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กล้า/ทำ�/ดี ฉบับเดือนสิงหาคมนี้ ตรงกับวันมหามงคลยิง่
ของปวงชนชาวไทย เนือ่ งด้วยเป็นวันทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระ
บรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเป็นวันแม่แห่ง
ชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ซึง่ ถูกกำ�หนดขึน้ เพือ่ เป็นการระลึกถึง
พระคุณของมารดา โดยการแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ บุพการี อัน
เป็นคุณธรรมพืน้ ฐานทีจ่ ะสร้างความเจริญให้กบั สังคม และเป็นเอกลักษณ์
ทีโ่ ดดเด่นของคนไทย
กล้า/ทำ�/ดี จึงขอนำ�เสนอเรื่องราวของความกตัญญู ท่าน
ผู้อ่านจะได้พบเนื้อหาความกตัญญูทหี่ ลากหลาย ทั้งจากนักเรียนยอด
กตัญญู ที่ใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนทำ�งานช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย   
ผู้เป็นแม่ หรือคติธรรมสอนใจเรื่องความกตัญญู โดยพระอาจารย์    
ชยสาโรภิกขุ ผู้ซึ่งมีศรัทธาในพลังแห่งพุทธศาสนา จนได้ชอ่ื ว่าเป็นพระ
ฝรั่งที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมได้อย่างสละสลวย เป็นที่ประทับ
ใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และเรื่องราวจากความกตัญญูสู่ชีวิตที่
ประสบความสำ�เร็จของท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
แพทย์เกษม วัฒนชัย ทัง้ นีเ้ ชือ่ ว่า วารสารเล่มนีจ้ ะช่วยเป็นแรงบันดาล
ใจให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ไม่มากก็นอ้ ย สำ�หรับท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจแนะนำ�ติชม
เพิม่ เติม สามารถเขียนแนะนำ� หรือส่งเรือ่ งราว รวมถึงบุคคลทีน่ า่ สนใจ
ทีมงานจะนำ�มาคัดลงวารสารในฉบับอื่นๆ ต่อไป โดยส่งผ่านช่องทาง
facebook : moralcenter ได้ตง้ั แต่วนั นี้

นายสิน สือ่ สวน

ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์คณ
ุ ธรรม

กลา/ทำ/ดี

ขอบคุณครับ

01

แผนที่

ความดี

ตนออ ขวัญจิรา ใจเดียว

“ความกตัญู”
ÍÂÙ‹ ã¹ÊÒÂàÅ×Í´

“ไม่วา่ ชีวติ จะเป็นอย่างไรก็ตาม ต้องเรียนหนังสือให้จบ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ปริญญาตรี เพราะถ้า
ไม่เรียนชีวติ ก็ไม่เปลีย่ น และทีส่ �ำ คัญและขาดไม่ได้คอื ต้องมีคณ
ุ ธรรม” หนึง่ ในคำ�สอนของแม่อรพิน ทองมา
ทีค่ อยย้�ำ กับบุตรสาว “ต้นอ้อ” ขวัญจิรา ใจเดียว อยูเ่ สมอ แม่ผซู้ ง่ึ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องความมีคณ
ุ ธรรม    
ทีท่ �ำ ให้บตุ รสาวซึมซับเอาคุณความดีเข้ามาไว้ในสายเลือด และปฏิบตั ติ นเป็นคนดีตามคำ�แม่สอนเรือ่ ยมา

แต่ดว้ ยปัญหาค่าใช้จา่ ยภายในบ้านทีมี่ ากกว่า
รายรับ เธอจึงอาศัยรายได้จากอาชีพเก็บขวดน้�ำ พลาสติก
และของเก่าขายของผู้เป็นแม่ ทำ�ให้ต้นอ้อต้องหางาน
ทำ�นอกเวลาเรียน เพื่อหาเงินมาช่วยเหลือทางบ้าน
โดยในวันหยุดต้นอ้อจะมารับจ้างทำ�ความสะอาดบ้าน
และดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านของอาจารย์ฉวีวรรณ เขียว
อุบล หรือครูยูร ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือครอบครัว
ของต้นอ้อ ตั้งแต่ครั้งที่เธอยังเป็นเด็ก และด้วยความ
ขยันของต้นอ้อ ทำ�ให้ครูยรู เอ็นดูเธอประหนึง่ ลูกหลาน
พร้อมหยิบยื่นความช่วยเหลือ โดยให้ทั้งที่พัก อาหาร
ค่าเดินทาง และค่าจ้าง เป็นการตอบแทน แม้จำ�นวน
เงินที่ได้อาจจะไม่ได้มากนัก แต่ส�ำ หรับต้นอ้อแล้ว ราย
ได้สว่ นนีส้ ามารถนำ�มาจุนเจือชีวิตของสองแม่ลูกได้ใน
ยามที่จำ�เป็น และถึงแม้ชีวิตจะขัดสนเพียงใด ต้นอ้อ
ก็ ไ ม่ เ คยแม้ แ ต่ จ ะคิ ด หาเงิ น ด้ ว ยวิ ธี ที่ ผิ ด กฎหมาย
เพราะกลัวว่าจะทำ�ให้แม่ต้องลำ�บากหากตนเองถูกจับ
ในทุ ก ค่ำ�คื น แม่ อ รพิ น จะออกไปตระเวน
เก็บของเก่าไว้ขายและจะกลับมานอนพักเวลากลางวัน
ส่วนต้นอ้อนัน้ ในช่วงเวลาปกติ ก็จะออกไปเรียนหนังสือ

ซึ่งปัจจุบันต้นอ้ออยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ และจากความประพฤติ และผล
การเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ต้นอ้อได้รบั
ทุนจากมูลนิธยิ วุ พัฒน์ และยังเป็นนักเรียนทุน
ในราชประชานุเคราะห์ในสมเด็จพระนางเจ้า    
สิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เหลืออีกเพียงปีเดียว
ก็จะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป สำ�หรับ
ความใฝ่ฝันของต้นอ้อนั้น เธออยากเรียนครู
ด้วยหวังว่าวันหนึ่งตนเองจะมีโอกาสได้ถวาย
งานรับใช้สมเด็จพระราชินฯี และช่วยเหลือเด็กๆ
ทีด่ อ้ ยโอกาสเหมือนเช่นเธอ
“ความกตัญญูกตเวที” ซึง่ เป็นคุณธรรม
พื้นฐานที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจและสายเลือดของ
ต้นอ้อนั้น มิได้สะท้อนให้เห็นเพียงแค่ความ
กตัญญูต่อมารดาผู้ให้กำ�เนิด แต่ยังสะท้อนไป
ถึงจิตใจอันงดงาม ด้วยประสงค์จะตอบแทน
โอกาสที่เธอได้รับ และพร้อมส่งต่อให้กับผู้ที่
ด้อยโอกาสเช่นเดียวกันกับเธออีกด้วย
ดี
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กลา...ดี

ธรรม

กตัญู

พระอาจารยชยสาโรภิกขุ

ท่ามกลางกระแสความเจริญทางวัตถุ จนหลายคนหลง
ลืมคุณธรรมในจิตใจ ความกตัญญูก็เป็นหนึ่งในนั้น พระอาจารย์
ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำ�นักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา
“พระฝรั่ง” จากสังคมตะวันตก ผู้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ใน
ประเทศไทยกว่า 33 พรรษานั้น มีคติธรรมเรื่องความกตัญญูนี้
อย่างไร ทั้งในมุมมองด้านพุทธ และความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
ตะวันตกกับตะวันออก
ในเรือ่ งของความกตัญญูนน้ั ทีผ่ า่ นมาสังคมไทยมักสอน
ว่า “ต้อง” กตัญญู คนดีต้องกตัญญู คนไม่กตัญญูเป็นคนไม่ดี สมัย
พระอาจารย์เดินทางมาประเทศไทยใหม่ๆ มาจากวัฒนธรรมที่ไม่
ได้เน้นเรื่องความกตัญญูมากนัก คำ�ว่า Ungrateful เป็นคำ�ที่ไม่
ค่อยรุนแรง  ถ้าเราพูดว่า Why you very ungrateful ? จะฟังไม่
ค่อยรู้สึกผิดเท่าไหร่   ครั้งหนึ่งมีโยมมาที่วัด พระอาจารย์ก็รำ�คาญ
เขาอะไรสักอย่าง จึงอุทานออกมาว่า “ทำ�ไมเนรคุณอย่างนี้” เขา
เสียใจมาก พอพระอาจารย์ดูคำ�ศัพท์ในพจนานุกรม เห็นคำ�ว่า
Ungrateful คือ เนรคุณ พระอาจารย์ตกใจมาก ทำ�ให้เข้าใจว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพุทธ
การที่เราสอนแค่ว่า “ต้อง” กตัญญู ไม่ควรเนรคุณ หรือ
ต้องเป็นคนดี ไม่เป็นคนชั่ว แต่ไม่มีปัญญา  ไม่มีเหตุผล  มันก็เลย
เป็นคุณธรรมทีเ่ สือ่ มได้ เพราะคุณธรรมต่างๆ ต้องมีเหตุผล  สามารถ
ชีแ้ จงได้วา่ มีขอ้ ดีตรงไหน แล้วการขาดความกตัญญูมนั เสียตรงไหน  
พระอาจารย์มองว่าความกตัญญูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ในเมื่อเรา

การที่เราจะปลูกฝังให้เด็ก รู้จักกตัญญู
ต่อคุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องยกเหตุผลว่า
เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไร
พิจารณาชีวิตตัวเอง แล้วเห็นว่าสิ่งดีๆ ในชีวิตของเรามาจากไหนบ้าง เริ่มจาก
ชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่ เด็กสมัยนี้บางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้
ขอมาเกิด เราจะไปขอบคุณทำ�ไม แต่ตามหลักพุทธศาสนาก็คล้ายกับว่าเลือก
พ่อแม่เหมือนกัน คือ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาเกิดเป็นลูกของผู้ชายผู้หญิง
คู่นี้ เราก็ต้องมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ชาติก่อน  ในหลักธรรมก็ถือว่าผู้หญิงจะ
ตั้งครรภ์ได้ต้องมีปัจจัย 3 อย่าง คือเชื้อของผู้ชาย ไข่ของผู้หญิง และผู้ที่จะ
เกิด ถ้ามีเชื้อผู้ชาย มีไข่ผู้หญิง แต่ไม่มีผู้ที่จะเกิด แสดงว่าผู้นั้นก็ไม่สามารถมี
ลูกได้ เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ราเกิดมา ก็เพราะมีความสัมพันธ์กบั คุณพ่อคุณแม่ตง้ั แต่
ชาติปางก่อนเป็นปัจจัยมา
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การทีเ่ ราเกิด เพราะคุณแม่ตง้ั ครรภ์แล้วไม่ท�ำ แท้ง เราต้องขอบคุณ
เพราะการทำ�แท้งไม่ยาก ท่านทำ�ได้แต่ท่านก็ยอมให้เราอยู่ในท้อง ท่าน
ยอมลำ�บากตั้ง 9 เดือน เพื่อให้เราเกิดมา นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราพิจารณา
แล้วเห็นถึงความทุกข์ของผู้หญิงตั้งครรภ์ 9 เดือน ก็ต้องรู้สึกขอบคุณ เมื่อ
เราเกิดแล้ว เรายังไม่สามารถเอาตัวรอดเองได้้ เรามีชีวิตรอดได้เพราะท่าน
ดูแล แล้วท่านก็เสียสละเพื่อเราตลอด ในการที่เราจะปลูกฝังให้เด็กรู้จัก
กตัญญูต่อคุณพ่อ คุณแม่ จึงต้องยกเหตุผลว่า เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้
เพราะอะไร  
อีกอย่างหนึง่ คือความพิการ ความพิการทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ไม่ใช่อมั พาต
แต่คอื การสือ่ สารกับใครไม่ได้ เพราะถ้าเกิดแล้วไม่รบั รูต้ อ่ สิง่ แวดล้อมหรือไม่
สามารถสือ่ สารกับใครได้มนั คือความทรมานอย่างยิง่ เราสามารถสือ่ สารกับ
คนรอบข้างได้ ฟังคนอืน่ พูดรูเ้ รือ่ ง ก็เกิดจากการทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่สอน เรา
สามารถทำ�ทุกสิง่ ได้เอง เพราะเรามีภาษาเป็นเครือ่ งมือในการคิด แต่การทีจ่ ะ
คิดเองได้กต็ อ้ งอาศัยหนังสือ ถ้าไม่มหี นังสือ ไม่มสี อ่ื ก็คดิ เองไม่ได้ เทคโนโลยี
ต่างๆ ทีเ่ ราใช้ลว้ นเกิดจากความฉลาด ความพากเพียรพยายามของคนจำ�นวน
มาก สิง่ ต่างๆ ทีด่ เู หมือนง่าย จึงมักมีคนอืน่ เกีย่ วข้องเสมอ ถ้าเราเห็นอานิสงค์
ของการพูดได้ การคิดได้ การใช้ภาษาสือ่ สารได้กค็ วรต้องรูค้ ณ
ุ ผูท้ ใ่ี ห้ภาษา
ประโยคที่ว่า “ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี” พระ
อาจารย์อยากเปลีย่ นเป็น “ความกตัญญูเป็นเครือ่ งหมายของคนมีปญ
ั ญา”
มากกว่า เพราะคำ�ว่า “ดี” มันกำ�กวม คนดีคืออย่างไร บางทีเราใช้คำ�ง่ายๆ
แต่ความหมายไม่ตรงกัน
ความกตัญญูย่อมเกิดในจิตใจของผู้มีปัญญา  ตามเหตุผลที่กล่าว
ถึงข้างต้น เพราะความไม่กตัญญู ความเห็นแก่ตัว หรือการเชื่อมั่นในตัวเอง
มากเกินไป การลบหลู่คนอื่น ถือว่าเราเก่งคนเดียว อันนี้เกิดขึ้นได้ในจิต
ของคนที่ไม่เคยพิจารณาความจริงในชีวิตอย่างเป็นกลาง เอาแต่คิดเข้าข้าง
ตัวเอง
ความกตัญญูจะมีอีกคำ�มาเกี่ยวข้องคือ กตเวที   ความกตเวที
เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากตัญญูจริง และมีจริง  ถ้ากตัญญูจริงมันนิ่งไม่ได้ ต้องมี
ความต้องการตอบแทน   แต่มีข้อหนึ่งที่คนจะสับสนมาก พระอาจารย์มัก
จะถามเณรว่า “ถ้าพ่อแม่มีอาชีพปล้นธนาคาร แล้วก็จะชวนให้เราไปด้วย
แต่เราไม่ไป ถือว่าเนรคุณ ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่หรือไม่” หรือว่าพ่อแม่ชอบ
ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2559

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 ไม่ได้อยูท
่ ว่ี า่ ท่าน
ขออะไรเราให้ แต่ถา้ เรามีสว่ นช่วยให้
ท่านได้เจริญด้วยคุณธรรมในระยะยาว
จะเป็นประโยชน์มากกว่า ถือเป็นการ
ตอบแทนบุญคุณ
ฉะนั้นคุณธรรม 4 ข้อ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา  เป็นเอกลักษณ์
ของพระโสดาบัน ทางพุทธศาสนาถือว่า การตอบแทนบุญคุณไม่ได้อยู่ที่ว่า
ท่านขออะไรเราให้ แต่วา่ ถ้าเรามีสว่ นช่วยให้ทา่ นได้เจริญด้วยคุณธรรมเหล่านี้
ในระยะยาว ในการเวียนว่าย ตาย เกิด ในวัฏสงสารของคุณพ่อคุณแม่ นั่น
จะเป็นประโยชน์มากกว่า ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณ ถ้าสมมติว่าพ่อแม่
ผิดศีล แล้วชวนให้เราผิดศีลตามท่าน กลายเป็นว่าเราเป็นผู้ส่งเสริมบาป
กรรมของท่าน ถ้าเราส่งเสริม หรือทำ�ให้ทา่ นได้ประมาทในการดำ�เนินชีวติ
มากขึน้ นั่นไม่ใช่การตอบแทนบุญคุณ ตรงกันข้าม แต่เราก็ต้องหลักสัมมา
ทิฏฐิิในทางธรรมกำ�กับอีกที คือมีความรักมีความเคารพ มีความกตัญญู ใน
การตอบแทนบุญคุณ แต่ก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่คิดในระยะสั้นอย่างเดียว ต้อง
คิดระยะยาว ดี
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จากคำสอนแม

สูความสำเร็จ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย

หากเราตีความหมายของคำ�ว่ากตัญญู  
ก็คือการรู้คุณ กตเวที ก็คือการตอบแทนคุณ ซึ่ง
ธรรมชาติของมนุษย์นน้ั มีบดิ ามารดาเป็นผูใ้ ห้ก�ำ เนิด
ให้ชีวิต การทดแทนพระคุณท่าน จึงเป็นเรื่องใหญ่
ในทุกๆ อารยธรรม เพื่อนำ�พามาซึ่งความสุขความ
เจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หน้าที่การงาน
อย่างเช่น ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย ที่เริ่มต้นชีวิตจากเด็กยากจน ใช้ความ
วิริยะอุตสาหะ และมีความกตัญญูในหัวใจ ยึดมั่น
ในคำ�สอนของมารดา จนได้มาทำ�งานรับใช้สังคม
และประสบความสำ�เร็จสูงสุด ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง
องคมนตรีในปัจจุบนั
“ชีวติ ในวัยเด็กของผม เรียกได้วา่ ปากกัด
ตีนถีบ ยากจนมาตลอด คุณพ่อเป็นคนงานแบก
ข้าวสาร คุณแม่เป็นช่างเย็บผ้า อยูใ่ นตลาดบางมูลนาก
จ.พิจิตร และด้วยความยากจน ทำ�ให้มีความรู้สึก
ตลอดเวลาว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อแม่หามา
ให้มีค่ามาก เมื่อได้มีโอกาสร่ำ�เรียนจึงต้องเรียนให้
เต็มที”่ นายแพทย์เกษมกล่าว
นายแพทย์เกษมเริ่มเข้ารับการศึกษาชั้น
ประถมเมือ่ อายุ 7 ขวบ ซึง่ ถือว่าเลยเกณฑ์ไปพอ
สมควร เพราะความยากจน แต่หลังจากนั้นท่านก็
อาศัยความวิริยะศึกษาต่อมาเรื่อยๆ และพยายาม
เรียนให้ดีที่สุด เพื่อให้ทั้งพ่อและแม่ภมู ใิ จ เพราะใน
ชุมชนที่พักอาศัยจะให้ความสำ�คัญเรื่องการเรียน
มาก ลูกบ้านไหนเรียนเก่ง เรียนดีกจ็ ะนำ�มาชืน่ ชม
กัน เมือ่ ตนเองเรียนได้อนั ดับดีๆ ผูค้ นในตลาด

กลา/ทำ/ดี

ชื่นชม พ่อกับแม่ก็จะปลื้มใจ และหายเหนื่อย นอกจากเรือ่ งการเล่าเรียนแล้ว ทัง้ พ่อและแม่ยงั ปลูกฝังให้
ท่านเป็นคนซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีมารยาท  ซึง่ ทัง้ สองก็จะปฏิบตั ใิ ห้เราดูเป็นแบบอย่างอยูเ่ สมอ
เมื่อนายแพทย์เกษมกำ�ลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยม น้องชายก็มาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน
ท่านเสียใจมาก จึงทำ�ให้อยากเรียนแพทย์ตง้ั แต่นน้ั แต่การเรียนแพทย์ตอ้ งใช้เวลาเรียนนานและมีคา่ ใช้จา่ ย
สูง นายแพทย์เกษมเองก็เกรงใจทางบ้าน กลัวจะส่งเสียไม่ไหว จนวันนึงคุณแม่มากล่าวกับท่านว่า “บ้าน
เรานีจ่ น ถ้าลูกอยากเรียนหมอเพือ่ ไปช่วยคนจน แม่จะพยายามส่งเสียให้จบ แต่ถา้ ลูกจะเรียนหมอเพือ่ จะ
ไปสร้างความร่�ำ รวยแม่แนะนำ�ว่าอย่าเรียนดีกว่า ให้คนอืน่ ทีเ่ ขาอาจจะมีจติ ใจดีกว่าเราเรียนไปเพือ่ ช่วย
คนจนดีกว่า” ซึง่ นายแพทย์เกษมก็ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามจนกระทัง่ ปัจจุบนั
ในระหว่างที่ท่านเรียนแพทย์นั้น ทำ�ให้น้องชายคนนึงต้องหยุดเรียนกลางคัน เพราะที่บ้าน
แบกรับค่าใช้จา่ ยไม่ไหว เมือ่ เรียนจบเริม่ ทำ�งานนายแพทย์เกษม จึงช่วยส่งเสียน้องให้กลับมาเรียนต่อจน
จบ จนสุดท้ายน้องชายได้เป็นอาจารย์ใหญ่ประสบความสำ�เร็จ ส่วนตัวนายแพทย์เกษมนั้น หลังจาก
เรียนจบปริญญาเอกจากต่างประเทศ ก็กลับมาทำ�งานช่วยเหลือสังคมมากมายตามคำ�สอนของคุณแม่ท่ี
ให้ไว้ ว่าให้ท�ำ งานเพือ่ ช่วยเหลือคนจน เช่น การเป็นแพทย์อาสาทำ�งานกับโครงการหลวง โดยร่วมกับ
เพือ่ นๆ เข้าไปรักษาผูป้ ว่ ยชาวเขาตามดอยทีห่ า่ งไกลความเจริญ ต่อมาจึงได้ตง้ั กลุม่ “ประชาอาสาเพือ่
สนับสนุนโครงการหลวง” ในการช่วยเหลือชาวเขาบนดอยทีเ่ จ็บป่วยเดือดร้อน นอกจากนัน้ แล้ว ท่านยัง
ริเริม่ โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีข่ องโรงเรียนพระดาบส ในระหว่างทีท่ า่ นเป็นเลขาธิการมูลนิธพิ ระดาบส
และเมื่อครั้งท่านดำ�รงตำ�แหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ก็ได้จดั ทำ�โครงการลักษณะเดียวกัน  
คือ รวบรวมแพทย์เก่งเฉพาะทางไปรักษาและช่วยเหลือคนตามจังหวัดต่างๆ  
นอกจากครอบครัว และสังคมแล้ว นายแพทย์เกษม ยังมีความกตัญญูตอ่ ครูบาอาจารย์ โดย
ท่านและเพือ่ นๆ จะรวมกลุม่ กันไปกราบไหว้คณ
ุ ครูทโ่ี รงเรียนบางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม จังหวัดพิจติ ร ในวัน
เสาร์ทส่ี ามของเดือนธันวาคมของทุกปี ซึง่ รุน่ น้องต่างยึดถือและปฏิบตั ติ าม จนกลายเป็นงานประจำ�ปีของ
โรงเรียน ก่อเกิดเป็นเรือ่ งดีงามสำ�หรับชุมชนต่อมา
จะเห็นได้วา่ ความกตัญญูนน้ั ถ้านำ�มาปฏิบตั ิ ก็จะทำ�ให้ผปู้ ฏิบตั มิ จี ติ ใจทีเ่ ปีย่ มไปด้วยคุณธรรม มี
น้�ำ ใจ และมีส�ำ นึกต่อผูอ้ น่ื ซึง่ เป็นรากฐานสำ�คัญในการทีเ่ ราจะประสบความสำ�เร็จ ส่วนใครทีข่ าดความ
กตัญญูอาจเรียกได้วา่ ขาดพืน้ ฐานชีวติ ทีด่ แี ละมัน่ คงไป เปรียบเสมือนอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างขนาดใหญ่
แต่วางรากฐานไว้ไม่ดพี อ สักวันหนึง่ ก็จะต้องพังทลายลงมาอย่างแน่นอน    
ดี
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ความกตัญูกตเวที

เปนเครื่องหมายของคนดี

เขียนโดย

พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์

คุ
ประธานอนุกรรมการศูนย ณธรรม

“นิมติ ตฺ ํ  สาธุรปุ านํ  กตญฺญกู ตเวทิตา” เป็นพุทธภาษิตทีส่ �ำ คัญบท
หนึง่ หมายถึง “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครือ่ งหมายของคนดี”
ท่านพุทธทาสภิกขุ  ได้ให้ความหมายของกตัญญูกตเวทีไว้วา่ “กตัญญู”
หมายถึง ความรูแ้ ละยอมรับรูใ้ นบุญคุณของผูอ้ น่ื ทีม่ อี ยูเ่ หนือตน และ “กตเวที”
การพยายามทำ�ตอบแทนบุญคุณนัน้ ๆ ดังนัน้ “กตัญญูกตเวทิตา” หมายถึง
ความรูบ้ ญุ คุณท่านแล้วทำ�ตอบให้ปรากฏ และเน้นว่า “เป็นธรรมประคองโลก
ให้เป็นอยูไ่ ด้ และอยูไ่ ด้ดว้ ยความสงบสุข”
อีกคำ�หนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง คือ “บุพการี” หรือ “บูรพการี” หมายถึง
บุคคลทำ�ก่อนโดยปกติ  บุคคลผูท้ �ำ อุปการะก่อน,  บุพพการีบคุ คล ในกฎหมาย
คำ�ว่า บุพการี  หมายถึง บิดา มารดา  ปู่ ย่า ตา  ยาย ทวด แต่ในทางพระพุทธ
ศาสนา มีความหมายกว้างกว่า โดยหมายรวมไปถึงอาจารย์อปุ ชั ฌาย์ และ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงบุญทัง้ หลายด้วย ซึง่ บุคคลเหล่านีต้ ง้ั ใจ
ทำ�คุณแก่เราโดยไม่หวังผลตอบแทน
ด้วยเหตุน้ี ตามหลักพระพุทธศาสนาจึงถือว่าบุคคลสองประเภทที่
หายาก คือ “บุพการี” ผูท้ ต่ี ง้ั ใจทำ�คุณแก่เราโดยไม่หวังผลตอบแทน และ
“กตัญญูกตเวที” บุคคลทีร่ คู้ ณ
ุ แล้วพยายามแทนคุณท่าน
บุพการีโดยทัว่ ไปได้แก่ บิดามารดา  ครูอาจารย์ และประเทศชาติท่ี
เป็นแผ่นดินให้เราเกิดและอาศัยอยู  ่ “บิดามารดา” เป็นผูใ้ ห้ก�ำ เนิดแก่ลกู เลีย้ ง
ดู ป้องกันและฟูมฟักให้ลกู เจริญเติบโตเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม มีความ
ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ แม้จะประสบความลำ�บากยากจน ลำ�เค็ญสัก
เพียงใดก็ตาม ก็จะไม่ทอดทิง้ ลูก บางครัง้ พ่อแม่ตอ้ งเสียสละความสุขและทุก
สิง่ ทีต่ นมีให้กบั ลูก
นอกจากจะให้ก�ำ เนิด เลีย้ งดู ป้องกันรักษาลูกแล้ว ท่านทัง้ สองยังมี
จิตใจทีป่ ระกอบด้วยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา
ความรักใคร่สนิทสนม กรุณา ความปรานีสงสารในเมือ่ มีความทุกข์ยากเดือด
ร้อน มุทติ า พลอยยินดีในความสำ�เร็จของลูกด้วยความจริงใจ และอุเบกขา
ความวางเฉยในเมือ่ ลูกมีการงานทำ�  สามารถเลีย้ งตนและครอบครัวได้ โดย
มิได้หวังสิง่ ตอบแทนใดๆ เลย
สำ�หรับการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา สามารถทำ�ได้ดว้ ยการ
ดูแลท่านยามชรา ดำ�รงรักษาชือ่ เสียงของวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เป็นผูค้ วร
รับมรดก เมือ่ ท่านล่วงลับไปแล้ว ควรทำ�บุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้
“ครูอาจารย์” เปรียบเสมือนบิดามารดาคนทีส่ องของลูก เนือ่ งจาก
จะฟูมฟักให้เราเป็นคนดีตอ่ จากบิดามารดา และประสิทธิป์ ระสาทความรูใ้ ห้
เราเป็นคนเก่ง สามารถประกอบสัมมาอาชีพเพือ่ สร้างความเจริญให้กบั ประเทศ
ชาติเพือ่ สืบทอดชาติพนั ธุจ์ ากรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ ได้เป็นอย่างดี

ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2559

การตอบแทนบุญคุณครูอาจารย์สามารถทำ�ได้ด้วยการตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน เชือ่ ฟังคำ�สอนของท่าน และนำ�คำ�สอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมัน่ คง เพือ่ ให้ทา่ นมีความภาคภูมใิ จในความสำ�เร็จ
ของภารกิจอันยิง่ ใหญ่ของท่าน และควรแสวงหาโอกาสอุปถัมภ์รบั ใช้ทา่ นด้วย
ความยินดี
“ประเทศชาติ” เป็นสังคมทีใ่ ห้เราเกิดขึน้ มา และให้แผ่นดินทีเ่ รา
อยูอ่ าศัยอย่างมีความสุขตัง้ แต่เล็กจนเติบใหญ่ จึงมีหน้าทีส่ �ำ คัญทีเ่ ราต้องปฏิบตั ิ
คือ ดำ�รงรักษาแผ่นดินทีใ่ ห้เรากำ�เนิดและสืบทอดมรดกในวิถชี วี ติ ของคนไทย
ทีช่ นรุน่ ก่อนสร้างมาให้กบั คนรุน่ ต่อไป ดังคำ�ปฏิญาณของทหารว่า “ชาติของ
เรา เป็นไทยอยูไ่ ด้ ตราบจนถึงพวกเราทุกวันนี้ ก็เพราะบรรพบุรษุ ของเรา เอา
เลือด เอาเนือ้ เอาชีวติ และความลำ�บากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษา
ชาติ เราต้องบำ�รุงชาติ เราต้องสละชีพเพือ่ ชาติ”
จากคำ�ปฏิญาณดังกล่าว เราควรแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
ประเทศชาติ ตามแนวทางต่อไปนี้
ประการแรก ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นคนดี เป็นพลเมืองดีของชาติ
ตาม“หลักราชการ”ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ กล่าวคือ ซือ่ ตรงต่อหน้าที่ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ขยันหมัน่ เพียร
ทำ�งานในหน้าทีข่ องตนให้ส�ำ เร็จอย่าดีทส่ี ดุ และซือ่ ตรงต่อบุคคลทัว่ ไป รักษา
คำ�มัน่ สัญญาวาจาสัตย์ และทำ�ตนให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ศรัทธา และไว้วางใจ
ประการทีส่ อง ศรัทธา ยึดมัน่ ในพระบรมราโชวาทและคำ�สอน
ของศาสนาทีต่ นนับถือ
ประการทีส่ าม ประกอบสัมมาอาชีพ รูจ้ กั เลีย้ งชีพในกรอบความ
คิดของปรัชญาเศรษฐกิจ “พอเพียง” ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดชพระราชทานไว้ คือ พอประมาณ มีเหตุมผี ล มีภมู คิ มุ้ กัน และ
แสวงหาทรัพย์ดว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยไม่เอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิเสรี
ภาพของผูอ้ น่ื
ประการทีส่ ่ี บำ�รุงรักษาชาติดว้ ยการเสียภาษี มีความสามัคคี รวม
เป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ซง่ึ กันและกัน
และเห็นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
ประการทีห่ า้ รักษาและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีทด่ี งี ามของ
ชาติ ตลอดจนดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้คงอยู่
อย่างยัง่ ยืน
สรุปแล้ว “ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครือ่ งหมายของคนดี”
สามารถกระทำ�ได้โดยเรียนรูแ้ ละการยอมรับในบุญคุณของบุคคล สัตว์ สิง่ ของ
และธรรมชาติสง่ิ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ ตัวเรา ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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นั บ เป็ น ความสำ � เร็ จ อี ก ก้ า วหนึ่ ง ของ
องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) ศูนย์คณ
ุ ธรรม
(องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายในการเดินหน้า
ปลูกฝังจิตสำ�นึกเยาวชนไทย 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
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาจิตสำ�นึก
ค่านิยมหลักที่จำ�เป็นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน และสร้างแกนนำ�เยาวชนระดับอุดมศึกษา
ให้มคี วามเป็นผูน้ �ำ ด้านการต่อต้านการทุจริต สามารถ
นำ�ความรูไ้ ปขยายผลกิจกรรม ในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โดยหลักสูตรเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน ได้
มุ่งเน้นด้านการปลูกฝังคุณค่าหลัก 6 ประการ ที่
จำ�เป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ได้แก่ 1) ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 2) การมีจิตสาธารณะ 3) ความเป็น
ธรรมทางสังคม 4) การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง 5) ภาวะ

ผู้นำ�  6) การปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยทุกกิจกรรมจะสอด
แทรกคุณค่าหลักดังกล่าวลงไป เช่น การฉายหนังสั้น
“Black Hole” มีเป้าหมายให้ผู้เข้าค่ายเสวนาร่วมกัน
ภายในกลุ่มในประเด็นข้อคิดที่ได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผู้
เข้าค่ายได้เห็นว่า การโกงเป็นเรื่องใกล้ตัว หรือกิจกรรม
สถานการณ์สมมุติ ที่ยกตัวอย่างตัวละครและสถานการ
จำ�ลอง เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมค่ายประเมินสภาวะทางจิตใจและ
ความคิดของตนเองต่อสถานการณ์สมมุติ “เมนูคอร์รปั ชัน”
หนึง่ ในกิจกรรมไฮไลน์ของค่าย ทีเ่ น้นคุณค่าหลักเรือ่ งการ
ปฏิเสธคอร์รัปชัน และความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมนี้
ทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมค่ายได้รจู้ กั สำ�รวจ จำ�แนก วิเคราะห์ กรรมวิธี
การโกงและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อติดอาวุธ
ในจิตสำ�นึก และร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่ชอบมา
พากลในสังคม เป็นต้น
การจัดค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH
2020 รุ่นที่ 6 นี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 52 คน องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชันและศูนย์คุณธรรม ได้วางแผนไว้ว่าจะ
ดำ�เนินการจัดค่ายในปี 2559 ให้ครบทั้ง 8 รุ่น โดยรุ่นที่
7 จะจัดภายในเดือนกันยายน ในมหาวิทยาลัยเขตภาค
กลาง และรุน่ ที่ 8 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทีม่ หาวิทยาลัย
เขตภาคเหนือ ต่อไป

มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โทร 02 613 8863-66 ต่อ 106 / โทร 098 992 1454
กลา/ทำ/ดี

08

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติครั้งที่ 8

รวมพลังประชารัฐ

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้กรอบ
แนวคิด “รวมพลังประชารัฐขับเคลือ่ นสังคมคุณธรรม” เพือ่ เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนม
พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เป็นเสมือนเวที
กลางของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของ
สังคมทั้งภาครัฐ และประชาชน ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ติดตามความก้าวหน้า กำ�หนดทิศทางและพัฒนานโยบายสาธารณะ
ในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ   และรณรงค์
สร้างจิตสำ�นึกและการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมไทย

ส่วนที่ 2 กิจกรรมด้านวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย
เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เช่น
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม
ส่วนที่ 3 กิจกรรมด้านนิทรรศการ การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจากทุกภาคส่วน และทุก
กลุ่มเครือข่ายเรียกว่า “ตลาดนัดคุณธรรม”
นายสิน สื่อสวน ผู้อำ�นวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าว
ว่า “การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ในปี 2559 นี้ จะยิ่งใหญ่กว่า
ทุกๆปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน 70 องค์กร ซึ่งกิจกรรมที่เป็น
ไฮไลท์สำ�คัญคือ “70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ประชาชนทุกคนจะได้ร่วมกันทำ�ความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยตั้งเป้า
ให้ได้ 7 ล้านความดี จึงขอเชิญชวนทุกๆ ท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 8 นี้”

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดแสดงนิทรรศการ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รวบรวมเรือ่ งราวของบุคคล องค์กร
ทีน่ �ำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครัง้ ที่ 8 รวม
และนำ � พระราชเสาวนี ย์ เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ผื น ป่ า ของสมเด็ จ     พลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปดำ�เนินชีวิตอย่างเป็น อาคารอิมแพคฟอรั่ม 1 (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รูปธรรมนำ�มาเผยแพร่   และกิจกรรม “70 บุคคลต้นแบบ 7
ล้านความดี”

ขอเชิญรวมงาน

สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 8

รวมพลังประชารัฐ

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

พบกิจกรรมมากมาย

บูธกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรม
สัมมนาวิชาการ

รับ

ี
ร
ฟ

1-2 กันยายน 2559

อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง (ฮอลล 9)

กระเปาผาลดโลกรอน

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

10 ทานแรก รับเลย

ของรางวัลดีๆ จากศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

ตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2559

