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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  จิตใต้ส ำนึกของมนุษย์ 

 

 มีรถยนต์คันหนึ่งขับอยู่บนถนนแล้วอยู่ดีๆ ก็จอดรถหน้าร้านขายของแห่งหนึ่ง คนขับก็นั่งด้านคนขับ  

และมีอีกคนเปิดประตูลงมาเพ่ือเดินไปซื้อของข้างทาง ท้าให้รถที่ขับตามมาข้างหลังต้องเบรกอย่างกะทันหัน                  

ลองนึกดูซิคะว่า ถ้ารถคันหลังไม่เบรกจะเกิดอะไรขึ้น เพียงแค่คุณเลื่อนรถไปจอดที่ข้างทางที่ปลอดภัย                      

แล้วค่อยลงมาซ้ือของ คนอีกหลายๆ คนก็จะไม่เดือดร้อน   

 นี่ก็เป็นจิตใต้ส้านึกของมนุษย์เรื่องหนึ่ง  

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้เขียนบทความ 

 
น.ส. ชิโนรส  ดิเรกโภค 

พนักงานการเลือกตั้ง 
    สนง.กกต. จว.ชัยภูม ิ
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ค ำมั่น 
 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ได้เสด็จ                
เถลิงถวัลย์ขึ้นครองราชย์สมบัติ และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ได้พระราชทานพระปฐมบรม                   
ราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข                      
แห่งมหาชนชาวสยาม” 
 จากวันนั้นถึงวันนี้ ไม่มีแม้เพียงสักครั้งที่จะไม่เห็นพระองค์ทรงงาน พระองค์เสด็จพระราชด้าเนิน               
บุกป่าฝ่าดง ลุยน้้า เพ่ือเสด็จไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งบางพ้ืนที่เราๆ ท่านๆ อาจไม่เคย
ได้ยินหรือไม่เคยไป จนกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ยังไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเสด็จไปไม่ถึง                   
สิ่งที่เห็นเป็นประจ้าไม่ห่างจากพระวรกายของพระองค์ คือ กล่องถ่ายรูป ดินสอ แผนที่ สมุดทรงงานเพ่ือที่จะ
บันทึกข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชน น้ามาศึกษาเพ่ือหาทางเยียวยา แก้ไขให้เกิดความอยู่ดีมีสุข                     
แก่ประชาชนของพระองค์ต่อไป และแม้ในปัจจุบัน พระองค์ท่านสิริพระชนมายุ 87 พรรษาแล้ว แต่พระองค์
ท่านก็ยังทรงงานเพ่ือดูแลพสกนิกรของพระองค์เสมอ แม้ทรงประทับ ณ โรงพยาบาล ก็จะติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองเพ่ือทราบถึงความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย 
 จากพระราชกรณียกิจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นบางส่วนจากทั้งหมดของพระราชกรณียกิจที่พระองค์
ท่านได้ทรงท้าให้ประชาชนชาวไทย โดยที่พระองค์ท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพสกนิกรชาวไทยของพระองค์
ท่านเลย ดังค้าที่ว่า “พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ แต่พ่อบอกให้เรารักกัน” และหากจะนับระยะเวลาจากวัน               
บรมราชาภิเษกเสวยราชย์สมบัติตามราชประเพณีจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลาถึง 64 ปี เข้าสู่ปีที่ 65 แต่พระองค์
ท่านยังคงยึดถือค้ามั่นและไม่เคยกระท้าการใดที่ผิดไปจากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดิน             
โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ที่ได้พระราชทานให้ไว้ 
 เราในฐานะพสกนิกรชาวไทยจึงควรน้อมน้าพระจริยวัตรอันงดงามที่พระองค์ท่านยึดถือปฏิบัติมา
ตลอดมาเป็นแบบอย่างในการด้าเนินชีวิต หากเรายึดถือค้ามั่น ย่อมเกิดความเคารพตนเอง ซึ่งการเคารพตนเอง
ในสิ่งแรกคือการไม่โกหกตนเอง เมื่อไม่โกหกตนเองแล้วย่อมไม่โกหกคนอ่ืน และหากสังคมเราปราศจาก                   
การโกหกหลอกลวง ทุกคนยึดมั่นถือมั่นในค้าพูด ในการกระท้า ผู้คนในสังคมย่อมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข                      
อย่างแน่นอน  

--------------------------------------------------- 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. จรัญขวัญ  ชาวเรือ 
พนักงานการเลือกตั้ง 

สนง.กกต. จว.ขอนแก่น 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  กำรให้เกียรติกัน 

 ธรรมชาติของคนเราต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจน สูงต่้าด้าขาวอย่างไร
ก็มักจะหาความภาคภูมิใจจากสิ่งหนึ่งในชีวิตของตนได้ แม้คนหน้าตาธรรมดาก็อาจมีความภูมิใจว่า                      
ตนมีความงามในส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ฟันสวย ตาสวย ริมฝีปากสวย ผมสวย ฯลฯ ความภาคภูมิใจนี้ก่อให้เกิด
ความมั่นใจในคุณค่าของการด้ารงชีวิต ไม่มีใครปรารถนาที่จะคบกับบุคคลที่ชอบใช้กิริยาวาจามาบั่นทอน               
ความภูมิใจ ท้าลายเกียรติยศของตน ตัวอย่างเช่น สามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทย                
ปกติภรรยาเป็นคนที่เคารพและให้เกียรติสามีมาก ถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนเก่ง ท้ามาค้าขายจนร่้ารวยแต่ก็คอย
ระมัดระวังเสมอไม่ให้สามีกระทบกระเทือนใจว่า แท้จริงแล้วใครเป็นหลักในครอบครัว เป็นผู้มีบทบาทในการ
สร้างฐานะ อยู่ด้วยกันมาร่วม 20 ปี ไม่เคยมีปากมีเสียงกัน  

 วันหนึ่งภรรยาปรารภเรื่องญาติที่เมืองจีนติดต่อมา สามีหัวเราะบอกว่า จะมีอะไรก็คงอยากได้เงิน 
ยากจนอย่างนั้นให้ไปสักสองพันก็ข้ีคร้านจะดีใจ 

 ภรรยาโกรธมากคาดไม่ถึงว่าสามีจะพูดดูแคลนญาติของตนเช่นนั้น จึงพูดประชดประชันสามีเป็นครั้ง
แรกว่า “ตัวเองร่้ารวยนักหรือไงจึงพูดเช่นนั้น”  

 ค้าพูดที่อวดเบ่งท้าลายเกียรติผู้ อ่ืนเพียงไม่กี่ค้า สามารถท้าให้ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากมากกว่า 20 ปี              
เสียความรู้สึกที่ดี เสียศรัทธาต่อสามีได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่นเดียวกับความรู้สึกว่า ตัวท้าบุญคุณกับใครไม่ขึ้น              
คือช่วยเขาแล้ว ท้าดีกับเขาแล้ว เขาไม่ส้านึกบุญคุณของเราอย่างที่หวังไว้ แล้วก็มานั่งน้อยอก น้อยใจ                
หมดก้าลังใจที่จะท้าความดี ท้าให้ต้องเสียเพื่อน เสียมิตร เสียโอกาสดีๆ ในชีวิตไปอีกมากมาย 

 คนส่วนใหญ่มักพลาดเพราะการมองเห็นเฉพาะเกียรติของตัวเอง แต่มองไม่เห็นเกียรติของผู้ อ่ืน  
พอได้ช่วยเหลือใครไปก็รู้สึกว่าตัวเป็นคนช่วย เป็นคนให้ ท้าให้ไม่มีความระมัดระวังกิริยาวาจา เผลอแสดงกิริยา
ท่าทางหยิ่งๆ แล้วก็ใช้ค้าพูดที่ไม่เหมาะสม  

 อย่าดูถูก ดูแคลนคนที่ตนได้ช่วยเหลือควรให้ก้าลังใจเสริมความเชื่อมั่นของเขา แล้วคุณจะได้รับการ
ยกย่อง ความเคารพ จากใจจริง 

 จะเห็นได้ว่า การช่วยเหลือคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องท้าด้วยความมีสติและด้วยความรู้สึกของผู้ให้
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

--------------------------------------------------- 

ผู้เขียนบทความ 
น.ส. ดาวรรณ  ดาวังปา  พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต. จว.ขอนแก่น 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  กำรคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
 

 ความหมายของการคิดในเชิงบวก หมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติ                  
ที่เราเคยมอง ให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเอง และเป็นประโยชน์กับชีวิตคนอ่ืนด้วย 
 เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคม จะสังเกตได้ว่ามีสิ่งที่สับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตการท้างาน ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนชีวิตที่อยู่รอบๆ ข้าง ล้วนท้าให้ตัวเรา
ขาดความสุข เกิดความเครียดแล้วเราควรคิดอย่างไรที่จะท้าให้ตัวเราเองมีความสุขหรือท้าให้ทุกข์น้อยลง  
 เราเคยคิดว่าท้าไมตัวเราท้างานทุกวัน เรียกว่า ชีวิตนี้มีแต่การท้างาน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืนเขาช่าง 
แสนสบายเหลือเกิน ไม่เห็นท้างานหนักเหมือนเรา เพียงคิดในลักษณะนี้เราก็จะเกิดความท้อแท้เพราะเราน้าตัวเราไป
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่าถ้าตัวเราท้างานได้ทุกวัน  โดยท้างานหนัก 
กว่าคนอ่ืนก็แปลว่าเรามีความสามารถ เป็นคนที่มีคุณค่า และการท้างานมากการท้างานหนักนี้เองจะช่วยให้เรา                    
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากกว่าคนอ่ืน งานท้าให้เกิดผลงานและงานนั้นก็จะช่วยให้เรามีค่าตอบแทน
ตามมาคือ มีงานท้าดีกว่าไม่มีงานท้า  
 ถ้าหากเราคิดได้เช่นนี้ เราก็จะน้ามาจัดระบบงานของตัวเราให้ดีขึ้นได้คือ มีงานท้ามากก็จริง เราก็น้ามา               
จัดวางระบบว่าเราจะท้างานไหนก่อนดี งานใดเป็นงานที่จ้าเป็นจะต้องท้าก่อน งานใดเป็นงานที่จะต้องท้าในภายหลัง
แล้วค่อยๆ ท้าไปทีละงาน ในที่สุดงานนั้นก็จะส้าเร็จทีละงาน จนส้าเร็จหมดทุกงาน เมื่อเราจัดระบบงานได้เช่นนี้ เราก็
สามารถไปรับงานเพิ่มข้ึนอีกได้ นี่คือมุมมองหนึ่งของการคิดเชิงบวก 
 เมื่อเราคิดเชิงบวก เราจะมีความสุข ชีวิตมีคุณภาพ เพราะว่าถ้ามีสุขภาพจิตดีแล้วก็จะมีพลังต่อสู้                 
กับชีวิตได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งอ่ืนใดที่มีอยู่หรือได้มาไม่ส้าคัญเท่ากับชีวิตเราที่มีแต่ความสุข สุขใดเล่าจะเท่ากับความสุขใจ                    
แม้เมื่อร่างกายเราเจ็บป่วยแต่ใจเราสู้ ไม่ท้อแท้ ไม่ถอดใจ เรามีความสุขใจ การที่เราเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องเล็ก เพราะท้าให้ 
ตัวเรามีชัยไปเกือบครึ่ง ดังค้าที่แพทย์เคยถามคนไข้ว่า ก้าลังใจดีหรือไม่ ถ้าก้าลังใจดีรักษาโรคด้วยยาเดี๋ยวก็หาย 
เราเคยได้ยินคนอ่ืนเวลาพูดกับเราจะใช้ค้าพูดไม่สุภาพ เมื่อเราคิดได้ดังนั้นเราจะไม่พูดโดยการใช้ค้าพูดแบบนั้น                  
เป็นอันขาด เพราะเราทราบว่าค้าพูดนั้นไม่ดี ขนาดตัวเราได้ยินเรายังสรุปว่าเป็นค้าพูดที่ไม่ดีไม่สุภาพ ไฉนเลยถ้าเราใช้
ค้าพูดแบบนั้นกับคนอ่ืนแล้วเขาจะว่าเป็นค้าพูดที่ดีได้ สู้ เราได้ยินได้รู้แล้วหยุดไม่ใช้ค้าพูดแบบนั้นกับคนอ่ืนก็พอ การที่
เราจะพูดอะไรออกไปหรือแม้แต่การแสดงสีหน้าแววตาท่าทาง บางครั้งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะการที่ตัว
เราแสดงกิริยาอะไรออกไป รวมทั้งค้าพูดที่ไม่ดี จะสังเกตได้ว่าคนอ่ืนก็ไม่ต้องการรับฟัง รับรู้ หรือถ้าต้องการเห็น                
ถ้ามองในมุมกลับ เราก็ไม่ต้องการเห็น รับรู้ หรือได้ยินในสิ่งที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็น 
 การคิดในเชิงบวก สิ่งที่ส้าคัญไม่ได้อยู่ที่โลกมีแง่มุมมากมายให้มอง แต่อยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหน โลกใบนี้
มีมุมดีๆ ให้เรามอง ขอเพียง ... เราแค่มองให้เห็นเท่านั้นเอง 

--------------------------------------------------- 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายมนตรี  สิมมาค้า  พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต. จว.ขอนแก่น 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ครอบครัวคือพลังอันยิ่งใหญ่ 

 หลายครั้งที่คนในสังคมตั้งค้าถามถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม                   

ท้าให้ไม่น่าอยู ่ไม่น่าจะเป็น ท้าไมมีการคอร์รัปชั่นมีการโกงกิน ท้าไมมีการท้าร้ายกันจ้าไมจึงเห็นแก่ตัว 

 สิ่งหนึ่งที่เราในฐานะคนไทยคนหนึ่ง จะช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ได้ หากต้องตอบแทนในฐานะ

ประชาชนคนหนึ่งก็คือ “ความแตกต่างของคน คนเราไม่เหมือนกัน ทุกคนเกิดมาได้รับความรัก ความรู้ สังคม 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม หรือการเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน” ปัญหาดังกล่าวเชื่อว่ามีทุกท่ีทุกแห่ง แต่สิ่งหนึ่งที่จะท้าให้

สังคมเรามีความสุข  คือการเป็นคนดี แต่จะดีหรือไม่นั้น ดิฉันว่าต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของเรา จะดีกว่าไหม                

ถ้าในครอบครัวของเราไม่ว่าจะประกอบด้วยพ่อ แม่ พ่ีน้อง ปู่ย่า ตายาย สามี ภรรยา ลูกๆ หลานๆ และญาติๆ 

หากมีการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้อง โดยใส่ใจด้วยความรัก มีเมตตา กรุณา แค่นี้ก็ถือว่าครอบครัว

ของเรา คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะท้าให้สังคมของเรามีความสุขและน่าอยู่ 

 ดิฉันอยากให้ทุกคนเป็นคนดี และเชื่อว่าทุกคนก็อยากเป็นคนดี หากใครที่ชอบตั้งค้าถามว่า “คนดี”  

คือใคร ท้าอย่างไร ทั้งๆ ที่เราก็สามารถเข้าใจได้โดยธรรมชาติ ก็คงไม่ต้องมานั่งตอบค้าถามเหล่านี้ แต่มาช่วยกัน

สร้างคนดีส่งเสริมคนดี ให้เป็นแบบอย่างของสังคม และช่วยยกย่องคนท้าความดี ... สังคมคงน่าอยู่ไม่น้อย 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นางประพันธ์ตรี  เกียรติบุตร 
พนักงานการเงินและบญัชี 

สนง.กกต. จว.ชัยภูม ิ
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

      

เรื่อง  ควำมประมำทของคนขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน 
 

 เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา ผมเห็นรถตู้รับส่งเด็กนักเรียน เมื่อเวลาโรงเรียนเลิก มีรถตู้วิ่งมารับเด็กนักเรียน

ซึ่งนั่งมาเต็มรถ ผมมองไปเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งเปิดหน้าต่างรถและยื่นมือออกมานอกรถตู้  ในมือถือแก้วน้้า

ก้าลังจะโยนทิ้งพอดีกับรถตู้คันดังกล่าวก็แซงรถอีกคันหนึ่ง แก้วน้้าในมือ ก็ตกใส่รถคันที่ถูกแซง และแขนเด็ก

นักเรียนคนนั้นก็เกือบถูกรถคันท่ีถูกแซงเฉี่ยวชนเกือบได้รับบาดเจ็บ 

 เป็นความประมาทของคนขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน ผมคิดว่าน่าจะมีผู้ช่วยอีกสัก 1 คน คอยก้ากับ

ดูแลเด็กนักเรียน ไม่ให้เปิดหน้าต่างรถและโยนแก้วน้้า หรือเศษขยะลงมาจากรถ เพราะเด็กนักเรียนบางคน

อาจจะซนไปบ้างตามวัยเด็ก  

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายทศพร  ธรรมโชติ 
พนักงานบริการ 

สนง.กกต. จว.ชัยภูม ิ
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  102 ปี บนเส้นทำงประชำธิปไตย 

 

 นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อ พ.ศ. 2475 มาเป็น                  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เปลี่ยนถ่ายผู้บริหารประเทศ               
คนแล้วคนเล่า รัฐธรรมนูญเปลี่ยนมาก็หลากหลายฉบับ แต่ท้าไมชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยกลับไม่มี                 
การเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย มีไม่กี่กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการทุจริต คอรัปชั่น หลายคนทราบ                    
หลายคนเห็น แต่ก็ยังนิ่งเฉยไม่สนใจใยดี และเมื่อเร็วๆ นี้ ผลการส้ารวจของเอแบคโพล พบว่า กลุ่มนักเรียน  
นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ได้รับการศึกษาที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในวันข้างหน้า กลับเป็นกลุ่มที่มีเปอร์เ ซ็นต์
ยอมรับการทุจริตได้หากตนเองได้รับประโยชน์ด้วย มีมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ มันเป็นการตอกย้้าประเทศไทย
ว่า “มันเกิดอะไรขึ้น” 

 ยังไม่สายเกินไปหรอกครับ เรามาช่วยกันปลูกจิตส้านึกท่ีดีงามให้กับตนเอง ให้ส้านึกเสมอว่าเราก้าลัง
ท้าอะไร ดีหรือไม่ดี มีความละอายต่อการกระท้าความผิด เป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัว แล้วขยาย                    
สู่เยาวชน นักเรียนและประชาชน รวมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตากระจายข่าวการโกงให้สังคมได้รับรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งสังคมออนไลน์  

 มาเถอะครับ เรามาช่วยกัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นก็จะหมดไปจากสังคมไทย 

   
--------------------------------------------------- 

 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายโกวินท์  เหิกขุนทด 
พนักงานสืบสวนสอบสวน 

 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานพรรคการเมือง 
สนง.กกต. จว.ชัยภูม ิ
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

  

เรื่อง  กระเป๋ำเอกสำรหำย ... ท ำอย่ำงไร ? 

 

 ปัจจุบันการด้าเนินชีวิตมักจะมีความเร่งรีบ สับสน วุ่นวาย ไอ้นั่นหาย ไอ้นี่ลืมเป็นประจ้า 

บางครั้งหาเจอ หรือได้คืน แต่ถ้าหาไม่เจอหรือไม่ได้คืนล่ะ แถมเป็นเอกสารส้าคัญด้วยจะท้าอย่างไร ? 

 ท่ีนี่มีค้าตอบ ท่านสามารถเขียนชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน                

ติดไว้ท่ีกระเป๋า หรือซองเอกสารท่ีสามารถมองเห็นได้ชัด เมื่อมีใครพบเห็น เขาก็สามารถติดต่อ                

เพ่ือส่งคืนได้ สังคมไทยไม่เลวร้ายเสมอไปหรอกนะคะ 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. ปัทมา โสภารักษ์ 
พนักงานการเลือกตั้ง 

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง 
สนง.กกต. จว.ชัยภูม ิ
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  กำรด ำรงชีวิตท่ำมกลำงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง 

 

 ในประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน ไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน
น้ามาสู่ความขัดแย้ง ไม่ปรองดอง ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งการกระท้าเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่ขัดกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของประชาชน
โดยทั่วไป  

 หากแต่ละคนยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีเหตุมีผล รักษากฎกติกาสังคม ยึดถือประโยชน์ชาติ 
เหนือประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัวความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม เราหันมาสามัคคีกันดีกว่าช่วยกันสร้างชาติ
ให้เจริญรุ่งเรืองส้าหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานกันต่อไปเถอะครับ 

 
---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายพิน  สีใสค้า 
พนักงานขับรถ 

สนง.กกต. จว.ชัยภูม ิ
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม 

 

 ในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในระหว่าง               

การประชุมทางโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้ปกครองไปตรวจสอบทรัพย์สินที่นักเรียนได้ลืมไว้หรือท้าหาย หลังจาก               

การตรวจสอบปรากฏว่ามีสิ่งของจ้านวนมากที่นักเรียนได้ลืมทิ้งไว้ หรือท้าหายในบริเวณโรงเรียนและมีนักเรียน

เก็บได้น้าไปมอบให้คุณครูเพ่ือส่งคืนให้กับเจ้าของ เช่น เสื้อกันหนาวไม่ต่้ากว่า 100 ตัว โทรศัพท์มือถือ จ้านวน 

4 เครื่อง และถุงอุปกรณ์การทานอาหารอีกจ้านวนหนึ่ง 

 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกจิตส้านึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวม เป็นการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการจะเอาสิ่งของของคนอ่ืนมาเป็นของตนเองเป็นเรื่องไม่ดี และหาก

น้าไปแจ้งครูเพ่ือส่งมอบให้กับเจ้าของเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง หากน้าพฤติกรรมนี้มาขยายผลให้เกิดในสังคม                 

ที่ใหญ่ขึ้นในระดับหมู่บ้าน ชุมชน อ้าเภอ จังหวัด ประเทศ หรือแม้แต่กระทั่งกับประชาชนทุกภาคส่วน                 

ส่วนราชการทุกส่วนงาน ให้มีความส้านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน                

ไม่กระท้าผิดกฎหมาย สังคมบ้านเราคงจะเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เรามาช่วยกันเถอะครับ 

 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายมนต์ชัย  นาคมนต์ 
พนักงานสืบสวนสอบสวน 
สนง.กกต. จว.หนองคาย 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  คนดีในสังคม 

 

 “คนดี” เป็นค้าที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่ว่าจะใช้กับอะไร แต่ความหมายที่ใช้กับการเลือกตั้ง 

“คนดี” นั้นคือคนที่มีประวัติการท้างาน หรือผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ เข้าถึง

ประชาชนในพ้ืนที่อย่างสม่้าเสมอ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และน้ามาแก้ไขโดยเสนอเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์                

ต่อประชาชน หรือต่อส่วนรวม รักษาประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ทุจริต และต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย 

 หากมีการเลือกตั้งอีกครั้ง เรามาช่วยกันรณรงค์เลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้น  

กันเถอะครับ เพ่ือให้สังคมเรามีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

ร.ต.อ. ทวี  ศรีวรษา 
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน 

สนง.กกต. จว.หนองคาย 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  อุปนิสัยของคนไทย 

 ผืนแผ่นดินไทยเมื่อสมัยก่อนเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่สีเขียว                        

มีความสงบร่มเย็น ผู้คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสบาย ไม่เร่งรีบ  

 เมื่อความเจริญย่างกรายเข้ามา ท้าให้การด้าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ประเทศไทยกลายเป็น

ประเทศอุตสาหกรรม มีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม มีความเร่งรีบ มีการแข่งขัน มีความเห็น

แก่ตัวเพ่ิมมากขึ้น มีการลัดคิว แย่งกันขึ้นรถโดยสารประจ้าทาง ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เมื่อเราหันไปดู

ประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศอุสาหกรรม มีความเจริญก้าวหน้า  

 แต่คนในสังคมของเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการเข้าแถวเพ่ือขอรับบริการ ไม่มีการแซงคิว                 

หรือเมื่อขึ้นบันไดเลื่อน ทุกคนจะยืนชิดซ้ายเพ่ือเปิดช่องให้คนที่ต้องการความรวดเร็วสามารถเดินผ่านได้                     

นี่เป็นตัวอย่างบางเรื่องเท่านั้น 

 ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องหันมาสร้างอุปนิสัยในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ได้ชื่อว่า

เป็นประเทศที่เจริญแล้ว 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

พ.ต.ท. วีรภัทร  สมีกลาง 
หัวหน้างานพรรคการเมือง 

สนง.กกต. จว.หนองคาย 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ควำมสำมัคคีคือพลัง 

 

 ก่อนถึงช่วงเทศกาลวันตรุษจีน บริษัท ห้างร้านต่างๆ จะท้าความสะอาดเพ่ือเป็นการต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

ของจีน มีคนงานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ท้าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่กว้างขวาง เมื่อเพ่ือนคนงานมาเห็น                

ก็นึกสงสารจึงได้ร่วมกันลงมือท้าความสะอาด เพียงไม่นานพ้ืนที่นั้นก็สะอาดหมดจด 

 แสดงให้เห็นว่า การท้างานที่ร่วมมือกันท้าจะส้าเร็จผลได้อย่างรวดเร็ว หากการท้างานนั้นต้องใช้ความคิด

ริเริ่ม เมื่อร่วมกันคิด ผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หากองค์กรใดมีบุคลากร

แบบนี้เป็นจ้านวนมาก องค์กรนั้นก็จะบรรลุเป้าหมายอย่างง่ายดาย อย่าเพียงแต่มองอย่างเดียว เรามาร่วมมือกัน

ท้างานด้วยความรักและสามัคคีกันเถอะครับ ... เพื่อองค์กรของเรา ... 

 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายรัฐ  จันทร์มาลา 
     พนักงานการเลือกตั้ง 

  สนง.กกต. จว.สรุินทร ์
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  วินัยกับวัฒนธรรม 

 

 เมื่อเร็วๆ นี้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติได้ก้าหนดมาตรการและเตรียมจับจริงส้าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน  

ที่มีพฤติกรรมท้าผิดกฎจราจร เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร แต่ใช้ได้ผลดีในช่วงรณรงค์และเข้มงวด  

แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย การจราจรคับค่ังก็กลับมาเหมือนเดิม มันกลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทย 

ไปแล้ว เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประชาชนให้ความร่วมมือ                   

เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถใช้ถนน การรอคิว หรือแม้กระทั่งการทิ้งก้นบุหรี่  หรือการสูบบุหรี่                                     

ในที่สาธารณะ การมีวินัยของประชาชนชาวสิงคโปร์ ท้าให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย 

 เรามาร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับประเทศ โดยการรณรงค์ปลูกจิตส้านึกและรักษาวินัยในตนเอง                     

ให้เหมือนกับประเทศสิงคโปร์กันดีกว่า 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

ร.ต.ท. อัฎฐวัตน์  หมื่นแก้วธ้ารง 
หัวหน้างานพรรคการเมือง 

สนง.กกต. จว.สรุินทร ์
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 

เรื่อง  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 ทุกเช้าผมเดินออกก้าลังกายที่สนามกีฬาประจ้าจังหวัด ได้พบเห็นชายผู้หนึ่งจูงสุนัขพันธุ์ร็อทไว เลอร์                

มาออกก้าลังกายเป็นประจ้า โดยมีเชือกผูกสุนัขไว้ด้วยเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้สุนัขไปกัดผู้อื่น และในมืออีกข้าง

หนึ่งถือกระดาษหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกเพ่ือเก็บมูลสุนัขใส่ถุงแล้วน้ากลับไปทิ้งที่บ้าน 

 การกระท้าดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า แม้เขาจะมีเสรีภาพในการเลี้ยงสัตว์ แต่เขาก็มีความรับผิดชอบ

ในการป้องกันสัตว์หลุดไปท้าร้ายผู้อ่ืน และยังเก็บมูลสุนัขที่ถ่ายไว้ในที่สาธารณะไปทิ้งที่บ้านของตนเองอีกด้วย 

ถือว่าเป็นผู้ที่มีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม หากทุกคนน้าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สังคมไทยก็จะ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประเทศที่น่าอยู่ ความเจริญก็ตามมาในที่สุด 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายชูชาติ  สุขสงวน 
ผอ.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในต้าแหน่ง 

      รอง ผอ.กต.จว.สรุินทร ์
  สนง.กกต. จว.สรุินทร ์
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  กำรสร้ำงจิตส ำนึกประชำธิปไตย 
 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ผมและคณะพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ้าจังหวัดล้าปาง มีโอกาสไปปฏิบัติงานโดยน้าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ด้าเนินกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญล้าปาง โดยมีพรรคกรรมการนักเรียนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
จ้านวน 7 พรรค นักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจ้านวน                
1,050 คน สิ่งที่ผมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือ นักเรียนทุกคนต้องแสดงบัตร
ประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรประจ้าตัวนักเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของนักเรียนที่รับลงทะเบียน 
ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง หากนักเรียนไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  

 จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาเป็นสถานบันหนึ่งที่มีส่วนส้าคัญในการสร้างจิตส้านึกประชาธิปไตย 
หรือวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย 3 กระบวนการ กล่าวคือ 
 1. การสร้างค่านิยมและปทัสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมีศรัทธาของนักเรียนต่อรูปแบบ                     
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องมั่งคง  
 2. ระบบการอบรมสั่งสอน การกล่อมเกลาเรียนรู้  ครอบครัวและสถาบั นการศึกษาต้องมี                          
ส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 3. การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยการปฏิบัติโดยการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ 

 ดังนั้น หากนักเรียนหรือประชาชนเป็นผู้มีจิตส้านึกประชาธิปไตย มีลักษณะจิตใจประชาธิปไตย              
ก็จะเป็นรากฐานส้าคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาประชาธิปไตยและท้าให้การพัฒนา
ประชาธิปไตยยั่งยืนต่อไปได ้
 

--------------------------------------------------- 

 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายศุภฤกษ์  ใจเย็น 
เจ้าหน้าท่ีการเลือกตั้ง 

      สนง.กกต. จว.ล้าปาง 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ท ำได้ไหม 

 

 “ครูให้ไปร่วมพิธี ... และท ากิจกรรมในวัน ... ซึ่งเป็นวันหยุด” ค้าถามต่อมาคือ “ไม่ไปได้ไหม ?  
คนอ่ืนยังไม่ไปเลย ท าไมเราต้องไปร่วมงาน ... ด้วย ?” จากค้าพูดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเยาวชนที่เกี่ยวกับ                  
การมีส่วนร่วมของคนในสังคมโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆ ก็ตาม ต่อไปในวันข้างหน้า เยาวชนเหล่านี้                 
เติบโตขึ้น ต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น มีความหลากหลาย การที่เด็กมีความคิดว่าคนอ่ืนไม่ไป หรือคนอ่ืนท้าได้ 
เราก็สามารถท้าเหมือนกับคนอ่ืนได้เหมือนกัน ถือว่าเป็นการใช้หลักสิทธิเสรีภาพที่จะคิด ที่จะท้า ได้เท่าเทียมกัน       
แต่การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ทั้งรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่
ก้ากับการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ภายใต้กฎเกณฑ ์ระเบียบ ข้อก้าหนดของสังคมนั้นๆ ด้วย  

 ในสังคมปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการรณรงค์ เผยแพร่ ปลูกจิตส้านึก แนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็น
สังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนแล้วก็ตาม ทุกคนรับรู้  รับทราบในหลักการแบบมีส่วนร่วม แต่ไม่ได้  
ให้ความส้าคัญกับสิ่งเหล่านั้น ท้าให้ยังไม่สามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเผยแพร่ของทุกภาคส่วนมาปรับใช้ 
ในชีวิตประจ้าวัน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นก้าวหนึ่งในการฝึกฝนให้เป็นพลเมือง 
ได้ต่อไป 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. พัชรินทร์  ทาตายุ 
พนักงานการเลือกตั้ง 

      สนง.กกต. จว.ล้าปาง 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  หัวอกพ่อแม่ 

 มีเสียงวิทยุของมูลนิธิแจ้งทีมงานช่วยกันงมศพเด็ก 4 คนในคลอง พ่อแม่ของเด็กนั่งข้างล้าคลอง

ร้องไห้แทบขาดใจเพราะมีคนแจ้งว่าเห็นรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง ตกลงไปในคลอง และรองเท้าเด็ก พร้อมของ                

ลอยเกลื่อนในล้าคลอง ทราบเรื่องภายหลังว่า 4 คนพ่ีน้องชักชวนกันแอบเอารถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างของพ่อ              

มาขับพากันออกมาเล่นคนพ่ีอายุ 15 ปี ตามมาด้วยน้อง 13 และ 10 ขวบ อุ้มน้อง 2 ขวบออกมาด้วย พอฟัง 

ก็สะเทือนใจ งมศพกันอยู่นานไม่เจอ จนเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้้าและทีมงานเริ่มเอะใจ จึงให้ทีมงานขับรถ  

วนดูในละแวกใกล้เคียง เดชะบุญเด็กๆ ไม่มีใครเป็นอะไร แต่กลัวความผิดที่ท้ารถพ่อเสียหาย เลยพากันไปแอบ

ในดงกล้วยข้างคลอง ยิ่งเห็นคนเยอะ รถต้ารวจ กู้ภัย ก็ท้าให้ไม่กล้าออกมา เด็กๆ แอบดูเหตุการณ์กลัวพ่อแม่

จะตี สุดท้ายหิวและเพลียจึงออกมาจากดงกล้วย ชาวบ้านต่างดีใจ พ่อแม่หายเสียใจ แต่เป็นโมโหแทน                 

และเด็กๆ ก็คงจะเข็ดไปอีกนาน 

 เรื่องนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เด็กก็คือเด็ก ควรดูแลอย่างเอาใจใส่เพราะเด็กในยุคนี้อยากลอง                 

ท้าตามสิ่งจากที่เห็นในสื่อต่างๆ พ่อแม่ควรระวัง อย่าให้เด็กที่อายุไม่ถึงตามกฎหมาย ขับรถ เพราะเวลาสูญเสีย

ไม่สามารถเอากลับคืนมาได ้

 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นางเกษสินี  โชติกเสถียร 
พนักงานการเลือกตั้ง 

      สนง.กกต. จว.ราชบุร ี
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

   

เรื่อง  กำรเก็บจำนข้ำวในมหำวิทยำลัย 

 
 

 คนดีในวิถีประชาธิปไตยที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งเป็นที่ส้านักงาน                  

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 ตั้งอยู่ โดยจะมีร้านอาหารตั้งอยู่ด้านล่างส้านักงานฯ 

ข้าพเจ้าเห็นการเก็บจานข้าวในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย เมื่อข้าพเจ้าหรือทุกคนทานอาหารเสร็จ  ทุกคน     

ต้องเก็บจานข้าว ขวดน้้า ทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะ เก็บเรียบร้อยและน้าไปวางตรงจุดที่วางจาน และจุดที่ทิ้งขยะ 

 ข้าพเจ้าเห็นการร่วมมือร่วมใจกันของข้าราชการ นักศึกษา และประชาชน ที่มาซื้ออาหารทุกคน                 

ทีเ่ป็นวัฒนธรรมซึ่งแสดงออกได้ จนกลายเป็นพฤติกรรมปกตขิองทุกคนที่มาทานอาหารที่นี ่

 ลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี 

 *  การแสดงถึงวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

 *  การแสดงความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
 

 

--------------------------------------------------- 

 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. รชันี  นามสีฐาน 
พนักงานการเลือกตั้ง 

      ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  เข้ำแถวต่อคิว 
 

 

 ทุกวัน ณ ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ้าเภอเมืองขอนแก่น                  

จังหวัดขอนแก่น จะมีนักเรียน นักศึกษา พนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป                        

มาใช้บริการที่ศูนย์อาหารฯ เช่นกินข้าว ซื้อน้้าดื่ม รวมทั้งซื้อของต่างๆ โดยในบริเวณศูนย์อาหารฯ จะมีร้านค้า

ขายอาหาร น้้าดื่ม ผลไม้ จ้านวนมาก และจัดโต๊ะเก้าอ้ี ไว้ส้าหรับนั่งกินข้าว ซึ่งพบเห็นผู้มาใช้บริหารเข้าแถว                

ต่อคิวเพ่ือซื้ออาหารและน้้าดื่มอย่างเป็นระเบียบ ผู้ใช้บริการก็มานั่งโต๊ะเก้าอ้ีที่จัดไว้ หลังจากที่รับประทาน                                  

อาหารเสร็จ ผู้มาใช้บริการก็จะเก็บ จาน ชาม ช้อน รวมทั้งขวดน้้า น้าไปเก็บ  ณ จุดที่ทางศูนย์อาหารฯ                   

เตรียมไว้ เป็นการช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า และท้าให้ผู้ที่จะมาใช้บริการ หรือจะมากินข้าวมีที่นั่งรับประทาน

อาหาร 
 

 นี่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม มีน้้าใจต่อส่วนรวม และมีความเป็นระเบียบวินัย  

ดังนั้น หากทุกคนได้ตระหนักถึงการรู้จักเข้าแถวซื้ออาหารหรือซื้อสิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ หรือรู้จักช่วยกัน

เก็บของหรือขยะก็จะท้าให้สังคมเราน่าอยู่ต่อไปครับ 

 

-------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายสมชาย  พรมหา 
พนักงานการเลือกตั้ง 

      ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 

เรื่อง  คนดี “แบบพอเพียง” 
 

 

 ณ หมู่บ้านท่าลี่ ต้าบลบ้านกง อ้าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น คุณยายบุญมี ทศชา มีอาชีพปลูกผักขาย 

คุณยายประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอด ไม่เคยท้าการค้าขายด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ท้าให้คุณยาย             

ยังประกอบอาชีพปลูกผักขายมาได้เป็นเวลาหลายสิบปีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความดีนี้ของคุณยายบุญมี 

เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ถึงแม้ปัจจุบัน คุณยายจะมีอายุ  87 ปีแล้วก็ตาม สุขภาพ

ร่างกายของคุณยายก็ยังแข็งแรงและเป็นรักของลูกๆ หลานๆ และคุณยายสามารถประกอบอาชีพที่คุณยายรัก

ได้เหมือนเดิม  
 

 ดังนั้น คุณยายบุญมี ทศชา จึงถือเป็นบุคคลแบบอย่าง ตามหลักประชาธิปไตย ที่สร้างความเคารพ

นับถือ ด้วยกลยุทธ์แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. เกษรา  ศิริรัตน์ 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 

เรื่อง  คนดีศรีปริยัติ 
 

 

 คุณครูกมลวรรณ จันทวงษ ์ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ถือเป็นบุคคลที่เสียสละในอาชีพ คุณครูไม่เคยขาด ไม่ลา ไม่สาย ในขวบปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะไม่ได้รับ                        

การสนับสนุนค่าตอบแทนจากผู้บริหารโรงเรียนเท่าที่ควร  แต่ความดีความเสียสละของคุณครูก็ปรากฏ                    

แก่นักเรียนที่เป็นสามเณร จนนักเรียนต่างพากันเรียกว่า อาจารย์แม่แห่งโรงเรียน รวมถึงเพ่ือนร่วมอาชีพ                    

ก็สนับสนุนจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัด “ครูดีศรีปริยัติ ประจ้าปี พ.ศ. 2557”  
 

 ดังนั้น ความเสียสละในการท้างานของคุณครู จึงควรเป็นแบบอย่าง ด้านความเสียสละให้กับทุกคน              

ที่อยู่ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. เกษรา  ศิริรัตน์ 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  273 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

  

เรื่อง  คนดีในหมู่บ้ำน 
 
 

 ค้าว่า “ประชาธิปไตย” มีความหมายกว้างขวางนัก แต่มีประเด็นที่ตรงกันคือ ความเป็นธรรมที่ทุกคน

มีสิทธิเท่าเทียมกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันและให้เกียรติกัน ซึ่งในชุมชนของข้าพเจ้าก็มีความเป็น

ประชาธิปไตยหลายอย่าง เช่น การที่ทุกคนในซอยไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ไม่จอดรถขวางถนนหนทาง                   

ทั้งที่ซอยนั้นคับแคบมาก ทุกคนมีวินัยและให้เกียรติกันเสมอมา หรือการที่จะไปตลาด หรือห้างสรรพสินค้า               

ทุกคนเข้าแถวเป็นระเบียบ ไม่แซงคิว การเลือกตั้งซึ่งคนในชุมชนข้าพเจ้านั้นได้ไปใช้สิทธิ์กันมากมาย นั่นก็แสดง

ถึงความรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้วทุกคนในซอยต่างช่วยกันรักษาความสะอาดซอย และรักษาสาธารณูปโภค  

กันเป็นอย่างดี 

 เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก คือ ข้าพเจ้าได้ท้ากระเป๋าสตางค์หล่น                  

โดยไม่รู้ตัว เพ่ือนบ้านของข้าพเจ้าเห็นเข้าและได้น้ามาคืน โดยข้าพเจ้ารับมาและขอบคุณ เหตุการณ์นี้ท้าให้

ข้าพเจ้ารู้ว่าชุมชนของข้าพเจ้าคือ “ชุมชนคนดีวิถีประชาธิปไตย” จริงๆ 

 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายอภิสิทธิ์  ศรีวิไล 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 

 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  274 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  คนดีผู้ให้อนำคต 
 

 

 ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการศึกษา หรือนักศึกษา   

จบมาไม่มีงานท้า ปัญหาเหล่านี้หากปล่อยให้เกิดสะสมนานไป อาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอ่ืนตามมาได้                    

เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น  

 คนดีท่านหนึ่ง ท่านเล็งเห็นความส้าคัญของการศึกษามาโดยตลอด ท่านได้มอบโอกาสและอนาคตที่ดี

กับเด็กๆ หลายคน โดยการก่อตั้งมูลนิธิตากสินเพ่ือการพัฒนาการศึกษาและอีกหลายกองทุน เพ่ือเป็น

ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนแต่เรียนดี ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี ท่านได้ทุ่มเทในการให้ความรู้                

อย่างเต็มความสามารถ และแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยที่สอนอยู่ เพ่ือช่วยเป็นทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก จัดทอดกฐินมาเป็นเวลา 22 ปี เพื่อหาเงินเข้ากองทุนเพ่ือการศึกษา แบ่งรายได้

จากการขายหนังสือที่ท่านเขียน บริจาคเพ่ือการกุศล 
 

 หากทุกคนในสังคมไทยช่วยกันแบ่งปันน้้าใจแม้เพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะแรงกายในการให้ความรู้               

หรือทุนทรัพย์ในการให้ทุนการศึกษา ก็จะช่วยให้เด็กๆ ของเรา มีอนาคตที่ดี น้าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง

และสังคม ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. ภัทราวดี  ศรีบุญสม 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 

 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  275 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ควำมรักควำมปรองดอง 
 

 

 เมื่อเดือนก่อน ข้าพเจ้าได้พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติของข้าพเจ้าเอง ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลา

ประมาณตี 3 บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของลุงข้าพเจ้า อยู่ห่างกันประมาณ 3 ซอย เวลานั้นเป็นช่วงที่ทุกคน                  

ต่างนอนหลับพักผ่อน ในขณะที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าเอง ก็ได้ยินเสียงเรียกจากแม่ว่าให้รีบตื่น

รีบไปดูลุงที่บ้านด่วนลุงเป็นอะไรไม่รู้ ข้าพเจ้าก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนและวิ่งไปที่บ้านของลุง สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นคือ 

มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพากันมาช่วยปฐมพยาบาลก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะมาถึง ทุกคนต่างตกใจ คืออาการ               

ของลุง เหมือนคนใกล้ตาย ทุกคนพยายามทุกวิถีทางเพ่ือช่วยลุง และผมได้พาลุงไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 

ในช่วงเวลานั้นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกบ้านลุงต่างออกมาให้ก้าลังใจ สอบถามอาการด้วยความเป็นห่วง 
 

 เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เล่ามานี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีน้้าใจ ความสามัคคีของคนในสังคม

เดียวกัน ถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างถิ่นมาอยู่ร่วมกัน แต่ทุกคนก็มีน้้าใจต่อกัน ทุกคนในหมู่บ้านนี้ คือ “พลเมืองดี” 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ในสังคมไทยเรา 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายจันทร์เพชร  ศรีบุญมา 
 พนักงานขับรถยนต ์

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 

 

 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  276 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ควำมสำมัคคีในชุมชน 
 
 

 ในชุมชนของข้าพเจ้าทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชน ช่วงเทศกาล คือ เทศกาลขึ้นปีใหม่ 

และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งท่านประธานและลูกบ้านในชุมชนจะให้ความส้าคัญเป็นอย่างมากในการจัด              

กิจกรรมในแต่ละครั้ง ท่านประธานชื่อ นายสวัสดิ์  บ้งงึ้ม เป็นประธานชุมชนศรีฐาน 1 เมื่อมีการจัดงาน               

ท่านประธานก็จะประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับรู้  รับทราบโดยทั่วถึงกัน ไม่ว่าจะงาน

เทศกาลปีใหม่ หรืองานเทศกาลสงกรานต์ ลูกบ้านก็จะน้าของกินของใช้มารวมกัน (ภาษาอีสาน เรียกว่าเอามา

โฮมกัน) บางทีชาวบ้านก็พากันท้าโรงทานขึ้น เพ่ือให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้มาร่วมงานและไม่ว่า            

จะเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการจัดงานแต่ละครั้ง ทุกคนมีความสามัคคีปรองดองกัน 

และถือเป็นการสืบสานประเพณีของไทยอีกด้วย 
 

 ทั้งนี ้ต้องยกต้าแหน่ง “พลเมืองดี” ให้แก่ นายสวัสดิ์ บ้งงึ้ม ประธานชุมชนศรีฐาน 1 เพราะสามารถ             

ท้าให้ทุกคน ในชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นางรุจิฬา  ชัยสงค์ 
 แม่บ้านท้าความสะอาด (จ้างเหมาบริการ) 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 

 

 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  277 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  กำรเคำรพกฎจรำจร 
 
 

 ทุกวัน ณ ถนนด้านหน้าของศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น                    

อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จะมีนักเรียนนักศึกษา พนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไป เดินข้ามถนนมาใช้บริการที่ศูนย์อาหารฯ เช่น กินข้าว ซื้อน้้าดื่ม รวมทั้งซื้อของต่างๆ โดยถนน

ดังกล่าวก็จะมีไฟสัญญาณจราจรตรงจุดข้าม และมีไฟสัญญาณจราจรให้ผู้ที่จะข้ามถนน กดไฟเมื่อจะข้ามถนน    

เมื่อมีสัญญาณไฟเขียวบอกให้ข้ามถนนได้ก็จะเดินข้ามถนนขณะเดียวกันก็จะมีสัญญาณไฟจราจรให้รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ หยุดเพ่ือให้ผู้ที่จะข้ามถนนข้ามอย่างเป็นระเบียบ 
 

 นี่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมการมีน้้าใจต่อส่วนรวม และมคีวามเป็นระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบช่วยท้าให้สังคมเราน่าอยู่ต่อไปครับ 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายสมชาย  พรมหา 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 

 
 

 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  278 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  งำนบุญสำมัคคี 
 
 

 ข้าพเจ้า เคยพบเห็นและพบปะกับ “คนดี/พลเมืองดี” อยู่เป็นประจ้า จึงขอเล่าเรื่องชาวบ้านที่อยู่              

ในหมู่บ้านของข้าพเจ้าเอง คือ เวลามีงานบุญประเพณีต่างๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้น้า 

ก็จะประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านได้รับรู้และมาช่วยกันที่บ้านงานหรือสถานที่จัดงาน                  

ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นคือชาวบ้านตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้ เฒ่า ผู้แก่ ต่างออกมาช่วยงานกันอย่าง                    

พร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่ช่วงเริ่มเตรียมงานไปจนถึงวันงาน ทุกคนท้างานด้วยความสามัคคีร่วมมือกันท้างาน                 

อย่างขะมักเขม้นจนงานส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สิ่งที่ท้าให้ทุกคนเกิดความรักสามัคคีปรองดอง คือ การที่มีผู้น้า

ที่เข้มแข็ง รักในหน้าที่ ไม่ทิ้งลูกบ้าน และการมีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจที่น่าเคารพศรัทธา คือวัดที่มีพระสงฆ์                   

เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในหมู่บ้าน 
 

 สิ่งที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ความปรองดองของคนในสังคมเล็กๆ                  

ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติ และสิ่งเหล่านี้จะท้าให้เยาวชนที่หมู่บ้านแห่งนี้ ได้สืบสานประเพณีที่ดีงาม                

ของคนรุ่นหลังไว้สืบไป  

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายจันทร์เพชร  ศรีบุญมา 
 พนักงานขับรถยนต ์

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
 

 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  279 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  งำนวันเด็กที่โรงเรียน 
 

 

 ในวันเด็กที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพาลูกไปงานวันเด็กที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  ซึ่งทางโรงเรียน                 

ได้จัดงานวันเด็กขึ้นปรากฏว่า เด็กๆ เยอะมาก เพ่ือมารอรับขนมจากคุณแม่ ผอ. (เด็กๆ เรียก ผอ.โรงเรียนว่า 

คุณแม่ ผอ.) จนข้าพเจ้าคิดว่าลูกข้าพเจ้าจะได้รับขนมรึเปล่า ก่อนจะรับขนมจากคุณแม่ ผอ. คุณแม่ ผอ. ก็จะ

พาเด็กๆ และผู้ปกครองท้ากิจกรรมใส่บาตร โดยผู้ปกครองและเด็กๆ ต่อแถวใส่บาตรกันอย่างเป็นระเบียบ                     

เมื่อเสร็จกิจกรรม คุณแม่ ผอ. บอกให้เด็กๆ นั่งเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ คุณแม่ ผอ. จะแจกขนมแล้ว                     

เด็กทุกคนนั่งอย่างเป็นระเบียบแล้วล้วงถุงก็อปแก๊ปออกมาจากกระเป๋ากางเกง  หรือบางคนก็เอากระเป๋า

นักเรียนที่สะพายมาโรงเรียนออกมาตั้งไว้ตรงหน้า เมื่อคุณแม่  ผอ. บอกให้พ่ีๆ มัธยมแจกขนม พ่ีมัธยมก็เดิน

หย่อนขนมลงในถุงก็อปแก๊ป หรือกระเป๋านักเรียนที่น้องๆ ถือมา พ่ีก็แจกขนมให้เท่ากันทุกคนเป็นภาพ                     

ที่น่ารักมาก พ่ีมัธยมแจกขนมให้น้องๆ จนหมด แล้วแม่ ผอ. ถามพ่ีมัธยมว่า “ได้เหลือไว้ให้ตัวเองไหมละลูก” 

พ่ีๆ มัธยมตอบพร้อมกันว่า “น้องๆ อ่ิมพวกหนูก็ดีใจแล้วค่ะ” พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆ ต่างได้ยินดังนั้นพากัน

ปรบมือให้กับพ่ีมัธยม เพราะพ่ีๆ มัธยมมีน้้าใจรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่น้องๆ ที่เด็กกว่า 
 

 การที่เราปลูกจิตส้านึกให้แก่เยาวชนตั้งแต่เด็กๆ ฝึกให้เป็นคนมีน้้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล รู้จักแบ่งปัน

สิ่งของ และมีความเป็นระเบียบ จะท้าให้เด็กๆ เป็นพลเมืองดีในวันข้างหน้า 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นางรุจิฬา  ชัยสงค์ 
 แม่บ้านท้าความสะอาด (จ้างเหมาบริการ) 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ชุมชนน่ำอยู่ 
 
 

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านคานารี่วิลล์  บ้านหนองกุง หมู่ที่  17                 

ต้าบลศิลา อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีบ้านทั้งสิ้น 58 หลัง สมาชิกภายในหมู่บ้านได้จัดงานท้าบุญ  

ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2558 (ซึ่งจัดเป็นประจ้าทุกปี) โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ส้าหรับอาหารสมาชิก                    

ในหมู่บ้านจะร่วมกันท้าอาหาร หรือน้าสิ่งของมาร่วมท้าบุญด้วยกัน เสร็จแล้วสมาชิกฯ จะรับประทานอาหาร

ร่วมกัน พร้อมกับพูดคุยสนทนาปัญหาต่างๆ  
 

 นี่ เป็นการแสดงถึงการมีน้้าใจต่อส่วนรวม มีความเป็นพ่ีน้องรักใคร่กลมเกลียว  สามัคคีกัน 

และร่วมสืบสานประเพณีที่ดี ดังนั้น หากทุกคนในสังคมไม่ว่า สังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ มีน้้าใจ มีความสามัคคีกัน  

หากเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม ก็ต้องหาทางแก้ไขโดยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา ก็จะท้าให้สังคม

นั้นน่าอยู่ครับ 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายสมชาย  พรมหา 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 

 

 



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  281 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  พระดีมีอยู่จริง 

 
 “พระไพศำล วิสำโล” พระภิกษุแห่งสันติวิธี ผู้มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อ                  

หลายรูปแบบ ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือผู้คนมากมาย รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ท่านมองว่า พระสงฆ์                    

ไม่ควรละเลยหน้าที่นี้ เพราะป่าเป็นแหล่งก้าเนิดของพระพุทธศาสนาตามพระพุทธประวัติ ด้วยภาระหน้าที่นี้ 

ท้าให้คนรู้จักพระไพศาล วิสาโล อีกนามหนึ่งว่า “พระเอ็นจีโอ (NGO)” 

 นอกจากนี้ พระไพศาลยังเทศนาอบรมชาวบ้านให้ยึดแนวสันติวิธีในการด้ารงชีพ พร้อมแบ่งปัน

ความรู้และแนวคิดของท่านผ่านงานเขียน งานแปลและงานเรียบเรียงจ้านวนมาก ทั้งในหนังสือ คอลัมน์ประจ้า                   

ในวารสารหรือเว็บไซต์ ท่านมุ่งม่ันในการท้างานเพ่ือขัดเกลาสังคมให้อยู่ในสันติวิธีให้คนในสังคมอยู่อย่างเป็นสุข

ด้วยพุทธธรรมะ 

 บทความเรื่องนี้ สอดคล้องกับ แนวทาง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องของ 

 *  ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 *  ปฏิบัติตนตามระเบียบ กติกา ของสังคม  
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายดุษฎา  ตรีพงษ์รัตน์กุล 
 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  พลเมืองดีของหมู่บ้ำน 
 

 

 คุณแม่ประครอง  บุญเกิด เป็นอาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน บ้านดงบาก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง อสม.

ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นบุคคลที่มีความเสียสละเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ  

เมื่อมีการจัดงานบุญ หรืองานการกุศลต่างๆ ในหมู่บ้าน บุคคลแรกที่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือก็คือ                    

คุณแม่ประครอง ซ่ึงท่านถือเป็นกิจวัตรประจ้า 

 ทั้งนี้ ถึงแม้คุณแม่ประครองจะช่วยเหลืองานสังคมตลอด แต่ก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ

เรื่องงานบ้านงานเรือนภายในครอบครัว คุณแม่ประครองก็ถือว่าเป็นแม่ศรีเรือนคนหนึ่งในหมู่บ้าน จึงเป็นที่นับ

หน้าถือตาของผู้คนในหมู่บ้าน ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหมู่บ้าน และกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ 

 คุณแม่ประครองจึงถือเป็นพลเมืองดีของหมู่บ้าน ในด้านความเสียสละ ถ้าเปรียบเป็นนักการเมือง 

ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่ด ี
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. เกษรา  ศิริรัตน์ 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ยืนหยัดเพื่อแผ่นดิน 
 
 

 อ่าวบ้านดอนในอดีตเคยเป็นสถานที่ทีอุ่ดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่หลังจากเรือประมง

ล้ายักษ์ แห่เข้ามากวาดจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยอวน แห ตาถี่ไปหมด อ่าวบ้านดอนกลับเปลี่ยนแปลงสภาพไป 

นายทุนเข้ามาบุกรุกป่าชายเลน น้้าเสียจากบ่อกุ้งไหลลงสู่ทะเล ท้าให้ชาวบ้านต้องอยู่  ในสภาพน้้าท่วมปาก                      

และเดินทางไปท้ามาหากินที่อ่ืน เมื่อเห็นอ่าวบ้านดอนก้าลังจะตายลง !!! 

 แต่ส้าหรับลุงม็อง ยังยืนหยัดจะต่อสู้กับอิทธิพลของนายทุน และหวังจะพลิกฟ้ืนอ่าวบ้านดอน               

ลุงม็องเริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้เองทีละต้นๆ ในนากุ้งร้าง และเฝ้าระวังคนที่จะเข้ามาลักลอบตัดต้นไม้ 

แม้นายทุนที่ไม่พอใจจะส่งคนมาลอบยิงลุงม็องอยู่บ่อยครั้ง แต่สุดท้าย “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” ลุงม็อง 

สามารถรวบรวมคนมาช่วยเหลือปลูกต้นไม้ได้ จนอ่าวบ้านดอนกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  ทั้งป่าสีเขียว 

ป่าชายเลน และการขยายพันธุ์ “ปูเปี้ยว” หรือ “ปูแสม” ที่ลุงม็องภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และในที่สุด รอยยิ้ม

และเสียงหัวเราะของผู้คนกลับคืนมาอีกครั้ง เฉกเช่นเดียวกับสภาพผืนป่าอันเขียวขจี 

 ลักษณะของความเป็นพลเมืองดี 

 *  กล้าที่จะท้าดี โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ  
 *  พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ท้าดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 

 

--------------------------------------------------- 

 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายดุษฎา  ตรีพงษ์รัตน์กุล 
 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  เยำวชนดีวิถีประชำธิปไตย 
 

 

 เมื่อวันเด็กซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ข้าพเจ้ามีโอกาสไปจัดบูธนิทรรศการ รณรงค์

เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ กับคณะทีมงานของศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 ซึ่ง มี

หน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานกันอย่างคับค่ัง  

 ในงานมีเด็กพร้อมผู้ปกครองจากทั่วทุกสารทิศ มาร่วมงานมากมาย และในวันนั้นข้าพเจ้าเห็น                     

ความมีระเบียบวินัยของเด็กๆ และผู้ปกครอง มีการต่อแถวรับของรางวัลขนมน้้าและของแจกต่างๆ เห็นได้จาก

ทุกบูธ ต่างคนต่างมีน้้าใจต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน 
 

 การปลูกจิตส้านึกให้เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้เรียนรู้ถึง “สิทธิ เสรีภาพ” ที่เท่าเทียม

กัน ไม่ก้าวล้้าสิทธิของคนอ่ืน เป็นอีกวิธีหนึ่งของการเตรียมดินที่ดี เพ่ือให้เยาวชน อนาคตของชาติได้ก้าวไป

พัฒนาบ้านเมืองให้อยู่ดีมีสุข สมกับเป็นเมืองแห่ง “ประชาธิปไตย” และเยาวชนเหล่านี้ก็คือ “พลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย” นั่นเอง 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายจันทร์เพชร  ศรีบุญมา 
 พนักงานขับรถยนต ์

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  รถชนเป็นเหตุ 
 

 

 ได้รับทราบข่าวจากครู ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งว่า มีเด็กนักเรียน ชื่อเด็กชาย ก. มาเข้าสอบปลายภาค

เรียนเกิน “สาย” ซึ่งโดยปกติเด็กชาย ก. จะมาเรียนอย่างสม่้าเสมอ ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น               

ครูประจ้าชั้นจึงเรียกเด็กมาพูดคุย พบว่าในวันดังกล่าว เด็กชาย ก. เดินทางออกจากบ้านตามปกติ                

เพ่ือมาสอบปลายภาคเรียน แต่ในระหว่างเดินทาง เด็กชาย ก.พบเหตุการณ์รถชนกัน และมีผู้บาดเจ็บ                     

เด็กชาย ก. จึงรีบน้าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน จึงท้าให้มาสอบปลายภาคเรียนล่าช้า 

 ในสถานการณ์ดังกล่าว เด็กชาย ก. เลือกที่จะน้าตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่จะต้องรีบ

เดินทางมาสอบปลายภาคเรียน สะท้อนให้เห็นว่า เด็กชาย ก. มีน้้าใจต่อส่วนรวม  

 น้้าใจอันน้อยนิด คืนชีวิตให้ผู้อื่นได้ พวกเราทุกคนมาสร้างพลังน้้าใจในตัวเอง แล้วแบ่งปันน้้าใจให้แก่

คนรอบข้างกันเถอะคะ่ 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. นวพร  รัตนวราหะ 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ร้องไห้กับรอยย้ิม 
 

 

 ไดร้ับทราบข่าวจากเพ่ือนว่า รู้จักนางสาว ช. และได้ยินเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับนางสาว ช. ดังนี้ 

   “นางสาว ช. ซึ่งก้าลังขับรถออกจากบ้านพักเพ่ือไปท้างาน” ในระหว่างทาง ได้พบเห็นเด็กผู้ชาย                 

คนหนึ่งก้าลังเดินร้องไห้อยู่ริมถนน นางสาว ช. จึงจอดรถ และเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้น และถามเด็กว่าท้าไม                

ถึงร้องไห้ แล้วพ่อแม่ไปไหน เด็กบอกว่าเดินหลงทางกับพ่อ และเด็กก็ร้องไห้ตลอดเวลา นางสาว ช. จึงพาเด็ก

ขึ้นรถเพ่ือพาไปหาต้ารวจ ในระหว่างทางเด็กร้องไห้ตลอดเวลา นางสาว ช. จึงพาเด็กเข้าไปร้าน 7  - eleven 

เพ่ือซื้อขนมให้เด็ก เด็กคนนั้นจึงหยุดร้องไห้ และเริ่มมีรอยยิ้ม นางสาว ช. จึงชวนเด็กคุยเพ่ือให้เด็กลืมเรื่อง               

หลงทาง และพาเด็กไปยังสถานีต้ารวจ เพ่ือให้ต้ารวจพาเด็กไปหาพ่อแม่ จนกระท่ังเด็กได้พบพ่อแม่  
 

 เรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นางสาว ช. มีน้้าใจต่อส่วนรวม เป็นการปิดทองหลังพระ พวกเราละคะ 

พวกเรามาปิดทองหลังพระกันเถอะค่ะ ไม่จ้าเป็นต้องท้าความดีเพ่ือประกาศให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนดี แต่ท้าความดี

ด้วยใจที่มุ่งม่ันจะท้าความดีอย่างแท้จริงกันเถอะค่ะ 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. นวพร  รัตนวราหะ 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  วินัยของคนดี 
 

 

 “ท้าอะไร มีวินัย คือไทยแท้” ควรเป็นค่านิยมที่คนไทยจะต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ปัจจุบัน                  

การติดต่อสื่อสาร หรือการเดินทาง สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น การมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ             

ท้าให้ได้ประสบการณ์ดีๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ... 

 *  การขึ้นบันได จะต้องชิดขวาหรือชิดซ้ายแล้วแต่ข้อก้าหนดของแต่ละประเทศ เพ่ืออ้านวย                    

ความสะดวกแก่คนที่มีธุระเร่งด่วน ให้เขาได้มีช่องวางเดินไปก่อน 

 *  การรอขึ้นรถโดยสารประจ้าทาง ทุกคนจะต้องเข้าแถวขึ้นรถโดยสารตามล้าดับ เพ่ือความสะดวก 

รวดเร็ว และเพ่ือความปลอดภัย 

 *  รถน้าเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลุกออกจากที่นั่งขณะที่รถยังเคลื่อนตัวอยู่ 

ต้องรอจนกว่ารถจะจอดสนิทจึงจะลุกออกจากที่นั่งได้ เพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสารเอง 

 *  การทิ้งขยะและการแยกขยะ ในประเทศที่เจริญแล้วบ้านเมืองสะอาดมาก เนื่องจากทุกคนมีวิ นัย            

ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง อีกทั้งยังมีการแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการน้าไปก้าจัด หรือน้าไปใช้ประโยชน์

ต่อไป 

 การมีวินัย ไม่ต้องรอให้ใครมาบอก หรือรอให้ใครท้าก่อน เริ่มจากตัวเรา การมีวินัยในตนเองนั้นเป็น

พ้ืนฐานที่น้าไปสู่การมีวินัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. ภัทราวดี  ศรีบุญสม 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  สังคมของคนดี 
 

 

 เมื่อสังคมเมือง มีความเจริญทางด้านวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค ตึกรามบ้านช่องใหญ่โต

สวยงาม สิ่งอ้านวยความสะดวกมากมาย ผู้คนต่างเข้ามาท้ามาหากิน หาผลประโยชน์ ท้าให้เกิดการแข่งขัน             

กันสูง ส่งผลให้ประชากรเห็นแก่ตัวมากขึ้น  จากพ่ึงพากัน ก็กลายเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่สนใจ                   

ไม่ช่วยเหลือกัน แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นทุกที่ ยังพอมีบางหมู่บ้านที่ยังพ่ึงพาอาศัยกันได้ ผู้คนในหมู่บ้านนี้ต่างมีน้้าใจ 

ให้กัน แบ่งปันอาหาร คอยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลบ้านให้ ถึงแม้มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย               

มีสัญญาณกันขโมยแล้วก็ตาม ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยง  ช่วยดูแลต้นไม้เวลาที่ต้องเดินทางไปที่ อ่ืนหลายวัน                   

สวัสดีทักทายกัน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่กันอย่างมีความสุข 
 

 ถ้าทุกคนหันหน้ามาคุยกันมากขึ้น รู้จักที่จะรับฟังผู้อ่ืน มีน้้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่กัน ให้โดยไม่หวัง

สิ่งตอบแทน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน ไม่สร้างความเดือดร้อนร้าคาญใจแก่ผู้อ่ืน  เด็กเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่

วางตัวเหมาะสมให้เป็นที่เคารพ รู้จักให้อภัย เราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป 
 

--------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. ภัทราวดี  ศรีบุญสม 
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                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  289 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  หลังสู้ฟ้ำ หน้ำสู้ดิน 
 

 

 “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ค้าๆ นี้เป็นค้าที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ต่อ ตุ๊หล่าง หรือ แก่นค้าหล้า                   

พิลาน้อย ชายหนุ่มวัย 28 ปี ชาวยโสธร ที่มีสายเลือดชาวนาอยู่เต็มเปี่ยม เขามองว่า อาชีพเกษตรกรรม                 

เป็นอาชีพที่ไม่ควรมองข้าม เพราะ “ข้าว” คืออาหารหลักของคนไทย แต่คนกลับให้ความส้าคัญลดน้อยลงไป

ทุกวัน 

 ด้วยเหตุนี้ ตุ๊หล่าง จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการพัฒนาการเกษตร จนสามารถสร้างพันธุ์ข้าว                 

ใหม่ๆ ให้งอกงามขึ้นบนผืนดินที่แห้งแล้งได้ส้าเร็จ และทุกวันนี้ ตุ๊หล่าง ก็ยังใช้ชีวิตเรียบง่ายกับการท้านา                   

ที่เขารักและเทิดทูน เพราะถือคติการใช้ชีวิตว่า “เราต้องมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ท้า รวมทั้งต้องพ่ึงพา

ตนเอง และแบ่งปันผู้อ่ืนด้วย ผมเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นสังคม ถ้าเรารอดอยู่คนเดียว แล้วคนอ่ืนตายหมด 

เราจะอยู่ไปเพ่ืออะไร ดังนั้น การท้าพันธุ์ข้าวไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพ่ือความมั่นคงทางอาหารของมนุษยชาติ” 

 ลักษณะของความเป็นพลเมืองดี 

 *  ด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้ารัสเศรษฐกิจพอเพียง  

 *  ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องและมีเหตุผล  
 *  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายดุษฎา  ตรีพงษ์รัตน์กุล 
 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 

 

  



 

                                                                                                                                               บทความเร่ืองที่  290 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  หอพักของข้ำพเจ้ำ 
 

 

 คนดีในวิถีประชาธิปไตยที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นที่หอพักของข้าพเจ้าฯ เรื่องของการจอดรถบริเวณ                

หน้าหอพัก มีการจอดรถที่เป็นระเบียบ ไม่ละเมิดที่จอดรถของห้องอ่ืนๆ ที่อยู่ในหอพัก และจอดรถชิด             

ในซึ่งสามารถให้รถผ่านได้อย่างสะดวกสบาย ทุกคันที่เข้ามาภายในบริเวณหอพัก ไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืนๆ 

และมีการสวมหมวกกันน๊อคทุกคน โดยที่หอพักของข้าพเจ้าไม่ได้ติดประกาศว่าเขตสวมหมวกกันน๊อค 

แต่ทุกคนก็ปฏิบัติเองตามกฎทราบ 

 และอีกอย่างที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นภายในหอพักของข้าพเจ้าคือ การตากผ้า โดยไม่ใช้ราวตากผ้า                

ของคนอ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณรอบนอกห้องพักและใช้ราวตากผ้าของตนทุกคน ไม่ละเมิดและหยิบราวตากผ้า 

ของห้องอ่ืน มีความเกรงใจ เคารพสิทธิของคนอ่ืน 

 ลักษณะการเป็นพลเมืองดี 

 *  เคารพกฎ สะท้อนประชาธิปไตยคือเคารพกฎหมาย 

 *  การแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. รชันี  นามสีฐาน 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 

 

 ในสังคมไทยปัจจุบัน เราพบเจอคนหลายรูปแบบ ซึ่งมีคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ เช่น 

เมื่อข้าพเจ้าขึ้นรถโดยสารประจ้าทาง เวลามีคนสูงอายุหรือเด็กขึ้นมาบนรถ ก็จะมีคนลุกให้บุคคลเหล่านั้นนั่ง 

หรือเวลาที่ผู้หญิงขึ้นรถ ผู้ชายก็จะลุกขึ้นให้ผู้หญิงนั่ง นั่นถือเป็นการเสียสละและการให้เกียรติกัน หรือเมื่อ

ข้าพเจ้าซื้ออาหารเย็นที่ตลาดจะเห็นรถจอดเป็นระเบียบบริเวณลานจอดรถ และมีการรอเข้าคิวซื้ออาหาร               

ข้ามถนนด้วยทางม้าลายและรถท่ีขับมาก็หยุดให้คนข้ามถนน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีน้้าใจ ความอดทน 

ความเคารพกัน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย                   

 เมื่อเวลาเลือกตั้ ง  คนในหมู่บ้านของข้าพเจ้าก็พร้อมใจไปใช้สิทธิ์ของตนเอง นั่นแสดงถึง 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการรักษาประชาธิปไตย หมู่บ้านของข้าพเจ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งข้าพเจ้ารู้สึก

พอใจในการปฏิบัติตัวของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ วันพระก็จะไปท้าบุญกัน                    

ที่วัดท้ายหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีด้วย 
 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายอภิสิทธิ์  ศรีวิไล 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ควำมสำมัคคีของชำวไทย 
 

 

 เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา สามีของข้าพเจ้ามีโอกาสไปรับใช้ชาติเป็นพลทหารเกณฑ์ ทีค่่ายนาวิกโยธิน สัตหีบ 

จว.ชลบุรี มีอยู่ครั้งหนึ่งปลายปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยน้้าท่วมที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เหล่าครูฝึก                

ที่ค่ายจึงน้าพลทหารไปแจกจ่ายถุงยังชีพ และช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติปรากฏว่า ไม่ใช่มีแค่เหล่าทหาร

เท่านั้นแต่มีทั้งหน่วยงานอ่ืนและบุคคลอ่ืนๆ ต่างก็มาร่วมด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนไม่เคย

เห็นหน้า ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศ ส่งก้าลังใจส่งข้าวสารอาหารแห้งไปให้

ผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนั้นด้วย เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุด 
 

 ข้าพเจ้ายังจ้าภาพที่น่าประทับใจในการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันไม่ทอดทิ้งกัน และดีใจด้วยค่ะที่สามี

ของข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกัน และเป็นผู้ที่เสียสละรับใช้ประเทศชาติ 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นางรุจิฬา  ชัยสงค์ 
 แม่บ้านท้าความสะอาด (จ้างเหมาบริการ) 

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  พลังแห่งสังคม ด ำรงเพื่อประชำธิปไตย 

 

 การด้าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน มีทั้งดีและไม่ดี อาจเกิดจากความประมาท ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 

แต่เราก็สามารถที่จะเลือกจดจ้าในสิ่งที่ดีเอาไว้ ก็เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อันเป็นพ้ืนฐาน

ของสังคมประชาธิปไตย เพราะความเป็นสังคมประชาธิปไตยนั้น จะต้องให้ความส้าคัญแก่ส่วนรวม  

เห็นประโยชน์ของสังคมมาก่อน ดังนั้น หากเราทิ้งสิ่งที่ไม่ดี และจดจ้าแต่สิ่งที่ดี ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลว 

เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกัน และกลับมาชื่นชมในสิ่งที่ดี เป็นการปลูกฝังจิตส้านึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ประชาธิปไตย 

   
--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายรณกฤต  บุญพิทักษ์ 
 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์

ส้านักประชาสัมพันธ์ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ชีวิตนี้สั้นนัก 

 

 ผมมีเพ่ือนสนิทอยู่คนหนึ่ง เป็นคนแข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วยหรือไม่มีสัญญาณบอกเหตุมาก่อน                       
อยู่มาวันหนึ่งเพ่ือนผมคนนี้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง เมื่อเข้าตรวจเช็คร่างกาย ปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็ง
ระยะสุดท้าย ต้องท้าการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน เขาเสียชีวิตลง คงเหลือไว้แต่ความทรงจ้าดีๆ               
ที่มีให้กับพ่ีๆ และเพ่ือนร่วมงาน 

 สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือ ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก ไม่มีอะไรแน่นอน สิ่งที่เราคิดว่าแน่นอน อาจจะไม่
แน่นอนเสมอไปก็ได้ หากวันนี้เรารู้จักดูแลตัวเองดีๆ ก่อนที่จะเจ็บป่วย หมั่นออกก้าลังกาย บางทีอาจจะต่อชีวิต
ของเราให้อยู่ต่อไปได้อีกนาน ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและรักษาชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีนะคะ เพราะชีวิตนี้สั้นนัก 
 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นางกรรณิการ์  ข้ารัตน์ 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

สนง.กกต. จว.อุดรธาน ี
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 ในขณะที่ผมขับรถยนต์ไปส่งลูกเข้าเรียน รถติดไฟแดงก่อนถึงโรงเรียน ผมสังเกตเห็นรถยนต์คันหน้า
ซึ่งมีผู้ชายวัยประมาณ 25 ปี โยนก้นบุหรี่ลงเกาะกลางถนน บังเอิญเกาะกลางถนนไม่มีหญ้าแห้ง จึงไม่เกิดไฟ 
ลุกไหม้ เมื่อหันไปมองกระจกหลัง เห็นรถยนต์คันหลังซึ่งมีผู้ชายอายุประมาณ 55 ปี เป็นผู้ขับ ได้โยนกระป๋อง
กาแฟลงเกาะกลางถนนเช่นเดียวกัน ลูกหันมาถามผมว่า พ่อท้าไมเขาถึงไม่ทิ้งในถังขยะ ผมก็เลยสอนลูกว่า               
การกระท้าอย่างนั้นไม่ดีนะ ท้าให้ถนนสกปรกดูไม่สวยงาม หากมีมากก็เป็นที่สะสมของเชื้อโรค แขกบ้าน                 
แขกเมืองมาเท่ียว เขาก็จะมองว่าเมืองไทยไม่มีอารยธรรม ไม่มีระเบียบวินัย สกปรก 

 หากมีคนประเภทนี้ในสังคมไทยมากขึ้น เมืองไทยจะเชิดหน้าชูตาในสังคมอาเซียนได้อย่างไร                     
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฉะนั้น เรามาปลูกจิตส้านึกให้กับลูกหลานเรา                
ให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าเป็นคนมักง่ายกันนะครับ 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายชวนชัย  ช่วยศร ี
 พนักงานการเลือกตั้ง  

ปฏิบัติหน้าท่ีงานสืบสวนสอบสวน 
สนง.กกต. จว.อุดรธาน ี
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ปัญหำของใคร 
 

 ดูข่าวโทรทัศน์ในเช้าวันหนึ่ง มีหญิงชายขับรถยนต์เข้าไปใช้บริการในห้องน้้าของปั๊มน้้ามัน พนักงาน

ในปั๊มน้้ามันเห็นผู้ชายอุ้มทารกเข้าไปในห้องน้้า แต่ไม่ได้สนใจ ต่อมามีคนพบทารกเพ่ิงคลอดถูกทิ้งในห้องน้้า              

แต่โชคดีท่ีมีคนไปพบแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล 

 นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจมาก ในปัจจุบันจะพบข่าวท้านองนี้บ่อยขึ้น แสดงให้เห็นถึง

แนวทางการแก้ไขปัญหาของคนในปัจจุบัน ส่อให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบ ผลักภาระให้สังคม ไม่สนใจ

ปัญหาที่จะตามมา ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่ละอายต่อสิ่งที่ได้ท้าลงไป  

 จึงขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดช่วยกันเร่งสร้างค่านิยมให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะคน            

ในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่พร้อมส้าหรับการมีครอบครัว หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร                             

ปลูกจิตส้านึกให้มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายวารินทร์  ประจงสาร 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

สนง.กกต. จว.อุดรธาน ี
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  อยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่ใคร 

 

 สมัยโบราณ วัดเป็นสถานที่บ่มเพาะ ขัดเกลานิสัยของเด็กผู้ชายให้เป็นคนดีในสังคม แต่ก็จะมีบุคคล
บางประเภท ต่อให้ขัดเกลาแค่ไหนก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้ ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่ง มีลูกศิษย์อยู่   
3 คน เจ้าอาวาสคอยมุ่งมั่นอบรมสั่งสอน กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีในสังคม มีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง 
คนหนึ่งขยันขันแข็ง ใฝ่หาความรู้ เรียนจบระดับปริญญาตรี มีอาชีพมั่นคง อีก 2 คน ไม่ค่อยเชื่อฟังค้าสั่งสอน
ของเจ้าอาวาส มีนิสัยเกเร ลักเล็กขโมยน้อย ท้าตัวเป็นนักเลงหัวไม้ วันหนึ่งถูกต้ารวจจับได้ ต้องติดคุก                      
ขาดอิสรภาพในการด้าเนินชีวิตเป็นเวลา 2 ปี 

 จากเรื่องราวดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ท้าดีย่อมได้ดี หากท้าชั่วก็จะได้รับผลกรรมที่ตนกระท้า                  
ไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้น เรามาช่วยกันสร้างความดีให้กับสังคม โดยเริ่มที่ตัวเราเองกันเถอะครับ 
 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายไวคุณ  ศรีกงพาน 
 พนักงานสืบสวนสอบสวน 

สนง.กกต. จว.อุดรธาน ี
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ก ำลังใจคือพลัง 
 

 เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ข้าพเจ้าเดินทางโดยนั่งรถทัวร์อ้านาจเจริญ – กรุงเทพฯ เพ่ือไปเข้าหลักสูตร

ฝึกอบรม ระหว่างทางข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดเข่า เดินไม่ค่อยได้ ต่อมาก็มีอาการไข้ขึ้นทุกวัน พ่ีๆ พาไปหาหมอ  

ทั้งกินและฉีดยาก็ไม่หาย กลับมาอ้านาจเจริญ เพ่ือหวังว่าจะค่อยดีขึ้น แต่ก็ไม่หาย ในที่สุดต้องผ่าตัดหัวเข่า 

ประมาณ 3 เดือน ชีวิตล้าบากมากๆ เดินแทบไม่ได้ แต่ก็สู้ วันไหนไหวก็มาท้างาน ไม่ไหวก็ต้องนอนอยู่บ้าน 

ญาติแท้ๆ ไม่ดูแลสักคน มีแต่โทรถามข่าว ก็ได้น้้าใจจากชายคนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เขาเป็นพ่อของลูก  ก้าลังใจ                    

ที่ส้าคัญจากเพ่ือนร่วมงาน ทั้ง ผอ. หัวหน้างานฯ ที่หมั่นโทรถามอาการและไปเยี่ยมเยียน 

 ข้าพเจ้าขอบคุณน้้าใจ ความเมตตา จากทุกๆ ท่าน สิ่งนี้ท้าให้ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากทั้งๆ 

ที่อยู่ไกลบ้าน ไกลญาติพ่ีน้อง 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. ธีรยา  ชชู่วย 
 พนักงานการเงินและบญัชี 

สนง.กกต. จว.อุดรธาน ี
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

      

เรื่อง  กำรขำดจิตส ำนึก 

 

 ปัจจุบันภาครัฐได้รณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ ทั้งในสถานที่ราชการและสาธารณะทั่วไป ทั้งก้าหนดให้

มีวันงดสูบบุหรี่โลก เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่ยังสูบบุหรี่ตระหนักถึงอันตราย ทั้งอันตรายต่อตัวเอง               

และคนอ่ืน แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และขาดจิตส้านึกยังคงสูบบุหรี่ ในสถานที่ที่ห้ามสูบ 

 น้าเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง เพราะอยากให้คนที่ยังสูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ห้ามสูบ เพราะจะได้              

ไม่เป็นอันตรายต่อคนอ่ืน 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. ณัชชา  ไชยกุล 
 พนักงานการเลือกตั้ง 

สนง.กกต. จว.อุดรธาน ี
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ประสบกำรณ์ในกำรใช้รถใช้ถนน 

 

 ประสบการณ์ที่เห็นในการขับรถบนท้องถนนตลอดหลายปีที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุที่ส่วนมาก เกิด

จากการขับรถโดยประมาท ขาดสมาธิในการขับขี่ เช่น คุยโทรศัพท์ระหว่างการขับขี่รถจนลืมไปว่าตัวเองก้าลัง

ขับรถอยู่  

 อุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุด คือ การเมาแล้วขับรถบนท้องถนน ขาดสติและขาดการควบคุมการขับขี่รถ 

รวมถึงการหลับใน ... สองกรณีที่ยกมา ท้าให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแก่ตัวเองและคนอ่ืนที่ร่วมทางตามท้องถนน 

 ที่เล่ามาทั้งหมดเพราะ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและเคารพกฎหมายจราจร จะได้                

ไม่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวเองและบุคคลอ่ืนๆ หากทุกคนท้าได้เชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น

แน่นอน 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายวีระสิทธ์  ชุมนุม 
 พนักงานขับรถยนต ์

สนง.กกต. จว.อุดรธาน ี
 


