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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 

หนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมืองเลมน้ี เปนการสรุปเน้ือหาจาก

หนังสือเรียนสาระ ความรูพื้นฐานรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สค11002 ระดับ

ประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อใหนักศึกษา กศน. ทําความเขาใจและเรียนรูในสาระสําคัญ  

ของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหา ไดดีข้ึน 

ในการศึกษาหนงัสือสรปุเนื้อหารายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง เลมนี้ ผูเรียนควร

ปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมืองจากหนังสือเรียนสาระความรู

พื้นฐาน รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง สค11002 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใหเขาใจ

กอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 

ใหเขาใจอยางชัดเจน ทีละบท จนครบ 3 บท 

3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหารายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมืองเพิ่มเติม 

นักศึกษา กศน. สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุด 

รานหนังสือเรียน หรือจากครูผูสอน 
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โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 

(สค11002) 

ระดับประถมศึกษา 

สาระสําคัญ 

เปนสาระที่เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของศาสนา ศาสนาในประเทศไทย ประวัติ

ศาสดา หลักธรรมของศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  ความหมายและความสําคัญของ

วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น การอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมของประเพณีไทย คานิยมท่ีพึงประสงคของไทยและของทองถิ่น การประพฤติปฏิบัติ

ตนตามคานิยมที่พึงประสงค ความหมายของประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของ

พลเมืองใน วิถีประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และการมีสวนรวม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีคุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยาง

ปรองดองสมานฉันท  กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ชุมชน กฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายวาดวยสิทธิเด็กและสตรี 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายประวัติ หลักคําสอน และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

2. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณีและมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม ท่ีมีความหลากหลาย

ทาง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มีคุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยาง
ปรองดอง สมานฉันท 

5. บอกสิทธิเสรีภาพ บทบาทและหนาที่ตามกฎหมายของการเปนพลเมืองดีตาม
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

6. เห็นคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย 
7. มีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 
8. วิเคราะหการแกปญหาการทุจริต และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
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บทท่ี 3  หนาที่พลเมืองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทท่ี 1 

ศาสนา 

สาระสําคัญ 

เปนสาระสํ าคัญที่ เกี่ ยวของกับความหมาย ความสําคัญของศาสนา ศาสนา 

ในประเทศไทยคือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณฮินดู ประวัติ

ศาสดา หลักธรรมของศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา บุคคลตัวอย า ง 

ที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของคนไทยที่ตางศาสนา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของศาสนาตาง ๆ ในประเทศ

ไทย  

2.  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติศาสดาของศาสนาตาง ๆ  

ในประเทศไทย 

3.  มีความรู มีความเขาใจและสามารถนําหลักธรรมสําคัญของศาสนาไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

4. สามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได 

5. ตระหนักถึงคุณคาและเห็นความสําคัญในการนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิต 

6. มีความเขาใจในการแกปญหาความแตกแยกของบุคคล สังคม และชุมชน   

เพราะความแตกตางทางความเช่ือศาสนาและสังคม ดวยสันติวิธ ี

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความหมาย และความสําคัญของศาสนา 

เรื่องท่ี 2 ประวัติศาสดาของศาสนาตาง ๆ  

เรื่องท่ี 3 หลักธรรมของศาสนาตางๆ 

เรื่องท่ี 4 การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาตางๆ 

เรื่องท่ี 5 บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 

เรื่องท่ี 6 การแกไขปญหาความแตกแยกของบุคคล สังคม ชุมชน เพราะความแตกตาง

ทางความเชื่อศาสนาและสังคม ดวยสันติวิธี 
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เรื่องที่ 1  ความหมาย และความสําคัญของศาสนา 

1.1 ความหมายของศาสนา 

 ความหมายของศาสนา 

 “ศาสนา” คือ หลักธรรมคําสั่งสอนของศาสดา ที่เปนความเช่ือในหลักการ 

กรรมวิธี การปฏิบัติตน เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติเกิดความเจริญในชีวิต  

ศาสนาเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของคน และศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมาย

เดียวกัน คือ สอนใหทุกคนทําความดี ละเวนจากการทําความช่ัว ดังน้ันหากคนทุกคนปฏิบัติ

ตามหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ก็จะทําใหผูปฏิบัติมีความสงบสุข และอยู

รวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สาเหตุการเกิดศาสนา มี 2 ประการ 

ประการแรก เกิดจากความกลัวของมนุษยเน่ืองจากมนุษยไมมีความรู ความ

เขาใจ ปรากฏการณทางธรรมชาติ ภัยพิบัติตาง ๆ มนุษยคิดวา สิ่งเหลาน้ีเกิดจากอํานาจของ

วิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลใหเปนไป มนุษยจึงแสวงหาวิธีภักดี ออนนอมใหอยูใต

อํานาจดวยการแสดงออกตาง ๆ นานา เชน การเคารพบูชา การเซนสังเวย การทําทุกรกิริยา

เพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจ  

ประการตอมา เกิดจากการคนหาความจริงของธรรมชาติ โลกและชีวิต โดยไม

หวังพึ่งพิงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ใด ๆ เมื่อคนหาความจริงพบแลวจึงนํามาประกาศศาสนา เพื่อให

ชาวโลกรูตาม ไดแก พระพุทธเจา เปนตน 

องคประกอบของศาสนา มีอยู 5 ประการ คือ 

1. มีศาสดา คือ ผูกอตั้งศาสนา เชน พระพุทธเจาเปนศาสดาของศาสนาพุทธ  

พระเยซูเปนศาสดาของศาสนาคริสต พระมูฮัมมัดเปนศาสดาของศาสนาอิสลาม 

2. มีคัมภีร คือ หลักธรรมคําสั่งสอน เชน ศาสนาพุทธมีพระไตรปฎก ศาสนาคริสต 

มีคัมภีรไบเบิล ศาสนาอิสลามมีคัมภีรอัลกุรอาน 

3. มีสาวก คือ ผูปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนา เชน ศาสนาพุทธ 

มีพระภิกษุและพุทธบริษัท ศาสนาคริสตมีบาทหลวง ศาสนาอิสลามมีมุสลิม (มุสลิมไมใชนักบวช 

ผูนํามุสลิม คือ จุฬาราชมนตรี) 

4.  มีศาสนาสถาน คือ สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน ศาสนาพุทธ

มีวัด ศาสนาคริสตมีโบสถ ศาสนาอิสลามมีมัสยิด 
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5. มีสัญลักษณ คือ เครื่องหมายแสดงทางศาสนา เชน ศาสนาพุทธมีเสมา

ธรรมจักร  ศาสนาคริสตมีไมกางเขน ศาสนาอิสลามมีดาว 5 แฉก และจันทรเสี้ยว) 

ประเภทของศาสนา จําแนกเปน 4 ประเภท คือ 

1. เอกเทวนิยม เช่ือในพระเจาองคเดียว เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต 

2. พหุเทวนิยม เช่ือในพระเจาหลายองค เชน ศาสนาฮินดู ศาสนาชินโต 

3. สัพพัตถเทวนิยม เช่ือวาพระเจาสิงสถิตอยูในทุก ๆ แหง เชน ศาสนา

พราหมณบางลัทธิ เปนตน 

4. อเทวนิยม ไม เ ช่ือวาพระเจา เปนผู สรางโลก เชน ศาสนาพุทธ  

ศาสนาเซน 

1.2  ความสําคัญของศาสนา สรุปได 7 ประการ คือ 

1.  เปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ ชวยใหมนุษยเกิดความมั่นใจในการดํารงชีวิต 

และชวยใหรูสึกปลอดภัย 

2.  ชวยสรางความสามัคคีในหมูมนุษย ชวยใหมนุษยรวมมือกันแกไขปญหา

ตาง ๆ ตลอดจน รวมมือกันสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอศาสนาและชีวิต 

3.   เปนเครื่ องมือขัด เกลาสมา ชิกในสั งคมใหสมา ชิกยึดมั่น  เ ช่ือถือ  

ปฏิบัติตนเปนคนดีตามคําสอน กลัวบาปที่เกิดจากความประพฤติไมดีตาง ๆ 

4.  ชวยพัฒนาและยกระดับจิตใจการกระทําของมนุษย ใหสู งขึ้น คือ 

ชวยใหมนุษยเสียสละและ อดทน อดกลั้นย่ิงขึ้น ทําความดีมากยิ่งขึ้น เปนตน 

5.  เปนบอเกิดแหงศาสตร ความรูดานศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ 

มีกําเนิดจากศาสนา 

6.  ชวยใหมนุษยมีอิสระ คําสอนของศาสนาเสนอแนวทางที่มนุษยสามารถฝก

ตนใหพนจากกิเลสมีอิสระจากกิเลสทั้งปวง 

7.   เปนสัญลักษณ  แสดงถึงความดี งามและพลั งแห งความสามัคคี  

ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของบุคคลในแตละศาสนา 

 

 

 

 

 



4 
 

เรื่องที่ 2  ประวัติศาสดา 

2.1  พุทธประวัติ 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติของประเทศไทยเปนศาสนาประเภท 

อเทวนิยม คือ ไมเช่ือวามีพระเจาสรางโลก สรางมนุษย กําหนดโชคชะตามนุษย แตเช่ือวา 

ทุกอยางเกิดมาไดเพราะมีเหตุ ทุกอยางตองอาศัยกัน เปนเหตุเปนปจจัยซึ่งกันและกัน จะมีเพียง

อยางใดอยางหนึ่งมิได  

ศาสนาพุทธเกิดในชมพูทวีป ปจจุบันเปนพื้นที่ของประเทศอินเดีย เนปาล 

ภูฏาน ปากีสถาน และ บังกลาเทศ รวมกัน 

ศาสดาของศาสนาพุทธคือ พระพุทธเจา ทรงมีพระนามเดิมวา เจาชาย  

สิทธัตถะ กําเนิดในตระกูลกษัตริยในยุคที่ศาสนาฮินดูเจริญรุงเรืองในชมพูทวีป พระองคประสูติ     

ณ ลุมพินีวัน แควนสักกะ เมืองกบิลพัสด (ปจจุบันคือเมืองรุมมินเด ประเทศเนปาล)ทรงประสูติ

ในวันศุกรขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป เมื่อประสูติได 7 วัน พระราชมารดา 

คือ พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม พระราชบิดาของพระองค คือ พระเจาสุทโธทนะจึงให

พระเจานาคือพระนางประชาบดีโคตรมี เปนผูเลี้ยงดู พระเจาสุทโธทนะไดเชิญพราหมณมา

ทํานายลักษณะพระโอรส พราหมณไดพยากรณ  พระราชกุมารวา “ถาออกบวชจะไดเปน

ศาสดาเอกของโลกถาทรงเปนฆราวาสจะไดเปนพระจักรพรรดิ” พระเจาสุทโธทนะจึงปรารถนา

จะใหเจาชายสิทธัตถะเพลิดเพลินในความสุขทางโลก เพื่อจะไดใหเจาชายสิทธัตถะเปน 

พระจักรพรรดิ ดั้งน้ันพระราชบิดาจึงสรางปราสาทที่งดงาม 3 หลัง ใหประทับแตละฤดูและให

ศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยากับสํานักอาจารยวิศวามิตร เจาชายทรงอภิเษกสมรสกับพระนาง

พิมพา ถึงแมพระราชบิดาจะหาสิ่งอํานวยความสุข ความสะดวกสบายใหพระองค แตเจาชาย

สิทธัตถะก็มิไดเพลิดเพลินกับความสุขทางโลก เมื่อพระองคเสด็จออกนอกพระราชวัง พระองค

ทอดพระเนตรเห็น การเกิด การแก การเจ็บ การตาย เปนความทุกข พระองคทรงครุนคิด 

แสวงหาทางใหมนุษยพนทุกขและเห็นวาการหนีทุกขในโลกดวยการบรรพชา 

ดังน้ันพระองคจึงเสด็จออกจากวังในวันที่พระนางพิมพาประสูติพระโอรสคือ 

เจาชายราหุล พระองคทรงรําพึงวา “หวงเกิดแลวหนอ” เมื่อพระองคเสด็จผานทรงพบเห็นนาง

สนมนอนระเกะระกะอยู เปนภาพที่ไมนาดู ไมสวยงาม ลวนนาปลงสังเวช พระองคจึงเสด็จออก

บวชพรอมกับคนรับใชช่ือนายฉันนะ ทรงขี่มาช่ือกัณฐกะ จากน้ันใหนายฉันนะกลับไปแลว

พระองคทรงปลงผม ถือเพศบรรพชิต และแสวงหาอาจารยจากสํานักตาง ๆ เพื่อสั่งสอนให

พระองคบรรลุธรรมท่ีทําใหสัตวโลกพนจากความทุกข ทรงศึกษาที่สํานักอาฬารดาบสและอุทก
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ดาบส ฝกฝนทางจิตจนไดฌานสมาบัติ 8 ซึ่งเนนโยคะวิธี ทรงเห็นวาไมใชทางพนทุกขที่แทจริง 

ตอมาพระองคทรงใชวิธีการทรมานตนเองดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา คือ อดอาหารและทรมาน

ตนดวยวิธีตาง ๆ จนรางกายซูบผอม ทรงพบวาทางน้ีก็มิใชพนทุกข จึงหันมาเดินสายกลาง และ

เสวยพระกระยาหารตามเดิม แลวหันมาบําเพ็ญเพียรทางจิตคนหาสัจธรรม และทรงคนพบสัจ

ธรรมในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น 15 คํ่าเดือน 6 ประกา กอนพระพุทธศักราช 45 ป ทรงมี

พระชนมายุ 45 พรรษา 

สัจธรรมที่พระองคตรัสรู คือ ทรงคนพบปุพเพนิวาสญาณ คือ อดีตชาติของ

พระองค ทรงคนพบ จุตูปปาตญาณ คือการกําเนิดของสัตว โลกและอาสวักขยญาณ  

คือ การกําจัดกิเลสใหหมดสิ้นไป เพื่อจะปฏิบัติตนใหพนทุกขไมตองเวียนวายตายเกิด  

คือ อริยสัจสี่เปนความจริงอันประเสริฐ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ 

ทุกข  คือ ปญหาทั้ งหลายที่ เกิ ดขึ้นในชีวิต ไดแกความไมสบายกาย  

ความไมสบายใจ 

สมุทัย คือ สาเหตุแหงปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต 

นิโรธ คือ ความจริงวาดวยการดับทุกข การละตนเหตุของความทุกข 

มรรค คือ ความจริงวาดวยแนวทางแหงความดับทุกข 

หลังจากตรัสรูแลวพระองคไดเสด็จไปเทศนาธรรมแกปญจวัคคีย ทั้ง 5 คือ 

โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ  ซึ่งติดตามดูแลพระองคชวงที่แสวงหาธรรมและ

บําเพ็ญทุกรกิริยา เมื่อพระองคเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาจึงคิดวาพระองคทอถอย ไมบําเพ็ญเพียร 

จึงพากันหนีไปท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อพระองคเทศนาธรรมคือ ธัมมจักกัปวัตนสูตร  

ซึ่งแสดงถึงขอปฏิบัติทางสายกลางคือ มรรค 8 ซึ่งเปน ขอปฏิบัติใหพนจากความทุกข คือ 

1.  สัมมาทิฏฐิ ปญญาเห็นชอบ 

2.  สัมมาลังกัปโป ความดําริชอบ 

3.  สัมมาวาจา วาจาชอบ 

4.  สัมมากัมมันโต การงานชอบ 

5.  สัมมาอาชีโว ความเลี้ยงชีพชอบ 

6.  สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ 

7.  สัมมาสติ ความระลึกชอบ 

8.  สัมมาสมาธิ การตั้งจิตชอบ 

 โกณฑัญญะ ไดดวงตาเห็นธรรมเปนคนแรกและปญจวัคคียทั้งหมด 
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จึงบวชเปนภิกษุ จึงถือวาเกิดพุทธศาสนา ครบสมบูรณคือ พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ เปนไตรสรณคมณ ซึ่งเปนที่เคารพของชาวพุทธตอมาพระองคทรงเผยแพร

ศาสนาอยู 45 ป และปรินิพพานที่เมืองกุลินารา ในวันเพ็ญเดือน 6 วันเดียวกับที่พระองค 

ทรงประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน เรียกวาเปนวันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญของชาวพุทธ 

2.2  ประวัติพระเยซู 

คริสตศาสนาเปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทย 

มีจํานวนผูนับถือคริสตศาสนามากเปนอันดับ 3 ศาสนาคริสต พัฒนามาจากศาสนายูดาย คําวา 

“คริสต” มีรากศัพทมาจากภาษาโรมันและภาษากรีก แปลวา ผูปลดเปลื้องความทุกข 

พระเยซู  เปนผู ใหกํา เ นิดศาสนาคริสต  ทานเกิดที่หมูบานนาซาเรท  

แควนกาลิลี  หางจากนครเยรูซาเล็มประมาณ 55 ไมล มารดาของพระเยซูช่ือมาเรียหรือมารีย        

บิดาช่ือโยเซฟ อาชีพชางไม ตามประวัติมาเรียมารดาของพระเยซูน้ัน ตั้งครรภมากอนขณะที่   

โยเซฟยังเปนคูหมั้น รอนถึงเทวทูตของพระเจา คือ พระยะโฮวาหหรือยาหเวหตองมาเขาฝน

บอกโยเซฟใหรูวาบุตรในครรภของมาเรียเปนบุตรของพระเจาคือ พระยะโฮวาหหรือยาหเวห

เปนผูมีบุญมากใหตั้งช่ือวาพระเยซู ตอไปคนผูน้ีจะชวยไถบาปใหชาวยิว รอดพนจากความทุกข

ตั้งปวง โยเซฟปฏิบัติตามคําของทูตแหงพระเจา จึงรับมาเรียมาอยูดวยกัน โดยมิไดสมสูกันเยี่ยง

สามีภรรยา พระเยซูไดรับการเลี้ยงดูมาอยางดี มีความรูภาษากรีกแตกฉาน ศึกษาพระคัมภีร 

เกา ไดมอบตัวเปนศิษยของโยฮันผูแตกฉานในคัมภีรของยิว เมื่อทานเติบโตมาเปนผูใหญมีนิสัย

ใฝสงบอยูในวิเวก ใฝใจทางศาสนา เมื่อทานอายุได 30 ป ไดรับศีลลางบาปจากจอนห โดยเยซู

อาบนํ้าลางบาปที่แมนํ้าจอรแดน ตั้งแตน้ันมาถือวาพระเยซูไดสําเร็จรูปธรรมสูงสุดในศาสนา

คริสตเปนศาสดา บําเพ็ญพรต อดอาหาร และพิจารณาธรรมอยูในปาสงัด ถึง 40 วัน จากน้ัน 

จึงออกประกาศศาสนา ทานเผยแพรศาสนาอยู 3 ป มีผูนับถือพระเยซูมากขึ้นจนเปนเหตุให

พวกปุโรหิต พวกธรรมาจารยและพวกฟาริซี เกลียดชังขณะที่พระเยซูพรอมสาวก 12 คน กําลัง

รับประทานอาหารมื้อค่ําสุดทาย พวกทหารโรมันก็จูโจมเขาจับพระเยซูและใหขอหาเปนกบฏ 

ตอซีซาร จักรพรรดิโรมัน ตั้งตนเปนพระเมสสิอาห และถูกตัดสินใหลงโทษประหารชีวิต โดย

การตรึงไมกางเขนไวจนสิ้นพระชนม หลังจากน้ัน 3 วัน พระองคไดเสด็จกลับคืนชีพและเสด็จ

ขึ้นสวรรค 
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นักบวชและผูสืบทอดศาสนา คือ พระบาทหลวง หมอสอนศาสนา และ

คริสตศาสนิกชน ผู เลื่อมใสคริสตศาสนา ศาสนสถานที่ใชในการประกอบกิจกรรมสําคัญ 

คือ โบสถ และวิหาร สัญลักษณที่แสดงความเปนคริสตศาสนิกชนทุกนิกายใชเครื่องหมาย

กางเขนเหมือนกัน เพราะแสดงถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญและเปนนิรันดรของพระองค 

2.3  ประวัติพระนบีมูฮัมหมัด 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทย

จํานวน   ผูนับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีจํานวนมากเปนลําดับที่ 2 ศาสนาอิสลาม

กําเนิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อ พ.ศ. 1113 คําวา อิสลาม มาจากคําวา อิสลามะ แปลวา  

การออนนอมถอมตนตอพระอัลเลาะหเจาอยางสิ้นเชิงผูนับถืออิสลามเรียกวา มุสลิมหรือ อิสลา

มิกชน 

ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ พระนบีมูฮัมหนัด ทานเกิดเมื่อวันจันทรที่ 30  

สิงหาคม  พ.ศ. 1113 เมืองเมกกะ (นักกะ) ประเทศซาอุดีอาระเบีย บิดาช่ืออับดุลเลาะห 

มารดาช่ืออามีนะห ในตระกูลฮาซิม เผากูเรซ บิดาสิ้นชีวิตกอนพระนบีมูฮัมหมัดเกิด มารดา

สิ้นชีวิตเมื่อทานมีอายุได 6 ขวบ จึงอยูในความอุปการะของปูและลุงตามลําดับ ทานไดแตงงาน

กับหญิงมายชื่อคอดียะ เปนเจาของกิจการคา มีบุตรธิดารวม 7 คน (ชาย 3 คน หญิง 4 คน) 

เมื่อทานไดอายุ 40 ป ทานไดขึ้นไปหาความวิเวกที่ถํ้าหิเราะ บนภูเขานูริ    

เทพยิมรออิลที่เปนบริวารของพระอัลเลาะหเจา ไดลงมาบอกวา พระอัลเลาะหไดแตงตั้งใหทาน

เปนศาสดาเผยแผศาสนาอิสลามของพระองค ทานจึงเปนพระนบีหรือเปนศาสนฑูตหรือตัวแทน

ของพระเจาบนพื้นพิภพ เมื่อ พ.ศ. 1153 ขณะที่ทานมีอายุได 40 ป โดยใชสถานที่ประดิษฐาน

หินกาบะหเปนที่ประกาศสัจธรรม ระหวางการเผยแพรศาสนาอิสลาม ทานตองตอสูกับฝาย

ปรปกษจนไดรับชัยชนะ พระนบีมูฮัมหมัดประกาศศาสนาอยู 23 ป ทานถึงแกกรรมเมื่ออายุ 

ได 63 ป 

นักบวชหรือผูสืบทอดศาสนา ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา เชน อิหมาม 

ผูนําศาสนา และมุสลิมหรืออิสลามมิกชน ศาสนสถานคือ สถานท่ีประกอบศาสนกิจของผูนับถือ

ศาสนาอิสลามไดแก สุเหราหรือมัสยิด ซึ่งเปนสถานที่ที่จัดไวเพื่อการละหมาด สัญลักษณของ

ศาสนาอิสลาม เน่ืองจากศาสนาอิสลามสอนใหมีพระเจาองคเดียว และสอนไมใหเคารพบูชา

สัญลักษณหรือรูปเคารพใด ๆ รูปพระจันทรครึ่งเสี้ยวและมีดาว 5 แฉกอยูตรงกลาง ที่พบตาม

สุเหราทั่วไปน้ันไมใชสัญลักษณทางศาสนาแตเปนเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมานเตอรก

ที่รุงเรืองมากในอดีตตั้งแตศตวรรษที่ 15-20 ที่ประเทศมุสลิมสวนใหญตกอยูในอํานาจของ
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อาณาจักรน้ี ชนชาวอิสลามจึงถือเอาเครื่องหมายน้ันเปนสัญลักษณของตนและชนชาติมุสลิมสืบ

มา และกลายเปนสัญลักษณของผูนับถือศาสนาอิสลามไปโดยปริยาย 

2.4  ประวัติศาสนาพราหมณ - ฮินด ู

เปนศาสนาที่มีผูนับถือจํานวนมากในโลกเชนกัน สําหรับในประเทศไทยมี 

ผูนับถือจํานวนนอยที่สุด แตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอยางที่สืบทอดมาถึง

ปจจุบันมีการนําศาสนาพราหมณมาปะปนอยูคอนขางมาก เชน พระราชพิธีจรดพระนังคัล 

แรกนาขวัญ 

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาประเภทพหุเทวนิยม เชื่อในเทพหลายองค

คือ พระอิศวรเปนผูสรางโลก นอกจากนั้นยังมีพระนารายณ พระพรหม พระอุมา พระพิฆเณศ 

ซึ่งทําหนาที่ใหกับโลกตาง ๆ กัน ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไมมีศาสดา ผูสืบทอดศาสนาพราหมณ

ไดแก พราหมณ นักบวช มีหนาที่ศึกษาคัมภีรรายเวทเปนผูนําสวดมนต และประกอบพิธีกรรม

ตาง ๆ ทางศาสนา รวมทั้งผูศรัทธาเลื่อมใส ศาสนาพราหมณ - ฮินดู สถานที่ใชประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาไดแก โบสถ สัญลักษณของศาสนาพราหมณ  ใชอักษรเทวนาครึที่เขียนวา 

“โอม” ซึ่งหมายถึงเทพเจาทั้ง 3 ที่สําคัญมากคือ พระพรหม เปนผูสรางโลกตาง ๆ พระวิษณุ 

เปนผูคุมครองโลกตาง ๆ นอกจากน้ียังนิยมสรางเครื่องหมายแนวนอน 3 เสน ไวที่หนาผาก

เหนือค้ิว ซึ่งหมายถึงที่น่ังของสีหะ คือ มหาเทพที่ตนนับถือ 

 

เรื่องที่ 3  หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ 

3.1  หลักธรรมของศาสนาพุทธ 

   ตามที่กลาวมาแลววา ศาสนธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญของศาสนา  

คําสอนของสัมมาสัมพุทธเจา เรียกวา พระธรรม 

พระธรรมในศาสนาพุทธ กําหนดไวในพระไตรปฎกมีอยู 3 ตะกรา กลาวคือ  

คําสอนของ พระพุทธเจาในอดีตจารึกไวในสมุดขอยและใบลาน แยกไว 3 หมวดหมู คือ 

1. พระสุตตันตปฎก เปนคัมภีรที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจา ในโอกาส 

ตาง ๆ มีชาดกประกอบ เชน สุภชาดก ที่  5 โทษของการไมรูประมาณความสรุปวา  

เมื่อพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตะวัน ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหน่ึงที่มรณภาพ 

เพราะฉันมากเกินไปจนอาหารไมยอย พระพุทธเจาจึงตรัสวา แมในกาลกอนภิกษุน้ีก็ตาย 

เพราะบริโภคมาก 
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2.  พระวินัยปฎก เปนธรรมที่เกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑความประพฤติของ

พระสงฆ ซึ่ง พระพุทธเจา กําหนดไวมีทั้งหมด 227 ขอ พระพุทธเจาจะทรงกําหนดขึ้นเมื่อมี

เหตุการณที่พระสงฆไมควรประพฤติปฏิบัต ิ

3. พระอภิธรรมปฎก คัมภีรที่รวบรวมเกี่ยวกับหลักธรรมหรือขอธรรม ลวน ๆ 

คําสั่ งสอนวาเปนพระสูตรตาง ๆ ของพระพุทธเจา ตัวอยางคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

ซึ่งกลาวถึงมรรค 8 ซึ่งเปนทางปฏิบัติใหไกลจากกิเลส 

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนตัวแทนพระพุทธเจาที่ปรินิพาน    

ไปแลว เมื่อถึงคราวที่ศาสนาพุทธเกิดปญหามีความเสื่อมลง เน่ืองจากพุทธบริษัท คือ ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จะมีการนําพระไตรปฎกมา

สังคายนา มีการตรวจสอบชําระใหถูกตอง วัดในสมัยเกาเก็บพระไตรปฎก ที่จารึกไวในใบลาน

สมุดขอย เก็บไวท่ีศาลาธรรมท่ีตั้งอยูกลางนํ้า เพื่อปองกัน มอด ปลวก กัดกินทําลาย 

หัวใจของศาสนาพุทธ 

โอวาทปาติโมกข  พระพุทธองคทรงประกาศหัว ใจของศาสนาพุทธ 

ในวันมาฆบูชาเปนวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 ซึ่งเปนวันมหัศจรรยคือ พระสงฆ 1,250 รูป  

ลวนเปนพระอรหันต มาประชุมโดยมิไดนัดหมาย พระสงฆเหลานี้ลวนเปนผูที่พระพุทธเจาโปรด

ประทานบวชใหดวยพระองคเองดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาและเปนวันที่พระจันทรเสวยฤกษ

เต็มดวง  พระพุ ทธเจ าทรงประกาศหัว ใจของศาสนาพุทธ ไว ในโอวาทปาฏิ โ มกข 

มีอยู 3 ขอคือ 

1.  การไมทําบาปอกุศลทั้งปวง คือไมทําชั่ว 

2.  การทําบุญกุศล คือใหทําความด ี

3.  การทําจิตใหผองใสไกลจากความเศราหมองของกิเลส 

เบญจศีล ศีล 5 เปนขอพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการปฏิบัติตนของชาวพุทธ คือ 

1.  ละเวนการฆาสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย 

2.  ละเวนการลักขโมย เบียดบัง แยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสินผูอื่น 

3.  ละเวนการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวง 

อันเปนการทําลายเกียรติภูมิและจิตใจของผูอื่น เชน บุตร ภริยา ญาติมิตร 

4 .   ล ะ เ ว นจ ากการพูด เท็ จ  โ กหกหลอกลวง  พู ด เพ อ เจ อ ไ ร ส า ระ 

พูดคําหยาบคาย พูดสอเสียด 
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5.  เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุให

เกิดความประมาทมัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ อันเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ    

เบญจธรรม 5 ประการ เปนหลักธรรมที่คนทั่วไปควรปฏิบัติ มี 5 ประการ 

ดังน้ี 

1 .   เมตตา  กรุณา  เปนธรรมะคู กันและสนับสนุนศีลห า - ขอที่ห น่ึง 

(ไมฆาสัตว – ไมเบียดเบียน) 

2.  สัมมาอาชีวะ เปนธรรมะคูกันและสนับสนุนศีลขอสอง (ไมลักทรัพย  

ไมฉอโกง) 

3.  กามสังวร หมายถึง การสํารวมระวังในความตองการเปนธรรมะคูกับศีล 

ขอสาม (การไมขมเหงนํ้าใจกัน) 

4.  สัจจะความจริงใจ เปนธรรมะคูกับศีลขอสี่ (ไมโกหก) 

5.  สติ สัมปชัญญะ เปนธรรมะคูกับศีลขอหา (ไมทําใหตนเองขาดสติ) 

พรหมวิห า ร  4  เ ป นหลั ก ธ ร รมประจํ า ใ จ เพื่ อ ใ ห ตนดํ า ร ง ชี วิ ต ไ ด 

อยางประเสริฐและบริสุทธิ์ ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ 

1.  เมตตา ความปรารถนาอยากใหผูอื่นมีความสุข 

2.  กรุณา ความปรารถนาอยากใหผูอื่นพนทุกข 

3.  มุทิตา ความยินดีที่ผูอื่นมีความสุขในทางที่เปนกุศล 

4.  อุเบกขา การวางจิตเปนกลาง  

 การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เปนสิ่งที่ดี แตถาตนไมสามารถชวยเหลือผูน้ัน

ได จิตตนจะเปนทุกข ดังน้ัน ตนจึงควรวางอุเบกขาทําใจใหเปนกลาง และพิจารณาวาสัตวโลก

ยอม เป น ไปตามกรรมที่ ไ ด เคยกระทํ า ไ ว  จ ะดีหรือ ช่ั วก็ ต าม  กรรม น้ันยอมส งผล 

อยางยุติธรรมตามที่เขาผูนั้นไดเคยกระทําไว 

ฆราวาสธรรม ประกอบดวย 2 คํา “ฆราวาส” แปลวา ผูดําเนินชีวิตในทางโลก, 

ผูครองเรือน และ “ธรรม” แปลวา ความถูกตอง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัต,ิ ขอปฏิบัติ 

ฆราวาสธรรม แปลวา คุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต

ทางโลก ประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ 

1.  สัจจะ แปลวา จริง ตรง แท 

2.  ทมะ แปลวา ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ 

3.  ขันติ แปลวา อดทน 
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4.  จาคะ แปลวา เสียสละ 

3.2  หลักธรรมของศาสนาคริสต 

 พระธรรมคําสอนของศาสดาจะปรากฏในพระคริสตคัมภีร คัมภีรไบเบิล  

ผูนับถือคริสตศาสนา ทุกคนตองยึดมั่นในหลักปฏิบัติสําคัญของคริสตศาสนา เรียกวาบัญญัติ 10 

ประการ คือ 

1.  จงนมัสการพระเจาเพียงองคเดียว อยาเคารพรูปบูชาอื่น 

2.  อยาออกนามพระเจาอยางพลอย ๆ โดยไมสมเหตุสมผล 

3.  จงไปวัดวันพระอันเปนวันศักด์ิสิทธิ์ 

4.  จงเคารพนับถือบิดา 

5.  จงอยาฆาคน 

6.  จงอยาทําลามก 

7.  จงอยาลักขโมย 

8.  จงอยาพูดเท็จ หรือนินทาผูอื่น 

9.  จงอยาปลงใจในความอุลามก 

10.  จงอยามักไดในทรัพยของเขา 

หลักคําสอนของศาสนาคริสตที่สรุปสําคัญมา 2 ขอ คือ 

1.  จงรักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ 

2.  จงรักเพื่อนบาน (เพื่อนมนุษย) เหมือนรักตัวเอง 

3.3  หลักธรรมของศาสนาอิสลาม 

หลักธรรมของศาสนาอิสลาม จารึกไวในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งในอดีตถูกจารึกไว

ในหนังสัตว กระดูกสัตว หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ คือ 

1.  ตองปฏิญาณตนวา จะไมมีพระเจาองคอื่นนอกจากพระอัลเลาะห โดยมี

พระนบีมูฮัมหมัดเปน ศาสนฑูต รับคําสอนของพระองคมาเผยแผใหชาวมุสลิม 

2.  ตองนมัสการพระอัลเลาะหเพื่อสรรเสริญขอพรตอพระองควันละ 5 ครั้ง  

ในเวลาใกลพระอาทิตยข้ึน บาย เย็น พลบคํ่า และกลางคืน 

3.  ปหน่ึงตองถือศีลอด (อัศศิยาบา) เปนเวลา 1 เดือน โดยงดการบริโภค

อาหาร  นํ้าดื่ม ตั้งแตพระอาทิตยข้ึนจนพระอาทิตยตก 

4.  ตองบริจาคทาน (ซะกาด) เพื่อพัฒนาและชําระจิตใหสะอาดหมดจด 

บริสุทธิ์ยิ่งข้ึน 
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5.  ในชวงชีวิตหน่ึงควรไปประกอบพิธีฮัจญ คือเดินทางไปประกอบศาสนกิจ 

ที่มัสยิดไบดุลเลาะห ณ เมืองเมกกะ อยางนอย 1 คร้ัง 

หลั ก คํ า ส อนขอ งศา ส นา อิ ส ล า ม เป น เ รื่ อ ง ศ รั ท ธ า  คื อ  ค ว า ม เ ช่ื อ 

เปนเรื่องสําคัญที่สุด มุสลิมทุกคนจะตองเช่ือและไมระแวงสงสัย ดังน้ี 

1.  เช่ือวาพระอัลเลาะหมีจริง มุสลิมทุกคนตองเช่ือวาพระเจามีองคเดียวคือ  

พระอัลเลาะห 

2.  เช่ือในเทพบริวารหรือเทวทูตของพระอัลเลาะห เพื่อชักนําไปสูหนทางที่ดี

งาม 

3.  เช่ือวาคัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุด 

4.  เช่ือในตัวแทนพระอัลเลาะหหรือศาสนฑูต เปนผูนําคําสอนมาเผยแพร 

5.  เช่ือในวันสิ้นโลก เมื่อพระอัลเลาะหทรงสรางโลกได ก็ตองทําลายโลกได 

6.  เช่ือในกฎกําหนดสภาวะของพระอัลเลาะห กลาวคือ ทุกอยางเกิดขึ้นโดย

พระอัลเลาะหและดําเนินไปตามประสงคของพระองค 

3.4  หลักธรรมของศาสนาพราหมณ - ฮินด ู

 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู เช่ือวา พระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด เปนผูสรางโลก

และสรรพสิ่งตลอดจนกําหนดโชคชะตาชีวิตของคนและสัตว เพราะฉะน้ันวิถีชีวิต แตละคน 

จึงเปนไปตามพรหมลิขิต แตละคนก็อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตไดหากทําใหพระพรหม เห็นใจและโปรด

ปรานโดยการบวงสรวงออนวอน และทําความดีตอพระองค หากตายไป  ก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ 

และหากโปรดปรานที่สุดก็จะไปอยูกับพระองคช่ัวนิจนิรันดร  ชาวฮินดูเช่ือวาวิญญาณเปนอมตะ 

จึงไมตายไปตามรางกาย ท่ีวาตายนั้นเปนเพียง  วิญญาณออกจากรางกายเทานั้น 

คําสอนเฉพาะเปนคําสอนเฉพาะกลุมแตละวรรณะ แตละหนาที่ ตัวอยางคํา

สอนทั่วไป เชน สอนใหมนุษยมีความเมตตากรุณาตอกัน สอนใหมีสันติ สอนถึงหนาที่และสิ่งที่

มนุษยควรปฏิบัติตอกัน สอนใหมีขันติ สอนวิธีหาความสุขและรูเทาทันความจริง สอนเรื่องความ

เปนอมตะของวิญญาณ หนาที่บิดา มารดามีตอบุตรธิดา หนาที่ครูอาจารยตอศิษย หนาที่ของ

บุตรธิดา และศิษยท่ีมีตอพอ แม ครู อาจารย หนาที่สามีตอภรรยา หนาที่ภรรยาตอสามี หนาที่

นายตอบาว หนาที่ราชาตอราษฎร  
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เรื่องที่ 4  การปฏิบัติตนตามศาสนาตาง ๆ 

4.1  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสําคัญสําหรับการปฏิบัติตน ดังน้ี 
 

การปฏิบัต ิ การทําชั่วท่ีควรเวน การทําดีที่ควรปฏิบัติ 

 

 

กาย 

1.การฆาสัตว 

2.การถือเอาของที่เขาไมใหโดยการ

ลักขโมย 

3.การประพฤติผิดในกาม 

1.มีเมตตากรุณาชวยเหลือกัน 

2.เคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพยสินของผูอื่น 

3.สํารวมระวังไมประพฤติผิดในกาม 

 

 

วาจา 

1.การพูดเท็จ 

2.การพูดสอเสียด 

3.การพูดคําหยาบ 

4.การพูดเพอเจอ 

1.ไมพูดเท็จ 

2.กลาวถอยคําที่สรางความสามัคคี 

3.พูดแตคําสุภาพ 

4.พูดแตความจริง 

การปฏิบัต ิ การทําชั่วท่ีควรเวน การทําดีที่ควรปฏิบัติ 

 

ใจ 
1.การเพงเล็งอยากไดของเขา 

2.การคิดรายผูอื่น 

3.การมีความเห็นผิดจากคลองธรรม 

1.ไมโลภอยากไดของเขา 

2.ไมคิดรายผูอื่น 

3.มีความเห็นชอบ 
 

4.2  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาคริสต 

 การปฏิบัติตนตามคําสอนศาสนาคริสต มีดังน้ี 

1.  การละเวนความชั่ว มีขอบัญญัติ ไว 10 ประการ ที่สอนใหเวนความช่ัว เชน 

ไมฆาคน ไมผิดประเวณี ไมลักทรัพย ไมใสอารมณ ไมนินทา ไมคิดมิชอบ ไมโลภ  ในสิ่งของของ

ผูอื่น 

2.  ความขยัน ศาสนาคริสตยกยองคนขยัน คนทํางาน และไมชอบคน  

เกียจคราน 

3.  ความซื่อสัตย ศาสนาคริสตสอนใหมนุษยตองซื่อสัตยตอพระเจา 

4.  ความรูจักพอ สอนใหรูจักพอกับความมั่งคั่งและเกียรติยศ 

5.  การอยูรวมกันในครอบครัว 

6.  ความรักเพื่อนมนุษย สอนใหบุตรเคารพและเชื่อฟงคําสอนของบิดามารดา 



14 
 

4.3  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม 

 ศาสนาอิสลามมีคําสอนสําหรับการปฏิบัติตน ดังน้ี 

1.  การทําความดีละเวนความช่ัว ศาสนาอิสลามสอนใหกระทําความดียับยั้ง

ความชั่ว และใหศรัทธาในพระเจา 

2.  ความสัจจริง คือ การไมพูดโกหก และทําตามสิ่งที่ตนพูด 

3.  ความพอดี คือสอนใหทําตัวใหพอเหมาะ คือเดินสายกลาง 

4.  การรักษาความสะอาดทางกาย คือการชําระจิตใจใหสะอาด และการทํา

ความสะอาดทางกายกอนการทําละหมาด 

5.  ความเอื้อเฟอแบงปน ศาสนาอิสลามถือวามนุษยที่ดี คือผูบําเพ็ญประโยชน

ตอเพื่อนมนุษยจึงมีการบริจาคทานที่เรียกวา “ซะกาต” 

6.  การแสวงหาความรู คือ การแสวงหาความรูทั้งทางโลกและทางธรรม 

ความรูทางโลกจะชวยใหประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได สวนทางธรรมจะชวยกลอม

เกลาจิตใจใหพนจากอํานาจฝายต่ํา 

4.3  การปฏิบัติตนตามศาสนาพราหมณ – ฮินด ู
 ศาสนาพราหมณ – ฮินดู มีคําสอนใหคนปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตใหสูงขึ้น  

ใหบรรลุจุดมุงหมายที่สูงสุด คือ โมกษะอาศรม 4 ไดแก 

1. พรหมจารี หมายถึง ผูเปนนักศึกษามีหนาที่ศึกษาเลาเรียน ประพฤติตน  

เปนพรหมจรรยในสํานักอาจารยพรอมปรนนิบัติรับใชอาจารย 

2.  คฤหัสถ หมายถึง ผูครองเรือน ทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว 

3.  วานปรัสถ หมายถึง ผูอยูปา แสวงหาความสงบฝกจิตใหบริสุทธิ์ ปฏิบัติตน

เปนประโยชนตอสังคม เชน เปนอาจารยใหการศึกษา 

4.  สันยาสี  หมายถึง ผูสละโลก เปนระยะสุดทายของชีวิต สละโลก 

โดยสิ้นเชิง 

เร่ืองที่ 5  บุคคลตัวอยางท่ีใชหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 

สําหรับบุคคลที่ขอยกมาเปนตัวอยางในการใชหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนิน

ชีวิต คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริยไทยทรงเปนบุคคล

ตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต พระองคทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคอัคร

ศาสนูปถัมภกของศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย 
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พระองคทรงแสดงใหเห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบําบัดทุกข

บํารุงสุขใหแกพสกนิกรทั้งแผนดิน ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ทรงมีความละเอียดรอบคอบและ

ทรงคิดคนหาแนวทางการพัฒนาเพื่อมุงประโยชนแกประชาชนสูงสุด  พสกนิกรควรยึดเปน

แบบอยางในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นํามาปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลตอตนเอง 

สังคม และประเทศชาติตลอดไป 

หลักการทรงงานของพระองคที่สามารถรวบรวมไดมีดังตอไปน้ี คือ 

1.  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ การที่พระราชทานโครงการใดโครงการหน่ึง  

จะทรงศึกษาขอมูล รายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้งจากขอมูลเบื้องตน จากเอกสารแผนที่ 

สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นท่ี เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง 

2.  ระเบิดจากขางใน พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาตน ทรงตรัสวา   

ตองระเบิดจากขางใน หมายความวา ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาให

เกิดสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก ไมใชการนํา

ความเจริญมาจากภายนอกเขาไปหาชุมชน 

3.  แกปญหาที่จุดเล็ก พระองคทรงมองเห็นปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการ

แกปญหาของพระองคจะเริ่มที่จุดเล็ก ๆ 

4.  ทําตามลําดับขั้นตอน ในการทรงงานพระองคจะเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนที่สุด

ของประชาชนกอน ไดแก สาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทํา

ประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปได ตอจากน้ันก็จะเปนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งจําเปน 

ในการประกอบอาชีพ เชน ถนน แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน 

ตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การใชความรูทางวิชาการและ

เทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

5.  ภูมิสังคม การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณน้ันวาเปน

อยางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีใน 

แตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน 

6.  องครวม ทรงมีวิธีการคิดอยางองครวม คือการมองอยางครบวงจร ในการ

พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหน่ึงน้ันจะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนว

ทางแกไขอยางเช่ือมโยง  ดังเชน กรณี“ทฤษฎีใหม”ที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยเปน

แนวทางในการประกอบอาชีพ แนวทางหน่ึงที่พระองคทรงมองอยางองครวม ต้ังแตการถือครอง
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ที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนไทยประมาณ 10 - 15 ไร การบริหารจัดการที่ดิน และแหลงนํ้า 

อันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีนํ้าในการทําเกษตรแลวจะสงผลให

ผลผลิตดีขึ้น หากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึง

การรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ภายนอกไดอยางครบวงจร 

7.  ไมติดตํารา การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เปนการพัฒนาที่รอมชอม  

กับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสภาพสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน คือ ไมติดตํารา ไมผูกมัดกับ

วิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตท่ีแทจริงของคนไทย 

8.  ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  พระองคทรงประหยัด เชน  

หลอดยาสีฟนพระทนตน้ัน พระองคทรงใชอยางคุมคา ในปหน่ึงพระองคเบิกดินสอ 12 แทงทรง

ใชเดือนละแทงใชกระทั่งกุด ในการแกปญหาใหแกปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด 

ราษฎรสามารถทําไดเอง ดังพระราชดํารัสความตอนหน่ึงวา ใหปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยให

ขึ้นเองจะไดประหยัดงบประมาณ 

9.  ทําใหงาย พระองคทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดคน

ดัดแปลง ปรับปรุงและแกไขพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ ทรงใชกฎแหงธรรมชาติเปน

แนวทาง ตัวอยางเชน การปลูกหญาแฝกเปนหญาคลุมดินเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน 

เปนตน 

10.  การมีสวนรวม พระองคทรงเปนนักประชาธิปไตย จึงทรงนําประชาพิจารณ

มาใชในการบริหาร ดังพระราชดํารัสตอนหน่ึงวา “สําคัญที่สุดตองหัดทําใจใหกวางหนักแนน 

รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งการวิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟง

อยางฉลาดน้ันแทจริงคือ การระดมสติปญญาและประสบการณ อันหลากหลายมาอํานวยการ

ปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั้นเอง” 

11. ประโยชนสวนรวม ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทาน

พระราชดําริ พระองคทรงรําลึกถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ 

12.  บริหารรวมที่จุดเดียว เปนรูปแบบการบริหารแรงงานแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้น

เปนครั้งแรกโดยทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนตนแบบในการ

บริการรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชนตอประชาชนที่จะมาขอใชบริการจะประหยัดเวลาและ

คาใชจาย โดยจะมีหนวยงานราชการตาง ๆ มารวมดําเนินการและใหบริการแกประชาชน ณ  

ที่แหงเดียว 
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13.  ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ หากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใช

ธรรมชาติชวยเหลือ เชน การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรมไดพระราชทานพระราชดําริ  

การปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยใหธรรมชาติชวยฟนฟูธรรมชาต ิ

14.  ใชอธรรมปราบอธรรม ทรงนําความเจริญ กฎเกณฑของธรรมชาติ 

มาเปนหลักการ แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะ 

ที่ไมปกติเขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การนําน้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียใหกลับเปนน้ําดี 

การบําบัด นํ้า เนา เสียโดยใชผักตบชวาซึ่ งมีตามธรรมชาติดูดซึมสิ่ งสกปรกปนเปอน 

ในนํ้า ดังพระราชดํารัสวา “ใชอธรรมปราบอธรรม” 

15.  ปลูกปาในใจคน ปญหาการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตอง

ปลูกจิตสํานึกในการรักผืนปาใหแกคนเสียกอน ดังพระราชดํารัสความตอนหน่ึงวา “...เจาหนาที่

ปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอนแลว คนเหลาน้ันก็จะพากันปลูกตนไมลงบนแผนดิน

และรักษาตนไมดวยตนเอง...” 

16.  ขาดทุนคือกําไร หลักการคือ “...ขาดทุนคือกําไร Our loss is gain... การเสียคือ

การได ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขน้ันเปนการนับที่เปนมูลคาประเมิน

ไมได...” หลักการคือการใหและการเสียสละสงผลใหมีผลกําไรคือความอยูดีมีสุขของราษฎร 

17 .   ก ารพึ่ ง ตน เอ ง  พ ระองคทรงมีพ ระราชดํ า รั สความตอนห น่ึ งว า  

“...การชวยเหลือสนับสนุน ประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอน

อื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวด เพราะผูมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถ

สรางความเจริญในระดับสูงขั้นตอไป...” 

18.  พออยูพอกิน การที่พระองคทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชน ทรงเขาพระทัย

ปญหาอยางลึกซึ้งถึงเหตุผลมากมายที่ทําใหราษฎรอยู ในวงจรแหงทุกขเข็ญ จากน้ัน 

จึ งพระราชทานความชวย เหลื อ ใหราษฎรเพื่ อ ใหมี ชีวิ ตอยู ในขั้นพออยูพอกินกอน          

แลวจึงคอยขยับขยายใหมีสมรรถนะที่กาวหนาตอไป 

19.  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระองคมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางแหง

การดําเนินชีวิต   โดยยึดถือหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้งความจําเปนที่จะตอง

มีระบบภูมิคุมกันที่ดีพอสมควร 

20.  ความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน พระองคมีพระราชดํารัสวา “...ผูที่มีความ

สุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมีความรู

มากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ...” 
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21.  ทํางานอยางมีสุข พระองคทรงตรัสวา “...ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไร 

จะใหนอกจากความสุขรวมกันในการทําประโยชนใหกับผูอื่น...” 

22.  ความเพียร : พระมหาชนก จากพระราชนิพนธพระมหาชนก ซึ่งเปนตัวอยาง

ของผูมีความเพียรพยายาม แมจะไมเห็นฝงก็ยังวายน้ําตอไป เชนเดียวกับพระองคที่ทรงริเริ่มทํา

โครงการตาง ๆ ในระยะแรกที่ไมมีความพรอมในการทํางานมากนัก ทรงใชพระราชทรัพยสวน

พระองคมุงมั่นพัฒนาบานเมืองใหเกิดความรมเย็นเปนสุข 

23.  รู รัก สามัคคี พระองคทรงมีพระราชดํารัส คําสามคําน้ี ใหนําไปใชได 

ทุกยุคทุกสมัย                    

รู คือ การลงมือทําสิ่งใด โดยรูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและรูถึงวิธีการ

แกปญหา 

รัก คือ ความรัก เมื่อรูแจง จะตองรักการพิจารณาที่จะเขาไปลงมือปฏิบัติ

แกไขปญหาอื่น ๆ   

สามัคคี คือ การคํานึงเสมอวาเราทํางานคนเดียวไมได ตองทํางานรวมมือ 

รวมใจ เปนองคกร เปนหมูคณะ จึงมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี  

เรื่องที่ 6  การแกไขปญหาความแตกแยกของบุคคล สังคม ชุมชน เพราะความ

แตกตางทางความเช่ือศาสนาและสังคม ดวยสันติวิธี 
ศาสนามีประโยชนคือ ชวยใหทุกคนในสังคมอยูดวยกันอยางสงบสุขและมีสันติ     

มีความรักใครสามัคคีปรองดองกัน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สงผลใหตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคม มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําใหเกิดความสามารถนําพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคม เจริญรุดหนาไป อยางไรก็ตาม หากชุมชน สังคมมีขอปฏิบัติทางศาสนาเดียวกัน มี

วัฒนธรรมประเพณีเหมือนกัน สังคมน้ันจะมีความกลมเกลียว 

 แตภาวะปจจุบันสังคมไทยเกิดปญหาความแตกแยก ไมสามัคคีกัน โดยระบุวา

สาเหตุเปนเพราะความเช่ือทางศาสนาน้ัน เมื่อวิเคราะหสาเหตุและสืบสาวเหตุการณแลว    

ความเช่ือทางศาสนาไมใชสาเหตุ ทั้งน้ีเพราะศาสนาลวนมีกฎเกณฑที่ไมใหมนุษยเบียดเบียน

รังแกกัน ดังน้ันสังคมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย พุทธศาสนาและฮินดู อยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน 

คําสอนของพุทธศาสนาปรากฏในศาสนาฮินดูและพิธีกรรมศาสนาฮินดู ปรากฏอยูในสังคมไทย

พุทธ โดยอยูรวมกันอยางลงตัว  
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กลาวโดยสรุป สังคมไทย แมมีศาสนาหลากหลายในชุมชน สังคม คนไทย ที่ตาง

ศาสนายึดหลักประนีประนอม เคารพซึ่งกันและกัน เขาใจวิถีชีวิตที่แตกตางกันทําใหอยูรวมกัน

ไดอยางมีความสุข เราจะเห็นภาพของสังคมไทยทั่วไปท่ีคนไทยมุสลิม คนคริสเตียน คนไทยพุทธ 

ไทยฮินดู ติดตอคาขาย ประกอบกิจศาสนาใชชีวิตครอบครัวท่ีตางศาสนาอยูรวมกันในสังคมไทย

อยางปกติสุข ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับสูงมีบุตรหลานคนไทยตางศาสนาอยู

รวมกันศึกษาหาความรู โดยไมมีปญหาใดๆ เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงแตกแยกของคนในสังคม

ตั้งแตครอบครัว ชุมชนใดๆ ในประเทศไทย และความแตกแยกน้ันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

ครอบครัว ชุมชน ทุกแหงยิ่งจะตองนําหลักคุณธรรม จริยธรรม มาแกไขปญหาเพื่อลดความ

ขัดแยงในทุกระดับ สถาบันองคกรทางศาสนาและทุกคนจะตองรวมมือกันในการนําสันติสุขมาสู

ชุมชน สังคม โดยเร็ว 

กรณีตัวอยางจากพุทธประวัติ การแกปญหาความแตกแยกในสังคมโดย  สันติวิธี 

ครั้ งหน่ึงเหลากษัตริยศากยวงศ  พระญาติฝ ายพุทธบิดาและเหลากษัตริย โกลิยวงศ  

พระญาติ ฝ ายพุทธมารดา  ทะ เลาะวิ วาทกัน เรื่ อ งแย ง นํ้า โรหิณี เ น่ือ งจ ากฝนแล ง  

นํ้าไมเพียงพอ การทะเลาะวิวาทลุกลามไปจนเกือบกลายเปนศึกใหญ  พระสัมมาสัมพุทธเจา

ทรงทราบเหตุดวยพระญาณ จึงเสด็จไปหามสงคราม โดยตรัสใหเห็นถึงความไมสมควรที่กษัตริย

ตองมาฆาฟนกันดวยสาเหตุเพียงแคการแยงนํ้า และตรัสเตือนสติวา ระหวางนํ้ากับพี่นอง อะไร

สําคัญย่ิงกวากัน ท้ังสองฝายจึงไดสติคืนดีกัน และขอพระราชทานอภัยโทษตอเบื้องพระพักตร

พระพุทธองค 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 

 
กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. ความหมายของ “ศาสนา” คือ ขอใด 

 ก. วัฒนธรรมท่ีประพฤติสืบตอกันมา ข. ประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา 

 ค. ความเชื่อท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา ง.  หลักคําสอนของเจาลัทธ ิ

2. ศาสดาหมายถึงอะไร 

 ก. ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา ข. ผูนับถือศาสนา 

 ค. ผูคนพบศาสนาและนําคําสอนมา ง. สาวกของศาสนา 

     เผยแผ  

3. สัมมาสมาธิอยูในธรรมะหมวดใด 

 ก. มรรค 8    ข. อริยสัจ 4 

 ค. ฆราวาสธรรม   ค. พรหมวิหาร 4 

4. คําสอนศาสนาใดที่เนนใหมนุษยมีความรักตอกัน 

 ก. พุทธ     ข. คริสต 

 ค. อิสลาม    ค. พราหมณ – ฮินดู 

5. หลักคําสอนของศาสนาใดที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ก. ศาสนาฮินดู    ข. ศาสนาคริสต 

 ค. ศาสนาอิสลาม   ง. ศาสนาพราหมณ  

6. การแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม วิธีใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 ก. ใชหลักธรรมทางศาสนา  ข. ใชหลักกฎหมาย 

 ค. ใชหลักการเจรจา   ง. ใชคณะกรรมการ 

7. สังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางวัตถุเปนสังคมวัตถุนิยม ประชาชนควรมีคานิยมใดจึง      

จะเหมาะสม 

 ก. รูรักสามัคคี    ข. ประหยัดและนิยมไทย 

 ค. ใชชีวิตเรียบงาย   ง. มีระเบียบวินัย 
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8. เมกะ คือเมืองสําคัญของศาสนาใด 

 ก. พุทธ     ข.  อิสลาม 

 ค.  คริสต    ง.  พราหมณ – ฮินดู 

9. การถือศีลอดเปนขอปฏิบัติของศาสนาใด 

 ก. ศาสนาพุทธ    ข. ศาสนาอิสลาม 

 ค. ศาสนาคริสต   ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

10. ศาสนาใดท่ีนับถือเทพเจาหลายองค 

 ก. ศาสนาพุทธ    ข. ศาสนาอิสลาม 

 ค. ศาสนาคริสต   ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

 

กิจกรรมที่ 2  จงอธิบายมาพอเขาใจ 
 

1. องคประกอบของศาสนา มีกี่องคประกอบ อะไรบาง 

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

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

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

2. ศาสดาของศาสนา หมายถึงอะไร ในแตละศาสนามีใครเปนศาสดาบาง 

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

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

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

3. หากเราจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อใหรอดพนจากความทุกข

สูนิพพาน เราควรปฏิบัติหลักธรรมในขอใด เพราะเหตุใด 

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

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

..................................................................................................................................... 
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4. หลักธรรมสําหรับผูบริหารบานเมืองที่จําเปนตองมี คือหลักธรรมใด เพราะเหตุใด 

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

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

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

5. หลักธรรมใดท่ีใชเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจคน และสามารถใชแกปญหาความแตกแยกของ

บุคคล สังคม และชุมชนได อธิบายรายละเอียดหลักธรรมดังกลาวดวย 

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

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

................................................................................................................. 
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บทท่ี 2 

วัฒนธรรมประเพณี 

สาระสําคัญ 

 เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี  

ในประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของ

ประเพณีไทย คานิยมท่ีพึงประสงคของไทยและของทองถิ่น การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยม

ที่พึงประสงค 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี 

ในประเทศไทย 

2. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นตาง ๆ 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีของของชุมชน ทองถิ่น และของ

ประเทศ 

4. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 

5. นําคานิยมที่พึงประสงคของสังคม ชุมชนมาประพฤติปฏิบัติจนเปนนิสัย 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี  1  ความหมาย และความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทย 

เรื่องท่ี  2  วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถ่ินและของประเทศ 

เรื่องท่ี  3  การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของประเพณีไทย 

เรื่องท่ี  4  คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถิ่น 

เรื่องท่ี  5  การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมท่ีพึงประสงค 
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เรื่องที่ 1  ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี 

1.1. ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 

  วัฒนธรรม คือ มรดกแหงสังคมที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้น และไดรับการ

ถายทอดกันมาจากอดีตสูปจจุบัน เปนผลผลิตท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งดานวัตถุและ 

ที่ไมใชวัตถุ เชน อุดมการณ คานิยม ประเพณี ศีลธรรม กฎหมายและศาสนา เปนตน 

ความสําคัญของวัฒนธรรม มีอยู 5 ประการ คือ 

1. วัฒนธรรมชวยใหมนุษยสะดวกสบายขึ้น ชวยแกปญหาและสนองความ

ตองการตาง ๆ ของมนุษยสามารถเอาชนะธรรมชาติได เพราะสรางวัฒนธรรมข้ึนมาชวย 

 2 .  วัฒนธรรมทํา ใหสมา ชิก ในสั งคมมีความเปนอั นห น่ึงอันเดีย วกั น  

และสามัคคีกัน 

 3. วัฒนธรรม แสดงถึงเอกลักษณของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูงยอมไดรับการ

ยกยอง และเปนหลักประกันความมั่นคงของชาต ิ

 4 .  วัฒนธรรมกํ าหนดพฤติ ก รรมของคนในสั งคม เพื่ อ ให อยู ร วมกั น 

อยางสันติสุข 

 5. วัฒนธรรมทําใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรือง 

1.2.  ความหมายและความสําคัญของประเพณ ี

ประเพณี หมายถึง แบบความประพฤติที่คนสวนรวม ถือเปนธรรมเนียมหรือ

ระเบียบแบบแผนและปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน จนเกิดเปนแบบอยางความคิดหรือ 

การกระทําที่ไดสืบตอกันมา และยังมีอิทธิพลอยูในปจจุบัน ซึ่งอยูในรูปแบบของ จารีต ประเพณี 

ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี 

จารีตประเพณี คือ ประเพณีที่เกี่ยวของกับศีลธรรมและจิตใจ เชน  การตอบแทน

บุญคุณบิดา มารดา บุพการี การเลี้ยงดูเมื่อทานแกเฒา การเคารพเช่ือฟงครู อาจารย   การนับ

ถือบรรพบุรุษ 

ขนบประเพณี คือ ประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยูทั่วไปมาอยางเปนระเบียบ 

บังคับใหคนในสังคมน้ัน ๆ ยึดถือและปฏิบัติตาม เชน กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตาง 

ๆ และมีขนบประเพณีที่คนในสังคมไมตองปฏิบัติตามเสมอไป เชน ประเพณีการโกนจุก เปนตน 

 ธรรมเนียมประเพณี คือ ประเพณีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติระหวางบุคคล 

ที่สังคมยอมรับ เชน การทักทาย การไหว การเดิน กิริยามารยาท เปนตน 
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 นอกจากนี้ยังมีประเพณีทางศาสนา เชน วันโกน วันพระ ประเพณีเกี่ยวกับการ

เกิด การตาย การโกนผมไฟ ประเพณีเกี่ยวกับครอบครัว เชน การปลูกเรือน ประเพณีเกี่ยวกับ

เทศกาลตาง ๆ เชน ตรุษไทย วันสงกรานต วันลอยกระทง และแตละภาคและทองถิ่นมี

ประเพณีแตกตางกันออกไป  

 ความสําคัญของประเพณี มีอยู 5 ประเภทคือ 

 1. เปนเครื่องบอกความเจริญของชาติ น้ัน ๆ ชาติที่เจริญในปจจุบัน จะมี

ประเพณีตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญกาวหนา 

 2. ประเพณีสวนมากมีการสืบทอดมาตั้งแตอดีตเช่ือมโยงถึงปจจุบัน ประเพณี 

จึงสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรไดเปนอยางด ี

 3. ประเพณีทําใหคนในสังคมเกิดความภาคภูมิใจในความดีงามของชุมชน สังคม 

และชาติบานเมืองตนเอง 

 4. ประเพณีทําใหคนในสังคมไดทํากิจกรรมรวมกัน อันเปนการดํารงความรัก

สามัคคี ทําใหคนในชุมชน สังคม ภาค และเปนชาติมีความมั่นคงสืบตอกันมา 

 5. ประเพณีเปนสัญลักษณที่สําคัญ ซึ่งแสดงออกความเปนเผา ชุมชน สังคม 

และชาต ิ

เรื่องที่ 2  วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น และของประเทศ 

2.1 วัฒนธรรมที่สําคัญของทองถิ่นและของประเทศ 

วั ฒนธ ร ร มที่ สํ า คัญ ขอ งท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ขอ งประ เทศที่ แ ส ด งออกถึ ง 

ความเปนไทยที่สําคัญตาง ๆ คือ ภาษา การแตงกาย อาหาร และมารยาท 

ภาษา ภาษาที่ใชสื่อสารกันในสังคม มี 2 ลักษณะคือ ภาษาทางกาย (ภาษาทาง

กิ ริ ยา )  และภาษาทางวาจา  ในแตละ เผ า  แตละ ชุมชน แตละภาค จะมีภาษาถิ่น  

สําเนียงถ่ิน กิริยาอาการแสดงออกของทองถิ่น และจะมีภาษากิริยาอาการตาง ๆ คนไทยจะใช

ภาษาไทยกลางซึ่งเปนภาพรวมของประเทศ ดังน้ัน วัฒนธรรมทางภาษาจะบงบอกที่มาของถิ่น

กํ า เ นิ ดซึ่ ง ค ว ร จ ะ เป นคว า มภู มิ ใ จ ใ นตั วตน  ไ ม เ ป นสิ่ ง เ ช ย  น า อ า ยหรื อ ล า ส มั ย 

ในการแสดงออกทางภาษาถิ่น เชน การพูดของภาคอีสาน ที่บ งบอกถึงความเปนคน 

ภาคอีสาน เปนตน 

การแตงกาย การแตงกายของคนในสังคมไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมตะวันตก ในชีวิตประจําวันคนไทยจึงแตงตัวแบบสากล ตอเมื่อมีงานบุญ ประเพณี
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ตาง ๆ หรือในโอกาสสําคัญๆ จึงนําการแตงกายประจําถิ่นที่แสดงออกถึงความเปนเผา        

เปนชุมชน และเปนภาค อยางไรก็ตามเรายังเห็นคนรุนเกา รุนพอ แม ปู ยา ตา ยาย ในทองถิ่น

บางแหงยังคงมีวัฒนธรรมการแตงกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษใหเราเห็นไดในชีวิตประจําวัน 

เชน การนุงผาซิ่นไปทําบุญที่วัด เปนตน 

อาหาร เน่ืองจากการติดตอสื่อสารของโลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน  

เราจึงสามารถ รับประทานอาหารไทยที่รานอาหารตาง ๆ อาทิ ในเมืองลอสแองแจลิส        

เมืองฮองกง วัฒนธรรมทางอาหารการกินของคนไทยในทองถ่ินตาง ๆ ยังคงสืบตอตั้งแตอดีตมา

จนถึงปจจุบัน เพราะสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร ทรัพยากรตาง ๆ สงผลใหวัตถุดิบที่ใชใน

การประกอบอาหารทองถ่ินไทย ยังคงมีอยูและนํามาใชในการประกอบอาหารการกินไดตลอด

มา แตอาหารบางชนิดเริ่มสูญหายไป เด็กไทยปจจุบันเริ่มจะไมรูจักคุนเคยอาหารบางชนิด เชน 

ขนมกง :ซึ่งเปนประเพณีแตงงานภาคกลาง ในอดีตจะมีขนมกงเปนขนมทําจากถั่วทองปน 

เปนรูปวงกลมมีซี่เหมือนลอเกวียน เพื่อใหชีวิตแตงงานราบรื่นกาวไปขางหนา เปนตน 

มารยาท มารยาทของคนไทยที่อาศัยอยูเปนเผา เปนชุมชน เปนภาค ตลอดจน

ไทยกลางไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แตเมื่อกลาวโดยรวมแลวมารยาทไทยน้ันทั่วโลก

ยอมรับ วามีความงดงาม ออนชอย เชน การไหว การกราบ บงบอกถึงความเปนชาติที่มี

วัฒนธรรมอันดีงาม ทําใหคนตางประเทศประทับใจ และเปนสวนหน่ึงที่ชวยสงเสริม

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหเจริญกาวหนา 

2.2 ประเพณ ี

ประเพณี คือ แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมยึดถือ และสืบทอดกันมา เปนสิ่งที่

ถูกตองดีงามทําใหชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2.2.1 ประเพณีที่เปนเอกลักษณของสังคมไทย 

1) ประเพณีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย เน่ืองจากสถาบันพระมหากษัตริย 

มีความใกลชิดและเปนที่ยอมรับของสังคมไทยมาชานาน และชาวไทยตางก็ยกยองเทิดทูน

พระมหากษัตริย เพราะพระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนเสมอมา ดังน้ัน ประเพณี

วัฒนธรรมที่ เกี่ ยวของกับองคพระมหากษัตริยที่สําคัญ เชนพระราชพิธีวันฉัตรมงคล  

วันพอแหงชาติ หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเราไดยกยองใหวันน้ีเปนวัน

ชาติไทยดวย 

2) ประเพณีที่เกี่ยวกับอาชีพ อาชีพหลักของคนไทยเปนอาชีพเกษตรกรรม

มาชานาน ดั้งน้ันพิธีกรรมทางอาชีพการเกษตรจะเปนที่ยอมรับและเช่ือถือของสังคมมาตลอด 
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ดังน้ันการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพการเกษตรจะผูกพันกับชีวิตความเปนอยูของคน

ไทยมาตลอด เชน พิธีวันพืชมงคล ซึ่งเปนวันกําหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  

เปนพระราชพิธีเพื่อความเปนสิริมงคล และบํารุงขวัญใหกับเกษตรกร และอีกวันหน่ึงคือ  

วันสารทไทย เปนวันทําบุญสิ้นเดือนสิบของไทย ทั้งน้ีเพื่อเปนการฉลองที่พืชพันธุธัญญาหาร 

และผลไมกําลังเจริญงอกงามดีในฤดูน้ีเปนคร้ังแรก 

3) ประเพณีทางศาสนา ศาสนาและความเช่ือ เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม 

ที่สืบเน่ืองปฏิบัติติดตอกันมาจนกลายเปนประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตนของชาว

พุทธในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา  

วันพระ วันออกพรรษา และวันตักบาตรเทโว เปนตน 

2.2.2  ประเพณีของแตละทองถิ่น 

สําหรับประเพณีของแตละทองถิ่น แบงเปนภาค ดังน้ี 

1) ประเพณีภาคเหนือ 

ภาคเหนือ หรือเรียกวา “ลานนาไทย” มีเอกลักษณที่แตกตางไปจาก

ภาคอื่น ๆ เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเปนทิวเขาและหุบเขา ประชากรมีหลายชนชาติ  

สวนใหญเปนชาวไทย ที่เรียกวา “ไทยเหนือ” หรือ “คนเมือง” ซึ่งสวนใหญพูดภาษา 

สําเนียงเหนือ 

ประเพณีสําคัญ ๆ ของภาคเหนือ มีดังน้ี 

ประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เปง หรือลอยโขมด เพื่อเปน

การบูชาทาวพกาพรหม เปนการลอยเคราะห ลอยบาป ลอยเพื่อบูชาพระนารายณ เปนตน 

ประเพณียี่เปง ตรงกับเดือนยี่ขึ้น 14-15 ค่ํา วัดวาอารามจะจัดเตรียมสิ่งของดังตอไปน้ี 

1. ทําราชวัตร รอบวิหาร เจดีย ทําซุมประตูทางเขาวัด 

2. ทําโคมแขวน โคมคาง โคมรูปตาง ๆ 

3. ทําวาว หรือโคมลอย มี 2 ชนิด คือ 

3.1 โคมท่ีใชปลอยตอนกลางวัน เรียกวา วาว โดยใชวิธีรมควัน 

3.2 โคมที่ปล อยตอนกลางคืน ใช วิธี รมควันเหมือนว าว  

แตจะจุดไฟที่ผาผูกติดกับปากโคมปลอยสูอากาศ 

4. การทําบอกไฟ (บั้งไฟ) ประกอบดวยบอกไฟหลายชนิด เชน  

บอกไฟดอก บอกไฟดาว บอกไฟเทียน เปนตน ทําขึ้นเพื่อจุดในวันยี่เปง 
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2)  ประเพณีภาคกลาง 

ประเพณีภาคกลาง มักจะเปนประเพณีเกี่ยวกับการเกษตร เชน 

ประเพณีวิ่งควาย เปนประเพณีที่เปนมรดกตกทอด เพื่อเปนการทําขวัญควาย และใหควายได

พักผอน ซึ่งเปนประเพณีประจําจังหวัดชลบุรี ประเพณีวัวเทียมเกวียน ของจังหวัดเพชรบุรี  

เมื่อเสร็จสิ้นจากการทํานา ก็จะนําวัวที่เปนสัตวที่ชวยทํานามาวิ่งแขงกัน หรือเอาเกวียนมาเทียม

วิ่งแขงกัน เปนตน 

3)  ประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีพื้นที่แหงแลงสงผลไปถึง

การประกอบอาชีพซึ่งมีประเพณีที่สําคัญคือ ประเพณีแหเทียนพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานี 

มีการประกวดตนเทียน 2 ประเภท คือประเภทติดพิมพ และประเภทแกะสลัก โดยมีช่ืองานวา 

“ฮุงเฮืองเมืองธรรมงามล้ําเทียนพรรษา ภูมิปญญาชาวอุบล” ประเพณีไหลเรือไฟ ของจังหวัด

นครพนม ที่ในหนาน้ําจะนําเทียนมาตกแตงเรือใหเปนรูป  ที่สวยงาม เมื่อจุดเทียน จะเกิดแสง

สวางเปนรูปภาพที่ออกแบบไว เปนตน 

4) ประเพณีภาคใต 

ภูมิประเทศของภาคใต เปนคาบสมุทรยื่นไปในทะเลทางตะวันตกของ

คาบสมุทร ซึ่งมีประเพณีสําคัญ คือ ประเพณีบุญเดือนสิบ ซึ่งเกิดจากความเช่ือวาบรรพบุรุษที่

ลวงลับไปแลว ยังตองใชเวรกรรมอยูในยมโลก และจะกลับมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัว 

ประ เพณีจั ดอยู ในช วงแรม 1 ค่ํ า  เดือน 10 ถึงแรม 15 ค่ํ า  สวนมากจัดในจั งหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งมีอาหารที่ขาดไมได 5 ชนิด ประกอบดวย 

1. ขนมลา เปรียบเสมือนเสื้อผา เพื่อใหผูตายสวมใสไปนรกภูมิ 

2 .  ขนมพอง เปรียบเสมือนแพเพื่ อใหผู ตายใช เปนพาหนะ 

ขามหวงแหงสังสารวัฏ(การเวียนวาย ตาย เกิด) 

3. ขนมบา เปรียบเสมือนสะบาใหผูตายไดเลนในนรกภูมิ 

4. ขนมดีซํา เปรียบเสมือนเบี้ยหรือเงินใหผูตายนําไปใช 

5. ขนมกง เปรียบเสมือนเคร่ืองประดับเพื่อใหดูภูมิฐานและสวยงาม  
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เรื่องที่ 3  การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

3.1 ความสําคัญในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเปนสิ่งที่สําคัญที่คนไทยทุกคนพึง

ตระหนักถึงหนาที่ที่ทุกคนพึงกระทํา ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติและทองถิ่น 

จัดเปนสิ่ งที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิ่ งขนบธรรมเนียมประเพณี 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษาวรรณกรรมตาง ๆ ซึ่งไดบรรจุและสั่งสมความรู ความหมาย 

คุณคาที่มีมาตั้งแตอดีตใหคนไทยปจจุบันไดเรียนรู เพื่อรูจักตนเองและมีความภูมิใจในความเปน

ชาติไทย และสิ่งเหลานี้จะสูญหายหากขาดการเอาใจใสในการอนุรักษและสงเสริมในทางที่ถูกที่

ควร 

3.2 แนวทางในการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

3.2.1 ศึกษา คนควา วิจัย วัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถิ่นที่ยังไมได

รวบรวม  ศึกษาไว  เพื่อใหมีความรูความเขาใจถองแท ทําใหเกิดความรูสึกยอมรับในคุณคาจะ

ไคแหนหวงภูมิใจและเผยแพรใหเกิดประโยชนตอไป 

3.2.2 สรางความเขาใจใหคนไทยทุกคนเขาใจ ปรับเปลี่ยน ตอบสนองวัฒนธรรม

ประเพณีอื่น ๆ จากภายนอกอยางเหมาะสม 

3.2.3 ขยายขอบเขตเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทยใหคนไทย ทุกคน

เห็นเปนหนาที่สําคัญท่ีจะตองรวมกันทะนุบํารุงรักษาทั้งดวยกําลังกาย และกําลัง  ทุนทรัพย 

3.2.4 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีระหวางเผา ชุมชน ภาค 

เพื่อสื่อสารสรางความสัมพันธระหวางกัน 

3.2.5 ชวยกันจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อใชเปน

ฐานความรูของสั งคม เพื่ อใช ในการประชาสัมพันธและส งผลถึงภาวะอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวของที่สําคัญคือ อุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะสงผลตอเศรษฐกิจของชาติโดยรวม 

ตัวอยางการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภาคตาง ๆ 

ประเพณีอุมพระดําน้ํา 

ประเพณีอุมพระดํานํ้า เปนประเพณีทองถิ่นในชวงเดือน 10 ของ ชาวจังหวัด

เพชรบูรณ ที่มีความเปนเอกลักษณ ในงานจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปมหาธรรมราช  

พระคูบานคูเมืองของชาวเพชรบูรณ โดยมีเจาเมืองจะตองเปนคนอุมพระมาดําลงไปในนํ้า 

ซึ่งมีความเช่ือวา จะทําใหบานเมืองและประชาชนมีความสุขความเจริญ 
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ประเพณีตักบาตรเทโว 

ประเพณีตักบาตรเทโว เปนประเพณีสําคัญในงานออกพรรษา ซึ่งตรงกับ 

ขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 ของชาวจังหวัดอุทัยธานี โดยพระสงฆ จํานวน 300 กวารูปเดิน ลงบันได

จากมณฑปพระพุทธบาทบนเขาสะแกกรัง ลงมารับบิณฑบาตร ขาวสาร อาหารแหง           

จากพุทธศาสนิกชนบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธาน ี  

 

เรื่องที่ 4  คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถิ่น 

4.1 คานิยมที่พึงประสงคของไทย 

คานิยมเปนสิ่งที่กําหนดความเช่ือ ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมของคนในสังคมจึงควรมี

การกําหนดคานิยมท่ีพึงประสงคใหกับประชาชนไดปฏิบัต ิ

อยางไรก็ตามมีผูแจกแจงคานิยมของสังคมไทยไวดังน้ี คือ  กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพ ไดกลาววา คานิยมของสังคมไทยมี 3 ประการ คือ 

1. รักความเปนไทย 

2. คนไทยไมชอบการเบียดเบียนและหาเรื่องกับคนอื่น 

3. การรูจักประสานประโยชน รูจักการประนีประนอม โอนออนผอนตาม ทําให

เมืองไทย ไมตกเปนอาณานิคมของประเทศใด 

ในปจจุบันสังคมไทยมีปญหา คนขาดคุณธรรม จริยธรรม ปญหาเรื่องเพศเรื่อง

ความรุนแรง และอบายมุขฯ ในป  2549 กระทรวงศึกษาธิการจึ งกําหนดลักษณะ 

เชิงพฤติกรรมที่เปน 8 คุณภาพพื้นฐาน เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหเปน

คนดีสงผลใหสังคมไทยเปนสังคมที่ดี คือ 

1. ขยัน คือ ต้ังใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ อดทน 

2. ประหยัด คือ รูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสินแตพอควรพอประมาณใหเกิด

ประโยชน คุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 

3. ซื่อสัตย ประพฤติตรง ไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ 

 ปราศจากความรูสึก  ลําเอียง หรืออคต ิ

4. มีวินัย คือ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ มีทั้งวินัยใน

ตนเอง และวินัยตอสังคม 
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5. สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 

มีสัมมาคารวะ 

6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอม  

ความผองใสเปนที่เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

7. สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียว ความปรองดอง 

รวมใจกัน  ปฏิบัติงานบรรลุผลตามที่ตองการเกิดการงานอยางสรางสรรค ปราศจาก 

การทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบกันเปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตาง

หลากหลายความคิด เช้ือชาติ หรืออาจเรียกอีกอยางวาความสมานฉันท 

8. มีนํ้าใจ มีความจริงใจ ไมเห็นแกตัวและเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจเห็น

คุณคา ในเพื่ อนมนุษย  มีความเอื้ออาทร เอาใจใส  ใหความสนใจในความตองการ  

ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอื่นและพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ป 2558  มีดังน้ี 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาต ิ

ในปจจุบัน 

2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทั้งทางตรงและทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 

7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุขท่ีถูกตอง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 

9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราช 

ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช  

ถาเหลือก็แจกจาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี 
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11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส 

มีความละอายเกรงกลัวตอบาป  

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของ

ตนเอง 

4.2 คานิยมทองถิ่น 

คา นิยมของทองถิ่นจะบงบอกลักษณะนิสัยเดนของคนในทองถิ่น เชน  

คนภาคเหนือมีมารยาทออนโยน พูดจาออนหวาน คนภาคใตมีความรักใครพวกพองตาง ๆ 

เหลาน้ีสามารถศึกษาไดจาก ลักษณะของคนในชุมชน วิถี ชีวิตการแสดงออก สถาบัน 

ทางการศึกษา ศาสนา และครอบครัว มีสวนสําคัญในการสรางเสริมคานิยมใหม  ๆ  

ใหเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคม 

เรื่องที่ 5  การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค 

การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมท่ีพึงประสงคน้ันเปนสิ่งที่ควรกระทําทุกคน     

จึงเปนพลังสําคัญสงผลใหประเทศชาติพัฒนาไปอยางยั่งยืน หรืออาจกลาววา หากสังคมใดม ี

แตความเจริญทางวัตถุแตขาดความเจริญดานจิตใจ สังคมน้ันจะพัฒนาอยางไมยั่งยืน ซึ่งความ

เจริญทางดานจิตใจนั้นนอกจากคนในสังคมจะตองประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมศาสนาแลว 

ควรสรางเสริมคานิยมที่ดีใหเกิดขึ้นกับคนในชาติ โดยพรอมเพรียงกันอีกดวย ตัวอยางเชน 

คานิยมความประหยัด การสรางนิสัยประหยัดพลังงานน้ํามัน ของคนในชาติไมใชทําเฉพาะผูมี

รายไดนอย แตผูมีฐานะร่ํารวยจะตองมีนิสัยประหยัดพลังงานดวย เปนตน และแมวานํ้ามันมี

ราคาถูกลงทุกคนในชาติควรประหยัดตอไปใหเปนนิสัย  
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กิจกรรมทายบทที่ 2 
 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. ขอใดคือวัฒนธรรม 

ก. อาหาร    ข. การแตงกาย 

ค. ภาษาพูด    ง. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดคือประเพณี 

ก. การพูดทักทาย   ข. การแตงงาน 

ค. การรับประทานขาว   ง. การถือศีล 8 

3. การวิ่งควายเปนประเพณีของจังหวัดใด 

ก. ชัยนาท    ข. อางทอง 

ค. ชลบุรี    ง. สมุทรปราการ 

4. ประเทศไทยไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีจากที่ใด 

ก. อารยธรรมตะวันตก   ข. อารยธรรมจีน 

ค. อารยธรรมอินเดีย   ง. ถูกทุกขอ 

5. การตอบแทนบุญคุณบิดา มารดาและบุพการี จัดเปนความหมายตามขอใด 

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. สารทเดือนสิบ 
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8. ประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไดรับอิทธิพลจากศาสนาใด 

ก. พุทธ     ข.คริสต 

ค. อิสลาม    ง. พราหมณ – ฮินดู 

9. วัฒนธรรม ประเพณีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมใด 

ก. การกีฬา    ข. การทองเท่ียว 

ค. พาณิชยกรรม   ง. นันทนาการ 

10. ในความเปนชาติแตละชาติมีความแตกตางในดานใด 

ก. วัฒนธรรมประเพณี   ข. ภาษา 

ค. ศิลปะ    ง. ถูกทุกขอ 
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กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนนําตัวอักษรทางขวามือที่เปนคําตอบที่ถูกตองมาใสหนาขอทาง

ซายมือ 

_____1. สิ่งที่นําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ ก. ขนบธรรมเนียม 

_____2. แบบอยางที่นิยมกันมา   ข. จารีตประเพณี 

_____3. ประเพณีการละเลนผีตาโขน   ค. วัฒนธรรม 

_____4. ประเพณีแหเทียน    ง. ขาวยําน้ําบูดู 

_____5. ประเพณีบุญเดือนสิบ    จ. จังหวัดอุบลราชธานี 

_____6. วัฒนธรรมดานที่อยูอาศัยภาคกลาง     ฉ. ขนมจีนนํ้าเงี้ยว 

_____7. วัฒนธรรมดานอาหารภาคเหนือ  ช. บานทรงไทยหลังคาประดับกาแล 

_____8. วัฒนธรรมดานอาหารภาคใต   ซ. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

_____9. วัฒนธรรมดานที่อยูอาศัยภาคเหนือ  ฌ. จังหวัดเลย 

____10. วัฒนธรรมดานการเกษตรกรรมภาคกลาง ญ. บานทรงไทยหลังคาจั่วสูง 

       ฎ. จังหวัดชลบุรี 

       ฏ. ขนมจีนนํ้ายา 

      ฐ. สถานภาพ บทบาทหนาที่  

      ฑ. ตักบาตรดอกไม 

      ฒ. ลงแขกเกี่ยวขาว  

      ณ. สาทรเดือนสิบ 
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บทท่ี 3 

หนาที่พลเมืองไทย 
สาระสําคัญ 

เปนสาระที่เกี่ยวกับ ความหมายของประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของ

พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมายและการมีสวนรวม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีคุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยาง

ปรองดองสมา นฉันท  กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตนเ องและครอบครั ว  กฎ หมา ย 

ที่เกี่ยวของกับชุมชน กฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายวาดวยสิทธิ

เด็กและสตร ี

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. บอกความหมายของประชาธิปไตยได 

2. บอกสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยได 

3. อธิบายคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

4. บอกแนวทางการมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมายและการมีสวนรวม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได 

5. สามารถนําความรู เรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัวไปใชในชีวิต 

ประจําวันได 

6. สามารถนําความรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชนไปใชในชีวิตประจําวันได 

7. เห็นคุณคาและประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตได 

ขอบขายเนื้อหา 
เรื่องท่ี 1 ความหมายของประชาธิปไตย 

เรื่องท่ี 2 สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

เรื่องท่ี 3 การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมายและการมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตได 

เรื่องท่ี 4 คุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางปรองดอง สมานฉันท 

เรื่องท่ี 5 รัฐธรรมนูญ 

เรื่องท่ี 6 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

เรื่องท่ี 7 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว 
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เรื่องท่ี 8 กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 

เรื่องที่ 9 กฎหมายอื่น ๆ เชน กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายวาดวยสิทธิเด็ก 

และสตรี 
 

เรื่องที่ 1  ความหมายของประชาธิปไตย 

1.1 ความหมายของประชาธิปไตย 

 ประชาธิปไตยเปนรูปแบบการปกครองในประเทศมาจากคํา 2 คํา ดังน้ี 

“ประชา” หมายถึง ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ 

“อธิปไตย” หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ดังน้ัน ประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดย

ประชาชน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของประชาธิปไตยไว

วา “ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญ หรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ”และ

ศาสตราจารย ดร.กมล ทองธรรมชาติ ใหความหมายวา “ประชาธิปไตย เปนการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” 

สรุป ประชาธิปไตย หมายถึงการที่ประชาชนหรือพลเมืองของประเทศ 

มีอํานาจและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชน

ของประชาชนสวนรวมเปนหลัก 

1.2  หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1.2.1 หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายถึง ประชาชนเปน 

เจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

1.2.2 หลักความเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใต

กฎหมาย ความเทาเทียมกันทางการเมือง 

1.2.3 หลักสิทธิ เสรีภาพ และหนาที ่ไดแก การที่ประชาชนมีอํานาจ 

อันชอบธรรมในการเปนเจาของทรัพยสิน มีอิสระในการกระทําในขอบเขตของกฎหมาย และมี

แนวทางปฏิบัติตนที่เปนอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

1.2.4 หลักนิติธรรม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักกฎหมาย 

เปนกฎเกณฑและกติกาของประเทศ คือ การที่ประชาชนใชกฎหมายเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข และเกิดความยุติธรรมในสังคม 
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1.2.5 หลักการยอมรับเสียงขางมาก คือ การที่ประชาชนยอมรับในมติของ

ประชาชนสวนใหญ 

1.2.6 หลักการใชเหตุผล คือ การที่ประชาชนใชเหตุผลเปนหลักในการหา

ขอสรุปเพื่อการอยูรวมกัน 

1.2.7 หลักประนีประนอม คือ การที่ประชาชนไมใชความรุนแรงในการแกไข

ปญหา แตใชการตกลงรวมกันในการขจัดขอขัดแยงที่ไมเห็นดวย 

1.2.8  หลักความยินยอม คือ การที่ประชาชนใชวิจารณญาณในการตัดสินใจของ

ตัวเอง ปราศจากการบังคับ มีความเห็นตรงกัน และตัดสินใจผานตัวแทนของประชาชน 

ในการดําเนินงานทางการเมืองและการปกครอง 

1.3  ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย 

ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจะปฏิบัติตอกัน ดังน้ี 

1.3.1 การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามขอบเขตที่บัญญัติไวใน

กฎหมาย 

1.3.2 การใชหลักเหตุผลในการตัดสินปญหา ขอขัดแยง 

1.3.3 การเคารพในกฎกติกาของสังคมเพื่อความสงบสุขและความเปน

ระเบียบเรียบรอยในสังคม 

1.3.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวมและสังคม 

1.3.5 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเห็นแกประโยชนสวนรวม

มากกวาสวนตน 

1.3.6 การยึดมั่นในหลักความยุติธรรม และการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค 

เทาเทียมกันของ สมาชิกทุกคนในสังคม 

1.4  คุณลักษณะที่สําคัญของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย 

1.4.1 ยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย 

1.4.2 รูจักใชเหตุผลและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งมีเหตุผลและมีการ

ประนีประนอมกันในทางความคิด 

1.4.3 เคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผูอื่น 

1.4.4  มีความเสียสละและเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 

1.4.5  สามารถทํางานรวมกันกับผูอื่น 

1.4.6  ใชเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิเสียงขางนอย 
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1.4.7  ยึดถือหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกันของสมาชิก 

1.4.8  ปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับของสังคม 

1.4.9  รูจักแกปญหาโดยสันติวิธี 

1.5 ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

1.5.1 ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปอยางมั่นคง 

1.5.2 เกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ 

1.5.3 สังคมมีความเปนระเบียบ สงบเรียบรอย 

1.5.4 สมาชิกทุกคนไดรับสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ จากกฎหมายเทาเทียมกัน

และเกิดความเปนธรรมในสังคม 

1.5.5 สมาชิกในสังคมมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจตอกัน 

1.6  วิถีประชาธิปไตย 

สังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณเปนสังคมที่ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย

ให แก ประชาชนทั้ ง ในแง ความคิ ด อุ ดมการณ  และวิ ธี การดํ า เ นิ นชี วิ ตตั้ งแต เด็ ก 

เปนตนไป ในชีวิตประจําวันของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคมจะดําเนินไปอยางสงบสุข 

ได เมื่อทุกคนที่ เปนสมาชิกเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการใชคุณลักษณะ

ประชาธิปไตยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ดังน้ี 

1.6.1  ประชาธิปไตยในครอบครัว 

ประชาธิปไตยในครอบครัวจะเริ่มไดก็ตอเมื่อพอแมคิดและประพฤติ

ปฏิบัติตอกัน ตอลูก ๆ และตอบุคคลอื่นอยางเปนประชาธิปไตย ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ทุก ๆ ดาน ไดแก 

1)  การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2)  การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

3)  การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

4)  การแกปญหาโดยใชเหตุผล 

5)  การลงมติโดยใชเสียงสวนใหญ 

6)  การเคารพกฎระเบียบของครอบครัว 

7)  การกลาแสดงความคิดเห็นตอสวนรวม 

8)  การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
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1.6.2  ประชาธิปไตยในชุมชนทองถิ่น 

วิถีชีวิตประชาธิปไตยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน 

เปนการรวมกลุมของบุคคล ภายในชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนตองมีคุณลักษณะประชาธิปไตย

ที่สําคัญ คือ 

1)  การเคารพใน กฎ ระเบียบ ของชุมชนทองถ่ิน 

2)  การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

3)  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

4)  การตัดสินใจในสวนรวมโดยใชการลงมติเสียงสวนใหญ 

5)  การตัดสินใจโดยใชวิธีการลงมติเสียงสวนใหญ 

6)  การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

7)  การรวมกันวางแผนในการทํางานเปนกลุมหรือตัวแทน 

ของกลุม 

 

เรื่องที่ 2  สิทธิ เสรีภาพ  บทบาท หนาที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

2.1  ความหมายของสิทธิเสรีภาพ หนาที่ 

“สิทธิ” หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลที่มีกฎหมาย

ใหความคุมครอง เชน สิทธิในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ การไดรับการศึกษา ฯลฯ 

“เสรีภาพ” หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคลซึ่งการกระทําน้ัน

จะตองไมขัดตอกฎหมาย เชน การแตงกาย การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ 

“หน าที่ ”  หมายถึง  ภาระหรือความรับผิ ดชอบที่บุคคลจะตองปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย 

สิทธิเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่

จะรูวาการปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด ตองดูที่สิทธิ

เสรีภาพของประชาชนในประเทศน้ัน ๆ เปนสําคัญ ถาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก ความเปน

ประชาธิปไตยของประเทศน้ันก็มีมาก หากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดสิทธิโดยผูมี

อํานาจ การปกครองประชาธิปไตยน้ันก็จะมีนอย เหตุน้ีกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ 

จึงไดบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางชัดเจน 
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สวนหนาที่นั้นเปนกรอบหรือมาตรฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ทั้งน้ีก็เพราะวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ัน ตองอาศัยกฎหมายเปนหลักในการ

ดําเนินการ หากประชาชนไมรูจักหนาที่ของตน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยก็

จะดํารงอยูตอไปไมได 

ดังน้ัน สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยซึ่งขาดเสียมิไดเด็ดขาด 

2.2  ความสําคัญของสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ มีดังนี้ 

2.2.1 ก า รที่ รั ฐ ได บั ญญั ติ  สิ ทธิ  เ ส รี ภ า พ  และ หน า ที่  ขอ งบุ คคล 

ในรัฐธรรมนูญทําใหประชาชนไดรับความคุมครองและปฏิบัติอยางเทาเทียมเสมอภาค 

และยุติธรรม 

2.2.2 บุคคลทุกคนจะตองทราบและพึงปฏิบัติตามขอบเขตสิทธิ เสรีภาพ 

และหนาที่ที่ไดบัญญัติใวในรัฐธรรมนูญ 

2.2.3  การใชอํานาจรัฐ จะตองคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

2.3.4  ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหนาที่ที่บัญญัติใวในรัฐธรรมนูญ

อยางเครงครัด ยอมกอใหเกิดความสงบในชาติ 

2.3.5  หนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ไดแก 

1) หนาที่ในการรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) หนาที่ในการปองกันประเทศ ไดแก การชวยสอดสองดูแลและแจง

ใหเจาหนาที่บานเมืองทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นแกประเทศชาติ เชน การแจงขอมูลเกี่ยวกับ

การคายาเสพติด การสมัครเปนอาสาสมัครรักษาดินแดน เปนตน 

3) หนาที่ในการรับราชการทหารตามกฎหมาย โดยชายไทย 

ทุกคนที่มีอายุ 20 ปบริบูรณ จะตองไปตรวจเขารับการเกณฑทหารประจําการเปนเวลา 2 ป 

เพื่อเปนกําลังสําคัญเมื่อเกิดภาวะสงคราม 

4) หนาที่ในการปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ีเพื่อความเปน

ระ เบียบเรียบรอย ทํ า ใหสั งคมมีความสงบสุ ข  และสมา ชิกในสั งคมอยู ร วมกันได 

อยางมีความสุข 
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5) หนาที่ ในการเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อรัฐ 

จะไดมีรายไดเพื่อนํามาใชจายภายในประเทศ รวมทั้งจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับประชาชนใน

ประเทศ 

6) หนาที่ในการรับการศึกษาภาคบังคับตามเงื่อนไขและวิธีการ 

ที่กฎหมายกําหนด เพื่อชวยใหมีคุณภาพที่ดีและเปนกําลังใจในการพัฒนาประเทศตอไป 

7) หนาที่ ในการชวยเหลื อราชการตามกฎหมายกําหนด 

เพื่อประโยชนสวนตนและสวนรวม 

8) หน า ที่ ใ น ก า ร ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ยสุ จ ริ ต  ใ น ก า ร เ ลื อ ก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไป ทําหนาที่บริหารประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยใหยั่งยืน

สืบไป 

2.3  บทบาท 

บทบาท หมายถึง การทําหนาที่ตามสถานภาพที่สังคมกําหนด เชน  

นายเอกมีสถานภาพ เปนพอ ตองดําเนินบทบาทในการใหการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตร 

ใหเปนคนดี สงเสียบุตรใหไดรับการศึกษาที่สมควรตามวัย สวนนายโทมีสถานภาพเปนบุตรที่

ตองดําเนินบทบาท เช่ือฟงคําสั่งสอนของบิดามารดา ตั้งใจหมั่นเพียรในการศึกษา ชวยเหลือ

บิดามารดาในการทํางานบานตามควร บทบาทกอใหเกิดการกระทําตามสิทธิและหนาที่ของ

ส ม า ชิ ก ใ น สั ง ค ม  ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  

หากไมกําหนดบทบาท ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมจะไมมีระเบียบและทิศทาง 

ที่แนนอน 

สถานภาพกับบทบาทเปนสิ่งควบคูกัน สถานภาพบอกวาใครเปนใคร  

มีตํ าแหน งหน าที่ อ ย า ง ไ ร  ส วนบทบาทบอกว า อยู ในสภาพ ใด ควรปฏิ บัติอย า ง ไ ร 

จึงจะเหมาะสม 

 

เรื่องที่ 3  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมายและการมีสวนรวม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.1  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

ในฐานะพลเมืองของประเทศ ซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง เปนประมุข ที่ มี สิทธิ  เสรีภาพ บทบาทหน าที่  ตองปฏิบัติตน 
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ตามกรอบ ขอกําหนดของกฎหมายตางๆ ที่ เกี่ ยวของดวยการใชสิทธิตามกฎหมาย  

และตองรักษาปกปอง สิทธิของตนเองและชุมชนเมื่อถูกละเมิดสิทธิ หรือผลประโยชน 

อันชอบธรรมของตัวเองและชุมชน ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายดําเนินการได ดังน้ี 

ก. การปลูกฝงและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและ

ครอบครัว เชน เมื่อมีคน เกิด ตาย ในบานตองดําเนินการตามกฎหมายทะเบียนราษฎร 

ข.ชุมชน/สังคม ตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการอยูในสังคมประชาธิปไตย 

ตามบทบาท หนาที่ โดยยึดกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การปฏิบัติตนตามกฎหมาย สงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไมทําลายธรรมชาติ 

3.1.1  การรักษาสิทธิตามกรอบของกฎหมาย 

กฎหมายใหสิทธิแกบุคคลหรือหนวยงาน สามารถเรียกรอง เพื่อรักษา

สิทธิของตนที่ ถู กบุ คคลหรือหน วยงานไม ว า จะ เป นหน วยงานของ เอกชนหรือ รั ฐ 

มาละเมิดสิทธิของบุคคลหรือชุมชนโดยใหเปนหนาที่ของบุคคล องคกร และผู เกี่ยวของ 

ทําหนาที่รวมกันในการเรียกรองเพื่อรักษาสิทธิ ผลประโยชนที่ถูกละเมิด ซึ่งการละเมิดสิทธิมี 2 

กรณี ดังน้ี 

1) การละเมิดสิทธิ/ผลประโยชนสวนบุคคล 

2) การละเมิดสิทธิ/ผลประโยชนของชุมชน 

3.1.2  การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

1) กา รมี ส วนร วมในกระบวนการปกครองประ เทศ หมายถึ ง  

การตระหนักและเห็นความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชน การไปใชสิทธิ

เลือกตั้งผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

2) การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย หมายถึง การปฏิบัติตนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละเพื่อสวนรวม และการใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ 

3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสั งคม เปนสมา ชิกที่ ดี ของสั งคม  

ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ควบคุมตัวเองได เชน นักเรียนเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน  

เปนตน 

4) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เชน ยึดมั่นในความซื่อสัตย 

ประกอบอาชีพดวยความสุจริต มีความสามัคคี มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ เปนตน 

5) การมีส วนร วมในการแก ไขปญหาของ ชุมชน เชน เสี ยสละ 

สวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
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3.2  การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สังคมไทยใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

มาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน มีสุภาษิตและคําพังเพยที่คนไทยใชสอนลูกหลานใหเปน 

คนดี มีความซื่อสัตยไมคดโกงผูอื่นใหไดยินเสมอมา เชน "ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน"  

"คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม" "ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่ัว" เปนตน 

สังคมปจจุบันที่เปนสังคมวัตถุนิยม สงผลใหประชาชนคนไทยถูกชักนําให 

หลงใหลอยูกับวัฒนธรรมสมัยใหมที่ เปนทาสของเงิน ยกยองคนรวยมีอํานาจวาสนา 

โดยไมคํานึงถึงความเปนคนดีมีคุณธรรมและภูมิปญญา ทําใหเกิดปญหาการทุจริตอยาง

กวางขวาง ปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนปญหาใหญในทุกระดับ ทุกภาคสวน 

ของสังคมและมีความสําคัญยิ่งตออนาคตของชาติบานเมืองที่ตองไดรับการแกไขเยียวยาโดย

ดวน  เปนเรื่องท่ีประชาชนจะตองรูเทา รูทัน มีจิตสํานึกและมีสวนรวมที่จะปองกัน แกไขขจัด

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเหลานี้ใหลดลง และหมดไป 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีอํานาจหนาที่

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามขอกํ าหนดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ไดกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใหประชาชน

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเขาไปมีบทบาทในฐานะเปนสวนหน่ึงของผูดําเนินการในกิจกรรม

ตาง ๆ โดยตองมีการวางระบบที่เปดโอกาสใหประชาชนมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

และกลาในการตัดสินใจโดยอยูในกรอบของการเคารพสิทธิของผูอื่น และสนับสนุนใหประชาชน

รวมกันทํางานเปนเครือขายเพื่อใหเกิดพลังสรางความเขมแข็ง เช่ือมโยงกันทั้งระดับบุคคลและ

ระดับองคกรเปนอันหน่ึงอันเดียวกันโดยมีผลประโยชนของ สังคมเปนที่ตั้ง ในการสนับสนุน

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ไดกําหนดมาตรการเพื่อการปฏิบัติรวมกันไวดังน้ี 

3.2.1  การสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการ

ทุจริตการสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต มีวิธีการ ดังนี้ 

1 )  ปลู ก จิ ต สํ า นึก แล ะค า นิ ยมกา รมี คุณ ธร รมจริ ย ธ รรมแล ะ 

การมีวินัยแกประชาชนทุกภาคสวน สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สงเสริมใหใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 

และประชาชน อยางตอเน่ือง 
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2) สงเสริมสนับสนุนใหความเขมแข็งแกเครือขาย การมีสวนรวมของ

องคกรตาง ๆ โดยเนนการประชาสัมพันธ การสรางขวัญและกําลังใจ การสงเสริมขอมูลและ

ทักษะการทํางานดานกฎหมาย การขยายเครือขาย การปองกันและปราบปรามการทุจริตให

กระจายลงไปถึงระดับฐานราก 

3) สงเสริมความเปนอิสระและมีประสิทธิภาพแกองคกรที่มีหนาที่

ตรวจสอบการทุจริตโดยเฉพาะสํา นักงาน ป.ป.ช. ใหมีการถวงดุลอํานาจจากภาครัฐ 

ที่เกี่ยวของทุกระดับโดยปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมือง และภาคธุรกิจ

ราชการ 

4) สงเสริมการสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรที่เกี่ยวของ

เพื่อใหเปนที่ยอมรับและมั่นใจขององคกรเครือขาย 

3.2.2  การสรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น มีกฎหมายที่เปนหลัก เชน 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) 

ที่กําหนดให ประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปน

รูปธรรม 

2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19 (13) 

กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่สงเสริมใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปราม ทั้งน้ีมีรายละเอียดที่สามารถศึกษาคนควาไดจาก www.nacc.go.th 

(เว็ปไซดของ ป.ป.ช.) 

3.3 การกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ 

เพื่อใหผู เรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม  

ที่จะปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน และสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ในรูปแบบกรณีศึกษา 

ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด วิเคราะห การมีสวนรวมในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตาง ๆ 

ดวยเจตนาที่จะใหผูเรียนสามารถนําไป เปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมจนเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการมีสวนรวมปองกันและปราบปราม

การทุจริต ไดแก 

 

http://www.nacc.go.th/
http://www.nacc.go.th/
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1. เรื่อง “ใตโตะหรือบนโตะ’, 

2. เรื่อง “ทุจริต’’ หรือ “คิดไมซื่อ’’ 
 

กรณศีึกษาเรือ่งที่ 1 

เรื่อง “ใตโตะหรือบนโตะ 
นายนภดล ขับรถกระบะจากบานพักไปโรงพยาบาลในกรุงเทพ เพื่อไปเยี่ยมแม 

ที่ประสบอุบัติเหตุ อาการเปนตายเทากันอยู ในหอง ICU ขณะขับรถผานสี่แยกไฟแดง  

ดวยความรอนใจและเห็นวาไมมีรถอื่นในบริเวณน้ันเลย ทําใหนายนภดลตัดสินใจขับรถ 

ฝาไฟแดง ตํารวจที่อยูบริ เวณน้ันเรียก ใหหยุดและขอตรวจใบขับขี่  นายนภดลจึ งได 

แอบสงเงินจํานวนหน่ึงใหแกตํารวจ เพื่ อจะได ไม เสียเวลาใหตํารวจเขียนใบสั่ งและ 

ตองไปจายคาปรับที่สถานีตํารวจ หลังจากนั้นตํารวจไดปลอยนายนภดลไป 

ประเด็น 

1. ทานคิดวาการที่นายนภดลขับรถผาไฟแดงดวยเหตุผลเพื่อจะรีบไปเยี่ยมแม 

ที่ประสบอุบัติเหตุอยูในหอง ICU เปนการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม เพราะอะไร 

2. ถาทานเปนนายนภดล จะมีวิธีปฏิบัติอยางไรในกรณีดังกลาวใหถูกตองตามกฎหมาย 

หนาที่ พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรม 

3. ตํารวจที่รับเงินที่นายนภดลแอบให เพื่อที่จะไมตองเสียคาปรับได ช่ือวาเปน 

การกระทําที่ทุจริตผิดกฎหมาย หรือคอรรัปช่ันอยางไร 

4. ในฐานะที่เปนประชาชน ทานคิดวา จะมีสวนหรือมีบทบาทในการปองกันพฤติกรรม 

ที่เกิดขึ้นไดหรือไม อยางไร 

กรณศีึกษาเรือ่งที่ 2 

เรื่อง “ทุจริต” หรอื “คิดไมซ่ือ” 

นางสาวรุงฤดี อายุ 22 ป ประกอบอาชีพรับจางในโรงงาน หาเลี้ยงครอบครัว  

ฐานะทางบานยากจนและไม ได เรียนหนังสือ ดวยความเปนคนมีมานะ และใฝ เรียน  

จึงไดสมัครเรียน กศน. ภาคเรียนน้ีเปนภาคเรียนสุดทายที่จะจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เมื่อเรียนจบ ม.ปลายแลว เธอจะไดรับ เงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสไดรับการพิจารณาใหเลื่อน

เปนหัวหนางาน ดวยความกลัววาจะสอบไมผาน และจะไมสามารถนําวุฒิไปปรับตําแหนง 

และเงินเดือนใหสูงขึ้นได นางสาวรุงฤดี จึงไดทําการลักลอบจดสูตรคณิตศาสตร และ 
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นําเครื่องคิดเลขเขาไปในหองสอบ แตบังเอิญกรรมการคุมสอบจับได และปรับใหไมผานการ

สอบครั้งน้ัน 

ประเด็น 

1. ถาทานเปนนางสาวรุงฤดี และมีความตองการเลื่อนขั้นเงินเดือนและตําแหนง แตก็มี

ความ วิตกกังวลวาจะสอบไมผาน ทานจะปฏิบัติเชนเดียวกับนางสาวรุงฤดีหรือไม เพราะเหตุใด 

2. การตัดสินใจทําการทุจริตของนางสาวรุงฤดี จะกอใหเกิดปญหาและผลกระทบ 

ตอการทํางานของตนหรือไม อยางไร นางสาวรุงฤดี ควรจะใชคุณธรรมขอใดในการนํามา

แกปญหาของตนโดยไมทําการทุจริต 

 

เรื่องที่ 4  คุณธรรมและคานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางปรองดองสมานฉันท 

4.1  ความหมายของ คุณธรรม คานิยม และ ความสมานฉันท 

 คุณธรรม  คื อ  ความดี ง ามที่ ถู กปลู ก ฝ ง ขึ้ น ใ นจิ ต ใจ  มี จิ ตสํ า นึกที่ ดี  

ความละอาย และเกรงกลัวในการที่จะประพฤติช่ัว ถึงแมวาคุณธรรมจะเปนเรื่องภายในจิตใจ 

แตสามารถสะทอนออกมาไดทางพฤติกรรม เชน ความซื่อสัตยความกตัญูกตเวที ความมี

ระเบียบวินัย เปนตน 

ความปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอมยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตกลง

กันดวยความไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยไมตรีจิต (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

คานิยม คือ ความคิด พฤติกรรมและสิ่ งอื่นที่คนในสั งคมมองเห็นวา  

มีคุณคา จึงยอมรับมาปฏิบัติและหวงแหนไวระยะหน่ึง คานิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตาม 

กาลสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม 

ความสมานฉันท คือ ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองตองกัน มีความ

ตองการที่จะทําการอยางใดอยางหน่ึงตรงกัน หรือเสมอเหมือนกัน ซึ่งความสมานฉันท 

จะเปนตัวลดความขัดแยง และนําไปสูความสามัคคี 
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จากภาพเปนความพรอมเพรียงกันของพสกนิกรชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ที่รวมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง รวมกันโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธยพรอมกับเปลงเสียงถวาย

พระพรเปนการแสดงใหเห็นถึงความสมานฉันทของพสกนิกรชาวไทยและชาวตางประเทศ ภาพ

เหตุการณเหลาน้ีสรางความแปลกใจใหกับสื่อตางประเทศเปนอยางมาก จนทําใหสํานักขาว

หลายสํานักตองเสนอขาวเกี่ยวกับงานพระราชพิธีครั้งน้ีเพิ่มเติม เพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่ปวงชน

ชาวไทยถวายความจงรักภักดีและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริยมากมายขนาดน้ี 

 

 

 

 

 

ประชาชนชาวไทยพรอมใจกันเฝารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่น่ังอนันตสมาคม 

เมื่อวันที่ 9 มิฤนายน 2549 

 ชาวตางชาติแสดงออกถึงความรัก และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
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แตในทางกลับกันในชวงป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557 ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตางรูถึง

ความขัดแยงทางดานการเมืองในประเทศไทย เหตุการณเหลาน้ีสงผลตอเศรษฐกิจ สังคม 

โดยเฉพาะธุรกิจดานการทองเท่ียว และยังสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของคนไทยอีกดวย 

จากเหตุการณที่กลาวมา จะเห็นไดวาหากเรามีความสมานฉันทในสิ่งที่ถูกตองดีงาม  

จะทําใหสังคมของเรามีความเจริญกาวหนา ความสมานฉันทเปนบอเกิดของความสุข  

ความสามัคคีของหมูคณะ เมื่อมีความสามัคคีของหมูคณะยอมทําใหเกิดพลังที่จะนําไปสู

ความสําเร็จในจุดมุงหมายที่ไดตั้งเอาไว แตความสมานฉันทที่จะนําไปสูความสุขและ 

ความเจริญน้ันจะตองเปนไปในทางที่ถูกตองดีงามคงตองประกอบดวยคุณธรรมและ 

ที่สํ าคัญยิ่ งคือการเห็นแกประโยชนส วนรวม หากสมานฉันทแต เฉพาะในกลุมพวก 

ของตนเองแลวไปขัดแยงกับกลุมพวกของคนอื่นแลวทําใหสวนรวมเสียหาย ลักษณะน้ีถือวาเปน

การสมานฉันทในทางที่ผิด ดังน้ันหากเราตองการความสมานฉันทที่ถูกตองดีงามจะตองอาศัย

คุณธรรม ดังตอไปน้ี 

คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 12  ประการ มีความสําคัญ 

อยางยิ่งที่คนไทยจะตองนํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยูเสมอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1 .  มี คว ามรั กชา ติ  ศ าส นา  พระ มหา กษั ต ริ ย  เป นคุณ ลั กษ ณะที่ แสด งถึ ง 

รักความเปนชาติไทย เปนพลเมืองดีของชาติ  มีความสามัคคี  เ ชิด ชูความเปนไทย  

เห็นคุณคา  ภูมิใจ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดี 

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนรวมกจิกรรมจุดเทียนถวายพรพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ 
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2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง 

ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือ

สังคมและบุคคลที่ควรให รูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่กอใหเกิด

ความเสียหาย 

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารยเปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึง 

การรูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส รักษาช่ือเสียง 

และตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง และครูบาอาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึง

ความตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม เปนการปฏิบัติสืบทอด อนุรักษวัฒนธรรม

และประเพณีไทย อันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน เปนความประพฤติ 

ที่ควรละเวน และความประพฤติที่ควรปฏิบัติตาม 

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง คือ  

มีความรู ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพสิทธิและหนาที่

 

ประชาชนรวมกจิกรรมแสดงความกตญักูตเวท ี
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ของผู อื่น ใช เสรีภาพดวยความรับผิดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมายตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ เปนคุณลักษณะ 

ที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายมีความเคารพ 

และนอบนอมตอผูใหญ 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เปนการประพฤติ ปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม และนอม

นําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือ 

ก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม สามารถดําเนินชีวิตอยาง

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความรู มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยูใน 

สังคมไดอยางมีความสุข 

11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลสมีความละอาย

เกรงกลัวตอบาปตามหลกัของศาสนา เปนการปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ แข็งแรงปราศจากโรคภัยและ

มีจิตใจที่ เขมแข็ง ไมกระทําความช่ัวใด ๆ  ยึดมั่นในการทําความดีตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง ให

ความรวมมือใน กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ เสียสละประโยชนสวน

ตนเพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชาชนรวมกจิกรรมปลูกปาชุมชน 
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การนําคุณธรรมไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อแกปญหาความขัดแยงและสรางความสมานฉันท 

คณุธรรม  ความมีระเบียบวินัย 

  กรณศีึกษาที่ 1 : การเขาคิวรับบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมูบานหนองผักบุ ง  เปนหมูบานหน่ึงที่ โดนนํ้าทวมหนักคราวนํ้าทวมใหญ 

ของประเทศที่ผานมา ชาวบานบางคน ถูกนํ้าทวมบานจนมิดหลังคาบาน จึงตองอพยพ 

ไปพักอาศัยช่ัวคราวที่วัดหนองผักบุง ที่พอจะอาศัยอยูไดจึงมีผูคนมาอยูรวมกันพอสมควรนํ้า

ทวมอยูนาน ความเดือดรอนเรื่องกินเรื่องอยูก็มาก เปนทวีคูณ แตคนไทยที่ไมประสบอุทกภัยก็

ไม แล ง นํ้ า ใจ เดิ นทา งมาช วย เหลื อ นํ าข า วส า รอาหารแห งและอุ ปกรณ เครื่ อ ง ใช 

มาบริจาค คราวหน่ึงเจ าอาวาสประกาศวา ไดรับขาววาจะมีผู ใจบุญนําของมาแจก 

ชาวบานรูขาวก็มารอรับกันแนนวัด ในขณะที่กําลังเขาคิวรับถุงยังชีพก็เกิดเหตุการณ 

ไมคาดฝน มีชาย 2 คน กําลังชกตอยกัน เจาอาวาสจึงบอกใหยุติ และซักถามไดความวาเกิดการ

ตอ ว ากั น  เรื่ อ งมาที่ หลั ง แล วมาแซงคิว  คนที่ ถู กต อ ว าก็ ไมพอ ใจ  และทั้ ง สองคน 

เปนชาวบานคนละหมูบาน จึงโมโหและชกตอยกันขึ้น เจาอาวาสจึงเตือนสติใหทั้งสองคนระงับ

อารมณและสอนใหทุกคน รูจักการอดทนในการรอรับบริการ เพราะมีคนจํานวนมากทุกคน

เดือดรอนเหมือนกัน ทั้ ง น้ีก็ เพื่ อความเปนระ เบียบเรียบรอย เคารพสิทธิของผู อื่ น  

จึงตองรูจักการเขาคิวตามลําดับกอนหลัง ถาทุกคนทําไดเชนน้ีปญหาความขัดแยงก็จะ 

ไมเกิดขึ้น พวกเราในหมูบานหรือชุมชนไหนก็ตามก็จะอยูรวมกันไดอยางเรียบรอยปกติสุข 
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กรณศีึกษาที่ 2 : เห็นความสําคญัของระโยชนสวนรวม 

การบกุรกุทีด่ินขอบเขตรั้ว 
 

เหตุเกิดขึ้นในชุมชนแหงหน่ึง ท่ีคนในชุมชนเกิดความขัดแยงในเรื่องการใช กระบวนการ

ยึดสิทธิเปนหลัก เรื่องมีอยูวา รั้วบานของนายสงบ ไดรุกล้ําเขาไปในพื้นที่บานของนายสมชาย 

เพราะถือวาบิดาของนายสงบ มาจับจองพื้นที่กอน ในขณะที่นายสมชายรับรูวาที่ดินนี้ไมมีโฉนด 

บุคคลอื่นในชุมชนสามารถเขาถือครองสิทธิ เปนเหตุใหทั้งสองทะเลาะวิวาทกัน การจัดการ

ความขัดแยง หรือลดปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น คนในชุมชนสามารถมีสวนรวมในการแกไขความ

ขัดแยง โดยใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ย มีคนกลางที่คูปญหาทั้งสองนับถือและใหการยอมรับ  

ซึ่งวิธีการนี้เปนการจัดการความขัดแยงโดยเช่ือมความสัมพันธระหวางสองครอบครัวและการที่

ทั้งสองเปนคนที่มีถิ่นฐานอยูภูมิภาค เดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกัน การมีบิดาของนายสงบและ

นายสมชายมารวมเจรจาทําใหงายตอการเจรจาหาจุดยืนของทั้งสองฝาย แลวคํานึงถึง

ผลประโยชนรวมผลสุดทายของการเจรจานายสงบ ยอมรื้อถอนเขตรั้วออกจากที่ดินของนาย

สมชายเพื่อใหเปนหลักฐานในการตกลงเจรจา ทั้งสองฝายตองทําสัญญา ประนีประนอมยอม

ความหลังจากขอตกลง และเปนไปตามหลักกฎหมายเกี่ยวของ โดยสรุปกระบวนการจัดการ

ความขัดแยงขางตนหลักคือ ตองมุงเนนความสัมพันธ และพยายามทําใหคูกรณีเกิดความพึง

พอใจ ดวยเหตุน้ีวิธีการจัดการความขัดแยงเบื้องตนในชุมชน จึงใชรูปแบบการเจรจาไกลเกลี่ย 

โดยคนกลาง อํานวยความสะดวกในการสนทนาและใหคําปรึกษาหาทางออก 

เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสามัคคี ปรองดอง  
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 กรณศีึกษาที่ 3 เหตุเกดิที่โนนดอนตา 

เหตเุกดิที่โนนดอนตา 
 

“บานโนนดอนตา” เปนชุมชนหมูบานเล็ก ๆ ในชนบทที่ไมหางไกลจากที่วาการอําเภอ

มากนัก ชุมชนบานโนนดอนตา เคยอยูกันเหมือนพี่นอง สงบและรมเย็น เอื้อเฟอ เผื่อแผกัน 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และรวมแรงรวมใจในกิจการของสวนรวม แตยังขาดสาธารณูปโภค 

ขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนตาง ๆ อยูมาก เชน ถนน สะพาน แหลงนํ้า สถานีอนามัย ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก  

ตอมาเมื่อทางราชการใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก

องคการบริหารสวนตําบลขึ้น ตามหลักการประชาธิปไตยและหลักการกระจายอํานาจ เพี่อให

ชาวบานไดมีสวนในการบริหารจัดการกิจการตาง ๆ ของตําบล เพี่อใหตรงกับความตองการ      

ที่แทจริงของคนในทองถิ่น สะดวกรวดเร็ว แทนที่จะตองรอนโยบายและงบประมาณจาก

สวนกลาง อีกทั้งยังเปนการสรางวิถี สะดวกจากองคการบริหารสวนตําบลมากกวาเดิม แตดวย

ความที่ชาวบานยังไมคุนเคยกับการเลือกตั้งทองถ่ิน ผูสมัครรับเลือกตั้งใชวิธีการหาเสียง แขงขัน

กันหาเสียงกับชาวบาน ซึ่งสวนใหญก็เปนญาติมิตรกันแทบทั้งน้ัน การที่ตางฝายตางสนับสนุน 

ผูสมัครที่ตนช่ืนชอบมากกวากลับกลายเปนการเห็นตาง มีการอภิปรายถกเถียง จนนําไปสูการ

ขัดแยง ทะเลาะวิวาท แบงฝกแบงฝายกัน ทําใหบานโนนดอนตาที่เคยมีความรักสามัคคี  

กลับกลายเปนความสับสน วุนวาย แตกแยกสามัคคีกัน ไมสงบรมเย็นดังที่เปนมา หรือการ

พัฒนาและความเจริญของหมูบาน จะตองแลกดวยความสงบรมเย็นของคนบานโนนดอนตา 

จําเปนเพียงใดท่ีชาวบานโนนดอนตาจะตองเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นหรือ 

 

เร่ืองที่ 5  รัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดหรือเปนกฎหมายหลักของประเทศที่ออกโดย 

ฝายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา อันประกอบดวย ตัวแทนของประชาชน ดังน้ันรัฐธรรมนูญจึงเปน

กฎหมายที่ประชาชนสวนใหญ ใหความเห็นชอบ 

ความสําคัญ 

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่ สํ าคัญที่ สุด  เปนเสมือนกฎเกณฑหรือกติกา 

ที่ประชาชนในสังคมยอมรับใหเปนหลักในการปกครองและการบริหารประเทศ ซึ่งการออก
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กฎหมายใดๆ ยอมตองดําเนินการภายในกรอบของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายใด 

ที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญจะไมสามารถใชบังคับได 

สาเหตุที่มีรัฐธรรมนูญในประเทศไทย 

สาเหตุที่สําคัญมาจากการที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเริ่มมีแนวคิดตั้งแตรัชกาล 

ที่  6 โดยกลุมบุคคลที่ เรียก ตนเองวา“คณะราษฎร”ประกอบดวย ขาราชการ ทหาร  

พลเรือน ไดเขาถึงอํานาจการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรง 

พระปรมาภิ ไธย ในรางรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดิน ฉบับ ช่ัวคราวที่คณะราษฎร 

ไดเตรียมไว นับวานับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475  

ถือไดวาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย นับแตน้ันมาจนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข และ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองหลายฉบับ เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณ

บานเมืองที่ผันแปรเปลี่ยนในแตละยุคสมัย โดยมีสาระสําคัญเหมือนกันคือ ยึดมั่นในหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีเน้ือหาแตกตางกันก็

เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณของบานเมืองในขณะน้ัน ประเทศมีรัฐธรรมนูญมาแลวจํานวน 

18 ฉบับ และปจจุบันใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช 2550 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีหลักการและเจตนารมณที่จะธํารงรักษาไวซึ่ ง 

เอกราชและความมั่นคงของชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยซึ่งหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

พุทธศักราช 2550 ไดระบุไวในหมวด 1 บททั่วไป สรุปได ดังน้ี 

1. ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบงแยกมิได 

2. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 

4. ศักด์ิศรีความเปนมนุษยสิทธิ เสริภาพ และความเสมอภาคของบุคคลตองไดรับ

ความคุมครอง 

5. ประชาชนชาวไทยทุกคนไมแยกเพศ ศาสนา และยอมไดรับความคุมครองเทา

เทียมกัน 
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โครงสรางของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบงโครงสรางออกเปน 15 

หมวด และมีบทเฉพาะกาล สรุปสาระสําคัญแตละหมวดดังน้ี 

หมวด 1  บททั่วไป 

ประเทศไทย เปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบงแยกออกมิได  

มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงใช

อํานาจทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรี และศาล 

หมวด 2  พระมหากษัตริย 

ทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ ผูใดจะละเมิดมิไดทรงเลือกและแตงตั้ง

ประธานองคมนตรี และองคมนตรีไมเกิน 18 คน 

หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งดานการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น 

ความเปนธรรมดานการศึกษา การสาธารณสุข และสวัสดิการของรัฐ เสรีภาพในการชุมนุม 

ที่ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและกฎหมาย 

หมวด 4  หนาที่ของชนชาวไทย 

บุคคลมีหน าที่พิ ทักษ รั กษาชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีหนาที่ปองกันรักษา

ผลประโยชนของชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

เนนใหประชาชนมีสวนรวม การกระจายอํานาจ การดําเนินการ มุงเนน

การพัฒนา คุณภาพ คุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส ใหความคุมครองและพัฒนาเด็ก 

เยาวชน สงเสริมความรูรักสามัคคี 

หมวด 6  รัฐสภา 

รัฐสภามีหนาที่บัญญัติกฎหมาย และควบคุมการปฏิบัติงานของ 

ฝายบริหาร ประกอบดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) 

หมวด 7  การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

ประชาชนผู มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง มี สิ ทธิ เ ข า ช่ือ รอ งขอต อวุฒิสภา ให 

ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงได เพราะมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
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หมวด 8  การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดหารายได การกําหนดรายจาย 

การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐหลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนซึ่งเปนกรอบในการกํากับการใชจายเงินตามแนวทางการรักษาวินัย

การเงิน การคลัง และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อยางยั่งยืน และเปนแนวทางในการจัดทํา

งบประมาณรายจายของแผนดิน 

หมวด 9  คณะรัฐมนตรี 

รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และมีรัฐมนตรีอื่นอีก 

ไมเกิน 35 คน โดยไดรับการแตงต้ังจากพระมหากษัตริย 

หมวด 10  ศาล 

กําหนดใหศาลหรืออํานาจตุลาการแบงเปน 

1. บทท่ัวไป 

2. ศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ศาลยุติธรรม 

4. ศาลปกครอง 

5. ศาลทหาร 

หมวด 11  องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

กําหนดใหมีองคกรที่จะดําเนินการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของ

บุคคล คณะบุคคล และ หนวยงานท่ังภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 

1. อ งค ก รอิ ส ระตามรั ฐธรรมนูญ ประกอบด วย คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

และคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิน 

2. องค กรอั นตามรั ฐ ธรรม นูญ ประกอบดวย องค กรอั ยกา ร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

หมวด 12  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

กําหนดใหมีการตรวจสอบขาราชการประจํา และขาราชการการเมือง 
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หมวด 13  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

การพิจารณา สรรหา แตตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงตองเปนไปตามระบบ

คุณธรรมและคํานึงถึง พฤติกรรมทางจริยธรรมดวย 

หมวด 14  การปกครองสวนทองถิ่น 

ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารงาน

เนนการกระจายอํานาจ โดยใหการสนับสนุนและกําหนดนโยบายการบริหาร 

หมวด 15  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ใหมีการแกไขเพิ่มเติมได แตหามแกไขที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

บทเฉพาะกาล 

ใหองคมนตรีดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

 

เรื่องที่ 6  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

6.1 ความหมายของกฎหมาย 

กฎหมาย  คื อ  ข อบั งคับของรั ฐที่ ใ ช ควบคุมความประพฤติของคน 

ในประเทศโดยมีจุดมุงหมายที่จะคุมครองประโยชนรักษาความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน

ในสังคม ผูใดฝาฝนจะตองถูกลงโทษ 

6.2 ความสําคัญของกฎหมาย 

กฎหมายมีความเกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เชน การเกิด เกี่ยวของ

กับกฎหมายบุคคล กฎหมายทะเบียนราษฎร โตขึ้นเกี่ยวของกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

แตงงาน เกี่ยวของกับกฎหมายครอบครัว ตาย กฎหมายมรดก  กฎหมายมีความสําคัญ 

6.2.1 เปนเครื่องมือสรางระเบียบใหสังคมและประเทศชาติ 

6.2.2 กอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

6.3 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 

6.3.1 กฎหมายมีลักษณะเปนขอบังคับ ดังน้ี 

1) บังคับใหทํา เชน ชายไทยตองเกณฑทหาร ผูมีรายไดตองเสียภาษี 

เด็กตองเขาเรียน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา ฯลฯ 

2) บังคับไมใหทํา เชน หามทํารายรางกาย หามลักทรัพยฯลฯ 
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6.3.2 กฎหมายมีลักษณะเปนคําสั่งที่มาจากผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศ เชน 

ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรัฐสภาเปนผูออกกฎหมายและพระราชบัญญัติ 

มีรัฐบาลเปนผูออกพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 

1) กฎหมายเปนขอบังคับที่ใชไดทั่วไปกับทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

2) ผูที่ฝายฝนกฎหมายตองไดรับโทษ 

6.4 ความจําเปนที่ตองเรียนรูกฎหมาย 

ในฐานะที่เราเปนสมาชิกของสังคมจึงมีความจําเปนตองศึกษาและเรียนรู  

ทําความเขาใจในกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเราและสังคมที่เราอยู ทั้งน้ีก็เพื่อกอเกิด

ประโยชนตอตนเอง ซึ่งไดแก 

6.4.1 รูจักระวังตน ไมเผลอหรือพลั้งกระทําความผิดโดยไมรูตัวเน่ืองมาจาก

เพราะไมรูกฎหมาย และเปนเหตุใหตองไดรับโทษตามกฎหมาย 

6.4.2 ไมใหถูกผูอื่นเอาเปรียบและถูกฉอโกงโดยท่ีเราไมมีความรูเรื่องกฎหมาย 

6.4.3 กอเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ ถาหากรูหลักกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของตนเอง แลวยอมจะปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากความไมรู

กฎหมายในอาชีพได 

6.4.4 กอใหเกิดประโยชนทางการเมืองการปกครองของประเทศ เพราะเมื่อ

ประชาชนรูจักใช สิทธิและหนาที่ของตนเองตามกฎหมายแลวยอมทําใหสังคมเกิดความสงบ

เรียบรอย 

6.5 ประเภทของกฎหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสามารถแบงไดเปน 

6.5.1 กฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา (Criminal Law) เปนกฎหมายมหาชนที่บัญญัติถึง

ความสัมพันธระหวางรัฐ  กับเอกชนที่อยู ใตอํานาจปกครองของรัฐ ผูที่ฝ าฝนจะตอง 

ไดรับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอื่นที่บัญญัติถึงการกระทํา 

ที่เปนความผิดและโทษทางอาญา เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก อาวุธปน 

เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ยาเสพติดใหโทษ การพนัน ปาไม ปาสงวน เปนตน 

เน่ืองจากกฎหมายอาญามีสภาพบังคับ คือ มีโทษที่จะทําใหบุคคลไดรับ

ผลถึ งแก ชีวิ ต  ร า งกาย เสรีภาพ ทรัพยสิ น เชน ประหารชีวิต  จํ าคุก  กักขั ง  ปรับ 

ริบทรัพยสิน ดังน้ันจึงตองมีหลักประกันแก บุคคล กลาวคือ บุคคลจะไดรับโทษ ทางอาญา
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จะตองไดกระทําการใดที่มีกฎหมายขอหามไว ถาไมมีกฎหมายก็ไมมีความผิด ไมมีโทษ เชน 

ความผิดฐานสูบบุหรี่ในที่ท่ีกําหนด เดิมไมมีความผิดแตเมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  พ.ศ. 2535 แลวผูที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือสูบบุหรี่ในที่

สาธารณะที่กําหนด ยอมมีความผิดและจะตองไดรับโทษ 

โทษตามประมวลกฎหมายอาญามี 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก 

กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน 

นอกจากน้ียังมีการรอการลงโทษ หรือรอการลงอาญา เมื่อบุคคล

กระทําความผิดและจะไดรับโทษ จําคุกไมเกิน 2 ป ผู น้ันอาจไดรับความกรุณาจากศาล 

ไมตองไดรับโทษจําคุกในเรือนจํา เพราะผูนั้นไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน เมื่อไดพิจารณา 

ถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ 

สิ่งแวดลอม สภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว ศาลจะกําหนดโทษไว หรือรอการ

ลงโทษไวที่เรียกกันวา“รอการลงอาญา” 

6.5.2  กฎหมายแพงและพาณิชย 

กฎหมายแพง คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคล เปน

กฎหมายสารบัญญัติ และเปนกฎหมายเอกชนที่มีความสําคัญแกชีวิตของบุคคลตั้งแตแรกเกิด

จนสิ้นสภาพบุคคลไป 

กฎหมายพาณิชย คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคลที่มี

อาชีพคาขาย และนักธุรกิจ กลาวถึงระเบียบหลักปฏิบัติในทางการคาที่บุคคลในอาชีพคาขาย

และนักธุรกิจจะตองปฏิบัติเกี่ยวของสัมพันธกัน เชน กฎหมายเกี่ยวกับหุนสวนบริษัท ตั๋วเงิน 

ประกันภัย การขนสงสินคา 

ประเทศไทยไดรวมบัญญัติกฎหมายพาณิชยเขาไวในประมวลกฎหมาย

แพงจึงรวมเรียกวา “ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 

สภาพบังคับในทางแพง โทษหรือสภาพบังคับทางแพงที่จะใหผูฝาฝนไม

ปฏิบัติตามกฎหมาย คือ การใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย หรือใหชําระหน้ีดวยการสง

มอบทรัพยสินให 
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เร่ืองที่ 7  กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว 
กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัว ไดแก กฎหมาย 

ดังตอไปน้ี 

7.1  กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล 

พระราชบัญญัติ ช่ือบุคคลกําหนดไววา (มีสัญชาติไทยตองมี ช่ือตัวและ 

ช่ือสกุล สวนช่ือรองมีหรือไมมีก็ได) 

7.1.1 การตั้งช่ือตัวตองไมใหพองกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยและ

พระนามของ พระราชินี หรือราชทินนาม และตองไมมีคําหยาบคาย ช่ือตัวมีกี่พยางค 

ก็ไดและมีความหมายดี การตั้งช่ือสกุลไมเกิน 10 พยัญชนะ (ยกเวนราชทินนามเกา) 

7.1.2 ในเรื่องช่ือสกุล เดิมกฎหมายกําหนดใหหญิงที่มีสามีตองเปลี่ยน 

ช่ือสกุลของตนมาใช ช่ือ สกุลของสามี แตปจจุบันกฎหมายไดมีการแกไขใหมมีผลตาม

พระราชบัญญัติช่ือบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ดังน้ี 

1) คูสมรสมีสิทธิ ใช ช่ือสกุลฝ ายใดฝายหน่ึงไดตามที่ตกลงหรือ 

ตางฝายตางใชนามสกุลเติมของตนได 

2) เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลมีคําพิพากษาให 

เพิกถอนการสมรส ใหฝายที่ใชช่ือสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตน 

3) เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ฝายที่มีชีวิตอยูที่ใชช่ือสกุล

ของอีกฝายคงมีสิทธิใชไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหมใหกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตน 

4) หญิงที่มีสามี ซึ่งใชช่ือสกุลสามีอยูแลว กอนการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายใหมีสิทธิใช ตอไป หรือจะมาใชสิทธิกลับไปใชช่ือสกุลเดิมของตนได 

7.2  กฎหมายทะเบียนราษฎร 

“กฎหมายทะเบียนราษฎร’, เกิดขึ้นมาเพื่อการจัดระเบียบคนในสังคมและการ

ที่จะเปนประชาชนไทยที่ถูกตองไมใชเพียงแคลืมตาดูโลกบนแผนดินไทยแลวจะถือวาเปนคน

ไทยที่ ส มบู รณ  จํ า เป นต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายทะ เบี ยนราษฎร อย า ง เ คร งครั ด  

ซึ่งกฎหมายทะเบียนราษฎรพื้นฐานที่ควรตระหนักใหความสําคัญ ไดแก การเกิด การตาย  

การยายที่อยูและการทําบัตรประชาชน 
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7.2.1 การแจงเกิด 

 ตองแจงตอนายทะเบียนที่อําเภอภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันเกิด  

แลวทางการจะออก “ใบสูติบัตร” ซึ่งเปนเอกสารที่แสดงชาติกําเนิด วันเดือนปเกิด การแจงเกิด

น้ีไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจงเกิด มีความผิดตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 1,000 บาท 

วิธีการแจงเกิด 

1) แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กที่เกิด คือ ช่ือ นามสกุล เพศ สัญชาติของ

เด็กที่เกิด วันเดือนปเกิด เวลาตกฟาก ตลอดจนวันขางขึ้นขางแรม สถานที่เกิด บานเลขที่ ถนน 

ตําบล เขต จังหวัด 

2) แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมารดาของเด็กที่เกิด คือ ช่ือ นามสกุล 

และนามสกุลเดิมกอนสมรส อายุ สัญชาติ ท่ีอยูโดยละเอียด 

3) แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา คือ ช่ือ นามสกุล อายุ สัญชาติ 

4) หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

- สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน (ท.ร.14) 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆของ 

เจาบานและของคนแจง หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ซึ่งแพทยหรือพยาบาลหรือเจาหนาที่

อนามัย หรือผดุงครรภแลวแตกรณี ออกให(ถามี) 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆ ของพอแม

เด็กที่เกิด 

7.2.2 การแจงตาย 

เมื่อมีคนตาย ผูเกี่ยวของตองไปแจงการตายเพื่อใหไดใบมรณะบัตร บัตรที่

แสดงวาคนน้ันตายแลว ภายใน 24 ชั่วโมง การแจ งตายไม เสียคาธรรมเนียมใดๆ 

แตถาไมแจงตายภายในเวลาที่กําหนดมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 

วิธีการแจงตาย 

1) แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผูตาย เชน ช่ือ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ 

ของผูตาย เวลาที่ตาย ระบุวัน เดือนป เวลาโดยละเอียด สถานที่ตาย สาเหตุการตาย การ

ดําเนินการกับศพของผูตาย (เก็บ ฝง เผา) ท่ีไหน เมื่อไร ฯลฯ 

2) หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

- สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน (ท.ร.14) 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆ ของเจาบาน  
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- บัตรประจําตัวประชาชนของผูตาย 

7.2.3 การจดทะเบียนสมรส 

 ชายหญิงที่จะจดทะเบียนสมรส ตองไปใหถอยคําและแสดงความ

ยินยอมเปนสามีภรรยากันโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนที่อําเภอ กิ่งอําเภอ เขต หรือ

สถานทูต สถานกงสุลไทยในตางประเทศแหงใดก็ไดโดยไมจําเปนตองมีช่ืออยูในทะเบียนบาน

ของทองถิ่นน้ัน 

หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

- บัตรประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบานของทั้งสองคน 

- กรณีที่ทั้งคูยังไมบรรลุนิติภาวะ (17 ป แตไมถึง 20 ป) ตองใหบุคคลมี 

ผูอํ านาจใหความ ยินยอม เชน พอแม หรือผูปกครอง เปนตน โดยอาจใหผู ยินยอม 

ลงลายมือชื่อในขณะจดทะเบียน หรือทําเปนหนังสือยินยอมก็ได 

7.2.4 การจดทะเบียนหยา 

 การหยาสําหรับคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสแลวไมวากรณีใดตองไป

จ ดท ะ เ บี ย น หย า กั น ที่ สํ า นั ก ทะ เบี ย น  จ ะ ไ ปจ ดที่ อื่ น ไ ม ไ ด แ ล ะ ต อ งทํ า ต อ หน า 

นายทะเบียนเทาน้ัน การจดทะเบียนหยาจะมีผลสมบูรณ ทําได 2 วิธี ดังน้ี 

1) การหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย คือ การที่คูสมรส 

ไปจดทะเบียนหยาดวยตนเองที่ สํานักทะเบียนแหงใดก็ไดและจะตองนําหลักฐานติดตัว 

ไปดวยดังตอไปน้ี บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของทั้งสองฝาย 

หลักฐานการจดทะเบียนสมรส เชน ใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาทะเบียนสมรส สําเนา

ทะเบียนบานฉบับเจาบานของท้ังสองฝาย หนังสือสัญญาหยา 

2) การหย า โดยคําพิพากษาของศาล หากคูหย าตองการให 

นายทะเบียน บันทึกการหยาไวเปนหลักฐาน จะตองยื่นสําเนาคําพิพากษาของศาลที่แสดงวาได

หยากันแลวแกนายทะเบียน จากนั้นนายทะเบียนก็จะบันทึกคําสั่งศาลไวเปนหลักฐานทั้งน้ีหาก

มีขอตกลงอยางอื่น เชน ทรัพยสิน อํานาจการ ปกครองบุตรก็สามารถบันทึกไวในทะเบียน 

หยาได 
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7.2.5 การจดทะเบียนรับรองบุตร 

 การจดทะเบียนรับรองบุตร พอแมของเด็กซึ่งเปนสามีภรรยากันโดย 

ไมชอบดวยกฎหมาย เด็กที่ เกิ ดมาจึ ง เปนลู กที่ ชอบดวยกฎหมายของแมฝ าย เดียว 

หากเด็กจะเปนลู กที่ ชอบดวยกฎหมายของพอก็ตองมีการจดทะเบียนรับรองบุตร  

เมื่อจดทะเบียนเรียบรอยเด็กก็จะมีสิทธิใชนามสกุลและรับมรดกของพอแมอยางถูกตอง 

การจดทะเบียนรับรองบุตรน้ี ทําไดเฉพาะฝายชายเทาน้ัน สวนหนุม

สาวคูใดท่ีมีลูกกอนแตงงาน เมื่อแตงงานจดทะเบียนสมรสกันแลวเด็กคนนั้นจะเปนลูกที่ถูกตอง

ตามกฎหมายทันทีโดยไมตองจดทะเบียนรับรองบุตรอีก 

หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

-  ใบสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบานของเด็ก 

- บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของมารดาเด็ก 

- บั ตรประจํ าตั วประชาชนและสํ า เนาทะเบี ยนบ านของบิ ดา 

(ผูยื่นคํารอง) 

- บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก(ในกรณีที่เด็กอายุเกิน 15ป) 

 

เร่ืองที่ 8  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนกฎหมายวาดวยการรักษาสภาพแวดลอม 

ที่อยูรอบตัวคนในชุมชน มิใหเกิดความผิดปกติจากธรรมชาติที่ควรจะเปนตลอดจนการดูแล

ปกปอง และปองกันใหเกิดความเปนธรรมในสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบตอกันซึ่งกฎหมาย 

ที่ควรรูไดแก 

8.1 กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โดยทั่วไปบุคคลมีสิทธิและหนาที่ตองมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา 

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน รวมถึงมีหนาที่

ตองอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดไว ดังน้ี  

8.1.1 สิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1) มีสิทธิจะไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการ 
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2) มีสิทธิไดรับชดเชยคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐ กรณีไดรับ

ความเสียหายจากภัยอันตรายที่ เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษ 

อันมีสาเหตุจากกิจการ / โครงการ โดยสวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

3) มีสิทธิรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมมลพิษ 

8.1.2 หนาที่ของบุคคล  

1) ใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่

เกี่ยวของกับการ สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมดวยความเครงครัด 

8.1.3 ปญหากระทบตอสิ่งแวดลอมในปจจุบันมี 2 ประการ คือ 

1) การลดลงและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เ น่ืองจาก 

การทําลายตนไม ปาไมและแหลงกําเนิดของลําธาร 

2) เกิดมลพิษสิ่งแวดลอม เน่ืองจากความเจริญทางเทคโนโลยีและ

จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การใชมากทําใหเกิดสิ่งที่เหลือจากการใชทรัพยากร เชน ขยะ นํ้าเสีย

จากครัวเรือน โรงงาน ควันไฟ สารเคมี ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา อากาศ และบนดิน 

ผูที่ไดรับผลกระทบ คือ ประชาชน ดังน้ัน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม แหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงไดกําหนดใหมี 

1) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพของน้ํา อากาศ เสียง และอื่นๆ 

2) กองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใชในกิจการชวยเหลือใหกูยืมเพื่อการ

ลงทุนแกสวนราชการ ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย อากาศเสีย 

และระบบกําจัดของเสีย 

3) กองควบคุมมลพิษ โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษทําหนาที่

เสนอแผนปฏิบัติการตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกําหนดมาตรฐานมลพิษทางนํ้า 

มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง พรอมเขาทําการเองกันและแกไขอันตรายอันเกิดจาก

มลพิษเหลาน้ัน 

4) ความรับผิดชอบของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ

ทั้งทางแพงและทางอาญา 
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8.2  กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 และมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่ใหความ

คุมครองและใหความเปนธรรมแก ผูบริโภคซึ่งบุคคลที่กฎหมายคุมครองผูบริโภคไดแก บุคคล 6 

ประเภทดังน้ี 

8.2.1 ผูซื้อสินคาจากผูขาย 

8.2.2 ผูไดรับการบริการจากผูขาย 

8.2.3 ผูเชาทรัพยสินจากผูใหเชา 

8.2.4 ผูเชาซื้อทรัพยสินจากผูใหเชาซื้อ 

8.2.5 ผูซึ่งไดรับการเสนอหรือไดรับการชักชวนใหซื้อสินคาหรือรับบริการจาก

ผูประกอบธุรกิจ 

8.2.6 ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปน

ผูเสียคาตอบแทน 

 

สิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครอง มีดังนี้ 

สิทธิที่ไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ 

กับสินคาหรือบริการสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ สิทธิที่จะไดรับความ

ปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ สิทธิจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา  

สิทธิจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากสิทธิของผูบริโภคน้ี กฎหมาย 

ไดวางหลักการคุมครองผูบริโภคไว 4 ดาน ไดแก 

1. คุมครองดานโฆษณา คือ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคา 

2. คุมครองดานฉลาก คือ ผูบริโภคมีสิทธิและอิสระในการเลือกซื้อสินคา 

และบริการ 

3. คุ มครองดานสัญญาคือผูบริ โภคมีสิทธิ ไดรับความเปนธ ร ร ม 

ในการซื้ อขายและทําสัญญา กรณีการซื้อขายเปนลายลักษณอักษรกับผูประกอบธุรกิจหรือ

ผูขาย 

4. คุมครองดานความเสียหาย ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชย หากไดรับ 

ความเสียหายหรือ อันตรายจากสินคาหรือบริการนั้นๆ 
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ซึ่งมีสิทธิของผูบริโภคจะไดรับการคุมครองโดยที่ พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคได

จัดตั้งองคกรเพื่อ คุมครองผูบริโภคขึ้น โดยมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําหนาที่

ดําเนินการ 

เร่ืองที่ 9  กฎหมายอื่น ๆ 
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่ควรศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเปนการรักษา

ผลประโยชนที่เราพึงมี หรือเปนการปองกันไมใหปฏิบัติตนผิดกฎหมาย โดยรูเทาไมถึงการณ 

กฎหมายที่สําคัญ มีดังตอไปน้ี 

9.1  กฎหมายประกันสังคม 

กฎหมายประกันสังคม เปนกฎหมายที่ใหหลักประกันแกบุคคลในสังคมที่มี

ปญหา หรือความเดือดรอนทางดานการเงิน เน่ืองจากการประสบเคราะห หรือมีเหตุการณอัน

ทําใหเกิดปญหา 

ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

ไดกําหนดให สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คน ขึ้นไป และนายจางของ

สถานประกอบกิจการน้ัน ตองอยูภายใตขอบังคับของกฎหมายดังกลาว 

ลูกจางซึ่งมีฐานะเปนผูประกันตนก็คือ บุคคลที่สมัครเขาทํางานในสถาน

ประกอบกิจการ ที่มีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คน ขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคมบังคับให

ลูกจางดังกลาวตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ซึ่งนายจางจะเปนผูหักเงินคาจางทุก

คร้ังที่มีการจายคาจางและนําสงเขากองทุนประกันสังคม เปนเงินสมทบสวนของลูกจาง 

*ปจจุบันกฎหมายเปดใหใชไดตั้งแตกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คน  

ขึ้นไปแลวแตเจาของและลูกจางสมัครใจ 

ประโยชนทดแทน 

ประโยชนทดแทน หมายถึง ความชวยเหลือที่ ใหแกผูประกันตนหรือ 

ผูที่มีสิทธิ เมื่อผูประกันตนประสบเคราะหภัยหรือเดือดรอน และปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กฎหมายกํ าหนดแลว  ซึ่ งรูปแบบของประโยชนทดแทนมี  4  รูปแบบ คือ บริการ 

ทางการแพทย เงินทดแทนการขาดรายได  คาทําศพ เงินสงเคราะห 
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9.2  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่บังคับใชในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

ความหมายของยาเสพติด 

ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย

ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดแลวก็ตาม ทําใหเกิดผลตอรางกายและ

จิตใจ เชน ตองการเสพในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เลิกเสพยาก สุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมและบางราย

ถึงแกชีวิต 

ประเภทของยาเสพติด 

ยาเสพติดใหโทษ แบงได 5 ประเภท คือ 

ประเภท 1  ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน 

ประเภท 2  ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคเคนปน 

ประเภท 3  ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยาและยาเสพติดให

โทษ ประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประเภท 4  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือ

ประเภท 2 เชน อาเซติกแอนไฮโดรดอาเซติลคลอไรด 

ประเภท 5  ยาเสพติดใหโทษที่ไมไดเขาอยูในประเภท 1 ถึง ประเภท 4 

เชน กัญชา พืชกระทอม 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษที่ผิดกฎหมาย 

ยาเสพติดประเภท 1 มีความผิด ดังน้ี 

- ฐานผลิต นําเขา สงออกเพื่อการจําหนาย ตองระวางโทษประหาร 

ชีวิต 

- ฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อการจําหนายเปนสารบริสุทธิ์ 

ไมเกิน 100 กรัม ตองระวางโทษจําคุก 5 ป ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 50,000 - 500,000 

บาท ถาเกิน 100 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

- ถามีไว ในครอบครองไมถึง 20 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้ งแต  

1 – 10 ป และ ปรับ 10,000 - 100,000 บาท 

- ถามีไวเสพตองระวางโทษจําคุก ตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 

5,000 - 100,000 บาท 
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ยาเสพติดประ เภท  2  มี ไว ใ นครอบครองโดยไม ได รับอ นุญาตตอ ง 

ระวางโทษ จําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับต้ังแต 10,000 - 100,000 บาท 

ยาเสพติดประเภท 3 มีลักษณะเปนตํารับยา จึงอาจมีการขออนุญาตผลิต 

จําหนาย หรือนําเขา หรือสงออกได 

ยาเสพติดประเภท 4 และ 5 น้ัน อาจผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไว 

ในครอบครองได โดยรัฐมนตรี เปนผู อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เปนราย ๆ ไป 

หามเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 5 โดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะตองระวาง

โทษจําคุก ไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 

9.3  กฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศ

ไทยป จ จุ บั น น้ี คื อ  พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ คุ มค รอ ง  แร ง ง า น  พ . ศ .  25 41  ซึ่ ง ถื อ ไ ด ว า 

เปนแมบทในการคุมครองแรงงาน บุคคลที่ไดรับการคุมครอง จากกฎหมายฉบับน้ี คือ 

“ลูกจาง” ซึ่งหมายความถึงผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ประกอบดวย 

1.  การคุมครองกําหนดเวลาในการทํางาน 

2.  สิทธิของลูกจางในการพักผอนระหวางทํางาน 

3.  สิทธิของลูกจางในการมีวันหยุด 

4.  สิทธิการลาของลูกจาง 

5.  สิทธิไดรับเงินทดแทนการคุมครองการใชแรงงานหญิง 

6.  การคุมครองการใชแรงงานเด็ก 

9.4  กฎหมายวาดวยสิทธิเด็กและสตรี 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดใหเด็ก หมายถึง บุคคล

ซึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ไมรวมผูที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 

สิทธิเด็ก หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของเด็ก ที่ ไดรับการ

คุมครองตามกฎหมาย เชน สิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป สิทธิในการไดรับการ

คุมครองจากการใชความรุนแรงของผูใหญ เปนตน 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก 

1. รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  การพิทักษ 

คุมครอง เด็กทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ทุพพลภาพ และเด็กดอยโอกาส 
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหรัฐจัดการศึกษา

ใหเด็ก มีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กําหนดใหเด็ก 

ตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ  9 ป 

4. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.  2546 กฎหมายที่คุมครอง 

สวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติที่ดีงานของเด็ก 

5. กฎหมายแรงงาน มีขอกําหนดหามใชแรงงานเด็ก 

6. ประมวลกฎหมายอาญา กําหนดบทลงโทษหนักแกผูที่ละเมิดสิทธิเด็ก 

7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน กําหนดไมใหครู

ลงโทษนักเรียนดวยการเฆี่ยนตี ซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิเด็ก 

กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กทางอาญา 

การกระทําผิดทางอาญา หมายถึง การกระทําใดๆ ที่กระทําลงไปแลว 

มีความผิด โทษทางอาญามี 5 สถาน ดังน้ี 

1. ริบทรัพยสิน 

2. ปรับ 

3. กักขัง 

4. จําคุก 

5. ประหารชีวิต 

โทษการกระทําความผิดทางอาญาของเด็ก 

1. เด็กอายุไมเกิน 7  ป กระทําผิดไมตองรับโทษ 

2. เด็กอายุ 7-14 ป กระทําผิดไมตองรับโทษ แตศาลมีอํานาจวากลาว

ตักเตือน 

3. เด็กอายุ 14 -17 กระทําผิดถือวามีความผิด โดยกฎหมายใหสิทธิ 

แกศาลที่จะพิจารณา ลงโทษหรือไม 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. ความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” ตรงกับขอใด 

ก. ประชาชนเปนใหญในประเทศ 

ข. ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญ 

ค. การปกครองที่ยึดหลักสิทธิเสรีภาพ 

ง. การปกครองที่มี 3 อํานาจ 

2. การปลูกฝงประชาธิปไตย ตองเริ่มตนที่ใดเปนแหงแรก 

ก. ครอบครัว    ข. โรงเรียน 

ค. ไปใชสิทธิเลือกตั้ง   ง. การเลือกตั้งผูใหญบาน 

3. หลักสําคัญในการประชุมรวมกันคืออะไร 

ก. รักษาระเบียบ   ข. มีสวนรวมในการจัดประชุม 

ค. ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น  ง. เคารพกฎกติกา 

4. สถานภาพการสมรสไดแกขอใด 

ก. โสด     ข. สมรส 

ค. หมาย    ง. ถูกทุกขอ 

5. ขอตอไปน้ีขอใดหมายถึง “หนาที่ของปวงชนชาวไทย” 

ก. ชาวไทยมีหนาที่เกณฑทหาร เมื่ออายุครบ 20 ป 

ข. หนาที่เลือกตั้งผูแทนราษฎร 

ค. หนาที่ทํานุบํารุงศาสนา 

ง. หนาที่รักษาสถาบันทุกสถาบัน 

6. เมื่อมีคนตายเกิดขึ้นในบาน ใหแจงการตายภายในเวลาเทาใด 

ก. 24 ช่ัวโมง    ข. 2 วัน 

ค. 3 วัน    ง. 7 วัน 
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7. ผูใดขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ก. นายแดงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข. นายแดงไมไปเลือกตั้งทุกครั้ง 

ค. นายเขียวไปเลือกตั้งทุกครั้ง 

ง. นายเขียวสังกัดพรรคการเมือง 

8. ขอใดเปนหนาที่ ตามรัฐธรรมนูญของพลเมืองไทย 

ก. รับราชการครู 

ข. การนับถือศาสนาพุทธ 

ค. รับการศึกษาภาคบังคับ 

ง. สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎร 

9. ขอใดเปนการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว 

ก. เคารพกฎระเบียบของทองถ่ิน 

ข. เคารพกฎระเบียบของครอบครัว 

ค. มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

ง. รวมกันวางแผนการทํางานเปนกลุม 

10. การขับขี่รถจักรยานยนต ใหปลอดภัยควรปฏิบัติอยางไร 

ก. สวมเสื้อแจคเก็ต 

ข. คาดเข็มขัดนิรภัย 

ค. ขับรถตามใจตนเอง 

ง. สวมหมวกกันน็อคขณะขับข่ี 

11. “ชาติชายเปนคนพิการ เมื่ออายุครบสิบแปดป เขาสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได” ขอความ

น้ีสอดคลองกับเรื่องใด 

ก. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ข. ความเสมอภาค 

ค. สิทธิ หนาที่ 

ง. เสรีภาพ 
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12. ถาเห็นสัญญลักษณไฟกระพริบสีเหลือง ใหรถทุกคันปฏิบัติอยางไร 

ก.วิ่งตอไป    ข. เตรียมหยุด 

ค. รีบวิ่งใหผานไป   ง. ลดความเร็วลง 

13. ขอใดเปนหนาที่ตามรัฐธรรมนูญของชายไทย 

ก. ตองแตงงาน 

ข. ตองอุปสมบท 

ค. รับการเกณฑทหาร 

ง. ตองทํางานรับราชการ 

14. กรณีที่ตองเขาไปคนสถานที่ท่ีสงสัยวามีการละเมิดสิทธิเด็ก เจาหนาที่ควรปฏิบัติอยางไร 

ก. นําแพทยไปดวย 

ข. ไปพรอมกับนักจิตวิทยา 

ค. ขอใหศาลออกหมายคน 

ง. ไมตองขอหมายคนจากศาล 

15. การปฏิบัติของผูปกครองในขอใด เปนการขัดขวางการพัฒนาความเจริญเติบโต 

ของเด็ก 

ก. หามวิ่งเลน 

ข. หามคบเพื่อนเกเร 

ค. หามนอนดึก 

ง. หามเท่ียวกลางคืน 
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กิจกรรมที่ 2 

จงอธิบายมาพอเขาใจ 

1.ประชาธิปไตยหมายถึง 

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. การเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีอะไรบาง (ตอบอยางนอย 3  ประเด็น) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ระบอบประชาธิปไตย มีการปกครองกี่รูปแบบ อะไรบาง 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. การจดทะเบียนหยา ที่ทําใหมีผลสมบูรณ ตองดําเนินการอยางไร 

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

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

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

5. หากผูกระทําผิด โดยการครอบครองยาเสพติด ไมถึง 20 กรัม จะตองไดรับโทษสถานใด 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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กิจกรรมที่ 3 

จงกาเครื่องหมาย  ในขอท่ีถูก และกาเครื่องหมาย X ในขอท่ีผิด 

…………… 1. สถานภาพของบุคคล เปนรากฐานที่สําคัญในการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

…………… 2. หนาที่ของชายไทยประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย ไดแก การเขารับ 

การคัดเลือกทหารกองประจําการ 

…………… 3. ทุกคนที่มีรายได จะตองมีหนาที่ในการเสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนดไว 

…………… 4. การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน ถือเปนการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

ตามวิถีประชาธิปไตย 

…………… 5. สอดสองดูแลการบริหารงานของนายอําเภอ ไมใชหนาที่ของบุคคลที่อยูใน 

อําเภอนั้น 

…………… 6. สํานักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการสรางความสัมพันธใหแกประชาชน  

เพื่อรวมกันตอตานการคอรรัปช่ัน 

…………… 7. กฎหมายแพงและพาณิชย มีบทลงโทษตามประมวลกฎหมาย 5 สถาน  

คือประหารชีวิต จําคุก กักขัง  ปรับ ริบทรัพยสิน 

…………… 8. การที่พอแมไมไดจดทะเบียนสมรสกัน บุตรที่เกิดขึ้นมาจึงตองไปทําการตกลง 

กันท่ีสํานักทะเบียนวาเปนบุตรของฝายใด 

…………… 9. กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ครอบคลุมการคุมครองผูเชาตึกแถว 

เพื่อทําเปนสํานักงานประกันภัย 

…………… 10. สถานประกอบการที่มีลูกจางรวมกันต้ังแต 10 คน ขึ้นไป จะตองอยูภายใต 

ขอบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 1 

 

กิจกรรมที่ 1 

1.  ง. 2. ค.  3.  ก.  4.  ข.  5.  ข. 

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

กิจกรรมที่ 2 
 

1. ตอบ องคประกอบของศาสนามี 5 องค ประกอบ ไดแก ศาสดา  คัมภีร  สาวก  

ศาสนสถาน  และสัญลักษณ 
 

2. ตอบ ศาสดาของศาสนา คือ ผูกอตั้งศาสนา เปนผูที่คิดคนหลักธรรมคําสั่งสอน โดยศาสนา

พุทธมีพระพุทธเจาเปนศาสดา ศาสนาคริสตมีพระเยซูเปนศาสดา และศาสนาอิสลามมีพระมูฮัม

หมัดเปนศาสดา 
 

3. ตอบ หลักธรรมที่ทําใหรอดพนจากความทุกขสูนิพาน คือ  อริยสัจ 4 ซึ่งถือเปนหลักธรรม

คําสอนท่ีคลุมหลักธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนา เปนหลักธรรมที่เปนหลักความจริงแหงชาติ 

ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
 

4. ตอบ หลักธรรมสําหรับผูบริหารบานเมืองที่จําเปนตองมี คือ พรหมวิหาร 4 เน่ืองจากเปน

หลักธรรมที่ปรารถนาใหผู อื่นเปนสุข มีความเอื้ออาทร ตองการใหผู อื่นพนจากทุกข  

ซึ่งหลักธรรมน้ี ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
 

5. ตอบ หลักธรรมที่ใชเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจคนและสามารถใชแกปญหาความแตกแยก

ของบุคคล สังคม และชุมชน ก็คือ หลักธรรมของศาสนาทุกศาสนา เพราะสาระหลักของทุก

ศาสนา สอนใหคนเปนคนดี ทําแตความดี ละเวนความช่ัว หากทุกคนยึดเหน่ียวและปฏิบัติตาม

ศาสนาที่ตนนับถือแลวก็จะเกิดความสงบสุขของคนในสังคม 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 2 

 กิจกรรมที่ 1 

1. ง.     2. ข.  3. ค.  4. ง.  5. ข. 

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

 

กิจกรรมที่ 2 

1. ค. วัฒนธรรม 

2. ก. ขนบธรรมเนียม 

3. ฌ. จังหวัดเลย 

4. จ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

5. ซ. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. ญ. บานทรงไทยหลังคาจั่วสูง 

7. ฉ. บานทรงไทยหลังคาประดับกาแล 

8. ง. ขาวยําน้ําบูด ู

9. ช. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. ฒ. ลงแขกเกี่ยวขาว 
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เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 3 
 

กิจกรรมที่ 1 

1. ข 2. ก  3. ค  4. ง  5. ก 

6. ก 7. ง  8. ค  9. ข  10. ง. 

11. ค 12. ข  13. ค  14. ง  15. ก 

 

กิจกรรมที่ 2 จงอธิบายมาพอเขาใจ 
 

1. ตอบ การที่ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายปกครองของประเทศโดยผาน 

ผูแทนที่ประชาชนเลือกเขาไป โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก 
 

2.  ตอบ 1.  สังคมและประเทศพัฒนาอยางมั่นคง 

  2.  มีความรักสามัคคีในหมูคณะ 

  3.  สังคมมีระเบียบ สงบเรียบรอย 

  4.  ทุกคนมีสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ จากกฎหมายที่เทาเทียมกัน 

  5.  ทุกคนมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ มีน้ําใจตอกัน 
 

3.  ตอบ มี 2 รูปแบบ คือ 

 1  .ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 2.  ระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข 
 

4.   ตอบ การทําใหการหยา มีผลสมบูรณ ทําได 2 วิธี ดังน้ี 

 1.  การหยาโดยความยินยอมของ 2 ฝาย โดยไปจดทะเบียนที่สํานักทะเบียน 

 2.  การหยาโดยคําพิพากษาของศาล โดยยื่นคําพิพากษาแกนายทะเบียน และนาย

ทะเบียนที่จะบันทึกไว 
 

5. ตอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  1-10 ป และปรับ 10,000 – 100,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 3 จงกาเครื่องหมาย  ในขอที่ถูก และกาเครื่องหมาย X ในขอที่ผิด 

1 ……… X ……     2.……………    

3.……………     4.……………   

5.……… X ……     6.……………   

7……… X ……     8……… X ……  

9……………     10……………  
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

นายสุรพงษ จําจด           เลขาธิการ กศน. 

นายประเสริฐ   หอมดี     รองเลขาธิการ กศน. 

นางตรีนุช       สุขสุเดช    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นายวิมล         ชาญชนบท   ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง 

ด.ต.ชาติวุฒิ    เพ็ชรนอย    รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง 

ผูสรปุเนื้อหา    

   นางสมหทัย  ประสมศรี ผูอํานวยการ กศน. อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  

  นางสาวบุษรา  ทัศนา  ครู กศน. อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   

  นางสาวสุทธิยา  แสงคํา ครู กศน. อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

  นางสาวอรุณโรจน  ทองงาม ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี  

  นายสุรพิชญ  โพธิวิหค  เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี  

ผูตรวจและบรรณาธกิาร 

  นางสาวดารัตน  กาญจนาภา ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี   

  นายสันติ  อิศรพันธุ  ครู กศน.อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  

  นางฟาหมน  รัตนฉายา  ครู กศน.อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

  นางสาวจิตรา  ถันอาบ  ครู กศน.อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

  นางสาวอัญชลี  ภูวพานิช ครู กศน.อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ผูพิมพตนฉบับ 

  นางสาวอรุณโรจน  ทองงาม ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี 

นายสุรพิชญ  โพธิวิหค  เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคกลางจังหวัดราชบุรี 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

     และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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