็น
ทางการ 
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
คณะเยาวชนฯ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู ้ที่น่าสนใจใน 

จังหวัดปทุมธานี คือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี ท�าให้ได้รู้จักการใช้ประโยชน์และผลกระทบจาก 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งฝึกปฏิบัต ิ
น�าเทคโนโลยีมาผนวกกับภูมิปัญญาไทย

นอกจากนี ้ยงัได้ไปเยีย่มชมท้องฟ้าจ�าลอง ศูนย์วทิยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษารังสิต ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ในท้องฟ้า 
จ�าลองทีท่นัสมยัทีส่ดุในประเทศไทย คณะเยาวชนฯ ตืน่ตาต่ืนใจ 
และสนุกสนานกับดาวประเภทต่าง ๆ ตามนักษัตรและยังได้ชม 
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในผืนน�้าและ 
พื้นดิน

จังหวัดปทุมธานี
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
คณะเยาวชนฯ ได้ไปสักการะหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่า 

สุทธาวาส และกราบนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสน ที่พระธาตุ 
เชิงชุม ปูชนียสถานส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติและศึกษาเรียนรู ้
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนครที่พิพิธภัณฑ์ภูพาน

จังหวัดสกลนคร
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60 สานมิตรไมตรียุวทูตความดีกับเยาวชนคนดี CLMV

แห่งมิตรภาพ
“A Memoir of Friendship”

บันทึก

บทที่ 6
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“หนูรู้สึกเป็นเกียรติกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้น�าคณะฯ 
เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมถวายพระพรให้พระองค์ 
ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยเราตลอดไป”

เด็กหญิงกมลฉัตร กาญจนาจินดานันท์ 
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง จังหวัดเลย

“หนูรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา หนูได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์อย่างใกล้ชิด 

และได้ถ่ายรูปร่วมกับพระองค์ นับเป็นสิริมงคลกับชีวิตหนูอย่างยิ่ง”

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนค�า 
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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“คณะพวกเราได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ที่กระทรวงการต่างประเทศ ท่านได้ให้โอวาทกับคณะฯ ความว่า เยาวชนเป็นรากฐานของความสัมพันธ ์

ระดับประเทศ การที่เยาวชนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
ของเพื่อนในแต่ละประเทศ ท�าให้เกิดความรู้จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนท�าความรู้จัก  

สร้างมิตรไมตรีระหว่างกัน และรักษาความสัมพันธ์ไว้ตลอดไป หนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
ที่ท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะพวกเราอิ่มอร่อยกันอย่างมาก”

เด็กหญิงภัทริยา เป็นศิริ
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี

“ในการเยือนกระทรวงการต่างประเทศ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านดอน ปรมัตถ์วินัย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านได้กล่าวให้โอวาทความว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการพัฒนาโลกทัศน์ที่ท�าให้ทุกคนได้รู้จักกัน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังไมตรีจิตระหว่างกัน 
ท�าให้ความเป็นมิตรประเทศของประชาคมอาเซียนมีความกลมเกลียวสามัคคีกัน เมื่อทุกคน 

แยกจากกันไปก็จะกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ช่วยน�าความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขมาให้ภูมิภาค 
และประชาคมอาเซียนของเราต่อไป ท่านเป็นกันเองกับพวกเราเป็นอย่างมาก ท่านเดินพูดคุย 

กับนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ตามแต่ละโต๊ะ ท�าให้หนูรู้สึกประทับใจท่านเป็นอย่างยิ่ง”

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรวงศ์
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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“หนูได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดโครงการต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความส�าคัญ 
ต่อประเทศทั้งในเรื่องของพลังงาน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องการบ�าบัดน�้าเสีย  

และการน�าน�้าที่ใช้แล้วไปบ�าบัดใหม่ เพื่อน�าไปใช้ในการเกษตร รวมถึงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ  
โดยการน�าเอาวัสดุธรรมชาติรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าและลดการใช้สารเคมี  

ซึ่งหนูจะน�าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

เด็กหญิงปัณณพร เรืองข�า 
 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์

“สิ่งที่หนูประทับใจมากที่สุด คือ การปลูกป่าชายเลน เพราะได้ร่วมปลูกกับเพื่อนต่างชาติ  
ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทุกคนสนใจการปลูกป่าชายเลนกันเป็นอย่างมาก 

และเมื่อเพื่อนๆ ได้ลงมือปลูกป่าชายเลน ทุกคนต่างมีรอยยิ้มและมีความสุข 
ที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย”

เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี 
โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
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 “กิจกรรมของยุวทูตความดีท�าให้เยาวชนจากต่างพื้นที่และต่างเชื้อชาติได้สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน 
ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ไม่เคยไป และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมาย กิจกรรมที่หนูประทับใจคือ 

การได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี  
ทั้งการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการคมนาคม การผลิตรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรก นิทรรศการของเล่น 

ภูมิปัญญาไทยที่ท�ามาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กบไม้ และลูกข่างไม้ หุ่นจ�าลองวิวัฒนาการการเกิด 
ของมนุษย์ ความรู้จากการดูดาวที่ท้องฟ้าจ�าลองและภาพยนตร์ 3 มิติ ที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก”

เด็กหญิงสุพิชญา ฤกษ์ดี
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

 “ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ท�าให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ เช่น กิจกรรมการปลูกข้าว เลี้ยงปลา  

เพาะเห็ด การปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการเดินป่า ซึ่งฝึกให้เรารู้จักการพึ่งพาตนเอง  
ขยันอดทน มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และสามารถด�ารงชีพอย่างพอเพียง พอดี พอกิน ในอนาคตได้”

เด็กหญิงปัณณพร เรืองข�า
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์
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 “การเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีครั้งนี้ท�าให้หนูได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญและน่าสนใจมากมาย 
สถานที่ที่หนูประทับใจมากที่สุดคือ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นแหล่งรวบรวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งงานพระราชพิธี งานมหรสพ โขน นาฏศิลป์ไทย และประเพณ ี
วัฒนธรรมต่าง ๆ โดยมีการน�าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ได้ฝึกจินตนาการ และได้รับทั้งความรู ้

และความสนุกสนาน อีกทั้งยังท�าให้เราในฐานะคนไทยและเพื่อนต่างชาติได้เห็นคุณค่า 
ของมรดกทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยสั่งสมมาตั้งแต่อดีต”

เด็กหญิงปัณณพร เรืองข�า
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์

“สหกรณ์หุบกะพง เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ในการใช้สิ่งของจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 
โดยการจักสานเป็นกระเป๋า เข็มขัด ที่คาดผม ที่รองจาน โดยอายุการใช้งานนั้นนานพอสมควร  

อาทิ กระเป๋าใช้งานได้ 3 ปี หมวก 4 ปี และไม้กวาด 1 ปี โดยใบที่ใช้จักสาน คือ ใบต้นป่านศรนารายณ ์
ซึ่งเป็นใบที่หาได้ตามท้องถิ่น นอกจากเครื่องสานแล้ว ที่นี่ยังมีผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

และราคาไม่แพง อาทิ มะม่วงกวน มะขามป้อม มะเขือเทศแห้ง”

เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี
โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
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“ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แหล่งไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลและการประหยัดไฟฟ้าที่เราสามารถท�าได้  
เพื่อให้เรามีไฟฟ้าใช้ไปได้อีกนาน เช่น การใช้โซลาร์เซลเพื่อการสูบน�้าและท�าน�้าเย็นให้เป็นน�้าอุ่น  

นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสวนอุทยานที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่กรุงเทพฯ ผมได้ไปสวนอุทยาน 
และโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายคนและศูนย์วิทยาศาสตร์”

Mr. SOK SANNY
Hun Sendombear Primary School, Cambodia

“หลังจากได้เยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เราได้รับความรู้หลายเรื่อง เช่น การผลิต 
พลังงานจากกังหันลม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบโซลาร์เซล เพื่อน�าไปใช้กับ 

โทรทัศน์ พัดลม เครื่องเล่นดีวีดี หรือหลอดไฟ รวมถึงการผลิตพลังงานจากแหล่งน�้า เพื่อใช้แทนน�้ามัน 
การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการแยกขยะ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก และการปลูกต้นโกงกาง”

Ms. OURN EARNG MAI
Kampong Chheuteal High School, Cambodia
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“กิจกรรมนี้ท�าให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีหลายอย่างมากที่พวกเราสนใจ เช่น การเดินทาง 

สายกลาง การท�าเกษตรกรรม การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ การบ�าบัดน�้าเสีย และการท�าผ้ามัดย้อม 
พวกเราประทับใจในสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานให้พวกเราน�ามาต่อยอดในการด�าเนินชีวิต” 

Ms. Laiyeuy SAETERN

โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า แขวงเวียงจันทน์, สปป. ลาว

“ผมรู้สึกยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาประเทศไทยได้เรียนรู้ 
สิ่งใหม่ ๆ มากมาย ซึ่งเป็นความรู้ที่ผมไม่เคยทราบมาก่อนที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรแห่งนี ้

ทั้งการรีไซเคิลของเสียให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกครั้ง และยังได้เยี่ยมชมห้องจัดแสดง 
ในพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชด�าริ เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงาน 

ประโยชน์ของพลังงาน และการประหยัดพลังงาน ผมสัญญาว่าจะน�าความรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านี ้
ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ ในประเทศของผมได้รับรู้ด้วย”

Mr. Lengher XAYLAO
โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า แขวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว
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“กิจกรรมที่น่าประทับใจที่สุดคือ การเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญ 
ส�าหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่มีประวัต ิ

ความเป็นมายาวนาน ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนที่เข้าชมวัดแห่งนี้ 
และนับเป็นครั้งแรกที่ผลได้เห็นวัดที่มีความสวยงามขนาดนี้”

Mr. Mattaysan KEODALA
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว

 “ผมรู้สึกประทับใจที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เพราะนักเรียนและครูทุกคนใจด ี
และเป็นมิตรมาก ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมายที่โรงเรียนแห่งนี้ เช่น การท�าไอศกรีมหลอด 

และการวาดรูปบนหินทราย ผมขอขอบคุณที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น สอนร�าไทย และเลี้ยงอาหารพวกเรา”

Mr. Xaykhene PHILAVONG
โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า แขวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว
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“การเยี่ยมชมสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ท�าให้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการน�าต้นป่านศรนารายณ ์
มาท�างานหัตถกรรม โดยน�ามาสานเป็นกระเป๋า เข็มขัด และที่รองจาน ซึ่งสามารถอยู่ได้นาน 
ถึง 2 - 3 ปี ท�าให้ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

ซึ่งท�าให้เกิดความประทับใจและเป็นตัวอย่างที่ดีที่หนูจะน�าไปปฏิบัติด้วยตนเอง”

Ms. Laiyeuy SAETERN
โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า แขวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร เป็นสถานที ่
ที่น่าประทับใจมากที่สุด โดยผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท�าเกษตรอินทรีย์ และสัตว์สามด�ามหัศจรรย ์

ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด คือ โคด�า หมูด�า และไก่ด�า ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อน รวมทั้งได้รู้เกี่ยวกับ 
พืชสมุนไพรและการน�าไปใช้ประโยชน์ ท�าให้ผมได้รับความรู้มากมายจากการเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้”

Mr. TOE PYAE AUNG
Basic Education High School Hpa-an Township, Myanmar
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“ผมได้รับความรู้ที่น่าสนใจมากมายจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
ทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องบินรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ภาวะ

โลกร้อนและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไปผมรู้สึกประทับใจมาก  
เพราะทุกสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ล้วนน่าตื่นตาตื่นใจและสนุกสนาน”

Mr. PHYO AUNG KYAW
Basic Education High School Kyauk Ta Tar, Madaya Township, Myanmar

“เรามีโอกาสดีที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร 
ได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนและพวกเขาเชิญชวนให้เราร่วมแสดงด้วย 

จากนั้นเราได้เรียนรู้และทดลองประดิษฐ์ดอกไม้จากใบไม้แห้ง การสานเสื่อ และท�าปุ๋ยชีวภาพร่วมกัน 
เป็นกิจกรรมที่สนุกและมีประโยชน์มาก ทุกคนที่นี่น่ารักและเป็นมิตร ดังนั้น การท�ากิจกรรมในวันนี ้

จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจ�าของผมตลอดไป”

Mr. THIT HTOO EAIN
Basic Education High School Dawei Township, Myanmar
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 “เราได้ไปเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย 
ผมชื่นชมความสวยงามของพระแก้วมรกต สถาปัตยกรรม และเจดีย์ที่ประดิษฐานในวัดแห่งนี้มาก 
จากนั้นเราได้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะ 

และรับฟังค�ากล่าวให้โอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย 
ซึ่งหนูรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก” 

Ms. SU PYAE SONE
Basic Education High School Bago Township, Myanmar

“กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ใหญ่และยอดเยี่ยมมาก ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร ์
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ในสมัยอดีต 

ทรงปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งน่าชื่นชม รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชวังของไทย 
 ท�าให้ได้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมของไทย ผมรู้สึกประทับใจมาก 

และจะน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ของผมต่อไป”

Mr. YAUNG NI LIN LET
Basic Education High School Mingalardone Township, Myanmar

72 สานมิตรไมตรียุวทูตความดีกับเยาวชนคนดี CLMV



“หนูรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ไปเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
หนูได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับวิธีอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการที่หนูชอบที่สุดคือ ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

เพราะแต่ก่อนหนูคิดมาตลอดว่า น�้าที่เราใช้นั้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว 
แต่ที่จริงแล้วเราสามารถน�าน�้าเสียเหล่านั้นมาใช้ได้อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย”

Ms. PHAM THI HAI LINH
NINH MY PRIMARY SCHOOL, Vietnam

“เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครูและนักเรียนเมื่อไปเยี่ยมชมโรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร พวกเขาจัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงาม 

ให้เราได้ชม รวมทั้งสอนวิธีการเพาะเห็ด และการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบไม้แห้ง ผมรู้สึกดีใจมาก 
ที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และผูกมิตรกับผู้คนที่น่ารักเหล่านี้”

Mr. TRIEU QUANG HIEP
CAO SON SECONDARY SCHOOL, Vietnam
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“หนูมีช่วงเวลาที่ดีในโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี หนูได้ร่วมเล่นเกมต่าง ๆ ที่นักเรียน 
และครูจัดเตรียมไว้ให้ ทุกคนที่นี่ใจดีและเป็นมิตรมาก หนูมีบัดดี้คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

และสอนวิธีการเล่นเกมให้หนูด้วย นับเป็นประสบการณ์แสนพิเศษที่น่าประทับใจ”

Ms. NGO MAI ANH
HUNG THANG PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL, Vietnam

“หนูมีความสุขมากที่ได้เยี่ยมชมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี เพราะนักเรียนที่นี่ 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักใคร่กลมเกลียวกัน และต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การท�าขนมไทยและชมการแสดงของนักเรียน ซึ่งน่าประทับใจมาก จากนั้นเราได้รับประทาน 

อาหารกลางวันร่วมกัน ท�าให้หนูได้ท�าความรู้จักกับเพื่อนใหม่หลายคน”

Ms. PHAM THI HAI LINH 
NINH MY PRIMARY SCHOOL, Vietnam
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“It is such an honour for me that Mr. Sek Wannamethee, Director-General of the  
Department of Information, led our group to the Sala Sahathai Samakhom Hall  

at the Grand Palace to present a vase of flowers and sign a book of well-wishes for  
His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s excellent health.”

Ms. KAMOLCHUT KANJANAJINDANAN

CHUMCHONWANGSAPHUNG, LOEI Province

“I am very excited and happy to have been granted an opportunity for a royal audience  
with Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Royal Ploughing  

Ceremony at the Royal Chitralada Project. I had the opportunity to take a picture  
with Her Royal Highness which was a very auspicious occasion for me and my life.”

Ms. JIRAPORN SANKAM
ANUBANSISAKET, SISAKET Province
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“Phu Phan Royal Development Study Centre taught us about farming and the  
application of the Sufficiency Economy Philosophy, introduced by His Majesty the late 

King Bhumibol Adulyadej, such as rice planting, fish farming, mushroom cultivation,  
livestock development, processed food products, and hiking. It trained us to be  

self-reliant, hardworking and determined, and build up personal resilience. In addition, 
it also allowed us to be able to make a living that is sufficient, in moderation, and have 

enough to consume in the future.”

Ms. PANNAPHON RUEANGKHAM

BANPONGBUNCHAROEN, PHETCHABUN Province

“I am most impressed with mangrove planting because I got to do the activity with my  
foreign friends from Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam. Everyone was interested 

in mangrove planting and when we were planting, everyone was smiling and happy.  
In addition, we were a part of conserving nature and reducing global warming.”

Ms. PLOYSUAY YODSERANEE
SUNTHORNWATTANA, CHAIYAPHUM Province
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“On the occasion of the visit to the Ministry of Foreign Affairs, we paid a call on  
H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of Thialand. He told us that this  

Project is a part of broadening our perspective, allowing us to get to know one another  
and cultivate goodwill among us. This friendliness among nations further highlight  
an ASEAN Community that is united and harmonious. Once everyone parts way,  

the good friendhip still remain, which will bring prosperity and peace to our region and 
the ASEAN Community. The Foreign Minister was very friendly to us. He walked to each 
table and talked to students from various countries. I feel very impressed with him.”

Ms. MANATSANAN BUTWONG

ANUBANROI-ET, ROI-ET Province

“We paid a call on H.E. Mr. Apichart Chinwanno, Permanent Secretary of the Ministry 
of Foreign Affairs of Thailand. He emphasised that youths are a foundation for fostering  

good relations among countries. The fact that youths have good feelings toward  
one another and understand one another’s culture will lead towards better  

understanding of one another. He asked that we get to know one another and build 
and maintain this friendship. I feel honored that he hosted lunch for us. We were full 

and enjoyed the delicious meal.”

Ms. PATTHARIYA PENSIRI
WATDONKAITIA, PHETCHABURI Province

78 สานมิตรไมตรียุวทูตความดีกับเยาวชนคนดี CLMV



“The activities of the Young Ambassadors of Virtue enable youths from different areas 
and nationalities to build a good friendship among one another, visit places that have 

never been to, and learned of many useful knowledge. The activity that I am  
impressed with is the visit to the National Science Museum in Pathum Thani province. 

I learned about the use of technology to assist in transportation, the production of  
the first model of hybrid car, Thai folk toys exhibition such as wooden croaking frog 

and wooden spinning top, and models demonstrating the evolution of life. In addition, 
 I also learned about stars from the Bangkok Planetarium and the 3D movie,  

which was very exciting.”

Ms. SUPITCHAYA TREESAMUD

THANYASITTHISIN, PATHUMTHANI Province
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“The Hup Kaphong Cooperative is a place that provides knowledge in turning natural 
resources into useful products, such as bags, belts, headband, and placemats with  

considerable length of usage. Bags can be used for 3 years, hats for 4 years and  
sweeping mop for 1 year. Sisal, which is locally grown, is used for woven into products. 

In addition to woven products, there are also healthy and inexpensive fruits there,  
such as mango sheets, Indian gooseberries, and dried tomatoes.”

Ms. PLOYSUAY YODSERANEE

SUNTHORNWATTANA, CHAIYAPHUM Province

“My participation in this Project gave me the opportunity to visit many important and  
interesting places. The place that I am most impressed with is the Rattanakosin  
Exhibition Hall because it exhibits information about Thailand’s arts and culture,  
such as royal ceremonies, performances, khon masked drama, and Thai dance.  

The presentation was easy to understand, enabled me, to practice my imagination,  
and learned new knowledge. It was very fun. In addition, it made me as a Thai person 
and foreign friends, see value in the cultural heritage and legacies of our ancestors.”

Ms. PANNAPHON RUEANGKHAM
BANPONGBUNCHAROEN, PHETCHABUN Province
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“In Phetchaburi Province, I had opportunity to visit the park and learnt about the use of 
electrical source generated from solar cell and about how to save electrical energy in order 
 to have a sustainable use of electricity in a long run. The power generated from solar cell 

 can pump the water and convert cold water to hot water.  In Bangkok, I had a chance  
to visit a school where I get to exchange perspectives and make new friends with many 
Thai students. In addition, I also went to scientific center and one of the parks in town.”

Mr. SOK SANNY

Hun Sendombear Primary School, Cambodia

“After visiting the exhibition on energy and environment, we learned about many topics,  
such as electricity generation from wind turbine and solar energy or solar cell system.  

The electricity generated can be used to power television, fan, VCD player,  
and light bulb. We also learned about energy generated from water to replace  

oil and nature conservation by separating waste, such as glass and plastic.  
In addition, we also did mangrove planting.”

Ms. OURN EARNG MAI

Kampong Chheuteal High School, Cambodia
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“This activity enabled us to learn about by His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s 
 Sufficiency Economy Philosophy. There are many interesting ideas, such as to live in  

moderation, farming theory, making organic fertilizer, waste water treatment,  
and tie-dyeing. We were impressed with what His Majesty has given us, so that we can 

apply and further add on to it in our lives.”

Ms. Laiyeuy SAETERN 
Ethnics School of Vangvieng district, Laos

 “I was very glad and excited because this is my first time in Thailand. At the Sirindhorn  
International Environmental Park, I learned many new lessons that I have never known  

before.I learned about how to recycle wasted things to be used again and again. 
I also visited the Royal Activity Room, Good to Know Energy Technology Room,  

Appreciate Energy Benefits Room and Save the Energy We can Do It room. I promise that  
I will take these good lessons to tell and show to my friends in my country.”

Mr. Lengher XAYLAO
Ethnics School of Vangvieng district, Laos
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“I was very impressed by the visit to Watdonkaitia School because all students and
teachers are very kind and friendly. At this school, I learned a lot of new things, such as  

how to make ice cream and how to draw pictures on sandstone. I would like to say 
thank you for the warm welcome, teaching us how to do Thai dance and having food.”

Mr. Xaykhene PHILAVONG
Ethnics School of Vangvieng district, Laos

“The most impressive activity is to visit Wat Phra Si Rattana Satsadaram. 
It is the most wonderful place of Thai people and people all around the world 

because it is the house of the Emerald Buddha which has long history. 
I am so proud to be one of students who enter this temple. 

It is my first time to see the beautiful temple like this.” 

Mr. Mattaysan KEODALA
Vientiane Secondary School, Laos
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“We are very happy and enjoy at the Border Patrol Police school of Sakon Nakhon  
Province because every student and teacher are very kind and friendly. 

We have learned many new things, such as growing mushrooms by using a basket  
and raising animals. We gained new experiences from activities at this school. 

I love Thai dancing and singing. We have sung a song together. 
I think this activity is good for our friendship to get to know each other better. 

I would like to say thank you very much for your warm welcome.” 

Mr. Xaykhene PHILAVONG
Ethnics School of Vangvieng district, Laos

“The visit to Hup Kaphong Cooperative, Phetchaburi Province taught me how to use  
Sisal for making handicrafts. It can be woven into bags, belts, and placemats, which  

can last from 2 – 3 years. It allowed me to see value in natural resources and the paths 
towards living a self- sufficiency life. It was very impressive and set a good example  

that I will bring it into practice myself.”

Ms. Laiyeuy SAETERN

Ethnics School of Vangvieng district, Laos
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“Phu Phan Royal Development Study Centre is the most impressive place. I learned  
about organic farming and wonderful animals which are symbols of the province.  

They are black cow, black pig and black chicken. I have never seen them before. Moreover,  
I learned about herbal plants and how to use them. I got a lot of new knowledge today.” 

Mr. TOE PYAE AUNG
Basic Education High School Hpa-an Township, Myanmar
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“I got a lot of interesting knowledge from visiting National Science Museum. 
I learned about modern technology, such as electric car and aeroplane. 

Then, we learned about climate change and how to save resources for the future. 
I was very impressed because everything here was amazing and fun.” 

Mr. PHYO AUNG KYAW
Basic Education High School Kyauk Ta Tar, Madaya Township, Myanmar

“We had a good chance to visit Border Patrol Police School. We watched students’ 
traditional performance and they invited us to dance with them too. 

Then, we learned about how to make beautiful flowers from dry leaves, 
do a mat and make natural fertilizer together. It was very fun and beneficial. 

People were also lovely. Therefore, today will be one of my memorable experiences.”

Mr. THIT HTOO EAIN

Basic Education High School Dawei Township, Myanmar
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“Bangkok is a great and big city. I went to Rattanakosin Exhibition Hall and learned 
about how kings of Thailand did for his country. Their works were great. I also learned 
about the palace that gave me knowledge about Thai history, culture and architecture. 

 was very impressed and I will share what I have learned here to my friends.”

Mr. YAUNG NI LIN LET

Basic Education High School Mingalardone Township, Myanmar

“We went to Wat Phra Si Rattana Satsadaram which is the most famous temple  
in Thailand. I really appreciated beautiful Emerald Buddha, architecture and pagodas  

in the temple. Then, we went to Ministry of Foreign Affair to have lunch. 
We also got greeting and guidance from the Minister. I was very happy and honored.”

Ms. SU PYAE SONE
Basic Education High School Bago Township, Myanmar
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“Today we went to Sakonnakhon. We got a lot of knowledge. We learned about trees  
and plants. We are interested in 3 black animals - black cow, black chicken and  
black pig.Villagers are very mindful and helpful to inform us the knowledge. So,  

I feel so thankful to them.”

Ms. MYAT LAY NGOON

Basic Education High School Ngapali, Thantwe Townshipy, Myanmar

“Today, I have studied many things such as water recycling, saving energy, planting trees  
and studying about mangrove forest. After studying them, I realize that natural resources  
are very important and we have to save them now. Today, I have learned not only the  
importance of the natural resources, but also ways to save them. I want to give a huge  

thank to all who help me to study them.”

Mr. YAUNG NI LIN LET
Basic Education High School Mingalardone Township, Myanmar
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“I was very happy to visit Thanyasitthisin School in Pathumthani Province. 
Students were very friendly and harmonious. I learned how to cook Thai dessert and  

watched students’ performance that was very impressive. Then, we had lunch together. 
I also made a lot of new friends here.”

Ms. PHAM THI HAI LINH

NINH MY  PRIMARY SCHOOL, Vietnam

“We got a warm welcome from teachers and students when I went to Border Patrol Police 
School in Sakon Nakhon Province. They showed us beautiful traditional performance  
and taught us how to grow mushrooms and how to make flowers from dried leaves.  

I was very happy to learn new knowledge and make friends with these lovely people.” 

Mr. TRIEU QUANG HIEP

CAO SON SECONDARY SCHOOL, Vietnam
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“I had a great time at Watdonkaitia School in Phetchaburi Province. I took part  
in many games provided by teachers and students there. They were very friendly  

and I had a buddy who told me about information of the school and taught  
me how to play the games. This is a wonderful experience.”

Ms. NGO MAI ANH

HUNG THANG PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL, Vietnam

“I am very happy to have visited the Sirindhorn International Environmental Park. I learned  
many things about nature conservation. The project that I like most is the waster water  

treatment project because I have always thought that we can only use water once.  
However, we can use those water again through the waste water treatment process.”

Ms. PHAM THI HAI LINH
NINH MY PRIMARY SCHOOL, Vietnam
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“I went to Thanyasitthisin School. At this school, I took part of many games, 
have lot of experiences and have some new lovely friends. I learned about history  
of this school. Teachers and students of this school were so friendly and very kind.  

I learned much more things and I felt so happy because I learned how to make toys 
by myself. I think I want to revisit there one day.”

Ms. NGO MAI ANH HUNG THANG
PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL, Vietnam
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ยุวทูตความดีไทย

นักเรียน
1. เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร   โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  จังหวัดปทุมธานี

2. เด็กหญิงศิริรัตน์ พงษ์แก้ว   โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  จังหวัดปทุมธานี

3. เด็กหญิงภัทรมน จิตรวุฒิโชติ   โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  จังหวัดเพชรบุรี

4. เด็กหญิงภัทริยา เป็นศิริ   โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  จังหวัดเพชรบุรี

5. เด็กหญิงปัณณพร เรืองข�า   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ  จงัหวดัเพชรบรูณ์

6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา ณ ระนอง   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ  จงัหวดัเพชรบรูณ์

7. เด็กหญิงโยษิตา อินต๊ะสงค์   โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

8. เด็กหญิงศุภรัตน์ ป้องโล่ห์   โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

9. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดทอง   โรงเรียนอนุบาลยะลา  จังหวัดยะลา

10. เด็กหญิงกมลฉัตร กาญจนาจินดานันท์   โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  จังหวัดเลย

11. เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรวงศ์   โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

12. เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี   โรงเรียนสุนทรวัฒนา  จังหวัดชัยภูมิ

13. เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนค�า   โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

14. เด็กชายภาณุวัฒณ์ ประสงค์ทรัพย์  โรงเรียนอนุบาลล�าพูน  จังหวัดล�าพูน
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คุณครู
1. นางสาวพเยาว์ ยิ่งยงยุทธ   โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ  จังหวัดสุรินทร์

2. นางอัจฉรา คะษาวงศ์    โรงเรียนอนุบาลนครพนม  จังหวัดนครพนม

นักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

นักเรียน
1. เด็กหญิงศุภาวรรณ แก้วมะ   โรงเรียน ตชด. ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร

2. เด็กชายวุฒิเดช พลธิราช   โรงเรียน ตชด. ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร

3. เด็กชายพรศักดิ์ ผ่าด่านแก้ว   โรงเรียน ตชด. ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร

4. เด็กหญิงปณิดา อินทนา   โรงเรียน ตชด. หนองดู ่  จังหวัดนครพนม

5. เด็กหญิงอันธิรา อ่อนตา   โรงเรียน ตชด. หนองดู ่  จังหวัดนครพนม

6. เด็กหญิงกมลทิพย์ สร้อยสนธ์   โรงเรียน ตชด. หนองดู ่  จังหวัดนครพนม

คุณครู
1. ด.ต. ภัณฑิลา เสนาศรี    โรงเรียน ตชด. ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร 

2. ส.ต.ท.หญิง อมรทิพย์ ภักดี   โรงเรียน ตชด. หนองดู ่  จังหวัดนครพนม
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Kingdom of Cambodia

STUDENTS
1. Ms. OURN EARNG MAI  Kampong Chheuteal High School

2. Ms. SOEUN LYANN   Kampong Chheuteal High School

3. Mr. SOK SANNY   Hun Sendombear Primary School

4. Ms. LEANG SOMMARADA  Hun Sendombear Primary School

5. Mr. SOK SAMNANG   Hun Sendombear Primary School

6. Ms. TON SREYDEN   Hun Sendombear Primary School

7. Ms. SAN KANHA   Toompung Primary School

8. Ms. RUN PISEY   Toompung Primary School

9. Ms. THAM CHENDA   Ponlei Primary School

10. Ms. VOEUN SOKHEN  Ponlei Primary School

TEACHERS
1. Mr. MEAK CHANTHENG  Deputy of Director of Vocational Orientation Department

2. Ms. SEANG SOPHEAP  Hun Sendombear Primary School
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The Lao People’s Democratic Republic

STUDENTS 
1. Ms. Thipphavanh VILAKHOM  โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   นครหลวงเวียงจันทน์

2. Ms. Chindavone SIHALANH   โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   นครหลวงเวียงจันทน์

3 .Ms. Aliya PHAXAYYAVONG   โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   นครหลวงเวียงจันทน์

4. Mr. Mattaysan KEODALA   โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   นครหลวงเวียงจันทน์

5. Mr. Chomsavanh VANVILAY   โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   นครหลวงเวียงจันทน์

6. Mr. Vithayaphone VONGSENGDEUANE โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   นครหลวงเวียงจันทน์

7. Mr. Lengher XAYLAO   โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า   แขวงเวียงจันทน์

8. Mr. Xaykhene PHILAVONG   โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า   แขวงเวียงจันทน์

9. Ms. Laiyeuy SAETERN   โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า   แขวงเวียงจันทน์

10. Ms. Namfon SILIVONG   โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า   แขวงเวียงจันทน์

TEACHERS
1. Mrs. Pathumphone PHIMPAPAY  โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   นครหลวงเวียงจันทน์

2. Mrs. Toula SAENGGINKHAME  โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า   แขวงเวียงจันทน์

สานมิตรไมตรียุวทูตความดีกับเยาวชนคนดี CLMV 95



Republic of the Union of Myanmar

STUDENTS 
1. Mr. MYO MIN HLAING  Basic Education High School(Branch) 

      Nan Khan Thaya Khone Monyin Township

2. Mr. TOE PYAE AUNG  Basic Education High School Hpa-an Township

3. Mr. BO BO THANT   Basic Education Middle School Ye Thit Hakha Township

4. Mr. THIT HTOO EAIN  Basic Education High School Dawei Township

5. Ms. SU PYAE SONE   Basic Education High School Bago Township

6. Mr. OAK SOE SAN   Basic Education High School Pyay Township

7. Mr. PHYO AUNG KYAW  Basic Education High School Kyauk Ta Tar, Madaya Township

8. Ms. YAMIN TINZAR KYAW HTET  Basic Education High School Natkyichaung, Paung Township

9. Ms. MYAT LAY NGOON  Basic Education High School Ngapali, Thantwe Township

10. Mr. YAUNG NI LIN LET  Basic Education High School Mingalardone Township

TEACHERS
1. Mr. MYINT MG   Basic Education High School Ahlone Township

2. Ms. WIN MIN THAN   Basic Education High Schoo Pyay Township
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Socialist Republic of Vietnam

STUDENTS 
1. Ms. PHAM NGOC PHUONG HOA   HUNG THANG PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL

2. Ms. PHAM MAI PHUONG   HUNG THANG PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL

3. Ms. VU BUI KHANH GIANG   HUNG THANG PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL

4. Ms. NGO MAI ANH     HUNG THANG PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL

5. Mr. TRIEU QUANG HIEP   CAO SON SECONDARY SCHOOL

6. Ms. TRAN THUY TRANG   CAO SON SECONDARY SCHOOL

7. Ms. NGUYEN THANH HA   CAO SON SECONDARY SCHOOL

8. Mr. DOAN VIET CUONG   CAO SON SECONDARY SCHOOL

9. Ms. DOAN HONG HANH   NINH MY PRIMARY SCHOOL

10. Ms. PHAM THI HAI LINH   NINH MY PRIMARY SCHOOL

TEACHERS
1. Mrs. TRAN THI THU TRA       HUNG THANG PRIMARY AND SECONDARY SHCOOL

2. Mrs. NGUYEN THI THUY NHAN  CAO SON SECONDARY SCHOOL
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รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ
• โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป ์ จังหวัดปทุมธำนี   • โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  จังหวัดเพชรบุรี

• โรงเรียนบำ้นโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์  • โรงเรียนอนุบำลเชียงของ จงัหวดัเชยีงรำย

• โรงเรียนอนุบำลยะลำ  จังหวัดยะลำ   • โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  จังหวัดเลย

• โรงเรียนอนุบำลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   • โรงเรียนสุนทรวัฒนำ  จังหวัดชัยภูมิ

• โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   • โรงเรียนอนุบำลล�ำพูน  จังหวัดล�ำพูน

• โรงเรียนบำ้นเลิศอรุณ  จังหวัดสุรินทร ์   • โรงเรียนอนุบำลนครพนม จงัหวดันครพนม

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
• โรงเรียน ตชด. ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร   • โรงเรียน ตชด. หนองดู่  จงัหวดันครพนม

ราชอาณาจักรกัมพูชา       

• Kampong Chheuteal School     • Hun Sen Dombear Primary School

• Toompung Primary School     • Ponlei Primary School
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
• Vientiane Secondary School    • Vangvieng Ethnic School

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา          
• Basic Education High School (Branch) Nan Khan Thaya Khone Monyin Townshi

• Basic Education High School Hpa-an Township

• Basic Education Middle School Ye Thit Hakha Township

• Basic Education High School Dawei Township

• Basic Education High School Bago Township

• Basic Education High School Pyay Township

• Basic Education High School Kyauk Ta Tar, Madaya Township

• Basic Education High School Natkyichaung, Paung Township

• Basic Education High School Ngapali, Thantwe Township

• Basic Education High School Mingalardone Township

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
• Hung Thang Primary and Secondary school  • Cao Son Secondary School

• Ninh My Primary School
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ที่ปรึกษา   นางสาวจันทร์ทิพา   ภู่ตระกูล ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

คณะผู้จัดท�า  นางสาวฉัตราภรณ์   พิรุณรัตน์

    นางสาวชลทิพา   วิญญุนาวรรณ

    นางสาวมานิกา   เมฆประยูรทอง

    นางสาวกรรณิการ์   น้องรัก
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จัดท�าโดย   มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ออกแบบงานพิมพ ์ บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ข้อความและภาพในหนังสือนี้ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
การน�าไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการต่างประเทศ
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