








สารจากประธานก่อตั้ง
ยุวทูตความดี

	 พุทธศักราช	 2542	 กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการยุวทูตความด	ี เพื่อน้อมเกล้า 

น้อมกระหม่อมถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ	 ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ทรงเจริญพระชนมายุ	72	พรรษา	ด้วยความตระหนัก

ในพระราชกรณียกิจเรื่องการสร้างคนเพ่ือพัฒนาประเทศ	 โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	จึงมีจุดมุ่งหมาย

ที่จะสร้างเยาวชนคนดีมีคุณภาพ	ให้เป็นยุวทูตส่งต่อความดีและความสามารถออกสู่สังคม

	 กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศึกษาธกิาร	

ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดเวลา	 20	 ปีที่ผ่านมา	 จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหุ้นส่วนของความส�าเร็จ 

ของโครงการ	 จากการที่ได้แนะน�าโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 นับแต่เมื่อเริ่มต้นโครงการ 

76	โรงเรียน	ใน	76	จังหวัด	เพื่อปลูกจิตส�านึก	ฝึกจิตอาสา	และพัฒนาโลกทัศน์เด็กไทย		

	 การด�าเนินกิจกรรมโครงการกับเยาวชนในช่วงวัยประถมศึกษานี้เป็นเจตนารมณ ์

เนื่องจากเป็นวัยตั้งต้นของชีวิตที่มีจิตสดใส	 เหมาะสมจะเรียนรู้	 ปลูกฝังวินัย	 ให้มีความรับผิดชอบ 

รู้จักพึ่งตนเอง	 สร้างจิตส�านึกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างรู้รักสามัคคี	 

มีความเมตตา	เอื้อเฟื้อแบ่งปัน	อยู่อย่างพอเพียง	ทั้งนี้	เพื่อเป็นรากฐานของการด�าเนินชีวิตอย่างมั่นคง

และยั่งยืน



(นายดอน	ปรมัตถ์วินัย)
ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี

	 พุทธศักราช	 2558	 เมื่อองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป็นวาระโลก	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 มูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์	 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้ด�าเนินโครงการ	 “เยาวชนไทย...ก้าวไกล... 

ทนัโลก”	จดัอบรมความรูเ้รือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนืและอญัเชญิพระราชด�ารเิรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นแนวทางขบัเคลือ่น	เน้นย�า้เรือ่งคดิด	ีพดูด	ีและท�าดี	ตามพระบรมราโชวาท	โดยได้รบัการสนบัสนนุ

จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	ในการพัฒนาโลกทัศน์	ทั้งภายในประเทศและในต่างแดน	ให้แก่

เยาวชนในโครงการ

	 กระทรวงการต่างประเทศจะยึดมั่นตลอดไป	ในพระราชปณิธาน	“สร้างคน”	เพื่อพัฒนาชาติ

สู่การพัฒนาโลก	 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	 และมูลนิธิยุวทูต 

ความดีในพระราชูปถัมภ์ฯ	อ�านวยให้ประสบความส�าเร็จด้วยดี	จวบจน	20	ปีบริบูรณ์	ณ	วันนี้



สารจากประธานมูลนิธิ
ยุวทูตความดี

	 นับตั้งแต่โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ยังด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่	 20	 โดยม ี

มูลนิธิยุวทูตความดีภายใต้พระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

สืบสานและด�าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม	 คุณภาพ	 และมีจิตส�านึก 

เรือ่งหน้าทีต่่อสงัคม	ตามแนวพระราชด�าร	ิรวมทัง้มแีนวปฏบิตัทิีพ่ึง่พาตนเองด้วยทกัษะทีผ่่านการฝึกฝน 

และมีแนวคิดที่พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล	ด้วยโลกทัศน์ที่กว้างไกล	ผ่านการหล่อหลอมจากกิจกรรม

โครงการที่หลากหลาย	จัดขึ้นเพื่อกล่อมเกลาให้เยาวชนไทยเติบใหญ่เป็นต้นกล้าความดี	ที่มีศักยภาพ	

พร้อมเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนและสังคม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อดิฉันเข้ารับหน้าที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานมูลนิธิยุวทูตความดี 

ดิฉันชืน่ชมความแขง็ขนัของบรรดากรมกองต่าง	ๆ 	ภายในกระทรวงการต่างประเทศ	สถานเอกอคัรราชทตู

และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ	 ที่ให้การสนับสนุนและมีบทบาทในการร่วมผลักดัน 

ให้เยาวชนไทยที่คัดเลือกมาจากทุกภูมิภาคในทุกถิ่นที่ให้เข้มแข็ง	 ก้าวทันโลก	 ด้วยภูมิปัญญา	 

คุณลักษณะที่เป็นสากล	และด้วยความเท่าทันและทัดเทียมกับเยาวชนนานาชาติ				



(นางบุษยา	มาทแล็ง)
ประธานมูลนิธิยุวทูตความดี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 พนัธกจิของมลูนธิยิวุทตูความดทีีข่ยายครอบคลมุโรงเรียนในเครือข่ายในทกุจงัหวัด	และพัฒนา 

ต่อยอดไปสูก่จิกรรมทีห่ลากหลายส่งผลให้มผีูเ้ข้าร่วมโครงการของมลูนธิฯิ	จ�านวนนบัพนัคนในแต่ละปี

และในปีท่ีโครงการรณรงค์เสริมสร้างแนวคดิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงลงสูพ่ืน้ที	่จ�านวนโรงเรยีนหลกั

และโรงเรียนภาคี	 รวมท้ังนักเรียนท่ีเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี	 ที่จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้	 

การน�ามาปฏิบัต	ิและการรู้จักแบ่งปัน	ให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่

	 องค์ความรู้อันเป็นผลจากการด�าเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายในระยะเวลาที่ผ่านมา 

ได้ถูกรวบรวมเป็นบทเรียนให้ได้ศึกษา	 เป็นข้อคิดให้ได้แก้ไขปรับปรุงเป็นแนวทางให้ได้พัฒนายิ่งขึ้น 

และเป็นแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์	 ให้น�าไปพัฒนาต่อยอด	 เพื่อการร่วมกันเสริมสร้างเยาวชนคนดี 

ให้เป็นต้นกล้าความดี	 ตามวิถีพอเพียง	 เจริญเติบโตขึ้นไปเป็นพลังของแผ่นดิน	 ที่จะร่วมพัฒนาชาต ิ

ให้มั่นคง	ยั่งยืน	ต่อไป



คำานำา

	 มลูนธิยิวุทตูความดฯี	จดัพิมพ์หนงัสอืเล่มนี	้เนือ่งในโอกาสครบรอบ	20	ปี	โครงการยวุทตูความด ี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร 

จากปี	 2542	 สู่ปี	 2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเรื่องราวตลอดเส้นทางที่ผ่านมาในการสร้าง 

เยาวชนให้เป็นคนดมีคีณุภาพ	และพร้อมก้าวไกลทนัโลก	โดยเร่ิมจากอญัเชญิพระราชด�ารัสด้านการศึกษา 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ		สยามบรมราชกุมารี	และปรัชญา

ด้านการศึกษาอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต)	 สู่ข้อคิดค�าสอน 

ทีมุ่ง่ปลกูฝังให้เยาวชนเป็นก�าลงัทีเ่ข้มแขง็ของสงัคม	ข้อเขยีนท่ีให้แบบอย่างปฏบิตักิารสร้างแรงบนัดาลใจ 

ในการพัฒนาตน	ชุมชน	และสังคม	แนวคิดที่ได้รู้ได้เห็นจากนานาประเทศที่ไปเยือน	เรื่องราวที่น�าพา

สู่อนาคตท่ีดีอย่างฉลาดคิด	 ฉลาดรู้	 จากการก้าวสู่สากล	 และเรื่องเล่าเกี่ยวกับการมุ่งสู่โลกกว้าง 

บนเส้นทางแห่งมติรไมตรทีีส่ะท้อนมมุมองจากผูบ้รหิารโรงเรยีน	คร	ูและนกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืข่าย

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้	 ที่สานต่อจากช่วง 

ครบรอบ	15	ปี	คือ	ช่วงระหว่างปี	2557	ถึงป	ี2562	

 

	 บทความต่าง	ๆ	ที่ประมวลจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้		ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา	 และจากการสนบัสนนุเกือ้กลูจากเอกอคัรราชทตู	 ฯลฯ	ทีค่ณะยวุทตูความดี 

ได้เคยเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทในโอกาสไปเยือนประเทศต่าง	 ๆ	 รวมทั้งมิตรภาคีที่พร้อม 

เป็นส่วนหนึ่งของภาพความทรงจ�า	ที่มอบความผูกพันและประสบการณ์ดี	ๆ	จากการร่วมกันเดินทาง

บนเส้นทาง	20	ปีที่ผ่านมา

	 ในโอกาสนี้	 มูลนิธิฯ	 ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ได้มีส่วนร่วมในความส�าเร็จ 

ที่ผ่านมาและในการก้าวสู่อนาคตร่วมกันต่อไป	เป็นที่เชื่อว่าหนังสือฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ

20	ปี	ยุวทูตความดี	จะให้สาระความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่านทุกท่าน

(นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล)
ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี





สารบัญ พระราชดำารสั
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารใีนพธิเีปิดงาน
ครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

พระราชดำารสัด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีกับการศึกษา
ผศ. ดร.เขม็ทอง  ศิรแิสงเลิศ

20 ป ียุวทูตความดี : กระทรวงการต่างประเทศกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

ดอน ปรมัตถ์วนัิย

การพัฒนาเยาวชนให้เป็นต้นกล้าแห่งความพอเพยีง

ขอ้คิดด้านต่างประเทศ มอบให้กับยุวทูตความดี
สีหศักด์ิ  พวงเกตุแก้ว

ยุวทูตความดีกับภารกิจกู้โลก
รุง่โรจน์  รงัสิโยภาส

เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นรากฐานของชวีติ รากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

การนำาพาสังคมไทยก้าวสู่การพัฒนาท่ียัง่ยืน
กฤษฎา  บุญราช

5 คำาถาม 5 คำาตอบ เก่ียวกับยุวทูตความดี
จนัทรทิ์พา ภู่ตระกูล

รุง่อรณุของการศึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ ์ปยุตฺโต)

แรงบันดาลใจจากโครงการยุวทูตความดี
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

สานพลังยุวทูตความดี ก้าวสู่ความยัง่ยืน
พันธทิ์วา  จางคพเิชยีร

ยุวทูตความดี 20 ปี กับการพัฒนาเยาวชนไทย
สมถวลิ รตันมาลัย

เส้นทางมิตรภาพท่ียัง่ยืนระหวา่งไทย – ลาว
เกียรติคุณ ชาติประเสรฐิ
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ต้นแบบแห่งการศึกษา

สู่เส้นทางการพัฒนาแนวคิด
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พระราชดำารสั
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีเปิดงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

	 “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ที่กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มขึ้นเมื่อป	ี 

2542	 ก้าวเข้าสู่ปีที่	 20	 ในปีนี้	 และยังคงด�าเนินงานต่อไป	 ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชน 

ให้มีคุณภาพ	คุณธรรม	และจริยธรรม	ตามแนวพระราชด�าริ

	 ขอชืน่ชมความมุง่มัน่และพร้อมใจกนัของกระทรวงการต่างประเทศ	ส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร	สถานเอกอคัรราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน 

ตลอดจนโรงเรียน	 ในการที่จะสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่	 ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์	 คือ	 มีความรู้ 

ความสามารถ	มทีกัษะความช�านาญในงานต่าง	ๆ 	มโีลกทศัน์กว้างขวางก้าวทนัโลก	พร้อมทัง้มคุีณธรรม

และจริยธรรมในตน	 โดยเริ่มกล่อมเกลาลักษณะนิสัยความคิดและทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ให้เป็นไปในทางทีเ่หมาะสมตัง้แต่เยาว์วยั	เพือ่ให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการเจริญเติบโตขึน้ไปเป็นก�าลัง

ของชาติที่แข็งแกร่ง	 มีสติปัญญา	 มีจิตส�านึกเรื่องหน้าที่ต่อสังคม	 จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและ 

ประเทศชาติให้เจริญงอกงาม	พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพ

	 ในโอกาสทีม่ลูนิธยิวุทตูความดี	ก่อตัง้มาครบ	20	ปี	ขออวยพรให้มลูนธิฯิ	มคีวามเจรญิยิง่	ๆ 	ขึน้ 

ทั้งขอให้ผู้ร่วมด�าเนินการทุกฝ่ายทุกคน	มีความสุขสวัสดี	 ประสบแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคล	มีก�าลังกาย	

ก�าลังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายสูงสุดร่วมกันสืบต่อไป”
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สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตัน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี: พระราชดำารสั
ด้านการศึกษา 

พระราชดำารสัท่ีพระราชทานในวาระต่าง ๆ 

เยาวชนกับการศึกษา

“...อาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้ มีเรี่ยวแรง 

และมนัสมองทีจ่ะคดิการต่าง ๆ  นอกจากเรือ่งอาหารแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะเพิม่เตมิสทิธพิืน้ฐาน 

อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่องการศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ ช่วยให้คนเรา

สามารถท�าอะไรได้ นอกเหนอืจากธรรมชาตหิรอืทีเ่ป็นสญัชาตญาณ การได้อาหารเลีย้งร่างกาย

หรอืการได้ศกึษาเรยีนรูน้ัน้เป็นเรือ่งท่ีว่ายิง่ได้เรว็เท่าไรกย็ิง่ด ีส่ิงท่ีได้จะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา 

ของคนเราไปตลอดชีวิต...1”

1 ปาฐกถาพระราชทานเนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจ�าปี พ.ศ. 2538 วันที่ 7 พฤศจิกายน 
 พ.ศ. 2538 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2 พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเน่ืองในโอกาสวันไหว้ครู วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

3 ปาฐกถาเรื่องการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจ�าปี พ.ศ. 2544 
 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

“…วิชาการต่าง ๆ ในสังคมทุกวันนี้ มิได้อยู่นิ่งกับที่ แต่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

คนทีเ่รียนจบสงู ๆ  ถ้าอยากจะอยูอ่ย่างกา้วหนา้ ควรท�าการคน้ควา้ศกึษาเลา่เรยีนตอ่ไป แมจ้ะมใิช ่

การศึกษาเล่าเรียนในระบบ เช่น อาจเข้ารับการอบรมสัมมนา ฟังการอภิปราย หรือชม

นิทรรศการว่ามีอะไรใหม่ ๆ การฟังข่าวสารจากวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ก็จ�าเป็น

ท�าให้เรารู้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันไม่อยู่กับที่ เช่น  

เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา...2”

“...การศกึษาเปน็ปจัจยัหลกัในการสรา้งและพฒันาความรู ้ความคิด ตลอดจนความประพฤต ิ

และคุณงามความดีของบุคคลด�ารงตนอยู่ในสังคม และในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบ

ร่มเย็นได้ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม...3”
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ครูกับการศึกษา

4 พระราชด�ารัสในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
 และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

5 พระราชด�ารัสในพิธีให้ก�าลังใจครูเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันครูโลก วันที่ 1 – 3 
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

6 ปาฐกถาเรื ่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” เนื ่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี 2549 จัดโดยสมาคมครูภาษาไทย
 แห่งประเทศไทย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

“...ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นจุดส�าคัญที่ว่า การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยครูมีบทบาทส�าคัญ 

ต้องเตรียมพร้อมทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบ

ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น ครูจ�าเป็นต้องพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ต้องตระหนักในการ 

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้รอบตัว ไม่เช่นนัน้ครกูไ็ม่สามารถตดิตามการพฒันาของนกัเรยีนได้...4”

“...คนที่จะอ่านได้ต้องอ่านอยู่เสมอ หากอ่านไปหยุดไปก็จะไม่ได้ เคยเห็นคนหลายคน 

เรียนจบประถมศึกษา พอกลับไปไม่ได้อ่านก็ลืมหมดแล้ว ส่วนมากคนท่ีอ่านหนังสือเก่ง 

จะเป็นทีค่รอบครวัทีอ่าจจะบงัคับ หรอืลกูเห็นตวัอย่างจากพ่อแม่กท็�าตาม แต่บางครอบครวั

พ่อไม่ได้น่ังเขยีนน่ังอ่านหนังสือ แต่เดก็มโีอกาสไปโรงเรยีน ครท่ีูมาสมัมนาวนันี ้คอืพ่อคอืแม่ 

ของเดก็ทีด่ขีองเขา นอกจากการท่ีครจูะต้องค้นคว้าแล้ว ครตู้องแสดงความชอบในเรือ่งการอ่าน 

หนงัสอืให้แก่เดก็ หรอือาจจะไปอ่านหนงัสอืมาแล้วกเ็ล่าให้เดก็ฟังบางส่วน เพือ่จะท�าให้เดก็

อยากจะอ่านเรื่องนั้นต่อ...6”

“...ในปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่าง ๆ เจริญรุดหน้าไปอย่างฉับไว การศึกษา 

ในโลกยุคใหม่ถือความสามารถในการรบัความรูข้้อมลูข่าวสาร การจดัการความรู ้การสร้างสรรค์ 

องค์ความรู้ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นส�าคัญ ครูจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ ์

ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ครทูกุคนไม่ว่าจะอยูใ่นพืน้ทีใ่ด ควรมโีอกาสรบัความรูแ้ละข้อมลู

ข่าวสาร เพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้ก้าวทันยุคทันสมัย ขอให้ก�าลังใจครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาทุกคน การให้การศึกษา อบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ควบคู ่

ไปกับคุณธรรม แม้เป็นภารกิจอันหนัก หากแต่ได้กุศลอนันต์ เพราะผลท่ีเกิดข้ึนเป็นคุณ 

อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติและมนุษยชาติ...5”
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7 พระราชด�ารัสในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันครูโลก เรื่อง “การศึกษา
 และการฝึกอบรมในโลกที่เปลี่ยนแปลง” วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 

8 ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส” ที่ทรงบรรยายเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

“...โลกในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกด้าน ก่อให้เกิดข้อดีและข้อเสีย ส่งผล 

กระทบในการด�าเนนิชวีติของประชากรโลก การจดัการศกึษาเพือ่ให้ทนักระแสการเปลีย่นแปลง

ของโลกจึงมคีวามส�าคัญยิง่ ครเูป็นผูม้บีทบาทโดยตรงในด้านผูใ้ห้ความรู ้ จงึควรพฒันาตนให้ 

เป็นผูม้คีวามรอบรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลก และถ่ายทอดความรูใ้ห้เยาวชนไปพฒันา

สรรพวิทยาต่าง ๆ ขณะเดียวกัน การอบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ก็เป็นสิ่งส�าคัญ

เสมอกัน จะละเลยเสียไม่ได้ นอกจากครู ผู้มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาก็ควรต้องปรึกษา 

หารือร่วมกันวางแผนการศึกษาให้เหมาะสม และส่งเสริมการอบรมครูให้มีความสามารถ 

รอบรู้ ทันสมัย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถสร้างสรรค์สังคม 

แห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และด�ารง 

อยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องของโลก...7”

การศึกษาและครอบครัว

“…การศกึษาเบือ้งต้นทีเ่ราพดูถงึคอื การศกึษาในครอบครวั ซึง่เป็นช่วงสร้างบคุลิกสร้างชีวิต

โดยหลัก ๆ แล้วเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวันและพัฒนาการต่าง ๆ เช่น 

การพูด การกิน การเดิน การแต่งตัว กิจกรรมในครัวเรือน เช่น การถูพื้นในบ้านต้องท�าเป็น 

การเย็บผ้า การแก้เครื่องใช้อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ และมีการเรียนความรู้ที่จะประกอบ 

อาชีพตามอาชีพพ่อแม่ เช่น ชาวนาก็เอาลูกไปท�านา ชาวประมง ช่างฝีมือต่าง ๆ หรือ 

ว่าเห็นว่าพ่อแม่ท�าอย่างนั้น อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นก็ท�าตามไป…

…นอกจากนั้นครอบครัวยังให้การศึกษาด้านจริยศาสตร์และค่านิยมทางสังคมด้วย หรือว่า 

ความเคยชิน เช่น ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบศึกษาเล่าเรียน 

ก็จะได้ความเคยชินเรื่องการอ่านหนังสือและการเล่าเรียนมาด้วย…8”
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บรรณานุกรม

เยาวชนกับการศึกษา

ครูกับการศึกษา

การศึกษาและครอบครัว

1.	ทีม่า	http://www.sirindhorn.net/hrh_new/s4_1_1_1.php?id_order=2016-08-09%2023:05:53&bt_id=28
(เข้าถงึเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562)

2.	ทีม่า	http://www.yavf.or.th/th/article/97/1733/	(เข้าถงึเมือ่วนัที	่30	กรกฎาคม	2562)
3.	ทีม่า	http://kittiphumu.blogspot.com/2014/01/blog-post_22.html	(เข้าถงึเมือ่วนัที	่30	กรกฎาคม	2562)

1.	ทีม่า	http://www.komchadluek.net/news/edu-health/298657	(เข้าถงึเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562)
2.	ทีม่า	https://mgronline.com/qol/detail/9480000151058	(เข้าถงึเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562)
3.	ทีม่า	http://www.9digits.com/?p=182	(เข้าถงึเมือ่วนัที	่30	กรกฎาคม	2562)
4.	ทีม่า	https://mgronline.com/qol/detail/9490000124553	(เข้าถงึเมือ่วนัที	่30	กรกฎาคม	2562)

1.	ท่ีมา	http://www.pmca.or.th/thai/?page_id=105	(เข้าถึงเม่ือวันท่ี	24	กรกฎาคม	2562)
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ประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันควรมีการพัฒนาการศึกษา 
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะการชว่ยเหลือเกื้อกูลกัน  
เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชนในประเทศเหล่านัน้ 

พรอ้มทัง้พัฒนาความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับการศึกษา
ผศ. ดร.เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ส�าเร็จ 

การศึกษาทกุระดับชั้นในประเทศไทย	ความสนพระทยัในด้านการศึกษาเป็นผลเนื่องมาจากการที่ทรง

มีโอกาสได้พบเห็นความยากไร้ขาดแคลนของพสกนิกรในทุกภูมิภาคมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว ์

ประกอบกบัการทีท่รงได้รบัการอบรมจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ

ให้เหน็ประโยชน์ของการศกึษาในการพฒันาประเทศ	ท�าให้พระองค์ทรงสมคัรเข้ารบัราชการในต�าแหน่ง

อาจารย์ทีโ่รงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ	หลงัจากทรงส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท	ทรงปฏบิตั ิ

พระองค์เป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความรับผิดชอบต่อพระราชภารกิจ	 ทรงศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

เพิ่มเติมอยู่เสมอ	จึงทรงเป็นแบบอย่างของ	“บุคคลแห่งการเรียนรู้”	และ	“การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต” อย่างแท้จริง	 ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 จึงทรงริเริ่มโครงการต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

กับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเผ่าพันธุ์	 ทั้งในเขตเมือง 

และเขตชนบทอย่างเป็นระบบครบวงจร	 พร้อมทั้งใช้การศึกษาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและสันติด้วยโครงการความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศ	และยงัพระราชทานทนุการศกึษาให้แก่ทัง้นกัศกึษาของไทยและนกัศกึษาต่างประเทศอกีด้วย

	 แวดวงนกัวชิาการทัง้ในและนอกประเทศต่างยอมรบักนัทัว่ไปว่า	 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 แห่งประเทศไทย	ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา 

ทรงมีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา มีความสามารถในการสังเกต คิดวิเคราะห์และสังเคราะห ์

อย่างลึกซึ้ง ภาพที่พสกนิกรพบเห็นจนเจนตาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปแห่งใด	 คือ	 ทรงซักถามและ 

ทรงจดบันทึกทุกส่ิง	 แม้ว่าส่ิงนั้นอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญส�าหรับคนทั่วไป	 แต่ส�าหรับพระองค ์

สิ่งนั้นเป็นความรู้ที่ทรงสามารถน�าไปศึกษาต่อยอดและน�าไปสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความผาสุก 

ของประชาชนได้ทั้งสิ้น

ส่วนหนึ ่งของบทความทางวิชาการในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที ่ 8 ฉบับที ่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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พระราชปณิธานด้านการศึกษา

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกของ 

ประเทศไทยและพระบรมราชจกัรวีงศ์ทีท่รงส�าเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศกึษาจากมหาวทิยาลยัในประเทศ 

ทั้งในระดับปริญญาตร	ีปริญญาโท	และปริญญาเอก	ประกอบกับการที่ทรงมีพระประสบการณ์ในการ

โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาคตั้งแต่ยังทรงพระเยาว	์

ท�าให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความแตกต่างเหลื่อมล�้าของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน 

ชนบททีห่่างไกลเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็วยัเดยีวกนัทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ีเ่จริญกว่า	ดงับทความทีพ่ระราชทาน

ให้ลงพิมพ์ในหนังสือ	 “40	 ปี	 โรงเรียน	 ตชด.”	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2539	 (สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี.	2541,	น.	8	–	9)	มีความตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้าโตขึ้นมาในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาหลายอย่าง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่ว่าประชาชนพี่น้องร่วมชาติในเขตทุรกันดารห่างไกล

คมนาคม มีความเป็นอยู่ที่ยากล�าบาก ได้รับบริการของรัฐน้อย ต้องประสบภัย 

อันตรายจากโจรผู้ร้ายและการสู้รบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่เสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงเย่ียมท้องท่ีเหล่านี้ เพ่ือพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ราษฎร 

ในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้ การรักษาพยาบาล 

การศึกษา การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ฯลฯ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการ 

สัมภาษณ์ประชาชนเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ...การที่ได้รู ้ได้เห็น 

อย่างกว้างขวางเช่นน้ี ท�าให้ข้าพเจ้าต้ังความหวังว่า เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 

จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ ...”  

	 ข้อความข้างต้น	 แสดงให้เห็นน�้าพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อปวงชน	พระองค ์

จึงทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กผู้ยากไร้อย่างย่ังยืน	 โดยสิ่งแรก 

ที่ทรงมุ่งพัฒนาคือ	 การฟื้นฟูสุขภาพพลานามัย	 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นพ้นจากภาวะทุพโภชนาการและ 

สามารถเรียนรู้ได้เป็นเบื้องต้น	ล�าดับต่อไปจึงเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา	ด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็น

ว่า	การศึกษาคือเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้พระราชภารกิจนี้ประสบความส�าเร็จ	ดังมีพระราชด�าริว่า
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“... การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด  

ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคล ให้บุคคลด�ารงตน 

อยู่ในสังคมและในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้ แม้ว่าโลก 

จะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม ...” (กองราชเลขานุการในพระองค์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558, ออนไลน์)

ทรงเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินนีาถ	ทรงเอาพระทัยใส่ 

ในการศกึษาเรยีนรูข้องสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารตีัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์	และนบัเป็น 
พืน้ฐานส�าคญัของการพฒันาพระองค์ในเวลาต่อมา	ด้วยเมือ่ยังเยาว์พระชันษาคร้ังยังทรงศกึษาในระดับ
อนุบาลและประถมศกึษาตอนต้นทีโ่รงเรยีนจติรลดา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร ี
ก็ทรงเป็นเฉกเช่นเดียวกันกับเด็กท่ัวไป	 คือ	 ทรงซุกซน	 ทรงโปรดที่จะวิ่งไปมาอย่างรวดเร็ว 
จนสมเด็จพระบรมราชชนกทรงเรียกขานว่า	 “สลาตัน”	 ทั้งยังมีวิชาที่	 “ทรงโปรด”	 และวิชาท่ี	 
“ไม่ทรงโปรด”	 เช่นเดียวกับเด็กทั่วไปด้วย	 เช่น	 ไม่ทรงโปรดวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ 
ซึง่เมือ่ความทราบถงึพระกรรณสมเดจ็พระบรมราชชนก	ท�าให้พระองค์ทรงได้รบัการอบรมสัง่สอนให้เหน็ 
คุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ว่าสามารถน�ามาใช้เพ่ือการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
เพื่อประเทศชาติและประชาชนได้ต่อไปในอนาคต	 ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงกวดขันและ 
สอนภาษาอังกฤษเสริมให้ด้วยพระองค์เอง	 ดงัที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเล่าไว้ในหนังสือเรื่อง	“สมเด็จแม่กับการศึกษา”	ว่า
 

“เพื่อน ๆ และครูคงจะจ�าได้ดีว่า ข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษ 
แย่มากตั้งแต่เด็ก ๆ ไม่ตั้งใจเรียน และหลบเลี่ยงบ่อย ๆ เมื่อถูกจับได้และ 
ถูกทูลฟ้อง ก็ไม่ได้โดนกร้ิว แต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ที่ส�าคัญที่สุดคือ 
ทรงสอนเอง ให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุด ตอนหลัง คือ 
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2507 พระราชทานสมุดให้จด บางทีก็จดพระราชทานด้วย 
สมุดเล่มนั้นยังอยู่จนทุกวันนี้ ข้าพเจ้าชอบให้มีการสอบเพราะว่าถ้าท่อง 

ค�าศัพท์ได้ จะได้รับพระราชทานเงินค�าละบาท”
   

	 	 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2535,	น.	28)
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	 จึงอาจกล่าวได้ว่าความเอาพระทัยใส่ด้านการศึกษาและเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษา 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	มีจุดเริ่มต้นมาจากสมเด็จพระบรมราชชนก

และสมเด็จพระบรมราชชนน	ีและถึงแม้ว่าผลการเรียนของพระองค์จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ	80

และทรงครองต�าแหน่งที่หนึ่งของห้องเกือบตลอดเวลา	 แต่ด้วยเหตุที่ทรงมีพระอัธยาศัยชอบกระท�า 

ส่ิงต่าง	 ๆ	 ตามความสะดวก	 ท�าให้มีอยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งที่ไม่ทรงได้รับต�าแหน่งที่หนึ่ง	 (สมาคม 

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์,	 2530,	 น.	 34)	 ดังที่พระอาจารย์ที่โรงเรียนจิตรลดาเคยตั้งข้อสังเกตว่า 

“... ถ้าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงน้อยทรงสนพระทัยและขะมักเขม้นในการเรียนอีกสักนิด ก็จะทรง 

ท�าคะแนนได้สูงกว่านี้อีก เพราะพระปัญญาดีมาก ...” (โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพ,	2528,	น.	17)	

	 อย่างไรกด็	ีทรงโปรดการอ่านหนงัสอืมาก	ดงัทีส่มเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าอบุลรตัน์ราชกญัญา 

(2534,	 น.	 92)	 ได้ประทานสัมภาษณ์ในนิตยสารดิฉันว่า	 “... น้องน้อยเป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ 

มากมาตั้งแต่เล็ก ๆ จนเรียกได้ว่า “หนอนหนังสือ” น้องน้อยอ่านหนังสือได้ทุกประเภท โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่หนังสอืทางประวติัศาสตร์และวรรณคดยีาก ๆ ...”	ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ี	พล.ต.อ.	วสษิฐ	เดชกญุชร 

(อ้างถงึใน	ส�านกังานข้าราชการครู,	2541,	น.	33)	อดตีนายต�ารวจราชส�านกักล่าวว่า	“...ทลูกระหม่อม

ทรงสนพระทัยหนังสือ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จะเสด็จไปที่ไหนก็ตามมักจะเสด็จไปร้านหนังสือ 

ทรงเป็นนักอ่าน นักบันทึก คนที่ได้เฝ้าใกล้ชิดจะเห็นว่าทรงมีหนังสืออยู่ใกล้ ๆ เสมอ...”	แต่หลักฐาน 

ที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนที่สุดคือ	พระนิพนธ์เรื่อง	“ฉันชอบอ่านหนังสือ”	ของพระองค์เองที่ลงพิมพ์ใน

หนังสือ	“จิตรลดา”	เมื่อปี	พ.ศ.	2513	โดยทรงลงท้ายเรื่องด้วยบทกลอนสุภาพว่า

“หนังสือนี้ มีมากมาย หลายชนิด น�าดวงจิต เริงรื่น ชื่นสดใส

ให้ความรู้ ส�าเริง บันเทิงใจ   ฉันจึงใฝ่ ใจสมาน อ่านทุกวัน

 มีวิชา หลายอย่าง ต่างจ�าพวก ล้วนสะดวก ค้นได้ ให้สุขสันต์

วิชาการ สรรมา สารพัน   ชั่วชีวัน ฉันอ่านได้ ไม่เบื่อเลย”

	 	 	(สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์,	2530,	น.	33)

 การทีท่รงอ่านมากน้ีเอง ท�าให้พระองค์ทรงมคีวามรอบรูแ้ละช่างคดิเกนิกว่าเดก็ในวยัเดยีวกนั

ในช่วงชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงปรบัพระองค์

ในการศกึษาด้วยการให้ความส�าคญัต่อทกุวชิาอย่างเท่าเทยีมกนั	และทรงสามารถสอบไล่ได้เป็นทีห่นึง่
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ของประเทศในระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย	โดยทรงสอบร่วมกบันกัเรียนท่ัวประเทศด้วยข้อสอบ

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้คะแนนรวมสูงถึงร้อยละ	96.60	จึงทรงได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดี

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	31	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม

พ.ศ.	2511	และต่อมาทรงสอบไล่ได้เป็นที่หนึ่งของประเทศอีกครั้งหนึ่ง	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	แผนกศิลปะ	ประจ�าปีการศึกษา	2515	ด้วยคะแนนร้อยละ	89.30	แม้เมื่อทรงเข้าศึกษาในคณะ

อกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ก็ทรงสอบได้เป็นทีห่นึง่ของช้ันตลอด	4	ปี	ทรงได้คะแนนเฉลีย่รวม 

3.98	และทรงได้รบัพระราชทานรางวลัเหรยีญทองในฐานะทีท่รงสอบได้ทีห่น่ึงเป็นประจ�าทกุปีอกีด้วย	

(คณะกรรมการจัดท�าสารสายใจไทย,	2534,	น.	7	–	8)

	 หลงัจากทรงส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร	ีทรงสมคัรสอบคัดเลอืกเข้าศกึษาต่อในระดบั

ปริญญาโทสองสาขาวิชาในสองสถาบันพร้อมกัน	คือ	สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก	คณะโบราณคดี

มหาวทิยาลยัศลิปากร	และสาขาวชิาบาลี	–	สันสกฤต	ภาควชิาภาษาตะวันออก	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

โดยในสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก	ทรงพระราชนิพนธ์วทิยานพินธ์เรือ่ง	“จารกึพบทีป่ราสาทพนมรุง้” 

และสาขาวชิาภาษาบาล	ี–	สนัสกฤต	ทรงพระราชนพินธ์วทิยานพินธ์เรือ่ง	“ทศบารมใีนพทุธศาสนาเถรวาท” 

ทรงส�าเร็จการศึกษาและทรงรับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 จากมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร	 และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี	 พ.ศ.	 2522	 และ	 2524 

ตามล�าดับ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 และทรง 

ส�าเร็จการศึกษาเมื่อปี	พ.ศ.	2529	โดยทรงพระราชนิพนธ์ปริญญานิพนธ์เรื่อง	“การพัฒนานวัตกรรม

เสรมิทกัษะการเรยีนการสอนภาษาไทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย”	(ส�านกังานข้าราชการคร,ู 

2541,	น.	22	–	23)

	 ด้วยเหตทุีท่รงใฝ่พระราชหฤทยัในการศึกษาเพือ่น�าความรูม้าพฒันาประเทศ	หลงัจากส�าเรจ็

การศกึษาระดบัดษุฎบีณัฑติแล้ว	จงึยังทรงศกึษาหาความรูใ้นด้านต่าง	ๆ 	อกีมากมาย	เช่น	วชิาการส�ารวจ 

ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิชาบริหารการศึกษาที่คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิชาภาพถ่ายจากดาวเทียม	 (Remote	 sensing)	 ที่สถาบัน	 AIT	 และวิชาคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น 

(มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,	 2537,	 น.	 15)	ท�าให้พระปรีชาสามารถด้านการศกึษาของพระองค์เป็นที ่

ประจักษ์ในหลากหลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ	 เช่น	ภาษาต่างประเทศ	ดนตรีไทย	ดนตรีสากล 
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วาดเขียน	ด้านสังคมศาสตร	์เช่น	ภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	ศาสนา	ด้านมนุษยศาสตร์	เช่น	โบราณคดี

วัฒนธรรม	 สังคมสงเคราะห์	 ด้านสาธารณสุข	 โภชนาการ	 สิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาการเกษตร 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หรือด้านการศึกษา	 โดยวิชาการเหล่านี้ทรงศึกษาเรียนรู้เพ่ือน�ามา 

ประยุกต์ใช้กับงานตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อพัฒนาสังคมไทยในด้าน 

ต่าง	 ๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 แม้ในปัจจุบัน	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

จะเจริญพระชนมายุ	60	พรรษา พระองค์ก็ยังทรงศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง 

จึงทรงเป็นแบบอย่างของ “บุคคลแห่งการเรียนรู้” และ “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

อย่างแท้จริง

ทรงเป็นแบบอย่างของ “ครู”

	 หลงัจากทรงส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศลิปากร	สมเดจ็พระเทพรัตน

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงตดัสินพระราชหฤทยัทีจ่ะทรงมอีาชีพเป็น	“ครู”	โดยในปี	พ.ศ.	2523 

ทรงสมัครเข้าเป็นอาจารย์ประจ�าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ	 ดังที่ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ใน

พระราชนิพนธ์เรื่อง	“10	ปีในรั้วแดงก�าแพงเหลือง”	ตอนหนึ่งว่า	“... ในขณะนั้น ข้าพเจ้าเพิ่งส�าเร็จ

การศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะท�าอะไรที่สร้างสรรค์ ท�าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและ

สังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้ายังมีใจรักที่จะเป็นครู จึงตกลงใจรับราชการที่นี่

ได้ด�าเนินการเรื่องเอกสารการสมัครเข้าท�างานครบตามระเบียบปฏิบัติที่ได้รับค�าแนะน�า...”	 (สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533,	น.	669)

	 ในเรื่องของการเป็นครูนี้	 พระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

(คณะกรรมการจัดท�าสารสายใจไทย.	2534,	น.	71)	ที่กราบทูลถามว่าระหว่างการเป็นครูและการเป็น

นักเขียนทรงโปรดสิ่งใด	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 รับส่ังว่า	“ชอบเป็น 

ครูมากกว่า เป็นนักเขียนดูจะเป็นวิชาชีพไม่ได้...” ส่วนการท�าโทษนักเรียนนั้น	 พระองค์รับสั่งว่า	 

“ไม่เคย ใคร ๆ ก็ว่าเป็นคนตามใจนักเรียน ใคร ๆ ก็คิดว่าต้องตัดแต้ม แต่ก็ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้” 

เมื่อพิจารณาจากพระราชกระแสรับสั่งน้ี	 ประกอบกับแนวพระราชด�าริว่า	 ครูมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ดังพระราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยคร	ู ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เมื่อวันที	่18	พฤษภาคม	2526	(ภาคเช้า)	ความตอนหนึ่งว่า	“... อาชีพครูถือว่าส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะ

ครมูบีทบาทส�าคญัในการพฒันาประเทศให้เจรญิมัน่คง และก่อนทีจ่ะพัฒนาบ้านเมอืงให้เจรญิได้นัน้ 

จะต้องพัฒนาคนซึ่งก็ได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า 

สมบูรณ์ทุกด้าน...”	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2553ก,	น.	16)	จึงอาจอนุมานได้ว่า	สมเด็จ



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก25

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นครูที่ยึดหลักการศึกษาสมัยใหม่ที่ยึดผู้เรียน 

เป็นส�าคัญ	 และไม่มีการลงโทษให้ผู้เรียนเจ็บกายหรือเจ็บใจ	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็ม 

ตามศักยภาพ

	 อย่างไรก็ดี	ทรงยอมรับว่า	“หน้าที่ของครูในการพัฒนาคนนั้นเป็นหน้าที่ที่หนัก และกระท�า

ได้ด้วยความยากล�าบาก ข้าพเจ้าต้องขอให้ท่านท้ังหลายพยายามกระท�าให้จนสุดก�าลงั ด้วยวิชาการ

ด้วยสติปัญญา ด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความหนักแน่นอดทน และด้วยคุณธรรมความดีทุก ๆ 

ประการของผูเ้ป็นครู...”	(อ้างแล้ว,	น.	16	–	17)	ซ่ึงสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร ี

ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เองให้เป็นแบบอย่างของครูที่ดี	 ดังจะเห็นได้จากพระราชจริยาวัตรในการ 

ปฏิบัติหน้าที่	“อาจารย์”	แห่งกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ	อย่างจริงจัง	

โดยทรงมุ่งหวังให้นักเรียนนายร้อยใช้วิชาการสาขาประวัติศาสตร์	เสริมสร้างความรอบรู้	ความรู้จักใช้

เหตุผล	เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต	(ส�านักงานข้าราชการครู	กระทรวงศึกษาธิการ,	

2541,	 น.	 20)	 ทั้งการเตรียมการสอน	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่	 

และไม่เคยทรงขาดการสอนเลยแม้จะมีพระราชภารกิจมากมาย	 แต่ก็ทรงบรรยายด้วยพระองค์เอง 

เป็นประจ�าและเข้าสอนตามตารางเวลาทกุครัง้	 นอกจากวชิาใดท่ีมีพระราชประสงค์ให้นกัเรยีนนายร้อย 

ได้รับฟังแนวคิดที่แตกต่างออกไป	 จึงจะโปรดฯ	 ให้พระอาจารย์ที่เคยถวายการสอนจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยมาบรรยาย	โดยพระองค์จะเสด็จมาทรงร่วมฟังการบรรยายด้วยเสมอ	ทรงถือว่าพระราช

ภารกิจในการสอนเป็นพระราชภารกิจหลักประการหนึ่ง	 แม้ในช่วงระยะเวลาที่ทรงตามเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 แปรพระราชฐานยัง 

พระราชวังไกลกังวล	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พระองค์ก็ยังทรงเสด็จจากหัวหิน 

มาทรงบรรยาย	 หรือมาทรงควบคุมการบรรยายในวิชาที่ทรงรับผิดชอบมิได้ขาด	 (สมาคมนิสิตเก่า 

อักษรศาสตร์,	2530,	น.	110)	นอกจากนี้	ยังทรงมีพระราชด�าริว่า	ครูที่ดีนั้นจ�าเป็นต้องศึกษาค้นคว้า

หาความรู้อย่างต่อเน่ือง	 ดังพระราชนิพนธ์	 “10	 ปีในรั้วแดงก�าแพงเหลือง”	 ตอนหนึ่งมีความว่า 

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2533,	น.	669)

“... นอกจากประวตัศิาสตร์แล้ว ข้าพเจ้าได้เคยเป็นผูส้อนวชิาสงัคมวทิยา 

และมานษุยวทิยาด้วย ในตอนแรกกไ็ม่สนัทดันกั แต่กพ็ยายามไปศกึษาหาความรู ้

แต่แรกก็ได้จากต�าราที่ศาสตราจารย์พัทยา สายหู ให้และได้เรียนพิเศษเพิ่มเติม

จากอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่และมหาวทิยาลยัศลิปากร ได้ร่วมกบัอาจารย์

ท่านอื่น ๆ ในกองกฎหมายและสังคมศาสตร์เขียนเอกสารประกอบการเรียน 

วิชาสังคมวิทยา ...” 
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	 นอกจากการค้นคว้าเพื่อเตรียมการสอน	 ยังทรงมีพระราชด�าริว่า	 ในยุคสมัยที่ความเจริญ 

ทางวิทยาการในสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ครูจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทัน 

ความเปลีย่นแปลง	โดยทรงเน้นย�า้หน้าทีข่องคร	ูและทรงเตอืนให้ครูเชือ่มโยงความรูท้ีม่อียูก่บัวทิยาการ

สมัยใหม่	 และการประยุกต์ใช้ความรู้	 ดังพระราโชวาทท่ีพระราชทานแก่บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 

จากวิทยาลัยครูตอนหนึ่งว่า

“... หน้าทีส่�าคญัอย่างหนึง่ คอื การใฝ่หาความรูใ้ห้แก่ตนเอง เพราะความรู ้

เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างย่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดปัญญา ความเฉลียวฉลาด และ 

ความก้าวหน้า ... การใฝ่หาความรู้ยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด ที่จะท�าให้การสอน 

มีประสิทธิภาพ และมีผลอย่างสูงในด้านการสร้างความศรัทธาเลื่อมใสและ 

ความเคารพนับถือยิ่งในสมัยที่วิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้  

ครูจะต้องกระตือรือร้น ขวนขวายติดตามวิวัฒนาการทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 

เพือ่จะได้ก้าวทนัโลก ทนัสมยั และทนัต่อเหตกุารณ์ วชิาความรู้มอียูม่ากมายอาจ

ศึกษาได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ด้วยการฟัง การอ่าน การสังเกตขบคิด  

และการเข้ารับการศึกษาอบรม ... ข้อส�าคัญเมื่อได้เรียนรู้แล้ว ท่านจะต้องไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ เช่น น�าไปสัง่สอน ไปปฏบิติังาน ไปใช้แก้ปัญหาในชวีติให้ได้ด้วย 

จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการใฝ่หาความรู้อย่างแท้จริง...”

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2553,	น.	24)	

ทรงเป็น “นักการศึกษา” ผู้มีวิสัยทัศน์

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงมพีระวสิยัทศัน์ด้านการศกึษาเป็นอย่างยิง่ 

ด้วยเหตุที่ทรงส�าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์	 และเคยทรงศึกษา 

ทางด้านบรหิารการศกึษามาก่อนทีจ่ะทรงด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารโรงเรยีนจติรลดา	และโรงเรยีนพระต�าหนกั 

สวนกหุลาบ	ทรงมแีนวพระราชด�ารว่ิา	สถานศกึษากบัชมุชนต้องเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั มส่ีวนสนบัสนนุ 

ซึง่กนัและกนั จงึจะท�าให้ทัง้สถานศกึษาและชมุชนอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุและพฒันาไปพร้อม ๆ  กนั 

ดังเช่นเมื่อมีการก่อสร้างโรงเรียนนายร้อย	 จปร.	 แห่งใหม	่ ที่เขาชะโงก	 จังหวัดนครนายก	 ระหว่างป ี
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พ.ศ.	2524	–	2529	ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กิจกรรมการพัฒนาชุมชนรอบ	ๆ 	โรงเรียน	โดยทรงติดตาม

สอบถามผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอว่าทางการได้มอบที่ดินชดเชยให้แก่ราษฎรครบถ้วนหรือไม่	 ทั้งยังได้ 

พระราชทานพันธุพื์ชต่าง	ๆ 	ให้แก่เกษตรกร	พร้อมทัง้ให้เจ้าหน้าทีโ่ครงการเกษตรหลวงไปให้ค�าแนะน�า

ในการปลูกพืช	และทรงแนะน�าเก่ียวกบัการชลประทานด้วย	ในการเสดจ็ไปทรงตรวจเย่ียมการก่อสร้าง

โรงเรียน	หลายครั้งที่พระองค์ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร	ยังความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรในพื้นที ่

เป็นล้นพ้น	 ทรงมีรับสั่งว่า	“ก่อนที่เราจะไปอยู่ ต้องปลูกฝังให้ชาวบ้านรักโรงเรียนนายร้อยเสียก่อน 

แล้วเราก็จะอยู่กันได้อย่างดี มีความสุข”	 (สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์,	 2530,	 น.	 114) 

แนวพระราชด�ารินี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ

สถานศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	เป็นเวลานานหลายปี

 

	 ในด้านการพัฒนาการศึกษานั้น	 ทรงเน้นในเรื่องของความเสมอภาคและหลักสิทธิมนุษยชน 

ทรงห่วงใยความด้อยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทกุหมูเ่หล่า	ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นท้องถิน่ทรุกนัดาร

ผู้พิการ	ทุพพลภาพ	หรือผู้ที่ยากไร้ขาดแคลนในประชาคมเมือง	ทรงมีพระราชด�าริว่า	คนทุกคนควรมี

โอกาสได้รับการศึกษาและบริการจากรัฐโดยเท่าเทียมกัน	ดังที่กองราชเลขานุการในพระองค์	สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	(2558,	ออนไลน์)	ได้อัญเชิญพระราชด�ารัสในงานเสวนา

ทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ	ณ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2543 

มาตอนหนึ่ง	ดังนี้

“... ให้คนทุกคนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิท่ีจะรับสิ่งดี ๆ ในชีวิต...ผู้ท่ีมีหน้าที ่

ดูแลบ้านเมือง หรือดูแลชุมชนต่าง ๆ ก็ต้องรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิเหมือนกัน  

ยกตัวอย่างเช่น คนด้อยโอกาส บุคคลชายขอบ ... ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ 

ความช่วยเหลอื ได้รบัการดแูล ... ถ้าพูดถงึเรือ่งสทิธ ิเรากจ็ะพูดถงึในแง่ว่าคนเรา 

มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีสิทธิที่จะอยู่อย่างดี ควรจะได้รับการศึกษา การศึกษานี้ 

เพื่ออะไร เพื่อให้สามารถที่จะพยุงตัวเองและด�าเนินชีวิตไปได้อย่างสุขสบาย 

จะได้เอาความรู้นั้นไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือชุมชนได้อีก ...”

	 จากแนวพระราชด�ารินี้	 ท�าให้มีการด�าเนินการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ทั้งนี้	 พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินงาน	 และมีการ 
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ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเครือข่าย	 จัดท�าเป็นโครงการ 

ต่าง	ๆ	 เพื่อน�าแนวพระราชด�าริไปสู่การปฏิบัติจริง	แนวทางการพัฒนาการศึกษานั้น	 เริ่มต้นจากการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารก่อน	

เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ	บ�ารุงร่างกายและสมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ จากนั้นจึงให้การ

ศึกษาโดยอาศัยท้ังครู ส่ือการสอน และการลงมือปฏิบัติจริง	 ท�าให้ทั้งเด็ก	 ครู	 และผู้ปกครอง 

เกดิการเรยีนรู้และพฒันาจนสามารถพึง่พาตนเองได้	ดงันัน้	โครงการตามแนวพระราชด�ารโิครงการแรก 

จึงเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานทุนประเดิมเริ่มต้นพร้อมท้ัง 

วัสดุอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 พันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	 ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนช่วยกันดูแลเรื่องปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว์	 และน�าผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันรับประทาน	 ท�าให้เด็กในถิ่นทุรกันดาร 

ได้รับสารอาหารครบถ้วนอย่างน้อย	 1	 มื้อต่อหนึ่งวัน	 เด็กเกิดการเรียนรู้เร่ืองพฤติกรรมการกิน 

และสุขภาวะด้านโภชนาการ	 ส่วนผลผลิตท่ีเหลือสามารถน�าไปขายน�าเงินเข้าสหกรณ์ของโรงเรียน 

เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 เด็กสามารถน�าความรู้ 

ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติที่โรงเรียนไปใช้ที่บ้านของตนเอง	ท�าให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ตามไปด้วย	

เด็กที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วยังสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างมีคุณภาพต่อไปได้

	 อย่างไรกด็	ีการเริม่ต้นโครงการทีแ่ปลกใหม่ไปจากทีโ่รงเรยีนและหน่วยงานต่าง	ๆ 	เคยปฏบิติั

ไม่ใช่เรือ่งง่าย	ในระยะเริม่ต้นทรงประสบปัญหาหลายประการ	และการทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเริม่ต้นโครงการของพระองค์ด้วยการพฒันาคณุภาพชวีติของเดก็	ๆ 	ในโรงเรยีน 

ตชด.	 ก่อนนั้น	ทรงมีเหตุผลดังที่ทรงบรรยายไว้ในบทความเรื่อง	 “โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน”	

ที่พระราชทานให้ลงพิมพ์ในหนังสือ	 “40	 ปี	 โรงเรียน	 ตชด.”	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2539	 (สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี,	2541,	น.	9	–	11)	มีความว่า

 “ในบรรดาคนยากจนทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าผู้ที่ได้รับ 

ผลกระทบมากท่ีสุด เห็นจะเป็นเด็ก ๆ พวกนักเรียนที่ซูบผอม อาหารการกิน 

ไม่สมบูรณ์เช่นนี้ จะเอาเรี่ยวแรงและสมองที่ไหนมาเล่าเรียน โตขึ้นอาจจะ 

ไม่มีเรี่ยวแรงท�างานท�ามาหากิน ... ข้าพเจ้าเริ่มวางแผนงานโภชนาการส�าหรับ

เด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยคิดว่าเราควรสอนวิชาเกษตร และให้น�าผลผลิต

ทางการเกษตรมาปรุงอาหาร พร้อมทั้งสอนความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการด้วย 

เช่น เรื่องอาหาร 5 หมู่ เมื่อหารือไปตามสถานศึกษาต่าง ๆ รู้สึกว่ายังมีข้อสงสัย

ว่าการให้เด็กท�าการเกษตรท�าให้เสียเวลาในภาควิชาการ และสงสัยว่าเราจะ 
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ประเมินผลอย่างไร การชั่งน�้าหนักวัดส่วนสูงก็ยังไม่แน่นอน จะเจาะเลือดดู 

ปรมิาณสารต่าง ๆ  กไ็ม่มีใครยอมให้ ในทีส่ดุข้าพเจ้าคดิขึน้มาได้ว่า เราน่าจะเริม่ 

งานในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน คงจะพอพดูกนัได้ ถอืว่าโรงเรยีนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร...เริ่มท�าโครงการ 

ทดลอง 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2523 เรียกกันว่าโครงการอาหาร 

กลางวัน ผักสวนครัว ปีการศึกษา 2524 ขยายไปทั่วประเทศเรียกชื่อว่า 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เม่ือ พ.ศ. 2525 เริ่มต้น เราใช้วิธี 

จัดประชุมอบรมครูด้านการเกษตรและโภชนาการ หลักสูตรก็ช่วย ๆ กันคิด ... 

วิทยากรก็หากยาก ได้พวกอาจารย์เกษตรเป็นส่วนมาก เรื่องโภชนาการยิ่งหา 

ผู้มาช่วยได้ยาก ข้าพเจ้ายังรู้จักคนน้อย คนที่คิดว่าจะขอความช่วยเหลือ 

เขาก็คงไม่ไว้ใจว่าข้าพเจ้าจะลุกขึ้นมาท�าอะไร... เริ่มต้นทีเดียวเราค่อย ๆ ท�าไป

อย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง ไม่บอกให้ใครทราบมากนัก... ข้าพเจ้าไม่กล้า 

ไปตรวจงานด้วยตนเองเพราะกลัวความลับแตก เงินทองที่ใช้ก็ออกเอง 

เป็นส่วนใหญ่ ... เราพยายามใชจ้่ายอย่างประหยดัที่สุด เพื่อเป็นคา่เมล็ดพนัธุ์ ...  

ตอนแรกเราไม่ได้เค่ียวเข็ญให้เลี้ยงอาหารเด็กได้ทุกวัน (หมายถึง 5 วัน) 

บางโรงเรียนเลี้ยงได้เดือนละครั้ง บางโรงเรียนได้สัปดาห์ละครั้ง หรือ 3 ครั้ง ที่ได้ 

ทกุวนัก็มี ปัจจุบันนี ้ โรงเรยีนในโครงการเลีย้งเด็กได้ทกุวนัทกุโรงเรยีน แถมยงัได้ 

เงินค่าอาหารจากกระทรวงศึกษาธิการ มื้อละ 5 บาทต่อคน”

	 จากความส�าเรจ็ของโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั	ท�าให้โครงการตามแนวพระราชด�าริ

ทีท่รงรเิริม่ต่อมาภายหลงั	มทีัง้ทีเ่ป็นโครงการแบบบรูณาการเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติของเดก็และราษฎร 

อย่างครบวงจร	เช่น	การพฒันาการศกึษาส�าหรับชาวไทยภเูขา	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	โรงเรยีน

พระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา	อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	ฯลฯ และโครงการที่มีเป้าหมายเฉพาะ เช่น	การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ	การพัฒนาห้องสมุด	การอนุรักษ์พันธุ์พืช	อุทยานธรรมชาติวิทยา	อ�าเภอสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี	การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	การส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทและโรงเรียนทั่วไป	 เป็นต้น	 ส่วนในชุมชนเมือง 

ทรงโปรดฯ	ให้มีการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	โดยการจัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก มีโรงเรียน 

พระต�าหนักสวนกุหลาบหรือวิทยาลัยในวังหญิง	 และวิทยาลัยในวังชาย	 เพื่อสอนวิชาชีพท่ีเก่ียวกับ 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
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 ส่วนการศกึษาพเิศษส�าหรบัผูพ้กิารนัน้	ด้วยพระเมตตาคณุและพระมหากรณุาธคิณุท�าให้ทรง

มพีระวสิยัทศัน์และความเชือ่มัน่ว่า คนพกิารของไทยมศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูแ้ละประกอบสมัมาอาชพี 

ตลอดจนสามารถพึง่พาตนเองและอยูใ่นสงัคมอย่างปกตสิขุได้ คนพกิารจงึควรได้รบัการพฒันาคณุภาพชวีติ 

และได้รบัการศกึษาทีด่ขีึน้	จงึทรงโปรดฯ	ให้จดัต้ังศูนย์ทดลองเด็กหหูนวกปฐมวัย	ในโรงเรยีนพระต�าหนกั 

สวนกหุลาบก่อนเป็นเบ้ืองต้น	ต่อจากนัน้จงึมโีครงการร่วมกบัโรงเรยีนเศรษฐเสถยีร	โรงเรยีนโสตศกึษา

โรงเรยีนกาวลิะอนกุลู	โรงเรยีสอนคนตาบอด	และโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์	โดยต่อมา	ในปี	พ.ศ.	2534

ทรงมีแนวพระราชด�าริให้ตั้งวิทยาลัยราชสุดา	 ในมหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

ส�าหรบัผูพ้กิารโดยเฉพาะ	พร้อมทัง้ทรงก่อตัง้มลูนธิิราชสดุาขึน้ในปีเดยีวกนั	และทรงรับเป็นองค์ประธาน

มูลนิธิ	เพื่อให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ

	 นอกจากนี้	 ยังทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลถึงการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ว่า	 การพัฒนา 

การศึกษาไม่อาจจ�ากัดอยู่เพียงภายในประเทศเท่านั้น	 แต่ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันควรม ี

การพัฒนาการศึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อยกระดับ 

คณุภาพชวีติของประชาชนในประเทศเหล่านัน้ พร้อมทัง้พฒันาความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั	เพือ่ความ

ม่ันคงผาสุกและสันติของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค	 จึงทรงมีโครงการความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหลายโครงการ	ได้แก่

 1. โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีแนวพระราชด�าริ

ให้ก่อตัง้วทิยาลยัก�าปงเฌอเตยีลและพระราชทานระบบการศกึษาตามทีส่มเดจ็ฮนุเซน็	นายกรฐัมนตรี

กราบบังคมทูลขอ	 ทั้งนี้	 พระองค์ได้พระราชทานเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง	ๆ 

และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยด้วย

 2. โครงการความร่วมมอืระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

มีหลายโครงการ	ได้แก่	โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส�าหรับเจ้าแขวง	

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	 โครงการ

พฒันาการศึกษาในโรงเรียน	7	แห่ง	และโครงการโรงเรยีนวัฒนธรรมเดก็ก�าพร้า	(หลกั	67)	แขวงก�าแพง

นครเวียงจันทน	์เมืองโพนฮง

 3. โครงการความรว่มมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก31

 4. โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 5. โครงการความร่วมมอืระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี	3	โครงการ 

ได้แก่	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน	 โครงการความร่วมมือ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัสภาวทิยาศาสตร์แห่งชาตจินี	และโครงการทนุการศกึษาพระราชทาน

แก่นักเรียนนักศึกษาชาวจีนและชาวทิเบต

 6. โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและมองโกเลีย 2	 โครงการ	 ได้แก	่ 

โครงการสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรัฐบาลมองโกเลีย	 และโครงการ 

ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียน	นักศึกษาชาวมองโกเลีย

 7. โครงการความร่วมมอืระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัราชอาณาจกัรภฏูาน	สมเดจ็พระเทพ 

รตันราชสดุา	ฯ	โปรดเกล้าฯ	ให้คณะท�างานโครงการอาหารโรงเรียนของราชอาณาจกัรภฏูานมาศกึษา

ดูงานและฝึกอบรมความรู้และทักษะการเกษตรในการผลิตอาหารส�าหรับบริโภค	 และมีโรงเรียนที่ได้

รับพระราชทานโครงการในพระราชด�าริไปด�าเนินการแล้ว	6	โรงเรียน

 8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส�าหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 

 9. โครงการทุนการศึกษาพระราชทานส�าหรับนักเรียนไทยศึกษาต่อในต่างประเทศ

	 ส่วนโครงการความร่วมมอืกบัองค์การสหประชาชาตมีิหลายโครงการ	ได้แก่	โครงการอาหาร

ในโรงเรียนร่วมกบัโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาต	ิโครงการการศกึษาเพือ่ทุกคนร่วมกบั 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 และโครงการการศึกษาหลังประถม

ศกึษาส�าหรบัผูล้ีภ้ยัและผูพ้ลดัถิน่ร่วมกบัมลูนธิกิารศกึษาเพือ่ผูล้ีภ้ยั	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ผูล้ีภ้ยั

แห่งสหประชาชาต	ิ(กองราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร,ี	

2558)

 ทั้งนี้	ในการพัฒนาการศึกษานั้น	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงมี

พระวสิยัทศัน์ว่า จะต้องมกีารพฒันาครคูวบคูไ่ปด้วยพร้อม ๆ  กนักบัการพฒันาในด้านอืน่ ๆ  เพราะ
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ครูเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

ดงีาม ถงึแม้กระทรวงศกึษาธกิารได้มกีารพฒันาครูในสงักดัของตนอยู่แล้ว	แต่ยังไม่ครอบคลมุถึงโรงเรียน 

ที่กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนชาวเขาและประชาชน 

ไกลคมนาคม	ดงันัน้	ในโครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	ทีม่โีรงเรยีน	ตชด.	ประเภทต่าง	ๆ  

ทั้งโรงเรียน	ตชด.บ�ารุง	โรงเรียน	ตชด.สงเคราะห์	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	โรงเรียนมิตรต�ารวจบ�ารุง

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์	โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์	โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระศรี

นครนิทราบรมราชชนน	ีและโรงเรยีนท่ีตัง้ชือ่ตามหมูบ้่าน	(กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน,	2546, 

น.	44	–	46)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จึงทรงพระกรุณาจัดให้มโีครงการ 

พัฒนาครูเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย	 โดยครูที่จ�าเป็นต้อง

ได้รับการพัฒนาเหล่านี้	 ได้แก่	 ครู	 ตชด.	 ซ่ึงไม่มีวุฒิทางครู	 แต่เป็นต�ารวจตระเวนชายแดนท่ีต้องท�า

หน้าที่คร	ูเพื่อให้คร	ูตชด.	เหล่านี	้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับครู

ในโรงเรียนสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาอื่น	ๆ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระคุณูปการต่อการศึกษา 

ของไทย โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาชนไทยเป็นอเนกประการ แนวพระราชด�าริด้านการศึกษาที่ 

พระราชทานให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนส�าคัญต่อการกระตุ้นและสร้างความตระหนัก 

ของสงัคมต่อการให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคร ูการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 

ของสังคมทั้งในระดับประเทศและในระดับประชาคมโลก ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างยั่งยืน เสียงสรรเสริญพระบารมีจึงไม่เพียงกึกก้องอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ดังกังวาน 

อยู่ในหัวใจของผู้ที่ได้รับพระเมตตาจ�านวนมากมายหลายหมื่นหลายแสนคนทั่วทุกมุมโลก
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ข้อคิด คำาสอน
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ทัศนคติพื้นฐานท่ีต้องการและต้องมีเป็นประการแรก
ในการพัฒนาตนสู่ทางชวีติท่ีดีงาม ก็คือ ท่าทีการมอง

ส่ิงทัง้หลาย หรอืการมองโลกและชวีติตามเหตุปัจจยั 
ซึง่รวมไปถึงการมองตามความสัมพันธอ์งิอาศัยกัน

คือมองแบบสืบสาว ค้นควา้หาเหตุปัจจยัพรอ้มทัง้มองให้เห็น
ความสัมพันธเ์ชือ่มโยงกันของส่ิงทัง้หลาย
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รุ่งอรุณของการศึกษา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)

 การศกึษามคีวามหมายอย่างหน่ึงว่า เป็นการฝึกฝนพฒันาคนให้รู้จักด�าเนนิชวีติอย่างถกูต้อง 
ดงีาม	หรือพูดสัน้	ๆ	ว่า	การศกึษาคอืการพัฒนาคนให้มชีวีติทีดี่งาม ค�าว่าชีวติท่ีดงีามนี	้หมายรวมถึง 
ความเป็นอยู่อย่างถูกต้อง	มีคุณค่า	เกื้อกูล	เป็นประโยชน	์และมีความสุข	อย่างน้อยไม่เบียดเบียนตน
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

	 เมื่อพูดว่า	ด�าเนินชีวิต	ก็เท่ากับว่าเรามองการมีชีวิตอยู่หรือการเป็นอยู่ของมนุษย ์
เหมือนเป็นการเดินทาง	อย่างที่เรียกว่า	วิถีชีวิต	หรือทางชีวิต	และเมื่อมองการมีชีวิตเป็นการเดินทาง
ก็บ่งชี้ต่อไปอีกว่า	เรามองเห็นการมีชีวิตหรือการเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นว่า	เป็นไปเพื่อจุดหมาย	คือเป็น
การเดินทางสู่จุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เมื่อมองอย่างนี้	 ก็สอดคล้องกับความหมายของการศึกษา 
ที่ว่าเป็นการพัฒนาคน	โดยท�าให้คนนั้นก้าวไปในวิถีชีวิตที่ดีงามสู่จุดหมายมากยิ่งขึ้น	ๆ

	 ทางชีวิตที่ดีงาม	 คือทางอย่างไร?	 และจุดหมายของทางน้ันคืออะไร?	จุดหมายของชีวิต 
ที่ดีงามนั้น	 ถ้าพูดตามหลักพุทธธรรมก็คือ	ความดับทุกข์หรือภาวะไร้ปัญหา	คือการแก้ปัญหาได้ 
หรือการที่เรื่องราวและสิ่งต่าง	 ๆ	 ไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่ชีวิต	 ตลอดจนชีวิตนั้นเองไม่เกิดเป็นปัญหา 
เพราะปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้อง	และเพราะแก้ไขให้ปัญหาหมดไปได้	ซึ่งอาจจะเรียกว่า	ความหลุดพ้น
หรืออิสรภาพ	 เพราะปลอดพ้น	 ปราศจากความบีบค้ันกดดันจ�ากัดขัดข้อง	บางทีก็เรียกว่า	 สันติและ
ความสุข

	 ทางหรือวิถีชีวิตที่ดีงามนั้น	 ในฐานะที่เป็นทางสายกลาง	 ซึ่งสมดุลและพอดีที่จะน�าไปให้ถึง 
จุดหมาย	เรียกว่า	มัชฌิมาปฏิปทา	ในฐานะที่เป็นการด�าเนินชีวิตอย่างอุดมคติ	 เรียกว่า	พรหมจริยะ 
แปลว่า	 จริยะอันประเสริฐ	 หรือจริยธรรมอันสมบูรณ์	 และในฐานะที่เป็นทางชีวิตที่มีองค์ประกอบ 
8	 ประการ	 เรียกว่า	มรรคมีองค์	 8	หรือเรียกสั้น	 ๆ	 ว่า	มรรค การฝึกหัดพัฒนาคนและพัฒนาตน 
ให้เดนิอยู่	และเดนิไปในวิถชีีวิตที่ถูกต้องดีงามนัน้	เรยีกว่า	สกิขา	หรือ	การศึกษา	สิกขาหรือการศกึษา
นั้นมี	 3	 ด้าน	 คือ	 ฝึกฝนพัฒนาในด้านการแสดงออกทางกายและวาจา	พร้อมทั้งสัมมาชีพ	 (อธิศีล) 
ฝึกฝนพัฒนาในด้านคุณภาพ	 สมรรถภาพ	 และสุขภาพจิต	 (อธิจิต)	 และฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญา 

(อธิปัญญา)	จึงเรียกว่า	ไตรสิกขา	หรือการศึกษา	3	ด้าน	หรือ	3	ส่วน
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	 เมือ่พดูถงึการปฏบิตั	ิการด�าเนินชวิีต	และการฝึกฝนอบรมตามหลกัพระพุทธศาสนา	ชาวพุทธ 

จ�านวนมากรูก้นัดีว่า	ได้แก่	มรรค	และไตรสกิขา	โดยเฉพาะจะเน้นกนัมากว่า	การทีจ่ะบรรลถึุงจดุหมาย

ของพระพุทธศาสนาได้นั้น	 จะต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์	 8	 ถือกันว่า	มรรคเป็นหลักปฏิบัติ หรือ

จริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนา	 ความเข้าใจเช่นนี้ก็ถูกต้อง	 แต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไปก็คือ 

ข้อพิจารณาว่า	 มรรคและการปฏิบัติตามมรรค	 หรือทางและการเดินทางเป็นสิ่งส�าคญัยิ่ง	 เป็นตัวแท้ 

ท่ีจะให้ไปถึงจุดหมายก็จริง	 แต่ก็มีปัญหาว่า	 คนทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ห่างจากทาง	 และไม่รู้จัก 

ทางเลย	 ท�าอย่างไรจะให้คนเหล่าน้ันหันมาสนใจ	 รู้จักจุดเริ่มต้นของทาง	 และหันเหชักจูงเขาให้มา 

เข้าสู่ทาง	 เพื่อจะได้เริ่มต้นเดินทางต่อไป	 แม้ว่าทางจะมีอยู่และเป็นทางที่ถูกต้องน�าไปสู่จุดหมาย 

ได้แท้จริง	แต่ถ้าคนไม่มาเข้าสู่ทาง	การเดินทางก็เกิดขึ้นไม่ได้	จึงจะต้องสนใจกันในเรื่องของการน�าคน

เข้ามาสูท่าง	หรอืการท�าให้คนเข้ามาหาทางด้วย	มฉิะนัน้	การพดูถึงการเดนิทาง	และความดเีลศิแท้จรงิ

ของทางอาจจะกลายเป็นความเลื่อนลอย	หรือเป็นเพียงความสวยหรูของถ้อยค�า	ที่ไม่มีการปฏิบัติกัน

อย่างแท้จริง	ในที่นี้จึงขอเชิญชวนให้มาสนใจกับการเตรียมการขั้นต้น	ที่จะท�าให้คนรู้จัก	สนใจ	เข้ามา

และเริ่มต้นเดินทาง

แม้วา่ทางจะมีอยู่และเป็นทางท่ีถูกต้องน�าไปสู่จดุหมาย
ได้แท้จรงิ แต่ถ้าคนไม่มาเขา้สู่ทาง การเดินทางก็เกิดขึน้ไม่ได้ 

จงึจะต้องสนใจกันในเรือ่งของการน�าคนเขา้มาสู่ทาง 
หรอืการท�าให้คนเขา้มาหาทางด้วย มิฉะนัน้ การพูดถึง

การเดินทาง และความดีเลิศแท้จรงิของทางอาจจะกลายเป็น
ความเล่ือนลอย หรอืเป็นเพยีงความสวยหรขูองถ้อยค�า 

ท่ีไม่มีการปฏบัิติกันอย่างแท้จรงิ

	 ความจริงพระพุทธเจ้าทรงให้ความส�าคัญแก่หลักปฏิบัติก่อนมรรค	 หรือการน�าเข้าสู่ทางนี้ 

เป็นอย่างมาก	 โดยทรงแสดงหลักธรรมไว้หมวดหนึ่ง	 มี	 7	 ข้อ	 เรียกว่า	บุพนิมิตแห่งมรรค คือ สิ่งที่ 

ส่อแสดง หรอืเครือ่งหมายน�าหน้า	ซึง่ส่อแสดงว่าการปฏบัิตติามมรรคก�าลงัจะเกิดข้ึน	ใช้ค�าไทยง่าย	ๆ	ว่า 

แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม	ถ้าโยงเข้ามาหาการศึกษา	 ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่งอรุณของการศึกษา 

ธรรมหรือหลักปฏิบัติและคุณสมบัติ	7	ประการนี้	 เป็นทั้งตัวน�าเข้าสู่ทางด�าเนินชีวิตที่ดีงาม	และเป็น 



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก39

ตัวก�ากับประคับประคองให้คนเดินหน้าไปด้วยดี	 ในทางด�าเนินชีวิตที่ดีงามนั้นเป็นหลักประกัน 

ว่าการพัฒนาตนของบุคคลจะเริ่มต้น และด�าเนินก้าวหน้าต่อไป เหมือนกับการปรากฏขึ้นของแสงเงิน

แสงทอง หรือรุ่งอรุณ	 เป็นหลักประกันว่า	 อาทิตย์จะอุทัยแล้วด�าเนินไปตามวิถีโคจรในท้องฟ้า 

พร้อมด้วยแสงสว่างแห่งกลางวันจะตามมา	 อย่างที่มีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า	 ธรรมเหล่านี้	 จะท�ามรรค 

ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น	และมรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเต็มบริบูรณ์	คือ	เป็นทั้งเครื่องช่วยน�าเข้าสู่ทาง

และเป็นเครื่องช่วยในการเดินทางให้ได้ผลดี	 จนบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย	 หรือเป็นท้ังตัวน�าและตัวช่วย 

หลักธรรมชุดนี้ถูกมองข้าม	ละเลย	หรือหลงลืมกันมานาน	ถึงเวลาแล้วที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาสู่ความสนใจ 

และการปฏิบัติจริง	 เพื่อให้กระบวนการการศึกษาและการด�าเนินชีวิตที่ดีงามเป็นระบบที่ครบถ้วน 

สมบรูณ์	โดยเฉพาะจะต้องถือเป็นจดุเริม่ต้นของการศกึษาทีจ่ะสร้างเสรมิให้เดก็หรอืนกัเรยีนนกัศกึษา

มีธรรม	7	ประการนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแต่เบื้องแรก

 แสงเงนิแสงทองของชวีติทีด่งีาม หรอื รุง่อรณุของการศกึษา เป็นชดุขององค์ธรรม	7	ประการ 

เหมือนดังล�าแสงที่กระจายรัศมีเป็นสีทั้ง	7	มีหัวข้อ	ซึ่งได้เรียบเรียงไว้ให้จ�าได้ง่าย	ดังนี้

1.	รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้	และแบบอย่างที่ดี

2.	มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบ	ด้วยวินัย

3.	พร้อมด้วยแรงจูงใจ	ใฝ่รู้	ใฝ่สร้างสรรค์

4.	มุ่งมั่นพัฒนาตน	ให้เต็มศักยภาพ

5.	ปรับทัศนคต	ิและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล

6.	มีสติกระตือรือร้น	ตื่นตัวทุกเวลา

7.	แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได	้ด้วยความรู้คิด

											จะอธิบายขยายความตามล�าดับ	พอเป็นพื้นความเข้าใจดังต่อไปนี้

 1. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี ธรรมข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติส�าคัญที่ท�าให้ 

มัน่ใจว่า	เด็กจะมสีภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีด ีและรูจ้กัใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมท่ีดนีัน้ เรยีกตาม 

ภาษาทางธรรมว่า ความมีกัลยาณมิตร	 หรือพูดให้คลุมความกว้างขึ้นอีกว่า	 การมีและการได้ 

กัลยาณมิตรเรียกเป็นค�าศัพท์ว่า	กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตรนี้	 แยกความหมายได้เป็น	 

2	ขั้น	คือ
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1) การที่สังคมเป็นกัลยาณมิตร หรือจัดสรรกัลยาณมิตรให้ โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบ 
ในสังคมท�าหน้าที่จัดหา	 จัดสรร	 และท�าตัวให้เป็นกัลยาณมิตรแก่เด็กหรือผู้เรียน	 เช่น	 พ่อแม่ท�าตน 
เป็นพ่อแม่ที่ดี ครูอาจารย์ประพฤติตนท�าหน้าที่เป็นครูอาจารย์ที่ด ี	 สื่อมวลชนเสนอข่าวสารข้อมูล 
ที่ดีงาม	 เป็นประโยชน์	 จัดท�ารายการที่มีคุณค่า	 ท�าหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดี	 ผู้บริหารและผู้ปกครอง
จัดสรรสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เรียบร้อย	ดีงาม	เอื้ออ�านวยบริการข่าวสารข้อมูลและแหล่งความรู้	
เช่น	 ห้องสมุดที่ดี	 เป็นต้น	ผู้ใหญ่และผู้น�าในสังคมท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี และคนเหล่านี้ทั้งหมด 
คอยช่วยชี้แนะให้เด็กและเยาวชน	รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และถือเอาแบบอย่างที่ดี

2) การที่ตัวเด็กเองรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตร คือ	เด็กรู้จักเลือกคบคนดี รู้จักเลือกหา
แหล่งความรู้ที่ดี และรู้จักถือเอาแบบอย่างท่ีดี	 หรือรู้จักเลือกบุคคลท่ีจะนิยมเป็นแบบอย่างในความ 
ประพฤติหรือในการครองชีวิต	เช่น	รู้จักใช้ห้องสมุด	รู้จักเลือกอ่านหนังสือ	รู้จักเลือกรายการโทรทัศน์	

	 รุ่งอรุณของการศึกษา	 เริ่มขึ้นแท้จริงในขั้นที	่ 2)	 คือ	 เริ่มขึ้นต่อเมื่อ	 เด็ก	 ผู้เรียน	 หรือ 
ตวับคุคลนัน้เองรูจ้กัเลอืกหาแหล่งความรูแ้ละแบบอย่างทีด่	ีซึง่ถ้าเป็นเช่นนัน้	กเ็ป็นหลกัประกนั 
ท่ีชัดเจนว่าเขาก�าลังก้าวเข้าสู่การศึกษา	 การพัฒนาตนก�าลังจะตั้งต้นและชีวิตที่ดีงาม 
ก�าลังจะตามมา

 2. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบ ด้วยวินัย หมายถึง	ความมีวินัยในการด�าเนินชีวิต 
และในการอยูร่่วมในสงัคม	หรอืการรูจ้กัจดัระเบยีบชวีิตและความสมัพนัธ์ในสงัคมให้เรยีบร้อยเกือ้กูล
เรียกตามภาษาทางธรรมว่า	 ความถึงพร้อมด้วยศีล	 หรือการท�าศีลให้ถึงพร้อม	 ตรงกับค�าศัพท์ว่า 
สีลสัมปทา

	 ในบ้านหรือในสถานที่ที่จะท�าการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เม่ือจะอยู่ให้สบายหรือจะท�าการ 
ท�างานให้สะดวกและส�าเร็จผลด้วยดี	สิ่งส�าคัญเบื้องแรกที่จะต้องท�าเป็นการเตรียมการเบื้องต้น	ก็คือ
การจัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้เป็นที่เป็นทาง	 ไม่ให้เกะกะกีดขวาง	 และให้สะดวก 
แก่การที่จะหยิบจะใช้ได้คล่องแคล่ว	 รวดเร็ว	 ยิ่งในงานบางอย่างที่ส�าคัญและละเอียดประณีต 
อาจต้องถึงกับจัดอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้เข้าต�าแหน่งตามล�าดับของงานที่จะใช้	 และต้องมีการซักซ้อม 
จังหวะประสานงาน	 เช่น	 การส่งต่อกันไว้ให้พร้อมเป็นอย่างดี	 หรือในการที่จะเดินทางให้สะดวก 
ไปได้เร็ว	ก็ต้องจัดเตรียมทางให้สะอาดเรียบร้อยโปร่งโล่ง	ปราศจากสิ่งกีดขวาง	ไม่ขรุขระ	ไม่เป็นหลุม
เป็นบ่อ	ราบรื่น	ในการพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปในชีวิตที่ดีงามก็เช่นเดียวกัน	พื้นฐานเบื้องต้นที่จะช่วย
ให้การพฒันาได้ผลก้าวหน้าไปด้วยดี	กค็อื	การจดัระเบยีบชีวติและความสมัพนัธ์ในสงัคม	ให้การเป็นอยู่ 
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ส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่น	 ประสานกลมกลืน	 และเกื้อกูลกัน 

อันจะท�าให้เรามีสภาพชีวิตและสภาพสังคมที่เหมาะและเอื้อต่อการท�ากิจท�าการ	และด�าเนินกิจกรรม

ทุกอย่าง	เพื่อการพัฒนาให้ส�าเร็จผลด้วยดี

การจดัระเบียบชวีติของตน และอยู่รว่มกับคนอืน่ด้วยดีน้ี

รวมตัง้แต่การมีความประพฤติส่วนตัวสุจรติไม่เป็นท่ีน่ารงัเกียจ

ความมีระเบียบในการเป็นอยู่ไม่สับสนวุน่วาย เชน่ รูจ้กัแบ่งเวลา

และท�าอะไรเป็นเวลา การมีกิรยิามารยาททัง้กายวาจา เป็นท่ียอมรบั

ตามมาตรฐานวฒันธรรมของสังคม การประกอบอาชพีท่ีสุจรติ

ปราศจากเวรภัย การไม่เบียดเบียน การไม่ละเมิดต่อกันทัง้ด้านชวีติ

รา่งกาย ทรพัย์สิน คู่ครอง และไม่ละเมิดด้วยวาจา ไม่ก่อความเดือดรอ้น

เสียหายและความขดัแย้ง ไม่รกุรานท�าลายสภาพแวดล้อม รูจ้กัรว่มมือ

และประสานงาน รว่มอยู่รว่มท�างานกับผู้อืน่ได้ รกัษาวนัิยของหมู่

เป็นสมาชกิหรอืส่วนรว่มท่ีดีของสังคม รว่มสรา้งเสรมิสภาพแวดล้อม

และสภาพชวีติท่ีเอือ้หรอืเกือ้กูลต่อการพัฒนาให้ก้าวหน้าย่ิงขึน้ไป

 ในรุ่งอรุณของการศึกษาข้อแรก	 คือ	 ความมีกัลยาณมิตรน้ัน	 บุคคลมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น

หรือสังคม	 ในลักษณะของการเป็นผู้ได้หรือเป็นผู้รับก่อน	 คือ	 รับเอามาจากสังคมโดยได้ประโยชน์ 

แก่ตนเอง	แต่ในข้อที่	2	นี้	ความสัมพันธ์เป็นไปในทางตอบสนอง	หรือย้อนกลับบ้าง	คือบุคคลเป็นผู้ให้

หรอืเป็นผูก้ระท�าต่อผูอ้ืน่และสงัคม	โดยมีพฤตกิรรมท่ีเอ้ือหรือเก้ือกูล	ปฏบัิตต่ิอสงัคมในทางท่ีเอ้ืออ�านวย	 

ตลอดจนมีส่วนร่วมที่จะให้แก่ผู้อื่นและสังคมบ้าง	 อย่างน้อยไม่เบียดเบียนหรือท�าลาย	 ไม่ก่อกวน 

สร้างความเดือดร้อนระส�่าระสายหรือยุ่งยากวุ่นวาย

 3. พร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่รู ้ใฝ่สร้างสรรค์ หมายถึง	การมแีรงจงูใจท่ีเกดิจากการรกัความจรงิ 

รักความถูกต้องดีงาม	 คือ	 เมื่อรักความจริง	 ต้องการเข้าถึงความจริง	 ก็ท�าให้มีความอยากรู้หรือใฝ่รู้ 

เมือ่รกัความถกูต้องดีงาม	กอ็ยากท�าให้ความถูกต้องดงีามนัน้เกดิมเีป็นจรงิข้ึน	ความอยากรูแ้ละอยากท�า 

ให้ถูกต้องดีงามนี้	 ในภาษาทางธรรมเรียกว่า	ฉันทะ หลักปฏิบัติข้อนี	้ ท่านจึงเรียกว่า	 ความถึงพร้อม

ด้วยฉันทะหรือการท�าฉันทะให้ถึงพร้อม	ตรงกับค�าศัพท์ว่า ฉันทสัมปทา
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	 การที่จะก้าวหน้าไปในการพัฒนาได้	 ก็ต้องมีแรงจูงใจเป็นพลังที่จะชักจูงหรือผลักดัน 

ให้ก้าวไป	ดังนั้น	เมื่อเตรียมการจัดความเรียบร้อยเบื้องต้นพร้อมแล้ว	ทางราบรื่นโปร่งโล่ง	ปราศจาก

สิ่งเกะกะติดขัดกีดขวางแล้ว	สิ่งที่จะท�าให้ออกเดินก้าวไปในทางนั้น	ก็คือ แรงจูงใจ
	 อย่างไรก็ดี	แรงจูงใจที่จะให้ก้าวไปในทางนั้น	ก็ต้องเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องสอดคล้องกันด้วย
ถ้ามีแรงจูงใจที่ผิด	 ก็อาจจะท�าให้ติดเพลินอยู่กับที่เดิม	 หรือชักพาให้ก้าวไปในทิศทางอื่นกลายเป็น 
ออกนอกลู่นอกทางไป	แรงจูงใจใหญ่ ๆ ที่เด่นมากมี 2 อย่าง คือ

 1) ความปรารถนาส่ิงบ�ารุงบ�าเรอปรนเปรอตัวตน	ซึ่งแสดงออกเป็นแรงจูงใจใฝ่เสพ 
ใฝ่บริโภค	 แรงจูงใจประเภทนี้ไม่ค�านึงไม่ใส่ใจและไม่พิจารณาว่าสิ่งที่พบเห็นเกี่ยวข้องต้องการนั้น 
จะมีคุณค่า	 เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจริงหรือไม่	 เกิดโทษแก่ชีวิตหรือไม่	 จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือไม ่
หรือว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาน�าไปสู่จุดหมายที่ดีงามหรือไม่	มองแค่ว่าถูกตา	ถูกหู	ถูกจมูก	ถูกลิ้น 
ถูกอก	ถูกใจ	ก็อยากจะได้จะเอา	อยากเสพอยากบริโภค	รูป	รส	กลิ่น	 เสียง	และสัมผัสที่ตื่นเต้นเร้า
อนิทรย์ี	เหน็เขามเีขาใช้	เขาบรโิภคอะไร	กอ็ยากม	ีอยากใช้	อยากบรโิภคอย่างนัน้บ้าง	ไม่คดิทีจ่ะเรยีนรู ้
ไม่คิดท่ีจะสร้างสรรค์ท�าให้มีให้เป็นขึ้นเอง	 แรงจูงใจอย่างนี้มีแต่จะท�าให้ติดเพลิน	 ลุ่มหลงอยู่กับที ่
หรือไม่ก็ออกนอกลู่นอกทางไป	 ไม่ท�าให้เกิดการพัฒนาที่จะก้าวไปในทางของการสร้างสรรค์คุณภาพ
ชวีติ	ให้เกดิความเจริญงอกงาม	จึงเป็นแรงจูงใจทีผ่ดิ	เรยีกว่า	ตณัหา ซึง่บางทกีม็าด้วยกนักบัแรงจงูใจ
ใฝ่โก้	ใฝ่หรูหรา	ที่เรียกว่า	มานะ

 2) ความรกัความจรงิ รกัความดีงาม ซึง่แสดงออกเป็นความใฝ่รูแ้ละใฝ่สร้างสรรค์	แรงจูงใจ
ประเภทนี้ท�าให้ต้องค�านึง ใส่ใจ และพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่า	 ส่ิงท่ีพบเห็นเกี่ยวข้องต้องการนั้น	 
เป็นของแท้จริงหรือไม่	มีคุณค่า	และความหมายเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงหรือไม่	จะส่งเสริม
คณุภาพชวิีตหรอืไม่ และจะช่วยให้เกดิการพฒันาน�าไปสูจ่ดุหมายทีด่งีามหรอืไม่	 ไม่มองแค่ถกูตา	 ถกูห ู
ถูกใจ	 ไม่คิดแต่จะได้จะเอา	 ไม่มุ่งแต่จะเสพ	 จะบริโภค	 แต่มุ่งท่ีจะรู้จักและหาคุณค่าท่ีแท้จริง 
จากสิง่เหล่าน้ัน	แล้วพยายามสร้างสรรค์ให้เกดิผลท่ีดงีามข้ึน	 เพือ่เป็นเครือ่งสนบัสนนุในการพฒันาชีวติ 
ยิ่งขึ้นไป	 แรงจูงใจประเภทนี้เรียกร้องปัญญา	 เพราะต้องอาศัยปัญญาช่วยให้รู้ว่า	 สิ่งนั้นดีงาม 
เป็นประโยชน์แท้จริง	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือไม่	 เป็นต้น	 และพร้อมกันน้ันก็ท�าให้ต้องใช้ปัญญา 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ชัดเจนยิ่งขึ้นไป	 จึงเป็นแรงจูงใจที่เจริญงอกงามคู่เคียงกันไป 
กับความเจริญงอกงามของปัญญา	 และจึงเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนา 
เริ่มแต่ออกเดินก้าวไปในทางของชีวิตที่ดีงาม	แรงจูงใจประเภทนี้เรียกว่า	ฉันทะ
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 แรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นอาการแสดงออกของการรักความจริงรักความดีงามน้ี 
เป็นตัวกระตุ้นเร้าให้มีการใช้ปัญญาและริเริ่มลงมือท�า	 เช่น	 อยากมีสังคมที่ดีงาม	 ก็ต้องใช้ปัญญา 
พิจารณาให้รู้ว่าสังคมอย่างไรเป็นสังคมที่ด	ีแล้วก็มองเห็นว่าสังคมที่ดีนั้นจะต้องเป็นสังคมที่เรียบร้อย

มคีวามสงบสขุ	มคีวามเป็นธรรมประชาชน	มสีขุภาพ	มอีนามยัด	ีเมือ่อยากจะมสีงัคมทีด่งีามอย่างนัน้ 

เรากต้็องสร้างสรรค์จดัท�า ต้องท�างาน ซ่ึงเป็นปัจจัยโดยตรงท่ีจะท�าให้เกดิผลท่ีต้องการ แรงจูงใจแบบนี้ 

จึงท�าให้คนพยายามที่จะท�า	และเป็นผู้ผลิต	เป็นนักสร้างสรรค์	แต่ในทางตรงข้าม	ถ้ามีแรงจูงใจใฝ่เสพ

ก็จะท�าให้ไม่อยากท�างาน	 หรือถ้าจะท�าก็เพราะเป็นเง่ือนไข	 คือต้องท�า	 จึงจะได้เงิน	 ถ้าหลีกเลี่ยงได้	 

กจ็ะหลกีเลีย่งการท�างาน	เพราะไม่อยากท�า	ท�าด้วยความจ�าใจ	และหาทางลดั	กูห้น้ียมืสนิ	ถ้าลกัขโมยได้ 

ก็เอา	เพื่อจะได้สิ่งเสพมา	เพื่อมีเงินไปซื้อของ	เพราะฉะนั้น	การพัฒนาที่มีส่วนส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่เสพ

กระตุน้เร้าตัณหา	จึงเป็นการพัฒนาทีผ่ดิพลาด	น�าไปสูค่วามเสือ่มโทรม	และการเกดิปัญหาในด้านต่าง	ๆ 	 

ฉะนั้น ในการศึกษาเล่าเรียนและในการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม จึงต้องมีที่เรียกว่า ฉันทะ

อยากมีสังคมท่ีดีงาม ก็ต้องใชป้ัญญาพจิารณา
ให้รูว้า่สังคมอย่างไรเป็นสังคมท่ีดี แล้วก็มองเห็นวา่

สังคมท่ีดีนัน้จะต้องเป็นสังคมท่ีเรยีบรอ้ย มีความสงบสุข 
มีความเป็นธรรม ประชาชนมีสุขภาพมีอนามัยดี 

เม่ืออยากจะมีสังคมท่ีดีงามอย่างนัน้ 
เราก็ต้องสรา้งสรรค์จดัท�า

 คนมีฉนัทะนั้น เหน็อะไรไม่ด ีไมเ่รยีบร้อย ไม่สมบูรณ ์ก็อยากท�าให้ด ีให้เรียบรอ้ย ใหส้มบรูณ์

มีแรงกระตุน้เตอืนจากภายในให้ออกไปท�า	ไม่ต้องรอให้ใครคอยบอกคอยสัง่	และไม่มองหาผลตอบแทน

แก่ตนนอกจากความส�าเร็จของงาน	ท�าเพื่อเห็นแก่ความถูกต้องดีงาม	หรือความเรียบร้อยสมบูรณ์นั้น

ล้วน	ๆ	แท้	ๆ	ยิ่งกว่านั้น	เมื่อผลได้ส่วนตัวขัดกับหลักการหรือความถูกต้องชอบธรรม	ฉันทะจะท�าให ้

ยอมสละผลได้หรือผลประโยชน์ส่วนตัว และยึดถือหรือปฏิบัติไปตามหลักการหรือตามความถูกต้อง 

ชอบธรรมนัน้ แรงจงูใจทีเ่รยีกว่าฉนัทะนี ้จึงจ�าเป็นย่ิงส�าหรับการสร้างสรรค์พฒันาสงัคมประชาธปิไตย

ถ้าไม่สามารถสร้างฉันทะให้เกิดขึ้น	การพัฒนาประชาธิปไตยจะไม่มีทางส�าเร็จ
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 4. มุ่งม่ันพฒันาตน ให้เตม็ศกัยภาพ	หมายถึง	การมจีติส�านกึเร้าเตอืนใจอยูเ่สมอ	ในการท่ีจะ 

พัฒนาตนให้เต็มที่ จนถึงความสมบูรณ์แห่งศักยภาพ	 เรียกสั้น	 ๆ	 ด้วยภาษาทางธรรมว่า	การท�าตน 

ให้ถึงพร้อม หรือเรียกเป็นค�าศัพท์ว่า อัตตสัมปทา

	 ตามหลักธรรม	 ถือว่า	คนเป็นสัตว์ที่ฝึกได้	และเป็นสัตว์ที่ต้องฝึก	 ถ้าไม่ฝึกฝนพัฒนาเลย 

คนจะด้อยยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นส่วนมาก	 ซึ่งมีข้อเด่นด้านร่างกายและสัญชาตญาณ	 แต่คนนั้น 

ถ้าฝึกฝนพัฒนาแล้ว	 ก็ประเสริฐเลิศสามารถยิ่งกว่าสัตว์อื่นใดทั้งปวง	 และสามารถฝึกฝนพัฒนาได้ 

อย่างถึงที่สุด	จนถึงขั้นที่ท่านกล่าวว่า	แม้แต่เทวดามารพรหมก็นอบนบบูชา

	 อน่ึง	พุทธธรรมมหีลกัการส�าคญั	คอื	หลกัความเชือ่พืน้ฐานทีเ่รยีกว่า	ตถาคตโพธิสทัธา หรอื

เรียกส้ัน	 ๆ	 ว่า	 โพธิสัทธา	ซึ่งแปลว่า	 ความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของตถาคต	หรือความเชื่อในปัญญา 

ที่ท�าให้มนุษย์ตรัสรู้เป็นพุทธะได้	ซึ่งท�าให้เกิดความมั่นใจว่า	จะสามารถพัฒนาตนไปได้จนถึงจุดหมาย

สูงสุด	 โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างน�าทางไว้แล้ว	 ความเชื่อความมั่นใจดังกล่าวนี้	 เป็นรากฐาน 

ให้บุคคลเกิดจิตส�านึกในการที่จะพัฒนาตนให้เต็มที่	 จนถึงความสมบูรณ์แห่งศักยภาพ	 อันเป็นหลัก 

รุ่งอรุณแห่งการศึกษาข้อที่	4	นี้

	 แรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ในข้อ	 3	 เป็นพลังขับเคลื่อนให้คนออกเดินและก้าวต่อไปในทาง 

แห่งการพัฒนา	 ส่วนจิตส�านึกในการพัฒนาตนให้เต็มที่จนถึงความสมบูรณ์แห่งศักยภาพในข้อ	 4	 นี้ 

เป็นตัวโยงการเดินทางให้มุ่งเข้าสู่เป้า	 หรือโยงเข้าหาจุดหมาย	 และเป็นปัจจัยท่ีคอยกระตุ้นเตือน 

อยูต่ลอดเวลาให้มคีวามมัน่ใจ	และเพยีรพยายามใช้แรงจูงใจนัน้ในการพฒันาตนในทางแห่งชวีติทีด่งีาม 

ยิ่งขึ้นไป	จนกว่าจะบรรลุจุดหมาย

 5. ปรับทัศนคติและค่านิยม ให้สมแนวเหตุผล	หมายถึง	การมีความเชื่อถือ	แนวความคิด 

ความเข้าใจ	 ทัศนคติ	 และค่านิยมที่ดีงามถูกต้อง	 สอดคล้องกับหลักความจริงแห่งความเป็นไป 

ตามเหตุปัจจัย	อาจจะใช้ค�าสั้น	ๆ	ว่า	มีโลกทัศน์และชีวทัศน์ดีงามถูกต้องตามแนวทางของเหตุปัจจัย 

แต่ในภาษาทางธรรม	ท่านใช้ถ้อยค�าที่สั้นกว่านั้นอีกว่า	ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ	หรือการท�าความเห็น

ความเข้าใจให้ถึงพร้อม	คือ	ให้ถูกต้องดีงาม	เรียกเป็นค�าศัพท์ว่า	ทิฏฐิสัมปทา

	 เมือ่ก้าวไปในทางของการพฒันานัน้	ตวับคุคลกอ็ยูก่บัชวีติ	ในท่ามกลางโลก	และต้องเกีย่วข้อง

กับประสบการณ์เรื่องราวปัญหาและสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัว	นอกจากนั้น	 การพัฒนาตนก็เกิดจาก 

การเรยีนรูเ้ข้าใจและปฏบิติัต่อสิง่ทัง้หลายเหล่านีอ้ย่างถูกต้องนัน่เอง	 ซ่ึงเมือ่รู	้ เข้าใจ	และปฏบัิตถูิกต้อง 
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อย่างแท้จริงแล้ว	 ก็คือการเข้าถึงจุดหมายของชีวิตที่ดีงาม	 การรู้เห็นตามเป็นจริง	 เป็นสาระส�าคัญ 

ของการแก้ปัญหาและเข้าถึงอิสรภาพ	 ในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่า	 การพัฒนาทิฏฐิให้ถูกทางจนเกิด 

ปัญญารู้แจ้งสัจจธรรม	 หย่ังรู้สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนี้แหละ	 เป็นแกนกลางของการมีชีวิตที่ดีงาม 

ทัง้หมด	ดังน้ัน	การมีทฏิฐิท่ีถูกต้อง จึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึง่ในการพัฒนาคน หรอืในการ 

ที่จะก้าวไปในทางแห่งชีวิตที่ดีงาม

	 พระพทุธศาสนาประกาศหลกัการแห่งความเป็นไปตามเหตปัุจจยั	 และความสมัพันธ์องิอาศยักนั 

ของสิ่งท้ังหลาย	 ถือว่าเป็นความจริงพื้นฐานของทุกสิ่ง	 ดังน้ัน	 ทัศนคติพื้นฐานที่ต้องการและต้องม ี

เป็นประการแรกในการพัฒนาตนสู่ทางชีวิตที่ดีงาม	 ก็คือ	 ท่าทีการมองสิ่งทั้งหลาย	 หรือการมองโลก 

และชีวิตตามเหตุปัจจัย	 ซึ่งรวมไปถึงการมองตามความสัมพันธ์อิงอาศัยกัน	 คือ	 มองแบบสืบสาว 

ค้นคว้าหาเหตปัุจจยั	พร้อมท้ังมองให้เห็นความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัของสิง่ทัง้หลาย	การมองสิง่ทัง้หลาย

ตามแนวทางของเหตุปัจจัยนี้	 จะท�าให้มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง ป้องกันไม่ให้เกิด 

ความเชื่อเหลวไหลงมงาย และไม่มองอะไรตามความพอใจ ไม่พอใจ หรือความชอบชังส่วนตัว ท�าให้มี

ความคิดความเห็นที่กว้าง และเป็นพื้นฐานในการที่จะคิดพิจารณาวินิจฉัยสิ่งต่าง	 ๆ	 อย่างถูกต้อง 

ไม่บิดเบือน	ไม่ล�าเอียง	และทั่วตลอด	ไม่ผิวเผิน	โดยเฉพาะที่ส�าคัญยิ่งก็คือ	เป็นท่าทีการมองที่น�าไปสู่

การฝึกฝนพัฒนาตนโดยตรง	 เพราะมองเห็นว่า	 ความเจริญงอกงามจะเกิดขึ้นได้	 ด้วยการสร้าง 

เหตุปัจจัยที่จะท�าให้เจริญงอกงาม	 จึงท�าให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์สืบสาวหาเหตุปัจจัย	 เพื่อท�าการแก้ไข 

ปรับปรุงและสร้างสรรค	์ให้ตรงตามเหตุปัจจัยนั้นต่อไป

	 ในการศึกษาสมัยใหม่	 มักพูดกันว่า	 จะต้องให้คนมีทัศนคติแบบวิทยาศาสตร์และมีวิธีคิด 

ทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์	ถ้าพิจารณาตามหลกัรุง่อรณุของการศกึษา	จะเหน็ได้ว่าทัศนคตแิบบวทิยาศาสตร์นัน้ 

ก็อยู่ในหลักทิฏฐิสัมปทานนั้นเอง	ส่วนวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์	ก็น่าจะเทียบเคียงกับหลักรุ่งอรุณของ

การศึกษาข้อสุดท้าย	หรือข้อที่	7	ที่จะกล่าวถึงต่อไป

	 อนึง่	ทศันคติแห่งการมองตามเหตปัุจจัยจะพ่วงเอาท่าทต่ีอประสบการณ์ทัง้หลาย	แบบทีเ่ป็น

การเรียนรู้ติดมาด้วย	 ท่าทีแห่งการเรียนรู้นี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะในชีวิตประจ�าวัน 

ของคนเรานั้น	 เนื้อหาแทบทั้งหมดของมันก็คือ	การรับรู้ประสบการณ์ต่าง	ๆ	ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ

ตามปกติคนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการศึกษา	 เมื่อรับรู้ประสบการณ์ทั้งหลาย	จะรับรู้ด้วยท่าทีของการรับ 

กระทบตวัตน	โดยมปีฏกิริยิาเป็นความพอใจ	–	ไม่พอใจ	ชอบ	–	ชงั	หรอืยนิด	ี–	ยนิร้าย	แล้วตามด้วยความคดิ 

ปรงุแต่ง	ขยายกเิลสและเรือ่งราวไปตามแนวทางของความชอบ	–	ชัง	หรอืยินด	ี–	ยนิร้ายน้ัน	เป็นการปิดกัน้ 
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บดบังปัญญา	 ไม่ท�าให้เกิดปัญญา	 แต่ท�าให้เกิดปัญหา	 ในทางตรงข้าม	 เมื่อมองประสบการณ์นั้น	 ๆ 

ตามเหตุปัจจัย	 ก็น�าไปสู่การวิเคราะห์พิจารณาสืบสาวค้นคว้า	 เกิดเป็นการเรียนรู้ขึ้น	 และท�าให้เกิด 

ปัญญา	ไม่เกดิปัญหา	การมีท่าทต่ีอประสบการณ์ทัง้หลายแบบเป็นการเรยีนรู	้จงึเป็นส่วนส�าคัญอย่างหนึง่ 

ของการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย	หรือการมีทิฏฐิสัมปทา

	 นอกจากน้ัน	 การมองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย	 ยังส่งเสริม 

การสร้างสรรค์ด้วย	 โดยเฉพาะในเมื่อประสานเข้ากับแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ ที่กล่าวมาแล้ว	 

เพราะการมองตามเหตุปัจจัยนั้น	จะท�าให้มองเห็นกระบวนการเกิดมีขึ้นของสิ่งต่าง	ๆ 	มองเห็นอาการ

ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดมีขึ้น	 และการที่สิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วน้ัน	 เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลดีหรือผลร้ายสืบทอด 

ต่อไปอีกอย่างไร	 ๆ	 ท�าให้อยากเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่ดีงาม	 โน้มใจไปในการผลิตการสร้างสรรค์  

ให้สิ่งดีงามเกิดมีขึ้น เมื่อจิตใจที่ประกอบด้วยแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์	มีการกระท�า	หรือปฏิบัติการจริง

เป็นที่โน้มน้อมใฝ่นิยม	 ก็จะท�าให้เกิดค่านิยมในการผลิตและสร้างสรรค์ตามมาได้ง่าย	 ทัศนคติส�าคัญ 

อีกอย่างหนึ่ง	ซึ่งจะเกิดพ่วงมากับการมองตามเหตุปัจจัย	ก็คือ	ท่าทีแห่งการรับผิดชอบต่อการกระท�า

ของตน	 ผู้ที่ด�าเนินชีวิตอยู่ในโลกในสังคม	 หรือท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เมื่อมองดูความส�าเร็จ 

หรือความล้มเหลว	 ความเจริญหรือความเสื่อม	 ของตนเองก็ตาม	 ของผู้อื่นก็ตาม	 ถ้ามีทัศนคติที่มอง 

ตามเหตปัุจจยั	กจ็ะพจิารณาสบืสาวค้นหาเหตปัุจจยั	ของความเสือ่มและความเจรญิ	ของความล้มเหลว

และความส�าเร็จนั้นอย่างถูกต้อง	แล้วแก้ไขป้องกันหรือสร้างเสริมเพิ่มพูนให้ตรงตามเหตุปัจจัย	ไม่ปัด

ความรับผิดชอบ	ไม่เอาแต่โทษคนโน้นคนนี้	หรือสิ่งโน้นสิ่งนี้เรื่อยไป	ไม่ฝากความหวังไว้กับโชคชะตา

อย่างเลื่อนลอย	ไม่หวังพึ่งปัจจัยภายนอก หรือรอคอยอ�านาจดลบันดาล	แต่พึ่งการกระท�าของตนเอง 

มั่นใจในการกระท�าดีของตนตามเหตุปัจจัย

	 ท่าทีการมองตามเหตุปัจจัยนี	้สัมพันธ์ในเชิงหนุน	เสริมซึ่งกันและกันกับแรงจูงใจในการใฝ่รู ้

และสร้างสรรค์	 กล่าวคือ	 เมื่อใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์	 ก็ส่งเสริมการมองหาเหตุปัจจัย	 เพราะเมื่ออยากรู้ 

อยากจะท�าอะไรหรอืสร้างสรรค์อะไรกจ็ะต้องเรยีนรูเ้หตปัุจจยัว่า	สิง่นีท้�าขึน้มาได้อย่างไร	มเีหตปัุจจยั

มีองค์ประกอบอะไรบ้าง	 เพื่อจะได้ท�าให้ตรงตามเหตุปัจจัยที่จะให้ได้ผลเป็นจริง	 ในทางกลับกัน	 

การมองตามเหตุปัจจัยก็ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ เพราะเม่ือสืบสาวค้นหาเหตุปัจจัย มองเห็น 

ความจริง ก็สนองความใฝ่รู้ และท�าให้อยากรู้ให้ชัดเจนหรือทั่วตลอดยิ่งขึ้นไป เมื่อเห็นกระบวนการ 

แห่งเหตปัุจจยัทีท่�าให้เกดิผลดแีละผลร้าย มองเหน็ว่าผลดมีคีณุค่าอย่างไร ผลร้ายก่อโทษความเสยีหาย

ร้ายแรงเพียงใด ก็จะใฝ่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามมากยิ่งขึ้น
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เม่ือใฝ่รูใ้ฝ่สรา้งสรรค์ ก็ส่งเสรมิการมองหาเหตุปัจจยั
เพราะเม่ืออยากรูอ้ยากจะท�าอะไรหรอืสรา้งสรรค์อะไร
ก็จะต้องเรยีนรูเ้หตุปัจจยัวา่ ส่ิงน้ีท�าขึน้มาได้อย่างไร 

มีเหตุปัจจยัมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
เพือ่จะได้ท�าให้ตรงตามเหตุปัจจยัท่ีจะให้ได้ผลเป็นจรงิ 

ในทางกลับกัน การมองตามเหตุปัจจยั ก็ส่งเสรมิการใฝ่รู้
ใฝ่สรา้งสรรค์ เพราะเม่ือสืบสาวค้นหาเหตุปัจจยั 

มองเห็นความจรงิ ก็สนองความใฝ่รู ้
และท�าให้อยากรูใ้ห้ชดัเจนหรอืทัว่ตลอดย่ิงขึน้ไป

	 อนึ่ง	 ท่าทีแห่งการมองตามเหตุปัจจัยนี้	 ส่งผลสัมพันธ์กันโดยตรงกับรุ่งอรุณข้อสุดท้ายคือ 

โยนิโสมนสิการด้วย	 คือ	 เมื่อมีท่าทีแห่งการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแล้ว	 ก็จะท�าให้หันไปใช้ 

โยนโิสมนสกิาร	เพือ่จะได้คดิพจิารณาสบืสาวหาเหตปัุจจยัให้มองเหน็ชัดเจน	และเมือ่ใช้โยนิโสมนสกิาร

ก็จะท�าให้เจริญยิ่งขึ้นไปในทิฏฐิสัมปทา

 6. มสีตกิระตอืรือร้นตืน่ตวั ทกุเวลา หมายถงึ	ความตืน่ตวัทีจ่ะกระตอืรอืร้นเร่งรดัจดัท�าการ

ต่าง	 ๆ	 ด้วยจิตส�านึกต่อกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง	 ไม่ปล่อยปละละเลย	ทอดธุระ	 หรือนิ่งเฉย 

เฉื่อยชา	 ปล่อยเวลาล่วงเปล่า	 พูดสั้น	 ๆ	 ว่า	 ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท	หรือการท�าความ 

ไม่ประมาทให้ถึงพร้อม	เรียกเป็นค�าศัพท์ว่า อัปปมาทสัมปทา

	 หลกัธรรมส�าคญัอย่างหนึง่ทีพ่ทุธธรรมสอนย�า้บ่อยมาก	ได้แก่ อนิจจตา คอื ภาวะทีส่ิง่ท้ังหลาย 

ไม่เที่ยงแท้ ไม่คงที่ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นกฎธรรมชาติ เป็นไป

ตามธรรมดาของมัน ไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของใคร	 ความเปลี่ยนแปลงไป	 ไม่เที่ยงแท้น้ี	 ปรากฏ 

ด้วยอาการเกิดขึ้น	 ตั้งอยู่แล้วดับไป	 หรือความด�ารงอยู่ชั่วคราว	 ไม่ยั่งยืน	 ไม่คงอยู่ตลอดไป	 ทุกสิ่ง 

เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมโทรมร่วงโรยแล้วแตกสลายไปในที่สุด	 ความรู้เข้าใจและความส�านึกต่อ 

ความเปลี่ยนแปลง	จึงโยงไปหาความรู้เข้าใจและความส�านึกต่อความล่วงผ่านของกาลเวลา	กาลเวลา

ล่วงผ่านไปพร้อมกบัความเปลีย่นแปลง	 เป็นทัง้โอกาสและเป็นขอบเขตจ�ากดัแห่งความเกดิขึน้	ด�ารงอยู ่
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และความดบัล่วงไปของส่ิงทัง้ปวง	กาลเวลากเ็ช่นเดยีวกบัความเปลีย่นแปลงทีด่�าเนนิไปตามกฎธรรมดา 
ไม่รีรอ ไม่ขึ้นต่อความปรารถนาหรือการอ้อนวอนขอร้องของใคร ชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สมบัต ิ สิ่งที่รัก  
หวงแหน ครอบครอง และทุกอย่างที่แวดล้อมตัวมนุษย์นั้น เกิดขึ้น เจริญเติบโตงอกงาม แล้วก็ต้อง
เสื่อมสลายแตกดับไปตามกาลเวลา และตามกฎแห่งความเปลี่ยนแปลง	 ส�าหรับคนทั่วไปซึ่งยังไม่ได้
พฒันาจติปัญญา	ไม่รูเ้ท่าทนัคตแิห่งธรรมดา	วางท่าทขีองจิตใจต่อสิง่ทัง้หลายไม่ถกูต้อง	ความเปลีย่นแปลงนี ้
จะมผีลกระทบต่อจิตใจ	ในทางทีท่�าให้เกดิความหวาดหวัน่พรัน่กลวั	และความทุกข์โศกเศร้า	ตรมตรอม
หรือโสกะ	 และปริเทวะ	 แต่ผู้ที่ได้อบรมจิตปัญญาดีแล้ว	 จะสัมผัสความเปล่ียนแปลงด้วยปัญญาท่ีรู ้
เท่าทันคติแห่งธรรมดา	และวางท่าทีของจิตใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง	ท�าให้ไม่หวั่นไหว	หวาดกลัว
และมีจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเป็นอิสระ	ด้วยความรู้เท่าทันความจริงนั้น

กาลเวลาล่วงผ่านไปพรอ้มกับความเปล่ียนแปลง 
เป็นทัง้โอกาสและเป็นขอบเขตจ�ากัดแห่งความเกิดขึน้ 

ด�ารงอยู่ และความดับล่วงไปของส่ิงทัง้ปวง 
กาลเวลาก็เชน่เดียวกับความเปล่ียนแปลงท่ีด�าเนินไป

ตามกฎธรรมดา ไม่รรีอ ไม่ขึน้ต่อความปรารถนา
หรอืการออ้นวอนขอรอ้งของใคร

 อนึ่ง	พร้อมกับกฎธรรมดาแห่งความเปลี่ยนแปลงไป	ไม่เที่ยงแท	้หรืออนิจจตานี้	พุทธธรรม 
ก็แสดงความจริงก�ากับไว้ด้วยว่า	 ความเปลี่ยนแปลงน้ันมิใช่เป็นไปอย่างเล่ือนลอย	 แต่เป็นไปตาม 
เหตุปัจจัย	 เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย	 ถ้ามนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นตัวแปร 
ในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั้น	ด้วยการกระท�าของตน	วิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง	ก็จะเป็นไปตาม
ความต้องการได้ภายในวิสัยแห่งความเปลี่ยนแปรของเหตุปัจจัย	 แม้แต่การพัฒนาตนของมนุษย ์
ที่เป็นไปได้	 ก็เพราะหลักความจริงที่ว่า	 ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัย	 หลักความจริง 
แห่งความเปลีย่นแปลงไปตามเหตุปัจจัยน้ี	จงึสอนโยงไปหาหลักปฏบัิตสิองข้อ	หลกัหน่ึงว่า	ความเป็นไป 
หรอืผลทีม่นุษย์ต้องการจะส�าเร็จได้ด้วยการกระท�าท่ีเหตปัุจจยั	 (มใิช่ด้วยการอ้อนวอนหรอืนอนรอคอย) 
และอีกหลักหนึ่งว่า	 มนุษย์จะต้องสืบค้นให้รู้เหตุปัจจัย	 เพื่อจะได้แก้ไขป้องกันหรือสร้างสรรค ์
ปรบัปรงุให้ตรงตามเหตุปัจจัย	ณ	 จุดนี	้ ท่าทีแห่งการมองตามเหตุปัจจยัในรุง่อรณุแห่งการศกึษาข้อท่ี	5 
คอื	ทฏิฐสิมัปทา	ได้ปูพืน้จติใจไว้ให้แล้ว	ท�าให้เกิดความเชือ่มโยงต่อเนือ่งสอดคล้องกนั	ทฏิฐสิมัปทานัน้ 
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จะช่วยท้ังในแง่ของการรู้เท่าทันคตธิรรมดา	ซ่ึงท�าให้จติใจปลอดโปร่งเป็นอสิระ	ไม่บบีค้ันกระวนกระวาย

และในแง่ของการที่จะสืบสาวค้นหาเหตุปัจจัยเพื่อท�าการให้ตรงตามเหตุปัจจัยนั้น	ๆ	อันจะท�าให้เกิด

ผลขั้นสุดท้าย	 คือ	 มีปฏิบัติการแก้ไข	 ป้องกัน	 และสร้างสรรค์ปรับปรุง	 โดยที่พร้อมกันนั้น	 จิตใจก็ม ี

ความปลอดโปร่งผ่องใสเบาสบาย	 ไม่เร่าร้อนกระวนกระวาย	หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า	 เร่งท�างาน 

ด้วยใจสบาย ได้ทั้งงานและความสุข

	 เมื่อจิตส�านึกต่อกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงมาโยงเข้ากับหลักความเปลี่ยนแปลง 

ตามเหตุปัจจัย	ก็ท�าให้เกิดหลักปฏิบัติส�าคัญข้อหนึ่งที่เรียกว่า อัปปมาทะ	หรือ	ความไม่ประมาท คือ	

ความตื่นตัวที่จะต้องกระตือรือร้น ขวนขวายเร่งรัดท�าการต่าง ๆ อย่างเอาจริงเอาจัง โดยไม่นิ่งนอนใจ

ไม่ผิดเพ้ียน ไม่ปล่อยปละละเลย	 เฉพาะอย่างยิ่งไม่มัวเพลิดเพลินหลงระเริงมัวเมา	 ค�าสอนเกี่ยวกับ 

ความมจิีตส�านึกต่อกาลเวลา	และความเปลีย่นแปลงแล้วให้ไม่ประมาทนี	้ท่านเน้นย�า้ไว้มาก	ในท�านองว่า 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง	โดยเฉพาะชีวิตของเรานี้	ไม่ยั่งยืน	อยู่ได้ไม่นานนัก	ก็จักต้องดับสลาย	ความจบสิ้น	

จะต้องเกดิขึน้แน่นอน	แต่กไ็ม่แน่นอนว่าจะส้ินสลายลงท่ีไหนเมือ่ไร	 ชีวติจะเป็นอย่างไร	อะไรจะเกดิขึน้	 

แก่ชวีติน้ัน	ไม่มใีครรู้	 ไม่มใีครก�าหนดได้	แล้วแต่เหตปัุจจยัท้ังภายนอกและภายใน	ทัง้วนัคนืกผ่็านไป	ๆ	 

ไม่รอใคร	เพราะฉะนั้น	จะต้องไม่ประมาท อะไรควรท�าก็เร่งท�า อะไรควรแก้ไขก็เร่งแก้ไข	เหตุปัจจัย											

ส่วนไหนเรารู้ได้ท�าได้ ก็เรียนรู้และท�าให้เต็มที่ เร่งละชั่วท�าดี เร่งท�ากิจหน้าที่ ท�าชีวิตนี้ให้มีคุณค่า 

เป็นประโยชน์	 แม้แต่ปัจฉิมวาจา	 คือ	 พระด�ารัสครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสฝากไว้แก่ศาสนิกชน 

เมื่อจะทรงปรินิพพาน	 ก็เป็นพุทธพจน์ตามหลักการนี้	 ซึ่งมีเนื้อความว่า “สังขารทั้งหลายมีความ 

เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา (เพราะฉะนั้น) ท่านทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”

	 ความเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป	ทีเ่กดิแก่มนษุย์นัน้	มกัรวมอยู่ในค�าว่า	ความเจรญิและความเสือ่ม 

โดยทีม่นุษย์มกัเรยีกความเปลีย่นแปลงในทางทีต้่องการว่าเป็นความเจริญ และเรียกความเปลีย่นแปลง 

ในลักษณะที่ไม่ปรารถนาว่าเป็นความเส่ือม ทั้งนี้	 รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของชีวิตที่เรียกว่า	 

การพัฒนาตนด้วย	หลักความไม่ประมาท หรืออัปปมาทะ จะคอยกระตุ้นเร้าเตือนใจให้มีความตื่นตัว

ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง	ๆ  ท�าให้เป็นคนไวและไหวทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางเสื่อม 

และในทางเจริญ	 โดยเฉพาะมีสติไวต่อการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุแห่งความเสื่อมและเหตุ	 

แห่งความเจรญิ	 คอยระมดัระวงัเหตแุห่งความเสือ่มและเหตแุห่งความเจริญ	มอีะไรเกิดข้ึนจะเป็นเหตุ 

แห่งความเสื่อม	ก็รีบหลีกและป้องกันหรือก�าจัดเสีย	มีปัญหาก็รีบพิจารณาหาทางแก้ไข มองเห็นอะไร 

จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ ก็เร่งขวนขวายสร้างสรรค์ปฏิบัติจัดท�า รวมทั้งความกระตือรือร้น  

ในการพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปในวิถีชีวิตที่ดีงาม
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 อัปปมาทะ หรอืความไม่ประมาทนี ้เป็นธรรมหวัต่อเข้าสูก่ารปฏบิติั ท�าให้เกดิการลงมอืท�า 

เป็นตวัน�าส่งธรรมอืน่ ๆ  ทัง้หมดเข้าสู่การปฏบิตั ิธรรมทัง้หลายจะออกสูก่ารปฏบิตัหิรอืออกท�าหน้าที่

โดยผ่านการกระตุ้น	เร่งเร้า	และส่งตัวโดยความไม่ประมาทนี้	อาจจะเรียกด้วยส�านวนเปรียบเทียบว่า

อัปปมาทะเป็นผู้ปล่อยตัวธรรมต่าง	ๆ	ลงสู่สนามปฏิบัติการ	หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	ผู้ปล่อยตัวลงสนามจึง

เป็นหลักธรรมที่ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมด	อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างคือ 

รอยเท้าของสตัว์บกทัง้หลายรวมลงได้ในรอยเท้าช้างฉนัใด	ธรรมทัง้หลายกร็วมลงได้ในความไม่ประมาท

ฉันนั้น	ถ้าไม่ประมาทแล้ว	ธรรมทุกข้อก็ได้รับการปฏิบัติ	แต่ถ้าประมาทเสียอย่างเดียว	ธรรมทั้งหลาย

ถงึจะเรยีนกนัมามากมายกไ็ร้ประโยชน์	เป็นหมันเหมอืนนอนหลบัอยูใ่นสมอง	หรือนอนตายอยูใ่นคมัภีร์

เพราะไม่เอามาปฏิบัติ	 ไม่เอามาใช้	 ดังนั้น	 เมื่อพูดมาถึงความไม่ประมาทแล้ว	 ก็เป็นอันครอบคลุม 

ไปถึงธรรมอื่น	ๆ	ที่เหลือ	ซึ่งอยู่ในภาคปฏิบัติทั้งหมด	แต่ธรรมทั้งหลายตัวไหนข้อใดจะออกมาปฏิบัติ

เมื่อใดให้ได้ผล	และไม่สับสนกัน	ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่า	ผู้ปล่อยตัวลงสนามถือหลักอะไร	จะปล่อย

ตัวธรรมข้อไหน	เมื่อไร	และอย่างไร	ซึ่งค�าตอบก็มีอยู่แล้วง่าย	ๆ	คือ	จะปล่อยตัวธรรมข้อใดก็แล้วแต่

เหตุปัจจัยที่จะต้องไปท�า	 หรือพูดสั้น	 ๆ	 ว่า	 ตามเหตุปัจจัย	 หมายความว่า	 พิจารณาดูให้รู้เหตุปัจจัย 

ในกรณีนั้น	 ๆ	 แล้วเลือกตัวข้อธรรมซึ่งเหมาะที่จะไปท�างานป้องกัน	 แก้ไข	 ก�าจัด	 หรือสร้างสรรค ์

เสริมหรือปรับปรุงเหตุปัจจัยนั้น	ๆ

 7. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ ด้วยความรู้คิด หมายถึง	ความรู้จักคิด รู้จักพิจารณา	 รู้จัก 

ส�าเหนียก	 ก�าหนดมองสิ่งทั้งหลายให้ได้คุณค่า คิดเป็น	 รู้จักคิดวิเคราะห์ สืบสาวให้เข้าถึงความจริง 

ซึง่ท�าให้สามารถแก้ปัญหาได้ และรู้จักริเร่ิมท�าการต่าง	ๆ 	อย่างถูกต้องได้ด้วยตนเอง	ในภาษาทางธรรม

ท่านพูดสั้น	ๆ	ว่า	ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ	หรือการท�าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม	เรียกเป็น

ค�าศัพท์ว่า	โยนิโสมนสิการสัมปทา

	 ความรู้จักคิด	หรือคิดเป็นมีความส�าคัญอย่างไร	 เป็นเรื่องที่ย�า้เน้นกันมากอยู่แล้ว	 ในวงการ

การศึกษาสมัยปัจจุบัน	 จึงไม่จ�าเป็นต้องกล่าวซ�้าในท่ีนี้	 แต่ข้อที่ควรพิจารณาอยู่ที่ว่า	 คิดเป็นน้ันคือ 

คิดอย่างไร	ความคิดเป็นที่เรียกว่า	โยนิโสมนสิการ	นั้น	มีวิธีคิดหลายวิธี	โดยเฉพาะที่ส�าคัญ	คือ

–	คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

–	คิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ

–	คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา
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–	คิดแบบกระบวนการแก้ปัญหา

–	คิดแบบความสัมพันธ์เชิงหลักการและความมุ่งหมาย

–	คิดแบบเห็นคุณ	โทษ	(ข้อดี	ข้อเสีย	ข้อเด่น	ข้อด้อย)	และทางออก

–	คิดแบบคุณค่าแท	้–	คุณค่าเทียม

–	คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

–	คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน

–	คิดแบบวิเคราะห์ทั่วตลอดและรอบด้าน	ที่เรียกว่า	วิภัชชวาท

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อว่าโดยสรุป	โยนิโสมนสิการเหล่านี	้อาจจัดเป็นประเภทใหญ่ได	้2	อย่าง	คือ

 1) โยนโิสมนสิการแบบเสริมปัญญา ใช้ในการคดิค้นหาความจรงิ	ในกรณท่ีีต้องการรูค้วามจรงิ

ของสิ่งนั้น	 ๆ	 เรื่องนั้น	 ๆ	 หรือสิ่งที่พิจารณาเป็นเร่ืองของการท่ีจะหาความจริง	 เรียกง่าย	 ๆ	 ว่าเป็น 

การมองตามเป็นจริง	หรือมองตามที่มันเป็น

 2) โยนโิสมนสกิารแบบเร้ากศุล ใช้ในการสร้างเสริมคณุธรรม	หรือคุณภาพจติ	การท�าให้เกิด

ประโยชน์หรือผลดีและความสุข	ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้นหาความจริง	หรือสิ่งนั้นมิได้ก�าลัง

ถูกพิจารณาในแง่ของความจริง	แต่เป็นเรื่องของอัตวิสัยที่จะท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามเป็นกุศล หรือ

ความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นอกุศล	 เกิดความสุขหรือความทุกข์	 เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ได้แล้ว 

แต่จะมอง	 เรียกง่าย	 ๆ	 ว่าเป็นการมองในแง่ดี	 เช่น	 เห็นคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าขาด	 ถ้าไม่มี 

โยนิโสมนสิการอาจเกิดความรู้สึกรังเกียจหรือดูถูก	 แต่ถ้ามองด้วยโยนิโสมนสิการ	 อาจเกิดความรู้สึก 

สงสาร	เห็นใจ	อยากช่วยเหลือ	ดังนี้เป็นต้น

	 ในหลายกรณี	 โยนิโสมนสิการทั้งสองประเภทจะเกิดขึ้นแบบส่งต่อเสริมกันในเรื่องเดียวกัน 

เช่น	 ในกรณีเหน็คนแต่งตัวด้วยเสือ้ผ้าเก่าขาด	 ถ้าไม่ตดิตนัอยูก่บัความรูส้กึรงัเกยีจหรอืดถููก	และถ้าเกดิ 

ความรู้สึกสงสารเห็นใจ	 ก็อาจจะท�าให้คิดค้นหาความจริงต่อไป	 เช่น	 สืบค้นหาเหตุปัจจัยที่ท�าให ้

คนผู้นั้นยากจน	 ท้ังเหตุปัจจัยในด้านตัวบุคคลนั้นเอง	 และปัจจัยในทางสังคม	 เป็นต้น	 หรืออาจโยง 

ไปหาการพิจารณาแก้ไขปัญหาความยากจนของคนยากจนทั่วไป	หรือของสังคมทั้งหมด

 โยนโิสมนสกิาร เป็นแกนน�าและเป็นตวัแปรทีส่�าคญัทีสุ่ดในกระบวนการพฒันา เมือ่คนต่างคน 

หรอืคนเดยีวกนัแต่ต่างครัง้ต่างคราว	ได้พบเหน็เกีย่วข้องกบัประสบการณ์	เหตกุารณ์	หรอืสถานการณ์

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 อาจเกิดความรู้สึก	 เกิดสภาพจิต	 ความรู้ความเข้าใจ	 ความคิด	 ได้คุณค่า	 หรือ 
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ได้ประโยชน์จากกรณนีัน้	ต่างรปูต่างแบบและมากน้อยต่างกันไปได้มากมาย	สุดแต่จะมโียนโิสมนสิการ

หรือไม่	 และมีโยนิโสมนสิการในลักษณะใด	 เด็กสองคนดูโทรทัศน์เรื่องเดียวกัน	 คนหนึ่งได้แต่ความ

สนกุสนานเพลดิเพลนิ	อกีคนหน่ึงได้ความรูค้วามคิดบางอย่างท่ีจะน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวติ	เด็กหลายคน 

อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน	 คนหนึ่งรู้และจ�าได้แต่ข้อมูลว่า	 เขาเขียนไว้เล่าไว้ว่าอย่างน้ัน	 ๆ	 อีกคนหนึ่ง 

เข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่เขาเล่า	 รู้ว่าเรื่องนั้น	 ๆ	 มีเหตุมีผลอย่างไร	 อีกคนหนึ่งมองออกถึง 

ความรู้สึกนึกคิด	ความต้องการของผู้เขียน	อีกคนหนึ่งเลยไปอีก	สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์เนื้อหาสาระ

ความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านใหม่	 เข้ากับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่แล้ว	 เพิ่มแง่มุมของความคิด	 ขยาย 

ความรู้ความเข้าใจโลกทัศน์ชีวทัศน์ให้กว้างขวางออกไป	บางคนยิ่งกว่านั้น	 อาศัยความรู้ความเข้าใจ

จากหนังสือนั้นเป็นฐาน	 คิดปรุงแต่งความรู้ขึ้นใหม่	 น�าไปใช้ท�าการบางอย่างได้ส�าเร็จ	 นิวตันเห็น 

ลกูแอปเปิลหล่นลงมา	คดิได้ถึงกฎความโน้มถ่วงหรอืความดงึดดู	พระภกิษรุปูหนึง่เหน็ใบไม้แก่ร่วงหล่น

เกดิความเหน็แจ้งในหลกัอนิจจงั	พระภกิษอุกีรปูหนึง่เดนิสวนทางกบัคนเสยีสต	ิได้ยนิคนเสยีสตนิัน้บ่น

เพ้อข้อความบางอย่างไปตามความฟั่นเฟือนเลื่อนลอยโดยไม่รู้ตัว	 กลับเกิดความเห็นแจ้งชีวิต 

เห็นแจ้งธรรม	ในข้อก่อนได้กล่าวว่า	อัปปมาทะ	หรือความไม่ประมาท	เป็นผู้ปล่อยตัว	ข้อธรรมต่าง	ๆ

ลงสู่สนามปฏิบัติการ	 เป็นตัวการที่ท�าให้เกิดการปฏิบัติ	หรือท�าให้เกิดการกระท�า	แต่โยนิโสมนสิการ											

ในข้อที่	7	นี้	เป็นตัวชี้น�าและควบคุมปฏิบัติการทั้งหมดทั้งในสนามและก่อนลงสนาม

	 ในบรรดาองค์ประกอบ	 7	 ประการ	 ที่เป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามน้ี	 ข้อที่ท่าน 

ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ	มี	2	ข้อ	คือ	ความมีกัลยาณมิตร และ โยนิโสมนสิการ	ซึ่งเป็นข้อต้น	และ

ข้อสุดท้าย	เรียกได้ว่าเป็นตัวคุมหัวคุมท้ายขบวน	ความมีกัลยาณมิตรส�าคัญที่สุด	เป็นเอกในฝ่ายปัจจัย

หรือองค์ประกอบภายนอก	โยนิโสมนสิการส�าคัญที่สุด	เป็นเอกในฝ่ายปัจจัยหรือองค์ประกอบภายใน

	 เนือ่งด้วยการพฒันาปัญญาเป็นแกนกลางหรอืเป็นสาระส�าคัญของการศกึษาหรอืการพฒันา

ชีวิต	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 คิดเห็นเชื่อถือ	 และมีแนวความคิดถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง	 

อย่างน้อยตามหลกัเหตปัุจจยั	ซึง่เรยีกว่า	สมัมาทฏิฐิ จงึเป็นองค์ประกอบข้อแรกของทางชีวติทีดี่งาม

แสดงถึงการที่ชีวิตได้รับการพัฒนา	เริ่มเข้าสู่ทางที่ถูกต้องแล้ว	องค์ประกอบส�าคัญทั้งสอง	คือ	ความมี

กลัยาณมิตรและโยนิโสมนสกิาร เป็นปัจจยัแห่งการเกดิขึน้ของความรูค้วามเข้าใจ ความคดิเหน็เชือ่ถอื

ถูกต้องที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ	นั้น

	 ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใน	คือ	ความมีกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการนั้น	เกื้อหนุนกัน 

และท�างาน	 ต่อยอดกนัให้ได้ผลสมบรูณ์	 เริม่แรกเราอาจได้กลัยาณมติร	 โดยสงัคมจัดสรรให้หรอืมคีนด ี

มาท�าตนเป็นกัลยาณมิตรให้เราเอง	หรือโยนิโสมนสิการของเราเองอาจท�าให้เราเลือกหาแหล่งความรู้
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และแบบอย่างที่ดีที่เป็นกัลยาณมิตร	 เมื่อได้แหล่งความรู้และแบบอย่างดีงามที่เป็นกัลยาณมิตรแล้ว 

กัลยาณมิตรนั้นก็เอื้ออ�านวยความรู้	 และความดีงามให้แก่เรา	 หรืออย่างน้อยเปิดโอกาสให้เราเข้าถึง 

แหล่งความรู้และความดีงาม	 ตลอดกระทั่งว่ากัลยาณมิตรชั้นเยี่ยมอาจชี้แนะกระตุ้นน�าให้เราเกิดมี	 

หรือใช้โยนิโสมนสิการ	 เมื่อได้กัลยาณมิตรเช่นเลือกหนังสืออ่านที่ดีได้แล้ว	 ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที ่

ของโยนโิสมนสกิารอกี	ทีจ่ะท�าให้เราได้ความรูค้วามเข้าใจ	ได้ประโยชน์จากกลัยาณมติร	เช่น	จากหนงัสอื 

เล่มนั้น	ในลักษณะใดและมากน้อยเพียงใด

	 ส�าหรับคนทั่วไป	 ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเริ่มต้นยังไม่มีโยนิโสมนสิการ	 ความมีกัลยาณมิตรซึ่งเป็น 

ตวัคมุหวัขบวน	จะมีบทบาทมากโดยเป็นผู้ช่วยจดัเตรียมชักน�า	และกระตุน้เร้าให้องค์ประกอบท้ังหลาย

ที่เป็นรุ่งอรุณของการศึกษา	 หรือแสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงามเหล่านี้ท้ังหมด	 เกิดข้ึนในตัวบุคคล 

ตลอดทั้งขบวน	รวมทั้งข้อแรก	คือ	ตัวมันเอง	และข้อท้าย	คือ	โยนิโสมนสิการด้วย	โดยกัลยาณมิตร 

ช่วยชี้แนะให้บุคคล	หรือผู้เรียนนั้นรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรได้เองและรู้จักที่จะคิดเองเป็นต่อไป

ส่ิงทัง้หลายเกิดจากเหตุปัจจยั และเป็นไปตามเหตุปัจจยั 
เม่ือเหตุปัจจยัพรัง่พรอ้มถึงท่ีแล้ว 

ไม่ต้องออ้นวอนปรารถนา ผลก็เกิดขึน้มาเอง 

 แต่เมื่อใดบุคคลหรือผู้เรียนมีโยนิโสมนสิการแล้ว	 โยนิโสมนสิการที่เป็นองค์ประกอบภายใน 
จะเป็นเจ้าบทบาทในการคุมขบวนทั้งหมดเข้าสู่ทางชีวิตที่ดีงาม	 เริ่มแต่รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ 
และแบบอย่างที่เป็นกัลยาณมิตรเอง	 ไปจนถึงตื่นตัวไม่ประมาทคอยเร่งรัดส่งธรรมต่าง	 ๆ	 ลงสู่สนาม
ปฏิบัติการให้เหมาะกับเหตุปัจจัยที่จะก�าจัดหรือจะจัดท�า

 ความมีกัลยาณมิตรเป็นจุดเริ่มส�าคัญของกระบวนการพัฒนาที่จะก้าวไปในทางชีวิตที่ดีงาม 
ก็จริง	 แต่ตราบใดรุ่งอรุณของการศึกษายังต้องอาศัยความมีกัลยาณมิตรเป็นเจ้าบทบาทน�าขบวนอยู่ 

ตราบนั้นการก้าวไปก็ยังอยู่ในลักษณะของการพึ่งพา ยังต้องอาศัยผู้อื่น ขึ้นต่อผู้อื่น บุคคลหรือผู้เรียน

ยงัพึง่ตนเองไม่ได้	ยงัไม่เป็นอสิระ	และยงัไม่ปลอดภยัแท้จรงิ	เมือ่บคุคลหรอืผูเ้รยีนรูจ้กัใช้โยนโิสมนสกิาร

มากขึน้	ๆ 	ใช้โยนิโสมนสกิารตวัท้ายเป็นเจ้าบทบาทน�าขบวนไปได้เอง	การทีจ่ะต้องคอยพึง่พากลัยาณมติร

ก็จะลดน้อยลง และพึ่งตนเองได้มากขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น และมีความปลอดภัยที่จะอยู่จะเดินไป 
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ได้ด้วยตนเอง โยนโิสมนสิการจึงเป็นองค์ประกอบทีจ่ะท�าให้คนพึง่ตนเองได้ มีอสิรภาพ บรรลจุดุหมาย 

ของการศึกษาอย่างแท้จริง

	 มองในแง่สังคมหรือมองจากข้างนอกเข้าไป	ผู้บริหารบ้านเมือง	ผู้บริหารการศึกษา	และผู้น�า

ในสังคมโดยท่ัวไป	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่	 จะหวังให้คนมีโยนิโสมนสิการเอง	 เอาแต่บอกให้เขา 

รับผิดชอบตนเองไม่ได้	 แต่จะต้องเริ่มลงไปจากหัวขบวน	 โดยถือหลักกัลยาณมิตตตาเป็นส�าคัญ 

ต้องมุง่มัน่สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมทางสงัคม	ให้เป็นกลัยาณมติร	โดยเฉพาะผลติครอูาจารย์ทีม่คีณุภาพ	

ให้พ่อแม่หรือครอบครัวท�าหน้าที่เป็นบูรพาจารย์ตามหลัก	 และมีส่ือมวลชนซึ่งตั้งตนอยู่ในคุณธรรม 

ท�าหน้าที่ด้วยความปรารถนาดีต่อสังคม	ช่วยกันจัดสรรและท�าตนเป็นแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ด ี

พัฒนาช่องทาง	 ระบบ	 และรูปแบบต่าง	 ๆ	 ของความสัมพันธ์	 การถ่ายทอดและการติดต่อสื่อสาร 

ในด้านดีมีประโยชน	์ ให้สะดวก	 ชวนใจ	 และได้ผล	 ช่วยกันชักน�า	 กระตุ้นเร้า	 ให้องค์ประกอบที่เป็น

รุง่อรณุของการศกึษา	หรอืแสงเงินแสงทองของชวีติทีด่งีาม	เกดิตามกนัมาให้ครบขบวน	โดยมเีป้าหมาย

ที่ชัดเจนและจริงจังว่าจะท�าให้ส�าเร็จจนถึงขั้นที่เด็ก	 หรือบุคคลเหล่านั้นสามารถพัฒนาตัวน�า 

ฝ่ายองค์ประกอบภายใน	คือ	โยนิโสมนสิการขึ้นมาจูงขบวนไปได้เอง	จนทุกคนพึ่งตนเองได้	เป็นอิสระ

วางใจได้จริง	 แล้วทุกคนน้ันก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน	ประกอบกันเข้า 

เป็นสงัคมทีม่คีวามเป็นกลัยาณมติรพร้อมอยูเ่องในตวั	ซึง่เมือ่นัน้ท้ังหวัขบวนและท้ายขบวนจะประสานงาน 

กนัอย่างมปีระสทิธภิาพ	เป็นหลกัประกนัอนัมัน่คงว่า	ดวงสรุยิาแห่งการศกึษาจะอทุยัขึน้มา	และสาดส่อง 

แสงอาทิตย์แห่งชีวิตที่ดีงามให้เจิดจ้าต่อไป

 สิง่ท้ังหลายเกิดจากเหตปัุจจัย และเป็นไปตามเหตุปัจจยั เมือ่เหตุปัจจยัพรัง่พร้อมถงึทีแ่ล้ว 

ไม่ต้องอ้อนวอนปรารถนา ผลกเ็กดิขึน้มาเอง เมือ่องค์ประกอบ 7 ประการข้างต้นนีเ้กดิขึน้ในตวับคุคล 

กค็อื รุง่อรณุของการศกึษา และแสงเงินแสงทองของชวิีตท่ีดงีามได้เริม่ต้นแล้ว ถงึจะไม่เพยีรพยายาม 

และไม่ปรารถนา การศกึษาและการด�าเนินชวีติทีดี่งาม กจ็ะต้องเกดิมตีามมาอย่างแน่แท้ เหมอืนดัง 

ค�าอุปมาที่ว่า เมื่อแสงเงินแสงทองของรุ่งอรุณปรากฏแล้ว อาทิตย์ก็จะอุทัยอย่างแน่นอน
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ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธยุิวทูตความดีฯ
กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นท่ีจะสืบสานพระราชปณิธาน

ในการพัฒนาคนโดยเชือ่มโยงเยาวชนไทยเขา้กับวาระของโลก 
น่ันคือ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals – SDGs) เพื่อติดอาวุธทางปัญญา
ให้แก่เด็กไทย เพื่อให้มีความตระหนักรู้

และเข้าใจเก่ียวกับกระแสของโลก
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ดอน ปรมัตถ์วิ นัย

	 หวัใจส�าคญัของการพฒันาประเทศชาต	ิคอื	การสร้างเดก็และเยาวชนของชาตใินวนันีใ้ห้เตบิโต 

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในวันข้างหน้า	เพราะทิศทางของประเทศในอนาคตจะเป็นเช่นไร	ย่อมขึ้น 

อยู่กับคุณภาพของคนซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ	

	 กระทรวงการต่างประเทศตระหนักและเห็นความส�าคัญในเรือ่งของการพัฒนาคน	เม่ือปี	2542 

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ริเริ่ม	“โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว”	 เพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายเป็นราชสกัการะในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	 72	 พรรษา	 โดยมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ตอบสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพล 

อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ทีท่รงมพีระราชกระแสรบัส่ังเกีย่วกบัเรือ่งปัญหาของสังคมและประเทศ 

ซึง่มกัมทีีม่าจากคนทีย่งัขาดวนัิย	ความซ่ือสัตย์	ความสามัคค	ีและความเสียสละ	กระทรวงการต่างประเทศ 

จึงเสนอโครงการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต	และ 

มีความยั่งยืน

	 เป็นเวลากว่า	 20	 ปีแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศได้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการด�าเนิน 

โครงการนี้	 จนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็น	“มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”	 เม่ือปี	 2558	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อ 

“การพัฒนาคน”	 ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	 ด้วยความเชื่อมั่นว่า	 เยาวชนที่มีคุณภาพ 

และจะเจริญเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชาติได้ในอนาคตจะต้องเป็นทั้ง	 “คนเก่ง”	 และ	 “คนดี” 

ขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้	

	 กว่า	20	ปีมานี	้มลูนธิยิวุทตูความดฯี	ได้ท�าหน้าทีอ่ย่างแข็งขันเพือ่พฒันาคนให้มปีระสทิธภิาพ

ตัง้แต่วยัเยาว์	เพราะเป็นวยัท่ีสามารถซึมซบั	เรยีนรู้	และพฒันาได้ง่าย	หรอืท่ีเรยีกว่า	“ไม้อ่อนดดัง่าย”

การวางพืน้ฐานท่ีเข้มแขง็ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงจ�าเป็นต้องเร่ิมตัง้แต่วัยเดก็	เพราะจะช่วย

20 ปี ยุวทูตความดี : กระทรวงการต่างประเทศ
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
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เป็นเกราะป้องกันหรือภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเพื่อให้เติบโตขึ้นอย่างมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม	 	 กระทรวงการต่างประเทศจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย 
ผ่านการด�าเนนิกจิกรรมของมลูนธิยิวุทตูความดีฯ	โดยมุง่เน้นในเรือ่งการปลกูจติส�านึกและฝึกจติอาสา
เพื่อขัดเกลาให้เยาวชนมีความรู้คู่ความดี	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาต ิ
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน	

	 คุณลักษณะพิเศษที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในการด�าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 คือ 
การส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้รอบรู้และก้าวทันโลกโดยการสร้างโอกาสให้เด็ก	 ๆ	 ได้เปิดโลกทัศน ์
และพฒันาทกัษะในการสือ่สารและสร้างปฏสัิมพันธ์กบัเพ่ือนเยาวชนจากประเทศต่าง	ๆ 	เพราะนอกเหนือ 
จากการรูจ้กัประเทศไทยหรอืตนเองแล้ว เยาวชนจ�าเป็นต้องมคีวามรอบรูเ้กีย่วกบัประเทศอืน่ ๆ  ด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการสร้างโอกาส
ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงหรือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลักการ 
ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะในการเรียนรู	้ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นเข้ากับบริบท 
ของประเทศไทยได้	ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนไทยของเรารู้เท่าทันและก้าวทันโลกด้วย

	 นอกเหนือจากกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก	 ๆ	 ทั้งในและต่างประเทศแล้ว	 มูลนิธิยุวทูต
ความดีฯ	 ยังได้ด�าเนินกิจกรรมต่อยอดผ่านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนของโรงเรียนใน
เครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศต่าง	 ๆ	 ผ่านการสนับสนุน 
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย	 ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้สนับสนุนการเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ	 กับสถานเอกอัครราชทูต 
ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	 เช่น	 สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจ�าประเทศไทยกับโรงเรียน
สฤษดเิดช	จงัหวดัจนัทบรุ	ีซึง่ปัจจบุนัยงัคงมกีารเยีย่มเยอืนและสานต่อกจิกรรมระหว่างกนั	อย่างต่อเนือ่ง 
เป็นเวลาร่วม	20	ปี

	 หลายคนอาจคิดว่า	 ภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ 
ของกระทรวงการต่างประเทศ	เพราะมหีลายหน่วยงานทีร่บัผดิชอบและด�าเนนิการอยูแ่ล้ว	หลายองค์กร
มีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดความพร้อมในด้านต่าง	ๆ	แต่มูลนิธิยุวทูตความดีฯ	
มุง่ให้ความสนใจกบักลุ่มเยาวชนทัว่ไป	 เพราะเป็นกลุม่ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาขดีความสามารถมากทีส่ดุ 
แต่กลบัถกูละเลย	ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแล้ว	เดก็กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีมคีวามเสีย่ง	หากขาดการดแูลเอาใจใส่ 

จากพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคม	 หรือไม่ได้รับการปลูกฝังพื้นฐานทางจิตใจที่เข็มแข็งเพียงพอ	 ก็อาจ 

ท�าให้เสียโอกาสที่จะได้รบัการพัฒนาหรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดจนกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปได	้
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นอกเหนือจากการรูจ้กัประเทศไทยหรอืตนเองแล้ว
เยาวชนจ�าเป็นต้องมีความรอบรูเ้ก่ียวกับประเทศอืน่ ๆ ด้วย
ไม่วา่จะเป็นลักษณะทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรม ซึง่การสรา้งโอกาสให้เด็กได้เรยีนรูด้้วยตนเอง
จากประสบการณ์จรงิหรอืการลงมือปฏบัิติด้วยตนเอง

เป็นหลักการส�าคัญท่ีจะชว่ยพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการเรยีนรู้

	 การด�าเนินกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการหล่อหลอมจิตส�านึกที่ดี
ให้กับเยาวชนเท่านั้น	 แต่ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของเด็กไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ	 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้จุดแข็งของการมี
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่กว่า	 90	 แห่งในต่างประเทศทั่วโลกสนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนยุวทูตได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้และวัฒนธรรมกับเยาวชนของประเทศต่าง ๆ	 ตลอดจนเรียนรู้ที่จะสร้างมิตรไมตรี 
กบัเยาวชนต่างชาตต่ิางภาษาซ่ึงนับเป็นการวางรากฐานความสมัพนัธ์ในระดบัประชาชนได้เป็นอย่างดี	 

	 โลกยุคปัจจุบันเช่ือมโยงถึงกันอย่างไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ การพัฒนาศักยภาพและ 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศให้กับเยาวชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญ
ของกระทรวงการต่างประเทศ และในโอกาสครบรอบ	 20	 ปี	 มูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 กระทรวง 
การต่างประเทศมุ่งมั่นท่ีจะสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนโดยเชื่อมโยงเยาวชนไทยเข้ากับ
วาระของโลก	นั่นคือ	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	–	SDGs) 
เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เด็กไทย	 เพื่อให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระแสของโลก 
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและประเทศไทยกับวาระของโลกได้	 มีความคิดท่ีกว้างไกล 
รู้เท่าทัน	และปรับตัวให้เข้ากับกระแสของโลกาภิวัตน์ได้	

	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 –	 UN)	 ประกอบด้วย																		
(1)	 ยุติความยากจน	 (2)	 ยุติความหิวโหย	 (3)	 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 (4)	 การศึกษา 
ที่มีคุณภาพ	 (5)	 ความเสมอภาคระหว่างเพศ	 (6)	 น�้าสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดี	 (7)	 พลังงาน 
ท่ีสะอาดและเข้าถึงได้	 (8)	 การมีงานที่ดีและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 (9)	 อุตสาหกรรม	 นวัตกรรม	 และ 
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โครงสร้างพื้นฐาน	(10)	ลดความไม่เสมอภาค	(11)	เมืองและชุมชนยั่งยืน		(12)	การผลิตและบริโภค 

ที่ยั่งยืน	(13)	การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(14)	ทรัพยากรทางทะเล	(15)	ระบบ

นเิวศทางบก	(16)	สงัคมทีส่งบสขุ	ยตุธิรรม	และสถาบันทีม่ปีระสทิธภิาพ	และ	(17)	หุน้ส่วนความร่วมมือ 

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	ซึง่ทัง้	17	เป้าหมายล้วนเป็นเรือ่งใกล้ตวัทัง้สิน้เพราะครอบคลมุมติขิองการพฒันา 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	จึงถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของทุกประเทศที่สหประชาชาติ

ได้ให้การรับรองและผลกัดันให้นานาประเทศบรรลเุป้าหมายท้ัง	17	ข้อนีภ้ายใน	ค.ศ.	2030	(พ.ศ.	2573) 

หวัใจส�าคญัของการบรรล	ุSDGs	อยูบ่นหลกัการ	5P	ได้แก่	คน	(People)	โลก	(Planet)	ความเป็นหุน้ส่วน

(Partnership)	 ความสงบสุข	 (Peace)	 และความเจริญรุ่งเรือง	 (Prosperity)	 การบรรลุ	 SDGs	 

จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนและทุกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล	หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน	มหาวิทยาลัย	โรงเรียน	ไปจนถึงระดับชุมชนและครอบครัว	

	 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพล 

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	

Economy	Philosophy	–	SEP)	 ไว้ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาแก่ชาวไทยและเป็นเครื่องมือในการ 

“สร้างคน สร้างชาติ” เพราะSEP เปรียบเสมือนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา 

เป็นธรรมะที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้	 ประเทศไทยจึงได้น้อมน�า 

มาเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญในการบูรณาการการพัฒนาทั้ง	 3	 มิติ	 ได้แก่	 เศรษฐกิจ 

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยในโอกาสที่ไทยเป็นประธานกลุ่ม	77	เมื่อป	ี2559	ประเทศไทยได้แบ่งปัน

องค์ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการพฒันาบนพืน้ฐานของการรกัษาความสมดุลของเศรษฐกจิ	สงัคม

และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศก�าลังพัฒนาอื่น	ๆ

และมิตรประเทศที่มีความสนใจ	 โดยปัจจุบันไทยมีความร่วมมือในบริบทของ	 “SEP	 for	 SDGs 

Partnership”	 กับ	 24	 ประเทศจากภูมิภาคเอเชีย	 แอฟริกา	 อเมริกาใต้	 และหมู่เกาะแปซิฟิก	 ซึ่งม ี

อีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับไทยในเรื่องนี้ด้วย

 

	 ตลอดระยะเวลา	 20	ปีที่ผ่านมา	กระทรวงการต่างประเทศได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรม 

ทีห่ลากหลายเพือ่ส่งเสรมิและผลกัดนัให้เยาวชนไทยมคีวามรูค้วบคูไ่ปกบัคณุธรรม	มคีวามคดิทีก่ว้างไกล 

ก้าวทันโลก	และอยู่ในระดับมาตรฐานสากล	ในวาระครบรอบปีที่	20	นี้	มูลนิธิยุวทูตความดีฯ	มุ่งมั่น 

ทีจ่ะมบีทบาททีส่ร้างสรรค์ในการเป็นสะพานเชือ่มระหว่างไทยกับภมูภิาคและโลก	ซึง่รวมถงึการถ่ายทอด 

แนวคิด	 “SEP	 for	 SDGs”	 ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 เพื่อน�าไปเผยแพร่และ 
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ส่งต่อไปยังชุมชนและท้องถิ่น	 ซึ่งหนึ่งในกุญแจส�าคัญของ	 “SEP	 for	 SDGs”	 คือ	 การสร้างหุ้นส่วน 

หรือเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 ตลอดจนภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในท้องถิ่น	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 

ให้เกิดการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 โดยน�าไป 

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลาย	  

ในวาระครบรอบปีท่ี 20 น้ี มูลนิธยุิวทูตความดีฯ
มุ่งมัน่ท่ีจะมีบทบาทท่ีสรา้งสรรค์

ในการเป็นสะพานเชือ่มระหวา่งไทยกับภูมิภาคและโลก

	 นอกจากการเผยแพร่องค์ความรูเ้กีย่วกบัวาระของโลกแล้ว	มลูนธิยิวุทูตความดฯี	ยงัมุ่งส่งเสรมิ 

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในวาระที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธาน

อาเซียน	 ในปี	 2562	 โดยได้จัดกิจกรรมที่เน้นทั้งสารัตถะและสันทนาการ เพื่อเตรียมความพร้อม 

ให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการของ 

กระทรวงการต่างประเทศ	ซึ่งช่วยให้เยาวชนไทยมีทักษะที่จ�าเป็นในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านอื่น	ๆ

และมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีส�าหรับวาระส�าคัญของไทย	 ในปีนี้	 นอกจากนี้	 มูลนิธิยุวทูต

ความดีฯ	 ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนยุวทูตเป็นตัวแทนเด็กไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชน 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน	 ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับเยาวชนระหว่างประเทศไทย 

กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนให้มคีวามแน่นแฟ้นยิง่ขึน้	เพือ่ร่วมกนัสร้างประชาคมอาเซยีนให้เป็นประชาคม 

ที่มีความพร้อมที่จะ	“ร่วมมือ	ร่วมใจ	ก้าวไกล	ยั่งยืน”	ไปด้วยกัน

 

	 เมื่อเริ่มต้นโครงการฯ	 ในปี	 2542	 โรงเรียนน�าร่องของโครงการยุวทูตความดีฯ	 มีจ�านวน	 

76	โรงเรียน	ใน	76	จังหวัด	แต่ปัจจุบันได้ขยายจ�านวนโรงเรียนเครือข่ายที่แข็งขันเพิ่มเป็นจ�านวนถึง	

998	โรงเรยีนจากทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทย	มหีน่วยงานท่ีมาร่วมสนบัสนนุการด�าเนนิงานของมลูนธิฯิ 

เพิ่มขึ้นตลอดอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ	มีประโยชน์และ

สามารถสนับสนุนเป้าประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านวิชาการ	 การสร้างจิตส�านึก	 จิตอาสา 

และความรับผิดชอบต่อสังคม
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	 นอกจากนี	้จากการได้ไปเยีย่มเยอืนโรงเรยีนหลายแห่งทีอ่ยูใ่นเครอืข่ายของมลูนธิิยวุทตูความดฯี 

เพื่อติดตามผลการด�าเนินการ	 ท�าให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ครู

นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชนเห็นว่า	 โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 เป็นประโยชน์

ในการช่วยเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เยาวชน	ท�าให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะด้านต่าง	ๆ

ให้ดีขึ้น	มีความตื่นตัวที่จะเรียนรู	้กล้าแสดงออก	และมีทักษะในการสื่อสารมากขึ้น	มีความรับผิดชอบ

พร้อมทีจ่ะบ�าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม	สิง่เหล่านีล้้วนเป็นเครือ่งบ่งชีว่้า	การด�าเนนิงาน 

ของมลูนธิยิวุทตูความดฯี ได้ช่วยบ่มเพาะเมลด็พันธุแ์ละต้นกล้าความดีให้โรงเรยีนและหน่วยงานต่าง ๆ  

สามารถสานต่อและพัฒนาเยาวชนของตนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของชุมชน  

และสังคมได้ต่อไป

	 ในห้วงเวลาอกี	20	ปีต่อจากนี	้มลูนธิยิวุทูตความดฯี	มุง่หวังจะสร้างเครอืข่ายของความร่วมมอื 

ร่วมใจ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านการเสริมสร้าง 

ความเป็นหุน้ส่วนกบัทกุภาคส่วนในทกุระดบัท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	สถาบันการศกึษา 

และชุมชน	 เพื่อต่อยอด	 และขยายผลการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 ไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง

ผู้บรหิารโรงเรยีน คร ูนักเรยีน ผู้ปกครองและชมุชนเห็นวา่ 
โครงการและกิจกรรมของมูลนิธยุิวทูตความดีฯ เป็นประโยชน์

ในการชว่ยเปิดโลกทัศน์และ สรา้งโอกาสท่ีดีให้แก่เยาวชน 
ท�าให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้ดีขึน้ 
มีความต่ืนตัวท่ีจะเรยีนรู ้กล้าแสดงออก และมีทักษะ

ในการส่ือสารมากขึน้ มีความรบัผิดชอบ 
พรอ้มท่ีจะบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสังคม
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การพัฒนาบ้านเมืองนัน้ก็เหมือนการสรา้งบ้าน 
ส่ิงแรกท่ีเราต้องท�าคือการวางรากฐาน 

เสาเข็มแต่ละหลุม คานแต่ละคานจะต้องถูกค�านวณแล้วว่า
สามารถรบัน�้าหนักได้เท่าไร ถ้าเราสรา้งบ้านขึ้นไป

โดยตอกเสาเข็มไว้ส�าหรบับ้าน 2 ชัน้ 
ก็แบกบ้านได้เพียง 2 ชัน้เท่านัน้ 

ถ้าต่อขึ้นไปเป็น 3 ชัน้ 4 ชัน้ด้วยความโลภ
ก็จะพังทลายลงมา
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ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล

	 ตลอดระยะเวลาที่มีประเทศไทยเกิดขึ้น	สถาบันพระมหากษัตริย์กับค�าว่าไทยนั้นอยู่คู่กันมา

โดยตลอด	 ประชาชนไทย	 สังคมไทย	 การเมืองไทย	 เศรษฐกิจไทย	 ชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ไทย 

ถูกหล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และเมื่อพิจารณาดูทุก	 ๆ	 สถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วโลกแล้ว 

ยังไม่ปรากฏว่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์ใดอยู่ใกล้ชิดประชาชนเท่ากับพระมหากษัตริย์ไทยเลย

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และเสด็จสวรรคตเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม  

พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลา 70 ปี 4 เดอืน ตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ 

พระองค์ทรงพยายามสร้างความมัง่คัง่ความมัน่คงให้เกดิขึน้กบัประชาชนชาวไทยและประเทศไทย 

	 พระองค์รบัส่ังไว้ว่า	อนัดบัแรกคอื	ความมัน่คงของประเทศ	ประชาชนไทยต้องต่อสูเ้พือ่เสรภีาพ 

เพื่อเอกราช	 หลังจากนั้นเมื่อประเทศชาติสงบลงบ้างแล้ว	 ก็จะมีความสงบเรียบร้อย	 มีกฎหมาย 

และการบริหารงานแผ่นดิน	 และต่อจากนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องมีอาหารพอกิน	 มีปัจจัยต่าง	 ๆ 

ทีเ่พยีงพอต่อการด�ารงชีวติทีด่	ี เพราะฉะน้ันค�าเรยีบง่ายท่ีรบัสัง่มาตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองราชย์คอื 

“ขอให้บ้านเมืองของเรา ประชาชนชาวไทยนั้นพอมีพอกินกันเถิด”	ค�าว่า “พอมีพอกิน”	นั้นเป็น

ค�าที่ยิ่งใหญ	่ถ้าประเทศใดไม่มีพอมีพอกินแล้ว	ประเทศนั้นย่อมอยู่ไม่รอดไม่ว่าจะมีความเจริญเติบโต

ทางด้านวัตถุอย่างไรก็ตาม	ความสงบสุข	ความผาสุกคงจะไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนั้นอย่างแน่นอนที่สุด

	 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร	 ทรงครองราชย์เป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าพสกนิกรว่า	 พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย

พระสติปัญญาเข้าแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยมาโดยตลอด	ผลจากการ

พฒันาตามแนวพระราชด�าริทีมุ่ง่ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนให้อยูไ่ด้โดยการ “พึง่ตนเอง” ซึง่

เป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื	ช่วยให้สามารถยกฐานะความเป็นอยูข่องคนไทยโดยเฉพาะผู้ยากไร้ให้ดขีึน้ 

มาโดยล�าดบั	โดยเฉพาะพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
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ได้พระราชทานหลกัปรัชญา	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เพื่อชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกร 

ชาวไทยมาโดยตลอด	 ยาวนานกว่า	 45	 ปี	 ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อ	พ.ศ.	 2540 

และหลังจากนั้นได้ทรงเน้นย�้าแนวทางการแก้ไข	 เพื่อให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตและสามารถ

ด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ

ค�าเรยีบงา่ยท่ีรบัส่ังมาตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองราชย์คือ
“ขอให้บ้านเมืองของเรา ประชาชนชาวไทยนัน้พอมีพอกินกันเถิด”

ค�าวา่ “พอมีพอกิน” นัน้เป็นค�าท่ีย่ิงใหญ่ 
ถ้าประเทศใดไม่มีพอมีพอกินแล้ว ประเทศนัน้ย่อมอยู่ไม่รอด

ไม่วา่จะมีความเจรญิเติบโตทางด้านวตัถุอย่างไรก็ตาม

 เมื่อ พ.ศ. 2517 หรือเมื่อ 45 ปีล่วงมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานปฐมพระราชด�ารัสว่าด้วย 

เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

	 พระองค์รับสั่งแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัย	ความตอนหนึ่งว่า		“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน

คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการอุปกรณ์ที่ประหยัด

แต่ถกูต้องตามหลกัวชิาการ เมือ่ได้พืน้ฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรและปฏบิตัไิด้แล้ว จงึค่อยสร้าง

ค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น โดยล�าดับต่อไป...”

	 และหลังจากนั้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	ทรงเตือนอีกครั้ง	 โดยมีพระราชด�ารัสเมื่อวันที่	 4	

ธันวาคม	 2541	 ว่า	“... เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้  

ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั้นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกิน 

ก็ยิ่งดี ...”
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	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	รบัสัง่ว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน

เสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม 

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป” และรับสั่งอีกว่า “ชีวิตเราเหมือน 

สร้างบ้าน ขั้นแรกสุดนั้นต้องปักเสาเข็มก่อน ต้องสร้างรากฐานก่อนมิฉะนั้นบ้านก็อยู่ไม่ได้”  

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	รบัสัง่ว่า 

ต้องไปตามขั้นตอน ต้องสร้างเสาเป็นระยะ ๆ แล้วค่อย ๆ ปักทีละต้น อยากต่อบ้านอีก ก็ต้อง 

เสริมฐานราก ฐานความรู้ ฐานการศึกษา ฐานเงินทุน ทุนคนค่อย ๆ  เสริมต่อไปจนกว่าจะแข็งแรง 

 การพฒันาประเทศกเ็ช่นกนั ประเทศไทยประสบวกิฤตเศรษฐกจิมาแล้วหลายคร้ัง หลายหน 

	 โดยเฉพาะเมื่อปี	2539	ท�าไมเราจึงโตแล้วแตก	ก็เพราะว่าเราโตโดยที่เราไม่พร้อม	ที่ผ่านมา

ประเทศไทยย่างก้าวเข้าสูก่ารพฒันาโดยทีไ่ม่ได้ค�านงึถงึฐานรากของประเทศ	ซึง่มฐีานในภาคการเกษตร

แต่กลบักระโดดข้ามการพฒันาตามล�าดบัขัน้มุง่ไปสูก่ารเป็นประเทศอตุสาหกรรมเลยทเีดยีว	การพฒันา 

บ้านเมืองนั้นก็เหมือนการสร้างบ้าน	สิ่งแรกที่เราต้องท�าคือ	การวางรากฐาน	เสาเข็มแต่ละหลุม	คาน

แต่ละคานจะต้องถกูค�านวณแลว้ว่าสามารถรับน�้าหนกัได้เทา่ไร	ถา้เราสรา้งบ้านขึน้ไปโดยตอกเสาเขม็ 

ไว้ส�าหรับบ้าน	 2	 ชั้น	 ก็แบกบ้านได้เพียง	 2	 ชั้นเท่านั้น	 ถ้าต่อขึ้นไปเป็น	 3	 ชั้น	 4	 ชั้นด้วยความโลภ 

ก็จะพังทลายลงมา	ฉันใดก็ฉันนั้น	การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก็เปรียบเสมือนว่า	เราย่างก้าวเข้าไปสู่

กระบวนการพฒันา	โดยทีไ่ม่ได้ค�านงึถงึฐานรากเลย	วนัดคีนืดีเราก็อยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

(NIC:	New	Industrialized	Country)	พออยากเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่	เรากม็ุง่ไปทีอ่ตุสาหกรรม

ระดมทุกสิ่งทุกอย่าง	ลดการเกษตร	คือคิดแบบฝรั่ง	ดูเรื่องความคุ้มหรือไม่คุ้มทุกอย่างเป็นตัวเงินหมด

ไม่ได้ดูฐาน	 สุดท้ายเมื่อพุ่งตรงไปที่อุตสาหกรรมซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยส�าคัญ	 3	 ประการด้วยกัน	 คือ	 

(1)	 เงิน	 ซึ่งประเทศไทยอาจมีไม่พอก็ไปกู้มาเพิ่ม	 (2)	 เทคโนโลยี	 ซึ่งไม่มี	 ต้องน�าเทคโนโลยีจาก 

ต่างประเทศมาใช้	 (Transfer	 of	 Technology)	 และ	 (3)	 ก�าลังคน	 ซึ่งระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย 

ของไทยยงัคงอยูใ่นระดับต�า่	แต่ไม่มก็ีไม่เป็นไรอกี	ต่างชาตกิเ็ข้ามา	บรหิารเงนิของเขา	เทคโนโลยขีองเขา 

และย้ายก�าไรกลบับ้านเขาด้วย	และต้องขึน้กบัการส่งออกด้วย	ดงันัน้จะเหน็ว่า	การพฒันาอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยตั้งอยู่บนฐานของคนอื่นทั้งส้ิน	 และเมื่อมีการย้ายฐานการลงทุนออกไป	 เศรษฐกิจก็

ล้มในที่สุด	สถานการณ์นี้เป็นวัฏจักรของการพัฒนา	เหมือนกับวัฏจักรเชิงพุทธ	คือ	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย 

เพราะไม่มีฐานรองรับที่มั่นคง
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	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	รับสั่ง

ให้มีการพัฒนาไปตามขั้นตอนเป็นระยะ	ๆ

	 ต้องสร้างพื้นฐานคือ	 ความพอมี	 พอกิน	 พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน	 

เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร	 จึงค่อยสร้างค่อยเสริมฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นต่อยอดมาเสริม 

ฐานไปจึงจะยั่งยืน

	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ทรงเตอืน 

ทุกฝ่ายให้ท�าตามเศรษฐกิจพอเพียง	 เนื่องจากทรงห่วงใยราษฎร	 ประสงค์จะให้ราษฎรพึ่งตนเองได ้

ถ้าเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ

 หลักส�าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)	ได้แก่

•	การกระท�าใด	ๆ	ให้มีความพอเพียง	หมายถึง	ท�าพอประมาณด้วยเหตุและผล		

การพัฒนาต้องเป็นไปตามล�าดับขั้นตอน

•	ต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว	เพื่อสามารถเผชิญและอยู่รอดจากผลกระทบ		

		ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

•	ต้องมีความรอบรู้	ความรอบคอบ	และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่าง	ๆ

มาใช้ในการวางแผนและด�าเนินการทุก	ๆ	ขั้นตอน

•	ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศให้ส�านึกในคุณธรรม	จริยธรรม

	และศีลธรรม

•	ต้องด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญา	และความรอบคอบ

•	สร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

	 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ	ทุกสาขา	 ทุกภาคของเศรษฐกิจ	 ทั้งภาค
การเกษตร	 ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคชนบท	 ภาคการเงินการคลัง	 ภาคอสังหาริมทรัพย์	 ภาคการค้า 
การลงทุนระหว่างประเทศ	 ฯลฯ	 โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน	 คือ	 เน้นการเลือกปฏิบัติอย่าง 
พอประมาณ	 มีเหตุมีผล	 และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม	 อยู่บนหลักของความรู้	 รอบรู ้
รอบคอบ	ระมัดระวัง	และหลักคุณธรรม	จริยธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	ขยัน	อดทน	แบ่งปัน
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การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับสังคมแต่ละระดับ

ระดับบุคคล/ครอบครัว
•	สามารถท�าตนให้เป็นทีพ่ึง่แห่งตนใน	5	ด้าน	ได้แก่	(1)	จติใจ	(2)	สงัคม	(3)	เทคโนโลยี
		(4)	เศรษฐกิจ	และ	(5)	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•	รู้จักค�าว่า	“พอ”	และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
•	พยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความช�านาญ
•	มคีวามสขุและความพอใจกบัชีวิตทีพ่อเพยีง	ยดึเส้นทางสายกลางในการด�ารงชีวิต

ระดับชุมชน
ประกอบด้วย	บุคคล/ครอบครัวที่มีความพอเพียงแล้ว
•	รวมกลุ่มท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของตน
		และชุมชน
•	มีความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกชุมชนท�าให้เกิดพลังทางสังคม
•	พัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง	ๆ

ระดับรัฐหรือระดับประเทศ
ประกอบด้วยสังคมต่าง	ๆ	ที่เข้มแข็ง
•	ชุมชน/สังคมหลาย	ๆ	แห่งร่วมมือกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
•	วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อน	จึงค่อย	ๆ	ด�าเนินการ	
		พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นเป็นล�าดับ	ๆ	ต่อไป

ตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง

 ระดับเกษตรกร ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่
 ขั้นที่ 1	 เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัวเพ่ือให้พออยู่พอกิน	
สมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัดไม่อดอยากและเลี้ยงตนเองได้	

	 โดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น	4	ส่วน	ตามอัตราส่วน	30	:	30	:	30	:	10		ซึ่งหมายถึง	

 พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง	 ประมาณ	 30%	 ให้ขุดสระเก็บกักน�้าเพ่ือใช้เก็บกักน�้าฝนในฤดูฝน	 และ 
ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง	ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น�้าและพืชน�้าต่าง	ๆ
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 พื้นที่ส่วนที่สอง	 ประมาณ	 30%	 ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจ�าวันส�าหรับ 
ครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี	เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้

 พื้นที่ส่วนที่สาม	 ประมาณ	 30%	 ให้ปลูกไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	พืชผัก	 พืชไร่	 พืชสมุนไพร	 ฯลฯ 
เพื่อใช้เป็นอาหารประจ�าวัน	หากเหลือบริโภคก็น�าไปจ�าหน่าย

 พื้นที่ส่วนที่สี	่ประมาณ	10%	เป็นที่อยู่อาศัย	เลี้ยงสัตว์	ถนนหนทาง	และโรงเรือนอื่น	ๆ

 ขั้นที่ 2	 เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์	 ร่วมแรงในการผลิต	 จัดการตลาด 
และพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่นและ 
เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก

 ขั้นที่ 3	 ติดต่อประสานงานกับภายนอก	 เพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงิน	 เช่น	 ธนาคาร	 หรือ 
บริษัทห้างร้าน	เอกชนมาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ระดบันักธุรกิจ

•	ยอมรับการมีก�าไรในระดับพอประมาณ	 (Normal	 Profit)	 และมีเหตุมีผลที่พอเพียงต่อ 

	 นักธุรกิจที่ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นและต้องไม่เป็นการแสวงหาก�าไรโดยการเอาเปรียบผู้บริโภค 

	 หรือผิดกฎหมาย

•	 ไม่ปฏเิสธการส่งออก	แต่ต้องมกีารสร้างภมูคิุม้กนัในตวัทีด่	ีเพือ่ให้พร้อมรบัต่อความเปลีย่นแปลง 

	 ต่าง	 ๆ	 โดยระลึกเสมอว่าการจะก้าวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์	 ต้องอาศัยความรอบรู้ 

	 รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง

•	 สามารถกู้เงินมาลงทุนได้เพื่อท�าให้มีรายได้และต้องสามารถใช้หนี้ได้

•	 ต้องมีคุณธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 เพียร	 อดทน	 และรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยมีการพัฒนา 

	 ประสิทธิภาพการผลิต	 การปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาด	 

	 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

•	 รกัษาความสมดลุในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธรุกจิในระหว่างผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ 	 

	 ได้แก่	พนักงาน	บริษัท	ผูบ้ริโภค	และสังคมโดยรวม

ระดับนักการเมือง

•	 การก�าหนดนโยบาย	การออกกฎหมายและข้อบัญญัติต่าง	ๆ	หรือด�าเนินวิถีทางการเมือง 

	 ให้ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและผลประโยชน์ของส่วนรวม
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•	 มีทัศนคติและความคิดที่ดี	 บนพื้นฐานของความพอเพียง	 สุจริต	 มีความเพียรและมีสต ิ

	 ในการท�ากิจการต่าง	ๆ

ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

•	 ใช้ชีวิตแบบพอเพียง	รู้จักพอประมาณและพึ่งตนเองเป็นหลักไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

•	ต้องมีส�านึกในคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	 ด�าเนินชีวิต 

	 ด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญาและความรอบคอบ

•	 การจัดเตรียมนโยบาย	แผนงานหรือโครงการต่าง	ๆ	ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 

	 โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและจิตใจควบคู่กันไป

ระดับครูอาจารย์

•	 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต	ขยัน	อดทน	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

•	พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

•	 ตั้งใจสอน	หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม

•	 ถ่ายทอด	 ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชน	 สอนให้ 

	 คิดเป็น	 เข้าใจในหลักเหตุผล	 มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศีลธรรมและ 

	 การพัฒนาจิตใจควบคู่กันไป

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

•	 ต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียน	เล่น	และด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและพอประมาณกับตนเอง

•	 ใฝ่หาความรู้	ใช้หลักวิชาและความรู้จริงในการตัดสินใจลงมือท�าสิ่งต่าง	ๆ

•	 ประพฤติดีมีระเบียบวินัย	ขยันหมั่นเพียร	ซื่อสัตย์	สุจริต	รู้จักแบ่งปัน	มีความกตัญญู

•	 ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ

•	 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง	 อาทิ	 ประหยัดอดออม	 ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา	 ไม่เสพ 

	 ของมึนเมาหรือสิ่งเสพติด			

คนทุกวัยทุกศาสนา

•	 ด�ารงชวีติบนพืน้ฐานของการรูจ้กัตนเอง	การคดิพึง่พาตนเองและพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกัน

	อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

•	 ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับหลักค�าสอนของทุกศาสนาที่ให้ด�าเนินชีวิตตามกรอบ 

	 คุณธรรม
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•	 ไม่ท�าการใด	ๆ	ที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น	

•	 ไม่ฟุ้งเฟ้อหรือท�าอะไรที่เกินตน

•	 รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสมและก�าลังความสามารถของตน

•	 ด�าเนินชีวิตบนทางสายกลาง	คือ	ค�านึงถึงความพอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

การจัดประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1  

	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

(ส�านกังาน	กปร.)	ได้จัดการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยจดัประกวดครัง้แรก

เมื่อปี	2550	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	ของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ 

แนวพระราชด�าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง	 และค้นหาตัวอย่างของภาคประชาชน	 ภาคเกษตร	 และ 

ภาคธุรกิจ	ที่ได้น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบผลส�าเร็จ

	 ในปี	 2552	–	2553	มูลนิธิชัยพัฒนา	ส�านักงบประมาณ	กระทรวงมหาดไทย	กองทัพไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านักงาน	กปร.) 

และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประกวดผลงาน

	 การประกวดครั้งนี้	 ได้แบ่งเป็น	10	ประเภท	คือ	(1)	ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร	

(2)	ประชาชนทั่วไป	(3)	ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง		(4)	เกษตรกรทฤษฎีใหม	่(5)	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม	่

(6)	 หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค	 (7)	 หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง	 (8)	 ธุรกิจ 

ขนาดใหญ่	(9)	ธุรกิจขนาดกลาง	และ	(10)	ธุรกิจขนาดย่อม	

	 ผลการตัดสินการประกวดฯ	ท�าให้ได้ตวัอย่างทีน้่อมน�าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ 

ใช้ในการท�างานและการด�าเนินชีวิตจนประสบความส�าเร็จในแต่ละประเภท	

1       ข้อมูลจากเรื ่องตัวอย่างความส�าเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) จัดพิมพ์โดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เทพเพ็ญวานิสย์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2553
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สรุป

	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ทรงมี

พระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นต่อแผ่นดนิไทยและประชาชนชาวไทย	หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ท่ีพระราชทานนั้น กล่าวได้ว่า เป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของคนไทย เป็นรากฐาน 

ในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทย	การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท�าให้คนอยู่ได้

ด้วยการ	“พึ่งตนเอง”	 มีชีวิตที่ไม่ประมาท	 มีคุณธรรมเป็นกรอบในการด�าเนินชีวิต	 เมื่อคนอยู่ได ้

ด้วยการพ่ึงตนเองแล้ว	 ย่อมท�าให้ชุมชนไม่มีความขัดแย้ง	 สังคมมีความสงบร่มเย็น	 ประเทศไทย 

มีความเจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคง	 และประชาชนชาวไทยสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความผาสุกมั่นคง 

และยั่งยืนตลอดไป
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สู่ เส้นทางการพัฒนาแนวคิด
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ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา โครงการยุวทูตความดี
ได้มีส่วนส�าคัญในการปรับเปล่ียนแนวคิด

ในเรื่องการปลูกฝังความดีหลายประการ เช่น 
เม่ือเริ่มโครงการ กระแสสังคมเน้นการสร้างคนเก่ง

และโรงเรียนจะถูกประเมินจากผลงานในการสร้างคนเก่ง
เป็นหลัก แต่โครงการฯ ได้ยืนหยัดให้ความส�าคัญ

แก่ความดี ด้วยพื้นฐานความเชื่อว่าความดีต้องปลูกฝัง
ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เยาวชนเติบโต

เป็น “ต้นกล้าแห่งความดี”
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แรงบันดาลใจจากโครงการยุวทูตความดี

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

	 นับเป็นระยะเวลา	 20	 ปีที่โครงการยุวทูตความดีได้มีบทบาทในการเสริมสร้างคุณภาพ 

การศึกษาไทย	 จนได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการที่มีความต่อเน่ืองยั่งยืนท่ีสุดโครงการหน่ึง	 ทั้งยัง

สามารถขยายเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้นตามความสมัครใจ	 จากโรงเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด 

76	แห่ง	สู่โรงเรียน	2,154	แห่ง	ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ	

	 โครงการยุวทูตความดีเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานที่ส่งผล

โดยตรงต่อโรงเรียน	ครู	และนักเรียน	การเรียนรู้จากกระบวนการและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อความส�าเร็จ 

และความยัง่ยนืของโครงการจงึเป็นประโยชน์และเป็นบทเรยีนทีท่รงคณุค่าส�าหรบักระทรวงศกึษาธกิาร

และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่มีความห่วงใยและมีความปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย 

จดุเริม่ต้นและแนวด�าเนินงานของโครงการยวุทตูความดมีีความโดดเด่นมากมายหลายประการ	แต่จะขอ 

หยิบยกเป็นตัวอย่างเพียง	3	ประการ	ได้แก่

 1. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนด	ีในปี	2542	เมื่อกระทรวงการต่างประเทศ	

เสนอโครงการยุวทูตความดี	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ในวโรกาสเจรญิพระชนมายุ	72	พรรษา	นัน้	ส�านกังานคณะกรรมการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ	 (สปช.)	 ได้รับมอบให้เป็นหน่วยประสานงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ 

ในช่วงเวลานัน้มโีครงการทีห่น่วยงานอืน่เสนอขอความร่วมมอืหลายโครงการ	ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้าง

ถาวรวัตถุหรือพัฒนานักเรียนเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานน้ัน	 ๆ 

ในขณะที่โครงการยุวทูตความดีมีความโดดเด่นที่ได้เสนอแนวคิดในการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้วยการปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้และด�าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

การท�ากิจกรรมเสริมสร้างความดีให้แก่เยาวชนจึงเป็นโครงการที่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่	 

ทั้งในระดับนโยบายและระดับสถานศึกษา

	 ตลอดระยะเวลา	 20	 ปีที่ผ่านมา	 โครงการยุวทูตความดีได้มีส่วนส�าคัญในการปรับเปลี่ยน

แนวคดิในเรือ่งการปลกูฝังความดีหลายประการ	เช่น	เมือ่เริม่โครงการ	กระแสสงัคมเน้นการสร้างคนเก่ง 
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และโรงเรียนจะถูกประเมินจากผลงานในการสร้างคนเก่งเป็นหลัก	 แต่โครงการฯ	 ได้ยืนหยัด 

ให้ความส�าคญัแก่ความด	ีด้วยพืน้ฐานความเชือ่ว่าความดต้ีองปลกูฝังตัง้แต่เยาว์วยัเพือ่ให้เยาวชนเตบิโต

เป็น	“ต้นกล้าแห่งความด”ี	เช่นเดยีวกบัเรือ่งความเป็นสากล	เมือ่ร่วมงานกบักระทรวงการต่างประเทศ

โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ตั้งความหวังว่าโครงการฯ	 จะสนับสนุนในเรื่องความเป็นสากลซึ่งเป็นจุดอ่อน	 

ของโรงเรียนทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะเรื่องภาษาต่างประเทศ	 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	 และการเพิ่ม

สมรรถนะในการแข่งขันระดับนานาชาติ	 โครงการฯ	 ได้ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นความต้องการของโรงเรียน

เหล่านี้ในรูปแบบต่าง	ๆ	พร้อมทั้งได้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจว่า	ความเป็นสากลไม่ได้จ�ากัดอยู่

ในเรื่องภาษา	วัฒนธรรม	หรือวิทยาการที่ก้าวหน้าเท่านั้น	แต่หัวใจของความเป็นสากลคือ	บรรทัดฐาน

ของความดีงามที่ทุกชาติมีร่วมกัน	 โครงการฯ	 ได้ขยายขอบเขตของความดีงามให้โรงเรียนเข้าใจ 

และน�าไปปฏิบัติได้	 โดยเริ่มที่คุณธรรมพ้ืนฐานของชาติ	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 การมีจิตอาสาและเชื่อมโยงสู่เป้าหมาย 

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่สมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ยึดถือร่วมกัน
 

หากประมวลเสียงสะท้อนจากเยาวชนท่ีได้รว่มกิจกรรม
ของโครงการยุวทูตความดีแล้ว จะพบวา่โครงการฯ

ประสบความส�าเรจ็ในการปลูกฝงัความดีงามตามความคาดหวงั
เยาวชนล้วนเห็นคุณค่าของมิตรภาพขา้มภูมิภาค 
ขา้มพรมแดน มีความห่วงใยในสภาวะส่ิงแวดล้อม

ประทับใจในความสะอาด ความมีระเบียบวนัิย ความมีมารยาท 
ความอดทน ความมีสติของเพือ่นนักเรยีนต่างแดน

เม่ือไปต่างประเทศจะแสดงความสนใจในภาษา วฒันธรรม 
ประวติัศาสตร ์วธิกีารส่ือสารและแนวทางท่ีสังคมชว่ยปลูกฝัง

คุณธรรมมากกวา่ความเจรญิทางวตัถุท่ีได้พบเห็น

	 ในปี	 2555	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร	 ได้มีรับสั่งให้คณะองคมนตรีด�าเนินโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
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ให้	 ”สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”	 ซึ่งระยะต่อมาได้รับการสานต่อจากพระบรมราโชบายของ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสา	 ส่งผลให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนแนวโน้มในวงการศึกษาจากความพยายามที่จะสร้างเยาวชนให้เป็น	“คนเก่ง–คนดี– 
มีความสุข”	 ไปสู่	 การพัฒนาให้เป็น	 “คนดี–คนเก่ง–มีจิตอาสาเพื่อชาติบ้านเมือง”	 (จากค�าบรรยาย 
ของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรี	 ในการประชุมอาสาสมัครโครงการกองทุน 
การศึกษาปี	 2562)	 โรงเรียนยุวทูตความดีจึงเป็นโรงเรียนแนวหน้าท่ีมีประสบการณ์ด�าเนินงาน 
ตามแนวทางนี้มาแล้วอย่างต่อเนื่อง

 2. โครงการยุวทูตความดี ได้ช่วยพัฒนานวัตกรรมในการปลูกฝังความดีให้แก่เยาวชน 
เป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา	 โครงการยุวทูตความดีไม่ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ 
ปรับหลักสูตร	 เพ่ิมวิชา	 เพิ่มชั่วโมง	 แต่มุ่งน�าเสนอและปรับประยุกต์รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายและเกินก�าลังท่ีโรงเรียนจะจัดเองได้ส�าหรับเยาวชนในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อปลุกจิตส�านึก พัฒนาจิตอาสาและเปิดโลกทัศน์	เริ่มจากการเชิญชวนให้สถานทูตประเทศต่าง	ๆ  
ในประเทศไทยจบัคูก่บัโรงเรียน	การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีนในภมูภิาค	การจดัค่ายคณุธรรม 
ค่ายสิง่แวดล้อม	การจดันิทรรศการให้โรงเรยีนเครอืข่ายในพืน้ทีใ่กล้เคยีงได้ชมโดยมโีรงเรยีนยวุทตูความด	ี 
เป็นเจ้าภาพน�าชม	 และการน�านักเรียนยุวทูตไปเยือนประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้ทุกกิจกรรมมีการวางแผน
อย่างด	ีมกีารก�าหนดหวัข้อทีท่นัต่อเหตกุารณ์และเป็นท่ีต้องการของโรงเรียน	มกีารจัดท�าและน�าเสนอ
อย่างน่าสนใจเหมาะสมที่โรงเรียนจะน�าไปเสริมการเรียนการสอน	อีกทั้งมีระบบติดตามวิเคราะห ์
ศกัยภาพของนกัเรยีนและโรงเรยีนทีเ่ข้าโครงการฯ	อย่างใกล้ชดิท้ังเป็นรายบคุคลและเป็นรายโรงเรยีน 
หากประมวลเสยีงสะท้อนจากเยาวชนทีไ่ด้ร่วมกจิกรรมของโครงการยวุทตูความดแีล้ว	จะพบว่าโครงการฯ 
ประสบความส�าเร็จในการปลูกฝังความดีงามตามความคาดหวัง	เยาวชนล้วนเห็นคุณค่าของมิตรภาพ
ข้ามภูมิภาค	 ข้ามพรมแดน	 มีความห่วงใยในสภาวะสิ่งแวดล้อม	 ประทับใจในความสะอาด	 ความมี
ระเบียบวินัย	ความมีมารยาท	ความอดทน	ความมีสติของเพื่อนนักเรียนต่างแดน	เมื่อไปต่างประเทศ
จะแสดงความสนใจในภาษา	วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	วิธีการสื่อสารและแนวทางที่สังคมช่วยปลูกฝัง
คุณธรรมมากกว่าความเจริญทางวัตถุที่ได้พบเห็น	 ทั้งยังแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
เหน็ประโยชน์จากพืน้ฐานทีโ่รงเรยีนได้ปลกูฝังไว้และเกดิความมุง่มัน่ทีจ่ะน�าสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม่	ๆ 	ไปประยกุต์ใช้		 
มุมมองของผู้บริหาร	ครู	และนักเรียนที่เข้าโครงการฯ	 ได้มีส่วนช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นว่า
เมือ่เยาวชนมพีืน้ฐานของความดงีามแล้วจะมจีติใจท่ีเปิดกว้าง	พร้อมเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
สามารถคัดสรรและต่อยอดสิ่งท่ีมีคุณค่าเพื่อน�าไปใช้ในชีวิตและเพื่อพัฒนาสังคมตามก�าลัง 

ความสามารถต่อไป
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โครงการยุวทูตความดีไม่ใชโ่ครงการท่ีกระทรวงการต่างประเทศคิด

และมอบให้กระทรวงศึกษาธกิารรบัไปด�าเนินการ

แต่เป็นโครงการท่ีขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกระดับ

และในทุกพืน้ท่ีถือเป็นเจา้ของและรว่มกันด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

เป็นเวลา 20 ปี ทัง้ในหน้าท่ีความรบัผิดชอบและในฐานะอาสาสมัคร 

โดยเฉพาะขา้ราชการรุน่ใหม่ ได้หมุนเวยีนไปสนับสนุนโครงการ

ในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นทัง้แบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน

 3. โครงการฯ ได้รวมพลังจิตอาสาเพื่อสร้างยุวทูตความดี โครงการยุวทูตความดี 

ไม่ใช่โครงการทีก่ระทรวงการต่างประเทศคิดและมอบให้กระทรวงศกึษาธิการรบัไปด�าเนนิการ	แต่เป็น	

โครงการที่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกระดับและในทุกพื้นที่ถือเป็นเจ้าของและร่วมกัน

ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา	 20	 ปี	 ทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบและในฐานะอาสาสมัคร 

โดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่	 ได้หมุนเวียนไปสนับสนุนโครงการในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 เป็นทั้งแบบอย่าง 

และแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน	 ทั้งยังมีการผสมผสานกับโครงการบัวแก้วสัญจรที่ไปรับฟังปัญหา 

ความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	จงึไม่ใช่เรือ่งน่าแปลกทีจ่ะพบข้าราชการ

กระทรวงต่างประเทศ	แม้จะไม่มหีน้าท่ีเกีย่วข้องโดยตรง	จะรูจ้กัภาคภมูใิจและรูส้กึผกูพนักบัโครงการ

ยุวทูตความด	ีการบริหารโครงการไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานความปรารถนาดีเท่านั้น	แต่มีความพยายาม

ที่จะพัฒนาระบบเพื่อผดุงความต่อเนื่องยั่งยืน	 เช่น	 การจัดต้ังมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีมทีมีผูบ้รหิารท่ีท�างานด้วยมาตรฐานสากลเตม็เป่ียม 

ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู	 เข้าใจสภาพความเป็นจริงในโรงเรียน	 และรู้จักนักเรียนที่เข้าร่วม 

กิจกรรมเป็นรายคน	 ท�าให้กลไกและบรรยากาศในการท�างานมีทั้งความอบอุ่นเป็นกันเอง	 และมี

ประสทิธภิาพ	ทัง้ยงัมกีารประชมุกรรมการมลูนธิฯิ	อย่างสม�า่เสมอ	โดยมอีงค์ประกอบจากผูห้ลกัผูใ้หญ่ 

ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการฯ	 ในกระทรวงต่างประเทศโดยเฉพาะ	 ท่านดอน	 ปรมัตถ์วินัย	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงต่างประเทศ	 ผู้ริเริ่มโครงการฯ	 และขับเคลื่อนโครงการฯ	 ในทุกต�าแหน่งที่ท่านด�ารงอยู ่

ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการที่หมุนเวียนไปร่วมกิจกรรม 

ในพื้นที	่ได้พบปะเยาวชนและน�าข้อสังเกตมาสู่การประชุมของมูลนิธิฯ
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	 การขับเคล่ือนงาน	 โครงการยุวทูตความดีจึงมีชีวิตชีวา	 กระฉับกระเฉง	 และมุ่งสู่เป้าหมาย 

ของการสร้างยุวทตูความดทีีจ่ะสบืสานความดงีามของสงัคมไทยไปสูส่งัคมโลกและสูอ่นาคต	ดงัข้อสงัเกต 

ของ	 ดร.ชัยพฤกษ์	 เสรีรักษ์	 ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ	 ตั้งแต่เป็นผู้อ�านวยการจนก้าวไปสู่ต�าแหน่ง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่งสรุปความประทับใจที่ได้เรียนรู้จากโครงการฯ	ไว้ในหลายโอกาสว่า

“ความดีสรา้งมิตรภาพ”

“เด็กและเยาวชนเป็นผู้ส่ือสารความดีท่ีบรสุิทธิ”์

“โรงเรยีนเป็น node รวมพลคนท�าดีท่ีส�าคัญ”

“นักการทูตเป็นสะพานเชือ่มเครอืขา่ยความดีของโลกท่ีมีประสิทธภิาพ”

“ยุวทูตความดีเป็นนวตักรรมสรา้งสังคมความดีให้แก่โลก”
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ความเชื่อมั่นท่ีประชาคมโลกมีต่อไทย ย่อมมีความส�าคัญ
ต่อบทบาทและศักด์ิศรขีองไทยในเวทีโลก และความส�าเรจ็

ของการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ ซึ่งความเชื่อมั่นดังกล่าว
มาจากหลายปัจจยัด้วยกัน ทัง้จากความเข้มแข็งภายใน

ประเทศของไทยเอง และจากการท่ีประเทศไทยแสดงจดุยืน
และบทบาทท่ีรบัผิดชอบต่อประชาคมโลก

ในการเผชญิกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ แม้ว่าในบางครัง้
ปัญหาเหล่าน้ีอาจมิใชผ่ลประโยชน์ของไทยโดยตรงก็ตาม
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ข้อคิดด้านต่างประเทศมอบให้กับยุวทูตความดี

สีหศักด์ิ   พวงเกตุแก้ว

	 ผมท�างานทีก่ระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลา	40	ปี	ก่อนทีจ่ะเกษียณอายรุาชการเมือ่ปี	2561 

มองย้อนกลับไป	 นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและคาดไม่ถึงในสถานการณ์

ระหว่างประเทศและในภมูภิาคต่าง	ๆ 	ทัว่โลกซึง่ได้ส่งผลต่อแนวคดิและแนวทางในการด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศของไทย

	 ช่วงเร่ิมต้นที่เข้ามาท�างานที่กระทรวงการต่างประเทศ	 งานหลักด้านการทูตของไทย	 คือ 

เรื่องความมั่นคงและความอยู่รอดของชาติ	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามท้ังจากภายในและ

ภายนอกในช่วงสงครามเย็น	 และที่ไทยสามารถฝ่าฟันความท้าทายต่าง	 ๆ	 ในช่วงนั้นมาได้	 เพราะ 

การด�าเนินการทางการทูตในการผนึกก�าลังของประเทศในภูมิภาคและระหว่างประเทศเพ่ือปกป้อง

และเสริมสร้างเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 เมือ่สงครามเย็นส้ินสุดลง	ความแตกต่างทางด้านลทัธิอดุมการณ์ไม่ได้เป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	ท�าให้ประเทศไทยมีทางเลอืกมากขึน้ในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ 

ประกอบกบัเศรษฐกจิของไทยได้พฒันาก้าวหน้าและเชือ่มโยงกับการค้าและการลงทนุจากต่างประเทศ 

การทตูของไทยจงึมุง่สูม่ติทิางด้านเศรษฐกจิมากขึน้เพือ่ตอบสนองผลประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกจิ 

ของไทยและยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชน

	 ต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และยุค	 internet	 ส่งผลให้โลกของเรามีความไร้พรมแดน

และมีความเชื่อมโยงกันในทุก	 ๆ	 มิติ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง	 ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม 

การต่างประเทศของไทยจึงต้องมองผลประโยชน์ของตนเองไกลตัวออกไปกว่าเดิม	 ประเทศไทย 

ได้แสดงบทบาททีร่บัผดิชอบต่อสงัคมโลกโดยส่วนรวมด้วย	และได้มส่ีวนร่วมอย่างแข็งขนักับประชาคมโลก 

ในการรับมือกับปัญหาท้าทายในระดับโลก	อาทิ	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	การก่อการร้าย	

การแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง	ๆ	ปัญหายาเสพติด	และการค้ามนุษย์
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การด�าเนินความสัมพันธร์ะหวา่งกันมิใชเ่พยีงการอยู่รว่มกัน
โดยสันติภาพเท่านัน้ แต่ต้องก้าวหน้าไปด้วยกัน

โดยยึดหลักวา่ถ้าเขาไม่มัน่คง ไทยก็ไม่มัน่คงไปด้วย
ถ้าเขาก้าวหน้า เราก็ก้าวหน้าไปด้วยเชน่กัน

	 การเรียนรู้จากเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ที่ผ่านมาย่อมเป็นการให้แนวทางที่ด ี

ส�าหรับอนาคต	 โดยเฉพาะส�าหรับอนุชนรุ่นหลัง	 เรื่องของอดีตย่อมเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ 

ส�าหรับอนาคต	 ในส่วนของผมเองนั้น	 	 ขอฝากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการต่างประเทศของไทยที่อาจเป็น

ประโยชน์ต่อบรรดาน้อง	ๆ	หลาน	ๆ	ยุวทูตความดีพอสังเขป	ดังนี้

	 1. การต่างประเทศทีเ่ข้มแข็งนัน้ต้องเริม่ต้นจากความเข้มแขง็ภายในประเทศก่อน	หากไทย 

มคีวามมัน่คงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ	มคีวามเป็นปึกแผ่นภายในประเทศ	ตลอดจนยดึมัน่ในค่านยิม

ที่เป็นสากล	 โดยเฉพาะค่านิยมประชาธิปไตย	 สิทธิมนุษยชน	 และหลักธรรมาภิบาล	 สถานะของไทย 

ในเวทีระหว่างประเทศ	ย่อมมีความเข้มแข็งและได้รับความเชื่อถือจากประชาคมโลก

	 2. เราต้องให้ความส�าคญักับประเทศเพ่ือนบ้านของเราเป็นล�าดับแรก	โดยเฉพาะเพือ่นบ้าน 

ที่มีพรมแดนร่วมกัน	การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันมิใช่เพียงการอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพเท่านั้น	

แต่ต้องก้าวหน้าไปด้วยกัน	โดยยึดหลักว่าถ้าเขาไม่มั่นคง	ไทยก็ไม่มั่นคงไปด้วย	ถ้าเขาก้าวหน้า	 เราก็

ก้าวหน้าไปด้วยเช่นกัน

	 3.	เราจะต้องไม่ลืมว่าที่ไทยสามารถก้าวข้ามภัยคุกคามด้านความมั่นคงในช่วงผ่านมา	เพราะ

การผนึกก�าลังของบรรดาประเทศในภูมิภาคที่ประกอบเป็นสมาชิก	ASEAN	บัดนี	้ASEAN	10	ประเทศ 

ได้กลายมาเป็นประชาคมหนึ่งเดียวที่มีศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ของประชาคมโลก	เพราะฉะนั้น	การส่งเสริมเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นของ ASEAN ต้องเป็น

เป้าหมายหลักของนโยบายต่างประเทศไทย
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	 4.	การต่างประเทศไทยนั้นต้องมุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
คอื	การกนิดอียูด่ขีองประชาชน	ซึง่ในปัจจบุนัสถานการณ์เศรษฐกจิไทยนบัวนัจะเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิ
โลกมากยิ่งขึ้น	การขยายตัวทางเศรษฐกิจจ�าเป็นต้องอาศัยการทูตเชิงเศรษฐกิจ (economic 
diplomacy) เพื่อขยายการค้าและการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่	 ๆ	 ที่เป็นเทคโนโลย ี
ขั้นสูงภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	4.0	รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญ
ของไทย

	 5.	ความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อไทยย่อมมีความส�าคัญต่อบทบาทและศักดิ์ศรีของ 
ไทยในเวทีโลก	และความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ	ซึ่งความเชื่อมั่นดังกล่าวมาจาก
หลายปัจจัยด้วยกัน	 ทั้งจากความเข้มแข็งภายในประเทศของไทยเอง	 และจากการที่ประเทศไทย 
แสดงจุดยืนและบทบาทที่รับผิดชอบต่อประชาคมโลกในการเผชิญกับปัญหาท้าทายต่าง	 ๆ	 แม้ว่า 
ในบางครั้งปัญหาเหล่านี้อาจมิใช่ผลประโยชน์ของไทยโดยตรงก็ตาม

	 6.	ในยุคที่ประชาชน	“เป็นศูนย์กลาง”	(people	–	centered)		การด�าเนินการทูตสาธารณะ
(public	 diplomacy)	 ทั้งมิติต่างประเทศและในประเทศ	 ต้องได้รับความส�าคัญและเป็นไปอย่าง 
แข็งขันยิ่งขึ้น

ในต่างประเทศ	 เราต้องใช้แนวทางและเครื่องมือต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริม	 soft	 power 
diplomacy	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	
การให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการ	การศึกษาและการพฒันา	รวมทัง้การให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม 
ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์	 โดยต้องอาศัย
ช่องทางทางดิจิทัล	(digital	diplomacy)	มากขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี
ต่อไทยในระดับประชาชนของประเทศนั้น	 ๆ	 เพราะหากประชาชนมีทัศนคติในทางบวกต่อไทยแล้ว	 
ก็ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่รัฐบาลประเทศนั้นต้องค�านึงถึงในการด�าเนินความสัมพันธ์กับไทย

ส�าหรบัภายในประเทศนัน้	การทีป่ระชาชนเป็นศนูย์กลางต้องได้รบัการถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัิ 
อย่างแท้จรงิ	ซึง่หมายความว่าการด�าเนนินโยบายต่างประเทศต้องเปิดกว้างสูภ่าคประชาสงัคมและ 
ประชาชนทั่วไป	ซึ่งมิใช่เพียงการสร้างความตระหนักรู้เท่านั้น	แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าการต่างประเทศ 
นัน้ส่งผลต่อการกนิดอียูด่ขีองประชาชนอย่างไรบ้าง	และในยคุประชาธิปไตยนัน้	จ�าเป็นต้องเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู	่ 
ของประชาชนคนไทย
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เราต้องใชแ้นวทางและเครือ่งมือต่าง ๆ
เพือ่ส่งเสรมิ soft power diplomacy ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ไม่วา่จะเป็นเรือ่งของการเผยแพรแ่ละแลกเปล่ียน
ทางวฒันธรรม การให้ความชว่ยเหลือทางวชิาการ 

การศึกษาและการพัฒนา รวมทัง้การให้ความชว่ยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม ตลอดจนการส่ือสารขอ้มูลขา่วสาร
เก่ียวกับประเทศไทยท่ีถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

 โครงการยวุทตูความดกีถ็อืว่าเป็นส่วนส�าคญัของการทตูสาธารณะ เพือ่สาธารณประโยชน์

ที่เปิดโอกาสให้กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยที่จะ 

เป็นผู้น�าในอนาคต	 เพื่อให้เยาวชนของไทยมีความพร้อมในแง่ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและ 

เป็นตวัแทนของประเทศทีส่ะท้อนถึงเอกลกัษณ์และค่านยิมทีด่ขีองไทยให้เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัในเวทโีลก

	 ในช่วงทีผ่มด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงและประธานมลูนธิยิวุทตูความด	ี(ปี	2555	–	ปี	2558)

ได้เห็นความสนับสนุนจากกรมกองต่าง	 ๆ	 ภายในกระทรวงฯ	 ที่มุ่งไปยังมูลนิธิฯ	 และความร่วมแรง

ร่วมใจด้วยจิตอาสาจากข้าราชการที่เป็นอาสาสมัครในงานของมูลนิธิฯ	 แล้ว	 ผมมีความชื่นชมยินด ี

ทัง้มคีวามเช่ือว่าการพัฒนาเสรมิสร้างรากฐานทีเ่ข้มแขง็ของสงัคมทีเ่ริม่จากเยาวชนในชาต	ิเป็นบทบาท

ที่กระทรวงฯ	สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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ความส�าเรจ็ในการพัฒนาประเทศ
จะไม่ใชค่วามส�าเรจ็ของผู้ใดผู้หน่ึงแต่เพียงผู้เดียว

แต่เป็นความส�าเรจ็ของประชาชนทุกคน
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การนำาพาสังคมไทยก้าวสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน

กฤษฎา  บุญราช

	 ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย	“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”	 คือ “การที่เราต้องทุ่มเทท�างาน 

ในภาระหน้าที่ อย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

โดยรวมด้วย” จากภารกิจดังกล่าว	ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย	จึงได้มอบนโยบายและแนวทาง

ในการปฏบิตังิานในแง่มมุต่าง	 ๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในการสร้างความรกั 

ความศรัทธา	 และให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการท�าความดี การทุ่มเท 

และเสียสละ ในการปฏิบัติงานตอบแทนคุณแผ่นดิน	 เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลประชาชนพึงพอใจ	 

โดยภาคราชการจะต้องสร้างผลลพัธ์และผลสมัฤทธิใ์นการท�างาน	ผ่านความพงึพอใจและความต้องการ 

ของประชาชนในพื้นที	่ดังนี้

 • จริงจัง จริงใจ ให้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย : การบูรณาการการท�างานร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนที่ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	จริงจัง	จริงใจ	ให้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย	ต้องมีความจริงใจ

และเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	หรือจริงใจที่จะพัฒนา	โดยยึดหลักประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก	 ถ้าเรายึดหลักประโยชน์ส่วนรวมแล้ว	 การแก้ไขปัญหาหรือ

การพัฒนานั้น	ๆ	ก็จะได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน

 • ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ : ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

ต้องดแูลเอาใจใส่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ปฏบิตัตินและปฏบิตัหิน้าที	่ซือ่สตัย์	สจุรติ	โปร่งใส	ถกูต้อง	รวดเรว็

และตรวจสอบได้	 ติดตามงานอย่างใกล้ชิด	 งานในหน้าที่อย่าให้บกพร่อง	 หากมีปัญหาอุปสรรค 

ให้รายงานทันที

 • ความเดอืดร้อนของประชาชน คอื ความเดอืดร้อนของข้าราชการ :	ข้าราชการมหาดไทย
จะต้องรับผิดชอบในทุก	 ๆ	 เรื่อง	 และอาจเป็นความรับผิดชอบท่ีต่อเน่ือง	 โดยไม่จ�าเป็นจะต้อง 
บอกว่าใครรับผิดชอบ	 แต่ให้เป็นหน้าที่ของเราในการบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ภายใต้หลักปรัชญาของ 
การบริหารราชการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตบรรพบุรุษของเรา

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560) 
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 • ความเดือดร้อนของประชาชน คือ ความเดือดร้อนของข้าราชการ :	 ข้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทย	โดยเฉพาะในภมูภิาคจะต้องร่วมมอืร่วมใจ	เพือ่ช่วยบรรเทาหรอืแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อนในด้านต่าง	 ๆ	 	ของประชาชน	 	โดยเฉพาะศูนย์ด�ารงธรรมจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	 และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	 ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
อย่างยั่งยืน	 เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปรียบเหมือนกับความเดือดร้อนของ 
ข้าราชการนั่นเอง

 • บริการประชาชนเหมือนญาติของตน : ข้าราชการทุกฝ่ายจะต้องต้อนรับประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการเหมือนกับการต้อนรับญาติพี่น้องของตนเอง	 สร้างความเสมอภาค	 เป็นธรรม 
ต่อประชาชน	 โดยจะต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีจะเกิดขึ้น	 และจะต้องปฏิบัติราชการหรือ 
งานในหน้าที	่โดยค�านึงถึงความละเอียด	รอบคอบ	รอบด้านอย่างระมัดระวัง	เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง

 • มีจิตส�านึก ฝึกซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามระเบียบ : ต้องท�าหน้าที่เพื่อแผ่นดิน	 ต้องก้าวเดิน 
ในเส้นทางที่ถูกต้อง	 ตั้งแต่จุดเริ่มได้รับการปลูกฝังจิตส�านึกสาธารณะ	มีอุดมการณ์ในการท�างาน 
การครองตนเป็นข้าราชการที่ดี	 มีคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 และการท�างานโดยยึดกฎหมาย 
กฎระเบียบ	ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม

 • ต้องรู้อย่างลึกซึ้งและพึ่งความเพียร : ต้องรู้งาน	 รู้หน้าที่ของตนเอง	 ต้องรู้หลายเรื่อง 
งานมหาดไทยมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องมากจึงต้องมีความรู้ในงานต่าง	 ๆ	 หลาย	 ๆ	 ด้าน	 หากรู้ไม่ลึกซึ้ง 
ก็จะต้องมีความตั้งใจ	จริงจัง	จริงใจ	ในการท�างานและหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	เพื่อปฏิบัติงาน 
ที่ได้รับมอบหมายได้ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทุ่มเทงาน ทุ่มเทใจ : ข้าราชการจะต้องทุ่มเทหัวใจให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ 
เต็มศักยภาพที่มีอยู่	 มิใช่แค่จุดมุ่งหมายเพื่อการส่วนตัวหรือทรัพย์สินเงินทอง	แต่การทุ่มเทท�างาน 

ด้วยหัวใจที่จะน�าความสุขและความยั่งยืน	 ต้องมีเป้าท่ีส�าคัญ	 คือ	 การเรียนรู้จากงานที่ท�าอยู่อย่าง 

เปิดใจกว้าง	กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา	และมองว่าอุปสรรคของการท�างานเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอ

 • เพื่อประชาชน เพื่อส่วนรวม : ในเมื่อเราได้รับโอกาสเข้ามารับราชการแล้ว	 ก็ต้องตั้งใจ

ท�างานให้ถึงที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและต้องท�าโดยสุจริต	รักษาผลประโยชน์ของประชาชน
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เป็นที่ตั้ง	 กระท�าโดยสุจริตโดยถือหลักว่าระดมกันท�า	 ซึ่งหมายถึงระดมข้าราชการและประชาชน 

ในพื้นที่และรวมทั้งความคิด	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 และส่ิงของ	 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา	 รวมทั้งพัฒนา 

และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชน

 • ลมใต้ปีกท่ีมหาดไทย :	 เมื่อตอนเด็ก	 ๆ	 ผมเคยสงสัยว่าท�าไมเครื่องบินที่เป็นเหล็กทั้งล�า 

ถงึบนิขึน้สงูได้	จนโตขึน้ถงึเข้าใจหลกัพลศาสตร์	ปัจจยัประการหนึง่	คอื	แรงลมใต้ปีกท่ีพยงุให้เครือ่งบิน 

ลอยข้ึนฟ้าได้	 ลมใต้ปีก	 คือ	 แรงหนุนเสริมให้เครื่องบินทะยานสู่จุดหมายได้	 ผมยินดีและยืนยันว่า 

จะเป็นลมใต้ปีกท่ีช่วยสนับสนุนให้ทุกคนได้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันและข้าราชการกระทรวง 

มหาดไทยทุกคนจะต้องช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้กระทรวงมหาดไทยและประเทศชาติของเรา	 ได้ก้าว

ไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันเพราะความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ	 จะไม่ใช่ความส�าเร็จของผู้ใดผู้หนึ่ง 

แต่เพียงผู้เดียว	แต่เป็นความส�าเร็จของประชาชนทุกคน

 

ขา้ราชการจะต้องทุ่มเทหัวใจให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ
เต็มศักยภาพท่ีมีอยู่ มิใชแ่ค่จดุมุ่งหมายเพือ่การส่วนตัว

หรอืทรพัย์สินเงนิทอง แต่การทุ่มเทท�างานด้วยหัวใจ
ท่ีจะน�าความสุขและความยัง่ยืน ต้องมีเป้าท่ีส�าคัญ
คือ การเรยีนรูจ้ากงานท่ีท�าอยู่อย่างเปิดใจกวา้ง

กล้าเผชญิหน้ากับปัญหา และมองวา่อปุสรรคของการท�างาน
เป็นส่ิงท่ีท้าทายเสมอ

	 เนื่องจากต�าแหน่งข้าราชการบางต�าแหน่ง	คือ	นายอ�าเภอ	และผู้ว่าราชการจังหวัด	ต้องท�า

หน้าทีเ่ป็นหวัหน้าส่วนราชการในภมูภิาคของกระทรวง	กรมต่าง	ๆ 	ในส่วนกลาง	ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ัว่ประเทศ

ดังน้ัน	 คนมหาดไทยจึงต้องเข้าใจภารกิจและหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงอื่น	 ๆ	 ด้วย	 เพื่อท�าให้ 

ภารกิจการบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	บรรลุเป้าหมาย	จึงได้เน้นให้ความส�าคัญกับงานกระทรวงอื่น	ๆ	ด้วย	

ดงัเช่น	การให้ความส�าคญัในการพัฒนาเยาวชนให้มบีทบาทร่วมน�าพาสงัคมไทยก้าวสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนื 

โดยอาศัยค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธกิารในภูมิภาค	เพ่ือประโยชน์ในการปฏริปูระบบการศกึษาให้เกดิผลสมัฤทธิแ์ละสามารถขบัเคลือ่น	 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยแต่งตั้ง	“คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)”	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์	 แนวทางการจัดการศึกษา	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

รวมทัง้ประสานและส่งเสรมิการบรหิารและการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 ตลอดจน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด	ดังนั้น	ขณะด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง

มหาดไทย	 จึงได้ใช้กลไก	“กศจ. เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน” โดยให้จังหวัด 

วางระบบการจัดการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

ในมติต่ิาง	ๆ	ควบคูไ่ปกบัยทุธศาสตร์ด้านการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารอย่างสอดประสานกัน 

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในทุกจังหวัดจัดกิจกรรมสร้างเสริมวินัย	 และรักษาวัฒนธรรมไทย 

ที่ดีงามให้แก่	นักเรียน	นักศึกษา	ดังนี้

 

	 1.	 ขอความร่วมมือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด	 พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกโรงเรียน 

ที่มีศักยภาพหรือความพร้อม	 พิจารณาจัดท�าโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส�าหรับ 

เด็กนักเรียนตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีซึง่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทาง	ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	ตลอดจนสนบัสนนุ

งบประมาณไปบางส่วนแล้ว	เพ่ือฝึกฝนให้เดก็นกัเรยีนมีความขยนัขนัแขง็	และมีความรูใ้นการประกอบ

อาชีพเกษตรเบ้ืองต้นและการท�าบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือน	 ซึ่งท�าให้ได้เรียนรู้หลักการด�าเนินชีวิต	 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการดังกล่าว	 จะได้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันเมื่อเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่ด้วย

	 2.	 การฝึกฝนให้นักเรียน	 นักศึกษา	 เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่เป็นมาตรฐานสากล	 และการมีน�้าใจนักกีฬา	 รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น	 เช่น	 การเคารพสิทธิ์ผู้มาก่อน	

โดยการชี้แนะฝึกหัดให้นักเรียน	 นักศึกษารู้จักการเข้าแถวในโรงอาหาร	หรือการใช้ห้องสมุด	 หรือ 

การเข้าแถวขึ้นรถหน้าโรงเรียน

	 3.	การเคารพกฎกติกามารยาทด้านการจราจร	 โดยเริ่มจากการชี้แนะให้นักเรียน	นักศึกษา 

ที่ขับรถยนต์หรือใช้จักรยานยนต์มาเรียนหนังสือ	 ต้องมีใบขับข่ี	 สวมหมวกกันน็อค	 เข้าใจ	 รู้จัก 

และปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด	 การจัดระเบียบการจอดรถหรือยานพาหนะรับ–ส่ง 



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก93

นักเรียน	 นักศึกษาที่บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยรอบ

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือประชาคมอื่น	ๆ

	 4.	 การฝึกหัดกิริยามารยาทในเรื่องการไหว้	 การอ่อนน้อมถ่อมตน	 การเคารพผู้อาวุโส 

ตามธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย	ตลอดจนการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย	โดยจัดเวร

หรือร่วมกันท�าความสะอาดภายในห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียน	 หรือการเก็บและแยกขยะ 

ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้เป็นระเบียบปฏิบัติประจ�า	 (รปจ.)	 โดยอาจมีการให้รางวัลหรือ

ประกาศยกย่องชมเชยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�าความดี

	 5.	การส่งเสรมิให้นกัเรยีน	นกัศกึษา	มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ	ขยันหมัน่เพยีร	และเคารพกฎกติกา

ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอย่างเคร่งครัด	โดยการฝึกหัดให้นักเรียน	นักศึกษาไม่ลอกการบ้าน

หรือลอกค�าตอบในการสอบวัดผลต่าง	 ๆ	 ไม่จ้างผู้อื่นหรือให้ผู้ปกครองท�ารายงานหรือการบ้านแทน

ตนเอง	 เพ่ือฝึกให้เป็นนสัิยเมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่จะได้ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบหรอืประพฤตผิดิ 

คิดทุจริตคอร์รัปชัน

เม่ือตอนเด็ก ๆ  ผมเคยสงสัยวา่ท�าไมเครือ่งบินท่ีเป็นเหล็กทัง้ล�า
ถึงบินขึน้สูงได้  จนโตขึน้ถึงเขา้ใจหลักพลศาสตร์

ปจัจยัประการหน่ึง คือ แรงลมใต้ปกีท่ีพยุงให้เครือ่งบินลอยขึน้ฟา้ได้
ลมใต้ปีก คือ แรงหนุนเสรมิให้เครือ่งบินทะยานสู่จดุหมายได้

		 		 		 		 		 	ดังนั้น	 หากจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะได้พิจารณาด�าเนินการตาม 

แนวทางข้างต้น	 โดยสามารถฝึกหัดนักเรียน	 นักศึกษาหรือจัดกิจกรรมในโรงเรียนทั้งเรื่องการเรียนรู้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด�าริสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อให้ติดเป็นนิสัย 

ในการด�าเนินชีวิต	(way	of	life)	และวัฒนธรรมไทย	รวมทั้งสร้างเสริมวินัยในเรื่องต่าง	ๆ 	จนเป็นนิสัย

ของลูกหลานโดยเร่ิมตั้งแต่เยาว์วัยท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษาได้อย่างพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัดและ 

ต่อเนื่องแล้ว	 ก็จะเป็นจุดเร่ิมต้นท�าให้การแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง	 ๆ	 ในระยะยาว	 สามารถลด 
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ผลกระทบอันไม่พึงปรารถนาลงได	้และจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาด้านอื่น	ๆ	ประสบความส�าเร็จ	เช่น

เรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนน	 เพราะทุกคนตระหนักและรู้จักมารยาทการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 

รวมท้ังมีวัฒนธรรมในการเคารพสิทธิ์ผู้มาก่อนอย่างเคร่งครัดในการเข้าแถวหรือเข้าคิวจนเป็น	 

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนยึดถืออย่างจริงจังต่อไป

 ส่วนในด้านการเชือ่มโยงกบัเยาวชนยวุทตูความด ีกระทรวงการต่างประเทศ  

เริม่มาจากในครัง้ทีผ่มด�ารงต�าแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา ได้รบัเชญิไปเป็น

ประธานร่วมกบัท่านดอน ปรมตัถ์วนิยั เปิดค่ายอบรม สามคัค ีฉลาดรู ้เสรมิสร้าง

สันติสุข ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 

ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2556 แนวทางของโอวาทที่ให้ในวันนั้น ได้ย�้า

แนวให้เยาวชนรู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี มีวินัย เป็นคนดี โดยผู้แทนเยาวชนที่มาเข้า

ค่ายอบรม จ�านวนกว่าร้อยคน คือ ยุวทูตที่มาจากจังหวัดภาคใต้เกือบทั้งหมด 

 เป็นที่น่ายินดีว่า ยุวทูตความดีที่กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มไว้  

ด�าเนนิมาเป็นเวลา 20 ปี ในช่วงเวลาหนึง่ความร่วมมอืระหว่างกระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงการต่างประเทศสะท้อนให้เห็นจากบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในทัว่ทกุภมูภิาคทีไ่ด้มส่ีวนร่วมพฒันาเยาวชนไทยให้เป็นต้นกล้าความด ีตามวิถี

พอเพียง รู้น้อมน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต 

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
คือหัวใจส�าคัญของการต่างประเทศของไทยอย่างแท้จรงิ  

ทัง้น้ีไม่เพียงเพราะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มีผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกันอย่างชดัเจน

ในทุกมิติของความสัมพันธ์ในเชงิการทูตเท่านัน้
แต่ด้วยสายสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนเรยีนรู้

ในระดับประชาชนระหว่างประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
เป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร จดัเป็นรากฐาน

และปัจจยัท่ีส�าคัญท่ีสุดประการหน่ึง ในการก�าหนดทิศทาง
ของความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
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เส้นทางมิตรภาพท่ียั่งยืนระหว่างไทย : ลาว

เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

	 ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ	ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ได้รับเกียรติจากมูลนิธิยุวทูตความดีให้เขียนบทความลงในหนังสือที่ระลึกเล่มนี้เพื่อสื่อถึงผู้อ่าน	 

โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน	 ครู	 และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโครงการฯ	 รวมทั้งเยาวชนไทยและ 

คณะอาจารย์ในวงกว้าง	 ซึ่งผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านตามสมควร	ทั้งในแง่ของ

เกร็ดความรู้และแนวคิดที่สามารถน�าไปปรับใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และพัฒนา 

โลกทัศน์ได้ต่อไป

	 ประสบการณ์การท�างานของผมในฐานะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมคีวามหลากหลายมาก 

ผมได้มโีอกาสเรยีนรูผ่้านการเดนิทางไปเยีย่มเยอืนและใช้ชวีติอยูใ่นหลายประเทศทัว่โลก	จนกระทัง่ล่าสดุ 

ผมได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งเอกอคัรราชทตูในประเทศเพือ่นบ้านทีม่คีวามสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิ	 

และลกึซึง้กบัประเทศไทยมากทีส่ดุประเทศหนึง่	ได้แก่	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	(สปป.	ลาว) 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการ	ก่อนที่ผมถึงก�าหนดเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นเดือนกันยายน		

2562	ที่ผ่านมา	

	 จากประสบการณ์การท�างานด้านการต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานท�าให้สามารถ

กล่าวได้ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน คือ หวัใจส�าคัญของการต่างประเทศ 

ของไทยอย่างแท้จรงิ	 ทัง้นี	้ ไม่เพยีงเพราะประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านมผีลประโยชน์และส่วนได้ 

ส่วนเสียระหว่างกันอย่างชัดเจนในทุกมิติของความสัมพันธ์ในเชิงการทูตเท่านั้น	 แต่ด้วยสายสัมพันธ์ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประชาชนระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันเป็นระยะทางยาว

หลายกิโลเมตร	 จัดเป็นรากฐานและปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดประการหนึ่งในการก�าหนดทิศทางของ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	 –	 ลาวในปัจจุบันเป็นผลพวงของการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

ยาวนาน	 ครอบคลุมความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมในทุกระดับและทุกมิติ	 มีการแลกเปลี่ยน

การเยือนระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ในระดบัประมขุ	หวัหน้ารฐับาล	และผูแ้ทนระดับสงูอืน่	ๆ 	เหตกุารณ์
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การเยอืนส�าคญัครัง้ประวตัศิาสตร์ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของความสัมพนัธ์ทางการทตู 

ไทย – ลาวของยคุปัจจบุนั คอื การเสดจ็ฯ ไปเยอืน สปป. ลาว ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ. 2537 เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิด

สะพานมติรภาพไทย – ลาว แห่งที ่1 ร่วมกบัประธานประเทศแห่ง สปป. ลาว และพธิเีปิดโครงการ

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว	ที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการและ

การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีโดยค�านึงถงึสภาพแวดล้อมและภมูปิระเทศ	และเป็นโครงการสาธิตการพัฒนา

ด้านการเกษตรที่สามารถช่วยส่งเสริมการหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้ดีขึ้น	

	 ในฐานะที่ประเทศไทยและ	สปป.	ลาว	ต่างเป็นประเทศก�าลังพัฒนา		ผมเห็นว่าความร่วมมือ

ด้านการพฒันาระหว่างสองประเทศเป็นแกนหลกัของการพฒันาความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั	โดยเป็น 

ความร่วมมอืทีส่่งผลดีทีเ่หน็ได้ชดัอย่างเป็นรปูธรรมในระดบัประชาชน	และชุมชน	ฉะนัน้	ในบทความนี ้

ผมจึงขอกล่าวถึงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ	

นอกจากโครงการความรว่มมือด้านการเกษตรแล้ว 
ประเทศไทยและ สปป. ลาว ยังมีความรว่มมือท่ีโดดเด่น
เป็นท่ีประจกัษ์ในด้านการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการ
ด้านการศึกษา เน้นการให้ความชว่ยเหลือทางวชิาการ

แก่ สปป. ลาว ในสาขาต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ เพราะถือวา่คุณภาพของคน

เป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคัญ ท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ

	 โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาใน	 สปป.	 ลาว	ที่ไทยได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน

มาอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึโครงการตามพระราชด�ารซิึง่ส่วนใหญ่เน้นการพฒันาและยกระดบัคณุภาพชวีติ 

และความเป็นอยู่ของประชาชน	มีรายได้พอเพียงแก่การดูแลตนเองและครอบครัว	ที่ส�าคัญที่สุด	คือ

สามารถพึ่งพาตนเองได	้มีผลส�าเร็จเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ได้แก่	โครงการศูนย์พัฒนา 

และบริการด้านการเกษตรห้วยซอน	 –	 ห้วยซั้ว	 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าร ิ
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ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ตามค�า 
กราบบังคมทูลขอพระราชทานของ	 ฯพณฯ	 ไกสอน	 พมวิหาน	 ประธานประเทศแห่ง	 สปป.	 ลาว	 
จัดเป็นโครงการตามพระราชด�าริแห่งแรกใน	 สปป.	 ลาว	 ด�าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตรแก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนทั่วไป	 มีการจัดฝึกอบรม 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจากทุกแขวงใน	 สปป.	 ลาว	 ผลส�าเร็จ 
ของโครงการได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางในระดับท้องถิ่นอื่น	ๆ	 ประชาชน	 สปป.	 ลาว	 สามารถ 
สร้างรายได้จากการท�าการเกษตรแบบยัง่ยนืตามทฤษฎใีหม่	ซึง่เน้นการเพาะปลกูทีพ่จิารณาจากสภาพ 
พืน้ทีจ่รงิเป็นตวัก�าหนดทีส่�าคญัควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิชวีติตามแนวทางของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	
ต่อมาได้มีการจัดตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้พือ่การพฒันาการเกษตรทีย่ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการสานต่อและต่อยอดโครงการความร่วมมือดังกล่าวและเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรแบบผสมผสานในแขวงต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 แขวงเวียงจันทน์	 แขวงค�าม่วน	 และแขวงเซกอง	 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และทฤษฎใีหม่เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่ 
รวมถึงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านการเกษตร	และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตร
สะอาดปลอดภัยแบบยั่งยืนให้แก่คร	ูอาจารย์	และนักเรียนในพื้นที่

	 นอกจากโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรแล้ว	 ประเทศไทยและ	 สปป.	 ลาวยังมีความ
ร่วมมือที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการด้านการศึกษา	 เน้นการ 
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่	สปป.	ลาว	ในสาขาต่าง	ๆ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพราะถือว่าคุณภาพของคนเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ	 ความร่วมมือ 
ทางด้านการศกึษาระหว่างไทยกบั	สปป.	ลาว	จงึมุง่ส่งเสรมิการพฒันาศักยภาพของคน	ผ่านการยกระดบั 
องค์ความรู้ของบุคลากรผู้สอน	 กล่าวคือ	 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้เป็นครูหรือผู้สอน 
ทั้งสายอาชีพและสายสามัญให้มีมาตรฐาน	 เพื่อให้สามารถน�าความรู้กลับมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน
นักศึกษาใน	 สปป.	 ลาว	 ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ	 ผ่านการให้ทุนการศึกษา	 การศึกษาดูงานและ 
ฝึกอบรม	รวมทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไป	สปป.	ลาว	 เพื่อตรวจสอบและติดตามการด�าเนินการ
ตามโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	

	 นอกจากนี	้ยงัมโีครงการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน	ซึง่มุง่เน้นการพฒันา	ออกแบบ	จัดท�า 
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง	ๆ	ให้ทันสมัย	สร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ	 สร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้	 และให้การสนับสนุน 
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ด้านการประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 รวมทั้งให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอนทีจ่�าเป็น	ซึง่จะช่วยสร้างโอกาสทีด่แีก่นกัเรยีน	นกัศกึษาชาวลาว 

ให้ได้รับการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย	นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อม

ที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนและได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 พร้อมต่อการเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและ 

มีคุณภาพของสังคมต่อไป	ทั้งนี้	 ความร่วมมือด้านการศึกษาไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น 

แต่ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แบบรอบด้าน	 เพื่อการด�ารงชีวิตและเติบโต 

เป็นคนทีม่คีณุภาพของสงัคม	เหน็ได้จากการให้ความส�าคญักบัการถ่ายทอดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

และทฤษฎใีหม่เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืให้แก่เด็กและเยาวชน	รวมถงึคนท่ัวไปในพืน้ที	่ซึง่จะเป็นส่วน 

ในการช่วยให้ชุมชนบริเวณโดยรอบสามารถอยู่ได้แบบพึ่งพาตนเอง	 และมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ ์

มีความสุข

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงให้

ความส�าคัญกบั	สปป.	ลาว	ในฐานะประเทศเพือ่นบ้านท่ีมคีวามใกล้ชิดมากท่ีสดุ	และได้เสดจ็	ฯ	ไปเยอืน 

สปป.	 ลาวมากกว่า	 20	 ครั้งในช่วงเกือบ	 30	 ปีที่ผ่านมา	 ตัวอย่างโครงการตามพระราชด�าริที่ส�าคัญ

โครงการหนึง่	ได้แก่ โครงการส่งเสรมิกจิกรรมโรงเรยีนวฒันธรรมชนเผ่าเดก็ก�าพร้า แขวงเวยีงจนัทน์

โดยที่ผ่านมาได้ด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ระบบน�้าประปา	การสร้างอาคารเรือนนอน

อาคารเรยีน	เป็นต้น	รวมท้ังจัดกจิกรรมด้านโภชนาการและสขุอนามยั	กจิกรรมด้านการส่งเสริมอาชพี

และกิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร	 รวมทั้งการเกษตรเพื่อโภชนาการและอาหาร 

กลางวัน	โดยมีความมุ่งหวังสูงสุดให้เด็กก�าพร้ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนใน	 สปป.	 ลาว	 อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี 

เกิดขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2549	 โดยเริ่มให้การสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจ�านวน 

15	แห่ง	จาก	6	แขวง	ได้แก่	แขวงเวียงจันทน์	แขวงอุดมไซ	แขวงหัวพัน	แขวงค�าม่วน	แขวงเซกอง 

และแขวงอัตตะปือ	 โดยมีการก�าหนดแผนงานและด�าเนินกิจกรรมในด้านต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก	่ 

โภชนาการและสุขอนามัยในเด็ก	 สุขาภิบาลและอนามัยแวดล้อมของโรงเรียน	 การเกษตรที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ทั้งนี้ โครงการจะเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

และให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย
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การพัฒนาและเสรมิขยายโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนคนรุน่ใหม่นัน้ 
เปน็แนวทางท่ีส�าคัญย่ิง ในการพฒันาคน สังคม และประเทศชาติ

การส่งเสรมิให้เยาวชนจากรุน่สู่รุน่เป็นคนดีมีคุณภาพ
เป็นคนเก่งท่ีรูเ้ท่าทัน และเป็นคนท่ีมีจติส�านึกเพือ่ส่วนรวม

จะยังประโยชน์ให้แก่การพัฒนาประเทศ
และประชาคมโลกได้อย่างยัง่ยืน

	 นอกจากนี	้สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร ี

ได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแขวงต่าง	ๆ 	ตามความต้องการ

ของโรงพยาบาล	โดยทรงตระหนกัว่าสขุภาพของประชาชนเป็นปัจจยัส�าคัญยิง่ต่อการพฒันาประเทศ

และการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู ้

และความช�านาญ	 รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย	 จึงได้โปรดเกล้าฯ 

ให้จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขส�าหรับบุคลากรทางการแพทย	์ 

จาก	สปป.	ลาว	ในหลักสูตรต่าง	ๆ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2543	เป็นต้นมา

	 ความร่วมมือด้านสาธารณสุขเป็นความร่วมมือที่เน้นการยกระดับและส่งเสริมการบริการ 

ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลใน	สปป.	ลาว	โดยการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพในการรองรับ 

ผู้ป่วยและให้บริการอื่น	ๆ	แก่ผู้ป่วยด้านต่าง	ๆ	เช่น	การส่งต่อผู้ป่วยเหตุฉุกเฉิน	โภชนาการชุมชนและ

สุขอนามัยส�าหรับแม่และเด็ก	ทั้งนี้	การรักษาพยาบาลและโภชนาการที่ถูกต้องและเพียงพอ	เป็นสิทธิ

ขัน้พืน้ฐานทีค่นทกุคนควรจะได้รบั	ซึง่รวมไปถงึเดก็และเยาวชน	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนซึง่เป็นอนาคต

ของชาติเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัย	พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ท�างานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

	 ตลอดชีวิตการรับราชการที่ผ่านมา	ผมเชื่อเสมอว่า	การพัฒนาและเสริมขยายโลกทัศน์ให้แก ่

เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้น	เป็นแนวทางที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนาคน	สังคม	และประเทศชาต	ิการส่งเสริม

ให้เยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นเป็นคนดีมีคุณภาพ	เป็นคนเก่งที่รู้เท่าทัน	และเป็นคนที่มีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	

จะยังประโยชน์ให้แก่การพัฒนาประเทศและประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน
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	 ในส่วนของโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ	 นั้น	 ผมได้มีโอกาสท�างานในส่วนท่ี 

เกี่ยวข้องเมื่อครั้งที่ผมด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมสารนิเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	ล่าสุดผมได้มี

โอกาสต้อนรบัคณะเยาวชนยวุทตูความดทีีไ่ปเยอืน	สปป.	ลาว	เมือ่เดอืนกนัยายน	2561	ตามโครงการ 

“ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นต้นแบบความดีที่น้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาส 

ให้เยาวชนยุวทูตความดีได้ทัศนศึกษา	แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานสัมพันธ์กับเพื่อน	ๆ	เยาวชน

ในประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อร่วมท�ากิจกรรมกับนักเรียนลาว	 ซึ่งผมเห็นว่า 

มีความส�าคัญยิ่งต่อการเสริมขยายโลกทัศน์และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเยาวชนไทยต่อประเทศ 

เพ่ือนบ้าน	 รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนยุวทูตความดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร ์

วิถีชวิีต	สงัคม	และวฒันธรรมของ	สปป.	ลาว	จากการเดนิทางไปเยอืนสถานทีส่�าคัญต่าง	ๆ 	ในนครหลวง

เวียงจันทน์	(เมืองหลวง	สปป.	ลาวในปัจจุบัน)	และนครหลวงพระบาง	(เมืองหลวง	สปป.	ลาวในอดีต)

ซึง่เป็นเมอืงมรดกโลก	การเยอืนสถานท่ีส�าคญันอกจากคณะเยาวชนยวุทตูความดจีะได้รบัความรูด้้านต่าง	ๆ  

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติของ	

สปป.	ลาว	ด้วย		

เม่ือค�านึงถึงวสัิยทัศน์และนโยบายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ยืนของทัง้สองประเทศ รวมทัง้ศักยภาพ

ของประเทศไทยและ สปป. ลาว แล้ว ประเทศไทยและ สปป. ลาว
จะเป็นหุ้นส่วนส�าคัญเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยืนต่อไป
และใน พ.ศ. 2563 น้ี ราชอาณาจกัรไทยและ สปป. ลาว

ได้ก้าวเขา้สู่ปีท่ี 70 ของความสัมพันธท์างการทูต
ซึง่ผมมัน่ใจวา่ความเป็นมิตรแท้ระหวา่งประชาชนไทย – ลาว

จะเป็นพืน้ฐานส�าคัญท่ีจะส่งเสรมิให้ทัง้สองประเทศ
พัฒนาไปพรอ้ม ๆ กันอย่างยัง่ยืน
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	 ผมขอทิง้ท้ายในบทความน้ีว่า	ผมเชือ่มัน่ว่าประเทศไทยและ	สปป.	ลาวจะก้าวเดนิไปพร้อมกัน 

ท้ังยามสขุและยามทกุข์	รฐับาลไทยยังคงยนืยนัอย่างแน่วแน่ในการเป็นประเทศคูย่ทุธศาสตร์และหุน้ส่วน 

ด้านการพัฒนาที่มีความรับผิดชอบ	โดยจะให้การสนับสนุน	สปป.	ลาว	ในทุกด้านอย่างต่อเนื่องต่อไป	

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ	 การขยายปริมาณการค้า 

และการลงทนุทีม่คีณุภาพและอย่างยัง่ยนื	ตลอดจนความร่วมมอืในการพัฒนาเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ 

และความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว	 และเมื่อค�านึงถึงวิสัยทัศน์และนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

อย่างย่ังยนืของทัง้สองประเทศ	รวมทัง้ศกัยภาพของประเทศไทยและ	สปป.	ลาว	แล้ว	ประเทศไทยและ 

สปป.	ลาวจะเป็นหุน้ส่วนส�าคัญเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป	และใน	พ.ศ.	2563	นี	้ราชอาณาจกัรไทย 

และ	สปป.	ลาว	 ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่	 70	ของความสัมพันธ์ทางการทูต	ซึ่งผมมั่นใจว่า	ความเป็นมิตรแท้ 

ระหว่างประชาชนไทย	–	ลาวจะเป็นพืน้ฐานส�าคญัท่ีจะส่งเสรมิให้ท้ังสองประเทศพฒันาไปพร้อม	ๆ	กนั 

อย่างยั่งยืน
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เยาวชน เป็นพลังส�าคัญท่ีจะชว่ยกันดูแลอนาคตของโลกต่อไป 
หลายกิจกรรมเกิดขึ้นได้เพราะพลังของเยาวชน

เยาวชนเป็นแรงผลักดันให้ผู้ใหญ่ลุกขึ้นมาท�าตาม
เพราะอายท่ีเด็กท�าแล้ว แต่ผู้ใหญ่ยังไม่ท�า
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ยุวทูตความดีกับภารกิจกู้โลก

รุ่ งโรจน์  รังสิโยภาส

	 เด็กสาวคนหนึ่งใช้เวลาทุกวันศุกร์หยุดเรียนเพื่อเรียกร้องให้ชาวโลกหันมาให้ความส�าคัญ 

และใส่ใจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

	 เด็กสาวคนนี้ส่งเสียงบอกชาวโลกว่า	“โลกก�าลังป่วยหนัก” 

	 โลกใบนี้ก�าลังป่วยจากสภาพภูมิอากาศที่ผันแปรและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม		

	 เด็กสาวคนเดิมบอกว่า	“เรายังแก้ไขเรื่องนี้ได้”

โลกต้องการความช่วยเหลือ 

	 โลกเราก�าลังต้องการความช่วยเหลือ	และพวกเราจะต้องช่วยกันกอบกู้โลกให้น่าอยู่ต่อไป 

	 ข่าวคราวผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีให้เห็นบ่อยมากขึ้น 

อุณหภูมิโลกสูงข้ึน	 หลายประเทศท่ัวโลกประสบกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด	 ส่งผลให้มีผู้คน

จ�านวนมากเสยีชวีติ	โดยเฉพาะประเทศในยโุรป	ซึง่ไม่คุน้เคยกบัสภาพอากาศร้อนรนุแรงเช่นนีม้าก่อน

ผืนป่าอเมซอน	แหล่งออกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลกเกิดวิกฤตการณ์ไฟไหม้ป่ารุนแรงที่สุดอย่างที่ไม่เคย 

เกิดขึ้น	 ทั้งยังลุกลามต่อเนื่องนานร่วมเดือน	 หมอกควันจากไฟป่าส่งผลให้ช้ันบรรยากาศของโลก 

เบาบางลง	 แสงแดดส่องกระทบโลกได้มากขึ้น	 น�้าแข็งในเกาะกรีนแลนด์	 ดินแดนเหนือสุดของโลก 

ในมหาสมทุรอาร์กตกิละลายอย่างรวดเรว็	ในช่วงปีทีผ่่านมา	น�า้แข็งในกรนีแลนด์ละลายหายไปมากกว่า	

40	เปอร์เซ็นต์	

	 ไม่เพยีงผลกระทบจากอณุหภมูขิองโลกท่ีสงูขึน้	โลกยังต้องเผชิญกับปัญหาทรพัยากรธรรมชาติ

ที่จะไม่เพียงพอกับประชากรโลก

	 การขยายตวัของประชากรโลกเพิม่ขึน้อย่างไม่อาจหยดุยัง้	คาดการณ์ว่าจ�านวนประชากรโลก 

จะสงูขึน้อกี	2	พนัล้านคน	ในอกี	30	ปีข้างหน้า	คอื	ใน	ค.ศ.	2050	ประชากรโลกจะมจี�านวน	9.7	พนัล้านคน 
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ซึ่งส่งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรจะเพิ่มขึ้นตามมาอีกมหาศาล	ประเมินว่า	 เราต้องมีโลกถึง 
4	ใบ	จึงจะมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอกับจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

	 ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติจะขาดแคลน	 แต่ขยะก�าลังจะล้นโลก	 และขยะก�าลังจะล้น 
ประเทศไทย
 
	 ประเทศไทยสร้างขยะมากเป็นอันดบั	7	ของโลก	จากการส�ารวจของทมีนกัวจิยั	มหาวทิยาลยั 
จอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา	 และข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า	 คนไทย 
หนึ่งคนสร้างขยะเฉลี่ย	 1.15	 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	 ลองค�านวณจ�านวนขยะที่เราสร้างข้ึนในช่ัวชีวิต 

ของเรามีจ�านวนมากมายอย่างคิดไม่ถึง	

ใน ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะมีจ�านวน 9.7 พันล้านคน
ซึง่ส่งผลต่อความต้องการใชท้รพัยากรจะเพิม่ขึน้

ตามมาอกีมหาศาล ประเมินวา่ เราต้องมีโลกถึง 4 ใบ
จงึจะมีทรพัยากรธรรมชาติเพยีงพอกับจ�านวนประชากรท่ีเพิม่ขึน้

	 ขยะก�าลงัเป็นวกิฤตของประเทศไทย	ทัง้ปัญหาขยะล้นเมอืงทีไ่ม่มวีธิกีารจดัการอย่างเหมาะสม 
ขยะอุดตันส่งผลให้น�้ารอการระบาย	ขยะในแม่น�้าล�าคลองท�าให้น�้าเน่าเสีย	ส่งกลิ่นเหม็น	แพร่เชื้อโรค	
แล้วไหลออกสูท่ะเล	ส่งผลกระทบต่อชวีติทัง้ของคนและสตัว์	ทรพัยากรธรรมชาติถกูท�าลาย	นกัท่องเทีย่ว 
ไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทย	ส่งผลกระทบต่อรายได้	และเศรษฐกิจพังทลาย	

	 ข่าวทีน่�าความเศร้าใจจากขยะ	มีให้เหน็อยูบ่่อยครัง้	วาฬนอนตายเกยตืน้	มขียะอยูใ่นท้องวาฬ 
มากถึง	8	กิโลกรัม	พะยูน	มาเรียม	จากไปเพราะกินขยะในทะเล	ตลอดเวลามีสัตว์ทะเลจ�านวนมาก
บาดเจบ็และตายจากขยะทะเล	ตวัเลขทีน่่าตกใจ	คอื	ในแต่ละปี	ท่ัวโลกมีสตัว์ทะเลต้องตายจากขยะทะเล 
ประมาณ	1,000,000	ตัว	ด้วยการกินขยะเข้าไป	

	 โลกร้อน	 ทรัพยากรขาดแคลน	 ขยะล้นโลก	 เป็นวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนแล้ว 

และชาวโลกต้องช่วยกันกอบกู้โลกให้น่าอยู่ต่อไป
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กู้โลก ด้วย “Circular Economy” 

	 “Circular	 Economy”	 หรือ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	 เป็นทางออกที่จะช่วยแก้วิกฤต 

สิ่งแวดล้อมโลก	 “Circular	 Economy”	 หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน	คือ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการจัดการของเสียตั้งแต่ผู้ผลิตต้นทางไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง	ที่ส�าคัญคือ	

หลงัจากการใช้งานแล้ว	ขยะทีเ่กิดข้ึนจะถกูน�ากลับมาหมนุเวยีนใช้ซ�า้	โดยผูผ้ลติน�ากลบัมาเป็นวตัถดุบิ 

ในการผลติอกีคร้ัง	หรือผูบ้ริโภคลดการใช้ผลติภณัฑ์เพียงครัง้เดยีวแล้วทิง้	ใช้เท่าทีจ่�าเป็น	และน�ากลบั

มาหมุนเวียนใช้ใหม่	นับเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด	ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง	แต่ใช้ให้ได้นาน 

ทีส่ดุ	ใช้ให้น้อยทีส่ดุ	หมนุเวียนกลบัมาใช้ซ�า้	ๆ	อกีหลาย	ๆ	ครัง้	เพือ่ท่ีจะส่งต่อทรพัยากรของโลกให้กบั 

รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

	 ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	ทุกคนก็ช่วยโลกได้	เริ่มต้นง่าย	ๆ	ที	่“ตัวเรา” 

 “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 

	 3	วิธีง่าย	ๆ	ที่เราทุกคนสามารถท�าได้ทันที

 ใช้ให้คุม้ คอื	การใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ	คุม้ค่าทีส่ดุ	ใช้ให้นานทีส่ดุ	หลกีเล่ียง 
การใช้เพียงครั้งเดียว	 ใช้ซ�้าจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน	 น�าของท่ีช�ารุดมาซ่อมแซมให้ใช้ใหม่ได้	 
เป็นการช่วยให้ไม่ต้องน�าทรัพยากรใหม่มาใช้เพิ่มอีก

	 ตวัอย่างง่าย	ๆ 	ของใช้ให้คุม้ท่ีท�าได้ในชวีติประจ�าวนั	เช่น	การใช้กระบอกน�า้แทนแก้วพลาสติก
ขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติกซึ่งสามารถล้างใช้ใหม่ได้หลายครั้ง	การใช้ถุงผ้า	ตะกร้า	เพื่อลดการใช้ถุง 
ก๊อบแก๊บ	ทีส่่วนใหญ่ใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้	การใช้กล่องข้าวหรอืป่ินโตใส่อาหารแทนกล่องโฟม	ถงุพลาสตกิ
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	

 แยกให้เป็น	คือ	เมื่อใช้ทรัพยากรจนคุ้มค่าแล้ว	ขยะจะไม่ใช่ขยะ	แต่จะกลายเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่า	 ด้วยการน�าไปหมุนเวียนสร้างมูลค่าเพิ่ม	 การคัดแยกประเภทของขยะให้ถูกต้องเหมาะสม 
จะช่วยเพิ่มมูลค่าของขยะได้	

	 วิธีการคัดแยกแบบง่าย	ๆ	คือ	การแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้ง	ขยะเปียกส่วนใหญ	่คือ	
เศษอาหาร	ซึ่งเมื่อไปปนเปื้อนกับขยะแห้ง	อาทิ	กระดาษ	กล่องบรรจุภัณฑ์	ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	
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กระป๋องอะลูมิเนียม	 ขยะแห้งเหล่านี้จะไม่สามารถน�าไปหมุนเวียนใช้ใหม่	 หรือน�าไปขายได้ราคา 

หากคัดแยกให้ถูกประเภท	ขยะแห้งเหล่านี้มีราคาไม่น้อยเลยทีเดียว

 ทิง้ให้ถกู	คอื	การทิง้ขยะให้ลงถงั	ไม่ท้ิงขยะตามพืน้ท่ีสาธารณะ	สถานทีท่่องเท่ียว	ถนน	แม่น�า้

ล�าคลอง	และตามแหล่งธรรมชาตต่ิาง	ๆ 	การทิง้ให้ถกู	ขยะจะถกูน�าไปเข้ากระบวนการจัดการทีเ่หมาะสม 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่อาจกินขยะเข้าไป

	 แล้วขยะต่าง	ๆ	จะน�ากลับมาหมุนเวียนต่อไปอย่างไร	

“Circular Economy” หรอื เศรษฐกิจหมุนเวยีน
คือ การหมุนเวยีนใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธภิาพ

มีการจดัการของเสียตัง้แต่ผู้ผลิตต้นทางไปจนถึงผู้บรโิภค
ปลายทาง ท่ีส�าคัญคือ หลังจากการใชง้านแล้ว

ขยะท่ีเกิดขึน้จะถูกน�ากลับมาหมุนเวยีนใชซ้�า้
โดยผู้ผลิตน�ากลับมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตอกีครัง้ หรอื

ผู้บรโิภคลดการใชผ้ลิตภัณฑ์เพยีงครัง้เดียวแล้วทิง้
ใชเ้ท่าท่ีจ�าเป็น และน�ากลับมาหมุนเวยีนใชใ้หม่

นับเป็นการใชท้รพัยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด

	 การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรของผู้ผลิตสินค้า	ตัวอย่างจากเอสซีจี	อาทิ	น�าขวดแก้วหมุนเวียน

กลบัมาผลิตเป็นฉนวนกนัความร้อน	น�าเศษเซรามิคมาผลติเป็นกระเบ้ือง	น�าเศษทองเหลอืงและทองแดง

มาผลิตก๊อกน�า้	น�ากระดาษใช้แล้วมาผลิตเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่	นอกเหนือจากการหมุนเวียนกลับ

มาผลิตเป็นสินค้า	 ขยะพลาสติกจากชายหาดและชุมชน	 สามารถน�ามาขึ้นรูปเป็นท่อส�าหรับ 

สร้างบ้านปลารีไซเคิล	 เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล	 หรือถุงพลาสติกที่หมดอายุการใช้งานแล้ว	

สามารถน�ามาเป็นส่วนผสมในการท�าพื้นถนนยางมะตอย
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	 ส่วนขยะจากพื้นที่ส�านักงาน	ซึ่งพนักงานเอสซีจีได้ร่วมกัน	“ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 

แล้วพบว่า	ปรมิาณขยะทีเ่กดิข้ึนมีจ�านวนน้อยลง	ขยะทีส่ามารถน�าไปรไีซเคลิได้มจี�านวนเพิม่ขึน้	โดยขยะ 

ที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทจะถูกน�าหมุนเวียนให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง	อาทิ	ขยะเศษอาหาร	น�าไป

เปลี่ยนเป็นสารปรับปรุงดิน			

	 เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเร่ืองที่ทุกคนสามารถท�าได้ทันที	 เปลี่ยนสิ่งที่คนมองว่าเป็นขยะ 

น�าไปหมุนเวียนให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง	

ยุวทูตความดีกับภารกิจกู้โลก

 เยาวชน เป็นพลังส�าคัญที่จะช่วยกันดูแลอนาคตของโลกต่อไป 

	 หลายกิจกรรมเกิดขึ้นได้เพราะพลังของเยาวชน	 เยาวชนเป็นแรงผลักดันให้ผู้ใหญ่ลุกข้ึนมา 

ท�าตาม	เพราะอายที่เด็กท�าแล้ว	แต่ผู้ใหญ่ยังไม่ท�า	

	 เด็ก	ๆ	ในชมุชนบ้านมดตะนอย	ต�าบลลบิง	อ�าเภอกนัตงั	จงัหวัดตรงั	เป็นตวัอย่างของกลุม่เดก็ 

ที่เห็นขยะเกลื่อนกลาดที่ชายหาดบ้านตัวเอง	แม้เป็นขยะที่เด็ก	ๆ	ไม่ได้ท�าให้เกิด	แต่ถูกพัดพามาตาม	

กระแสน�า้	เด็ก	ๆ	ไม่อยากให้หาดชายเต็มไปด้วยขยะ	จึงรวมตัวมาช่วยกันเก็บขยะชายหาด	จนผู้ใหญ่

ในชุมชนที่ไม่เคยสนใจ	 ต้องหันมามอง	 และช่วยเด็กจัดการขยะในชุมชน	 ทั้งเลิกใช้โฟม	 ลดการใช้

พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	 คัดแยกขยะ	 รวมไปถึงประดิษฐ์เครื่องมือดักขยะในคลอง	 ด้วยแหอวน 

เครื่องมือจับปลาที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว	เพื่อไม่ให้ขยะที่ลอยมาตามสายน�้าไหลไปสู่ทะเล	และเป็นอันตราย 

กับสัตว์ทะเล

	 เด็ก	ๆ	ในหลายโรงเรียนมีโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ”	ใช้แนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่

ต้นทางภายในโรงเรียน	ช่วยกนัลดการสร้างขยะ	ท�าให้ขยะเหลอืน้อยท่ีสดุ	และจดัการน�าขยะเศษอาหาร 

ที่เหลือมาหมักเป็นปุ๋ย	 น�าปุ๋ยมาปลูกผักหมุนเวียนใช้รับประทานในโรงเรียน	น�าหรือของเหลือใช ้

มาหมุนเวียนประดิษฐ์เป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์อีกคร้ัง	 บางโรงเรียนมีโครงการ “ธนาคารขยะ 

ออมทรัพย์” เด็ก	ๆ 	คัดแยกขยะจากบ้าน	น�าขยะที่รีไซเคิลได้มาขายกับธนาคารขยะออมทรัพย	์สะสม 

เป็นเงินออมได้จ�านวนไม่น้อยเลย	
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	 พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของเด็ก	ๆ	 ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่พ่อแม่	 ผู้ปกครอง 

พี่น้อง	และครอบครัว	แสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้

 ยุวทูตความดี จะเป็นพลังส�าคัญที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อกู้โลก 

	 เริ่มต้นที่	“ตัวเรา”	

	 ด้วยการลงมือท�า	3	วิธีง่าย	ๆ	

 ใช้ให้คุ้ม	สร้างขยะให้น้อยลง	ด้วยการใช้ของให้คุ้มค่า	

 แยกให้เป็น	ช่วยกันแยกขยะ	เพื่อน�ากลับไปหมุนเวียนใช้ใหม	่

 ทิ้งให้ถูก	ทิ้งขยะให้ลงถัง	ไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมภายหลัง	

	 ยวุทตูความดี	ยงัสามารถช่วยขยายวงความดี	ด้วยการชกัชวนและบอกต่อเพ่ือน	ๆ 	ครอบครวั

และผูค้นรอบข้าง	ให้เหน็คุณค่าของทรพัยากร	ใช้ทรพัยากรให้น้อยลง	และน�ากลับมาหมนุเวยีนใช้ใหม่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตสินค้าใหม่และการก�าจัดขยะ	 ซึ่งจะช่วยให้

อุณหภูมิของโลกไม่สูงขึ้นและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

	 ยุวทูตความดี	ช่วยกอบกู้โลกได้	คนตัวเล็ก	ๆ	ก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

***ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน www.scg.com/sustainability/circular-economy/
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กระทรวงการต่างประเทศ ได้รเิริม่โครงการยุวทูตความดี
เฉลิมพระเกียรติฯ และให้การสนับสนุนมูลนิธยุิวทูตความดี

มาโดยตลอด ย่อมเล็งเห็นคุณค่าของ งานสรา้งคน
ท่ีเท่ากับงานสรา้งชาติ และงานพัฒนาเยาวชน
นับเป็นก้าวส�าคัญของการสรา้งคนท่ีมีคุณภาพ

ทัง้กระบวนการส่งเสรมิเยาวชนให้ก้าวไกลสู่สากล
ก็สามารถสนับสนุนให้ด�าเนินไปควบคู่กับภารกิจ

ของกระทรวงการต่างประเทศ
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5 คำาถาม 5 คำาตอบ เก่ียวกับยุวทูตความดี

จันทร์ ทิพา ภู่ ตระกูล

	 โครงการยุวทูตความดีได้ก่อตั้งมาจนครบรอบ	 20	 ปี	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2562	 แต่จนถึงปัจจุบัน 

ยังคงมีหลายคน	หลายองค์กรที่ยังคงมีค�าถามเกี่ยวกับยุวทูตความดี	ดังนั้น	เพื่อให้ผู้อ่าน	ผู้สนใจหรือ

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ	เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับที่มา	จุดมุ่งหมาย	บทบาทหน้าที	่วิสัยทัศน์	และพันธกิจ 

ของยุวทูตความดีฯ	 จึงได้เขียนบทความนี้	 เพื่อตอบข้อสงสัยที่มักจะถูกถามอยู่เสมอ	 ด้วยการตั้งเป็น

ค�าถามและค�าตอบที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด	5	ข้อ	ดังนี้

1. โครงการยุวทูตความดี มีความเป็นมาอย่างไร

	 ในทุกการเดินทางย่อมต้องมีก้าวแรก	มีความคิดน�า		มีเป้าหมายให้เอื้อม		มีผู้ร่วมทาง	และมี

ความมุง่มัน่สูค่วามส�าเร็จบนเส้นทางทีย่่างก้าว	เช่นเดยีวกบัเส้นทาง	20	ปี	ของยวุทูตความด	ีท่ีก้าวแรก 

เริ่มขึ้นใน	พ.ศ.	 2542	 ที่กระทรวงการต่างประเทศ	 โดยกรมสารนิเทศ	 ซึ่งมีอธิบดีดอน	ปรมัตถ์วินัย 

(ต�าแหน่งขณะนั้น)	 เป็นผู้ริเริ่มคิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ	 72	 พรรษา	 โดยมี

แนวคิดหลักในการจัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	 ด้วยการน้อมน�าพระราชด�ารัสที่พระราชทาน 

ในวันที่	4	ธันวาคมของทุกปี	เกี่ยวกับเรื่องที่ทรงห่วงใยสิ่งที่สังคมไทยขาดแคลน	อยากให้เยาวชนไทย

มีวินัย	 มีน�้าใจ	 ซื่อสัตย์	 สามัคคี	 จึงพยายามหาทางตอบสนองพระราชปรารภในประเด็นดังกล่าว 

โดยมุง่ไปทีก่ารพฒันาคนเพือ่ให้เป็นฐานท่ีมัน่คงแข็งแรงของสังคมไทย	จึงเป็นท่ีมาของโครงการยวุทตู 

ความดีเฉลิมพระเกียรติฯ	 แต่เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ในวันเดียว	 จึงต้องสร้าง 

และพฒันาความดีทีฐ่านราก	น่ันคือ	เด็กและเยาวชน	ซึง่ยงัเป็นไม้อ่อนของชาต	ิเพราะเมือ่เตบิใหญ่แล้ว 

ก็จะเป็นไม้แก่ดัดยาก		

	 โจทย์ที่น�ามาเป็นตัวตั้งและสนองตอบ	 คือ การสร้างคนที่มีคุณภาพ	 โดยเริ่มจากเด็กและ

เยาวชน	ซึง่ไม่อาจผลกัดันให้เพียงเฉพาะเรยีนเก่ง	แต่ต้องวางพืน้ฐานด้านจติใจเสยีก่อน	ด้วยการปลกูฝัง
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จิตส�านึก	ให้มีวินัย	มีความรับผิดชอบต่อ	ตนเองและสังคม	มีความคิดที่จะแบ่งปัน	มีความรู้รักสามัคคี

ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะหล่อหลอมให้เป็นคนดีได้	

หากค�านึงวา่ การสรา้งคน คือ การสรา้งชาติ การดังกล่าว
จงึเป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วน พงึมีบทบาทรบัผิดชอบรว่มกัน

 ผูร่้วมทางทีท่�าให้โครงการทีค่ดิไว้ด�าเนนิไปได้	คอื	ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาติ	(สปช.)	กระทรวงศกึษาธกิาร	ทีจั่ดการและส่งเสรมิการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(อนบุาลปีท่ี	1–ประถมศกึษา 

ปีที่	6)		ของเด็กวัยเรียนทุกคนในประเทศ	โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ สปช. 

ในขณะนั้น	 ได้สนับสนุนโครงการยุวทูตความดี	 เฉลิมพระเกียรติฯ	 ของกระทรวงการต่างประเทศ	 

โดยคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มดาวฤกษ์	 จากทุกจังหวัดรวม	 76	 แห่ง	 (ขณะนั้นยังไม่มีจังหวัดบึงกาฬ) 

ให้เป็นโรงเรียนน�าร่อง*เข้าร่วมโครงการ	นับเป็นความร่วมมือในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน          

ระหว่างกรมสารนิเทศและ สปช. ท่ีผนึกก�าลังขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เริ่มจากเด็กวัย

เรียนชั้นประถมศึกษา	 ให้เป็นคนดี	 	 มีคุณธรรม	 	 เป็นฐานที่เข้มแข็งของสังคมไทย	ความร่วมมือ 

ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว มีความยั่งยืน ยังผล และ 

ยังประโยชน์ แก่โรงเรียนและนักเรียนเป็นวงกว้างในทั่วทุกภาคของประเทศ	 นับแต่นั้นมาจวบจน 

ปัจจุบัน

  

 ความมุ่งม่ันสูค่วามส�าเร็จในช่วงแรก เริม่ทีก่ารปลกูจติส�านกึ ฝึกจติอาสา ให้เด็กเป็นคนดี 

มีคุณธรรม	 ผ่านทางกิจกรรมที่โรงเรียนคิดหรือกิจกรรมที่โรงเรียนด�าเนินการอยู่แล้ว	 โดยปรับให้มี

คุณค่าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	เน้น	5	ประการหลักดังนี้	คือ		1)	ให้เด็กท�ากับมือ	เพื่อให้ซึมซับไปในตัว	

2)	 ให้เด็กมีความพร้อม	 คือ	 อยากท�า	 3)	 ประหยัดและใช้งบไม่มาก	 4)	 แต่ละโรงเรียนสามารถคิด 

และน�าไปท�าเอง	เพียงให้เป็นกิจกรรมที่สร้างนิสัยให้เป็นคนดี	5)	ให้ทุกคนร่วมกันท�ากิจกรรมดังกล่าว

เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ความเป็นมาดังกล่าวที่เริ่มขึ้น 

ผ่านไปสูก่ารน�าไปปฏบิตัอิย่างพร้อมเพรยีงกนัของโรงเรยีนดาวฤกษ์ท้ัง	76	แห่งใน	76	จงัหวัด	ซ่ึงมผีลงาน 

ให้วัดประเมินได้อย่างน่าพึงพอใจ	 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ 

ได้พร้อมใจกนัคดิโครงการต่าง ๆ *		เพือ่ตอบสนองวตัถปุระสงค์ของโครงการ	และนกัเรยีนทัง้โรงเรยีน 

ได้พร้อมใจกันปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่

*รายละเอียดดังปรากฏในหน้า 125 – 127
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2.  ท�าไมกระทรวงการต่างประเทศจงึเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการพฒันาเยาวชน 

และกระทรวงฯ มีบทบาทส่งเสริมเยาวชนอย่างไร 

              การพัฒนาเด็กหรือเยาวชนไม่ได้เป็นหน้าที่ของโรงเรียน ครู และผู้ปกครองเท่านั้น	แต่ยัง

ควรต้องมีพื้นที่ให้ภาคส่วนอื่นในสังคมได้ร่วมท�าหน้าที่ในการบริบาลสังคมด้วยความรับผิดชอบที่พึงมี	

และในพื้นที่ตรงนี้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง	 

ด้วยการพฒันาคนซึง่จะเป็นต้นทนุทีส่�าคญัของฐานอนัมัน่คงของประเทศ	การสร้างเยาวชนคนดสู่ีสงัคม

จึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อพื้นฐานการพัฒนาคน	พัฒนาสังคม	 และพัฒนาชาติ	 รวมทั้งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับความเข้มแข็งของพลเมืองไทยที่จะก้าวทันโลกและมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานา 

ประเทศได้อย่างเท่าทัน	หากค�านึงว่า การสร้างคน คือ การสร้างชาติ การดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที ่

ทุกภาคส่วนพึงมีบทบาทรับผิดชอบร่วมกัน

	 จริงอยู่เมื่อแรกเริ่ม	ทุกอย่างยังดูเลือนราง	ไม่รู้ทางวิ่งตรงสู่เป้าหมายที่ชัดเจน	พร้อมค�าถาม 

ท�าไม	ซ้อนขึน้มาจากหลายทศิทางภายในหน่วยงาน	นัน่เพราะโครงการยวุทูตความดฯี	ยงัไม่เร่ิมก้าวเดนิ 

ความสงสัยว่าจะท�าได้หรือ	 นี่ไม่ใช่งานในทางปกติของเรา	 แต่ด้วยความร่วมมืออย่างแข็งขัน	 จริงใจ 

ของ	 สปช.	 	 (ปัจจุบันคือ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 –	 สพฐ.)	 ที่ได้วางโครงข่าย 

คือโรงเรียนน�าร่องในแต่ละจังหวัด	ซึ่งพร้อมให้ความสนับสนุนร่วมมือไว้รองรับโครงการฯ	และจัดสรร 

เจ้าหน้าที่มากความสามารถ	 มาช่วยประสานระหว่างโรงเรียนกับกระทรวงฯ	 ท�าให้ค�าถาม	ท�าไม  

เปลี่ยนเป็น ท�าอย่างไร ที่จะน�าปัจจัยเก้ือหนุนท่ีมีอยู่ท้ังในประเทศและต่างประเทศของกระทรวงฯ 

มาสร้างโอกาสและส่งเสริมพัฒนาให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี	 รอบรู้ด้วยภูมิปัญญา	 และศักยภาพ 

ที่จะน�าพาสังคมในภายภาคหน้า	 รวมทั้งให้ทุกคนในหน่วยงานร่วมคิด	 ร่วมท�าและร่วมกันสร้าง 

พลังของการให	้ด้วยการอุทิศตนและเสียสละ	เพื่ออนาคตของเด็กไทยที่มีคุณธรรม	คุณภาพ	เข้มแข็ง

และก้าวไกลทันโลก

	 เมื่อโครงการฯ	 เริ่มก้าวออกจากจุดเริ่มต้น	 พร้อมการเชื่อมโยงปัจจัยเกื้อหนุนอื่น	 ๆ	 เช่น 

สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย 

ในต่างประเทศ	 หน่วยงานกรม/กองภายในกระทรวงฯ	 ได้รวมพลังกันด�าเนินโครงการส่งเสริม 

การท�าความดีอย่างเต็มรูปแบบ	ทัง้ผกูกนัเป็น โรงเรยีนพ่ี – โรงเรยีนน้อง เป็นความสมัพนัธ์ข้ามประเทศ 

และ	จับคู่กับโรงเรียนในลักษณะผู้อุปถัมภ์ คือ	สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานเอกอัครราชทูต

ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	จับคู่กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดีในจังหวัดต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	
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นบัเป็นการสร้างมติใิหม่ในการเรยีนรู	้โดยน�าเอาความต่างบ้านต่างเมอืงมาเป็นสือ่สร้างสรรค์ประสบการณ์

เรียนรู้	ท�าให้ได้รับความสนใจและตืน่รูจ้ากนกัเรยีนและครเูป็นอย่างย่ิง	 การด�าเนินโครงการยุวทูตความดฯี 

โดยมี	สปช.	เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนให้ลุล่วงด้วยดี	 

ท�าให้โครงการฯ	 ด�าเนินการได้อย่างมีรูปธรรมและผลสัมฤทธิ์	 จึงมีโรงเรียนเป็นจ�านวนมากต้องการ 

เข้าร่วม	ส่งผลให้มีการขยายผลออกไปอย่างรวดเร็ว	และในเวลาเพียง	3	ปี	จ�านวนโรงเรียนที่เริ่มต้น

จาก	76	แห่ง	เพิ่มเป็น	2,154	แห่ง	ต่อมา	ใน	พ.ศ.	2547	โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ก็ได้ 

เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

การส่งเสรมิกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจติส�านึกเพือ่ส่วนรวม

โดยเริม่ท่ีเยาวชนด้วยการปฏบัิติตามแนวพระราชด�ารสัฯ
ซึง่เป็นภารกิจเป้าหมายของมูลนิธฯิ ได้รบัการสนับสนุน

ให้เป็นกิจกรรมในการบรบิาลสังคม (CSR)
ของกระทรวงการต่างประเทศ

	 บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเยาวชนเริม่ชดัเจนขึน้	ในรปูของ 

กิจกรรมท่ีด�าเนินการภายใต้โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ	 ด้วยระยะเวลาที่ล่วงผ่าน 

ได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นจริงจัง	 และความผูกพันใกล้ชิดที่มาจากการลงพื้นที่	 เยี่ยมเยือน	 ติดตามผล 

และมีส่วนร่วมในกจิกรรมกับโรงเรียนโดยตรง	แม้บางช่วงบางเวลาการด�าเนินโครงการฯ	จะเคลื่อนช้า 

และหยดุน่ิง	ซึง่เกดิข้ึนเพราะการสบัเปลีย่นหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัทิีต้่องหมนุเวยีนไปประจ�าการ

ในต่างประเทศ	แต่เมือ่โครงการยวุทตูความดีเฉลมิพระเกยีรติฯ ได้จดทะเบียนเป็นมลูนธิยิวุทตูความดี 

ใน พ.ศ. 2550	เพื่อสานต่อโครงการฯ	และด�าเนินกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน	รูปแบบของ 

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกลุ่มโรงเรียนก็เริ่มปรับเปลี่ยน	 เมื่อกระทรวงฯ 

ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่มูลนิธิฯ	 โดยตรง	 และในเวลาต่อมาจัดสรรงบประมาณให้โดยผ่าน 

กรมสารนเิทศ	ท�าให้มลูนธิฯิ	มบีทบาทมากข้ึนในการก�าหนดโครงการและกจิกรรม	ขณะทีท่างโรงเรยีน

ก็มีส่วนร่วมมากขึ้น	 ผ่านการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้น	 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ	 กับ

คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวทูตฯ	 ในการขับเคลื่อนโครงการฯ	 ไปในทิศทาง

เดียวกัน	 ช่วงที่จัดตั้งมูลนิธิฯ	 คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ	 (สพฐ.)	 ได้ย้ายกลับฐานที่ตั้ง	 
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แต่ความร่วมมือสนับสนุนระหว่างสองกระทรวงฯ	 ยังคงมีอยู่ต่อไป	 ในรูปการให้แนวคิดแนวทาง 

การด�าเนินโครงการและกิจกรรม	 ฯลฯ	 ในนามกรรมการบริหารมูลนิธิฯ	 ซึ่งคุณหญิงกษมา	 วรวรรณ 

ณ	อยุธยา	ด�ารงต�าแหน่งนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ	จวบจนปัจจุบัน	

	 บทบาทของกระทรวง	 ฯ	 นับว่าชัดเจนยิ่งขึ้น	 จากการจัดต้ังมูลนิธิฯ	 ซ่ึงมี	ปลัดกระทรวง 

การต่างประเทศด�ารงต�าแหน่งประธานมูลนิธิฯ	 รองปลัดกระทรวงฯ	 และอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง 

กับงานเยาวชนฯ	 เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิฯ	 การที่กระทรวงฯ	 เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการ 

ด�าเนินโครงการและกิจกรรมให้กับมูลนิธิฯ	 ทุกปี	 สะท้อนว่าการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน ์

ต่อสังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	คุณธรรม	และจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	โดยเริ่มที่เยาวชนด้วยการ 

ปฏบิตัติามแนวพระราชด�ารัสฯ	ซึง่เป็นภารกจิเป้าหมายของมลูนธิฯิ	ได้รบัการสนบัสนนุให้เป็นกจิกรรม 

ในการบรบิาลสังคม	(CSR)	ของกระทรวงฯ	ทีส่่งเสริมให้ทกุคนในองค์กรสร้างพลงัของการให้ สร้างสรรค์ 

สงัคมทีเ่ข้มแขง็ ก้าวทนัโลก และแข่งขนัได้อย่างเตม็ภาคภูม	ิในการนี	้กระทรวงฯ	ยังได้จดังบอุดหนนุ 

รายปีให้เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ�ามูลนิธิฯ	เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ

ให้มีผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	กระทรวงฯ	มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนผ่านมูลนิธิฯ 

และหน่วยงานต่าง	ๆ	ของกระทรวงฯ	ที่ขอกล่าวถึงโดยสังเขป	ดังนี้	

 การน�าคณะทีม่ทีัง้นกัเรยีน คร ูและผูบ้รหิารโรงเรยีน ไปพฒันาโลกทศัน์ และสานสมัพนัธ์ 

ระดับเยาวชน ใน	15	ประเทศ	ด�าเนินการโดยมูลนิธิฯ	ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

ของไทยในต่างประเทศสนับสนุนการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย																																						

                                                                                                 

 การต่อยอดการพฒันาโลกทศัน์ น�าครูและนกัเรียนแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัเยาวชนใน	6	ประเทศ

อุปถัมภ์โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย	 (ณ	 คูเวต	 กรุงจาการ์ตา	 กรุงนิวเดลี)	 และสถานกงสุลใหญ	่ 

(ณ	นครแฟรงก์เฟิร์ต	นครโอซากา	นครกว่างโจว)																											

                                                                                                                           

 การจัดโครงการบัวแก้วสัญจร เยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ	ใน	32	จังหวัด	ด�าเนินการ

โดยกรมสารนิเทศ	 น�าโดยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ	 เพื่อมอบทุนอุดหนุนการด�าเนินงานของโรงเรียน

ในการสร้างเยาวชนคนด	ี								
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 การมอบห้องสมุดอาเซียน  ท่ีพร้อมด้วยหนังสือ	 คอมพิวเตอร์	 และสื่อการเรียนการสอน 

ทีส่ามารถรบัชมสถานโีทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีมให้กบัโรงเรยีนในเครอืข่ายมลูนธิฯิ	17	แห่ง 

ใน	17	จังหวัด	ด�าเนินการโดยกรมอาเซียน								

                                                  

 การน�าสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย จ�านวน	8	ประเทศ	มาเป็น 

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ	ด�าเนินการโดยมูลนิธิฯ	และกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งกิจกรรม

ผู้อุปถัมภ์ครอบคลุมการเยี่ยมเยือนโรงเรียน	 การมอบทุนการศึกษา	 การสนับสนุนสร้างอาคาร 

อเนกประสงค์	รวมทั้งการส่งเสริมแลกเปลี่ยนด้านเยาวชนและวัฒนธรรม								

                                     

 การจัดอบรมภาษาอังกฤษ	 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ	 โดยสถาบัน

การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	เพือ่เพิม่พนูทกัษะภาษาองักฤษ	โดยเฉพาะทกัษะการพูด	การเขยีน

และเทคนิคการน�าเสนอ

 การมอบทนุการศกึษา	จากผูบ้รหิารกระทรวงฯ	ให้กบันักเรยีนทีเ่รยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ 

ด�าเนินการโดยมูลนิธิฯ																				
                                                                
                                                                                

3. การด�าเนนิโครงการและกจิกรรมอนัหลากหลายของมูลนธิยุิวทตูความด ีมีรปูแบบ 

และเป้าประสงค์ท่ีจะเพิม่พนูการเรียนรูใ้ห้กบัเยาวชนในลกัษณะใด และด้วยวธิกีาร 

เข้าถึงอย่างไร

	 โครงการและกจิกรรมทีห่ลากหลายของมลูนธิฯิ	เป็นผลจากความต้องการทีจ่ะเหน็เยาวชนไทย 

เตบิโตเป็นคนทีม่คุีณสมบติัอย่างไร	ค�าตอบนีแ้ฝงอยูใ่นความหมายของความเป็น ยวุทตูความดี ซ่ึงกค็อื 

ต้นแบบของเยาวชนคนดี	มคีณุธรรม	คุณภาพ	รูร้กัสามคัคมีคีวามคดิท่ีกว้างไกล	รอบรู	้สามารถปรบัตวั 

ให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก	 และเป็นผู้แทนท่ีน่าภาคภูมิของเยาวชนไทยในการสาน 

สัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาต	ิ

	 มูลนิธิฯ	ใช้รูปแบบค่ายอบรม	ในการส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณลักษณะข้างต้น	โดยค่ายอบรม

ทกุค่ายจะจดัให้ครอบคลมุแนวทางการเรยีนรูใ้นด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการเรยีนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

และการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร 
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และความรู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงท�าให้ประเทศไทยเจริญก้าวไกลถึงทุกวันนี้	 รวมทั้ง 
การปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้คุณและแทนคุณแผ่นดิน	ซึ่งในแต่ละค่ายอบรมมีเป้าประสงค์ที่จะเพิ่มพูน 
การเรียนรู้ทั้งในเชิงประจักษ์และเชิงปฏิบัติ	อาทิ																																																		
                                                                                                                                                                               
 ค่ายอบรมธรรมะ เยาวชนยุวทูตฯ	 ได้เรียนรู้หลักธรรมวิถีพุทธ	 ผ่านค�าสอนทางธรรม 
การเจริญสติสร้างสมาธิ	 เพื่อน�าไปก�ากับชีวิตให้ผ่านพ้นปัญหาของแต่ละช่วงวัย	 และที่ส�าคัญคือ 
การท�าหน้าที่ลูกที่ดีของพ่อแม่	และการเป็นเด็กดีของพระราชา										
                     
 ค่ายอบรมศาสตร์พระราชา มุง่สูก่ารเรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร	ิหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในลักษณะการพัฒนาชีวิตที่พอเพียง	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติรอบตัว	
อย่างสมดุล	 และตระหนักรู้ในคุณประโยชน์	 สู่เส้นทางสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับครอบครัว 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้พึ่งพาตนเองในการด�ารงชีพ																						
                             
 ค่ายอบรมรักษ์โลก รักแผ่นดิน ปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
และฝึกจิตอาสา	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน	 พร้อมเรียนรู้แนวพระราชด�าริเรื่องพลังงานทดแทน 
และการพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม		
                                                  
 ค่ายอบรมสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข	 มุ่งส่งเสริมความรู้รักสามัคคีตามแนว 
พระราชด�ารัส	ให้ท�าการงานสิ่งใดด้วยความรักและร่วมมือกันท�า		ฝึกฝนความความฉลาดคิด	ฉลาดรู้ 
และฉลาดสมวัย	เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

 ค่ายอบรมภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสารข้ามพรมแดน	ฝึกฝนการน�าเสนอ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เยาวชนไทยน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	เผยแพร่สู่เยาวชนนานาชาติ	

 วิธีการที่ใช้ในค่ายอบรม	คือ	การจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน มาเพิ่มพูน
ความรู้	 สร้างความคิดต่อยอด	 ฝึกฝนให้มีการน�าไปปฏิบัติ	การจัดก�าหนดการเสริมความรอบรู ้
แบบองค์รวม	ทักษะชีวิตแบบรอบด้าน	ไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ	การหลงป่า	การดูดาว 
เพื่อรู้ทิศทาง	การส่งเสริมให้ลงมือปฏิบัติ เพื่อน�าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเกิดผล	รวมทั้งกระตุ้น 
การตื่นรู้	 ในมิติต่างประเทศ	 เพื่อเปิดโลกกว้าง	 ให้รู้เท่ารู้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง	 และสร้าง 

แรงบันดาลใจให้ก้าวสู่สากลอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน										                                                                                                               
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	 นอกจากนี้	 การจัดให้เยาวชนจากต่างโรงเรียนและจังหวัดต่าง	ๆ	 มาเข้าค่ายอบรม	มาร่วม

สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์	 แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน	 ร่วมกิจกรรมสัมพันธ ์

สร้างความสามัคคีกลมเกลียวภายในกลุ่มท่ีไม่แบ่งแยกว่ามาจากภาคไหนหรือจังหวัดใด	 นับเป็นวิธี 

ที่ได้ผลดีในการสร้างความเป็นทีม	 ความเป็นหนึ่งเดียว	 คือการเป็นคนไทยด้วยกัน	 อนึ่ง	 มิตรภาพ 

ความผูกพันที่มีขึ้นยังน�าไปสู่การเรียนรู้แบบอย่างที่ดีจากกันและกัน	เช่น	การได้เป็นประธานนักเรียน

การได้รางวลัความเป็นเลศิในสรรพวชิา	การได้รับการยกย่องเชิดชูจากการท�าความดใีนรูปแบบทีแ่ตกต่าง	 

ท้ังนี	้การเรยีนรูใ้นการมาค่ายอบรมต่าง	ๆ 	จงึมหีลายมติิ	หลากมมุคดิ	ทีล้่วนช่วยให้มกีารปรบัพฤตกิรรม

และพฒันาตนเอง	ซ่ึงเหน็ได้อย่างชัดเจนจากความแตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมค่ายอบรม

ฯลฯ																																																																													

 การจดัค่ายอบรม จงึนบัเป็นวธิกีารขยายขอบเขตการพฒันาแนวคดิ	เป็นการฝึกวนัิย	ความอดทน 

และความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม	การฝึกให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข	การรู้จัก

น�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและหมู่คณะได้อย่างบังเกิดผล	ทั้งนี้	 มูลนิธิฯ

ได้จัดค่ายอบรมต่าง	 ๆ	 ที่คัดสรรสาระความรู้มาเชื่อมโยงและต่อยอดกับโครงการของกลุ่มโรงเรียน 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งให้กับนักเรียนยุวทูตฯ	

4. การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้กับทุกโรงเรียน 

และนักเรียนทุกระดับชั้น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือไม่ และมูลนิธิฯ ม ี

กระบวนการคัดเลือกอย่างไร

	 นับแต่แรกเริ่ม	 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมยุวทูตความดี	 มาจากโรงเรียนที่

กระทรวงศกึษาธกิารคดัเลอืกมาให้	คอื	เป็นโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ในความดแูลของส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	แม้ต่อมาจะมีการขยายจ�านวนโรงเรียนเพิ่มขึ้น	แต่ก็ยัง

คงเป็นโรงเรียนในสังกัดของ	 สพฐ.	 เท่านั้น	ยังมิได้เปิดกว้างให้โรงเรียนสังกัดอื่นหรือโรงเรียนเอกชน

เข้าร่วมแต่อย่างใด	นับเป็นการยืนยันถีงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานที่มีต่อกันมาโดยตลอด	

	 อย่างไรกด็	ีการเพิม่จ�านวนโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการและร่วมกจิกรรมของมลูนธิฯิ	สามารถ 

ด�าเนินการผ่านโรงเรียนเครือข่ายท่ีเป็นโรงเรียนหลักอยู่แล้ว	 การเชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 

มาเป็นโรงเรียนภาคี	ท�าให้โรงเรียนอืน่	ๆ 	สามารถเข้าร่วมโครงการและกจิกรรมกบัมลูนธิฯิ	ได้	ซ่ึงนบัเป็น 

วิธีการขยายโอกาสในการเข้าร่วมอย่างทั่วถึงและเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น
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	 ในแต่ละปี	 มูลนิธิฯ	 จะคัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายที่มีความพร้อมและแข็งขัน	 1	 จังหวัด	 

1	 โรงเรียน	 มาเป็นโรงเรียนหลักเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อบูรณาการความร่วมมือและ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ	 กับผู้บริหารโรงเรียนและครูถึงแนวทางและวิธีการด�าเนิน

โครงการ	ฯลฯ	ทีมุ่ง่ประโยชน์สงูสดุกบัเยาวชน กลุม่โรงเรียนหลกัทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจะด�าเนนิโครงการ 

ทีร่ิเริม่ขึน้เองตามแนวทีก่�าหนดร่วมกันในการสัมมนาฯ	และสามารถเลือกโรงเรยีนภาคีจ�านวน 3 แห่ง 

ในจงัหวดัของตนให้เข้าร่วมด้วย	โดยโรงเรยีนภาคจีะท�าโครงการร่วมกบัโรงเรยีนหลกัหรอืเป็นโครงการ 

ของตัวเองภายใต้กรอบเนื้อหาเดียวกันกับโรงเรียนหลัก

 

	 เมือ่บรรดาโรงเรยีนด�าเนินโครงการแล้วเสรจ็และรายงานผลมายงัมลูนิธฯิ	โรงเรยีนหลกัและ 

โรงเรียนภาคีจะได้รับสิทธิ์ให้คัดเลือกนักเรียนมาเข้าร่วมค่ายอบรม	และจากค่ายอบรม	นักเรียนจะได้

รับคัดเลือกจากเพื่อน ๆ คณะครู วิทยากรและมูลนิธิฯ	 โดยผ่านข้อเขียน	พฤติกรรมการแสดงออก

บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ	 เพื่อเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปพัฒนาโลกทัศน ์

ในต่างประเทศ

 กระบวนการคดัเลอืกในทกุขัน้ตอนเป็นไปตามเกณฑ์อย่างโปร่งใส	ผลทีอ่อกมาจะได้นกัเรยีน 

ที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปสานสัมพันธ์กับเยาวชน 

นานาชาต ิแม้ว่ามลูนิธฯิ	จัดค่ายอบรมมาแล้ว	17	ครัง้	เปิดโอกาสให้นกัเรยีนและคร	ูจ�านวน	2,676	คน 

เข้าร่วม	และได้คัดเลือกนักเรียนและครูจ�านวน	574	คน	ไปพัฒนาโลกทัศน์	25	ครั้ง	ใน	15	ประเทศ 

โดยมีผู้บริหารโรงเรียนจ�านวน	 39	 คน	 เข้าร่วมในการพัฒนาโลกทัศน์ด้วย	 แต่จ�านวนดังกล่าว 

ยังไม่เพียงพอกับจ�านวนผู้ประสงค์จะเข้าร่วม	มูลนิธิฯ	จึงต้องคิดหาโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม

ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและเป็นวงกว้าง

	 มูลนิธิฯ	จึงเริ่มด�าเนินโครงการและกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่มีเงือ่นไข

และไม่ต้องถกูคดัเลอืก	ดงัเช่นโครงการรณรงค์เสรมิสร้างคณุธรรมและส่งเสรมิต้นกล้าความดใีนกลุ่มเยาวชน 

ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่	 เมืองความด	ี และ เมืองพอเพียง	ซึ่งจัดในลักษณะ	1	จังหวัด	1	 โรงเรียน 

โดยจัดที่โรงเรียนหลัก	 และสามารถเชิญชวนให้โรงเรียนภาคีในพื้นที่มาเข้าร่วมโดยไม่จ�ากัดจ�านวน 

ท�าให้ในการจัดนิทรรศการฯ	แต่ละครั้ง	มีโรงเรียนจ�านวน	15	–	35	แห่ง	และมีนักเรียนทุกระดับชั้น	

จ�านวน	 1,100	 –	 5,000	 คนเข้าร่วม	 โครงการรณรงค์ฯ	 ด�าเนินการมาแล้วใน	 49	 จังหวัด	 จากท่ัว 

ทุกภูมิภาค	มีนักเรียน	ครู	และผู้บริหารจากโรงเรียน	975	แห่ง	เข้าร่วมเป็นจ�านวน	137,563	คน	
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	 สรปุได้ว่า	มลูนธิฯิ	ได้เปิดโอกาสให้กบัทุกโรงเรยีน	และท�าให้นกัเรยีนทุกระดบัชัน้จากทุกภมิูภาค 

ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่จัดขี้น	 ตามรูปแบบของกิจกรรมที่มีทั้งต้องผ่านและไม่ต้องผ่าน

กระบวนการคัดเลือก

5. โครงการและกิจกรรมในการสร้างคนดี ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็น 

ก�าลังส�าคัญของชาติบ้านเมืองจะคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ได้หรือไม ่

อย่างไร

	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	2558	มูลนิธิยุวทูตความดีฯ	 ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ 

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงรบัมลูนธิยิวุทตูความด	ีไว้ในพระราชปูถมัภ์

นับเป็นมูลนิธิแรกและมูลนิธิเดียวของกระทรวงการต่างประเทศ	การด�ารงสถานะดังกล่าวย่อมท�าให้ม ี

ข้อผูกพันกับพันธกิจหน้าที่ของการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม	 คุณภาพ	 ตามแนว 

พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	

ทีใ่ห้มคีวามรอบรูม้ศีกัยภาพพร้อมพฒันาประเทศ	ด้วยการปลกูจิตส�านกึเพือ่ส่วนรวม	การฝึกจติอาสา

ในการท�าดีโดยไม่หวังผลตอบแทน	และการพัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างไกล	

 กระทรวงการต่างประเทศ ได้รเิริม่โครงการยวุทตูความดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ	และให้การสนบัสนนุ 

มลูนธิยิวุทตูความดีมาโดยตลอด	ย่อมเลง็เห็นคณุค่าของ	งานสร้างคน ทีเ่ท่ากบังานสร้างชาติ และงาน 

พัฒนาเยาวชน นับเป็นก้าวส�าคัญของการสร้างคนที่มีคุณภาพ	 ท้ังกระบวนการส่งเสริมเยาวชน 

ให้ก้าวไกลสู่สากล	 ก็สามารถสนับสนุนให้ด�าเนินไปควบคู่กับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ 

ผ่านโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีอยู่	 ด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย	 ที่ไม่มี 

หน่วยงานใดเสมอเหมือน	 งานส่วนนี้จึงเป็นงานตอบคืนสู่สังคม	 ที่กระทรวงฯ	 พึงมีบทบาทร่วม 

อย่างชัดเจนและต่อเนื่องต่อไป	

	 เส้นทางการสร้างเยาวชนคนดีนั้นยาวไกล	 ต้องใช้ทั้งเวลา	 ความมุ่งมั่น	 ต้องอดทนต่อความ

เหนื่อยยากในการฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ	 แต่ด้วยการก�าหนดกรอบพื้นที่ในการด�าเนินการอย่างมี

ทิศทาง	 ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ มูลนิธิฯ	 ซึ่งแม้จะมีโครงสร้างที่กะทัดรัด	 แต่ด้วยความ 

มุ่งมั่นตั้งใจที่ด�าเนินงานอย่างอุทิศทุ่มเท	 และพร้อมด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองที่จะสร้างโอกาสและ 

ความเข้มแขง็ให้โรงเรียนเครือข่ายได้เชือ่มโยงกบักจิกรรมของมลูนิธฯิ อย่างทัว่ถงึและอย่างเท่าเทยีมกนั 
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ในทุกภูมิภาค	มูลนิธิฯ	จะยังคงพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินโครงการด้วยความพร้อมในการขยายตัว

ในอนาคต	ทัง้น้ี	การด�าเนนิการดังกล่าวของมูลนธิฯิ	เชือ่ว่าจะมีส่วนในการส่งเสรมิโครงการและกิจกรรม

สร้างคนดีให้มีความยั่งยืนต่อไปได้

	 อย่างไรก็ดี ความสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ร่วม

อุดมการณ์	 ที่เข้ามาเป็นมิตรภาคีกับมูลนิธิฯ	 ให้การอุดหนุนโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ 

ต่อการเสรมิสร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัเยาวชน	ย่อมเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะเกือ้หนนุให้โครงการและกจิกรรม 

ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยของมูลนิธิฯ	มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ท้ายทีส่ดุคือ	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	บรรดาโรงเรยีนในเครอืข่ายยวุทูตความด	ีทัง้โรงเรยีนน�าร่อง 

โรงเรียนขยายผล	 น�าโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู	 ต่างมีส่วนส�าคัญยิ่งในการร่วมสร้าง 

ความต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยเริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 เล็งเห็นถึงประโยชน ์

ในการเข้าร่วม	พร้อมเป็นโรงเรยีนหลักทีแ่ขง็ขนั	เป็นผูน้�าโรงเรียนภาคใีนจงัหวดัตน	และเป็นผูร้วมพลงั

ขับเคลื่อนโครงการต่าง	 ๆ	 อย่างพร้อมเพรียงและขยายผลในวงกว้าง	 ควบคู่กับเป็นผู้มีความสามารถ

น�าโครงการไปต่อยอดเองได้อย่างสร้างสรรค์	มมีติริอบด้านและสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิน่	รวมทัง้

เป็นผู้มีความพร้อมส่งมอบและสานต่อ ในกรณีที่โยกย้ายหรือพ้นหน้าที่ ขณะเดียวกันคณะครูเป็น 

ผู้เชื่อมประสานทุกฝ่าย	 ให้แต่ละโครงการขับเคลื่อนไปตามแนวทางที่วางไว้	 และเป็นผู้มีบทบาท 

ในการน�าพาประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนที่ร่วมโครงการ ดังนั้น	 ครูผู้รับผิดชอบจึงต้องพร้อมต่อการ

ท�างานอยู่เสมอ	 เพื่อมิให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ 

เท่าทีผ่่านมา	นับว่าโรงเรียนมีส่วนส�าคัญทีช่่วยให้การด�าเนนิโครงการและกจิกรรมบรรลผุลตามเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้	 เป็นที่กล่าวได้ว่า ทุกความส�าเร็จที่เกิดขึ้น ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างแข็งขัน จริงจัง 

จากคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ร่วมรับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น

	 นอกจากนี้	 ในการติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการและกิจกรรมของยุวทูตความดี 

เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกับมูลนิธิฯ	ได้มีอนาคตทางการศึกษา 

ที่ดีขึ้น	 สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนชั้นน�าหลายคน	 ได้เป็นนักเรียนรางวัล

พระราชทาน	 นักเรียนจ�านวนมากได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น	 ที่น�าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ 

สร้างเกยีรตปิระวัตใิห้กบัสถานศกึษา	ส่วนนกัเรยีนทีถ่งึวยัเข้าสูก่ารศกึษาในระดบัอดุมศกึษากส็ามารถ

เข้าเรยีนในคณะทีส่ร้างอาชพีทีต่นมคีวามฝันอยากจะเป็น	เช่น	แพทย์	คร	ูทหาร	ต�ารวจ	และนกัการทูต
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	 โดยสรปุแล้ว	การเลง็เหน็ถงึประโยชน์ทีม่แีละความเกือ้กลูต่อทกุฝ่าย	ท�าให้มโีรงเรยีนประสงค์ 

จะเข้าร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 อีกท้ังโรงเรียนที่ร่วมในโครงการฯ	 อยู่แล้ว	 ต่างหวังที่จะเห็น 

การด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	คงอยู่ตลอดไป	จึงพร้อมให้การสนับสนุนร่วมมืออย่างเต็มที่เต็มก�าลัง	

 เมื่อระยะทางได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วว่า โครงการและกิจกรรมยุวทูตความดีที่ด�าเนิน 

มาแล้ว 20 ปี ทั้งที่ก�าลังด�าเนินอยู่และที่จะก้าวต่อไป ได้ช่วยสร้างสรรค์การพัฒนาเยาวชนให้เป็น

ก�าลงัทีเ่ข้มแขง็ของสงัคม และเป็นฐานทีม่ัน่คงในการพัฒนาคนย่อมน�าไปสูก่ารรวมพลงัขับเคลือ่น 

การสร้างเยาวชนคนดีให้ด�าเนินอยู่ต่อไป

	 ตราบที่เส้นทางท่ีก้าวเดินยังทอดยาวออกไป	 มีความคิดน�าทาง	 มีเป้าหมายให้เอ้ือมคว้า 

มีผู้ร่วมทางที่มีพลังใจ	 ย่อมไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคที่กีดกั้นเส้นทางของโครงการและกิจกรรมในการ 

สร้างคนดี	ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นก�าลังส�าคัญของชาติบ้านเมืองต่อเนื่อง	ยั่งยืน	สืบไป	
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จงัหวดั โรงเรยีน โครงการ

1 กรงุเทพมหานคร โรงเรยีนพญาไท เดก็ดศีรพีญาไท

2 กระบี่ โรงเรยีนสหกรณ์นคิมอ่าวลกึ	2 สร้างคนดี

3 กาญจนบรุี โรงเรยีนราษฎร์บ�ารงุธรรม เหรยีญทองคณุธรรม

4 กาฬสนิธุ์ โรงเรยีนบ้านยางตลาด
(พนิจิราษฎร์บ�ารงุ)

คณุธรรมค�า้จนุโลก

5 ก�าแพงเพชร โรงเรยีนวดัคยูาง ธนาคารสะสมความดี

6 ขอนแก่น โรงเรยีนบ้านหนองตะครอง เสรมิสร้างวนิยันกัเรยีน

7 จนัทบรุี โรงเรยีนสฤษดเิดช สหกรณ์ออมความดี

8 ฉะเชงิเทรา โรงเรยีนวดับางตลาด ความรูคู้ค่ณุธรรมน�าชวีติ

9 ชลบรุี โรงเรยีนอนบุาลชลบรุี ดอกบวับาน

10 ชยันาท โรงเรยีนอนบุาลชยันาท อบรมและปฏบิตัธิรรมในโรงเรยีน

11 ชยัภมูิ โรงเรยีนชมุชนบ้านโสก คนสร้างชาติ

12 ชมุพร โรงเรยีนบ้านในเหมอืง รกัษาความสะอาด

13 เชยีงราย โรงเรยีนบ้านแม่จนั
(เชยีงแสนประชานสุาสน์)

สร้างปัญญาด้วยสมาธิ

14 เชยีงใหม่ โรงเรยีนอนบุาลเชยีงใหม่ คนดศีรอีนบุาล

15 ตรงั โรงเรยีนอนบุาลตรงั แฟ้มสะสมงานความดขีองนกัเรยีน

16 ตราด โรงเรยีนอนบุาลตราด เสรมิสร้างคณุธรรม	จรยิธรรม

17 ตาก โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา	61 ค้นหาคนดทีีโ่รงเรยีน

18 นครนายก โรงเรยีนอนบุาลนครนายก คนเก่ง	คนดี

19 นครปฐม โรงเรยีนวดัไร่ขงิ	(สนุทรอทุศิ) ธรรมศกึษาตร	ีโท	ต้านภยัยาเสพตดิ
เฉลมิพระเกยีรติ

20 นครพนม โรงเรยีนอนบุาลนครพนม หนนู้อยร้อยความดี

21 นครราชสมีา โรงเรยีนวดัสระแก้ว เรอืนธรรมน�าความดี

22 นครศรธีรรมราช โรงเรยีนบ้านห้วยไทร ส่งเสรมิจรยิธรรมส�าหรบันกัเรยีน
(ของหายได้คนื)

รายชือ่โรงเรยีนน�าร่อง 76 แห่ง จากทุกจงัหวดั พร้อมโครงการส่งเสรมิการท�าความดี 
ทีเ่สนอเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการยวุทตูความดเีฉลมิพระเกยีรตฯิ พ.ศ. 2542
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จงัหวดั โรงเรยีน โครงการ

23 นครสวรรค์ โรงเรยีนเขาทอง การส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทยท้องถิน่

24 นนทบรุี โรงเรยีนวดักู	้(นนัทาภวิฒัน์วทิยา)	 รกัษ์ไทย	รกัษ์ท้องถิน่

25 นราธวิาส โรงเรยีนบ้านสไุหงโก–ลก เสรมิสร้างวนิยันกัเรยีนโดยไตรภาคี

26 น่าน โรงเรยีนบ้านดอน	(ศรเีสรมิกสกิร) คนดศีรเีสรมิ

27 บรุรีมัย์ โรงเรยีนวดับ้านแสลงคง ท�าดไีด้ดี

28 ปทมุธานี โรงเรยีนรวมราษฎร์สามคัคี พีร่กัน้อง	น้องรกัพี่

29 ประจวบครีขีนัธ์ โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน โรงเรยีนสวยด้วยมอืเรา

30 ปราจนีบรุี โรงเรยีนวดัใหม่ประชมุชน
มติรภาพท	ี76

จรยิธรรมน�าชวีติ

31 ปัตตานี โรงเรยีนอนบุาลปัตตานี โมเสค	(Mosaic)	ความดี

32 พระนครศรอียธุยา โรงเรยีนวดัหนองเป้า ธนาคารความดี

33 พะเยา โรงเรยีนอนบุาลเชยีงค�า
(วดัพระธาตสุบแวน)

หวัใจสชีมพ	ูเชดิชคูวามดี

34 พงังา โรงเรยีนบ้านทุง่รกัชยัพฒัน์ ส่งเสรมิจรยิธรรมส�าหรบัเยาวชน

35 พทัลงุ โรงเรยีนวดัควนถบ สร้างยวุทตูความดเีสรมิบารมใีนหลวง

36 พจิติร โรงเรยีนอนบุาลพจิติร ท�าความดี

37 พษิณโุลก โรงเรยีนวดับ้านมงุ สภาความดี

38 เพชรบรุี โรงเรยีนวดัลาดศรทัธาราม เสรมิสร้างวนิยันกัเรยีน

39 เพชรบรูณ์ โรงเรยีนบ้านน�า้สร้าง เพชรในหบุเขา

40 แพร่ โรงเรยีนอนบุาลแพร่ ยวุทตูความด	ี42	เฉลมิพระเกยีรติ

41 ภเูกต็ โรงเรยีนบ้านนาบอน สหกรณ์ออมความดี

42 มหาสารคาม โรงเรยีนหลกัเมอืงมหาสารคาม คนดศีรหีลกัเมอืง

43 มกุดาหาร โรงเรยีนบ้านเป้าป่าแสด ยวุชนคนดเีป็นศรขีองสงัคม

44 แม่ฮ่องสอน โรงเรยีนอนบุาลแม่ฮ่องสอน ขยะสร้างสรรค์

45 ยโสธร โรงเรยีนบ้านนาดดีอนจาน ครเูดอืนละร้อย	เดก็น้อยวนัละบาท

46 ยะลา โรงเรยีนอนบุาลยะลา ธนาคารความดเีฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

47 ร้อยเอด็ โรงเรยีนอนบุาลร้อยเอด็ ออมไว้ไม่ขดัสน

48 ระนอง โรงเรยีนชาตเิฉลมิ สะสมความดี
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จงัหวดั โรงเรยีน โครงการ

49 ระยอง โรงเรยีนอนบุาลระยอง ปลกูจติ

50 ราชบรุี โรงเรยีนอนบุาลราชบรุี สะสมความดี

51 ลพบรุี โรงเรยีนพรหมรงัษี ความรูคู้ค่วามดมีอีาชพี

52 ล�าปาง โรงเรยีนทุง่ฝางวทิยา ปลกูผนกึคณุธรรม

53 ล�าพนู โรงเรยีนอนบุาลเมอืงล�าพนู ความรูต้้องคูก่บัคณุธรรม

54 เลย โรงเรยีนเมอืงเลย หุน้ส่วนความดี

55 ศรสีะเกษ โรงเรยีนอนบุาลศรสีะเกษ ธนาคารความดโีรงเรยีนอนบุาลศรสีะเกษ

56 สกลนคร โรงเรยีนบ้านม้า การศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

57 สงขลา โรงเรยีนบ้านเคลยีง พฒันาคน

58 สตลู โรงเรยีนอนบุาลสตลู ปลกูส�านกึ	ฝึกวนิยั

59 สมทุรปราการ โรงเรยีนพร้านลีวชัระ เพชรของพร้าฯ

60 สมทุรสงคราม โรงเรยีนวดัลาดเป้ง ธนาคารความดี

61 สมทุรสาคร โรงเรยีนสมทุรมณรีตัน์ การค้นพบความรูด้้วยตนเอง	(คนด)ี

62 สระแก้ว โรงเรยีนอนบุาลวดัสระแก้ว ไม่ท้อใจต่อการท�าความดี

63 สระบรุี โรงเรยีนวดัโนนสภาราม สสีนัพรรณไม้รวมใจยวุทตู

64 สงิห์บรุี โรงเรยีนวดัประโชตกิาราม น้อมเกล้า	72	พรรษา

65 สโุขทยั โรงเรยีนโรตารีส่วรรคโลก	1 ส่งเสรมิความรู	้คู่คณุธรรม	แนะน�าอาชพี

66 สพุรรณบรุี โรงเรยีนอนบุาลสพุรรณบรุี คนดศีรสีพุรรณ

67 สรุาษฎร์ธานี โรงเรยีนบ้านโพหวาย ธรรมะเพือ่ยวุชน

68 สรุนิทร์ โรงเรยีนบ้านเขวา	(เทพอนสุรณ์) ความดทีีเ่พยีรท�า

69 หนองคาย โรงเรยีนโกมลวทิยาคาร ร่วมใจท�าดี

70 หนองบวัล�าภู โรงเรยีนหนองบวัวทิยายน ความเป็นเลศิทางวชิาการ	จรยิธรรม	
คณุธรรม

71 อ่างทอง โรงเรยีนวดัไตรรตันาราม เกษตรน้อย	ตามรอยพระยคุลบาท

72 อ�านาจเจรญิ โรงเรยีนบ้านโนนเมอืง ธนาคารความดี

73 อดุรธานี โรงเรยีนบ้านเชยีง	(ประชาเชยีงเชิด) เขยีนหม้อลายบ้านเชยีง

74 อตุรดติถ์ โรงเรยีนวดัทุง่เศรษฐี สบืสานความดี

75 อทุยัธานี โรงเรยีนอนบุาลเมอืงอทุยัธานี โรงเรยีนสวยด้วยมอืเรา

76 อบุลราชธานี โรงเรยีนอบุลวทิยาคม เดก็ดี

*ขณะนั้น ยังไม่มีจังหวัดบึงกาฬ
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“คิดอุทิศตน คิดเป็นคนดี ...”
บทเพลงท่อนหน่ึงในเพลงยุวทูตความดี เป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีครู

อยากให้เกิดกับเด็ก ๆ ไม่วา่พวกเขาจะเติบโตขึ้นมา
เพื่อท�าส่ิงใด ส่ิงท่ีเขาจะต้องมีติดตัว ตรงึใจ คือ

การน�าความรู ้ประสบการณ์และอุดมการณ์ท่ีได้รบั
จากกิจกรรมท่ีมูลนิธยุิวทูตความดีรว่มกับโรงเรยีนธญัญสิทธศิิลป์

และโรงเรยีนเครอืข่ายทั่วประเทศรว่มมือกันปลูกฝังนักเรยีน
น่ันคือ คุณธรรม จรยิธรรมท่ียั่งยืนในจติวญิญาณ
และการพัฒนาต่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จากการลงมือปฏบัิติอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นนิสัย

การพัฒนาเยาวชนให้เป็นต้นกล้าความดี
แห่งความพอเพียง
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สานพลังยุวทูตความดี  ก้าวสู่ความยั่งยืน

พันธ์ ทิวา  จางคพิ เชียร

 จุดเริ่มต้น...
	 ปัจจุบันเรามักพบว่ารอบ	ๆ 	ตัวของนักเรียนไทยในวันนี้มีตัวอย่างไม่ดีมากมาย	ท�าให้พวกเขา 

ซึมซับสภาวะส่ิงแวดล้อมที่เป็นพิษต่อจิตใจและความดีงาม	 โดยไม่มีผู้ใหญ่ช่วยชี้แนะและคัดสรรได ้

เท่าที่ควร	 ซึ่งหากเราอยากเห็นสังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมแห่งความสุข	 นักเรียนมีความซ่ือสัตย์

อดทน	 ขยัน	 ประหยัด	 ก้าวทันวิถีโลก	 ก็จะต้องเร่ิมบ่มเพาะพวกเขาตั้งแต่วันนี้ให้มีรากฐานความด ี

อันแน่นลึก	ไปสู่สังคมและโยงผู้คนหลากหลายไปสู่ความสุขร่วมกัน

 

 โรงเรียน... ก้าวย่าง เข้าสู่..ยุวทูต...
	 การสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีพร้อมทั้งทางกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา 

ถอืเป็นหน้าทีส่�าคัญทีโ่รงเรียน	คณะครทูกุคนต้องร่วมกนัส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การฝึก 

ให้นักเรียนเป็นเด็กดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม	ด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลัก 

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เพ่ือให้เติบโตเป็นพลเมอืงท่ีด	ีมคีณุภาพ	เป็นฐานรากทีเ่ข้มแข็งและยัง่ยนื 

ของประเทศ โรงเรยีนธญัญสทิธศิลิป์	เป็นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่	ปัจจบุนัมนีกัเรยีน	1,722	คน 

จดัการเรยีนการสอนระดบัชัน้อนบุาลจนถงึช้ันประถมศกึษาปีท่ี	6	ใน	พ.ศ.	2542	กระทรวงการต่างประเทศ 

ได้เริม่โครงการยวุทตูความดเีฉลมิพระเกยีรติฯ	และเปิดโอกาสให้โรงเรยีนท่ัวประเทศเข้าร่วมโครงการ

ด้วยแนวคิดและเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการสร้างเด็กเป็นคนดี	 โรงเรียนจึงขอร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ในครอบครัวยุวทูตพร้อมกับเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศที่มีอุดมการณ์	 รวมพลัง	 สร้างสรรค์เด็ก 

ให้เป็นคนดีของครอบครัว	คนดีของโรงเรียน	คนดีของสังคม	คนดีของโลกใบนี้

	 โรงเรียนของเราเริ่มต้นสู่เส้นทางสร้างคนดี	 ใน	 พ.ศ.	 2542	 ด้วยโครงการธนาคารความด ี

โดยให้นักเรยีนได้สะสมคะแนนความดีจากการท�ากจิกรรมหรือเป็นตวัแทนของโรงเรียนในโอกาสต่าง	 ๆ 

ซึง่นกัเรยีนให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมตามเป้าหมายทีโ่รงเรยีนวางไว้	แต่เนือ่งจากความดเีป็นเรือ่ง 

ของนามธรรม	มองเหน็ได้ไม่ชดัเจนเท่ากบักจิกรรมท่ีเป็นรปูธรรม จงึต้องใช้เวลาในการสะสมบ่มเพาะ 

ด้านจิตใจผ่านแรงแรงเสริมมากมายที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน
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 จากผู้บริหาร – ครู – สู่เด็ก...
	 สิ่งส�าคัญของการสร้างสรรค์คนดีร่วมกัน	 เริ่มต้นจากการสร้างองค์ความรู้และเครือข่าย 

การเรยีนรูใ้ห้แก่	“คร”ู	เพราะครเูป็นผูส้ร้างนกัเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทีต้่องการ	ครตู้องตระหนกั 

และเข้าถงึปณธิานร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนเครอืข่ายกบัมลูนธิยิวุทตูความด	ีกระทรวงการต่างประเทศ

เพือ่น�าไปด�าเนินการต่อ	ในการนีท้างโรงเรียนได้ให้ความร่วมมอืด้วยการสนบัสนนุให้ครเูข้ารบัการอบรม 

ที่มูลนิธิยุวทูตความดีจัดขึ้น	เช่น	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ	กับ 

โรงเรียนในเครือข่าย	เพื่อที่จะส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นคนดี	รู้คุณแผ่นดิน	ซึ่งเริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2556 

หลงัจากเข้ารบัการอบรมแล้ว	ผูบ้ริหาร	และครสูามารถน�าแนวคดิ	นโยบายของมลูนธิฯิ	กลบัมาขยายต่อ 

และสานพลังภายในโรงเรียนต่อไป

	 หลังจากที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายท่ัวประเทศ	 โรงเรียนเริ่มสร้าง

กจิกรรมสร้างสรรค์ความดเีพิม่ขึน้จากเดมิอกีหลายกจิกรรมโดยไม่หวาดกลวัอปุสรรค	บางสิง่ทีเ่คยคดิ 

ว่าท�าไม่ได้	 ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	 หรือต้องพบปัญหาอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ	 แต่เริ่มแสวงหาวิธี 

แก้ปัญหา	มีพลังขับเคลื่อน	มีแนวทาง	แนวคิดที่จะเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจไปสู่โรงเรียน

 แรงบันดาลใจ...
	 ชีวิตเด็กนักเรียน	 ครู	 และผู้บริหารจากโรงเรียนธรรมดาหลายจังหวัดทั่วประเทศ	คงไม่ได ้

คาดคดิว่าจะได้มโีอกาสก้าวเดนิเข้าสูก่ระทรวงการต่างประเทศทีโ่อ่อ่า	หรหูรา	ทว่าเรยีบง่าย	ได้พบปะ

และพูดคุยกับบุคคลระดับรัฐมนตรี	 เอกอัครราชทูต	 หรือบุคคลส�าคัญระดับประเทศ	 แต่เมื่อได้รับ 

โอกาสนั้น	ท�าให้เรามีแรงขับ	มีพลังบวกที่อยากตอบแทนความดีที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดบ้าน

ให้เราเยือน	ท�าให้เรามีก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับที่มูลนิธิฯ	มุ่งมั่น	ตั้งใจสร้างเยาวชน

ที่ดีของประเทศ

 

 ภาคี...
	 โรงเรียนด�าเนินการรณรงค์โครงการสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย	 

เช่น	 โครงการธนาคารขยะ	 โครงการธนาคารออมทรัพย์	 โครงการจิตอาสาพัฒนาเยาวชนไทย 

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นต้น	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากมลูนธิยิวุทตูความด	ีน�านักเรยีนเข้าร่วม

กจิกรรมกบัโรงเรยีนภาคเีครอืข่ายเพือ่สร้างความสมัพนัธ์และแลกเปลีย่นเรยีนรูผ่้านกิจกรรม	ปลกูจติส�านกึ 

ฝึกจิตอาสาของเยาวชนยุวทูตความดี	การน�านักเรียนเข้าค่ายอบรมที่ทางมูลนิธิฯ	จัดในหลายรูปแบบ	

ในสถานที่ต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการเข้าค่าย	คือ	มุ่งให้นักเรียนได้น�าความรู้	
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ประสบการณ์และทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ	 ไปสานต่อและพัฒนาด้วยการสร้าง

โครงการและกิจกรรมในโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น

หลังกลับจากการเขา้รว่มโครงการ นักเรยีนท่ีได้เป็นตัวแทน
ได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เพือ่น ๆ ได้รบัรู้

เพือ่เป็น “เรือ่งเล่า เรา้พลัง” และเพือ่เป็นการตอบแทนความดี
ท่ีตนได้รบั ด้วยการน�าส่ิงดี ๆ ไปบอกต่อให้เป็นท่ีประจกัษ์

 
 มิตรภาพกบัต่างแดน...                                                                                                                    
	 นอกจากการมโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมกบัโรงเรยีนภาคเีครอืข่ายแล้ว	โรงเรยีนยงัได้รบัโอกาส 
เพิม่พนูประสบการณ์ความรู้อืน่	ๆ	โดยปลาย	พ.ศ.	2555	มลูนธิยิวุทูตความดคีดัเลอืกให้โรงเรยีนเข้าร่วม 
โครงการผู้อุปถัมภ์	 และมอบหมายให้โรงเรียนจัดต้อนรับคณะภริยาทูตต่างประเทศในไทยที่เดินทาง
เยีย่มเยอืนโรงเรยีน	โอกาสนีท้างโรงเรยีนได้เผยแพร่เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยให้คณะภรยิาทตูต่างประเทศ 
ชมด้วย	ประสบการณ์ครัง้นีไ้ด้น�าความภาคภมูใิจสู่โรงเรยีน	ผู้ปกครอง	ชมุชนเป็นอย่างยิง่	ขณะเดยีวกนั
ทางมลูนธิฯิ	ได้ส่งเสรมิให้สถานเอกอคัรราชทตูรบัเป็น	“ผูอ้ปุถมัภ์”	โรงเรยีนในเครอืข่าย	ซึง่	“สาธารณรฐั 
เคนยา”	รบัเป็นประเทศผูอ้ปุถมัภ์	ทีส่ร้างมติรภาพสมัพนัธ์กบัโรงเรยีนธญัญสทิธศิลิป์	โดยการส่งเอกสาร 
หนังสือ	 สิ่งพิมพ	์ และวัสดุอุปกรณ์จากประเทศอุปถัมภ์	 ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า	 เรียนรู้โลกกว้าง
ของประเทศต่างแดน	การเรยีนรูท้ีต่่อเนือ่ง	ไม่มีจบสิน้	ย่อมส่งผลตอบแทนทีค่าดไม่ถึงได้เสมอ	เมือ่มูลนธิิฯ 
เชญิชวนโรงเรยีนในเครอืข่ายเข้าร่วมโครงการสสีนัแห่งแอฟรกิา	โดยให้เข้าร่วมกจิกรรมการตอบปัญหา 
เกีย่วกบัภมูภิาคแอฟรกิา	จดัโดยกรมเอเชยีใต้	ตะวนัออกกลาง	และแอฟรกิา	กระทรวงการต่างประเทศ
ใน	พ.ศ.	 2562	 นักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ได้เข้าร่วมแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนอื่น	ๆ 
22	 โรงเรียน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา	 เป็นเงินรางวัล 
ทุนการศึกษา	10,000	บาท	โอกาสเดียวกันนี้	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้สนับสนุนมุมความรู้ 
โดยมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนมูลค่า	 60,000	 บาท	 อีกด้วย	 นับเป็นเกียรติประวัติและ 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสู่โรงเรียน

 พัฒนาโลกทัศน์ สู่การเหย้า – เยือน...
	 ใน	พ.ศ.	 2556	ทางมูลนิธิฯ	 ได้จัดเตรียมความพร้อมเยาวชนมุ่งสู่อาเซียน	 เพื่อสร้างโอกาส

และก�าลงัใจให้นกัเรยีนได้เปิดโลกทศัน์สูโ่ลกกว้าง	โดยการน�านกัเรยีนไปแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวฒันธรรม 
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ยังต่างแดน	 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ได้รับโอกาสให้ส่งนักเรียนยุวทูตความดีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

พฒันาโลกทศัน์ในหลากหลายประเทศ	ได้แก่	โครงการยวุทตูความดเียอืนประเทศศรลีงักา	(พ.ศ.	2556)	

โครงการยวุทตูความดีเยอืนสหภาพเมยีนมา	(พ.ศ.	2557)	โครงการยวุทตูความดเียอืนสาธารณรฐัอนิเดยี 

(พ.ศ.	2558	และ	พ.ศ.	2561)	โครงการยุวทูตความดเียอืนราชอาณาจกัรกัมพชูา	(พ.ศ.	2561)	โครงการ

ยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 (พ.ศ.	 2561)	 และโครงการยุวทูตความดีเสริมสร้าง 

ประสบการณ์การเรียนรู้ในรัฐคูเวต	(พ.ศ.	2562)	

	 หลังกลับจากการเข้าร่วมโครงการ	 นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนได้น�าความรู้และประสบการณ์

มาถ่ายทอดให้เพื่อน	ๆ	ได้รับรู้เพื่อเป็น	“เรื่องเล่า เร้าพลัง”	และเพื่อเป็นการตอบแทนความดีที่ตน 

ได้รับ	ด้วยการน�าสิ่งดี	ๆ	ไปบอกต่อให้เป็นที่ประจักษ์

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2559	 โรงเรียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมส่งเสริมประโยชน์ด้านการศึกษาในเชิง 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเยาวชนยวุทตูไทยกบัเยาวชนคนดจีากโรงเรยีนในอปุถมัภ์ฯ	ในประเทศเพือ่นบ้าน 

(กัมพูชา	ลาว	 เมียนมา	และเวียดนาม)	 ในโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนเพื่อนบ้าน 

ในกลุม่	 CLMV	ซึง่มลูนิธยุิวทูตความดไีด้สรรค์สร้างขึน้เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้มองเหน็ประโยชน์ทีจ่ะ 

สร้างการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ากิจกรรม	 วัตถุประสงค์ส�าคัญของ 

โครงการนี้คือ	เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ภาษา	และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม	การสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างเยาวชนในกลุ่มประเทศดังกล่าว	ท�าให้นักเรียนจ�านวนมากต่ืนเต้นที่ได้สัมผัสมิตรไมตร ี

กับนักเรียนต่างแดนได้อย่างง่ายดายและใกล้ชิด	เหมือนได้เดินทางไปยังประเทศเหล่านั้น

 มูลนิธิยุวทูตฯ สู่ความส�าเร็จของโรงเรียน...
	 กิจกรรม	 ปลูกจิตส�านึก	 ฝึกจิตอาสา	พัฒนาโลกทัศน์	 ตามปณิธานของมูลนิธิยุวทูตความด ี

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย	ตั้งแต่	พ.ศ.	2544	จนถึงปัจจุบัน	นับเป็นเวลากว่า 

18	ปี	 การบ่มเพาะ	ดูแล	 รักษา	ต้นไม้	 ต้องท�าเช่นไร	 การดูแลนักเรียนก็เปรียบได้เช่นนั้น	 การที่เรา 

เฝ้าดูแลนักเรียนให้มีจิตใจที่ดีงาม	มีแนวคิด	อุดมคติที่ยึดมั่น	เสียสละเพื่อส่วนรวม	เหมือนเป็นเกราะ

สร้างความเข้มแขง็ให้ฟันฝ่าอปุสรรคด้านต่าง	ๆ 	ทัง้การเรยีนและกจิกรรม	จนท�าให้โรงเรยีนธญัญสิทธศิลิป์ 

ประสบความส�าเร็จ	 ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย	 เช่น	 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน	 ระดับ 

ก่อนประถมศึกษา	ปีการศึกษา	2560		รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา	ปีการศึกษา	

2561	 รางวัลวัฒนคุณาธร	 ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม	 ของกระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัลโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับเขตตรวจราชการที่	 1	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	เป็นต้น	นอกจากนี้	นักเรียนที่เป็นตัวแทนยุวทูตความดียังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

เด็กและเยาวชนดีเด่น	ประจ�าปี	2562	ของกระทรวงศึกษาธิการ	และรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม	

ปี	2562	ของกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย	

 สานพลังเพื่อความยั่งยืน...
 “คดิอุทศิตน คดิเป็นคนด.ี..”			บทเพลงท่อนหนึง่ในเพลงยวุทตูความด	ีเป็นหนึง่ในเป้าหมาย 

ที่ครูอยากให้เกิดกับเด็ก	 ๆ	 ไม่ว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาเพื่อท�าส่ิงใด	 สิ่งที่เขาจะต้องมีติดตัว	 ตรึงใจ	 

คอื	การน�าความรู	้ประสบการณ์	และอุดมการณ์ทีไ่ด้รบัจากกจิกรรมทีม่ลูนธิยิวุทตูความดร่ีวมกบัโรงเรยีน 

ธญัญสทิธศิิลป์และโรงเรยีนเครอืข่ายท่ัวประเทศร่วมมอืกนัปลกูฝังนกัเรยีน	นัน่คอื	คณุธรรม	จรยิธรรม

ที่ย่ังยืนในจิตวิญญาณ	 และการพัฒนาต่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 จากการลงมือปฏิบัต ิ

อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนิสัย	

	 ด้วยเหตุท่ีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ยึดถือคุณภาพความดีของนักเรียนเป็นส�าคัญ	 โรงเรียนจึง 

พยายามคดิค้น	ปรบัปรงุ	หาแนวทางทีจ่ะให้นกัเรยีนเตบิโตขึน้เป็นคนดมีจีติอาสา	หาแนวทางให้นกัเรยีน 

เห็นผลของการท�าความดีเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของอุดมการณ์อันสูงส่งระหว่างมูลนิธ ิ

ยุวทูตความดีกับโรงเรียน

 ประทับใจมิรู้ลืม...
	 การที่ตวัแทนนกัเรยีน	คร	ูและผูบ้รหิารจากโรงเรยีนเครอืข่ายได้ร่วมเรยีนรูผ่้านกระบวนการ

และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่มูลนิธิยุวทูตความดีสร้างสรรค์ข้ึนมา	ท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ม ี

พ่ีน้องร่วมปณิธาน	 ได้ร่วมบ่มเพาะสร้างต้นกล้าความดีท่ัวประเทศ	 และด้วยความรู้สึกอุ่นใจที่เราม ี

“ผู้ใหญ่ใจดี”	 คอยเดินอยู่เคียงข้าง	 คอยเป็นก�าลังใจ	 คอยช่วยเหลือ	 สนับสนุนและมอบโอกาส 

ที่น้อยคนนักจะได้รับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนต่อยอดให้ผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียนได้ไป 

พัฒนาโลกทัศน์ในต่างแดน	 สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพลังบวกและก�าลังใจในการท�าความดีของเด็ก 

และเยาวชนไทยให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นเยาวชนที่ดี	ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท�าความดี

เพื่อตนเอง	เพื่อครอบครัว	และเพื่อสังคม	อันจะเป็นต้นทางที่น�าไปสู่สังคมที่ดีงามต่อไปในอนาคต



20 ปี ยุวทูตความดี       ก้าวไกล ทันโลก134

การได้รบัประสบการณ์ในต่างประเทศ
หรอืในค่ายอบรมของมูลนิธฯิ เป็นส่ิงมีค่าท่ีไม่สามารถทดแทน

ได้ด้วยทรพัย์สินเงนิทอง การได้รบัเกียรติให้เขา้คารวะผู้น�า
ในภาคส่วนต่าง ๆ  ท�าให้ทุกคนต้องท�างานหนัก ทุ่มเท

ยุวทูตฯ ทุกคนต้องรบัผิดชอบต่อภาระท่ีได้รบั
แบ่งแยกหน้าท่ีในการน�าเสนอเรือ่งราวผ่านส่ือในแต่ละวนั 

แต่ละสถานท่ี โดยแทบไม่มีเวลาเตรยีมตัว
แม้จะเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าด้วยตารางท่ีอดัแน่น

ความกดดันจากภาระรบัผิดชอบ ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือก�าหนดการเปล่ียนแปลง

การจดบันทึกทุกวนั การเผชญิหน้ากับส่ิงท่ีไม่เคย
พบเห็นมาก่อน ล้วนเป็นบทเรยีนให้ทุกคนได้ค้นพบตัวตน

ในมิติท่ีไม่เคยพบมาก่อนในโรงเรยีน
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ยุวทูตความดี 20 ปี กับการพัฒนาเยาวชนไทย

สมถวิล  รัตนมาลัย 

	 ตลอด	 40	 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา	 ข้าพเจ้าภาคภูมิใจและประทับใจอย่างยิ่ง 

กับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ	“มูลนิธิยุวทูตความดี”	องค์กรที่มีความเข้มแข็ง	เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น 

และยนืหยดัอยูบ่นเป้าหมายทีต่ัง้ไว้อย่างมัน่คงในอนัทีจ่ะพฒันาเยาวชนเป็นคนดี	รอบรู	้และมศีกัยภาพ 

พร้อมพัฒนาประเทศ	

	 ในแต่ละปี	 มีองค์กรหลายองค์กรที่เห็นความส�าคัญของการพัฒนาเยาวชนว่าเป็นการลงทุน 

ทีไ่ม่เสยีเปล่าและได้จดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ในหลากหลายรปูแบบ	เช่น	การจดัประกวดผลงานความสามารถ

ความคิดสร้างสรรค	์การให้ทุนสนับสนุน	การบริจาคทรัพย์สิ่งของ	การจัดทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์	

เยาวชนทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวย่อมได้รับความสุข	ความสนุกสนาน	รวมทั้งได้รับ 

รางวลัอนัมค่ีาทีส่่งผลให้เกดิความสขุมากบ้างน้อยบ้างตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีทุกองค์กรตัง้ไว้	

 ส�าหรบั “มลูนธิยิวุทตูความด”ี มคีวามแปลกแตกต่างในด้านแนวความคดิ วธิกีารพฒันา

เยาวชนอย่างมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 โดยเร่ิมตั้งแต่จุดก�าเนิดอันเนื่องมาจากพระราชด�ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เน่ืองใน 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาก่อน	พ.ศ.	2542	ทีพ่ระองค์ทรงมคีวามห่วงใยในเรือ่งน�า้ใจ	วนัิย	ความซือ่สตัย์

การแบ่งปัน	 ความสามัคคี	 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้สนองพระราชด�ารัสน้ัน	 ด้วยการจัดท�า 

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและปัญหาคน	 โดยใช้วิธีการปลูกฝังเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม 

ที่หลากหลาย	 การแต่งตั้งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็น	“ยุวทูตความดี”	 ท�าหน้าท่ีถ่ายทอด 

ประสบการณ์ที่ประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน					

	 กว่าจะได้เป็น	 “ยุวทูตความดี”	 ในมุมมองของข้าพเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย	 และเมื่อได้รับบทบาท 

หน้าที่แล้วทุกคนจะภาคภูมิใจ	 เพราะเยาวชนทุกคนจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนทั่วไป	 เริ่มตั้งแต่ 

วิธีคิด	 จิตส�านึก	 ความรอบรู้เรื่องต่าง	 ๆ	 ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ของโลก 

การคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง	และที่ส�าคัญที่สุด	คือ	การเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยความพอเพียง 
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ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 
ได้พระราชทานเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต	 ซ่ึงนอกจากเยาวชนยุวทูตความดีจะต้องด�าเนินชีวิต 
เป็นแบบอย่างแล้ว	 ยังหมายรวมถึงการท�าหน้าที่เผยแพร	่ แนะน�าผู้อื่นด้วยตามที่ยุวทูตความดีทุกคน
เปล่งเสียงค�ามั่นผ่านเสียงเพลงว่า	“ทั้งการคิด	การพูด	กระท�า	ล้วนแต่ดีงาม	ยุวทูตความดี”

	 นอกจากนั้น	 การที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงรับโครงการยุวทูตความดีฯ	 ไว้ในพระราชูปถัมภ์	 
ตัง้แต่วนัที	่27	มนีาคม	2547	เป็นต้นมา	ย่อมเป็นสริมิงคลแก่ผูท่ี้มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 
อย่างสูงสุด	 และส่งผลให้มีความส�านึกอยู่เสมอว่าทุกคนก�าลังร่วมมือร่วมใจกันท�างานที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ต่อชาติบ้านเมือง

กวา่จะได้เป็น “ยุวทูตความดี” ในมุมมองของขา้พเจา้
ไม่ใชเ่รือ่งงา่ย และเม่ือได้รบับทบาทหน้าท่ีแล้วทุกคนจะภาคภูมิใจ

เพราะเยาวชนทุกคนจะมีมุมมองท่ีแตกต่างจากเพือ่นทัว่ไป
เริม่ตัง้แต่วธิคิีด จติส�านึก ความรอบรูเ้รือ่งต่าง ๆ

ความพรอ้มในการรบัมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก
การคิดถึงผู้อืน่มากกวา่ตนเอง และท่ีส�าคัญท่ีสุด คือ
การเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยความพอเพยีง

ตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
ได้พระราชทานเป็นแนวทางการด�าเนินชวีติ

“มูลนิธิยุวทูตความดี” กับการให้เพื่อพัฒนาเยาวชน

	 การที่มูลนิธิฯ	 ได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อมอบโอกาสให้กับเยาวชน	 เป็นการสนับสนุน 
และพฒันาเยาวชนอย่างจรงิจังและต่อเน่ือง	แตกต่างจากกจิกรรม/โครงการท่ีได้เคยมปีระสบการณ์และ 

ร่วมงานมาก่อนอย่างชัดเจน	เช่น        
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 การให้วิธีคิด	 สังคมท่ัวไปให้แนวคิดมากมายในการด�าเนินชีวิตตามสถานการณ์และบริบท 

แห่งการเอาตัวรอด	แต่เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย	“ยุวทูตความดี”	หมายถึง	ความเป็นหนึ่งเดียว

ในจุดมุ่งหมายของชีวิต	 คือ	 จุดเริ่มต้นและเส้นทางที่เลือกเดินตามแนวพระราชด�ารัส	 ความว่า 

“… เดก็ ๆ  นอกจากจะต้องเรยีนความรูแ้ล้ว ยงัต้องหัดท�างานและท�าความดีด้วย เพราะการท�างาน

จะช่วยให้มคีวามสามารถ มคีวามขยนั อดทน พ่ึงตนเองได้ และการท�าความดีนัน้จะช่วยให้มีความสขุ 

ความเจรญิ ทัง้ป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต�า่ …”	 (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พระราชทานในวันเด็กประจ�าปี	2530)	ดังนั้น	เยาวชน

ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ	จึงได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้จากทุกแหล่งโดยการปฏิบัติจริง	การฝึกให้

กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าตัดสินใจ	 เรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลว	 การรู้จักเลือกปรับประยุกต	์ 

การทดลองและพัฒนา	 เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตจริง	 รวมทั้งส่งเสริมให้ค้นพบความถนัด	 ให้เห็นคุณค่า 

ของตนเองและมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง	 อันเป็นสิ่งที่โรงเรียนภาคปกติไม่สามารถจัดให้ได้	

เพราะมีข้อจ�ากัดในเรื่องต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ในการนี้	 ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ร่วมไปกับเยาวชนและคุณคร ู

ที่ร่วมโครงการ	 ทั้งจากกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความด ี

ในกลุ่มยุวทูตความดี	 โครงการค่ายอบรมสร้างสรรค์วิชาชีพ	หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง	 โครงการ

พัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ	 เป็นต้น	 เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกในตัวเอง	รู้จักวิธีคิด 

ท่ีต้องมองไปทีผู้่อืน่	คดิถงึแต่ผู้อืน่ไม่ใช่ตนเอง	เรยีนรูว้ธิค้ีนคว้าหาความรูด้้วยการคดิวเิคราะห์	คดิแก้ปัญหา 

และตดัสนิใจตามสถานการณ์ตามศกัยภาพทีจ่�าเป็นและพงึประสงค์	 ฝึกการเป็นผูน้�าและการอยู่ร่วมกนั 

ในสังคม	รวมทั้งคิดประดิษฐ	์สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชนด้วย		 	 	 	 	

 การให้โอกาส	 การจัดเวทีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

จากหลายสถาบันมารวมตัวกัน	นับว่าเป็นเรื่องยาก	แต่มูลนิธิฯ	ก็ด�าเนินการได้เป็นอย่างดี	การพบกัน	

ร่วมมือกัน	 สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 โต้แย้งทางความคิด	 ร่วมมือกันแก้ปัญหาส่งผลให้เกิด 

สิ่งใหม่	 ๆ	 เกิดความงอกงามทางปัญญาอย่างแตกต่างและหลากหลาย	 ส่วนเยาวชนที่มาจาก 

ทุกภูมิภาคต่างได้รับรู้	 ตื่นตา	 ตื่นใจกับมวลประสบการณ์	 สถานการณ์ท่ีได้รับ	 รวมท้ังการพบเห็น 

วิถีชีวิตในต่างประเทศก่อให้เกิดความรู้ควบคู่ไปพร้อมปัญญา	 การให้ประสบการณ์	 การรับรู้ด้วยตา 

ตนเองย่อมชัดเจนกว่าการมองผ่านเลนส์	 เช่นเดียวกับประสบการณ์ตรงที่เยาวชน	ครู	ผู้บริหารได้รับ	

การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่	 ๆ	 ขั้นตอนการพัฒนาประเทศของชาติอื่น	 นวัตกรรมที่พบเห็น	 ล้วนเป็น 

สิ่งดีงามที่รอการน�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
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 การให้เพื่อน จากค�ากล่าวที่ว่า	 มิตรไมตรีมีค่ามากกว่าเงินทอง	 เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส 
ผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เป็นอย่างดี	 ภาพเยาวชนสวมกอดกัน	 การแสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน 
ความต้ังใจจริงในการน�าเสนอการแสดงของชาติตนเองด้วยความประหยัด	 เรียบง่าย	 การสานต่อ 
เพื่อติดต่อกัน	 ล้วนน�ามาซ่ึงความประทับใจและหาค่ามิได้	 รวมทั้งมิตรภาพในคณะผู้ร่วมเดินทาง 
ผู้เข้าร่วมโครงการล้วนเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน

 การให้จิตส�านึก สิ่งนี้ส�าคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่สอนให้กันไม่ได้	 หากผู้รับไม่เห็นคุณค่า 
ประโยชน์หรือมีความคิดขัดแย้งในใจ	การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะส�าหรับเยาวชน 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในกายของตน	 “จิตสาธารณะ”	 เป็นความส�าคัญในการปลูกจิตส�านึก 
ให้ผู้คนรู้จักการเสียสละ	การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการท�าประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม	จะช่วย 
ลดปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองและสงัคม	การช่วยกนัพฒันาคณุภาพชวีติ	อนัจะเป็นหลกัการในการด�าเนนิชวีติ 
เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์	 
โดยการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส�าคัญของจิตสาธารณะมาตั้งแต่เด็กจากครอบครัวและ 
สถานศึกษา	 และสร้างจิตส�านึกโดยผ่านกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น	 ดังนั้น
การจดักจิกรรมให้มกีารท�างานเป็นทมีร่วมกนั	ท�าให้เกิดการสร้างความเชือ่ม่ันในตน	เกดิจิตสาธารณะ 
ของตนเอง	 ผ่านกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือและท�าส่ิงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น	 มีความเช่ือมั่น 
ในการท�าความดี	สิ่งเหล่านี้จะซึมซับเข้าไปในสมองและท�าให้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ	

 การให้	เป็นความสขุทางใจทีผู่ใ้ห้มคีวามปีต	ิแต่จะเกดิประโยชน์สงูสดุตามความมุง่หวงัหรอืไม่ 
ย่อมต้องดูที่ผู้รับว่ารับไปปฏิบัติได้ตามความมุ่งหมายได้มากน้อยเพียงไร	 เฉกเช่นยุวทูตความดีทุกคน 
เมื่อได้รับความรู้	 ความคิด	 โอกาส	ประสบการณ์	 และจิตส�านึกที่ดีแล้ว	 เขาเหล่านั้นจะน�าไปสืบสาน	
ต่อยอดได้สมดังความมุ่งหวังเพียงใด	 ข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าหาก	 “ยุวทูตความดี”	 มีธรรมในการด�ารงตน 
ในข้อนี้	 ย่อมไม่ละเลย	 ทอดทิ้งอุดมการณ์ที่ได้รับจากความเสียสละ	 และการอุทิศแรงกายแรงใจของ 
ผูบ้ริหารและทกุคนทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ฝ่ายมูลนธิยุิวทตูความด	ีกระทรวงการต่างประเทศ	และโรงเรยีน	ซึง่ท�า	
เพื่อเขาเหล่านั้น

สิ่งที่ “ยุวทูตความดี” ต้องมี : ความเป็นผู้มีหัวใจนักปราชญ์

	 เราทราบกันดีว่า สุ จิ ปุ ลิ หรือหัวใจนักปราชญ์ เป็นทักษะที่นักปราชญ์หรือบัณฑิตพึงมี 
ตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 เด็ก	 ๆ	 ทุกคนคงได้รับการแนะน�าให้รู้และปฏิบัติ 
แต่ส�าหรับยุวทูตความดี	 เป็นความจ�าเป็นอย่างสูงสุดที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง	 แม้จะอยู่ในยุค 
Social	 network	 แล้วก็ตาม	 ค�าสอนนี้ใช้ได้ในทุกยุคสมัยไม่มีค�าว่าตกยุค	 สามารถปรับ	 ประยุกต์ใช้ 

ในทุกช่วงเวลาของชีวิต	ดังที่	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	ได้กล่าวในการบรรยาย 
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พิเศษเรื่อง	 “ผู้บริหารกับการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นต้นกล้าความดีในวิถีพอเพียง”	 (การสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการต้นกล้าความดี	 ตามวิถีพอเพียง	 ปี	 2561)	 ว่า	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้ทรงแนะน�าและรับสั่งให้ปฏิบัติตามแนวทาง 

ของพระองค์ท่านว่า					

                   

	 1)	มองทุกอย่างที่ฉันท�า	การจะท�าความดี	ไม่ใช่ด้วยวาจาหรืออ่านหนังสือให้เกิด

	 				ความดี	เราต้องท�าความดีให้เห็น					 	 	 	 	 	
   

	 2)	จดทุกอย่างที่ฉันพูด	จากค�าสอนที่ว่า	มองทุกอย่างที่ฉันท�าเพราะเมื่อเวลา

	 				มันผ่านไป	เราก็มักจะลืม	เพราะฉะนั้นท่านให้จดทุกอย่างที่ท่านพูด	 	 	
   

	 3) สรุปทุกอย่างที่ฉันคิด	ทรงใช้จินตนาการ	และวิสัยทัศน์ไปสู่อนาคต	

  

	 ขอฝากครูทุกคนไว้ด้วยว่า	 ให้ปฏิบัต	ิ 3	อย่างนี้	 ตามที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ได้รับสั่งไว้	 

ท�าทุกอย่างให้นักเรียนดู	 สอนนักเรียนให้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็นประโยชน์	 ให้เขาจ�าแต่สิ่งท่ีดี	 ๆ	 

มีสาระ	 และให้รู้จักใช้จินตนาการไปสู่อนาคตด้วย	 เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง	 เพราะฉะน้ันต้อง

จินตนาการให้ทันเวลา	และต้องจินตนาการไปก่อนด้วย	เราจะได้เป็น	“ผู้น�า”	ดังนั้น	การฟัง	การคิด	

การถาม	 และการเขียนจึงเป็นทักษะส�าคัญที่ยุวทูตความดีทุกคนต้องมี	 ต้องเป็น	 และต้องท�าได	้ 

เพราะทุกคน	 “เป็นต้นแบบเยาวชนคนดี รอบรู้ สามัคคี มีศักยภาพ ในการน�าพาสังคมและ 

มีความภาคภูมิใจ ในการเป็นผู้แทนเยาวชนไทยสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ”	 ดังเช่นสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้ทรงมีพระจริยาวัตร

เป็นแบบอย่างของความเป็นนักปราชญ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ	 ไม่ว่าจะเสด็จฯ	 ในหรือต่างประเทศ 

พระองค์ทรงเป็นนักฟัง	นักคิด	นักถามและนกัเขียน	ปรากฏได้เด่นชัดในพระราชนิพนธ์และโครงการต่าง	ๆ  

ในพระราชูปถัมภ์	“หัวใจนักปราชญ์”	ธรรมที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง	ได้แก่	

   

 การฟัง โลกปัจจุบันมีความซับซ้อน	 คนเข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว	 เราเข้าใจและยอมรับ 

คนที่แตกต่างได้	 แม้ว่าจะต่างเช้ือชาติ	 ศาสนา	 ถ้าเรามีทักษะการฟังที่ดี	 รู้จักเลือกแหล่งข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์	 ก็จะสามารถสร้างความเจริญให้ชีวิต	 ก้าวทันโลก	 รู้เท่าทัน	 ปรับตัวเข้ากับกระแส 

ความเปลี่ยนแปลงได้	เพราะความเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเอง	การฟังเป็นคุณสมบัติข้อแรกที่ส�าคัญและจ�าเป็น 

ในการเป็นผู้น�า	 โดยเฉพาะเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว	 ย่อมมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง	จนอาจจะลืมรับฟังผู้อื่นได้
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 การคิด ในขณะทีโ่ลกแห่งข่าวสารไปเรว็กว่าความคดิ	ยิง่ต้องพนิจิพจิารณา	วเิคราะห์ทกุเรือ่ง 

อย่างถี่ถ้วน	 และในความเป็นยุวทูตความดีต้องมีความคิดที่ก้าวไกล	 สามารถรู้เท่าทัน	 มีศักยภาพ 

ในการน�าพาสังคม	ถึงแม้ว่าความสามารถในการคิดไม่มีติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่พัฒนาได้	ขอเพียง

คิดดี	คิดชอบเป็นที่ตั้งเท่านั้น	การถาม	การตั้งค�าถามที่ดีเป็นเรื่องส�าคัญ	สืบเนื่องมาจากความอัศจรรย ์

ท�าให้เกิดความสงสัยและน�าไปสู่ค�าถาม	 ส่งผลให้เกิดประกายความคิดที่สร้างสรรค์	 เกิดความรู้จาก 

สิ่งที่ไม่รู้มาก่อนและอาจท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่	ๆ	ขึ้นได้ต่อไป

 การเขียน เป็นการฝึกสมอง	 กระตุ้นเซลล์สมองท�าให้ความจ�าดีข้ึน	 เป็นการแสดงความคิด 

ของตัวเองออกมา	 เป็นการจับความคิด	 บังคับใจให้มีสมาธิจดจ่อกับความคิดเดียว	 และมีประโยชน ์

ในการเยียวยารักษาจิตใจได้ด้วย

	 จากการเป็นผู้รู้จักฟัง	คิด	ถาม	และเขียนส่งผลให้เยาวชนมีภูมิรู้	ภูมิธรรม	พร้อมน�าความรู ้

คู่ปัญญาน�าพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
  
  

เยาวชนได้รับการ “ปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์” อย่างไร

	 ในส่วนของการปลูกฝังและส่งเสริม	 ข้าพเจ้าพบว่าเยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีใจ 

เป็นจิตอาสาพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างหลากหลายวิธี	อาทิ	 	 	 	 	

 1. บุคคลใกล้ชิดเป็นตัวอย่างที่ด	ี ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของเบนดูร่า	 ได้กล่าวว่า 

เด็กนัน้เรยีนรูผ่้านตวัแบบทีม่อีทิธพิล	ซึง่ตวัแบบทีม่อีทิธพิลนัน้กค็อื	บุคคลในครอบครวัและบุคคลใกล้ชดิ 

นั่นเอง	 ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู	 ถ้าต้องการสอนให้เด็กและเยาวชนมีหัวใจจิตอาสา 

และจิตสาธารณะแล้ว	 ก็ควรที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ในเรื่องของการเป็นจิตอาสาและ 

จติสาธารณะ	เช่น	ช่วยเหลอืผูอ้ืน่เมือ่มโีอกาส	ไม่จอดรถในพืน้ท่ีเฉพาะ	รูจั้กใช้และรกัษาของส่วนรวมต่าง	ๆ 

และที่ส�าคัญสูงสุด	มีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจ	ตลอดจนวิถีชีวิตของทุกคน	คือ	แนวทางปฏิบัติตนตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	โดยมพีระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร	 ทรงริเร่ิม	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงต่อยอด	 สืบสาน	 และสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นแบบอย่าง 

การทรงงานอันเป็นที่ยอมรับในสากลโลก
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 2. ส่งเสริมให้เด็กมีหน้าที่ค้นพบความถนัด เห็นคุณค่าของตัวเอง และมั่นใจในศักยภาพ

ของตัวเอง	การส่งเสริมให้เด็กมีหน้าที่ต่าง	ๆ 	นั้นช่วยให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้น	ๆ 	เช่น 

ให้ช่วยเหลืองานบ้านตามความเหมาะสม	หรือการจัดแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบ	เพื่อฝึกความเป็นผู้น�า

เช่น	กรรมการนกัเรยีน	กรรมการสภานกัเรียน	เป็นต้น	สิง่เหล่านีจ้ะเป็นการปลกูฝังจติส�านึกให้เขาเป็น

คนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น	 รู้จักเสียสละ	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 มีใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดถึง 

คนอื่น	 นอกจากนั้น	 การได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ	หรือในค่ายอบรมของมูลนิธิฯ	 เป็นสิ่ง 

มค่ีาทีไ่ม่สามารถทดแทนไดด้้วยทรัพย์สนิเงินทอง	การได้รบัเกยีรตใิหเ้ข้าคารวะผูน้�าในภาคสว่นต่าง	ๆ  

ท�าให้ทุกคนต้องท�างานหนัก	 ทุ่มเท	 ยุวทูตฯ	 ทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับ	 แบ่งแยกหน้าท่ี 

ในการน�าเสนอเรื่องราวผ่านสื่อในแต่ละวัน	 และในแต่ละสถานที่	 โดยแทบไม่มีเวลาเตรียมตัว	 แม้จะ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยก�าหนดการที่อัดแน่น	 ความกดดันจากภารกิจที่ต้องรับผิดชอบทั้งส่วนตัว 

และส่วนรวม	การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมือ่ก�าหนดการเปลีย่นแปลง	การจดบันทกึทุกวนั	การเผชิญหน้า 

กับสิ่งที่ไม่เคยพบเห็น	 ล้วนเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้ค้นพบตัวตนในมิติที่ไม่เคยพบมาก่อนในโรงเรียน	

ม่ันใจที่พบว่าตนเองท�าได้มากกว่าที่เคยเป็นมาเมื่ออยู่กับผู้ปกครอง	 ทุกสิ่งอย่างถูกส่ังสมและกลับมา 

เป็นพลังในการต่อสู้เผชิญชีวิตในอนาคต

 3. สอนเด็กให้เป็นคนคิดถึงส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

คือ	ปลูกฝังให้เด็กช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ	ฝึกให้รักษาความสะอาดของส่วนรวม	เช่น	

รู้จักทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง	 ไม่ท�าลายสาธารณสมบัติ	 รู้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

สิง่เหล่านีท้กุคนได้รบัการปลกูฝังผ่านกจิกรรมมากมาย	เช่น	กจิกรรมเรียนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	รกัท้องถ่ิน 

ชุมชน	 ด้วยจิตอาสา	 	 กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน	 กิจกรรมพลังความรู้คู่ปัญญา 

กิจกรรมภาษา	:	เครื่องมือในการสื่อสารข้ามกาลเวลา	เป็นต้น

 4. ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง รู้จักเลือก ปรับ ประยุกต์ ทดลอง พัฒนา 

เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตจริง	 เป็นการสร้างประสบการณ์ดี	 ให้เขาได้มีโอกาสซึมซับความเป็นจิตอาสา 

โดยตรงอันจะส่งผลให้เขาปฏิบัติตนด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะจนเคยชิน

 5. ลงมือปฏบัิตจิรงิ สร้างสรรค์ผลงานจรงิ แก้ปัญหาจรงิ ใช้ประโยชน์จรงิ ประสบการณ์ตรง 

ย่อมท�าให้เห็นภาพจริงและสามารถต่อยอดได้	 	 	 	 	 	 	
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 6. ส่งเสริมการท�างานอย่างต่อเนื่อง ท�างานเป็นทีมและเห็นคุณค่าผู้อื่น	การใช้ชีวิตร่วมกัน

ในยามคับขัน	 ร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อท�างานร่วมกันเป็นการฝึกฝนการเตรียมการส�าหรับ

อนาคตเป็นอย่างดี	

 7. สืบสานและน้อมน�าหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ มีความขยัน	รับผิดชอบ	มีความมุ่งมั่น

อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	 และมั่นคงในความดีงาม	 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศ 

ชี้ทางสู่ชีวิตที่เรียบง่าย	งดงาม

“คนดี ส�าคัญกว่าทุกสิ่ง” 

	 ท่านพุทธทาสภิกขุ	ได้ปาฐกถาธรรมไว้ว่า	“คนดี		ส�าคัญกว่าทุกสิ่ง”	ไม่ใช่ว่ามีข้าวกินแล้วจะ

หมดปัญหา	ถ้ายังไร้ศีลธรรมและเห็นแก่ตัว	ก็จะยังแย่งข้าวกินกันอยู่นั่นเอง	ความเห็นแก่ตัวต่างหาก	

ที่เป็นปัญหาไปเสียหมดทุกด้าน	ดังนั้น	 รีบจัดการก�าจัดความเห็นแก่ตัวเถิด	 ข้อคิดนี้	 เป็นสิ่งสะกิดใจ 

ที่ท�าให้ข้าพเจ้าระลึกถึงเยาวชน	 โดยเฉพาะ	 “ยุวทูตความดี”	 จากรุ่นสู่รุ่น	 ที่เมื่อเติบโตจากต้นกล้า 

สู่ไม้ยืนต้นที่เติบใหญ่	 แข็งแรง	 น่าจะเป็นผู้มีความคิด	 ความรู้เพียงพอที่จะต่อสู้กับความเห็นแก่ตัว 

กิเลสต่าง	 ๆ	 ที่ยั่วยุอยู่รอบตัวในโลกของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด	 หวังว่าทุกคนจะมีความแกร่ง 

ความอดทน	 สามารถด�ารงตนตามปณิธานของตนได้อย่างสง่างาม	 เพราะทุกคน	 ได้รับการปลูกฝัง 

ผ่านกระบวนการขดัเกลาทีด่ทีีจ่ะต้องดแูลสงัคมไทย	ดแูลสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ชมุชน	ตลอดจนปัญหาต่าง	ๆ  

รอบตัวร่วมกัน	ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งด	ีๆ	และท�าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น		 	 	

 การสร้างจติส�านกึ เพือ่ผูอ่ื้นและส่วนรวม	เป็นสิง่ทีส่งัคมไทยมคีวามต้องการอย่างยิง่	เพราะ

การแก้ปัญหาจากเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคมนั้น	 ยากที่จะประสบความส�าเร็จในระยะยาวได้ 

ดงัเช่นความพยายามทีจ่ะสร้างคนรุน่ใหม่ให้มคีณุภาพ	คณุธรรม	และจติส�านกึเพือ่ส่วนรวม	โดยส่งเสรมิ 

ผ่าน	 “พลังของการให้”	 เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง	 ก้าวทันโลก	 และแข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 เฉกเช่น 

การสร้าง	“ยุวทูตความดี”	ต่อเนื่องมาตลอดเวลา	20	ปี	จากบันทึก	ณ	ปัจจุบัน	พบว่า	เยาวชนที่ผ่าน

กระบวนการ “ยุวทูตความดี” ประสบผลส�าเร็จอย่างงดงามในด้านการเรียนและอาชีพ ทุกคน 

มีประวัติการศึกษาที่ดีหรือก�าลังศึกษาในสถาบันที่ตนเองใฝ่ฝัน	 มีอาชีพที่มีเกียรติมั่นคง	 เช่น	 แพทย์	 

นักการทตู	ข้าราชการ	ทหาร	ต�ารวจ	วศิวกร	คร	ูฯลฯ	เขาเหล่านัน้เป็นไม้ใหญ่ยนืต้นทีส่วยงาม	เป็นต้นแบบ 

เยาวชนที่ได้รับโอกาส	ประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เยาว์วัยที่มีปริมาณเพียงน้อยนิดในสังคม	เขาจะสามารถ 

ต้านทานแดด	 ฝน	 พายุที่ถาโถมโหมกระหน�่าได้เพียงใดหากกิเลสต่าง	 ๆ	 จะจ้องกัดเซาะท�าลาย 
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อุดมการณ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	 เหล่าเยาวชนที่ผ่านกระบวนการ	“ปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนา 

โลกทศัน์” ถอืได้ว่าผ่านการเตรยีมความพร้อมมาอย่างเข้มข้น ย่อมมภีมูคิุม้กนัทีแ่ขง็แกร่ง	สามารถ

รบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้อย่างมสีต	ิในโลกยคุปัจจุบันนี	้มนษุย์เราเริม่มคีวามเป็นปัจเจกชนมากข้ึน 

เริ่มใช้ชีวิตในวงที่แคบลง	 สนใจค�านึงถึงแต่ตัวเอง	 ไม่สนใจหรือใส่ใจกับสิ่งรอบข้าง	 ซึ่งอุปนิสัยนี ้

ก�าลังบ่ันทอนสังคมโดยทั่วไป	 เพราะความรู้สึกแบบต่างคนต่างอยู่	 ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคิดถึง 

ส่วนรวมนี้	ส่งผลให้สังคมไม่น่าอยู	่ผู้คนขาดคุณธรรมจริยธรรม	แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น	 ไม่มีใครยอมใคร

หรือช่วยเหลือใคร	ฉะนั้น	การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึมซับความเป็นจิตอาสาและมีหัวใจที่เป็นจิต 

สาธารณะมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน	 เพื่อปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่ดีในด้านนี้	 จะน�ามา 

ซึ่งการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคต

	 ด้วยหัวใจของคนเป็นครู	 ขอขอบคุณอย่างจริงใจที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิยุวทูตความด ี

ในการร่วมสร้างคนดีสู่สังคม	สร้างเยาวชนต้นแบบที่มีพร้อมทั้งความดี	 ความงามและความรู้	 ขอเป็น

ก�าลงัใจในการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของเยาวชนทีอ่ยูใ่นวยั	“ไม้อ่อนดดัง่าย ไม้แก่ดดัยาก” 

เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก	การให้	การแบ่งปัน	และความเสียสละ	ช่วยสนับสนุน

ส่งเสริมการศึกษาถึงแม้จะไม่ใช่องค์กรทางการศึกษาก็ตาม	เพราะสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน	คือ	ต้นแบบ 

และแรงบันดาลใจจาก	“ครูแห่งแผ่นดิน”

 “การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา 

การศกึษานัน้แบ่งเป็นสองส่วน คอื การศกึษาด้านวิชาการส่วนหน่ึงกบัการอบรม

บ่มนิสัย ให้เป็นผู้ใฝ่ดีใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาปอีกส่วนหนึ่ง การพัฒนา

บคุคลจะต้องพฒันาให้ครบทัง้สองส่วน เพือ่ให้บคุคลได้มคีวามรูไ้ว้ใช้ประกอบการ 

และมคีวามดีไว้เก้ือหนนุการประพฤตปิฏบัิตทิกุอย่าง ให้เป็นไปในทางทีถ่กูทีค่วร

และอ�านวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2540
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โรงเรยีนบ้านในเหมืองได้มุ่งเน้นการด�าเนินตามแนวทาง
สรา้งเสรมิเยาวชนให้เป็นยุวทูตความดี

ด้วยการ “ปลูกจติส�านึก ฝึกจติอาสา พัฒนาโลกทัศน์”
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านัน้ได้ใชโ้อกาสท่ีมีอย่างเต็มท่ี

ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบรูเ้รือ่งต่าง ๆ ของโลก
โรงเรยีนเชือ่มั่นวา่ คนเราจะเก่งแต่อย่างเดียว

หรอืคิดถึงแต่ตนเองไม่ได้
เพราะถ้าไม่มีจติส�านึกต่อส่วนรวม

ก็จะเกิดปัญหากับผู้อื่น

มุ่งสู่โลกกว้าง บนเส้นทางแห่งมิตรไมตรี



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก145

เล่าภูมิหลัง...ความเป็นมา
บ้านในเหมืองกับยุวทูตความดี
โสมพนา สมพงศ์

	 โรงเรียนบ้านในเหมืองเป็นโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร	

เขต	2	ต้ังอยู	่หมูท่ี	่10	ต�าบลนาขา	อ�าเภอหลงัสวน	จงัหวัดชุมพร	เดมิชือ่โรงเรยีนประชาบาลต�าบลนาขา 

ก่อตั้งเม่ือวันที่	 8	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2479	 มีพื้นที่	 18	 ไร่	 ต่อมา	 พ.ศ.	 2520	 ได้รับบริจาคที่ดินจาก 

บริษัทเอกชนจ�านวน	10	ไร่	รวมเนื้อที่ทั้งหมดเป็น	28	ไร่	โรงเรียนได้เปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึงปีที่	 4	 เมื่อเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2480	 และเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 

เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2508	และตั้งแต่ปีการศึกษา	2535	ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	รุ่นแรก	เมื่อวันที่	31	

มีนาคม	พ.ศ.	2538

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2542	 โรงเรียนบ้านในเหมือง	 เป็น	 1	 โรงเรียนใน	 76	 จังหวัดที่ได้รับคัดเลือก 

ใหเ้ป็นโรงเรยีนน�าร่องเครอืขา่ยโครงการยุวทูตความดี	โดยทางโรงเรียนไดจ้ัดโครงการ	“มุง่สู่โลกกว้าง 

บนเส้นทางแห่งความดี”	 ที่มุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อจะได้เป็น

เยาวชนทีด่ขีองชาตอิย่างยัง่ยนืสบืไป	การทีก่ารขบัเคลือ่นงานยวุทตูความดีของโรงเรยีนบ้านในเหมือง 

ด�าเนินไปได้ด้วยดีนั้น	 กล่าวได้ว่าเพราะผู้บริหารของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 เห็นความส�าคัญ

ในการปลูกจิตส�านึกของนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย	 และถึงแม้จะมีการเปล่ียนผู้บริหารโรงเรียนตามวาระ

การท�างาน	แต่ผูบ้ริหารคนใหม่ท่ีเข้ามารับงานได้สานต่อและพัฒนาโครงการให้ดย่ิีงขึน้	ผูบ้ริหารโรงเรยีน

บ้านในเหมอืงทัง้	3	ท่าน	ทีเ่ป็นผูข้บัเคลือ่นงานยวุทูตความด	ีได้แก่นายสมบัติ	ช้ินประสทิธิ	์(พ.ศ.	2542	– 

2550)	นายสมชาย	บุญพัตร	์(พ.ศ.	2550	–	2554)	นายสมชาย	อรุณโรจน์	(พ.ศ.	2555	–	ปัจจุบัน)

	 ในการขับเคลื่อนโครงการ“ยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ”	 ผู้อ�านวยการได้มอบหมาย 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ	 คือ	 นางสาวเพ็ญแข	 กลับดี	 รับผิดชอบระหว่าง	 พ.ศ.	 2542	 –	 2546	 

และนางสาวโสมพนา	สมพงศ์	ตั้งแต	่พ.ศ.	2546	จนถึงปัจจุบัน
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20 ปี ยุวทูตความดี

บ้านในเหมืองกับยุวทูตความดี

	 โครงการ	 “ยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 เป็นโครงการ 
ที่กระทรวงการต่างประเทศด�าเนินการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	6	 รอบ	 วันที่	 5	 ธันวาคม	2542	จุดมุ่งหมายส�าคัญ 
ของโครงการ คอื เพือ่พฒันาเยาวชนให้มคุีณสมบตัเิป่ียมล้นด้วยคุณธรรม จรยิธรรม จารตีประเพณี
อันดีของไทย	 อันเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ของคนไทยที่ต้องการเผยแพร่เอกลักษณ์สู่สายตา 
นานาประเทศ	โรงเรียนบ้านในเหมืองเข้าร่วม	“โครงการยุวทูตความดี”	ในปีการศึกษา	2542	โดยจัด
โครงการ	 “มุ่งสู่โลกกว้างบนเส้นทางแห่งความดี”	 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แก่เด็กและเยาวชน	 15	 ประการ	 ได้แก่	 ขยัน	 ประหยัด	 ซื่อสัตย์	 อดทน	 มีระเบียบวินัย	 
กตัญญูกตเวที	ตรงต่อเวลา	รู้หน้าที	่ยุติธรรม	ใฝ่เรียนรู้	เมตตากรุณา	รักษ์วัฒนธรรมไทย	รู้รักสามัคคี	

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และละอบายมุขทุกชนิด

การด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 โรงเรยีนบ้านในเหมอืงเป็นโรงเรยีนน�าร่องโครงการ	“ยวุทตูความด”ี	จงึมหีน้าทีห่ลกั	2	ประการ	คอื 

	 1.	สร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	15	ประการ	ให้กบัเดก็และเยาวชนตามนโยบายทีโ่รงเรยีน
ก�าหนดไว้โดยสอดแทรกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในกจิกรรมต่าง	ๆ	เช่น	กจิกรรมสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	กิจกรรมจริยธรรมน�าโรงเรียน	ฯลฯ

	 2.	การขยายเครือข่ายโครงการ	“ยุวทูตความดี”	สู่โรงเรียนในจังหวัดชุมพร	ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ด�าเนินการขยายโครงการเป็น		2	ลักษณะ	ดังนี้

2.1	 ขยายเครือข่ายโครงการตามแนวการด�าเนินงานโครงการยุวทูตความดีของ 
กรมสารนเิทศ	กระทรวงการต่างประเทศทีใ่ห้โควตาโรงเรยีนทีม่คีวามพร้อมในการด�าเนนิงานโครงการ 
“ยวุทตูความดี”	ในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาจงัหวดัชมุพร	จ�านวน	20	โรงเรยีน 
ดังนี้

-		โรงเรียนอนุบาลชุมพร	 	 -		โรงเรียนประชานิคม	2

-		โรงเรียนบ้านหูรอ	 	 -		โรงเรียนวัดท่าหิน	(ดรุณศึกษา)					         
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-		โรงเรียนวัดแหลมปอ	 	 -		โรงเรียนวัดมุจลินทาราม

-		โรงเรียนบ้านท่าแซะ	 	 -		โรงเรียนวัดสว่างมนัส

-		โรงเรียนวัดพิชัยธาราม		 -		โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

-		โรงเรียนบ้านสะพลี	 	 -		โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

-		โรงเรียนบ้านวังช้าง	 	 -		โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

-		โรงเรียนบ้านหินกบ	 	 -		โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

-		โรงเรียนบ้านหนองเรือ		 -		โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

2.2	 การขยายโครงการไปสู่โรงเรียนที่มีความสนใจในโครงการยุวทูตความดี	 เพื่อเป็น 

การร่วมพัฒนาเดก็และเยาวชน	ท�าให้โครงการขยายเครอืข่ายได้อย่างน่าภาคภมูใิจทีส่ถานศกึษาใน	สปจ. 

ชุมพร	เห็นความส�าคัญของโครงการและพยายามที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	

ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ

ผลของการด�าเนินงานผ่านมา

 โครงการยวุทูตความดเีป็นโครงการเด่นของโรงเรยีน	ทีเ่มือ่ด�าเนนิโครงการแล้วเหน็ผลเป็น

รูปธรรมชัดเจน	 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการ 

ท�าให้เดก็และเยาวชนมคีณุลกัษณะของเยาวชนคนด	ีพร้อมทีจ่ะก้าวสูส่งัคมภายนอกได้อย่างภาคภมูใิจ 

และโครงการยุวทูตความดียังได้รับความสนใจจากสถานศึกษาและองค์กรภายนอก	ซึ่งพร้อมที่จะร่วม 

ส่งเสริมโครงการให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ผลโครงการที่ชัดเจนและโรงเรียนภาคภูมิใจ 

	 1.	 เด็กและเยาวชนมีความกล้าที่จะแสดงออกถึงคุณลักษณะเด่นของเด็กและเยาวชนไทย 

มีความมุ่งมั่นที่เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยออกสู่สังคมภายนอก

	 2.	เดก็และเยาวชนน�าชือ่เสยีงมาสูโ่รงเรยีนในการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ	ทีส่่วนราชการและเอกชน 

จัดขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม	 ชุมชนภูมิใจในโรงเรียน	 และ 

มีความมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนบ้านในเหมือง
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	 3.		โรงเรียนได้ขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนต่าง	ๆ	ในส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชุมพร	 ท�าให้โครงการมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชัดเจน	 เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ฝึกให้
เดก็และเยาวชนมสีมาธ	ิอดทน	มรีะเบยีบวินยั	และแก้ปัญหาจากเรือ่งต่าง	ๆ 	ได้ด้วยตนเอง	รกัหมู่คณะ
รักสถาบันการศึกษา	 รักชุมชนที่อยู่อาศัย	 เพื่อเด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ 
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

											4.		โครงการเด็กดีศรีชุมชน	มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ฝึกปฏิบัติตนเป็นคนดี	มีความขยัน

หมั่นเพียร	ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง	พร้อมที่จะมุ่งพัฒนาชุมชนในทุกด้าน	

โครงการยุวทูตความดีเป็นโครงการเด่นของโรงเรยีน
ท่ีเม่ือด�าเนินโครงการแล้วเห็นผลเป็นรปูธรรมชดัเจน

ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเอง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวชิาการ

ท�าให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะของเยาวชนคนดี
พรอ้มท่ีจะก้าวสู่สังคมภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ

การเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการยุวทูตความดี

	 1.	การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยุวทูตค้นธรรมน�าสู่ความดี	โดยกระบวนการแผนที่คนดี	
ระหว่างวันที่	4	–	6	สิงหาคม	2554	ที่เจริญรัตน์รีสอร์ท	อ.	เมือง	จ.	สมุทรสงคราม

	 2.	การอบรมโครงการยวุทตูความด	ีเพือ่พลงัแผ่นดนิ	ระหว่างวนัที	่28	พฤษภาคม	–	1	มถุินายน 
2555	โดยมูลนิธิยุวทูตความดี	กระทรวงการต่างประเทศ	ร่วมกับ	สพฐ.	ที่วิเทศสโมสร	กระทรวงการ
ต่างประเทศ	กรุงเทพมหานคร

	 3.	ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระหว่างวันที่	27	–	29	
ตุลาคม	2557	ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	อ.	ชะอ�า	จ.	 เพชรบุรี	 โดยมูลนิธิยุวทูตความดี	

ร่วมกับบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 4.	 โครงการค่ายอบรม	 “ศาสตร์พระราชา	 ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน”	 ระหว่างวันที่	 29 

เมษายน	 –	 3	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จ.	 สกลนคร	 โดยมูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับ เพื่อนยุวทูตความดี                                                                     
	 นับจากที่โรงเรียนบ้านในเหมืองได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	 “ยุวทูตความดี 
เฉลิมพระเกียรติ”	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2542	 กระทรวงการต่างประเทศได้จับคู่ให้	 “สถานเอกอัครราชทูตชิลี
ประจ�าประเทศไทยและสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรยีประจ�าประเทศไทย”	เป็น	“เพือ่นยวุทูตความด”ี 
กับโรงเรียนบ้านในเหมือง	 ทางโรงเรียนจึงได้สานสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจ�า 
ประเทศไทยตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา	จนถงึปัจจบุนั	นบัเป็นเวลา	20	ปี	ทีโ่รงเรยีนบ้านในเหมอืงได้รบัเกยีรติ
จากเอกอัครราชทูตชิลีประจ�าประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�าประเทศไทย 
ผ่านกิจกรรมร่วมกัน	ดังนี้

	 9	 กุมภาพันธ์	 2542	 คุณศุภสิริ	 กิจประยูร	 เลขานุการสถานทูตเอกอัครราชทูตชิลี	 ประจ�า
ประเทศไทย	เริ่มติดต่อกับหัวหน้าโครงการเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

	 23	มิถุนายน	2543	Mr.	Sigisterdo	Monslve	และคณะ	ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและมอบ
อุปกรณ์การเรียนคิดเป็นมูลค่า	70,300	บาท

	 17	กันยายน	2554	H.E.	Luis	Alberto	Sepulveda	Piuochet	และคณะ	ได้มาเยี่ยมชม

โรงเรียน	พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนคิดเป็นมูลค่า	103,300	บาท	และทางสถานทูตออสเตรียประจ�า 

ประเทศไทยมอบเงินสดจ�านวน	99,000	บาท

	 9	 กุมภาพันธ์	 2550	 ตัวแทนครูและนักเรียนได้รับเกียรติจากสถานทูต	 ให้น�านักเรียน 

แต่ละระดับชั้นท่ีชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ	 ไปรับรางวัล	 ณ	 สถานทูตชิลีประจ�าประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

	 7	กุมภาพันธ์	2553	Mr.	Alberto	Yoakum	Mr.	Alkess	Argila	และคณะ	ได้มาเยี่ยมชม

โรงเรียนบ้านในเหมือง	พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและเสื้อยืดคิดเป็นมูลค่า	100,000	บาท
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	 12	พฤศจิกายน	2558	Mr.	Javier	Becker	Mr.	Luis	Palma	และคุณชูชัย	คัมภีเจริญพร 

ผู้อ�านวยการโรงงานบริษัท	 มากอตโต	 จ�ากัด	 และคุณอนันต์	 ตรีกาลวัฒนากุล	 ผู้จัดการค่ายบริหาร 

บรษิทั	มากอตโต	จ�ากดั	ให้เกยีรติมาเยีย่มโรงเรยีนบ้านในเหมือง	โดยมีผูอ้�านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาชุมพรเขต	 2	 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผู้บริหารคณะครูนักเรียน

โรงเรยีนบ้านในเหมอืงให้การต้อนรบัอย่างอบอุน่	ทางคณะผูม้าเยีย่มได้มอบอปุกรณ์กฬีาคดิเป็นมลูค่า 

20,000	บาท	เครื่องเล่นสนามส�าหรับนักเรียนอนุบาล	จ�านวน	2	ชุด	คิดเป็นมูลค่า	70,000	บาท	และ

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน	500	คน	คิดเป็นมูลค่า	10,000	บาท

	 29	 เมษายน	 2562	 เอกอัครราชทูตชิลีประจ�าประเทศไทยร่วมกับบริษัทต่าง	 ๆ	 ได้บริจาค 

เงินจ�านวน	1,000,000	บาท	เพื่อสร้างอาคารยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ	อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จ 

เมื่อ	20	สิงหาคม	ปีเดียวกัน	

												29	สิงหาคม	2562	H.E.	Mr.	Christian	Rehren	Bargetto	และผู้บริหารบริษัท	มากอตโต	

จ�ากัด	 ให้เกียรติเดินทางมาเปิดอาคารยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ	 โดยมีผู้อ�านวยการเขตพื้นที่ 

การศึกษาฯ	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ	ผู้บริหาร	คณะครู	นักเรียนโรงเรียนบ้านในเหมือง

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

20 ปี ยุวทูตความดี

	 โรงเรียนบ้านในเหมืองได้มุ่งเน้นการด�าเนินตามแนวทางสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นยุวทูต 

ความดี	 ด้วยการ	 “ปลูกจิตส�านึก	 ฝึกจิตอาสา	 พัฒนาโลกทัศน์”	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น 

ได้ใช้โอกาสที่มีอย่างเต็มที่ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบรู้เรื่องต่าง	ๆ	ของโลก	โรงเรียนเชื่อมั่นว่า	คนเรา

จะเก่งแต่อย่างเดยีวหรอืคดิถงึแต่ตนเองไม่ได้	 เพราะถ้าไม่มจีติส�านกึต่อส่วนรวมกจ็ะเกดิปัญหากบัผูอ้ืน่ 

ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมั่นคง	 โรงเรียนจึงไม่ได้เน้นเฉพาะ

เรือ่งการศึกษาและความดี	แต่ได้มุง่ปลูกฝังให้เดก็มคีวามพร้อมท่ีจะรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ของโลก 

อย่างรู้เท่าทัน	 เมื่อโตขึ้นเด็กเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในทุกวงการของประเทศ	ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้

ประเทศไทยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นได้	ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่า	ถ้ามีความร่วมมือ

กันอย่างจริงจัง	ต่อเนื่อง	และในวงกว้าง	ก็จะสามารถตอบทุกโจทย์ที่สังคมห่วงใยได้
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เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มและพัฒนาเยาวชนให้เติบโต
อย่างมัน่คง โรงเรยีนจงึไม่ได้เน้นเฉพาะเรือ่งการศึกษาและความดี

แต่ได้มุ่งปลูกฝังให้เด็กมีความพรอ้มท่ีจะรบัมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกอย่างรูเ้ท่าทัน

	 ตลอดระยะเวลา	 20	 ปี	 ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า	 โครงการนี้ให้ผลตามความมุ่งหวัง 

อย่างแท้จรงิ	ทัง้ยงัได้แสดงให้เห็นว่าความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ส่วนหนึง่มาจากความร่วมมอื	ความอนเุคราะห์

จากสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจ�าประเทศไทย	 รวมทั้งบริษัทต่าง	 ๆ	 ของไทยที่ได้มอบเงินบริจาค 

เพือ่สร้างอาคารยวุทตูความดีเฉลมิพระเกยีรต	ิและมอบอปุกรณ์การเรยีน	อปุกรณ์กฬีา	เครือ่งเล่นสนาม 

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้อนบุาล	รวมทัง้เสือ้ยดื	เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจแก่คณะคร	ูนกัเรยีน	และชุมชน	อนัถือเป็น 

การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	เป็นสัญลักษณ์ให้นักเรียนได้สานต่อเจตนารมณ์	การให้	การเสียสละ 

และจิตอาสาสืบไปในอนาคต
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คณะผู้บรหิารโรงเรยีนให้ความรว่มมือ ชืน่ชม
ขอบคุณ การด�าเนินโครงการฯ วา่เป็นโอกาสดี

ท่ีนักเรยีนจะได้เรยีนรูอ้ย่างสนุกสนาน
ส่งผลให้ผู้บรหิาร  คร ู นักเรยีน  มีความรูค้วามเข้าใจลึกซึง้

ในศาสตรพ์ระราชา หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

ในการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม น้อมน�าไปสู่การปฏบัิติ
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครวัและสังคม

เป็นการเสรมิสรา้งต้นกล้าความดี ให้เจรญิงอกงามต่อไป
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เส้นทาง 20 ปี กับโครงการยุวทูตความดี

ธัญลักษณ์  อินสุวรรณ์

	 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง	 ตั้งอยู่ต�าบลโคกขมิ้น	 อ.	 พลับพลาชัย	 จ.	 บุรีรัมย์	 เป็นโรงเรียน 

ขนาดกลาง	ปัจจุบันมีนักเรียนจ�านวน	377	คน	ครูและบุคลากร	จ�านวน	23	คน	เป็นโรงเรียนขยาย

โอกาส	 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนได้รับโอกาสเข้าร่วม

โครงการยวุทูตความดี	ตัง้แต่	พ.ศ.	2542	ซึง่เป็นปีของการก่อตัง้โครงการยวุทตูความดเีฉลมิพระเกยีรติ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ครบ	6	รอบ	72	

พรรษา	ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า	 “มูลนิธิยุวทูตความดี”	 ในพระราชูปถัมถ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ 

สยามบรมราชกุมาร	ีมีจุดมุ่งหมายในการปลูกจิตส�านึก	ฝึกจิตอาสา	พัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนไทย

ให้เยาวชนเป็นต้นแบบ	 ต้นกล้าความดี	 ตามวิถีพอเพียงและเชื่อมโยงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

โดยการน�ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันสู่ความยั่งยืน

	 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน�าร่อง	เป็น	1	ใน	76	แห่งจากทุกจังหวัด

ได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	น้อมน�าเอาพระราชด�ารัสและ 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร 

มาเป็นแนวทางในการปฏบิตั	ิด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมทีป่ระหยดั	เน้นการพึง่ตนเอง	ท�างานตามหน้าที ่

ด้วยความรับผิดชอบ	 ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น	 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	 โดยได้เริ่มโครงการ 

“ท�าดีได้ดี”	และต่อมา	จัดท�าโครงการธนาคารความดี	ศรีแสลงคง	ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างนิสัย	พัฒนา

คณุธรรมจรยิธรรมอย่างต่อเนือ่ง	อนัส่งผลให้โรงเรยีนได้รบัการสนบัสนนุจากสถานเอกอคัรราชทตูไทย 

ณ	กรุงเทลอาวีฟ	ประเทศอิสราเอล	และสถานเอกอัครราชทูต	ณ		กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม

	 หลังจากนั้นด้วยความมุ่งมั่น	 ตั้งใจด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาคน 

พัฒนาชุมชน	 จึงได้น�าคณะครู	 นักเรียน	 และชุมชนร่วมกันปลูก ต้นไม้	 รักษาส่ิงแวดล้อม	 ปลูกฝัง 

ให้เยาวชนเป็นผู้น�าอย่างมีคุณภาพ		มีจิตอาสา	มีความรับผิดชอบ	เสียสละ	อดทน	ส่งเสริมให้เยาวชน

เป็นผู้รอบรู้และสามารถก้าวทันโลก	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าแสดงออก	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	มีคุณธรรม	

เป็นคนดีมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	 จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรีย นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 

จากการปฏิบัติจริง	 ด้วยการน้อมน�าแนวพระราชด�ารัสมาปฏิบัติให้เ กิดผลที่ดี	 พร้อมน�าไปปฏิบัติ 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งโรงเรียนได้ด�าเนินกิจกรรมปลูกฝังพัฒนาเยาวชนตลอดมา	
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โรงเรยีนได้ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้น�าอย่างมีคุณภาพ
มีจติอาสา มีความรบัผิดชอบ เสียสละ อดทน

ส่งเสรมิให้เยาวชนเป็นผู้รอบรู ้และสามารถก้าวทันโลก
กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม เป็นคนดี มีจติส�านึกเพือ่ส่วนรวม

	 วนัที	่5	กรกฎาคม	2549	คณะโครงการบัวแก้วสญัจร	ของกระทรวงการต่างประเทศ	ซ่ึงน�าโดย 

ท่านชัยสิริ	อนะมาน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	คณะผู้บริหารและข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ	ได้ลงพืน้ทีม่าเยีย่มเยอืนจงัหวดับุรรีมัย์และโรงเรยีนวดับ้านแสลงคง	โอกาสนี้ 
นายอ�าเภอพลับพลาชัย	 ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอ�าเภอพลับพลาชัย	 นางวิไล	 ชัยสุริยะเดชา 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง		คนปัจจุบัน	คณะครู	นักเรียนและชุมชน	ร่วมต้อนรับ	

	 คณะโครงการบัวแก้วสัญจรได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี	 นักเรียนได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 
อาเซียน	 ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	 และมีกิจกรรมร่วมกับ 
คณะท่านทีป่รกึษา	ก่อนเดนิทางกลับ	คณะทีป่รึกษาได้ปลกูต้นไม้ในบริเวณโรงเรยีนไว้เป็นทีร่ะลกึ	การเดนิ 
ทางมาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในครั้งนี้	เป็นความประทับใจและความทรงจ�าที่ดีของพวกเรา

	 วันที่	 17	 –	 20	 มกราคม	 2561	 นางวิไล	 ชัยสุริยะเดชา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนและดิฉัน 
ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ต้นกล้าความดี	 ตามวิถีพอเพียง	 ที่โรงแรมนารายณ์	 กรุงเทพฯ	 
การสัมมนาในครั้งนี้	 โรงเรียนได้มาขยายผลกับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมจ�านวน	 3	 โรงเรียน	 
ได้แก่	โรงเรยีนบ้านตาแก	โรงเรยีนบ้านปะทดับวุทิยา	และโรงเรยีนบ้านโคกขมิน้	อ.	พลบัพลาชยั	จ.	บรุรีมัย์ 
และจากการขยายผล	ได้คัดเลือกนักเรียนจาก	3	โรงเรียน	โรงเรียนละ	2	คน	และนักเรียนจากโรงเรียน
วัดบ้านแสลงคง	จ�านวน	4	คน	รวม	10	คน	ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	จ.	สกลนคร	ส่งผลให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง 
มีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาด้านเกษตร ได้เรียนรู ้

และท�าความเข้าใจ แนวทางเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เรียนรู้เกี่ยวกับปศุสัตว์ 
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สามด�ามหัศจรรย์ของสกลนคร	(หมูด�า	ไก่ด�า	และโคเนื้อด�า)	การเลี้ยงปลา	การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการ

ปลูกข้าวนาโยน	นาด�า	นาหว่าน	การแปรรูปธัญพืช	เพื่อต่อยอดการผลิตอาหารด้านการเกษตร	การใช้

เข็มทิศ	 การเดินป่า	 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากธรรมชาติรอบตัว	 

การปลกูป่า	3	อย่าง	ให้ประโยชน์	4	อย่าง	รวมท้ังเรียนรู้ถงึความส�าคัญของการอนรัุกษ์ป่าและป่าต้นน�า้	

คณะเยาวชนได้ไปเยีย่มชมวถิชีมุชนเศรษฐกจิพอเพียง	เพือ่รบัฟังประสบการณ์การน�าความรูด้้านเศรษฐกจิ 

พอเพยีงไปสูก่ารปฏบิติัในท้องถิน่ของตนเอง	ทุกคนมคีวามตัง้ใจท�ากิจกรรมทุกกจิกรรมจนส�าเรจ็	ทุกคน 

ต่างเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่น	สังคม	และสถานการณ์ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญในการด�ารงชีวิต

ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 การเข้าค่ายในครั้งนี้	 เด็กหญิงชุติกาญจน์	 โยวสี	 นักเรียนโรงเรียนวัด 

บ้านแสลงคง	และเด็กหญิงปาริสา	สมานเมือง	นักเรียนโรงเรียนบ้านตาแก	ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย	

ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์	 ณ	 มณฑลยูนนาน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ขอบพระคุณมูลนิธิ 

ยุวทูตความดีที่มอบโอกาสดี	 ๆ	 ให้กับเยาวชนไทย	 นักเรียน	 (เด็กหญิงชุติกาญจน์)	 ได้น�าความรู้ 

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปพัฒนาโลกทัศน์ครั้งนี้	มาน�าเสนอในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงทุก	ๆ	เช้า	

ให้เพื่อน	 ๆ	 พี่	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 ในโรงเรียนได้ฟังอย่างต่อเนื่อง	 ช่วยให้ได้ความรู้เรื่องของขนบธรรมเนียม 

ประเพณกีารปกครอง	แนวคดิแบบขงจ้ือทีเ่ช่ือมโยงกับธรรมชาติของมนษุย์	จงึท�าให้คนจนีสนใจศกึษา 

สิง่รอบตวัและมคีวามคดิทีไ่ม่เหมอืนใคร	เป็นคนท่ีมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจในสิง่ท่ีท�า	มรีะเบยีบวนิยั	มคีวามคดิด ี

ว่องไวตรงต่อเวลา	มมีารยาทในการท�างาน	และรบัฟังผูอ้ืน่	พร้อมท้ังได้น�าเสนอภาษาจนีวนัละค�าทุกวนั

	 วันที่	 29	 เมษายน	 –	 3	 พฤษภาคม	 2562	 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงได้มีโอกาสน�าเยาวชน 

เข้าร่วมค่ายอบรมศาสตร์พระราชา	 ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

จังหวัดสกลนคร	การเข้าค่ายอบรมครั้งนี้	 เด็กหญิงณัฐกมล	คงทันดี	ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์	

ณ	ประเทศบรูไนดารุสซาลาม	สร้างความภาคภูมิใจ	ความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้เกี่ยวข้อง

	 ใน	 พ.ศ.	 2562	 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดีให้ด�าเนินโครงการรณรงค ์

เสรมิสร้างต้นกล้าความดีในกลุม่เยาวชนยวุทูตความด	ีระหว่างวนัท่ี	26	–	27	กนัยายน	2562	นบัว่าเป็น 

เกยีรตปิระวตัขิองโรงเรยีนวดับ้านแสลงคง	เป็นอย่างสงู	โอกาสนีผู้บ้รหิาร	คณะคร	ูบคุลากร	และนกัเรยีน 

ร่วมกันวางแผนเตรียมงานด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	เพื่อให้งานครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่ายมากที่สุด

โดยมีโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงเป็นโรงเรียนหลักและมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม	จ�านวน	31	โรงเรียน

มนีกัเรียนต้ังแต่ระดับชัน้อนุบาล	–	ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	5	เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรยีงกนั	จ�านวน	3,032	คน 

และครูกว่า	200	คน	เข้าร่วมชมนิทรรศการเคล่ือนท่ี “เมอืงพอเพียง”	กจิกรรมสร้างสรรค์การเรยีนรูบ้นเวที	 

การได้เข้าร่วมโครงการนี้	 เด็กและเยาวชนตื่นเต้น	 เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ส�าหรับเด็ก	ๆ	และคุณครู	
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ทกุคนคาดหวงัและรอคอย	นบัจากการร่วมแข่งขันท่ีจัดล่วงหน้า	กิจกรรมการเขียนเรยีงความ	การวาดภาพ 
การขับร้องเพลง	 ทุกคนต่างยินดีที่ได้ร่วมเรียนรู้จากนิทรรศการฯ	 เป็นสิ่งที่สร้างความใฝ่รู้	 และ 
ขยายมุมมองที่มีต่อโลกรอบตัว เยาวชนชื่นชอบในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้สร้าง 
แรงบนัดาลใจให้รูจ้กัคดิ มเีหตผุล มภีมูคิุม้กัน รวมทัง้เสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความพอเพยีง 
ตามค�าพ่อสอน พร้อมที่จะน้อมน�าไปปฏิบัต	ิซึ่งเยาวชนหลาย	ๆ	คนไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อน	ท�าให้
สนุกกับการเรียนรู้	กล้าแสดงออก	

	 หลงัจากโครงการเสรจ็สิน้	มลูนิธิยุวทูตความดีได้มอบบอร์ดนิทรรศการเก่ียวกับพระราชด�ารสั 
และประตูเมืองพอเพียง	 ให้โรงเรียนได้น�าไปจัดแสดงเผยแพร่ความรู้	 ได้รับมอบตรายุวทูตความดี 
มีพันธกิจท่ีต้องด�าเนินการต่อ	 คือ	 หน่ึงวันในสัปดาห์ให้เป็นวันยุวทูตความดี	 นักเรียนและคณะครู 
บุคลากรในโรงเรียนพร้อมใจกันกล่าวปณิธานยุวทูตความดีหน้าเสาธง	 ขับร้องเพลงยุวทูตความด	ี 
ปลูกต้นกล้าความดี	(เยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนดี	แม้อยู่ที่ใดก็เติบเจริญเป็นคนดี)	ร่วมกัน
ท�าความดีและกิจกรรมจิตอาสาที่เข้ากับชุมชนในพื้นที่	

	 คณะผูบ้รหิารโรงเรียนให้ความร่วมมอื	 ช่ืนชม	ขอบคณุ	การด�าเนนิโครงการฯ	 ว่าเป็นโอกาสด ี
ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน	 ส่งผลให้ผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 มีความรู้ความเข้าใจลึกซ้ึง 
ในศาสตร์พระราชา	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม	 	 น้อมน�าไปสู่การปฏิบัติ	 เพื่อพัฒนาตนเอง	 พัฒนาครอบครัว	 และสังคม 
เป็นการเสริมสร้างต้นกล้าความดีให้เจริญงอกงามต่อไป

	 คณะครูให้ความเห็นว่ารูปแบบของนิทรรศการมีความน่าสนใจมาก	 การใช้สื่อ	 เนื้อหาสาระ 
ในแต่ละฐานมสีาระส�าคญั	ครอบคลมุตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	มีความชดัเจนของข้อมูล
ใช้นวตักรรมในการน�าเสนอ	 เร้าความสนใจ	 เป็นประโยชน์แก่เดก็	 เยาวชน	และคร	ู ให้ร่วมกนัสร้างความดี 
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราชบรมนาถบพิตร	น�าวิถีพอเพียงตามค�าพ่อสอนมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	ร่วมเรียนรู้กับ
เยาวชน	 ช่วยส่งมอบความรู้ในแต่ละฐาน	 ท�าให้ครูเกิดความส�านึกในหน้าที่	 ร่วมกันดูแลลูกศิษย์ 
ให้เป็นคนดีตามปณิธานของยุวทูตความดี	 ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า	 น่าจดจ�า	 นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังได้รับบอร์ดนิทรรศการ	สื่อ	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อน�าไปจัดแสดงเผยแพร่ความรู้และน�าไปใช้
ประโยชน์ในกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู้	 กิจกรรมการเรยีนรู้	 ซึง่เหน็ว่าควรให้มกีารจดัแบบนีข้ึน้อกี 
อย่างต่อเนื่อง

	 คณะนกัเรยีนต่างมคีวามคดิเหน็ว่านทิรรศการท่ีจดัข้ึนนีม้ปีระโยชน์อย่างมาก	สามารถน�าเนือ้หา 
และสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้เมืองพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เยาวชนต่างชื่นชอบในการ 
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เข้าร่วมฐานการเรยีนรูต่้าง	ๆ 	ทีไ่ด้สร้างแรงบนัดาลใจให้รูจ้กัคดิ	มีเหตผุล	มีภมิูคุม้กัน	รวมทัง้เสรมิสร้าง
ความเข้าใจ	 และเข้าถึงความพอเพียงตามค�าพ่อสอน	ซึ่งเยาวชนหลายคนไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อน 
ท�าให้สนุกกับการเรียนรู้	 กล้าแสดงออก	 และชื่นชอบกิจกรรมดังกล่าว	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร ่
สู่ผู้อื่น	 ผลจากการเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิยุวทูตความดีช่วยให้เยาวชนได้รับการพัฒนา	ปลูกฝัง 
ให้เป็นคนมีคุณภาพ	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปเยือนมณฑลยูนนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจนี	และเยอืนบรไูนดารสุซาลาม	จงึได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการเข้าร่วมกจิกรรม
สะกดค�าภาษาอังกฤษ	(Spelling	Bee	Contest	2019)	

คณะเยาวชนได้ไปเย่ียมชมวถีิชมุชนเศรษฐกิจพอเพยีง
เพือ่รบัฟงัประสบการณ์ การน�าความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพยีง

ไปสู่การปฏบัิติในท้องถ่ินของตนเอง ทุกคนมีความตัง้ใจ
ท�ากิจกรรมทุกกิจกรรมจนส�าเรจ็ ทุกคนต่างเรยีนรูท่ี้จะปรบัตัว
เขา้กับผู้อืน่ สังคม และสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่เป็นทักษะส�าคัญ

ในการด�ารงชวีติในสังคมได้อย่างมีความสุข

	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2562	 ซึ่งเป็นวันจัดงานครบรอบ	 20	 ปี	 มูลนิธิยุวทูตความดี	ณ	
กระทรวงการต่างประเทศ	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน	ดฉัิน	และนกัเรยีนทีไ่ปเยอืนมณฑลยนูาน	สาธารณรฐั 
ประชาชนจนี	รวมทัง้นกัเรยีนทีจ่ะไปเยอืนประเทศบรไูนดารสุซาลาม	มคีวามภมูใิจ	ดใีจ	และขอขอบคณุ
มลูนธิยิวุทตูความดีทีใ่ห้โอกาสได้เข้าร่วมงานในครัง้นี	้ท่านผูอ้�านวยการวไิล	ชัยสรุยิะเดชา	ผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนได้มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมยวุทตูความดเียอืนประเทศบรูไนฯ	ได้เล่าให้ฟังถงึการไปร่วมกจิกรรม 
ในคร้ังนัน้และมคีวามประทบัใจมากมายหลายอย่าง	แต่ทีป่ระทบัใจมากทีสุ่ดและซมึซบัจนมอิาจลืมได้ 
คือการสอน	การท�าให้ดู	และการเป็นผู้ให้ของท่านผู้อ�านวยการจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ซึ่งดิฉันเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งกับค�าเล่าของท่าน

	 ท้ายนี้	 ขอขอบพระคุณท่านดอน	 ปรมัตถ์วินัย	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศและท่านผู้อ�านวยการจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ที่ให้โอกาสกับเยาวชนในจังหวัด

บุรีรัมย์และเด็กเยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	โดยการน�าของมูลนิธิยุวทูตความดี	
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ผมได้รบัโอกาสจากมูลนิธยุิวทูตความดี
ให้เดินทางไปเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศมาเลเซยี

และประเทศเยอรมนีเม่ือ  5 ปีท่ีแล้ว
การได้ออกไปเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศครัง้นัน้

ท�าให้ผมได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีล�า้ค่า
กลับมาอย่างมากมาย ทัง้ในด้านความเชือ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนวถีิการด�าเนินชวีติ มุมมอง

และทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตัวของผู้คนทัง้สองประเทศ  
จากประสบการณ์เหล่าน้ีเอง ท�าให้ผมได้เรยีนรู้

และเป็นฐานในการพัฒนาตนเองตัง้แต่วนันัน้จนถึงวนัน้ี

ความภาคภูมิใจในการเป็นยุวทูตความดี
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การพัฒนาโลกทัศน์สู่การขยายมุมมองชวีติ

พชร อุ่ นเจริญ

	 โลกทศัน์	หมายถงึ	ความคิด	ความเช่ือ	ความเหน็	จากมมุมองของมนุษย์คนหนึง่	ๆ	ท่ีมต่ีอโลก 

ซึ่งแต่ละบุคคลก็ย่อมมีโลกทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	 อาจมีมุมมองที่คล้ายหรือว่าแตกต่าง 

จากบคุคลอืน่ในสงัคมเป็นธรรมดา	แต่หากทุกคนยึดมัน่ในมมุมองของตนเอง	ไม่เปิดใจรบัมุมมองใหม่	ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นจากมมุมองของผูอ้ืน่	หรอืจากการเปลีย่นแปลงของโลกตามยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไป	ก็จะท�าให้ 

คน	ๆ	นั้นไม่เกิดพัฒนาการและอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข	เราจึงควรหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	รับฟัง

ความคิดของคนอื่น	 และไม่ยึดติดกับความคิดเดิมอยู่ตลอดเวลา	 เพื่อที่จะท�าให้เราได้ปรับโลกทัศน ์

ให้กว้างไกลขึ้น	และได้พัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

	 ในชวีติของคนแต่ละคน	จะต้องประสบกบัเหตกุารณ์ต่าง	ๆ	ในสถานทีแ่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่าง 

กันไปอยู่มากมาย	 ประสบการณ์ที่ได้รับจากเหตุการณ์เหล่านี้จะท�าให้เขาได้เปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

ให้กว้างไกลขึน้	 สามารถจดัระบบความคดิของตนเองให้มปีระสทิธภิาพและปรบัเปลีย่นมมุมองความคดิ 

ท่ีมีอยู่เดิมเสียใหม่	 พร้อมเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม	 ในส่วนของผมนั้น	 ผมได้รับโอกาส 

จากมูลนิธิยุวทูตความดีให้เดินทางไปเปิดโลกทัศน์	ณ	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศเยอรมนีเมื่อ	5	ป ี

ทีแ่ล้ว	การได้ออกไปเปิดโลกทศัน์ในต่างประเทศคร้ังนัน้ท�าให้ผมได้รับความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่	ๆ  

ที่ล�้าค่ากลับมาอย่างมากมาย	 ทั้งในด้านความเชื่อ	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ตลอดจน 

วถิกีารด�าเนนิชวิีต	มมุมอง	และทศันคติทีม่ต่ีอสิง่ต่าง	ๆ 	รอบตวัของผูค้นทัง้สองประเทศ	จากประสบการณ์

เหล่านี้เองท�าให้ผมได้เรียนรู้และเป็นฐานในการพัฒนาตนเองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้	 ในฐานะตัวแทน

ยุวทูตความดีคนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ไปเปิดโลกทัศน์ในสองประเทศดังกล่าว	 ผมจึงขอเผยแพร ่

ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาได้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เช่นเดียวกับผม	 และเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังว่า 

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์เหล่าน้ีได้ท�าให้ผมเปลีย่นทศันคตแิละพฒันาตนเองให้ดข้ึีนอย่างไรบ้าง

มาเลเซีย : เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย 
	 ขอเร่ิมจากการเปิดโลกทศัน์ทีป่ระเทศมาเลเซีย	ซึง่เป็นประเทศเพือ่นบ้านของเรา	เมือ่เดนิทาง 

ถึงประเทศมาเลเซีย	 คณะยุวทูตฯ	 ได้ไปเย่ียมชมสถานที่ต่าง	 ๆ	 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์	 รัฐมะละกา 
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เมอืงปุตราจายา	ซ่ึงเป็นเมอืงราชการของประเทศมาเลเซยี	ผมมคีวามประทบัใจมาก	เพราะเมอืงราชการ 

แห่งนี้สะท้อนความเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว	(City	of	Green)	ได้เป็นอย่างดี	มีการวางผังเมืองที่เป็น

ระเบียบ	การคมนาคมภายในเมืองนี้ใช้รถ	eco	car	ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน	เป็นการรักษา 

สิ่งแวดล้อมไปในตัว	 สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมเป็นพิเศษจากการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง	 ๆ	 คือ	 ความสะอาด 

เรียบร้อยของบ้านเมือง	มาเลเซียมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวด	และชาวมาเลย์เองก็มีวินัยสูง	ปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 เน้นประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน	 ให้ความร่วมมือในการ 

รกัษาความสะอาดเป็นอย่างด	ีนอกจากนีเ้รายงัได้สมัผสัและเข้าถงึวฒันธรรมของมาเลเซยีอย่างแท้จรงิ 

ทั้งด้านอาหาร	 ผู้คน	 และวิถีชีวิต	 ได้เห็นว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย	 เพราะมี

ประชาชนจากหลายเชื้อชาติ	ทั้งชาวมาเลย์ภูมิบุตร	(ชาวมาเลย์โดยสายเลือด)	ชาวมาเลย์เชื้อสายจีน	

ชาวมาเลย์เช้ือสายอนิเดยี	รวมถึงชาวเผ่าต่าง	ๆ 	ซึง่แต่ละเชือ้ชาตยิงัคงสบืต่อวฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีม

วิถีชีวิต	 และจารีตประเพณีของตนไว้	 ท�าให้ภาพรวมวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียสะท้อนออกมา 

อย่างมีสีสัน	 แต่ในท่ามกลางความหลากหลายเหล่านี้	 ชาวมาเลเซียก็ยังคงมีความรักใคร่กลมเกลียว 

เคารพสิทธิของกันและกัน	 สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสุขสงบ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนในความทรงจ�าของการเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้

เยี่ยมชมโรงเรียนในมาเลเซีย

	 การเดินทางเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศมาเลเซียครั้งน้ี	 คณะเราได้ไปเยี่ยมโรงเรียน	 2	 แห่ง 

ในกรุงกัวลาลัมเปอร์	โรงเรียนแรก	คือ	โรงเรียนประถม	SK	Seri	Bintang	Utara	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี

ความโดดเด่นด้านวชิาการ	จัดอยูใ่นกลุ่มโรงเรยีนชัน้น�าของประเทศ	(Cluster	School	of	Excellence) 

แต่ละห้องเรยีนมนัีกเรียนประมาณ	30	–	40	คน	พวกเราได้ท�าความรูจ้กัและสร้างมติรภาพกบัเพือ่น	ๆ 

นักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้	พวกเขาพาเราไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง	ๆ 	ในโรงเรียนทุกซอกทุกมุม	พร้อมทั้ง 

อธิบายว่า	ระหว่างมีการเรียนการสอน	ทุกคนจะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ครูก�าลังสอน	ไม่มีการพูดคุยกัน		

ระหว่างสอนครมูปีฏิสมัพนัธ์กบันกัเรยีน	ท�าให้บรรยากาศในห้องเรยีนสงบเรยีบร้อย	น่าเรยีน	ไม่อดึอดั 

หลงัเลกิเรยีนมกีจิกรรมนันทนาการให้นักเรยีนได้ท�าร่วมกนัเพือ่เป็นการผ่อนคลายไปในตวั	และให้อสิระ 

กับเด็ก	ๆ	ในการค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบมาท�ากิจกรรมด้วย

	 โรงเรียนต่อมาที่เราได้ไปเยี่ยมชม	คือ	 โรงเรียนประถม	SK	Bukit	Damansara	 โรงเรียนนี้ 

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนทกุคนได้ท�าในสิง่ทีต่นเองถนดั	โดยเฉพาะในด้านการแสดง	วฒันธรรม	ดนตร	ีกฬีา	ฯลฯ 
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มีการส่งเสริมนักเรียนจนได้รับรางวัลจากการประกวดในรายการต่าง	ๆ	มากมาย	ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

จนถงึระดบันานาชาต	ิช่วยให้นกัเรยีนมคีวามสามารถรอบด้าน	ทัง้การเรยีนรูใ้นห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน 

รวมทัง้ทกัษะความสามารถพเิศษตา่ง	ๆ 	รางวลัสว่นใหญ่ทีไ่ด้รับจะเป็นรางวลัจากการเข้าร่วมประกวด 

เป็นทีม	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะ	นอกจากนี้	เป็นที่สังเกตได้ว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียน

หลายเชือ้ชาต	ิและทีน่่าแปลกใจคอื	มนัีกเรยีนชาวมาเลย์เชือ้สายไทยรวมอยูด้่วย	แม้จะมคีวามต่างกัน 

ทางเชือ้ชาตแิต่นกัเรยีนทกุคนกอ็ยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ	เป็นอกีส่ิงหน่ึงทีต่อกย�า้ถงึการปลกูฝังจติส�านกึ 

ให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่โรงเรียนนี้ได้มอบให้กับนักเรียนทุกคนได้เป็นอย่างดี

	 สิง่ทีเ่หน็ได้ชดัเจนจากการเยีย่มชมสองโรงเรยีนนี	้คอื	นโยบายทีค่ล้ายคลงึกนัในการสนบัสนนุ 

ให้เดก็ได้ท�าในสิง่ทีต่นเองถนัด	 เพ่ือเปิดโอกาสให้เดก็ได้ดงึศกัยภาพท่ีโดดเด่นของตนเองออกมา	และท�า 

ในสิ่งที่ตนเองถนัดนั้นให้ดีที่สุด	 ซึ่งการส่งเสริมในทางนี้จะท�าให้ผู้เรียนสามารถค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้น 

น�าไปสู่การมีเป้าหมายในชีวิตและมีแบบแผนชัดเจนในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้น	 ท�าให้เติบโตขึ้น 

เป็นบุคคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในชวีติ	สิง่นีเ้ป็นตวัอย่างท่ีเหมาะกบัการน�ามาพฒันาตนเองในระยะยาว 

อย่างยิ่ง

เยอรมนี : ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกรายละเอียด

	 ภายหลังจากที่ได้รับโอกาสให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่มาเลเซีย	 ผมก็ได้รับโอกาสอันมีค่าอีกครั้ง 

จากมลูนธิยุิวทูตความดใีห้ไปต่อยอดการเปิดโลกทศัน์ทีส่หพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ีการเดินทางไปคร้ังนี ้

ผมและเพือ่นยวุทตูฯ	3	คน	ได้ไปพกัทีเ่มอืง	Hausach	ซึง่เป็นเมืองชนบททางตะวนัตกเฉยีงใต้ของประเทศ 

ตลอด	 2	 สัปดาห์ที่ได้ใช้ชีวิตเสมือนคนเยอรมันคนหนึ่งจริง	 ๆ	 ท�าให้ผมได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมต่าง	 ๆ 

ตลอดจนระเบียบแบบแผนการปฏิบัติของชาวเยอรมันอย่างลึกซึ้ง	 ถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นสายหลัก 

หรอืสายรอง	ตลอดจนทางเท้าในเยอรมนนีัน้สะอาดหมดจด	ไม่มขียะแม้แต่น้อย	คนเยอรมนัมรีะเบยีบ

ในการทิ้งขยะ	 กล่าวคือ	 จะมีการแยกประเภทขยะก่อนท้ิงลงถังขยะประเภทที่ระบุไว้	 ทั้งนี้	 เพื่อง่าย 

ต่อภาครัฐในการน�าขยะไปก�าจัดโดยไม่ต้องแยกขยะซ�า้ซ้อนหลาย	ๆ	 ครั้ง	 และการแยกประเภทขยะ

ท�าให้ภาครฐัสามารถน�าขยะแต่ละประเภทไปก�าจดัได้อย่างถกูวิธีและมปีระสทิธิภาพ	เป็นการประหยัดเวลา 

ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะ	และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	นอกจากระเบียบในการ 

ทิ้งขยะแล้ว	 อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการอาศัยอยู่ในเมือง	 Hausach	 คือ	 ผู้คนท่ีนี่มีความใกล้ชิด 

กับธรรมชาติมาก	เนื่องจากเมือง	Hausach	อยู่ในเขตป่าด�า	(Schwarzwald)	ซึ่งมีทิวทัศน์ธรรมชาต ิ
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ที่สวยงาม	มีแม่น�้าไหลจากภูเขาตัดผ่านเมือง	และมีแนวป่าที่ร่มรื่น	ท�าให้ชาวเมือง	Hausach	 ได้อยู ่

ใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 ครอบครัวส่วนใหญ่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดมานั่งปิกนิกริมแม่น�้าและคุยกัน 

อย่างรื่นรมย์	 หรือบางครอบครัวพากันไปเดินเล่นบนเนินเขา	 เป็นต้น	 การที่คนเยอรมันใกล้ชิด 

กบัธรรมชาติเช่นนี	้ท�าให้คนเยอรมันมจีติส�านกึในการช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อมไปในตวั	เพือ่รกัษาทรพัยากร 

ในพื้นที	่เพื่อให้ทิวทัศน์อันสวยงามนี้คงอยู่ได้ยาวนาน	และเพื่อให้ผู้คนต่างท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยว 

ได้มาเยี่ยมชมเมืองในเขตป่าด�าแห่งนี้

อกีอย่างหน่ึงท่ีผมสังเกตได้ คือ การเรยีนท่ีเยอรมัน
จะเริม่เรยีนตัง้แต่เวลา 7.30 น. เลิกเรยีนเวลาประมาณ 12.30 น. 

ในแต่ละวนัจะมีวชิาท่ีเรยีนประมาณ 3 – 4 วชิา
ท�าให้การเรยีนการสอนแต่ละวชิาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

นักเรยีนได้รบัเน้ือหาอย่างเต็มท่ีในแต่ละวชิา หลังเลิกเรยีน 
นักเรยีนจะรบีกลับบ้านไปใชเ้วลาในชว่งบ่ายกับครอบครวั

และทบทวนบทเรยีน หรอืบางคนอาจไปท�าอาชพีเสรมิ
หารายได้ให้กับตัวเอง ในขณะท่ีครผูู้สอนจะใชเ้วลาในชว่งบ่าย
เตรยีมแผนการสอนของวนัถัดไป ถือเป็นการใชเ้วลาท่ีเหลือ

ระหวา่งวนัอย่างคุ้มค่าทัง้นักเรยีนและครู

เรียน 1 สัปดาห์ตามแบบฉบับเด็กเยอรมัน

	 ประสบการณ์ตรงทีไ่ด้รบัจากการไปประเทศเยอรมนใีนคร้ังนี	้คอื	การไปเข้าเรียนกบัเดก็นกัเรยีน 

เยอรมนั	โดยโรงเรยีนทีผ่มไปร่วมเรยีนในฐานะนกัเรยีนแลกเปลีย่นอยู	่1	สปัดาห์	คอื	โรงเรยีน	Robert	

Gerwig	 Gymnasium	 School	 ซ่ึงเป็นโรงเรียนสายสามัญที่ส่งนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยตรง 

ตลอดเวลา	1	สัปดาห์ที่ได้เรียน	ณ	โรงเรียนแห่งนี้	ท�าให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรียน

การสอนอย่างคร่าว	ๆ	ของเยอรมนีในหลายด้าน	อย่างแรกคือ	จ�านวนนักเรียนในแต่ละห้องจะมีเพียง	

15	–	20	คนเท่านั้น	ท�าให้ห้องเรียนไม่แออัด	และท�าให้ครูผู้สอนดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง	

ในส่วนของนักเรยีน	เด็กเยอรมนักล้าแสดงออก	และช่างสงสยั	ในแต่ละคาบเรยีนเพือ่น	ๆ 	ชาวเยอรมนั

จะถามครูในบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจ	ซึ่งพอคนหนึ่งถาม	ครูก็จะถามคนอื่นกลับว่ามีใครที่เข้าใจและ
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อธิบายเรื่องนี้ได้หรือไม่	ถ้ามีคนที่อธิบายได้	ครูก็จะเปิดโอกาสให้อธิบาย	และคอยเสริมส่วนที่ขาดตก

บกพร่องให	้แต่ถ้าไม่มีใครเข้าใจ	คุณครูก็จะอธิบายให้ทุกคนฟัง	แต่ก็ให้ทุกคนคิดวิเคราะห์ตามสิ่งที่คร ู

พดูไปด้วย	อกีอย่างหน่ึงทีผ่มสงัเกตได้คือ	การเรยีนทีเ่ยอรมนัจะเริม่เรยีนตัง้แต่เวลา	07.30	น.	เลกิเรยีน 

เวลาประมาณ	12.30	น.	 ในแต่ละวันจะมีวิชาที่เรียนประมาณ	3	–	4	วิชา	ท�าให้การเรียนการสอน

แต่ละวิชาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 นักเรียนได้รับเนื้อหาอย่างเต็มที่ในแต่ละวิชา	 หลังเลิกเรียน	 นักเรียน 

จะรีบกลับบ้านไปใช้เวลาในช่วงบ่ายกบัครอบครวั	และทบทวนบทเรยีน	หรอืบางคนอาจไปท�าอาชพีเสรมิ 

หารายได้ให้กบัตวัเอง	 ในขณะทีค่รผููส้อนจะใช้เวลาในช่วงบ่ายเตรียมแผนการสอนของวันถดัไป	 ถอืเป็น 

การใช้เวลาที่เหลือระหว่างวันอย่างคุ้มค่าทั้งนักเรียนและครู	 ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมา	 ล้วนมีผล 

ต่อการขับเคลื่อนการเรียนการสอนของโรงเรียนในเยอรมนีให้มีประสิทธิภาพ	 และผลักดันนักเรียน 

ให้เป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จและมีคุณภาพในสังคม

	 การเปิดโลกทศัน์ในประเทศมาเลเซียและเยอรมนคีรัง้นัน้	ท�าให้ผมได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

อันล�้าค่าซ่ึงยังคงอยู่ในความทรงจ�าของผมเสมอมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้	 ผมขอขอบพระคุณมูลนิธิ 

ยวุทตูความดีทีไ่ด้มอบโอกาสให้กับผม	ซึง่หากผมไม่ได้รบัโอกาสในวนันัน้	ผมกอ็าจจะไม่ได้เห็นมมุมอง 

ใหม่	 ๆ	 และคงจะยังตีกรอบโลกทัศน์ของตนซึ่งอาจท�าให้ไม่ได้พัฒนาตนเอง	 และไม่มีความเติบโต 

ก้าวหน้าเท่าที่ควรมาได้จนถึงทุกวันนี้
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ในฐานะยุวทูตความดี
ขา้พเจา้คิดวา่ พวกเรายุวทูตฯ ทุกคน

สามารถท่ีจะชว่ยพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า
ไปสู่อนาคตท่ีดีได้ โดยการท�าปัจจบัุนให้ดีท่ีสุด

ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรม จรยิธรรม มีธรรมะในหัวใจ
และการด�าเนินชวีติไปตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
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เส้นทางการพัฒนาโลกทัศน์ นำาพาความสำาเรจ็สู่ชวีติ

กัญญาณัฐ  ยอดทอง

	 “โลกทัศน์”	ประกอบด้วยค�าว่า	โลก	และ	ทัศน์	ซึ่งค�าว่า	“โลก”	ในภาษาบาลีนั้น	หมายถึง

แผ่นดิน	หมู่มนุษย	์ส่วนค�าว่า	“ทัศน์”	(ทรรศน์	ทัศนะ	หมายถึง	ความเห็น	การเห็น	สิ่งที่เห็น	ค�าว่า	

โลกทัศน	์ตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า	world	view	หมายถึง	การมองเห็นโลก	การรับรู้โลก	การที่คน

แต่ละคนตีความสิ่งต่าง	 ๆ	 ในโลกหรือมองว่าสรรพส่ิงในโลกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร	 เมื่อเราน�าค�า 

ทั้งสองค�ามารวมกันเป็น	 “โลกทัศน์”	 จึงหมายถึงความคิดความเห็นหรือการแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับโลกและชีวิต	 หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการจัดกระบวนความคิดความเห็นและความเช่ือ 

ในวิถีชีวิตของบุคคลคนหน่ึง	 ที่ได้ด�าเนินชีวิตบนโลกทัศน์ที่เป็นตัวก�าหนดทิศทางของแต่ละบุคคล 

อย่างไรก็ดี	คนเราจะมีโลกทัศน์อย่างไร	ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสังคมของตน	เช่น	

คนตะวันตกกับคนตะวันออกมีโลกทัศน์ต่างกัน	 การท่องเที่ยวท�าให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและ 

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้น	สามารถน�ามาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตเราได้

 

	 การพฒันาโลกทศัน์มคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างมากต่อยวุทตูความด	ีเนือ่งจากยวุทตูความด ี

คือ	 เยาวชนที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 ซึ่งจะเป็นก�าลังที่ส�าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ถ้าเยาวชนไทยไม่ได้รับการพัฒนาโลกทัศน์พร้อมกันไปทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุ	 ก็ย่อมส่งผลต่อ 

การพัฒนาประเทศในอนาคตได	้ดังนั้น	การเปิดโอกาสให้เยาวชนยุวทูตความดีได้มีโอกาสเรียนรู้และ

ได้มปีระสบการณ์แปลกใหม่	กจ็ะช่วยให้ยวุทตูนัน้ได้มโีอกาสทีจ่ะพฒันาแนวความคดิและขยายโลกทศัน์ 

ของตนเอง	สามารถน�าความคิด	สิ่งด	ีๆ	ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด�ารงชีวิตของตนเองและเป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้กับน้อง	ๆ 	เพื่อน	ๆ 	โรงเรียน	ชุมชน	และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต

ได้อย่างสมบูรณ์

	 การที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดีให้เป็นตัวแทนยุวทูตความด ี

ของนกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลยะลาเพือ่ไปเปิดโลกทศัน์ยงัประเทศเวยีดนามนัน้	ท�าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส 

เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	วัฒนธรรมความเป็นอยู่	พร้อมทั้งได้สานมิตรไมตรีกับเพื่อน	ๆ	

ชาวเวียดนามอย่างดียิ่ง	 การเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนั้น	 ข้าพเจ้าและคณะยุวทูตความดีได้เข้า
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เยีย่มชมสสุานโฮจมินิห์หรอืชือ่ในภาษาเวยีดนามว่า	จูต่กิโอจมินิห์	ซึง่เป็นสสุานขนาดใหญ่ของอดตีผูน้�า

ที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม	 ภายในสุสานโฮจิมินห์มีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาว 

ยืนถือดาบปลายปืนรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา	 ส่วนร่างของโฮจิมินห์นั้นถูกเก็บรักษาอยู่ในโลงแก้ว 

บริเวณใจกลางสุสาน	 เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้จักกับผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม	 ในสุสานแห่งนี้ไม่อนุญาต

ให้ใส่กางเกงขาสัน้หรอืกระโปรงสัน้	ห้ามพดูคยุเสยีงดงั	และไม่อนญุาตให้สูบบุหรี	่ถ่ายรปูและวดิโีอใด	ๆ 

ทัง้นัน้	การเยีย่มชมครัง้นีท้�าให้ข้าพเจ้าได้ทราบถงึประวัตศิาสตร์และการให้ความส�าคญัแก่ผู้ทีเ่สียสละ 

เพื่อประเทศชาติ

การพัฒนาโลกทัศน์มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก
ต่อยุวทูตความดี เน่ืองจากยุวทูตความดี คือ

เยาวชนท่ีจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึง่จะเป็นก�าลังท่ีส�าคัญ
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต  ถ้าเยาวชนไทยไม่ได้รบัการ

พัฒนาโลกทัศน์พรอ้มกันไปทัง้ด้านจติใจและด้านวตัถุ
ก็ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตได้

	 ต่อจากนั้นคณะของเราได้ไปอ่าวฮาลองเบย์	 ซึ่งเป็นอ่าวที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก 

อ่าวฮาลองเบย์มีเกาะที่สวยงามมากมายหลายเกาะ	นอกจากสถานที่ส�าคัญและสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว	

เรายังได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของเวียดนาม	 ซึ่งแตกต่างกับศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างมาก 

ที่เป็นอย่างน้ีเพราะเวียดนามถูกจีนเข้ามาปกครองหลายครั้งหลายหน	 จนอาจกล่าวได้ว่าอารยธรรม 

วฒันธรรมของเวยีดนาม	คอื	วฒันธรรมของประเทศจีนนัน่เอง	โดยเฉพาะวฒันธรรมด้านสถาปัตยกรรม

ของโบราณสถานต่าง	ๆ	เช่น	พระราชวัง	วัด	สุสาน	ฯลฯ	มีความคล้ายคลึงกันจนไม่สามารถแยกออก

ให้เห็นอย่างเด่นชัด	 แม้ในช่วงหลังเวียดนามได้รับอิทธิพลจากประเทศฝร่ังเศสและญ่ีปุ่นอยู่บ้าง 

แต่ในภาพรวมแล้วสถาปัตยกรรมยังคลา้ยคลึงกับประเทศจีน	ซึ่งมีหลักฐานใหเ้หน็ได้ทัว่ไปจากบรเิวณ 

สองข้างทางทีพ่วกเราผ่านไปเกอืบทกุถนน	ในด้านขนบธรรมเนยีมประเพณี	เวียดนามมขีนบธรรมเนยีม 

ประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่มาเป็นเวลานาน	และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน	 และโดยที่เวียดนาม 

มีความสัมพันธ์กับจีนมาก่อนการปฏิวัติระบบการปกครอง	จึงท�าให้ความเชื่อ	ศิลปะ	วิถีชีวิต	ตลอดจน 

ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ของจีนมีอิทธิพลต่อเวียดนามด้วย	 การที่ข้าพเจ้าได้ไปเปิดโลกทัศน ์

ที่ประเทศเวียดนาม	ท�าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับเวียดนามมากมาย	 เช่น	ชาวเวียดนาม
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นับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม	 ต่อมาได้ยอมรับนับถือลัทธิขงจื้อ	 ลัทธิเต๋า	 และศาสนาคริสต์ด้วย 

ภาษาทางการคือ	ภาษาเวียดนาม	สกุลเงินของเวียดนามคือ	ด่อง	ชาวเวียดนามนิยมสวมชุดอ่าวหญ่าย 

ซึง่เป็นชดุประจ�าชาตขิองประเทศเวยีดนาม	ข้าพเจ้าได้เรยีนรู้วธิกีารอบรมสัง่สอนเยาวชนของเวยีดนาม 

โดยเฉพาะการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี	 การปลูกฝังค�าสอนทางพุทธศาสนาให้กับเยาวชนตั้งแต่เล็ก	 ๆ	 

พร้อมกับการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใหญ่ชาวเวียดนาม	 จึงส่งผลให้สังคมในเวียดนาม 

เป็นสังคมท่ีสงบสุขและน่าอยู่	 ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเราจะพบว่า	 ประเทศเรารับเอา

วัฒนธรรมทางตะวันตกมาค่อนข้างมาก	 เช่น	 การแต่งกาย	 การรับประทานอาหารหรือพฤติกรรม 

ของเยาวชนไทยที่ติดเกม	ติดโลกโซเซียล	ยุ่งเกี่ยวกับโลกออนไลน์มากเกินไป	ทั้งนี้	อาจจะเกิดจากการ 

ทีผู่ป้กครองต้องท�างานหนักไม่มเีวลาให้กบับตุรหลาน	ท�าให้เยาวชนของเราเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีไม่มีคณุภาพ 

ครอบครัวขาดความอบอุน่	สงัคมเกดิปัญหามากมาย	ไม่ว่าปัญหาด้านสขุภาพหรอืความปลอดภยัในชีวติ 

และทรัพย์สิน	 สุดท้ายประเทศก็ไม่เจริญเท่าเทียมประเทศอื่น	 ๆ	 ข้าพเจ้าคิดว่า	 ถ้าผู้ใหญ่ของไทย 

ในปัจจุบันหันมาให้ความส�าคัญกับเยาวชน	 ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี	 พร้อมกับปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

ทีด่	ีประเทศของเรากจ็ะกลบัมามสีงัคมทีน่่าอยูไ่ด้เช่นเดยีวกบัประเทศเวยีดนามเช่นกนั	ในฐานะยวุทูต 

ความดี	 ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเรายุวทูตฯ	 ทุกคนสามารถท่ีจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปสู ่

อนาคตที่ดีได	้โดยการท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด	ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรม	จริยธรรม	มีธรรมะในหัวใจ

และการด�าเนินชีวิตไปตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา	

ขา้พเจา้ได้เรยีนรูว้ธิกีารอบรมส่ังสอนเยาวชนของเวยีดนาม
โดยเฉพาะการปลูกฝังวฒันธรรมท่ีดี การปลูกฝังค�าสอน

ทางพุทธศาสนาให้กับเยาวชนตัง้แต่เล็ก ๆ พรอ้มกับ
การปฏบัิติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใหญ่ชาวเวยีดนาม 

จงึส่งผลให้สังคมในเวยีดนามเป็นสังคมท่ีสงบสุขและน่าอยู่

	 การทีข้่าพเจ้าได้รบัโอกาสไปพฒันาโลกทศัน์ทีป่ระเทศเวียดนาม	 ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งราวต่าง	 ๆ 

กลับมาเล่าให้แก่เพื่อน	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 ที่โรงเรียนได้รับฟัง	 และได้น�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาโรงเรียน 

โดยการน�าเสนอโครงการยุวทูตความดีสานต่อความดีที่พ่อท�า	 น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแนะน�า 

ให้น้อง	ๆ	และเพื่อนในโรงเรียนได้รับทราบ	ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคนดี	โดยการน�าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม	 นักเรียนแต่ละห้องเรียนแต่ละกลุ่มได้น�าสินค้าที่ประดิษฐ์ 
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หรอืผลติข้ึนมาเองมาวางขายในกจิกรรมตลาดนดัคนด	ีโครงการนีช่้วยให้ทกุคนได้รูจ้กัใช้จ่ายและประหยัด 
เงินของตัวเอง	รู้จักขายสินค้าที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุน	กิจกรรมตลาดนัดคนดีในโรงเรียน 
อนุบาลยะลา	จัดขึ้นภาคเรียนละ	2	ครั้ง	มาจนถึงปัจจุบัน

	 นอกจากการได้รับโอกาสไปเยือนเวียดนามแล้ว	 ข้าพเจ้ายังได้รับโอกาสดี	 ๆ	 อีกมากมาย 
จากคณะครู	ผูบ้ริหารโรงเรียนทีไ่ด้เสนอให้ข้าพเจ้าเป็นตวัแทนโรงเรยีนอนบุาลยะลา	เข้ารบัการคดัเลอืก 
เป็นตัวแทนของนักเรียนในจังหวัดยะลา	 เพื่อเข้ารับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 ประจ�า 
ปีการศึกษา	2558	ข้าพเจ้าเข้ารับรางวัลจากพลเรือเอกณรงค์	พิพัฒนาสัย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 และได้รับฟังโอวาทจากพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 พร้อมทั้งมีโอกาส 
เข้าเยีย่มชมตกึท�าเนยีบรฐับาล	ร่วมถ่ายรปูและรบัของทีร่ะลกึจากท่านนายกรฐัมนตรแีละได้รบัโอวาท 
จากท่านเป็นการส่วนตัว		นอกจากโอกาสดี	ๆ 	ที่กล่าวมาแล้ว	ผลงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้า	ยังส่งผลให ้
ข้าพเจ้าได้รับคดัเลือกเป็นตวัแทนของจงัหวดัยะลาในการเข้ารบัการประเมนิรางวลันกัเรยีนพระราชทาน	
ประจ�าปี	2558	ซึ่งการประเมินจะแบ่งเป็นเขต	ๆ	ในแต่ละเขตก็จะมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละ
โรงเรียน	 ในเขตของข้าพเจ้ามีตัวแทนที่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
ด้วยกัน	4	คน	ในการคัดเลือกนักเรียนพระราชทานนั้น	จะมีการประเมินผลงานของตัวแทนนักเรียน
ในแต่ละเขตด้วยกันถึง	3	ครั้ง	จากคณะกรรมการจ�านวน	5	คน	ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัด	มีการให้เสนอผลงาน	กิจกรรม	และรางวัลที่ได้รับ	ตั้งแต่รางวัล
และผลงานตั้งแต่ระดับจังหวัด	 ระดับประเทศ	 และระดับต่างประเทศ	 เป็นโอกาสที่ดีของข้าพเจ้า 
ที่ได้รับรางวัลทั้ง	3	รางวัลในการน�าเสนอผลงาน	กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ได้รับมาท�าให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน	 ประจ�าป	ี 2558	 และนับเป็นนักเรียนคนที	่ 11	 ของโรงเรียนอนุบาลยะลาที่ได้
รางวัลนักเรียนพระราชทาน	รางวัลนักเรียนพระราชทาน	ประจ�าปี	2558	เป็นรางวัลที่ท�าให้ครอบครัว	
โรงเรียน	เพื่อน	ๆ 	พี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	และตัวข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต	เพราะเป็นรางวัลที่ท�าให ้
ข้าพเจ้าได้เดินทางมากรุงเทพมหานครพร้อมกับครอบครัว	เพื่อมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	พระราชวังดุสิต

	 การที่ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี	 ประจ�าปี	 2558	 จากมูลนิธิยุวทูตความด	ี 
กระทรวงการต่างประเทศนั้น	ท�าให้ชีวิตของข้าพเจ้าได้รับโอกาสดี	ๆ	และได้รับประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิยุวทูตความดีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน	 ด้วยผลงาน	 กิจกรรม	 และ 
รางวัลต่าง	ๆ 	รวมไปถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดีของมูลนิธิยุวทูตความดี	ท�าให้ข้าพเจ้าได้

รบัโอกาสทีน่่าตืน่เต้นทีส่ดุในชวีติ	คือ	การได้น�าเสนอผลงานและรางวลัต่าง	ๆ 	เหล่านีต่้อคณะกรรมการ 

ของศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในการคัดเลือกเยาวชนไปเยือนประเทศญี่ปุ่น 
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เป็นเวลา	 55	 วัน	 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสนี้โดยการน�าเสนอผลงานและกิจกรรมที่ได้รับ	 รวมไปถึง 

ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการได้เป็นยุวทูตความดีให้คณะกรรมการได้รับทราบ	 ในที่สุดข้าพเจ้า 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในสาขาคุณธรรมและจริยธรรม	 ซึ่งมีผู้สมัครในสาขานี้จ�านวน	 20	 คน 

และได้รับคัดเลือกจ�านวน	2	คน	ท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น		

เพราะข้าพเจ้าต้องการไปศึกษาความเป็นอยู่	 วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ของประชาชน 

ในประเทศญีปุ่น่ว่าจะมคีวามแตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร	ข้าพเจ้าจะน�าความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง	ๆ  

ที่ได้รับจากการไปประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาประเทศไทยอย่างไรบ้าง	ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

กับนักเรยีน	นกัศกึษาของประเทศญีปุ่น่	ได้ศกึษาภาษาญีปุ่น่	ได้เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของประเทศไทย

ร่วมกับคณะเพื่อน	 ๆ	 ที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นด้วยกัน	 จากประสบการณ์การเดินทางไปร่วมกิจกรรม 

ที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี	้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นแตกต่างจากประเทศไทยในหลาย	ๆ	ด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	 ด้านการศึกษา	 หรือด้านวินัยของประชาชน	 ข้าพเจ้าเห็นว่าประชาชน 

ของญี่ปุ่นน่าชื่นชมในด้านที่มีความอดทน	ความมานะพยายาม	และความเป็นระเบียบ	

ขา้พเจา้ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านผู้อ�านวยการมูลนิธยุิวทูตความดี คณะผู้บรหิาร

และเจา้หน้าท่ีของมูลนิธยุิวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
ท่ีได้ให้โอกาสขา้พเจา้ในการเขา้รว่มกิจกรรม

ของทางมูลนิธยุิวทูตความดีมาโดยตลอด 
ท�าให้ขา้พเจา้ได้รบัประสบการณ์ดี ๆ มากมาย

ในการน�ามาประยุกต์ใชใ้นครอบครวัและในชวีติประจ�าวนั 
ตลอดจนการประพฤติตนเป็นแบบอย่างเยาวชนท่ีดี
ใฝ่เรยีนรู ้มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามแนวค�าสอน

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

	 ในฐานะยุวทูตความดีประจ�าปี	 2558	 ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อ�านวยการมูลนิธิ 

ยุวทูตความด	ีคณะผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิยุวทูตความดี	กระทรวงการต่างประเทศ	ที่ได้ให้

โอกาสข้าพเจ้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิยุวทูตความดีมาโดยตลอด	 ท�าให้ข้าพเจ้าได้รับ 
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ประสบการณ์ดี	 ๆ	 มากมายในการน�ามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวและในชีวิตประจ�าวัน	 ตลอดจน 

การประพฤติตนเป็นแบบอย่างเยาวชนที่ดี	 ใฝ่เรียนรู้	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ตามแนวค�าสอน 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	กล่าวคือ

 พอเพยีง	พระองค์ทรงสอนและท�าให้เราเห็นว่าสิง่ส�าคญัของชวีติคอือะไร	ความสขุความพอดี 

ของชีวิตอยู่ที่ตรงไหน	 ทางสายกลาง	 รู้จักประมาณตน	พึ่งตัวเองให้ได้	 ไม่เบียดเบียนคนอื่น	 เราเชื่อ 

แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะน�ามาซึ่งความสุขและความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตได้จริง	ๆ

 ซื่อสัตย	์ไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร	เราอาจเคยท�าอะไรที่ผิดพลาด	ไม่ซื่อสัตย์มาบ้าง	

แต่ต่อจากนี้ไป	 เราจะตั้งใจว่าเราจะซื่อสัตย์กับตัวเองและคนรอบข้าง	 มีจรรยาบรรณและซื่อสัตย ์

ต่ออาชีพ

 ประหยัด เห็นชีวิตของพระองค์แล้ว	 ก็อดไม่ได้ท่ีจะหันมามองตัวเอง	 ค�าสอนท่ีดีท่ีสุด 

เรื่องความประหยัดก็คือ	 พระจริยาวัตรที่ทรงเป็นตัวอย่างของความประหยัดเรื่องหลอดสีพระทนต	์ 

เรือ่งดนิสอ	เรือ่งฉลองพระบาท	เรือ่งฉลองพระองค์	และเรือ่งอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	เราได้ยนิได้ฟังกนัมามาก 

เรารู้แล้วว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความประหยัด	 คราวนี้ถึงเวลาที่เราควรน�ามา 

ใช้กับชีวิตของเราจริง	ๆ	เสียที

 รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป	เรามีลูก	ดังนั้น	เราจะเป็น

แม่ที่ดี	เรามีพ่อแม่	ดังนั้น	เราจะเป็นลูกที่ดี	เรามีสามี	ดังนั้น	เราจะเป็นภรรยาที่ดี	เรามีเจ้านาย	ดังนั้น

เราจะเป็นลูกน้องที่ดี	เรามีลูกน้อง	ดังนั้น	เราจะเป็นเจ้านายที่ด	ี	

 ไม่เลือกงานและเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่านเคยสอนไว้ว่าคนเราไม่ควรเลือกงาน	 มีงานอะไร 

ก็ให้ท�าไป	 ถ้าเราตั้งใจ	 ไม่ว่างานอะไรก็ท�าให้ส�าเร็จได้	 ประโยคนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการท�างาน 

ทุก	ๆ	อย่างต่อไปในอนาคต	ท่านยังสอนเรื่องความสามัคคีว่าจะท�าให้การงานต่าง	ๆ	ส�าเร็จลงได้		

 ท�างานเพ่ือส่วนรวม ทีผ่่านเราคดิถึงแต่ตวัเอง	คดิถงึแต่ครอบครวัเรา	โดยลมืไปว่าทีจ่รงิแล้ว 

เรายังสามารถท�าอะไรเพื่อส่วนรวมได้อีกมาก	แม้จะเป็นเรื่องเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	แต่ถ้าร่วมแรงร่วมใจกัน 

กก็ลายเป็นเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่ขึน้มาได้	เราตัง้ใจไว้ว่าต้ังแต่น้ีต่อไปเราจะท�าเพือ่ส่วนรวมมากขึน้	ให้มากทีสุ่ด 

เท่าที่จะท�าได้
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พระองค์ทรงสอนและท�าให้เราเห็นวา่ส่ิงส�าคัญของชวีติคืออะไร 
ความสุขความพอดีของชวีติอยู่ท่ีตรงไหน

ทางสายกลาง รูจ้กัประมาณตน พึง่ตัวเองให้ได้
ไม่เบียดเบียนคนอืน่
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การปลูกจติส�านึก ฝึกจติอาสาและการพัฒนาโลกทัศน์
ท�าให้เหล่ายุวทูตได้เติบเจรญิและก้าวสู่ประชาชนท่ีมีคุณภาพ

ของภูมิภาคน้ี มีความรกัในความพอเพยีง ยัง่ยืน
และใส่ใจต่อโลกและส่ิงแวดล้อม อกีทัง้ การจดุประกาย

แห่งความสัมพันธร์ะหวา่งเยาวชนไทยกับเยาวชนในประเทศ
เพือ่นบ้าน CLMV ได้เสรมิสรา้งมิตรภาพให้เบ่งบาน

สู่สังคมเล็กๆ ท่ีเอือ้อาทร แบ่งปัน
สมดังเจตนารมณ์ของมูลนิธยุิวทูตความดีแล้ว 

สานสายใยสัมพันธ์แห่งมิตรไมตรี
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สานสัมพันธ์โรงเรียนพี่  – โรงเรียนน้อง
สานมิตรไมตรีเยาวชนคนดี CLMV
จลีุพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชงิตัน

 เดก็คอือนาคตของชาติ	เป็นสจัธรรมทีส่ะท้อนมาในทกุยคุทกุสมยั	กระทรวงการต่างประเทศ

ในฐานะหน่วยงานกลางในการสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศและเสริมสร้างเกียรติภูมิของไทย 

ในประชาคมโลกตระหนักดีว่า	 พัฒนาการของประเทศต่าง	 ๆ	 และการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี 

ระหว่างคนหลากเช้ือชาติ	 และอนาคตของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับคุณภาพของ คน โดยเฉพาะ เด็ก 

และเยาวชน	 เป็นส�าคัญ	 เนื่องจากกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาการ 

ของมนุษยชาติและประชาคมโลกในอนาคต		

	 โครงการยุวทูตความดีได้ถือก�าเนิดขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวและกระทรวงการต่างประเทศ

ด�าเนินโครงการท้ังในและต่างประเทศเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายนี้มา	 20	 ปีแล้ว	 โดยในต่างประเทศ 

ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศมาโดยตลอด	 การปลูก 

จิตส�านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์	 เป็นพันธกิจส�าคัญที่กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ด�าเนินการด้วยมุ่งหวังมีส่วนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทย 

สู่ประชากรโลกที่มีคุณค่าในศตวรรษที่	21	ดิฉันในฐานะอาสาสมัครมูลนิธิยุวทูตความดีขอยกตัวอย่าง

โครงการ	2	โครงการที่ได้มีโอกาสสัมผัส	คือ	โครงการ	Thai	–	American	Sister	School	Program	

ของสถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงวอชิงตัน	 และโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชน 

คนดีในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม	CLMV	ของมูลนิธิยุวทูตความดี

โครงการ Thai – American Sister School Program

	 ในช่วง	พ.ศ.	2553	–	2557	สถานเอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุวอชิงตนั	ได้ด�าเนนิโครงการ	Thai	– 

American	 Sister	 School	 Program	 เพื่อหวังปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย 

โดยมุ่งตั้งเป้าที่กลุ่มเยาวชนเป็นส�าคัญ	สืบเนื่องจากเมื่อ	พ.ศ.	2562	สถานเอกอัครราชทูตฯ	ได้ด�าเนิน
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โครงการจัดจ้าง	 บริษัท	GfK	 Roper	ให้ท�าการวิจัยเรื่องความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของชาวอเมริกัน	
ซึ่งผลปรากฏว่า	มีชาวอเมริกันขณะนั้นเพียงร้อยละ	23	ที่มีความคุ้นเคยกับประเทศไทย	ทั้งนี้	การที่
ชาวอเมริกันไม่รู้จักประเทศไทยมากนัก	 ย่อมส่งผลให้ชาวอเมริกันขาดความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ 
ของประเทศไทย	 และย่อมท�าให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการเป็นประเทศคู่ค้าและ 
คู่ลงทุนที่ส�าคัญของสหรัฐฯ	 ในภูมิภาคเอเชียไปด้วย	 โดยงานวิจัยได้ชี้ชัดลงไปด้วยว่ากลุ่มคนอเมริกัน
ที่รู้จักประเทศไทยน้อยที่สุด	ได้แก่	กลุ่มเยาวชนอเมริกัน	ซึ่งอาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสาขาอาชีพต่าง	ๆ 	
ที่อาจมีผลในการวางกรอบความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศไทยในอนาคต	

	 สถานเอกอคัรราชทตูฯ	จงึได้สร้างเครอืข่ายความเป็นโรงเรยีนพ่ีโรงเรยีนน้อง	(Thai	–	American 
Sister	 School	 Program)	ด้วยการจับคู่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของ 
ทั้งสองประเทศ	(กลุ่มนักเรียนในระดับ	Grade	4	–	5	และ	Grade	6	–	8	ในสหรัฐอเมริกา	และกลุ่ม
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	 4	 –	 6	 และมัธยมศึกษา	 1	 –	 2	 ในประเทศไทย)	 เริ่มจากโรงเรียน 
ในกรุงวอชิงตัน	 และมลรัฐใกล้เคียง	 เช่น	 มลรัฐแมรีแลนด์และมลรัฐเวอร์จิเนีย	 โดยร่วมมือกับหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งของไทยและสหรัฐฯ	 เช่น	 มูลนิธิยุวทูตความดี	 ส�านักงานประถมศึกษาแห่งชาต	ิ 
องค์กร	Teach	for	America	กระทรวงศึกษาของสหรัฐฯ	(หน่วยงาน	Office	of	Elementary	and	
Secondary	 Education)	ส�านักงานของผู้ว่าการมลรัฐและนายกเทศมนตรี	 และหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาในระดับมลรัฐฯ	 ในการก�าหนดกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ 
ทัง้นี	้สถานเอกอคัรราชทตูฯ	ได้พยายามจดัให้ทุกมลรฐัจบัคูก่บัทุกจงัหวดัของไทย	เพือ่สร้างความท่ัวถึง 

ในการด�าเนินโครงการโรงเรียนพี	่–	โรงเรียนน้องด้วย

โรงเรียนในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 16 โรงเรียน	ได้แก่

1.	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร
2.	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ฝ่ายประถม)	กรุงเทพมหานคร
3.	โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ	์มหาวิทยาลัย	(ฝ่ายมัธยม)	กรุงเทพมหานคร
4.	โรงเรียนราชิน	ีกรุงเทพมหานคร
5.	โรงเรียนจิตรลดา	กรุงเทพมหานคร
6.	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กรุงเทพมหานคร
7.	โรงเรียนสตรีวิทยา	กรุงเทพมหานคร
8.	โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร

9.	โรงเรียนรุ่งอรุณ	กรุงเทพมหานคร
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10.		โรงเรียนสยามสามไตร	กรุงเทพมหานคร

11.		โรงเรียนมาแตร์เดอี	กรุงเทพมหานคร

12.		โรงเรียนนาคประสิทธิ์	จังหวัดนครปฐม

13.		โรงเรียนอนุบาลพิจิตร	จังหวัดพิจิตร

14.		โรงเรียนสมบรูณ์วิทยานุกูล	จังหวัดนครราชสีมา

15.		โรงเรียนพัฒนาเด็ก	(ศรีจันทร์)	(Bilingual)	จังหวัดขอนแก่น

16.		โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม	จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนในสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 27 โรงเรียน ได้แก่

DC/MD/VA

1.	Janney	Elementary	School,	Washington,	DC

2.	Washington	International	School,	Washington,	DC

3.	The	Bullis	School,	Potomac,	Maryland

4.	Barrie	School,	Silver	Spring,	Maryland

5.	Sherwood	Elementary	School,	Sandy	Spring,	Maryland

6.	Hutchison	Elementary	School,	Herndon,	Virginia

NORTHEAST STATES

7.	Harlem	Children’s	Zone	(HCZ)	Promise	Academy	II	Charter	School,	New	York

8.	Rutgers	Preparatory	School	(Lower),	Somerset,	New	Jersey

9.	Rutgers	Preparatory	School	(Middle),	Somerset,	New	Jersey

10.	Jersey	City	Community	Charter	School,	Jersey	City,	New	Jersey

11.	Georgetown	Central	School,	Georgetown,	Maine

12.	Samuel	L.	Wagner	Middle	School	Winterport,	Maine

13.	Horace	Mann	School	for	the	Deaf	and	Hard	of	Hearing,	Allston,	Massachusetts

SOUTHEST STATES

14.	Greensboro	Day	School,	Greensboro,	North	Carolina

15.	Metairie	Park	Country	Day	School	(Lower),	Metairie,	Louisiana

16.	Metairie	Park	Country	Day	School	(Middle),	Metairie,	Louisiana
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MIDWEST STATES

17.	Ogden	International	School	of	Chicago,	Chicago,	Illinois

18.	Cynthia	Heights	Elementary	School,	Evansville,	Indiana

19.	McGary	Middle	School,	Evansville,	Indiana

20.	Marshall	School,	Duluth,	Minnesota

21.	Lily	Lake	Elementary	School,	Stillwater,	Minnesota

SOUTHWEST STATES

22.	Parish	Episcopal	School,	Dallas,	Texas

WEST STATES

23.	Redding	Elementary	School,	San	Francisco,	California

24.	Kranz	Intermediate	School,	El	Monte,	California

25.	Madrid	Middle	School,	El	Monte,	California

26.	Twin	Lakes	Elementary,	El	Monte,	California

27.	Scenic	Hill	Elementary	School,	Kent,	Washington

	 ในการด�าเนนิการ	สถานเอกอคัรราชทตูฯ	ได้จดักจิกรรมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	ได้แก่	Website 

Facebook	Skype	และ	Twitter	เพ่ือเป็นเครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สารระหว่างเดก็ของท้ังสองประเทศ 

ตลอดจนเป็นสื่อในการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย	ประเทศสหรัฐฯ	 และความสัมพันธ์ระหว่าง 

ทั้งสองประเทศ	 รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน	 และสื่อต่าง	 ๆ	 ในรูปสิ่งพิมพ์	 และวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ 

ประเทศไทย	ตลอดจนจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ให้เยาวชนอเมริกนัได้เพิม่พนูทักษะความรู้เกีย่วกบัประเทศไทย 

เช่น	ประกวดวาดรูป	ประกวดเรียงความ	การสาธิตการปรุงอาหารไทย	และให้เยาวชนไทยได้ด�าเนิน

กิจกรรมที่จะเสริมความผูกพันกับเยาวชนอเมริกันในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยจะมีกิจกรรมที่จะท�าแยกกัน																		

(เฉพาะนกัเรยีนไทยด้วยกนัและนกัเรยีนอเมรกินัด้วยกนั)	และร่วมกนั	(นักเรยีนไทยกบันักเรยีนอเมรกินั) 

ตามประเภทของกจิกรรม	เช่น	Quiz	Online	การประกวดภาพเขยีน/เรยีงความทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธ์

ไทย	–	สหรัฐฯ	นอกจากนี	้ยงัได้ร่วมกับสถานกงสลุใหญ่ในนครนวิยอร์ก	นครลอสแอนเจลสิ	นครชคิาโก

หน่วยราชการของไทยในสหรฐัฯ	ตลอดจนสถานกงสลุกิตตมิศกัดิท์กุแห่งในการประสานงานกับโรงเรียน

ในสหรัฐฯ	 และร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 การบินไทย	 สมาคมชาวไทยในสหรัฐฯ 

เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการสนับสนุนอื่น	ๆ	ที่จ�าเป็น	
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	 ในการด�าเนินโครงการฯ	 ในช่วงดังกล่าว	 สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ประสบความส�าเร็จตาม 

วตัถปุระสงค์ของโครงการฯ	ในการส่งเสรมิให้เยาวชนอเมรกินัรูจ้กัประเทศไทยในยคุปัจจบุนั	(Modern	

day	Thailand)	ได้อย่างลกึซึง้และกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในด้านสงัคม	วฒันธรรม	การเมอืง	เศรษฐกจิ

ในระดับที่สมวัย	 สถานเอกอัครราชทูตฯ	 เชื่อว่า	 การส่งเสริมให้เด็กอเมริกันผูกสัมพันธ์กับเด็กไทย 

แต่เยาว์วัยจะเป็นการสร้างให้สหรัฐฯ	–	ไทย	มีคนในชาติที่เป็นเพื่อนกัน	ความรู้สึกที่ดีต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ

ประเทศไทยจะสืบทอดตามกาลเวลา	จนถึงเป็นผู้ใหญ่ซึ่งความเป็นเพื่อนที่ผ่านห้วงเวลาอันยาวนานนี้

จะมีคุณค่าต่อชนส่วนใหญ่ของสองประเทศและต่อความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองอย่างยิ่ง

	 นอกจากนี้	สถานเอกอัครราชทูตฯ	ยังได้ช่วยให้เด็กไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ	ได้รับประโยชน์

จากการได้มโีอกาสเปิดโลกทศัน์ของตนในการตดิต่อผกูพนักบัเดก็วยัเดยีวกนัของประเทศมหาอ�านาจ	

ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นให้เด็กไทยขวนขวายและเพิ่มความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ	 เพื่อสื่อสาร 

ติดต่อระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 โครงการนี้จึงมีผลในทางอ้อมต่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้มี 

ความเป็นสากล	และมปีระสิทธภิาพเพือ่เตรียมรบัมอืกบัยคุโลกาภวิฒัน์ซึง่ต้องพึง่พาอาศยักนัมากยิง่ขึน้ 

(Interdependence)	ตลอดจนเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยและคนหนุ่มสาวของไทยที่จะต้อง

เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์	ASEAN	 Economic	 Community	ซึ่งจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจ/ 

ตลาดร่วมของภูมิภาคที่จะเริ่มมีผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่	 พ.ศ.	 2558	 เป็นต้นไป 

โดยมีเป้าประสงค์หลักอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย	 อันเป็นกลไกส�าคัญในการเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมโลก

การส่งเสรมิให้เด็กอเมรกัินผูกสัมพันธกั์บเด็กไทยแต่เยาวว์ยั
จะเป็นการสรา้งให้สหรฐัฯ – ไทย มีคนในชาติท่ีเป็นเพือ่นกัน 

ความรูสึ้กท่ีดีต่าง ๆ เก่ียวกับประเทศไทยจะสืบทอดตามกาลเวลา
จนถึงเปน็ผู้ใหญ่ ซึง่ความเป็นเพือ่นท่ีผ่านห้วงเวลาอนัยาวนานน้ี

จะมีคุณค่าต่อชนส่วนใหญ่ของสองประเทศ
และต่อความสัมพันธข์องประเทศทัง้สองอย่างย่ิง

	 เจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในขณะนั้น	 ได้แก่	 นางสาวนิภัสสร	 ค�าภา 

ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเลขานุการเอก	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองกงสุลใหญ่	ประจ�าสถานกงสุลใหญ่	
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ณ	นครกว่างโจว	 และนางสาวนิโลบล	 พิมพ์ดี	 ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเลขานุการเอก	 ปัจจุบันด�ารง 

ต�าแหน่งที่ปรึกษา	กองแบบพิธี	กรมพิธีการทูต	ต่างเห็นพ้องว่า	โครงการดังกล่าวได้มีส่วนการเตรียม

ความพร้อมเยาวชนสู่ประชากรโลกที่มีคุณค่าในศตวรรษที่	21	

 “ในช่วงปี 2553 ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการ 
ริเร่ิมโครงการโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามด�าร ิ
ของ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตวินัย เอกอัครราชทูตไทยประจ�าสหรัฐอเมริกา 
ในขณะน้ัน ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยเห็นว่า 
โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างประตูการติดต่อระหว่างกัน โดยเช่ือว่า 
การพบปะกันของเยาวชนทางออนไลน์จะเป็นจุดเริ่มต้นแรกท่ีส�าคัญของ 
การท�าความรู้จัก และเชื่อว่า การติดต่อและการเป็นเพื่อนกันระหว่างเยาวชน 
ทั้งสองประเทศเป็นรากฐานส�าคัญของการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสหรฐัอเมรกิา และจะน�ามาสูก่ารแลกเปลีย่นการเยอืนระหว่างกนั 
ในท้ายที่สุด และสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า เยาวชนในช่วงอายุนี้เป็น 
ช่วงอายุที่ส�าคัญที่จะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ 
การเป็นเพื่อนกันในช่วงอายุนี้ จะน�ามาซึ่งการเป็นเพื่อนกันในอนาคต ในช่วง 
ดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมบรรยายสรุปแนะน�าโครงการ 
ทั้งที่กรุงวอชิงตันและกรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญโรงเรียนสหรัฐฯ ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจับคู่กับโรงเรียนไทยที่ได้รับ 
การเสนอชือ่จากหน่วยงานไทยทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะโรงเรยีนทีอ่ยูภ่ายใต้โครงการ
ยุวทูตความดี เข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้ประสานงาน 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เหย้าเยือน ระหว่างโรงเรียนจากสหรัฐอเมริกาเยือนไทย 
เพื่อให้เยาวชนอเมริกันได้ท�าความรู้จักกับเยาวชนไทยที่ไทยด้วย

 นอกจากนี ้ สถานเอกอัครราชทตูฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การแลกเปลีย่น
และการพบปะออนไลน์ดังกล่าวระหว่างกันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยน 
ความรู้ในสาขาที่สนใจร่วมกัน ขณะเดียวกันเยาวชนไทยได้ฝึกภาษาอังกฤษ 
เพิ่มเติม และแนะน�าให้เยาวชนอเมริกันได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ด้วย”

นางสาวนิภัสสร	ค�าภา

รองกงสุลใหญ่	สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครกว่างโจว
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 “โครงการโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้องไทย  –  สหรฐัฯ เป็นกลไกส�าคญัทีท่�า

หน้าทีเ่ป็นสะพานเชือ่มความสมัพันธ์ระหว่างนกัเรยีนและเยาวชนไทยกบัสหรฐัฯ 

โดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู ้ทัง้ในด้านสงัคม วฒันธรรม และภาษา

ระหว่างกัน ท�าให้นักเรียนและเยาวชนไทยและอเมริกันมีโอกาสได ้

เพื่อนใหม่ ได้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของกันและกัน 

รวมทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนอเมริกันที่ด ี

ต่อไปอีกด้วย ในช่วงที่ดิฉันเป็นผู้ด�าเนินโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 

การเยี่ยมโรงเรียนอเมริกันหลายแห่งเพื่อบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย จัดท�า 

วีดิทัศน์แบบ animation เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย เชิญโรงเรียนอเมริกัน 

ไปเยีย่มสถานเอกอคัรราชทตูฯ และสอนการท�าอาหารไทยแบบง่าย ๆ  สนับสนุน

และส่งเสริมให้นักเรียนอเมริกันเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยกับโรงเรียน

พี่โรงเรียนน้องของตนที่จังหวัดบุรีรัมย์ (โรงเรียนมีชัยพัฒนา) และจัดท�าหนังสือ 

การ์ตูน The Elephant and The Eagle เพื่อเผยแพร่ประเทศไทย เป็นต้น  

กิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นว่า เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงเยาวชนอเมริกัน

ได้มากที่สุด ท�าให้เยาวชนอเมริกันมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย

มากยิ่งขึ้น แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางไปรู้จักประเทศไทยเมื่อโตขึ้น และ 

เยาวชนเหล่าน้ีก็ยังได้น�าประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมที่เข้าร่วมไปเล่า 

สู่ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ได้รับทราบอีกเป็นจ�านวนมาก และ 

เช่นเดียวกัน ส�าหรับเยาวชนไทย นอกจากได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  

และสังคมอเมริกันแล้ว ก็ยังมีโอกาสท่ีจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

จากเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตนได้กว้าง 

ยิ่งขึ้นอีกด้วย”

นางสาวนิโลบล	พิมพ์ดี

ที่ปรึกษากองแบบพิธ	ีกรมพิธีการทูต
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โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีในประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่ม CLMV

	 มูลนิธิยุวทูตความดีได้มอบโอกาสให้เยาวชนคนดีจากโรงเรียนในโครงการตามแนว 
พระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม	 CLMV	 ได้มาเยือนไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริฯ	 ร่วมกับเยาวชนยุวทูตความดี	 ในโครงการ 
สานสมัพนัธ์สร้างมิตรไมตรกัีบเยาวชนคนดีในประเทศเพ่ือนบ้านกลุม่ CLMV	(กมัพชูา	ลาว	เมยีนมา 
และเวียดนาม)		

	 ในฐานะอาสาสมัครของมูลนิธิฯ	กว่า	10	ปี	โครงการฯ	ถูกบันทึกเป็นความทรงจ�าหนึ่งในใจ	
ทีม่เีป้าหมายส�าคญัในการสานสมัพนัธ์ระหว่างเยาวชนไทยกบัเยาวชนประเทศเพือ่นบ้าน	ให้มจิีตส�านกึ 
ร่วมกันที่จะเป็นเยาวชนคนด	ีรักษ์โลก	รักวิถีพอเพียง	สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ชุมชน	สังคม	และ
ภมูภิาคของตน	นบัเป็นครัง้แรกทีม่ลูนธิิฯ	ด�าเนนิโครงการในลกัษณะดงักล่าว	ท�าให้เหน็ถงึความหลายหลาก 
ทางภาษาและวัฒนธรรมของยุวทูตฯ	และเยาวชนคนดีฯ	ที่เป็นเอกลักษณ	์รวมถึงแรงบันดาลใจและ 
พลังในการเรียนรู้ของเยาวชนแต่ละประเทศ	 โดยท�ากิจกรรมร่วมกันใน	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 เพชรบุร	ี 
ปทุมธานี	กรุงเทพมหานคร	และสกลนคร	
 
 มิตรภาพผลิบานที่เพชรบุรี	 เยาวชนท�าความรู้จักและสานไมตรีจิต	 พร้อมเรียนรู้อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต	ิศกึษาพระราชด�ารแิละความส�าคญัในการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	เพือ่น�าพา 
ความยั่งยืนสู่เขตพื้นท่ีอาศัย	 ร่วมกันท�าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์	 และสนุกสนาน 
กับการลับสมองประลองปัญญาด้วยกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยทักษะเชิงคณิตศาสตร์	

 เรียนรู้งานศิลปะไทยหลายแขนงที่ปทุมธาน ีเช่น	การแกะสลักผัก	–	ผลไม้	เสน่ห์ขนมไทย 
การสานปลาตะเพียน	และปณิธานความดี	ซึ่งท�าให้มิตรภาพสานสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น	

 เกบ็เกีย่วประสบการณ์ล�า้ค่า ทีก่รุงเทพมหานคร	โดยร่วมกจิกรรมแห่งความความจงรกัภกัดี	 
เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถ 
บพิตร	สัมผัสกับความรักและความเทิดทูนของประชาชนชาวไทยที่มีต่อรัชกาลที่	9	ทั้งนี้	คณะฯ	ได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าฯ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในพิธีแรกนาขวัญที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 และปลาบปลื้มใจ

อย่างยิง่ท่ีได้รับพระราชทานวโรกาสฉายพระรปูร่วมกบัคณะเยาวชนฯ	และได้เหน็บรรยากาศในพระราชวัง 
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ของไทยที่ล้อมรอบด้วยโรงสี	บ่อเลี้ยงปลา	ฟาร์มโคนม	และไร่นาทดลองที่มีการปลูกข้าวเพื่อน�าไปใช้
ในพิธีแรกนาขวัญและน�าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร	

 เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสกลนคร	 ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน 
และได้ทดลองปลูกข้าวแบบนาโยน	 ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	 ท�าขนมจากธัญพืช	 และฝึกใช้เข็มทิศ	 ฯลฯ	 
จากการลงมือปฏิบัติเองท�าให้เข้าใจและสามารถน�าไปเผยแพร่ในประเทศของตนให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดได้	 ทั้งนี้	 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันล�้าค่าผ่านการชมการแสดงท่ีมีเอกลักษณ์ของ 
แต่ละประเทศ	 เยาวชนได้ผนึกความเชี่อระหว่างชาวพุทธในแต่ละพื้นที่	 โดยการรับฟังโอวาทและ 
หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับหน้าที่ของเยาวชนในการท�าความดีเพื่อส่วนรวมสู่การ 
เติบโตเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	

	 เยาวชนทุกคน	 ต่างตั้งใจใฝ่เรียนรู้อย่างจริงจังด้วยความมุ่งมั่นที่จะน�าความรู้	 ตลอดจน 
ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติเพื่อขยายผลในโรงเรียน	ชุมชน	และประเทศของตน
ต่อไป	หวัใจเบกิบานและเต้นไปด้วยความหวงัว่า	การปลกูจติส�านกึ	ฝึกจติอาสา	และการพฒันาโลกทศัน์ 
ท�าให้เหล่ายวุทตูได้เติบเจริญและก้าวสูป่ระชาชนทีม่คีณุภาพของภมูภิาคนี	้มคีวามรกัในความพอเพยีง 
ยั่งยืน	 และใส่ใจต่อโลกและสิ่งแวดล้อม	 อีกท้ังการจุดประกายแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทย 
กับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน	CLMV	ได้เสริมสร้างมิตรภาพให้เบ่งบานสู่สังคมเล็ก	ๆ	ที่เอื้ออาทร 
แบ่งปัน	สมดังเจตนารมณ์ของมูลนิธิยุวทูตความดีแล้ว	

ความประทับใจของน้อง ๆ ยุวทูต T – CLMV

 มูลนิธิยุวทูตความดีจัดโครงการฯ เพื่อน�าเยาวชนแต่ละประเทศ 
มาเเลกเปลี่ยนเเนวคิด ประสบการณ์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันเเละกัน 
ความรูท้ีไ่ด้รบัล้วนมปีระโยชน์ เช่น การเรียนรู้เกีย่วกบัวิธีเเละการเตรียมอุปกรณ์ 
ส�าหรับเดินป่า การปลูกเห็ดเเละการเลี้ยงกบซึ่งเป็นบทเรียนเเละเเนวคิด 
เศรษฐกจิพอเพยีง ดิฉันดีใจทีไ่ด้รบัโอกาสจากมลูนธิฯิ ให้เดนิทางมาประเทศไทย
เพราะได้เรียนรู้เเละได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ดิฉันจะน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ไปพัฒนาตนเองและน�าไปบอกกล่าวให้กับเพื่อน ๆ   

นางสาวอร	เอียงเม	(Ourn	Earng	Mai)
เยาวชนคนดีจากโรงเรียน	Kampong	Chheuteal	High	School	กัมพูชา	

ปัจจบุนัเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที	่2	ศนูย์พัฒนาวชิาชพีคร	ูผูบ้รหิาร	เเละบคุลากรทางศกึษา
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 สิง่ทีป่ระทบัใจทีส่ดุจากการเรยีนรูภ้ายใต้โครงการสานสมัพนัธ์สร้างมติร

ไมตรกัีบเยาวชนคนดใีนประเทศเพ่ือนบ้านกลุม่ CLMV คือ ดิฉันได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และซาบซึ้งในการทรงงานหนัก

และทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย เพือ่แก้ปัญหาและท�าให้ประชาชนชาวไทยมชีวีติ 

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดิฉันสนุกกับการได้ใช้เวลาพบปะเพื่อนร่วมโครงการที่มา 

จากต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ท�าให้มีเเรงบันดาลใจเเละก�าลังใจที่จะศึกษาต่อ

และน�าความรู้ไปพัฒนาประเทศบ้านเกิดต่อไป

นางสาวทิพวรรณ	วิระคม

เยาวชนคนดีจากโรงรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์	สปป.	ลาว

ปัจจุบนัเป็นนักศึกษาชัน้ปีที	่3	สาขาวชิารฐัศาสตร์ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	

มหาวิทยาลัยเเห่งชาติลาว			

 ผมได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเกษตร เช่น วิธีการปลูกพืช 

ในรูปแบบต่าง ๆ ในการเยือนครั้งนี้ ผสมผสานกับความรู้ที่ผมก�าลังเรียนอยู ่

เก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในปัจจุบัน ในช่วงที่เข้าร่วมโครงการ 

ผมสนุกกบัการเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก ผมรูจ้กัเพือ่นต่างประเทศ

จ�านวนมากจากการเดนิทางครัง้นี ้นบัว่าเป็นการเดนิทางไปยงัประเทศไทยคร้ังแรก 

ของผมที่น่าประทับใจมาก ยากจะลืมเลือน

นายยองนิ	ลิน	ลัท	(Yaung	Ni	Lin	Let)

เยาวชนคนดีจากโรงเรียน	Basic	Education	High	School	Mingalardone,	

Thantwe	Township	เมียนมา

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที	่2	วิชาเอกวิศวกรไฟฟ้า	

มหาวิทยาลัย	Yangon	Technological	University
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 หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ T – CLMV ผมได้ปรับปรุงและพัฒนา 

ตัวเองในหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ด้วยการเข้าร่วมเกมต่าง ๆ ที่สนุก 

และน่าสนใจ ความจ�าเป็นในการสือ่สารท�าให้ผมมคีวามมัน่ใจมากขึน้ โดยเฉพาะ 

การสื่อสารต่อหน้าคนอื่น ผมได้เรียนรู้รูปแบบการบ�าบัดน�้าเสีย และโครงการ 

แก้มลิงที่สามารถกักเก็บน�้าเพื่อการชลประทานในฤดูแล้ง รวมถึงเพื่อป้องกัน 

อุทกภัย และจะน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเกิด 

นาย	Triệu	Quang	Hiệp	

เยาวชนคนดีจากโรงเรียน	Cao	Son	Secondary	School	เวียดนาม	

ปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย	Da	Bac,	Hoa	Binh

	 นับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนคนดี	 CLMV	 และยุวทูตความดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

ได้สร้างมิตรสัมพันธ์ผ่านการเรียนรู	้และผ่านช่วงเวลาที่ล�้าค่าและน่าจดจ�า	มิตรภาพของเหล่ายุวทูตฯ	

กับเยาวชนคนดีกลุ่มประเทศ	 CLMV	 เบ่งบานเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ได้พบ	 กลายเป็นความสัมพันธ์ 

ที่แน่นแฟ้น	ผ่านการร่วมเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ 	ปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	และเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียง	นับเป็นประสบการณ์ที่ล�้าค่ายิ่ง	และเป็นเส้นทางสานมิตรภาพของเยาวชนทั้งสองกลุ่มต่อไป

โครงการท้ังสองท่ีกล่าวมาข้างต้น	นบัเป็นโครงการท่ีให้ความส�าคญัอย่างยิง่ยวดกบัการพัฒนาเยาวชนไทย 

และมิตรประเทศ	 ท้ังสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของไทย	 และ	 CLMV	 เพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิด 

ของไทยในการเปิดพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกันในการปลูกจิตส�านึก	 ฝึกจิตอาสา	 และพัฒนาโลกทัศน์	 โดยให้

ความส�าคัญกับการลงมือปฏิบัติจริงของเยาวชน

การเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ประชากรโลกที่มีคุณค่าแห่งศตวรรษที่ 21

	 ขณะที่หลายประเทศมองสหรัฐฯ	 เป็นแบบอย่างในเรื่องการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน 

สหรฐัฯ	ยงัคงพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เยาวชนสามารถรองรบัความท้าทาย 

ของศตวรรษที	่21	Battelle	for	Kids	(BFK)	ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลก�าไรของสหรัฐฯ	ซึ่งตั้งเป้าหมาย

ไว้ทีก่ารท�าให้เยาวชนสหรฐัฯ	เข้าถงึการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่	21	และช่วยนกัการศกึษาชัน้น�าในการ 

ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาระบบการศึกษาในชุมชน	 ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งขึ้น 
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ทั้งเนื้อหาสาระทางวิชาการ	ความสามารถในการถา่ยโอนความรู้ขณะใช้ทักษะ	(Skills)	และเป็นกรอบ

แนวคิด	ความเชื่อ	มุมมอง	และทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู	การศึกษา	

ประสบการณ์ที่ผ่านมา	และเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	(Mindset)	ในสถานการณ์ที่ใหม่และเหนือความคาดเดา 

ทั้งนี	้เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นผู้เรียนและผู้ให	้(ประโยชน์แก่สังคมและโลก)	ตลอดชีวิต	(Lifelong	

learners	and	contributors)	ในยุคที่โลกทวีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงสูงนี้	

	 นักการศึกษาส่วนหนึ่งในสหรัฐฯ	เชื่อว่า	ในการเตรียมเยาวชนให้รับมือกับยุคที่เปลี่ยนแปลง

เร็ว	(Disruptive)	ในทุกด้าน	พึงต้องให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้	(Learning	

skills)	ทั้งทักษะด้านจิตวิเคราะห์	 (Critical	 thinking)	คือ	การหาค�าตอบให้กับปัญหาต่าง	ๆ	ควบคู่ 

กับการส่งเสริมความคิดสร้างสร้าง	(Creativity)	การท�างานร่วมกับผู้อื่น	(Collaboration)	โดยพร้อม

จะเสียสละบางส่วนของความคิดตนและรับความคิดผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ดีกว่า	 (Greater	 

good)	และการสื่อสาร	(Communication)	อย่างมีประสิทธิภาพแก่คนลักษะต่าง	ๆ

	 นอกจากนี้	ยังให้ความส�าคัญกับทักษะการรู้หนังสือ	(Literacy	skills)	โดยให้ความส�าคัญกับ 

การแยกแยะระหว่างข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจรงิจากแหล่งทีน่่าเชือ่ถอืออกจากข้อมลูเทจ็	(Misinformation) 

ซึ่งมีอยู่เกลื่อนอินเทอร์เน็ต	 (Information	 literacy)	 การรู้เท่าทันสื่อ	 (Media	 literacy)	 ในแง่ของ

กระบวนการผลิต	ช่องทางกระจายข่าว	และสามารถแยะแยะระหว่างสื่อที่มีความน่าเชื่อถือและที่ไม่มี

และความรู้ด้านเทคโนโลย	ี (Technology	 literacy)	 เพื่อให้เข้าใจและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีใหม	่ ๆ	

ทั้งคอมพิวเตอร	์ มือถือ	 tablet	 ระบบ	 cloud	 ให้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้และใช้ในการปรับตัวเข้าสู่

สังคมยุคใหม่

	 ทักษะชุดสุดท้ายที่นักการศึกษาสหรัฐฯ	 ส่วนหนึ่งให้ความส�าคัญ	 คือ	 ทักษะในการใช้ชีวิต	

(Life	skills)	ประกอบด้วยความยืดหยุ่น	(Flexibility)	การเป็นผูน้�า	(Leadership)	การมีความคิดริเริ่ม	

(Initiative)	 การผลิต	 (Productivity)	 และทักษะทางสังคม	 (Social	 skills)	 ทั้งกิริยา	 มารยาท	 

ความสุภาพนอบน้อม	และการพูดคุยสัพเพเหระ	(Small	talks)

	 นักการศึกษาบางส่วนเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

โดยตอบโจทย์ของสังคมหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ด้วย	 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงศักยภาพของตน 

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ตนอยู่	 ด้วยการเริ่มลงมือท�าด้วยตัวเองแทนการวิพากษ์วิจารณ์แต่เพียง 

อย่างเดียว	 โดยเชื่อว่าการส่งเสริมให้เยาวชนริเริ่มโครงการที่เชื่อมโยงกับชุมชน	 การมีภาวะผู้น�า 
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โดยให้โอกาสในการรับใช้ชุมชนและสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนจริง	 การเรียนรู้ผ่านการฝึกงาน 

ในรูปแบบการฝึกงานที่หลากหลาย	 โดยครูจะต้องผันตัวเป็นผู้แนะแนวเส้นทางการเรียนรู้และ 

การขยายโอกาส	 มากกว่าการเป็นผู้ให้ความรู้ตามแนวคิดในอดีต	 เน่ืองจากความรู้ในปัจจุบัน 

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	 แม้แต่ครูก็ต้องเรียนรู้ไปกับนักเรียนด้วยเช่นกัน	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโอกาสท่ียิ่งใหญ่ในการเรียนรู้	 แต่ก็เป็นดาบสองคม	 หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

เนื่องจากขณะที่เทคโนโลยีล�้าสมัยน�าพาความรู้วิทยาการใหม่	 ๆ	 ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จ 

(Misinformation)	 และข่าวเท็จ	 (Fake	 news)	 หลั่งไหลเข้ามาให้เราทุกคนได้สัมผัสเป็นรายวินาที 

มิใช่รายเดือนรายปีเช่นในอดีต	

	 เช่ือว่า	 กิจกรรมยุวทูตความดีในช่วงต่อจากนี้	 จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเยาวชน 

ให้สอดรับกับความท้าทายของศตวรรษที่	 21	 อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น	 โดยพร้อมเป็นก�าลังใจและพร้อม 

ร่วมมือกับมูลนิธิยุวทูตความดีในการขับเคลื่อนการสร้างเยาวชนคนดีของไทยและโลกต่อไป

การส่งเสรมิให้เยาวชนรเิริม่โครงการท่ีเชือ่มโยงกับชมุชน
การมีภาวะผู้น�า โดยให้โอกาสในการรบัใชช้มุชน

และสรา้งความเปล่ียนแปลงในชมุชนจรงิ
การเรยีนรูผ่้านการฝกึงานในรปูแบบการฝกึงานท่ีหลากหลาย

โดยครจูะต้องผันตัวเป็นผู้แนะแนวเส้นทางการเรยีนรู้
และการขยายโอกาส มากกวา่การเป็นผู้ให้ความรูต้ามแนวคิด

ในอดีต เน่ืองจากความรูใ้นปัจจบัุนเปล่ียนแปลงรวดเรว็
แม้แต่ครก็ูต้องเรยีนรูไ้ปกับนักเรยีนด้วย
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การพัฒนาเด็กให้มีความรู ้คู่คุณธรรม
ถือวา่เป็นหน้าท่ีท่ีผู้ใหญ่ควรส่งเสรมิสนับสนุนให้เด็ก

และเยาวชนเห็นคุณค่าของความดี รว่มสรา้งวฒันธรรม
ในการคิดดี ซึง่เป็นพืน้ฐานของน�าไปสู่การปฏบัิติท่ีดี
ในการสรา้งสรรค์สังคม สรา้งความเจรญิก้าวหน้า

และเป็นท่ีภาคภูมิใจในความดี
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จากใจ ถึงใจ

คณะผู้บริหารโรงเรียน

 โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ขอขอบพระคุณมูลนิธิยุวทูตความด ี
ที่ได้ด�าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย เปิดโอกาสให้นักเรียน 
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายยุวทูตความดี
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับนานา 
ประเทศ เป็นการเปิดโลกทศัน์ให้กบันกัเรยีนและเชือ่มความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง 
เยาวชนไทยกับเยาวชนนานาชาติ

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดีขออวยพร ขอให้ผู้บริหาร 
และคณะท�างานมูลนิธิยุวทูตความดีทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง และมีพลังใจ 
ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยตลอดไป

นางจินดา	สรรประสิทธิ์
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	กรุงเทพมหานคร

 การเข้าร่วมโครงการของมูลนธิยิวุทตูความดี ทางโรงเรยีนพระต�าหนัก
สวนกุหลาบมหามงคล รู้สกึประทับใจมาก เพราะกจิกรรมต่าง ๆ  ได้ลงสู่นักเรียน 
นกัเรยีนได้รบัประสบการณ์ และได้ไปเปิดโลกทศัน์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ทุกกิจกรรมนักเรียนได้ลงฝึกปฏิบัติจริง และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน 
กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม สามารถน�าความรู้กลบัมาถ่ายทอดและต่อยอดกจิกรรมให้กบัเพือ่น ๆ  
และรุน่น้องในโรงเรียนได้เป็นอย่างด ี ในโอกาสนีข้ออวยพรให้มลูนธิยิวุทตูความดี 
พบแต่ความสุข ความเจริญ และได้จัดกิจกรรมดี ๆ  แบบนี้ เพื่อเยาวชนของไทย 
ตลอดไป

นางจ�าเริญ	สมีารัตน์
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	มหามงคล	จังหวัดนครปฐม
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“ยุวทูต ยุวทูต ความดี บทบาทหน้าที่ประกอบดีงาม
ทั้งการคิด การพูด กระท�า ทั้งการคิด การพูด กระท�า
ล้วนแต่ดีงามยุวทูตความดี”

 จากเน้ือเพลงตอนหนึ่งของบทเพลงยุวทูตความดี สะท้อนให้เห็นถึง 
บทบาทและหน้าที่ของเหล่ายุวทูตความดี ซึ่งมีมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง 
การต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ร่วมใจ 
เพาะบ่มเหล่าต้นกล้า อบรมทั้งความรู้และความดี จนเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง  
พร้อมท่ีจะงอกงาม ผลิบานด้วยปัญญา แผ่กิ่งก้านแห่งความดีงามกระจาย 
อยู่ทั่วผืนแผ่นดินไทย

 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน 
อนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ก้าวสู่ปีที่ 21 
ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้มูลนิธิยุวทูตความดี ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีพลังกาย พลังใจในการสร้างสรรค์ความดีงามต่อไป

นางปราณี	ทัยคุปต์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี	จังหวัดราชบุรี

 มูลนิธิยุวทูตความดีส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความคิดท่ีกว้างไกล สามารถรู้เท่าทัน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ 
ได้พัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เพื่อนใหม่ ไร้พรมแดน 
 สร้างเยาวชนให้เก่ง ดี มีสุข ก้าวทันโลก

 ในโอกาสที่ยุวทูตความดีครบรอบ 20 ปี ในนามของผู้บริหาร คณะครู  
และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทอง ขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดีเติบโต 
อย่างแข็งแกร่ง มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น และขอให้มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้
ตลอดไป และผลักดันส่งเสริมเยาวชนไทย ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้สมกับเป็น 
ยุวทูตความดี  

นายธงชัย	สุขพงษ์ไทย

ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดดอนทอง	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าร่วม 

กิจกรรมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปีที่ก่อตั้ง 

ในปี 2542 นับเป็นโอกาสอนัดยีิง่ของพวกเราทีอ่ยูใ่นหน้าทีช่ดุปัจจบุนั ได้รบัเกยีรต ิ

อย่างสูง ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ การได้ร่วมงานครั้งนี้ 

นอกจากจะได้รับทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ทางมูลนิธิฯ 

ได้ด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังท�าให้ผู้เข้าร่วมงานรุ่นใหม่ ๆ 

ทั้งฝ่ายบริหาร ครูผู้ปฏิบัติ และนักเรียนท่ีเพ่ิงเข้ามาร่วมงานได้ตระหนัก และ

ทราบถึงความต่อเนื่อง และควรที่จะสืบสาน ต่อยอด ให้กิจกรรมด�าเนินต่อไป

อย่างยั่งยืน เพราะทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า 

ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิฯ อย่างสูง และขออ�านวยอวยพรให้มูลนิธิฯ 

มีความมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

ว่าที่	ร.ท.	กัมพล	ผลพฤกษา

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสฤษดิเดช	จังหวัดจันทบุรี

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนอง

ขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ขอขอบพระคุณมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง 

การต่างประเทศเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนของเราได้ร่วมกิจกรรม 

อันหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา 

นักเรยีนสูส่ากล ทัง้ด้านความรู ้คณุธรรม และการเป็นต้นแบบความด ีผ่านกิจกรรม 

ที่น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นต้นแบบ 

โรงเรยีนอนุบาลวดัหนองขุนชาต ิ(อทุศิพทิยาคาร) จะสานต่อและสบืสานการพฒันา 

เยาวชนร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดีสืบต่อไป

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ขออ�านวยอวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดี  

มีความมั่นคงยั่งยืนและพัฒนาเยาวชนคนดีให้กับประเทศต่อไป  

  

นายสมชาย	เสมากูล

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ	(อุทิศพิทยาคาร)	จังหวัดอุทัยธานี
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 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี ขอขอบพระคุณ 
ในความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท�างาน เพื่อสร้างเด็กดีของมูลนิธิยุวทูตความดี  
กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดการเดินทางใน 20 ปีที่ผ่านมา เป็นการอยู ่
บนความปรารถนาดท่ีีเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างทีดี่ในการท�างานขององค์กรได้

 ในโอกาสนี้ ขอให้การเดินทางของมูลนิธิยุวทูตความดี ด�าเนินต่อไป 
บนเส้นทางสร้างคนดีอย่างสดใส ก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงและเต็มเปี่ยม 
ด้วยพลังกาย พลังใจ พลังความคิด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ขอเป็นอีก 
หนึ่งแรงใจที่พร้อมจะจับมือเดินทางก้าวไปด้วยกัน 

นางพันธ์ทิวา	จางคพิเชียร
ผู้อ�านวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์	จังหวัดปทมุธานี

 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี 
เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2 ตั้งแต่ปี 2545 และได้เข้าร่วมกิจกรรมของ 
มูลนิธิยุวทูตความดีมาโดยตลอด การเข้าร่วมดังกล่าวส่งผลต่อการบ่มเพาะ 
ต้นกล้าความดใีห้เกดิขึน้ในโรงเรยีน กล่าวคือ การสร้างนกัเรยีนช้ันน�า เป็นแนวหน้า 
ท�าหน้าที่จุดประกายด้านความคิดแก่เพื่อน ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียน และขยายผล
การด�าเนินกิจกรรมทั่วโรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียน ในส่วนของ
กจิกรรมทีม่ลูนธิยิวุทตูจดัขึน้ ทัง้ในส่วนของเมืองความดี และการพฒันาโลกทัศน์ 
ในต่างประเทศ ส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วม 
เป็นอย่างดียิ่ง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก 
มีความอดทน มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี 

 ในโอกาสที่โครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ครบรอบ
20 ปี ขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดีเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นเสาหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล และสร้างต้นกล้าความดี 
ให้เจริญงอกงามทั่วประเทศไทยและสากลต่อไป 

นายอัครเดช	ยมภักดี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ	จังหวัดเชียงราย
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 เป็นที่ประจักษ์โดยแท้จริงว่า “ต้นกล้าแห่งความดี” ตลอดระยะเวลา 

20 ปี ที่ผ่านมา สามารถเบ่งบาน ผลิดอกออกผลสู่สาธารณะชนได้อย่าง 

สมภาคภูมิ ด้วยอัตลักษณ์ของการคิดดี พูดดี กระท�าความดี 

 โรงเรยีนอนุบาลนครพนม     ขอขอบพระคณุมูลนธิยิวุทตูความด ีกระทรวง

การต่างประเทศ ที่ให้โอกาสล�า้ค่าและให้โอกาสทองที่เปี่ยม ด้วยการทุ่มเท ใส่ใจ 

มอบให้แก่เยาวชนคนดีได้มีประสบการณ์ เพิ่มพูนพัฒนาสู่เยาวชนคุณภาพ 

ของชาติตลอดไป 
   

นายปรชีา	จิรพัทธ์พงศกร

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม	จงัหวัดนครพนม

 โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี กระตุ้นความคิด 

ในการน�าไปต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังจิตส�านึก 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการ 

เรียนรู้ที่นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ ์

ทีม่คีณุค่า มมีมุมอง แนวคดิในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายมากขึน้ และปรบัปรงุตนเอง 

เพื่อเป็นต้นกล้าความดีของสังคมต่อไป

 ในโอกาสครบรอบ ปี ยุวทูตความดี 20 โรงเรียนบ้านท่ามะกา  

ขอร่วมอวยพรกับการเติบโตของมูลนิธิยุวทูตความดีให้เติบโตอย่างมั่นคง สดใส 

และเต็มเปี่ยมด้วยพลังท่ีจะสร้างโอกาสและมอบประสบการณ์ล�้าค่าให้กับ 

เยาวชนไทยได้เป็นยุวทูตความดีของสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืนสืบไป 

นายอภิชาต	แก่นนอ้ย	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี
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 การที่ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ได้รับความอนุเคราะห ์
ให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีนั้น นับว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียน  
อย่างที่จะหาจากหน่วยงานอื่นใดมิได้แล้ว ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา  
พวกเราได้รับโอกาสที่ดีต่าง ๆ มากมายจากกิจกรรมที่หลากหลาย นับตั้งแต่  
กจิกรรมในโรงเรยีน กจิกรรมค่ายอบรมต่าง ๆ  และยังได้ให้โอกาสผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ครแูละนกัเรยีนได้มโีอกาสไปเปิดโลกทัศน์ยงัต่างประเทศ สามารถขยายโลกทัศน์ 
และน�าความรู้มาต่อยอดพัฒนาประเทศ 

 ในวาระครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ขอน้อมร�าลึก 
ไปด้วยความซาบซึ้งในความเมตตา ขอกราบขอบพระคุณท่ีมีความห่วงใย 
ในเยาวชนของชาตทิัว่ประเทศ มอบโอกาสทีล่�า้ค่าให้ทกุคนบนเส้นทางการศกึษา 
ขอให้มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินงานต่อไปบนความภาคภูมิใจอย่างสง่างาม มีความ 
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นแสงสว่างน�าทางเยาวชนไทยเช่นนี้ตลอดไป 

 
นางวรวรรณ	แสงศิรโิรจน์	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านดอน	(ศรีเสริมกสิกร)	จังหวัดน่าน

 นับตั้งแต่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธ ิ
ยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2542 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสเข้ารับ 
ประสบการณ์จากการเข้าค่ายอบรม และการเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน ์
ที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยาก และทางมูลนิธิฯ ก็ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยเปิดโอกาสให้โรงเรยีนได้เข้าร่วมกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง พวกเรารูสึ้กเป็นเกยีรติ 
และดีใจที่มูลนิธิฯ ไม่เคยทอดทิ้งเรา 

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูต 
ความดีมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยปลูกฝังเยาวชนของชาติ 
ให้เป็นคนดี เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 

นายเฉลมิพล	เกตุมาตย์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม	จังหวัดอุบลราชธานี
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 เนื่องด้วยโอกาสที่มูลนิธิยุวทูตความดีครบรอบ 20 ปี ในนาม โรงเรียน

อนุบาลหนองคาย รู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง 

ที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ทุกคน 

ได้รับความรู้มากมายไม่ว่าด้านทักษะการด�ารงชีวิต ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกัน การเสียสละ ความสามัคคี ปลูกฝัง 

ให้ผู้เรียนสามารถโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าของชาติต่อไป ขออวยพรให ้

มูลนิธิยุวทูตความดีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป และขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วม 

ที่ก่อตั้งโครงการนี้  

 

นายเอลวิส	โคตรชมภู
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย	จังหวัดหนองคาย

 นับตั้งแต่ที่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิ 

ยวุทตูความด ีท�าให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครไูด้พฒันาตนเอง พฒันางานในหน้าที่  

และสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของโครงการยุวทูตความดี ขออ�านาจ 

คุณพระศรีรัตนตรัย อิทธิเดชแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง และอานิสงค์แห่งความด ี

ที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้ด�าเนินมาตลอด 20 ปี จงบันดาลประทานพร 

ให้ทุกภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดีบรรลุผลส�าเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป  

นายสุทัศน์	อนพุันธ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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 โอกาสครบรอบ 20 ปี ก้าวสู่ปีท่ี 21 ของยุวทูตความด ี โรงเรียน 

วัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความดียินดีและขอขอบคุณมูลนิธิ 

ยุวทูตความดีที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ท�าความดีตามรอยพ่อหลวง ส่งผลให ้

ยุวชนเป็นผู้มีพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านความมีวินัย คุณธรรม 

ด้านความเป็นผู้น�า พูดดี ท�าดี คิดดี ซึ่งล้วนเป็นสิ่งดีงาม ยุวทูตความดีได้รับ 

การคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ต่างประเทศ ท�าให้ได้รับประสบการณ์ 

ที่มีคุณค่า สามารถน�าไปใช้พัฒนาสังคมได้อย่างดีเยี่ยม ขอให้การด�าเนินงาน 

ของมูลนิธิฯ ประสบความส�าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นายอุทิศ	โทแหล่ง

ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว	จังหวัดนครราชสมีา

 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี  

ให้ด�าเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูต 

ความด ีในปี 2562 ผู้บรหิาร คณะคร ูบคุลากร นกัเรยีน ชมุชน และกลุม่เครอืข่าย 

ร่วมกันวางแผนเตรียมงาน ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละอุทิศทุ่มเทอย่างเต็มก�าลัง 

เพื่อให้งานครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า มูลนิธิยุวทูต 

ความดี เป็นหน่วยงานที่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทย 

ให้นักเรียนและเยาวชนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้  

ที่ได้รับทั้งหลักการแนวคิด ทฤษฎี แบบอย่างการทรงงาน การด�าเนินชีวิตและ

ความรู้คู่คุณธรรม

 ในนามของผู ้อ�านวยการโรงเรียน ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาส 

กับเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และเยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยการน�า 

ของมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นความประทับใจและความทรงจ�าที่ดีของพวกเรา

นางวิไล	ชยัสุริยะเดชา
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง	จังหวัดบุรีรัมย์
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 ในวาระวันครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี โรงเรียนมุกดาลัย  

ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิยุวทูตความดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ให้การสนับสนุน 

กิจกรรมที่ดีมีคุณค่าประโยชน์อย่างหลากหลายให้กับนักเรียนมุกดาลัย และ 

เครือข่าย ทั้งกิจกรรมภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม 

น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษาพอเพยีง ซึง่ทางโรงเรยีน 

ได้ตระหนักและน้อมน�าสู่การเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกับมูลนิธิฯ 

ในโอกาสนีจ้งึขออวยพรให้มลูนิธยุิวทูตความดี ใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตรย์ิไทย 

ด�ารงไว้กับการส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยด้วยวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากลตลอดไป 

ดร.	ชาติชาย	กอ่คุณ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมุกดาลัย	จังหวัดมุกดาหาร

 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา เป็นโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี  

เม่ือ พ.ศ. 2561 ซึ่งทางคณะครู นักเรียน และผู้บริหาร รู้สึกเป็นเกียรติ และ 

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นท่ีทราบกันดีว่า โครงการและ 

กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดีนั้น มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนาครูและนักเรียน 

ให้เป็นคนดีของแผ่นดิน มีความคิดวิเคราะห์ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 

ได้น�าโครงการและกจิกรรมของมลูนธิยิวุทตูความดมีาประยกุต์ใช้กบัการบรหิาร 

และพัฒนาสถานศึกษา โดยการพัฒนาผู้เรียนให้เก่งทางด้านวิชาการ และ 

เป็นคนดีของบ้านเมือง

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง 

การต่างประเทศ ขออ�านวยอวยพรให้การด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ของมูลนิธิฯ จงประสบแต่ความส�าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า มีความเข็มแข็ง 

และมั่นคง อยู่คู่กับกระทรวงการต่างประเทศตลอดไป  

นายธีระพล	สายสุข	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร
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 ถือว่าเป็นโอกาสดีของ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียน 

ที่อยู่ห่างไกลติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้เด็ก ครู ผู้บริหารโรงเรียน 

ได้รบัการพัฒนา ได้มีประสบการณ์ด ีๆ  จากการเข้าร่วมโครงการและท�ากิจกรรม

กับมลูนิธฯิ ทัง้ในประเทศและตวัแทนนกัเรยีน ครไูด้มโีอกาสไปเยอืนต่างประเทศ 

ที ่สปป. ลาว เวยีตนาม และกัมพูชา ทางโรงเรยีนขอขอบคุณมลูนธิฯิ เป็นอย่างสงู 

ที่ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการ

นายสุพรรณ	หอมจ�าปา

ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา	จังหวัดอ�านาจเจริญ

 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ใน 

พ้ืนทีต่่างจงัหวดั ได้มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมและโครงการของมลูนธิยิวุทตูความด ี

ที่เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ผู้บริหาร ครู  

บุคลากร ตลอดจนนักเรียนของเรามุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ และภูมิใจในการร่วม 

ด�าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นับเป็นสัมพันธภาพ มิตรภาพ 

ความทรงจ�าที่ดีงาม อิ่มเอมใจ ร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ

 วาระอันส�าคัญ โอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี ขออวยพร

ให้มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ธ�ารงอยู่คู่ความดี ยังประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

ตลอดไป

นายสุริยา	ทองเพิ่ม
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ	จังหวัดสุรินทร์
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 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความด ี
ให้เป็นโรงเรียนแกนน�าในการด�าเนนิงานโครงการทีมุ่ง่เน้นการเสรมิสร้างความดี 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน ครู ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หา
ท่ีไหนไม่ได้ การท�างานท่ีทุ่มเทของมูลนิธิฯ การส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เยาวชน
ของชาติ โดยเฉพาะยุวทูตตัวน้อยทั้งหลาย ได้มีประสบการณ์ที่ล�้าค่า ที่จะน�า 
ไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตต่อไป

 ในโอกาส 20 ปี ของมูลนิธิยุวทูตความดี ขอให้มูลนิธิยุวทูตความดี  
ได้ด�าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียน ดังที่มูลนิธิฯ มีปณิธาน 
ที่มุ ่งมั่นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนว 
พระราชด�าริต่อไป

 
นางอนุนาถ	ชืน่จิตร์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม	จังหวัดสมุทรสงคราม

 โรงเรียนอนบุาลนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกจิกรรมของมลูนธิยิวุทตูความดี
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมูลนิธิฯ มีเป้าหมายส�าคัญในการ “พัฒนาคน” ให้มีคุณธรรม 
มีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยจัดโครงการต้นกล้าความดีตามวิถีพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู ้
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา มีทักษะในการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ไปเปิดโลกทศัน์ในต่างประเทศ ในเดอืนสงิหาคม 2562 โรงเรยีนอนบุาลนครสวรรค์ 
ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิยุวทูตความดีให้เป็นโรงเรียนหลักในโครงการรณรงค์ 
เสริมสร้างต้นกล้าความดี และนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” มีผู้บริหาร คณะครู 
และนกัเรยีนในจงัหวดันครสวรรค์ให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนมาก

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง 
การต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดี 
มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อพัฒนาเด็กไทยตลอดไป 

นางสาคร	คล้ายแท้	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์
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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งทาง โรงเรียน 

อนุบาลด่านช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ไปสานสัมพันธไมตรี 

ที่ประเทศศรีลังกา กัมพูชา อินเดีย และบรูไน ร่วมกิจกรรมเมืองพอเพียง 

งาน Colours of Africa และงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ทุกโครงการ

และกจิกรรมล้วนทรงคณุประโยชน์ต่อประเทศชาตมิาก สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี 

ปลูกจิตส�านึกให้ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู ช่วยกันผลักดันเด็ก ๆ ให้รัก 

ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี ขออ�านวยอวยพรให้ 

มูลนิธิยุวทูตความดี คิดท�ากิจกรรมใด ๆ ก็ขอให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให ้

มูลนิธิยุวทูตความดีอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานแสนนาน 

ดร.	อนุชา	เงนิแพทย์	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	

 ในนามของผู้บริหาร โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ด�าริบ�ารุง)  

ขอช่ืนชมและร่วมแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 20 ปี ของมูลนิธิยุวทูต 

ความดี กระทรวงการต่างประเทศ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเด็ก 

และเยาวชนไทย ให้เป็นผู้ที่มีจิตส�านึกที่ดีต่อชาติบ้านเมือง มีจิตอาสาเป็น 

สาธารณประโยชน์ และมีโลกทัศน์ที่ดีต่อประเทศและโลกที่กว้างไกล ขอให้ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและมูลนิธิยุวทูตความดีประสบความสุขความเจริญ 

ยิง่ข้ึนไป และมีส่วนร่วมพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนไทยไปตลอดกาลนรินัดร์

นายถาวร	ค�าเที่ยง
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม	(ราษฎร์ด�าริบ�ารุง)	จังหวัดลพบุรี
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 มูลนิธิยุวทูตความดีท�าให้ครูและนักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น กล้าคิด กล้าท�าในสิ่งที่สร้างสรรค์ 

 ในปีทีค่รบรอบ  20  ปีน้ี คณะบคุคลากร โรงเรยีนชมุชนบ้านท่าสองยาง 

ขอให้มูลนิธิยุวทูตความดี รวมทั้งบุคลากร มีความสุขและด�าเนินกิจกรรมดี ๆ  

ให้กับการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างนี้ต่อไป

	นายชนมงคล	นอนา

ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง	จังหวดัตาก

 โรงเรียนบ้านในเหมือง ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนน�าร่องโครงการยุวทูต 

ความดี ต้ังแต่ปี 2542 นับว่าเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน นักเรียนมีคุณธรรม   

จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

โปรดปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มูลนิธิฯ 

มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  

	นายสมชาย	อรุณโรจน์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง	จังหวัดชุมพร
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 การพัฒนาเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีผู้ใหญ่ 
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของความดี ร่วมสร้าง 
วัฒนธรรมในการคิดดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของน�าไปสู ่การปฏิบัติที่ดีในการ 
สร้างสรรค์สังคม สร้างความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่ภาคภูมิใจในความดี

 โรงเรียนอนุบาลยะลา มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมโครงการยุวทูต 
ความดีของมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ร่วมสร้างจิตส�านึกความดีตั้งแต่เด็ก ๆ 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์การท�ากิจกรรมร่วมกันท่ีมีความหลากหลาย ทันต่อ 
กระแสโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 โอกาสครบรอบ 20 ปีของมูลนิธิยุวทูตความดี ขออวยพรให้ 
คณะกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดีทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้าเป็นก�าลัง 
ส�าคัญของการเสริมสร้างความดีให้กับสังคมและประเทศชาติตลอดไป

 
นายไพศาล	วอ่งภาณุสกุล

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา

 การที ่ โรงเรียนบ้านควนประ ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ส่งผล 
ให้เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกลได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ 
ในการพฒันาตนเองจากการพฒันาโลกทศัน์ สามารถน�าความรูแ้ละประสบการณ์
ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รู้จัก และชื่นชมมูลนิธิยุวทูตความดีที่เป็น 
ต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

 ในโอกาสที่มูลนิธิยุวทูตความดีครบรอบ 20 ปีนี้ ใคร่ขออวยพรและ 
ให้ก�าลังใจท่านประธานและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที ่
ทุกท่านได้ด�าเนินงานสู่ความส�าเร็จตลอดไป และให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรหลัก 
ในการพัฒนาสังคมไทยสืบไป  

นายเสาวพจน	์รัตนบุรี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านควนประ	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คณะครู

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงต่างประเทศ ได้ให้โอกาส โรงเรียน 
อนุบาลปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการที่จะพัฒนา 
นักเรียนและคุณครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความคิด
ที่กว้างไกล สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ และมี 
จติส�านกึทีดี่ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ปฏบิตัติามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงของพ่อหลวง 
รัชกาลท่ี 9 โดยการท�ากิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย ท�าให้นักเรียน 
มีความรอบรู้ รัก สามัคคี มีความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทย 
สานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มลูนธิยิวุทตูความด ีขออวยพรให้มลูนธิยิวุทตู
ความดีประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองย่ิง ๆ ขึ้นไป สร้างสรรค์ผลงานที่ดีงาม 
ตามปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติให้เจริญงอกงามร่วมกันสืบต่อไป 

นางธนาธิป	ไชยจรัส
ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตานี	จงัหวัดปัตตานี

 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิยุวทูตความดีได้สร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ดีต่าง ๆ มากมาย เพื่อเสริมสร้างความดี ความฉลาดรู้ตามแนว 
พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่าง 
สถานศกึษาและมลูนธิฯิ และเปิดโอกาสให้นกัเรยีนต่างถิน่ฐานได้ท�าความรูจ้กั และ 
เข้าใจในขนบธรรมเนยีมของต่างโรงเรยีนจากทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ รวมทัง้ 
นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดี สร้างประสบการณ์
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมโครงการ ในโอกาสท่ีมูลนิธิยุวทูตความดีครบรอบ 
20 ปี โรงเรียนบ้านโคกตา ร่วมแสดงความยินดีและขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูต
ความดี จงประสบความส�าเร็จ มคีวามเจรญิก้าวหน้า ตามเจตนารมณ์ทกุประการ

นายอสัมัน	มะ

ครูโรงเรียนบ้านโคกตา	จังหวัดนราธิวาส
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 มูลนิธิยุวทูตความดี ส่งเสริม ปลูกฝัง หล่อหลอมเด็กและเยาวชน 

คนไทยให้คิดดี ท�าดี และเติบโตเป็นก�าลังที่ส�าคัญของประเทศในอนาคต 

ด้วยการมอบโอกาสให้เดก็และเยาวชนคนไทยจากหลากหลายท้องถิน่ทัว่ประเทศ 

โดยไม่มีขีดจ�ากัด ทัง้การเข้าค่ายพัฒนาตนเองในโครงการต่าง ๆ  การเปิดโลกทศัน์  

ซึ่งไร้พรมแดนทางภาษาและวัฒนธรรม หรือแม้แต่กระทั่งการด�าเนินรอยตาม 

ค�าสอนโครงการในพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งส�าหรับเด็กบางคน

อาจจะไกลตวัไปมาก แต่ด้วยวสัิยทศัน์ทีก่ว้างไกลของมูลนธิิยวุทตูความด ีท�าให้ 

โอกาสและสิ่งเหล่านี้กลายเป็นที่สนใจและใกล้ตัวเด็กมากขึ้น 

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 

ขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดีเติบโตและเป็นองค์กรที่สร้างประโยชน์สูงสุด 

ให้กับเด็กและเยาวชนคนไทยสืบไป  

นางสาวนภาภัทร์	ศรเดช

ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง	จังหวัดระยอง

 มูลนิธิยุวทูตความดีเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี  

เป็นคนมีคณุภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม มคีวามรอบรู ้และมจีติส�านกึเพ่ือส่วนรวม 

จากการด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ มาครบ 20 ปี ทีม่ลูนธิฯิ ได้สร้างพลงัความเข้มแขง็ 

ให้กับเยาวชนโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

 ในโอกาสนี้ ในนามของคณะครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 

ขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดีมีพลังที่เปี่ยมล้นด้วยอุดมการณ์อันล�้าเลิศ 

จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนไทยอยู่คู่กับประเทศไทยยั่งยืนนานตลอดไป

นางวิไลวรรณ	บัวประดิษฐ์

ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม	จังหวัดสมทุรสาคร
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 ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่มอบโอกาสให้ครูและนักเรียน 

โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ได้เข้าร่วมโครงการหลาย ๆ โครงการ อาทิเช่น  

โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ซึง่ท�าให้มคีรแูละนกัเรยีนทีไ่ด้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ ได้เป็นแกนน�าทีท่�าหน้าท่ี 

ประชาสัมพันธ์ได้มีบทบาทเป็นแบบอย่างของต้นกล้าที่ดี ที่เข้าใจและเข้าถึง 

แนวคิด แนวปฏิบัติความพอเพียงตามค�าพ่อสอน และด�าเนินวิถีพอเพียง 

 ในวาระโอกาสท่ีโครงการยุวทูตความดี ครบรอบ 20 ปี ขออ�านวย 

อวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดี น�าโครงการที่ดีมาเสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทย 

มีกิจกรรมที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ในการน�าความพอเพียงตามค�าพ่อสอนมาปฏิบัติ และด�าเนินวิถีพอเพียงต่อไป
 

นางสาวสุทธิลักษณ	์สายนาค	

ครูโรงเรียนประเสริฐอิสลาม	จังหวัดนนทบุรี

 มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นแรงพลังที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนไทย 

เตบิโตอย่างมีคุณค่าและมคุีณภาพ ปลกูฝัง ให้เยาวชนไทยกล้าคดิ กล้าแสดงออก 

ภายใต้คณุธรรม จรยิธรรมทีด่งีามของวัฒนธรรมไทย รวมทัง้เปิดโอกาสให้เยาวชน 

ได้เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมูลนิธิยุวทูตความดี ในนามของ โรงเรียน

อนุบาลสิงห์บุรี ขออวยพรให้มูลนิธิยุวทูตความดีเติบโตอย่างมีคุณค่าและ 

เป็นประโยชน์สงูสดุให้กับเยาวชนไทยต่อ ๆ ไป ขอให้มลูนธิฯิ ประสบแต่ความสขุ 

ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และเป็นแรงพลังสนับสนุนเยาวชนของชาติต่อไป 

นางสุธีรา	ฉายชูวงษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี
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  โครงการยุวทูตความดี ได้สร้างคนดี ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง 

ให้มีจิตส�านึกที่ดีนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี ของมูลนิธิยุวทูตความดี ในนามของ

คณะครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก ขออันเชิญอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 

และส่ิงศกัดิสิ์ทธิท้ั์งหลายจงดลบนัดาลให้คณะท�างานผู้ทีเ่กีย่วของกบัโครงการน้ี 

จงประสบพบเจอแต่สร้างทีด่ ีๆ เจรญิในทกุ ๆ ด้าน และขอให้โครงการนีจ้งอยูคู่่ 

สังคมไทยและโลกสืบไปด้วย สังคมไทยและโลกของเราจะไม่เว้นว่างจากคนดี 

นายปัญญา	พรานแม่น

ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก	จังหวัดนครนายก

 มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชน 

คนไทย มคีณุธรรม จรยิธรรมทีด่งีาม เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ไปเปิดโลกทศัน์ 

เพิ่มประสบการณ์ในต่างประเทศ

 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้สร้างสรรค์คนดีสู่สังคม 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร พร้อมจะร่วมแรงร่วมใจ 

กับมูลนิธิยุวทูตความดีในการสร้างเยาวชนคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์

ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อประเทศไทยของเราจะได้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ตลอดไป

นางวาสนา	สุรัตน์สุขเกษม

ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร	จังหวัดพิจิตร
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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความด ีโรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

ขอขอบพระคุณมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เป็นอย่างสูง 

ส�าหรับโอกาสที่ได้รับ เพราะช่วยเป็นพลังและแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา 

นักเรียนสู่ศักยภาพสูงสุด ทั้งด้านความรู้และคุณธรรมความดี ผ่านกิจกรรม 

ที่ทรงคุณค่าหลากหลายรูปแบบในการสานมิตรไมตรีระหว่างกัน 

นางพยอม	พงษ์หิรัญ		
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยนาท	จังหวัดชัยนาท

 โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี พัฒนาเยาวชนยุวทูตฯ  

ให้เป็นต้นกล้าแห่งความดี ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น 

แนวทางในการด�าเนินชีวิตสู่เส้นทางแห่งความพอเพียง

 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ขอแสดงความยินดี 

ในการครบรอบ 20 ปี ขอขอบคุณอย่างยิ่งในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

วิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนายุวทูตความดี ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบความสุข 

ความแข็งแรง ขอให้สมาชิกทั้งองค์กรของมูลนิธิยุวทูตความดีทุกท่าน 

มีความเจริญก้าวหน้า
 

	นางสาวเจนจิรา	กันจินะ
ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม	(บ้านเหมืองนา)	จังหวัดสุโขทัย
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 โรงเรยีนอนบุาลศรสีะเกษ ขอพรให้มลูนธิยิวุทตูความดทีีไ่ด้ด�าเนนิงาน

มาครบรอบ 20 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการปลูกจิตส�านึกอันดีงาม

ให้กับเยาวชน  คุณครู  และผู้บริหาร  ให้ได้น�าแนวทางศาสตร์พระราชาไปปรับ

ประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างต่อเนือ่ง  และยงัมโีอกาสได้สร้างสมัพนัธไมตรี

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนที่ต่างประเทศ 

ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการด�าเนินงานที่ชัดเจน  

ทั้งการจัดแหล่งเรียนรู้   การเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้ความรู ้

ระหว่างการอบรมแต่ละค่ายการเรียนรู ้  และมูลนิธิฯ ยังได้น�าองค์ความรู ้ 

(เมืองความดี)  ไปจัดให้กับโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย  ท�าให้นักเรียน

ได้รับความรู้อย่างมากมาย  นับเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศกึษา  พฒันาคน 

และพฒันางาน เป็นอย่างยิ่ง 20 ปี  มูลนิธิยุวทูตความด ี ได้ฝากผลงานไว้มากมาย  

ขอให้ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ ทุกท่านมีความสุข และสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า

สืบไป

นางวีระยา		ศิริรัชฎานนัท์				

ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการแล ะกิจกรรมของมูลนิ ธิยุวทูตความดีหล่อหลอมพัฒนา 

เยาวชนยวุทตูฯ เป็นพลงัต้นกล้าความด ีได้น้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต มูลนิธิยุวทูตความดีได้เติบใหญ่ แผ่กิ่งก้าน 

หยั่งรากลึกอย่างมั่นคง เป็นดั่งป่าใหญ่ หล่อหลอมใจให้เป็นหนึ่งเดียว สู่เส้นทาง

แห่งความพอเพียง 
 

 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดีในการครบรอบ 20 ปี  

ก้าวสู่ปีที่ 21 ขอขอบคุณอย่างย่ิงในการทุ่มเทเสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

วิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนายุวทูตความดี ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบความสุข    

ความแข็งแรง ขอให้มีพลังในการสร้างสรรค์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นางวารุณีย์	กุลธรวิโรจน์

ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร	จังหวัดสกลนคร
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 ขอแสดงความยินดีในการครบรอบ 20 ปี ก้าวสู่ปีที่ 21 โรงเรียน 

อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความด ี

เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนายุวทูตฯ ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ  

ประทับใจในการเพาะบ่มนิสัยให้เป็นผู ้มีระเบียบวินัย มีความพอเพียง 

บนรากฐานของความดี ขอให้มีพลังในการสร้างสรรค์ประเทศชาติต่อไป 

นางนิววรรณ	ทิมเขียว
ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน	“ปทุมมาสงเคราะห์”	จังหวัดเลย

 โครงการและกิจกรรมยุวทูตความดี ช่วยปลูกจิตส�านึก และบ่มเพาะ 

ให้ยุวทูตความดีน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ารง 

ชีวิตประจ�าวันได้อย่างยั่งยืน 

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของโครงการยวุทตูความด ีโรงเรยีนอนบุาลชยัภมูิ 

ขอให้มลูนธิยิวุทตูความดเีจรญิรุ่งเรือง พฒันาเดก็ไทยตามวถิพีอเพยีงอย่างย่ังยืน

เป็นศูนย์รวมการพัฒนาเยาวชน ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณธรรมสืบไป 

													นางทิพยว์รรณ	สุนนท์

ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ	จังหวัดชยัภูมิ



20 ปี ยุวทูตความดี       ก้าวไกล ทันโลก208

 โรงเรียนอนุบาลเมืองล�าพูน ได้น�าเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและศาสตร์พระราชามาเผยแพร่และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 

และบุคลากรในโรงเรียนได้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และได้น�าเอาวิสัยทัศน์ 

ของมูลนิธิฯ ที่ว่า ฝึกจิตอาสา มาเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ จิตอาสา ส่งผล

ให้มีนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในเรื่องของการเป็นคนดี การท�า 

เพื่อส่วนรวม

 ในโอกาสที่มูลนิธิฯ มีอายุครบรอบการก่อต้ัง 20 ปี ทางโรงเรียนขอ 

อ�านาจคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก รวมบรรพบรุุษไทย 

ให้มูลนิธิฯ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับเด็กไทยและสังคมไทยต่อไป  

นางวนัเพ็ญ	พูลสวัสดิ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน

 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับโอกาสอันดีจาก 

มูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้น�านิทรรศการเมืองพอเพียงมาจัดแสดงที่โรงเรียน 

ซึ่งกิจกรรมในคร้ังน้ีได้เสริมสร้างให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี เข้าใจ เข้าถึง 

ความพอเพยีงตามค�าพ่อสอน โดยสามารถเชือ่มโยงความรู้น�าไปสู่การถอืปฏบิตัิ

ในชีวิตประจ�าวัน นอกจากนี้ เรายังได้เยาวชนต้นแบบที่มีศักยภาพ ควบคู่กับ 

การมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง

 

 ในวาระครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ทุกท่านจงประสบความสุข 

ความส�าเร็จและมีพละก�าลังในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย 

ต่อไป
 

																																																														นางสาวน�้าค้าง	สวัสดิ์ประดิษฐ์

ครูโรงเรียนสันป่าตอง	(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)	จังหวัดเชยีงใหม่
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ก้าวสู่สากล  มุ่งสู่อนาคตท่ีดี
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การให้การศึกษาแก่เด็กนัน้ ผู้ใหญ่คงต้องถามเด็ก ๆ เสียก่อน
วา่เขาอยากเรยีนรูอ้ะไรมากท่ีสุด หลังจากนัน้จงึพยายาม

สรา้งส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  เพือ่เอือ้อ�านวยให้เด็ก
ได้มีการพัฒนาตามแนวทางท่ีตนถนัด

โดยไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงเรือ่งใบประกาศนียบัตร
หรอืปรญิญา พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้อสิระด้านความคิดแก่เด็ก 

และเพยีงท�าหน้าท่ีแนะน�าแนวทางท่ีดีเพือ่สนับสนุนลูก
ไม่ใชเ่อาความคิดหรอืความต้องการของตัวเองมาใส่ให้ลูก

ทางฝ่ายรฐัก็ต้องมีเครือ่งมือและหลักประกัน
รวมทัง้มีทรพัยากรท่ีจดัให้กับเด็กมากกวา่ให้กับโรงเรยีน

และไม่จ�าเป็นต้องจดัเป็นการศึกษาแบบพืน้ฐานตายตัว
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การสร้างสุขในการศึกษา นำาสู่ความเป็นเลิศ
และคุณภาพชีวิตของเยาวชน
สุนทร ชยัยินดีภูมิ

	 ผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมมิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา	และจากประสบการณ์ที่เคย

ประจ�าการอยู่ในประเทศสวีเดนก็เพียงระยะสั้น	 ๆ	 แต่ก็ได้อาศัยข้อคิดจากเพ่ือนร่วมงานที่อาศัย 

อยู่ในสวีเดนนานกว่า	 ช่วยให้ค�าแนะน�า	 ผมคิดว่ามุมมองด้านการศึกษาในบทความน้ี	 น่าจะสะท้อน 

ความคล้ายคลึงกับประเทศอื่น	ๆ 	ในกลุ่มสแกนดิเนเวียด้วย	ทั้งนี้	ผมจะขอพูดถึงเฉพาะเรื่องการศึกษา

ในระดับประถม	–	มัธยมศึกษา	ด้วยเหตุผล	2	ประการ	คือ	(1)	กลุ่มผู้อ่านบทความนี้	ส่วนใหญ่น่าจะ

เป็นนกัเรยีน	คร	ูหรอื	ผูบ้รหิารโรงเรยีนในระดบัประถมและมธัยมต้น	และ	(2)	การศกึษาระดบัประถม	– 

มธัยมเป็นจดุเริม่ต้นทีน่่าเรยีนรู	้ เพราะหากเดก็ได้รับสิง่ทีด่เีป็นพืน้ฐานแรกเริม่ในการศกึษากย่็อมน�ามา 

ซึ่งความสุขและพัฒนาการทางการศึกษาในระดับถัดมาที่ดีด้วย

	 สวีเดนและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีมากในระดับแนวหน้า	 มีระบบสวัสดิการสังคมที่ดี	 ประชากรมีการศึกษาสูง	 โดยเฉพาะประเทศ 

ฟินแลนด์	 ได้รับการกล่าวถึงว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก	 ค�าถามคือ	 มีปัจจัยอะไรที่น�าไปสู ่

ผลลัพธ์ดังกล่าวที่เราน่าจะลองมาศึกษาเพื่อปรับใช้กับไทยได้บ้าง	

	 ในเบื้องต้น	ผมเห็นว่ามีปัจจัย	5	ประการ	ที่น่าเรียนรู้และคิดว่าตอบโจทย์ที่ว่าท�าไมประเทศ

สวีเดนและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียจึงมีระบบการศึกษาที่สร้างความสุข	 น�าไปสู่ความเป็นเลิศ 

และคุณภาพชีวิตของเยาวชน	

 ประการแรก	 การศึกษาของเด็กจะดีได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนท้ังในกรอบกฎหมายและ 

งบประมาณ	 ยกตัวอย่างในสวีเดนน้ัน	 มีตัวบทกฎหมายรองรับชัดเจน	 คือ	 พ.ร.บ.	 ว่าด้วยการศึกษา 

พ.ศ.	2554	(Education	Act	2011)	ซึ่งก�าหนดให้มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน	เป็นการศึกษา

ภาคบังคับ	10	ปี	ส�าหรับโรงเรียนของรัฐบาลนั้น	มีการกระจายอ�านาจให้รัฐบาลท้องถิ่นและเทศบาล

จัดการดูแล	 และหากอยู่ในพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อย	 เช่น	 มีชนเผ่าดั้งเดิมหรือคนซามิ	 (Sami)	 ก็จะมี 
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การจัดหลักสูตรต่างหาก	 การกระจายอ�านาจให้รัฐบาลท้องถิ่นลงไปจนถึงระดับเทศบาลนั้น	 ท�าให้ 

ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้ดีกว่า	 การจัดการเท่าที่ผ่านมาไม่ได้ท�าให้คุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันมาก	 ในส่วนของงบประมาณกล่าวได้ว่าประเทศ 

ในแถบสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่ได้มีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 

ประเทศพัฒนาแล้วด้วยกันในกลุ่ม	OECD1	โดยในช่วง	5			–	6	ปีที่ผ่านมา	มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสม�่าเสมอ

อยู่ที่ร้อยละ	 7	 –	 8	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 (GDP)	 ในขณะที่รัฐบาลไทยมีการจัดสรรงบ

ประมาณด้านการศึกษาเป็นครึ่งหนึ่งของประเทศเหล่านี	้(คิดเป็นร้อยละ	4.1	ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ	(GDP)	และมีความผันผวนขึ้นลงในช่วงเวลาเดียวกัน)

งบประมาณด้านการศึกษาทั้งหมด (Total Government Expenditure on Education)

ประเทศ สัดส่วน (%) ของ GDP ปีที่แสดงข้อมูล

สวีเดน 7.7 2559

นอร์เวย์ 8.0 2559

ฟินแลนด์ 6.9 2559

เดนมาร์ก 7.6 2557

ไทย 4.1 2556

กลุ่มประเทศ	OECD 5.1 2559

ที่มา	:	ธนาคารโลก	(World	Bank)

	 เมื่อเปรียบเทียบการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาต่อหัวส�าหรับนักเรียนระดับประถม 

และระดับมัธยมศึกษาจะพบว่า	 ไทยมีสัดส่วนการใช้งบประมาณส�าหรับการศึกษาระดับประถม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว	(GDP	Per	Capita)	ในระดับที่ไม่ด้อยกว่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเลย

แต่ในระดับมัธยมกลับได้รับงบประมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 ซึ่งสวนทางกับทิศทางที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 

ประเทศสแกนดิเนเวีย

1       Organization for Economic Co-operation and Development เป็นองค์การที่มีสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือมีรายได้
ในระดับสูงจ�านวน 37 ประเทศ
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งบประมาณด้านการศึกษาต่อหัว
(Government Expenditure per Student at Secondary Level)
(% ของ GDP Per Capita)

ประเทศ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีที่แสดงข้อมูล

สวีเดน 21.7 23.8 2559

นอร์เวย์ 21.7 26.8 2559

ฟินแลนด์ 21.5 24.8 2559

เดนมาร์ก 25.1 31.1 2557

ไทย 23.3 18.0 2556

กลุ่มประเทศ	OECD 20.3 22.4 2559

ที่มา	:	ธนาคารโลก	(World	Bank)

 ประการที่สอง การมี	พ.ร.บ.	การศึกษาไม่ใช่หัวใจของการพัฒนาการศึกษา	แต่แนวความคิด

ทางการศึกษาทีถื่อเอาเดก็เป็นศูนย์กลางต่างหากทีเ่ป็นหวัใจในการพฒันา	 ในประเทศสวเีดน	สิง่เหล่านี้ 

มาก่อนการมี	 พ.ร.บ.	 การศึกษา	 กล่าวคือเด็กทุกคนจะได้รับการประกันสิทธิในการได้รับการศึกษา 

รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาโรงเรียนให้เด็กที่ต้องการเข้าเรียน	 ไม่ใช่เด็กหรือผู้ปกครองต้องว่ิงหา 

โรงเรียนเอง	ซึ่งสิทธิด้านนี้มีมาตั้งแต	่พ.ศ.	2385	(ค.ศ.	1842)	นอกจากนี้	สวีเดนยังเป็นประเทศแรก 

ในโลกทีย่กเลกิวธิกีารเฆีย่นตเีดก็	โดยออกเป็นกฎหมายตัง้แต่	พ.ศ.	2522	(ค.ศ.	1979)	ท�าให้การเฆีย่นตเีดก็ 

แม้จะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็กระท�าไม่ได้	 ถือเป็นความผิดทางอาญา	 ทั้งน้ี	 เพราะได้มีการศึกษา 

และมีผลการศึกษาที่ประจักษ์แล้วว่า	 วิธีการเฆี่ยนตีไม่ได้ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก	 จึงมีการ 

ออกกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติมากกว่าต้องการลงโทษผู้ปกครอง2	 แนวความคิดนี้จึงเป็นการ 

ประกนัสทิธข้ัินพืน้ฐานให้แก่เด็กทกุคนว่าจะไม่ถกูท�าร้ายทางร่างกายหรอืจติใจ	และท�าให้เดก็ปราศจาก

ความหวาดกลวั	สิง่นีจ้งึเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิพฒันาการทางอารมณ์และความกล้าในการแสดงออกของเดก็ 

 ประการทีส่าม	ระบบการวดัผล	การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสวเีดนจัดให้ครผููส้อนเป็นผูป้ระเมนิผล 

การเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีนแต่ละคน	โดยก�าหนดเป้าหมายของการเรยีนรู้	(knowledge	requirement)

เป็นมาตรฐานในการวัดความรู้	 ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการให้นักเรียนฝึกฝนท�าความเข้าใจชุดความรู ้

2       ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ยกเลิกการเฆี่ยนตีเด็กตามอย่างสวีเดนแล้วจ�านวน 56 ประเทศ โดยประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟินแลนด์ออกกฎหมาย
เมื่อปี 2526 (ค.ศ. 1983) และนอร์เวย์เมื่อปี 2532 (ค.ศ. 1989)
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ตามความสามารถของตนเอง	 ไม่ได้เป็นการวัดผลเพ่ือแข่งขันกับคนอื่น	 นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถ 

เรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย	 โรงเรียนและครูผู้สอนจะต้องร่วมกันประเมินว่านักเรียนคนนั้นอยู่ในกลุ่ม 

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือไม่	ในส่วนของการวัดผลนั้น	จะให้นักเรียนท�าข้อสอบส�าหรับ

การวดัผลในวชิาบงัคับ	ภาษาสวดีชิ	ภาษาองักฤษ	และคณติศาสตร์เป็นช่วง	ๆ	เช่น	ระดบัประถมปีที	่	3 

สอบวัดผลภาษาสวีดิช	 ระดับประถมปีที่	 6	 สอบวัดผลภาษาสวีดิช	 ภาษาอังกฤษ	 และคณิตศาสตร ์

วิธีการวัดผลโดยการทดสอบดังกล่าว	 ท�าให้นักเรียนไม่ต้องเคร่งเครียดกับการพัฒนาทักษะและ 

ความรู้เพื่อ	“การสอบ”	แต่จะเน้นไปที่การพยายามเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นส�าคัญ

การศึกษาขัน้พืน้ฐานของสวเีดนจดัให้ครผูู้สอนเปน็ผู้ประเมินผล
การเรยีนรูข้องเด็กนักเรยีนแต่ละคน โดยก�าหนดเป้าหมายของ

การเรยีนรู ้(knowledge requirement) เป็นมาตรฐาน
ในการวดัความรู ้ซึง่เท่ากับวา่เป็นการให้นักเรยีนฝึกฝน
ท�าความเขา้ใจชดุความรูต้ามความสามารถของตนเอง

ไม่ได้เป็นการวดัผลเพือ่แขง่ขนักับคนอืน่

 ประการทีส่ี	่ รฐับาลสวเีดนเหน็ความส�าคญัของการทีพ่่อแม่จะต้องมเีวลาเลีย้งดลูกูอย่างเตม็ที ่

จงึมกีฎหมายก�าหนดให้พ่อและแม่สามารถลางานเพือ่เลีย้งดบุูตรได้ถึง	480	วนั	(1	ปี	4	เดอืน)	โดยยงัคง 

ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง	 ทั้งนี้	 โดยอนุญาตให้พ่อและแม่ตกลงกันเองว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร

นานเท่าไรหรือช่วงไหน	 แต่อย่างน้อยฝ่ายพ่อต้องจัดเวลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรไม่น้อยกว่า	 60	 วัน	 สิทธ ิ

การลางานเพื่อเล้ียงดูบุตรน้ี	 สามารถใช้ได้จนกระทั่งเด็กอายุ	 8	 ขวบ	 ในสังคมที่มีความเท่าเทียม 

ทางเพศอย่างสวีเดน	 จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่พ่อจะต้องช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรด้วย	 ท�าให ้

ความเครียดในครอบครัวลดลง	จากผลการส�ารวจของธนาคาร	HSBC	เมื่อ	พ.ศ.	2559	(ค.ศ.	2016) 

กไ็ด้กล่าวถงึสวเีดนว่าเป็นประเทศทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัการเริม่ต้นสร้างครอบครวัและมบีตุร3	เพราะนอกจาก

มีกรอบกฎหมายที่บังคับให้พ่อแม่ต้องมีเวลาให้กับลูกแล้ว	ยังมีหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	ที่ให้สิทธิ

พิเศษ	 หรือให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง	 เช่น	 รัฐบาลท้องถิ่นก�าหนด 

3       ดูได้จาก https://www.parentherald.com/articles/68596/20160922/sweden-best-country-raising-children-expat-families-
better-quality-life.htm
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ค่าใช้จ่ายส�าหรับการส่งเด็กเล็กเข้าศูนย์ดูแลเด็ก	 (Child	 Care)	 หรือโรงเรียนอนุบาลจะต้องไม่เกิน 

ร้อยละ	1–3	ของรายได้ทั้งหมดของครอบครัว4	

 ประการที่ห้า  ประเทศสวีเดนมีพื้นที่กว้างขวาง	(คิดเป็นร้อยละ	87	ของไทย)	แต่มีประชากร

เพียง	 10	 ล้านคน	 จึงมีสัดส่วนของพ้ืนที่ว่างให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านมาก	ดังนั้น 

ชวีติของคนสวีเดนจงึจดัได้ว่าอยูท่่ามกลางธรรมชาตมิากกว่าคนไทย	 และด้วยเหตทุีม่อีณุหภมูหินาวเยน็ 

เป็นเวลานาน	 คนสวีเดนจึงนิยมที่จะใช้เวลาท�ากิจกรรมตามธรรมชาติในที่โล่ง	 (Outdoor	 activity) 

หากโอกาสอ�านวยและอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป	 ด้วยเหตุนี้วันไหนที่มีแดดมากอากาศไม่หนาว 

เกินไปก็จะเห็นคนสวีเดนออกมานอนตากแดดหรือเล่นกีฬากลางแจ้งกันทั้งเมือง	 ในส่วนของเด็กเล็ก 

ก็เช่นกัน	 โรงเรียนอนุบาลจะเน้นให้เด็กท�ากิจกรรมหรือเล่นกลางแจ้งมากกว่าในห้อง	 ภาพที่เห็น 

จนชนิตา	คอื	คณุครพูาเดก็อาย	ุ3–5	ขวบ	เดนิจงูมอืเป็นแถวเรยีงหนึง่ไปทีส่วนสาธารณะใกล้เคยีงและ

ปล่อยให้เล่นกันเองหลายชั่วโมง	 สิ่งนี้ท�าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่เผชิญกับการแข่งขัน	 ปลูกฝัง 

ความเป็นคนใจกว้าง	 ถ้อยทีถ้อยอาศัยในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	 และสร้างอุปนิสัยในการท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่นเป็นทีม

	 เมื่อดูปัจจัยทั้ง	5	ประการข้างต้นแล้ว	คงพอจะอนุมานได้ว่า	เด็กชาวสวีเดนน่าจะมีความสุข

มากกว่าเด็กประเทศอื่น	ๆ	ทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการสร้างความพร้อมด้านต่าง	ๆ	เพื่อให้เติบโต

ข้ึนมาเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เป็นทรัพยากรที่ดีท้ังของประเทศและสังคมโลก	 เราจึงเห็นผลลัพธ์ 

จากความส�าเร็จของชาวสวีเดนในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่น	 มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการสาขาต่าง	 ๆ		 

ได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดเป็นอันดับที่	 5	 (จ�านวน	 32	 คน)	 นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลนี	้ 

เมื่อ	พ.ศ.	2444	(ค.ศ.	1901)	จนถึงปัจจุบัน	หรือมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เช่น	นักเทนนิสอย่าง

นายบิยอน	บอร์ก	(Björn	Borg)		มีนักดนตรีและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เช่น	วง	ABBA	จ�านวน	

4	 คน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ต้องไม่ลืมว่าส�าหรับประเทศเล็ก	 ๆ	 ที่มีประชากรไม่ถึง	 10	 ล้านคน	 การผลิต 

นักวิทยาศาสตร์จ�านวนมาก	หรือนักกีฬา	นักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

	 นอกจากนี้	 หากวัดความสามารถในเชิงความคิดสร้างสรรค์	 สวีเดนยังได้รับการคัดเลือก 

โดยองค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก	(World	Intellectual	Property	–	WIPO)	ซึง่ตัง้อยูท่ี่นครเจนวีา	

4       ประมาณเดือนละ 1,425 โครน่าสวีเดน หรือ 4,500 บาทต่อคน จากข้อมูลเมื่อปี 2562
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ใหเ้ป็นประเทศทีม่ีความคดิริเริม่สร้างสรรคเ์ดน่เป็นอนัดับสอง	(Second	most	innovative	country

in	 the	 world)	 รองจากสวิตเซอร์แลนด์5	 สิ่งเหล่าน้ีย่อมเกิดขึ้นได้ยาก	 หากในวัยเด็กมิได้รับ 

การสนับสนุนให้มีความคิดที่อิสระ	เปิดเสรี	และกล้าแสดงออก	หรือจะเป็นไปไม่ได้เลยหากครอบครัว

ไม่มีฐานะดีพอที่จะเลี้ยงดูบุตรได้อย่างเต็มที่	 ในปัจจุบันเราก็ยังเห็นบทบาทของเยาวชนสวีเดน	 เช่น 

ด.ญ.	เกรตา	ธนุแบร์ก	(Greta	Thunberg)	ทีเ่ริม่กจิกรรมเคลือ่นไหวทางการเมอืงเมือ่มอีายเุพยีง	15	ขวบ 

เพือ่รณรงค์ให้รฐับาลและสงัคมหนัมาสนใจปัญหาเรือ่งโลกร้อน	กรณนีีเ้ราจะไม่ถกเถียงกนัว่าเหน็ด้วย

หรือไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของเธอ	 แต่ถ้ามองในบริบทของการจัดการศึกษา	 ท�าให้เราเห็นว่า 

ระบบการศกึษาของสวเีดนสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้เดก็สามารถแสดงออกถงึแนวความคดิของตน 

ทั้งในด้านที่สร้างสรรค์และด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกได้อย่างโดดเด่น

หากวดัความสามารถในเชงิความคิดสรา้งสรรค์
สวเีดนยังได้รบัการคัดเลือกโดยองค์การทรพัย์สินทางปญัญาโลก
(World Intellectual Property – WIPO) ซึง่ตัง้อยู่ท่ีนครเจนีวา
ให้เป็นประเทศท่ีมีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์เด่นเป็นอนัดับสอง 

(Second most innovative country in the world)
รองจากสวติเซอรแ์ลนด์ ส่ิงเหล่าน้ีย่อมเกิดขึน้ได้ยาก

หากในวยัเด็กมิได้รบัการสนับสนุนให้มีความคิดท่ีอสิระ
เปิดเสรแีละกล้าแสดงออก หรอืจะเป็นไปไม่ได้เลย

หากครอบครวัไม่มีฐานะดีพอท่ีจะเลีย้งดูบุตรได้อย่างเต็มท่ี 

	 จากตัวอย่างของสวเีดน	ผมจึงมข้ีอคดิว่า	การให้การศกึษาแก่เด็กนัน้	ผูใ้หญ่คงต้องถามเดก็	ๆ 

เสยีก่อนว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรมากทีส่ดุ	หลงัจากน้ันจงึพยายามสร้างสิง่แวดล้อมต่าง	ๆ 	เพือ่เอือ้อ�านวย 

ให้เด็กได้มีการพัฒนาตามแนวทางที่ตนถนัด	 โดยไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงเรื่องใบประกาศนียบัตร 

หรือปริญญา	พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้อิสระด้านความคิดแก่เด็ก	 และเพียงท�าหน้าท่ีแนะน�าแนวทาง 

ที่ดีเพื่อสนับสนุนลูก	 ไม่ใช่เอาความคิดหรือความต้องการของตัวเองมาใส่ให้ลูก	 ทางฝ่ายรัฐก็ต้องมี 

5       จากข้อมูล Global Innovation Index พ.ศ. 2562
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เครื่องมือและหลักประกัน	 รวมทั้งมีทรัพยากรที่จัดให้กับเด็กมากกว่าให้กับโรงเรียน	 และไม่จ�าเป็น 

ต้องจัดเป็นการศึกษาแบบพื้นฐานตายตัว	 สมัยนี้มีผู้พูดกันถึงเรื่องการเรียนนอกห้องเรียน	 ซึ่งต่อไป 

ผมคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางหนึ่งส�าหรับการศึกษาในอนาคต	การคิดหาวิธีสอนที่จะท�าให้เด็กมีความสุข	

และพัฒนาความสนใจ	 จนน�าไปสู่ความอยากรู้อยากเรียนต่อไปด้วยตัวเอง	 จึงน่าลองน�ามาทดลองใช้

ในไทยบ้าง	 เพราะเท่าที่ทราบ	 ปัจจุบันมีบางโรงเรียนในไทยที่มีแนวคิดการจัดหลักสูตรแบบคิด 

นอกกรอบ	 และตอบสนองกับความต้องการของเด็กได้มากกว่าโรงเรียนในแบบดั้งเดิม	 อย่างไรก็ดี 

หากมคีรหูรอืผูบ้รหิารการศกึษาสนใจในเรือ่งระบบการศึกษาของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย	กอ็าจจะ

ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนหรือครอบครัวคนไทยในประเทศเหล่าน้ัน	 เพื่อจะได้น�าความรู้ 

ที่ได้มาช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้ดีขึ้น	เหมือนประเทศสวีเดนหรือสแกนดิเนเวียต่อไป
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เม่ืออ่านส่ิงใดแล้วต้องสามารถ
(1)  “เล่า” ได้วา่ส่ิงท่ีอา่นนัน้พรรณา (describe) เรือ่งราวต่าง ๆ 
ไวอ้ย่างไร (2) สามารถ “อธบิาย” (explain) ได้วา่ ส่ิงท่ีอา่นนัน้
มีสมมุติฐานและ/หรอื “ผูก” เรือ่งรอ้ยกรองถักทอกันไวอ้ย่างไร 

(3) สามารถวเิคราะห์วจิารณ์ (analyse) ได้วา่
ส่ิงท่ีอ่านนัน้ได้อธบิายความไวอ้ย่างมีเหตุมีผลน่าเชือ่ถือ
ได้มากน้อยหรอืไม่ อย่างไร และหากตรรกะท่ีใชไ้ม่ถูกต้อง

ส่ิงท่ีน่าจะถูกต้องกวา่คืออะไร
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การปลูกฝังนิสัยการอ่านเชิงวิเคราะห์ของเยาวชน
ในสหราชอาณาจักร
พิษณุ สุวรรณะชฎ

	 สหราชอาณาจักรหรือที่คุ้นหูคนไทยในชื่อประเทศ	 “อังกฤษ”	 มีระบบการศึกษาที่เป็นเลิศ 

ในระดับแนวหน้าของโลก1	 และนับเป็นสินค้าส่งออกของประเทศที่ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง	 

ไปทั่วโลก	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 หลักสูตรการศึกษาและโรงเรียนนานาชาติของสหราชอาณาจักร

ที่มาเปิดสาขาในประเทศไทยนับว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ในปัจจุบัน			

เรียนรู้แบบเด็กอังกฤษ เรียนอย่างไร ? 

	 ขณะที่ประเทศต่าง	ๆ	รวมทั้งไทย	ต่างเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปลูกฝังการอ่านให้กับ

เด็กและเยาวชน	แต่หัวใจส�าคัญของการอ่านอย่างเด็กอังกฤษที่ต่างออกไปนั้น	เน้นฝึกฝนและปลูกฝัง

การอ่านเชิงวิเคราะห์	 (Critical	 Reading)	 ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน	 ซึ่งเป็นวิธีการปูพื้นฐานทางความคิด 

และกระตุน้กระบวนการเรยีนรูผ่้านทัง้สถาบนัการศกึษาและครอบครวั	ซึง่ช่วยให้เดก็เรยีนรูเ้รือ่งต่าง	ๆ 

อย่างรอบด้านและใช้เหตุและผลในการท�าความเข้าใจ

ท�าไมสหราชอาณาจักร ถึงเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของโลกในด้านการศึกษา ? 

คนอังกฤษมีเคล็ดลับการอ่านอย่างไร จึงมีแนวคิดสร้างสรรค์

และน�าเสนอไอเดียต่าง ๆ ได้ดี ?

 หนังสือเล่มเดียวกัน วิธีอ่านต่างกัน ขอบเขตการเรียนรู้ก็ต่างกัน ?

1       รายงานวารสาร US News ประจ�าปีระบุให้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่การศึกษาดีที่สุดเป็นอันดับสองของโลก (อันดับหนึ่งคือสหรัฐฯ) 
ที่มา: https://www.usnews.com/news/best-countries/best-education
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การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) คืออะไร ? 

“หนังสือบางเล่มมีไว้เพื่อลิ้มลอง บางเล่มเพื่อกลืนลงคอ 

ส่วนบางเล่มควรค่าที่จะเคี้ยวและย่อยเป็นอย่างดี”2

ฟรานซิส	เบคอน	(ค.ศ.	1597)	

นักปราชญ์และรัฐบุรุษสหราชอาณาจักร

“การอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ การอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน อ่านอย่างสมบูรณ์

อ่านอย่างถ่องแท้ นั่นคือการอ่านที่ดีที่สุด 

ผู้อ่านเชิงวิเคราะห์ควรอ่านหนังสือด้วยการตั้งค�าถามที่หลากหลาย

และที่เป็นระเบียบเกี่ยวกับหนังสือที่ตนอ่าน การอ่านในระดับนี้

ผู้อ่านจะท�าความเข้าใจหนังสือเล่มหนึ่งอย่างถ่องแท้

แล้วจึงประมวลวิเคราะห์อย่างละเอียด

จนกระทั่งกลายเป็นหนังสือในแบบฉบับของตนเอง”3 

มอร์ติเมอร์	แอดเลอร์	(ค.ศ.	1972)

	 การอ่านเชิงวิเคราะห์	(critical	reading)	กล่าวอย่างง่าย	ๆ	ได้ว่า	คือ	การอ่านโดยตั้งค�าถาม	

ไว้ในใจเพือ่สงัเคราะห์สาระส�าคญัของหนงัสอืหรอืงานเขยีนทีอ่่าน	เข้าใจประเดน็หลกัทีผู่เ้ขยีนประสงค์

จะสื่อ	วิเคราะห์หลักการและเหตุผลต่าง	ๆ 	รวมถึงประเมินเนื้อหาในเชิงคุณค่าด้วยว่าหนังสือหรืองาน

เขียนที่อ่านนั้นเขียนดีหรือไม่	 มีข้อเท็จจริงประการใด	 เจือปนอคติของผู้เขียนหรือไม่	 และมีหลักฐาน

สนับสนุนประเด็นต่าง	ๆ	ที่มีน�้าหนักและน่าเชื่อถือหรือไม่	อย่างไร	

2       Francis Bacon (1985), The Essays.

3       Mortimer J. Adler and Charles Van Doren (1972), How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading.
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อ่านอย่างไรจึงเป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ? 

	 การอ่านโดยตั้งค�าถามในใจ	โดยค�าถามหลัก	3	ค�าถามที่ควรนึกไว้เสมอ	คือ	

ค�าถามที่ 1 หนังสือนี้เกี่ยวกับอะไร ?

	 การอ่านเชิงวิเคราะห์ในขั้นตอนแรก	(1)	ผู้อ่านต้องท�าความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่า	หนังสือที่อ่าน

จัดอยู่ในประเภทและหัวข้อใด	 (2)	 สามารถสรุปใจความส�าคัญของหนังสือทั้งเล่มอย่างสั้น	 ๆ	 ได ้

ในประโยคหรือย่อหน้าหนึ่ง	 เพื่อเป็นการจัดระบบความคิดของตนเองในการแยกประเด็นส�าคัญ	 

(3)	ระบปุระเดน็ส�าคญัออกมาเป็นข้อ	ๆ	ตามล�าดบัและความสมัพนัธ์ตามท้องเรือ่ง	และน�าประเดน็ต่าง	ๆ	 

มาร้อยเรยีงเป็นโครงร่าง	(outline)	เพือ่ให้เหน็ภาพรวมของหนงัสอื	(4)	ท�าความเข้าใจถึงปัญหาท่ีผูเ้ขียน

ตั้งไว้และพยายามคลี่คลายในหนังสือ	

ค�าถามที่ 2 หนังสือมีรายละเอียดอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร ?

	 ขั้นตอนที่สอง	 เน้นการจับใจความส�าคัญและตีความให้ได้	 โดยเริ่มจากการท�าความเข้าใจ 

เจตนาของผู้เขียนจากค�าส�าคัญ	(key	words)	ที่ปรากฏในหนังสือและค้นหาประโยคที่ส�าคัญที่สื่อถึง

ข้อเสนอหลักของผู้เขียน	 เมื่อเข้าใจประเด็นที่ผู้เขียนต้องการน�าเสนอหรือวิจารณ์แล้ว	จึงน�ามาล�าดับ 

เรื่องราวเป็นประโยคแล้วพิจารณาว่าปัญหาใดที่ผู้เขียนตั้งไว้แล้วได้คลี่คลายไปแล้ว	 และปัญหาใด 

ยังไม่ได้คลี่คลายบ้าง	

ค�าถามที่ 3 หนังสือนี้มีเนื้อหาสาระเป็นเท็จหรือจริง เพราะเหตุใด ?

	 ขัน้ตอนทีส่าม	ซึง่ถอืว่าเป็นขัน้ตอนส�าคญัในการอ่านเชงิวเิคราะห์ให้สมบูรณ์	คือ	การประมวล

ข้อคิดเห็นของตนเองต่อหนังสือที่อ่าน	 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ส่ือสาร 

และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปได้	

หนังสือนี้
โดยรวมเกี่ยวกับอะไร 

ใจความส�าคัญของเรื่อง
คืออะไร

หนังสือมีรายละเอียด
อะไรบ้าง

และเป็นอย่างไร

หนังสือมีเนื้อหาสาระ
ที่เป็นเท็จหรือจริง 

เพราะเหตุใด
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	 ในส่วนนี้	 ควรกระท�าต่อเมื่อผู้อ่านได้เข้าใจโครงร่างและใจความส�าคัญทั้งหมดแล้ว	 ไม่ควร 

ด่วนสรปุว่าเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย	จนกว่าจะ	“เข้าใจ”	แก่นส�าคญัของหนงัสอื	(ตามค�าถามที	่1	และ	2	 

เสียก่อน)	ถ้าหากไม่เหน็ด้วยควรเป็นการวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์ทีจ่�าแนกข้อแตกต่างระหว่าง	“องค์ความรู”้ 

และ“ทรรศนะของผูเ้ขยีน”	ทัง้ต้องให้เหตผุลได้ว่าข้อคดิเหน็นัน้อยูบ่นหลกัการ/เหตผุลใด	เช่น	สามารถ

ระบุได้ว่าเนื้อหาส่วนใดที่ผู้เขียน	 (1)	 ไม่มีข้อมูล	 (2)	 ข้อมูลคลาดเคลื่อน	 (3)	 ตรรกะไม่ถูกต้อง 

(4)	วิเคราะห์ไม่สมบูรณ์	เป็นต้น4	

	 หลกัการอ่านเชงิวเิคราะห์นีจ้�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่อ่้านหนงัสอืจะต้องต้ังใจและมีสมาธใินการอ่าน	

ข้อแนะน�าง่าย	ๆ	ซึง่ถอืเป็นประเด็นหลกัให้ยดึไว้ในใจเสมอเมือ่อ่านเรือ่งราวใด	ๆ	คอื	เมือ่อ่านสิง่ใดแล้ว 

ต้องสามารถ		(1)		“เล่า”	ได้ว่าส่ิงทีอ่่านน้ันพรรณนา	(describe)	เรือ่งราวต่าง	ๆ 	ไว้อย่างไร		(2)		สามารถ	

“อธิบาย”	 (explai n)	 ได้ว่า	 สิ่งท่ีอ่านนั้นมีสมมุติฐาน	 และ/หรือ	 “ผูก”	 เรื่องร้อยกรองถักทอกันไว้ 

อย่างไร	 	 (3)	สามารถวิเคราะห์วิจารณ์	 (analyse)	 ได้ว่า	สิ่งที่อ่านนั้นได้	อธิบายความไว้อย่างมีเหตุ 

มีผลน่าเชื่อถือได้มากน้อยหรือไม่อย่างไร	หากตรรกะที่ใช้ไม่ถูกต้อง	สิ่งที่น่าจะถูกต้องกว่าคืออะไร
 

การปลูกฝังการอ่านเชิงวิเคราะห์ของเยาวชนในสหราชอาณาจักร

1. วัฒนธรรมการอ่าน

 สงัคม วฒันธรรม และระบบการศกึษาของสหราชอาณาจกัรให้ความส�าคญัเร่ืองการปลูกฝัง 

การรักการอ่านให้กับเยาวชนตั้งแต่ปฐมวัย	อีกทั้งมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	(1)	การใช้ภาษา	

อังกฤษ	ท�าให้เยาวชนสหราชอาณาจักรสามารถเข้าใจ	และเข้าถึงแหล่งหนังสือและความรู้จากทั่วโลก

ซึ่งส่วนใหญ่มีการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ	 (2)	 สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่อง 

การสร้างสรรค์หนังสือและวรรณกรรมช้ันน�าระดับโลก	 ซึ่งท�าให้การอ่านและการเขียนหยั่งรากลึก 

ในวัฒนธรรมและระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร	 จากรายงานการจัดอันดับประเทศที่มีผู้อ่าน

ออกเขียนได้มากท่ีสุดในโลก	 (The	World’s	 Most	 Literate	 Nations)5	 สหราชอาณาจักร 

จัดอยู่ในอันดับที่	17	ของโลก6	

4       ประมวลจาก Mortimer J. Adler and Charles Van Doren (1972), How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading. 

5       John W. Miller and Michael C. (2016), World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters, Routledge.

6       ค�านวณจากตัวชี้วัด อาทิ จ�านวนห้องสมุด หนังสือพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ โดยประเทศที่อยู่ใน 10 อันดับแรก ได้แก่
(1) ฟินแลนด์ (2) นอร์เวย์ (3) ไอซ์แลนด์ (4) เดนมาร์ก (5) สวีเดน (6) สวิตเซอร์แลนด์ (7) สหรัฐฯ (8) เยอรมนี (9) ลัตเวีย (10) เนเธอร์แลนด์
ท้ังน้ี ประเมินว่าสาเหตุท่ีสหราชอาณาจักรมิได้อยู่ใน 1 – 10 อันดับแรก เน่ืองจากวัฒนธรรมการอ่านในประชากรสหราชอาณาจักรค่อนข้างแบ่งแยก
โดยกลุ่มผู้รักการอ่านมักเป็นกลุ่มชนช้ันกลางข้ึนไปท่ีมีการศึกษาและความเป็นอยู่ท่ีดี ประมาณคร่ึงหน่ึง (ท่ีมา: https://www.theguardian.com/
books/2014/mar/11/survey-class-divide-reading-habits)
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2. ระบบการศึกษา

 	 ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับ

เยาวชนมาช้านาน	โดยบรรจหุลกัสตูรเรือ่งการอ่านเชงิวเิคราะห์เป็นองค์ประกอบภาคบงัคบัในวชิาต่าง	ๆ  

เช่น	 ในวิชาภาษาอังกฤษระบุให้ครูผู้สอนเน้นเร่ืองการอ่านเพ่ือท�าความเข้าใจและวิเคราะห์	 โดยให้

สามารถสรุปความและสังเคราะห์แนวคิด	ข้อมูล	และประเมินประโยชน์ของเรื่องได	้แบ่งแยกระหว่าง

ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นของผู้เขียนได้	จ�าแนกและเชื่อมโยงเหตุและผลของผู้เขียน	รวมถึงยกตัวอย่าง

และแสดงทรรศนะของตนต่อสิ่งที่อ่านได้7	 หลักสูตรการศึกษาลักษณะดังกล่าว	 มุ่งเน้นให้เยาวชน 

ตั้งค�าถามเมื่ออ่านหนังสือ	 และหาค�าตอบจากการอ่านอย่างสม�่าเสมอ	 ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา	 ส่งผลให้การอ่านเชิงวิเคราะห์หยั่งรากลึกในการเรียนการสอน	 อีกทั้ง 

เยาวชนสหราชอาณาจักรยังสามารถพัฒนาระบบทางความคิดในการอ่านหนังสือ	 โดยใช้จิตส�านึก 

เชิงวิเคราะห	์(analytical	mind)	อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้การศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการท�าความเข้าใจ

และการใช้วิจารณญาณในการอ่านมากกว่าการอ่านอย่างผิวเผินหรือท่องจ�า	 ทั้งนี้	 การฝึกทักษะ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ในหลักสูตรการศึกษาของสหราชอาณาจักรจะซับซ้อนขึ้นเรื่อย	ๆ	ตามระดับชั้น

การศึกษา	 ในระดับอุดมศึกษาเกือบทุกมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร	 ได้บรรจุวิชาการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน	 การค้นคว้าวิจัย	 ทั้งในลักษณะวิชาภาคบังคับ 

หรือใช้เป็นแนวทาง	(criteria)	การประเมินผลการเรียน	เช่น	รายงานที่ให้นักศึกษาจัดท�า	จะประเมิน

ว่ามีองค์ประกอบจากการอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์มากน้อยเพียงใด	เป็นต้น

การฝึกทักษะการอา่นเชงิวเิคราะห์ในหลักสูตรการศึกษา
ของสหราชอาณาจกัรจะซบัซอ้นขึน้เรือ่ย ๆ ตามระดับชัน้

การศึกษา ในระดับอดุมศึกษาเกือบทุกมหาวทิยาลัย
ของสหราชอาณาจกัร ได้บรรจวุชิาการอา่นเชงิวเิคราะห์
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน การค้นควา้วจิยั

ทัง้ในลักษณะวชิาภาคบังคับหรอืใชเ้ป็นแนวทาง (criteria) 
การประเมินผลการเรยีน

7       Department of Education (2014), Statutory guidance: National curriculum in England: English programmes of study, 
Source: https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-english-programmes-of-study/
national-curriculum-in-england-english-programmes-of-study.
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3. การสื่อสารสองทางเพื่อกระตุ้นการอ่านและความคิดเชิงวิเคราะห์

 3.1 บทบาทของสถาบันครอบครัว

สหราชอาณาจักรให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมทางความคิดของเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการเลี้ยงดูและเรียนรู้ต้ังแต่ปฐมวัย	 โดยเริ่มปลูกฝังเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ตั้งแต ่
ระดับสถาบันครอบครัว	 เริ่มจากการที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน	 
ผ่านกิจกรรมที่ท�าร่วมกับเด็กอย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	 การอ่านหนังสือนิทานหรือหนังสือที่เด็กสนใจหรือ 
ชื่นชอบก่อนนอนหรือในเวลาว่าง	เพื่อส่งเสริมการอ่านเป็นหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการ	(reading	for	
pleasure)8	ขณะเดียวกัน	ก็ไม่ใช้วิธีการอ่านที่จ�ากัดเพียงการบอกเล่าเรื่อง	แต่ผู้ปกครองสามารถเพิ่ม
กิจกรรมด้วยการตั้งค�าถามง่าย	ๆ	ในตอนท้ายเรื่อง	เพื่อให้เด็กฝึกทบทวนความคิดหลังการอ่าน	และ
ใช้กระบวนความคิดเชิงวิเคราะห์ในเบื้องต้น	 กิจกรรมเช่นนี้กระท�าได้โดยง่าย	 แต่ให้ผลลัพธ์เชิงบวก 
ต่อการปลูกฝังการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับเด็กและเยาวชนในระยะยาว	ดังนั้น	 ในสถาบันการศึกษา 
ระดับปฐมวัยของสหราชอาณาจักรจึงส่งเสริมเร่ืองน้ีด้วยการให้ความรู้	 หรือมอบหมายกิจกรรม 

ที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยการอ่านเชิงวิเคราะห์นอกห้องเรียน

 3.2 บทบาทของสถาบันการศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษา 

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังการรักการอ่าน 
เป็นอย่างมาก	 โดยสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	 ประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษาจะก�าหนด 
ให้มกีจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการอ่าน	ทัง้ในรปูแบบกจิกรรมเชงิวชิาการในหลกัสตูรการสอน	และกจิกรรม
เชิงสันทนาการ	 อาทิ	 คาบเรียนภาคบังคับท่ีเป็นกิจกรรมการอ่านทุกวันในช่วงเช้า	 การส่งเสริมให้ใช้ 
ห้องสมุดโดยไม่จ�ากัดประเภทหนังสือที่อ่าน	 ทั้งนี้	 เพ่ือเปิดกว้างให้นักเรียนรักการอ่าน	 บนพื้นฐาน 
ของความชอบและความสนใจส่วนตัว	หรอืจัดสปัดาห์หนงัสอื	(Book	week)	ให้นกัเรยีนแข่งขันการอ่าน 
หรือประกวดการแต่งกายหรือสร้างสรรค์งานศิลปะที่เกี่ยวกับหนังสือที่ชื่นชอบ	 กิจกรรมดังกล่าว 
เป็นเทคนิคง่าย	 ๆ	 แต่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการต้ังค�าถามในการอ่าน	 ซึ่งจัดเป็นพื้นฐานส�าคัญ 
ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับเยาวชนในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร 
ได้เป็นอย่างดีและเป็นรูปธรรม9 

8        Department of Education (2012), Research Evidence for Reading for Pleasure: Education Standard Research Team, 
Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284286/
reading_for_pleasure.pdf 

9        Oxford School Improvement (2017), Building an Outstanding Reading School: Six Strategies to Make Reading for Pleasure
in Your Schools, Source: https://cdn.oxfordowl.co.uk/2017/04/21/10/51/51/265/bp_osi_buildingoutstanding.pdf
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นอกจากนั้น		การเรียนการสอนของสหราชอาณาจักรยังใช้วิธีการสื่อสารสองทาง

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน	 ท�าให้เกิดการตั้งค�าถามต่อยอดจากการอ่านในหลายมิต ิ

และหลายระดับ	คือ	(1)	ครู	–	นักเรียน	(2)	นักเรียน	–	นักเรียน	(peer	learning)	ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง

ให้กระบวนการคิดและการอ่านเชิงวิเคราะห์ลึกซึ้งและครอบคลุมขึ้น	

 3.3. บทบาทของภาครัฐ

บทบาทภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการสร้างเสริมอุปนิสัยรักการอ่าน 

ให้แก่สังคม	 กล่าวคือ	 บทบาทในการท�าให้หนังสือและส่ือการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 มีคุณภาพ	 ราคาไม่แพง 

คนทกุชัน้เข้าถงึได้	บทบาทดังกล่าวรวมถึงนโยบายของรฐัในการส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรู	้(learning 

society)	ได้แก่	นโยบายด้านภาษ	ีค่าธรรมเนยีมต่าง	ๆ 	ท่ีจะท�าให้หนังสอืและสือ่ความรูต่้าง	ๆ 	มรีาคาถกู 

และเข้าถึงได้ง่าย		

4. การอ่านเชงิวเิคราะห์ในอนาคต : การอ่านออกเขียนได้เชิงวเิคราะห์ (Critical Literacy) ในยุคดิจิทัล 

	 ในยุคดิจิทัลที่สื่อการเรียนรู้พัฒนาอย่างรวดเร็ว	 อีกท้ังเยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ในโลกออนไลน์ได้ตั้งแต่วัยเยาว์	 จึงท�าให้ขอบเขตการอ่านหนังสือและงานเขียนต่าง	 ๆ	 ของเยาวชน 

ไม่จ�ากดัเฉพาะหนงัสอืและสิง่พมิพ์แบบดัง้เดมิ	จากการส�ารวจโดยสถาบันการศกึษาในสหราชอาณาจกัร

พบว่าเยาวชนรุน่ใหม่นยิมการอ่านหนงัสอืออนไลน์	เช่น	การอ่านผ่านอุปกรณ์แทบ็เลต็		(เช่น	Amazon

Kindle	 และ	 Ipad)	 รวมทั้งอ่านข่าวสารและบริโภคสื่อสังคมผ่านทางออนไลน์	 ท�าให้หลายฝ่าย	 

ในสหราชอาณาจักรเริ่มตื่นตัว	 และเห็นความจ�าเป็นที่จะยกระดับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

เพื่อให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชาชนที่สามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเท็จ	 (fake 

news)	 ได	้ ในระดับนโยบายจึงเริ่มมีการผลักดันเรื่องการบรรจุการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเชิง

วเิคราะห์	(critical	literacy)	ให้เป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรการศึกษาภาคบังคับของสหราชอาณาจกัร10	

	 การอ่านออกเขียนได้เชิงวิเคราะห์เน้นวิธีการสอนแบบบูรณาการที่เสริมสร้างทักษะและ 

องค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน	และสร้างความเชื่อมั่นในการอ่านข้อมูลและข่าวสารออนไลน์		

10       All Party Parliamentary Group on Literacy and National Literacy Trust (2018) Fake News and Critical Literacy: The Final
Reports of the Commission on Fake News and Teaching Critical Literacy in Schools, Source: https://cdn.literacytrust.org.uk/
media/documents/Fake_news_and_critical_literacy_-_final_report.pdf 
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ตลอดจนสามารถประมวลข้อเท็จจริงของข่าวสารออนไลน์ต่าง	ๆ	สามารถแยกแยะข่าวเท็จ	ตลอดจน

เข้าถึงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ	พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงสร้างสรรค์ต่อข่าวสาร

ที่อ่านทั้งในหมู่สมาชิกในครอบครัว	ครู	และเพื่อนในวัยเดียวกัน	

   

แผนภูมิ	1:	แนวทางการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เชิงวิเคราะห์แบบบูรณาการ

ในอดีตไทยเคยมีการเรยีนการสอนวชิา “อา่นเอาเรือ่ง”
ในชัน้เรยีนตัง้แต่ระดับประถม แต่ดูเหมือนจะสูญหาย

ไปนานแล้วอย่างน่าเสียดาย เพราะการอา่นเอาเรือ่งนัน้
คือพืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีส�าคัญมากของการอา่นเชงิวเิคราะห์

เม่ือผู้อา่นสามารถจบัประเด็นและสรปุเรือ่งได้แล้ว 
เพยีงแต่ใชป้ญัญาและการวเิคราะห์บวกเขา้ไปในพืน้ฐานขอ้มูลชดุนัน้

ก็จะสามารถบรรลุถึงการอา่นเชงิวเิคราะห์ได้
จงึน่าจะเป็นการเหมาะสมท่ีจะมีการรือ้ฟืน้ และเพิม่เติมวชิาการ

ลักษณะดังกล่าวในชัน้เรยีน ตัง้แต่ระดับพืน้ฐาน
เพือ่ปลูกฝังให้เยาวชนมีขดีความสามารถในการอา่นท่ีดีขึน้ 
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นัยยะส�าหรับไทย – การปลูกฝังการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับเยาวชนไทย 

	 การอ่านเชิงวิเคราะห์	นับว่าเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าส�าหรับการสร้างเยาวชน

รุ่นใหม่ให้มีระบบความคิดที่ครอบคลุม	 สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและอคติในงานเขียนต่าง	 ๆ	 

ได้อย่างด	ีจนเตบิโตไปเป็นประชากรทีม่คีวามคดิเชิงสร้างสรรค์และมคีณุภาพ	ดังน้ัน	ในฐานะทีส่หราช

อาณาจักรมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับ 

เยาวชน	 ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้น	 ไทยจึงอาจน�าแนวทางบางประการ 

ของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์ใช้ประกอบการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของไทย	ดังนี้	

1. การปลูกฝังจิตส�านึกเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างนิสัยการอ่านเชิงวิเคราะห์ตั้งแต่วัยเด็ก

 สถาบันครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของเด็กและเยาวชนที่มีบทบาท 

ส�าคัญต่อการปลูกฝังและพัฒนากระบวนการคิด	ส�าหรับประเทศไทย	ความตระหนักรู้เรื่องนี้ในระดับ

ครอบครวัยงัจ�ากดั	ดงันัน้	การส่งเสรมิให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการพฒันาทกัษะนีจ้งึมคีวามส�าคญัยิง่

ท้ังในแง่การส่งเสรมิความตระหนกัรู	้ถงึความส�าคัญเกีย่วกบัแนวทางการเลีย้งดทูีเ่อือ้ต่อการสร้างนสิยั	

การคิดและอ่านเชิงวิเคราะห์	 รวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านหนังสือ	 การอ่านหนังสือร่วมกัน 

และการฝึกตั้งค�าถามก่อน–หลังการอ่านแบบง่าย	 ๆ	 	 รวมทั้งการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ปกครอง 

กับเด็ก	ในการแลกเปลี่ยนความคิดในระหว่างการอ่านหนังสือ	ซึ่งสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	โดยเฉพาะ

ในระดับปฐมวัย	 อาจเป็นกลไกการพัฒนาทักษะให้กับผู้ปกครองในด้านนี้ได้	 รวมทั้งอาจปรับ 

กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอนในระดับสถาบันการศึกษาที่สร้างบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการอ่านเชิงวิเคราะห์	

2. การบรรจุเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ในหลักสูตรการศึกษาของไทย

	 นอกจากสหราชอาณาจักร	 ประเทศอื่น	 ๆ	 ที่มีระบบการศึกษาระดับแนวหน้า	 เช่น 

สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	ออสเตรเลีย	กลุ่มประเทศนอร์ดิก	ฯลฯ	ล้วนให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการ

อ่านเชิงวิเคราะห์	 โดยในระดับนโยบายได้ก�าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรภาคบังคับ	 ดังน้ัน 

หากไทยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะสร้างประชากรทีม่คีณุภาพเชงิความคดิในอนาคต ควรมกีารก�าหนดนโยบาย

ให้พิจารณาบรรจุการเรียนการสอนเร่ืองการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้บริบท 

ทีเ่หมาะสมกบัระบบการศกึษาและวัฒนธรรมการเรยีนรูข้องไทย	ในอดตีไทยเคยมกีารเรยีนการสอน

วชิา	“อ่านเอาเรือ่ง”	ในชัน้เรยีนตัง้แต่ระดบัประถม	แต่ดเูหมือนจะสญูหายไปนานแล้วอย่างน่าเสยีดาย

เพราะการอ่านเอาเรื่องนั้นคือพื้นฐานเบื้องต้นที่ส�าคัญมากของการอ่านเชิงวิเคราะห์	 เมื่อผู้อ่าน 
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สามารถจบัประเดน็และสรปุเรือ่งได้แล้ว	เพยีงแต่ใช้ปัญญาและการวเิคราะห์บวกเข้าไปในพืน้ฐานข้อมลู

ชุดนั้น	 ก็จะสามารถบรรลุถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้	 จึงน่าจะเป็นการเหมาะสมที่จะมีการรื้อฟื้น 

และเพิ่มเติมวิชาการลักษณะดังกล่าวในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมี 

ขีดความสามารถในการอ่านที่ดีขึ้น	

3. ทิศทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของเยาวชนไทยในอนาคต

	 ในยุคดิจิทัล	ประเทศไทยเองก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่ส�าคัญจากวัฒนธรรมการเสพข่าว

ทางสื่อออนไลน์	 และการแชร์ข่าวโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน	 ซึ่งส่งผลต่อการเกิดการ 

แพร่กระจายของข่าวลวง	 (fake	 news)	 ดังนั้น	 การปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะการอ่านออกเขียนได ้

เชิงวิเคราะห์	 (critical	 literacy)	 และสามารถใช้วิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสาร	 จึงจะเป็น 

ประเด็นด้านนโยบายที่ทวีความส�าคัญขึ้นตามล�าดับ	ดังนั้น	ไทยอาจพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติ

ที่ดีจากสหราชอาณาจักรและประเทศต่าง	ๆ	ประกอบการก�าหนดนโยบายของไทยในเรื่องนี้ต่อไป	

“เมื่ออ่านสิ่งใดแล้วต้องสามารถ (1)  “เล่า”  ได้ว่า สิ่งที่อ่านนั้นพรรณา

(describe) เรื่องราวต่าง ๆ ไว้อย่างไร (2) สามารถ “อธิบาย” (explain) ได้

ว่าสิ่งที่อ่านนั้นมีสมมุติฐานและ/หรือ “ผูก” เรื่องร้อยกรองถักทอกันไว้อย่างไร

(3) สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ (analyse) ได้ว่า สิ่งที่อ่านนั้น ได้อธิบายความ

ไว้อย่างมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือได้มากน้อยหรือไม่อย่างไร

และหากตรรกะที่ใช้ไม่ถูกต้อง สิ่งที่น่าจะถูกต้องกว่าคืออะไร”																																										
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ความมีวนัิยของคนญ่ีปุ่นนัน้ไม่ได้เกิดขึน้ในเวลาเพยีงวนัเดียว
หากแต่สังคมญ่ีปุ่นต้องใชเ้วลายาวนานในการสรา้งกฎเกณฑ์

ของส่วนรวม และระเบียบหรอืกฎเกณฑ์เหล่าน้ี
เม่ือเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถอยู่ได้ยาวนานและเป็นท่ียอมรบั

ของสังคม เน่ืองจากได้พิสูจน์แล้ววา่เป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น
เพื่อความผาสุกของทุกคนในสังคม

พูดตามหลักประชาธปิไตยก็คงบอกได้วา่ ความมีวนัิย
ของคนญ่ีปุ่นเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นมา

“โดยประชาชน ของประชาชน เพื่อประชาชน” โดยแท้
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วินัยสร้างไม่ได้ในวันเดียว

สิงห์ทอง ลาภพิ เศษพันธุ์

 “วนิยั”	เป็นค�าสัน้	ๆ 	เพียง	2	พยางค์ท่ีเราใช้และได้ยนิกนัคุน้หใูนชีวติประจ�าวนั		แม้แต่ค�าขวญั

วันเด็กก็จะเห็นว่ามีค�าว่า	“วินัย”	รวมอยู่ในค�าขวัญของหลาย	ๆ	ปีท่ีผ่านมาด้วย	ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ

เราทกุคนต่างรูว่้า	วนิยัเป็นสิง่ส�าคญั เป็นระเบยีบแบบแผนและข้อบงัคับ หรอืเป็นข้อปฏบิติัทีจ่�าเป็น

ท่ีจะช่วยให้ทกุคนอยูร่่วมกนัในสงัคมได้อย่างมคีวามสงบสขุและต้องปลกูฝังตัง้แต่เดก็	อย่างไรกต็าม

แม้พวกเราทุกคนต่างได้รับการสั่งสอน	และทราบกันดีถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการมีวินัย	

แต่ในความเป็นจริงเรากลับได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้ง	ว่าคนไทยไม่ค่อยมีวินัย	ชอบท�าอะไรตามใจตัวเอง

โดยไม่คิดถึงคนอื่นจนถึงขนาดที่พูดกันว่า	“ท�าอะไรตามใจคือไทยแท้”	แต่ในขณะเดียวกัน	เราก็

มักได้ยินคนไทยด้วยกันเองชมประเทศญี่ปุ ่ นว่าเป็นประเทศที่สะอาด	 มีระเบียบ	 คนญี่ปุ ่นมี 

วินัยจนประเทศไทยหรือคนไทยเราน่าจะท�าตามหรือน�ามาเป็นแบบอย่าง

	 ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานกว่า	20	ปี	ได้มีโอกาส

ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น	ได้รับราชการ

ในสถานเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศญ่ีปุ่นหลายครั้ง	ได้เห็นบ้านเมืองของญ่ีปุ่น	ได้รู้จักเพื่อน

คนญีปุ่่น	ทัง้ในสมยัทีต่นเองยังเป็นวยัรุน่	จนกระทัง่ท�างานมาจนถงึบดันี	้จึงเหน็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์

ที่จะเล่าประสบการณ์ของตนเอง	 และแบ่งปันมุมมองหรือความคิดเกี่ยวกับประเทศและคนญี่ปุ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับวินัยของคนญี่ปุ่นให้ผู้อ่านได้ทราบ

	 คนญี่ปุ่นเป็นคนอย่างไรและมีลักษณะพิเศษอะไรที่ต่างจากคนไทยหรือคนชาติอื่น	ๆ	จึงมี

ระเบียบวินัยจนท�าให้ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ี เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน	 นี่คือค�าถามที่ผม

มักถูกถามเสมอ	 จึงขอตอบค�าถามจากประสบการณ์ ที่ได้รู ้จักคนญี่ปุ่นมานานหลายสิบปีแล้วว่า 

คนญีปุ่น่กเ็ป็นคนธรรมดาเหมอืนคนไทยหรอืคนในประเทศอืน่	ๆ	เพราะคนญีปุ่่นไม่ใช่เทวดามาจากไหน

คนญี่ปุ่นก็มีทั้งคนดี	คนไม่ดี	ในประเทศญี่ปุ่นก็มีคดีอาชญากรรม	ต้องมีต�ารวจ	มีศาล	ต้องมีเรือนจ�า

ไว้กักกนัผูต้้องขงัเหมอืนในทกุ	ๆ	ประเทศ	เพยีงแต่ว่าคนญีปุ่่นส่วนใหญ่มคีวามคดิหรอืค่านยิมต่อสงัคม

ส่วนรวมทีเ่อือ้ให้สงัคมหรอืประเทศชาติของเขาอยูใ่นกรอบ	อยูใ่นแถว	และมคีวามเป็นระเบยีบ	คนญีปุ่่น

ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันในกฎเกณฑ์หรือข้อบั งคับที่สังคมก�าหนดไว้ว่าเป็นส่ิงที่ต้องปฏิบัติตาม
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เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย	จะไม่ท�าในสิ่งที่แปลกแยก	พูดง่าย	ๆ	ก็คือ	คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่

มีความเห็นตรงกันว่า	“อะไรเป็นสิ่งท่ีดีหรื อไม่ดี อะไรควรท�าและอะไรไม่ควรท�า”	 ยกตัวอย่าง

เช่น	 เวลาเราไปเที่ยว	 ไปเดินเขา	 ชมทิวทัศน์ ธรรมชาติในวนอุทยานแห่งชาติ	 ถ้าเป็นในหลาย	 ๆ	

ประเทศจะต้องมีถังขยะตั้งไว้ตามจุดต่าง	 ๆ	 เ พื่อให้คนที่มาเที่ยวสามารถทิ้งขยะได้	 แต่คนญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ	 เช่น	 ไปปิกนิกตามภูเขาหรือแม่น�้า	 เขาจะเก็บขยะ	

เศษอาหารที่เหลือ	 กระดาษ	 ถุง	 ฯลฯ	 กลับไปทิ้ งที่บ้านทั้งหมด	 โดยไม่เดือดร้อนว่าจะมีถังขยะ 

จัดไว้ให้หรือไม่	ผมเคยถามว่าท�าไมเป็นเช่นนั้น	ไม่รู้สึกว่าไม่สะดวกหรือที่ต้องหอบหิ้วขยะกลับบ้าน	

ค�าตอบจากเพื่อนญี่ปุ่นคือ	สถานที่ทางธรรมชาติแบบนี้	การที่มาตั้งถังขยะไว้จะท�าให้เสียทัศนียภาพ	

ไม่มีถังขยะจะดีกว่า	ส่วนการเก็บขยะกลับบ้านไปก็ไม่เดือดร้อนอะไร	เพราะขามายังหอบหิ้วของมา

ได้มากมาย	ขากลับของที่น�ากลับไปก็น้อยลง	เบาลงกว่าขามาด้วยซ�้าเพราะกินดื่มไปมากแล้ว

	 อกีตัวอย่างหน่ึงทีเ่หน็กคื็อ	การข้ามถนน	บ่อยครัง้มากทีเ่ราจะเหน็คนญีปุ่น่ยนืรอทีท่างม้าลาย

จนกว่าไฟไฟสัญญาณคนข้ามเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วจึงข้ามถนน	ทั้ง	ๆ	ที่ไม่มีรถวิ่งมาเลย	ผมเคยถาม

คนญ่ีปุ่นว่า	ถ้าเราดูขวา	ดูซ้ายจนเห็นว่าปลอดภัย	ไม่มีรถวิ่งมา	เราข้ามถนนโดยไม่รอสัญญาณไฟ

ก็ไม่น่าเป็นปัญหาไม่ใช่หรือ	เพื่อนญี่ปุ่นตอบว่า	ถ้าครั้งเดียวก็คงใช่	แต่ถ้าเราประพฤติจนเป็นนิสัย

จนเราคดิว่าการข้ามถนนโดยไม่ต้องรอสญัญาณไฟเป็นสิง่ทีท่�าได้	อาจมสัีกวนัหนึง่ทีเ่รารบีหรอืไม่ทนัดู

ถนนให้รอบคอบ	กอ็าจเกดิอบุติัเหตุได้	และทีส่�าคญัอกีประการหนึง่กค็อื	เราไม่ควรท�าเป็นตัวอย่างให้ 

คนอื่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก	ๆ	 เห็น	 เพราะเด็กอาจไม่มีวิจารณญาณที่ดีแบบผู้ใหญ่	 เขาอาจไม่รู้ว่า 

ที่ผู้ใหญ่ข้ามถนนทั้ง	ๆ	ที่ไฟแดงอยู่นั้น	ผู้ใหญ่ได้ดูขวาดูซ้ายจนเห็นว่าปลอดภัยแล้ว	เด็กอาจคิดแค่ว่า

ผู้ใหญ่ข้ามถนนตอนไฟคนข้ามแดงอยู่ได้	 แสดงว่าเป็นสิ่งที่ท�าได้	 ต่อไปเด็กอาจเลียนแบบซึ่งจะ 

เป็นอันตรายมาก	

	 ครั้งที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดคลื่นยักษ์สึนามิทางภาคตะวันออก 

ของญีปุ่น่เมือ่วนัที	่11	มนีาคม	2554	ผมได้ประจ�าการคร้ังทีส่องทีส่ถานเอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุโตเกียว

จึงได้เห็นภาพของคนญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่นในภาวะวิกฤติว่า	 แม้จะต้องเผชิญสถานการณ์เช่นน้ัน 

คนประเทศนีก้ย็งัรกัษาวนิยัไว้ได้อย่างไม่น่าเชือ่	ภาพทีค่นญีปุ่น่จ�านวนมากต้องเดนิกลบับ้านเนือ่งจาก

รถไฟหยุดวิ่งด้วยการเดินเรียงกันไปบนขอบทางเป็นแถว	ไม่เดินดาหน้ากันเต็มถนน	เพื่อเปิดพื้นที่

ให้รถฉุกเฉิน	เช่น	รถดับเพลิงหรือรถพยาบาลวิ่ง	เป็นภาพที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปทั่วโลก	หรือ

ภาพที่คนญี่ปุ่นเข้าแถวยืนรอหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว	เพื่อทยอยเข้าไปในร้าน	

หลังจากที่มีคนออกมาแล้ว	เนื่องจากต้องจัดระเบียบ	จ�ากัดจ�านวนคนที่ใช้บริการของร้านค้า	ต้องซื้อ
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สินค้าตามจ�านวนที่ก�าหนด	ก็เปน็อีกภาพหนึ่งที่แสดงถึงความมีวินัยของญี่ปุ่นได้ดี	ต่างจากในหลาย	ๆ

ประเทศทีเ่มือ่เกดิเหตุภยัพบิติั	จะมข่ีาวของการปล้นหรอืทบุกระจกหน้าต่างร้านค้าเพือ่ลกัขโมยสิง่ของ

โดยอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากต้องการได้อาหารหรอืสิ่งของอุปโภคบริโภคเพราะความจ�าเป็น	

คนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีความคิดหรอืค่านิยม
ต่อสังคมส่วนรวมท่ีเอือ้ให้สังคมหรอืประเทศชาติของเขา

อยู่ในกรอบ อยู่ในแถว และมีความเป็นระเบียบ
คนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันในกฎเกณฑ์หรอืขอ้บังคับ

ท่ีสังคมก�าหนดไวว้า่เป็นส่ิงท่ีต้องปฏบัิติตาม
เพือ่ไม่ให้สังคมเกิดความสับสนวุน่วาย

จะไม่ท�าในส่ิงท่ีแปลกแยก

	 ทนีีม้าถงึค�าถามว่า	ท�าไมประเทศญีปุ่่นจงึสามารถสร้างค่านิยมของสงัคมทีม่รีะเบียบ	และท�าไม	

คนญีปุ่น่จงึเหน็พ้องต้องกนัในระเบยีบ	กฎเกณฑ์	หรอืข้อบังคบัทีส่งัคมก�าหนดข้ึนมาเหล่านีไ้ด้	ค�าตอบ

ก็คือเพราะกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	หรือค่านิยมเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นคงอยู่และพัฒนา

เจริญก้าวหน้าได้	การที่สมาชิกทุกคนในสังคมสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก	ก็เพราะกฎเกณฑ์

ข้อบังคับเหล่านี้	ด้วยเหตุนี้คนญี่ปุ่นจึงเห็นว่าสังคมหรือส่วนรวมส�าคัญกว่าตัวเอง	คนญี่ปุ่นต้องการ

เป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	ต้องการมสีงักดั	ไม่ต้องการถกูมองว่าเป็นคนแปลกแยก	เพราะเชือ่ว่าการเป็น

สมาชิกในสังคมจะช่วยให้มีชีวิตที่ดีกว่าการอยู่ข้างนอก	

	 เราทราบกนัดแีล้วว่ามนษุย์เป็นสัตว์สงัคม	คนเราต้องอยูร่่วมกับคนอืน่ไม่อาจอยูค่นเดยีวโดด	ๆ 		ได้

แต่คนญีปุ่น่มคีวามเชือ่ในเรือ่งของการอยูร่่วมกนัในสงัคมมากกว่าชาตอิืน่	ๆ 	ดงันัน้	วฒันธรรมส่วนใหญ่

ของญี่ปุ่นจึงเน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล	เช่น	วัฒนธรรมการแนะน�าตนเอง	ซ่ึงในหลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทย	จะแนะน�าโดยเร่ิมจากชื่อ	นามสกุล	แล้วต่อด้วยต�าแหน่งและสังกัด	เช่น	“ผมชื่อ

สงิห์ทอง	ลาภพิเศษพันธุ	์ต�าแหน่งเอกอัครราชทูต	สถานเอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุโตเกียวครบั”	ในขณะที่

คนญีปุ่น่จะตรงกนัข้ามกบัไทย	คือ	เขาจะแนะน�าตวัโดยเริม่จากหน่วยงานของตนเองก่อน	ลงไปจนถึงช่ือ	

เช่น	“ผมอยู่บริษัทโดราเอมอน	จ�ากัด	ฝ่ายขาย	แผนกขายส่ง	เป็นหัวหน้าแผนก	นามสกุลโนบิ 
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ชื่อโนบิตะครับ”	การเขียนที่อยู่ของญี่ปุ่นก็ใช้หลักการนี้	โดยจะเริ่มจากจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้าน	

บ้าน	เลขที	่นามสกุล	แล้วปิดท้ายด้วยชื่อ	การบอกเวลาก็เช่นกัน	เราจะคุ้นกับระบบสากลที่พูดถึงเวลา

ที่เป็นหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็ก	เฉพาะเวลาพูดถึงช่ัวโมง	นาที	และวินาทีเท่านั้น	แต่เมื่อพูดถึงวันท่ี

จะไล่จากเล็กไปหาใหญ่	คือ	วันที่	เดือน	และปี	แต่ในระบบของญี่ปุ่น	การกล่าวถึงเวลาจะเริ่มจาก

หน่วยใหญ่ลงไปหน่วยเลก็โดยตลอด	เช่น	ขณะนีค้อืปีเรวะ	2	เดอืน	4	วนัที	่1	วนัพธุ	เวลา	11	นาฬิกา	

5	นาท	ี30	วนิาท	ีด้วยเหตนุีค้�าทีเ่ราคุน้เคยกนัในภาษาไทยว่า	“วนัเดอืนปีเกดิ”		ในภาษาญีปุ่น่จงึมแีต่

“ปีเดือนวันเกิด”	หรือในกรณีของตัวเลขเศษส่วน	ไทยจะกล่าวถึงเศษก่อนแล้วจึงตามด้วยส่วน	เช่น	

3/5	เราจะพูดว่า	เศษสามส่วนห้า	แต่คนญี่ปุ่นจะพูดว่าส่วนห้าเศษสาม	เป็นต้น	

	 ด้วยเหตุผลทีก่ล่าวมาแล้วว่า	คนญีปุ่น่ต้องการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมและต้องการอยูใ่นสงัคม	

โดยไม่ถูกคนรงัเกยีจ	คนญีปุ่น่จึงหลกีเลีย่งการท�าสิง่ทีส่งัคมไม่ยอมรบัและจะรูส้กึอบัอายหากถกูจบัได้

ว่าได้ท�าในสิง่ทีข่ดัต่อข้อบงัคบัของสงัคม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีเ่ป็นบุคคลสาธารณะ	ในบางประเทศ

คนที่เป็นบุคคลสาธารณะ	มีอ�านาจหน้าที	่มีฐานะร�่ารวย	มีชื่อเสียง	มักคิดว่าตนเองมีสถานะพิเศษกว่า

คนทั่วไป	 สามารถท�าในสิ่งที่คนทั่วไปท�าไม่ได้หรือจะต้องได้รับการยกเว้นจากการท�าผิดบางอย่าง 

เราจงึเหน็ข่าวของบคุคลเหล่านีท้ีใ่ช้ความเป็นอภสิทิธิช์นเอาเปรยีบคนทัว่ไป	เมือ่ท�าผดิก็มกัอ้างต�าแหน่ง

หน้าที่ของตนเองหรือของบุพการ	ีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่อนปรนหรือช่วยเหลือให้พ้นผิด	สังคมก็ได้แต่มอง

ตาปริบ	ๆ	ว่าเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่	เป็นไฮโซ	หรือเพราะเขาเป็นคนรวยเลยท�าได้	แล้วอาจคิดต่อไป

ด้วยซ�้า	ว่ารอให้ฉันเป็นชนชั้นแบบนั้นบ้าง	ฉันก็จะมีอภิสิทธิ์แบบนั้น	แต่ในญี่ปุ่น	ยิ่งเป็นคนที่มีอ�านาจ

หน้าที่	มีความรับผิดชอบ	หรือเป็นบุคคลสาธารณะที่คนรู้จักกว้างขวาง	เช่น	นักการเมือง	ข้าราชการ	

หรอืดารา	ยิง่ต้องท�าตวัให้เป็นตวัอย่างต่อสงัคม	หากกระท�าความผดิ	เช่น	ขบัรถโดยประมาท	เมาแล้วขบั

หรือมีกรณีอื้อฉาว	 สังคมก็จะมองว่าเป็นความผิดที่รุนแรงกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป	 ยิ่งถ้าบุคคล

เหล่านี้พยายามใช้อ�านาจหน้าที่ของตน	หรือใช้เงินในการแก้ปัญหาเพื่อให้พ้นผิด	ก็จะยิ่งถูกสังคมดูถูก

เหยียดหยามว่าเป็นผู้ที่ไม่มีจริยธรรม	ไม่มีความรับผิดชอบ	จนแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมกันเลยทีเดียว	

	 ค�าถามต่อไปคืออะไรเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สังคมญี่ปุ่นสามารถก�าหนดกฎเกณฑ	์ข้อบังคับ

หรือค่านิยมที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดของสังคมและสมาชิกในสังคมได้ดีกว่าหลาย	ๆ 	ประเทศ

รวมทัง้ประเทศไทย	ค�าถามนีห้ากให้ผมตอบ	กต้็องตอบว่าเพราะญ่ีปุน่มทีรพัยากรธรรมชาตน้ิอยกว่าไทย

มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าไทย	 แต่มีภัยธรรมชาติมากกว่าไทย	 พูดแบบก�าปั ้นทุบดินก็คือ 

“เพราะญีปุ่น่ล�าบากกว่าไทย” เขาจึงจ�าเป็นต้องมกีฎเกณฑ์ท่ีดเีพือ่ความอยูร่อดส�าหรบัสงัคมของเขา 
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	 เมื่อย้อนดูประเทศไทย	เราต้องยอมรับว่าคนไทยโชคดีมากที่เกิดมาในประเทศที่มีความอุดม

สมบูรณ์	 มีภูมิอากาศที่ง่ายต่อการด�ารงชีวิต	 ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด	ภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะกับ

การอยู่อาศัยและประกอบสัมมาอาชีพมาตั้งแต่โบราณกาล	ดังท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี	1	ว่า	

“เมอืงสโุขทยัน้ีดี	ในน�า้มปีลา	ในนามข้ีาว	...”	ดงันัน้	ในอดตีคนไทยเราจงึสามารถใช้ชีวติแบบสบาย	ๆ 

ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากนักในสังคม	 ข้าวปลาอาหารก็หาได้ไม่ยาก	 ปลูกข้าว 

เก็บในยุ้งฉางไว้	ปลูกผักสวนครัว	หรือเก็บยอดกระถินริมทาง	เลี้ยงเป็ดไก่ไว้เก็บไข่กิน	อยากกินปลา

ก็ไปจับตามแม่น�้าล�าคลองได้ทั้งปีไม่ยากล�าบาก	แต่เมื่อเราดูประเทศญี่ปุ่นจะพบว่ามีความแตกต่าง

จากไทยมาก	ในแง่ภูมิอากาศ	ญี่ปุ ่นมี	4	ฤดู	คือ	ฤดูใบไม้ผลิ	ฤดูร้อน	ฤดูใบไม้ร่วง	และฤดูหนาว	

การเพาะปลูกพืชหรือท�าการเกษตรจะต้องท�าในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน	 เพ่ือเก็บเกี่ยว

ในฤดูใบไม้ร่วง	ส่วนช่วงฤดูหนาวน้ัน	นอกจากจะไม่สามารถท�าการเกษตรได้แล้ว	ในบางเขต

ของประเทศยังหนาวมาก	หิมะตกหนักจนไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้		ต้องเก็บอาหารส�ารองไว้ใช้

บริโภคตลอดช่วงฤดูหนาวก็ม	ีคนญี่ปุ่นในอดีตจึงต้องมีวินัยในตัวเอง	ต้องท�างานหนักในช่วงที่สามารถ

เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ได้	เพื่อเก็บอาหารไว้กิน	ใครเกียจคร้านก็อาจอดตายได้	

 

	 ในแง่ภูมิประเทศน้ัน	ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีรูปร่างเรียวยาวจากเหนือลงใต้	พื้นที่

ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา มีที่ราบลุ่มที่เหมาะส�าหรับท�าการเกษตรน้อยมาก คือมีเพียงประมาณ 

ร้อยละ 13 ของพืน้ทีท่ัง้หมด	และแม่น�า้ในญีปุ่่นส่วนใหญ่เป็นแม่น�า้สายสัน้	ๆ 	ไหลเรว็	เนือ่งจากมคีวาม 

ลาดชันมาก	 เมือ่หมดหน้าน�า้กจ็ะแห้ง	 การน�าน�า้มาใช้เพ่ือการเพาะปลกูจงึต้องมรีะบบชลประทานทีด่ี 

ทีจ่ะดงึน�า้จากแม่น�า้ต่าง	 ๆ	 เข้ามาในพ้ืนทีเ่กษตรในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม	 ต้องมกีารบรหิารจดัการน�า้ทีด่ี 

เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีจ�ากัด	จึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ

ทุกคนในชุมชนท่ีจ�าเป็นต้องใช้น�้า	 สมาชิกในชุมชนต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด 

การละเมดิกฎของชมุชนของคนบางคน	อาจสร้างความหายนะให้กบัชุมชนทัง้หมดได้	เช่น	หากเกษตรกร

ทีอ่ยูต้่นน�า้มคีวามละโมบ	วดิน�า้เข้านาของตนเองเกินปรมิาณทีต่กลงกันไว้	ผูท้ีอ่ยูก่ลางน�า้หรอือยูป่ลายน�า้

ก็จะเดอืดร้อน	เพราะอาจมนี�า้ไม่เพยีงพอต่อการเพาะปลกูหรอืด�ารงชีวติ	ซึง่จะท�าให้หรือสงัคมโดยรวม

ต้องเสยีหาย	สงัคมญ่ีปุน่ตัง้แต่อดตีจึงให้ความส�าคญัต่อความซือ่สตัย์มาก และจะลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎ

ของสงัคมอย่างรนุแรง	โดยในกรณีเช่นนีอ้าจถึงกบัถูกอปัเปหอิอกจากชุมชน	ไม่มใีครร่วมสังฆกรรมด้วย

อีกต่อไป	ซึ่งท�าให้บุคคลคนน้ันไม่สามารถได้รับผลประโยชน์ใด	ๆ	จากชุมชนนั้นได้อีก	ด้วยเหตุนี ้

คนญี่ปุ่นจึงให้ความส�าคัญต่อการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างยิ่งมาจนถึงทุกวันนี้
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ท�าไมประเทศญ่ีปุ่นจงึสามารถสรา้งค่านิยมของสังคม
ท่ีมีระเบียบ และท�าไมคนญ่ีปุ่นจงึเห็นพ้องต้องกันในระเบียบ

กฎเกณฑ์ หรอืขอ้บังคับท่ีสังคมก�าหนดขึน้มาเหล่าน้ีได้
ค�าตอบก็คือ เพราะกฎเกณฑ์ ขอ้บังคับ หรอืค่านิยมเหล่าน้ี

สรา้งขึน้เพือ่ให้ประเทศญ่ีปุ่นคงอยู่และพัฒนาเจรญิก้าวหน้าได้
การท่ีสมาชกิทุกคนในสังคมสามารถด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างผาสุก

ก็เพราะกฎเกณฑ์ขอ้บังคับเหล่าน้ี
ด้วยเหตุน้ี คนญ่ีปุน่จงึเห็นวา่ สังคม หรอืส่วนรวมส�าคัญกวา่ตัวเอง

คนญ่ีปุ่นต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ต้องการมีสังกัด
ไม่ต้องการถูกมองวา่เป็นคนแปลกแยก

	 ล�าพงัเพยีงภมูอิากาศและภมูปิระเทศของญีปุ่น่ดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้น	กค็งเห็นแล้วว่า	ญีปุ่น่เป็น

ประเทศที่มีความยากล�าบากในการด�ารงชีวิตย่ิงกว่าประเทศไทยมาก	 แต่ยังมีปัจจัยที่เกิดจากที่ตั้ง

และภูมิประเทศที่ท�าให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยมากขึ้นอีก 

นัน่คอื	ภยัธรรมชาติ	ซึง่คงจะไม่เป็นการเกนิเลย	หากจะกล่าวว่าญีปุ่่นเป็นประเทศท่ีประสบภยัธรรมชาติ

มากที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้	หมู่เกาะญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่เรียกกันว่า	“วงแหวนไฟ” หรือ	Ring	of	Fire		

ซึ่งเป็นเขตที่เปลือกโลกยังมีพลังงาน	 จึงมีภูเขาไฟจ�านวนมากและยังมีการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก

ท�าให้เกดิเป็นแผ่นดินไหวอยูบ่่อยครัง้	 และมหีลายครัง้ทีเ่กดิคลืน่ยกัษ์สนึามติามมาหลงัจากแผ่นดนิไหว

จากสถิติพบว่า	ในประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังคุกรุ่นอยู่	108	ลูก	คิดเป็นร้อยละ	7	ของภูเขาไฟ

ที่ยังคุกรุ่นทั่วโลก	กว่าร้อยละ	20	ของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับแมกนิจูต	6	ขึ้นไป	เกิดข้ึนบน

หมูเ่กาะญีปุ่่นและบริเวณใกล้เคยีง	หากดูในประวตัศิาสตร์จะพบว่า	ญีปุ่น่ประสบภยัพบิตัจิากแผ่นดนิไหว

ขนาดใหญ่และคลื่นยักษ์สึนามิ	รวมทั้งภูเขาไฟระเบิดนับครั้งไม่ถ้วน	ยิ่งไปกว่านั้น	ในแต่ละปีจะมีพายุ

ไต้ฝุ่นประมาณ	10	ลูก	พัดเข้าในเขตของหมู่เกาะญี่ปุ่น	สร้างความเสียหายอยู่เนือง	ๆ 		ดังนั้น	คนญี่ปุ่น

จึงต้องตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท	เตรียมพร้อมและมีวินัยต่อการใช้ชีวิตอยู่เสมอ	โรงเรียนในญี่ปุ่น

จะมกีารซ้อมหลบภยัอยูเ่ป็นประจ�า	เก้าอีใ้นห้องเรยีนของเดก็ประถมญีปุ่น่จะมเีบาะรองนัง่	ซึง่สามารถ

ปลดออกมาใช้เป็นหมวกสวมกันศีรษะเวลาเกิดภัยพิบัติได้	โรงเรียนและสถานที่สาธารณะในชุมชน	

จะถกูก�าหนดเป็นสถานทีห่ลบภยัและมอีาหาร	น�า้ดืม่	และเครือ่งอปุโภคบรโิภคจ�าเป็นยามเกดิภยัพบิตัิ

ส�ารองไว้เสมอ
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	 จากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้	คงพอจะท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพโดยสังเขปได้แล้วว่า	เหตุใดคนญี่ปุ่น
จึงมีระเบียบวินัยมากกว่าในหลาย	ๆ	ประเทศ	จะเห็นได้ว่าความมีวินัยของคนญี่ปุ่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้น
ในเวลาเพียงวันเดียว	หากแต่สังคมญี่ปุ่นต้องใช้เวลายาวนานในการสร้างกฎเกณฑ์ของส่วนรวม	
และระเบยีบหรอืกฎเกณฑ์เหล่านี	้เมือ่เกดิขึน้แล้ว	กจ็ะสามารถอยู่ได้ยาวนานและเป็นทีย่อมรบัของสงัคม	
เนือ่งจากได้พสิจูน์แล้วว่าเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น	เพือ่ความผาสกุของทกุคนในสงัคม	พดูตามหลักประชาธปิไตย
กค็งบอกได้ว่า	ความมวีนิยัของคนญีปุ่น่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้มา “โดยประชาชน ของประชาชน  เพือ่ประชาชน”
 โดยแท้ 

	 ที่ผ่านมา		คนไทยเองก็มีการอบรมสั่งสอนในเรื่องระเบียบวินัยไม่แพ้ประเทศอื่น	เด็กไทย
มีชั่วโมงเรียนมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นวิชาศีลธรรม	จริยธรรม	หรือหน้าที่พลเมือง	สอนว่าควรท�าสิ่งใด
ไม่ควรท�าสิ่งใด	แต่ก็ยังมีระเบียบวินัยไม่เท่าคนญี่ปุ่น	 เพราะเราเรียนทฤษฎี	แต่ไม่ได้เรียนภาคปฏิบัติ
มากนัก	เช่น	เด็กไทยเรียนในห้องเรียนว่าต้องแยกขยะ	แต่รถเก็บขยะของเทศบาลส่วนใหญ่ยังคงเก็บ
ขยะโดยเทขยะทุกอย่างรวมกัน	 ท�าให้เด็กสับสนว่าจะแยกขยะไปเพื่ออะไร	 ในเมื่อท้ายที่สุดแล้วมันก็
กลับมารวมกัน	ในขณะที่เด็กญี่ปุ่นไม่ได้เรียนรู้เพียงในห้องเรียนเท่านั้น	แต่เขาได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้
จากภาคปฏิบัติจริง	ๆ 		เขาได้เห็นจากชีวิตประจ�าวัน	เห็นจากพ่อแม่	เห็นจากครู	เห็นจากผู้คนในสังคม
จริง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถว	การรอคิว	หรือการแยกขยะ	ดังนั้น	หากสังคมไทยมองว่าความมีวินัย
ในเรื่องใดเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม	 ก็ควรเร่งปลูกฝังเสียอย่างจริงจัง	 และต้องไม่ใช่เพียงการสอน 
ในโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว	แต่ทุกคนในสังคม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่	ต้องท�าตัวให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้เยาวชนเห็นด้วย

	 ผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือค่านิยม	และสร้างวินัย
ที่ดีขึ้นได้ไม่แพ้คนญ่ีปุ่น	 ที่ผ่านมาสังคมไทยก็มีการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่น้อย	 ผมจ�าได้ว่า 
เม่ือสมัยเป็นเด็ก	 บนรถประจ�าทางคนสูบบุหรี่ได้	 การสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์เป็นเรื่องปกติ	 เมื่อขึ้น
เครื่องบินไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นใหม่	ๆ	ก็มีที่นั่งส่วนที่สูบบุหรี่ได้	หรือแม้แต่เมื่อผมเริ่มท�างานใหม่	ๆ	
การสูบบุหรี่ในที่ท�างานก็เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้เช่นกัน	แต่ปัจจุบัน	 เมื่อสังคมเห็นพ้องกันว่าบุหรี่
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	กม็ข้ีอจ�ากดัต่อการสบูบหุรีใ่นทีส่าธารณะ	จนขณะนี	้การสบูบุหรีบ่นเครือ่งบนิ
ในโรงภาพยนตร์	บนรถประจ�าทาง	หรือในอาคาร	ไม่สามารถท�าได้แล้ว	ดังนั้น	หากสังคมไทย 
มีความเห็นพ้องกันว่าความมีวินัยในสิ่งใดเป็นสิ่งที่จ�าเป็นหรือเหมาะสมต่อสังคมไทย ก็ต้องถือว่า
เป็นหน้าท่ีของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเดก็ เยาวชน หรอืผูใ้หญ่ทีจ่ะต้องร่วมกนัส่งเสรมิและสร้าง
ค่านยิมนัน้	ๆ	ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	ทั้งนี้	เพราะ	“วินัยสร้างไม่ได้ในวันเดียว”       
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ท่ีส�าคัญท่ีสุดและเป็นภารกิจหลัก
ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งน้ี คือ ให้เยาวชนไทย

เล็งเห็นถึงรากเหง้าทางวฒันธรรมรว่มกันของไทยและอนิเดีย 
ความลุ่มลึกทางด้านปรชัญาของกูรอูนิเดีย การหล่อหลอม

ของคนท่ีหลากหลายเชือ้ชาติและวฒันธรรม
รวมอยู่ในสาธารณรฐัอินเดีย ท่ีถูกเรยีกวา่เป็นประชาธปิไตย
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก และภาวนาให้เยาวชนในคณะยุวทูตความดี

มองทะลุความวุ่นวายสับสนท่ีเผชญิอยู่เบื้องหน้า
ผ่านไปถึงอนาคตทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศ

ท่ีรุง่โรจน์ของอินเดีย 
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การจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนของอินเดีย

ชุตินทร คงศักด์ิ

	 ผมมีความยินดทีีไ่ด้มีส่วนร่วมเฉลมิฉลองและแสดงความยนิดกีบัมลูนธิยิวุทตูความดฯี	ในโอกาส 

ครบรอบ	20	ปี	โครงการยวุทูตความดเีฉลมิพระเกียรตฯิ	โดยการเขียนบทความส้ัน	ๆ 	เก่ียวกับการจัดระบบ 

การศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนของอินเดีย	

	 บทความน้ีเขียนขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 

(COVID-19)	 ท่ัวโลก	 ซึ่งตามท่ีเราต่างตระหนักร่วมกันว่า	 การศึกษาช่วยเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การด�ารงชวีติ	และประสบการณ์ชวิีตเป็นครทูีด่ทีีส่ดุในการเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้

ผมจึงหวังว่า	 COVID-19	 จะน�าพาข้อคิดและบทเรียนชีวิตที่ดีมาสู่เยาวชน	 ผู้ใหญ่	 องค์กร	 และ 

นานาประเทศ	นอกจากนั้น	ในด้านระบบการศึกษา	COVID–19	ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการศึกษาทั้งชั่วคราวและอาจเป็นการถาวรในอนาคตก็เป็นได้

   

1. มุมมองต่อการศึกษาและเยาวชน

	 อินเดียและไทยมีมุมมองและค่านิยมในเรื่องการศึกษาและเยาวชนคล้ายคลึงกัน	ดังนี้

	 1.1	เยาวชนเป็นอนาคตของชาต	ิเมื่อคราวมูลนิธิยุวทูตความดีฯ	น�าคณะยุวทูตไปเยือนกรุง

นวิเดล	ีระหว่างวนัที	่29	–	30	มกราคม	2562	และได้ไปเยีย่มกระทรวงการต่างประเทศอนิเดยีด้วยนัน้ 

เหตกุารณ์ทีค่าดไม่ถงึได้เกดิขึน้	กล่าวคือ	ฯพณฯ	นาง	Sushma	Swaraj	รฐัมนตรต่ีางประเทศของอนิเดยี

ในขณะนั้น	ได้	‘surprise’	คณะ	โดยการปรากฏตัว	ทักทาย	และร่วมถ่ายภาพกับคณะยุวทูตความดีฯ

ซึง่อยูน่อกเหนอืก�าหนดการ	และเกิดขึน้ได้ไม่ง่ายนกั	สะท้อนถงึการท่ี	ฯพณฯ	นาง	Swaraj	ให้ความส�าคญั

กับคณะเยาวชนจากประเทศไทยในครั้งนั้น

	 1.2	การศึกษาเป็นกุญแจสู่อนาคตที่ดีทั้งของเยาวชนและของชาติ

	 1.3	การศกึษาทีด่คีวรประกอบไปด้วยการเรยีนรูใ้นภาคทฤษฎแีละประสบการณ์ในภาคปฏบิตัิ  

เพื่อให้มีความพร้อมในการเลือกทางเดินชีวิตในขั้นต่อไป
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	 ข้อแตกต่างระหว่างอินเดยีกบัไทย	คอื	อนิเดยีมปีระชากรทีเ่ยาว์วยักว่าไทย	กล่าวคอื	ประชากร	

1,377.7	ล้านคนของอินเดียมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ	29	ปี	และกว่าร้อยละ	50	อายุน้อยกว่า	25	ปี	ส�าหรับ

ประเทศไทย	มีประชากร	69.8	ล้านคน	มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ	38.1	ปี	และร้อยละ	30.56	อายุน้อยกว่า	

25	ปี	นอกจากนั้น	อัตราการเกิดของอินเดียยังสูงกว่าไทยด้วย	คือ	อินเดียมีทารกแรกเกิด	17.81	คน	

ต่อประชากร	1,000	คน	ในขณะที่ไทยมีทารกแรกเกิด	10.09	คน	ต่อประชากร	1,000	คน

2. รากเหง้าการศึกษาของอินเดีย

	 2.1		ในเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม	อนิเดยีเป็นประเทศทีใ่ห้ความส�าคญักบัเรือ่งการศกึษา 

เป็นอย่างมาก	 ระบบการศึกษาจึงกว้างใหญ่และครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้มีรายได้น้อยเป็นต้นไป	 ทั้งนี	้ 

อินเดียเป็นผู้คิดค้นเลข	‘0’	และระบบการนับเลข	อินเดียมีนักปรัชญาเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งหนึ่งในนั้นก็

คือ	องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

	 2.2		การเรยีนการสอนเน้นการเข้าถงึภาษาองักฤษ	คณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์ตัง้แต่วยัเยาว์ 

เป็นการปูพื้นฐานที่ดีที่จะให้เยาวชนอินเดียมีความโดดเด่นในทั้งสามด้านนี้	

	 2.3	กฎหมายว่าด้วยสทิธิในการเข้าถึงการศกึษา	(The	Right	to	Education	Act)	การจดัให้มี 

อาหารกลางวันรับประทานฟรี	การให้เงินสนับสนุนผู้ปกครองที่ส่งเด็กหญิงไปเรียนหนังสือ	(แทนการ

อยู่บ้านเพื่อใช้แรงงาน)	และการเรียนฟรี	ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เด็ก	ๆ	จากครอบครัวชายขอบ

ของสังคมได้รับโอกาส	และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนหนังสือเพื่อความก้าวหน้าของตน

	 2.4	 การระบุวิชาวาดเขียน	 เต้นร�า	 ดนตรี	 คอมพิวเตอร์	 และภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา 

เป็นวชิาบังคับจนถงึปีที	่8	(Class	8)	หรอืเทยีบเท่าชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	เป็นการเพิม่คณุค่าให้กบัระบบ

การศึกษาและเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต	ท�าให้มีความรู้รอบด้านและกลมกล่อม

	 2.5	 คอมพิวเตอร์	 โยคะ	 การน่ังสมาธิ	 และศีลธรรม	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญจนถึงปีที่	 8	 

(Class	8)

	 2.6	ตั้งแต่ปีที	่ 11	 (Class	11)	หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 5	 ระบบการศึกษาอินเดีย 

มสีายวชิาให้นักเรียนเลอืกอย่างกว้างขวาง	โดยแบ่งเป็น	มานษุยวทิยา	วทิยาศาสตร์	และพาณชิยศาสตร์	



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก243

	 2.7	เม่ืออยูป่ลายปีที	่12	(Class	12)	ซึง่เป็นปีท่ีส�าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา	นกัเรยีน

สามารถเลอืกสอบด้วยระบบ	Central	Board	of	Secondary	Education	(CBSE)	หรอื	Indian	Certificate 

of	 Secondary	 Education	 (ICSE)	 หรือ	 International	 Baccalaureate	 (IB)	 ซึ่งท�าให้สามารถ 

เลือกสถานที่ในการไปศึกษาต่อได้หลากหลาย

 

	 2.8	ระบบการศึกษาอินเดียมีครูที่มีประสิทธิภาพ	ผ่านระบบการสอบแข่งขันที่เข้มข้น	และมี

การฝึกอบรมและกระบวนการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มคีวามทนัต่อโลกทีเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ในอินเดีย	ครูหรือกูรูเป็นที่เคารพอย่างสูง	โดยเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นศิษย์ไหว้นมัสการแทบเท้าของครู

หรือกูรู

	 2.9	 การเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง	 ๆ	 วันส�าคัญของชาติ	 วันที่ระลึกการต่อสู้เพื่อเอกราชของ

สาธารณรัฐอนิเดยี	ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมการมีสงัคมทีม่คีวามหลากหลายครอบคลมุ	และเป็นประชาธปิไตย

ในโรงเรียนของอินเดีย	 ทั้งนี้	 อินเดียมีศาสนาหลัก	 9	 ศาสนา	 และรัฐธรรมนูญอินเดียรับรองภาษา 

ประจ�าชาติถึง	22	ภาษา

	 2.10	อินเดียมีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก	ทั้งในระดับรัฐและในระดับประเทศ	 เช่น	

Delhi	University	และ	Jawaharlal	Nehru	University	หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ควรกล่าวถึง	ได้แก่	

Indira	Gandhi	National	Open	University	(IGNOU)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่สนับสนุนการเรียน

รู้ตลอดชีวิต	 ทั้งนี้	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 ทรงศึกษาระดับปริญญาโท 

ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคด	ีที่	Banaras	Hindu	University	เมืองพาราณสี	ด้วย			

3. ข้อมูลด้านการศึกษาของอินเดีย

 3.1 ภาพรวม คุณภาพการศึกษาของอินเดีย	 ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองไทยที่นิยม 

ส่งบตุรหลานไปศกึษาต่อในต่างประเทศ	โดยเฉพาะเพือ่เสรมิทกัษะด้านภาษาองักฤษและประสบการณ์

ชีวิต	สามารถจ�าแนกเป็น	2	ประเภท	 ได้แก่	 (ก)	 ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา	จ�านวน	543	คน	 

และ	(ข)	ระดับอุดมศึกษา	จ�านวน	552	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	1,095	คน	(ข้อมูล	พ.ศ.	2563)
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 3.2 จุดแข็งของการศึกษา/ฝึกอบรมในอินเดีย	ประกอบด้วย

(1) หลกัสตูร  ใช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน	มกีารเรยีนการสอนทีเ่ข้มข้น	

มวีนิยั	โดยมุ่งเน้นให้นกัเรยีน/นกัศกึษาใช้ความเข้าใจมากกว่าการท่องจ�า	รวมถงึให้มกีารลงมอืปฏบิตัจิรงิ	

ในหลักสูตรโรงเรียนประจ�า	 จะมีการปลูกฝังระเบียบวินัยที่เคร่งครัด	 ปัจจุบันมีหลักสูตรในระดับ

อดุมศกึษาของอนิเดียทีน่่าสนใจ	อาท	ิ(ก)	Information	Technology	(ข)	Financial	Technology	–	

fintech	และ	(ค)	pace	

(2) ค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่าย ในอินเดียจะต�่ากว่าประเทศตะวันตก/ประเทศไทย	ส�าหรับ

โรงเรียนประจ�าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ	300,000	–	500,000	บาท	(รวมค่าเล่าเรียน	ค่าที่พัก	และ

ค่าอาหาร)

 

(3) การมอบทุนการศึกษา รัฐบาลกลาง	รัฐบาลท้องถิ่น	ตลอดจนมหาวิทยาลัยมีการ

สนบัสนุนทุนการศกึษา/ฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง	หน่วยงานของอนิเดยีทีใ่ห้ทนุการศกึษาเป็นประจ�า	อาทิ

(ก)	Indian	Council	for	Cultural	Relations	(ICCR)	เป็นองค์กรภายใต้

รัฐบาลอินเดีย	 มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงวัฒนธรรม	 ผ่านการให ้

ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างประเทศ	 เพื่อให้มาศึกษาในสถาบันการศึกษาของอินเดีย	 ทั้งในระดับ 

อนุปริญญา	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ซึ่ง	ICCR	จะมอบทุนการศึกษารวมปีละประมาณ	

500	–	600	ทุน	โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของ	ICCR	

 

(ข)	Research	and	Information	System	for	Developing	Countries	(RIS)	

เป็นสถาบนัวจิยัอสิระ	เน้นการศกึษาวิจยันโยบายการพฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ	การค้าการลงทนุ	

และเทคโนโลยี	สถาบันนี้จะจัดการฝึกอบรม	โดยมากเป็นในรูปแบบระยะสั้นระหว่าง	2	–	4	สัปดาห์	

 

(4) การก�าหนดโควตานักศึกษาต่างชาติ	รัฐบาลอินเดียออกกฎให้บางคณะของ

มหาวิทยาลัยในอินเดียรับนักศึกษาต่างชาติได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน	 (ในแต่ละปีมีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนกว่า	25	ล้านคน)
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ระบบการศึกษาอนิเดียมีครท่ีูมีประสิทธภิาพ
ผ่านระบบการสอบแขง่ขนัท่ีเขม้ขน้ และมีการฝึกอบรม

และกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
เพือ่ให้มีความทันต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ในอนิเดีย ครหูรอืกูรเูป็นท่ีเคารพอย่างสูง โดยเป็นเรือ่งปกติ
ท่ีจะเห็นศิษย์ไหวน้มัสการแทบเท้าของครหูรอืกูรู

4. สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารีกับระบบการศึกษาของอินเดีย 

	 สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเหน็

คุณค่าของระบบการศึกษาของอินเดีย	โดยมีกรณีซึ่งเป็นที่ประจักษ	์ดังนี้

 

	 4.1	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน 

ในพระราชานุเคราะห์ฯ	อย่างสม�า่เสมอ	โดยใน	พ.ศ.	2563	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานทุน	

3	ทุน	แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ผู้รับทุนจึงขอสละสิทธ์

	 4.2	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท�าความตกลงร่วมมือกับ	 

North	–	Eastern	Hill	University	เมืองชิลลอง	รัฐเมฆาลัย

	 4.3	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงนิวเดลี	 จัดซื้อหนังสือ 

ภาษาอังกฤษจากอินเดีย	 ส�าหรับพระราชทานแก่โรงเรียนภายใต้โครงการตามพระราชด�าร ิ

ในประเทศเมียนมาบังกลาเทศ	 ภูฏาน	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และติมอร์–เลสเต	 เพื่อเสริมคุณภาพ 

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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ทัศนคติของคนอนิเดียท่ีมีต่อการศึกษา
จะให้ความส�าคัญ และมีความจรงิจงัไม่ต่างจากคนไทย

แต่โดยท่ีอนิเดียมีประชากรถึง 1,377.7 ล้านคน
การแขง่ขนัในอนิเดียจงึสูงกวา่ในประเทศไทย

5. ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของเอกอัครราชทูตฯ

	 5.1	 ทางเลือกของโรงเรียนประจ�าเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บุตรหลาน 

ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินด	ี(โรงเรียนท้องถิ่นใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาหลักและภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาท่ีสอง)	นอกจากนัน้	จะได้เพือ่นต่างชาตแิละทกัษะในการดแูลรบัผดิชอบตนเอง	เดก็	ๆ 	จ�านวนมาก

บอกกล่าวกับผมในฐานะเอกอัครราชทูตฯ	 ว่าสิ่งเหล่านี้มีค่าส�าหรับตน	 และภายหลังจากช่วงแรก	 ๆ 

ที่อาจคิดถึงบ้าน	ก็จะปรับตัวได้ดีในที่สุด

	 5.2	คนอินเดียส่วนใหญ่รับประทานอาหารมังสวิรัติ	ดังนั้น	การต้องปรับตัวให้เข้ากับอาหาร

มงัสวริติัจงึเป็นความท้าทายหลักของนักเรยีน/นกัศกึษาไทย	ส�าหรับนกัเรยีนโรงเรยีนประจ�า	บางโรงเรยีน 

ก็อนุญาตให้ผู้ปกครองจัดส่งอาหารไทย	 โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปรสชาติจัดจ้าน	 ให้บุตรหลาน 

รบัประทาน	หรอืในกรณนีกัศกึษาระดับอดุมศกึษา	 กส็ามารถส่ังอาหารไม่มงัสวริตัไิปรบัประทานเองได้

หากโรงอาหารของสถานศึกษาที่ตนเรียนอยู่ไม่มีให้รับประทาน

	 5.3	ทัศนคติของคนอินเดียที่มีต่อการศึกษา	จะให้ความส�าคัญและมีความจริงจังไม่ต่างจาก

คนไทย	แต่โดยทีอ่นิเดยีมปีระชากรถงึ	1,377.7	ลา้นคน	การแข่งขนัในอนิเดยีจงึสงูกว่าในประเทศไทย

คุณแม่ชาวอินเดียมักจะช่วยลูกท�าการบ้านและลางานเพื่อไปช่วยลูกติวก่อนจะมีการสอบที่ส�าคัญ	 

ส่วนวัฒนธรรมโรงเรียนกวดวิชาน้ัน	 จะเน้นการกวดวิชาเพ่ือการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและ 

การสมัครเข้าท�างานมากกว่า	เช่น	การเข้ารับราชการ	การเป็นต�ารวจ	ทหาร	การเป็นกัปตันเครื่องบิน	

ซึง่การท�างานภาครฐัยงัเป็นท่ีนยิมมากท่ีสดุ	ด้วยเหตผุลด้านเกยีรต	ิศกัด์ิศร	ีสวสัดกิารทีด่	ีและชาตนิยิม	

เยาวชนอินเดยีชอบการแข่งขนัตอบค�าถาม	(Quiz)	สงัเกตได้จากการตอบรบัทีดี่ต่อกิจกรรม	Namaste

Thailand	Online	Quiz	และ	ASEAN	Quiz	ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต	ณ	กรงุนวิเดล	ีจดัเป็นประจ�าทุกปี	
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	 5.4	ในช่วงสถานการณ์	COVID-19	ซึง่มกีารปิดโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา	รัฐบาลสัง่การ

ให้จัดการเรียนการสอนแบบ	online	และยกเลิกการปิดภาคเรียนตามปกติ	

	 5.5	คนอนิเดยีรกัชาตยิิง่ชวีติ	ส่วนหนึง่จะมาจากประวตัศิาสตร์การต่อสูเ้พือ่เอกราชจากองักฤษ

และการสู้รบตามชายแดนกับจีนและปากีสถาน

	 สุดท้ายนี้	ในฐานะเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงนิวเดลี	ผมรู้สึกยินดีที่ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูต

ความดฯี	ในการเดนิทางไปเยอืนกรงุนวิเดลีเม่ือเดอืนมกราคม	2562	เหตท่ีุผมให้ความส�าคัญกับเยาวชน	

เน่ืองมาจากประสบการณ์ของตนเอง	ผมเหน็ว่าเยาวชนเสมือนฟองน�า้ทีจ่ะซมึซบัข้อมลูและประสบการณ์

รอบตัว	จึงอยากต้อนรับให้ดีที่สุด	 เพื่อให้คณะยุวทูตความดีฯ	มีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับสาธารณรัฐ

อนิเดยี	สถานเอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุนวิเดล	ีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ	และอาชีพนกัการทูต 

ทีส่�าคัญทีส่ดุและเป็นภารกจิหลกัของสถานเอกอคัรราชทูตแห่งนี	้คอื	ให้เยาวชนไทยเลง็เหน็ถึงรากเหง้า 

ทางวัฒนธรรมร่วมกันของไทยและอินเดีย	ความลุ่มลึกทางด้านปรัชญาของกูรูอินเดีย	การหล่อหลอม

ของคนทีห่ลากหลายเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมรวมอยูใ่นสาธารณรฐัอนิเดยี	ทีถ่กูเรยีกว่าเป็นประชาธปิไตย

ที่ใหญ่ที่สุดของโลก	 และภาวนาให้เยาวชนในคณะยุวทูตความดีมองทะลุความวุ่นวายสับสนที่เผชิญ 

อยู่เบื้องหน้า	ผ่านไปถึงอนาคตทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่รุ่งโรจน์ของอินเดีย	
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เยาวชนแต่ละคนไม่วา่จะอยู่ในประเทศใดก็ตาม 
กวา่จะเติบโตมาเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพได้นัน้

จะต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมจากหลายด้าน
เยาวชนผู้ได้รบัโอกาสท่ีจะเข้าถึงการศึกษาเชงิวชิาการ

ท่ีมีคุณภาพตัง้แต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับสูงสุด
ก็คงไม่ใชเ่ป็นพื้นฐานท่ีเพียงพอซึง่จะท�าให้คน ๆ นัน้
เป็นคนท่ีรอบรูห้รอืมีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้านได้

แต่ยังคงต้องผ่านกระบวนการการหล่อหลอมความเป็นตัวตน
จากสภาพแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม ในการกล่อมเกลา

พื้นฐานจติใจและความมีคุณค่าของตนเองด้วย
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ระบบการศึกษาท่ีเก้ือหนุนการพัฒนาเยาวชน
ของออสเตรเลีย
บุษฎี  สันติพิ ทักษ์

	 วิสัยทัศน์ของมูลนิธิยุวทูตความดีที่ว่า	“ปลูกจิตส�านึก	ฝึกจิตอาสา	พัฒนาโลกทัศน์”	เพื่อให้
เยาวชนเป็นคนด	ีรอบรู้	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีศักยภาพ	และวิสัยทัศน์เปิดกว้างนั้น	มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวทูตทุกคนที่ได้ร่วมโครงการของมูลนิธิฯ	มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่น
ในการกระท�าความดีด้วยความพากเพียรกระตือรือร้นเพื่อประโยชน์ของตนเองและของสังคม	รวมทั้ง
เป็นต้นแบบของประชาคมเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้า	และมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ	ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศต่อไปได้อย่างมั่นคงและทัดเทียมนานาประเทศ

	 การพฒันาเยาวชนบนพืน้ฐานของการสร้างความดแีละมจีติส�านกึทีด่นีัน้มคีวามส�าคญัอย่างยิง่
ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการได้รับโอกาสในการศึกษา	เพื่อจักได้มีพื้นฐานความรู้ในเชิงวิชาการที่แน่น	หรือ
การพัฒนาทักษะในด้านต่าง	ๆ 	ก็มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน	ประเทศไทยจัดว่าโชคดีมาก
ทีม่คีวามก้าวหน้าและมมีาตรฐานการศกึษาในระดับต่าง	ๆ 	ทีส่งูและเป็นทีย่อมรับในเวทรีะหว่างประเทศ
อันถือเป็นปัจจัยส�าคัญและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง	รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้ไทยสามารถส่งนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพไปศึกษาในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อจักได้น�า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและสั่งสมไว้	กลับมาปฏิบัติและสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง
และของประเทศชาติได้ต่อไป	

	 หากจะกล่าวถึงประเทศต่าง	ๆ	ที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในการส่ง
เยาวชนไทยมาศกึษาต่อเพือ่หาความรูแ้ละประสบการณ์ในต่างประเทศแล้ว	จะพบว่าเครอืรัฐออสเตรเลยี
จดัเป็นหน่ึงในประเทศตะวนัตกทีมี่มาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเป็นทีย่อมรบัอย่างมาก	นอกเหนือ
ไปจากสหรัฐอเมริกา	หรือสหราชอาณาจักร	หรือนิวซีแลนด์	ดังจะเห็นได้จากสถิติของการจัดอันดับ
การศึกษาตามมาตรฐานสากล	 ที่แสดงจ�านวนนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศ	 ซึ่งมาศึกษา 
ในออสเตรเลยีอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะจากประเทศในเอเชยีแปซฟิิก	อาท	ิจนี	ประเทศสมาชกิอาเซยีน
หมู่เกาะแปซิฟิกใต้	นอกจากนี้	ในปัจจุบัน	คาดว่ามีนักเรียนนักศึกษาไทยท่ีมาศึกษาต่อในประเทศ

ออสเตรเลีย	มีจ�านวนถึงกว่า	20,000	คน	
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โรงเรยีนและชมุชนควรน�าการศึกษา เพือ่พัฒนาความเป็น
พลเมืองโลก มารวมเขา้กับพันธกิจ งบ ประมาณ และหลักสูตร

ให้เห็นอย่างเป็นรปูธรรม โดยสนับสนุนทรพัยากร
ในการจดัการหลักสูตร และสรา้งการเชือ่มโยง

ของความรว่มมือระหวา่งโรงเรยีนกับบุคคลและชมุชน
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ครแูละนักเรยีนได้มีส่วนรว่ม

ในการตัดสินใจเพือ่ก�าหนดโครงสรา้งในการจดัการเรยีนรู้

	 ข้อมูลในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาส�าหรับเยาวชนในออสเตรเลีย	ท่ีสามารถ

รวบรวมได้มีดังนี้

 1. ระบบการศกึษาส�าหรบัเยาวชนในออสเตรเลยี		ระบบการศกึษาส�าหรบัเดก็และเยาวชน

ในออสเตรเลียแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น	5	ระดับ	ได้แก่	(1)	ระดับอนุบาลหรือช่วงก่อนวัยเรียน	

(Early	Childhood	Education)	(2)	ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	(Primary	and	

Secondary	Schooling)	(3)	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(Colleges)	(4)	ระดับอาชีวศึกษาและ

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ	(Vocational	Education	and	Training	–	VET)	และ

(5)	ระดบัอดุมศึกษา	(Higher	Education)	ในแต่ละระดบัการศกึษาจะแบ่งภาคเรยีนออกเป็น	4	เทอม	

เทอมละประมาณ	10	–	12	สัปดาห	์โดยเริ่มภาคเรียนที่	1	ของแต่ละปีการศึกษาในช่วงปลายเดือน

มกราคม/ต้นเดือนกุมภาพันธ์	และสิ้นสุดปีการศึกษาในช่วงกลางเดือนธันวาคม																		

                                                                                            

	 สาระส�าคัญของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ	มีดังนี้	

 1.1 ระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียน	(Early	Childhood	Education)

•	การศึกษาในระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียน	(Early	Childhood	Education)	

ในประเทศออสเตรเลียไม่ได้จัดอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ	 แต่รัฐบาลมีแนวนโยบายมุ่งเน้น 

และสนับสนนุให้เด็กในวยันีไ้ด้มโีอกาสเรยีนรู	้และร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ	ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิพัฒนาการและ

การเติบโตทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญา	เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าเรียนในระดับ 

ประถมศึกษา	
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•	รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรวงเงินสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน	(child	care	

benefit	package)	ส�าหรับผู้ปกครองท่ีมีภาระตามหน้าท่ีการงานและจ�าเป็นต้องส่งบุตรไปเข้ารับ

การดูแลในสถานที่รับเลี้ยงเด็ก	 (childcare)	 ในระหว่างเวลาท�างาน	 โดยวงเงินสนับสนุนที่ผู้ปกครอง

แต่ละรายพึงได้รับจะแตกต่างกันไป	ตามสถานะรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือน	

 1.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	(Primary	and	Secondary	Schooling)

•	การศึกษาในระดับประถมศึกษา	(Primary	School)		ซ่ึงได้แก่	ระดับ	Year	1

(เทยีบเท่ากบัระดับประถมศึกษาปีที	่1	–	6	ตามระบบไทย)	และระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	(Secondary	

School)	ได้แก่	ระดับ	Year	7	–	10		(เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที	่1	–	4	ตามระบบไทย)	จัดอยู่ใน

ระบบการศึกษาภาคบังคับส�าหรับเด็กและเยาวชนออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง	6	–	15	ปี

•	การจดัการศกึษาภาคบงัคบัในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาดงักล่าว	อยูภ่ายใต้

ความรับผิดชอบของรัฐบาลประจ�ารัฐและดินแดนต่าง	ๆ	ซึ่งจะต้องก�ากับดูแลให้เด็กและเยาวชน 

ที่เข้าข่ายได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยรัฐบาลกลาง 

จะสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาของโรงเรียนต่าง	ๆ 	ในแต่ละรัฐ	ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน	

ตลอดจนโรงเรียนที่ด�าเนินการร่วมกับองค์กรทางศาสนาต่าง	ๆ	อาทิ	Catholic	School	

•	โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นของออสเตรเลียท่ีอยู่ในข่ายโรงเรียน

รฐับาล	(public	school)	จะเปิดการเรยีนการสอนประเภทไป	–	กลบั	(day	school)		ในขณะทีโ่รงเรยีน

เอกชนต่าง	ๆ	(private	school)	จะเปิดการเรียนการสอนท้ังประเภทไป	–	กลับ	และโรงเรียนประจ�า	

(boarding	school)	และไป	–	กลบั	โดยใช้หลกัสตูรการเรยีนการสอนในวชิาหลกัต่าง	ๆ 	(core	courses)	

ทีค่ล้ายคลงึกนัแต่มหีลกัสตูรวชิาเลอืก	(elective	courses)	ทีแ่ตกต่างกนัไปตามพืน้ฐานการด�ารงชวีติ

และสาขาความสนใจของเดก็และเยาวชน	ตลอดจนความต้องการในตลาดแรงงานในแต่ละรฐัและดนิแดน	

 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Colleges)

•		การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(Colleges)	ของออสเตรเลีย	ได้แก	่

ระดับ	Year	11	–	12	(ซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	5	–	6	ตามระบบไทย)	ไม่จัดเป็นระบบ 

การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลีย	อย่างไรก็ดี	เด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษา	จ�าเป็นต้องศึกษาต่อจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และจะต้อง
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เข้ารับการสอบวัดผลการเรียนในชั้นปีที่	 11	และ	12	 (Australian	Tertiary	Admission	Ranking:	

ATAR)	ซึ่งเป็นการสอบจัดล�าดับตามคะแนนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อน�า 

ผลคะแนนดังกล่าว	พร้อมประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ในการสมัคร

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	โดยการสอบวัดผล	ATAR	นี้จะจัดขึ้นในช่วง

ปลายเดือนสิงหาคม	–	กันยายนของทุกปี	

 1.4 ระดับอาชีวศึกษาและประกาศนียบัตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ (Vocational 

Education	and	Training	–	VET)	

•	การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและประกาศนียบัตรการฝ ึกอบรมด้านวิชาชีพ	

จัดเป็นหลักสูตรส�าหรับเด็กและเยาวชนออสเตรเลียที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	และไม ่

ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 แต่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพในสาขา 

ตามความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละรัฐและดินแดน	เพื่อน�าทักษะความรู้

และความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

 

•	การศึกษาในระดับนี้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในออสเตรเลีย	เนื่องจากใช้ระยะเวลา

ในการศึกษาเพียง	2	–	3	ปี	มีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน	มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาต่อ

ในระดบัอดุมศึกษา	ผูท่ี้ส�าเรจ็การศึกษาสามารถเข้าสูต่ลาดแรงงานได้ทันที	โดยเฉพาะในบางสาขาอาชีพ		

เช่น	สาขาด้านสาธารณสขุ	สาขาการบรกิารและอตุสาหกรรมการก่อสร้าง	เป็นทีต้่องการของตลาดแรงงาน

จ�านวนมาก	ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาสาขาดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ดี	

•	รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรฝึกอบรม

ด้านวชิาชพีต่าง	ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้สถาบนัของรฐัและเอกชน	(Technical	and	Further	Education	– 

TAFE)	 โดยมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพต่าง	 ๆ	 ไปจนถึงระดับ

อนุปรญิญา	(Diploma)	ซึง่ประกอบด้วยหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินสาขาอาชพี

ต่าง	ๆ 	ทีม่คีวามหลากหลาย	โดยแต่ละหลกัสูตรมุง่เน้นการพฒันาฐานความรูแ้ละการฝึกทกัษะเชงิปฏบิตัิ

ชั้นสูงที่นักเรียนและนักศึกษาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง	อันนับเป็นจุดแข็งของระบบ 

การศึกษาในออสเตรเลีย		
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 1.5 ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

•	การศึกษาในระดับอุดมศึกษา	(Higher	Education)	หรือการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลยั	นบัเป็นระดบัการศกึษาทีสู่งทีส่ดุของออสเตรเลยี	มหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 	ในออสเตรเลยี	ทัง้

มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนจดัให้มีการศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรจีนถงึปรญิญาเอก	 ครอบคลมุ 

สาขาวชิาต่าง	ๆ	ได้แก่	สาขาวชิาวทิยาศาสตร์	วศิวกรรมศาสตร์	สงัคมศาสตร์	การแพทย์	ธรุกจิ	การบรหิาร

จัดการ	และเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	รายละเอยีดหลกัสตูรการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาของออสเตรเลยี	สามารถแบ่งได้

ดังนี้

(1)	ปริญญาตรี		(Bachelor	Degree)	ระยะเวลาการศึกษาประมาณ	3	–	5	ปี	

ขึ้นอยู ่กับแต่ละหลักสูตร	 โดยหลักสูตรส่วนใหญ่มุ ่งเน้นการวางรากฐานวิชาชีพต่าง	 ๆ	 ส�าหรับ 

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ประกอบด้วยการเรียนการสอนประเภทเข้าช้ันเรียน	(coursework)	

เป็นหลัก	แต่บางสาขาวิชาอาจมีการท�าการวิจัย	(research)	ควบคู่ไปด้วย	หลักเกณฑ์การคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับนี้	จะพิจารณาจากผลการสอบจัดล�าดับคะแนน	ATAR	และผลการเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือจากหลักสูตร	หรือคุณวุฒิเทียบเท่าอื่น	ๆ	

(2)	ปริญญาโท	(Master	Degree)	ระยะเวลาการศึกษาประมาณ	1	–	2	ปี	

โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะทางด้านต่าง	ๆ	ประกอบด้วยการเรียนการสอน	

ทัง้ในประเภทการเรยีนในห้องเรยีน	(coursework)	หรือการค้นคว้าวจิยั	(research)	หรือท้ังสองประเภท

ควบคูก่นั	หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาต่อในระดบันี	้จะพจิารณาจากผูท้ีม่คีณุวฒุกิารศกึษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(3)	ปริญญาเอก	(Doctor	of	Philosophy)	นับเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาขั้นสูงที่สุดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	ของออสเตรเลีย	ระยะเวลาการศึกษาแตกต่าง

กันไปตามสาขาวชิา	และส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเรียนการสอนประเภทการท�าวิจยัในสาขาวชิาเฉพาะทาง

ต่าง	ๆ	เป็นหลัก
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ครแูละนักเรยีนจะต้องเรยีนรูว้ธิจีดัการเรือ่งความแตกต่าง
ท่ีเกิดขึน้ในสังคม วฒันธรรม การเมือง และสภาพแวดล้อม

โดยส่งเสรมิมุมมองเชงิบวก และเชือ่มัน่ในศักยภาพของมนุษย์แต่ละคน 
ตระหนักในสิทธเิสรภีาพของผู้อืน่ ดูแลส่ิงแวดล้อม

มีความพรอ้มท่ีจะเรยีนรูทั้กษะเก่ียวกับการติดต่อส่ือสาร
และการแก้ปัญหาความขดัแย้งอย่างสันติวธิี

การมีวสัิยทัศน์และการแบ่งปันแก่เพือ่นมนุษย์
และมุ่งมัน่ท่ีจะสรา้งโลกให้ดีขึน้อย่างยัง่ยืน

 2. การส่งเสริมและการสนับสนุนโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน

ในออสเตรเลยี

	 •	 รัฐบาลออสเตรเลียให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและสนับสนุนการให้โอกาส 

และการเข้าถงึการศกึษาของเดก็และเยาวชนในออสเตรเลยี	โดยเหน็ว่าเดก็และเยาวชนทกุคนสมควร

เข้าสูร่ะบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทกัษะต่าง ๆ  ตามความถนัดหรือความสนใจอย่างเท่าเทยีมกนั

โดยมุง่เน้นให้เดก็และเยาวชนได้ตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และปลกูฝังให้ทกุคน

เล็งเห็นถึงคุณค่าของแต่ละวิชาชีพที่มีต่อการพัฒนาประเทศ	ดังนั้น	ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

จงึไม่ค่อยพบค่านยิมในการศกึษาต่อในสาขาวชิาชพีใดเป็นการเฉพาะ	แต่มุง่เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ว่าแต่ละอาชีพต่างมีความส�าคัญ	และเป็นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง

	 •	กระทรวงศึกษาธิการ	ทักษะ	และการจ้างงาน		(Department	of	Education,	Skills	and	

Employment)	ของออสเตรเลียเป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบการสนับสนุนนโยบาย

ด้านการศึกษา	ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ต่าง	ๆ	อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการขยาย

โอกาสด้านแรงงานและการสร้างอาชีพในอนาคต	

	 นอกจากนี้	 ออสเตรเลียยังมีภาคีหรือองค์กรที่เก่ียวข้องหรือมีบทบาทด้านการศึกษา 

เป็นจ�านวนมาก	ยกตัวอย่างเช่น	Education	Services	Australia	ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษา

ที่ไม่แสวงหาก�าไร	 และเคยมีการน�าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับหลักการในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาเยาวชนออสเตรเลียให้มีความเป็นพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	โดยให้มีการน�า
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หลักการส�าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกมาด�าเนินการให้ครอบคลุมและ

น่าสนใจ	ดังนี	้

	 (1)	โรงเรยีนและชมุชนควรน�าการศึกษาเพือ่พฒันาความเป็นพลเมอืงโลกมารวมเข้ากบัพนัธกจิ

งบประมาณ	และหลักสูตรให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม	โดยสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการหลักสูตร

และสร้างการเชื่อมโยงของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบุคคลและชุมชน	รวมถึงการเปิดโอกาส

ให้ครแูละนกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	เพือ่ก�าหนดโครงสร้างในการจดัการเรยีนรู	้โดยนกัเรยีน

และครูจะต้องเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม	สันติภาพ	และ

สภาพแวดล้อม	 เพือ่ท�าให้ทุกคนตระหนกัในความรบัผดิชอบในการส่งเสรมิความปลอดภัยและสขุภาพทีด่ ี

ของโรงเรียนและชุมชน	

	 (2)	การก�าหนดหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียน	ให้รู้ถึงความเป็นพลเมือง

ของประเทศและความเป็นพลเมืองโลก	โดยเสรมิสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรยีนทีใ่ช้ภาษาท้องถิน่

กับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลัก	 และสร้างหลักสูตรที่สะท้อนการเสริมสร้างความรู้ 

เกี่ยวกับนานาประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 ควบคู่ไปกับการสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

กับท้องถิ่นและโลก	เช่น	ความไม่เป็นธรรม	ความขัดแย้ง	รวมถึงประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน	

การพัฒนาที่ยั่งยืน	

	 (3)	การจัดการเรียนการสอน	โดยส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์

และการติดต่อสื่อสารภายในห้อง	รวมทั้งจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เกีย่วกบัค่านยิมและส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงความรบัผดิชอบในการเรยีนรู	้นอกจากนัน้	ยงัเปิดโอกาส

ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีอ�านาจในการต่อรองในการจัดการเรียนรู้	พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะ

การคดิวเิคราะห์ให้กบันกัเรยีน	เพือ่ใช้ในการแยกแยะและใช้ข้อมลูสารสนเทศทีม่อียูอ่ย่างหลากหลาย	

	 (4)	ความเป็นพลเมืองโลก	ครูและนักเรียนจะต้องเรียนรู้วิธีจัดการเรื่องความแตกต่าง 

ที่เกิดขึ้นในสังคม	วัฒนธรรม	การเมือง	และสภาพแวดล้อม	โดยส่งเสริมมุมมองเชิงบวกและเชื่อมั่น

ในศักยภาพของมนุษย์แต่ละคน	ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น	ดูแลส่ิงแวดล้อม	มีความพร้อม

ทีจ่ะเรยีนรูท้กัษะเกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สาร	และการแก้ปัญหาความขดัแย้งอย่างสันตวิธิ	ีการมวีสิยัทศัน์

และการแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย	์และมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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•	นอกจากนี้	รัฐบาลออสเตรเลียได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนออสเตรเลีย	ดังนี้

(1)	การขยายกรอบวงเงินสนบัสนนุด้านการศกึษาส�าหรบัโรงเรยีนต่าง	ๆ 	ในออสเตรเลยี

ท้ังโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน	 ตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา 

จากจ�านวน	17,500	ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี	เมื่อ	พ.ศ.	2560	เป็นจ�านวน	32,000	ล้านดอลลาร์

ออสเตรเลียต่อปี	ใน	พ.ศ.	2572	เพื่อให้เด็กและเยาวชนของออสเตรเลียได้รับโอกาส	และเข้าถึงระบบ

การศึกษาอย่างทั่วถึง

(2)	การจัดตั้งคณะกรรมการ	Independent	National	School	Resourcing	Board	

เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา	ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรร

งบประมาณด้านการศึกษาของออสเตรเลียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และบรรลุเป้าหมายในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน

(3)	การด�าเนินโครงการ	AUSTUDY	(Assistance	for	Isolated	Children)	เพื่อให้

การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง	 หรือ 

ประสบปัญหาด้านครอบครัวหรือเชิงสังคมต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุ	25	ป	ี

ขึ้นไป	ที่มีฐานะยากจน	ประสบปัญหาด้านสุขภาพ	มีความเดือดร้อน	หรือพ�านักอาศัยในพื้นที่ห่างไกล	

ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

(4)	นอกจากนี	้รฐับาลออสเตรเลยียงัด�าเนนิโครงการสนบัสนนุช่วยเหลอืด้านการศกึษา	

(study	 assistance)	 ให้แก่เด็กและเยาวชนในรูปแบบอื่น	 ๆ	 เช่น	 การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและ

เยาวชนชาวพื้นเมือง	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ในออสเตรเลีย	

และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอีกด้วย

	 จากข้อมูลข้างต้น	เห็นได้ว่า	การเตรียมการในเร่ืองการให้การศึกษาที่มุ่งพัฒนาเยาวชน 

ของออสเตรเลียมีความครอบคลุมทุกด้าน	 และมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการศึกษา 

ของเยาวชนทกุ	ๆ	กลุม่	เพือ่เตรยีมความพร้อมของเยาวชนออสเตรเลยีให้เป็นพลเมอืงของโลก	รวมทัง้

การให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

หรือการศึกษาวิชาชีพตามความต้องการและความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา	เพื่อท่ีจะได้มีโอกาส
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ท�างานเลี้ยงชีพเพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญในพื้นท่ีและภูมิล�าเนาในรัฐและดินแดนต่าง	ๆ

ได้อย่างท่ัวถึง	โดยเฉพาะเม่ือค�านึงถึงสภาพภมูอิากาศและสภาพภมูศิาสตร์ของออสเตรเลียทีก่ว้างใหญ่

ปัจจัยเรื่องความแตกต่างและความหลากหลายในด้านเผ่าพันธุ ์	 วัฒนธรรม	 และสังคมพ้ืนฐาน 

ในออสเตรเลยี	ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมทีส่�าคญัมากทีป่ระชาชนจะต้องมจีติส�านกึในการให้ความส�าคญั

และให้ความเคารพ	รวมท้ังการดแูลกลุ่มชนทัง้หลายเหล่านีใ้ห้ทัว่ถงึและลดความแตกต่างให้ได้มากทีส่ดุ

กระบวนการท่ีจะสรา้งเสรมิให้เยาวชนได้เติบโตเป็นมนุษย์
ท่ีมีบทบาทและมีส่วนรว่มในการสรา้งสรรค์สังคมให้เขม้แขง็ 
จงึจ�าเป็นจะต้องมีการดูแลซึง่อยู่นอกต�าราและนอกห้องเรยีน 

จากครอบครวัและโรงเรยีนอย่างใกล้ชดิไปพรอ้มกันด้วย
อกีทางหน่ึง ดังนัน้ การมีส่วนรว่มระหวา่งผู้ก�าหนดนโยบาย
ด้านการศึกษา โรงเรยีน คร ูผู้ปกครอง ชมุชน และนักเรยีน

ในการก�าหนดพืน้ฐานทางการศึกษาจงึเป็นส่ิงส�าคัญ

	 อย่างไรก็ดี	เยาวชนแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม	กว่าจะเติบโตมาเป็นมนุษย์

ทีม่คีณุภาพได้นัน้	จะต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมจากหลายด้าน	เยาวชนผูไ้ด้รบัโอกาสทีจ่ะเข้าถงึ

การศกึษาเชิงวชิาการทีม่คีณุภาพต้ังแต่ระดบัอนบุาลจนถงึระดบัสงูสดุ	กค็งไม่ใช่เป็นพ้ืนฐานทีเ่พยีงพอ

ซึง่จะท�าให้คน	ๆ 	นัน้เป็นคนทีร่อบรูห้รอืมคีวามสมบรูณ์ในทกุ	ๆ 	ด้านได้	แต่ยงัคงต้องผ่านกระบวนการ

การหล่อหลอมความเป็นตัวตนจากสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม	ในการกล่อมเกลาพื้นฐานจิตใจ

และความมีคุณค่าของตนเองด้วย	ดังนั้น	กระบวนการที่จะสร้างเสริมให้เยาวชนได้เติบโตเป็นมนุษย์

ทีม่บีทบาทและมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์สงัคมให้เข้มแขง็	จงึจ�าเป็นจะต้องมกีารดแูล	ซึง่อยูน่อกต�ารา

และนอกห้องเรียนจากครอบครัวและโรงเรียนอย่างใกล้ชิดไปพร้อมกันด้วยอีกทางหนึ่ง	 ดังนั้น	 การมี

ส่วนร่วมระหว่างผู ้ก�าหนดนโยบายด้านการศึกษา	โรงเรียน	ครู	ผู ้ปกครอง	ชุมชน	และนักเรียน

ในการก�าหนดพืน้ฐานทางการศกึษาจงึเป็นสิง่ส�าคญั	ขณะเดยีวกันกต้็องไม่มองข้ามเรือ่งการกล่อมเกลา

จิตใจเยาวชนให้เป็นคนดี	มีคุณธรรมในใจ	มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ	มจิีตส�านกึและความประพฤตทิีม่องเหน็

ประโยชน์ของส่วนรวม	และพร้อมท่ีจะมส่ีวนร่วมในการท�าให้ตน	ครอบครวั	และสงัคม	ดข้ึีนด้วยการกระท�า

ที่อยู่บนพื้นฐานของความด	ีมีจิตส�านึกที่ดีและบริสุทธิ์	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นส�าคัญ	ซึ่งสิ่งนี้น่าจะ

เป็นเป้าหมายร่วมกันของนานาประเทศในการทีจ่ะช่วยกนัผลติบคุลากรทีม่คุีณภาพ	และช่วยสร้างสรรค์
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สังคมและประชาคมโลกได้เป็นอย่างดี	 ทั้งนี้	 โดยมีพื้นฐานบนความตระหนักรู้ถึงความแตกต่าง 

และความหลากหลายของพื้นเพ	รวมไปถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศของเยาวชนเป็นส�าคัญ		

	 ในส่วนของเยาวชนไทยนัน้	สิง่ทีเ่ยาวชนจะต้องขวนขวายและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ตนเอง

เพื่อเข้าถึงคุณภาพการศึกษาที่ดีในต่างประเทศ	 เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อความ 

เปลีย่นแปลง	ตลอดจนเพือ่เป็นการขยายประสบการณ์และพฒันาความคดิให้ก้าวหน้า	คอื การพฒันา

ทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใด ที่จะช่วยในการสื่อสารและลดช่องว่างของการสร้างความรู้

ความเข้าใจระหว่างกัน	สามารถทีจ่ะจับมอืเดนิหน้ากบัชาตอิืน่	ๆ 	ไปด้วยกนั	เพือ่สร้างสนัตสิขุในฐานะ

พลเมืองของโลกอย่างยั่งยืนได้

  

   

 

ขณะเดียวกันก็ต้องไม่มองขา้มเรือ่งการกล่อมเกลาจติใจ
เยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมในใจ มีความซือ่สัตย์สุจรติ

มีจติส�านึกและความประพฤติท่ีมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม 
และพรอ้มท่ีจะมีส่วนรว่มในการท�าให้ตน ครอบครวั

และสังคมดีขึน้ ด้วยการกระท�าท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความดี
มีจติส�านึกท่ีดีและบรสุิทธิ ์มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่เป็นส�าคัญ
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2019	บทความ	เรื่อง	การศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก	:	การเรียนรู้แบบบูรณาการ

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	โดย	ปรตี	ประทุมสุวรรณ์	โรงเรียน	สตรีวัดอัปสรสวรรค์	กทม.
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ท่ีผ่านมา จนีประสบความส�าเรจ็ในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติ โดยเน้นการปูพื้นฐานความรูแ้ละวทิยาการท่ีส�าคัญ  
ได้แก่ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี การแพทย์ 

วศิวกรรม ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
ในชว่ง 20 ปเีศษท่ีผ่านมา จนีมีผู้ส�าเรจ็การ ศึกษาสาขาต่าง ๆ 

ในระดับปรญิญาตรขีึ้นไป ทัง้จากสถาบันการศึกษา
ในและต่างประเทศจ�านวนมาก และบางส่วนได้รว่มบรหิาร
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้รบัเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับนายกเทศมนตรแีละผู้วา่การมณฑล (เทียบเท่าระดับ

รฐัมนตรวีา่การ) ขณะท่ีอายุน้อยเพียงไม่ถึง 45 – 50 ปี
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การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน :
กรณีศึกษาความสำาเร็จของจีน
วศิน เรืองประทีปแสง

	 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสการสถาปนาประเทศ 
ครบรอบ	70	ปีเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2562	การเปลี่ยนแปลง	“อย่างฉับพลัน”	ชนิดพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน	
ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยมที่มีคุณลักษณะเฉพาะของจีน	โดยการน�าของพรรคคอมมิวนิสต์		
โดยเฉพาะอย่างยิง่	คอื	การเปลีย่นแปลงทีแ่สดงถงึความเจรญิรดุหน้าอย่างน่าอศัจรรย์ในช่วง	40	ปีเศษ
ของการด�าเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ	ครั้งที่	1	(เมื่อ	พ.ศ.	2521)	ในยุคผู้น�า	“เติ้ง	เสี่ยวผิง”
ทีส่บืทอดต่อเนือ่งมาจนถงึยคุปัจจบุนัของการด�าเนนิยทุธศาสตร์	หรอื	“ข้อรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง”
(Belt	and	Road	Initiative	–	BRI)	ของ	“ส	ีจิน้ผงิ”	ประธานาธบิดแีละเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์จนี
คนปัจจุบัน	ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปและเปิดประเทศครั้งท่ี	2	อย่างรอบด้านและทุกมิติ	จึงเป็นประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและถูกจับตามองอย่างกว้างขวางของชาวโลก	แต่ไม่ว่าการผงาดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของจีน	(Rise	of	China)	ครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโลก	ต่อทวีปเอเชีย	หรือต่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	ที่ประเทศไทยเราตั้งอยู่	สิ่งท่ีคาใจและต้องการค้นหาค�าตอบของผู้คนไม่น้อย	คือ		
จีนพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วเช่นน้ีได้อย่างไร	?	เขาพัฒนาเยาวชนในชาติที่สามารถ
หล่อหลอมให้เป็นพลงัส�าคัญในลกัษณะ	“ร่วมด้วยช่วยกนั”	ขับเคลือ่นการพฒันาประเทศในด้านต่าง	ๆ
ด้วยความภาคภูมิใจกันอย่างไร	?		

	 จากประสบการณ์การรบัราชการทีก่ระทรวงการต่างประเทศและได้มโีอกาสออกประจ�าการ
ในประเทศจีนหลายครั้ง	(สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่กรุงปักกิ่ง	นครคุนหมิง	
นครซีอาน	และนครกว่างโจว)	รวมกับ	การที่เคยให้ความอุปถัมภ์คณะยุวทูตความดีเมื่อมาเยือน 
มณฑลกวางตุ้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 โดยจัดให้พักที่สถานกงสุลใหญ่	และ
พาไปเยื่ยมชมพิพิธภัณฑ์	ศูนย์นวัตกรรม	หอสมุด	โรงเรียนระดับประถมศึกษา	รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุง้	ท�าให้รูส้กึชืน่ชมการตืน่รูข้องเดก็ ๆ  ซึง่เป็นตวัแทนมาจาก 6 จงัหวดั 
ท่ีสามารถท�าหน้าทีเ่ยาวชนไทยได้อย่างน่าประทบัใจแก่ผูพ้บเหน็	เดก็	ๆ 	กลุม่นีม้คีวามสนใจในเรือ่งราว
ของประเทศจีน	และช่างซักช่างถามเกี่ยวกับการศึกษาและการเล่าเรียนของเยาวชนจีน	จึงท�าให้
อยากจะกล่าวถึงเรื่องนี้	โดยขอถ่ายทอดข้อมูลและมุมมองตามที่พบเห็น	หากผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วน
ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งหน่วยงานด้านกิจการเยาวชนและการศึกษาจะพิจารณาต่อยอดเร่ืองนี้ในรายละเอียด

และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น	น่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเยาวชนไทยไม่มากก็น้อย
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							อารยธรรมจีนสืบทอดยาวนานมาไม่น้อยกว่า	3,000	ป	ีตลอดช่วงเวลาการสร้างชาติต้องผ่าน

ร้อนผ่านหนาวและฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาของจีนสมัยใหม่	คือ

หลัง	พ.ศ.	2492	หรือเม่ือประมาณ	70	ปีล่วงมาแล้ว	เปรียบเทียบกับจีนยุคปัจจุบัน	ภายใต้การน�า

ของประธานาธบิด	ี	“ส	ีจิน้ผงิ”	จะเหน็ความแตกต่างได้อย่างชัดแจ้งมาก	ในช่วงหลงั	พ.ศ.	2492	ซ่ึงจัดเป็น 

ช่วง	สงครามเยน็	จนีต้องเผชญิกบัปัญหาการสร้างชาตแิละการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

อย่างมาก	ต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาหลายด้านทั้งภายในประเทศและปัญหาด้านความสัมพันธ์

กับต่างประเทศ	เช่น	การบัญญัติกฎหมายด้านต่าง	ๆ	ให้เป็นระบบและสอดรับกับมาตรฐานสากล

ตามแบบอารยประเทศ	การด�าเนินการเพือ่เข้าเป็นสมาชกิสหประชาชาตแิทนทีไ่ต้หวนั	(เมือ่	พ.ศ.	2514) 

ฯลฯ	ผู้ที่มีโอกาสเคยสัมผัสจีนด้วยการเดินทางไปเมืองต่าง	ๆ	ในช่วงหลังการเปิดประตูประเทศ

สูโ่ลกภายนอกของจีนเมือ่ประมาณ	40	ปีเศษท่ีผ่านมา	หากมโีอกาสกลับไปประเทศจนีตามหวัเมอืงใหญ่ 

ในช่วงหลังการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมโอลิมปิก	2008	(พ.ศ.	2551)	ท่ีกรุงปักก่ิง	ซ่ึงจีนได้ประสบ

ความส�าเรจ็อย่างดยีิง่ในการเป็นเจ้าภาพครัง้นัน้	 ย่อมจะประจักษ์ว่า	 จีนทกุวนันีไ้ด้พฒันาและเปลีย่นแปลง 

ไปมากน้อยเพียงไร	 สภาพเมืองเก่าท่ีล้าหลังคงเหลือไว้เป็นเพียงความทรงจ�าในอดีตส�าหรับเยาวชน 

รุ่นหลัง		

	 ความส�าเร็จของจีนที่พบเห็นในทุกวันนี้	มิได้เป็นเรื่องปาฏิหาริย์หรือโรยด้วยกลีบกุหลาบ	

ตลอดเส้นทางของการสร้างชาตพัิฒนาประเทศ	ปัจจยัหรอืหนทางสูค่วามส�าเรจ็ของประเทศทีม่ปีระชากร

มากกว่า	1,400	ล้านคน	(มากเป็นอันดับ	1	ของโลก)	และมีพื้นที่ประมาณ	9.6	ล้านตารางกิโลเมตร	

(ใหญ่เป็นอันดับ	3	ของโลก)	ย่อมมีอยู่มากมาย	ขึ้นกับมุมมองที่หลากหลายของแต่ละปัจเจกบุคคล

เป็นส�าคญั	ส�าหรับบทความนีเ้ป็นการน�าเสนอโดยการพจิารณามุมมองซึง่เร่ิมจากสมมติฐานท่ีปราศจาก

“อคติ”	 ใด	ๆ	 (ต่อประเทศหนึ่งประเทศใด)	และเนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านเวลาและขอบเขตของเนื้อหา		

จงึขอน�าเสนอและเน้นเฉพาะปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการพฒันาประเทศทางด้านสงัคม	ซึง่จะเชือ่มโยง

ไปสู่การพัฒนา	“เยาวชนในชาติ”	ของจีนเป็นส�าคัญ

บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้น�าในการปกครองและบริหารประเทศ                                                

	 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคการเมืองที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองและได้เข้ามาบริหารประเทศ 

นับแต่การอุบัติขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน	พรรคจึงมีบทบาทส�าคัญที่สุดในการปกครองประเทศ

จีนนับตั้งแต่	พ.ศ.	2492	(สมาชิกพรรคฯ	ขณะนั้นมีประมาณ	4.5	ล้านคน)	สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน
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(มีสมาชิกพรรคฯ	เพิ่มเป็นประมาณ	90.6	ล้านคน	ตามสถิติเมื่อเดือนธันวาคม	2561)	เนื่องจากการ

ได้เป็นพรรครฐับาลและได้บรหิารประเทศมาโดยตลอด	จงึเสมอืนได้สทิธิใ์นการบรหิารประเทศ	(ลกัษณะ

ผกูขาดอ�านาจโดยพรรคเดยีว)	ในรปูแบบทีไ่ม่มพีรรคการเมอืงอืน่ใดภายในประเทศเป็นคูแ่ข่งทีท่ดัเทยีม

ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้	ด้วยเหตุนี้	ความส�าเร็จของจีนจึงกล่าวได้เต็มปากว่าเป็นผลงาน

ของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้	บทความนี้ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงลักษณะเด่นของพรรค

คอมมิวนิสต์ที่มีบทบาทในการสร้างชาติและการพัฒนาประเทศจีนโดยสังเขป	ดังนี้	

	 โครงสร้างของผูน้�าพรรคฯ	มกีารจดัตัง้องค์กรและแบ่งงานด้านต่าง	ๆ	ท่ีครอบคลมุเกือบทุกด้าน	

มีการบริหารอ�านาจที่ครอบคลุมทุกองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ	ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค		

(มณฑลหรือเมือง/อ�าเภอ)	 	 มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่าพรรคฯ	 จะเป็นองค์กรก�าหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ	รัฐสภา	(สภาประชาชนและสภาที่ปรึกษาการเมืองของจีน)	เป็นองค์กรนิติบัญญัติ

หรือออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้	และรัฐบาล	(คณะรัฐมนตรี/กระทรวง)	เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ

กฎหมายที่ก�าหนด	ผู้น�าในทุกระดับของท้ังรัฐบาล	รัฐสภา	รวมถึงศาลยุติธรรม	(ฝ่ายตุลาการ)	จะมี

ผู้น�าพรรคฯ	เข้าไปควบคุมก�ากับดูแลการด�าเนินงานขององค์กรในระดับเดียวกันเสมอ	ที่ส�าคัญคือ

มีการก�าหนดให้ผู้ว่าการมณฑล	(เทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการ)	 เป็นรองเลขาธิการพรรคฯ	ประจ�ามณฑล

โดยต�าแหน่งในทางพฤตินัย	การประชุมพรรคฯ	ทุกครั้ง	เลขาธิการพรรคฯ	จะนั่งหัวโต๊ะ	(มีระดับสูง

กว่าผู้ว่าการมณฑล)	สามารถมอบนโยบายให้ผู้ว่าการมณฑล	(ในฐานะรองเลขาธิการพรรคฯ)	น�าไป

ปฏิบัติ	รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงานของทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหารหรือองค์กรของรัฐ

และรัฐวิสาหกิจ	ในระดับมณฑลด้วยเช่นกัน		

 

	 นอกจากนี้	พรรคฯ	และรัฐบาล/คณะรัฐมนตรี	หรือในระดับมณฑล	เมือง/อ�าเภอ	อาจมีการ

ควบต�าแหน่ง	โดยผู้น�าคนเดียวหรืออาจมีการโยกย้ายสลับปรับเปลี่ยน	(สวมหมวกหลายใบ)	ไปมา

ระหว่างต�าแหน่งในพรรคฯ	และฝ่ายรัฐบาลอยู่เสมอ	จวบจนเกษียณอายุ	 (หรือถูกปลดจากต�าแหน่ง)		

ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด	ได้แก่	กรณีผู้น�า	“สี	จิ้น	ผิง”	ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการพรรคฯ	ซึ่งเป็นต�าแหน่ง

สูงสุดของพรรคฯ	และด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบด	ีซึ่งเป็นต�าแหน่งประมุขของประเทศ	ขณะเดียวกัน		

ในบางมณฑล	ผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการพรรคฯ	และประธานสภาประชาชน	อาจเป็นบุคคลเดียวกัน	

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกส�าหรับประเทศจีนเช่นกัน		

	 จากกลไกทางโครงสร้างของพรรคฯ	ดงักล่าวข้างต้น	สะท้อนถงึความเป็นเอกภาพในการบริหาร

ประเทศหรอืองค์กรตามอ�านาจอธปิไตยทัง้สาม	(ฝ่ายนติบิญัญตั	ิบรหิาร	และตลุาการ)	ในทกุกระบวนการ
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ตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย	ควบคุม/ก�ากับดูแล	ประสานงาน/ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย 

ที่พรรคฯ	 ได้ก�าหนดในลักษณะต้นน�้าถึงปลายน�้า	 ซ่ึงมีลักษณะท�างานเป็นระบบบูรณาการและ 

ประสานงานทีล่งตัว	จึงกล่าวได้อกีนัยหน่ึงว่า	นโยบายหรอืแนวปฏบิติัใด ๆ  “จะพูดเป็นเสยีงเดียวกนั” 

ตัง้แต่ผูน้�า ผู้บรหิารประเทศ/องค์กร ไปจนถงึระดับผูป้ฏบิติังานในหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ 	(ต่างจาก

ในบางประเทศที่มีการแถลงหรือให้สัมภาษณ์ที่มีความหลากหลาย	ไม่ค่อยสอดคล้องต้องกัน	ระหว่าง

หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หรือแม้แต่ในหน่วยงานเดียวกัน)	จึงนับเป็นจุดแข็งท่ีท�าให้จีนพัฒนา

ประเทศได้อย่างเป็นระบบ เด็ดขาด และต่อเนื่องไม่ขาดช่วง   

											นอกจากนี้	ยังมีการปฏิรูปองค์กรภายในพรรคฯ	ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอมา

ได้สร้างผลงานเป็นท่ียอมรับของประชาชนส่วนใหญ่	และสามารถแก้ไขปัญหา/ภัยคุกคามในรูปแบบ

ต่าง	ๆ 	ทัง้จากภายในประเทศ	(การถดถอยทางเศรษฐกิจช่วงปฏวิตัวิฒันธรรม	หรอืเหตกุารณ์เทียนอนัเหมนิ	

ฯลฯ)	และจากต่างประเทศ	(ทั้งยุคสงครามเย็น	การล่มสลายของสหภาพโซเวียต	สงครามเย็นยุคใหม่		

หรือแม้แต่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีน	–	สหรัฐ	ในขณะนี้	ฯลฯ)	ทั้งยังท�าให้จีนสามารถปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์ต่าง	ๆ	และแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	 ได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์เรื่อยมาจนถึง

ปัจจบุนั	ทัง้ยงัประสบความส�าเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม	รวมไปถงึความสามารถในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาทางสงัคมทีเ่ป็นปัญหา

ระดบัชาตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยเฉพาะปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน	ปัญหาความยากจน

ซึ่งรัฐบาลจีนมีเป้าหมายมุ่งลดจ�านวนคนยากจนในประเทศให้หมดไป	หรือเกือบทั้งหมดได้ภายใน

พ.ศ.	2563	(เส้นแบ่งความยากจน	หรอื	poverty	line	ใน	พ.ศ.	2562	คอื	ผูมี้รายได้ต�า่กว่า	3,747	หยวน/ปี	

หรือประมาณ	16,000	บาท/ปี)						

ความส�าเร็จจากนโยบายที่เข้มงวดในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น  

	 จนีได้ออกกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาคอร์รปัชัน่	หรอืท่ีรูจ้กักนัดใีนประเทศจนีว่า 

“กฎเหล็ก 8 ประการ”	อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม	2555	ควบคู่ไปกับการปราบปราม

เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างจริงจัง		เช่น		ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด		ปัญหาอบายมุข

ต่าง	ๆ 	การพนัน	การค้าประเวณี	กระบวนการค้ามนุษย์	นักเลงหัวไม้	แหล่งมั่วสุมต่าง	ๆ 	โดยได้ด�าเนิน

ต่อเนือ่งเร่ือยมาจนถงึปัจจุบนั	ถอืเป็นการ	“ปิดโอกาส”	ท่ีจะให้ผูน้�าและเจ้าหน้าท่ีทุกระดบัของพรรคฯ

รัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	ในทุกหน่วยงานหรือองค์กรทุกภาคส่วน	กระท�าการหรือมีพฤติกรรม	“ฉ้อราษฎร์
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บังหลวง”	โดยมีเครือข่ายการตรวจสอบระเบียบวินัยท้ังในหน่วยงานของพรรคฯ	และของรัฐบาล

ที	่“เข้มงวดและเอาจรงิเอาจงั” มกีารจดัท�าระบบควบคมุและตรวจสอบการเปลีย่นแปลงบญัชทีรพัย์สนิ

ของผู้น�า	 ผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติขององค์กร	 (ในระดับผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป)		

รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลร้องเรียน	(ในทุกรูปแบบ)	ว่าอาจมีการคอร์รัปช่ันของหน่วยงาน

หรือเจ้าหน้าที่รัฐจากประชาชนทั่วไป	 คดีใหญ่และส�าคัญหลายคดีในจีนมักเริ่มจาก	 “เบาะแส” 

ที่ได้รับแจ้งหรือจากการร้องเรียนของประชาชน	โดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง

จะรวบรวมเป็นหลักฐานในการสืบสวนและสามารถจับกุมผู้กระท�าผิดในที่สุด	ที่ผ่านมา	จีนได้สั่งปลด

ผู้น�าระดับสูงของพรรคฯ	และรัฐบาล	ได้แก่	สมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ		

รัฐมนตรีว่าการ	 หรือผู ้น�ามณฑลหรือเมือง	 เพื่อด�าเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

โดยไม่เกรงหน้าอนิทร์หน้าพรหม	ด้วยเหตน้ีุการขจดัปัญปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ันในภาคส่วน

ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นปัญหาหนักใจของทุกประเทศนั้น	ในประเทศจีน	แม้จะไม่สามารถ

ปราบปรามได้ทั้งหมด	แต่ถือได้ว่าปัญหาด้านนี้ของจีนลดน้อยลงอย่างมีนัยส�าคัญ	

ท่ีผ่านมาจนีได้ส่ังปลดผู้น�าระดับสูงของพรรคฯ และรฐับาล 
ได้แก่ สมาชกิกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ  

รฐัมนตรวีา่การ หรอืผู้น�ามณฑลหรอืเมือง
เพือ่ด�าเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายอย่างจรงิจงั

โดยไม่เกรงหน้าอนิทรห์น้าพรหม ด้วยเหตุน้ีการขจดัปัญหา
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชัน่ในภาคส่วนต่าง ๆ

ซึง่เป็นปัญหาเรือ้รงัและเป็นปัญหาหนักใจของทุกประเทศนัน้  
ในประเทศจนี แม้จะไม่สามารถปราบปรามได้ทัง้หมด

แต่ถือได้วา่ปัญหาด้านน้ีของจนีลดน้อยลงอย่างมีนัยส�าคัญ 

ความส�าเร็จจากการด�าเนินนโยบายวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ 

	 จนีให้ความส�าคญักบัการวางแผนครอบครวั	และการพัฒนาคุณภาพของประชากรมาโดยตลอด

ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ไม่สมดุล	ว่าจะสร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม	จากโครงสร้างประชากรจีนท่ีมอัีตราการเพ่ิมสงูมากต้ังแต่	พ.ศ.	2500
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ท�าให้ประชากรวัยเจริญพันธุ ์	ซี่งมีอายุต้ังแต่	15	–	18	ปีข้ึนไป	ทยอยเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ 

เป็นเงาตามตัว	 การวางแผนครอบครัวแบบควบคุมเชิงกฎหมายอย่างเข้มงวดจึงถือเป็นหนึ่ง 

ในเรือ่งส�าคญัทีต้่องด�าเนนิงานควบคูไ่ปกบั	นโยบายปฏริปูและเปิดประเทศ ซ่ึงเริม่ตัง้แต่	พ.ศ.	2521	นัน่คอื 

การรณรงค์ทัว่ประเทศและออกเป็นกฎหมายให้ประชาชนทกุภาคส่วนต้องปฏบิตัติาม	กล่าวโดยสังเขป

คือ	ให้ครอบครัว	(ใหม่)	มีบุตรคนเดียว	โดยส่งเสริมให้แต่งงานช้า	(ก�าหนดให้หญิงและชายจะสมรสได้

ต้องอายุไม่ต�่ากว่า	 20	 และ	 22	 ปี)	 ให้ชะลอการมีบุตร	 (ภายหลังสมรสแล้ว	 ต้องได้รับอนุญาตจาก

ทางการก่อน	จึงจะมีบุตรได้)	แม้กลุ่มประเทศตะวันตกบางประเทศจะเคยออกโรงคัดค้านไม่เห็นด้วย	

เพราะขัดกับหลักเสรีภาพและถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	แต่หากรัฐบาลจีนไม่เริ่มเข้มงวด

อย่างจริงจังในเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อ	40	ปีที่แล้ว	เวลานี้ประชากรจีนอาจจะทะลุ	1,600	–	1,700	ล้านคน

ก็เป็นได้	และที่ส�าคัญหากจีนนิ่งดูดาย	ท�าตามข้อทักท้วงของต่างประเทศ	จีนจะไม่มีทางประสบ

ความส�าเรจ็ในการพฒันาประเทศอย่างเช่นทุกวนัน้ีแน่นอน	ปัจจบุนัทางการจนียงัเน้นเร่ืองการควบคมุ

และพัฒนาคุณภาพของประชากรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	แม้ช่วง	4	–	5	ปีมานี้	จะเริ่มผ่อนปรน

ให้ครอบครัวชาวจีน	(ที่มีความพร้อม)	สามารถมีบุตรเพิ่มมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็ตาม	ความส�าเร็จ 

ในการลดจ�านวนประชากรและเพิ่มคุณภาพของประชากรดังกล่าวนี้	อาจสรุปได้ว่าเป็นการสร้าง

คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญก้าวหน้าของจีนในปัจจุบัน																																																																				

การให้ความส�าคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน

	 ปัจจุบัน	จีนได้พัฒนาจนสามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ของประเทศในอดีต	ซึ่งมีมูลเหตุส�าคัญจากการเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีประชากร

มหาศาล	และครอบครัวส่วนใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก	โดยเฉพาะตามชนบทห่างไกล

ความเจริญและการคมนาคมไม่สะดวก	 ปัญหาดั้งเดิมเหล่านี้	 ได้แก่	 อัตราคนไม่รู้หนังสือมีอยู่สูงมาก	

(ตามชนบทห่างไกล)	 ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาภาคบังคับ	 (6	 ปี	 และ	 9	 ปี)	 และ

ปัญหาการไม่ได้ศึกษาต่อที่สูงขึ้นหลังจบประถมหรือมัธยมศึกษาตอนต้น	 ฯลฯ	 ที่ผ่านมา	 จีนประสบ

ความส�าเร็จในการพัฒนาเยาวชนของชาติ	 โดยเน้นการปูพื้นฐานความรู้และวิทยาการที่ส�าคัญ	 ได้แก่		

คณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีการแพทย์	วศิวกรรม	ภาษาต่างประเทศ	ฯลฯ		ในช่วง	20	ปีเศษ

ที่ผ่านมา	จีนมีผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาต่าง	ๆ	ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป	ท้ังจากสถาบันการศึกษา 

ในและต่างประเทศจ�านวนมาก	และบางส่วนได้ร่วมบริหารหน่วยงานและองค์กรต่าง	ๆ	ได้รับเลือก

ให้ด�ารงต�าแหน่งระดับนายกเทศมนตรีและผู้ว่าการมณฑล	(เทียบเท่าระดับรัฐมนตรีว่าการ)	ขณะท่ี

อายุน้อยเพียงไม่ถึง	45	–	50	ปี
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การมีห้องสมุดเด็กเป็นการเฉพาะส�าหรบัเด็กและเยาวชน
ดังกล่าว นอกจากชว่ยปลูกฝังการรกัการอา่น

และให้รูจ้กัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในทางออ้มแล้ว
ยังอาจชว่ยบรรเทาปัญหาสังคมของเยาวชนท่ีเรือ้รงั

ในหลายประเทศ แทนท่ีจะใชเ้วลาไปมัว่สุมหรอืใชจ้า่ยฟุม่เฟอืย
หรอืการเขา้ถึงแหล่งมัว่สุมหรอือบายมุขต่าง ๆ

 รฐับาลจีนมีนโยบายปลกูฝังให้เยาวชนมคีวามรกัชาติ และร่วมสร้างสงัคมทีดี่ มกีารรณรงค์
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพือ่มุ่งสร้าง “สงัคมแห่งความสมานฉันท์” (Harmonious Society) และ  
“สงัคมแห่งความกนิดอียูด่ปีานกลาง” (Moderately Prosperous Society) มกีารตดิประกาศค�าขวญั
หรือค่านยิมอย่างแพร่หลายตามโรงเรยีน	หน่วยงานราชการ	แหล่งชมุชนและตามท้องถนนท่ัวประเทศ
ท�านองปลุกเร้าให้เกิดความ	รักชาติ มีวินัย เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์ ประหยัด มัธยัสถ์ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อและเอื้ออาทรต่อสังคม	 การมีจิตส�านึกในการผูกกับประโยชน์ของชาติ	 รู้หน้าที่
การเป็นพลเมืองที่ดีในฐานะเยาวชน	มุ่งท�าประโยชน์เพื่อชาติและส่วนรวม	รวมท้ังพยายามพัฒนา
และยกระดับความรูค้วามสามารถของตน	ทีจ่ะน�าพาให้ประเทศเจริญรุง่เรอืงและสงัคมมคีวามสงบสขุ																	

	 หลกัสตูร	การจัดการเรยีนการสอน	การคดัเลอืก	และการประเมนิผลทีเ่คร่งครดัของจนี	มผีล
โดยตรงต่อคุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษาอย่างมาก	ขณะเดียวกัน	เยาวชนจีน	(ส่วนใหญ่)	มีความ
รับผิดชอบ	มีวินัย	ขยัน	มีความพร้อมและมีความสามารถเข้าสู่ภาคแรงงานทุกสาขาอาชีพเป็นอย่างดี		
ขอยกตวัอย่างกรณกีารเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ จนีได้ปลกูฝังการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
มาโดยตลอด	อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยความส�าเรจ็	ในด้านการทตูและการต่างประเทศของจนีประการหนึง่
คือ การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาล่าม	จนถึงการเป็นล่ามอาชีพ	และเจ้าหน้าที่ล่ามในการประชุม
ระหว่างประเทศและการประชุมในกรอบองค์การสหประชาชาติ	ฯลฯ	ท้ังท่ีบางคนไม่เคยไปเรียนต่อ
ต่างประเทศหรือประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา	แต่มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศนั้น	ๆ	
อย่างแตกฉาน	ทั้งพูด	อ่าน	เขียน	นอกจากนี้	เคยทราบมาด้วยว่าในระบบการศึกษาของจีน	นอกจาก
การบ้านแล้ว	ครูจีนมักสั่งงานให้นักเรียนทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว	และให้เตรียมบทเรียน
ที่จะเรียนในครั้งหน้าทุกครั้ง	 ด้วยวิธีที่ได้ผลเช่นนี้	 น่าจะเป็นปัจจัยช่วยให้นักเรียนมีความรอบรู	้ และ

เข้าใจบทเรียนดีขึ้น	(อย่างน้อยก็ดีกว่าการอ่านหนังสือรวดเดียวเมื่อใกล้สอบ)
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	 อกีตวัอย่างหนึง่ของ	การให้ความส�าคญักบัการพฒันาเยาวชนจนี คือ การจดัให้มีห้องสมุดเดก็
(Children’s	Libraries) ตามหวัเมอืงใหญ่ในเกอืบทุกมณฑลท่ัวประเทศ	เช่น	ท่ีกรงุปักกิง่	นครกว่างโจว
และนครเซี่ยงไฮ้	ฯลฯ	(นอกเหนือจากห้องสมุดแห่งชาติหรือห้องสมุดประจ�ามณฑล) เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝัง “รักการอ่าน”	ของเด็กและเยาวชน	(อายุต�่ากว่า	25	ปี)	ภายในห้องสมุดเด็ก
มีการให้บริการหนังสือทั่วไป	หนังสือนิทาน	(ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ)	คอมพิวเตอร์เกมต่าง	ๆ
ศิลปะ	การแสดง	อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์	ฯลฯ	ที่ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตให้ความสนใจ 
เปิดให้เยาวชนจีนพร้อมผู้ปกครองเข้าใช้บริการ	หรือยืมหนังสือได้ทุกวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	การมี
ห้องสมดุเดก็เป็นการเฉพาะส�าหรบัเดก็และเยาวชนดงักล่าว	นอกจากช่วยปลกูฝังการรกัการอ่าน	และ
ให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางอ้อมแล้ว	ยังอาจช่วยบรรเทาปัญหาสังคมของเยาวชนท่ีเรือ้รงั
ในหลายประเทศ	แทนที่จะใช้เวลาไปมั่วสุมหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	หรือการเข้าถึงแหล่งมั่วสุมหรือ 
อบายมุขต่าง	ๆ	ฯลฯ		ในไทย	ผู้เขียนทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์เด็ก	(ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร)	แต่ยงัไม่เคยเห็นห้องสมดุลกัษณะนี	้ดงันัน้	หากสามารถบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์เดก็
ให้มีเนื้อหาและการบริการดีขึ้น	 หรือคิดริเริ่มให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดส�าหรับเด็ก 
และเยาวชนเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด	ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยต่อเยาวชนไทยท่ีจะหันมาใส่ใจ 
“รักการอ่านหนังสือ”	และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าปัจจุบัน				

	 โดยภาพรวมแล้ว	รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของจนีให้ความส�าคัญและทุม่เทงบประมาณ
ให้กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 โดยผ่านกลไกและการจัดระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
หลงัการด�าเนินนโยบายปฏรูิปและเปิดประเทศใน	พ.ศ.	2521	เป็นต้นมา จนีได้บูรณาการและผสมผสาน
ระบบการศึกษาด้ังเดิมของจีนเข้ากับระบบและหลักสูตรการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นและ
สม�่าเสมอ	 นอกจากนี้	 ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี	 พหุภาคีและ
กรอบความร่วมมอืต่าง	ๆ	ในการด�าเนนิโครงการและกจิกรรมด้านการศกึษา	วฒันธรรม	เยาวชน	กฬีา
ศิลปะการแสดง	สื่อสารมวลชน	เช่น	การรับและให้ทุนการศึกษา	ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
และภาษาต่างประเทศ	และกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศ	ฯลฯ	สนับสนุน 
การจัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมจีน	และสถาบันขงจื้อในต่างประเทศ	(รวมถึงประเทศไทย)	ที่ส�าคัญคือ 
จีนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สนิทสนมกับมิตรประเทศ	(รวมถึง
ประเทศไทย)	โดยเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงระดับประชาชน	
(มิติทางสังคมและวัฒนธรรม)	จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิด	ในระดับ
รฐับาล	(มติด้ิานความสมัพนัธ์และความมัน่คง)	และในระดบัภาคธรุกจิเอกชนด้วยกนั	(มติด้ิานเศรษฐกจิ

การค้าและการลงทุน)	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ดังนั้น	การด�าเนินยุทธศาสตร์	หรือข้อริเริ่ม 



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก269

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างรอบด้านและทุกมิติของจีน	 จึงเป็น

บทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า	ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของจีนและองค์กรทางสังคม	สมาคมมิตรภาพต่าง	ๆ	

พร้อมที่จะพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยใช้เครื่องมือ	“การทูตวัฒนธรรม”  

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประชาชนและเยาวชนของสองประเทศ

จนีให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์
และความรว่มมือท่ีสนิทสนมกับมิตรประเทศ

(รวมถึงประเทศไทย) โดยเชือ่มัน่วา่การส่งเสรมิการพัฒนา
ความสัมพันธห์รอืการเชือ่มโยงระดับประชาชน

(มิติทางสังคมและวฒันธรรม) จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดัน
ให้เกิดความรว่มมือท่ีใกล้ชดิ ในระดับรฐับาล

(มิติด้านความสัมพันธ ์และความมัน่คง)
และในระดับภาคธรุกิจเอกชนด้วยกัน (มิติด้านเศรษฐกิจ

การค้าและการลงทุน) ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

ข้อเสนอแนะการพัฒนาเยาวชนไทย

 “เยาวชนคืออนาคตชาติ”	เป็นค�าขวัญยอดนิยมของทุกประเทศมาช้านาน	ชาติที่เจริญ

ต้องอาศัยคนในชาติ	ซึ่งหมายรวมถึงเยาวชนร่วมกันพัฒนาประเทศ	จากการศึกษาประสบการณ์

และความส�าเร็จของจีนในการพัฒนาประเทศด้านสังคมและการพัฒนาศักยภาพด้านเยาวชนของจีน

ดังกล่าวข้างต้น	แม้ความส�าเร็จของจีน	ไม่ใช่	“ยาวิเศษ”	หรือสูตรส�าเร็จส�าหรับแก้ไขได้สารพัดโรค

หรือสารพันปัญหา	แต่ไทย	(ซึ่งมีระบอบการปกครองและระบบสังคมที่ต่างกัน	เช่น	บทบาทของ

พรรคการเมืองที่ปกครองมาตลอดเพียงพรรคเดียวของจีน)	 อาจพิจารณาน�ามาปรับใช้ในบริบท 

ของสังคมไทยได้บ้างบางประเด็น	เพราะไม่มีอะไรสายเกินแก้หากคิดแก้ไขกันจริงจัง	

 เราควรแยกแยะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนไทยอย่างถ่องแท้ และต้องรู้จริงถึงสาเหต ุ

ของปัญหาด้วยความตั้งใจจริงที่จะแก้ไข	 หรืออย่างน้อยแม้จะไม่ส�าเร็จสมบูรณ	์ ก็ช่วยบรรเทาปัญหา

ให้ลดทอนลงได้บ้าง	ที่ผ่านมา	เรามักแก้ปัญหาแบบไม่บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนทั้งหมด	หรือแก้ไขไม่ตรงจุดของปัญหา	ใช้ทรัพยากร/งบประมาณ

ที่ไม่คุ้มประโยชน์	(บางส่วนอาจรั่วไหลเพราะปัญหาคอร์รัปชั่นที่เรื้อรังมานาน)

 โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากแล้ว ยังต้องพึ่งพาอาศัย 

และร่วมมือกันมากขึ้น จนไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาใด ๆ  ได้โดยล�าพัง		ในด้าน

การพัฒนาเยาวชนของชาติ	ไทยจึงควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมความร่วมมือ	และแลกเปลี่ยน

การเยอืนหรอืศกึษาดงูาน	ทัง้ระดบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานรบัผดิชอบด้านกจิการเยาวชนและการศกึษา

รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับต่าง	 ๆ	 กับต่างประเทศอย่างสม�า่เสมอ	

ตลอดจน	รูจ้กัใช้ประโยชน์ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมทนัสมยัในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนไทย	 โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับวิทยาการและนวัตกรรมสมัยใหม ่

ภาษาต่างประเทศ	หลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการพัฒนาฝีมือและทักษะแรงงานให้เข้ากับเทคโนโลยี

รูปแบบใหม่	(เทคโนโลยีดิจิทัล	ปัญญาประดิษฐ์	ฯลฯ)	และ	ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในด้าน “คุณธรรม จริยธรรม” และ

แนวทางการด�ารงชีวิตตามพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

เป็นท่ียอมรบักันวา่ สังคมไทยมีคนเก่งและมีความรู้
ความสามารถจ�านวนมากในทุกระดับ หากผู้น�าประเทศ

ผู้บรหิารหน่วยงานรฐัและคนในชาติ รวมถึงเยาวชนทุกคน  
ผนึกก�าลังและความพรอ้มใจในทุกภาคส่วน

ก็จะสามารถขบัเคล่ือนประเทศให้เจรญิก้าวหน้า
และพัฒนาสังคมท่ีน่าอยู่รว่มกัน ขณะเดียวกัน เยาวชนไทย

ก็จะได้รบัการพัฒนาเป็นทรพัยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่า
เป็นก�าลังส�าคัญของชาติพรอ้มก้าวสู่การเป็นพลเมืองดี

ท่ีรอบรู ้มีคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณธรรม
เพือ่รว่มสรา้งสังคมไทยท่ีเขม้แขง็ ก้าวทันโลก

และแขง่ขนัในเวทีระหวา่งประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิในท่ีสุด
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	 ภายหลงั	พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา	แม้เสถยีรภาพทางการเมืองของไทยจะสงบและมัน่คง	การชมุนุม

ประท้วงขนาดใหญ่ลดนอ้ยไปมาก		แตค่วามเปราะบางทางสังคมไทย	โดยเฉพาะปัญหาความแตกแยก

ทางความคิดของคนในสังคม	ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม	ไทยควรเร่งสร้าง	“สังคมแห่งความ

สมานฉันท์” สังคมที่สงบสุขและคนในชาติมีความปรองดอง	ควรมีนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรม

ของประชาชนเพือ่สร้างจิตส�านกึในเรือ่ง	“ความเอือ้เฟ้ือ” และ	“ความไม่เบยีดเบยีน”	ซึง่กนัและกนั

ในสังคม	ปลูกฝังและส่งเสริมด้าน “ระเบียบวินัย”	 ในทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง	และรวมพลังต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง	เป็นที่ยอมรับกันว่า	สังคมไทยมีคนเก่งและมีความรู้ความสามารถ

จ�านวนมากในทุกระดับ	หากผู้น�าประเทศ	ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ	และคนในชาติ	รวมถึงเยาวชนทุกคน		

ผนกึก�าลงัและความพร้อมใจในทกุภาคส่วน	กจ็ะสามารถขบัเคลือ่นประเทศให้เจรญิก้าวหน้าและพฒันา

สังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน	ขณะเดียวกันเยาวชนไทยก็จะได้รับการพัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า

เป็นก�าลงัส�าคญัของชาตพิร้อมก้าวสูก่ารเป็นพลเมอืงดทีีร่อบรู	้มคีณุภาพ	เป่ียมด้วยคณุธรรม	เพือ่ร่วม

สร้างสังคมไทยที่เข้มแข็ง	ก้าวทันโลก	และแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิในที่สุด			
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ระบบการเรยีนการสอนหรอืการบรหิารจดัการด้านการศึกษา
ของสิงคโปร ์สามารถจะถ่ายทอดไปยังประเทศอื่นได้หรอืไม่ 

หรอืวา่ความส�าเรจ็ของสิงคโปร์
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะพิเศษในด้านปัจจยัของสถาบัน

และด้านวฒันธรรมทางสังคมของประเทศ
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การบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศึกษาของสิงคโปร ์: 
แบบจิ๋วแต่แจ๋ว
ทวี เกียรติ  เจนประจักษ์

	 จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ท�างานและใช้ชีวิตในหลายประเทศ	จึงเห็นว่า	ประเทศที่เจริญ

ก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศล้วนมุ่งสร้างชาติด้วยการศึกษา	 เช่น	แคนาดา	

ประเทศทีม่ธีงชาตพิืน้สขีาวแดงเป็นรปูใบเมเป้ิล	ในอดตีแคนาดาต้องพึง่พาอาศยัการขายไม้ซงุ	ถ่านหนิ

น�า้มนั	และขนสัตว์เป็นสินค้าส่งออก		โดยเฉพาะขายให้เพือ่นบ้านร่วมทวีปอย่างประเทศสหรฐัอเมรกิา

แต่แคนาดาใช้เวลาเพยีงไม่ถงึ	30	ปี	กส็ามารถพฒันาให้ประเทศก้าวหน้าด้านเทคโนโลยไีด้	เพราะการ

มุ่งสร้างคนด้วยการศึกษา	 มีระบบการศึกษาที่ดีตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ระดบัโลก		เช่น		University	of	Toronto,		University	of	British	Columbia	และ	McGill	University

สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศที่มีธงชาติเป็นพื้นสีขาวแดง	รูปกากบาท	ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในอดีต 

ทีย่ากจน	กระทัง่ต้องส่งคนหนุม่ออกไปเป็นทหารรับจ้างในหลายประเทศในยุโรป	อาชพีหลกัของผู้คน

คอื	การท�าฟาร์มเล้ียงววัอยูต่ามหบุเขา	สญัลกัษณ์ของววัสวสิทกุตวั	คอื	มกีระดิง่ผกูไว้ทีค่อ	ทัง้นีเ้พราะ

มีความเชือ่ว่าเสยีงกระดิง่จะช่วยตดิตามวัวไว้ไม่ให้หาย	หรือเชือ่ว่าเสยีงกระดิง่จะคอยช่วยไล่ภตูผปีีศาจ

ที่จะมาท�าร้ายวัว	 สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหน่ึงที่ใช้เวลาในการสร้างชาติเพียงไม่กี่สิบปี 

ด้วยการจัดการศึกษาที่ดี	ตั้งแต่โรงเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย	สวิตเซอร์แลนด์

มีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพชั้นน�าที่น�าพาประเทศสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหาร	ยา	หรือเวชภัณฑ์

ป้อนตลาดโลก	โดยเฉพาะบริษัท	Nestle	และบริษัท	Novartis	ทั้ง	ๆ	ท่ีเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็ก 

มีประชากรเพียงประมาณ	8	ล้านคน	

 สงิคโปร์	ประเทศทีม่ธีงชาติแถบสแีดงและขาว	มรีปูดาวห้าแฉก	5	ดวง	เรยีงเป็นรปูห้าเหลีย่ม

ด้านเท่า	สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะ	(Island	State)	มีขนาดใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเพียงเล็กน้อย	มีเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ	697	ตารางกิโลเมตร	(จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	543	ตารางกิโลเมตร)

มีประชากรประมาณ	5	ล้านคน	เมื่อได้แยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย	เมื่อราว	50	กว่าปีที่แล้ว	

คนสิงคโปร์ยังเลี้ยงชีพด้วยการท�าสวนพริกไทย	 เล้ียงหมู	 เลี้ยงไก่	 และท�าประมง	 สิงคโปร์จัดว่าเป็น

ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลย	นอกจากคนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีหลากหลายเชื้อชาติ

และมีลักษณะเป็นพหุสังคม	มีภาษาราชการถึง	4	ภาษา	คือ	มาเลย์	จีนกลาง	ทมิฬ	และอังกฤษ		
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สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มุ่งสร้างชาต	ิสร้างคนด้วยการศึกษา	ดังนั้น	สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มีระบบ

การศึกษาที่น่าสนใจประเทศหนึ่งในโลก

 ในโอกาสทีผู่เ้ขยีนได้ต้อนรบัคณะยวุทตูความดซีึง่มีตวัแทนนักเรียนช้ันประถมจากหลายจงัหวดั

ทัว่ทกุภาคของไทยท่ีได้เดนิทางเยือนสิงคโปร์ระหว่างวนัที ่ 3 – 10 กมุภาพันธ์ 2563 และได้ตดิตาม 

คณะฯ ไปศึกษา ดูงาน ณ โรงเรียนประถมศกึษาในสงิคโปร์ 2 แห่ง แห่งแรก คอื โรงเรยีนประถมศกึษา 

Ahmad Ibrahim Primary School ซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนเชื้อสายมาเลย์ ก่อตั้งใน พ.ศ. 2538 และ

ได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Ahmad Ibrahim อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขและรัฐมนตรีกระทรวง

แรงงาน แห่งที่ 2 คือ โรงเรียนประถมศึกษา Jin Shan Primary School ซึ่งก่อตั้งโดยนักธุรกิจ

เชื้อสายจีน เมื่อ พ.ศ. 2488 

	 ก่อนการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนท้ังสองแห่งดังกล่าว	ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 

ระบบการจัดการศึกษาในสิงคโปร์เพื่อเตรียมการบรรยายในการต้อนรับคณะยุวทูตฯ	จากการศึกษา

พบว่า	การจัดระบบการศึกษาของสิงคโปร์น่าสนใจ	และควรน�ามาถ่ายทอดให้คณะยุวทูตฯ	ทราบ

โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา	(Primary	School)	ที่ผู ้เขียน 

เรียกชื่อว่า การบริหารจัดการแบบฉบับจิ๋วแต่แจ๋ว

เม่ือราว 50 กวา่ปีท่ีแล้ว คนสิงคโปรยั์งเลีย้งชพี
ด้วยการท�าสวนพรกิไทย เลีย้งหมู เลีย้งไก่และท�าประมง

สิงคโปรจ์ดัวา่เป็นประเทศท่ีไม่มีทรพัยากรธรรมชาติอะไรเลย 
นอกจากคนหรอืทรพัยากรมนุษย์ท่ีมีหลากหลายเชือ้ชาติ
และมีลักษณะเป็นพหุสังคม มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา

คือ มาเลย์ จนีกลาง ทมิฬ และองักฤษ
สิงคโปรจ์งึเป็นประเทศท่ีมุ่งสรา้งชาติ สรา้งคนด้วยการศึกษา

ดังนัน้ สิงคโปรจ์งึเป็นประเทศท่ีมีระบบการศึกษาท่ีน่าสนใจ
ประเทศหน่ึงในโลก
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ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ กว่าจะมาถึงวันนี้

	 การศึกษาของสิงคโปร์ได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการหรือการปฏิรูปมาตั้งแต่	ค.ศ.	1959

(พ.ศ.2502)	จนถึง	ค.ศ.	2007	(พ.ศ.	2540)	มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยรัฐบาลมุ่งเน้นว่า คน หรือ

ประชากรของประเทศเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุ การศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

และการสร้างแรงงานทีม่คีวามเช่ียวชาญ	รวมทัง้การสร้างผู้น�าท่ีมคีวามสามารถ	เพือ่พฒันาขดีความสามารถ

ในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิโลก	นอกจากนี	้การศกึษายงัมบีทบาทส�าคญัในการสร้างความเป็นหนึง่เดยีว

ความสามัคคีผูกพันของสังคม	 ในด้านการบริหารจัดการองค์กร	 สิงคโปร์มีการปฏิรูปคร้ังใหญ่ 

ใน	ค.ศ.	1970	(พ.ศ.	2513)	โดยรูปแบบโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาก�าหนดให้ปลัดกระทรวงฯ

มีฐานะเป็น	Chief	Executive	ของกระทรวงฯ	ท�าหน้าท่ีเป็นผู้มีบทบาทน�าองค์กรอย่างแท้จริง	และ

มีการปรับบทบาทของหน่วยงานด้านการพัฒนาการศึกษา	(The	Education	Development)

ให้แยกออกเป็นหน่วยงานอสิระจากกระทรวง	โดยมบีทบาทหน้าท่ีเพือ่มุง่พฒันาสร้างสรรค์และคดิค้น

เทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ทัง้ในด้านหลกัสตูรการศกึษาและอปุกรณ์การเรียนการสอน	รวมถงึการให้ความส�าคญั

ในการประเมินและรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนจากผู้ปฏิบัติในระดับล่าง	เพื่อน�ามา

พัฒนาปรับปรุง	

ในรอบหลายทศวรรษ นโยบายการศึกษาของสิงคโปร์ได้ยกระดับไปสู่หลักการ

ทีเ่รยีกว่า ความยดืหยุน่ (Flexibility) ทางเลอืก (Choice) และความหลากหลาย (Diversity) 

ภายใต้แนวทางหรือแนวคิดที่ประกอบด้วย Thinking School โรงเรียนแห่งความคิด 

Learning Nation ชาติแห่งการเรยีนรู ้Teach Less สอนให้น้อย Learn More เรยีนรูใ้ห้มาก 

โดยมุง่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centred) มากกว่าเป็นเพยีงแต่เน้นการสอน

ตามต�ารา ปรบัปรงุคณุภาพในการให้นกัเรยีนและครมูปีฏสิมัพนัธ์มากขึน้ ในมตขิองครหูรอื

ผู ้สอน ภายใต้แนวคิดที่ว่า สอนท�าไม (Why Teach) สอนอะไร (What to Teach) 

สอนอย่างไร (How to Teach) 

	 ใน	ค.ศ.	1980	–	1981	(พ.ศ.	2523	–	2524)	สิงคโปร์ได้จัดตั้งระบบคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน	(School	Council)	ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและอาจารย์ใหญ่ในการบริหาร	ระบบนี้

เป็นผลจากการมุง่กระจายอ�านาจจากกระทรวงฯ	ไปสูโ่รงเรียน	โดยให้อาจารย์ใหญ่มอี�านาจและมีอิสระ

มากข้ึนในการบริหารจัดการโรงเรียน	รวมถึงการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้	โดยเฉพาะ

การใช้คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
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 ในมติิของครู ได้จัดต้ังสถาบนัการศกึษาแห่งชาต ิ(The National Institute of Education) 

ใน ค.ศ. 2516 (พ.ศ. 2516) ท�าหน้าทีเ่ป็นเสมอืนสถาบันพฒันาครอูาจารย์ เน้นการสอนแบบมอือาชีพ 

เน้นความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับแนวปฏิบัติ โดยการจัดหลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนให้กับครู 

จัดหลักสูตร ผลิตบุคลากรครู  หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ใหญ่ การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่

ระดบัอนปุรญิญา ปรญิญาตรด้ีานศลิปศาสตรบัณฑติ และวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาการศกึษา รวมทัง้

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนประถมสิงคโปร์ : สอนและเรียนอะไรกัน  

	 สงิคโปร์ให้ความส�าคญัอย่างมากกับการศกึษาระดบัประถมศกึษา	เนือ่งจากเป็นพ้ืนฐานส�าคญั

ด้านการศึกษาของเด็ก	ๆ	โดยตั้งโจทย์ในการพัฒนาศึกษา	ดังนี้
  

	 (1)	ท�าอย่างไรถึงจะช่วยให้เด็กนักเรียนค้นพบความสามารถและความสนใจ	(Talents	and	

interests)	ของตัวเองผ่านการเดินทางด้านการศึกษา	

	 (2)	ช่วงเวลาการศึกษาในระดบัประถมศกึษาถือเป็นช่วงเวลาส�าคญัยิง่ของการศกึษาของเดก็	ๆ 	

เป็นช่วงการวางพื้นฐาน	สร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ให้เด็ก	ๆ	

	 (3)	มุง่ทีจ่ะให้นกัเรยีนทกุคนมคีวามมัน่ใจ	(Confidence)	และความต้องการทีจ่ะเรยีนรู	้ดงันัน้

หลักสูตรการศึกษาจึงมุ่งที่จะส่งเสริมให้เด็ก	ๆ	ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างกว้าง	ๆ	เพื่อให้

เด็ก	ๆ 	สามารถค้นพบความสามารถและความสนใจของตัวเอง	และเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การเรียนรู้ในระดับสูงในอนาคตและส�าหรับการท�างาน

 (4) ในการช่วยให้เด็กแต่ละคนปรับตัวเข้ากับโลกยุคดิจิทัล โลกาภิวัตน์ โรงเรียนจะมุ่งพัฒนา

ศักยภาพเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 คือ 

• ให้เด็กมีความมั่นใจ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ปรับตัวได้ง่าย มีความยืดหยุ่น มีความคิด

ที่เป็นอิสระ รู้จักตัวเอง มีความเฉลียวฉลาดในการตัดสินใจ กล้าแสดงความเห็น และมีการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพ  

• สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตั้งค�าถาม สะท้อนความคิดเห็นและมุมานะในการเรียน 
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• มส่ีวนร่วมอย่างแข็งขัน รู้จกัการท�างานเป็นทีม มคีวามคดิรเิริม่ สามารถประเมนิความเสีย่ง 

• เป็นพลเมืองที่รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก

	 โรงเรียนประถมสอนวิชาอะไร	?	นักเรียนจะได้รับการสอนหรือเรียนวิชาพื้นฐาน	เช่น	ภาษา		

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ศิลปะ	ดนตรี	และสังคมศึกษา	

	 ยกตัวอย่าง	วิชาที่สอน	:		

         

 ภาษาอังกฤษ จะเน้นสอนยทุธศาสตร์	(Strategies)	การเรยีนรูภ้าษาและการอ่าน	(Reading)	

เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้แก่นักเรียน	โดยใช้วรรณคดีส�าหรับเด็ก	(Children	literature)	

ทั้งน้ี	ใน	ค.ศ.	2005	(พ.ศ.	2548)	กระทรวงศึกษาสิงคโปร์ได้ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ครั้งใหญ	่โดยน�าโครงการที่เรียกว่า	STELLAR	(Strategies	for	English	Language	Learning	and	

Reading)	โดยมีอาจารย	์Elizabeth	Pang	เป็นผู้ขับเคลื่อน	หัวใจส�าคัญของ	STELLAR	Programme	

คือ	การสร้างความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ	ตัวอย่างเทคนิคส�าคัญ	ได้แก่	การสอนโดยใช้

สมุดภาพขนาดใหญ	่(Shared	Book	Approach)	ให้นักเรียนร่วมใช้ในการเรียน	การดัดแปลงวิธีการ

สอนไวยากรณ์	เครื่องหมายวรรคตอนที่สอดแทรกในเรื่องเล่า	นวนิยายการ์ตูน	

 ภาษาแม	่ ได้แก่	ภาษาจีนกลาง	ภาษามาเลย์	และภาษาทมิฬ	นักเรียนเลือกเรียน	1	ภาษา	

ทั้งนี้	การคงให้มีการเรียนภาษาแม่ไว้กลายเป็นจุดแข็งของสิงคโปร์		โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจสังคม

ที่พลเมืองสิงคโปร์พูดได้หลายภาษาและสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเจ้าของภาษา 

ดังกล่าว	ได้แก่	จีน	อินเดีย	

 วิทยาศาสตร์	การสอนจะมุ่งให้นักเรียนสนุกสนานกับวิทยาศาสตร์	โดยการเรียนรู้ผ่าน 

เร่ืองราวต่าง	ๆ 	การส�ารวจศกึษาเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์นอกสถานที	่สงิคโปร์มีพพิธิภณัฑ์ด้านวทิยาศาสตร์

สวนสาธารณะให้เรียนรู้แบบคู่ขนาน

 วิชาวิทยาศาสตร์บางครั้งเป็นเรื่องยากส�าหรับเด็กท่ีจะเข้าใจ	หากพวกเขาไม่สามารถเห็น

ปรากฏการณ์หรือมีประสบการณ์ในชีวิตจริง	เช่น	เรื่องระบบอวัยวะของร่างกาย	อวกาศ	สัตว์ที่อาศัย

อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร	เช่น	นกเพนกวิน	หมีโพล่าในขั้วโลก	(Polar	Bear)
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	 การสอนผ่านเรื่องราวหรือผ่านการอ่านเรื่องราว	โดยเฉพาะเรื่องราวที่ผู้เรียนสนใจ	โดยผ่าน

การเรยีนรูจ้ากห้องสมุดทีมี่หนังสือจ�านวนมากของสงิคโปร์	ผูป้กครองควรเลือกหนงัสอืท่ีเดก็สนใจ	เช่น

เรื่องโลกของสัตว์	เส้นทางวงจรของอาหาร	การท่องอวกาศ	หรือศึกษาผ่านเว็บไซต์	เช่น	ของ	NASA	

website	Qrius	website	เป็นต้น

	 การพดูคยุเรือ่งวทิยาศาสตร์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเรือ่งราว	หรอืการส่งเสรมิกระตุน้การเรยีนรูข้องเดก็

โดยการตั้งค�าถาม	เช่น	ท�าไมสัตว์ถึงมีการเตรียมเก็บสะสมอาหารก่อนฤดูหนาว

	 การพูดให้เห็นถึงคุณค่าด้านการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร	์เช่น	นักวิทยาศาสตร์

ที่มีชื่อเสียงกับการค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์	ตัวอย่างเรื่องราวของ	Thomas	Edison	ท่ีม ี

ความคดิสร้างสรรค์	แต่กต้็องใช้ความพยายามทดลองครัง้แล้วครัง้เล่า	จนกว่าจะพบการผลติหลอดไฟฟ้า

 วิชาสังคมศึกษา	หัวใจของวิชา	คือ	การเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประเทศ

ในอนาคตแก่นกัเรยีน	ด้วยการให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจอนัดเีกีย่วกบัประเทศและโลกทีเ่ขาอาศยัอยู	่

การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างกัน	ให้นักเรียนเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของมนุษย	์พร้อมทั้งจุดประกาย

ให้มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็เกีย่วกบัโลกแห่งความจรงิของสิง่ต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วกบัชีวติของพวกเขา	การพฒันา

ให้รู้จักการวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนความคิดเห็นตามทัศนะของพวกเขา

ครูสิงคโปร์  มาจากไหน  

	 กลุม่วฒุปิระกาศนยีบตัรด้านการศกึษา	(Diploma	in	Education)	หลกัสูตรของ	The	National	

Institute	 of	 Education	 (NIE)	 ซึ่งเน้นฝึกหัดครูในด้านองค์ความรู้และเทคนิคการสอน	 โดยเฉพาะ

หลักสูตร	2	ปี	หากจบหลักสูตรนี้สามารถสอนวิชาศิลปะ	ดนตรี	พละศึกษา	ภาษาแม่	(เช่น	จีน	มาเลย์	

ทมฬิ)	ผู้ได้รบัการคดัเลอืกเข้าเรยีนหลกัสตูรนีจ้ะได้รบัทนุสนบัสนนุทัง้หมดจากกระทรวงศกึษาสงิคโปร์	

แต่หากเรยีนไม่จบหรอืไม่ผ่าน	จะถกูปรบัหรือชดใช้เงิน	หรือเรยีนจบแล้วต้องสอนในโรงเรียนประถมศึกษา

3	ปี	หากลาออกก่อนจะถูกปรับหรือต้องชดใช้เงิน

 กลุม่ผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาตรศิีลปศาสตร์ด้านการศึกษา หรอืปรญิญาตรวีทิยาศาสตร์

ด้านการศึกษา ระยะเวลาศึกษา 4 ปี เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง NIE กับ Nanyang Technological 
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University (NTU) ผูไ้ด้รบัคดัเลอืกให้เข้าเรยีนจะได้รบัทนุค่าเล่าเรยีนทัง้หมดจากกระทรวงศกึษาสงิคโปร์  

หลักสูตรนี้เป็นโครงการพิเศษที่มุ่งเตรียมบุคลากรครูหรือผู้น�าในวงการศึกษาในอนาคตของประเทศ   

กระทรวงศกึษาสงิคโปร์ให้ความส�าคญัและคณุค่าว่า ครทูกุคนคอืส่วนหนึง่ของครอบครวักระทรวงศกึษา

	 ขัน้ตอนการคัดเลอืกครูในสงิคโปร์ค่อนข้างเข้มมาก	ประกอบด้วย

	 (1)	การตรวจคุณวุฒิการศึกษา	(CV	Screen)

	 (2)	ทดสอบความสามารถด้านการเขียนและการอ่าน	ซึ่งถือว่าส�าคัญยิ่งส�าหรับอาชีพนี ้

(Assessment	Tests,	high	level	of	literacy)

	 (3)	สัมภาษณ์ทัศนคต	ิความถนัด	และบุคลิกภาพ	(Interviews)

	 (4)	ติดตาม	ตรวจสอบผลระหว่างการฝึกอบรม	(Monitoring)	ก่อนบรรจุเป็นครู	โดยสถาบัน

ฝึกอบรมคร	ู

	 อาชีพครูในสิงคโปร์เป็นอาชีพที่น่าสนใจด้วยหลายเหตุผล	โดยเฉพาะค่าตอบแทน	เงินเดือน

ครูเริ่มต้นสูงพอ	ๆ	กับอาชีพนักบัญชีหรือวิศวกร	

	 เส้นทางอาชีพ	(Career	Tracks)	ของครูสิงคโปร์นั้น	ครูสอนประจ�าชั้นเรียน	สามารถเติบโต

ในเส้นทางอาชีพ	3	แบบ	คือ

	 (1)	กลุ่มการสอน	ได้แก่	ครูอาวุโส	ครูหัวหน้าสาขาวิชา

	 (2)	กลุ่มผู้น�าองค์กร	 ได้แก่	 ต�าแหน่งครูหัวหน้าช้ันปี	 รองอาจารย์ใหญ่	 อาจารย์ใหญ่	

อธิบดีกรมการศึกษา

	 (3)	กลุ่มเชี่ยวชาญ	ได้แก่	ต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาวุโส	หัวหน้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนสิงคโปร์ ต้องมีความพร้อมด้านไหนให้กับนักเรียน

	 ชัน้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในสงิคโปร์แต่ละห้องเรยีนมนีกัเรยีนจ�านวน		29		คน	ขณะที ่

ระดับมัธยมศึกษา	มีจ�านวน	33	–	34	คน	ต่อห้องเรียน	ปัญหาจ�านวนนักเรียนในชั้นเรียนเป็นเรื่อง

ที่สิงคโปร์ให้ความส�าคัญและเป็นที่ถกเถียงกันมาก	 ถึงขั้นเสนอเป็นญัตติหารือในสภาผู้แทนราษฎร	 

ใน	ค.ศ.	2018	(พ.ศ.	2561)	และมีการน�าข้อมูลแนวปฏิบัติจากหลายประเทศมาศึกษา	เช่น 

การบริหารจัดการชั้นเรียนในฮ่องกง	อิสราเอล	สหรัฐฯ	และฟินแลนด์	 โดยมีแนวโน้มสนับสนุน 
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มิให้มีจ�านวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมากเกินไป เพื่อสนับสนุนการสอนของครูที่จะได้ดูแลนักเรียน

ได้ทั่วถึง	 รวมถึงการน�าข้อมูลของประเทศในกลุ่ม	OECD	 (The	Organization	 for	 Economics	

Cooperation	 and	Development)	มาศึกษา	ซึ่งพบว่า	ตัวเลขโดยเฉลี่ยของจ�านวนนักเรียน

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเฉลี่ย 21 – 24 คน ต่อห้องเรียน

	 นอกจากน้ี		สิงคโปร์ยังให้ความส�าคญักบัห้องสมดุในโรงเรยีน	และในยคุดจิทิลั		โรงเรยีนประถม

ศึกษาหลายแห่งได้น�าระบบห้องสมุดดิจิทัล	และ/หรือระบบ	e-booking	มาใช้	เช่น	โรงเรียนประถม

ศกึษา	Jurong	Primary	School	นักเรียนสามารถอ่านหนงัสอืผ่านระบบ	e-booking	ได้กว่า	5,000	เล่ม	 

นอกจากนี้ยังได้น�าระบบ	e-booking	มาใช้ในการเรียนการสอนด้วย	เช่น	ครูสามารถคัดเลือก 

บทเรียงความหรือเรื่องราวที่นักเรียนเขียนใส่ไว้ในระบบ	e-booking	เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นอ่านได้

	 การมีระบบนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือเล่มเดียวกันได้ในเวลาเดียวกันหลายคน	

ระบบ	e-booking	จงึเป็นการแก้ปัญหาหนงัสอืเล่มทีเ่ป็นทีน่ยิม	ซึง่มกัถกูยมืไปก่อนท�าให้คนอืน่ไม่ได้อ่าน		

รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องซื้อหนังสือ	 ระบบ	 e-booking	 สามารถจ�าแนกประเภทหนังสือได้

ตามเกณฑ์อายุของนักเรียน	ซึ่งช่วยครูในการแนะน�าหนังสือให้เด็กอ่านได้ตามระดับความสามารถ

ในการอ่าน

พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน 

	 ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ให้ความส�าคัญกับบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการติดตาม

การเติบโตของเด็กร่วมกับโรงเรียน	เมื่อเด็กเข้าเรียนในช้ันประถมปีท่ี	1	ผู้ปกครองจะได้รับ	สมุดคู่มือ

กิจกรรม	(The	Parent	–	Child	Activity	Book)	ในสมุดคู่มือจะมีข้อแนะน�ากิจกรรมส่งเสริม 

การสนทนาระหว่างผู้ปกครองกับเด็กที่บ้าน	มีหัวข้อเกี่ยวกับเวลาของครอบครัว	(Family	Time)	ที่มี

กิจกรรมแนะน�าจากครูผู้สอนให้ผู้ปกครองจัดกิจกรรมกับเด็ก	ตัวอย่างเช่น	สอนการแนะน�าให้เด็ก 

รู้จักโรงเรียน	สภาพแวดล้อมเพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคยกับโรงเรียน	ได้แก่	ดูรูปภาพของโรงเรียน

จากเว็บไซต์โรงเรียน	คุยกับเด็กเพื่อให้ทราบถึงกิจวัตรประจ�าวันในการเป็นนักเรียน	การสวมใส ่

ชุดนักเรียน	การรับประทานอาหารในโรงอาหาร	การเล่นกับเพื่อน	ๆ	การสอนให้เด็กเรียนรู้ข้อปฏิบัติ

พื้นฐาน	เช่น	การขออนุญาต	การซื้ออาหาร	การจัดกระเป๋านักเรียน	การเล่าบอกผ่านข้อความต่าง	ๆ	

ทีค่รสูัง่	การสร้างความสัมพันธ์ทีด่กีบัเดก็	โดยเคารพความคิดเหน็ของเขา	และรบัฟังสิง่ทีเ่ขาพดู	เป็นต้น



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก281

และการรับฟังเสียงสะท้อน	(Feedback)	จากครู	ไม่ควรเปรียบเทียบลูกของตนเองกับนักเรียนคนอื่น	

ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระและบริหารจัดการตัวเอง	การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เด็ก

สนุกกับการอ่านและการเรียนรู้ สอนให้เด็กรู้จักท�าการบ้านด้วยตนเองโดยเป็นอิสระ	เพราะจะเป็น

เครือ่งช่วยให้เขาเรยีนรูแ้ละให้ครูเข้าใจถงึความก้าวหน้าในการเรยีนรูข้องเดก็ สอนให้เดก็รูจ้กัการบรหิาร

เวลา รักษาสุขภาพ มีความสมดุลระหว่างเวลานอนและเล่น

	 ศาสตราจารย์	Davis	Hogan	แห่งมหาวทิยาลยั	Queensland	ออสเตรเลยี	ได้เขยีนบทความ

ชื่อ	Why	is	Singapore’s	school	system	so	successful,	and	is	it	a	model	for	the	West?	

กล่าวถึงสิงคโปร์ว่าเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ติดอันดับโลกติดต่อกันหลายปี	ในการตรวจวัดข้อมูล 

นักเรียน	พบว่า	นักเรียนของสิงคโปร์มีทักษะความสามารถสูงในวิชาการอ่าน คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ เนื่องจากสิงคโปร์มีจุดแข็ง (Strength) ในการจัดการศึกษาหลายด้าน ได้แก่ 

ทักษะความสามารถด้านการสอนของครู เทคนิควิธีการสอน การกระจายอ�านาจด้านบริหาร

มีความยืดหยุ่น และมีผู้น�าองค์กรที่เชี่ยวชาญ รวมถึงมีงบประมาณสนับสนุนที่ดี มีหลักสูตร 

การเรยีนทีด่แีละมคีณุภาพสงู	ทัง้นี	้ศาสตราจารย์	Davis	Hogan	ได้ตัง้ค�าถามทีน่่าศกึษาหาค�าตอบว่า

ระบบการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสิงคโปร์สามารถจะถ่ายทอด

ไปยงัประเทศอืน่ได้หรอืไม่	หรือว่าความส�าเร็จของสงิคโปร์ขึน้อยูก่บัลกัษณะเฉพาะพเิศษในด้านปัจจยั

ของสถาบันและด้านวัฒนธรรมทางสังคมของประเทศ
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เส้นทางยุวทูตความดี
จากวันนั้นในจุดเริ่มต้น จนถึงวันน้ีในปัจจุบัน

การด�าเนินโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี แบ่งได้เป็น 3 ช่วงตอน ดังนี้
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เส้นทางยุวทูตความดี
จากวันนั้นในจุดเริ่มต้น จนถึงวันน้ีในปัจจุบัน

การด�าเนินโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี

แบ่งได้เป็น 3 ช่วงตอน ดังนี้ 

ช่วงที่ 1  พ.ศ. 2542 – 2550  วางรากฐาน สานความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการสู่เป้าหมาย 

2542	 	 				กระทรวงการต่างประเทศริเริ่ม	“โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั”	เพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายเนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ทรงมีพระชนมายุ

ครบ	6	รอบ	72	พรรษา	เมื่อ	พ.ศ.	2542	โดยความร่วมมือ	ของส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาประถมแห่งชาต	ิ(สปช.)

	 				กระทรวงศึกษาธิการ	คัดเลือกโรงเรียน	76	โรงเรียน	ใน	76	จังหวัด	เป็นโรงเรียน

น�าร่องการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างโรงเรียนน�าร่องกับ	สปช.	และกระทรวง

การต่างประเทศ	เพื่อวางแผนเริ่มทดลองการด�าเนินโครงการของทุกโรงเรียนโดย

พร้อมเพรียงกัน	

2543	 	 			โรงเรียนน�าร่อง	ใน	76	จังหวัด	เริ่มปฏิบัติการจริง	โดยประสานโครงการเข้ามา

ร่วมกับโครงการยุวทูตความดี	เฉลิมพระเกียรติฯ	ท่ีรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

ท�าความด	ีและท�าถวายในหลวงรัชกาลที่	9	

2544 	 				เมื่อวันที่	16	มกราคม	โครงการยุวทูตความดี	เฉลิมพระเกียรติฯ	ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	ให้เป็นโครงการต้นแบบของการ	“พัฒนาทรัพยากรมนุษย์”	

มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้	คู่คุณธรรม	มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	

และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	จ�านวนโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี	เพิ่มจาก	76	แห่ง

เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 จ�านวน 1,520 โรงเรียน
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2545 	 				โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท�าความดีของโครงการยุวทูตความดี

เฉลิมพระเกียรติฯ		เป็นที่ชื่นชมอย่างกว้างขวาง		ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในเด็กไปในทางที่ดี	ท�าให้มีโรงเรียนประสงค์ขอเข้าร่วมเพิ่มมากข้ึน	จึงมีโรงเรียน

ขยายผลรุ่นที่ 2 จ�านวน 975 โรงเรียน

2547	 	 				สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	ได้ทรงรับโครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติฯ	ไว้ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2547	กระทรวงการต่างประเทศได้มีการด�าเนินการโครงการยุวทูต

ความดีเฉลิมพระเกียรติฯ	อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

	 	 				จัดท�ากิจกรรมบันทึกความดี	เชิญชวนเยาวชนส่งเขียนหรือข้อคิดเห็น	และ

ประสบการณ์	ในหัวข้อเรื่อง	“ข้าพเจ้าอยากท�าอะไรให้แผ่นดิน”	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง

2549      โครงการยุวทูตความดีฯ	ขยายเครือข่ายกิจกรรม	จากเยาวชนระดับประถม

สู่เยาวชนระดับมัธยม	ในโครงการ “เยาวชนนั้นไซร้ คือพลังของแผ่นดิน”	โดยได้เชิญ

โรงเรียนจ�านวน	21	โรงเรียน	จากจังหวัดลพบุรี	อุทัยธานี	อุบลราชธานี	และชุมพร

เข้าร่วม

2550      โครงการยุวทูตความดี	เฉลิมพระเกียรติฯ	ได้ท�าการจดทะเบียนเป็น	“มูลนิธิ

ยวุทตูความด”ี	เมือ่วนัที	่3	เมษายน	มลูนธิยิวุทตูความด	ีเป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร	

ด�าเนินการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ	ส�านักงาน

ต้ังอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ	ด้วยจุดมุ่งหมายสานต่อ	งานของโครงการฯ	ให้มี

ความต่อเนื่องและยั่งยืน	

ช่วงท่ี 2  พ.ศ. 2551 – 2555  วางแผนโครงการ ขยายการมส่ีวนร่วม มุง่สร้างสรรค์เพ่ือพลงัแผ่นดิน

2552      สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอชิงตัน	ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี	ด�าเนิน

โครงการโรงเรยีนพ่ีโรงเรยีนน้องระหว่างประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิา	(Thai	–	American
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Sister	School	Program)	โดยจบัคู่โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น

ของทั้งสองประเทศมาท�ากิจกรรมร่วมกันโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือ

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

2553	 	 				มูลนิธิยุวทูตความดีได้เริ่มด�าเนิน	โครงการ เหย้า – เยือน เพ่ือพลังแผ่นดิน

เพื่อเชื่อมประสานความรู ้รักสามัคคีระหว่างเยาวชนต่างภูมิภาค	โดยมุ่งส่งเสริม

การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้จากอัตลักษณ์ของความแตกต่างในเชิงกายภาพ	

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา	วัฒนธรรมพื้นถิ่น	และวิถีชุมชน	โดยเริ่มจาก	2	คู่จังหวัด	คือ	

จังหวัดตาก	–	เชียงใหม่	และ	จังหวัดชุมพร	–	สมุทรสงคราม	

2554 	 				ริเร่ิมโครงการ “ยุวทูตความดี เพ่ือพลังแผ่นดิน โดยน้อมน�าคุณธรรม

“รู้รักสามัคคี”	ของในหลวงรัชกาลที่	9	มาเป็นหัวใจในการด�าเนินโครงการฯ	โดยได้มี

การเชิญชวนให้โรงเรียนในเครือข่ายฯ	เข้าร่วมด้วยการรณรงค์ให้เยาวชนร่วมกันเขียน

ปณธิาน	และก�าหนดแนวทางปฏบิตัตินตามปณธิาน	และได้ท�าการคดัเลอืกปณธิานดเีด่น

จ�านวน	84	โรงเรยีนจากทกุจงัหวัดและมลูนิธิยวุทตูความดี	ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศกึษาธกิาร	จดัการสมัมนาครจูากโรงเรยีนทีไ่ด้รบั

การคัดเลือกจากการประกวดผลงาน “ปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน” จ�านวน	

84	โรงเรียน	ที่จังหวัดสมุทรสงคราม	

2555 	 				มูลนิธิฯ	ขยายการโครงการ เหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ไปอีก	3	คู่จังหวัด

ได้แก่	จังหวัดระยอง	–	สุราษฎร์ธานี	จังหวัดนครพนม	–	สมุทรสาคร	และจังหวัด

จันทบุรี	–	สุโขทัย		

	 	 				กิจกรรม	“ภาคียุวทูตความดี  โรงเรียนพ่ี – โรงเรียนน้อง” ผนึกพลังสามัคคี

ระหว่างโรงเรียน	84	โรงเรียน	และคัดเลือกโรงเรียน	จ�านวน	6	โรงเรียน	ให้เป็น	“ยุวทูต

ความดี	ดาวเด่น”	มาท�ากิจกรรม	เพื่อคัดเลือกตัวแทน	6	คน	จากแต่ละโรงเรียน

ให้ไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์		ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นของโครงการพัฒนาโลกทัศน์ 	ที่มี

การเชื่อมสัมพันธไมตรีด ้วยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างยุวทูตความดี

กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน
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      การฟื้นฟูโครงการผู้อุปถัมภ์	กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�า

ประเทศไทย	และโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี	โดยมูลนิธิฯ	ร่วมมือกับชมรม

คู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ	(Spouses	of	officials	of	the	Ministry	

of	Foreign	Affairs:	ASOMFA)	สานต่อโครงการส่งเสริมให้สถานเอกอัครราชทูต

ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	รับเป็น	“ผู้อุปถัมภ์” เช่น	สถานเอกอัครราชทูตเคนยา

กับโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์	จังหวัดปทุมธานี	ดังเช่นท่ี	สถานเอกอัครราชทูตบราซิล	และ

สถานเอกอัครราชทูตชิลี	ที่ยังคงการเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนสฤษดิเดช	

จังหวัดจันทบุร	ีและโรงเรียนบ้านในเหมือง	จังหวัดชุมพร	

ช่วงที่ 3  พ.ศ. 2556 – 2562  บูรณาการความร่วมมือ พัฒนามิติการเรียนรู้ รณรงค์เสริมสร้าง

ความพอเพียง

2556	 	 				มูลนิธิฯ	จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	โครงการ “เยาวชนคนดี รู้คุณ

แผ่นดิน” เพื่อบรูณาการความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนและครูจ�านวน	150	คนจาก

75	โรงเรยีนใน	75	จงัหวดั	ในการขับเคลือ่นการปลกูจติส�านึก	ฝึกจติอาสา	ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้จากโครงการที่โรงเรียนหลักในแต่ละจังหวัดด�าเนินอยู่	และก�าหนดให้ขยาย

ความร่วมมือไปยังโรงเรียนภาคีในพื้นท่ี	โดยวางแผนการด�าเนินงานอย่างมีทิศทางและ

เป้าหมายร่วมกัน

	 	 				การจัดค่ายอบรม	ส่งเสริมให้เยาวชนคนดี	รู ้คุณแผ่นดิน	โดยมูลนิธิยุวทูต

ความดี	ร่วมมือกับสถาบันสงฆ์	วิสาหกิจ	และหน่วยงานภาครัฐ	ค่ายอบรมที่จัดนั้น

ครอบคลุมด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

1.	ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ร่วมกับสถาบันวิมุตตยาลัย		

2.	ค่ายอบรม	รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ร่วมกับบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)		

3.	ค่ายอบรม สามคัค ีฉลาดรู ้เสรมิสร้างสนัตสิขุ	ร่วมกบัศนูย์อ�านวยการบรหิาร

				จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)		

4.	ค่ายอบรม	ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

				การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ		
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5.	ค่ายอบรม รกัษ์โลก – รกัแผ่นดนิ รุน่ที	่1/2556	ร่วมกบัมลูนธิอิทุยานสิง่แวดล้อม

			นานาชาติสิรินธร	(มอนส.)		

      การจัดโครงการพัฒนาโลกทัศน์	สานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชน

ในต่างประเทศ	มูลนิธิฯ	น�าคณะยุวทูตความดีไปเยือนสหพันธรัฐมาเลเซีย	สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว		

      การจัดโครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือ

กับเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงจาการ์ตา	จัดคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

รุ่นที่	1	นับเป็นความริเริ่มของโครงการ	สถานเอกอัครราชทูต	สถานกงสุลใหญ่อุปถัมภ์

ที่ขยายโอกาสและสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับยุวทูตความดี

      การจัดโครงการเหย้า – เยอืน  เพ่ือพลงัแผ่นดิน เพือ่สร้างเสรมิพลงัของการรูร้กั	

สามัคคีในหมู่เยาวชนยุวทูตฯ	อย่างต่อเนื่อง	โดยขยายไปสู่โรงเรียนใน	5	คู ่จังหวัด	

ประจวบคีรีขันธ์	–	ชัยภูมิ	สุพรรณบุรี	–	นครศรีธรรมราช		เลย	–	ชลบุรี		สุรินทร์	– น่าน		

และกระบี่	–	ขอนแก่น		

      การเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 	มูลนิธิฯ	ร่วมมือ

กับส�านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	(สพฐ.)	จัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ	ครั้งที่	62	

      การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ	ของโรงเรียน

เครือข่ายยุวทูตฯ	โดยมูลนิธิฯ	ร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	

กระทรวงการต่างประเทศ	

2557	 	 				สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี

เสด็จฯ	เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตฯ ไทย”
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ทีก่ระทรวงการต่างประเทศ	เมือ่วนัท่ี	3	มกราคม	และทรงกดปุ่มเปิดเวบ็ไซต์ยวุทูตความดี

(www.yavf.or.th)	โดยมีคณะทูตานุทูต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

องค์กรเอกชน	รวมทั้งคณะผู ้บริหารโรงเรียน	ครู	และนักเรียน	จาก	192	โรงเรียน

จาก	59	จังหวดัทัว่ประเทศ	รวมทัง้สิน้	1,824	คน	เข้าร่วมงานระหว่างวนัที	่3	–	5	มกราคม

      การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนคนดี แทนคุณแผ่นดิน”	ก�าหนด

แนวทางในการด�าเนินโครงการปี	2557	ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียน

ยวุทตูความด	ีจ�านวน	166	คน	จาก	76	โรงเรยีน	ใน	76	จังหวดั	เพือ่บูรณาการความร่วมมอื

ระหว่างโรงเรียนหลักในแต่ละภาคให้ขับเคลื่อนโครงการไปในทิศทางเดียวกัน	รวมถึง

ขยายการสร้างเครือข่ายให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการตามที่ก�าหนดให้บรรลุผล	

 

      โครงการค่ายอบรม ส่งเสริมให้เยาวชนคนดี	แทนคุณแผ่นดิน	ใน	4	ค่ายอบรม	

ได้แก่

 1. ค่ายอบรม เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	(มอนส.)		

 2. ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ร่วมกับบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

 3. ค่ายอบรมทรพัย์ในดนิ กบั วถิเีกษตรไทย ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ	

เพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	

 4. ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ร่วมกับสถาบันวิมุตตยาลัย	

      โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี มูลนิธิ

ยุวทูตความดี	ร่วมกับมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	ด�าเนินโครงการ

ดงักล่าว	เริม่จากแนวคดิว่าเยาวชนเป็นพลังส�าคญัในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่อนาคต

จึงส่งเสริมให้รู ้รักเมืองไทย	เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน	โดยมีเส้นทางสร้างการเรียนรู้

ครอบคลุม	8	จังหวัด	ในภาคใต้	ภาคตะวันตก	และภาคเหนือ

2558      มูลนิธิยุวทูตความดีได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐา

ธริาชเจ้า	กรมสมเด็จเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	ทรงรบัมูลนธิยิวุทตูความดี
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ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2558	มูลนิธิยุวทูตความดีได้จดทะเบียน
ในชือ่ใหม่โดยเปลีย่นจากชือ่	มลูนธิยิวุทตูความด	ีเป็น	“มลูนธิยิวุทตูความด ีในพระราชปูถมัภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

      โครงการพัฒนาโลกทัศน์	น�ายุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
สหพันธรัฐมาเลเซีย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

      โครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์	มูลนิธิยุวทูตความดีร ่วมมือกับ
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงจาการ์ตา	จัดคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เป็นรุ่นที่	2

      โครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์	มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือกับสถาน
กงสุลใหญ่	ณ	นครแฟรงก์เฟิร์ต	จัดคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ระเบียบสังคม	ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	วิถีชีวิตและ
วิธีคิดอย่างมีระบบจากการเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนเยอรมัน	

      โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย		มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมมือกับ
สถานเอกอคัรราชทตูไทย	ณ	กรงุนวิเดล	ีและสถานเอกอคัรราชทตูอนิเดยีประจ�าประเทศไทย
ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเยาวชนของทัง้สองประเทศ	โดยเริม่จากคณะยวุทตู
ความดีเยือนอินเดีย

      โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิ
ยุวทูตความดีขยายไปยัง	4	คู่จังหวัด	ได้แก่	ล�าปาง	–	พัทลุง		กาญจนบุรี	–	หนองคาย
พระนครศรีอยุธยา	–	พังงา	และกรุงเทพมหานคร	–	แม่ฮ่องสอน		

      โครงการรณรงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ ่มเยาวชนยุวทูตความดี 
ผ่านนิทรรศการเมืองความดี	จัดขึ้นใน	12	จังหวัด		ครอบคลุมภาคตะวันออก	ภาคเหนือ	
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			

      การน�านักเรียนยุวทูตความดีเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 64 เพื่อแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนภาษาอังกฤษ	(ASEAN	Quiz)



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก293

      การมอบทนุการศึกษา	โดยสถานเอกอคัรราชทูตจนีประจ�าประเทศไทย		มอบแก่
นักเรียนที่มีความประพฤติดีของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี	ที่โรงเรียน
วัดสระแก้ว	จังหวัดนครราชสีมา	และโรงเรียนในเครือข่ายฯ	9	โรงเรียน	และท่ีโรงเรียน
อนุบาลระยอง	จังหวัดระยองและโรงเรียนในเครือข่ายฯ	8	โรงเรียน	รวม	100	ทุน
(ทุนละ	5,000	บาท)

2559      การด�าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย  หลังจากที่คณะยุวทูต
ความดีเยือนอินเดีย	ในเดือนสิงหาคม	2558	คณะนักเรียนอินเดียมาเยือนไทย	ในเดือน
มกราคม

      การเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน” เพื่อ
เฉลมิฉลองครบรอบ	40	ปี	ความสมัพนัธ์ทางการทูตไทย	–	จนี	ทีก่ระทรวงการต่างประเทศ
โดยกรมเอเชยีตะวนัออก	เปิดโอกาสให้คณะครแูละนกัเรยีนในเครอืข่ายมลูนธิยิวุทตูความดี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	

      โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีในประเทศเพื่อนบ้าน  
กลุ่ม CLMV มูลนิธิฯ	ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยกลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูชา		
เมยีนมา		สปป.	ลาว	และเวยีดนาม)	น�านกัเรยีนจากโรงเรยีนในโครงการตามพระราชด�าริ
ของสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ		สยามบรมราชกุมารี
มาร่วมกจิกรรมกบัยวุทตูความด	ีในภาคกลาง	ภาคตะวนัตก	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

      การต่อยอดโครงการพัฒนาโลกทศัน์	มลูนธิยิวุทูตความดร่ีวมกบัสถานกงสลุใหญ่
ณ	นครโอซากา	จัดให้คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนญี่ปุ่น	

      การมอบทุนการศกึษา	โดยสถานเอกอคัรราชทตูจนีประจ�าประเทศไทย	มอบให้
นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี	จังหวัดเชียงใหม่	10	โรงเรียน	จ�านวน	

50	ทุน	(ทุนละ	5,000	บาท)

2560      การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร	ในวนัเสาร์
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ที่	13	พฤษภาคม	2560	เวลา	17.00	น.	ณ	พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท	พระบรมมหา
ราชวัง	เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	
ที่จะสืบสานการท�าความดีตามค�าพ่อสอนอย่างเต็มก�าลัง	

      โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายฯ	มูลนิธิยุวทูต
ความดีร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ
และทกัษะการใช้และการสอนภาษาองักฤษ	ทัง้	4	ทกัษะ	(ทกัษะการฟัง	การพดู	การอ่าน
และการเขียน)

      การน�าคณะนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา 
ที่กรมเอเชียใต้	ตะวันออกกลาง	และแอฟริกา	ด�าเนินโครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา	ในงาน	“The Colours of Africa: Opportunity, 
Friendship and Cooperation” 

      การต่อยอดโครงการพัฒนาโลกทศัน์ มลูนธิยิวุทูตความดร่ีวมกบัสถานกงสลุใหญ่
ณ	นครโอซากา	จัดคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ	เป็นรุ่นที่	2

      โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง	ผ่านนิทรรศการ
เมืองพอเพียง	โดยได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์	เป็นปีที่	3	ครอบคลุมกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี	
ที่จัดขึ้นใน	15	จังหวัด	ในภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคตะวันออก						

2561      การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
จ�านวน	134	คน	จาก	67	โรงเรียน	ใน	67	จังหวัด	เพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
เสริมสร้างต้นกล้าความดี	ให้เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียง	ตามค�าพ่อสอนและน�าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง

      การจัดค่ายอบรม ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี	ด�าเนินวิถีพอเพียง	
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และสถาบันสงฆ์	ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ผ่าน	6	ค่ายอบรม	ดังนี้
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 1. ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพยีง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
(มจร.)	
 2. สร้างสรรค์วิชาชพี หล่อเลีย้งชวีติ ด้วยวถิพีอเพยีง	ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการ
พิเศษ	เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)																	
 3. รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ร่วมกับ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
 4. ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง	ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ	กระทรวงการต่างประเทศ	
 5. สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน�้า	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	
 6. ศาสตร์พระราชา ก่อเกือ้การพฒันาทีย่ัง่ยนื	ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ	

เพ่ือประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)	

 

การจัดโครงการพัฒนาโลกทัศน์	ให้ยุวทูตความดีไปเยือน	6	ประเทศ	ดังนี้	

1.		มณฑลกวางตุ้ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.		ราชอาณาจักรกัมพูชา		
3.		สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
4.		สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม		
5.		สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		
6.		มณฑลยูนนาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

7.		สาธารณรัฐฟิลิปปินส์		

      การจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้คณะครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิ
ยุวทูตความดีฯ โดยความร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	

2562	 	 				การจัดโครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์	คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต
โดยมูลนิธิยุวทูตความดี	ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต	ณ	คูเวต	น�าคณะยุวทูตความดี
ไปส่งเสริมมิตรภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับเยาวชนไทย	–	คูเวต	

โครงการพัฒนาโลกทัศน์ คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย	ร่วมมือ

กับสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงนิวเดลี	เพื่อพัฒนาโลกทัศน์		และเรียนรู้แบบอย่าง

ทางการศึกษาที่ดี
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      โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง	ให้น้อมน�า

หลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง	มาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	มูลนิธิยุวทูตความดี

ร่วมกับบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(SCG)	และ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

(กฟผ.)	มีเส้นทางการเรียนรู	้ครอบคลุม	15	โรงเรียน	14	จังหวัด	ในภาคเหนือ		ภาคกลาง	

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

      ความร่วมมือกับกรมสารนิเทศ 	ด�าเนินโครงการบัวแก้วสัญจร		โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ทั่วทุกภูมิภาค

      ความร่วมมือกับกรมยุโรป	จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับ	ASEM

ความร่วมมือสองทวีป เอเชีย – ยุโรป ให้กับนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ในโครงการค่ายอบรมฯ	และโครงการรณรงค์ฯ

      ความร่วมมอืกบักรมอาเซยีน	คดัเลอืกโรงเรยีนเครอืข่ายยวุทตูความด	ีเพือ่รบัมอบ

ห้องสมุดอาเซียน	14	โรงเรียน	ใน	14	จังหวัด

      งานครบรอบ 20 ปี ยวุทตูความด ี(วนัที	่1	พฤศจกิายน)	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็มาเป็นองค์ประธานในงานฯ

และทรงพระราชทานภาพวาดการ์ตนูฝีพระหตัถ์ “ช้างออมสนิ หยอดเหรยีญออมความด”ี

ทัง้น้ี	มคีณะผูบ้รหิารโรงเรยีน	คร	ูและนกัเรยีน	จาก	128	โรงเรยีน	จ�านวนท้ังสิน้	675	คน

จาก	77	จังหวัด	ทั่วประเทศ	คณะทูตานุทูต	ผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

และองค์กรเอกชน	จ�านวน	200	คน	รวมทั้งสิ้น	875	คน	เข้าร่วมงาน

      โครงการยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม	โดยมูลนิธิยุวทูตความดี

ร่วมมอืกบัสถานเอกอคัรราชทตู	ณ	บนัดาร์เสรเีบกาวนั	จดัให้คณะยวุทตูฯ	พฒันาโลกทัศน์

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากไทย

      โครงการยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์	ท่ีก�าหนดในเดือนพฤศจิกายน	2562	

จ�าเป็นต้องเลื่อนไปต้นปี	2563	เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนสิงคโปร์
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การดำาเนินโครงการและกิจกรรม
ของมูลนิธิยุวทูตความดีใน 2 ทศวรรษ

	 มูลนิธิยุวทูตความดีได้สานต่อโครงการยุวทูตความดี	เฉลิมพระเกียรติฯ	มาอย่างต่อเนื่อง	

โดยมีจุดมุ่งหมายในการ	“ปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์” ให้เยาวชนยุวทูตเป็นคนดี	

รอบรู้	มีศักยภาพพร้อมพัฒนาประเทศ

 เสริมสร้างการปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา	ด้วยการเข้าค่ายอบรม	โดยการคัดเลือกนักเรียน

และครทูีมุ่ง่มัน่ท�าความดแีละช่วยเหลอืผูอ้ืน่	 โดยไม่หวงัผลตอบแทนจากโรงเรียนในเครอืข่ายยวุทตูความด ี

มาเข้าค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามศาสตร์พระราชา

และธรรมะ

	 ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ยุวทูตความดีได้เชื่อมโยงการเรียนรู้	สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้

ที่ได้รับจากค่ายอบรม	และการน�าประโยชน์จากการอบรมที่ได้รับไปต่อยอดการเรียนรู้	ในการพัฒนา

โลกทัศน์ในต่างประเทศ	เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเยือนเพื่อสานสัมพันธ์สร้างมิตร

ไมตรีกับเยาวชนนานาชาติ	มีผลให้เยาวชนไทยมุ่งมั่นท�าความดี	มีก�าลังใจ	และจากประสบการณ ์

ที่ได้รับ	 ย่อมจะท�าให้เยาวชนผู้ใฝ่ท�าดีได้ศึกษาเทียบเคียงและน�าแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในชุมชน	 

และสังคมของตน
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	 นอกจากการไปพฒันาโลกทศัน์ในต่างประเทศแล้ว	มลูนธิยุิวทตูความด	ียังส่งเสริมการเรยีนรู้

จากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์กับเยาวชนในประเทศ	ด้วยการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน 

มุง่เน้นพฒันาโลกทศัน์และสานสมัพนัธ์ระหว่างเยาวชนต่างภมูภิาค	ให้รูรั้ก	สามคัคี	เสรมิสร้างจติส�านึก

การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนของแต่ละพื้นท่ี	รวมท้ัง

ส่งเสริมการสานมิตรสัมพัน์อันดีระหว่างเยาวชนต่างภูมิภาค

	 นอกจากน้ี	ยังได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�า 

ประเทศไทย	โดยให้กบัโรงเรียนในเครอืข่ายมลูนธิฯิ	ในโครงการผูอ้ปุถัมภ์	มกีารจดักจิกรรมเยีย่มเยอืน

เพ่ิมพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศนั้น	ๆ	ให้นักเรียนยุวทูตความดี	และเสริมสร้างมิตรสัมพันธ ์

ระหว่างโรงเรียนกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย

	 มูลนิธิฯ	 ยังได้ด�าเนินโครงการที่เป็นการลดช่องว่างและโอกาสในการเข้าถึงโรงเรียน 

ในเครือข่าย	คือ	การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและต้นกล้าความดี	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน

มีคุณธรรมและน้อมน�าความพอเพียง	ตามค�าพ่อสอน	ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	ผ่านนิทรรศการ 

เมืองความดีและเมืองพอเพียง	ซึ่งนับเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนยุวทูตฯ	เสริมสร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ได้เป็นจ�านวนมาก	และประสบการณ์ความรูท่ี้ได้รบัยงัสามารถน�าไปปฏบิตัต่ิอยอดขยายผล

ในโรงเรยีนและชุมชนได้เป็นอย่างด	ี
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การปลูกจิตสำานึก ฝึกจิตอาสา
ของเยาวชนยุวทูตความดีี 

	 มูลนิธิยุวทูตความดีได้เริ่มต้นการจัดโครงการค่ายอบรม	ฯลฯ	ขึ้นในเดือนเมษายน	2556
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกจิตส�านึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ฝึกจิตอาสา 
น�าสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติสร้างประโยชน์ให้ตนเองและโรงเรียน	รวมทั้งชุมชนและสังคม

 การจัดค่ายอบรมของมูลนิธิฯ นั้น	ได้รับความสนับสนุนจากสถาบันวิมุตตยาลัย	บริษัท	ปตท.	 
จ�ากดั	(มหาชน)	ศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 (สพฐ.)	 กระทรวงศกึษาธกิาร	 มลูนธิอิทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร	 (มอนส.) 
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	
มหาวิทยาลัย	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(มจร.)	และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ

 ในการเข้าค่ายอบรมฯ	มูลนิธิฯ	ให้ทางโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนและครู	ให้มาศึกษาเรียนรู้
ในค่ายอบรมที่ให้ความส�าคัญในการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	การเข้าถึงธรรมะท่ีจะก�ากับชีวิตให้เป็นคนดี	และการพัฒนาความรู้	
ความสามารถในการเป็นยุวทูตความดีที่ครบถ้วน	น่าภาคภูมิ		

	 มูลนิธิฯ	ได้จัดค่ายอบรมต่าง	ๆ	ที่คัดสรรสาระความรู้เชื่อมโยงและต่อยอดการเรียนรู ้
ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักเรียนยุวทูตฯ	ได้เป็นอย่างดี	อาทิ		

	 ธรรมะ	คือแสงสว่างแห่งปัญญา	(2	ครั้ง)
	 รักษ์โลก	–	รักแผ่นดิน	(3	ครั้ง)				
	 สามัคค	ีฉลาดรู	้เสริมสร้างสันติสุข	
	 ทรัพย์ในดิน	กับวิถีเกษตรไทย	(2	ครั้ง)				
	 เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน
	 เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม									
	 ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง

	 สร้างสรรค์วิชาชีพ	หล่อเลี้ยงชีวิต	ด้วยวิถีพอเพียง		
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	 ต้นกล้าความดี	ก้าวสู่สากล	ตามวิถีพอเพียง	(2	ครั้ง)

	 สืบสานวิถีไทย	ฟื้นผืนป่า	รักษาต้นน�้า

	 ศาสตร์พระราชา	ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(2	ครั้ง)		

	 นอกจากนี้	ค่ายอบรมต่าง	ๆ	ที่จัดนั้นยังมีการฝึกวินัย	ความอดทน	ความกล้าแสดงออก

การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	รวมทัง้การเป็นผูน้�าท่ีมจีติส�านกึรบัผดิชอบต่อส่วนรวม	จติอาสา

ที่ท�าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน	และการเป็นคนดีที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ		

 โครงการค่ายอบรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – 2563 จัดขึ้นทั้งหมด 17 ค่าย มีเยาวชนยุวทูตฯ 

เข้าร่วม 2,185 คน ครู 471 คน รวม 2,656 คน จาก 792 โรงเรียน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ค่ายอบรม พ.ศ. 2556 – 2562

ครัง้
ที่ ระหว่างวนัที่ ค่ายอบรม

ผูเ้ข้าร่วม

นกัเรยีน
(คน)

ครู
(คน)

รวม
(นร. + คร)ู โรงเรยีน จังหวัด

พ.ศ. 2556

1 12	–	16	เม.ย.	 ธรรมะ คอืแสงสว่างแห่งปัญญา  
ทีศ่นูย์วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั	จ.	เชยีงราย 130 42 172 65 21

2 15	–	22	เม.ย.	
รกัษ์โลก – รกัแผ่นดนิ 
ทีอ่ทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร	
จ.	เพชรบรุี

174 30 204 41 14

3 21	–	27	เม.ย.	
สามคัค ีฉลาดรู ้เสรมิสร้างสนัตสิขุ  
ทีศ่นูย์ประวตัศิาสตร์พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์
จ.	สงขลา

116 31 147 41 13

4 18	–	21	ส.ค.	
ทรพัย์ในดนิ กบัวถิเีกษตรไทย 
ทีพ่พิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ
จ.	ปทมุธานี

126 14 140 43 14

5 27	–	29	ส.ค.	
เยาวชนอนรุกัษ์พลงังาน 
ทีอ่ทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร
จ.	เพชรบรุี

53 10 63 8 7

รวม 5 ค่ายอบรม 599 127 726 198 69
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ครัง้
ที่ ระหว่างวนัที่ ค่ายอบรม

ผูเ้ข้าร่วม

นกัเรยีน
(คน)

ครู
(คน)

รวม
(นร. + คร)ู โรงเรยีน จังหวัด

พ.ศ. 2557

6 27	–	29	ต.ค.		

เยาวชนอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร		
จ.	เพชรบุรี

63 12 75 22 12

7 30	ต.ค.	–
6	พ.ย.

รกัษ์โลก – รกัแผ่นดนิ 
ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	
จ.	เพชรบุรี

211 34 245 73 22

8 12	–	16	พ.ย.		 ทรพัย์ในดนิกบัวถิเีกษตรไทย 
ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	จ.	สกลนคร	 201 47 248 77 22

9 22	–	26	พ.ย.		 ธรรมะ คอืแสงสว่างแห่งปัญญา 
ทีศ่นูย์วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั	จ.	เชยีงราย 166 50 216 81 25

รวม 4 ค่ายอบรม 641 143 784 253 75

พ.ศ. 2561

10 22	–	26	ม.ีค.	 ธรรมะกบัเศรษฐกจิพอเพยีง  
ทีส่วนธรรมศรปีทมุ	จ.	ปทมุธานี	 169 20 189 69 19

11 31	มี.ค.	–
4	เม.ย.

สร้างสรรค์วชิาชพี หล่อเลีย้งชวีติ
ด้วยวถิพีอเพยีง 
ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ	
จ.	ฉะเชงิเทรา		

122 13 135 48 13

12 7	–	11	เม.ย.	
รกัษ์โลก – รกัแผ่นดนิ  
ทีอ่ทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร
จ.	เพชรบรุี	

139 28 167 48 13

13 17	–	22	เม.ย.	
ต้นกล้าความด ีก้าวสูส่ากล ในวถิพีอเพยีง  
ทีอ่ทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร	
จ.	เพชรบรุ ี

88 22 110 22 22

14 27	เม.ย.	–
1	พ.ค.	

สบืสานวถิไีทย ฟ้ืนผนืป่า รกัษาต้นน�า้  
ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	
จ.	เชยีงใหม่

76 16 92 29 8

15 5	–	9	พ.ค.		 ศาสตร์พระราชา ก่อเกือ้การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	จ.	สกลนคร 139 32 171 52 17

รวม 6 ค่ายอบรม 733 131 864 268 71
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ครัง้
ที่ ระหว่างวนัที่ ค่ายอบรม

ผูเ้ข้าร่วม

นกัเรยีน
(คน)

ครู
(คน)

รวม
(นร. + คร)ู โรงเรยีน จังหวัด

พ.ศ. 2562

16 24	–	29	เม.ย.	
ต้นกล้าความด ีก้าวสูส่ากล ตามวถิพีอเพยีง  
ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	
จ.	สกลนคร

90 30 120 30 28

17 29	เม.ย.	–
3	พ.ค.

ศาสตร์พระราชา ก่อเกือ้การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ
จ.	สกลนคร

122 40 162 43 40

รวม 2 ค่ายอบรม 212 70 282 73 63

รวม 17 ค่ายอบรม 2,185 471 2,656 792 77
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การพัฒนาโลกทัศน์
และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรี

 การส่งเสริมให้เยาวชนยุวทูตความดีไปพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ	มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เยาวชนได้รับความรู้	ความเข้าใจ	และเปิดกว้างทางความคิด	รู้จักเทียบเคียงแบบอย่างท่ีดีท่ีควร
น�ามาปฏิบติั	และเผยแพร่ขยายผลให้โรงเรยีนของตน	รวมทัง้ช่วยให้ยวุทตูความด	ีได้เพิม่พนูความเชือ่มัน่	
กล้าคิด	กล้าท�า	และเป็นก�าลังใจในการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

 มูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกนักเรียนและครูผู้ดูแลที่เข้าค่ายอบรม ให้เป็นผู้แทนไปพัฒนา
โลกทัศน์ในต่างประเทศ โดยมีพันธกิจผูกพัน	คือ	เมื่อกลับจากการพัฒนาโลกทัศน์แล้ว	นักเรียนต้อง
น�าสาระความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับประเทศนั้น	ๆ 		มาพัฒนาตน	และน�าไปเผยแพร่
ในโรงเรยีนของตน	รวมถงึแลกเปลีย่นกบักลุม่อืน่	ๆ 	ด้วยแนวปฏบิตัเิช่นนี	้ส่งผลให้การพฒันาโลกทศัน์
ของเยาวชนยุวทูตฯ	ขยายเป็นวงกว้าง	การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เป็นไปอย่างทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น

 การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาประเทศ นับเป็นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างเยาวชนไทยกับเยาวชนต่างชาติ	เป็นกิจกรรมด้านการทูตเพ่ือเยาวชน	ด้วยความร่วมมือ
และสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ	 ส่งผลให้คณะยุวทูต
ความดไีด้แลกเปลีย่นประสบการณ์และสานมติรไมตรกัีบเยาวชนของโรงเรยีนชัน้น�าของแต่ละประเทศ
ที่ได้ไปเยือน	 กับทั้งยังมีโอกาสเข้าเย่ียมคารวะเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง 
ของประเทศนั้น	ๆ	ด้วย	อันท�าให้การขยายโลกทัศน์ของเยาวชนยุวทูตฯ	 เป็นไปอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น	
ยวุทตูความดทีกุคนมคีวามภาคภมูใิจ	มุง่มันทีจ่ะท�าดีเพือ่เป็นแบบอย่างทีน่่าภาคภมูใิจของเยาวชนไทย

 มูลนิธิยุวทูตความดีได้ด�าเนินโครงการพัฒนาโลกทัศน์ฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2563  
จ�านวน 25 ครัง้ ใน 15 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมรวมทัง้สิน้ 665 คน โดยมนีกัเรยีน 461 คน คร ู113 คน 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน 39 คน ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครจากกระทรวงฯ 52  คน
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คร้ัง
ที่

ประเทศที่ไปเยือน การเข้าเยี่ยมคารวะ โรงเรียนที่ไปเยือน

พ.ศ. 2555

1 สาธารณรัฐสิงคโปร์
2	–	6	พฤษภาคม
จนท.	มูลนิธิฯ	11	คน	
นักเรียน	6	คน
ครู	5	คน	
รวม 11 คน

•	นายมารตุ	จติรปฏมิา	เอกอัครราชทตู	ณ	สงิคโปร์
•	Mr.	Lui	Tuck	Yew	รัฐมนตรีช่วยกระทรวง
		การต่างประเทศสิงคโปร์
•	นาง	Chua	Siew	San	เอกอัครราชทูตสิงคโปร	์
		ประจ�าประเทศไทย
•	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	ประธานก่อตั้งโครงการ
		ยุวทูตความดีฯ	(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียน	Raffles	Institution
2.	โรงเรียน	Anderson	Primary
				School

พ.ศ. 2556

2 สหพันธรัฐมาเลเซีย
24	–	29	มิถุนายน
มูลนิธิฯ	2	คน
นกัเรยีน	33	คน	คร	ู9	คน	
ผอ.	โรงเรียน	1	คน
รวม 45 คน

•	นางศรรีตัน์	วาทสีาธกกจิ	กงสลุใหญ่	ณ	เมอืงปีนงั
•	Professor	Dr.	Ramasamy	Palanisamy
		รองมุขมนตรีของรัฐบาลปีนงั	ดแูลด้านการศกึษา
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี	(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียน	St.	George	Girl	School				
				รัฐปีนัง
2.	โรงเรียน	SMK	Bukit	Jambul	รัฐปีนัง

3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1	–	7	กรกฎาคม
มูลนิธิฯ	3	คน
นกัเรยีน	21	คน	คร	ู4	คน
ผอ.	โรงเรียน	1	คน
รวม 29 คน

•	นายภาสกร	ศิริยะพันธุ ์	เอกอัครราชทูต	ณ
		กรุงจาการ์ตา	
•	นายสวุฒัน์	จริาพันธุ	์เอกอัครราชทตูผูแ้ทนถาวร		
		ไทยประจ�าอาเซียน	ณ	กรุงจาการ์ตา	
•	นาย	Le	Luong	Minh	เลขาธิการอาเซียน
•	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	ประธานก่อตั้งโครงการ
		ยุวทูตความดีฯ	(หัวหน้าคณะ)
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี

1.	โรงเรียน	Junior	High	School	58		
			กรุงจาการ์ตา

4 สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
31	กรกฎาคม	–	
7	สิงหาคม
มูลนิธิฯ	3	คน
นกัเรยีน	22	คน	คร	ู3	คน
ผอ.	โรงเรียน	4	คน
รวม 32 คน

• นายพลเดช	วรฉตัร	เอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุโคลมัโบ
•	นาย	Mahinda	Rajapaksa	ประธานาธบิดศีรีลงักา	
•	นาย	Karunatilaka	Amunugama	
		ปลัดกระทรวงต่างประเทศ	
•	นาย	Wasatha	Ekanayake	
		ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ
•	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	ประธานก่อตั้งโครงการ		
		ยุวทูตความดีฯ	(หัวหน้าคณะ)
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี

1.	โรงเรียนกุลนัดดา
2.	โรงเรียนพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
				วัดศรีสมโพธิวิหาร	
3.	โรงเรียนพุทธศาสนา	วัดศรีปรมนันทะ
				ราชมหาวิหาร	เมืองกอลล์	
4.	โรงเรียนพุทธศาสนา	วัดศรีนเรนทรา
			รามราชมหาวิหาร	เมืองแคนดี้
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คร้ัง
ที่

ประเทศที่ไปเยือน การเข้าเยี่ยมคารวะ โรงเรียนที่ไปเยือน

5 สาธารณรฐั
ประชาธปิไตย
ประชาชนลาว
1	–	7	กันยายน
มูลนิธิฯ	2	คน
นกัเรยีน	26	คน	คร	ู8	คน
ผอ.	โรงเรียน	1	คน
รวม 37 คน

•	นายพิษณุ	จันทร์วิทัน	เอกอัครราชทูต	ณ
		เวียงจันทน	์
•	นายรศัม์	ชาลีจันทร์	กงสลุใหญ่	ณ	สะหวนันะเขต
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความด	ี(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียนมัธยมสีสัดตะนาก	เวียงจันทน์
2.	โรงเรียนประถมสบป่าหลวง	เวยีงจนัทน์
3.	โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและ
				เด็กก�าพร้า	(หลัก	67)	เวียงจันทน์
4.	โรงเรียนประถมสมบูรณ์สุนันทา
				แขวงสะหวันนะเขต	
5.	โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม
				แขวงสะหวันนะเขต

6 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(สอท.	อุปถัมภ์ครั้งที	่1)	
2	–	9	พฤศจิกายน
นักเรียน	5	คน	ครู	1	คน		
รวม 6 คน

นายภาสกร	ศิริยะพันธุ์	เอกอัครราชทูต	ณ
กรุงจาการ์ตา

1.	โรงเรียน	SMP	N	58	กรุงจาการ์ตา

พ.ศ. 2558

7 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(สอท.	อุปถัมภ	์ครั้งที	่2)	
15	–	23	มกราคม
นักเรียน	5	คน	ครู	1	คน	 
รวม 6 คน

•	นายภาสกร	ศิริยะพันธุ์	เอกอัครราชทูต	ณ
		กรุงจาการ์ตา
•	คณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าอาเซียน	ณ
		กรุงจาการ์ตา

1.	Sekolah	Dasar	Negeri	(SDN)			
			Menteng	01	:	SDN	Besuki
			กรุงจาการ์ตา

8 สหพันธรัฐมาเลเซีย
26	–	31	มกราคม
มูลนิธิฯ	1	คน
นกัเรยีน	28	คน	คร	ู6	คน
ผอ.	โรงเรียน	2	คน
รวม 37 คน

• นายปิยภกัดิ	์ศรเีจรญิ	อปุทตู	ณ	กรงุกัวลาลมัเปอร์
• Syed	Bakri	B.	Sed	Abdul	Rahman	ผูอ้�านวยการ                 
  ฝ่ายฝึกอบรม	และ	Rahimah	Yeop	ผูอ้�านวยการ
		ฝ่ายวิชาการ	สถาบัน	IDFR	(Institute	of	
		Diplomacy	and	Foreign	Relations)	
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความด	ี(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียนเซร	ีบินตัง	อุตารา	(SK	Seri	
				Bintang	Utara)	กรุงกัวลาลัมเปอร์
2.	โรงเรียนบูกิต	ดามันซารา	(SK	Bukit	
				Damansara)	กรุงกัวลาลัมเปอร์

9 สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
23	ก.พ.	–	1	มนีาคม	
มูลนิธิฯ	3	คน
นกัเรยีน	32	คน	คร	ู9	คน
ผอ.	โรงเรียน	2	คน
รวม 46 คน

•	นายพิษณุ	สุวรรณชฎ	เอกอัครราชทูต	ณ
		กรุงย่างกุ้ง
•	Sayar	Gyi	U	Nyunt	Soe	อธิบดีกรมการศึกษา
		ขั้นพื้นฐานเขต	1	(Department	of	Basic	
		Education,	No.1)	กระทรวงศึกษาธิการ
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความด	ี(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียน	International	School	of			
				Myanmar	(ISM)		
2.	โรงเรียน	Diplomatic	International	
				School,Yangon	(DIS)		
3.	โรงเรียน	Myanmar	International	
				School	(MIS)
4.	มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ	ย่างกุ้ง	
				(Yangon	University	of	Foreign	
				Languages	:	Y.U.F.L)		ภาควิชา
				ภาษาไทย

10 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
30	มีนาคม	–	4	เมษายน
มูลนิธิฯ	3	คน
นกัเรยีน	26	คน	คร	ู7	คน		
ผอ.	โรงเรียน	1	คน	
รวม 37 คน

•	นายปัญญรักษ์	พูลทรัพย	์เอกอัครราชทูต	ณ	
		กรุงฮานอย
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความด	ี(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียน	Kim	Lien	Primary	School		
2.	โรงเรียน	Nghia	Tan	Secondary	School		
3.	โรงเรียน	Gia	Thuy	Secondary	School		
4.	โรงเรียน	Doan	Thi	Diem	Primary			
				School	
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คร้ัง
ที่

ประเทศที่ไปเยือน การเข้าเยี่ยมคารวะ โรงเรียนที่ไปเยือน

11 สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
(สกญ.	นครแฟรงก์เฟิร์ต)
10	–	24	พฤษภาคม	
นักเรียน	4	คน	ครู	1	คน  
รวม 5 คน

•	นายเจริญรัฐ	ฉิมส�าราญ	กงสุลใหญ่	ณ
		นครแฟรงก์เฟิร์ต
•	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	ประธานก่อตั้งโครงการ
		ยุวทูตความดีฯ	(หัวหน้าคณะ)

1.		โรงเรียน	Robert	–	Gerwig	–
					Gymnasium	เมือง	Hausach	

12 สาธารณรัฐอินเดีย 
(สอท.	นิวเดลี)
9	–	17	สิงหาคม
นกัเรยีน	10	คน	คร	ู2	คน
รวม 12 คน

•	นายชลิต	มานิตยกุล	เอกอัครราชทูต	ณ
		กรุงนิวเดลี
•	H.E.	Mr.	Harsh	Vardhan	Shringla		
		เอกอัครราชทูตอินเดีย	ประจ�าประเทศไทย
•	H.E.	Mr.	Anil	Wadhwa	
		ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

1.	โรงเรียน	Sadar	Patel	Vidyalaya
			(SPV.	School)	

พ.ศ. 2559

13 ญี่ปุ่น
(สกญ.	อุปถัมภ์	ครั้งที่	1)
26	สงิหาคม	–	4	กนัยายน
นักเรียน	5	คน	ครู	1	คน		
รวม 6 คน

นายดุสิต	เมนะพันธุ์	กงสุลใหญ่	ณ	นครโอซากา 1.	โรงเรียน	Ooyamazaki	Junior	High	
				School	เขต	Ooyamazaki	
2.	โรงเรียน	Kabutoyama	School
				เขต	Kumihama

พ.ศ. 2560

14 ญี่ปุ่น
(สกญ.	อุปถัมภ์	ครั้งที่	2)	
29	กนัยายน	–	9	ตลุาคม
นักเรียน	5	คน	ครู	1	คน	 
รวม 6 คน

นายมนุนิท	ปานสิวสัดิ	์	กงสลุใหญ่	ณ	นครโอซากา 1.	โรงเรยีนประถมศึกษา	Kouyou	School

พ.ศ. 2561

15 สาธารณรฐัประชาชนจนี  
(สกญ.	นครกว่างโจว)	
28	พฤษภาคม	–
6	มิถุนายน
นักเรียน	6	คน	ครู	1	คน	
รวม 7 คน

นายวศิน	เรืองประทีปแสง	กงสุลใหญ่	ณ
นครกว่างโจว

1.	โรงเรียนมัธยมสาธิตซงซานหูตงก่วน	
2.	โรงเรียนประถมเมืองวิทยาศาสตร์
				เขตหวงผู่	
3.	มหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
    ต่างประเทศกวางตุง้	ภาควชิาภาษาไทย

16 ราชอาณาจักรกัมพูชา
7	–	14	กรกฎาคม	
มูลนิธิฯ	4	คน
นักเรียน	32	คน
ครู	8	คน
ผอ.	โรงเรียน	2	คน
รวม 46 คน

•	นายปัญญรักษ์	พูลทรัพย	์เอกอัครราชทูต	ณ			
		กรุงพนมเปญ
•	ดร.ควน	วิฉิกา	(Dr.	Khuon	Vicheka)
		รองอธิบดีกรมการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี	(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียนประถมศึกษาบ๊ะตุ	(Baktouk			
				Primary	School)	
2.	โรงเรียนมัธยมพระสีสุวัตถิ์	(Preah	
				Sisowath	High	School)	
3.	โรงเรยีนประถมวดัโบ	(Wat	Bo	Primary 
				School)
4.	มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ	(Royal	
				University	of	Phnom	Pehn	–	RUPP)	
				สถาบันภาษาต่างประเทศ	ภาควิชา
				ภาษาไทย
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คร้ัง
ที่

ประเทศที่ไปเยือน การเข้าเยี่ยมคารวะ โรงเรียนที่ไปเยือน

17 สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
5	–	12		สิงหาคม
มูลนิธิฯ	3	คน
นกัเรียน	19	คน	คร	ู5	คน
ผอ.	โรงเรียน	3	คน
รวม 30 คน

•	นายจักร	บุญ–หลง	เอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุย่างกุง้
•	ดร.เมียว	เต็ง	จ	ี(H.E.	U	Myo	Thein	Gyi)			
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา	
•	อธิบดีกรมประถมศึกษาและผู้บริหารระดับสูง	
		ด้านการศึกษา	
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความด	ี(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	
			ที	่1	(No.	1	Basic	Education	Middle	
			School)	เขตดากอง		กรุงย่างกุ้ง
2.	โรงเรียนมิตรภาพ	ไทย	–	เมียนมา		
				(Thailand	–	Myanmar	Friendship	
				School)	เมืองปิ่นมะนา	กรุงเนปิดอว์
3.	โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	
				ตอนต้นที	่7	(No.7	Basic	Education			
				Middle	School,	Chan	Aye	Thar	Zan)	
    เขตชาน	เอย์	ตาร์	ซาน	เมืองมัณฑะเลย์

18 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
26	สิงหาคม	–	
2	กันยายน
มูลนิธิฯ	4	คน
นักเรียน	27	คน	คร	ู6	คน
ผอ.	โรงเรียน	3	คน
รวม 40 คน

• นางอุรีรัชต์	เจริญโต	กงสุลใหญ่	ณ	นครโฮจิมินห์
•	นางสาวบุษฎ	ีสันติพิทักษ์	อธิบดีกรมสารนิเทศ
		และกรรมการมลูนธิิยวุทตูความด	ี(หัวหน้าคณะ)
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี

1.	โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น	เลอืง	ดิน่ห์	กัว๋ 
				(Loung	Dinh	Cua	Secondary	
				School)															
2.	โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น	โง	เติด๊	โต๊
				(Ngo	Tat	To	Secondary	School)	
3.	มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
				มนุษยศาสตร์	(University	of	Social	
			Sciences	and	Humanities	–	USSH)	
				ภาควิชาภาษาไทย

19 สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว
16	–	23	กันยายน
มูลนิธิฯ	4	คน
นักเรียน	22	คน	คร	ู6	คน
ผอ.	โรงเรียน	3	คน
รวม 35 คน

•	นายเกียรติคุณ	ชาติประเสริฐ	เอกอัครราชทูต	
		ณ	เวียงจันทน์
•	ดร.กองสี	แสงมะน	ีรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
		ศึกษาธิการและกีฬา	สปป.	ลาว	
•	ดร.วงเพ็ด	อุดมลิด	รองหัวหน้าแผนศึกษาธิการ
		และกีฬาหลวงพระบาง
•	นายเสวย	สีละวัน	หัวหน้าห้องการมรดกโลก
		หลวงพระบาง
•	นายชัยสิริ	อนะมาน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
		กระทรวงการต่างประเทศ	(หัวหน้าคณะ)
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี

1.	โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์
		 	นครเวียงจันทน	์				
2.	โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพ
				แขวงหลวงพระบาง	
3.	โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องค�า
				แขวงหลวงพระบาง

20 สาธารณรฐัประชาชนจนี 
(มณฑลยูนนาน)
8	–	14	ตุลาคม
มูลนิธิฯ	3	คน
นักเรียน	30	คน	คร	ู6	คน
ผอ.	โรงเรียน	3	คน
รวม 42 คน

• นางสาวนธิวิด	ีมานติกลุ	กงสลุใหญ่	ณ	นครคนุหมงิ
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความด	ี(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียนประถมศึกษาคุนหมิง	หมิงทง	
				(Kunming	Mingtong	Elementary	
				School)	
2.	โรงเรียนประถมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
				ยูนนาน	นอร์มอล	(Elementary	
				School	Attached	to	Yunnan	
				Normal	University)										
3.	โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง	
				(Kunming	Foreign	Language	School)
4.	มหาวิทยาลัยยูนนาน	(Yunnan			
				University)	ภาควชิาภาษาไทย	
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คร้ัง
ที่

ประเทศที่ไปเยือน การเข้าเยี่ยมคารวะ โรงเรียนที่ไปเยือน

21 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
23	–	30	ตุลาคม
มูลนิธิฯ	4	คน
นกัเรยีน	20	คน	คร	ู6	คน
ผอ.	โรงเรียน	3	คน
รวม 33 คน

•	นางอุรวดี	ศรีภิรมย์	อุปทูต	ณ	กรุงมะนิลา
•	H.E.	Dr.	Leonor	Magtolis	Briones	
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
•	นาย	Jesus	L.R.	Mateo	
		ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
•	นายธาน	ีทองภักดี	
		รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและ
		กรรมการมูลนิธิฯ	(หัวหน้าคณะ)	
•	นางอุสนา		วงษ์นาคเพ็ชร
		นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ	
		สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

1.	โรงเรียน	Integrated	Montessori		
				Center	(IMC)	
2.	โรงเรียน	OB	Montessori	Center	
				(OBMC)	

ปี	2562

22 รัฐคูเวต (สอท.	อุปถัมภ์)
7	–	14		มกราคม
นักเรียน	6	คน	ครู	1	คน	 
รวม 7 คน

•	นายดุสิต	เมนะพันธุ์	เอกอัครราชทูต	ณ	คูเวต
•	นาย	Faisal	Al–Maqseed	
		ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.	โรงเรียน	British	School	of	Kuwait

23 สาธารณรัฐอินเดีย
27	–	31	มกราคม
มูลนิธิฯ	3	คน
นกัเรยีน	16	คน	คร	ู4	คน
ผอ.	โรงเรียน	3	คน
รวม 26 คน

•	นางสุจิตรา	ดูไร	(H.E.	Mme.	Suchitra	Durai)	
		เอกอัครราชทูตอินเดีย	ประจ�าประเทศไทย
•	นายชุตินทร	คงศักดิ์	เอกอัครราชทูต	ณ
		กรุงนิวเดลี
•	นางศษุมา	สวราช	(H.E.	Mme.	Sushma	Swaraj)			
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย
•	นายมานิช	อธิบดีกรมใต้	และนายราวีช	กูมาร์	
		โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย
•	ดร.พลเดช	วรฉตัร	ทีป่รึกษาโครงการเสริมสร้าง
		ต้นกล้าความดี	(หัวหน้าคณะ)

1.	โรงเรียนวตัสนั	วลัเล่ย์	(Vasant	Valley	
				School)	
2.	โรงเรียนชิฟ	นาดาว	(Shiv	Nadar	
			 School)

24 บรูไนดารุสซาลาม
17	–	23	พฤศจิกายน
มูลนิธิฯ	5	คน
นกัเรยีน	24	คน	คร	ู6	คน
ผอ.	โรงเรียน	3	คน
รวม 38 คน

•	นางสาววันทนีย	์วิพุธวงศ์สกุล	เอกอัครราชทูต	
		ณ	บันดาร์เสรีเบกาวัน
•	นาย	Aliuddin	bin	Hj	Abdul	Rahman
		รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไน
•	ม.ล.สุภรัตน	์เทวกุล	ที่ปรึกษากระทรวง
		การต่างประทศ	(หัวหน้าคณะ)
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี

1.	โรงเรียนประถมศึกษา	ลัมบัก	กานัน	
			จาลัน	49	(Lambak	Kanan	Primary	
			School	Jalan	49)
2.	โรงเรียนประถมศึกษา	ฮัจญี	ตารีฟ	
			(Haji	Tarif	Primary	School)	
3.	โรงเรียนประถมศึกษา	ยายาซัน	
				สุลต่าน	ฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห์
				(Yayasan	Sultan	Haji	Hassanal		
				Bolkiah	Primary	School)

ปี 2563

25 สาธารณรัฐสิงคโปร์
3	–	10	กุมภาพนัธ์
มูลนิธิฯ	5	คน
นกัเรยีน	31	คน	คร	ู6	คน
ผอ.	โรงเรียน	4	คน
รวม 46 คน

•	นายทวีเกียรติ	เจนประจักษ์	อุปทูต	ณ	สิงคโปร์
•	นาย	Foo	Cexiang	รองอธิบดีฝ่ายวางแผน
		และความร่วมมือระหว่างประเทศ
		กระทรวงศึกษาธิการ
•	ดร.วิชาวัฒน	์อิศรภักด	ีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ		
		กระทรวงการต่างประเทศ	(หัวหน้าคณะ)
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล	ผู้อ�านวยการ
		มูลนิธิยุวทูตความดี

1.	โรงเรียนประถมศกึษา	อาหมดั	อิบราฮมิ			
		 	 (Ahmad	Ibrahim	Primary	School)	
2.	โรงเรียนประถมศึกษา	จิง	ชาน
				(Jing	Shan	Primary	School)
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การเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

 โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน เริ่มมาตั้งแต่	พ.ศ.	2553	มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม	
การรู้รัก	สามคัคี	จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช	บรมนาถบพติร	ของยวุทตูความดรีะหว่างภมูภิาค	โดยมุง่เสรมิสร้างการแลกเปลีย่นประสบการณ์
การเรยีนรูจ้ากความแตกต่างในเชงิภมูศิาสตร์	อตัลกัษณ์ในพืน้ที	่ประวติัศาสตร์ความเป็นมา	วฒันธรรม
พื้นถิ่น	และวิถีชุมชน	เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คนไทยที่มีพื้นฐานทางบริบทในสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 ให้เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคม	 รวมทั้ง 
ประเทศชาติ	

	 กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนเป็นคนดี	มีจิตอาสาเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนรวม	การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนของแต่ละพื้นท่ี	รวมทั้งการสร้างเครือข่าย 
สายสมัพนัธ์อนัดีระหว่างเยาวชนต่างภมูภิาค	และส่งเสรมิการมสีวนร่วมระหว่างสถานศกึษา	หน่วยงาน
ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรท้องถิ่น	 และชุมชนในพื้นที่ให้ร่วมกันพัฒนาเยาวชนยุวทูตฯ	 ให้เป็นคนดี	
เป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนและสังคม

 มลูนิธยิวุทตูความดีจึงริเริม่โครงการนีข้ึ้น โดยประสงค์ให้เยาวชนเข้าใจและซาบซ้ึงถึงแนวคดินี ้
ในช่วงแรกเริ่มนั้น การจับคู่โรงเรียนเป็นไปในลักษณะ 1 โรงเรียน 1 จังหวัด 

ครั้ง
ที่ ช่วงด�าเนินโครงการ คู่จังหวัด โรงเรียนที่เข้าร่วม

พ.ศ. 2553

1 ธันวาคม		 เชียงใหม่	–	ตาก โรงเรียนสันทรายหลวง	จ.	เชียงใหม่
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์	จ.	ตาก

2 ธันวาคม		 ชุมพร	–	สมุทรสงคราม โรงเรยีนอนบุาลเมอืงชมุพร	(วดัสบุรรณนมิติร)	จ.	ชมุพร
โรงเรยีนวัดบางน้อย	(แจ่มประชานกูุล)	จ.	สมุทรสงคราม 

พ.ศ. 2555

3 มกราคม ระยอง	–	สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดกระเฉท	จ.	ระยอง
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ	จ.	สุราษฎร์ธานี 

4 มกราคม นครพนม	–	สมทุรสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม	จ.	นครพนม
โรงเรียนเอกชัย	จ.	สมุทรสาคร

5 มกราคม จันทบุรี	–	สุโขทัย โรงเรียนสฤษดิเดช	จ.	จันทบุรี
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก	1	จ.	สุโขทัย
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 ต่อมาใน พ.ศ. 2556 ด�าเนินการระหว่าง 5 คู่จังหวัด ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการจับคู่เป็น

4 โรงเรียน 1 จังหวัด โดย 1 โรงเรียนหลักใน 1 จังหวัด รวมกับ 3 โรงเรียนภาคีในแต่ละจังหวัด

เมื่อคู่มาเหย้า – เยือน จะได้พบปะกันระหว่าง 8 โรงเรียน

ครัง้
ที่

ช่วงด�าเนนิโครงการ คูจ่งัหวดั โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วม

พ.ศ. 2556

6 กรกฎาคม	–	สงิหาคม ประจวบครีขีนัธ์	–	ชยัภมูิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  
โรงเรยีนหลกั		โรงเรยีนบ้านสวนหลวง
โรงเรยีนภาค	ี	 โรงเรยีนธนาคารออมสนิ	
																		โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	
																		โรงเรยีนบ้านช้างเผอืก			
จงัหวดัชยัภมู ิ          
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนสนุทรวฒันา
โรงเรยีนภาค ี  โรงเรยีนบ้านโนนม่วง	
																		โรงเรยีนภมูวิทิยา	
																		โรงเรยีนวงัใหม่พฒันา

7 กรกฎาคม	–	สงิหาคม สพุรรณบรุ	ี–	นครศรธีรรมราช  จงัหวดัสพุรรณบรุ ี  
โรงเรยีนหลกั 	โรงเรยีนอนบุาลสมเดจ็พระวนัรตั
โรงเรยีนภาค	ี	 โรงเรยีนวดัหนองผกันาก	
			 					โรงเรยีนวัดบ่อกร	ุ“ครปุระชาสรรค์”	
			 					โรงเรยีนวดัสระกร่างเจรญิธรรม	
จงัหวดันครศรธีรรมราช  
โรงเรยีนหลกั		โรงเรยีนวดัล�านาว
โรงเรยีนภาค	ี		โรงเรยีนวดันาหมอบญุ	
			 					โรงเรยีนวดัพรหมโลก	
		 					โรงเรยีนปทมุานกุลู

8 สงิหาคม	–	กนัยายน เลย	–	ชลบรุี จงัหวดัเลย   
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนชมุชนวงัสะพงุ
โรงเรยีนภาค	ี	 โรงเรยีนบ้านวงัสะพงุ	
																		โรงเรยีนชมุชนหนองหนิ	
																		โรงเรยีนเมอืงเลย
จงัหวดัชลบรุ ี   
โรงเรยีนหลกั		โรงเรยีนอนบุาลบ้านบางพระ
โรงเรยีนภาค	ี	 โรงเรยีนอนบุาลบ้านเตาถ่าน	
																		โรงเรยีนอนบุาลบางละมงุ	
																		โรงเรยีนอนบุาลบ่อทอง
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ครัง้
ที่

ช่วงด�าเนนิโครงการ คูจ่งัหวดั โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วม

9 กนัยายน	–	ธนัวาคม สรุนิทร์	–	น่าน จงัหวดัสรุนิทร์   
โรงเรยีนหลกั		โรงเรยีนบ้านเลศิอรณุ
โรงเรยีนภาค ี โรงเรยีนบ้านกระสงั	
				 					โรงเรยีนบ้านรนุ
จงัหวดัน่าน    
โรงเรยีนหลกั		โรงเรยีนบ้านท่าวงัผา		
โรงเรียนภาคี  โรงเรียนบ้านวังยาว	“ประชารัฐ						
																		วิทยาคาร”
			 					โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพ
																					ที	่115	
				 					โรงเรยีนวรนคร

10 พฤศจกิายน	–	ธนัวาคม กระบี	่–	ขอนแก่น	 จงัหวดักระบี ่   
โรงเรยีนหลกั		โรงเรยีนอนบุาลกระบี่
โรงเรยีนภาค ี โรงเรยีนบ้านถ�า้โกบ	
				 					โรงเรยีนสหกรณ์นคิมอ่าวลกึ	2	
				 					โรงเรยีนวทิยาประชาคม
จงัหวดัขอนแก่น    
โรงเรยีนหลกั					โรงเรยีนสนามบนิ
โรงเรยีนในภาค	ี	โรงเรยีนบ้านม่วง	
				 								โรงเรยีนน�า้พอง	
				 								โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื

ปี 2558

11 มกราคม	–	กมุภาพนัธ์ ล�าปาง	–	พทัลงุ จงัหวดัล�าปาง  
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนอนบุาลเถนิ	(ท่านางอปุถมัภ์)						
โรงเรยีนภาค ี โรงเรยีนผาปังวทิยา	
																		โรงเรยีนชมุชนบ้านท่าแหน	
																		โรงเรยีนชมุชนวดัพระธาตลุ�าปางหลวง	
จงัหวดัพทัลงุ  
โรงเรยีนหลกั		โรงเรยีนอนบุาลป่าบอน	
โรงเรยีนภาค	ี	โรงเรยีนควนอนินอโม	
																		โรงเรยีนเขาชยัสน
																		โรงเรยีนวดัเขาวงก์	
																		โรงเรยีนบ้านปากพล	
																		โรงเรยีนบ้านเกาะเสอื	
																		โรงเรยีนวดัสงัฆวราราม

	 โดยสรุป	ตั้งแต่	พ.ศ.	2553	–	2558	โครงการเหย้า	–	เยือน	เพื่อพลังแผ่นดิน	ด�าเนินการ
ไปแล้ว	14	คู่จังหวัด	มีโรงเรียนหลักเข้าร่วม	28	โรงเรียน	ใน	28	จังหวัด



20 ปี ยุวทูตความดี                         ก้าวไกล ทันโลก313

ครัง้
ที่

ช่วงด�าเนนิโครงการ คูจ่งัหวดั โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วม

12 กมุภาพนัธ์	–	มนีาคม กาญจนบรุ	ี–	หนองคาย จงัหวดักาญจนบรุ ี
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนบ้านท่ามะกา	 	
โรงเรยีนภาค	ี		โรงเรยีนวดัพระแท่นดงรงั
																			โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง																																									
	 						โรงเรยีนวดัเขาใหญ่																																																			
หนองคาย 
โรงเรยีนหลกั			โรงเรยีนโกมลวทิยาคาร	
โรงเรยีนภาค ี  โรงเรยีนชมุชนบ้านถ่อน	
																			โรงเรยีนบ้านกวดโคกสว่าง	
																			โรงเรยีนบ้านโพนพระ

13 มนีาคม	 พระนครศรอียธุยา	–	พงังา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนอนบุาลพระนครศรอียธุยา				
โรงเรยีนภาค ี โรงเรยีนวดัหนัตรา																											
																		โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์																																																			
																		โรงเรยีนวดัหนองเป้า																																						
จงัหวดัพงังา   
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนครุะบรุี
โรงเรยีนภาค ี โรงเรยีนบ้านท่าสนกุ
																		โรงเรยีนบ้านล�าแก่น
																		โรงเรยีนวดันากลางมติรภาพที	่163

14 มถินุายน	–	กรกฎาคม กรุงเทพมหานคร	–	
แม่ฮ่องสอน

กรงุเทพมหานคร 
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนพญาไท									
โรงเรยีนภาค ี โรงเรยีนราชวนิติ
			 					โรงเรยีนวดัโสมนสั																																	
			 					โรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม	
																		โรงเรยีนอนบุาลวดันางนอง
แม่ฮ่องสอน   
โรงเรยีนหลกั  โรงเรยีนอนบุาลแม่ฮ่องสอน	
โรงเรยีนภาค ี โรงเรยีนเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน	
																		โรงเรยีนปาย	(เวยีงใต้)	
																		โรงเรยีนอนบุาลขนุยวม

	 ผู้บริหารโรงเรียน	คณะครู	และนักเรียน	เข้าร่วม	4,000	คน	จาก	28	โรงเรียนหลัก	และ	
56	โรงเรียนภาคี	ใน	28	จังหวัด	เข้าร่วมโครงการฯ
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โครงการผู้อุปถัมภ์ (Patrons  Project)

 มูลนิธยิวุทตูความดีได้ส่งเสรมิให้สถานเอกอคัรราชทตูต่างประเทศในไทย รบัเป็น “ผูอ้ปุถมัภ์”

โรงเรยีนในเครือข่ายมลูนิธฯิ		โดยจัดกจิกรรมเยีย่มเยอืน	เพือ่เพิม่พนูความรอบรูเ้กีย่วกบัประเทศนัน้	ๆ 

ให้นกัเรยีนยวุทตูความด	ีและเสรมิสร้างมติรสัมพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ

ในประเทศไทย

 ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่รับเป็นผู้อุปถัมภ	์ เร่ิมจากการเยี่ยมเยือน 

การจัดกิจกรรมเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้น	ๆ		ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ	

รวมถึงการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีประเทศนั้น	ๆ	น�ามาแสดงในประเทศไทย

และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ

ครั้ง
ที่ วันที่ โรงเรียนในเครือข่าย

มูลนิธิฯ สถานเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตที่ร่วมกิจกรรม
กับทางโรงเรียน

พ.ศ. 2542

1 กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านในเหมือง		
จังหวัดชุมพร

สถานเอกอคัรราชทตู
ชลิี

•	คุณศุภสิร	ิกิจประยูร	เลขานุการ
		สถานทูตเอกอัครราชทูตชิลี
		ประจ�าประเทศไทย	(กุมภาพันธ	์	
		2542)
•		Mr.	Sigisterdo	Monslve	และ
			คณะ	(23	มิถุนายน	2543)	
•		Mr.	Luis	Alberto	
			Sepulveda	Piuochet
			(17	กันยายน	2544)
•		Mr.	Alberto	Yoakum	
			Mr.	Alkess	Argila	และคณะ	
			(7	กุมภาพันธ	์2553)		
•		Mr.	Javier	Becker	และ	
			Mr.	Luis	Palma	
			(12	พฤศจิกายน	2558)		
•		Mr.	Christian	Rehren	
			Bargetto	(29	สิงหาคม	2562)
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ครั้ง
ที่ วันที่ โรงเรียนในเครือข่าย

มูลนิธิฯ สถานเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตที่ร่วมกิจกรรม
กับทางโรงเรียน

พ.ศ. 2543

2 มิถุนายน โรงเรียนสฤษดิเดช		
จังหวัดจันทบุรี

สถานเอกอคัรราชทตู
บราซลิ

•	H.E.	Mr.	Arnaldo	Carrilho
		(2543	–	2544)
•	H.E.	Mr.	Marco	AD.	Brandao			
		(2544	–	2549)
•	H.E.	Mr.	Edgard	Telles	Ribeiro			
		(2549	–	2552)
•	H.E.	Mr.	Paulo	Cesar	Meira	
		De	Vasconcellos	(2552	–	2557)
•	H.E.	Mme.	Ana	Lucy	Gentil		
		Cabral	Petersen	
		(2561	–	ปัจจบุนั)

พ.ศ. 2555

3 15	พฤศจิกายน โรงเรยีนธญัญสทิธศิลิป์
จังหวัดปทุมธานี

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเคนยา

•	Madame	Shirley	Nawana	Ekai			
		ภริยาทูตเคนยา	และภริยาทูต	
		ประเทศแคนาดา	เดนมาร์ก	
  เยอรมัน	สวีเดน	ฮงัการ	ีลักเซมเบิร์ก 
		นิวซีแลนด์	เกาหลีใต	้มองโกเลีย	
		ไนจีเรีย	ยูเครน	และติมอร์เลสเต
•	นางวราภรณ์	พวงเกตุแก้ว			
		ภริยาปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
•	นายศิริพงศ์	ห่านตระกูล
		ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2556

4 14	มิถุนายน โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลี

•	นายจอน	แจ	มนั		(H.E.	Mr.	Jeon		
		Jae	Man)	เอกอัครราชทูต			
  สาธารณรฐัเกาหลปีระจ�าประเทศไทย
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล
		ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความด	ี	
•	นายวิทยา	ผิวผ่อง	ผู้ว่าราชการ
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 12	–18	ธันวาคม โรงเรียนพระต�าหนัก
สวนกุหลาบ		
กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชน
จีน

•	นายหนิง	ฟู่ขุ่ย	(H.E.	Mr.	Ning
		Fukui)	เอกอัครราชทูต
		สาธารณรัฐประชาชนจีน
		ประจ�าประเทศไทย
•	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	
		ประธานโครงการยุวทูตความดี
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ครั้ง
ที่ วันที่ โรงเรียนในเครือข่าย

มูลนิธิฯ สถานเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตที่ร่วมกิจกรรม
กับทางโรงเรียน

พ.ศ. 2557

6 2	–	11	ธันวาคม	 โรงเรียนเอกชัย		
จังหวัดสมุทรสาคร

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

•	นายลุตฟ	ีราอุฟ		(H.E.	Mr.	Lutfi	
		Rauf)	เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย	
		ประจ�าประเทศไทย		
•	นางสาวจันทร์ทิพา	ภู่ตระกูล
		ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี
•	นายอาทิตย	์บุญญะโสภัต	
		ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ.  2563

7 17	มกราคม		 โรงเรียนพระต�าหนัก
สวนกุหลาบมหามงคล		
จังหวัดนครปฐม

สถานเอกอัครราชทูต
สหพันธรัฐมาเลเซีย

•	ดาโต๊ะ	โจจี	้ซามูเอล	(Dato’	Jojie	
		Samuel)	เอกอคัรราชทตูมาเลเซยี
		ประจ�าประเทศไทย		
•	นายชัยสิร	ิอนะมาน	ที่ปรึกษา
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
		การต่างประเทศ
•	นายพงศธร	ศิริสาคร
		รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

8 17	กุมภาพันธ์		 โรงเรยีนอนบุาลราชบรุี
จังหวัดราชบุรี

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินเดีย

• นางสจุติรา	ดไูร	(H.E.	Mrs.	Suchitra   
		Durai)	เอกอัครราชทูตอินเดีย
		ประจ�าประเทศไทย
•	นางสาวดาว	วิบูลย์พานิช
		รองอธิบดีกรมเอเชียใต	้
		ตะวันออกกลางและแอฟริกา	
•	นายชยาวุธ	จันทร	
		ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
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การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและต้นกล้าความดี 
ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี 

พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2560 และ  พ.ศ. 2562

 มูลนิธิยุวทูตความดีได้ด�าเนินโครงการรณรงค์ฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชน
ยุวทูตความดีในทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดยโรงเรียน
ภาคเครือข่ายในพื้นที่สามารถน�าเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เป็นจ�านวนมาก โครงการนี้ได้รับ 
การสนับสนุนจากมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 ในโครงการรณรงค์เสริมสร้าง 
คุณธรรม	พ.ศ.	2557	–	2558	และโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี	พ.ศ.	2560	และ
ใน	พ.ศ.	2562	ได้รบัความสนบัสนนุจากบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (SCG) และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม	ด�าเนินการด้วยแนวคิดที่ว่า เยาวชนไทยคือพลัง 
อนัยิง่ใหญ่ขบัเคล่ือนไทยสูอ่นาคต	 ผ่านการจดันทิรรศการเมอืงความดแีละกจิกรรมสร้างสรรค์บนเวที	
โดยน�าพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวคิดหลักของพลังคุณธรรมและการเรียนรู้	รักเมืองไทย	เข้าใจ
ประเทศเพ่ือนบ้าน	มาเป็นพลังความรู้	เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นเยาวชนอาเซียน
โดยได้ด�าเนินการใน	2	ปี		คือ		

-	พ.ศ.	2557	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	25,393	คน		จ�านวน	219	โรงเรียน	จาก	8	จังหวัด		

-	พ.ศ.	2558	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	38,248	คน		จ�านวน	211	โรงเรียน	จาก	12	จังหวัด	

 โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างเยาวชนให้เข้าใจ
และเข้าถึงความพอเพียงตามค�าพ่อสอน	พร้อมน้อมน�ามาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในชีวิต 
ประจ�าวนั	รวมทัง้ขยายต่อยอด	ในกลุม่เยาวชนไทยและ	เยาวชนนานาชาต	ิผ่านนทิรรศการเมอืงพอเพยีง	
ที่น�ามาต้ังแสดง	มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน	รู้จักคิด	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	รวมทั้งกิจกรรม 
สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมความรอบรู้ให้เยาวชนไทยพร้อมก้าวไกลทันโลก	โดยได้ด�าเนินการ
ใน	2	ปี	คือ		

-	พ.ศ.	2560	มีผู้เข้าร่วม	36,467	คน	จ�านวน	208	โรงเรียน	จาก	15	จังหวัด		

-	พ.ศ.	2562	มีผู้เข้าร่วม	37,455	คน	จ�านวน	337		โรงเรียน	จาก	14	จังหวัด	
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	 ในช่วงเวลา	4	ปี	การด�าเนินโครงการรณรงค์ฯ ด�าเนินไปใน 49 จังหวัด ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
137,563 คน จาก 975 โรงเรยีน	โครงการดงักล่าว	นบัว่าได้สร้างประโยชน์ในการเรยีนรูใ้ห้กบัเยาวชน
ยุวทูตฯ	ให้รอบรู้	รอบด้าน	สามารถน�าประสบการณ์ความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ	ต่อยอดขยายผล 
ในโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี

การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี พ.ศ. 2557

จังหวัด ช่วงเวลา โรงเรียนหลัก
โรงเรียน

ภาคี
(แห่ง)

จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

(คน)

ภาคใต้

ภูเก็ต 7	–	9	กรกฎาคม โรงเรียนวิชิตสงคราม 22 2,417

พังงา 14	–	15	กรกฎาคม		 โรงเรียนคุระบุรี 24 2,165

พังงา 17	–	18	กรกฎาคม โรงเรียนบ้านล�าแก่น 18 1,122

ชุมพร 21	–	22	กรกฎาคม	 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 21 1,655

ภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน 4	–	5	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 22 1,831

แม่ฮ่องสอน 7	–	8	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 16 1,210

ตาก 14	–	15	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลตาก 15 1,763

ตาก 18	–	19	สิงหาคม โรงเรียนบ้านท่าสองยาง 6 1,068

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี 25	–	26	กันยายน โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที	่105 9 1,826

กาญจนบุรี 28	–	29	กันยายน โรงเรียนบ้านท่ามะกา 16 1,547

ราชบุรี 1	–	3	กันยายน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 6 3,913

ราชบุรี 5	–	6	กันยายน โรงเรียนวัดนางแก้ว 24 1,949

เพชรบุรี 8	–	10	กันยายน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 7 2,945

โรงเรียนหลัก 13 แห่ง 206 25,411
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การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี พ.ศ. 2558

จังหวัด ช่วงเวลา โรงเรียนหลัก
โรงเรียน

ภาคี
(แห่ง)

จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

(คน)

ภาคตะวันออก

จันทบุรี 2	–	4	กันยายน โรงเรียนสฤษดิเดช 14 5,330

ฉะเชิงเทรา 8	–	10	กนัยายน โรงเรียนวัดดอนทอง	 9 3,556

ภาคกลาง

พิษณุโลก 14	–	15	กันยายน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 25 2,548

ภาคเหนือ

น่าน 17	–	18	กันยายน โรงเรียนบ้านดอน	(ศรีเสริมกสิกร) 28 2,888

เชียงราย 21	–	22	กันยายน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 33 3,005

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย 5	–	6	พฤศจิกายน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน	“ปทุมมา
สงเคราะห์”

22 1,972

ขอนแก่น 9	–	11	พฤศจกิายน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 18 5,096

สกลนคร 16	–	17	พฤศจกิายน	 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 10 2,834

นครพนม 19	–	20	พฤศจกิายน	 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 15 2,744

อุบลราชธานี 23	–	24	พฤศจกิายน	 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 7 2,375

ศรีสะเกษ 26	–	27	พฤศจกิายน	 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 12 3,400

นครราชสีมา 30	พฤศจิกายน	–
1	ธันวาคม	

โรงเรียนวัดสระแก้ว 3 2,500

โรงเรียนหลัก 12 แห่ง 196 38,248
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การรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี พ.ศ. 2560

จังหวัด ช่วงเวลา โรงเรียนหลัก
โรงเรียน

ภาคี
(แห่ง)

จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

(คน)

ภาคกลาง

นครปฐม 24	–	25	กรกฎาคม โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	
มหามงคล

21 2,700

นนทบุรี 26	–	27	กรกฎาคม โรงเรียนวัดลาดปลาดุก		 8 1,393	

ปทุมธานี 31	กรกฎาคม	–	1	สงิหาคม	 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป	์	 18 2,632

พระนครศรีอยธุยา 3	–	4	สิงหาคม โรงเรยีนอนบุาล
พระนครศรอียธุยา

7 1,920

สมุทรปราการ 10	–	11	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 16 1,345

ชัยนาท 17	–	18	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท	 5 3,666

อุทัยธานี 21	–	22	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
(อุทิศพิทยาคาร)		

8 2,892

พิจิตร 28	–	29	กันยายน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร		 23 2,764

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิ 28	–	29	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ		 15 3,330

อ�านาจเจริญ 7	–	8	กันยายน โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา		 4 681

ยโสธร 11	–	12	กันยายน โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา		 18 1,479

สุรินทร์ 14	–	15	กันยายน โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ		 31 2,409

ภาคตะวันออก

สระแก้ว 18	–	19	กันยายน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว		 6 2,127

ชลบุรี 21	–	22	กันยายน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี		 – 3,470

ระยอง 25	–	26	กันยายน โรงเรียนอนุบาลระยอง		 12 3,526

โรงเรียนหลัก 15 แห่ง 192 36,334



20 ปี ยุวทูตความดี       ก้าวไกล ทันโลก322

การรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี พ.ศ. 2562

จังหวัด ช่วงเวลา โรงเรียนหลัก
โรงเรียน

ภาคี
(แห่ง)

จ�านวน
ผู้เข้า
ร่วม
(คน)

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ 22	–	23	กรกฎาคม โรงเรียนบ้านเชงิดอย	(ดอยสะเกด็ศกึษา) 8 1,105

เชียงใหม่ 25	–	26	กรกฎาคม โรงเรียนสันป่าตอง
(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

30 2,671

สุโขทัย 31	กรกฎาคม	–	1	สงิหาคม โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม
(บ้านเหมืองนา)

18 1,900

ภาคกลาง

นครสวรรค์ 5	–	7	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 6 2,630

สิงห์บุรี 13	–	15	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 33 4,096

ลพบุรี 19	–	20	สิงหาคม โรงเรียนโคกส�าโรง 24 1,553

สุพรรณบุรี 22	–	23	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 25 3,213

สมทุรสงคราม 26	–	27	สิงหาคม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 22 1,613

สมุทรสาคร 29	–	30	สิงหาคม โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 27 2,687

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองคาย 9	–	10	กันยายน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 21 2,515

อุดรธานี 12	–	13	กันยายน โรงเรียนหนองส�าโรงวิทยา 17 1,835

หนองบัวล�าภู 16	–	17	กันยายน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 14 1,995

มุกดาหาร 19	–	20	กันยายน โรงเรียนมุกดาลัย 30 2,187

ร้อยเอ็ด 23	–	25	กันยายน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 18 4,425

บุรีรัมย์ 26	–	27	กันยายน โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 29 3,030

โรงเรียนหลัก 15 แห่ง 322 37,455
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การปลูกจติสำานึก ผึกจติอาสา ของเยาวชนยุวทูตความดี : 
โครงการค่ายอบรม
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การพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธส์รา้งไมตรี
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การเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน
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โครงการผู้อปุถัมภ์ (Patrons Project)
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การรณรงค์เสรมิสรา้งคุณธรรมและต้นกล้าความดี
ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี
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“สรา้งคนดี มีคุณภาพ”
 เพื่อการพัฒนาชาติ

  สู่การพัฒนาประชาคมโลก
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ประวัติผู้ เขียน
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)

	 นามเดิม	ประยุทธ์	อารยางกูร	ขณะอายุย่าง	13	ปี	(พ.ศ.	2494)	ได้บรรพชาเป็นสามเณร
ที่วัดบ้านกร่าง	อ.	ศรีประจันต	์จ.	สุพรรณบุรี	สอบได้เปรียญธรรม	9	ประโยค	เมื่อ	พ.ศ.	2504	ขณะ
ยงัเป็นสามเณร	นบัเป็นสามเณรรปูที	่4	ในสมยัรัตนโกสนิทร์	จงึได้รับพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์
ให้อุปสมบทในฐานะนาคหลวง	ส�าเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1) 
จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อ	พ.ศ.	2505	และสอบได้วิชาชุดครู	พ.ม.	ในปีถัดไป	

	 ในงานด้านการศึกษา	เป็นอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ
และรองเลขาธิการ	ทั้งยังรับนิมนต์สอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	รวมถึงรับนิมนต์
ไปบรรยายที่	University	Museum	แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย	(University	of	Pennsylvania)
และที่	Swarthmore	College	สหรัฐอเมริกา	ต่อมา	รับนิมนต์เป็น	visiting	scholar	และเป็น 
research	fellow	ณ	Divinity	Faculty	แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	(Harvard	University)	
สหรัฐอเมริกา	สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในต่างประเทศเกือบ	20	แห่ง	ได้ถวายปรญิญาดษุฎบัีณฑิต
กติตมิศกัดิแ์ละต�าแหน่งเชดิชเูกยีรตต่ิาง	ๆ	อาท	ิตรปิีฏกาจารย์กติตมิศกัดิ	์จากนวนาลนัทามหาวหิาร	
ประเทศอนิเดีย	และเมธาจารย์	(Most	Eminent	Scholar)	จากมหาวทิยาลยัพระพุทธศาสนาแห่งโลก

						 พ.ศ.	2559	ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ	ช้ันสุพรรณบัฏ
ทีส่มเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ฯ	ส�านักของท่านในปัจจบัุนคอื		วดัญาณเวศกวนั	อ.	สามพราน	จ.	นครปฐม
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ดอน  ปรมัตถ์วินัย 

	 ได้รับทุนรัฐบาล	(ก.พ.)	ไปศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์และสาขา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา	โดยส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	(เกียรตินิยม)	
และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	(University	of	California,	Los	Angeles)	และ
ปริญญาโทจากวิทยาลัยกฎหมายและการทูต	เฟลทเชอร์	มหาวิทยาลัยทัฟท์ส์	(The	Fletcher	Shool	
of	Law	and	Diplomacy	at	Tufts	University)

	 เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ	เมื่อ	พ.ศ.	2517	ปฏิบัติงานในฐานะจ้าหน้าที่
การทูตประจ�ากรมต่าง	ๆ	อาทิ	กรมการเมือง	กรมเอเชียตะวันออก	ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี	
ส�านักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย	 ส�าหรับต�าแหน่งระดับบริหาร	 เป็นอัครราชทูต	ณ	 กรุงลอนดอน	 
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก	 เอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงเบิร์น	 (สมาพันธรัฐสวิส	 นครรัฐวาติกัน	 และ 
ราชรัฐลิกเตนสไตน์)	อธิบดีกรมสารนิเทศ	เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปักกิ่ง	(สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	และมองโกเลีย)	เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ	ณ	นครนิวยอร์ก	และก่อนเกษียณอายุราชการ	
ใน	พ.ศ.	2553	ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอชิงตัน

	 เป็นผู้ริเริ่มจัดท�าโครงการยุวทูตความดี	เฉลิมพระเกียรติฯ	ใน	พ.ศ.	2542	(ขณะเป็นอธิบดี
กรมสารนิเทศ)	เพ่ือมุ่งพัฒนาเยาวชนไทย	และยังคงให้การสนับสนุนและสานต่อภารกิจน้ีจนถึงปัจจุบัน
โดยด�ารงต�าแหน่งประธานก่อตั้งยุวทูตความดี

	 ใน	พ.ศ.	2557	ได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	และ	พ.ศ.	2558	
ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

	 ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(ตั้งแต่	5	สิงหาคม	2563)		
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

	 ส�าเร็จการศึกษาระดับ	Baccalaureate	ทางปรัชญา	มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ	(Montpellier)
ปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกรอนอบ	(Grenoble)	ปริญญาโทและปริญญาเอก
ทางรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ	ประเทศฝรั่งเศส

	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลจากหลายองค์กร	เช่น	“บุคคลตัวอย่างประจ�าปี	2537”
จากมูลนิธิรัฐบุรุษ	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	“ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น”	ประจ�าปี	2538	
(ครุฑทองค�า)	จากสมาคมข้าราชการพลเรือน	“บุคคลผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต”
ประจ�าปี	2540	จากส�านักงาน	ป.ป.ป.	และได้รับรางวัล	“พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”	ประจ�าปี	2549	
รวมถึง	“เหรียญชัยมิตรภาพ”	จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

	 ดร.สุเมธฯ	 เป็นผู ้บริหารระดับสูงของหลายองค์กร	 อาทิ	 เลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	
 
	 ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	
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คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

							ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	–	
ปริญญาเอก	ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	(Harvard
University)	สหรัฐอเมริกา	โดยในระดับปริญญาตรี
ศึกษาในสาขา	Social	Relation	ทางด้านจิตวิทยา	
ปริญญาโทด้านครุศาสตร	์และปริญญาเอก	สาขา	
Educational	Planning	(วางแผนการศึกษา)	
  
							เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในวงการศึกษาไทย	
ในขณะรับราชการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ	ได้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหาร	อาทิ	ผู ้อ�านวยการกอง
แผนกรมการศึกษานอกโรงเรียน	รองอธิบดีกรม
การศึกษานอกโรงเรียน	อธิบดีกรมวิชาการ	อธิบดี
กรมการศึกษานอกโรงเรียน	ผู้อ�านวยการศูนย์
ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ	อธิบดีกรมสามัญศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	รวม
ถึงเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ก่อนเกษียณอายุ
ราชการ
 
							ปัจจุบัน	เป็นท่ีปรึกษาโครงการตามพระราช
ด�าริ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
รวมถึงกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี

ผศ. ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ

							ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	(มัธยม
ศึกษา	–	การสอนภาษาไทย)	ปริญญาโท	(บริหาร
การศึกษา)	และปริญญาเอก	 (บริหารการศึกษา)	
จากคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

							เคยเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเซนต์จอห์น 
เทคโนโลยี	 (พ.ศ.	 2545	 –	 2547)	 และอาจารย์
ประจ�า	 แขนงวิชาบริหารการศึกษา	 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
(พ.ศ.	2551	–	2561)	โดยรับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หลักสูตรมหาบัณฑิต	
และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

							ปัจจุบัน	เป็นอาจารย์พิเศษ	บัณฑิตศึกษา	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สีหศักด์ิ พวงเกตุแก้ว

    		ส �า เร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี
ทางด้านรัฐศาสตร์	(ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ
ระดับปริญญาโท	Master	of	Arts	(International	
Public	Policy)	จากมหาวิทยาลัยจอห์น
ฮอบกินส ์	(John	Hopkins	University)	
สหรัฐอเมริกา

							รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นเวลา	39	ปี	(พ.ศ.	2522	–	2561)	ต้ังแต่เป็น
เจ้าหน้าที่การทูต	3	ถึงระดับผู้บริหารสูงสุด	คือ	
ปลัดกระทรวง	โดยมีประสบการณ์การท�างาน
ท้ังในกระทรวงฯ	และได้ไปปฏิบัติหน้าท่ีในหลาย
ประเทศ	ได้แก่	กรมสารนิเทศ	กรมการเมือง 
กรมเอเชียตะวันออก	สถานเอกอัครราชทูต	ณ
กรุงวอชิงตัน	และกรุงโตเกียว	รวมถึงช่วยราชการ
ท่ีส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ด�ารงต�าแหน่ง
ผู ้บริหาร	ได้แก่	กงสุลใหญ่	ณ	เมืองฮ่องกง	
อธ ิบด ีกรมสารน ิ เทศ	รองปล ัดกระทรวง
เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�า
สหประชาชาติ	ณ	นครเจนีวา	และปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ	(พ.ศ.	2554	–	2558)	จากนั้น	
ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงโตเกียว	
และเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปารีส	ก่อนเกษียณ
อายุราชการใน	พ.ศ.	2561	ด�ารงต�าแหน่งประธาน
มูลนิธิยุวทูตความดี	(พ.ศ.	2555	–	2558)
 
							ปัจจุบัน	เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก	(พ.ศ.	
2562	–	2566)

กฤษฎา บุญราช

							ส�าเร็จการศึกษระดับปริญญาตรีทางด้าน
ศิลปศาสตร์บัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	และระดับปริญญาโท	รัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

							เริ ่มรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยใน
ต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	3	ศูนย์อพยพ	
อ�าเภอเชียงของ	จ.	เชียงราย	เป็นเลขานุการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เลขานุการรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายเจริญจิตต	์
ณ	สงขลา)	

							เป็นนายอ�าเภอดอยเต่า	นายอ�าเภอแม่อาย	
นายอ�าเภอฝาง	จ.	เชียงใหม่	นายอ�าเภอเมือง
อ่างทอง	นายอ�าเภอเมืองปทุมธานี	ผู้ตรวจราชการ
กรมการปกครอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	
และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	เม่ือ	พ.ศ.	2554	
จากนั้น	ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย	
จนเกษียณอายุราชการ	 (1	ตุลาคม	2558	–	30	
กันยายน	2560)		

							ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ	ได้รับ
ต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	(23	พฤศจิกายน	2560	–	10	กรกฎาคม	
2562)							

							ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด	สภากาชาดไทย					
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เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 

								ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	ด้าน
รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	
The	Australian	National	University	–	ANU) 

							เข้ารับราชการเมื่อ	พ.ศ.	2526	และเคย
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	ๆ 	ในกระทรวงการต่างประเทศ
ดังนี้	รองอธิบดีกรมสารนิเทศ	กงสุลใหญ่	ณ	
นครซิดนีย์	อธิบดีกรมเอเชียใต้	ตะวันออกกลาง	
และแอฟริกา	รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงสตอกโฮล์ม	 และด�ารง
ต�าแหน่ง	เอกอัครราชทูต	ณ	เว ียงจ ันทน์
ก่อนเกษียณอายุราชการ	เมื่อ	พ.ศ.	2562	

							ปัจจุบัน	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่	(นปร.)	สถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 
ส�านักงาน	ก.พ.ร.

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

							ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	คณะวิศวกรรม
ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส	
อาร์ลิงตัน	(University	of	Texas	Arlington)	
สหรัฐอเมริกา	

							เร่ิมงานท่ีเอสซีจี	เม่ือ	พ.ศ.	2530	ในต�าแหน่ง
วิศวกร	และได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท	คณะ
บริหารธุรกิจ	Harvard	Business	School	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	ๆ	อาทิ	
ผู้อ�านวยการส�านักงานวางแผนกลาง	กรรมการ
ผู ้จ ัดการใหญ่ธ ุรก ิจกระดาษ	รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	และรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เอสซีจ	ีเมื่อ	พ.ศ.	2559
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จนัทร์ทิพา ภู่ตระกูล

								ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และระดับปริญญาโท
ด ้านเอเช ียตะว ันออกศ ึกษา	จาก	SOAS	
มหาวิทยาลัยลอนดอน	(University	of	London)	
สหราชอาณาจักร

								เข้ารับราชการท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เม่ือ	พ.ศ.	2522	และได้ปฏิบัติงานในกรมการเมือง	
กรมเอเชียตะวันออก	กรมสารนิเทศ	และสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	การประจ�าการ
ในต่างประเทศ	ได้เคยปฏิบัติหน้าที ่ที ่สถาน
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงแคนเบอร์รา	กรุงบอนน์	
กรุงเทลอาวีฟ	และกรุงบรัสเซลส์	

								พ.ศ.	2552	–	2554	ด�ารงต�าแหน่งเอกอัคร
ราชทูต	ณ	กรุงบูคาเรสต์	โรมาเนีย	

							ปัจจุบัน	เป็นผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูต
ความดีฯ

พันธ์ทิวา จางคพิเชยีร

								ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ครุศาสตร
บัณฑิต	สาขาภาษาอังกฤษ	จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่	และระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

								เร่ิมรับราชการเม่ือ	พ.ศ.	2524	ในต�าแหน่ง
ครู	โรงเรียนบ้านตอง	จังหวัดเชียงราย	และ
โรงเรียนวัดศรีสโมสร	จังหวัดปทุมธานี	จากนั้น
ได้เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดธัญญะผล	และ
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์	ตั ้งแต่
พ.ศ.	2551	

								เป็นผู ้ม ีบทบาทส�าคัญในการบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ	และได้รับรางวัล
ผู้ด�ารงตนอยู่ในคุณธรรม	จริยธรรม	และบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม	

							ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ �านวยการ	
(เชี ่ยวชาญ)	โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์	จังหวัด
ปทุมธานี
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สมถวิล  รัตนมาลัย

							ส � า เร ็ จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี	
ศิลปศาสตร์บัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	และระดับปริญญาโท	ครุศาสตร
มหาบ ัณฑ ิต	(ประถมศ ึกษา)	จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	(บริหารการศึกษา)	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

							เร่ิมรับราชการ	พ.ศ.	2523	และเกษียณอายุ
ราชการ	ที ่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม	
จังหวัดสมุทรปราการ	เมื ่อ	พ.ศ.	2562	โดยมี
ผลงานเป็นที ่ยอมรับตลอดระยะเวลา	39	ปี
ของชีวิตราชการ	ทั้งในฐานะครู	ผู้ช่วยผู้บริหาร	
และผู้บริหารโรงเรียน

							ปัจจุบัน	เป็นข้าราชการบ�านาญ	โดยได้
ช่วยเหลือสังคมตามอัตภาพและความเหมาะสม

จลีุพจน์  อิศรากูร ณ อยุธยา

							ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ
ระดับปริญญาโท	ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ	(Master	of	International	Studies)		
มหาวิทยาลัยซิดนีย์	 (University	 of	 Sydney)	
ประเทศออสเตรเลีย

								เข้ารับราชการท่ีกระทรวงการต่างประเทศใน
ต�าแหน่งนักการทูต	เม่ือ	พ.ศ.	2540	มีประสบการณ์
การท�างานที่หลากหลาย	 ได้แก่	 ส�านักงานปลัด
กระทรวง	กรมการกงส ุล	กรมพ ิธ ีการท ูต
กรมเอเชียใต้	ตะวันออกกลาง		และแอฟริกา
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	รวมถึงเคย
ประจ�าการท่ีสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเทลอาวีฟ
และสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบอร์ล ิน	
นอกจากนี้	เคยเป็นหัวหน้าส�านักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราว	 จังหวัดขอนแก่น	 ก่อนที่จะไป 
ช่วยราชการที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี			
(พ.ศ.	2557	–	2562)				

ด�ารงต�าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา	สถาน
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอชิงตัน	ตั ้งแต่เดือน
สิงหาคม	2562	ถึงปัจจุบัน
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โสมพนา สมพงศ์ ธญัลักษณ์ อินสุวรรณ์

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ครุศาสตร
บัณฑิต	สาขาคณิตศาสตร์	วิทยาลัยครู	นคร-
ศรีธรรมราช

ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งครูช�านาญการพิเศษ	
โรงเรียนบ้านในเหมือง	จังหวัดชุมพร	

							ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ครุศาสตร
บัณฑิต	วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์	และระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพา

							ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งครูช�านาญการพิเศษ	
โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง	จังหวัดบุรีรัมย์

พชร  อุ่นเจริญ

โรงเรียนอนุบาลระยอง	จังหวัดระยอง	
ยุวทูตความดีแห่งปี	2558
ปัจจุบัน	ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	
โรงเรียนก�าเนิดวิทย์	จังหวัดระยอง

กัญญาณัฐ  ยอดทอง

โรงเรียนอนุบาลยะลา	จังหวัดยะลา	
ยุวทูตความดีแห่งปี	2558
ปัจจุบัน	ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดปัตตานี
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สุนทร ชยัยินดีภูมิ 

	ส � า เร ็ จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี
ว ิทยาศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์เกษตร)	
มหาว ิทยาล ัย เกษตรศาสตร ์ 	ปร ิญญาโท
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(ภาคภาษาอังกฤษ)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา	มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเล ีย	(The	Australian	National
University	–	ANU)	และปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	(ANU)

	รับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ
เม่ือ	พ.ศ.	2527	–	2547	และโอนไปด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการโครงการ	 (Programme	Director)	
ส�านักเลขาธิการเอเปค	(APEC	Secretariat)
ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่สิงคโปร์	 จนถึง	
พ.ศ.	2550	จากนั้นเป็นผู้อ�านวยการกองและ
รองอธิบดีกรมอาเซียน	เคยประจ�าการท่ีสหพันธรัฐ
เยอรมันและท่ีประเทศอินเดีย	ก่อนจะด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูตครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	2559	โดยเป็น
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโดฮา	เอกอัครราชทูต
ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	และประจ�าสาธารณรัฐลัตเวีย

ก ่อนเกษ ียณอาย ุราชการ	พ.ศ.	2563	
ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		

พิษณุ  สุวรรณะชฎ

							ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท	สาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และระดับปริญญาโท
ด้านรัฐศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยนอร์ธเทิรน
อินลินอยส์	(Northern	Illinois	University)
สหรัฐอเมริกา	

							เข้ารับราชการท่ีส�านักนายรัฐมนตรี	ก่อนสอบ
เป็นนักการทูต	 กระทรวงการต่างประเทศ	 เมื่อ	
พ.ศ.	2529	ปฏิบัติงานท่ีกรมการเมือง	กรมเอเชีย
ตะวันออก	และมีประสบการณ์ประจ�าการที่
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงพนมเปญ	และ
กรุงแคนเบอร์รา	ส�าหรับต�าแหน่งระดับบริหาร
เป็นรองอธิบดีกรมเอเช ียตะวันออก	และ
กงสุลใหญ่	ณ	นครกว่างโจว	จากน้ันใน	พ.ศ.	2555
ด�ารงต�าแหน่ง	เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงย่างกุ้ง
 

ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงลอนดอน	
ตั้งแต่เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2560	จนถึงปัจจุบัน		
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ชติุนทร คงศักด์ิ

							ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
เศรษฐศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย
(Victoria	University	of	Well ington)
กรุงเวลลิงตัน	ประเทศนิวซีแลนด์	และระดับ
ปริญญาโท	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม	(Birmingham	
University)	สหราชอาณาจักร

							เร่ิมรับราชการท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อ	พ.ศ.	2527	มีประสบการณ์ท�างานในระดับ
บริหาร	อาทิ	รองอธิบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ	อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
และเคยประจ�าการท่ีนครเจนีวา	สวิตเซอร์แลนด์	
(2	ครั้ง)	และที่ประเทศสิงคโปร์	ก่อนจะด�ารง
ต�าแหน่งเอกอัครราชทูตคร้ังแรกเม่ือ	พ.ศ.	2560
โดยเป็นเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงนิวเดลี	สาธารณรัฐ
อินเดีย

							ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ

บุษฎี  สันติพิทักษ์

							ส � า เร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี
ศิลปศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จากมหาวิทยาลัยเดลี
(University	of	Delhi)	สาธารณรัฐอินเดีย	และ
ระด ับปร ิญญาโทจากโรงเร ียนเฟรทเชอร ์
ด้านกฎหมายและการทูต	(The	Fletcher	School
of	Law	and	Diplomacy)	ของมหาวิทยาลัย
ทัฟส์	(Tufts	University)	สหรัฐอเมริกา

							บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักการทูตเมื่อ
พ.ศ.	2529	โดยได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง	ๆ
ของกระทรวงการต่างประเทศ	ดังน้ี	กรมสารนิเทศ	
กรมการเมือง	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมอาเซียน	กรมยุโรป	ส�านักงานปลัดกระทรวง	
และส�านักงานรัฐมนตรี	รวมถึงไปประจ�าการ
ในต่างประเทศท่ีคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย
ประจ�าสหประชาชาติ	 ณ	 นครนิวยอร์ก	 สถาน
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบรัสเซลส์	และคณะ
ผู้แทนไทยประจ�าสหภาพยุโรป	

							ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารของกระทรวง
การต่างประเทศ	โดยเป็นรองอธิบดีกรมอาเซียน		
อธิบดีกรมสารนิเทศ	

	ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	2563	ด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงแคนเบอร์รา	ถึงปัจจุบัน
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วศิน เรืองประทีปแสง

							ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	ด้าน
การระหว่างประเทศและการทูต	คณะรัฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

							เร่ิมรับราชการเป็นเจ้าหน้าท่ีการทูต	กระทรวง
การต่างประเทศ	เมื่อ	พ.ศ.	2527	ได้ปฏิบัติงาน
ที่กรมต่าง	ๆ	 ได้แก่	กรมการเมือง	กรมเอเชีย
ตะวันออก	กรมสารนิเทศ	กรมยุโรป	กับทั ้ง
ช่วยปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีส�านักงานรัฐมนตรี	และ
เคยไปประจ�าการในต่างประเทศหลายแห่ง	ได้แก่
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปักก่ิง	สถานกงสุลใหญ่	
ณ	 นครคุนหมิง	 สถานกงสุลใหญ่	 ณ	 นครซีอาน	
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงแคนเบอร์รา	และ
เป็นกงสุลใหญ	่สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครกว่างโจว
 
							ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	และประจ�าสาธารณรัฐปาเลา	
เมื่อ	พ.ศ.	2561	ถึงปัจจุบัน

สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

								เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการ
ของกระทรวงการต่างประเทศ	ให้ไปศึกษาที่
ประเทศญ่ีปุ่น	ต้ังแต่ระดับมัธยมปลาย	–	ปริญญาโท
โดยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	ได้ศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ	โยโกฮามา	(Yokohama	National
University)	

	เริ่มรับราชการเมื่อ	พ.ศ.	2532	และโดยที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น	งานที่ได้
รับมอบหมายส่วนมาก	จึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น	 เคยด�ารงต�าแหน่งอธิบดี
กรมเอเช ียตะว ันออก	และไปปฏิบ ัต ิงานที่
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุง	โตเกียว	ในต�าแหน่ง
ระดับต่าง	ๆ 	เป็นระยะ	ๆ 	เช่น	ท่ีปรึกษา	อัครราชทูต	- 
ที่ปรึกษา	อัครราชทูต			

	ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโซล
เม่ือ	พ.ศ.	2561	และด�ารงต�าแหน่ง	เอกอัครราชทูต	
ณ	กรุงโตเกียว	เม่ือ	31	ตุลาคม	2562	ถึงปัจจุบัน
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ทวีเกียรติ  เจนประจกัษ์

	 ส �าเร ็จการศึกษาทั ้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	(กฎหมายระหว่างประเทศ)
จากคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 เร่ิมรับราชการท่ีกระทรวงการต่างประเทศ	พ.ศ.	2533	เป็นเจ้าหน้าท่ีการทูต	3	กรมการเมือง
และเคยปฏิบัติงานในกรมกองต่าง	ๆ	เช่น	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	ส�านักงานปลัดกระทรวง
ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี	และกรมองค์การระหว่างประเทศ	รวมถึงหัวหน้าส�านักงานหนังสือเดินทาง
จังหวัดอุดรธานี									

	 ส�าหรับการประจ�าการในต่างประเทศ	ได้ประจ�าการที่สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอร์ซอ
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงออตตาวา	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปักกิ่ง	และสถานเอกอัครราชทูต	
ณ	กรุงเบิร์น

	 เคยเป็นผู ้อ�านวยการส�านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	(พ.ศ.	2560	–	2562)	จากนั้น
ได้รับต�าแหน่งอัครราชทูต	ณ	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	สิงคโปร์	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2562	ถึงปัจจุบัน
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ที่ปรึกษา จันทร์ทิพา		ภู่ตระกูล							ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความด ี

คณะผู้จัดท�า	 รศ.	ดร.จิตรลดา	แสงปัญญา

	 	 ฉัตราภรณ	์	พิรุณรัตน์

	 	 สุภัททา		ล่าบ้านหลวง

	 	 กรรณิการ	์	น้องรัก

	 	 ฉันทพิชญา		พูลสุข

ISBN	 	 978-616-93617-3-2

พิมพ์ครั้งที่ 1	 ธันวาคม	2563
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	 	 สยามบรมราชกุมารี

ออกแบบ บริษัท	พลีอาดีส	บางกอก	จ�ากัด

พิมพ์ที่	 	 บริษัท	ยูไนเต็ดโปรดักชั่น	เพรส	จ�ากัด

หนังสือ	“20	ปี	ยุวทูตความด	ีก้าวไกล	ทันโลก”	จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	

ยุวทูตความดี	ภายใต้การด�าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดี	กระทรวงการต่างประเทศ	

ซึ่งประกอบด้วยบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ	 รวมถึงข้าราชการ 

และอดีตข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ	ข้อความ	ความคดิเหน็	รปูภาพในหนงัสอื

เล่มน้ี	สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย	การคดัลอกในทุกรปูแบบ	ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด	

ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมูลนิธิยุวทูตความดี	 ในพระราชูปถัมภ์ฯ	

กระทรวงการต่างประเทศ
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