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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมน้ีขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยู ใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิม่พูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้น

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือทีดี่จากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควาและ

เรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนทีอ่ยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  



สารบญั 

         หนา 

คํานํา 
คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
โครงสรางรายวิชา 

บทท่ี  1  ศาสนา 
เร่ืองที่  1  ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา 2 

เร่ืองที่  2  ประวัติศาสดา 4 

เร่ืองที่  3  หลักธรรมของศาสนาตางๆ 10 

เร่ืองที่  4  การปฏิบัติตนตามศาสนาตางๆ 15 

เร่ืองที่  5  บุคคลตัวอยางที่ใชหลกัธรรมในการดําเนินชวีติ 17 

เร่ืองที่  6  การอยูรวมกันของคนไทยที่ตางศาสนา 20 

บทท่ี  2  วฒันธรรมประเพณี 24 

เร่ืองที่  1  ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี 25 

เร่ืองที่  2  วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น และของประเทศ 27 

เร่ืองที่  3  การอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 28 

เร่ืองที่  4  คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถิ่น 29 

เร่ืองที่  5  การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค 30 

บทท่ี  3  หนาท่ีพลเมืองไทย 33 

เร่ืองที่  1  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 34 

เร่ืองที่  2  สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของพลเมือง 38 

ในวิถีประชาธิปไตย 

เร่ืองที่  3  รัฐธรรมนูญ 41 

เร่ืองที่  4  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 45 

เร่ืองที่  5  กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว 48 

เร่ืองที่  6  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน 52 

เร่ืองที่  7  กฎหมายอ่ืนๆ 55 

เร่ืองที่  8  การปฏิบัติตนตามกฎหมายและการรักษาสิทธิ เสรีภาพ  58 

ของคนในกรอบของกฎหมาย 

 



คําแนะนําในการใชหนังสอืเรียน 
 

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาทีพ่ลเมือง ระดับประถมศึกษา เปน

หนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาทีพ่ลเมือง ผูเรียนควร

ปฏิบัติดังน้ี 
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในขัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวังและขอบขาย

เน้ือหา 
2. ศึกษารายละเอียดเนื ้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที ่กําหนดแลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษา และทําความเขาใจในเน้ือหา

น้ัน ๆ ใหม ใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหาในเร่ือง

นั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้หาแตละเรือ่ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครู 

และเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชา และระดับเดียวกันได 
4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี  3  บทคือ 
 บทที่ 1  ศาสนา 

 บทที่ 2  วัฒนธรรมประเพณี 
 บทที่ 3   หนาที่พลเมืองไทย 



โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 
(สค11002) 

ระดบัประถมศึกษา 
 
สาระสําคัญ 

เปนสาระทีเ่กีย่วกับความหมายความสําคัญของ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พุทธประวัติ การ

ปฏิบัติตนตามหลักสาสนา บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมทางศาสนา บุคคลตัวอยางทีใ่ชหลักธรรมทาง

ศาสนาในการดําเนินชีวิต การแกปญหาความแตกแยก ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ในชุมชน 

รวมถึง ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาทีข่องพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปญหาและสถานการณการเมืองทีเ่กิดขึ้นในชุมชน กฎหมายทีเ่กีย่วของตาง ๆ 

เชน กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายวาดวยสทิธเิด็กและสตรี 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. อธิบายประวัติ หลักคําสอน และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
2. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณีและมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น 
3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม ที่มีความหลากหลายทาง

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
5. บอกสิทธิเสรีภาพ บทบาทและหนาที ่ตามกฎหมายของการเปนพลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
6. เห็นคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย 
7. มีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 
 

ขอบขายเนือ้หา 

บทที่ 1 ศาสนา 
บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี 
บทที่ 3 หนาที่พลเมืองไทย 



1 

 

บทที ่1  

ศาสนา 

สาระสําคญั 

 เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับความหมาย ความสําคัญของศาสนา  อธิบายถึงศาสนาในประเทศ

ไทยคือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณฮินดู มีรายละเอียดเกี่ยวของกับประวัติ

ศาสดา หลักธรรม การปฏิบัติตน บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชวีิตและการอยูรวมกนัของ

คนไทยที่ตางศาสนา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ใน

ประเทศไทย 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ พุทธประวัติ และประวัติศาสดาของศาสนาตางๆ 

3. มีความรู ความเขาใจในหลักธรรม และการปฏิบัติธรรมแตละศาสนา 

4. ตระหนักถึงคุณคา และเห็นความสําคัญในการนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิต 

5. สามารถอยูรวมกับบุคคลที่ตางความเชื่อทางศาสนาในสังคมไดอยางสันติสุข 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1  ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา 

 เร่ืองที่  2  ประวัติศาสดา 

 เร่ืองที่  3  หลักธรรมของศาสนาตางๆ 

 เร่ืองที่  4  การปฏิบัติตนตามศาสนาตางๆ 

 เร่ืองที่  5  บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

 เร่ืองที่  6  การอยูรวมกันของคนไทยที่ตางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

เร่ืองที่ 1 ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา 

ความหมายของศาสนา 

 “ศาสนา” คือ ลัทธิความเชื่อในหลักการ กรรมวิธี การปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด

ในชีวิตที่ศาสดาของแตละศาสนาสั่งสอนหรือบัญญัติไว 

 สาเหตุการเกิดศาสนา ประการแรก เกิดจากความกลัวของมนุษย เนื่องจากมนุษยไมมีความรู  

ความเขาใจ ปรากฏการณทางธรรมชาติ ภัยพิบัติตาง ๆ  มนุษยคิดวา สิง่เหลานีเ้กิดจากอํานาจของวิญญาณ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ดลบันดาลใหเปนไป มนุษยจึงแสวงหาวิธีภักดี ออนนอมใหอยู ใตอํานาจดวยการ

แสดงออกตาง ๆ นานา เชน การเคารพบูชา การเซนสังเวย การทําทุกรกิริยาเพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจ 

ประการตอมาเกิดจาก การคนหาความจริงของธรรมชาติ โลกและชีวิต โดยไมหวังพึ่งพิงอํานาจศักด์ิสิทธิ์

ใด ๆ เมื่อคนหาความจริงพบแลวจึงนํามาประกาศศาสนา เพื่อใหชาวโลกรูตาม คือ พระพุทธเจา เปนตน 

 องคประกอบของศาสนา มีอยู 5 ประการ คือ 

1. มีศาสดา คือ ผูกอต้ังศาสนา เร่ิมตนคิดคําสอน (หลกัธรรม) เปนคนแรก 

2. มีคําสอน คัมภีร คือ คําสอน (หลกัธรรม) ของศาสนา 

3. มนีกับวช หรือ ผูสืบทอดศาสนา เปนผูปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนา 

4. มีศาสนสถาน คือ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน โบสถ วิหาร สุเหรา 

5. มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายแสดงทางศาสนา ศาสนพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนา เชน ไม

กางเขน 

ประเภทของศาสนา จาํแนกเปน 4 ประเภท คือ 

1. เอกเทวนิยม เชื่อในพระเจาองคเดียว เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต 

2. พหุเทวนิยม เชื่อในพระเจาหลายองค เชน ศาสนาฮินดู ศาสนาชินโต 

3. สพัพตัถเทวนิยม เชื่อวาพระเจาสิงสถติอยูในทกุ ๆ แหง เชนศาสนาพราหมณบางลทัธ ิเปนตน 

4. อเทวนิยม ไมเชื่อวาพระเจาเปนผูสรางโลก เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาเซน 

ศาสนาทุกศาสนามีจุดปลายทางเดียวกัน คือ ตองการใหทุกคนเปนคนดี อยูรวมกันโดยสันติ 

สังคมมีความสงบสุข 

ความสําคัญของศาสนาพอสรุปได 7 ประการ คือ 

1. เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ชวยใหมนุษยเกิดความมั่นใจในการดํารงชีวิต และชวยใหรูสึก

ปลอดภัย 

2. ชวยสรางความสามัคคีในหมูมนุษย ชวยใหมนุษยรวมมือกันแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจน

รวมมือกันสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอศาสนาและชีวิต 

3. เปนเครื่องมือขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหสมาชิกยึดมัน่ เชือ่ถือ ปฏิบัติตนเปนคนดีตามคํา

สอน กลัวบาปที่เกิดจากความประพฤติไมดีตาง ๆ 
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4. ชวยพฒันาและยกระดับจิตใจการกระทําของมนุษยใหสูงขึ้น คือชวยใหมนุษยเสียสละและ

อดทน อดกลั้นยิ่งขึ้น ทําความดีมากยิ่งขึ้น เปนตน 

5. เปนบอเกิดแหงศาสตร ความรูดานศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ มีกําเนิดจาก

ศาสนา 

6. ชวยใหมนุษยมีอิสระ คําสอนของศาสนาเสนอแนวทางที่มนุษยสามารถฝกตนใหพนจาก

กิเลสมีอิสระจากกิเลสทั้งปวง 

7. เปนสัญลักษณ แสดงถึงความดีงาม แสดงพลังสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคน

ที่นับถือศาสนาตาง ๆ ในแตละศาสนา 
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เร่ืองที่ 2 ประวัติศาสดา 

พุทธประวัติ 

 ศาสนาพุทธเปนศาสนาประเภทอเทวนิยมคือ ไมเชื่อวามีพระเจาสรางโลก สรางมนุษย กําหนด

โชคชะตามนุษย แตเชือ่วาทุกอยางเกิดมาไดเพราะมีเหตุ ทุกอยางตองอาศัยกัน เปนเหตุเปนปจจัยซึง่กัน

และกัน จะมีเพียงอยางใดอยางมิได ศาสนาพุทธเปนศาสนาใหญศาสนาหนึง่ของโลก เปนศาสนาประจํา

ชาติของประเทศไทย  

 ศาสนาพุทธเกิดในชมพูทวีป ปจจุบันเปนพื้นที่ของประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน ปากีสถาน และ

บังกลาเทศ รวมกัน 

 ศาสดาของศาสนาพุทธคือ พระพุทธเจา ทรงมีพระนามเดิมวา เจาชาย สิทธัตถะ กําเนิดในตระกูล

กษัตริยในยุคที่ศาสนาฮินดูเจริญรุงเรืองในชมพูทวีป พระองคประสูติ ณ ลุมพินีวัน แควนสักกะ เมือง

กบิลพัสดุ (ปจจุบันคือเมืองรุมมินเด ประเทศเนปาล) ทรงประสูติในวันศุกรขึน้ 15 ค่าํ เดือน 6 ปจอ กอน

พุทธศักราช 80 ป เมือ่ประสูติได 7 วัน พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายาจึงสิน้พระชนม พระราช

บิดาของพระองค คือ พระเจาสุทโธทนะจึงใหพระเจานาคือพระนางประชาบดีโคตมีเปนผู เลี ้ยงดู                                          

พระเจาสุทโธทนะไดเชิญพราหมณมาทํานายลักษณะพระโอรส พราหมณไดพยากรณพระราชกุมารวา 

“ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก ถาทรงเปนฆราวาสจะไดเปนพระจักรพรรดิ” ดังนั้นพระเจา

สุทโธทนะจึงปรารถนาจะใหเจาชายสิทธัตถะเพลิดเพลินในความสุขทางโลก เพื่อจะไดใหเจาชายสิทธัตถะ

เปนพระจักรพรรดิ พระราชบิดาทรงสรางปราสาทที่งดงาม 3 หลัง ใหประทับแตละฤดูและใหศึกษาเลา

เรียนศิลปวิทยากับสํานักอาจารยวิศวามิตร พระองคทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา ถึงแมพระราช

บิดาจะหาสิ่งอํานวยความสุข ความสะดวกสบายใหพระองค แตเจาชายสิทธัตถะก็มิไดเพลิดเพลินกับ

ความสุขทางโลก เมือ่พระองคเสด็จออกนอกพระราชวัง พระองคทอดพระเนตรเห็นการเกิด การแก การ

เจ็บ การตาย เปนความทุกข พระองคทรงครุนคิด แสวงหาทางใหมนุษยพนทุกข และเห็นวาการหนีทุกข

ในโลกดวยการบรรพชา  

 ดังนั้นพระองคจึงเสด็จออกจากวังในวันที่พระนางพิมพาประสูติพระโอรสคือ เจาชายราหุล 

พระองคทรงรําพึงวา “หวงเกดิแลวหนอ” เมื่อพระองคเสด็จผานทรงพบเห็นนางสนมนอนระเกะระกะอยู

เปนภาพที่ไมนาดู ไมสวยงาม ลวนนาปลงสังเวช พระองคจึงเสด็จออกบวชพรอมกับคนรับใชชือ่นายฉัน

นะ ทรงขี่มาชื ่อกัณฐกะ จากนัน้ใหนายฉันนะกลับไปแลวพระองคทรงปลงผม ถือเพศบรรพชิต และ

แสวงหาอาจารยจากสํานักตาง ๆ เพื่อสั่งสอนใหพระองคบรรลุธรรมที่ทําใหสัตวโลกพนจากความทุกข 

ทรงศึกษาที่สํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบส ฝกฝนทางจิตจนไดณานสมาบัติ 8 ซึ่งเนนโยคะวิธี ทรงเห็น

วาไมใชทางพนทุกขที่แทจริง ดังนัน้ตอมาพระองคทรงใชวิธีการทรมานตนเองดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา 

คืออดอาหารและทรมานตนดวยวิธี ตาง ๆ จนรางกายซูบผอม ทรงพบวาทางนี้มิใชพนทุกข จึงหันมา

เดินสายกลาง และเสวยพระกระยาหารตามเดิม แลวหันมาบําเพ็ญเพียรทางจิตคนหาสัจธรรม และทรง
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คนพบสจัธรรมในวันเพญ็เดือนวิสาขะคือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ประกา กอนพระพุทธศักราช 45 ป ทรงมี

พระชนมายุ 45 พรรษา 
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 ดังนัน้ในการแสวงหาทางบรรลุธรรมของพระองคนัน้เปรียบเสมือนพิณ 3 สาย ถาขึงสายพิณตึง

เกินไปสายพิณก็จะขาด ถาขึงสายหยอนเกินไปเสียงจะไมไพเราะ ตองขึงสายพิณพอดีจึงจะดีดแลวมีเสียง

ไพเราะ เชนเดียวกับมนุษยหากเพลิดเพลินในโลกียสุขเหมือนสายพิณที่หยอนยาน และถาตึงเขมงวดใน

การปฏิบัติดวยการทรมานตนเองรางกายจะทนทานไมไหวเหมือนสายพิณที่ขึงตึง ดังนั้นจึงควรเดินสาย

กลางเชนเดียวกับสายพิณที่ขึงพอดี  

 สัจธรรมทีพ่ระองคตรัสรู คือ ทรงคนพบปุปเพนิวาสญาณ คือ อดีตชาติของพระองค ทรงคนพบ   

จตูปปาตญาณ คือการกําเนิดของสัตวโลกและอาสวักญาณ คือ การกําจัดกิเลสใหหมดสิ้นไป เพื่อจะ

ปฏิบัติตนใหพนทุกขไมตองเวียนวายตายเกิด คือ อริยสัจสี่เปนความจริงอันประเสริฐ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ

ของพระพุทธศาสนา คือ 

  ทุกข คือ ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิต ไดแกความไมสบายกาย ความไมสบายใจ 

  สมุทัย คือ สาเหตุแหงปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต 

  นิโรธ คือ ความจริงวาดวยการดับทุกข การละตนเหตุของความทุกข 

  มรรค คือ ความจริงวาดวยแนวทางแหงความดับทุกข 

 หลังจากตรัสรูแลวพระองคไดเสด็จไปเทศนาธรรมแกปญจวัคคียทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ     

ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ซึ่งติดตามดูแลพระองคชวงทีแ่สวงหาธรรมและบําเพ็ญทุกรกิริยา เมือ่พระองค

เลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาจึงคิดวาพระองคทอถอย ไมบําเพ็ญเพียร จึงพากันหนีไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน            

เมือ่พระองคเทศนาธรรมคือ ธัมมจักกัปวัตนสูตร ซึง่แสดงถึงขอปฏิบัติทางสายกลางคือ มรรค 8 ซึ่งเปน           

ขอปฏิบัติใหพนจากความทุกข คือ 

1. สัมมาทิฏฐิ ปญญาเห็นชอบ 

2. สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ 

3. สัมมาวาจา วาจาชอบ 

4. สัมมากัมมันโต การงานชอบ 

5. สัมมาอาชีโว ความเลี้ยงชีพชอบ 

6. สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ 

7. สัมมาสติ ความระลึกชอบ 

8. สัมมาสมาธิ การต้ังจิตชอบ 

โกณฑัญญะ ไดดวงตาเห็นธรรมเปนคนแรกและปญจวัคคียทัง้หมดจึงบวชเปนภิกษุ จึงถือวาเกิด

พุทธศาสนา ครบสมบูรณคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนไตรสรณคมณ ซึ่งเปนทีเ่คารพของชาว

พุทธตอมาพระองคทรงเผยแพรศาสนาอยู 45 ป และปรินิพพานที่เมืองกุสินาราในวันเพ็ญเดือน 6 วัน

เดียวกับทีพ่ระองคทรงประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน เรียกวาเปนวันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญของชาว

พุทธ 
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ประวัติพระนบีมูฮัมหมัด  

 ศาสนาอิสลามเปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทยจํานวนผูนับถือศาสนา

อิสลามในประเทศไทยมีจํานวนมากเปนลําดับที่ 2 ศาสนาอิสลามกําเนิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อ    

พ.ศ. 1113 คําวา อิสลาม มาจากคําวา อัสลามะ แปลวา การออนนอมถอมตนตอพระอัลเลาะหเจาอยาง

สิ้นเชิงผูนับถืออิสลามเรียกวามุสลิมหรืออิสลามิกชน 

 ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ พระนบีมูฮัมหมัดเปนผูใหกําเนิดศาสนาอิสลาม ทานเกิดเมื่อวัน

จันทรที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 1113 เมืองเมกกะ (มักกะ) ประเทศซาอุดีอาระเบีย บิดาชือ่อับดุลเลาะห มารดา

ชื่อ        อามีนะห ในตระกูลฮาซิม เผากุเรซ บิดาสิ้นชีวิตกอนพระนบีมูฮัมหมัดเกิด มารดาสิ้นชีวิตเมื่อ

ทานมีอายุได 6 ขวบ จึงอยุในความอุปการะของปูและลุงตามลําดับ ทานไดแตงงานกับหญิงมายชื่อคอดียะ 

เปนเจาของกิจการคา มีบุตรธิดารวม 7 คน (ชาย3 คน หญิง 4 คน) 

 เมื ่อทานไดอายุ 40 ป ทานไดขึ้นไปหาความวิเวกที่ถ้ ําหิเราะ บนภูเขานูริ เทพยิมรออิลที่เปน

บริวารของพระอัลเลาะหเจาไดลงมาบอกวา พระอัลเลาะหไดแตงตัง้ใหทานเปนศาสดาเผยแผศาสนา

อิสลามของพระองค ทานจึงเปนพระนบีหรือเปนศาสนฑูตหรือตัวแทนของพระเจาบนพืน้พิภพ เมือ่ พ.ศ. 

1153 ขณะที่ทานมีอายุได 40 ป โดยใชสถานที่ประดิษฐานหินกาบะหเปนที่ประกาศสัจธรรม ระหวางการ

เผยแพรศาสนาอิสลาม ทานตองตอสูกับฝายปรปกษจนไดรับชัยชนะ ประกาศศาสนาอยู 23 ป ทานถึงแก

กรรมเมื่ออายุได  63 ป 

 นักบวชหรือผูสืบทอดศาสนา ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาและสืบตอศาสนาอิสลาม เชน 

อิหมาม ผูนําศาสนา และอิสลามมิกชน ศาสนสถานคือ สถานทีป่ระกอบศาสนกิจของผูนับถือศาสนา

อิสลามไดแก สุเหราหรือมัสยิด ซึง่เปนสถานทีท่ี ่จัดไวเพือ่การละหมาด สัญลักษณของศาสนาอิสลาม 

เนื่องจากศาสนาอิสลามสอนใหมีพระเจาองคเดียว และสอนไมใหเคารพบูชาสัญลักษณหรือรูปเคารพใด ๆ 

รูปพระจันทรครึ่งเสี ้ยวและมีดาว 5 แฉกอยู ตรงกลาง ทีพ่บตามสุเหราทั ่วไปนั้นไมใชสัญลักษณทาง

ศาสนาแตเปนเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมานเตอรกทีรุ่งเรืองมากในอดีตตัง้แตศตวรรษที่ 15 – 20 

ทีป่ระเทศมุสลิมสวนใหญตกอยูในอํานาจของอาณาจักรนี ้ชนชาวอิสลามจึงถือเอาเครือ่งหมายนัน้เปน

สัญลักษณของตนและชนชาติมุสลิมสืบมา และกลายเปนสัญลักษณของผูนับถือศาสนาอิสลามไปโดย

ปริยาย 
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 ประวัติพระเยซู 

 คริสตศาสนาเปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทยมีจํานวนผูนับถือคริสต

ศาสนามากเปนอันดับ 3  ศาสนาคริสตพัฒนามาจากศาสนายูดาย คําวา “คริสต” มีรากศัพทมาจากภาษา

โรมนั และภาษากรีกที่แปลมาจากเมสสิอาห ในภาษาฮินดูแปลวาผูปลดเปลื้องความทุกข 

 พระเยซู เปนผูใหกําเนิดศาสนาคริสต ทานเกิดที่หมูบานนาซาเรท แควนกาลิลี หางจากนคร

เยรูซาเล็มประมาณ 55 ไมล มารดาของพระเยซูชื ่อมาเรียหรือมารีย บิดาชื่อโยเซฟ อาชีพชางไม ตาม

ประวัติมาเรียมารดาของพระเยซูนัน้ ตัง้ครรภมากอนขณะทีโ่ยเซฟยังเปนคูหมั้น รอนถึงเทวทูตของพระ

เจา คือ    พระยะโฮวาหหรือยาหเวหตองมาเขาฝนบอกโยเซฟใหรูวาบุตรในครรภของมาเรียเปนบุตรของ

พระเจาคอื    พระยะโฮวาหหรือยาหเวหเปนผูมีบุญมากใหต้ังชื่อวาพระเยซู ตอไปคนผูนี้จะชวยไถบาปให

ชาวยิวรอดพนจากความทุกขทั้งปวง โยเซฟปฏิบัติตามคําของทูตแหงพระเจา จึงรับมาเรียมาอยูดวยกัน

โดยมิไดสมสูกันเยี่ยงสามีภรรยา พระเยซูไดรับการเลี้ยงดูมาอยางดี มีความรูภาษากรีกแตกฉาน ศึกษา

พระคัมภีรเกา ไดมอบตัวเปนศิษยของโยฮันผูแตกฉานในคัมภีรของยิว เมื ่อทานเติบโตมาเปนผูใหญมี

นิสัยใฝสงบอยูในวิเวก ใฝใจทางศาสนา เมื่อทานอายุได 30 ป ไดรับศีลลางบาปจากจอนห โดยเยซูอาบนํ้า

ลางบาปทีแ่มน้ําจอรแดน ตั้งแตนั้นมาถือวาพระเยซูไดสําเร็จรูปธรรมสูงสุดในศาสนาคริสตเปนศาสดา

บําเพ็ญพรต อดอาหาร และพิจารณาธรรมอยูในปาสงัด ถึง 40 วัน จากนัน้จึงออกประกาศศาสนา ทาน

เผยแพรศาสนาอยู 3 ป มีผูนับถือพระเยซูมากขึ้นจนเปนเหตุใหพวกปุโรหิต พวกธรรมาจารย และพวกฟา

ริซีเกลียดชัง ขณะที่พระเยซูพรอมสาวก 12 คน กําลังรับประทานอาหารมื้อค่ําสุดทาย พวกทหารโรมันก็จู

โจมเขาจับพระเยซูและใหขอหาเปนกบฏตอ   ซีซารจักรพรรดิโรมัน ตั้งตนเปนพระเมสสิอาห และถูก

ตัดสินใหลงโทษประหารชีวิต โดยการตรึงไมกางเขนไว จนสิ้นพระชนม หลังจากนั้น 3 วัน พระองคได

เสด็จกลับคืนชีพและเสด็จขึ้นสวรรค 

นักบวชและผูสืบทอดศาสนา ผูสืบทอดคริสตศาสนาคือสาวก พระบาทหลวง หมอสอนศาสนา 

และคริสตศาสนิกชน ผูเลือ่มใสคริสตศาสนา ศาสนสถานทีใ่ชในการประกอบกิจกรรมสําคัญคือ โบสถ

และวิหาร สัญลักษณที่แสดงความเปนคริสตศาสนิกชนทุกนิกายใชเครื่องหมายกางเขนเหมือนกัน เพราะ

แสดงถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญและเปนนิรันดร ของพระองค 
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ประวัติศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

 เปนศาสนาที่มีผูนับถือจํานวนมากในโลกเชนกัน สําหรับในประเทศไทยมีผูนับถือจํานวนนอยที่

สุดแตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอยางที่สืบทอดมาถึงปจจุบันมีการนําศาสนาพราหมณ

มาปะปนอยูคอนขางมาก เชน พระราชพธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวัญ 

 ศาสนาพราหมณ – ฮินดู เปนศาสนาประเภทพหุเทวนิยม เชื่อในเทพหลายองค คือ พระอิศวรเปน

ผูสรางโลก นอกจากน้ันยังมีพระนารานณ พระพรหม พระอุมา พระพิฆเณศ ซึ่งทําหนาที่ใหกับโลกตาง ๆ 

กัน ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ไมมีศาสดา ผูสืบทอดศาสนาพราหมณไดแก พราหมณ นักบวช มีหนาที่

ศึกษาคัมภีรรายเวทเปนผูนําสวดมนต และประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  ทางศาสนา รวมทัง้ผูศรัทธาเลือ่มใส 

ศาสนาพราหมณ – ฮินดู สถานทีใ่ชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดแก โบสถ สัญลักษณของศาสนา

พราหมณ ใชอักษรเทวนาครีที่เขียนวา “โอม” ซึ่งหมายถึงเทพเจาทั้ง 3 ที่สําคัญมากคือ พระพรหม เปน

ผูสรางโลกตาง ๆ พระวิษณุเปนผูคุมครองโลกตาง ๆ นอกจากนีย้ังนิยมสรางเครื่องหมายแนวนอน 3 เสน 

ไวที่หนาผากเหนือคิ้ว ซึ่งหมายถึงที่น่ังของสีหะ คือ มหาเทพที่ตนนับถือ  
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เร่ืองที่ 3 หลักธรรมของศาสนาตางๆ 

หลักธรรมของศาสนาพุทธ 

 ตามที่กลาวมาแลววา ศาสนธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญของศาสนา คําสอนของสัมมาสัมพุทธ

เจา เรียกวา พระธรรม 

 พระธรรมในศาสนาพุทธ กําหนดไวในพระไตรปฎกมีอยู  3 ตะกรา กลาวคือ คําสอนของ

พระพุทธเจาในอดีตจารึกไวในสมุดขอย และใบลานแยกไว 3 หมวดหมูคอื 

1. พระสุตตันตปฎก เปนคัมภีรที ่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาในโอกาสตาง ๆ มีชาดก

ประกอบ เชน สุภชาดก ที่ 5  โทษของการไมรูประมาณ ความสรุปวา เมือ่พระพุทธเจาประทับอยู ณ          

พระวิหารเชตะวัน ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มรณภาพเพราะฉันมากเกินไปจนอาหารไมยอย 

พระพุทธเจาจึงตรัสวาแมในกาลกอนภิกษุน้ีก็ตายเพราะบริโภคมาก 

2. พระวินัยปฎก เปนธรรมที ่เกี ่ยวกับระเบียบกฎเกณฑความประพฤติของพระสงฆ ซึ ่ง

พระพุทธเจา กําหนดไวมีทั้งหมด 227 ขอ พระพุทธเจาจะทรงกําหนดขึ้นเมื่อมีเหตุการณที่พระสงฆไม

ควรประพฤติปฏิบัติ 

3. พระอภิธรรมปฎก รวบรวมคัมภีรทีร่วบรวมเกี่ยวกับหลักธรรมหรือขอธรรมลวน ๆ คําสั่ง

สอนวาเปนพระสูตรตาง ๆ ของพระพุทธเจา ตัวอยางคือ ธัมมจักกัปวัตนสูตร ซึง่กลาวถึงมรรค 8 ซึ่งเปน

ทางปฏิบัติใหไกลจากกิเลส 

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนตัวแทนพระพุทธเจาที่ปรินิพานไปแลว เมื่อถึงคราวที่

ศาสนาพุทธเกิดปญหามีความเสื่อมลงเนือ่งจากพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จะมีการนําพระไตรปฎกมาสังคายนา มีการตรวจสอบชําระใหถูกตอง วัด

ในสมัยเกาเก็บพระไตรปฎกที่จารึกไวในใบลานสมุดขอยเก็บไวที่ศาลาธรรมทีตั่ง้อยูกลางน้าํ เพือ่ปองกัน 

มอด ปลวก กัดกินทําลาย 

อยางไรก็ตาม ชาวพุทธควรศึกษาธรรมะเพื่อเขาใจและนํามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตองที่สําคัญ ๆ 

คือ 

โอวาทปาติโมกข พระพุทธองคทรงประกาศหัวใจของศาสนาพุทธในวันมาฆบูชาเปนวันขึ้น 15 

ค่ํา เดือน 3 ซึ่งเปนวันมหัศจรรยคือ พระสงฆ 1,250 รูป ลวนเปนพระอรหันตมาประชุมโดยมิไดนัดหมาย 

พ ระ ส ง ฆ เ หล า นี ้ล วน เป น ผู ที ่พ ระ พุ ท ธ เจ า โป รดป ระ ท า นบ ว ช ใ ห ด วย พ ระ อ ง ค เ อง ด วย วิ ธี

เอหิภิกขุอุปสัมปทาและเปนวันที่พระจันทรเสวยฤกษเต็มดวง พระพุทธเจาทรงประกาศหัวใจของศาสนา

พทุธไวในโอวาทปาฏโิมกขมีอยู 3 ขอคือ 

1. การไมทําบาปอกุศลทั้งปวง คือไมทําชั่ว 

2. การทําบุญกุศล คือใหทําความดี 

3. การทําจิตใหผองใสไกลจากความเศราหมองของกิเลส 
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เบญจศีล ศีล 5 เปนขอพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติตนของชาวพุทธ คือ 

1. ละเวนการฆาสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย 

2. ละเวนการลักขโมย เบียดบัง แยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสินผูอ่ืน 

3. ละเวนการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหนอันเปนการทําลาย

เกียรติภูมิและจิตใจของผูอ่ืน เชน บุตร ภริยา ญาติมิตร 

4. ละเวนจากการพดูเทจ็โกหกหลอกลวง พูดเพอเจอไรสาระ พูดคําหยาบคาย 

5. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครือ่งดองของมึนเมา สิง่เสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาท

มัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ อันเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็

เปนผูคุกคามตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูเขารวมสังคม 

เบญจธรรม 5 ประการ เปนหลกัธรรมที่คนทั่วไปควรปฏิบัติ มี 5 ประการ ดังน้ี 

1. เมตตา, กรุณา - ซึ่งเปนธรรมะคูกันและสนับสนุนศีลหา- ขอแรก ( ฆาสัตว – เบยีดเบยีน ) 

2. สัมมาอาชีวะ - คูและสนับสนุนศีลขอสอง ( ลักทรัพย ฉอโกง ) 

3. กามสังวร หมายถึงการสํารวมระวังในความตองการ - คูกับศีลขอสาม ( การขมเหงนํ้าใจกนั ) 

4. สจัจะ ความจริงใจ - คูกับศีลขอสี่ ( โกหก ) 

5. สติ สัมปชัญญะ - คูกับศีลขอหา ( ทําใหตนเองขาดสติ ) 

พรหมวหิาร 4 เปนหลักธรรมประจําใจเพื่อใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเชน

พรหม ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ 

1. เมตตา ความปรารถนาอยากใหผูอ่ืนมีความสุข 

2. กรุณา ความปรารถนาอยากใหผูอ่ืนพนทุกข 

3. มุทิตา ความยินดีที่ผูอ่ืนมีความสุขในทางที่เปนกุศล 

4. อุเบกขา การวางจิตเปนกลาง การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เปนสิ่งที่ดี แตถาตนไมสามารถ

ชวยเหลือผูนัน้ได จิตตนจะเปนทุกข ดังนัน้ ตนจึงควรวางอุเบกขาทําใจใหเปนกลาง และ

พิจารณาวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมที่ไดเคยกระทําไว จะดีหรือชั่วก็ตาม กรรมนั้น

ยอมสงผลอยางยุติธรรมตามที่เขาผูน้ันไดเคยกระทําไว 

ฆราวาสธรรม ประกอบดวย 2 คํา “ฆราวาส” แปลวา ผูดําเนินชีวิตในทางโลก, ผูครองเรือน และ 

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

ฆราวาสธรรม แปลวา คุณสมบัติของผู ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทางโลก 

ประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ 

1. สัจจะ แปลวา จริง ตรง แท 

2. ทมะ แปลวา ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ 
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3. ขันติ แปลวา อดทน 

4. จาคะ แปลวา เสียสละ 

หลักธรรมของศาสนาอิสลาม 

 หลักธรรมของศาสนาอิสลาม จารึกไวในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งในอดีตถูกจารึกไวในหนังสัตว

กระดูกสัตว หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ คือ 

1. ตองปฏิญาณตนวา จะไมมีพระเจาองคอ่ืนนอกจากพระอัลเลาะห โดยมีพระนบีมูฮัมหมัดเปน  

ศาสนฑูต รับคําสอนของพระองคมาเผยแผใหชาวมุสลิม 

2. ตองนมัสการพระอัลเลาะหเพื่อสรรเสริญขอพรตอพระองควันละ 5 ครัง้ ในเวลาใกลพระ

อาทิตยขึ้น บาย เย็น พลบค่ํา และกลางคืน 

3. ปหนึ่งตองถือศีลอด (อัศศิยาบา) เปนเวลา 1 เดือน โดยงดการบริโภคอาหาร น้าํดื่น ตัง้แต

พระอาทิตยขึ้นจนพระอาทิตยตก 

4. ตองบริจาคทาน (ซะกาด) เพื่อพัฒนาและชําระจิตใหสะอาดหมดจด บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 

5. ในชวงชีวิตหนึ่งควรไปประกอบพิธีฮัจญ คือเดินทางไปประกอบศาสนกิจทีม่ัสยิดไบดุล

เลาะห ณ เมืองเมกกะ อยางนอย 1 คร้ัง 

หลักคําสอนของศาสนาอิสลามเปนเรือ่งศรัทธา คือความเชือ่เปนเรือ่งสําคัญที่สุด มุสลิมทุกคน

จะตองเชื่อและไมระแวงสงสัยดังน้ี 

1. เชื่อวาพระอัลเลาะหมีจริง มุสลิมทุกคนตองเชื่อวาพระเจามีองคเดียวคือพระอัลเลาะห 

2. เชื่อในเทพบริวารหรือเทวทูตของพระอัลเลาะห เพื่อชักนําไปสูหนทางที่ดีงาม 

3. เชื่อวาคัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุด 

4. เชือ่ในตัวแทนพระอัลเลาะหหรือศาสนฑูต เปนผูนําคําสอนมาเผยแพร 

5. เชื่อในวันสิ้นโลก เมื่อพระอัลเลาะหทรงสรางโลกไดก็ตองทําลายโลกได 

6. เชื่อในกฎกําหนดสภาวะของพระอัลเลาะห กลาวคือทุกอยางเกิดขึ้นโดยพระอัลเลาะหและ

ดําเนินไปตามประสงคของพระองค 

สําหรับหลักคําสอนทั่วไปของศาสนาอิสลามนัน้ สอนใหดําเนินชีวิตปฏิบัติตนตอกันของสังคม

เปนไปดวยความสงบสุข เชนสอนใหมนุษยมีความเมตตา กรุณาตอกัน สอนใหมีความกตัญูกตเวทีตอ

บิดา มารดา สอนใหสมรส หามหยาราง และประพฤติผิดประเพณี สอนไมใหดืม่สุราเมรัยและยาเสพติด

ตาง ๆ สอนไมใหกินดอกเบี้ย รับสินบน ใหสินบน กักตุนสินคา และทุจริตคดโกงตาง ๆ สอนหลักการคบ

หาสมาคม สอนไมใหฆาลูกและตนเอง สอนไมใหถือสิ่งอันทัดเทียมพระอัลเลาะห สอนไมใหแตงงานกับ

คนตางศาสนา สอนใหเห็นความสําคัญของเจตนา สอนถึงการกระทําทีท่ําดีไดดี ทําชัว่ไดชัว่ สอนใหเห็น

ความสําคัญของความประพฤติ และสอนใหนึกถึงสิ่งตองหามมิใหนํามาบริโภค ฯลฯ เปนตน 
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หลักธรรมของศาสนาคริสต 

 พระธรรมคําสอนของศาสดาจะปรากฏในพระคริสตคัมภีร คัมภีรไบเบิล ผูนับถือคริสตศาสนา

ทุกคนตองยึดมั่นในหลักปฏิบัติสําคัญของคริสตศาสนา เรียกวาบัญญัติ 10 ประการ คือ 

1. จงนมัสการพระเจาเพียงองคเดียว อยาเคารพรูปบูชาอ่ืน  

2. อยาออกนามพระเจาอยางพรอย ๆ โดยไมสมเหตุสมผล 

3. จงไปวัดวันพระอันเปนวันศักด์ิสิทธิ์ 

4. จงเคารพนับถือบิดา 

5. จงอยาฆาคน 

6. จงอยาทําลามก 

7. จงอยาลักขโมย 

8. จงอยาพูดเท็จ หรือนินทาผูอ่ืน 

9. จงอยาปลงใจในความอุลามก 

10. จงอยามักไดในทรัพยของเขา 

หลักคําสอนของศาสนาคริสตที่สรุปสําคัญมา 2 ขอ คือ 

1. จงรักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ 

2. จงรักเพื่อนบาน (เพื่อนมนุษย) เหมอืนรักตัวเอง 

และหลักคําสอนของพระเยซูสวนใหญ จะอยูบนพื้นฐานบัญญัติ 10 ประการ และอธิบาย

เพิ่มเติมหรืออนุรักษคําสอนเดิมไว เชนสอนใหมีเมตตา กรุณาตอกัน สอนใหรักกันระหวางพี่นอง สอน

ใหทําความดี สอนใหเห็นแกบุญทรัพยมากกวาสินทรัพย สอนใหแสวงหาคุณธรรมยิ่งกวาสิ่งอื่น สอน

หลักการคบหาซึ่งกันและกัน สอนใหตอตานความอยุติธรรม สอนเรื่องจิตใจวาเปนรากฐานแหงความดี 

ความชั่ว สอนถึงความกรุณาของพระเจา สอนถึงความขัดแยงกันระหวางพระเจากับเงิน สอนใหรักษาศีล 

รักษาธรรม สอนวิธีไปสวรรค  สอนเร่ืองความสุขจากการทําใจใหอิสระ ฯลฯ เปนตน 

 

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

  ศาสนาพราหมณ – ฮินดู เชื ่อวาพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด เปนผู สรางโลกและสรรพสิง่

ตลอดจนกําหนดโชคชะตาชีวิตของคนและสัตว เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตแตละคนจึงเปนไปตามพรหมลิขิต 

แตละคนก็อาจเปลีย่นวิถีชีวิตไดหากทําใหพระพรหมเห็นใจและโปรดปรานโดยการบวงสรวงออนวอน

และทําความดีตอพระองค หากตายไปก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ และหากโปรดปรานที่สุดก็จะไปอยูกับ

พระองคชั่วนิจนิรันดร ชาวฮินดูเชือ่วาวิญญาณเปนอมตะ จึงไมตายไปตามรางกาย ที่วาตายนั้นเปนเพียง

วิญญาณออกจากรางกายเทาน้ัน 
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 คําสอนเฉพาะเปนคําสอนเฉพาะกลุมแตละวรรณะ แตละหนาที ่ตัวอยางคําสอนทั่วไป เชน สอน

ใหมนุษยมีความเมตตากรุณาตอกัน สอนใหมีสันติ สอนถึงหนาทีแ่ละสิ่งทีม่นุษยควรปฏิบัติตอกัน สอน

ใหมีขันติ สอนวิธีหาความสุขและรูเทาทันความจริง สอนเรื่องความเปนอมตะของวิญญาณ หนาที่บิดา

มารดามีตอบุตรธิดา หนาทีค่รูอาจารยตอศิษย หนาทีข่องบุตรธิดา และศิษย ทีม่ีตอพอ แม ครู อาจารย 

หนาที่สามีตอภรรยา หนาที่ภรรยาตอสามี หนาที่นายตอบาว หนาที่ราชาตอราษฎร ธรรมและวรรณะทั้ง 4 

คือ ธรรมและหนาทีข่องพราหมณ ธรรมและหนาที่ของศูทร แตอยางไรก็ตามมีกฎเกณฑหามแตงงาน

ระหวางคนตางวรรณะ เพราะเมือ่ลูกออกมาเปนจัณฑาลซึง่ถือวาเปนผูทีเ่ปนบุคคลทีเ่ปนเสนียดไมเปนที่

ตองการของสังคม 
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เร่ืองที่ 4 การปฏิบัติตนตามศาสนาตาง ๆ 

 ศาสนาทุกศาสนามีคําสอนทีมุ่ งใหคนในสังคมประพฤติดี เพือ่ใหครอบครัว ชุมชน สังคม ศา

สนิกชน ทุกศาสนาพึงมีหนาที่ตองประพฤติปฏิบัติ คือ 

 หนาที่ของพุทธศาสนิกชนคือ พุทธบริษัท 4 ไดแก อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี โดยอุบาสก 

อุบาสิกาทําหนาที่ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา และทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา 

 การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตามที่ไดกลาวมาแลวคือการรักษาศีล 5 และ

พัฒนาขึ้นไปสูการรักษา 8 หรืออุโบสถศีล ซึ่งเปนศีลของอุบาสก อุบาสิกา 

1. เวนจากการฆาสตัว 

2. เวนจากการลักสิ่งของที่ผูอ่ืนมิไดให 

3. เวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย 

4. เวนจากการพูดปลด พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ 

5. เวนจากการด่ืมสุราเมรัย อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 

6. เวนจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงวันใหม) 

7. เวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และประดับรางกายดวยดอกไม ของหอม 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองทา เคร่ืองยอม 

8. เวนจากการน่ังนอนเหนือเตียงต่ังที่เทาสูงเกิน ภายในมีนุนหรือสําลี 

จากนัน้เมือ่มีพืน้ฐานศีล 5 ศีล 8 แลวควรพัฒนาขึน้ไปสูการปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ วิปสสนา 

เจริญปญญาใหรูแจงเพื่อหาทางดับทุกข การเจริญปญญาเพื่อใหพิจารณาเห็นหลักธรรมแทจริงของศาสนา

พุทธ ซึง่เปนไปตามพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แปลวา สรรพสิง่ในโลกไมเทีย่ง ลวนเปน

ทุกข และไมมีตัวตน และทุกสิ่งในโลกจะมีสภาวะเกิดขึ้น ต้ังอยู และดับไป 

เมื่อการประพฤติปฏิบัติถึงทีสุ่ดแลวผูนั้นจะเขาสูพระนิพพานเปนผูบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส 

ไมมีการเวียนวายตายเกิดอีก 

หนาที ่สําคัญประการตอมา คือการทะนุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา คือทําหนาที ่

ทะนุบํารุงรักษาศาสนวัตถุ คือ พระพุทธรูป วัดวาอาราม ทีดิ่น สิ่งกอสรางทางพุทธศาสนา ใหเปนสมบัติ

ของศาสนาและใชเบญจธรรมในการเปนที่พึ่งพาจิตใจ และไหวพระสวดมนต ทําบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ 

ประพฤติตามศาสนพิธีใหถูกตองตามหลักศาสนาพุทธ และตองประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี เผยแผคํา

สอนใหบุตรธิดา บุคคลในครอบครัว สนับสนุนใหบุตรธิดาบวชเรียนในศาสนาพุทธเพื ่อสืบทอด

พระพุทธศาสนาใหมั่นคงสถาพรสืบตอไป 

สําหรับภิกษุ ภิกษุณี นั้นทําหนาทีศ่ึกษารักษาพระธรรมและนํามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง 

นอกจากนั้น ยังตองทําหนาที ่เผยแผคําสอนของพระพุทธเจา อีกทั ้งชวยกันทะนุบํารุงศาสนวัตถุ 

พระพุทธรูป วัดวาอาราม สิ่งกอสรางทางศาสนาพุทธตาง ๆ ใหเปนถาวรวัตถุเปนทีพ่ึง่พิงรวมทั้งการ
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ประกอบศาสนพิธีของชาวพุทธใหถูกหลักตามวัฒนธรรม ประเพณีทีดี่งามของชาวพุทธที่สืบทอดมาจาก

บรรพบรุษุ 

เชนเดียวกันกับหนาทีข่องอิสลามิกชน คริสเตียนและผูทีนั่บถือศาสนาฮินดู ลวนมีหนาที่

ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาของตน ชวยกันเผยแผคําสอน หลักธรรม และรักษาศาสนวัตถุ 

ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม พิธีการของศาสนาใหถูกตอง และที่สําคัญคือการชวยกันสืบทอดศาสนา

ใหคงอยู โดยชวยกันทะนุบํารุงสถาบันหลักทางศาสนาของตนใหสามารถทําหนาทีไ่ดสมบูรณ สงผลให

คนในสงัคมมีความสุขสงบตลอดไป 
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เร่ืองที่ 5 บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช พระมหากษัตริยไทยทรงเปนบุคคลตัวอยางที่ใช

หลักธรรมในการดําเนินชีวิต พระองคทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกของ

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย 

 พระองคทรงแสดงใหเห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแก

พสกนิกรทั ้งแผนดิน ใหมีชีวิตความเปนอยู ที่ดี ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนหาแนว

ทางการพัฒนาเพื่อมุงประโยชนแกประชาชนสูงสุดพสกนิกรควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอยตาม

เบือ้ง        พระยุคลบาท นํามาปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป 

 หลักการทรงงานของพระองคที่สามารถรวบรวมไดมดัีงตอไปน้ีคือ 

1. ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ การที่พระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่ จะทรงศึกษาขอมูล

รายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้งจากขอมูลเบือ้งตน จากเอกสารแผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ 

และราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง 

2. ระเบิดจากขางใน พระองคทรงมุงเนนเรือ่งการพัฒนาตน ทรงตรัสวาตองระเบิดจากขางใน 

หมายความวาตองสรางความเขมแข็งในคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหเกิดสภาพพรอมที่จะรับการ

พัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก ไมใชการนําความเจริญมาจากภายนอกเขาไปหา

ชุมชน 

3. แกปญหาที่จุดเล็ก พระองคทรงมองเห็นปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาของ

พระองคจะเร่ิมที่จุดเล็ก ๆ  

4. ทําตามลําดับขั้นตอน ในการทรงงานพระองคจะเริม่ตนจากสิง่ทีจํ่าเปนทีสุ่ดของประชาชน

กอน ไดแก สาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอืน่ ๆ ตอไปได 

ตอจากนั้นก็จะเปนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน ถนน แหลงน้ํา

เพือ่การเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอ้ือประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง

การใชความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถ

นําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุดดังพระบรมราโชวาท 

5. ภูมิสังคม การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และ

สังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นมีความแตกตาง

กัน 

6. องครวม ทรงมีวิธีการคิดอยางองครวม คือการมองอยางครบวงจร ในการพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึง่นัน้จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึน้และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง 

ดังเชน กรณี “ทฤษฎีใหม” ที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ แนวทาง

หนึ่งที่พระองคทรงมองอยางองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดินโดยเฉลีย่ของประชาชนไทยประมาณ 10 – 
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15 ไร การบริหารจัดการที่ดิน และแหลงน้าํอันเปนปจจัยพืน้ฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมือ่มีน้ํา

ในการทําเกษตรแลว จะสงผลใหผลผลิตดีขึ้น หากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะตองรูจักวิธีการ

จัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพือ่พรอมที่จะออกสูการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบวงจร 

7. ไมติดตํารา การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เปนการพัฒนาที่รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและสภาพสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน คือ ไมติดตํารา ไมผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม

เหมาะสมกับสภาพชีวิตที่แทจริงของคนไทย 

8. ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด พระองคทรงประหยัดหลอดยาสีฟนพระทนตนั้น

พระองคทรงใชอยางคุมคา ในปหนึ่งพระองคเบิกดินสอ 12 แทง ทรงใชเดือนละแทงใชกระทัง่กุด ในการ

แกปญหาใหแกปญหาดวยความเรียบงายและประหยดั ราษฎรสามารทําไดเองดังพระราชดํารัสความตอน

หน่ึงวา ใหปลูกปาโดยไมตองปลูกโดยปลอยใหขึ้นเองจะไดประหยัดงบประมาณ 

9. ทําใหงาย พระองคทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดคนดัดแปลง 

ปรับปรุงและแกไขพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ ทรงใชกฎแหงธรรมชาติเปนแนวทาง ตัวอยาง

การปลูกหญาแฝกเปนหญาคลุมดินเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน เปนตน 

10.  การมีสวนรวม พระองคทรงเปนนักประชาธิปไตย จึงทรงนําประชาพิจารณมาใชในการ

บริหารดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา...สําคัญที่สุดตองหัดทําใจใหกวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น 

แมกระทั่งการวิพากษวิจารณจากผูอืน่อยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนัน้แทจริงคือการระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลายมาอํานายการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที ่

สมบูรณน้ันเอง... 

11.  ประโยชนสวนรวม ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริ

พระองคทรงรําลึกถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ 

12.  บริหารรวมที่จุดเดียว เปนรูปแบบการบริหารแรงงานแบบเบ็ดเสร็จทีเ่กิดขึน้เปนครัง้แรก 

โดยทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเปนตนแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพือ่

ประโยชนตอประชาชนที่จะมาขอใชบริการจะประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยจะมีหนวยงานราชการตาง 

ๆ มานวมดําเนินการและใหบริการแกประชาชน ณ ที่แหงเดียว 

13.  ทรงใชธรรมชาตชิวยธรรมชาติ หากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติชวยเหลือ 

เชน การแกไขปญหาปาเสือ่มโทรมไดพระราชทานพระราชดําริ การปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยให

ธรรมชาติชวยฟนฟูธรรมชาติ 

14.   ใชอธรรมปราบอธรรม ทรงนําความเจริญ กฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ แนว

ปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติเขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การ

นําน้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้าํเสียใหกลับเปนน้ําดี การบําบัดน้าํเนาเสียโดยใชผักตบชวาซึ่งมีตาม

ธรรมชาติดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในนํ้า ดังพระราชดํารัสวา “ใชอธรรมปราบอธรรม” 
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15. ปลูกปาในใจคน ปญหาการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึกใน

การรักผืนปาใหแกคนเสียกอน ดังพระราชดํารัสความตอนหน่ึงวา “...เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลง

ในใจคนเสยีกอนแลว คนเหลาน้ันกจ็ะพากนัปลกูตนไมลงบนแผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง...” 

16.  ขาดทุนคือกําไร หลักการคือ “...ขาดทุนคือกําไร Our loss is gain… การเสียคือการได

ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการทีค่นอยูดีมีสุขนัน้เปนการนับที่เปนมูลคาเมินไมได...” หลักการคือ กา

รมใหและการเสียสละสงผลใหมีผลกําไรคือความอยูดีมีสุขของราษฎร 

17.  การพึ่งตนเอง  พระองคทรงมีพระราชดํารัสความตอนหนึง่วา “...การชวยเหลือสนับสนุน

ประชาชนในการประกอบอาชีพและตัง้ตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวด เพราะผูมี

อาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจริญในระดับสูงขั้นตอไป...” 

18.  พออยูพอกิน การทีพ่ระองคทรงเสด็จไปเยีย่มประชาชนทรงเขาพระทัยปญหาอยางลึกซึง้ถึง

เหตุผลมากมายทีใ่หราษฎรอยูในวงจรแหงทุกขเข็ญ จากนัน้จึงพระราชทานความชวยเหลือใหราษฎรมี

ชีวิตอยูในขั้นพออยูพอกินกอน แลวจึงคอยขยับขยายใหมีสมรรถนะที่กาวหนาตอไป 

19.  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีพ่ระองคมีพระราชดํารัสชีแ้นะแนวทางแหงการดําเนินชีวิต 

โดยยึดถือหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทัง้ความจําเปนทีจ่ะตองมีระบบภูมิคุ มกันที ่ดี

พอสมควร 

20.  ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน พระองคมีพระราชดํารัสวา “...ผู ที ่มีความสุจริตและ

บริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมีความรูมากแตไมมีความ

สุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ...” 

21.  ทํางานอยางมีสุข พระองคทรงตรัสวา “...ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะใหนอกจากความสุข

รวมกันในการทําประโยชนใหกับผูอ่ืน...” 

22.  ความเพียร : พระมหาชนก จากพระราชนิพนธพระมหาชนก ซึง่เปนตัวอยางของผูมีความ

เพียรพยายาม แมจะไมเห็นฝงก็ยังวายน้ําตอไป เชนเดียวกับพระองคที่ทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ ใน

ระยะแรกทีไ่มมีความพรอมในการทํางานมากนัก ทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคมุ งมั ่นพัฒนา

บานเมืองใหเกิดความรมเย็นเปนสุข   

23.  รู รัก สามัคคี พระองคทรงมีพระราชดํารัส คําสามคํานี้ ใหนําไปใชไดทุกยุคทุกสมัย 

 รู คือ การลงมือทําสิ่งใด โดยรูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและรูถึงวิธีการแกปญหา 

 รัก คือ ความรัก เมื่อรูแจง จะตองรักการพิจารณาที่จะเขาไปลงมือปฏิบัติแกไขปญหาอ่ืน ๆ 

 สามัคคี คือ การคํานึงเสมอวาเราทํางานคนเดียวไมได ตองทํางานรวมมือรวมใจ เปนองคกร

เปนหมูคณะ จึงมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี 
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เร่ืองที่ 6 การอยูรวมกันของคนไทยที่ตางศาสนา 

 ศาสนามีประโยชน คือ ชวยใหทุกคนในสังคมอยูดวยกันอยางสงบสุขและมีสันติ มีความรักใคร

สามัคคีปรองดองกัน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สงผลใหตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเปนอันหนึง่

อันเดียวกัน ทําใหเกิดความสามารถนําพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เจริญรุดหนาไป อยางไรก็ตาม

หากชุมชน สังคมมีขอปฏิบัติทางศาสนาเดียวกัน มีวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกัน สังคมนั้นจะมีความ

กลมเกลียวกัน เมื่อศึกษาประวัติศาสนาสังคมไทยตัง้แตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาแตกแยกทางสังคม

เนื่องจากสาเหตุเพราะศาสนาแตกตางกันนั้นไมเคยปรากฏขึ้นในประเทศไทย 

 แตภาวะปจจุบันสังคมไทยเกิดปญหาความแตกแยก ไมสามัคคีกัน โดยระบุวาสาเหตุเปนเพราะ

ความเชื่อทางศาสนานั้น เมือ่วิเคราะหสาเหตุและสืบสาวเหตุการณแลว ความเชือ่ทางศาสนาไมใชสาเหตุ

ทั้งนี้เพราะศาสนาลวนมกีฎเกณฑของศีลที่ไมใหมนุษยเบียดเบียนรังแกกัน ดังน้ันสังคมไทยตั้งแตสุโขทัย

เปนพุทธศาสนา ฮินดู อยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน คําสอนของพุทธศาสนาปรากฏในศาสนาฮินดูและ

พิธีกรรมศาสนาฮินดู ปรากฏอยูในสังคมไทยพุทธ โดยอยูรวมกันอยางลงตัว เชน ประเพณีลอยกระทง 

ตอมาในสมัยอยุธยาไทยคาขายกับจีน ฝรั่งชาติตาง ๆ ในสมัยสมเด็จพระนารายณโดยมีขุนนางฝรั่งคือ 

เจาพระยาวิชชาเยนทรเปนคริสเตียนตัง้รกรากอยูในไทยและยังคงนับถือศาสนาคริสตอยู ตอมาสมัย

รัตนโกสินทรรัชกาลที่ 4 ของเราทานศึกษาวัฒนธรรมตะวันตก และเมื่อถึงรัชการที ่5 มีการติดตอกับ

ตางประเทศนําวัฒนธรรมตะวันตกมาใชปรับปรุงประเทศและไมทําใหศาสนาเสื่อมถอย พระองคทานใช

หลักศาสนาเพื่อใหชาติคงอยูดวยการเสียสละดินแดนสวนนอย เพื่อรักษาดินแดนสวนใหญไว สงผลให

รักษาชาติบานเมืองใหคงอยูไมเสียเอกราช 

 กลาวโดยสรุป สังคมไทย แมมีศาสนาหลากหลายในชุมชน สังคม คนไทยที่ตางศาสนายึดหลัก

ประนีประนอม เคารพซึ่งกันและกัน เขาใจวิถีชีวิตที่แตกตางกันทําใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข เราจะ

เห็นภาพของสังคมไทยทั่วไปที่คนไทยมุสลิม คนคริสเตียน คนไทยพุทธ ไทยฮินดู ติดตอคาขาย ประกอบ

กิจศาสนาใชชีวิตครอบครัวที ่ตางศาสนาอยู รวมกันในสังคมไทยอยางปกติสุข ในโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาระดับสูงมีบุตรหลานคนไทยตางศาสนาอยูรวมกันศึกษาหาความรู โดยไมมีปญหาใด ๆ 

 เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงแตกแยกของคนในสังคมตัง้แตครอบครัว ชุมชนใดๆ ในประเทศไทย 

และความแตกแยกนั้นทวีความรุนแรงยิ ่งขึ ้น ครอบครัว ชุมชน ทุกแหงยิ ่งจะตองนําหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาแกไขปญหาเพือ่ลดความขัดแยงที ่รุนแรง สถาบัน องคกรทางศาสนาและทุกคนจะตอง

รวมมือกันในการนําสันติภาพกลับคืนมาสูสังคม ชุมชนอยางรวดเร็ว 

 กรณีตัวอยางจากพุทธประวัติ การแกปญหาความแตกแยกในสังคมโดยสันติวิธี 

 ครั้งหนึง่เหลากษัตริยศากยวงศ พระญาติฝายพุทธบิดาและเหลากษัตริยโกลิยวงศ พระญาติฝาย

พุทธมารดา ทะเลาะวิวาทกันเรื่องแยงน้าํโรหิณีเนือ่งจากฝนแลง น้ําไมเพียงพอ การทะเลาะวิวาทลุกลาม

ไปจนเกือบกลายเปนศึกใหญ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบเหตุดวยพระญาณจึงเสด็จไปหามสงคราม 
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โดยตรัสใหเห็นถึงความไมสมควรที่กษัตริยตองมาฆาฟนกันดวยสาเหตุเพียงแคการแยงน้ําเขามา และ

ตรัสเตือนสติวาระหวางน้ํากับพี ่นอง อะไรสําคัญยิ ่งกวากัน ทั ้งสองฝายจึงไดสติคืนดีกัน และขอ

พระราชทานอภัยโทษตอเบื้องพระพักตรพระพุทธองค 
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กิจกรรมที่ 1

1. ศาสนาพุทธเปนศาสนาประเภทใด 

  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง 

ก. เอกเทวนิยม ข. พหุเทวนิยม 

ค. สัพพัตถเทวนิยม ง. อเทวนิยม 

2. ศาสดาหมายถึงอะไร 

ก. ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา ข. ผูนับถือศาสนา 

ค. ผูคนพบศาสนาและนําคําสอนมา ง. สาวกของศาสนา 

เผยแผ 

3. สัมมาสมาธิอยูในธรรมะหมวดใด 

ก. มรรค 8 ข. อริยสัจ 4 

ค. ฆราวาสธรรม ง. พรหมวิหาร 4 

4. คําสอนศาสนาใดที่เนนใหมนุษยมีความรักตอกัน 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาคริสต 

ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

5. มัสยิดเปนศาสนสถานของศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาคริสต 

ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

6. การแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม วิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด 

ก. ใชหลักธรรมทางศาสนา ข. ใชหลักกฎหมาย 

ค. ใชหลกัการเจรจา ง. ใชคณะกรรมการ 

7. สังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางวัตถุเปนสังคมวัตถุนิยม ประชาชนควรมีคานิยมใดจึงจะ

เหมาะสม 

ก. รูรักสามัคคี ข. ประหยดัและนิยมไทย 

ค. ใชชีวิตเรียบงาย ง. มีระเบียบวินัย 

8. เมกกะ คือ เมืองสําคัญของศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 
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9. การถือศีลอดเปนขอปฏิบัติของศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

10. ศาสนาใดที่นับถือเทพเจาหลายองค 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

กิจกรรมที่ 2

 

  ใหผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางท่ีเกิดจริงในหนังสือพิมพท่ีแสดงถึงการไมใชหลักคําสอนของ

ศาสนาในการดํารงชีวิต แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชั้นเรียน 
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บทที ่2 
วัฒนธรรมประเพณ ี

สาระสําคญั 

 เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนทองถิ่น ภาคตางๆ ของประเทศไทย ภาษา 

การแตงกาย ฯลฯ ของภาคตางๆ ประเพณีของแตละชุมชนทองถิ่น ภาค เชน แหเทียนพรรษา บุญเดือนสิบ 

ลอยกระทง ประเพณีวิ ่งควาย ยี ่เป ง การอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของภาคตางๆ  

การประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี คานิยมทีพ่ึงประสงคของชุมชน 

สังคมไทย การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมของชุมชน สังคมไทยที่พึงประสงค 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ทองถิ่น และของประเทศ 
2. ตระหนักถึง ความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีของของชุมชน ทองถิ่น และของ

ประเทศ 
3. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 
4. นําคานิยมที่พึงประสงคของสังคม ชุมชนมาประพฤติปฏิบัติจนเปนนิสัย 

ขอบขายเนื้อหา 

เร่ืองที่  1  ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี 

เร่ืองที่  2  วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นและของประเทศ 

เร่ืองที่  3  การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของประเพณีไทย 

เร่ืองที่  4  คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถิ่น 

เร่ืองที่  5  การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค 
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เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี 

1.1   ความหมายความสําคัญ 

วัฒนธรรม คือ มรดกแหงสังคมทีม่นุษยไดสรางสรรคขึน้ และไดรับการถายทอดกันมาจาก

อดีตสูปจจุบัน เปนผลผลิตทีแ่สดงถึงความเจริญงอกงามทั้งดานวัตถุและที่ไมใชวัตถุ เชน อุดมการณ 

คานิยม ประเพณี ศีลธรรม กฎหมายและศาสนา เปนตน 

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485 กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะ

ทีแ่สดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และ

ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

สรุปไดวา วัฒนธรรม หมายถึงวิธีการดํารงชีวิตของมนุษยที่แสดงถึงความเจริญงอกงามใน

การอยูรวมกัน เปนการสรางสรรคของมนุษยทีแ่สดงออกในลักษณะวัตถุและไมใชวัตถุแลวถายทอดสืบตอ

กนัมา 

ความสําคัญของวัฒนธรรม มีอยู  5 ประการ คือ 

1. วัฒนธรรมชวยใหมนุษยสะดวกสบายขึ้น ชวยแกปญหาและสนองความตองการตาง ๆ 

ของมนุษย สามารถเอาชนะธรรมชาติได  เพราะสรางวัฒนธรรมขึ้นมาชวย 

2. วัฒนธรรมทําใหสมาชิกในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีกัน 

3. วัฒนธรรม แสดงถึงเอกลักษณของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูงยอมไดรับการยกยอง และ

เปนหลักประกันความมั่นคงของชาติ 

4. วัฒนธรรมกาํหนดพฤติกรรมของคนในสงัคม ชวยใหคนในสงัคมอยูรวมกนัอยางสนัติสุข 

5. วัฒนธรรมทําใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรือง 

 1.2   ความหมายความสําคัญของประเพณี 

  ประเพณี  หมายถึง แบบความประพฤติทีค่นสวนรวมถือเปนธรรมเนียมหรือระเบียบแบบ

แผนและปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน จนเกิดเปนแบบอยางความคิดหรือการกระทําที่ไดสืบตอกันมา และ

ยังมีอิทธิพลอยูในปจจุบัน ซึง่อยู ในรูปแบบของ จารีต ประเพณี ขนบประเพณี และขนบธรรมเนียม

ประเพณี  

  จารีตประเพณี คือประเพณีทีเ่กี่ยวของกับศีลธรรมและจิตใจ เชน การตอบแทนบุญคุณบิดา 

มารดา บุพการี การเลี้ยงดูเมื่อทานแกเฒา การเคารพเชื่อฟงครู อาจารย การนับถือบรรพบุรุษ 

  ขนบประเพณี คือประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยูทัว่ไปมาอยางเปนระเบียบ บังคับใหคน

ในสังคมน้ัน ๆ ยึดถือและปฏิบัติตาม เชน กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ และมีขนบประเพณีที่

คนในสังคมไมตองปฏิบัติตามเสมอไป เชน ประเพณีการโกนจุก เปนตน 

  ธรรมเนียมประเพณี คือประเพณีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติระหวางบุคคลที่สังคมยอมรับ เชน 

การทักทาย การไหว การเดิน กิริยามารยาท เปนตน 
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  นอกจากนี้ยังมีประเพณีทางศาสนา เชน วันโกน วันพระ ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย   

การโกนผมไฟ ประเพณีเกีย่วกับครอบครัว เชน การปลูกเรือน ประเพณีเกีย่วกับเทศกาลตาง ๆ เชน ตรุษ

ไทย วันสงกรานต วันลอยกระทง และแตละภาคและทองถิ่นมีประเพณีแตกตางกันออกไป 

  ความสําคัญของประเพณี มีอยู 5 ประเภทคือ 

1. เปนเครื่องบอกความเจริญของชาตินั้น ๆ ชาติที่เจริญในปจจุบัน มีประเพณีตาง ๆ ที่

แสดงถงึความเจริญกาวหนา 

2. ประเพณีสวนมากสืบคนความเปนมาของประเพณีนัน้ ๆ ตั้งแตอดีตเชือ่มโยงถึงปจจุบัน

ประเพณีจึงสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรไดเปนอยางดี 

3. ประเพณีทําใหคนในสังคมเกิดความภาคภูมิใจในความดีงามของเผา และชาติบานเมือง

ตนเอง 

4. ประเพณีทําใหคนในสังคมไดทํากิจกรรมรวมกัน อันเปนการดํารงความรักสามัคคี ทํา

ใหคนในเผา ชุมชน ภาค และเปนชาติมีความมั่นคงสืบตอกันมา 

5. ประเพณีเปนสัญลักษณที่สําคัญ ซึ่งแสดงออกความเปนเผา ชุมชน ภาค เปนชาติ 
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เร่ืองที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น และของประเทศ 

 2.1  วัฒนธรรมท่ีสําคัญ  

 วัฒนธรรมที่สําคัญของทองถิ่น และของประเทศที่แสดงออกถึงความเปนไทยที่สําคัญตาง ๆ 

คือ ภาษา การแตงกาย อาหาร และมารยาท  

 ภาษา ภาษาที่ใชสื่อสารกันในสังคม มี 2 ลักษณะคือ ภาษาทางกาย และภาษาทางวาจา ใน

เผา ในชุมชน ภาค จะมีภาษาถิ่น สําเนียงถิ่น กิริยาอาการแสดงออกของทองถิ่น และจะมีภาษากิริยาอาการ 

คนไทยจะใชภาษาไทยกลางซึง่เปนภาพรวมของประเทศ ดังนั้นวัฒนธรรมทางภาษาจะบงบอกทีม่าของ

กําเนิดซึ่งควรจะเปนความภูมิใจในตัวตน ไมเปนสิง่เชย นาอายหรือลาสมัยในการแสดงออกทางภาษาถิน่ 

ภาษาไทยกลางของคนไทย 

 การแตงกาย การแตงกายของคนในสังคมไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม

ตะวันตกในชีวิตประจําวันคนไทยจึงแตงตัวแบบสากลตอเมื่อมีงานบุญ ประเพณีตาง ๆ หรือในโอกาส

สําคัญๆ จึงนําการแตงกายประจําถิ่นที่แสดงออกมาเปนเผา ชุมชน และภาค อยางไรก็ตามเรายังเห็นคนรุน

เกา รุนพอ แม ปู ยา ตา ยาย ในทองถิ่นบางแหงยังคงมีวัฒนธรรมการแตงกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ใหเราเห็นไดในชวีติประจําวัน 

 อาหาร เนือ่งจากการติดตอสือ่สารของโลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน เราจึงสามารถ

รับประทานอาหารไทยที่รานในเมืองลอสแองแจลิส เมืองฮองกงไดดวย วัฒนธรรมทางอาหารการกินของ

คนไทยในทองถิน่และไทยยังคงสืบตอตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เพราะสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร

ทรัพยากรตาง ๆ สงผลใหวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารทองถิน่ไทย ยังคงมีอยูและนํามาใชในการ

ประกอบอาหาร การกินไดตลอดมา แตอาหารบางชนิดเริ่มสูญหายไป เด็กไทยปจจุบันเริ่มจะไมรูจัก

คุนเคยอาหารบางชนิด เชน ขนมกง ซึ่งประเพณีแตงงานภาคกลางในอดีตจะมีขนมกงเปนขนมทําจากถั่ว

ทองปนเปนรูปวงกลมมีซี่เหมือนลอเกวียน เพื่อใหชีวิตแตงงานราบร่ืนกาวไปขางหนา เปนตน 

 มารยาท มารยาทของคนไทยที่อาศัยอยูเปนเผา ชุมชน ภาค ตลอดจนไทยกลางไดรับการสืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษ แตเมือ่กลาวโดยรวมแลวมารยาทไทยนัน้ทัว่โลกยอมรับ วามีความงดงาม ออน

ชอยการไหว การกราบ บงบอกถึงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม ทําใหคนตางประเทศประทับใจ 

สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เจริญกาวหนา 
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เร่ืองที่ 3 การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

3.1 ความสําคัญในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเปนสิ่งที่สําคัญที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักถึง

หนาที่ทีทุ่กคนพึงกระทํา ทัง้นีเ้พราะวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติและทองถิน่ จัดเปนสิง่ที่มีคุณคาควร

แกการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิง่ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษา วรรณกรรม

ตาง ๆ ซึง่ไดบรรจุและสัง่สมความรู ความหมาย คุณคาทีม่ีมาตั้งแตอดีตใหคนไทยปจจุบันไดเรียนรู เพื่อ

รูจักตนเองและมีความภูมิใจในความเปนชาติไทย และสิ่งเหลานี้จะสูญหายหากขาดการเอาใจใสในการ

อนุรักษและสงเสริมในทางที่ถูกที่ควร 

3.2 แนวทางในการอนุรักษ  วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

1. ศึกษา คนควา วิจัย วัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถิ่นที่ยังไมไดรวบรวมศึกษาไว 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจถองแท ทําใหเกิดความรูสึกยอมรับในคุณคาจะไดแหนหวงภูมิใจและเผยแพร

ใหเกิดประโยชนตอไป 

2. สรางความเขาใจใหคนไทยทุกคนเขาใจ ปรับเปลี่ยน ตอบสนองวัฒนธรรมประเพณีอืน่ 

ๆ จากภายนอกอยางเหมาะสม 

3. ขยายขอบเขตเรื่องการอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีไทยใหคนไทยทุกคนเห็นเปนหนาที่

สําคัญที่จะตองรวมกันทะนุบํารุงรักษาทั้งดวยกําลังกาย และกําลังทุนทรัพย 

4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีระหวางเผา ชุมชน ภาค เพื่อสื่อสาร

สรางความสัมพันธระหวางกัน 

5. ชวยกันจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อใชเปนฐานความรูของ

สังคม เพือ่ใชในการประชาสัมพันธและสงผลถึงภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วของทีส่ําคัญคือ อุตสาหกรรม

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะสงผลตอเศรษฐกิจของชาติโดยรวม 
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เร่ืองที่ 4 คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถิ่น 

 2.1  คานิยมที่พึงประสงคของไทย 

        ในเมือ่คานิยมเปนสิ่งที่กําหนดความเชือ่ซึง่สงผลถึงพฤติกรรมของคนในสังคมแลว การ

กําหนดกําหนดคานิยมทีพ่ึงประสงคของทองถิ่นและของไทย จึงควรที่คนในสังคมไทยทั้งในทองถิ่น

จนถึงระดับชาติ 

  อยางไรก็ตามมีผูแจกแจงคานิยมของสังคมไทยไวดังนีค้ือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราขานุ

ภาพ ไดตรัสวา คานิยมของสังคมไทยมี 3 ประการคือ 

1. รักความเปนไทย 

2. คนไทยไมชอบการเบียดเบียนและหาเร่ืองกับคนอ่ืน 

3. การรูจักประสานประโยชนรูจักการประนีประนอม โอนออนผอนตามทําใหเมืองไทย

ไมตกเปนอาณานิคมของประเทศใด 

ศาสตราจารย ประเสริฐ แยมกลิ่มฟุง จําแนกคานิยมของคนไทยไวดังนี้ 

1. ความรักอิสรภาพหรือความเปนไทย 

2. ย้ําความเปนตัวของตัวเอง 

3. ความมักนอย 

4. ย้ําหาความสุขจากชีวิต สงผลใหเกิดคําวา “สยามเมืองยิ้ม” 

5. เคารพ เชื่อฟงอํานาจ โดยชอบธรรม คนไทยเคารพผูอาวุโส 

6. ชอบความโออา มีใจนักเลง กลาได กลาเสีย บริโภคนิยม 

7. มีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ คนไทยมีลักษณะเปนมิตรกับคนทุกคน 

ในปจจุบันสังคมไทยมีปญหา คนขาดคุณธรรม จริยธรรม ปญหาเร่ืองเพศ เร่ืองความรุนแรง 

และอบายมุขฯ ในป 2549 กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปน 8 คุณภาพพืน้ฐาน 

เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี สงผลใหสังคมไทยเปนสังคมที่ดี คือ 

1. ขยัน คือต้ังใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ อดทน 

2. ประหยัด คือรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสินแตพอควรพอประมาณใหเกิดประโยชน

คุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 

3. ซื้อสัตย ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปราศจากความรูสึก

ลาํเอียง หรืออคติ 

4. มีวินัย คือ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ มีทั้งวินัยในตนเองและ

วินัยตอสังคม 

5. สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอมมีกิริยามารยาทที่ดาม มีสัมมาคารวะ 



30 

 

6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทัง้กาย ใจ และสภาพแวดลอมความผองใสเปนที่

เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

7. สามัคคี คือ ความพรอมเพียงกัน ความกลมเกลียว ความปรองดองกัน รวมใจกัน

ปฏิบัติงานบุลุผลตามที่ตองการเกิดการงานอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเละวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบ

กันเปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ความคิด เชือ้ชาติ หรืออาจเรียกอีก

อยางวาความสมานฉันท 

8. มีน้ําใจ มีความจริงใจ ไมเห็นแกตัวและเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจเห็นคุณคาใน

เพือ่นมนุษย มคีวามเอ้ืออาทรเอาใจใสใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอ่ืน 

และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

2.2  คานิยมทองถิ่น 

 คานิยมของทองถิ ่นจะบงบอกลักษณะนิสัยเดนของคนในทองถิ ่น เชน คนภาคเหนือมี

มารยาทออนโยน พูดจาออนหวาน คนภาคใตมีความรักใครพวกพองตาง ๆ เหลานีส้ามารถศึกษาไดจาก

ลักษณะของคนในชุมชน วิถีชีวิตการแสดงออก สถาบันทางการศึกษา ศาสนา และครอบครัว มีสวน

สําคัญในการสรางเสริมคานิยมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

เร่ืองที่ 5 การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค 

 การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงคนัน้เปนสิ่งที่ควรกระทําทุกคนจึงเปนพลังสําคัญ

สงผลใหประเทศชาติพัฒนาไปอยางยั่งยืน หรืออาจกลาววา หากสังคมใดมีแตความเจริญทางวัตถุแตขาด

ความเจริญดานจิตใจ สังคมนัน้จะพัฒนาอยางไมยั่งยืน ซึ่งความเจริญทางดานจิตใจนั้นนอกจากคนใน

สังคมจะตองประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมศาสนาแลว ควรสรางเสริมคานิยมทีดี่ใหเกิดขึ้นกับคนใน

ชาติ โดยพรอมเพียงกันอีกดวย ตัวอยางเชน คานิยมความประหยัด การสรางนิสัยประหยัดพลังงานน้าํมัน

ของคนในชาติไมใชทําเฉพาะผูมีรายไดนอย ผูทีม่ีฐานะร่าํรวยสามารถใชน้ํามันอยางสุรุยสุรายไดเพราะ

ชาตินีม้ีเงินมากมายใชชั่วลูกชัว่หลานไมหมด ผูมีฐานะร่าํรวยจะตองมีนิสัยประหยัดพลังงานดวยเปนตน 

และแมวาน้ํามันมีราคาถูกลงทุกคนในชาติควรประหยัดตอไปใหเปนนิสัย 
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กิจกรรมที่ 1

1. ขอใดคอืวัฒนธรรม 

  ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง 

ก. อาหาร ข. การแตงกาย 

ค. ภาษาพูด ง. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดคอืประเพณี 

ก. การพูดทักทาย ข. การแตงงาน 

ค. การรับประทานขาว ง. การถือศีล 8 

3. ประเพณีว่ิงควายอยูในจังหวัดใด 

ก. ชัยนาท ข. อางทอง 

ค. ชลบุรี ง. สมุทรปราการ 

4. ประเทศไทยไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีจากที่ใด 

ก. อารยธรรมตะวันตก ข. อารยธรรมจีน 

ค. อารยธรรมอินเดีย ง. ถูกทุกขอ 

5. การตอบแทนบุญคุณ บิดา มารดา บุพการี จัดเปนอะไร 

ก. ประเพณี ข. จารีตประเพณี 

ค. ขนบประเพณี ง. ธรรมเนียมประเพณี 

6. ภาษาไทยไดรับอิทธิพลจากภาษาอะไรบาง 

ก. ภาษาบาลี - สันสกฤต ข. ภาษาอังกฤษ 

ค. ภาษาจีน ง. ถูกทุกขอ 

7. ประเพณีใดที่มีทุกภาคของประเทศไทย 

ก. สงกรานต ข. แขงเรือ 

ค. วิ่งควาย ง. สารทเดือน 10 

8. ประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไดรับอิทธิพลจากศาสนาใด 

ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาคริสต 

ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

9. วัฒนธรรม ประเพณีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมใด 

ก. กีฬา ข. การทองเที่ยว 

ค. พาณชิยกรรม ง. นันทนาการ 
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10. ในความเปนชาติแตละชาติมีความแตกตางในดานใด 

ก. วัฒนธรรมประเพณี ข. ภาษา 

ค. ศิลปะ ง. เชื้อชาติ 

กิจกรรมที่ 2

 

  ใหผูเรียนแบงกลุ มศึกษาคนควาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนของตนเองแลวนํามา

แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
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บทที ่ 3   

หนาที่พลเมืองไทย 

สาระสําคัญ 

 เปนสาระที่เกีย่วกับ ความหมายของประชาธิปไตยสิทธิ  เสรีภาพบทบาทหนาที่ของพลเมืองใน

วิถีประชาธิปไตย  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปญหา  และสถานการณการเมืองการ

ปกครองที่เปนกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นในชุมชน  กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว กฎหมายที่

เกี่ยวของกับชุมชน กฎหมายอ่ืนๆ  เชนกฎหมายแรงงานและสวัสดิการ  กฎหมายวาดวยสิทธิเด็กและสตรี 

ผลการเรียนรูคาดหวัง 

  1. รูและเขาใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  บทบาทหนาทีแ่ละคุณคาของความเปนพลเมืองดี

ตามแนวทางประชาธิปไตย 

  2.  ตระหนักในคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

  3.  แยกแยะปญหา  และสถานการณการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในชุมชน 

  4.  รูและเขาใจสาระทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

  5.  นําความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติไปใช

ในชวีติประจําวันได 

  6.  เห็นคุณคา  และประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 เร่ืองที่  2 สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาที่ของพลเมือง 

ในวิถีประชาธิปไตย 

 เร่ืองที่  3 รัฐธรรมนูญ 

 เร่ืองที่  4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

 เร่ืองที่  5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว 

 เร่ืองที่  6 กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชน 

 เร่ืองที่  7 กฎหมายอ่ืน ๆ  

 เร่ืองที่  8 การปฏิบัติตนตามกฎหมายและการรักษาสิทธิเสรีภาพของตน 

ในกรอบของกฎหมาย 
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 เร่ืองที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1.1 ความหมายของประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยเปนรูปแบบการปกครองในประเทสมาจากคํา 2 คํา ดังน้ี 

“ประชา” หมายถึง ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ 

“อธปิไตย” หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ดังน้ัน ประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของประชาธิปไตยไววา 

“ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญ หรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ” 

และศาสตราจารย ดร.กมล ทองธรรมชาติ ใหความหมายวา “ประชาธิปไตย เปนการ

ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” 

สรุป ประชาธิปไตย จึงหมายถึงการทีป่ระชาชนหรือพลเมืองของประเทศมีอํานาจและมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวม

เปนหลกั 

1.2   หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายถึง ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ 

2. หลักความเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย ความเทาเทียม

กันทางการเมือง 

3. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ ไดแก การที่ประชาชนมีอํานาจอันชอบธรรมในการเปน

เจาของทรัพยสิน มีอิสระในการกระทําในขอบเขตของกฎหมายและมีแนวทางปฏิบัติตนทีเ่ปนอิสระ

ภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

4. หลักนิติธรรม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑและ

กติกาของประเทศ คือการทีป่ระชาชนใชกฎหมายเปนหลักในการทํางานเพือ่การอยูรวมกันอยางสันติสุข

และเกิดความยุติธรรมในสังคม 

5. หลักการยอมรับเสียงขางมาก คือ การทีป่ระชาชนในรัฐใชมติของประชาชนสวนใหญ

เปนหลักในการทํางาน 

6. หลักการใชเหตุผล คือ การที่ประชาชนใชหลักเหตุผลเปนหลักในการหาขอสรุปเพื่อ

ทํางานรวมกันหรือการอยูรวมกัน 

7. หลกัประนีประนอม คือ การที่ประชาชนไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา แตใชการ

ตกลงรวมกันในการขจัดขอขัดแยงที่ไมเห็นดวย 
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8. หลักความยินยอม คือ การทีป่ระชาชนใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเปนตัวของตัวเอง

โดยปราศจากการบังคับ มีความเห็นตรงกันจึงตัดสินใจผานตัวแทนของประชาชนในการดําเนินงานทาง

การเมืองและการปกครอง 

 

1.3  ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย 

ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจะปฏิบัติตอกัน ดังนี้ 

1. การเคารพในสิทธิแลเสรีภาพของบุคคล ตามขอบเขตที่บัญญัติไวในกฎหมาย 

2. การใชหลักเหตุผลในการตัดสินปญหา ขอขัดแยง 

3. การเคารพในกฎกติกาของสังคมเพือ่ความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอยใน

สังคม 

4. การมีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวมและสังคม 

5. การมีน้ําใจเปนประชาธิปไตยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน 

6. การยึดมั่นในหลักความยุติธรรม และการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาคเทาเทียมกันของ

สมาชิกทุกคนในสังคม 

 1.4  คุณลักษณะท่ีสําคัญของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย 

 1.  มีความยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย 

 2.  มีการรู จักใช เหตุผลและรับฟงความคิด เ ห็นของผู อื ่น  ซึ ่งมี เหตุผลและมีการ

ประนีประนอมกันในทางความคิด 

 3.  เคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผูอ่ืน 

 4.  มคีวามเสยีสระและเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 

 5.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 6.  ใชเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิเสียงขางนอย 

 7.  ยึดถือหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกันของสมาชิก 

 8.  ปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับของสังคม 

 9.  ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณี 

 10.  รูจักแกปญหาโดยสันติวิธี 

 1.5   ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 1.  ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปอยางมั่นคง 

 2.  เกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ 

 3.  สังคมมีความเปนระเบียบ สงบเรียบรอย 
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 4.  สมาชิกทุกคนไดรับสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ จากกฎหมายเทาเทียมกันเกิดความเปนธรรมใน

สงัคม  

 5. สมาชิกในสังคมมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีนํ้าใจตอกัน 

 2.    วิถีประชาธิปไตย 

 สังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณเปนสังคมที่ปลูกผังความเปนประชาธิปไตยใหแกประชาชนทั้งใน

แงความคิด อุดมการณ และวิธีการดําเนินชีวิต ต้ังแตเด็กเปนตนไป 

 โดยในชีวิตประจําวันของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม จะดําเนินไปอยางสงบสุขไดเมือ่

ทุกคนที่เปนสมาชิกเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการใชคุณลักษณะประชาธิปไตยเปนแนวทาง

ในการดําเนินชวีติ ดังน้ี 

 2.1  ประชาธิปไตยในครอบครัว 

 ประชาธิปไตยในครอบครัวจะเริม่ไดก็ตอเมื่อพอแมคิดและประพฤติปฏิบัติตอกัน ตอลูก ๆ 

และตอบุคคลอ่ืนอยางเปนประชาธิปไตย ในการดําเนินชีวิตประจําวันทุก ๆ ดาน ไดแก 

1. การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

2. การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3. การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

4. การแกปญหาโดยใชเหตุผล 

5. การลงมติโดยใชเสียงสวนใหญ 

6. การเคารพกฎระเบียบของครอบครัว 

7. การกลาแสดงความคดิเห็นตอสวนรวม 

8. การยอมรับเมื่อผูอ่ืนมีเหตุผลที่ดีกวาตนเอง 

2.2  ประชาธิปไตยในชุมชน ทองถิ่น 

 วิถีชีวิตประชาธิปไตยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชนเปนการรวมกลุมของบุคคล

ภายในชุมชน สมาชิกในชุมชนตองมีคุณลักษณะประชาธิปไตยที่สําคัญ คือ 

1. การเคารพในระเบียบ กฎหมายของทองถิ่นและกฎหมายบานเมือง 

2. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

3. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4. การตัดสนิใจในสวนรวมโดยใชการลงมติเสียงสวนใหญ 

5. การตัดสินใจโดยใชวิธีการลงมติเสียงสวนใหญ 

6. การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตอชุมชน 

7. การรวมกันวางแผนในการทํางานเปนกลุมหรือตัวแทนของกลุม 
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ในการดําเนินชีวิตของกลุมคนในรูแบบตาง ๆ เชน สมาคมแมบานผูผลิตสมุนไพรบานหวยใต  

สหกรณออมทรัพยบานแตง สมาคมศิษยเกาโรงเรียน มูลนิธิตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตในกลุมสมาชิกควร

มีคุณลักษณะของประชาธิปไตย ไดแก 

1. เคารพในกฎระเบียบขอบังคับของกลุมหรือองคกร 

2. มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นอยามีเหตุผล 

3. ยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกคนที่ดีกวา โดยไมใชอารมณ อดทนตอความขัดแยงที่

เกิดขึ้น 

4. ยอมรับในเหตุผลที่ดีกวา 

5. การทํางานโดยใชวิธีการประชุมวางแผนและแกปญหารวมกัน 

6. การลงมติของกลุมหรือองคกรโดยใชการลงมติเสียงขางมาก 
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เร่ืองที่ 2 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

1. ความหมาย ความสําคญั 

1.1 สถานภาพ  

 สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลทีอ่ยู ในสังคม เปนตําแหนงของ

บุคคลหนึ่งที่ไดรับความนับถือจากสาธารณชน 

 สถานภาพเปนสิ่งที่สังคมกําหนดขึ้น เปนสิง่กําหนดเฉพาะตัวบุคคลที่ทําใหแตกตางจาก

ผูอ่ืน 

 สถานภาพ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. สถานภาพทีติ่ดตัวมาต้ังแตกําเนิด ไดแก 

• สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เชน เปนลูก หลาน พี่นอง ฯลฯ 

• สถานภาพทางเพศ เชน เพศหญิง เพศชาย 

• สถานภาพทางอายุ เชน เด็ก วัยรุน ผูใหญ 

• สถานภาพเชื้อชาติ เชน คนไทย คนอังกฤษ 

• สถานภาพทางถิ่นกําเนิด คนในภาคเหนือ คนในภาคใต 

• สถานภาพทางชนชั้นในสังคม เชน เชื้อพระวงศ คหบดี หรือชนชั้นตาง ๆ ใน

กลุมชนที่นับถือศาสนาฮินดู เชน ชนชั้นพราหมณ ฯลฯ 

2. สถานภาพทีไ่ดมาภายหลัง หมายถึง สถานภาพทีไ่ดมาจากแสวงหาหรือไดมาจาก

ความสามารถของตนเอง ไดแก 

• สถานภาพทางการศึกษา เชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

• สถานภาพทางอาชพี เชน เปนครู เปนหมอ นักการเมอืง 

• สถานภาพทางการเมือง เชน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนนายกรัฐมนตรี 

เปนรัฐมนตรี 

• สถานภาพทางการสมรส เชน โสด สมรส หมาย 

1.2 บทบาท   

บทบาท หมายถึง การทําหนาที่ตามสถานภาพทีส่ังคมกําหนด เชน นายเอกมีสถานภาพ

เปนพอ ตองดําเนินบทบาทในการใหการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตรใหเปนคนดี สงเสียบุตรใหไดรับ

การศึกษาที่สมควรตามวัย สวนนายโทมีสถานภาพเปนบุตรที่ตองดําเนินบทบาท เชื่อฟงคําสั่งสอนของ

บิดามารดา ต้ังใจหมั่นเพียรในการศึกษา ชวยเหลือบิดามารดาในการทํางานบานตามควรแกวัน 
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1.3 สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี 

“สิทธิ” หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลที่มีกฎหมายใหความ

คุมครอง เชน สทิธใินการนับถอืศาสนา การประกอบอาชพี การไดรบัการศกึษา ฯลฯ 

“เสรีภาพ” หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล ซึ่งการกระทําน้ันจะตองไมขัด

ตอกฎหมาย เชน การแตงกาย การแสดงความคดิเห็น  

“หนาที่” หมายถงึ ภาระหรือความรับผดิชอบทีบ่คุคลจะตองปฏบิตัติามกฎหมาย 

สิทธิเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะรูวา

การปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพียงใด ตองดูที่สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนในประเทศน้ัน ๆ เปนสาํคญั ถาประชาชนมสีทิธิเสรีภาพมาก ความเปนประชาธิปไตยของประเทศ

นั้นก็มีมากหากสิทธิ เสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดหรือลิดรอนโดยผู มี อํานาจในการปกครอง 

ประชาธิปไตยก็จะมีไมไดดวยเหตุนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงไดบัญญัติคุ มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนไวอยางแจงชดั 

สวนหนาที่นั้นเปนกรอบหรือมาตรฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ีก็

เพราะวาการปกครองระบอบประชาธปิไตยน้ัน ตองอาศัยกฎหมายเปนหลักในการดําเนินการ หากประชาชน

ไมรูจกัหนาทีข่องตน ไมปฏบิตัติามกฎหมาย ระบอบประชาธปิไตยก็จะดํารงอยูตอไปไมได 

ดังนั้น สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยซึง่ขาดเสยีมไิดเด็ดขาด 

1.4 ความสาํคญัของสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี 

1. การที ่รัฐไดบัญญัติ สิทธิ  เสรีภาพ และหนาที ่ ของบุคคลในรัฐธรรมนูญ ทําให

ประชาชนไดรบัความคุมครองและปฏบิตัอิยางเทาเทยีมเสมอภาคและยตุธิรรม 

2. บุคคลทุกคนจะตองรับทราบและพึงปฏิบัติตามขอบเขตสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ที่ได

บัญญัติใชในรัฐธรรมนูญ 

3. การใชอาํนาจรัฐ จะตองคาํนึงถงึสทิธ ิเสรีภาพของประชาชน 

4. ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหนาที่ที่บัญญัติใชในรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด ยอม

กอใหเกดิความสงบรมเยน็ผาสกุในชาติ 

5. หนาทีข่องประชาชนในระบอบประชาธปิไตย ไดแก 

1. หนาที่ในการรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ 

2. หนาที่ในการปองกันประเทศ ไดแก การชวยสอดสองดูแลและแจงใหเจาหนาที่

บานเมืองทราบถึงภัยที่จะเกิดขึน้แกประเทศชาติ เชน การแจงขอมูลเกีย่วกับการคายาเสพติด การสมัครเปน

อาสาสมคัรรักษาดินแดน เปนตน 
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3. หนาที ่ในการรับราชการทหารตามกฎหมาย โดยชายไทยทุกคนเมื ่ออายุ 20 ป 

บริบูรณ จะตองไปตรวจเขารับการเกณฑทหารประจําการเปนเวลา 2 ป เพื่อเปนกําลังสําคัญเมื่อเกิดภาวะ

สงคราม 

4. หนาที่ในการปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

ทาํใหสงัคมมคีวามสงบสขุ และสมาชกิในสงัคมอยูรวมกนัไดอยางสนัติสขุ 

 

5. หนาที่ในการเสียภาษีอากรตามตามที่กฎหมายกําหนด เพื ่อรัฐจะไดมีรายไดเพื ่อ

นํามาใชจายภายในประเทศรวมทัง้จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกบัประชาชนและชมุชนในประเทศ 

6. หนาที่ในการรับการศึกษาภาคบังคับตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกําหนด เพื่อ

ชวยใหมีคุณภาพที่ดีและเปนกําลังใจในการพัฒนาประเทศตอไป 

7. หนาที่ในการชวยเหลือรายการตามกฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนสวนตนและ

สวนรวม 

8. หนาที่ในการใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจริต ในการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไป

ทาํหนาทีบ่ริหารประเทศ เปนการจรรโลงการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยใหยัง่ยนืสบืไป 
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เร่ืองที่ 3 รัฐธรรมนญู 

 

 รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดหรือเปนกฎหมายหลักของประเทศทีอ่อกโดยฝายบัญญัติ คือ 

รัฐสภาอันประกอบดวยตัวแทนของประชาชน ดังนัน้รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายทีป่ระชาชนสวนใหญ

ใหความเห็นชอบ 

 

ความสําคัญ 

 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่สําคัญที่สุด เปนเสมือนกฎเกณฑหรือกติกาที่ประชาชนในสังคม

ยอมรับใหเปนหลักในการปกครองและการบริการประเทศ ซึ่งการออกกฎหมายใดๆ ยอมตองดําเนินการ

ภายในกรอบของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญจะไมสามารถใชบังคับได 

 สาเหตทุีม่รีฐัธรรมนูญในประเทศไทย 

 สาเหตุทีส่ําคัญมาจากการทีป่ระเทศไทยเกิดการเปลีย่นแปลงทางการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย ซึง่เริ่มมีแนวคิดตัง้แตรัชการที ่6 โดยกลุมบุคคลทีเ่รียก

ตนเองวา “คณะราษฎร” ประกอบดวย ขาราชการ ทหาร พลเรือน ไดเขาถึงอํานาจการปกครอง 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงพระปรมาภิไธย ในรางรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดิน

ฉบับชั่วคราวที่คณะราษฎรได เตรียมไว นับวานับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย    เมื่อวันที่  

10 ธ.ค. 2475 ถือไดวาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย นับแตน้ันมา 

 จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข และประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองหลายฉบับ 

เพือ่ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณบานเมืองทีผ่ันแปรเปลีย่นในแตละยุคสมัย โดยมีสาระสําคัญ

เหมือนกันคือ ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข จะ

มีเนื้อหาแตกตางกันก็เพือ่ใหเหมาะสมกับสถานการณของบานเมืองในขณะนัน้ ประเทศมีรัฐธรรมนูญ

มาแลวจํานวน 18 ฉบับ และปจจุบันใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีหลักการและเจตนารมณที่จะธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความัน่คง

ของชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ซึ่งหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดระบุไวในหมวด 1 บท

ทั่วไปสรุปไดดังน้ี 

1. ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมไิด 

2. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 

4. ศกัด์ิศรีความเปนมนุษย สทิธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคลตองไดรบัความคุมครอง 

5. ประชาชนชาวไทยทุกคนไมแยกเพศ ศาสนา และยอมไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน 
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 โครงสรางของรัฐธรรมนญู 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบงโครงสรางออกเปน 15 หมวด และมี

บทเฉพาะกาล สรุปสาระสําคัญแตละหมวดดังนี้ 

 หมวด 1 บทท่ัวไป 

 ประเทศไทย เปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกออกมิได มีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

และศาล 

 หมวด 2 พระมหากษตัริย 

 ทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ ผูใดจะละเมิดมิได ทรงเลือกและแตงตั้งประธานองคมนตรี และ

องคมนตรีไมเกิน 18 คน 

 หมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ทัง้ดานการประกอบอาชีพ การสือ่สาร การแสดงความคิดเห็น ความเปนธรรมดานการศึกษา การ

สารธารณสุข และสวัสดิการของรัฐ เสรีภาพในการชุมนุมที่ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืนและกฎหมาย 

 หมวด 4 หนาท่ีของชนชาวไทย 

 บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีหนาที่ปองกันรักษาผลประโยชนของชาติ ปฎิบัติตามกฎหมาย

โดยเฉพาะหนาที่ไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

 หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 

 เนนใหประชาชนมีสวนรวม การกระจายอํานาจ การดําเนินการ มุงเนน การพัฒนา คุณภาพ 

คุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส ใหความคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน สงเสริมความรูรักสามัคคี 

 หมวด 6 รัฐสภา  

 รัฐสภามีหนาทีบ่ัญญัติกฎหมาย และควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ประกอบดวย 2 สภา 

คือ สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) 

 หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาใหทอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงได

เพราะมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

 หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

 เพื ่อกําหนดหลักเกณฑเกี ่ยวกับการจัดหารายได การกําหนดรายจาย การกอหนี้หรือการ

ดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่ง

เปนกรอบใน 
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การกํากับการใชจายเงินตามแนวทางการรักษาวินัยการเงิน การคลัง และรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ อยางยั่งยืน และเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน 
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หมวด 9 คณะรัฐมนตรี 

 รัฐธรรมนูญกาํหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และมีรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน โดยไดรับการ

แตต้ังจากพระมหากษัตริย 

 หมวด 10 ศาล 

 กําหนดใหศาลหรืออํานาจตุลาการแบงเปน 

1. ทั่วไป 

2. ศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ศาลยุติธรรม 

4. ศาลปกครอง 

5. ศาลทหาร 

หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

กําหนดใหมีองคกรที่จะดําเนินการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของบุคคล คณะบุคคล และ

หนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 

1. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู ตรวจการ

แผนดินคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน 

2. องคกรอันตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

กําหนดใหมีการตรวจสอบขาราชการประจํา และขาราชการการเมอืง 

หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

การพิจารณา สรรหา แตตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง

พฤติกรรมทางจริยธรรมดวย 

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น 

ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสภาพทองถิน่ในการบริหารงานเนนการ

กระจายอํานาจ ใหการสนับสนุนกําหนดนโยบายการบริหาร 

หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ใหมีการแกไขเพิ ่มเติมได แตหามแกไขที ่มีผลตอการเปลี ่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ 

บทเฉพาะกาล 

ใหองคมนตรีดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
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เร่ืองที่ 4 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย 

1. ความหมายของกฎหมาย 

ไดมผีู ใหความหมายของกฎหมายไวดงัน้ี 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ไดใหคําจํากัดความไววา “กฎหมาย คือ

คําสั่งทั้งหลายของผูปกครองวาการแผนดินตอราษฎรทัง้หลาย เมือ่ไมทาํตาม ธรรมดาตองลงโทษ ” 

ดร.สายหยุด แสงอุทัย ไดใหความหมายไววา “กฎหมายคือขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความ

ประพฤติของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ” 

สรุป กฎหมาย คือ ขอบังคับของรัฐที่ใชควบคุมความประพฤติของคนในประเทศ โดยมี

จุดมุงหมายทีจ่ะคุมครองประโยชนรักษาความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันในสังคม ผูใดฝาฝนจะตองถูก

ลงโทษ 

2. ความสาํคญัของกฎหมาย 

1.  มีความเกี่ยวของกับมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย เชน 

เกดิ เกีย่วของกบักฎหมายบคุคล กฎหมายทะเบยีนราษฎร 

โตขึ้น เกี่ยวของกบั พ.ร.บ. การศกึษาแหงชาติ 

แตงงาน เกีย่วของกบักฎหมายครอบครัว 

ตาย กฎหมายมรดก กฎหมายทะเบยีนราษฎร 

2. เปนเคร่ืองมอืสรางระเบยีบใหสงัคมและประเทศชาติ 

3. กอใหเกดิความเปนธรรมในสงัคม 

3. ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย 

3.1 กฎหมายมีลักษณะเปนขอบังคับ ดังน้ี 

3.1.1 บังคับใหทํา เชน ชายไทยตองเกณฑทหาร ผูมีรายไดตองเสียภาษี เด็กตองเขาเรียน

ตาม พ.ร.บ. การศกึษา ฯลฯ 

3.1.2 บังคับไมใหทํา เชน หามทํารายรางกาย หามลักทรัพย ฯลฯ 

3.2 กฎหมายมีลักษณะเปนคําสั่งที่มาจากผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศ เชน ประเทศที่มีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรัฐสภาเปนผูออกกฎหมายและพระราชบัญญัติ มีรัฐบาลเปนผูออกพระราช

กาํหนด พระราชกฤษฎกีาและกฎกระทรวง 

3.3 กฎหมายเปนขอบังคับที่ใชไดทั่วไปกับทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

3.4 ผูที่ฝาฝนกฎหมายตองไดรับโทษ 

4. ความจําเปนท่ีตองเรียนรูกฎหมาย 

 ในฐานะที่เราเปนสมาชิกของสังคมจึงมีความจําเปนตองศึกษาและเรียนรู ทําความเขาใจใน

กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเราและสังคมที่เราอยู ทั้งน้ีก็เพื่อกอเกิดประโยชนตอตนเอง ซึ่งไดแก 
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4.1 รูจักระวังตน ไมเผลอหรือพลั้งกระทําความผิดโดยไมรูตัวเน่ืองมาจากเพราะไมรูกฎหมาย 

และเปนเหตุใหตองไดรบัโทษตามกฎหมาย 

4.2  ไมใหถูกผูอ่ืนเอาเปรียบและถูกฉอโกงโดยที่เราไมมีความรูเร่ืองกฎหมาย 

4.3 กอเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพ ถาหากรูหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ

อาชพีของตนเอง แลวยอมจะปองกนัความผดิพลาดอันเกดิจากความไมรูกฎหมายในอาชพีได 

4.4 กอใหเกิดประโยชนทางการเมืองการปกครองของประเทศ เพราะเมื่อประชาชนรูจักใช

สทิธแิละหนาทีข่องตนเองตามกฎหมายแลวยอมทาํใหสงัคมเกดิความสงบเรียบรอย 

5. ประเภทของกฎหมาย 

ในชีวิตประจําวันบุคคลมีเสรีภาพในการดํารงชีวิตตามระบบการเมือง การปกครอง ระบบ

กฎหมายและระบบเศรษฐกิจ เราจะตองรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองและรูจักใชสิทธิที่มีอยูไปประกอบ

อาชีพและสรางความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ โดยมีสิทธิเลือกไดวาจะดําเนินชีวิตสวนตัวอยางไร แตตองอยู

ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายกาํหนด บคุคลจึงตองขวนขวายหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใชติดตอสื่อสารการ

ดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสามารถแบงไดเปน 

5.1 กฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา (Criminal Law) เปนกฎหมายมหาชนทีบ่ัญญัติถึงความสัมพันธระหวางรัฐ

กับเอกชนที่อยูใตอํานาจปกครองของรัฐ ผูที่ฝาฝนจะตองไดรับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา และ

พระราชบัญญัติอื ่นที ่บัญญัติถึงการกระทําที ่เปนความผิดและโทษทางอาญา เชน ความผิดตาม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ยาเสพติดใหโทษ ความผิดอันเกิดจาก

การใชเช็คศุลกากร การพนัน ปาไม ปาสงวน เปนตน 

เนื่องจากกฎหมายอาญามีสภาพบังคับ คือมีโทษที่จะทําใหบุคคลไดรับผลถึงแกชีวิต

รางกายเสรีภาพ ทรัพยสิน เชน ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน ดังนัน้จึงตองมีหลักประกันแก

บุคคลดังที่บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญวาบุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอัน

กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่ที่กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลน้ัน

จะหนักกวาโทษทีก่ําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาทีก่ระทําความผิดมิได กลาวคือ บุคคลจะไดรับโทษ

ทางอาญาจะตองไดกระทําการใดที่มีกฎหมายขอหามไว ถาไมมีกฎหมายก็ไมมีความผิด ไมมีโทษ เชน 

ความผิดฐานสูบบุหร่ีในที่ที่กําหนด เดิมไมมีความผิดแตเมื่อประกาศใช พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ

ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 แลวผูที่สูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี หรือสูบบุหร่ีในที่สาธารณะที่กําหนดยอมมี

ความผดิและจะตองไดรบัโทษ 

โทษตามประมวลกฎหมายอาญามี 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบ

ทรัพยสิน 

นอกจากนี้ยังมีการรอการลงโทษ หรือรอการลงอาณา เมื่อบุคคลกระทําความผิดและจะ

ไดรับโทษจําคุยไมเกิน 2 ป ผูน้ันอาจไดรับความกรุณาจากศาลไมตองไดรับโทษจําคุกในเรือนจํา เพราะผูน้ัน
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ไมเคยไดรับโทษจําคุกมากอน เมื่อไดพิจารณาถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม 

สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดลอม สภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแลว ศาลจะกําหนด

โทษไว หรือรอการลงโทษไวที่เรียกกันวา “รอการลงอาญา” 

   5.2 กฎหมายแพง 

          กฎหมายแพง คือ กฎหมายทีบ่ัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคล เปนกฎหมายสารบัญญัติ 

และเปนกฎหมายเอกชนที่มีความสําคัญแกชีวิตของบุคคลต้ังแตแรกเกิดจนสิ้นสภาพบุคคลไป 

  กฎหมายพาณิชย คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคลทีม่ีอาชีพคาขาย และนัก

ธุรกิจกลาวถึงระเบียบหลักปฏิบัติในทางการคาทีบุ่คคลในอาชีพคาขายและนักธุรกิจจะตองปฏิบัติในการ

เกี่ยวของสัมพันธกัน เชน กฎหมายเกี่ยวกับหุนสวนบริษัท  ต๋ัวเงิน  ประกันภัย  การขนสงสินคา 

  ประเทศไทยไดรวมบัญญัติกฎหมายพาณิชยเขาไวในประมวลกฎหมายแพงจึงรวมเรียกวา 

“ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 

  สภาพบังคบในทางแพง โทษหรือสภาพบังคับมนทางแพงที่จะใหผู ฝาฝนไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย  คือ การใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย หรือใหชําระหนีด้วยการสงมอบทรัพยสินให

กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมูลหนีท้ี่มีตอกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ เชน 

บังคับใหชําระหน้ีเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ย บังคับใหผูขายสงมอบหรือโอนทรัพยสินใหแกผูซื้อตามสัญญา

ซือ้ขายหรือใหใชคาสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดขับรถยนตชนผู อื ่นบาดเจ็บ หรือทําใหทรัพยสิน

เสยีหาย 
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เร่ืองที่ 5 กฎหมายที่เก่ียวของกับตนเองและครอบครัว 

 กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัวไดแกหมายดังตอไปนี้ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล 

  พระราชบัญญัติขอบุคคลกําหนดไววา (มีสัญชาติไทยตองมีชื่อตัวและชือ่สกุล สวน

ชื่อรองมีหรือไมมีก็ได 

  การต้ังชื่อตัวตองไมใหพองกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยและพระนามของ

พระราชินี หรือราชทินนาม และตองไมมีคําหยาบคาย ชื่อตัวมีกี่พยางคก็ไดและมีความหมายดี 

  การต้ังชื่อสกุลไมเกิน 10 พยัญชนะ (ยกเวนราชทินนามเกา) 

  ในเรื่องชื่อสกุล เดิมกฎหมายกําหนดใหหญิงทีม่ีสามีตองเปลีย่นชือ่สกุลของตนมาใชชือ่

สกุลของสามี แตปจจุบันกฎหมายไดมีการแกไขใหมมีผลตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2548 ดังน้ี 

  1. คูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลฝายใดฝายหนึง่ไดตามที่ตกลงหรือตางฝายตางใชนามสกุล

เดิมของตนได 

  2. เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ให

ฝายที่ใชชื่อสกุลของอีกฝายหน่ึงกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน 

  3. เมือ่การสมรสสิน้สุดลงดวยความตาย ฝายที่มีชีวิตอยูใชชือ่สกุลของอีกฝาย คงมีสิทธิ

ใชไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหมใหกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน 

  4. หญิงที่มีสามี ซึ่งใชชื่อสกุลสามีอยูแลว กอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมีสิทธิใช

ตอไป หรือจะมาใชสิทธิกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตนได 

 2. กฎหมายทะเบยีนราษฎร 

  “กฎหมายทะเบียนราษฎร” เกิดขึ้นมาเพื่อการจัดระเบียบคนในสังคมและการทีจ่ะเปน

ประชาชนไทยที่ถูกตองไมใชเพียงแคลืมตาดูโลกบนแผนดินไทยแลวจะถือวาเปนคนไทยทีส่มบูรณ เรา

จําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรอยางเครงครัด ซึ่งการทะเบียนราษฎร พื้นฐานที่ควร

ตระหนักใหความสาํคญั ไดแก การเกดิ การตาย การยายทีอ่ยูและการทาํบตัรประชาชน 

 การติดตอสถานที่ราชการเพื่อดําเนินการเหลาน้ีสามารถไปดําเนินการไดที่ 

 ถาอาศัยอยูในเขตเทศบาลใหแจงที ่นายทะเบียนผู รับแจงประจําตําบลหรือหมู บาน ไดแก 

ผูใหญบาน หรือกํานัน หรือแจงโดยตรงตอนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ 

 ในเขตเทศบาล ใหแจงทีส่าํนักทะเบยีนทองถิน่ ซึง่ต้ังอยู ณ สาํนักงานเทศบาล 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจงที่สํานักทะเบียนทองถิ่น ซึ่งตั้งอยู ณ สํานักงานเขต หรือ 

สาํนักงานเขตสาขา 

กฎหมายทะเบยีนราษฎรประกอบดวย 
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ก. การแจงเกดิ 

ตองแจงตอนายทะเบียนที่อําเภอภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันเกิด แลวทางการจะออก “ใบสูติ

บัตร” ซึ่งเปนเอกสารที่แสดงชาติกําเนิด วันเดือนปเกิด การแจงเกิดนี้ไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจง

เกดิ มคีวามผดิตองระวางโทษ ปรับไมเกนิ 1,000 บาท  

วิธีการแจงเกิด 

• แจรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กทีเ่กิด คือ ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติของเด็กที่เกิด วันเดือนปเกิด 

เวลาตกฟาก ตลอดจนวันขางขึ้นขางแรม ตลอดจนสถานที่เกิด บานเลขที่ ถนน ตําบล เขต 

จังหวัด 

• แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมารดาของเด็กที่เกิด คือ ชื่อ นามสกุล และนามสกุลเดิมกอนรมรส 

อายุ สัญชาติ ที่อยูโดยละเอียด 

• แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา คือ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ 

• หลกัฐานทีจ่ะตองนําไปแสดงตอนายทะเบยีน 

 สาํเนาทะเบยีนบาน ฉบบัเจาบาน (ท.ร.14) 

 บตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวอ่ืน ๆ ของเจาบานและของคนแจง 

 หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ซึง่แพทยหรือพยาบาลหรือเจาหนาที่อนามัย หรือผดุง

ครรภแลวแตกรณี ออกให (ถาม)ี 

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ของพอแมเด็กที่เกดิ 

ข. การแจงตาย 

เมื่อมีคนตาย ผูเกี่ยวของตองไปแจงการตายเพื่อใหไดใบมรณบัตรที่แสดงวาคนนั้นตายแลว

ภายใน 24 ชั่วโมง การแจงตายไมเสยีคาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจงตายภายในเวลาที่กําหนดมีความผิดตอง

ระวางโทษปรับไมเกนิ 1,000 บาท 

วิธีการแจงตาย 

แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผูตาย เชน ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ ของผูตาย เวลาที่ตาย ระบุวัน

เดือนป เวลาโดยละเอียด สถานที่ตาย สาเหตุการตาย การดําเนินการกับศพขอผูตาย (เก็บ ฝง เผา) ที่ไหน เมื่อไร 

ฯลฯ 

 ผูมีลูกบุญธรรมจะแตงงานกับลูกบุญธรรมไมได 

 ไมเปนคูสมรสของผูอ่ืน 

 หญิงหมายจะแตงงานไมตองรอเกิน 130 วัน หลังจากที่ชีวิตสมรสคร้ังแรกสิ้นสุด 

 ชาย หญิง ที่มีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ จะแตงงานกันไดก็ตองมีคําสัง่ของศาลอนุญาต 

โดยนําคําสั่งศาลนั้นไปแสดงตอนายทะเบียน 
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วิธีการจดทะเบียนสมรส 

ชายหญิงตองไปใหถอยคําและแสดงความยินยอมเปนสามีภรรยากันโดยเปดเผยตอหนานาย

ทะเบียนที ่อําเภอ กิ ่งอําเภอ เขต หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยในตางประเทศแหงใดก็ได โดยไม

จําเปนตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานของทองถิ่นน้ัน 

หลักฐานท่ีจะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

 บัตรประชาชน 

 สําเนาทะเบียนบานของทั้งสองคน 

 กรณีที่ทั้งคูยังไมบรรลุนิติภาวะ (17 ป แตไมถึง 20 ป) ตองใหบุคคลมีผูอํานาจใหความ

ยินยอม เชน พอแม หรือผูปกครอง เปนตน โดยอาจใหผู ยินยอมลงลายมือชื่อในขณะ          

จดทะเบียน หรือทําเปนหนังสือยินยอมก็ได 

ค. การจดทะเบยีนหยา 

การหยาสําหรับคูสมรสทีไ่ดจดทะเบียนสมรสแลวไมวากรณีใดตองไปจดทะเบียนหยากันที่

สํานักทะเบียน จะไปจดทีอื่่นไมได และตองทําตอหนานายทะเบียนเทานั้น การกหยาจะมีผลสมบูรณทํา

ได  2 วิธีดังน้ี 

1. การหยาโดยความยินยอมของทัง้สองฝาย คือ การที่คูหยาไปจดทะเบียนหยาดวยตนเองที่

สาํนักทะเบยีนแหงใดก็ไดและจะตองนําหลกัฐานติดตัวไปดวยดังตอไปน้ี 

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของทั้งสองฝาย 

 หลักฐานการจดทะเบียนสมรส เชน ใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาทะเบียนสมรส 

 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของทั้งสองฝาย 

 หนังสือสัญญาหยา 

2. การหยาโดยคําพิพากษาของศาล หากคูหยาตองการใหนายทะเบียนบันทึกการหยาไวเปน

หลักฐาน จะตองยื่นสําเนาคําพิพากษาของศาลที่แสดงวาไดหยากันแลวแกนายทะเบียน จากนัน้นาย

ทะเบียนก็จะบันทึกคําสัง่ศาลไวเปนหลักฐานทั้งนีห้ากมีขอตกลงอยางอื่น เชน ทรัพยสิน อํานาจการ

ปกครองบุตรก็สามารถบันทึกไวในทะเบยีนหยาได 

ง. การจดทะเบียนรับรองบุตร 

การจดทะเบียนรับรองบุตร พอแมของเด็กซึง่สามีภรรยากันโดยไมชอบดวยกฎหมาย เด็กที่

เกิดมาจึงเปนลูกที่ชอบดวยกฎหมายของแมฝายเดียว หากเด็กจะเปนลูกที่ชอบดวยกฎหมายของพอก็ตองมี

การจดทะเบียนรับรองบุตร เมื่อจดทะเบียนเรียบรอยเด็กก็จะมีสิทธิใชนามสกุลและรับมรดกของพอแม

อยางถูกตอง 
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การจดทะเบียนรับรองบุตรนี้ ทําไดเฉพาะฝายชายเทานั้น สวนหนุมสาวคูใดทีม่ีลุกกอน

แตงงาน เมื่อแตงงานจดทะเบียนสมรสกันแลว เด็กคนนั้นจะเปนลูกที่ถูกตองตามกฎหมายทันทีโดยไม

ตองจดทะเบียนรับรองบุตรอีก 

หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน 

 ใบสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบานของเด็ก 

 บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของมารดาเด็ก 

 บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของบิดา (ผูยื่นคํารอง) 

 บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก (ในกรณีที่เด็กอายุเกิน 15 ป) 
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เร่ืองที่ 6  กฎหมายที่เก่ียวของกับชุมชน 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนกฎหมายวาดวยการรักษาสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวคนใน

ชุมชน มิใหเกิดความผิดปกติจากธรรมชาติที่ควรจะเปน ตลอดจนการดูแล ปกปอง และปองกันใหเกิด

ความเปนธรรมในสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบตอกัน ซึ่งกฎหมายที่ควรรูไดแก 

1. กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โดยทั่วไปบุคคลมีสิทธิและหนาที่ตองมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยัง่ยืน รวมถึงมีหนาทีต่องอนุรักษธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอม ตามที ่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กาํหนดไวดังน้ี 

1. สิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 มีสิทธิจะไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการ 

 มีสิทธิไดรับชดเชยคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐ กรณีไดรับความเสียหายจากภัย

อันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษอันมีสาเหตึจากกิจการ / โครงการ โดย

สวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

 มีสิทธิรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 

2. หนาที่ของบุคคล 

 ใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที ่ที ่เกี ่ยวของกับการ

สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุรภาพสิ่งแวดลอมดยเครงครัด 

3. ปญหากระทบตอสิ่งแวดลอมในปจจุบันมี 2 ประการ คือ 

 การลดลงและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการทําลายตนไม ปาไม และ

แหลงกาํเนิดของลําธาร 

 เกิดมลพิษสิ ่งแวดลอม เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีและจํานวนประชากรที ่

เพิม่ขึน้ การใชมากทําใหเกิดสิง่ทีเ่หลือจากการใชทรัพยากร เชน ขยะ น้ําเสียจากครัวเรือน โรงงาน ควัน

ไฟ สารเคมี ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา อากาศ และบนดิน 
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 ซึ่งผูที่ไดรับผลกระทบ คือ ประชาชน ดังน้ัน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงไดกาํหนดใหมี 

1. คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ ทําหนาทีก่ําหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพของนํ้า อากาศ เสียง และอ่ืนๆ 

2. กองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใชในกิจการชวยเหลือใหกูยืมเพื่อการลงทุนแกสวนราชการ

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย อากาศเสีย และระบบกําจัดของเสีย 

3. กองควบคุมมลพิษ โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษทําหนาที่เสนอแผนปฏิบัติการ

ตอคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ และกําหนดมาตรฐานมลพิษทางน้าํ มลพิษทางอากาศ และมลพิษ

ทางเสียง พรอมเขาทําการปองกันและแกไขอันตรายอันเกิดจากมลพิษเหลานั้น 

4. ความรับผิดชอบของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทั้งทางแพงและ

ทางอาญา 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

และมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่ใหความคุมครองและใหความเปนธรรมแก

ผูบริโภค ซึ่งบุคคลที่กฎหมายคุมครองผูบริโภคไดแก บุคคล 6 ประเภทดังน้ี 

1. ผูซื้อสินคาจากผูขาย 

2. ผูไดรับการบริการจากผูขาย 

3. ผูเชาทรัพยสินจากผูใหเชา 

4. ผูเชาซื้อทรัพยสินจากผูใหเชาซื้อ 

5. ผูซึ่งไดรับการเสนอหรือไดรับการชักชวนใหซื้อสินคาหรือรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ 

6. ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผุประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทน 

สิทธิของผูบริโภคท่ีจะไดรับความคุมครอง มีดังน้ี 

 สิทธิทีไ่ดรับขาวสารรวมทัง้คําพรรณนาคุณภาพทีถู่กตองและเพียงพอเพียงกับ

สินคาหรือบริการ 

 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

 สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 

 สิทธิจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

 สิทธิจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

จากสิทธิของผูบริโภคน้ี กฎหมายไดวางหลักการคุมครองผูบริโภคไว 4 ดาน ไดแก 
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1. คุมครองดานโฆษณา คือ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคา 

2. คุมครองดานฉลาก คือ ผูบริโภคมีสิทธิและอิสระในการเลือกซื้อสินคาและบริการ 

3. คุมครองดานสัญญา คือ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความเปนธรรมในการซื้อขายและทําสัญญา 

กรณีการซื้อขายเปนลายลักษณอักษรกับผูประกอบธุรกิจหรือผูขาย 

4. คุมครองดานความเสียหาย ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชย หากไดรับความเสียหายหรือ

อันตรายจากสินคา / บริการน้ันๆ  

ซึ่งมีสิทธิของผูบริโภคจะไดรับการคุมครองโดยที่ พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคไดจัดตั้งองคกรเพือ่คุ

ครองผูบริโภคขึ้น โดยมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําหนาที่ดําเนินการ 
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เร่ืองที่ 7  กฎหมายอ่ืนๆ 

 กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่ควรศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนที่เรา

พึงมี หรือเปนการปองกันไมใหปฏิบัติตนผิดกฎหมายโดยรูเทาไมถึงการณได ซึง่ไดแกกฎหมายทีส่ําคัญ

ดังตอไปน้ี 

1. กฎหมายประกันสังคม 

กฎหมายประกันสังคม เปนกฎหมายที่ใหหลักประกันแกบุคคลในสังคมทีม่ีปญหา หรือวาม

เดือดรอนทางดานการเงิน เน่ืองจากการประสบเคราะหหรือมีเหตุการณอันทําใหเกิดปญหา 

 ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดกําหนดให

สถานประกอบกิจการทีม่ีลุกจางรวมกันตัง้แต 10 คน ขึน้ไป และนายจางของสถานประกอบกิจการนัน้

ตองอยูภายใตขอบังคับของกฎหมายดังกลาว 

ลูกจางซึ่งมีฐานะเปนประกันตน ก็คือ บุคคลทีส่มัครเขาทํางานในสถานประกอบกิจการ

ที่มีลุกจางรวมกันตั้งแต 10 คน ขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคมบังคับใหลุกจางดังกลาวตองจายเงิน

สมทบเขากองทุนประกันสังคม ซึง่นายจางจะเปนผูหักเงินคาจางทุกครั้งที่มีการจายคาจางและนําสงเขา

กองทุนประกันสังคม เปนเงินสมทบสวนของลูกจาง 

*ปจจุบันกฎหมายเปดใหใชไดตั้งแตกิจการท่ีมีลุกจางตั้งแต 1 คน ขึน้ไป แลวแตเจาของ

และลุกจางสมัครใจ 

 ประโยชนทดแทน 

ประโยชนทดแทน หมายถึง ความชวยเหลือที ่ใหแกผุ ประกันตนหรือผุ ที ่มีสิทธิเมื ่อ

รับประกันตนประสบเคราะหภัยหรือเดือดรอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแลว 

รูปแบบของประโยชนทดแทนม ี4 รูปแบบ คือ 

 บริการทางการแพทย 

 เงินทดแทนการขาดรายได 

 คาทําศพ 

 เงินสงเคราะห 
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2. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่บังคับใชในปจจุบันน้ี คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

 ความหมายของยาเสพติด 

ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะ

โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดแลวก็ตาม ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ เชน ตองการ

เสพในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เลิกเสพยาก สุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมและบางรายถึงแกชีวิต 

 ประเภทของยาเสพตดิ 

ยาเสพติดใหโทษ แบงได 5 ประเภท คือ 

 ประเภท 1  ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน 

 ประเภท 2  ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคเคน ฝน 

 ประเภท 3  ยาเสพติดใหโทษทีม่ีลักษณะเปนตํารับยาและยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ประเภท 4  สารเคมีที่ใชในการผลิตนาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2 

เชน อาเซติกแอนไฮโดรด อาเซติลคลอไรด 

 ประเภท 5  ยาเสพติดใหโทษที่ไมไดเขาอยูในประเภท 1 ถึง ประเภท 4 เชน 

กัญชา พืชกระทอม 

 ความปดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษท่ีผิดกฎหมาย 

1. ยาเสพติดประเภท 1  ไดแกความผิด ดังน้ี 

 ฐานผลติ นําเขา สงออกเพื่อการจําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต 

 ฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพือ่การจําหนายเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน 

100 กรัม ตองระวางโทษจําคุก 5 ป ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 50,000 – 

500,000 บาท ถาเกิน 100 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

 ถามีไวในครอบครองไมถึง 20 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 – 10 ป และ

ปรับ 10,000  - 100,000 บาท 

 ถามีไวเสพตองระวางโทษจุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 5,000- 

100,000 บาท 

2. ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแต 1-10 ป และปรับต้ังแต 10,000 – 100,000 บาท 

3. ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 มีลักษณะเปนตํารับยา จึงอาจมีการขออนุญาตผลิต 

จําหนาย หรือนําเขา หรือสงออกได 



57 

 

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

ในครอบครองได โดยรัฐมนตรีเปนผูอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เปนรายๆไป 

5. หามเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 5 โดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท 

3. กฎหมายคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของประเทศไทยปจจุบันนี้คือ พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งถือไดวาเปนแมบทในการคุมครองแรงงาน บุคคลที่ไดรับการคุมครอง

จากกฎหมายฉบับนี้คือ “ลูกจาง” ซึ่งหมายความถึงผูซึง่ตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานประกอบดวย 

 การคุมครองกําหนดเวลาในการทํางาน 

 สิทธิของลูกจางในการพักผอนระหวางทํางาน 

 สิทธิของลูกจางในการมีวันหยุด 

 สิทธิลาของลูกจาง 

 สิทธิไดรับเงินทดแทน 

 การคุมครองการใชแรงงานหญิง 

 การคุมครองการใชแรงงานเด็ก 
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เร่ืองท่ี 8 การปฏิบัติตนตามกฎหมายและการรักษาสิทธิเสรีภาพของตนในกรอบของกฎหมาย 

 ในฐานะพลเมืองของประเทศ ซึง่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข ทีม่ีสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ ตองปฏิบัติตนตามกรอบ ขอกําหนดของกฎหมาย

ตางๆ ทีเ่กีย่วของดวยการใชสิทธิตามกฎหมาย และตองรักษาปกปอง สิทธิของตนเองและชุมชนเมื่อถูก

ละเมิดสิทธิ หรือผลประโยชนอันชอบธรรมของตัวเองและชุมชน ซึง่การปฏิบัติตามกฎหมายดําเนินการ

ได ดังน้ี 

1. เริม่จากการปลูกฝงและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายทีเ่กีย่วของกับตนเองและครอบครัว  

เชน 

เมือ่มีคน เกิด ตาย ในบานตองดําเนินการตามกฎหมายทะเบียนราษฎร จัดการใหการศึกษาแกบุตรหลาน

ตาม กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายการสมรส กฎหมายมรดก ฯลฯ 

 2. ในชุมชน / สังคม ตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการอยูในสังคมประชาธิปไตย ตามบทบาท

หนาที่ โดยยึดกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การปฏิบัติตามกฎหมาย สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไม

ทําลายธรรมชาติ เผาปา สรางมลพิษใหแกผู อืน่ เคารพสิทธิของตน มาละเลยเมื่อเห็นผูอื่นในชุมชน / 

สังคม กระทําผิด ดวยการตักเตือนชี้แจง ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายแรงงาน กฎหมายจราจร ฯลฯ 

การรักษาสิทธิตามกรอบของกฎหมาย 

 กฎหมายใหสิทธิแกบุคคลหรือหนวยงาน สามารถเรียกรองปองกัน เพื่อรักษาสิทธิของตนที่ถูก

บุคคลหรือหนวยงานไมวาจะเปนหนวยงานของเอกชนหรือรัฐ มาละเมิด สิทธิของบุคคลหรือชุมชน โดย

ใหเปนหนาที ่ ของบุคคล องคกร และผู เกี ่ยวของทําหนาทีร่วมกันในการเรียกรองเพือ่รักษาสิทธิ 

ผลประโยชน ที่ถูกละเมิด ซึ่งการละเมิดสิทธิมี 2 กรณี ดังน้ี 

 1. การละเมิดสิทธิ / ผลประโยชนสวนบุคคล กรณีตัวอยาง นักศึกษาสาวไปเดินหางสรรพสินคา 

ถูกผูไมประสงคดีแอบถายภาพขณะเดินลงบันไดเลื่อน แลวนําไปเผยแพรหรือไปไวเอง ผูเสียหายสามารถ

แจงความใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินกี่ตามกฎหมายแกผูไมประสงคดีได 

 2.การละเมิดสิทธิ / ผลประโยชนของชุมชน กรณีตัวอยาง หนวยงานการไฟฟาฝายผลิตไดถูกรัฐ

จัดการแปรรูปใหเปนบริษัทเอกชน มีการซื้อขายหุนมุงเก็งกําไร ทําใหประชาชนเสียประโยชน ทั้งๆ ที่

ไฟฟาจัดเปนสาธารณูปโภคที่รัฐพึงจัดใหบริการแกประชาชน ไมควรมุงการคากําไร ซึง่ตอมามีคณะ

บุคคลที่เปนวุฒิสมาชิก (ส.ว.) ไดดําเนินการฟองรองไปยังศาลปกครอง เรียกรองสิทธิ / ผลประโยชน ใน

เรื่องนี้ใหแก ประชาชน และในทีสุ่ดศาลก็ไดตัดสินใจใหรัฐเปนผูแพ ผลประโยชนจึงไดกลับคืนมาสู

ประชาชน คือ การไฟฟาฝายผลิตกลับมาเปนรัฐวิสาหกิจอยูในการกํากับของรัฐ 
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 กรณีตัวอยางน้ี ทําใหเห็นวา การมีความรูความเขาใจในเร่ืองกฎหมาย เขาถึงสิทธิอันชอบธรรมที่

ควรได / มีตามกฎหมาย บุคคลหรือองคกร และผูเกี่ยวของสามารถดําเนินการเรียกรอง ปกปอง รักษาสิทธิ 

และ ผลประโยชนของตนและสวนรวมได 
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กิจกรรมที่  1

1. ความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” ตรงกับขอใด 

 ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง 

  ก.  ประชาชนเปนใหญในประเทศ 

  ข.  ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญหรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ 

  ค.  การปกครองที่ยึดหลักสิทธิเสรีภาพ 

  ง.  การปกครองที่มี  3  อํานาจ 

2. การใชชีวิตประชาธิปไตย   ตองเร่ิมตนที่ใดเปนแหงแรก 

  ก.  ครอบครัว   ข.  โรงเรียน 

  ค.  ไปใชสิทธิเลือกต้ัง  ง.  การเลือกต้ังผูใหญบาน 

3. หลักสําคัญในการประชุมรวมกันคืออะไร 

  ก.  รักษาระเบียบ   ข.  มสีวนรวมในการจัดประชุม 

  ค.  ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน ง.  เคารพกฎกติกา 

4. สถานภาพการสมรสไดแกขอใด 

  ก.  โสด    ข.  สมรส 

  ค.  หมาย   ง.  ถูกทุกขอ 

5. ขอตอไปน้ีขอใดหมายถึง  “หนาที่ของปวงชนชาวไทย” 

  ก.  ชาวไทยมีหนาที่เกณฑทหาร  เมื่ออายุครบ  20  ป 

  ข.  หนาที่เลือกต้ังผูแทนราษฎร 

  ค.  หนาที่ทะนุบํารุงศาสนา 

  ง.  หนาที่รักษาสถาบันทุกสถาบัน 

6. เมื่อมีคนตายเกิดขึ้นในบาน  ใหแจงการตายภายในเวลาเทาใด 

ก.  24  ชั่วโมง   ข.  2  วัน 

ค.  3  วัน   ง.  7  วัน 

7. อาชีพลูกจางอยูในความคุมครองของกฎหมายใด 

ก.  กฎหมายแพง   ข.  กฎหมายอาญา 

ค.  กฎหมายครอบครัว  ง.  กฎหมายประกันสังคม 

8. โทษสูงสุดเกี่ยวกับคดียาเสพติด  คืออะไร 

ก.  จําคุก  20  ป   ข.  จําคุก  20  ป  ทั้งจําทั้งปรับ 

ค.  จําคุกตลอดชีวิต  ง.  ประหารชีวิต 
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9. ผูใดขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ก.  นายแดงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข.  นายแดงไมไปเลือกต้ังทุกคร้ัง 

ค.  นายเขียวไปเลือกต้ังทุกคร้ัง 

ง.  นายเขียวสังกัดพรรคการเมือง 

10. ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยต้ังแตป พ.ศ. อะไร 

ก.  2455    ค.  2465 

ค.  2475    ง.  2485 

 

กิจกรรมที่  2

แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ใหผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางอุปสรรคการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
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บทที่  1 

แนวเฉลยทายบท 

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

กิจกรรมที่  1 

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

กิจกรรมที่  2

บทที่  2  

 เปนกิจกรรมอภิปรายไมมเีฉลย 

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

กิจกรรมที่  1 

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

กิจกรรมที่  2

บทที่  3  กิจกรรมที่  1 

 เปนกิจกรรมศึกษาคนควาไมมีเฉลย 

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

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

กิจกรรมที่  2

 

 เปนกิจกรรมศึกษาคนควาไมมีเฉลย 
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ศึกษาธิการ,กระทรวง. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ  
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2550 

 

http://th.wikipedia.org/wiki 

http://www.tumsrivichai.com 

http://th.wikipedia.org/wiki�


64 

 

คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นางธญัญาวดี เหลาพานิช ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางธญัญาวดี เหลาพานิช ขาราชการบํานาญ 

2. นางนลนิ ี ศรีสารคาม จันทรตรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

3. นายเรืองเวช แสงรัตนา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

4. นางสาวสรัุตนา บูรณะวิทย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

5. นางมยุรี สวุรรณเจริญ สถาบัน กศน.ภาคใต 

6. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล 

7. นางสดุใจ บุตรอากาศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

8. นายนิพนธ จันตา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

9. นางอุบลรัตน มีโชค สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

10. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 

12. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 

13. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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