
 

   

ณ ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 19  
โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม ถึง วันจันทร์ท่ี 19 มีนาคม 2555 

ทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 6 

สรุปรายงานกิจกรรม 
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รายงานการจัดกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งท่ี 6 
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2555 

ณ โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
 
  ส านักเลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ได้จัดกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้ง
ที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมที่ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) ครั้งที่ 19  ณ โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร โดยมีผู้ไปร่วมกิจกรรม จ านวน 6 คน ดังนี ้
 

1. นายสุธี   สุวรรณโพธิ์   ทูตสันติภาพ 
2. ผศ. สุระษา  ตันสวัสดิ ์   ทูตสันติภาพ 
3. นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์   ทูตสันติภาพ 
4. นายไพรัช  ผนิศวรนนัท ์   ทูตสันติภาพ 
5. นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์  ทูตสันติภาพ 
6. นางสาวภัฐฐ์ณภรณ์  รักพูลสงวน  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเปน็ทูตสันติภาพ 

 

คณะได้นัดพบที่ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาประชาชืน่ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 ออกเดินทาง 
เวลา 09.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ก่อนเดินทางเข้าที่พัก ณ วนาลีรีสอร์ท อยู่ห่างจาก
น้ าตกคลองลาน 3 กม. (เป็นบ้านหลังใหญ่ มีห้องพัก 3 ห้อง ห้องน้ า 4 ห้อง) 

หลังจากพักผ่อนคลายอริิยาบท คณะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมทบทวนตนเองของเยาวชนค่าย
อาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ที่บริเวณน้ าตกคลองลานจนถึงเวลา 17.00 น. ได้เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น และ
ร่วมกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกิจกรรม Reflection ของเยาวชนชาวคา่ย โดยนางนิตยา ลักษณวิ
สิษฐ์ ได้ร้องเพลง “ขวัญใจนักเรียน” และเพลง “แม่พิมพ์ของชาต”ิ ให้ชาวค่าย และชาวบ้านที่มาร่วมงานฟัง 
จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางกลับที่พักเวลาประมาณ 21.30 น. 

เช้าวันรุ่งขึ้น คณะฯ รับประทานอาหารเชา้ที่วนาลีรีสอร์ท และเก็บของออกจากที่พักไปร่วม
กิจกรรมชาวค่ายที่ศูนยเ์รียนรู้ชีวิตพอเพียง ในเวลา 09.00 น. จากนั้นได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน และ
ร่วมพิธีปิดค่ายอาสายวุศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ณ รร.บ้านดาดทองเจริญ โดยมีดร.สมปอง สมนักพงษ์ ผู้
เชี่ยวชาญอ.บ.จ.ก าแพงเพชร เป็นประธานกล่าวปิดค่ายฯ คณะทูตสันติภาพได้เป็นผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ
สากล ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดาดทองเจรญิ และร่วมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าคา่ย 

เวลา 14.00 น. คณะฯ ได้เดินทางไปนมัสการวัดพระบรมธาตุ ซ่ึงต้ังอยู่ใจกลางเมืองนครชุมและ
นั่งรถชมอุทยานประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร จากนั้นได้เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

คณะฯ เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพในเวลาประมาณ 20.00 น. ได้รับประทานอาหารเยน็
ที่ร้านนิตยาไก่ย่างโดยมีนางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เป็นเจ้าภาพ ก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับ 
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ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสนทนาของคณะทูตสันติภาพระหว่างการเดินทาง 
1. คณะทูตสันติภาพที่มาส่วนใหญ่ติดภาระกิจ แต่ได้ให้ความส าคญัที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อไป

ให้ก าลังใจกับทีมงานค่าย และเยาวชนค่าย RYS  
2. เสนอให้จัดอบรมสร้างคณะท างานด้านกระบวนการของ UPF เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวทิยากร 

โดยคัดคณะจาก UPF และ RYS  ส าหรับเข้าไปจัดกระบวนการในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนสันติภาพ 
3. คณะต้องการทราบความเห็นจากผู้ใหญ่ขององค์กรต่อการท างานของคณะฯ สนทนาสันติภาพ 
4. เสนอให้มีกิจกรรมสานต่อกลุ่มแกนน าจากค่าย RYS ให้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วง เช่น ให้เยาวชนค่ายได้

พัฒนาในการท าโครงการ เป็นผู้จัดคา่ยต่อ เพื่อลดการใช้ก าลังคนจากส่วนกลางให้ลดลง 
5. การให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ควรให้ข้อมูลเชิงบวก ไม่ควรให้ข้อมูลเชิงลบ เช่น การประชาสัมพันธ์ของ

องค์กรหนึ่งว่า “โตไปไม่โกง” เพราะเป็นการตอกย้ าข้อมูลเชิงลบ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะทูตสันติภาพ 
1. เสนอให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อคัดกรองคนที่เข้ามารว่มท างาน 
2. เสนอให้จัดไปดูงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 6 
1. คณะที่ไปเกิดความรู้สึกสนิทสนม ไว้ใจ เชื่อใจในการท างานซึ่งกันและกัน และได้ใช้เป็นโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดในการท างาน รวมถึงการประเมินมองตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2. นางสาวภัฐฐ์ณภรณ์  รักพูลสงวน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร และค่าย RYS 

ออกอากาศสดในรายการเที่ยงวัน 108 สถานีวิทยุ ส.น.ว.ท. FM 108 ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 
12.00 น. 

3. ดร. สมปอง สมนักพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ อ.บ.จ. ก าแพงเพชร ได้แสดงความสนใจในกิจกรรมของทูต
สันติภาพ และยินดีที่จะให้ความรว่มมือกับ UPF ในการท ากิจกรรมโดยมีที่พัก พร้อมห้องประชุมของ 
อ.บ.จ.ที่บ่อน้ าพุร้อน ในจ.ก าแพงเพชร ที่สามารถรับรองคณะฯ ได้ ส่วนด้านงบประมาณได้แนะน าให้
ติดต่อขอจากอ.บ.จ. ล่วงหน้า 3 เดือน 

 

สรุปรายรับ รายจ่ายกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
รายรับจากคณะที่เดินทาง 6 คนๆ ละ 1,000 บาท รวม   6,000.- บาท 
เงินยกมาจากกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจรครั้งที่ 4 จ านวน  9,188.- บาท 
รวมรายรับ                                    15,188.- บาท 
 

รายจ่ายค่าที่พัก อาหาร ค่าพาหนะ ฯลฯ รวม                      11,052.- บาท 
เงินคงเหลือยกไป จ านวน       4,134.- บาท 
 

นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ รายงาน 



 

 4 

 
   

 สรุปรายรับ รายจ่าย  

 กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ณ ค่าย RYS 19  

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

รายรับ        

 กองทุนกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจรยกมา      9,188.00   บาท   

 รับเงินสมทบจาก นายไพรัช ผนิศวรนันท์      1,000.00   บาท   

 รับเงินสมทบจาก นายสุธี สุวรรณโพธิ์      1,000.00   บาท   

 รับเงินสมทบจาก น.นิตยา ลักษณวิสิษฐ์      1,000.00   บาท   

 รับเงินสมทบจาก นส.กัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์      1,000.00   บาท   

 รับเงินสมทบจาก นส.ภัฐฐ์ณภรณ์ รักพูลสงวน      1,000.00   บาท   

 รับเงินสมทบจาก ผศ.สุระษา ตันสวัสดิ์      1,000.00   บาท   

 รวมรายรับ    15,188.00   บาท   

รายจ่าย        

 ค่าอาหารวา่ง และสมทบค่าอาหารในค่าย      1,657.00   บาท   

 ค่าเช่ารถตู้ วันละ 1,800 x2 วัน      3,600.00   บาท   

 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับเกินเวลา          500.00   บาท   

 ค่าน้ ามนัรถ (2,900.-) ค่าทางด่วนไปกลับ (205.-)      3,105.00   บาท   

 ค่าทีพัก 1 คืน 1 หลัง 3 ห้อง      2,100.00   บาท   

 ค่าธรรมเนียมชมโบราณสถาน            90.00   บาท   

 รวมรายจ่าย    11,052.00   บาท   

        

 รายรับหักรายจ่ายคงเหลือยกไป       4,136.00   บาท   

        

        

นส.งามศิริ แซ่อึ้ง /รายงาน 

นส. กัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ /ตรวจแก้ 
20-มี.ค.-55 
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คณะทูตสันติภาพไปร่วมให้ก าลังใจกับ
คณะท างาน และเยาวชนชาวค่าย RYS 19 
บริเวณน้ าตกคลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

คณะทูตสันติภาพได้
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับ ร.ต.ท. นิยม กาเซ็ง 
สมาชิกค่าย RYS รุ่นที่ 14  
ซึ่งได้เดินทางจากจังหวดั
สตูลมาช่วยงานค่ายครั้งนี้ 
ด้วยความช่ืนชม 
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(ภาพบน) คณะทูตสันติภาพถ่ายภาพบริเวณหน้าเรือนพักที่วนาลีรีสอร์ท จากซ้าย นายสุธี สุวรรณโพธิ์ นางนิตยา 
ลักษณวิศิษฐ์ นายไพรัช ผนิศวรนนัท์ นางสาวภัฐฐ์ณภรณ์  รักพูลสงวน ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ นางสาวกัณณ์เกชา
ลัทธ์ ครูศากยวงศ์ และนางมาลี เจ้าของวนาลีรีสอร์ท 
(ภาพล่าง) ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าน้ าตกคลองลาน  
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(ภาพบน) คณะทูตสันติภาพเป็นผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ร่วมกับ ดร. สมปอง สมนักพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ อ.บ.จ. ก าแพงเพชร และผู้แทน
หน่วยงานในพื้นที ่
(ภาพล่าง) ร่วมกิจกรรมReflection ของเยาวชนชาวค่าย RYS  ในคนืวันที่ 18 มีนาคม 2555 
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ภาคผนวก 
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 หน้า 

ก าหนดการทูตสันติภาพสัญจร ณ  ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 19 

10-11 

แนะน าจังหวัดก าแพงเพชร และสถานที่ท่องเที่ยว 12-14 

รายนามคณะทูตสันติภาพที่เดินทางไปร่วมงานค่ายอาสายุว
ศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 

15 

ข้อมูลค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ครั้งที ่19 (Religious Youth 
Service) 

16-17 

  

สารบัญ 
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วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555   
 
08.00 น.  พร้อมกันที่ ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาประชาชื่น และลงทะเบียน 
08.30 น.  ออกเดินทาง   
11.30 น.  แวะรับประทานอาหาร ณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
12.30 น.    ออกเดินทางต่อ  
13.50 น.            ถึง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  Check in  
   เข้าสู่ที่พัก ณ แกรนด์ริเวอร์วิวรีสอร์ท  อ.เมือง 
14.00 – 14.40 น. เดินทางไปน้ าตกคลองลาน  
14.50 – 17.30 น. ร่วมกิจกรรมค่ายฯ กิจกรรมสมาธิและทบทวนตนเองแต่ละบุคคลในธรรมชาติ  การเขียนจด
   หมายถึงตนเอง กิจกรรมทบทวนตนเองกลุ่มย่อย และการพักผ่อนบริเวณน้ าตก ณ อุทยาน
   แห่งชาติคลองลาน /พักผ่อนตามอัธยาศัย   
17.30 – 18.00 น. เดินทางไปหมู่บ้านดาดทองเจริญ 
18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเยน็รว่มกับชาวค่าย  
19.30 – 21.30 น. ร่วมกิจกรรมค่ายฯ งานวฒันธรรมสัมพันธ์ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านดาดทองเจริญ ล้อม
   ค่ายด้วยรัก และการอธิษฐานนานาศาสนาขอพรให้กับหมู่บ้านและชาวค่ายทุกคน 
21.30 – 23.00 น. ร่วมกิจกรรมค่ายฯ กิจกรรม Reflection ชาวค่าย   
23.00 น.  เดินทางกลับที่พัก   
 
วันจันทร์ที่ 19 มนีาคม 2555 
06.30 – 07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (Check out ออกจากที่พัก) 
07.30    ออกเดินไปหมู่บ้านดาดทองเจริญ 
08.00 – 11.00 น. ร่วมกิจกรรมค่ายฯ การบรรยายและการสาธิต “การสร้างสันติสุขและสันติภาพด้วยแนวคิด
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ” โดย อ.ตฤณศร และอ.ศักดิ์ชัย สัมทับ ประธาน
   และผู้จัดการศูนย์เรียนรูช้ีวิตพอเพียง ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ดูงาน และร่วมปฏิบัติงาน
   จริง ณ ภายในศูนย์การเรียนรู้ชีวิตพอเพียง  
11.00 – 11.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  

ก าหนดการทูตสันติภาพสัญจร ณ  ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 
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11.30 – 12.30 น. ร่วมกิจกรรมพิธีปิดค่าย  
   ฉายวีดิทัศน์ของกิจกรรมของค่ายในครั้งนี้ 
   การกล่าวแสดงความรู้สึกของตัวแทนเยาวชนในค่าย  3 คน 
   กล่าวปิด 
   โดย ดร.สมปอง สมนักพงษ์  
   ผู้แทน อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร  
   มอบทุนการศึกษา  
   มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน  
   มอบประกาศนียบัตรให้กับชาวค่าย 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชาวค่าย 
14.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
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แนะน าจังหวัดก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ มีพื้นที่อยู่ทางด้านทิศเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย โดยจังหวัด
ก าแพงเพชร นั้นมีพื้นที่ทังหมดประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอนัดับที่ 22 ของประเทศไทย  ใน
สมัยอาณาจักรสุโขทัย จังหวัดก าแพงเพชรเดิมนั้น มีความส าคัญคือ เป็นเมืองหน้าด่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 2 เมือง
ใหญ่ในอดีต ได้แก่ เมืองนครชุม และเมืองซากังราว ดังนั้น จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเมืองที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 700 ปี
มาแล้ว  
          สภาพทางภูมิศาสตร์ จังหวัดก าแพงเพชร ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด จะเป็นที่ราบ และทางด้านทิศ
ตะวันตก จะมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และแหล่งต้นน้ าล าธาร 
ส าหรับแม่น้ าที่ส าคัญของจังหวัด คือแม่น้ าปิงซ่ึงเป็นแม่น้ าสายหลัก ได้ไหลผ่านทางตอนกลางของจังหวัดตั้งแต่
เหนือ จรดไต้มาบรรจบเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา  
อาณาเขตของจังหวัดก าแพงเพชร  
ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก 
ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก จะมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตาก 
          การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดก าแพงเพชร โดยการขับรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ระยะทาง
ประมาณ 360 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ขับรถผ่านจังหวัดอยุธยา จังหวัดอา่งทอง จังหวัด
นครสวรรค์ และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ก็จะถึงจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองลาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่
น่าสนใจ อีกที่หนึ่ง ของจังหวัดก าแพงเพชร ที่อยู่ห่างจากตัว
เมืองจังหวัดก าแพงเพชรเพียง 58 กิโลเมตรเท่านั้น และได้รับ
การประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2525 มีพื้นที่มากกว่า 187,500 ไร่ ที่มีสภาพของป่าที่
อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่า
เบญจพรรณ จึงเหมาะส าหรับ นักท่องเที่ยวที่ชอบการ
พักผ่อน เชิงธรรมชาติ ชอบการเดินทางแบบท้าทาย  
สถานที่น่าสนใจของทางอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองลาน น้ าตกคลองลาน เป็นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ และสวยงาน
เป็นอย่างมาก อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานฯ เพียง 200 เมตรเท่านั้น ทางด้านล่างของน้ าตกนักท่องเที่ยว สามารถลง
เล่นน้ าได้ จึงเหมาะส าหรับการเดินทางไปเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ 
น้ าตกคลองน้ าไหล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ าตกปางควาย ลักษณะที่โดดเด่น ของน้ าตกแห่งนี้ก็คือ จะมีน้ าไหล
ลดหลั่นกันลงมามากถึง เก้าชั้นและที่ส าคัญในแต่ละชั้น ก็จะเป็นลักษณะเป็นแอ่งน้ า สามารถลงเล่นน้ าได้ อยู่ห่าง
จากน้ าตกคลองลานประมาณ 16 กิโลเมตร 
          ติดต่อข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 62180  โทร. 055-719304 
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อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่
ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร โดย UNESCO ได้ประกาศให้ 
เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับ อุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัย และ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อ12 ธ.ค. 2534  
          โบราณสถานในอทุยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เป็น
งานสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งในด้านความเชื่อของ
บรรพชนในอดีต มีการใช้วัสดุศิลาแลง เป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญในการก่อสร้าง และที่ส าคัญรูปแบบทางศิลปกรรม 

ทั้งหมดเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งสิ้น ชวนหลงใหลกับภาพ ท่ีสะทอนให้เห็นถึงความ เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นที่มีอายุ 
ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบไปด้วย โบราณสถานดังนี้ 
โบราณสถานฝั่งตะวันตกหรือเมืองนครชุม ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธาตุ เป็นเจดีย์ซึ่ง ทรงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุไว้เมื่อปี พ.ศ. 1900 วัดพระบรมธาตุเจติยาราม ภายในมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา เป็น
จ านวนมาก ก าแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ 
 
วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนคร
ชุม เป็นวัดประจ าเมืองเหมือนกับวัดพระแก้ว ประจ า
เมืองก าแพงเพชร สร้างเมื่อ พ.ศ.1762 ในสมัยพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ เจดีย์มหาธาตุเมืองนครชุม เดิมมีสามองค์ 
ตั้งอยู่บนฐานเจดีย์เดียวกัน สันนิษฐานวา่พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ พ่อขุนรามค าแหงและพระยาลิไท สร้างเป็น
พุทธเจดีย์ประจ าพระองค์ ต้ังอยู่กลางเมืองก าแพงเพชร 
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบราณสถานมรดกโลกใน
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เป็นวัดที่ส าคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย ภายในบริเวณวัด
ประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้าง
รอบ วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วยก าแพง
ศิลาแลงเป็นแท่ง ๆ โดยรอบ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มี
พระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบดว้ยระเบียงคดที่เชื่อมต่อกับ
วิหารดา้นทิศตะวันออก ที่สองข้าง
วิหารมีเจดียร์ายอยู่ ข้างละ 1 องค์ มี
ก าแพงแก้วล้อมรอบ 
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร 
ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นด าริห์ เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆ อาทิเช่น ศิลปทวารวดี ศิลปลพบุรี ศิลป
รัตนโกสินทร์ โบราณวตัถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูน
ปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร นอกจากนั้นยังมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ ที่
ในสมัย รัชกาลที่ 5 ได้ถูกลอบตัดเศียรและพระหัตถ์ เม่ือ พ.ศ. 2429 และได้ถูกซ่อมแซมให้คืนดีในภายหลัง 
ผู้สนใจสามารถเขา้ชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจนัทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
09.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท สอบถามรายละเอียด โทร. 0 5571 1570  
  
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา 
ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านคลองเตย เส้นทางคลองลาน - อุ้มผาง กม.ที่ 42 ศูนย์นี้จะจ าหนา่ยเครื่องเงินฝีมอืชาวเขาเผา่เย้า 
เช่น สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ ก าไล แหวน หากสนใจจะชมวิธีการท าและซื้อเป็นของฝาก สามารถเลือกชมและ
ซื้อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมฯ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น.  
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองก าแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายก าแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยว
ซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360 
 
ตลาดกล้วยไข่  
มีเพิงขายกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ ต้ังอยู่เรียงราย 
 
บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) 
 หมู่ 3 ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร บนทางหลวง 101 สายก าแพงเพชร-พราน
กระต่าย แยกซ้ายเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นน้ าพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผุดขึ้นมาจากใต้ดิน จ านวน 5 
จุด อุณหภูมิประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าไม่มีสาร
ปนเปื้อนและเชื้อโรคอนัตรายเกินมาตรฐานแต่อย่างใด มีสถานที่ให้บริการอาบน้ าแร่ในบริเวณน้ าพุร้อนแห่งนี้  
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รายนามคณะทูตสันติภาพท่ีเดินทางไปร่วมงานค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 
วันอาทิตย์ที่ 18 - 19 มีนาคม 2555 

ณ  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง  

1 นายสุธี สุวรรณโพธิ์ 
 

ทูตสันติภาพ  

2 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ 
 

ทูตสันติภาพ  

3 นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ 
 

ทูตสันติภาพ  

4 นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ ทูตสันติภาพ  

 นายไพรัช ผนิศวรนันท ์ ผู้ทูตสันติภาพ  

6 นางสาวภัฐฐ์ณภรณ์   
รักพูลสงวน 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเปน็ทูต
สันติภาพ 

 

7    
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ค่ายอาสายุวศาสนิกสมัพันธ์ครั้งที่ 19 (Religious Youth Service) 
 จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย), จังหวัดก าแพงเพชร และโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2555 
 

หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและร่วมสร้างคุณธรรม 
สันติภาพ สันติสุข และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ โลก และมุ่งม่ันท างานเพื่อ
จะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ จงึจัดค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ขึ้นโดยน าเยาวชนนานาชาติท าคา่ยกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดแีละสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนตา่งศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ด้วยการน าหลักธรรมของแต่ละศาสนามาใช้เพื่อสร้างคณุธรรมและพัฒนา
ศักยภาพชีวิต ส่งเสริมจิตส านึกของการให้ และช่วยเหลือกัน ซึ่งโครงการ RYS ได้ด าเนินกิจกรรมมาแล้ว 18 ครั้ง 
เป็นเวลานานเกือบ 20 ปมีาแล้ว โดยริเริ่มครั้งแรกในปี 2532 ได้สร้างแกนน าเยาวชนจากศาสนาต่าง ๆ ในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศให้มีจิตส านึกแห่งการให้และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นพี่น้องซ่ึงกันและกันในพื้นภูมิ
วัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่าง และแกนน าเหล่านี้ได้น าแนวคิดและประสบการณ์จาก RYS ไปจัดกิจกรรมใน
ท้องถ่ินเพื่อพัฒนาชุมชนตนเองอย่างประสบความส าเร็จจ านวนมาก 
 เนื่องในปี 2555 ตรงกับวโรกาสครบ 7 รอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงน้อมน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เป็นจิตส านึกเพื่อคุณธรรม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสันติภาพนี้ มาถ่ายทอดเรียนรู้และปลูกฝังภายในค่าย 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา
หรือ 7 รอบ 
 2. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงยาเสพติด ภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาความเส่ือม
ศีลธรรมทางเพศ และสร้าง แกนน าเยาวชนคุณธรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ความสามัคคีและสันติ
สุขให้กับชุมชนบ้านดาดทองเจริญ 
 3. เพื่อให้เยาวชนต่างศาสนาและวัฒนธรรมได้เรยีนรู้ในการอยูร่่วมกันอยา่งสามัคคี มีสันติสุขและให้เกียรติ
กับศาสนิกชนใน ศาสนาอื่น ๆ อันเป็นพื้นฐานในการสร้าง
สันติภาพ 
 4. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกของการเป็นผู้ให้และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
    อันเป็นหลักธรรมสากลของทุกศาสนา 
 5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังแนวคิด
และการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเยาวชน 
 6. เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนและด้อยโอกาสให้ ได้รับทุนการศึกษา 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนนานาศาสนาหลัก 5 ศาสนาในประเทศไทย ได้แก่ 
พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จ านวนรวม 100 คน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2555 
 
สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ  
     ต. อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เยาวชนได้สร้างความดีงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 
 2. เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทาง
เพศ และมีค่านิยมในการป้องกันตนเองและชุมชนให้หลีกเลี่ยงจากปัญหาเหล่านี้ 
 3. เยาวชนจากนานาศาสนาได้เรียนรู้ร่วมกันอยา่งสามัคคี มีสันติสุข รักใคร่ 
     ปรองดอง มีความเคารพ และให้เกียรติกับศาสนิกชนในศาสนาอื่น 
 4. เยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจิตส านกึของการเป็นผู้ให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 5. สร้างแกนน าเยาวชนคุณธรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และสันติสุขให้กับ ต.
อ่างทอง โดยขยายจากแกนหลักคือ ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตพอเพียง  
 6. นักเรียนโรงเรียนในชมุชนที่ยากจนและด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษา 
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ด้วยความขอบพระคุณ 

คณะทูตสันติภาพที่ได้กรุณาเดินทางไปให้ก าลังใจแก่คณะท างาน
และเยาวชนค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ 


