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สารบัญ
หนา
คํานํา
คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สค21002
บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 1 ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย
เรื่องที่ 2 ความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 3 หลักธรรมแตละศาสนาที่ทําให
อยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข
เรื่องที่ 4 หลักธรรมแตละศาสนาการประพฤติตนเปนคนดี
กิจกรรมทายบท
บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของประเทศไทยและประเทศ
ในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 1 วัฒนธรรม ประเพณีในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 2 การอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 3 การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 4 คานิยมที่พึงประสงคของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ในทวีปเอเชีย
กิจกรรมทายบท
บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เรื่องที่ 1 ความเปนมาหลักการและเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย
เรื่องที่ 2 โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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คําแนะนําในการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
หนังสื อเรียนสาระการพั ฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษา
ตอนต น เปน หนัง สื อเรีย นที่จั ดทํ า ขึ้น สํ า หรั บ ผู เ รีย นที่เ ป นนั กศึ ก ษานอกระบบใชป ระกอบ
การศึกษารายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค 21002) จํานวน 2 หนวยกิต 80 ชั่วโมง
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพั ฒนาสั งคมรายวิชาศาสนาและหนาที่พ ลเมือง
ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1) ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอ สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และขอบขายเนื้อหา
2) ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่อง
เพื่อเปนการสรุปความรูความเขา ใจของเนื้อหาในตอนนั้นๆ อีกครั้งโดยผูเรียน สามารถนําไป
ตรวจสอบกับครู เพื่อนๆ ที่เรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
3) หนังสือเลมนี้มี 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 ศาสนา ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณีและคานิยมของประเทศไทยและประเทศใน
ทวีปเอเชีย
บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บทที่ 4 สถานการณและการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
บทที่ 5 หลักสิทธิมนุษยชน
บทที่ 6 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สาระสําคัญ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีประชากรอาศัยอยูหลายเชื้อชาติ มีภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกตางกัน การใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญหลักธรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรม คานิยม ของประเทศตาง ๆ ตลอดจนความเปนมา หลักการ ความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลักการอยูรวมกัน หลักการสําคัญของประชาธิปไตยและ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง หลักสิทธิมนุษยชน
และความตระหนักในการมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริต
จะทําใหคนในสังคมไทยสามารถนําหลักการ คําสอนและกฎระเบียบตางๆ ของสังคมมาปรับใช
ในการดําเนินชีวิตของตนไดอยางถูกตองมีความสุขอันจะสงผลตอความสันติสุขของสังคม
ผลการเรียนทีค่ าดหวัง
1. อธิบายความเปนมา ความสําคัญ หลักคําสอน ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี
คานิยม ของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียได
2. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย ทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
3. อนุรักษและสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามคานิยมที่พึงประสงค
ของไทย และอธิบายวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของชาติตางๆ ในเอเชีย
4. อธิบายความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสราง สาระสําคัญของ รัฐธรรมนูญได
5. มีความรูความเขาใจในหลักสําคัญของประชาธิปไตยและมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการ อยูรวมกันอยางสันติ สามัคคีปรองดอง สมานฉันท
6. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชนได
7. อธิบายสิทธิ เสรีภาพและคุณธรรม จริยธรรม การอยูรวมกันตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยได
8. อธิบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และมีสวนรวมการเมืองการปกครอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได
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9. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนตระหนักถึงประโยชน
10. วิเคราะหการแกปญหาการ ทุจริตและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย
บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บทที่ 4 สถานการณและการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
บทที่ 5 หลักสิทธิมนุษยชน
บทที่ 6 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สื่อประกอบการเรียนรู
1. ชีดีศาสนาสากล
2. ชีดี วัฒนธรรม ประเพณีไทยและประเทศตางๆในเอเชีย
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับศาสนา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน
4. อินเทอรเน็ต
5. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถิ่น
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บทที่ 1
ศาสนา ในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย
สาระสําคัญ
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเปนมาของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย และประเทศ
ในทวีปเอเชีย หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ การอยูรวมกับคนตางศาสนาไดอยางมีความสุข
กรณีตัวอยางของบุคคลตัวอยางแตละศาสนา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ประวัติ ความสําคัญ หลักคําสอน ศาสนา ของประเทศไทยและในทวีปเอเชีย
2. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางศาสนา
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย
เรื่องที่ 2 ความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 3 หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ
สื่อการเรียนรู
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน
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เรื่องที่ 1 ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย
ศาสนาในประเทศไทยที่รัฐ บาลใหการอุปถัมภ ดูแลมีทั้งสิ้ น 5 ศาสนา ไดแก ศาสนา
พุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพรามณ-ฮินดู และศาสนาซิกข ซึ่งทุกศาสนาลวนมี
องคประกอบหลักที่สําคัญ ๆ 5 ประการ คือ
1. ศาสดา หมายถึง ผูที่คนพบศาสนาและเผยแผคําสั่งสอน หรือหลักธรรมของศาสนา
2. ศาสนธรรม หรือหลักธรรมของศาสนา เปนคําสั่งสอนของแตละศาสนา
3. ศาสนิกชน หมายถึงบุคคลและปวงชนที่ใหการยอมรับนับถือในคํา สั่งสอนของ
ศาสนานั้น ๆ
4. ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่อยูอาศัยของนักบวช ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนารวมถึงการเปนที่ที่ใหศาสนิกชนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
5. ศาสนพิธี หมายถึง พิธีทางศาสนาตางๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นจากศาสดาโดยตรงหรือจาก
การคิดคนของผูปฏิบัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับความตองการขจั ดความไมรู ความกลั ว ความอัตคัด
สนองความตองการในสิ่งที่ตนขาดแคลน จึ งจํ าเปนตองมีวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
ปฏิบัติตามหลักของศาสนา
ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ และมีผูนับถือจํานวนมากที่สุด
ในประเทศรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม คริสต และฮินดู
1.1 ศาสนาพุทธ
พุทธประวัติ
ศาสดาผู ที่ค นพบศาสนาและเผยแผ คํา สั่ ง สอนหรือ หลั กธรรมของศาสนาพุ ทธคื อ
พระพุทธเจ าซึ่งมีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ,, เปนพระราชโอรสของพระเจา สุทโธทนะ และ
พระนางสิริมหามายาแหงกรุงกบิลพัสดแควนสักกะ พระองคประสูติวันศุกร ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6
(เดือนวิสาขะ) ปจอ กอน พุทธศักราช 80 ป ณ สวนสุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยูระหวางกรุงกบิลพัส ด
แควนสักกะกับกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ (ปจจุบันคือ ตําบลรุมมีนเด ประเทศเนปาล) ทั้งนี้เปน
เพราะธรรมเนียม ที่สตรีจะตองไปคลอดบุตรที่บานบิดามารดาของตน พระนางสิริมหามายา
จึงตองเดินทางไปกรุงเทวทหะ
ดว ยพระราชบิ ด ามี พ ระราชประสงคมั่ นคงที่ จ ะใหเ จ า ชายสิ ทธั ต ถะทรงครองเพศ
ฆราวาสเปนพระจักรพรรดิผูทรงธรรม จึงพระราชทานความสุขเกษมสําราญแวดลอมดวย
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ความบันเทิงนานาประการแกพ ระราชโอรสเพื่ อผู กพระทัยใหมั่งคงในทางโลก เมื่อเจ า ชาย
สิทธัตถะเจริญพระชนมได 16 พรรษา พระเจาสุทโธทนะมีพระราชดําริวาพระราชโอรส สมควร
จะไดอภิเษกสมรสจึงโปรดใหสรางประสาทอันวิจิตรงดงามขึ้น 3 หลัง สําหรับพระราชโอรสได
ประทับอยางเกษมสําราญตามฤดูกาลทั้ง 3 คือ ฤดูรอน ฤดูฝนและฤดูหนาว และทรงสูขอพระ
นางพิ มพายโสธรา พระราชธิดาของพระเจ า สุปปพุ ทธะและพระนางอมิตา แหงเทวทหะนคร
เจาชายสิทธัตถะไดเสวยสุขสมบัติ จนพระชนมายุได 29 พรรษา พระนางพิมพายโสธราจึงประสูติ
พระโอรส ทรงพระนามวา“ราหุล ซาโต พันธนา ซาต” แปลวา “บวงเกิดแลว เครื่องจองจําเกิด
แลว”
ถึงแมเจาชายสิทธัตถะจะทรงพรั่งพรอมดวยสุขสมบัติมหาศาล ก็มิไดพอพระทัยในชีวิต
คฤหัสถ พระองคยังทรงมีพระทัยฝกใฝใครครวญถึงสัจธรรมที่จะเปนเครื่องนําทางซึ่ง ความพน
ทุกขอยูเสมอ พระองคไดเคยเสด็จประพาสอุทยาน ไดทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก
คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต พระองคจึงสังเวชพระทัยในชีวิต และพอพระทัยในเพศบรรพชิต
มีพระทัยแนวแนที่จะทรงออกผนวช เพื่อแสวงหาโมกขธรรมอันเปนทางดับทุกขถาวรพนจาก
วัฏสงสารกลับมาเวียนวายตายเกิดอีก พระองคจึงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช โดยพระองค
ทรงมากัณฐกะ พรอมดวยนายฉันนะ มุงสูแมน้ํา อโนมานที แควนมัล ละรวมระยะทาง 30
โยชน (ประมาณ 480 กิ โลเมตร) เสด็ จ ข า มฝ งแมน้ํา อโนมานทีแ ล ว ทรงอธิ ษฐาน เพศเป น
บรรพชิต โดยทรงมอบหมายใหนายฉันนะนําเครื่องอาภรณและมากัณฐกะกลับนครกบิลพัสด
การแสวงหาธรรมระยะแรกหลังจากทรงผนวชแลว สมณสิทธัตถะ ไดทรงศึกษา
ในสํ า นั กอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุ ทกดาบส รามบุ ตร ณ กรุ งราชคฤห แควน มคธ
พระองคไดทรงประพฤติพรหมจรรยในสํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร ทรงไดสมาบัติ คื อ
ทุ ต ิ ย ฌ า น ต ติ ย ฌ า น อ า ก า ส า นั ญ จ า ย ต น ฌ า น วิ ญ ญ า นั ญ จ า ย ต น ฌ า น และ
อากิญจัญญายตนฌาน ส วนการประพฤติพรหมจรรยในสํานักอุทกดาบสรามบุตรนั้น ทรงได
สมาบัติ ๘ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สําหรับฌานที่ 1 คือ ปฐมฌานนั้น พระองคทรงได
ขณะกําลัง ประทับขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูใตตนหวาเนื่องในพระราชพิธี
วัปปมงคล (แรกนาขวัญ)
เมื่ อพระองคท รงหั นมาศึก ษาค น คว า ดว ยพระป ญ ญาอั นยิ่ ง ดว ยพระองคเ องแทน
การศึกษาเล าเรียนในสํา นักอาจารย ณ ทิวเขาดงคสิ ริ พระองคไดทรงบํา เพ็ญทุกรกิริยา คือ
การบําเพ็ญอยางยิ่งยวดในลักษณะตางๆ เชน การอดพระกระยาหาร การทรมาน พระวรกาย
โดยการกลั้นพระอัสสาสะ พระปสสาสะ (ลมหายใจ) การกดพระทนต การกดพระตาลุ (เพดาน)
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ดวยพระชิวหา (ลิ้น) เปนตน เปนเวลาถึง 6 ป ก็ยังมิไดคนพบสัจธรรมอันเปนทางหลุดพนจาก
ทุกข พระองคจึงทรงเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยา แลวกลับมาเสวยพระกระยาหารเพื่อบํารุง
พระวรกายใหแข็งแรง ในการคิดคนวิธีใหม ในขณะที่พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิริยานั้น
ไดมีปญจวัคคีย คือ พราหมณทั้ง 5 คน ไดแก โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหามานะ
และอัสสชิ เปนผูคอยปฏิบัติรับใช ดวยหวังวา พระมหาบุรุษตรัสรูแลว พวกตนจะไดรับการสั่ ง
สอนถายทอดความรูบาง และเมื่อพระมหาบุรุษเลิกลมการบําเพ็ญ ทุกรกิริยา ปญจวัคคียก็ได
ชวนกันละทิ้งพระองคไปอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน นครพาราณสี เปนผลใหพระองค
ไดประทับอยูตามลําพังในที่อันสงบเงียบ ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งปวง พระองคไดทรงตั้งพระสติ
ดําเนินทางสายกลาง คือ การปฏิบัติอยางพอเหมาะพอควรนั้นเอง
การเผยแผพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย
พระพุ ท ธศาสนาเผยแผ เ ข า มาในประเทศไทยประมาณป พ.ศ. 270 หลั ง จาก
พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน พระเจาอโศกมหาราชตองการใหศาสนาพุทธเปนปกแผนและสง
พระเถระไปเผยแผ พระพุทธศาสนายังประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย พระเถระที่เขามามี
2 รูป คือ พระโสณเถระ และพระอุตตระเถระ ซึ่งถือนิกายเถรวาท ขณะนั้นไทยอยูบนดินแดน
ที่เรียกวาสุวรรณภูมิมีขอบเขตประเทศรวมกันคือ ไทย พมา เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซียและ
สันนิษฐานวาใจกลางอยูที่จังหวัดนครปฐม มีหลักฐานคือพระปฐมเจดียและรูปธรรมจักร กวาง
หมอบ สมัยนี้เรียกวา สมัยทวารวดี ตอมา สมัยอาณาจักรอายลาว ศาสนาพุทธนิกายมหายาน
เผยแผ ม ายั ง อาณาจั ก รนี้ โ ดยพระเจ า มิ่ ง ตี่ กษั ต ริ ย จี น ทรงรั บ พระพุ ท ธศาสนา ไปเผยแผ
ในประเทศจีนและสงฑูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอายลาว จึงทําใหไทยนับถือศาสนา
พุทธแบบมหายานเปนครั้งแรกแทนการนับถือเทวดาแบบดั้งเดิม
ในพุทธศตวรรษที่ 13 พ.ศ.1300 สมัยอาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา
ไดเจริญรุงเรือง และนําพระพุทธศาสนาแบบมหายานเขามาเผยแผ ดังมีหลักฐานที่ปรากฏอยู
คือ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในพุ ทธศตวรรษที่ 15 พ.ศ.1500 อาณาจัก รลพบุรี เจริญรุงเรืองในขณะเดียวกัน
อาณาจักรขอมก็เจริญรุงเรืองดวย ในสมัยราชวงศสุริยวรมันเรืองอํานาจ พระองครับเอาพุทธ
ศาสนาแบบมหายานผสมผสาน กับศาสนาพราหมณ มีภาษาสั นสกฤตเปน ภาษาหลั กของ
ศาสนาพราหมณเขามามีอิทธิพลในภาษาไทย วรรณคดีไทยจะเห็นสิ่งกอสราง คือ พระปรางค
สามยอด จังหวัดลพบุรี ประสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุงที่จังหวัด
บุรีรัมย สวนพระพุทธรูปไดรับอิทธิพลจากขอม
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พุทธศตวรรษที่ 16 พ.ศ.1600 อาณาจักรพุกาม ประเทศพมาเจริญรุงเรือง กษัตริย
ผูปกครองชื่อ พระเจ าอนุรุทธิ์มหาราช กษัตริยพุ กามเรืองอํา นาจทรงรวบรวมพมา กับมอญ
เขาเปนอาณาจักรเดียวกัน และแผ ขยายอาณาจั กรถึงล านนา ล านชา ง คือ เชียงใหม ลํา พู น
เชียงราย จึงรับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท หลักฐานที่ปรากฏ คือการกอสรางเจดียแบบพมา
ซึ่งปรากฏอยูตามวัดตางๆ
ตอมาสมัยสุโขทัยเจริญรุงเรืองเปนปกแผน โดยแผขยายไปทั่วอาณาจักรลานนา และ
อาณาจักรสุโขทัย พ อขุนรามคําแหงมหาราชทรงสดับกิตติศัพทของพระสงฆลังกา ซึ่งเผยแผ
ศาสนาอยูที่นครศรีธรรมราช จึงนิมนตมาที่สุโขทัยนับเปนจุดสําคัญที่ทําใหพุทธศาสนา ดํารง
มั่ น คงในประเทศไทยสื บ มาจนทุ ก วั น นี้ พระพุ ท ธศาสนาแบบลั ง กาวงศ ไ ด เ ข า มาเผยแผ
ในประเทศไทยถึง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สมัยพอขุนรามคํา แหงมหาราช ครั้งที่ 2 สมัยพระยาลิ ไท
กษัตริย พระองคปกครองบานเมืองดวยความสงบรมเย็น ประชาชนอยูอยางผาสุก ดานศิลปะ
สมัยสุโขทัยนั้น มีความงดงามโดยเฉพาะพระพุทธรูปไมมีศิลปะสมัยใดงามเสมือน
สมั ยล า นนา พ.ศ.1839 พระยามั ง รายทรงสร า งราชธานี ชื่อ นพบุรี ศ รีน ครพิ ง ค
เชียงใหม ตั้งถิ่นฐานที่ลุ มแมน้ํา ปง สนับสนุนใหพุ ทธศาสนารุงเรืองในเมืองเชียงราย ลํ า พู น
ลําปาง แพร นาน พะเยา สมัยพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม ทําการสังคายนาพระไตรปฎก
เปนครั้งแรกในประเทศไทย
สมัยกรุงศรีอยุธยา พุทธศาสนาสมัยนี้ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณเปนอันมาก
พิ ธี ก รรมต า งๆ จึ ง ปะปนกั บ พิ ธี พ ราหมณ ประชาชนทํ า บุ ญ กุ ศ ลสร า งวั ด บํ า รุ ง ศาสนา
พระมหากษัตริยที่ทรงผนวช คือ สมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ และทรงริเริ่มใหเจ า นายและ
ขาราชการบวชเรียน ทรงรจนาหนังสือมหาชาติคําหลวงขึ้นในป พ.ศ.2025 และในสมัยพระเจา
ทรงธรรม ไดพบรอยพระพุทธบาทที่ จังหวัดสระบุรี จึงโปรดใหสรางมณฑป วรรณคดีในสมัยนี้
ไดแก กาพยมหาชาติ ตอมาสมัยพระเจ า อยูหัวบรมโกษฐ พ.ศ. 2275 - 2300 พุ ทธศาสนา
เจริญรุงเรืองมาก พระเจ าแผ นดินของลังกามีพ ระราชสาสนมาทูลขอพระภิกษุสงฆ ไปเผยแผ
ศาสนาที่ ลั ง กา เพราะศาสนาพุ ท ธ ที่ เรี ยกว า ลั งกาวงศนั้น เสื่ อมลง ไทยจึ ง ส งพระอุบาลี ไ ป
ประกาศศาสนาและ เผยแผศาสนาจน รุงเรืองอีกครั้ง และเรียกศาสนาพุทธในครั้งนี้วา นิกาย
สยามวงศ
สมัยกรุงธนบุรี ป 2310 พมายกทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยาจนบานเมืองแตกยับเยินวัดวา
อารามถูกทําลายยอยยับ พระเจ าตากสินมหาราชทรงเปนผูนําในการกอบกูอิสรภาพ ทรงตั้ง
เมืองหลวงที่กรุงธนบุรีและทรงบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามสรางวัดเพิ่มเติมอีกมากและอันเชิญ
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พระแกวมรกตจากเวียงจันทนมายังประเทศไทย
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร รั ช กาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352) ย า ยเมื อ งหลวงมาตั้ ง ที่
กรุงเทพมหานคร ทรงปฏิสังขรณวัดตาง ๆ และสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสระเกศวัด
สุทัศนเทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และโปรดใหมีการสังคายนาพระไตรปฏก
ในรัชสมัยของพระองคดวย
1.2 ศาสนาอิสลาม
ประวัติศาสดา
ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ ทานนบีมุฮัมมัด เปนบุตรของอับดุลลอหแหงอารเบีย
ไดรับมอบหมายใหเผยแผสาสนของอัลลอหพระผูเปนเจา
ศาสดามุฮัมมัด เกิดที่มหานครมักกะห (เมกกะ) ตรงกับวันจันทรที่ 17 (บางก็วา 12)
เดือนรอบีอุลเอาวัล ในป ค.ศ.570 (พ.ศ.1113) ตอนแรกเกิดวรกายของมุฮัมมัด มีรัศมีสวางไสว
และมีกลิ่นหอมเปนศุภนิมิตบงถึงความพิเศษของทารก ปที่ทานเกิดนั้นเปนปที่อุปราชอับร็อฮะห
แห ง อบิ ส สิ เ นี ย (เอธิ โ อเปย ป จ จุ บั น) กรี ฑ าทัพ ช า งเขา โจมตี มหานครมัก กะห เพื่ อ ทํ า ลาย
กะอบะห อันศักดสิทธิ์ แตอัลลอหไดทรงพิทักษมักกะห ดวยการสงกองทัพนกที่คาบกรวดหินลง
มาทิ้งบนกองทัพนี้ จนไพรพลตองลมตายระเนระนาด เนื้อตัวทะลุดุจดั่งใบไมที่ถูกหนอนกัดกิน
อุปราชอัมร็อฮะห จึงจําตองถอยทัพกลับไปในปเดียวกันนั้นมีแผนดินไหวเกิดขึ้นในเปอรเซียเปน
เหตุ ให ร าชวั งอะนูซิ ร วานของจั ก รพรรดิเ ปอรเ ซี ยสั่ น สะเทือ นถึง รากเหง า และพั ง ทลายลง
ยังผลใหไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหารบูชาไฟของพวกโซโรแอสเตอรที่ลุกอยูเปนพันปนั้นตองดับลงไปดวย
เมื่อมูฮัมมัดมีอายุได 20 ป กิตติศัพทแหงคุณธรรม และความสามารถในการคาขาย
ก็เขาถึงหูของคอดีญะหเศรษฐีนีหมาย ผูมีเกียรติจากตระกูลอะซัดแหงเผากุเรซ นางจึงเชิญให
ทานเปนผูจัดการการคาของนาง โดยใหทานนําสินคาไปขายยังประเทศซีเรีย ในฐานะหัวหนา
กองคาราวาน ปรากฏผลวาการคาดําเนินไปดวยความเรียบรอย และไดกําไรเกินความคาดหมาย
จึงทําใหนางพอใจความสามารถและความชื่อสัตยของทานเปนอยางมาก
เมื่ออายุ 30 ป ทา นไดเขา รวมเปนสมาชิกในสหพั นธ ฟุ ฎล อันเปนองคการพิ ทักษ
สาธารณภัย ประชาชน เพื่ อขจั ด ทุกขบํ า รุง สุ ขให ประชาชน กิจ การประจํ า วันของทา นก็คื อ
ประกอบแตกุศลกรรมปลดทุกขขจัดความเดือดรอน ชวยเหลือผูตกยาก บํารุงสาธารณกุศล
เมื่ออายุ 40 ป ทานไดรับวา วะฮยู (การวิวรณ) จากอัลลอหพระผูเปนเจาในถํ้าฮิรออ
ซึ่งอยูบนภูเขาลูกหนึ่งนอกเมืองมักกะห โดยฑู ตญิบรีลเปนผูนํามาบอกเปนครั้งแรก เรียกรอง
ใหทานรับหนาที่เปนผูเผยแผศาสนาของอัลลอหดั่งที่ศาสดามูซา (โมเสส) อีซา (เยซู) เคยทํามา
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นั่นคือประกาศใหมวลมนุษยนับถือพระเจาเพียงองคเดียว ทานไดรับพระโองการติดตอกันเปน
เวลา 23 ป พระโองการเหลานี้รวบรวมขึ้นเปนเลมเรียกวาคัมภีรอัลลกุรอาน
ในตอนแรกทานเผยแผศาสนาแกวงศญาติและเพื่อนใกล ชิดเปนภายในกอนทานคอ
ดี ญ ะห เ องได ส ละทรั พ ย สิ น เงิ น ทองของท า นไปมากมาย และท า นอบู ฎ อสิ บ ก็ ไ ด ป กป อ ง
หลานชายของตนด วยชี วิต ตอ มาท า นไดรั บโองการจากพระเจ า ให ประกาศเผยแผ ศาสนา
โดยเปดเผย ทําใหญาติพี่นองในตระกูลเดียวกันชาวกุเรซและอาหรับเผาอื่นๆ ที่เคยนับถือทาน
พากันโกรธแคน ตั้งตนเปนศัตรูกับทานอยางรุนแรง ถึงกับวางแผนสังหารทานหลายครั้งแตไม
สําเร็จ ชนมุสลิม ถูกควํ่าบาตรไมสามารถทําธุรกิจกับผูใดจนตองอดอยาก เพราะขาดรายได และไม
มีเงินที่จะซื้ออาหาร อบูซุฟยาน แหงตระกูลอุมัยยะห และอบูญะฮัล คือสองในจํานวนหัวหนา
มุชริกูนที่ไดพยายามทําลายลาง ศาสนาอิสลาม
เมื่ อ ชาวมุ ช ริ กู น เอาชนะรั ฐ อิ ส ลามไม ไ ด ก็ ไ ด มี ก ารทํ า สั ญ ญาสงบศึ ก กั น ในเดื อ น
มีนาคม ค.ศ. 628 เรียกสัญญาสงบศึกครั้งนั้นวา สัญญาฮุดัยบียะห
ตอมาในเดือนพฤศจิ กายน ค.ศ. 629 ชาวมักกะหไดล ะเมิดสั ญญาสงบศึกในเดือน
มกราคม ป ค.ศ. 630 ทานนบีจึงนําทหาร 10,000 คน เขายึดเมืองมักกะห ทานจึงประกาศนิร
โทษกรรมใหชาวมักกะหเกือบทั้งหมด ยกเวนบางคนในจํานวนนั้นมีอัลฮะกัม แหงตระกูลอุมัย
ยะห ที่ทา นนบี ประกาศให ทุกคนควํ่ า บาตรเขา การนิร โทษกรรมครั้งนี้ มี ผ ลใหชาวมัก กะห
ซาบซึ้งในความเมตตาของทา น จึ งพากันหลั่ งไหลเขา นับถือศาสนาอิส ลามเปนจํ า นวนมาก
นบีมูฮัมมัดไดสิ้นพระชนมที่เมืองมดีนะห เมื่อวันจันทรที่ 12 ป ค.ศ. 632 รวมอายุได 63 ป
1.3 ศาสนาคริสต
ศาสดาของศาสนาคริสต คือ พระเยซู เกิดในชนชาติฮีบรู หรือยิว หรือ อิสราเอล พระเยซู
คริสต ถือเปนพระบุตรของพระเจามาบังเกิดในชาตินี้ ศาสนาของพระเจา คือ พระยะโฮวาคริสต
มีรากศัพทมาจากภาษาโรมัน หรือภาษากรีก แปลมาจากคําวา เมสสิ-อาห ในภาษาฮีบรู แปลวา
ผูปลดเปลื้องทุกขภัย
พระเยซูเกิดที่หมูบานเบธเลเฮม แขวงยูดาย กรุงเยรูซาเล็ม ในปาเลสไตน เมื่อ พ.ศ.
543 แตไปเติบโตที่เมืองนาซาเรท แควนกาลินี หางจากนครยูซาเล็ม ประมาณ 55 ไมล มารดา
ของพระเยซูชื่อ มาเรีย หรือมารีย บิดาชื่อ โยเซฟ อาชีพชางไม ตามประวัติ มาเรียมารดาพระ
เยซูนั้น ตั้งครรภมากอนขณะที่โจเซฟยังเปนคูหมั้นมิไดอยูกินดวยกัน รอนถึงเทวทูตของพระเจา
หรือ พระยะโฮวาห คือเทวาคาเบรียลตองมาเขาฝนบอกโยเซฟใหรูวาบุตรในครรภของมาเรีย
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เปนบุตรของพระเจา เปนผูมีบุญมากใหตั้งชื่อวาพระเยซู ตอไปคนผูนี้จะชวยไถบาปใหชาวยิว
รอดพนจากความทุกขทั้งปวง โยเซฟปฏิบัติตามคําของฑูตแหงพระเจา รับมาเรียมาอยูดวยกัน
โดยมิไดส มสู เยี่ยงสามีภรรยา พระเยซูไดรับการเลี้ ยงดูอยา งดี มีความรูภาษากรีกแตกฉาน
ศึกษาพระคัมภีรเกา ไดมอบตัวเปนศิษยของโยอัน ผูแตกฉานในคัมภีรของยิว เมื่อเยซูเติบโต
เปนผูใหญ มีนิสัยใฝสงบ ชอบอยูในวิเวก ใฝใจทางศาสนา
เมื่ออายุได 30 ป ไดรับศีลล างบาปจากจอหน โดยอาบน้ํา ลางบาปที่แมน้ําจอรแดน
ตั้ง แต นั้น มาถื อว า พระเยซู ได สํ า เร็ จ ภู มิ ธรรมสู ง สุ ด ในศาสนาคริ ส ตเ ปน ศาสดาบํา เพ็ ญพรต
อดอาหาร เพื่อการคิดพิจารณาธรรมอยูในปาสงัดถึง 40 วัน จากนั้นจึงออกประกาศศาสนา เผย
แผศาสนาอยู 3 ป พระเยซูสั่งสอนไปทั่วประเทศปาเลสไตน หรืออิสราเอลประมาณ 3 ป มีผูนับ
ถือพระเยซูมากขึ้น แตทํา ใหพ วกปุโรหิต พวกธรรมาจารยและพวกฟารซีเกลี ยดซัง ขณะที่
พระเยซูพรอมสาวก 12 คน กําลังรับประทานอาหารคํ่ามื้อสุดทาย ทหารโรมันก็จู โจมเขาจั บ
พระเยซูและสาวก ในขอหาเปนกบฏตอซีซารโรมันตั้งตนเปนบุตรพระเจาเปนพระเมสสิอาห ถูก
ตัดสินใหลงโทษประหารชีวิต โดยการตรึงกับไมกางเขนไว 3 วัน ไดสิ้นพระชนมและเสด็จไปสู
สวรรค พระเยซูไดเลือกอัครสาวก 12 คน เปนหลักสืบศาสนาตอไป โดยมีนักบุญเปโตร
(Saint Peter) เปนหัวหนาผูรับตําแหนงนักบุญเปโตรตอๆ มาจนถึงปจจุบัน เรียกวา
สมเด็จพระสันตะปาปา
ประเทศไทยมีศาสนาคริสตที่สําคัญอยู 2 นิกาย คือ ดังนี้
1. นิกายโรมันคาทอลิก คริ สตศาสนานิกายโรมันคาทอลิ กนับถื อพระแม มารี และ
นักบุญตางๆ มีศูนยกลางอยูที่กรุงวาติกัน กรุงโรม มีพระสันตะปาปาเปนประมุข โดยสืบ ทอด
มาตั้งแตสมัยอัครสาวกกลุมแรก โดยถือวา นักบุญเปโตร หรือนักบุญปเตอร คือพระสันตะปาปา
พระองคแรก ทรงไปสั่งสอนที่กรุงโรม ขณะนั้นเทียบไดกับนครหลวงของโลก ทรงเผยแผคําสอน
อยู 25 ป ทําใหกรุงโรมเปนศูนยกลางของศาสนา จึงเกิดคําวาโรมันคาทอลิก พระองคไดรับการ
ยินยอมจากพระเจาใหปกครองศาสนาจักรทั้งมวล และสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาฟรานซิส
ที่ 16 องคปจจุบัน เปนองคที่ 266 คาทอลิกนั้น จะมีนักบวชที่เรียกวา บาทหลวง และซีสเตอร
(แมซี) ชาวไทยจะเรียกผูนับถือนิกายนี้วา “คริสตรัง” ตามเสียงอานภาษาโปรตุเกส ผูเผยแพร
ยุคแรกๆ มีผูนับถือนิกายนี้ประมาณ 1,000 ลานคน นิกายนี้ถือวา พระ (บาทหลวง)
เปนสื่อกลางของพระเจา
2. นิกายโปรเตสแตนต แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในชวงคริสตศตวรรษที่
16 เปนนิกายที่ถือวาศรัทธาของแตล ะคนที่มีตอพระเจ า สํ าคัญกวาพิ ธีกรรม ซึ่งยังแตกยอย
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ออกเปนหลายรอยนิกาย เนื่องจากมีความเห็นแตกตางเกี่ยวกับ พระคัมภีร และการปฏิบัติใน
พิธีกรรม นิกายนี้มีเพียงไมกางเขนเปนเครื่องหมายแหงศาสนาเทานั้น มีผูนับถือรวมกัน
ทุกนิกายยอยประมาณ 500 ลานคน
1.4 ศาสนาพราหมณ
ศาสนาพราหมณ หรือศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไมมีศาสดา แตนับถือเทพเจาหลายองค
ศาสนานี้เกิดในประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 1,400 ปกอนพุทธศักราช โดยเกิดในสมัยพวก
อารยันอพยพ เขามาอยูในประเทศอินเดีย ถือวาเปนศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลก แตเดิมศาสนา
นี้ เรี ย กว า สนาตนธรรม หมายถึ ง ธรรมอั น เป น นิ ต ย คื อ ไม สิ้ น สุ ด ไม รู จั ก ตาย แปลเอา
ความหมาย คือ พระวิษณุ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิษณุธรรม พระวิษณุ และพระนารายณ
เปนองคเดียวกัน
พระวิษณุไดสอนธรรมะ และวิธีปฏิบัติธรรมแกพระพรหมธาดา และพระพรหมธาดา
ผูไดสอนสันตกุมารผูเปนบุตรอีกชั้นหนึ่ง ตอมาทั้งสองทานก็ไดสั่งสอนแกพระนารถมุนีผูเปนเทพ
ฤๅษี เพื่อใหเผยแพรตอไปยังนานาโลก
สําหรับในโลกมนุษย พระอุปเทศกะ คือ ผูแสดงเรื่องราวทางศาสนา รองลงมาจากนา
รถมุนี คือ พระกปลมุนี ผูเกิดมาเปนมนุษย มีตัวตนอยูในโลก ไดแสวงธรรมครั้งแรกที่
วินทุอาศรม ตอมาไดตั้งอาศรมขึ้นที่ปลายแมน้ําคงคาที่เรียกวา กันคงคาสาคร ดังนั้น ในเดือน
ธันวาคม และมกราคมของทุกป จะมีประซาชนจํานวนมากไปจาริกแสวงบุญ ณ ที่ดังกลาว
พระปรมาตมันเปนพระเจาสูงสุด มีอุปาสยเทพอยูสามองค คือ พระพรหม พระวิษณุ
และพระศิวะ พระปรมาตมันไมมีรูปและไมมีตัวตน จึงกลาวกันวา เปนนิรังการ หรือนิรากาล
คือ ไมมีอาการ หรือปราศจากอาการ
ตอมาเมื่อพระปรมาตมันประสงคจะสรางโลกก็เลยกลายเปนสาการภาพ คือ
เกิดภาวะ อันมีอาการและเปนสามรูป ไดแก พระพรหมธาดา พระวิษณุ และพระศิวะ
เทพเจาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีอยูเปนจํานวนมาก แตละเทวสถานมีเทพเจาแตละ
องค ดูไมออกวาองคไหนสําคัญกวาหรือสูงกวา แตละกลุมนับถือแตละองค บางทีในครอบครัว
เดียวกัน แตละคนในครอบครัวก็นับถือเทพตางๆ กันไป
คัมภีรพระเวท เปนคัมภีรที่ประมวลความรูตางๆ อันเปนความรูทางศาสนา และสิ่ ง
ศักดิ์สิ ทธซึ่งไดแก บทสรรเสริญ บทสวดออนวอน พิธีกรรมเพื่อการบูชายัญ เวทมนตรคาถา
และกวีนิพนธอันไพเราะเกี่ยวกับธรรมชาติ
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ชาวอารยันเมื่อไดครอบครองอินเดียอยางมั่นคงแล ว ไดรวบรวมคัมภีรพระเวทตาม
ความเชื่อในศาสนาของพวกตน คําวา “เวทะ” หรือ “เวท” แปลวา “ความรู” อันหมายถึง
ความรูที่ไมไดเขียนไวเปนตํารา แตเปนความรูที่เกิดขึ้นเอง เปนทิพยที่ออกมาจากพระพรหม
การเผยแพรของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ในประเทศไทย
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทย ชวงที่เปนศาสนาพราหมณ โดยเขา
มาประเทศไทยเมื่อใดนั้น ไมปรากฏระยะเวลาที่แนนอน นักประวัติศาสตรสวนมากสันนิษฐาน
วา ศาสนาพราหมณ นี้นา จะเขา มาก อนสมัยสุ โขทัย โบราณสถาน และรู ปสลั กเทพเจ า เป น
จํานวนมาก ไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศาสนา เชน รูปสลักพระนารายณ 4 กร ถือสังข
จักร คทา ดอกบัว สวมหมวกกระบอก เขาใจวานาจะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10 หรือ
เกาไปกวานั้น
นอกจากนี้ไดพบรูปสลักพระนารายณ ทําดวยศิลาที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร-ธานี
โบราณสถานที่สําคัญที่ขุดพบ เชน ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทหินพิมาย จังหวัด
นครราชสี มา พระปรางคส ามยอด จั งหวัดลพบุรี เทวสถานเมืองศรี เทพ จั งหวัดเพชรบูร ณ
ตอมาในสมัยสุโขทัยศาสนาพราหมณไดเขามามีบทบาทมากขึ้นควบคูไปกับพุทธศาสนาใน สมัยนี้
มีการคนพบเทวรูปพระนารายณ พระอิศวร พระพรหม พระแมอุมา พระหริหระ สวนมากเปน รูปหลอ
สําริด
นอกจากหลักฐานทางศิลปกรรมแลว ในดานวรรณคดีไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ เชน ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ หรือนางนพมาศ หรือแมแตประเพณี
ลอยกระทง เพื่อขอสมาลาโทษพระแมคงคา นาจะไดอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ เชนกัน
ในสมัย อยุธ ยาเปน สมัย ที ่ศ าสนาพราหมณเ ขา มามีอ ิท ธิพ ลทางวัฒ นธรรม
ประเพณี เชนเดียวกับสมัยสุ โขทัย พระมหากษัตริยหลายพระองค ทรงยอมรับพิ ธีกรรม
ที่มีศ าสนาพราหมณเ ขา มา เช น พิธีแ ช ง น้ํา พิธีทํา น้ํา อภิเ ษกกอ นขึ้น ครองราชสมบัติ พิธี
บรมราชาภิเษก พระราชพิ ธีจ องเปรียง พระราชพิธีจ รด พระนั ง คัล แรกนาขวัญ พระราช
พิธีต รียัม ปวาย เปน ตน โดยเฉพาะ สมเด็จ พระนารายณม หาราช ทรงนับ ถือ ทางไสย
ศาสตรมาก ถึงขนาดทรงสรางเทวรูปหุมดวยทองคําทรงเครื่องลงยาราชาวดี สํา หรับ ตั้ง ในการ
พระราชพิ ธีหลายองค ในพิธีต รียัม ปวายพระองคไ ดเ สด็จ ไปสง พระเปน เจา ถึง เทวสถาน
ทุกๆ ป
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เรื่องที่ 2 ความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียเปนแหลงกําเนิดศาสนาที่สําคัญของโลก เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และยูดาห ในเอเชียตะวันตกเฉียงใตประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
ฮินดูกวา 500 ลานคนในอินเดีย รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามมีผูนับถือประมาณ 450 ลานคน
นอกจากนี้ยังมีลัทธิเตา ลัทธิขงจื๊อที่แพรหลายในจีน ลัทธิชินโตในญี่ปุน
ประเทศฝ งแผ นดินใหญในทวีปเอเชีย นับถือศาสนาพุ ทธเปนส วนมาก ไดแก ไทย
เวี ย ดนาม ลาว กั ม พู ซา พม า และสิ ง คโปร ส ว นทางด า นคาบสมุท รมลายู แ ละ หมู เ กาะ
อิน โดนี เซี ยนั บ ถือ ศาสนาอิส ลาม ได แก ประเทศมาเลเซี ย อิน โดนี เซี ย และบรูไ น สํ า หรั บ
ประเทศฟ สิปปนส นับถือศาสนาคริส ต ประเทศติมอรตะวันออกนั้นก็นับถือศาสนาคริสตเปน
หลักเหมือนกัน
ในที่นี้จ ะพู ดถึงความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชียพอสั งเขปไดแก ศาสนาพุ ทธ
ศาสนาคริสต และศาสนาพราหม – ฮินดู ดังนี้
2.1 พุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
พุทธศาสนานิกายใหญ 2 นิกาย คือ เถรวาท กับมหายาน
เถรวาท แปลวา “วาทะของพระเถระ” หมายถึง พระพุ ทธศาสนาแบบดั้งเดิม
พยายามรักษาพระธรรมวินัยตามแบบอยางที่พระเถระ อรหันตสาวกของพระพุ ทธเจ า เชน
พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และพระอานนททําสังคายนา คือ รวบรวมจัดระเบียบพระธรรม
ไวฝ ายมหายาน เรียกชื่อเถรวาทวาหิ นยาน เปนนิกายฝายใต และเมื่อป พ.ศ. 2493 มีการ
ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกครั้งที่ 1 ที่ประเทศลังกา ที่ประชุมจึงลงมติใหเลิกใชคําวา
หินยาน และใหใชคําวาเถรวาทแทนตั้งแตนั้นมา
ประเทศที่นับถือพุ ทธศาสนาแบบเถรวาทคือ ไทย พมา ลั งกา ลาว และเขมร
พระพุ ทธศาสนาแบบเถรวาทนี้ใชพ ระไตรปฎกเปนภาษาบาลี อา นขอความตรงกัน แมจะใช
ตัวอักษรที่แตกตางกัน
มหายาน แปลวา ยานใหญ เปนนามตั้งขึ้นเพื่อแสดงวาพุทธศาสนาแบบนี้สามารถ
ชว ย ให สั ตว ข า มพ น วั ฏสงสารไดม าก มี ก ารแก ไ ขดั ด แปลงพระธรรมวิ นั ย นิ กายนี้ เ กิ ด ขึ้ น
เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 100 ป มีการสังคายนาครั้งที่ 2 เพื่อแกไขความประพฤติ
ทางวินัย บางขอและความแตกแยกความคิดเห็น ซึ่งในภายหลังบางสวนกลายเปนมหายานไป
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นิกายมหายานมีนามเรียกวา “อุตตรนิกาย” แปลวา นิกายฝายเหนือ เพราะตั้งอยูภาคเหนือ
ของอินเดีย บา งเรี ยกว า อาจาริย วาท แปลวา วาทะของพระอาจารยเ ปน คํา คู กับ เถรวาท
หมายถึง วาทะของพระเถระรุนแรกที่ทันเห็นพระพุทธเจาสวนอาจาริยวาท หมายถึง วาทะของ
อาจารยรุนตอๆมา ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน คือ ทิเบต เวียดนาม จีน
เกาหลีและญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีประเทศสิกขิม ภูฏาน ทิเบต ทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน
ตางมีหลักธรรม สวนใหญที่เขากันได คือ อริยสัจ เมื่อมีการจัดตั้งพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก
เปนองครวมของ พระพุทธศาสนาทุกนิกายเขาดวยกันจะสงผลใหเกิดความรวมมือ รวมใจกัน
ทํางานเพื่อ พระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น
ตามหลั ก ฐานของประเทศลั ง กาว า หลั ง จากทํ า สั ง คายนาพระไตรป ฎ ก ครั้ ง ที่ 3
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ภายใตพระราชูปถัมภของพระเจาอโศกมหาราช ติสสเถระดาบส
ได ดําริวา พระพุทธศาสนาควรตั้งโดยชอบในปจจันตประเทศทั้งหลาย จึงไดสงสมณทูตไปสูที่
ตาง ๆ เชน พระอุตตระเถระมาเผยแผศาสนาพุทธ มายังสุวรรณภูมิ จึงกลาวไดวาศาสนาพุทธ
รุงเรืองมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 3 และตนคริสตศตวรรษ เปนตนมา
ดินแดนสุวรรณภูมิมีหลักฐานวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแยกเปน 6 มณฑลคือ
1. ภาคตะวันออก ประเทศจัมปา ดินแดนของจามในอดีต
2. ภาคตะวันออกกลาง ประเทศกัมพูชาปจจุบัน
3. ภาคตะวันตกตอนกลาง (ดินแดนมอญกับเขมร) ดินแดนประเทศไทยปจจุบัน
4. ภาคตะวันตกประเทศมอญ ประเทศพมาปจจุบัน
5. แหลมมลายูมีหลักฐานของจีนกลาววามีรัฐเล็กๆถือตามวัฒนธรรมอินเดีย
ตั้งแต คริสตศตวรรษที่ 2
6. หมูเกาะมีศิลาจารึกหลายแหงที่เมืองกุไตและที่ภาคตะวันตกของหมูเกาะชวา
เปนศูนยกลางไดมีการเผยแผพ ระพุ ทธศาสนา จนปจ จุ บันนี้ประชาชนของประเทศ
เหลานี้นับถือศาสนาพุทธ
การเผยแผพระพุทธศาสนาประเทศตางๆในทวีปเอเชีย
1. พระพุทธศาสนาไปสูป ระเทศลังกา เมื่อพระเจา อโศกมหาราชเสด็จ ขึ้นครอง
ราชสมบัตินั้น ประมาณ พ.ศ. 218 ตอมาอีก 16 ป หรือ 17 ป คือระหวาง พ.ศ. 233235 จึงมีการทําสังคายนาครั้งที่ 3 เมื่อทําสังคายนาเสร็จแลว พระเจาอโศกไดทรงสงมณทูต
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ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ รวมหลายสายดวยกัน โดยเฉพาะไดทรงสงพระ
มหินทเถระ ผูเปนพระราชบุตรไปประกาศศาสนาในลังกาทวีป ซึ่งเปนผลใหพระพุทธศาสนา
ประดิษฐานมั่นคงในประเทศลังกาจวบจนปจจุบันนี้
2. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศพมา พุทธศาสนิกชนชาวพมาเชื่อกันวา พระโสณะ
กับพระอุตตระ สมณทูตของพระเจาอโศกเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิที่เมือง
สะเทิม ของพมานั้นเอง แตนักประวัติศาสตรบางคนก็กลาววาพระพุทธศาสนาไปสูประเทศพมา
ภายหลังพระพุทธเจาปรินิพพานแลวประมาณพันกวาป
3. พระพุทธศาสนาไปสูป ระเทศไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื่อคล า ยชาวพมา
วาพระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พระโสณะและพระอุตตระ เดินทางไปประกาศ
ศาสนาที่สุวรรณภูมิ และเชื่อวาบริเวณพระปฐมเจดีย และ ใกลเคียงจะเปนสุวรรณภูมิเชื่อตาม
นี้ พระพุทธศาสนาก็ไปสูประเทศพมาและไทยไมเกิน พ.ศ. 300 แตนักประวัติศาสตรบางคน
เชื่อวา พระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทยประมาณคริสตศตวรรษที่ 1 หรือ 2 คือ ประมาณ
พ.ศ. 544 ถึง พ.ศ. 743
4. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศกัมพูชา ตามรายงานของผูแทนกัมพู ชาตอพุทธ
ศาสนิกสัมพันธแหงโลก พระพุทธศาสนาไปสูประเทศประมาณศตวรรษที่ 3 แหงคริสตศักราช
คือเมื่อ พ.ศ. 743 ผูใชนามวา อาร.ซี.มชุมดา (R.C.Majumdar) ไดเขียนเรื่องนี้ไววาการ
คนพบทางโบราณคดีกับประวัติศาสตร ฝา ยจี นยืนยันตรงกันวา ปลายศตวรรษที่ 5 แหง
คริส ตศักราช คือประมาณ พ.ศ. 1000 นั้น พระพุ ทธศาสนาไดเจริญอยูแล วในกัมพู ชา
แมวาจะไมแพรหลายไปทั่วประเทศ ฉะนั้นจึงพอสันนิษฐานไดวาพระพุ ทธศาสนาคงเขาไปสู
กัมพูชา ในป พ.ศ. 743 เปนตนมา
5. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศเวียดนามหรือจัมปา เวียดนามในสมัยกอน เรียกวา
จัมปา มีหลักฐานวาพระพุทธศาสนาไดไปประดิษฐฐานอยูในเวียดนาม กอนคริสตศตวรรษที่ 3
คือกอน พ.ศ. 744 ถึง 843 โดยไดพบพระพุทธรูปสําริดสมัยอมราวดีในประเทศนั้น รวมทั้ง
หลักฐานจากประวัติศาสตรฝายจีน
6. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศจีน ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 13 จีนเปนศูนยกลางที่สําคัญของศาสนาพุทธ เมื่อ พ.ศ. 604 สมัยราชวงศฮั่น พระเจา
มิ่ง ตี่ ทรงส งทู ต ไปสื บ พระพุ ท ธศาสนาในประเทศอิ น เดี ย และไดพ ระพุ ท ธรูป พร อ มคั ม ภี ร
พระพุทธศาสนา มีการสรางวัดมาขาว ซึ่งยังคงอยูถึงปจจุบัน พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาใน
สมัยราชวงศถัง เมืองฉางอานเปนศูนยกลางสําคัญของพุทธศาสนาและเปนแหลงเผยแผศาสนา
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พุทธไปยังเกาหลีและญี่ปุน ตอมาในปลายราชวงศถัง พ.ศ.1388 จักรพรรดิหวูซุง ประกาศให
ศาสนาจากตางชาติไดแก ศาสนาคริสต ศาสนาโซโรอัสเตอร และศาสนาพุทธเปนศาสนา
ที่ผิ ด กฎหมาย และหั น ไปสนั บ สนุ น ลั ท ธิ เ ต า แทน ในสมั ย นั้ น มี ก ารทํ า ลายวั ด บั ง คั บ ให
พระภิกษุสงฆสึก ความรุงโรจนของพุทธศาสนาจึงสิ้นสุด แตพุทธศาสนา นิกายสุขาวดี และ
นิกายฌานมีอิทธิพลในราชวงศซองและยังคงรุงเรืองมากลายเปนนิกายเซนในญี่ปุน
7. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศเกาหลี พระพุ ทธศาสนาพรอมทั้งขอเขียนตางๆ
ในภาษาจีนเขาสูประเทศเกาหลีประมาณป ค.ศ. 372 หรือ พ.ศ. 915 เมื่อราชทูต จีนนํา
คัมภีรและภาพวาดไปยังอาณาจั กรโคกุรยอ ศาสนาพุทธรุงเรืองในเกาหลี นิกายเซน ในพุทธ
ศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งถึงยุคของการฟนฟูลัทธิขงจื้อ ในสมัย ราชวงศโซซอน ตั้งแตตั้ง
พ.ศ. 1935 ศาสนาพุทธจึงเสื่อมลง
8. พระพุ ทธศาสนาไปสู ป ระเทศญี่ปุ น พุ ท ธศาสนาไปสู ป ระเทศญี่ ปุน ราวพุ ท ธ
ศตวรรษ ที่ 11 โดยพระภิกษุชาวเกาหลีนําคัมภีรและศิลปะทางพุทธศาสนาเขาสูญี่ปุน
เมื่อศาสนาพุทธเสื่อมลงในอิ นเดีย เอเชียกลาง จี น และญี่ปุนยั งคงรักษาศาสนาพุทธไวได
ตั้งแต พ.ศ. 1253 เปนตนมามีการสรางวัดและรูปเคารพจํานวนมากในเมืองหลวง คือเมือง
นารา พุทธศิลปแบบญี่ปุนรุงเรืองในชวงพุทธศตวรรษ ที่ 13-18 ในราวพุทธศตวรรษที่ 17-18
พุทธศาสนานิกายเซนรุงเรืองรวมทั้ง ศิลปะ ที่สืบเนื่องจากนิกายเซนดวย ทั้งนี้พุทธศาสนายังคง
รุงเรืองในญี่ปุนจนถึง ปจจุบัน
9. พระพุทธศาสนาไปสูป ระเทศทิเ บต และประเทศภูฏาน สิก ขิม ประมาณ
พ.ศ. 944 ถึง 1043 มีผูนําคัมภีรพระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสูทิเบต แตไมไดรับความ
สนใจจนประทั่งถึงกลางศตวรรษที่ 7 ประมาณ ค.ศ. 1194 เปนตนไป พระพุทธศาสนา
จึงเจริญในประเทศทิเบต สิกขิมและภูฏาน
2.2 ศาสนาคริสตในทวีปเอเชีย
ศาสนาคริสตเผยแผในทวีปเอเชียในสมัยโบราณมาพรอมกับการคา แตเนื่องจาก
อารยธรรมในเอเชียมีความเขมแข็งมากการเผยแผศาสนาครั้งนั้นจึงทําไดนอย ตอมาอารยธรรม
ตะวันตก มีความเขมแข็งทั้งความเจริญดานวั ตถุ การทหาร เศรษฐกิจ และประเพณี ตางๆ
ตองการ มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น จึงเกิดการลาอาณานิคมเขามาทางเอเชีย ประเทศที่มี
ความเขมแข็ง ทางทะเลคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และตอมาเมื่อมีการพัฒนาการคมนาคมทาง
อากาศ ประเทศที่เริ่ม แผอิทธิพลขึ้นมาคืออเมริกา รัสเซีย ศาสนาคริสตจึงมีอิทธิพลในทวีป
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เอเชี ย มากขึ้ น ที่ สํ า คั ญ คื อ ประเทศฟ ลิ ป ป น ส ซึ่ ง อยู ใ นความยึ ด ครองของอเมริ ก าในช ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชน ฟลิปปนสนับถือศาสนาคริสตรอยละ 84 และเกาหลีใต
มีผูนับถือศาสนาคริสตมากขึ้น เวียดนามและติมอรตะวันออกนับถือศาสนาคริสตเกือบทั้งหมด
ของประเทศ นอกจากนี้ในประเทศอื่นๆ คือ มาเลเซีย ไทย ญี่ปุน อินเดียมีผูนับถือศาสนา
คริสตอยูบาง
2.3 ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ในทวีปเอเชีย
ศาสนาพราหณ -ฮิ น ดู เป น ศาสนาที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ในโลกแล ว ยั ง เป น ต น แบบของ
อารยธรรมวัฒนธรรมของโลก เมื่อศึกษาประวัติศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาพุทธ
ในอินเดีย จะเห็นความรุงโรจนของศาสนาทั้งสองศาสนาแตกตางกันตามยุคสมัย ตามอิทธิพล
ที่สําคัญคือ กษัตริย ปกติแลวศาสนาพราหมณ-ฮินดู รุงเรืองในอินเดียมาโดยตลอดจนมาถึงสมัย
พุทธกาล และตอมาศาสนาพุทธเสื่อมลง มารุงเรืองอีกครั้งในสมัยพระเจาอโศกมหาราช และ
ตอมาพุทธศาสนาเสื่อมลงอีก ศาสนาพราหมณ-ฮินดู จึงยังคงรุงเรืองอยูในอินเดียมาโดยตลอด
ในสมัยโบราณประเทศอิ นเดี ยเป นประเทศที่ เขม แข็ง ทางวัฒ นธรรม เปน ประเทศ
มหาอํานาจประเทศหนึ่งในสมัยนั้นไดติดตอคาขายกับอินโดนีเซีย ซึ่งศาสนาฮินดู-พราหมณเขา
มา สูอินโดนิเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียเปนประเทศที่เปนหมูเกาะ คราวใดที่ประเทศอื่นมาติดตอ
คาขายมีอิทธิพลทําใหเจาผูครองประเทศศรัทธาเลื่อมใสนับถือ ก็จะทําใหคนในประเทศนับถือ
ไปดวยตอมาศาสนาพราหมณ-ฮินดูเสื่อมลง มีศาสนาพุทธมาแทนจากนั้นศาสนาพุทธเสื่อมลงใน
ปจจุบันคนในประเทศอินโดนีเซียสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
เรื่องที่ 3 หลักธรรมแตละศาสนาที่ทําใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข
3.1 หลักธรรมของศาสนาพุทธ ไดแก พรหมวิหาร 4 และ ฆราวาสธรรม
พรหมวิห าร 4 วิหาร แปลวา ที่อยู พรหม แปลวา ประเสริฐ คํา วา พรหมวิหาร
หมายความวา เอาใจจับอยูในอารมณแหงความประเสริฐ หรือเอาใจไปขังไวในความดีที่สุด
ซึ่งมี คุณธรรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เมตตา แปลวา ความรัก หมายถึง รักที่มุงเพื่อปรารถนาดี โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ
กรุณา แปลวา ความสงสาร หมายถึงความปรานี ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
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ความสงสาร ปรานีนี้ก็ไมหวังผลตอบแทนเชนเดียวกัน สงเคราะหสรรพสัตวที่มีความ
ทุกขใหหมด ทุกขตามกําลัง กาย กําลังปญญา กําลังทรัพย
มุทิตา แปลวา มีจิตออนโยน หมายถึงจิตที่ไมมีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณสด
ชื่นแจมใสตลอดเวลาคิดโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ อยูเสมอวาถาคนทั้งโลกมีความโชคดีดวย
ทรัพย มีปญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกันทุ กคนแลว โลกนี้จะเต็มไปดวยความสุขสงบปราศจาก
อันตราย ทั้งปวง
อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย นั่นคือ มีการวางเฉยตออารมณที่มากระทบ ความวางเฉย ใน
พรหมวิหารนี้ หมายถึง เฉยโดยธรรม คือทรงความยุติธรรม ไมลําเอียงตอผูใดผูหนึ่ง
ฆราวาสธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนเปนฆราวาสที่ดี ซึ่งเปนธรรมลําหรับผูครอง
เรือน มี 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
สัจจะ ความจริ งใจ ความจริงจัง ตลอดจนความชื่อตรงตอกันและกัน สรุปรวมคือ
“ความรับผิ ดขอบ” เปนหลั กสํ า คัญที่จ ะใหเกิ ดความไววางใจและไมตรีจิ ตสนิทตอกัน ขาด
สัจจะ เมื่อใด ยอมเปนเหตุใหเกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เปนจุดเริ่มตนแหงความราวฉาน
ซึ่งยากนักที่ จะประสานใหคืนดีไดดังเดิม ซึ่งถามีความรับผิดขอบในตนเองหรือแมแตรับผิดชอบ
ผูอื่นก็จะสงผลใหเกิดความผาสุกได
ทมะ การรูจักขมจิตขมใจตนเอง มีความกระตือรือรนในการเคี่ยวเข็ญ ฝกตนเอง
บังคับควบคุมอารมณ ขมใจระงับความรูสึ กตอเหตุบกพรองของกันและกันอยา งไมมีขอแม
เงื่อนไข เพื่อใหตนเองมีทั้งความรูความสามารถ และความดีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันๆ รูจักฝกฝน
ปรับปรุงตน แกไขขอบกพรอง ปรับนิสัยและอัธยาศัย ไมเปนคนดื้อดานเอาแตใจ และอารมณ
ของตน
ขัน ติ ความอดทน อดกลั้น ตอความหนักและความรา ยแรงทั้งหลาย ชีวิตของผู อยู
รวมกัน นอกจากมีขอแตกตางขัดแยงทางอุปนิสัย การอบรม และความตองการบางอยาง
ซึ่งจะตอง หาทางปรับปรุงเขาหากัน บางรายอาจจะมีเหตุลวงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝายใด
ฝายหนึ่งซึ่งอาจจะเปนถอยคําหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเชนนี้
อีกฝายหนึ่งจะตอง รูจักอดกลั้นระงับใจไมกอเหตุใหเรื่องลุกลามกวางขยายตอไปความรายจึง
จะระงับลงไปนอกจากนี้ยังจะตองมีความอดทนตอความลํ า บากตรากตรํา และเรื่องหนักใจ
ตางๆในการประกอบการงานอาชีพ เปนตน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกตํ่าคับขัน ไมตี
โพยตีพาย แตมีสติอดกลั้น คิดอุบายไขปญญาหาทางแกไขเหตุการณใหลุลวงไปดวยดี ชีวิตของ
คูครองที่ขาดความอดทน ยอมไมอาจประคับประคองพากันใหรอดพ นเหตุรายตางๆ อันเปน
ประดุจมรสุมแหงชีวิต ไปได
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จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผแบงปนตลอดถึงความมีน้ําใจเอื้อเฟอตอกัน นึกถึง
สวนรวมของครอบครัวเปนใหญ ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุ ข จะตองรูจักความเปนผูใหดวยมิใช
เปน ผูรับฝายเดียว การใหในที่นี้มิใชหมายความแตเพียงการเผื่อแผแบงปนสิ่งของอันเปนเรื่องที่
มองเห็นและเขาใจไดงาย ๆ เทานั้น แตยังหมายถึงการใหน้ําใจแกกันการแสดงน้ําใจเอื้อเฟอตอ
กันตลอดจนการเสี ยสละความพอใจและความสุ ขส วนตัวได เชน ในคราวที่คูครองประสบ
ความทุกข ความเจ็บไข หรือประสบปญหาทางธุรกิจ เปนตน ก็เสียสละความสุ ขความพอใจ
ของตนขวนขวายชวยเหลือเอาใจใสดูแลเปนที่พึ่งอาศัยเปนกําลังสงเสริม หรือชวยใหกําลังใจ ได
โดยประการใดประการหนึ่งตามความเหมาะสม รวมความวา เปนผูจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟ อ
เผื่ อ แผ เสี ยสละ ไม กั บ แคบเห็น แก ตั ว ชี วิ ตครอบครั ว ที่ ขาดจาคะ ก็ค ล า ยกับ การลงทุ น ที่
ปราศจาก ผลกําไรมาเพิ่มเติม สวนที่มีมาแตเดิมก็ คงที่หรือหมดไป เหมือนตนไมที่มิไดรับการ
บํารุง ก็มีแตอับเฉา รวงโรย ไมมีความสดชื่นงอกงาม
3.2 หลักธรรมของศาสนาอิสลาม
มีหลักธรรมที่ทําใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข เพราะยึดหลักจริยธรรม
เปนธรรมนูญสําหรับมนุษยที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งสวนตัว ครอบครัว สังคม สอนใหมนุษยอยู
กันดวยความเปนมิตร ละเวนการรบราฆาฟน การทะเลาะเบาะแวง รุกรานสิทธิผูอื่น ไมลัก
ขโมย ฉอฉล หลอกลวง ไมผิดประเวณี ทําอนาจาร ไมดื่มของมึนเมา ไมบอนทําลายสังคม
ไมวารูปแบบใด และศาสนาอิสลามถือวาพี่นองมุสลิมทั่วโลกเปนครอบครัวกัน เปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน สามัคคีกันและรักกันศาสนาอิสลามมีวิธีฝกตนใหอดทนดวยการถือศีลอด และรัก
ผูอื่นดวยการบริจาคทาน เรียกวา ซะกาต
การถือศีลอด
การถือ ศีล อด คือ งดเวนจากการกระทํา ตา งๆ ดังตอ ไปนี้ตั้งแตแสงอรุ ณ ขึ้นจนถึ ง
ตะวันตกในเดือนรอมะฎอน (เดือนที่ 9 ขอ ฮิจเราะหศักราช) เปนเวลา 1 เดือน คือ
1. งดการกินและการดื่ม
2. งดการมีเพศสัมพันธ
3. งดการใชวัตถุภายนอกเขาใจอวัยวะภายใน
4. งดการแสดงอารมณรายและความผิดตางๆ พรอมทั้งทํานมัสการ พระเจาให
มากกวาวันธรรมดา อานคัมภีรอัล กุรอานใหมาก สํา รวมอารมณและจิตใจใหดี ทําทานแกผู
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ยากไรและบริจาคเพื่อการกุศล กลาว “ซิกริ” อันเปนบทรําลึกถึงพระเจา และใหนั่งสงบสติสงบ
จิต “อิตติกาฟ” ในมัสยิด
การถือศีลอดมีเปาหมายเพื่อเปนการฝกฝนใหตัวเองมีจิตผูกพันและยําเกรงตอพระเจา
เพื่อการดําเนินชีวิตในทุกดานตามคําบัญชาของพระองคอันเปนผลดีทําใหเกิดปกติสุขทั้งสวนตัว
และสังคม
นอกจากนั้น ประโยชนของการถือศีล อดยังเปนผลดีในดา นสุขภาพอนามัยอีกดวย
เพราะการถือศีล อดเป นการอดอาหารในชวงเวลาที่ถูกกํ า หนดไวอย า งตายตัวนั้ น จะทํา ให
รางกายไดละลายสวนเกินของไขมันที่สะสมเอาไว อันเปนบอเกิดของโรครายหลายประการดวย
การถือศีลอดทําใหเกิดการประหยัดทั้งอาหารของโลกและสิ่งฟุมเฟ อยตางๆ ในหนึ่ง
เดือนที่ถือศีลอด คาอาหารที่ลดลงจะเปนจํานวนมหาศาล เทากับเดือนถือศีลอดนั้นมุสลิมชวย
ทําใหโลกประหยัดโดยตรง
ซะกาต
ซะกาต ในศาสนาอิสลาม หมายถึง ทานประจํา ซึง่ ศาสนาบังคับใหผูมีทรัพยสินมาก
เกินจํานวนที่กําหนดไว (ในศาสนา) จายแกผูควรไดรับ (ตามอัตราที่ศาสนากําหนด)
ที่มาของการบริจาคซะกาต
1. คําสอนในศาสนาที่ใหมุสลิมทุกคนถือวา บรรดาทรัพยสินทั้งหลายที่หามาไดนั้น
คือของฝากจากอัลเลาะหเจา ใหจายสวนหนึ่งแกคนยากคนจน
2. ชีวิตจริงของพระศาสดามะหะหมัด เคยผานความยากจนมากอน
วัตถุประสงคของการบริจาคซะกาต
1. เพื่อชําระจิตใจของผูบริจาคใหบริสุทธิ์ไมตกเปนทาสแหงวัตถุดวยความโลภและ
เห็นแกตัว
2. เพื่อปลูกฝงใหมสุ ลิมทั้งหลายเปนผูมจี ิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผือ่ แผซึ่งกัน และกัน
3. เพื่อลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคมดวยวิธีการสังคมสงเคราะห
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ลักษณะของการบริจาคซะกาตที่ถือไดวาไดบญ
ุ กุศลตามความมุงหมาย ไดแก
1. ทรัพยสินที่บริจาคตองไดมาดวยความสุจริต
2. ตองเต็มใจในการบริจาค ไมหวังสิ่งตอบแทน ไมเจตนาเพื่ออวดความมั่งมีและ
ไมลําเลิกบุญคุณ
3.3 หลักธรรมของศาสนาคริสต
หลักธรรมของศาสาคริสตไดแก หลักความรักซึ่งกอใหเกิดความรักสามัคคีของคนใน
โลกทั้งนี้เพราะ หลักความรักเปนคําสอนทางจริยธรรมที่สําคัญที่สุดของศาสนาคริสต ความรักใน
ที่นี้มิใชความรักอยางหนุมสาวอันประกอบดวยกิเลสตัณหาและอารมณปรารถนาอันเห็นแกตัว
แตหมายถึงความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข พระคริสตธรรมทั้งพระคริสต
ธรรมใหม และพระคริสตธรรมเกา ตางก็มีคําสอนที่เนนเรื่องความรัก ซึ่งมีอยู 2 ประเภท
ไดแกความรัก ระหวางมนุษยกับพระเจา และความรักระหวางมนุษยกับมนุษย
ในพระคริสตธรรมเกา ความรักเปนเรื่องของความผู กพันระหวางพระเจากับชนชาติ
อิสราเอล โดยที่พระเจาทรงเปนผูใหความรักแกชนชาติอิสราเอลกอน จากนั้นชาวอิสราเอลจึง
สนองตอบความรักของพระเจา พระคริสตธรรมเกาไดบันทึกหลักความรักระหวา งมนุษยกับ
มนุษยไววา
“จงอยาเกลียดชังพี่นองของเจาอยูในใจ แตเจาจงตักเตือนเพื่อนบานของเจาเพื่อจะไม
ตองรับโทษเพราะเขา เจาอยาแคน หรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่นองของเจา แตจงรักเพื่อน
บานเหมือนรักตนเอง”
ในพระคริ ส ต ธ รรมใหม คํ า สอนเรื่ อ งหลั ก ความรั ก ระหว า งมนุ ษ ย กั บ พระเจ า ได
เปลี่ยนไปโดยใหพระเยซูเปนสัญลักษณของความรักสูงสุดที่พระเจาทรงมีตอมนุษย เห็นไดจาก
การที่ พระเยซูทรงยอมสิ้ นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อใหผูมีศรัทธาในพระองคจะไดพนจาก
ความ ผิดบาป เจตนารมณของพระเยซูที่ทรงยอมสละพระชนมชีพเพื่อไถบาปของมวลชนนั้น
ปรากฏอยูในคําอธิษฐานของพระองคกอนที่ทหารโรมันจะเขาจับกุม และพระคริสตธรรมใหม
ไดบันทึกความสําคัญของความรักระหวางมนุษยกับมนุษยวา
“มีธรรมาจารยคนหนึ่ง เมื่อมาถึงไดยินเขาไลเลียงกันและเห็นวาพระองคทรงตอบเขา
ไดดี จึ งทูล ถามพระองควา “ธรรมบัญญัติขอใดเปนเอก เปนใหญกวา ธรรมบัญญัติทั้งปวง”
พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นวา “ธรรมบัญญัติเอกนั้นคือวา โอ ชนอิสราเอลจงฟงเถิด
พระเจาของเรา ทั้งหลายทรงเปนพระเจาองคเดียว และพวกทานจงรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ

20

ของทาน ดวยสุด ความคิดและดวยสิ้นสุดกําลังของทาน และธรรมบัญญัติที่สองนั้น คือ จงรัก
เพื่อนบานเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ ไมมี”
คําวา “เพื่อนบาน” นี้หมายถึงเพื่อนมนุษยทั่วไป พระเยซูทรงสอนใหมนุษยเผื่อแผ
ความรักไปรอบดาน ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง หลั กคํา สอนสํา คัญนี้มีอยูในบทเทศนาบนภูเขา
ความรักระหวางมนุษยกับมนุษยแสดงออกไดโดยความเมตตา กรุณา และความเสียสละสวน
ความรักที่มนุษยมีตอพระเจาแสดงออกโดยความศรัทธา
ความศรัทธาสรุปได 5 ประการ คือ
1. ศรัทธาวา พระเจาคือ พระเยโฮวาห เปนพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว
2. ศรัทธาวา พระเจาทรงรักมนุษยอยางเทาเทียมกัน
3. ศรัทธาวา พระเยซูเปนบุตรของพระเจา
4. ศรัทธาวา พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
5. ศรัทธาวา ในแผนดินสวรรคหรืออาณาจักรของพระเจาที่กําลังจะมาถึง
3.4 หลักธรรมของศาสนาพราหมณ - ฮินดู
ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ยึดหลักปรมาตมัน มีความหมายดังนี้
หลักปรมาตมัน
คํา วา ปรมาตมัน หมายถึง สิ่ งยิ่งใหญอันเปนที่รวมของทุกสิ่ งทุกอยา งในสากลโลก
ซึ่งเรียกชื่อสิ่งนี้วาพรหมปรมารมันกับพรหมจึงเปนสิ่งเดียวกัน และมีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
2. เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เรียกวาอาตมัน เปนสิ่งที่มองไมเห็น
ดวยตา
3. เปนศูนยรวมแหงวิญญาณทั้งปวง
4. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกลวนเปนสวนยอยที่แยกออกมาจากพรหม
5. เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว (โลกและสิ่งอื่นๆลวนเปนมายา ภาพลวงที่
มีอยูชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น)
6. เปนผูประทานวิญญาณ ความคิด และความสันติ
7. เปนสิ่งที่ดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล
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วิญญาณของสัตวโลกทั้งหลาย (อาตมัน) คือสวนที่ แยกออกมาจากวิญญาณรวมของ
พรหม (ปรมาตมัน) วิ ญญาณยอ ยแตล ะดวงเหล า นี้ เมื่อ แยกออกมาแล วยอ มเขา สิ ง สถิ ตใน
สิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆกัน เชน ในรางกายมนุษย เทวดา สัตวและพืช มีสภาพดีบางเลวบาง
สุดแตผลกรรมที่ทําไว ซึ่งถือวาเปนทุกขทั้งสิ้นตราบใดที่วิญญาณเหลานี้ยังไมสิ้นกรรมยอมตอง
เวียนวายตายเกิดผจญทุกขอยูตลอดไป
ดังนั้น เมื่อทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลกเปนสิ่งเดียวกัน จึงควรอยูดวยกันดวยสันติ และ
สงบสุขได
เรื่องที่ 4 หลักธรรมในแตละศาสนาที่ทําใหผูนํามาประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี
4.1 หลักธรรมของศาสนาพุทธ มีดังนี้
หลั ก ธรรมของศาสนาพุ ท ธมี พ ระไตรป ฏ กเป น ที่ ร วมคํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า
ประกอบดวย
วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
1. พระวินัยปฏก
2. พระสุตตันตปฏก วาดวยพระธรรมเทศนาทั่วๆไป
3. พระอภิธรรมปฏก วาดวยธรรมะลวน หรือธรรมะที่สําคัญ
หลักธรรมสําหรับชาวพุทธ
หลักศาสนาพุทธ เชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิดของสัตวโลก ชีวิตเปนทุกขเปนไปตาม
กฎ แหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ภพภูมิที่เวียนวายตายเกิด ภพภูมิของสัตวโลกมี 3 ภูมิ คือ
มนุษยโลก เทวโลก และนรกภูมิ จนกวา สัตวโลกนั้นจะขจัดกิเลสหมดสิ้น และเขา สูโลกพระ
นิพพาน ไมมีการเวียนวายตายเกิดอีก
การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาพุทธนั้นควรเปนไปตามลําดับขั้น คือ
1. การปฏิบตั ิตนเปนพุทธมามกะ หรือเรียกวาการปฏิบตั ิตนถึงไตรสรณคมณ
นั่นคือปฏิญาณวาจะนับถือพระรัตนตรัย ไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
2. การปฏิบตั ิตนตามศีล 5 ศีล 5 เปนพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนพึง
ประพฤติปฏิบัติ คือ
1. งดเวนการฆา เบียดเบียนทํารายรางกายคนและสัตว
2. งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไมให
3. งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม
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4. งดเวนจากการพูดปด พูดสอเสียด พูดเพอเจอ
5. งดเวนจากสุรา ยาเสพติดทั้งปวง
ประโยชนของศีล 5 คือ
เพื่อความสงบสุขของสังคม เพื่อพัฒนาจิตใจของผูประพฤติปฏิบัติตามศีล
3. การปฏิบตั ิตนเพือ่ ความพนทุกข ชาวพุทธควรศึกษาธรรมที่สําคัญ ๆ คือ
อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 ทิศ 6 สับปุริสธรรม 7 อบายมุข 6 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4
3.1 อริยสัจ 4 คือ ธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูอริยสัจ 4 คือ ความจริง
4 ประการ คือ
- ทุกข คือ ความไมสบายกาย ไมสบายใจ
- สมุทัย คือ เหตุที่ทําใหเกิดความทุกข
- นิโรธ คือ ความดับทุกข การดับตัณหา ความอยากใหสิ้นไป
- มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 8 ประการ คือ
คือ ความเห็นชอบ
1) สัมมาทิฎฐิ
คือ ความดําริชอบ
2) สัมมาสังกัปปะ
คือ ความเจรจาชอบ
3) สัมมวาจา
4) สัมมากัมมันตะ
คือ การกระทําชอบ
5) สัมมาอาชีวะ
คือ การเลี้ยงชีพชอบ
คือ การเพียรชอบ
6) สัมมาวายามะ
7) สัมมาสติ
คือ การระลึกชอบ
8) สัมมาสมาธิ
คือ การตั้งใจชอบ
3.2 อิทธิบาท 4 เปนธรรมะที่ปฏิบัติตนในสิ่งที่มุงหมายใหพบความสําเร็จ
ประกอบดวย
- ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครสิ่งนั้น
- วิริยะ คือ เพียรหมั่นประกอบในสิ่งนั้น
- จิตตะ คือ เอาใจใสสิ่งนั้น
- วิมังสา คือ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น
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3.3
งามรายละเอียด คือ
3.4

ทิศ 6 คือ สิ่งที่ทุกคนที่อยูรวมกันในสังคมพึงปฏิบัติตอกันในทางที่ดี

ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดา มารดา
ทิศเบื้องขวา ไดแก อาจารย
ทิศเบื้องหลัง ไดแก สามี ภรรยา
ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหาย
ทิศเบื้องลาง ไดแก ลูกจาง บริวารผูใตบังคับบัญชา
ทิศเบื้องบน ไดแก สมณพราหมณ
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของคนดี 7 อยาง คือ
- ความเปนผูรูจักเหตุ (ธัมมัญุตา)
- ความเปนผูรูจักผล
(อัตกัญุตา)
- ความเปนผูรูจักตน
(อัตตัญุตา)
- ความเปนผูรูจักประมาณ
(มัตตัญุตา)
- ความเปนผูรูจักกาล
(กาลัญุตา)
- ความเปนผูรูจักชุมชน
(ปริสัญุตา)
- ความเปนผูรูจักเลือกบุคคล (ปุคคลปโรปรัญุตา)
3.5 อบายมุข 6 ละเวน จากอบายมุ ข 6 คื อ การดื่ มน้ํ า เมา การเที่ ย ว
กลางคืน เที่ยวดูการละเลน เลนการพนัน คบคนชั่วเปนมิตร เกียจครานการทํางาน
3.6 พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมะของผูใหญที่ควรปฏิบัติ ดังนี้
- เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข
- กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนจากความทุกข
- มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี
- อุเบกขา คือ การวางเฉย ไมลําเอียง ทําใหเปนกลาง ใครทําดียอมไดดี
3.7 สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจผูอื่น คือ
- ทาน คือ การใหการเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ
- ปยวาจา คือ การพูดดวยถอยคําที่ไพเรา
- อัตถจริยา คือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปน
ประโยชนตอผูอื่น
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- สมานัตตตา คือ การเปนผูสม่ําเสมอ มีความประพฤติเสมอตน
เสมอ ปลาย
สรุป หลักธรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ คือ การละความชั่ว การทําความดี
การทําจิตใจให แจมใส และการทําสมาธิภาวนา
แบบอยางชาวพุทธที่ดี
หม อ มเจ า หญิ ง พู น พิ ส มั ย ดิ ศ กุ ล ประสู ติ เ มื่ อ วั น จั น ทร ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.2438
เปนพระธิดาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ผู ไดรับการยกยองวา
เปนบิดาแหงประวัติศาสตรไทย และหมอมเฉื่อย พระองคสิ้นชีพิตักษัยดวยโรคชรา เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ.2533 รวมพระชันษาได 95 พรรษา กรณียกิจ ดา นพระพุ ทธศาสนาของทานมี
มากมาย เชน ทรงเปน ที่ปรึกษาชมรมพุ ท ธศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิทยาลั ย ทรงเปนองค
ปาฐกถาและบรรยายวิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ในและต า งประเทศ ทรงเป น
กรรมการบริหาร และอุปนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทรงเปนรอง
ประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก และทรงนิพนธทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง
นอกจากนั้น ทรงเปนแบบอยา งชาวพุทธที่ดี คือ ทรงเปนอุบาสิ กาที่เครงครัด ทรงเปน
พหูสูต มีความรูบาลีจนมีความรูความเขาใจเปนอยางดี ทรงเปนแบบอยางพลเมืองที่ดีดวยการ
จงรักภักดีและพิทักษสมบัติล้ําคาของชาติ กลาวคือ เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม มีชาวตางชาติ
เสนอซื้อผลงานนิพ นธทางวิชาการของพระบิดาดวยราคาสูง แตพ ระองคทรงแจงความจํานง
บริจาคหนังสือใหแกรัฐบาล เพื่อเก็บไวเปนสมบัติของชาติ และเปนคลังความรูของประชาชน
รัฐบาลในขณะนั้นจึงสรางหองสมุดขึ้นรองรับ เรียกวา หอดํารง
4.2 หลักธรรมของศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิส ลามเกิดในดิ นแดนอาหรับ โดยมีค วามเชื่ อตามโบราณเดิ มเกี่ย วกั บหิ น
ศักดิ์สิทธิ์ เรียกวา หินกาบะห อํานาจลึกลับ ผีสางเทวดา เวทมนตรคาถา พอมด หมอผี คําทํานาย
การเสี่ยงทาย การนับถือภูเขา ตนไม น้ําพุ บูชาดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาวตางๆ อิสลามมา
จากคําวา อัสละมะ แปลวา สันติ การยอมนอบนอมตน ชาวมุสลิมมุงตามความ คิดเห็นของ
พระเจาโดย ไมเห็นแกชีวิตมีความเชื่อศรัทธา 6 ประการ
1. ศรัทธาในพระเจา
2. ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห คือ เทวทูตของพระเจา ซึ่งเปนคนกลางทําหนาที่
สื่อสารระหวางศาสดามุฮัมมัดกับพระเจา บันทึกความดีความชั่วของมนุษยถอดวิญญาณออกจากราง
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เวลามนุษยตาย และสัมภาษณผูตาย ณ หลุมฝงศพ
3. ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน เปนคัมภีรสุดทายที่พระเจาสั่งตรงผานพระมุฮัมมัดลงมา
ใหมนุษยโลก
4. ศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต
5. ศรัทธาตอวันพิพากษาโลก เรียกวันนี้วา วันกียามะห
6. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจา มีทั้งกฎตายตัวและไมตายตัว กฎตายตัว คือ
กําหนดเพศพันธุ กฎไมตายตัว คือ ทําดี ไดดี ทําชั่วไดชั่ว
4.3 หลักธรรมของศาสนาคริสต
คริส ตศาสนา (Chirstianity) เปนศาสนาแหงความรัก เพราะพระเจา ทรงรักมนุษย
ทรง รัก ประซาชนของพระองค ทรงสรางสัตวตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อรับใชเปนอาหารแกมนุษย และ
ทรงใหมนุษยลงสูนรกเมื่อไมศรัทธาในพระเจา
ศาสนาคริตสมีรากฐานมาจากศาสนายูดาย (หรือศาสนายิว) โดยมีเนื้อหาและความ
เชื่อ บางสวนเหมีอนกัน โดยเฉพาะคัมภีรไบเบิลฮิบรู ที่คริสตศาสนิกชนรูจักในชื่อ พันธสัญญา
เดิมที่เรียกวา เบญจบรรณ/บิญจบรรพ (Pebtatench) ไดรับการนับถือเปนพระคัมภีรของ
ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลามดวยเชนกัน โดยในพระธรรมหลายตอนไดพยากรณ ถึงพระเมสลิ
ยาห (Messiah) ที่ชาวคริสตเชื่อวา คือ พระเยซู เชน หนังสือประกาศ อิสยาห บทที่ 53 เปนตน
หลักคําสอน พระธรรมคําสอนปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร (คัมภรไบเบิล) ผูนับ
ถือคริส ตศาสนาทุกคนตองยึดมั่นในหลักปฏิบัติสํ าคัญของคริส ตศาสนา เรียกวา บัญ ญัติ 10
ประการ คือ
1. จงนมัสการพระเจาเพียงพระองคเดียว พึงทําความเคารพตอพระเปนเจา
2. จงอยาออกนามพระเจาอยางพลอย ๆ โดยไมสมเหตุสมผล
3. จงฉลองวันพระอันเปนวันคักดิ์สิทธิ์
4. จงอยางบูชารูปเคารพ
5. จงเคารพนับถือบิดามารดาของตน
6. จงอยาฆาคน
7. จงอยาลวงประเวณีในคูครองของผูอื่น
8. จงอยาลักขโมย
9. จงอยาพูดเท็จ
10. จงอยามักไดในทรัพยของเขา
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หลั ก คํา สอนของพระเยซูส วนใหญ จ ะอยูบ นพื้ น ฐานของบั ญญัติ 10 ประการของ
ศาสนา ยู ดาย โดยขยายอธิบายความเพิ่มเติม หรืออนุรักษคําสอนเดิมไว เชน สอนใหมีเมตตา
กรุ ณ า ตอ กั น สอนใหรั ก กัน ในระหว า งพี่ นอ ง สอนให ทํา ความดี สอนให เ ห็น แกบุ ญ ทรั พ ย
มากกวา สินทรัพย สอนให แสวงหาคุณธรรมยิ่งกวาสิ่ งอื่น สอนหลักการคบหาซึ่งกันและกัน
สอนให ตอตานความ อยุติธรรม สอนเรื่องจิตใจวา เปนรากฐานแหงความดีความชั่ว สอนถึง
ความกรุณา ของพระเจา สอนถึงความ ขัดแยงกันระหวางพระเจากับเงิน สอนใหรักษาศีล รักษา
ธรรม สอนวิธีไปสวรรค สอนเรื่องความสุข จากการทําใจใหอิสระ ฯลฯ เปนตน
นั ก บวช/ ผู สื บ ทอดศาสนา คื อ สาวกพระบาทหลวงหมอสอนศาสนา และ
คริสตศาสนิกชน ผูเลื่อมใสในคริสตศาสนา
ศาสนสถาน ที่ใชประกอบกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของคริสตศาสนิกชน คือ โบสถ วิหาร
และสัญลักษณความเปนคริสตศาสนิกชนทุกนิกาย ใช เครื่องหมายไมกางเขนเหมือนกันหมด ไม
กางเขนเปนสัญลักษณแสดงถึงความเสียสละที่ ยิ่งใหญเปนนิรันดรของพระเยชู
แบบอยางของคริสเตียนที่ดี
มารติน ลูเธอรคิง เกิดในครอบครัวที่ปูติดสุรา มีหนี้สินมากมาย แตพอของคิงใฝดีใน
ชีวิต อดทนเรียนตอในมหาวิทยาลัย และเปนศาสนาจารยประจําโบสถ สามารถสรางฐานะได
ดวยตนเองจนกลายเปนบุคคลชั้นสูงของคนผิวดําในแอตแลนตา แตในสังคมขณะนั้นยังแยก
ผิวสีคนดําเปนทาสและถูกเฆี่ยนตี คิงเปนเด็กฉลาด และราเริง เปนหัวหนากลุมของเพื่อนเขา
ไดรับการ‘ฝกใหอดกลั้นและมีระเบียบวินัย เขาตองไปโรงเรียนสอนศาสนาโบสถในวันอาทิตย
บายสงหนังสือพิมพ นอนแตหัวคํ่าและตื่นเชา เรียนคัมภีรไบเบิล ตองสวดมนตกอนรับประทาน
อาหารค่ํ า อยากเรี ย นแพทย แต เ มื่ อ ได รั บ การดู ห มิ่ น จากคนผิ ว ขาวจึ ง เรี ย นทนายความที่
มหาวิทยาลัยมอรเฮาร ฝกเปนนักพูดไดรางวัลในการประกวดวาทศิลป เปนนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดีเยี่ยม จึงตัดสินใจเปนนักเทศน และไดเขียนบทความลงในหนังสือพิมพเรียกรองใหคนผิว
ดําเขมแข็ง จนประธานาธิบดี ลินคอน บี จอหนสัน ยินยอมออกกฎหมาย วาดวยสิทธิมนุษยชน
ดร.มารติน ลูเธอร คิง จูเบียร ไดรางวัลโนเบล และเสียชีวิตลงดวยน้ํามือชาวผิวขาว เมื่อวันที่ 4
เมษายน 1968
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4.4 หลักธรรม-คําสอน ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาที่เกาแกที่สุด มีหลักธรรมสําคัญๆ ดังนี้
1. หลักธรรม 10 ประการ
1. ธฤติ ไดแก ความพอใจ ความกลา ความมั่นคง ซึ่งหมายถึงการพากเพียร
จน ไดรับความสําเร็จ
2. กษมา ไดแก ความอดทน นั่นคือพากเพียรและอดทน โดยยึดความเมตตา
กรุณาเปนที่ตั้ง
3. ทมะ ไดแก การขมจิตใจของตนดวยเมตร และมีสติอยูเสมอ
4. อัสเตยะ ไดแก การไมลักขโมย ไมกระทําโจรกรรม
5. เศาจะ ไดแก การกระทําตนใหบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
6. อินทรียนครหะ ไดแก การหมั่นตรวจสอบอินทรีย 10 ประการ ใหไดรับ
การตอบสนองที่ถูกตอง
7. ธี ไดแก ปญญา สติ มติ ความคิด ความมั่นคงยืนนาน นั้นคือมีปญญา
และ รูจักระเบียบวิธีตางๆ
8. วิทยา ไดแก ความรูทางปรัชญา
9. สัตยา ไดแก ความจริง คือชื่อสัตยตอกันและกัน
10. อโกธะ ไดแก ความไมโกรธ
2. หลักอาศรม (ขั้นตอนแหงชีวิต) 4 คือ
1. พรหมจารี ขั้นตอนเปนนักศึกษา
2. คฤหัสถ ขั้นตอนเปนผูครองเรือน
3. วานปรัสถ ขั้นตอนละบานเรือนเขาปาหาความสงบวิเวก
4. ลันยาสี ขั้นตอนสละเพศฆราวาสออกบวชบําเพ็ญพรต เพื่อหาความสุขที่
แทจริงของชีวิต
3. หลักเปาหมายของชีวิต 4 ประการ คือ
1. กามะ การหาความสุขทางโลกอยางถูกตองสมดุล
2. ธรรมะ ปฏิบัติหนาที่ตามวรรณะไดถูกตอง
3. อรรถะ สรางฐานะทางครอบครัวใหมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
4. โมกษะ แสวงหาทางหลุดพน
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บุคคลตัวอยางในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
มหาตมะ คานธี เป น บุ ค คลตั ว อย า งของศาสนาพราหมณ -ฮิ น ดู ได อ ย า งดี ท า น
มหาตมะ คานธี เปนชาวอินเดียไดรับการศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษ แตทานยังคงไว
ซึ่งความเปนผูอนุรักษวัฒนธรรมชาวอินเดียไวได ทานเปนผูนํา ของชาวอินเดียในการตอสูเพื่ อ
เอกราชของชาวอิน เดียด วยวิ ธีการอหิง สา คื อการตอต า นอยา งสงบ อดอาหาร เปน บุคคล
ตัวอยางที่ใชชีวิตอยา ง สมถะเรียบงาย เปนวีรบุรุษของชาวอินเดียที่สามารถตอสูเอาอธิปไตย
คืนจากอังกฤษได สาเหตุที่ทานเริ่มการตอสูเกิดจากเมื่อทานไปทํางานที่ประเทศแอฟริกา
ทานโดยสารรถไฟขั้นหนึ่ง แตพนักงานรถไฟไมใหทานนั่งขั้น 1 เพราะที่นั่งเอาไวสําหรับคนผิว
ขาว และทานลงจากรถไฟทา นนั่งอยูที่ส ถานีรถไฟทั้งคืน ครุนคิดในเรื่องนี้ และทา นสามารถ
รวมกลุมชาวอินเดียตอตานชาวผิวขาวในแอฟริกา เมื่อทานมาอยูที่อินเดีย แตเดิมทานสนับสนุน
การทํางานของอังกฤษแตเมื่ออังกฤษออกกฎหมายตรวจรูปพรรณ หญิงอินเดียตองถอดเสื้อผา
ตอหนาเจา หนาที่อังกฤษทานจึงเริ่มตนนําอินเดียสูอังกฤษจนไดรับชัยชนะดวยวิธีอหิงสาตอสู
ดวยความสงบ
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กิจกรรมทายบทที่ 1
1. ศาสนาใดที่ไมมีศาสดา
ก. พุทธ
ค. อิสลาม

ข. คริสต
ง. พราหมณ

2. ประเทศฝงแผนดินใหญในทวีปเอเชียสวนใหญนับถือศาสนาอะไร
ก. อิสลาม
ข. ฮินดู
ค. พุทธ
ง. คริสต
3. ไมวาจะนับถือศาสนาใดสิ่งที่ควรยึดถือและนําไปดําเนินชีวิตคือขอใด
ก. ศาสดา
ข. ศาสนพิธี
ค. ศาสนสถาน
ง. ศาสนธรรม
4. เปาหมายหลักธรรมของทุกศาสนา คือขอใด
ก. มุงใหคนมีความสุข
ข. มุงใหคนเปนคนดี
ค. มุงใหคนไปสูนิพพาน
ง. มุงใหคนมีสันติสุข
5. มหาตมะคานธีตอสูกับอังกฤษดวยวิธีอหิงสาตรงกับขอใด
ก. ตอสูดวยพละกําลัง
ข. ตอสูดวยสติปญญา
ค. ตอสูดวยความสงบ
ง. ตอสูดวยไหวพริบ
6. ทานคิดวาขอใดคือเหตุผลที่หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุลไมขายผลงานนิพนธของพระ
บิดาแมไดราคาดีแตกลับบริจาคใหรัฐบาล
ก. ไมอยากใหผลงานนั้นไมไปอยูตางประเทศ
ข. ตองการเอาไวใหคนในชาติศึกษา
ค. มีฐานะร่ํารวยอยูแลว
ง. ไมอยากใหตกเปนสมบัติของบุคคลใด ๆ
7. อัลกุรอานเปนหลักธรรมของศาสนาใด
ก. อิสลาม
ข. ฮินดู
ค. คริสต
ง. พราหมณ
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8. พรหมวิหาร 4 ประการประกอบดวย
ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. ทาน กรุณา วิมังสา อุเบกขา
ง. ทาน ปยวาจา เมตตา กรุณา
9. ประโยชนของศีล 5 คือขอใด
ก. เพื่อความสงบสุขของสังคมและพัฒนาจิตใจ
ข. เพื่อเปนแนวทางใหบุคคลพนทุกข
ค. เพื่อใหคนในสังคมมีความสุข
ง. เพื่อใหคนประพฤติปฏิบัติบรรลุธรรม
10. การถือศีลอดปละ 30 วัน เปนศาสนพิธีของศาสนาใด
ก. ศาสนาพุทธ
ข. ศาสนาคริสต
ค. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู

31

บทที่ 2
วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
สาระสําคัญ
วัฒนธรรม ประเพณีไทยและในประเทศเอเชีย เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับชาวไทย และ
ประชาชนชาติอื่นๆในทวีปเอเชีย เพราะเปนสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สงผลใหเอเชีย
มีเอกลักษณของตนเอง ในปจจุบันที่สังคมโลกสื่อสารไรพรมแดน วัฒนธรรมและประเพณีของ
ประทศในทวีปเอเชีย จึ งเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษา คนควา รวมทั้งการเขามาทองเที่ยวเพื่ อการ
พักผอนหยอนใจ การอนุรักษสื บสานตลอดจนการส งเสริมคา นิยมที่พึ งประสงคใหเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย และทวีป เอเชีย เป นสิ่ ง สํ า คัญ และจํ า เป น ในสั ง คมป จ จุ บัน เพราะจะเป นการ
เสริมสรางวัฒนธรรม ประเพณี ของไทยและของทวีปเอเชียใหดํารงสืบตอไป
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศในทวีป
เอเชีย
2. ตระหนักถึงความสําคัญในวั ฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศใน
ทวีปเอเชีย
3. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศ
ใน ทวีปเอเชีย
4. ประพฤติตนตามคานิยม จริยธรรมที่พึงประสงคของสังคมไทย
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 วัฒนธรรม ประเพณีในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 2 การอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 3 การประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศไทย และประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย
เรื่องที่ 4 คานิยมที่พึงประสงคของประเทศไทยและประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย
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สื่อการเรียนรู
1. วีซีดี วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของไทยและประเทศตางๆในเอเชีย
2. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของไทยและประเทศ
ตางๆ ในเอเชีย
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เรื่องที่ 1 วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
1. วัฒนธรรม ประเพณีของไทย
1.1 วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมในภาษาไทยเกิดมาจากการรวมคํา 2 คํา คือ วัฒนะ หมายถึงความเจริญ
งอกงาม รุงเรือง และคํา วา ธรรม หมายถึง การกระทํา หรื อขอปฏิบัติ สรุปแล ว วัฒนธรรม
หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นไวเพื่อนําเอาไปชวยพั ฒนาชีวิตความเปนอยูของมนุษยใน
สังคม ตลอดถึงชวยแกปญหาและชวยสนองความตองการของสังคม
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติแบงเนื้อหาวัฒนธรรมเปน 5 ประเภท คือ
1. ศิลปกรรม ไดแก ภาษา วรรณกรรม การละคร นาฏศิลป ดนตรี จิตรกรรม
สถาปตยกรรมรม ประติมากรรม และศิลปะการแสดง
2. มนุษยศาสตร ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คานิยม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี กฎหมาย การปกครอง ประวัติศาสตร โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา
3. การชางฝมือ ไดแก การเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอ การจักสาน การทํา
เครื่องถม เครื่องเงิน เครื่องทอง
4. กีฬาและนันทนาการ ไดแก มวยไทย กระบี่ กระบอง ตระกรอ การละเลน
พื้นเมือง
5. คหกรรม ไดแก ระเบียบในเรื่องการกินอยู มารยาทในสังคม การแตงกาย
การตกแตงเคหสถาน การดูแลเด็ก เปนตน
ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยไดรับการพั ฒนามาโดยลํา ดับ จากอิทธิพลสิ่งแวดลอมทางสั งคมและ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ประกอบกับความสามารถของคนไทยกอใหเกิดการสรางสรรค
การหลอ หลอมรวมกันจนมีลักษณะเดน ๆ ดังตอไปนี้ คือ
1. การมีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
2. การมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขสังคมไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระ ประมุขสืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน
3. อักษรไทย ภาษาไทย สั งคมไทยมีอัก ษรใชมาตั้งแตกรุงสุ โขทัยและไดรับการ
พัฒนาอักษรไทยโดยพอขุนรามคําแหงมหาราช
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4. วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย บา นเรือนไทยที่มีเอกลั กษณ เหมาะสม
ประเพณีไทยประเพณีไทย
วัฒนธรรมที่สํ า คัญของประเทศไทยที่แสดงออกถึงความเปนไทยที่สํ า คัญตา งๆ คือ
ภาษา การแตงกาย อาหาร และมารยาท
ภาษา ภาษาที่ใชสื่อสารกันในสังคม มี 2 ลักษณะคือ ภาษาทางกาย (ภาษาทางกิริยา)
และภาษาทางวาจา ในแตละเผา แตละชุมชน แตละภาค จะมีภาษาถิ่น สําเนียงถิ่นกิริยาอาการ
แสดงออกของทองถิ่น และจะมีภาษกิริยาอาการตา ง ๆ คนไทยจะใชภาษาไทยกลางซึ่งเปน
ภาพรวมของประเทศ ดังนั้นวัฒนธรรมทางภาษาจะบงบอกที่มาของถิ่นกําเนิดซึ่งควรจะเปน
ความภูมิใจในตัวตน ไมเปนสิ่งเชย นาอายหรือลาสมัยในการแสดงออกทางภาษาถิ่น เชน
การพูดของภาคอีสานที่บงบอกถึงความเปนคนอีสานเปนตน
การแตงกาย การแตงกายของคนในสังคมไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ตะวันตกในชีวิตประจําวันคนไทยจึงแตงตัวแบบสากล ตอเมื่อมีงานบุญประเพณีตาง ๆ หรือใน
โอกาสสํา คัญ ๆ จึงนํา การแตงกายประจํา ถิ่นที่แสดงออกมาเปนเผา เปนชุมชน และเปนภาค
อย า งไรก็ ต ามเรายั ง เห็ น คนรุ น เก า รุ น พ อ แม ปู ย า ตา ยาย ในท อ งถิ่ น บางแห ง ยั ง คงมี
วัฒนธรรมการแตงกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ใหเราเห็นไดในชีวิตประจําวัน เชน การนุง
ผาซิ่นไปทําบุญที่วัด เปนตน
อาหาร เนื่องจากการติดตอสื่อสารของโลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน เราจึงสามารถ
รับประทานอาหารไทยที่รา นอาหารตาง ๆ อาทิ เมืองลอสแองแจลิ สเมืองฮองกง วัฒนธรรม
ทางอาหารหารกินของคนไทยในทองถิ่นตาง ๆ ยังคงสืบตอตั้งแตอดีตจนมาถึงปจจุบัน เพราะ
สภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร ทรัพยากรตา ง ๆ สงผลใหวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหาร
ทองถิ่นไทย ยังคงมีอยูและนํามาใชในการ ประกอบอาหารการกินไดตลอดมา แตอาหารบาง
ชนิดเริ่มสูญหายไป เด็กไทยปจจุบันเริ่มจะไมรูจักคุนเคยอาหารบางชนิด เชน ขนมกง ซึ่งเปน
ประเพณี แตง งานภาคกลางในอดีตและมี ขนมกงเปน ขนมทํา จากถั่วทองป นเปนวงกลมมี ซี่
เหมือนลอเกวียน เพื่อใหชีวิตแตงงานรายรื่นกาวไปขางหนา เปนตน
มารยาท มารยาทของคนไทยที่อาศัยอยูเปนเผา เปนชุมชน เปนภาค ตลอดจนคน
ไทยกลางไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แตเมื่อกลาวโดยรวมแลวมารยาทไทยนั้นทั่วโลก
ยอมรั บ ว า มี ความงดงาม ออ นช อ ย เช น การไหว การกราบ บ งบอกถึง ความเป นชาติ ที่ มี
วั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม ทํ า ให ค นต า งประเทศประทั บ ใจ และเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ช ว ยส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมกาทองเที่ยวใหเจริญกาวหนา
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ประเพณีไทย
ประเพณีไทยเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เปนสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของ คนไทย
ทั้งในอดีตและปจจุบัน ประเพณีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยที่สืบเนื่องมา
เปน สิ่ งที่คนไทยควรศึกษาทําความเขาใจและชวยกันอนุรักษ โดยปกติแลวศาสนาและความ
เชื่อ มีอิทธิพลตอประเพณีไทย สําหรับประเพณีไทยจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ พระราช
ประเพณี และประเพณีในทองถิ่นตาง ๆ ไดแกพระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาในโอกาสที่พระเจา
แผ นดินขึ้นครองราชสมบัติพระราชพิธีทอดพระกฐิ นหลวง โดยการเสด็จพระราชดําเนินทาง
ชลมารคขบวนพยุหยาตราอยางแบบโบราณ เปนการอนุรักษโบราณประเพณีสําหรับประเพณีใน
ทองถิ่นตาง ๆ เชน ประเพณีตรุษสงกรานต ประเพณีลอยกระทง
ตัวอยางการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีตรุษสงกรานต มีทุกทองถิ่นในวันขึ้นปใหมของไทย มีประเพณีสรงน้ําพระ
ทําบุญ ไหวพระรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกป
ประเพณีลอยกระทง ทําในเดือน 12 ประเพณีนี้เกิดขึ้นตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย
มีวัตถุประสงค คือ ตกแตงกระทงดวยวัสดุดอกไม จุดธูปเทียนลอยกระทงลงแมน้ําลําคลองเพื่อ
ขอโทษพระแมคงคา ที่ประชาชนไดอาศัยดื่มกิน และเพื่อไหวพ ระพุทธเจา ปางประทับอยูใต
เกษียรสมุทร
ประเพณีอุ มพระดํา น้ํา เป นประเพณี ทอ งถิ่ นในช วงเดื อน 10 ของชาวจั ง หวั ด
เพชรบูรณ ที่มีความเป นเอกลั กษณ ในงานจะมีการอันเชิ ญพระพุ ทธรูปมหาธรรมราช พระ
คูบานคูเมืองของชาวเพชรบูรณ โดยมีเจาเมืองจะตองเปนคนอุมพระมาดําลงไปในน้ํา ซึ่งมีความ
เชื่อวา จะทําใหบานเมืองและประชาชนมีความสุขความเจริญ
ประเพณีตักบาตรเทโว เปนประเพณีสําคัญในการออกพรรษา ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ํา
เดือน 11 ของชาวอุทัยธานี โดยพระสงคจํานวน 300 กวารูป เดินลงบันไดจากมณฑลพระพุทธ
บาทบนเขาสะแกกรัง ลงมารับบิณฑบาตร ขาวสาร อาหารแหงจากพระพุทธศาสนิกชนบริเวณ
ลานวัดสังกัสรัตนคีรี อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ประเพณีทําบุญวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แหเทียนวันเขาพรรษา
วันออกพรรษา ทําบุญวันธรรมสวนะ ถวายผาอาบน้ําฝน ทอดผาปา ทอดกฐิน เทศนมหาชาติ
เปนประเพณีสําคัญของชาวพุทธ
ประเพณีการแตงงาน การสงตัวคูสมรส เปนประเพณีสวนตัว สวนบุคคล ซึ่งแตกตาง
ไปตาม ภาคและทองถิ่น
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2. วัฒนธรรมประเพณีของประเทศในทวีปเอเชีย
ประเทศในเอเชียส วนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รายไดจึ งขึ้นอยูกับผลิ ตผล
ทางการเกษตร แตมีบางประเทศมีความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรม เชน ญี่ปุน และบาง
ประเทศ เจริญกาวหนาทางการผลิตน้ํามัน เชน ประเทศอิรัก อิหราน คูเวต
ในการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในเอเชีย ควรรูเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ลักษณะสําคัญของประชากร และสิ่งที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมประเพณี ดังนี้
2.1 สิ่งที่มีอิทธิพลสําคัญตอวัฒนธรรมของเอเชีย
สิ่งที่มีอิทธิพลสําคัญตอวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย คือ ภาษาและอิทธิพลของ
อารยธรรมภายนอก หรืออารยธรรมจากตางชาติ
2.1.1 วัฒนธรรมทางภาษา
ลักษณะสําคัญทางภาษาในภูมิภาคนี้มีประชากรหลายเชื้อชาติ
หลายวัฒนธรรม จึงทําใหมี ภาษาพูด ภาษาเขียนแตกตางกันไปหลายกลุม คือ
1. ภาษามาลาโย - โพรีเนเชียน ไดแก ภาษาพูดกันในแหลมมาลายู
หมูเกาะ อินโดนีเซีย และภาษาตากาลอก ในหมูเกาะฟลิปปนส
2. ภาษาออสโตร - เอเชียติก ไดแกภาษามอญ เขมร เวียดนาม
3. ภาษาทิเบโต - ไซนิล ไดแก ภาษาพมา ภาษาไทย
4. ภาษาอื่นๆ เชน ภาษาอินเดีย ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาของชาวตะวันตก
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งใชในการติดตอระหวางประเทศทางการศึกษา และการคา
สําหรับภาษาเขียนหรือตัวหนังสือมี 4 ลักษณะ คือ
1. ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือของอินเดียภาคใต ใชกันมากในประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนา เชน พมา ไทย ลาว กัมพูชา
2. ดัดแปลงมาจากภาษาอาหรับ ใชกันมากในประเทศที่นับถือศาสนาอิส ลาม
เชน มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย
3. ตั ว หนั ง สื อ ที่ อ าศั ย แบบของตั ว หนั ง สื อ จี น มี ทั้ ง ที่ ดั ด แปลงมาใช และนํ า
ตัวหนังสือจีนมาใชโดยตรง มีใชกันมากในประเทศเวียดนาม สวนกลุมที่ใช ภาษาจีนเปนภาษา
พูด เชน สิงคโปร กลุมพอคาชาวจีนในทุกประเทศนิยมใชภาษาจีนเปนทั้งภาษาเขียนและภาษา
พูด
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4. ตัวหนังสือโรมัน ใชกันมากในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สวนใน
เวียดนามก็เคยนํามาใชเหมือนกัน แตปจจุบันนิยมใชในชนบทบางกลุมเทานั้น
2.2 อิทธิพลของอารยธรรมภายนอก หรืออารยธรรมจากตางชาติ ไดแก
2.2.1 อารยธรรมอินเดีย
ดานศาสนา อินเดียนําศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาเขามาเผยแพร
ดานการปกครอง มีการปกครองแบบเทวราชา การประกอบพิธีกรรมตางๆ ของ
พระมหากษัตริย ใชหลักคัมภีรของพระมนูธรรมศาสตร เปนหลักในการปกครองของภูมิภาคนี้
ดานอักษรศาสตร ไดแก วรรณคดี ลันสกฤต ภาษาบาลี เขามาใช
ดานศิลปกรรม สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เชนวิหาร โบสถ
2.2.2 อารยธรรมจีน
จีนเขามาติดตอคาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีต และเขามา
มีอิทธิพลทางดานการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แตอิทธิพลดังกลาวมีไมมากสวนทางดาน
เศรษฐกิจ จีนไดทําการคากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สินคาที่สําคัญไดแก ผาไหม เครื่องปน
ดินเผา เปนตน
2.2.3 อารยธรรมอาหรับ
ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ศาสนาอิสลามมาจากตะวันออกกลางไดแผเขามา
ใน อินเดีย ทําใหชาวอินเดียสวนหนึ่งหันมานับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะพอคาจากอินเดีย
ตอนใต ซึ่งติดตอคาขายในบริเวณหมูเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูเปนประจําตามหลัก
ของศาสนาอิสลามที่วาทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นเปนพี่นองกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันจึงทํา
ใหศาสนาอิสลามเปนที่นิยมของกษัตริย ชนชั้นสูงและสามัญชนดวย
2.2.4 อารยธรรมตะวันตก
ชาติตะวันตกเริ่มเขามาในภูมิภาคนี้โดยมีจุ ดประสงคที่จะทําการคาและเผยแผ
ศาสนา สินคาที่ชาวยุโรปตองการไดแก พริกไทย และเครื่องเทศตางๆ
เดิมอาณาจักรตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความแตกตางกันทาง
ดานเชื้อชาติ และภาษา หลังจากที่ไดรับอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับแลว อารยธรรมใหม
ที่เกิดจากการ ผสมผสานกัน ทําใหประชาชนมีสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกัน
และยึดมั่นเปนเอกลักษณประจํา ชาติ นอกจากนี้ภายในภูมิภาคก็ยังมีการแขงขันกันทางดา น
การเมือง สังคม และ เศรษฐกิจ จนขาดความสามัคคีไมสามารถที่จะตอตานการขยายตัวของ
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ชาติตะวันตกไดในที่สุดก็ตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก (กรมวัฒนธรรมสัมพันธ กระทรวง
การตางประเทศ)
2.3 วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอินเดีย จีน อาหรับ และตะวันตก
2.3.1 วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอินเดีย
อินเดียเปนแหลงอารยธรรมใหญของเอเชีย ประชากรส วนใหญของ ประเทศ
อินเดีย นับ ถือ ศาสนาฮิน ดู และมีศ าสนาอื่ น เชน ศาสนาอิ ส ลาม ศาสนาพุ ท ธ ศาสนาเชน
ศาสนาคริสต โดยทั่วไปประชาชนระหวางศาสนาจะใหความเคารพซึ่งกันและกันชาวอินเดีย
ถือวัฒนธรรม ซึ่งจัดเปน วัฒนธรรมที่เขมแข็งและเครงครัด อาทิ สตรีนิยมสวมซาหรี หรือลั ล
วารกามิซ การใหเกียรติสตรีและ การเคารพบูชาเทพเจา เปนตน
วัฒนธรรมของอินเดียที่สําคัญๆ พอจะยกมาเปนตัวอยาง คือ
1. การถอดรองเทากอนเขาศาสนสถานทุกแหง
2. หามนําเครื่องหนัง โดยเฉพาะหนังวัวเขาไปในศาสนสถานทุกแหง
3. หามถายรูปภายในศาสนสถาน หากตองการใหขออนุญาตกอน
4. การไปเยือนศาสนสถานสามารถชมสิ่งตางๆไดตามสบาย และอาจอยูรวม
ประกอบ พิธีกรรมได แตควรแตงกายใหสุภาพ หากไปวัดซิกฃควรมีหมวก
หรือผาคลุมศีรษะ สวมเสื้อแขนยาว และกระโปรงยาว และควรบริจาคเงิน
ใน กลองรับบริจาคดวย
5. หากมีการเลี้ยงอาหารแบบใชมือเปบ ควรมือขวาเทานั้น
2.3.2 วัฒนธรรม ประเพณีของจีน
ประเทศสาธารณรัฐประซาชนจีน เปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับ
หนึ่งของโลก ประชากรรอยละ 93 เปนชาวฮั่น ที่เหลือเปนชนกลุมนอย
ในสมัย โบราณ จี นนับ เป นดิน แดนที่ มีศาสนาและปรัช ญารุ งเรือ งเฟ องฟู อ ยู
มากมาย โดยลัทธิความเชื่อเดิมนั้นมีอยูสองอยางคือ ลัทธิเตา และลัทธิขงจื้อ
วัฒนธรรม ประเพณีจีนที่สําคัญ
ความเชื่อ
คนจีนนิยมมีลูกชายมากกวาลูกหญิง เพราะลูกชายเปนผูสืบนามสกุล คือ
แซ การเรียกชื่อ สกุลของจีนตรงขามกับภาษาไทย คือตนเปนชื่อสกุล ชื่อตัวใชเรียกกันในหมู
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ญาติ และเพื่อนสนิท นามสกุลเปนลักษณะพิ เศษเชื้อตระกูลการสื บทอดพงศเผา ตอมาเปน
พันๆ ป ดังนั้น วัฒนธรรมจีนจึงมีจิตสํานึกการบูชาบรรพบุรุษ เปนแกนแทของวัฒนธรรมนี้
อาหาร
เปนวั ฒนธรรมที่ เขมแข็งเผยแพรไปทั่ วโลกและเปนที่ ยอมรั บวา อาหารจี น มี
รสชาติอรอย อาหารจีนจะตองถึงพรอมสีสัน รสชาติ และหนา ตา มีอาหารอยูเพียงไมกี่อยา ง
เทานั้น ที่ปรุงอยาง เดียวๆโดดๆสิ่งสําคัญคือสวนประกอบตางๆ จะตองกลมกลืนเขากันไดกับ
เครื่องปรุงรสจําพวกซีอิ้ว กระเทียม ขิง น้ําสม น้ํามันงา แปง ถั่วเหลือง และหอมแดง
ประเพณีการแตงงาน
สิ่ งแรกที่บ อกถึ งพิ ธี การแตงงานของชาวจี นก็คื อสี แดง สํ า หรั บชาวจี น สี แดง
หมายถึง ความ ผาสุกและความมั่งคั่ง ปจ จุบันเจา สาวจี นจะเลือกชุดแตงงานสีขาวตามสไตล
ตะวันตกแตสําหรับสมัยกอนแลวสีแดงจะปรากฏใหเห็นทุกที่ในงานแตงงานตั้งแตเสื้อผ าของ
ตกแตงแมกระทั่งของขวัญ
พิธีแตงงานของชาวจีนโบราณมักจะถูกจัดโดยผูเปนพอแมจะเปนฝายเลือก
เจาสาวใหกับบุตรของตน
2.3.3 วัฒนธรรม ประเพณีของชาติอาหรับ
ศาสนาอิส ลามมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ “ชนชาติอาหรับ” และการ
แพรขยายวัฒนธรรมประเพณีจากศาสนาอิสลาม จนทําใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาอิสลามที่มี
จํานวนผูนับถือมากที่สุดในเอเชีย วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญๆ ไดแก
การแตงกาย ผูหญิงมุสลิม แตงกายมิดชิด มีผาคลุมรางกาย ซึ่งแตละชาติอาจแตกตางกันบางใน
รายละเอียด

ภาพแสดงตัวอยางการแตงกายสตรีมุสลิม
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การถือศีลอด ชาวมุสลิ มจะถือศีลอดในชวงเดือนรอมะฎอน และชาวมุส ลิม ทั่วโลก รวมกัน
ปฏิบั ติศาสนกิ จ และเฉลิ มฉลองวาระสิ้ น สุ ดการถื อศีล อดในเดือนรอมะฏอน อันประเสริ ฐ
หลั งจากมีผู พบเห็นจั นทรเสี้ ยวหรือฮิล าสเมื่อคํ่าคืนที่ผ า นมาทํา ใหวันนี้เปนวั นแรกของเดือน
เซาวาล ฮิจเราะห หรือวันอิฎิ้ลฟตริ โดยในวันนี้พี่นองมุสลิมจะปฏิบัติตนตามแบบอยางโดยจะ
จายซะกาตฟตเราะห ซึ่งเปนการนําอาหารหลักไปจายใหกับคนยากจน และทุกคนอาบน้ําชําระ
รางกายตั้งแตหัวจรดเทา และแตงกายดวยเสื้อผาที่สวยงาม ทานอินทผลัมกอนเดินทางไปยังที่
ละหมาดหรือมุศ็อลลา รวมละหมาดอิฎิ้ลฟตริ
เรื่องที่ 2 การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย
ในทวีปเอเชีย ประเทศที่มีความเจริญและมีวัฒนธรรมประเพณีที่แข็งแกรงสามารถอนุรักษ
และสื บ สารวั ฒ นธรรมประเพณี ข องตนเองไว เช น ประเทศเกาหลี จะยัง คงอนุรั กษ วั ฒนธรรม
ทางดานการแตงกาย อาหาร และการแสดง สวนประเทศญี่ปุนจะคงเอกลักษณของตนในดานเครื่อง
แตงกาย ภาษา และอาหาร เปนตน
1. การอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประเทศที่มีความมั่นคงสืบทอดมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันเปนเพราะบรรพบุรุษ ไดรักษาไว
ใหลูกหลาน และวัฒนธรรมประเพณีของชาติเปนลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ของชาติไทยที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมแตโบราณ คือ อินเดียและจีน
ตอมาอารยธรรมของชาติตะวันตกที่สงผลตอสังคมไทยในทวีปเอเชียคือ ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีและการศึกษา รวมทั้งภาษา คานิยม การบันเทิง นันทนาการตางๆ ยิ่งปจจุบัน
ความเจริญในการคมนาคมขนสง สื่อสารตางๆ
แตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนปจจุบันสําคัญ คืออาหาร ภาษา
การแตงกาย มารยาท ประเพณี และกามีศาสนาประจําชาติ การมีพระมหากษัตริยเปนสสถาบัน
ที่สําคัญของประเทศ
1.1 เหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทําใหตองอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีการ
เปลี่ยนแปลงเปนลักษณะธรรมชาติของสังคมมนุษยและยอมเกิดขึ้นในทุกสังคม แตจะเร็วหรือขา
ขึ้นอยูกับกาลเวลา และอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได
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1.2 ประเภทของการเปลี่ยนแปลงเราอาจจําแนกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
ออกเปน 2 ประเภท คือ
1) การเปลี่ย นแปลงทางสังคม หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงโครงสรา งของ
สังคมและระบบความสัมพันธของกลุมคน
2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิตความรู ความคิด คานิยม อุดมการณ และบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งรวมถึง ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ
1.3 ป จจั ย ที่ เ ป น สาเหตุ ที่ ทํ าให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
มีปจจัยหลัก 2 ประการ ดังนี้
1) ปจจัยภายในสังคมหรือ การเปลี่ ยนแปลงที่เกิด จากสาเหตุภายในสั งคม
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดลอมภายในสังคม นั่นเอง
2) ปจจัยภายนอกสังคม หรือการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายนอกสั งคม
ไดแก การแตงกาย ดนตรี สถาปตยกรรมและสิ่งประดิษฐ ตางๆ เปนตน
1.4 ความสําคัญของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนเครื่องวัด เครื่องกําหนดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม ในทํานอง
เดียวกัน วัฒนธรรมยังกําหนดชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม ดงนั้น วัฒนธรรมจึงมี
อิทธิพลตอความเปนอยูและความเจริญกาวหนาของชาติเปนอยางมาก
บทบาทและความสําคัญของวัฒนธรรม มีหลายประการ เชน
- แกปญหาและสนองความตองการตางๆของมนุษย
- ชวยใหสมาชิกในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและผูกพัน
- เปนเครื่องแสดงออกถึงเอกลักษณของชาติ
- เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อใหอยูรวมกันอยางปกติสุข
- ชวยใหประเทศชาติมีความรุงเรืองถาวร
เรื่องที่ 3 การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
และประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย
1. การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีควรเริ่มตนจากการปลูกจิตสํานึกเยาวชน
ใหตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ
2. ร ว มกั น เผยแพร วั ฒ นธรรมและประเพณี โดยการศึ ก ษาเรี ย นรู แ ละสื บ ทอด
วัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง
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3. เริ่มตนจากครอบครัว และขยายไปสูชุมชน และสังคม
4. สื่อตาง ๆ พึงเห็นความสําคัญที่และถายทอดวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
5. ทุกคนตองรวมมือกันหวงแหนรักษาวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู
6. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพึงสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทั้งในภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อความเขาใจอันดี

เรื่องที่ 4 คานิยมที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีงามของขาติตางๆ ในเอเชีย
คานิยมที่ควรสงเสริมพัฒนาใหเกิดขึ้นใน ประเทศตางๆในเอเชีย คือ
1. ความสุภาพออนโยน เปนนิสัยที่ดีของประซาชนในทวีปเอเชีย
2. ความสามารถในการสร า งสรรค วั ฒ นธรรมด า นศิ ล ปะสาขาตา งๆ ซึ่ง มี ค วาม
สวยงาม มีสุนทรียคงความเปนวัฒนธรรมเอเชียไวอยางโดดเดน
3. ความสะอาด ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ งเพื่ อ ให เ ป น แหล ง
ทองเที่ยวที่มีคุณคา
4. ความชื่อสัตย ความขยันในการประกอบอาชีพ และการตรงตอเวลาคานิยมสําคัญ
ที่กลาวมานี้ลวนเปนพื้นฐานใหความเปนชาติมั่นคงและคงเอกลักษณ วัฒนธรรมประเพณี
ที่ส งผลใหเอเชียยังคงเปนแรงดึงดูดใจที่มีเสนหในการเรียนรู ศิล ปวัฒนธรรม ประเพณี และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสืบตอไปนานเทานาน
คานิยมในสังคมไทย
คานิยม คือ สิ่งที่กลุมสังคมหนึ่งๆเห็นวาเปนสิ่งที่นานิยม นากระทํา นายกยอง เปนสิ่ง
ที่ถูกตอง ดีงาม เหมาะสมที่จะยึดถือพึงปฏิบัติรวมกันในสังคม
คา นิยมเปนส วนหนึ่งของวัฒนธรรมเนื่องจากมีการเรียนรูปลู กฝ งและถายทอดจาก
สมาชิก รุนหนึ่ง ไปสู อีกรุนหนึ่ง สั งคมแตล ะสั งคมจึ งมีคา นิยมตา งกันไป คา นิยมชวยใหการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ใน สั ง คมมี ค วามสอดคล อ งสั ม พั น ธ กั น และทํ า ให ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของสมาชิ ก
มี เ ป า หมายช ว ยสร า งความเป น ป ก แผ น ให แ ก สั ง คม อย า งไรก็ ดี ค า นิ ย มเป น สิ่ ง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได ในปจจุบันนี้สังคมไทยมีคานิยมใหมๆ เกิดขึ้นมาก เชน คานิยมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมซาติ คานิยมใน การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในชีวิตประจําวัน เปนตน คานิยม
ที่ควรปลูกฝงในสังคมไทย ไดแก
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ความกตัญูกดเวที
ความชื่อสัตย สุจริต
การเคารพผูอาวุโส
การนิยมใชของไทย
การประหยัด
กิจกรรมทายบทที่ 2

1. ประเพณีไทยเปนเครื่องแสดงถึงความสําคัญและลักษณะของความเจริญในดานใด
ก. การดํารงรักษาและอนุรักษของเดิม
ข. จิตใจ สังคม และความเปนอยูบรรพบุรุษ
ค. วิถีชีวิตความเปนอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน
ง. การแสดงความกตัญูกตเวที และดํารงรักษาประเพณีดั้งเดิม
2. ประเพณีการเกิด จัดเปนประเพณีในขอใด
ก. สังคม
ข. ประเพณีชุมชน
ค. ครอบครัว
ง. ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล
3. ขอใดเปนวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมสากล
ก. พระบรมมหาราชวัง
ข. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ค. พระที่นั่งอนันตสมาคม
ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4. ใครที่แสดงออกถึงการอนุรักษวัฒนธรรมไทยระดับชาติ
ก. น้ําฝนรําเซิ้งไดสวยกวาเพื่อน
ข. สมใจชอบรําอวยพร
ค. มะลิชอบแตงผาไหมของชาวอีสาน
ง. สมชายพูดคําควบกล้ําในภาษาไทยชัดเจน
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5. “สมใจไปศึกษาภาษาจีนและภาษาพมาเพิ่มเติมเพือ่ เตรียมเขาสูอาเซียนและเธอพูด
ภาษาไทยไดชัดเจน” ขอความดังกลาวแสดงถึงการเลือกรับวัฒนธรรมสากลในขอใด
ก. ดานองคความรูและหลักการ
ข. ดานการศึกษาและความรู
ค. ดานแนวคิด ทฤษฎี ความรูและหลักการ
ง. ดานการประกอบอาชีพ และ ดานความสัมพันธ
6. การซื้อสินคา OTOP เปนการปลูกฝงคานิยมในขอใด
ก. ความนิยมประหยัด
ข. คานิยมทางวัตถุ
ค. คานิยมใชของไทย
ง. คานิยมทางพื้นฐาน
7. คานิยมใดสมควรแกไขในสังคมไทย
ก. การเคารพผูอาวุโส
ข. การใหความสําคัญกับเงิน
ค. การพึ่งพาอาศัยรวมมือกัน
ง. การใหความสําคัญกับใบปริญญาบัตร
8. คานิยมในขอใดที่ควรปลูกฝงใหเยาวชน
ก. ทําใหเกิดความรับผิดชอบชั่วดี
ค. ทําใหเกิดความรักความเขาใจ

ข. ทําใหเกิดความซาบซึ้ง
ง. ทําใหชีวิตและรางกายอยูรอด

9. วัดหลวงพระบางเปนวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดานใด
ก. แตงกาย
ข. อาหาร
ค. ประเพณี
ง. ภาษา
10. เครื่องมือหาปลา เชน ลอบ ไซ แห จัดเปนวัฒนธรรมทางใด
ก. ทางวัตถุ
ข. ทางสุนทรียะ
ค. ทางภาษาและวรรณคดี
ง. ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
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บทที่ 3
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สาระสําคัญ
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีรัฐ ธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศที่ประชาชนชาวไทยควรมีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความเป น มา หลั ก การ เจตนารมณ โครงสร า งและสาระสํ า คั ญ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการศึกษาจุดเดนของรัฐธรรมนูญในสวนที่ เกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพและหนา ที่ของประชาชน เพื่อการปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามที่ รัฐธรรมนูญ
กํา หนด และหลั กการสํ า คัญของประชาธิ ปไตยและคุณ ธรรม จริยธรรม คา นิยม ในการอยู
รวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความเปนมา หลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยได
2. มีความรู ความเขาใจ โครงสรางและบอกสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
3. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหนาที่ของประชาชนได
4. มีความรูความเขาใจในหลักการสําคัญของประชาธิปไตย และมีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความเปนมา หลักการ และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 2 โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปการเมือง และจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
และหนาที่ขอประชาชน
เรื่องที่ 4 หลักการอยูรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม
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สื่อการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บทความตาง ๆ
หนังสือพิมพ
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เรื่องที่ 1 ความเปนมาหลักการเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
1.1 ความเปนมาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ
ถาแปลตามคําจะหมายถึงการปกครองรัฐอยางถูกตองเปนธรรม (รัฐ + ธรรม + มนูญ)
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ดร.ปรี ดี พนมยงค) ไดอธิบายวา “กฎหมายธรรมนูญการ
ปกครองแผนดิน เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในแผนดินทั้งหลาย และ
วิธีการดําเนินการทั่วไปแหงอํานาจสูงสุดในประเทศ”
ศาสตราจารยหยุ ด แสงอุ ทั ย อธิ บายความหมายว า “กฎหมายที่ กําหนดระเบียบแห ง
อํานาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธระหวางอํานาจเหลานี้ตอกันและกัน”
ประเทศไทยเริ่มใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อเกิดการ
ปฏิวัติโดยคณะราษฎร เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเป น ระบอบประชาธิ ป ไตย โดยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น พระประมุ ข ที่ ท รงอยู ใ ต
รัฐ ธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกลา เจ าอยูหัว
รัชกาลที่ 7 แหงราชวงศจักรี
หลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว ทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกปวงชนชาวไทยตามที่คณะราษฎรไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายใหทรง
ลงพระปรมาภิไธย พระองศทรงมีพระราชประสงคมาแตเดิมแลววาจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ใหเปนกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศแกประชาชนอยูแลว จึ งเปนการสอดคล องกับ
แผนการของคณะราษฎร ประกอบกับพระองศทรงเห็นแกความสงบ เรียบรอยของบานเมือง
และความสุ ขของประชาชนเปนสํ า คั ญยิ่ง กว า การดํ า รงไว ซึ่งพระราช อํ า นาจของพระองค
รัฐ ธรรมนูญที่คณะราษฎรไดนํา ขึ้นทูล เกล า ฯถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมี 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475
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1.2 หลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จากการศึกษาความเปนมาของรัฐธรรมนูญพบวา มีความสัมพันธกับการ เปลี่ยนแปลง
การปกครองมาตั้งแตป พ.ศ.2475 และไมวาจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งก็ตามกระแสการ
เรียกรองใหมีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยและเรียกรองใหรัฐ ธรรมนูญมีความเป น
ประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีวิวัฒนาการมาตามลําดับหากศึกษาถึงมูลเหตุของการ
เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้น พบวา
การประกาศใชรัฐธรรมนูญมีเปาหมายสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
1. เปนหลักประกันในเรื่องสิ ทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งผูปกครองจะละเมิด
มิได
2. เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูปกครองและปองกันมิให
ผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ
ดังนั้น ในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแตละฉบับ คณะผูยกรางจึงไดเขียนหลักการ และ
เจตนารมณในการจัดทําไวทุกครั้ง ซึ่งหลักการและเจตนารมณที่คณะผูยกรางเขียนไวนั้น ชวยให
คนรุน หลั งไดมีความรู ความเขา ใจในเนื้อหาที่มาของรัฐ ธรรมนูญแต ล ะฉบับวา มีมาอยา งไร
รวมทั้งสภาพสังคมในชวงเวลานั้นดวย ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอยางหลักการและ เจตนารมณของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกคื อ “พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ การปกครองแผ น ดิ น สยามชั่ ว คราว
พุทธศักราช 2475” และรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย
พุทธคักราช 2550 ดังนี้
1. หลักการและเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธคักราช 2475"” สรุปสาระสําคัญ คือ
1) ประกาศวาอํานาจสูงสุดของประเทศเปนของราษฎร (มาตรา 1) ซึ่งแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย
2) พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ กิจการสําคัญของรัฐทําในนามของ
พระมหากษัตริย
3) เปนการปกครองแบบสมัชชา โดยกําหนดใหคณะกรรมการราษฎร ซึ่งมี
จํานวน 15 คน ทําหนาที่บริหารราชการแผนดินดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภา
ผูแทนราษฎร
4) เริ่มมีรัฐสภาขึ้นเปนครั้งแรก โดยกําหนดใหเปนสภาเดียว คือ
สภาผู แทนราษฎรซึ่งมีอํา นาจสู งสุ ด กล า วคือตรากฎหมายควบคุมดูแลราชการ กิจ การของ
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ประเทศมีอํานาจถอดถอนหรือสามารถปลดกรรมการราษฎรและขาราชการทุกระดับชั้นได
โดยคณะกรรมการราษฎรไม มี อํ า นาจที่ จ ะยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรวิ นิ จ ฉั ย การกระทํ า ของ
พระมหากษัตริย
5) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดกําหนดอายุของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและผูมีสิทธิ
สมัครรับเลื อกตั้งไว 20 ปบริบูรณ เทากัน สวนวิ ธีการเลื อกตั้งเปนการเลื อกตั้งทางออมคือให
ราษฎรเลือกผูแทนตําบลแลวผูแทนตําบลก็เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกทอดหนึ่ง
6) ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายแตไมมีหลักประกันความ
อิสระของผูพิพากษา
2. หลั กการและเจตนารมณ ของ รัฐ ธรรมนูญฉบับที่ 18 คือ รัฐ ธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) คุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่
2) ลดการผูกขาดอํานาจรัฐ และเพิ่มอํานาจประชาชน
3) การเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม
4) ทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รางขึ้นบนสถานการณที่ตองการ
ใหมีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กอใหเกิดปญหากับ
ระบบการเมืองหลายประการ โดยยังคงยึดถือโครงการสรางใหญของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
2540 ที่วางไวเปนหลั กซึ่งหากจะประมวลสภาพปญหาที่เกิดจากการใชบังคับรัฐธรรมนูญมี
องคประกอบสําคัญสองสวนกลาวคือ สวนแรกเปนปญหาที่เกิดจากขอบกพรองที่ตัวรัฐธรรมนูญ
เองกับสวนที่ส องคือปญหาทางขอเท็จจริงทางการเมืองที่เกิดปรากฎการณ พรรคการเมืองที่
สามารถคุมเสี ย งขา งมากในรั ฐ สภาไดอยา งเด็ดขาดจนทํา ใหดุล แหงอํา นาจระหวา งฝ า ยนิ ติ
บัญญัติและบริหารในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารสูญเสียไป มีลักษณะ
ของเผด็ จ การรั ฐ สภา รวมถึ ง การแทรกแซงการใช อํ า นาจของศาลและองค ก รอิ ส ระตาม
รัฐ ธรรมนูญทั้งหลาย ไมวาจะเปนศาลรัฐ ธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เปนตน
ประกอบกั บ บุ ค ลิ ก ภาพของผู นํ า และการใช อํ า นาจที่ ไ ม ช อบธรรมทํ า ให เ จตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ดีในหลายเรื่องถูกบิดเบือนไปและฝายรัฐบาลก็แสวงหาประโยชน
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และโอกาสขอไดเปรียบตาง ๆจากรัฐธรรมนูญมาเปนเครื่องมือ ดังนั้นการจะทําความเขาใจถึง
เจตนารมณ ของรัฐ ธรรมนูญฉบับปจ จุ บันไดอยา งถูกตอง จึงมีความจํ า เปนที่ ตองยอนกลับไป
พิจารณาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตจากการใชบังคับรัฐธรรมนูญ 2540 เสียกอน เพื่อทําให
ทราบความเปนมาและเปนไปของการแกไขปรับปรุงในรัฐธรรมนูญ 2550
1.3.1 ปญหาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540 อันนํามาซึ่ง
การรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เปนรั ฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย แตการเปนรั ฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุ ด
ไมไดหมายความวารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไมมีขอบกพรองเลยดังจะเห็นไดจากการวิพากษวิจารณ
รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นตลอดมาตั้งแตป พ.ศ. 2540-2549 ตลอดถึงการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นถึงความบกพรองของรัฐธรรมนูญโดยปญหาที่เกิดขึ้น
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
1.3.2 เจตนารมณ ทั่ วไปที่ เปนกรอบในการรา งรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 โดยสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ การร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 โดยสภารางรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
1.3.3 เจตนารมณ เ ฉพาะในด า นต า งๆ ของรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2550 การจั ด ทํ า
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีจุดมุงหมายที่จะนําพาประเทศไปสูการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส มบูรณ จั ดใหมีการเลือกตั้งแกปญหาและขอบกพรองของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่กอใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม
การเมืองที่ขาดความโปรงใส ขาดคุณธรรมและจริยธรรมระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ที่ลมเหลว การใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยางเต็มที่

54

เรื่องที่ 2 โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับ มีวิวัฒนาการมาเปนลําดับจาก
การศึกษาพบวามีโครงสรางและ สาระสําคัญที่บัญญัติไว ดังนี้
2.1 ประมุขแหงรัฐ
ส วนนี้ จ ะระบุถึ งองค พ ระมหากษัตริ ยและพระราชอํา นาจ ของพระองคก ารแตงตั้ ง
ผูสําเร็จราชการ และการสืบราชสันตติวงศ
2.2 ระบอบการปกครอง
สวนนี้จะระบุรูปแบบของรัฐและลักษณะการปกครองไวกล าวคือประเทศไทยเปนรัฐ
เดี่ยว และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.3 สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหนาที่
ส ว นนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ระบุ ไ ว โ ดยในส ว นของสิ ท ธิ เช น สิ ท ธิ ใ นการศึ ก ษาสิ ท ธิ ใ นการ
รักษาพยาบาล เปนตนในสวนของความเสมอภาค เชนการไมเสื อกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อ
ชาติ สีผิ ว รายได และสภาพรางกาย เปนตนในสวนของหนาที่ เชนประชาชนมีหนา ที่ตองไป
เลือกตั้งมีหนาที่ตองเสียภาษีและมีหนาที่ตองรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนตน
2.4 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนนี้จะระบุแนวนโยบายที่จะทําใหประเทศ มีความมั่นคงมีความเจริญมีสันติสุข และ
ประชาชนมีมาตรฐานการ ครองชีพ และมีคุณภาพชีวิตทีดี เชน การรักษาธรรมชาติการสรา ง
ความเขมแข็งของชุมชน กระจายรายไดที่เปนธรรม เปนตน
2.5 อํานาจอธิปไตย
สวนนี้จะกําหนดสถาบันที่ใชอํานาจอธิปไตย ไดแก ฝายบริหารฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลา
การ รวมถึงความสัมพันธระหวางสถาบัน ทั้งสามสถาบัน
2.6 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
สวนนี้จะระบุกลไกที่ใชสําหรับตรวจสอบการทํางานของรัฐเพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม เชนศาล รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนตน
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เรื่ อ งที่ 3 การปฏิรู ปการเมือ งและจุด เดน ของรั ฐธรรมนูญ ที่เ กี่ยวกับ สิทธิ เสรี ภาพหนาที่
ของประชาชน
สิทธิและเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะ
รูวา การปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพี ยงใด ตองดูที่สิ ท ธิ
เสรีภาพของประชาชนในประเทศนั้นๆ เปนสําคัญ ถาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก ความเปน
ประชาธิปไตยของประเทศนั้นก็มีมากหากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัด หรือถูกรีดรอน
โดยผูมีอํานาจในการปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมีไมไดดวยเหตุนี้กฎหมาย รัฐธรรมนูญของไทย
ทุกฉบับ จึงไดบัญญัติ คุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไวและมีการบัญญัติเพิ่มและซัดเจน
ขึ้นเรื่อยๆ จนถึงรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนรัฐ ธรรมนูญที่
ยังคงมีผลบังคับใชในปจจุบัน ไดบัญญัติไวเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวอยางซัดเจน
และเปนหมวดหมู ปรากฏอยูในหมวดที่ 3 ดังนี้
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่

1
2
3
4
5
6
7
8

บททั่วไป
ความเสมอภาค
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิในทรัพยสิน
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน
สวนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม
สวนที่ 12 สิทธิชุมชน
สวนที่ 13 สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ผูเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของสิ ทธิและเสรีภาพไดในเอกสารรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3
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นอกจากจะบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวแล วรัฐ ธรรมนูญก็ยังไดบัญญัติ
หน า ที่ข องประชาชนไวเ ช นกั น ดั ง ตัว อยา งหนา ที่ ของประชาชนชาวไทย ในหมวด 4 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติไว ดงนี้
1. บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 70)
2. บุค คลมี ห น า ที่ ป อ งกั น ประเทศ รั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ และปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย (มาตรา 71)
3. บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิ ทธิโดยไมแจ ง
เหตุอัน สมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวย ความสะดวก ในการไปเลือกตั้ง ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 72)
4. บุคคลมีหนา ที่รับ ราชการทหาร ชวยเหลื อในการปองกันและบรรเทาภัยพิ บั ติ
สาธารณะ เสี ย ภาษี อ ากร ช ว ยเหลื อ ราชการ รั บ การศึ ก ษาอบรม พิ ทั ก ษ ปกป อ ง และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 73)
5. บุคคลผู เปนขา ราชการ พนักงาน ลู กจ า งของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐ วิส าหกิจ หรือเจ า หนา ที่อื่นของรัฐ มีหนา ที่ดํา เนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่ อรักษา
ประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจ การบา นเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนา ที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกั บ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง (มาตรา 74)
เรื่องที่ 4 หลักการสําคัญของประชาธิปไตย และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ในการอยู
รวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง
1. ความหมายและความสําคัญของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเปนไดทั้งรูปแบบการปกครอง
และวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันและอํานาจอธิปไตย
ตองมาจากปวงชน
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ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองทีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ประชาชนมีสิ ทธิเสรีภาพ โดยอาศัยหลักการของการแบงแยกอํา นาจ และหลักการที่วาดวย
ความถูกตองแหงกฎหมาย ผูปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนเพียงตัว
แทนที่ไดรับมอบอํานาจใหใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
2. หลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญ
2.1 หลักอํานาจอธิปไตย เปนของปวงชนประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของโดยใช
อํานาจที่มีตามกระบวนการเลื อกตั้งอยางอิส ระและทั่วถึงในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครองและ
ผูแทนของตนรวมทั้งประชาชนมี อํา นาจในการคัดคา นและถอดถอนผู ปกครองและผู แทนที่
ประชาชนเห็นวามิไดบริหารประเทศ ในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวมเชนมีพฤติกรรม
ร่ํารวยผิดปกติ
อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรือประเทศ ดังนั้น สิ่งอื่นใด
จะมี อํานาจยิ่งกวา หรือขัดตออํานาจอธิปไตยไมได อํานาจอธิปไตยยอมมีความแตกตางกันไป
ในแตละ ระบอบการปกครอง เชน ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
กลาวคือ ประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
อํานาจอธิปไตย
เปนของพระมหากษัตริย คือกษัตริยเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
เปนตน อนึ่งอํานาจอธิปไตยนี้นับเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของความเปนรัฐ เพราะการที่จะ
เปนรัฐ ไดนั้น นอกจากจะตองประกอบดวยอาณาเขต ประชากรและรัฐ บาลแล วยอมตองมี
อํานาจอธิปไตยดวย กลาวคือ ประเทศนั้นตองเปนประเทศที่สามารถมีอํา นาจสู งสุด (อํานาจ
อธิปไตย) ในการปกครองตนเองจึงจะ สามารถเรียกวา “รัฐ” ได
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ในระบอบประชาธิปไตยอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

1) อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจในการออกกฎหมายและควบคุม
การทํา งาน ของรัฐ บาลเพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ประชาชนชาวไทยใช
อํานาจนี้โดยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําหนาที่แทนในรัฐสภา
2) อํานาจบริหาร เปนอํานาจการบริหารราชการแผนดินและการปกครอง
ซึ่งมี คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเปนผูใชอํานาจ และรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินให
เปนไปตาม นโยบายที่แถลงตอรัฐสภา
3) อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความ ตามกฎหมาย
โดยมีศาลเปนผูใชอํานาจ
2.2 หลักสิทธิเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่การกระทําของเขานั้น ไมไปละเมิด
ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความมั่นคง
ของประเทศชาติ
2.3 หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากร
และ คุณ คา ตางๆ ของสังคมที่มือยูจํ ากัดอยา งเทา เทียมกัน โดยไม'ถูกกีดกันดวยสาเหตุแหง
ความแตกตางทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรม ความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือดวยสาเหตุอื่น
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2.4 หลักปติรัฐและหลักปติธรรม เปนหลักการของรัฐที่มีการปกครองโดยกฎหมายหรือ
หลักนิติธรรมการใชหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑการอยูรวมกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม
การใหความคุมครองสิทธิชั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน
การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนากันผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆ ลิดรอน
เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนไดแ ละไม ส ามารถใช อภิ สิ ท ธิ อ ยูเ หนื อ กฎหมาย หรื อ
เหนือกวาประชาชนคนอื่นๆ ได
2.5 หลักการเสียงขางมาก ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงชางนอย
การตัด สิ น ใจใดๆ ที่ ส ง ผลกระทบต อประชาชนหมูม ากไมว า จะเปน การเสื อกตั้ง ผู แ ทนของ
ประชาชนเชาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ
ยอมตองถือเอาเสียงชางมากที่มีตอเรื่อง นั้นๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียง
ชางมากเปนตัวแทนที่สะทอนความตองการ และขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการนี้
ตองควบคูไปกับการเคารพและคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนหลักประกันวา
ฝายเสียงชางมากจะไมใชวิธีการพวกมากลากไปตาม ผลประโยชน ความเห็นหรือกระแสความ
นิยมของพวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการเพื่อ ประโยชนความเห็นของประชาชนทั้งหมด
เพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงชางนอย รวมทั้งชนกลุ ม นอยผูดอยโอกาสตางๆ สามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติสุขโดยไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความ ขัดแยงในสังคม
2.6 หลักเหตุผล เปนหลักการใชเหตุผลที่ถูกตองในการตัดสินหรือยุตปิ ญหาในสังคม
ในการอยูรวมกันอยางสั นติสามัคคีปรองดอง ผูคนตองรูจักยอมรับพิ งความเห็นตา ง
และรับ ฟ งเหตุ ผ ลของผู อื่น ไม ดื้อ ดึ งในความคิด เห็น ของตนเอง จนคนอื่ น มองเราเปน คนมี
มิจฉาทิฐิ
2.7 หลั ก ประนี ป ระนอม เปน การลดความขั ดแย งโดยการผ อ นหนั กผ อนเบาให กั น
รวมมือกัน เพื่อเห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ เปนทางสายกลางซึ่งทั้งสองฝายจะตอง
ไดและเสียในบางอยางไมไดครบตามที่ตนปรารถนา จัดเปนวิธีการที่ทําใหทุกฝายสามารถอยู
รวมกันตอไปไดอยางสันติวิธีการในการประนีประนอมอาจใชเทคนิคการเจรจาตอรอง การไกล
เกลี่ยโดยผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่สาม เปนตัน
2.8 หลักการยอมรั บความเห็นตา ง หลั กการนี้เพื่ อเปนการอยูรวมกันดวยความสันติ
สามัคคีปรองดอง ไมวาเสียงชางมากหรือเสียงขางนอย ตองทําใจยอมรับความเห็นตาง
อันเปนการหลอมรวมหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักประนีประนอม โดยการเคารพ
และคุมครองสิทธิของผูอื่น ดวย ทั้งนี้ก็เพื่อเปนหลักประกันวา ไมวาเปนฝายเสียงขางมากหรือ
ฝ า ยเสี ยงขา งนอยเปนจะสามารถอยู รว มกันดว ยความสั นติ ส ามัค คี ปรองดองทุกฝ า ยตอ ง
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ยอมรับความเห็น ตา ง รวมทั้ งฝ า ยเสี ยงขา งมากเองก็จ ะไม ใชวิ ธีการพวกมาก ลากไปตาม
ผลประโยชนหรือความเห็น หรือกระแสความนิยมของพวกตน อยางสุดโตงแตตองดําเนินการ
เพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมดหรือทุกฝายเพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย หรือ
ประชาชนที่มีความเห็นตางจากฝายตน สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ สามัคคีปรองดอง
โดยไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป
กล า วโดยสรุป วิ ถีท างประชาธิป ไตยอั น มี หลั ก การที่ สํ า คั ญ เชน หลั ก การอํ า นาจ
อธิปไตย หลักสิ ทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาค หลั กนิติรัฐ และหลั กนิติธรรม หลั กการเสียง
ขางมากหลักเหตุผล หลักประนีประนอม หลักการยอมรับความเห็นตาง ผูเรียนจะตองศึกษา
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และนํามาประยุกตไขในชีวิตประจําวันเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
3. คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการเสริมสรางสันติ สามัคคีปรองดองในสังคมไทย
ความหมายการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทยการเสริมสรางความปรองดองใน
ลังคมไทย หมายถึง “การเพิ่มพูนใหดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่งขึ้นดวย ความพรอมเพรียงกัน หรือ
การเพิ่มพูนใหดีขึ้นดวยการออมซอม ประนีประนอมยอมกันไมแกงแยงกัน ตกลงดวยความไกล
เกลี่ย และตกลงกันดวยความมีไมตรีจิต ของประชาชนคนไทย”
คนไทยสวนใหญลวนมีความรักใคร และสามัคคีกันอยูแลวในทุกถิ่น ดวยความมีจารีต
วัฒนธรรมประเพณี กับความมีศีลธรรมในสายเลือดและจิตใจสืบทอดตอกันมา การขัดแยงทาง
ความคิดในกลุมคน ยอมเกิดมีไดบางเปนเรื่องธรรมดา แตถาหากการขัดแยงทางความคิด ไดรับ
การไกลเกลี่ ย ไดรับความรู ไดรับขา วสาร หรือไดรับการอธิบายจนเกิดความรูความเขา ใจที่
ถู ก ต อ ง การขั ด แย ง ทางความคิ ด เหล า นั้ น ก็ จ ะหมดไปได ไม ก อ ให เ กิ ด ความแตกแยก
ความรุนแรงใดใด ทั้งทางวาจา และทางกาย เพราะคนไทยเปนชนชาติที่ รักความสงบ รักพวก
พอง และรักแผนดินถิ่นเกิด
ดังนั้นประชาชนควรมีความรูความเขาใจ ในระบอบการปกครอง รวมถึงระบบระเบียบ
วิธีการทํางานหรือกลวิธีของพรรคการเมือง และควรไดรับความรู มีความเขาใจ เกี่ยวกับกลวิธี
ในการทุจริตคอรรัปชั่น ประพฤติมิชอบ การรับเงินสมนาคุณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับพรรค
การเมืองและนักการเมืองทุกรูปแบบ รวมถึงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญในชีวิตประจําวัน
และอื่นๆ เพื่อใหประชาชนเกิดการเคารพในกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาหรือ
ตามกฎหมาย ประชาชนทุกหมูเหล า ทุกสาขาอาชีพควรไดรับการพั ฒนาทางดา นจิตใจใหมี
คุณ ธรรมทางศาสนา ใหเกิดมี ความรู มีความเขา ใจในหลักการหรือหลักคํา สอนทางศาสนา
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อัน จะเปน บรรทัด ฐานหรือ เปน แนวทางใน การประพฤติป ฏิบั ติ ตามหน า ที่ แห ง ความเป น
ประชาชนชาวไทย เพื่อใหเกิดความมีระเบียบ มีวินัย ทั้งความคิดจิตใจ ในทุกดาน อันจักทําให
การขัดแยงทางความคิดในทุกชุมชน ทุกสังคม ทุกหนวยงาน ทุกกลุมบุคคล ลดนอยลงหรือไมมี
การขัดแย งทางความคิดที่รุ นแรงเกิด ขึ้น นั่นย อมแสดงใหเห็นวา คนไทยไดเสริมสรา งความ
สามั ค คี คื อ ได เ พิ่ ม พู น ให ดี ขึ้ น หรื อ มั่ น คงยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยความพร อ มเพี ย งกั น ออมซอม
ประนี ป ระนอม ยอมกั น ไม แ ก ง แย ง กัน ตามจารี ตวั ฒ นธรรมประเพณี ตามหลั ก กฎหมาย
ตามหลักศีลธรรม ในศาสนาซึ่ง “การเสริมสรางความสามัคคีของคนไทย” จะสําเร็จได ก็ดวย
คนไทยรวมมือรวมใจกัน ประพฤติปฏิบัติเพื่อประเทศไทย และเพื่อคนไทย
4. หลักการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย
หลักการสรางความปรองดอง
1. การสานเสวนาเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการนําไปสงการสรางความ
ปรองดอง
2. เนนหรือจัดการกับอารมณและความรูสึกของคน
3. ความปรองดองเกิดขึ้นไดเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง
4. ศาสนาเปนเครื่องมือที่สําคัญมากในการแกไขความขัดแยง
5. การสรางความปรองดองจําเปนมากที่จะตองใชแนวทางที่หลากหลาย
6. การสรางความปรองดองเนนที่หัวใจ
7. คํานึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการสรางความปรองดอง
8. การใหอภัยมีความแตกตางกันออกไปในแตละสังคม
9. ความยุติธรรมแบบใดที่เหมาะสมสําหรับการสรางความปรองดอง
การเสริมสรา งความปรองดอง จึ งเปนกระบวนการที่ชวยปองกันหรือลดปญหาความ
ขั ด แย ง สร า งสั น ติ ให ค นในสั ง คมอยู ร ว มกั น อย า งสามั ค คี บนพื้ น ฐานของหลั ก การทาง
ประชาธิปไตย และ คุณธรรมในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขคุณธรรมพื้นฐานในการ
อยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดองตามหลักการทางประชาธิปไตย
พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ.ปยุต .โต) (2551 : 51, 57)ไดใ ห ความหมายของคํ า ว า
“คุณธรรม” ไวอยางขัดเจนวา หมายถึงธรรมที่เปนคุณงามความดี สภาพที่เกื้อกูลกัน สวนคําวา
“จริยธรรม” หมายถึง หลั กความประพฤติ หลั กในการดํา เนินชี วิต หรือความประพฤติอั น
ประเสริฐ หรือการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ
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คุณธรรม จริยธรรม เปนเรื่องของระบบคิดที่ยอมรับความเปนจริงของชีวิต การสรา ง
คุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นได ตองอาศัยการปลูกฝงระบบคิดดังกลาวใหเขาไปอยูในทุกชวง
ชีวิตของมนุษย และตองไมเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งอยางหากแตควรเปนทุก
ภาคสวนของสังคมตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดมีขึ้นใหได
จะเห็นไดวาเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เปนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ไมเพียงเฉพาะเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสามัคคีปรองดองเทานั้น ยังเปนพื้นฐานของการอยู
รวมกันอยาง สงบสุขไมแตกแยก การอยูรวมกันในฐานะสมาชิกในสังคมเดียวกันจะนํามาซึ่งการ
อยูรวมกันอยางสันติสุขได
คุณ ธรรมที่ นํ า ไปสู ก ารอยู ร ว มกั น อย า งสั นติ สามั ค คี ปรองดอง ตามหลั ก การทาง
ประชาธิปไตย มีดังนี้
คือ การเคารพซึ่งกันและกัน
1. คารวธรรม
2. สามัคคีธรรม
คือ การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
คือ การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
3. ปญญาธรรม
1. คารวธรรม คือ การเคารพซึ่งกันและกัน มีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้
1.1 เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การแสดงความเคารพเทิดทู น
สถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาส การรวมกิจกรรมตางๆที่จัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ การไปรับเสด็จเมื่อพระมหากษัตริย หรือพระ
บรมวงศานุว งศ เสด็ จ ไปในถิ่ นที่ อยูห รือบริเ วณใกล เ คียงการปฏิ บัติต อสั ญ ลั ก ษณ ที่ แสดงถึ ง
สถาบันพระมหากษัตริย เชน ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ดวย
ความเคารพ เมื่อไดยินหรือเห็นบุคคลใดแสดงกิริยาวาจาหรือมีการกระทํา อันไมส มควรตอ
สถาบันพระมหากษัตริย ตองกลาวตักเตือนและหามไมใหปฏิบัติเชนนั้นอีก
1.2 เคารพบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเปนผูใหกําเนิด เคารพ
ญาติ ผูใหญ เชน ปู ยา ตา ยาย และผูสูงอายุเคารพครูอาจารย และเพื่อน ๆ ทั้งทางกายและ
ทางวาจา
1.2.1 ทางกายไดแกการทักทายการใหเกียรติผูอื่นการแสดงความเคารพ
แกบุคคลซึ่งอาวุโสกวา การใหการตอนรับแกบุคคล การแสดงความเอื้อเพื่อซึ่งกันและกัน
เปนตน
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1.2.2 ทางวาจา ไดแก การพูดใหเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชคําพู ด
เหมาะสมตามฐานะของบุคคล การพูดจาสุภาพ ไมกาวราว สอเสียด การไมพูดในสิ่งที่จะทําให
ผู อื่ น เกิด ความเดื อ ดรอ น ไมนํ า ความลั บ ของบุ ค คลอื่ น ไปเป ด เผย ไม พู ดนิ น ทาหรื อ โกหก
หลอกลวง เปนตน
1.3 เคารพสิทธิของผูอื่น ไดแก การไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น ทั้งทางกายหรือ
วาจา การรูจั ก เคารพในสิ ทธิข องคนที่มากอนหลั ง การเคารพในความเปนเจ า ของ สิ่ งของ
เครื่องใชการรูจักขออนุญาต เมื่อลวงลํ้าเขาไปในที่อยูอาศัยของบุคคลอื่น การไมทํารายผู,อื่นโดย
เจตนาการไมทําใหผูอื่นเสื่อมเสียซื่อเสียง เปนตน
1.4 เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น ไดแก การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เมื่อมีผูพูดเสนอความคิดเห็น ควรฟงดวยความตั้งใจและใครครวญดวยวิจารญาณหากเห็นว า
เปนการ เสนอแนวความคิดที่ดี มีประโยชนมากกวาความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและ
ปฏิบัติตามไมควรยึดถือความคิดเห็นของตนวาถูกเสมอไป
1.5 เคารพในกฎระเบียบของสังคม ไดแก การยึดมั่นในกฎระเบียบของสังคม
เชน วัฒนธรรม ประเพณี กฎเกณฑของสังคม และกฎหมายของประเทศ
1.6 มีเสรีภาพและใชเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี
2. สามัคคีธรรม คือ การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตอกัน
เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม มีพฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้
2.1 การรูจักประสานประโยชน คํานึงถึงประโยชนของชาติเปนที่ตั้ง ไดแก
ทํางานรวมกันอยางสันติวิธีรูจักประนีประนอม เสียสละความสุขสวนตน หรือหมูคณะ
2.2 รวมมือกันในการทํางาน หรือทํากิจ กรรมอยางหนึ่งอยางใดรวมกัน จะมี
การวางแผนและทํางานรวมกันดําเนินงานตามขั้นตอนชวยเหลือกันอยางตั้งใจจริงจัง
ไมหลีกเลี่ยงหรือเอาเปรียบผูอื่น
2.3 รับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวมและหนาที่ตอสังคม
2.4 ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในกลุม ในหนวยงานและสังคม
3. ปญญาธรรม คือ การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต มีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้
3.1 การไมถือตนเปนใหญ ไดแก การรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นการรูจัก
เปน ผูนําและผูตามที่ดี
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3.2 เนนการใชปญญา ใชเหตุผลและความถูกตอง ในการตัดสินปญหาทั้งปวง
ไมใช เสียงขางมาก ในการตัดสินปญหาเสมอไป เพราะเสียงขางมากบอกเฉพาะความตองการ
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ แตไมอาจบอกความจริงความถูกตองได
3.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
3.4 แสวงหาความรู ขา วสารขอมูล อยางมีวิจ ารญาณ เพื่ อเปนขอมูล ในการ
ตัดสินใจ
การปฏิบัติตามคุณธรรมขางตน เมื่อไดประพฤติปฏิบัติ ความสามัคคียอมจะเกิดขึ้น
เมื่อเกิดความสามัคคีขึ้นแลว การงานทุกอยางแมจะยากสักเพียงใด ก็กลายเปนงาย ชีวิตมีแต
ความราบรื่นแมจะเกิดอุปสรรคก็สามารถขจัดใหหมดสิ้นได ดังคํากลาวที่วา “สามัคคีคือพลัง”
เพียงแตทุกคนดํารงชีวิตบนพื้นฐานแหงคุณธรรม ใหทุกคนมีความรัก และชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีความสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม การใชหลักธรรมในการสงเสริมความสามัคคีเปน
แนวทางในระยะยาว และเปนการปองกันความแตกสามัคคี ขณะที่การสรางความสามัคคีใน
ระยะสั้นเปนการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันโดยอาจเริ่มจากกิจกรรมบันเทิงที่สามารถดึงกลุมคน
ใหเขารวมไดงาย เชน การเขาคายตางๆ การทํากิจกรรมพัฒนาลังคมและชุมชนรวมกัน การทํา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย จากนั้นคอยขยายสูกิจกรรมที่มีความยากขึ้น และ
การสรางวัฒนธรรมประเพณีในการทํากิจกรรม รวมกันเปนประจําจะชวยสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานกลุม และการสัมพันธกับสังคมซึ่งชวยใหเกิดความรักความสามัคคีไดมากยิ่งขึ้น
คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 12 ประการ
ขอ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอ 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
ขอ 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
ขอ 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
ขอ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ขอ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
ขอ 7. เขา ใจเรีย นรูการเปนประชาธิปไตย อันมี พ ระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข ที่
ถูกตอง
ขอ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ

65

ข อ 9. มี ส ติ รู ตั ว รู คิ ด รู ทํ า รู ป ฏิ บั ติ ตามพระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว
ขอ 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส
ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็
แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี
ขอ 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
ขอ 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
คา นิยมพื้ นฐานดังกล า วขา งตนมีความสํ า คัญอยา งยิ่งที่คนไทยจะตองนํา มาประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันอยูเสมอ และเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นจะขอกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติม
ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงรักความเปน
ชาติ ไทย เปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี เห็นคุณคา ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. ซื่ อ สั ต ย เ สี ย สละอดทน เป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงถึ ง การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต อ ง
ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจั กแบงปนชวยเหลื อ
สังคมและบุคคลที่ ควรใหรูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่กอใหเกิด
ความเสียหาย
3. กตัญูตอพอแม ผูป กครอง ครูบาอาจารย เปนคุณลั กษณะที่แสดงออกถึงการ
รูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคํา สั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส รักษาชื่อเสียง
และตอบแทน บุญคุณของพอแม ผูปกครอง และครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่น ศึก ษาเลาเรี ยนทั้งทางตรงและทางอ อ ม เปนคุณ ลั กษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและ
ทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม เปนการปฏิบัติสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีไทยอันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน เปนความประพฤติที่
ควรละเวน และความประพฤติที่ควรปฏิบัติตาม
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7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
คือ มีความรู ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพสิทธิและ
หนา ที่ ของผู อื่น ใชเสรีภาพดวยความรับผิ ดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมาย ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน อยรูจักการเคารพผูใหญ เปนคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย มีความเคารพ
และ นอบนอมตอผูใหญ
9. มี ส ติ รู ตั ว รู คิ ด รู ทํ า รู ป ฏิ บั ติ ตามพระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวเปนการ ประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม
และนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ า อยูหัว รูจั กอดออมไวใชเมื่อยามจํ าเปน มีไวพ อกินพอใช ถาเหลื อก็
แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม สามารถดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ
มีเหตุผลมีภูมีคุมกันในตัวที่ดี มีความรู มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่าหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา เปนการปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมกระทําความชั่วใดๆ ยึดมั่นในการทําความดี
ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ใหความรวมมือ ในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ เสียสละประโยชน
สวนตน เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม
5. สถานการณการเมืองการปกครองในสังคมไทย
ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดยึดอํา นาจการปกครองแผ นดินและประกาศยกเลิ ก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
จากนั้นหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองฯ ไดนําความกราบบังคมทูลถึงเหตุที่ทําการยึด
อํานาจและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ความจําเปนที่ตองกําหนดกลไก
การปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อใชไปพลางกอน และการดําเนินการใหมีการจัดทํา
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รางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมดวยการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากประชาชนทุกขั้นตอน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 (เปนฉบับที่ 17) จนกวา ไดประกาศใช
รัฐธรรมนูญที่จะไดจัดทํารางและนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 กําหนดใหมีการ
ดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมเพื่อใชเปนฉบับถาวร ดวยการใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
กวางขวางทุกขั้นตอน โดยมีกระบวนการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สรุปไดดังนี้
1. ใหมีสมัชชาแหงชาติ
1) ประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ แตงตั้งจากผูมีสัญชาติ
ไทยโดยกําเนิด อายุไมต่ํากวา 18 ป จํานวนไมเกิน 2,000 คน
2) ในการประชุมสมัชชาแหงชาติใหประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติทําหนาที่ประธานและรองประธานสมัชชา
3) มีหนา ที่คัดเลื อกสมาชิกดวยกันเอง เพื่ อจั ดทํา บัญชีรายชื่อผู ส มควรไดรับ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 200 คน จากนั้นสมัชชาแหงชาติ
เปนอันสิ้นสุดลง
2. ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ
1) ประกอบดวยสมาชิก 100 คน โดยคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือก
บุคคลจากบัญชีรายชื่อสมัชชาแหงชาติคัดเลือก 200 คน ใหเหลือ 100 คน แลวนําความกราบ
บังคมทูลเพอทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
2) สภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 35 คน
โดยมาจากการคัดเลือกตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 25 คน และตามคําแนะนําของ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 10 คน เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
3. การพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ
เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางเสร็จแลวใหดําเนินการดังนี้
1) จัดทํา คําชี้แจงวา รา งรัฐ ธรรมนูญนั้น มีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในเรื่องใด พรอมดวยเหตุผลในการแกไข ไปยังสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลดังตอไปนี้ เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น
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(1) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
(2) สภานิติบัญญัติแหงชาติ
(3) คณะรัฐมนตรี
(4) ศาลฎีกา
(5) ศาลปกครองสูงสุด
(6) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(7) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(8) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
(9) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(10) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(11) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(12) สถาบันอุดมศึกษา
2) เผยแพร ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และเอกสารคํ า ชี้ แ จงให ป ระชาชนทั่ ว ไปทราบ
ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนมาประกอบดวย
4. การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ
เมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารคําชี้แจงแลว
หากประสงคจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมใหกระทํา ได เมื่อมีส มาชิกสภารางรัฐธรรมนูญลงชื่อ
รับรองไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยู
เมื่ อ พ นกํ า หนด 30 วั น นั บ แตวั น ส ง เอกสารคํ า ชี้ แจง ให ค ณะกรรมาธิ ก ารยกร า ง
รัฐ ธรรมนูญ พิ จ ารณาความเห็ นที่ ไ ดรั บมาและแปรญัต ติ พรอ มทั้ งจั ด ทํา รายงานการแก ไ ข
เพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งเหตุผลเผยแพรใหทราบเปนการทั่วไป แลวนําเสนอราง
รัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญ
5. การพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
สภารางรัฐธรรมนูญพิจารณา เพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเฉพาะ
มาตราที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เสนอโดยสมาชิก
สภารา งรั ฐ ธรรมนูญ จะแปรญัต ติแกไขเพิ่ มเติมมิได เวนแต กรรมาธิก ารยกรา งรัฐ ธรรมนู ญ
เห็นชอบหรือสมาชิกสภารางรัฐ ธรรมนูญ จํ านวนไมนอยกวา 3 ใน 5 เห็นชอบกับการแกไข
เพิ่มเติมนั้นและใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน
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นับ แตว ัน เปด ประชุม สภารา งรัฐ ธรรมนูญ ครั ้ง แรกเมื่ อ จั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญแล วเสร็จ ได
ดําเนินการดังนี้
1) ใหเผยแพรใหประชาชนรับทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาให
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
2) ให คณะกรรมาธิ การยกรางรั ฐธรรมนู ญ ดํ าเนิ นการยกรางพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45
วัน นับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
1. การออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติ โดยประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองจัดทําไม
เร็วกวา 15 วันและไมชากวา 30 วัน นับแตวันเผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว และตองกระทํา
ภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
2. การประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ถาประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียง เห็นชอบไมนํารางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมมาบังคับใช ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเมื่อ
ทรงลงประปรมาภิไธย ใหประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได
เมื่ อ มี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ และสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได จั ด ทํ า ร า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้ง
เสร็จแล ว หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 45 วัน นับแตวันที่จัดทํารางรัฐ ธรรมนูญแลวเสร็จ
สุดแตเวลาใดจะมาถึงกอนใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง
6. การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ
การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ เปนการปฏิบัติที่กฎหมายใหการ
รับรองใหกระทําได หรือตองกระทํา วิธีการที่สําคัญและยอมรับปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย
ไดแก
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1.1 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจน
ที่สุด ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ซึ่งสามารถวัดระดับและประเมินคาของพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองไดแนนอนชัดเจนมากกวาพฤติกรรมอื่น ๆ
1.2 การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนสาธารณะของประชาชน เชน การพูด การอภิปราย การเขียน การพิมพ ในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมโดยการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการตาง ๆ
มีความสําคัญมากเนื่องจากเปนชองทางการสื่อสารทางการเมืองระหวางประชาชนกับรัฐบาล
ซึ่งรัฐบาลจะมีโอกาสไดรับรูปญหา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ วิจารณ ทวงติงการทํางานของ
รัฐบาล จากประชาชนผูเปนเจาของประเทศ อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทํางาน
ของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 การจัดตั้งพรรคการเมืองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของประชาชน
เปนการมี ส วนรวมทางการเมื อง โดยการรวมกลุ มของบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมือ ง
ตรงกัน และมีความมุงหมายที่จะเขาไปทําหนาที่บริหารประเทศใหเปนไปตามอุดมการณของ
พรรค สํ าหรับประชาชนผูเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดในชวงที่มีการเลือกตั้ง ยอมสามารถมี
สวนรวมทางการเมืองดวยการรณรงคหาเสียงชวยพรรคที่ตนสังกัดอยูได
1.4 การรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน การที่คนมารวมกันดวยมีจุดมุงหมาย
ตรงกัน และใชพลังของกลุ มใหมีอิทธิพ ลตอกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐ เพื่ อปกปอง
คุมครองผลประโยชนของกลุ มตน เปนสิ่ งสํ า คัญและจํ า เปนสํ า หรั บการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากเปนชองทางใหปญหาความตองการและผลประโยชนที่หลากหลายของ
ประชาชน ไดมีโอกาสมารวมเปนกลุมเปนกอน และสามารถเรียกรองตอรัฐบาลไดอยางชัดเจน
2. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ
กฎหมายใหการรับรองใหมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการได หรือตอง
กระทําวิธีการที่สําคัญและยอมรับปฏิบัติใชกันทั่วไปในระบอบประชาธิปไตย ไดแก
2.1 การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง การเดินขบวน หรือชุมนุมประทวง
อยางสงบ และปราศจากอาวุธ เปนรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่ง โดยประชาชน
รวมตัวกันเพื่อแสดงความไมเห็นดวยกับนโยบายหรือการดําเนินการของรัฐบาล หรือเปนการ
รวมตัวเพื่อเรียกรองตอรัฐ บาลในการกํา หนดนโยบาย หรือกระทํา การอยางใดอยางหนึ่งตาม
ความตองการของประชาชนและผูชุมนุม เชน การเดินขบวนประทวงตอตาน การวางทอกาซที่
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปนตน
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2.2 การกอความวุนวายทางการเมือง เชน การปดถนน การงดใหความรวมมือ
กับรัฐ บาล เปนวิธีแสดงออกของประชาชนโดยไมเชื่อฟ งอํา นาจรัฐ หรือปฏิบัติการที่ล ะเมิด
กฎหมายโดยอา งความบกพรองของรัฐบาลเปนเหตุ วิธีนี้อาจกอใหเกิดผลกระทบเปนความ
เสี ยหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงทางการเมือง การมีส วนรวมรูปแบบนี้ใน
ระยะเริ่มตนอาจยังไมผิด กฎหมาย และระบบการเมืองยินยอมใหกระทําใด เชน การนัดหยุด
งาน แตหากรัฐบาลไมสามารถแกไขเหตุการณได เหตุการณอาจยืดเยื้อลุกลามเปนความวุนวาย
ทางการเมือง เกิดความไมสงบขึ้นได อาจมีการใชความรุนแรงทํารายรางกายและทรัพยสิน
ซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
3. การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบบปจจุบัน กําหนดไดรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง รวมทั้งการจรวจสอบการใชอํา นาจรัฐทุกระดับ เจตนารมณที่สําคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดมี โอกาสเขาไปมีสวน
รวมโดยตรง ไดแก
3.1 การมี ส ว นร วมรับ รู หมายถึ ง การใหป ระชาชนมี ส ว นร วมในการรั บรู ใ น
กระบวนการบริห ารราชการแผ นดิ น เช น การรั บทราบข อมู ล ข า วสารสาธารณะ ในความ
ครอบครองขององคกรของรัฐทุกประเภทไดรวมรับรูในการทํา หนาที่ของสมาชิกสภาผู แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิส ภา ดวยการเขาไปตรวจสอบบันทึกการลงคะแนนเสี ยงของสมาชิก
รัฐ สภา ร ว มรับ รู ใ นทรั พ ย ของผู ดํา รงตํ า แหน งทางการเมื องได เป น ต น การเป ด โอกาสให
ประชาชนมีส าวนรวมตามรัฐธรรมนูญนั้นสงผลใหเกิดการตื่นตัวเปนอันมาก เชน การใชสิทธิ
ของผูปกครองเด็กผูสมัครสอบเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตแหงหนึ่งเพื่อขอดูคะแนนสอบของบุตร
และผูเขาสอบทั้งหมด หรือการแสดงบัญชีหนี้สินทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
ครอบครัว เปนตน
3.2 การมีสวนรวมคิดกับองคกรตาง ๆ หมายถึง การใหประชาชนมีสิทธิแสดง
ความคิด เห็ นของตนตามกระบวนการรับ ฟ งความคิด เห็น ของประชาชน เพื่ อใหไ ดขอ มูล ที่
กวางขวางรอบคอบขึ้นในโครงการสาธารณะ แตไมไดผูกมัดการตัดสินใจของรัฐบาลวาจะตอง
เป น ไปตามความคิ ด เห็ น ของประชาชน เช น กรณี ส ร า งโรงไฟฟ า ที่ บ า นหิ น กรู ด จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ การสรางเขื่อนแกงเสือเตน จังหวัดแพร การวางทอกาซไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอ
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จะนะ จังหวัดสงขลา เปนตน สําหรับการออกกฎหมาย ซึ่งมีหลายฉบับที่มีกระบวนการประชา
พิจารณ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติปาชุมชน กฎหมายเกี่ยวกับ
การจั ดสรรคลื่ นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และ วิทยุโทรคมนาคม
เปนตน
3.3 การมี ส ว นร ว มตั ด สิ น ใจกับ รั ฐ และเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หมายถึ ง การให
ประชาชนที่รวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา
ลากรใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางสมดุลการที่รัฐธรรมนูญให
โอกาสประชาชนมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจกั บ รั ฐ และเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เนื่ อ งจากป ญ หา
ทรัพ ยากรธรรมชาติมีจํา นวนลดนอยลง สาเหตุการใชและการทํา ลายที่เกิดขึ้นอยา งรุนแรง
ขณะที่การฟนฟูชดเชย ทดแทน สรางขึ้นใหมไมทันกับความตองการรัฐธรรมนูญ จึงอนุญาตให
ชุมชนเขามาชวยจั ดการบํา รุงรักษาและใชประโยชนได และเนื่องจากภาครัฐ มีกํา ลังไมเพี ยง
พอที่จะจัดการกับความรุนแรงของปญหาดังกลาว จึงอนุญาตใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและกระทําการโดยชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
นอกจากนี้ยังใหสิทธิและโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน ในการตัดสินใจใน
กระบวนการทางนิติบัญญัติ ในการพิ จ ารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา หรือผู
พิการ หรือทุพพลภาพโดยใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ประดวยผูแทนองคกร
เอกชนที่เกี่ยวของกับบุคคลประเภทนั้น ไดใชสิทธิออกเสียงพิจารณากฎหมายแทน เพื่อสนอง
ปญหาและความตองการที่แทจริงดวยความเปนธรรม
3.4 การมีสวนรวมตรวจสอบ หมายถึง การใหสิทธิประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สามารถแบงออกได 3 ประการคือ
3.4.1 การใชสิทธิดวยตนเอง ประชาชนสามารถใชสิ ทธิส วนตัวของแตล ะ
บุคคลตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได ไดแก การใชสิทธิทางศาล การใชสิทธิที่จะฟองรองหนวย
ราชการและขาราชการ วาไดทําหนาที่ถูกตองครบถวนหรือไม หากมีการละเลยไมปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย บุคคลผูมีสวนไดเสีย มีสิทธิขอใหขาราชการลู กจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชาของบุคคลนั้น ชี้แจงเหตุผลที่ไมกระทําตามหนาที่ และมีสิทธิขอใหดําเนินการตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการติดตาม ตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของผู ดํา รงตําแหนงทาง
การเมืองและครอบครัวได
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3.4.2 การใชสิทธิรวมเปนกลุม ประชาชนสามารถใชสิทธิรวมเปนกลุม
เพื่อตรวจสอบอํานาจรัฐในกรณีที่พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ได นอกจากนี้ยังสามารถรวมตัวกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ องคกรเอกชน หรือหมูคณะเพื่อรวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
3.4.3 ใหอํานาจแกประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง
สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) ผู มีสิ ทธิเลื อ กตั้งไม นอยกวา 10,000 คน มีสิ ทธิเ ขา ชื่อร องขอต อ
ประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราช บัญญัติ (การเขาชื่อเสนอกฎหมาย)
2) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอ
ตอประธานวุฒิส ภาเพื่ อใหวุฒิส ภาถอดถอนบุคคลผู ดํารง ตํา แหนงทางการเมืองและผู ดํา รง
ตําแหนงระดับสูง (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง หรืออัยการสูงสุด รวมถึง ตุลาการศาล
รัฐ ธรรมนูญ กรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู พิ พ ากษาหรือ ตุล าการ พนัก งานอั ยการ หรือ ผู ดํ า รง
ตําแหนงระดับสูง) ดวยเหตุมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ
- สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
- สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
- สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
- ส อ ว า จงใจใช อํา นาจหนา ที่ขั ด ตอ บทบั ญญั ติ แห งรั ฐ ธรรมนู ญหรื อ
กฎหมาย หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรุนแรง
3) ผู มี สิ ทธิ เลื อ กตั้ง ยอมมีสิ ท ธิออกเสี ยงประชามติ เห็ นชอบหรื อไม
เห็นชอบในกิจการตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ แบงเปนกรณีดังตอไปนี้
- กรณีที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน
- กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ
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กิจกรรมทายบทที่ 3
1. ขอใดหมายถึงหนาที่ของชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก. การปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. การออกเสียงประชามติ
ค. การเขารวมชุมนุมโดยสงบ
ง. การเขารวมจัดตั้งพรรคการเมือง
2. ขอใดเปนคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
ก. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
ค. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ง. ถูกทุกขอ
3. กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใชปจจุบันคือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใด
ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2514
ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
ค. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2549
ง. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
4. ประเทศไทยใชกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2554)กี่ฉบับ
ก. 16 ฉบับ
ข. 17 ฉบับ
ค. 18 ฉบับ
ง. 19 ฉบับ
5. ขอใดเปนคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
ก. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎ
ข. เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
ค. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต ง. ถูกทุกขอ
6. การทํางานรวมกันในกระบวนการประชาธิปไตยควรปฏิบัติอยางไร
ก. ความมีเหตุผล
ข. มีสวนรวมในการพัฒนา
ค. การมีสวนรวมในการอนุรักษ
ง. การมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา
7. การที่บุคคลยอมเสมอภาคกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันแสดงถึงหลักการขอใด
ก. สิทธิเสรีภาพ
ข. สิทธิมนุษยชน
ค. ความเปนบุคคล
ง. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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8. กระบวนการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยบุคคลใด
ก. สมัชชาแหงชาติ
ข. สภารางรัฐธรรมนูญ
ค. คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกขอ
9. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกาศใชเมื่อใด
ก. 19 สิงหาคม 2550
ข. 22 สิงหาคม 2550
ค. 27 สิงหาคม 2550
ง. 1 กันยายน 2550
10. ขอใดคือการมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ
ก. การเลือกตั้ง
ข. การประทวง
ค. การตั้งพรรคการเมือง
ง. การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
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บทที่ 4
สถานการณ และการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สาระสําคัญ
การอยูรวมกันในสังคมที่มีความแตกตางทั้งความคิดอาชีพ สถานะทางสังคม และ
สภาพแวดลอม การศึกษาเรียนรู การพัฒนาการทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนสวนหนึ่งที่จะ
ทําใหสังคมอยูไดอยางสงบสุขตามวิถีประชาธิปไตย
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายสาเหตุและความเปนมาของการปฏิรูปการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ได
2. อธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองและการอยูรวมกันอยางสันติในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ระบุสถานการณที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เรื่องที่ 2 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สื่อประกอบการเรียนรู
1. ซีดี เหตุการณสําคัญการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
2. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
3. บทความทางหนังสือพิมพ
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เรื่องที่ 1 สถานการณที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
1. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เหตุ ก ารณ ที่ ผ า นมาและวิ วั ฒ นาการทางความคิ ด ของคนไทยในเรื่ อ งระบอบ
ประชาธิปไตยที่คอยๆ กอตัวและมีพั ฒนาการขึ้นมาตามลํ า ดับ และนับจาก กบฏ ร.ศ. 130
เมื่อ ป พ.ศ. 2445 เวลาผานไปอีก 20 ป จนถึงป พ.ศ. 2475 (วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475)
จึงไดเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสํ าคัญของประเทศไทยขึ้นโดยคณะบุคคลที่
เรี ย กว า “คณะราษฎร ” ประกอบด วยทหารและพลเรื อ น ได ยึด อํ า นาจการปกครองจาก
พระมหากษัตริย คือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่เจ็ดและเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อป พ.ศ. 2475 มีดังนี้
1. คนรุนใหมที่ไดรับจากการศึกษาประเทศตะวันตก ไดรับอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยม
และแบบแผนประชาธิปไตยของตะวันตก จึงตองการนํามาปรับปรุง ประเทศชาติ
2. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลไมสามารถแกไขได
3. ประเทศญี่ปุ น และจี นได มีก ารเปลี่ ยนแปลงการปกครองแล ว ทํา ใหป ระชาชน
ตองการเห็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายในบานเมืองเร็วขึ้น
4. เกิ ด ความขั ด แย ง ระหว า งพระราชวงศ กั บ กลุ ม ที่ จ ะทํ า การเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง ซึ่งไมพอใจที่พระราชวงศชั้นสูงมีอํานาจและดํารงตําแหนงเหนือกวา ทั้งในราชการฝาย
ทหารและพลเรือน ทําใหกลุมผูจะทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไมมีโอกาสมีสวนรวมในการ
แกไขปรับปรุงบานเมือง
5. พระบาทสมเด็จ พระปกเกล าเจาอยูหัวไมอาจทรงใชอํานาจสิทธิ์เด็ดขาดในการ
ปกครองทําใหผูที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองรูสึกวาพระองคตกอยูใตอํานาจ อิทธิพลของพระ
ราชวงศชั้นสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพระบรมวงศานุวงศไดยับยั้งพระราชดําริที่จะพระราชทาน
รัฐ ธรรมนู ญ จึ ง ทํ า ให เกิ ด ความไม พ อใจในพระบรมวงศานุ ว งศ แ ละ การปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเพิ่มขึ้น
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2. พัฒนาการทางการเมืองและการปกครองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดกาวเขาสูระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตแนวคิด ความรู
ความเขาใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมปญญาชนที่ไดรับ
การศึกษาจากตะวันตกเทานั้น จึงมีความขัดแยงทางความคิดทั้งในกลุมผูปกครองขา ราชการ
และประชาชนจนเกิดเปนกบฎ ปฏิวัติและรัฐประหาร สลับกันไปมา (ปญหาทางการเมืองและ
การปกครองของประเทศไทยหลั งป พ.ศ. 2475 ที่ไมมีเสถียรภาพทางการเมืองการเปลี่ ยน
รัฐ บาล หรื อผู ปกครองประเทศมั กไมเ ปน ไปตามกติก า หรื อ ระเบี ยบแบบแผนโดยสั นติ วิ ธี
ตรงกันขามมักเกิดการแยงชิงอํานาจดวยการใชกําลังอยูเนืองๆ ไมวาจะเปนไปในรูปของการ
จลาจล กบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหาร) ความหมายของคําเหลานี้เหมือนกันในแงที่วาเปนการใช
กํา ลั งอาวุธยึดอํา นาจทางการเมืองแตมีความหมายตา งกันในดา นผลของการใชกํา ลั งความ
รุนแรงนั้น กลาวคือ หากการยึดอํานาจครั้งใดที่ผูกอการทําการไมสําเร็จจะถูกเรียกวา “กบฏ”
หากการยึด อํานาจนั้นสําเร็จและเปลี่ยนเพียงรัฐบาลเรียกวารัฐประหาร นับแตป พ.ศ. 2475
เปนตนมา ประเทศไทยมีการพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองโดย เรียงลํ าดับตาม
ระยะเวลาของเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นได ดังนี้
1. พ.ศ. 2476 : การรัฐประหารครั้งที่ 1
โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนาไดยึด อํา นาจจากพระยามโนปกรณนิ ติธ าดา
นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476
2. พ.ศ. 2476 : กบฎครั้งที่ 1 กบฏวรเดช
ความขัดแยงระหวางคณะราษฎรและกลุมผู นิยมระบอบเกา ในป พ.ศ. 2476 ทําให
พระวรวงศเธอพระองคเจ าบวรเดชและพวกกอการกบฏในเดือนตุล าคม พ.ศ. 2476 เพื่อตั้ง
รัฐบาลใหม แตถูกฝ า ยรัฐ บาลในขณะนั้นปราบได การกบฏครั้งนี้มี ผลกระทบ กระเทือนตอ
พระราชฐานะของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจายูหัว ทั้งๆ ที่ทรงวางพระองคเปนกลางเพราะ
คณะราษฎรเขาใจวาพระองคทรง สนับสนุนการกบฏ ความสัมพันธระหวางรัชกาลที่ 7 และ
คณะราษฎรจึ งรา วฉาน ยิ่งขึ้น ในตนป พ.ศ. 2477 รัชกาลที่ 7 ไดเสด็จ ไปรักษาพระเนตรที่
ประเทศ สหราชอาณาจักร และทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
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3. พ.ศ. 2478 : กบฏครั้งที่ 2 กบฏนายสิบ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2478 เมื่อทหารชั้นประทวนในกองพันตางๆ ซึ่งมี
สิบเอกสวัส ดิ์ มหะมัด เปนหัวหนา ไดรวมกันกอการเพื่ อเปลี่ ยนแปลงการ ปกครอง โดยจะ
สังหารนายทหารในกองทัพ และจับพระยาพหลพลพยุหเสนาฯ และหลวงพิบูลสงครามไวเปน
ประกัน แตรัฐบาลสามารถจับกุมผูคิดกอการ เอาไวได หัวหนาฝายกบฏถูกประหารชีวิต
โดยการตัดสินของศาลพิเศษในระยะตอมา
4. พ.ศ. 2482 : กบฏครั้งที่ 3 กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือ กบฏ 18 ศพ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม 2482 เนื่ อ งจากความขั ด แย ง ระหว า ง หลวงพิ บู ล
สงครามกับพระยาทรงสุรเดช ตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การกอกบฏ
ครั้งนี้เปนความพยายามที่จะลมลางรัฐบาลใน ขณะนั้น เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใหกลับ
ไปสูระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย ดังเดิม
5. พ.ศ. 2490 : การรัฐประหารครั้งที่ 2
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยคณะนายทหารกลุมหนึ่งมีพลโทผิน ชุณหะวัน
เปนหัวหนา ไดเขายึดอํานาจรัฐบาลที่มีพลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีได
สําเร็จแลวมอบใหนายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาล ขณะเดียวกันไดแตงตั้งจอม
พล ป. พิบูลสงคราม เปนผูบัญชาการทหาร แหงประเทศไทย
6. พ.ศ. 2491 : กบฏครั้งที่ 4 กบฏเสนาธิการ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน 2491 คณะนายทหารซึ่ ง ทํ า รั ฐ ประหาร เมื่ อ 8
พฤศจิกายน 2490 ไดบังคับใหนายควง อภัยวงศ ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวมอบ
ใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขาดํารงตําแหนง และนํามาสู “กบฏเสนาธิการ” 1 ตุลาคม 2491
ซึ่งพลตรีสมบูรณ ศรานุชิต และพลตรีเนตร เขมะโยธิน เปนหัวหนาคณะและนายทหารกลุมหนึ่ง
วางแผน ที่จะเขายึดอํานาจการปกครอง และปรับปรุงกองทัพจากความเสื่อมโทรม แตรัฐบาล
ทราบแผนการ และจับกุมผูคิดกบฏไดสําเร็จ
7. พ.ศ. 2492 : กบฏครั้งที่ 5 กบฏวังหลวง
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2492 นายปรีดี พนมยงค กับคณะนายทหารเรือ และ
พลเรือนกลุมหนึ่ง ไดนํากําลังเขายึดพระบรมมหาราชวังและตั้งเปนกองบัญชาการ ประกาศถอด
ถอนรั ฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และนายทหารผูใหญหลายนายพลตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต
ไดรับการแตงตั้งเปนผู อํา นวยการปราบปราม มีการสู รบกันในพระนครอยา งรุนแรงรัฐ บาล
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สามารถปราบฝายกอการกบฏไดสําเร็จ นายปรีดี พนมยงคตองหลบหนีออกนอกประเทศอีก
ครั้งหนี่ง
8. พ.ศ. 2494 : กบฏครั้งที่ 6 กบฏแมนฮัตตัน
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494 เมื่อนาวาตรีมนัส จารุภา ผูบังคับการเรือรบหลวง
สุโขทัยใชปนจี้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปกักขังไวในเรือรบศรีอยุธยา นาวาเอกอานน บุญฑริก
ธาดา หัวหนาผูกอการไดสั่งใหหนวยทหารเรือมุงเขาสูพระนครเพื่อยึดอํานาจ และประกาศตั้ง
พระยาสารสาสนประพันธ เปนนายกรัฐมนตรี เกิดการสูรบกันระหวางทหารเรือกับทหารอากาศ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม สามารถหลบหนีออกมาได และฝายรัฐบาลไดปราบปรามฝายกบฏ
จนเปนผลสําเร็จ
9. พ.ศ. 2494 : การรัฐประหารครั้งที่ 3
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดทํารัฐประหาร
ยึดอํานาจตนเอง เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถควบคุมเสียงขางมากในรัฐสภาได
10. พ.ศ. 2497 : กบฏครั้งที่ 7 กบฏสันติภาพ
เกิดขึ้นในยุคที่โลกตกอยูในสภาวะสงครามเย็น และประเทศไทยเปนยุคของอัศวิน
ตํา รวจรั ฐ บาลที่ ไ ด อํา นาจมาจากการกระทํ า รั ฐ ประหารตั้ งแต วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2490
นับเปน รัฐ บาลที่ดํา เนินนโยบายทํา สงครามกั บฝ า ยคอมมิว นิส ตอ ยา งเต็มที่ ด วยการรื้อฟ น
กฎหมายคอมมิวนิสต 2495 และกวาดจับผูมีความคิดเห็นแตกตางจากรัฐบาลครั้งใหญที่รูจักกัน
ในนาม “กบฏสันติภาพ” ในป พ.ศ. 2497
11. พ.ศ. 2500 : การรัฐประหารครั้งที่ 4
เกิ ดขึ้ นเมื่ อวั นที่ 16 กั นยายน 2500 มี จ อมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต เป นหั วหน า คณะ
นํากําลังเขายึดอํานาจของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เปนนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากเกิด
การเลือกตั้งสกปรก และรัฐบาลไดรับการคัดคานจากประชาชนอยางหนัก หลังการยึดอํานาจจอมพล
ป.พิบูลสงคราม และพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท ตองหลบหนีออกไปนอกประเทศ และตั้งนาย
พจน สารสิน เปนนายกรัฐมนตรี
12. พ.ศ. 2501 : การรัฐประหารครั้งที่ 5
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนา ไดชื่อวาการ
ปฏิวัติเงียบเพราะเปนการยึดอํานาจของตนเอง หลังการรัฐประหาร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
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ไดเขา ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญยกเลิกพระราชบัญญัติพรรค
การเมืองและใหสภาผูแทนราษฎรและ คณะรัฐมนตรีชุดเดิมสิ้นสุดลง
13. พ.ศ. 2516 : การรัฐประหารครั้งที่ 6
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งดํารง ตําแหนง
นายกรัฐ มนตรี ควบรัฐ มนตรีวา การกระทรวงกลาโหม และผู บัญชาการ ทหารสูงสุด ทําการ
รัฐประหารตัวเอง ประกาศยเลิ กรัฐธรรมนูญ ยุบสภาผูแทนราษฎร และจัดตั้งสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ขึ้นทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และใหรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จภายในระยะเวลา 3 ป
14. พ.ศ. 2519 : การรัฐประหารครั้งที่ 7
ความตื่นตัวทางประชาธิปไตยที่กําลังแบงบานตองหยุดชะงักลงอีกครั้ง เมื่อ
พลเอกสงัด ชลออยู และคณะนายทหารเขายึดอํานาจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เนื่องจากเกิด
การจลาจล และรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นยังไมสามารถแกไขปญหาได หลังการรัฐประหารได
มอบใหนายธานินทร กรัยวิเชียร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
15. พ.ศ. 2520 : กบฏครั้งที่ 8 กบฏ 26 มีนาคม 2520
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 นําโดยพลเอกฉลาด หิรัญศิริ และนายทหารกลุมหนึ่ง
ไดนํากําลังทหารจากกองพลที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี เขายึดสถานที่สําคัญ ฝายทหารของรัฐบาล
พลเรือน ภายใตการนําของ พลเรือเอกสงัด ชลออยู ไดปราบปรามฝายกบฏเปนผลสําเร็จพล
เอกฉลาด หิรัญศิริ ถูกประหารชีวิตตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 21 ของ
รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520
16. พ.ศ. 2520 : การรัฐประหารครั้งที่ 8
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 เมื่อพลเรือเอกสงัด ชลออยู ใหทําการรัฐประหาร
รัฐบาลของนายธานินทร กรัยวิเชียร โดยใหเหตุผลวา การบริหารงานของรัฐบาลนายธานินทร
กรั ย วิ เ ชี ย ร ไม อ าจแก ไ ขป ญ หาสํ า คั ญ ของประเทศ ได ทั้ ง ในด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
อุตสาหกรรม อีกทั้งยังปดกั้นเสรีภาพทางความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนทาทีของรัฐบาล
ในเหตุการณลอบวางระเบิดใกลพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จังหวัด
ยะลา และตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี
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17. พ.ศ. 2524 : กบฏครั้งที่ 9 กบฏยังเติรก
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 นําโดยพลเอกสัณห จิตรปฏิมา ดวยการสนับสนุน
ของคณะนายทหารหนุมโดยการนําของพันเอกมนูญ รูปขจร และ พันเอกประจักษ สวางจิตร
ไดพยายามใชกําลังทหารในบังคับบัญชาเขายึดอํานาจปกครองประเทศ ซึ่งมีพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก เกิดความแตกแยกในกองทัพบก แตการปฏิวัติลมเหลว
ฝายกบฏยอมจํา นนและถูกควบคุมตัว พลเอกสัณห จิตรปฏิมา สามารถหลบหนีออกไปนอก
ประเทศได ตอมารัฐบาลไดออกกฎหมายนิรโทษกรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของการกบฏในครั้งนี้
18. พ.ศ. 2528 : กบฏครั้งที่ 10 กบฏทหารนอกราชการ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 9 กั น ยายน 2528 โดยคณะนายทหารนอกราชการที่ พ ยายาม
ยึดอํานาจจากรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท แตดําเนินการไมสําเร็จ ผูกอการ คือ
พันเอกมนูญ รูปขจร และนาวาอากาศโทมนัส รูปขจร ไดลี้ภัยไปสิงคโปรและเดินทางไปอยูใน
ประเทศเยอรมนีตะวันตก
19. พ.ศ. 2534 : การรัฐประหารครั้งที่ 9
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพั นธ 2534 นํา โดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ยึดอํานาจจากรัฐบาล
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และแตงตั้งนายอานันท ปนยารชุน
ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ทวารัฐบาลที่มีอายุเพียง 1 ปของ รสช. ก็ตองประสบกับอุปสรรคในการ
เรียกรองรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยจาก ประชาชน อันนํา มาสู การชุมนุมเรียกรองทาง
การเมืองที่กลายเปนชนวนเหตุของ เหตุการณพฤษภาทมิฬในป 2535 ภายหลังการเลือกตั้งที่
พลเอกสุจินดา คราประยูร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีในเวลาตอมา
20. พ.ศ. 2549 : การรัฐประหารครั้งที่ 10
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นํา โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิ น ผูบัญชาการ
ทหารบกทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลรักษาการของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เรียกตนเองวา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริยทรงเปนประมุข
21. ในป พ.ศ. 2557 : การรัฐประหารครั้งที่ 11
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. โดยคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คศช.) อันมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนา คณะโคนรัฐบาลรักษาการ
นิวัฒนธํา รง บุญทรงไพศาล นับเปนรัฐ ประหารครั้งที่ 11 ในประวัติศาสตรไทย รัฐ ประหาร
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ดังกล า วเกิด ขึ้น หลั งวิ กฤตการณ ก ารเมือ งซึ่ งเริ่ม เมื่ อเดือ นตุ ล าคม 2556 เพื่ อคั ดค า นรา ง
พระราชบั ญ ญั ติ นิ รโทษกรรมฯ และอิ ท ธิ พ ลของพั น ตํ า รวจโทดร.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ในการ
เมืองไทย
จากพัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ป พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นอยา งบอยครั้ง รวมทั้งเปนที่มาของ
รัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ดวยจะเห็นวามีพัฒนาการในทางที่ใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน
มากขึ้น แมวาบางยุคสมัยจะถูกกลาวหาวาเปนเผด็จการก็ตาม เราก็จ ะเห็นพัฒนาการทาง
การเมืองในภาคประชาชนที่คอยๆ กอตัวขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนคล ายกับเปน
ความขัดแยงทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังเหตุการณรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ไดทําใหเกิด
ความคิดเห็นที่แตกตางของประชาชนทั้งประเทศอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอนจนหลายฝายวิตกวา
จะนําไปสูสงครามการเมือง แตเมื่อมองในดานดีจะพบวาในเหตุการณดังกลาวไดกอใหเกิดความ
ตื่นตัวของภาคประชาชน ในดา นการเมืองทั้ง ประเทศอยา งที่ไมเคยมีมากอน ความคิดเห็ น
ทางการเมืองตางกันที่เกิดขึ้นในเวลานี้เปนเรื่องใหมและยังไมมีความคิดเห็นที่ตรงกัน ตองอาศัย
ระยะเวลาและการเรีย นรู ข องผู ค นทั้ ง ประเทศที่ จ ะต อ งอดทนเรี ยนรู แ ละอยู รว มกั น ให ไ ด
ทามกลางความแตกตางและปรับความคิดเขาหากันใหถึงจุดที่พอจะยอมรับกันได
เรื่องที่ 2 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
1. การมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีหลักการพื้นฐานสําคัญ 5 ประการ คือ
1. หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของ
โดยใชอํานาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและทั่วถึงในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครอง
และผูแทนของตนรวมทั้งประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและ ผูแทนที่
ประชาชนเห็นวามิไดบริหารประเทศในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มี พฤติกรรม
ร่ํารวยผิดปกติ หรือคอรรัปชั่น (Corruption)
2. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทํา
อยางใด อยางหนึ่งตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่การกระทําของเขานั้นไมไปละเมิด ลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ
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3. หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากร
และคุณคาตางๆ ของสังคมที่มีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความ
แตกตางทางชั้นวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ
ดวยสาเหตุอื่น
4. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การใหความคุมครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งใหเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพ
อยางเสมอหนากัน โดยผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไดและไมสามารถใชอภิสิทธิ์อยูเหนือกฎหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอื่นๆ ได
5. หลักการเสียงขางมาก (Majority rule) ควบคูไปกับ การเคารพในสิทธิของ
เสียงขางนอย (Minority Rights) การตัดสินใจใดๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวา
จะเปนการเลือกตั้งผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝาย นิติบัญญัติ
ฝายบริหารหรือฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากที่มีตอเรื่องนั้นๆ เปน เกณฑในการ
ตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสี ยงขางมากเปนตัวแทนที่ส ะทอนความตองการขอเรียกรองของ
ประชาชนหมูมาก หลักการนี้ตองควบคูไปกับการเคารพคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย ทั้งนี้
เพื่อเปนหลักประกันวาฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการ “พวกมากลากไป” ตามผลประโยชน
ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนทั้งหมดเพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย รวมทั้งชนกลุมนอย ผู ดอยโอกาส
ตางๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยไมมีการเอาเปรียบกันและ สรางความขัดแยงใน
สังคมมากเกินไป
2. การอยูรวมกันอยางสันติในระบอบประชาธิปไตย
จากหลั กการของระบอบประชาธิปไตยเห็นไดวา ประชาชนตองมีบทบาทและมีสวน
รวมในทางการเมืองมากกวาระบอบเผด็จการ และในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมในสังคมที่มีขนาดใหญ หากทุกคนยึดแตหลักการ
พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเทา นั้น เชื่อวา ความวุนวายและไรระเบียบของสั งคมยอม
เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยแนวคิ ด ของระบอบประชาธิ ปไตยเปน สิ่ ง ที่ เ รารั บ มาจากประเทศทาง
ตะวันตก ซึ่งมีขอดีในเรื่องวินัย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค สวนวิถีของสังคมไทย ที่เปน
สั งคมพุ ท ธ มีขอดี ในเรื่องความอบอุน การเคารพผู อาวุโส ความกตัญู เปนขอดีที่ เราตอ ง
นํามาใชใหถูกตอง ดังนั้นการจะอยูรวมกันอยางสันติในระบอบประชาธิปไตยของ สังคมไทย

85

คงมิใชการยึดหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเทานั้น แตตองมองรากฐานของคนไทย
ดวยวามีวิถีชีวิตอยางไร
ลักษณะที่สําคัญของสังคมไทย
ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจี นที่เรียกวา “สุ วรรณภูมิ” มีพื้ นที่ประมาณ
513.115 ตารางกิโลเมตร มีกลุมชนชาติไทยและกลุมชาติพันธุอื่นๆ อีกมากกวา 50 ชาติพันธุ
เช น จี น ลาว มอญ เขมร กู ย ฝรั่ ง แขก ซาไก ทมิ ฬ ฯลฯ มาอาศั ย อยู ใ นประเทศไทย
มีภ าษาไทยเป น ของตนเอง มีป ระวั ติ ศาสตร การตั้ง ถิ่ นฐานที่ ย าวนาน ประชากรส ว นใหญ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จนถึงป พ.ศ. 2475 เมื่อเกิด
การเปลี่ ยนแปลง ระบอบการปกครองจากระบอบสมบูร ณาญาสิ ท ธิร าชยม าเปน ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เวลาผา นไปเกือบ 80 ป จนถึงปจจุ บัน
เมื่อวิเคราะหลักษณะ ของสังคมไทยในปจจุบัน เราจะพบวาลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. สังคมไทยเปนสังคมที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สั ง คมไทยปกครองโดยพระมหากษั ต ริ ย ม า ตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย ที่ เ รี ย กว า
สมบูรณาญาสิทธิราชย จนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริยทรงเปน
ทั้งองคพ ระประมุข เปนขวัญและกํา ลั งใจใหกับประชาชน และทรงเปนศูนยรวมแหงความ
สามัคคีของคนในชาติ สถาบันพระมหากษัตริย จึงไดรับการเคารพเทิดทูนอยางสูงในสังคมไทย
2. สังคมไทยยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
วัดมีความสัมพันธกับชุมชนมาก ในอดีตวัดเปนแหลงการศึกษาของฆารวาสและภิกษุ
สามเณรเปนสถานที่อบรมขัดเกลาจิตใจโดยใชธรรมะเปนเครื่องชี้นําในการดําเนินชี วิ ต โดยมี
พระภิ ก ษุ เ ป น ผู อ บรมสั่ ง สอนพุ ท ธศาสนิ ก ชน ให เ ป น คนดี มี ศี ล ธรรม
3. สังคมไทยเปนสังคมเกษตร
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่เปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี
มาใชในการเกษตรมากขึ้น ทําใหมีการพัฒนาเปนเกษตร อุตสาหกรรม จากพื้นฐานการมีอาชีพ
เกษตรกรรม ทํา ให คนไทยรั กความเปน อยู ที่เ รีย บง า ย ไมท ะเยอทะยานเกิน ฐานะ มี จิ ต ใจ
ออนโยน เอื้อเฟอเผื่อแผ
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4. สังคมไทยใหการเคารพผูอาวุโส
การแสดงความเคารพ การให เ กี ย รติ ผู อ าวุ โ ส มี ผ ลต อ การแสดงออกของคน
ในสังคมดานกิริยาวาจา ความเคารพ และความเกรงใจ ทําใหเด็กๆ หรือผูนอย รูจักออนนอม
ถอมตนตอผูใหญ
5. สังคมไทยเปนสังคมระบบเครือญาติ
สังคมไทยเปนสั งคมที่อยูรวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ มีความสั มพั นธกันอยา ง
ใกลชิด ทําใหมีความผูกพันและหวงใยในทุกขสุขของกันและกัน อุปการะ เกื้อกูลกัน สมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนถือเปนหนาที่ที่ตองประพฤติปฏิบัติตอกัน
6. สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เนื่องจากมีการเปดรับวัฒนธรรมตางชาติเขามามาก และระบบเศรษฐกิจเปนแบบ
ทุนนิยม โดยเฉพาะเมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต เปนตน แตในชนบทจะมี
การเปลี่ยนแปลงชากวาเมืองใหญ ทําใหมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามคงอยู
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กิจกรรมทายบทที่ 4
คําสั่ง ใหนักศึกษาบรรยายหรืออภิปรายตามหัวขอเรื่อง ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ ดีงาม จะตองปฏิบัติตน หรือดํารงชีวิตอยางไร จึงจะถือวาเปนพลเมือง
ดี ของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ใหยกตัวอยาง หลักการ อยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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บทที่ 5
หลักสิทธิมนุษยชน
สาระสําคัญ
มนุษยทุกคนเกิดมามีเกียรติ ศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ยอมจะไดรับความคุมครองจากรัฐ
ตามมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ซึ่งรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช
2550 ไดบัญญั ติสิ ทธิมนุ ษยชนขั้ นพื้ นฐานไว เพื่ อปกปองคุมครองประชาชนทุกคนมิใหถู ก
ละเมิดสิทธิ และรักษาสิทธิของตนได
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายที่มาของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนได
2. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนสากลได
3. ยกตัวอยางแนวทางในการคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ 2 การคุมครองปกปองตนเองและผูอื่นตามสิทธิมนุษยชน
สื่อประกอบการเรียนรู
1. อินเทอรเน็ต
2. เอกสารสิทธิมนุษยชนสากล
3. บทความทางวิชาการ
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เรื่องที่ 1 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
1. ความหมายสิทธิมนุษยชน
คํา ว า สิ ทธิม นุษยชน ในอดีตยั งไม เปน ที่แพรหลาย จนกระทั่งมี การกอตั้ งองคการ
สหประชาชาติจึงไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งกฎ
บัต รสหประชาชาติไ ดก ล า วถึ งสิ ทธิ มนุ ษยชนไว หลายแห ง เช น ในอารัม ภบท มีข อความที่
กลาวถึงความมุงหมายของสหประชาชาติไววา
“เพื่ อเปนการยืนยันความเชื่อในสิ ทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย ในศักดิ์ศรีและ
คุณคาของมนุษยชาติ สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนมี
ศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจําตัว สิทธิมนุษยชนไมสามารถโอนใหแกกันได แตนักปฏิบัติการสิทธิ
มนุษยชนใหคําอธิบายวา เราเรียกสิ่งจําเปนสําหรับคนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน
ซึ่งทําใหคนๆ นั้นมีชีวิตอยูรอดไดอยางมีความเหมาะสมแกความเปนคน และสามารถมีการ
พัฒนาตนเองได วา “สิทธิมนุษยชน”
เมื่อนํา คํา ทั้งสองมาประกอบกัน ก็ส ามารถเขา ใจไดวา สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งจํา เปน
สําหรับคนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน เพื่อทําใหคนคน นั้นมีชีวิตอยูรอดไดและมีการ
พัฒนา สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ,2555)
ระดับแรก
สิ ท ธิ ที่ ติ ด ตั ว คนทุ ก คนมาแต เ กิ ด ไม
สามารถถ า ยโอนให แ ก กั น ได อยู เ หนื อ
กฎหมายการมีสิทธิเหลานี้ ไดแก สิทธิใน
ชี วิ ต ห า มฆ า หรื อ ทํ า ร า ยต อ ชี วิ ต ห า ม
การคา มนุษย หา มทรมานอยา งโหดรา ย
คนทุ กคนมีสิ ทธิ ในความเชื่อ ทางศาสนา
ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความ
คิ ด เห็ น และแสดงออก หรื อ การสื่ อ
ความหมายโดยวิ ธี อื่ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เหลานี้ไมจําเปนตองมีกฎหมายมารองรับ
สิทธิเหล านี้ ก็ดํา รงอยูซึ่งอยางนอยอยูใน
มโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยูใน

ระดับที่สอง
สิทธิที่ตองไดรับการรับรองในรูปของ
กฎหมายหรือตองไดรับการคุมครองโดยรัฐบาล
ไดแก การไดรับสั ญชาติ การมีงานทํา การไดรับ
ความคุมครองแรงงาน ความเสมอภาคของหญิง
ชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ
การไดรับ การศึกษาขั้นพื้ นฐาน การประกันการ
วางงานการไดรับบริการทางดานสาธารณสุข
การสามารถแสดงออกทางดา นวัฒนธรรมอยา ง
อิสระ สามารถไดรับความเพลิดเพลินจากศิลปะ
วัฒนธรรมในกลุ มของตน เปนตนสิ ทธิมนุษยชน
ระดับที่สองนี้ตองเขียนรับรองไวในกฎหมายหรือ
รัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพืน้ ฐานของรัฐของ
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ตั ว ของแต ล ะคน เช น แม ไ ม มี ก ฎหมาย แตละประเทศ เพื่อเปนหลักประกันวาคนทุกคน
บัญ ญัติ วา การฆ า คนเปน ความผิ ด ตาม ที่อ ยูใ นรั ฐ นั้น จะได รั บความคุม ครองชี วิต ความ
กฎหมาย แตคนทุกคนมีสํา นึกรูไดเองวา เปนอยูใ หมีความเหมาะสมแกความเปนมนุษย
การฆ า คนนั้ น เปน สิ่ ง ต องห า ม เป น บาป
ในทางศาสนา เปนตน

2. ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
เมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชน จึงมีความหมายกวางกวา “สิทธิ” ตามกฎหมาย นักกฎหมาย
โดยทั่วไปมักอธิบายวา “สิทธิ” คือประโยชนที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเปนไปตามหลักกฎหมายใน
ขอบเขตที่แคบ ในแงที่วาคนจะมีสิทธิได ตองมีกฎหมายรับรองไวเทานั้น ถากฎหมายไมเขียน
รับรองไวยอมไมมีสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิ แตในแงของ “สิทธิมนุษยชน” นั้น ขอบเขตของสิทธิ
มนุษยชนกวางกวาสิ่งที่กฎหมายรับรอง ดังกลาวขางตน สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองทั่ว
โลก วาเปนมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอมนุษยนั้น สามารถจําแนกไดครอบคลุมสิทธิ
5 ประเภท ไดแก (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ,2555)
1) สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไมถูก
ทรมานไมถูกทํารายหรือฆา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สิทธิในความเสมอภาคตอหนา
กฎหมายสิ ท ธิที่จ ะไดรับ การปกปองจากการจั บ กุมหรื อคุมขั งโดยมิชอบสิ ทธิที่ จ ะได รับการ
พิจารณาคดีในศาลอยางยุติธรรม โดยผูพิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการไดรับสัญชาติ เสรีภาพ
ของศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ
2) สิ ท ธิท างการเมื อ ง ได แ ก สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กวิ ถี ชีวิ ต ของตนเองทั้ง ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมีสวนรวมกับรัฐในการดําเนินกิจการที่เปนประโยชน
สาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุม สิทธิในการเลือกตั้งอยางเสรี
3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิในการมีงานทํ า ไดเลือกงานอยางอิสระและไดรับ
คาจางอยางเปนธรรม สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับมาตรฐานการครองชีพอยาง
พอเพียง
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4) สิทธิทางสังคม ไดแก สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการไดรับหลักประกันดาน
สุขภาพแมและเด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มที่ ไดรับ
ความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว
5) สิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือสื่อความหมายในภาษา
ทองถิ่นตนมีเสรีภาพในการแตงกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจ ตามวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผอนหยอนใจดานการแสดงศิลปะ
วัฒนธรรม บันเทิงไดโดยไมมีใครมาบังคับ
3. หลักการของสิทธิมนุษยชน
ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นอกจากระบุ ข อบเขตของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนว า
ครอบคลุมสิทธิอะไรแลว ตัวปฏิญญาฯ เองยังไดนํา เสนอหลักการสําคัญของสิ ทธิมนุษยชนไว
ดวย หลั กการนี้ถือเปนสาระสํา คัญที่ใชอา งอิงความเปนสากลของสิ ทธิมนุษยชน และใชเปน
เครื่องมือชี้วัดวา สังคมใดมีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการสิ ทธิมนุษยชนหรือไม สําหรับ
หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย
1) เปนสิทธิธรรมชาติติดตัวมนุษยมาแตเกิด (Natural Rights) หมายความวา มนุษย
ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจําาตัวตั้งแตเกิดมาเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity)
นี้ไมมีใครมอบใหเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดขึ้นในมนุษยทุกคน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง
(1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาของคนในฐานะที่เขาเปนมนุษย
(2) การใหคุณคาของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท
ก. คุณคาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยสังคม เปนการใหคุณคาของมนุษยใน
ฐานะการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับการมีอํานาจหรือการ
ยึดครองทรัพยากรของสังคม
ข. คุณคาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ เปนการใหคุณคาของมนุษยใน
ฐานะที่เปนมนุษย ซึ่งมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก
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(3) การกําหนดคุณคาที่แตกตางกันนํามาซึ่งการลดทอนคุณคาความเปนมนุษย
ผูคนในสังคมโดยทั่วไปมักใหคุณคาทางสังคม เชน ฐานะตําแหนงหรือเงินตรามากกวา ซึ่งการให
คุณ คา แบบนี้นามาซึ่งการเลื อกปฏิบัติ จึ งตองปรับวิธีคิดและเนนใหมีการปฏิบัติ โดยการให
คุณคาของความเปนคนในฐานะความเปนมนุษย ไมใชใหคุณคาคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม
2) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป น สากลและไม ส ามารถถ า ยโอนกั น ได (Universality &
Inalienability) หมายความวา สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมี
สิทธิมนุษยชนตางๆ ดังที่กลาวมานี้เชนเดียวกัน เพราะโดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือ
วา เปนคน ไมวาอยูที่ไหนในโลก ไมวา จะมีเชื้อชาติสั ญชาติ เหล า กํา เนิดใดก็ตาม ยอมมีสิ ทธิ
มนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียกไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนไมวาคนๆ นั้น
จะยากจนหรือร่ํารวย เปนคนพิการเปนเด็ก เปนผูหญิง
สวนที่กลาววาสิทธิมนุษยชนไมสามารถถายโอนใหแกกันได หมายความวา ในเมื่อสิทธิ
มนุษยชนเปนสิทธิประจําตัวของมนุษย มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจ หรือสิทธิ
มนุษยชนของตนใหแกผูใดไดไมมีการครอบครองสิทธิแทนกัน แตกตางจากการครอบครองที่ดิน
หรือทรัพยสิน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดขึ้น เปนหลักการที่ทุกคนตอง
ปฏิ บัติ แตห ากจะถามว า ในเมื่อ สิ ท ธิม นุษ ยชนเปน ของคนทุ กคนเชน นี้แ ล ว สามารถมี สิ ท ธิ
มนุษยชนเฉพาะกลุมไดหรือไม ในทางสากลไดมีการจัดหมวดหมูและกลุมของสิทธิมนุษยชนเปน
สิทธิของกลุมเฉพาะและสิทธิตามประเด็นปญหา เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม สิทธิผูติดเชื้อ เอชไอวี เอดส สิทธิของผูลี้ภัย เปนตน
3) สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ง
(Indivisibility) กล า วคื อ สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ไม ส ามารถแบ ง แยกว า มี
ความสํ า คั ญ กว า สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม สิ ท ธิ ทั้ ง สองประการนี้ ต า งมี
ความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอางวาตองพัฒนาประเทศใหประชาชนมีความ
เปนอยูท างเศรษฐกิจ หรือตอ งแกปญ หาปากทองกอ น แล ว จึ งคอยใหประชาชนมี ส วนรว ม
ทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้
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4) ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-Discrimination)
การเลือกปฏิบัติเปนป ญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม และถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพราะเหตุวาในฐานะที่เราเกิดมาเปนคน ตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคน
จน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผูสูงอายุ คนปวยหรือมีสุขภาพดี ความเสมอภาคไมใชการไดรับ
เทากัน เชน การที่นักเรียนทุกคนที่ทําผิดระเบียบจะตองถูกเฆี่ยน 3 ที เทาๆ กัน อยางนี้ไมถือวา
เปนความเสมอภาค
ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรไดรับจากสวนที่ควรได ในฐานะเปนคน เชน
การแจกของผู ป ระสบภั ย น า ท ว ม ทุ ก คนจะได รั บ ของแจกขั้ น พื้ น ฐาน เช น ได รั บ ข า วสาร
อาหารแหง ยาปองกันเทาเปอย แตหากมีครอบครัวหนึ่ง มีคนปวยที่ตองการยาเปนพิเศษ หรือ
บางครอบครัวมีเด็กออน ตองไดรับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการสามารถเพิ่มยา และนมผง
ใหแกค รอบครัวเหล า นั้น นี่คือความเสมอภาคที่ไดรั บ เพราะทุก คนในครอบครัวได รับแจก
สิ่งจําเปนเพื่อการยังชีพแลว
หลักความเสมอภาค คือ ตองมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูวา
อะไรคือสาระสําคัญของเรื่องนั้น หากสาระสําคัญของประเด็นไดรับการพิจารณาแลว ถือวามี
ความเสมอภาคกัน เชน การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลไมเทากัน คนที่มีรายไดมากก็เสียภาษี
มาก คนที่ มีรายได นอยก็ เสี ย ภาษี นอย คนที่มีรายได ไมถึ งเกณฑ ที่ กํา หนดก็ไ มตอ งเสี ยภาษี
แตการมีรายไดมากหรือนอยเปนสาระสําคัญของการเก็บภาษี ซึ่งเปนธรรมสําหรับประชาชน
การเลือกปฏิบัตินั้น เปนเหตุใหเกิดความไมเสมอภาค เชน การรักษาพยาบาล หรือการเขาถึง
บริการสาธารณะของรัฐเปนไปไมทั่วถึง และไมเทาเทียมกัน เพราะมีความแตกตางของบุคคลใน
เรื่องเชื้อชาติ เชน หากมีแรงงานขามชาติชาวกัมพูชาหรือพมามารักษา เจาหนาที่มักไมอยาก
ใหบริการที่ดี หรือไมยอมรับรักษาผูมีเชื้อเอชไอวี หรือผูปวยเอดส เปนตนหลักการเรื่องความ
เสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยนั้น ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ที่ ว า การเลื อ กปฏิ บั ติ เ พราะเหตุ แ ห ง ความแตกต า งตามที่
รัฐธรรมนูญกํา หนดไว ไมอาจกระทาได ซึ่งมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ มีขอความ
ใกลเคียงกับบทบัญญัติของมาตราเดียวกันตามรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540
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5) การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation & Inclusion)
หมายความวา ประชาชนแตล ะคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมีสวนร วม
อยางแข็งขันในการเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
6) ตรวจสอบไดแ ละใชห ลัก นิติ ธ รรม (Accountability & The Rule of Law)
หมายถึง รัฐและองคกรที่มีหนาที่ในการกอใหเกิดสิทธิมนุษยชน ตองมีหนาที่ตอบคําถามใหไดวา
สิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลจริงในประเทศของตน สวนสิทธิใดยังไมไดดําเนินการให
เป น ไปตามหลั ก การสากลก็ ต อ งอธิ บ ายต อ สั ง คมได ว า จะมี ขั้ น ตอนดํ า เนิ น การอย า งไร
โดยเฉพาะรั ฐ ตอ งมีม าตรการปกครองประเทศโดยใชห ลั กนิ ติธรรมหรือปกครองโดยอาศั ย
หลั กการที่ ใชกฎหมายอยา งเที่ ยงธรรม ประชาชนเขา ถึ งกระบวนการยุติธรรมไดโดยงา ยมี
กระบวนการไม ซับ ซ อ นเป น ไปตามหลั ก กฎหมายและมี ค วามเท า เที ย มกั น เมื่ อ อยู ต อ หน า
กฎหมาย ไมมีใครอยูเหนือกฎหมายได
4. ความหมายระหวางสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
เนื่องจากมีห ลายคนเกิด ขอสงสั ยวา “สิ ทธิมนุษ ยชน” กับ “สิ ทธิเสรีภ าพ” มีความ
เหมือน หรือความแตกตางกันหรือไม อยางไร จึงอาจสรุปไดวา
“สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” หมายความถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัว
มนุษย มาตั้ งแต เกิด โดยมีค วามเปน สากลและมีก ารรั บรองไว ในปฏิญญาสากลว า ดว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน หรือ กติกา อนุสั ญญา ขอตกลงตา งๆ ระหวา งประเทศดา นสิ ทธิมนุษยชน ที่ทุ ก
ประเทศทั่วโลกใหการรับรอง
“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) หมายความถึง สิทธิที่มีการบัญญัติรับรอง
ไวในกฎหมายของแตล ะรั ฐ วา ประชาชนจะมีสิ ทธิแ ละเสรีภาพในเรื่องใดมากนอย แคไหน
เพียงใด ขึ้นอยูกับบริบทสังคมของประเทศนั้นๆ
“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดบัญญัติไวเปน ๒ คํา คือ
“สิ ทธิ” หมายถึง อํา นาจอันชอบธรรม บุคคลมีสิ ทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ และ
อํานาจที่จะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย
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“เสรีภาพ” หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใดๆ ไดตามที่ตนปรารถนาโดยไมมี
อุปสรรคขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะทําจะ
พูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่นดังนั้นจะเห็นวา “สิทธิมนุษยชน” เปนเรื่องตั้งแตเกิดจนตาย
เป น สิ ท ธิ ต ามธรรมชาติ ที่ ทั่ ว โลกให ก ารรั บ รอง แต ถ า เมื่ อ ใดมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งใด
เพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพไวเปนการเฉพาะซึ่งกฎหมายนั้นอาจมีผลทําใหเปนการจํากัดสิทธิ
บางประการ ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของสั งคม อยางไรก็ตามหากกฎหมายใดที่มีการจํ ากัดหรือ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ อาจมีการพิจารณาแกไข หรือยกเลิกกฎหมายนั้น
ก็ได
เรื่องที่ 2 การคุมครองปกปองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
หากจะกลาวถึงการคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน คําถามคือ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนควรเริ่มจากที่ไหน หากเราจะหาคําตอบจากกวางไปหาแคบ ไดแก
รัฐ บาล สังคม สถานที่ทํา งาน ครอบครัว และปจ เจกบุคคล หากเราจะหาคํา ตอบจากแคบ
ขยายไปกวา ง ก็ตอ งเริ่ มจาก ปจ เจกบุคคล ครอบครั ว สถานที่ทํา งาน สั ง คม และรั ฐ บาล
หมายความวา การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนควรเริ่มตนกับทุกๆภาคสวนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปลูกฝงมโนธรรมสํานึกในแตละปจเจกชน
เสรีภาพที่มนุษยทุกคนตองไดรับเพื่อใหไดรบั สิทธิตางๆตามหลักการพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชน คือ
1. เสรีภาพในการแสดงออก
2. เสรีภาพในความเชื่อ
3. เสรีภาพจากความหวาดกลัว และอิสรภาพที่พึงปรารถนา
สาเหตุที่มนุษยตองไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชน เกิดจาก
1. มนุษยทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิในตัวเอง
2. มนุษยเปนสัตวสังคม
3. มนุษยมีเกียรติภูมิที่เกิดมาเปนมนุษย
4. มนุษยทุกคนเกิดมามีฐานะไมเทาเทียมกัน
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หลักการสําคัญที่สุดของสิทธิมนุษยชน คือ มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
เทาเทียมกัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดรับรองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยไว และกําหนดใหรัฐบาล สวนราชการ หนวยงานของรัฐดําเนินการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชนทุกคน
2.1 การคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
1. สังคมไทยเปนสังคมที่ตางเชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกัน
อยา งสั นติ จนกลมกลื น เปนหนึ่งเดี ยวในความเปน ไทยโดยไม มีการแตกแยก ยอมรับ ความ
หลากหลาย มีจิตใจเอื้อเฟอเกื้อกูล กัน จึงไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องการแบงชนชั้น
หรือเผ า พั นธุ แตการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนก็ยังปรากฏอยางตอเนื่อง เชน การละเมิด สิทธิ
เด็ก เชน การละเมิดทางเพศ แรงงาน ยาเสพติด อบายมุข ความรุนแรงในการลงโทษ
การละเมิดสิทธิสตรี ในสังคมไทยยังปรากฏการใชความรุนแรงตอผูหญิงในครองครัวความรุนแรงทาง
เพศในที่สาธารณะ ที่บาน ที่ทํางาน การลอลวงทางอินเตอรเน็ต เปนตน
2. การเขา มามีส วนรวมในการคุมครองสิ ทธิมนุษยชน บุคคลควรมีส วนรวมในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยตอไปนี้
1. ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยที่พัฒนาความรู ทักษะ คานิยมในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง บุคลิกภาพและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยอยางเต็มที่
3. มีสวนรวมในกิจกรรมของชาติบานเมืองอยางมีอิสรเสรีภาพ
4. ใชสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมใหมีประสิทธิภาพ
5. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับองคกรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
2.2 องคกรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีดังนี้
1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
2. ศาลตาง ๆ ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรรม ศาลปกครอง
และศาลทหาร
3. มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก
4. มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.
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5. มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก
6. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
สิทธิมนุษยชนตามรัฐ ธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนไวหลายประการ ดังนี้
1. ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2. ความเสมอภาคของบุคคล
3. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
4. สิทธิของผูตองหา
5. สิทธิของพยานและผูเสียหายในคดีอาญา
6. สิทธิของเด็ก
7. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
8. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
9. เสรีภาพทางการศึกษา
10. สิทธิในทรัพยสิน
11. สิทธิในบริการสาธารณสุข
12. สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ และของคนชรา
13. สิทธิของผูบริโภค
14. สิทธิของชุมชนทองถิ่น
15. เสรีภาพในการรวมกลุม
16. สิทธิในการรับรูและมีสวนรวม
17. สิทธิในการรองทุกขและฟองคดี
18. สิทธิและเสรีภาพอื่นๆ
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กิจกรรมทายบทที่ 5
1. องคการใดที่ทําหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ก. องคกรตุลาการ
ข. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. การพิจารณาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีขั้นตอนอะไร
ก. การตรวจสอบ
ข. การไกลเกลี่ย
ค. สภาพบังคับ
ง. ถูกทุกขอ
3. สิทธิมนุษยชน คืออะไร
ก. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ค. การไดรับคุมครองดวยกฎหมาย

ข. การมีสิทธิ เสรีภาพ มีหนาที่
ง. การไดรับการคุมครองจากสนธิสัญญา

4. สิทธิขอใดไมนาจะเปนสิทธิของพลเมืองไทย
ก. สิทธิการไปออกเสียงเลือกตั้ง
ข. สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทุกระดับ
ค. สิทธิการผูกมิตรกับกลุมผูคาสินคาชายแดนที่ผิดกฎหมาย
ง. สิทธิในการอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานและการรักษาคนไขดวยสมุนไพร
5. วิธีการสรางสันติสุขในสังคมคือขอใด
ก. ตางคนตางอยู
ค. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ข. การยอมรับเสียงขางมาก
ง. การยอมรับในหลักสิทธิมนุษยชน

6. สิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิดและติดตัวไปจนตายคืออะไร
ก. กลไกคุมครอง
ข. สิทธิมนุษยชน
ค. กฎหมาย
ง. บัญญัติ ระเบียบ
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7. หนาที่ของคณะกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนคือขอใด
ก. สงเสริมสิทธิมนุษยชน
ข. คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ค. รับคํารองเรียกตรวจสอบในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
8. แนวคิดเรื่องใดเปนตนกําเนิดของสิทธิมนุษยชน
ก. สังคมนิยม
ข. รัฐสวัสดิการ
ค. คอมมิวนิสต
ง. กฎหมายตามธรรมชาติ
9. ขอใดเปนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลของคนไทย
ก. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ข. สิทธิในการรับบริการทางสารธารณสุข
ค. สิทธิในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู
ง. สิทธิที่จะไมถูกบังคับใชกฎหมายยอนหลัง
10. ขอใดเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก. รัฐสั่งปดหนังสือพิมพ
ข. รัฐเรียกเก็บภาษีอากร
ค. ตํารวจคนบานประชาชนโดยมีหมายศาล
ง. รัฐออกพระราชกําหนดการบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉิน
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บทที่ 6
การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สาระสําคัญ
สํานักงาน ป.ป.ช กําหนดมาตรการในการแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่นที่เนนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนเขาไปมีบทบาทในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของผูดําเนินการกลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บอกวิธีการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได
ขอบขายเนื้อหา
การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สื่อประกอบการเรียนรู
1. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
2. เอกสารประชาสัมพันธของสํานักงาน ป.ป.ช
3. หนังสือพิมพ
4. บทความตาง ๆ
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บทที่ 6
การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สังคมไทยใหความสํา คัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความซื่อสัตย สุ จริตมา
ตั้งแตสมัยโบราณถึงกับมีคําพังเพยวา “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” ไวสอนลูกหลานมาจนทุก
วันนี้ และเนื่องจากเรามีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวกํากับจิ ตใจใหตั้งมั่นอยูในความดี ความงาม
ความซื่อสัตยไมคดโกงใหผูอื่นเดือดรอนจึงมีคําสอนที่ถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับการ
ทุจริต เชน “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” “คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม” ความเชื่อเชนนี้มีอยูใน
หมูคนทุกระดับในสังคมตั้งแตพ ระมหากษัตริย ขาราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน ซึ่งมีพิธีกรรม
ทางการปกครองที่สะทอนใหเห็นถึงคานิยมในความดีและคนดีตองมีความซื่อสัตยที่ยังคงเชื่อมัน
อยูในกลุมของขาราชการระดับสําคัญ ๆ อยูคือ พิธีดื่มน้ําพิพัฒนสัตยาสาบานตนตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อยางไรก็ตามกระแสโลภาภิวัตนที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งการไหลบาของสังคมและ
วัฒนธรรมนานาชาติที่ ไมส ามารถหยุ ดยั้ง ได ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนและผู ใ ช
แรงงานตางถูกชักนําใหหลงไหล การเปนนักบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดยึดอยูกับความสุขจากเงิน
ทอง ความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ สุ รุยสุราย ความมีหนา มีตาในสังคมยกยอง คนรวยมากกวาคนดี
ไมใหความสําคัญกับครอบครัวและสายใยผูกพันในครอบครัวเหมือนเดิม กลาวกันวา เด็ก ๆ
สมัยนี้จะเลือกไหวเลือกนับถือคนรวย คนมีตําแหนงใหญโตมากกวาคนจนคนดีในสังคม
พฤติกรรมที่ทุจริต ไมถูกตอง บางครั้งถูกมองเปนเรื่องที่เปนประโยชนแกบานเมืองและ
ไดรับการยกยอง เชน ผู มีอํา นาจออกกฎหมายหรือจั ดทํา โครงการที่เปนประโยชนแกสั งคม
ประเทศชาติ แตเบื้องหลั งมีพ ฤติกรรมที่แอบซอนผลประโยชนใหตนเอง ตระกูล ตนเองหรือ
พรรคพวกมากกวาที่เรียกกันวา มีผลประโยชนทับซอน มองผิวเผินเปนเรื่องที่ดียอมรับไดแตจริง
ๆ แลวเปนการทุจริตประพฤติมิชอบที่บานเมืองประสบความเสียหายอยางยิ่ง
จะเห็นไดวา การเพิกเฉยและยอมรับไดหากมีการทุจริตแตตนเองไดผลประโยชน จึงเปน
เรื่องที่จะตองรูเทาทัน มีจิตสํ านึกและมีส วนรวมที่จะชวยกันปองกันแกไข ขจัดปญหาทุจ ริต
คอรรัปชั่นเหลานี้ใหหมดไป ซึ่งที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ไดกําหนดเปนมาตรการในการแกไขปญหาในภาพรวมที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งหมายถึงการใหประชาชนเขาไปมีบทบาทในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของผูดําเนินการดวย โดยไดวางระบบใหประชาชนกลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
กลาตัดสินใจในกรอบของการเคารพสิทธิ์ของผูอื่น และสงเสริมใหทํางานเปนรูปแบบเครือขาย
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เชื่อมโยงกันทั้งระดับบุคคลและระดับองคกรโดยมีฐานะเทาเทียมกัน วัตถุประสงคเดียวกันเพื่อ
เพิ่มพลังและความมั่นใจในการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตให
หมดไปมาตรการดังกลาวพอสรุปไดดังนี้
6.1 วิธีสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต
6.1.1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน
โดยการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันเสริมสรา งความรู
ทักษะ ทัศนคติ ปลูกฝงจิตสํา นึกใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอยา งตอเนื่อง
รวมทั้งผลักดันคานิยมการปองกันการทุจริต ความซื่อสัตยสุจริต รังเกียจการทุจริตเปนคานิยม
แหงชาติ
6.1.2 มีสวนรวมในการปองกันและรวมทําเครือขายปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในทุกภาคสวนโดย
1) การประชาสัมพันธตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
2) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
3) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
6.1.3 สงเสริมความเปนอิสระและสรางประสิทธิภาพใหแกองคกรที่มีหนา ที่
ตรวจสอบการทุจริต โดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจาก
ภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคธุรกิจ และถวงดุลอํานาจภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับ เปด
โอกาสใหประชาชนเขาถึงขอเท็จจริง
6.1.4 ส ง เสริม การสร า งมาตรฐาน จรรยาบรรณ วิ ชาชี พ แกบุ คลากรของ
หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบการทุจริต รวมทั้งการเสริมสรางความรูทักษะ และจริยธรรมแก
บุคลากรรวมทั้งเสริมสรางขวัญกําลังใจและการบริหารงานบุคลากร การสรางความรวมมือดาน
วิชาการกับองคกรตางประเทศดวย
6.2 สรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับประชาชนและหนวยงานเครือขาย เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองรับเปนหนาที่ในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานเครือขายใน
การสงเสริมใหประชาชนชาวไทยมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องกฎหมาย ระเบียบและ
มาตรการตา ง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการรวมมือกันป องกันพฤติกรรมการทุจ ริตคอรรัปชั่น
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รูปแบบตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองมีหนาที่
สงเสริมสนับสนุนการมีสวนร วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทุกระดับใน
รูปแบบองคกรทางวิชาชีพโดยเฉพาะขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันปญหา
การทุจริตคอรัปชั่นที่ผูปฏิบัติงานและเครือขายภาคประชาชนควรทราบ เชน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุน
การมีส วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2554 มาตรา 19 (13) วาดวยการเสริมสรางทัศนคติและคา นิยมเกี่ยวกับความ
ซื่อสั ตย สุ จ ริต รวมทั้ งดํ า เนิ นการให ประชาชนหรื อกลุ ม บุค คลมีส วนรวมในการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ มีรายละเอียดที่สามารถศึกษาคนควาไดจากเว็บไซตของสํานักงาน
ป.ป.ช
6.3 การกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักและมีจิตสํ านึกในการมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ในรูปแบบกรณีศึกษา ใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิด วิเคราะห การมีสวนร วมในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตาง ๆ ดวยเจตนาที่จะให
ผูเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม จนเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได ตามกิจกรรม ดังนี้
1. เรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว”
2. เรื่อง “การตรวจรับสงเดช”
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กรณีศึกษาเรื่องที่ 1
เรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว”
วัตถุประสงค
1. ระบุปญหาการทุจริตจากการใชอํานาจหนาที่ในทางที่ไมถูกตอง
2. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานได
3. เกิดจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต
เนื้อหาสาระ
1. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงการทุจริต
2. สํานึกดานความซื่อสัตยตอการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา
เจ า หนา ที่ ป.ป.ช. ชื่ อ คุณ สื บ ไดไ ปตรวจดูบั ญชี ที่ ป.ป.ช. จั ด ไว ให ป ระชาชนเขา มา
ตรวจสอบ บั ญชี ทรั พย สิ นของนั กการเมื องที่ แสดงต อ ป.ป.ช. คุ ณสื บเป ดดู บั ญชี ต าง ๆ ของ
นักการเมืองพบวา หุนของนักการเมือง ระดับหัวหนาพรรครายหนึ่งในบริษัทยักษใหญที่เปนของ
นักการเมืองผูนั้นเองทําไมจึงมีหุนอยูไมมาก แตผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ คุณสมศรี ซึ่งเปน
แมครัวบานนักการเมืองใหญรายนั้น คุณสืบเริ่มไดเคาของการถือหุนแทนนักการเมือง จึงไดทํา
การปลอมตั วเข า ไปเพื่ อหาหลั กฐานและพบว า คุณ สมศรี เ ป น ผู ถื อ หุ นรายใหญ ข องบริ ษั ท
นักการเมืองที่คุณสมศรีเปนแมครัว
ประเด็น
1. จากเนื้อหาเรื่อง “เศรษฐี ใหม” หรือ “แมครัว” การกระทํา ของนางสมศรีขัดตอ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด
2. จากเนื้อหาเรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” การกระทําของนายจางของ
นางสมศรีสะทอนถึงการขัดตอคุณธรรม จริยธรรม อยางไร
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ใบความรู
- เรื่องความซื่อตรงกับความซื่อสัตย
ใบงาน
1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา
2. แบงกลุมอภิปรายตามประเด็นที่กําหนด
3. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลของการอภิปรายกลุม
4. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดที่ไดจากผลการอภิปรายกลุม
5. ใหผูเรียนรวมกันวางแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล
กิจกรรมเรียนรูตอเนื่อง
ผูเรียนรวมกันจัดทํากิจ กรรม/โครงการ เพื่ อสงเสริมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พรอมจัดทําสรุปรายงานผล เสนอผูสอน
สื่อและแหลงการเรียนรู
- อินเทอรเน็ต
- สื่อสิ่งพิมพ วารสาร หนังสือพิมพ
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กรณีศึกษาเรือ่ งที่ 1
เรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว”
กฎหมาย ป.ป.ช. กํา หนดใหนักการเมืองตั้งแต นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว.
รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงระดับสูง ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตอ
ป.ป.ช. เมื่อเขา ดํา รงตํา แหนงและพนจากตําแหนง เพื่ อตรวจสอบวามีทรัพยสินอะไรเพิ่ มขึ้น
ผิดปกติหรือไม หลั งจากยื่นบัญชีแล ว ป.ป.ช. ตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินของนักการเมืองตอ
สาธารณะ
เจาหนาที่ ป.ป.ช. ชื่อ คุณสืบ ไดไปตรวจดูบัญชีทรัพยสิน ที่ ป.ป.ช. จัดไวใหประชาชน
เขา มาตรวจสอบ คุณ สื บเป ดดูบั ญชีฯ ตา ง ๆ ของนัก การเมืองแล วก็ มาสะดุดสงสั ยและตั้ ง
ขอสั ง เกตว า หุน ของนั กการเมือ งระดั บหัวหนา พรรครายหนึ่ งในบริษัทยั กษใหญที่เป นของ
นักการเมืองผูนั้นเอง ทําไมจึงมีหุนอยูไมมาก แลวหุนที่เหลือเปนของใคร
เมื่อคุณสืบตั้งขอสังเกตแลว จึงคนหาความจริงโดยคุณสืบเริ่มจากการไปคนหารายชื่อ
ผูถือหุนในบริษัทยักษใหญดังกลาว จึงพบวามีผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือคุณสมศรี แสดงวา
คุณสมศรีตองเปน “เศรษฐีใหม” แน ๆ เพราะไมเคยไดยื่นชื่อติดอันดับเศรษฐีเมืองไทยมากอน
คุณสืบจึงไปตรวจสอบจากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีชื่อของคนไทยทุกคน
ที่มีบัตรประจําตัวประชาชนในทะเบียนราษฎรจะมีขอมูลบุคคลวา ชื่อ-สกุล ใดเคยเปลี่ยนชื่อ
สกุลอยางไร อายุเทาใด หนาตาเปนอยางไร
บิดามารดาชื่ออะไร พรอมที่อยูอาศัย
คุณสืบ ทราบวา คุณสมศรีนั้น มีบานพักอยูในจัดหวัดภาคอีสาน คุณสืบจึงเก็บสัมภาระ
เดินทางไปจังหวัดภาคอีสานเพื่อไปหาคุณสมศรี เมื่อไปถึงบานเลขที่ตามที่ปรากฏในทะเบียน
ราษฎร คุณสืบไดพบกับบานไมเกา ๆ หลังหนึ่ง ตั้งอยูนอกเขตอําเภอเมืองเล็กนอย คุณสืบคิด
อยูในใจวา “เศรษฐีใหม” เปนคนสมถะ มีบานหลังเล็ก ๆ พออยูอาศัย ไมฟุงเฟอเหมือนเศรษฐี
คนอื่น จึงไดเขาไปเคาะประตูบาน ปรากฎวา มีคุณยายคนหนึ่งเดินออกมาเปดประตู คุณสืบอาง
วา รูจั กกั บคุ ณ สมศรีจ ะมาหาคุ ณ สมศรี ได รับคํ า ตอบจากคุ ณ ยายวาคุณสมศรี ไปทํางานอยู
กรุงเทพฯ คุณสื บจึ งถามคุณยายวา คุณสมศรี ทํางานที่ ไหน จะติดต อได อยางไร คุณยายจึ งให
หมายเลขโทรศัพทแตไมไดบอกวา ทํางานที่ไหนเมื่อคุณสื บ ไดรับแลวก็ขอลาและขอบคุณคุณ
ยายตามมารยาทสังคมไทย
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จากนั้น คุณสืบจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ และไดโทรศัพทไปตามหมายเลขที่คุณยายให
ไวโดยขอพูดกับคุณสมศรี คนรับสายตอบวา คุณสมศรีไปจายกับขาวที่ตลาด คุณสืบยังคิดในใจ
วา เดี๋ยวนี้เศรษฐีใหมไปจายกับขาวที่ตลาดเอง จึงไดบอกกับคนรับโทรศัพทวา วันนี้คุณสมศรี
ออกไปจายกับขาวเองเลยหรือ ผูรับโทรศัพทจึงตอบวา ไปจายกับขาวทุกวันเพราะเปนแมครัว
คุณสืบเริ่มไดเคาของการถือหุนแทนนักการเมือง แตเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ คุณสืบ
จึงไดปลอมตัวไปที่บานหลังดังกลาว เพื่อหาขอมูลใหแนชัดวา เปนบานของนักการเมืองเจาของ
บริษัทยักษใหญจริงหรือไม โดยคุณสืบไดหาขอมูลมากอนวา คุณสมศรีจะไปจายกับขาวในเวลา
บาย ๆ จึงไดวางแผนเขาไปเวลาประมาณบายสองโมง และจากการที่คุณสืบปลอมตัวเขาไป
จึงมีหลั กฐานยืนยันไดวา คุณสมศรี เปนแมครัวบา นนักการเมืองใหญรายนี้จ ริง และเปนคุณ
สมศรีรายเดียวกับที่เปนผู ถือหุนรายใหญของบริษัทนักการเมืองที่คุณ สมศรีเปนแมครัว คุณ
สมศรีจึงเปลี่ยนฐานะใหมจากเศรษฐีใหม กลายเปนแมครัวซะแลว
ประเด็น
1.จากกรณีศึกษาเรื่อง “เศรษฐีใหมหรือแมครัว” การกระทําของนางสมศรีขัด
ตอกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด
2. จากกรณีศึกษาเรื่อง “เศรษฐีใหมหรือแมครัว” การกระทําของนายจางของ
นางสมศรีสะทอนถึงการขัดตอคุณธรรม จริยธรรม อยางไร
ใบความรู
“ซื่อตรง” กับ “ซื่อสัต ย” ความหมายของคํา สองคํา คือ “ซื่อตรง” กับ “ซื่อสัตย”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานป 2542 ไดกลาวไว คือ
“ซื่ อ ตรง” แปลว า ประพฤติ ต รง ไม เ อนเอง ไม ค ดโกง ให สั ง เกตคํ า ว า ประพฤติ
ประพฤติคือ วาจา และการกระทํา ถาทางพระจะหมายถึง วจีกรรม กายกรรม
“ซื่อสัตย” หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศไมคดโกงและไมหลอกลวง
เหมือนกับคํา วา คุณ ธรรม จริยธรรม คํา วา จริยธรรมบอกแตเพียงความประพฤติ คือ คํา พู ด
และการกระทํา แตถาพูดถึงคุณธรรมตองรวมใจดวย
สรุปไดวา ซื่อตรง คือสิ่งที่ประพฤติออกมาใหปรากฏ แลวสังคมตัดสินวาตรงหรือไมตรง
แตถาซื่อสัตย นอกจากจะประพฤติตรงแลว ยังตองพัฒนาที่จิตใจ มีความจริงใจดวย
สุภาษิตสะทอนความซื่อตรง
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สุภาษิตเรื่อง ความซื่อตรงและความซื่อสัตยซึ่งความจริงคนไทย ไต ลาว ซึ่งเปนคนกลุม
เดียวกัน และมีจํานวนกวารอยลานคนยกยองเรื่องความซื่อตรงและความซื่อสัตยมาเปนความดี
อันดับหนึ่ง โดยสุภาษิตโบราณจากสถานที่ตาง ๆ มีดังนี้ คือ
กับขาวอรอยเพราะเกลือ
(The meal is good, thanks to the salt)
คนดีเพราะซื่อสัตย
(A man is good due to his honesty)
(ภาษิตไทยใหญ)

สวนดี ตองรูวิธีปลูก
ลูกดี ตองรูวีธีสอน

ซื่อ กินไมหมด
คด กินไมนาน

(ภาษิตไทยเหนือ)

สมัยกอนในปมน้ํา มันสามทหาร ที่ตัวถังน้ํามันจะมีปา ยวา “ซื่อกินไมหมด คดกินไม
นาน” ซึ่งเมื่อกอนคํานี้มีเยอะ แตปจจุบันหายไป ที่หายไปไมใชเพราะสามทหารหมดไป แตอาจ
หายไปเพราะคนไทยไมเชื่อคานิยมนี้แลว คานิยมอาจเปลี่ยนแปลงไปเปน “ซื่อไมมีกิน แตคดมี
กินจนเหลือกิน” ก็เปนได แตหากพิจารณาแบบยาว ๆ แลวจะเห็นวา ซื่อกินไมหมดหรอก
แตคดกินไมนาน นั่นแหละที่เปนจริง
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ใบงาน
1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา
2. แบงกลุมอภิปรายตามประเด็นที่กําหนด
3. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลของการอภิปรายกลุม
4. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดที่ไดจากผลการอภิปรายกลุม
5. ใหผูเรียนรวมกันวางแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง
ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พรอมจัดทําสรุปรายงานผลเสนอผูสอน

.
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กรณีศึกษาเรือ่ งที่ 2
เรื่อง การตรวจรับสงเดช
วัตถุประสงค
1. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานได
2. มีสวนรวมในการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
3. เกิดจิตสํานึกในการปองการการทุจริต
เนื้อหาสาระ
1. ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต
2. คุณธรรม จริยธรรม ของผูปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา
จากการไตสวนขอเท็จจริงของ ป.ป.ช. ไดความวา เมื่อป พ.ศ. 2545 องคการบริหาร
สวนตําบลแหงหนึ่ง ไดสอบราคาจางเหมากอสรางอาคารอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
วงเงิน 1,904,000 บาท โดยมีนาย ก ผูถูกกลาวหา เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเปนประธานกรรมการตรวจการจาง ในการดําเนินการกอสรางปรากฏวา ผูรับจา ง
กอสรางไมถูกตองตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดหลายรายการ เปนเหตุ
ใหหัวหนาสวนโยธาในฐานะผูควบคุมงานทําบันทึกเสนอผู ถูกกลาวหาในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจการจางแจงใหผูรับจางแกไขใหถูกตองตอมาผูรับจางไดเขามาดําเนินการแกไขงานแลวแตก็
ยังไม ถูกตอ งตามแบบรูปรายการที่กํา หนดอีก หั วหน า ส วนโยธาในฐานะผู ควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจการจ า ง จึ ง ได มีบั นทึ กเสนอผู ถู กกล า วหาอี กครั้ งเพื่ อ แจ งใหผู รับ จ า ง
ดําเนินการแกไขโดยดวน แตปรากฏวาผูถูกกลาวหาไดมีคําสั่งอนุมัติเบิกจายเงินใหแกผูรับจาง
ทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเบิกจายเงินคาจางกอสรางใหแกผูรับจางไปโดยที่งานยังไม
เสร็จสมบูรณเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
ประเด็น
จากกรณี ศึกษา เรื่อง “ตรวจรับสงเดช นายก อบต. กระทําความผิดในเรื่องใด และ
สงผลตอคุณธรรมในการบริหารงานอยางไร
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ใบความรู
- ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต
ใบงาน
1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา
2. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดให
3. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายกลุมรวมกัน
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง
- ใหผูเรียนรวมกันจัดทํากิจ กรรม/โครงการในการรณรงคการปองปรามการทุจริตใน
ชุมชน พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน
สื่อ/แหลงคนควา
- หนังสือพิมพ/วารสาร
- สื่ออินเทอรเน็ต
- สํานักงาน ป.ป.ช.
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ใบความรู
ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต
หากพบเห็นเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรือกระทําความผิ ดตอตําแหนงหนาที่ในความยุติธรรม ร่ํารวยผิ ดปกติหรือมีทรัพยสิ น
เพิ่มขึ้นผิดปกติ สามารถทําหนังสือรองเรียนตอสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑตอไปนี้
1. มีหนังสื อ “เรียน เลขาธิ การคณะกรรมการ ป.ป.ช.” หรือ “ตู ปณ. 100 เขตดุสิ ต
กรุงเทพฯ 10300” หรือเขารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ณ สถานีตํารวจในเขตอํานาจ
สอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะสงเรื่องไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตอไป
2. ใหมีรายละเอียดการรองเรียน ดังนี้
(1) ชื่อ – สกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูกลาวหา
(2) ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด ของผูถูกกลาวหา (ตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือ พนจากตําแหนง
ไมเกิน 5 ป)
(3) ระบุขอกล าวหาการกระทําความผิ ดฐานทุ จริตตอหนาที่ การกระทําความผิ ดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ
หรือตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ร่ํารวยผิดปกติ หรือ มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(4) บรรยายการกระทําความผิดอยางละเอียดตามหัวขอดังนี้
- กรณีกลาวหากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ก. การกระทําความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด ข. มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทําความผิดอยางไร
ค. มีพยานบุคคลรูเห็นเหตุการณหรือไม
ง.ในเรื่องนี้ไดรองเรียนตอหนวยงานใด หรือยื่นฟองตอศาลใดเมื่อใด และผลเปนประการใด
- กรณีกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ก. ฐานะเดิมของผูกลาวหา และภริยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝายเปนอยางไร
ข. ผู ถูกกล าวหา และภริยาหรือสามี มีอาชีพอื่นๆ หรือไม ถามีอาชีพอื่นแล วมีรายไดมากนอย
เพียงใด
ค. ทรัพยสินที่จะแสดงใหเห็นวาร่ํารวยผิดปกติ อะไรบาง
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3. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ดวยตัวบรรจง พรอมแจ งที่อยูของผูกล าวหาให
ชัดเจน หากตองการใหสํานักงาน ป.ป.ช. ปกปดชื่อ – สกุล และที่อยูใหระบุชัดเจนดวย สวนกรณี
ที่ไมเปดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือวาเปนบัตรสนเทห ใหสงแบบไปรษณียตอบรับ (เพื่อจะไดรับทราบ
วาหนังสือรองเรียนสงถึง ป.ป.ช. แลว) เพราะสํานักงาน ป.ป.ช. จะติดตอกับผูรองเรียนโดยตรงกับ
ผูรองเรียนที่แจงชื่อ – สกุล และที่อยูเทานั้น
4. สายดวน Call Center 1205
5. สํ านั กงาน ป.ป.ช. ประจํ า จั งหวั ด มี อํ า นาจหนา ที่ ในการส งเสริ มการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการเพื่อเผยแพรความรู
แกประชาชน การเสริมสรางทัศนคติและคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต การสงเสริมใหประชาชน
หรือกลุมบุคคลทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งการ
เสนอมาตรการความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดยัง
ได แบ งเบาภาระงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช น การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ งเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตอไป การตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสิ นและหนี้สินที่ ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีไดยื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้
การดําเนินการดังกลาวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหกรรมการ
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดําเนินการ
อนึ่ง กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอาจถูกตรวจสอบโดยประชาชนได กล าวคือ ประชาชนผูมีสิ ทธิ
เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาพันคนสามารถเขาชื่อรองเรียนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช วากรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผูใดขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ ที่เปนการเสื่อมเสี ยแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยาง
รายแรง ซึ่งหากมีการกล าวหาดังกล า วแล ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกํ าหนดให กรรมการ
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดผูนั้นยุติการปฏิบัติหนาที่ไวกอนก็ได
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ใบงาน
1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา
2. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดให
3. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายกลุมรวมกัน
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง
ใหผู เรียนรวมกันจัดกิจ กรรม/โครงการในการรณรงคการปองปราการทุจริตในชุมชน
พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน
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กิจกรรมทายบทที่ 6
1. ขอใดไมใชภารกิจหลักของสํานักงาน ป.ป.ช.
ก.
ข.
ค.
ง.

ภารกิจดานปองกันการทุจริต
ภารกิจดานปราบปรามการทุจริต
ภารกิจดานประชาสัมพันธ
ภารกิจดานตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

2. ขอใดเปนการทุจริตตอหนาที่ของราชการ
ก.
ข.
ค.
ง.

การรับสวยและการรีดไถของประชาชน
การรับสินบนของกํานัล
การซื้อขายวิ่งเตนขอตําแหนงในวงราชการ
ถูกทุกขอ

3. ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม กับสํานักงาน ป.ป.ช. ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไดอยางไร
ก.
ข.
ค.
ง.

เสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
รวมเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริต
แจงเบาะแสการเลนพนันในหมูบาน
ถูกทั้งขอ ก และ ข

4. ขอใดคือการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับชุมชน
ก.
ข.
ค.
ง.

สงเสริม สนับสนุน สรางบุคคลตนแบบดานการประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สงเสริมการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง
กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในชุมชน
ถูกทุกขอ
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5. ประชาชนสามารถเขารวมตรวจสอบการดําเนินงานและเฝาระวังการทุจริตของรัฐ
ในเบื้องตนไดอยางไร
ก. กรณีจัดซื้อจัดจาง ควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานหรือ
ราคาสูงกวามาตรฐานในทองตลาดหรือไม
ข. กรณีการเงินการบัญชี ควรตรวจสอบการซื้อสินคาหรือสิ่งของที่มีความหรูหรา และ
สวยงาม
ค. กรณีงานกอสราง ตองจางบริษัทที่มีชื่อเสียง มีเงินทุนหมุนเวียนสูงและ
กรรมการบริหารตองเปนผูกวางขวาง
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข
6. ขอใดไมถูกตอง “พบเห็นเจาหนาที่รัฐทุจริตหรือร่ํารวยผิดปกติ สามารถรองเรียน
ไดที่ใด
ก. ทําเปนหนังสือสงที่สํานักงาน ป.ป.ช.
ข. รองเรียนผานสายดวน 1025
ค. รองเรียนผานเว็ปไซต สํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th
ง. กลาวหาดวยวาจาตอพนักงานเจาหนาที่ สํานักงาน ป.ป.ช.
7. ขอใด มิใช รายละเอียดการรองเรียน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ก. ชื่อและที่อยูของผูกลาวหา
ข. ชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา
ค. ชื่อและที่อยูคูสมรสของผูถูกกลาวหา
ง. ขอกลาวหาการกระทําความผิด
8. ประชาชนควรมีความตระหนักที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ดานใดบาง
ก. ดานปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
ข. ความสําคัญของการปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ค. ดานผลกระทบของการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรมการทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
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9. นักศึกษาคิดวาการกระทําขอใด เปนการชวยแกไขปญหาการทุจริตของประเทศมาก
ที่สุด
ก. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ข. รวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ และแจงขอมูลใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ
ค. ประพฤติ ปฏิบัติตน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และติดตามวิเคราะหขาวสารการ
ทุจริตจากสื่อตางๆ
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ค
10. ทานสามารถติดตามขอมูลของสํานักงาน ป.ป.ช. ไดทางเวบไซตใด
ก. www.nacc.go.th
ข. www.pacc.go.th
ค. www.ocsc.go.th

ง. www.oncb.go.th
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เฉลยกิจกรรมทายบท
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1
1. ง
6. ข
7. ข
2. ก
3. ค
4. ง
5. ก

8. ก
9. ง
10. ก

1.
2.
3.
4.
5.

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2
ค
6. ค
ค
7. ข
ค
8. ก
ง
9. ข
ข
10. ก

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3
1. ก
6. ก
2. ง
7. ง
8. ง
3. ง

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 5
1. ค
6. ข
2. ง
3. ก

7. ง
8. ง

4. ค
5. ข

4. ค
5. ง

9. ค
10. ก

9. ก
10. ข

119
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4
1. นายสมศักดิ์ ดีงาม จะตองปฏิบัติตน หรือดํารงชีวิตอยางไรจึงจะถือวาเปนพลเมืองดีของ
ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวตอบ
ขอ 1 ตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเอง
ขอ 2 ตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัว
ขอ 3 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติดานการ
ประกอบอาชีพ เชนการเสียภาษี การใชจายอยางประหยัด สนับสนุนการเมือง ไปออกเสียง
เลือกตั้ง เปนตน
2. ใหยกตัวอยางหลักการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
แนวตอบ
ขอ 1 เคารพสิทธิของบุคคล
ขอ 2 เคารพผูอาวุโส
ขอ 3 สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับบุคคลในครอบครัว

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 6

ขอ 1. ค.
ขอ 2. ง.
ขอ 3. ง.

ขอ 6. ข.
ขอ 7. ค.
ขอ 8. ง.

ขอ 4. ง.

ขอ 9. ง.

ขอ 5. ง.

ขอ 10. ก.
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บรรณานุกรม
เว็บไซต www.oknation.net เรื่อง การทุจริตคืออะไร สืบคนเมื่อวันที 19 มีนาคม 2556
การศาสนา, กรม. เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับองคการศาสนาตางๆ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
กรมการ ศาสนา, มปพ.
การศึกษานอกโรงเรียน,กรม. ชุดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน.
กรุงเทพฯ : เอกพิมพไทย จํากัด, มปพ.
____________________ชุด วิชาพัฒ นาสังคมและชุมชน ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย.
กรุงเทพฯ : เอกพิมพไทย จํากัด, มปพ.
จมื่นอรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช). พระราชประเพณี (ตอน 3). กรุงเทพฯ : องคการการคา
ของคุรุสภา, 2514.
จักราวุธ คําทวี. สันติ/สามัคคี/ปรองดอง/คานิยม 12 ประการ ของ คสช. : เนื้อหาชวยสอน
และจัดกิจกรรมเพื่อนครู, 2557. (เอกสารอัดสาเนา).
ชุลีพร สุสุวรรณ และสุทธิราภรณ บริสุทธิ์. ความรูรอบตัวขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยสิทธิ์, 2544.
เดื อ น คํ า ดี .ศาสนาเบื้ อ งต น .
กรุ ง เทพฯ : ภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531.
มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ. พระสูตรและอรรถกถาแปลงทุกขกนิกายชาดก เลม
ที่ 3 ภาคที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย 2534.
ทองสืบ ศุภมารค. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา. กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแหงชาติ, 2544.
ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ. มุสลิมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ จํากัด,
2531.
____________________มุสลิมในประเทศไทย. ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลาง
อิสลาม, 2546
บรรเทิง พานจิตร. ประเพณี วัฒนธรรมไทยและคติความเชื่อ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
2549.
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ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนที่ 69 ก. ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553.
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2553.
วศิน อิสทสระ. พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน. ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : ศิลปะสยามบรรจุภัณฑ
และ การพิมพ จํากัด, 2548.
สมโพธิ ผลเต็ม (น.อ.) ปรัชญาคมคํากลอน 100 เรื่องแรก. กรุงเทพฯ : ทรงสิริวรรณ จํากัด,
2545.
สุชีพ ปุญญานุภาพ. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2534.
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.),สํานักกฎหมาย
รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
, 2555.
_______. “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”. สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.
_______. กรอบเนื้ อ หาสาระ เรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกั น และ
ปราบปราม
การทุจริต, 2556. เอกสารอัดสําเนา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.),สํานักงาน
รวมพลังเดินหนาฝาวิกฤตคอรรัปชัน, เอกสารประชาสัมพันธ มปป.
_______. โครงการเสริ มสร างเครื อ ขายประชาชนในการพิทั ก ษ สาธารณสมบัติ, 2553
(เอกสารอัดสําเนา)
เว็บไซต http://www.k-tc.co.th/festival.php สืบคนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553.
เว็บไซต http://www.larnbuddhism.com/grammathan/promvihan.html
เรื่อง “พรหมวิหาร 4” สืบคนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553.
เว็บไซต http://www.th.wikipedia.org/wiki เรื่อง “ประวัติพุทธศาสนา” จากวิกิพีเดีย
สารานุกรม เสรี สืบคนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553
เว็ บ ไซต http://www.wlc2chaina.com/about_china.html บทความเรื่ อ งประเพณี
วัฒนธรรมจีน สืบคนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553.
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เว็บไซต
http://www.e-learning.mfu.ac.th/mflu/16041010/chapter1/Lesson1.htm#13
รวมบทความของพงศเพ็ญ ศกุนตาภัย. เรื่องรัฐธรรมนูญและการปกครอง. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. สืบคนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553
เว็บไซต http://www.riis3.royin.go.th/dictionary.asp สืบคนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ
2553.
เว็บไซต http://www.gotoknow.org/blog/works-of-archannop/51974 บทความของ
นายนพนิธิ สุ ริยะ เรื่อง “วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตอนที่ 2”
สืบคนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553.
เว็บไซต http://www.kittibodee.blogspot.com/2009/02/blog-post-20.html. โดย
กิติตบดี ไยพูล. 2552. บทความเรื่อง “สิทธิมนุษยชน : การบรรยายสรุปวิชาสิทธิขั้น
พื้นฐาน” สืบคน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553
เว็ปไซต http://jukravuth.blogspot.com/ บทความเรื่อง “ความเคลื่อนไหวทางการจัด
การศึกษาของ ศธ.กับ คสช. ที่นารู. สืบคนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
เว็ปไซต http://www.slideshare.net/jukravuth เรื่อง “สันติ/สามัคคี/ปรองดอง/คานิยม
12 ประการ ของ คสช. : เนื้อหาชวยสอน และจัดกิจกรรมเพื่อนครู” สืบคนเมื่อ วันที่
26 สิงหาคม 2557
เว็ปไซต www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_/HRC/Chr.pdf ชุดความรูสิทธิมนุษยชน
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหวางประทศดานสิทธิมนุษยชนที่
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สืบคนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
เว็ปไซต http://th.wikipedia.org/wiki/เรื่องรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 สืบคน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ จําจด
นายประเสริฐ หอมดี
นางตรีนุช
สุขสุเดช
นายวิมล
ชาญชนบท
ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรนอย

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง
รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง

ผูสรุปเนื้อหา
นางละเอียด สะอาดเอี่ยม
นางพรทิพย เอื้อประเสริฐ
นางนงนาฏ วิเชียรวุฒิชัย
นางสาวกัญญาภัค ประสานสารกิจ
นางสาวปยะพร ทองสุข

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี
ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ครู กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี
ครู กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี
ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ผูต รวจและบรรณาธิการ
นางสาวดารัตน กาญจนาภา
นายสันติ อิศรพันธุ
นางฟาหมน รัตนฉายา
นางสาวจิตรา ถันอาบ
นางสาวอัญชลี ภูวพานิช

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
ครู กศน.อําเภอโพธาราม
ครู กศน.อําเภอปากทอ
ครู กศน.อําเภอดําเนินสะดวก
ครู กศน.อําเภอเมืองราชบุรี

ผูพ ิมพตน ฉบับ
นางสาวปยะพร ทองสุข

ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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