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คําแนะนําในการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู 

รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 หนังสือเรียนสรุปเน้ือหา สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นเพื่อสรุปเน้ือหาใหกับผูเรียน กศน. จึงควรทําความเขาในและ 

ปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางของรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย โดยสามารถศึกษาไดจากมาตรฐานการเรียนรู สาระตามหลักสูตรและผลการเรียนรู 

ที่คาดหวัง 

 2.  หนังสือสรุปเน้ือหาเลมน้ี เปนเพียงการสรุปเน้ือหา มีสาระสําคัญที่คณะผูจัดทําได

สรุปเน้ือหา เพื่อใหงาย สะดวกและอํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรู ที่ใชเวลาในการศึกษา

นอยลง หากไมเขาใจในเรื่องใด ใหกลับไปศึกษาจากหนังสือเรียนของสํานักงาน กศน.  

หรือหนังสือเสริมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่เพิ่มขึ้น 

2. หนังสือเลมน้ี ไดสรุปและแบงเน้ือหาออกเปน 2 บท แตละบทมีสาระการเรียนรู  

ครบถวนตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 4.  หนังสือเลมน้ี แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนที่  1  เปนเน้ือหาสาระการเรียนรู แบงเปน 2 บท คือ 

    บทที่  1  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

    บทที่  2  หนาที่พลเมือง 

  ตอนที่  2  เปนกิจกรรม ซึ่งมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัย อยูทายบทท้ัง 2 บท  

สวนเฉลยและแนวเฉลยจะอยูทายเลม 

 5.  ในการทํากิจกรรม ผูเรียนควรทํากิจกรรมทายบทและตรวจสอบกับเฉลยและ 

แนวคําตอบที่อยูทายเลม 
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โครงสราง 

รายวิชา ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง (สค31002) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระสําคัญ 

 เปนสาระที่เกี่ยวกับศาสนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับกําเนิดศาสนา และศาสดาของ

ศาสนาตางๆ หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ การเผยแพรศาสนา ความขัดแยงในศาสนา    

การปฏิบัติตนใหอยูรวมกันอยางสันติสุข การฝกจิตในแตละศาสนา การพัฒนาปญญา  
ในการแกไขปญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม วัฒนธรรมประเพณี ดานภาษา  

การแตงกาย อาหาร ประเพณีสําคัญๆของประเทศตางๆ ในโลก การอนุรักษและสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณี การมีสวนรวมในการสืบทอดและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษ

วัฒนธรรมตามประเพณีของชาติและการเลือกปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสมกับ

ตนเองและสังคมไทย คานิยม ที่พึงประสงคของสังคมไทยและประเทศตางๆ ในโลก การปฏิบัติ

ตนเปนผูนําในการปองกันและแกไขพฤติกรรมไมเปนที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายประวัติหลักคําสอนและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ     

 2. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีและมีสวนในการปฏิบัติตน 

ตามวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

 3.  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 

 4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
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ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่ 1  ศาสนาตางๆ ในโลก 

     เรื่องที่  1  ศาสนาตางๆ  

     เรื่องที่  2  หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ  
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     เรื่องที่  6  วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลก 

     เรื่องที่  7  การอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 

     เรื่องที่  8  ขอปฏิบัติในการมีสวนรวม สืบทอดประพฤติ ปฏิบัติตน 

               เปนแบบอยางการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ 

               สังคมไทย 

     เรื่องที่  9  แนวในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยาง  

                   เหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย 

     เรื่องที่  10  คานิยมท่ีพึงประสงคของสังคมไทย 

     เรื่องที่  11  คานิยมท่ีพึงประสงคของประเทศตางๆในโลก 

     เรื่องที่  12  วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกันและ 

                 แกปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในสังคมไทย 

 บทที่ 2  หนาที่พลเมือง     

      เรื่องที่  1  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง  

                 สังคมและมีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก 

      เรื่องที่  2  บทบาทหนาที่องคกรกลางและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

            เรื่องที่  3  ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

            เรื่องที่  4  รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ 

            เรื่องที่  5  การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

               และการสนับสนุนสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติ 

            เรื่องที่  6  หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทคณะกรรมการสิทธิ ์
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          เรื่องท่ี  7  กฎหมายระหวางประเทศท่ีวาดวยการคุมครองสิทธิดานบุคคล 

          เรื่องท่ี  8  การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

          เรื่องท่ี  9  หลักการสําคัญของประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค  

             หลักนิติรัฐและนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการประนีประนอม 

             และหลักการยอมรับความคิดเห็นตางเพื่อการอยูรวมกันอยาง 

             สันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 

     เร่ืองที่  10  การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปราม 

          การทุจริต  
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บทที่ 1  

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี

สาระสําคัญ 

 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยมที่ดีงามมีความสําคัญตอประเทศเพราะแสดง

ถึงเอกลักษณความเปนชาติ เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ ทุกคนในชาติตองชวยกันอนุรักษสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีคานิยมที่ดีงานใหคงอยูคูกับชาติ แตสังคมในปจจุบันชาติที่มีวัฒนธรรมทาง

วัตถุเจริญกาวหนาจะมีอิทธิพลสงผลใหชาติที่ดอยความเจริญดานวัตถุรับวัฒนธรรมเหลาน้ันได

โดยงาย ซึ่งอาจสงผลใหวัฒนธรรมประเพณีของชาติตนเองเสื่อมถอยไป ดังน้ันชาติตาง ๆ     

ควรเลือกรับปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

  1.  มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยและตาง ๆ ในโลก 

 2. ตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมประเพณีของไทยและชนชาติตาง ๆ     

ในโลก 

 3.  มีสวนรวมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 4.  ประพฤติตนเปนแบบอยางของผูมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและ

เลือกรับหรือปรับใชวัฒนธรรมจากตางชาติไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย 

 5.  ประพฤติปฏิบัติตามคานิยมท่ีพึ่งประสงคของสังคมโลก 

 6.  เปนผูนําในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึ่งประสงค

ของสังคมไทย 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่  1  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

   เรื่องท่ี  1  ศาสนาตางๆ  

   เรื่องท่ี  2  หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ  

   เรื่องท่ี  3  การปฏิบัติตนใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

   เรื่องท่ี  4  วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตใจในแตละศาสนา  
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   เรื่องท่ี  5  การพัฒนาสติปญญาในการแกปญหาตางๆ และการพัฒนา  

             ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม  

   เรื่องท่ี  6  วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลก 

   เรื่องท่ี  7  การอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 

   เรื่องท่ี  8  ขอปฏิบัติในการมีสวนรวม สืบทอดประพฤติ ปฏิบัติตนเปน 

             แบบอยาง การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ 

             สังคมไทย 

   เรื่องท่ี  9  แนวในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสม 

             กับตนเองและสังคมไทย 

   เรื่องท่ี  10  คานิยมท่ีพึงประสงคของสังคมไทย 

   เรื่องท่ี  11  คานิยมท่ีพึงประสงคของประเทศตางๆในโลก 

   เรื่องท่ี  12  วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกันและ 

               แกปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในสังคมไทย 
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เรื่องที่  1  ศาสนาตางๆ 

ความหมายของศาสนา 

 ศาสนาคือ คําสอนที่ศาสดานํามาเผยแผ สั่งสอน แจกแจง แสดงใหมนุษยละเวนจาก

ความช่ัว กระทําแตความดี ซึ่งมนุษยยึดถือปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความเคารพเลื่อมใสและ

ศรัทธา คําสอนดังกลาวจะมีลักษณะเปนสัจธรรม ศาสนามีความสําคัญตอบุคคลและสังคม  ทําให

มนุษยทุกคนเปนคนดีและอยูรวมกันอยางสันติสุข ศาสนาในโลกน้ีมีอยูมากมายหลายศาสนา

ดวยกัน แตวัตถุประสงคอันสําคัญยิ่งของทุกๆศาสนาเปนไปในทางเดียวกัน  กลาวคือ จูงใจใหคนละ

ความช่ัว ประพฤติความดีเหมือนกันหมด หากแตการปฏิบัติพิธีกรรมยอมแตกตางกันไปตามความ

เช่ือของแตละศาสนา 

ศาสดาของศาสนาพุทธ 

 พระพุทธศาสนาเช่ือเรื่องการเวียนวาย ตาย เกิด ในวัฏสงสาร ถาสัตวโลกยังมีกิเลสคือ

รัก โลภ โกรธหลง จะตองเกิดในไตรภูมิ คือ 3 โลก ไดแก นรกภูมิ โลกมนุษย และเทวโลก 

พระพุทธเจาไดบําเพญ็บารมีมาทุกภพทุกชาติและบําเพ็ญบารมีอยางยิ่งยวดใน 10 พระชาติสุดทาย

เรียกวาทศชาติ ดังน้ี 

 1.  เตมียชาดก (พระเตมียใบ) เปนชาดกท่ีแสดงถึงการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ   

การออกบวชหรือออกจากกาม 

 2.  มหาชนกชาดก (พระมหาชนก) เปนชาดกท่ีแสดงถึงการบําเพ็ญวิริยบารมี คือ 

ความเพียร 

 3.  สุวรรณสามชาดก (สุวรรณสาม) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญเมตตาบารมี คือ

การแผไมตรีจิตเพื่อใหสัตวทั้งปวงเปนสุขถวนหนา 

 4.  เนมิราชชาดก (พระเนมิราช) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี คือ

ความตั้งใจมั่นคง 

 5.  มโหสถชาดก (พระมโหสถ) เปนชาดกแสดงถึงการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี คือ   

ความตั้งใจมั่นคง 
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 6.  ภูริทัตชาดก (พระภูริทัต) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญศีลบารมี คือ  

การรักษาศีล  

 7. จันทกุมารชาดก (พระจันทราช) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญขันติบารมี คือ 

ความอดทน 

 8.  นารทชาดก (พระพรหมนารท) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญอุเบกขาบารมี 

คือการวางเฉย 

 9.  วิทูรชาดก (พระวิทูร) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญสัจจบารมีคือความ

ซื่อสัตย 

  10.  เวสสันดรชาดก (พระเวสสันดร) เปนพระชาติสุดทายของพระพุทธเจาชาติ 

กอนจึง จะเกิดเปนพระพุทธเจาในพระชาติตอไป เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญทานบารมีคือ

การบริจาคทาน  

 

ประวัติพระพุทธเจา 

 พระพุทธเจาทรงมีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ”ทรงเปนพระราชโอรสของ  

“พระเจา สุทโธทนะ” กษัตริยผูครองกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ และ “พระนางสิริมหามายา” 

พระราชธิดาของกษัตริยราชสกุล โกลิยวงศแหงกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ 

 ในคืนที่พระพุทธเจาเสด็จปฏิสนธิในครรภพระนางสิริมหามายา พระนางสิริมหา

มายา ทรงพระสุบินนิมิตวามีชางเผือกมีงาสามคูไดเขามาสูพระครรภ ณ ที่บรรทมกอน          

ที่พระนางจะมีพระประสูติกาลที่ใตตนสาละ ณ สวนลุมพินีวัน เมื่อวันศุกรขึ้นสิบหาค่ํา  

เดือนวิสาขะ ปจอ 80 ป กอนพุทธศักราช (ปจจุบันสวนลุมพินีวัน อยูในประเทศเนปาล) 

 ทันทีที่ประสูติเจาชายสิทธัตถะทรงดําเนินดวยพระบาท 7 กาวและมีดอกบัวผุด

ขึ้นมารองรับพระบาทพรอมเปลงวาจาวา “เราเปนเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก  

การเกิดครั้งน้ีเปนครั้งสุดทายของเรา”แตหลังจากเจาชายสิทธัตถะประสูติกาลไดแลว 7 วัน 

พระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคต เจาชายสิทธัตถะจึงอยูในความดูแลของพระนางประชาบดี

โคตมี ซึ่งเปนพระขนิษฐาของพระนางสิริมหามายา 

 ตอมา พราหมณทั้ง 8 ไดทํานายวาเจาชายสิทธัตถะมีลักษณะเปนมหาบุรุษ คือหาก

ดํารงตนในฆราวาสจะไดเปนจักรพรรดิ ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก แตโกณฑัญญะ



5 
 

พราหมณ ผูอายุนอยที่สุดในจํานวนน้ัน ยืนยันหนักแนนวาพระราชกุมาร สิทธัตถะจะเสด็จออกบวช

และจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 

 เจาชายสิทธัตถะทรงศึกษาเลาเรียนจนจบศิลปศาสตรทั้ง 18 ศาสตร ในสํานักครูวิศวา

มิตรและเน่ืองจากพระบิดาไมประสงคใหเจาชายสิทธัตถะเปนศาสดาเอกของโลก  ตามคําทํานาย 

จึงพยายามทําใหเจาชายสิทธัตถะ พบเห็นแตความสุขโดยการสรางปราสาท 3 ฤดูใหอยูประทับ 

เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือยโสธราพระธิดาของพระเจา

กรุงเทวทหะซึ่งเปนพระญาติฝายมารดา จนเมื่อมีพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางพิมพาไดประสูติ

พระราชโอรสมีพระนามวา “ราหุล” ซึ่งหมายถึง “บวง” 

 วันหน่ึงเจาชายสิทธัตถะ ชวนสารถีทรงรถมาประพาสอุทยานคร้ังน้ันไดทอดพระเนตร

เห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ซึ่งแตกตางจากสถานที่ที่พระองคประทับอยูในปราสาท 3 

ฤดู ที่มีแตความสุข ทามกลางหนุมสาวและเสียงดนตรี จึงทําใหพระองคหาทางพนทุกขจากเทวทูต

ทั้งสี่ และเสด็จออกบรรพชาในเวลาตอมาในขณะที่มีพระชนมายุ 29 พรรษา 

 หลังจากทรงผนวชแลวพระองคมุงไปที่แมนํ้าคยา แควนมคธ ไดพยายามเสาะแสวงทาง

พนทุกขดวยการศึกษาในสํานักอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร และทรงเห็นวานี่

ยังไมใชทางพนทุกข 

 จากน้ันพระองคไดเสด็จไปที่แมนํ้าเนรัญชราในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมและทรงบําเพ็ญ

ทุกขกิริยาดวยการขบฟนดวยฟน กลั้นหายใจและอดอาหารจนรางกายซูบผอม ทรงเห็นวานี่ยัง

ไมใชทางพนทุกข จึงทรงเลิกบําเพ็ญทุกขกิริยา ตอมา ทาวสักกะเทวราช ไดทรง ดีดพิณ เพื่อเปน

กุศลโลบายใหพระองคเปนแนวทางในการบําเพ็ญเพียร คือ เมื่อทรงดีดพิณสายแรก ที่ขึงไวตึง

เกินไป เสียงก็จะแหลมเล็ก เมื่อดีดพิณสายที่สอง ที่ขึงไวหยอนเกินไป เสียงก็จะทุม ไมไพเราะ และ

เมื่อดีดพิณสายที่สาม ที่ขึงไวพอดี เสียงจะดังกังวาลไพเราะ เมื่อพระองคไดฟงเสียงพิณทั้งสามสาย

ของทาวสักกะเทวราชแลว พระองคก็ทรงคิดไดวาการปฏิบัติท่ีเขมงวดเกินไป รางกายก็จะซูบผอม 

ไมมีเรี่ยวแรง แตหากทรงปฏิบัติท่ีหยอนยานเกินไป การปฏิบัติก็จะไมประสบความสําเร็จ พระองค

จึงใชทางสายกลางมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 มีนางสุชาดา อาศัยอยูในหมูบานละแวกน้ัน ไดเดินผานมาพบพระองค คิดวาเปน

เทวดา จึงไดถวายขาวมธุปายาสแดพระองค หลังจากพระองคไดเสวยขาวมธุปายาสแลว ก็ไดนํา

ถาดไปเสี่ยงอธิษฐานวา หากพระองคบําเพ็ญเพียรสําเร็จ ก็ขอใหถาดลอยทวนนํ้า ปรากฏวาถาด

ลอยทวนนํ้าไดอยางนาอัศจรรย โดยพระองคไดประทับน่ังใตตนโพธิ์และไดตรัสรู  สัมมาโพธิญาณ
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ใตตนโพธิ์ เมื่อยามสาม ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ขณะที่มีพระชนมายุ 35 

พรรษา 

 หลังจากตรัสรูแลว พระองคทรงเสวยวิมุตติสุขอยูเปนเวลา 7 สัปดาห แลวเสด็จไป

โปรดปญวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน โดยไดแสดงธรรม “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ซึ่งถือเปนการ

แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในวันเพ็ญ 15 ค่ํา เดือน 8 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา 

 

ศาสดาของศาสนาอิสลาม 

 ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมูฮัมหมัด ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในดินแดน

ทะเลทรายอาหรับเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย ในยุคน้ันชาวอาหรับแตกออก เปนหลายกลุม 

ขาดความสามัคคี ยากแกการปกครอง มีการรบมุงฆาฟนกันตลอดเวลาไมมีศาสนาเปนแกนสาร 

คนสวนใหญนับถือเทพเจาและรูปเคารพตางๆ ประชาชนไมมีศีลธรรม สตรีจะถูกขมเหงรังแกมาก

ที่สุด นบีมูฮัมหมัดเกิดขึ้นทามกลางสภาพสังคมที่เสื่อมทรามเชนน้ี จึงคิดหาวิธีท่ีจะชวยปรับปรุงแก

ไขสถานการณน้ีใหดีข้ึน นบีมูฮัมหมัดเปนผูที่ฝกใฝในศาสนาหาความสงบและบําเพ็ญสมาธิที่ถํ้าฮีรอ

บนภูเขานูร ในคืนหน่ึงของเดือนรอมฎอน กาเบรียลทูตของพระเจาไดนําโองการของอัลลอฮมา

ประทาน  นบีมูฮัมหมัดไดนําคําสอน   เหลาน้ีมาเผยแผจนเกิดเปนศาสนาอิสลามขึ้น ในระยะแรก

ของการเผยแผศาสนาไดรับการ ตอตานเปนอยางมากถึงกับถูกทํารายจนตองหลบหนีไปอยูเมืองมะ

ดีนะฮ จนเปนที่ยอมรับและมีคนนับถือมากมาย ก็กลับมายึดเมืองเมกกะทําการเผยแผศาสนา

อิสลามอยางเต็มที่ การเผยแผศาสนาของอิสลามออกไปยังประเทศตางๆ ในยุคหลังเปนไปโดย 

ไรสงครามเขายึดเมือง เพื่อเผยแผศาสนา โดยมีคัมภีรในศาสนาอิสลามคือคัมภีรอัลกุรอาน 

 

ศาสดาของศาสนาคริสต 

 ศาสนาคริสตเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยมคือเช่ือวามีพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว 

เปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง พระเจาองคน้ันคือ พระยะโฮวาห ศาสนาคริสตเช่ือวามนุษยมีบาป

มาแตกําเนิดพระเจาจึงสงพระเยซู มาไถบาป เช่ือวาวิญญาณเปนอมตะ เมื่อถึงวันตัดสินโลกมนุษย

จะไปอยูในสวรรค หรือในนรกช่ัวนิรันดร เช่ือวามีเทวดาอยูมากมายทั้งฝายดีและฝายชั่ว ซาตาน 

เปนหัวหนาฝายช่ัวในที่สุดก็จะถูกพระเจาทําลาย 
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 ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่มีผู นับถือมากที่สุดในโลก คําวา Christ มาจากภาษาโรมัน  

วา Christus และคําน้ีมาจากภาษากรีก อีกตอหน่ึงคือ คําวา Christos ซึ่งแปลมาจากคําวา 

Messiah ในภาษาฮิบรู คําวาmessiah แปลวา พระผูปลดเปลื้องทุกขภัย 

 ศาสนาคริสต เกิดในปาเลสไตนเมื่อ พ.ศ. 543 โดยคํานวณจากปเกิดของพระเยซู 

ซึ่งเปนศาสดาของศาสนาน้ี ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนายูดายหรือยิว  

เพราะศาสนาคริสตนับถือพระเจาองคเดียวกันกับศาสนายูดายคือพระยะโฮวาห พระเยซูเปนชาวยิว  

มิไดปรารถนาที่จะตั้งศาสนาใหมแตทรงตองการปฏิรูปศาสนายิวใหบริสุทธิ์ขึ้นทรง กลาววา  

“อยาคิดวาเรามาทําลายพระบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณเสีย เรามิไดมาทําลายแตมา 

เพื่อทําใหสําเร็จ” 

 กอนหนาที่พระเยซูประสูติ ประเทศปาเลสไตนไดตกเปนเมืองขึ้นของจักรวรรดิ 

ใกลเคียงติดตอกันเปนระยะเวลากวา 100 ป เริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาล ตกเปนเมืองขึ้น

ของอัสซีเรีย บาบิโลเนียจักรวรรดิเปอรเซีย จักรวรรดิกรีกในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช 

และในที่สุดตกเปนของอาณานิคมจักรวรรดิโรมัน ตลอดเวลา ที่ตกเปนเมืองขึ้นนี้ ผู พยากรณ

หลายทานไดพยากรณถึงพระเมสสิอา (Messiah) พระผูชวย ใหรอด ซึ่งเปน พระบุตรของพระเจา 

ที่จะเสด็จมาปลดแอกชาวยิวใหไดรับเสรีภาพและจะทรงไถบาปใหชาวยิวพนจากความหายนะและ

ไดรับความรอดช่ัวนิรันดร ในสมัยน้ันชาวยิวเช่ือใน คําพยากรณน้ีมากและพระเยซูประสูติในชวง

เวลาน้ันพอดี พระเยซูเกิดที่หมูบานเบธเลเฮม   แขวงยูดาย กรุงเยรูซาเล็ม มารดาช่ือมาเรีย บิดาช่ือ

โยเซฟ ตามประวัติมาเรียน้ันตั้งครรภ   มากอนขณะที่ยังเปนคูหมั้นกับโยเซฟ เทวทูตจึงมาเขาฝน 

บอกโยเซฟวาบุตรในครรภมาเรีย   เปนบุตรของพระเจาใหตั้งช่ือวาเยซู ตอมาจะเปนผูไถบาปใหกับ

ชาวยิว โยเซฟจึงปฏิบัติตามและรับมาเรียมาอยูดวยโดยไมสมสูเยี่ยงภริยา พระเยซูไดรับการเลี้ยง

ดูอยางดีเปนศิษยของโยฮัน ศึกษาพระคัมภีรเกาจนแตกฉาน ทานมีนิสัยใฝสงบชอบวิเวก เมื่ออายุ 

30 ป ไดรับศีลลางบาปที่แมนํ้าจอรแดน ตั้งแตน้ันมาถือ วาทานสําเร็จภูมิธรรมสูงสุดในศาสนาพระ

องค   มีสาวก 12 คน เปนหลักในศาสนาทําหนาที่สืบศาสนามีนักบุญเปโตร (SaintPeter)            

เปนหัวหนาผูสืบตําแหนงนักบุญเปโตรตอๆ มาจนถึง ปจจุบันเรียกวาสมเด็จพระสันตะปาปา พระ

เยซูเผยแผศาสนาทั่วดินแดนปาเลสไตนเปนเวลา 3 ป มีพวกปุโรหิตธรรมาจารยและพวกซีซาร

เกลียดชัง ขณะที่พระองครับประทานอาหารมื้อคํ่ากับสาวก 12 คนเปนมื้อสุดทาย ทหารโรมันจับ

ตัวทานในขอหาเปนกบฎและถูกตัดสินใหลงโทษประหารชีวิตโดยตรึงกับไมกางเขนไว จนสิ้นพระ

ชนม 
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ศาสดาของศาสนาพราหมณหรือฮินดู 

 ศาสนาพราหมณหรือฮินดู เกิดในเอเชียใต คือ ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 1,400 ป 

กอนคริสตศักราช เกิดจากพวกอารยันที่อพยพเขามาในประเทศอินเดีย ถือกันวาเปนศาสนา 

ที่เกาแกที่สุดในโลก พระเวทเปนคัมภีรศาสนาพราหมณไดรับการยกยองวา เปนคัมภีรที่เกาแกที่สุด

ในโลก และเปนวรรณคดีท่ีเกาแกที่สุดในโลก ช่ือของศาสนาเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 

 ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองวา “พราหมณ” ตอมาศาสนาเสื่อมลงระยะหน่ึงและไดมา 

ฟนฟูปรับปรุงใหเปนศาสนาฮินดูโดยเพิ่มบางสิ่งบางอยางเขาไป มีการปรับปรุงเน้ือหาหลักธรรม 

คําสอนใหดีข้ึน คําวา“ฮินดู” เปนคําที่ใชเรียกชาวอารยันที่อพยพเขาไปตั้งถิ่นฐาน ในลุมแมนํ้าสินธุ 

และเปนคําที่ใชเรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีปและชนพื้นเมืองน้ีไดพัฒนา

ศาสนาพราหมณโดยการเพิ่มเติมอะไรใหมๆ ลงไปแลวเรียกศาสนาของพวกน้ีวา “ศาสนาฮินดู” 

เพราะฉะน้ันศาสนาพราหมณจึงมีอีกช่ือในศาสนาใหมวา “ฮินดู” จนถึงปจจุบัน 

 ในอดีตศาสนาพราหมณหรือฮินดูจะมีการจัดคัมภีรออกเปน 3 พวก ตามการยกยอง   

นับถือเทวะทั้ง 3 โดยแยกเปน 3 นิกายใหญ  ๆนิกายใดนับถือเทวะองคใดก็ยกยองวา เทวะองคน้ันสูงสุด 

ตอมานักปราชญชาวฮินดูไดกําหนดใหเทวะทั้ง 3 องคเปนใหญสูงสุดเสมอกัน เทวะทั้ง 3 องคน้ีรับการ

นํามารวมกันเรียกวา “ตรีมูรติ” ใชคําวาสวดวา “โอม” ซึ่งยอมาจาก “อะอุมะ” แตละพยางคแทนเทวะ  

3 องค คือ 

 1.  “อะ”แทนพระวิษณุหรือพระนารายณ 

 2.  “อุ” แทนพระศิวะหรืออิศวร 

 3.  “มะ”แทนพระพรหม 

 

ศาสดาของศาสนาซิกข 

 ศาสนาซิกข เปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม มีทานคุรุนานักเทพเปนศาสดาองคที่ 1 

สืบตอมาถึงทานคุรุโควินทสิงหเปนศาสดาองคที่ 10 มีสุวรรณวิหารตั้งอยูที่เมืองอัมริสสา แควน 

ปญจาป ประเทศอินเดียเปนศูนยชาวซิกขทั่วโลก 

 พระคัมภีรเปนสิ่งสําคัญที่ตองเคารพสูงสุดจัดวางในที่สูงบนแทนบูชา จะตองมี 

ผูปรนนิบัติพระคัมภีรอยูเสมอคือการศึกษาและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ชาวซิกขทุกคน จะตอง

ถอดรองเทาและโพกศีรษะกอนเขาไปในโบสถจะตองเขาไปกราบพระคัมภีรดวยความเคารพเสีย 

กอน 
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 คัมภีรของศาสนาซิกขเรียกวา ครันถ-ซาหิปหรือคันถะ (ในภาษาบาลี) หมายความวา 

คัมภีรหรือหนังสือ สวนใหญเปนคํารอยกรองสั้นๆ รวม 1,430 หนามีคําไมนอยกวาลานคํา   

มี 5,894 โศลก โศลกเหลาน้ีเขากับทํานองสังคตีไดถึง 30 แขนง จัดเปนเลมได 37 เลม ภาษาที่ใชใน

คัมภีรมีอยู  6 ภาษาหลักคือ ปญจาบี (ภาษาประจําแควนปญจาปอันเปนถิ่นเกิด ของศาสนา)  

มุลตานี เปอรเซียน ปรากริตฮินดีและมารถี 

 ศาสนาซิกขโบราณประมาณรอยละ 90 เชนเดียวกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นที่ไมเคย

รอบรูคัมภีรของศาสนาของตน ดังน้ัน คัมภีรจึงกลายเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ ผูไมเกี่ยวของไมสามารถ

แตะตองไดที่หริมณเฑียรหรือสุวรรณวิหาร ในเมืองอมฤตสรา แควนปญจาป มีสถานที่ประดิษฐาน

คัมภีรถือเปนศูนยกลางศาสนาซิกข 

  ในวิหารของศาสนาซิกขไมบังคับใหรูปมีเคารพนอกจากคัมภีร ใหถือวาคัมภีรน้ันคือ

ตัวแทนของพระเจา ทุกเวลาเชาผูรักษาวิหารจะนําผาปกดิ้นราคาแพงมาหุ มหอคัมภีรเปนการ

เปลี่ยนผาคลุมทําความสะอาด วางคัมภีรลงบนแทนภายในมาน ซึ่งปกดวยเกล็ดเพชร กอนพิธีสวด

ในเวลาเชา ครั้นตกเย็นก็นําคัมภีรไปประดิษฐานไวบนตั่งทองในหองพิเศษไมใหฝุนละอองจับตองได

   

เรื่องที่  2  หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ 

หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ 

 หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

 1.  หลักธรรมเพื่อความหลุดพนเฉพาะตัว 

 อริยสัจ 4 แปลวาความจริง อันประเสริฐ มีอยูสี่ประการคือ 

  1.  ทุกข คือสภาพที่ทนไดยากภาวะที่ทนอยูในสภาพเดิมไมไดสภาพที่บีบคั้น 

ไดแก ชาติ (การเกิด) ชรา (การแก การเกา) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น)   

การประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รักพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักการปรารถนาสิ่งใดแลวไมสมหวัง

ในสิ่งนั้น 

  2.  สมุทัย คือสาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา-  

ความทะยานอยากในกามความอยากไดทางกามารมณ, ภวตัณหา–ความทะยานอยากในภพ

ความอยากเปนโนนเปนน่ี และวิภวตัณหา–ความทะยานอยากในความปรารถนาจากภพ 

ความอยาก ไมเปนโนนไมเปนน่ี 
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  3.  นิโรธ คือความดับทุกข ไดแก ดับสาเหตุที่ทําใหเกิดทุกขกลาว คือ  

ดับตัณหาทั้ง 3 ไดอยางสิ้นเชิง 

  4.  มรรค คือแนวปฏิบัติที่นําไปสูหรือนําไปถึงความดับทุกข มีองคประกอบอยู

แปดประการคือ (1) สัมมาทิฏฐิ – ความเห็นชอบ (2) สัมมาสังกัปปะ-ความดําหริชอบ      

(3) สัมมาวาจา-เจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ-ทําการงานชอบ (5) สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ    

(6) สัมมาวายามะ-พยายามชอบ (7) สัมมาสติ-ระลึกชอบและ (8) สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบซึ่งรวมเรยีก

อีกช่ือหน่ึงไดวา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง 

 2.  หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกันในสังคม 

  1.  สัปปุริสธรรม 7 คือหลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตตบุรุษ 7 

ประการ ไดแก  

   1)  รูจักเหตุหรือธัมมัุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักเหตุ รูจักวิเคราะหหา

สาเหตุของสิ่งตางๆ  

  2)  รูจักผลหรืออัตถัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักผลที่เกิดขึ้นจากการ

กระทํา  

  3)  รูจักตนหรืออัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักตนทั้งในดานความรู 

คุณธรรมและความสามารถ 

  4)  รูจักประมาณหรือมัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักประมาณรูจัก

หลักของความพอดีการดําเนินชีวิตพอเหมาะพอควร 

  5)  รูจักกาลเวลาหรือกาลัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักกาลเวลารูจัก

เวลาไหนควรทําอะไรแลวปฏิบัติใหเหมาะสมกับเวลานั้นๆ 

  6)  รูจักบุคคลหรือปริสัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติการปรับตน

และแกไขตนใหเหมาะสมกับสภาพของกลุมและชุมชน 

  7)  รูจักบุคคลหรือปุคคลัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติตนให

เหมาะสมกับบุคคลซึ่งมีความแตกตางกัน  

  2.  อิทธิบาท  4  คือหลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงกิจการมี 4 ประการ

คือ  

   1)  ฉันทะคือ ความพอใจใฝรักใฝหาความรูและความสรางสรรค 

   2)  วิริยะคือ ความเพียรพยายาม มีความอดทนไมทอถอย 
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   3)  จิตตะคือ ความเอาใจใสและตั้งใจแนวแนในการทํางาน 

   4)  วิมังสาคือ ความหมั่นใชปญญาและสติในการตรวจตราและคิดไตรตรอง 

  3.  กุศลธรรมบถ 10 เปนหนทางแหงการทําความดีงามทางแหงกุศลซึ่งเปน

หนทางนําไปสูความสุขความเจริญ แบงออกเปน 3 ทางคือ 

   1)  กายกรรม หมายถึง ความประพฤติดีที่แสดงออกทางกาย 3 ประการ 

ไดแก (1) เวนจากการฆาสัตวคือ การละเวนจากการฆาสัตวการเบียดเบียนกันเปนผูเมตตา

กรุณา (2) เวนจากการลักทรัพยคือ เวนจากการลักขโมย เคารพในสิทธิของผูอื่น ไมหยิบฉวย 

เอาของคนอื่นมาเปนของตน (3) เวนจากการประพฤติในกามคือ การไมลวงละเมิดสามีหรือ

ภรรยาผูอื่น ไมลวงละเมิดผิดประเวณี 

   2)  วจีกรรม หมายถึง การเปนผูมีความประพฤติดีซึ่งแสดงออกทางวาจา 4 

ประการ ไดแก (1) เวนจากการพูดเท็จคือ การพูดแตความจริงไมพูดโกหกหลอกลวง  

(2) เวนจากการพูดสอเสียดคือ พูดแตในสิ่งที่ทําใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวไมพูดจาในสิ่งที่

กอใหเกิดความแตกแยกแตกราว (3) เวนจากการพูดคําหยาบคือ พูดแตคําสุภาพออนหวาน

ออนโยนกับบุคคลอื่นทั้งตอหนาและลับหลัง (4) เวนจากการพูดเพอเจอคือ พูดแตความจริง    

มีเหตุผลเนนเน้ือหาสาระที่เปนประโยชน พูดแตสิ่งที่จําเปนและพูดถูกกาลเทศะ 

   3)dมโนกรรม หมายถึงความประพฤติที่เกิดข้ึนในใจ 3 ประการ ไดแก    

(1) ไมอยากไดของของเขาคือ ไมคิดโลภอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน (2) ไมพยาบาทปอง

รายผูอื่นคือ มีจิตใจปรารถนาดีอยากใหผูอื่นมีความสุขความเจริญ (3) มีความเห็นที่ถูกตอง คือ

ความเชื่อที่ถูกตองคือความเช่ือในเรื่องการทําความดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว และมีความเช่ือวาความ

พยายามเปนหนทางแหงความสําเร็จ 

  4.  สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เปนวิธีปฏิบัติ

เพื่อยึดเหน่ียวจิตใจของคนที่ยังไมเคยรักใครนับถือใหมีความรักความนับถือ สังคหวัตถุ 

เปนหลักธรรมที่ชวยผูกไมตรีซึ่งกันและกันใหแนนแฟนยิ่งข้ึนประกอบดวย 

   1)  ทาน คือ การใหเปนสิ่งของตนใหแกผูอื่นดวยความเต็มใจ เพื่อเปน

ประโยชนแกผูรับ การใหเปนการยึดเหน่ียวนํ้าใจกันอยางดียิ่ง เปนการสงเคราะหสมานน้ําใจกัน

ผูกมิตรไมตรีกันใหยั่งยืน 

   2)  ปยวาจา คือ การเจรจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานพูดชวนใหคนอื่น

เกิดความรักและนับถือ คําพูดท่ีดีน้ันยอมผูกใจคนใหแนนแฟนตลอดไป หรือแสดงความเห็นอก
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เห็นใจใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดีสมานสามัคคียอมทําใหเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือ

และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

   3)  อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน คือชวยเหลือดวย

แรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ใหลุลวงไป เปนคนไมดูดายชวยใหความผิดชอบ

ช่ัวดีหรือชวยแนะนําใหเกิดความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ 

   4)  สมานัตตตา คือ การวางตนเปนปกติเสมอตนเสมอปลาย ไมถือตัว และ

การวางตนใหเหมาะสมกับฐานะของตนตามสภาพ ไดแก ผูใหญ ผูนอย หรือผูเสมอกัน ปฏิบัติ

ตามฐานะผูนอยคาราวะนอบนอม ยําเกรงผูใหญ 

  5.  ศีล 5 เปนการรักษาหรือควบคุมกาย ศีลแปลวาปกติ ไมทําบาป โดยการละ

เวน 5 ประการคือ 

   1)  ละเวนจากการฆาสัตวและการเบียดเบียนสัตว 

   2)  ละเวนจากการลักขโมย ปลน จี้ ฉก ชิง วิ่งราว 

   3)  ละเวนการประพฤติผิดในกาม ลวงละเมิดลูกเมียผูอืน่ 

   4)  ละเวนจากการพูกปด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ พูดสอเสียด 

   5)  ละเวนจากการเสพสรุา 

 อานิสงคของการรักษาศีล 

   1.  ทําใหมีความสุขกายสุขใจ ทําใหไมเปนคนลืมสต ิ

   2.  ทําใหเกิดทรัพยสมบัติข้ึนได 

   3.  ทําใหสามารถใชสอยทรพัยน้ันไดเต็มที่ 

   4.  ทําใหไมตองระแวงวาจะมีศัตรูมาทวงทรัพยคืน 

   5.  ทําใหเกียรติคุณฟุงกระจายไป ทําใหเกิดความเคารพเช่ือถือ 

   6.  ตายแลวยอมไปเกิดในสุคติภูม ิ

  6.  โลกบาลธรรมหรือธรรมคุมครองโลก เปนหลักธรรมที่ชวยใหมนุษยทุกคน 

ในโลกอยูกันอยางมีความสุขมีนํ้าใจเอื้อเฟอมีคุณธรรมและทําแตสิ่งที่เปนประโยชนประกอบดวย

หลักธรรม 2 ประการ ไดแก  

   1)  หิริ คือ ความละอายที่จะไมทําความช่ัว 

   2)  โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอบาป 
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การเผยแผพระพุทธศาสนา 

 พระพุทธเจาไดเทศนพระธรรมเทศนาโปรดแกสกุลบุตรรวมทั้งเพื่อนของสกุลบุตร  

จนไดสําเร็จเปนพระอรหันตท้ังหมดรวม 60 รูป 

 พระพุทธเจาทรงมีพระราชประสงคจะประกาศศาสนาที่พระองคไดตรัสรู จึงตรัสเรียก

สาวกทั้ง 60 รูปมาประชุมกันและใหจาริกแยกยายกันเดินทางไปประกาศศาสนาในเสนทางที่ไมซ้ํา

กันเพื่อใหสามารถ เผยแผพระพุทธศาสนาในหลายพื้นที่ 

 หลังจากสาวกไดเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตางๆทําใหมีผูเลื่อมใส

พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมากพระองคจึงทรงอนุญาตใหสาวกสามารถดําเนินการบวชไดโดยใช

วิธีการปฏิญาณตนเปนผูถึงพระรัตนตรัย พระพุทธศาสนาจึงหยั่งรากฝงลึกและแพรหลาย  

ในดินแดนแหงน้ันเปนตนมา 

 พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงโปรดสัตวและแสดงพระธรรมเทศนาตลอดระยะเวลา 45 

พรรษา ณ เวฬุคามใกลเมืองเวสาลี แควนวัชชี โดยกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองคทรงมี

ปจฉิมโอวาทวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลาย สังขารท้ังปวงมีความเสื่อมสลายไป

เปนธรรมดา พวกเธอจงทําประโยชนตนเองและประโยชนของผูอื่นใหสมบูรณดวยความไมประมาท

เถิด” 

 จากน้ันไดเสด็จดับขันธปรินิพพานใตตนสาละ ณ สาลวโนทยานของเหลา มัลลกษัตริย

เมืองกุสินาราแควนมัลละ ในวันขึ้น 15 คํ่าเดือน 6 รวมพระชนมายุ 80 พรรษา และวันน้ีถือเปน

การเริ่มตนของพุทธศักราช 

 

หลักธรรมของศาสนาอิสลาม 

 แนวประพฤติปฏิบัติและหลักคําสอนของศาสนาอิสลามประกอบดวยรายละเอียด    

ที่สําคัญๆ ดังตอไปน้ี คือ 

 1.  ศรัทธาตออัลเลาะห ใหศรัทธาโดยปราศจากขอสงสัยใดๆ วาพระอัลเลาะหทรงมีอยู

จริงทรงดํารงอยูดวยพระองค ทรงมีมาแตดั้งเดิม โดยไมมีสิ่งใดมากอนพระองคทรงดํารงอยูตลอด

กาล ไมมีสิ่งใดอยูหลังจากพระองคทรงสรางทุกอยางในทองฟาเพียบพรอม ดวยคุณลักษณะอัน

ประเสริฐ 
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 2.  ศรัทธาตอมลาอิกะฮุซึ่งเปนบาวอัลเลาะหประเภทหน่ึงที่ไมอาจมองเห็นตัวตนหรือ

ทราบรูปรางที่แทจริง บรรดามลาอิกะฮุนี้ปราศจากความผิดพลาดบริสุทธิ์จากความมัวหมองทั้งปวง 

มีคุณสมบัติไมเหมือนมนุษยคือไมกิน ไมนอน ไมมีเพศ สามารถจําแลงรางได 

 3.  ศรัทธาในพระคัมภีรของพระเจา คือศรัทธาวาอัลเลาะหทรงประทานคัมภีรใหกับ

บรรดาศาสนทูตเพื่อนําไปประกาศใหประชาชนไดทราบหลักคําสอน 

 

หลักธรรมของศาสนาคริสต 

 ศาสนาคริสตจารึกหลักธรรมไวในคัมภีรไบเบิ้ล หลักธรรมของพระเยซูบางขอตรง  

ขามกับศาสนายิวบางขอใหการปฏิรูปและประยุกตเสียใหม เชน 

 1. พระเจ  าทรงเป นบิดาที่ ดีพร อมที่ จะประทานอภัยให แก บุตรที่ กลับใจ  

แตขณะเดียวกันก็ทรงเปน ผูทรงไวซึ่งความเด็ดเดี่ยวลงโทษผูที่ไมเช่ือฟง 

 2.  พระเยซูทรงเปนผูประกาศขาวดีโดยแจงใหทราบวาอาณาจักรของพระเจา มาถึง 

แลว ผูที่ศรัทธาจะไดรับมหากรุณาธิคุณจากพระเจา 

 3.  หลักการสํานึกผิด ใหพิจารณาตนเองวาใหทําผิดอะไรและตั้งใจที่จะเลิก ทําความ

ช่ัวน้ันเสีย 

 4.  หลักความเสมอภาค คือความรักความเมตตาของพระเจาที่มีตอมนุษยทั้งมวล 

โดยไมเลือกช้ันวรรณะ ผูที่ทําความดีแลวตองไดรับรางวัลจากพระเจาโดยเสมอภาคกัน 

 5.  ใหละความเคียดแคนพยาบาท การจองเวรซึ่งกันและกัน ใครรักก็รักตอบ 

ใครอาฆาตมุงราย ก็ตองใหอภัย 

 

หลักธรรมของศาสนาพราหมณหรือฮินดู 

 1.  ธฤติ ไดแก ความมั่นคง ความเพียร ความพอใจในสิ่งที่ตนมี 

 2.  กษมา ไดแก ความอดทนอดกลั้นและมีเมตตากรุณา 

 3.  ทมะ ไดแก การขมจิตมิใหหวั่นไหวไปตามอารมณ มีสติอยูเสมอ 

 4.  อัสเตยะ ไดแก การไมลักขโมย ไมกระทําโจรกรรม 

 5.  เศาจะ ไดแก การทําตนใหสะอาดทั้งกายและใจ 

 6.  อินทรียนิครหะ ไดแก การขมการระงับอินทรีย 10 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มือ 

เทา ทวารหนัก ทวารเบา และลําคอ ใหเปนไปในทางที่ถูกตองอยูในขอบเขต 
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 7.  ธี ไดแก การมีสติ ปญญา รูจักการดําเนินชีวิตในสังคม 

 8.  วิทยา ไดแก ความรูทางปรัชญา 

 9.  สัตยา ไดแก ความจริง คือ ความซื่อสัตยสุจริตตอกัน 

 10.  อโกธะ ความไมโกรธ 

 

หลักอาศรม 4 

  1.  พรหมจารี ศึกษาเลาเรียนและประพฤติพรหมจรรยจนถึงอายุ 25 ป ศึกษาจบจึง

กลับบาน 

  2.  คฤหัสถ ครองเรือน จบจากการศึกษา กลับบาน ชวยบิดามารดาทํางานแตงงาน 

เพื่อรักษาวงศตระกูล ประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรมเปนเครื่องดําเนินชีวิต 

  3.  วานปรัสถ สังคมกาล มอบทรัพยสมบัติใหบุตรธิดา ออกอยูปาแสวงหาความสงบ 

บําเพ็ญประโยชนตอสังคมการออกอยูปาอาจจะทําเปนครั้งคราวก็ได 

  4.  สันยาสี ปริพาชก เปนระยะสุดทายแหงชีวิต สละความสุขทางโลกออกบวช    

เปนปริพาชกเพื่อหลุดพนจากสังสารวัฎ 

 

หลักธรรมของศาสนาซิกข 

 คําสอนตามคัมภีรครันถ-ซาหิป ซึ่งบรรดาทานคุรุทั้งหลายไดประกาศไวเกี่ยวกับ

จริยธรรมอันเปนเครื่องยังสังคมและประเทศชาติใหมั่นคงอยูได และยังจิตใจของผูปฎิบัติ ใหบรรลุ

ถึงความผาสุกขั้นสุดทายไดมีนัยโดยสังเขปคือ 

 เกี่ยวกับพระเจา “รูปทั้งหลายปรากฏขึ้นตามคําสั่งของพระเจา (อกาลปุรุษ) สิ่งมีชีวิต

ทั้งหลายอุบัติมาตามคําสั่งของพระเจา บุตรธิดาจะไดรูถึงกําเนิดบิดามารดาไดอยางไร โลกทั้งหมด 

รอยไวดวยเสนดายคือคําสั่งของพระเจา” 

 “มนุษยทั้งหลายมีพระบิดาผูเดียว เราทั้งหลายเปนบุตรของทานเราจึงเปนพี่นองกัน” 

 “พระเจาผู สรางโลก (อกาลปุรุษ) สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายที่พระเจาสรางและสิ่ง

ทั้งหลายก็อยูในพระเจา” 

 “อาหลา (อัลลอห) ไดสรางแสงสวางเปนครั้งแรก สัตวทั้งหลายอุบัติมาเพราะศักดิ์  
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ของอาหลาสิ่งที่อาหลาสรางขึ้นเกิดมาแตแสงสวางน้ันเองจึงไมมีใครสูง ไมมีใครต่ํา ใครจะไมถามถึง

วรรณะ และกําเนิดของทาน ทานจงแสวงหาความจริงซึ่งพระเจาแสดงแกทาน วรรณะและกําเนิด

ของทานเปนไปตามจารีตของทานเอง” 

 “อยาใหใครถือตัวเพราะวรรณะของตน ผูซึ่งรูจักพรหมน่ันแหละเปนพราหมณ อยาถือ

ตัวเพราะวรรณะความถือตัวเชนน้ีเปนบอเกิดแหงความช่ัว ฯลฯ 

 “คนทั้งหลาย บางก็เปนอุทาสี สันยาสี  โยคี พรหมจารี ยติ ฮินธุ ฯลฯ บางคน   

เปนอิมานซาฟจึงถือวาคนทั้งหลายเปนวรรณะเดียวกันหมด กรุตา (ผูสรางโลกตามสํานวนฮินดู) 

และกรีม (อาหลาตามสํานวนมุสลิม) เปนผูเดียวกัน เปนผูเผื่อแผประทานอภัยอยาเขาใจผิดเพราะ

ความสงสัยและเช่ือไปวามีพระเจาองคที่สอง คนทั้งหลายจงปฏิบัติแตพระเจาองคเดียว  

คนทั้งหลายยอมมีพระเจาเดียว ทานจงรูไวซึ่งรูปเดียว และวิญญาณเดียว” 

 

หลักธรรมคําสอนของศาสนาชวยสรางคนใหเปนคนดี 

 คนดีเปนที่ปรารถนาของทุกคน โลกน้ียังขาดคนดีอยูมาก ยิ่งกวาขาดแคลนผูทรง

ความรูแขนงตางๆ เสียอีก ความจริงโลกไมไดขาดแคลนผูมีความรูหรือผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ 

มากนัก แตท่ีขาดแคลนมากก็คือคนดี โลกจึงวุนวายดังปจจุบัน คนจะเปนคนดีไดก็ตองมีหลักยึด

มั่นประจําใจคือมีศาสนา ยิ่งมีจิตใจยึดมั่นมากเทาไรก็ชวยใหเปนคนดีมากขึ้น เทาน้ัน ตรงกัน 

ขามถาใจไมดีการกระทําตางๆ ก็พลอยรายไปดวย คนมีศาสนาหรือมีหลักธรรม มีคุณธรรมใน

ใจเปนคนดีแตถาไมมีก็อาจเปนคนดีได แตเปนคนดีที่ทําความดีก็ตอเมื่อมีผูอื่นรู จะไมทําความ

ช่ัวก็ตอเมื่อมีคนเห็น ถาไมมีใครรู ใครเห็นก็อาจจะทําความช่ัวไดงาย แตขณะเดียวกันคนดีไม

อาจทําทั้งความดีและความช่ัวทั้ง   ตอหนาและลับหลัง ท้ังน้ีเน่ืองจากหลักธรรมคําสอนของทุก

ศาสนามุงใหมนุษยมีหิริโอตัปปะ         มีความละอายละเกรงกลัวตอบาป 

 ผูที่ไดช่ือวาเปนคนดีท่ีสังคมตองการมักจะเปนคนมีเหตุมีผล กลาหาญ อดทน  

อดกลั้น มีความซื่อสัตย สุจริต มีกิริยามารยาทดี มีเสนห มีจิตใจงาม เมตตาตอสัตวท้ังหลาย   

รูจักชวยเหลือสงเคราะหผูอื่นเคารพในความคิดและความเปนเจาของของผูอื่น พูดจาในสิ่งที่

ถูกตองเปนความจริง พูดจาไพเราะ ออนหวาน กอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวในหมูคณะ  

เปนตน 
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 ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมคําสอนเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของศาสนิกชน   

โดยทุกศาสนามีเปาหมายเดียวกันคือ “มุงใหทุกคนมีธรรมะมีคุณธรรมและสอนใหคน เปนคน

ดี” ดังน้ันศาสนาแตละศาสนาจึงมีหลักธรรมคําสอนของตนเองเปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติ  

 

เรื่องที่  3  การปฏิบัติตนใหอยูรวมกันอยางสันติสุข  

วิธีปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนาตอการอยูรวมกันในสังคม 

 วิธีปองกันแกไขความขัดแยงทางศาสนาตอการอยูรวมกันมีหลายวิธี เชน 

 1.  วิธียอมกัน คือ ทุกคนลดทิฏฐิมานะ หันหนาเขาหากัน ใหเกียรติซึ่งกันและกันไมดู

ถูกไมติฉินนินทาไมกลาววารายปายสีศาสนาของกันและกัน พบกันครึ่งทาง รูจักยอมแพ   รูจักยอม

กัน หวังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถือวาทุกคนเปนเพื่อนรวมโลกเดียวกันโดยมีผูประสานสัมพันธ 

ที่ทุกฝายยอมรับนับถือ 

 2.  วิธีผสมผสาน คือ ทุกฝายทุกศาสนาเปดเผยความจริง มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันแกปญหา  

ทํากิจกรรมในสังคมรวมกัน เชน สรางสะพาน ถนน ฯลฯ 

 3.  วิธีหลีกเลี่ยง คือ การแกปญหาลดความขัดแยงโดยวิธี ขอถอนตัว ขอถอยหนี    

ไมเอาเรื่อง ไมเอาความ ไมไปกาวกายความคิดความเช่ือของผูนับถือศาสนาที่ไมตรงกับศาสนาที่ตน

นับถือ 

 4.  วิธีการประนีประนอม คือ การแกปญหาโดยวิธีทําใหทั้งสองฝายยอมเสยีสละบางสิ่ง

บางอยางลงมีทั้งการใหและการรับ ทุกฝายยอมเสียบางอยางและไดบางอยางมีอํานาจพอๆ กัน  

ตางคนตางก็ไมเสียเปรียบ  
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เรื่องที่  4  วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตใจในแตละศาสนา  

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในศาสนาพุทธ 

 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงแสดงวิธีการปฏิบัติที่เรียกวา 

“สมาธิ” คําวาสมาธิแปลวา จิตที่สงบตั้งมั่นอยูในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไมฟุ งซาน หรือการจัด

ระเบียบความคิดได  เชน ในขณะอานหนังสือจิตสงบอยูกับหนังสือที่เราอาน เรียกวา จิตมีสมาธิ 

หรือในขณะที่ทํางานจิตสงบอยูกับงานท่ีทําก็เรียกวาทํางานอยางมีสมาธิ สติ สมาธิ และปญญา 

มีลักษณะเกื้อกูลกันและมีความสัมพันธอยางใกลชิด สติคือความตั้งมั่นเปนจุดเริ่มแลวมีสมาธิคือ

จิตใจแนวแน และปญญาคือการไตรตรองใหรอบคอบ 

 

ประโยชนของสมาธิ 

 1.  ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน เชนทําใหจิตใจสบาย มีความสดช่ืน ผองใส 

และสงบกระฉับกระเฉง วองไว มีความเพียรพยายาม แนวแนในสิ่งที่กระทํา มีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

 2.  ประโยชนของสมาธิในการพัฒนาบุคลิกภาพ เชน ทําใหมีความแข็งแรง  

หนักแนนทั้งทางรางกายและจิตใจ มีสุขภาพจิตดี สูสุขภาพที่ดีและรักษาโรคบางอยางได 

 3.  ประโยชนของสมาธิที่เปนจุดมุงหมายของศาสนา เมื่อไดสมาธิขั้นสูงแลวจะเกิด    

ปญญาและบรรลุจุดมุงหมายของศาสนาได 

 4.  จะมีเหตุผลในการตัดสินปญหาตางๆ ไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 

วิธีการฝกสมาธิ 

 ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธเจาตรัสรูโดยการน่ังสมาธิดวยวิธีการอานาปานสติ คือ 

ตั้งสติจดจอที่ลมหายใจเขา-ออก เปนอารมณเดียวจนจิตแนวแนเขาสูสมาธิซึ่งเปนสงบสุข สงัด มีสติ

รูตัวบริบูรณ จากน้ันพระพุทธองคเกิดมหาปญญาคนพบทางดับทุกขแกชาวโลกคือ อริยสัจ 4  

ดังน้ันการฝกสมาธิเปนหนทางที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา แกปญหาชีวิต และ

พัฒนาตนเองใหเกิดกําลังใจเสียสละยิ่งขึ้น เมตตายิ่งขึ้น มีปญญาประกอบการงานตนเอง มีความสุข 

สังคมโดยรวมมีความสุข แตอยางไรก็ตามพื้นฐานของผูปฏิบัติสมาธิหรือฝกสมาธิไดผลรวดเร็ว 
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ตองเปนผูที่มีศีล 5 เปนพื้นฐานและศรัทธายึดมั่นตอพระรัตนตรัย เปนพุทธศาสนิกชนที่ดีคือการให

ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาคือการทําสมาธิและทําใหตนเองดีข้ึน สังคมเจริญขึ้น 

 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในศาสนาอื่นๆ 

 ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข ศาสนิกชนของ

แตละศาสนาที่ฝกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นนั้น ลวนมีพื้นฐานเชนเดียวกับ

พุทธศาสนิกชน คือ การศรัทธาในศาสดา คําสอนและแนวปฏิบัติของศาสนาของตน ความมีศรัทธา

ตั้งมั่น มีจิตจดจอ ในศาสนาที่นับถือทําใหเกิดอารมณ มั่นคงที่จะทําความดี ที่จะอดทน   อดกลั้น  

ตอความทุกขตางๆ ศาสนาคริสตมีการอธิษฐานกับพระเจา การสารภาพบาป เปนการชําระมลทิน 

ทางจิต ศาสนาอิสลามมีการสงบจิตมั่นทําละหมาดเปนประจําทุกวันๆ วันละหลายคร้ัง เปนกิจวัตร

สําคัญ และศาสนาพราหมณ-ฮินดู น้ัน มีการปฏิบัติสมาธิหลากหลายแนวทางมีการวางเปาหมาย

ชีวิตเพื่อละกิเลสตางๆ ศาสนาซิกขสอนวามนุษยมีฐานะสูงสุดเพราะมีโอกาสบําเพ็ญธรรมเปนกา

รฟอกวิญญาณใหสะอาด 
 

เรื่องที่  5  การพัฒนาสติปญญาในการแกปญหาตางๆและการพัฒนาตนเอง 

     ครอบครัว ชุมชน สังคม 
การเจริญสติปญญาที่ถูกตองทําอยางไร 

 ตลอดเวลาที่ผานมาหลายรอยป พวกเราชาวพุทธเขาใจพระธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจาคลาดเคลื่อนมาตลอด คําวา สติปญญา ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ในพระ

ไตรปฏกก็เชนกัน จะเห็นวาการปฏิบัติธรรมของชาวพทุธในประเทศไทยไดมีการอบรมสั่งสอนกันมา

นมนาน ใหชาวพุทธเจริญสติและปญญาตามคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสไว คือ เอาคําวา

สติไปเจริญ คือเราไปฝกใหเกิดสติรูเทาทันอิริยาบถตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวหรืออื่น ๆ เชน  

เดินหนอ ยกหนอ น่ังหนอ ฯลฯ เปนตน การเอาสติไปฝกอยางน้ี เปนการปฏิบัติธรรม ที่ผิดธรรม มีผล

ออกมาเปนสมาธิเทาน้ัน ไมมีปญญาเกิดขึ้น เพราะไมเขาใจ  พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาและไม

รูความหมายของคําวา สติ หรือไมรูธรรมชาติของ  คําวา สติ 

 สติ หมายถึง การระลึกได สติเปนธรรมชาติอันหน่ึงมีเฉพาะในตัวคนเทานั้นที่มีมากไม

ตองเจริญหรือไมตองสรางมันขึ้นมาอีกใด ๆ ทั้งสิ้น คนทุกคนมีสติอยูแลวมันทําหนาที่ของมัน

ตลอดเวลา ตั้งแตเราตื่นขึ้นมาไปจนถึงหลับไป คือทําหนาที่ระลึก หรือลาก หรือดึงความจําที่เปน

สัญญาที่เก็บอยูในใจแลวแตวาในใจของผูใดจะเก็บบวก เก็บลบ หรือเก็บกุศลหรืออกุศลไวในใจ
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มากกวากัน อันไหนมีมากกวา สติจะดึง หรือระลึก หรือลากเอาอันน้ันออกมารับการกระทบสัมผัส

จากภายนอก ถามีลบมากก็ดึงเอาลบออกมารับ ถามีบวกมากมันก็ดึงเอาบวกออกมารับแลวก็จะมี

การคิดปรุงแตงตอไป จากน้ันก็จะไปสูการกระทําผลจะออกมาตามเหตุที่ทําไว เชน มีเสียงดา

กระทบหู ถาใจเราเก็บเอาอกุศลไวมาก สติก็จะระลึก หรือลากเอาอกุศลออกมารับเสียงดา ทําให

เกิดความไมพอใจแสดงออกมาอาจจะไปทํารายคนดาได  แตถาในใจเก็บขอมูลที่เปนกุศล (บวก)  

ไวมาก สติก็จะระลึกหรือลากเอากุศลน้ันออกมารับกระทบเสียงดา แลวมองเห็นเสียงดานั้นเปนคํา

ตักเตือนทันที มองเห็นคุณคาของเสียงดาน้ันได น่ีคือหนาที่ของสติ มันทําหนาที่อยางนี้ การเจริญ

สติท่ีปฏิบัติกันมาน้ันไมถูกตอง ที่ถูกตองจะตองเจริญความรูที่ดับทุกขได หรือปญญา ใหสติระลึก

ไดหรือลากมาตอนรับการกระทบสัมผัส เพื่อแกไขปญหาหรือทุกขตั้งแตที่ถูกกระทบสัมผัสหรือ 

ที่มันเกิด ซึ่งตรงกับคําสอนของพระพุทธเจา ที่ตรัสไววา ทุกขเกิดที่ไหนดับที่น่ัน 

 ปญญา หมายถึง ความรูที่ดับทุกขได ความรูที่ดับทุกขไมไดไมใชปญญาทางธรรมเปน

เพียงความรูหรือรอบรูเทาน้ัน 

 ปญญา ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หมายถึง พระธรรมในสวนที่เปนผล ไมใช

สวนที่เปนเหตุ เอาคําวาปญญาไปใชดับทุกขไมได จะตองรูและเขาใจตอไปอีกวาปญญาที่เปน

ความรูที่ดับทุกขไดน้ัน มีตนตอแหลงกําเนิด หรือเหตุปจจัยของการเกิดของปญญาอยูที่ไหน 

 ปญญาเกิดขึ้นไดอยางไร ปญญาที่เปนความรูที่ดับทุกขไดน้ันเกิดจากความจริงที่เปน

ความจริงของโลกและชีวิตเทาน้ัน ความจริงเปนตนตอของปญญา 

 ความจริงของโลกและชีวิตก็คือ กฎธรรมชาติ 2 กฎ ที่พระพุทธเจาตรัสรู คือ กฎไตร

ลักษณ หรือ อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา หรือเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป และกฎของเหตุและปจจัยหรือ  

อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท กฎน้ีแหละคือตนตอหรือแมหรือเปนเหตุปจจัยของปญญา ปญญาจะ

เกิดกับความจริงเทาน้ัน อวิชชาเกิดจากความพอใจหรือไมพอใจ หรือความเช่ือ ความเช่ือเปนเหตุ

เปนปจจัยหรือตนตอของอวิชชา 

 เมื่อเรารูจักที่มาที่ไปของสติปญญาแลวจะเห็นวา การปฏิบัติธรรมโดยการเจริญ

สติปญญาโดยตรงอยางที่มีการสอนการปฏิบัติกันในปจจุบันนี้ไมถูกตองตามธรรม ไมถูกเหตุถูก

ปจจัย เมื่อรูเหตุปจจัยของสติปญญาแลว การปฏิบัติก็เริ่มเจริญปญญา ไมตองเจริญสติเพราะมีอยู

แลว แตคนเราขาดปญญาจึงจําเปนตองเจริญปญญามาดับทุกขหรือแกปญหา 

            การเจริญปญญาที่ถูกตอง ตองเจริญที่เหตุของการเกิดปญญา เหตุปจจัยของการเกิด

ปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ น้ันคือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสไวเปนทางสายเอก 
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คือ การวิปสสนาภาวนา พิจารณาขันธ 5 และอินทรีย 5 ใหรูเห็นสิ่งทั้งปวงที่มากระทบสัมผัสตัวเรา

ตามความเปนจริงของโลก และชีวิตวาสิ่งทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมมีตัวตนเปนของ

ตนเองเกิดจากเหตุปจจัยวางจากตนหรือของตน พิจารณาใหรูใหเห็นความจริงอยางน้ี จนเปนปกตินิสัยใน

ชีวิตประจําวันแลวจะมีปญญาหรือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น รูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต ดับความพอใจ 

(โลภ) ไมพอใจ (โกรธ) ทันที อยางน้ีเรียกวาสัมมาทิฎฐิ ปญญาเกิดขึ้น  มรรคมีองค 8  เกิดขึ้น  องคธรรม

อื่น ๆ จะเกิดตามมาจนครบโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ แลวมีปญญาดับทุกขหรือแกไขปญหาใหกับ

ตัวเองไดถาวร 

 เมื่อมีปญญา (รูจริง รูแจง) เกิดขึ้นในใจตลอดเวลาแลว ปญญาก็จะเขามาแทนที่อวิชชา 

เมื่อมีอะไรมากระทบสัมผัสตัวเรา สติก็จะระลึกหรือดึงหรือลากเอาความจริงที่เปนปญญาที่เก็บอยู

ในใจเปนสัญญา (ความจํา) ออกมารับการกระทบสัมผัส ปญหาหรือทุกขก็จะถูกแกไขหรือดับที่มัน

เกิดทันที ยกตัวอยางเชน มีเสียงดามากระทบหู สติก็จะลากเอาหรือระลึกเอาปญญาหรือความจริง

ออกมารับวาเสียงดาไมเที่ยง ปญญาจะทําหนาที่พิจารณาวาเสียงดาเกิดดับ คนดาก็เกิดดับ คนถูก

ดาก็เกิดดับ พูดงาย ๆ วาคนดาก็ตาย คนถูกดาก็ตาย เชนกัน  แลวปญญาจะสั่งใหยิ้มใหกับคนดา

ทันทีและก็ยิ้มไดดวย เพราะหนามืดหนาแดงที่เกิดจากความพอใจ ไมพอใจถูกดับไปกอนแลว 

ปญญาก็ถูกแกไขในทางถูกตองคือ ดับปญหา ณ  ที่เกิดน้ันทันที ปญหาที่เกิดตอเน่ืองตอไปอีกไมมี 

ถาเราไมฝกเจริญความจริงไวในใจแลว  ก็จะไมมีปญญาออกมารับเสียงดา สติก็จะลากเอาความเช่ือ

ที่เปนความพอใจ ไมพอใจที่เก็บเปนอวิชชาอยูในใจออกมารับการกระทบเสียงดา ความพอใจ 

ไมพอใจก็เกิดขึ้นทําใหเราควบคุมตนเองไมได  อาจจะไปทํารายรางกายคนดา ในที่สุดก็ตองไป

แกปญหาที่สถานีตํารวจ  หรือที่ศาล หรือที่คุก ซึ่งไมใชเปาหมายหรือสิ่งที่คนเราตองการ 

 ความจริงแลว คําวาสติปญญาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาน้ันเปนคําตรัส 

ยอ ๆ ของพระพุทธเจาใชตรัสกับพระอริยบุคคล ตรัสอยางน้ี อริยบุคคลเขาใจได จะเอาคําวา

สติปญญาไปปฏิบัติหรือไปเจริญโดยตรงไมไดไมถูกธรรม วิธีปฏิบัติหรือเจริญสติปญญาที่ถูกตองน้ัน

ตองเอาพระธรรมท่ีเปนเหตุของการไดปญญามาปฏิบัติกอน จึงจะมีปญญาเกิดข้ึนเก็บไวในใจตน

เปนปกตินิสัยประจําวันแลว ปญญาก็จะเขาไปแทนอวิชชา (ความหลง) อยูในใจของเรา ใจของเราก็

เต็มไปดวยปญญา รูจริง รูแจง  เมื่อมีอะไรมากระทบ สัมผัส สติก็จะลากหรือระลึกเอาปญญา

ออกมารับการกระทบแลวแกปญหาหรือดับทุกขได 

 สรุป การเจริญสติปญญา ก็คือ พิจารณาขันธ 5 และอินทรีย 6 ตามทางสายเอก  

ที่พระพุทธเจาตรัสรูไวน่ันเอง  
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เร่ืองที่  6  วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลก 

วัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของแตละประเทศซึ่งมีความคลายคลึงและแตกตางกัน  ไมวาจะเปนเรื่องภาษา การแตงกาย อาหาร และ

ประเพณี ที่สําคัญๆ ดังน้ัน ความแตกตางที่เกิดขึ้นในโลกน้ี ทําใหเกิดความงาม  ความเช่ือ ความศรัทธา และกลายเปนอัตลักษณในแตละประเทศ 

ดังน้ี 

ที่ ประเทศ ภาษา การแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม/ประเพณ ี

1 บรูไน ดา

รุสซาลาม 

 

ภาษามาเลย 

เปนภาษา

ราชการ 

รองลงมาเปน

อังกฤษและจีน 

ชุดประจําชาติของบรูไนคลายกับชุดประจําชาติของผูชาย

ประเทศมาเลเซีย เรียกวา บาจู มลายู (Baju Melayu)  

สวนชุดของผูหญิงเรียกวา  บาจูกุรุ ง (Baju Kurung)  

แตผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีสันสดใส โดยมาก

มักจะ เปนเสื้ อผ าที่ คลุ มร างกายตั้ งแตศี รษะจรดเท า  

สวนผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเขา  

นุงกางเกงขายาวแลวนุงโสรง เปนการสะทอนวัฒนธรรม

สังคมแบบอนุรักษนิยม เพราะบรูไนเปนประเทศมุสสิม  

จึงตองแตงกายมิดชิดและสุภาพเรียบรอย 

 

 

 

อัมบูยัต 

(Ambuyat) 

-สตรีจะ ไม  ยื่ นมือ ให

บุรุษ 

-การช้ี น้ิวไปที่คนหรือ

สิ่ งของถือวาไมสุภาพ 

แตจะใชหัวแมมือช้ีแทน 



23 
 

ที่ ประเทศ ภาษา การแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม/ประเพณ ี

2 กัมพูชา  

 

 

ภาษาเขมร เปน

ภาษาราชการ 

รองลงมาเปน

อังกฤษ, 

ฝรั่งเศส, 

เวียดนามและ

จีน 

ชุดประจําชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผานุง

กัมพูชา ทอดวยมือ มีทั้งแบบหลวมและแบบพอดี คาดทับ

เสื้อบริเวณเอว ผาที่ใชมักทําจากไหมหรือฝาย หรือทั้งสอง

อยางรวมกัน ซัมปอตสําหรับผูหญิงมีความคลายคลึงกับผานุง

ของประเทศลาวและไทย ทั้งน้ี ซัมปอดมีหลายแบบซึ่งจะ

แตกตางกันไปตามชนช้ันทางสังคมของชาวกัมพูชา ถาใชใน

ชีวิตประจําวันจะใชวัสดุราคาไมสูง ซึ่งจะสงมาจากประเทศ

ญี่ปุน นิยมทําลวดลายตามขวาง ถาเปนชนิดหรูหราจะทอ

ดายเงินและดายทอง 

อาม็อก 

(Amok) 

-ระบําอัปสรา   

(Apsara Dance) 

3 อินโดนีเซีย ภาษา

อินโดนีเซีย เปน

ภาษาราชการ 

เกบายา (Kebaya) เปนชุดประจําชาติของประเทศ

อินโดนีเซียสําหรับผูหญิง มีลักษณะเปนเสื้อแขนยาว ผาหนา 

กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม  

สวนผาถุงท่ีใชจะเปนผาถุงแบบบาติก สวนการแตงกายของ

ผูชายมักจะสวมใสเสื้อแบบบาติกและนุงกางเกงขายาวหรือ

เตลุก เบสคาพ (Teluk Beskap) ซึ่งเปนการแตงกายแบบ

ผสมผสานระหวางเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและโสรง และ 

นุงโสรงเมื่ออยูบานหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด 

กาโด กาโด 

(Gado Gado) 

-ระบําบารอง  

(Barong Dance) 

-ผาบาติก (Batik) 
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ที่ ประเทศ ภาษา การแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม/ประเพณ ี

4 ลาว  

 

ภาษาลาว เปน

ภาษาราชการ 

ผูหญิงลาวนุงผาซิ่น และใสเสื้อแขนยาวทรงกระบอก สําหรับ

ผูชายมักแตงกายแบบสากล หรือนุงโจงกระเบน สวมเสื้อ

ช้ันนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คลายเสื้อพระราชทานของไทย 

สลัดหลวงพระ

บาง (Luang 

Prabang 

Salad) 

-รําวงบาสโลบ 

(Budsiob) 

-การตักบาตรขาว

เหนียว 

5 มาเลเซีย  ภาษามาเลย 

เปนภาษา

ราชการ 

รองลงมาเปน

อังกฤษ และจีน 

ชุดประจําชาติมาเลเซียของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Baju 

Melayu) ประกอบดวยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทํา

จากผาไหม ผาฝาย หรือโพลีเอสเตอรที่มีสวนผสมของผาฝาย 

ส วน ชุดของผู หญิ ง เ รี ยกว า  บาจู กุ รุ ง  ( Baju Kurung) 

ประกอบดวยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว 

นาซิ เลอมัก 

(Nasi Lemak) 

-การรําซาบิน (Zabin) 

-เทศกาลทาเดา คาอา

มาตัน (Tadau 

Kaamatan) 

 

6 เมี ยนมาร 

หรือพมา  

ภาษาพมา เปน

ภาษาราชการ 

ชุดประจําชาติของชาวพมาเรียกวา ลองยี (Longyi) เปนผา

โสรงที่นุงทั้งผูชายและผูหญิง ในวาระพิเศษตาง ๆ ผูชายจะ

ใสเสื้อเช้ิตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไมมีปก บางครั้ง

จะใสผาโพกศีรษะที่เรียกวา กอง บอง (Guang Baung) ดวย 

สวนผูหญิงพมาจะใสเสื้อติดกระดุมหนาเรียกวา ยินซี (Yinzi) 

หรือเสื้อติดกระดุมขางเรียกวา ยินบอน (Yinbon) และใสผา

คลุมไหลทับ 

 

หลาเพ็ด 

(Lahpet) 

-ประเพณีปอยสางลอง 

(Poy Sang Long) 

-งานไหวพุทธเจดีย

ประจําป 
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ที่ ประเทศ ภาษา การแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม/ประเพณ ี

7 ฟลิปปนส  

 

ภาษาอังกฤษ เปน

ภาษาราชการ 

รองลงมาเปน 

สเปน, จีน

ฮกเกี้ยน, จีน

แตจิ๋ว ฟลิปปนส 

มีภาษาประจํา

ชาติคือ ภาษาตา

กาล็อก 

ผูชายจะนุงกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกวา บารอง    

ตากาล็อก (barong Tagalog) ซึ่งตัดเย็บดวยผาใยสัปปะรด 

มีบา คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ขอมือจะปกลวดลาย 

สวนผูหญิงนุงกระโปรงยาว ใส เสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบ     

ยกตั้งขึ้นเหนือไหลคลายปกผีเสื้อ เรียกวา บาลินตาวัก 

(balintawak) 

อโดโบ 

(Adobo) 

- เทศกาลอาติหาน  

(Ati - Atihan) 

-เทศกาลซินูล็อก 

(Sinulog) 

8 สิงคโปร  

 

 

ภาษามาเลย เปน

ภ า ษ า ร า ช ก า ร 

รองลงมาคือจีน

กลาง สงเสริมให

พูดได 2 ภาษาคือ 

จีนกลาง และให

ใช อั ง กฤษ  เพื่ อ

ติ ด ต อ ง า นแล ะ

ชีวิตประจําวัน 

สิงคโปรไมมีชุดประจําชาติเปนของตนเอง เน่ืองจากประเทศ

สิงคโปรแบงออกเปน 4 เช้ือชาติหลัก ๆ ไดแก จีน มาเลย 

อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแตละเช้ือชาติก็มีชุดประจําชาติเปน

ของตนเอง เชน ผูหญิงมลายูในสิงคโปร จะใสชุดเกบายา 

(Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม หาก

เปนชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผาหนาซอน

กระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใชผาสีเรียบหรือผา

แพรจีนก็ได 

 

ลักซา (Laksa) -เทศกาลตรุษจีน 

-เทศกาล Hari Raya 

Puasa 
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ที่ ประเทศ ภาษา การแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม/ประเพณ ี

9 เวียดนาม  

 

 

ภาษาเวียดนาม 

เปนภาษา

ราชการ 

อาวหญาย (Ao dai) เปนชุดประจําชาติของประเทศ

เวียดนามที่ประกอบไปดวยชุดผาไหมที่พอดีตัวสวมทับ

กางเกงขายาวซึ่งเปนชุดที่มักสวมใสในงานแตงงานและพิธี

การสําคัญของประเทศ มีลักษณะคลายชุดกี่เพาของจีน  

ในปจจุบันเปนชุดท่ีไดรับความนิยมจากผูหญิงเวียดนาม  

สวนผูชายเวียดนามจะสวมใสชุดอาวหญายในพิธีแตงงาน 

หรือ พิธีศพ 

เปาะเปยะ

เวียดนาม  

(Vietnamese 

Spring Rolls) 

-เต็ดเหวียนดาน (Tet 

Nguyen Dan) 

-เทศกาลกลางฤดูใบไม

รวง 

 

10 ไทย  

 

 

ภาษาไทย เปน

ภาษาราชการ 

สําหรับชุดประจําชาติอยางเปนทางการของไทย รูจักกันใน

นามวา "ชุดไทยพระราชนิยม" โดยชุดประจําชาติสําหรับ

สุภาพบุรุษ จะเรียกวา "เสื้อพระราชทาน" 

สําหรับสุภาพสตรีจะเปนชุดไทยท่ีประกอบดวยสไบเฉียง  

ใชผายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกขางหนา มีชายพกใช 

เข็มขัดไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปน

ทอนเดียวกันหรือ จะมีผาสไบหมตางหากก็ ได เปดบา     

ขางหน่ึง ชายสไบคลุมไหล  ทิ้งชายดานหลังยาวตามที่

เห็นสมควร ความสวยงามอยูที่เน้ือผาการเย็บและรูปทรงของ

ผูที่สวม ใชเครื่องประดับไดงดงามสมโอกาสในเวลาค่ําคืน 

ตมยํากุง (Tom 

Yam Goong) 

-การไหว 

-โขน 

-สงกรานต 
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เร่ืองที่  7  การอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 

ความหมายของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเปนเครื่องวัดและเครื่องกําหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมและ

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกําหนดชีวิตตามความเปนอยูของคนในสังคมดังน้ันวัฒนธรรมจึงมี

อิทธิพลตอความเปนอยูของบุคคลและตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติมาก 

วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นมา นับตั้ งแตภาษา 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและ

เทคโนโลยีตาง ๆ อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือท่ีมนุษย คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษย

สามารถดํารงอยูตอไปได เพราะการจะมีชีวิตอยูในโลกน้ีไดมนุษยจะตองรูจักใชประโยชนจาก

ธรรมชาติและจะตองรูจักควบคุมความประพฤติของมนุษยดวยกัน วัฒนธรรม คือคําตอบที่

มนุษยในสังคมคิดข้ึนมาเพื่อแกปญหาเหลานี้ 

 

ความหมายของประเพณี 

ประเพณี เปนกิจกรรมที่มีการปฎิบัติสืบเ น่ืองกันมา เปนเอกลักษณและ             

มีความสําคัญตอสังคม เชนการแตงกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย 

คุณธรรม ความเช่ือ ฯลฯ อันเปนบอเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเช้ือชาติตางๆ กลายเปน

ประเพณีประจําชาติตางๆกลายเปนประเพณีประจําชาติและถายทอดกันมาโดยลําดับ หาก

ประเพณีน้ันดีอยูแลวรักษาไวเปนวัฒนธรรมประจําชาติ หากไมดีก็แกไขเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเทศะ ประเพณีลวนไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่เขามาสูสังคมรับเอาแบบ

ปฎิบัติท่ีหลากหลายเขามาผสมผสานในการดําเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกไดวาเปนวิถีแหงการ

ดําเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลตอประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอาราม

ตางๆในประเทศไทยสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย และช้ีใหเห็นวา

ชาวไทยใหความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรม   ที่งดงามเพื่อใชในพิธีกรรมทาง

ศาสนาตั้งแตโบราณกาล เปนตน 
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แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

 การอนุรักษวัฒนธรรมไทยน้ัน  ตองอาศัยความรวมมือกันของคนไทยทุกคน มีวิธีการ 

ดังน้ี 

 1.  ศึกษา คนควา และการวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งที่มีการ

รวบรวมไวแลวและยังไมไดศึกษา เพื่อทราบความหมาย และความสําคัญของวัฒนธรรม   ในฐานะ

ที่เปนมรดกของไทยอยางถองแท ซึ่งความรูดังกลาว ถือเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต เพื่อใหเห็น

คุณคา ทําใหเกิดการยอมรับและนําไปใชประโยชนอยางเหมาะสม ตอไป 

 2.  สงเสริมใหทุกคนเห็นคุณคา รวมกันรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติและ

ของทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจและมั่นใจแกประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแส

วัฒนธรรมอื่นๆ อยางเหมาะสม 

 3.  รณรงคใหประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญ ของวัฒนธรรม  

วาเปนเรื่องที่ทุกคนตองใหการรับผิดชอบรวมกันในการสงเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการ

ความรู วิชาการ และทุนทรัพยสําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

 4.  สงเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ   โดยการใช

ศิลปวัฒนธรรมที่เปนสื่อสรางความสัมพันธระหวางกัน 

 5.  สรางทัศนคติ ความรู และความเขาใจวาทุกคนมีหนาที่เสริมสราง ฟนฟู และการ

ดูแลรักษา สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมท่ีเปนสมบัติของชาติ และมีผลโดยตรง

ของความเปนอยูของทุกคน 

 6.  จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศทางดานวัฒนธรรมเพื่อเปนศูนยกลางเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงาน เพื่อใหประชาชนเขาใจ สามารถเลือกสรร ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยน    

ใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตทั้งน้ีสื่อมวลชนควรมีบทบาทในการสงเสริม และสนับสนุนงานดาน

วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นดวย 
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เรื่องที่  8  ขอปฏิบัติในการมีสวนรวม สืบทอดประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง   

การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของสังคมไทย 

วัฒนธรรมไทยเปนตัวกําหนดวิถีของคนในสังคมไทย ท้ังยังเปนเครื่องวัดความเจริญ 

หรือเสื่อมของสังคมไทย ซึ่งมีผลตอความเจริญกาวหนาของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญ

หรือไมช้ึนอยูกับการพัฒนาของคนในสังคม จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ที่กลาวถึง

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาน้ัน สังคมตองมีคุณภาพ จากการพัฒนาคน ปรากฏผล  

ไดดังน้ี 

1.  เปนสังคมคุณภาพ หมายถึง สังคมไทยตองพัฒนาคนในสังคมทุกดาน ทั้งดาน

ความรู ทักษะ มีการดําเนินชีวิตที่ดี โดยยึดหลักความพอเพียง ความพอดี และสามารถ  

พึ่งตัวเองได 

2.  เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและการเรียนรู โดยคนไทยสามารถ

เรียนรูไดตลอดชีวิตใหเปนคนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน เปนผูมีเหตุผล รวมใจกัน

พัฒนาภูมิปญญาไทย ควบคูกับการอนุรักษสืบสานประเพณีในทองถ่ิน 

3.  เปนสังคมที่มีความเอื้ออาทรตอกัน โดยตองปลูกฝงใหคนไทยเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคานิยมที่ถูกตอง พึ่งพาอาศัย มีความรูรัก รูสามัคคี ภูมิใจในความเปนไทย 

รักษาสถาบันที่สําคัญของสังคมไทยสืบตอไป 

ดวยเหตุดังกลาวเบื้องตน การสืบทอดวัฒนธรรมไทย จึงเปนสิ่ งจําเปนและ          

มีความสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคมไทยอยูหลายประการดังน้ี 

1.  ทําใหมองเห็นวิถีความเปนไทย ความคิดสรางสรรค ทั้งทางดานศาสนา สังคม 

วัฒนธรรม การปกครองที่สังคมสืบทอดกันมา 

2.  ทําใหสังคมไทยเปนผูมีความรับผิดชอบ รูจักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยรูจักพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการเสริมสรางในการปลูกจิตสํานึกที่ดีงาม 

เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยสืบไป 

3.  ทําใหคนไทยทั้งชุมชนเมือง ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดความรวมมือรวม

ใจ สงเสริมขนบธรรมเนียมที่ดี นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนแกคนในชาติเปนที่

รูจักของชาวโลก 

4.  ทําใหเกิดการถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึงซึ่งเนนวาเปนสืบทอด

เอกลักษณไทย เพื่อใหคงอยูในสังคมสืบตอไป 
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การธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

 วัฒนธรรม เปนสิ่งมีคาที่ควรธํารงรักษาไวเปนมรดกสืบไป จึงเปนหนาที่ขององคกร

หลักของประเทศและคนไทยทุกคนที่ตองสงเสริมและธํารงรักษาไว ซึ่งมีแนวทางดังน้ี 

 1.  การสั่งสมวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษโดยประพฤติปฎิบัติวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

ทั้งศิลปวรรณกรรม ประเพณีตางๆ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา มารยาทไทย ศีลธรรม จรรยา

ตางๆ เพื่อธํารงรักษาเอกลักษณของชาติและมีการถายทอด สูคนรุนตอไปใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

 2.  การถายทอดสืบสานวัฒนธรรม โดยการเรียนรูจากบรรพบุรษครอบครัว ผูใหญ 

หรือบุคคลอื่น ซึ่งเปนงานทางวัฒนธรรมประเพณีที่สังคมไว และเห็นวาเปนสิ่งที่ดีงามมาปฏิบัติ 

ถายทอด อาจออกมาเปนรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน การตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนงานทาง

วัฒนธรรมประเพณี ที่สั่งสมไวและเห็นวาเปนสิ่งที่ดีงามนํามาปฎิบัติ ถายทอด อาจออกมาใน

รูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนผับ วิทยุและ โทรทัศน เปนตน เพื่อธํารงรักษา

วัฒนธรรมสืบไป 

 3.  การปรับปรุงและเผยแพรทางวัฒนธรรมไทย โดยสรางความรูความเขาใจ 

โดยอาศัยสื่อตางๆ โดยเนนการสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกัน หรืออาจจขอความรวมมือจาก

ศิลปนเพลงสรางสรรคเน้ือเพลงและรวมรองเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสอดแทรกปรัชญาและ

วิธีการดําเนินชีวิตแบบไทย ช้ีนําใหคนไทยเลือกสรร วัฒนธรรมที่ดีงาม และ ปฎิเสธวัฒนธรรม

อี่น ที่ไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อบอกเอกลักษณประจําชาติ   ใหชาวตางชาติไดเขาใจ

ในวัฒนธรรมไทย 

 4.  รัฐบาลตองสนับสนุนและสงเสริมองคกรที่เกี่ยวของ ในการรณรงคเพื่อการ

อนุรักษอบรมใหความรูเสนอขาว ประชาสัมพันธ ฟนฟู เผยแพร วัฒนธรรมไทยเพื่อให

ชาวตางชาติรูจัก 

 การที่ประเทศชาติกาวหนาน้ัน ขึ้นอยูกับทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสําคัญ และการ

ดํารงไวซึ่งความเปนชาติ การรักษาวัฒธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมตางๆเพราะสิ่งเหลาน้ี

นับเปนสิ่งสําคัญที่เสริมใหคนในชาติเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ความเปนชาติที่จะดํารงอยูไดน้ัน

ตองมีเอกลักษณและสิ่งสําคัญคือเอกลักษณของความเปนชาติน่ันเอง 
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การสืบทอดวัฒนธรรม 

 การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เปนกระบวนการที่สําคัญย่ิงที่จะดํารงไว   

ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป การเรียนรู และฝกตนเองใหเห็นคุณคาจึงเปนวิธีการที่ดี และควรทําตั้งแตวัย

เด็ก ดวยการปลูกจิตสํานึก โดยสถาบันที่สําคัญของชาติตองใหความสําคัญ ไมวาจะเปนการ

อบรมสั่งสอน หรือการปฎิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีก็ตาม 

การสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่สําคัญ 

 1.  การปลูกฝงคานิยมท่ีดี ซึ่งตองเร่ิมที่พอ – แม ควรเปนตัวอยางที่ดี อบรมสั่งสอน

ลูกใหเปนคนดีของสังคม 

 2.  การจัดวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไวในหลักสูตรทุกระดับช้ันเพื่อเปนการ

ปลูกฝ งและสั่ งสมความรู  ประสบการณตั้ งแต เด็ก  ซึ่ งตองอาศัยความร วมมือจาก

สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก กระทรวงศึกษา และภาคเอกชน ไดแก

สถาบันการศึกษาตาง ๆ 

 3.  การสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี อยางจริงจัง โดยประสานงานกับ

หนวยงานของจังหวัดหรือทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ชวยจัดงานฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีให

เปน ที่รูจัก 

 4.  การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใชการทองเที่ยวเชน 

โครงการ unseen Thailand เที่ยวเมืองไทยไมไปไมรู เปนตน 

 5.  การจัดงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาไทย เชนงาน OTOP (OneTambol One 

Product) หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ มีการสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย เรื่องของ

อาชีพ การแสดงพื้นบานตางๆ อาจจัดงานที่หนวยงานตางๆ ของรัฐและเอกชน 

 6.  การเสนอขาวประกาศเกียรติคุณที่ประพฤติตนเปนประโยชนตอสังคม โดยไม

หวังผลตอบแทน เปนตัวอยางที่ดีแกคนทั่วไป เชน แมดีเดน ลูกกตัญู หรือผูที่มีผลงานหรืออนุรักษ

ผลงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยผูอนุรักษหุนละครโรงเล็ก ผูประดิษฐดนตรีไทย ที่ใชวัสดุสมัยใหม 

 7.  การสงเสริมใหสถาบันทางศาสนาเปนศูนยรวมแหลงความรูแขนงตางๆ เชน วัด 

หรือพระสงฆ เปนตนมีสวนในการชวยปลูกฝงสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมในรูปแบบตางๆเชน 

การเทศน การอบรม การเรียนการสอนในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนตน 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวัฒนธรรมสากลและไทย 
 

วัฒนธรรมสากล(ตะวันตก) วัฒนธรรมไทย 

1. ดานครอบครัว 

 - ครอบครัวเดี่ยวสมบูรณ 

 - สอนลูกใหพึ่งพาตนเองสูง 

 

 

 - ครอบครัวขยายที่กําลังเปลี่ยนแปลง

ขนาดเปนครอบครัวเดี่ยว 

 - สอนลูกใหพึ่ง พอ แม 

2. ดานความเชื่อและคานิยม 

 - เชื่อวิทยาศาสตร เหตุผล 

 - ความเทาเทียมกันของมนุษย 

 - เคารพสิทธิสวนบุคคล สิทธิมนุษยชน 

 - เชื่อความถูกตอง ยุติธรรม กฎหมาย 

 - วัตถุนิยม 

 

 - เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม พรหมลิขิต 

 - มนุษยเกิดมาไมเทาเทียมกัน 

 - เคารพระบบอาวุโส 

 - การมีอภิสิทธิ์ชน ถอมตน ลืมงาย 

 - จิตนิยม 

3. ดานภาษา 

 - มีภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง 

 - สวนใหญแตละคนจะมีภาษาเปนของตนเอง 

 

 - มีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ 

4. ดานอาหาร 

 - เปนอาหารจืด ไมเผ็ด 

 

 - สวนมากมีทั้งอาหารจืด และอาหาร 

เผ็ดรอน 

5. ดานเครื่องแตงกาย 

 - ใชเสื้อผาคอนขางหนาเพราะอากาศเย็น 

 

 - เสื้อผาบาง สอดคลองกับสภาพอากาศ

ซึ่งคอนขางรอน 

6. ดานเศรษฐกิจ 

- มีความรูพื้นฐานจากการปฏิวัติ วิทยาศาสตร

และอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษที่ 17-20 

ทําใหเปลี่ยนจากเศรษฐกิจจากเกษตรไปเปน

อุตสาหกรรม  ทุนนิยม 

  

 

- การขาดความรูทางวิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรม ทําใหพื้นฐานสังคม

เกษตรกรรม ยังคงอยูหนาแนน  

แตเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรมใหม โดยการ

เรียนแบบเทคโนโลยีภายนอก 
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วัฒนธรรมสากล(ตะวันตก) วัฒนธรรมไทย 

7. ดานการเมืองการปกครอง 

 - มีความเชื่อวาอํานาจเปนของประชาชนโดย

ประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งเปนอุดมการณ

ของประชาธิปไตย 

 

 - มีความเช่ือถือวาอํานาจเปนของผูมี

บารมี จึงมีแนวโนมเปนเผด็จการ อํานาจ

นิยมหรือเบ็ตเสร็จ 

 

เร่ืองที่  9  แนวในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติ อยางเหมาะสม 

     กับตนเองและสังคมไทย 

 เน่ืองจากวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจากวิถีการดําเนินชีวิตซ้ําๆ ของคนใน

สังคมน้ันๆ ในอดีตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนอยมากเพราะเปนลักษณะของสังคม

ปด ตอมาเมื่อแตละสังคมมีการติดตอระหวางกันมากขึ้นโดยเฉพาะการติดตอกันในสังคมขาม

ภูมิภาค เชน ชาติตะวันตกกับชาติตะวันออกซึ่ งเกิดขึ้นมากในชวงยุคลาอาณานิคม  

เมื่อชาวตะวันตกออกลาอาณานิคมทางทวีปเอเชีย พรอมกับนําวัฒนธรรมของชาติตนเขามา

ดวยเชน ศาสนา ภาษา การแตงกาย ที่อยูอาศัย อาหาร ความบันเทิง ฯลฯ 

แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมของชาติตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย  

ซึ่งมีความออนแอกวาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทําใหเกิดแรงผลักดันชักจูงทั้งสอง

ทาง คือ ทั้งการกระตุนใหยอมรับสิ่ งใหม และการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมที่ตอตานการ

เปลี่ยนแปลงน้ัน 

การเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติ อยางเหมาะสมกับตนเองและสังคม 

การเลือกรับวัฒนธรรมตางชาติการเลือกรับวัฒนธรรมน้ัน จะตองพิจารณา ไดตาม

ปจจัย ดังตอไปน้ี 

1.  วัฒนธรรมน้ันตองสามารถผสมผสานเขากับโครงสรางทางสังคมทาง คานิยม

และขนบธรรมเนียมไทยได 

2.  วัฒนธรรมตางชาติน้ันตองมีสวนเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาวัฒนธรรมไทยให

กาวหนา เชน การนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรเขามาใชในการผลิต การศึกษา 

และการดําเนินชีวิตในสังคม หรือการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเก็บและวิเคราะหขอมูล 

เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และแลกเปลี่ยนขอมูลเหลาน้ันไปยังศูนยวัฒนธรรม 
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สถานศึกษาและผูที่สนใจอยางกวางขวางและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถนําขอมูลเหลาน้ีไปใช

ประโยชนในดานธุรกิจอุตสาหกรรมพาณิชย 

3. วัฒนธรรมตางชาติ ตองสามารถอยูรวม หรือเคียงคูไปกับวัฒนธรรมไทยได เมื่อมี

วัฒนธรรมจากภายนอกเขามา จําเปนตองเลือกสรรวาจะสามารถผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย

เราไดหรือไม 

  

เร่ืองที่  10  คานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทย 

ในแตละสังคมมีลักษณะภายในที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับลักษณะนิสัย

ความคิด ความเ ช่ือ แบบแผนในการดําเนินชีวิต คา นิยมที่บุคคลภายในสั งคมยึดถือ  

ในขณะเดียวกันเมื่อสภาพแวดลอม สังคมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลใหคานิยมของ

บุคคลในสังคมน้ันๆเปลี่ยนแปลงไมได ในขณะที่สังคมไทยดั้งเดิมเปนสังคมแบบเกษตรกรรม  

คนในสังคมสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บรรทัดฐานทางสังคม และคานิยมสวนใหญจะมีพื้นฐาน

มาจากพุทธศาสนานอกจากนี้ยังมีที่มาจากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ ระบบศักดินา ระบบ

เกษตรกรรม ความเช่ือในอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความกลัวโดยอาจสรุปไดวา คานิยมของ

บุคคลเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายใตตัวบุคคลและสภาพแวดลอมสังคม วัฒนธรรม คานิยม

สามารถเปลี่ยนแปลงไดถาแรงผลักดันภายในหรือสภาพแวดลอมภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงไป 

และนอกจากนั้นคานิยมของบุคคลที่มีสถานภาพและประสบการณดานตางๆในชีวิตแตกตางกัน

อาจแตกตางกันไปและคานิยมของบุคคลเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลโดยคานิยมที่

พึงประสงคของคนไทยในอนาคตอาจสรุปไดดังน้ี 

1.  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ คุณลักษณะเชนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากคําสอนที่วามนุษย

เราไมวายากดีมีจนอยางไร ตางเปนเพื่อนรวมทุกข รวมสุข เวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฎ 

ดวยกัน ความสํานึกวาตนเองตองตาย ยอมกอใหเกิดความเห็นใจกัน แสดงออกมาในรูป  

ความเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันและกัน 

2.  การใหอภัย คือ การยกโทษใหคนที่ทําผิด “การใหอภัย” มีความหมายวา 

“ปลอยไป” เหมือนกับที่เจาหน้ียอมยกหน้ีใหคนที่เปนหน้ีเขา 

เราใหอภัยคนอื่นเมื่อเราไมถือโทษและไมเรียกรองใหเขามาขอโทษหรือชดใช คัมภีร

ไบเบิลสอนวาความรักแบบไมเห็นแกตัวเปนหัวใจสําคัญของการใหอภัยอยางแทจริง  

เพราะความรัก “ไมจดจําเรื่องที่ทําใหเจ็บใจ” 
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3.  การยิ้มแยม แจมใส คนไทยทุกคนคงทราบกันดีวาประเทศไทยของเรา      

มีความประทับใจในรอยยิ้มมาเปนเวลาชานานชาวตางชาติจึงไดใหประเทศไทยเปน สยามเมือง

ยิ้ม หรือ ยิ้มสยาม เพราะเห็นวาคนไทยเปนคนยิ้มเกงยิ้มงายหลายครั้งที่สื่อภาษากันไมคอย

เขาใจแตคนไทยก็จะยิ้ม ไวกอนเสมอทําใหอีกฝายรูสึกอบอุนใจวาจะไดรับ ความชวยเหลือดวย

นํ้าใจไมตรีที่ดีอยางแนนอน 

4.  การเคารพผูอาวุโส คานิยมขอน้ีไดแสดงออกในพฤติกรรมของสมาชิกสังคมไทย 

เชน การมีกิริยา มารยาทสุภาพออนนอมตอผูอาวุโสหรือผูใหญ การเคารพใหเกียรติผูอาวุโส 

ผูใหญ ผูที่สังคมยกยองตามวาระตางๆ 

5.  ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับสําหรับควบคุมความ

ประพฤติทางกายของคนในสังคมใหเรียบรอยดีงาม เปนแบบแผนอันหน่ึงอันเดียวกัน จะไดอยู

รวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วท้ังหลาย  

การอยูรวมกันเปนหมูเหลา ถาขาดระเบียบวินัย ตางคนตางทําตามอําเภอใจความขัดแยงและ

ลักลั่นก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็มากเรื่อง ไมมีความสงบสุข การงานที่สําเร็จได ยอมตองอาศัย

ความมีวินัยของผูปฎิบัติเปนหลัก ความมีวินัยจึงเปนสิ่งสําคัญของคานิยมที่พึงประสงคทั้งของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

 

เร่ืองที่  11  คานิยมที่พึงประสงคของประเทศตางๆ ในโลก 

คานิยมและจริยธรรม ในสังคมหนาเปนตัวกําหนดความเช่ือของบุคคลในสังคม

กอใหเกิดประโยชนตอสังคม พัฒนาสังคม นําไปสูความตั้งมั่นอยูในความดี ความรับผิดชอบ

ความเสียสละ ความกตัญูรูคุณ ความมีวินัย ความกลาหาญ และความเช่ือมั่นในคําสอน      

ของศาสนา  ดังน้ันคานิยมและจริยธรรมของสังคม  จําตองมีจุดมุงหมายในการละเวนจากการ   

ทําชั่วเปนสิ่งสําคัญ คานิยมและจริยธรรมที่ทั่วโลกพึงประสงคใหเกิดขึ้นในพลเมืองของชาติตน      

มีดังน้ี 

1.  การตรงตอเวลา การพัฒนาตนเองใหเปนคนตรงตอเวลาน้ันสาระสําคัญอยูที่

รูจักแบงเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ และการจัดระบบระเบียบใหกับชีวิต ทุกๆ เรื่อง 

เชนการทํางานใหเสร็จกอนเวลาเพื่อจะไดมีเวลาตรวจทานและสงงานใหตรงตามกําหนด  

นัดหมายกับผูใด  ควรเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อไปใหถึงจุดหมายกอนเวลาสักเล็กนอย  

เปนการเตรียมความพรอมใหตนเอง การเปนคนตรงตอเวลาทําใหเราเปนคนกระตือรือรน รักที่
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จะเรียนรูอยูเสมอ เปนคนมีวินัย สามารถจัดการกับงานหรือสิ่งที่ผานมาไดอยางเปนระเบียบ  

จึงทําใหเปนคนที่ประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาในชีวิต รวมถึงเปนคนนาเช่ือถือไววางใจ

แกคนทั่วไปและสังคมรอบขาง 

2.  การไมเบียดเบียนและกอความเดือนรอนใหแกผูอื่น ทั้งการเบียดเบียน   

ทางกาย วาจา ใจ เชน การใชคําพูดที่เสียด เยาะเยยถากถาง ดูหมิ่นผูอื่น รวมทั้งการกลั่นแกลง 

ทําลายทรัพยสินผูอื่น 

3.  ความเสียสละ เปนผูเอื้อเฟอเผื่อแผใหแกผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน ลดละ

ความเห็นแกตัว ชวยเหลือผูอื่นในยามที่มีความจําเปนไดทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย หรือกําลัง

ทางสติปญญา เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมโดยรวม 

4.  มีความกลาหาญทางคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การทําในสิ่งที่เห็นวาถูกตอง

ตามทํานองคลองธรรมและละเลิกไมกระทําความผิดอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกตนเอง

และสวนรวม หรือทําใหตนเองและสวนรวมเสียผลประโยชนก็ตาม 

5.  ความละอายและเกรงกลัวตอกระทําความชั่ว โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับความช่ัว

ทั้งปวง มีจิตใจที่ยับยั้งผลประโยชนที่ไดมาโดยมิชอบ 

6.  การรูจักเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอื่น มีความสํานึกในสิทธิ 

เสรีภาพความเสมอภาคของแตละบุคคล ไมวาจะเปนของตนเองและผูอื่น เปนการยอมรับ

สติปญญา ความคิดเห็นของผูอื่นเทากับของตนโดยไมหลอกตนเอง หรือมีความดื้อรั้นเอาแต

ความคิดของตนเองเปนใหญ และเหยียดหยามผูอื่น เปนการฝกใหเปนคนมีเหตุผลรับฟงความ

คิดเห็นรอบดาน แลวนํามาพิจารณาดวยตนเองเพื่อขจัดปญหาความขัดแยง 

7.  มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น หมายถึงความซื่อสัตยตอตนเองเพื่ออยู

ในความไมประมาทขยันขันแข็งในหนาที่การงาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย

รวมท้ังมีความซื่อสัตยตอผูอื่น ประพฤติปฏิบัติตรงไปตรงมาอยางสม่ําเสมอ ไมคิดโกงหรือทรยศ

หักหลัง หรือชักชวนไปในทางเสื่อมเสียเพื่อหาผลประโยชนสวนตน 

8.  ความมีวิจารณญาณในการตัดสินปญหาตางๆ หรือความมีเหตุผลในการ

พิจารณาไตรตรองไมหลงเช่ือสิ่งใดงายๆ รูจักควบคุมกาย วาจา โดยใชสติอยางรอบคอบ ไมทํา

ตามอารมณ มีจิตใจสงบเยือกเย็น ไมวูวาม สามารถรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นที่ขัดแยงกับ

ตนอยางใจกวาง ไมแสดงความโกรธ หรือไมพอใจไมมีทิฏฐิมานะ 
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9.  ความขยันหมั่นศึกษาหาความรูใหเฉลียวฉลาดในศิลปวิชาการทุกสาขาวิชา 

10.  การักษาสิ่งแวดลอม และความเปนชาติ วรรณกรรม ประเพณี ตลอดจน

ดินแดนของตนเอง 

 

เรื่องที่  12  วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกันและ 

    แกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย 

  คานิยมของสังคมไทยที่ไมพึ่งประสงค ควรไดรับการแกไขปรับปรุง เน่ืองจากจะเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตัวอยางที่สําคัญ เชน 

  1.  ความเปนผูกลาไดกลาเสียในทางที่ผิด เชน นิสัยนิยมการพนันตั้งแตเด็ก มองการพนัน

ตางๆ  เปนเรื่องปกติ 

  2.  ใจกวาง รักษาหนาตา โดยไมคํานึงถึงฐานะของตนเอง จนนําไปสูการเปนหน้ีสิน 

  3.  การชวยเหลือพวกพองโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง  

  4.  เมื่อเกิดปญหาชอบใชคําวาไมเปนไร โดยไมคิดแกไขปญหาอยางจริงจัง  

  5.  ชอบความสนุกสนาน ต้ังตนอยูบนความประมาท 

  6.  ยกยองผูมีฐานะและมีอํานาจโดยปราศจากเหตุผล  

การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย คือ 

  1.  คานิยมที่ดีงามควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตยังเปนเด็ก โดยคนในครอบครัว 

โรงเรียนและชุมชน 

  2.  ผูใหญควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

  3.  สังคมควรยกยองใหเกียรติผูที่ประพฤติปฏิบัติตามคานิยมที่ดีงาม ไมยกยองผูมี

อํานาจหรือมีเงินแตประพฤติตนไมเหมาะสม 

  4.  สื่อจะตองรวมกันรณรงคใหคนไทยมีคานิยมที่ดีงาม ไมสนับสนุนเผยแพรสิ่งที่ 

ไมดี เพราะสื่อมีอิทธิพลตอสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน 

  5.  อยาปลอยใหปญหาความเสื่อมทรามที่เกิดจากการประพฤติตามคานิยมท่ีไมดี

ผานไป เพราะเห็นเปนเรื่องเล็กนอยแตควรเปนหนาที่ของทุกคน 

  6.  องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนใหเกิดชมรม สมาคม ในระดับทองถ่ิน 

เพื่อใหสังคมเรียนรูนําไปสูพื้นฐานที่แข็งแกรงตอไป 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 
 

1.1  จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ใหนักศึกษาบอกความหมายของศาสนามาพอสังเขป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

2.  ใหนักศึกษาบอกวิธีแกไขความขัดแยงทางศาสนาเพื่อการอยูรวมกันมาพอเขาใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3.  ใหนักศึกษาบอกแนวทางการเจริญปญญาที่ถูกตองพอเขาใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 



39 
 

4.  ใหนักศึกษาบอกความหมายของวัฒนธรรมพรอมยกตัวอยางวัฒนธรรมและประเพณีใน

ทองถ่ินของตนเองมาอยางนอย 2 ขอ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

5.  ใหนักศึกษาอธิบายถึงคานิยมท่ีพึงประสงคของสังคมไทยมาเปนขอๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….  
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1.2  จงเขียนเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษร หนาขอที่ถูกตองที่สุด 

 

1.  อะไรท่ีแสดงถึงความแตกตางระหวางศาสนาตาง ๆ 

 ก.  แสดงใหมนุษยเวนจากความชั่ว 

 ข.  ปฏิบัติพิธีกรรม 

 ค.  จูงใจใหคนละความชั่ว 

 ง.  ความเช่ือ 

2.  ขอใด ไมใช หลักอริยสัจ 4  

 ก.  ทุกข 

 ข.  สมุทัย 

 ค.  พิโรธ 

 ง.  มรรค 

3.  ขอใดเปนหลักธรรมที่ผูกไมตรีใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 

 ก.  อริยสัจ 4 

 ข.  กุศลธรรมบถ 10 

 ค.  ศีล 5 

 ง.  สังคหวัตถุ 4 

4.  หลักคําสอนที่วาใหศรัทธาตออัลเลาะห ใหศรัทธาโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ วา    

     พระอัลเลาะห ทรงมีอยูจริงทรงดํารงอยูดวยพระองค คือหลักคําสอนของศาสนาใด 

 ก.  อิสลาม 

 ข.  คริสต 

 ค.  พราหมณ 

 ง.  ซิกข 

 

 

 

 



41 
 

5.  หลักธรรมของศาสนาพราหมณหรือฮินดูที่ใหรูจักการขมจิตมิใหหวั่นไหวไปตามอารมณ  

มีสติอยูเสมอ คือขอใด 

 ก.  ธฤติ 

 ข.  กษมา 

 ค.  ทมะ 

 ง.  อัสเตยะ 

6. ศาสนาแตละศาสนา มีสิ่งใดท่ีใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

 ก.  กฎหมาย 

 ข.  หลักธรรมคําสอน 

 ค.  ความเช่ือ 

 ง.  แรงบันดาลใจ 

7.  การปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนาที่ใหทุกฝายทุกศาสนาเปดเผยความจริง และ

แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน คือวิธีการในขอใด 

 ก.  ยอมกัน 

 ข.  ประนีประนอม 

 ค.  หลีกเลี่ยง 

 ง.  ผสมผสาน 

8.  จิตที่สงบตั้งมั่นอยู ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไมฟุ งซาน หรือการจัดระเบียบความคิดได คือ

ความหมายของขอใด 

 ก.  สติ 

 ข.  สมาธิ 

 ค.  ปญญา 

 ง.  ศรัทธา 
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9.  “มนุษยมีฐานะสูงสุดเพราะมีโอกาสบําเพ็ญธรรมเปนการฟอกวิญญาณใหสะอาด”     

คือคําสอนของศาสนาใด 

 ก.  อิสลาม 

 ข.  คริสต 

 ค.  พราหมณ 

 ง.  ซิกข 

10.  ขอใด ไมใช ไตรลักษณในพระพุทธศาสนา 

 ก.  อนิจจัง  

 ข.  ทุกขัง   

 ค.  อนัตตา 

 ง.  เวทนา 

11.  ขอใดเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 

 ก.  ภาษา 

 ข.  สถาบันครอบครัว 

 ค.  วัฒนธรรมพื้นบาน 

 ง.  ศิลปกรรม 

12.  กลุมภาษาใดที่ประชากรสวนใหญของทวีปเอเซียใชมากที่สุด 

 ก.  จีน 

 ข.  สลาวิก 

 ค.  อินโด-อารยัน 

 ง.  อิเรเนียน 

13.  การสืบทอดวัฒนธรรมไทยท่ีไดผลมากที่สุดคือขอใด 

 ก.  เก็บขอมูล 

 ข.  ช้ีแจงใหเห็นคุณคาและประโยชน 

 ค.  การนํามาปฎิบัติ 

 ง.  การบอกเลา 
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14.  การไมกลาแสดงความคิดเห็นขัดแยง เพราะเกรงจะกระทบกระเทือนความรูสึก 

ผูอื่น สะทอนลักษณะนิสัยคนไทยในคานิยมขอใด 

 ก.  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

 ข.  ความเคารพและออนนอมถอมตน 

 ค.  ความกตัญูกตเวที 

 ง.  ความศรัทธาและปญญา 

15.  สถาบันใดทําหนาที่สงเสริมและวิจัยวัฒนธรรมไทย 

 ก.  สถาบันศาสนา 

 ข.  สถาบันการศึกษา 

 ค.  สถาบันครอบครัว 

 ง.  สถาบันการเมือง 

16.  ปญหาสังคมขอใด ที่มีผลทําลายคุณภาพชีวิตของคนไทยที่รุนแรงท่ีสุดในปจจุบัน 

 ก.  การทุจริต 

 ข.  สิ่งแวดลอม 

 ค.  ครอบครัว 

 ง.  ยาเสพติด 

17.  ขอใดประเพณี วัฒนธรรม ที่สะทอนอัตลักษณของชาติพันธ 

 ก.  การแตงกาย 

 ข.  การศึกษา 

 ค.  การประกอบอาชีพ 

 ง.  การฟอนเล็บ 

18.  ขอใดชวยสงเสริมใหบุตรหลานแสดงความกตัญูตอผูใหญ 

 ก.  ลอยกระทง 

 ข.  แรกนาขวัญ 

 ค.  สงกรานต 

 ง.  แหเทียน 
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19.  ขอใดเปนการแสดงออกตอประเพณีพื้นบานท่ีกําลังถูกลืมหรือสูญหายไปไดอยางเหมาะสม

และงายที่สุด 

 ก.  เขารวมกิจกรรมกับชาวบาน 

 ข.  เสนอโครงการรณรงคอนุรักษประเพณีพื้นบาน 

 ค.  จัดแสดงนิทรรศการประเพณีพื้นบาน 

 ง.  ฝกอาสาเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม 

20.  ขอใดแสดงถึงการยอมรับวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย 

 ก.  จอย จูงคนแกขามถนน 

 ข.  ออย ไปลอยกระทงท่ีแมนํ้าเจาพระยา 

 ค.  จอย กลาวอรุณสวัสดิ์ ทักทายจุมตอนเชา 

 ง.  โกกับทิน ชวนกันไปดูการแขงขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ 
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บทท่ี 2  

หนาท่ีพลเมือง 
 

สาระสําคัญ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทย 

นับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เมื่อป พ.ศ. 

2475 มาถึงปจจุบัน (2553) ประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ซึ่งประชาชนชาวไทย  ทุกคนควร

ตองมีความรูความเขาใจในหลักการ เจตนารมณตลอดจนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญอยางถองแท     

มีความรูในหลักการสําคัญของประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐ และนิติธรรม  

หลักเหตุผล หลักการประนีประนอมและหลักการยอมรับความคิดเห็นตางเพื่อการอยูรวมกันอยาง

สันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท และรวมกันในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

  1.  มีความรู ความเขาใจ ความเปนมาของรัฐธรรมนูญ 

  2.  บอกหลักเกณฑสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได 

  3.  บอกสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่เกี่ยวของกับตัวเองได 

  4.  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 

  5.  วิเคราะหหลักการสําคัญของประชาธิปไตยและปฏิบัติตนตามคุณธรรม  

จริยธรรม คานิยมในการอยูรวมกันอยางสามัคคีปรองดอง สมานฉันท 

 6.  วิเคราะหการแกปญหาการทุจริต และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

 7.  รูและเขาใจความหมาย และความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

 8.  บอกความหมายและขอบขายของสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญได 

  9.  รูจักใชและรักษาสิทธิของตนเองตามกฎหมาย 
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ขอบขายเนื้อหา 

  เรื่องท่ี  1  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 

    มีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก 

  เรื่องท่ี  2  บทบาทหนาที่องคกรกลางและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

  เรื่องท่ี  3  ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

  เรื่องท่ี  4  รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ 

  เรื่องท่ี  5  การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

     และการสนับสนุนสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติ 

  เรื่องท่ี  6  หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทคณะกรรมการสิทธิ์ 

  เรื่องท่ี  7  กฎหมายระหวางประเทศท่ีวาดวยการคุมครองสิทธิดานบุคคล 

  เรื่องท่ี  8  การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

  เรื่องท่ี  9  หลักการสาํคัญของประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐ  

     และนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการประนีประนอมและหลักการ  

        ยอมรับความคิดเห็นตางเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี  

     ปรองดองสมานฉันท 

  เรื่องท่ี  10  การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปราม 

         การทุจริต 
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เร่ืองที่  1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

   และมีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก 

  รูปแบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงปพุทธศักราช 2475 

เปนการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กฎหมายที่ใชเปนหลักในการปกครองมีที่มา

จากกลุมผูปกครองคือทหารและกลุมขุนนาง สวนประชาชนเปนแคไพรธรรมดาหรือทาสที่ตอง

ทําตามคําสั่งของกลุมผูปกครองเทาน้ัน ซึ่งเปนที่มาของระบบอุปถัมภ ความ อยุติธรรมตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นเกิดจากบุคคลที่เปนกลุมผูปกครองในชวงเวลาน้ัน ไมมีระบบที่จะตรวจสอบหรือถวงดุล

อํานาจกับคณะผูปกครองได จากรูปแบบการปกครองดังกลาวเมื่อมีชาวตะวันตกเดินทางเขา

มายังประเทศไทยจึงมองวาไทยเปนบานปาเมืองเถื่อน(อนารยชน) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

ชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 เขามาทําหนังสือสัญญาพระราช

ไมตรีกับประเทศไทย หนังสือสัญญาที่ทําขึ้นมาน้ันไดยอมใหฝรั่งมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือ 

ยอมใหฝรั่งตั้งศาลขึ้นเรียกวา “ศาลกงสุล” ขึ้นพิจารณาคดีความของคนในบังคับของตนได อันเปน

การไมยอมอยูใตบังคับบัญชาของกฎหมายไทย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวาฝรั่งถือวากฎหมายและวิธี

พิจารณาความของประเทศไทยยังไมมีระเบียบแบบแผนดีพอ การที่ฝรั่งตางประเทศมีศาลกงสุล

พิจารณาคดีความของคนในบังคับของตนน้ัน ทําใหประเทศไทยมีความยุงยากทางการปกครอง

เกิดขึ้นอยูเสมอ แมภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ไดยอมเสียดินแดนบางสวน เพื่อแลกกับการ

สิทธิสภาพนอกเขตไทย (สยามประเทศในเวลาน้ัน) ในสายตาชาวโลกก็ยังเปนบานปา เมือง

เถ่ือน 

  แมวาจะมีการประกาศใหเลิกทาสในรัชกาลที่ 5 เมื่อปพุทธศักราช 2448 สภาพ

สังคมไทยก็ยังไมมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะประชาชนยังติดอยูกับความเคยชินในการมี

คนปกปองคุมครองและยังไมมีการจัดการศึกษาใหแกประชาชนเปนระบบ จนกระทั่งสมัย

รัชกาลที่ 7 เมื่อกระแสนิยมตะวันตกหลั่งไหลเขามามีการสงนักเรียนไทยไปศึกษายังตางประเทศ

จํานวนมาก กลุมนักศึกษาเหลาน้ีเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ไดนําสิ่งที่พบเห็นและองคความรูในเรื่อง

การเมืองการปกครองแบบตะวันตกกลับเขามาดวยและพยายามที่จะพัฒนาประเทศไทยใหพน

จากคําวาบานปาเมืองเถื่อนในหลายๆดาน หน่ึงในการเปลี่ยนแปลงประเทศคือเรื่องการปฏิรูป

การปกครองโดยการยึดอํานาจของคณะราษฎร เมื่อปพุทธศักราช 2475 (หลังการเลิกทาส 27 

ป) จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี



48 
 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญครั้งแรกในสยามประเทศ โดยถือ

วารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดหรือแยงมิได 

หลักการสําคัญยิ่งในรัฐธรรมนูญคือ อํานาจสูงสุดของประเทศเปนของราษฎรทั้งหลาย 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญ 

  การประกาศใชรัฐธรรมนูญมิไดทําใหสภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอน

รากถอนโคนเพราะกลุมผูนําทางความคิดสวนใหญเปนผูที่ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ 

ประชาชนสวนใหญของประเทศยังไดรับการศึกษานอยจนกระทั่งเมื่อมีการสงเสริมใหประชาชน

ไดรับการศึกษาสูงขึ้นประชาชนกลุมน้ีจึงเริ่มตระหนักถึงสถานภาพ บทบาทหนาที่สิทธิและ

เสรีภาพที่ตนเองพึงไดรับจากรัฐ 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ถือวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย ไดแก 

 1.  การรับรองสิทธิของชายและหญิงวามีสิทธิเทาเทียมกัน 

 2.  ความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายกับทุกบุคคล : บุคคลยอมเสมอกันใน

กฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

 3.  ที่มาของรัฐบาล 

 4.  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 5.  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ทั้งที่เปนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล เชน 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล การจับและคุมขัง การคนตัวบุคคล หรือการ

กระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ  

การเขาไปในเคหสถาน โดยปราศจากการยินยอมของผูครอบครอง เสรีภาพในการเดินทาง และ

เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบ

ดวยเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนสิทธิเสรีภาพในการศึกษาสิทธิการไดรับบริการสาธารณสุขและ

สวัสดิการจากรัฐเสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม 

 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปนผลจากการมีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวจึงเปน

หลักประกันที่ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองและดูแลจากรัฐ และมีผลตอการกระตุนให

ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการพิทักษสิทธิของตนเอง รวมท้ังการปฏิบัติตนที่จะไมไปละเมิดตอ

สิทธิของผูอื่น ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ผลจากการมีรัฐธรรมนูญที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม

ไดแก 



49 
 

 1.  ความตื่นตัวในภาคประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศ 

โดยการตั้งพรรคการเมือง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 2.  เกิดการรวมตัวของกลุมบุคคลตั้งเปนมูลนิธิเพื่อปกปองดูแลสิทธิของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ เชนมูลนิธิคุมครองผูบริโภค มูลนิธิคุมครองสิทธิสตรี 

 3.  การรวมตัวของกลุมบุคคลในอาชีพเดียวกัน เพื่อเรียกรองความเปนธรรม

 4.  มีระบบยุติธรรม ที่พิจารณาตัดสินคดีความจากเอกสาร พยาน หลักฐาน มี

ระบบการไตสวน สืบสวน สอบสวน และยกเลิกวิธีการลงโทษในทางทารุณกรรมเพื่อให  รับ

สารภาพ 

 5.  ประชาชนไดรับบริการในสิ่งที่เปนปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต ไดแก บริการ

การศึกษา บริการการรักษาพยาบาล 

 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังกลาว มีผลใหประเทศไทยไดรับการ

ยอมรับในสายตาชาวโลกมากขึ้นวามิไดมีความเปนบานปาเมืองเถื่อน โดยชาวตางชาติไดใหการ

ยอมรับในกฎหมายไทย 

 

เร่ืองที่  2  บทบาทหนาที่องคกรกลางและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

 แมวาประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมา

ตั้งแตป พ.ศ.2475 ในทางปฏิบัติผูบริหารประเทศทั้งฝายการเมืองและฝายประจําน้ัน จะมี

อํานาจอยางมากมายและกวางขวางมาก หลายครั้งประชาชนมีความคลางแคลงใจในพฤติกรรม

ของผูบริหารประเทศท้ังฝายการเมืองและฝายประจําวานาจะเปนไปเพื่อประโยชนตนหรือพวก

พองมากกวาเพื่อผลประโยชนของประเทศก็ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบใดๆ ได 

 จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ซึ่งไดริเริ่มใหมีการควบคุมอํานาจรัฐโดยบัญญัติไวใน หมวดที่ 10 การตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ มาตรา 291 –มาตรา 311 ซึ่งไดกลาวถึงเร่ืองตอไปน้ี 

 

 1.  การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินหน้ีสิน 

 2.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 3.  การถอดถอนจากตําแหนง 

 4.  การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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 นอกจากกลาวถึงเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แลวยังไดมีการจัดตั้งองคกร

อิสระขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่งโดยตรง เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตยังมิไดกลาวถึงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ

องคกรตามรัฐธรรมนูญไวอยางชัดเจน 

 ดังน้ันเมื่อกลาวถึง “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” หรือ “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงยังมีความเขาใจ ที่ไมตรงกันวา หมายถึง

องคกรใดบาง โดยคําวา “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” น้ัน ไมมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตเปน 

คําที่ใชเรียกรวมๆ ถึงองคกรที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติใหมีขึ้น 

เพื่อทําหนาที่ในหนาที่หน่ึงโดยเฉพาะ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทําหนาที่ในการ

จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนตน 

 สวนคําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ในมาตรา 266 ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณี ที่องคกร

ตางๆตามรัฐธรรมนูญมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ใหองคกรน้ันหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอม

ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย” ซึ่งตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดให

ความหมายโดยสรุปของคําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” หมายถึง องคกรที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมี

ขึ้นและมอบหมายอํานาจหนาที่ไวในรัฐธรรมนูญ เชน วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ศาลยุติธรรม เปนตน 

 จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

ไดทําใหเรื่องดังกลาวมีความชัดเจนขึ้น โดยกําหนดใหมีหมวดที่วาดวยองคกรตามรัฐธรรมนูญไวใน 

หมวด 11 มาตรา 299–258 โดยแยกเปน 2 สวน รวม 7 องคกร คือ 

 สวนที่  1  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จํานวน 4 องคกร ประกอบดวย 

  1)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

    2)  ผูตรวจการแผนดิน 

    3)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

    4)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   สวนที่  2  องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ จํานวน 3 องคกร ประกอบดวย 

    1)  องคกรอัยการ 

    2)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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    3)  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

บทบาทหนาที่ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีอํานาจ

หนาที่ ดังน้ี 

 1.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน 

กรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา คัดเลือกจาก 

ผูมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป 

นับตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวโดยประธาน

วุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 1.  ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

 2.  วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ขณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความ

สุจริตเที่ยงธรรมความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง  

 3.  กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง 

การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง 

รวมท้ังการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการจาย

หรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 4.  มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลาย อันจําเปนตาม

กฎหมาย 

 5.  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยง  

ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 

 6.  สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวย

เลือกตั้งหน่ึงหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาการเลือกตั้งหรือการออก

เสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งน้ันๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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 7.  ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ

 8.  สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคกรเอกชน ในการใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

 9.  ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให

ถอยคํา ตลอดจนใหพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ินได 

 2.  ผูตรวจการแผนดิน เปนคณะบุคคลจํานวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง

แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู 

และมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชน

รวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริต มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นับแตวันที่

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยประธานวุฒิสภาเปนผู

ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานอิสระ

ในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณ การดําเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ผูตรวจสอบการแผนดิน มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 1.  พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 

    1)  การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

    2)  การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือ  

ลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยเปนธรรม ไมวาการน้ันจะชอบหรือไม

ชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 

    3)  การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ

ดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ี ไมรวมถึงการ

พิจารณาพพิากษาอรรถคดีของศาล 
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    4)  กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

   2.  ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ 

ของรัฐ 

   3.  ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

รวมถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 

   4.  รายงานผลการตรวจสอบและผลปฏิบัติหนาทีพ่รอมขอสังเกตตอ คณะรฐัมนตรี สภา

ผูแทนราษฎร และวุฒสิภา ทุกป 

   การใชอํานาจหนาที่ตาม (ขอ 1-4) ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการ เมื่อมีการ

รองเรียนเวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความ

เสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะผูตรวจการแผนดินอาจ

พิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได 

   3.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

เปนองคกรอิสระที่ประกอบไปดวยประธานสภา 1 คน และกรรมการอื่นอีก 2 คน ซึ่งมี

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

   กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต

เปนที่ประจักษ มีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป นับตั้งแตพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง

ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยมีประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ให

มีสํานักงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งน้ี

ตามกฎหมายบัญญัติ 

   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

  1.  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอน

ออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภา 

   2.  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง 

   3.  ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการ 

ซึ่งดํารงตั้งแตผูอํานวยการหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ

หนาที่หรือ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
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ยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการ ในระดับต่ํากวาที่รวมกระทํา

ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําเหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิด

ในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นควรดําเนินการดวย 

ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   4.  ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง 

   5.  กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

   6.   รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกต  

ตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา ทุกป  ท้ังน้ี ใหประกาศรายงานดังกลาว  

ในราชกิจจานุเบกษา  และเปดเผยตอสาธารณะดวย 

   7.  ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

   4.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) การตรวจเงินแผนดินใหกระทํา          

โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลางประกอบดวย ประธานกรรมการ 

1 คน และกรรมการการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีความชํานาญและ

ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลังและ

ดานอื่น มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นับตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง

ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยประธานวุฒิสภาเปน ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

แตงตั้งประธานกรรมการการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน และใหมีสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายบัญญัติ 

   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

   1.  กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

   2.  ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการ

ตรวจเงินแผนดิน 

   3.  แตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เปนอิสระ ทําหนาที่วินิจฉัย

การดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และใหคดีที่พิพาท

เกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินการคลังในเรื่องดังกลาว เปนคดีที่อยูใน
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อํานาจของศาลปกครอง ใหผูวาตรวจเงินแผนดิน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

ที่เปนอิสระและ   เปนกลาง 

   จากบทบาทหนาที่ขององคกรอิสระ 4 องคกร จะพบวาการตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มีกระบวนการและมาตรการตรวจสอบนักการเมือง 

ตั้ งแตการ เข าสู อํ านาจโดยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง  กระบวนการใชอํ านาจรั ฐ 

โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

และผูตรวจการแผนดิน ที่คอยสอดสองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามกฎหมายอยาง

เครงครัด ในสภาพตามเปนจริงในปจจุบันจะเห็นไดวา กลไกลทางกฎหมายและองคกรอิสระไม

สามารถหยุดยั้ง แกไขปญหาทุจริตคอรรัปช่ันของนักการเมืองไดนอกจากการสงเสริมใหมี

กระบวนการตรวจสอบการดําเนินของภาครัฐ โดยประชาชนที่มีความเขมแข็งเขามามีสวนรวม

ในการตรวจสอบอยางจริงจังตอไป 

บทบาทหนาที่ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

 1.  องคกรอัยการ มีหนวยธุรกิจที่ เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาการ มีพนักงาน

อัยการ ทําหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ พนักงานอัยการมี

อิสระในการพิจารณาสั่งทําคดี และการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม 

 2.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน 

กรรมการอื่นอีก 10 คน ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู  

มีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีวาระการดํารง

ตําแหนง 6 ป นับตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

โดยประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย

เปนภาคี เสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการ

กระทําดังกลาว เพื่อดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอ

รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 
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 2.  เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู

รองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ 

 3.  เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู

รองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ มี

ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรับธรรมนูญหรือกฎหมายทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 4.  ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและ

เปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

 5.  เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภา

หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 6.  สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

 7.  สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน 

และองคกรอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 

 8.  จั ดทํ ารายงานประจํ าป เพื่ อประเมินสถานการณด านสิทธิม นุษยชน

ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 

 9.  อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชน

สวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจ

เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมี

อํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 3.   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ในปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่

เกี่ยวของ มีสํานักงานเปนหนวยงานที่เปนอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ  

และการดําเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 จากบทบาทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ประเภท พบความแตกตางของ

บทบาทหนาที่ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ การที่

รัฐธรรมนูญกําหนดใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางกฎหมายไดตามมาตรา 

139 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งประธานองคกรน้ันเปนผูรักษาการ ตามมาตรา182 สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ

การจัดองคกร และรางพระราชบัญญัติที่ประธานองคกรน้ันเปนผูรักษาไดดวย สวนองคกรอื่น

ตามรัฐธรรมนูญไมมีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว 

 

เรื่องที่  3  ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  

 นั บ ตั้ ง แ ต ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ                

สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตั้งแตป 

พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ยึดหลักความเทาเทียมกันในสิทธิ์โอกาสและเสรีภาพ 

อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน ชาวไทย ผูปกครองประเทศจะตองมาจากการยินยอมพรอมใจ

กันของประชาชน และบริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชนตามหลักของ

ประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตย คือระบบการเมืองที่ประชาชนสวนใหญเปนผูกําหนดตัว

ผูปกครองและนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีเลือกตั้ง และอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 

 ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

เปนแนวทางที่สําคัญตลอดมา โดยถือวาพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ทรงอยู

ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดของปวงชนชาวไทย ประชาชน

ชาวไทย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ประชาชนเลือกตั้งตัวแทนของตนเขาไป 

เพื่อใชอํานาจบริหารประเทศ โดยยึดหลักกฎหมายและหลักการถือเสียงขางมากเปนเกณฑ

ตัดสิน 

ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญถือเปนหลักสําคัญในการปกครองประเทศ รัฐธรรรมนูญแตละ

ฉบับจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการปกครอง ตลอดจนสภาพสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยใน

แตละยุค แตละสมัยรัฐธรรมนูญที่ผานมา แตละฉบับมีสาระสรุปไดดังตอไปน้ี 
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1.  พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช2475  

  เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก สาระสําคัญคือ ประเทศไทยตองปกครองแบบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศเปนของประชาชน 

  รัฐธรรมนูญฉบับน้ีกําหนดใหมีสภาเดียวคือ สภาผูแทนราษฎร มีอํานาจกวางมาก

คือ พิจารณารางกฎหมาย ดูแลควบคุมการบริหารประเทศ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอน

คณะกรรมการราษฎร(คณะรัฐมนตรี) ฯลฯ และมีอํานาจวินิจฉัยคดีซึ่งพระมหากษัตริยเปน

ผูตองหา ซึ่งศาลธรรมดาไมมีสิทธิ์รับฟองได 

2.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 

          ประกาศใช 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 มีหลักการสําคัญแตกตางจาก ฉบับที่ 1 

อันเปนฉบับช่ัวคราว ดังน้ี 

  1. ยกยองฐานะพระมหากษัตริยใหสูงขึ้น โดยบัญญัติวาใหทรงอยูในฐานะอันเปนที่

เคารพสักการะ ผูใดจะลวงละเมิดหรือฟองรองมิได ใหองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศา- 

นุวงศตั้งแตหมอมเจาขึ้นไปอยูในฐานะเปนกลางทางการเมือง คือไมตองรับผิดทางการเมือง 

  2. สภานิติบัญญัติ (สภาผูแทนราษฎร) ไมมีอํานาจปลดพนักงานประจํา มีอํานาจ

ออกกฎหมาย มีอํานาจควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน (แตฝายบริหารก็มี

อํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรได) 

  3.ฝายบริหารซึ่งเดิมเรียกวา “คณะกรรมการราษฎร” เปลี่ยนเปน “คณะรัฐมนตรี” 

คณะรัฐมนตรีน้ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง มีจํานวนอยางนอย 14 คน แตไมเกิน 24 คน และ

ในจํานวน 14 คน ตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีอายุการใชยาวนาน

ที่สุดคือ ประมาณ 15 ป 

3.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 

  ประกาศใช 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ยังคงยึดหลักการรัฐธรรมนูญ 

พุทธศักราช 2475 เปนหลัก โดยตองการใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  

มีสาระสําคัญดังน้ี 

  1.  กําหนดใหมีสภา 2 สภา คือ สภาผูแทนฯ กับ วุฒิสภา (เดิมเรียกวาพฤฒสภา)  

ใหสมาชิกสภาผูแทนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง สวนสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยออม 
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  2.  มีบทบัญญัติแยกขาราชการประจํากับขาราชการการเมืองออกจากกันเปนฉบับ

แรก และกําหนดวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐมนตรี ดํารงตําแหนงขาราชการประจํา

ใดๆ มิได 

  3.  อนุญาตใหมีการจัดต้ังพรรคการเมืองไดเปนครั้งแรก (เดิมมีเพียงพรรคเดียวคือ 

คณะราษฎร) รัฐธรรมนูญนี้ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร เมื่อ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 

2490 มีอายุการใชเพียง 18  เดือน 

 

4.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2490) 

  ประกาศใช 9 พฤศจิกายน 2490 เหตุผลประกาศใชคือ ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิก 

ไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมได สาระสําคัญ คือ 

  1.  มีสภา 2 สภา เชนเดิม คือสภาผูราษฎรและวุฒิสภา 

  2.  อํานาจหนาที่วุฒิสมาชิกมีมากขึ้นคือ นอกจากยับยั้งรางกฎหมายแลว ยังมี

อํานาจใหความไววางใจหรือไมไววางใจฝายบริหารได 

  3.  เพิ่มเติมใหมีอภิรัฐมนตรี 5 คน เปนผูบริหารราชการในพระองคและถวาย

คําปรึกษาแตพระมหากษัตริย แตไมมีอํานาจบริหารราชการแผนดิน 

5.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 

  ประกาศใช 3 มีนาคม 2492 ฉบับน้ีผูรางใหความคาดหวังวาเปนฉบับที่ดี มั่นคง 

และเปนประชาธิปไตยมาก เพราะไดวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวกวางขวาง 

และปองกันการใชอํานาจของรัฐตอการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวดวย สวนสภาใหมี

สภา 2 สภา เชนเดิม ฉบับน้ีใชได 2 ปเศษ ก็ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร เมื่อ 29 พฤศจิกายน 

2494 

6.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 

  สาระสําคัญ เหมือนฉบับเดิมทุกประการแตไดแกไขเพิ่มเติมเรื่องสําคัญคือ กําหนด

วิธีลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภา 

7.  รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 

  ประกาศใช 28 มกราคม 2502 ฉบับน้ี คณะรัฐประหารประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ 

การปกครองช่ัวคราว มีเพียง 20 มาตรา 
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  สาระสําคัญ คือ ฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีมีอํานาจมากขึ้น โดยเฉพาะ

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเด็ดขาดตามมาตรา 17 ดวยการขอมติคณะรัฐมนตรีในการใชอํานาจ 

สั่ งการหรือการกระทําใดๆ ก็ไดที่ เห็นวาเปนประโยชนตอความมั่นคง ความสงบของ

ประเทศชาติ และราชบัลลังก 

  รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไมใหสิทธิเสรีภาพประชาชนในการมีสวนรวมในการปกครอง 

รวมเวลาที่ใชอยูถึง 9 ปเศษ จึงมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

 

8.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 

  ประกาศใช 20 มิถุนายน 2511 เปนฉบับท่ี 2 ที่รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ  

(ซึ่งแตงตั้งโดยหัวหนาคณะปฏิวัติ) ใชเวลารางนานที่สุดคือกวา 9 ป สิ้นเปลืองคาใชจาย ถึง 100 

ลานบาท สาระสําคัญมีดังน้ี 

  1.  ใหมีรัฐสภา 2 สภา วุฒิสภามีอํานาจมากกวาเดิมคือ เดิมมีอํานาจยับยั้งราง

กฎหมายผานสภาผูแทนราษฎร ยังมีอํานาจเพิ่มเติมคือ สามารถควบคุมฝายบริหารเทาเทียม

สภาผูแทนราษฎร 

  2.  มิใหนายกฯ หรือ รัฐมนตรี เปนสมาชิกรัฐสภา สภาผูแทนฯ จึงไมมีบทบาท

พอที่จะทําลายเสถียรภาพของรัฐบาล และเรียกรองตําแหนงรัฐมนตรี 

  รัฐธรรมนูญฉบับน้ีใชไดประมาณ 3 ป ก็ถูกยกเลิก เพราะมีการรัฐประหารโดยกลุม

บุคคลที่มีสวนรางและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2514 

9.  รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 

  ประกาศใช 15 ธันวาคม 2515 ผูประกาศใชคือ รัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร ผูทํา

รัฐประหารสาระสําคัญคือ ใชสภานิติบัญญัติแหงชาติมาจากการแตงตั้งมีหนาที่ออกกฎหมาย

และอนุมัติรางรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีเสนอไปใหพิจารณาภายใน 3 ป และมีสิทธิตั้งกระทู

ถามรัฐมนตรีได แตไมมีสิทธิเปดอภิปรายไมไววางใจ สาระสําคัญอื่นๆ ยังคงเหมือนกับ

รัฐธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2505 โดยเฉพาะมาตรา 17 ซึ่งเนนอํานาจสูงสุดเด็ดขาดของ

นายกรัฐมนตรี 

  รัฐธรรมนูญฉบับน้ีประกาศใชไดเพียงปเศษ นิสิตนักศึกษาและประชาชนก็ไดรวม

พลังเรียกรองใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเร็ว วันที่ 14 ตุลาคม 2516  
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รัฐบาลชุด จอมพลถนอม กิตติขจร จึงออกไป นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับการแตตั้งใหเปน

นายกฯ และยังใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ีและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 

10.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

  ประกาศใช 7 ตุลาคม 2517 เปนฉบับท่ีมีความเปนประชาธิปไตยมากกวาทุกฉบับที่

ใชมา มีสาระสําคัญดังน้ี 

  1.  มีรัฐสภา 2 สภา คือ สภาผูแทนและสภาวุฒิสภา สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง

วุฒิสภา มาจากการแตงตั้งและมีอํานาจนอยกวาวุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ 

  2.  การสืบราชสมบัติ ในกรณีไมมีพระราชโอรส รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบในการ

ใหพระราชธิดาสืบสันตติวงศได 

  3.  หลักการดําเนินงานทางการเมืองใหเปนไปโดยระบบพรรค ผูแทนราษฎรตองมี

สังกัดพรรคการเมืองมิใหสมาชิกรัฐสภาทําการคาหรือกิจการใดที่อาจทําใหรัฐเสียประโยชน 

  4.  นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีตองเปนสมาชิก

สภาอยางนอยครึ่งป รัฐมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและทํา

การคามิได 

  5.  ใหประชาชนมีบทบาทในการปกครองทองถิ่นของตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

  6.  มีบทบัญญัติประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการรัฐธรรมนูญน้ีใชได

เพียง 2 ป ก็ถูกคณะปฏิรูปการปกครองประกาศยกเลิกเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 

11.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 

  คณะปฎิรูปการปกครองประกาศใชเมื่อ 22 ตุลาคม 2519 มีโครงสรางการปกครอง

คลายรัฐธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 2515 คือ ใหมีรัฐสภารัฐสภาเดียว  

แตเรียกชื่อวา “สภาปฎิรูปการปกครองแผนดิน” มีสมาชิกจากการแตงตั้ง ไมมีอํานาจควบคุม

คณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารนายกฯ มีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารตามมาตรา 21  

(เหมือนมาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2502 และ พ.ศ.2515) รัฐธรรมนูญน้ียกเลิก

ใชเมื่อมีการปฏิวัติเกิดข้ึน เมื่อ 20 ตุลาคม 2520 
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12.  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520 

  คณะรัฐประหารประกาศใชเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2520 มีโครงสรางการปกครอง

คลายธรรมนูญ การปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2502 2515 2519 เพิ่มเติมสาระสําคัญ คือ 

กําหนดใหมีสภานโยบายแหงชาติประกอบดวย บุคคลของคณะรัฐประหารทําหนาที่กําหนด

นโยบายแหงรัฐ ควบคุมฝายบริหาร แตงตั้งถอดถอนนายกรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับ

การใชอํานาจเด็ดขาดของนายกฯ และมีอํานาจแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญถูก

ยกเลิกและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 

 

13.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 

  ประกาศใช 22 ธันวาคม 2521 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีรางโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

มีสาระสําคัญ คือ 

  1.  โครงสรางการปกครอง กําหนดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  รัฐสภามี 2 สภา คือ สภาผูแทน และวุฒิสภา สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง

วุฒิสภามาจากการแตงต้ังและอํานาจไมเกิน 3 ใน 4 ของสมาชิกสภาผูแทน 

  3.  ไมกําหนดวาคณะรัฐมนตรีจะตองมาจากรัฐสภา แตจะตองแถลงนโยบายแก

รัฐสภา เมื่อเขามาบริหารแผนดิน และมีบทเฉพาะกาลใหนายกฯ มีอํานาจสั่งการหรือการ

กระทําการใดๆ ไดเด็ดขาดจนกวาคณะรัฐมนตรีไดรับการจัดตั้งจะเขาปฏิบัติงาน 
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  4.  การเลือกตั้ง 4 ปแรกตั้งแตเริ่มประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ใหมีการเลือกตั้ง

แบบแบงเขตผูเขารับการเลือกตั้งจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไมก็ได หลังครบ 4 ปแลว ใหถือ

เขตจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้งเวนแตกรุงเทพมหานครใหแบงเปน 3 เขต และผูสมัครเขารับ

การเลือกตั้งจะตองสังกัดพรรคการเมือง 

14.  รัฐธรรมนูญ การปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (ฉบับ ร.ส.ช.) 

  ร.ส.ช. หรือคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ไดประกาศใชธรรมนูญฯ ฉบับน้ี

ขึ้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 กําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติสภาเดียว มีหนาที่ราง

รัฐธรรมนูญและพิจารณารางและรัฐมนตรีตามที่นายกฯ กราบบังคมทูล เพื่อบริหารราชการ

แผนดิน 

15.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 

  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2539 นับเปนฉบับท่ี 15 ประกาศใช 9 ธันวาคม 2534 

มีสาระสําคัญเพิ่มเติมดังน้ี 

  1.  พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรี 1 คน 

และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 18 คน ประกอบเปนองคมนตรี 

  2.  รัฐสภา ประกอบดวยสภาผูแทน และวุฒิสภา สภาผูแทน ประกอบดวยสมาชิก 

393 คน สมาชิกวุฒิสภามี 260 คน ประธานสภาผูแทนเปนประธานรัฐสภา 

  3.  นายกรัฐมนตรี ตองเปนสมาชิกสภาผูแทน 

  4.  การผูเลือกตั้ง ใชการเลือกตั้งแบบแบงเขตและรวมเขต 

16.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

  ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 มีความยาวถึง 336 มาตรา ยาวกวา

รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เคยประกาศใชในประเทศไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และเน่ืองจาก

ประชาชนทั่วไปกวา 800,000 คน มีสวนรวมโดยตรงและโดยออมในการยกรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับน้ี จึงทําใหรัฐธรรมนูญฉบับน้ีคุมครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองไทยไวมากกวาของ

นักการเมืองเหมือนในสมัยเรียน ดวยเหตุน้ี จึงมักนิยมเรียกรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันวาเปน 

“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
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17.  รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 

  ประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 มี 39 มาตรา เปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 

ที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ หลังการที่ไดกระทําการรัฐประหารเปนผลสําเร็จเมื่อวันที่ 

19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยแตงตั้งทีมงานนักกฎหมายเพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว และ

ไดมีการตั้งหนวยงานในการดําเนินงานดังน้ี 

1. สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่แทนรัฐสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

มีสมาชิกจํานวน ไมเกิน 250 คน 

  2.  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ 

  3.   สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 สมัชชาแหงชาติของประเทศไทย ทําหนาที่    

รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ. 2550 

  4.  คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ ทําหนาที่

ตรวจสอบทรัพยสินอดีตคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผานมา 

18.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  ประกาศใชตั้งแตวันที่  24 สิงหาคม พ.ศ.2550 เปนฉบับที่มีการจัดทําราง

รัฐธรรมนูญ โดยสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 100 คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 25 ถึงมาตรา 31 และสภารางรัฐธรรมนูญ  ไดแตงตั้ง

คณะกรรมาธิการ ยกรางรัฐธรรมนูญจํานวน 35 คน ทําการยกรางแลวสงรางรัฐธรรมนูญให

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและองคกรซึ่งเปนคณะบุคคลพิจารณาและเสนอความเห็นรวม 12 

คณะ หลังจากน้ันไดนํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวเผยแพรใหประชาชนทราบ แลวนําเสนอราง

รัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางทั้งฉบับเรียงเปนราย

มาตรา เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  จึงมีการเผยแพรตอประชาชน

เพื่อทราบทั้งฉบับและจัดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติ วาจะใหความ

เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พรอมกันทั้งประเทศเมื่อวันอาทิตยที่ 19 

สิงหาคม 2550 ระหวางเวลา 08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา  ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติครั้งแรก

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย การออกเสียงประชามติของประชาชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้ง

ประเทศจํานวน 45,092,955 คน มาใชสิทธิออกเสียงประชามติจํานวน 25,978,954 คน  
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คิดเปนรอยละ 57.61 ผลการออกเสียงประชามติยอมรับ 14,727,306 เสียง คิดเปนรอยละ 

56.69 ไมยอมรับ 10,747,441 เสียง คิดเปนรอยละ 41.37 มีบัตรเสียและอื่นๆ จํานวน 

504,120 ฉบับ คิดเปนรอยละ 1.94   ผลการออกประชามติของประชาชนทั่วราชอาณาจักร

ยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวาย  แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม 2550 จากการปฏิบัติดังกลาวจึงเปนประวัติศาสตรชาติไทยวา ไดมอบสิทธิและอํานาจ  

ใหประชาชนชาวไทยใหมี การออกเสี ยงลงประชามติว าจะยอมรับหรือไมยอมรับ    

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนคร้ังแรกของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 24 

สิงหาคม 2550 มีสาระสําคัญท่ีแกไขเพิ่มเติมไปจากรัฐธรรมนูญ 2540 หลายประเด็น ดังน้ี 

 1.  รัฐสภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งหมด 630 คน คือ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 480 คน สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 150 คน สภาผูแทนราษฎร 

ประกอบดวยสมาชิก (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ ส.ส.) จํานวน 480 คน ไดมาจากการ

เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน การเลือกตั้งแบบสัดสวน จํานวน 80 คน อายุ 

ของสภาผูแทนราษฎร มีกําหนดคราวละ 4 ป นับตั้งแตการเลือกตั้งวุฒิสภา ประกอบดวย

สมาชิก (สมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว.) จํานวน 150 คน ไดมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด 

จังหวัดละ 1 คน จํานวน 76 คน (รวมกรุงเทพมหานคร) การสรรหา จํานวน 74 คน (จํานวน 

ส.ว. ทั้งหมดหักดวย ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง) สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจาก

การเลือกตั้ง เร่ิมตั้งแตวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก

การสรรหา เร่ิมตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลสรรหาสมาชิกภาพของวุฒิสภา 

(ส.ว.) มีกําหนดวาระคราวละ 6 ป นับแตวันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหน่ึง

วาระไมได 

 2.  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีคนหน่ึง และรัฐมนตรีอื่น

อีกไมเกิน 35 คน มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน ตามหลักความรับผิดชอบรวมกันผูที่จะดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ตองเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ปไมได 
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นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตองมีอายุไมต่ํากวา 35 ป ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 3.  องคกรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 

 1.  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี 4 องคกร ไดแก 

    1)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

    2)  ผูตรวจราชการแผนดิน 

    3)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) 

    4)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 

   2.  องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี 3 องคกร ไดแก 

    1)  องคกรอัยการ 

    2)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

    3)  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  4.  หลักการอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

  1.  การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 

10,000 คน (เดิมกําหนดไว 50,000 คน) มีสิทธิเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอประธานสภา 

  2.  การเสนอถอดถอนนักการเมืองโดยประชาชน ประชาชนผูมีสิทธิในการ

เลือกตั้ง จํานวน 20,000 คน (เดิมกําหนดไว 50,000 คน) มีสิทธิเขาช่ือเสนอตอประธาน

วุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภา เริ่มกระบวนการถอดถอนนักการเมือง 

  3.  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ 

รัฐธรรมนูญ 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่บัญญัติเรื่องจริยธรรมไว 

  4.  การตรวจสอบทรัพยสิน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เปนตน 
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เร่ืองที่  4  รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ 

รัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดวาดวยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ 

รัฐธรรมนูญ  มีฐานเหนือกวาบรรดากฎหมายทั้งปวง รวมทั้งกฎเกณฑทั้งหมดของประเทศ  

กฎหมายใดที่ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

ประกาศใชเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยกําหนดหลักเกณฑในการจัดระเบียบการปกครอง

ประเทศ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

บททั่วไป 

 1.  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวกันจะแบงแยกมิได 

 2.  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

 3.  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ทรงใชอํานาจ น้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

 4.  การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ

และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 

 5.  ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับ

ความคุมครอง 

 6.  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความ

คุมครองแหงรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 

 7.  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย  

กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติน้ันเปนอันใชบังคับมิได 

 8.  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีน้ันไป

ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย 

 มีหลายประการที่สําคัญนําเสนอดังน้ี 

 1.  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใด 

จะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได 

 2.  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 

 3.  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 

สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 

 สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไมมีรูปรางซึ่งมีอยูในตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดหรือเกิดขึ้น 

โดยกฏหมาย เพื่อใหมนุษยไดรับประโยชน และมนุษยจะเปนผูเลือกใชสิ่งน้ันเอง โดยไมมีผูใด

บังคับได เชน สิทธิในการกิน การนอน แตสิทธิบางอยางมนุษยไดรับโดยกฎหมายกําหนดใหมี 

เชน สิทธิในการมี การใชทรัพยสิน สิทธิในการรองทุกขเมื่อตนถูกกระทําละเมิดกฎหมาย  

เปนตน 

 เสรีภาพ หมายถึง การใชสิทธิอยางใดอยางหน่ึง หรือกระทําการอยางใดอยางหน่ึง

ไดอยางอิสระ แตทั้งน้ีจะตองไมกระทบตอสิทธิของผูอื่น ซึ่งหากผูใดใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต

จนกอความเดือดรอนตอผูอื่น ก็ยอมถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 หนาที่ หมายถึง การกระทําหรือการละเวนการกระทําเพื่อประโยชนโดยตรงของ

การมีสิทธิหนาที่เปน สิ่งที่บังคับใหมนุษยในสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑทางสังคมหรือ

กฎหมาย บัญญัติไว จะไมปฏิบัติตามไมได สวนสิทธิและเสรีภาพเปนสิ่งที่มนุษยมีอยูแตจะใช

หรือไมก็ได 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่

ของประชาชนชาวไทยไวดังน้ี 

   1.  สิทธิของปวงชนชาวไทย 

         1)  สิทธิในครอบครัวและความเปนอยูสวนตัว ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความ

คุมครอง เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเปนอยูสวนตัว 

        2)  สิทธิอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี บุคคลในทองถิ่นและชุมชนตองชวยกัน

อนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อรักษาไวให คงอยู

ตลอดไป 
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        3)  สิทธิในทรัพยสิน บุคคลจะไดรับการคุมครองสิทธิในการครอบครอง

ทรัพยสินของตนและการสืบทอดมรดก 

        4)  สิทธิในการรับการศึกษาอบรม บุคคลยอมมีความเสมอภาคในการเขารับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป อยางมีคุณภาพและทั่วถึง โดยไมเสียคาใชจาย 

      5)  สิทธิในการรับบริการทางดานสาธารณสุขอยางเสมอภาคและไดมาตรฐาน 

สําหรับผูยากไรจะไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม

เสียคาใชจาย 

        6)  สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองโดยรัฐ เด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในสังคม  

ที่ไดรับการปฏิบัติอยางรุนแรงและไมเปนธรรมจะไดรับการคุมครองโดยรัฐ 

        7)  สิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เชน บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบป และ

รายไดไมพอตอการยังชีพ รัฐจะใหความชวยเหลือ เปนตน 

        8)  สิทธิท่ีจะไดสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ โดยรัฐจะใหความ

ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะแกบุคคลในสังคม 

       9)  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษาและการ

ไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

        10)  สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการสวนทองถิ่นอยางเปดเผย เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะมีผลตอความมั่นคงของรัฐหรือ

ความปลอดภัยของประชาชนสวนรวม หรือเปนสวนไดสวนเสียของบุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับความ

คุมครอง 

        11)  สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขโดยไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา  

อันควรตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

        12)  สิทธิที่บุคคลสามารถฟองรองหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถิ่น หรือองคกรของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดชอบการกระทําหรือละเวนการกระทําตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงานน้ัน 

  2.  เสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

         1)  เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความคุมครองในการอาศัย

และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานของผูอื่นโดยปราศจากการยินยอม

ของผูครอบครอง หรือการเขาไปตรวจคนเคหสถานโดยไมมีหมายคนจากศาลยอมทําไมได 
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         2)  เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติ

ไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรจะกระทํา

มิได 

      3)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานการพูด การเขียน การพิมพ          

การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น จะจํากดัแกบุคคลชาวไทยมิได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

      4)  เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก 

หรือ การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งการกระทําตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลน้ัน จะกระทํา

มิได 

      5)  เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเช่ือทางศาสนา และ

เสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของตน โดยไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง 

และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยอมเปนเสรีภาพของ

ประชาชน 

      6)  เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพ

ดังกลาวจะกระทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุมครอง

ประชาชนที่จะใชที่ สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อประเทศอยูในภาวะสงคราม 

หรือระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

    7)  เสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม สหพันธ สหองคกร องคกรเอกชน 

หรือ หมูคณะอื่น การจํากัดเสรีภาพตาง ๆ เหลาน้ีจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจกฎหมาย

เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอยหรือปองกัน

การผูกขาดในทางเศรษฐกิจ 

      8)  เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

      9)  เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม       

การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะทําได โดยอาศัยกฎหมายเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง

ของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการ

แขงขันทางการคา 
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  3.  หนาที่ของประชาชนชาวไทย 

         1)  บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

      2)  บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

      3)  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้ง โดยไมแจงเหตุผล

อันสมควร ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

      4)  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร 

         5)  บุคคลมีหนาที่เสียภาษีใหรัฐ 

        6)  บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกปองและสืบสาน

วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        7)  บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมายเพื่อรักษาประโยชน

สวนรวมอํานวยความ สะดวกและใหบริการแกประชาชน 

นโยบายบริหารราชการแผนดิน 

 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปน้ี

 1.  บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ

มั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

 2.  จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมี

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ

สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชน 

ในพื้นที่ 

 3.  กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ

ของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตาม

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันทั่ว

ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ  

โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดน้ัน 
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 4.  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหาร

ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

 5.  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการ

ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง

การมีสวนรวมของประชาชน 

 6.  ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดําเนินการอยาง  

เปนอิสระ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

 7.  จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพฒันาการเมืองที่มีความเปน

อิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

 8.  ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยาง

เหมาะสม 

คุณสมบัติของผูสมัคร ส.ส. 

 1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 2.  มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  

 3.  เปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนับถึงวันเลือกตั้งติดตอกันไมนอย

กวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ตองเปน

สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 

30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 4.  ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปน้ีดวย 

   ก)  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

    ข)  เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

    ค)  เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 
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    ง)  เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

บุคคลตองหามมิใหสมัคร ส.ส. 

 1.  ติดยาเสพติดใหโทษ  

 2.  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

 3.  เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

มาตรา 100 (1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช (2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง หรือ (4) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 4.  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

 5.  เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง  

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 6.  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบใน วงราชการ 

 7.  เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดิน เพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 8.  เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง 

 9.  เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 10.  เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว

ยังไมเกินสองป 

 11.  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 

 12.  เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 13.  อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 263 

 14.  เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

 1.  สัญชาติไทยหรือผูมีสัญชาติไทยโดยไดแปลงสัญชาติมาแลวไมนอยกวา 5 ป

 2.  อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 

 3.  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 

วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 

 1.  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 2.  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 3.  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

 4.  วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ความรูเกี่ยวกับศาลตามรัฐธรรมนูญ 

 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไป 

โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

 ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไป 

โดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามกฎหมาย 

ศาลตามรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนญูประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ

รวม 15 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวฒุิสภา  

 อํานาจหนาที่ที่สําคัญของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การพิจารณาวินิจฉัยวาราง

พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางขอบังคับการประชุมของ

สภาผูแทนราษฎร ของวุฒิสภา หรือของรัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 

แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา   มีขอความขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม หรือ

พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีใดขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญโดยที่ศาลเห็นเอง หรือคูความโตแยง และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

สวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติน้ัน ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกร
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ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนระบบไตสวน ศาลมี

อํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได ซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาที่ใชในคดีทั่วไป

ของศาลยุติธรรม 

ศาลยุติธรรม 

       ศาลยุติธรรม เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดี 

ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 

       ศาลยุติธรรมมี 3 ช้ัน คือ ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติ

เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น 

ศาลชั้นตน  

 ศาลช้ันตน เปนศาลที่รับฟองในชั้นเริ่มตนคดีไมวาจะเปนคดีแพง หรือคดีอาญา 

ประกอบดวย                       

 ศาลแพง เปนศาลยุติธรรมช้ันตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงทั้งปวงและ

คดีอื่นใดที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพงมีเขตตลอดทองที่กรุงเทพมหานคร 

นอกจากทองท่ีที่อยูในเขตของศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาล

ยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลน้ันกําหนดไว ในกรณีที่มีการยื่นฟองคดีตอศาลแพง 

และคดีน้ันเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพง ศาลแพงอาจใชดุลพินิจยอมรับไวพิจารณาพิพากษา

หรือมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอํานาจ ศาลอาญา เปนศาลชั้นตนซึ่งมีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร นอกจากทองที่ที่อยูในเขตของศาล

อาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัดมีนบุรี แตบรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาล

อาญาน้ันจะยื่นฟองตอศาลอาญา ก็ได ทั้งน้ีอยูในดุลพินิจของศาลอาญาท่ีจะไมยอมรับพิจารณา

พิพากษาคดีใดคดีหน่ึงที่ยื่นฟองเชนน้ันก็ได เวนแตคดีน้ันจะโอนมาตามบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความ 

 ศาลจังหวัด เปนศาลยุติธรรมช้ันตนที่ตั้งประจําในแตละจังหวัดหรือในบางอําเภอ 

มีเขตตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดน้ันไดกําหนดไว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง

และคดีอาญาทั้งปวงที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น ในกรณีที่มีการยื่นฟองคดีตอศาล

จังหวัด และคดีน้ันเกิดขึ้นในเขตของศาลแขวงและอยูในอํานาจของศาลแขวง ศาลจังหวัดน้ัน

ตองมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอํานาจ 
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 ศาลภาษีอากรกลาง เปนศาลที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 มีอํานาจพิจารณาพิพากษา

คดีภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีแพงทั่วไป เพราะเปนขอพิพาทระหวางเอกชน

กับรัฐอันเน่ืองมาจากการเก็บภาษีอากร การอุทธรณในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลภาษีอากร

ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา ไมตองผานศาลอุทธรณเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี  

 ศาลแรงงานกลาง จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณา

คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เปดทําการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปน

ศาลชํานัญพิเศษ พิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งมีความแตกตางจากอรรถคดีทั่วไป                  

การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงาน จะใชวิธีไกลเกลี่ย และการระงับขอพิพาทเปน

หลัก แตหากคูกรณี (นายจาง-ลูกจาง) ไมสามารถตกลงกันได ศาลก็จะพิจารณาตัดสินช้ีขาดตาม

บัญญัติ แหงกฎหมาย โดยคํานึงถึงความเปนธรรม และความสงบเรียบรอย ศาลแรงงาน           

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการจางแรงงาน สิทธิหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน  

ซึ่งไดแกกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย

เงินทดแทน กฎหมายวาดวยประกันสังคม เปนตน รวมทั้งกรณีละเมิดระหวางนายจางและ

ลูกจาง 

 การพิจารณาคดีประกอบดวยผูพิพากษา 3 ฝาย คือ ผูพิพากษาซึ่งเปนขาราชการ

ฝายตุลาการ ผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง จํานวนฝายละ

เทาๆ กัน รวมเปนองคคณะการพิจารณาพิพากษาคดี 

ศาลอุทธรณ 

 ศาลอุทธรณ คือ ศาลสูงถัดจากศาลช้ันตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดี  

ที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันตนที่อยูในเขตอํานาจ กับมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดี 

ที่ศาลอุทธรณมีอํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอื่นในเขตทองที่ที่มิไดอยูในเขตศาลอุทธรณภาค 

เวนแตคดีที่อยูนอกเขตศาลอุทธรณจะอุทธรณตอศาลอุทธรณก็ได ทั้งน้ีอยูในดุลพินิจของศาล

อุทธรณที่จะไมยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงที่อุทธรณเชนนั้นก็ได เวนแตคดีน้ันจะได

โอนมาตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
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ศาลฎีกา 

 ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุดซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ   

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย

การฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีที่ศาลฎีกามีอํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอื่น 

องคคณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบดวยผูพิพากษาอยางนอย 3 คน แตหากคดีใดมีปญหา

สําคัญ ประธาน ศาลฎีกามีอํานาจสั่งใหนําปญหาดังกลาวเขาสูการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ  

ซึ่งประกอบดวย  ผูพิพากษาศาลฎีกาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ในวันที่มีการจัดประชุมใหญ  

แตทั้งน้ีไมนอยกวา กึ่งหน่ึงของจํานวนผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด ศาลฎีกามีแผนกคดีพิเศษ

ทั้งสิ้น 10 แผนก เพื่อวินิจฉัยช้ีขาดคดีที่อาศัยความชํานาญพิเศษ มีผูพิพากษาศาลฎีกาประจํา

แผนก ๆ ละ ประมาณ 10 คน ไดแก 

 1.  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

 2.  แผนกคดีแรงงาน 

 3.  แผนกคดีภาษีอากร 

 4.  แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  

 5.  แผนกคดีลมละลาย 

 6.  แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 7.  แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ        

 8.  แผนกคดีสิ่งแวดลอม      

 9.  แผนกคดีปกครอง  

 10.  แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา เปนแผนกที่

จัดตั้งข้ึนใหม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อพิจารณาพิพากษา

คดีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นซึ่งถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ 

หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งกรณีบุคคลอื่นที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน

ดวย 
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 องคคณะผูพิพากษาในแผนกน้ีประกอบดวย ผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวน 9 คน  

ที่คัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา ขึ้นน่ังพิจารณาคดีเชนเดียวกับศาลช้ันตน แตการพิจารณา

คดีจะเปนระบบไตสวน ซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาที่ใชในคดีทั่วไป ศาลมีอํานาจไตสวนหา

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร ตามวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติไวใน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง พ.ศ. 2542 

ศาลปกครอง  

          ศาลปกครอง คือ ศาลที่มีหนาที่พิจารณาคดีปกครองระหวางรัฐกับราษฎร หรือ

ระหวางองคกรของรัฐ ดวยกันเอง ทั้งน้ี เปนศาลที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ แยกตางหากจากศาล

ยุติธรรม 

 ศาลปกครองเปนศาลที่ใชระบบไตสวน โดยในแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองค

คณะของตุลาการ ตางจากศาลยุติธรรมซึ่งใชระบบกลาวหา ศาลปกครองแบงออกเปน "ศาล

ปกครองช้ันตน"และ"ศาลปกครองสูงสุด" 

  ศาลปกครองช้ันตน 

 1.  ศาลปกครองกลาง มีอํานาจตัดสินคดีในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 7 จังหวัด 

ใกลเคียง หรือคดีท่ียื่นฟองที่ศาลปกครองกลาง 

 2.  ศาลปกครองในภูมิภาค ปจจุบันมี 7 แหง คือที่จังหวัดเชียงใหม สงขลา 

นครราชสีมา ขอนแกน พิษณุโลก ระยอง และนครศรีธรรมราช 

 ศาลปกครองสูงสุด มีอํานาจตัดสินคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดโดยตรง หรือ

คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันตน 

ศาลทหาร 

 ศาลทหาร มีอํานาจ พิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดอาญาซึ่งเปนบุคคล

ที่อยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด สั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทําผิดฐานละเมิดอํานาจ

ศาล นอกจากน้ียังกําหนดใหมีอํานาจในการพิจารณาคดีอยางอื่นไดอีกตามที่จะมีกฎหมาย

บัญญัติเพิ่มเติม ท่ีเคยมีมาแลวเชน ความผิดฐานกระทําการอันเปนคอมมูนิตส เปนตน สําหรับ

อํานาจในการรับฟองคดีของศาลทหารแบงไดดังน้ี ศาลจังหวัดทหารจะรับฟองคดีที่จําเลยมีช้ัน

ยศเปนนายทหารประทวน ศาลมณฑลทหารจะรับฟองคดีที่จําเลย มีช้ันยศตั้งแตช้ันประทวน
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จนถึงช้ันยศสัญญาบัตรแตไมเกินพันเอก สวนศาลทหารกรุงเทพจะรับฟองไดหมดทุกช้ันยศ 

นอกจากนี้ช้ันยศจําเลยมีผลตอการแตงตั้งองคคณะตุลาการที่จะพิจารณาคดีดวย โดยองคคณะ

ตุลาการที่จะแตงต้ังน้ันอยางนอยตองมีผูที่มียศเทากันหรือสูงกวาจําเลย 

 

องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

1.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  

 เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย มีหนาที่หลักเปนผูควบคุม

และดําเนินการจัดหรือ จัดใหมีการเลือกตั้ง หรือ การสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ 

ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 1.  ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 2.  ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 3.  มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปน

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 4.  ออกขอกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 

 5.  ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง และ

จัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
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 6.  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงที่

เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 

 7.  สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวย

เลือกตั้งหน่ึงหรือทุกหนวยเลือกตั้ง หรือสั่งใหมีการนับคะแนนใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได

วาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีพจิารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 8.  ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 

 9.  ดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยราชการ ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองคกรเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 10.  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา  

 11.  ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

 เปนคณะบุคคลซึ่ งประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา ผูไดรับการ

เสนอช่ือและไดรับเลือกเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซึ่งมี

ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 256 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 9-11 
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 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

 1.  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา 

เกี่ยวกับการถอดถอนจากตําแหนง 

 2.  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังอัยการสูงสุด 

เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308 ของรัฐธรรมนูญ 

 3.  ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปรกติ กระทําความผิดฐาน

ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่

ในการยุติธรรม 

 4.  การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

 5.  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและช้ันหรือระดับของเจาหนาที่

ของรัฐที่จะตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 6.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ

เจาหนาที่ของรัฐ และการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

 7.  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป และนํารายงานออกเผยแพร เสนอ

มาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ การกระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

 8.  ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา

ใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิ

ประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทาง

ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

 9.  ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับ

ความซื่อสัตยสุจริต 
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 10.  ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเลขาธิการ 

 11.  แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 12.  ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายอื่นกําหนด 

  

องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

1.  องคกรอัยการ 

 มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายวาดวยอํานาจและ

หนาที่ ดังน้ี 

 อํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ

และงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการและมีอํานาจและ

หนาที่ ดังตอไปน้ี  

 1.  ใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการ

คุมครองปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  

           2.  ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาล และ

หนวยงานของรัฐ 

           3.  ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคล  

ซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐแตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งน้ี ตามที่

เห็นสมควร 

           4.  ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือ

หนวยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการไดรับดําเนินคดีให  

           5.  ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดําเนินการน้ันจะขัดตองานใน

หนาที่หรืออาจทําใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ          

 6.  ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขารการฝายอัยการ 

           7.  ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอํานวยความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชนของรัฐและประชาชน 
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           8.  ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู

ในอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด 

           9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน

อัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด 

 ในการตรวจรางสัญญาตาม (ขอ 2 และขอ 3) ใหสํานักงานอัยการสูงสุด มีหนาที่

รักษาประโยชนของรัฐ ในการน้ีสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รายงานรัฐบาล หรือหนวยงาน

ของรัฐตาม (ขอ 2) หรือนิติบุคคลตาม (ขอ 3) ที่เปนคูสัญญาใหทราบถึงขอที่ควรปรับปรุงหรือ

แกไขใหสมบูรณ ขอเสียเปรียบหรือขอที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ อํานาจหนาที่ของ

อัยการสูงสุด มีดังนี้ 

 1.  กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

อัยการสูงสุด 

 2.  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงาน

บุคคลของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณี

ปฏิบัติของราชการ 

 3.  บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงาน

อัยการสูงสุด 

 ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหน่ึง อัยการสูงสุดอาจมอบอํานาจใหรองอัยการ

สูงสุด หรือขาราชการฝายอัยการผูหน่ึงผูใดปฏิบัติหนาที่แทนได 

 ใหอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด  

 อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้ 

 1.  อํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 

 2.  ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และ ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือ

พนักงานอัยการ 

 3.  ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล 

หนวยงานของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคใน
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ศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่ง

บัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

 4.  ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่องการที่

ไดกระทําไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหน่ีงผูใดถูกฟองในเรื่องการที่

ไดกระทําตามคําสั่งของเจาที่ของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือ

ชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ

จะรับแกตางใหก็ได 

 5.  ในคดีแพ ง  คดีปกครอง หรือกรณีมี ขอพิพาทที่ ตองดํ า เ นินการทา ง

อนุญาโตตุลาการ ที่หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน 3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ 

แตไดมีพระราชบัญญัติดวยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็

ได 

 6.  ในคดีที่ราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ  

มีอํานาจเปนโจทกได 

 7.  ดําเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของการ 

ยึดทรัพยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา ในการน้ีมิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

 8.  ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจําเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีในการบังคับให

เปนไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ   

 9.  อํานาจและหนาที่ตาม ก.อ. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 

 10.  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน

อัยการ 

            11.  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการ

สูงสุด ตามที่ไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา 14 วรรค 3) 4) และ 5) 

พนักงานอัยการจะออกคําสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของมาใหถอยคําก็ได แตจะเรียกคูความอีก

ฝายหน่ึงมาใหถอยคําโดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมได 
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 พนักงานอัยการตําแหนงใดมีอํานาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงไดเพียงใดใหเปนไป

ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุด กําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. 

 

2.  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ

       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกสิบคน  

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณ 

ดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งน้ี โดยตองคํานึงถึงการมีสวน

รวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน  

การตรวจสอบทรัพยสิน 

 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปน้ี มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง  

 1.  นายกรัฐมนตรี 

 2.  รัฐมนตรี 

 3.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

        4.  สมาชิกวุฒิสภา 

 5.  ขาราชการการเมืองอื่น 

 6.  ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถ่ินตามที่กฎหมายบัญญัติ 

        บัญชีตามวรรคหน่ึงใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจน

ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหน้ีสินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา 

        การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง  

ใหรวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือ

ดูแลของบุคคลอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมดวย 
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การปกครองสวนทองถิ่น 

 การปกครองสวนทองถิ่น คือ หนวยงานปกครองที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด

รูปแบบหน่ึง โดยปกติการปกครองสวนทองถิ่นจะเปดโอกาสใหประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น ๆ 

เลือกตั้งผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่น หรือเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเลือก

ผูบริหารทองถิ่นอีกทีหน่ึง (เรียกวาการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยออมตามลําดับ) องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะมีอํานาจอิสระ (autonomy) ในการบริหารจากรัฐไดในระดับหน่ึงตามขอบเขต 

ที่กฎหมายกําหนด 

กฎหมายอื่นๆ 

   นอกจากกฎหมายที่กลาวขางตนยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่ควรศึกษามีดังน้ี กฎหมาย

แพงและพาณิชย 

 กฎหมายแพงและพาณิชย (ยอ: ป.พ.พ.) เปนประมวลกฎหมายแพง อันเปน

กฎหมายสารบัญญัติ (substantive law) แหงประเทศไทย เริ่มรางครั้งแรกใน ร.ศ. 127  

ตรงกับ พ.ศ. 2451 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ภายหลังการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญาเมื่อปเดียวกัน เพื่อริเริ่มขอยกเลิก

บรรดาสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทําไวกับตางประเทศอันมีผลใหสยามตองเสียเปรียบใน

ดานสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเอกราชทางการ 

 ผลของการกระทําผิดทางแพง การกระทําผิดทางแพง เรียกวาสภาพบังคับ  

เปนขอบังคับที่ใชกับผูฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย คือการใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย

หรือใหชําระหนี้ดวยการสงมอบทรัพยสิน ใหกระทําหรืองดเวนกระทําอยางใดอยางหน่ึงเพื่อไถ

ความผิด 

ขั้นตอนการดําเนินคดีแพงมาสูศาล บุคคลนําคดีมาสูศาล ได 2 กรณี 

 1.  เมื่อมีขอโตแยงสิทธิและหนาที่ของบุคคลในทางแพง เชน นาย ก. ขายที่ดินให

นาย ข. แลวไมยอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธใหนาย ข. ถือโตแยงสิทธิของนาย ข.  

 2.  เมื่อมีกรณีบุคคลจะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายกําหนดไว เชน เพื่อการ

แตงตั้งผูปกครองใหผูเยาว ผูอนุบาล ผูวิกลจริต คดีมีขอพิพาทมีโจทยและจําเลย ผลการ

พิจารณา คือ การบังคับคดีหรือการปฏิบัติตามคําสั่งของศาล เชน ใหชําระหนี้ การจับและขัง

ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา เปนตน 
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สาระนารูของกฎหมายแพง 

 1.  บุคคล หมายถึง สิ่งซึ่งสามารถมีสิทธิและหนาที่ไดตามกฎหมาย แบงเปน 2 

ประเภท 

   1.1  บุคคลธรรมดา หมายถึง คนซึ่งมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย 

    1.2  นิติบุคคล หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคกรซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปน

บุคคลอีกประเภทหน่ึงที่ไมใชบุคคลธรรมดา และมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย 

   สภาพบุคคล บุคคลธรรมดามีสภาพเปนบุคคลตั้งแตเริ่มคลอดแลวอยูรอดเปนทารก 

สิ้นสุดสภาพเมื่อตาย สวนนิติบุคคล มีสภาพเปนนิติบุคคลเมื่อกฎหมายใหอํานาจ หรือเมื่อ

ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายครบถวน เชน พรรคการเมือง เปนนิติบุคคลตามขั้นตอนการ

กอตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 

 2.  ความสามารถของบุคคล หมายถึง ความสามารถในการมีสิทธิหรือใชสิทธิตาม

กฎหมาย ซึ่งโดยปกติบุคคลทุกคนยอมมีความสามารถในการใชสิทธิไดทัดเทียมกัน แตมีบาง

กรณีเพื่อคุมครองบุคคลบางประเภท กฎหมายจึงไดจํากัดหรือตัดทอนความสามารถของบุคคล

ประเภท น้ัน ๆ เสีย ซึ่งบุคคลเหลานี้ไดแก ผูหยอนความสามารถซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท 

คือ ผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 

 3.  ทรัพยสนิ หมายถึง วัตถุท้ังที่มีรูปรางและไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจ

ถือเอาได เชน บาน ที่ดิน เปนวัตถุมีรูปราง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งแบง

ประเภทเปน อสังหาริมทรัพย-สังหาริมทรัพย  

 4.  นิตกิรรมและสญัญา คือ การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจ

สมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือ

ระงับซึ่งสิทธิ  

 นิติกรรม คือ การกระทําของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมายและมุงตอผลในกฎหมาย

ที่จะเกิดขึ้นอันไดแก การเคลื่อนไหวแหงสิทธิ มีการกอสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวน

สิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เชน สัญญาซื้อขาย, สัญญากูเงิน, สัญญาจางแรงงาน สัญญาใหและ

พินัยกรรม เปนตน 
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 การแบงแยกประเภทของนิติกรรม 

         1.  นิติกรรมฝายเดียว ไดแก นิติกรรมซึ่งเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝาย

หน่ึงฝายเดียวและมีผลตามกฎหมาย ซึ่งบางกรณีก็ทําใหผูทํานิติกรรมเสียสิทธิได เชน การกอตั้ง

มูลนิธิ คํามั่นโฆษณาจะใหรางวัล การรับสภาพหน้ี การผอนเวลาชําระหนี้ใหลูกหนี้ คํามั่นจะซื้อ

หรือจะขาย การทําพินัยกรรม การบอกกลาวบังคับจํานอง เปนตน 

     2.  นิติกรรมสองฝาย (นิติกรรมหลายฝาย) ไดแก นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดง

เจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปและทุกฝายตองตกลงยินยอมระหวางกัน เชน สัญญาซื้อ

ขาย สัญญากูยืม สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาขายฝาก จํานอง จํานํา เปนตน 

 5.  การซื้อขาย คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา "ผูขาย" โอนกรรมสิทธิ์แหง

ทรัพยสิน ใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา "ผูซื้อ" และผูซื้อตกลงวาจะใชราคาทรัพยน้ันใหแก

ผูขาย” 

 ทรัพยสินที่ซื้อขายกันไมได 

 1.  สาธารณะสมบัติแผนดิน เชน ที่ชายตลิ่ง ปาสงวน 

 2.  สิทธิซึ่งกฎหมายหวงหามโอน เชน สิทธิที่ไดรับมรดกขณะเจาของมรดกยังมี 

ชีวิตอยู 

 3.  ทรัพยสินที่กฎหมายหามมีไวในครอบครอง เชน อาวุธปนเถ่ือน ยาเสพติด

 4.  วัดและที่ธรณีสงฆ 

 5.  ทรัพยสินที่มาโดยขอกําหนดหามโอน 

 ประเภทของสัญญาซื้อขาย ประเภทของสัญญาซื้อขายสามารถพิจารณาไดดังน้ี 

1. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เปนสัญญาซื้อขายที่มีการกําหนดตัวทรัพยซื้อขาย 

ที่แนนอน โดยผูขายจะตองมีสิทธิเหนือทรัพยสินที่ซื้อขาย 

   2.  สัญญาจะซื้อขาย เปนสัญญาที่คูสัญญามีเจตนาจะไปทําการโอนกรรมสิทธิ์กันใน

ภายหลัง เพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์จะยังไมโอนในขณะที่ทําสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีการทําสัญญาซื้อ

ขายทรัพยสินที่ตองทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนด 

 3.  คํามั่นวาจะซื้อขาย ถาทรัพยสินที่ซื้อขายเปนอสังหาริมทรัพย หรือ

สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ การจะทําคํามั่นจะตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึง ลง

ลายมือช่ือ ฝายที่ตองรับผิด หรือไดวางประจําไว หรือไดชําระหนี้บางสวนจึงจะฟองรองบังคับ

คดีกันได 
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 หนาที่ของผูขาย 

 1.  ตองสงมอบทรัพยสินที่ขายใหแกผูซื้อ 

 2.   ตองสงมอบทรัพยสินที่ขาย ตองไมชํารุดบกพรอง ซึ่งในความชํารุดบกพรอง 

ในที่น้ี หมายถึงลักษณะที่ทรัพยสินที่ซื้อขายในตัวของมันเองมีความชํารุดหรือมีความบกพรอง

อยูจนเปนเหตุใหทรัพยน้ันราคาตกหรือไมเหมาะแกการใชประโยชนตามปกติหรือตามสภาพ

ของทรัพยสินน้ันและความบกพรองหรือความชํารุดนี้จะตองมีอยูกอนหรือตามสภาพของสัญญา

ซื้อขายเทาน้ัน 

 หนาที่ของผูซื้อ 

 1.  หนาที่ในการรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามเวลาตามสถานที่และดวยวิธีการ

ตามที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายเวนแตผูซื้อจะมีสิทธิบอกปดในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพยเมื่อ

ผูขาย สงทรัพยสินใหมากเกินไปหรือนอยกวาไปกวาที่ไดตกลงกันไวหรือผูขายสงมอบทรัพยสิน

ตามที่ตกลงกันปะปนกับทรัพยสินอยางอื่นหรือในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยผูขายสงมอบ

อสังหาริมทรัพยนั้นมากเกินไปหรือนอยกวาเกินไปจากที่ไดตกลงกันไว 

 2.  หนาที่ในการชําระราคาทรัพยสินที่ซื้อขายตามราคาที่กําหนดไวในสัญญาหรือ

ตามทางการที่คูสัญญา เคยประพฤติปฏิบัติตอกันแตถาไมไดกําหนดราคาไวเปนที่แนนอน ผูซื้อ 

ก็ตองชําระราคาตามสมควรและการชําระราคาก็ตองชําระภายในเวลาที่กําหนดตามสัญญาดวย

แตถาหากไมไดกําหนดเวลาไวใหชําระราคาในเวลาเดียวกับเวลาที่สงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายนั้น 

 3.  หนาที่ในการชําระคาธรรมเนียมในการซื้อขาย หากตกลงกันไวในสัญญาวาใหผู

ซื้อชําระคนเดียวท้ังหมด แตถาไมไดตกลงกันไวผูซื้อก็ตองมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมคร่ึงหน่ึง 

 6.  การเชาทรัพยสิน 

 ป.พ.พ. มาตรา 537 บัญญัติวา “อันวาเชาทรัพยสินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง

เรียกวาผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหน่ึงเรียกวาผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยาง

ใดอยางหนึ่งช่ัวระยะเวลาอันมีจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อ  การน้ัน” 

 7.  การเชาซ้ือ 

 สัญญาเชาซื้อ คือ สัญญาที่เจาของทรัพยสินเอาทรัพยสินของตนออกใหผูอื่นเชา

เพื่อใชสอยหรือเพื่อใหไดประโยชนและใหคํามั่นวาจะขายทรัพยน้ันหรือจะใหทรัพยสินที่เชาตก

เปนสิทธิแกผูเชาซื้อเมื่อไดใชเงินจนครบตามที่ตกลงไวโดยการชําระเปนงวด ๆ  จนครบตาม

ขอตกลง  
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 สัญญาเชาซื้อ มิใชสัญญาซื้อขายผอนสงแมวาจะมีลักษณะคลายคลึงกันเรื่องชําระ

ราคาเปนงวดๆ ก็ตามเพราะการซื้อขายผอนสงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนของผูซื้อทันทีขณะทํา

สัญญาไมตองรอใหชําระราคาครบแตประการใดสวนเรื่องสัญญาเชาซื้อ เมื่อผูเชาบอกเลิก

สัญญาบรรดาเงินที่ไดชําระแลวใหริบเปนเจาของทรัพยสินและเจาของทรัพยสินชอบที่จะกลับ

เขาครอบครองทรัพยสินที่เชาได 

 8.  การกูยืมเงิน 

 การกูยืมเงิน คือ สัญญาอยางหน่ึง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งเรียกวา    

“ผูกู” มี ความตองการจะใชเงิน แตตนเองมีเงินไมพอ หรือไมมีเงินไปขอกูยืมจากบุคคลอีกคน

หน่ึงเรียกวา “ผูใหกู” และผูกูตกลงจะใชคืนภายในกําหนดเวลาใดเวลาหน่ึง การกูยืมจะมีผล

สมบูรณก็ตอเมื่อ มีการสงมอบเงิน ที่ยืมใหแกผูที่ยืมในการกูยืมนี้ผูใหกูจะคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได 

 หลักฐานในการกูยืม  ในการตกลงทําสัญญากูยืมเงินนั้น ถาหากวากูยืมกันเปน

จํานวนเงินเล็กนอยไมเกิน 50 บาท กฎหมายไมไดบังคับวาตองทําหลักฐานเปนหนังสือ แสดงถึง

การกูยืมหรือทําสัญญาไวตอกัน เชน ยืมเงิน 20 บาท หรือ 30 บาท แลวเพียงแตพูดจาตกลงกัน

ก็พอ แตถาหากวากูยืมเปนจํานวนเกินกวา 50 บาท ตองทําหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ

หรือทําหนังสือสัญญากูไวตอกัน เพื่อจะไดใชเปนหลักฐานในการฟองรองบังคับคดีในกรณีที่ไม

ปฏิบัติตามสัญญา ในหลักฐานแหงการกูเปนหนังสือดังกลาวน้ีตองมีขอความแสดงวาไดกูยืมเงิน

เปนจํานวนเทาใด มีกําหนดใชคืนเมื่อใด และที่สําคัญจะตองมีการลงลายมือชื่อผูกู 

 อายุความ การฟองรองเรียกเงินตามสัญญากูจะตองกระทําภายในกําหนดอายุ

ความ ซึ่งกฎหมายกําหนดไววาจะตองฟองภายใน 10 ปนับแตวันที่ถึงกําหนดชําระเงินคืน 

 9.  การหมั้น 

 การหมั้น หมายถึง การที่ฝายชายตกลงกับฝายหญิงวาชายจะสมรสกับหญิงน้ัน 

และการหมั้นจะสมบูรณตอเมื่อไดสงมอบหรือโอนทรัพยสินอันเปนของหมั้นใหแกหญิงแลว

 ของหมั้น คือทรัพยสินที่ฝายชายสงมอบหรือโอนใหแกหญิงเพื่อเปนหลักฐานวาจะ

สมรสกับหญิง 

 สินสอด คือทรัพยสินซึ่งฝายชายให แกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือ

ผูปกครองฝายหญิง แลวแตกรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส 
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 ผลของการหมั้น เมื่อมีการหมั้นแลว ทําใหเกิดสิทธิและหนาที่ตอกันคือ 

 1.  สิทธิเรียกคาทดแทนจากคูสัญญา เมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหมั้นอีก

ฝายหน่ึงมีสิทธิเรียกใหรับผิดใชคาทดแทนไดในความเสียหาย 3 ประการตอไปน้ี 

    1.1  ทดแทนความเสียหายตอกายหรือช่ือเสียงแหงชายหรือหญิงน้ัน 

    1.2  ทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่คูหมั้น บิดามารดา หรือบุคคล

ผูกระทําการในฐานะ เชน บิดามารดาไดใชจายหรือตองตกเปนลูกหน้ีเน่ืองในการเตรียมการ

สมรสโดยสุจริตและตามสมควร 

    1.3  ทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่คูหมั้นไดจัดการทรัพยสินหรือการ

อื่นอันเกี่ยวแกอาชีพหรือทางทํามาหาไดของตนไปโดยสมควรดวยการคาดหมายวาจะไดมีการ

สมรส 

  10.  การสมรส 

  การสมรส หมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเขามาอยูกินกันฉันสามี ภริยา  

ช่ัวชีวิตโดยจะไมเกี่ยวของทางชูสาวกับบุคคลอื่นใดอีก การสมรสประกอบดวยหลักเกณฑ 4 

ประการคือ 

  1.  คูสมรสฝายหนึ่งจะตองเปนชายและอีกฝายจะตองเปนหญิง 

  2.  การสมรสจะตองเปนการกระทําโดยสมัครใจของชายและหญิง หากชายหญิง 

ไมยินยอมสมรสกัน การสมรสนั้นเปนโมฆะ 

  3.  การอยูกินกันฉันสามีภริยาจะตองเปนระยะเวลาช่ัวชีวิต 

  4.  การสมรสจะตองมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานั้น 

  เงื่อนไขการสมรส และผลของการสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขตามกฎหมาย  

 1.  ชายและหญิงจะตองมีอายุ 17 ปบริบูรณแลวทั้งสองคน 

  2.  ชายและหญิงจะตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซี่งศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถ 

  11.  การปกครองบตุร 

  สิทธิและหนาที่ระหวางบิดามารดากับบุตร 

  1.  บุตรมีสิทธิไดช่ือสกุลของบิดาในกรณีที่บิดาไมปรากฏ บุตรมีสิทธิใชช่ือสกุลของ

มารดา 
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  2.  ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา มิได แตเมื่อผูนั้นหรือญาติ

สนิทของผูนั้นรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได 

  3.  บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 

  4.  บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรใน

ระหวางที่เปนผูเยาว บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะ

ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได 

  5. การรองขอคาอุปการะเลี้ยงบุตรหรือขอใหบุตรไดรับการอุปการะ เลี้ยงดูโดยประ

การอื่น นอกจากอัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวตามมาตรา 1562 แลว บิดาหรือมารดาจะนําคดีขึ้น

วากลาวก็ได มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจปกครองของบิดามารดา 

  12.  การรับรองบุตร 

  การจดทะเบียนรับรองบุตร เปนวิธีการหน่ึงที่จะทําใหบุตรนอกสมรสเปนบุตร  

ที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา เน่ืองจากบุตรที่เกิดจากบิดา และมารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน

จะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของมารดาเทานั้น 

  ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร สามารถทําไดโดยใหบิดาเปนผูยื่นคํารอง ณ 

สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักงานเขต แหงใดก็ได โดยนํา หลักฐานคือ 

  1.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน ของบิดา มารดา และ บุตร 

  2.  บัตรประจําตัวประชาชน ของบิดา มารดา สูติบัตรของบุตร ไปแสดง 

  3.  พยานบุคคลจํานวน 2 คน 

  13.  การรับบตุรบุญธรรม 

  คุณสมบัติของผูที่จะรับบุตรบุญธรรม และผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม 

                1.  ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุแกกวาผูจะเปนบุตรบุญ

ธรรมอยางนอย 15 ป 

               2.  ผูเปนบุตรบุญธรรมท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ป ตองใหความยินยอมดวยตนเอง 

               3.  ผูเปนบุตรบุญธรรมที่เปนผูเยาวตองไดรับความยินยอมจาก บิดา และมารดา 

หรือผูปกครอง 

  4.  ผูจะรับบุตรบุญธรรม หรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม ถามีคูสมรสอยูตองไดรับความ

ยินยอมจากคูสมรสกอน 
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               5.  ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีก

ในขณะเดียวกันไมไดเวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม 

  ขั้นตอนการปฏิบัติการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กรณีบุตรบุญธรรมเปน

ผูเยาว ตองผานขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมกอนโดย  

  1.  กรณีที่ผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร หรือ

ตางประเทศใหยื่นคําขอพรอมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอม 

ณ ศูนยอํานวยการรับเด็กเปน บุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห 

  2.  กรณีมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด ใหยื่นคําขอพรอมหนังสือแสดงความยินยอม

ของบุคคลผูมีอํานาจ ใหความยินยอม ณ ที่วาการอําเภอ หรือท่ีทําการประชาสงเคราะหจังหวัด 

  14.  การรับมรดก 

  มรดก คือ ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย รวมตลอดทั้งทรัพยสินที่เปนสิทธิ หนาที่ 

และความรับผิดตาง ๆ ของผูตายดวย เวนแตบรรดาที่ตามกฎหมายแลว หรือโดยสภาพแลว 

เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ทั้งหมดน้ีเรียกรวม ๆ วา กองมรดก 

  ที่สําคัญทรัพยสินที่จะเปนมรดกไดน้ัน ตองเปนทรัพยสินที่ผูตายมีอยูในขณะที่ตาย

ดวย ดังน้ัน เงินบํานาญซึ่งไมใชทรัพยสินที่ผูตายมีอยูในขณะที่ตาย จึงไมเปนมรดกตามกฎหมาย 

           มรดกจะตกทอดแกทายาทเมื่อเจามรดกถึงแกความตายอาจจะเปนการตายโดย

เสียชีวิต หรือตายโดยผลของกฎหมาย คือ ถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญก็ได กองมรดกของ

บุคคลน้ันยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา ทายาทโดยธรรม  มี 6 ลําดับ 

ดังน้ี 

  1.  ผูสืบสันดาน ไดแก ลูก หลาน เหลน ลื้อ 

  2.  บิดามารดา 

           3.  พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

           4.  พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

           5.  ปู ยา ตา ยาย 

           6.  ลุง ปา นา อา 

           คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย และยังมีชีวิตอยู ถือเปนทายาทโดยธรรมดวย หาก

เจามรดกทําพินัยกรรมยกทรัพยใหผูใดไว มรดกยอมตกทอดแกผูนั้น เรียกวา ผูรับพินัยกรรม 
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  15.  พินัยกรรม 

  พินัยกรรม คือ คําสั่งครั้งสุดทาย ซึ่งแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่อง

ทรัพยสินหรือ กิจการตาง ๆของผูทําพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผูทํา

พินัยกรรมถึงแกความตาย โดยทําแบบใดแบบหน่ึงที่กฎหมายกําหนดไว 

กฎหมายอาญา 

 ความผิดทางอาญา คือ การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคม รัฐจึงตองลงโทษ

ผูกระทําผิด โดยมีหลักสําคัญ คือ การกระทําน้ันตองมีกฎหมายกําหนดไวชัดแจง โทษที่ลงตองเปน

โทษที่กฎหมายกําหนดไว กฎหมายตองไมมีผลยอนหลัง โทษอาญาที่ใชลงแกผูกระทําผิดมี 5 ประการ

เทาน้ัน คือ 1) ประหารชีวิต 2) จําคุก 3) กักขัง 4) ปรับ 5) ริบทรัพยสิน 

 ความรับผิดทางอาญา ผูกระทําการที่กฎหมายกําหนดวาเปนความผิดจะตองรับ

ผิดทางอาญาเมื่อไดกระทําโดยเจตนาเทานั้น เวนแตมีกฎหมายกําหนดไววาแมไมไดกระทําโดย

เจตนาก็เปนความผิด เชน การกระทําโดยประมาท การกระทําความผิดลหุโทษ ผูกระทําการ 

ที่กฎหมายกําหนดวาเปนความผิดจะแกตัววาไมรูกฎหมายไมได เวนแตศาลเห็นวามีเหตุผล

สมควร  

 ขอยกเวนที่ไมตองรับผิดในทางอาญา เหตุยกเวนความผิด ถือวาผูกระทําไมมี

ความผิดอาญาเลย เชน การปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผู เสียหายยินยอมใหกระทํา  

มีกฎหมายประเพณี มีกฎหมายอื่นใหอํานาจกระทําได เหตุยกเวนโทษทางอาญา ถือวายังเปน

ความผิดอยูแตผูกระทําไมตองรับโทษทางอาญา 

 1.  การกระทําความผิดดวยความจําเปน 

 2.  การกระทําความผิดเพราะความบกพรองทางจิต  

 3.  การกระทําความผิดเพราะความมึนเมา 

 4.  การกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน 

 5.  สามี ภริยา กระทําความผิดตอกันในเรื่องทรัพย  

 6.  เด็กอายุไมเกิน 14 ป กระทําความผิด 

 เหตุลดหยอนโทษ เปนเหตุที่ศาลอาจลงโทษสถานเบาได 

 1.  ศาลเชื่อวาบุคคลนั้นไมรูกฎหมาย 

   2.  การกระทําโดยบันดาลโทสะ 

 3.  บุพการีกับผูสืบสันดาน หรือพี่นองที่การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
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 เด็กและเยาวชนกระทําความผิด  

 เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดอาจกระทําไปเพราะขาดความสํานึกเทาผูใหญ 

โทษสําหรับเด็กจึงตองแตกตางกับผูใหญโดยแบงออก เปน 4 ระดับ คือ   

 1.  อายุไมเกิน 7 ป ไมตองรับโทษ 

 2.  อายุกวา 7 ป แตไมเกิน 17 ป ไมตองรับโทษ แตศาลอาจวากลาวตักเตือนและ

วางขอกําหนดใหบิดามารดาปฏิบัติหรือสงตัวเด็กไปใหหนวยงานของรัฐ (บานเมตตา) ดูแล

อบรม สั่งสอนจนอายุครบ 18 ป 

 3.  อายุกวา 14 ป แตไมเกิน 17 ป อาจใชวิธีการดังกลาวขางตนหรือลงโทษ

เชนเดียวกับผูใหญแตลดมาตราสวนโทษลงกึ่งหนึ่ง 

 4.  อายุกวา 17 ป แตไมเกิน 20 ป ลงโทษเชนเดียวกับผูใหญแตลดมาตราสวนโทษ

ลง 1 ใน 3 หรือ กึ่งหน่ึง 

 เหตุบรรเทาโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ  

 เหตุบรรเทาโทษ เปนการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับแตละบุคคลเพื่อใหโอกาส

ผูกระทําความผิดไดมีโอกาสกลับตัวเปนพลเมืองดีมีหลัก คือ ใชหลังจากที่เพิ่มโทษแลว เปนดุลย

พินิจของศาล ลดไดไมเกินกึ่งหน่ึงของโทษที่จะลง เหตุบรรเทาโทษ ไดแก เปนผูโฉดเขลาเบา

ปญญา อยูในความทุกขอยางสาหัส มีคุณความดีมากอน รูสึกความผิดและพยายามบรรเทา

ผลราย หรือใหความรูแกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือมีเหตุอื่นๆที่สมควร เหตุ

เพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ เปนการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับแตละบุคคลเพื่อ

ปองกันสังคม และแกไขผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับเขาอยูในสังคมไดตอไป 

 การพยายามกระทําความผิด คือการกระทําความผิดที่พนขั้นตอนการลงมือ

กระทําความผิดแลวแตกระทําความผิดน้ันไมบรรลุผล ตามที่ตองการมี 2 กรณี คือ กระทําการ

ไปไมตลอดจนความผิดสําเร็จซึ่งอาจเกิดจากการสมัครใจเองหรือถูกขัดขวางจากภายนอกก็ได  

ไดกระทําไปตลอดแลวแตการกระทําน้ันไมบรรลุผลตามที่ตองการ ผูที่พยามกระทําความผิด

ตองรับโทษ 2 ใน 3 สวน ของโทษสําหรับความผิดน้ัน 

 การรวมกันกระทําความผิด การรวมกันกระทําความผิดหรือที่ เรียกกันวา 

“ตัวการ” คือ การที่บุคคลตั้งแตสองคน ขึ้นไปตกลงใจรวมกันที่จะกระทําความผิดเดียวกัน  

ซึ่งอาจมีการแบงหนาที่กันทําเพื่อหวังผลในการกระทําความผิดน้ัน ทุกคนตองรับโทษสําหรับ
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ความผิดน้ัน การกอใหผูอื่นกระทําความผิด การกอใหผูอื่นกระทําความผิดหรือที่เรียกวา “ผูใช”

คือ การที่ทําใหผูอื่นกระทําความผิดไมวาจะเปนการบังคับ ขูเข็ญ จางวาน ยุยงสงเสริม หรือ

ดวยวิธีการใด ทุกคนตองรับโทษสําหรับความผิดน้ัน แตถาผูถูกใชมิไดกระทําตามที่ถูกใช ผูใช

ตองรับโทษเพียง 1 ใน 3  

 การสนับสนุนการกระทําความผิด การสนับสนุนการกระทําความผิด คือ การที่เขา

ไปมีสวนในการกระทําความผิดที่ยังไมเปนตัวการแตเขาไปชวยเหลือใหความสะดวกกอนหรือ

ขณะกระทําความผิดตองรับโทษ 2 ใน 3 

 อายุความ  

 อายุความ เปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อมิใหผูกระทําผิดตองมีชนักติดหลังไป

ตลอดชีวิตและเปนการที่เรงรัดคดีใหไดตัวผูกระทําความผิด อายุความมี 3 ประเภท คือ  

 1.  อายุความฟองคดีทั่วไป มี 5 ระดับ คือ  

   1.1  20 ป สําหรับความผิดท่ีมีระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือ

จําคุก 20 ป 

   1.2  15 ป สําหรับความผิดที่มีระวางโทษจาํคุกกวา 7 ป แตยังไมถึง 20 ป  

   1.3  10 ป สําหรับความผิดท่ีมีระวางโทษจําคุกกวา 1 ป ถึง 7 ป  

   1.4  5 ป สําหรับความผิดท่ีมีระวางโทษจําคุกกวา 1 เดือน ถึง 1 ป  

   1.5  1 ป สําหรับความผิดท่ีมีระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 เดือนลงมา หรือตอง

ระวางโทษอยางอื่น  

 2.  อายุความฟองคดีความผิดอันยอมความได นอกจากถือตามอายุความฟองคดีท่ัวไป

แลว ยังตองรองทุกขภายใน 3 เดือน นับแตวันที่รูเรื่องและรูตัวผูกระทําความผิดดวย  

 3.  อายุความฟองขอใหกักกัน จะฟองไปพรอมกับการฟองคดีอันเปนเหตุที่ขอให

กักกันหรืออยางชาภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ฟองคดีดังกลาว 

 ความผิดตอแผนดินและความผิดตอสวนตัว  

 ความผิดตอแผนดิน คือ ความผิดท่ีมีผลกระทบตอผูที่ถูกกระทําแลวยังมีผลกระทบ

ตอสังคม รัฐจึงตองเขาดําเนินการเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหไดแมผูที่ถูกกระทําจะไมติดใจ

เอาความกับผูกระทําผิดตอไปแลวก็ตามเพื่อปองกันสังคม  
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 ความผิดตอสวนตัว คือ ความผิดที่มีผลกระทบตอผูที่ถูกกระทํา แตไมมีผลกระทบ

ตอสังคมโดยตรง ดังน้ัน เมื่อผูที่ถูกกระทําจะไมติดใจเอาความกับผูกระทําผิดตอไปแลว รัฐก็ไม

จําตองเขาไปดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอีกตอไป  

 

เรื่องที่  5  การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการสนับสนุน

สงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติ 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่หลักการยึดมั่นในความเสมอ

ภาคและเสรีภาพของบุคคล เปนการปกครองที่ยึดหลักกฎหมาย จึงจําเปนที่จะตองมี

รัฐธรรมนูญกําหนดกฎเกณฑและมาตรการตางๆ เพื่อเปนสิ่งประกันหลักการ วิธีการและ

เปาหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อใหเปนการปกครองของประชาชน  

โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังน้ัน สังคมหน่ึงสังคมใดจะอางวามีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยไมไดถาไมยอมรับและใหหลักประกันในความสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ

บุคคล 

      สิทธิ คือ อํานาจหรือประโยชนซึ่งกฎหมายรับรองและปองกันใหอํานาจอันชอบ

ธรรม 

      เสรีภาพ คือ สิทธิที่จะทําและพูดไดโดยไมละเมิดกฎหมายและสิทธิของผูอื่น การใช

สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย 

      การใชสิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย คืออํานาจอันชอบธรรมหรือความสามารถ

ที่จะกระทําไดโดยชอบธรรม สิทธิของบุคคลหรือกลุมบุคคล เปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับโดยธรรม

เนียมประเพณีหรือกฎหมาย เพราะฉะน้ันอํานาจอื่นๆ แมกระทั่งอํานาจของรัฐจะกาวกายใน

สิทธิของบุคคลไมได ถาสิทธิของบุคคลใด บุคคลหน่ึงถูก     กาวกายโดยบุคคลหรือนิติบุคคล 

หรือเจาหนาที่ของรัฐ เขาผูน้ันสามารถที่จะรองขอความยุติธรรมจากศาลได สิทธิของประชาชน

อาจจําแนกได ดังน้ี 

 1.  สิทธิสวนบุคคล  สิทธิมูลฐานที่ถือเปนสิทธิสวนบุคคลมีหลายประการ เชน 

เสรีภาพในรางกาย การไปไหนมาไหน การเลือกประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา นอกจากน้ี 

การสมรส การหยาราง ความสัมพันธในครอบครัว เหลาน้ีลวนเปนสิทธิสวนบุคคลทั้งสิ้น บุคคล

ทุกคนยอมมีเสรีภาพตราบเทาที่ไมขัดกฎหมาย 
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 2.  สิทธิในทรัพยสิน บุคคลทุกคนมีสิทธิจะมีสมบัติเปนของตนเอง รัฐจะตองทํา

หนาที่ปองกันภัยอันจะเกิดตอทรัพยสินของประชาชนในรัฐดวย สิทธิของบุคคลเกี่ยวกับ

ทรัพยสินนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15 วรรค 2 บัญญัติวา “ทารกใน

ครรภมารดา ก็สามารถจะมีสิทธิตาง ๆ ไดหากวาภายหลังเกิดมาแลวอยูรอด” หมายความวา

แมแตทารกที่อยูในครรภมารดาก็มีสิทธิในทรัพยสินหรือในมรดก ถาหากวาหลังจากที่ทารกน้ัน

เกิดมาแลวยังมีชีวิตอยู 

 3.  สิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย หากบุคคลใดตกเปนผูตองหา ไมวาจะ

เปนคดีแพงหรืออาญา บุคคลน้ันไดรับสิทธิที่จะไดรับทราบขอหาจากเจาหนาที่ของรัฐรวมตลอด

ถึงการไดรับสิทธิที่จะสามารถกระทําได เชน ขอพบทนายเพื่อรับคําปรึกษาหรือผลัดการใหการ 

ที่สําคัญที่สุดคือ บุคคลจะตองไมถูกลงโทษถึงแกชีวิต เสียอิสรภาพ หรือเสียทรัพยสิน  

โดยปราศจากการพิจารณาตามกระบวนการของกฎหมาย 

 4.  สิทธิในทางการเมือง หมายถึงประโยชนในทางการเมืองที่กฎหมายใหแกบุคคล

ผูมีสัญชาติไทย เชน ประชาชนทุกคนเมื่ออายุครบ 18 ปบริบูรณขึ้นไปมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

และเมื่อมีอายุครบ 25 ป ก็มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน 

      ความเปนอยูของประชาชนในปจจุบัน ยอมเกี่ยวพันกับสิทธินานาประการ    

ทั้งสิทธิของตนเอง และสิทธิของผูอื่น การที่สังคมสับสนวุนวาย มีคดีแพงและคดีอาญาเกิดขึ้น

มากมาย เพราะมีการละเมิดสิทธิของผูอื่น ถาทุกคนไดรูจักสิทธิของตนเองภายในขอบเขตของ

กฎหมายแลว สังคมทุกวันน้ีก็คงไมสับสนวุนวาย 

      สิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไดให

หลักประกันในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลไว เพื่อใหทุกคนรูสิทธิของตน ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2541 ไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว

ดังตอไปน้ี 

 1.  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับการคุมครองเทาเทียมกัน คนยากจน

หรือคนมีเงินเมื่อไดกระทําความผิดแลวยอมไมไดรับการยกเวน กฎหมายยอมลงโทษเทาเทียมกัน 

 2.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกายศาสนาหรือลัทธินิยม ในทาง

ศาสนาและยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอ

หนาที่ของพลเมืองและไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการใช

เสรีภาพดังกลาว บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือ
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เสียประโยชนอันควรมิควรได เพราะเหตุที่นับถือศาสนานิกายศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง

ศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกตางจากบุคคลอื่น 

 3.  บุคคลจะตองไมรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันผิดกฎหมายซึ่งอยูใน

เวลาที่การกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษลงที่จะลงแกบุคคลน้ันจะ

หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดนั้นมิได 

 4.  ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด ความผิด

ในคดีอาญาจะตองมีหลักฐานพิสูจนใหแนชัด ถามีหลักฐาน ถือวาบุคคลน้ันไมมีความผิด ดังน้ัน

กอนท่ีจะมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุด แสดงวาบุคคลใดแสดงความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือน

ผูกระทําผิดมิได 

 5.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคล ไมวา

กรณีใดๆจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติตามกฎหมาย เชน  มีหมายศาล

ยืนยันระบุไว เปนตน 

 6.  ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลย ในคดีอาญาเปนผูยากไร ไมมีทุนทรัพยพอ  

จะจัดหาทนายความสําหรับตนเองได บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะรับการชวยเหลือ จากรัฐ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ เชน ใหอัยการเปนทนายแกตางให 

 7.  บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด หากปรากฎตามคํา

พิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นมาพิจารณาใหมในภายหลังวา บุคคลน้ันมิไดเปนผูกระทําผิด

ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการทดแทนและไดรับบรรดาสิทธิท่ีเสียไป เพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน 

 8.  การเกณฑแรงงาน เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 

เพื่อประโยชนทางภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรืออาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย ซึ่งบัญญัติใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการ

สงครามหรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใหใชอัยการศึก 

 9.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหะสถาน ยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยู

อาศัยและครอบครองเคหะสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหะสถานโดยปราศจากความ

ยินยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคนเคหะสถานก็ดี จะกระทํามิเวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติตามกฎหมาย 

 10.  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการ

กําจัดสิทธิเชนวาน้ี ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย การสืบมรดกยอมไดรับความ
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คุมครองสิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ  

เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศหรือการไดมาซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม

หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดี หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอื่นๆ และตองชดใชคาทดแทนภายในเวลา

อันควรของเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับการเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งน้ีตามที่

ระบุไวในกฎหมาย 

 11.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา  

การจํากัดเสรีภาพเชนวาน้ี จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ หรือช่ือเสียงของ

บุคคลอื่น หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ  เพื่อปองกัน

หรือระงับความเสื่อมโทรมทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

 12.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการฝกอบรมเมื่อไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

สถานศึกษา 

 13.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบหรือปราศจากอาวุธ การจํากัด

เสรีภาพเชนวาน้ีจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะใน

กรณี การชุมนุมสาธารณะและเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ในระหวางเวลาที่ในประเทศอยูใน

ภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ

ประกาศใชกฎอัยการศึก 

 14.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณหรือ

หมูคณะอื่นๆ การรวมกัน การจัดตั้งการดําเนินกิจการและการเลิกของสมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือหมูคณะอื่นๆ ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 15.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมืองเพื่อดําเนินการในทาง

การเมืองตามวิถีทางปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี  การรวมกันเปน

การจัดตั้ง การดําเนินกิจการและการเลิกพรรคการเมือง ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ยอมไปตามบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง 
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 16.  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมายการตรวจ

การกักหรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลที่ติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใด

เพื่อใหรูถึงขอความในสิ่งที่สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงามของ

ประชาชน หรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 17.  บุคคลยอมมีเสรีในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอา

ราชจักร การจํากัดเสรีภาพเชนวาน้ีจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะ เพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติ

ออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรจะกระทํา

มิได 

 18.  สิทธิบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง 

 19.  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวอันรองทุกข ภายในเงื่อนไขและวิธีทาง    

ที่กฎหมายบัญญัติ 

 20.  สิทธิบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ ซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิด เพื่อการ กระทํา

ของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง 

 21.  บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและพนักงาน

องคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมืองเวนแตที่

จํากัดในกฎหมายหรือกฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย เฉพาะในสวนที่

เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย 

 22.  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฏิปกษตอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ มิได 

หนาที่ของประชาชนชาวไทย 

  หนาที่ คือ พันธะหรือความผูกพันที่กฎหมายกําหนดใหกระทํา หรืองดเวนไม

กระทําอยางใดอยางหน่ึง การที่จะถือวาเปนหนาที่นั้นตองมีกฎหมายบังคับใหกระทําหรืองดเวน

ไมกระทําถาไมมีกฎหมายบังคับก็ไมถือเปนหนาที่ บุคคลเรานอกจากจะเปนสมาชิกคนหน่ึงของ

ครอบครัวแลว เรายังเปนสมาชิกคนหน่ึงของสังคมและประเทศชาติ ฉะน้ันเราจึงจําเปนตองมี
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บทบาทและหนาที่พึงปฏิบัติตอประเทศชาติทั้งน้ีเพื่อความอยูรอดของประเทศชาติและเพื่อตัว

เราเองดวย ดังน้ี 

  1.  ตองจงรักภัคดีและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย เปนสถาบันสูงบสุดของชาติ เปนที่เคารพสักการบูชาของประชาชน

ชาวไทยทุกคน 

  2.  ตองรักษาไวซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย ประเทศไทยปกครองโดย

ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศไทย ประชาชนทุกคนจึงตองมีหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะตองดํารงรักษาไวซึ่งการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  3.  ตองชวยกันปองกันประเทศ ประเทศชาติเปนของประชาชนชาวไทยทุกคน 

ดังน้ันในฐานะที่เราเปนสวนหน่ึงของประเทศ จึงตองมีหนาที่รักษาไวซึ่งความเปนเอกราชและ

ความมั่นคงของชาติโดยการปองกันประเทศชาติใหพนจากภัยอันตรายตางๆ ซึ่งเกิดจากศัตรูทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เมื่อมีเหตุรายขึ้นภายในประเทศ ตางก็ตองชวยกันปองกันและ

ปราบปรามใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของบานเมืองอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงาน

โดยตรงที่ชายไทยทุกคนจะตองเขารับราชการทหาร 

  4.  ตองปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองอยางเครงครัด กฎหมายบานเมือง หมายถึง 

กติกาหรือระเบียบกฎเกณฑที่วางไวใหประชาชนทุกคนปฏิบัติ เพื่อความสงบเรียบรอยของ

บานเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดกําหนดใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการ

พิจารณาเห็นชอบและกําหนดกฎหมายขึ้นใชในประเทศ โดยการเลือกตั้งผูแทนของตนเพื่อไป

ปฏิบัติหนาที่ออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติ จึงเทากับวาประชาชนทุกคนรวมกันตรากฎหมาย

ออกมาใชรวมกัน ประชาชนทุกคนจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อความสงบ

เรียบรอยและความผาสุกรวมกัน 

  5.  ตองใหความรวมมือชวยเหลือแกทางราชการ เจาหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาล

ในการที่จะใหบริการแกประชาชนและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของบานเมือง ชวยเปนหู

เปนตา แกเจาหนาที่บานเมือง เพื่อชวยกันปราบปรามโจรผูราย หรือผูเปนภัยตอความสงบสุข

ตอบานเมือง 

  6.  ตองเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไว ประเทศชาติจะรุงเรืองและ

ประชาชนจะมีความสงบสุขอยูได ก็ตองอาศัยการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เปนหนาที่
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สําคัญที่ประชาชนชาวไทยจะตองชวยเหลือกันเสียภาษีอากร เพื่อเราจะไดมีกําลังทหารไว

ปองกันเอกราชของชาติ มีถนนหนทางดีๆ ไวใช มีโรงเรียนใหลูกหลานไดศึกษาเลาเรียน  

มีโรงพยาบาลสําหรับรักษาเมื่อเราเจ็บไขไดปวย เปนตน 

การสนับสนุนใหผูอื่นปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

      ประชาชนควรปฏิบัติตน และสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ โดยปฏิบัติและสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของ

ประชาชนชาวไทย 

 1.  ประชาชนตองตระหนักถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญวา รัฐธรรมนูญเปน

แมบทของกฎหมาย เปนกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอื่นจะขัดแยงไมได 

 2.  ประชาชนจะตองมีจิตสํานึกในหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะตองรู และปฏิบัติ

ตามกฎหมาย โดยเฉพาะตองรูกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนเบื้องตน 

 3.  ประชาชนจะตองมีหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของบุคคลฝายตางๆ

วามีการดําเนินการถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม ถาไมถูกตองสามารถรองทุกข

ตอองคกรที่มีอํานาจตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได 

 4.  ประชาชนจะตองมีความกลาหาญในทางจริยธรรม การมีสวนรวมทางการเมือง

การปกครองในรูปแบบตางๆ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว เชน การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นใน

การศึกษา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน  

 5.  การรูจักใชสิทธิของตน และเสนอแนะใหผูอื่นใชสิทธิเลือกตั้ง สิทธิในการกอตั้ง

การรัฐประหาร การปองกันการซื้อสิทธิขายเสียง สิทธิในการเขาช่ือกันไมนอยกวา 50,000 คน

เพื่อขอใหมีการถอดถอนผูดํารงคตําแหนงระดับรัฐ เปนตน 

 6.  ประชาชนตองรูจักใชวิจารณญาณในการสนับสนุนคนดีใหเปนตัวแทนของ

ประชาชน เขาไปทําหนาที่ในรัฐสภา หรือเปนคณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารประเทศใหกาวหนา  
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เรื่องที่ 6 หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์ 

ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

 1.  สิทธิมุนษยชน 

 สิทธิมุนษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิมุนษยทุกคนเกิดมามีความเทาเทียม

กันมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีอิสรภาพ เสรีภาพ ทั้งความคิดและการกระทําที่ไมมีใคร

สามารถลวงละเมิดไดโดยไดรับการคุมครองและไดรับความเปนธรรมจากรัฐและผูปกครองรัฐ 

ทั้งเรื่องการไดรับความชวยเหลือในการดํารงชีวิตและการบริโภคทรัพยากรของชาติอยางเทา

เทียมกัน 

 2.  ศักดิศ์รคีวามเปนมุนษย 

 ศักด์ิศรีความเปนมุนษย (Human Dignity) หมายถึง คุณสมบัติ จิตใจ สิทธิ

เฉพาะตัวที่พึ่งสงวนของมนุษยทุกคนและรักษาไวมิใหบุคคลอื่นละเมิดได การถูกละเมิดศักดิ์ศรี 

ความเปนมนุษยจึงเปนสิ่งที่ตองไดรับการคุมครองและไดรับความยุติธรรมจากรัฐ  

 3.  สิทธิมนุษยชนตามพระราชบญัญตัิสิทธิมนษุยชนแหงชาติ พ.ศ.2542

 สิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง 

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการคุมครองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 4.  สาเหตุที่มนษุยตองไดรบัความคุมครองสิทธิมนษุยชน เกดิจาก   

 1.  มนุษยทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิในตัวเอง 

  2.  มนุษยเปนสัตวสังคม 

  3.  มนุษยมีเกียรติภูมิที่เกิดมาเปนมนุษย 

  4.  มนุษยทุกคนเกิดมามีฐานะไมเทาเทียมกัน 
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เรื่องที่  7  กฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการคุมครองสิทธิดานบุคคล 

  ปฏิญญาสากลวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (ค.ศ.1948) 

      ปฏิญญาสากลวาการคุมครองสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ  (ค.ศ. 1948)  

เปนเอกสารรับรองสิทธิมนุษยชนที่มีวัตถุประสงคเพื่อมาตรฐาน เพื่อมวลสมาชิกขององคการ

สหประชาชาติ (ซึ่งไทยก็เปนหน่ึงในสมาชิก) ไดยึดถือเปนกรอบแนวทางสําหรับการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนในประเทศตนและสังคมโลก อันประกอบดวยคําปรารภและรายละเอียดของสิทธิ

ประเภทตางๆ ที่สําคัญดังน้ี 

การคุมครองสิทธิ 

      1.  การคุมครองสิทธิตามธรรมชาติของบุคคล 

            1.1  ความเทาเทียมกัน 

    1.2  การไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรม 

             1.3  การคุมครองชีวิตและรางกาย 

             1.4  การไมถูกบังคับเปนทาส 

             1.5  การไดรับสัญชาติและการเปนพลเมือง 

             1.6  สิทธิสมรสและครอบครัว 

       2.  การคุมครองสิทธิของบุคคลจะไดรับประโยชนจากรัฐ 

             2.1  การศึกษาและการใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่น 

             2.2  การพักผอนจากการทํางาน 

            2.3  การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย 

             2.4  มีงานทําและไดรับคาจางเปนธรรม 

             2.5  มาตรฐานการครองชีพที่ดี 

             2.6  สิทธิท่ีจะไดรับการดูแลจากรัฐในบุคคลทุกวัย 

             2.7  สิทธิดานนันทนาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

      3.  การคุมครองสิทธิของบุคคลดานกระบวนการยุติธรรม 

             3.1  ความเทาเทียมกันทางกฏหมาย 

             3.2  ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญา จะตองสันนิษฐานไวกอนวาเปน

ผูบริสุทธิ์ 

             3.3  การจับกุมขังใหเสียอิสรภาพ หรือถูกเนรเทศโดยพลการไมได 
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             3.4  กฎหมายคุมครองการละเมิดสิทธิสวนบุคคลไมได  

             3.5  การพิจารณาพิพากษาคดีอยางเปนธรรม 

      4.  การคุมครองดานเสรีภาพ 

             4.1  การนับถือศาสนา 

             4.2  การแสดงความคิดเห็น 

             4.3  การเดินทางและเลือกถิ่นที่อยูอาศัย 

             4.4  การรวมกลุมและทํางานดวยกันอยางสงบสุข 

องคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของสิทธิมนุษยชนโลก 

      1.  คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 

             1.1  ใหคําแนะนําตอสมัชชาสหประชาชาติ ภาคีสมาชิกและองคกรชํานาญ

พิเศษตางๆ เพื่อสงเสริมและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน 

             1.2  จัดตั้งคณะกรรมาธิการตางๆ เพื่อทําหนาที่สงเสริมในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

เชน คณะกรรมาธิการสถานภาพสตรี คณะกรรมาธิการดานสังคม คณะกรรมาธิการดานสิทธิ

มนุษยชน เปนตน 

 2.  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ( Human Rights Council : HRG ) 

 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ กรุงเจนีวา 

สวิสเซอรแลนด ซึ่งประเทศไทยเคยเปนสมาชิกระหวาง พ.ศ. 2543 - 2546 มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 2.1  สงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา ใหการเรียนรูและคําปรึกษาชวยเหลือดาน

เทคนิค 

 2.2  เปนเวทีเพื่อการหารือประเด็นเฉพาะดานสิทธิมนุษยชน    

 2.3  ใหขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดทํามาตรฐานหรือกฎหมาย

ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

 2.4  ปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 2.5  ดําเนินภารกิจดานสิทธิมนุษยชนโดยรวมมือใกลชิดกับรัฐบาลสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติและภาคประชาสังคม 

 2.6  นําเสนอรายงานประจําปตอท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 



107 
 

       3.  องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization)

 องคการแรงงานระหวางประเทศ เกิดขึ้นเพื่อเรียกรองความยุติธรรมของสิทธิ

มนุษยชน เพื่อใหมีหลักประกันดานการคุมครองแรงงานแกสหภาพแรงงานกรรมการทั่วโลก 

โดยประเทศไทยไดรวมกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศประจําภูมิภาคเอเซียแปซิฟกใน

ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2509 

      4.  องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (UNICEF)          

 องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ มีวัตถุประสงคเพื่อใหความ

รวมมือกันประเทศกําลังพัฒนา ในความพยายามปรับปรุงสภาพความเปนอยูของประชากรวัย

เด็กทั่วโลก โดยทูตยูนิเซฟประจําประเทศไทย คือ นายอานันท ปนยารชุน (พ.ศ. 2539) 

นางสาวแอน ทองประสม และนายธีรเดช วงศพัวพันธ (พ.ศ. 2551) ซึ่งมีสวนรวมชวยรณรงคให

สังคมหันมาสนใจสิทธิเด็ก ระดมเงินชวยเหลือเด็กยากจน 

     5.  องคการนิรโทษกรรมสากล ( Amnesty International : AL )        

 องคการนิรโทษกรรมสากล ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2504 ณ กรุงลอนดอน อังกฤษ   

มีวัตถุประสงคดานการคนควา การปองกันและการยุติการทํารายสิทธิมนุษยชน โดยแสวงหา

กระบวนการยุติธรรมสําหรับผูถูกละเมิดสิทธิ รณรงคเรียกรองความเห็นใจจากประชาชน 

เพื่อกดดันใหบุคคลหรือองคการที่เกี่ยวของใหความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นตาม

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสนอรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจําปแก

สังคมโลก 

      6.  พันธมิตรทั่วโลกดานการคาหญิง ( GAATW ) 

 พันธมิตรทั่วโลกดานการคาหญิง ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2537 ทําหนาที่เปนองคการ

ประสานและดําเนินกิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวเน่ืองกับการยายถิ่นของแรงงานสตรีในทุก

ภูมิภาคท่ัวโลกเพื่อพิทักษคุมครองสตรีที่ถูกคาและตอตานการคาหญิง 

บทบาทของประเทศไทยในการคุมครองสิทธิมนุษยชนโลก  

       ในป 2543 ประไทยไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

แหงสหประชาชน ( United Nation Commission on Human Right : & HR ) เปนครั้งแรก    

ในประวัติศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ระหวางป  พ.ศ. 2544 - 2548 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติซึ่งประชุมกันทุกปท่ีเจนีวา ถือเปนองคกร 
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ที่สําคัญที่สุดในดานสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ มีสมาชิก 53 ประเทศจากทั่วโลก โดย

ได รับการเลื อกตั้ งจากคณะมนตรี เศรษฐกิจและสั งคมแห งสหประชาชาติ  สมา ชิก

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ อยูในฐานะที่จะริเริ่มหรือกําหนดมาตรฐานสากลดานสิทธิ

มนุษยชนในเวทีระหวางประเทศ 

       ในกรอบการประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติและการ

ประชุมในกรอบอื่นๆ ดานสิทธิมนุษยชน ไทยไดดําเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิ ในการ

พัฒนา (Right to Development) ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการเมืองและสิทธิ ทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม และไทยไดถายทอดประสบการณในการดําเนินงานภายในของไทยอันเปน

การสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน เชน การสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนโครงการกองทุนหมูบานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค การดําเนินงานดานยาเสพติด

เพื่อฟนฟูผูติดยา การแกไขปญหาการคามนุษย เปนตน ซึ่งถือเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชน

อยางเปนรูปธรรม 
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เรื่องที่  8  การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง การที่รัฐและหนาที่ของรัฐปฏิบัติและ

ใหความรับรองคุมครองดานสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 แกประชาชน 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ มีดังน้ี 

 1.  สิทธิสวนบุคคล ไดแก 

   1.1  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

   1.2  เสรีภาพในการเคหะสถาน 

   1.3  เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู 

   1.4  เสรีภาพในการสื่อสาร 

   1.5  เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

   1.6  หามเกณฑแรงงาน ยกเวนเพื่อประโยชนในการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ

หรือประกาศใชกฎหมายอัยการศึก 

   1.7  เสรีในการในการประกอบอาชีพ 

   1.8  สิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยในการทํางาน 

   1.9  สิทธิในทรัพยสิน 

   1.10  สิทธิการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

   1.11  สิทธิในการรับการศึกษา 

   1.12  เสรีภาพทางวิชาการ 

   1.13  สิทธิในการเสนอเร่ืองราวรองทุกข 

 2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก 

    2.1  สิทธิโทษทางอาญา บุคคลผูถูกกลาวหาตองสันนิษฐานวาไมมีความผิด 

จนกวาจะมีคําพพิากษาอันถึงที่สุด 

    2.2  สิทธิของผูเสียหาย ตองไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรมและ

ไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 

    2.3  สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ ยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ

ตออยางเหมาะสม 
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 3.  สิทธิทางการเมืองการปกครองและสาธารณะ ไดแก 

    3.1  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

    3.2  สิทธิสื่อสาธารณะ 

    3.3  สิทธิในการฟองรองหนวยงานรัฐ 

    3.4  เสรีภาพในการชุมชน 

    3.5  เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง 

    3.6  สิทธิในการตอตานโดยสันติวิธี 

 4.  สิทธิในความเสมอภาค และการสงเสริมของรัฐ 

    4.1  สิทธิบริการทางสาธารณสุข 

    4.2  สิทธิของเด็กและเยาวชน 

    4.3  สิทธิในการไดรับความคุมครองจากรัฐ 

    4.4  สิทธิของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร 

 5.  สิทธิในการรวมกลุมและในชุมชน 

    5.1  สิทธิของผูบริโภค 

    5.2  เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม 

   5.3  สิทธิชุมชนในการฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน 
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เรื่องที ่ 9  หลักการสําคัญของประชาธปิไตย หลกัความเสมอภาค หลักนิตริัฐและ 

 นิติธรรม หลกัเหตผุล หลกัการประนีประนอมและหลักการยอมรบัความคิดเห็น 

ตาง เพื่อการอยูรวมกนัอยางสนัติ สามคัค ีปรองดอง สมานฉันท หลักการสําคญั

ของประชาธิปไตย 

 หลักการของประชาธิปไตยแตกตางกันไปตามการ ทัศนะของนักวิชาการแตละทาน 

ในที่น้ีขอกําหนดหลักการของประชาธิปไตยเฉพาะที่สําคัญๆ ดังน้ี 

 1.  หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) ดังท่ีกลาวมาแลว

วาประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญการถือเสียงขางมากเปน

ใหญ เพราะประชาธิปไตยตั้งอยูบนหลักปรัชญามนุษยนิยมที่เช่ือวามนุษย มีคุณคา มีศักดิ์ศรี    

มีคุณภาพ สามารถที่จะปกครองกันเองได ไมควรที่จะใหอํานาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ  

ไปอยูที่คนเดียว หรือกลุมคนสวนนอยกลุมเดียว หากแตควรที่จะใหประชาชนทุกคนมีสวนใน

การกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติรวมกัน คงเปนไปไมไดที่จะใหทุกคนมีความ

คิดเห็นเหมือนกันหมดทุกคน หากกลุมหน่ึงมีความคิดเห็นอยางหน่ึง แตอีกกลุมหน่ึงมีความ

คิดเห็นอีกอยางหน่ึง บางครั้งการกําหนด ความเปนไปของสังคมและประเทศชาติจําเปนตอง

เลือกที่จะปฏิบัติ อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ดังน้ันสังคมและประเทศที่เปนประชาธิปไตยจึงตอง

ใหสมาชิกทุกคนในสังคมลงมติเพื่อใหทราบความคิดเห็นของคนสวนใหญและนํามาใชเปน

แนวทางในการกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติ 

 อยางไรก็ดีสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยจําเปนตองเขาใจวาฝายที่เปนเสียงขางมาก 

ไมควรใชความเปนเสียงขางมากละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของฝายเสียงขางนอย ดังที่

เรียกวา “ปกครองโดยเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย(majority rule and 

minority rights)” เชน ฝายเสียงขางมากไมพึงใชมติเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแกพื้นที่ของพวก

ตนโดยไมคํานึงถึงความจําเปนของคนสวนนอยที่ไดรับความเดือดรอนและเมื่อตองปกครองดวย

เสียงขางมากตองยอมรับวาเสียงขางมากอาจ   จะบอกไดถึงความคิดเห็นหรือความตองการของ

คนสวนใหญในสังคมเทาน้ัน แตอาจจะไมสามารถตัดสินความจริงและความถูกตองได ดังเชน

เมื่อประมาณหารอยปกอน คนเกือบท้ังโลกนับพันลานคนเช่ือวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล 

มีเพียงนิโคลัส โคเปอรนิคัส และกาลิเลโอ กาลิเลอีเทาน้ันที่บอกวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง

ของจักรวาล แมเสียงขางมากจะลงมติใหโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล แตความจริงก็หาได

เปนไปตามเสียงขางมากดวย แลวอะไรที่จะทําใหเสียงขางมากเปนเสียงขางมากแหงความจริง
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และความถูกตองก็คือการศึกษาน่ันเอง ดังน้ัน ประชาธิปไตยจะสําเร็จผลดวยดีน้ันจําเปนตอง

พัฒนาคุณภาพประชาชนอยางมีประสิทธิภาพดวย 

 2.  หลักความเสมอภาค (equality) ประชาชนในระบอบเผด็จการยอมมีความ

เสมอภาคในความเปนมนุษยนอยกวาประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เชน สิทธิทางการเมือง

การปกครอง สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในฐานะมนุษยหรือที่เรียกวาสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 

ในฐานะที่เปนมนุษย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

 อยางไรก็ดี มิไดหมายความวาประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีความ

เสมอภาค 

 เสมอภาคกันทุกเร่ืองทั้งหมด ความเสมอภาคน้ีหมายถึงความเสมอภาคกันในฐานะ

มนุษย แตประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยอาจมีบทบาท หนาที่ที่แตกตางกันได เชน ครูยอม

มีความเสมอภาคกับนักเรียน ในฐานะที่เปนมนุษย และในฐานะที่เปนพลเมือง แตการที่ครูเปน

ผูทําหนาที่สอน มอบหมายภารกิจการเรียน วัดและประเมินผลผูเรียน และนักเรียนเปนผูเรียน 

รับมอบภารกิจการเรียน รับการวัดและประเมินผลจากครูน้ัน มิไดหมายความวาครูกับนักเรียน

ไมเสมอภาคกัน 

 กลาวคือ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตองยึดหลักการประสานกลมกลืน 

(harmony) คือการกาวไปดวยกัน ทํางาน และพัฒนาไปพรอมกัน ดวยสํานึกความเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันของสังคมไมใชจําใจตองประนีประนอม ยอมลดราวาศอกใหกัน อันอาจเปนความจําเปนตอง

อยูรวมกันที่ไมยั่งยืน 

 3.  หลักนิติธรรม (rule of law) ประชาธิปไตยจะเขมแข็งและมีสันติสุขได 

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองยึดหลักนิติธรรมอันหมายถึงหลักการเคารพกฎหมาย 

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะเคารพกฎหมายเปนอยางดี กฎหมายน้ันตองเปนธรรม 

เที่ยงตรง และแนนอน ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอําเภอใจ จึงตองเปนกฎหมายที่บังคับใชเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนทุกคนเอง เชน กฎจราจร กฎหมายอาญา หากประชาชนไมเคารพ

กฎหมายสังคมก็จะเกิดความสับสนวุนวายได 

 ทั้งน้ีหมายรวมถึงระบบศาลและราชทัณฑดวย เพื่อที่ประชาชนจะไดไมใชวิธีแก

แคน ลงโทษกันเองประชาชนในระบอบประชาธิปไตยพึงเห็นความสําคัญ เห็นคุณคา  

เห็นประโยชนของการปฏิบัติตามกฎหมายไมใชจําใจปฏิบัติตามกฎหมายเพราะถูกบังคับที่คอย

แตจะฝาฝนเมื่อมีโอกาส 
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมุข (constitutional 

monarchy) 

 ประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

หมายถึง ประเทศที่พระมหากษัตริยมีเพียงพระราชอํานาจในฐานะที่ทรงเปนประมุขเทาน้ัน 

สวนอํานาจ นิติบัญญัติและอํานาจบริหารน้ันเปนของประชาชนที่เลือกและมอบอํานาจให

ตัวแทนใชอํานาจแทน แตตองใชอํานาจในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยเพื่อใหเปนที่

ยอมรับ เน่ืองจากยังมีประชาชนจํานวนมากที่คุนเคยและเห็นความสําคัญของการดํารงอยูของ

สถาบันพระมหากษัตริย การบัญญัติกฎหมาย การออกคําสั่ง การบริหารราชการในนามของ

ประชาชนดวยกันเอง อาจไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร หรืออาจขาดเอกภาพในการปกครอง

ประเทศได 

วัฒนธรรมและวิ ถีชี วิ ต แบบประชาธิ ป ไตยแบ งต ามคารวธรรม ปญญาธรรม  

และสามัคคีธรรม 

 การที่ประเทศจะเปนประชาธิปไตยไดน้ันจะมีแตเพียงรูปแบบและโครงสราง

การเมือง การปกครองเทาน้ันไมไดแตประชาชนในประเทศน้ันจะตองมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต

แบบประชาธิปไตยดวย กลาวคือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีวัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตท่ีสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ดังน้ี 

 1.  คารวธรรม คือ เห็นคุณคาและเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน 

ใชสิทธิโดยไมละทิ้งหนาที่ ใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใส ยึดหลัก

ความเสมอภาคและความยุติธรรม 

 2.  สามัคคีธรรม คือ มีจิตสํานึกรวมหมูและทํางานเปนหมูคณะยึดหลักภราดรภาพ 

ใชหลักสันติวิธี ยึดหลักเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย เห็นความสําคัญใน

ประโยชนของสวนรวม มีจิตสาธารณะ (public mindedness) และการมีจิตอาสา 

(volunteerism) การมีสวนชวยในการพัฒนาครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติอยางยั่งยืน 

 3.  ปญญาธรรม คือ ยึดหลักเหตุผล ความจริง และความถูกตอง รูทันขอมูล

ขาวสารและรูทันสื่อสารมวลชน  ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมือง   

มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาที่จะยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกตอง มีทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ การใชเหตุผล การตั้งคําถาม การวิจัย การคนควา การรวบรวมขอมูล การโตแยง 
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ทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย  ไดแก  การฟง  การอาน  การคนควา การจับ

ใจความ  การสรุปความ   การยอความ การขยายความ การตีความ การแปลความ การพูด 

การเขียน การโตวาที การอภิปราย การวิจารณ การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และ

การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น พัฒนาความรู ความคิด จิตใจ พฤติกรรมและการทํางานของ

ตนเองอยู เสมอ มีสวนรวมทางการเมืองอยางสรางสรรค มีความรูพื้นฐานทางการเมือง 

(political literacy) 

คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 12 ประการ 

 1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงรักความเปน

ชาติไทย เปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี เห็นคุณคา ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติ

ตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 2.  ซื่อสัตย เสียสละ อดทน เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง

ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือ

สังคมและบุคคลที่ควรใหรูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่กอใหเกิด

ความเสียหาย 

 3.  กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย เปนคุณลักษณะที่แสดงออก ถึงการ

รูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส รักษาช่ือเสียง 

และตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง และครูบาอาจารย 

 4.  ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม เปนคุณลักษณะที่

แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและ

ทางออม 

 5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม เปนการปฏิบัติสืบทอดอนุรักษ

วัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ    

 6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน เปนความ

ประพฤติ ท่ีควรละเวนและความประพฤติที่ควรปฏิบัติตาม 

 7.  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ที่ถูกตอง คือ มีความรู ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพ

สิทธิและหนาที่ของผูอื่น ใชเสรีภาพดวยความรับผิดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมาย ตาม

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ เปนคุณลักษณะ 

ที่แสดงออก   ถึงการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย มีความ

เคารพและนอบนอม   ตอผูใหญ 

 9.  มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวเปนการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม 

และนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 10.  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็

แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม สามารถดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  

มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความรู มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 11.  มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส         

มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา เปนการปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ 

แข็งแรงปราศจากโรคภัยและมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมกระทําความชั่วใดๆ ยึดมั่น ในการทําความดี

ตามหลักของศาสนา 

 12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง    

ใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ เสียสละประโยชนสวน

ตนเพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม 
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เรื่องที่  10  การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 การทุจริตคอรรัปชันนับเปนมะเร็งรายในสังคมไทยที่กําลังกัดกินประเทศของเราให

สึกกรอนลงไปเรื่อยๆ ความจริงที่นากลัวก็คือ ในการจัดอันดับความโปรงใสของนานาชาติ

ประจําป 2549 จากทั้งหมด 163 ประเทศ ไทยอยูอันดับที่ 63 (จากคะแนนเต็ม 10 เราได 3.6 

คะแนน) และถานับเฉพาะในแถบเอเชียดวยกันประเทศไทยถูกจัดใหเปนประเทศที่มีความ

โปรงใสอยูในอันดับทายๆโดยมีสิงคโปรเปนประเทศที่มีความโปรงใสมากที่สุดดวยคะแนน 9.4 

คะแนน สวนประเทศที่มีคะแนนต่ําสุดในเอเซียคือ พมา (1.9 คะแนน) ที่เลวรายยิ่งกวาน้ันก็คือ

ตลอดเวลา 12 ปที่ผานมา(ตั้งแต พ.ศ 2538–2550) ประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 3.3 

คะแนน พ.ศ.2548 ดีขึ้นได 3.8 คะแนน แต พ.ศ 2549 ลดลงเหลือ 3.6 คะแนน จากตัวเลขที่

ไดจากขอมูลการสํารวจดังกลาวช้ีใหเห็นวาประเทศไทยยังคงไมสามารถแกปญหาการทุจริต

คอรัปช่ันไดเลย 

 การทุจริต หมายถึงการโกง คดโกง ฉอโกง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.

2542 หนา 534) คําที่มีความหมายเดียวกับการทุจริต ไดแก การฉอราษฎร การบังหลวง  

คอรรัปชัน 

 การทุจริตคอรรัปชันในความรูสึกของคนทั่วไปคือมะเร็งรายบอนทําลายชาติ ในทาง

กฎหมายการทุจริตคอรัปช่ันนับเปนอาชญากรรมรายแรง ตลอดเวลาที่ผานมาได มีความ

พยายามที่จะใชกลไกของรัฐในรูปแบบตางๆเพื่อขจัดสิ่งเลวรายดังกลาวไมวาในรูปแบบของการ

ออกกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ จรรยาบรรณหรือในรูปแบบอื่นๆ การสรางองคกร

ตางๆขึ้นมาปราบปรามไมวาจะอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายราชการประจํา หรือฝาย

การเมืองหรือแมการแตกําหนดใหอยูในรูปแบบขององคกรอิสระ ก็ตาม จะเห็นไดวามาจนถึงทุก

วันนี้ความมุงหมายในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ยังไมเปนผล

เทาที่ควรในขณะที่การทุจริตประพฤติมิชอบน้ันได  มีพัฒนาการทั้งวิธีการ เทคนิค รูปแบบไป

มากมายและกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของชาติแตละครั้งนับเปนจํานวนเงินมากมาย

มหาศาล กลไกของระบบราชการที่จะขจัดสิ่งเลวรายดังกลาวแมจะมีมาก แตสิ่งหน่ึงที่ตอง

ยอมรับก็คือ สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภ   ทั้งระบบราชการไทยเปนระบบบังคับบัญชาจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดลดหลั่นกันลงมาจนถึงลางสุด ผูบังคับบัญชามีอิทธิพลสูงตอการใหความดี

ความชอบแกผูนอยอีกทั้งทัศนคติเดิมๆ ที่เจาหนาที่ของรัฐมักทําตัวเหมือนขุนนางเกาถือเอา

ตําแหนงหนาที่หาประโยชนใสตน  เมื่อตางก็คิดเชนน้ีก็เลยไมมีใครตรวจสอบใคร ขาราชการช้ัน
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ผูนอยเห็นอะไรตองเงียบไวเพราะเกรงจะไมปลอดภัย สูทําเปนไมรูไมเห็นจะปลอดภัยกวาทั้งยัง

ไดรับความดีความชอบเสียดวยซ้ําไป ดีไมดีก็ทําตามกันไปเสียเลย ซึ่งแมหากจับไดไลทัน 

กระบวนการลงโทษก็ไมเขมแข็งพอเพราะจะอยูในลักษณะลูบหนาปะจมูกเสียเปนสวนใหญ 

 แนวคิดการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของ

ภาคประชาชน (ป.ป.ช.ภาคประชาชน) จึงเปนอีกชองทางหน่ึงที่จะรักษาผลประโยชนของชาติ

โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนภายใตพื้นฐานความเขาใจวาคนไทยทุกคนตองมีสวน

รับผิดชอบดูแลอนาคตและความอยูรอดของชาติไทยของเรา ในการที่ประชาชนจะเขามามี

บทบาทในการตรวจสอบความโปรงใสของภาครัฐ ในฐานะ ป.ป.ช.ภาคประชาชนน้ันจึงตองมี

หลักการทํางาน ดังน้ี 

1. ตองมีความมุงมั่นต้ังใจที่จะอาสาเขามาทํางานเพื่อประโยชนของบานเมือง 

จริงๆ  น่ันคือตองมีความเปนผูมีจิตอาสา มีความเสียสละ อดทน กลาหาญ มีความซื่อสัตย 

สุจริต มีความโปรงใสไมใชอํานาจหนาที่เพื่อการแสวงหาประโยชนสวนตนหรือประโยชนใหแก

พรรคพวก  น่ันหมายความวาเราตองมีภูมิคุมกันใหกับตัวเองโดยการดําเนินชีวิตแบบปรัชญา

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 2.  ตองติดอาวุธทางปญญาใหกับตัวเองตลอดเวลา น่ันคือตองมีความรูที่เกี่ยวของ   

กับอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน และตองแสวงหาความรูใหเทาทันเทคนิคกลโกง 

การทุจริตคอรัปช่ันดวยวิธีการตางๆเพื่อเปนหลักในการทํางานใหถูกตองและเปนที่นาเช่ือถือ

ของสังคม 

 3.  ตองสรางการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการการ

สรางเครือขายภาคประชาชนดวยกันเอง การติดอาวุธทางปญญาใหกับประชาชนโดยการให

ความรูหรือการเสนอแนะชองทางในการตรวจสอบความโปรงใสของการทํางานของภาครัฐ การ

สรางทัศนคติที่ถูกตอง และการช้ีใหเห็นอันตรายของการทุจริตคอรัปช่ัน 

 4.  การเฝาระวังพื้นที่ที่เห็นวาสุมเสี่ยงตอการแสวงหาผลประโยชน การสราง

เครือขายอาสาสมัครแจงขอมูลขาวสารที่ไมชอบมาพากลตางๆเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ

ไดทันการ 

 5.  ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรณรงคตอตานการทุจริตอยางตอเน่ืองในชุมชน 

หมูบานตําบล และในทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให

เยาวชนไดตระหนักถึงภัยรายของการทุจริตคอรัปช่ัน 
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 6.  สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งทุก

ระดับไมวาในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรูความสามารถ  

มีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศ ปองกันคนไมดีไมใหเขามาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดังพระ

ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ใหสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครองบานเมืองและ

ควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได  

 7.  สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน   

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนการปกครองที่ใกลตัวของพี่นองประชาชนมากที่สุดโดย

การสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมประชุมกําหนดนโยบายการบริการสาธารณะให

เปนไปตามความตองการของประชาชน ใหประชาชนไดเขารวมตรวจสอบความโปรงใสของการ

จัดซื้อจัดจาง    ใหประชาชนประเมินการทํางานขององคกรปกครองทองถ่ินของตน เปนตน 

 8.  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะของ

สาธารณะชนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุงการทํางานของ ป.ป.ช. ภาคประชาชน ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 9.  จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณยกยองใหกําลังใจและชวยกันรณรงค

ปกปองคนที่ทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีของสังคม 

 10.  หามาตรการรองรับการทํางานและคุมครองความปลอดภัยใหแก ป. ป. ช. 

ภาคประชาชนและเครือขาย 

 11.  ใหมีการประชาสัมพันธผลงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน อยางตอเน่ืองเพื่อให

ประชาชน     ไดทราบและรณรงคใหประชาชนเขารวมกันเปนเครือขายปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ  กับ ป.ป.ช. ภาคประชาชน กันอยางกวางขวาง ซึ่งจะยังประโยชนใน

การปลุกจิตสํานึก ใหประชาชนดวยกันเอง  ไดรวมกันรักษาผลประโยชนของชาติ 
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กิจกรรมทายบทที่ 2 
 

2.1  จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 

1.  รัฐธรรมนูญ หมายความวาอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  สิทธิมนุษยชนหมายถึง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  พลเมืองดีตามวีถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  กฎหมายระหวางประเทศ หมายถึง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  สิทธิมนุษยชน หมายความวาอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2.2  จงเขียนเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษร หนาขอที่ถูกตองที่สุด 

1.  ขอใดจับคูองคกรและการใชอํานาจหนาที่ขององคกรผิดจากที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนู 

 ก.  ค.ต.ง : ตรวจสอบบัญชีและการเงินของหนวยงานตางๆของรัฐ 

 ข.  ศาลปกครอง : วินิจฉัยอันมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทําการของ    

              หนวยงานราชการ 

 ค.  ก.ก.ต. : ถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

 ง.  ผูตรวจการแผนดิน : พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน 

              ของประชาชน 

2.  ประเทศไทยมีการใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อใด 

 ก.  17 มิถุนายน 2475 

 ข.  27 มิถุนายน 2475 

 ค.  10 ธันวาคม 2475 

 ง.  27 ธันวาคม 2475 
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3.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

 ก.  14 หมวด 303 มาตรา  

 ข.  14 หมวด 309 มาตรา 

 ค.  15 หมวด 303 มาตรา  

 ง.  15 หมวด 309 มาตรา 

4.  รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเทาได 

 ก.  ฉบับท่ี 16 

 ข.  ฉบับที่ 17  

 ค.  ฉบับที่ 18 

 ง.  ฉบับที่ 19 

5.  ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

 ก.  เปนกฎหมายที่จัดระเบียบการปกครองของบานเมือง 

 ข.  เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในประเทศประชาธิปไตย 

 ค.  รัฐธรรมนูญในประเทศประชาธิปไตยเปนผูนําประเทศ 

 ง.  รัฐธรรมนูญเปนหลักสําคัญสูงสุดในการปกครองของผูนําประเทศ 

6.  มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเกี่ยวกับเรื่องใด 

 ก.  ประมุขของรัฐ 

 ข.  ความเปนรัฐเดี่ยวของราชอาณาจักรไทย 

 ค.  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความคุมครอง 

 ง.  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

7.  องคกรใดมีอํานาจหนาที่ในการวินิฉัยขอขัดแยงทางกฎหมายวาขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

 ก.  ศาลรัฐธรรมนูญ   ข.  ศาลปกครอง 

 ค.  ป.ป.ช.    ง.  ก.ก.ต. 

8.  กฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มีผลเปนอยางไร 

 ก.  ยังคงใชไมได 

 ข.  ใชบังคับมิได 

 ค.  ใชหรือไมก็ได 

 ง.  ใชไดเพียงบางสวน 
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9.  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 1 ระบุวา ประเทศไทย

เปนราชอาณาจักร 

 ก.  ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 ข.  ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ค.  อันหน่ึงอันเดียวจะแบงแยกมิได 

 ง.  อันหน่ึงอันเดียว จะแบงแยกมิได อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย 

10.  การกระทําขอใด ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่วา บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิตและรางกาย 

 ก.  พนักงานสอบสวนใชไฟสองหนาและใชเวลาสอบสวนผูตองหาติดตอกันถึง  

    8 ช่ัวโมง 

 ข.  ประหารชีวิตนักโทษตามกฎหมาย 

 ค.  ตํารวจซอมผูรายปากแข็งเพื่อใหรับสารภาพ 

 ง.  จําคุกตลอดชีวิต 

11.  สิทธิมนุษยชน คือ อะไร  

 ก.  คือ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

 ข.  คือ การมีสิทธิ เสรีภาพ มีหนาที่ 

 ค.  คือ การไดรับคุมครองดวยกฎหมาย 

 ง.  คือ การไดรับการคุมครองจากสนธิสัญญา 

12.  สิ่งที่ประชาชนควรปฏิบัติควบคูไปกับสิทธิและเสรีภาพ คือขอใด 

 ก.  การประนีประนอม 

 ข.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 ค.  บทบาท 

 ง.  ความเสมอภาค 

13.  สิทธิขอใดไมนาจะเปนสิทธิของพลเมืองไทย 

 ก.  สิทธิการไปออกเสียงเลือกตั้ง 

 ข.  สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทุกระดับ 

 ค.  สิทธิการผูกมิตรกับกลุมผูคาสินคาชายแดนที่ผิดกฎหมาย 

 ง.  สิทธิในการอนุรักษภูมิปญญาพื้นบาน และการรักษาคนไขดวยสมุนไพร 
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14.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 ก.  สิทธิที่ไดมาจากการประกอบอาชีพ 

 ข.  สิทธิที่ไดมาจากการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

 ค.  สิทธิที่ไดมาโดยการทําความดี 

 ง.  สิทธิมนุษยชนทุกคนพึงไดรับในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย 

15.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยูในตําแหนงคราวละกี่ป 

 ก.  4 ป     ข.  5 ป 

 ค.  6 ป     ง.  7 ป 

16.  ขอใดคือการคุมครองปกปองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน  

 ก.  ไมคบคาใกลชิดกับบุคคลที่ไมนาไววางใจ 

 ข.  ทํารางกายใหแข็งแรง รูจักเทคนิคการปองกันตัว 

 ค.  ไมออกจากบาน และไมเขาไปในสถานที่ท่ีไมปลอดภัย 

 ง.  เผยแพรแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

17.  ขอใดคือการคุมครองปกปองตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 ก.  เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น 

 ข.  ฝกฝนการใชสติปญญาและเหตุผลตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง 

 ค.  กระตุนใหผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนลุกขึ้นมาตอสูเรียกรองความเปนธรรม 

 ง.  การชวยกันเผยแพรแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

18.  วิธีการที่ดีท่ีสุดในการคุมครองปกปองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนคือขอใด 

 ก.  แนะนําและสงเสริมใหเขารูจักชวยตัวเอง 

 ข.  เห็นอกเห็นใจและมีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยดวยกัน 

 ค.  รวมมือกันกระจายขอมูลความรู เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

  ของประชาชน 

 ง.  ไมลวงละเมิด ลิดรอนหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น 
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19.  หากพบการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวตอหนวยงานใด 

 ก.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ข.  ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ค.  ศาลปกครอง 

 ง.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

20.  ขอใดเปนแนวทางในการแกปญญาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีผลยั่งยืนที่สุด 

 ก.  เพิ่มโทษตอผูกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ข.  สรางความเขาใจและประชาสัมพันธแกประชาชนทั่วไปใหทราบเรื่อง 

   สิทธิมนุษยชน 

 ค.  ปลูกฝงจิตสํานึกและรณรงคเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงบรรจุการเรียนรูเร่ือง 

   สิทธิมนุษยชนไวในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 ง.  ตั้งหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนและเพิ่มบุคคากรดานสิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 1 

1.1  จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ใหนักศึกษาบอกความหมายของศาสนามาพอสังเขป 

แนวคําตอบ 

 ศาสนาคือ คําสอนที่ศาสดานํามาเผยแผ สั่งสอน แจกแจง แสดงใหมนุษยเวนจาก

ความชั่ว กระทําแตความดี ซึ่งมนุษยยึดถือปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความเคารพเลื่อมใสและ

ศรัทธา 

2.  ใหนักศึกษาบอกวิธีแกไขความขัดแยงทางศาสนาเพื่อการอยูรวมกันมาพอเขาใจ 

แนวคําตอบ 

 1.  วิธียอมกัน คือ ทุกคนลดทิฏฐิมานะ หันหนาเขาหากัน ใหเกียรติซึ่งกันและกันไม

ดูถูกไมติฉินนินทาไมกลาววารายปายสีศาสนาของกันและกัน พบกันครึ่งทาง รูจักยอมแพ  รูจัก

ยอมกัน หวังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถือวาทุกคนเปนเพื่อนรวมโลกเดียวกันโดยมีผูประสาน

สัมพันธที่ทุกฝายยอมรับนับถือ 

 2.  วิธีผสมผสาน คือ ทุกฝายทุกศาสนาเปดเผยความจริง มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันแกปญหา  

ทํากิจกรรมในสังคมรวมกัน เชน สรางสระพานถนน ฯลฯ 

 3.  วิธีหลีกเลี่ยง คือ การแกปญหาลดความขัดแยงโดยวิธี ขอถอนตัว ขอถอยหนี     

ไมเอาเรื่อง ไมเอาความ ไมไปกาวกายความคิดความเช่ือของผูนับถือศาสนาที่ไมตรงกับศาสนาที่

ตนนับถือ 
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 4.  วิธีการประนีประนอม คือ การแกปญหาโดยวิธีทําใหทั้งสองฝายยอมเสียสละบางสิ่ง

บางอยางลงมีทั้งการใหและการรับ ทุกฝายยอมเสียบางอยางและได บางอยางมีอํานาจพอๆ กัน 

ตางคนตางก็ ไมเสียเปรียบ  

3.  ใหนักศึกษาบอกแนวทางการเจริญปญญาที่ถูกตองพอเขาใจ 

แนวคําตอบ 

 ตองเจริญที่เหตุของการเกิดปญญา เหตุปจจัยของการเกิดปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ 

น้ันคือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสไวเปนทางสายเอก คือ การวิปสสนา

ภาวนา พิจารณาขันธ 5 และอินทรีย 5 ใหรูเห็นสิ่งทั้งปวงที่มากระทบสัมผัสตัวเราตามความ

เปนจริงของโลก และชีวิตวาสิ่งทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 

4.  ใหนักศึกษาบอกความหมายของวัฒนธรรมพรอมยกตัวอยางวัฒนธรรมและประเพณีใน

ทองถ่ินของตนเองมาอยางนอย 2 ขอ 

แนวคําตอบ 

 วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่ ง ทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นมา นับตั้งแตภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยี

ตาง ๆ อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่มนุษย คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษยสามารถ

ดํารงอยูตอไปได เพราะการจะมีชีวิตอยูในโลกนี้ไดมนุษยจะตองรูจักใชประโยชนจากธรรมชาติ

และจะตองรูจักควบคุมความประพฤติของมนุษยดวยกัน วัฒนธรรม คือคําตอบที่มนุษยในสังคม

คิดขึ้นมาเพื่อแกปญหาเหลานี้ 

 ยกตัวอยางวัฒนธรรมและประเพณีในทองถ่ิน เชน วัฒนธรรมและประเพณีในภาค

กลาง  มีการใชเครื่องปนดินเผาตามชุมชนและหมูบานในชนบท การละเลนพื้นบานที่เปน

ลักษณะเดน ไดแก มังคละรําเตน เตนกํารําเคียว เพลงปรบไก เพลงลําตัด เปนตน 
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5.  ใหนักศึกษาอธิบายถึงคานิยมท่ีพึงประสงคของสังคมไทยมาเปนขอๆ 

แนวคําตอบ 

 1.  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ คุณลักษณะเชนน้ีไดรับอิทธิพลมาจากคําสอนที่วามนุษย

เราไมวายากดีมีจนอยางไร ตางเปนเพื่อนรวมทุกข รวมสุข เวียนวายตายเกิดอยูใน สังสารวัฎ 

ดวยกัน ความสํานึกวาตนเองตองตาย ยอมกอใหเกิดความเห็นใจกัน แสดงออกมาในรูปความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกันและกัน 

 2.  การใหอภัย คือ การยกโทษใหคนที่ทําผิด “การใหอภัย” มีความหมายวา 

“ปลอยไป” เหมือนกับที่เจาหน้ียอมยกหน้ีใหคนที่เปนหน้ีเขา เราใหอภัยคนอื่นเมื่อเราไมถือ

โทษและไมเรียกรองใหเขามาขอโทษหรือชดใช คัมภีรไบเบิลสอนวาความรักแบบไมเห็นแกตัว

เปนหัวใจสําคัญของการใหอภัยอยางแทจริง เพราะความรัก “ไมจดจําเรื่องที่ทําใหเจ็บใจ” 

 3.  การยิ้มแยม แจมใส คนไทยทุกคนคงทราบกันดีวาประเทศไทยของเรามีความ

ประทับใจในรอยยิ้มมาเปนเวลาชานานชาวตางชาติจึงไดใหประเทศไทยเปน สยามเมืองยิ้ม 

หรือ ย้ิมสยาม เพราะเห็นวาคนไทยเปนคนยิ้มเกงยิ้มงายหลายครั้งที่สื่อภาษากันไมคอยเขาใจ

แตคนไทยก็จะยิ้ม ไวกอนเสมอทําใหอีกฝายรูสึกอบอุนใจวาจะไดรับ ความชวยเหลือดวยนํ้าใจ

ไมตรี ที่ดีอยางแนนอน 

 4.  การเคารพผูอาวุโส คานิยมขอน้ีไดแสดงออกในพฤติกรรมของสมาชิกสังคมไทย เชน 

การมีกิริยา มารยาทสุภาพออนนอมตอผูอาวุโสหรือผูใหญ การเคารพ ใหเกียรติ ผูอาวุโส ผูใหญ ผูที่

สังคมยกยองตามวาระตางๆ 

 5.  ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับสําหรับควบคุม

ความประพฤติทางกายของคนในสังคมใหเรียบรอยดีงาม เปนแบบแผนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ใหหางไกลจากความช่ัว

ทั้งหลาย การอยูรวมกันเปนหมูเหลา ถาขาดระเบียบวินัย ตางคนตางทําตามอําเภอใจ ความ
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ขัดแยงและลักลั่นก็จะเกิดข้ึน ยิ่งมากคนก็มากเรื่อง ไมมีความสงบสุข การงานที่สําเร็จได ยอม

ตองอาศัยความมีวินัยของผูปฎิบัติเปนหลัก ความมีวินัยจึงเปนประเด็นสําคัญของคานิยมที่พึง

ประสงคของสังคมไทยและสังคมโลก 

1.2  จงเขียนเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษร หนาขอที่ถูกตองที่สุด 

1.    ข.  2.    ค.  3.    ง.  4.    ก.  5.    ค. 

6    ข.  7.    ง.  8.    ข.  9.    ง.  10.   ง. 

11.  ก.  12.  ก.  13.  ค.  14.  ข.  15.   ข. 

16.  ง.  17.  ก.  18.  ค.  19.  ก.  20.   ค. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 2 

2.1  จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  รัฐธรรมนูญ หมายความวาอยางไร 

แนวคําตอบ  

 รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ ถา

แปลตามความหมายของคํา จะหมายถึง การปกครองรัฐอยางถูกตองเปนธรรม (รัฐ + ธรรม + 

มนูญ) ในความหมายอยางแคบ "รัฐธรรมนูญ" ตองมีลักษณะเปนลายลักษณอักษร และไมใชสิ่ง

เดียวกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) เพราะ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ"  

มีความหมายกวางกวาและจะเปนรูปแบบลายลักษณอักษรหรือจารีตประเพณีก็ได 

 รัฐธรรมนูญในปจจุบันนั้น มีทั้งเปนลักษณะลายลักษณอักษร และลักษณะไมเปน

ลายลักษณอักษร โดยท่ีลักษณะไมเปนลายลักษณอักษร นอกจากจะใชหลักของจารีต ประเพณี

การปกครองแลว กฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวของกับการปกครอง ยอมถือวาเปนสวนหน่ึงของ

รัฐธรรมนูญดวย 

2.  สิทธิมนุษยชนหมายถึง 

แนวคําตอบ 

 สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยเกิดมาพรอมกับความเทาเทียมกันในแงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยและสิทธิ เพื่อดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเช้ือชาติ สีผิว 

เพศ อายุ ภาษาศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเช่ือทางการเมือง หรือ

ความเช่ืออื่นๆที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่ไมสามารถถายทอดหรือโอน

ใหแกผูอื่นได 
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3.  พลเมืองดีตามวีถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติอยางไร 

แนวคําตอบ   

 1.  ดานสังคม การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล 

 2.  ดานเศรษฐกิจ การประหยัดและอดออมในครอบครัว 

 3.  ดานการเมืองการปกครอง การเคารพกฎหมาย 

4.  กฎหมายระหางประเทศ หมายถึง 

แนวคําตอบ  

 กฎ กฎเกณฑ และขอตกลงที่ เกิดขึ้นจากความตกลงหรือการแสดงเจตนา    

เขาผูกพันของรัฐตั้งแตสองรัฐขึ้นไปและมักใชเปนหลักในการพิพาทระหางประเทศ 

5.  สิทธิมนุษยชนกับทหาร หมายความวาอยางไร 

แนวคําตอบ  

 ทหาร จําเปนตองไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ีเปนผลสืบเน่ืองจากกรณี

เหตุการณใชกําลังเขาระงับการชุมนุมระหวาง วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2535 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเมื่อ 12 กันยายน 2535 รับทราบรายงานของคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงของ เหตุการณดังกลาว และเห็นชอบตามขอสังเกตและความเห็นของ

คณะกรรมการ ฯ โดยมีมาตรการที่เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม คือ ขอ 3 รับไปดําเนินการบรรจุ

วิชาวาดวยสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการแสดงออกอยางเสรีใน หลักสูตรการศึกษาทุกแขนง 

โดยเฉพาะการบรรจุวิชาวาดวยสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในหลักสูตรวิชาทางทหาร ตํารวจ และนัก

ปกครองระดับตาง ๆ เพื่อใหตระหนักในคุณคาของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตนของ

เจาหนาที่ของ รัฐ ฯลฯ 
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2.2  จงเขียนเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษร หนาขอที่ถูกตองที่สุด 

 

1.   ค   2.   ค   3.   ง  4.   ค  5.     ค   

6.   ก   7.   ก    8.   ข    9.   ก    10.   ข   

11. ก    12. ข    13. ค    14.  ง   15.   ค   

16. ง    17. ข    18. ก    19.  ง   20.   ค 
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 คณะผูจัดทํา  

ที่ปรกึษา 

นายสุรพงษ จําจด            เลขาธิการ กศน. 

นายประเสริฐ   หอมดี      รองเลขาธิการ กศน. 

นางตรีนุช       สุขสุเดช     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัยาศัย 

นายวิมล         ชาญชนบท    ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

ด.ต.ชาติวุฒิ    เพ็ชรนอย     รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคกลาง 
 

ผูสรปุเนื้อหา    

 นางจิรัชยา   เฟองฟูรัตน  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสามโก 

 นายบุญฤทธ์ิ   วิริยานุภาพพงศ    ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง   

 นางสาวรุงแสง ชูวงษ   ครู กศน.อําเภอสามโก   

 นางสาวปทมา  พิณพพิัฒนวรากุล ครู กศน.อําเภอสามโก    

 นายธนากร   ไชยโพคา  ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง  
 

ผูตรวจและบรรณาธกิาร 

 นางสาวดารัตน กาญจนาภา  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

 นายสันติ   อิศรพันธุ  ครู กศน.อําเภอโพธาราม   

นางฟาหมน   รัตนฉายา  ครู กศน.อําเภอปากทอ  

 นางสาวจิตรา ถันอาบ   ครู กศน.อําเภอดําเนินสะดวก  

 นางสาวอัญชลี ภูวพาณิช  ครู กศน.อําเภอเมืองราชบุรี  
 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นายธนากร   ไชยโพคา  ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

       และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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