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วัตถุประสงค์      ชี้ให้เห็นความส าคัญของการช่วยตนเอง 

ใจความส าคัญ    ชายผู้หนึ่ง ขับเกวียนไปในป่าบังเอิญเกวียนติดหล่มลึก วัวลากไปไม่ไหวใกล้เวลา  
  พลบค่ าแล้ว ชายผู้นั้นไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร จึงนั่งร้องไห้พร้อมกราบไหว้อ้อนวอน 
  เทวดาให้ช่วย ทันใดนั้นเทวดาก็ปรากฏตัวแล้วแนะน าชายคนขับเกวียนว่า ให้เอาบ่า 

แบกดุมล้อเกวียน ขณะเดียวกันก็เอาไม้เรียวเฆ่ียนวัวให้เดิน เกวียนก็จะขึ้นจากหลุม 
ได ้และเตือนไม่ให้รอคอยคนอ่ืนช่วยแต่ให้ช่วยตนเองก่อน  ชายผู้นั้นท าตามที่เทวดา 
แนะน า  เกวียนก็ขึ้นจากหล่มได้ซึ่งล าพัง เทวดาจะแผลงฤทธิ์อย่างเทวดาในหนังสือ 
นิทานทั่วไปก็ย่อมท าได้ แต่เทวดาองค์นี้กลับสอนให้ช่วยตนเองก่อนเหมือนค าสอน  
โบราณว่า   “ถ้าเหลือก าลังลาก ค่อยออกปากบอกแขก ช่วยแบกหาม”  

                           สอบถามผู้เข้าอบรมว่าได้รับข้อคิดอะไรจากนิทานเร่ืองนี้  แล้วสรุปว่า  

 สรุป                  การจะท าสิ่งใดให้บรรลุผลต้องมุ่งมั่นต้ังใจขวนขวายช่วยตนเองก่อน  หากเกินก าลัง  
ไม่สามารถท าด้วยตนเองได้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากผู้อื่นให้ช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ
เทวดากับคนขับเกวียน    

                                         การช่วยตนเอง  ได้แก่ 
   ขยัน                        ขยันศึกษาเล่าเรียน ช่วยพ่อแม่ ไม่ขี้เกียจหลังยาว 
   ประหยัด                 เก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
   พัฒนาตน               ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  หลีกพ้นอบายมุข    ไม่หมกมุ่นอบายมุข ไม่เล่นการพนัน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

 
***************** 

 
 
 
 

นิทาน เร่ือง เทวดากับคนขับเกวียน 
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วัตถุประสงค์      ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ใจความส าคัญ    มีนกกระจาบฝูงหนึ่งออกหากินเป็นฝูงใหญ่ผิดกับนกทั่ว ๆ ไป ที่ต่างออกหากินตาม 
 ล าพัง วันหน่ึงขณะที่ฝูงนกกระจาบก าลังเพลิดเพลินกับการหาอาหาร นกทั้งฝูงได้   
             ไปติดข่ายนายพรานที่ดักไว้ เหล่านกกระจาบพากันตกใจแตกตื่นบินขึ้นลงหวังที่จะ 
 เอาตัวรอด แต่ก็ไม่มีนกตัวใดสามารถหลุดรอดออกมาได้เลย  ในที่สุดก็พากันเงียบ 
 เศร้าซึมไปหมด เจ้าหัวหน้าฝูงซึ่งเป็นนกที่มีปัญญามากเห็นเป็นโอกาสเหมาะก็บอก  
 กับนกทั้งหลายว่าถ้าพวกเราบินขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะสามารถเอาตาข่ายที่คลุมตัวพวก 
 เราไปคลุมยอดไม้สูงข้างหน้าโน้นได้พวกเราก็จะรอดจากตาข่ายนี้  เหล่านกกระจาบ 
 เมื่อได้ฟังดังนั้น ก็พร้อมใจกันบินขึ้นทันทีสามารถยกตาข่ายขึ้นได้และในที่สุดก็หลุด 
 รอดจากตาข่ายไปได้ทั้งหมด จึงต่างรอดตายกันทั้งฝูง  

สรุป                    ถามผู้เข้าอบรมว่า ได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเร่ืองนี้บ้าง แล้วสรุปวา่  
 - ถ้าเหล่านกกระจาบแต่ละตัวต่างคนต่างหนี ก็เอาตัวรอดไม่ได้เพราะตาข่าย  

                           กว้างใหญ่ 
 - ถ้านกทุกตัวพร้อมกันบินขึ้น ถึงแม้นกแต่ละตัวจะมีแรงน้อยแต่เมื่อท า  

                           พร้อม ๆ   กันก็ท าให้มีแรงมากจนสามารถพาตาข่ายไปได้โดยการช่วยเหลือซึ่งกัน  
                           และกัน  ฉะนั้นต้องฝึกนิสัยตนเองให้รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน และร่วมกันเสียสละ 
                           เพื่อส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ตัว 
                             ร่วมมือกันพัฒนา                                 สามัคคีกันท างาน 
                             ซื่อตรงต่อกติกา                                   ซื่อสัตย์  มีวินัยต่อกลุ่ม 
                             มีเมตตารักใคร่ต่อกัน                           มีเมตตาเผื่อแผ่กัน                 

 
****************** 

 
 
 

นิทาน เรื่อง ฝูงนกกระจาบติดข่ายนายพราน 
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  บ้านหนองมะกอกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลเมือง มีประชากรประมาณ 50 หลังคาเรือน
ชาวบ้านมีอาชีพในการท านา  ปลูกผัก  ปลูกมัน  และถั่วลิสง  แม้ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนแต่ก็ใจ
บุญสุนทาน 
  เมื่อถึงเทศกาลส าคัญ ๆ เช่น เข้าพรรษา สงกรานต์ ตรุษ สารท ชาวบ้านจะท าขนม  
เพื่อท าบุญโดยที่อยู่ห่างไกลเมืองทุกคนจึงต้องซื้อน้ าตาลปี๊บที่ร้านเจ๊กพี ซึ่งจะขายกิโลกรัมละ  7 บาท 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ทราบดีว่าน้ าตาลปี๊บในตลาดในเมืองขายเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท  และเจ๊กพีก็ไป        
ยกปี๊บมาจากในเมืองเพียงปี๊บละ 150 บาท มาขายปลีกเอาก าไร 
  ชาวบ้านได้หารือกับผู้ใหญ่บ้านถึงแผนการที่จะช่วยให้ซื้อน้ าตาลได้ถูกลงโดยการ  

ซื้อเหมาปี๊บจากในตลาดเช่นเดียวกับวิธีการที่เจ๊กพีท าอยู่ ซึ่งวิธีการนี้แต่ละคนท าไม่ได้ต้องเข้าหุ้นกัน
ซื้อหลาย ๆ คน 

  วันหน่ึงผู้ใหญ่บ้านได้นัดประชุมชาวบ้านเพื่อเล่าเร่ืองนี้ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้าน                 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยและเร่งเร้าขอให้เร่ิมด าเนินการให้ทันวันพระที่จะถึงแต่เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่ประชุมจึงได้ตกลงเลือกผู้ใหญ่บ้านและทิดฟุ้ง เป็นผู้ด าเนินการในรายละเอียดโดย ก าหนด            
ให้ทั้ง 2 คน ท าการส ารวจว่าคนใดบ้างที่สมัครใจจะร่วมกันในการซื้อน้ าตาลคร้ังนี้ และจะซื้อคนละ           
กี่กิโลกรัมพร้อมกับให้เก็บเงินสดมาด้วยในราคากิโลกรัมละ 7 บาท เท่ากับที่เคยซื้อจาก เจ๊กพี 
ภายหลังที่ผู้ใหญ่บ้าน และทิดฟุ้ง ส ารวจเสร็จก็ได้หารือถึงผลการส ารวจจ านวนน้ าตาลที่ต้องการและ
จ านวนเงินที่เก็บได้ ปรากฏว่ามีผู้สมัครใจรวมกลุ่มเพื่อซื้อน้ าตาลปี๊บ 12 คน ตามบัญชี ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เหตุเกิดที่บ้านหนองมะกอก 
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ชื่อ จ านวนน  าตาล  
(กก.) 

กก.ละ (บาท) เป็นเงิน   (บาท) 

1. นายแก้ว                               3 7 21 
2. นางพวง                               5 7 35 
3. นายเหลือ                             4 7 28 
4. นางเอ้ือน                             3 7 21 
5. นางอ่อน                              5 7 35 
6. นายทอง                              5 7 35 
7. นายเงิน                               3 7 21 
8. นายผล                                4 7 28 
9. นายนวน                             3 7 21 
10. ผู้ใหญ่บ้าน                        10 7 70 
11. นายชอบ                           6 7 42 
12. ครูใหญ่                     9 7 63 
 60  420 

 
กลุ่มที่รับมอบหมาย ได้หารือกันถึงผู้ที่จะไปซื้อน้ าตาลที่ตลาด ที่ประชุมเห็นว่าทิดตุ้ม

ภารโรงเป็นคนหนุ่มคล่องแคล่ว และรู้ลู่ทางประกอบกับมีรถจักรยานเป็นผู้ที่สมควรไปซื้อน้ าตาล จึง
ได้ว่าจ้างและมอบหมายให้ไปซื้อน้ าตาลปี๊บ 2 ปี๊บ พร้อมกับจ่ายเงินสดให้ไปซื้อด้วย 

เมื่อทิดตุ้มซื้อน้ าตาลมาแล้ว ผู้ใหญ่บ้านก็นัดหมายให้คนที่สั่งซื้อมารับน้ าตาลพร้อม
กันที่บ้านผู้ใหญ่เพราะเป็นศูนย์กลาง ทิดตุ้มกับเจ้าแกละก็ช่วยกันตักน้ าตาลชั่งให้ตามที่ผู้สั่งซื้อ ภายใต้
การดูแลของผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าเกมใหญ่และทิดฟุ้งจนได้น้ าตาลครบทุกคน  

ผู้ใหญ่ได้แถลงรายรับ รายจ่าย ว่า 
1. ได้ซื้อน้ าตาลปี๊บละ 150 บาท 2 ปี๊บ                     เป็นเงิน     300 บาท 
2. ได้จ้างทิดตุ้มกับเจ้าแกละไปซื้อและชั่งน้ าตาล                        30 บาท 
                     รวมเป็นเงิน                                                          330 บาท 
เฉลี่ย กิโลกรัมละ         330/60                  =      5.50 บาท 
เก็บเงินมาแล้ว กิโลกรัมละ                     =   7.00 บาท             
ก าไร (ส่วนเกิน)       7.00- 5.50    =    1.50 บาท 
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ที่ประชุมเห็นว่าน่าจะกันเงินส่วนหน่ึงเป็นกองกลางส าหรับเป็นทุนที่จะด าเนินการ
ในครั้งต่อไปได้ตกลงให้ผู้ใหญ่บ้านเก็บไว้ กิโลกรัม 0.25 บาท ส่วนที่เหลืออีกกิโลกรัมละ 1.25 บาท 
ให้คืนผู้ซื้อน้ าตาลไปโดยถือหลักคืนให้ตามจ านวนกิโลกรัมของน้ าตาลที่ซื้อ  

ทุกคนพอใจมากที่ซื้อน้ าตาลได้ถูกลง ต่อมาภายหลังชาวบ้านกลุ่มนี้ได้รวมกันซื้อปุ๋ย 
พันธุ์พืช ข้าวสาร และอื่น ๆ ที่ต้องการโดยที่เมื่อจะซื้อสินค้าแต่ละชนิดก็มีการประชุมตกลงกันก่อน 
หากเสียงส่วนใหญ่จะเอาอย่างไรผู้ด าเนินการทั้ง 3 ก็ปฏิบัติตาม 

ชาวบ้านอื่นที่เหลือเห็นดีก็อยากจะมารวมกลุ่มด้วย ผู้ใหญ่บ้านจึงไปถามความเห็น
ของชาวบ้านกลุ่มนี้ก่อน แต่ที่ประชุมเห็นควรว่าให้อยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าเกม
ใหญ่ และทิดฟุ้งที่จะคัดเลือกให้ได้คนดีเข้ามา  

โครงสร้างของสหกรณ์กับกลุ่มชาวบ้าน 
                   สมาชิก                            =                         ชาวบ้าน 
                   ท่ีประชุมใหญ่             =                         ชาวบ้านมาประชุม 
                   กรรมการ                   =                         ผู้ใหญ่บ้าน ครูใหญ่ ทิดฟุ้ง 
                   ผู้จัดการ                     =                         ทิดตุ้ม 
                   พนักงาน                    =                         คนงาน 
  

******************           
  

            
 
 
 
 
 


