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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 
 

 เหตุเกิดขึ้นที่สนามกีฬากลางแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยขยะหลังจากที่การจัดงานประจ้าปีผ่านพ้นไป               
ในแต่ละปีจะมีการจัดงานต่างๆ ขึ้นที่นี่หลายครั้ง นั้นหมายถึงการเพ่ิมโอกาสให้คนเข้าไปทิ้งขยะได้มากขึ้น                
ทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้น 
  ฉันเคยเห็นเด็กชายวัยประมาณ 5 ขวบ ชอบมาวิ่งเล่นที่สนามแห่งนี้เป็นประจ้า แต่วันนี้ยังไม่เห็น              
เด็กน้อยคนนั้น เห็นแต่คนมุงดูอะไรกันอยู่จึงเดินเข้าไปดูบ้าง ปรากฏว่าเห็นเด็กคนนั้นก้าลังร้องไห้เสียงดัง               
ด้วยความเจ็บปวด เท้าข้างหนึ่งเต็มไปด้วยเลือด มีไม้แหลมทิ่มอยู่ระหว่างนิ้วเท้า แม่ของเด็กน้อยเล่าให้ฟังว่า 
ต้นเหตุมาจากคนที่มาเที่ยวงานที่จัดขึ้นในสนามแห่งนี้แล้วซื้อลูกชิ้นมารับประทาน เสร็จแล้วทิ้งไม้เสียบไว้                
ตามพ้ืนสนามแทนที่จะน้าไปทิ้งในถังขยะให้เป็นที่เป็นทาง เป็นเพราะความมักง่ายเอาแต่สะดวกของคนบางคน               
ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ส่งผลให้เด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องต้องบาดเจ็บ โดยที่คนทิ้งไม่ได้มารู้ผล                 
จากการกระท้าของตน ถ้าคนทิ้งไม้เสียบลูกชิ้น มีจิตส้านึกเป็นห่วงความปลอดภัยของคนอ่ืน ก็จะต้องน้าไปทิ้ง                  
ลงในถังขยะ 
  อยากฝากบอกคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ว่า สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปลอดภัยได้นั้น คนในสังคม            
ต้องมีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีวินัยในตัวเอง 
 

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

 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นางวิภาลัย  ประชาชาติ 
พนักงานบริการ  สนง.กต.จว. พัทลุง 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 
 

เรื่อง  การไม่เคารพกฎกติกา 
 

  คุณลุงคนหนึ่ง อายุประมาณ 75 ปี ป่วยไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล คุณลุงไปถึงโรงพยาบาล
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. แต่ได้คิวรักษาล้าดับที่ 5 ทั้งๆ ท่ีเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเป็นคนแรก  

  เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะมีบุคคลซึ่งรู้จักกับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลโทรศัพท์มา ขอรับ  
บัตรคิวก่อนล่วงหน้า ท้ังๆ ท่ีตัวยังมาไม่ถึงโรงพยาบาล 

  เรื่องนี้สะท้อนว่าสังคมไทยยังมีการขาดระเบียบวินัยอยู่มาก และยังเห็นแก่พรรคพวก                   
ไม่นึกถึงบุคคลอื่นท่ีท้าตามกฎกติกาและระเบียบของสังคม เราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. ชนันท์ภัทร์  เหมทานนท์  
พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กต.จว.กระบี่ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เร่ือง  ประชาธิปไตยในทัศนคติของเยาวชน 
  ในบทความนี้ เราลองมาศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากวิชาประวัติศาสตร์ 
โรงเรียนวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่มีต่อประชาธิปไตยของประเทศไทย          
เราในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนคติของผม” ดูว่าเยาวชนเหล่านี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
 นายพงษ์กร  มังคะลิ มองว่า “ประชาธิปไตยมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย บางครั้งดูเหมือนภาครัฐจะละเลย            
ในบริบทของค้าว่าประชาธิปไตย ถ้ารัฐบาลใส่ใจให้ราษฎรตั้งอยู่ในความสุจริตย่อมท้าให้ประเทศก้าวหน้า และพัฒนา
บ้านเมืองให้สงบสุข” 
 นายวิรัตน์  ศรีวงษ์ มองว่า “เรื่องการตังกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบในเชิงนิติธรรม หากคนเราไม่ตั้งอยู่                         
ในนิติธรรม ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้กฎเกณฑ์อย่างสงบ สันติ”  
 นายศตพร  พรหมมาเทพ มองว่า “ประชาธิปไตยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย” 
  ข้อดี “คือเป็นการท้างานอย่างเป็นระบบ โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการบริหารประเทศ”  
 ข้อเสีย “มีการประท้วงโดยการอ้างสิทธิมนุษยชนมากเกินขอบเขต จึงท้าให้เกิดการประท้วงกัน  จนท้าให้
เศรษฐกิจกายในประเทศทรุดตัวอย่างหนัก”  
 นายดิตย์ฤกษ์  มั่นคง มองว่า 
 ข้อดี “มองถึงกฎเกณฑ์ กฎระเบียบโดยร่วมกันสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าสิทธิมนุษยชน                  
จนท้าให้คนเราได้มีส่วนร่วมทางการเมืองกันมากข้ึน” 
 ข้อเสีย “มีการแย่งเก้าอ้ีกันมากขึ้น มีการทุจริตหลากหลาย และซ้้าเติมด้วยความยากจนของคนไทยทั้ง
แผ่นดิน” 
 ป.ล. อยากให้ประชาธิปไตยดีขึ้นกว่านี้ โดยการที่คนไทยทั้งแผ่นดินช่วยกันปราบปรามคนโกงขายชาติ 
 นายจิรายุทธ์ บุญมี มองว่า “ประชาธิปไตยอาจดูไม่เกี่ยวข้องส้าหรับเด็กอย่างผม แต่บางครั้งประชาธิปไตย
ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชน เช่น การเรียนฟรี 15 ปี จึงสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการปกครองด้วยระบบไหน                
สิ่งส้าคัญคือขอให้รัฐบาลใส่ใจการศึกษาแล้วการปกครองระบบนั้นก็ถือว่า ดีที่สุด”  
 นายจรัส  วนาวงศกร  มองว่า “ประชาธิปไตยคือการออกเสียงข้างมาก เป็นสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนษุย์ 
การที่มีประชาธิปไตยในบทบาททางการเมืองการปกครอง คืออยากให้รัฐบาลใส่ใจดูและทุกข์สุขของประชาชน                 
และอยากให้ทุกคนรักกันเพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 จากความคิด ทัศนคติของเยาวชนข้างต้น จะเห็นว่าหากเราท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกฝัง ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในกลุ่มเยาวชนของชาติ ให้เขามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นจากความคิดเห็นของเขาเอง และมีพื้นที่
แสดงออกทางความคิดก็จะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้และเข้าใจประชาธิปไตย                      
ที่ถูกต้องเสมือนการเพาะต้นกล้าประชาธิปไตยในกลุ่มเยาวชนให้เข้มแข็งและแข็งแกร่ง ถือเป็นการปลูกต้นไม้
ประชาธิปไตย ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก้าลังด้าเนินการอยู่ในขณะนี้ 

-------------------------------------------- 
ผู้เขียนบทความ  นายวีรเชษฐ์  ขจรบุญ   พนักงานจ้างเหมาบรกิาร สนง.กต.จว.เชียงใหม่ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ปัญหาสังคมแก้ไขได้ด้วยพ่อแม่ปกครอง “พลเมอืงต้นแบบ” 
 
 สังคมในปัจจุบันที่คนไทยส่วนใหญ่อ้างความจ้าเป็นเรื่องปากท้อง การหารายได้ให้มากเป็นเรื่องที่มี
ความส้าคัญกว่าความสุขของการอยู่ร่วมกันดูแลกันในครอบครัว กลายเป็นต้นเหตุส้าคัญส่วนหนึ่งที่ท้าให้ปัญหา
สังคมของไทย เรื่องคุณภาพของเยาวชนตกต่้าและน่าห่วงใยอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาการใช้ความรุนแรง  
การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร ปัญหายาเสพติด ฯลฯ จนอาจรู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักอ้ึงที่ยากจะแก้ไข 
 แท้จริงแล้ว หากมองให้ลึกถึงสาเหตุและทางแก้ไขก็พอมีหานทางที่จะเยียวยาและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ทุเลาหรือหายไปได้ ด้วยการเริ่มที่สถาบันที่เล็กที่สุ ดแต่ส้าคัญที่สุดของทุกคนก็คือครอบครัว                 
พ่อและแม่ หรือผู้ปกครองที่ต้องมีทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพลเมืองที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกๆ                
ของตนเองก่อน ด้วยตระหนักถึงคุณลักษณะและลงมือกระท้าให้มีลักษณะของความเป็นพลเมือง ด้วยการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และความรับผิดชอบต่อลูกในหน้าที่ของพ่อหรือแม่  
ซึ่งจะสร้างความอบอุ่นใจ ความสุขใจ ความมั่นใจให้แก่ลูกๆ การเคารพกฎหมายหรือกติกาสังคมที่ถูกต้องดีงาม
เพ่ือเป็นผู้น้าการประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีจิตส้านึกสาธารณะที่จะไม่ดูดายต่อความเป็นไป                  
ของสังคมรอบข้าง การมีส่วนร่วมท้างานหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมพร้อมด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม                 
ให้ลูกๆ ของตนได้เห็นและปฏิบัติตาม 
  เพียงแต่พ่อแม่และผู้ปกครองลงมือท้าวันนี้ ทุกคน ทุกครอบครัว ร่วมกันท้า ด้วยการลงมือ                     
ปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าความสนุขเกิดจากความพอเพียง 
ด้าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ปัญหาสังคมที่ล้วนน่าหนักใจจนกลายเป็นภาระหนักอ้ึง จะคลี่คลายได้ในที่สุด 
พ่อแม่ ผู้ปกครองพลเมืองที่เป็นก้าลังส้าคัญของบ้านเมืองทั้งต้นแบบที่มีคุณภาพของเยาวชนลูกหลานที่จะเดิน
ตามรอย เมื่อเยาวชนดังกล่าวเติบโดเป็นผู้ใหญ่ มีครอบครัวเป็นพ่อแม่ที่เป็นพลเมืองความสุขความปลอดภัย                   
ในชีวิตและทรัพย์สิน ก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกสภาวะได้อย่างเข้มแข็งและอยู่รอดเพราะพ่อแม่ผู้ปกครอง              
คือต้นแบบของพลเมือง 
 

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

 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายบรรจง  เรืองน้อย 
พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กต.จว.เพชรบูรณ์ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง ความสุขอยู่ที่ใด 
 ค้าตอบอาจจะมีมากมายหลากหลาย เพราะความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน เช่น บางคนมีความสุข เพราะมีเงินใช้ 
บางคนมีความสุขเพราะมีเงินใช้ บางคนมีความสุขเพราะได้เที่ยว หรือบางคนมีความสุขเพราะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดใช้...                 
ก็ข้ึนอยู่กับว่า ขณะนั้นเขาต้องการอะไร 
 ส้าหรับดิฉันแล้ว ความสุขที่อยู่ ในความทรงจ้าตลอดชีวิตก็คือ การได้ดูแลท่านผู้มีพระคุณที่ให้ ชีวิตใหม่                 
แก่ดิฉัน ก่อนท่ีท่านจะอ้าลาโลกนี้ไปด้วยโรคมะเร็ง  
  เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า ช่วงชีวิตในวันเด็ก ดิฉันเติบโตใน “บ้านนอก” ในครอบครัวที่ยากจน แม่แทบจะไม่มีรายได้
อะไร... ก็ท้านา หาผักหาปลากินไปวันๆ แต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และแม่ก็หมั่นสอนให้ดิฉันยึดมั่นในการท้าคุณงาม
ความดี ยึดมั่นในการท้าคุณงามความดี ยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณคนเสมอมา แม่บอกเสมอๆ ว่า “คนดีตกน้้าไม่ไหล ตกไฟ                
ไม่ไหม้” 
 และเพราะความยากจนนี้เอง เมื่อเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดิฉันก็ต้องมาท้างานไม่ได้เรียนต่อ 
 การออกมาท้างานครั้งนี้ ใครจะคิดว่านั้นคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของดิฉัน ดิฉันได้มาท้างานอยู่ที่บ้านของคุณลุง               
คุณป้าผู้ใจดี ท้างานบ้านทุกอย่าง รวมทั้งท้ากับข้าวด้วย 
  คุณลุงคุณป้าผู้เปี่ยมเมตตา ส่งเสริมให้ดิฉันมีโอกาสท้าในสิ่งที่ดิฉันรัก สิ่งนั้นคือ “การเรียนหนังสือ” ดิฉันได้ไปเรียน 
กศน. วันเสาร์วันอาทิตย์ พอจบ กศน. ท่านก็ฝากให้เรียนต่อ ปวช. และ ปวส. ถึงแม้ว่าการเรียน ปวช. ปวส.จะต้องเรี ยน                 
ภาคปกติ ท่านก็ยังให้ไปเรียน เมื่อเรียนเสร็จ ดิฉันก็ไม่ลืมที่จะท้างานบ้าน ท้ากับข้าว มิให้ขาดตกบกพร่อง จนกระทั้งเรียนจบ                
ท่านก็ฝากให้ท้างาน แล้วดิฉันก็เรียนต่อระดับปริญญาตรีจนจบ  
  อยู่มาวันหนึ่ง ในวัยที่ท่านเกษียณอายุราชการ ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวท่านว่า คุณลุงป่วย เป็นมะเร็งอยู่ที่
โรงพยาบาลศิริราช ให้ดิฉันมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนถุงปัสสาวะ เพราะคุณลุงเจาะช่องท้อง ดิฉันก็ไปเรียนรู้และดูแลท่าน                   
จนกระทั้งท่านย้ายมาอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย ดิฉันก็ดูแลท่านทุกอย่างด้วยความเต็มใจ ไม่เคยรังเกียจ ดูแลเสมือน
ท่านเป็นพ่อคนหนึ่ง 
  วันหนึ่ง ก่อนที่อาการของท่านจะทรุดหนัก ท่านได้พูดกับดิฉันว่า “ขอให้ลุงตายด้วยมือหลานนะ” ค้าๆ นี้ก้องอยู่        
ในหูของดิฉันตลอดเวลา 
 และแล้ววันนั้นก็มาถึง... เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ลูกสาวคุณลุงโทรมาบอกว่า “พ่อใกล้จะหมดลมหายใจแล้วให้รีบมาด่วน” 
 ดิฉันรีบไปและพบญาติพี่น้องของคุณลุงเต็มห้อง สภาพท่านคือหมดแรง มีพียงลมหายใจแผ่วๆ ดิฉันเดินเข้าไปใกล้ๆ 
และกระซิบว่า หนูมาแล้ว ลุงไม่ต้องเป็นห่วง หลับให้สบาย” ดิฉันกุมมือท่านซึ่งอุ้มพระพุทธรูปไว้ แล้วก็ให้ท่านก้าหนด                      
ลมหายใจ พุทโธ พุทโธ สักพักท่านก็สิ้นใจอบย่างสงบ... ในท่ีสุดท่านก็สิ้นใจด้วยมือของดิฉันจริงๆ เหมือนกับว่าท่านรอดิฉันอยู่ 
 มาถึงวันนี้ ดิฉันภาคภูมิใจมากที่ได้ท้าในสิ่งที่คนๆ หนึ่ง พึงกระท้าให้ผู้มีพระคุณ ด้วยการดูแลรักษาพยาบาลท่าน                                                                
ในยามที่ท่านป่วย และส่งให้ท่านจากไปอย่างสงบ ดิฉันคิดว่าได้ทดแทนพระคุณของท่านอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถแล้ว 
 โปรดอย่ากลัวที่จะท้าความดี อย่ากลัวที่จะท้าให้คนที่เราเคารพรักมีความสุข และสิ่งส้าคัญยิ่งคือ อย่าลืมที่จะ
ทดแทนพระคุณผู้ที่มีบุญคุณกับเราในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ 
 มาถึงตอนนี้ ถ้ามีใครถามดิฉันว่า “ความสุขอยู่ที่ใด” ดิฉันก็จะตอบอย่างมั่นใจว่า “ความสุขอยู่ที่ใจเรา” 
 

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

ผู้เขียนบทความ  น.ส. เขมมิกา  ธรรมขันทา  พนักงานการเลือกตั้ง สนง.กต.จว.เชียงราย 
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เรื่อง  การใช้ห้องสมุดทั่วไป 

 

 ถ้าจะให้พูดถึงห้องสมุด หลายๆ คนก็คงรู้ดีว่า ห้องสมุดนั้นให้ข้อมูลความรู้ท่ีหลากหลาย   

แต่ท่ีจะพูดถึงในท่ีนี่คือระเบียบวินัยในการใช้ห้องสมุด  เพราะจากการท่ีได้พบเห็นมาและอยู่

ห้องสมุดเป็นประจ้านั้น คนท่ีใช้บริการส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่าท้าไมต้องเงียบ ท้าไมต้องมีระเบียบ

มากนัก... อยากให้ทุกคนทราบว่า การท่ีเราใช้ห้องสมุดนั้นไม่ได้มีแค่ตนเองเท่านั้น ยังมีคนอื่นๆ                    

ท่ีต้องการความสงบ ในการค้นหา การเรียนรู้กับเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในห้องสมุดนั้นๆ อย่างสูงสุด 

 ดังนั้น ผู้ท่ีจะไปใช้ห้องสมุด ควรค้านึงถึงบุคคลอื่นๆ และมารยาทในการใช้ห้องสมุดและ         

ท่ีส้าคัญต้องเคารพกฎ ระเบียบในการใช้ห้องสมุดนั้นๆ ด้วย 

 

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

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 
 

 น.ส. อธิชา  เจียรกุล 
 ผู้ช่วยบรรณารักษ์  สนง.กกต.จว.อุดรธาน ี
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เรื่อง  การขาดจิตส านึกและระเบียบวินัย 
 

 เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งขณะที่ผมขับรถยนต์ไปท้างานที่ส้านักงาน กกต.จว.อ้านาจเจริญ 
ระหว่างขับรถยนต์ผ่านหน้าโรงเรียนและบ้านสร้างมิ่ง ต้าบลยางโยภาพ อ้าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งถนนทางหลวงช่วงดังกล่าว ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและไม่มีทางข้ามม้าลาย แต่มีสะพานลอยส้าหรับใช้                   
ข้ามถนนเท่านั้น สิ่งที่ได้พบเห็น คือ เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งใช้สะพานลอยเพ่ือเดินทางไปโรงเรียนซึ่งนับว่า                    
เป็นเรื่องที่น่ายินดี ท้าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองได้จูงบุตรหลานข้ามถนน                          
โดยไม่ขึ้นสะพานลอย หากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนผู้ปกครองและบุตรหลานที่ข้ามถนน คงเป็นเรื่องน่าสลดใจ     
ไม่น้อย 

 ผมลองนึกภาพจินตนาการขึ้นมา หากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนผู้ปกครองและบุตรหลานที่ข้ามถนน               
โดยไม่ใช้สะพานลอย ครอบครัวของเขา พ่อ แม่ ลูก หรือเมียของเขา คงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น                   
เพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะอยู่พร้อมหน้าร่วมกันอีกแล้ว 

 ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ส้าคัญที่คนในสังคมต้องตระหนักและมีจิตส้านึกร่วมกัน เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจว่า 
การขับขี่ยวดยานพาหนะทุกครั้งที่อยู่บนท้องถนน ต้องมีวินัยจราจรและเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย                  
โดยเคร่งครัด ส้าหรับผู้ข้ามถนนต้องข้ามถนนทางม้าลายหรือสะพานลอย เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ 

 

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

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายชวลิต  บุนนาค 

 หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.อ้านาจเจริญ 
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เรื่อง  ชิดซ้ายผ่านตลอดจะปลอดภัย 
 

 ผมชอบวิ่งออกก้าลังกายหลังเลิกงานทุกวัน โดยใช้ถนนในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอ้านาจเจริญ  

แรกๆ ก็ไม่มีใครออกมาวิ่ งด้วย แต่ไม่นานก็มีหัวหน้าส่วนราชการออกมาวิ่งหลายคน พร้อมกันนั้น  

ก็มีผู้น้าจักรยานมาปั่นออกก้าลังกายด้วยเช่นกัน เนื่องจากถนนในศูนย์ราชการโล่งมาก มี 4 เลน                         

ต่างคนที่ใช้ถนนก็ใช้ตามใจตัวเองไม่ค้านึงถึงกฎจราจร จนกระทั่งเกือบเกิดอุบัติเหตุคนวิ่งกับคนปั่นจักรยาน               

จะชนกันเพราะคนวิ่งไม่มีกระจกส่องหลัง คนปั่นจักรยานก็ปั่นเร็วเต็มที่เพ่ือเผาผลาญแคลอรี่ของตน 

 น้ามาเล่าสู่กันฟัง แม้ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ถนนหลัก ก็ต้องท้าตามกฎคือชิดซ้ายตลอดจะปลอดภัย  

และไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายปริญญา  นากลาง 
 ผอ.กต.จว.อ้านาจเจรญิ    

สนง.กกต.จว.อ้านาจเจรญิ 
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เรื่อง  ที่สาธารณะใช่ว่าจะท าได้ทุกอย่าง 
 

 เนื่องจากผมใช้ถนนในพ้ืนที่ศูนย์ราชการจังหวัดอ้านาจเจริญ เป็นที่วิ่งออกก้าลังกายหลังเลิกงาน       

ในเวลาเย็นๆ อากาศดีแบบนี้ก็จะมีผู้มาใช้พ้ืนที่แห่งนี้หลายกิจกรรม นอกจากผู้มาเดิน วิ่งออกก้าลังกายแล้ว     

ยังมีผู้มาฝึกหัดขับรถยนต์ บางทีก็มีจักรยานยนต์เด็กวัยรุ่นก็มาลองเครื่องด้วย กิจกรรมเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าจะ

พอควบคุมหลีกเลี่ยงกันได้อยู่ แต่มีบางท่านจูงสุนัขมาออกก้าลังกาย มาขับถ่ายในพ้ืนที่แห่งนี้ด้วย ถ้าเป็นสุนัข                

พันธุ์เล็กๆ ก็ไม่เท่าใดหรอก ไปไล่เห่าคนวิ่งก็พอข้าๆ แต่พันธุ์ร็อคไวเลอร์ตัวโตสีด้า 5 ตัว คนจูงสุนัขคนเดียว                 

ก็รั้งไม่อยู่ ปล่อยให้ไล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และไล่คนวิ่ง ก็คิดดูก็แล้วกันว่า คนวิ่งหนีสุนัขพันธุ์ดังกล่าว                 

จะออกอาการอย่างไร 

 ที่เล่ามาก็เจอด้วยตัวเอง แม้จะหาไม้ไล่ มันไม่หนี มันกระโดดงับ ได้แต่บอกว่า ให้เจ้าของระวังหน่อย  

เพราะท่ีสาธารณะใช่ว่าจะท้าตามใจได้ทุกอย่าง นะครับ 

 

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

 

 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายปริญญา  นากลาง 
 ผอ.กต.จว.อ้านาจเจรญิ 

  สนง.กกต.จว.อ้านาจเจริญ 

 

 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  310 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  จริยธรรม คุณธรรมของสังคม 
 

 

 คนเก็บขยะพบเด็กแรกเกิดในถุงด้าถูกทิ้งไว้ในกองขยะ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ                 
ทราบว่าแม่ของเด็กเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่อาศัยอยู่กับยาย คลอดลูกแล้วเสียชีวิต จึงน้ามาทิ้งในถังขยะ                   
เพราะอับอายชาวบ้าน จึงไม่กล้าไปคลอดลูกท่ีโรงพยาบาล  

  น้าเรื่องนี้มาเล่าเพราะต้องการเรียนให้ทราบว่า ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น ขาดพ่อแม่ที่ดี                        
ที่คอยอบรมสั่งสอนบุตรหลานก็จะน้าปัญหามาสู่สังคมและประเทศชาติ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

 นายบรรเลง  กระจ่างวงศ์ 
 หัวหน้างานการมสี่วนร่วม  สนง.กกต.จว.อ้านาจเจริญ 

 
                               

 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  311 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  หลักการเชือก 2 เส้น กับปรัชญาการด าเนินชีวิต 
 

 ถ้าวันหนึ่งมีคนตั้งค้าถามให้คุณตอบว่า สมมติมีเชือกอยู่สองเส้น เส้น A ยาว 2 เมตร เส้น B ยาว                  

3 เมตร พร้อมกับยื่นกรรไกรให้คุณหนึ่งเล่ม แล้วถามคุณว่า “คุณจะท้าอย่างไรให้เชือกเส้น A ยาวกว่า เส้น B” 

 ดิฉันเจอค้าถามนี้ตอนที่สอบสัมภาษณ์เข้าท้างานในบริษัทแห่งหนึ่งในขณะที่ดิฉันเรียนจบใหม่ๆ                  

ด้วยทักษะและประสบการณ์อันน้อยนิด แน่นอนดิฉันตอบค้าถามนี้ว่า แค่เราตัดเชือกเส้น B ให้สั้นลงมากกว่า  

1 เมตร เส้น A ก็จะยาวกว่าเส้น B ทันที กรรมการที่สอบสัมภาษณ์พยักหน้า แล้วพูดว่า “คุณพลาดแล้ว”     

โดยที่ไม่เฉลยค้าตอบแต่อย่างใด บอกดิฉันเพียงว่าจงใช้ประสบการณ์ในการหาค้าตอบ 

 เมื่อมีโอกาสท้างานท้าให้ดิฉันทราบว่า ท้าไมวันนั้นกรรมการถึงบอกกับดิฉันว่าพลาดแล้ว เพียงแค่

การตอบค้าถามเพียงค้าถามค้าเดียว เหตุผลคือ การที่เราต้องการชนะใคร หรือดูโดดเด่นกว่าใครนั้น เราไม่ควร

ไปท้าร้ายคู่ต่อสู้เพ่ือให้ตัวเราชนะ แต่เราควรพัฒนาตัวเราเองให้ดูโดดเด่นกว่าคนนั้นต่างหาก เช่นเดียวกับ              

การท้างาน เราไม่ควรท้าลายเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือที่จะท้าให้ตัวเองดูดีหรือโดดเด่นในสายตาผู้บังคับบัญชา  

แต่ในทางกลับกัน เราควรจะพัฒนาตัวเราเองให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากกว่า  

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

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. ณัชณัญ  สมสะอาด 
 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  สนง.กกต.จว.อ้านาจเจรญิ 

 

 

 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  312 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ประทับใจการคิดบวกของคู่กรณี 
 

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ข้าพเจ้าขับรถยนต์เพ่ือมาปฏิบัติ งานจากจังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อมาถึงบริเวณบายพาสของจังหวัดอ้านาจเจริญ เมื่อเวลา 08.05 นาฬิกา เห็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน                        

และกีดขวางการจราจรทั้งสองเส้นทาง ข้าพเจ้าจึงชะลอรถ แอบข้างทาง เห็นและได้ยินเสียงของคู่กรณีเจ้าของ

รถยนต์ทั้งสองคัน ก้าลังพูดคุยเจรจากันด้วยอารมณ์ที่ เป็นมิตรไมตรีต่อกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับ                     

ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นบนถนนแห่งนี้ ซึ่งในขณะนั้นรถติดยาวเป็นแถว แต่ก็ไม่มีเจ้าของรถที่ติดคันใดแสดง

ความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สักพักเมื่อเจ้าของคู่กรณีตกลงกันได้ก็ขับรถของตนออกไป ... เห็นแล้ว  

รู้สึกประทับใจในการ “คิดบวก” ของทุกๆ คนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายไมตรี  ไหว้พรหม 
หัวหน้างานพรรคการเมือง  สนง.กกต.จว.อ้านาจเจริญ 

 

      

 
 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  313 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  คุณค่าของอาชีพ 
 

 ณ บ้านเล็กๆ หลังหนึ่ง ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก 1 คน ลูกโตพอที่จะเข้าโรงเรียนได้แล้ว    

พ่อจึงพาลูกไปติดต่อเข้าเรียน อยู่มาวันหนึ่งลูกไม่อยากไปโรงเรียน พ่อถามว่าท้าไม ลูกจึงบอกว่าเพ่ือนล้อที่มีพ่อ

แม่เป็นคนเก็บขยะ พ่อแม่จึงอธิบายให้ลูกฟังว่า อาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพสุจริต ไม่ได้ ท้าให้ใครเดือดร้อน                  

แล้วพ่อจึงพาลูกไปเก็บขยะด้วย  

 วันนั้นเด็กน้อยจึงรู้ว่าการเก็บขยะ เป็นการช่วยให้บ้านเมืองสะอาด และเด็กน้อยก็เก็บขวดขายได้เงิน 

10 บาท เขาดีใจมากและภูมิใจที่หาเงินได้เองและเข้าใจแล้วว่าการเก็บขยะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม                      

ท้าให้บ้านเมืองสะอาด ช่วยให้ขยะลดลง เขาจึงบอกพ่อแม่ว่า เขาดีใจมากท่ีเป็นลูกพ่อแม่และไม่อายใครอีกแล้ว 

และเด็กน้อยก็บอกพ่อแม่ว่า เขาจะขอไปช่วยพ่อแม่เก็บขยะในวันที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนด้วย 

 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่า อาชีพใดก็มีคุณค่าเสมอหากไม่ท้าให้ใครเดือดร้อน 

 

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

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. มาฆะวดี  รัตนพันธ์ 
 หัวหน้างานอ้านวยการ  สนง.กกต.จว.อ้านาจเจริญ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ค าพ่อสอน 
 

 ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะต้องฝึกฝน เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ยากล้าบาก 
ประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความอดทน ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้ และไม่มีอะไร                      
ที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้าเรามีความรู้ มีอัธยาศัยดีและมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้น
อุปสรรคต่างๆ นั้นได้ ความเข้มแข็งในใจนั้นหมายถึง ไม่ท้อถอย และไม่เกิดอารมณ์มาท้าให้โกรธ อารมณ์นั้น               
ก็คือ ความโกรธ ความฉุนเฉลียว ความน้อยใจ ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ท้าให้คิดไม่ออก 

 วิธีระงับความโกรธ โดยการให้อภัย ทุกครั้งที่เราให้อภัยคนที่ท้าให้โกรธ ถึงไม่ได้อะไรเป็นการตอบแทน 
แต่เราก็ภาคภูมิใจ สบายใจอยู่ลึกๆ การให้อภัยคือการปล่อยวาง และให้โอกาสทั้งตัวเองและผู้อ่ืน ให้โอกาสผู้อื่น
ได้แก้ตัว ปรับปรุงตัว ให้โอกาสตัวเองได้เป็นผู้ให้ ได้ฝึกนิสัย และจิตใจตัวเองให้เย็นลง และรู้จักปล่อยวาง                 
รู้สึกดีท้ังผู้ให้ และผู้ได้รับการอภัย 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นางเก็จกาญจน  รัตนประสงค์ 
พนักงานการเลือกตั้ง  ปฏิบัตหิน้าทีห่ัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง                                            

 สนง.กกต.จว.เพชรบรูณ ์

   

 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  315 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  สอนลูกให้เป็นคนมีคุณค่า... ด้วยความดี 

 ถ้าเราจะพูดถึงความเป็นคนที่มีคุณค่า คงจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันถึงคุณสมบัติและความหมาย              
ที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจบอกว่าคนที่มีคุณค่านั้นคือคนที่เก่ง คนที่มีความสามารถ บางคนอาจจะบอกว่า
คนที่มีคุณค่าหมายถึงคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จริงๆ แล้วสังคมไทยหาคนเก่งและมีความสามารถได้ไม่ยาก แต่
ในปัจจุบันนี้เราแทบจะหาคนดีที่มีคุณธรรม จริยธรรมนั้นได้ยากเหลือเกิน เพราะใครๆ ต่างก็เห็นแก่ตนเองและ
ท้าทุกอย่างเพ่ือตนเองมากกว่าจะท้าประโยชน์ให้แก่สังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ 

 ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นตัวหลักส้าคัญในการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม การที่พ่อแม่จะอบรมเลี้ยงดูให้ลูกเป็นคนจิตใจดี มีความประพฤติดีนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใช้
เวลาและความอดทน โดยการเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องแม่ด้วยซ้้าไป                 
เพราะเด็กสามารถได้ยินเสียงตั้งแต่อายุ 5 เดือนที่ยังอยู่ในท้องแม่ ดังนั้นพ่อแม่ควรพูดแต่สิ่งดีๆ และเรื่องดีๆ   
ให้ลูกฟังตั้งแต่เขาอยู่ในท้อง เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ลูกได้ซึมซับคุณธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ คุณธรรม            
ที่พ่อแม่ความปลูกฝังให้ลูกโดยการสอนให้ลูกเป็นคนมีความเมตตากรุณา รู้จักการให้และการช่วยเหลือ                  
โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ซึ่งถือเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ พ่อแม่สามารถ
สอนให้ลูกมีความเมตตากรุณาอย่างง่ายๆ เช่น การให้ลูกรู้จักเห็นอกเห็นใจคนด้อยโอกาส ให้เขาได้ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน สอนไม่ให้ลูกแกล้งผู้อ่ืนหรือรังแกสัตว์ คุณธรรมต่อไปที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้ลูกเป็นคนมีความซื่อสัตย์                   
ไม่ทุจริต ไม่หลอกลวง ซึ่งความดีในเรื่องนี้เป็นคุณความดีที่หาได้ยากยิ่งในสังคมไทย จากนั้นสอนให้ลูกเป็นคน      
ที่มีความกตัญญู รู้คุณค่าของความดีและรู้จักตอบแทนความดีของผู้มีพระคุณ สอนให้ลูกมีความเพียรพยายาม
มานะอดทน จะได้ไม่ท้อถอยแม้จะมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิต และสุดท้ายพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกเป็ นคน               
อ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติคนอ่ืนทั้งในเรื่องของค้าพูดและการกระท้า ไม่เย่อหยิ่ง 
หยาบกระด้าง รู้จักเคารพผู้ใหญ่   

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง แต่จะมีประโยชน์อะไร                   
ถ้าลูกเป็นคนเก่งมีความสามารถ แต่เป็นคนไร้ซึ่งความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และความอ่อน
น้อมถ่อมตน เพราะคุณค่าของความเป็นคนอยู่ตรงนี้ ตรงที่ความดีนั่นเอง 
 

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

ผู้เขียนบทความ 
 

      นางวาสนา  โทนแก้ว 
      พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.เพชรบูรณ ์
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  “แบ่งปัน” เมล็ดพันธุ์แห่งการสร้างสุข 

 ชีวิตคนเราที่เกิดมาบนโลกนี้ ล้วนมีความแตกต่างกันเป็นทุนเดิม เพราะถ้าโลกนี้ไร้ความแตกต่าง                 
ทุกอย่างที่ด้ารงอยู่คงเกี่ยวข้องกันด้วยความสมดุล แต่เมื่อโลกไม่เป็นอย่างที่คิดจึงต้องสร้างเหตุให้คนเราเรียนรู้
ที่จะเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละ เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยมีความเอ้ืออาทรเป็นสะพานทอดไปสู่ความสมดุลระหว่างกันและกัน  

 พระท่านกล่าวไว้ว่า “ จิตที่คิดจะให้มีสุขกว่าจิตที่คิดจะรับ ” ค้าเหล่านี้ก่อให้เกิดความสุขได้อย่าง
น่าประทับใจ ถ้าเราปรารถนาที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเอง ความใจดีมีเมตตาถือว่าเป็นจุดเล็กๆ               
ของการเริ่มต้น เพ่ือสุขอันงดงามที่รออยู่ข้างหน้า เพราะเพียงเราคิดว่าพร้อมที่จะแบ่งปันแก่เพ่ือร่วมโลก                     
ในโอกาสที่เหมาะสม เพียงแค่นี้โลกที่เราอยู่ก็จะยิ้มให้เราอย่างขอบคุณ  ในความเป็นจริงเราทุกคนมักคิดว่า
ตัวเองยังยากจนอยู่ ยังมีไม่เพียงพอ หรือแม้กระทั่งคนที่ร่้ารวยก็ยังคิดว่าตัวเองยังรวยไม่พอ ไม่พร้อมที่จะ
แบ่งปันให้แก่ใครๆ แต่เราไม่เคยลองถามใจตัวเองดูซักครั้งว่า “เรายากจนจริงหรือ” เรายากจนเงินทองหรือเรา
ด้อยคุณค่าแห่งจิตใจ บางครั้งเราจะพบว่าเราไม่ได้ยากจนเงินทองหรือไม่ได้ด้อยแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะเรา
ด้อยคุณค่าแห่งใจที่งดงามต่างหาก และถ้าเราเบิกตาให้ไกลเปิดใจให้กว้าง เราจะเห็นคนที่ด้อยกว่าเราอีก
มากมาย เราจะรู้ว่าการแบ่งปันเล็กๆ น้อยๆ เป็นการต่อยอดชีวิตของใครหลายคน โปรดอย่าคิดว่าสิ่งเล็กน้อย                
ที่เราท้าไม่มีค่าต่อผู้อืน่แต่อย่างใด เพราะสิ่งเล็กๆ นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา 

 ชีวิตคนเราก็เหมือนดั่งตะเกียงคนละดวง จะมีดวงใดดวงหนึ่งเปล่งประกายอยู่เพียงล้าพังก็ใช่ที่       
ความสว่างที่มีก็ยังเป็นเพียงแสงริบหรี่ แต่พอจุดต่อแสงสว่างให้กันตะเกียงหลายดวงที่รอวั นฉายแสงก็พร้อม                
ที่จะเปล่งประกายให้แสงสว่างแก่โลกอย่างงดงาม เพียงเราเริ่มต้นแบ่งปันสิ่งดีงามให้ผู้อ่ืน โลกย่อมยิ้มให้กับ
ความเอ้ืออารีที่เห็นเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามฝากไว้ให้เขาด้วยความรู้สึกขอบคุณเสมอ 

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

 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

      นางวาสนา  โทนแก้ว 
      พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.เพชรบูรณ ์
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  จิตส านึก 

 

 วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.30 น. ดิฉันและลูกสาวได้ขี่รถมอเตอร์ไซด์ไปซื้อยาลดไข้   

ขากลับเจอคุณยายท่านหนึ่งอายุประมาณ 65 ปี ท้ารถมอเตอร์ไซด์ล้มลงกลางถนน โชคดีที่ช่วงเวลาดังกล่าว  

ไม่มีรถยนต์ผ่านมา ดิฉันจึงได้เข้าไปช่วยเหลือและสอบถามคุณยายว่าเป็นอะไรมากมั๊ย  คุณยายก็ตอบว่า 

รู้สึกตัวว่าหน้ามืดเลยวูบไปท้าให้รถล้ม และคุณยายยังบอกอีกว่าได้ให้ลูกชายออกมาซื้อข้าวสารให้ แต่ลูกชาย                

ไม่ยอมมาซื้อให้ เลยต้องขี่มอเตอร์ไซด์ออกมาเองและเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ดิฉันจึงให้ลูกสาวดิฉันยืนเฝ้า                  

รถมอเตอร์ไซด์คุณยายไว้ก่อนและได้ขี่รถมอเตอร์ไซด์พาคุณยายกลับบ้าน แล้วจึงให้ลูกชายคุณยายมาเอารถ       

มอเตอร์ไซด์คุณยายไปเก็บ และดิฉันก็กลับมารับลูกสาวกลับบ้าน 

 ดิฉันได้กลับมานั่งคิดดูว่า อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ไม่มีใครพบเห็น

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากลูกชายคุณยาย มีจิตส้านึก มีความห่วงใยผู้เป็นมารดา ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น 

 

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

 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นางรัชฎาพร  ภิญโญ 
พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.แพร่ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ตามบัตรคิว 

 

 ณ คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม) ได้มีนิสิตมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเข้ารับบัตรคิวในการรักษาคิว

ที่ 15 ต่อมาได้มีอาจารย์หมอเข้ามารับบัตรคิวในการใช้สิทธิรักษาตามบัตรคิวที่ 16 ซึ่งได้มีผู้ป่วยได้รอรับ                   

การตรวจตามบัตรคิวอยู่ ต่อมาได้มีลูกศิษย์ที่เป็นหมอประจ้าคลินิกฯ ได้มาเชิญอาจารย์หมอเข้าตรวจก่อน                   

แต่อาจารย์หมอได้บอกกับลูกศิษย์ว่าขอรับการตรวจตามบัตรคิวที่มีอยู่ในมือ   

 นิสิตฯ คนที่ได้รับบัตรคิวที่ 15 ก็ได้แสดงความเห็นว่าหากว่าอาจารย์หมอใช้สิทธิพิเศษ เข้ารับการตรวจ

ก่อนคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย แต่ว่าด้วยจิตส้านึกของผู้ เป็นอาจารย์ ไม่ได้ใช้สิทธิ พิเศษ                    

เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องอีกท่านหนึ่งในสังคมเมืองไทย ซึ่งประเทศไทยยังขาดคนที่มีจิตส้านึกที่ดี ในการ  

อยู่ร่วมกัน  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นางอังคนา  โชติพงษ์ 
พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.แพร่ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ที่จอดรถ 
 

 หลายต่อหลายครั้ง บริเวณลานจอดรถของสถานที่ราชการ ซึ่งมีผู้มาติดต่อราชการ หรือลานจอด
ห้างสรรพสินค้า จะมีคนมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจ้านวนมาก ที่จอดรถเป็นสิ่งส้าคัญ ผู้คนมักจะแย่งกัน                        
และสุดท้ายก็มักจะจบลงด้วยการจอดรถในที่จอดรถของคนพิการซึ่งมีอยู่ไม่กี่ช่อง ที่จอดรถของคนพิการ                 
ท้ามาก็เพ่ือต้องการอ้านวยความสะดวกให้กับคนพิการ หลายคนมักจะคิดว่าคงไม่มีผู้พิการมาใช้บริการ                    
จึงจอดรถในบริเวณดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าคงจะมีผู้พิการมาใช้บริการบ้าง เห็นแต่เพียง      
ความสะดวกของตนเองเท่านั้น การกระท้าดังกล่าวแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ก็เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืนในสังคมแล้ว จิตส้านึกที่ดีในการกระท้าสิ่งต่างๆ และไม่ไปกระทบ
สิทธิของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ส้าคัญ การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ และขยายออกไปเรื่อยๆ ก็จะท้าให้การอยู่ร่วมกันในสังคม
ดีตามไปด้วยในเมื่อสังคมของเราต้องการพลเมืองที่เป็นพลังของเมือง การเริ่มต้นจากตัวเราเอง จากจุดเล็กๆ 
เรื่องเล็กๆ และขยายออกไปเป็นวงกว้าง สังคมท่ีเต็มไปด้วยพลเมืองและน่าอยู่ก็คงไม่ไกลเกินเอ้ือมเช่นกัน  
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. ยุพเรศ  อินต๊ะเสน 
พนักงานสืบสวนสอบสวน  สนง.กกต.จว.แพร ่
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  มีน  าใจ เอื อเฟื้อเผื่อแผ่ 
  

 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้้าใจไมตรีที่ดีต่อกัน               

ความมีน้้าใจเป็นเรื่องที่ทุกคนท้าได้ เพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็กๆ 

น้อยๆ เท่านั้น เช่น การพาเด็กหรือ ผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์                     

หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นก็ได้ ก็นับว่าเป็นการแสดงน้้าใจแล้ว  

 การแสดงความมีน้้าใจ จึงไม่ได้วัดกันที่เงินทอง บางคนมีเงินมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็น

คนมีน้้าใจ บางคนเป็นเศรษฐีแต่มีความตระหนี่มากไม่ยอมแม้จะสละเงินให้ผู้อ่ืนโดยที่ตนไม่ได้รับประโยชน์  

ตอบแทน แต่บางคนที่ไม่ได้มีเงินมากเพียงแค่พอมีพอกิน แต่เป็นคนที่พอมีน้้าใจให้คนอ่ืนบ้าง ก็ย่อมเป็นที่รัก               

และที่ชื่นชมของผู้อ่ืนเสมอ ความมีน้้าใจนั้นตรงกันข้ามความเห็นแก่ตัว ขณะที่คนเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์

ส่วนตัวมาก่อน และแน่นอนคนที่มีน้้าใจจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม และความมีน้้าใจก็ยังตรงกันข้ามกับ

ความอิจฉาริษยา คนที่อิจฉาริษยาคนอ่ืนย่อมปรารถนาที่จะเห็นความล้มเหลวของผู้ที่ได้ดีกว่า แต่คนมีน้้าใจนั้น

เมื่อเห็นคนอ่ืนได้ดีกว่าจะแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ ผู้มีน้้าใจจะนึกถึงผู้อ่ืน และจะพยายามช่วยผู้ที่ด้อย

โอกาสกว่า ผู้มีน้้าใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนทั่วไป และเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งถ้าหากเราอยากจะ

เป็นบุคคลคนนั้น ได้ไม่ยากเลย มันอยู่ที่ความคิด ความรู้สึก และหัวใจของเรานั่นเองที่จะสั่งให้ตัวเองลงมือท้า                        

เราสามารถท้าฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้้าใจได้โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวจิตหัวใจของคนอ่ืน และแสดง

ต่อผู้ อ่ืนเหมือนที่เราต้องการให้คนอ่ืนแสดงต่อเรา และท้าดีต่อคนอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้น                 

จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม เราต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และไม่หวังว่าคนอ่ืนจะต้อง

มาให้เราเสมอ ควรแสดงน้้าใจกับคนรอบข้าง ควรเสียสละก้าลังทรัพย์ สติปัญญา ก้าลังกาย และเวลาให้แก่                 

ผู้ที่เดือดร้อนเท่าที่เราพอจะท้าได้โดยไม่ถึงกับต้องล้าบากแก่ตนเอง 

 การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้้าใจ นอกจากจะท้าให้เรามีจิตใจที่ดีงามเบิกบานแจ่มใส  ผิวพรรณ               
ผ่องใส ใบหน้าอ่ิมเอิบแล้วยังท้าให้เราได้มิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วยเพราะความมีน้้าใจแสดง
ถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ แล้วชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขตลอดไป  เพราะสังคมของเราจะเป็น
สังคมแห่งความสันติสุข 
  

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

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. กรรณิกา  สิ่งประสงค์  พนักงานสืบสวนสอบสวน  สสว. 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ตัวอย่างพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์ 
 

    “ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี” เป็นประโยคที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดี วันนี้เพ่ือสนับสนุนข้อความ

ดังกล่าว ผู้เขียนมีตัวอย่างของพลเมืองดีผู้มีความซื่อสัตย์มาเล่าสู่กันฟัง เป็นเรื่องของแม่ค้าขายล็อตเตอรี่ 

ในตลาดสัตหีบ จ.ชลบุรี ชื่อว่านางทองเขียน นามไธสง อายุ 55 ปี ซึ่งเก็บกระเป๋าเงินได้และน้ามาส่งคืนเพ่ือประกาศ

หาเจ้าของที่  สภ.สัตหีบ ภายในกระเป๋ามี เงินสดจ้านวนมากถึง 69,000 บาท แต่ด้วยความเป็นคนดี                                      

และมีความซื่อสัตย์ของนางทองเขียน กลับรีบหาทางน้าส่งคืนแก่เจ้าของโดยเร็ว โดยไม่ได้มีความคิดที่จะน้าเงิน

ดังกล่าวเก็บไว้เป็นของตนเองเลย การกระท้าเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจดีงาม ไม่โลภ และคิดถึงจิตใจของ

ผู้อื่นเป็นตัวอย่างการท้าความดีที่สมควรได้รับการยกย่อง เพ่ือเป็นก้าลังใจให้มุ่งมั่นที่จะท้าดีต่อไป 

  โดยเหตุการณ์นี้ ในที่สุดเจ้าของกระเป๋าเงินก็ได้มารับเงินคืน ผลสรุปจึงปรากฏว่ามีความสุขอ่ิมเอมใจ                

ทั้งนางทองเขียนที่เก็บกระเป๋าได้ และเจ้าของกระเป๋าที่ได้เงินคืน จึงอยากฝากข้อคิดไว้ว่า ค่านิยมความซื่อสัตย์                

เป็นสิ่งที่ดีมาก หากทุกคนในสังคมมีความซื่อสัตย์ สังคมของเราก็จะเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. พัชราภรณ์ เสนีวงษ ์
พนักงานสืบสวนสอบสวน  สสว. 4 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  มารู้จักความหมายของ “พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” 

 “คนดี” ตามพจนานุกรมคือ คนที่มีคุณความดี คนที่มีคุณธรรม ซึ่งหมายถึง คนที่คิดดี มีใจบุญ  
สุนทาน มีเมตตา คุณสมบัติของคนดีคุณค่าของ “คนดีในสังคม” เนื่องจากคนเราไม่สามารถอยู่ตามล้าพังได้ 
จึงมีการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือสังคมซึ่งอาจจะเป็นสังคมระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัดหรือประเทศ  
ไม่ว่าสังคมจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ละสังคมย่อมมีคนเป็นองค์ประกอบหลักที่ส้าคัญที่สุด ฉะนั้น 
คุณภาพของคนในแต่ละสังคม จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกของสังคมนั้น เราแต่ละ
คนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีและช่วยเหลือสังคม                  
ด้านต่างๆ เท่าท่ีจะสามารถท้าได้ตลอดจนไม่ท้าตนให้เป็นภาระของสังคม  

 เนื่องจากแต่ละสังคมประกอบด้วย คนจ้านวนมาก มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนที่เป็นคนดีจะต้องมีอาชีพ
สุจริต ท้างานด้วยความขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกิจการสังคมด้วยความเต็มใจ เคารพกฎหมาย และด้าเนินชีวิต
ถูกต้องตามท้านองคลองธรรม เราจะเห็นว่าคนไม่มีจะมีความประพฤติไม่ดี เช่น โกงกิน รับสินบน ปลอมแปลง
สินค้า กักตุนสินค้า เป็นต้น คนเหล่านี้จะไม่ค้านึงถึงบาปบุญคุณโทษ ฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า สังคมใดที่สมาชิก               
มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความ
สามัคคี ท้าอาชีพสุจริต ขยันขันแข็งยึดมั่นในศีลธรรม สังคมนั้นย่อมมีความผาสุกและความเจริญก้าวหน้า                
อย่างรวดเร็ว 

  พลเมือง          หมายถึง  ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน 

  วิถี                 หมายถึง  สาย แนว ทาง ถนน 

  ประชาธิปไตย หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ 

 พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส้าคัญ คือเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการประชาธิปไตย ในการด้ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ด้ารงตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็น
สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

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

     
 ผู้เขียนบทความ 

 

ดร. ณิชานาฎ  บรรจงจิตร 
ผู้อ้านวยการส้านักประชาสัมพันธ ์
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ผักชีโรยหน้า 
 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เล่าว่า ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี                  

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎร และทรงซักถามว่า “ขาดแคลน

อะไรบ้าง” มีชาวบ้านคนหนึ่งตอบว่า อยากได้สัญญาณโทรศัพท์พะย่ะค่ะ สมเด็จพระเทพฯ ได้ยกโทรศัพท์              

ของพระองค์มาดู และตอบไปว่า “นี่ก็มีสัญญาณเต็มแล้วนิ” ชาวบ้านตอบว่า พระองค์เสด็จมา สัญญาณ                 

ก็เสด็จมา ถ้าพระองค์เสด็จไป สัญญาณก็เสด็จไปพะย่ะค่ะ   

  จากบทความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานภาครัฐที่ยังดูแลประชาชนได้ไม่ทั่วถึง                    

ท้างานเฉพาะหน้า ซึ่งราษฎรในชนบทส่วนใหญ่ยังขาดการดูแลสวัสดิการจากรัฐในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน                 

ฉะนั้นการจะสร้างคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รัฐจะต้องดูแลทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญ  

หากราษฎรได้รับการดูแล เขาเหล่านั้นก็สามารถเป็นพลเมืองและพัฒนาเป็นพลเมืองดี ช่วยเหลือสังคมต่อไปได้ 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. เกวลิน  แก้ววารี 
หัวหน้างานการมสี่วนร่วม  สนง.กกต.จว.ชุมพร 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  นรกกับสวรรค์กับนักการเมือง 
 

 มีนักการเมืองคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงและวิญญาณของเขาได้ขึ้นสวรรค์ เทพเจ้าที่ประตูสวรรค์ค่อนข้าง
ประหลาดใจ เพราะไม่ค่อยมีนักการเมืองได้ขึ้นมาบนสวรรค์นี้สักกี่คน แต่ก็ได้บอกกับนักการเมืองคนนั้นว่า
ก่อนที่จะเข้าอยู่ในสวรรค์จะพาลงไปดูนรกก่อน 
 แล้วก็พานักการเมือง ลงลิฟต์ไปหลายร้อยชั้น เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกบรรยากาศของนรกปรากฏขึ้น 
นักการเมืองประหลาดใจมาก เขาเห็นสนามกอล์ฟสีเขียวสดใส เห็นเพ่ือนนักการเมืองก้าลังตีกอล์ฟ                      
และหยอกเย้ากันอย่างมีความสุข บางคนอยู่ในสถานบันเทิงอยู่ในคลับเฮ้าส์หรูหราที่มีความรื่นเริง บางคน                
ก็กินอาหารเลิศรสในภัตตาคารชั้นเยี่ยม ฯลฯ 
 จากนรกเทพเจ้าได้พานักการเมือง ขึ้นลิฟต์สู่ประตูสวรรค์ เมื่อเปิดให้มองเข้าไปข้างใน เขา เห็น
เทพบุตร เทพธิดา นางฟ้า อยู่กันในบรรยากาศที่งดงาม สงบสุข ร่มเย็น อ่ิมเอิบและมีความสุขอีกทั้งไม่พบเพ่ือน
ของเขาแม้แต่คนเดียว 
 เทพเจ้าบอกกับนักการเมืองว่าให้โอกาสกลับไปคิดหนึ่งวัน แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาบอกว่าจะเลือกอยู่นรก
หรือสวรรค์ ถึงวันรุ่งขึ้น นักการเมืองก็ให้ค้าตอบว่า สวรรค์ก็น่าอยู่ นรกก็น่าอยู่ แต่ขอเลือกนรกก็แล้วกัน   
เพราะเห็นเพ่ือนฝูงจ้านวนมากมายอยู่กันที่นั่นและอยู่กันอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยสีสันบันเทิง 
 เทพเจ้าจึงพาเขาไปส่งที่นรก เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกภาพที่เห็น คือ บรรดาเพ่ือนนักการเมือง          
อยู่ในสภาพที่ทนทุกข์ทรมาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความแห้งแล้งและอดอยาก เต็มไปด้วยเสียงร้องที่เกิดจาก
ความเจ็บปวดทรมานเหมือนกับสภาพนรกที่ได้มีการบอกกล่าวกันโดยทั่วๆ ไป เขาหันกลับไปถามเทพเจ้าว่า 
ท้าไมเม่ือวานนรกท่ีเห็นจึงไม่เป็นเช่นนี้ 
 เทพเจ้าจูงแขนนักการเมืองเข้าไปส่งในแผ่นดินนรกพร้อมตอบว่า “เมื่อวานนี้อยู่ในช่วงหาเสียง        
แต่วันนี้ เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จ๊ะ” 

 

 ... คงจะถึงบางอ้อกันแล้วใช่ไหม ช่างเหมือนกับการเมืองไทยเสียเหลือเกิน ... 
 

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

ผู้เขียนบทความ 
 

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

เรื่อง  การท าเป้าหมายให้องค์กรมองเห็น 
 

 คนเรานั้นใช้จิตใจและภาพลักษณ์ในการมองสิ่งต่างๆ ภาพที่ผ่านเข้ามาทางประสาทตาของคนเรานั้น
จะถูกสมองตีความ แล้วให้ความหมายในแนวทางที่สอดคล้องกับบุคลิกและมุมมองของแต่ละคน การท้าให้
มองเห็นเป็นการกระตุ้นสมองซีกขวา กล่าวคือ สมองซีกขวาใช้ส้าหรับจินตนาการ และ สมองซีกซ้ายใช้ส้าหรับ
ตรรกะ ดังนั้นการค้นพบหรือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือความส้าเร็จ เรามักจะนึกถึงภาพจากสมองซีกขวา 
ตัวอย่างเช่น ไทเกอร์ วูดส์ ก่อนที่จะตีลูกกอล์ฟ เขามักจะเห็นภาพของลูกกอล์ฟลงหลุมก่อนซะอีก อัจฉริยะ
บุคคลนั้นไม่ต้องคิดต้องท้าอะไรมาก ก็สามารถสร้างจินตนาการขึ้นมาเองได้ แต่ส้าหรับคนธรรมดา การท้าให้
มองเห็นนั้นนับเป็นกรรมวิธีที่ส้าคัญยิ่งในการสร้าง “หน้างานที่มีแรงกระตุ้น”  ส้าหรับการก้าหนดเป้าหมายที่
ถูกต้องนั้นก็เป็นสิ่งที่จ้าเป็น ประเด็นส้าคัญของเป้าหมายคือต้องมีความชัดเจนของเป้าหมายและมีก้าหนดเวลา
ในการบรรลุ จึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ 
 การท้าเป้าหมายในองค์กรให้มองเห็นนั้น ก่อนอ่ืนที่ส้าคัญเราต้องมีการก้าหนดเป้าหมาย                  
ที่ถูกต้องก่อน โดยเป้าหมายนั้นเชื่อมโยงกับเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาระดับที่สูงขึ้นไป มีสมดุลที่เหมาะสม
ระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เมื่อมีเป้าหมายที่ดีแล้วต่อมาจึงควรน้าข้อมูลสถานะของเป้าหมายนั้น
ไปแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นอยู่เรื่อยๆ เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้าและเกิดแรงกระตุ้ นในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ได้มาถึงผลลัพธ์ตามเป้าหมาย เช่น สมมุติเป้าหมายของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งไว้ว่าในปีนี้บริษัทจะมียอดขาย
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป้าหมายนี้ของบริษัทจะสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานทุกคนก็คือการ
ได้โบนัสที่เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นที่สนใจของพนักงานทุกคนหากองค์กรสามารถน้าเสนอข้อมูล
สถานะผลลัพธ์ของเป้าหมายแบบ Realtime ได้อยู่เรื่อยๆ ซึ่งหากเวลาผ่านไปไม่ว่าจะกี่วัน กี่เดือน หากถ้า
แนวโน้มเป้าหมายจะไม่บรรลุผล พนักงานก็จะได้มีโอกาสทราบก่อนจะถึงสิ้นปีและอาจจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้น
ในการปฏิบัติงานและความร่วมแรงร่วมใจกัน 
 ดังนั้น การก้าหนดเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องส้าคัญ
อย่างยิ่งที่ผู้น้าองค์กรนั้นๆให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท้าหรือปฏิบัติตลอดจนร่วมได้รับ
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อาจจะเป็นในรูปของรางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือการยอมรับในองค์กรหรือสังคม เพ่ือการไปสู่เป้าหมายที่ได้ก้าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

ผู้เขียนบทความ 
 

นายจ้าลอง  เพ็ชรแสนงาม 
หัวหน้างานพรรคการเมือง  สนง.กกต.จว.แพร่ ช่วยปฏิบัติงาน  สนง.กกต.จว.ล้าปาง  
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 

เรื่อง  แรงบันดาลใจ 
 

 ดูข่าวของสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 กรณี คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ โชเฟอร์แท็กซี่ใจบุญที่ยินดีบริการ
รับ-ส่ง พระภิกษุ คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลานานกว่า 20 ปี แล้ว โดยแรงบันดาลใจ   
ในการท้าความดีครั้งนี้เกิดจากตอนที่ตนเคยบวชแล้วมีลุงโชเฟอร์ใจบุญเคยอาสาให้บริการฟรี ท้า ให้ตนรู้สึก
ประทับใจ จึงด้าเนินรอยตามช่วยเหลือสังคม ท่ามกลางเสียงชื่นชมของผู้โดยสาร  เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม                      
หากประชาชนในประเทศของเราค้านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง จะท้าให้
สังคมน่าอยู่ขึ้นอีกมาก  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายฐิติวัฒน์  สุดเจริญ 

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

เรื่อง  กับดักหนู 

 หนูตัวหนึ่งแอบมองลอดรอยแตกของก้าแพง เพ่ือดูว่าชาวนากับภรรยาของเขาแกะห่ออะไร     

“จะเป็นอาหารอะไรหนอ” เจ้าหนูสงสัยมันแทบล้มทัง้ยืน เมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นคือกับดกัหนูมนัจึงวิง่หวัซกุหวัซนุ

ไปที่ทุ่งนาแล้วส่งเสียงร้องเตือน “มีกับดักหนูอยู่ในบ้าน มีกับดักหนูอยู่ในบ้าน” แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ และ              

คุ้ยเขี่ยไปมา มันผงกหัวขึ้นแล้วพูดว่า “คุณหนู นี่คงเป็นเรื่องเศร้าส้าหรับเธอ แต่มันไม่มีผลอะไรกับฉัน

หรอกนะ อย่ากวนใจกันเลย” เจ้าหนูวิ่งไปหาหมูและบอกแก่มัน “ มีกับดักหนูอยู่ในบ้าน มีกับดักหนู 

อยู่ในบ้าน “หมูเห็นอกเห็นใจ แต่ก็พูดว่า “ฉันขอโทษนะคุณหนู แต่ฉันคงท้าได้แค่สวดมนต์เท่านั้น 

ไม่ต้องห่วงฉัน จะสวดมนต์ให้เธอด้วย” เจ้าหนูวิ่งไปหาวัว และพูดว่า “มีกับดักหนูอยู่ในบ้าน มีกับดักหนู

อยู่ในบ้าน” วัวตอบว่า “โธ่ !!! คุณหนู ฉันก็เสียใจด้วยนะ แต่มันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันนี่” ดังนั้น เจ้าหนู

จึงกลับเข้าบ้าน นอนลงและเศร้าใจเหลือเกินที่จะต้องเผชิญหน้ากับกับดักหนูเพียงล้าพัง กลางดึกคืนนั้น

เสียงๆ หนึ่งดังก้องไปทั้งบ้าน ฟังเหมือนเสียงกับดักหนูได้จับเหยื่อของมันแล้ว ภรรยาของชาวนารีบรุดไป

ดูว่าอะไรที่ถูกจับ ในความมืดนั้นเธอไม่เห็นว่ามีงูพิษถูกกับดักนั้นหนีบหางเอาไว้ งูกัดภรรยาของชาวนา 

ชาวนาจึงรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาล ตอนกลับบ้านเธอมีไข้สูง ใครๆ ก็รู้ว่าเราต้องพยาบาลคนป่วย 

ด้วยซุปไก่ ดังนั้นชาวนาจึงหยิบขวานเดินไปที่ทุ่งเพื่อท้าหาวัตถุดิบหลักของซุป แต่อาการป่วยของภรรยา

ก็ยังไม่ดีขึ้น เพ่ือนฝูงและเพ่ือนบ้านต่างมาเยี่ยมดูใจ เพ่ือเลี้ยงอาหารพวกเขา ชาวนาจึงฆ่าหมูซะ ภรรยา

ของชาวนาก็ยังไม่หาย ในที่สุดเธอก็ตายลง ผู้คนมากมายต่างมางานศพของเธอ ชาวนาจึงฆ่าวัวเพื่อให้ได้

เนื้อมากพอมาเลี้ยงแขก เจ้าหนูมองลอดรอยแตกของก้าแพงด้วยความเสียใจสุดแสน  

 หากคุณรู้ว่าใครสักคนก้าลังเผชิญปัญหา และคิดว่าไม่เกี่ยวกับคุณสักหน่อย จ้าไว้ว่าเมื่อพวกเรา 

คนใดคนหนึ่งถูกคุกคาม เราทุกคนต่างตกอยู่ในอันตราย เพราะทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันอยู่ในการเดินทาง  

ที่เรียกว่า “ชีวิต” เราต้องคอยเฝ้าดูแลกันและกัน และพยายามให้ก้าลังใจอีกคนเข้าไว้  

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

 
ผู้เขียนบทความ 

 

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

เรื่อง  ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อที่จะ... โกรธ 

 พระอาจารย์ ท่านหนึ่งชอบปลูกต้นไม้ ดอกไม้มาก โดยเฉพาะกล้วยไม้รอบๆ บริเวณวัดปลูกกล้วยไม้

ชนิดต่างๆ ไว้มากมาย กล้วยไม้เหล่านั้นล้วนมาจากที่ต่างกัน ยามว่างท่านมักจะดูแลรดน้้ากล้วยไม้เหล่านี้             

ด้วยตนเอง วันหนึ่งท่านมีธุระจะต้องลงเข้าไปจึงก้าชับลูกศิษย์ให้ดูแลรดน้้าต้นไม้ให้ดี  ขณะที่ลูกศิษย์รดน้้า             

อยู่นั้นเกิดหกล้มชนเสากล้วยไม้ล้มลงมาระเนระนาด ลูกศิษย์คิดในใจว่า อาจารย์กลับมาต้องโกรธ และตัวเอง

จะต้องถูกลงโทษเป็นแน่ เมื่อพระอาจารย์กลับมา ทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้โกธรแต่อย่างใดและยังพูดอีกว่าตั้งแต่

แรกเริ่มก็ไม่ได้ปลูกไว้เพ่ือที่จะโกรธ แต่เพ่ือที่จะบ่มเพาะนิสัยและฝึกฝนจิต และเพ่ือน้ามาบูชาพระ และสร้าง

ทัศนียภาพรอบๆ วัด ให้ดูสวยงามและน่าอยู่ เรื่องราวต่างๆ ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นอนิจจัง อย่ายึดติดกับสิ่ง                 

ที่ตนเองรักจนแยกจากสิ่งนั้นไม่ได้ นั่นไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติธรรม วันนี้เราอาจรู้สึกผูกพันต่อสิ่งหนึ่ง จนคิดว่า

เราขาดไม่ได้ แต่เวลาจะท้าให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป สักวันเราจะรู้ว่า สิ่งที่เราผูกพันในวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง  

ที่เติมชีวิตเราไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต วันหนึ่งหากเรามีโอกาสได้เจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งใหม่ที่เราคิดว่าเราพึงใจปรารถนา  

ต้องการ ขาดไม่ได้ เราก็จะเริ่มผูกพันกับสิ่งใหม่ได้ในเวลาไม่นานัก เวลาจะสอนเราเองว่า ความผูกพันกับสิ่งใดๆ  

ในช่วงเวลาหนึ่ง จะเป็นความสุขในเวลานั้นๆ อย่าได้ไปยึดติด อย่าได้ไปใช้ชีวิตทั้งชีวิตลุ่มหลง คิดเสียว่าเรา               

โชคดีท่ีมีโอกาสได้ผูกพันกับสิ่งที่เรารัก 

 ความผูกพันก็เหมือนความรัก หรืออาจจะเป็นผลพวงที่มาจากความรัก หากเรารักใคร คนใด                  

คนหนึ่งมาก เราก็จะรู้สึกว่าผูกพันมาก แต่ความผูกพันที่ว่าไม่ได้หมายถึงการหยุดตัวเองไว้กับสิ่งนั้นๆ                   

เพราะคนเราทุกคนย่อมผูกพันกับหลายๆ สิ่งความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในช่วงเวลานั้น  ไม่ผิด ถ้าเราค่อยๆ  

ปรับใจปรับตัวของเราเอง ให้กลับคืนในเวลาที่ควรเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็มีโอกาสได้ผูกพัน ซึ่งก็เหมือนเรา            

มีโอกาสได้รักนั่นเองบางครั้งคุณอาจจะต้องเลิกปิดกั้นตัวเอง  จากความคิดเก่าๆ แล้วมาลองเปิดใจ                  

รับเรื่องราวใหม่ๆ เข้ามาสู่ใจดูบ้าง เชื่อว่าเมื่อคุณเห็นจนเกิดความเข้าใจ คุณจะรู้ว่ายังคงมีความสุขอีกมากมาย  

ที่มีความหมายต่อชีวิตคุณ ท้ายที่สุดคุณจะเห็นแสงที่ท้าให้คุณรู้สึกสดใส และมีก้าลังใจในการด้าเนินชีวิตต่อไป 

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

 
ผู้เขียนบทความ 

 
น.ส. สายสุนีย ์ อวดกล้า 

พนักงานบริการ  สนง.กกต.จว.ล้าปาง  
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เรื่อง  คุณหมอนางฟ้า 
 

 จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ คุณหมอสาวกระโดดลงไปช่วยชีวิตหนุ่มเคราะห์ร้าย ประสบ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถตู้ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เศษกระจก
บาดที่ล้าคอ ตัดเส้นเลือดด้าขาด แพทย์หญิงคนหนึ่งลงมาให้การช่วยเหลือ จนอาการพ้นจุดวิกฤต (ข่าวที่
เกี่ยวข้อง : ยกให้เป็นนางฟ้า พญ.ช่วยหนุ่มชนท้ายรถตู้  เส้นเลือดด าขาด) แพทย์หญิงแพรวา                         
มิตรกุล อาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กลายเป็น “นางฟ้าเดินดิน”               
เพียงช่วงข้ามวัน หลังจากคลิปภาพนาทีช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนเลียบทางรถไฟ ถูกเผยแพร่
ออกไปเป็นวงกว้าง และได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก จากการสอบถาม แพทย์หญิงแพรวา เปิดเผยว่า ช่วงที่
เกิดขึ้นก้าลังออกไปท้าธุระในช่วงเช้า ระหว่างที่ก้าลังจะขับรถลัดเลาะออกไปยังถนนพระราม 9 พบเห็น
อุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้า ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ที่พ้ืนถนน ก็จะให้รุ่นน้องที่ขับรถมาด้วยกันหยุดรถ และรีบลงไปดู
ผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อลงไปดูก็พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกมาก พร้อมกับนอนดิ้นเพราะความเจ็บปวด                
ที่บาดแผล ตนจึงนั่งลงและประคองคอ ไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อน มองหาว่าบาดแผลอยู่จุดไหน ก่อนจะพบว่า
แผลอยู่ที่คอ จึงใช้มือตัวเองกดบาดแผล เพ่ือห้ามเลือดเอาไว้ รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเครื่องมือช่วยเหลือมาถึง 
ประมาณ 10 นาที เลือดก็หยุดไหล และน้าตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีต่อไป แพทย์หญิงแพรวา บอกว่า ช่วงเวลา
นั้นไม่ได้คิดอะไรเลย แค่ต้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่ทันเห็นว่าตรงนั้นมีเศษกระจกอยู่เต็มไปหมด ท้าให้
ตัวเองก็ถูกกระจกบาดไปด้วย โดยในขณะนั้นเห็นว่าอุบัติเหตุเพ่ิงเกิดอาจจะช่วยชีวิตได้ทันท่วงที ตัวเองก็รู้สึกดี
ใจที่ได้ช่วยชีวิตคน 
 ส้าหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ แพทย์หญิงแพรวา ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่สังคมไทยสมควรยกย่องในยุคที่
บ้านเมืองไทยในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างคนต่างเอาตัวรอด “ตัวใคร ตัวมัน” และอยากจะบอก                    
กับสังคมไทย ว่า ถ้าทุกคนสามารถให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็ควรจะช่วยเหลื อไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใด 
อีกท้ังขอขอบคุณสังคมที่ยกให้ตนเองเป็น “นางฟ้า” ขอบคุณครับ 

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

 
ผู้เขียนบทความ 

 
นายสัจจา  ศิริมังคลากุล 

หัวหน้างานอ้านวยการ  สนง.กกต.จว.ล้าปาง  

 

http://news.sanook.com/
http://news.sanook.com/1757001/
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โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  “ค าขอบคุณและขอโทษนั นส าคัญไฉน” 
 

 เรื่องราวของค้าสองค้าที่เราได้ยินอยู่ทุกวัน “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” สองค้านี้บางคนได้ยิน                   
อยู่จนชิน บางคนได้ยินนานๆ ครั้ง บางคนอยากได้ยินแต่ไม่เคยได้ยินสักที  เมื่อเราท้าความผิดพลาดต่อคน                
คนหนึ่ง สิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราท้าได้คือกล่าวค้าว่า “ขอโทษ” แต่คนบางคนก็ได้ท้าความผิดในสิ่งเดิมหลายหน
หลายครั้งจนฝ่ายตรงข้ามไม่อยากได้ยินค้าว่า “ขอโทษ” เลยก็มี ค้าว่า “ขอโทษ” นั้นมีเพ่ือท้าให้สถานการณ์
นั้นดีขึ้น และเพ่ือให้ฝ่ายที่ท้าผิดรู้ตัวว่าตนเองได้ท้าสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไป เป็นการแสดงถึงการรับรู้และจะไม่ท้า
สิ่งนั้นซ้้าแล้วซ้้าอีก แต่ก็หลายคนอีกเช่นกันที่รู้ว่าตนเองได้ท้าผิดพลาดลงไปกับคนรัก หรือเพ่ือน แต่ไม่ได้มี
ค้าพูด “ขอโทษ” เนื่องจากค้าว่าศักดิ์ศรี การวางฟอร์ม หรือการมีทิฐิค้้าคอ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวที่จะบั่นทอน
ความสัมพันธ์ที่ดี หรือการให้โอกาสน้อยลง บางครั้งการที่อีกฝ่ายยกโทษให้คนรัก หรือเพ่ือน โดยปราศจาก                  
ค้าว่า “ขอโทษ” จากฝ่ายนั้น ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้จ้าสิ่งที่ผิดพลาดที่คุณท้าลงไป แต่เขากลับให้โอกาส              
ในการแก้ตัวใหม่อีกครั้ง  
 ดังนั้น หากคุณได้รับโอกาสครั้งใหม่ หรือมีเวลาให้ได้เอ่ยค้า “ขอโทษ” จงกล่าวออกไปเพราะสักวัน
เมื่อโอกาสเหล่านั้นสิ้นสุดลง หมื่นค้า “ขอโทษ” ก็อาจจะไร้ค่าในวันที่สายเกินไปค้าว่า “ขอบคุณ” ค้านี้              
หลายคนคงฟังแล้วยินดี แต่หากว่าทุกครั้งมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายให้และอีกฝ่ายก็ยินดีที่จะรับตลอด                  
แต่ไม่เคยคิดที่จะให้ ค้าค้านี้ก็คงจะเป็นค้าที่ชินชา เพราะขาดความสมดุล ดังนั้นไม่ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
ก็ตาม เราควรจะรู้จักทั้ง “การรับ” และ “การให้” เพราะคงไม่มีใครที่อยากเป็นฝ่ายให้ตลอดเวลากับอีกกรณี 
คือ คนที่ไม่รู้จักค้าว่า “ขอบคุณ” หรือ ไม่รู้สึกถึงบุญคุณของผู้ให้ คนในลักษณะนี้ก็จะเป็นผู้รับในสักระยะ
จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาจะไม่ได้สิ่งใดตอบแทนเลยเพราะแม่แต่ค้าว่า  “ขอบคุณ” จากปากก็ไม่สามารถ                 
เอ่ยออกมาได้ค้าว่า “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” เป็นค้าพูดที่ดีและทุกฝ่ายอยากได้ยินก็จริง แต่เราควรจะเป็น
ทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งเป็นผู้ที่รู้สึกตัวเมื่อเวลาท้าผิด เพราะคงไม่มีใครที่จะสามารถทนฟังค้าว่า “ขอบคุณ” 
และ “ขอโทษ” ได้ตลอดเวลา… 

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

 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

นายจ้าลอง  เพ็ชรแสนงาม 
หัวหน้างานพรรคการเมือง สนง.กกต.จว.แพร่  ช่วยปฏิบัติงาน สนง.กกต.จว.ล้าปาง  
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เรื่อง  เป้าหมายที่ชอบ 
 

 คงไม่มีใครที่สามารถใช้ชีวิตไปวันๆ โดยไร้เป้าหมายในชีวิตเป็นแน่ บางคนของแค่มีกินในวันนี้ บางคน
ขอความมั่งคั่งในวันหน้า บางคนอุทิศตนเพ่ือสังคม และหลากหลายคนขอท้าทุกอย่างเพ่ือตนเอง ซึ่งทุกคนล้วน
มีเป้าหมายที่ตนชอบ แต่ “ชอบ”  ในที่นี้จะชอบแบบไหน   
 คนบางคนเริ่มแรกก็ตั้งเป้าหมายชีวิตดีอยู่ เช่น ตั้งใจจะท้ามาหากินโดยสุจริต พอท้าไปนานเข้า               
เริ่มรู้สึกว่ารวยช้าไป ไม่ทันใจ เป้าหมายชีวิตชักเขว ลงท้ายเลยไปคดโกงคนอ่ืนเขา ต้องติดคุก ติดตะรางไป  
หรือบางคนตั้งใจจะให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา แต่พอถูกคนอ่ืนเย้าแหย่บ้าง ล้อเลียนบ้าง เจอสิ่งยั่ว ยุ
อยู่เรื่อยๆ เลยเลิกปฏิบัติธรรม ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามอ้านาจของกิเลส 
 เราจึงควรด้าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ด้วยความถูกต้องและสุจริต อยู่ในสัมมาอาชีพ มีแผนการ               
ที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นด้วยความไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อม และมีความอดทนไม่ละท้ิงกลางคัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 
 

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

เรื่อง  “ความซื่อสัตย์ของแม่ค้าปลาทู” 
 

 เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้า ได้เก็บลูกแมวมาเลี้ยงไว้ 2 ตัว เมื่อมันโตขึ้นพอที่จะกินปลาได้ ข้าพเจ้า              

เข้าตลาดในเมืองแห่งหนึ่ง หาซื้อปลาทู เป็นจ้านวนเงิน 50 บาท แม่ค้ายื่นปลาทูแก่ข้าพเจ้าๆ จ่ายธนบัตร               

ฉบับละร้อยไปหนึ่งใบ เมื่อข้าพเจ้ารับปลาทูแล้ว เดินเลี่ยงไปหาซื้อของอย่างอ่ืนโดยลืมว่าแม่ค้ายังไม่ได้ทอนตังส์

ให้แก่ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้ายืนเลือกซื้อเนื้อหมูอยู่นั้น แม่ค้าปลาทูได้มาสะกิดแล้วยื่นเงินทอนให้ข้าพเจ้า                

พร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณมากแม้ไม่ใช้เงินจ้านวนมาก ซึ่งท้าให้ข้าพเจ้าประทับใจมากท่ีได้พบ

ในความซื่อสัตย์ ต่ออาชีพของแม่ค้าปลาทูคนนี้ ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าประจ้ากับแม่ค้า  

ปลาทูคนนี้ 

 ซึ่งในกรณีข้างต้นนี้แม่ค้าปลาทูอาจจะไม่คืนเงินให้กับข้าพเจ้าก็ได้เพราะหลงลืมไปแล้ว หรือนึกขึ้นได้

ในภายหลังก็ไม่อาจทราบได้ แต่สิ่งที่ได้รับนอกจากความซื่อสัตย์  ยังพบกับกัลยาณมิตรที่ดี ในบางวันที่ข้าพเจ้า

ได้ซื้อของถือของพะรุงพะรังเดินผ่านหน้าร้านปลาทู แม่ค้าปลาทู ก็มีน้้าใจจะเรียกให้ฝากของไว้ก่อน เมื่อซื้อของ

จนครบค่อยแวะกลับมารับเอาของ และข้าพเจ้าสังเกตเห็นจะมีลูกค้าค่อยแวะเวียนมาอุดหนุนปลาทูโดยตลอด

คงเนื่องจากเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองและยังเป็นคนมีน้้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย 

 หากสังคมไทย มีการปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ โดยผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่อง

ความซื่อสัตย์ ทั้งการซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ต่อการท้างาน และต่อการด้ารงชีวิต ผู้ใหญ่ควรสอนให้เด็กพิจารณา

ประโยชน์ของความซื่อสัตย์และโทษของความไม่ซื่อสัตย์ว่าเป็นอย่างไร สังคมไทยก็จะน่าอยู่มากค่ะ 

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

 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 

 

     น.ส. จีรชัญา  แก้วสิงห์ 
     พนักงานการเงินและบญัช ี สนง.กกต.จว.ล้าปาง  
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  นรก - สวรรค์ (ในใจ) นะจ๊ะ 

 ในนิทานเรื่องหนึ่งของชาวเดนมาร์ก เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าขณะที่ชายคนหนึ่งนอนหลับ มีนางฟ้า

ลงมาที่ห้องนอนของเขา ชวนให้ไปเที่ยวสวรรค์กับนรก ทันใดนั้นนางฟ้าพาไปที่ที่หนึ่งบอกว่า... “ถึงนรกแล้ว”               

ที่นั้นเป็นห้องใหญ่ๆ มีโต๊ะยาวๆ บนโต๊ะมีอาหารที่ประณีตอร่อยทุกประเภท มีคนนั่งอยู่หลายคน นางฟ้าก็บอกว่า 

“นี่สัตว์นรก” คนเหล่านั้นนั่งมองอาหารที่น่ากินที่สุดในโลก แต่ตัวเขาผอมเหลืองน่าสงสาร นางฟ้าบอกว่า       

“ที่นี่อนุญาตให้กินอาหารดีๆ ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ช้อนที่ยาวหนึ่งเมตร เวลาตักอาหารเข้าปาก มันก็ไม่ถึง

สักที มันหกลงพ้ืนเขาเลยมีความวุ่นวายเดือดร้อนมากพยายามตักอาหารเท่าไรก็ไม่ถึงปากเลยผอม                      

เพราะอดอาหาร อยู่ใกล้ชิดอาหารที่อร่อยแต่ไม่สามารถเอามาถึงปากของตน” นางฟ้าพาไปอีกห้อง 

บอกว่า “นี่สวรรค์” ห้องที่สองนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับห้องแรกทุกประการ เรามักจะคิดว่าสวรรค์กับนรก

ต่างกัน แต่ความจริงสวรรค์กับนรกนี้คล้ายๆ กัน มีโต๊ะอาหารยาวๆ อาหารประณีตหลายๆ อย่างเหมือนกันหมด 

มีเก้าอ้ีรอบมีคนนั่ง แต่แปลกที่คนที่สวรรค์ยิ้มแย้มแจ่มใสอ้วนท้วนสมบูรณ์สบาย ดูว่าเขากินอย่างไร  เขาก็ต้อง

ใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรเหมือนกัน “เอ... ท้าไมมันไม่เหมือนที่นรก?” พอดูดีๆ ก็เห็นวิธีของชาวสวรรค์คือ                 

คนข้างหนึ่งของโต๊ะเขาตักอาหารด้วยช้อนยาวๆ เอาไปป้อนใส่ปากของคนตรงข้าม คนอีกข้างก็ตักอาหารมาใส่

ปากของคนข้างนี้ก็เลยได้กินกันทุกคนอยู่อย่างสุขสบาย สรุปว่า ที่นรก คนคิดแต่จะได้อย่างเดียวคิดแต่เรื่อง

ความสุขของตัวเอง คิดแต่ว่าเราจะได้อาหารที่เราชอบ แต่ที่สวรรค์นั้น มีการช่วยเหลือกันมีความรักสามัคคีกัน

ค้านึงถึงความสุขของคนอ่ืนด้วย ก็ได้รับความสุขกันทุกคน  

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

 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 

 

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

เรื่อง  ความซื่อสัตย์สุจริต คุณลักษณะที่ดีเยี่ยมขั นพื นฐานของคนในชาติ 

 เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากหน้าที่การงาน                        

โดยภารกิจในครั้งนั้นมีก้าหนด 6 วัน ตั้งแต่ก้าวแรกท่ีข้าพเจ้าเดินออกจากประตูสนามบินนาริตะ ข้าพเจ้ารู้สึกได้

เลยว่า “นี่แหละ... ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ทุกสิ่งอย่างถูกบริหารจัดการอย่างมีระบบระเบียบ ทั้งในด้านวัตถุ

และที่ส้าคัญที่สุดคือด้านทรัพยากรมนุษย์ คนญี่ปุ่นเห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันในเรื่อง                         

ความมีระเบียบวินัย แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ประสบมากับตัวเอง และจะเป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวัน

ลืมได้เลยคือ ความซื่อสัตย์ของคนญี่ปุ่น  

 เหตุเกิดในวันสุดท้ายที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งๆ ที่จะได้กลับบ้านอยู่แล้ว แต่ข้าพเจ้าเกือบท้าให้เกิด

เรื่องวุ่นวายเสียแล้ว ในวันนั้นหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว ทุกคนต่างแยกย้ายไปซื้อของขวัญ

ของฝากกลับบ้านกัน ด้วยระยะเวลาที่มีจ้ากัดทุกคนจึงต้องเร่งรีบไปจัดการเรื่องของตนให้ทันเวลา ข้าพเจ้า                    

ก็เช่นกัน โดยปกติข้าพเจ้าเป็นคนท้าอะไรช้า จึงต้องเร่งมือเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องรอ เมื่อรับประทานอาหาร

เช้าเสร็จ ข้าพเจ้าจึงรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพ่ือไปซื้อของที่ต้องการ ซึ่งก็มีจ้านวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ยังไม่ทัน                   

ที่ข้าพเจ้าจะออกไปพ้นจากตัวโรงแรม ก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งวิ่งไล่ตามข้าพเจ้ามาจากข้างหลังและร้องเรียก     

ในตอนนั้นก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยไม่ตกใจอะไรมาก เพราะตรงนั้นไม่ใช่ที่เปลี่ยวและสภาพแวดล้อมไม่น่ากลัวเลย 

แต่พอได้เห็นสิ่งที่ชายคนนั้นยื่นส่งให้กับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าตกใจมากจนรู้สึกหน้าชา ใจเต้นไม่เป็นจังหวะ    

หัวใจเต้นแรงและเร็วมาก สิ่งนั้นคือซองซึ่งบรรจุเงินสดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเหลือติดตัว ซึ่งเป็นจ้านวนมาก

พอสมควร ที่ส้าคัญคือมันเป็นเงินทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ ข้าพเจ้าท้ามันหล่น ชายคนนั้นเก็บแล้วรีบวิ่งตาม

ข้าพเจ้าเพ่ือเอามาคืน ความรู้สึกของข้าพเจ้าในตอนนั้น เกินค้าบรรยายจริงๆ ทั้งตกใจ ดีใจ ปลาบปลื้มตื้นตัน

ซาบซึ้งใจ ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะสะเพร่าขนาดนั้นเพราะโดยปกติข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมาก 

และที่ไม่คาดคิดมากกว่านั้นคือ ข้าพเจ้าได้เงินทั้งหมดคืน ซึ่งหากเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น 

ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เงินคืนทั้งหมดแบบนั้นหรือไม่ 

 ความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นสิ่งที่ส้าคัญมากจริงๆ ในขั้นพ้ืนฐานของทรัพยากรมนุษย์อันมีค่า                      

ของประเทศ หากคนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานแล้ว ประเทศของเราก็คงจะพัฒนาและมีความเจริญ

ทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจได้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น... ในวันหนึ่ง 

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

ผู้เขียนบทความ 
น.ส. กิรณา  โสทิพย์ พนักงานการเลือกตั้ง  ฝ่ายจดัการเลือกตั้ง 1  สา้นักบริหารการเลือกตั้ง  ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  นักเรียนนอกกับคนแจวเรือจ้าง 
 

 มีเรื่อง อยู่ว่า หนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กจนจบด็อกเตอร์ จึงกลับมา
เยี่ยมบ้าน บ้านของเด็กหนุ่ม อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป ใช้เวลาแจวประมาณหนึ่งช่ัวโมง 
 “เรือท่ีติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอ ลุง ?” 
 “ไม่มีหรอกหลาน ที่น่ีมันบ้านนอก มันห่างไกลความเจริญมีแต่เรือแจว” 
 “ โอ... ล้าสมัยมากเลยนะลุง โบราณมาก ท่ีอเมริกาเขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก ไปส่งผมฝั่ง
โน้น เอาเท่าไหร่ลุง “ 
 “80 “ บาท” 
 “ok” ไปเลยลุง” 
 ในขณะที่ลุงแจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอกก็เล่าเรื่องความทันสมัย ความก้าวหน้า ความศิวิไลซ์ ของอเมริกาให้ลุงฟัง 
 “เมืองไทย... เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้วล้าสมัยมาก ไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง? ท้าไมไม่พัฒนา ท้าไมไม่ท้าตามเขา
เลียนแบบเขาให้ทัน ? ลุง... ลุงใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไหม? 
 “ลุงไม่รู้หรอก... ใช้ไม่เป็น” 
 “โอโฮ้... ลุงไมรู่้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตลุงหายไปแล้ว 25 %  
 “แล้วลุงรูไ้หมว่า เศรษฐกิจของโลกตอนนี้เป็นยังไง?” 
 “ ลุง... ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง?” 
 “ ลุง... ลุงรู้เรื่องนโยบายการค้าโลกไหมลุง?” 
 “ ลุงไม่รู้หรอก... หลานเอ๊ย” 
 “ชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อย่างเดียวว่าจะท้ายังไงถึงจะแจวเรือให้ถึงฝั่งโนน้ ถ้าลุงไม่รูเ้รื่องนี้ ชีวิตของลุงหายไปแล้ว 75%  
 พอดีช่วงนั้นเกิดลมพายุพัดมาอย่างแรง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม 
 “นี่พ่อหนุ่มเรียนหนังสือมาเยอะจบดอกเตอร์จากต่างประเทศ ลุงอยากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม?” 
 “ได้... จะถามอะไรหรือลุง?” 
 “เอ็งว่ายน้้าเป็นไหม?” 
 “ไม่เป็นจ๊ะ... ลุง” 
 “ชีวิตของเอ็งก้าลังจะหายไป 100% แล้วพ่อหนุ่ม” 
ข้อคิดที่ได้ คือ อย่าคิดว่าตัวเราเหนือกว่าคนอื่นเพียงแค่มีการศึกษาสูง ยังมีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องศึกษาอีกมากแม้จะไม่มี               
ใบประกาศมอบให ้

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

 

ผู้เขียนบทความ 
 

                                                                                                   นายญาณวุฒิ  ใจการ 
พนักงานสืบสวนสอบสวน  สนง.กกต.จว.พะเยา 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ความพอเพียง 
 

 เรื่อง ความพอเพียง ผู้เขียนได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับ เมื่อสองสามเดือนก่อนว่า           

มีการขโมยฝาขวดน้้าชาบรรจุขวดในร้านสะดวกซ้ือหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพ่ือน้ารหัสใต้ฝาขวด

ไปส่งชิงรางวัล แล้วทิ้งขวดไว้ที่ในตู้แช่อย่างเดิม ที่น้าเรื่องนี้มาพูดคุยในวันนี้ก็เพราะปัจจุบันมีน้้าชาในรูปแบบ

และรสชาติต่างๆ มากมายวางขายกันทั่วไป โดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อ และบางบริษัทได้จูงใจให้ผู้บริโภค

อยากซื้อด้วยการแจกรางวัลต่างๆ จนถึงกับมีการขโมยฝาขวดเพ่ือส่งไปชิงรางวัล เหตุผลที่มีการขโมยฝาขวด                

น้้าชาคงจะเป็นเหตุผลอ่ืนใดไม่ได้ นอกจากความอยากได้ของรางวัลซึ่งมีมูลค่ามากพอสมควร ผู้ เขียน                      

จึงขอน้อมน้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มาย้้าเตือนทุกท่าน                       

ให้มีความพอเพียง ความพอประมาณ และความมีเหตุผล เพ่ือที่จะได้ไม่ตกเป็นทาสของความอยากมีอยากได้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นายกิตธนรัช  พ่วงภิญโญ   
หัวหน้างานการมสี่วนร่วม  สนง.กกต.จว.พะเยา 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 

เรื่อง  ไหว้พระ… ก่อนท างาน 
 

 การสวดมนต์ไหว้พระ เกี่ยวข้องกับการท้างานอย่างไร กิจวัตรส่วนตัวของดิฉัน จะไหว้พระสวดมนต์
ก่อนไปท้างาน หากวันไหนไหว้พระที่บ้านไม่ทัน ก็จะไหว้พระที่ส้านักงานงาน ซึ่งก็ไม่แตกต่าง เพราะถือว่าเรา
ไหว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไหว้เพ่ือเตือนสติตัวเองให้ระลึกเสมอว่า… ไหว้พระแล้ว แขวนพระแล้ว 
ต้องด้าเนินชีวิตแต่ละวันอย่างที่ควรจะเป็น อย่าได้ประมาท อย่าเผลอท้าผิดศีล 5 จงส้ารวม กาย วาจา ใจ                     
อยู่เสมอ ไม่ปฏิเสธว่า ในบางขณะเวลาท้างานอาจมีอารมณ์ท่ีหลุดไหลไปบ้าง ตามสถานการณ์ แต่ความสามารถ 
ในการปรับสภาวะอารมณ์ จะดีกว่า นิ่งกว่าเมื่อครั้งที่เรายังไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจ้า ที่ส้าคัญเรารู้จัก 
“การให้อภัย” ในการอธิษฐานขอพรพระที่ส้านักงาน ทุกครั้งดิฉันจะอธิษฐานขอพรให้ภารกิจการงานราบรื่น
อย่าได้มีอุปสรรค ใดๆ ขอให้ผู้ร่วมงานทุกคนรักใคร่ สามัคคีกัน ให้ร่วมจิตร่วมใจกันท้างานอย่างมีความสุข 
  เมื่อเราท้างานอย่างมีความสุข สังคมในที่ท้างานจะเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้ว ผลสัมฤทธิ์ของการท้างาน
ย่อมอยู่ในระดับที่ดีมากหรือดีที่สุด! วันส้าคัญทางศาสนา…  
 ดิฉันจะพยายามกระตุ้นเตือน ให้เพ่ือนร่วมงานหรือแม้แต่แม่บ้านของส้านักงาน เตือนให้ ได้สละเวลา
ไปไหว้พระพุทธรูปในห้องประชุมของส้านักงาน พร้อมก้าชับให้อธิษฐานขอพรแต่สิ่งที่ดีงาม อย่าคิดสาปแช่ง
หรือด่าว่าให้ผู้อ่ืนเสียหายโดยเด็ดขาด! เพราะนั่นเท่ากับว่าในจิตใจเรายังไม่พร้อมส้าหรับการไหว้พระสวดมนต์ 
และเป็นกุศโลบายของตัวดิฉันเอง ที่... ปรารถนาจะให้เพ่ือนร่วมงานรักใคร่กลมเกลียว ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
และมีส้านึกเกรงกลัวต่อการท้าบาป! จึงเห็นได้ว่า การสวดมนต์ไหว้พระก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานเป็นประจ้า 
เป็นการฝึกจิตฝึกใจที่ดีที่สุด เพราะ… การสวดมนต์ไหว้พระต้องปฏิบัติด้วยความศรัทธาในศาสนาที่เราเคารพ
นับถือ และควรท้าเป็นประจ้าจนเคยชิน เพ่ือ… ให้เราเคยชินกับการคิดดี พูดดี ท้าดี มีความพร้อมที่จะเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นั่นเอง ! 
 

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

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นางสไบทิพย์ พานิชวงษ์ 
พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.พะเยา 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  จงคิดเชิงบวก 
 
 ครั้งหนึ่งมีกบตัวเล็กๆ ฝูงหนึ่งได้มาร่วมกันจัดการแข่งขันเพ่ือปีนขึ้นไปบนยอดเสาไฟฟ้ากลุ่มขน               
ชาวกบมากมายมารอชม และเชียร์การแข่งขันครั้งนี้ 
 การแข่งขันเริ่มต้นขึ้น พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่มีกบตัวใดจะเชื่อว่าเจ้ากบตัวเล็กๆ เหล่านั้นจะปีน
ขึ้นไปจนถึงยอดเสาได้หรอก มีเสียงพูดลอยๆ มาให้ได้ยินเป็นต้นว่า 
 “เขาไม่มีทางจะขึ้นไปถึงยอดได้หรอก มันยากล้าบากมากขนาดนั้น” หรือ 
 “เขาไม่มีโอกาสจะประสบความส้าเร็จหรอกเสามันสูงขนาดนั้น” 
 เจ้ากบตัวน้อยๆ เหล่านั้นก็เริ่มหล่นลงมาทีละตัวๆ 
 กบบางตัวส่งเสียงร้องตะโกนว่า 
 “มันยากเกินไป ไม่มีใครท้าได้หรอก” 
 กบน้อยส่วนใหญ่จึงเริ่มเหนื่อยและยอมแพ้ แต่มีกบตัวหนึ่งซึ่งยังคงปีนอย่างมุ่งมั่น สูงขึ้นและสูงขึ้น 
เจ้าตัวนี้ไม่มีทางยอมแพ้ และเม่ือสิ้นสุดการแข่งขัน กบตัวอื่นๆ ต่างยอมแพ้หมด ยกเว้นกบตัวน้อยๆ ตัวนั้น 
 ด้วยความพยายามสุดก้าลัง มันสามารถปีนขึ้นสู่ยอดเสาได้ กบทุกๆ ตัวอยากรู้จังว่าเจ้ากบตัวเล็กๆ 
ตัวนี้มีพลังในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเสาอันเป็นเป้าหมายจนประสบความส้าเร็จได้อย่างไร 
 เรื่องกลับกลายเป็นว่า แท้จริงแล้ว เจ้ากบตัวผู้ชนะนั้นหูหนวก 
 เมื่อเวลาจะท้างานใดๆ ให้ประสบความส้าเร็จ บ่อยครั้งเราอาจต้องเป็นเหมือนกบตัวนั้น นั่นคือ               
ต้องท้าตัวเป็นคนหูหนวกเสียบ้าง จงพยายามคิดเชิงบวก ความฝันทั้งหลายที่เรา มี เราสามารถท้าให้มันเป็นจริง
ได้ด้วยความพยายามอย่างสุดก้าลัง และด้วยการให้ก้าลังใจตนเองอยู่เสมอ อย่าคิดมากเวลาที่มีคนคอยบั่นทอน
ก้าลังใจ จงบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่า “ฉันท้าได”้ “ฉันจะท้าให้ส้าเร็จ” เป็นต้น 
 

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

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 
นายญาณวุฒิ  ใจการ 

พนักงานสืบสวนสอบสวน  สนง.กกต.จว.พะเยา 
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โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  การบังคับใช้กฎหมาย 
 

 ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าระบุว่า นายช้านาญ กลิ่นจันทร์ ส.ป.ก.โคราช จ.นครราชสีมา เปิดเผย
ถึงที่ดินบ้านนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 อสมท.ว่า เท่าที่ตรวจสอบ              
จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพบว่าบ้านพักที่บริเวณเขาใหญ่อยู่ในเขตประกาศพระราชกฤษฎีกาปฏิรูปที่ดิน 
หรือเขต ส.ป.ก. แต่ไม่ทราบว่ามีการออกโฉนดมาก่อนหรือไม่ เพราะท่ีแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขต ส.ป.ก. ซึ่งตรวจสอบ
พบมีการระวางออก นส. 3 ก. ปี 33 และมีการประกาศเขตปฏิรูปเดิมคือจ้าแนกออกจากป่าถาวรจ้าแนกมาให้
เป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 32-36 ทั้งนี้กรณีที่การถือครอง นส. 3 ก. ที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. ต้องไป
ตรวจสอบว่ามีการออกโดยชอบตามกฎหมายที่ดินหรือไม่ ซึ่งกรมที่ดินจะเป็นผู้บอก เพราะเป็นเจ้าของเอกสาร
สิทธิ์ ถ้าไม่ชอบกรมที่ดินจะเป็นผู้ออกเอกสารเพิกถอน นายช้านาญ กล่าวว่า กรณีโบนันซ่า ทีมกฎหมาย ส.ป.ก.
เร่งรัดตรวจวัดพ้ืนที่ ส.ป.ก. 79 ไร่ในสนามแข่งรถของรีสอร์ทโบนันซ่า ให้แล้วเสร็จภายใน 4-5 วันนี้ เพ่ือจ้าแนก
พ้ืนที่ที่เหลือว่ากรมป่าไม้เท่าไหร่ ของกรมที่ดินเท่าไหร่ ป้องกันความคลาดเคลื่อนในการฟ้องขับไล่ต้องก้าหนด
รายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนส่งศาลเพิกถอนที่ดิน “ขณะนี้ทีมตรวจสอบขยับตรวจสอบไปเรื่ อยๆ 
โดย พ.อ.สมหมาย บุษบา หัวหน้าคณะท้างานด้านกฎหมายกองทัพภาคที่ 2 โดย ส.ป.ก.ไปร่วมทีม เนื่องจาก                 
มีการแจ้งเบาะแสกับฝ่ายความมั่นคงว่า มีผู้บุกรุกสร้างโรงแรม รีสอร์ทไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ ส.ป.ก. 
มาจ้านวนมากใน อ.ปากช่อง เนื่องจากเขตด้าเนินการ ส.ป.ก. มีจ้านวนกว่า 3.3 แสนไร่ ซึ่งบริเวณตรงนี้ได้ตัด
แบ่งที่เป็นสาธารณะ แม่น้้าภูเขา ออกไปแล้ว ส่วนที่เหลือที่มาตัดมาในการจัดปฏิรูปที่ดินเกษตรกร 1.2 แสนไร่” 
    อย่างไรก็ดี หากพบว่าออกเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ดิน เป็นหน้าที่กรมที่ดินไปพิสูจน์ออกมา 
เพ่ือน้าจัดสรรปฏิรูปที่ดิน เพราะท้ังโคราชเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 3.6 ล้านไร่ โดยผู้ประกอบการมักอ้างเอกสารสิทธิ 
สค. 1 และนส. 3 ต้องเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าหลักฐานไปพิสูจน์ว่ามีที่มาอย่างไร จึงมาออกในเขต      
ส.ป.ก. ที่น้าข่าวนี้ มาบอกกล่าวก็เพราะปัญหาการบุกรุกที่ดินในบ้านเมืองเรามีมาเป็นเวลานาน และเราทุกคน
ได้ทราบมาตลอด แต่ก็ไม่ได้มีการเอาจริงเอาจังสักที ในฐานะประชาชนคนไทยคนนึ่ง จึงอยากเห็นการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่มี การเลือกปฏิบัติ เพ่ือที่จะลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม สู่การปฏิรูปประเทศ                     
ที่ยั่งยืนต่อไป 

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

ผู้เขียนบทความ 

 

นายกิตธนรัช  พ่วงภิญโญ 
หัวหน้างานการมสี่วนร่วม สนง.กกต.จว.พะเยา 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  340 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  กลัวต ารวจจับแต่ไม่กลัวความตาย 
 

 นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2558 ลงข่าวว่า “เด็กแว้นเหิม เจอด่านต้ารวจ สน.บางขุนเทียน

ป้องกันเหตุแข่งรถกลางดึก เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หมายแหกด่าน แต่รอง สวป. ใจถึงเข้าขวางจนถูกชน

กระเด็นได้รับบาดเจ็บส่งรักษาตัว รพ.ศิริราช รวบ 2 ผู้ต้องหาสารภาพเห็นด่านตรวจเกิดกลัว เพราะไม่ได้                   

สวมหมวกกันน็อก แถมรถรถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ถูกคุมตัวด้าเนินคดี 4 ข้อหา รวมทั้ง                    

ข้อหาฉกรรจ์พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่” 

 ที่น้ามาเล่าให้ฟังในวันนี้ อยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขัน

ความมีวินัยและเคารพกฎหมายแก่ลูกหลาน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยรุ่น วัยก้าลังคึกคะนอง กรณีนี้ยังเป็นเหตุ   

ท้าให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้รับบาดเจ็บอีกด้วย 

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

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นายกิตธนรัช  พ่วงภิญโญ 
หัวหน้างานการมสี่วนร่วม  สนง.กกต.จว.พะเยา 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  341 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 

เรื่อง  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2558 รายงานข่าวว่า น.ส. สุพัตรวี อยู่แพทย์ หรือ “แม่หลวงกุ้ง” 

ผู้ใหญ่บ้าน ที่โด่งดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก และแถมยังเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทย ได้เข้ายื่น

หนังสือต่อนายอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ เพ่ือขอลาออกจากต้าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยจะหันไปท้าธุรกิจส่วนตัว                    

โดยอ้างว่าการลาออกในครั้งนี้ เนื่องจากถูกกดดันจากการเมืองท้องถิ่น ที่หลายฝ่ายไม่ร่วมมือพัฒนาพ้ืนที่ 

รวมถึงเรื่องปัญหาขยะในพ้ืนที่ ที่ชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนจากปัญหาที่ไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดเก็บ 

และเคยมีการทักท้วงไปยังหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ก็กลับไม่ค่อยได้รับการเหลียวแล จึงตัดสินใจลาออก                     

ปิดต้านานผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยในที่สุด ท้ายสุดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ

หน่วยงานที่ก้ากับดูแลก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ส่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครองมาตรวจสอบข้อเท็จจริง                       

ในเรื่องนี้แล้ว โดยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองได้ขอร้องให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ท้างานต่อไป และได้ให้ก้าลังใจ        

พร้อมค้าม่ันสัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลต่อไป 

 ได้อ่านแล้วก็รู้สึกดีใจที่สังคมยังมีคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างผู้ ใหญ่บ้านท่านนี้                           

อยู่และหวังว่าคงมีคนไทยอีกหลายคนที่เป็นคนดีอย่างเดียวกัน อันจะน้าพาประเทศชาติไปสู่สังคมที่มีพลเมืองดี

วิถีประชาธิปไตยต่อไป 

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

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นายกิตธนรัช  พ่วงภิญโญ 
หัวหน้างานการมสี่วนร่วม  สนง.กกต.จว.พะเยา 

 

 

   



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  342 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  การเข้าคิว ของดีชาวญี่ปุ่น 

 การเข้าคิว ในประเทศญี่ปุ่น นับเป็นเรื่องดีมาก ที่หลายคนได้รู้ ได้เห็นกันอยู่เป็นประจ้า แต่... มีส่วนน้อย                

ที่ได้เห็น คิดพิจารณา แล้วปฏิบัติตาม ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดีทีเดียว  การเข้าคิวนอกจากลดความยุ่งเหยิง       

ของคนหมู่มากแล้ว ยังเป็นมาตรวัดความอดทนอดกลั้น เป็นวัฒนธรรมอารยะ 

 คนญี่ปุ่นเข้าคิวกันเคร่งครัด ไม่ใช่เข้าคิวเพราะป้ายเขียนไว้ ไม่มีอาการหงุดหงิดร้าคาญใจคนข้างหน้า 

ที่ใช้บริการนาน ไม่แอบมาแทรกคิด 

 มีการตีเส้นบอกต้าแหน่งให้ยืนรอ เพียงเพ่ือให้รู้ว่าควรรออยู่ตรงจุดที่ตรงกับประตูรถ เช่นที่ สถานี

รถไฟ คนญี่ปุ่นเข้าคิวยืนรอขึ้นรถไฟ รถเมล์ เดินขึ้นตามล้าดับ ไม่เบียดไม่แย่งกันขึ้น และท่ีไม่เหมือนบ้านเราคือ 

คนขับรถเมล์ไม่รีบร้อน ไม่เร่งผู้โดยสาร 

 รอคิวเข้าห้องน้้าแถวเดียว ห้องไหนเปิดออกมาคนที่รอคนแรกก็เข้าไปก่อน ไม่ใช่เข้าไปยืนจองหน้า

ห้องน้้า แบบบ้านเรา  

 รอคิวเข้าลิฟต์กันอย่างใจเย็น เข้าก่อนก็เดินเข้าใน เพ่ือให้คนอ่ืน ๆ ตามเข้ามาได้ง่าย ขึ้นบันไดเลื่อนก็

ยืนแถวเดียวทางซ้ายมือ เขาเว้นทางเดินด้านขวาไว้ส้าหรับคนที่รีบจะได้แซงข้ึนไป 

 หลักคิดของการเข้าคิว คือ “ การเคารพสิทธิของผู้มาก่อน” ว่าควรได้รับบริการนั้นๆ ก่อนคนที่มา               

ทีหลังประเทศที่คนพัฒนาแล้วทางด้านจิตใจ เขาจะเห็นความส้าคัญของสิทธินี้ 

 เหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อ มีนาคม 2554 คนญี่ปุ่นได้แสดงความอารยะให้โลกเห็นโดยการเข้าคิวกัน

อย่างอดทน สุภาพ แบ่งปัน ไม่เกิดการฉกชิง จี้ปล้น 

 คนไทยเริ่มต้นเข้าคิวกันจริงจังคงจะดี 

 เริ่มจากตัวเราเองและปลูกฝังลูกหลาน เพ่ือน้าไปสู่การเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ ตามวิถีประชาธิปไตย 

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

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นางสไบทิพย์  พานิชวงษ์ 
พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.พะเยา 

 



 

                                                                                                                                               บทความเรื่องที่  343 

 

*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ข้าวเปลือกสองหาบ  

 มีพ่ีน้องคู่หนึ่ง ตั้งแต่เด็กรักใคร่สามัคคีกันมาก ครั้นโตเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากต่างก็แต่งงานมีครอบครัวแล้ว 

พ่อแม่จึงให้พวกเขาแยกบ้านกันอยู่ แยกบ้านไม่แยกนา ในสมัยก่อนเป็นเรื่องธรรมดา พ่ีน้องคู่นี้ก็เช่นเดียวกัน    

มีอยู่ปีหนึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ต่างก็แบ่งข้าวเปลือกกันคนละครึ่ง หาบกลับไปบ้านของตน แล้วกองไว้ที่

ลานจากข้าวหน้าบ้าน ตกค้่าผู้เป็นพ่ีก็คิดว่า น้องชายอายุยังน้อย ลูกๆ ก็ยังเล็กอยู่ เราควรที่ช่วยเหลือเขาให้มาก

ถึงจะถูก เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็หาบข้าเปลือกหนึ่งหาบ ไปที่บ้านของน้องชายอย่างเงียบๆ ข้างฝ่ายน้องชายก็คิด

เช่นเดียวกันว่า พ่ีชายมีลูกหลายคน แบ่งข้าวเปลือกได้เพียงไม่กี่หาบจะพอกินได้อย่างไร? คิดแล้วก็หาบ

ข้าวเปลือกหนึ่งหาบส่งไปที่บ้านของพ่ีซายอย่างเงียบๆ รุ่งเช้าเขาท้ังสองต่างก็ประหลาดใจ ที่ข้าวเปลือกของตน

ไม่ได้ลดน้อยลงเลย พอตกค่้าเขาทั้งสองต่างก็เกิดความคิดแบบเดิมขึ้นอีกเมื่อพ่ีหาบข้าวเปลือกไปถึงหน้าบ้าน

ของน้องชาย เป็นเวลาเดียวกับที่น้องชายก็ก้าลังหาบข้าวเปลือก เตรียมจะส่งไปให้พ่ีชายเช่นกัน  เขาทั้งสอง

เผชิญหน้ากัน เกิดความรู้สึกตื้นตันใจจนน้้าตาไหลอย่างไม่รู้สึกตัว 

 เรื่องนี้ สอนให้รู้ถึงเรื่องความมีน้้าใจระหว่างเครือญาติและความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
หรือองค์กร 

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

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นายญาณวุฒิ  ใจการ 
พนักงานสืบสวนสอบสวน  สนง.กกต.จว.พะเยา 

 
 
 
 

http://www.tumsrivichai.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88.html
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 
 

เรื่อง  ประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน 
 

 ประสบการณ์ที่เห็นในการขับรถบนท้องถนนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในการเกิดอุบัติเหตุที่ประสบเจอ

ส่วนมากจะเป็นการขับรถโดยประมาท ขาดสมาธิในการขับขี่ เช่น คุยโทรศัพท์ระหว่างการขับขี่รถจนลืมไปว่า

ตัวเองก้าลังขับรถอยู่ อุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุด คือ การเมาแล้วขับรถบนท้องถนน ขาดสติและขาดการควบคุม

การขับขี่รถได้น้อยมาก รวมถึงการหลับใน สองกรณีที่ยกมา ท้าให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแก่ตัวเองและคนอ่ืน                 

ที่ร่วมทางตามท้องถนน 

 ที่เล่ามาทั้งหมด อยากให้ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและเคารพกฎหมายจราจร จะได้                  

ไม่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตัวเองและบุคคลอ่ืนๆ หากทุกคนท้าได้เชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดข้ึนแน่นอน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นายวีระสิทธ์  ชุมนุม 
พนักงานขับรถยนต์   สนง.กกต.จว.อ้านาจเจรญิ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 
 

เรื่อง  จริยธรรม คุณธรรมของสังคม 
 

 คนเก็บขยะพบเด็กแรกเกิดในถุงด้าถูก ท้ิงไว้ในกองขยะ จากการสอบสวนของ                 
เจ้าหน้าท่ีต้ารวจทราบว่าแม่ของเด็กเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ท่ีอาศัยอยู่กับยาย คลอดลูกแล้วเสียชีวิต 
จึงน้ามาท้ิงในถังขยะเพราะอับอายชาวบ้านจึงไม่กล้าไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล  

 น้าเรื่องนี้มาเล่าเพราะต้องการชี้ให้ทราบว่า ครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่น ขาดพ่อแม่               
ท่ีดีอบรมสั่งสอนจะน้าปัญหามาสู่สังคม และประเทศชาติ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 

นายบรรเลง  กระจ่างวงศ์ 
หัวหน้างานการมสี่วนร่วม  สนง.กกต.จว.อ้านาจเจริญ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 
                                  

เรื่อง  ก าลังใจคือพลัง 
 

 เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ข้าพเจ้าเดินทางโดยการนั่งรถทัวร์อ้านาจเจริญ – กรุงเทพฯ เพ่ือไปอบรมฯ

ระหว่างทางข้าพเจ้าเกิดเจ็บปวดเข่า เดินไม่ค่อยได้ขึ้นมา ไข้ขึ้นทุกวัน พ่ีๆ พาไปหาหมอทั้งกินและฉีดยา                 

ก็ไม่หาย กลับมาอ้านาจเจริญเพ่ือหวังว่าจะค่อยดีขึ้น แต่แล้วก็ไม่หาย ในที่สุดต้ องผ่าตัดหัวเข่า ประมาณ 

3 เดือน ชีวิตล้าบากมากๆ เดินแทบไม่ได้ แต่ก็สู้ วันไหนไหวก็มาท้างานไม่ไหวก็ต้องนอนอยู่บ้าน  ญาติแท้ๆ 

ไม่ได้ดูแลสักคน มีแต่โทรถามข่าว ก็ได้น้้าใจจากชายคนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เขาเป็นพ่อของลูก ก้าลังใจที่ส้าคัญ                     

จากเพ่ือนร่วมงาน ทั้ง ผอ. หัวหน้างานฯ ที่หมั่นโทรถามอาการและไปเยี่ยมเยียน 

 ข้าพเจ้าขอบคุณน้้าใจ ความเมตตา จากทุกๆ ท่าน สิ่งนี้ท้าให้ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก                  

ทั้งๆ ที่อยู่ไกลบ้าน ไกลญาติพ่ีน้อง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ 

 

น.ส. ธีรยา  ชชู่วย 
พนักงานการเงินและบญัช ี สนง.กกต.จว.อ้านาจเจริญ 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  ความซื่อสัตย์เปน็ค่านิยมที่คนไทยควรค านึงถึง 
 

 วันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นายประทวน เหมือนรุ่ง อาชีพขับรถแท็กซี่ ได้น้ากระเป๋าส่งคืน                    
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลังจากลืมไว้บนรถแท็กซี่ ขณะใช้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งภายใน
กระเป๋านั้น มีสมุดบัญชีธนาคาร และเงินสดที่เป็นธนบัตรสกุลเงินเยน จ้านวน 4,740,000 เยน หรือคิดเป็นเงิน
บาทไทยประมาณ 1,279,800 บาท โดยคนขับรถแท็กซี่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “มีความรู้สึกตกใจมาก 
เงินมากมายมหาศาล ท้าไมถึงลืม อยากส่งคืนให้เจ้าของเพราะผมนึกถึงใจเขาใจเรา สมมุติว่าถ้านักท่องเที่ยว 
ชาวญี่ปุ่นคนนี้ไปกู้เงินคนอ่ืนมา เพ่ือท้าอะไรสักอย่างแล้วเงินหายไป ไม่ได้คืน เขาจะเป็นอย่างไร ผมไม่รู้ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น ตอนนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ส่งคืนเงินทั้งหมดให้เจ้าของ” ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้ขอบคุณ                  
ในน้้าใจของคนไทยที่เก็บทรัพย์สินคืนให้กับตน  

 จากเรื่องราวที่น้าเสนอนั้น มีจุดประสงค์เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบและน้าไปใช้เป็นตัวอย่างที่ดี                 
จากการที่คนขับแท็กซี่มีหลักคุณธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย์ กล่าวคือ ไม่มีความละโมบ อยากได้ทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน หรือมีความเห็นแก่ตัว แต่กลับมีความรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา ค้านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน    
ความส้านึกในการเป็นพลเมืองดี และพยายามหาทางส่งคืนเจ้าของ โดยเฉพาะ  เมื่อเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ก็จะยิ่งท้าให้เกิดความประทับใจในความมีน้้าใจของคนไทย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียง                
ในทางที่ดีให้กับประเทศไทย  

 ดังนั้น ความซื่อสัตย์จึงถือเป็นค่านิยมหลักที่ส้าคัญ ซึ่งสถาบันทุกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจะก้าหนดแนวทาง                
ในการปลูกฝังและอบรมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนและพลเมืองของประเทศไทย เพ่ือให้สามารถ
น้ามาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินวิถีชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีศีลธรรมได้ เพราะเมื่อประชาชน                        
มีความซื่อสัตย์ ก็จะเป็นการสร้างส้านึกในความเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริม การพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป  

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

 
ผู้เขียนบทความ 

 

น.ส. พัชรนันท์  ทรัพย์เฉลิม 
พนักงานการเลือกตั้ง  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง   

ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง 
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*หมายเหตุ* เมื่อดีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

 
 

เรื่อง  ประเพณีสงกรานต์ตามแบบพลเมืองดวีิถีประชาธิปไตย 
 

 ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณเกิดขึ้นในหมู่สมาชิกในครอบครัว                  
หรือบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้างเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์  
แต่ในความเป็นจริง ประเพณีสงกรานต์มีข้อคิดและคุณค่าแทรกอยู่  เป็นประเพณีที่ ให้ความส้าคัญ                              
กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมและสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่นความกตัญญู                       
ความมีน้้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน โดยใช้น้้าเป็นตัวแทนในการประสานสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น การสรงน้้าพระ 
การรดน้้าขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้้า 
 ประเพณีสงกรานต์ในสังคมปัจจุบันที่เห็นได้ชัดคือ การกลับบ้านเกิดในเทศกาลสงกรานต์ เทศกาล
เล่นสาดน้้าตามถนน ต่างๆ หากทุกคนปฏิบัติตามพ้ืนฐานความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย คือเคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และกฎหมาย กติกาของสังคม เช่น ในการเดินทางกลับบ้านไม่ดื่มสุราในขณะขับรถ เพ่ือลดจ้านวน
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล หรือการเล่นสาดน้้ากันโดยใช้น้้าสะอาด ไม่ใช้น้้าแข็งปาใส่กันเพราะจะท้าให้
เกิดอุบัติเหตุได้ เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและน้าความเป็นไทยมาใช้                      
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมตลอดจนถ่ายทอดความเป็นไทยต่อไปยังคนรุ่นหลัง                      
ได้อย่างถูกต้อง 
 

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

 
 
 
 
 

ผู้เขียนบทความ 

 

น.ส. เริงฤดี  สวาวสุ 
พนักงานการเลือกตั้ง  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง   

ฝ่ายพัฒนาระบบการจดัการเลือกตั้ง 
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โดยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” 
 

เรื่อง  “ต้นไม้กับการศึกษา” 
 

 เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กนั้น ข้าพเจ้าพ้านักอยู่ในบ้านพักครูในโรงเรียนเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในชนบท
ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้าก้าลังเดินเล่นอยู่บริเวณอาคารเรียนเก่าๆ 
หลังหนึ่ง เห็นคุณครูคนหนึ่งก้าลังยืนวาดรูปอยู่บนฝาผนังหน้าอาคารเรียนหลังนั้น  ข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปดูจึงพบว่า 
คุณครูคนนั้นก้าลังวาดรูปต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ข้าพเจ้าสนใจว่าเป็นต้นอะไร จึงไปนั่งดูและช่วยคุณครูด้วยการหยิบ
กระป๋องที่บรรจุสีต่างๆ และข้างในมีพู่กันยื่นให้ตามที่คุณครูสั่ง ข้าพเจ้าสงสัยเหมือนกันว่าท้าไมต้นไม้ต้นนี้แปลก
แตกต่างจากธรรมชาติ กล่าวคือ บริเวณรากของต้นไม้กลับกลายเป็นก้อนอิฐที่ถูกน้ามาก่อเป็นชั้นๆ เหนือขึ้นไปมีรูป
คุณครูคนอ่ืนๆ ก้าลังร่วมกันถือบัวรดน้้ายืนรดน้้า ใส่บริเวณโคนต้นไม้ ซึ่งในหยดน้้าแต่ละหยดที่หยดลงที่โคนต้นไม้นั้น 
มีตัวอักษรค้าว่า “ปุ๋ย” และค้าว่า “วิชาความรู้” อยู่สลับกันไป บริเวณกลางต้นไม้มีภาพคล้ายท่อส่งของหลายๆ ท่อ
ร้อยเรียงกันอยู่ข้างในยาวกระจายส่งกันไปถึงกิ่งก้าน ใบไม้ และดอกผลลูกใหญ่ๆ ของต้นไม้ แต่ที่น่าสนใจคือ                     
กลางกิ่งก้านของต้นไม้แต่ละกิ่งกลับมีภาพของคนทั้งหญิงและชายที่หน้าตายิ้มแย้มและสวมเสื้อผ้าหลากหลายอาชีพ  
อยู่ข้างใน บางกิ่ง มีภาพของชาวไร่ชาวนาที่อยู่กลางท้องทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นข้าว บางภาพมีรูปของข้าราชการ
ทุกเหล่า ทั้งพลเรือน ต้ารวจ และทหาร บางกิ่งก้านมีภาพของนักธุรกิจตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
และบางกิ่งก้านมีภาพของคนที่ก้าลังยืนพูดอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนจ้านวนมากที่นั่งฟังอยู่และมีป้ายก้ากับว่า                       
สภาผู้แทนราษฎร   

 ส่วนผลไม้ที่ออกดอกออกผลเป็นผลไม้ลูกใหญ่ๆ นั้นมีภาพของบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มีตึกรามบ้านช่อง                
ที่สง่าสวยงาม มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ในน้้ามีปลา ในนามีข้าว ประชาชนล้วนแจ่มใส                  
เบิกบาน คุณครูผู้วาดรูปดังกล่าวได้บอกกับข้าพเจ้าว่า ต้นไม้ต้นนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ของชีวิต รากฐานของตึก                   
เปรียบเหมือนก้อนอิฐ รากฐานของชีวิตเปรียบได้กับการศึกษา รากของต้นไม้นั้นเปรียบเหมือนกับก้อนอิฐ ก้อนอิฐ                  
แต่ละก้อนน้ามาสร้างเป็นตึกได้ หากการก่ออิฐแต่ละก้อนมีความมั่นคงตั้งแต่ฐานรากย่อมท้าให้ตึกๆ  นั้นมีความมั่นคง
แข็งแรง ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันหากเราหมั่นรดน้้าใส่ปุ๋ย บ้ารุงตั้งแต่รากของต้นไม้ก็จะท้าให้ต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขา                 
และท้ายที่สุดก็จะท้าให้ได้ดอกผลที่อุดมสมบูรณ์ ชาติบ้านเมืองก็เช่นเดียวกัน หากครูทุกคนช่วยกันหมั่นให้การศึกษา
แก่นักเรียน สอนสั่งทั้งวิชาความรู้และศีลธรรมอันดีแก่นักเรียน ก็จะท้าให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ                   
และประสบความส้าเร็จในชีวิต ในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจะท้าให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง  มั่งคั่ง
และยั่งยืนตลอดไป 

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

ผู้เขียนบทความ 
 

นายธีระวัฒน์   ปาระมี 
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน   สนง.กกต.จว.เชียงราย 
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เรื่อง  จติอาสา การท าความดี และส านึกพลเมือง 
 

 เรื่องจิตอาสา และการท้าความดีถูกปลุกให้ลุกโชนอย่างรวดเร็วในหมู่เยาวชน คนหนุ่มสาว                    

จากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุการณ์อ่ืนๆ ทางสังคมที่ท้าให้เกิดการรวมตัว      

และช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็ว รวมถึงการที่สถาบันการศึกษาในทุกระดับ ในทุกภูมิภาค ก็ผลักดันเรื่องนี้                   

อย่างจริงจัง เพราะตระหนักว่าบ้านเมืองและสังคมยามนี้ ต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม                  

มากยิ่งขึ้น เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่ท้าให้เรื่องจิตอาสากลายเป็นกระแสฟีเวอร์ในขณะนี้  แต่การวิเคราะห์                   

เพ่ือท้าความเข้าใจเรื่องจิตอาสาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ยังเป็นการวิเคราะห์ที่เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึง รูปแบบและการจัด

กิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการสรุปอย่างรวบรัดว่า จิตอาสาเป็นเรื่องของการท้าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม                   

เพ่ือสังคม และเป็นจิตส้านึกพลเมือง  

 จิตอาสา และ จิตส้านึกพลเมือง เป็นเรื่องที่แตกต่างกันเพราะจิตอาสาแท้ที่จริงแล้วเป็นการท้างานเพ่ือตอบ

ประโยชน์ตัวเองเป็นหลัก และการจะพัฒนาให้จิตอาสาเติบโตเป็นจิตส้านึกพลเมืองได้นั้น จ้าเป็นต้องเชื่อมโยง 

ให้อาสาสมัคร เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตัวอาสาสมัครกับส่วนรวม และตระหนักว่าสาธารณะ                    

หรือส่วนรวมส้าคัญกว่าส่วนตัว อีกทั้งเม่ือส่วนรวมได้ประโยชน์ ส่วนตัวจึงจะได้ประโยชน์ตามมา  

 การส่งเสริมรณรงค์ให้คนท้าดีต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมยังเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

และต้องส่งเสริมให้ เห็นว่าการกระท้าเพ่ือส่วนรวมนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องท้า ไม่ใช่  

ท้าเพ่ือให้ได้ดี ให้ได้บุญ ให้ได้มีคนยกย่อง และการเป็นอาสาสมัคร การท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม ควรต้องเน้น

การลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่สาธารณะรอบๆ ตัว รอบๆ สถานที่ที่เขามีชีวิตอยู่ประจ้าวัน เพ่ือจะเห็นผลของการ

ปฏิบัติตนและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอย่างแท้จริงจากความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างประโยชน์

ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตัว เห็นสายใยแห่งการอยู่ร่วมและหนทางแห่งอยู่รอดร่วมกันอย่างแท้จริง 

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

 

ผู้เขียนบทความ 
 

น.ส. ประภัสสร  อินนุ่ม 
นิติกร  สสว. 2 


