
   

 

สรุปรายงาน 
ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังที่ 3 

 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2554 

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) และ 
โครงการบ้านหลังเลิกเรียน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สํานักงานเลขานกุารทูตสันติภาพ 
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
โทร 02-718-7766 ต่อ 221, 230 
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โครงการทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  

ณ โครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีข้อมูลขา่วสารต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบ
กับเด็กและเยาวชนทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้า และปัญหาสังคม การแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่เป็นองค์รวมคือ
การมองปัญหาทั้งระบบ  เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลความคิดและ
ความต้องการท่ีแท้จริง การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้จากผู้มีความรู้ดีและมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสม จะสามารถเข้าถึงข้อมลูความรู้ที่เป็นประโยชน์ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
คณะอนกุรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงจัด
สนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” โดยมีทูตสันติภาพ ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเยาวชน รวมทั้ง
แกนนําเยาวชนร่วมระดมสมอง สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแล้ว  6 คร้ัง ซ่ึงคณะสนทนาสันติภาพได้เห็น
ความสําคัญของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีจิต
อาสาเพื่อสังคม ขณะนี้อยู่ในช่วงร่วมกันออกแบบ และหากระบวนการท่ีเหมาะสมในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้
เกิดขึ้นกับชุมชนและเยาวชน โดยเน้นความสําคัญในการมองเห็นถึงคุณค่าของเยาวชน สําหรับนํามาใช้เป็นเนื้อหา
ในการสร้างต้นกล้าเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และมีอุดมการณ์เพื่อ
ส่วนรวม เพื่อสามารถลด และแก้ไขปญัหาเด็กเยาวชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป   
  คณะอนกุรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการฯ และคณะแกนนําสนทนาสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯ จึงจัดกิจกรรม “ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum)” ไปรับฟังการบรรยาย 
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํากระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กในการทํากิจกรรมและ
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาของเด็กใน “โครงการบ้านหลังเลิกเรยีน” และโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 2 เพื่อเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับนํามาศึกษาในการสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ และผู้ทํางานเกี่ยวกับสันติภาพได้รับความรู้ 

ความเข้าใจในการนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และมีจิตอาสาเพื่อสังคมมาใช้เป็นเนื้อหาในการสร้างต้นกล้าเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐบาลและองค์กรเอกชนที่ทํางาน
เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชน  
 

ระยะเวลาด าเนินการ วันพุธที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2554 
 

สถานที่จัดโครงการ  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 และ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา 
 

กลุ่มเปา้หมาย  คณะสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ และผู้ทํางานด้านเยาวชน จํานวน 40 คน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะแกนนาํสนทนาสันติภาพ คณะอนกุรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและ
การศึกษา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
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ก าหนดการ 

ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 และโครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
08.45 น. คณะสนทนาสันติภาพ พร้อมกนั ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

09.00 น. คณะสนทนาสันติภาพ ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

10.30 น. ศึกษาดูงานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2  (วัดช้างใหญ่)  

11.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 ไปตลาดน้ําอโยธยา 

12.30 น. ชมตลาดน้ าอโยธยา และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย   

14.00 น. ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  

14.15 น. ไหว้พระ ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

15.40 น. ออกเดินทางไปจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

16.00 น. ศึกษาดูงาน “โครงการบ้านหลังเลิกเรยีน”  ณ จวนผู้ว่าฯ 

16.15 น. สนทนาสันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน ณ เรือนรับรอง 

  กล่าวแนะนําคณะฯ โดย รศ.ดร. ภิรมย์ จ่ันถาวร ทูตสันติภาพ 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป 

  สนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

17.45 น. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวขอบคุณ /ถ่ายภาพหมู ่

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
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ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 และโครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวนผู้วา่ราชการจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 

 คณะอนกุรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะแกนนําสนทนาสันติภาพ มลูนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการสนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” โดยมีทูตสันติภาพ ผู้
มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเยาวชน และแกนนําเยาวชนเข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นรวม 6 คร้ัง 
ขณะนี้อยู่ในช่วงร่วมกันออกแบบหากระบวนการที่เหมาะสมในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชน
และเยาวชน โดยเน้นความสําคัญในการให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
จัดการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุน  

 

  คณะสนทนาสันติภาพ จึงจัดกิจกรรม ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum)  
ครั้งที่ 3  ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 และโครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนํา
กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างต้นกล้าเยาวชน ในวันพุธที่  25 พฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์สําหรับนํามาศึกษาในการสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชนต่อไป 

 

ก าหนดการทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 3 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน”  

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.30 –12.30 น. 
ณ  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

*********************************** 
 

10.30 น. คณะทูตสันติภาพเดินทางถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)  
10.40 น. นายบุญลือ คลา้ยนครัญ รอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)  กล่าวแนะนําโรงเรียนฯ 
10.45 น. นายอมรศักดิ์ คุ้มสว่าง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) กล่าวต้อนรับคณะทูต

สันติภาพสัญจร เร่ิมการสนทนา 
11.45 น. พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ กล่าวขอบคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่นาย 

อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 ทีไ่ด้ทําคุณประโยชน์ในการส่งเสริม
กิจกรรมสร้างต้นกล้าสันติภาพสู่เยาวชนใน “โครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน” 

12.00 น. ศึกษาดูงานการทํากิจกรรมภายในโรงเรียน  
12.30 น. เดินทางสู่ตลาดน้ําอโยธยา 
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 นายบุญลอื คล้ายนครญั  
 รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 2  
(วัดช้างใหญ่) 
     กล่าวแนะนําโรงเรียน 

 
โรงเรียนในฝันเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่จะสร้างมาตรฐานโรงเรียนทั่วประเทศให้มี

มาตรฐานเดียวกัน  ที่ผ่านมาผู้ปกครองมักจะส่งให้ลูกหลานไปทํางานในโรงเรียนดังๆ ทําให้โรงเรียนเหล่านั้น

รองรับจํานวนนักเรียนไม่ไหว  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดให้มี

ศักยภาพท่ีทัดเทียมกับโรงเรียนดังๆ  จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนในฝันขึ้น  รุ่นแรกของโรงเรียนในฝันนั้นจะใช้ช่ือว่า 1 

อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  การคัดเลือกโรงเรียนในระดับแนวหน้าระดับอําเภอเข้าโรงเรียนในฝันอําเภอละ 1 

โรงเรียน  มีการประเมินเพื่อรับรองไปแล้วในปีการศึกษา 2551  ในปีการศึกษา 2552 ก็มีการคัดเลือกเป็นรุ่นที่ 2 

ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  ปีการศึกษา 2553 ก็มีการคัดเลือกอีก 1 โรงเรียนต่อ 1 อําเภอ ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนดี

ประจ าอ าเภอรุ่นที่ 3”  ซ่ึงเป็นรุ่นสุดท้าย  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2  ก็มีโอกาสได้เข้าร่วมโรงเรียนในฝัน และมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554  ทางโรงเรียนได้ขอรับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบเป็นโรงเรียน

ในฝัน  ตอนนี้ทางคณะกรรมการการประเมินได้รับรองให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เป็นโรงเรียนในฝัน  เป็น

โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ รุ่นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว  ต่อจากรุ่นที่ 3 ไปก็จะไม่มีโรงเรียนในฝันแล้ว  แต่จะมีโรงเรียนดี

ประจําตําบลเกิดขึ้น  ในรุ่นแรกจะมีการคัดเลือกอําเภอละ 1 โรงเช่นเดิม และจะขยายไปในปีการศึกษาต่อไป  

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนั้นทาง สพฐ.จะมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน  ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 นั้นก็

ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนประมาณ 1 ล้านบาทในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน  แต่ที่เราทําไปนั้นใช้

งบประมาณจริงๆ ประมาณ 3 ล้านบาท  เพราะงบประมาณที่ทาง สพฐ.ให้มานั้นเป็นงบประมาณที่ให้เฉพาะการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการในแต่ละสาระวิชาเท่านั้น  บางสาระวิชางบประมาณยังไม่มาแต่เราได้ทําการประเมินเสร็จ

ส้ินไปแล้ว  แต่โรงเรียนจําเป็นที่จะต้องพัฒนาในเร่ืองของภูมิทัศน์และศักยภาพ เราทําถนนหมดไปประมาณเกือบ 

1 ล้านบาท  และได้งบจากโครงการอื่นๆ เข้ามาช่วย เช่นอาคารหลังใหม่ที่เราสร้าง  เราได้งบประมาณจาก นพ . 

บรรพต  ต้นธีระวงค์  ให้งบมา 1,200,000 บาท ส.ส. แบบแบ่งเขต จากพรรคประชาธิปัตย์ เราเข้าใจว่าเวลาของ

ท่านค่อนข้างน้อย  ในนามของตัวแทนขอต้อนรับคณะสนทนาทูตสันติภาพสัญจรที่ให้เกียรติมาเย่ียมชมโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 2  (วัดช้างใหญ่)  และขอเรียนเชิญท่าน ผอ.อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง  ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2  (วัดช้าง

ใหญ่)   กล่าวต้อนรับคณะทูตสันติภาพสัญจร 
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     นายอมรศักดิ์ คุ้มสว่าง  
     ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 
(วัดช้างใหญ่)  
     กล่าวต้อนรับคณะฯ 

 

 

 

ยินดีต้อนรับคณะทูตสันติภาพสัญจรทุกท่าน  ในตอนแรกเข้าใจว่าเป็นทีมเด็กๆ หรือนักศึกษาที่มาดู
งาน  แต่พอรู้ว่าเป็นท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นรู้สึกตื่นเต้นมาก  โรงเรียนเราตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอบางไทร ใกล้กับศูนย์ 
ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ดินบริเวณนี้บางที่เป็นที่ดินพระราชทาน  ที่ดิน
สํานักงานปฏิรูปที่ดิน  ส่วนอาคารนั้นสมเด็จพระเทพฯ ท่านมีโอกาสได้เสด็จขึ้นไปและได้เปิดหม้อข้าวดูแล้วตรัส
ว่า “โรงเรียนนี้ดีนะ มีเนื้อมีหมู ไม่เหมือนโรงเรยีนเรามีแต่วิญญาณหมู” ก็ข้องใจคําว่า “ของเรา” คืออะไร  มารู้
ภายหลัง คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนของเรามีนักเรียนบวกลบประมาณ  600 คน ทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน ซ่ึงจะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ จนทําให้ได้รับรางวัลโครงการอาหาร
กลางวันยั่งยืนระดับชาติ ปี 52  นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองท่ีเข้ามาทํางาน เพราะที่นี่
โรงงานอุตสาหกรรมเยอะ  โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึงช้ัน ม.3 เราจะรับเด็กทุกคนไม่
ว่าจะเข้าเรียนช่วงไหน  เรียนได้หมด  โดยปกติเราสามารถเปิดถึงช้ัน ม.6 ได้  แต่ในบริเวณใกล้ๆ มีวิทยาลัยการ
เกษตรกรรมฯ อยู่ จะรับช่วงต่อจากเรา  หลายท่านคงสงสัยทําไมเป็นไทยรัฐวิทยา 2  คือมูลนิธิหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ
ของท่านกําพล  วัชรพล ท่านได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ 101 แห่ง  แห่งท่ี 1 อยู่ลพบุรี  และแห่ง
สุดท้ายคือจังหวัดร้อยเอ็ด   จะสนับสนุนเร่ืองอาหารกลางวันและเส้ือผ้าบ้างเพียงเล็กน้อย  ได้ไม่เต็มที่  ของเราจะ
แตกต่างจากที่อื่นตรงท่ีเด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีจนอิ่มทุกคน  แต่โครงการของเราจะไม่ให้ทาน
เปล่าๆ  ต้องช่วยกัน  เราจะปลูกพืช  เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  ทําเอง กินเอง  หากท่านสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถาม
ได้    
  ผศ.สุระษา  ตันสวัสดิ์  นักเรียนที่จะเข้าเรียนที่นี่มีกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอย่างไร 

   
ผอ.อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง   ถ้าเป็นที่อื่นจะต้องสอบเข้า  แต่
โรงเรียนเราอยากเข้าเมื่อไหร่เข้าได้ตลอดเวลา  เด็กบาง
คนโดนที่อื่นไล่มาเราก็ให้เขามาเรียน เราถือว่าให้
โอกาสเขา แล้วก็มาขัดเกลาเขาใหม่ที่นี่แหละ 
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รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร  คุณภาพเป็นอย่างไร 
   

  ผอ. อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง   เรารับประกันเร่ืองคุณภาพ  นักเรียนที่จบจาก
ที่นี่ทุกคนเมื่อจบออกไปแล้วเรามีการติดตามผลตลอด   ส่ิงที่น่าภูมิใจคือโรงเรียนเรา
ปลอดยาเสพติด 100%   คุณภาพมันอยู่ที่ตัวเด็กด้วยไม่ใช่เฉพาะที่สถานศึกษา  แถวนี้

จะมีโรงเรียนคริสต์ด้วย  เราจะไม่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเรา เพราะจะไปพาดพิงและเป็นการแย่งเด็กของเขา 
ฉะนั้นใครจะเข้าเรียนโรงเรียนเราก็รับ เรารับเด็กทุกประเภท   

  ผศ. สุระษา  ตันสวัสดิ์    สนใจทางด้านการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน  อยากทราบว่ามีกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณอย่างไร   
  ผอ.อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง   เทคนิคของโรงเรียนของเราจะสร้างหนี้ก่อน  
อาคารเรียนที่สร้างใหม่หลังนี้ 10 ล้าน ไม่ได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลเลย  แต่
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททําเหล็กส่งไปไต้หวัน  แต่ 10 ล้านไม่ได้ให้ทั้งหมด 
เพราะถ้าให้ทั้งหมดชุมชนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย  เราจึงช่วยเขา 1 ล้าน  แต่โรงเรียนไม่

มีเงินเลย 1 ล้านเรายืมเขาก่อน แล้วเราก็ผ่อนจ่าย  แต่เราผ่อนไม่ไหวจึงปรึกษากับคณะกรรมการแล้วไปขอร้องให้
เขาช่วย  สุดท้ายเขาก็ยกหนี้ให้  ชุมชนที่นี่เข้มแข็งเราจะช่วยเหลือกันตลอด 
  รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร  ความเป็นทหารทําให้เกิดความได้เปรียบในการบริหารอย่างไร  และสงสัย
ว่า  เท่าที่จําได้เร่ืองกระโดดร่ม เร่ืองไทยรัฐวิทยา 2 เกี่ยวข้องกันอย่างไร   
  ผอ. อมรศักดิ์ คุ้มสว่าง   ความได้เปรียบคือ  เรามีความแข็งในความอ่อน  ทําให้เกิดระเบียบวินัย  
ความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่  รุ่นน้อง  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และจริยธรรมของเด็ก  ส่วนเร่ืองการ
กระโดดร่มกับไทยรัฐวิทยาเกี่ยวข้องกันอย่างไร  เดิมที่ลพบุรีเป็นโรงเรียนวัชรพลวิทยา  ตามนามสกุลของท่านกํา
พล  วัชรพล  จนกระทั่งมีการแข่งขันกระโดดร่มที่ลพบุรี  แล้วได้เงินจํานวนหนึ่งทางมูลนิธิจึงคิดจะสร้างโรงเรียน
ให้เป็นอนุสรณ์ของไทยรัฐ จึงสร้างเป็นไทยรัฐวิทยา 1 โดยเร่ิมที่ลพบุรี  จริงๆ ของเราน่าจะเป็นไทยรัฐวิทยา 1 
เพราะสร้างมาก่อนและท่านก็ไม่เคยย้ายไปไหนเลย  ก็เลยขอเปลี่ยนใช้ไทยรัฐวิทยาแต่ได้เป็นไทยรัฐวิทยา 2 แทน 
  รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร  เร่ืองอาหารกลางวันเด็กได้รับงบประมาณมาจากไหน  และกิจกรรมที่เด็ก
ทํามีการจัดการอย่างไร 
  ผอ. อมรศักดิ์  คุ้มสว่าง   ชุมชนเราเป็นชุมชนเข้มแข็ง  และชุมชนก็ให้ความสําคัญกับการศึกษาของ
เด็กพอสมควร  เด็กจะไม่ค่อยมีเวลา ปิดเทอมเขาจะจัดเวรมาช่วยกันดูแล  เด็ก 70% ของที่นี่ไม่ได้อยู่กับพ่อ แม่  
โรงเรียนจึงปลูกฝังให้เด็กรู้จักแบ่งปัน  มีจิตสาธารณะต่อกัน 
  นายจารึก  อะยะวงศ์  อะไรคือปัจจัยที่สําคัญหรือองค์ประกอบสําคัญที่
ทําให้โรงเรียนประสบความสําเร็จแบบนี้ 
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  ผอ.อมรศักดิ์  คุ้มสว่าง   ส่ิงสําคัญคือครูที่นี่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราจะท าเพื่อเด็ก  เราเป็นครูมือ
อาชีพ  ไม่ใช่มีอาชีพครู  เรามีความเมตตาและรักเขาเหมือนกับว่าเขาคือลูกเรา  เราต้องการให้เด็กประสบ
ความสําเร็จ   
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เปานิล โรงเรียนมีมาตรการในการลงโทษเด็กที่ทําผิดอย่างไร 

  ผอ.อมรศักดิ์  คุ้มสว่าง   เรายังตีเด็กเหมือนเดิม แต่การตีนี้เราอธิบายก่อนว่าเขาผิดอะไร ไม่ได้ตีด้วย
ความโมโห เราตีแล้วก็สอนเขา  โทษหนักๆ ของเราคือให้เด็กบําเพ็ญประโยชน์ ปลูกดาวเรืองขาย 
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เปานิล การลงโทษที่ใช้ความรุนแรงมีผลกระทบต่อจิตใจเด็กหรือเปล่า 
  ผอ.อมรศักดิ์  คุ้มสว่าง   ถ้าเราดีเขาด้วยความโมโห มีผลกระทบแน่นอน  แต่เราจะสอนเขาบางทีเรา
ถึงกับร้องไห้   บางทีเขายกมือไหว้เราด้วยซํ้า 
  ผศ. สุระษา  ตันสวัสดิ์  สนใจทําไมถึงใช้ช่ือโครงการอาหารกลางวันอย่างย่ังยืน  
  ผอ. อมรศักดิ์  คุ้มสว่าง   ที่ใช้โครงการอาหารกลางวันอย่างย่ังยืน คือ  เราทําตลอดเวลา  ไม่มีใครมา
ประเมิน  ทําต่อเนื่องโดยไม่หวังผล เลยใช้คําว่าย่ังยืน 
  ผศ. สุระษา  ตันสวัสดิ์  อยากเสนอให้ทางโรงเรียนมีอาหารเช้าให้เด็กด้วย 
  ผอ. อมรศักดิ์  คุ้มสว่าง   เคยคิดจะทํา  แต่เด็กส่วนใหญ่ที่นี่จะทานอาหารเช้ามาจากบ้านแล้ว  เพราะ
เราเป็นสังคมชนบท  ก็มีบ้างบางคนที่ไม่ได้ทานสังเกตได้จากสมาธิในการเรียนไม่มีตอนเช้าเข้าแถวแล้วเป็นลมไป   
  อ. บุญลือ  คล้ายนครัญ  โครงการอาหารกลางวันอย่างย่ังยืน เนื่องจากโรงเรียนเรามีกลุ่มยุวเกษตรกร 
ตั้งแต่ ปี 2532   เป็นโครงการร่วมระหว่างวิทยาลัยการเกษตรฯ และ สพฐ. และคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ
ของวิทยาลัยเกษตรฯ มาเป็นโรงเรียนต้นแบบ  สรุปง่ายๆโครงการอาหารกลางวันอย่างย่ังยืนเป็นการสร้างผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน  เด็กทานอาหารกลางวันฟรีมาตลอด เพิ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน 
100% เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา 100% ในที่นี่เฉพาะเด็กอนุบาลถึง ป.6 เท่านั้น ไม่รวมมัธยมอีก 200 กว่าคน   จะได้
อยู่หัวละ 13 บาท แต่เด็กมัธยมของเราก็ทานด้วยโดยเราจะเอางบประมาณที่โรงเรียนมีอยู่ช่วย  แล้วอาหารที่ทําเรา
ก็ทําเอง  
  ผศ.ดร. สังวร พรหมเสน   บุคลิกของ ผอ. แบ่งเป็น  2 ลักษณะ คือความ
เป็นทหาร  เอาหลักการทหารมาใช้ให้เป็นประโยชน์  และลักษณะที่ 2 คือ หลักการ
ของการเป็นบัณฑิต คือเอาหลักทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้  ดูได้จากความเมตตา  
เอื้ออารีต่อเด็ก  ถ้าโรงเรียนนี้ เปลี่ยนเป็นไทยรัฐวิทยาทานจะสวยงามมาก  หา
คนทํางานแบบท่านได้ยาก (ครูมืออาชีพ)  การบริหารโรงเรียนใกล้ความเป็น
ประชาบาล  ครูเอาใจใส่  ทํางานหนัก  ทํางานเพื่องาน 
  นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์   ข้างๆ โรงเรียนมีโรงเรียนคริสต์  อยากถามว่า
เราเป็นโรงเรียนชาวพุทธ ทางโรงเรียนได้ให้ธรรมโอสถให้เด็กมีภูมิคุ้มกันอย่างไร  ถ้า
หากเป็นไปได้จะเป็นประโยชน์มากถ้าหากจะให้ทางโรงเรียนเอานักเรียนมาประกวด
สวดมนต์แปล  ให้เด็กเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า  จะขอเวลาแค่
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นางสาวเย็นฤดี  วงศ์พุฒ  มีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง
บ้างหรือไม่  
   
 

  ผอ. อมรศักดิ์  คุ้มสว่าง   ตอบคําถามแรก โรงเรียนเราเป็นวิถีพุทธ  เด็กสามารถสวดปากเปล่าคาถา
ชินบัญชรกันได้ทุกคน  เรามีส่งเด็กไปอบรมที่วัดพระธรรมกายด้วย   แล้วชุมชนที่นี่เข้มแข็ง  เราเอาบ้าน วัด 
โรงเรียนเข้าด้วยกัน  เป็นเหตุผลที่ทําให้โรงเรียนอยู่ ณ จุดนี้ คําถามต่อไปให้ท่านรองช่วยตอบด้วย 
  อ. บุญลือ  คล้ายนครัญ  ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเรามีที่ดินพระราชทาน  มีหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  เราแบ่งชุมชนออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกรับจ้าง  และส่วนที่ 2 เกษตรกร  แต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีมาตลอด  ผู้ปกครอง 30% เป็นเกษตรกร  ทํานา  ทําสวน  ปลูกผักสวนครัวกินเอง  ว่าชุมชนที่นี่ใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงกันพอสมควร    
  ผศ.ดร. สังวร พรหมเสน  ในเร่ืองของการสนับสนุนงบประมาณไทยรัฐมีส่วนช่วยอย่างไรบ้าง 
  อ. บุญลือ  คล้ายนครัญ  ไทยรัฐมีเงินสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนเท่ากัน  คือ  1) โครงการอาหาร

กลางวันปีละ 50,000 บาท  แต่ละที่ให้ไม่เท่ากันแล้วแต่จํานวนเด็ก   2) อุปกรณ์กีฬา   3) ห้องสมุดจะมีหนังสือมา

ให้  4)  ทุนการศึกษา  ระดับมัธยม ให้ปีละ 10,000 บาท 2 คนๆ ละ 5,000 บาท  ระดับประถมศึกษา ให้ปีละ 5,000 

บาท 2 คนๆ ละ 2,500 บาท  จะให้แบบนี้ทุกปี  ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลตําบลราชครามจะช่วยในส่วน

เงินเดือนครูอนุบาล 2 คน  และให้เงินมาพัฒนาปีละ 2 แสน  ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ก็มีเข้ามาเยอะพอสมควร  ที่นี่

เป็นโรงเรียนรัฐบาลเพียงแห่งเดียวที่ใช้เงินรัฐบาลสร้างอาคารแค่เพียงหลังเดียวเท่านั้น  และขอตอบคําถามที่ถาม

ว่าเราพัฒนามาถึง ณ จุดนี้ได้อย่างไร  ตอบได้ว่าบุคลากรที่นี่มีจิตส านึกของความเป็นครู  และมีจิตส านึกของความ

เป็นนักเรียน   ถ้าเรามีจิตสํานึกรับรองทุกอย่างสําเร็จหมด 
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พล.อ.เทอดศักดิ์  มารมย์  
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
 
  ช่ืนชมมากโดยเฉพาะ 2 ผู้นําโรงเรียน ฟังจากช่ือฟังแล้วไม่เล็ก  ช้างว่าใหญ่แล้ว ยัง

มีใหญ่ต่ออีก แสดงว่าใหญ่มาก  จากการทํางาน  กิจกรรมทั้งหลายของโรงเรียนทําให้เราได้ทราบว่านอกจากด้าน
การศึกษาที่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์มอบให้กับเด็กโดยการแบ่งปัน ผมชอบค าว่าแบ่งปัน  และจิตวิญญาณ  ถ้าเราไม่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู ครูมืออาชีพ  ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ของเด็กแล้ว เราก็จะไม่เห็นสิ่ง
ที่น่าประทับใจอย่างวันนี้  เด็กๆ มีพ่อแม่บังเกิดเกล้า แต่เวลาที่เขามาอยู่โรงเรียนที่อยู่ในบวร  บ้าน วัด โรงเรียน  มา
อยู่โรงเรียนไม่ใช่น้อย  เมื่อครูให้ความรัก ความห่วงใย   ความเอื้ออาทร  เอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา  
เราเคยเป็นเด็กมาก่อนความเป็นเด็กเมื่อในอดีตเราสามารถนํามาใช้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ให้ได้ใจเด็กๆ ซ่ึงเป็นลูกของ
เราที่เข้ามารับการศึกษาและจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี  ผมขอแสดงความช่ืนชมงานของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2  ในทุกๆ เร่ือง แม้ว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันเพียงเส้ียววินาที แต่จากผลงานที่แสดงออกมา  และ
จากส่ิงท่ีเราได้รับทราบแม้จะใช้ระยะเวลาไม่มาก  แต่ด้วยประสบการณ์ของพวกเรา เรามีความพึงพอใจ  ช่ืนชม
และยินดีที่สถาบันการศึกษาของชาติที่จะสร้างอนาคตของเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม
เป็นกําลังท่ีสําคัญของชาติต่อไปในอนาคต  มีผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ที่ให้ความเอาใจใส่ดูแลและรักเขาเหมือนลูก  เด็ก
นักเรียนที่มีกิจกรรมจะไม่เสียคน  แสดงให้เห็นถึงครูอาจารย์ที่มีความเป็นผู้นํา  สังคมใดก็ตามที่มีผู้น าเป็นราชสีห์
สังคมนั้นย่อมส าเร็จ  แต่สังคมใดก็ตามที่มีผู้น าเป็นแกะถึงแม้ว่าจะมีราชสีห์ทั้งฝูงเป็นคนตามก็ไม่ส าเร็จ  แสดงให้
เห็นถึงวิสัยทัศน์และลักษณะความเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จ  ถึงแม้ว่าโรงเรียนไม่ใช่หน่วยทหารแต่การนําเอา
วินัยต่างๆ และใช้ลักษณะความเป็นผู้นํา  และมีจิตวิญญาณของความเป็นอาจารย์  ความเสียสละก็จะประสบ
ความสําเร็จ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงท้ัง 2 ท่าน ท้ังท่าน ผอ. และ ท่านรอง ผอ. ท่านได้เสียสละ  ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ
ตน  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี  สร้างสมบารมีด้วยการทําคุณงามความดี จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม ที่มาถึงขนาดนี้ไม่ใช่เร่ืองง่าย  และบุญบารมีไม่ได้สะสมในวันเดียว  แต่ส่ังสมมาตลอดชีวิตของท่าน  
ปรบมือให้เกียรติท่านทั้ง 2 อีกคร้ัง  ในโอกาสนี้กระผมในนามของทูตสันติภาพ  และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ
สากล (ประเทศไทย) มีความยินดีที่ได้มาเย่ียม และได้รับน้ําใจไมตรีจากท่านเป็นอย่างดีย่ิง  สร้างความประทับใจ
ให้กับพวกเรา และคร้ังต่อไปคงจะได้มาเย่ียมอีก  และสร้างความสัมพันธ์  ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันให้ได้มากกว่านี้  
หากมีส่ิงอื่นส่ิงใดที่จะให้คณะทูตสันติภาพได้ช่วยเหลือในขีดความสามารถที่เรามี  เรายินดีเสมอ  สุดท้ายขอ
อํานวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุข  ความเจริญ  ความก้าวหน้า  เป็นกําลังหลักของโรงเรียนที่จะนําพาชีวิต
เยาวชนของชาติให้เป็นเด็กที่ดีของชุมชน  ของพ่อแม่  และของประเทศชาติตลอดไป 
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คณะทูตสันติภาพสัญจรเยีย่มชมกิจกรรมของเดก็ๆ ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2  
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ผู้เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ  
 

การสนทนาสันติภาพทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 ในหัวข้อ 
“สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 มีผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน 39 คน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ และทูตสันติภาพ  16 คน  เครือข่ายมูลนธิิฯ 18 คน  และคณะทํางาน 5 คน  
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คณะทูตสันติภาพสัญจร ศึกษาดูการจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่ค้นพบจากการขุดแต่ง และบูรณะ

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 2499-2501 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  

โดยมี นางสาววันลีย์ กระจ่างวี ตําแหน่งภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณ

ศิลปวัตถุในสมัยต่างๆ ต้ังแต่ สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา สมัยทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา  

นางสาววันลีย์ กระจ่างวี 
ภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา   

คณะทูตสันติภาพสัญจร ทัศนศึกษาและรับประทานอาหาร   

ณ ตลาดน ้าอโยธยา 

คณะทูตสันติภาพสัญจรพกัรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ าอโยธยา 
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ก าหนดการทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 16.00 –20.20 น. 
ณ โครงการ “บ้านหลังเลิกเรียน” จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

*********************************** 
16.00 น. คณะทูตสันติภาพเดินทางมาถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายภูริทัช มีแก้ว พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับและนําเย่ียมชมกิจกรรม   
16.20 น. พบปะพูดคุย (ไม่เป็นทางการ)  
16.50 น. พิธีกรจากสภาเด็กและเยาวชนฯ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดกิจกรรม

โครงการบ้านหลังเรียน ระยะที่ 2  
 ดร. วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดฯกล่าวต้อนรับคณะทูตสันติภาพสัญจร 
 พิธีเปิดโครงการบ้านหลังเลิกเรียนระยะที่ 2 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวเปิด ตีกลองทัด 9 คร้ัง และตัดริบบิ้นเปิดแพรป้ายลูกโป่ง  
 พลเอกเทอดศักดิ์   มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯกล่าวช่ืนชมการจัด

กิจกรรมโครงการ “บ้านหลังเลิกเรียน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ ดร.วิทยา ผิวผ่อง 
ที่ได้ทําคุณประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างต้นกล้าสันติภาพสู่เยาวชนใน “โครงการ
บ้านหลังเลิกเรียน 

 กิจกรรมการแสดง ประกอบด้วยการแสดงช้าง และการแสดงกลองยาว โดยปางช้างเขต 1 
 การแสดงฮูล่าฮูป ประกอบกลองยาว โดยกองโรงงานวัตถุระเบิด การแสดงรํา โดย โรงเรียน

วัดช่างทอง  การแสดง B –boy การแสดงดนตรีเยาวชน ขับร้องคาราโอเกะ           
 ผู้ว่าราชการจังหวัด นําคณะทูตสันติภาพสัญจรเย่ียมชม และร่วมทํากิจกรรมต่างๆใน 

“โครงการบ้านหลังเลิกเรียน”  
17.35 น. การสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ประกอบด้วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, 2 พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน โดยมี รศ.ดร. ภิรมย์ จ่ันถาวร  กล่าวแนะนํา
คณะทูตสันติภาพ จากนั้นนายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล  กล่าวแนะนาํมูลนิธิฯ และกล่าวแสดง
ความช่ืนชมโดย ศ. ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ทูตสันติภาพ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19.20 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลี้ยงอาหารเย็นรับรองคณะทูตสันติภาพสัญจร และชมการแสดงจาก
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมซัมเมอร์เดย์แคมป์ใน “โครงการบ้านหลังเลิกเรียน” ได้แก่ การแสดง
จินตลีลาประกอบส่ือผสม การแสดงนาฎมวยไทย และการแสดงศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณ 

20.20 น. คณะทูตสันติภาพสัญจรเดินทางกลับ   
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ค ากล่าว 
ของ ดร. วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในพิธีเปิดโครงการบ้านหลัง ระยะท่ี 2  
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

************************************************************* 

 

ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขต 1, 2 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ 
และนักเรียน นักศึกษา 

โครงการบ้านหลังเลิกเรียน เกิดจากแนวคิดขจัดร้าย ขยายดี มีภูมิคุ้มกนั เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสีย่งในกลุ่มเยาวชนด้วยวิธีแก้ปญัหาเชิงพื้นที่ สรา้งพื้นที่บวก ให้เด็กและเยาวชนได้มทีางเลือก ทางออก
ที่ดี  ที่สรา้งสรรค์ โดยจากการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child watch) ของสถาบนัรามจิตติ ในช่วงปี 
2547 –2550 และโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในปี 2550 โดยความร่วมมือ
ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ส. กับสถาบันรามจิตติ พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เยาวชนในเมืองใหญ่และเขตเมืองมี
พฤติกรรมเส่ียงท่ีนับวันจะขยายวงกว้าง และนําไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือ 
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะไม่มีครู พ่อแม่ หรือผู้ปกครองดูแล และมักรวมกลุม่กันที่หอพัก 
บ้านเพื่อน และแหล่งมั่วสุมต่างๆ จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่เป็นลูกหลานให้เป็นคนคุณภาพ มีภูมิคุ้มกนัสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปลอดภัยจาก
สภาวะเส่ียงและปัจจัยย่ัวยุที่จะทําให้เส่ียงต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนรวมไปถึงยาเสพติด จึงได้ให้จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดแรกในการจัดกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียนเพื่อจุดประกาย และเป็นต้นแบบในการ
ใช้พื้นที่ สร้างสรรค์ก่อนจะขยายไปสู่พื้นที่ อื่นๆ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เร่ิมกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน มาตั้งแต่วันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2554 ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ นันทนาการเพื่อรองรับเด็ก เยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ 
จนกระทั่งหยุดดําเนินการช่ัวคราว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2554 เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน และได้มีการจัด
กิจกรรม Summer Day Camp  ขึ้น จํานวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน  2554 โดยมีเด็กและเยาวชนจาก
โรงเรียนต่างๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน 

การเปิดกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน ระยะที่ 2  ในคร้ังนี้ จังหวัดหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะเป็นประโยชน์
สําหรับเด็ก เยาวชนทั้งในด้านการเรียน  พัฒนาทักษะเป็นที่ได้แสดงออกอย่างสนุกสนาน ปลอดภัย ตลอดจนเด็ก
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น อันจะนําไปสู่การยอมรับ การสนับสนุน และขยายผลที่จะนําไปสู่
ความย่ังยืนต่อไป ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่ีร่วมกันให้การสนับสนุนโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ณ 
ที่แห่งนี้ และขอเปิดกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน ระยะที่ 2 ณ บัดนี้    
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รศ.ดร.ภิรมย์  จ่ันถาวร 

ทูตสันติภาพ 

กล่าวแนะน าคณะทูตสันติภาพสัญจร 
 

 กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านอธิการบดี  ท่านผู้มีเกียรติทุก
ท่าน  การท่ีเรามาที่นี่เป็นการสืบเนื่องท่ีทางมูลนิธิฯ นั้นได้ทํางานช้ินหนึ่ง ในฐานะพลเมืองไทยได้ช่วยสนับสนุน
กิจกรรมที่มีอยู่ในตัวบุคลากร  โดยมีโครงการทูตสันติภาพ เป็นบุคคลที่ทางมูลนิธิฯ ได้ยกย่องและในกระบวนการ
นั้นได้มีการปรึกษากันว่าทูตสันติภาพนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง  เรามีงานทางด้านวิชาการท่ีท่านทูตอัษฎา  ชัยนาม 
ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายด้านวิชาการและการศึกษา  เราได้
ปรึกษากันว่าเราควรจะทํา Forum หรือกลุ่มสนทนาอย่างเป็นกันเอง  อย่างมีเป้าหมายและเป็นวิชาการ เราเก็บ
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  ซ่ึงผมได้รับมอบหมายจากท่านอัษฎา  ชัยนาม  ในนามของมูลนิธิฯ ให้มาเป็นผู้นําใน  
Forum นี้ ซ่ึงเราก็ทํากันมาตลอด  ทูตสันติภาพนั้นเราทํางานเป็นทีม  มีเครือข่าย  เรามีผู้ที่ทํางานใกล้ชิดกันอยู่ 10 
คน  เราจะทําหน้าที่กลั่นกรองงานเราได้ทําไปแล้ว  นี่เป็นพลังท่ีทําให้กิจกรรมของเราขับเคลื่อนไป  นอกจากมีการ
สนทนาภายในแล้ว  เราได้ตกลงกันว่าจะมีการออกไปเย่ียมชมกิจกรรมภายนอกด้วย  อย่างที่เรามาที่นี่ ท่าน 
อาจารย์จารึก  อะยะวงศ์ อดีตผู้อํานวยการ  ก็ได้เสนอว่าโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ซ่ึงเป็นงานของท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ประทับใจเรามาก  ในการจะเร่ิมงานที่มีเป้าหมายอย่างที่เราเจตนามองหา  
เข้าใจ  เรียนรู้  ในการจัดทํากิจกรรม  นี่เป็นเหตุให้เรามาที่นี่ เป็นครั้งที่ 3  คร้ังแรกนั้นเราไปที่สถาบันพระปกเกล้า 
ไปดูเร่ืองการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน  คร้ังที่ 2 เราเชิญให้ ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ 
อยุธยา  มาเป็นวิทยากรหัวข้อ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน”  นี่เป็นงานที่เราสนใจ  ในฐานะที่พวกเราเป็น
อาสาสมัคร  เราไม่ได้รับเงินเดือน  แต่เราก็อยากจะช่วยในการส่งเสริม  สนับสนุน และได้แนะนําแกนนําสนทนาฯ 

 

นายแพทยเ์ล็ก ทวีเติมสกุล 

เลขาธิการมูลนธิิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) 

กล่าวแนะน ามลูนิธิฯ  
 กราบขอบคุณท่านผู้ว่าที่ให้การต้อนรับคณะพวกเราเป็นอย่างดี  และ
ขอบคุณรศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร ที่มีความคิดและสนใจที่จะสืบทอดแนวคิด
ของท่านสาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน พวกเราเป็นทีมที่ตั้งใจทํางานเสียสละเวลา

เพื่อจะช่วยอะไรบางอย่างให้กับเยาวชนของเรา  อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาที่นี่  ทางมูลนิธิฯ เอง
ทํางานหลายด้านด้วยกัน  มีองค์กรเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเกิดขึ้นคงมีหลายๆ มิติที่เราจะทําได้  ครอบครัว  เยาวชน  
สตรี รวมทั้งนักวิชาการ  และมีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย เป็นองค์กรที่ทํางานด้านสันติภาพและเป็น
องค์กรที่ได้รับฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ และทํางาน
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกี่ยวกับงานทางด้านพัฒนาเยาวชน ครอบครัว 
รวมทั้งงานทางด้านสันติภาพของโลก   
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ในประเทศไทยนั้นเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างโดยมีเครือข่ายของมูลนิธิหลายเครือข่าย เช่น  สหพันธ์
เยาวชนฯ  สหพันธ์ครอบครัวฯ  สหพันธ์สตรีฯ ฯลฯ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งความ
ร่วมมือ และศาสนสัมพันธ์  

 ขณะนี้โครงการท่ีเราจะได้ริเร่ิมกันคือโครงการสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ-ประเทศไทย  เป็น
โครงการท่ีมีวิสัยทัศน์ที่จะนําศาสนาเข้ามาแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น    เราต้องการท่ีจะเอาทั้ง 
ศาสนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเมืองเข้ามาแก้ปัญหา นี่เป็นกิจกรรมที่หลากหลายที่เราทําโดยผ่านเครือข่าย  
เราพยายามที่จะเรียนรู้และประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  วันนี้ทางเครือข่ายและสมาชิกของเราก็
มากันหลายท่าน  เรารู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นกิจกรรมดีๆ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ขอขอบคุณทุก
ฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานนี้ ขอบคุณครับ  
 ศ. ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  ทูตสันติภาพ ขอยกย่องท่านผู้ว่าที่คิดโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อคนในสังคม  การบริหารบ้านเมืองเวลานี้เรามักจะหันหลังให้ประวัติศาสตร์  เรามองไป
ข้างหน้าอย่างเดียวว่ามนุษย์จะอยู่กันอย่างไร  ผมมักพูดตลอดเวลาว่าเวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เราท าตัวเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้หรือเปล่า ในความเป็นจริงมนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าหากยังไม่
คํานึงถึงวัฒนธรรม  ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาจะเห็นว่ามีอีกมากที่เราต้องรู้  ถ้าพูดถึง
โครงการบ้านหลังเลิกเรียนถือว่ามีแนวคิดที่ดีมาก เราปลูกฝังให้ทําความดี  มีจิตอาสา  ปลูกฝังความเป็นผู้น าต้ังแต่
เด็กๆ  โดยมีผู้ใหญ่เป็นต้นกล้าคอยช้ีแนะให้ค าปรึกษา  เราสามารถที่จะสร้างบารมีได้ นั่นคือ  ภาวนาบารมี ทําใน
ส่ิงท่ีดี  ศีลบารมี ทําศีลให้บริสุทธ์ิ  และทานบารมี ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน   
  รศ.ดร.ภิรมย์  จ่ันถาวร  เราจะมาพูดคุยกันถึงโครงการบ้านหลังเลิกเรียน เร่ิมที่ท่านแรกเลย 

  นายจารึก อะยะวงศ์  ทูตสันติภาพ สนใจในกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน จึง
เสนอแนวคิดว่าเป็นโครงการที่จะปลูกฝังเด็กและเยาวชน   ต้นกล้าไม่ใช่เยาวชนเพียงอย่าง
เดียวแต่ต้องมีผู้ใหญ่เป็นต้นกล้าคอยประคับประคองด้วย  ท่านผู้ว่าฯ มีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก  
ท่านมองระบบทะลุปรุโปร่งว่าควรทําอย่างไร  แก้ไขอย่างไร  กลุ่มที่ทําอยู่อยากให้ทําต่อๆ 
ไป   ทางกระทรวงศึกษาเขาก็สนใจและจะนํากิจกรรมนี้ทําให้เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ  

ถือว่าท่านเป็นต้นแบบ  นี่คือจังหวัดต้นกล้า  ถ้าจังหวัดอื่นๆ เป็นแบบนี้ด้วยปัญหาเยาวชนจะ
ลดลงไปมาก 
  ผศ.ดร. ไพบูลย์  เปานิล  ทูตสันติภาพ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อาจทําให้สังคม
สงสัยว่าได้ผลจริงหรือเปล่า   ถ้าเป็นไปได้น่าจะท าเป็นวิจัยติดตามผลต่อ แล้วน าผลมา
เผยแพร่  จะท าให้การท างานมีหลักฐานที่ชัดเจนขึ้น 

 
ผศ. สุระษา  ตันสวัสดิ์   ทูตสันติภาพ ช่ืนชมผู้ว่า ท่านมองเห็นปัญหาของบ้านเมืองใน
ปัจจุบัน  มองเห็นช่องโหว่  แล้วนํามาแก้ไขโดยทําในรูปแบบกิจกรรม  ถ้าพูดถึงจวนจะมี
ความรู้สึกว่าเป็นที่ต้องห้าม  เข้าถึงยาก  ช่ืนชมในวิธีการ  ให้กําลังใจและอยากให้ท่านผู้ว่า
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นายสุพัฒก์  ชุมช่วย  ทูตสันติภาพในฐานะที่เป็นผู้ฝึกอบรมวัฒนธรรมข้ามชาติ  เคยมี
ชาวต่างชาติไม่เข้าใจคําว่าพ่อของแผ่น  แต่เดี๋ยวนี้เขาเร่ิมเข้าใจแล้ว  มาเจอที่นี่แล้วรู้สึกว่า
ต่อไปจะมีพ่อเมืองที่ต่างประเทศไม่เข้าใจ  อยากจะให้มีคนแบบนี้  ผลงานแบบนี้  
กระจายไปทั่วประเทศ  อยากเชิดชูความเป็นผู้นํา  ถ้าเรามีพ่อเมืองแบบนี้บ้านเมืองก็คง
จะสงบสุข 

  นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์ ทูตสันติภาพ เป็นห่วงเยาวชนที่ไม่ค่อยสนใจใน
ศีล 5  เพราะศีล 5 เป็นรากฐานในการดําเนินชีวิต  เราต้องคิดดี  พูดดี  ท าดี  ถ้าหากเราจะ
เรียนให้น้อยลงสักนิด  แล้วเอาเวลานั้นมาคิดหาความสุขในครอบครัว  จริงๆ ดิฉันอยู่ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมได้เห็นสัจธรรมของชีวิต  ถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้ว  แต่ได้มาพบปะ
กับกลุ่มสันติภาพนี้ทําให้ประทับใจมาก 

ม.ร.ว. จิยากร  เสสะเวช ทูตสันติภาพ  เวลานี้เด็กกําพร้าที่เกิดจากพ่อแม่เป็นเด็กนักเรียน
มีเยอะมาก  เมื่อเด็กถูกทอดทิ้งเราก็จะเอาเด็กเหล่านั้นไปให้ชาวต่างชาติที่เขารับอุปถัมภ์
เลี้ยง  ปัญหาคือเด็กพูดภาษาไทยไม่ได้  ทําให้เกิดบ้านพักเด็กขึ้นมา  ซ่ึงเด็กเหล่านี้จะมี
ความชอกชํ้าทางจิตใจ  และกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด  ช่ืนชมผู้ว่าฯ ที่ทําโครงการนี้ 
เป็นการปลูกฝังให้เด็กท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์  ในฐานะที่เป็นพ่อเมือง  แล้วท าให้เด็กมี
กิจกรรมร่วมกัน  ฝากเร่ืองสาระเนื้อหาที่เด็กได้  นอกเหนือจากความสนุกสนานแล้ว  

บางคร้ังเขาอาจมีอะไรแอบแฝงมากกว่ากิจกรรมที่ทํา  หลังจากเสร็จโครงการนี้แล้วเขาไปที่ไหน  ทําอะไรต่อที่เรา
ไม่รู้  ท ายังไงให้เด็กท ากิจกรรมแล้วมีสาระจริงๆ  เป็นพลเมืองที่ดีขึ้น  สุขภาพจิตดีขึ้น  ปัญหานี้เกิดขึ้นมากใน
ปัจจุบัน  ในฐานะที่เราเปิดบ้านจะทําอย่างไรให้เด็กที่จะเกิดจากพ่อแม่ทิ้งลดน้อยลง 
  นายพีระยากร นวลปลั่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เด็กที่ทําโครงการนี้ได้มีโอกาสเข้ามาปลูกฝังจิตสํานึกร่วมกัน  ตั้งแต่ทราบว่าผู้ว่าฯ ได้
จัดทําโครงการนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเด็กจริงๆ  ทําให้ทราบปัญหามากขึ้น  
ส่ิงท่ีดีมากที่สุดสําหรับเด็กในวันนี้คือ เด็กไม่เคยลืมประสบการณ์ดีๆ ที่เข้ามาท าตรงนี้  ท า
ให้เด็กมีความส านึกรักในบ้านเกิด  เช่ือว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทําจะหล่อหลอมให้เราเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสามากย่ิงขึ้น 

นายวริทธิ์  อนุชิราชีวะ  คลุกคลีกับกิจกรรมเยาวชนมานาน  เห็นโครงการนี้รู้สึกช่ืนชมพ่อ
เมือง ช่ืนชมน้องๆ เยาวชนที่มีจิตอาสา  วันนี้มาเพื่อเรียนรู้วิสัยทัศน์และแผนการทํางาน  
โดยมีประเด็นที่อยากจะถาม ดังนี้ 1. เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็กแถวนี้  มีโครงการที่จะ
ขยายไปสู่อําเภอรอบนอกอย่างไร 2. การพัฒนาเยาวชนจากผู้รับ  วันหนึ่งเขาจะเป็นผู้ให้ มี
วิธีการอย่างไร  3. ศาสนาไม่ใช่แค่ส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ  อยากทราบแนวทางการที่จะให้
เยาวชนยึดหลักศาสนามาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต  ศึกษาศาสนาของตัวเองให้ถึงแก่น  

ถ้าไม่รู้จักศาสนาของตนเองดีจะท าให้ดูถูกหรือขัดแย้งกับศาสนาอื่นได้ ศาสนาจะทําให้เกิดปัญหาสังคมได้  
เยาวชนเป็นกําลังสําคัญของชาติ ถ้าท่านได้ให้คําแนะนํา  ใส่ใจ  จะทําให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aru.ac.th%2F&ei=w1LfTZ70Ds7orQeal-AZ&usg=AFQjCNHQCdh-P1pgCic8I9J2xwsK2zqsDQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aru.ac.th%2F&ei=w1LfTZ70Ds7orQeal-AZ&usg=AFQjCNHQCdh-P1pgCic8I9J2xwsK2zqsDQ
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นายสะอารี  กากอง  ผู้ว่าฯ เป็นไอดอลของหลายๆ คน  จากที่มีข่าวว่าผู้ว่าฯ จังหวัดยะลาดู
หมิ่นศาสนาอิสลามของคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวลือหรือเปล่า
อยากจะบอกว่าถ้าคนเราไม่เข้าถึงแก่นหลักของศาสนาจะทําให้เกิดปัญหาสังคมได้ เยาวชน
เป็นกําลังสําคัญของชาติ ถ้าท่านได้ให้คําแนะนํา ใส่ใจ จะทําให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคตได้ 

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โครงการนี้มีขยายไปต่างอําเภอด้วย  แต่ยัง
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  โครงการนี้เป็นโครงการท่ีดีมากทําให้เด็กๆ มีกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ทํา  แต่งบประมาณที่ได้มามันน้อยมาก  จึงทําให้กิจกรรมที่ทําไม่ต่อเนื่อง  
อยากขอการช่วยสนับสนุนตรงนี้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
 
  นางสาวเย็นฤดี  วงศ์พุฒ ทูตสันติภาพ  เราเช่ือว่า

อยุธยาไม่ส้ินคนดี ช่ืนชมในความเป็นผู้นําของพ่อเมือง ขอบคุณน้องๆ ที่เป็นอาสาสมัคร  
ที่ทําให้โครงการนี้ดําเนินการไปได้ด้วยดี  

 
นายกมล  ธนะนพวรรณ  ช่ืนชมคนทํางานนี้  เช่ือมั่นว่าที่นี่จะสร้างต้นกล้าให้ประเทศไทย  
ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือ การสร้างผู้นําเยาวชน  รวมไปถึงประเด็นการสร้างจริยธรรมใน
ครอบครัวและจริยธรรมของชายหญิงในวัยเรียน  ทางมูลนิธิฯ ยินดีที่จะมาช่วยเหลือทาง
จังหวัด   ตอนนี้เรามีโครงการเพียวเลิฟ รักบริสุทธ์ิ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม   ถือเป็นอันดี
ที่จะให้การสนับสนุนและสร้างแกนนําเยาวชนให้เป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์  ฝากไว้ว่าทาง

มูลนิธิฯ มีกิจกรรมค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์  คิดว่าในอนาคตจะนํากิจกรรมนี้มาจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เพราะจังหวัดนี้มีต้นทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูง 
 

ผศ.ดร.สังวร  พรหมเสน ทูตสันติภาพ  จากการศึกษาแง่มุมทางปรัชญาจะเห็นว่าการ
พัฒนาทางจิตใจของมนุษย์มีมานานแล้ว  มโนธรรมมีในคนทุกคน  มโนธรรมจะเกิดข้ึนได้
เมื่อมีความประทับใจ  กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมโนธรรมในจิตใจของมนุษย์คนหนึ่ง
ในประเทศไทย  ผมเคยดูรายการช่ือ ซ โซ่ ร้อยพลังเพื่อเด็กชุมชน  ผมคิดว่ามโนธรรมจะ
เกิดขึ้นอีกเยอะ  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือส่ิงที่ผู้ว่าทําในปัจจุบันนี้  เป็นตัวอย่างที่ทําให้
คนอื่นๆ นําไปปฏิบัติได้ 

 
ศ. กีรติ  บุญเจือ ทูตสันติภาพ ผมเป็นคนอยุธยา  มีโอกาสเรียนวิชาปรัชญา  ปรัชญา คือ 
Mapping  หมายถึง Mapping ความคิดของมนุษย์  ถ้าท่านมีปัญหาอะไรที่คิดว่ามันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  หรือคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไรต่อไปดี  ผมพร้อมที่จะช่วยคิด  
วิเคราะห์   ผมช่ืนชมในวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของท่านผู้ว่าฯ 
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 นางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คิดโครงการนี้อยู่
แล้วพอได้มาคุยกับผู้ว่า  เป็นความบังเอิญที่เรามีความคิดตรงกัน  ทางกาชาดเลยให้ตึก
กาชาดในการทํากิจกรรม  เด็ก 2 รุ่นที่ได้มาทํากิจกรรม  รู้สึกประทับใจมาก  เราจะ เน้น
สอนเด็กเรื่องการมีส่วนร่วม  ปลูกจิตส านึกเด็ก  โครงการนี้สะท้อนหลายๆอย่าง  ส่ิงแรก
ที่เด็กได้คือความสามัคคี  การทํางานเป็นทีม  และที่สําคัญคือความผูกพัน  นอกจากนั้น
เด็กๆ ยังได้พัฒนาตนเอง  เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กแสดงออก

อย่างถูกต้อง  มันเป็นความเหนื่อยบนความสุข  การทํางานตรงนี้มีหลายๆ ส่วนช่วยกัน
ทําให้โครงการเราดําเนินไปได้ด้วยดี 
 

ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ขอบคุณ
โครงการนี้  ผมเป็นหนึ่งคน ที่จะปฏิบัติตาม หรือเป็นผู้ตามที่ดี  เราโชคดีที่มีผู้น าที่ดี 
 

พล.อ. เทอดศักดิ์  มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  

ราชสีห์น าฝูงแกะ  ดีกว่ามีแกะน าฝูงราชสีห์  แต่ที่อยุธยามีราชสีห์น าฝูงราชสีห์  ความ

เจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดข้ึนอย่างแน่นอน  ฉะนั้นต้นกล้าเยาวชนจะได้รับส่ิงที่ดีๆ จาก

ต้นแบบของเรา  เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงาน  

ขอให้ทุกท่านปรบมือให้  และขอขอบคุณที่ทําการต้อนรับเราเป็นอย่างดี 

 

ภาพบรรยากาศการสนทนาสันติภาพ 
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คณะทูตสันติภาพสัญจรร่วมเป็นเกยีรติในพธิีเปดิ “โครงการบ้านหลังเลิกเรยีน” ระยะที่ 2 
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คณะทูตสันติภาพสัญจรร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน “โครงการบ้านหลังเลกิเรียน”  
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ผู้เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ  
การจัดสนทนาสันติภาพทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 ในหัวข้อ 

“สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ณ โครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วม
ทั้งส้ิน 59 คน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการมูลนธิิฯ 5 คน ทูตสันติภาพ  16 คน  เครือข่ายมูลนิธิฯ 18   คณะทํางาน 
5 คน และคณะสนทนาสันติภาพจากหน่วยงานในพื้นที่ 15 คน 

การแสดงรับรองคณะทูตสันติภาพสัญจรจากเด็กที่ร่วมกิจกรรมซัมเมอร์เดย์แคมป์ “โครงการบ้านหลังเลิกเรยีน”  
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ภาคผนวก 
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รายนามคณะทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 

 พล.อ. เทอดศักดิ์  มารมย์                              
ทูตสันติภาพ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 ศ. กีรติ  บุญเจือ                                             
ทูตสันติภาพ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช                       
 ทูตสันติภาพ กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 นพ.  เล็ก    ทวีเติมสกุล                               
เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)    

 ศ. ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี                                  
ทูตสันติภาพ     

 นายกมล  ธนะนพวรรณ                             
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  

 รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร                       
ทูตสันติภาพ     

 นาย สุธี สุวรรณโพธ์ิ                                  
ทูตสันติภาพ     

 ดร.มล. ปริยา   นวรัตน์                                
ทูตสันติภาพ      

 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์                                  
ทูตสันติภาพ      

 นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ                               
ทูตสันติภาพ      

 นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์         
กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการทูตสันติภาพ   

 นาง วิไลรัตน์  จุลคีรี    ทูตสันติภาพ            
ทูตสันติภาพ       

 ผศ.ดร. สังวร พรหมเสน                             
ทูตสันติภาพ       
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 นาง นิตยา ลักษณวิสิษฐ์                               
ทูตสันติภาพ      

 นาย จารึก  อะยะวงศ์                                    
ทูตสันติภาพ     

 นาง เพ็ญศรี บุญเจือ                                     
ทูตสันติภาพ 

 ผศ.ดร.ไพบูลย์  เปานิล                        
ทูตสันติภาพ 

 นาย สุพัฒก์ ชุมช่วย                                     
ทูตสันติภาพ 

 นาย วริทธ์ิ อนุชิราชีวะ                                 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานอนุชนสภาคริสตจักรฯประเทศไทย  

 นาย สะอารี  กากอง                                      
อดีตประธานชมรมการศึกษามุสลมิ ม. เกษมบัณฑิต     

 นางสาวงามศิริ แซ่อึ้ง                                  
เลขานุการทูตสันติภาพ   

 นางสาวสิริกุล  จุลคีรี                                  
นักจิตวิทยาคลีนิคชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต 

 นาย สมคาด คุณมาศ                                     
อดีตนักวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานกองทุนหมู่บ้านฯ เคหะชุมชนท่าทราย  

 นาย เสน่ห์  ศรีตองอ่อน                              
เลขาธิการสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกฯ    

 นางสาวนัยเนตร เกตุสุวรรณ                     
เลขานุการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

 นางสาววินิดชยา พรมสวะนา                    
ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

 นางสาวนิภาพรรณ สอนเทศ                     
ผู้ประสานงานโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ 

 นาย วีระยุทธ  คะเชนทร์                             
บัณฑิตอาสา โครงการเยาวชนอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์     
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 นางสาววราภรณ์  คําสุ่ย                                  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 นาย ณรงค์ ไวทยะชัยวัฒน์                              
ประธานตํารวจชุมชนบ้านเอื้ออาทร รามอินทรา   

 นาย มนัส  ภูลพิพัฒน ์                                     
กรรมการโครงการจ๋ิวเรนเจอร์ เยาวชนพิทักษ์ชาติ 

 นางสมวรรณา หาญทอง                                 
กรรมการโครงการจ๋ิวเรนเจอร์ เยาวชนพิทักษ์ชาติ 

 ด.ช. ปรีชา เดชมา                   
ตัวแทนเยาวชนจ๋ิวเรนเจอร์เยาวชนพิทักษ์ชาติ 

 ด.ญ. วิภาวรรณ  พิกุลแก้ว      
ตัวแทนเยาวชนจ๋ิวเรนเจอร์เยาวชนพิทักษ์ชาติ 

 ด.ช. ภูษณะ  หาญทอง            
ตัวแทนเยาวชนจ๋ิวเรนเจอร์เยาวชนพิทักษ์ชาติ 

 นายธนกร  สืบมาก                                          
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 บัญชา เลิศเศรษฐการนนท์                              
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 นางสาวพรพิมล  ตันชนะประดิษฐ์                 
ฝ่ายพัฒนากองทุน สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ 

 นายอาทิตย์  รูปงาม 
ผู้นําฝ่ายกิจกรรม สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ 

 นางอรสา   แสงประสน 
ผู้ร่วมสนทนา 

 นายพงศ์ธร เสสะเวช 
ผู้ร่วมสนทนา 

 นายสมหมาย สุนทรนนท์                                 
ที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เคหะชุมชนท่าทราย และคณะกรรมการ สคบ. เขตหลักส่ี 

 นางปนัดดา รัชตะสุขสถิตย์ 
เลขากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เคหะชุมชนท่าทราย และคณะกรรมการ สคบ. เขตหลักส่ี 
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คณะสนทนาสันติภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ดร.วิทยา  ผิวผ่อง                                         
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 นายณรงค์  อ่อนสอาด                                 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 นางวาสินี ผิวผ่อง            
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์          ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 นายภูริทัช  มีแก้ว                                        

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 นางศรีอรุณ อุทิศธรรม          นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
 นายดําหริ งิมสันเทียะ             

ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2 
 ดร. บูรพา พลอยสุวรรณ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 รศ.ดร.นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 นายพีระยากร นวลปลั่ง                                 T 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขชุมชน ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
 นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม     สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายพงษกร โหมกุลา             สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นางสาวณัฐวรรณ โสมเขียน  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นางวราภร มลฑาทิพย์            สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นายสุริยา บุญล้อม                 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สรุปแบบสอบถาม 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 
ณ โครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
เนื้อหาที่โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 2 ได้น ามาใช้ ท่านคิดว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสม และควรน ามาใช้ในการสร้าง
ต้นกล้าสันติภาพใหเ้กิดขึ้นกับชุมชน และเยาวชน 

 

ความคิดเห็น 
1. เน้นเร่ืองการดํารงชีวิต การอยู่ร่วมกัน ยึดเด็กๆ เป็นหัวใจหลักในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่นด้าน

สร้างสรรค์ 
2. ทางเศรษฐกิจการกินดีอยู่ดีทําให้เกิดสันติภาพ อาหารกลางวันเด็กนอกจากเด็กนักเรียนได้รับ ผู้ปกครอง

ได้ผลทางเศรษฐกิจ ชุมชนสังคมก็สงบสุข ส่ิงท่ีเป็นเนื้อหาก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลผลิตที่เกิดจาก
โรงเรียนและเด็กนักเรียน  

3. วิถีชีวิตพอเพียงในชุมชน พออยู่พอกิน  
4. การหารายได้ให้กับโรงเรียน สามารถสอนการสร้างอาชีพ นําออกไปประกอบอาชีพได้ดี 
5. เร่ืองการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ 
6. โครงการอาหารกลางวันที่ย่ังยืนเป็นเครือข่ายที่ดี โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการทําเร่ืองนี้จนสําเร็จ 
7. การฝึกอาชีพที่สัมพันธ์กับความถนัดและความจําเป็นของชีวิต เช่น งานประติมากรรม ม่านน้ําตก ปูน

ปั้น 
8. การปลูกจิตสํานึกในการพ่ึงพาตนเองให้เยาวชนเป็นหุ้นส่วนของจริง 
9. กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมทําเหมือนกับเป็นการสร้างหรือเพาะต้นกล้า

สันติภาพของเยาวชนในอนาคต  
10. มีบุคลากรที่ดี ดูแลใกล้ชิดเด็กนักเรียน ทํางานเพื่องาน มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ มีจิตสํานึกของ

ความเป็นครู ใช้หลักการความตั้งใจจริง รักโรงเรียน และทําเพื่อโรงเรียน ทําเพื่อเด็กๆจริงๆ 
11. การตระหนักถึงศักยภาพ และข้อจํากัดของชุมชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ และแก้ไขข้อจํากัดนัน้ 
12. ผู้ใหญ่ให้คําช้ีแนะ ให้คําปรึกษากับเด็กออกแบบความคิด และหาตลาดเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาของ

เด็กที่ได้รับองค์ความรู้จากโรงเรียนและสามารถนําไปพัฒนาในชุมชนไดอ้ีกทางหนึ่ง 
13. หลักคนดี เร่ิมต้น ร่วมมอื และถ่ายทอดออกไป หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ผอ.กําพล วัชรพล) ส่งเสริม

การศึกษาแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความดีออกไป 
14. เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้เกียรติและยกย่อง 
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15. หลักการวินัยทางการศึกษา 
16. หลักการพระพุทธศาสนา มีเมตตากรุณา 
17. ชุมชนเข้มแข็ง “บวร” บ้าน วัดและโรงเรียน ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทํากิจกรรม

ร่วมกันภายในชุมชนซึ่งมีเยาวชนต้นกล้าสันติภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุน
งบประมาณโรงเรียน และได้มีผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วม สร้างความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

18. แนวคิดในเร่ืองการเปิดโอกาสให้ทุกคน เพราะในสังคมเราจะทอดทิ้งคนเหล่านั้นได้อย่างไร 
หากเราจะสร้างโลกสันติภาพ ควรเป็นการร่วมมือจากคนทุกคนในสังคม และการพ่ึงพาตนเอง
ของโรงเรียน 

19. ควรยกเลิกมาตรการลงโทษโดยการทําให้ “เจ็บกาย เจ็บใจ” และใช้การลงโทษโดยใช้
กระบวนการกลุ่มตัดสินให้ทํางานเพื่อสังคม เช่น การล้างส้วม เก็บขยะ ดายหญ้า รดน้ําต้นไม้ 

20. การมาเย่ียมโรงเรียนทําให้เห็นจริงๆ ว่า คุณครูคือเสาหลักแห่งชาติ 
21. เพิ่มกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน ทุกเช้าเป็นเวลา 10 นาที 
22. การดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว  การมีชุมชนที่เข้มแข็ง การสนับสนุนให้เด็กนักเรียน

ฝึกอาชีพ จากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
 

2. กระบวนการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 ได้น ามาใช้ ท่านคิดว่ามกีระบวนการใดที่เหมาะสมและควรน ามาใช้
ในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกิดกับชุมชนและเยาวชน 

 

ความคิดเห็น 
1. เหมาะสมกับการนําไปพัฒนาชุมชนและเยาวชนอย่างย่ิงตรงกับพระราชดํารัสของ     
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเร่ืองของวิถีชีวิตพอเพียง  ปลูกผักลดรายจ่าย 
1. การพ่ึงพาตัวเอง และการมีภาคีร่วมสนับสนุน หลายๆ กิจกรรมของโรงเรียนได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนรอบๆ โรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
2. เร่ืองความสามัคคี อดทน เสียสละ และรับผิดชอบ 
3. กระบวนการท่ีน่าสนใจคือ การปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้แก่บุคลากรของโรงเรียนทุกภาคส่วน

ทั้งผู้บริหาร /ครู/นักเรียน ให้ตระหนักรู้หน้าที่ของตน 
4. ประสานความคิดคนในชุมชน ให้ความเอื้อเฟื้อต่อกัน  ทํางานเป็นหมู่คณะ 
5. โรงเรียนฝึกให้นักเรียนช่วยตัวเอง และนําส่ิงท่ีผลิตได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน เช่น 

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี 
6. ใช้กิจกรรมสถานศึกษาช่วยพัฒนาโรงเรียนโดยการเก็บความรู้จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 มา

ทําให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 
7. โครงการอาหารกลางวันเพื่อเยาวชนกิจกรรมทุกอย่างที่ทํา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 
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9. เมื่อทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของ 
  โรงเรียน เหมือนกับเป็นการสร้างต้นกล้าให้กับเยาวชน 
10. กระบวนการท่ีเปิดกว้างที่ต้อนรับเยาวชนทุกประเภท 
11. การปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน การเกษตร วิชาการ การงาน และการติดตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
12. การเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกกลุม่ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆให้เกิดขึ้น 
13. ได้ครูที่มีความเป็นมอือาชีพ ไม่ใช่อาชีพครู ที่มีความรัก  เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และ

เช่ียวชาญ มีความสามารถในการจัดระเบียบวินัย จิตวิทยา และความรักต่อนักเรียนของ
ผู้บริหาร 

14. สร้างผู้นําเป็นแม่แบบจริงๆ มีจิตสํานึก ความตั้งใจ ความเมตตา การทุ่มเทของผู้บริหาร ได้แก่ 
ท่าน ผอ. ท่านรอง ผอ. และอาจารย์ทุกคน 

15. ความเป็นผู้นําของผู้บริหาร 
16. การพัฒนาต่อเนื่อง “โครงการอาหารกลางวันทีย่ั่งยืน” ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ผลิตอาหาร เช่น การทําสวนครัวที่บ้านแล้วนําผลผลิตมาช่วยโรงเรียนเพื่อทําอาหาร 
17. กระบวนการ “บวร” ที่มีส่วนร่วมในการทํางานและแบ่งปันกันได้จริง มีคุณคา่ต่อการพัฒนา

โรงเรียน ขอให้นําผลการพัฒนาลงสู่นักเรียนอย่างทั่วถึง เช่น การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

18. เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการ 
องค์กรภาคเอกชน สถาบนัการศึกษาทางการเกษตร สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงทําให้
มีอาหารกลางวัน และยังให้องค์ความรู้ทางด้านอาชีพกับการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. รักษามวลชนเป็นแนวร่วมในการส่งเสริมสันติภาพไว้ สนับสนุนกิจกรรมโดยใช้องค์กรเครือข่าย
ภายในมูลนิธิฯ เสริมในส่วนที่โรงเรียนต้องการ เช่น จัดค่ายเยาวชน 

2. แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร เช่น ส่งข่าว ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต จัดเจ้าหน้าที่ดูแลการส่ือสาร
อย่างเป็นระบบ 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 
ณ โครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
1. เนื้อหาที่โครงการบ้านหลังเลิกเรียน ได้น ามาใช้ ท่านคิดว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสม และควรน ามาใช้ 
    ในการสร้างต้นกล้าสนัติภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชน และเยาวชน 

 

ความคิดเห็น 
1. มีสถานที่ผ่อนคลายของเยาวชนหลังจากกลับจากโรงเรียนที่ปลอดภัย 
2. สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีในกลุ่มเยาวชน มีการช่วยเหลือกันในรูปแบบพ่ีช่วยน้อง/ พี่ดูแลน้องเป็น

พี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคล  
3. การส่งเสริมป้องกันปัญหาเด็กได้แก้ปัญหาตรงเป้าหมาย ในเร่ืองกลุ่มเส่ียงได้มีที่ปรึกษาที่

เข้าใจจากทั้งเยาวชนที่มีอายุใกล้เคียงกัน และจากผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเข้าใจเยาวชน 
4. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้ดี ดําเนินชีวิตให้ไปในทางถูกต้อง และได้เป็นคนดีของสังคม 

เป็นต้นแบบท่ีดีสืบต่อไป 
5. สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของของใช้ และนําส่ิงท่ีเหลือใช้มาเพิ่มมูลคา่ 
6. สอนให้เด็กไม่ปล่อยเวลาว่างให้เสียเปล่า ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ สําหรับ

เยาวชนโดยสมัครใจ 
7. ทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่ตามโครงการ 

“บ้านหลังเลิกเรียน” และ “Summer  Camp” 
8. กิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกาย และการละเล่นพื้นเมือง  สร้างสรรค์และร่วมอนุรักษ์ 
9. การสร้างงาน กิจกรรมหารายได้นอกเวลาเรียน 
10. การทํากิจกรรมฝึกทางจิตให้ชาวพุทธฝึกสมาธิในห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และชาว

มุสลิมทําละหมาด ณ ที่เดียวกัน ในวันที่แตกต่าง 
11. มีกิจกรรมที่หลากหลาย ความรู้นอกสถานที่ มีกิจกรรมเร่ืองความจํา 
12. หากิจกรรมพิเศษ นอกเหนือจากห้องเรียนมาจัดทุกวันพุธ เช่น การช่วยดับเพลิง การช่วยดับไฟ

จากแก๊สร่ัว การแสดงต่างๆ ฯลฯ 
13. ทุกกิจกรรมสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างต้นกล้าสันติภาพ โดยการสอดแทรกเนื้อหา

ด้านจิตสาธารณะ (Public Mind) ความมีน้ําใจ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม การขจัดข้อขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี 

14. การใช้เยาวชนผู้มีความคิด (อาจเป็นนักศึกษาหรือครูหนุ่มสาว) เป็นสื่อช่วยดูเยาวชนประเภท
นอกลูน่อกทาง หรือผู้จะออกนอกวิถีเยาวชนที่ควรจะเป็นในทางท่ีดี โดยอิงคุณธรรมสามัญ
เป็นหลัก  
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15. เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจมาก  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นพ่อเมือง กิจกรรมนี้ทําให้งาน
ต้นกล้าเยาวชนเพื่อสันติภาพเป็นรูปธรรม  และน่าจะเป็นต้นแบบสําหรับการวางแผนการ
ดําเนินงาน ในเร่ืองกิจกรรมหลังเลิกเรียนของจังหวัดอื่น และขององคก์รอื่นๆ ต่อไป 

16. การเร่ิมต้นจากเยาวชนกลุ่มเล็กๆ เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน 
17. ดึงเพื่อนมาร่วมกันเป็นกลุม่ 10 คน ให้มีการหาเด็กมาที่จวน ต่อด้วยการให้หัวหน้าสายดึง
  คน 150 เข้ามาในพื้นที่ ใช้เด็กกลุ่มนี้ไม่กี่ปีปญัหา ? ลดลง ใช่จริงหรือเปล่า (เทอมที่ 3) ถ้า
  ไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยน 
18. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ปรารถนาจะดําเนินโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกัน 
19. สามารถนํามาใช้กับชุมชน และเยาวชนได้ดีมาก 
20. เสริมสร้างสังคมเยาวชนสันติสุข เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการสามัญ วิชาชีพ

 ประสบการณ์ชีวิต และวิชาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ เป็นเนื้อหาและยังใช้เนื้อหาทางเทคนิคการ
 เรียน การสอนจากผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์  

 

2.  กระบวนการที่บ้านหลังเลกิเรียนได้น ามาใช้ ท่านคิดว่ากระบวนการใดที่เหมาะสม และควรน ามาใช้ใน
การสร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกิดขึ้นกับชุมชนและเยาวชน 

 

ความคิดเห็น 
1. ใช้กิจกรรมต่างๆ ผ่านต้นกล้าสันติภาพเป็นการดําเนินกิจกรรม มีความต่อเนื่องและย่ังยืน 
2. ครูหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนอายุวัยใกล้เคียงกัน เด็กชอบมาทํากิจกรรม 
3. พยายามหากลยุทธ์เพื่อค้นหานักเรียนที่มีปัญหาเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยตัวเอง หรือเพื่อน

นักเรียนชักชวนมา 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงกว้างมากขึ้น จะทําให้รับทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สนับสนุน ยกย่อง ในวงกว้างขึ้นๆ จนทําให้ “การปิดทองหลังพระล้นออกมาสู่หน้าพระ” ได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

5. เป็นการให้โอกาสกับเด็กได้มีเวทีแสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์  
6. ผู้ใหญ่ให้ความเป็นกันเองกับเด็ก ลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ให้ความสําคัญกับเด็ก 
7. ส่งต่อความรู้ความสามารถให้กันและกัน โดยการเรียนรู้ร่วมกันจากผู้มีความรู้ โดยผ่านการ

แลกเปลี่ยน อาทิ ให้เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมของผู้ใหญ่ที่ทํางานเพื่อสังคมหรือภาคเอกชน 
เช่นการร่วมประชุมของโรตาร่ี การกีฬา ฯลฯ เป็นต้น 

8. คนสูงวัยคอยช่วยดูแลและสอนลูกหลานในงานทั่วไป ตามที่เยาวชนสนใจ 
9. เด็กมีประสบการณ์ แก้ปัญหาเป็น 
10. การละเล่นต่างๆ ที่เป็นของไทยแต่โบราณนํามาใช้ประยุกต์ใหม่ให้คน- เยาวชนได้เรียนรู้ ซ่ึงมี

ความสามัคคีปรองดองแฝงอยู่ในการร่ืนเริงนั้นๆ 
11. การนําวิธีการของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ผู้ว่าฯ อยุธยาที่ทําอยู่โดยตัวแทนเป็นผู้ลงมือร่วมกับ

หน่วยงานอื่นก็ย่ิงดี 
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12. ทุกกระบวนการสามารถประยุกต์มาใช้ได้โดยศึกษาความสนใจและบริบทของชุมชนในแต่ละ
ท้องถิ่น การสาธิต  การระดมสมอง การใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 

13. เพื่อนนําเพื่อนมาเข้าสู่กิจกรรม นกัเรียน 1 คน ชักชวนนักเรียนได้ 10 คน จะได้เคร่ืองหมาย
พิเศษ 

14. การเก็บของท่ียังใช้ได้อยู่มาขายสร้างรายได้แก่เด็ก 
15. การจัดหากิจกรรมมาสอนเด็กหลังเลิกเรียน 
16. จัดค่ายสอนพิเศษ ท่ีทําให้เด็กสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ 
17. เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน ในช่วงเวลาที่เยาวชนว่าง  
18. ใช้บริเวณจวนผู้ว่าให้เกิดบรรยากาศแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
19. ปิดเทอมเปิด Summer Camp ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนมากๆ 
20. ป้องกันในเร่ืองการใช้เวลาว่างในเร่ืองยาเสพติด 
21. กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานศึกษา เยาวชน ผู้ปกครอง 

และประชาชน ในการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ติดตามประเมินผล 
22. กระบวนการส่ือสารสองทางให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ

ของเขา การรับฟังจะนําไปสู่การปฏิบัติเป็นการป้องกัน/แกไ้ขปัญหาทางสังคมของเยาวชน 
23. กระบวนการติดตามประเมินผล ทําให้มีการปรับแผน ปรับแนวคิดนําไปสู่ความสําเร็จได้  
24. การขอความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการจัดโครงการ และช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

1. UPF น่าจะหาช่องทางทําโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น แกนนํา
เยาวชน  หรือนําผลสันติภาพซ่ึงสามารถสร้างเป็นต้นแบบได ้

2. ควรมีการวิจัยติดตามผลโครงการ “บ้านหลังเลิกเรียน” เพื่อนําข้อมลูมาหาขอ้สรุป เผยแพร่
แนวคิดการจัดกิจกรรมสู่สังคม และสถานศึกษา 

3. ผู้ปกครองหรือผู้แทนเด็กนักเรียนที่ว่างจากงาน ควรจะหาโอกาสมาร่วมกิจกรรมเป็นบางคร้ัง
ในผู้ปกครองจะได้รู้จักกัน และร่วมแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาและประสบผลสําเร็จได้เร็ว
ย่ิงขึ้น 

4. ใช้เวลาให้เหมาะสม สามารถพัฒนาเยาวชนได ้
5. UPF ควรเร่งสร้างเครือข่าย และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลงสู่รากฐานของมวลชนจริงๆ 
6. รักษามวลชนเป็นแนวร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสันติภาพให้มีการเช่ือมโยง

ส่ือสารกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและเข้าใจมิตรภาพ 
7. แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงานอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 

เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือบุคคลตามโอกาสอันควร 
8. ควรเข้าหา และพบผู้มีประสบการณ์มากมายหลายท่านเสมอ รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ด้วย 
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สรุปการสนทนากลุ่มคณะสนทนาสันติภาพระหว่างการเดนิทาง 
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 
ณ โครงการบ้านหลังเลิกเรียน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

  ในระหว่างการเดินทางคณะสนทนาสันติภาพได้ร่วมสนทนาสันติภาพ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 

ประเด็นทางครอบครัว 
  ปัญหา”ลูกรัก” กับ “ลูกใคร่” : เร่ืองของกาเมมีมาตั้งแต่เกิดของคนเรา เยาวชนเขาก็อยากรู้อยากเห็น 
เราจะช่วยเยาวชนเหล่านี้ได้อย่างไร เร่ืองเหล่านี้ผู้ใหญ่ต้องให้โอกาส ส่ังสอนเขา เพราะส่ิงเหล่านี้ทุกคนมีมาตั้งแต่
เกิดอยู่แล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไร พ่อแม่ควรจะให้ความอบอุ่นแก่เขา กอดเขา เราไม่ควรเพ่งโทษให้เด็ก พ่อแม่
ควรจะปรับความเข้าใจซ่ึงกันและกัน เมื่อเงินไมพ่ร้อม เราก็ควรจะมีใจที่พร้อม รากเหง้าของปัญหามาจากพ่อแม่ 
การแก้ปัญหาที่เด็กจึงกลายเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 
  “ ถ้าเด็กไม่ล้มเอง เขาก็จะไม่มีวันรู้ว่าเขาล้ม”  ถ้าหากว่าเราไม่ปิดบังธรรมชาติเร่ืองเพศศึกษาต่อเด็ก 
เด็กก็จะเรียนรู้และเข้าใจ ไม่กระทําผิดศีลธรรม ไม่ไปหาเหย่ืออารมณ์เพื่อสนองความต้องการของเขา และเข้าใจ
เร่ืองนี้อย่างเป็นธรรมชาติ และเขาก็จะไม่ปิดบังผู้ปกครองด้วยเช่นกัน   
  ทําอย่างไรพ่อแม่จะเข้าถึงเด็กได้ดี ทําอย่างไรจะแก้ปัญหาได้ เพราะส่ือมีอิทธิพลมากกับเขา ส่ือ
เหล่านี้สามารถแพร่กระจายได้ทุกที่ทุกเวลา พ่อแม่ไม่สามารถดูแลลูกได้ตลอด 
  ผู้ปกครองจะทําตัวอย่างไรให้ลูกไว้วางใจ จะสร้างความไว้วางใจจากลูกได้อย่างไร เมื่อลกูมีปัญหา 
ถ้ามีการอบรม ควรจะอบรมทั้งเด็กและผู้ปกครองพร้อมกัน ผู้ปกครองเปิดใจ ลูกเปิดใจ ปัญหาไม่เกิดแน่นอน 
  พ่อแม่ต้องสร้างความไว้ใจให้กับลูก  ต้องเน้นเร่ืองการอบรม  ถ้ามีการจัดอบรมขอให้เชิญทั้ง
ผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วม  ทําให้ผู้ปกครองเปิดใจเด็กก็เปิดใจ เร่ิมที่พ่อ ก่อที่แม่  แล้วจะแก้ที่ใคร  ใครที่ยังไม่มีลูก
เตรียมเป็นพ่อ แม่ที่ดี  สามารถครองใจลูกได้  ก็จะมีลูกที่ดีอย่างแน่นอน 
  ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น สาเหตุที่สําคัญคือครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่น เขาก็
ไม่อยากอยู่บ้าน เด็กๆ ก็จะหาความรักจากที่อื่น  
  ส่ิงท่ีเป็นห่วงคือลูกในอนาคต  วันนี้เป็นวันพิเศษมากและเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสพาผู้ใหญ่ออกค่าย  
รู้สึกอบอุ่นมาก 
 

ประเด็นทางการศึกษา 
  ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมาก เด็กๆ จะหาสิ่งทดแทนจากส่ิงเหล่านี้ เช่น Facebook Twitter  hi5 
และอื่นๆ จากส่ือออนไลน์ แล้วเด็กที่ด้อยโอกาสในเร่ืองของส่ือล่ะ เขาจะหันไปหาสิ่งไหนทดแทน เยาวชนที่อยู่
ในวัยรุ่นมักมีปัญหามากเพราะเป็นวัยที่กําลังอยู่ในช่วงอยากรู้อยากลอง เมื่อเขามีปัญหาเขาก็จะปรึกษาคนที่ใกล้ตัว
เขามากที่สุด นั่นคือเพื่อน 
  จากโรงเรียนได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก  รู้สึกประทับใจ  ต่อที่จวน ต้นกล้าอนาคตของประเทศไทย  
หวังว่าจะมีพ่อแม่เป็นต้นกล้าของเด็กๆ  กลุ่มเราเป็นกลุ่มเรียนรู้  เราทําด้วยใจ   
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ประเด็นทางสังคม 
  ท้อง  ท้ิง  แท้ง  จะทําอย่างไร  ควรเอาเด็กที่มีปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เป็นแกนนําช่วยกัน  เอาไปเข้ารับ
การอบรม  พอเกิดเหตุการณ์อะไรในสังคมก็เอาเด็กเหล่านี้ไปร่วมให้เขามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม  เมื่อเขา
ทําแบบนี้บ่อยๆ  ก็จะทําให้เขาเปลี่ยน แล้วก็จะสามารถกลับคืนสู่สังคมและเป็นที่ยอมรับได้ 
  อยุธยาพื้นที่ที่ทําให้สังคมมีปัญหามากคือ การยอมให้ทรัพยากรที่ดีถูกทําลาย  เป็นปัญหาที่เราขาด
วิสัยทัศน์  การท่ีเราไปตามแก้มันไม่ยุติธรรม  ปัญหาของเราคือขาดผู้นําอย่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เป็นตัวอย่าง  
อยากจะมีราชสีห์เป็นผู้นํา  อย่าเอาแกะมานําราชสีห์  นี่คือส่ิงท่ีได้เรียนรู้ตรงนี้ 
  ปัญหาพฤติกรรมล่อแหลมของเด็กมาจากส่ือต่างๆ ที่เขาได้พบเห็น เป็นสื่อที่ไม่ดี แต่วันนี้ผู้ใหญ่ทุก
คนในคณะทูตสันติภาพสัญจร และในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทําสื่อที่ดีๆ  ให้เป็น
แบบอย่างให้กับเด็ก เราต้องร่วมกันสร้างสังคมที่ดี 
  ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง  คณะเราค่อนข้างมีวินยั  ให้เกียรติกัน  รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่น  เข้าใจกัน 
มีความรู้สึกที่เป็นพี่น้อง ห่วงใยกัน ไม่เหงา  ติดตามถามไถ่ ให้กําลังใจกัน รักและช่วยเหลือกัน  ให้เกียรติกัน  ช่ืน
ชม   รับฟังกันมีข้อคิดเห็นที่หลากหลาย ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ดีของการทํางานร่วมกันตอ่ไป  ทําให้ถา้มีโอกาสคร้ัง
ต่อไปอยากมาร่วมกิจกรรมของคณะสนทนาสันติภาพด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการอบรม  หรือการไปพัฒนาชุมชนก็ตาม 
คิดว่าเป็นทีมที่น่าอยู่มากถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างวัยแต่ส่ิงนั้นก็ไม่ใช่ปัญหา  ที่ตลาดน้ํา จะเห็นแม่ค้าอยู่ 2 
ประเภท  1) คนในพื้นที่  2) คนนอกพื้นที่  จะเห็นความรักของคน 2 กลุม่นี้ที่แตกต่างกัน 
   ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ที่โรงเรียนช่ืนชมความเป็นผู้นํา  การทํางานเป็นทีม  วิสัยทัศน์ของผู้นํา  การมองท่ี
เหมือนกันของคนในทีม  โรงเรียน มีบรรยากาศ น่ามาเรียน  สร้างให้เด็กอยากมาโรงเรียน  รักและภูมิใจที่ได้มา
เป็นนักเรียนโรงเรียนนี้  จากที่ได้พูดคุยกับเด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เขามีเป้าหมายในชีวิต มีเป้าหมายการศึกษา
ในอนาคต จริงๆ แล้วความสําเร็จไม่ได้เกิดจากเด็กเท่านั้นแต่อยู่ที่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และชุมชนด้วย ในระบบ
การดูแลช่วยเหลือของนักเรียน  โรงเรียนมีคณะกรรมการดูแลนักเรียน  ประกอบด้วยผู้อํานวยการโรงเรียน  ครูที่
ปรึกษา  ครูแนะแนว  และมีการเย่ียมบ้านนักเรียน  กรมสุขภาพจิตและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันพัฒนา
ระบบการช่วยเหลือนักเรียนนี้  สามารถเข้ามาในคลังความรู้กรมสุขภาพจิตและจิตเวช  (www. klb.dmh.go.th) เพื่อ
ดาวน์โหลดไฟล์เร่ืองระบบการช่วยเหลือนี้ได้ สนับสนุนโครงการเพียวเลิฟที่จะปลูกฝังต้ังแต่เด็ก  การคบเพื่อน 
การให้เกียรติเพศตรงข้าม 
   โครงการบ้านหลังเลิกเรียนได้ร่วมฟังการสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน ณ เรือนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปสนทนา
สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  เกิดการเรียนรู้ถึงวีธีการทํางานของผู้ว่าที่กัดไม่
ปล่อยให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่เป็นต้นแบบการทํางานที่เป็นประโยชน์เข้าถึงกลุ่มนักเรียนและ
พ่อแม่ผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้สูงอายุ  เห็นการมีส่วนของภาคราชการจากต่างกระทรวง  และภาคเอกชนทํางาน
ร่วมกัน มีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่หลากหลาย  เหมือนมาเล่นกันในสวนสนุก  แต่จริงๆ เป็นบ้านผู้ว่า   
  การทํางานของเราทําด้วยจิตอาสา  การเข้ามาเป็นตํารวจชุมชนเกิดจากการต้องการทําประโยชน์เพื่อ
ชุมชน  ต้องการเป็นหูเป็นตาให้ชุมชนมีความสุข  วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมดูงานกับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย  
ขอบคุณทุกท่านที่ทําให้ผมและเด็กๆ จ๋ิวแรนเจอร์ ได้เปิดประสบการณ์ที่ใหม่ในคร้ังนี้ 
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สรุปแบบส ารวจความคิดเห็นกิจกรรมสนทนาสนัติภาพ (Open Forum) “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ครั้งที่ 3 

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ข้อ ด้านความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

1 ความสะดวกในการเดินทาง 21 (78 %) 6 (22%) 0 0 0 

2 ความเหมาะสมของอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 10 (37%) 12 (44%) 5 (19%) 0 0 

3 ความเหมาะสมด้านสถานที่รับรอง 12 (44%) 10 (37%) 4 (15%) 1 (4%) 0 

4 ความเหมาะสมด้านแหล่งเรียนรู้ 19 (70%) 7 (26%) 1 (4%) 0 0 

5 ความเหมาะสมของเนื้อหาทีไ่ด้เรียนรู้ 15 (56%) 10 (37%) 2 (7%) 0 0 

6 

ความเหมาะสมด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 11 (41%) 14 (52%) 2 (7%) 0 0 

7 

ความเหมาะสมเร่ืองการประสานงานกอ่น
การเดินทาง 11 (41%) 11 (41%) 4 (14%) 1 (4%) 0 

8 ท่านได้ความรู้จากกิจกรรมคร้ังนี ้ 12 (44%) 14 (52%) 1 (4%) 0 0 

9 การนําแนวคิดที่ได้รับไปใช้ได้จริง 6 (22%) 17 (63%) 4 (15%) 0 0 

10 

ความรู้ที่ได้รับช่วยให้ท่านมีความมั่นใจ
ในการทํางานทํากิจกรรมมากขึน้ 8 (30%) 15 (56%) 3 (10%) 1 (4%) 0 

11 

กิจกรรมคร้ังนี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกซ่ึงจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกัน
มากขึ้น 15 (56%) 10 (37%) 2 (7%) 0 0 

12 

หากมีงบประมาณสนับสนุน ท่านคิดว่า
ท่าน 
สามารถทําโครงการพัฒนาเยาวชนได้ 13 (48%) 14 (52%) 0 0 0 

13 

ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้มากน้อยเพียงใด 17 (63%) 9 (33%) 1 (4%) 0 0 

       

  จากผลการสํารวจพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในคร้ังนี้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  63 % ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองความสะดวกในการ
เดินทาง 78 % ความเหมาะสมด้านแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 70 %  มีความเห็นว่ากิจกรรมคร้ังนี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกซ่ึงจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันมากขึน้ 56% และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากด้านการนําแนวคิดที่ได้ไป
ใช้ได้จริง คิดเป็นร้อยละ  63 %   ความรู้ที่ได้รับช่วยให้มีความมั่นใจในการทํางาน ทํากิจกรรมมากขึ้น คิดเป็น 56% 
และมีความพึงพอใจในด้านอื่นๆ ในระดับมากทีสุ่ด ถึงระดับมาก 
(แบบสํารวจแจกผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน 40 ชุด ได้รับกลับจํานวน 27 ชุด คิดเป็น 68 % จากแบบสํารวจที่แจกทั้งหมด) 
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ข้อเสนอแนะ 
ต้องการให้จัดกิจกรรมใดบ้างที่คิดว่าเหมาะสมกบัเยาวชนต้นกล้าของท่าน 
1. เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
2. “แสงไฟในสลัม” นําเยาวชนด้อยโอกาสมาทํากิจกรรม “ฉันเป็นคนดี” 
3. กิจกรรมสร้างเสริมรายได้ให้กับเยาวชน 
4. จัดเวทีเสวนา/โต้วาที ระดับเยาวชน 
5. ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชน 
6. จัดสัมมนาค่ายครอบครัวศึกษา 
7. จัด Peace Camp สําหรับเยาวชน 
8. สํารวจความต้องการของเยาวชนแล้วจัดหาโปรแกรมกิจกรรมสนองตอบ 
9. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในศาสนาต่างๆ มาพูดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เยาวชน 
10. เชิญเยาวชนในที่ต่างๆ มาคุยถึงปัญหาในใจเป็นการพูดในลักษณะระบายควมรู้สึก 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาเยาวชนให้เปน็ต้นกล้าสนัติภาพ 
1. สังคมเป็นแบบอย่างที่ดี ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ส่ือสารมวลชนเป็น

แบบอย่างที่ดี    สภาพแวดล้อม  สถาบันศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดี   
2. การสํารวจพบส่ิงท่ีตนเองชอบพิเศษ 
3. วางเป้าหมายชีวิต 
4. ค้นให้พบว่าตนเองเป็นคนแบบไหน แล้วเข้าร่วมกิจกรรมโดยอาศัยจุดแข็ง 
5. จัดสัมมนา Cross-Religion Management เพื่อสันติภาพโลก 
6. การปลุกจิตใต้สํานึก และพัฒนาความรักให้เยาวชนได้รุ้ถึงคุณค่าของตัวเอง โดยผ่านพ่อแม่และผู้ใหญ่ 
7. มีความรักที่แท้จริง 
8. เป็นต้นแบบท่ีดี และเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างถูกที่ 
9. กลุ่มคนทาํงานที่เป็นแกนกําลังท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน 
10. ความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. บทบาท เวทีที่เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
12. มีความฝันที่ย่ิงใหญ่  
13. ตวามร่วมมือและการเสียสละของผู้มีมโนธรรมเป็นทุนมากกว่า 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นกิจกรรมสนทนาสันติภาพ ( Open Forum ) “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ครั้งที่ 3 
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2554   ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รายนามคณะท างานจัดงาน  

สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 3 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554  

 

ผู้ด าเนินรายการ และ Overall     นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์ 
 

ฝ่ายวิชาการและประสานงาน    นางสาวงามศิริ   แซ่อึ้ง 
        นางสาววินิดชยา พรมสวะนา  
               

ฝ่ายลงทะเบียน และการเงิน    นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ  
         

ฝ่ายรับรอง       นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ  
        นางสาววราภรณ์  คําสุ่ย 
 

ฝ่ายบันทึกภาพ      นางสาวนิภาพรรณ  สอนเทศ    
  บันทึกภาพนิ่ง     นายบัญชา เลิศเศรษฐการนนท์   
        นายสมคาด คุณมาศ                     

  บันทึกภาพวีดทีัศน์    นายธนกร  สืบมาก                              
         

ฝ่ายยานพาหนะ       นายวีระยุทธ คะเชนทร์  
    

ผู้สนับสนุนแหล่งเรียนรู ้     ดร. วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        นายอมรศักดิ์ คุ้มสว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 
        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  
 

ผู้สนับสนุนยานพาหนะ     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

ผู้สนับสนุนเครื่องดื่ม     บริษัท แลคตาซอย จํากัด 
 

ผู้สนับสนุนอาหารว่าง     นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์ 
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รายนามคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
 

นายอัษฏา   ชัยนาม   ประธานอนุกรรมการ 
ศ. กีรติ    บุญเจือ                              รองประธาน คนที่ 1 
รศ.ดร.ณรงค์   เทียนส่ง                    รองประธาน คนที่ 2 
รศ.ดร. ภิรมย์   จ่ันถาวร   รองประธาน คนที่ 3 
นายปกศักดิ์  นิลอุบล   อนุกรรมการ 
นางกมลทิพ  พยัฆวิเชียร                        อนุกรรมการ 
นายสุพัฒก์   ชุมช่วย   อนุกรรมการ 
ดร.มล.ปริยา    นวรัตน์   อนุกรรมการ 
นายเทพรัตน์  พิมลเสถียร   อนุกรรมการ 
ดร. วิเศษ   แสงกาญจนวนิช  อนุกรรมการ 
นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล   อนุกรรมการ 
นายสมยศ   เกษศรีสังข์   อนุกรรมการ 
นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์  อนุกรรมการ 
นายกมล  ธนะนพวรรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะแกนน าสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน  
 รศ.ดร.ภิรมย์   จ่ันถาวร   อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นางสาวเย็นฤดี    วงศ์พุฒิ   ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
 ผศ.ดร.สังวร  พรหมเสน   ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นายสุธี   สุวรรณโพธ์ิ   คณะทํางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ  
 ผศ. สุระษา  ตันสวัสดิ์   อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 นายจารึก    อะยะวงศ์     กรรมการศูนย์ประสานงานกลาง องค์การภาคเอกชน 
        ต่อต้านยาเสพติด (ศ.อ.ส.) สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 

 ดร.มล. ปริยา    นวรัตน์      อดีตศึกษานิเทศก์ 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
 นายวรกต    ทูนพุธ    เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกฯ  
 นายวริทธ์ิ    อนุชิราชีวะ   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานอนุชนสภาคริสตจักรฯ 
 นางวิไลรัตน์   จุลคีรี     ประธาน สคบ. เขตหลักส่ี อดีตนักวิชาการประจํา  

       คณะกรรมาธิการกิจการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  และ ผู้สูงอายุ
       สภาผู้แทนราษฏร 
นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการทูตสันติภาพ 
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ข่าวในเวปไซด์ 
www.upf.or.th 
ข่าวโดย นายสุธี 
สุวรรณโพธ์ิ ทูต
สันติภาพ แกน
นําคณะสนทนา
สันติภาพ 

ข่าวกิจกรรมทูตสันติภาพสญัจร ได้จัดทําข่าวประกอบภาพส่งประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์จํานวน 10ฉบับ 
และส่งเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ www.upf.or.th 

พล.อ. เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดง
กําลังใจให้กับ ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ประกอบคุณประโยชน์ในการส่งเสริม
กิจกรรมสร้างต้นกล้าสันติภาพสู่เยาวชน ในโอกาสเปิดโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา 

ข่าวในเวปไซด์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา http://
www.ayutthaya.go.th/
page.php?news_ID=1230 
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ขอขอบคุณ 
ดร. วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
นายอมรศักด์ิ คุ้มสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 
คณะทูตสันติภาพ คณะสนทนาสันติภาพทุกท่าน 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
4 อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 


