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 ตลอดระยะเวลา ๖๒ ปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
ครองราชสมบัติดวยทศพิธราชธรรมอันกอใหเกิดความสงบสุขแกประชาชนชาวไทย ทั้งได
พระราชทานหลักคิดในการครองตน ครองงาน และครองชีวิต ที่มีคุณคายิ่งสำหรับปวงชน
ชาวไทยในโอกาสตางๆ เสมอมา ซึ่งสมควรท่ีประชาชนชาวไทยทุกคนจะนอมนำมายึดถือปฏิบัติ
เปนวิถีชีวิต เพื่อความเจริญกาวหนาในการดำรงชีวิต และกอใหเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง และความ
สงบสุขในสังคมชาวไทยอยางยั่งยืน

ศนูยสงเสรมิและพฒันาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม ไดพจิารณาวา การรวบรวมพระบรม
ราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่นำเสนอสูสาธารณะ เพื่อเผยเพร
ใหประชาชนชาวไทยยึดถือปฏิบัตินั้น สวนใหญนำเสนอในรูปแบบของเอกสารท่ีเปนทางการ
อันอาจจะไมเปนที่นาสนใจสำหรับเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนพลังของแผนดินในอนาคต จึงได
จดัทำประมวลพระบรมราโชวาทในรปูแบบของนิทานภาพสอนคณุธรรมความดี เพือ่ใหบดิามารดา
ผูปกครอง และครูอาจารย สามารถนำไปปลูกฝงสั่งสอนใหกับเด็กและเยาวชนในแตละคุณธรรม
ความดีไดสะดวกย่ิงขึ้น โดยใหชื่อวา “ทำดีตามคำพอ” 
 นิทานภาพ “ทำดีตามคำพอ” ที่ทานถืออยูนี้ เปนนิทานภาพคุณธรรมความดีสำหรับ
เด็กและเยาวชน อันเน่ืองมาจากพระบรมราโชวาท ๑๐ องค ซึ่งนำเสนอหลักการทำความดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สะทอนสาระตามพระบรมราโชวาท ดวยการผสมผสานกลวิธีเลาเรื่อง
ที่นำความเพลิดเพลินมาสูผูอาน
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม หวังเปนอยางยิ่งวา นิทานภาพ
“ทำดีตามคำพอ” จะเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนของบิดามารดา ผูปกครอง และครูอาจารย
ในการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปนสวนสำคัญในการสราง
พลังแผนดินใหกับประเทศ และเปนการแสดงกตัญูกตเวทิตาจิตสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ลนเกลาลนกระหมอมท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีตอพวกเรา
ปวงชนชาวไทยในโอกาสเดียวกันดวย

               พลอากาศเอก
 (วีรวิท  คงศักดิ์)
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 เด็กและเยาวชนเปนกำลังสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศในดานตางๆ จำเปนตองมี
บุคคลที่มีคุณภาพ หากบุคคลไมมีคุณภาพ การพัฒนาในแตละดานก็ไมอาจสำเร็จลุลวงได ซึ่ง
การเปนบุคคลที่ดีมีคุณภาพ จะตองมีการวางรากฐานสำคัญตั้งแตเปนเด็กหรือเยาวชน ไมวาจะ
เปนดานโภชนาการ สิ่งแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสติปญญา รวมทั้งไดรับการปลูกฝง บมเพาะ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อหลอ
หลอมใหเด็กและเยาวชนเติบโตไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพและเปนคนดีของสังคม
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงตระหนักถึงความสำคัญของ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังจะเห็นไดจากแนวพระราชดำริในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน ที่พระราชทานผานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงหวงใยตอเด็กและเยาวชนไทยตลอดระยะเวลาที่ผานมา
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใหเติบโตอยางมีคุณภาพควบคูไปกับความดีมีคุณธรรม จึงไดประมวลพระบรม
ราโชวาทอันเกี่ยวกับวัยเด็ก มาจัดพิมพในรูปแบบของนิทานภายใตชื่อ นิทาน “ทำดีตามคำพอ”
ซึ่งเปนการนอมนำสาระของพระบรมราโชวาทมาเปนหลักในการใหขอคิดและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถอานเขาใจไดงาย เพลิดเพลิน และนอมนำหลักคิดไปปฏิบัติใน
การดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม อันจะเปนประโยชนและสิริมงคลยิ่งกับชีวิต ที่สำคัญยังชวย
บมเพาะและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชน ซึ่งจะหลอหลอมให
เติบโตเปนคนดีมีคุณธรรมของสังคมและประเทศชาติตอไป

         
(นางสาวนราทิพย พุมทรัพย)

ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
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 พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เขาเฝา
 ทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
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 ปดเทอมหนารอนปนี้ เพชร พลอย และแพร สามพี่นองตองมาพักอยูกับคุณปู
และคุณยาที่อำเภอเล็กๆ ทางภาคเหนือ เนื่องจากคุณพอของพวกเขาไมสบายตองนอน
พักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล สวนคุณแมก็ตองทำงานในตอนกลางวันและไปเฝาคุณพอ
ในตอนกลางคืน จึงไมมีเวลามาดูแลพวกเขา   

บานของคุณปูคุณยาเปนบานไมหลังใหญที่มีหองหับมากมาย คุณปูพาเด็กๆ
สำรวจหองตางๆ จนกระท่ังถึงหองหนึง่ คุณปูบอกวา “นี่เปนหองเก็บสมบัติที่มีคาของปู” 

เด็กทั้งสามไดยินดังนั้นก็จินตนาการกันไปวา ในหองนี้คงจะเต็มไปดวยสมบัติ
ประเภทแกวแหวนเงินทอง แตเมื่อคุณปูดึงประตูหองใหเปดอาออก สิ่งที่เพชร พลอย
และแพรเห็นก็คือ หนังสือ หนังสือ และหนังสือ หองนี้เต็มไปดวยหนังสือมากมาย
หลายชนิดวางเรียงกันอยางเปนระเบียบจรดเพดานหอง
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“โอโหอโโโหหห!!! มีแตหนังสือเต็มไปหมดเลย” นเตนพลอยอุทานดวยความตืื่่่นนนเเเตตต   
“หลานอยากอานหนังสือเลมไหนก็เอาไปอานไดเลยนะ เม่ืออานเสร็จแลวก็เอา““หหหลลานอยากอานหนังสือเลมไหนก็เอาไปอานไดเลยนะ เม่ืออานนนเเเสสสร

มาคืนที่เทที่เเเดดดิิิมดวยละ” จากนั้นคุณปูก็พาไปยังหองอ่ืนๆ ตอ
 เมือ่สำรวจบานคุณปูครบทกุหองแลว รวจรอบๆเพชรก็ชวนนองทัง้สองไปเดินสำำำรรรว
หมูบาาาานนน แตพลอยติดใจหนังสือในหองคุณปู จึงขออานหนังสืออยูที่บาน ชอบอานพลอยยชชช
หนังสสืสสืืือออมาก เธออานหนังสือทุกประเภท งๆเพราะนอกจากจะสนุกไปกับเรื่องราวตาาางงง แลว
เธอยังัังงงไไไดรับความรูอีกมากมาย   
 ตั้งแตมาอยูบานคุณปูพลอยก็ไดอานหนังสือเพิ่มขึ้นอีกเปนจำนวนมากตั้งแตมาอยูบานคุณปูพลอยก็ไดอานหนังสือเพิ่มขึ้นอีกเปนจำนวนมาาากกก พลอย
ชวนพี่เพเพพพชชชรกับนองแพรมาอานหนังสือดวยกัน กวาแตทั้งสองอยากไปเดินเลนมาากกกกกก
 พพพพลลลอยจึงไมคะย้ันคะยออีก ขณะที่พลอยกำลังอานหนังสือ
เพลินๆ ก็ไดยิดยยยิิินนนเเสียงนองแพรรองตะโกนวา                   

“ชวยดวยดวววยยย   พพพี่เพชรโดนผึ้งตอย...ชวยดวยคะ”
พลอยจึงรีบวิ่งอบวิิิ่่่งงงออออออกกกไไไปตามเสียงของนองแพร นและะเเเหหห็นนน

พี่เพชรนอนรองโอดโอยอยู เมือเขาไปดูใกลๆเมืืื่่่อเเขขขาาาไไไปปปดดดูใใใกกกลลลๆๆๆ ก็เห็นวาตามใบหนาและแขนมีจุดสีแดงๆกกก็็็เเเหหห็็็นนนววาต
ที่เกิดจากการถูกผึ้งตอย และเจาจุดที่วานี้ก็เริ่มบวมมากขึ้นทุกที

“ทำไมพี่เพชรถึงโดนผึ้งตอยไดละ” พลอยถามนองแพรที่ยืนรองไหเพราะสงสาร
พี่ชาย

“ก็พี่เพชรจะเก็บดอกไมไปฝากพี่พลอย ก็เลยถูกผึ้งตอยเอานะสิ”
“โถ นาสงสารจงั พีเ่พชรอดทนหนอยนะ เดีย๋วพลอยวิง่ไปเอากลองยาทีบ่านกอน”

 สักพักพลอยก็วิ่งกลับมาพรอมกลองยาและกุญแจ พลอยเห็นแพรทำหนาสงสัย
จึงอธิบายใหนองสาวฟงวา  

“กุญแจน้ีเอาไวกดเหล็กไนของผ้ึง เพราะพิษของผ้ึงอยูที่เหล็กไน จึงตองเอาน
เหล็กไนออกจากบริเวณที่โดนตอยอยางเร็วที่สุด โดยใชกุญแจที่มีรูตรงปลายครอบจุดที่
ถูกตอย แลวกดลงใหเหล็กไนโผล คอยๆ จับเหล็กไนทางปลายแลวดึงออก อยาพยายาม
แคะเพราะเหล็กไนอาจหักฝงคาอยูในเนื้อได พอเอาเหล็กไนออกมาไดแลวคอยทายา
หรือประคบดวยน้ำแข็ง เมื่อวานพี่อานหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีนะ”

ÊÁºÑμÔ¢Í§¤Ø³»Ù† ññ
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“เหรอ ดีจังเลยนะ หนังสือนี่มีประโยชนจริงๆ ถาเราไมรูวิธีการปฐมพยาบาลคนหนงสสออนนมมปปปรรระะะโโโยยยชชชนนนจจรรงงๆๆ ถา
ที่ถูกผึ้งตอย พี่เพชรคงตองแชรคคงงงตตตออองงงแแยยแนๆ นังสือกับพี่พลอยดวยดีกวา” เลย พรุงนี้แพรไปอานนหหนนนััังงงสสสืือออกกับ

“พี่อานดอาานนนดดดววยย” เพชรพูดขึ้นหลังจากที่อาการปวดทุเลาลงแลว
คุคคคุุณณณยยาไดยินเสียงของแพรก็เลยเรียกคุณปูออกมาดู  
คุณปูบอกวา นไหมละ“ปูดีใจที่หลานสามารถแกปญหาและชวยเหลือผูอื่นได เห็็็นนนไไไหหม

วาหนังสือเปนคลังความรูที่มีคา หากเรารูจักเลือกอานหนังสือที่ดีมีประโยชนและนำววาาาหหหนังสือเปนคลังความรูที่มีคา หากเรารูจักเลือกอานหนังสือที่ดีมีประโยชนแลละะะนนนำ
คคความรูมาใช ก็จะสามารถแกปญหาตางๆ ไดเหมือนอยางพลอยน่ีแหละ”

คุณยาซึ่งฟงคุณปูพูดอยูใกลๆ ก็ยื่นสมุดเลมเล็กๆ ใหหลานๆ พลางบอกวา
“นี่จะหลานๆ...สมุดบันทึกนี้ยาใหไวเก็บสมบัติของคุณปูนอกเหนือจากที่จดจำ

...เมื่ออานพบสิ่งใดท่ีดีมีประโยชนก็บันทึกไว เผ่ือจะไดใชประโยชนในภายหนานะ”

ใกลจะถงึวนัเปดเทอม เดก็ทัง้สามก็ไดรบัขาวดีจากคณุแมวาคณุพอหายปวยแลว
และจะมารับกลับบาน

เมื่อกลับมาบานคุณแมก็สังเกตเห็นวาเพชรและแพรเปลี่ยนไปมาก เมื่อไหรที่มี
เวลาวาง สามพี่นองจะหาหนังสือมานั่งอานดวยกัน แถมยังคอยบันทึกส่ิงตางๆ ใสสมุด
เลมเล็ก จึงโทรไปถามคุณปู “สวัสดีคะคุณพอ เกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆ คะ ตั้งแตกลับมาา
จจจาากบานคุณพอลูกๆ ของพิมก็กลายเปนหนอนหนังสือไปทั้งสามคนเลย”

คณุปูหวัเราะหึหึ แลวพดูวา กให“เปนอยางนัน้เหรอ อาจเปนเพราะสมบัตทิีพ่ออยยยกกกใใ
พวกเด็กเเดดด็็็กกกๆๆ ก็ไดนะ”

“ส““สสสมมมบบัติอะไรหรือคะ” คุณแมถามดวยความสงสยั
“พิมไปถามลูกๆ เองก็แลวกัน คราวหนาถาพิมมาพอจะใหพิมดูสมบัติของพอ มไไปปปถถถาาามมมลลูููกๆ เองก็แลวกัน คราวหนาถาพิมมาพอจะะใใหหหพพพิิิมมดู

วางๆ ก็พาเด็กๆ มาเที่ยวอีกาเทีี่่่ยยววอออีีกกกนนนะะะ”
เปดเทอมใหม เพชร พลอย และแพรตางก็ตั้งใจเรียนอยางขยันขันแข็ง หากมี

เวลาวางพวกเขาก็จะอานหนังสือ ทั้งหนังสือเรียนและหนังสืออื่นๆ เม่ือผลการสอบของ
เทอมแรกออกมา ปรากฏวาสามพี่นองมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมาก คุณพอคุณแมจึงให
รางวัลดวยการพาสามพี่นองไปเที่ยวทะเล และหนังสือที่เด็กๆ อยากไดอีกคนละ ๑ ชุด 
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         พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
          วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖

 พระบรมราโชวาท สำหรับพระราชทานลงพิมพ ในหนังสือ “วันเด็ก”
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 น้ำใสกับใบขาวเปนพี่นองฝาแฝดชาย น้ำใสแฝดผูพี่เปนเด็กชางจดชางจำ และ
ชอบสังเกต สวนใบขาวแฝดผูนองไมคอยสนใจสิ่งรอบขาง วันๆ จดจออยูแตหนาจอ
โทรทัศน  

เชาวันเสารวันหนึ่ง ทั้งสองตองไปเดินปากับชมรมอนุรักษธรรมชาติ คุณครู
สุชาติจึงใหน้ำใสกับใบขาวและเพ่ือนอีก ๓ คนอยูกลุมเดียวกัน พรอมทั้งมอบหมายให
ใบขาวเปนหัวหนากลุม  

“กลุมเอมีน้ำใส ใบขาว ผักกาด ตอยติ่ง และหนูเล็ก ใหใบขาวเปนหัวหนากลุม
นะ” ครูสุชาติบอกกับใบขาว

“คะ คะ คราบ” ะ ใบขาวรับคำดวยความงุนงง  



“ฉนัไมอยากเปนหวัหนากลุมเลย ฉนัอยากเดนิเลนเฉยๆ 
ไมตองทำงาน” ใบขาวบนกับน้ำใส

“ทำไมละ นาภูมิใจออกที่ไดเปนหัวหนากลุม แลวเธอก็
ไมตองทำอะไรมากนี่ แคคอยสังเกตและจดจำสิ่งตางๆ ระหวางทาง
เอาไว เราจะไดไมหลงทางไง”ว น้ำใสแนะนำ

“หึ! ไมเห็นจะสนุกเลย ฉันอยากดูทีวีที่บานมากกวา วันนี้มีการตูนเรื่องโปรดย ฉฉฉฉันนนนอออยยยากดูทีวีที่บานมากกวา วันนี้มีการตูนนเเเรรรรืืืื่อออองงงงโโ
ของฉันดวย” ใบขาวโตตอบ
 ทันใดนั้นก็ไดยินดยยยินนนนเเเสสีีียงครูสุชาติบอกเด็กๆ วา 

“นักเรียนทุกนททททุุุุกกกกคคนออกเดินทางไดแลว โดยใชแผนที่ซึ่งอยูกับหัวหนากลุม และ
อยาลืมบันทึกสิ่งทีงงททททีีีี่่่่ไไไไดพบเห็นดวยนะ แลวคอยกลับมาเจอกันที่นี่ตอนเที่ยง”
 เด็กๆๆๆๆ แแแตละกลุมออกเดินทางสำรวจปาตามเสนทางที่ครูมอบหมาย
 ขณะณณะะะะทททีีี่่เดินไปในปา ใบขาวไมสนใจสังเกตสิ่งใด ในใจนึกถึงแตการตูนเรื่องโปรด 

“ปาปปปาาาานนนนี้การตูนกำลังฉายอยูแนเลย ถึงตอนไหนแลวนะ...อยากดูจังเลย” ใบขาว
บนพึมพำกกักััับบบบตัวเอง
 สวววววนนนน้ำใสสนใจจดจำตนไมและใบไมที่แปลกตา พรอมทั้งเสนทางท่ีเดินผานมา
ไดอยางแมนนนนยยำ

“เดดิดดดิิินินนนเขาปาแลวเจอตนสกัตนใหญ แลวกเ็ล้ียวซายไปประมาณ ๕๐ เมตร จะเจอร
กอไผกอใหญญญญญ แลวเล้ียวขวาผานกอหญาที่มีดอกสีมวงๆ แลวเล้ียวขวาอีกครั้งก็จะถึง
จดุหมายปลายทยยยททททาาง” นำ้ใสเดินไปพรอมกับสำรวจสองขางทางอยางตั้งใจ
 สวนเพื่อพืื่่่ออออนนนๆ ในกลุมตางสนใจจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นระหวางทาง ไมวาจะเปน
ตนไม ดอกไมชนิดตาดตตตาาาางงงๆๆ ซึ่งมีชื่อบอกไวทุกตนจนถึงที่หมาย  

เมื่อถึงเวลาเดินดิิินนนนททททาางกลับ 
“กลับกันไดแลวพวกพววกกกกเเเเรรรราาา  ใกลจะเที่ยงแลว” น้ำใสชวนเพ่ือนๆ
“ใชๆ ใบขาวจำทางกลับไดใบไไไไดดดดใใใใชชชชไไไไหหหมม นำทางเลยนะ” ผักกาดบอกกับใบขขขาาาวววว
“เออ...จะ...จะ...จำได จำไดอยูแลว มาๆ ตามฉันมา”แลว มมมมาาาาๆๆๆๆ ตตตตาาาามมมมฉฉฉฉันนนนมมมมาาาา”” ขาวตอบดวยน้ำเสียงใใใใบบบบขขขขาาาาววววตตตอบด

ไมมั่นใจ พลางคนหาแผนที่ในกระเปา
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 ครั้นเมื่อเดินผานกอหญาที่มีดอกสีมวงคคคครรรรรันนนนนเเเเเมมมมมืืือออออเเเเเดดดดดิิิิินนนนนผผผผผาาาาานนนนนกกกกกอออออหหหหหญญญญญาาาที ใบขาวเริ่มไมแนใจวาจะพาเพ่ือนเดิน
เล้ียวเเเลลลลลี้ยยยยยวววววซซซายหรือเลี้ยวขวาดี  

หนนะ”“เอะ ตอนเขามาเราเลี้ยวไปทางไไไไไหหหหหนนนนน ใบขาวนึกในใจ ในท่ีสุดก็ตัดสินใจ
พาเพื่อนเดินเลี้ยวขวาไป จึงทักขึ้นน้ำใสที่เดินตามหลังมาาาจจจจจึึึึึงงงงงททท

“ใบขาว เราตองเลี้ยวซายสิ ฉันจำตรงนี้ไดดด”””””  น้ำใสวานนน
“อาวเหรอ ขอโทษฉันลืมไป”อ ใบขาวแกตัว
“ทำไมเธอไมดูแผนที่ละใบขาว” ยความสงสัยผักกาดถามดวววววยยยย
“เออ...ฉัน...ฉันจำได ไมตองดูหรอก” บแบบอ้ำอึ้งใบขาวตอออออบบบ

 เมื่อเดินผานกอไผกอใหญ ก็เจอทางแยกอีกครรรรััััั้้้้งงงงง คราวนี้ใบขาวพาเพ่ือนเลี้ยวไป
ทางขวา น้ำใสจึงเอยทักอีกครั้ง ทำใหเพ่ือนคนอื่นๆ ริ่มสงสัยวาทำไมใบขาวไมนำทางเเเเเรรรรริิิิิ่่่่่ม
ตามแผนท่ี พาเพื่อนเดินผิดทางตลอด

ยใชมัย้ใบขาว”“ทำไมเธอไมดแูผนทีล่ะ หรอืวา...เธอทำหาาายยยยยใใใใใช ตอยติง่เอยถามขึน้บาง
ยอมบอกพวกเรา ถาเราหลงปาเธอจะทำ“ใชเธอตองทำแผนที่หายแนๆ แลวไมมมยยยยยอออออม

อออยางไร” หนูเล็กตอวาใบขาว
“เออ...ฉันขอโทษนะทุุกคคนนนนน ฉันลืมเอาแผนที่มานะ”ฉฉฉฉฉััััันนนนนลืืืืืมนนนนน ใบขาวยอมรับหนาเศราและ

รูสึกสำนึกในความผิดพลาดของตัวเองใใในคคคววววาาาามมมมมผผผผผิิิิดดดดดพพพพพลลลลลาาาาาดดดดดขขขขอออ ััั
“ไมเปนไรนะทุกคน ฉันจำทางได ฉันจะพาพวกเธอกลับเอง” น้ำใสบอกกับ

เพื่อนๆ  
 เด็กๆ ทั้งสี่เดินตามน้ำใสออกไปจนถึงทางออก ทุกคนดีใจที่กลับมาถึงจุดนัดพบ
ไดทันเวลาในที่สุด ใบขาวรูสึกโลงใจและนึกขอบคุณความชางสังเกต ชางจดชางจำของ
น้ำใส ทำใหเขาและเพื่อนๆ กลับออกมาจากปาไดอยางปลอดภัย

“ตอไปฉันจะเปนแบบเธอนะน้ำใส ฉันจะหัดสังเกตและจดจำสิ่งตางๆ รอบตัว 
เหมือนเธอ” ใบขาวกระซิบบอกน้ำใส

ตั้งแตวันนั้น ใบขาวก็เปลี่ยนไปเปนคนชางสังเกต จดจำสิ่งตางๆ อยูเสมอ และ
มคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอยมากขึน้ ทัง้ยงัมผีลการเรยีนดีสอบไดคะแนนสงูทกุวชิาอีกดวย 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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        พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
       วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗

 พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ ในหนังสือ “วันเด็ก” พ.ศ. ๒๕๑๗



 ณ โรงเรียนแสนสุขวิทยา คุณครูนิภากำลังมอบหมายใหนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๖ คนควาขอมูลดวยตัวเองในหองสมุด 

“วันนี้ครูจะใหนักเรียนแตละคนจำแนกประเภทของสัตวตางๆ คือ สัตวปก สัตว
น้ำ สัตวบก และสัตวครึ่งบกคร่ึงน้ำนะจะ ออ...อยาลืมคนควาขอมูลในหนังสือใหดี และก็
ตรวจทานใหละเอียดรอบคอบละ ถาใครทำไดดีครูจะมีรางวัลให” ครูนิภากลาวกอนเดิน
จากไป

“คะคุณครู” “ครับคุณครู” เด็กๆ ขานรับอยางพรอมเพรียงกนั
เมื่อคลอยหลังครู  
“นี่ลูกแกว เธอทำไดกี่ขอแลว” ตนกลาเด็กชายจอมแกนประจำหองเอยถาม

¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§ 

μŒ¹¡ÅŒÒ¤¹ãËÁ 

òò μŒ¹¡ÅŒÒ¤¹ãËÁ‹

‹ 



ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

μŒ¹¡ÅŒÒ¤¹ãËÁ‹ òó

“ฉันทำไดสองขอแลวละ” เด็กชายลูกแกวตอบพรอมกับพลิกอานขอมูลจาก
หนังสือเลมโตดวยความกระตือรือรนที่จะคนหาคำตอบ

“โธ...เธอนี่ชักชาจริงๆ สูฉันก็ไมได ทำใกลจะเสร็จแลว จะไดไปวิ่งเลนซะที”
“โอโฮ ทำไมเธอเกงจัง เธอรูจักสัตวทุกชนิดเลยเหรอ” ลูกแกวชื่นชมตนกลา
“อือ...ก็ทำนองนั้นแหละ แตบางอยางฉันก็ไมรูหรอก เดาๆ เอานะ รับรองฉัน

เดาถูกหมด เฮย! ไมใช ตอบถูกหมดแน ฮา ฮา ฮา” พูดจบตนกลาก็ตั้งหนาตั้งตา
ทำงานดวยความรีบเรงเพื่อจะไดเสร็จไวๆ

“อืม กบเหรอ ฉันเคยเห็นตอนมันอยูบนบก ตอนอยูในน้ำไมยักเคยเห็นซักที 
มันตองเปนสัตวบกแนๆ  แลวพะยูน...พะยูนตัวมันเปนยังไงนะ เปนสัตวปกแลวกันเพราะ.พพะะะะยยยยยููููููนนนนนนตตตตตตัััววววววมมมมมััััันนนนนเเเเปปปปปปนนนนยยยััััังงงไไไไไงงงนนนนะะะะ เเเเปปปปปปนนนนนนสสสสสสัััตตตตตตววววววปปปปปกกกแล
สัตวปกไมคอยมี ฮิ ฮิ ฮิิ” ตนกลาพึลลลลลาาาาาาพพพพพพึึึึึมมมมมพพพำำำำคนเดียว

“ไชโย...เสร็จแลว ลลลวววววว  ลลลลลัััััันนนลันลา”  อนตนกลานำแบบฝกหัดไปสงที่โตะครูกอนใครเพพพพืืืืื่่่่ออออออนนนนนน
เสร็จแลวก็เที่ยวหยอกลออออกกกกกกลลลลออคนนั้นคนนี้ แตเม่ือเห็นเพ่ือนทุกคนลวนตั้งหนาตั้งตาคนควา
ก็รูสึกเบื่อ เลยหยิหหหยยยยยยิิิิิบบบบบหนังสือการตูนในกระเปามาอานเลน แลวก็เผลอหลับไป ขณะที่
ลูกแกวกำลังขะขะะะะะะมมมมมััััักกเขมนทำงานอยางรอบคอบ

“นี่ไงนี่ไไไไไงงงงงง  หนังสือเลมนี้มีเร่ืองของกบ...กบเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ แลวพะยูนเปน
สัตวน้ำและะะะะะออออออาาาศัยอยูในทะเล” ผานไปเกือบครึ่งชั่วโมง ลูกแกวจึงทำแบบฝกหัดเสรจ็

เเเเมมมมมมืืืืืื่่่่่ออคุณครูนิภากลับมาตรวจแบบฝกหัดของนักเรียน...
““““““คคคคนท่ีไดคะแนนสูงสุดก็คือ...เด็กชายลูกแกว นักเรียนปรบมือใหเพ่ือนดวยจะ” 

ครูนิภาชื่นนนนนนนชชชชมลูกแกว เพื่อนๆ ตางก็ปรบมือเกรียวกราว
““““““ทททททุุุุกคนทำไดดีมากจะ ครูจะใหรางวัลโดยการใหไปเลน

ที่สนามเด็กดด็็็็กกกกกกเเเเลนได” ครูนิภาบอกกับเด็กๆ
“ไชไไไไชชชชชชโโโโยย” ตนกลากระโดดโลดเตนดวยความดีใจ เพราะ

อยากไปเลนนนนนนนนออออออกกหองเรียนใจจะขาด
“ทุกคนนนนนนน............ยกเวนเด็กชายตนกลา” ครูนิภาวา
“ทำไมละคะะะคคคคคครรรรรัับบบคุณครู” ตนกลาถามครูนิภาดวยสีหนาฉงนระคนผิดหวัง
“ก็เพราะวาเธอา ธธธธธออออออททททำำงานท่ีครูสั่งผิดเกือบหมดเลยนะสิ เพราะฉะน้ันเธอจะตองทำำำำ



แบบฝกหัดใหมทั้งหมดและทำใหถูกตองดวย เขาใจไหมจะ” ครูนิภาบอกกับตนกลา
“ครับผ“““คคคครรรรััับบบบผผผมมม””” นกลาจำใจยอมรับอยางเศราๆตตตนนนกกกลลลลาาาาจจจจำำำำใใใใจจจย ในใจแอบอิจฉาลูกแกวกับเพื่อนๆ ท่ี

ไดวิ่งเลนในสนามเด็กเลนอยางสนุกสนานไไไไดดดดววิิิ่่่่งเลนในสนามเด็กเลนอยางสนุกกสสสสนนนนาาาานนน
 จนกระท่ังถึงเวลาเลิกเรียน กๆเดด็็็กกกกๆๆๆๆ ทุกคนตางเก็บกระเปากลับบานกันแลว

ความกังวลเพราะอยากจะกลับบานแลวแตตนกลายังงวนอยูกับการทำแบบฝกหัดดวยยยยคคคค
เชนกนั

“นี่หนังสือของฉัน ฉันใหเธอยืม” กลาวพรอมยื่นหนังสือใหกับตนกลาลูกแกวววกกกก
แลวพูดตอวา

เยอะแยะเลย เธออยาลืมเปดดูนะ “หนังสือเลมนี้มีขอมูลเกี่ยวกับสัตวชนิดตางๆๆๆ  
ฉันไปละ” พูดจบลูกแกวก็เดินจากไป  

รอมกลาวขอบคุณเพื่อนที่มีน้ำใจ ตนกลารับหนังสือไวดวยความตื้นตันใจพพพพรรรร
พลางพลิกดูขอมูลในหนังสือ บฝกหัดเสร็จในที่สุดตนกลาก็ทำแบบบบบบบ 
และนำไปสงครูนิภาที่หองพักครู

านเปนระเบียบ คราวนี้ครูนิภากลาวชมตนกลาที่ทำงงงาาาานนนนเ
และสามารถตอบคำถามไดถูกตอง  

ราวนี้เธอตอบคำถามไดถูกหมดทุกขอเลยนะ ถารูจัก“อืม...ดีมากตนกลา คคครรรราาาาววววนนนีีีี้้้้เธ
ขวนขวาย...หม่ันเสาะแสวงหาความรูเพิ่มเติม ไมอยูนิ่งปลอยเวลาใหผานไปอยางเปลาขวาย หหหหมมมมััั่นนนนเเเเสสสสาาาาะะะะแแแแสสสสวววงง าค
ประโยชน สนใจคนควาขอมูลและทำงานใหเปนระเบียบตั้งแตแรก ปานนี้ก็คงไดกลับบาน
ไปแลวละ แตไมเปนไร ถือวาเธอไดแกไขตัวเองแลวในวันนี้ วันตอไปก็ขอใหตั้งใจอยางนี้ร
นะจะ”

“ครับคุณครู” ตนกลารูสึกดีใจที่ไดรับคำชมจากครูนิภา และตั้งใจวาพรุงนี้จะตอง
ขอบคุณลูกแกวที่ใหยืมหนังสอื และจะตั้งใจเรียนเหมือนลูกแกวดวย  

 หลังจากวันนั้น ตนกลาก็ปรับปรุงตัวเองใหม ใสใจและรอบคอบกับงานที่คร ู 
มอบหมายใหทำทุกครั้ง แถมยังทำงานอยางมีระเบียบวินัย ทำใหตนกลามีผลการเรียน  
ที่ดีและเปนที่รักของเพื่อนๆ... 

òô μŒ¹¡ÅŒÒ¤¹ãËÁ‹

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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          พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
         วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

 พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ ในหนังสือ “วันเด็ก” พ.ศ. ๒๕๑๙



ทุกเย็นเมื่อกลับจากโรงเรียน ขาวโพดจะอานหนังสือเพื่อทบทวนส่ิงที่ไดเรียนรู
มาในแตละวัน เสร็จแลวก็จะอานหนังสือเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเรียนในวันตอไป 
ทำใหขาวโพดมีผลการเรียนท่ีดีตลอดมา แมวาขาวโพดจะเปนเด็กที่ขยันเรียน แตในใจ
ลึกๆ ขาวโพดก็นึกอยากไดของวิเศษสักชิ้นเพื่อชวยใหตนเรียนเกงขึ้นเหมือนในนิทานที่
เคยฟงเมื่อยังเปนเด็ก 
 และแลวชวงเวลาปดเทอมใหญที่เด็กๆ ทุกคนรอคอยก็มาถึง สำหรับขาวโพดก็
รอคอยที่จะไดเดินทางไปทองเท่ียวและเรียนรูตามที่ตางๆ เชนกัน ปดเทอมนี้ครอบครัว
ของขาวโพดพากันไปเที่ยวทะเล ขาวโพดสนุกสนานกับการเลนน้ำทะเล และเดินดู
เปลือกหอยท่ีอยูตามชายหาดอยางตื่นเตน เด็กชายวาดรูปเปลือกหอยชนิดตางๆ ไวใน
สมุดบันทึก เพื่อจะไดนำรูปนั้นกลับมาคนควาวาเปลือกหอยที่เจอคือหอยอะไรบาง

¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§ 

¡ŒÍ¹ËÔ¹ÇÔàÈÉ 

òø ¡ŒÍ¹ËÔ¹ÇÔàÈÉ



¡ŒÍ¹ËÔ¹ÇÔàÈÉ òù

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

 ระหวางที่ขาวโพดงวนอยูกับการวาดรูปเปลือกหอย เด็กชายแปลกหนาคนหนึ่ง
ก็เดินเขามาหาขาวโพด พรอมกับถามดวยความสงสัยวา  

“เธอวาดรูปเปลือกหอยทำไมเหรอ ฉันไมเห็นวามันจะสวยตรงไหนเลย”
เด็กชายแปลกหนาเอยถาม ขาวโพดจึงตอบไปวา “ฉันก็วาดรูปเอาไว พอกลับไปถึงบาน
ฉันก็จะไปดูในหนังสือวาเปลือกหอยแบบนี้เปนเปลือกหอยอะไรไง”
 เด็กชายแปลกหนาไดยินดังนั้นจึงหัวเราะ และบอกกับขาวโพดวาตนเองรูจัก
เปลือกหอยทุกชนิด และจำไดหมดโดยไมตองบันทึกใหเสียเวลา เพราะมีกอนหินวิเศษ
ที่ชวยใหจดจำทุกอยางไดอยางรวดเร็ว  

“ไมเชื่อก็ลองชี้เปลือกหอยตามชายหาด หรือรูปที่เธอหาด หหหหรรรรรรือออออรรรรรููููปปปปปปททททททีีเเเเเเธธธธธอออออ
วาดไวดูสิ ฉันจะบอกชื่อใหถูกหมดเลย”ลยยย

“นี่ไงกอนหินวิเศษของฉัน”งงฉฉฉฉฉฉัันนนนน””””” เด็็กชายแปลกหนาแบมืออวด
กอนหินรูปรางประหลาดใหขาหหขขขขขาาาาาววววโโโโโพดดู ขาวโพดรูสึกตื่นเตนและนึกอยากได
กอนหินวิเศษนี้บาง “ฉันจันนนนนจจจจจะะะะหามันไดจากที่ไหน” ขาวโพดถามดวยความสนใจ
 เด็กชายแปลปปลลลลลกกกกกกหนาจึงพาขาวโพดเดินหากอนหินตามชายหาด ในที่สุดทั้งคูก็เจอ
กอนหินรูปรางคลายาาายยยยยกกกัััน แมจะแปลกใจอยูบางวากอนหินวิเศษอะไรจะหากันไดงายๆ ตาม
ชายหาดอยางนี้ แแแแแตเมื่อเห็นเด็กชายแปลกหนาบอกชื่อเปลือกหอยไดอยางคลองแคลว
ขาวโพดก็ดีใจที่จจจจจจจะะะะไไดกอนหินวิเศษมาชวยทำใหตนเรียนหนังสือเกงขึ้น  

“เวลาเเเเเธธธธธอทำขอสอบเธอก็ตองนำมันติดตัวไปดวย มันจะชวยใหเธอทำขอสอบได
อยางสบายเลยยยยยแแแแแแหละ อยาลืมที่ฉันบอกละ ถาเธอลืมเอามันติดตัวเธอก็จะทำขอสอบได
ไมคอยดีนัก” เดด็ดดด็็็็็กกกกชายแปลกหนากำชับ
 เมื่อกลัลลััััับบบบบบมมาบาน ขาวโพดนำรูปเปลือกหอยมาคนควา และพบวาชื่อเปลือกหอย
ที่เด็กชายแปลกหหหหหนนนนนาาบอกตรงกับในตำรา ขาวโพดยิ่งเชื่อสนิทใจและเก็บกอนหินวิเศษไว
กับตัวเสมอ ทุกวันเนนนนเเเเเววววลาอานหนังสือก็จะเอากอนหินวิเศษออกมาวางบนโตะอานหนังสือ
และคิดไปวาระยะหลังตลัังงงงตตตตตนนนนเรียนรูไดดีกวาเม่ือกอน...
 และแลววันสอบอบบบบกกกกกก็็็มมมมาถึง เด็กชายจัดแจงเอากอนหินใสไวในกระเปากางเกงโดยที่
ไมรูเลยวากระเปากางเกงตัวนั้นตััวววนนนนนัััั้้นนนนนนมมีรอยขาด ระหวางเดินไปโรงเรียนกอนหินวิเศษจึงหลน



หายไปโดยที่ขาวโพดไมรูตัวููู
 หลังเคารพธงชาติคุณครูใหนักเรียนทุกคนเขาหองสอบหหหหลลลลัังงงงเเเคคคาาารรพพธงชาติิิคคุณณณคคครรรูใใใใหหหหนนนนักกกกเเเรีย ขาวโพดนั่งประจำที่ดวย
ควาคคคคววววาาาามมมัั่่่นใจเปนพิเศษ วิเศษในกระเปากางเกงพลางลวงหากอนหิิินนนววววิิิิเเเเศศศศษษ แตกอนหินไมอยูกับ
เขาแลว ทันทีขาวโพดตกใจและขาดความม่ันใจไปใในนนททททัััันนนน แตเมื่อคุณครูนำขอสอบมาแจก
ขาวโพดกลับสามารถทำขอสอบไดอยางงายดาย ไมตองพ่ึงกอนหินวิเศษแตอยางใดโดยยยไไไไมมมม

ศษก็เปล่ียนเปนความสนกุสนานจากท่ีเคยกงัวลวาจะทำขอสอบไมไดเพราะไมมกีอนหนิวเิศศศศษษษษก
ในการทำขอสอบ

บหนึ่งผลสอบในคร้ังนั้นขาวโพดมีคะแนนนำมาเปนอันดดัััับบบบ และไดเปนตัวแทน
โรงเรียนไปตอบปญหาวิทยาศาสตรจนไดรางวัลชนะเลิศ างชื่อเสียงใหกับโรงเรียนสรรรราาาา
โดยที่ไมมีกอนหินวิเศษคอยชวยเหลือแตอยางใด

 คืนหนึ่งขาวโพดฝนเห็นเด็กชายแปลกหนา นในฝฝฝนนนน ขาวโพดบอกเรื่องราว
ทั้งหมดใหกับเพื่อนใหมฟง ลายรางเปนนางฟาแสนสวยทันใดนั้นเด็กชายแปลกหนาก็กกกกลลลลา
นางฟาบอกกับขาวโพดวา  

รทีเ่ธอเปนเดก็ขยนั ชอบขวนขวาย“เธอไมตองมขีองวเิศษอะไรหรอกจะ เพราะกกาาารรรรทททีีีี่่เ่
างใหเปลาประโยชนนั้น มีคากวาของหาความรูใสตัวอยูตลอดเวลาโดยไมปลอยเวลาวววาาาางงงงใใใให

วิเศษใดๆ ขอใหเธอจงยึดมั่นในสิ่งตางๆ เหลานี้ตลอดไป แลวเธอจะมีชีวิตที่ดีในวันววววิิิเเเเศศศศษษใดๆ ขอใหเธอจงยึดมั่นในสิ่งตางๆๆ เเเเหหหหลลลาน
ขางหนา...ลากอนจะ” พูดจบนางฟาก็หายตัวไปหนนาาาา. ..ลลลลาาาากกกอออนนจจะ” พูููดจบบนนาาางงงฟฟฟฟาาาากกกก็็็หหหหาาายต
 
 ตั้งแตนั้นเปนตนมาขาวโพดไมเคยอยากไดของวิเศษใดๆ เพราะรูแลววา...ความ
ขยัน ความเอาใจใสในการเลาเรียน และหาความรูคือของวิเศษที่แทจริง 
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        พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
       วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

 พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ ในหนังสือ “วันเด็ก” ประจำป ๒๕๒๑
 



 ทีเ่มอืงมรีะเบยีบ ทกุอยางถกูจดัไวอยางเปนระเบียบเรยีบรอย ตนไมปลกูเปนแถว  
เปนแนวอยางสวยงาม ถนนหนทางก็ดูสะอาดตาไรขยะ เด็กๆ ทุกคนถูกสอนวา  
หลังกลับจากโรงเรียน ตองเก็บอุปกรณการเรียนทั้งสมุด ปากกา ดินสอ ตำราเรียน  
ของตนเองใหเปนที่เปนทาง เปนระเบียบเรียบรอย เม่ือจะทำการบานจะไดหยิบฉวยมา
ทำไดโดยไมตองเสียเวลาคนหา รวมท้ังหัดแบงเวลาใหเปนระเบียบ กลาวคือ เวลาเรียน 
เวลาเลน เวลาทำการบาน เวลาอานหนังสือ และเวลาพักผอน ซึ่งถือเปนการหัดใหมี
ความรับผิดชอบ เปนคนที่สามารถจัดระเบียบชีวิตของตนเองในแตละวันไดดวย 

ทุกคนฝกปฏิบัติการ “จัดระเบียบ” จึงทำการบานเสร็จอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง มีเวลาเหลือสำหรับทบทวนบทเรียน อีกทั้งการบานก็ไมคั่งคาง ไดเขานอน
แตหัวค่ำ และตื่นเชาไปโรงเรียนในวันถัดไป
 แลววันหนึ่งเจาเมืองมีระเบียบไดเรียกเด็กๆ ในเมืองมาประชุมพรอมกัน

“เดก็ๆ ทุกคนฟงใหด ีตอนนีเ้มอืงของเราเกิดปญหาขึน้เล็กนอย แตเดก็ๆ ไมตองๆ
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ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

เปนหวงถาเราชวยกนัยดึมัน่ในความเปนระเบยีบ เมืองของเราก็จะผานพนปญหานี้ไปได” ปปปปปปนนนนนหวงถาเราชวยกนัยดึมัน่ในความเปนระเบยีบ เมืองของเราก็จะผานพนปญหาน้ีไปปปปไไไไไไดดดดดด  
เเเเเเจจจจาเมืองมีระเบียบบอกกับเด็กๆ
  เด็กๆ ทุกคนตางอยากรูวาเกิดอะไรขึ้น จึงพูดคุยกันเสียงดังอื้ออึงไปหมด

‘แผนดิน’ เด็กจอมซนประจำเมือง จึงถามเจาเมืองดวยความสงสัย “มีปญหา
อะไรเหรอครับทานเจาเมอืง ทานชวยบอกใหพวกเราทราบทีเถอะ เราจะไดชวยกนัแกไข”ง
 เจาเมืองมีระเบียบไดฟงดังนั้นจึงตอบไปวา “ใชสินะ เด็กๆ อยางพวกเจาควรจะ
รูเอาไว เพราะเปาหมายของมันก็คือพวกเจา” เจาเมืองอธิบายตอวา “ทุกๆ รอยป 
เเจาปศาจไรระเบียบจะออกอาละวาดโดยจะทำใหเด็กในเมืองของเราซึมซับความม
ไไไไไไรรรรระเบียบจากมัน และในที่สุดเด็กผูนั้นก็จะกลายเปนพลเมืองไรระเบียบ และถูกพาตัวไไปปปปปป
ที่เมืองไรระเบียบไมไดกลับมาอีก และบัดนี้กาลเวลาก็เวียนมาครบรอยปแลว เราจึงททททีีีีีี่่่่่เเเเเเมมมมมืืองไรระเบียบไมไดกลับมาอีก และบัดน้ีกาลเวลาก็เวียนมาครบรอยปแลว เรราาาาจจจจจจึึึึึึงงง
ออกมอกกกกกมมมมมมาาาาเตือนเด็กๆ ทุกคนดวยความเปนหวง”
 เเเเจจจจาเมอืงบอกถึงวธิกีารปองกนัตนเองจากปศาจไรระเบียบ นัน่กค็อื ๆเดดก็กกกๆๆๆๆๆๆ ทกุคน
จะตองยึดมั่นดมมมัััััั่่่่นนนนนนใใใใใในนนนแนวทางของเมือง คือจัดบานใหเปนระเบียบ ยนแบบเรียนจัดเครื่องเเเขขขขขีียยยยยยนนนนนแ
ใหเปนที่เปนทาง เเเเเเเปปปปปปนนนนรรระเบียบเรียบรอย วนตัวเกะกะและที่สำคัญหามทิ้งของใชชชชสสสสสววววววนนนนนนตตตัััััว เพราะ
ไมอยางนั้นเจาปศาจไรระเบียบไร ะะะเเเเเบบบบบบีีีียยยยยยบบบบบบจจจจจะะะะมมมมาาหาเด็กๆ ถึงบานน

แตสำหรับเด็กชายแผนดินซึ่งมีนิสัยซุกซนิ ึึึ่่่่่ ีีีี ิิิิ ััััั กลับเกิด
นึกสนุกอยากไปทองเมืองไรระเบียบดูสักครั้ง
 เมื่อกลับถึงบาน เขาจึงรื้อของออกจากกระเปานักเรียนกอนจะออกไปวิ่งเลน
โดยที่เจาปศาจไรระเบียบไดซอนตัวเฝามองอยู เม่ือเห็นดังนั้นจึงหัวเราะชอบใจ แลวเขา
มากระซิบวา  

“แผนดิน ไปเปนพลเมืองเมืองไรระเบียบกันเถอะ เมืองของเราสนุกนะ” พูดจบ
มนัก็หวัเราะเสียงดงั ทำใหแผนดินนึกสนุกตามไปดวย ทัง้ยังย่ัวเยาใหแผนดนิเลนตอไปจน
ลืมเวลา ลมืวาเอาอปุกรณการเรยีนไวที่ใดบาง คนืนัน้แผนดนิหลับไปโดยไมไดทำการบาน

ครัน้เมือ่ตืน่ขึน้ แผนดนิมองไปรอบตวัเหน็ขาวของรกรงุรงั ทกุอยางกระจัดกระจาย
ไรระเบียบ จาน ชาม ชอนที่ควรอยูในหองครัวกลับมาอยูในหองนอนของเขา อุปกรณ
ทำสวนวางเกลื่อนอยูบนโตะหนังสือ  



“ฮา ฮา ฮา ขอตอนรับสูเมืองไรระเบียบ” เสียงหนึ่งดังมาจากประตู “กอนที่เธอ
จะไดเปนพลเมืองไรระเบียบอยางเต็มตัว เธอจะตองผานการทดสอบและฝกที่จะอยูกับ
ความไรระเบียบใหได ฮา ฮา ฮา”า ปศาจไรระเบียบบอกกับแผนดินกอนเดินจากไป
 แผนดินไดฟงดังนั้นก็รูสึกหวาดกลัว นี่หรือเมืองไรระเบียบที่เจาเมืองมีระเบียบ
เคยบอก ทองฟาเปนสีหมนๆ ทุกอยางดูระเกะระกะ รถราวิ่งขวักไขวไรระเบียบ เด็ก
นักเรียนแตงตัวมอมแมม หนาตาหมนหมอง ร้ือหาขาวของอุปกรณการเรียนใหวุนวาย
สายโดงแลวยังไมไดไปโรงเรียนเสียที

“ชวยดวยๆ ฉันไมอยากอยูที่นี่แลว” แผนดินรองตะโกน แลวก็นึกถึงคำของ
เจาเมอืงมรีะเบียบทีบ่อกวา ‘สิง่ทีส่ามารถปองกนัเดก็ๆ จากเจาปศาจไดคอืความมีระเบยีบ’
นึกไดดังนั้นแผนดินจึงรีบจัดขาวของในบานใหเปนระเบียบเรียบรอย จาน ชาม ชอน
กลับไปอยูในหองครัว อุปกรณทำสวนไปอยูในที่ของมัน เครื่องเขียนแบบเรียนกลับมา
อยูที่โตะทำการบานตะททำำำกกกกกกาาาาาารรรรรรบบบบบบาาาาานนนนนน ไมนานทุกอยางก็สะอาดเอี่ยมไไไไไไมมมมมนนนนนาาาาานนนนนนททททททุกกกกกกอออออยยยยยยาาาาางงงงกกกก็สสะอ นาอยูและมีระเบียบขึ้นทันตา  
 ทันใดนั้นแสงสวางก็ปกคลุมเมืองไรระเบียบ  ทันใดนั้นแสงสวางก็ปกคลุมเมมืืืืือออองงงงงไไไไไไรรรรรรรระ ผูคนที่เคยเศราหมองก็หนาตา
สดใสขึ้น ความไรระเบียบหายไปหมดสิ้น

“ขอตอนรับทุกคนกลับบาน” ระเบียบดังกึกกองเสียงเจาเมืองมมมมีีีีีีรรรรรระะะ “เปนอยางไร
ลับไปอีกหรือเปลา”บางแผนดิน ไดไปเที่ยวเมืองไรระเบียบมา สนุกมั้ย อยากกกกกลลลลลับบ

 แผนดินรีบตอบเจาเมืองทันทีวา ลว เข็ดแลวครับ”“ผมไมอยากไปอีกแแแแลลลลลวว
นุกซุกซน แตก็“ดีแลวละ แมวาสิ่งท่ีเธอทำไปนั้นจะเกิดจากความนึกสสสนนนนนนุุุกกก
บจนสามารถตองขอชมเธอที่รูตัว แลวใชความมีระเบียบตอสูกับปศาจไรระเบียยยยบบบบบบจ
มาไดดวย”กลับมาบานไดสำเร็จ ทั้งยังพาพลเมืองคนอื่นๆ ที่เคยถูกสาปกลับบมมมมมมาา

 แผนดินอมยิ้มดวยความภูมิใจ
ขามีระเบียบ เขาก็จะ“จำไวนะ คนที่มีระเบียบ ก็เพราะใจเขามีระเบียบ เม่ือใจจจจเเเเเเขข

รูตัว จัดสิ่งตางๆ รอบตัวเขาใหมีระเบียบ” เด็กๆเจาเมืองมีระเบียบย้ำกับบบบบเเเเด
ตัง้แตนัน้เปนตนมาทกุคนกอ็าศยัอยูในเมอืงมรีะเบยีบอยางมคีวามสขุ สวนแผนดิน  

ก็ยึดมั่นในระเบียบวินัยของเมืองเปนอยางดี สิ่งนี้เองทำใหแผนดินโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดี  
มรีะเบยีบ และประสบความสำเร็จในการเรียนและหนาทีก่ารงานดใีนอนาคตดวย 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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  à´ç¡ æ  ¹Í¡¨Ò¡¨ÐμŒÍ§àÃÕÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅŒÇÂÑ§μŒÍ§ËÑ´·Ó¡ÒÃ§Ò¹
áÅÐ·Ó¤ÇÒÁ´Õ´ŒÇÂ   à¾ÃÒÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¨Ðª‹ÇÂãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶  
ÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂÑ¹Í´·¹¾Öè§μ¹àÍ§ä Œ́   áÅÐ¡ÒÃ·Ó Ṍ¹Ñé¹¨Ðª‹ÇÂãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ   ·Ñé§»‡Í§¡Ñ¹μ¹äÇŒ äÁ‹ÇŒŒ ãËŒμ¡μèÓ.

         พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
              วันเสาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐

 พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก ประจำป ๒๕๓๐



ณ บานสวนแหงหนึ่ง สมโอกับมะขามสองพี่นองจอมซน และองุนซึ่งเปนลูกพี่
ลูกนองกับเด็กทั้งสอง มาเย่ียมคุณตากับคุณยายในชวงปดเทอม องุนเปนเด็กเรียบรอย
และชอบชวยคุณยายทำงานบานเล็กๆ นอยๆ สวนสมโอกับมะขามเปนเด็กซุกซน โดย
เฉพาะเด็กชายมะขามที่มีนิสัยเกเรชอบแกลงสัตวเลี้ยงของคุณยายเปนประจำ   

“มะขาม วันนี้เราหาอะไรสนุกๆ ทำดีกวา” สมโอผูเปนพี่สาวกลาวชวนนองชาย
“เลนอะไรดีละ...เออ เราเอาถุงพลาสติกไปมัดปลายหางเจาตูบ มันจะไดไลงับ

หางตัวมันเองไง” มะขามออกความคิด ซึ่งสมโอก็เห็นดวย แตกอนจะไปว่ิงเลนทั้งสอง
ก็นึกไดวาควรจะชวนองุนไปเลนดวย  

ในหองครัว องุนกำลังงวนอยูกับการชวยคุณยายลางผัก  

¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§ 

áÁ¤ÃÑÇ¤¹ãËÁ¡Ñº¼ÙŒª‹ÇÂ 

ôð áÁ‹¤ÃÑÇ¤¹ãËÁ‹¡Ñº¼ÙŒª‹ÇÂ

‹ ‹ 



áÁ‹¤ÃÑÇ¤¹ãËÁ‹¡Ñº¼ÙŒª‹ÇÂ ôñ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

“องุนไปวิ่งเลนกันไหม” สมโอเอยชวน  
“ฉันก็อยากไปนะ แตขอชวยคุณยายทำกับขาวกอนไดไหม คุณยายกำลังสอนะ

เจียวไขอยูพอดี เธอสองคนมาชวยกันไหมละ จะไดเสร็จไวๆ” องุนชวน    
 เมื่อเห็นทั้งสองโผลหนาเขามาคุณยายจึงชักชวนใหมาชวยทำกับขาว แตสอง
พี่นองทำเฉไฉ มะขามอางวาตนเปนเด็กผูชายไมถนัดทำกับขาว สวนสมโอก็บอกวา
ตนเองทำงานบานแบบนี้ไมเปน พูดจบสองพี่นองก็วิ่งลงจากบานไปอยางรวดเร็ว

“เฮอ...สองคนพี่นองนี่วิ่งเลนกันทั้งวัน แลวองุนไมอยากไปเลนบางเหรอลูก”
คุณยายหันมาถามองุน

“ก็อยากไปอยูเหมือนกัน แตชวยคุณยายเสร็จแลวหนูคอยไปก็ไดคะ”ยาากกกกไไไไไปปปปปออออออยยยยยยูเเเเหหหหมมมมืืืืืออนกััััน แตชชววยยยคคคคุณณณณณยยยยยาาาาาายยยยยเเเสสสสร็จ องุนตอบ
อยางสุภาพสุุุภภภภาาาาาาพพพพพ  

ปนการทำความดีอยางหน่ึง“ดแีลวจะ การชวยเหลอืงานบานเล็กๆ นอยๆ กถ็อืวาเปปปปปปนนนนนนกกกกกาา
เเเดด็็็กที่ทำความดีก็จะไดเจอสิ่งดีๆ อีกอยาง เวลายายไมอยู
หนูจะไดทำอาหารงายๆ กินเองไดยังไงละจะ”
 พูดจบคุณยายก็สอนใหองุนเจียวไข โดยใหตอกไขใสชาม
ปรุงรสดวยน้ำปลา แลวใชสอมตีไขจนเขากัน จากนั้นคุณยายก็ตั้ง
กระทะบนเตา เทน้ำมันพืชลงเล็กนอย ทไขลงไปพอน้ำมันรอนไดที่คุณยายก็ใหองุนเเเททททททไไไ
และสอนใหองุนใชตะหลิวกลับดานใหไขสุกเหลืองทั่วกัน

“เกงมากลูก เสร็จแลวก็ตักใสจานไดเลย” คุณยายกลาวชม รับดวยองุนอมยิ้้มมมมมรรรรััั
ความภูมิใจ  

 หลายวันผานไป สมโอกับมะขามก็ยังสนุกสนานกับการเลนสนุกในสวนนนนนน บางวัน
แกลงหมา บางวนัแกลงแมว ปเลนเสมอสวนองุนกจ็ะชวยคณุยายทำกบัขาวใหเสรจ็กอนไไไไปปปปปเเ
จนกระทั่งเชาวันหนึ่งคุณตาคุณยายมีธุระในเมือง เด็กๆ ยลำพังทั้งสามตองอยูกันโดดดดยยยยยลลลำำ   

“พี่สมโอ มะขามหิวขาว...หิวขาว พี่ทำกับขาวใหหนอยสิ” เริ่มงอแงดวยมะขาาาามมมมมเเเ ิิ
ความหิว

ไมกลับมาเลย ทำยังไง“โธ...พ่ีทำเปนที่ไหน ตอนน้ีพี่ก็หิวเหมือนกัน คุณยายยยังงงงไไไไไไมมมมมมกก



ดีละ” สมสสสสมมมมโโโอตอบนองชายและบนพึมพำ
 เปง! เปง!...เปง! เปง! เสยีงกระทะกับตะหลิวกระทบกันดงัมาจากหองครวั ทัง้สอง
รีบรบีบบบวววิิิิ่่่งไปดู

“หิวหรือยังทั้งสองคน วันนี้คุณตากับคุณยายไปธุระในเมือง คงอีกนานกวาจะ
กกกลับ” องุนบอก 

“พี่องุนผัดผักก็ได เจียวไขก็หอม...หอม พ่ีองุนทำเผ่ือพวกเราดวยสิ”ด มะขาม
ออนวอน

“ใชๆ องุนอยาลืมทำเผื่อฉันดวยนะ ฉันทำไมเปน” สมโอออนวอนบาง
“ไดสิ แตเธอสองคนตองชวยฉันทำดวยนะ” องุนตอบ
“ไชโย เราไมตองหิ้วทองรอคุณยายแลวละพี่สมโอ” มะขามกระโดดโลดเตน

ดดดดววววยยความดีใจ และชวยเปนลูกมือแมครัวองุนอยางขยันขันแข็ง
 เมนูในวันนั้นคือผัดผักกับขาวไขเจียวท่ีทั้งสามคนชวยกันปรุงอยางสนุกสนาน
เม่ือคุณคคุณณณณยยายกลับมาก็เห็นหลานทั้งสามนั่งลอมวงกินขาวกันอยางเอร็ดอรอย องุนบอกกับ
คุณยายวายวววาาาาสสสมมโอและมะขามมาชวยทำอาหารดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 คณุยายจึงชมเชยหลานๆ ท้ังสาม องุน สมโอ และมะขามรูสกึภมูใิจ โดยเฉพาะ  
สองพ่ีนองที่ไดเรียนรูวาในหองครัวก็มีเรื่องสนุกๆ ใหทำเหมือนกัน ตั้งแตนั้นมาเด็กทั้ง
สามคนก็จะทำความดีดวยการชวยงานบานเล็กๆ นอยๆ กอนไปวิ่งเลนเสมอ  

ôò áÁ‹¤ÃÑÇ¤¹ãËÁ‹¡Ñº¼ÙŒª‹ÇÂ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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ÁÕ»ÃÐâÂª¹�   áÅÐÁÕªÕÇÔμ·ÕèÊÐÍÒ´   ·Õèà¨ÃÔÞÁÑè¹¤§.

         พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
           วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๐

 พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก ปพุทธศักราช ๒๕๓๑ 



¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§ 

ÅÙ¡ÊÒÇ¾Í¤ŒÒ¼ÙŒ«ÍÊμÂ� 

 
 
 ในตลาดแหงหนึ่ง มีพอคาแมคานำขาวของมาขายมากมาย ทั้งแผงขายเนื้อ 
แผงขายปลา แผงขายขาวสารอาหารแหง รวมทั้งแผงขายผลไมของนายซงดวย 

นายซงเปนพอคาผลไม ทุกวันเขากับนองซอลูกสาววัย ๑๐ ขวบจะตื่นแตเชาตรู
เพื่อไปคัดผลไมดีๆ ที่ชาวสวนนำมาขายสง นายซงขายผลไมในราคายุติธรรม ไมเคยโกง
ตาช่ัง ไมเคยเอารัดเอาเปรยีบหรือโกงเงนิลกูคา หากวนัไหนมผีลไมคณุภาพไมดปีะปนมา
เขาก็จะบอกลูกคาอยางไมปดบังหรือจำหนายในราคายอมเยา ดวยวาเปนผลไมมีตำหนิ
นายซงปฏิบัติเชนนี้เปนประจำ พรอมทั้งสั่งสอนและฝกใหลูกสาวทำตาม ดวยเหตุนี้ลูกคา
จึงพากันมาซื้อผลไมที่แผงของนายซงเปนจำนวนมาก เพราะเห็นวานายซงขยันขันแข็ง
และซื่อสัตย  

ôö ÅÙ¡ÊÒÇ¾‹Í¤ŒÒ¼ÙŒ«×èÍÊÑμÂ�
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ÅÙ¡ÊÒÇ¾‹Í¤ŒÒ¼ÙŒ«×èÍÊÑμÂ� ô÷

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

 วันหนึ่งนายซงไมสบาย ออนเพลีย ไมมีแรง อยากพักสักวัน แตเขากังวลถึง
คุณผกาซึ่งเปนลูกคาประจำที่ไดบอกเอาไววาจะมาซื้อผลไมจำนวนมากเพ่ือนำไปถวาย
พระ นายซงจึงพยายามฝนรางกายที่ปวยไขจะไปขายผลไมตามปกติ นองซอเห็นดังนั้น
จึงพูดกับพอวา

“พอจา วันนี้พอนอนพักเถอะจะ ซอจะไปขายผลไมเอง”า
“ลูกจะขายคนเดียวไหวหรือ แลววันนี้เราไมไดไปเลือกผลไมเองเสียดวย ใหเขาห ออ  แแแแลลลลววววววววนนนนนนนนเเเเรรรราาาาไไไไมมมไไ ไป

เอาไปสงใหที่แผงเลย ไมรูวาจะไมรรรููููววววาาาาจจจจะะะเเปปปนอยางไรบาง”
“พอไมตองหวงหรอกจะ ซอจะดูใหเอง ซอชวยพอขายมาตั้งนานแลว ทำไดตออองงงงหหหหววงหรอกจะ ซอจะดูใหเอง ซอชวยพอขายยมมมมาาาาตตตตั้

อยูแลวละ...นะจะะะจจจจะะะะพพพอ” นองซอพยายามพูดใหนายซงคลายความวิตก อผูเปนพอเห็นวาเมืืื่่่อออผผผผููููเเเ
ลกูสาวมคีวามวาาาามมมมมมัั่น่ใจมากและตลาดกอ็ยูไมไกลจากบานสกัเทาไร าตใหนองซอเขาจงึอนญุญาาาาตตตตใ
ไปขายผลไลลไไไไมมมตามที่ตั้งใจพรอมกับกำชับเรื่องคุณผกากับนองซอดวย

     เมื่อมาถึงแผงขายผลไม นำมาสงนองซอก็นำผลไมที่ชาวสวนนนนนนำำำำ
   จดัเรยีงใหสวยงามเหมือนทกุครัง้ ากเ็ดนิขณะท่ีกำลงัจดัผลไมอยูคณุผกกกกาาาา
   มาพอดี   

“อาว! ทำไมวันนี้ถึงขายคนเดียวละจะ พอของหนูไปไหนเสียละ” 
“สวัสดีคะ วันนี้พอไมสบาย แตพอบอกวาคุณผกาจะมาซ้ือผลไม เลยขอซซออออเเเม

อนุญาตพพพพพออออมาชวยขายคะ คุณผกาตองการผลไมอะไรบางคะ”
“ฉันขอซื้อองุนกับสมหนอย เอาหมดทั้งกองนั่นเลยนะ หนูชวยจัดใสถุงใหฉันที”“ฉฉฉฉัััันนนนขขอซื้อองุนกับสมหนอย เอาหมดทั้งกองนั่นเลยนะ หนูชวยจัดใสสสถถถถุุุงง

 ขณะที่ณะะะททททีีี่นนนองซอกำลังจัดองุนและสมใสถุง วสวนเอามาสงก็พบวาองุนและสมที่ชาาาววววสสสสว
ใหนั้นไมสวยและมีระมมมมีีีีรรรรอออยยช้ำเต็มไปหมด  

‘แยแลว! ทำไมถึงกลายเปนอยางน้ีไปไดนะ ถาเราขายองุนและสมพวกนี้ใหทำำำำไไไไมมมมถถถถึงงงกกลายเปนอยางน้ีไปไดนะ ถาเรราาาขขขขาาาายยยยองุ
คณุผกาไป เราคงตองถกูตอวาแนๆ  าแนนนๆๆๆๆ แตถาเราไมขาย พอคงขาดทุนไมนอย’แแแแตตตตถถถถาาาาเเเรรราาาไไไมมมขขขาาาายยยย  พพพพออออคคคคงงงขา หลังจากคดิอยู
ครูหนึ่งนองซอก็พูดกับคุณผกาวา

“หนูตองขอโทษจริงๆ คะ คือวาหนูขายองุนกับสมให
คุณผกาไมไดแลวคะ” คุณผกาทำทาแปลกใจแลวถามวา

“อาว! ทำไมละจะ”
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  นองซอตอบวา “เพราะมันช้ำและไมสวยเลยคะ วันนี้พอไมสบายเราเลยไมไดไปป
คัดผลไมดวยตัวเอง ผลไมที่ไดจึงไมสวยเหมือนทุกครั้ง หนูตองขอโทษดวยนะคะ”ง

“แลวอยางนี้หนูจะไมขาดทุนหรือจะ”
 นองซอตอบวา “คงขาดทุนคะ แตถาหนูขายองุนกับสมใหคุณผกาไป คุณคงจะ
โกรธหนูและไมกลับมาซื้อผลไมที่แผงของพอหนูอีก ครั้งนี้หนูยอมขาดทุนเพื่อใหคุณ
มาซื้อของเราตลอดไปจะดีกวาคะ”

คุณผกาไดยินดังนั้นจึงพูดวา “หนูเปนเด็กดีจริงๆ เลย เอาอยางนี้ก็แลวกันนะ 
องุนกับสมพวกนี้ฉันจะชวยซื้อเอง ถึงจะไมสวยแตก็ยังกินไดอยู สวนที่จะนำไปถวายพระย
นะ ชวยเลือกผลไมอะไรก็ไดที่สวยๆ นะจะ”

“ไดเลยคะ หนูจะเลือกใหดีที่สุดเลยคะ” นองซอย้ิมราทาทางกระตือรือรนจัดแจง
เลือเลลลลืืืืือออออกกกพุทรา องุน และสมผลสวยๆ แยกใสถุง และยังแถมใหคุณผกาอีกดวย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณนายผกานำเร่ืองราวครั้งนี้ไปเลาใหเพื่อนๆ ฟง พรอมชมเชยนองซอวาเปน
เด็กที่มีความซื่อสัตยมาก หลังจากนั้นผูคนจึงพากันมาซื้อผลไมที่แผงของนายซงมากขึ้น 
ทั้งยังมีลูกคาประจำอยางคุณผกาที่มักจะซ้ือผลไมคราวละมากๆ นายซงกับนองซอจึงมี
รายไดดีและฐานะความเปนอยูดีขึ้น เพราะความซื่อสัตยสุจริตของพวกเขานั่นเอง... 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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 หลังเลิกเรียน กองมักจะมายืนอยูที่หนารานขายของเลนใกลโรงเรียนและจอง
มองบรรดาของเลนที่จัดเรียงอยูภายในรานอยางไมวางตา เขาอยากเปนเจาของของเลน
สวยๆ เหลานี้สักชิ้นเหลือเกิน แตเมื่อเห็นราคาที่ติดไว ก็ไดแตถอนหายใจและเดินจากมา
อยางสิ้นหวัง เพราะของเลนแตละชิ้นราคาแพงเสียจนเขาไมกลาเอยปากขอเงินจาก  
พอแมเพื่อที่จะนำมาซื้อของเลนเหลานี้ 
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 กองเดินกลับบานอยางชาๆ พลางคิดในใจวา เขาตองใช
เวลานานสักเทาไรหนอจึงจะสามารถเก็บเงินซื้อของเลน
ชิ้นที่เขาหมายตาได โดยเฉพาะหุนยนตสีเงินตัวนั้น  
กองเดินไปคดิไปจนมาถงึหนาบานโดยไมรูตวั เมือ่เขา
ผลกัประตรูัว้บานเขาไปก็เห็นพอกำลังกมหนากมตา
ทำอะไรบางอยางอยู  

“กลับมาแลวครับ พอกำลังทำอะไรอยูเหรอ”ำลงททำำำอออะะะไไไไรรรรอออยยยููููเเเหหห อ
พอเงยหนาขึ้นมายิ้มแลวตอบวาวววตตตตออออบบบบวววาา  

“ลูกลองเดาดูงเเเดดดดาาาาดดดูสสิิิวาพอกำลังจะเอาของพวกน้ีไปทำอะไร””
กองมองมมมมอออองงงสิิ่ง่ของทีว่างอยูเบือ้งหนาพอ ซึง่มทีัง้ขดลวดขนาดตางๆๆๆ ตวันอตตตต กระปอง

น้ำอัดลม เศเเเศศศศษษษเหล็ก ตะแกรงอะลูมิเนียม ฝาขวดน้ำอัดลม หลายอยางและเศษวัสดุอีีกกกหหหหลลล    
“““ออืืม ไมรูสิครับ ผมเดาไมถูกเลย” กองตอบ
“เอาละ ม แลวลกู กองไปอาบนำ้ กินขาว ทำการบานใหเสรจ็ แลวคอยออกมาดูใหหหมมมมะ

จะเห็น็นนนนเเเองวาพอเอาของพวกนี้ไปทำอะไร” งมือที่ใชแลวพอก็เดินเขาไปหยิบกระเปาเครื่ออองงงง
ซอมแแแแแซซซมอุปกรณตางๆ ในบานออกมา นนี้จากนั้นก็จับวัสดุชิ้นโนนเชื่อมตอเขากับชชชิิิ้้้นนนน  
 ค่ำแลวกองออกมาหาพอ หุนยนตเศษวัสดุที่กองเห็นเมื่อตอนเย็นกลายเปนนนหหหหุุ
ที่สวยทยยททททีีีี่่สสุดเทาที่กองเคยเห็นมา

“โอโห พอทำไดอยางไรครับเนี่ย” บกองพูดขณะจองหุนยนตตาไมกะพรรรริิบบบบ  
 พพพพพออยื่นหุนยนตใหกองพลางบอกวา  

“สิ่งของทุกอยางรอบตัวเราลวนมีประโยชนและมีคุณคาในตัวมันเอง ไมเวน“สสสิิิิ่่่งงงงขขของทุกอยางรอบตัวเราลวนมีประโยชนและมีคุณคาในตัวววมมมมัััันนน
แมแตเศษวัสดุหรือขยะชิ้นเล็กชิ้นนอย หากเราพิจารณาใหดีจะเห็นถึงคุณคาของมันุหหหหรรรรืือออขยะชิ้นเล็กชิ้นนอย หากเราพิจารณาใหดีจะเห็นถถถึงงงงคคคคุณณ เราน
ก็สามารถนำมาสรางสรรคใหเกิดประโยชนได อยางเชนขยะตางๆ ที่นับวันก็จะยิ่งมีสรราาางงงงสสสสรรรรคใหเกิดประโยชนได อยางเชนขยยยะะะะตตตตาาา
ปริมาณเพิ่มขึ้นจนกลายเปนปญหาขยะลนเมือง หากเรารูจักแยกประเภทขยะอยางายเปปปปนนนนปปปปญญญญหหหาาาขขยยะลนเมมือองง หหหหาาาากกกกเเเเรรราารูจั
เหมาะสม เราก็สามารถนำขยะเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนอีกครั้ง ที่เราเรียกวาการ้้้
รียสู และรไีซเคลิยงัไงละ นอกจากชวยลดปรมิาณขยะ ประหยดัทรพัยากรแลว ยงัชวยลด
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ภาวะโลกรอนดวยนะ อยางเศษวัสดุที่กองเห็นเม่ือครู ตอนนี้ก็กลายมาเปนหุนยนตตัวนี้ษษษววววววััััสสสสสดดุที่กองเห็นเม่ือครู ตอนนี้ก็กลายมาเปนหุนยนนนตตตตตตตตตตตัศษวัสดุที่กองเห็นเม่ือครู ตอนนี้ก็กลายมาเปนหุนยนตตัวะ
แลวเห็นไหม”

“จริงดวยครับ...เหเเเเหหหหหหมมมมืือนที่คุณครูเคยสอนเลยวา เราตองใชประโยชนจากวัสดดุเห
เหลือใชใหไดมากที่สุด...ผผผผผผผมมมมเขาใจแลวครับ”ผ
 กองรับหุนยนตตตตตจจจจากมือพอมาดูใกลๆต เขาไมอยากจะเชื่อเลยวา เศษวัสดุซึ่งดู
เหมือนไมมีคาจะกลายมมมมมาาาาเปนหุนยนตแสนสวยแบบนี้ไดม มันดูดีกวาหุนยนตที่เขาตั้งใจ
จะเก็บเงินซื้อเสียอีก เมื่ออออออพพพพอเห็นวากองชอบหุนยนตที่พอประดิษฐขึ้นก็ถามวาือ   

“กองอยากจะลอออออองงงงงงททำหุนยนตเองดูไหม เดี๋ยวพอจะสอนให”อ
 กองรีบพยักหนาพพพพพพลลลลลลาางพูดวาพ  “อยากครับ แตผมจะทำไดหรือ”

“ทำไดส ิ เรามารางแบบกันกอน แลวคอยมาดูกันวาเราจะตองใชวัสดุอะไรบางงงงแแแแแบบบบบกันกอน แลวคอยมาดูกันวาเราจะตองใชวัสดุอะไรบบบบาาาาาางงงงงงแบบกันกอน แลวคอยมาดูกันวาเราจะตองใชวัสดุอะไรบางสิ
แตวันนี้ดึกแลวตองรีบไปนอนกอนกออออนนนนนน  พพรุงนี้เย็นเราคอยมาชวยกันทำนะ”กอน
 เย็นวันรุงขึ้น สองพอลูกก็ชวยกันทำหุนยนตจากเศษวัสดุอยางขะมักเขมนจนก็็ชชชวววววยยยยยกกกกันนทำหุนยนตจากเศษวัสดุอยางขขะะะะมมมมมมััักกกกกเเเเขก็ชวยกันทำหุนยนตจากเศษวัสดุอยางขะมักเข
เสร็จ แมหุนยนตที่กองทำขึ้นเองจะไมสวยเทาที่พอยเททาาาาททททททีีี่พพพพพพอออออททททำำำำวยเทาที่พอ ยเทาหุนยนตที่กองเห็นหหหรรรือออไไไมมมสสสสสววววยยยยยเเเเเเททททททาาาาาาหหหหหหุนนยนยเทาหุนยน
ในรานขายของเลน   

 แตกองก็รักมันมาก เพราะมันเกิดขึ้นจากความคิดและฝมือของเขาเอง... 
ขอบคุณครับพอที่สอนใหกองรูคุณคาของสิ่งของเหลือใชตางๆ และทำใหกองภาคภูมิใจ
กับความสามารถของตนเอง...กองกอดหุนยนตไวกับอกและยิ้มอยางสุขใจ พลางคิดวา
เขาจะชวนเพื่อนๆ มาประดิษฐหุนยนตเหมือนอยางที่พอสอน ตองสนุกแนๆ เลย... 



ÊÐ¡Ô´μ‹ÍÁ (·Ó) ´Õ 
á§¤Ô´ 

·ÓμÒÁ¾‹ÍÂÑ§ä§Å‹Ð¤ÃÑº
ÀÙÁÔã¨¨Ñ§

àËç¹äËÁÅ‹Ð¤ÃÑº¹ŒÍ§æ Ç‹ÒàÃÒ¨ÐÀÙÁÔã¨á¤‹äË¹·Õè»ÃÐ´ÔÉ°�
ÊÔè§μ‹Ò§æ ä´Œ´ŒÇÂ½‚Á×ÍàÃÒàÍ§ ¹Í¡¨Ò¡¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨áÅŒÇÂÑ§ä´Œ

æ Ù °æ Ù

»ÃÐËÂÑ´ áÅÐä Œ́ ãªŒÇÑÊ´ØàËÅ×ÍãªŒ ãËŒà»š¹»ÃÐâÂª¹� ÍÕ¡ Œ́ÇÂ¹Ð
æ ÙÙ

‹ 





  à´ç¡à»š¹ÍÑ¹ÁÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡´ÕÁÒáμ‹¡Óà¹Ô´   ¨ÐàÃÕÂ¹¨ÐàÅ‹¹¨Ð·Ó
ÊÔè§ã´   ¡çÁØ‹§ÁÑè¹·ÓãËŒ´Õà´‹¹.    äÁ‹ÁÕ»˜ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤ËÃ×Í¤ÇÒÁÅÓºÒ¡
ÂÒ¡á¤Œ¹ã´ æ  ¨Ð¡Õ´¡Ñé¹äÇŒ ä´Œ.    à´ç¡àËÅ‹Ò¹Õé   ¼Œ ÙŒ¼ ãËÞ‹¤ÇÃÊ¹ã¨
áÅÐá¼‹àÁμμÒà¡×éÍ¡ÙÅ»ÃÐ¤Ñº»ÃÐ¤Í§ãËŒä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ¾Ñ²¹Òä»ã¹·Ò§·Õè¶Ù¡·Õè´Õ  
·Ñé§´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ Ô̈μã¨.    à¢Ò¨Ñ¡ä Œ́à¨ÃÔÞàμÔºâμà»š¹¤¹´Õ¾ÃŒÍÁ
áÅÐà»š¹μÑÇÍÂ‹Ò§á¡‹àÂÒÇª¹·ÑèÇä».

        พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
           วันเสาร ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

 พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพในหนังสือ “วันเด็ก” ประจำป ๒๕๓๓ 



¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§ 
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 ในหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หนูโหนงกำลังนั่งฟงคุณครูดวงแกวสอนวิชา
คณิตศาสตรอยางตั้งอกตั้งใจ แตถึงอยางนั้นเขาก็ยังไมเขาใจสิ่งที่คุณครูสอนสักเทาไร 

‘‘เเเฮฮอ...ทำไมวิชานี้ถึงไดยากจังนะ’ ามมึนงงโหนงคิดพลางสะบัดหัวเพ่ือขับไลคคคควววววาาาาาม
ที่เร่ิมกอตัวขึ้นัวขขขขึึึึึ้้้้นนนนนอออออยยยางชาๆ  ากจะถามอะไรเมื่อคุณครูสอนจบและถามวามีใครสงสัยหรืออออยยยยยาาาาากกกกกจะ
หรือไม โหนงจึงยกจึงยยยกกกกกมมมมมืืืออออขขขึ้นทันที ครยกมือขึ้นถามเลยแตเม่ือมองรอบตัวแลวเห็นวาไมมมมมมมมีใใใใใคคคคครรรรยก
เขาจึงไมกลาถามและเปลี่ยนเเปลลลีีีี่่่ยยยยนนนนนเเเเเปปปปปนนนนนเเเเเกกกกาาาศศศีรรรษษะะแแททนน ครูดวงแกวเห็นโหนงทำทาแปลกๆคคคุุุุุณณณณคคคคครรรรรููููดดดดดวววววงงงงงแแแแกว
จึงถามวา “โหนงมีอะไรจะถามครูหรือเปลาจะ”

“เปลาครับ คือวาผมคันศีรษะนะครับ” เพื่อนๆ ไดยินโหนงตอบดังนั้นก็หัวเราะ
กันคิกคกั

“เอาละ ถาไมมีใครสงสัยอะไร วันนี้ก็พอแคนี้กอน อยาลืมกลับไปทบทวน
บทเรียนและทำการบานดวยนะ”

“ครับ” “คะ” เด็กๆ รับคำอยางแข็งขนั
 เนื่องจากโหนงไมเขาใจสิ่งที่เรียนในวันนี้ เมื่อกลับมาถึงบานเขาจึงอานหนังสือ

õø Ë¹ÙâË¹‹§¡Ñº¡ÅŒÒ Ṍ
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เพื่อทบทวนทันที แตจนแลวจนรอดเขาก็ยังไมเขาใจอยูดี
“วา ยากจัง แลวจะทำการบานไดยังไงละเนี่ย” โหนงบนเสียงดังจนคุณแมที่นั่ง

อานหนังสืออยูไมไกลนักไดยินจึงเดินเขามาดู
“เปนอะไรไปหรือลูก หนานิ่วคิ้วขมวดเชียว”
“ก็วิชาเลขนะสิครับ ยากมาก ผมไมเขาใจเลย ทำการบานก็ไมได ไมรูจะทำ

อยางไรดี”
“แลวตอนเรียนลูกไดถามคุณครูหรือเปลาจะ”
“เปลาครับ ก็ผมไมกลานี่ครับ แลวก็ไมมีเพ่ือนคนไหนถามดวย ผมอายนะ กลัวบ

เพื่อนๆ จะหาวาผมเรียนไมรูเรื่องอยูคนเดียว” โหนงบอกแมเสียงออย
“อยาอายไปเลยจะ ถาลกูไมเขาใจก็ควรจะรบีถามคณุครทูนัท ี ไมตองกลัวเพือ่น

จะวาหรอก เอาละ วันนี้แมจะชวยสอนใหกอน แตคราวหนาลูกตองถามคุณครูนะจะ”
“ครับ ขอบคุณครับแม”ณคคครรรรับบบบแแแแมมมม”””” แลวคุณแมก็ชวยโหนงทบทวนบทเรียนในวันนี้แแแลลลววคคุณแมก็็็ชชววยยโโโโหหหนนนนงงงงททททบบบบททททวววนบ จากนั้น

จึงใหโหนงทำการบาาารรรรบบบบาาาานนนเอง เมื่อโหนงทำไมไดหรือไมเขาใจ มก็อธิบายใหมจนโหนงคุณแแมมมกกกก็็็ออออธธธิบ
หายสงสัย แตก็มีบางหัวขอที่คณแมไมแนใจจึงใหโหนงถามคณครในวันรงขึ้นแแแแตตตตกก็็็มีีบางหัวขอที่คุณแมไมแนใจจึงใหโหนงถามคุณครูในวันรรุงงงขขขขึึึึนนนน   
 เมื่อถึงชั่วโมงคณิตศาสตร งแลวถามคุณครูดวงแกวก็ใหทุกคนนำการบานมาสสงงงแแแแลลล
วาาาา “““การบานที่ครูใหทำเมื่อวานน้ี มีใครสงสัยหรือทำไมไดบางหรือเปลาจะ” ทุกคนเด็กกททททุุกกกกค
ตตตตาางนั่งเงียบ คุณครูดวงแกวเห็นดังนั้นก็คิดวานักเรียนทุกคนคงเขาใจดีแลว ยังแตกก็็็ยยยยัััังงง
ทบทวนเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะสอนหัวขอตอไป เรื่องที่โหนงเขาใจแลว เขาก็เรียนนน
ไดอยางราบรื่น แตพอเปนหัวขอใหม โหนงก็เริ่มไมเขาใจอีกครั้ง  

“ถาลูกไมเขาใจ ลูกตองถามเพ่ือใหคุณครูอธิบายใหฟงนะจะ” 
เสียงของคุณแมสอนยังดังกองอยูในหู โหนงพยายามรวบรวมความ
กลาเพ่ือที่จะถามคุณครู แตกลับรูสึกวาแขนของเขาหนักราวกับกอนหิน
ไมวาเขาจะพยายามเทาไรมันก็ไมขยับเขยื้อน  

“กลาๆ หนอยสิ ยกมือขึ้นถามเลย” เสียงแหลมเล็กแปลกหูดังขึ้นใกลๆ ตัว
โหนงมองหาที่มาของเสียง แตก็ไมเห็นเพื่อนคนใดหันมาพูดกับตนเลย

“นี่ ฉันอยูตรงนี้” คราวน้ีนอกจากเสียงแลว อากาศตรงหนาโหนงยังไหว

Ë¹ÙâË¹‹§¡Ñº¡ÅŒÒ´Õ õù

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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กระเพื่อมกอนที่รางกลมปอมสีขาวจะยืนยิ้มราอยูตรงหนา
“ธะ ธะ เธอ เธอเปนใครกันนะ”ะ โหนงถามตะกุกตะกักดวยความตกใจ
“ขอโทษทีที่ลืมแนะนำตัวไป ฉันชื่อกลาดี เปนทูตสีขาวที่คอยนะนนนำำำำตตตตตัััวววววไไไไไปปปปป ฉฉฉััััันนชืืื่่่่่อกลาดีีี เเปปปปปนนนนทททททูตตตตตสสสสสีขขขขขาาาวท

ใหกำลังใจคนใหมีความกลาามมมมมกกกกกลลลลลาาาทีีี่่่จะทำในส่ิงที่ดี การที่เธอตั้งใจเรียน
นั้นถือวาเปนสิ่งท่ีดี ททท่ีดดดดดีีี   แแแตถาเธอไมเขาใจสิ่งที่คุณครูสอน เธอก็ตอง
กลาที่จะถาม อม อออออยยยยยามัวลังเลอยูเลย เดี๋ยวคุณครูก็สอนเร่ืองอ่ืนตอหรอก”ย

“ฉันฉฉฉฉัััันนนนนพพพยายามแลว แตมันยกแขนไมขึ้นนะ”
“““““ถถถถถาเธอไมถามฉันจะถามเองนะ” และกอนที่โหนงจะหามทัน ก็ยกมือทูตสีขาวววววกกกกก็็็

โหนงขึ้นมนนนนมมมมมาาแลวพูดกับคุณครูวา
“““คุณครูครับ ผมยังไมเขาใจครับ คุณครูชวยอธิบายอีกครั้งไดไหมครับ”

 คคคุณครูดวงแกวและเพื่อนๆ โหนงหันมามองโหนงดวยสีหนาประหลาดใจเพราาะะะะะโโโโโ
ไมเคยถาาาาาามมมคุณครูมากอน โหนงรูสึกวาใบหนาของเขารอนผาวไปดวยความอาย ตแลวแแแแแตตต
คุณครูก็ยิย้ยยิิิิ้้้้้มมมมมใใหเขาและบอกวา “ดีมากจะที่โหนงกลาถาม มเขาใจถานักเรียนคนไหนไไไไมมมมมม
ในสิ่งที่ครูสอนก็ควรถามครูเหมือนโหนงนะจะ เอาละ เรามาเริ่มกันใหมอีกครั้งนะ”สสสอออออนนนก็ควรถามครูเหมือนโหนงนะจะ เอาละ เรามาเริ่มกันใหมอีกคร้ังงงนนนนนะะะะ
 โหนงรนนนงงงงงรรรรรูููููสสสึกวาการเรียนในวันนี้สนุกมาก เรื่องไหนที่ไมเขาใจ ะคอยสะกิดกลาดกีกกก็็จจจจจะะะค
ใหเขาถาม เมื่อเขอเเเเขขขขขาาาายยกมือขึ้นถาม ยางใหดูจนเขาใจคุณครูดวงแกวก็อธิบายและยกตัวอออยยยยยาาาาางงงงใใใ
คุณครูใจดีและไมมีทีทาวทีีีีททททาาาาาวววววาาาจจะดุหรือรำคาญสักนิด เพ่ือนๆ บคุณที่โหนงมีคำถามก็มาขขขออออบบบบบคคคคคุณ
มากมายใหคณุครูอธบิายซ้ำ้้้ำำำ เพราเเเเพพพพพรรรรราาาาาะะะะะเเเพพพ่ืออนๆๆ ตางก็ มอืนกันไมเขาาาใใใจจจเเเเหหหหหมมมมมืืือออออนนนนกััั แตไมกลาถามคณุครู

“ถาโหนงไมถามคุณครู เราก็คงจะเรียนไมรูเรื่องดวยแนๆ ขอบใจนะจะ”็็ ีีีี ไไไไ   ื่่่ ตุกติ๊ก
เดินมาบอกกับโหนงพลางแบงขนมใหโหนงหนึ่งชิ้น

“ตอนแรกฉันก็ไมกลาถามเหมือนกัน กลัวคุณครูจะรำคาญและกลัวพวกเธอจะ
หาวาฉันโง แตพอมีคนคอยใหกำลังใจฉันก็เลยกลาถาม”
 โหนงพูดพลางขยิบตาใหทูตสีขาวที่นั่งยิ้มแกมปริอยูไมไกล

“ขอบคณุมากนะ...” โหนงกระซิบเสียงแผวเบา โดยมเีพียงเขาและกลาดทีตูสีขาว
เทานั้นที่ไดยิน  

ทั้งสองย้ิมใหกันอยางเบิกบานใจ... 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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Ñ̈¡ä´Œà»š¹¤¹´ÕÁÕ¤Ø³   ÁÕ»ÃÐâÂª¹�   áÅÐÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒμÑÇ

ÃÑ¡ÉÒªÒμÔºŒÒ¹àÁ×Í§ãËŒ´ÓÃ§¤§ÍÂÙ‹´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÁÑè¹¤§μ‹Íä»ä´Œ.

         พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
        วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

 พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพในหนังสือ “วันเด็ก” ประจำป ๒๕๓๔
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 บานหลังเล็กๆ และเกาจนโยเยหลังนี้เปนบานของแกวใส เด็กหญิงแกวใสอาศัย  
อยูกบัตายายเน่ืองจากพอและแมเสยีชวีติไปต้ังแตเธอยงัเดก็ ตายายของแกวใสตองออกไป  
เก็บของเกามาขายตั้งแตเชาจนค่ำ แกวใสจึงตองอยูบานคนเดียวเปนประจำ   

“แกวใสไปเลนเกมกันเถอะ วันนี้เราซื้อเกมใหมมาดวยนะ”้้้้ ้้้ะ จิงโจ เพ่ือนของ
แกวใสยืนเรียกอยูที่หนาบาน

“จริงเหรอ ไปเด๋ียวนี้แหละจะ” แกวใสวางการบานที่กำลังทำคางอยูไวบนโตะ
อยางไมสนใจ แลวรีบวิ่งออกไปพรอมกับจิงโจทันที
 แกวใสไปเลนเกมกับจิงโจจนค่ำจึงกลับบาน เมื่อมาถึงบานก็เห็นวายายกำลังทำ
อาหารเย็นอยู ยายเห็นแกวใสก็รองทักวา

“แกวใสไปไหนมาละลูก แลวนี่กินขาวมาหรือยัง”

öô á¡ŒÇãÊ¤¹ãËÁ‹
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“หนูไปบานเพื่อนมาจะ ยังไมไดกินอะไรเลย หิวจนแสบทองไปหมดแลว”
“ถาอยางนั้นก็รีบไปลางมือแลวมากินขาวกับตายายนะ”“

 เมื่อกินขาวเสรจ็ ยายก็ถามแกวใสวา 
“วันนี้มีการบานไหม” แกวใสตอบวา “มีจะ” ยายจึงบอกวา
“ถามีก็รีบทำใหเสร็จเสียแลวก็เขานอนเลยนะ พรุงนี้จะไดตื่นไปโรงเรียนแตเชา” 

แกวใสจึงขอตัวเขาไปทำการบานในหอง สวนตากับยายก็ชวยกันลางถวยชามและเก็บ
กวาดทำความสะอาดบาน
 ขณะทีต่ากบัยายกำลงัทำงานบานกันอยู แทนทีแ่กวใสจะทำการบานอยางทีบ่อก
ยายเอาไว เธอกลับอานหนังสือการตูนที่ขอยืมมาจากจิงโจอยางสนุกสนาน เม่ืออานจบ
แกวใสก็งวงนอน เธอจึงเขานอนโดยที่ยังไมไดทำการบานใหเสร็จ แกวใสหลับไปได
สักพักก็รูสึกวามีคนมานั่งอยูขางๆ พลางพูดกับเธอวาู

“แกวใส ตื่นเถอะจะ ฉันจะพาหนูไปดูอะไรสักหนอย”ถออะะะจจจจะะะะ ฉฉฉฉัััันนนนจจจะะะพพาาหนูไไไปปปดูอะะไไไไรรสสสัััักกกหหหหนนนนออออยยยย”
 เมื่อแกวใสลืกกกววววใใใใสสสสลลลืืืืมมตาขึ้นก็พบหญิงสาวแสนสวย
คนหนึ่งกำลังจกำำำลลลลััังงงงจจจองมองเธออยู “มาเถอะ” หญิงสาว
คนนัน้เอื้นนนนเเเเออออ้้้้ืืืืออมมอืมาจบัมอืแกวใส แลวพาแกวใสลอยลอง
ผานาาาานนนนหหนาตางออกไปยังทองฟาที่เต็มไปดวยดวงดาว
 สกัพกัท้ังคูกเ็คลือ่นทีด่วยความเรว็ทีเ่พ่ิมขึน้เรือ่ยๆ น็จนแกวใสแทบจะมองไมเเหหหห็็็น็นนน
ภาพที่อยูรอบตัว แกวใสรูสึกกลัวจึงหลับตาและจับมือหญิงสาวลึกลับไวแนน ไมนานนัักกก
แกวใสก็รูสึกวาตัวเองเคลื่อนที่ชาลงและหยุดนิ่งอยูกับที่ในที่สุด

“ถึงแลวละ ลืมตาแลวมองลงไปในบอนั่นสิ” หญิงสาวบอก  
 เบื้องหนาของแกวใสคือบอขนาดใหญที่มีน้ำใสสะอาด แกวใสมองลงไปในบอน้ำ
กเ็หน็ภาพตากบัยายกำลงัชวยกนัเก็บของเกาทามกลางแสงแดดทีร่อนจดั ทาทางของทัง้คู
ดูเหนื่อยลาจนแกวใสรูสึกสงสาร “โถ...หนูไมเคยรูมากอนเลยวาตากับยายตองทำงาน
หนักขนาดนี้” สักพักภาพของตากับยายก็หายไปกลายเปนภาพของแกวใสที่กำลังเลน
เกมอยางสนุกสนาน จากนั้นก็เปลี่ยนเปนภาพแกวใสกำลังอานหนังสือการตูน แกวใส
เห็นภาพของตัวเองก็รูสึกผิดละอายใจ หญิงสาวลึกลับที่พาแกวใสมาพูดขึ้นวา  
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ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม



ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
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“ดูตอไป ยังมีสิ่งที่หนูจะตองดูอีก” สักพักก็มีภาพตาของแกวใสไมสบาย ภาพ
ยายนอนเฝาตาท่ีโรงพยาบาล ภาพยายของแกวใสที่ตองทำงานอยางหนักแลวยังตองมา
ดูแลแกวใสดวย ภาพยายของแกวใสไมสบาย ภาพแกวใสตองอยูบานคนเดียว ในภาพ
นั้นแกวใสดูเหงาและวาเหวมาก และสุดทาย เปนภาพแกวใสในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพรา
“ฮือๆ ตากับยายของหนูจะตองตายหรือคะ แลวหนูจะทำอยางไรดีคะ”

“ถาหากหนูยังมัวแตเลนสนุก ไมรูจักชวยงานตายาย 
ไมตั้งใจเรียนหนังสือ ไมชาสิ่งท่ีหนูเห็นก็จะกลายเปนความจริง 
แตถาหนูกลับตัวเสียใหม ตากับยายของหนูก็อาจจะไมเปนอะไร 
เอาละ ถึงเวลาที่เราจะตองกลับกันแลว”ลลลับบบบกกกกกกันนนนนนแแแแแแลลลลลลววววว”””””

แลวหญงิสาวลกึสสาาาาววววววลลลลลลึึึกึกกกกลลลลัััับับก็็พ็าแกวใสกลับมายงัหองนอนของเธอออ แกวใสนัง่คดิทบทวนแแแแแแกกกกกกววววววใใใใ
ถึงสิ่งที่เธอเห็นหหหห็นนนนนน รไปเเเธธอรักตากับยายและไมอยากใหตากับยายตองเปนอะะะไไไไไไรรรรรรไไไไไไปปป ดังนั้น
แกวใสจึงสัญงงงสสสสสสัััญญญญญญญญากับตัวเองวา ตอไปนี้เธอจะชวยตากับยายทำงานและจะตั้งใจเรียนนนน  

 เชาวันรุงข้ึน แกวใสต่ืนแตเชาโดยไมตองรอใหยายปลุกเหมือนทุกครั้ง แกวใใใใสสสส
รีบรรรรีีบบบบบบททำการบานที่คางอยูจนเสร็จ แลวชวยยายกับตาทำงานบาน อาบน้ำแตงตัวกินขาว
โโโโโโดดดยที่ยายไมตองคอยบอกคอยเตือน ยายกับตามองแกวใสดวยความประหลาดใจ แกวใส
จึึงเขาไปกอดตากับยายแลวบอกวา “ยายจา ตาจา แกวใสขอโทษที่ทำตัวไมดี ไมรูจัก
ชวยยายกับตาทำงาน ตอไปน้ีแกวใสจะปรับปรุงตัวจะ จะตั้งใจเรียนและชวยยายกับตาะ
ทำงาน แกวใสรักยายกับตานะจะ”

“ดีแลวละแกวใส เห็นหนูคิดไดอยางนี้ยายก็ดีใจจะ” ยายกับตาลูบศีรษะแกวใส
และย้ิมใหดวยความเอ็นด ู 

 นับจากวันนั้น แกวใสก็ทำตามสัญญาท่ีใหไว ยายกับตาตางก็ชื่นใจ ท้ังสามจึง  
อยูดวยกันอยางมีความสุขตลอดมา 
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¤Ó¶ÇÒÂÊÑμÂ�»¯ÔÞÒ³
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา .................................................................................

 ขอถวายสัตยปฏิญาณวา จะประพฤติปฏิบัติตนเปนเด็กดี
มีคุณธรรม พรอมมุงมั่นเรียนรู และปฏิบัติตามหนาที่ของเด็กอยาง
เหมาะสมและเต็มกำลัง เพื่อใหสามารถเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ และ
เติบโตเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติตอไป

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ



นองๆ คนไหนมเีรือ่งดีๆ  หรือมปีระสบการณทำความดีมคีณุธรรม  
และอยากสงตอหรือแบงปนความดีใหเพ่ือนๆ ไดฟง สงความประทับใจ 
มาไดที ่ http://www.moralcenter.or.th แลวเรื่องราวความดีของนองๆ  
ก็จะเปนประโยชนตอเพื่อนๆ ดวย 
 
 หลังจากเห็นตัวอยางและขอคิดในการทำความดีจากนิทานแลว 
นองๆ อยาลืมหมั่นทำความดีกันนะครับ จะไดเติบโตเปนเด็กดี และเปน
ผูใหญที่ดีในวันขางหนา 

 
อยาลืม...“ทำดี...ไมตองเดี๋ยว” 

·ÕèÍÂÒ¡ºÍ¡àÅ‹Ò àÃ×èÍ§´Õ 



คณะอนุกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมอนุกรรมการศูนยสอนุกรรมการศูนย พัฒนา งแผนดพัฒนา งแผนด
สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)สำนักงานบริหาสำนักงานบริห งคความรู (องคกาคความรู (องคก

 ๑. พลอากาาศเอกวีรวิทาศเอกวีร   ดิ์ศักดิ์ดิ์คงศ ประธานอนุกรรมการปรปร
 ๒. ศาสตรราจารยกิตติคุณสุมนาจารยกิ คุณสุม   อมรวิวัฒนอ อนุกรรมการ
 ๓. นายมังกกร  ลวานิชกุล นช อนุกรรมการ
 ๔. นายศิริชัชัชัย  ครรัตนสาค ตนกุล อนุกรรมการร
 ๕. ทันตแพทยยกฤษดายกฤษดา  เรืองอารียรัชตตรืองอารีย อนุกรรมการกรรมการกรรมกา
 ๖. นายทวีศักดิ์  สุสุขรัตนสุขรัตน การอนุกรรมกาอน
 ๗. ผูอำนวยการศูนยสงเสสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมสงเสริมแ ัฒนาพลังแผนดินเลังแผนลังแผ
  (นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย)ทรัพย)ทรัพย) อนุกรรมการและเลขานุการมกา
 ๘. นายประกอบกอบอบ  นวลขาวนวลขขานวลขา ผูชวยเลขานุการผูชวยวยเลขานุกผู ววยเลขานุก



คณะที่ปรึกษา
พลอากาศเอกวีรวทิ  คงศักดิ์   ประธานอนุกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
รศ.บุญนำ  ทานสัมฤทธิ์   ผูเชี่ยวชาญ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย   ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

  
คณะกรรมการโครงการ
นางวิไลวรรณ  ถึกไทย   ผูอำนวยการฝายติดตามและประเมิน
นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย   ผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตร ๓
นายณัฏฐบรรจง  เดชวิริยะชาติ  เจาหนาที่ระดับสูง ฝายติดตามและประเมิน
นายประมวล  บุญมา    เจาหนาที่ระดับกลาง ฝายสารสนเทศและเผยแพร
นางอนุสรณ  ปทมะสังข   เจาหนาที่ระดับกลาง ฝายติดตามและประเมิน

คณะทำงานดานเนื้อหาและออกแบบรูปเลม
ฝายรักลูก พับลิชชิ่ง เซอรวิส   บริษทั รักลูกกรุป จำกัด 

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó

·‹Ò¹¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶  Download  Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õéä´Œ·Õè
http://www.moralcenter.or.th,  http://dl.moralcenter.or.th
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พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

 พระบรมราโชวาท สำหรับพระราชทานลงพิมพในหนังสือ “วันเด็ก” พ.ศ. ๒๕๑๕


