1

2

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
หามจําหนาย
หนังสือเรียนนี้จัดพิมพดวยเงินงบประมาณแผนดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
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คําแนะนําในการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หนังสือเรียนสรุปเนื้อหา สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
ระดับ มั ธยมศึก ษาตอนปลาย หลั กสู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดับ การศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
พุ ทธศัก ราช 2551 จั ดทํา ขึ้ นเพื่ อสรุปเนื้อ หาใหกั บผู เรีย น กศน. จึ งควรทํา ความเข า ในและ
ปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางของรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยสามารถศึกษาไดจากมาตรฐานการเรียนรู สาระตามหลักสูตรและผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
2. หนังสือสรุปเนื้อหาเลมนี้ เปนเพียงการสรุปเนื้อหา มีสาระสําคัญที่คณะผูจัดทําได
สรุปเนื้อหา เพื่ อให งาย สะดวกและอํ านวยให เกิดกระบวนการเรี ยนรู ที่ใชเวลาในการศึกษา
นอยลง หากไมเขาใจในเรื่องใด ใหกลับไปศึกษาจากหนังสือเรียนของสํานักงาน กศน.
หรือหนังสือเสริมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่เพิ่มขึ้น
2. หนังสือเลมนี้ ไดสรุปและแบงเนื้อหาออกเปน 2 บท แตละบทมีสาระการเรียนรู
ครบถวนตามตารางวิเคราะหหลักสูตร
4. หนังสือเลมนี้ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนเนื้อหาสาระการเรียนรู แบงเปน 2 บท คือ
บทที่ 1 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
บทที่ 2 หนาที่พลเมือง
ตอนที่ 2 เปนกิจกรรม ซึ่งมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัย อยูทายบททั้ง 2 บท
สวนเฉลยและแนวเฉลยจะอยูทายเลม
5. ในการทํากิจกรรม ผูเรียนควรทํากิจกรรมทายบทและตรวจสอบกับเฉลยและ
แนวคําตอบที่อยูทายเลม

7

โครงสราง
รายวิชา ศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค31002)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระสําคัญ
เปนสาระที่เกี่ยวกับศาสนาตา งๆ ที่เกี่ย วของกับกํา เนิดศาสนา และศาสดาของ
ศาสนาตางๆ หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ การเผยแพรศาสนา ความขัดแยงในศาสนา
การปฏิ บั ติ ต นให อ ยู ร ว มกั น อยา งสั น ติ สุ ข การฝ ก จิ ต ในแต ล ะศาสนา การพั ฒ นาป ญ ญา
ในการแก ไ ขป ญหาตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม วั ฒ นธรรมประเพณี ดา นภาษา
การแตงกาย อาหาร ประเพณี สําคัญๆของประเทศตา งๆ ในโลก การอนุรักษและสื บทอด
วัฒนธรรมประเพณี การมีสวนรวมในการสืบทอดและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษ
วัฒนธรรมตามประเพณีของชาติและการเลือกปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสมกับ
ตนเองและสังคมไทย คานิยม ที่พึงประสงคของสังคมไทยและประเทศตางๆ ในโลก การปฏิบัติ
ตนเปนผูนําในการปองกันและแกไขพฤติกรรมไมเปนที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายประวัติหลักคําสอนและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
2. เห็ น ความสํ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมประเพณี แ ละมี ส ว นในการปฏิ บั ติ ต น
ตามวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
4. ยอมรั บ และปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ การอยู ร ว มกั น อย า งสั น ติ สุ ข ในสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
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ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 ศาสนาตางๆ ในโลก
เรื่องที่ 1 ศาสนาตางๆ
เรื่องที่ 2 หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ
เรื่องที่ 3 การปฏิบัติตนใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
เรื่องที่ 4 วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตใจในแตละศาสนา
เรื่องที่ 5 การพัฒนาสติปญญาในการแกปญหาตางๆ และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
เรื่องที่ 6 วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลก
เรื่องที่ 7 การอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
เรื่องที่ 8 ขอปฏิบัติในการมีสวนรวม สืบทอดประพฤติ ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
สังคมไทย
เรื่องที่ 9 แนวในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยาง
เหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย
เรื่องที่ 10 คานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทย
เรื่องที่ 11 คานิยมที่พึงประสงคของประเทศตางๆในโลก
เรื่องที่ 12 วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกันและ
แกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย
บทที่ 2 หนาที่พลเมือง
เรื่องที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและมีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก
เรื่องที่ 2 บทบาทหนาที่องคกรกลางและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เรื่องที่ 3 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 4 รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ
เรื่องที่ 5 การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และการสนับสนุนสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติ
เรื่องที่ 6 หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทคณะกรรมการสิทธิ์
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เรื่องที่ 7 กฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการคุมครองสิทธิดานบุคคล
เรื่องที่ 8 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ 9 หลักการสําคัญของประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค
หลักนิติรัฐและนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการประนีประนอม
และหลักการยอมรับความคิดเห็นตางเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท
เรื่องที่ 10 การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

1

บทที่ 1
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
สาระสําคัญ
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยมที่ดีงามมีความสําคัญตอประเทศเพราะแสดง
ถึงเอกลั กษณความเปนชาติ เปนสิ่งที่นา ภาคภูมิใจ ทุกคนในชาติตองชวยกันอนุรักษสื บทอด
วัฒนธรรมประเพณีคานิยมที่ดีงานใหคงอยูคูกับชาติ แตสังคมในปจจุบันชาติที่มีวัฒนธรรมทาง
วัตถุเจริญกาวหนาจะมีอิทธิพลสงผลใหชาติที่ดอยความเจริญดานวัตถุรับวัฒนธรรมเหลานั้นได
โดยง า ย ซึ่ งอาจส งผลใหวั ฒนธรรมประเพณี ของชาติต นเองเสื่ อ มถอยไป ดังนั้น ชาติต า ง ๆ
ควรเลือกรับปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย
ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยและตาง ๆ ในโลก
2. ตระหนั กถึง ความสํ า คัญ ในวัฒ นธรรมประเพณี ของไทยและชนชาติ ตา ง ๆ
ในโลก
3. มีสวนรวมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
4. ประพฤติตนเปนแบบอยางของผูมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและ
เลือกรับหรือปรับใชวัฒนธรรมจากตางชาติไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย
5. ประพฤติปฏิบัติตามคานิยมที่พึ่งประสงคของสังคมโลก
6. เปนผูนําในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึ่งประสงค
ของสังคมไทย
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
เรื่องที่ 1 ศาสนาตางๆ
เรื่องที่ 2 หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ
เรื่องที่ 3 การปฏิบัติตนใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
เรื่องที่ 4 วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตใจในแตละศาสนา
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เรื่องที่ 5 การพัฒนาสติปญญาในการแกปญหาตางๆ และการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
เรื่องที่ 6 วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลก
เรื่องที่ 7 การอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
เรื่องที่ 8 ขอปฏิบัติในการมีสวนรวม สืบทอดประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
สังคมไทย
เรื่องที่ 9 แนวในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสม
กับตนเองและสังคมไทย
เรื่องที่ 10 คานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทย
เรื่องที่ 11 คานิยมที่พึงประสงคของประเทศตางๆในโลก
เรื่องที่ 12 วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกันและ
แกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย
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เรื่องที่ 1 ศาสนาตางๆ
ความหมายของศาสนา
ศาสนาคือ คําสอนที่ศาสดานํามาเผยแผ สั่งสอน แจกแจง แสดงใหมนุษยละเวนจาก
ความชั่ว กระทําแตความดี ซึ่งมนุษยยึดถือปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความเคารพเลื่อมใสและ
ศรัทธา คําสอนดังกลาวจะมีลักษณะเปนสัจธรรม ศาสนามีความสําคัญตอบุคคลและสังคม ทําให
มนุษยทุกคนเปนคนดีและอยูรวมกันอยางสั นติสุ ข ศาสนาในโลกนี้มีอยูมากมายหลายศาสนา
ดวยกัน แตวัตถุประสงคอันสําคัญยิ่งของทุกๆศาสนาเปนไปในทางเดียวกัน กลาวคือ จูงใจใหคนละ
ความชั่ว ประพฤติความดีเหมือนกันหมด หากแตการปฏิบัติพิธีกรรมยอมแตกตางกันไปตามความ
เชื่อของแตละศาสนา
ศาสดาของศาสนาพุทธ
พระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องการเวียนวาย ตาย เกิด ในวัฏสงสาร ถาสัตวโลกยังมีกิเลสคือ
รัก โลภ โกรธหลง จะต องเกิ ดในไตรภู มิ คื อ 3 โลก ไดแก นรกภูมิ โลกมนุ ษย และเทวโลก
พระพุทธเจาไดบําเพ็ญบารมีมาทุกภพทุกชาติและบําเพ็ญบารมีอยางยิ่งยวดใน 10 พระชาติสุดทาย
เรียกวาทศชาติ ดังนี้
1. เตมียชาดก (พระเตมียใบ) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ
การออกบวชหรือออกจากกาม
2. มหาชนกชาดก (พระมหาชนก) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญวิริยบารมี 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) เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญสัจ จบารมีคือความ
ซื่อสัตย
10. เวสสันดรชาดก (พระเวสสันดร) เปนพระชาติสุดทายของพระพุทธเจาชาติ
กอนจึง จะเกิดเปนพระพุทธเจาในพระชาติตอไป เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญทานบารมีคือ
การบริจาคทาน
ประวัติพระพุทธเจา
พระพุ ท ธเจ า ทรงมี พ ระนามเดิ ม ว า “สิ ท ธั ต ถะ”ทรงเป น พระราชโอรสของ
“พระเจา สุทโธทนะ” กษัตริยผูครองกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ และ “พระนางสิริมหามายา”
พระราชธิดาของกษัตริยราชสกุล โกลิยวงศแหงกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ
ในคืนที่พระพุทธเจ าเสด็จ ปฏิสนธิ ในครรภพ ระนางสิริมหามายา พระนางสิริมหา
มายา ทรงพระสุ บิ น นิ มิ ต ว า มี ช า งเผื อ กมี ง าสามคู ไ ด เ ข า มาสู พ ระครรภ ณ ที่ บ รรทมก อ น
ที่ พ ระนางจะมี พ ระประสู ติ ก าลที่ ใ ต ต น สาละ ณ สวนลุ ม พิ นี วั น เมื่ อ วั น ศุ ก ร ขึ้ น สิ บ ห า ค่ํ า
เดือนวิสาขะ ปจอ 80 ป กอนพุทธศักราช (ปจจุบันสวนลุมพินีวัน อยูในประเทศเนปาล)
ทันทีที่ประสูติเจ าชายสิทธัตถะทรงดํา เนินดวยพระบาท 7 กาวและมีดอกบัวผุ ด
ขึ้นมารองรับ พระบาทพรอ มเปล งวาจาวา “เราเป นเลิ ศที่สุ ดในโลก ประเสริ ฐ ที่สุ ดในโลก
การเกิดครั้งนี้เปนครั้งสุดทายของเรา”แตหลั งจากเจา ชายสิทธัตถะประสูติกาลไดแลว 7 วัน
พระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคต เจาชายสิทธัตถะจึงอยูในความดูแลของพระนางประชาบดี
โคตมี ซึ่งเปนพระขนิษฐาของพระนางสิริมหามายา
ตอมา พราหมณทั้ง 8 ไดทํานายวาเจาชายสิทธัตถะมีลักษณะเปนมหาบุรุษ คือหาก
ดํารงตนในฆราวาสจะไดเปนจักรพรรดิ ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก แตโกณฑัญญะ
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พราหมณ ผูอายุนอยที่สุดในจํานวนนั้น ยืนยันหนักแนนวาพระราชกุมาร สิทธัตถะจะเสด็จออกบวช
และจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
เจาชายสิทธัตถะทรงศึกษาเลาเรียนจนจบศิลปศาสตรทั้ง 18 ศาสตร ในสํานักครูวิศวา
มิตรและเนื่องจากพระบิดาไมประสงคใหเจาชายสิทธัตถะเปนศาสดาเอกของโลก ตามคําทํานาย
จึงพยายามทําใหเจาชายสิทธัตถะ พบเห็นแตความสุขโดยการสรางปราสาท 3 ฤดูใหอยูประทับ
เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือยโสธราพระธิดาของพระเจา
กรุงเทวทหะซึ่งเปนพระญาติฝายมารดา จนเมื่อมีพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางพิมพาไดประสูติ
พระราชโอรสมีพระนามวา “ราหุล” ซึ่งหมายถึง “บวง”
วันหนึ่งเจาชายสิทธัตถะ ชวนสารถีทรงรถมาประพาสอุทยานครั้งนั้นไดทอดพระเนตร
เห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ซึ่งแตกตางจากสถานที่ที่พระองคประทับอยูในปราสาท 3
ฤดู ที่มีแตความสุข ทามกลางหนุมสาวและเสียงดนตรี จึงทําใหพระองคหาทางพนทุกขจากเทวทูต
ทั้งสี่ และเสด็จออกบรรพชาในเวลาตอมาในขณะที่มีพระชนมายุ 29 พรรษา
หลังจากทรงผนวชแลวพระองคมุงไปที่แมน้ําคยา แควนมคธ ไดพยายามเสาะแสวงทาง
พนทุกขดวยการศึกษาในสํานักอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร และทรงเห็นวานี่
ยังไมใชทางพนทุกข
จากนั้นพระองคไดเสด็จไปที่แมน้ําเนรัญชราในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมและทรงบําเพ็ญ
ทุกขกิริยาดวยการขบฟนดวยฟน กลั้ นหายใจและอดอาหารจนรางกายซูบผอม ทรงเห็นวานี่ยัง
ไมใชทางพนทุกข จึงทรงเลิกบําเพ็ญทุกขกิริยา ตอมา ทาวสักกะเทวราช ไดทรง ดีดพิณ เพื่อเปน
กุศลโลบายใหพระองคเปนแนวทางในการบําเพ็ ญเพียร คือ เมื่อทรงดีดพิณสายแรก ที่ขึงไวตึง
เกินไป เสียงก็จะแหลมเล็ก เมื่อดีดพิณสายที่สอง ที่ขึงไวหยอนเกินไป เสียงก็จะทุม ไมไพเราะ และ
เมื่อดีดพิณสายที่สาม ที่ขึงไวพอดี เสียงจะดังกังวาลไพเราะ เมื่อพระองคไดฟงเสียงพิณทั้งสามสาย
ของทาวสักกะเทวราชแลว พระองคก็ทรงคิดไดวาการปฏิบัติที่เขมงวดเกินไป รางกายก็จะซูบผอม
ไมมีเรี่ยวแรง แตหากทรงปฏิบัติที่หยอนยานเกินไป การปฏิบัติก็จะไมประสบความสําเร็จ พระองค
จึงใชทางสายกลางมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
มีนางสุ ชาดา อาศัยอยูในหมู บานละแวกนั้น ไดเดินผานมาพบพระองค คิดวาเปน
เทวดา จึงไดถวายขาวมธุปายาสแดพระองค หลังจากพระองคไดเสวยขาวมธุปายาสแลว ก็ไดนํา
ถาดไปเสี่ยงอธิษฐานวา หากพระองคบําเพ็ญเพียรสําเร็จ ก็ขอใหถาดลอยทวนน้ํา ปรากฏวาถาด
ลอยทวนน้ําไดอยางนาอัศจรรย โดยพระองคไดประทับนั่งใตตนโพธิ์และไดตรัสรู สัมมาโพธิญาณ
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ใตตนโพธิ์ เมื่อยามสาม ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ตรงกับวันเพ็ ญเดือนหก ขณะที่มีพระชนมายุ 35
พรรษา
หลังจากตรัสรูแลว พระองคทรงเสวยวิมุตติสุ ขอยูเปนเวลา 7 สัปดาห แลวเสด็จไป
โปรดปญวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน โดยไดแสดงธรรม “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ซึ่งถือเปนการ
แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในวันเพ็ญ 15 ค่ํา เดือน 8 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา
ศาสดาของศาสนาอิสลาม
ศาสดาของศาสนาอิ ส ลาม คื อ นบี มู ฮั มหมั ด ศาสนาอิ ส ลามเกิ ด ขึ้ น ในดิ นแดน
ทะเลทรายอาหรับเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย ในยุคนั้นชาวอาหรับแตกออก เปนหลายกลุม
ขาดความสามัคคี ยากแกการปกครอง มีการรบมุงฆาฟนกันตลอดเวลาไมมีศาสนาเปนแกนสาร
คนสวนใหญนับถือเทพเจาและรูปเคารพตางๆ ประชาชนไมมีศีลธรรม สตรีจะถูกขมเหงรังแกมาก
ที่สุด นบีมูฮัมหมัดเกิดขึ้นทามกลางสภาพสังคมที่เสื่อมทรามเชนนี้ จึงคิดหาวิธีที่จะชวยปรับปรุงแก
ไขสถานการณนี้ใหดีขึ้น นบีมูฮัมหมัดเปนผูที่ฝกใฝในศาสนาหาความสงบและบําเพ็ญสมาธิที่ถ้ําฮีรอ
บนภูเขานูร ในคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอน กาเบรียลทูตของพระเจาไดนําโองการของอัลลอฮมา
ประทาน นบีมูฮัมหมัดไดนําคําสอน เหลานี้มาเผยแผจนเกิดเปนศาสนาอิสลามขึ้น ในระยะแรก
ของการเผยแผศาสนาไดรับการ ตอตานเปนอยางมากถึงกับถูกทํารายจนตองหลบหนีไปอยูเมืองมะ
ดีนะฮ จนเปนที่ยอมรับและมีคนนับถือมากมาย ก็กลับมายึดเมืองเมกกะทําการเผยแผศาสนา
อิสลามอยางเต็มที่ การเผยแผศาสนาของอิสลามออกไปยังประเทศตางๆ ในยุคหลังเปนไปโดย
ไรสงครามเขายึดเมือง เพื่อเผยแผศาสนา โดยมีคัมภีรในศาสนาอิสลามคือคัมภีรอัลกุรอาน
ศาสดาของศาสนาคริสต
ศาสนาคริสตเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยมคือเชื่อวามีพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว
เปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง พระเจาองคนั้นคือ พระยะโฮวาห ศาสนาคริสตเชื่อวามนุษยมีบาป
มาแตกําเนิดพระเจาจึงสงพระเยซู มาไถบาป เชื่อวาวิญญาณเปนอมตะ เมื่อถึงวันตัดสินโลกมนุษย
จะไปอยูในสวรรค หรือในนรกชั่วนิรันดร เชื่อวามีเทวดาอยูมากมายทั้งฝายดีและฝายชั่ว ซาตาน
เปนหัวหนาฝายชั่วในที่สุดก็จะถูกพระเจาทําลาย
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ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดในโลก คําวา Christ มาจากภาษาโรมัน
วา Christus และคํานี้มาจากภาษากรีก อีกตอหนึ่งคือ คําวา Christos ซึ่งแปลมาจากคําวา
Messiah ในภาษาฮิบรู คําวาmessiah แปลวา พระผูปลดเปลื้องทุกขภัย
ศาสนาคริสต เกิดในปาเลสไตน เมื่อ พ.ศ. 543 โดยคํานวณจากปเกิดของพระเยซู
ซึ่ งเป นศาสดาของศาสนานี้ ศาสนาคริ ส ต เ ป น ศาสนาที่ พั ฒนามาจากศาสนายู ด ายหรื อยิ ว
เพราะศาสนาคริสตนับถือพระเจาองคเดียวกันกับศาสนายูดายคือพระยะโฮวาห พระเยซูเปนชาวยิว
มิไดปรารถนาที่จะตั้งศาสนาใหมแตทรงตองการปฏิรูปศาสนายิวใหบริสุทธิ์ขึ้นทรง กลาววา
“อยาคิดวาเรามาทําลายพระบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณเสีย เรามิไดมาทําลายแตมา
เพื่อทําใหสําเร็จ”
กอนหนาที่พระเยซูประสูติ ประเทศปาเลสไตนไดตกเปนเมืองขึ้นของจักรวรรดิ
ใกลเคียงติดตอกันเปนระยะเวลากวา 100 ป เริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาล ตกเปนเมืองขึ้น
ของอัสซีเรีย บาบิโลเนียจักรวรรดิเปอรเซีย จักรวรรดิกรีกในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช
และในที่สุดตกเปนของอาณานิคมจั กรวรรดิโรมัน ตลอดเวลา ที่ตกเปนเมื องขึ้นนี้ ผู พยากรณ
หลายทานไดพยากรณถึงพระเมสสิอา (Messiah) พระผูชวย ใหรอด ซึ่งเปน พระบุตรของพระเจา
ที่จะเสด็จมาปลดแอกชาวยิวใหไดรับเสรีภาพและจะทรงไถบาปใหชาวยิวพนจากความหายนะและ
ไดรับความรอดชั่วนิรันดร ในสมัยนั้นชาวยิวเชื่อใน คําพยากรณนี้มากและพระเยซูประสูติในชวง
เวลานั้นพอดี พระเยซูเกิดที่หมูบานเบธเลเฮม แขวงยูดาย กรุงเยรูซาเล็ม มารดาชื่อมาเรีย บิดาชื่อ
โยเซฟ ตามประวัติมาเรียนั้นตั้งครรภ มากอนขณะที่ยังเปนคูหมั้นกับโยเซฟ เทวทูตจึงมาเขาฝน
บอกโยเซฟวาบุตรในครรภมาเรีย เปนบุตรของพระเจาใหตั้งชื่อวาเยซู ตอมาจะเปนผูไถบาปใหกับ
ชาวยิว โยเซฟจึงปฏิบัติตามและรับมาเรียมาอยูดวยโดยไมสมสูเยี่ยงภริยา พระเยซูไดรับการเลี้ยง
ดูอยางดีเปนศิษยของโยฮัน ศึกษาพระคัมภีรเกาจนแตกฉาน ทานมีนิสัยใฝสงบชอบวิเวก เมื่ออายุ
30 ป ไดรับศีลลางบาปที่แมน้ําจอรแดน ตั้งแตนั้นมาถือ วาทานสําเร็จภูมิธรรมสูงสุดในศาสนาพระ
องค มี ส าวก 12 คน เป นหลั กในศาสนาทํ า หน า ที่ สื บศาสนามี นั กบุ ญเปโตร (SaintPeter)
เปนหัวหนาผูสืบตําแหนงนักบุญเปโตรตอๆ มาจนถึง ปจจุบันเรียกวาสมเด็จพระสันตะปาปา พระ
เยซูเผยแผศาสนาทั่วดินแดนปาเลสไตนเปนเวลา 3 ป มีพวกปุโรหิตธรรมาจารยและพวกซีซาร
เกลียดชัง ขณะที่พระองครับประทานอาหารมื้อค่ํากับสาวก 12 คนเปนมื้อสุดทาย ทหารโรมันจับ
ตัวทานในขอหาเปนกบฎและถูกตัดสินใหลงโทษประหารชีวิตโดยตรึงกับไมกางเขนไว จนสิ้นพระ
ชนม
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ศาสดาของศาสนาพราหมณหรือฮินดู
ศาสนาพราหมณหรือฮินดู เกิดในเอเชียใต คือ ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 1,400 ป
กอนคริสตศักราช เกิดจากพวกอารยันที่ อพยพเขามาในประเทศอินเดีย ถือกันวาเปนศาสนา
ที่เกาแกที่สุดในโลก พระเวทเปนคัมภีรศาสนาพราหมณไดรับการยกยองวา เปนคัมภีรที่เกาแกที่สุด
ในโลก และเปนวรรณคดีที่เกาแกที่สุดในโลก ชื่อของศาสนาเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองวา “พราหมณ” ตอมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่งและไดมา
ฟนฟูปรับปรุงใหเปนศาสนาฮินดูโดยเพิ่มบางสิ่งบางอยางเขาไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรม
คําสอนใหดีขึ้น คําวา“ฮินดู” เปนคําที่ใชเรียกชาวอารยันที่อพยพเขาไปตั้งถิ่นฐาน ในลุมแมน้ําสินธุ
และเปนคําที่ใชเรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีปและชนพื้นเมืองนี้ไดพัฒนา
ศาสนาพราหมณโดยการเพิ่มเติมอะไรใหมๆ ลงไปแลวเรียกศาสนาของพวกนี้วา “ศาสนาฮินดู”
เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณจึงมีอีกชื่อในศาสนาใหมวา “ฮินดู” จนถึงปจจุบัน
ในอดี ตศาสนาพราหมณ หรือฮินดู จะมีการจั ดคั มภี รออกเปน 3 พวก ตามการยกย อง
นับถือเทวะทั้ง 3 โดยแยกเปน 3 นิกายใหญๆ นิกายใดนับถือเทวะองคใดก็ยกยองวา เทวะองคนั้นสูงสุด
ตอมานักปราชญชาวฮินดูไดกําหนดใหเทวะทั้ง 3 องคเปนใหญสูงสุดเสมอกัน เทวะทั้ง 3 องคนี้รับการ
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
พระคัมภี รเปนสิ่ งสํ า คั ญที่ต องเคารพสู งสุ ดจั ดวางในที่สู งบนแท นบู ชา จะต องมี
ผูปรนนิบัติพระคัมภีรอยูเสมอคือการศึกษาและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ชาวซิกขทุกคน จะตอง
ถอดรองเทาและโพกศีรษะกอนเขาไปในโบสถจะตองเขาไปกราบพระคัมภีรดวยความเคารพเสีย
กอน
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คัมภีรของศาสนาซิกขเรียกวา ครันถ-ซาหิปหรือคันถะ (ในภาษาบาลี) หมายความวา
คัมภีรหรือหนั งสื อ สวนใหญเปนคํา ร อยกรองสั้ นๆ รวม 1,430 หน ามี คํา ไมน อยกวา ล านคํ า
มี 5,894 โศลก โศลกเหลานี้เขากับทํานองสังคตีไดถึง 30 แขนง จัดเปนเลมได 37 เลม ภาษาที่ใชใน
คัมภีรมีอยู 6 ภาษาหลักคือ ปญจาบี (ภาษาประจําแควนปญจาปอันเปนถิ่นเกิด ของศาสนา)
มุลตานี เปอรเซียน ปรากริตฮินดีและมารถี
ศาสนาซิกขโบราณประมาณรอยละ 90 เชนเดียวกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นที่ไมเคย
รอบรูคัมภีรของศาสนาของตน ดังนั้น คัมภีรจึงกลายเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ ผูไมเกี่ยวของไมสามารถ
แตะตองไดที่หริมณเฑียรหรือสุวรรณวิหาร ในเมืองอมฤตสรา แควนปญจาป มีสถานที่ประดิษฐาน
คัมภีรถือเปนศูนยกลางศาสนาซิกข
ในวิหารของศาสนาซิกขไมบังคับใหรูปมีเคารพนอกจากคัมภีร ใหถือวาคัมภีรนั้นคือ
ตัวแทนของพระเจา ทุกเวลาเชาผูรักษาวิหารจะนําผาปกดิ้นราคาแพงมาหุ มหอคัมภีรเปนการ
เปลี่ยนผาคลุมทําความสะอาด วางคัมภีรลงบนแทนภายในมาน ซึ่งปกดวยเกล็ดเพชร กอนพิธีสวด
ในเวลาเชา ครั้นตกเย็นก็นําคัมภีรไปประดิษฐานไวบนตั่งทองในหองพิเศษไมใหฝุนละอองจับตองได

เรื่องที่ 2 หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ
หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
1. หลักธรรมเพื่อความหลุดพนเฉพาะตัว
อริยสัจ 4 แปลวาความจริง อันประเสริฐ มีอยูสี่ประการคือ
1. ทุกข คือสภาพที่ทนไดยากภาวะที่ทนอยูในสภาพเดิมไมไดสภาพที่บีบคั้น
ได แ ก ชาติ (การเกิ ด ) ชรา (การแก การเก า ) มรณะ (การตาย การสลายไป การสู ญ สิ้ น )
การประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รักพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักการปรารถนาสิ่งใดแลวไมสมหวัง
ในสิ่งนั้น
2. สมุ ทัย คือ สาเหตุ ที่ทํ า ใหเกิ ดทุ กข ได แก ตั ณ หา 3 คื อ กามตัณ หาความทะยานอยากในกามความอยากไดทางกามารมณ, ภวตัณหา–ความทะยานอยากในภพ
ความอยากเป นโน นเป นนี่ และวิ ภ วตั ณ หา–ความทะยานอยากในความปรารถนาจากภพ
ความอยาก ไมเปนโนนไมเปนนี่
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3. นิ โ รธ คื อ ความดั บ ทุ ก ข ได แ ก ดั บ สาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ทุ ก ข ก ล า ว คื อ
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-ตั้งใจชอบซึ่งรวมเรียก
อีกชื่อหนึ่งไดวา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง
2. หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกันในสังคม
1. สั ป ปุริ ส ธรรม 7 คื อหลั ก ธรรมของคนดีห รือหลั กธรรมของสั ตตบุ รุษ 7
ประการ ไดแก
1) รูจักเหตุหรือธัมมัุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักเหตุ รูจักวิเคราะหหา
สาเหตุของสิ่งตางๆ
2) รูจักผลหรืออัตถัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทํา
3) รูจักตนหรืออัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักตนทั้งในดานความรู
คุณธรรมและความสามารถ
4) รูจักประมาณหรือมัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักประมาณรูจั ก
หลักของความพอดีการดําเนินชีวิตพอเหมาะพอควร
5) รูจักกาลเวลาหรือกาลั ญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักกาลเวลารูจั ก
เวลาไหนควรทําอะไรแลวปฏิบัติใหเหมาะสมกับเวลานั้นๆ
6) รูจักบุคคลหรือปริสัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติการปรับตน
และแกไขตนใหเหมาะสมกับสภาพของกลุมและชุมชน
7) รูจั กบุ คคลหรือปุค คลั ญุ ตา หมายถึ ง ความเป นผู รูจั กปฏิบั ติตนให
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) เวนจากการฆาสั ตวคือ การละเวนจากการฆ าสัตวการเบียดเบียนกันเปนผูเมตตา
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
มีเหตุผลเนนเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน พูดแตสิ่งที่จําเปนและพูดถูกกาลเทศะ
3)dมโนกรรม หมายถึงความประพฤติที่เกิดขึ้นในใจ 3 ประการ ไดแก
(1) ไมอยากไดของของเขาคือ ไมคิดโลภอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน (2) ไมพยาบาทปอง
รายผูอื่นคือ มีจิตใจปรารถนาดีอยากใหผูอื่นมีความสุขความเจริญ (3) มีความเห็นที่ถูกตอง คือ
ความเชื่อที่ถูกตองคือความเชื่อในเรื่องการทําความดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และมีความเชื่อวาความ
พยายามเปนหนทางแหงความสําเร็จ
4. สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เปนวิธีปฏิบัติ
เพื่ อ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของคนที่ ยั ง ไม เ คยรั ก ใคร นั บ ถื อ ให มี ค วามรั ก ความนั บ ถื อ สั ง คหวั ต ถุ
เปนหลักธรรมที่ชวยผูกไมตรีซึ่งกันและกันใหแนนแฟนยิ่งขึ้นประกอบดวย
1) ทาน คื อ การให เ ปน สิ่ ง ของตนให แ กผู อื่น ด วยความเต็ม ใจ เพื่ อเป น
ประโยชนแกผูรับ การใหเปนการยึดเหนี่ยวน้ําใจกันอยางดียิ่ง เปนการสงเคราะหสมานน้ําใจกัน
ผูกมิตรไมตรีกันใหยั่งยืน
2) ปยวาจา คือ การเจรจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานพูดชวนใหคนอื่น
เกิดความรักและนับถือ คําพูดที่ดีนั้นยอมผูกใจคนใหแนนแฟนตลอดไป หรือแสดงความเห็นอก
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เห็นใจใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดีสมานสามัคคียอมทําใหเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือ
และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
3) อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน คือชวยเหลือดวย
แรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ใหลุลวงไป เปนคนไมดูดายชวยใหความผิดชอบ
ชั่วดีหรือชวยแนะนําใหเกิดความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ
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 ลวงละเมิดลูกเมียผูอนื่
4) ละเวนจากการพูกปด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ พูดสอเสียด
5) ละเวนจากการเสพสุรา
อานิสงคของการรักษาศีล
1. ทําใหมีความสุขกายสุขใจ ทําใหไมเปนคนลืมสติ
2. ทําใหเกิดทรัพยสมบัติขึ้นได
3. ทําใหสามารถใชสอยทรัพยนั้นไดเต็มที่
4. ทําใหไมตองระแวงวาจะมีศัตรูมาทวงทรัพยคืน
5. ทําใหเกียรติคุณฟุงกระจายไป ทําใหเกิดความเคารพเชื่อถือ
6. ตายแลวยอมไปเกิดในสุคติภูมิ
6. โลกบาลธรรมหรือธรรมคุมครองโลก เปนหลักธรรมที่ชวยใหมนุษยทุกคน
ในโลกอยูกันอยางมีความสุขมีน้ําใจเอื้อเฟอมีคุณธรรมและทําแตสิ่งที่เปนประโยชนประกอบดวย
หลักธรรม 2 ประการ ไดแก
1) หิริ คือ ความละอายที่จะไมทําความชั่ว
2) โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอบาป
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การเผยแผพระพุทธศาสนา
พระพุ ทธเจ าไดเทศนพระธรรมเทศนาโปรดแกสกุลบุตรรวมทั้งเพื่ อนของสกุลบุตร
จนไดสําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมดรวม 60 รูป
พระพุทธเจาทรงมีพระราชประสงคจะประกาศศาสนาที่พระองคไดตรัสรู จึงตรัสเรียก
สาวกทั้ง 60 รูปมาประชุมกันและใหจาริกแยกยายกันเดินทางไปประกาศศาสนาในเสนทางที่ไมซ้ํา
กันเพื่อใหสามารถ เผยแผพระพุทธศาสนาในหลายพื้นที่
หลั งจากสาวกไดเดินทางไปเผยแผ พระพุทธศาสนาในพื้นที่ ตางๆทําใหมีผู เลื่ อมใส
พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมากพระองคจึงทรงอนุญาตใหสาวกสามารถดําเนินการบวชไดโดยใช
วิ ธี การปฏิ ญาณตนเป นผู ถึ งพระรั ตนตรั ย พระพุ ทธศาสนาจึ งหยั่ งรากฝ งลึ กและแพร หลาย
ในดินแดนแหงนั้นเปนตนมา
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงโปรดสัตวและแสดงพระธรรมเทศนาตลอดระยะเวลา 45
พรรษา ณ เวฬุคามใกลเมืองเวสาลี แควนวัชชี โดยกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองคทรงมี
ปจฉิมโอวาทวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลาย สังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไป
เปนธรรมดา พวกเธอจงทําประโยชนตนเองและประโยชนของผูอื่นใหสมบูรณดวยความไมประมาท
เถิด”
จากนั้นไดเสด็จดับขันธปรินิพพานใตตนสาละ ณ สาลวโนทยานของเหลา มัลลกษัตริย
เมืองกุสินาราแควนมัลละ ในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 รวมพระชนมายุ 80 พรรษา และวันนี้ถือเปน
การเริ่มตนของพุทธศักราช
หลักธรรมของศาสนาอิสลาม
แนวประพฤติปฏิบัติและหลั กคําสอนของศาสนาอิสลามประกอบดวยรายละเอียด
ที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้ คือ
1. ศรัทธาตออัลเลาะห ใหศรัทธาโดยปราศจากขอสงสัยใดๆ วาพระอัลเลาะหทรงมีอยู
จริงทรงดํารงอยูดวยพระองค ทรงมีมาแตดั้งเดิม โดยไมมีสิ่งใดมากอนพระองคทรงดํารงอยูตลอด
กาล ไมมีสิ่งใดอยูหลังจากพระองคทรงสรางทุกอยางในทองฟาเพียบพรอม ดวยคุณลักษณะอัน
ประเสริฐ
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2. ศรัทธาตอมลาอิกะฮุซึ่งเปนบาวอัลเลาะหประเภทหนึ่งที่ไมอาจมองเห็นตัวตนหรือ
ทราบรูปรางที่แทจริง บรรดามลาอิกะฮุนี้ปราศจากความผิดพลาดบริสุทธิ์จากความมัวหมองทั้งปวง
มีคุณสมบัติไมเหมือนมนุษยคือไมกิน ไมนอน ไมมีเพศ สามารถจําแลงรางได
3. ศรัทธาในพระคัมภีรของพระเจา คือศรัทธาวาอัลเลาะหทรงประทานคัมภีรใหกับ
บรรดาศาสนทูตเพื่อนําไปประกาศใหประชาชนไดทราบหลักคําสอน
หลักธรรมของศาสนาคริสต
ศาสนาคริสตจารึกหลั กธรรมไวในคัมภีรไบเบิ้ล หลั กธรรมของพระเยซูบางขอตรง
ขามกับศาสนายิวบางขอใหการปฏิรูปและประยุกตเสียใหม เชน
1. พระเจ า ทรงเป น บิ ด าที่ ดี พ ร อ มที่ จ ะประทานอภั ย ให แ ก บุ ต รที่ ก ลั บ ใจ
แตขณะเดียวกันก็ทรงเปน ผูทรงไวซึ่งความเด็ดเดี่ยวลงโทษผูที่ไมเชื่อฟง
2. พระเยซูทรงเปนผูประกาศขาวดีโดยแจงใหทราบวาอาณาจักรของพระเจา มาถึง
แลว ผูที่ศรัทธาจะไดรับมหากรุณาธิคุณจากพระเจา
3. หลักการสํานึกผิด ใหพิจารณาตนเองวาใหทําผิดอะไรและตั้งใจที่จะเลิก ทําความ
ชั่วนั้นเสีย
4. หลักความเสมอภาค คือความรักความเมตตาของพระเจาที่มีตอมนุษยทั้งมวล
โดยไมเลือกชั้นวรรณะ 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
คําสอนตามคัมภี รครันถ-ซาหิป ซึ่งบรรดาท านคุรุ ทั้งหลายไดประกาศไวเกี่ ยวกั บ
จริยธรรมอันเปนเครื่องยังสังคมและประเทศชาติใหมั่นคงอยูได และยังจิตใจของผูปฎิบัติ ใหบรรลุ
ถึงความผาสุกขั้นสุดทายไดมีนัยโดยสังเขปคือ
เกี่ยวกับพระเจา “รูปทั้งหลายปรากฏขึ้นตามคําสั่งของพระเจา (อกาลปุรุษ) สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายอุบัติมาตามคําสั่งของพระเจา บุตรธิดาจะไดรูถึงกําเนิดบิดามารดาไดอยางไร โลกทั้งหมด
รอยไวดวยเสนดายคือคําสั่งของพระเจา”
“มนุษยทั้งหลายมีพระบิดาผูเดียว เราทั้งหลายเปนบุตรของทานเราจึงเปนพี่นองกัน”
“พระเจาผู สรางโลก (อกาลปุรุษ) สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายที่พระเจาสรางและสิ่ ง
ทั้งหลายก็อยูในพระเจา”
“อาหลา (อัลลอห) ไดสรางแสงสวางเปนครั้งแรก สัตวทั้งหลายอุบัติมาเพราะศักดิ์
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ของอาหลาสิ่งที่อาหลาสรางขึ้นเกิดมาแตแสงสวางนั้นเองจึงไมมีใครสูง ไมมีใครต่ํา ใครจะไมถามถึง
วรรณะ และกําเนิดของทาน ทานจงแสวงหาความจริงซึ่งพระเจาแสดงแกทาน วรรณะและกําเนิด
ของทานเปนไปตามจารีตของทานเอง”
“อยาใหใครถือตัวเพราะวรรณะของตน ผูซึ่งรูจักพรหมนั่นแหละเปนพราหมณ อยาถือ
ตัวเพราะวรรณะความถือตัวเชนนี้เปนบอเกิดแหงความชั่ว ฯลฯ
“คนทั้ งหลาย บ า งก็ เป นอุ ทาสี สั นยาสี โยคี พรหมจารี ยติ ฮิ นธุ ฯลฯ บางคน
เปนอิมานซาฟจึงถือวาคนทั้งหลายเปนวรรณะเดียวกันหมด กรุตา (ผูสรางโลกตามสํานวนฮินดู)
และกรีม (อาหลาตามสํานวนมุสลิม) เปนผูเดียวกัน เปนผูเผื่อแผประทานอภัยอยาเขาใจผิดเพราะ
ความสงสัยและเชื่อไปวามีพระเจาองคที่สอง คนทั้งหลายจงปฏิบัติแตพระเจาองคเดียว
คนทั้งหลายยอมมีพระเจาเดียว ทานจงรูไวซึ่งรูปเดียว และวิญญาณเดียว”
หลักธรรมคําสอนของศาสนาชวยสรางคนใหเปนคนดี
คนดีเปนที่ปรารถนาของทุกคน โลกนี้ยังขาดคนดีอยูมาก ยิ่งกวา ขาดแคลนผูทรง
ความรูแขนงตางๆ เสียอีก ความจริงโลกไมไดขาดแคลนผูมีความรูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ
มากนัก แตที่ขาดแคลนมากก็คือคนดี โลกจึงวุนวายดังปจจุบัน คนจะเปนคนดีไดก็ตองมีหลักยึด
มั่นประจําใจคือมีศาสนา ยิ่งมีจิตใจยึดมั่นมากเทาไรก็ชวยใหเปนคนดีมากขึ้น เทานั้น ตรงกัน
ขามถาใจไมดีการกระทําตางๆ ก็พลอยรายไปดวย คนมีศาสนาหรือมีหลักธรรม มีคุณธรรมใน
ใจเปนคนดีแตถาไมมีก็อาจเปนคนดีได แตเปนคนดีที่ทําความดีก็ตอเมื่อมีผูอื่นรู จะไมทําความ
ชั่วก็ตอเมื่อมีคนเห็น ถาไมมีใครรูใครเห็นก็อาจจะทําความชั่วไดงา ย แตขณะเดียวกันคนดีไม
อาจทําทั้งความดีและความชั่วทั้ง ตอหนาและลับหลัง ทั้งนี้เนื่องจากหลักธรรมคําสอนของทุก
ศาสนามุงใหมนุษยมีหิริโอตัปปะ
มีความละอายละเกรงกลัวตอบาป
ผูที่ไดชื่อวาเปนคนดีที่สังคมตองการมักจะเปนคนมีเหตุมีผล กลาหาญ อดทน
อดกลั้น มีความซื่อสัตย สุจริต มีกิริยามารยาทดี มีเสนห มีจิตใจงาม เมตตาตอสัตวทั้งหลาย
รูจักชวยเหลือสงเคราะหผูอื่นเคารพในความคิดและความเปนเจาของของผูอื่น พูดจาในสิ่งที่
ถูกตองเปนความจริง พูดจาไพเราะ ออนหวาน กอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวในหมูคณะ
เปนตน
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ศาสนาทุก ศาสนามี หลั ก ธรรมคํา สอนเปน เครื่ องยึ ดเหนี่ ยวจิ ตใจของศาสนิกชน
โดยทุกศาสนามีเปาหมายเดียวกันคือ “มุงใหทุกคนมีธรรมะมีคุณธรรมและสอนใหคน เปนคน
ดี” ดังนั้นศาสนาแตละศาสนาจึงมีหลักธรรมคําสอนของตนเองเปนแนวทางในการประพฤติ
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
ความคิ ดเห็ นแลกเปลี่ ยนข อมู ล ซึ่ งกั นและกั น ร วมกั นคิ ด ร วมกั นทํ า และร วมกั นแก ป ญหา
ทํากิจกรรมในสังคมรวมกัน เชน สรางสะพาน ถนน ฯลฯ
3. วิธีหลี กเลี่ ยง คือ การแกปญหาลดความขัดแยงโดยวิ ธี ขอถอนตั ว ขอถอยหนี
ไมเอาเรื่อง ไมเอาความ ไมไปกาวกายความคิดความเชื่อของผูนับถือศาสนาที่ไมตรงกับศาสนาที่ตน
นับถือ
4. วิธีการประนีประนอม คือ การแกปญหาโดยวิธีทําใหทั้งสองฝายยอมเสียสละบางสิ่ง
บางอยางลงมีทั้งการใหและการรับ ทุกฝายยอมเสียบางอยางและไดบางอยางมีอํานาจพอๆ กัน
ตางคนตางก็ไมเสียเปรียบ
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เรื่องที่ 4 วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตใจในแตละศาสนา
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในศาสนาพุทธ
หลั กธรรมในทางพระพุ ทธศาสนา พระพุ ทธเจา ทรงแสดงวิธีการปฏิบัติที่เรียกวา
“สมาธิ” คํา วา สมาธิแปลวา จิ ตที่ส งบตั้งมั่นอยูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมฟุ งซา น หรือการจั ด
ระเบียบความคิดได เชน ในขณะอานหนังสือจิตสงบอยูกับหนังสือที่เราอาน เรียกวา จิตมีสมาธิ
หรือในขณะที่ทํางานจิตสงบอยูกับงานที่ทําก็เรียกวาทํางานอยางมีสมาธิ สติ สมาธิ และปญญา
มีลักษณะเกื้อกูลกันและมีความสัมพันธอยางใกลชิด สติคือความตั้งมั่นเปนจุดเริ่มแลวมีสมาธิคือ
จิตใจแนวแน และปญญาคือการไตรตรองใหรอบคอบ
ประโยชนของสมาธิ
1. ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน เชนทําใหจิตใจสบาย มีความสดชื่น ผองใส
และสงบกระฉับกระเฉง วองไว มีความเพียรพยายาม แนวแนในสิ่งที่กระทํา มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
2. ประโยชน ข องสมาธิ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เช น ทํ า ให มี ค วามแข็ ง แรง
หนักแนนทั้งทางรางกายและจิตใจ มีสุขภาพจิตดี สูสุขภาพที่ดีและรักษาโรคบางอยางได
3. ประโยชนของสมาธิที่เปนจุดมุงหมายของศาสนา เมื่อไดสมาธิขั้นสูงแลวจะเกิด
ปญญาและบรรลุจุดมุงหมายของศาสนาได
4. จะมีเหตุผลในการตัดสินปญหาตางๆ ไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
วิธีการฝกสมาธิ
ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธเจาตรัสรูโดยการนั่งสมาธิดวยวิธีการอานาปานสติ คือ
ตั้งสติจดจอที่ลมหายใจเขา-ออก เปนอารมณเดียวจนจิตแนวแนเขาสูสมาธิซึ่งเปนสงบสุข สงัด มีสติ
รูตัวบริบูรณ จากนั้นพระพุทธองคเกิดมหาปญญาคนพบทางดับทุกขแกชาวโลกคือ อริยสั จ 4
ดังนั้นการฝกสมาธิเปนหนทางที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา แกปญหาชีวิต และ
พัฒนาตนเองใหเกิดกําลังใจเสียสละยิ่งขึ้น เมตตายิ่งขึ้น มีปญญาประกอบการงานตนเอง มีความสุข
สังคมโดยรวมมีความสุ ข แตอยางไรก็ตามพื้นฐานของผูปฏิบัติสมาธิหรือฝกสมาธิไดผลรวดเร็ว
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ตองเปนผูที่มีศีล 5 เปนพื้นฐานและศรัทธายึดมั่นตอพระรัตนตรัย เปนพุทธศาสนิกชนที่ดีคือการให
ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาคือการทําสมาธิและทําใหตนเองดีขึ้น สังคมเจริญขึ้น
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในศาสนาอื่นๆ
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข ศาสนิกชนของ
แตล ะศาสนาที่ ฝ กพั ฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมให เจริญยิ่งๆ ขึ้ นนั้ น ล วนมี พื้ นฐานเชนเดี ยวกั บ
พุทธศาสนิกชน คือ การศรัทธาในศาสดา คําสอนและแนวปฏิบัติของศาสนาของตน ความมีศรัทธา
ตั้งมั่น มีจิตจดจอ ในศาสนาที่นับถือทําใหเกิดอารมณ มั่นคงที่จะทําความดี ที่จะอดทน อดกลั้น
ตอความทุกขตางๆ ศาสนาคริสตมีการอธิษฐานกับพระเจา การสารภาพบาป เปนการชําระมลทิน
ทางจิต ศาสนาอิสลามมีการสงบจิตมั่นทําละหมาดเปนประจําทุกวันๆ วันละหลายครั้ง เปนกิจวัตร
สําคัญ และศาสนาพราหมณ-ฮินดู นั้น มีการปฏิบัติสมาธิหลากหลายแนวทางมีการวางเปาหมาย
ชีวิตเพื่อละกิเลสตางๆ ศาสนาซิกขสอนวามนุษยมีฐานะสูงสุดเพราะมีโอกาสบําเพ็ญธรรมเปนกา
รฟอกวิญญาณใหสะอาด

เรื่องที่ 5 การพัฒนาสติปญญาในการแกปญหาตางๆและการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม
การเจริญสติปญญาที่ถูกตองทําอยางไร
ตลอดเวลาที่ ผ า นมาหลายร อ ยป พวกเราชาวพุ ทธเข า ใจพระธรรมคํ า สอนของ
พระพุทธเจาคลาดเคลื่อนมาตลอด คําวา สติปญญา ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ในพระ
ไตรปฏกก็เชนกัน จะเห็นวาการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธในประเทศไทยไดมีการอบรมสั่งสอนกันมา
นมนาน ใหชาวพุทธเจริญสติและปญญาตามคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสไว คือ เอาคําวา
สติไปเจริญ คือเราไปฝกใหเกิดสติรูเทาทันอิริยาบถตลอดเวลาที่มีการเคลื่ อนไหวหรืออื่น ๆ เชน
เดินหนอ ยกหนอ นั่งหนอ ฯลฯ เปนตน การเอาสติไปฝกอยางนี้ เปนการปฏิบัติธรรม ที่ผิดธรรม มีผล
ออกมาเปนสมาธิเทานั้น ไมมีปญญาเกิดขึ้น เพราะไมเขาใจ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาและไม
รูความหมายของคําวา สติ หรือไมรูธรรมชาติของ คําวา สติ
สติ หมายถึง การระลึกได สติเปนธรรมชาติอันหนึ่งมีเฉพาะในตัวคนเทานั้นที่มีมากไม
ตองเจริญหรือไมตองสรางมันขึ้นมาอีกใด ๆ ทั้งสิ้ น คนทุกคนมี สติอยูแล วมันทํ าหนาที่ของมัน
ตลอดเวลา ตั้งแตเราตื่นขึ้นมาไปจนถึงหลับไป คือทําหนาที่ระลึก หรือลาก หรือดึงความจําที่เปน
สัญญาที่เก็บอยูในใจแลวแตวาในใจของผูใดจะเก็บบวก เก็บลบ หรือเก็บกุศลหรืออกุศลไวในใจ
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มากกวากัน อันไหนมีมากกวา สติจะดึง หรือระลึก หรือลากเอาอันนั้นออกมารับการกระทบสัมผัส
จากภายนอก ถามีลบมากก็ดึงเอาลบออกมารับ ถามีบวกมากมันก็ดึงเอาบวกออกมารับแลวก็จะมี
การคิดปรุงแตงตอไป จากนั้นก็จะไปสู การกระทําผลจะออกมาตามเหตุที่ทําไว เชน มีเสียงดา
กระทบหู ถาใจเราเก็บเอาอกุศลไวมาก สติก็จะระลึก หรือลากเอาอกุศลออกมารับเสียงดา ทําให
เกิดความไมพอใจแสดงออกมาอาจจะไปทํารายคนดาได แตถาในใจเก็บขอมูลที่เปนกุศล (บวก)
ไวมาก สติก็จะระลึกหรือลากเอากุศลนั้นออกมารับกระทบเสียงดา แลวมองเห็นเสียงดานั้นเปนคํา
ตักเตือนทันที มองเห็นคุณคาของเสียงดานั้นได นี่คือหนาที่ของสติ มันทําหนาที่อยางนี้ การเจริญ
สติที่ปฏิบัติกันมานั้นไมถูกตอง ที่ถูกตองจะตองเจริญความรูที่ดับทุกขได หรือปญญา ใหสติระลึก
ไดหรือลากมาตอนรับการกระทบสั มผัส เพื่อแกไขปญหาหรือทุกขตั้งแตที่ถูกกระทบสัมผั สหรือ
ที่มันเกิด ซึ่งตรงกับคําสอนของพระพุทธเจา ที่ตรัสไววา ทุกขเกิดที่ไหนดับที่นั่น
ปญญา หมายถึง ความรูที่ดับทุกขได ความรูที่ดับทุกขไมไดไมใชปญญาทางธรรมเปน
เพียงความรูหรือรอบรูเทานั้น
ปญญา ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หมายถึง พระธรรมในสวนที่เปนผล ไมใช
สวนที่เปนเหตุ เอาคําวาปญญาไปใชดับทุกขไมได จะตองรูและเขาใจตอไปอีกวาปญญาที่เปน
ความรูที่ดับทุกขไดนั้น มีตนตอแหลงกําเนิด หรือเหตุปจจัยของการเกิดของปญญาอยูที่ไหน
ปญญาเกิดขึ้นไดอยางไร ปญญาที่เปนความรูที่ดับทุกขไดนั้นเกิดจากความจริงที่เปน
ความจริงของโลกและชีวิตเทานั้น ความจริงเปนตนตอของปญญา
ความจริงของโลกและชีวิตก็คือ กฎธรรมชาติ 2 กฎ ที่พระพุทธเจาตรัสรู คือ กฎไตร
ลักษณ หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป และกฎของเหตุและปจจัยหรือ
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท กฎนี้แหละคือตนตอหรือแมหรือเปนเหตุปจจัยของปญญา ปญญาจะ
เกิดกับความจริงเทานั้น อวิชชาเกิดจากความพอใจหรือไมพอใจ หรือความเชื่อ ความเชื่อเปนเหตุ
เปนปจจัยหรือตนตอของอวิชชา
เมื่อเรารู จั กที่มาที่ไปของสติ ปญญาแล วจะเห็ นว า การปฏิ บัติ ธรรมโดยการเจริ ญ
สติปญญาโดยตรงอยางที่มีการสอนการปฏิบัติกันในปจจุบันนี้ไมถูกตองตามธรรม ไมถูกเหตุถูก
ปจจัย เมื่อรูเหตุปจจัยของสติปญญาแลว การปฏิบัติก็เริ่มเจริญปญญา ไมตองเจริญสติเพราะมีอยู
แลว แตคนเราขาดปญญาจึงจําเปนตองเจริญปญญามาดับทุกขหรือแกปญหา
การเจริญปญญาที่ถูกตอง ตองเจริญที่เหตุของการเกิดปญญา เหตุปจจัยของการเกิด
ปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ นั้นคือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสไวเปนทางสายเอก
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คือ การวิปสสนาภาวนา พิจารณาขันธ 5 และอินทรีย 5 ใหรูเห็นสิ่งทั้งปวงที่มากระทบสัมผัสตัวเรา
ตามความเปนจริงของโลก และชีวิตวาสิ่งทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมมีตัวตนเปนของ
ตนเองเกิดจากเหตุปจจัยวางจากตนหรือของตน พิจารณาใหรูใหเห็นความจริงอยางนี้ จนเปนปกตินิสัยใน
ชีวิตประจําวันแลวจะมีปญญาหรือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น รูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต ดับความพอใจ
(โลภ) ไมพอใจ (โกรธ) ทันที อยางนี้เรียกวาสัมมาทิฎฐิ 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
ทันที และก็ยิ้มไดดวย เพราะหนามืดหนาแดงที่เกิดจากความพอใจ ไม พอใจถูกดับไปกอนแล ว
ปญญาก็ถูกแกไขในทางถูกตองคือ ดับปญหา ณ ที่เกิดนั้นทันที ปญหาที่เกิดตอเนื่องตอไปอีกไมมี
ถาเราไมฝกเจริญความจริงไวในใจแลว ก็จะไมมีปญญาออกมารับเสียงดา สติก็จะลากเอาความเชื่อ
ที่เปนความพอใจ ไมพอใจที่เก็บเปนอวิ ชชาอยูในใจออกมารับการกระทบเสียงดา ความพอใจ
ไมพอใจก็เกิดขึ้นทําใหเราควบคุมตนเองไมได อาจจะไปทํารายรางกายคนดา ในที่สุดก็ตองไป
แกปญหาที่สถานีตํารวจ หรือที่ศาล หรือที่คุก ซึ่งไมใชเปาหมายหรือสิ่งที่คนเราตองการ
ความจริ งแลว คําวาสติปญญาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ านั้นเปนคําตรัส
ยอ ๆ ของพระพุ ทธเจาใชตรัสกับพระอริยบุคคล ตรัสอยางนี้ อริยบุคคลเขาใจได จะเอาคําวา
สติปญญาไปปฏิบัติหรือไปเจริญโดยตรงไมไดไมถูกธรรม วิธีปฏิบัติหรือเจริญสติปญญาที่ถูกตองนั้น
ตองเอาพระธรรมที่เปนเหตุของการไดปญญามาปฏิบัติกอน จึงจะมีปญญาเกิดขึ้นเก็บไวในใจตน
เปนปกตินิสัยประจําวันแลว ปญญาก็จะเขาไปแทนอวิชชา (ความหลง) อยูในใจของเรา ใจของเราก็
เต็มไปดวยปญญา รูจริ ง รูแจ ง เมื่อมีอะไรมากระทบ สัมผัส สติก็จะลากหรือระลึกเอาปญญา
ออกมารับการกระทบแลวแกปญหาหรือดับทุกขได
สรุป การเจริญสติปญญา ก็คือ พิ จารณาขั นธ 5 และอินทรี ย 6 ตามทางสายเอก
ที่พระพุทธเจาตรัสรูไวนั่นเอง
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เรื่องที่ 6 วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลก
วัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณของแตละประเทศซึ่งมีความคลายคลึงและแตกตางกัน ไมวาจะเปนเรื่องภาษา การแตงกาย อาหาร และ
ประเพณี ที่สําคัญๆ ดังนั้น ความแตกตางที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ทําใหเกิดความงาม ความเชื่อ ความศรัทธา และกลายเปนอัตลักษณในแตละประเทศ
ดังนี้
ที่ ประเทศ
ภาษา
1 บรูไน ดา ภาษามาเลย
รุสซาลาม เปนภาษา
ราชการ
รองลงมาเปน
อังกฤษและจีน

การแตงกาย
อาหาร
ชุดประจํ า ชาติของบรูไนคล า ยกับชุดประจํ า ชาติของผู ชาย อัมบูยัต
ประเทศมาเลเซี ย เรี ย กว า บาจู มลายู (Baju Melayu) (Ambuyat)
ส ว นชุ ด ของผู ห ญิ ง เรี ย กว า บาจู กุ รุ ง (Baju Kurung)
แตผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีสันสดใส โดยมาก
มั ก จะเป น เสื้ อ ผ า ที่ ค ลุ ม ร า งกายตั้ ง แต ศี ร ษะจรดเท า
สวนผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเขา
นุงกางเกงขายาวแล วนุ งโสรง เปน การสะทอ นวัฒ นธรรม
สั ง คมแบบอนุ รั ก ษ นิ ย ม เพราะบรู ไ นเป น ประเทศมุ ส สิ ม
จึงตองแตงกายมิดชิดและสุภาพเรียบรอย

วัฒนธรรม/ประเพณี
-สตรี จ ะไม ยื่ น มื อ ให
บุรุษ
-การชี้ นิ้ ว ไปที่ ค นหรื อ
สิ่ ง ของถื อ ว า ไม สุ ภ าพ
แตจะใชหัวแมมือชี้แทน
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ที่ ประเทศ
ภาษา
2 กัมพูชา
ภาษาเขมร เปน
ภาษาราชการ
รองลงมาเปน
อังกฤษ,
ฝรั่งเศส,
เวียดนามและ
จีน

การแตงกาย
ชุดประจําชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผานุง
กัมพู ชา ทอดวยมือ มีทั้งแบบหลวมและแบบพอดี คาดทับ
เสื้ อบริเวณเอว ผา ที่ใชมักทํา จากไหมหรือฝา ย หรือทั้งสอง
อยางรวมกัน ซัมปอตสําหรับผูหญิงมีความคลายคลึงกับผานุง
ของประเทศลาวและไทย ทั้งนี้ ซัมปอดมีหลายแบบซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา ถาใชใน
ชีวิตประจําวันจะใชวัสดุราคาไมสูง ซึ่งจะสงมาจากประเทศ
ญี่ปุน นิยมทํา ลวดลายตามขวาง ถา เปนชนิดหรูหราจะทอ
ดายเงินและดายทอง
3 อินโดนีเซีย ภาษา
เกบายา (Kebaya) เปนชุดประจําชาติของประเทศ
อินโดนีเซีย เปน อินโดนีเซียสําหรับผูหญิง มีลักษณะเปนเสื้อแขนยาว ผาหนา
ภาษาราชการ กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม
สวนผาถุงที่ใชจะเปนผาถุงแบบบาติก สวนการแตงกายของ
ผูชายมักจะสวมใสเสื้อแบบบาติกและนุงกางเกงขายาวหรือ
เตลุก เบสคาพ (Teluk Beskap) ซึ่งเปนการแตงกายแบบ
ผสมผสานระหวางเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและโสรง และ
นุงโสรงเมื่ออยูบานหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด

อาหาร
อาม็อก
(Amok)

วัฒนธรรม/ประเพณี
-ระบําอัปสรา
(Apsara Dance)

กาโด กาโด
(Gado Gado)

-ระบําบารอง
(Barong Dance)
-ผาบาติก (Batik)
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ที่ ประเทศ
ภาษา
การแตงกาย
อาหาร
4 ลาว
ภาษาลาว เป น ผูหญิงลาวนุงผาซิ่น และใสเสื้อแขนยาวทรงกระบอก สําหรับ สลัดหลวงพระ
ภาษาราชการ ผู ชายมักแตงกายแบบสากล หรือนุงโจงกระเบน สวมเสื้ อ บาง (Luang
ชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คลายเสื้อพระราชทานของไทย
Prabang
Salad)
5 มาเลเซีย ภาษามาเลย
ชุดประจําชาติมาเลเซียของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Baju นาซิ เลอมัก
เปนภาษา
Melayu) ประกอบดวยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทํา (Nasi Lemak)
ราชการ
จากผาไหม ผาฝาย หรือโพลีเอสเตอรที่มีสวนผสมของผาฝาย
รองลงมาเปน ส ว นชุ ด ของผู ห ญิ ง เรี ย กว า บาจู กุ รุ ง (Baju Kurung)
อังกฤษ และจีน ประกอบดวยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว
6 เมี ย นมาร ภาษาพมา เปน ชุดประจําชาติของชาวพมาเรียกวา ลองยี (Longyi) เปนผา หลาเพ็ด
หรือพมา ภาษาราชการ โสรงที่นุงทั้งผูชายและผูหญิง ในวาระพิเศษตาง ๆ ผูชายจะ (Lahpet)
ใสเสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไมมีปก บางครั้ง
จะใสผาโพกศีรษะที่เรียกวา กอง บอง (Guang Baung) ดวย
สวนผูหญิงพมาจะใสเสื้อติดกระดุมหนาเรียกวา ยินซี (Yinzi)
หรือเสื้อติดกระดุมขางเรียกวา ยินบอน (Yinbon) และใสผา
คลุมไหลทับ

วัฒนธรรม/ประเพณี
-รําวงบาสโลบ
(Budsiob)
-การตักบาตรขาว
เหนียว
-การรําซาบิน (Zabin)
-เทศกาลทาเดา คาอา
มาตัน (Tadau
Kaamatan)
-ประเพณีปอยสางลอง
(Poy Sang Long)
-งานไหวพุทธเจดีย
ประจําป
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ที่ ประเทศ
ภาษา
การแตงกาย
อาหาร
7 ฟลิปปนส ภาษาอังกฤษ เปน ผู ช ายจะนุง กางเกงขายาวและสวมเสื้ อ ที่ เ รี ย กวา บารอง อโดโบ
ภาษาราชการ
ตากาล็อก (barong Tagalog) ซึ่งตัดเย็บดวยผาใยสัปปะรด (Adobo)
รองลงมาเปน
มีบา คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ขอมือจะปกลวดลาย
สเปน, จีน
ส ว นผู ห ญิ ง นุ ง กระโปรงยาว ใส เ สื้ อ สี ค รี ม แขนสั้ น จั บ จี บ
ฮกเกี้ยน, จีน
ยกตั้ ง ขึ้ น เหนื อ ไหล ค ล า ยป ก ผี เ สื้ อ เรี ย กว า บาลิ น ตาวั ก
แตจิ๋ว ฟลิปปนส
(balintawak)
มีภาษาประจํา

8 สิงคโปร

ชาติคือ ภาษาตา
กาล็อก
ภาษามาเลย เป น
ภาษาราชการ
รองลงมาคื อ จี น
กลาง ส ง เสริ ม ให
พูดได 2 ภาษาคือ
จี น กลาง และให
ใช อั ง กฤษ เพื่ อ
ติ ด ต อ ง า น แ ล ะ
ชีวิตประจําวัน

สิงคโปรไมมีชุดประจําชาติเปนของตนเอง เนื่องจากประเทศ ลักซา (Laksa)
สิงคโปรแบงออกเปน 4 เชื้อชาติหลั ก ๆ ไดแก จีน มาเลย
อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแตละเชื้อชาติก็มีชุดประจําชาติเปน
ของตนเอง เชน ผู หญิง มลายู ในสิ ง คโปร จะใส ชุดเกบาย า
(Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม หาก
เปนชาวจี น ก็จ ะสวมเสื้ อแขนยาว คอจี น เสื้ อผ า หนา ซอน
กระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้ อจะใชผ า สี เรียบหรือผ า
แพรจีนก็ได

วัฒนธรรม/ประเพณี
- เทศกาลอาติหาน
(Ati - Atihan)
-เทศกาลซินูล็อก
(Sinulog)

-เทศกาลตรุษจีน
-เทศกาล Hari Raya
Puasa
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ที่ ประเทศ
ภาษา
การแตงกาย
9 เวียดนาม ภาษาเวียดนาม อา วหญา ย (Ao dai) เปน ชุ ด ประจํ า ชาติ ข องประเทศ
เปนภาษา
เวี ย ดนามที่ ป ระกอบไปด ว ยชุ ด ผ า ไหมที่ พ อดี ตั ว สวมทั บ
ราชการ
กางเกงขายาวซึ่งเปนชุดที่มักสวมใสในงานแตงงานและพิ ธี
การสํ า คั ญ ของประเทศ มี ลั ก ษณะคล า ยชุ ด กี่ เ พ า ของจี น
ในปจจุบันเปนชุดที่ไดรับความนิยมจากผูหญิงเวียดนาม
ส วนผู ชายเวีย ดนามจะสวมใส ชุดอา วหญา ยในพิ ธีแตงงาน
หรือ พิธีศพ
10 ไทย
ภาษาไทย เป น สําหรับชุดประจํ าชาติอยา งเปนทางการของไทย รูจักกันใน
ภาษาราชการ นามวา "ชุด ไทยพระราชนิย ม" โดยชุดประจํ า ชาติสํ า หรั บ
สุภาพบุรุษ จะเรียกวา "เสื้อพระราชทาน"
สําหรับสุภาพสตรีจะเปนชุดไทยที่ประกอบดวยสไบเฉียง
ใชผายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกขางหนา มีชายพกใช
เข็มขัดไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปน
ท อ นเดี ย วกั น หรื อ จะมี ผ า สไบห ม ต า งหากก็ ไ ด เป ด บ า
ข า งหนึ่ ง ชายสไบคลุ ม ไหล ทิ้ ง ชายด า นหลั ง ยาวตามที่
เห็นสมควร ความสวยงามอยูที่เนื้อผาการเย็บและรูปทรงของ
ผูที่สวม ใชเครื่องประดับไดงดงามสมโอกาสในเวลาค่ําคืน

อาหาร
เปาะเปยะ
เวียดนาม
(Vietnamese
Spring Rolls)

วัฒนธรรม/ประเพณี
-เต็ ด เหวี ย นดาน (Tet
Nguyen Dan)
-เทศกาลกลางฤดูใบไม
รวง

ตมยํา กุง (Tom -การไหว
Yam Goong) -โขน
-สงกรานต
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เรื่องที่ 7 การอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ความหมายของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนเครื่องวัดและเครื่องกําหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมและ
ขณะเดียวกันวั ฒนธรรมยังกํา หนดชีวิตตามความเปนอยูของคนในสังคมดังนั้นวัฒนธรรมจึงมี
อิทธิพลตอความเปนอยูของบุคคลและตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติมาก
วั ฒ นธรรม หมายถึ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น มา นั บ ตั้ ง แต ภ าษา
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิ ล ปะ จริ ย ธรรม ตลอดจนวิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีตาง ๆ อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่มนุษย คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษย
สามารถดํารงอยูตอไปได เพราะการจะมีชีวิตอยูในโลกนี้ไดมนุษยจะตองรูจักใชประโยชนจาก
ธรรมชาติและจะตองรูจั กควบคุมความประพฤติของมนุษยดวยกัน วัฒนธรรม คือคํา ตอบที่
มนุษยในสังคมคิดขึ้นมาเพื่อแกปญหาเหลานี้
ความหมายของประเพณี
ประเพณี เป น กิ จ กรรมที่ มี ก ารปฎิ บั ติ สื บ เนื่ อ งกั น มา เป น เอกลั ก ษณ แ ละ
มีค วามสํ า คั ญ ต อสั ง คม เช น การแต ง กาย ภาษา วั ฒนธรรม ศาสนา ศิ ล ปกรรม กฎหมาย
คุณ ธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป นบอเกิด ของวัฒนธรรมของสั งคมเชื้อชาติ ตา งๆ กลายเป น
ประเพณี ประจํา ชาติตา งๆกลายเปนประเพณี ประจํา ชาติและถายทอดกันมาโดยลํา ดับ หาก
ประเพณี นั้นดีอยูแล วรักษาไวเปนวัฒนธรรมประจําชาติ หากไมดีก็แกไขเปลี่ ยนแปลงไปตาม
กาลเทศะ ประเพณีลวนไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่เขามาสูสังคมรับเอาแบบ
ปฎิบัติที่หลากหลายเขามาผสมผสานในการดําเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกไดวาเปนวิถีแหงการ
ดํา เนินชีวิตของสั งคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพ ลตอประเพณี ไทยมากที่สุ ด วัดวาอาราม
ตางๆในประเทศไทยสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย และชี้ใหเห็นวา
ชาวไทยใหความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรม ที่งดงามเพื่อใชในพิธีกรรมทาง
ศาสนาตั้งแตโบราณกาล เปนตน
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แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
การอนุรักษวัฒนธรรมไทยนั้น ตองอาศัยความรวมมือกันของคนไทยทุกคน มีวิธีการ
ดังนี้
1. ศึ กษา ค นคว า และการวิจั ยวัฒนธรรมไทยและวั ฒนธรรมทองถิ่น ทั้ งที่มี การ
รวบรวมไวแลวและยังไมไดศึกษา เพื่อทราบความหมาย และความสําคัญของวัฒนธรรม ในฐานะ
ที่เปนมรดกของไทยอยางถองแท ซึ่งความรูดังกลาว ถือเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต เพื่อใหเห็น
คุณคา ทําใหเกิดการยอมรับและนําไปใชประโยชนอยางเหมาะสม ตอไป
2. สงเสริมใหทุกคนเห็นคุณคา รวมกันรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาติและ
ของทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจและมั่นใจแกประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแส
วัฒนธรรมอื่นๆ อยางเหมาะสม
3. รณรงคให ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนั กในความสํ าคัญ ของวั ฒนธรรม
วาเปนเรื่องที่ทุกคนตองใหการรับผิดชอบรวมกันในการสงเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการ
ความรู วิชาการ และทุนทรัพยสําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
4. สงเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยการใช
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนสื่อสรางความสัมพันธระหวางกัน
5. สรางทัศนคติ ความรู และความเขาใจวาทุกคนมีหนาที่เสริมสราง ฟนฟู และการ
ดูแลรักษา สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เปนสมบัติของชาติ และมีผลโดยตรง
ของความเปนอยูของทุกคน
6. จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศทางดานวัฒนธรรมเพื่อเปนศูนยกลางเผยแพร
ประชาสั มพั นธผ ลงาน เพื่ อใหประชาชนเข าใจ สามารถเลื อกสรร ตั ดสิ นใจ และปรั บเปลี่ ยน
ใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการสงเสริม และสนับสนุนงานดาน
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นดวย
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เรื่องที่ 8 ขอปฏิบัติในการมีสวนรวม สืบทอดประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของสังคมไทย
วัฒนธรรมไทยเปนตัวกําหนดวิถีของคนในสังคมไทย ทั้งยังเปนเครื่องวัดความเจริญ
หรือเสื่ อมของสังคมไทย ซึ่งมีผลตอความเจริญกาวหนาของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญ
หรือไมชึ้นอยูกับการพัฒนาของคนในสังคม จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ที่กลาวถึง
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา นั้น สั งคมตองมีคุณภาพ จากการพั ฒนาคน ปรากฏผล
ไดดังนี้
1. เปนสังคมคุณภาพ หมายถึง สังคมไทยตองพัฒนาคนในสังคมทุกดาน ทั้งดา น
ความรู ทั ก ษะ มี การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี โดยยึ ด หลั ก ความพอเพี ย ง ความพอดี และสามารถ
พึ่งตัวเองได
2. เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและการเรียนรู โดยคนไทยสามารถ
เรียนรูได ตลอดชีวิต ใหเปนคนคิดเปน ทํ า เปน และแกปญหาเปน เปน ผู มีเหตุผ ล รวมใจกั น
พัฒนาภูมิปญญาไทย ควบคูกับการอนุรักษสืบสานประเพณีในทองถิ่น
3. เปนสังคมที่มีความเอื้ออาทรตอกัน โดยตองปลูกฝงใหคนไทยเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคา นิยมที่ถูกตอง พึ่ งพาอาศัย มีความรูรัก รูส ามัคคี ภูมิใจในความเปนไทย
รักษาสถาบันที่สําคัญของสังคมไทยสืบตอไป
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วเบื้ อ งต น การสื บ ทอดวั ฒ นธรรมไทย จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น และ
มีความสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคมไทยอยูหลายประการดังนี้
1. ทําใหมองเห็นวิถีความเปนไทย ความคิดสรางสรรค ทั้งทางดานศาสนา สังคม
วัฒนธรรม การปกครองที่สังคมสืบทอดกันมา
2. ทําใหสังคมไทยเปนผูมีความรับผิดชอบ รูจักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยรูจั กพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนการเสริมสรางในการปลู กจิตสํ านึกที่ดีงาม
เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยสืบไป
3. ทําใหคนไทยทั้งชุมชนเมือง ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดความรวมมือรวม
ใจ สงเสริมขนบธรรมเนียมที่ดี นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนแกคนในชาติเปนที่
รูจักของชาวโลก
4. ทํา ให เกิด การถ า ยทอดจากคนรุน หนึ่ งไปสู อี กรุ นหนึ่งซึ่ งเนน วา เปน สื บ ทอด
เอกลักษณไทย เพื่อใหคงอยูในสังคมสืบตอไป
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การธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม เปนสิ่งมีคาที่ควรธํารงรักษาไวเปนมรดกสืบไป จึงเปนหนาที่ขององคกร
หลักของประเทศและคนไทยทุกคนที่ตองสงเสริมและธํารงรักษาไว ซึ่งมีแนวทางดังนี้
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 เพื่ อธํา รงรักษา
วัฒนธรรมสืบไป
3. การปรับ ปรุ งและเผยแพรท างวัฒ นธรรมไทย โดยสรา งความรู ความเข า ใจ
โดยอาศัยสื่อตางๆ โดยเนนการสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกัน หรืออาจจขอความรวมมือจาก
ศิลปนเพลงสรางสรรคเนื้อเพลงและรวมรองเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสอดแทรกปรัชญาและ
วิธีการดําเนินชีวิตแบบไทย ชี้นําใหคนไทยเลือกสรร วัฒนธรรมที่ดีงาม และ ปฎิเสธวัฒนธรรม
อี่น ที่ไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อบอกเอกลักษณประจําชาติ ใหชาวตางชาติไดเขาใจ
ในวัฒนธรรมไทย
4. รัฐ บาลตองสนับสนุนและส งเสริมองคกรที่เกี่ยวของ ในการรณรงคเพื่ อการ
อนุ รั ก ษ อ บรมให ค วามรู เ สนอข า ว ประชาสั ม พั น ธ ฟ น ฟู เผยแพร วั ฒ นธรรมไทยเพื่ อ ให
ชาวตางชาติรูจัก
การที่ประเทศชาติกา วหนา นั้น ขึ้นอยูกับทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสํา คัญ และการ
ดํารงไวซึ่งความเปนชาติ การรักษาวัฒธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมตา งๆเพราะสิ่งเหลา นี้
นับเปนสิ่งสําคัญที่เสริมใหคนในชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนชาติที่จะดํารงอยูไดนั้น
ตองมีเอกลักษณและสิ่งสําคัญคือเอกลักษณของความเปนชาตินั่นเอง
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การสืบทอดวัฒนธรรม
การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งที่จะดํารงไว
ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป การเรียนรู และฝกตนเองใหเห็นคุณคาจึงเปนวิธีการที่ดี และควรทําตั้งแตวัย
เด็ก ดวยการปลูกจิ ตสํ านึก โดยสถาบันที่สํ าคัญของชาติตองใหความสําคัญ ไมวาจะเปนการ
อบรมสั่งสอน หรือการปฎิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีก็ตาม
การสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่สําคัญ
1. การปลูกฝงคานิยมที่ดี ซึ่งตองเริ่มที่พอ – แม ควรเปนตัวอยางที่ดี อบรมสั่งสอน
ลูกใหเปนคนดีของสังคม
2. การจัดวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไวในหลักสูตรทุกระดับชั้นเพื่อเปนการ
ปลู ก ฝ ง และสั่ ง สมความรู ประสบการณ ตั้ ง แต เ ด็ ก ซึ่ ง ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จาก
สถาบั น การศึ ก ษา ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ได แ ก กระทรวงศึ ก ษา และภาคเอกชน ได แ ก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ
3. การสนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี อยา งจริงจัง โดยประสานงานกับ
หนวยงานของจังหวัดหรือทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ชวยจัดงานฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีให
เปน ที่รูจัก
4. การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใชการทองเที่ยวเชน
โครงการ unseen Thailand เที่ยวเมืองไทยไมไปไมรู เปนตน
5. การจัดงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาไทย เชนงาน OTOP (OneTambol One
Product) หนึ่งตํา บลหนึ่งผลิ ตภัณ ฑ มีการสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ไทย 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)
1. ดานครอบครัว
- ครอบครัวเดี่ยวสมบูรณ
- สอนลูกใหพึ่งพาตนเองสูง
2. ดานความเชื่อและคานิยม
- เชื่อวิทยาศาสตร เหตุผล
- ความเทาเทียมกันของมนุษย
- เคารพสิทธิสวนบุคคล สิทธิมนุษยชน
- เชื่อความถูกตอง ยุติธรรม กฎหมาย
- วัตถุนิยม
3. ดานภาษา
- มีภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง
- สวนใหญแตละคนจะมีภาษาเปนของตนเอง
4. ดานอาหาร
- เปนอาหารจืด ไมเผ็ด
5. ดานเครื่องแตงกาย
- ใชเสื้อผาคอนขางหนาเพราะอากาศเย็น
6. ดานเศรษฐกิจ
- มีความรูพื้นฐานจากการปฏิวัติ วิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษที่ 17-20
ทําใหเปลี่ยนจากเศรษฐกิจจากเกษตรไปเปน
อุตสาหกรรม ทุนนิยม

วัฒนธรรมไทย
- ครอบครั ว ขยายที่ กํ า ลั ง เปลี่ ย นแปลง
ขนาดเปนครอบครัวเดี่ยว
- สอนลูกใหพึ่ง พอ แม
- เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม พรหมลิขิต
- มนุษยเกิดมาไมเทาเทียมกัน
- เคารพระบบอาวุโส
- การมีอภิสิทธิ์ชน ถอมตน ลืมงาย
- จิตนิยม
- มีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ

- ส ว นมากมี ทั้ ง อาหารจื ด และอาหาร
เผ็ดรอน
- เสื้อผา บาง สอดคลองกับสภาพอากาศ
ซึ่งคอนขางรอน
- การขาดความรูทางวิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม ทําใหพื้นฐานสังคม
เกษตรกรรม ยังคงอยูหนาแนน
แตเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรมใหม โดยการ
เรียนแบบเทคโนโลยีภายนอก
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วัฒนธรรมสากล(ตะวันตก)
วัฒนธรรมไทย
7. ดานการเมืองการปกครอง
- มีความเชื่อวาอํานาจเปนของประชาชนโดย - มี ค วามเชื่ อ ถื อ ว า อํ า นาจเป น ของผู มี
ประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งเปนอุดมการณ บารมี จึ งมีแนวโนมเปนเผด็จการ อํานาจ
ของประชาธิปไตย
นิยมหรือเบ็ตเสร็จ

เรื่องที่ 9 แนวในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติ อยางเหมาะสม
กับตนเองและสังคมไทย
เนื่องจากวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจากวิถีการดําเนินชีวิตซ้ําๆ ของคนใน
สังคมนั้นๆ ในอดีตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนอยมากเพราะเปนลักษณะของสังคม
ปด ตอมาเมื่อแตละสังคมมีการติดตอระหวางกันมากขึ้นโดยเฉพาะการติดตอกันในสังคมขาม
ภู มิ ภ าค เช น ชาติ ต ะวั น ตกกั บ ชาติ ต ะวั น ออกซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น มากในช ว งยุ ค ล า อาณานิ ค ม
เมื่อชาวตะวันตกออกลา อาณานิคมทางทวีปเอเชีย พรอมกับนํา วัฒนธรรมของชาติตนเขามา
ดวยเชน ศาสนา ภาษา การแตงกาย ที่อยูอาศัย อาหาร ความบันเทิง ฯลฯ
แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมของชาติตา งๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งมีความออนแอกวาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทําใหเกิดแรงผลักดันชักจูงทั้งสอง
ทาง คื อ ทั้ ง การกระตุ น ให ย อมรั บ สิ่ ง ใหม และการอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมเดิ ม ที่ ต อ ต า นการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
การเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติ อยางเหมาะสมกับตนเองและสังคม
การเลือกรับวัฒนธรรมตางชาติการเลือกรับวัฒนธรรมนั้น จะตองพิจารณา ไดตาม
ปจจัย ดังตอไปนี้
1. วัฒนธรรมนั้นตองสามารถผสมผสานเขากับโครงสรางทางสั งคมทาง คา นิยม
และขนบธรรมเนียมไทยได
2. วัฒนธรรมตา งชาตินั้นตองมีสวนเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาวัฒนธรรมไทยให
กาวหนา เชน การนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรเขามาใชในการผลิต การศึกษา
และการดํา เนิ นชีวิตในสั งคม หรือการนํา คอมพิ ว เตอรม าใชในการเก็ บและวิ เคราะหขอมู ล
เกี่ย วกั บวั ฒนธรรมภู มิป ญญาท องถิ่น และแลกเปลี่ ย นขอ มูล เหล า นั้น ไปยั งศู นย วัฒ นธรรม
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สถานศึกษาและผู ที่ส นใจอยา งกวา งขวางและรวดเร็ว อีกทั้ งสามารถนํา ขอมูล เหล า นี้ไปใช
ประโยชนในดานธุรกิจอุตสาหกรรมพาณิชย
3. วัฒนธรรมตางชาติ ตองสามารถอยูรวม หรือเคียงคูไปกับวัฒนธรรมไทยได เมื่อมี
วัฒนธรรมจากภายนอกเขามา จําเปนตองเลือกสรรวาจะสามารถผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย
เราไดหรือไม

เรื่องที่ 10 คานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทย
ในแต ล ะสั ง คมมี ลั ก ษณะภายในที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะนิ สั ย
ความคิ ด ความเชื่ อ แบบแผนในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ค า นิ ย มที่ บุ ค คลภายในสั ง คมยึ ด ถื อ
ในขณะเดียวกันเมื่อสภาพแวดลอม สังคมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลใหคานิยมของ
บุคคลในสังคมนั้นๆเปลี่ ยนแปลงไมได ในขณะที่สังคมไทยดั้งเดิมเปนสังคมแบบเกษตรกรรม
คนในสังคมสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บรรทัดฐานทางสังคม และคานิยมสวนใหญจะมีพื้นฐาน
มาจากพุทธศาสนานอกจากนี้ยังมีที่มาจากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ ระบบศักดินา ระบบ
เกษตรกรรม ความเชื่อในอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความกลัวโดยอาจสรุปไดวา คานิยมของ
บุคคลเกิดขึ้นจากแรงผลั กดันภายใตตัวบุคคลและสภาพแวดล อมสั งคม วัฒนธรรม คา นิยม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดถาแรงผลักดันภายในหรือสภาพแวดลอมภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงไป
และนอกจากนั้นคานิยมของบุคคลที่มีสถานภาพและประสบการณดานตางๆในชีวิตแตกตางกัน
อาจแตกตางกันไปและคานิยมของบุคคลเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลโดยคานิยมที่
พึงประสงคของคนไทยในอนาคตอาจสรุปไดดังนี้
1. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ คุณลักษณะเชนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากคําสอนที่วามนุษย
เราไมวา ยากดีมีจนอยา งไร ตางเปนเพื่อนรวมทุกข รวมสุข เวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฎ
ดว ยกั น ความสํ า นึ ก วา ตนเองต อ งตาย ย อมก อให เกิ ด ความเห็ นใจกัน แสดงออกมาในรู ป
ความเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกันและกัน
2. การใหอภัย คือ การยกโทษใหคนที่ทํา ผิ ด “การใหอภัย” มีความหมายวา
“ปลอยไป” เหมือนกับที่เจาหนี้ยอมยกหนี้ใหคนที่เปนหนี้เขา
เราใหอภัยคนอื่นเมื่อเราไมถือโทษและไมเรียกรองใหเขามาขอโทษหรือชดใช คัมภีร
ไบเบิ ล สอนว า ความรั ก แบบไม เ ห็ น แก ตั ว เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการให อ ภั ย อย า งแท จ ริ ง
เพราะความรัก “ไมจดจําเรื่องที่ทําใหเจ็บใจ”
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3. การยิ้ ม แย ม แจ ม ใส คนไทยทุ ก คนคงทราบกั น ดี ว า ประเทศไทยของเรา
มีความประทับใจในรอยยิ้มมาเปนเวลาชานานชาวตางชาติจึงไดใหประเทศไทยเปน สยามเมือง
ยิ้ม หรือ ยิ้มสยาม เพราะเห็นว าคนไทยเปนคนยิ้มเกงยิ้มงายหลายครั้งที่สื่ อภาษากันไมคอย
เขาใจแตคนไทยก็จะยิ้ม ไวกอนเสมอทําใหอีกฝายรูสึกอบอุนใจวาจะไดรับ ความชวยเหลือดวย
น้ําใจไมตรีที่ดีอยางแนนอน
4. การเคารพผูอาวุโส คานิยมขอนี้ไดแสดงออกในพฤติกรรมของสมาชิกสังคมไทย
เชน การมีกิริยา มารยาทสุ ภาพออนนอมตอผูอาวุโสหรือผูใหญ การเคารพใหเกียรติผูอาวุโส
ผูใหญ ผูที่สังคมยกยองตามวาระตางๆ
5. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับสําหรับควบคุมความ
ประพฤติทางกายของคนในสังคมใหเรียบรอยดีงาม เปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไดอยู
รวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วทั้งหลาย
การอยูรวมกันเปนหมูเหลา ถาขาดระเบียบวินัย ตางคนตางทําตามอําเภอใจความขัดแยงและ
ลักลั่นก็จ ะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็มากเรื่อง ไมมีความสงบสุข การงานที่สําเร็จ ได ยอมตองอาศัย
ความมีวินัยของผูปฎิบัติเปนหลัก ความมีวินัยจึงเปนสิ่งสําคัญของคานิยมที่พึงประสงคทั้งของ
สังคมไทยและสังคมโลก

เรื่องที่ 11 คานิยมที่พึงประสงคของประเทศตางๆ ในโลก
คา นิยมและจริยธรรม ในสังคมหนา เปนตัวกํา หนดความเชื่อของบุคคลในสั งคม
กอใหเกิดประโยชนตอสั งคม พัฒนาสังคม นําไปสู ความตั้งมั่นอยูในความดี ความรับผิดชอบ
ความเสี ยสละ ความกตั ญูรูคุ ณ ความมีวิ นัย ความกล า หาญ และความเชื่อ มั่นในคํา สอน
ของศาสนา ดังนั้นคานิยมและจริยธรรมของสังคม จําตองมีจุดมุงหมายในการละเวนจากการ
ทําชั่วเปนสิ่งสําคัญ คานิยมและจริยธรรมที่ทั่วโลกพึงประสงคใหเกิดขึ้นในพลเมืองของชาติตน
มีดังนี้
1. การตรงตอเวลา การพัฒนาตนเองใหเปนคนตรงตอเวลานั้นสาระสํา คัญอยูที่
รูจักแบงเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมตา งๆ และการจั ดระบบระเบียบใหกับชีวิต ทุกๆ เรื่อง
เชน การทํ า งานใหเ สร็จ กอ นเวลาเพื่ อจะได มีเ วลาตรวจทานและส งงานใหต รงตามกํา หนด
นัด หมายกับ ผู ใ ด ควรเผื่ อ เวลาในการเดิ นทางเพื่ อไปให ถึง จุ ด หมายกอ นเวลาสั ก เล็ กน อ ย
เปนการเตรียมความพรอมใหตนเอง การเปนคนตรงตอเวลาทําใหเราเปนคนกระตือรือรน รักที่
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จะเรียนรูอยูเสมอ เปนคนมี วินัย สามารถจั ดการกับงานหรือสิ่งที่ผานมาไดอยางเปนระเบียบ
จึงทําใหเปนคนที่ประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาในชีวิต รวมถึงเปนคนนาเชื่อถือไววางใจ
แกคนทั่วไปและสังคมรอบขาง
2. การไม เ บี ย ดเบี ย นและก อ ความเดื อ นร อ นให แ ก ผู อื่ น ทั้ ง การเบี ย ดเบี ย น
ทางกาย วาจา ใจ เชน การใชคําพูดที่เสียด เยาะเยยถากถาง ดูหมิ่นผูอื่น รวมทั้งการกลั่นแกลง
ทําลายทรัพยสินผูอื่น
3. ความเสี ยสละ เปนผูเอื้อเฟ อเผื่อแผใหแกผู อื่นโดยไมหวังผลตอบแทน ลดละ
ความเห็นแกตัว ชวยเหลือผูอื่นในยามที่มีความจําเปนไดทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย หรือกําลัง
ทางสติปญญา เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมโดยรวม
4. มีความกลาหาญทางคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การทําในสิ่งที่เห็นวาถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรมและละเลิกไมกระทําความผิดอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกตนเอง
และสวนรวม หรือทําใหตนเองและสวนรวมเสียผลประโยชนก็ตาม
5. ความละอายและเกรงกลัวตอกระทําความชั่ว โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับความชั่ว
ทั้งปวง มีจิตใจที่ยับยั้งผลประโยชนที่ไดมาโดยมิชอบ
6. การรู จั ก เคารพในความคิ ด เห็ น ของตนเองและผู อื่ น มี ค วามสํ า นึ ก ในสิ ท ธิ
เสรีภาพความเสมอภาคของแตล ะบุคคล ไมวา จะเปนของตนเองและผู อื่น เปนการยอมรับ
สติปญญา ความคิดเห็นของผูอื่นเทากับของตนโดยไมหลอกตนเอง หรือมีความดื้อรั้นเอาแต
ความคิดของตนเองเปนใหญ และเหยียดหยามผูอื่น เปนการฝกใหเปนคนมีเหตุผลรับฟงความ
คิดเห็นรอบดาน แลวนํามาพิจารณาดวยตนเองเพื่อขจัดปญหาความขัดแยง
7. มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น หมายถึงความซื่อสัตยตอตนเองเพื่ออยู
ในความไมประมาทขยันขันแข็งในหนา ที่การงาน มีความรับผิ ดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
รวมทั้งมีความซื่อสัตยตอผูอื่น ประพฤติปฏิบัติตรงไปตรงมาอยางสม่ําเสมอ ไมคิดโกงหรือทรยศ
หักหลัง หรือชักชวนไปในทางเสื่อมเสียเพื่อหาผลประโยชนสวนตน
8. ความมี วิ จ ารณญาณในการตั ด สิ น ป ญ หาต า งๆ หรื อ ความมี เ หตุ ผ ลในการ
พิจารณาไตรตรองไมหลงเชื่อสิ่งใดงายๆ รูจักควบคุมกาย วาจา โดยใชสติอยางรอบคอบ ไมทํา
ตามอารมณ มีจิตใจสงบเยือกเย็น ไมวูวาม สามารถรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นที่ขัดแยงกับ
ตนอยางใจกวาง ไมแสดงความโกรธ หรือไมพอใจไมมีทิฏฐิมานะ
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9. ความขยันหมั่นศึกษาหาความรูใหเฉลียวฉลาดในศิลปวิชาการทุกสาขาวิชา
10. การั กษาสิ่ งแวดล อม และความเปนชาติ วรรณกรรม ประเพณี ตลอดจน
ดินแดนของตนเอง

เรื่องที่ 12 วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกันและ
แกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย
คานิยมของสังคมไทยที่ไมพึ่งประสงค ควรไดรับการแกไขปรับปรุง เนื่องจากจะเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตัวอยางที่สําคัญ เชน
1. ความเปนผูกล าไดกล าเสียในทางที่ผิด เชน นิสัยนิยมการพนันตั้งแตเด็ก มองการพนัน
ตางๆ เปนเรื่องปกติ
2. ใจกวาง รักษาหนาตา โดยไมคํานึงถึงฐานะของตนเอง จนนําไปสูการเปนหนี้สิน
3. การชวยเหลือพวกพองโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง
4. เมื่อเกิดปญหาชอบใชคําวาไมเปนไร โดยไมคิดแกไขปญหาอยางจริงจัง
5. ชอบความสนุกสนาน ตั้งตนอยูบนความประมาท
6. ยกยองผูมีฐานะและมีอํานาจโดยปราศจากเหตุผล
การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย คือ
1. คานิยมที่ดีงามควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตยังเปนเด็ก โดยคนในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน
2. ผูใหญควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
3. สังคมควรยกยองใหเกียรติผูที่ประพฤติปฏิบัติตามคานิยมที่ดีงาม ไมยกยองผูมี
อํานาจหรือมีเงินแตประพฤติตนไมเหมาะสม
4. สื่อจะตองรวมกันรณรงคใหคนไทยมีคานิยมที่ดีงาม ไมสนับสนุนเผยแพรสิ่งที่
ไมดี เพราะสื่อมีอิทธิพลตอสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน
5. อยาปลอยใหปญหาความเสื่อมทรามที่เกิดจากการประพฤติตามคานิยมที่ไมดี
ผานไป เพราะเห็นเปนเรื่องเล็กนอยแตควรเปนหนาที่ของทุกคน
6. องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนใหเกิดชมรม สมาคม ในระดับทองถิ่น
เพื่อใหสังคมเรียนรูนําไปสูพื้นฐานที่แข็งแกรงตอไป
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กิจกรรมทายบทที่ 1
1.1 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหนักศึกษาบอกความหมายของศาสนามาพอสังเขป
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. ใหนักศึกษาบอกวิธีแกไขความขัดแยงทางศาสนาเพื่อการอยูรวมกันมาพอเขาใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. ใหนักศึกษาบอกแนวทางการเจริญปญญาที่ถูกตองพอเขาใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
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4. ใหนักศึกษาบอกความหมายของวัฒนธรรมพรอมยกตัวอยางวัฒนธรรมและประเพณี ใน
ทองถิ่นของตนเองมาอยางนอย 2 ขอ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
5. ใหนักศึกษาอธิบายถึงคานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทยมาเปนขอๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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1.2 จงเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษร หนาขอที่ถูกตองที่สุด
1. อะไรที่แสดงถึงความแตกตางระหวางศาสนาตาง ๆ
ก. แสดงใหมนุษยเวนจากความชั่ว
ข. ปฏิบัติพิธีกรรม
ค. จูงใจใหคนละความชั่ว
ง. ความเชื่อ
2. ขอใด ไมใช หลักอริยสัจ 4
ก. ทุกข
ข. สมุทัย
ค. พิโรธ
ง. มรรค
3. ขอใดเปนหลักธรรมที่ผูกไมตรีใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
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
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5. หลั กธรรมของศาสนาพราหมณหรือฮินดูที่ใหรูจั กการขมจิตมิใหหวั่นไหวไปตามอารมณ
มีสติอยูเสมอ คือขอใด
ก. ธฤติ
ข. กษมา
ค. ทมะ
ง. อัสเตยะ
6. ศาสนาแตละศาสนา มีสิ่งใดที่ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ก. กฎหมาย
ข. หลักธรรมคําสอน
ค. ความเชื่อ
ง. แรงบันดาลใจ
7. การปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนาที่ใหทุกฝายทุกศาสนาเปดเผยความจริง และ
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน คือวิธีการในขอใด
ก. ยอมกัน
ข. ประนีประนอม
ค. หลีกเลี่ยง
ง. ผสมผสาน
8. จิ ต ที่ ส งบตั้ง มั่ น อยู  ในเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม ฟุ  ง ซา น หรื อ การจั ดระเบี ย บความคิ ด ได คื อ
ความหมายของขอใด
ก. สติ
ข. สมาธิ
ค. ปญญา
ง. ศรัทธา
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9. “มนุ ษ ย มี ฐ านะสู ง สุ ด เพราะมี โ อกาสบํ า เพ็ ญ ธรรมเป น การฟอกวิ ญ ญาณให ส ะอาด”
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. การสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่ไดผลมากที่สุดคือขอใด
ก. เก็บขอมูล
ข. ชี้แจงใหเห็นคุณคาและประโยชน
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 ที่มีผลทําลายคุณภาพชีวิตของคนไทยที่รุนแรงที่สุดในปจจุบัน
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. ขอใดเปนการแสดงออกตอประเพณีพื้นบานที่กําลังถูกลืมหรือสูญหายไปไดอยางเหมาะสม
และงายที่สุด
ก. เขารวมกิจกรรมกับชาวบาน
ข. เสนอโครงการรณรงคอนุรักษประเพณีพื้นบาน
ค. จัดแสดงนิทรรศการประเพณีพื้นบาน
ง. ฝกอาสาเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
20. ขอใดแสดงถึงการยอมรับวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย
ก. จอย จูงคนแกขามถนน
ข. ออย ไปลอยกระทงที่แมน้ําเจาพระยา
ค. จอย กลาวอรุณสวัสดิ์ ทักทายจุมตอนเชา
ง. โกกับทิน ชวนกันไปดูการแขงขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ
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บทที่ 2
หนาที่พลเมือง
สาระสําคัญ
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทยเปนกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศไทย
นับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เมื่อป พ.ศ.
2475 มาถึงปจจุบัน (2553) ประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ซึ่งประชาชนชาวไทย ทุกคนควร
ตองมีความรูความเขาใจในหลักการ เจตนารมณตลอดจนสาระสํ าคัญของรัฐธรรมนูญอยางถองแท
มี ความรู ในหลั กการสํ าคั ญของประชาธิ ปไตย หลั กความเสมอภาค หลั กนิ ติ รั ฐ และนิ ติ ธรรม
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
เรื่องที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
มีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก
เรื่องที่ 2 บทบาทหนาที่องคกรกลางและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เรื่องที่ 3 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
เรื่องที่ 4 รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ
เรื่องที่ 5 การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และการสนับสนุนสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติ
เรื่องที่ 6 หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทคณะกรรมการสิทธิ์
เรื่องที่ 7 กฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการคุมครองสิทธิดานบุคคล
เรื่องที่ 8 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ 9 หลักการสําคัญของประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐ
และนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการประนีประนอมและหลักการ
ยอมรับความคิดเห็นตางเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี
ปรองดองสมานฉันท
เรื่องที่ 10 การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
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เรื่องที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และมีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก
รูปแบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงปพุทธศักราช 2475
เปนการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กฎหมายที่ใชเปนหลักในการปกครองมีที่มา
จากกลุมผูปกครองคือทหารและกลุมขุนนาง สวนประชาชนเปนแคไพรธรรมดาหรือทาสที่ตอง
ทําตามคําสั่งของกลุมผูปกครองเทานั้น ซึ่งเปนที่มาของระบบอุปถัมภ ความ อยุติธรรมตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นเกิดจากบุคคลที่เปนกลุมผูปกครองในชวงเวลานั้น ไมมีระบบที่จะตรวจสอบหรือถวงดุล
อํานาจกับคณะผูปกครองได จากรูปแบบการปกครองดังกล าวเมื่อมีชาวตะวันตกเดินทางเขา
มายังประเทศไทยจึ งมองวา ไทยเป นบา นปา เมื องเถื่อน(อนารยชน) โดยเฉพาะอยา งยิ่งเมื่ อ
ชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 เขามาทําหนังสือสัญญาพระราช
ไมตรีกับประเทศไทย หนังสื อสัญญาที่ทําขึ้นมานั้นไดยอมใหฝรั่งมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือ
ยอมใหฝรั่งตั้งศาลขึ้นเรียกวา “ศาลกงสุล” ขึ้นพิจารณาคดีความของคนในบังคับของตนได อันเปน
การไมยอมอยูใตบังคับบัญชาของกฎหมายไทย ทั้งนี้เนื่องมาจากวา ฝรั่งถือวากฎหมายและวิธี
พิจารณาความของประเทศไทยยังไมมีระเบียบแบบแผนดีพอ การที่ฝรั่งตางประเทศมีศาลกงสุล
พิจารณาคดีความของคนในบังคับของตนนั้น ทําใหประเทศไทยมีความยุงยากทางการปกครอง
เกิดขึ้นอยูเสมอ แมภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ไดยอมเสียดินแดนบางสวน เพื่อแลกกับการ
สิทธิสภาพนอกเขตไทย (สยามประเทศในเวลานั้น) ในสายตาชาวโลกก็ยังเปนบานปา เมือง
เถื่อน
แมวา จะมีการประกาศใหเลิ กทาสในรัชกาลที่ 5 เมื่อปพุ ทธศักราช 2448 สภาพ
สังคมไทยก็ยังไมมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะประชาชนยังติดอยูกับความเคยชินในการมี
คนปกปองคุมครองและยังไมมี การจั ดการศึกษาใหแกประชาชนเปนระบบ จนกระทั่งสมั ย
รัชกาลที่ 7 เมื่อกระแสนิยมตะวันตกหลั่งไหลเขามามีการสงนักเรียนไทยไปศึกษายังตางประเทศ
จํานวนมาก กลุมนักศึกษาเหลานี้เมื่อสําเร็จการศึกษาก็ไดนําสิ่งที่พบเห็นและองคความรูในเรื่อง
การเมืองการปกครองแบบตะวันตกกลับเขามาดวยและพยายามที่จะพัฒนาประเทศไทยใหพน
จากคําวาบานปาเมืองเถื่อนในหลายๆดาน หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศคือเรื่องการปฏิรูป
การปกครองโดยการยึดอํานาจของคณะราษฎร เมื่อปพุทธศักราช 2475 (หลังการเลิกทาส 27
ป ) จากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าช มาเป น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญครั้งแรกในสยามประเทศ โดยถือ
วา รัฐ ธรรมนูญเปนกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดหรือแย งมิไ ด
หลั ก การสํ า คั ญ ยิ่ ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ อํ า นาจสู ง สุ ด ของประเทศเป น ของราษฎรทั้ ง หลาย
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญ
การประกาศใชรัฐธรรมนูญมิไดทําใหสภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอน
รากถอนโคนเพราะกลุ มผู นํา ทางความคิดสวนใหญเปนผู ที่ไดรับทุนไปศึกษาตอตา งประเทศ
ประชาชนสวนใหญของประเทศยังไดรับการศึกษานอยจนกระทั่งเมื่อมีการสงเสริมใหประชาชน
ไดรับการศึกษาสู งขึ้นประชาชนกลุ มนี้จึงเริ่มตระหนักถึงสถานภาพ บทบาทหนา ที่สิทธิและ
เสรีภาพที่ตนเองพึงไดรับจากรัฐ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ถือวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย ไดแก
1. การรับรองสิทธิของชายและหญิงวามีสิทธิเทาเทียมกัน
2. ความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายกับทุกบุคคล : บุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
3. ที่มาของรัฐบาล
4. การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
5. สิ ทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ทั้งที่เปนสิ ทธิและเสรีภาพส วนบุคคล เชน
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล การจับและคุมขัง การคนตัวบุคคล หรือการ
กระทํา ใดอันกระทบตอสิ ทธิและเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเขาไปในเคหสถาน โดยปราศจากการยินยอมของผูครอบครอง เสรีภาพในการเดินทาง และ
เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบ
ดวยเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนสิทธิเสรีภาพในการศึกษาสิทธิการไดรับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐเสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม
ความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ เ ป น ผลจากการมี รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ไ ว จึ ง เป น
หลักประกันที่ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองและดูแลจากรัฐ และมีผลตอการกระตุนให
ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการพิทักษสิทธิของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่จะไมไปละเมิดตอ
สิทธิของผูอื่น ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ผลจากการมีรัฐธรรมนูญที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม
ไดแก
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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
ความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสั งคมไทยดังกล า ว มีผ ลใหประเทศไทยไดรับการ
ยอมรับในสายตาชาวโลกมากขึ้นวามิไดมีความเปนบานปาเมืองเถื่อน โดยชาวตางชาติไดใหการ
ยอมรับในกฎหมายไทย

เรื่องที่ 2 บทบาทหนาที่องคกรกลางและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
แมวา ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุ ดในการปกครองประเทศมา
ตั้งแตป พ.ศ.2475 ในทางปฏิบัติผู บริหารประเทศทั้งฝ ายการเมืองและฝา ยประจํา นั้น จะมี
อํานาจอยางมากมายและกวางขวางมาก หลายครั้งประชาชนมีความคลางแคลงใจในพฤติกรรม
ของผูบริหารประเทศทั้งฝายการเมืองและฝายประจําวานาจะเปนไปเพื่อประโยชนตนหรือพวก
พองมากกวาเพื่อผลประโยชนของประเทศก็ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบใดๆ ได
จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใชรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช
2540 ซึ่งไดริเริ่มใหมีการควบคุมอํา นาจรัฐโดยบัญญัติไวใน หมวดที่ 10 การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ มาตรา 291 –มาตรา 311 ซึ่งไดกลาวถึงเรื่องตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินหนี้สิน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
การถอดถอนจากตําแหนง
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
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นอกจากกลาวถึงเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แลวยังไดมีการจัดตั้งองคกร
อิสระขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่งโดยตรง เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตยังมิไดกลาวถึงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ
องคกรตามรัฐธรรมนูญไวอยางชัดเจน
ดังนั้นเมื่อกล าวถึง “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” หรือ “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงยังมีความเขาใจ ที่ไมตรงกันวา หมายถึง
องคกรใดบาง โดยคําวา “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” นั้น ไมมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตเปน
คําที่ใชเรียกรวมๆ ถึงองคกรที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติใหมีขึ้น
เพื่อทําหนาที่ในหนาที่หนึ่งโดยเฉพาะ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทําหนาที่ในการ
จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนตน
สวนคําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ในมาตรา 266 ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณี ที่องคกร
ตางๆตามรัฐธรรมนูญมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่ อพิ จารณาวินิจฉัย” ซึ่งตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดให
ความหมายโดยสรุปของคําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” หมายถึง องคกรที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมี
ขึ้ นและมอบหมายอํ า นาจหน า ที่ ไว ในรั ฐธรรมนู ญ เช น วุ ฒิ ส ภา คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ศาลยุติธรรม เปนตน
จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย 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
องคกรอิส ระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน
กรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา คัดเลือกจาก
ผู มี ค วามเป น กลางทางการเมื อ งและมี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง 7 ป
นับตั้งแตวันที่พ ระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและดํา รงตํา แหนงไดเพี ยงวาระเดียวโดยประธาน
วุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
2. วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ขณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความ
สุจริตเที่ยงธรรมความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง
3. กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง
การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง
รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการจาย
หรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
4. มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลาย อันจําเปนตาม
กฎหมาย
5. สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
6. สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวย
เลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออก
เสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ 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
หรือราชการสวนทองถิ่นได
2. ผูต รวจการแผนดิน เปนคณะบุคคลจํา นวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนํา ของวุฒิส ภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู
และมีประสบการณ ในการบริหารราชการแผ นดิน วิส าหกิจ หรือกิจ กรรมอันเปนประโยชน
รวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสั ตยสุ จ ริต มีวาระการดํา รงตํา แหนง 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 ไมวาการนั้นจะชอบหรือไม
ชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม
3) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ
ดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
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4) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ
3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
รวมถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน
4. รายงานผลการตรวจสอบและผลปฏิบัติหนาทีพ่ รอมขอสังเกตตอ คณะรัฐมนตรี สภา
ผูแทนราษฎร และวุฒสิ ภา ทุกป
การใชอํา นาจหนา ที่ ตาม (ขอ 1-4) ใหผู ตรวจการแผ นดินดํา เนินการ เมื่อมีการ
รองเรียนเวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความ
เสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพื่ อคุมครองประโยชนส าธารณะผูตรวจการแผนดินอาจ
พิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได
3. คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (ป.ป.ช.)
เป น องค ก รอิ ส ระที่ ป ระกอบไปด ว ยประธานสภา 1 คน และกรรมการอื่ น อี ก 2 คน ซึ่ ง มี
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนที่ประจักษ มีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป นับตั้งแตพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยมีประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ให
มีสํานักงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามกฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอน
ออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภา
2. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
3. ไตสวนและวินิจ ฉัยวาเจ าหนาที่ของรัฐตั้งแตผู บริหารระดับสูงหรือขาราชการ
ซึ่งดํารงตั้งแตผู อํา นวยการหรือเทียบเทา ขึ้นไปร่ํา รวยผิ ดปกติ กระทํา ความผิ ดฐานทุจริตตอ
หนาที่หรือ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
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ยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการ ในระดับต่ํากวา ที่รวมกระทํา
ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําเหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิด
ในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นควรดําเนินการดวย
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง
5. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
6. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกต
ตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ 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 ผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งประธานกรรมการการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน และใหมีสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
2. ใหคํา ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผนดิน
3. แตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เปนอิสระ ทําหนาที่วินิจฉัย
การดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และใหคดีที่พิพ าท
เกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินการคลังในเรื่องดังกลาว เปนคดีที่อยูใน
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อํานาจของศาลปกครอง ใหผูวาตรวจเงินแผนดิน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
ที่เปนอิสระและ เปนกลาง
จากบทบาทหนาที่ขององคกรอิสระ 4 องคกร จะพบวาการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ ตามรัฐ ธรรมนูญ พุ ทธศักราช 2550 มีกระบวนการและมาตรการตรวจสอบนักการเมือง
ตั้ ง แต ก ารเข า สู อํ า นาจโดยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กระบวนการใช อํ า นาจรั ฐ
โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และผู ตรวจการแผ น ดิน ที่คอยสอดส องและตรวจสอบการใชอํา นาจรั ฐ ตามกฎหมายอยา ง
เครงครัด ในสภาพตามเปนจริงในปจจุบันจะเห็นไดวา กลไกลทางกฎหมายและองคกรอิสระไม
สามารถหยุดยั้ ง แกไ ขปญหาทุจ ริต คอรรัป ชั่นของนักการเมืองไดนอกจากการส งเสริมให มี
กระบวนการตรวจสอบการดําเนินของภาครัฐ โดยประชาชนที่มีความเขมแข็งเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบอยางจริงจังตอไป
บทบาทหนาที่ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
1. องค ก รอั ย การ มี ห น ว ยธุ ร กิ จ ที่ เ ป น อิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาการ มีพนักงาน
อัยการ ทําหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ พนักงานอัยการมี
อิสระในการพิจารณาสั่งทําคดี และการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
กรรมการอื่น อีก 10 คน ซึ่ง มีพ ระมหากษัตริยทรงแต งตั้งตามคํา แนะนํา ของวุ ฒิส ภา จากผู
มีค วามรู หรื อประสบการณ ดา นการคุ มครองสิ ทธิ เสรีภ าพของประชาชน มีว าระการดํา รง
ตําแหนง 6 ป นับตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
โดยประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เปนภาคี เสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทํา หรือละเลยการ
กระทําดังกลาว เพื่อดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอ
รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
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2. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู
รองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
3. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู
รองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ มี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรับธรรมนูญหรือกฎหมายทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
4. ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและ
เป นกรณี ที่เ ห็น สมควรเพื่ อ แก ไขปญ หาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนเป นส วนรวม ทั้ง นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
5. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
6. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
7. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน
และองคกรอื่นในดานสิทธิมนุษยชน
8. จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ พื่ อ ประเมิ น สถานการณ ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา
9. อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมี
อํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
3. สภาที่ป รึก ษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาที่ใหคํา ปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ในปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของ มีสํ า นักงานเปนหนวยงานที่เปนอิส ระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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จากบทบาทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ประเภท พบความแตกตางของ
บทบาทหนา ที่ขององคก รอื่นตามรั ฐ ธรรมนูญ และองคกรอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญ คือ การที่
รัฐธรรมนูญกําหนดใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางกฎหมายไดตามมาตรา
139 องคก รอิส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถเสนอร า งพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ ตามมาตรา182 สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดองคกร และรางพระราชบัญญัติที่ประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาไดดวย 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 เปนตนมาจนถึงปจ จุบัน ยึดหลักความเทา เทียมกันในสิทธิ์โอกาสและเสรีภาพ
อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน ชาวไทย ผูปกครองประเทศจะตองมาจากการยินยอมพรอมใจ
กันของประชาชน และบริหารงานใหเปนไปตามความตองการของประชาชนตามหลั กของ
ประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตย คือระบบการเมืองที่ประชาชนสวนใหญเปนผูกําหนดตัว
ผูปกครองและนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีเลือกตั้ง และอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เปนแนวทางที่สําคัญตลอดมา โดยถือวาพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ทรงอยู
ภายใตกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ อํา นาจอธิปไตยเปนอํ านาจสูงสุดของปวงชนชาวไทย ประชาชน
ชาวไทย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ประชาชนเลือกตั้งตัวแทนของตนเขา ไป
เพื่ อใชอํา นาจบริหารประเทศ โดยยึดหลั กกฎหมายและหลักการถือเสี ยงขางมากเปนเกณฑ
ตัดสิน
ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญถือเปนหลักสําคัญในการปกครองประเทศ รัฐธรรรมนูญแตละ
ฉบับจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการปกครอง ตลอดจนสภาพสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยใน
แตละยุค แตละสมัยรัฐธรรมนูญที่ผานมา แตละฉบับมีสาระสรุปไดดังตอไปนี้
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1. พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช2475
เป น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรก สาระสํ า คั ญ คื อ ประเทศไทยต อ งปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศเปนของประชาชน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหมีสภาเดียวคือ สภาผูแทนราษฎร มีอํานาจกวางมาก
คือ พิ จ ารณารา งกฎหมาย ดูแ ลควบคุม การบริ หารประเทศ มีอํ า นาจแต งตั้ง และถอดถอน
คณะกรรมการราษฎร(คณะรัฐมนตรี) ฯลฯ และมีอํา นาจวินิจ ฉัยคดีซึ่งพระมหากษัตริยเปน
ผูตองหา ซึ่งศาลธรรมดาไมมีสิทธิ์รับฟองได
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ประกาศใช 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 มีหลักการสําคัญแตกตางจาก ฉบับที่ 1
อันเปนฉบับชั่วคราว ดังนี้
1. ยกยองฐานะพระมหากษัตริยใหสูงขึ้น โดยบัญญัติวาใหทรงอยูในฐานะอันเปนที่
เคารพสักการะ ผูใดจะลวงละเมิดหรือฟองรองมิได ใหองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศตั้งแตหมอมเจาขึ้นไปอยูในฐานะเปนกลางทางการเมือง คือไมตองรับผิดทางการเมือง
2. สภานิติบัญญัติ (สภาผูแทนราษฎร) ไมมีอํานาจปลดพนักงานประจํา มีอํานาจ
ออกกฎหมาย มีอํานาจควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน (แตฝายบริหารก็มี
อํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรได)
3.ฝายบริหารซึ่งเดิมเรียกวา “คณะกรรมการราษฎร” เปลี่ยนเปน “คณะรัฐมนตรี”
คณะรัฐมนตรีนี้พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง มีจํานวนอยางนอย 14 คน แตไมเกิน 24 คน และ
ในจํานวน 14 คน ตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอายุการใชยาวนาน
ที่สุดคือ ประมาณ 15 ป
3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ประกาศใช 9 พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช 2489 ยั ง คงยึ ด หลั ก การรั ฐ ธรรมนู ญ
พุทธศักราช 2475 เปนหลัก โดยตองการใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
มีสาระสําคัญดังนี้
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. อนุญาตใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองไดเปนครั้งแรก (เดิมมีเพียงพรรคเดียวคือ
คณะราษฎร) รัฐธรรมนูญนี้ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร เมื่อ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช
2490 มีอายุการใชเพียง 18 เดือน
4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2490)
ประกาศใช 9 พฤศจิ กายน 2490 เหตุ ผ ลประกาศใช คือ ฉบั บ เดิ ม ที่ถู ก ยกเลิ ก
ไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมได สาระสําคัญ คือ
1. มีสภา 2 สภา เชนเดิม คือสภาผูราษฎรและวุฒิสภา
2. อํานาจหนาที่วุฒิสมาชิกมีมากขึ้นคือ นอกจากยับยั้งรางกฎหมายแลว ยังมี
อํานาจใหความไววางใจหรือไมไววางใจฝายบริหารได
3. เพิ่ มเติมใหมีอภิรัฐมนตรี 5 คน เปนผูบริหารราชการในพระองคและถวาย
คําปรึกษาแตพระมหากษัตริย แตไมมีอํานาจบริหารราชการแผนดิน
5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ประกาศใช 3 มีนาคม 2492 ฉบับนี้ผูรา งใหความคาดหวังวา เปนฉบับที่ดี มั่นคง
และเปนประชาธิปไตยมาก เพราะไดวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวกวางขวาง
และปองกันการใชอํานาจของรัฐตอการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวดวย สวนสภาใหมี
สภา 2 สภา เชนเดิม ฉบับนี้ใชได 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 ฉบับนี้ คณะรัฐประหารประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ
การปกครองชั่วคราว มีเพียง 20 มาตรา
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สาระสํ า คั ญ คื อ ฝ า ยบริ ห ารหรื อ คณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจมากขึ้ น โดยเฉพาะ
นายกรัฐ มนตรีมีอํานาจเด็ดขาดตามมาตรา 17 ดวยการขอมติคณะรัฐมนตรีในการใชอํา นาจ
สั่ ง การหรื อ การกระทํ า ใดๆ ก็ ไ ด ที่ เ ห็ น ว า เป น ประโยชน ต อ ความมั่ น คง ความสงบของ
ประเทศชาติ และราชบัลลังก
รัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ไมใหสิ ทธิเสรีภาพประชาชนในการมีส วนรวมในการปกครอง
รวมเวลาที่ใชอยูถึง 9 ปเศษ จึงมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ประกาศใช 20 มิถุนายน 2511 เปนฉบับที่ 2 ที่รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ
(ซึ่งแตงตั้งโดยหัวหนาคณะปฏิวัติ) ใชเวลารางนานที่สุดคือกวา 9 ป สิ้นเปลืองคาใชจาย ถึง 100
ลานบาท สาระสําคัญมีดังนี้
1. ใหมีรัฐสภา 2 สภา วุฒิสภามีอํานาจมากกวาเดิมคือ เดิมมีอํานาจยับยั้งรา ง
กฎหมายผานสภาผู แทนราษฎร ยังมีอํานาจเพิ่มเติมคือ สามารถควบคุมฝา ยบริหารเทาเทียม
สภาผูแทนราษฎร
2. มิใหนายกฯ หรือ รัฐมนตรี เปนสมาชิกรัฐสภา สภาผูแทนฯ จึงไมมีบทบาท
พอที่จะทําลายเสถียรภาพของรัฐบาล และเรียกรองตําแหนงรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชไดประมาณ 3 ป ก็ถูกยกเลิก เพราะมีการรัฐประหารโดยกลุม
บุคคลที่มีสวนรางและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2514
9. รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ประกาศใช 15 ธันวาคม 2515 ผูประกาศใชคือ รัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร ผูทํา
รัฐประหารสาระสําคัญคือ ใชสภานิติบัญญัติแหงชาติมาจากการแตงตั้งมีหนาที่ออกกฎหมาย
และอนุมัติรางรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีเสนอไปใหพิจารณาภายใน 3 ป และมีสิทธิตั้งกระทู
ถามรั ฐ มนตรี ไ ด แต ไ ม มี สิ ท ธิ เ ป ด อภิ ป รายไม ไ ว ว างใจ สาระสํ า คั ญ อื่ น ๆ ยั ง คงเหมื อ นกั บ
รัฐธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2505 โดยเฉพาะมาตรา 17 ซึ่งเนนอํ านาจสูงสุดเด็ดขาดของ
นายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใชไดเพียงปเศษ นิสิ ตนักศึกษาและประชาชนก็ไดรวม
พลังเรียกรองใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเร็ว วันที่ 14 ตุลาคม 2516
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รัฐ บาลชุด จอมพลถนอม กิตติขจร จึ งออกไป นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับการแตตั้งใหเปน
นายกฯ และยังใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้และประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517
10. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ประกาศใช 7 ตุลาคม 2517 เปนฉบับที่มีความเปนประชาธิปไตยมากกวาทุกฉบับที่
ใชมา มีสาระสําคัญดังนี้
1. มีรัฐสภา 2 สภา คือ สภาผูแทนและสภาวุฒิสภา สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง
วุฒิสภา มาจากการแตงตั้งและมีอํานาจนอยกวาวุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ
2. การสืบราชสมบัติ ในกรณีไมมีพระราชโอรส รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบในการ
ใหพระราชธิดาสืบสันตติวงศได
3. หลักการดําเนินงานทางการเมืองใหเปนไปโดยระบบพรรค ผูแทนราษฎรตองมี
สังกัดพรรคการเมืองมิใหสมาชิกรัฐสภาทําการคาหรือกิจการใดที่อาจทําใหรัฐเสียประโยชน
4. นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีตองเปนสมาชิก
สภาอยา งนอยครึ่งป รัฐมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา หรือพนักงานรัฐ วิส าหกิจและทํา
การคามิได
5.
ให ประชาชนมี บทบาทในการปกครองท อ งถิ่ น ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
6. มีบทบัญญัติประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการรัฐธรรมนูญนี้ใชได
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
คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ฝ า ยบริ ห ารนายกฯ มี อํ า นาจเด็ ด ขาดในการบริ ห ารตามมาตรา 21
(เหมือนมาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครอง พ.ศ.2502 และ พ.ศ.2515) รัฐธรรมนูญนี้ยกเลิก
ใชเมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้น 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
กํา หนดใหมีสภานโยบายแหงชาติประกอบดวย บุคคลของคณะรัฐประหารทําหนา ที่กําหนด
นโยบายแหงรัฐ ควบคุมฝายบริหาร แตงตั้งถอดถอนนายกรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับ
การใชอํานาจเด็ดขาดของนายกฯ และมีอํานาจแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญถูก
ยกเลิกและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
13. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
ประกาศใช 22 ธันวาคม 2521 รัฐธรรมนูญฉบับนี้รางโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีสาระสําคัญ คือ
1. โครงสรางการปกครอง กําหนดดังนี้

2. รัฐ สภามี 2 สภา คือ สภาผูแทน และวุฒิสภา สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง
วุฒิสภามาจากการแตงตั้งและอํานาจไมเกิน 3 ใน 4 ของสมาชิกสภาผูแทน
3. ไมกําหนดวาคณะรัฐมนตรีจะตองมาจากรัฐสภา แตจะตองแถลงนโยบายแก
รัฐ สภา เมื่อเขา มาบริหารแผ นดิน และมีบทเฉพาะกาลใหน ายกฯ มีอํา นาจสั่ งการหรือการ
กระทําการใดๆ ไดเด็ดขาดจนกวาคณะรัฐมนตรีไดรับการจัดตั้งจะเขาปฏิบัติงาน
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4. การเลือกตั้ง 4 ปแรกตั้งแตเริ่มประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 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 ฉบับนี้
ขึ้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 กํา หนดใหมีส ภานิติบัญญัติแห งชาติส ภาเดียว มีหนา ที่รา ง
รัฐธรรมนูญและพิจ ารณารางและรัฐมนตรีตามที่นายกฯ กราบบังคมทูล เพื่อบริหารราชการ
แผนดิน
15. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2539 นับเปนฉบับที่ 15 ประกาศใช 9 ธันวาคม 2534
มีสาระสําคัญเพิ่มเติมดังนี้
1. พระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรี 1 คน
และองคมนตรีอื่นอีกไมเกิน 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
ประกาศใช เ มื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2540 มี ค วามยาวถึ ง 336 มาตรา ยาวกว า
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เคยประกาศใชในประเทศไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และเนื่องจาก
ประชาชนทั่วไปกวา 800,000 คน มีส วนรวมโดยตรงและโดยออมในการยกรางรัฐ ธรรมนูญ
ฉบั บ นี้ จึ ง ทํ า ให รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ คุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของพลเมื อ งไทยไว ม ากกว า ของ
นักการเมืองเหมือนในสมัยเรียน ดวยเหตุนี้ จึ งมักนิยมเรียกรัฐ ธรรมนูญฉบับปจ จุ บันวา เปน
“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”
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17. รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
ประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 มี 39 มาตรา เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ หลังการที่ไดกระทําการรัฐประหารเปนผลสําเร็จเมื่อวันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยแตงตั้งทีมงานนักกฎหมายเพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และ
ไดมีการตั้งหนวยงานในการดําเนินงานดังนี้
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
ประกาศใช ตั้ ง แต วั น ที่ 24 สิ ง หาคม พ.ศ.2550 เป น ฉบั บ ที่ มี ก ารจั ด ทํ า ร า ง
รัฐธรรมนูญ โดยสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 100 คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 25 ถึงมาตรา 31 และสภารางรัฐธรรมนูญ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการ ยกรา งรัฐธรรมนูญจํา นวน 35 คน ทํา การยกรา งแลวส งรางรัฐธรรมนูญให
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและองคกรซึ่งเปนคณะบุคคลพิจารณาและเสนอความเห็นรวม 12
คณะ หลังจากนั้นไดนํา รา งรัฐธรรมนูญดังกล าวเผยแพรใหประชาชนทราบ แลวนํา เสนอรา ง
รัฐ ธรรมนูญตอสภารา งรัฐ ธรรมนูญ เพื่อพิ จ ารณาใหความเห็นชอบรางทั้งฉบับเรียงเปนราย
มาตรา เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงมีการเผยแพรตอประชาชน
เพื่ อทราบทั้ งฉบับ และจั ดใหป ระชาชนผู มีสิ ทธิ เลื อกตั้ง ออกเสี ยงประชามติ วา จะให ความ
เห็นชอบหรือไม เห็น ชอบรา งรั ฐ ธรรมนูญ ทั้งฉบับ พรอมกันทั้ งประเทศเมื่อ วันอาทิตย ที่ 19
สิงหาคม 2550 ระหวางเวลา 08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติครั้งแรก
ในประวัติ ศาสตรการเมื องไทย การออกเสี ยงประชามติ ของประชาชน ผู มีสิ ทธิเ ลื อกตั้งทั้ ง
ประเทศจํานวน 45,092,955 คน มาใชสิทธิออกเสียงประชามติจํานวน 25,978,954 คน
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คิดเปนร อยละ 57.61 ผลการออกเสียงประชามติยอมรับ 14,727,306 เสี ยง คิดเปนรอยละ
56.69 ไม ย อมรั บ 10,747,441 เสี ยง คิด เป นร อ ยละ 41.37 มีบั ต รเสี ย และอื่ นๆ จํ า นวน
504,120 ฉบับ คิดเปนร อยละ 1.94 ผลการออกประชามติของประชาชนทั่วราชอาณาจักร
ยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย แดพ ระบาทสมเด็จพระเจาอยหัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2550 จากการปฏิบัติดังกลาวจึงเปนประวัติศาสตรชาติไทยวา ไดมอบสิทธิและอํานาจ
ให ป ระชาชนชาวไทยให มี ก ารออกเสี ย งลงประชามติ ว า จะยอมรั บ หรื อ ไม ย อมรั บ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนครั้งแรกของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 24
สิงหาคม 2550 มีสาระสําคัญที่แกไขเพิ่มเติมไปจากรัฐธรรมนูญ 2540 หลายประเด็น ดังนี้
1. รัฐสภา ประกอบดวย สภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งหมด 630 คน คือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 480 คน สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 150 คน สภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิก (สมาชิกสภาผู แทนราษฎร หรือ ส.ส.) จํ านวน 480 คน ไดมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน การเลือกตั้งแบบสัดสวน จํานวน 80 คน อายุ
ของสภาผู แทนราษฎร มีกํา หนดคราวละ 4 ป นับตั้งแตการเลื อกตั้งวุฒิส ภา ประกอบดว ย
สมาชิก (สมาชิกวุฒิส ภาหรือ ส.ว.) จํ า นวน 150 คน ไดมาจากการเลื อกตั้งในแตละจั งหวัด
จังหวัดละ 1 คน จํานวน 76 คน (รวมกรุงเทพมหานคร) การสรรหา จํานวน 74 คน (จํานวน
ส.ว. ทั้งหมดหักดวย ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง) สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจาก
การเลือกตั้ง เริ่มตั้งแตวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การสรรหา เริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลสรรหาสมาชิกภาพของวุฒิสภา
(ส.ว.) มีกํ า หนดวาระคราวละ 6 ป นับแตวัน เลื อ กตั้ งหรื อวัน ที่คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่ง
วาระไมได
2. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่น
อีกไมเกิน 35 คน มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน ตามหลักความรับผิดชอบรวมกันผูที่จะดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) นายกรัฐมนตรีจะดํารงตํา แหนงติดตอกันเกินกวา 8 ปไมได
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นายกรัฐ มนตรีและคณะรัฐ มนตรีตองมีอายุไมต่ํ า กวา 35 ป ตองสํ า เร็จ การศึกษาไมต่ํา กว า
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. การเสนอร า งกฎหมายโดยประชาชน ประชาชนผู มีสิ ทธิ เลื อ กตั้ง จํ า นวน
10,000 คน (เดิมกําหนดไว 50,000 คน) มีสิทธิเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอประธานสภา
2. การเสนอถอดถอนนัก การเมือ งโดยประชาชน ประชาชนผู มีสิ ทธิในการ
เลื อกตั้ง จํ า นวน 20,000 คน (เดิ มกํา หนดไว 50,000 คน) มีสิ ทธิเ ขา ชื่ อเสนอต อประธาน
วุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภา เริ่มกระบวนการถอดถอนนักการเมือง
3. จริ ย ธรรมของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง และเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
รัฐธรรมนูญ 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่บัญญัติเรื่องจริยธรรมไว
4. การตรวจสอบทรั พ ยสิน ผู ดํา รงตํา แหนงทางการเมืองตองยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เปนตน
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เรื่องที่ 4 รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดวา ดวยการจั ดระเบียบการปกครองของประเทศ
รัฐ ธรรมนูญ มีฐ านเหนือกวาบรรดากฎหมายทั้งปวง รวมทั้งกฎเกณฑ ทั้งหมดของประเทศ
กฎหมายใดที่ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
ประกาศใชเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยกําหนดหลักเกณฑในการจัดระเบียบการปกครอง
ประเทศ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
บททั่วไป
1. ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบงแยกมิได
2. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
3. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ทรงใชอํานาจ นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
4. การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
5. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง
6. ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
7. รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
8. ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไป
ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย
มีหลายประการที่สําคัญนําเสนอดังนี้
1. องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใด
จะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได
2. พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
3. พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไมมีรูปรางซึ่งมีอยูในตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดหรือเกิดขึ้น
โดยกฏหมาย เพื่อใหมนุษยไดรับประโยชน และมนุษยจะเปนผูเลือกใชสิ่งนั้นเอง โดยไมมีผูใด
บังคับได เชน สิทธิในการกิน การนอน แตสิทธิบางอยางมนุษยไดรับโดยกฎหมายกําหนดใหมี
เชน สิ ทธิ ในการมี การใชท รัพ ยสิ น สิ ท ธิใ นการร องทุก ขเ มื่อ ตนถูกกระทํา ละเมิ ดกฎหมาย
เปนตน
เสรีภาพ หมายถึง การใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ไดอยางอิสระ แตทั้งนี้จะตองไมกระทบตอสิทธิของผูอื่น ซึ่งหากผูใดใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต
จนกอความเดือดรอนตอผูอื่น ก็ยอมถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
หนาที่ หมายถึง การกระทําหรือการละเวนการกระทําเพื่อประโยชนโดยตรงของ
การมี สิ ท ธิห นา ที่เ ปน สิ่ งที่ บัง คั บใหม นุษ ยใ นสั งคมต องปฏิ บั ติต ามกฎเกณฑ ทางสั งคมหรื อ
กฎหมาย บัญญัติไว จะไมปฏิบัติตามไมได สวนสิทธิและเสรีภาพเปนสิ่งที่มนุษยมีอยูแตจะใช
หรือไมก็ได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
ของประชาชนชาวไทยไวดังนี้
1. สิทธิของปวงชนชาวไทย
1) สิทธิในครอบครัวและความเปนอยูสวนตัว ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความ
คุมครอง เกียรติยศ ชื่อเสียง 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) สิทธิที่จะไดรับการคุมครองโดยรัฐ เด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในสังคม
ที่ไดรับการปฏิบัติอยางรุนแรงและไมเปนธรรมจะไดรับการคุมครองโดยรัฐ
7) สิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เชน บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบป และ
รายไดไมพอตอการยังชีพ รัฐจะใหความชวยเหลือ เปนตน
8) สิทธิที่จะไดสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ โดยรัฐจะใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะแกบุคคลในสังคม
9) สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษาและการ
ไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
10) สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่นอยางเปดเผย เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะมีผลตอความมั่นคงของรัฐหรือ
ความปลอดภัยของประชาชนสวนรวม หรือเปนสวนไดสวนเสียของบุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับความ
คุมครอง
11) สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขโดยไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา
อันควรตามบทบัญญัติของกฎหมาย
12) สิทธิที่บุคคลสามารถฟองรองหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดชอบการกระทําหรือละเวนการกระทําตาม
กฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐภายในหนวยงานนั้น
2. เสรีภาพของปวงชนชาวไทย
1) เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความคุมครองในการอาศัย
และครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานของผูอื่นโดยปราศจากการยินยอม
ของผูครอบครอง หรือการเขาไปตรวจคนเคหสถานโดยไมมีหมายคนจากศาลยอมทําไมได
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2) เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติ
ไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรจะกระทํา
มิได
3) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานการพูด การเขียน การพิมพ
การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น จะจํากัดแกบุคคลชาวไทยมิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4) เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก
หรือ การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งการกระทําตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลนั้น จะกระทํา
มิได
5) เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และ
เสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตน โดยไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง
และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยอมเปนเสรีภาพของ
ประชาชน
6) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพ
ดังกลาวจะกระทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุมครอง
ประชาชนที่จะใชที่ สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก
7) เสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม สหพันธ สหองคกร องคกรเอกชน
หรือ หมูคณะอื่น การจํากัดเสรีภาพตาง ๆ เหลานี้จะกระทํามิได 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 ราชการสวนทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมอํานวยความ สะดวกและใหบริการแกประชาชน
นโยบายบริหารราชการแผนดิน
รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
1. บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
2. จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมี
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชน
ในพื้นที่
3. กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ
โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
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4. พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจา หนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํา งาน เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
5. จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน
6. ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดําเนินการอยาง
เปนอิสระ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
7. จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปน
อิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด
8. ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยาง
เหมาะสม
คุณสมบัติของผูสมัคร ส.ส.
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
3. เปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนับถึงวันเลือกตั้งติดตอกันไมนอย
กวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
4. ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ดวย
ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา

73
ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
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. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน เพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
8. เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
9. เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
10. เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว
ยังไมเกินสองป
11. เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
12. เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
13. อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 263
14. เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจากตําแหนง

74
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
1. สัญชาติไทยหรือผูมีสัญชาติไทยโดยไดแปลงสัญชาติมาแลวไมนอยกวา 5 ป
2. อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90
วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
4. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ความรูเกี่ยวกับศาลตามรัฐธรรมนูญ
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดีเปนอํา นาจของศาลซึ่งตองดํา เนินการใหเปนไป
โดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ผู พิ พ ากษาและตุ ล าการมี อิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ใ ห เ ป น ไป
โดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามกฎหมาย
ศาลตามรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รวม 15 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
อํ า นาจหน า ที่ ที่ สํ า คั ญ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า ร า ง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางขอบังคับการประชุมของ
สภาผู แทนราษฎร ของวุฒิส ภา หรือ ของรัฐ สภา ที่ส ภาผู แทนราษฎร วุ ฒิส ภา หรือรัฐ สภา
แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีขอความขัดหรือ
แยง ตอ รัฐ ธรรมนู ญ หรือ ตราขึ้น โดยไม ถูก ตองตามบทบัญ ญัติ แหง รัฐ ธรรมนู ญหรือไม หรื อ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช บั ง คั บ แก ค ดี ใ ดขั ด หรื อ แย ง ต อ
รัฐธรรมนูญโดยที่ศาลเห็นเอง หรือคูความโตแยง และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
สวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกร
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ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนระบบไตสวน ศาลมี
อํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได ซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาที่ใชในคดีทั่วไป
ของศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม
ศาลยุ ติ ธ รรม เป น ศาลที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ทั้ ง ปวง เว น แต ค ดี
ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติ
เปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น
ศาลชั้นตน
ศาลชั้นตน เปนศาลที่รับฟ องในชั้นเริ่มตนคดีไมวา จะเปนคดีแพง หรือคดีอาญา
ประกอบดวย
ศาลแพง เปนศาลยุติธรรมชั้นตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงทั้งปวงและ
คดีอื่นใดที่มิไดอยูในอํา นาจของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพงมีเขตตลอดทองที่กรุงเทพมหานคร
นอกจากทองที่ที่อยูในเขตของศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาล
ยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดไว ในกรณีที่มีการยื่นฟองคดีตอศาลแพง
และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพง ศาลแพ งอาจใชดุล พินิจ ยอมรับไวพิ จารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอํานาจ ศาลอาญา เป นศาลชั้ นต นซึ่ งมี อํ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร นอกจากทองที่ที่อยูในเขตของศาล
อาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัดมีนบุรี แตบรรดาคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอํานาจศาล
อาญานั้นจะยื่นฟ องตอศาลอาญา ก็ได ทั้งนี้อยูในดุลพินิจของศาลอาญาที่จะไมยอมรับพิ จารณา
พิ พากษาคดี ใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟองเช นนั้ นก็ได เวนแต คดีนั้ นจะโอนมาตามบทบัญญัติ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
ศาลจังหวัด เปนศาลยุติธรรมชั้นตนที่ตั้งประจําในแตละจังหวัดหรือในบางอําเภอ
มีเขตตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดนั้นไดกําหนดไว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง
และคดีอาญาทั้งปวงที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น ในกรณีที่มีการยื่นฟองคดีตอศาล
จังหวัด และคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตของศาลแขวงและอยูในอํานาจของศาลแขวง ศาลจังหวัดนั้น
ตองมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอํานาจ
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ศาลภาษีอากรกลาง เปนศาลที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีแพงทั่วไป เพราะเปนขอพิพาทระหวางเอกชน
กับรัฐอันเนื่องมาจากการเก็บภาษีอากร การอุทธรณในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลภาษีอากร
ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา ไมตองผานศาลอุทธรณเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี
ศาลแรงงานกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เปดทําการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2523 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปน
ศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ รงงาน ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งจากอรรถคดี ทั่ ว ไป
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงาน จะใชวิธีไกลเกลี่ย และการระงับขอพิพาทเปน
หลัก แตหากคูกรณี (นายจาง-ลูกจาง) ไมสามารถตกลงกันได ศาลก็จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดตาม
บัญ ญัติ แหง กฎหมาย โดยคํ า นึ ง ถึง ความเป น ธรรม และความสงบเรี ยบรอ ย ศาลแรงงาน
มีอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เกี่ ยวกั บการจ า งแรงงาน สิ ทธิ หน า ที่ต ามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งไดแกกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย
เงินทดแทน กฎหมายวา ดวยประกันสังคม เปนตน รวมทั้งกรณี ละเมิดระหวา งนายจ างและ
ลูกจาง
การพิจารณาคดีประกอบดวยผูพิพากษา 3 ฝาย คือ ผูพิพากษาซึ่งเปนขาราชการ
ฝายตุลาการ ผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง จํานวนฝายละ
เทาๆ กัน รวมเปนองคคณะการพิจารณาพิพากษาคดี
ศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณ คือ ศาลสูงถัดจากศาลชั้นตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดี
ที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนที่อยูในเขตอํานาจ กับมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ที่ศาลอุทธรณมีอํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอื่นในเขตทองที่ที่มิไดอยูในเขตศาลอุทธรณภาค
เวนแตคดีที่อยูนอกเขตศาลอุทธรณจะอุทธรณตอศาลอุทธรณก็ได ทั้งนี้อยูในดุลพินิจของศาล
อุทธรณที่จะไมยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่อุทธรณเชนนั้นก็ได เวนแตคดีนั้นจะได
โอนมาตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
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ศาลฎีกา
ศาลฎี ก า คื อ ศาลสู ง สุ ด ซึ่ ง มี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาบรรดาคดี ที่ อุ ท ธรณ
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
การฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามีอํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอื่น
องคคณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบดวยผูพิพากษาอยางนอย 3 คน แตหากคดีใดมีปญหา
สําคัญ ประธาน ศาลฎีกามีอํานาจสั่ งใหนําปญหาดังกลา วเขาสู การวินิจ ฉัยโดยที่ประชุมใหญ
ซึ่งประกอบดวย ผู พิ พ ากษาศาลฎีกาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนา ที่ในวันที่มีการจั ดประชุมใหญ
แตทั้งนี้ไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวนผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด ศาลฎีกามีแผนกคดีพิเศษ
ทั้งสิ้น 10 แผนก เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่อาศัยความชํานาญพิเศษ 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
จัดตั้งขึ้นใหม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อพิจารณาพิพากษา
คดีผู ดํา รงตํา แหนงทางการเมือง ไดแ ก นายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี สมาชิกสภาผู แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นซึ่งถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ
ตํา แหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิ ดตอตํา แหนงหนา ที่
หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งกรณีบุคคลอื่นที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน
ดวย
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องคคณะผู พิ พ ากษาในแผนกนี้ประกอบดวย ผู พิ พ ากษาศาลฎีกาจํ า นวน 9 คน
ที่คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา ขึ้นนั่งพิจารณาคดีเชนเดียวกับศาลชั้นตน แตการพิจารณา
คดีจ ะเปนระบบไตส วน ซึ่งแตกตางจากวิธีพิ จารณาที่ใชในคดีทั่วไป ศาลมีอํา นาจไตสวนหา
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร ตามวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญว า ด วยวิธี พิ จ ารณาคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน งทาง
การเมือง พ.ศ. 2542
ศาลปกครอง
ศาลปกครอง คือ ศาลที่มีหนา ที่พิจ ารณาคดีปกครองระหวา งรัฐ กับราษฎร หรือ
ระหวางองคกรของรัฐ ดวยกันเอง ทั้งนี้ เปนศาลที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ แยกตางหากจากศาล
ยุติธรรม
ศาลปกครองเปนศาลที่ใชระบบไตสวน โดยในแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองค
คณะของตุลาการ ตา งจากศาลยุติธรรมซึ่งใชระบบกลาวหา ศาลปกครองแบงออกเปน "ศาล
ปกครองชั้นตน"และ"ศาลปกครองสูงสุด"
ศาลปกครองชั้นตน
1. ศาลปกครองกลาง มีอํานาจตัดสินคดีในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 7 จังหวัด
ใกลเคียง หรือคดีที่ยื่นฟองที่ศาลปกครองกลาง
2. ศาลปกครองในภูมิภาค ปจจุบันมี 7 แหง คือที่จังหวัดเชียงใหม สงขลา
นครราชสีมา ขอนแกน พิษณุโลก ระยอง และนครศรีธรรมราช
ศาลปกครองสูงสุด มีอํานาจตัดสินคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดโดยตรง หรือ
คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ศาลทหาร
ศาลทหาร มีอํานาจ พิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดอาญาซึ่งเปนบุคคล
ที่อยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด สั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทําผิดฐานละเมิดอํานาจ
ศาล นอกจากนี้ยังกํา หนดใหมีอํานาจในการพิ จ ารณาคดีอยา งอื่นไดอีกตามที่จะมีกฎหมาย
บัญญัติเพิ่มเติม ที่เคยมีมาแลวเชน ความผิดฐานกระทําการอันเปนคอมมูนิตส เปนตน สําหรับ
อํานาจในการรับฟองคดีของศาลทหารแบงไดดังนี้ ศาลจังหวัดทหารจะรับฟองคดีที่จําเลยมีชั้น
ยศเปนนายทหารประทวน ศาลมณฑลทหารจะรับฟองคดีที่จําเลย มีชั้นยศตั้งแตชั้นประทวน
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จนถึงชั้นยศสั ญญาบัตรแตไมเกินพันเอก สวนศาลทหารกรุงเทพจะรับฟ องไดหมดทุกชั้นยศ
นอกจากนี้ชั้นยศจําเลยมีผลตอการแตงตั้งองคคณะตุลาการที่จะพิจารณาคดีดวย โดยองคคณะ
ตุลาการที่จะแตงตั้งนั้นอยางนอยตองมีผูที่มียศเทากันหรือสูงกวาจําเลย
องคกรตามรัฐธรรมนูญ
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย มีหนาที่หลักเปนผูควบคุม
และดําเนินการจัดหรือ จัดใหมีการเลือกตั้ง หรือ การสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
2. ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
3. มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปน
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
4. ออกขอกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
5. ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง และ
จัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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6. สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
7. สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวย
เลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง หรือสั่งใหมีการนับคะแนนใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได
วาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีพจิ ารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
8. ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
9. ดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือสนับสนุนองคกรเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
10. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา
11. ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
เป น คณะบุ ค คลซึ่ ง ประกอบด ว ยประธานกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา ผูไดรับการ
เสนอชื่อและไดรับเลือกเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซึ่งมี
ความซื่อสั ตยสุจริตเปนที่ประจั กษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 256 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 9-11
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คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แห ง ชาติ มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
1. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา
เกี่ยวกับการถอดถอนจากตําแหนง
2. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา 308 ของรัฐธรรมนูญ
3. ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปรกติ กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม
4. การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
5. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและชั้นหรือระดับของเจาหนาที่
ของรัฐที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
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
ใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิ
ประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ
9. ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตยสุจริต
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10. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเลขาธิการ
11. แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
12. ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายอื่นกําหนด
องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
1. องคกรอัยการ
มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐ ธรรมนูญและตามกฎหมายวา ดวยอํานาจและ
หนาที่ ดังนี้
อํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ
และงานวิชากร เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการและมีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี้
1. ใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการ
คุมครองปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน
2. ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาล และ
หนวยงานของรัฐ
3. ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคล
ซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพ ระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่
เห็นสมควร
4. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ คดี แ พ ง หรื อ คดี ป กครองแทนรั ฐ บาล หรื อ
หนวยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการไดรับดําเนินคดีให
5. ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดําเนินการนั้นจะขัดตองานใน
หน า ที่ ห รื อ อาจทํ า ให ขั ด ต อ ความเป น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องพนั ก งานอั ย การ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขารการฝายอัยการ
7. ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ ในการอํา นวยความยุติธรรม การรักษา
ผลประโยชนของรัฐและประชาชน
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8. ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน
อัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด
ในการตรวจรางสัญญาตาม (ขอ 2 และขอ 3) ใหสํานักงานอัยการสูงสุด มีหนา ที่
รักษาประโยชนของรัฐ ในการนี้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รายงานรัฐบาล หรือหนวยงาน
ของรัฐตาม (ขอ 2) หรือนิติบุคคลตาม (ขอ 3) ที่เปนคูสัญญาใหทราบถึงขอที่ควรปรับปรุงหรือ
แกไขใหสมบูรณ ขอเสียเปรียบหรือขอที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ อํานาจหนาที่ของ
อัยการสูงสุด มีดังนี้
1. กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
อัยการสูงสุด
2. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงาน
บุคคลของสํา นักงานอัยการสูงสุด ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณี
ปฏิบัติของราชการ
3. บริหารจั ด การงบประมาณ การเงิน ทรั พ ยสิ น และการพั ส ดุข องสํ า นัก งาน
อัยการสูงสุด
ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสู งสุดอาจมอบอํา นาจใหรองอัยการ
สูงสุด หรือขาราชการฝายอัยการผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาที่แทนได
ใหอัยการสู งสุ ดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอํา นาจออกระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด
อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้
1. อํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
2. ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และ ตามกฎหมายอื่น ซึ่ งบั ญญั ติ วา เปน อํา นาจและหน า ที่ข องสํ า นั ก งานอัย การสู ง สุ ดหรื อ
พนักงานอัยการ
3. ในคดี แ พ ง หรื อ คดี ป กครอง มี อํ า นาจและหน า ที่ ดํ า เนิ น คดี แ ทนรั ฐ บาล
หนวยงานของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคใน
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ศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่ง
บัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
4. ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่องการที่
ไดกระทําไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหนี่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่
ได ก ระทํ า ตามคํ า สั่ ง ของเจ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ งได สั่ งการโดยชอบด วยกฎหมาย หรื อ เข า ร วมหรื อ
ชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ
จะรับแกตางใหก็ได
5. ในคดี แ พ ง คดี ป กครอง หรื อ กรณี มี ข อ พิ พ าทที่ ต อ งดํ า เนิ น การทาง
อนุญาโตตุลาการ ที่หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน 3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ
แตไดมีพระราชบัญญัติดวยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็
ได
6. ในคดีที่ราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ
มีอํานาจเปนโจทกได
7. ดําเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของการ
ยึดทรัพยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
8. ในกรณี ที่มีการผิ ดสั ญญาประกันจํ า เลย หรือประกันรับสิ่ งของไปดูแลรักษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีในการบังคับให
เปนไปตามสัญญานั้น ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ
9. อํานาจและหนาที่ตาม ก.อ. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน
อัยการ
11. ปฏิบัติหนา ที่อื่นตามที่กํา หนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการ
สูงสุด ตามที่ไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องพนั ก งานอั ย การตามมาตรา 14 วรรค 3) 4) และ 5)
พนักงานอัยการจะออกคําสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของมาใหถอยคําก็ได แตจะเรียกคูความอีก
ฝายหนึ่งมาใหถอยคําโดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมได
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พนักงานอัยการตําแหนงใดมีอํานาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดเพียงใดใหเปนไป
ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุด กําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ เป น องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั ก รไทย ประกอบด ว ยประธานกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการอื่ น อี ก สิ บ คน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณ
ดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ โดยตองคํา นึงถึงการมีสวน
รวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน
การตรวจสอบทรัพยสิน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรี
3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4. สมาชิกวุฒิสภา
5. ขาราชการการเมืองอื่น
6. ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสํา เนาหลั กฐานที่ พิ สู จ น
ความมีอยูจ ริงของทรัพยสิ นและหนี้สิ นดังกล า ว รวมทั้งสํ า เนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา
การยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
ใหรวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมดวย
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การปกครองสวนทองถิ่น
การปกครองสวนทองถิ่น คือ หนวยงานปกครองที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
รูปแบบหนึ่ง โดยปกติการปกครองสวนทองถิ่นจะเปดโอกาสใหประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น ๆ
เลือกตั้งผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่น หรือเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเลือก
ผูบริหารทองถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกวาการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยออมตามลําดับ) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีอํานาจอิสระ (autonomy) ในการบริหารจากรัฐไดในระดับหนึ่งตามขอบเขต
ที่กฎหมายกําหนด
กฎหมายอื่นๆ
นอกจากกฎหมายที่กลาวขางตนยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่ควรศึกษามีดังนี้ กฎหมาย
แพงและพาณิชย
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย (ย อ : ป.พ.พ.) เป น ประมวลกฎหมายแพ ง อั น เป น
กฎหมายสารบัญญัติ (substantive law) แหงประเทศไทย เริ่มรา งครั้งแรกใน ร.ศ. 127
ตรงกับ พ.ศ. 2451 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลา
เจา อยูหัว ภายหลังการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญาเมื่อปเดียวกัน เพื่ อริเริ่มขอยกเลิ ก
บรรดาสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทําไวกับตางประเทศอันมีผลใหสยามตองเสียเปรียบใน
ดานสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเอกราชทางการ
ผลของการกระทําผิด ทางแพ ง การกระทํา ผิ ดทางแพ ง เรียกวา สภาพบังคั บ
เปนขอบังคับที่ใชกับผูฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย คือการใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย
หรือใหชําระหนี้ดวยการสงมอบทรัพยสิน ใหกระทําหรืองดเวนกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อไถ
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
บุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไมใชบุคคลธรรมดา และมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
สภาพบุคคล บุคคลธรรมดามีสภาพเปนบุคคลตั้งแตเริ่มคลอดแลวอยูรอดเปนทารก
สิ้ นสุ ดสภาพเมื่อตาย ส วนนิติบุคคล มีส ภาพเปนนิติบุคคลเมื่อกฎหมายใหอํา นาจ หรือเมื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายครบถวน เชน พรรคการเมือง เปนนิติบุคคลตามขั้นตอนการ
กอตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
2. ความสามารถของบุคคล หมายถึง ความสามารถในการมีสิทธิหรือใชสิทธิตาม
กฎหมาย ซึ่งโดยปกติบุคคลทุกคนยอมมีความสามารถในการใชสิทธิไดทัดเทียมกัน แตมีบาง
กรณีเพื่อคุมครองบุคคลบางประเภท กฎหมายจึงไดจํากัดหรือตัดทอนความสามารถของบุคคล
ประเภท นั้น ๆ เสีย ซึ่งบุคคลเหลานี้ไดแก ผูหยอนความสามารถซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท
คือ ผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ
3. ทรัพยสนิ หมายถึง วัตถุทั้งที่มีรูปรางและไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจ
ถือเอาได เชน บาน ที่ดิน เปนวัตถุมีรูปราง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งแบง
ประเภทเปน อสังหาริมทรัพย-สังหาริมทรัพย
4. นิตกิ รรมและสัญญา คือ การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจ
สมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือ
ระงับซึ่งสิทธิ
นิติกรรม คือ การกระทําของบุคคลโดยชอบดวยกฎหมายและมุงตอผลในกฎหมาย
ที่จะเกิดขึ้นอันไดแก การเคลื่อนไหวแหงสิทธิ มีการกอสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวน
สิทธิและระงับซึ่งสิทธิ เชน สั ญญาซื้อขาย, สัญญากูเงิน, สัญญาจา งแรงงาน สัญญาใหและ
พินัยกรรม เปนตน
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การแบงแยกประเภทของนิติกรรม
1. นิติกรรมฝายเดียว ไดแก นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝาย
หนึ่งฝายเดียวและมีผลตามกฎหมาย ซึ่งบางกรณีก็ทําใหผูทํานิติกรรมเสียสิทธิได เชน การกอตั้ง
มูลนิธิ คํามั่นโฆษณาจะใหรางวัล การรับสภาพหนี้ 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" และผูซื้อตกลงวาจะใชราคาทรัพยนั้นใหแก
ผูขาย”
ทรัพยสินที่ซื้อขายกันไมได
1. สาธารณะสมบัติแผนดิน เชน ที่ชายตลิ่ง ปาสงวน
2. สิทธิซึ่งกฎหมายหวงหามโอน เชน สิทธิที่ไดรับมรดกขณะเจาของมรดกยังมี
ชีวิตอยู
3. ทรัพยสินที่กฎหมายหามมีไวในครอบครอง เชน อาวุธปนเถื่อน ยาเสพติด
4. วัดและที่ธรณีสงฆ
5. ทรัพยสินที่มาโดยขอกําหนดหามโอน
ประเภทของสัญญาซื้อขาย ประเภทของสัญญาซื้อขายสามารถพิจารณาไดดังนี้
1. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เปนสัญญาซื้อขายที่มีการกําหนดตัวทรัพยซื้อขาย
ที่แนนอน โดยผูขายจะตองมีสิทธิเหนือทรัพยสินที่ซื้อขาย
2. สัญญาจะซื้อขาย เปนสัญญาที่คูสัญญามีเจตนาจะไปทําการโอนกรรมสิทธิ์กันใน
ภายหลัง เพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์จะยังไมโอนในขณะที่ทําสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีการทําสัญญาซื้อ
ขายทรัพยสินที่ตองทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนด
3. คํามั่นวาจะซื้อขาย ถาทรัพยสินที่ซื้อขายเปนอสังหาริมทรัพย หรือ
สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ การจะทําคํามั่นจะตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลง
ลายมือชื่อ ฝายที่ตองรับผิด หรือไดวางประจําไว หรือไดชําระหนี้บางสวนจึงจะฟองรองบังคับ
คดีกันได
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หนาที่ของผูขาย
1. ตองสงมอบทรัพยสินที่ขายใหแกผูซื้อ
2. ตองสงมอบทรัพยสินที่ขาย ตองไมชํารุดบกพรอง ซึ่งในความชํารุดบกพรอง
ในที่นี้ หมายถึงลักษณะที่ทรัพยสินที่ซื้อขายในตัวของมันเองมีความชํารุดหรือมีความบกพรอง
อยูจนเปนเหตุใหทรัพยนั้นราคาตกหรือไมเหมาะแกการใชประโยชนตามปกติหรือตามสภาพ
ของทรัพยสินนั้นและความบกพรองหรือความชํารุดนี้จะตองมีอยูกอนหรือตามสภาพของสัญญา
ซื้อขายเทานั้น
หนาที่ของผูซื้อ
1. หนาที่ในการรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามเวลาตามสถานที่และดวยวิธีการ
ตามที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายเวนแตผูซื้อจะมีสิทธิบอกปดในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพยเมื่อ
ผูขาย สงทรัพยสินใหมากเกินไปหรือนอยกวาไปกวาที่ไดตกลงกันไวหรือผูขายสงมอบทรัพยสิน
ตามที่ตกลงกันปะปนกับทรัพยสินอยางอื่นหรือในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยผูขายสงมอบ
อสังหาริมทรัพยนั้นมากเกินไปหรือนอยกวาเกินไปจากที่ไดตกลงกันไว
2. หนาที่ในการชําระราคาทรัพยสินที่ซื้อขายตามราคาที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ตามทางการที่คูสัญญา เคยประพฤติปฏิบัติตอกันแตถาไมไดกําหนดราคาไวเปนที่แนนอน ผูซื้อ
ก็ตองชําระราคาตามสมควรและการชําระราคาก็ตองชําระภายในเวลาที่กําหนดตามสัญญาดวย
แตถาหากไมไดกําหนดเวลาไวใหชําระราคาในเวลาเดียวกับเวลาที่สงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายนั้น
3. หนาที่ในการชําระคาธรรมเนียมในการซื้อขาย หากตกลงกันไวในสัญญาวาใหผู
ซื้อชําระคนเดียวทั้งหมด แตถาไมไดตกลงกันไวผูซื้อก็ตองมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมครึ่งหนึ่ง
6. การเชาทรัพยสิน
ป.พ.พ. มาตรา 537 บัญญัติวา “อันวาเชาทรัพยสินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกวาผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยาง
ใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อ การนั้น”
7. การเชาซื้อ
สัญญาเชา ซื้อ คือ สัญญาที่เจ าของทรัพยสิ นเอาทรัพยสินของตนออกใหผู อื่นเชา
เพื่อใชสอยหรือเพื่อใหไดประโยชนและใหคํามั่นวาจะขายทรัพยนั้นหรือจะใหทรัพยสินที่เชาตก
เปนสิทธิแกผูเชาซื้อเมื่อไดใชเงินจนครบตามที่ตกลงไวโดยการชําระเปนงวด ๆ จนครบตาม
ขอตกลง
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สัญญาเชาซื้อ มิใชสัญญาซื้อขายผอนสงแมวาจะมีลักษณะคลายคลึงกันเรื่องชําระ
ราคาเปนงวดๆ ก็ตามเพราะการซื้อขายผอนสงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนของผูซื้อทันทีขณะทํา
สั ญญาไมตองรอให ชํา ระราคาครบแต ประการใดส วนเรื่องสั ญญาเชา ซื้อ เมื่อผู เชา บอกเลิ ก
สัญญาบรรดาเงินที่ไดชําระแลวใหริบเปนเจาของทรัพยสินและเจาของทรัพยสินชอบที่จะกลับ
เขาครอบครองทรัพยสินที่เชาได
8. การกูยืมเงิน
การกู ยืม เงิ น คือ สั ญญาอยา งหนึ่ง ซึ่ งเกิด จากบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง ซึ่ งเรีย กว า
“ผูกู” มี ความตองการจะใชเงิน แตตนเองมีเงินไมพอ หรือไมมีเงินไปขอกูยืมจากบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกวา “ผูใหกู” และผูกูตกลงจะใชคืนภายในกําหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง การกูยืมจะมีผล
สมบูรณก็ตอเมื่อ มีการสงมอบเงิน ที่ยืมใหแกผูที่ยืมในการกูยืมนี้ผูใหกูจะคิดดอกเบี้ยหรือไมก็ได
หลัก ฐานในการกูยืม ในการตกลงทํา สัญญากูยืมเงินนั้น ถา หากวา กูยืมกันเปน
จํานวนเงินเล็กนอยไมเกิน 50 บาท กฎหมายไมไดบังคับวาตองทําหลักฐานเปนหนังสือ แสดงถึง
การกูยืมหรือทําสัญญาไวตอกัน เชน ยืมเงิน 20 บาท หรือ 30 บาท แลวเพียงแตพูดจาตกลงกัน
ก็พอ แตถาหากวากูยืมเปนจํานวนเกินกวา 50 บาท ตองทําหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ
หรือทําหนังสือสัญญากูไวตอกัน เพื่อจะไดใชเปนหลักฐานในการฟองรองบังคับคดีในกรณีที่ไม
ปฏิบัติตามสัญญา ในหลักฐานแหงการกูเปนหนังสือดังกลาวนี้ตองมีขอความแสดงวาไดกูยืมเงิน
เปนจํานวนเทาใด มีกําหนดใชคืนเมื่อใด และที่สําคัญจะตองมีการลงลายมือชื่อผูกู
อายุความ การฟองรองเรียกเงินตามสัญญากูจ ะตองกระทํา ภายในกําหนดอายุ
ความ ซึ่งกฎหมายกําหนดไววาจะตองฟองภายใน 10 ปนับแตวันที่ถึงกําหนดชําระเงินคืน
9. การหมั้น
การหมั้น หมายถึง การที่ฝ า ยชายตกลงกับฝ ายหญิงวา ชายจะสมรสกับหญิงนั้น
และการหมั้นจะสมบูรณ ตอเมื่อไดสงมอบหรือโอนทรัพยสิ นอันเปนของหมั้นใหแกหญิงแล ว
ของหมั้น คือทรัพยสินที่ฝายชายสงมอบหรือโอนใหแกหญิงเพื่อเปนหลักฐานวาจะ
สมรสกับหญิง
สิ น สอด คื อ ทรั พ ย สิ น ซึ่ ง ฝ า ยชายให แก บิ ด ามารดา ผู รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมหรื อ
ผูปกครองฝายหญิง แลวแตกรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส
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ผลของการหมั้น เมื่อมีการหมั้นแลว ทําใหเกิดสิทธิและหนาที่ตอกันคือ
1. สิทธิเรียกคาทดแทนจากคูสัญญา เมื่อมีการหมั้นแลว ถาฝายใดผิดสัญญาหมั้นอีก
ฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกใหรับผิดใชคาทดแทนไดในความเสียหาย 3 ประการตอไปนี้
1.1 ทดแทนความเสียหายตอกายหรือชื่อเสียงแหงชายหรือหญิงนั้น
1.2 ทดแทนความเสี ยหายเนื่องจากการที่คูหมั้น บิดามารดา หรือบุคคล
ผูกระทําการในฐานะ เชน บิดามารดาไดใชจ ายหรือตองตกเปนลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการ
สมรสโดยสุจริตและตามสมควร
1.3 ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คูหมั้นไดจัดการทรัพยสินหรือการ
อื่นอันเกี่ยวแกอาชีพหรือทางทํามาหาไดของตนไปโดยสมควรดวยการคาดหมายวาจะไดมีการ
สมรส
10. การสมรส
การสมรส หมายถึง การที่ชายและหญิงสมั ครใจเข า มาอยูกิ นกันฉันสามี ภริย า
ชั่วชีวิตโดยจะไมเกี่ยวของทางชูส าวกับบุคคลอื่นใดอีก การสมรสประกอบดวยหลักเกณฑ 4
ประการคือ
1. คูสมรสฝายหนึ่งจะตองเปนชายและอีกฝายจะตองเปนหญิง
2. การสมรสจะตองเปนการกระทําโดยสมัครใจของชายและหญิง หากชายหญิง
ไมยินยอมสมรสกัน การสมรสนั้นเปนโมฆะ
3. การอยูกินกันฉันสามีภริยาจะตองเปนระยะเวลาชั่วชีวิต
4. การสมรสจะตองมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานั้น
เงื่อนไขการสมรส และผลของการสมรสที่ฝา ฝนเงื่อนไขตามกฎหมาย
1. ชายและหญิงจะตองมีอายุ 17 ปบริบูรณแลวทั้งสองคน
2. ชายและหญิงจะตองไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนบุคคลซี่งศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ
11. การปกครองบุตร
สิทธิและหนาที่ระหวางบิดามารดากับบุตร
1. บุตรมีสิทธิไดชื่อสกุลของบิดาในกรณีที่บิดาไมปรากฏ บุตรมีสิทธิใชชื่อสกุลของ
มารดา
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2. ผูใ ดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา มิได แตเมื่อผูนั้นหรือญาติ
สนิทของผูนั้นรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได
3. บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
4. บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรใน
ระหวางที่เปนผูเ ยาว บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวแตเฉพาะ
ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได
5. การรองขอคาอุปการะเลี้ยงบุตรหรือขอใหบุตรไดรับการอุปการะ เลี้ยงดูโดยประ
การอื่น นอกจากอัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวตามมาตรา 1562 แลว บิดาหรือมารดาจะนําคดีขึ้น
วากลาวก็ได มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะตองอยูใตอํานาจปกครองของบิดามารดา
12. การรับรองบุตร
การจดทะเบียนรับ รองบุต ร เปน วิธีก ารหนึ่ง ที่จ ะทํา ให บุตรนอกสมรสเปน บุต ร
ที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา เนื่องจากบุตรที่เกิดจากบิดา 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. การรับบุตรบุญธรรม
คุณสมบัติของผูที่จะรับบุตรบุญธรรม และผูที่จะเปนบุตรบุญธรรม
1. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุแกกวาผูจ ะเปนบุตรบุญ
ธรรมอยางนอย 15 ป
2. ผูเปนบุตรบุญธรรมที่มีอายุไมต่ํากวา 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 หรือที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด
14. การรับมรดก
มรดก คือ ทรัพยสิ นทุกชนิดของผูตาย รวมตลอดทั้งทรัพยสินที่เปนสิทธิ หนา ที่
และความรับผิดตาง ๆ ของผู ตายดวย เวนแตบรรดาที่ตามกฎหมายแล ว หรือโดยสภาพแล ว
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ทั้งหมดนี้เรียกรวม ๆ วา กองมรดก
ที่สําคัญทรัพยสินที่จะเปนมรดกไดนั้น ตองเปนทรัพยสินที่ผูตายมีอยูในขณะที่ตาย
ดวย ดังนั้น เงินบํานาญซึ่งไมใชทรัพยสินที่ผูตายมีอยูในขณะที่ตาย จึงไมเปนมรดกตามกฎหมาย
มรดกจะตกทอดแกทายาทเมื่อเจ ามรดกถึงแกความตายอาจจะเปนการตายโดย
เสี ยชีวิต หรือตายโดยผลของกฎหมาย คือ ถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสู ญก็ได กองมรดกของ
บุคคลนั้นยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา ทายาทโดยธรรม มี 6 ลําดับ
ดังนี้
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
พิ นั ย กรรม คื อ คํ า สั่ ง ครั้ ง สุ ด ท า ย ซึ่ ง แสดงเจตนากํ า หนดการเผื่ อ ตายในเรื่ อ ง
ทรัพยสินหรือ กิจการตาง ๆของผูทําพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผูทํา
พินัยกรรมถึงแกความตาย โดยทําแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกําหนดไว
กฎหมายอาญา
ความผิดทางอาญา คือ การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคม รัฐจึงตองลงโทษ
ผูกระทําผิด โดยมีหลักสําคัญ คือ การกระทํานั้นตองมีกฎหมายกําหนดไวชัดแจง โทษที่ลงตองเปน
โทษที่กฎหมายกําหนดไว กฎหมายตองไมมีผลยอนหลัง โทษอาญาที่ใชลงแกผูกระทําผิดมี 5 ประการ
เทานั้น คือ 1) ประหารชีวิต 2) จําคุก 3) กักขัง 4) ปรับ 5) ริบทรัพยสิน
ความรับผิดทางอาญา ผูกระทําการที่กฎหมายกําหนดวาเปนความผิดจะตองรับ
ผิดทางอาญาเมื่อไดกระทําโดยเจตนาเทานั้น เวนแตมีกฎหมายกําหนดไววาแมไมไดกระทําโดย
เจตนาก็เปนความผิด เชน การกระทําโดยประมาท การกระทําความผิดลหุโทษ ผูกระทําการ
ที่กฎหมายกํา หนดวาเปนความผิ ดจะแกตัววา ไมรูกฎหมายไมได เวนแตศาลเห็นวา มีเหตุผ ล
สมควร
ขอ ยกเวน ที่ไมตองรั บ ผิด ในทางอาญา เหตุยกเวนความผิ ด ถือวา ผูกระทํา ไมมี
ความผิ ด อาญาเลย เช น การป อ งกั น โดยชอบด ว ยกฎหมาย ผู เ สี ย หายยิ น ยอมให ก ระทํ า
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
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิ ดอาจกระทําไปเพราะขาดความสํานึกเทาผูใหญ
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 กึ่งหนึ่ง
เหตุบรรเทาโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ
เหตุบรรเทาโทษ เปนการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับแตล ะบุคคลเพื่ อใหโอกาส
ผูกระทําความผิดไดมีโอกาสกลับตัวเปนพลเมืองดีมีหลัก คือ ใชหลังจากที่เพิ่มโทษแลว เปนดุลย
พินิจของศาล ลดไดไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลง เหตุบรรเทาโทษ ไดแก เปนผูโฉดเขลาเบา
ปญญา อยูในความทุกขอยางสาหัส มีคุณ ความดีมากอน รูสึกความผิดและพยายามบรรเทา
ผลราย หรือใหความรูแกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจ ารณา หรือมีเหตุอื่นๆที่สมควร เหตุ
เพิ่ มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ เปนการกํา หนดโทษใหเหมาะสมกับ แตล ะบุ คคลเพื่ อ
ปองกันสังคม และแกไขผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับเขาอยูในสังคมไดตอไป
การพยายามกระทํา ความผิ ด คือ การกระทํา ความผิ ดที่ พ น ขั้ นตอนการลงมื อ
กระทําความผิดแลวแตกระทําความผิดนั้นไมบรรลุผล ตามที่ตองการมี 2 กรณี คือ กระทําการ
ไปไมตลอดจนความผิดสําเร็จซึ่งอาจเกิดจากการสมัครใจเองหรือถูกขัดขวางจากภายนอกก็ได
ไดกระทํา ไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผ ลตามที่ตองการ ผูที่พยามกระทําความผิ ด
ตองรับโทษ 2 ใน 3 สวน ของโทษสําหรับความผิดนั้น
การร ว มกั น กระทํ า ความผิ ด การร ว มกั น กระทํ า ความผิ ด หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า
“ตัวการ” คือ การที่บุคคลตั้งแตสองคน ขึ้นไปตกลงใจรวมกันที่จะกระทํา ความผิดเดียวกัน
ซึ่งอาจมีการแบงหนาที่กันทําเพื่อหวังผลในการกระทํา ความผิดนั้น ทุกคนตองรับโทษสําหรับ
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ความผิดนั้น การกอใหผูอื่นกระทําความผิด การกอใหผูอื่นกระทําความผิดหรือที่เรียกวา “ผูใช”
คือ การที่ทําใหผูอื่นกระทํา ความผิดไมวาจะเปนการบังคับ ขูเข็ญ จ างวาน ยุยงสงเสริม หรือ
ดวยวิธีการใด ทุกคนตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น 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 สําหรับความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือ
จําคุก 20 ป
1.2 15 ป สําหรับความผิดที่มีระวางโทษจําคุกกวา 7 ป แตยังไมถึง 20 ป
1.3 10 ป สําหรับความผิดที่มีระวางโทษจําคุกกวา 1 ป ถึง 7 ป
1.4 5 ป สําหรับความผิดที่มีระวางโทษจําคุกกวา 1 เดือน ถึง 1 ป
1.5 1 ป สําหรับความผิดที่มีระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 เดือนลงมา หรือตอง
ระวางโทษอยางอื่น
2. อายุความฟองคดีความผิดอันยอมความได นอกจากถือตามอายุความฟองคดีทั่วไป
แลว ยังตองรองทุกขภายใน 3 เดือน นับแตวันที่รูเรื่องและรูตัวผูกระทําความผิดดวย
3. อายุความฟองขอใหกักกัน จะฟองไปพรอมกับการฟองคดีอันเปนเหตุที่ขอให
กักกันหรืออยางชาภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ฟองคดีดังกลาว
ความผิดตอแผนดินและความผิดตอสวนตัว
ความผิดตอแผนดิน คือ ความผิดที่มีผลกระทบตอผูที่ถูกกระทําแลวยังมีผลกระทบ
ตอสังคม รัฐจึงตองเขาดําเนินการเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหไดแมผูที่ถูกกระทําจะไมติดใจ
เอาความกับผูกระทําผิดตอไปแลวก็ตามเพื่อปองกันสังคม

97
ความผิดตอสวนตัว คือ ความผิดที่มีผลกระทบตอผูที่ถูกกระทํา แตไมมีผลกระทบ
ตอสังคมโดยตรง ดังนั้น เมื่อผูที่ถูกกระทําจะไมติดใจเอาความกับผูกระทําผิดตอไปแลว รัฐก็ไม
จําตองเขาไปดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอีกตอไป
เรื่องที่ 5 การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและการสนับสนุน
สงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่หลักการยึดมั่นในความเสมอ
ภาคและเสรี ภ าพของบุ ค คล เป น การปกครองที่ ยึ ด หลั ก กฎหมาย จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี
รัฐ ธรรมนูญกํ า หนดกฎเกณฑ แ ละมาตรการตา งๆ เพื่ อ เป นสิ่ ง ประกันหลั ก การ วิธี การและ
เป า หมายของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย เพื่ อ ให เ ป น การปกครองของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง ดังนั้น สังคมหนึ่งสังคมใดจะอางวามีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไมไดถาไมยอมรับและใหหลักประกันในความสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ
บุคคล
สิทธิ คือ อํานาจหรือประโยชนซึ่งกฎหมายรับรองและปองกันใหอํา นาจอันชอบ
ธรรม
เสรีภาพ คือ สิทธิที่จะทําและพูดไดโดยไมละเมิดกฎหมายและสิทธิของผูอื่น การใช
สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย
การใชสิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย คืออํานาจอันชอบธรรมหรือความสามารถ
ที่จะกระทําไดโดยชอบธรรม สิทธิของบุคคลหรือกลุมบุคคล เปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับโดยธรรม
เนียมประเพณีหรือกฎหมาย เพราะฉะนั้นอํานาจอื่นๆ แมกระทั่งอํานาจของรัฐจะกาวกายใน
สิทธิของบุคคลไมได ถาสิทธิของบุคคลใด บุคคลหนึ่งถูก กาวกายโดยบุคคลหรือนิติบุคคล
หรือเจาหนาที่ของรัฐ เขาผูนั้นสามารถที่จะรองขอความยุติธรรมจากศาลได สิทธิของประชาชน
อาจจําแนกได ดังนี้
1. สิ ทธิส วนบุ คคล สิ ทธิมูล ฐานที่ถือเปนสิทธิสวนบุคคลมีหลายประการ เชน
เสรีภาพในรางกาย การไปไหนมาไหน การเลือกประกอบอาชีพ การนับถือศาสนา นอกจากนี้
การสมรส การหยาราง ความสัมพันธในครอบครัว เหลานี้ลวนเปนสิทธิสวนบุคคลทั้งสิ้น บุคคล
ทุกคนยอมมีเสรีภาพตราบเทาที่ไมขัดกฎหมาย
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2. สิทธิในทรัพยสิน บุคคลทุกคนมีสิ ทธิจะมีสมบัติเปนของตนเอง รัฐจะตองทํา
หน า ที่ ป อ งกั น ภั ย อั น จะเกิ ด ต อทรั พ ย สิ น ของประชาชนในรั ฐ ด ว ย สิ ทธิ ข องบุ ค คลเกี่ ย วกั บ
ทรัพยสินนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย มาตรา 15 วรรค 2 บัญญัติวา “ทารกใน
ครรภมารดา ก็สามารถจะมีสิทธิตาง ๆ ไดหากวาภายหลังเกิดมาแลวอยูรอด” หมายความวา
แมแตทารกที่อยูในครรภมารดาก็มีสิทธิในทรัพยสินหรือในมรดก ถาหากวาหลังจากที่ทารกนั้น
เกิดมาแลวยังมีชีวิตอยู
3. สิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย หากบุคคลใดตกเปนผูตองหา ไมวาจะ
เปนคดีแพงหรืออาญา บุคคลนั้นไดรับสิทธิที่จะไดรับทราบขอหาจากเจาหนาที่ของรัฐรวมตลอด
ถึงการไดรับสิทธิที่จะสามารถกระทําได เชน ขอพบทนายเพื่อรับคําปรึกษาหรือผลัดการใหการ
ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ บุ ค คลจะต อ งไม ถู ก ลงโทษถึ ง แก ชี วิ ต เสี ย อิ ส รภาพ หรื อ เสี ย ทรั พ ย สิ น
โดยปราศจากการพิจารณาตามกระบวนการของกฎหมาย
4. สิทธิในทางการเมือง หมายถึงประโยชนในทางการเมืองที่กฎหมายใหแกบุคคล
ผูมีสัญชาติไทย เชน ประชาชนทุกคนเมื่ออายุครบ 18 ปบริบูรณขึ้นไปมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
และเมื่อมีอายุครบ 25 ป ก็มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน
ความเปนอยูของประชาชนในปจจุบัน ยอมเกี่ยวพันกับสิทธินานาประการ
ทั้งสิทธิของตนเอง และสิทธิของผูอื่น การที่สังคมสับสนวุนวาย มีคดีแพงและคดีอาญาเกิดขึ้น
มากมาย เพราะมีการละเมิดสิทธิของผูอื่น ถาทุกคนไดรูจักสิทธิของตนเองภายในขอบเขตของ
กฎหมายแลว สังคมทุกวันนี้ก็คงไมสับสนวุนวาย
สิ ท ธิ ข องประชาชนตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ในกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ได ใ ห
หลั กประกันในสิ ทธิเสรีภาพส วนบุค คลไว เพื่ อใหทุกคนรูสิ ทธิข องตน ตามรั ฐ ธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจั กรไทย ฉบับ พ.ศ. 2541 ไดกํา หนดสิ ทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว
ดังตอไปนี้
1. บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับการคุมครองเทาเทียมกัน คนยากจน
หรือคนมีเงินเมื่อไดกระทําความผิดแลวยอมไมไดรับการยกเวน กฎหมายยอมลงโทษเทาเทียมกัน
2. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกายศาสนาหรือลัทธินิยม ในทาง
ศาสนาและยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอ
หนาที่ของพลเมืองและไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการใช
เสรีภาพดังกลาว บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือ
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เสี ยประโยชนอันควรมิควรได เพราะเหตุที่นับถือศาสนานิกายศาสนา หรือลั ทธินิยมในทาง
ศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกตางจากบุคคลอื่น
3. บุคคลจะตองไมรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันผิดกฎหมายซึ่งอยูใน
เวลาที่การกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษลงที่จะลงแกบุคคลนั้นจะ
หนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดนั้นมิได
4. ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด ความผิด
ในคดีอาญาจะตองมีหลักฐานพิสูจนใหแนชัด ถามีหลักฐาน ถือวาบุคคลนั้นไมมีความผิด ดังนั้น
กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงวาบุคคลใดแสดงความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือน
ผูกระทําผิดมิได
5. บุคคลยอมมีเสรีภาพในรางกาย การจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคล ไมวา
กรณีใดๆจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติตามกฎหมาย เชน มีหมายศาล
ยืนยันระบุไว เปนตน
6. ในกรณี ที่ ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลย ในคดี อ าญาเป น ผู ย ากไร ไม มี ทุ น ทรั พ ย พ อ
จะจัดหาทนายความสํา หรับตนเองได บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะรับการชวยเหลือ จากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ เชน ใหอัยการเปนทนายแกตางให
7. บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด หากปรากฎตามคํา
พิพากษาของศาลที่รื้อฟนคดีขึ้นมาพิจารณาใหมในภายหลังวา บุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําผิ ด
ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการทดแทนและไดรับบรรดาสิทธิที่เสียไป เพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน
8. การเกณฑแรงงาน เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อประโยชนทางภัยพิ บัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรืออาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ซึ่งบั ญญัติใหก ระทํา ได ในระหว า งเวลาที่ ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการ
สงครามหรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใหใชอัยการศึก
9. บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหะสถาน ยอมไดรับความคุม ครองในการที่จ ะอยู
อาศัยและครอบครองเคหะสถานโดยปกติสุ ข การเขา ไปในเคหะสถานโดยปราศจากความ
ยินยอมของผูครอบครองก็ดี การตรวจคนเคหะสถานก็ดี จะกระทํามิเวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติตามกฎหมาย
10. สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการ
กํา จั ด สิ ทธิ เชน วา นี้ ยอมเปน ไปตามบทบัญญั ติแหง กฎหมาย การสื บมรดกยอมไดรับ ความ
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คุมครองสิ ทธิของบุคคลในการสื บมรดกยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่ อ การอันเปนสาธารณู ป โภค หรื อการอัน จํ า เปนในการปอ งกัน ประเทศหรือ การไดม าซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม
หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดี หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอื่นๆ และตองชดใชคาทดแทนภายในเวลา
อันควรของเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับการเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ตามที่
ระบุไวในกฎหมาย
11. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ และการโฆษณา
การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ หรือชื่อเสียงของ
บุคคลอื่น หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ เพื่อปองกัน
หรือระงับความเสื่อมโทรมทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
12. บุคคลยอมมีเสรี ภาพในการฝ กอบรมเมื่อไม ขัดตอ หนา ที่ ของพลเมือ งตาม
รัฐธรรมนูญ และไมขัดตอกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษา
13. บุคคลยอมมีเ สรีภาพในการชุมนุม โดยสงบหรือปราศจากอาวุธ การจํ า กั ด
เสรีภาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะใน
กรณี การชุมนุมสาธารณะและเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ในระหวางเวลาที่ในประเทศอยูใน
ภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก
14. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณหรือ
หมูคณะอื่นๆ การรวมกัน การจัดตั้งการดําเนินกิจการและการเลิกของสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ หรือหมูคณะอื่นๆ ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
15. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมืองเพื่อดําเนินการในทาง
การเมืองตามวิถีทางปกครองระบอบประชาธิปไตยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ การรวมกันเปน
การจั ด ตั้ ง การดํา เนิ นกิ จ การและการเลิ ก พรรคการเมือ ง ย อ มเป น ไปตามบทบั ญ ญัติ แ ห ง
กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ยอมไปตามบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง
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16. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมายการตรวจ
การกักหรือการเปดเผยสิ่ งสื่อสารที่บุคคลที่ติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทําดวยประการอื่นใด
เพื่อใหรูถึงขอความในสิ่งที่สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน หรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
17. บุคคลยอมมีเสรีในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอา
ราชจั กร การจํ า กัดเสรีภาพเชนวา นี้ จ ะกระทํา มิได เวนแต โดยอาศัยอํา นาจบทบั ญญัติแห ง
กฎหมายเฉพาะ เพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่ อสวัส ดิภาพของผู เยาว การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติ
ออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรจะกระทํา
มิได
18. สิทธิบุคคลในครอบครัวยอมไดรับความคุมครอง
19. บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวอันรองทุกข ภายในเงื่อนไขและวิธีทาง
ที่กฎหมายบัญญัติ
20. สิทธิบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ ซึ่งเปนนิติบุคคลใหรับผิด เพื่อการ กระทํา
ของเจาพนักงาน ยอมไดรับความคุมครอง
21. บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํา รวจ ขา ราชการ พนักงานส วนท องถิ่นและพนักงาน
องคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประชาชนพลเมืองเวนแตที่
จํ า กั ดในกฎหมายหรือ กฎ หรื อข อบั งคั บที่ ออกโดยอาศั ยอํ า นาจกฎหมาย เฉพาะในส วนที่
เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพหรือวินัย
22. บุคคลจะใชสิ ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฏิปกษตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ มิได
หนาที่ของประชาชนชาวไทย
หน าที่ คื อ พั นธะหรื อความผู ก พั น ที่ก ฎหมายกํา หนดให กระทํา หรือ งดเวน ไม
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง การที่จะถือวาเปนหนาที่นั้นตองมีกฎหมายบังคับใหกระทําหรืองดเวน
ไมกระทําถาไมมีกฎหมายบังคับก็ไมถือเปนหนาที่ บุคคลเรานอกจากจะเปนสมาชิกคนหนึ่งของ
ครอบครัวแลว เรายังเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติ ฉะนั้นเราจึงจําเปนตองมี
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บทบาทและหนาที่พึงปฏิบัติตอประเทศชาติทั้งนี้เพื่อความอยูรอดของประเทศชาติและเพื่อตัว
เราเองดวย ดังนี้
1. ตองจงรักภัคดีและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย เปนสถาบันสูงบสุดของชาติ เปนที่เคารพสั กการบูชาของประชาชน
ชาวไทยทุกคน
2. ตองรักษาไวซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย ประเทศไทยปกครองโดย
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศไทย ประชาชนทุกคนจึงตองมีหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จ ะตองดํา รงรักษาไวซึ่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. ตองชวยกันปองกันประเทศ ประเทศชาติเปนของประชาชนชาวไทยทุกคน
ดังนั้นในฐานะที่เราเปนสวนหนึ่งของประเทศ จึงตองมีหนาที่รักษาไวซึ่งความเปนเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติโดยการปองกันประเทศชาติใหพนจากภัยอันตรายตางๆ ซึ่งเกิดจากศัตรูทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เมื่อมีเหตุรา ยขึ้นภายในประเทศ ตา งก็ตองชวยกันปองกันและ
ปราบปรามใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของบานเมืองอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงาน
โดยตรงที่ชายไทยทุกคนจะตองเขารับราชการทหาร
4. ตองปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองอยางเครงครัด กฎหมายบานเมือง หมายถึง
กติกาหรือระเบียบกฎเกณฑ ที่วางไวใหประชาชนทุ กคนปฏิบัติ เพื่ อความสงบเรียบรอยของ
บานเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดกําหนดใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการ
พิจารณาเห็นชอบและกําหนดกฎหมายขึ้นใชในประเทศ โดยการเลือกตั้งผูแทนของตนเพื่อไป
ปฏิบัติหนาที่ออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติ จึงเทากับวาประชาชนทุกคนรวมกันตรากฎหมาย
ออกมาใชรวมกัน ประชาชนทุกคนจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายอยา งเครงครัดเพื่ อความสงบ
เรียบรอยและความผาสุกรวมกัน
5. ตองใหความรวมมือชวยเหลือแกทางราชการ เจาหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาล
ในการที่จะใหบริการแกประชาชนและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของบานเมือง ชวยเปนหู
เปนตา แกเจาหนาที่บานเมือง เพื่อชวยกันปราบปรามโจรผูราย หรือผูเปนภัยตอความสงบสุข
ตอบานเมือง
6. ต อ งเสี ย ภาษี อ ากรตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว ประเทศชาติ จ ะรุ ง เรื อ งและ
ประชาชนจะมีความสงบสุขอยูได ก็ตองอาศัยการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เปนหนาที่
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สํ า คัญที่ประชาชนชาวไทยจะตองชวยเหลื อกัน เสี ยภาษีอากร เพื่ อเราจะไดมีกํา ลั งทหารไว
ปองกันเอกราชของชาติ มีถนนหนทางดีๆ ไวใช มีโรงเรียนใหลูกหลานไดศึกษาเลาเรียน
มีโรงพยาบาลสําหรับรักษาเมื่อเราเจ็บไขไดปวย เปนตน
การสนับสนุนใหผูอื่นปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ประชาชนควรปฏิบัติตน และสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ โดยปฏิ บั ติแ ละส ง เสริ ม ให ผู อื่ น ปฏิ บั ติต ามสิ ท ธิ เสรี ภ าพ และหน า ที่ ข อง
ประชาชนชาวไทย
1. ประชาชนต องตระหนักถึ งความสํ า คัญ ของรัฐ ธรรมนูญว า รั ฐ ธรรมนู ญเป น
แมบทของกฎหมาย เปนกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอื่นจะขัดแยงไมได
2. ประชาชนจะตองมีจิตสํานึกในหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จ ะตองรู 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 สิทธิในการเขาชื่อกันไมนอยกวา 50,000 คน
เพื่อขอใหมีการถอดถอนผูดํารงคตําแหนงระดับรัฐ เปนตน
6. ประชาชนตองรูจั กใชวิจ ารณญาณในการสนับสนุนคนดีใหเปนตัวแทนของ
ประชาชน เขาไปทําหนาที่ในรัฐสภา หรือเปนคณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารประเทศใหกาวหนา
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เรื่องที่ 6 หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์
ความหมายของสิทธิมนุษยชน
1. สิทธิมุนษยชน
สิทธิมุนษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิมุนษยทุกคนเกิดมามีความเทาเทียม
กันมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีอิส รภาพ เสรีภาพ ทั้งความคิดและการกระทํา ที่ไมมีใคร
สามารถลวงละเมิดไดโดยไดรับการคุมครองและไดรับความเปนธรรมจากรัฐและผูปกครองรัฐ
ทั้งเรื่องการไดรับความชวยเหลือในการดํารงชีวิตและการบริโภคทรัพยากรของชาติอยางเทา
เทียมกัน
2. ศักดิศ์ รีความเปนมุนษย
ศักดิ์ศรีความเปนมุนษย (Human Dignity) หมายถึง คุณสมบัติ จิตใจ สิทธิ
เฉพาะตัวที่พึ่งสงวนของมนุษยทุกคนและรักษาไวมิใหบุคคลอื่นละเมิดได การถูกละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยจึงเปนสิ่งที่ตองไดรับการคุมครองและไดรับความยุติธรรมจากรัฐ
3. สิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2542
สิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการคุมครองตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
4. สาเหตุที่มนุษยตอ งไดรบั ความคุมครองสิทธิมนุษยชน เกิดจาก
1. มนุษยทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิในตัวเอง
2. มนุษยเปนสัตวสังคม
3. มนุษยมีเกียรติภูมิที่เกิดมาเปนมนุษย
4. มนุษยทุกคนเกิดมามีฐานะไมเทาเทียมกัน
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เรื่องที่ 7 กฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการคุมครองสิทธิดานบุคคล
ปฏิญญาสากลวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (ค.ศ.1948)
ปฏิ ญ ญาสากลว า การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสหประชาชาติ (ค.ศ. 1948)
เปนเอกสารรับรองสิ ทธิมนุษยชนที่มีวัตถุประสงคเพื่ อมาตรฐาน เพื่อมวลสมาชิกขององคการ
สหประชาชาติ (ซึ่งไทยก็เปนหนึ่งในสมาชิก) ไดยึดถือเปนกรอบแนวทางสําหรับการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศตนและสังคมโลก อันประกอบดวยคําปรารภและรายละเอียดของสิทธิ
ประเภทตางๆ ที่สําคัญดังนี้
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 สิทธิที่จะไดรับการดูแลจากรัฐในบุคคลทุกวัย
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 )
คณะมนตรี สิ ทธิ มนุ ษยชน ตั้ งขึ้ นเมื่ อวั นที่ 15 มี นาคม พ.ศ. 2549 ณ กรุ งเจนี วา
สวิสเซอรแลนด ซึ่งประเทศไทยเคยเปนสมาชิกระหวาง พ.ศ. 2543 - 2546 มีอํานาจหนาที่ดังนี้
2.1 สงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา ใหการเรียนรูและคําปรึกษาชวยเหลือดาน
เทคนิค
2.2 เปนเวทีเพื่อการหารือประเด็นเฉพาะดานสิทธิมนุษยชน
2.3 ใหขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดทํามาตรฐานหรือกฎหมาย
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
2.4 ปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2.5 ดําเนินภารกิจดานสิทธิมนุษยชนโดยรวมมือใกลชิดกับรัฐบาลสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติและภาคประชาสังคม
2.6 นําเสนอรายงานประจําปตอที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
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3. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization)
องคก ารแรงงานระหว า งประเทศ เกิ ดขึ้ นเพื่ อ เรี ยกร องความยุติ ธรรมของสิ ท ธิ
มนุษยชน เพื่อใหมีหลักประกันดานการคุมครองแรงงานแกส หภาพแรงงานกรรมการทั่วโลก
โดยประเทศไทยไดรวมกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศประจําภูมิภาคเอเซียแปซิฟกใน
ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2509
4. องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (UNICEF)
องคการทุนเพื่ อเด็กแหงสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ มีวัตถุประสงคเพื่ อใหความ
รวมมือกันประเทศกําลังพัฒนา ในความพยายามปรับปรุงสภาพความเปนอยูของประชากรวัย
เด็ กทั่ ว โลก โดยทู ต ยูนิ เ ซฟประจํ า ประเทศไทย คือ นายอานั นท ปน ยารชุ น (พ.ศ. 2539)
นางสาวแอน ทองประสม และนายธีรเดช วงศพัวพันธ (พ.ศ. 2551) ซึ่งมีสวนรวมชวยรณรงคให
สังคมหันมาสนใจสิทธิเด็ก ระดมเงินชวยเหลือเด็กยากจน
5. องคการนิรโทษกรรมสากล ( Amnesty International : AL )
องค การนิ รโทษกรรมสากล ตั้ง ขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2504 ณ กรุง ลอนดอน อัง กฤษ
มีวัตถุประสงคดานการคนควา การปองกันและการยุติการทํารายสิทธิมนุษยชน โดยแสวงหา
กระบวนการยุติธรรมสําหรับผูถูกละเมิดสิทธิ รณรงคเรียกรองความเห็นใจจากประชาชน
เพื่ อ กดดั น ใหบุ ค คลหรื อ องค ก ารที่ เ กี่ย วข องให ความสนใจเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุษ ยชนมากขึ้น ตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสนอรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจําปแก
สังคมโลก
6. พันธมิตรทั่วโลกดานการคาหญิง ( GAATW )
พันธมิตรทั่วโลกดา นการคา หญิง ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2537 ทํา หนา ที่เปนองคการ
ประสานและดํ า เนิ นกิ จ กรรมในประเด็น ที่เ กี่ยวเนื่ องกั บการย า ยถิ่นของแรงงานสตรีใ นทุ ก
ภูมิภาคทั่วโลกเพื่อพิทักษคุมครองสตรีที่ถูกคาและตอตานการคาหญิง
บทบาทของประเทศไทยในการคุมครองสิทธิมนุษยชนโลก
ในป 2543 ประไทยไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชน ( United Nation Commission on Human Right : & HR ) เปนครั้งแรก
ในประวั ติ ศ าสตร โ ดยมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง 3 ป ระหว า งป พ.ศ. 2544 - 2548
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติซึ่งประชุมกันทุกปที่เจนีวา ถือเปนองคกร
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ที่สํา คัญที่สุดในดานสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ มีส มาชิก 53 ประเทศจากทั่วโลก โดย
ได รั บ การเลื อ กตั้ ง จากคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง สหประชาชาติ สมาชิ ก
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนฯ อยูในฐานะที่จ ะริเริ่มหรือกํา หนดมาตรฐานสากลดานสิทธิ
มนุษยชนในเวทีระหวางประเทศ
ในกรอบการประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติและการ
ประชุมในกรอบอื่นๆ ดานสิทธิมนุษยชน ไทยไดดําเนินการส งเสริมและคุมครองสิทธิ ในการ
พัฒนา (Right to Development) ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการเมืองและสิทธิ ทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และไทยไดถายทอดประสบการณในการดําเนินงานภายในของไทยอันเปน
การส งเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน เชน การส งเสริมการมีส วนรวมของ
ประชาชนโครงการกองทุนหมูบานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค การดําเนินงานดานยาเสพติด
เพื่อฟนฟูผู ติดยา การแกไขปญหาการคา มนุษย เปนตน ซึ่งถือเปนการคุมครองสิ ทธิมนุษยชน
อยางเปนรูปธรรม
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เรื่องที่ 8 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน หมายถึง การที่รัฐและหนาที่ของรัฐปฏิบัติและ
ให ค วามรั บ รองคุ ม ครองด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอั น เป น สิ ท ธิ พื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 แกประชาชน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ มีดังนี้
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 สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข
2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก
2.1 สิทธิโทษทางอาญา บุคคลผูถูกกลาวหาตองสันนิษฐานวาไมมีความผิด
จนกวาจะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด
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
ทองถิ่น
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เรื่องที่ 9 หลักการสําคัญของประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักนิตริ ัฐและ
นิติธรรม หลักเหตุผล หลักการประนีประนอมและหลักการยอมรับความคิดเห็น
ตาง เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท หลักการสําคัญ
ของประชาธิปไตย
หลักการของประชาธิปไตยแตกตางกันไปตามการ ทัศนะของนักวิชาการแตละทาน
ในที่นี้ขอกําหนดหลักการของประชาธิปไตยเฉพาะที่สําคัญๆ ดังนี้
1. หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) ดังที่กลาวมาแลว
วาประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญการถือเสียงขางมากเปน
ใหญ เพราะประชาธิปไตยตั้งอยูบนหลักปรัชญามนุษยนิยมที่เชื่อวามนุษย มีคุณคา มีศักดิ์ศรี
มีคุณภาพ สามารถที่จะปกครองกันเองได ไมควรที่จะใหอํานาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ
ไปอยูที่คนเดียว หรือกลุมคนสวนนอยกลุมเดียว หากแตควรที่จะใหประชาชนทุกคนมีสวนใน
การกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติรวมกัน คงเปนไปไมไดที่จะใหทุกคนมีความ
คิดเห็นเหมือนกันหมดทุกคน หากกลุ มหนึ่งมีความคิดเห็นอยางหนึ่ง แตอีกกลุ มหนึ่งมีความ
คิดเห็นอีกอยางหนึ่ง บางครั้งการกําหนด ความเปนไปของสังคมและประเทศชาติจําเปนตอง
เลือกที่จะปฏิบัติ อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ดังนั้นสังคมและประเทศที่เปนประชาธิปไตยจึงตอง
ใหส มาชิก ทุกคนในสั งคมลงมติเพื่ อใหทราบความคิดเห็นของคนส วนใหญและนํา มาใชเป น
แนวทางในการกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติ
อยางไรก็ดีสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยจําเปนตองเขาใจวาฝายที่เปนเสียงขางมาก
ไมควรใชความเปนเสียงขางมากละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของฝายเสียงขางนอย ดังที่
เรียกวา “ปกครองโดยเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสี ยงขางนอย(majority rule and
minority rights)” เชน ฝายเสียงขางมากไมพึงใชมติเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแกพื้นที่ของพวก
ตนโดยไมคํานึงถึงความจําเปนของคนสวนนอยที่ไดรับความเดือดรอนและเมื่อตองปกครองดวย
เสียงขางมากตองยอมรับวาเสียงขางมากอาจ จะบอกไดถึงความคิดเห็นหรือความตองการของ
คนสวนใหญในสังคมเทานั้น แตอาจจะไมสามารถตัดสินความจริงและความถูกตองได ดังเชน
เมื่อประมาณหารอยปกอน คนเกือบทั้งโลกนับพันลานคนเชื่อวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล
มีเพียงนิโคลัส โคเปอรนิคัส และกาลิเลโอ กาลิเลอีเทานั้นที่บอกวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล แมเสียงขา งมากจะลงมติใหโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล แตความจริงก็หาได
เปนไปตามเสียงขางมากดวย แลวอะไรที่จะทําใหเสียงขางมากเปนเสียงขางมากแหงความจริง
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และความถูกตองก็คือการศึกษานั่นเอง ดังนั้น ประชาธิปไตยจะสําเร็จผลดวยดีนั้นจําเปนตอง
พัฒนาคุณภาพประชาชนอยางมีประสิทธิภาพดวย
2. หลักความเสมอภาค (equality) ประชาชนในระบอบเผด็จการยอมมีความ
เสมอภาคในความเปนมนุษยนอยกวาประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เชน สิทธิทางการเมือง
การปกครอง สิ ทธิเลื อกตั้ง สิ ทธิในฐานะมนุษยหรือที่เรียกวา สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ในฐานะที่เปนมนุษย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
อยา งไรก็ดี มิไดหมายความวา ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีความ
เสมอภาค
เสมอภาคกันทุกเรื่องทั้งหมด ความเสมอภาคนี้หมายถึงความเสมอภาคกันในฐานะ
มนุษย แตประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยอาจมีบทบาท หนาที่ที่แตกตางกันได เชน ครูยอม
มีความเสมอภาคกับนักเรียน ในฐานะที่เปนมนุษย และในฐานะที่เปนพลเมือง แตการที่ครูเปน
ผูทําหนาที่สอน มอบหมายภารกิจการเรียน วัดและประเมินผลผูเรียน และนักเรียนเปนผูเรียน
รับมอบภารกิจการเรียน รับการวัดและประเมินผลจากครูนั้น มิไดหมายความวาครูกับนักเรียน
ไมเสมอภาคกัน
กล า วคื อ ประชาชนในระบอบประชาธิ ปไตยต องยึ ดหลั กการประสานกลมกลื น
(harmony) คือการกาวไปดวยกัน ทํางาน และพัฒนาไปพรอมกัน ดวยสํานึกความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของสังคมไมใชจําใจตองประนีประนอม ยอมลดราวาศอกใหกัน อันอาจเปนความจําเปนตอง
อยูรวมกันที่ไมยั่งยืน
3. หลักนิติธรรม (rule of law) ประชาธิปไตยจะเขมแข็งและมีสันติสุขได
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองยึดหลักนิติธรรมอันหมายถึงหลักการเคารพกฎหมาย
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะเคารพกฎหมายเปนอยางดี กฎหมายนั้นตองเปนธรรม
เที่ยงตรง และแนนอน ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอําเภอใจ จึงตองเปนกฎหมายที่บังคับใชเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนทุกคนเอง เชน กฎจราจร กฎหมายอาญา หากประชาชนไมเคารพ
กฎหมายสังคมก็จะเกิดความสับสนวุนวายได
ทั้งนี้หมายรวมถึงระบบศาลและราชทัณ ฑดวย เพื่อที่ประชาชนจะไดไมใชวิธีแก
แค น ลงโทษกั น เองประชาชนในระบอบประชาธิ ป ไตยพึ ง เห็ น ความสํ า คั ญ เห็ น คุ ณ ค า
เห็นประโยชนของการปฏิบัติตามกฎหมายไมใชจําใจปฏิบัติตามกฎหมายเพราะถูกบังคับที่คอย
แตจะฝาฝนเมื่อมีโอกาส
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (constitutional
monarchy)
ประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หมายถึง ประเทศที่พระมหากษัตริยมีเพียงพระราชอํ านาจในฐานะที่ทรงเปนประมุขเทา นั้น
ส วนอํา นาจ นิ ติบัญญัติและอํา นาจบริหารนั้น เปนของประชาชนที่เลื อกและมอบอํา นาจให
ตัวแทนใชอํานาจแทน แตตองใชอํานาจในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยเพื่อใหเปนที่
ยอมรับ เนื่องจากยังมีประชาชนจํานวนมากที่คุนเคยและเห็นความสําคัญของการดํารงอยูของ
สถาบันพระมหากษัตริย การบัญญัติกฎหมาย การออกคําสั่ ง การบริหารราชการในนามของ
ประชาชนดวยกันเอง อาจไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร หรืออาจขาดเอกภาพในการปกครอง
ประเทศได
วั ฒ น ธรรมและ วิ ถี ชี วิ ต แบบ ป ระ ชาธิ ป ไต ยแบ ง ต ามค ารวธรรม ป ญ ญ าธรรม
และสามัคคีธรรม
การที่ ประเทศจะเป นประชาธิ ป ไตยได นั้ นจะมี แ ตเ พี ย งรูป แบบและโครงสร า ง
การเมือง การปกครองเทานั้นไมไดแตประชาชนในประเทศนั้นจะตองมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยดวย กลาวคือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ดังนี้
1. คารวธรรม คือ เห็นคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน
ใชสิทธิโดยไมละทิ้งหนาที่ ใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใส ยึดหลัก
ความเสมอภาคและความยุติธรรม
2. สามัคคีธรรม คือ มีจิตสํานึกรวมหมูและทํางานเปนหมูคณะยึดหลักภราดรภาพ
ใชหลั กสั นติ วิธี ยึดหลั ก เสี ยงขา งมากและเคารพสิ ทธิของเสี ยงขา งน อย เห็นความสํ า คัญใน
ประโยชน ข องส ว นรวม มี จิ ต สาธารณะ (public mindedness) และการมี จิ ต อาสา
(volunteerism) การมี ส ว นช ว ยในการพั ฒ นาครอบครั ว โรงเรี ย น ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติอยางยั่งยืน
3. ปญญาธรรม คือ ยึดหลักเหตุผ ล ความจริง และความถูกตอง รูทันขอมูล
ขาวสารและรูทันสื่อสารมวลชน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเมือง
มี ค วามกล า หาญทางจริ ย ธรรม กล า ที่ จ ะยื น หยั ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง มี ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ การใชเหตุผล การตั้งคําถาม การวิจัย การคนควา การรวบรวมขอมูล การโตแยง
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ทักษะการสื่ อสารในระบอบประชาธิปไตย ไดแก การฟ ง การอา น การคนควา การจั บ
ใจความ การสรุปความ การยอความ การขยายความ การตีความ การแปลความ การพู ด
การเขียน การโตวาที การอภิปราย การวิจารณ การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และ
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น พัฒนาความรู ความคิด จิตใจ พฤติกรรมและการทํางานของ
ตนเองอยู เ สมอ มี ส ว นร ว มทางการเมื อ งอย า งสร า งสรรค มี ค วามรู พื้ น ฐานทางการเมื อ ง
(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 รักษาชื่อเสียง
และตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง และครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม เปนคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและ
ทางออม
5. รั ก ษาวั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทยอั น งดงาม เป น การปฏิ บั ติ สื บ ทอดอนุ รั ก ษ
วัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ
6. มี ศี ล ธรรม รั ก ษาความสั ต ย หวั ง ดี ต อ ผู อื่ น เผื่ อ แผ แ ละแบ ง ป น เป น ความ
ประพฤติ ที่ควรละเวนและความประพฤติที่ควรปฏิบัติตาม
7. เขา ใจเรี ย นรูก ารเป น ประชาธิ ป ไตย อั นมี พ ระมหากษั ต ริย ท รงเป น ประมุ ข
ที่ถูกตอง คือ มีความรู ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพ
สิทธิและหนา ที่ของผู อื่น ใชเสรีภาพดวยความรับผิ ดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมาย ตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

115
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ เปนคุณลักษณะ
ที่แสดงออก ถึงการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย มีความ
เคารพและนอบนอม ตอผูใหญ
9. มี ส ติ รู ตั ว รู คิ ด รู ทํ า รู ป ฏิ บั ติ ตามพระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวเปนการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม
และนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
10. รูจักดํา รงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็
แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม สามารถดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ
มีเหตุ ผ ล มีภูมิ คุมกั นในตั วที่ดี มีความรู มีคุ ณ ธรรม และปรั บตัว เพื่ ออยูในสั งคมไดอ ยา งมี
ความสุข
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา เปนการปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ
แข็งแรงปราศจากโรคภัยและมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมกระทําความชั่วใดๆ ยึดมั่น ในการทําความดี
ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ใหความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ เสียสละประโยชนสวน
ตนเพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม
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เรื่องที่ 10 การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การทุจริตคอรรัปชันนับเปนมะเร็งรายในสังคมไทยที่กําลังกัดกินประเทศของเราให
สึ กกรอนลงไปเรื่อยๆ ความจริงที่นา กลั วก็คือ ในการจั ดอัน ดับความโปรงใสของนานาชาติ
ประจําป 2549 จากทั้งหมด 163 ประเทศ ไทยอยูอันดับที่ 63 (จากคะแนนเต็ม 10 เราได 3.6
คะแนน) และถา นับเฉพาะในแถบเอเชียดวยกันประเทศไทยถูกจั ดใหเปนประเทศที่มีความ
โปรงใสอยูในอันดับทายๆโดยมีสิงคโปรเปนประเทศที่มีความโปรงใสมากที่สุดดวยคะแนน 9.4
คะแนน สวนประเทศที่มีคะแนนต่ําสุดในเอเซียคือ พมา (1.9 คะแนน) ที่เลวรายยิ่งกวานั้นก็คือ
ตลอดเวลา 12 ปที่ผ านมา(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
ไดจ ากขอมูล การสํา รวจดังกลาวชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยยังคงไมส ามารถแกปญหาการทุจริต
คอรัปชั่นไดเลย
การทุจริต หมายถึงการโกง คดโกง ฉอโกง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
2542 หนา 534) คํา ที่มีความหมายเดียวกับการทุจ ริต ไดแก การฉอราษฎร การบังหลวง
คอรรัปชัน
การทุจริตคอรรัปชันในความรูสึกของคนทั่วไปคือมะเร็งรายบอนทําลายชาติ ในทาง
กฎหมายการทุจ ริตคอรั ปชั่ นนั บเปน อาชญากรรมรา ยแรง ตลอดเวลาที่ผ า นมาได มีค วาม
พยายามที่จะใชกลไกของรัฐในรูปแบบตางๆเพื่อขจัดสิ่งเลวรายดังกลาวไมวาในรูปแบบของการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ จรรยาบรรณหรือในรูปแบบอื่นๆ การสรางองคกร
ตา งๆขึ้ นมาปราบปรามไมวา จะอยูภ ายใต การกํา กับดูแ ลของฝ า ยราชการประจํ า หรือฝ า ย
การเมืองหรือแมการแตกําหนดใหอยูในรูปแบบขององคกรอิสระ ก็ตาม จะเห็นไดวามาจนถึงทุก
วันนี้ความมุงหมายในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ยังไมเปนผล
เทาที่ควรในขณะที่การทุจริตประพฤติมิชอบนั้นได มีพัฒนาการทั้งวิธีการ เทคนิค รูปแบบไป
มากมายและกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของชาติแตละครั้งนับเปนจํานวนเงินมากมาย
มหาศาล กลไกของระบบราชการที่จ ะขจัดสิ่ งเลวรา ยดังกล าวแมจ ะมีมาก แตสิ่ งหนึ่งที่ตอง
ยอมรับก็คือ สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภ ทั้งระบบราชการไทยเปนระบบบังคับบัญชาจาก
ผูบังคับบัญชาสูงสุดลดหลั่นกันลงมาจนถึงลางสุด ผูบังคับบัญชามีอิทธิพลสูงตอการใหความดี
ความชอบแกผูนอยอีกทั้งทัศนคติเดิมๆ ที่เจ าหนา ที่ของรัฐมักทําตัวเหมือนขุนนางเกา ถือเอา
ตําแหนงหนาที่หาประโยชนใสตน เมื่อตางก็คิดเชนนี้ก็เลยไมมีใครตรวจสอบใคร ขาราชการชั้น
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ผูนอยเห็นอะไรตองเงียบไวเพราะเกรงจะไมปลอดภัย สูทําเปนไมรูไมเห็นจะปลอดภัยกวาทั้งยัง
ได รับ ความดี ความชอบเสี ย ดว ยซ้ํา ไป ดีไ มดี ก็ ทํา ตามกัน ไปเสี ย เลย ซึ่ งแม หากจั บ ได ไล ทั น
กระบวนการลงโทษก็ไมเขมแข็งพอเพราะจะอยูในลักษณะลูบหนาปะจมูกเสียเปนสวนใหญ
แนวคิดการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของ
ภาคประชาชน (ป.ป.ช.ภาคประชาชน) จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชนของชาติ
โดยอาศัยการมีส วนรวมของประชาชนภายใตพื้ นฐานความเขา ใจวา คนไทยทุกคนตองมีส วน
รับผิ ดชอบดูแลอนาคตและความอยูรอดของชาติไทยของเรา ในการที่ประชาชนจะเขา มามี
บทบาทในการตรวจสอบความโปรงใสของภาครัฐ ในฐานะ ป.ป.ช.ภาคประชาชนนั้นจึงตองมี
หลักการทํางาน ดังนี้
1. ตองมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะอาสาเขามาทํางานเพื่อประโยชนของบานเมือง
จริงๆ นั่นคือตองมีความเปนผู มีจิ ตอาสา มีความเสี ยสละ อดทน กลา หาญ มีความซื่อสั ตย
สุจริต มีความโปรงใสไมใชอํานาจหนาที่เพื่อการแสวงหาประโยชนสวนตนหรือประโยชนใหแก
พรรคพวก นั่นหมายความวาเราตองมีภูมิคุมกันใหกับตัวเองโดยการดําเนินชีวิตแบบปรัชญา
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ตองติดอาวุธทางปญญาใหกับตัวเองตลอดเวลา นั่นคือตองมีความรูที่เกี่ยวของ
กับอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน และตองแสวงหาความรูใหเทาทันเทคนิคกลโกง
การทุจ ริตคอรัปชั่นดวยวิธีการตางๆเพื่อเปนหลักในการทํางานใหถูกตองและเปนที่นา เชื่อถือ
ของสังคม
3. ตองสรางการมีสวนรวมของประชาชนในรู ปแบบตา งๆ ไมวาจะเปนการการ
สรา งเครือขา ยภาคประชาชนดวยกันเอง การติดอาวุธทางปญญาใหกับประชาชนโดยการให
ความรูหรือการเสนอแนะชองทางในการตรวจสอบความโปรงใสของการทํางานของภาครัฐ การ
สรางทัศนคติที่ถูกตอง และการชี้ใหเห็นอันตรายของการทุจริตคอรัปชั่น
4. การเฝ า ระวังพื้ นที่ที่เห็นวา สุ มเสี่ ยงตอการแสวงหาผลประโยชน การสรา ง
เครือขายอาสาสมัครแจงขอมูลขาวสารที่ไมชอบมาพากลตางๆเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ
ไดทันการ
5. ดํา เนินกิจ กรรมตา งๆ เพื่อรณรงคตอตา นการทุจ ริตอยา งตอเนื่องในชุมชน
หมูบานตําบล และในทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให
เยาวชนไดตระหนักถึงภัยรายของการทุจริตคอรัปชั่น
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6. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งทุก
ระดับไมวาในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรูความสามารถ
มีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศ ปองกันคนไมดีไมใหเขามาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดังพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ใหสงเสริมคนดีใหคนดีไดปกครองบานเมืองและ
ควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได
7. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนการปกครองที่ใกลตัวของพี่นองประชาชนมากที่สุดโดย
การสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมประชุมกําหนดนโยบายการบริการสาธารณะให
เปนไปตามความตองการของประชาชน ใหประชาชนไดเขารวมตรวจสอบความโปรงใสของการ
จัดซื้อจัดจาง ใหประชาชนประเมินการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่นของตน เปนตน
8. จั ด ใหมี ก ารแลกเปลี่ ย นและรับ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และรั บ ฟ ง ขอ เสนอแนะของ
สาธารณะชนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุงการทํางานของ ป.ป.ช. ภาคประชาชน ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
9. จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณยกยองใหกําลังใจและชวยกันรณรงค
ปกปองคนที่ทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีของสังคม
10. หามาตรการรองรับการทํา งานและคุมครองความปลอดภัยใหแก ป. ป. ช.
ภาคประชาชนและเครือขาย
11. ใหมีการประชาสัมพันธผลงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน อยางตอเนื่องเพื่อให
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

121
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 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เทาได
ก. ฉบับที่ 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. อันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได
ง. อันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย
10. การกระทําขอใด ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่วา บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและรางกาย
ก. พนักงานสอบสวนใชไฟสองหนาและใชเวลาสอบสวนผูตองหาติดตอกันถึง
8 ชั่วโมง
ข. ประหารชีวิตนักโทษตามกฎหมาย
ค. ตํารวจซอมผูรายปากแข็งเพื่อใหรับสารภาพ
ง. จําคุกตลอดชีวิต
11. สิทธิมนุษยชน คือ อะไร
ก. คือ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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 และไมเขาไปในสถานที่ที่ไมปลอดภัย
ง. เผยแพรแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
17. ขอใดคือการคุมครองปกปองตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชน
ก. เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น
ข. ฝกฝนการใชสติปญญาและเหตุผลตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง
ค. กระตุนใหผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนลุกขึ้นมาตอสูเรียกรองความเปนธรรม
ง. การชวยกันเผยแพรแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
18. วิธีการที่ดีที่สุดในการคุมครองปกปองผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนคือขอใด
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 รวมถึงบรรจุการเรียนรูเรื่อง
สิทธิมนุษยชนไวในหลักสูตรการเรียนการสอน
ง. ตั้งหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนและเพิ่มบุคคากรดานสิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 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 หวังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถือวาทุกคนเปนเพื่อนรวมโลกเดียวกันโดยมีผู ประสาน
สัมพันธที่ทุกฝายยอมรับนับถือ
2. วิธีผสมผสาน คือ ทุกฝายทุกศาสนาเปดเผยความจริง มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ความคิด เห็นแลกเปลี่ ยนขอมูล ซึ่ง กันและกั น รวมกันคิด รวมกันทํ า และรวมกันแกปญหา
ทํากิจกรรมในสังคมรวมกัน เชน สรางสระพานถนน ฯลฯ
3. วิธีหลีกเลี่ยง คือ การแกปญหาลดความขัดแยงโดยวิธี ขอถอนตัว ขอถอยหนี
ไมเอาเรื่อง ไมเอาความ ไมไปกาวกายความคิดความเชื่อของผูนับถือศาสนาที่ไมตรงกับศาสนาที่
ตนนับถือ
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4. วิธีการประนีประนอม คือ การแกปญหาโดยวิธีทําใหทั้งสองฝายยอมเสียสละบางสิ่ง
บางอยางลงมีทั้งการใหและการรับ ทุกฝายยอมเสียบางอยางและได บางอยางมีอํานาจพอๆ กัน
ตางคนตางก็ ไมเสียเปรียบ
3. ใหนักศึกษาบอกแนวทางการเจริญปญญาที่ถูกตองพอเขาใจ
แนวคําตอบ
ตองเจริญที่เหตุของการเกิดปญญา เหตุปจ จัยของการเกิดปญญาหรือสั มมาทิฏฐิ
นั้นคือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสไวเปนทางสายเอก คือ การวิปสสนา
ภาวนา พิจารณาขันธ 5 และอินทรีย 5 ใหรูเห็นสิ่งทั้งปวงที่มากระทบสัมผัสตัวเราตามความ
เปนจริงของโลก และชีวิตวาสิ่งทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
4. ใหนักศึกษาบอกความหมายของวัฒนธรรมพรอมยกตัวอยางวัฒนธรรมและประเพณีใน
ทองถิ่นของตนเองมาอยางนอย 2 ขอ
แนวคําตอบ
วั ฒ นธรรม หมายถึ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น มา นั บ ตั้ ง แต ภ าษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยี
ตาง ๆ อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่มนุษย คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษยสามารถ
ดํารงอยูตอไปได เพราะการจะมีชีวิตอยูในโลกนี้ไดมนุษยจะตองรูจักใชประโยชนจากธรรมชาติ
และจะตองรูจักควบคุมความประพฤติของมนุษยดวยกัน วัฒนธรรม คือคําตอบที่มนุษยในสังคม
คิดขึ้นมาเพื่อแกปญหาเหลานี้
ยกตัวอยางวัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่น เชน วัฒนธรรมและประเพณีในภาค
กลาง มีการใชเครื่องป นดินเผาตามชุมชนและหมู บา นในชนบท การละเล น พื้ นบา นที่เป น
ลักษณะเดน ไดแก มังคละรําเตน เตนกํารําเคียว เพลงปรบไก เพลงลําตัด เปนตน
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5. ใหนักศึกษาอธิบายถึงคานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทยมาเปนขอๆ
แนวคําตอบ
1. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ คุณลักษณะเชนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากคําสอนที่วามนุษย
เราไมวายากดีมีจนอยางไร ตา งเปนเพื่อนรวมทุกข รวมสุข เวียนวายตายเกิดอยูใน สังสารวัฎ
ดวยกัน ความสํานึกวาตนเองตองตาย ยอมกอใหเกิดความเห็นใจกัน แสดงออกมาในรูปความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกันและกัน
2. การใหอ ภัย คือ การยกโทษใหคนที่ทําผิ ด “การใหอภัย” มีความหมายวา
“ปลอยไป” เหมือนกับที่เจา หนี้ยอมยกหนี้ใหคนที่เปนหนี้เขา เราใหอภัยคนอื่นเมื่อเราไมถือ
โทษและไมเรียกรองใหเขามาขอโทษหรือชดใช คัมภีรไบเบิลสอนวาความรักแบบไมเห็นแกตัว
เปนหัวใจสําคัญของการใหอภัยอยางแทจริง เพราะความรัก “ไมจดจําเรื่องที่ทําใหเจ็บใจ”
3. การยิ้มแยม แจมใส คนไทยทุกคนคงทราบกันดีวาประเทศไทยของเรามีความ
ประทับใจในรอยยิ้มมาเปนเวลาชานานชาวตางชาติจึงไดใหประเทศไทยเปน สยามเมืองยิ้ม
หรือ ยิ้มสยาม เพราะเห็นวาคนไทยเปนคนยิ้มเกงยิ้มงายหลายครั้งที่สื่อภาษากันไมคอยเขาใจ
แตคนไทยก็จะยิ้ม ไวกอนเสมอทําใหอีกฝายรูสึกอบอุนใจวาจะไดรับ ความชวยเหลือดวยน้ําใจ
ไมตรี ที่ดีอยางแนนอน
4. การเคารพผูอาวุโส คานิยมขอนี้ไดแสดงออกในพฤติกรรมของสมาชิกสังคมไทย เชน
การมีกิริยา มารยาทสุภาพออนนอมตอผูอาวุโสหรือผูใหญ การเคารพ ใหเกียรติ ผูอาวุโส ผูใหญ ผูที่
สังคมยกยองตามวาระตางๆ
5. ความมีร ะเบียบวินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับสํ าหรับควบคุม
ความประพฤติทางกายของคนในสังคมใหเรียบรอยดีงาม เปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ใหหา งไกลจากความชั่ว
ทั้งหลาย การอยูรวมกันเปนหมูเหลา ถาขาดระเบียบวินัย ตา งคนตางทํา ตามอําเภอใจ ความ
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ขัดแยงและลักลั่นก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็มากเรื่อง ไมมีความสงบสุข การงานที่สําเร็จได ยอม
ตองอาศัยความมีวินัยของผูปฎิบัติเปนหลัก ความมีวินัยจึงเปนประเด็นสําคัญของคานิยมที่พึง
ประสงคของสังคมไทยและสังคมโลก
1.2 จงเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษร หนาขอที่ถูกตองที่สุด
1.
6
11.
16.

ข.
ข.
ก.
ง.

2.
7.
12.
17.

ค.
ง.
ก.
ก.

3.
8.
13.
18.

ง.
ข.
ค.
ค.

4.
9.
14.
19.

ก.
ง.
ข.
ก.

5.
10.
15.
20.

ค.
ง.
ข.
ค.
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 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 โดยที่ลักษณะไมเปนลายลักษณอักษร นอกจากจะใชหลักของจารีต ประเพณี
การปกครองแล ว กฎหมายทุก ตัว ที่เ กี่ยวขอ งกั บการปกครอง ยอมถือ วา เป นส ว นหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญดวย
2. สิทธิมนุษยชนหมายถึง
แนวคําตอบ
สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยเกิดมาพรอมกับความเทาเทียมกันในแงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและสิทธิ เพื่อดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว
เพศ อายุ ภาษาศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเชื่อทางการเมือง หรือ
ความเชื่ออื่นๆที่ขึ้นกับพื้ นฐานทางสั งคม สิ ทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่ไมสามารถถายทอดหรือโอน
ใหแกผูอื่นได
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3. พลเมืองดีตามวีถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติอยางไร
แนวคําตอบ
1. ดานสังคม การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล
2. ดานเศรษฐกิจ การประหยัดและอดออมในครอบครัว
3. ดานการเมืองการปกครอง การเคารพกฎหมาย
4. กฎหมายระหางประเทศ หมายถึง
แนวคําตอบ
กฎ กฎเกณฑ และข อ ตกลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความตกลงหรื อ การแสดงเจตนา
เขาผูกพันของรัฐตั้งแตสองรัฐขึ้นไปและมักใชเปนหลักในการพิพาทระหางประเทศ
5. สิทธิมนุษยชนกับทหาร หมายความวาอยางไร
แนวคําตอบ
ทหาร จําเปนตองไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องจากกรณี
เหตุการณใชกําลังเขาระงับการชุมนุมระหวาง วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2535 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อ 12 กันยายน 2535 รับทราบรายงานของคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จ จริงของ เหตุการณ ดังกล าว และเห็นชอบตามขอสังเกตและความเห็นของ
คณะกรรมการ ฯ โดยมีมาตรการที่เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม คือ ขอ 3 รับไปดําเนินการบรรจุ
วิชาวา ดวยสิ ทธิมนุษยชนพื้ นฐานในการแสดงออกอยา งเสรีใน หลั กสู ตรการศึกษาทุกแขนง
โดยเฉพาะการบรรจุวิชาวาดวยสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในหลักสูตรวิชาทางทหาร ตํารวจ และนัก
ปกครองระดั บ ต า ง ๆ เพื่ อ ให ต ระหนั ก ในคุณ ค า ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บั ติ ต นของ
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
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ จําจด
นายประเสริฐ หอมดี
นางตรีนุช
สุขสุเดช
นายวิมล
ชาญชนบท
ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรนอย

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

ผูสรุปเนื้อหา
นางจิรัชยา เฟองฟูรัตน
นายบุญฤทธิ์ วิริยานุภาพพงศ
นางสาวรุงแสง ชูวงษ
นางสาวปทมา พิณพิพัฒนวรากุล
นายธนากร ไชยโพคา

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสามโก
ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ครู กศน.อําเภอสามโก
ครู กศน.อําเภอสามโก
ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง

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

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

ผูพ ิมพตน ฉบับ
นายธนากร

ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ไชยโพคา

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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