
ปที่ ๒  ฉบับที่ ๔   ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๕

 ¾ÃÐºÒ·ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙŒËÑÇ ä Œ́¾ÃÐÃÒª·Ò¹ Ê.¤.Ê. »‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª

òõõõ á¡‹»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Â Ê.¤.Ê.¾ÃÐÃÒª·Ò¹¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ

ã¹»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõõ ¹Õé à»š¹¾ÃÐºÃÁ©ÒÂÒÅÑ¡É³�¾ÃÐºÒ·ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ

©ÅÍ§¾ÃÐÍ§¤�ÊÒ¡ÅÊÕà·ÒÅÒÂÃÔéÇÊÕÍ‹Í¹ »¡ Œ́Ò¹«ŒÒÂ·Ã§»ÃÐ Ñ́ºà¢çÁà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ

ÁÙÅ¹Ô̧ ÔÃÒª»ÃÐªÒ¹Øà¤ÃÒÐË�Ï ÁÙÅ¹Ô̧ Ô·Õè¾ÃÐÃÒª·Ò¹¡Óà¹Ố áÅÐ·Ã§´ÓÃ§µÓáË¹‹§

¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� ·Ã§¼Ù¡à¹¡ä·ÊÕá´§ ÁÕÅÇ´ÅÒÂÊÕ·Í§ à¢ŒÒªǾ ¡Ñº¼ŒÒ»̃¡ ¾ÃÐ

¡ÃÐà»‰Ò ©ÅÍ§¾ÃÐÍ§¤�ªÑé¹ã¹à»š¹àªÔéµ¢ÒÇ »ÃÐ·Ñºº¹¾ÃÐà¡ŒÒÍÕé Œ́Ò¹¢ŒÒ§¾ÃÐà¡ŒÒÍÕé

·Õè»ÃÐ·Ñº·Ñé§ÊÍ§¢ŒÒ§ÁÕâµ�Ð¡ÅÁ âµ�Ð´ŒÒ¹¢ÇÒÇÒ§á¨¡Ñ¹á¡ŒÇ¢¹Ò´àÅç¡»˜¡´Í¡äÁŒ

ËÅÒ¡ÊÕ ·Ã§©ÒÂ¡Ñº¤Ø³·Í§á´§ ÊØ¹Ñ¢·Ã§àÅÕéÂ§·Õè·Ã§àÅÕéÂ§ÁÒµÑé§áµ‹»‚ òõôñ 

ÊÇÁàÊ×éÍÊÕ·Í§ ËÁÍºÍÂÙ‹á·º¾ÃÐºÒ·Ë¹ŒÒ¾ÃÐà¡ŒÒÍÕé́ ŒÒ¹«ŒÒÂ Œ́Ò¹ËÅÑ§¾ÃÐà¡ŒÒÍÕé

·Õè»ÃÐ·Ñºµ¡áµ‹§à»š¹ÊÇ¹äÁŒ́ Í¡äÁŒ»ÃÐ Ñ́º Œ́Ò¹«ŒÒÂÁÕÃÐá¹§äÁŒÊÕ¢ÒÇ »ÃÐ Ñ́ºÍÑ¡ÉÃ

ÊÕªÁ¾Ù ¢ŒÍ¤ÇÒÁÀÒÉÒä·ÂÇ‹ÒÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ áÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÇ‹Ò Happy

New Year Œ́Ò¹¢ÇÒÁÕµŒ¹Ê¹»ÃÐ Ñ́ºà¤Ã×èÍ§µ¡áµ‹§ ©Ò¡ËÅÑ§à»š¹¼ŒÒÁ‹Ò¹ÊÕà·ÒÍ‹Í¹ 

Œ́Ò¹«ŒÒÂº¹ÁÕµÃÒ¾ÃÐÁËÒ¾ÔªÑÂÁ§¡Ø®»ÃÐ Ñ́º µÃ§¡ÅÒ§ Ê.¤.Ê. Œ́Ò¹¢ÇÒÁÕ¢ŒÍ¤ÇÒÁ

¨Ò¡º·¾ÃÐÃÒª¹Ô¾¹ �̧àÃ×èÍ§¾ÃÐÁËÒª¹¡ «Öè§à»š¹¤ÓµÍº·Õè¾ÃÐÁËÒª¹¡·Ã§µÍº

¹Ò§Á³ÕàÁ¢ÅÒÇ‹Ò “¶Ö§¨ÐÁÍ§äÁ‹àËç¹½̃›§ àÃÒ¡çµŒÍ§¾ÂÒÂÒÁÇ‹ÒÂÍÂÙ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§

ÁËÒÊÁØ·Ã âÀ¤Ð·Ñé§ËÅÒÂÁÔä´ŒÊÓàÃç¨´ŒÇÂà¾ÕÂ§¤Ô´à·‹Ò¹Ñé¹” ·Ã§àµ×Í¹ÊµÔãËŒ

¤¹ä·Â·Ñé§ËÅÒÂÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¾ÃÐÁËÒª¹¡·Õè·Ã§Í´·¹Ç‹ÒÂ¹éÓã¹

ÁËÒÊÁØ·Ã´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ¨¹ÃÍ´ªÕÇÔµ »ÃÐâÂª¹�·Ñé§ËÅÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÅŒÇ¹à¡Ô´¨Ò¡

¡ÒÃ¡ÃÐ·ÓäÁ‹ä Œ́à¡Ố ¨Ò¡á¤‹à¾ÕÂ§¤Ố  µÃ§¡ÅÒ§ Ê.¤.Ê. Œ́Ò¹«ŒÒÂÁÕ¢ŒÍ¤ÇÒÁÀÒÉÒä·Â

¾ÔÁ¾�́ ŒÇÂÊÕªÁ¾Ù¢ÍºÊÕàËÅ×Í§Ç‹Ò ¢Í¨§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ òõõõ áÅÐ¢ŒÍ¤ÇÒÁ

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¾ÔÁ¾�´ŒÇÂÊÕá´§¢ÍºÊÕàËÅ×Í§Ç‹Ò Happy New Year òðñò



       à¾Å§ “¾Ã»‚ãËÁ‹” ¨Ö§à»š¹à¾Å§·ÕèÇÔàÈÉÍÂ‹Ò§ÂÔè§ à¾ÃÒÐ

¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»š¹º·à¾Å§·Õèä¾àÃÒÐ·Ñé§à¹×éÍËÒ áÅÐ·‹Ç§·Ó¹Í§áÅŒÇ 

ÂÑ§à»š¹º·¾Ã·Õè¾ÃÐÃÒª·Ò¹¨Ò¡¹éÓ¾ÃÐ·ÑÂà»‚ ›ÂÁàÁµµÒ¢Í§

ã¹ËÅÇ§·Õè·Ã§»ÃÒÃ¶¹ÒãËŒ»ÃÐªÒª¹¢Í§¾ÃÐÍ§¤�¹Ñé¹ “ÊÔé¹·Ø¡¢�

ÊØ¢à¡ÉÁà»ÃÁ»ÃÕ´Ôì” µÅÍ´ÁÒ

       ã¹¢³Ð·ÕèàÃÒ¡ÓÅÑ§Ã×è¹àÃÔ§ºÑ¹à·Ô§ã¨ã¹ª‹Ç§à·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹

·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèàÃÒä Œ́ÂÔ¹à¾Å§ “¾Ã»‚ãËÁ‹” ¢ÍãËŒàÃÒ·Ñé§ËÅÒÂÂŒÍ¹¡ÅÑº

ÁÒÁÍ§µÑÇàÍ§ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ÁÑè¹·Õè¨Ð·Ó¤ÇÒÁ´Õ à¾×èÍ¶ÇÒÂ¡ÅÑº

¤×¹à»š¹¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹á´‹¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ãËŒÊÁ

¡Ñº·Õè¾ÃÐÍ§¤�·‹Ò¹·Ã§àË¹ç´àË¹×èÍÂà¾×èÍ»ÃÐªÒª¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§

à¾×èÍãËŒã¹ËÅÇ§¢Í§àÃÒ·Ã§ 

“ÊÔé¹·Ø¡¢�ÊØ¢à¡ÉÁà»ÃÁ»ÃÕ´Ôì” 

´ŒÇÂàª‹¹¡Ñ¹

 สวัสดีวันปใหมพา   ใหบรรดาเราทานรื ่นรมย
ฤกษยามดีเปรมปรีดิ ์ชื ่นชม   ตางสุขสมนิยมยินดี
 ขาวิงวอนขอพรจากฟา   ใหบรรดาปวงทานสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปราณี   ใหชาวไทยลวนมีโชคชัย
 ใหบรรดาปวงทานสุขสันต   ทุกวันทุกคืนชื ่นชมใหสมฤทัย
ใหรุ งเรืองในวันปใหม    ผองชาวไทยจงสวัสดี
 ตลอดปจงมีสุขใจ   ตลอดไปนับแตบัดนี ้
ใหสิ ้นทุกขสุขเกษมเปรมปรีดิ ์   สวัสดีวันปใหมเทอญ

 ÍÒ¨¨ÐÁÕ»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·ÂÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ ·ÕèäÁ‹à¤Â
·ÃÒºàÅÂÇ‹Ò  º·à¾Å§ “¾Ã»‚ãËÁ‹” ·‹Ç§·Ó¹Í§áË‹§
¤ÇÒÁÃ× è¹àÃÔ§àºÔ¡ºÒ¹ ·Õ èàÃÒä´ŒÂÔ¹ä´Œ¿˜§¡Ñ¹ÁÒµÑ é§áµ‹
¨Ó¤ÇÒÁä´Œà¾Å§¹Õ é à»š¹º·à¾Å§¾ÃÐÃÒª¹Ô¾¹¸�ã¹
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ·Õè·Ã§¾ÃÐÃÒª·Ò¹à»š¹
¢Í§¢ÇÑÞãËŒá¡‹¾Ê¡¹Ô¡ÃªÒÇä·Â  à¹× èÍ§ã¹ÇÑ¹»‚ãËÁ‹
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òôùõ
 ã¹ÇÑ¹Ê‹§·ŒÒÂ»‚à¡‹ÒµŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹ ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. òôùô-

òôùõ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ·Ã§ÁÕ¾ÃÐÃÒª»ÃÐÊ§¤�¨Ð

¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾Ãá¡‹¾Ê¡¹Ô¡Ãâ´ÂãªŒº·à¾Å§ ¨Ö§â»Ã´à¡ÅŒÒÏ ãËŒ

¼ÙŒã¡ÅŒªÔ´Ã‹ÇÁ¡Ñ¹áµ‹§à¾Å§ “¾Ã»‚ãËÁ‹” ¢Öé¹ áÅÐä´Œâ»Ã´à¡ÅŒÒÏ 

ãËŒ Á.¨. Ñ̈¡Ã¾Ñ¹ �̧à¾çÞÈÔÃÔ Ñ̈¡Ã¾Ñ¹ Ø̧� ·Ã§à»†Òá«¡â«â¿¹ã¹ª‹Ç§áÃ¡ 

áÅÐª‹Ç§·ÕèÊÒÁ â´Â¾ÃÐºÒ·ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ¨Ð·Ã§à»†Òµ‹Í

ã¹ª‹Ç§·ÕèÊÍ§ áÅÐª‹Ç§·ÕèÊÕè ÊÅÑºä»¨¹¤Ãº·Ó¹Í§à»š¹à¾Å§ áÅŒÇ

·Ã§»ÃÐ¾Ñ¹¸�¤ÓÍÇÂ¾ÃÅ§ã¹º·à¾Å§µÍ¹¹Ñé¹àÅÂ

       à¹×èÍ§¨Ò¡¤×¹ÇÑ¹¹Ñé¹ÁÕàÇÅÒ¨Ó¡Ñ́  Ö̈§â»Ã´à¡ÅŒÒÏ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹

ãËŒá¡‹Ç§´¹µÃÕä´Œà¾ÕÂ§ ò Ç§à·‹Ò¹Ñé¹ ¤×ÍÇ§´¹µÃÕ¢Í§¹ÔÊÔµ¨ØÌÒ

Å§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ áÅÐÇ§´¹µÃÕÊØ¹·ÃÒÀÃ³� ºÃÃàÅ§¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ 

ã¹ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè ñ Á¡ÃÒ¤Á ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òôùõ ¹Ñºà»š¹à¾Å§

¾ÃÐÃÒª¹Ô¾¹ �̧ÅÓ Ñ́º·Õè ñó ·Õè¡ÅÒÂà»š¹à¾Å§ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§à·È¡ÒÅ

»‚ãËÁ‹¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹¹Ñºà»š¹àÇÅÒ¶Ö§ öð »‚áÅŒÇ



“ทำดี
ตามคำ

นิทาน

๓

 ในตลาดáË‹§Ë¹Öè§ÁÕ¾‹Í¤ŒÒáÁ‹¤ŒÒ¹Ó¢ŒÒÇ¢Í§ÁÒ¢ÒÂ 
ÁÒ¡ÁÒÂ ·Ñé§á¼§¢ÒÂà¹×éÍ á¼§¢ÒÂ»ÅÒ á¼§¢ÒÂ¢ŒÒÇÊÒÃ ÍÒËÒÃáËŒ§ 
ÃÇÁ·Ñé§á¼§¢ÒÂ¼ÅäÁŒ¢Í§¹ÒÂ«Œ§´ŒÇÂ ¹ÒÂ«Œ§à»š¹¾‹Í¤ŒÒ¼ÅäÁŒ 
·Ø¡ÇÑ¹à¢Ò¡Ñº¹ŒÍ§«ÍÅÙ¡ÊÒÇÇÑÂ ñð ¢Çº¨Ðµ×è¹áµ‹àªŒÒµÃÙ‹ à¾×èÍä»
¤Ñ´¼ÅäÁŒ´Õæ ·ÕèªÒÇÊÇ¹¹ÓÁÒ¢ÒÂÊ‹§ ¹ÒÂ«Œ§¢ÒÂ¼ÅäÁŒã¹ÃÒ¤Ò 
ÂØµÔ̧ ÃÃÁ äÁ‹à¤Ââ¡§µÒªÑè§ äÁ‹à¤ÂàÍÒÃÑ́ àÍÒà»ÃÕÂºËÃ×Íâ¡§ÅÙ¡¤ŒÒ 
ËÒ¡ÇÑ¹äË¹ÁÕ¼ÅäÁŒ¤Ø³ÀÒ¾äÁ‹́ Õ»Ð»¹ÁÒ à¢Ò¡ç̈ ÐºÍ¡ÅÙ¡¤ŒÒÍÂ‹Ò§
äÁ‹»�´ºÑ§ËÃ×Í¨ÓË¹‹ÒÂã¹ÃÒ¤ÒÂ‹ÍÁàÂÒ ´ŒÇÂÇ‹Òà»š¹¼ÅäÁŒÁÕµÓË¹Ô 
¹ÒÂ«Œ§» Ô̄ºÑµÔàª‹¹¹Õéà»š¹»ÃÐ¨Ó ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÊÑè§ÊÍ¹áÅÐ½ƒ¡ãËŒÅÙ¡ÊÒÇ
·ÓµÒÁ ´ŒÇÂàËµØ¹ÕéÅÙ¡¤ŒÒ¨Ö§¾Ò¡Ñ¹ÁÒ«×éÍ¼ÅäÁŒ·Õèá¼§¢Í§¹ÒÂ«Œ§
à»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ à¾ÃÒÐàËç¹Ç‹Ò¹ÒÂ«Œ§¢ÂÑ¹¢Ñ¹á¢ç§áÅÐ«×èÍÊÑµÂ�
 ÇÑ¹Ë¹Öè§¹ÒÂ«Œ§äÁ‹ÊºÒÂ Í‹Í¹à¾ÅÕÂ äÁ‹ÁÕáÃ§ ÍÂÒ¡¾Ñ¡
ÊÑ¡ÇÑ¹ áµ‹à¢Ò¡Ñ§ÇÑÅ¶Ö§¼¡Ò «Öè§à»š¹ÅÙ¡¤ŒÒ»ÃÐ¨Ó·Õèä Œ́ºÍ¡àÍÒäÇŒÇ‹Ò
¨ÐÁÒ«×éÍ¼ÅäÁŒ̈ Ó¹Ç¹ÁÒ¡à¾×èÍ¹Óä»¶ÇÒÂ¾ÃÐ ¹ÒÂ«Œ§ Ö̈§¾ÂÒÂÒÁ 
½„¹Ã‹Ò§¡ÒÂ·Õè»†ÇÂä¢Œ¨Ðä»¢ÒÂ¼ÅäÁŒµÒÁ»¡µÔ ¹ŒÍ§«ÍàËç¹´Ñ§¹Ñé¹
¨Ö§¾Ù´¡Ñº¾‹ÍÇ‹Ò
 “¾‹Í Ž̈ÒÇÑ¹¹Õé¾‹Í¹Í¹¾Ñ¡à¶ÍÐ �̈Ð «Í¨Ðä»¢ÒÂ¼ÅäÁŒàÍ§”
 “ÅÙ¡¨Ð¢ÒÂ¤¹à ṌÂÇäËÇËÃ×Í áÅŒÇÇÑ¹¹ÕéàÃÒäÁ‹ä Œ́ä»àÅ×Í¡
¼ÅäÁŒàÍ§àÊÕÂ´ŒÇÂ ãËŒà¢ÒàÍÒä»Ê‹§ãËŒ·Õèá¼§àÅÂ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò¨Ðà»š¹ 
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§”
 “¾‹ÍäÁ‹µŒÍ§à»š¹Ë‹Ç§ËÃÍ¡ �̈Ð «Í¨Ð Ù́ãËŒàÍ§ «Íª‹ÇÂ¾‹Í 
¢ÒÂÁÒµÑé§¹Ò¹ ·Óä´ŒÍÂÙ‹áÅŒÇÅ‹Ð... ¹Ð¨�Ð¾‹Í” 
 ¹ŒÍ§«Í¾ÂÒÂÒÁ¾Ù́ ãËŒ¹ÒÂ«Œ§¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÇÔµ¡ àÁ×èÍ¼ÙŒà»š¹
¾‹ÍàËç¹Ç‹Ò ÅÙ¡ÊÒÇÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ÁÒ¡ áÅÐµÅÒ´¡çÍÂÙ‹äÁ‹ä¡Å¨Ò¡ 
ºŒÒ¹¹Ñ¡ à¢Ò Ö̈§Í¹ØÞÒµãËŒ¹ŒÍ§«Íä»¢ÒÂ¼ÅäÁŒµÒÁ·ÕèµÑé§ã¨ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº
¡ÓªÑºàÃ×èÍ§¤Ø³¼¡Ò¡Ñº¹ŒÍ§«Í´ŒÇÂ
 àÁ×èÍÁÒ¶Ö§á¼§¢ÒÂ¼ÅäÁŒ ¹ŒÍ§«Í¡ç¹Ó¼ÅäÁŒ·ÕèªÒÇÊÇ¹
¹ÓÁÒÊ‹§ ÁÒ¨Ñ´àÃÕÂ§ãËŒÊÇÂ§ÒÁàËÁ×Í¹·Ø¡¤ÃÑé§ ¢³Ð·Õè¡ÓÅÑ§¨Ñ´ 
¼ÅäÁŒÍÂÙ‹ ¤Ø³¼¡Ò¡çà´Ô¹ÁÒ¾Í´Õ
 “ÍŒÒÇ! ·ÓäÁÇÑ¹¹Õé¶Ö§¢ÒÂ¤¹à ṌÂÇÅ‹Ð �̈Ð ¾‹Í¢Í§Ë¹Ùä»äË¹
àÊÕÂÅ‹Ð”
 “ÊÇÑÊ Ṍ¤‹Ð ÇÑ¹¹Õé¾‹ÍäÁ‹ÊºÒÂ áµ‹¾‹ÍºÍ¡Ç‹Ò¤Ø³¼¡Ò¨ÐÁÒ
«×éÍ¼ÅäÁŒ «ÍàÅÂ¢ÍÍ¹ØÞÒµ¾‹Í¢ÍÁÒª‹ÇÂ¢ÒÂ¤‹Ð ¤Ø³¼¡ÒµŒÍ§¡ÒÃ
¼ÅäÁŒÍÐäÃºŒÒ§¤‹Ð”
 “©Ñ¹¢Í«×éÍÍ§Ø‹¹¡ÑºÊŒÁË¹‹ÍÂ àÍÒËÁ´·Ñé§¡Í§¹Ñè¹àÅÂ¹Ð 
Ë¹Ùª‹ÇÂ Ñ́̈ ãÊ‹¶Ø§ãËŒ©Ñ¹·Õ”

 ¢³Ð·Õè¹ŒÍ§«Í¡ÓÅÑ§¨Ñ´Í§Ø‹¹áÅÐÊŒÁãÊ‹¶Ø§ ¡ç¾ºÇ‹ÒÍ§Ø‹¹
áÅÐÊÑéÁ·ÕèªÒÇÊÇ¹àÍÒÁÒÊ‹§ãËŒ¹Ñé¹äÁ‹ÊÇÂáÅÐÁÕÃÍÂªéÓàµçÁä»ËÁ´ 
‘áÂ‹áÅŒÇ! ·ÓäÁ¶Ö§¡ÅÒÂà»š¹ÍÂ‹Ò§¹Õéä»ä´Œ¹Ð ¶ŒÒàÃÒ¢ÒÂãËŒ¤Ø³
¼¡Òä» àÃÒµŒÍ§¶Ù¡µ‹ÍÇ‹Òá¹‹æ áµ‹¶ŒÒàÃÒäÁ‹¢ÒÂ¾‹Í¤§¨Ð¢Ò´·Ø¹
äÁ‹¹ŒÍÂ’ ËÅÑ§¨Ò¡¤Ô´ÍÂÙ‹¤ÃÙ‹Ë¹Öè§ ¨Ö§¾Ù´¡Ñº¤Ø³¼¡ÒÇ‹Ò
 “Ë¹ÙµŒÍ¢Íâ·É¨ÃÔ§æ ¤‹Ð ¤×ÍÇ‹ÒË¹Ù¢ÒÂÍ§Ø‹¹¡ÑºÊŒÁãËŒ
¤Ø³¼¡ÒäÁ‹ä´ŒáÅŒÇ¤‹Ð” ¤Ø³¼¡Ò·Ó·‹Ò·Ò§á»Å¡ã¨ áÅŒÇ¶ÒÁÇ‹Ò  
 “ÍŒÒÇ! ·ÓäÁÅ‹Ð¨�Ð” 
 ¹ŒÍ§«ÍµÍºÇ‹Ò
 “à¾ÃÒÐÇ‹ÒÁÑ¹ªéÓáÅÐäÁ‹ÊÇÂàÅÂ¤‹Ð ÇÑ¹¹Õé¾‹ÍäÁ‹ÊºÒÂ 
àÃÒàÅÂäÁ‹ä Œ́¤Ñ́ ¼ÅäÁŒ́ ŒÇÂµÑÇàÍ§ ¼ÅäÁŒ·Õèä Œ̈́ Ö§äÁ‹ÊÇÂàËÁ×Í¹·Ø¡¤ÃÑé§
Ë¹ÙµŒÍ§¢Íâ·É´ŒÇÂ¹Ð¤‹Ð”
 “áÅŒÇÍÂ‹Ò§¹ÕéË¹Ù¨ÐäÁ‹¢Ò´·Ø¹
ËÃ×Í¨�Ð” 
 ¹ŒÍ§«ÍµÍºÇ‹Ò 
 “¤§¨Ð¢Ò´·Ø¹¤‹Ð áµ‹¶ŒÒË¹Ù
ÂÍÁ¢ÒÂãËŒ¤Ø³¼¡Òä» ¤Ø³¤§¨Ðâ¡Ã¸Ë¹Ù
áÅÐäÁ‹¡ÅÑºÁÒ«×éÍ¼ÅäÁŒá¼§¢Í§¾‹ÍË¹ÙÍÕ¡ ¤ÃÑé§¹ÕéË¹ÙÂÍÁ¢Ò´·Ø¹
à¾×èÍãËŒ¤Ø³ÁÒ«×éÍ¼ÅäÁŒ¢Í§àÃÒµÅÍ´ä»¨Ð´Õ¡Ç‹Ò¤‹Ð”
 ¤Ø³¼¡Òä´ŒÂÔ¹´Ñ§¹Ñé¹¨Ö§¾Ù´Ç‹Ò
 “Ë¹Ùà»š¹à ḉ¡ Ṏ́ ÃÔ§æ àÅÂ àÍÒÍÂ‹Ò§¹Õé¡çáÅŒÇ¡Ñ¹¹Ð Í§Ø‹¹
¡ÑºÊŒÁ¾Ç¡¹Õé©Ñ¹¨Ðª‹ÇÂ«×éÍàÍ§ ¶Ö§¨ÐäÁ‹ÊÇÂáµ‹¡ç¡Ô¹ä´ŒÍÂÙ‹ Ê‹Ç¹
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           ¾ÃÐµÓË¹Ñ¡¨ÔµÃÅ´ÒÃâË°Ò¹
                 ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè ñô Á¡ÃÒ¤Á ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõóò

¾ÃÐºÃÁÃÒâªÇÒ· ¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¾×èÍàªÔÞÅ§¾ÔÁ¾�ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÇÑ¹à ḉ¡ »ÃÐ¨Ó»‚ òõóò



 ความสัมพันธของจริยธรรมในจรรยาขาราชการ

นั้น  ศาสตราจารย ดร.ชัยพร วิชชาวุธ  ไดใหความหมาย

และแนวคิดไวดังนี้ (๒๕๕๒)

 จริยธรรม  หลักการ (Principle) ท่ีบุคคลยึดถืออยู

ในใจในการตัดสิน ความถูก-ผิด ดี-เลว ควร-ไมควรทำ

ของพฤติกรรมตางๆ จริยธรรมของบุคคล  อาจกำหนด

ตามหลักกฎหมาย ความเชื่อ และคานิยมของบุคคลนั้นๆ

 จรรยา  ความประพฤติและการปฏิบัติ ที่ถือวามี

ความถูกตอง ดีงาม ควรทำ ตามหลักจริยธรรมของกลุม

บุคคลในอาชีพหน่ึงๆ เชน จรรยาแพทย จรรยาขาราชการ 

ฯลฯ  และอาจกำหนดอยางชัดเจนเปนขอๆ เรียกวา  จรรยา

บรรณ (Code of Ethics)

       

     

 เปนที่คาดหวังของสาธารณชนวา ขาราชการจะ

ตองปฏิบัติภารกิจ โดยยึดถือจริยธรรมขั้นสูงเปนหลักใน

จิตใจ หรือเปรียบเสมือน “หางเสือ” “เข็มทิศ” ในการ

ตัดสินใจ และมีพฤติกรรมการทำงานหรือประพฤติปฏิบัติ

แสดงการกระทำตอประชาชน สังคมอยางมีจริยธรรม 

(Integrity) ดังนั ้น ปจจุบันเปนที ่ยอมรับเปนสากลวา 

ขาราชการมีพันธะสัญญาในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก

จริยธรรมขั้นสูงสุดในทุกๆ ขณะในการทำงานและเปน

ตัวแทนภาครัฐในกิจกรรมตางๆ ของสังคม (high ethical 

standards and behavior)

 คำวา “จริยธรรม” (Morality) (Piaget, ๑๙๓๒ : 

Kohlberg, ๑๙๗๖) เปนระบบของการทำความดีละเวนความ

ช่ัว มีท้ังปจจัยนำเขา (Input) ซึ่งเปนปจจัยเชิงเหตุทั้งทางดาน

จิตใจ และสถานการณของจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม 

รวมท้ังมีปจจัยสงออก (Output) ซ่ึงเปนผลของการมีจริยธรรม

หรือมีพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งผลนี้อาจอยูในรูปแบบทั้งจิต

ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลผูกระทำ และผลตอบุคคล

อื่นตอกลุมตอสิ่งแวดลอม และตอโลก จริยธรรมจะเกิดขึ้น

เม่ือคานิยมหรือคุณธรรมต้ังแต ๒ ตัวขัดแยงกัน ทำใหบุคคล

ตองตกอยูในสภาพท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในการเลือก

ท่ีจะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือคานิยมตัวใด ตัวหน่ึง เชน ความ

กตัญูตอบุคคล ขัดแยงกับความรับผิดชอบ ตอหนาท่ี เปนตน 

บุคคลท่ีตัดสินใจเลือกคุณธรรมหรือคานิยม ตัวท่ีมีประโยชน

แกสวนรวมมากกวาท่ีเปนประโยชนแกเฉพาะตนหรือพวกพอง

ในกลุมเล็กๆ จึงมักเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรมสูง ดังน้ัน จริยธรรม

จึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสาเหตุ กระบวนการ และผล

ของการกระทำความดีละเวนความชั่ว

 สำหรับจริยธรรมในการทำงาน คือ ระบบทำความดี

ละเวนความชั่วในเรื่องที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับผูปฏิบัติ 

เกี่ยวของกับสถานการณการทำงาน เกี่ยวของกับกระบวน

การทำงานและผลงาน  ตลอดจนเก่ียวของกับผูรับประโยชน

หรือโทษจากผลงานนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๓๘)

 โดยสรุป  นักวิชาการไดใหความหมายของคำวา 

จริยธรรม  ในขอบขาย ๓ ประการ กลาวคือ (สิทธิโชค 

วรานุสันติกูล, ๒๕๔๙)

 ประการที่หนึ่ง  จริยธรรมในแบบการคิดหาเหตุผล

ที่ใชในการตัดสินใจที่จะกระทำหรือไมกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 ประการท่ีสอง  จริยธรรมในแบบความรูสึกทางจิตใจ

การศึกษาจริยธรรมของบุคคลในขอนี้คือ ศึกษาคานิยม 

ความเชื่อ และความรูสึกชอบและไมชอบ

 ประการท่ีสาม  จริยธรรมในแบบของการแสดงออก

ภายนอก คือ การศึกษาจริยธรรมเปนสวนที่เปนพฤติกรรม

ภายนอกของบุคคล เชน พฤติกรรมซื่อสัตย เอื้อเฟอ เปนตน
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ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÀÒÂã¹Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ â´Â¼ÙŒÍØ·¸Ã³�ä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂË¹ŒÒ·Õè
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ÃÐàºÕÂºÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÀÒÂã¹Ê‹Ç¹
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ÊØ̈ ÃÔµ â»Ã‹§ãÊ áÅÐµÃÇ¨ÊÍºä Œ́ ¡ÒÃ·Õè¼ÙŒÍØ·¸Ã³�ä Œ́¡ÃÐ·Ó¡ÒÃ
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ธรรมะจากอุทกภัย

โดย   พระไพศาล วิสาโล  
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 ÊÔè§·Õèà¡Ố ¢Öé¹¡ÑººŒÒ¹àÁ×Í§¢Í§àÃÒã¹ÇÑ¹¹Õé äÁ‹Ç‹Ò»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�

·Õèà»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁáÅÐ¹ÒÁ¸ÃÃÁ ¶Ö§·ÕèÊØ´áÅŒÇÁÑ¹¡ÓÅÑ§ºÍ¡àÃÒÇ‹Ò 

à»š¹à¾ÃÒÐàÃÒ¡ÓÅÑ§¢ÇÒ§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ àÃÔèÁ·ÕèàÃÒ¢ÇÒ§¡ÃÐáÊ¹éÓ 

àÃÒäÁ‹ä´Œ¢ÇÒ§ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ áµ‹Ç‹ÒàÃÒ·ÓÅÒÂ´ŒÇÂ àÃÒ·ÓÅÒÂ»†‹Ò 

àÃÒ¶Á¤ÅÍ§ àÃÒ·ÓµÑÇà»š¹» Ô̄»̃¡É�¡ÑºÊÒÂ¹éÓ ¡çàÅÂà¡Ố ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ

¢¹Ò´¹Õé  áµ‹ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ¢¹Ò´¹ÕéäÁ‹ÍÒ¨¡Ñ´¡Ã‹Í¹¨Ôµã¨àÃÒä´ŒÁÒ¡ 

¶ŒÒËÒ¡àÃÒÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ äÁ‹àÍÒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§àÃÒ ËÃ×Í

¤ÇÒÁÂÖ´ÁÑè¹¢Í§àÃÒä»¢ÇÒ§¡ÃÐáÊáË‹§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ àÃÒ¡ç¨Ð¼‹Ò¹

àËµØÃŒÒÂÍÑ¹¹Õéä»ä´Œ ¶Ö§áÁŒàÃÒ¨ÐÊÙÞàÊÕÂ·ÃÑ¾Â� áµ‹ã¨àÃÒäÁ‹àÊÕÂ 

¹éÓ·‹ÇÁºŒÒ¹áµ‹äÁ‹·‹ÇÁã¨ 

 àÁ×èÍÍØ·¡ÀÑÂà¡Ố ¢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§Ç‹ÒÁÑ¹

à¡Ố ¢Öé¹áÅŒÇ áÅÐÃÙŒ̈ Ñ¡Â¡ã¨ãËŒàË¹×Í¹éÓ áÁŒÇ‹Ò¢ŒÒÇ¢Í§¨ÐÍÂÙ‹ãµŒ¹éÓ

ä»áÅŒÇ¡çµÒÁ ÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Öè§·Õè¹‹Ò¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ç¤×Í ¤ÇÃÁÍ§àËµØ¡ÒÃ³�

¤ÃÑé§¹Õéã¹á§‹ºÇ¡ºŒÒ§ ÁÍ§ã¹á§‹ºÇ¡ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃÃÙŒ̈ Ñ¡ãªŒ»ÃÐâÂª¹�

¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¡Ố ¢Öé¹ àª‹¹ ÁÍ§Ç‹ÒÁÑ¹à»š¹à¤Ã×èÍ§ÊÍ¹¸ÃÃÁËÃ×Í

ÊÍ¹ã¨àÃÒ ÊÍ¹ãËŒàÃÒàËç¹¤ÇÒÁäÁ‹à·ÕèÂ§ ÊÍ¹ã¨ãËŒàÃÒµÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò 

·ÃÑ¾Â�ÊÁºÑµÔ·Ñé§»Ç§·ÕèÁÕÍÂÙ‹¹ÕéäÁ‹ÁÕÊÑ¡ÍÂ‹Ò§·Õèà»š¹¢Í§àÃÒàÅÂ ¤ÇÒÁ

¾ÅÑ́ ¾ÃÒ¡¨Ò¡ÁÑ¹à»š¹àÃ×èÍ§¸ÃÃÁ´Ò ¶ŒÒäÁ‹ãª‹ÇÑ¹¹Õé¡çµŒÍ§à»š¹ÇÑ¹Ë¹ŒÒ 

â´Âà©¾ÒÐàÁ×èÍ¶Ö§ÇÑ¹·ÕèàÃÒµŒÍ§µÒÂ ¤ÇÃãªŒàËµØ¡ÒÃ³�¤ÃÑé§¹Õéà»š¹

à¤Ã×èÍ§àµ×Í¹ã¨ãËŒàÃÒµÑé§ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁäÁ‹»ÃÐÁÒ· ãËŒàÃÒµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§

àÃ×èÍ§Í¹Ò¤µÀÑÂÍÂÙ‹àÊÁÍ áµ‹äÁ‹ãª‹¡ÅÑÇ äÁ‹ãª‹¡Ñ§ÇÅ¡ÑºÁÑ¹ áµ‹ãËŒ

àµÃÕÂÁµÑÇÍÂÙ‹àÊÁÍ

 ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇ·Õè¾ÃÐ¾Ø·¸à Œ̈ÒÊÃÃàÊÃÔÞ¤×ÍàµÃÕÂÁµÑÇµÑé§áµ‹

ÁÑ¹ÂÑ§äÁ‹à¡Ô´ ËÃ×ÍÂÑ§ÍÂÙ‹ä¡Å ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÒàµÃÕÂÁµÑÇ¡çàÁ×èÍÁÑ¹

à¡Ô´¢Öé¹áÅŒÇËÃ×ÍàÁ×èÍÁÑ¹ÁÒ»ÃÐªÔ´µÑÇáÅŒÇ ¤¹àÃÒÁÑ¡¨Ð¢ÂÑº·Ó

ÍÐäÃ¡çµ‹ÍàÁ×èÍ·Ø¡¢�ÁÒ»ÃÐªỐ µÑÇ ¶ŒÒäÁ‹·Óà¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ·Ø¡¢�ºÕº¤Ñé¹ 

¡ç·Óà¾ÃÒÐ¡ÅÑÇ¤ÇÒÁ·Ø¡¢� áµ‹¹Ñè¹äÁ‹ãª‹ÇÔ¸Õ¢Í§ªÒÇ¾Ø·¸ ÇÔ¸Õ¢Í§

ªÒÇ¾Ø·¸¤×ÍµŒÍ§ÃÑºÁ×Í¡ÑºÁÑ¹µÑé§áµ‹ÁÑ¹ÂÑ§ÍÂÙ‹ä¡Å àËÁ×Í¹¡Ñº·Õè

¾ÃÐ¾Ø·¸à¨ŒÒµÃÑÊÇ‹Ò ¤¹àÃÒà»ÃÕÂºàËÁ×Í¹ÁŒÒ ô »ÃÐàÀ··ÕèãªŒ

à·ÕÂÁÃ¶ ÁŒÒ»ÃÐàÀ·áÃ¡ à¾ÕÂ§á¤‹àËç¹à§ÒÊÒÃ¶ÕªÙ»¯Ñ¡¢Öé¹ ÁÑ¹

¡çÃÙŒÇ‹Ò¨ÐàÅÕéÂÇä»·Ò§äË¹ »ÃÐàÀ··ÕèÊÍ§ µŒÍ§â´¹» Ñ̄¡·ÔèÁË¹Ñ§¶Ö§

¨ÐÃÙŒ  »ÃÐàÀ··ÕèÊÒÁ µŒÍ§â´¹» Ñ̄¡·ÔèÁä»¶Ö§à¹×éÍ¶Ö§¨ÐÃÙŒ »ÃÐàÀ·

·ÕèÊÕè µŒÍ§â´¹»¯Ñ¡·ÔèÁä»¶Ö§¡ÃÐ´Ù¡¶Ö§¨ÐÃÙŒ

 ¤¹ÊÕè»ÃÐàÀ·¹Õé¤×ÍÍÐäÃ »ÃÐàÀ·áÃ¡¤×Í¤¹·ÕèàÁ×èÍä´ŒÂÔ¹

Ç‹ÒÁÕ¤¹µÒÂ ¡çà¡Ô´¤ÇÒÁÊÑ§àÇªËÃ×Í¤ÇÒÁµ×è¹µÑÇ à¢ŒÒËÒ¸ÃÃÁ 

»ÃÐàÀ··ÕèÊÍ§ µ‹ÍàÁ×èÍàËç¹¤¹µÒÂ¡ç¤‹ÍÂµ×è¹µÑÇ à¢ŒÒËÒ¸ÃÃÁ 

»ÃÐàÀ··ÕèÊÒÁ àÁ×èÍ¾ºÇ‹Ò¤¹ÃÑ¡ ¤¹ã¡ÅŒªỐ µÒÂ Ö̈§¤‹ÍÂµ×è¹µÑÇà¢ŒÒËÒ

¸ÃÃÁ »ÃÐàÀ··ÕèÊÕèµ‹ÍàÁ×èÍµÑÇàÍ§ã¡ÅŒµÒÂ¶Ö§¨Ðµ×è¹µÑÇ ¾ÃÐ¾Ø·¸à Œ̈Ò

ÊÃÃàÊÃÔÞ¤¹»ÃÐàÀ·áÃ¡ ¤×Íà¾ÕÂ§á¤‹ÃÙŒÇ‹ÒÁÕ¤¹µÒÂ¡çà¢ŒÒËÒ¸ÃÃÁ

áÅŒÇ äÁ‹µŒÍ§ÃÍãËŒ¤ÇÒÁµÒÂà¡Ố ¢Öé¹¡Ñº¤¹ÃÑ¡ËÃ×Íà¢ŒÒÁÒ»ÃÐªỐ µÑÇ 

¤×ÍäÁ‹ä´Œ·Óà¾ÃÒÐ¡ÅÑÇ¤ÇÒÁ·Ø¡¢�ËÃ×Í¶Ù¡¤ÇÒÁ·Ø¡¢�ºÕº¤Ñé¹ 

 ÊµÕ¿ ¨ÍºÊ�à¤ÂáÊ´§»Ò°¡¶Ò·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊáµ¹¿ÍÃ�́  

àÁ×èÍ»‚ òõôø «Öè§ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§Ç‹Òà»š¹»Ò°¡¶Ò·Õè́ ÕÁÒ¡ µÍ¹¹Ñé¹

à¢Ò»†ÇÂà»š¹ÁÐàÃç§µÑºÍ‹Í¹áÅŒÇ µÍ¹Ë¹Öè§à¢Ò¾Ù´¶Ö§¤ÇÒÁµÒÂÇ‹Ò 

¤ÇÒÁµÒÂà»š¹ÍØ»¡Ã³�·Õè´Õ·ÕèÊØ´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§·Õèª‹ÇÂãËŒ¤¹àÃÒµÑ´ÊÔ¹ã¨

ã¹àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞæ ã¹ªÕÇÔµä Œ́ à¢ÒºÍ¡Ç‹Ò ÊÔè§·Õè́ ÙàËÁ×Í¹à»š¹àÃ×èÍ§ãËÞ‹

ÊÓËÃÑºàÃÒ àª‹¹ ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ ¤ÇÒÁ·Ð¹§µ¹ ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇàÊÕÂË¹ŒÒ

¡ÅÑÇ¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ ·Ñé§ËÁ´¹Õé¨ÐÁÅÒÂËÒÂä»àÁ×èÍ¤Ø³ÃÐÅÖ¡¶Ö§

¤ÇÒÁµÒÂ ¨ÐàËÅ×ÍÍÂÙ‹¡çáµ‹ÊÔè§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¨ÃÔ§ æ ¡ÑºªÕÇÔµ¢Í§

¤Ø³ à¢ÒÂÑ§ºÍ¡ÍÕ¡Ç‹Ò ¡ÒÃÃÐÅÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁµÒÂÍÂÙ‹àÊÁÍà»š¹ÇÔ̧ Ṍ Õ·ÕèÊǾ

·Õèª‹ÇÂãËŒàÃÒËÅØ´¾Œ¹¨Ò¡¡Ñº´Ñ¡¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèÇ‹Ò àÃÒÁÕÍÐäÃµŒÍ§

ÊÙÞàÊÕÂ à¾ÃÒÐ·Õè̈ ÃÔ§àÃÒäÁ‹ÁÕÍÐäÃµŒÍ§ÊÙÞàÊÕÂ à¹×èÍ§¨Ò¡àÃÒ·Ø¡¤¹

ÅŒÇ¹à»Å×ÍÂà»Å‹Ò¤×ÍäÁ‹ÁÕÍÐäÃ·Õèà»š¹¢Í§àÃÒàÅÂ¨ÃÔ§ æ

 àÃÒà¡Ố ÁÒÁ×Íà»Å‹Ò àÁ×èÍµÒÂàÃÒ¡çä»Á×Íà»Å‹Ò ·ÃÑ¾Â�ÊÁºÑµÔ

·ÕèàÃÒä´ŒÁÒÃÐËÇ‹Ò§¹Ñé¹µŒÍ§¶×ÍÇ‹Òà»š¹¡ÓäÃ ¶ŒÒ¤Ø³ÊÙÞä»ËÁ´àÅÂ

¡çà·‹Ò·Ø¹à·‹Ò¹Ñé¹àÍ§ áµ‹¤¹·ÕèÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ ÍÒµÁÒ

àª×èÍÇ‹Ò¤Ø³äÁ‹ä´Œà·‹Ò·Ø¹ ¤Ø³ÂÑ§ÁÕÍÐäÃÍÕ¡ËÅÒÂÍÂ‹Ò§ÍÂÙ‹¡ÑºµÑÇ 

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ¡çÂÑ§ÁÕºŒÒ¹ ÁÕ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁÕà¾×èÍ¹½Ù§ áÅÐ·ÕèÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊǾ ¤×Í

ÁÕÅÁËÒÂã¨·Õè¨ÐÊÃŒÒ§Í¹Ò¤µ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁËÇÑ§¢Öé¹ÁÒãËÁ‹ à¾ÃÒÐ

©Ð¹Ñé¹äÁ‹Ç‹Ò¤Ø³¨ÐÊÙÞàÊÕÂÍÐäÃä»¡çµÒÁÅÍ§¹Ö¡¶Ö§ÇÑ¹ÊÔé¹ÅÁ Ç‹Ò

àÁ×èÍ¶Ö§ÇÑ¹¹Ñé¹¤Ø³µŒÍ§ä»Á×Íà»Å‹Ò àÍÒÍÐäÃä»äÁ‹ä Œ́ÊÑ¡ÍÂ‹Ò§ Ñ́§¹Ñé¹

ÊÔè§·ÕèÂÑ§àËÅ×ÍÍÂÙ‹µÍ¹¹Õé¤ÇÃ¶×ÍÇ‹Òà»š¹¡ÓäÃ ËÒ¡¤Ô´ä´Œàª‹¹ÊÁºÑµÔ·Õè

ÊÙÞàÊÕÂä»¡ç¨Ð¡ÅÒÂà»š¹àÃ×èÍ§àÅç¡¹ŒÍÂä»·Ñ¹·Õ



 คำวา “คุณพระชวย” เปนคำโบราณ เกิด 
จากการอุทานของผูเฒาแมแกเม่ือตกใจ อันสะทอน
ถึงความผูกพันกับพระอยางลึกซึ้ง ถึงจิตใตสำนึก 
ขณะที่เยาวชนคนรุนใหมลืมเลือนความเปนไทย
ลงไปทุกที  แตกลับไปรูจักศัพทและความหมายของ
ภาษาฝรั่งแทน อยาง Oh! my god

ท่ีมา : วารสารคุณธรรม

ดู “คุณพระชวย” แลวไดอะไร
 กวา ๒,๔๐๐ วินาทีที ่นั ่งดู “คุณพระชวย”  นอกจาก

ความรูความเพลิดเพลินท่ีเราไดระหวางน่ังดูแลว  อีกส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึน

โดยคนดูไมรูเนื้อรูตัวก็คือ  ความรักชาติไทย  วัฒนธรรมไทย  ขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีไทย  ซ่ึงอาจกลาวไดวามีส่ือเพียงไมก่ีชนิดท่ีสามารถ

ทำไดดี โดยดังจนเปนท่ีนิยมไดจริง เหมือนอยางเชน ภาพยนตรเร่ือง

โหมโรง  ในขณะน้ันไดทำใหวงการระนาดไทยท่ีซบเซากลับมาต่ืนตัว

อีกครั้ง  โดยเด็กเยาวชนจำนวนมากแหแหนกันไปเรียนระนาด

 รายการ “คุณพระชวย” เปนรายการท่ีถายทอดศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของไทย ตั้งแตเรื่องราวประวัติศาสตรของชาติไทย  ความ

เปนมาของศิลปะดนตรีพ้ืนบาน ภูมิปญญาไทย รวมถึงการเปดโอกาส

ใหเยาวขนไดมาแสดงความสามารถดานตางๆ  อาทิ  การประชัน

ดนตรี ไมวาจะเปนระนาดเอก ซออู ฆองวง ขลุย เปงมาง การประชัน

กลองสด หรือแมกระทั่งการประชันการเขียนลายไทย  ซึ่งแสดงถึง

ความเปนชาติไทยไดอยางชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีการนำคำโบราณ 

มาบอกเลาถึงประวัติความเปนมาของคำเหลานี้ เชน คำวา ขนม 

บาบ่ิน พระเจาเหา กระตายสามขา ฯลฯ  และยังมีการนำของเกาแก

แตโบราณที่หาดูหาชมไดยากมาเลาถึงประวัติศาสตร ความเปนมา 

และเกร็ดความรูตางๆ ใหไดดูไดชมกัน  อีกทั้งยังสนุกเพลิดเพลิน

ไปกับการย่ำกรุงท่ัวบางกอกกับสถานท่ีสำคัญๆ ท่ีเต็มไปดวยเร่ืองราว

ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมากกวา ๒๐๐ ป

 “คุณพระชวย”  จัดวาเปนหนึ่งในรายการที่สงเสริมศิลป

วัฒนธรรมอันดีของไทย ในขณะที่สมควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี

รายการประเภทนี้ใหมากขึ้น ซึ่งเด็กและเยาวชนสวนใหญของไทย 

ละเลย หรือมองขามส่ิงดีงามท่ีมีอยู  หันไปนิยมช่ืนชอบศิลปวัฒนธรรม

ตางชาติ และรับเอาแตส่ิงท่ีผิดๆ มาประพฤติปฏิบัติ จนนำมาซ่ึงส่ิงท่ี

ไมดีงามตางๆ

 เปนปรากฏการณท่ีหาไดยาก ท่ีรายการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ไทยและความเปนไทยอยาง “คุณพระชวย” จะไดรับความนิยมจาก

คนดูอยางสูง และยังไดรับรางวัลโทรทัศนทองคำ ในฐานะรายการที่

สงเสริมความรูดีเดน รายการปกิณกะดีเดน และรางวัลพิธีกรดีเดนใน

รายการเดียวกัน  แต “คุณพระชวย” ไดทำใหเห็นเปนที่ประจักษ

แลววา รายการเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย และความเปนไทยสามารถ

ทำใหนาสนใจ และนาดึงดูดผูคนไดดีไมแพรายการวาไรตี้โชวตาง ๆ

 ประภาส ชลศรานนท หรือ “จิก” หน่ึงในผูบริหารเวิรกพอยท 

ท่ีไดรับรางวัล “ผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดีเดน” จากเวที “คม ชัด ลึก 

อวอรด” เปนผูคิดคน และผลิตรายการ “คุณพระชวย” ไดนำเอา 

ศิลปวัฒนธรรมของไทยมาจัดทำเปนรายการ โดยชื่อของรายการมา 

จากคำไทยแทๆ   ไมตามกระแส วาช่ือรายการตองเปนภาษาฝร่ังจึงจะ 

ไดรับความนิยม แมวาภาษาไทยจะเปนภาษาที่ยากตอการนำมาตั้ง 

ช่ือรายการท่ีทำใหมันเทห เก และดึงดูดคนดูไดยาก แต “คุณพระชวย” 

ไดพิสูจนใหเห็นแลววา ภาษาไทยแทๆ ทำไดจริง ไมแพภาษาของ 

ชาติใดๆ  คำวา “คุณพระชวย” เปนคำโบราณเกิดจากการอุทานของ

แมเฒาผูแกเมื่อตกใจ อันสะทอนถึงความผูกพันกับพระอยางลึกซึ้ง 

ถึงจิตใตสำนึก ขณะที่เยาวชนคนรุนใหมลืมเลือนความเปนไทยลงไป 

ทุกที แตกลับไปรูจักศัพทและความหมายของภาษาฝรั่งแทน อยาง 

Oh! my god

๗



สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลุมงานคุมครองจริยธรรม ชั้น ๑๔

เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ (ซอยอารีย)

ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เหตุขัดของท่ีนำจายผูรับไมได

จาหนาไมชัดเจน

ไมมีผูรับตามจาหนา

ยายไมทราบที่อยูใหม

ไมมีเลขที่บานตามจาหนา

อื่นๆ .................................

ลงช่ือ ...........................................

               

“…ความรูจักอดทนและอดกลั้น ไมยอมตัวยอมใจใหวูวามไปตามเหตุการณ
ตามอคติและอารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจนั้น ทำใหเกิดมีการยั้งคิดและ
ธรรมดาคนเรา เม่ือย้ังคิดไดแลว ยอมมีโอกาสท่ีจะพิจารณาเร่ืองท่ีทำ คำท่ีพูด
ทบทวนดูใหมไดอีกคำรบหน่ึง การพิจารณาทบทวนเร่ืองใดๆใหม ยอมจะชวย
ใหมองเห็นละเอียดชัดเจนข้ึน ทำใหเกิดความเขาใจอันกระจางสวางไสวข้ึน...”

ที่ปรึกษา       นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ        นายสุรพล  ปตตานี (รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
บรรณาธิการ       ผูอำนวยการสำนักบริหารกลาง
กองบรรณาธิการ   นางพิชญอาภา  ชินวิชา          นายสมศักดิ์  เตตินันทนา              นายอณวัชร  ชำนาญโชติ          
        นางสาวบุณยานันท  แจมใส    นางสาวสุดารัตน  จันทรอุดม          นายกอบกิจ  ไกรนรา
ออกแบบ       นางสาวนิชานันท  ชมกลิ่น
พิมพที่        หางหุนสวนจำกัด บี.วี.ออฟเซ็ต    โทร. ๐๘ ๑๖๕๒ ๓๗๗๙


