
©ºÑº·Õè 1 »ÃÐ¨íา»‚ 2560

à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ·ÈÁÃÒªÑ¹
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¢Í·Ã§âÊµ¶ÔìÊíÒÃÒÞ ¹ÔÃÑ¹´Ã�¡ÒÅÊâÁÊÃ
·ÇÂÃÒÉ®Ã�·ÑèÇ¹Ò¤Ã ¶ÇÒÂ¾Ã¾ÃÐáÁ‹à·ÍÞ

´ŒÇÂà¡ÅŒÒ´ŒÇÂ¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ¢Íà´ªÐ
¢ŒÒ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨ŒÒ ÊÁÒ¤Á¼ÙŒºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Ù»¶ÑÁÀ�

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¹Ñ¹·Ò ¢Ø¹ÀÑ¡´Õ–»ÃÐ¾Ñ¹¸�
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2  สารสีฟ้า

งานเฉลิมฉลอง 60 ปี
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ไทย: 

รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม

พ ÃÐà¨ŒÒÇÃÇ§È�à¸Í ¾ÃÐÍ§¤�à¨ŒÒâÊÁÊÇÅÕ ¾ÃÐÇÃÃÒªÒ
 ·Ô¹Ñ́ ´ÒÁÒµØ àÊ ḉ¨ÁÒà»š¹Í§¤�»ÃÐ¸Ò¹·Ã§à»�´§Ò¹
à©ÅÔÁ©ÅÍ§ 60 »‚¼ÙŒºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�ä·Â: ÃÇÁã¨ÊÃŒÒ§¤¹´Õ
ÊÙ‹ÊÑ§¤Á áÅÐ»ÃÐ·Ò¹âÅ‹»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ á¡‹¼ÙŒÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô̈ ¡ÒÃ¼ÙŒºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹� ã¹ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 18 ÁÕ¹Ò¤Á 
2560 ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ ÊÁÒ¤Á¼Ù ŒºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�
áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Ù»¶ÑÁÀ� à¢µÃÒªà·ÇÕ 
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 

¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹©ÅÍ§ 60 »‚¢Í§ÊÁÒ¤ÁÏ à¾×èÍãËŒÊÁÒªÔ¡
¼Ù ŒºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�·ÑèÇ»ÃÐà·Èä´Œ¾º»ÐáÅÐ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ

Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ¨Ñ´¤‹ÒÂ¾Ñ¡áÃÁ 4 ÀÒ¤ ãËŒá¡‹
ÊÁÒªÔ¡ ¡Ç‹Ò 2,000 ¤¹ àªÔÞªÇ¹ãËŒÊÁÒªÔ¡·ÑèÇ»ÃÐà·È 
¨Ñ´§Ò¹ÇÑ¹ÃíÒÅÖ¡ÃÐ´Á·Ø¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂ·Ñé§ã¹»ÃÐà·È
áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹� ÊÃŒÒ§¾ÅÑ§
àÂÒÇª¹ à»ÅÕèÂ¹âÅ¡ Œ́ÇÂÁ×ÍàÃÒ áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÅÑ§à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹
ÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒÇÐªØÁª¹ ã¹»ÃÐà´ç¹¡Ô¹à»ÅÕèÂ¹âÅ¡ à»š¹µŒ¹
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สารสีฟ้า  3

งานเฉลิมฉลอง 60 ปี
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ไทย: 

รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2559 เพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน ดังนี้

เปิดประชุมเวลา 9.00 น. นางนÄมล	จØทอง	ท�าหน้าท่ี
แทนนายทะเบียน แจ้งท่ีประชุมว่ามีผูเ้ข้าร่วมประชุม 180 คน
ครบองค์ประชุม สามารถเปิดการประชุมได้ น.ส.ดาร³ี	
เว³Øจันทร� ประธานฝ่ายการฝึก น�าสมาชิกกล่าวค�าปฏิญาณ

น.ส.เบçÞจา	 ถาวรอนØกÙลกิจ ประธานฝ่ายโปรแกรม 
น�าสมาชิกในท่ีประชุมร่วมพิธีวันร�าลึก หัวข้อหลักของ
วันร�าลึกปี 2560 คือ “GROW” เชิญชวนสมาชิกบริจาค
เงนิกองทุนวันร�าลกึ รวมได้รบัเงนิบรจิาคเข้ากองทุนวันร�าลกึ 
จ�านวน 55,361 บาท

นางáจ่มจันทร�	ทองเสรมิ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน
ในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับสมาชิก 
ประธานเชิญสมาชิกเสนอช่ือผู ้บันทึกรายงานการประชุม 
2 คน และผู้ตรวจรายงานการประชุม 2 คนที่ประชุมเสนอ
ให้ นางวิมล	 บัวáยŒม และ น.ส.¾รทิ¾า	 ¾านิชาชีวะกØล 
เป็นผู้บันทึกการประชุม และให้นางวั²นา	 สง่างาม และ
¼ÙŒช่วยÈาสµราจารย�ทิ¾ย�วัลย�	 สมØทรกัÉ�	 เป็นผู้ตรวจรายงาน
การประชุม

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมผู้บ�าเพ็ญ

ประชมุใหญ่สามญัประจาํป ี2559 
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4  สารสีฟ้า

ผู้บําเพ็ญประโยชนดีเด่น 
พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. Èาสµราจารย�คลินิก	á¾ทย�หÞิงบØÞสม	ชัยมงคล	
ได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณ±ิตกิตติมศักด์ิ  
(สาขาแพทยศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ¾ลเรือµรีหÞิงÈิริมา	กริชµิทายาวØธ อุปนายกที่ 2 
เหรัญญิกและประธานฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคณุเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 
2559 จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์

3. นาง¾รร³นภา	»‚µะนีละ¼ลิน	ประธานกรรมการ
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลประกาศ
เ กี ย ร ติคุณสื บสานพระราชปณิ ธ าน สร้างสรรค์งาน
เพื่อแผ่นดินสาขาบุคคลผู้เป็นต้นแบบต่อ
สังคมดีเด่น

4. น.ส.ธันย¾ร	 กริชµิทายาวØธ 
ประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ได้รบัเลอืกต้ัง
เป็น รองประธานกรรมการภูมิภาค
เอเชียแปซฟิิค วาระการท�างาน 2016–
2019

5. รางวัล Asia Pacific Appreciation Awards 
จากองค์การผู้บ�าเพ็ญประโยชน์โลก ได้แก่ น.ส.ดาร³ี	เว³Ø
จันทร� ประธานฝ่ายการฝึก น.ส.เบçÞจา	 ถาวรอนØกÙลกิจ	
ประธานฝ่ายโปรแกรม นางกาÞจนา	 เµิม»ระยÙร ประธาน
ฝ่ายผลิตภัณ±์และบริการ

6. รางวัล Asia Pacific Leadership Award 
ประจ�าปี 2558 มี 3 ประเภท ดังนี้

– ประเภท Troop/Unit Leaders จ�านวน 48 คน 
– ประเภท District/State Commissioner จ�านวน 

11 คน
– ประเภท Service To Girl Guiding and Girl 

Scouting จ�านวน 5 คน 
ในปี 2560 น้ี คณะกรรมการอ�านวยการชุดท่ี 25 

บริหารงานสมาคมฯ มาจนครบวาระ และได้มีการเลือก
ต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ

ชุ ด ใ หม ่ ข้ึ น ใ น วั น
ประชุมใหญ่ สามัญ
»ÃÐ í̈า»‚ 2559 ¼ล
การเลือกต้ังได ้คณะ
กรรมการอ�านวยการชุด
ที่ 26 ดังมีรายนามดังนี้

1. น.ส.ดารณี เวณุจันทร์ นายกสมาคมฯ และประธานฝ่ายโครงสร้างและการบริหารงาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ อุปนายกคนท่ี 1 และประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
3. พลเรือตรีหญิงศิริมา กริชติทายาวุธ อุปนายกคนท่ี 2 และประธานฝ่ายหาทุน
4. น.ส.วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ เลขาธิการ และประธานฝ่ายเสริมสร้าง
5. นางกาญจนา เติมประยูร เหรัญญิกและประธานฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
6. ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ประธานฝ่ายการฝึก
7. นางนิตยาพันธ์ ปาณชู รองประธานฝ่ายการฝึก
8. นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉาง ประธานฝ่ายโปรแกรม
9. นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์ รองประธานฝ่ายโปรแกรม
10. น.ส.วิชาดา เตชะสวัสดิ์วิทย์ รองประธานฝ่ายโปรแกรม คนที่ 2
11. น.ส.เบ็ญจา ถาวรอนุกูลกิจ ประธานฝ่ายผลิตภัณ±์และบริการ
12. น.ส.กาญจนา แสงปลั่ง ประธานฝ่ายอาคารสถานที่

เพื่อแผ่นดินสาขาบุคคลผู้เป็นต้นแบบต่อ

น.ส.ธันย¾ร	 กริชµิทายาวØธ
ประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ได้รบัเลอืกต้ัง

น.ส.ธันย¾ร	 กริชµิทายาวØธ
ประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ได้รบัเลอืกต้ัง

น.ส.ธันย¾ร	 กริชµิทายาวØธ

บริหารงานสมาคมฯ มาจนครบวาระ และได้มีการเลือก
ต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ

»ÃÐ í̈า»‚ 2559 ¼ล
การเลือกต้ังได ้คณะ
กรรมการอ�านวยการชุด
ที่ 26 ดังมีรายนามดังนี้
กรรมการอ�านวยการชุด
ที่ 26 ดังมีรายนามดังนี้
กรรมการอ�านวยการชุด
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สารสีฟ้า  5

13. ¹.Ê.ÇÃ´Ò ¾ÙÅ¡íÒÅÑ§ ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè
14. ¹.Ê.ÇÔÀÒ ¾Ô¾Ñ²¹�ºÃÃ³¡Ô¨ »ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�
15. ¹Ò§á¨‹Á¨Ñ¹·Ã� ·Í§àÊÃÔÁ »ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾
16. ¹.Ê.ÊØÃ¨Ôµ ÊØ¹·ÃºØÃÐ »ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
17. ¹.Ê.ªÅÅ´Ò ºØÞ»ÃÐàÊÃÔ° ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
18. ¹Ò§ÍÑ¨©ÃÒ ³ ÅíÒ¾Ù¹ »ÃÐ¸Ò¹ÀÒ¤àË¹×Í
19. ¹.Ê.ÍÒÃÕÂ� ¸§ªÑÂÀÙÁÔ »ÃÐ¸Ò¹ÀÒ¤¡ÅÒ§
20. ¹Ò§ÁÒÃÂÒ· ÍØ»ÁÒ »ÃÐ¸Ò¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í
21. ¹Ò§ÅÐÇÔÁ àÍ¡ÁÒµÄ¡ØÅ »ÃÐ¸Ò¹ÀÒ¤ãµŒ

»�´»ÃÐªØÁàÇÅÒ 14.00 ¹.
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6  สารสีฟ้า

การอบรมหัวหนาหมวด
ผูบำเพ็ญประโยชนขั้นพื้นฐานประจำป 2560	

จíานวน	13	รØ่น ดังนี้

รØ่นที่ »ร	ะเภทการอบรม วิทยากร

จíา
นว

น
¼ÙŒเ
¢Œา
อบ

รม

จากจังหวัด

1 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 21–25 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา 
ในพระสัง¦ราชูปถัมปŠ จ.นครปฐม

นางจันทร์เพ็ญ ชื่นจันทร์เกิด
นางนิตยาพันธ์ ปาณชู
น.ส.สุรจิต สุนทรบุระ
นางนฤมล จุทอง
นางเพ็ญศิริ ครารีย์
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

40 สระแก้ว
นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

2 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 7–11 เมษายน 2560 
ณ โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

น.ส.อุบลสรรณ ไชยะเดชะ
นางธนาวรรณ มีภูงา
นายสุริยา ลิขสิทธิ์
น.ส.สุวรีย์ เปรมศิริศาสตร์
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

42 มุกดาหาร อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ 
ยโสธร มหาสารคาม

3 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 25–29 เมษายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ 
สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย 
จ.เชียงใหม่

น.ส.จันทร์เพ็ญ ชื่นจันทร์เกิด
นางอารียา กลีบเม¦
น.ส.อ�าภา ขอดค�า
น.ส.ศิริลักษณ์ เทศวิศาล
นางวรรณวิไล กัลยา
นางอรพิน อุเทนสุต
น.ส.พร ใจมา
นางศิริสิน สิงสาคร
นางมาลีรัตน์ ก�าแพงแก้ว

30 เชียงราย ล�าปางเชียงใหม่ ล�าพูน เลย 
นครสวรรค์ สระบุรี บึงกาÌ หนองคาย 

4 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 1–5 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย 
จ.สุรินทร์

นางสุภาลักษณ์ สุดาทิพย์
นางธนาวรรณ มีภูงา
นายสุริยา ลิขสิทธิ์
น.ส.สุวรีย์ เปรมศิริศาสตร์
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

33 ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
มหาสารคาม นครราชสีมา กาÌสินธุ์ 
สุรินทร์

5 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 2–6 พฤษภาคม 2560
ณ ส�านักงานใหญ่
สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
น.ส.สุรจิต สุนทรบุระ
น.ส.พรทิพา พานิชาชีวะกุล
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์
นางร�าไพ ศรีทา
น.ส.สุภาวดี บัวแก้ว

73 มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา 
ชัยภูมิ หนองคาย ยโสธร บุรีรัมย์
นครราชสีมา สุรินทร์ นครสวรรค์ 
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ 
สระบุรี ชลบุรี กรุงเทพฯ

6 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้น
ฐาน รุ่นนกน้อย–นกสีฟ้า
วันที่ 6–9 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ จ.ก�าแพงเพชร

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
น.ส.จันทร์เพ็ญ ชื่นจันทร์เพ็ญ
นางอารียา กลีบเม¦
นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์

27 ก�าแพงเพชร

7 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 8–12 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ 
จ.สุรินทร์

น.ส.อุบลสรรณ ไชยะเดชะ
น.ส.บรพันธ์ แสนโสม
นางพูลศรี พลหงส์
น.ส.จันทร์สุมาลี วันทะวงษ์
นายสุริยา ลิขสิทธิ์
น.ส.สุวรีย์ เปรมศิริศาสตร์

33 นครพนม อุดรธานี
ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์

ค่ายต่างประเทศ
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รØ่นที่ »ร	ะเภทการอบรม วิทยากร

จíา
นว

น
¼ÙŒเ
¢Œา
อบ

รม

จากจังหวัด

8 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 9–13 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

นางนฤมล จุทอง
นางนิตยาพันธ์ ปาณชู
น.ส.บงกช สัปปพันธ์
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

43 ตรัง กระบี่

9 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 1–5 มิถุนายน 2560
ณ ส�านักงานใหญ่
สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ

น.ส.สุรจิต สุนทรบุระ
น.ส.พรทิพา พานิชาชีวกุล
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
น.ส.อุษณีษ์ ยอดชมภู
นางศิริรัตน์ ศรีธรรมา
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

64 สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 
มหาสารคาม สระแก้ว กาÌสินธุ์ 
มุกดาหาร บึงกาÌ นครพนม 
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา 
ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 
กาญจนบุรี สมุทรปราการ สระบุรี
กรุงเทพฯ

10 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 7–11 มิถุนายน 2560
ณ ส�านักงานใหญ่ สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

นางนฤมล จุทอง
น.ส.พจนี สร้อยเงิน
น.ส.วัชรี เลี่ยนบรรจง
น.ส.อุษณีษ์ ยอดชมภู
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
น.ส.กนกวรรณ พรวาปี

56 เชียงราย นครราชสีมา บึงกาÌ 
นครพนม มหาสารคาม ชัยภูมิ สุรินทร์ 
พังงา พัทลุง สุราษฎร์ธานี จันทบุรี 
อยุธยา กาญจนบุรี นครนายก 
กรุงเทพฯ

11 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นนกน้อย–นกสีฟ้า, รุ่นกลาง
วันที่ 7–11 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลล�าพูน จ.ล�าพูน

นางอารียา กลีบเม¦
น.ส.จันทร์เพ็ญ ชื่นจันทร์เกิด
น.ส.อ�าภา ขอดค�า
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

23 ล�าพูน

12 อบรมหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง–รุ่นใหญ่
วันที่ 14–18 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จ.นครศรีธรรมราช

นางละวิม เอกมาตฤกุล
นางอภิวัน เม¦พิรุณ
นางสุภาวดี โส้สมัน
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นางกรองทอง กิจวิบูลย์
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
น.ส.กนกวรรณ พรวาปี

53 สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง
นครศรีธรรมราช

1 สัมมนาผู้ฝึก 
วันที่ 20–24 เมษายน 2560

น.ส.ดารณี เวณุจันทร์
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
น.ส.ศิริลักษณ์ เทศวิศาล
นางเพ็ญศิริ คณารีย์

25 เชียงใหม่ พิจิตร กาÌสินธุ์ สุรินทร์ 
นครราชสีมา หนองคาย ศรีสะเกษ 
สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ

2 สัมมนาหัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 
เรื่องการจัดกิจกรรมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์
ในศตวรรษที่ 21 
วันที่ 26–27 พฤษภาคม 2560

น.ส.ดารณี เวณุจันทร์
ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
นางกรองทอง กิจวิบูลย์
น.ส.อ�าภา ขอดค�า
น.ส.ศิริลักษณ์ เทศวิศาล
นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

21 กระบี่ สงขลา สมุทรปราการ 
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา 
กาÌสินธุ์ ศรีสะเกษ 

3 อบรมเพิ่มพูนทักษะหัวหน้าหมวด
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์เรื่อง Free Being Me 
วันที่ 23–25 มิถุนายน 2560 
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
จ.อุบลราชธานี

น.ส.อุบลวรรณ ไชยะเดชะ
น.ส.พจนี สร้อยเงิน
นายสุริยา ลิขสิทธิ์
นางเพ็ญศิริ คณารีย์
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า

30 หนองคาย ยโสธร
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
นครพนม ชัยภูมิ
มุกดาหาร อ�านาจเจริญ
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การสัมมนาหัวหน้าหมวดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 26–27 
พฤษภาคม 2560 ณ ส�านักงานใหญ่ สมาคมผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ มีสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา
จ�านวน 21 คน การสัมมนาครั้งน้ี สมาชิกท่ีมาร่วม
การสัมมนาได้ทบทวนและแลกเปล่ียนเรียนรู ้กิจกรรม
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ในแต่ละโรงเรียน ซึ่งในแต่ละโรงเรียน

จะมีปัญหาท่ีแตกต่างกันไป สมาชิกได้ร่วมกันสัมมนา และเพื่อช่วยกันหาทางออก 
ให้กับปัญหาท่ีเกิดข้ึน และยังได้ทดลองการเขียนแผนการสอน โดยใช้ในหัวข้อเรื่อง

เม่ือวันท่ี 20–24 
เมษายน 2560 สมาคมฯ 
ได ้ จัดงานสัมมนาผู ้ฝ ึก 
โดยมีผู้ฝึกจากท่ัวประเทศ
เข้าร่วมการสัมมนาท้ังสิ้น 
21 คน การสัมมนาใน
ครัง้น้ีเพือ่ทบทวนหลักสตูร
ท่ีใช้ในการเรยีนการสอนท่ี
ผ ่านมา และปรับปรุง
หลักสูตรการสอน เพื่อ
ให้ทันสมัย และเข้ากับ
การอบรมหัวหน้าหมวด
ผู ้บ� า เพ็ญประโยชน ์ ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น เรื่อง 
Global Goals for 
Sustainable Develop-
ment Goals การจัดการเรียนรู้เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน, WagggsProgamme, Free Being Me, Facilitator 
เป็นต้น 

การสัมมนาหัวหน้าหมวด
ผู้บําเพ็ญประโยชน์

พฤษภาคม 2560 ณ ส�านักงานใหญ่ สมาคมผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ มีสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา

จะมีปัญหาท่ีแตกต่างกันไป สมาชิกได้ร่วมกันสัมมนา และเพื่อช่วยกันหาทางออก 
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การอบรมเพิ่ มพูน
ทั ก ษ ะ หั ว ห น ้ า ห ม ว ด
ผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์ เรื่อง 
Free Being Me ครั้งน้ี
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 23–25 
มิถุนายน 2560 ณ โรงเรยีน
เบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
การอบรมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมจ�านวน 30 คน 
การอบรมครั้งน้ีนอกจากจะได้ทบทวน
กิจกรรมผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์ท�ากิจกรรม 
Guiding Around the World กิจกรรม 
และพิธีการต่างๆ แล้ว สมาชิกยังได้เรียนรู้
กิจกรรม Free Being Me ซึ่งหัวหน้าหมวด
จะน�าไปใช้จัดกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์ 
สร้างความมั่นใจทางกายให้กับตนเอง และผู้อื่น 
ไม่สนใจในเรื่องรูปร่าง หน้าตาของตนเองจน
ท�าให้เกิดการขาดความม่ันใจในตนเอง ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรม ท�าให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซึง่ Dove ได้ท�าการวิจัยมา
แล้วว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นปัญหาระดับโลก 

หัวหน้าหมวดทุกท่านจะได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์จากการมาแลกเปลีย่น 
และเรียนรู้ในครั้งนี้ไปจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ ต่อไป

ของการเป็นหัวหน้าหมวดผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ในศตวรรษท่ี 21 ซึง่เป็นแผนการสอนท่ีสมาชิกสามารถน�ากลบัไปใช้ได้จรงิ สมาชิก
ยังร่วมกันทบทวนหลกัการฝึกซึง่เป็นหัวใจส�าคญัของกิจกรรมผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ เช่น พธิกีาร กฏ คติพจน์ ค�าขวัญ โปรแกรม
การฝึก วิธีการ ความก้าวหน้าขององค์การโลก Wagggs Programme เป็นต้น ซึ่งหลังจากการสัมมนาสิ้นสุดลง หัวหน้า
หมวดจะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมไปปรับใช้ในการน�าไปจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ได้ 

¡ÒÃÍºÃÁà¾ÔèÁ¾Ù¹·Ñ¡ÉÐËÑÇË¹ŒÒËÁÇ´¼ÙŒºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�
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LEAD, INSPIRE Facilitating in 
diverse environments, Singapore

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง LEAD, INSPIRE Facilitating in diverse 
environments ระหว่างวันท่ี 12–17 มีนาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน จาก 9 ประเทศ และตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่

1. นางสาวจันทิมา วิจิตรพร รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
  เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

2. นางสาวประภาพักตร์ เชยนาค หัวหน้าหมวดโรงเรียนสตรีนนทบุรี 
  จ.นนทบุรี

3. นางสาวยูเนียร แสนวงษา หัวหน้าหมวดโรงเรียนพรตพิทยพยัต 
  กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาววิไลวรรณ ตันศิริล�้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจกรรม 
  สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังนี้

Learning journey Programme
1. Leading	 to	 Inspire การสร้างแรงบันดาลใจ

ให้ผู้น�า
2. Mindset กระบวนการความคิด
3. Adult	Learning การเรยีนรูข้อง

หัวหน้าหมวด
4. Faci l i tat ing	 Leadership	

Practice การฝึกเป็นผู้น�าแบบผู้อ�านวย
ความสะดวก

5. Designing	a	Learning	Experi-
ence ออกแบบประสบการณ์ การเรียนรู้

การจัดการอบรมในครั้งน้ีเป็นแบบเชิง
ปฏิบัติการ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการต้ังแต่กระบวนการคิด 
การปฏิบัติ 

การถ่ายทอด ไปจนถงึการแก้ไขปัญหาและการเข้าถงึ
ผู้ที่มารับการถ่ายทอดจากตัวเรา 

  สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

ในการเป็นผูน้�า หรอืหัวหน้าหมวด
ท่ีดีน้ัน จะต้องไม่คิดว่าตัวเราเป็นผู้น�าเสมอไป น�าในท่ีน้ี
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเช่ือในสิ่งท่ีเราพูดท้ังหมด 
จะต้องท�าตามที่เราก�าหนด แต่เราต้องปรับความคิดที่ตัวเรา
เสยีใหม่ ว่าการเรยีนรูใ้นแต่ละเรือ่งน้ัน บางเรือ่งเรามีความรู้
มากกว่าผู้เรียนก็จริง แต่ประสบการณ์ของผู้เรียนบางครั้ง
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ขอเชิญสมาชิกผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ท่ัวประเทศ ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเฉลมิฉลองในวาระท่ี 
สมาคมฯ ด�าเนินงานมาครบ 60 ปี ร่วมเข้าค่าย 60 ปี บ.พ.ไทย: รวมใจสร้างคนดีสูส่งัคม

วันที ่ 15–18 พฤศจิกายน 2560 
สถานที ่ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
รับสมัคร	 1. สมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนละ 1–4 หมู่ (อายุ 12–18 ปี  

 และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง)
 2. หัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนละ 2–4 คน (ผ่านการอบรมหัวหน้าหมวดขั้นพื้นฐานแล้ว) 
  สมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ และหัวหน้าหมวด จะต้องมีมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถร่วมกิจกรรม 

 ตามระยะเวลาที่ก�าหนดได้ 
 3. สมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่างประเทศ 30–50 คน
ค่าธรรมเนียม 500 บาท / คน 
 เป็นค่าอาหาร 10 มื้อ (ตั้งแต่มื้อกลางวันที่ 15 พ.ย.–มื้อกลางวันวันที่ 18 พ.ย.) ค่ากิจกรรม, ทัศนศึกษา, 

เสื้อยืดที่ระลึก, เครื่องหมายแสดงความสามารถ และเกียรติบัตร)
สมาชิกค่าย 800 คน สมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 600–800 คน, หัวหน้าหมวด 150 คน, สมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน ์

จากประเทศ 30–50 คน (ก�าลังอยู่ระหว่างประสานงาน)
สอบถามรายละเอียด 02 245 3599, 02 245 0242, 02 245 0641 ต่อ 12, 31 ฝ่ายพัฒนากิจกรรม

ไม่ได ้เท ่ากัน อาจท�าให้ 
การเรียนรู ้ น้ันไม ่ เท ่ากัน 
และการเป็นหัวหน้าหมวดหรอืผูน้�าท่ีดไีม่ควรท่ีจะน�าความคดิ
ของเราไปใส่ท่ีตัวสมาชิกผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ แต่ในฐานะท่ีเรา
เป็นหัวหน้าหมวดจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของตัวบุคคล 
และต้องช่วยดึงศักยภาพของสมาชิกผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์ 
ของเราให้ออกมาให้ได้มากท่ีสุด เป็นท้ังผู้สนับสนุน และ
แนะน�าแนวทาง หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก 
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 

การเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ท่ีดี  
ในรูปแบบต่างๆ ในบางสถานการณ์ การเป็นวิทยากร  

ฝากข่าวถึงสมาชิก
1. เชิญชวนร่วมค่ายฉลอง 60 ปี  
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม

ค่ายต่างประเทศ

ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นวิทยากร
เท ่ า น้ัน เ ร าสามารถน� า
ประสบการณ ์ของผู ้ เ รี ยน  

มาเป็นความรู้ของเรา เปรียบเสมือนเป็นการแลกเปลี่ยน 
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกัน เราก็จะเป็น 
พี่เลี้ยง เป็นผู้แนะน�า เป็นผู้อ�านวยความสะดวก เป็นผู้ร่วม
แก้ไขสถานการณ์ หรอืบางครัง้เพยีงแค่เราเป็นแค่ผูส้งัเกตการณ์  
ก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์นั้นๆ ผ่านไปได้ 

หลังจากท่ีกลับมาแล้ว ก็ได้น�าประสบการณ์ท่ีได้  
มาถ่ายทอดให้กับคณะผู้ฝึกของสมาคมฯ เพ่ือน�าไปปรับใช ้
กับหลักสูตรการอบรมเพื่อขยายผลไปต่อยังหัวหน้าหมวด 
และสมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อไป
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2. โครงการ Free Being me
หลงัจากท่ีโครงการ Free Being Me ได้จัดกิจกรรม

ให้กับโรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ มาเป็นเป็นเวลา 2 ปี ซึง่
การจัดกิกจรรมในรปูแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมในช่ัวโมงเรยีน 
กิจกรรมในค่ายพักแรม และสมาชิกท่ีเข้าร่วมได้น�าไปขยาย
ผลต่อให้เพือ่นๆ เช่น การพดูหน้าช้ัน หน้าเสาธง การท�าป้าย
รณรงค์ การเล่าสู่กันฟัง การสร้างความม่ันใจให้กับเพื่อน 
โดยใช้กระบวนการให้เพือ่นสร้างความม่ันใจในตนเอง เป็นต้น 
และขณะน้ีมีสมาชิกท่ีผ่านกระบวนการของกิจกรรม Free 
Being Me แล้ว มากกว่า 27,000 คน จากแกนน�า 2,797 คน  
กิจกรรม Free Being Me เป็นกระบวนการเพือ่ปรบัเปลีย่น
ทัศนคติท่ียึดติดกับความกังวลม่ันใจทางกาย จนท�าให้ไม่กล้า

ท่ีจะร่วมหรือท�ากิจกรรมท่ีตนเองสามารถท�าได้และท�าได้ดี 
หรือกังวลกับความไม่สมบูรณ์ของรูปร่างหน้าตาของตนเอง 
ให้เป็นให้เลิกกังวลและยึดติดกับเรื่องของหน้าตา ฝึกให้
สมาชิกกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะร่วมกิจกรรมที่เคยกังวล 
ให้หันมาเห็นคุณค่าของศักยภาพของร่างกายของตนเอง  
โดยไม่ยึดติดกับสือ่หรอืสิง่รอบข้างท่ีพยายามเป็นสิง่เร้าให้เรา
กังวลกับสิ่งเหล่านั้น ปลดปล่อยความเป็นตนเองออกมา 

และขณะน้ีได้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 3 
ของโครงการ Free Being Me ก�าลงั
จะมีการพัฒนาการเพื่อเป็นรูปแบบของโครงการ Body 
Confidence สมาคมฯ ส่งตัวแทนจากประเทศไทยคือ

1. นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉาง ประธานโปรแกรม 
และผู้ฝึกจากโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จ.พิจิตร

2. นางสาววิชชาดา เตชะสวัสด์ิวิทย์ รองประธาน
โปรแกรม กรุงเทพฯ 

ไปร่วมอบรม Body Confidence Advocacy 
and Programme Training และศึกษาดูงาน ณ Pax 
Lodge London ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันท่ี 24 
พฤษภาคม–วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดย WAGGGS  
และ DOVE โดยการสนับสนุนของสมาคมผูบ้�าเพญ็ประโยชน์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมเป็นเวลา  
9 วัน มีตัวแทน จ�านวน 13 ประเทศ เข้าร่วมอบรม ได้แก่ 
ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก 

นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เคนย่า ยูกันดา อาร์เจนติน่า อังกฤษ 
และประเทศไทย 

ในการจัดการอบรมครัง้น้ีเป็นแบบอบรมเชิงปฏบัิติการ 
ระดมความคิด บทบาทสมมุติ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการท�า
กิจกรรม เป็นการเรียนรู้จากการลงมือท�า ร่วมกันแก้ปัญหา 
กิจกรรมของโครงการ Free Being Me ระหว่าง Dove 
ร่วมมือกับ WAGGGS ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ
แบรนด์ ต้องการสนับสนุนให้คนมีความม่ันใจในลกัษณะและ
รูปร่างของตัวเองมากข้ึน แต่ละประเทศได้รายงานผลการ
ด�าเนินงานจัดกิจกรรม โครงการ Free Being Me เริม่จาก 
ประเทศไอร์แลนด์ ออสเตรเลียประบราซิล อินเดีย เม็กซิโก 
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เคนย่า ยูกันดา อาร์เจนติน่า 
ประเทศไทย และประเทศอังกฤษ Dove และ WAGGGS 
มีความประสงค์ให้ตัวเลขขยายผลถึงจ�านวน 3,000,000 คน 
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สามารถเข้าถึงได้ทั้งทาง Website Facebook และ Twitter 
ในฐานะที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทย หลังจากกลับจากการอบรม จะได้น�าประสบการณ์ กิจกรรมเทคนิคและวิธีการ 

มาถ่ายทอดให้กับคณะผู้ฝึกของสมาคมฯ หัวหน้าหมวด เพื่อน�าไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรม
สู่เด็กและเยาวชนไทยน�าเสนอกระทรวงศึกษาธิการผ่านกิจกรรมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อไป

3. 60 ปี บ.พ.ไทย สร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวสตรี
“สอนน้องว่ายน�้า” ปี 3

ในโอกาสที่สมาคมฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมมาครบ 60 ปี 
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวสตรีได้รับการฝึกว่ายน�้า เน่ืองจากสถานการณ์
จมน�้าของเด็กไทยในปี 2559 เด็กไทยอายุ ต�่ากว่า 15 ปี 
การจมน�า้เป็นสาเหตุการเสยีชีวิตอันดับหน่ึง สูงถึงร้อยละ 30 
ของทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิต
สูงกว่าเพศหญงิประมาณ 2 เท่าตัว เด็กอายุ 5–9 ปี มีอัตรา

การเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ เพราะเด็กไม่รู ้วิธีการ
เอาชีวิตรอดในน�้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง 

สมาคมฯ จึงจัดโครงการน้ีข้ึนมา เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน สามารถ ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อ่ืน
ที่ประสบอุบัติเหตุทางน�้าได้ อย่างถูกวิธี ภายใต้ โครงการ 
60 ปี บ.พ.ไทย สร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวสตรี 
“สอนน้อง ว่ายน�้า” โดยมีนางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์ 
เป็นรองประธานฝ่ายโปรแกรม เป็นประธานโครงการ 

4. โครงการ พลังเด็กและเยาวชน สร้างสุขภาวะชุมชน เปลี่ยน
โลกด้วยมือเรา Theme: Food for change กินเปลี่ยนโลก

โครงการกินเปลี่ยนโลก คือโครงการท่ีท�าให้เยาวชน
หันมาสนใจเรื่องของการกินในแบบมิติใหม่ จากเดิมเยาวชน
จะกินอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ หรอือาหารท่ีได้คณุค่าไม่คุม้ค่า
ทางด้านโภชนการกับเงินท่ีเสียไป และส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ร่วมมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รู้จักสนใจ
คนในชุมชน ให้มีกิจกรรมได้ท�าร่วมกัน และส่งผลถึงสุขภาพ

ของคนในชุมชนให้ดีข้ึนอย่างย่ังยืน กิจกรรมการกินเปลี่ยน
โลกมีหลัก คือ กินให้หลากหลาย กินตามฤดูกาล ถามถึง
ท่ีมา กลับมาอุดหนุนเกษตรกร แม่ค้ารายย่อยในชุมชน 
ท�ากินเองบ้าง ฝึกลิน้ให้รูร้ส (รูว่้ารสท่ีได้รบัน้ันมาจากสารเคมี
หรือธรรมชาติ) 
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รายชื่อโครงการและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ภาค ที่ โรงเรียน จังหวัด ชื่อโครงการย่อย

กทม. 1 สตรีศรีสุริโยทัย . กรุงเทพฯ EAT WISELY

2. พรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ พรตผักสวนครัวรั้วกินได้

3. มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ Clean food for life

4 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ . กรุงเทพฯ กินดี สุขภาพดี

5 โพธิสารพิทยากร. กรุงเทพฯ ย้อนรอยภูมิปัญญา ชีวาพาสุข

กลาง 6. สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ เปลี่ยนความคิด พิชิตการกระท�า SSP รวมพลัง eat for change

7 หนองรีประชานิมิตร กาญจนบุรี เม็ดแมงลักลดพุง

ใต้ 8. เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผักปลอดภัย ใส่ใจคุณ

9. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช Good Health Good Life

10 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช ลดอ้วนถูกวิธีหนีโรค

11 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช Change แล้ว Share

เหนือ 12 เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ผักอินทรีย์ เพื่อสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชน

13 ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่ ทานเจวันละมื้อ ชีวิตดี้ดี

14 แม่อายวิทยาคม . เชียงใหม่ คนรุ่นใหม่หัวใจรักสุขภาพ

15 เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ กินอิ่ม ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

16 จอมทอง . เชียงใหม่ ขนมพื้นเมือง โรงเรียนจอมทอง

17 เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร สมุนไพรใกล้บ้าน

18 บางมูลนากภูมิวิทยาคม. พิจิตร กินดีเพือสุขภาพที่ดี

19 ตะพานหิน พิจิตร เช้านี้กินข้าวกันเถอะ

20 ผดุงราษฏร์ พิษณุโลก ปลูกเองเลี้ยงเองกินได้ไร้สารพิษ

21 เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก อาหารดี ชีวีมีสุข

22 นครไทย พิษณุโลก เด็กยุคใหม่ใส่ใจการบริโภค

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

23 บุญวัฒนา นครราชสีมา บ.พ.บุญวัฒนาป้องกันภัย..ใส่ใจโภชนาการ

24 ท่าช้างราษฏร์บ�ารุง . นครราชสีมา “เด็กท่าช้าง” สร้างพลังกินเปลี่ยนโลก

25 ตานีวิทยา สุรินทร์ พลังเด็กไทย กินใช้เปลี่ยนโลก

26 นาดีวิทยา สุรินทร์ เปลี่ยนสักนิด...ชีวิตจะยั่งยืน

27 ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ นมเซราะยึง (ขนมบ้านเรา)

28 ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์ แกนน�าวัยใส ระวังภัยสุขภาพ

29 สิรินธร สุรินทร์ ชีวิตฟรุ้งฟริ้ง เลือกกินอย่างฉลาด

30 ศีขรภูมิ สุรินทร์ โรงเรียนแห่งนี้ กินดีมีแฮง

โครงการที่จัดท�าขึ้นตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559–31 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับ
การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส. และด�าเนิน
กิจกรรมโดยสมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
ร่วมกับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมีนักเรียนแกนน�าเป็นผู้ด�าเนินโครงการย่อย 
กิจกรรมโครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และท้องถิ่น สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็นผู้น�า และมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และให้แกนน�าได้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงโลก

โครงการกินเปลี่ยนโลก มีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน ดังนี้
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และเม่ือวันท่ี 17–19 มีนาคม 2560 สมาชิกโครงการ
ท้ังหมดได้กลบัมาน�าผลงานท่ีตนเองได้ด�าเนินโครงการต้ังแต่
เริ่มต้นมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนสมาชิกโครงการ 
ณ ส�านักงานใหญ่ สมาคมผูบ้�าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ 
กรุงเทพฯ ซึ่งการสรุปปิดโครงการครั้งนี้ แต่ละโรงเรียนก็ได้
น�าผลงานท่ีมีกลเม็ดต่างๆ ในการด�าเนินโครงการ รวมถึง
การมาเล่าประสบการณ์การท�างาน ซึง่ไม่ใช่ว่าจะส�าเรจ็อย่าง
ง่ายทุกโครงการไป เช่น จากเหตุการน�้าท่วมทางภาคใต้ 
ท�าให้เกิดอุปสรรคในการปลกูผกัไม่ได้ บางโครงการเกิดอุปสรรค
จากพืชผักของตนเองท่ีลงมือปลูกถูกไก่มาคุ ้ยหรือจิกกิน
เมล็ดพันธุ์ไปบ้าง เวลาในการท�างานไม่ตรงกัน หรือไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนบ้าง เป็นต้น อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนต่างๆ 
ท�าให้บางโรงเรียนถึงกับท้อจนเกือบจะถอดใจกันเลยทีเดียว 
แต่แล้วด้วยพลังของแกนน�า ก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันกลับ
มาสู้กันอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์การท�างานที่ท�าให้

ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้ในที่สุด ซึ่ง
ถือว่าโครงการน้ี นอกจากจะเป็นโครงการท่ีท�าให้เยาวชน 
และคนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน จากการท่ีได้ตระหนักการ
เลอืกถึงอาหารท่ีบรโิภคให้เหมาะสม ชุมชนมีกิจกรรมท่ีได้หัน
กลับมาร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาชุมชนให้อยู่ในรูปแบบของ
ค�าว่า “พอเพียง” แล้ว ยังท�าให้สมาชิกทุกคนได้ฝึกการ
ท�างานเป็นทีม ฝึกการคดิแบบเป็นกระบวนการ การวางแผน
ในการท�างาน การคดิวิธแีก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างๆ ไปให้ได้ 

เม่ือจบโครงการแล้วทุกคนต่างได้ประสบการณ์จาก
การท�างานเป็นอย่างดี ได้รอยยิ้ม ได้เพื่อนใหม่ ได้รู้จักคน
ในชุมชนมากข้ึน สร้างรายได้ สร้างอาชีพในชุมชนเพิ่ม
มากข้ึน ร้านค้าในชุมชนได้กลับมามีชีวิตชีวามากข้ึน และ
สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุสมาชิกโครงการและคนในชุมชนได้กินอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง และชุมชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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สมาคม¼ÙŒบíาเ¾çÞ»ระโยชน�áห่ง»ระเทÈäทย	ãน¾ระบรมราชÙ»ถัมภ�
5/1 – 2 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 – 2245 – 0242, 0 – 2245 – 3599 โทรสาร 0 – 2246 – 4699
www.ggat.or.th,	e	–	mail:	ggat.thailand@gmail.com

ช�าระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2548

ปณ.ราชเทวี

สมาชิกท่านใดท่ีต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ในหมวดของท่าน เรื่องราว
ที่เป็นเกร็ดความรู้ มีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยต่างๆ ติดต่อมายังสมาคมฯ ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรÈั¾ท�	
02	–	2450242,	02	–	2450242,	02	–	2464324	โทรสาร	02	–	2464699,	Email:	ggat.thailand@gmail.com	หรือ	
Facebook/สมาคม¼ÙŒบíาเ¾çÞ»ระโยชน�Ï	ãน¾ระบรมราชินÙ»ถัมภ�	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กรรมการที่»รÖกÉา

น.ส.ดารณี เวณุจันทร์ นายกสมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สมุทรักษณ์
อุปนายกที่ 1 และประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

พลเรือตรีหญิงศิริมา กริชติทายาวุธ 
อุปนายกที่ 2 และประธานฝ่ายหาทุน

น.ส.สุรจิต สุนทรบุระ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
น.ส.ชลลดา บุญประเสริฐ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์ รองประธานฝ่ายโปรแกรม

ค³ะทíางาน

น.ส.ศิริลักษณ์ เทศวิศาล ผู้จัดการสมาคมฯ
นางเพ็ญศิริ คณารีย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรม
น.ส.วิไลวรรณ ตันศิริล�้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจกรรม

»กáละรÙ»เล่ม

“บ้านท้ายซอยดีไซน์” facebook.com/bantaisoidesign

ค่ายต่างประเทศ

ค่าย Georgetown Heritage City Girl 
Guide International Camp 2018 (Malaysia)
วันที่ 3–8 เมษายน 2018 
สถานที่ Penang Municipal Park
รับสมัคร หัวหน้าหมวดผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 2 

คน 
สมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 10 คน 

กิจกรรม Boating, Fishing, Competition, 
Jungle Trekking, Escape, 
gadgets, Activities at Penang 
Hill (Potted Sports) Gang 
show Proper, International 
Night, Camp Fire Night, etc. 

รายละเ อียดเพิ่ม เ ติม 02–2453599, 
02–2450242 ต่อ 12, 31 ฝ่ายพัฒนากิจกรรม

ค่ายต่างประเทศ โครงการบริการ
ทีพ่ักและห้องประชุม

สมาคมผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ มีห้องพักส�าหรับสมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีมาศึกษา
ต่อในกรุงเทพฯ และต้องการหาท่ีพักท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และ
การรับประทานอาหาร ซึ่งสมาคมฯมีบริการอาหารเช้าและเย็น 
รวมถึงบริการซัก–รีดให้กับสมาชิกท่ีเข้าพักประจ�า โดยคิดอัตรา
ค่าบริการ ห้องปรับอากาศ ราคา 31,500 บาท ห้องพัดลม ราคา 
28,500 บาท ต่อ 1 เทอมการศึกษา และมีห้องพกัส�าหรบับุคคลท่ัวไป
ท่ีต้องการเข้าพักแบบช่ัวคราว ท้ังแบบพักแบบส่วนตัว และแบบ
หมู่คณะไว้บริการเช่นกัน

นอกจากน้ี ยังมีห้องประชุม–สมัมนา หรอืจัดเลีย้ง ขนาดต้ังแต่ 
6–10, 20–40 และ 50–200 คน พร้อมท้ังอุปกรณ์เครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไว้บริการ รวมถึงรับท�าอาหาร
จัดเลีย้ง อาหารว่าง จัดบรกิารส่งถึงท่ี รวมถึงห้องอาหาร “ครวับ�าเพญ็” 
ที่เปิดบริการตั้งแต่ 08:00–16:00 น. ทุกวัน (หยุดวันอาทิตย์) 

สนใจติดต่อ 02–2453599, 02–2450242 ต่อ 13 ฝ่ายบริการ
หอพักและห้องประชุม
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