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คํานํา 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียนชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญา  และศักยภาพในการประกอบอาชีพ  การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิต 

อยูในครอบครัว  ชุมชน  สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใชใน

การศึกษาดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบ

ความรูใหกับผูเรียน และไดมีการปรับเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น  

 ขณะนี้ คณะกรรมการรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีนโยบายในการปลุกจิตสํานึกให

คนไทยมีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยมใน

การอยูรวมกันอยางสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท สํานักงานสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงไดมีการดําเนินการปรับเพิ่มตัวชี้วัดของหลักสูตร และเนื้อหาหนังสือเรียน

ใหสอดคลองตามนโยบายดังกลาว โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและคานิยมในการอยูรวมกัน

อยางปรองดอง สมานฉันท เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา 

กศน. ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดรับ

ความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควาและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจาก

สื่อตาง ๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชนตอผูเรียนที่อยูนอกระบบ 

อยางแทจริง ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดให 

ความรวมมือดวยดี  ไว ณ โอกาสนี้ 

  
 

สํานักงาน กศน. 

กันยายน  2557 
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 

 
หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา 

เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชา ศาสนาและหนาที่พลเมือง ผูเรียน

ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในขัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวังและ

ขอบขายเนื้อหา 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด 

แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ

ในเนื้อหานั้น ๆ ใหม ใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพ่ือเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา

ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหาแตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครู และเพื่อน ๆ ท่ีรวมเรียนในรายวิชา และระดับเดียวกันได 

4. หนังสือเรียนเลมนี้มี  3  บท คือ 

 บทที่ 1  ศาสนา 

 บทที่ 2  วัฒนธรรมประเพณ ี

 บทที่ 3   หนาที่พลเมืองไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 

(สค11002) 

ระดับ ประถมศึกษา 
 

สาระสําคัญ 

เปนสาระที่เกี่ยวกับความหมายความสําคัญของ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พุทธประวัติ 

การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมทางศาสนา บุคคลตัวอยางที่ใช

หลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต การแกปญหาความแตกแยก ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี

ตาง ๆ ในชุมชน รวมถึงประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปญหาและสถานการณการเมืองที่เกิดขึ้นในชุมชน 

กฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายวาดวยสิทธิเด็กและสตร ี

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายประวัติ หลักคําสอน และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

2. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณีและมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน 

3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี

4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม ที่มีความหลากหลาย

ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีมีคุณธรรม และคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยาง

ปรองดองสมานฉันท 

5. บอกสิทธิเสรีภาพ บทบาทและหนาที่ตามกฎหมายของการเปนพลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

6. เห็นคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย 

7. มีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

8. วิเคราะหการแกปญหาการทุจริต และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต 

ขอบขายเนื้อหา 

บทที่ 1 ศาสนา 

บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณ ี

     บทที ่3 หนาที่พลเมืองไทย



1 
 

บทที� � 

ศาสนา 

สาระสําคญั 

 เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับความหมาย ความสําคัญของศาสนา อธิบายถึงศาสนาในประเทศไทย 

คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ - ฮินดู มีรายละเอียดเกี่ยวของกับประวัติ

ศาสดา หลักธรรม การปฏิบัติตน บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของ

คนไทยที่ตางศาสนา 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

     ในประเทศไทย 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพุทธประวตัิ และประวัติศาสดาของศาสนาตาง ๆ 

3. มีความรู ความเขาใจในหลักธรรม และการปฏิบัติธรรมแตละศาสนา 

4. ตระหนักถึงคุณคา และเห็นความสําคัญในการนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวติ 

5. สามารถอยูรวมกับบุคคลที่ตางความเชื่อทางศาสนาในสังคมไดอยางสันติสุข 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื่องที่  1  ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา 

 เรื่องที่  2  ประวัติศาสดา 

 เรื่องที่  3  หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ 

 เรื่องที่  4  การปฏิบัติตนตามศาสนาตาง ๆ 

 เรื่องที่  5  บุคคลตัวอยางทีใ่ชหลักธรรมในการดําเนินชวีิต 

 เรื่องที่  6  การอยูรวมกันของคนไทยทีต่างศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

เรื�องที� � ความหมายของศาสนา ความสําคญัของศาสนา 

ความหมายของศาสนา 

 “ศาสนา” คือ ลัทธิความเช่ือในหลักการ กรรมวิธี การปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด

ในชีวิตที่ศาสดาของแตละศาสนาสั่งสอนหรือบัญญัติไว 

 สาเหตุการเกิดศาสนา ประการแรก เกิดจากความกลัวของมนุษย เนื่องจากมนุษยไมมีความรู  

ความเขาใจ ปรากฏการณทางธรรมชาติ ภัยพิบัติตาง ๆ  มนุษยคิดวาสิ่งเหลานี้เกิดจากอํานาจของวิญญาณ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให เปนไป มนุษยจึงแสวงหาวิธีภักดี ออนนอมใหอยูใตอํานาจดวย 

การแสดงออกตาง ๆ นานา เชน การเคารพบูชา การเซนสังเวย การทําทุกรกิริยา เพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเห็นใจ 

ประการต่อมา เกิดจาก การคนหาความจริงของธรรมชาติ โลกและชีวิต โดยไมหวังพึ่งพิงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ 

เมื่อคนหาความจริงพบแลวจึงนํามาประกาศศาสนา เพื่อใหชาวโลกรูตาม คือ พระพุทธเจา เปนตน 

 องค์ประกอบของศาสนา มอียู่ � ประการ คอื 

1. มีศาสดา คือ ผูกอตั้งศาสนา เริ่มตนคิดคําสอน (หลักธรรม) เปนคนแรก 

2. มีคําสอน คัมภีร คือ คําสอน (หลักธรรม) ของศาสนา 

3. มีนักบวช หรือผูสืบทอดศาสนา เปนผูปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนา 

4. มีศาสนสถาน คือ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน โบสถ วิหาร สุเหรา 

5. มีสัญลักษณ คือ เครื่องหมายแสดงทางศาสนา ศาสนพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนา เชน         

ไมกางเขน 

ประเภทของศาสนา จาํแนกเป็น � ประเภท คอื 

1. เอกเทวนิยม เช่ือในพระเจาองคเดียว เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต เปนตน 

2. พหุเทวนิยม เชื่อในพระเจาหลายองค เชน ศาสนาฮินดู ศาสนาชินโต เปนตน 

3. สัพพัตถเทวนิยม เชื่อวาพระเจาสิงสถิตอยูในทุก ๆ แหง เชน ศาสนาพราหมณ                   

  บางลัทธิ เปนตน 

4. อเทวนิยม ไมเชื่อวาพระเจาเปนผูสรางโลก เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาเซน เปนตน 

ศาสนาทุกศาสนามีจุดปลายทางเดียวกัน คือ ตองการใหทุกคนเปนคนดี อยูรวมกันโดยสันติ 

สังคมมีความสงบสุข 

ความสําคญัของศาสนา พอสรุปได 7 ประการ คือ 

1. เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ชวยใหมนุษยเกิดความมั่นใจในการดํารงชีวิต และชวยใหรูสึก

ปลอดภัย 

2. ชวยสรางความสามัคคีในหมูมนุษย ชวยใหมนุษยรวมมือกันแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจน

รวมมือกันสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอศาสนาและชีวิต 

3. เปนเครื่องมือขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหสมาชิกยึดมั่น เชื่อถือ ปฏิบัติตนเปนคนดีตาม 

คําสอน กลัวบาปที่เกิดจากความประพฤติไมดีตาง ๆ 
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4. ชวยพัฒนาและยกระดับจิตใจการกระทําของมนุษยใหสูงขึ้น คือชวยใหมนุษยเสียสละ 

และอดทน อดกลั้นยิ่งขึ้น ทําความดีมากยิ่งขึ้น เปนตน 

5. เปนบอเกิดแหงศาสตร ความรูดานศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ มีกําเนิดจาก

ศาสนา 

6. ชวยใหมนุษยมีอิสระ คําสอนของศาสนาเสนอแนวทางที่มนุษยสามารถฝกตนใหพนจาก

กิเลสมีอิสระจากกิเลสท้ังปวง 

7. เปนสัญลักษณ แสดงถึงความดีงาม แสดงพลังสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคน

ที่นับถือศาสนาตาง ๆ ในแตละศาสนา 

 

เรื�องที� � ประวตัศิาสดา 

พุทธประวตั ิ

 ศาสนาพุทธ เปนศาสนาประเภทอเทวนิยม คือ ไมเช่ือวามีพระเจาสรางโลก สรางมนุษย กําหนด

โชคชะตามนุษย แตเชื่อวาทุกอยางเกิดมาไดเพราะมีเหตุ ทุกอยางตองอาศัยกัน เปนเหตุเปนปจจัย  

ซึ่งกันและกัน จะมีเพียงอยางใดอยางหนึ่งมิได ศาสนาพุทธ เปนศาสนาใหญศาสนาหนึ่งของโลก เปน

ศาสนาประจําชาติของประเทศไทย  

 ศาสนาพุทธเกิดในชมพูทวีป ปจจุบันเปนพื้นที่ของประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน ปากีสถาน และ

บังกลาเทศ รวมกัน 

 ศาสดาของศาสนาพุทธ คือ พระพุทธเจา ทรงมีพระนามเดิมวา เจาชายสิทธัตถะ กําเนิดในตระกูล

กษัตริยในยุคที่ศาสนาฮินดูเจริญรุงเรืองในชมพูทวีป พระองคประสูติ ณ ลุมพินีวัน แควนสักกะ  

เมืองกบิลพัสดุ (ปจจุบัน คือ เมืองรุมมินเด ประเทศเนปาล) ทรงประสูติในวันศุกรขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ปจอ 

กอนพุทธศักราช 80 ป เมื่อประสูติได 7 วัน พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายา จึงสิ้นพระชนม  

พระราชบิดาของพระองค คือ พระเจาสุทโธทนะ จึงใหพระเจานา คือ พระนางประชาบดีโคตมี  เปนผูเล้ียงดู

พระเจาสุทโธทนะไดเชิญพราหมณมาทํานายลักษณะพระโอรส พราหมณไดพยากรณพระราชกุมารวา 

“ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก ถาทรงเปนฆราวาสจะไดเปนพระจักรพรรดิ” ดังนั ้น  

พระเจาสุทโธทนะจึงปรารถนาจะใหเจาชายสิทธัตถะเพลิดเพลินในความสุขทางโลก เพื่อจะไดให 

เจาชายสิทธัตถะเปนพระจักรพรรดิ  พระราชบิดาทรงสรางปราสาทที่งดงาม 3 หลัง ใหประทับแตละฤดู

และใหศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยากับสํานักอาจารยวิศวามิตร พระองคทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา 

ถึงแมพระราชบิดาจะหาสิ่งอํานวยความสุข ความสะดวกสบายใหพระองค แตเจาชายสิทธัตถะก็มิได

เพลิดเพลินกับความสุขทางโลก เมื่อพระองคเสด็จออกนอกพระราชวัง พระองคทอดพระเนตรเห็น 

การเกิด การแก การเจ็บ การตาย เปนความทุกข พระองคทรงครุนคิดแสวงหาทางใหมนุษยพนทุกข และ

เห็นวาการหนีทุกขในโลกดวยการบรรพชา  
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 ดังนั้น พระองคจึงเสด็จออกจากวังในวันที่พระนางพิมพาประสูติพระโอรส คือ เจาชายราหุล 

พระองคทรงรําพึงวา “หวงเกิดแลวหนอ” เมื่อพระองคเสด็จผานทรงพบเห็นนางสนมนอนระเกะระกะอยู

เปนภาพที่ไมนาดู ไมสวยงาม ลวนนาปลงสังเวช พระองคจึงเสด็จออกบวชพรอมกับคนรับใชชื่อ นายฉันนะ 

ทรงขี่มาชื่อ กัณฐกะ จากนั้นใหนายฉันนะกลับไป แลวพระองคทรงปลงผม ถือเพศบรรพชิต และแสวงหา

อาจารยจากสํานักตาง ๆ เพื่อสั่งสอนใหพระองคบรรลุธรรมที่ทําใหสัตวโลกพนจากความทุกข ทรงศึกษาที่

สํานักอาฬารดาบส และอุทกดาบส ฝกฝนทางจิตจนได  ฌานสมาบัติ 8 ซึ่งเนนโยคะวิธี ทรงเห็นวาไมใช

ทางพนทุกขที่แทจริง ดังนั้น ตอมาพระองคทรงใชวิธีการทรมานตนเองดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา คือ  

อดอาหาร และทรมานตนดวยวิธีตาง ๆ จนรางกายซูบผอม ทรงพบวา ทางนี้มิใชพนทุกข จึงหันมา

เดินสายกลาง และเสวยพระกระยาหารตามเดิม  แลวหันมาบําเพ็ญเพียรทางจิตคนหาสัจธรรม และทรง

คนพบสัจธรรมในวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ คือ วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ประกา กอนพระพุทธศักราช 45 ป  

ทรงมีพระชนมายุ 45 พรรษา 

 ดังนั้น ในการแสวงหาทางบรรลุธรรมของพระองคนั้นเปรียบเสมือนพิณ 3 สาย ถาขึงสายพิณ 

ตึงเกินไปสายพิณก็จะขาด ถาขึงสายหยอนเกินไป เสียงจะไมไพเราะ ตองขึงสายพิณพอดี จึงจะดีดแลวมี

เสียงไพเราะ เชนเดียวกับมนุษย หากเพลิดเพลินในโลกียสุขเหมือนสายพิณที่หยอนยาน  และถาตึงเขมงวด 

ในการปฏิบัติดวยการทรมานตนเองรางกายจะทนทานไมไหวเหมือนสายพิณที่ขึงตึง ดังนั้น จึงควร

เดินสายกลาง เชนเดียวกับสายพิณที่ขึงพอดี  

 สัจธรรมที่พระองคตรัสรู คือ ทรงคนพบปุปเพนิวาสานุสติญาณ คือ อดีตชาติของพระองค       

ทรงคนพบจุตูปปาตญาณ คือ การกําเนิดของสัตวโลก และอาสวักขยญาณ คือ การกําจัดกิเลสใหหมดส้ินไป 

เพื่อจะปฏิบัติตนใหพนทุกขไมตองเวียนวายตายเกดิ คือ อริยสัจส่ี เปนความจริงอันประเสริฐ ซ่ึงเปนหัวใจ

สําคัญของพระพุทธศาสนา คือ 

  ทุกข คือ ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิต ไดแก ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ 

  สมุทัย คือ สาเหตุแหงปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต 

  นิโรธ คือ ความจริงวาดวยการดับทุกข การละตนเหตุของความทุกข 

  มรรค คือ ความจริงวาดวยแนวทางแหงความดับทุกข 

 หลังจากตรัสรูแลวพระองคไดเสด็จไปเทศนาธรรมแกปญจวัคคียทั้ง 5 คือ พระโกณฑัญญะ  

พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ซ่ึงติดตามดูแลพระองคชวงที่แสวงหาธรรมและ

บําเพ็ญทุกรกิริยา เมื่อพระองคเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา จึงคิดวาพระองคทอถอย ไมบําเพ็ญเพียรจึงพากันหนีไป

ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อพระองคเทศนาธรรม คือ ธัมมจักกัปวัตนสูตร ซึ่งแสดงถึงขอปฏิบัติ 

ทางสายกลาง คือ มรรค 8 ซ่ึงเปนขอปฏิบัติใหพนจากความทุกข คือ 

1. สัมมาทิฏฐิ ปญญาเห็นชอบ 

2. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ 

3. สัมมาวาจา วาจาชอบ 

4. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

5. สัมมาอาชีวะ ความเล้ียงชีพชอบ 
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6. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ 

7. สัมมาสติ ความระลึกชอบ 

8. สัมมาสมาธิ การตั้งจิตชอบ 

โกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมเปนคนแรก และปญจวัคคียทั้งหมดจึงบวชเปนภิกษุ จึงถือวาเกิด

พุทธศาสนาครบสมบูรณ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนไตรสรณคมณ ซึ่งเปนที่เคารพของชาวพุทธ 

ตอมาพระองคทรงเผยแพรศาสนาอยู 45 ป และปรินิพพานที่เมืองกุสินาราในวันเพ็ญ เดือน 6  วันเดียวกับที่

พระองคทรงประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน เรียกวา  เปนวันวิสาขบูชา  เปนวันสําคัญของชาวพุทธ 

 

ประวตัพิระนบีมูฮัมหมัด  

 ศาสนาอิสลามเปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทยจํานวนผูนับถือศาสนา

อิสลามในประเทศไทย มีจํานวนมากเปนลําดับที่ 2 ศาสนาอิสลามกําเนิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย  

เมื่อ พ.ศ. 1113 คําวา อิสลาม มาจากคําวา อัสลามะ แปลวา การออนนอมถอมตนตอพระอัลเลาะหเจาอยาง

สิ้นเชิง ผูนับถืออิสลาม เรียกวา มุสลิม หรือ อิสลามิกชน 

 ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ พระนบีมูฮัมหมัด เปนผูใหกําเนิดศาสนาอิสลาม ทานเกิดที่ 

เมืองเมกกะ (มักกะ) ประเทศซาอุดีอาระเบีย บิดาชื่ออับดุลเลาะห มารดาชื่อ อามีนะห ในตระกูลฮาซิม  

เผากุ เรซ บิดาสิ้นชีวิตกอนพระนบีมูฮัมหมัดเกิด มารดาสิ้นชีวิตเมื่อทานมีอายุได 6 ขวบ จึงอยูใน 

ความอุปการะของปูและลุง ตามลําดับ ทานไดแตงงานกับหญิงหมาย ชื่อ คอดียะ เปนเจาของกิจการคา  

มีบุตรธิดา รวม 7 คน (ชาย 3 คน หญิง 4 คน) 

 เมื่อทานอายุได 40 ป ทานไดขึ้นไปหาความวิเวกที่ถํ้าฮิเราะห บนภูเขานูริ เทพยิมรออิลที่เปนบริวาร

ของพระอัลเลาะหเจาไดลงมาบอกวา พระอัลเลาะหไดแตงตั้งใหทานเปนศาสดาเผยแผศาสนาอิสลามของ

พระองค ทานจึงเปนพระนบี หรือ เปนศาสนทูต หรือ ตัวแทนของพระเจาบนพื้นพิภพ เมื่อ พ.ศ. 1153 

ขณะที่ทานมีอายุได 40 ป โดยใชสถานที่ประดิษฐานหินกาบะห เปนที่ประกาศสัจธรรม ระหวางการเผยแผ

ศาสนาอิสลาม ทานตองตอสูกับฝายปรปกษจนไดรับชัยชนะ ประกาศศาสนาอยู 23 ป ทานถึงแกกรรม

เมื่ออายุได  63 ป 

 นักบวช หรือ ผูสืบทอดศาสนา ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา และสืบตอศาสนาอิสลาม เชน 

อิหมาม ผูนําศาสนา และอิสลามมิกชน  ศาสนสถาน คือ สถานที่ประกอบศาสนกิจของผูนับถือศาสนาอิสลาม

ไดแก สุเหรา หรือ มัสยิด ซึ่งเปนสถานที่ที่จัดไวเพื่อการละหมาด สัญลักษณของศาสนาอิสลาม เนื่องจาก

ศาสนาอิสลามสอนใหมีพระเจาองคเดียว และสอนไมใหเคารพบูชาสัญลักษณหรือรูปเคารพใด ๆ  

รูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว และมีดาว 5 แฉกอยูตรงกลาง ที่พบตามสุเหราทั่วไปนั้นไมใชสัญลักษณทาง

ศาสนา แตเปนเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมานเตอรกท่ีรุงเรืองมากในอดีต ตั้งแตศตวรรษที่ 15 – 20  

ที่ประเทศมุสลิมสวนใหญตกอยูในอํานาจของอาณาจักรนี้ ชนชาวอิสลามจึงถือเอาเครื่องหมายนั้นเปน

สัญลักษณของตนและชนชาติมุสลิมสืบมา และกลายเปนสัญลักษณของผูนับถือศาสนาอิสลามไปโดย

ปริยาย 
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ประวตัพิระเยซู 

 คริสตศาสนา เปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทยมีจํานวนผูนับถือคริสต

ศาสนามากเปนอันดับ 3 ศาสนาคริสตพัฒนามาจากศาสนายูดาย คําวา “คริสต” มีรากศัพท   มาจากภาษา

โรมัน และภาษากรีก ที่แปลมาจาก เมสสิอาห ในภาษาฮินดู แปลวา ผูปลดเปล้ืองความทุกข 

 พระเยซู เปนผูใหกําเนิดศาสนาคริสต  ทานเกิดที่หมูบานนาซาเรท  แควนกาลิลี  หางจาก 

นครเยรูซาเล็ม ประมาณ 55 ไมล มารดาของพระเยซูช่ือ มาเรีย หรือ มารีย บิดาชื่อโยเซฟ อาชีพชางไม    

ตามประวัติมาเรีย มารดาของพระเยซูนั้น ตั้งครรภมากอนขณะที่โยเซฟยังเปนคูหมั้น รอนถึงเทวทูตของ

พระเจา คือ พระยะโฮวาห หรือ ยาหเวห ตองมาเขาฝนบอกโยเซฟใหรูวาบุตรในครรภของมาเรียเปนบุตร

ของพระเจา คือ พระยะโฮวาห หรือ ยาหเวห เปนผูมีบุญมากใหตั้งชื่อวา พระเยซู ตอไปคนผูนี้จะชวย 

ไถบาปใหชาวยิวรอดพนจากความทุกขทั้งปวง โยเซฟปฏิบัติตามคําของทูตแหงพระเจา จึงรับมาเรียมาอยู

ดวยกันโดยมิไดสมสูกันเยี่ยงสามีภรรยา พระเยซูไดรับการเลี้ยงดูมาอยางดี มีความรูภาษากรีกแตกฉาน 

ศึกษาพระคัมภีรเกา ไดมอบตัวเปนศิษยของโยฮัน ผูแตกฉานในคัมภีรของยิว เมื่อทานเติบโตมาเปน

ผูใหญ มีนิสัยใฝสงบอยูในวิเวก ใฝใจทางศาสนา เมื่อทานอายุได 30 ป ไดรับศีลลางบาปจากจอหน โดย

เยซูอาบน้ําลางบาปท่ีแมน้ําจอรแดน ตั้งแตนั้นมาถือวา พระเยซู ไดสําเร็จรูปธรรมสูงสุดในศาสนาคริสต

เปนศาสดาบําเพ็ญพรต อดอาหาร และพิจารณาธรรมอยูในปาสงัด ถึง 40 วัน จากนั้นจึงออกประกาศ

ศาสนา ทานเผยแพรศาสนาอยู 3 ป มีผูนับถือพระเยซูมากขึ้น จนเปนเหตุใหพวกปุโรหิต พวกธรรมาจารย 

และพวกฟาริซี เกลียดชัง ขณะที่พระเยซูพรอมสาวก   12 คน กําลังรับประทานอาหารมื้อค่ําสุดทาย  

พวกทหารโรมันก็จูโจมเขาจับพระเยซู และใหขอหาเปนกบฏตอซีซาร จักรพรรดิโรมัน ตั้งตนเปน 

พระเมสสิอาห และถูกตัดสินใหลงโทษประหารชีวิต โดยการตรึงไมกางเขนไว จนสิ้นพระชนม หลังจากนั้น 

3 วัน พระองคไดเสด็จกลับคืนชีพและเสด็จขึ้นสวรรค 

นักบวชและผูสืบทอดศาสนา ผูสืบทอดคริสตศาสนา คือ สาวก พระบาทหลวง หมอสอนศาสนา 

และคริสตศาสนิกชน ผูเล่ือมใสคริสตศาสนา ศาสนสถานที่ใชในการประกอบกิจกรรมสําคัญ คือ โบสถ

และวิหาร สัญลักษณที่แสดงความเปนคริสตศาสนิกชนทุกนิกายใชเครื่องหมายกางเขนเหมือนกัน เพราะ

แสดงถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญ และเปนนิรันดรของพระองค 

ประวตัศิาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

 เปนศาสนาที่มีผูนับถือจํานวนมากในโลกเชนกัน สําหรับในประเทศไทยมีผูนับถือจํานวนนอยที่สุด  

แตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอยางที่สืบทอดมาถึงปจจุบันมีการนําศาสนาพราหมณ 

มาปะปนอยูคอนขางมาก เชน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู เปนศาสนาประเภทพหุเทวนิยม เชื่อในเทพหลายองค คือ พระอิศวรเปน

ผูสรางโลก นอกจากนั้นยังมีพระนารายณ พระพรหม พระอุมา พระพิฆเณศ ซึ่งทําหนาที่ใหกับโลกตาง ๆ กัน 

ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไมมีศาสดา ผูสืบทอดศาสนาพราหมณ ไดแก พราหมณ นักบวช มีหนาที่ศึกษา

คัมภีรรายเวท เปนผูนําสวดมนต และประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา รวมทั้งผูศรัทธาเล่ือมใสศาสนา
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พราหมณ - ฮินดู สถานที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไดแก โบสถ สัญลักษณของศาสนาพราหมณ 

ใชอักษรเทวนาคีรีที่เขยีนวา “โอม” ซึ่งหมายถึง เทพเจาทั้ง 3 ที่สําคัญมากคือ พระพรหม เปนผูสรางโลกตาง ๆ 

พระวิษณุเปนผูคุมครองโลกตาง ๆ นอกจากนี้ ยังนิยมสรางเครื่องหมายแนวนอน 3 เสน ไวที่หนาผาก

เหนือคิ้ว ซึ่งหมายถึง ที่นั่งของสีหะ คือ มหาเทพที่ตนนับถือ  
 

เรื�องที� � หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ 

หลกัธรรมของศาสนาพุทธ 

 ตามที่กลาวมาแลววา ศาสนธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญของศาสนา คําสอนของสัมมาสัมพุทธเจา 

เรียกวา พระธรรม 

 พระธรรมในศาสนาพุทธ กําหนดไวในพระไตรปฎก มีอยู  3 ตะกรา กลาวคือ คําสอนของ

พระพุทธเจา ในอดีตจารึกไวในสมุดขอย และใบลาน แยกไว 3 หมวดหมู คือ 

1. พระสุตตันตปฎก เปนคัมภีรที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาในโอกาสตาง ๆ มีชาดก

ประกอบ เชน สุภมิตตชาดก ที่ 5 โทษของการไมรูประมาณ ความสรุปวา เมื่อพระพุทธเจาประทับอยู  

ณ พระวิหารเชตะวัน ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มรณภาพ เพราะฉันมากเกินไปจนอาหารไมยอย 

พระพุทธเจาจึงตรัสวา แมในกาลกอนภิกษุนี้ก็ตายเพราะบริโภคมาก 

2. พระวินัยปฎก เปนธรรมที่ เกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑความประพฤติของพระสงฆ ซึ่ง

พระพุทธเจากําหนดไวมีทั้งหมด 227 ขอ พระพุทธเจาจะทรงกําหนดขึ้นเมื่อมีเหตุการณที่พระสงฆ 

ไมควรประพฤติปฏิบัติ 

3. พระอภิธรรมปฎก รวบรวมคัมภรีที่รวบรวมเกี่ยวกบัหลักธรรม หรือขอธรรมลวน ๆ คําสั่งสอนวา

เปนพระสูตรตาง ๆ ของพระพุทธเจา ตัวอยาง คือ ธัมมจักกัปวัตนสูตร ซึ่งกลาวถึง มรรค 8 ซึ่งเปนทาง

ปฏิบัติใหไกลจากกิเลส 

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนตัวแทนพระพุทธเจาที่ปรินิพานไปแลว เมื่อถึงคราวที่

ศาสนาพุทธเกิดปญหา มีความเสื่อมลง เนื่องจากพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมปฏิบัติตาม

คําสั่งสอนของพระพุทธเจา จะมีการนําพระไตรปฎกมาสังคายนา มีการตรวจสอบชําระใหถูกตอง วัดใน

สมัยเกาเก็บพระไตรปฎกที่จารึกไวในใบลาน สมุดขอยเก็บไวที่ศาลาธรรมที่ตั้งอยูกลางน้ํา เพื่อปองกัน 

มอด ปลวก กัดกินทําลาย 

อยางไรก็ตาม ชาวพุทธควรศึกษาธรรมะเพื่อเขาใจ และนํามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตองที่สําคัญ ๆ 

คือ 

โอวาทปาตโิมกข์ พระพุทธองคทรงประกาศหัวใจของศาสนาพุทธในวันมาฆบูชา เปนวันขึ้น 15 ค่ํา 

เดือน 3 ซ่ึงเปนวันมหัศจรรย คือ พระสงฆ 1,250 รูป ลวนเปนพระอรหันต มาประชุมโดยมิไดนัดหมาย 

พระสงฆเหลานี้ลวนเปนผูที่พระพุทธเจาโปรดประทานบวชใหดวยพระองคเอง ดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

และเปนวันที่พระจันทร เสวยฤกษเต็มดวง พระพุทธเจาทรงประกาศหัวใจของศาสนาพุทธไวใน 

โอวาทปาฏิโมกข มีอยู 3 ขอ คือ 
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1. การไมทําบาปอกุศลทั้งปวง คือ ไมทําช่ัว 

2. การทําบุญกุศล คือใหทําความดี 

3. การทําจิตใหผองใสไกลจากความเศราหมองของกิเลส 

เบญจศีล ศีล 5 เปนขอพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติตนของชาวพุทธ คือ 

1. ละเวนการฆาสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย 

2. ละเวนการลักขโมย เบียดบัง แยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสินผูอื่น 

3. ละเวนการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหน อันเปนการทําลาย

เกียรติภูมิและจิตใจของผูอ่ืน เชน บุตร ภริยา ญาติมิตร 

4. ละเวนจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง พูดเพอเจอไรสาระ พูดคําหยาบคาย 

5. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาท  

มัวเมา กอความเสียหายผิดพลาด เพราะขาดสติ อันเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็เปน

ผูคุกคามตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูเขารวมสังคม 

เบญจธรรม � ประการ เปนหลักธรรมท่ีคนทั่วไปควรปฏิบัติ มี 5 ประการ ดังนี้ 

1. เมตตา, กรุณา – ซึ่งเปนธรรมะคูกัน และสนับสนุนศีลห้า - ขอแรก (ฆาสัตว – เบียดเบียน) 

2. สัมมาอาชีวะ - คูและสนับสนุนศีลขอสอง (ลักทรัพย ฉอโกง) 

3. กามสังวร หมายถึง การสํารวมระวังในความตองการ - คูกับศีลขอสาม (การขมเหงน้ําใจกัน) 

4. สัจจะ ความจริงใจ - คูกับศีลขอส่ี (โกหก) 

5. สติ สัมปชัญญะ - คูกับศีลขอหา (ทําใหตนเองขาดสติ) 

พรหมวหิาร � เปนหลักธรรมประจําใจเพื่อใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธ์ิ เฉกเชน 

พรหม ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ 

1. เมตตา ความปรารถนาอยากใหผูอ่ืนมีความสุข 

2. กรุณา ความปรารถนาอยากใหผูอ่ืนพนทุกข 

3. มุทิตา ความยินดีที่ผูอื่นมีความสุขในทางที่เปนกุศล 

4. อุเบกขา การวางจิตเปนกลาง การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เปนสิ่งที่ดี แตถาตนไมสามารถ

ชวยเหลือผูนั้นได จิตตนจะเปนทุกข ดังนั้น ตนจึงควรวางอุเบกขาทําใจใหเปนกลาง และ

พิจารณาวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมที่ไดเคยกระทําไว จะดีหรือชั่วก็ตาม กรรมนั้น 

ยอมสงผลอยางยุติธรรมตามท่ีเขาผูนั้นไดเคยกระทําไว 

ฆราวาสธรรม ประกอบดวย  2 คํา “ฆราวาส”  แปลวา ผูดําเนินชีวิตในทางโลก, ผูครองเรือน 

และ “ธรรม”  แปลวา ความถูกตอง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ, ขอปฏิบัติ 

ฆราวาสธรรม แปลวา คุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทางโลก 

ประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ 
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1. สัจจะ แปลวา จริง ตรง แท 

2. ทมะ แปลวา ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ 

3. ขันติ แปลวา อดทน 

4. จาคะ แปลวา เสียสละ 

หลักธรรมของศาสนาอิสลาม 

 หลักธรรมของศาสนาอิสลาม จารึกไวในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งในอดีตถูกจารึกไวในหนังสัตว

กระดูกสัตว หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ คือ 

1. ตองปฏิญาณตนวาจะไมมีพระเจาองคอื่นนอกจากพระอัลเลาะห โดยมีพระนบีมูฮัมหมัด เปน   

ศาสนทูตรับคําสอนของพระองคมาเผยแผใหชาวมุสลิม 

2. ตองนมัสการพระอัลเลาะห เพื่อสรรเสริญขอพรตอพระองควันละ 5 ครั้ง ในเวลาใกล 

พระอาทิตยขึ้น บาย เย็น พลบค่ํา และกลางคืน 

3. ปหนึ่งตองถือศีลอด (อัศศิยาบา) เปนเวลา 1 เดือน โดยงดการบริโภคอาหาร น้ําดื่ม ตั้งแต 

พระอาทิตยขึ้นจนพระอาทิตยตก 

4. ตองบริจาคทาน (ซะกาต) เพื่อพัฒนาและชําระจิตใหสะอาดหมดจด บริสุทธ์ิยิ่งขึ้น 

5. ในชวงชีวิตหนึ่งควรไปประกอบพิธีฮัจญ  คือ เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดไบดุลเลาะห  

ณ เมืองเมกกะ อยางนอย 1 ครั้ง 

หลักคําสอนของศาสนาอิสลามเปนเรื่องศรัทธา คือ ความเชื่อเปนเรื่องสําคัญที่สุด มุสลิมทุกคน

จะตองเช่ือและไมระแวงสงสัย ดังนี้ 

1. เชื่อวาพระอัลเลาะหมีจริง มุสลิมทุกคนตองเช่ือวาพระเจามีองคเดียว คือ พระอัลเลาะห 

2. เชื่อในเทพบริวาร หรือเทวทูตของพระอัลเลาะห เพื่อชักนําไปสูหนทางท่ีดีงาม 

3. เชื่อวาคัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุด 

4. เชื่อในตัวแทนพระอัลเลาะหหรือศาสนฑูต เปนผูนําคําสอนมาเผยแพร 

5. เชื่อในวันสิ้นโลก เมื่อพระอัลเลาะหทรงสรางโลกไดก็ตองทําลายโลกได 

6. เชื่อในกฎกําหนดสภาวะของพระอัลเลาะห กลาวคือ ทุกอยางเกิดขึ้นโดยพระอัลเลาะหและ

ดําเนินไปตามประสงคของพระองค 

สําหรับหลักคําสอนทั่วไปของศาสนาอิสลามนั้น สอนใหดําเนินชีวิตปฏิบัติตนตอกันของสังคม

เปนไปดวยความสงบสุข เชน สอนใหมนุษยมีความเมตตากรุณาตอกัน สอนใหมีความกตัญูกตเวทีตอ

บิดา มารดา สอนใหสมรส หามหยาราง และประพฤติผิดประเพณี สอนไมใหดื่มสุราเมรัย และยาเสพติดตาง ๆ 

สอนไมใหกินดอกเบี้ย รับสินบน ใหสินบน กักตุนสินคา และทุจริตคดโกงตาง ๆ สอนหลักการคบหา

สมาคม สอนไมใหฆาลูกและตนเอง สอนไมใหถือสิ่งอันทัดเทียมพระอัลเลาะห สอนไมใหแตงงานกับ

คนตางศาสนา สอนใหเห็นความสําคัญของเจตนา สอนถึงการกระทําที่ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว สอนใหเห็น

ความสําคัญของความประพฤติ และสอนใหนึกถึงส่ิงตองหามมิใหนํามาบริโภค ฯลฯ เปนตน 
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หลักธรรมของศาสนาคริสต์ 

 พระธรรมคําสอนของศาสดาจะปรากฏในพระคริสตคัมภีร คัมภีรไบเบิล ผูนับถือคริสตศาสนา 

ทุกคนตองยึดมั่นในหลักปฏิบัติสําคัญของคริสตศาสนา เรียกวา บัญญัติ 10 ประการ คือ 

1. จงนมัสการพระเจาเพียงองคเดียว อยาเคารพรูปบูชาอื่น  

2. อยาออกนามพระเจาอยางพรอย ๆ โดยไมสมเหตุสมผล 

3. จงไปวัดวันพระอันเปนวันศักดิ์สิทธ์ิ 

4. จงเคารพนับถือบิดา 

5. จงอยาฆาคน 

6. จงอยาทําลามก 

7. จงอยาลักขโมย 

8. จงอยาพูดเท็จ หรือนินทาผูอื่น 

9. จงอยาปลงใจในความอุลามก 

10. จงอยามักไดในทรัพยของเขา 

หลักคําสอนของศาสนาคริสต ท่ีสรุปสําคัญมา 2 ขอ คือ 

1. จงรักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ 

2. จงรักเพื่อนบาน (เพื่อนมนุษย) เหมือนรักตัวเอง 

และหลักคําสอนของพระเยซูสวนใหญจะอยูบนพื้นฐานบัญญัติ 10 ประการ และอธิบายเพิ่มเติม

หรืออนุรักษคําสอนเดิมไว  เชน สอนใหมีเมตตากรุณาตอกัน สอนใหรักกันระหวางพี่นอง สอนใหทํา

ความดี สอนใหเห็นแกบุญทรัพยมากกวาสินทรัพย สอนใหแสวงหาคุณธรรมยิ่งกวาสิ่งอื่น สอนหลัก 

การคบหาซึ่งกันและกัน สอนใหตอตานความอยุติธรรม สอนเรื่องจิตใจวาเปนรากฐานแหงความดี  

ความชั่ว สอนถึงความกรุณาของพระเจา สอนถึงความขัดแยงกันระหวางพระเจากับเงิน สอนใหรักษาศีล 

รักษาธรรม สอนวิธีไปสวรรค สอนเรื่องความสุขจากการทําใจใหอิสระ ฯลฯ เปนตน 

 

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

  ศาสนาพราหมณ - ฮินดู เชื่อวา พระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด เปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง

ตลอดจนกําหนดโชคชะตาชีวิตของคนและสัตว เพราะฉะนั้น วิถีชีวิตแตละคนจึงเปนไปตามพรหมลิขิต 

แตละคนก็อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตไดหากทําใหพระพรหมเห็นใจ และโปรดปรานโดยการบวงสรวงออนวอนและ 

ทําความดีตอพระองค หากตายไปก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ และหากโปรดปรานที่สุดก็จะไปอยูกับพระองค

ชั่วนิจนิรันดร ชาวฮินดูเชื่อวาวิญญาณเปนอมตะ จึงไมตายไปตามรางกาย ที่วาตายนั้นเปนเพียงวิญญาณออก

จากรางกายเทานั้น 

 คําสอนเฉพาะเปนคําสอนเฉพาะกลุมแตละวรรณะ แตละหนาที่ ตัวอยางคําสอนทั่วไป เชน  

สอนใหมนุษยมีความเมตตากรุณาตอกัน สอนใหมีสันติ สอนถึงหนาที่ และสิ่งที่มนุษยควรปฏิบัติตอกัน 

สอนใหมีขันติ สอนวิธีหาความสุขและรูเทาทันความจริง สอนเรื่องความเปนอมตะของวิญญาณ หนาที่

บิดามารดามีตอบุตรธิดา หนาท่ีครูอาจารยตอศิษย หนาที่ของบุตรธิดา และศิษย ที่มีตอพอ แม ครู อาจารย 
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หนาที่สามีตอภรรยา หนาที่ภรรยาตอสามี หนาท่ีนายตอบาว หนาท่ีราชาตอราษฎร ธรรมและวรรณะทั้ง 4 

คือ ธรรมและหนาที่ของพราหมณ ธรรมและหนาที่ของศูทร แตอยางไรก็ตาม  มีกฎเกณฑหามแตงงาน

ระหวางคนตางวรรณะ เพราะเมื่อลูกออกมาเปนจัณฑาล ซึ่งถือวาเปนผูที่เปนบุคคลที่เปนเสนียดไมเปนที่

ตองการของสังคม 

 

เรื�องที� � การปฏิบัตตินตามศาสนาต่าง ๆ 

 ศาสนาทุกศาสนามีคําสอนที่มุงใหคนในสังคมประพฤติดี เพื่อใหครอบครัว ชุมชน สังคม          

ศาสนิกชน ทุกศาสนาพึงมีหนาที่ตองประพฤติปฏิบัติ คือ 

 หนาที่ของพุทธศาสนิกชน คือ พุทธบริษัท 4 ไดแก อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี โดยอุบาสก 

อุบาสิกา ทําหนาที่ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา และทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา 

 การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตามที่ไดกลาวมาแลว คือ การรักษาศีล 5 และ

พัฒนาขึ้นไปสูการรักษาศีล 8 หรืออุโบสถศีล ซึ่งเปนศีลของอุบาสก อุบาสิกา 

1. เวนจากการฆาสัตว 

2. เวนจากการลักสิ่งของที่ผูอื่นมิไดให 

3. เวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย 

4. เวนจากการพูดปด พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ 

5. เวนจากการดื่มสุราเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท 

6. เวนจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเท่ียงถึงวันใหม) 

7. เวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และประดับรางกายดวยดอกไม ของหอม 

เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องยอม 

8. เวนจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่งท่ีเทาสูงเกิน ภายในมีนุนหรือสําลี 

จากนั้นเมื่อมีพื้นฐานศีล 5 ศีล 8 แลวควรพัฒนาขึ้นไปสูการปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ วิปสสนา  

เจริญปญญาใหรูแจงเพื่อหาทางดับทุกข การเจริญปญญา เพื่อใหพิจารณาเห็นหลักธรรมแทจริงของ

ศาสนาพุทธ ซึ่งเปนไปตามพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แปลวา สรรพสิ่งในโลกไมเที่ยง  

ลวนเปนทุกข และไมมีตัวตน และทุกสิ่งในโลกจะมีสภาวะเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป 

เมื่อการประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดแลวผูนั้นจะเขาสูพระนิพพานเปนผูบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ไมมี

การเวียนวายตายเกิดอีก 

หนาที่สําคัญประการตอมา คือ การทะนุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา คือ ทําหนาที่

ทะนุบํารุงรักษาศาสนวัตถุ คือ พระพุทธรูป วัดวาอาราม ที่ดิน ส่ิงกอสรางทางพุทธศาสนา ใหเปนสมบัติ

ของศาสนา และใชเบญจธรรมในการเปนที่พึ่งพาจิตใจ และไหวพระสวดมนต ทําบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ 

ประพฤติตามศาสนพิธีใหถูกตองตามหลักศาสนาพุทธ และตองประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี เผยแผคําสอน

ใหบุตรธิดา บุคคลในครอบครัว สนับสนุนใหบุตรธิดาบวชเรียนในศาสนาพุทธเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

ใหมั่นคงสถาพรสืบตอไป 
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สําหรับภิกษุ ภิกษุณี นั้น ทําหนาที่ศึกษารักษาพระธรรม และนํามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง 

นอกจากนั้นยังตองทําหนาที่เผยแผคําสอนของพระพุทธเจา อีกทั้งชวยกันทะนุบํารุง  ศาสนวัตถุ 

พระพุทธรูป วัดวาอาราม สิ่งกอสรางทางศาสนาพุทธตาง ๆ ใหเปนถาวรวัตถุเปนที่พึ่งพิง รวมทั้ง 

การประกอบศาสนพิธีของชาวพุทธใหถูกหลักตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดมา

จากบรรพบุรุษ 

เชนเดียวกันกับหนาท่ีของอิสลามิกชน คริสเตียน และผูที่นับถือศาสนาฮินดู ลวนมีหนาที่ปฏิบัติ

ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาของตน ชวยกันเผยแผคําสอน หลักธรรม และรักษาศาสนวัตถุ ตลอดจน

รักษาขนบธรรมเนียม พิธีการของศาสนาใหถูกตอง และที่สําคัญ คือ การชวยกันสืบทอดศาสนาใหคงอยู 

โดยชวยกันทะนุบํารุงสถาบันหลักทางศาสนาของตนใหสามารถทําหนาที่ไดสมบูรณ สงผลใหคนในสังคม

มีความสุขสงบตลอดไป 

 

เรื�องที� � บุคคลตวัอย่างที�ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ   

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริยไทยทรงเปนบุคคลตัวอยางที่

ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต พระองคทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกของ

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย 

 พระองคทรงแสดงใหเห็นถึงพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณในการบําบัดทุกข บํารุงสุข

ใหแกพสกนิกรทั้งแผนดิน ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนหา 

แนวทางการพัฒนา เพื่อมุงประโยชนแกประชาชนสูงสุดพสกนิกรควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอย

ตามเบ้ืองพระยุคลบาท นํามาปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป 

 หลักการทรงงานของพระองคที่สามารถรวบรวมไดมีดังตอไปนี้ คือ 

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การที่พระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาขอมูล

รายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้งจากขอมูลเบื้องตน จากเอกสารแผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ 

และราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง 

2. ระเบิดจากข้างใน พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาตน ทรงตรัสวาตองระเบิดจากขางใน 

หมายความวา ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหเกิดสภาพพรอมที่จะรับ         

การพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก ไมใชการนําความเจริญมาจากภายนอกเขาไปหา

ชุมชน        

3. แก้ปัญหาที�จุดเล็ก พระองคทรงมองเห็นปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาของ

พระองคจะเริ่มที่จุดเล็ก ๆ  

4. ทําตามลาํดับขั�นตอน ในการทรงงานพระองคจะเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนที่สุดของประชาชนกอน 

ไดแก  สาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปได 

ตอจากนั้นก็จะเปนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน ถนน แหลงน้ํา

เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอ้ือประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
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การใชความรูทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ินที่ราษฎรสามารถนําไป

ปฏิบัติได และเกิดประโยชนสูงสุดดังพระบรมราโชวาท 

5. ภูมสัิงคม การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และ

สังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่น มีความ

แตกตางกัน 

6. องค์รวม  ทรงมีวิธีการคิดอยางองครวม คือ การมองอยางครบวงจร ในการพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึ่ง นั้น จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแกไขอยาง

เชื่อมโยง ดังเชน กรณี “ทฤษฎีใหม” ที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทย เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 

แนวทางหนึ่งที่พระองคทรงมองอยางองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนไทย

ประมาณ 10 – 15 ไร การบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ํา อันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบ

อาชีพ เม่ือมีน้ําในการทําเกษตรแลวจะสงผลใหผลผลิตดีขึ้น หากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะตอง

รูจักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะ

ออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบวงจร 

7. ไม่ติดตํารา การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เปนการพัฒนาที่รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและสภาพสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน คือ ไมติดตํารา ไมผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที ่

ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตที่แทจริงของคนไทย 

8. ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด พระองคทรงประหยัดหลอดยาสีพระทนตนั้น พระองค

ทรงใชอยางคุมคา ในปหนึ่งพระองคเบิกดินสอ 12 แทง ทรงใชเดือนละแทง ใชกระทั่งกุด ในการ

แกปญหาใหแกปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง ดังพระราชดํารัสความ

ตอนหนึ่งวา ใหปลูกปาโดยไมตองปลูกโดยปลอยใหขึ้นเองจะไดประหยัดงบประมาณ 

9. ทําให้ง่าย พระองคทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดคนดัดแปลง 

ปรับปรุงและแกไขพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ ทรงใชกฎแหงธรรมชาติเปนแนวทาง ตัวอยาง

การปลูกหญาแฝก เปนหญาคลุมดิน เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน เปนตน 

10.  การมส่ีวนร่วม พระองคทรงเปนนักประชาธิปไตย จึงทรงนําประชาพิจารณมาใชในการบริหาร

ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา ...สําคัญที่สุดตองหัดทําใจใหกวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น 

แมกระทั่งการวิพากษวจิารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติ บริหารงาน ใหประสบความสําเร็จที่

สมบูรณ นั้นเอง... 

11.  ประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริ

พระองคทรงรําลึกถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ 

12.  บริหารรวมที�จุดเดียว เปนรูปแบบการบริหารแรงงานแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก  

โดยทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตนแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว  

เพื่อประโยชนตอประชาชนที่จะมาขอใชบริการจะประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยจะมีหนวยงานราชการ

ตาง ๆ มารวมดําเนินการ และใหบริการแกประชาชน ณ ที่แหงเดียว 
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13.  ทรงใช้ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิหากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติชวยเหลือ 

เชน การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม ไดพระราชทานพระราชดําริการปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยให

ธรรมชาติชวยฟนฟูธรรมชาต ิ

14.   ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนําความเจริญ กฎเกณฑของธรรมชาตมิาเปนหลักการ แนวปฏิบัติ

ที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาวะที่ไมปกติเขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การนําน้ําดี

ขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียใหกลับเปนน้ําดี การบําบัดน้ําเนาเสียโดยใชผักตบชวา ซ่ึงมีตามธรรมชาติ

ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเปอนในน้ํา ดังพระราชดํารัสวา “ใชอธรรม   ปราบอธรรม” 

15.  ปลูกป่าในใจคน ปญหาการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึกใน

การรักผืนปาใหแกคนเสียกอน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา  “...เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไม

ลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลงบนแผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง...” 

16.  ขาดทุนคอืกาํไร หลักการ คือ “...ขาดทุนคือกําไร Our loss is  our  gain… การเสีย คือ การได

ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุข นั้น เปนการนับที่เปนมูลคาประเมินไมได...” หลักการ 

คือ การใหและการเสียสละ สงผลใหมีผลกําไร คือ ความอยูดีมีสุขของราษฎร 

17.  การพึ�งตนเอง พระองคทรงมีพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “...การชวยเหลือสนับสนุน

ประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวด เพราะผูมี

อาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจริญในระดับสูงขั้นตอไป...” 

18.  พออยู่พอกนิ การที่พระองคทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนทรงเขาพระทัยปญหาอยางลึกซึ้งถึง

เหตุผลมากมายที่ใหราษฎรอยูในวงจรแหงทุกขเข็ญ จากนั้นจึงพระราชทานความชวยเหลือใหราษฎร 

มีชีวิตอยูในขั้นพออยูพอกินกอน แลวจึงคอยขยับขยายใหมีสมรรถนะที่กาวหนาตอไป 

19.  เศรษฐกจิพอเพยีง เปนปรัชญาท่ีพระองคมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางแหงการดําเนินชีวิต 

โดยยึดถือหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้งความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันที่ดี

พอสมควร  

20.  ความซื�อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน พระองคมีพระราชดํารัสวา “...ผูที่มีความสุจริตและ

บริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมีความรูมาก แตไมมี 

ความสุจริต ไมมีความบริสุทธ์ิใจ...” 

21.  ทํางานอย่างมสุีข พระองคทรงตรัสวา “...ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากความสุข

รวมกันในการทําประโยชนใหกับผูอ่ืน...” 

22.  ความเพียร : พระมหาชนก จากพระราชนิพนธพระมหาชนก ซึ่งเปนตัวอยางของผูมีความ

เพียรพยายาม แมจะไมเห็นฝงก็ยังวายน้ําตอไป เชนเดียวกับพระองคที่ทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ  

ในระยะแรกที่ไมมีความพรอมในการทํางานมากนัก ทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคมุงมั่นพัฒนา

บานเมืองใหเกิดความรมเย็นเปนสุข   
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23.  รู้ รัก สามคัค ีพระองคทรงมีพระราชดํารัสคําสามคํานี้ ใหนําไปใชไดทุกยุคทุกสมัย 

 รู้ คือ การลงมือทําส่ิงใดโดยรูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหา และรูถึงวิธีการแกปญหา 

 รัก คือ ความรัก เมื่อรูแจง จะตองรักการพิจารณาที่จะเขาไปลงมือปฏิบัติแกไขปญหาอื่น  ๆ

สามัคคี คือ การคํานึงเสมอวาเราทํางานคนเดียวไมได ตองทํางานรวมมือรวมใจ เปนองคกร 

เปนหมูคณะ จึงมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี 

 

เรื�องที� � การอยู่ร่วมกันของคนไทยที�ต่างศาสนา 

 ศาสนามีประโยชน คือ ชวยใหทุกคนในสังคมอยูดวยกันอยางสงบสุขและมีสันติ มีความรักใคร

สามัคคีปรองดองกัน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สงผลใหตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเปนอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน ทําใหเกิดความสามารถนําพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เจริญรุดหนาไป อยางไรก็ตาม 

หากชุมชน สังคมมีขอปฏิบัติทางศาสนาเดียวกัน มีวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกัน สังคมนั้นจะมี 

ความกลมเกลียวกัน เมื่อศึกษาประวัติศาสนาสังคมไทยตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาแตกแยก 

ทางสังคม เนื่องจากสาเหตุเพราะศาสนาแตกตางกันนั้นไมเคยปรากฏขึ้นในประเทศไทย 

 แตภาวะปจจุบันสังคมไทยเกิดปญหาความแตกแยก ไมสามัคคีกัน โดยระบุวาสาเหตุเปนเพราะ

ความเช่ือทางศาสนานั้น เมื่อวิเคราะหสาเหตุและสืบสาวเหตุการณแลว ความเชื่อทางศาสนาไมใชสาเหตุ

ทั้งนี้ เพราะศาสนาลวนมีกฎเกณฑของศีลที่ไมใหมนุษยเบียดเบียนรังแกกัน ดังนั้น สังคมไทยตั้งแต

สุโขทัยเปนพุทธศาสนา ฮินดู อยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน คําสอนของพุทธศาสนาปรากฏในศาสนาฮินดู

และพิธีกรรมศาสนาฮินดู ปรากฏอยูในสังคมไทยพุทธ โดยอยูรวมกันอยางลงตัว  เชน ประเพณีลอยกระทง 

ตอมาในสมัยอยุธยาไทยคาขายกับจีน ฝรั่งชาติตาง ๆ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ โดยมีขุนนางฝรั่ง คือ 

เจาพระยาวิชชาเยนทร เปนคริสเตียน ตั้งรกรากอยูในไทย และยังคงนับถือศาสนาคริสตอยู ตอมา 

สมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4 ของเราทานศึกษาวัฒนธรรมตะวันตก และเมื่อถึงรัชกาลที่ 5 มีการติดตอ

กับตางประเทศนําวัฒนธรรมตะวันตกมาใชปรับปรุงประเทศ และไมทําใหศาสนาเสื่อมถอย พระองค

ทานใชหลักศาสนา เพื่อใหชาติคงอยูดวยการเสียสละดินแดนสวนนอย เพื่อรักษาดินแดนสวนใหญไว 

สงผลใหรักษาชาติบานเมืองใหคงอยูไมเสียเอกราช 

 กลาวโดยสรุป สังคมไทยแมมีศาสนาหลากหลายในชุมชน สังคม คนไทยที่ตางศาสนายึดหลัก

ประนีประนอม เคารพซึ่งกันและกัน เขาใจวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ทําใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข เราจะ

เห็นภาพของสังคมไทยทั่วไปที่คนไทยมุสลิม  คนคริสเตียน  คนไทยพุทธ ไทยฮินดู ติดตอคาขาย 

ประกอบกิจศาสนา ใชชีวิตครอบครัวที่ตางศาสนาอยูรวมกันในสังคมไทยอยางปกติสุขในโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาระดับสูงมีบุตรหลานคนไทยตางศาสนาอยูรวมกันศึกษาหาความรูโดยไมมีปญหาใด ๆ 

 เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงแตกแยกของคนในสังคม ตั้งแตครอบครัว ชุมชนใด ๆ ในประเทศไทย 

และความแตกแยกนั้นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ครอบครัว ชุมชน ทุกแหงยิ่งจะตองนําหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาแกไขปญหา เพื่อลดความขัดแยงที่รุนแรง สถาบันองคกรทางศาสนา และทุกคนจะตอง

รวมมือกันในการนําสันติภาพกลับคืนมาสูสังคม ชุมชนอยางรวดเร็ว 
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 กรณีตัวอยางจากพุทธประวัติ การแกปญหาความแตกแยกในสังคมโดยสันติวิธ ี

 ครั้งหนึ่งเหลากษัตริยศากยวงศ พระญาติฝายพุทธบิดา และเหลากษัตริยโกลิยวงศ พระญาติ 

ฝายพุทธมารดา ทะเลาะวิวาทกันเรื่อง แยงน้ําโรหิณี เนื่องจากฝนแลง น้ําไมเพียงพอ การทะเลาะวิวาท

ลุกลามไปจนเกือบกลายเปนศึกใหญ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบเหตุดวยพระญาณ จึงเสด็จไปหาม

สงคราม โดยตรัสใหเห็นถึงความไมสมควรที่กษัตริยตองมาฆาฟนกนัดวยสาเหตุเพียงแคการแยงน้ําเขานา

และตรัสเตือนสติวาระหวางน้ํากับพี่นอง อะไรสําคัญยิ่งกวากัน ทั้งสองฝายจึงไดสติคืนดีกัน และขอ

พระราชทานอภัยโทษตอเบื้องพระพักตรพระพุทธองค 

 

กิจกรรมที� �  ให้ผู้เรียนเลอืกคาํตอบที�ถูกต้อง 

1. ศาสนาพุทธเปนศาสนาประเภทใด 

ก. เอกเทวนิยม ข. พหุเทวนิยม 

ค. สัพพัตถเทวนิยม ง. อเทวนิยม 

2. ศาสดาหมายถึงอะไร 

ก. ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา ข. ผูนับถือศาสนา 

ค. ผูคนพบศาสนาและนําคําสอนมา ง. สาวกของศาสนา 

เผยแผ 

3. สัมมาสมาธิอยูในธรรมะหมวดใด 

ก. มรรค 8 ข. อริยสัจ 4 

ค. ฆราวาสธรรม ง. พรหมวิหาร 4 

4. คําสอนศาสนาใดที่เนนใหมนุษยมีความรักตอกัน 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาคริสต 

ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

5. มัสยิดเปนศาสนสถานของศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาคริสต 

ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

6. การแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม วิธีใดเปนวิธีท่ีดีที่สุด 

ก. ใชหลักธรรมทางศาสนา ข. ใชหลักกฎหมาย 

ค. ใชหลักการเจรจา ง. ใชคณะกรรมการ 
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7. สังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางวัตถุเปนสังคมวัตถุนิยม ประชาชนควรมีคานิยมใดจึงจะ

เหมาะสม 

ก. รูรักสามัคคี ข. ประหยัดและนิยมไทย 

ค. ใชชีวิตเรียบงาย ง. มีระเบียบวินัย 

8. เมกกะ คือ เมืองสําคัญของศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

9. การถือศีลอดเปนขอปฏิบัติของศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

 

10. ศาสนาใดที่นับถือเทพเจาหลายองค 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

 

 

กิจกรรมที� �  ให้ผู้เรียนศึกษากรณตีวัอย่างที�เกดิจริงในหนังสือพมิพ์ที�แสดงถึงการไม่ใช้หลกัคาํสอนของ

ศาสนาในการดํารงชีวติ แล้วนํามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในชั�นเรียน 
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บทที� � 

วัฒนธรรมประเพณี 

สาระสําคญั 

 เปนสาระสําคัญที่เกีย่วกบัวฒันธรรมประเพณีในชุมชนทองถ่ิน ภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ภาษา 

การแตงกาย ฯลฯ ของภาคตาง ๆ ประเพณีของแตละชุมชนทองถ่ิน ภาค เชน แหเทียนพรรษา บุญเดือนสิบ 

ลอยกระทง ประเพณีวิ่งควาย ยี่เปง การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของภาคตาง ๆ การ

ประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี คานิยมที่พึงประสงคของชุมชน 

สังคมไทย การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมของชุมชน สังคมไทยท่ีพึงประสงค 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ทองถ่ิน และของประเทศ 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณขีองของชมุชน ทองถ่ิน และของประเทศ 

3. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณขีองทองถิ่น 

4. นําคานิยมที่พึงประสงคของสังคม ชุมชนมาประพฤติปฏิบัติจนเปนนิสัย 

ขอบข่ายเนื�อหา 

เรื่องที่  1  ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณ ี

เรื่องที่  2  วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถ่ินและของประเทศ 

เรื่องที่  3  การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของประเพณีไทย 

เรื่องที่  4  คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถ่ิน 

เรื่องที่  5  การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค 
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เรื�องที� � ความหมาย ความสําคญัของวฒันธรรม ประเพณี 

�.�   ความหมายความสําคญั 

วัฒนธรรม คือ มรดกแหงสังคมที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้น และไดรับการถายทอดกันมาจาก

อดีตสูปจจุบัน เปนผลผลิตที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งดานวัตถุและที่ไมใชวัตถุ เชน อุดมการณ 

คานิยม ประเพณี ศีลธรรม กฎหมาย และศาสนา เปนตน 

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485 กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะ

ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และ

ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

สรุปไดวา วัฒนธรรม หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตของมนุษยที่แสดงถึงความเจริญงอกงามใน

การอยูรวมกัน เปนการสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในลักษณะวัตถุและไมใชวัตถุ แลวถายทอดสืบ

ตอกันมา 

ความสําคัญของวัฒนธรรม มีอยู  5 ประการ คือ 

1. วัฒนธรรม ชวยใหมนุษยสะดวกสบายขึ้น ชวยแกปญหาและสนองความตองการตาง ๆ 

ของมนุษย สามารถเอาชนะธรรมชาติได  เพราะสรางวัฒนธรรมขึ้นมาชวย 

2. วัฒนธรรม  ทําใหสมาชิกในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสามัคคีกัน  

3. วัฒนธรรม  แสดงถึงเอกลักษณของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูงยอมไดรับการยกยองและ

เปนหลักประกันความมั่นคงของชาติ 

4. วัฒนธรรม  กําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยใหคนในสังคมอยูรวมกันอยาง 

สันติสุข 

5. วัฒนธรรม  ทําใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรือง 

 �.�   ความหมายความสําคญัของประเพณ ี

  ประเพณี  หมายถึง แบบความประพฤติที่คนสวนรวมถือเปนธรรมเนียมหรือระเบียบแบบแผน

และปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน จนเกิดเปนแบบอยางความคิดหรือการกระทําที่ไดสืบตอกันมา และยังมี

อิทธิพลอยูในปจจุบัน ซึ่งอยูในรูปแบบของ จารีต ประเพณี ขนบประเพณี และขนบธรรมเนียมประเพณี  

  จารีตประเพณี คือ ประเพณีที่เกี่ยวของกับศีลธรรมและจิตใจ เชน การตอบแทนบุญคุณบิดา 

มารดา บุพการี การเล้ียงดูเมื่อทานแกเฒา การเคารพเชื่อฟงครู อาจารย การนับถือบรรพบุรุษ 

  ขนบประเพณี คือ ประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยูทั่วไปมาอยางเปนระเบียบ บังคับใหคน

ในสังคมนั้น ๆ ยึดถือและปฏิบัติตาม เชน กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ และมีขนบประเพณีที่

คนในสังคมไมตองปฏิบัติตามเสมอไป เชน ประเพณีการโกนจุก เปนตน 

  ธรรมเนียมประเพณี คือ ประเพณีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติระหวางบุคคลที่สังคมยอมรับ 

เชน การทักทาย การไหว การเดิน กิริยามารยาท เปนตน 
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  นอกจากนี้ยังมีประเพณีทางศาสนา เชน วันโกน วันพระ ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด   การตาย  

การโกนผมไฟ  ประเพณีเกี่ยวกับครอบครัว เชน การปลูกเรือน ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตาง ๆ เชน ตรุษไทย 

วันสงกรานต วันลอยกระทง และแตละภาค แตละทองถิ่นมีประเพณีแตกตางกันออกไป 

  ความสําคัญของประเพณี มีอยู 5 ประเภท คือ 

1. เปนเครื่องบอกความเจริญของชาตินั้น ๆ ชาติที่เจริญในปจจุบันมีประเพณีตาง ๆ   

 ที่แสดงถึงความเจริญกาวหนา 

2. ประเพณีสวนมากสืบคนความเปนมาของประเพณีนั้น ๆ ตั้งแตอดีตเชื่อมโยงถึงปจจุบัน

ประเพณีจึงสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรไดเปนอยางดี 

3. ประเพณีทําใหคนในสังคมเกิดความภาคภูมิใจในความดีงามของเผา และชาติบานเมือง

ตนเอง 

4. ประเพณีทําใหคนในสังคมไดทํากจิกรรมรวมกัน อันเปนการดํารงความรักสามัคคี ทําให

คนในเผา ชุมชน ภาค และเปนชาติมีความมั่นคงสืบตอกันมา 

5. ประเพณีเปนสัญลักษณที่สําคัญ ซึ่งแสดงออกความเปนเผา ชุมชน ภาค เปนชาติ 
 

 

เรื�องที� � วฒันธรรมประเพณีที�สําคญัของท้องถิ�น และของประเทศ 

 �.�  วฒันธรรมที�สําคญั  

 วัฒนธรรมท่ีสําคัญของทองถ่ิน และของประเทศที่แสดงออกถึงความเปนไทยที่สําคัญตาง ๆ 

คือ ภาษา การแตงกาย อาหาร และมารยาท  

 ภาษา ภาษาที่ใชสื่อสารกันในสังคม มี 2 ลักษณะ คือ ภาษาทางกาย และภาษาทางวาจา  

ในเผา ในชุมชน ภาค จะมีภาษาถิ่น สําเนียงถิ่น กิริยาอาการแสดงออกของทองถิ่น และจะมีภาษากิริยา

อาการ คนไทยจะใชภาษาไทยกลาง ซ่ึงเปนภาพรวมของประเทศ ดังนั้น วัฒนธรรมทางภาษา  จะบงบอก

ที่มาของกําเนิดซึ่งควรจะเปนความภูมิใจในตัวตน ไมเปนส่ิงเชย นาอาย หรือลาสมัยในการแสดงออกทาง

ภาษาถ่ิน ภาษาไทยกลางของคนไทย 

 การแตงกาย การแตงกายของคนในสังคมไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม

ตะวันตกในชีวิตประจําวันคนไทยจึงแตงตัวแบบสากลตอเมื่อมีงานบุญ ประเพณีตาง ๆ หรือในโอกาส

สําคัญ ๆ จึงนําการแตงกายประจําถิ่นที่แสดงออกมาเปนเผา ชุมชน และภาค อยางไรก็ตาม เรายังเห็นคน

รุนเกา รุนพอ แม ปู ยา ตา ยาย ในทองถิ่นบางแหงยังคงมีวัฒนธรรมการแตงกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ใหเราเห็นไดในชีวิตประจําวัน 

 อาหาร เนื่องจากการติดตอสื่อสารของโลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน เราจึงสามารถ

รับประทานอาหารไทยที่รานในเมืองลอสแองแจลิส เมืองฮองกงไดดวย วัฒนธรรมทางอาหารการกินของ

คนไทยในทองถ่ิน และไทยยังคงสืบตอตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เพราะสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร

ทรัพยากรตาง ๆ สงผลใหวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารทองถิ่นไทย ยังคงมีอยูและนํามาใชใน 

การประกอบอาหาร การกินไดตลอดมา แตอาหารบางชนิดเริ่มสูญหายไป เด็กไทยปจจุบันเริ่มจะไมรูจัก
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คุนเคยอาหารบางชนิด เชน ขนมกง ซึ่งประเพณีแตงงานภาคกลาง ในอดีตจะมีขนมกง เปนขนมทําจาก 

ถั่วทองปนเปนรูปวงกลม มีซี่เหมือนลอเกวียน เพื่อใหชีวิตแตงงานราบรื่นกาวไปขางหนา เปนตน 

 มารยาท มารยาทของคนไทยที่อาศัยอยูเปนเผา ชุมชน ภาค ตลอดจนไทยกลางไดรับการ 

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แตเมื่อกลาวโดยรวมแลวมารยาทไทยนั้นทั่วโลกยอมรับวามีความงดงาม  

ออนชอย การไหว การกราบ บงบอกถึงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม ทําใหคนตางประเทศ

ประทับใจ สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเจริญกาวหนา 

 

 

เรื�องที� � การอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรมประเพณีไทย 

3.1 ความสําคญัในการอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรมประเพณไีทย 

การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เปนสิ่งสําคัญที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักถึง

หนาที่ที่ทุกคนพึงกระทํา ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติและทองถิ่น จัดเปนสิ่งที่มีคุณคา 

ควรแกการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิ่งขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษา 

วรรณกรรมตาง ๆ ซ่ึงไดบรรจุ และสั่งสมความรู ความหมาย คุณคาที่มีมาตั้งแตอดีตใหคนไทยปจจุบัน 

ไดเรียนรู เพื่อรูจักตนเองและมีความภูมิใจในความเปนชาติไทย  และสิ่งเหลานี้จะสูญหายหากขาดการ 

เอาใจใสในการอนุรักษ และสงเสริมในทางท่ีถูกที่ควร 

3.2 แนวทางในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณขีองไทย 

1. ศึกษา คนควา วิจัย วัฒนธรรม ประเพณีไทย และทองถิ่นที่ยังไมไดรวบรวมศึกษาไว  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจถองแท ทําใหเกิดความรูสึกยอมรับในคุณคา จะไดหวงแหน ภูมิใจ และ

เผยแพรใหเกิดประโยชนตอไป 

2. สรางความเขาใจใหคนไทยทุกคนเขาใจ ปรับเปล่ียน ตอบสนองวัฒนธรรมประเพณีอื่น  ๆ 

จากภายนอกอยางเหมาะสม 

3. ขยายขอบเขตเรื่องการอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีไทยใหคนไทยทุกคนเห็น เปนหนาที่

สําคัญที่จะตองรวมกันทะนุบํารุงรักษาทั้งดวยกําลังกาย และกําลังทุนทรัพย 

4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีระหวางเผา ชุมชน ภาค เพื่อส่ือสารสราง

ความสัมพันธระหวางกัน 

5. ชวยกันจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อใชเปนฐานความรูของ

สังคม เพื่อใชในการประชาสัมพันธและสงผลถึงภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรม

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะสงผลตอเศรษฐกิจของชาติโดยรวม 
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เรื�องที� � ค่านิยมที�พงึประสงค์ของไทยและของท้องถิ�น 

 2.1  คานิยมที่พึงประสงคของไทย 

        ในเมื่อคานิยมเปนสิ่งที่กํ าหนดความเชื่อ ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมของคนในสังคมแลว   

การกําหนดคานิยมที่พึงประสงคของทองถ่ินและของไทย  จึงควรที่คนในสังคมไทยทั้งในทองถิ่นจนถึง

ระดับชาติ 

  อยางไรก็ตาม มีผูแจกแจงคานิยมของสังคมไทยไวดังนี้ คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  

ไดตรัสวา คานิยมของสังคมไทยมี 3 ประการ คือ 

1. รักความเปนไทย 

2. คนไทยไมชอบการเบียดเบียนและหาเรื่องกับคนอื่น 

3. การรูจักประสานประโยชน รูจักการประนีประนอม โอนออนผอนตาม ทําใหเมืองไทย

ไมตกเปนอาณานิคมของประเทศใด 

ศาสตราจารย ประเสริฐ แยมกลิ่มฟุง จําแนกคานิยมของคนไทย ไวดังนี้ 

1. ความรักอิสรภาพหรือความเปนไทย 

2. ย้ําความเปนตัวของตัวเอง 

3. ความมักนอย 

4. ย้ําหาความสุขจากชีวิต สงผลใหเกิด คําวา  “สยามเมืองยิ้ม” 

5. เคารพ เชื่อฟงอํานาจ โดยชอบธรรม คนไทยเคารพผูอาวุโส 

6. ชอบความโออา มีใจนักเลง กลาได กลาเสีย บริโภคนิยม 

7. มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ คนไทยมีลักษณะเปนมิตรกับคนทุกคน 

ในปจจุบันสังคมไทยมีปญหา คนขาดคุณธรรม จริยธรรม ปญหาเรื่องเพศ เรื่องความรุนแรง 

และอบายมุข ในป 2549 กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปน 8 คุณภาพพื้นฐาน  

เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี สงผลใหสังคมไทยเปนสังคมที่ดี คือ 

1. ขยัน คือ ตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ อดทน 

2. ประหยัด คือ รูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสินแตพอควรพอประมาณใหเกิดประโยชน

คุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 

3. ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปราศจากความรูสึก

ลําเอียง หรืออคติ 

4. มีวินัย คือ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ มีทั้งวินัยในตนเองและ

วินัยตอสังคม 

5. สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอมมีกิริยามารยาทที่งาม มีสัมมาคารวะ 

6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอมความผองใสเปนที่

เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 
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7. สามัคคี คือ ความพรอมเพียงกัน ความกลมเกลียว ความปรองดองกัน รวมใจกัน

ปฏิบัติงานบรรลุผลตามที่ตองการเกิดการงานอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเอารัด-       

เอาเปรียบกัน เปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ความคิด เชื้อชาติ หรือ 

อาจเรียกอีกอยางวา ความสมานฉันท 

8. มีน้ําใจ คือ มีความจริงใจ ไมเห็นแกตัวและเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคา

ในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของ

ผูอ่ืน และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

�.�  ค่านิยมท้องถิ�น 

 คานิยมของทองถิ่น จะบงบอกลักษณะนิสัยเดนของคนในทองถิ่น เชน คนภาคเหนือ 

มีมารยาทออนโยน พูดจาออนหวาน คนภาคใตมีความรักใครพวกพองตาง ๆ เหลานี้สามารถศึกษาไดจาก

ลักษณะของคนในชุมชน วิถีชีวิตการแสดงออก สถาบันทางการศึกษา ศาสนา และครอบครัวมีสวนสําคัญ

ในการสรางเสริมคานิยมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

เรื�องที� � การประพฤตปิฏิบัตตินตามค่านิยมที�พงึประสงค์ 

 การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค นั้น เปนสิ่งที่ควรกระทําทุกคนจึงเปนพลัง

สําคัญสงผลใหประเทศชาติพัฒนาไปอยางยั่งยืน หรืออาจกลาววา หากสังคมใดมีแตความเจริญทางวัตถุ

แตขาดความเจริญดานจิตใจ สังคมนั้นจะพัฒนาอยางไมยั่งยืน ซ่ึงความเจริญทางดานจิตใจ นั้น นอกจาก

คนในสังคมจะตองประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมศาสนาแลว ควรสรางเสริมคานิยมที่ดีใหเกิดขึ้นกับ 

คนในชาติโดยพรอมเพียงกันอีกดวย ตัวอยางเชน คานิยมความประหยัด การสรางนิสัยประหยัดพลังงาน

น้ํามันของคนในชาติ ไมใชทําเฉพาะผูมีรายไดนอย ผูที่มีฐานะร่ํารวยสามารถใชน้ํามันอยางสุรุยสุรายได

เพราะชาตินี้มีเงินมากมายใชชั่วลูกชั่วหลานไมหมด ผูมีฐานะร่ํารวยจะตองมีนิสัยประหยัดพลังงานดวย

เปนตน และแมวาน้ํามันมีราคาถูกลงทุกคนในชาติควรประหยัดตอไปใหเปนนิสัย 
 

กิจกรรมที� �  ให้ผู้เรียนเลอืกคาํตอบที�ถูกต้อง 

1. ขอใดคือวัฒนธรรม 

ก. อาหาร ข. การแตงกาย 

ค. ภาษาพูด ง. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดคือประเพณี 

ก. การพูดทักทาย ข. การแตงงาน 

ค. การรับประทานขาว ง. การถือศีล 8 
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3. ประเพณีวิ่งควายอยูในจังหวัดใด 

ก. ชัยนาท ข. อางทอง 

ค. ชลบุรี ง. สมุทรปราการ 

4. ประเทศไทยไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีจากที่ใด 

ก. อารยธรรมตะวันตก ข. อารยธรรมจีน 

ค. อารยธรรมอินเดีย ง. ถูกทุกขอ 

5. การตอบแทนบุญคุณ บิดา มารดา บุพการี จัดเปนอะไร 

ก. ประเพณี ข. จารีตประเพณี 

ค. ขนบประเพณี ง. ธรรมเนียมประเพณี 

6. ภาษาไทยไดรับอิทธิพลจากภาษาอะไรบาง 

ก. ภาษาบาลี - สันสกฤต ข. ภาษาอังกฤษ 

ค. ภาษาจีน ง. ถูกทุกขอ 

7. ประเพณีใดที่มีทุกภาคของประเทศไทย 

ก. สงกรานต ข. แขงเรือ 

ค. วิ่งควาย ง. สารทเดือน 10 

8. ประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไดรับอิทธิพลจากศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาคริสต 

ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

9. วัฒนธรรม ประเพณีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมใด 

ก. กีฬา ข. การทองเท่ียว 

ค. พาณิชยกรรม ง. นันทนาการ 

10. ในความเปนชาติแตละชาติมีความแตกตางในดานใด 

ก. วัฒนธรรมประเพณี ข. ภาษา 

ค. ศิลปะ ง. เช้ือชาติ 

 

 

กิจกรรมที� �  ให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนของตนเองแล้วนํามา

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั 
 

 

 



25 
 

 

บทที่  3   

หนาที่พลเมืองไทย 

สาระสําคัญ 

 เปนสาระที่เกี่ยวกับความหมายของประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของพลเมืองใน

วิถีประชาธิปไตย  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีคุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยู

รวมกันอยางปรองดองสมานฉันท  ปญหา  และสถานการณการเมืองการปกครองที่เปนกรณีตัวอยางที่

เกิดขึ้นในชุมชน  กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน กฎหมายอ่ืน ๆ  

เชน กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ  กฎหมายวาดวยสิทธิเด็กและสตรี และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ผลการเรียนรูคาดหวัง 

  1. รูและเขาใจในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ  บทบาทหนาที่ และคุณคาของความเปนพลเมืองดี

ตามแนวทางประชาธิปไตย 

  2.  ตระหนักในคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมี

คุณธรรม คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางปรองดองสมานฉันท 

  3.  แยกแยะปญหา  และสถานการณการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในชุมชน 

  4.  รูและเขาใจสาระทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

  5.  นําความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติไปใช

ในชีวิตประจําวันได 

  6.  เห็นคุณคา  และประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

7. มีจิตสํานึกในการปองกันปญหาการทุจริต 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 เรื่องที่  2 สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ และหนาที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

 เรื่องที่  3 คุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางปรองดองสมานฉันท 

 เรื่องที่  4 รัฐธรรมนูญ 

 เรื่องที่  5 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

 เรื่องที่  6 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว 

 เรื่องที่  7 กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชน 

 เรื่องที่  8 กฎหมายอ่ืน ๆ  

 เรื่องที่  9 การปฏิบัติตนตามกฎหมายและการรักษาสิทธิเสรีภาพของตนในกรอบของกฎหมาย 

 เรื่องที่  10 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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เรื�องที� � การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1.1 ความหมายของประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย เปนรูปแบบการปกครองในประเทศ มาจากคํา 2 คํา ดังนี้ 

“ประชา” หมายถึง ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ 

“อธิปไตย” หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ดังนั้น ประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของประชาธิปไตยไววา 

“ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญ หรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ” 

และศาสตราจารย ดร.กมล ทองธรรมชาติ ใหความหมายวา “ประชาธิปไตย เปนการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชนเพ่ือประชาชน” 

สรุป ประชาธิปไตย  หมายถึง  การที่ประชาชนหรือพลเมืองของประเทศมีอํานาจและมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก 

�.�   หลกัการสําคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายถึง ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ 

2. หลักความเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย  ความเทาเทียมกัน

ทางการเมือง 

3. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ ไดแก การที่ประชาชนมีอํานาจอันชอบธรรมในการเปน

เจาของทรัพยสิน มีอิสระในการกระทําในขอบเขตของกฎหมาย และมีแนวทางปฏิบัติตนที่เปนอิสระ

ภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

4. หลักนิติธรรม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑและ

กติกาของประเทศ คือ การที่ประชาชนใชกฎหมายเปนหลักในการทํางาน เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข

และเกิดความยุติธรรมในสังคม 

5. หลักการยอมรับเสียงขางมาก คือ การที่ประชาชนในรัฐใชมติของประชาชนสวนใหญเปน

หลักในการทํางาน 

6. หลักการใชเหตุผล คือ การที่ประชาชนใชหลักเหตุผลเปนหลักในการหาขอสรุปเพื่อ

ทํางานรวมกันหรือการอยูรวมกัน 

7. หลักการประนีประนอม คือ การที่ประชาชนไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา แตใช

การตกลงรวมกันในการขจัดขอขัดแยงที่ไมเห็นดวย 

8. หลักความยินยอม คือ การที่ประชาชนใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ เปนตัวของตัวเอง

โดยปราศจากการบังคับ มีความเห็นตรงกัน จึงตัดสินใจผานตัวแทนของประชาชนในการดําเนินงานทาง

การเมืองและการปกครอง 
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�.�  ลกัษณะของสังคมประชาธิปไตย 

ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจะปฏิบัติตอกัน ดังนี้ 

1. การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามขอบเขตที่บัญญัติไวในกฎหมาย 

2. การใชหลักเหตุผลในการตัดสินปญหา ขอขัดแยง 

3. การเคารพในกฎกติกาของสังคม  เพื่อความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอย 

ในสังคม 

4. การมีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวมและสังคม 

5. การมีน้ําใจเปนประชาธิปไตยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน 

6. การยึดมั่นในหลักความยุติธรรม และการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาคเทาเทียมกันของ

สมาชิกทุกคนในสังคม 

�.�  คุณลกัษณะที�สําคญัของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย 

 1.  มีความยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย 

 2.  มีการรูจักใชเหตุผล  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งมีเหตุผล และมีการประนีประนอมกัน

ในทางความคิด 

 3.  เคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผูอ่ืน 

 4.  มีความเสียสละ และเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 

 5.  สามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

 6.  ใชเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิเสียงขางนอย 

 7.  ยึดถือหลักความเสมอภาค และเทาเทียมกันของสมาชิก 

 8.  ปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับของสังคม 

 9.  ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณี 

 10.  รูจักแกปญหาโดยสันติวิธี 

�.�   ความสําคญัของการปฏิบัตตินเป็นพลเมอืงดีตามวถิีประชาธิปไตย 

 1.  ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปอยางม่ันคง 

 2.  เกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ 

 3.  สังคมมีความเปนระเบียบ สงบเรียบรอย 

 4.  สมาชิกทุกคนไดรับสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ จากกฎหมายเทาเทียมกันเกิดความเปนธรรมใน

สังคม  

 5. สมาชิกในสังคมมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจตอกัน 

 

 2.  วถิีประชาธิปไตย 

 สังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ เปนสังคมที่ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยใหแกประชาชน 

ทั้งในแงความคิด อุดมการณ และวิธีการดําเนินชีวิตตั้งแตเด็กเปนตนไป 
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 โดยในชีวิตประจําวันของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะดําเนินไปอยางสงบสุขได  

เมื่อทุกคนที่เปนสมาชิกเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการใชคุณลักษณะประชาธิปไตยเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิต ดังนี้ 

 �.�  ประชาธิปไตยในครอบครัว 

 ประชาธิปไตยในครอบครัวจะเริ่มไดก็ตอเมื่อพอแมคิดและประพฤติปฏิบัติตอกันตอลูก ๆ 

และตอบุคคลอ่ืนอยางเปนประชาธิปไตย ในการดําเนินชีวิตประจําวันทุก ๆ ดาน ไดแก 

1. การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3. การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

4. การแกปญหาโดยใชเหตุผล 

5. การลงมติโดยใชเสียงสวนใหญ 

6. การเคารพกฎระเบียบของครอบครัว 

7. การกลาแสดงความคิดเห็นตอสวนรวม 

8. การยอมรับเม่ือผูอื่นมีเหตุผลที่ดีกวาตนเอง 

�.�  ประชาธิปไตยในชุมชน ท้องถิ�น 

 วิถีชีวิตประชาธิปไตยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน เปนการรวมกลุมของ

บุคคลภายในชุมชน สมาชิกในชุมชนตองมีคุณลักษณะประชาธิปไตยที่สําคัญ คือ 

1. การเคารพในระเบียบ กฎหมายของทองถ่ิน และกฎหมายบานเมือง 

2. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

3. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4. การตัดสินใจในสวนรวมโดยใชการลงมติเสียงสวนใหญ 

5. การตัดสินใจโดยใชวิธีการลงมติเสียงสวนใหญ 

6. การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตอชุมชน 

7. การรวมกันวางแผนในการทํางานเปนกลุมหรือตัวแทนของกลุม 

ในการดําเนินชีวิตของกลุมคนในรูปแบบตาง ๆ เชน สมาคมแมบานผูผลิตสมุนไพรบานหวยใต 

สหกรณออมทรัพยบานแตง สมาคมศิษยเกา โรงเรียน มูลนิธิตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตในกลุมสมาชิก 

ควรมีคุณลักษณะของประชาธิปไตย ไดแก 

1. เคารพในกฎระเบียบขอบังคับของกลุมหรือองคกร 

2. มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

3. ยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกคนที่ดีกวา โดยไมใชอารมณ อดทนตอความขัดแยงที่

เกิดขึ้น 

4. ยอมรับในเหตุผลที่ดีกวา 

5. การทํางานโดยใชวิธีการประชุมวางแผน และแกปญหารวมกัน 

6. การลงมติของกลุมหรือองคกรโดยใชการลงมติเสียงขางมาก 
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เรื�องที� � สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที�ของพลเมืองในวถิีประชาธิปไตย 

1. ความหมาย ความสําคญั 

1.1 สถานภาพ  

 สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลที่อยูในสังคม เปนตําแหนงของ

บุคคลหนึ่งที่ไดรับความนับถือจากสาธารณชน 

 สถานภาพเปนส่ิงที่สังคมกําหนดขึ้น เปนส่ิงกําหนดเฉพาะตัวบุคคลท่ีทําใหแตกตางจาก

ผูอ่ืน 

 สถานภาพ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด ไดแก 

 สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เชน เปนลูก หลาน พี่นอง ฯลฯ 

 สถานภาพทางเพศ เชน เพศหญิง เพศชาย 

 สถานภาพทางอายุ เชน เด็ก วัยรุน ผูใหญ 

 สถานภาพเชื้อชาติ เชน คนไทย คนอังกฤษ 

 สถานภาพทางถ่ินกําเนิด คนในภาคเหนือ คนในภาคใต 

 สถานภาพทางชนชั้นในสังคม เชน เชื้อพระวงศ คหบดี หรือชนชั้นตาง ๆ       

ในกลุมชนที่นับถือศาสนาฮินดู เชน ชนชั้นพราหมณ ฯลฯ 

2. สถานภาพที่ไดมาภายหลัง หมายถึง สถานภาพที่ไดมาจากแสวงหาหรือไดมาจาก

ความสามารถของตนเอง ไดแก 

 สถานภาพทางการศึกษา เชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 สถานภาพทางอาชีพ เชน เปนครู เปนหมอ เปนนักการเมือง 

 สถานภาพทางการเมือง เชน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนนายกรัฐมนตรี 

เปนรัฐมนตรี 

 สถานภาพทางการสมรส เชน โสด สมรส หมาย 

1.2 บทบาท   

บทบาท  หมายถึง การทําหนาที่ตามสถานภาพที่สังคมกําหนด เชน นายเอกมีสถานภาพ

เปนพอ ตองดําเนินบทบาทในการใหการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตรใหเปนคนดี สงเสียบุตรใหไดรับ

การศึกษาที่สมควรตามวัย สวนนายโทมีสถานภาพเปนบุตรที่ตองดําเนินบทบาทเชื่อฟงคําสั่งสอนของ

บิดามารดา ตั้งใจหมั่นเพียรในการศึกษา ชวยเหลือบิดามารดาในการทํางานบานตามควรแกวัย 

1.3 สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที� 

“สิทธิ” หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลที่มีกฎหมายให 

ความคุมครอง เชน สิทธิในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ การไดรับการศึกษา ฯลฯ 

“เสรีภาพ” หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล ซ่ึงการกระทํานั้นจะตองไม 

ขัดตอกฎหมาย เชน การแตงกาย การแสดงความคิดเห็น  
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“หนาที่” หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

สิทธิเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะรูวา

การปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพียงใด ตองดูที่สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนในประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ ถาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก ความเปนประชาธิปไตยของ

ประเทศนั้นก็มีมาก หากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดหรือลิดรอนโดยผูมีอํานาจในการปกครอง 

ประชาธิปไตยก็จะมีไมได ดวยเหตุนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงไดบัญญัติคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนไวอยางแจงชัด 

สวนหนาที่ นั้น เปนกรอบหรือมาตรฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ก็เพราะวา การปกครองระบอบประชาธิปไตย นั้น ตองอาศัยกฎหมายเปนหลักในการดําเนินการ  

หากประชาชนไมรูจักหนาที่ของตน ไมปฏิบัติตามกฎหมายระบอบประชาธิปไตยก็จะดํารงอยูตอไปไมได 

ดังนั้น สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยซ่ึงขาดเสียมิไดเด็ดขาด 

1.4 ความสําคญัของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที� 

1. การที่รัฐไดบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่  ของบุคคลในรัฐธรรมนูญ ทําให

ประชาชนไดรับความคุมครอง และปฏิบัติอยางเทาเทียมเสมอภาค และยุติธรรม 

2. บุคคลทุกคนจะตองรับทราบ และพึงปฏิบัติตามขอบเขตสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ที่ได

บัญญัติใชในรัฐธรรมนูญ 

3. การใชอํานาจรัฐจะตองคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

4. ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหนาที่ที่บัญญัติใชในรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด  

ยอมกอใหเกิดความสงบรมเย็นผาสุกในชาติ 

5. หนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ไดแก 

5.1  หนาที่ในการรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5.2  หนาที่ในการปองกันประเทศ ไดแก การชวยสอดสองดูแลและแจงใหเจาหนาที่

บานเมืองทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นแกประเทศชาติ เชน การแจงขอมูลเกี่ยวกับการคายาเสพติด การสมัคร

เปนอาสาสมัครรักษาดินแดน เปนตน 

5.3  หนาที่ในการรับราชการทหารตามกฎหมาย โดยชายไทยทุกคนเมื่ออายุ 20 ป 

บริบูรณ จะตองไปตรวจเขารับการเกณฑทหารประจําการ เปนเวลา 2 ป เพื่อเปนกําลังสําคัญเมื่อเกิดภาวะ

สงคราม 

5.4  หนาที่ในการปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

ทําใหสังคมมีความสงบสุข และสมาชิกในสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

5.5  หนาที่ในการเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อรัฐจะไดมีรายไดเพื่อ

นํามาใชจายภายในประเทศ รวมทั้งจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับประชาชน และชุมชนในประเทศ 
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5.6  หนาที่ในการรับการศึกษาภาคบังคับตามเงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

เพื่อชวยใหมีคุณภาพที่ดี และเปนกําลังใจในการพัฒนาประเทศตอไป 

5.7  หนาที่ในการชวยเหลือราชการตามกฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนสวนตนและ

สวนรวม 

5.8  หนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต ในการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เขาไปทําหนาที่บริหารประเทศ เปนการจรรโลงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหยั่งยืนสืบไป 

 

เรื่องที่ 3  คุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางปรองดองสมานฉันท 

ความหมายของ  คุณธรรม  คานยิม และ ความสมานฉันท 

 คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝงขึ้นในจิตใจ มีจิตสํานึกที่ดี ความละอาย และเกรงกลัวใน

การที่จะประพฤติชั่ว ถึงแมวาคุณธรรมจะเปนเรื่องภายในจิตใจ แตสามารถสะทอนออกมาไดทาง

พฤติกรรม เชน ความซื่อสัตย ความกตัญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

 ความปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตกลงกันดวยความ

ไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยไมตรีจิต (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

 คานิยม  คือ  ความคิด พฤติกรรมและสิ่งอื่นที่คนในสังคมหนึ่งเห็นวา มีคุณคา จึงยอมรับมา

ปฏิบัติและหวงแหนไวระยะหนึ่ง คานิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของคนใน

สังคม 

 ความสมานฉันท แปลตามศัพท  คือ ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองตองกัน มีความตองการที่

จะทําการอยางใดอยางหนึ่งตรงกัน หรือเสมอเหมือนกัน ซึ่งความสมานฉันทจะเปนตัวลดความขัดแยง

และนําไปสูความสามัคคี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ประชาชนชาวไทยพรอมใจกันเฝารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร  พระที่นั่งอนันตสมาคม  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 
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จากภาพ เปนความพรอมเพรียงกันของพสกนิกรชาวไทยและชาวตางประเทศที่รวมใจกันสวมเสื้อ 

สีเหลือง รวมกันโบกธงชาติ และธงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พรอมกับเปลงเสียงถวายพระพร เปนการแสดงใหเห็นถึงความสมานฉันทของพสกนิกรชาวไทยและ 

ชาวตางประเทศ ภาพเหตุการณเหลานี้สรางความแปลกใจใหกับสื่อตางประเทศเปนอยางมาก จนทําให

สํานักขาวหลายสํานักตองเสนอขาวเกี่ยวกับงานพระราชพิธีครั้งนี้เพิ่มเติม  เพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่ปวงชน

ชาวไทยถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยมากมายขนาดนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชาวตางชาติแสดงออกถึงความรัก และเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 แตในทางกลับกนัในชวงป พ.ศ.  2547 – พ.ศ.  2557  ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตางรูถึงความขัดแยง

ทางดานการเมืองในประเทศไทย   เหตุการณเหลานี้สงผลตอเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะธุรกิจดาน 

การทองเท่ียว และยังสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของคนไทยอีกดวย  

จากเหตุการณที่กลาวมา  จะเห็นไดวาหากเรามีความสมานฉันทในสิ่งที่ถูกตองดีงาม จะทําให

สังคมของเรามีความเจริญกาวหนา ความสมานฉันทเปนบอเกิดของความสุข ความสามัคคีของหมูคณะ 

เมื่อมีความสามัคคีของหมูคณะยอมทําใหเกิดพลัง ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จในจุดมุงหมายที่ไดตั้งเอาไว 

 แตความสมานฉันทที่จะนําไปสูความสุขและความเจริญนั้นจะตองเปนไปในทางที่ถูกตองดีงาม 

ซึ่งตองประกอบดวยคุณธรรมและท่ีสําคัญยิ่งคือ การเห็นแกประโยชนสวนรวม หากสมานฉันทแตเฉพาะ

ในกลุมพวกของตนเองแลวไปขัดแยงกับกลุมพวกของคนอื่น แลวทําใหสวนรวมเสียหาย ลักษณะนี้ถือวา

เปนการสมานฉันทในทางที่ผิด 
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ดังนั้นหากเราตองการความสมานฉันทที่ถูกตองดีงามจะตองอาศัยคุณธรรมดังตอไปนี้ 

 

คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท  12  ประการ  

ขอ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ขอ 2. ซ่ือสัตย  เสียสละ อดทน 

ขอ 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

ขอ 4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 

ขอ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

ขอ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผ และแบงปน 

ขอ 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 

ขอ 8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 

ขอ 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ขอ 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย 

จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี 

ขอ 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว

ตอบาปตามหลักของศาสนา 

ขอ 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

คานิยมพื้นฐานดังกลาวขางตนมีความสําคัญอยางยิ่งที่คนไทยจะตองนํามาประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันอยูเสมอ และเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นจะขอกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงรักความเปนชาติไทย  

เปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี เห็นคุณคา ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่

ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

 

 

 

 

 

 
ประชาชนรวมกิจกรรมจุดเทียนถวายพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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2. ซื่อสัตย  เสียสละ อดทน  เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให 

รูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลําบาก และสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย 

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการรูจักบุญคุณ ปฏิบัติตาม

คําสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส รักษาชื่อเสียง และตอบแทนบุญคุณของพอแม 

ผูปกครอง และครูบาอาจารย 

 

 
ประชาชนรวมกิจกรรมแสดงความกตัญูกตเวที 

 

4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ 

เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  เปนการปฏิบัติสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีไทย

อันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน เปนความประพฤติที่ควรละเวน และ

ความประพฤติที่ควรปฏิบัติตาม 

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง คือ  มีความรู  

ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืน ใชเสรีภาพ

ดวยความรับผิดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการปฏิบัติ

ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย มีความเคารพและนอบนอมตอผูใหญ 

9.มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เปนการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม และนอมนําพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
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10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูจักอดออมไวใชเมือ่ยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย 

จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมคีวามพรอม สามารถดําเนนิชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกนั

ในตัวทีด่ี มีความรู  มีคณุธรรม และปรับตวัเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

11. มีความเขมแขง็ทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอ

บาปตามหลักของศาสนา  เปนการปฏิบัติตนใหมรีางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีจิตใจที่

เขมแข็ง ไมกระทําความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทําความดตีามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง ใหความรวมมือใน

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ  เสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนของ

สวนรวม 

 

 
 

ประชาชนรวมกิจกรรมปลูกปาชุมชน 
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กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนวิเคราะหความสําคัญหรือความจําเปนของการนําคุณธรรม คานิยม ไปปฏิบัติเพื่อการอยู

รวมกนัอยางปรองดองสมานฉันท

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

2. ในฐานะที่ผูเรียนเปนบุคคลในสังคม   ผูเรียนคิดวาจะปฏิบัติตนตามคานิยมพื้นฐาน 12 ประการ  

อยางไรจึงจะไดชื่อวาเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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การนําคุณธรรมไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อแกปญหาความขัดแยงและสรางความสมานฉันท 

คุณธรรม : ความมีระเบียบวินัย 

กรณีศึกษาที่ 1 : การเขาคิวรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมูบานหนองผักบุง เปนหมูบานหนึ่งท่ีโดนน้ําทวมหนักคราวน้ําทวมใหญของประเทศที่ผานมา 

ชาวบานบางคนถูกน้ําทวมบานจนมิดหลังคาบาน จึงตองอพยพไปพักอาศัยชั่วคราวที่วัดหนองผักบุงที่

พอจะอาศัยอยูได จึงมีผูคนมาอยูรวมกันพอสมควร น้ําทวมอยูนาน ความเดือดรอนเรื่องกินเรื่องอยูก็มาก

เปนทวีคูณ แตคนไทยที่ไมประสบอุทกภัยก็ไมแลงน้ําใจเดินทางมาชวยเหลือนําขาวสารอาหารแหงและ

อุปกรณเครื่องใชมาบริจาค 

 คราวหนึ่งเจาอาวาสประกาศวาไดรับขาววาจะมีผูใจบุญนาํของมาแจกชาวบานรูขาวกม็ารอรับกนั

แนนวัด ในขณะที่กําลังเขาคิวรับถุงยังชีพก็ เกิดเหตุการณไมคาดฝน มีชาย 2 คน กําลังชกตอยกัน  

เจาอาวาสจึงบอกใหยุต ิและซักถามไดความวา เกิดการตอวากันเรื่องมาทีหลังแลวมาแซงคิว คนที่ถูกตอวา

ก็ไมพอใจ และทั้งสองคนเปนชาวบานคนละหมูบานกันดวย จึงโมโหและชกตอยกันขึ้น เจาอาวาส 

จึงเตือนสติใหทั้งสองคนระงับอารมณ และสอนใหทุกคนรูจักการอดทนในการรอรับบริการ เพราะมี 

คนจํานวนมาก ทุกคนเดือดรอนเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เคารพสิทธิของผูอื่น 

จึงตองรูจักการเขาคิวตามลําดับกอนหลัง ถาทุกคนทําไดเชนนี้ ปญหาความขัดแยงก็จะไมเกิดขึ้น พวกเรา 

ในหมูบานหรือชุมชนไหนก็ตามก็จะอยูรวมกันไดอยางเรียบรอย ปกติสุข 
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กิจกรรม  : ใหผูเรียนอานกรณีศึกษาแลวรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น ดังนี้  

1. ผูเรียนคิดวา กรณีศึกษานี้จะกอใหเกิดปญหาและความขัดแยงไดอยางไร 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

2. ผูเรียนคิดวา คานิยมพื้นฐาน 12 ประการ ที่จะชวยแกปญหาและความขัดแยง คือคานิยม 

เรื่องอะไร และแกปญหาไดอยางไร  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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กรณีศึกษาที่ 2 :  เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวม 

การบุกรุกที่ดนิขอบเขตรั้ว  

 

 
 

เหตุเกิดขึ้นในชุมชนแหงหนึ่ง ที่คนในชุมชนเกิดความขัดแยงในเรื่อง การใชกระบวนการ 

ยึดสิทธิ์เปนหลัก  เรื่องมีอยูวา รั้วบานของนายสงบ ไดรุกลํ้าเขาไปในพื้นที่บานของนายสมชาย เพราะถือวา

บิดาของนายสงบมาจับจองพื้นที่กอน ในขณะที่นายสมชายรับรูวาที่ดินนี้ไมมีโฉนด บุคคลอื่นในชุมชน

สามารถเขาถือครองสิทธิ์  เปนเหตุใหทั้งสองทะเลาะวิวาทกัน  การจัดการความขัดแยงหรือลดปญหา

ดังกลาวที่เกิดขึ้น  คนในชุมชนสามารถมีสวนรวมในการแกไขความขัดแยง โดยใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ย

มีคนกลางที่คูปญหาท้ังสองนับถือและใหการยอมรับ ซึ่งวิธีการนี้เปนการจัดการความขัดแยงโดยเชื่อม

ความสัมพันธระหวางสองครอบครัว และการที่ทั้งสองเปนคนที่มีถิ่นฐานอยูภูมิภาคเดียวกัน วัฒนธรรม

เดียวกัน การมีบิดาของนายสงบและนายสมชาย มารวมเจรจา ทําใหงายตอการเจรจา หาจุดยืนของทั้งสองฝาย 

แลวคํานึงถึงผลประโยชนรวม ผลสุดทายของการเจรจานายสงบยอมรื้อถอนเขตรั้วออกจากที่ดินของ 

นายสมชาย เพื่อใหเปนหลักฐานในการตกลงเจรจา ทั้งสองฝายตองทําสัญญาประนีประนอมยอมความ

หลังจากขอตกลง และเปนไปตามหลักกฎหมายเกี่ยวของ โดยสรุป กระบวนการจัดการความขัดแยงขางตน

หลัก คือ ตองมุงเนนความสัมพันธ และพยายามทําใหคูกรณีเกิดความพึงพอใจ ดวยเหตุนี้ วิธีการจัดการ

ความขัดแยงเบื้องตนในชุมชน จึงใชรูปแบบการเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง อํานวยความสะดวกในการ

สนทนาและใหคําปรึกษาหาทางออก เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสามัคคีปรองดอง 
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กิจกรรม  : ใหผูเรียนอานกรณีศึกษาแลวรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น ดังนี้  

1. ผูเรียนคิดวา กรณีศึกษาเรื่องการบุกรกุที่ดนิขอบเขตรั้วนีจ้ะกอใหเกิดปญหาและ 

ความขดัแยงไดอยางไร 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

2. ผูเรียนคิดวา คานิยมพื้นฐาน 12 ประการ ที่จะชวยแกปญหาและความขัดแยง คือคานิยม 

เรื่องอะไร และแกปญหาไดอยางไร 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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กระบวนการแกปญหาและสถานการณการเมอืงการปกครองที่เกดิขึ้นในชุมชน  
 

กรณีศึกษา เหตุเกดิที่โนนดอนตา 

 

 

 

 

 

เหตุเกิดที่โนนดอนตา 

“บานโนนดอนตา” เปนชุมชนหมูบานเล็ก ๆ ในชนบทที่ไมหางไกลจากที่วาการอําเภอมากนัก 

ชุมชนบานโนนดอนตาเคยอยูกันเหมือนพี่นอง สงบและรมเย็น เอื้อเฟอเผื่อแผกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

และรวมแรงรวมใจในกิจการของสวนรวม แตก็ยังขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนตาง ๆ 

อยูมาก เชน ถนน สะพาน แหลงน้ํา สถานีอนามัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตอมาเมื่อทางราชการใหมีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการ

บริหารสวนตําบลขึ้นตามหลักการประชาธิปไตยและหลักการกระจายอํานาจ เพื่อใหชาวบานไดมีสวน

ในการบริหารจัดการกิจการตาง ๆ ของตําบล เพื่อใหตรงกับความตองการที่แทจริงของคนในทองถิ่น 

สะดวกรวดเร็ว แทนที่จะตองรอนโยบายและงบประมาณจากสวนกลาง อีกทั้งยังเปนการสรางวิถี

สะดวกจากองคการบริหารสวนตําบลมากกวาเดิม 

แตดวยความที่ชาวบานยังไมคุนเคยกับการเลือกตั้งทองถิ่น ผูสมัครรับเลือกตั้งใชวิธีการหาเสียง

แขงขันกันหาเสียงกับชาวบาน  ซึ่งสวนใหญก็เปนญาติมิตรกันแทบทั้งนั้น การที่ตางฝายตางสนับสนนุ

ผูสมัครที่ตนชื่นชอบมากกวา กลับกลายเปนการเห็นตาง มีการอภิปรายถกเถียง จนนําไปสูการขัดแยง 

ทะเลาะวิวาท แบงฝกแบงฝายกัน ทําใหบานโนนดอนตาที่เคยมีความรักสามัคคี  

กลับกลายเปนความสับสน วุนวาย แตกแยกสามัคคีกัน ไมสงบรมเย็นดังที่เปนมา 

หรือการพัฒนาและความเจริญของหมูบาน จะตองแลกดวยความสงบรมเย็นของคนบานโนนดอนตา 

จําเปนเพียงใดที่ชาวบานโนนดอนตาจะตองเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นหรือ 
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กิจกรรม : ประเดน็การอภปิราย 

 1. ปญหาที่เกิดขึน้ในชุมชนโนนดอนตาคืออะไรขึน้  ปญหานี้มีสาเหตุมาจากอะไร  

2. ถาทานเปนชาวชุมชนโนนดอนตา  ทานคดิวาปญหานี้ใครควรมีบทบาทใน 

การแกปญหาและควรแกปญหานี้อยางไร 

3. ทานคิดวาคุณธรรมสําคัญที่นํามาประยุกตใชในการแกปญหาของชุมชนโนนดอนตา คืออะไร 

เพราะเหตุใด 

 

…………………………….. 

 

เรื�องที� � รัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดหรือเปนกฎหมายหลักของประเทศที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ คือ 

รัฐสภา อันประกอบดวยตัวแทนของประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายที่ประชาชนสวนใหญ

ใหความเห็นชอบ 

 ความสําคญั 

 รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายที่สําคัญที่สุด เปนเสมือนกฎเกณฑหรือกติกาที่ประชาชนในสังคม

ยอมรับใหเปนหลักในการปกครอง และการบริหารประเทศ ซึ่งการออกกฎหมายใด ๆ ยอมตอง

ดําเนินการภายในกรอบของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญจะไมสามารถ

ใชบังคับได 

 สาเหตุที�มรัีฐธรรมนูญในประเทศไทย 

 สาเหตุที่สําคัญมาจากการที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเริ่มมีแนวคิดตั้งแตรัชกาลที่ 6 โดยกลุมบุคคลที่เรียก

ตนเองวา “คณะราษฎร” ประกอบดวย ขาราชการ ทหาร พลเรือน ไดเขาถึงอํานาจการปกครอง 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงลงพระปรมาภิไธย ในรางรัฐธรรมนูญการปกครอง

แผนดินฉบับชั่วคราวที่คณะราษฎรไดเตรียมไว นับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่  

10 ธ.ค. 2475 ถือไดวาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  

มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย นับแตนั้นมา 

 จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข และประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองหลายฉบับ 

เพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณบานเมืองที่ผันแปรเปลี่ยนในแตละยุคสมัย โดยมีสาระสําคัญ

เหมือนกัน คือ ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

จะมีเนื้อหาแตกตางกันก็เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณของบานเมืองในขณะนั้น ประเทศไทย 

มีรัฐธรรมนูญมาแลวจํานวน 18 ฉบับ และปจจุบันใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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 หลกัการสําคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ���� 

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีหลักการและเจตนารมณที่จะธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคง

ของชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ซึ่งหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดระบุไวในหมวด 1  

บททั่วไป สรุปไดดังนี้ 

1. ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 

2. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 

4. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลตองไดรับความคุมครอง 

5. ประชาชนชาวไทยทุกคนไมแยกเพศ ศาสนา และยอมไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน 

 

โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบงโครงสรางออกเปน 15 หมวด และ 

มีบทเฉพาะกาล สรุปสาระสําคัญแตละหมวดดังนี้ 

 หมวด � บททั�วไป 

 ประเทศไทย เปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกออกมิได มีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

และศาล 

 หมวด � พระมหากษัตริย์ 

 ทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ ผูใดจะละเมิดมิได ทรงเลือกและแตงตั้งประธานองคมนตรี และ

องคมนตรีไมเกิน 18 คน 

 หมวดที� � สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ความเปนธรรมดานการศึกษา  

การสาธารณสุข และสวัสดิการของรัฐ เสรีภาพในการชุมนุมที่ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและกฎหมาย 

 หมวด � หน้าที�ของชนชาวไทย 

 บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีหนาที่ปองกันรักษาผลประโยชนของชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยเฉพาะหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

 หมวด � แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ 

 เนนใหประชาชนมีสวนรวม การกระจายอํานาจ การดําเนินการ มุงเนน การพัฒนา คุณภาพ 

คุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส ใหความคุมครอง และพัฒนาเด็ก เยาวชน สงเสริมความรูรักสามัคคี 

 หมวด � รัฐสภา  

 รัฐสภามีหนาที่บัญญัติกฎหมาย และควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ประกอบดวย 2 สภา คือ 

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) 
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 หมวด � การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยตรงของประชาชน 

 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงได

เพราะมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

 หมวด � การเงิน การคลงั และงบประมาณ 

 เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดหารายได การกําหนดรายจาย การกอหนี้หรือการดําเนินการที่

ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ซ่ึงเปนกรอบ

ในการกํากับการใชจายเงินตามแนวทางการรักษาวนิัยการเงิน การคลัง และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืน และเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน 

หมวด � คณะรัฐมนตรี 

 รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และมีรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน โดยไดรับการแตงตั้ง

จากพระมหากษัตริย 

 หมวด �� ศาล 

 กําหนดใหศาลหรืออํานาจตุลาการ แบงเปน 

1. ทั่วไป 

2. ศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ศาลยุติธรรม 

4. ศาลปกครอง 

5. ศาลทหาร 

หมวด �� องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

กําหนดใหมีองคกรที่จะดําเนินการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของบุคคล คณะบุคคล และ

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

1. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 

คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

2. องคกรอันตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หมวด �� การตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ 

กําหนดใหมีการตรวจสอบขาราชการประจํา และขาราชการการเมือง 

หมวด �� จริยธรรมของผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมอืง และเจ้าหน้าที�ของรัฐ 

การพิจารณา สรรหา แตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรม และคํานึงถึง

พฤติกรรมทางจริยธรรมดวย 

หมวด �� การปกครองส่วนท้องถิ�น 

ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสภาพทองถิ่นในการบริหารงาน เนนการ

กระจายอํานาจ ใหการสนับสนุนกําหนดนโยบายการบริหาร 
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หมวด �� การแก้ไขเพิ�มเตมิรัฐธรรมนูญ 

ใหมีการแกไขเพิ่มเติมได แตหามแกไขที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ 

บทเฉพาะกาล 

ใหองคมนตรีดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

 

เรื�องที� � ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับกฎหมาย 

1. ความหมายของกฎหมาย 

ไดมีผูใหความหมายของกฎหมายไวดังนี้ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ไดใหคําจํากัดความไววา “กฎหมาย  คือ 

คําสั่งทั้งหลายของผูปกครองวาการแผนดินตอราษฎรทั้งหลาย เมื่อไมทําตาม ธรรมดาตองลงโทษ ” 

ดร.สายหยุด แสงอุทัย ไดใหความหมายไววา “กฎหมาย คือ ขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนด 

ความประพฤติของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ” 

สรุป กฎหมาย คือ ขอบังคับของรัฐที่ใชควบคุมความประพฤติของคนในประเทศ โดยมี

จุดมุงหมายที่จะคุมครองประโยชนรักษาความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันในสังคม ผูใดฝาฝนจะตอง 

ถูกลงโทษ 

2. ความสําคญัของกฎหมาย 

1.  มีความเกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เชน 

เกิด เกี่ยวของกับกฎหมายบุคคล กฎหมายทะเบียนราษฎร 

โตขึ้น เกี่ยวของกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

แตงงาน เกี่ยวของกับกฎหมายครอบครัว 

ตาย กฎหมายมรดก กฎหมายทะเบียนราษฎร 

2. เปนเครื่องมือสรางระเบียบใหสังคมและประเทศชาติ 

3. กอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

3. ลกัษณะทั�วไปของกฎหมาย 

3.1 กฎหมายมีลักษณะเปนขอบังคับ ดังนี้ 

3.1.1 บังคับใหทํา เชน ชายไทยตองเกณฑทหาร ผูมีรายไดตองเสียภาษี เด็กตองเขาเรียนตาม 

พ.ร.บ. การศึกษา ฯลฯ 

3.1.2 บังคับไมใหทํา เชน หามทํารายรางกาย หามลักทรัพย ฯลฯ 

3.2 กฎหมายมีลักษณะเปนคําสั่งที่มาจากผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศ เชน ประเทศที่มี 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรัฐสภาเปนผูออกกฎหมาย และพระราชบัญญัติ มีรัฐบาลเปนผูออก

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง 
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3.3 กฎหมายเปนขอบังคับที่ใชไดทั่วไปกับทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

3.4 ผูที่ฝาฝนกฎหมายตองไดรับโทษ 

4. ความจาํเป็นที�ต้องเรียนรู้กฎหมาย 

 ในฐานะที่เราเปนสมาชิกของสังคมจึงมีความจําเปนตองศึกษาและเรียนรู ทําความเขาใจใน

กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเรา และสังคมที่เราอยู ทั้งนี้ก็เพื่อกอเกิดประโยชนตอตนเอง ซึ่งไดแก 

4.1 รูจักระวังตน ไมเผลอ หรือพลั้งกระทําความผิดโดยไมรูตัว เนื่องมาจากเพราะไมรูกฎหมาย 

และเปนเหตุใหตองไดรับโทษตามกฎหมาย 

4.2  ไมใหถูกผูอ่ืนเอาเปรียบและถูกฉอโกง โดยที่เราไมมีความรูเรื่องกฎหมาย 

4.3 กอเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ ถาหากรูหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของ

ตนเอง แลวยอมจะปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากความไมรูกฎหมายในอาชีพได 

4.4 กอใหเกิดประโยชนทางการเมืองการปกครองของประเทศ เพราะเมื่อประชาชนรูจักใช

สิทธิและหนาที่ของตนเองตามกฎหมายแลว ยอมทําใหสังคมเกิดความสงบเรียบรอย 

5. ประเภทของกฎหมาย 

ในชีวิตประจําวันบุคคลมีเสรีภาพในการดํารงชีวิตตามระบบการเมืองการปกครอง ระบบ

กฎหมาย และระบบเศรษฐกิจ เราจะตองรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง และรูจักใชสิทธิที่มีอยูไป

ประกอบอาชีพ และสรางความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ โดยมีสิทธิเลือกไดวาจะดําเนินชีวิตสวนตัว

อยางไร แตตองอยูภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด บุคคลจึงตองขวนขวายหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

เพื่อใชติดตอสื่อสาร การดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน สามารถ 

แบงไดเปน 

�.� กฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา (Criminal Law) เปนกฎหมายมหาชนที่บัญญัติถึงความสัมพันธระหวางรัฐ

กับเอกชนที่อยูใตอํานาจปกครองของรัฐ ผูที่ฝาฝนจะตองไดรับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา และ

พระราชบัญญัติอื่นที่บัญญัติถึงการกระทําที่ เปนความผิดและโทษทางอาญา เชน ความผิดตาม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ยาเสพติดใหโทษ ความผิดอันเกิดจาก

การใชเช็ค ศุลกากร การพนัน ปาไม ปาสงวน เปนตน 

เนื่องจากกฎหมายอาญามีสภาพบังคับ คือ มีโทษที่จะทําใหบุคคลไดรับผลถึงแกชีวิต

รางกาย เสรีภาพ ทรัพยสิน เชน ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับริบทรัพยสิน ดังนั้น จึงตองมีหลักประกัน

แกบุคคลดังท่ีบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญวา บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการ 

อันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแก

บุคคลนั้น จะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได กลาวคือ บุคคล

จะไดรับโทษทางอาญาจะตองไดกระทําการใดที่มีกฎหมายขอหามไว ถาไมมีกฎหมายก็ไมมีความผิด  

ไมมีโทษ เชน ความผิดฐานสูบบุหรี่ในที่ที่กําหนด เดิมไมมีความผิดแตเมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติ

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  แลวผูที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
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ที่กําหนดยอมมีความผิดและจะตองไดรับโทษ  โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มี 5 สถาน คือ ประหารชีวิต 

จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน 

นอกจากนี้ยังมีการรอการลงโทษ หรือรอการลงอาญา เมื่อบุคคลกระทําความผิดและ 

จะไดรับโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ผูนั้นอาจไดรับความกรุณาจากศาลไมตองไดรับโทษจําคุกในเรือนจํา เพราะ 

ผูนั้นไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน เมื่อไดพิจารณาถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา

อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอม สภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว ศาลจะ

กําหนดโทษไว หรือรอการลงโทษไว ที่เรียกกันวา “รอการลงอาญา” 

      �.� กฎหมายแพ่ง 

             กฎหมายแพง คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคล เปนกฎหมายสารบัญญัติ 

และเปนกฎหมายเอกชนที่มีความสําคัญแกชีวิตของบุคคลตั้งแตแรกเกิดจนสิ้นสภาพบุคคลไป 

     กฎหมายพาณิชย คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคลที่มีอาชีพคาขาย และ

นักธุรกิจกลาวถึงระเบียบหลักปฏิบัติในทางการคาที่บุคคลในอาชีพคาขายและนักธุรกิจจะตองปฏิบัติใน

การเกี่ยวของสัมพันธกัน เชน กฎหมายเกี่ยวกับหุนสวนบริษัท ตั๋วเงิน ประกันภัย การขนสงสินคา 

      ประเทศไทยไดรวมบัญญัติกฎหมายพาณิชยเขาไวในประมวลกฎหมายแพง จึงรวม

เรียกวา “ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 

 สภาพบังคับในทางแพ่ง โทษหรือสภาพบังคับในทางแพงที่จะใหผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย  คือ การใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย หรือใหชําระหนี้ดวยการสงมอบทรัพยสินให

กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมูลหนี้ที่มีตอกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ เชน 

บังคับใหชําระหนี้เงินกูพรอมดวยดอกเบี้ย บังคับใหผูขายสงมอบหรือโอนทรัพยสินใหแกผูซื้อตามสัญญา

ซื้อขาย หรือใหใชคาสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดขับรถยนตชนผูอื่นบาดเจ็บ หรือทําใหทรัพยสิน

เสียหาย 

 

เรื�องที� � กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับตนเองและครอบครัว 

 กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัว ไดแก กฎหมายดังตอไปนี้ 

1. กฎหมายเกี�ยวกบัชื�อบุคคล 

พระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล กําหนดไววา (มีสัญชาติไทย ตองมีชื่อตัวและช่ือสกุล 

สวนชื่อรองมีหรือไมมีก็ได) 

  การตั้งชื่อตัวตองไมใหพองกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยและพระนามของ 

พระราชินี หรือราชทินนาม และตองไมมีคําหยาบคาย ชื่อตัวมีกี่พยางคก็ได และมีความหมายดี 

  การตั้งชื่อสกุลไมเกิน 10 พยัญชนะ (ยกเวนราชทินนามเกา) 

  ในเรื่องชื่อสกุล เดิมกฎหมายกําหนดใหหญิงที่มีสามีตองเปลี่ยนชื่อสกุลของตนมาใช 

ชื่อสกุลของสามี แตปจจุบันกฎหมายไดมีการแกไขใหมมีผลตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3)       

พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
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  1. คูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลฝายใดฝายหนึ่งไดตามที่ตกลง หรือตางฝายตางใชนามสกุลเดิม

ของตนได 

  2. เม่ือการสมรสส้ินสุดลงดวยการหยา หรือศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส  

ใหฝายที่ใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน 

  3. เม่ือการสมรสส้ินสุดลงดวยความตาย ฝายที่มีชีวิตอยูใชชื่อสกุลของอีกฝาย คงมีสิทธิ

ใชไดตอไป แตเม่ือจะสมรสใหมใหกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน 

  4. หญิงที่มีสามี ซึ่งใชชื่อสกุลสามีอยูแลว กอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมีสิทธิใช

ตอไป หรือจะมาใชสิทธิกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตนได 

 �. กฎหมายทะเบียนราษฎร์ 

   “กฎหมายทะเบียนราษฎร” เกิดขึ้นมาเพ่ือการจัดระเบียบคนในสังคม และการที่จะเปน

ประชาชนไทยที่ถูกตองไมใชเพียงแคลืมตาดูโลกบนแผนดินไทยแลวจะถือวาเปนคนไทยที่สมบูรณ 

 เราจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรอยางเครงครัด ซึ่งการทะเบียนราษฎรพื้นฐานที่ควร

ตระหนักใหความสําคัญ ไดแก การเกิด การตาย การยายที่อยู และการทําบัตรประชาชน 

  การติดตอสถานที่ราชการเพื่อดําเนินการเหลานี้สามารถไปดําเนินการไดที่ 

 ถาอาศัยอยูในเขตเทศบาลใหแจงที่นายทะเบียนผูรับแจงประจําตําบล หรือหมูบาน ไดแก 

ผูใหญบาน หรือกํานัน หรือแจงโดยตรงตอนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ 

 ในเขตเทศบาลใหแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น ซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาล 

 ในเขตกรุงเทพมหานครใหแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น ซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงานเขต  

หรือสํานักงานเขตสาขา 

 กฎหมายทะเบียนราษฎร ประกอบดวย 

ก. การแจ้งเกดิ 

ตองแจงตอนายทะเบียนที่อําเภอ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันเกิด แลวทางการจะออก  

“ใบสูติบัตร” ซ่ึงเปนเอกสารที่แสดงชาติกําเนิด วันเดือนปเกิด การแจงเกิดนี้ไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ แต

ถาไมแจงเกิดมีความผิดตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 1,000 บาท  

วธิีการแจ้งเกดิ 

 แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กที่เกิด คือ ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติของเด็กที่เกิด วันเดือนปเกิด 

เวลาตกฟาก ตลอดจนวันขางขึ้นขางแรม ตลอดจนสถานที่เกิด บานเลขที่ ถนน ตําบล เขต 

จังหวัด 

 แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมารดาของเด็กที่เกิด คือ ช่ือ นามสกุล และนามสกุลเดิมกอนสมรส 

อายุ สัญชาติ ที่อยูโดยละเอียด 

 แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา คือ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ 

 หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

 สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน (ท.ร.14) 

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆ ของเจาบาน และของคนแจง 
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 หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ซ่ึงแพทย หรือพยาบาล หรือเจาหนาที่อนามัย หรือ 

ผดุงครรภแลวแตกรณี ออกให (ถามี) 

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆ ของพอแมเด็กที่เกิด 

ข. การแจ้งตาย 

เมื่อมีคนตาย ผูเกี่ยวของตองไปแจงการตาย เพื่อใหไดใบมรณบัตรที่แสดงวา คนนั้นตายแลว

ภายใน 24 ชั่วโมง การแจงตายไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจงตายภายในเวลาที่กําหนดมีความผิดตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 

วธิีการแจ้งตาย 

แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผูตาย เชน ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ ของผูตาย เวลาที่ตาย ระบุ 

วัน เดือน ป เวลาโดยละเอียด สถานที่ตาย สาเหตุการตาย การดําเนินการกับศพของผูตาย (เก็บ ฝง เผา) ที่ไหน 

เมื่อไร ฯลฯ 

 ผูมีลูกบุญธรรมจะแตงงานกับลูกบุญธรรมไมได 

 ไมเปนคูสมรสของผูอ่ืน 

 หญิงหมายจะแตงงานไมตองรอเกิน 130 วัน หลังจากที่ชีวิตสมรสครั้งแรกสิ้นสุด 

 ชาย หญิง ที่มีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ จะแตงงานกันไดก็ตองมีคําสั่งของศาลอนุญาต 

โดยนําคําส่ังศาลนั้นไปแสดงตอนายทะเบียน 

วธิีการจดทะเบียนสมรส 

ชายหญิงตองไปใหถอยคําและแสดงความยินยอมเปนสามีภรรยากันโดยเปดเผยตอหนา 

นายทะเบียนที่อําเภอ กิ่งอําเภอ เขต หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยในตางประเทศแหงใดก็ได โดยไมจําเปนตองมี 

ชื่ออยูในทะเบียนบานของทองถ่ินนั้น 

หลกัฐานที�จะต้องนําไปแสดงต่อนายทะเบียน 

 บัตรประชาชน 

 สําเนาทะเบียนบานของทั้งสองคน 

 กรณีที่ทั้งคูยังไมบรรลุนิติภาวะ (17 ป แตไมถึง 20 ป) ตองใหบุคคลผูมีอํานาจใหความยินยอม 

เชน พอแม หรือผูปกครอง เปนตน โดยอาจใหผูยินยอมลงลายมือชื่อในขณะจดทะเบียน 

หรือทําเปนหนังสือยินยอมก็ได 

ค. การจดทะเบียนหย่า 

การหยาสําหรับคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสแลวไมวากรณีใดตองไปจดทะเบียนหยากัน 

ที่สํานักทะเบียน จะไปจดที่อ่ืนไมได และตองทําตอหนานายทะเบียนเทานั้น การหยาจะมีผลสมบูรณทําได 

2 วิธีดังนี้ 

1. การหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย คือ การที่คูหยาไปจดทะเบียนหยาดวยตนเอง 

ที่สํานักทะเบียนแหงใดก็ได และจะตองนําหลักฐานติดตัวไปดวยดังตอไปนี้ 

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของทั้งสองฝาย 

 หลักฐานการจดทะเบียนสมรส เชน ใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาทะเบียนสมรส 
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 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของท้ังสองฝาย 

 หนังสือสัญญาหยา 

2. การหยาโดยคําพิพากษาของศาล หากคูหยาตองการใหนายทะเบียนบันทึกการหยาไวเปน

หลักฐาน จะตองยื่นสําเนาคําพิพากษาของศาลที่แสดงวาไดหยากันแลวแกนายทะเบียน จากนั้น 

นายทะเบียนก็จะบันทึกคําสั่งศาลไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้หากมีขอตกลงอยางอื่น เชน ทรัพยสิน อํานาจการ

ปกครองบุตรก็สามารถบันทึกไวในทะเบียนหยาได 

ง. การจดทะเบียนรับรองบุตร 

การจดทะเบียนรับรองบุตร พอแมของเด็กซึ่งเปนสามีภรรยากันโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

เด็กที่เกิดมาจึงเปนลูกที่ชอบดวยกฎหมายของแมฝายเดียว หากเด็กจะเปนลูกที่ชอบดวยกฎหมายของพอก็

ตองมีการจดทะเบียนรับรองบุตร เมื่อจดทะเบียนเรียบรอยเด็กก็จะมีสิทธิใชนามสกุล และรับมรดกของ

พอแมอยางถูกตอง 

การจดทะเบียนรบัรองบุตรนี้ ทําไดเฉพาะฝายชายเทานั้น สวนหนุมสาวคูใดที่มีลูกกอนแตงงาน 

เมื่อแตงงานจดทะเบียนสมรสกันแลว เด็กคนนั้นจะเปนลูกที่ถูกตองตามกฎหมายทันทีโดยไมตอง 

จดทะเบียนรับรองบุตรอีก 

หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

 ใบสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบานของเด็ก 

 บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของมารดาเด็ก 

 บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา (ผูยื่นคํารอง) 

 บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก (ในกรณีที่เด็กอายุเกิน 15 ป) 

 

เรื�องที� �  กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับชุมชน 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนเปนกฎหมายวาดวยการรักษาสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวคนใน

ชุมชน มิใหเกิดความผิดปกติจากธรรมชาติที่ควรจะเปน ตลอดจนการดูแล ปกปอง และปองกันใหเกิด

ความเปนธรรมในสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบตอกัน ซ่ึงกฎหมายที่ควรรู ไดแก 

1. กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม 

โดยทั่วไปบุคคลมีสิทธิและหนาที่ตองมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน รวมถึงมีหนาที่ตองอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี้ 
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1. สิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 มีสิทธิจะไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการ มีสิทธิไดรับชดเชยคาเสียหาย หรือ 

คาทดแทนจากรัฐ กรณีไดรับความเสียหายจากภยัอันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ หรือภาวะ

มลพิษอันมีสาเหตุจากกิจการ/โครงการ โดยสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 มีสิทธิรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 

2. หนาที่ของบุคคล 

 ใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โดยเครงครัด 

3. ปญหากระทบตอสิ่งแวดลอมในปจจุบันมี 2 ประการ คือ 

 การลดลงและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการทําลายตนไม ปาไม และ

แหลงกําเนิดของลําธาร  เกิดมลพิษสิ่งแวดลอม เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีและจํานวนประชากร

ที่เพิ่มขึ้น การใชมากทําใหเกิดสิ่งที่เหลือจากการใชทรัพยากร เชน ขยะ น้ําเสียจากครัวเรือน โรงงาน  

ควันไฟ สารเคมี ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา อากาศ และบนดิน 

 ซึ่งผูที่ไดรับผลกระทบ คือ ประชาชน ดงันัน้ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงไดกําหนดใหม ี

1. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพของน้ํา อากาศ เสียง และอื่น ๆ 

2. กองทุนสิ่งแวดลอม เพ่ือใชในกิจการชวยเหลือใหกูยืมเพื่อการลงทุนแกสวนราชการ

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย  และระบบกําจัดของเสีย 

3. กองควบคุมมลพิษ โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษทําหนาที่เสนอแผนปฏิบัติการตอ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกําหนดมาตรฐานมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ และมลพิษ 

ทางเสียง พรอมเขาทําการปองกัน และแกไขอันตรายอันเกิดจากมลพิษเหลานั้น 

4. ความรับผิดชอบของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทั้งทางแพงและ 

ทางอาญา 

กฎหมายเกี�ยวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.  2522 และ 

มีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่ใหความคุมครองและใหความเปนธรรมแก

ผูบริโภค ซึ่งบุคคลที่กฎหมายคุมครองผูบริโภค ไดแก บุคคล 6 ประเภท ดังนี้ 

1. ผูซ้ือสินคาจากผูขาย 

2. ผูไดรับการบริการจากผูขาย 

3. ผูเชาทรัพยสินจากผูใหเชา 

4. ผูเชาซ้ือทรัพยสินจากผูใหเชาซ้ือ 
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5. ผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือไดรับการชักชวนใหซ้ือสินคาหรือรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ 

6. ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทน 

สิทธิของผู้บริโภคที�จะได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้ 

 สิทธิท่ีไดรับขาวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตอง และเพียงพอกับสินคา

หรือบริการ 

 สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

 สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 

 สิทธิจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

 สิทธิจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

จากสิทธิของผูบริโภคนี้ กฎหมายไดวางหลักการคุมครองผูบริโภคไว 4 ดาน ไดแก 

1. คุมครองดานโฆษณา คือ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคา 

2. คุมครองดานฉลาก คือ ผูบริโภคมีสิทธิและอิสระในการเลือกซื้อสินคาและบริการ 

3. คุมครองดานสัญญา คือ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความเปนธรรมในการซื้อขายและทําสัญญา กรณี

การซื้อขายเปนลายลักษณอักษรกับผูประกอบธุรกิจหรือผูขาย 

4. คุมครองดานความเสียหาย ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชย หากไดรับความเสียหายหรือ

อันตรายจากสินคา/บริการนั้น ๆ  

ซึ่งผูบริโภคมีสิทธิจะไดรับการคุมครองโดยที่  พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคไดจัดตั้งองคกร 

เพื่อคุมครองผูบริโภคขึ้น โดยมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําหนาที่ดําเนินการ 

 

เรื�องที� �  กฎหมายอื�น ๆ 

 กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่ควรศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนที่ 

เราพึงมี หรือเปนการปองกันไมใหปฏิบัติตนผิดกฎหมายโดยรูเทาไมถึงการณได ซึ่งไดแก กฎหมาย 

ที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1. กฎหมายประกนัสังคม 

กฎหมายประกันสังคม เปนกฎหมายที่ใหหลักประกันแกบุคคลในสังคมที่มีปญหาหรือ 

ความเดือดรอนทางดานการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะห หรือมีเหตุการณอันทําใหเกิดปญหา 

 ขอบเขตการบังคบัใช้กฎหมายประกนัสังคม 

ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดกําหนดให 

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คน ขึ้นไป และนายจางของสถานประกอบกิจการนั้นตอง

อยูภายใตขอบังคับของกฎหมายดังกลาว 

ลูกจางซึ่งมีฐานะเปนประกันตน ก็คือ บุคคลที่สมัครเขาทํางานในสถานประกอบกิจการ

ที่มีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คน ขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคมบังคับใหลูกจางดังกลาวตองจายเงิน
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สมทบเขากองทุนประกันสังคม ซึ่งนายจางจะเปนผูหักเงินคาจางทุกครั้งที่มีการจายคาจาง และนําสงเขา

กองทุนประกันสังคม เปนเงินสมทบสวนของลูกจาง 

*ปัจจุบันกฎหมายเปิดให้ใช้ได้ตั�งแต่กจิการที�มลีูกจ้างตั�งแต่ � คน ขึ�นไป แล้วแต่เจ้าของ

และลูกจ้างสมคัรใจ 

 ประโยชน์ทดแทน 

ประโยชนทดแทน หมายถึง ความชวยเหลือที่ใหแกผูประกันตน หรือผูที่มีสิทธิ 

เมื่อรับประกันตนประสบเคราะหภัยหรือเดือดรอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแลว 

รูปแบบของประโยชนทดแทน มี 4 รูปแบบ คือ 

 บริการทางการแพทย 

 เงินทดแทนการขาดรายได 

 คาทําศพ 

 เงินสงเคราะห 

2. กฎหมายเกี�ยวกบัยาเสพตดิ 

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่บังคับใชในปจจุบันนี้ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  

พ.ศ. 2522 

 ความหมายของยาเสพตดิ 

ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะ

โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดแลวก็ตาม ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ เชน ตองการเสพ

ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น เลิกเสพยาก สุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรม และบางรายถึงแกชีวิต 

 ประเภทของยาเสพตดิ 

ยาเสพติดใหโทษ แบงได 5 ประเภท คือ 

 ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน 

 ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคเคน ฝน 

 ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และยาเสพติดใหโทษ ประเภท 2 

ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ประเภท 4  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เชน 

อาเซติกแอนไฮโดรด อาเซติลคลอไรด 

 ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่ไมไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา 

พืชกระทอม 

 ความผดิเกี�ยวกบัยาเสพตดิให้โทษที�ผดิกฎหมาย 

1. ยาเสพติดประเภท 1 ไดแกความผิด ดังนี้ 

 ฐานผลิต นําเขา สงออกเพื่อการจําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต 
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 ฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อการจําหนายเปนสารบริสุทธิ์ ไมเกิน 

100 กรัม ตองระวางโทษจําคุก 5 ป ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต  50,000 – 

500,000 บาท ถาเกิน 100 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

 ถามีไวในครอบครองไมถึง 20 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 – 10 ป และ

ปรับ 10,000  - 100,000 บาท 

 ถามีไวเสพตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 5,000 - 

100,000 บาท 

2. ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแต 1 - 10 ป และปรับตั้งแต 10,000 – 100,000 บาท 

3. ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 มีลักษณะเปนตํารับยา จึงอาจมีการขออนุญาตผลิต 

จําหนาย หรือนําเขา หรือสงออกได 

4. ยาเสพติดใหโทษประเภท 4 และ 5 นั้น อาจผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวใน

ครอบครองได โดยรัฐมนตรีเปนผูอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เปนราย ๆ ไป 

5. หามเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 5 โดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 

3. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศไทยปจจุบันนี้คือ พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งถือไดวาเปนแมบทในการคุมครองแรงงาน บุคคลที่ไดรับการคุมครองจาก 

กฎหมายฉบับนี้ คือ “ลูกจาง” ซึ่งหมายความถึง ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานประกอบดวย 

 การคุมครองกําหนดเวลาในการทํางาน 

 สิทธิของลูกจางในการพักผอนระหวางทํางาน 

 สิทธิของลูกจางในการมีวันหยุด 

 สิทธิลาของลูกจาง 

 สิทธิไดรับเงินทดแทน 

 การคุมครองการใชแรงงานหญิง 

 การคุมครองการใชแรงงานเด็ก 
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เรื�องที� �  การปฏิบัตตินตามกฎหมาย และการรักษาสิทธิ เสรีภาพของตนในกรอบของกฎหมาย 

 ในฐานะพลเมืองของประเทศ ซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนพระประมุข ที่มีสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ ตองปฏิบัติตนตามกรอบขอกําหนดของกฎหมายตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของดวยการใชสิทธิตามกฎหมาย  และตองรักษาปกปองสิทธิของตนเองและชุมชน เมื่อถูกละเมิดสิทธิ 

หรือผลประโยชนอันชอบธรรมของตัวเองและชุมชน ซ่ึงการปฏิบัติตามกฎหมายดําเนินการได ดังนี้ 

1. เริ่มจากการปลูกฝงและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว 

เชน เมื่อมีคน เกิด ตาย ในบานตองดาํเนินการตามกฎหมายทะเบียนราษฎร จัดการใหการศึกษาแกบุตร หลาน 

ตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายการสมรส กฎหมายมรดก ฯลฯ 

 2. ในชุมชน/สังคม ตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการอยูในสังคมประชาธิปไตย ตามบทบาทหนาที่ 

โดยยึดกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การปฏิบัติตามกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไมทําลาย

ธรรมชาติ เผาปา สรางมลพิษใหแกผูอื่น เคารพสิทธิของตน ไมละเลยเมื่อเห็นผูอ่ืนในชุมชน/สังคมกระทําผิด 

ดวยการตักเตือน ชี้แจง ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายจราจร ฯลฯ 

การรักษาสิทธิตามกรอบของกฎหมาย 

 กฎหมายใหสิทธิแกบุคคลหรือหนวยงานสามารถเรียกรองปองกัน เพื่อรักษาสิทธิของตนที่ถูก

บุคคลหรือหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานของเอกชนหรือรัฐมาละเมิดสิทธิของบุคคลหรือชุมชน  

โดยใหเปนหนาที่ของบุคคล องคกร และผูเกี่ยวของทําหนาที่รวมกันในการเรียกรองเพื่อรักษาสิทธิ

ผลประโยชนที่ถูกละเมิด ซ่ึงการละเมิดสิทธิ มี 2 กรณี ดังนี้ 

 1. การละเมิดสิทธิ/ผลประโยชนสวนบุคคล กรณีตัวอยาง นักศึกษาสาวไปเดินหางสรรพสินคาถูก 

ผูไมประสงคดีแอบถายภาพขณะเดินลงบันไดเลื่อน แลวนําไปเผยแพรหรือไปไวเอง ผูเสียหายสามารถ

แจงความใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมายแกผูไมประสงคดีได 

 2. การละเมิดสิทธิ/ผลประโยชนของชุมชน กรณีตัวอยาง หนวยงานการไฟฟาฝายผลิตไดถูกรัฐ

จัดการแปรรูปใหเปนบริษัทเอกชน มีการซื้อขายหุนมุงเก็งกําไร ทําใหประชาชนเสียประโยชน ทั้ง ๆ ที่ไฟฟา

จัดเปนสาธารณูปโภคที่รัฐพึงจัดใหบริการแกประชาชน ไมควรมุงการคากําไร ซึ่งตอมามีคณะบุคคลที่เปน

วุฒิสมาชิก (ส.ว.) ไดดําเนินการฟองรองไปยังศาลปกครอง เรียกรองสิทธิ/ผลประโยชนในเรื่องนี้ใหแก

ประชาชน และในที่สุดศาลก็ไดตัดสินใจใหรัฐเปนผูแพ ผลประโยชนจึงไดกลับคืนมาสูประชาชน คือ 

การไฟฟาฝายผลิตกลับมาเปนรัฐวิสาหกิจอยูในการกํากับของรัฐ 

 กรณีตัวอยางนี้ ทําใหเห็นวาการมีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมาย เขาถึงสิทธิอันชอบธรรม 

ที่ควรได/มีตามกฎหมาย บุคคลหรือองคกร และผูเกี่ยวของสามารถดําเนินการเรียกรอง ปกปอง รักษาสิทธิ 

และผลประโยชนของตนและสวนรวมได 
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กิจกรรมที� � ให้ผู้เรียนเลอืกคาํตอบที�ถูกต้อง 

1. ความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” ตรงกับขอใด 

  ก.  ประชาชนเปนใหญในประเทศ 

  ข.  ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญ หรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ 

  ค.  การปกครองท่ียึดหลักสิทธิเสรีภาพ 

  ง.  การปกครองที่มี 3 อํานาจ 

2. การใชชีวิตประชาธิปไตยตองเริ่มตนที่ใดเปนแหงแรก 

  ก.  ครอบครัว   ข.  โรงเรียน 

  ค.  ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ง.  การเลือกตั้งผูใหญบาน 

3. หลักสําคัญในการประชุมรวมกันคืออะไร 

  ก.  รักษาระเบียบ  ข.  มีสวนรวมในการจัดประชุม 

  ค.  ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ง.  เคารพกฎกติกา 

4. สถานภาพการสมรสไดแกขอใด 

  ก.  โสด    ข.  สมรส 

  ค.  หมาย   ง.  ถูกทุกขอ 

5. ขอตอไปนี้ขอใดหมายถึง  “หนาที่ของปวงชนชาวไทย” 

  ก.  ชาวไทยมีหนาที่เกณฑทหาร เมื่ออายุครบ  20  ป 

  ข.  หนาที่เลือกตั้งผูแทนราษฎร 

  ค.  หนาที่ทะนุบํารุงศาสนา 

  ง.  หนาที่รักษาสถาบันทุกสถาบัน 

6. เมื่อมีคนตายเกดิขึ้นในบาน ใหแจงการตายภายในเวลาเทาใด 

ก.  24  ชั่วโมง   ข.  2  วัน 

ค.  3  วัน   ง.  7  วัน 

7. อาชีพลูกจางอยูในความคุมครองของกฎหมายใด 

ก.  กฎหมายแพง   ข.  กฎหมายอาญา 

ค.  กฎหมายครอบครวั  ง.  กฎหมายประกันสังคม 

8. โทษสูงสุดเกี่ยวกับคดียาเสพติด  คืออะไร 

ก.  จําคกุ  20  ป   ข.  จําคกุ  20  ป  ทั้งจําท้ังปรับ 

ค.  จําคกุตลอดชีวติ  ง.  ประหารชีวิต 
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9. ผูใดขาดคณุสมบัติในการสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ก.  นายแดงจบการศกึษาระดับปริญญาตร ี

ข.  นายแดงไมไปเลือกตั้งทกุครั้ง 

ค.  นายเขียวไปเลือกตั้งทกุครั้ง 

ง.  นายเขียวสังกัดพรรคการเมือง 

10. ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ. อะไร 

ก.  2455    ค.  2465 

ค.  2475    ง.  2485 

 

 

กิจกรรมที� � ให้ผู้เรียนศึกษากรณตีวัอย่างอปุสรรคการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 

แล้วนํามาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
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เรื่องที่ 10  การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

  สังคมไทยใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตมาตั้งแต

โบราณจนถึงปจจุบัน มีสุภาษิตและคําพังเพยที่คนไทยใชสอนลูกหลานใหเปนคนดี มีความซื่อสัตย  

ไมคดโกงผูอ่ืนใหไดยินเสมอมา เชน  “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน”  “คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม”  

“ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว”  “ทําดีจะไดขึ้นสวรรค ทําชั่วจะตกนรก” เปนตน 

  กระแสโลกาภิวัตนที่กําลังแพรระบาดทั่วโลกรวมทั้งการไหลบาของสังคมและ

วัฒนธรรมนานาชาติท่ีไมสามารถหยุดยั้งได ประกอบกับการพัฒนาอยางรวดเร็วของโครงสรางเศรษฐกิจ

ที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วสูภาคอุตสาหกรรม และการทองเท่ียว สงผลใหประชาชนคนไทยถูกชักนําให

หลงใหลไปสูการเปนนักวัตถุนิยม ติดยึดอยูกับวัฒนธรรมสมัยใหมที่เปนทาสของเงิน ความมั่งคั่ง มีหนามีตา

ในสังคม ยกยองคนรวยมีอํานาจวาสนาโดยไมคํานึงถึงความเปนคนดีมีคุณธรรมและภูมิปญญา ทุมเท

ใหกับความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย สุรุยสุราย ไมเห็นความสําคัญของครอบครัว และสายใยผูกพันในครอบครัว

เหมือนเดิม มีการชิงดีชิงเดนกันรุนแรงทั้งในการทํางาน การดํารงชีวิตในชุมชน ตลอดถึงการเรียนของเด็ก

และเยาวชน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตาอารี การชวยเหลือเกื้อกูล สมัครสมานสามัคคี การพึ่งพา

อาศัยระหวางผูคน เพื่อนบานในชุมชน และศรัทธาในพระศาสนาที่บรรพบุรุษเคยนับถือ เกือบไมมี

ปรากฏใหเห็นในวิธีการดํารงชีวิต พฤติกรรมที่เปนปญหาเหลานี้หลายครั้งกลายเปนเรื่องที่นิยมยกยอง 

ในสังคม เชน พอแม ผูมีฐานะดีบางคนสงเสริมใหลูกหลานเที่ยวเตรกอความวุนวายแกสังคม เชน ตั้งกลุม

เด็กแวน กลุมเด็กตีกัน เปนตน หรือในภาคสวนของผูบริหารและนักการเมืองบางกลุมที่มีพฤติกรรม 

ไมถูกตองแตกลับไดรับการยกยองเชิดชูในสังคม เชน ผูที่มีอํานาจออกกฎหมายหรือโครงการเพื่อ

ประโยชนของสังคมสวนรวม แตเบื้องหลังกลับพบวา กฎหมายหรือโครงการเหลานั้นไดมีการวางแผน

ใหญาติพี่นองหรือพรรคพวกของตนมีโอกาสไดประโยชนมหาศาลที่เรียกกันวา ผลประโยชนทับซอน              

เปนที่ประจักษในปจจุบัน พฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นบอยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีสงผลใหเกิด

ปญหาทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเปนปญหาใหญและมีความสําคัญยิ่งตออนาคตของชาติบานเมืองที่ตอง

ไดรับการแกไขเยียวยาโดยดวนทุกระดับและทุกภาคสวนของสังคม เปนเรื่องที่ประชาชนจะตองรูเทา

รูทัน มีจิตสํานึกและมีสวนรวมที่จะปองกัน แกไข ขจัดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเหลานี้ใหลดลง

และหมดไป   

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตตามขอกําหนดของกฎหมายรัฐธรรมนูญไดกําหนดยุทธศาสตรและ

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเขาไป 

มีบทบาทในฐานะเปนสวนหนึ่งของผูดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ โดยตองมีการวางระบบที่เปดโอกาส

ใหประชาชนมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น และกลาในการตัดสินใจโดยอยูในกรอบของ 

การเคารพสิทธิ์ของผูอื่น และสนับสนุนใหประชาชนรวมกันทํางานเปนเครือขายเพื่อใหเกิดพลังสราง 

ความเขมแข็ง เชื่อมโยงกันทั้งระดับบุคคลและระดับองคกรเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีผลประโยชน
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ของสังคมเปนที่ตั้ง ในการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

นี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดกําหนดมาตรการเพื่อการปฏิบัติรวมกันไวดังนี้ 

  1. สรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

      1.1 ปลูกจิตสํานึกและคานิยมการมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยแกประชาชน 

ทุกภาคสวน สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหใชการศึกษาเปน

เครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน อยางตอเนื่อง 

      1.2 สงเสริมสนับสนุนใหความเขมแข็งแกเครือขายการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ

โดยเนนการประชาสัมพันธ การสรางขวัญและกําลังใจ การสงเสริมขอมูล และทักษะการทํางานดาน

กฎหมาย การขยายเครือขาย การปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกระจายลงไปถึงระดับรากหญา 

      1.3 สงเสริมความเปนอิสระและมีประสิทธิภาพแกองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบ 

การทุจริตโดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหมีการถวงดุลอํานาจจากภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับโดย

ปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมือง และภาคธุรกิจราชการ 

      1.4 สงเสริมการสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใหเปน

ที่ยอมรับและมั่นใจขององคกรเครือขาย 

  2. สรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรัปชั่น  มีกฎหมายที่เปนหลัก เชน 

2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) ที่กําหนดให

ประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในกาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 

2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต      

พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19 (13) กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่

สงเสริมใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม ทั้งนี้มีรายละเอียดที่สามารถ

ศึกษาคนควาไดจาก www.nacc.go.th (เว็บไซตของ ป.ป.ช.) 

  3. กระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพื่อใหผูเรียนเกิด ความเขาใจ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม ที่จะปองกัน 

การทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน และสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ในรูปแบบกรณีศึกษา ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด 

วิเคราะห การมีสวนรวมในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตาง ๆ ดวยเจตนาที่จะใหผูเรียนสามารถนําไป

เปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม จนเกิดการพัฒนา

จิตสํานึกในการมีสวนรวมปองกันและปราบปรามการทุจริตได กิจกรรมทั้งหมดประกอบดวย                             

6 กรณีศึกษา ไดแก 

1.  เรื่อง “ใตโตะหรือบนโตะ” 

2.  เรื่อง “ทุจริต” หรือ “คดิไมซื่อ” 
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3.  เรื่อง “เจาบิ๊ก...เปนเหต”ุ 

4.  เรื่อง “ฮั้ว” 

5.  เรื่อง “อํานาจ... ผลประโยชน” 

6.  เรื่อง “เลือกตั้ง...อัปยศ” 

ทั้งนี้ผูเรียนและผูสอนจะตองรวมมือกันนําขอมูลทั้งดาน วิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่ไดมีการสรุป

รวบรวมไวในเอกสาร คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมกับขอมูลปญหาความตองการสภาพแวดลอม ของชุมชนทองถิ่น และ

คุณธรรม จริยธรรม ที่ตนเองมีอยูมาตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปไดอยางเหมาะสมตอไป  
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กรณีศึกษาเรื่องที่ 1 

เรื่อง  “ใตโตะหรือบนโตะ” 

 

วัตถุประสงค 

1. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานได 

2. บอกวิธีการปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานได 

3.  เกิดจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 

 

เนื้อหาสาระ 

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับ 8 พ.ศ. 2551  

2. คุณธรรม จริยธรรมของผูปฏิบัติงาน 

 

                                                        กรณีศึกษา 

นายนภดล ขับรถกระบะจากบานพักไปโรงพยาบาลในกรุงเทพ เพื่อไปเยี่ยมแมที่

ประสบอุบัติเหตุ อาการเปนตายเทากันอยูในหอง ICU ขณะขับรถผานส่ีแยกไฟแดง ดวยความรอนใจและ

เห็นวาไมมีรถอ่ืนในบริเวณนั้นเลย ทําใหนายนภดลตัดสินใจขับรถฝาไฟแดง ตํารวจที่อยูบริเวณนั้นเรียก

ใหหยุดและขอตรวจใบขับขี่  นายนภดลจึงไดแอบสงเงินจํานวนหนึ่งใหแกตํารวจ เพื่อจะไดไมเสียเวลา

ใหตํารวจเขียนใบส่ังและตองไปจายคาปรับที่สถานีตํารวจ หลังจากนั้นตํารวจไดปลอยนายนภดลไป 

 

ประเด็น 

1. ทานคิดวาการที่นายนภดลขับรถผาไฟแดงดวยเหตุผลเพื่อจะรีบไปเยี่ยมแมที่ประสบ

อุบัติเหตุอยูในหอง ICU เปนการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม เพราะอะไร 

2. ถาทานเปนนายนภดล จะมีวิธีปฏิบัติอยางไรในกรณีดังกลาวใหถูกตองตามกฎหมาย หนาที่

พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรม 

3. ตํารวจที่รับเงินที่นายนภดลแอบให เพื่อที่จะไมตองเสียคาปรับ ไดชื่อวาเปนการกระทํา 

ที่ทุจริตผิดกฎหมาย หรือคอรรัปชั่นอยางไร 

4. ในฐานะที่เปนประชาชน ทานคิดวา จะมีสวนหรือมีบทบาทในการปองกันพฤติกรรม 

ที่เกิดขึ้นไดหรือไม อยางไร 
 

ใบความรู 

เรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับ 8 พ.ศ. 2551  
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ใบงาน 

1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

2. แบงกลุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่กําหนดให 

3. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

4. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน 

5. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง พรอมสรุปรายงานผล 

 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนือ่ง 

1. ใหผูเรียนสัมภาษณประชาชนทั่วไปและตํารวจ ทั้งรายบุคคลและชุมชน (กลุม) ถึงความคิดเห็น  

ความรูสึก เจตคติที่เกี่ยวของกับปญหาเหลานี้ ตลอดจนถึงวิธีแกไข แลวทําเปนรายงานเสนอ

ผูสอน 

2. ใหผูเรียนตัดขาวหนังสือพิมพในเรื่องดังกลาว และเสนอแนวทางแกไขทําเปนรายงานเสนอ

ผูสอน 

3. สรุปขาวโทรทัศนปญหาทุจริต ขาดคุณธรรม พรอมเสนอทางออกในการแกไขปญหานั้น ๆ 

 

สื่อ/แหลงคนควา 

1. สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 

2. สื่อ Internet 

3. หนังสือพิมพ 

4. โทรทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ใบความรู 

 

พระราชบัญญัตจิราจรทางบก ไดมกีารแกไข ปรับเปล่ียน และยกเลิกบางขอกําหนดแลว

ทั้งหมด 8 ฉบับ และฉบับลาสุด คือ พระราชบญัญัติจราจรทางบก ฉบับ 8 พ.ศ. 2551 ไดกําหนดอัตรา

ความเร็วของยานพาหนะ ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 
 

อัตราความเร็วของยานพาหนะตามพระราชบญัญัติจราจรทางบก ฉบับ 8 พ.ศ. 2551 
 

ในกรณีปกตใิหกําหนดความเร็วของรถดังตอไปนี ้ 

1. สําหรับรถบรรทุกที่มีน้ําหนกัรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทกุเกิน 1,200  กิโลกรัมหรือรถบรรทกุ

คนโดยสาร ใหขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลไมเกิน  

60 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือนอกเขตดังกลาวใหขับไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง  

2. สําหรับรถยนตอื่นนอกจากรถท่ีระบุไวใน 1 ขณะที่ลากจูงรถพวงรถยนตบรรทกุที่มีน้ําหนกั

รถรวมทั้งน้ําหนกับรรทกุเกิน1,200 กิโลกรัม หรือรถยนตสามลอใหขับในเขต

กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกิน 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือ 

นอกเขตดังกลาวใหขับไมเกิน 60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

3. สําหรับรถยนตอื่นนอกจากรถท่ีระบุไวใน 1 หรือ 2 หรือรถจักรยานยนต ใหขับในเขต

กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกนิ 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือ 

นอกเขตดังกลาวใหขับไมเกิน 90 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงวาเปนเขตอันตรายหรือเขตใหขับรถชา ๆ ใหลด

ความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึน้ตามสมควร 

 ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกําหนดอัตราความเร็วต่ํากวาที่กําหนดในขางตน ใหขับไมเกิน

อัตราความเรว็ที่กําหนดไวนั้น 

 

ขอหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ 

ขอหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติม

ถึง พ.ศ. 2538) และการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดนั้น ใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(กรมตํารวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลําดับ 
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ลําดบั ขอหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ 
อัตราตาม 

ขอกําหนด 

1 นํารถที่ไมมั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือ

ทําใหเส่ือมเสีย สุขภาพอนามัย มาใชใน

ทางเดินรถ 

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท 

2 นํารถที่ไมติดแผนปายทะเบียนมาใชใน 

ทางเดินรถ 

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท 

3 นํารถที่เครื่องยนตกอใหเกดิกาซ ฝุนควนั 

ละอองเคมี เกินเกณฑที่อธิบดกีําหนดมาใชใน

ทางเดินรถ 

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท 

4 นํารถที่เครื่องยนตกอใหเกดิเสียงเกินเกณฑที่

อธิบดีกําหนดมาใช ในทางเดินรถ 

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท 

5 ขับรถในทางไมเปดไฟ หรือใชแสงสวางใน

เวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอท่ีจะมองเห็นคน 

รถ หรือส่ิงกีดขวาง ในทางไดโดยชดัแจง

ภายในระยะ 150 เมตร 

ปรับไมเกิน 1,000 บาท ปรับ 200 บาท 

6 ใชสัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดี

กําหนด 

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 300 บาท 

7 ขับรถบรรทุกของยื่นเกนิความยาวของตัวรถใน

ทางเดิน รถไมติดธงสีแดง ไวตอนปลายสุดให

มองเห็นไดภายในระยะ 150 เมตร 

ปรับไมเกิน 1,000 บาท  ปรับ 300 บาท 

8 ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วตัถุอันตรายไม

จัดใหมีปายแสดงถึงวตัถุ ท่ีบรรทุก 

จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ

ปรับไมเกิน 2,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ปรับ 300 บาท 

9 ขับรถไมจัดใหมีสิ่งปองกันมใิหคน สัตว หรือ

สิ่งของที่บรรทุก ตกหลน รั่วไหล สงกลิ่น  สอง

แสงสะทอน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจกอเหตุ

เดือดรอนรําคาญ ทําใหทางสกปรกเปรอะเปอน 

ทําใหเส่ือมเสียสุขภาพ อนามัย แกประชาชน

หรือกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 

ปรับไมเกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท 
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ลําดบั ขอหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ 
อัตราตาม 

ขอกําหนด 

10 ขับรถไมปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือ

เครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไวหรือทําให

ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจาหนาที่แสดง

ใหทราบ 

ปรับไมเกิน 1,000 บาท  ปรับ 300 บาท 

11 ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟแดง ปรับไมเกิน 1,000 บาท  ปรับ 300 บาท 

12 ไมหยุดรถหลังเสน ใหรถหยุดเมื่อมีสัญญาณ 

ไฟแดง 

ปรับไมเกิน 1,000 บาท  ปรับ 300 บาท 
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กรณีศึกษาเรื่องที่ 2 

เรื่อง  “ทุจริต” หรือ “คดิไมซ่ือ” 

 

วัตถุประสงค 

1. บอกแนวทางในการเสริมสรางคุณธรรมได 

2. ใชคุณธรรมในการปฏิบัตตินเพื่อปองกันการทุจริตได 

3. เกิดจิตสํานกึในการปองกันการทจุริต 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2548  

และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 

2. คุณธรรมในการครองตนในการดําเนินชวีิต 

 

กรณีศึกษา 

นางสาวรุงฤดี  อายุ 22 ป ประกอบอาชีพรับจางในโรงงาน หาเลี้ยงครอบครัว ฐานะทางบาน

ยากจนและไมไดเรียนหนังสือ ดวยความเปนคนมีมานะ และใฝเรียน จึงไดสมัครเรียน กศน.                   

ภาคเรียนนี้เปนภาคเรียนสุดทายที่จะจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเรียนจบ ม.ปลายแลว เธอจะไดรับ

เงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสไดรับการพิจารณาใหเล่ือนเปนหัวหนางาน  ดวยความกลัววาจะสอบไมผาน 

และจะไมสามารถนําวุฒิไปปรับตําแหนงและเงินเดือนใหสูงขึ้นได  นางสาวรุงฤดี จึงไดทําการลักลอบจด

สูตรคณิตศาสตร และนําเครื่องคิดเลขเขาไปในหองสอบ แตบังเอิญกรรมการคุมสอบจับได และปรับ 

ไมผานการสอบครั้งนั้น 

 

ประเด็น 

1. ถาทานเปนนางสาวรุงฤดี และมีความตองการเลื่อนขั้นเงินเดือนและตําแหนง แตก็มีความ

วิตกกังวลวาจะสอบไมผาน ทานจะปฏิบัติเชนเดียวกับนางสาวรุงฤดีหรือไม เพราะเหตุใด 

2. การตัดสินใจทําการทุจริตของนางสาวรุงฤดี จะกอใหเกิดปญหา และผลกระทบตอการ

ทํางานของตนหรือไม อยางไร 

3. นางสาวรุงฤดี ควรจะมีการใชคุณธรรมขอใดหรือไม ในการนํามาแกปญหาของตนโดยไมทํา

การทุจริต 
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ใบความรู 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัตขิองผูเขาสอบ พ.ศ. 2548   

และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 

 

ใบงาน  

1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

2. แบงกลุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่กําหนดให 

3. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

4. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน 

5. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง พรอมสรุปรายงานผล 

  

กิจกรรมการเรียนรูตอเนือ่ง 

1. ใหผูเรียนกําหนดแนวทางการเสริมสรางคุณธรรมใหกับคนในชุมชน สังคม เพื่อปองกัน 

การทุจริต 

2. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงปญหาและผลกระทบของการทุจริตตอบุคคล ชุมชน และสังคม 

พรอมสรุปผลการอภิปราย และบันทึกลงในสมุด 

 

สื่อ/แหลงคนควา 

1. เอกสารวิชาการ เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบ  

พ.ศ. 2548  และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 

2. สื่อ Internet 
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ใบความรู 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร  

วาดวยการปฏิบัตขิองผูเขาสอบ 

พ.ศ. 2548  

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้  

ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผู เขาสอบ  

พ.ศ. 2548”  

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2506 ระเบียบนี้

ใหใชบังคับแกผู เขาสอบ สําหรับการสอบทุกประเภทในสวนราชการและสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ และใหหมายความรวมถึงผูเขาสอบในสถานศึกษา ที่อยูในกํากับดูแล หรือ

สถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ขอ 4 ผูเขาสอบตองปฏิบัติดังตอไปนี้  

4.1 การแตงกาย ถาเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตองแตงเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษา

แลวแตกรณี ถาเปนผูสมัครสอบตองแตงใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  

4.2 ผูเขาสอบจะตองถือเปนหนาที่ที่จะตองตรวจสอบใหทราบวา สถานที่สอบอยู ณ ที่ใด 

หองใด 

4.3 ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูใดไปไมทันเวลา ลงมือสอบวิชาใด 

ไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน ผูใดเขาหองสอบหลังจาก

เวลาลงมือสอบแลว 15 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุความจําเปนใหอยูใน

ดุลพินิจของประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต  

4.4 ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต  

4.5 ไมนําเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องส่ือสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ  

4.6 นั่งตามท่ีกําหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได  

4.7 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และคําสั่งของผูกํากับการสอบ โดยไมทุจริตใน 

การสอบ  

4.8 มิใหผูเขาสอบคนอื่นคัดลอกคําตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ เมื่อมี

ขอสงสัยหรือมีเหตุความจําเปนใหแจงตอผูกํากับการสอบ  

4.9 ประพฤติตนเปนสุภาพชน  
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4.10 ผูใดสอบเสร็จกอน ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบ และไมกระทําการใด ๆ  

อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู แตทั้งนี้ผูเขาสอบทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลา 20 นาที 

หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไมได  

4.11 ไมนํากระดาษสําหรับเขียนคําตอบที่ผูกํากับการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ  

ขอ 5 ผูเขาสอบผูใดกระทําการฝาฝนระเบียบขอ 4 หรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบวิชาใด 

ใหผูกํากับการสอบวากลาวตักเตือน ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกเขาลักษณะรายแรง เมื่อได

สอบสวนแลว ประธานกรรมการ หรือผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดการสอบมีอํานาจสั่งไมใหผูนั้นเขาสอบ

วิชานั้นหรือส่ังไมตรวจคําตอบวิชานั้นของผูนั้น โดยถือวาสอบไมผานเฉพาะวิชาก็ได  

ขอ 6 ผูเขาสอบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อไดสอบสวนแลวใหประธาน

กรรมการหรือผูมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการสอบ สั่งไมตรวจคําตอบและถือวาผูนั้น สอบไมผานวิชานั้น

ในการสอบคราวนั้น  

ขอ 7 ในกรณีทุจริตในการสอบดวยวิธีคัดลอกคําตอบระหวางผูเขาสอบดวยกัน ใหสันนิษฐานไว

กอนวาผูเขาสอบนั้นไดสมคบกันกระทําการทุจริต  

ขอ 8 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 

(นายจาตรุนต ฉายแสง)  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร  

วาดวยการปฏิบัตขิองผูเขาสอบ (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2555 

โดยที่เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการปฏิบัตขิองผูเขาสอบ  

พ.ศ. 2548 ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2555” 

2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

3. ใหยกเลิกความใน 4.10 ของขอ 4 แหงระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการปฏิบัตขิองผูเขาสอบ 

พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“4.10 ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําขอสอบ” 

ประกาศ ณ วันที่  22 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 

(ศาสตราจารยสุชาติ  ธาดาธํารงเวช) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กรณีศึกษาเรื่องที่ 3 

เรื่อง  “เจาบิ๊ก...เปนเหตุ” 

 

วัตถุประสงค 

1. ระบุปญหาที่เกิดจากการทุจริตจากการใชอํานาจหนาที่ในทางที่ไมถูกตองเกิดขึ้นใน 

หนวยงานราชการ 

2. บอกวิธีปองกันการทุจรติเนื่องมาจากการใชอํานาจหนาที่ในทางที่ไมถูกตองในหนวยงาน 

3. มีสวนรวมในการปองกนัการทจุริตในหนวยงาน 

4. มีจิตสํานึกในการปองกนัการทุจริตในหนวยงานราชการ 

เนื้อหาสาระ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทจุริตจากการปฏิบัติหนาท่ี 

2. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกัน หรือหลีกเลี่ยงการทุจรติ 

3. หนวยงานที่เกี่ยวของการรับการรองเรียนการทจุริต 

 

กรณีศึกษา 

  มีหนวยงานแหงหนึ่งมีหนาที่กอสรางถนน ตองมีเครื่องจักรกลหนักไวใชงานจํานวนมาก 

ตองถูกใชงานอยางสมบุกสมบัน  ในที่สุดก็หมดสภาพตามอายุการใชงาน บรรดาเครื่องจักรกลหนักมี 

“เจาบิ๊ก” รถแทรกเตอรเกาที่ถูกใชงานหนักมาเปนเวลานานหลายป มีปญหาเครื่องเสีย ใชงานไมไดตอง

จอดนิ่งอยูในโรงเก็บรถ แตหัวหนาพัสดุที่มีหนาที่ควบคุมดูแลเครื่องจักร และจัดซื้อเบิกจาย คาน้ํามัน

เชื้อเพลิง เกิดความคิดที่จะใช “เจาบิ๊ก” เปนแหลงหารายไดโดยสั่งใหเจาหนาที่พัสดุทําการเบิกคาน้ํามัน  

และคาอะไหลตาง ๆ เพื่อใชซอมแซมให “เจาบิ๊ก” ทุกเดือน ซึ่งคนขับรถทุกคนรูเรื่องนี้ดีแตก็ไมกลา

คัดคาน และหัวหนาพัสดุไดนํารายไดที่รวบรวมไดจาก “เจาบิ๊ก” มาแจกจายใหลูกนองทุกคนเทา ๆ กัน 

จนกระทั่ง 3 ปผานไป มีเจาหนาที่พัสดุมาใหมไมยอมทําตามหัวหนาพัสดุ ที่ใหเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

คาอะไหลตาง ๆ ให “เจาบิ๊ก” เหมือนเคย โดยไดทําบันทึกตอบโตใหรูถึงสภาพ “เจาบิ๊ก” ที่ไมสามารถ

ทํางานไดแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองเบิกจายคาใชจายใด ๆ และไดรวบรวมหลักฐานยอนหลัง 

การเบิกจายตาง ๆ นําไปรองเรียนยัง ป.ป.ช. 
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ประเด็น 

1.  การกระทําของหัวหนาพัสดุถือวา เปนการทุจริตจากการใชอํานาจหนาที่หรือไม เพราะเหตุใด 

มีผลเสียตอราชการอยางไร 

2. การที่หัวหนาพัสดุนํารายไดที่ไดจากการเบิกคาน้ํามันให “เจาบิ๊ก” มาแจกจายใหลูกนอง  

ถือวาเปนผูมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่หรือไม ถาทานเปนลูกนองคนหนึ่งจะรับเงิน 

สวนแบงดังกลาวหรือไม เพราะเหตุใด 

3. ถาทานเปนเจาหนาที่พัสดุมารับรูพฤติกรรมของหัวหนาพัสดุ ทั้งการเบิกจายคาน้ํามันให 

“เจาบิ๊ก” และการนํารายไดมาแบงเฉลี่ยใหลูกนองทุกคน ทานจะนิ่งเสียไมเขาไปเกี่ยวของ

หรือทานจะทําเรื่องรองเรียน ป.ป.ช. โดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของเพื่อนรวมงาน 

เพราะเหตุใด 

 

ใบงาน     

1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

2. แบงกลุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่กําหนดให 

3. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

4. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน 

5. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง พรอมสรุปรายงานผล 

 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนือ่ง 

ใหผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงงาน ในการรณรงคการปองปรามการทุจริตในชุมชน  

พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน 

  

สื่อ/แหลงคนควา 

1. ผูรูเรื่องระเบียบงานพัสดุ 

2. หนังสือ/เอกสารวิชาการ 

3. สื่อ Internet 
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กรณีศึกษาเรื่องที่ 4  

เรื่อง  “ฮั้ว” 

 

วัตถุประสงค 

1. ตระหนักถึงปญหาการทุจริตกรณีฮัว้ประมูล 

2. บอกไดวาตนเองสามารถมีสวนรวมในการปองกันการทจุริตการฮั้วประมูล 

3. แสดงความเห็น หรือเสนอวิธีการการมีสวนรวมในการปองกัน หรือปฏิบัติเพื่อปองกัน 

 การทุจรติที่เกิดขึ้นได  

 

เนื้อหาสาระ 

1.   ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทจุริต 

2.  การมีสวนรวมของประชาชน 

 

กรณีศึกษา  

  กรณีองคการบริหารสวนตํ าบลแหงหนึ่งไดดําเนินการสอบราคาการจัดจ างทํ า 

อาหารกลางวันใหกับศูนยเด็กเล็ก โดยการสอบราคาครั้งนี้อยูในวงเงิน 500,000 บาท ปรากฏวามีผูเขาซื้อ

ซองสอบราคา และเขายื่นซองสอบราคา ทั้ง  5 ราย แตทั้ง 5 รายนั้นมีการสมยอมราคา (ฮั้ว) กันมากอน

แลววา ใน 5 ราย จะตองยื่นซองรายการตางกันในวงเงินไมเกินรายละ 5,000บาท ผูที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนคูสัญญาจะจายใหอีก 4 ราย ๆ ละ 5,000บาท ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการจัดจางกรณีดังกลาว ผูชนะ                

การสอบราคา คือ นางสมศรี   

 

ประเด็น 

1. พฤติกรรมของนางสมศรี และผูยื่นเสนอราคาอีก 4 ราย ถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย 

การสอบราคา (ฮั้ว) หรือไม เพราะเหตใุด 

2. ถาทานเปนเจาหนาที่ดําเนินการสอบราคาครัง้นี้ ทานจะปฏบิัติอยางไร ทานจะยกเลกิการสอบราคา

หรือยอมรับการสอบราคา เพราะเหตใุด อาศัยระเบียบกฎหมายเรื่องใด 

3. การสอบราคา (ฮั้ว) ทําใหราชการเสียหายหรือไมอยางไร ในฐานะประชาชนทานจะมีแนวคิด 

แนวทางอยางไรในการมีสวนรวมแกไขปญหาและสาเหตุการสอบราคา (ฮั้ว) ของทางราชการ 

 

 ใบงาน 

1. ใหผูเรียนศกึษากรณีศกึษา 

2. แบงกลุมผูเรียนรวมกันอภิปรายตามประเดน็ที่กําหนด 

3. ใหผูเรียนสรุปผลการอภิปราย และจัดทําเปนรายงานนําเสนอ 
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กิจกรรมการเรียนรูตอเนือ่ง 

1. ใหผูเรียนสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับการประทําความผิดตามกฎหมายทุจริตคอรรัปชั่น และ

นําเสนอรายงาน 

2. ใหผูเรียนนําเสนอแนวทางการปองกันการทุจรติในกรณีการฮั้วประมูล พรอมจัดทํารายงาน

เสนอผูสอน 

 

สื่อ/แหลงคนควา 

- หนังสือ , หนังสือพิมพ 

- สื่อ Internet 

- บทความ 
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กรณีศึกษา เรื่องที่ 5 

เรื่อง  “อาํนาจ...ผลประโยชน” 

วัตถุประสงค 

1. ตระหนักรูถึงปญหาการทจุริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. บอกไดวาระดับบุคคลและสังคม สามารถมีสวนรวมในการปองกันปญหาการทุจรติ

คอรรัปชั่นได 

3. บอกวิธีการปองกันและหลักเลี่ยงการทจุริตคอรรัปชั่นในหนวยงานราชการ 

4. เกิดจิตสํานกัในการปองกันปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 

 

เนื้อหา  

1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี 

2. หนวยงานรับแจงเหตุการณทุจรติคอรรัปชั่น 

 

กรณีศึกษา 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบจ.                     

ไดเสนอญัตติใชเงินสะสมในการจัดทําโครงการจัดหามุงไวใชปองกันโรคไขเลือดออกในเขตอําเภอ                     

ที่มีการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก จํานวน 9,250 หลัง  วงเงิน 1,850,000 บาท ตอ สภา อบจ. และ

เมื่อไดรับการอนุมัตินายก อบจ.ไดรวมมือกับนาย ก ซึ่งเปนเจาหนาที่ อบจ. ดําเนินการจัดซื้อมุง                   

ขนาด 2  2 เมตร ซึ่งเปนขนาดที่ไมมีจําหนวยในทองตลาดทั่วไป โดยนาย ก ไดไปติดตอรานคาใหผลิต

มุงขนาดที่ตองการ ตามจํานวนดังกลาว ในราคาหลังละ 88.50 บาท เปนเงิน 818,625 บาท หลังจากนั้น 

นาย ก ไดดําเนินการจดทะเบียนรานคาใหมเพื่อผลิตมุงดังกลาวไปใชยื่นซองสอบราคาตอ อบจ. และ

ไดรับการพิจารณาใหเปนคูสัญญากับ อบจ. ในวงเงิน 1,832,500 บาท จากเหตุการณนี้ เปนเหตุให 

ทางราชการไดรับความเสียหายจากการซื้อมุงในราคาสูงกวาความเปนจริง หลังหักภาษีแลว เปนจํานวน 

994,560 บาท 
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ประเด็น 

1. การปฏิบัติหนาท่ีของนายก อบจ. ถกูตองหรือไม อยางไร 

2. ทานคิดวาพฤติกรรมของนายก อบจ. ขดัตอหลักคณุธรรม จริยธรรม หรือไม อยางไร 

3. วิธีการในการปองกันการทจุริตคอรรัปชั่นในการปฏิบัติหนาที่ของผูมีอํานาจ ทําไดหรือไม 

อยางไร 

4. ในฐานะประชาชนจะมีสวนรวมในการปองกันปญหาทุจรติในสวนราชการไดหรือไม  

 อยางไร 

 

ใบงาน 

1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

2. แบงกลุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตามประเด็นที่กําหนดให 

3. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 

4. ใหผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน พรอมสรุปรายงานผล 

5. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง ตามท่ีกําหนด 

 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนือ่ง 

ใหผูเรียนจดัทํากจิกรรม/โครงการนําเสนอแนวทางการปองกันการทุจรติในสวนราชการ  

พรอมจัดทํารายงานเสนอผูสอน 

 

สื่อ/แหลงคนควา 

1. สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 

2. เอกสารวิชาการ 

3. สื่อ Internet 
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กรณีศึกษาเรื่องที่ 6 

เรื่อง  “เลือกตั้ง...อัปยศ” 

วัตถุประสงค 

 1.  ตระหนักถึงปญหาการทุจริตการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน 

 2. บอกหรืออธิบายไดวาตนเองสามารถปองกันปญหาการทุจริตการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสังคม 

3. แสดงความเห็น หรือเสนอวิธีการการมีสวนรวมในการปองกัน หรือปฏิบัติเพื่อปองกัน 

การทุจรติที่เกิดขึ้นได  

 

เนื้อหาสาระ 

1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   มาตรา 19 (13)   

2. สาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

ฉบับใหม 

 

 

กรณีศึกษา 

  กรณีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แหงหนึ่งมีผูไปแจง

ความรองเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กกต.)  พรอมเงิน 300 บาท วามีคนสงเงินนี้มาให

พรอมเอกสารไมลงนาม โดยขอใหไปลงคะแนนเลือกตั้งแกผูสมัครรายหนึ่ง (กําหนดหมายเลขผูสมัครให

ดวย)  แตตนเองไมขอรับเงิน และเห็นวาไมถูกตองและอาจมีการแจกเงินผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรายอื่น ๆ       

ดวยแลว จึงมาแจงรองเรียนตอ กกต.จังหวัด กกต.จังหวัด จึงนําผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรายนั้นไปแจงความกับ

ตํารวจพรอมหลักฐาน  จากการสอบสวนเจาหนาท่ีตํารวจแจงวาไมสามารถหาพยานบุคคลมายืนยันไดวา

ผูสมัครรายนั้นแจกเงินดังกลาวจริง จึงยังไมสามารถเอาผิดกับทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งที่ถูกรองเรียนวา             

แจกเงิน และผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งรายอื่น ๆ ที่อาจรับเงิน มาลงโทษตามกฎหมายได แตผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งรายนั้น     

ยังยืนยันวามีผูกระทําผิด เพราะมีการแจกเงินจริงมีหลักฐานชัดเจน  กกต. และตํารวจควรจะตองหาคนผิด

มาลงโทษใหได 
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ประเด็น 

1. ในกรณีศกึษาทานคดิวามกีาระทําผิดกฎหมายเลือกตัง้สามารถนําตัวคนกระทาํผิดมาลงโทษได

หรือไม เพราะเหตุใด 

2. ถาจะไมใหเกิดกรณีการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในลกัษณะนี้ ทานคดิวาประชาชนควรจะมี

สวนรวมปองกนัปญหาในชุมชนของทานหรือไม อยางไร 

3. มีผูแสดงความเห็นวาทั้งผูใหและผูรับเงิน ควรจะตองละอายใจ และสํานึกวาไดทําบาปที่

เปนส่ิงผิดตอตนเอง ตอชุมชน และประเทศ ทานเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด  

มีคุณธรรมใดบางที่เกีย่วของกับปญหานี้ ควรนํามาอภิปรายรวมกนับาง 

ใบงาน 

1. ใหผูเรียนศกึษาจากกรณีศกึษา และนําผลจากการศกึษากรณีศึกษาพรอมวิเคราะห และ

นําเสนอเปนรายกลุม ๆ ละ 1 เรื่อง 

2. ใหผูเรียนรวมกันคิดวิเคราะห และนําเสนอแนวทางปองกนัการทจุริต จากเหตุการณดังกลาว 

 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนือ่ง 

ใหผูเรียนสรุปขาวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง และบันทกึลงในสมุดการเรียนรู  

 

สื่อ/แหลงคนควา 

- หนังสือพิมพ 

- สื่อ Internet 

- โทรทัศน 

- สํานักงาน ป.ป.ช. 
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แนวเฉลยท้ายบท 

บทที่  1 กิจกรรมที่  1 

1.  ง.  2.  ค.  3.  ก.  4.  ข.  5.  ค. 
6.    ก.  7.  ข.  8.  ข.  9.  ข.  10.  ง. 

กิจกรรมที่  2 เปนกิจกรรมอภิปรายไมมีเฉลย 

บทที่  2  กิจกรรมที่  1 

1. ง.  2.  ข.  3.  ค.  4.  ง.  5.  ข. 
6.    ง.  7.  ก.  8.  ง.  9.  ข.  10.  ก. 

กิจกรรมที่  2 เปนกิจกรรมศกึษาคนควาไมมีเฉลย 

บทที่  3  กิจกรรมที่  1 

1.  ข.  2.  ก.  3.  ค.  4.  ง.  5.  ก. 
6.    ก.  7.  ง.  8.  ง.  9.  ข.  10.  ค. 

กิจกรรมที่  2 เปนกิจกรรมศกึษาคนควาไมมีเฉลย 
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คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นางธัญญาวดี เหลาพานิช ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางธัญญาวดี เหลาพานิช ขาราชการบํานาญ 

2. นางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. นายเรืองเวช แสงรัตนา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

4. นางสาวสุรัตนา บูรณะวิทย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

5. นางมยุรี สุวรรณเจริญ สถาบัน กศน.ภาคใต 

6. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล 

7. นางสุดใจ บุตรอากาศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

8. นายนิพนธ จันตา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

9. นางอุบลรัตน มีโชค สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

10. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 

12. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 

13. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพิมพตนฉบบั 

 นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะกรรมการจัดทํา 

เนื้อหา เพิ่มเติม  เรื่อง “การมีสวนรวมในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต” 
 

ประธานและรองประธานคณะกรรมการ 

1.   นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2.   ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3.   นายชาญวิทย  ทับสุพรรณ                         รองเลขาธิการ กศน. 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1.   ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ขาราชการบํานาญ 

2.   นายบุญสม นาวานะเคราะห ขาราชการบํานาญ 

3.   นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลกัสูตร 

4.   นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

5.   นายมนตชัย วสุวัต ผูอํานวยการสํานกังานปองกันการทุจรติ         

                                                                                  ภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือขาย 

6.   นางสุปรียา บุญสนิท เจาพนักงานปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช. 

7.   นายประทีป คงสนิท นักกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ช. 
 

คณะกรรมการผูเขียนและเรียบเรียง 

1.   นางพรทิพย เข็มทอง ขาราชการบํานาญ 

2.   นางสุดใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศก สํานกังาน กศน. 

3.   นางเบญจมาศ สระทองหยอม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวชริบารม ีจ.พิจิตร 

4.   นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

คณะกรรมการผูบรรณาธิการ 

1.   ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ขาราชการบํานาญ 

2.   นายมนตชัย วสุวัต  ผูอํานวยการสํานกังานปองกันการทุจรติ                     

ภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือขาย 

3.   นางสุปรียา บุญสนิท เจาพนักงานปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช. 

4.   นายประทีป คงสนิท นักกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ช. 

5.   นางพรทิพย เข็มทอง ขาราชการบํานาญ 

6.   นางสุดใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศก สํานกังาน กศน. 

7.   นางเบญจมาศ สระทองหยอม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวชริบารม ี

8.   นางสาวชาลินี ธรรมธิษา   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํา 

เนื้อหา เพิ่มเติม  เรื่อง “คุณธรรมและคานยิมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางปรองดองสมานฉันท” 

  

ที่ปรึกษา 

1.   นายการณุ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ กศน. 

2.   นายชาญวิทย  ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3.   นายสุรพงษ  จําจด รองเลขาธิการ กศน. 

7.   นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผูเขียน เรียบเรียง จากการประชุม คร้ังที่ 1 

1.  นายทองอยู แกวไทรฮะ ขาราชการบํานาญ 

2.  นางวันเพ็ญ สุทธากาศ  ขาราชการบํานาญ 

3.  นายวัฒนา อัคคพานิช ขาราชการบํานาญ 

4.  นางบุปผา ประกฤตกิุล ขาราชการบํานาญ 

5.  นายไตรรตัน เอ่ียมพันธ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระอุปถัมภ 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

6. นางสาวณัฐภัสสร แดงมณ ี สถาบัน กศน.ภาคใต 

7.  นางวิภานันท สิริวัฒนไกรกุล กศน.อําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

ผูเขียน เรียบเรียง และ บรรณาธิการ จากการประชุมคร้ังที่ 2  

1.   นางวันเพ็ญ สุทธากาศ  ขาราชการบํานาญ 

2.   นางสุคนธ สินธพานนท ขาราชการบํานาญ 

3.   นางสาววัธนียวรรณ   อุราสุข ขาราชการบํานาญ 

4.   นางพิวัสสา นภารัตน โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

5.  นายวรวฒุ ิ จริยภคัรตกิร กศน.อําเภอบางแกว จ.พัทลุง 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

6.   นางจุฑากมล อินทระสันต  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

7.   นางสาวทิพวรรณ วงศเรือน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางเพ็ญลดา ชื่นโกมล กศน.เขตมีนบรุี  กรุงเทพมหานคร 
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