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	 กล้า/ทำา/ดี	 ฉบับเดือนสิงหาคมน้ี	 ตรงกับวันมหามงคลย่ิง

ของปวงชนชาวไทย	 เน่ืองด้วยเป็นวันท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระ	

บรมราชินีนาถ	ทรงมีพระชนมายุครบ	84	พรรษา	และเป็นวันแม่แห่ง

ชาติ	ในวันท่ี	12	สิงหาคม	2559		ซ่ึงถูกกำาหนดข้ึนเพ่ือเป็นการระลึกถึง

พระคุณของมารดา	 โดยการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี	 อัน

เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีจะสร้างความเจริญให้กับสังคม	 และเป็นเอกลักษณ์	

ท่ีโดดเด่นของคนไทย	

	 กล้า/ทำา/ดี	 จึงขอนำาเสนอเรื่องราวของความกตัญญู	 ท่าน	

ผู้อ่านจะได้พบเนื้อหาความกตัญญูทีห่ลากหลาย	ทั้งจากนักเรียนยอด

กตัญญู	 ที่ใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนทำางานช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย			

ผู้เป็นแม่	 หรือคติธรรมสอนใจเรื่องความกตัญญู	 โดยพระอาจารย์				

ชยสาโรภิกขุ	ผู้ซึ่งมีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา	จนได้ช่ือว่าเป็นพระ

ฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมได้อย่างสละสลวย	 เป็นที่ประทับ

ใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก	 และเรื่องราวจากความกตัญญูสู่ชีวิตที่

ประสบความสำาเร็จของท่านองคมนตร	ีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นาย

แพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 ท้ังน้ีเช่ือว่า	วารสารเล่มน้ีจะช่วยเป็นแรงบันดาล	

ใจให้ท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย	 สำาหรับท่านผู้อ่านท่ีสนใจแนะนำาติชม

เพ่ิมเติม	สามารถเขียนแนะนำา	หรือส่งเร่ืองราว	รวมถึงบุคคลท่ีน่าสนใจ	

ทีมงานจะนำามาคัดลงวารสารในฉบับอื่นๆ	 ต่อไป	 โดยส่งผ่านช่องทาง	

facebook	:	moralcenter	ได้ต้ังแต่วันน้ี	

ขอบคุณครับ	นายสิน  ส่ือสวน  
ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม



แผนท่ี

กลา/ทำ/ดี 02 ฉบับท่ี 3  เดือนสิงหาคม 2559 03

 “ความกตัญู” มิไดจำกัดวาตองเปนความกตัญูตอบิดามารดาเทานั้น เรายังสามารถ 

แสดงความกตัญูไดอีกหลายทาง อาทิ กตัญูตอประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

แลวถาหากเราประสงคจะแสดงความกตัญูตอชาติบานเมืองตองทำอยางไร กลา/ทำ/ดี ฉบับนี้ 

ขอแนะนำขั้นตอนงายๆ 10 วิธี ในการกตัญูประเทศชาติ ดังนี้

 ขอบคุณขอมูลดีๆ จาก พระมหาปรีชา ปภสสโร พระนักเขียน เจาของหนังสือหลายเลม อาทิ ศาสตรสูความสุข เข็มทิศ 

พิชิตความสุข เปนตน
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“ความกตัญ�ู” 
ตนออ ขวัญจิรา ใจเดียว 

ÍÂÙ‹ ã¹ÊÒÂàÅ×Í´

 แต่ด้วยปัญหาค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่ีมากกว่า 

รายรับ	เธอจึงอาศัยรายได้จากอาชีพเก็บขวดน้ำ�พลาสติก	

และของเก่าขายของผู้เป็นแม่	ทำาให้ต้นอ้อต้องหางาน

ทำานอกเวลาเรียน	 เพื่อหาเงินมาช่วยเหลือทางบ้าน	

โดยในวันหยุดต้นอ้อจะมารับจ้างทำาความสะอาดบ้าน	

และดูแลผู้สูงอายุ	ที่บ้านของอาจารย์ฉวีวรรณ	เขียว

อุบล	หรือครูยูร	 ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือครอบครัว

ของต้นอ้อ	ตั้งแต่ครั้งที่เธอยังเป็นเด็ก	และด้วยความ

ขยันของต้นอ้อ	 ทำาให้ครูยูรเอ็นดูเธอประหน่ึงลูกหลาน	

พร้อมหยิบยื่นความช่วยเหลือ	โดยให้ทั้งที่พัก	อาหาร	

ค่าเดินทาง	และค่าจ้าง	เป็นการตอบแทน	แม้จำานวน

เงินที่ได้อาจจะไม่ได้มากนัก	แต่สำาหรับต้นอ้อแล้ว	ราย

ได้ส่วนน้ีสามารถนำามาจุนเจือชีวิตของสองแม่ลูกได้ใน

ยามที่จำาเป็น	และถึงแม้ชีวิตจะขัดสนเพียงใด	ต้นอ้อ

ก็ไม่เคยแม้แต่จะคิดหาเงินด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย	

เพราะกลัวว่าจะทำาให้แม่ต้องลำาบากหากตนเองถูกจับ

	 ในทุกค่ำ�คืนแม่อรพินจะออกไปตระเวน

เก็บของเก่าไว้ขายและจะกลับมานอนพักเวลากลางวัน	

ส่วนต้นอ้อน้ันในช่วงเวลาปกติ	 ก็จะออกไปเรียนหนังสือ	

ซึ่งปัจจุบันต้นอ้ออยู่ชั้นมัธยมศึกษา	 ปีที่	 5	

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย	

สมุทรปราการ	และจากความประพฤติ และผล

การเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี	ส่งผลให้ต้นอ้อไดรั้บ

ทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์	 และยังเป็นนักเรียนทุน	

ในราชประชานุเคราะห์ในสมเด็จพระนางเจ้า				

สิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	เหลืออีกเพียงปีเดียว	

ก็จะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป	 สำาหรับ

ความใฝ่ฝันของต้นอ้อนั้น	 เธออยากเรียนครู	

ด้วยหวังว่าวันหนึ่งตนเองจะมีโอกาสได้ถวาย

งานรับใช้สมเด็จพระราชินีฯ	 และช่วยเหลือเด็กๆ 

ท่ีด้อยโอกาสเหมือนเช่นเธอ	

 “ความกตัญญูกตเวที”	ซ่ึงเป็นคุณธรรม 

พ้ืนฐานท่ีฝังลึกอยู่ในจิตใจและสายเลือดของ	

ต้นอ้อนั้น	มิได้สะท้อนให้เห็นเพียงแค่ความ

กตัญญูต่อมารดาผู้ให้กำาเนิด	แต่ยังสะท้อนไป

ถึงจิตใจอันงดงาม	ด้วยประสงค์จะตอบแทน	

โอกาสที่เธอได้รับ	 และพร้อมส่งต่อให้กับผู้ที่

ด้อยโอกาสเช่นเดียวกันกับเธออีกด้วย

	 “ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตาม	ต้องเรียนหนังสือให้จบ	อย่างน้อยท่ีสุดก็ปริญญาตรี	เพราะถ้า

ไม่เรียนชีวิตก็ไม่เปล่ียน	และท่ีสำาคัญและขาดไม่ได้คือต้องมีคุณธรรม”	หน่ึงในคำาสอนของแม่อรพิน	ทองมา	

ท่ีคอยย้ำ�กับบุตรสาว	“ต้นอ้อ”	ขวัญจิรา	ใจเดียว	อยู่เสมอ	แม่ผู้ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดีของความมีคุณธรรม				

ท่ีทำาให้บุตรสาวซึมซับเอาคุณความดีเข้ามาไว้ในสายเลือด	และปฏิบัติตนเป็นคนดีตามคำาแม่สอนเร่ือยมา

ดี



แผนท่ี

กลา/ทำ/ดี 02 ฉบับท่ี 3  เดือนสิงหาคม 2559 03

 “ความกตัญู” มิไดจำกัดวาตองเปนความกตัญูตอบิดามารดาเทานั้น เรายังสามารถ 

แสดงความกตัญูไดอีกหลายทาง อาทิ กตัญูตอประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

แลวถาหากเราประสงคจะแสดงความกตัญูตอชาติบานเมืองตองทำอยางไร กลา/ทำ/ดี ฉบับนี้ 

ขอแนะนำขั้นตอนงายๆ 10 วิธี ในการกตัญูประเทศชาติ ดังนี้

 ขอบคุณขอมูลดีๆ จาก พระมหาปรีชา ปภสสโร พระนักเขียน เจาของหนังสือหลายเลม อาทิ ศาสตรสูความสุข เข็มทิศ 

พิชิตความสุข เปนตน

10ÇÔ¸Õ
¡µÑÞ�Ùµ‹Í»ÃÐà·ÈªÒµÔ

»ÃÐ¾ÄµÔ»¯ÔºÑµÔµ¹à»š¹¤¹´Õà»š¹¾ÅàÁ×Í§´Õ
¢Í§ªÒµÔ àª‹¹ µÑé§ã¨ÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ 
ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº à»š¹µŒ¹ 

ÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂÑ¹ËÁÑè¹à¾ÕÂÃäÁ‹·ŒÍ¶ÍÂ
à¾ÕÂÃ¾ÂÒÂÒÁ·Õè¨Ð·ÓãËŒªÒµÔºŒÒ¹àÁ×Í§
ÁÕ¤ÇÒÁà̈ ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 

»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ÊØ¨ÃÔµ ÃÙŒ¨Ñ¡àÅÕéÂ§ªÕ¾áÅÐ
áÊÇ§ËÒ·ÃÑ¾Â�´ŒÇÂ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ�ÊØ¨ÃÔµ

ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ ÃÇÁà»š¹¹éÓË¹Öè§ã¨à́ ÕÂÇ 
ÃÑ¡ã¤Ã‹¡ÅÁà¡ÅÕÂÇ¡Ñ¹ àÍ×éÍà¿„œÍà¼×èÍá¼‹
«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ 

ÈÃÑ·¸ÒáÅÐÂÖ´ÁÑè¹ã¹ËÅÑ¡ÈÒÊ¹Ò

ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒªÒµÔ´ŒÇÂ¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ 
¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂÊÔè§¢Í§¢Í§µ¹àÍ§ 
áÅÐ¢Í§ÊÒ¸ÒÃ³Ð ÍÂ‹Ò§àËç¹¤Ø³¤‹Ò  

ÃÑ¡ÉÒáÅÐËÇ§áË¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
»ÃÐà¾³Õ·Õè´Õ§ÒÁ¢Í§ªÒµÔ 

´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ
ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´

ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂãËŒá¢ç§áÃ§à¾×èÍ¨Ð
ä´Œà»š¹¾ÅàÁ×Í§·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÊÒÁÒÃ¶·Ó
»ÃÐâÂª¹�ãËŒ»ÃÐà·ÈªÒµÔä´ŒÍÂ‹Ò§àµçÁ·Õè 

¨§ÃÑ¡ÀÑ¡´Õµ‹ÍÍ§¤�¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ� 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ความดี

คูมือทำดี

·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞ

932

“ความกตัญ�ู” 
ตนออ ขวัญจิรา ใจเดียว 

ÍÂÙ‹ ã¹ÊÒÂàÅ×Í´



กลา...ดี

04 ฉบับท่ี 3  เดือนสิงหาคม 2559 05

กลา...ดี

ธรรม
กตัญู
ธรรม
กตัญู

พระอาจารยชยสาโรภิกขุ 

	 ท่ามกลางกระแสความเจริญทางวัตถุ	 จนหลายคนหลง	

ลืมคุณธรรมในจิตใจ	 ความกตัญญูก็เป็นหนึ่งในนั้น	 พระอาจารย์

ชยสาโรภิกขุ	แห่งสถานพำานักสงฆ์บ้านไร่ทอสี	จังหวัดนครราชสีมา	

“พระฝรั่ง”	 จากสังคมตะวันตก	 ผู้มาศึกษาพระพุทธศาสนา	 ใน

ประเทศไทยกว่า	 33	 พรรษานั้น	 มีคติธรรมเรื่องความกตัญญูนี้

อย่างไร	 ทั้งในมุมมองด้านพุทธ	 และความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

ตะวันตกกับตะวันออก

	 ในเร่ืองของความกตัญญูน้ัน	 ท่ีผ่านมาสังคมไทยมักสอน

ว่า	“ต้อง”	กตัญญู	คนดีต้องกตัญญู	คนไม่กตัญญูเป็นคนไม่ดี	สมัย

พระอาจารย์เดินทางมาประเทศไทยใหม่ๆ	 มาจากวัฒนธรรมที่ไม่

ได้เน้นเรื่องความกตัญญูมากนัก	 คำาว่า	 Ungrateful	 เป็นคำาที่ไม่

ค่อยรุนแรง		ถ้าเราพูดว่า	Why	you	very	ungrateful	?	จะฟังไม่

ค่อยรู้สึกผิดเท่าไหร่		ครั้งหนึ่งมีโยมมาที่วัด	พระอาจารย์ก็รำาคาญ

เขาอะไรสักอย่าง	จึงอุทานออกมาว่า	 “ทำาไมเนรคุณอย่างนี้”	 เขา

เสียใจมาก	 พอพระอาจารย์ดูคำาศัพท์ในพจนานุกรม	 เห็นคำาว่า	

Ungrateful	 คือ	 เนรคุณ	 พระอาจารย์ตกใจมาก	 ทำาให้เข้าใจว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวัฒนธรรมไทย	วัฒนธรรมพุทธ

	 การที่เราสอนแค่ว่า	“ต้อง”	กตัญญู	ไม่ควรเนรคุณ	หรือ

ต้องเป็นคนดี	ไม่เป็นคนชั่ว	แต่ไม่มีปัญญา		ไม่มีเหตุผล		มันก็เลย

เป็นคุณธรรมท่ีเส่ือมได้	เพราะคุณธรรมต่างๆ	ต้องมีเหตุผล		สามารถ	

ช้ีแจงได้ว่ามีข้อดีตรงไหน	 แล้วการขาดความกตัญญูมันเสียตรงไหน		

พระอาจารย์มองว่าความกตัญญูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง	 ในเมื่อเรา

พิจารณาชีวิตตัวเอง	แล้วเห็นว่าสิ่งดีๆ	ในชีวิตของเรามาจากไหนบ้าง	เริ่มจาก

ชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่	 เด็กสมัยนี้บางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้

ขอมาเกิด	เราจะไปขอบคุณทำาไม	แต่ตามหลักพุทธศาสนาก็คล้ายกับว่าเลือก

พ่อแม่เหมือนกัน	คือ	มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาเกิดเป็นลูกของผู้ชายผู้หญิง

คู่นี้	เราก็ต้องมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ชาติก่อน		ในหลักธรรมก็ถือว่าผู้หญิงจะ

ตั้งครรภ์ได้ต้องมีปัจจัย	 3	 อย่าง	 คือเชื้อของผู้ชาย	 ไข่ของผู้หญิง	 และผู้ที่จะ

เกิด	ถ้ามีเชื้อผู้ชาย	มีไข่ผู้หญิง	แต่ไม่มีผู้ที่จะเกิด	แสดงว่าผู้นั้นก็ไม่สามารถมี

ลูกได้	 เพราะฉะน้ันท่ีเราเกิดมา	 ก็เพราะมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ต้ังแต่	

ชาติปางก่อนเป็นปัจจัยมา

การที่เราจะปลูกฝังให้เด็ก รู้จักกตัญญู
ต่อคุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องยกเหตุผลว่า 

เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไร  
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ธรรม
กตัญู
ธรรม
กตัญู

พระอาจารยชยสาโรภิกขุ 

	 การท่ีเราเกิด	เพราะคุณแม่ต้ังครรภ์แล้วไม่ทำาแท้ง	เราต้องขอบคุณ	

เพราะการทำาแท้งไม่ยาก	 ท่านทำาได้แต่ท่านก็ยอมให้เราอยู่ในท้อง	 ท่าน

ยอมลำาบากตั้ง	 9	 เดือน	 เพื่อให้เราเกิดมา	 นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราพิจารณา

แล้วเห็นถึงความทุกข์ของผู้หญิงตั้งครรภ์	9	เดือน	ก็ต้องรู้สึกขอบคุณ	เมื่อ

เราเกิดแล้ว	เรายังไม่สามารถเอาตัวรอดเองได้้	เรามีชีวิตรอดได้เพราะท่าน

ดูแล	 แล้วท่านก็เสียสละเพื่อเราตลอด	 ในการที่เราจะปลูกฝังให้เด็กรู้จัก

กตัญญูต่อคุณพ่อ	 คุณแม่	 จึงต้องยกเหตุผลว่า	 เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้

เพราะอะไร		

	 อีกอย่างหน่ึงคือความพิการ	 ความพิการท่ีรุนแรงท่ีสุดไม่ใช่อัมพาต	

แต่คือการส่ือสารกับใครไม่ได้	 เพราะถ้าเกิดแล้วไม่รับรู้ต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่

สามารถส่ือสารกับใครได้มันคือความทรมานอย่างย่ิง	 เราสามารถส่ือสารกับ

คนรอบข้างได้	 ฟังคนอ่ืนพูดรู้เร่ือง	 ก็เกิดจากการท่ีคุณพ่อคุณแม่สอน	 เรา

สามารถทำาทุกส่ิงได้เอง	เพราะเรามีภาษาเป็นเคร่ืองมือในการคิด	แต่การท่ีจะ

คิดเองได้ก็ต้องอาศัยหนังสือ	ถ้าไม่มีหนังสือ	ไม่มีส่ือ	ก็คิดเองไม่ได้	เทคโนโลยี

ต่างๆ	 ท่ีเราใช้ล้วนเกิดจากความฉลาด	 ความพากเพียรพยายามของคนจำานวน

มาก	ส่ิงต่างๆ	ท่ีดูเหมือนง่าย	จึงมักมีคนอ่ืนเก่ียวข้องเสมอ	ถ้าเราเห็นอานิสงค์

ของการพูดได้	การคิดได้	การใช้ภาษาส่ือสารได้ก็ควรต้องรู้คุณผู้ท่ีให้ภาษา

	 ประโยคที่ว่า	 “ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี”	 พระ

อาจารย์อยากเปล่ียนเป็น	 “ความกตัญญูเป็นเคร่ืองหมายของคนมีปัญญา”	

มากกว่า	เพราะคำาว่า	“ดี”	มันกำากวม	คนดีคืออย่างไร	บางทีเราใช้คำาง่ายๆ

แต่ความหมายไม่ตรงกัน

	 ความกตัญญูย่อมเกิดในจิตใจของผู้มีปัญญา		ตามเหตุผลที่กล่าว

ถึงข้างต้น	เพราะความไม่กตัญญู	ความเห็นแก่ตัว	หรือการเชื่อมั่นในตัวเอง

มากเกินไป	 การลบหลู่คนอื่น	 ถือว่าเราเก่งคนเดียว	 อันนี้เกิดขึ้นได้ในจิต

ของคนที่ไม่เคยพิจารณาความจริงในชีวิตอย่างเป็นกลาง	เอาแต่คิดเข้าข้าง

ตัวเอง

	 ความกตัญญูจะมีอีกคำามาเกี่ยวข้องคือ	 กตเวที	 	 ความกตเวที

เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากตัญญูจริง	และมีจริง		ถ้ากตัญญูจริงมันนิ่งไม่ได้	ต้องมี

ความต้องการตอบแทน	 	 แต่มีข้อหนึ่งที่คนจะสับสนมาก	 พระอาจารย์มัก

จะถามเณรว่า	 “ถ้าพ่อแม่มีอาชีพปล้นธนาคาร	 แล้วก็จะชวนให้เราไปด้วย	

แต่เราไม่ไป	ถือว่าเนรคุณ	ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่หรือไม่”	หรือว่าพ่อแม่ชอบ

เล่นการพนัน	อยากพาเราไปคาสิโน	แต่ว่าเราไม่ไปถือว่าไม่รักพ่อแม่	ไม่เชื่อ

พ่อแม่	ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่หรือเปล่า		

	 ความคิดผิดๆ	 ที่พระอาจารย์อยากวิจารณ์ก็คือ	 ถ้าผู้มีบุญคุณ

ของเราขอร้องอะไร	 ผู้กตัญญูต้องให้	 แต่ในทางพุทธศาสนากฎแห่งกรรม

ย่อมอยู่เหนือพ่อแม่	 พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า	 การกตัญญูต่อพ่อแม่ที่แท้จริง

ก็คือ	มีส่วนในการชักชวนหรือส่งเสริมให้พ่อแม่ไม่มีศรัทธา	ได้เกิดมีศรัทธา

มากขึ้น	หรือว่าหากมีศีลธรรมบกพร่อง	ก็ให้มีศีลธรรมที่เข้มแข็งมั่นคง	ผู้ที่

ตระหนี่จะมีความสุขและความพอใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ผู้มีปัญญาน้อย

และไม่มีปัญญาก็กลับมีปัญญา

การตอบแทนบุญคุณ ไม่ได้อยู่ท่ีว่าท่าน
ขออะไรเราให้ แต่ถ้าเรามีส่วนช่วยให้

ท่านได้เจริญด้วยคุณธรรมในระยะยาว 
จะเป็นประโยชน์มากกว่า ถือเป็นการ

ตอบแทนบุญคุณ

	 ฉะนั้นคุณธรรม	4	ข้อ	ศรัทธา	ศีล	จาคะ	ปัญญา		เป็นเอกลักษณ์

ของพระโสดาบัน	ทางพุทธศาสนาถือว่า	การตอบแทนบุญคุณไม่ได้อยู่ที่ว่า

ท่านขออะไรเราให้	 แต่ว่าถ้าเรามีส่วนช่วยให้ท่านได้เจริญด้วยคุณธรรมเหล่าน้ี	

ในระยะยาว	ในการเวียนว่าย	ตาย	เกิด	ในวัฏสงสารของคุณพ่อคุณแม่	นั่น

จะเป็นประโยชน์มากกว่า	 ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณ	 ถ้าสมมติว่าพ่อแม่

ผิดศีล	 แล้วชวนให้เราผิดศีลตามท่าน	 กลายเป็นว่าเราเป็นผู้ส่งเสริมบาป	

กรรมของท่าน	 ถ้าเราส่งเสริม	 หรือทำาให้ท่านได้ประมาทในการดำาเนินชีวิต

มากข้ึน	 นั่นไม่ใช่การตอบแทนบุญคุณ	 ตรงกันข้าม	 แต่เราก็ต้องหลักสัมมา

ทิฏฐิิในทางธรรมกำากับอีกที	คือมีความรักมีความเคารพ	มีความกตัญญู	ใน

การตอบแทนบุญคุณ	แต่ก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่คิดในระยะสั้นอย่างเดียว	ต้อง

คิดระยะยาว
ดี



คุยได คุยดี

กลา/ทำ/ดี 06 ฉบับท่ี 3  เดือนสิงหาคม 2559 07

จากคำสอนแม
สูความสำเร็จ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย

ความกตัญูกตเวที
เปนเครื่องหมายของคนดี

พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการศูนยคุณธรรม 

เขียนโดย

	 หากเราตีความหมายของคำาว่ากตัญญู		

ก็คือการรู้คุณ	 กตเวที	 ก็คือการตอบแทนคุณ	 ซึ่ง

ธรรมชาติของมนุษย์น้ัน	มีบิดามารดาเป็นผู้ให้กำาเนิด 

ให้ชีวิต	การทดแทนพระคุณท่าน	จึงเป็นเรื่องใหญ่	

ในทุกๆ	อารยธรรม	เพื่อนำาพามาซึ่งความสุขความ

เจริญ	 และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	 หน้าที่การงาน	

อย่างเช่น	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	

วัฒนชัย	 ที่เริ่มต้นชีวิตจากเด็กยากจน	 ใช้ความ

วิริยะอุตสาหะ	และมีความกตัญญูในหัวใจ	ยึดมั่น

ในคำาสอนของมารดา	จนได้มาทำางานรับใช้สังคม	

และประสบความสำาเร็จสูงสุด	ได้ดำารงตำาแหน่ง

องคมนตรีในปัจจุบัน

	 “ชีวิตในวัยเด็กของผม	เรียกได้ว่าปากกัด	

ตีนถีบ	 ยากจนมาตลอด	 คุณพ่อเป็นคนงานแบก

ข้าวสาร	คุณแม่เป็นช่างเย็บผ้า	อยู่ในตลาดบางมูลนาก 

จ.พิจิตร	 และด้วยความยากจน	 ทำาให้มีความรู้สึก

ตลอดเวลาว่า	เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อแม่หามา

ให้มีค่ามาก	 เมื่อได้มีโอกาสร่ำ�เรียนจึงต้องเรียนให้

เต็มท่ี”	นายแพทย์เกษมกล่าว

	 นายแพทย์เกษมเร่ิมเข้ารับการศึกษาช้ัน

ประถมเม่ืออายุ	 7	 ขวบ	 ซ่ึงถือว่าเลยเกณฑ์ไปพอ

สมควร	เพราะความยากจน	แต่หลังจากนั้นท่านก็

อาศัยความวิริยะศึกษาต่อมาเรื่อยๆ	และพยายาม

เรียนให้ดีที่สุด	เพื่อให้ทั้งพ่อและแม่ภูมิใจ	เพราะใน

ชุมชนท่ีพักอาศัยจะให้ความสำาคัญเร่ืองการเรียน

มาก	 ลูกบ้านไหนเรียนเก่ง	 เรียนดีก็จะนำามาช่ืนชม

กัน	 เม่ือตนเองเรียนได้อันดับดีๆ	 ผู้คนในตลาด

ชื่นชม	พ่อกับแม่ก็จะปลื้มใจ	และหายเหนื่อย	นอกจากเร่ืองการเล่าเรียนแล้ว	ท้ังพ่อและแม่ยังปลูกฝังให้

ท่านเป็นคนซ่ือสัตย์สุจริตและมีมารยาท		ซ่ึงท้ังสองก็จะปฏิบัติให้เราดูเป็นแบบอย่างอยู่เสมอ	

 เมื่อนายแพทย์เกษมกำาลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยม	 น้องชายก็มาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน 

ท่านเสียใจมาก	จึงทำาให้อยากเรียนแพทย์ต้ังแต่น้ัน	แต่การเรียนแพทย์ต้องใช้เวลาเรียนนานและมีค่าใช้จ่าย

สูง	 นายแพทย์เกษมเองก็เกรงใจทางบ้าน	 กลัวจะส่งเสียไม่ไหว	 จนวันนึงคุณแม่มากล่าวกับท่านว่า	 “บ้าน

เราน่ีจน	 ถ้าลูกอยากเรียนหมอเพ่ือไปช่วยคนจน	แม่จะพยายามส่งเสียให้จบ	แต่ถ้าลูกจะเรียนหมอเพ่ือจะ

ไปสร้างความร่ำ�รวยแม่แนะนำาว่าอย่าเรียนดีกว่า	 ให้คนอ่ืนท่ีเขาอาจจะมีจิตใจดีกว่าเราเรียนไปเพ่ือช่วย

คนจนดีกว่า”	ซ่ึงนายแพทย์เกษมก็ยึดถือและปฏิบัติตามจนกระท่ังปัจจุบัน

	 ในระหว่างที่ท่านเรียนแพทย์นั้น	 ทำาให้น้องชายคนนึงต้องหยุดเรียนกลางคัน	 เพราะที่บ้าน

แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว	 เม่ือเรียนจบเร่ิมทำางานนายแพทย์เกษม	 จึงช่วยส่งเสียน้องให้กลับมาเรียนต่อจน

จบ	 จนสุดท้ายน้องชายได้เป็นอาจารย์ใหญ่ประสบความสำาเร็จ	 ส่วนตัวนายแพทย์เกษมนั้น	 หลังจาก

เรียนจบปริญญาเอกจากต่างประเทศ	 ก็กลับมาทำางานช่วยเหลือสังคมมากมายตามคำาสอนของคุณแม่ท่ี

ให้ไว้	 ว่าให้ทำางานเพ่ือช่วยเหลือคนจน	 เช่น	 การเป็นแพทย์อาสาทำางานกับโครงการหลวง	 โดยร่วมกับ

เพ่ือนๆ	 เข้าไปรักษาผู้ป่วยชาวเขาตามดอยท่ีห่างไกลความเจริญ	 ต่อมาจึงได้ต้ังกลุ่ม	 “ประชาอาสาเพ่ือ

สนับสนุนโครงการหลวง”	 ในการช่วยเหลือชาวเขาบนดอยท่ีเจ็บป่วยเดือดร้อน	 นอกจากน้ันแล้ว	 ท่านยัง

ริเร่ิมโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีของโรงเรียนพระดาบส	ในระหว่างท่ีท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส 

และเมื่อครั้งท่านดำารงตำาแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว	 ก็ได้จัดทำาโครงการลักษณะเดียวกัน		

คือ	รวบรวมแพทย์เก่งเฉพาะทางไปรักษาและช่วยเหลือคนตามจังหวัดต่างๆ		

	 นอกจากครอบครัว	 และสังคมแล้ว	 นายแพทย์เกษม	 ยังมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์	 โดย

ท่านและเพ่ือนๆ	จะรวมกลุ่มกันไปกราบไหว้คุณครูท่ีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	จังหวัดพิจิตร	ในวัน

เสาร์ท่ีสามของเดือนธันวาคมของทุกปี	 ซ่ึงรุ่นน้องต่างยึดถือและปฏิบัติตาม	จนกลายเป็นงานประจำาปีของ

โรงเรียน	ก่อเกิดเป็นเร่ืองดีงามสำาหรับชุมชนต่อมา

 จะเห็นได้ว่าความกตัญญูน้ัน	ถ้านำามาปฏิบัติ	 ก็จะทำาให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยคุณธรรม	มี

น้ำ�ใจ	 และมีสำานึกต่อผู้อ่ืน	 ซ่ึงเป็นรากฐานสำาคัญในการท่ีเราจะประสบความสำาเร็จ	 ส่วนใครท่ีขาดความ

กตัญญูอาจเรียกได้ว่าขาดพ้ืนฐานชีวิตท่ีดีและม่ันคงไป	 เปรียบเสมือนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่	

แต่วางรากฐานไว้ไม่ดีพอ	สักวันหน่ึงก็จะต้องพังทลายลงมาอย่างแน่นอน				
ดี



คุยได คุยดี

กลา/ทำ/ดี 06 ฉบับท่ี 3  เดือนสิงหาคม 2559 07

จากคำสอนแม
สูความสำเร็จ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย

ความกตัญูกตเวที
เปนเครื่องหมายของคนดี

พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการศูนยคุณธรรม 

เขียนโดย

	 “นิมิตฺตำ	 สาธุรุปานำ	 กตญฺญูกตเวทิตา”	 เป็นพุทธภาษิตท่ีสำาคัญบท
หน่ึง	หมายถึง	“ความกตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี”
 ท่านพุทธทาสภิกขุ		ได้ให้ความหมายของกตัญญูกตเวทีไว้ว่า	“กตัญญู”	
หมายถึง	ความรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณของผู้อ่ืนท่ีมีอยู่เหนือตน	และ	“กตเวที” 
การพยายามทำาตอบแทนบุญคุณน้ันๆ	 ดังน้ัน	 “กตัญญูกตเวทิตา”	 หมายถึง	
ความรู้บุญคุณท่านแล้วทำาตอบให้ปรากฏ	และเน้นว่า	“เป็นธรรมประคองโลก
ให้เป็นอยู่ได้	และอยู่ได้ด้วยความสงบสุข”
	 อีกคำาหน่ึงท่ีเก่ียวข้อง	 คือ	 “บุพการี”	 หรือ	 “บูรพการี”	 หมายถึง	
บุคคลทำาก่อนโดยปกติ		บุคคลผู้ทำาอุปการะก่อน,		บุพพการีบุคคล	ในกฎหมาย 
คำาว่า	บุพการี		หมายถึง	บิดา	มารดา		ปู่	ย่า	ตา		ยาย	ทวด	แต่ในทางพระพุทธ
ศาสนา	 มีความหมายกว้างกว่า	 โดยหมายรวมไปถึงอาจารย์อุปัชฌาย์	 และ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ตลอดจนถึงบุญท้ังหลายด้วย	 ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีต้ังใจ
ทำาคุณแก่เราโดยไม่หวังผลตอบแทน
	 ด้วยเหตุน้ี	 ตามหลักพระพุทธศาสนาจึงถือว่าบุคคลสองประเภทท่ี
หายาก	 คือ	 “บุพการี”	 ผู้ท่ีต้ังใจทำาคุณแก่เราโดยไม่หวังผลตอบแทน	 และ	
“กตัญญูกตเวที”	บุคคลท่ีรู้คุณแล้วพยายามแทนคุณท่าน	
	 บุพการีโดยท่ัวไปได้แก่	บิดามารดา		ครูอาจารย์	และประเทศชาติท่ี
เป็นแผ่นดินให้เราเกิดและอาศัยอยู่		“บิดามารดา”	เป็นผู้ให้กำาเนิดแก่ลูก	เล้ียง
ดู	 ป้องกันและฟูมฟักให้ลูกเจริญเติบโตเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม	 มีความ
ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ	 แม้จะประสบความลำาบากยากจน	 ลำาเค็ญสัก
เพียงใดก็ตาม	 ก็จะไม่ทอดท้ิงลูก	 บางคร้ังพ่อแม่ต้องเสียสละความสุขและทุก
ส่ิงท่ีตนมีให้กับลูก
		 นอกจากจะให้กำาเนิด	เล้ียงดู	ป้องกันรักษาลูกแล้ว	ท่านท้ังสองยังมี
จิตใจท่ีประกอบด้วยคุณธรรม	คือ	พรหมวิหารธรรม	๔	ประการ	ได้แก่	เมตตา	
ความรักใคร่สนิทสนม	 กรุณา	 ความปรานีสงสารในเม่ือมีความทุกข์ยากเดือด
ร้อน	 มุทิตา	 พลอยยินดีในความสำาเร็จของลูกด้วยความจริงใจ	 และอุเบกขา	
ความวางเฉยในเม่ือลูกมีการงานทำา	 สามารถเล้ียงตนและครอบครัวได้	 โดย
มิได้หวังส่ิงตอบแทนใดๆ	เลย
 สำาหรับการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา	สามารถทำาได้ด้วยการ	
ดูแลท่านยามชรา	 ดำารงรักษาช่ือเสียงของวงศ์สกุล	 ประพฤติตนให้เป็นผู้ควร
รับมรดก	เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว	ควรทำาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้	
	 “ครูอาจารย์”	เปรียบเสมือนบิดามารดาคนท่ีสองของลูก	เน่ืองจาก
จะฟูมฟักให้เราเป็นคนดีต่อจากบิดามารดา	 และประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้
เราเป็นคนเก่ง	สามารถประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือสร้างความเจริญให้กับประเทศ 
ชาติเพ่ือสืบทอดชาติพันธ์ุจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงได้เป็นอย่างดี	

	 การตอบแทนบุญคุณครูอาจารย์สามารถทำาได้ด้วยการต้ังใจ
ศึกษาเล่าเรียน	 เช่ือฟังคำาสอนของท่าน	 และนำาคำาสอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างม่ันคง	เพ่ือให้ท่านมีความภาคภูมิใจในความสำาเร็จ 
ของภารกิจอันย่ิงใหญ่ของท่าน	และควรแสวงหาโอกาสอุปถัมภ์รับใช้ท่านด้วย 
ความยินดี
	 “ประเทศชาติ”	 เป็นสังคมท่ีให้เราเกิดข้ึนมา	 และให้แผ่นดินท่ีเรา
อยู่อาศัยอย่างมีความสุขต้ังแต่เล็กจนเติบใหญ่	จึงมีหน้าท่ีสำาคัญท่ีเราต้องปฏิบัติ	
คือ	ดำารงรักษาแผ่นดินท่ีให้เรากำาเนิดและสืบทอดมรดกในวิถีชีวิตของคนไทย
ท่ีชนรุ่นก่อนสร้างมาให้กับคนรุ่นต่อไป	ดังคำาปฏิญาณของทหารว่า	“ชาติของ
เรา	เป็นไทยอยู่ได้	ตราบจนถึงพวกเราทุกวันน้ี	ก็เพราะบรรพบุรุษของเรา	เอา
เลือด	 เอาเน้ือ	 เอาชีวิต	 และความลำาบากยากเข็ญเข้าแลกไว้	 เราต้องรักษา
ชาติ	เราต้องบำารุงชาติ	เราต้องสละชีพเพ่ือชาติ”
	 จากคำาปฏิญาณดังกล่าว	 เราควรแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
ประเทศชาติ	ตามแนวทางต่อไปน้ี
 ประการแรก	ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี	เป็นพลเมืองดีของชาติ	
ตาม“หลักราชการ”ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช
นิพนธ์ไว้	 กล่าวคือ	 ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี	 มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 ขยันหม่ันเพียร	
ทำางานในหน้าท่ีของตนให้สำาเร็จอย่าดีท่ีสุด	และซ่ือตรงต่อบุคคลท่ัวไป	รักษา
คำาม่ันสัญญาวาจาสัตย์	และทำาตนให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ	ศรัทธา	และไว้วางใจ
 ประการท่ีสอง	 ศรัทธา	 ยึดม่ันในพระบรมราโชวาทและคำาสอน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
 ประการท่ีสาม	 ประกอบสัมมาอาชีพ	 รู้จักเล้ียงชีพในกรอบความ
คิดของปรัชญาเศรษฐกิจ	“พอเพียง”	ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพล
อดุลยเดชพระราชทานไว้	 คือ	 พอประมาณ	 มีเหตุมีผล	 มีภูมิคุ้มกัน	 และ
แสวงหาทรัพย์ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 โดยไม่เอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิเสรี	
ภาพของผู้อ่ืน
  ประการท่ีส่ี	บำารุงรักษาชาติด้วยการเสียภาษี	มีความสามัคคี	รวม
เป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน	 รักใคร่กลมเกลียวกัน	 เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ซ่ึงกันและกัน	
และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 ประการท่ีห้า	 รักษาและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของ
ชาติ	 ตลอดจนดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้คงอยู่
อย่างย่ังยืน
		 	 สรุปแล้ว	 “ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเคร่ืองหมายของคนดี”	
สามารถกระทำาได้โดยเรียนรู้และการยอมรับในบุญคุณของบุคคล	สัตว์	ส่ิงของ 
และธรรมชาติส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อตัวเรา	ท้ังทางตรงและทางอ้อม	
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คายเยาวชน
รุน 6รุน 6

กลา/ทำ/ดี 08

ตานโกงตานโกง

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติครั้งที่ 8

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

รวมพลังประชารัฐ 
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ขาวกิ
จกรรม

	 นับเป็นความสำา เร็จอีกก้าวหนึ่ งของ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)	ศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน)	และภาคีเครือข่ายในการเดินหน้า

ปลูกฝังจิตสำานึกเยาวชนไทย	 ให้เข้าใจและตระหนัก

ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

ประเทศไทย	 โดยการจัดค่าย	 “เยาวชนไทย	 ไร้

คอร์รัปชัน	 YOUTH	 2020”	 ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่  6					

ที่รวมพลังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคอีสาน	 11	

แห่ง	 เมื่อวันที่	 22–26	มิถุนายน	 2559	ณ	 โรงแรม

เวียนนา	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 จังหวัดนครราชสีมา	

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาจิตสำานึก	

ค่านิยมหลักที่จำาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชัน	 และสร้างแกนนำาเยาวชนระดับอุดมศึกษา	

ให้มีความเป็นผู้นำาด้านการต่อต้านการทุจริต	สามารถ	

นำาความรู้ไปขยายผลกิจกรรม	ในมหาวิทยาลัยได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

           	โดยหลักสูตรเยาวชนไทย	ไร้คอร์รัปชัน	ได้

มุ่งเน้นด้านการปลูกฝังคุณค่าหลัก  6	 ประการ	 ที่

จำาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น	ได้แก่	1)	ความ

ซื่อสัตย์สุจริต	 2)	 การมีจิตสาธารณะ	 3)	 ความเป็น

ธรรมทางสังคม	4)	การเป็นอยู่อย่างพอเพียง	5)	ภาวะ	

มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)	 โทร 02	613	8863-66	ต่อ	106	/	โทร	098	992	1454

ผู้นำา	 6)	 การปฏิเสธคอร์รัปชัน	 โดยทุกกิจกรรมจะสอด

แทรกคุณค่าหลักดังกล่าวลงไป	 เช่น	 การฉายหนังสั้น	

“Black	 Hole”	 มีเป้าหมายให้ผู้เข้าค่ายเสวนาร่วมกัน

ภายในกลุ่มในประเด็นข้อคิดที่ได้	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผู้

เข้าค่ายได้เห็นว่า	 การโกงเป็นเรื่องใกล้ตัว	 หรือกิจกรรม

สถานการณ์สมมุติ	 ที่ยกตัวอย่างตัวละครและสถานการ

จำาลอง	 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมค่ายประเมินสภาวะทางจิตใจและ	

ความคิดของตนเองต่อสถานการณ์สมมุติ	“เมนูคอร์รัปชัน” 

หน่ึงในกิจกรรมไฮไลน์ของค่าย	 ท่ีเน้นคุณค่าหลักเร่ืองการ	

ปฏิเสธคอร์รัปชัน	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 กิจกรรมนี้

ทำาให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้รู้จักสำารวจ	จำาแนก	วิเคราะห์	กรรมวิธี	

การโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ	 เพื่อติดอาวุธ

ในจิตสำานึก	 และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมา

พากลในสังคม	เป็นต้น

           	การจัดค่ายเยาวชนไทย	ไร้คอร์รัปชัน	YOUTH	

2020	รุ่นที่	6	นี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสิ้น	52	คน	องค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชันและศูนย์คุณธรรม	 ได้วางแผนไว้ว่าจะ

ดำาเนินการจัดค่ายในปี	2559	ให้ครบทั้ง	8	รุ่น	โดยรุ่นที่	

7	 จะจัดภายในเดือนกันยายน	 ในมหาวิทยาลัยเขตภาค

กลาง	 และรุ่นท่ี	 8	 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 ท่ีมหาวิทยาลัย 

เขตภาคเหนือ	ต่อไป
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คายเยาวชน
รุน 6รุน 6

กลา/ทำ/ดี 08

ตานโกงตานโกง

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติครั้งที่ 8

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

รวมพลังประชารัฐ 
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ขาวกิ
จกรรม

	 งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่	 8	 ภายใต้กรอบ

แนวคิด	“รวมพลังประชารัฐขับเคล่ือนสังคมคุณธรรม”	เพ่ือเฉลิม	

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	70	ปี	และเฉลิมพระเกียรติ	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงเจริญพระชนม	

พรรษา	7	รอบ	84	พรรษา	12	สิงหาคม	2559	เป็นเสมือนเวที

กลางของเครือข่ายท่ีขับเคล่ือนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของ

สังคมทั้งภาครัฐ	และประชาชน	ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ติดตามความก้าวหน้า	กำาหนดทิศทางและพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีเพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ		และรณรงค์

สร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	

ในสังคมไทย

 

	 ภายในงานมีการจัดกิจกรรม	โดยแบ่งเป็น	3	ส่วนคือ	

ส่วนที่	 1	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 มีการจัดแสดงนิทรรศการ

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ	 โดยได้รวบรวมเร่ืองราวของบุคคล	องค์กร	

ท่ีนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

และนำาพระราชเสาวนีย์เรื่องการอนุรักษ์ผืนป่าของสมเด็จ				

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ไปดำาเนินชีวิตอย่างเป็น

รูปธรรมนำามาเผยแพร่	 	 และกิจกรรม	 “70	 บุคคลต้นแบบ	 7	

ล้านความดี”	

 

	 ส่วนที่	 2	 กิจกรรมด้านวิชาการ	 การปาฐกถาพิเศษ	 การอภิปราย

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	 เช่น

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 การส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานองค์กรคุณธรรม

 

	 ส่วนที่	 3	กิจกรรมด้านนิทรรศการ	การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้าน

การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจากทุกภาคส่วน	 และทุก

กลุ่มเครือข่ายเรียกว่า	“ตลาดนัดคุณธรรม”

 

	 นายสิน	สื่อสวน	ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	กล่าว

ว่า	“การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่	8	ในปี	2559	นี้	จะยิ่งใหญ่กว่า

ทุกๆปีที่ผ่านมา	 มีหน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน	 70	 องค์กร	 ซึ่งกิจกรรมที่เป็น

ไฮไลท์สำาคัญคือ	 “70	 บุคคลต้นแบบ	 7	 ล้านความดี”	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

ประชาชนทุกคนจะได้ร่วมกันทำาความดี	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	โดยตั้งเป้า

ให้ได้	 7	 ล้านความดี	 จึงขอเชิญชวนทุกๆ	 ท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการจัด

งานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่	8	นี้”

 ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 8 รวม 

พลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ    

อาคารอิมแพคฟอรั่ม 1  (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  



รับ
ฟรี

กระเปาผาลดโลกรอน
เพียงรวมแนะนำเรื่องราวและบุคคลที่นาสนใจ รวมถึงคำติชม 
วารสาร กลา/ทำ/ดี เขามาทาง Facebook : moralcenter 

ของรางวัลดีๆ จากศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
10 ทานแรก รับเลย

ตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2559

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 8

อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง (ฮอลล 9)
บูธกิจกรรม  ตลาดนัดคุณธรรม
สัมมนาวิชาการ

ขอเชิญรวมงาน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

รวมพลังประชารัฐ 

1-2 กันยายน 2559

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

พบกิจกรรมมากมาย


