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คํานํา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา
หนั ง สื อ เรี ย น ชุ ด ใหม นี้ ขึ้ น เพื่ อ สํ า หรั บ ใช ใ นการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ
ระดั บ การศึ ก ษาขั ้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ที ่มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีส ติ ปญญาและศั กยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใ น
ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเ รียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา
ค นคว า ด วยตนเอง ปฏิ บั ติกิ จกรรมรวมทั้ง แบบฝก หัดเพื่ อทดสอบความรูค วามเขา ใจในสาระเนื้อหา
โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได ผูเรียนอาจจะสามารถเพิม่ พูนความรูหลังจาก
ศึ ก ษาหนั ง สื อ เรี ย นนี้ โดยนํ า ความรู ไ ปแลกเปลี่ ย นกับ เพื่อนในชั้ นเรี ย น ศึก ษาจากภูมิ ปญญาทอ งถิ่ น
จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออื่นๆ
ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือทีด่ ีจากผูท รงคุณวุฒิและผูเ กี่ยวของหลายทานที่คนควาและ
เรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาสาระจากสื่ อ ต า งๆ เพื่ อ ให ไ ด สื่ อ ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร และเป น ประโยชน
ตอผูเรียนทีอ่ ยูน อกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขอขอบคุ ณ คณะที่ ป รึ ก ษา คณะผู เ รี ย บเรี ย ง ตลอดจนคณะผู จัดทํ า ทุ ก ทา นที่ไ ดใ หความร วมมือด วยดี
ไว ณ โอกาสนี้
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน
ชุดนีจ้ ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง
สํานักงาน กศน.
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาทีพ่ ลเมือง ระดับประถมศึกษา เปน
หนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาทีพ่ ลเมือง ผูเ รียนควร
ปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในขัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูท ีค่ าดหวังและขอบขาย
เนือ้ หา
2. ศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื ้อ หาของแต ล ะบทอย า งละเอี ย ด และทํ า กิ จ กรรมตามที ่กํ า หนดแล ว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษา และทําความเขาใจในเนื้อหา
นั้น ๆ ใหม ใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่อง
นั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้ หาแตละเรือ่ ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครู
และเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชา และระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 3 บทคือ
บทที่ 1 ศาสนา
บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี
บทที่ 3 หนาที่พลเมืองไทย

โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง
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ระดับประถมศึกษา
สาระสําคัญ

เปนสาระทีเ่ กีย่ วกับความหมายความสําคัญของ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พุทธประวัติ การ
ปฏิบัติตนตามหลักสาสนา บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมทางศาสนา บุคคลตัวอยางทีใ่ ชหลักธรรมทาง
ศาสนาในการดํา เนินชีวิต การแกปญหาความแตกแยก ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ในชุมชน
รวมถึง ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาทีข่ องพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปญหาและสถานการณการเมืองทีเ่ กิดขึ้นในชุมชน กฎหมายทีเ่ กีย่ วของตาง ๆ
เชน กฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายวาดวยสิทธิเด็กและสตรี

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อธิบายประวัติ หลักคําสอน และการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
2. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณีและมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในสัง คม ที่มีความหลากหลายทาง
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
5. บอกสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ บทบาทและหน า ที ่ต ามกฎหมายของการเป น พลเมื อ งดี ต ามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
6. เห็นคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย
7. มีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

ขอบขายเนือ้ หา

บทที่ 1 ศาสนา
บทที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี
บทที่ 3 หนาที่พลเมืองไทย

บทที่ 1
ศาสนา

สาระสําคัญ

เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับความหมาย ความสําคัญของศาสนา อธิบายถึงศาสนาในประเทศ
ไทยคือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณฮินดู มีรายละเอียดเกี่ยวของกับประวัติ
ศาสดา หลักธรรม การปฏิบัติตน บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตและการอยูรว มกันของ
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

ขอบขายเนือ้ หา
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ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา
ประวัติศาสดา
หลักธรรมของศาสนาตางๆ
การปฏิบัติตนตามศาสนาตางๆ
บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
การอยูรวมกันของคนไทยที่ตางศาสนา

1

เรื่องที่ 1 ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา
ความหมายของศาสนา
“ศาสนา” คือ ลัทธิความเชื่อในหลักการ กรรมวิธี การปฏิบัติตนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด
ในชีวิตที่ศาสดาของแตละศาสนาสั่งสอนหรือบัญญัตไิ ว
สาเหตุการเกิดศาสนา ประการแรก เกิดจากความกลัวของมนุษย เนื่องจากมนุษยไมมีความรู
ความเขาใจ ปรากฏการณทางธรรมชาติ ภัยพิบัติตาง ๆ มนุษยคิดวา สิง่ เหลานีเ้ กิดจากอํานาจของวิญญาณ
และสิ ่ง ศั ก ดิ ์สิ ท ธิ ์ด ลบั นดาลให เ ป น ไป มนุษ ยจึ ง แสวงหาวิธี ภัก ดี ออ นน อมใหอ ยูใ ตอํ า นาจดว ยการ
แสดงออกตาง ๆ นานา เชน การเคารพบูชา การเซนสังเวย การทําทุกรกิริยาเพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจ
ประการตอมาเกิดจาก การคนหาความจริงของธรรมชาติ โลกและชีวิต โดยไมหวังพึ่งพิงอํานาจศักดิ์สิทธิ์
ใด ๆ เมื่อคนหาความจริงพบแลวจึงนํามาประกาศศาสนา เพื่อใหชาวโลกรูตาม คือ พระพุทธเจา เปนตน
องคประกอบของศาสนา มีอยู 5 ประการ คือ
1. มีศาสดา คือ ผูกอตั้งศาสนา เริ่มตนคิดคําสอน (หลักธรรม) เปนคนแรก
2. มีคําสอน คัมภีร คือ คําสอน (หลักธรรม) ของศาสนา
3. มีนกั บวช หรือ ผูสืบทอดศาสนา เปนผูปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนา
4. มีศาสนสถาน คือ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน โบสถ วิหาร สุเหรา
5. มีสัญลักษณ คือ เครื่องหมายแสดงทางศาสนา ศาสนพิธี หรือพิธีกรรมทางศาสนา เชน ไม
กางเขน
ประเภทของศาสนา จําแนกเปน 4 ประเภท คือ
1. เอกเทวนิยม เชื่อในพระเจาองคเดียว เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
2. พหุเทวนิยม เชื่อในพระเจาหลายองค เชน ศาสนาฮินดู ศาสนาชินโต
3. สัพพัตถเทวนิยม เชื่อวาพระเจาสิงสถิตอยูในทุก ๆ แหง เชนศาสนาพราหมณบางลัทธิ เปนตน
4. อเทวนิยม ไมเชื่อวาพระเจาเปนผูสรางโลก เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาเซน
ศาสนาทุกศาสนามีจุดปลายทางเดียวกัน คือ ตองการใหทุกคนเปนคนดี อยูรวมกันโดยสันติ
สังคมมีความสงบสุข
ความสําคัญของศาสนาพอสรุปได 7 ประการ คือ
1. เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ชวยใหมนุษยเกิดความมั่นใจในการดํารงชีวิต และชวยใหรูสึก
ปลอดภัย
2. ชวยสรางความสามัคคีในหมูม นุษย ชวยใหมนุษยรวมมือกันแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจน
รวมมือกันสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอศาสนาและชีวิต
3. เปนเครื่องมือขัดเกลาสมาชิกในสังคมใหสมาชิกยึดมัน่ เชือ่ ถือ ปฏิบัติตนเปนคนดีตามคํา
สอน กลัวบาปที่เกิดจากความประพฤติไมดีตาง ๆ
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4. ชวยพัฒนาและยกระดับจิตใจการกระทําของมนุษยใหสูงขึ้น 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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เรื่องที่ 2 ประวัติศาสดา
พุทธประวัติ
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประเภทอเทวนิยมคือ ไมเชื่อวามีพระเจาสรางโลก สรางมนุษย กําหนด
โชคชะตามนุษย แตเชือ่ วาทุกอยางเกิดมาไดเพราะมีเหตุ ทุกอยางตองอาศัยกัน เปนเหตุเปนปจจัยซึง่ กัน
และกัน จะมีเพียงอยางใดอยางมิได ศาสนาพุทธเปนศาสนาใหญศาสนาหนึง่ ของโลก 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 เมือ่ ประสูติได 7 วัน พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายาจึงสิน้ พระชนม พระราช
บิ ด าของพระองค คื อ พระเจ า สุ ท โธทนะจึ ง ให พ ระเจ า น า คื อ พระนางประชาบดี โ คตมี เ ป น ผู เ ลี ้ย งดู
พระเจาสุทโธทนะไดเชิญพราหมณมาทํานายลักษณะพระโอรส พราหมณไดพยากรณพระราชกุมารวา
“ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก ถาทรงเปนฆราวาสจะไดเปนพระจักรพรรดิ” ดังนั้นพระเจา
สุทโธทนะจึงปรารถนาจะใหเจาชายสิทธัตถะเพลิดเพลินในความสุขทางโลก เพื่อจะไดใหเจาชายสิทธัตถะ
เปนพระจักรพรรดิ พระราชบิดาทรงสรางปราสาทที่งดงาม 3 หลัง ใหประทับแตละฤดูและใหศึกษาเลา
เรียนศิลปวิทยากับสํานักอาจารยวิศวามิตร พระองคทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา ถึงแมพระราช
บิดาจะหาสิ่งอํานวยความสุข ความสะดวกสบายใหพระองค แตเจาชายสิทธัตถะก็มิไดเพลิดเพลินกับ
ความสุขทางโลก เมือ่ พระองคเสด็จออกนอกพระราชวัง พระองคทอดพระเนตรเห็นการเกิด การแก การ
เจ็บ การตาย เปนความทุกข พระองคทรงครุน คิด แสวงหาทางใหมนุษยพนทุกข และเห็นวาการหนีทุกข
ในโลกดวยการบรรพชา
ดังนั้นพระองคจึงเสด็จออกจากวัง ในวันที่พระนางพิม พาประสูติพ ระโอรสคือ เจาชายราหุล
พระองคทรงรําพึงวา “หวงเกิดแลวหนอ” เมื่อพระองคเสด็จผานทรงพบเห็นนางสนมนอนระเกะระกะอยู
เปนภาพที่ไมนาดู ไมสวยงาม ลวนนาปลงสังเวช พระองคจึงเสด็จออกบวชพรอมกับคนรับใชชือ่ นายฉัน
นะ ทรงขี่มาชื่อกัณฐกะ จากนัน้ ใหนายฉันนะกลับไปแลวพระองคทรงปลงผม ถือเพศบรรพชิต และ
แสวงหาอาจารยจากสํานักตาง ๆ เพื่อสั่งสอนใหพระองคบรรลุธรรมที่ทําใหสัตวโลกพนจากความทุกข
ทรงศึกษาที่สํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบส ฝกฝนทางจิตจนไดณานสมาบัติ 8 ซึ่งเนนโยคะวิธี ทรงเห็น
วาไมใชทางพนทุกขที่แทจริง ดังนัน้ ตอมาพระองคทรงใชวิธีการทรมานตนเองดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา
คืออดอาหารและทรมานตนดวยวิธี ตาง ๆ จนรางกายซูบผอม ทรงพบวาทางนี้มิใชพนทุกข จึงหันมา
เดินสายกลาง และเสวยพระกระยาหารตามเดิม แลวหันมาบําเพ็ญเพียรทางจิตคนหาสัจธรรม และทรง
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คนพบสัจธรรมในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ประกา กอนพระพุทธศักราช 45 ป ทรงมี
พระชนมายุ 45 พรรษา
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ดังนัน้ ในการแสวงหาทางบรรลุธรรมของพระองคนัน้ เปรียบเสมือนพิณ 3 สาย ถาขึงสายพิณตึง
เกินไปสายพิณก็จะขาด ถาขึงสายหยอนเกินไปเสียงจะไมไพเราะ ตองขึงสายพิณพอดีจึงจะดีดแลวมีเสียง
ไพเราะ เชนเดียวกับมนุษยหากเพลิดเพลินในโลกียสุขเหมือนสายพิณที่หยอนยาน และถาตึงเขมงวดใน
การปฏิบัติดวยการทรมานตนเองรางกายจะทนทานไมไหวเหมือนสายพิณที่ขึงตึง ดังนั้นจึงควรเดินสาย
กลางเชนเดียวกับสายพิณที่ขึงพอดี
สัจธรรมทีพ่ ระองคตรัสรู คือ ทรงคนพบปุปเพนิวาสญาณ คือ อดีตชาติของพระองค ทรงคนพบ
จตูป ปาตญาณ คือการกําเนิดของสัตวโลกและอาสวักญาณ คือ การกํา จัดกิเลสใหหมดสิ้นไป 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 ซึ่งติดตามดูแลพระองคชวงทีแ่ สวงหาธรรมและบําเพ็ญทุกรกิริยา เมือ่ พระองค
เลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาจึงคิดวาพระองคทอถอย ไมบําเพ็ญเพียร จึงพากันหนีไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
เมือ่ พระองคเทศนาธรรมคือ ธัมมจักกัปวัตนสูตร ซึง่ แสดงถึงขอปฏิบัติทางสายกลางคือ 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 การตั้งจิตชอบ
โกณฑัญญะ ไดดวงตาเห็นธรรมเปนคนแรกและปญจวัคคียทัง้ หมดจึงบวชเปนภิกษุ จึงถือวาเกิด
พุทธศาสนา ครบสมบูรณคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนไตรสรณคมณ ซึ่งเปนทีเ่ คารพของชาว
พุทธตอมาพระองคทรงเผยแพรศาสนาอยู 45 ป และปรินิพพานที่เมืองกุสินาราในวันเพ็ญเดือน 6 วัน
เดียวกับที่พระองคทรงประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน เรียกวาเปนวันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญของชาว
พุทธ
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ประวัติพระนบีมูฮัมหมัด

ศาสนาอิสลามเปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทยจํานวนผูน ับถือศาสนา
อิสลามในประเทศไทยมีจํานวนมากเปนลําดับที่ 2 ศาสนาอิสลามกําเนิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อ
พ.ศ. 1113 คําวา อิสลาม มาจากคําวา อัสลามะ แปลวา การออนนอมถอมตนตอพระอัลเลาะหเจาอยาง
สิ้นเชิงผูนับถืออิสลามเรียกวามุสลิมหรืออิสลามิกชน
ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ พระนบีมูฮัมหมัดเปนผูใ หกําเนิดศาสนาอิสลาม ทานเกิดเมื่อวัน
จันทรที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 1113 เมืองเมกกะ (มักกะ) ประเทศซาอุดีอาระเบีย บิดาชือ่ อับดุลเลาะห มารดา
ชื่อ อามีนะห ในตระกูลฮาซิม เผากุเรซ บิดาสิ้นชีวิตกอนพระนบีมูฮัมหมัดเกิด มารดาสิ้นชีวิตเมื่อ
ทานมีอายุได 6 ขวบ จึงอยุในความอุปการะของปูและลุงตามลําดับ ทานไดแตงงานกับหญิงมายชื่อคอดียะ
เปนเจาของกิจการคา มีบุตรธิดารวม 7 คน (ชาย3 คน หญิง 4 คน)
เมื่อทา นไดอายุ 40 ป ทา นไดขึ้นไปหาความวิเวกที่ถ้ําหิเราะ บนภูเขานูริ เทพยิม รออิลที่เปน
บริวารของพระอัลเลาะหเจาไดลงมาบอกวา พระอัลเลาะหไดแตงตัง้ ใหทานเปนศาสดาเผยแผ ศาสนา
อิสลามของพระองค ทานจึงเปนพระนบีหรือเปนศาสนฑูตหรือตัวแทนของพระเจาบนพืน้ พิภพ เมือ่ พ.ศ.
1153 ขณะที่ทานมีอายุได 40 ป โดยใชสถานที่ประดิษฐานหินกาบะหเปนที่ประกาศสัจธรรม ระหวางการ
เผยแพรศาสนาอิสลาม ทานตองตอสูก ับฝายปรปกษจนไดรับชัยชนะ ประกาศศาสนาอยู 23 ป ทานถึงแก
กรรมเมื่ออายุได 63 ป
นักบวชหรือผูส ืบทอดศาสนา ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาและสืบตอศาสนาอิสลาม เชน
อิหมาม ผูน ําศาสนา และอิสลามมิกชน ศาสนสถานคือ สถานทีป่ ระกอบศาสนกิจของผูน ับถือศาสนา
อิสลามไดแก สุเหราหรือมัสยิด ซึง่ เปนสถานทีท่ ี่จัดไวเพือ่ การละหมาด สัญลักษณของศาสนาอิสลาม
เนื่องจากศาสนาอิสลามสอนใหมีพระเจาองคเดียว และสอนไมใหเคารพบูชาสัญลักษณหรือรูปเคารพใด ๆ
รูป พระจั นทร ครึ ่ง เสี ้ยวและมีดาว 5 แฉกอยูต รงกลาง ทีพ่ บตามสุเหรา ทั่วไปนั้นไมใชสัญลักษณท าง
ศาสนาแตเปนเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมานเตอรกทีร่ ุง เรืองมากในอดีตตัง้ แตศตวรรษที่ 15 – 20
ทีป่ ระเทศมุสลิมสวนใหญตกอยูใ นอํานาจของอาณาจักรนี้ ชนชาวอิสลามจึงถือเอาเครือ่ งหมายนัน้ เปน
สัญลักษณของตนและชนชาติมุสลิมสืบมา และกลายเปนสัญลักษณของผูน ับถือศาสนาอิสลามไปโดย
ปริยาย
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ประวัติพระเยซู

คริสตศาสนาเปนศาสนา 1 ใน 3 ศาสนาสําคัญของโลก ในประเทศไทยมีจํานวนผูน ับถือคริสต
ศาสนามากเปนอันดับ 3 ศาสนาคริสตพัฒนามาจากศาสนายูดาย คําวา “คริสต” มีรากศัพทมาจากภาษา
โรมัน และภาษากรีกที่แปลมาจากเมสสิอาห ในภาษาฮินดูแปลวาผูปลดเปลื้องความทุกข
พระเยซู เปนผูใหกําเนิดศาสนาคริสต ทานเกิดที่หมูบานนาซาเรท แควนกาลิลี หา งจากนคร
เยรูซาเล็มประมาณ 55 ไมล มารดาของพระเยซูชื่อมาเรียหรือมารีย บิดาชื่อโยเซฟ อาชีพ ชางไม ตาม
ประวัติมาเรียมารดาของพระเยซูนัน้ ตัง้ ครรภมากอนขณะทีโ่ ยเซฟยังเปนคูหมั้น รอนถึงเทวทูตของพระ
เจา คือ พระยะโฮวาหหรือยาหเวหตองมาเขาฝนบอกโยเซฟใหรูวาบุตรในครรภของมาเรียเปนบุตรของ
พระเจาคือ พระยะโฮวาหหรือยาหเวหเปนผูมีบุญมากใหตั้งชื่อวาพระเยซู ตอไปคนผูน ี้จะชวยไถบาปให
ชาวยิวรอดพนจากความทุกขทั้งปวง โยเซฟปฏิบัติตามคําของทูตแหงพระเจา จึงรับมาเรียมาอยูดวยกัน
โดยมิไดสมสูกันเยี่ยงสามีภรรยา พระเยซูไดรับการเลี้ยงดูมาอยางดี มีความรูภาษากรีกแตกฉาน ศึกษา
พระคัมภีรเกา ไดมอบตัวเปนศิษยของโยฮันผูแ ตกฉานในคัมภีรของยิว เมื่อทานเติบโตมาเปนผูใ หญมี
นิสัยใฝสงบอยูในวิเวก ใฝใจทางศาสนา เมื่อทานอายุได 30 ป ไดรับศีลลางบาปจากจอนห โดยเยซูอาบน้ํา
ลางบาปทีแ่ มน้ําจอรแดน ตั้งแตนั้นมาถือวาพระเยซูไดสําเร็จรูปธรรมสูงสุดในศาสนาคริสตเปนศาสดา
บําเพ็ญพรต อดอาหาร และพิจารณาธรรมอยูในปาสงัด ถึง 40 วัน จากนัน้ จึงออกประกาศศาสนา 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
นักบวชและผูส ืบทอดศาสนา ผูส ืบทอดคริสตศาสนาคือสาวก พระบาทหลวง หมอสอนศาสนา
และคริสตศาสนิกชน ผูเลือ่ มใสคริสตศาสนา ศาสนสถานทีใ่ ชในการประกอบกิจกรรมสําคัญคือ โบสถ
และวิหาร สัญลักษณที่แสดงความเปนคริสตศาสนิกชนทุกนิกายใชเครื่องหมายกางเขนเหมือนกัน เพราะ
แสดงถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญและเปนนิรนั ดร ของพระองค
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ประวัติศาสนาพราหมณ – ฮินดู

เปนศาสนาที่มีผูนับถือจํานวนมากในโลกเชนกัน สําหรับในประเทศไทยมีผูนับถือจํานวนนอยที่
สุดแตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอยางที่สืบทอดมาถึงปจจุบันมีการนําศาสนาพราหมณ
มาปะปนอยูคอนขางมาก เชน พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู เปนศาสนาประเภทพหุเทวนิยม เชื่อในเทพหลายองค คือ พระอิศวรเปน
ผูสรางโลก นอกจากนั้นยังมีพระนารานณ พระพรหม พระอุมา พระพิฆเณศ ซึ่งทําหนาที่ใหกับโลกตาง ๆ
กัน ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ไมมีศาสดา ผูส ืบทอดศาสนาพราหมณไดแก พราหมณ นักบวช มีหนาที่
ศึกษาคัมภีรรายเวทเปนผูน ําสวดมนต และประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา รวมทัง้ ผูศ รัทธาเลือ่ มใส
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู สถานทีใ่ ชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดแก โบสถ สัญลักษณของศาสนา
พราหมณ ใชอักษรเทวนาครีที่เขียนวา “โอม” ซึ่งหมายถึงเทพเจาทั้ง 3 ที่สําคัญมากคือ พระพรหม เปน
ผูสรางโลกตาง ๆ พระวิษณุเปนผูคุมครองโลกตาง ๆ นอกจากนีย้ ังนิยมสรางเครื่องหมายแนวนอน 3 เสน
ไวที่หนาผากเหนือคิ้ว ซึ่งหมายถึงที่นั่งของสีหะ คือ มหาเทพที่ตนนับถือ
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เรื่องที่ 3 หลักธรรมของศาสนาตางๆ
หลักธรรมของศาสนาพุทธ
ตามที่กลาวมาแลววา ศาสนธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญของศาสนา คําสอนของสัมมาสัมพุทธ
เจา เรียกวา พระธรรม
พระธรรมในศาสนาพุ ท ธ กํ า หนดไวใ นพระไตรป ฎ กมี อยู  3 ตะกร า กลา วคื อ คํ า สอนของ
พระพุทธเจาในอดีตจารึกไวในสมุดขอย และใบลานแยกไว 3 หมวดหมูค อื
1. พระสุตตันตปฎก เปนคัมภีรที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาในโอกาสตาง ๆ มีชาดก
ประกอบ เชน สุภชาดก ที่ 5 โทษของการไมรูป ระมาณ ความสรุปวา เมือ่ พระพุทธเจาประทับอยู ณ
พระวิ ห ารเชตะวั น ทรงปรารภถึ ง ภิ ก ษุ รู ป หนึ ่ง ที่ ม รณภาพเพราะฉั น มากเกิ น ไปจนอาหารไม ย อ ย
พระพุทธเจาจึงตรัสวาแมในกาลกอนภิกษุนี้ก็ตายเพราะบริโภคมาก
2. พระวิ นั ย ป ฎ ก เป น ธรรมที ่เ กี ่ย วกั บ ระเบี ย บกฎเกณฑ ค วามประพฤติ ข องพระสงฆ ซึ ่ง
พระพุทธเจา กําหนดไวมีทั้งหมด 227 ขอ พระพุทธเจาจะทรงกําหนดขึ้นเมื่อมีเหตุการณที่พระสงฆไม
ควรประพฤติปฏิบัติ
3. พระอภิธรรมปฎก รวบรวมคัมภีรทีร่ วบรวมเกี่ยวกับหลักธรรมหรือขอธรรมลวน ๆ คําสั่ง
สอนวาเปนพระสูตรตาง ๆ ของพระพุทธเจา ตัวอยางคือ ธัมมจักกัปวัตนสูตร ซึง่ กลาวถึงมรรค 8 ซึ่งเปน
ทางปฏิบัติใหไกลจากกิเลส
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนตัวแทนพระพุทธเจาที่ปรินิพานไปแลว เมื่อถึงคราวที่
ศาสนาพุทธเกิดปญหามีความเสื่อมลงเนือ่ งจากพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จะมีการนําพระไตรปฎกมาสังคายนา มีการตรวจสอบชําระใหถูกตอง วัด
ในสมัยเกาเก็บพระไตรปฎกที่จารึกไวในใบลานสมุดขอยเก็บไวที่ศาลาธรรมทีต่ ัง้ อยูกลางน้าํ เพือ่ ปองกัน
มอด ปลวก กัดกินทําลาย
อยางไรก็ตาม ชาวพุทธควรศึกษาธรรมะเพื่อเขาใจและนํามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตองที่สําคัญ ๆ
คือ
โอวาทปาติโมกข พระพุทธองคทรงประกาศหัวใจของศาสนาพุทธในวันมาฆบูชาเปนวันขึ้น 15
ค่ํา เดือน 3 ซึ่งเปนวันมหัศจรรยคือ พระสงฆ 1,250 รูป ลวนเปนพระอรหันตมาประชุมโดยมิไดนัดหมาย
พระสงฆ เ หล า นี ้ล ว นเป น ผู ที ่พ ระพุ ท ธเจ า โปรดประทานบวชให ด ว ยพระองค เ องด ว ยวิ ธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทาและเปนวันที่พระจันทรเสวยฤกษเต็มดวง พระพุทธเจาทรงประกาศหัวใจของศาสนา
พุทธไวในโอวาทปาฏิโมกขมีอยู 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 ไมประทุษรายตอทรัพยสินผูอื่น
3. ละเวนการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหนอันเปนการทําลาย
เกียรติภูมิและจิตใจของผูอื่น เชน บุตร ภริยา ญาติมิตร
4. ละเวนจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง พูดเพอเจอไรสาระ พูดคําหยาบคาย
5. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครือ่ งดองของมึนเมา สิง่ เสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาท
มัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ อันเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็
เปนผูคุกคามตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูเขารวมสังคม
เบญจธรรม 5 ประการ เปนหลักธรรมที่คนทั่วไปควรปฏิบัติ มี 5 ประการ ดังนี้
1. เมตตา, กรุณา - ซึ่งเปนธรรมะคูกันและสนับสนุนศีลหา- ขอแรก ( ฆาสัตว – เบียดเบียน )
2. สัมมาอาชีวะ - คูและสนับสนุนศีลขอสอง ( ลักทรัพย ฉอโกง )
3. กามสังวร หมายถึงการสํารวมระวังในความตองการ - คูกับศีลขอสาม ( การขมเหงน้าํ ใจกัน )
4. สัจจะ ความจริงใจ - คูกับศีลขอสี่ ( โกหก )
5. สติ สัมปชัญญะ - คูกับศีลขอหา ( ทําใหตนเองขาดสติ )
พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมประจําใจเพื่อใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเชน
พรหม ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ
1. เมตตา ความปรารถนาอยากใหผูอื่นมีความสุข
2. กรุณา ความปรารถนาอยากใหผูอื่นพนทุกข
3. มุทิตา ความยินดีที่ผูอื่นมีความสุขในทางที่เปนกุศล
4. อุเบกขา การวางจิตเปนกลาง การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เปนสิ่งที่ดี แตถา ตนไมสามารถ
ชวยเหลือผูน ัน้ ได จิตตนจะเปนทุกข ดังนัน้ ตนจึงควรวางอุเบกขาทําใจใหเปนกลาง และ
พิจารณาวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมที่ไดเคยกระทําไว จะดีหรือชั่วก็ตาม กรรมนั้น
ยอมสงผลอยางยุติธรรมตามที่เขาผูนั้นไดเคยกระทําไว
ฆราวาสธรรม ประกอบดวย 2 คํา “ฆราวาส” แปลวา ผูด ําเนินชีวิตในทางโลก, ผูครองเรือน และ
“ธรรม” แปลวา ความถูกตอง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ, ขอปฏิบัติ
ฆราวาสธรรม แปลว า คุ ณ สมบั ติ ข องผู ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทางโลก
ประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ
1. สัจจะ แปลวา จริง ตรง แท
2. ทมะ แปลวา ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ
11

3. ขันติ แปลวา อดทน
4. จาคะ แปลวา เสียสละ

หลักธรรมของศาสนาอิสลาม

หลักธรรมของศาสนาอิสลาม จารึกไวในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งในอดีตถูกจารึกไวในหนังสัตว
กระดูกสัตว หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ คือ
1. ตองปฏิญาณตนวา จะไมมีพระเจาองคอื่นนอกจากพระอัลเลาะห โดยมีพระนบีมูฮัมหมัดเปน
ศาสนฑูต รับคําสอนของพระองคมาเผยแผใหชาวมุสลิม
2. ตองนมัสการพระอัลเลาะหเพื่อสรรเสริญขอพรตอพระองควันละ 5 ครัง้ ในเวลาใกลพระ
อาทิตยขึ้น บาย เย็น พลบค่ํา และกลางคืน
3. ปหนึ่งตองถือศีลอด (อัศศิยาบา) เปนเวลา 1 เดือน โดยงดการบริโภคอาหาร น้าํ ดื่น ตัง้ แต
พระอาทิตยขึ้นจนพระอาทิตยตก
4. ตองบริจาคทาน (ซะกาด) เพื่อพัฒนาและชําระจิตใหสะอาดหมดจด บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
5. ในชวงชีวิตหนึ่งควรไปประกอบพิธีฮัจญ คือเดินทางไปประกอบศาสนกิจทีม่ ัสยิดไบดุ ล
เลาะห ณ เมืองเมกกะ อยางนอย 1 ครั้ง
หลักคําสอนของศาสนาอิสลามเปนเรือ่ งศรัทธา คือความเชือ่ เปนเรือ่ งสําคัญที่สุด มุสลิมทุกคน
จะตองเชื่อและไมระแวงสงสัยดังนี้
1. เชื่อวาพระอัลเลาะหมีจริง มุสลิมทุกคนตองเชื่อวาพระเจามีองคเดียวคือพระอัลเลาะห
2. เชื่อในเทพบริวารหรือเทวทูตของพระอัลเลาะห เพื่อชักนําไปสูหนทางที่ดีงาม
3. เชื่อวาคัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุด
4. เชือ่ ในตัวแทนพระอัลเลาะหหรือศาสนฑูต เปนผูนําคําสอนมาเผยแพร
5. เชื่อในวันสิ้นโลก เมื่อพระอัลเลาะหทรงสรางโลกไดก็ตองทําลายโลกได
6. เชื่อในกฎกําหนดสภาวะของพระอัลเลาะห กลาวคือทุกอยางเกิดขึ้นโดยพระอัลเลาะหและ
ดําเนินไปตามประสงคของพระองค
สําหรับหลักคําสอนทั่วไปของศาสนาอิสลามนัน้ สอนใหดําเนินชีวิตปฏิบัติตนตอกันของสังคม
เปนไปดวยความสงบสุข เชนสอนใหมนุษยมีความเมตตา กรุณาตอกัน สอนใหมีความกตัญูกตเวทีตอ
บิดา มารดา สอนใหสมรส หามหยาราง และประพฤติผิดประเพณี สอนไมใหดืม่ สุราเมรัยและยาเสพติด
ตาง ๆ สอนไมใหกินดอกเบี้ย รับสินบน ใหสินบน กักตุนสินคา และทุจริตคดโกงตาง ๆ สอนหลักการคบ
หาสมาคม สอนไมใหฆาลูกและตนเอง สอนไมใหถือสิ่งอันทัดเทียมพระอัลเลาะห สอนไมใหแตงงานกับ
คนตางศาสนา สอนใหเห็นความสําคัญของเจตนา สอนถึงการกระทําทีท่ ําดีไดดี ทําชัว่ ไดชัว่ สอนใหเห็น
ความสําคัญของความประพฤติ และสอนใหนึกถึงสิ่งตองหามมิใหนํามาบริโภค ฯลฯ เปนตน
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หลักธรรมของศาสนาคริสต

พระธรรมคําสอนของศาสดาจะปรากฏในพระคริสตคัมภีร คัมภีรไบเบิล ผูน ับถือคริสตศาสนา
ทุกคนตองยึดมั่นในหลักปฏิบัติสําคัญของคริสตศาสนา เรียกวาบัญญัติ 10 ประการ คือ
1. จงนมัสการพระเจาเพียงองคเดียว อยาเคารพรูปบูชาอื่น
2. อยาออกนามพระเจาอยางพรอย ๆ โดยไมสมเหตุสมผล
3. จงไปวัดวันพระอันเปนวันศักดิ์สิทธิ์
4. จงเคารพนับถือบิดา
5. จงอยาฆาคน
6. จงอยาทําลามก
7. จงอยาลักขโมย
8. จงอยาพูดเท็จ หรือนินทาผูอื่น
9. จงอยาปลงใจในความอุลามก
10. จงอยามักไดในทรัพยของเขา
หลักคําสอนของศาสนาคริสตที่สรุปสําคัญมา 2 ขอ คือ
1. จงรักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ
2. จงรักเพื่อนบาน (เพื่อนมนุษย) เหมือนรักตัวเอง
และหลักคําสอนของพระเยซูสวนใหญ จะอยูบนพื้นฐานบัญญัติ 10 ประการ และอธิบาย
เพิ่มเติมหรืออนุรักษคําสอนเดิมไว เชนสอนใหมีเมตตา กรุณาตอกัน สอนใหรักกันระหวางพี่นอง สอน
ใหทําความดี สอนใหเห็นแกบุญทรัพยมากกวาสินทรัพย สอนใหแสวงหาคุณธรรมยิ่งกวาสิ่งอื่น สอน
หลักการคบหาซึ่งกันและกัน สอนใหตอตานความอยุติธรรม สอนเรื่องจิตใจวาเปนรากฐานแหงความดี
ความชั่ว สอนถึงความกรุณาของพระเจา สอนถึงความขัดแยงกันระหวางพระเจากับเงิน สอนใหรักษาศีล
รักษาธรรม สอนวิธีไปสวรรค สอนเรื่องความสุขจากการทําใจใหอิสระ ฯลฯ เปนตน

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ – ฮินดู

ศาสนาพราหมณ – ฮิ น ดู เชื ่อว า พระพรหมเป น เทพเจ า สู ง สุ ด เป นผู ส รา งโลกและสรรพสิ ง่
ตลอดจนกําหนดโชคชะตาชีวิตของคนและสัตว เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตแตละคนจึงเปนไปตามพรหมลิขิต
แตละคนก็อาจเปลีย่ นวิถีชีวิตไดหากทําใหพระพรหมเห็นใจและโปรดปรานโดยการบวงสรวงออนวอน
และทําความดีตอพระองค หากตายไปก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ และหากโปรดปรานที่สุดก็จะไปอยูกับ
พระองคชั่วนิจนิรันดร ชาวฮินดูเชือ่ วาวิญญาณเปนอมตะ จึงไมตายไปตามรางกาย ที่วาตายนั้นเปนเพียง
วิญญาณออกจากรางกายเทานั้น
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คําสอนเฉพาะเปนคําสอนเฉพาะกลุมแตละวรรณะ แตละหนาที่ ตัวอยางคําสอนทั่วไป เชน สอน
ใหมนุษยมีความเมตตากรุณาตอกัน สอนใหมีสันติ สอนถึงหนาทีแ่ ละสิ่งทีม่ นุษยควรปฏิบัติตอกัน สอน
ใหมีขันติ สอนวิธีหาความสุขและรูเทาทันความจริง สอนเรื่องความเปนอมตะของวิญญาณ หนาที่บิดา
มารดามีตอบุตรธิดา หนาทีค่ รูอาจารยตอศิษย หนาทีข่ องบุตรธิดา และศิษย ทีม่ ีตอพอ แม ครู อาจารย
หนาที่สามีตอภรรยา หนาที่ภรรยาตอสามี หนาที่นายตอบาว หนาที่ราชาตอราษฎร ธรรมและวรรณะทั้ง 4
คือ ธรรมและหนาทีข่ องพราหมณ ธรรมและหนาที่ของศูทร แตอยางไรก็ตามมีกฎเกณฑหามแตงงาน
ระหวางคนตางวรรณะ เพราะเมือ่ ลูกออกมาเปนจัณฑาลซึง่ ถือวาเปนผูท ีเ่ ปนบุคคลทีเ่ ปนเสนียดไมเปนที่
ตองการของสังคม
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เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามศาสนาตาง ๆ
ศาสนาทุกศาสนามีคําสอนทีม่ ุง ใหคนในสังคมประพฤติดี เพือ่ ใหครอบครัว ชุมชน สังคม ศา
สนิกชน ทุกศาสนาพึงมีหนาที่ตองประพฤติปฏิบัติ คือ
หนาที่ของพุทธศาสนิกชนคือ พุทธบริษัท 4 ไดแก อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี โดยอุบาสก
อุบาสิกาทําหนาที่ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา และทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุท ธศาสนา ตามที่ไดก ลา วมาแลวคือการรัก ษาศีล 5 และ
พัฒนาขึ้นไปสูการรักษา 8 หรืออุโบสถศีล ซึ่งเปนศีลของอุบาสก อุบาสิกา
1. เวนจากการฆาสัตว
2. เวนจากการลักสิ่งของที่ผูอื่นมิไดให
3. เวนจากการประพฤติผิดพรหมจรรย
4. เวนจากการพูดปลด พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
5. เวนจากการดื่มสุราเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
6. เวนจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงวันใหม)
7. เว น จากการฟ อนรํ า ขั บ ร อ ง ประโคมดนตรี และประดั บ รา งกายด ว ยดอกไม ของหอม
เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องยอม
8. เวนจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่งที่เทาสูงเกิน ภายในมีนุนหรือสําลี
จากนัน้ เมือ่ มีพืน้ ฐานศีล 5 ศีล 8 แลวควรพัฒนาขึน้ ไปสูก ารปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ วิปสสนา
เจริญปญญาใหรูแจงเพื่อหาทางดับทุกข การเจริญปญญาเพื่อใหพิจารณาเห็นหลักธรรมแทจริงของศาสนา
พุทธ ซึง่ เปนไปตามพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แปลวา สรรพสิง่ ในโลกไมเทีย่ ง ลวนเปน
ทุกข และไมมีตัวตน และทุกสิ่งในโลกจะมีสภาวะเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป
เมื่อการประพฤติปฏิบัติถึงทีส่ ุดแลวผูนั้นจะเขาสูพ ระนิพพานเปนผูบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส
ไมมีการเวียนวายตายเกิดอีก
หน าที ่สํ าคั ญประการต อมา คือการทะนุบํา รุงและสืบทอดพระพุท ธศาสนา คือทํา หน า ที่
ทะนุบํารุงรักษาศาสนวัตถุ คือ พระพุทธรูป วัดวาอาราม ทีด่ ิน สิ่งกอสรางทางพุทธศาสนา ใหเปนสมบัติ
ของศาสนาและใชเบญจธรรมในการเปนที่พึ่งพาจิตใจ และไหวพระสวดมนต ทําบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ
ประพฤติตามศาสนพิธีใหถูกตองตามหลักศาสนาพุทธ และตองประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี เผยแผคํา
สอนให บุ ต รธิ ด า บุ ค คลในครอบครั ว สนั บ สนุ น ให บุ ต รธิ ด าบวชเรี ย นในศาสนาพุ ท ธเพื ่อ สื บ ทอด
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงสถาพรสืบตอไป
สําหรับภิกษุ ภิกษุณี นั้นทําหนาทีศ่ ึกษารักษาพระธรรมและนํามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง
นอกจากนั ้น ยั ง ต อ งทํ า หน า ที ่เ ผยแผ คํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า อี ก ทั ้ง ช ว ยกั น ทะนุ บํ า รุ ง ศาสนวั ต ถุ
พระพุทธรูป วัดวาอาราม สิง่ กอสรางทางศาสนาพุทธตาง ๆ ใหเปนถาวรวัตถุเปนทีพ่ ึง่ พิงรวมทั้งการ
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ประกอบศาสนพิธีของชาวพุทธใหถูกหลักตามวัฒนธรรม ประเพณีทีด่ ีงามของชาวพุทธที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรษุ
เชนเดียวกันกับหนาทีข่ องอิสลามิกชน คริสเตียนและผูท ีน่ ับถือศาสนาฮินดู ลวนมีหนาที่
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาของตน ชวยกันเผยแผคําสอน หลักธรรม และรักษาศาสนวัตถุ
ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม พิธีการของศาสนาใหถูกตอง และที่สําคัญคือการชวยกันสืบทอดศาสนา
ใหคงอยู โดยชวยกันทะนุบํารุงสถาบันหลักทางศาสนาของตนใหสามารถทําหนาทีไ่ ดสมบูรณ สงผลให
คนในสังคมมีความสุขสงบตลอดไป
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เรื่องที่ 5 บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช พระมหากษัตริยไทยทรงเปนบุคคลตัวอยางที่ใช
หลัก ธรรมในการดําเนินชีวิต พระองคทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองคอัค รศาสนูป ถัม ภกของ
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย
พระองคทรงแสดงใหเห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแก
พสกนิ ก รทั ้ง แผ นดิ น ให มี ชี วิตความเปนอยูท่ี ดี ทรงมี ค วามละเอีย ดรอบคอบและทรงคิด คนหาแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุงประโยชนแกประชาชนสูงสุดพสกนิกรควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอยตาม
เบือ้ ง พระยุคลบาท นํามาปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป
หลักการทรงงานของพระองคที่สามารถรวบรวมไดมดี ังตอไปนี้คือ
1. ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ การที่พระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่ จะทรงศึกษาขอมูล
รายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้งจากขอมูลเบือ้ งตน จากเอกสารแผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ
และราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง
2. ระเบิดจากขางใน พระองคทรงมุง เนนเรือ่ งการพัฒนาตน ทรงตรัสวาตองระเบิดจากขางใน
หมายความวาตองสรางความเขมแข็งในคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหเกิดสภาพพรอมที่จะรับการ
พัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก ไมใชการนําความเจริญมาจากภายนอกเขาไปหา
ชุมชน
3. แกปญหาที่จุดเล็ก พระองคทรงมองเห็นปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาของ
พระองคจะเริ่มที่จุดเล็ก ๆ
4. ทําตามลําดับขั้นตอน ในการทรงงานพระองคจะเริม่ ตนจากสิง่ ทีจ่ ําเปนทีส่ ุดของประชาชน
กอน ไดแก สาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอืน่ ๆ ตอไปได
ตอจากนั้นก็จะเปนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน ถนน แหลงน้ํา
เพือ่ การเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง
การใชความรูท างวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถ
นําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุดดังพระบรมราโชวาท
5. ภูมิสังคม การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และ
สังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นมีความแตกตาง
กัน
6. องค ร วม ทรงมี วิธี ก ารคิ ดอยา งองค รวม คือ การมองอยา งครบวงจร ในการพระราชทาน
พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึง่ นัน้ จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึน้ และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง
ดังเชน กรณี “ทฤษฎีใหม” ที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ แนวทาง
หนึ่งที่พระองคทรงมองอยางองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดินโดยเฉลีย่ ของประชาชนไทยประมาณ 10 –
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15 ไร การบริหารจัดการที่ดิน และแหลงน้าํ อันเปนปจจัยพืน้ ฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมือ่ มีน้ํา
ในการทํา เกษตรแลว จะสงผลใหผลผลิตดีขึ้น หากมีผลผลิตเพิ่ม มากขึ้นเกษตรกรจะตองรูจัก วิธีการ
จัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพือ่ พรอมที่จะออกสูการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบวงจร
7. ไมติดตํารา การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เปนการพัฒนาที่รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและสภาพสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน คือ ไมติดตํารา ไมผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมกับสภาพชีวิตที่แทจริงของคนไทย
8. ประหยัด เรียบงา ย ไดประโยชนสูงสุด พระองค ทรงประหยั ดหลอดยาสีฟนพระทนตนั้น
พระองคทรงใชอยางคุมคา ในปหนึ่งพระองคเบิกดินสอ 12 แทง ทรงใชเดือนละแทงใชกระทัง่ กุด ในการ
แกปญ
 หาใหแกปญ
 หาดวยความเรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารทําไดเองดังพระราชดํารัสความตอน
หนึ่งวา ใหปลูกปาโดยไมตองปลูกโดยปลอยใหขึ้นเองจะไดประหยัดงบประมาณ
9. ทํ า ให งา ย พระองค ท รงมี พ ระอั จ ฉริย ภาพและพระปรี ช าสามารถในการคิ ด ค น ดัด แปลง
ปรับปรุงและแกไขพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ ทรงใชกฎแหงธรรมชาติเปนแนวทาง ตัวอยาง
การปลูกหญาแฝกเปนหญาคลุมดินเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน เปนตน
10. การมีสว นรวม พระองคทรงเปน นักประชาธิปไตย จึงทรงนําประชาพิจารณมาใชในการ
บริหารดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา...สําคัญที่สุดตองหัดทําใจใหกวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น
แมกระทั่งการวิพากษวิจารณจากผูอืน่ อยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนัน้ แทจริงคือการระดม
สติปญญาและประสบการณ อันหลากหลายมาอํานายการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสํา เร็จที ่
สมบูรณนั้นเอง...
11. ประโยชน ส ว นรวม ในการปฏิ บั ติพ ระราชกรณี ย กิจ และการพระราชทานพระราชดํ า ริ
พระองคทรงรําลึกถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักสําคัญ
12. บริหารรวมที่จุดเดียว เปนรูปแบบการบริหารแรงงานแบบเบ็ดเสร็จทีเ่ กิดขึน้ เปนครัง้ แรก
โดยทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริเปนตนแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพือ่
ประโยชนตอประชาชนที่จะมาขอใชบริการจะประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยจะมีหนวยงานราชการตาง
ๆ มานวมดําเนินการและใหบริการแกประชาชน ณ ที่แหงเดียว
13. ทรงใชธรรมชาติชว ยธรรมชาติ หากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติชวยเหลือ
เชน การแกไขปญหาปาเสือ่ มโทรมไดพระราชทานพระราชดําริ การปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยให
ธรรมชาติชวยฟนฟูธรรมชาติ
14. ใชอธรรมปราบอธรรม ทรงนําความเจริญ กฎเกณฑของธรรมชาติม าเปนหลัก การ แนว
ปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติเขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การ
นําน้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้าํ เสียใหกลับเปนน้ําดี การบําบัดน้าํ เนาเสียโดยใชผักตบชวาซึ่งมีตาม
ธรรมชาติดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในน้ํา ดังพระราชดํารัสวา “ใชอธรรมปราบอธรรม”
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15. ปลูกปาในใจคน ปญหาการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึกใน
การรักผืนปาใหแกคนเสียกอน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “...เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลง
ในใจคนเสียกอนแลว คนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลงบนแผนดินและรักษาตนไมดว ยตนเอง...”
16. ขาดทุนคือกําไร หลักการคือ “...ขาดทุนคือกําไร Our loss is gain… การเสียคือการได
ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการทีค่ นอยูด ีมีสุขนัน้ เปนการนับที่เปนมูลคาเมินไมได...” หลักการคือ กา
รมใหและการเสียสละสงผลใหมีผลกําไรคือความอยูดีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งตนเอง พระองคทรงมีพระราชดํารัสความตอนหนึง่ วา “...การชวยเหลือสนับสนุน
ประชาชนในการประกอบอาชีพและตัง้ ตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวด เพราะผูมี
อาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจริญในระดับสูงขั้นตอไป...”
18. พออยูพ อกิน การทีพ่ ระองคทรงเสด็จไปเยีย่ มประชาชนทรงเขาพระทัยปญหาอยางลึกซึง้ ถึง
เหตุผลมากมายทีใ่ หราษฎรอยูใ นวงจรแหงทุกขเข็ญ จากนัน้ จึงพระราชทานความชวยเหลือใหราษฎรมี
ชีวิตอยูในขั้นพออยูพอกินกอน แลวจึงคอยขยับขยายใหมีสมรรถนะที่กาวหนาตอไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีพ่ ระองคมีพระราชดํารัสชีแ้ นะแนวทางแหงการดําเนินชีวิต
โดยยึด ถือ หลั ก ความพอประมาณ ความมี เหตุผ ล รวมทัง้ ความจํ า เปน ทีจ่ ะตอ งมี ระบบภู มิคุ ม กั นที ่ดี
พอสมควร
20. ความซื ่อสั ต ย สุ จ ริ ต จริ ง ใจตอกั น พระองค มีพ ระราชดํา รัส วา “...ผูที่มีค วามสุจ ริตและ
บริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูมีความรูม ากแตไมมีความ
สุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ...”
21. ทํางานอยางมีสุข พระองคทรงตรัสวา “...ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะใหนอกจากความสุข
รวมกันในการทําประโยชนใหกับผูอื่น...”
22. ความเพียร : พระมหาชนก จากพระราชนิพนธพระมหาชนก ซึง่ เปนตัวอยางของผูม ีความ
เพียรพยายาม แมจะไมเห็นฝง ก็ยังวายน้ําตอไป เชนเดียวกับพระองคที่ทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ ใน
ระยะแรกที ไ่ ม มี ค วามพร อมในการทํ า งานมากนั ก ทรงใชพ ระราชทรั พ ยสว นพระองคมุง มั่นพัฒนา
บานเมืองใหเกิดความรมเย็นเปนสุข
23. รู รัก สามัคคี พระองคทรงมีพระราชดํารัส คําสามคํานี้ ใหนําไปใชไดทุกยุคทุกสมัย
รู คือ การลงมือทําสิ่งใด โดยรูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและรูถึงวิธีการแกปญหา
รัก คือ ความรัก เมื่อรูแจง จะตองรักการพิจารณาที่จะเขาไปลงมือปฏิบัติแกไขปญหาอื่น ๆ
สามัคคี คือ การคํานึงเสมอวาเราทํางานคนเดียวไมได ตองทํางานรวมมือรวมใจ เปนองคกร
เปนหมูคณะ จึงมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี

19

เรื่องที่ 6 การอยูรวมกันของคนไทยที่ตางศาสนา
ศาสนามีประโยชน คือ ชวยใหทุกคนในสังคมอยูด วยกันอยางสงบสุขและมีสันติ มีความรักใคร
สามัคคีปรองดองกัน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สงผลใหตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเปนอันหนึง่
อันเดียวกัน ทําใหเกิดความสามารถนําพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เจริญรุดหนาไป อยางไรก็ตาม
หากชุมชน สังคมมีขอปฏิบัติทางศาสนาเดียวกัน มีวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกัน สังคมนั้นจะมีความ
กลมเกลียวกัน เมื่อศึกษาประวัติศาสนาสังคมไทยตัง้ แตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาแตกแยกทางสังคม
เนื่องจากสาเหตุเพราะศาสนาแตกตางกันนั้นไมเคยปรากฏขึ้นในประเทศไทย
แตภาวะปจจุบันสังคมไทยเกิดปญหาความแตกแยก ไมสามัคคีกัน โดยระบุวาสาเหตุเปนเพราะ
ความเชื่อทางศาสนานั้น เมือ่ วิเคราะหสาเหตุและสืบสาวเหตุการณแลว ความเชือ่ ทางศาสนาไมใชสาเหตุ
ทั้งนี้เพราะศาสนาลวนมีกฎเกณฑของศีลที่ไมใหมนุษยเบียดเบียนรังแกกัน ดังนั้นสังคมไทยตั้งแตสุโขทัย
เปนพุทธศาสนา ฮินดู อยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน คําสอนของพุทธศาสนาปรากฏในศาสนาฮินดูและ
พิธีกรรมศาสนาฮินดู ปรากฏอยูในสังคมไทยพุทธ โดยอยูรวมกันอยางลงตัว เชน ประเพณีลอยกระทง
ตอมาในสมัยอยุธยาไทยคาขายกับจีน ฝรั่งชาติตาง ๆ ในสมัยสมเด็จพระนารายณโดยมีขุนนางฝรั่งคือ
เจาพระยาวิชชาเยนทรเปนคริสเตียนตัง้ รกรากอยูในไทยและยัง คงนับ ถือศาสนาคริสตอยู ตอมาสมั ย
รัตนโกสินทรรัชกาลที่ 4 ของเราทานศึกษาวัฒนธรรมตะวันตก และเมื่อถึงรัชการที่ 5 มีการติดตอกับ
ตางประเทศนําวัฒนธรรมตะวันตกมาใชปรับปรุงประเทศและไมทําใหศาสนาเสื่อมถอย พระองคทานใช
หลักศาสนาเพื่อใหชาติคงอยูด วยการเสียสละดินแดนสวนนอย เพื่อรักษาดินแดนสวนใหญไว สงผลให
รักษาชาติบานเมืองใหคงอยูไมเสียเอกราช
กลาวโดยสรุป สังคมไทย แมมีศาสนาหลากหลายในชุมชน สังคม คนไทยที่ตางศาสนายึดหลัก
ประนีประนอม เคารพซึ่งกันและกัน เขาใจวิถีชีวิตที่แตกตางกันทําใหอยูร วมกันไดอยางมีความสุข เราจะ
เห็นภาพของสังคมไทยทั่วไปที่คนไทยมุสลิม คนคริสเตียน คนไทยพุทธ ไทยฮินดู ติดตอคาขาย ประกอบ
กิ จ ศาสนาใช ชี วิ ต ครอบครั ว ที ่ต า งศาสนาอยู ร  ว มกั น ในสั ง คมไทยอย า งปกติ สุ ข ในโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษาระดับสูงมีบุตรหลานคนไทยตางศาสนาอยูรวมกันศึกษาหาความรู โดยไมมีปญหาใด ๆ
เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงแตกแยกของคนในสังคมตัง้ แตครอบครัว ชุมชนใดๆ ในประเทศไทย
และความแตกแยกนั ้นทวี ค วามรุ นแรงยิ ่ง ขึ ้น ครอบครัว ชุ ม ชน ทุก แหง ยิ ่ง จะต อ งนํ า หลั ก คุ ณธรรม
จริ ย ธรรมมาแก ไ ขป ญหาเพือ่ ลดความขัดแยงที่รุนแรง สถาบัน องคก รทางศาสนาและทุกคนจะต อง
รวมมือกันในการนําสันติภาพกลับคืนมาสูสังคม ชุมชนอยางรวดเร็ว
กรณีตัวอยางจากพุทธประวัติ การแกปญหาความแตกแยกในสังคมโดยสันติวิธี
ครั้งหนึง่ เหลากษัตริยศากยวงศ พระญาติฝายพุทธบิดาและเหลากษัตริยโกลิยวงศ พระญาติฝาย
พุทธมารดา ทะเลาะวิวาทกันเรื่องแยงน้าํ โรหิณีเนือ่ งจากฝนแลง น้ําไมเพียงพอ การทะเลาะวิวาทลุกลาม
ไปจนเกือบกลายเปนศึกใหญ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบเหตุดวยพระญาณจึงเสด็จไปหามสงคราม
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โดยตรัสใหเห็นถึงความไมสมควรที่กษัตริยตองมาฆาฟนกันดวยสาเหตุเพียงแคการแยงน้ําเขามา และ
ตรั ส เตื อ นสติ ว า ระหว า งน้ ํา กั บ พี ่น อ ง อะไรสํ า คั ญ ยิ ่ง กว า กั น ทั ้ง สองฝ า ยจึ ง ได ส ติ คื น ดี กั น และขอ
พระราชทานอภัยโทษตอเบื้องพระพักตรพระพุทธองค
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กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ศาสนาพุทธเปนศาสนาประเภทใด
ก. เอกเทวนิยม
ค. สัพพัตถเทวนิยม

ข. พหุเทวนิยม
ง. อเทวนิยม

2. ศาสดาหมายถึงอะไร
ก. ผูปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
ค. ผูคนพบศาสนาและนําคําสอนมา
เผยแผ

ข. ผูนับถือศาสนา
ง. สาวกของศาสนา

3. สัมมาสมาธิอยูในธรรมะหมวดใด
ก. มรรค 8
ค. ฆราวาสธรรม

ข. อริยสัจ 4
ง. พรหมวิหาร 4

4. คําสอนศาสนาใดที่เนนใหมนุษยมีความรักตอกัน
ก. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาอิสลาม

ข. ศาสนาคริสต
ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู

5. มัสยิดเปนศาสนสถานของศาสนาใด
ก. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาอิสลาม

ข. ศาสนาคริสต
ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู

6. การแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม วิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด
ก. ใชหลักธรรมทางศาสนา
ค. ใชหลักการเจรจา

ข. ใชหลักกฎหมาย
ง. ใชคณะกรรมการ

7. สังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางวัตถุเปนสังคมวัตถุนิยม ประชาชนควรมีคานิยมใดจึงจะ
เหมาะสม
ก. รูรักสามัคคี
ข. ประหยัดและนิยมไทย
ค. ใชชีวิตเรียบงาย
ง. มีระเบียบวินัย
8. เมกกะ คือ เมืองสําคัญของศาสนาใด
ก. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาคริสต

ข. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู

22

9. การถือศีลอดเปนขอปฏิบัติของศาสนาใด
ก. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาคริสต
10. ศาสนาใดที่นับถือเทพเจาหลายองค
ก. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาคริสต

ข. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู
ข. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู

กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางที่เกิดจริงในหนังสือพิมพที่แสดงถึงการไมใชหลักคําสอนของ
ศาสนาในการดํารงชีวิต แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชั้นเรียน
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บทที่ 2
วัฒนธรรมประเพณี

สาระสําคัญ

เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนทองถิ่น ภาคตางๆ ของประเทศไทย ภาษา
การแตงกาย ฯลฯ ของภาคตางๆ ประเพณีของแตละชุมชนทองถิ่น ภาค เชน แหเทียนพรรษา บุญเดือนสิบ
ลอยกระทง ประเพณีวิ ่ง ควาย ยี ่เ ปง การอนุร ัก ษ และสืบ สานวัฒ นธรรมประเพณีข องภาคตา งๆ
การประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี คานิยมทีพ่ ึงประสงคของชุมชน
สังคมไทย การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมของชุมชน สังคมไทยที่พึงประสงค

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ทองถิ่น และของประเทศ
2. ตระหนักถึง ความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีของของชุมชน ทองถิ่น และของ
ประเทศ
3. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
4. นําคานิยมที่พึงประสงคของสังคม ชุมชนมาประพฤติปฏิบัติจนเปนนิสัย

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4
5

ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นและของประเทศ
การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของประเพณีไทย
คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถิ่น
การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี
1.1 ความหมายความสําคัญ
วัฒนธรรม คือ มรดกแหงสังคมทีม่ นุษยไดสรางสรรคขึน้ และไดรับการถายทอดกันมาจาก
อดีตสูปจจุบัน เปนผลผลิตทีแ่ สดงถึงความเจริญงอกงามทั้งดานวัตถุและที่ไมใชวัตถุ เชน อุดมการณ
คานิยม ประเพณี ศีลธรรม กฎหมายและศาสนา เปนตน
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485 กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะ
ทีแ่ สดงถึง ความเจริ ญงอกงาม ความเปนระเบีย บเรีย บรอย ความกลมเกลีย วกา วหนา ของชาติ และ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
สรุปไดวา วัฒนธรรม หมายถึงวิธีการดํารงชีวิตของมนุษยที่แสดงถึงความเจริญงอกงามใน
การอยูรวมกัน เปนการสรางสรรคของมนุษยทีแ่ สดงออกในลักษณะวัตถุและไมใชวัตถุแลวถายทอดสืบตอ
กันมา
ความสําคัญของวัฒนธรรม มีอยู 5 ประการ คือ
1. วัฒนธรรมชวยใหมนุษยสะดวกสบายขึ้น ชวยแกปญหาและสนองความตองการตาง ๆ
ของมนุษย สามารถเอาชนะธรรมชาติได เพราะสรางวัฒนธรรมขึ้นมาชวย
2. วัฒนธรรมทําใหสมาชิกในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีกัน
3. วัฒนธรรม แสดงถึงเอกลักษณของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูงยอมไดรับการยกยอง และ
เปนหลักประกันความมั่นคงของชาติ
4. วัฒนธรรมกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยใหคนในสังคมอยูร ว มกันอยางสันติสุข
5. วัฒนธรรมทําใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรือง
1.2 ความหมายความสําคัญของประเพณี
ประเพณี หมายถึง แบบความประพฤติทีค่ นสวนรวมถือเปนธรรมเนียมหรือระเบียบแบบ
แผนและปฏิบัติสืบตอกันมาชานาน จนเกิดเปนแบบอยางความคิดหรือการกระทําที่ไดสืบตอกันมา และ
ยัง มี อิท ธิ พลอยูใ นปจจุบัน ซึ ง่ อยู ใ นรู ปแบบของ จารีต ประเพณี ขนบประเพณี และขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี
จารีตประเพณี คือประเพณีทีเ่ กี่ยวของกับศีลธรรมและจิตใจ เชน การตอบแทนบุญคุณบิดา
มารดา บุพการี การเลี้ยงดูเมื่อทานแกเฒา การเคารพเชื่อฟงครู อาจารย การนับถือบรรพบุรุษ
ขนบประเพณี คือประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยูทัว่ ไปมาอยางเปนระเบียบ บังคับใหคน
ในสังคมนั้น 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 ประเพณีเกีย่ วกับครอบครัว เชน การปลูกเรือน ประเพณีเกีย่ วกับเทศกาลตาง ๆ เชน ตรุษ
ไทย วันสงกรานต วันลอยกระทง และแตละภาคและทองถิ่นมีประเพณีแตกตางกันออกไป
ความสําคัญของประเพณี มีอยู 5 ประเภทคือ
1. เปนเครื่องบอกความเจริญของชาตินั้น ๆ ชาติที่เจริญในปจจุบัน มีป ระเพณีตา ง ๆ ที่
แสดงถึงความเจริญกาวหนา
2. ประเพณีสวนมากสืบคนความเปนมาของประเพณีนัน้ ๆ ตั้งแตอดีตเชือ่ มโยงถึงปจจุบัน
ประเพณีจึงสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรไดเปนอยางดี
3. ประเพณีทําใหคนในสังคมเกิดความภาคภูมิใจในความดีงามของเผา และชาติบานเมือง
ตนเอง
4. ประเพณีทําใหคนในสังคมไดทํากิจกรรมรวมกัน อันเปนการดํารงความรักสามัคคี ทํา
ใหคนในเผา ชุมชน ภาค และเปนชาติมีความมั่นคงสืบตอกันมา
5. ประเพณีเปนสัญลักษณที่สําคัญ ซึ่งแสดงออกความเปนเผา ชุมชน ภาค เปนชาติ
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เรื่องที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น และของประเทศ

2.1 วัฒนธรรมที่สําคัญ
วัฒนธรรมที่สําคัญของทองถิ่น และของประเทศที่แสดงออกถึงความเปนไทยที่สําคัญตาง ๆ
คือ ภาษา การแตงกาย อาหาร และมารยาท
ภาษา ภาษาที่ใชสื่อสารกันในสังคม มี 2 ลักษณะคือ ภาษาทางกาย และภาษาทางวาจา ใน
เผา ในชุมชน ภาค จะมีภาษาถิ่น สําเนียงถิ่น กิริยาอาการแสดงออกของทองถิ่น และจะมีภาษากิริยาอาการ
คนไทยจะใชภาษาไทยกลางซึง่ เปนภาพรวมของประเทศ ดังนั้นวัฒนธรรมทางภาษาจะบงบอกทีม่ าของ
กําเนิดซึ่งควรจะเปนความภูมิใจในตัวตน ไมเปนสิง่ เชย นาอายหรือลาสมัยในการแสดงออกทางภาษาถิน่
ภาษาไทยกลางของคนไทย
การแต ง กาย การแต ง กายของคนในสัง คมไทยในปจจุบั นไดรับ อิท ธิพ ลจากวัฒนธรรม
ตะวันตกในชีวิตประจําวันคนไทยจึงแตงตัวแบบสากลตอเมื่อมีงานบุญ ประเพณีตาง ๆ หรือในโอกาส
สําคัญๆ จึงนําการแตงกายประจําถิ่นที่แสดงออกมาเปนเผา ชุมชน และภาค อยางไรก็ตามเรายังเห็นคนรุน
เกา รุนพอ แม ปู ยา ตา ยาย ในทองถิ่นบางแหงยังคงมีวัฒนธรรมการแตงกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ใหเราเห็นไดในชีวติ ประจําวัน
อาหาร เนือ่ งจากการติ ดต อสือ่ สารของโลกปจจุบันเปนโลกไรพ รมแดน เราจึง สามารถ
รับประทานอาหารไทยที่รานในเมืองลอสแองแจลิส เมืองฮองกงไดดว ย วัฒนธรรมทางอาหารการกินของ
คนไทยในทองถิน่ และไทยยังคงสืบตอตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เพราะสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร
ทรัพยากรตาง ๆ สงผลใหวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารทองถิน่ ไทย ยังคงมีอยูแ ละนํามาใชในการ
ประกอบอาหาร การกินไดตลอดมา แตอาหารบางชนิดเริ่มสูญหายไป เด็กไทยปจจุบันเริ่มจะไมรูจัก
คุนเคยอาหารบางชนิด เชน ขนมกง ซึ่งประเพณีแตงงานภาคกลางในอดีตจะมีขนมกงเปนขนมทําจากถั่ว
ทองปนเปนรูปวงกลมมีซี่เหมือนลอเกวียน เพื่อใหชีวิตแตงงานราบรื่นกาวไปขางหนา เปนตน
มารยาท มารยาทของคนไทยที่อาศัยอยูเปนเผา ชุมชน ภาค ตลอดจนไทยกลางไดรับการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ แตเมือ่ กลาวโดยรวมแลวมารยาทไทยนัน้ ทัว่ โลกยอมรับ วามีความงดงาม ออน
ชอยการไหว การกราบ บงบอกถึงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม ทําใหคนตางประเทศประทับใจ
สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เจริญกาวหนา
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เรื่องที่ 3 การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
3.1 ความสําคัญในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเปนสิ่งที่สําคัญที่คนไทยทุกคนพึงตระหนักถึง
หนาที่ทีท่ ุกคนพึงกระทํา ทัง้ นีเ้ พราะวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติและทองถิน่ จัดเปนสิง่ ที่มีคุณคาควร
แกการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิง่ ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษา วรรณกรรม
ตาง ๆ ซึง่ ไดบรรจุและสัง่ สมความรู ความหมาย คุณคาทีม่ ีมาตั้งแตอดีตใหคนไทยปจจุบันไดเรียนรู เพื่อ
รูจ ักตนเองและมีความภูมิใจในความเปนชาติไทย และสิ่งเหลานี้จะสูญหายหากขาดการเอาใจใสในการ
อนุรักษและสงเสริมในทางที่ถูกที่ควร
3.2 แนวทางในการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีของไทย
1. ศึกษา คนควา วิจัย วัฒนธรรม ประเพณี ไทยและทองถิ่นที่ยังไมไดรวบรวมศึกษาไว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจถองแท ทําใหเกิดความรูส ึกยอมรับในคุณคาจะไดแหนหวงภูมิใจและเผยแพร
ใหเกิดประโยชนตอไป
2. สรางความเขาใจใหคนไทยทุกคนเขาใจ ปรับเปลี่ยน ตอบสนองวัฒนธรรมประเพณีอืน่
ๆ จากภายนอกอยางเหมาะสม
3. ขยายขอบเขตเรื่องการอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีไทยใหคนไทยทุกคนเห็นเปนหนาที่
สําคัญที่จะตองรวมกันทะนุบํารุงรักษาทั้งดวยกําลังกาย และกําลังทุนทรัพย
4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีระหวางเผา ชุมชน ภาค เพื่อสื่อสาร
สรางความสัมพันธระหวางกัน
5. ชวยกันจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อใชเปนฐานความรูของ
สังคม เพือ่ ใชในการประชาสัมพันธและสงผลถึงภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของทีส่ ําคัญคือ อุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะสงผลตอเศรษฐกิจของชาติโดยรวม
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เรื่องที่ 4 คานิยมที่พึงประสงคของไทยและของทองถิ่น
2.1 คานิยมที่พึงประสงคของไทย
ในเมือ่ คานิยมเปนสิ่งที่กําหนดความเชือ่ ซึง่ สงผลถึงพฤติกรรมของคนในสังคมแลว การ
กําหนดกําหนดคานิยมทีพ่ ึงประสงคของทองถิ่นและของไทย จึงควรที่คนในสังคมไทยทั้งในทองถิ่น
จนถึงระดับชาติ
อยางไรก็ตามมีผูแจกแจงคานิยมของสังคมไทยไวดังนีค้ ือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราขานุ
ภาพ ไดตรัสวา คานิยมของสังคมไทยมี 3 ประการคือ
1. รักความเปนไทย
2. คนไทยไมชอบการเบียดเบียนและหาเรื่องกับคนอื่น
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. มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ คนไทยมีลักษณะเปนมิตรกับคนทุกคน
ในปจจุบันสังคมไทยมีปญหา คนขาดคุณธรรม จริยธรรม ปญหาเรื่องเพศ เรื่องความรุนแรง
และอบายมุขฯ ในป 2549 กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปน 8 คุณภาพพืน้ ฐาน
เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี สงผลใหสังคมไทยเปนสังคมที่ดี คือ
1. ขยัน คือตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ อดทน
2. ประหยัด คือรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสินแตพอควรพอประมาณใหเกิดประโยชน
คุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ
3. ซื้อสัตย ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปราศจากความรูส ึก
ลําเอียง หรืออคติ
4. มีวินัย คือ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ มีทั้งวินัยในตนเองและ
วินัยตอสังคม
5. สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอมมีกิริยามารยาทที่ดาม มีสัมมาคารวะ
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6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทัง้ กาย ใจ และสภาพแวดลอมความผองใสเปนที่
เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น
7. สามั ค คี คื อ ความพร อ มเพี ย งกั น ความกลมเกลี ย ว ความปรองดองกั น ร ว มใจกั น
ปฏิบัติงานบุลุผลตามที่ตองการเกิดการงานอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเละวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบ
กันเปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ความคิด เชือ้ ชาติ หรืออาจเรียกอีก
อยางวาความสมานฉันท
8. มีน้ําใจ มีความจริงใจ ไมเห็นแกตัวและเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจเห็นคุณคาใน
เพือ่ นมนุษย มีความเอือ้ อาทรเอาใจใสใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอื่น
และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
2.2 คานิยมทองถิ่น
ค า นิ ย มของท องถิ ่นจะบ ง บอกลั ก ษณะนิสั ย เด นของคนในท องถิ ่น เชน คนภาคเหนือ มี
มารยาทออนโยน พูดจาออนหวาน คนภาคใตมีความรักใครพวกพองตาง ๆ เหลานีส้ ามารถศึกษาไดจาก
ลักษณะของคนในชุมชน วิถีชีวิตการแสดงออก สถาบันทางการศึกษา ศาสนา และครอบครัว มีสวน
สําคัญในการสรางเสริมคานิยมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคม

เรื่องที่ 5 การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงค
การประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมที่พึงประสงคนัน้ เปนสิ่งที่ควรกระทําทุกคนจึงเปนพลังสําคัญ
สงผลใหประเทศชาติพัฒนาไปอยางยั่งยืน หรืออาจกลาววา หากสังคมใดมีแตความเจริญทางวัตถุแตขาด
ความเจริญดานจิตใจ สังคมนัน้ จะพัฒนาอยางไมยั่งยืน ซึ่งความเจริญทางดานจิตใจนั้นนอกจากคนใน
สังคมจะตองประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมศาสนาแลว ควรสรางเสริมคานิยมทีด่ ีใหเกิดขึ้นกับคนใน
ชาติ โดยพรอมเพียงกันอีกดวย ตัวอยางเชน คานิยมความประหยัด การสรางนิสัยประหยัดพลังงานน้าํ มัน
ของคนในชาติไมใชทําเฉพาะผูม ีรายไดนอย ผูทีม่ ีฐานะร่าํ รวยสามารถใชน้ํามันอยางสุรุยสุรายไดเพราะ
ชาตินีม้ ีเงินมากมายใชชั่วลูกชัว่ หลานไมหมด ผูมีฐานะร่าํ รวยจะตองมีนิสัยประหยัดพลังงานดวยเปนตน
และแมวาน้ํามันมีราคาถูกลงทุกคนในชาติควรประหยัดตอไปใหเปนนิสัย
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กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ขอใดคือวัฒนธรรม
ก. อาหาร
ค. ภาษาพูด

ข. การแตงกาย
ง. ถูกทุกขอ

2. ขอใดคือประเพณี
ก. การพูดทักทาย
ค. การรับประทานขาว

ข. การแตงงาน
ง. การถือศีล 8

3. ประเพณีวิ่งควายอยูในจังหวัดใด
ก. ชัยนาท
ค. ชลบุรี

ข. อางทอง
ง. สมุทรปราการ

4. ประเทศไทยไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมประเพณีจากที่ใด
ก. อารยธรรมตะวันตก
ค. อารยธรรมอินเดีย

ข. อารยธรรมจีน
ง. ถูกทุกขอ

5. การตอบแทนบุญคุณ บิดา มารดา บุพการี จัดเปนอะไร
ก. ประเพณี
ค. ขนบประเพณี

ข. จารีตประเพณี
ง. ธรรมเนียมประเพณี

6. ภาษาไทยไดรับอิทธิพลจากภาษาอะไรบาง
ก. ภาษาบาลี - สันสกฤต
ค. ภาษาจีน
7. ประเพณีใดที่มีทุกภาคของประเทศไทย
ก. สงกรานต
ค. วิ่งควาย

ข. ภาษาอังกฤษ
ง. ถูกทุกขอ
ข. แขงเรือ
ง. สารทเดือน 10

8. ประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไดรับอิทธิพลจากศาสนาใด
ก. ศาสนาพุทธ
ข. ศาสนาคริสต
ค. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู
9. วัฒนธรรม ประเพณีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมใด
ก. กีฬา
ข. การทองเที่ยว
ค. พาณิชยกรรม
ง. นันทนาการ
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10. ในความเปนชาติแตละชาติมีความแตกตางในดานใด
ก. วัฒนธรรมประเพณี
ข. ภาษา
ค. ศิลปะ
ง. เชื้อชาติ

กิจกรรมที่ 2 ให ผูเ รียนแบ งกลุม ศึก ษาคน คว าวัฒ นธรรมประเพณีใ นชุ มชนของตนเองแล วนํ ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

32

บทที่ 3
หนาที่พลเมืองไทย

สาระสําคัญ

เปนสาระที่เกีย่ วกับ ความหมายของประชาธิปไตยสิทธิ เสรีภาพบทบาทหนาที่ของพลเมืองใน
วิถีประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปญหา และสถานการณการเมืองการ
ปกครองที่เปนกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นในชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว กฎหมายที่
เกี่ยวของกับชุมชน กฎหมายอื่นๆ เชนกฎหมายแรงงานและสวัสดิการ กฎหมายวาดวยสิทธิเด็กและสตรี

ผลการเรียนรูคาดหวัง
1. รูและเขาใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ บทบาทหนาทีแ่ ละคุณคาของความเปนพลเมืองดี
ตามแนวทางประชาธิปไตย
2. ตระหนักในคุณคาของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3. แยกแยะปญหา และสถานการณการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในชุมชน
4. รูและเขาใจสาระทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
5. นําความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติไปใช
ในชีวติ ประจําวันได
6. เห็นคุณคา และประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย

ขอบขายเนือ้ หา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

3
4
5
6
7
8

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของพลเมือง
ในวิถีประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว
กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชน
กฎหมายอื่น ๆ
การปฏิบัติตนตามกฎหมายและการรักษาสิทธิเสรีภาพของตน
ในกรอบของกฎหมาย

33

เรื่องที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย

1.1 ความหมายของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเปนรูปแบบการปกครองในประเทสมาจากคํา 2 คํา ดังนี้
“ประชา” หมายถึง ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ
“อธิปไตย” หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ดังนั้น ประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน
พจนานุก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของประชาธิป ไตยไว วา
“ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญ หรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ”
และศาสตราจารย ดร.กมล ทองธรรมชาติ ใหค วามหมายว า “ประชาธิป ไตย เป นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”
สรุป ประชาธิปไตย จึงหมายถึงการทีป่ ระชาชนหรือพลเมืองของประเทศมีอํานาจและมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวม
เปนหลัก
1.2 หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายถึง ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ
2. หลักความเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย ความเทาเทียม
กันทางการเมือง
3. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ ไดแก การที่ประชาชนมีอํานาจอันชอบธรรมในการเปน
เจาของทรัพยสิน มีอิสระในการกระทําในขอบเขตของกฎหมายและมีแนวทางปฏิบัติตนทีเ่ ปนอิสระ
ภายใตขอบเขตของกฎหมาย
4. หลักนิติธรรม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑและ
กติกาของประเทศ คือการทีป่ ระชาชนใชกฎหมายเปนหลักในการทํางานเพือ่ การอยูร วมกันอยางสันติสุข
และเกิดความยุติธรรมในสังคม
5. หลักการยอมรับเสียงขางมาก คือ การทีป่ ระชาชนในรัฐใชมติของประชาชนสวนใหญ
เปนหลักในการทํางาน
6. หลักการใชเหตุผล คือ การที่ประชาชนใชหลักเหตุผลเปนหลัก ในการหาขอสรุปเพื่อ
ทํางานรวมกันหรือการอยูรวมกัน
7. หลักประนีประนอม คือ การที่ประชาชนไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา แตใชการ
ตกลงรวมกันในการขจัดขอขัดแยงที่ไมเห็นดวย
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8. หลักความยินยอม คือ การทีป่ ระชาชนใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเปนตัวของตัวเอง
โดยปราศจากการบังคับ มีความเห็นตรงกันจึงตัดสินใจผานตัวแทนของประชาชนในการดําเนินงานทาง
การเมืองและการปกครอง
1.3 ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย
ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจะปฏิบัติตอกัน ดังนี้
1. การเคารพในสิทธิแลเสรีภาพของบุคคล ตามขอบเขตที่บัญญัติไวในกฎหมาย
2. การใชหลักเหตุผลในการตัดสินปญหา ขอขัดแยง
3. การเคารพในกฎกติกาของสังคมเพือ่ ความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอยใน
สังคม
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวมและสังคม
5. การมีน้ําใจเปนประชาธิปไตยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน
6. การยึดมั่นในหลักความยุติธรรม และการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาคเทาเทียมกันของ
สมาชิกทุกคนในสังคม
1.4 คุณลักษณะที่สําคัญของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย
1. มีความยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย
2. มี ก ารรู จั ก ใช เ หตุ ผ ลและรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อ ื ่น ซึ ่ง มี เ หตุ ผ ลและมี ก าร
ประนีประนอมกันในทางความคิด
3. เคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผูอื่น
4. มีความเสียสระและเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน
5. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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
สังคม
5. สมาชิกในสังคมมีความเอื้อเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจตอกัน
2. วิถีประชาธิปไตย
สังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณเปนสังคมที่ปลูกผังความเปนประชาธิปไตยใหแกประชาชนทั้งใน
แงความคิด อุดมการณ และวิธีการดําเนินชีวิต ตั้งแตเด็กเปนตนไป
โดยในชีวิตประจําวันของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม จะดําเนินไปอยางสงบสุขไดเมือ่
ทุกคนที่เปนสมาชิกเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการใชคุณลักษณะประชาธิปไตยเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวติ ดังนี้
2.1 ประชาธิปไตยในครอบครัว
ประชาธิปไตยในครอบครัวจะเริม่ ไดก็ตอเมื่อพอแมคิดและประพฤติปฏิบัติตอกัน ตอลูก ๆ
และตอบุคคลอื่นอยางเปนประชาธิปไตย ในการดําเนินชีวิตประจําวันทุก ๆ ดาน ไดแก
1. การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3. การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ
4. การแกปญหาโดยใชเหตุผล
5. การลงมติโดยใชเสียงสวนใหญ
6. การเคารพกฎระเบียบของครอบครัว
7. การกลาแสดงความคิดเห็นตอสวนรวม
8. การยอมรับเมื่อผูอื่นมีเหตุผลที่ดีกวาตนเอง
2.2 ประชาธิปไตยในชุมชน ทองถิ่น
วิถีชีวิตประชาธิปไตยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชนเปนการรวมกลุมของบุคคล
ภายในชุมชน สมาชิกในชุมชนตองมีคุณลักษณะประชาธิปไตยที่สําคัญ คือ
1. การเคารพในระเบียบ กฎหมายของทองถิ่นและกฎหมายบานเมือง
2. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
3. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. การตัดสินใจในสวนรวมโดยใชการลงมติเสียงสวนใหญ
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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เรื่องที่ 2 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
1. ความหมาย ความสําคัญ
1.1 สถานภาพ
สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิข องบุคคลทีอ่ ยูใ นสัง คม เปนตํา แหนง ของ
บุคคลหนึ่งที่ไดรับความนับถือจากสาธารณชน
สถานภาพเปนสิ่งที่สังคมกําหนดขึ้น เปนสิง่ กําหนดเฉพาะตัวบุคคลที่ทําใหแตกตางจาก
ผูอื่น
สถานภาพ แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. สถานภาพทีต่ ิดตัวมาตั้งแตกําเนิด 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. สถานภาพทีไ่ ดมาภายหลัง หมายถึง สถานภาพทีไ่ ดมาจากแสวงหาหรือไดมาจาก
ความสามารถของตนเอง ไดแก
• สถานภาพทางการศึกษา เชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก
• สถานภาพทางอาชีพ เชน เปนครู เปนหมอ นักการเมือง
• สถานภาพทางการเมือง เชน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนนายกรัฐมนตรี
เปนรัฐมนตรี
• สถานภาพทางการสมรส เชน โสด สมรส หมาย
1.2 บทบาท
บทบาท หมายถึง การทําหนาที่ตามสถานภาพทีส่ ังคมกําหนด เชน นายเอกมีสถานภาพ
เปนพอ ตองดําเนินบทบาทในการใหการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตรใหเปนคนดี สงเสียบุตรใหไ ดรับ
การศึกษาที่สมควรตามวัย สวนนายโทมีสถานภาพเปนบุตรที่ตองดําเนินบทบาท เชื่อฟงคําสั่งสอนของ
บิดามารดา ตั้งใจหมั่นเพียรในการศึกษา ชวยเหลือบิดามารดาในการทํางานบานตามควรแกวัน
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1.3 สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
“สิทธิ” หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลที่มีกฎหมายใหความ
คุม ครอง เชน สิทธิในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ การไดรบั การศึกษา ฯลฯ
“เสรีภาพ” หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล ซึ่งการกระทํานั้นจะตองไมขัด
ตอกฎหมาย เชน การแตงกาย การแสดงความคิดเห็น
“หนาที่” หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบทีบ่ คุ คลจะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
สิทธิเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะรูวา
การปกครองของประเทศใดมี ความเป นประชาธิ ป ไตยได มากน อยเพี ยงใด ต องดู ที่สิ ทธิ เสรี ภาพของ
ประชาชนในประเทศนัน้ ๆ เปนสําคัญ ถาประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมาก ความเปนประชาธิปไตยของประเทศ
นั ้น ก็ มี ม ากหากสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนถู ก จํ า กั ด หรื อ ลิ ด รอนโดยผู มี อํ า นาจในการปกครอง
ประชาธิ ปไตยก็ จะมีไม ไดดวยเหตุ นี้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงไดบัญญัติคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไวอยางแจงชัด
สวนหนาที่นั้นเปนกรอบหรือมาตรฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ก็
เพราะวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยนัน้ ตองอาศัยกฎหมายเปนหลักในการดําเนินการ หากประชาชน
ไมรจู กั หนาทีข่ องตน ไมปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยก็จะดํารงอยูตอไปไมได
ดังนั้น สิ ทธิ เสรี ภาพ และหนาที่จึ งมี ความสําคัญอย างยิ่งในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยซึง่ ขาดเสียมิไดเด็ดขาด
1.4 ความสําคัญของสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
1. การที ่รั ฐ ได บั ญ ญั ติ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และหน า ที ่ ของบุ ค คลในรั ฐ ธรรมนู ญ ทํ า ให
ประชาชนไดรบั ความคุม ครองและปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมเสมอภาคและยุตธิ รรม
2. บุคคลทุกคนจะตองรับทราบและพึงปฏิบัติตามขอบเขตสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ที่ได
บัญญัติใชในรัฐธรรมนูญ
3. การใชอาํ นาจรัฐ จะตองคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
4. ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหนาที่ที่บัญญัติใชในรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด ยอม
กอใหเกิดความสงบรมเย็นผาสุกในชาติ
5. หนาทีข่ องประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ไดแก
1. หนาที่ในการรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
2. หนาที่ในการปองกันประเทศ ไดแก การชวยสอดสองดูแลและแจงใหเจาหนาที่
บานเมืองทราบถึงภัยที่จะเกิดขึน้ แกประเทศชาติ เชน การแจงขอมูลเกีย่ วกับการคายาเสพติด การสมัครเปน
อาสาสมัครรักษาดินแดน เปนตน
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3. หน า ที ่ในการรั บราชการทหารตามกฎหมาย โดยชายไทยทุ กคนเมื ่ออายุ 20 ป
บริบูรณ จะตองไปตรวจเขารับการเกณฑทหารประจําการเปนเวลา 2 ป เพื่อเปนกําลังสําคัญเมื่อเกิดภาวะ
สงคราม
4. หนาที่ในการปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ทําใหสงั คมมีความสงบสุข และสมาชิกในสังคมอยูร ว มกันไดอยางสันติสขุ
5. หน าที่ในการเสี ยภาษีอากรตามตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อรัฐจะไดมีรายไดเพื่อ
นํามาใชจา ยภายในประเทศรวมทัง้ จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกบั ประชาชนและชุมชนในประเทศ
6. หนาที่ในการรับการศึกษาภาคบังคับตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกําหนด เพื่อ
ชวยใหมีคุณภาพที่ดีและเปนกําลังใจในการพัฒนาประเทศตอไป
7. หน าที่ในการชวยเหลือรายการตามกฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนสวนตนและ
สวนรวม
8. หนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต ในการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไป
ทําหนาทีบ่ ริหารประเทศ เปนการจรรโลงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหยง่ั ยืนสืบไป
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เรื่องที่ 3 รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดหรือเปนกฎหมายหลักของประเทศทีอ่ อกโดยฝายบัญญัติ คือ
รัฐสภาอันประกอบดวยตัวแทนของประชาชน ดังนัน้ รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายทีป่ ระชาชนสวนใหญ
ใหความเห็นชอบ
ความสําคัญ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่สําคัญที่สุด เปนเสมือนกฎเกณฑหรือกติกาที่ป ระชาชนในสังคม
ยอมรับใหเปนหลักในการปกครองและการบริการประเทศ ซึ่งการออกกฎหมายใดๆ ยอมตองดําเนินการ
ภายในกรอบของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญจะไมสามารถใชบังคับได
สาเหตุทม่ี รี ฐั ธรรมนูญในประเทศไทย
สาเหตุ ที ส่ ํ า คั ญ มาจากการที ป่ ระเทศไทยเกิ ด การเปลีย่ นแปลงทางการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย ซึง่ เริ่มมีแนวคิดตัง้ แตรัชการที่ 6 โดยกลุมบุคคลทีเ่ รียก
ตนเองว า “คณะราษฎร” ประกอบด ว ย ข า ราชการ ทหาร พลเรื อ น ได เ ข า ถึ ง อํ า นาจการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัวจึงไดทรงพระปรมาภิไธย ในรางรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดิน
ฉบับชั่วคราวที่คณะราษฎรได เตรียมไว นับวานับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย
เมื่อวันที่
10 ธ.ค. 2475 ถือไดวาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย นับแตนั้นมา
จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข และประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองหลายฉบับ
เพือ่ ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณบานเมืองทีผ่ ันแปรเปลีย่ นในแตละยุคสมัย โดยมีสาระสําคัญ
เหมือนกันคือ ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข จะ
มีเนื้อหาแตกตางกันก็เพือ่ ใหเหมาะสมกับสถานการณของบานเมืองในขณะนัน้ ประเทศมีรัฐธรรมนูญ
มาแลวจํานวน 18 ฉบับ และปจจุบันใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีหลักการและเจตนารมณที่จะธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความัน่ คง
ของชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ซึ่งหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดระบุไวในหมวด 1 บท
ทั่วไปสรุปไดดังนี้
1. ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได
2. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
4. ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลตองไดรบั ความคุม ครอง
5. ประชาชนชาวไทยทุกคนไมแยกเพศ ศาสนา และยอมไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน
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โครงสรางของรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบงโครงสรางออกเปน 15 หมวด และมี
บทเฉพาะกาล สรุปสาระสําคัญแตละหมวดดังนี้
หมวด 1 บททัว่ ไป
ประเทศไทย เป น ราชอาณาจั ก รอั น หนึ ่ง อั น เดี ย วจะแบ ง แยกออกมิ ไ ด มี ก ารปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล
หมวด 2 พระมหากษัตริย
ทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ ผูใดจะละเมิดมิได ทรงเลือกและแตงตั้งประธานองคมนตรี และ
องคมนตรีไมเกิน 18 คน
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
การใชอํา นาจโดยองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศัก ดิ์ศ รีค วามเปนมนุษ ย สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ทัง้ ดานการประกอบอาชีพ การสือ่ สาร การแสดงความคิดเห็น ความเปนธรรมดานการศึกษา การ
สารธารณสุข และสวัสดิการของรัฐ เสรีภาพในการชุมนุมที่ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและกฎหมาย
หมวด 4 หนาทีข่ องชนชาวไทย
บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีหนาที่ปองกันรักษาผลประโยชนของชาติ ปฎิบัติตามกฎหมาย
โดยเฉพาะหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ
เนนใหป ระชาชนมีสวนรวม การกระจายอํานาจ การดําเนินการ มุง เนน การพัฒนา คุณภาพ
คุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส ใหความคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน สงเสริมความรูรักสามัคคี
หมวด 6 รัฐสภา
รัฐสภามีหนาทีบ่ ัญญัติกฎหมาย และควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ประกอบดวย 2 สภา
คือ สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.)
หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาใหทอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงได
เพราะมีสิทธิออกเสียงประชามติ
หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
เพื ่อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี ่ย วกั บ การจั ด หารายได การกํ า หนดรายจ า ย การก อ หนี ้ห รื อ การ
ดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่ง
เปนกรอบใน
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การกํากับการใชจายเงินตามแนวทางการรักษาวินัยการเงิน การคลัง และรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ อยางยั่งยืน และเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน
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หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และมีรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน โดยไดรับการ
แตตั้งจากพระมหากษัตริย
หมวด 10 ศาล
กําหนดใหศาลหรืออํานาจตุลาการแบงเปน
1. ทั่วไป
2. ศาลรัฐธรรมนูญ
3. ศาลยุติธรรม
4. ศาลปกครอง
5. ศาลทหาร
หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหมีองคกรที่จะดําเนินการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของบุคคล คณะบุคคล และ
หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1. องค กรอิ สระตามรั ฐธรรมนู ญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ผูต รวจการ
แผ นดิ น คณะกรรมการการป องกั น และปราบปรามการทุจริต แหง ชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดิน
2. องคกรอันตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
กําหนดใหมีการตรวจสอบขาราชการประจํา และขาราชการการเมือง
หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
การพิจารณา สรรหา แตตั้งบุคคลเขาสูตํา แหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง
พฤติกรรมทางจริยธรรมดวย
หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสภาพทองถิน่ ในการบริหารงานเนนการ
กระจายอํานาจ ใหการสนับสนุนกําหนดนโยบายการบริหาร
หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ให มี ก ารแก ไ ขเพิ ่ม เติ ม ได แต ห า มแก ไ ขที ่มี ผ ลต อ การเปลี ่ย นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
บทเฉพาะกาล
ใหองคมนตรีดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
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เรื่องที่ 4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
1. ความหมายของกฎหมาย
ไดมผี ู ใหความหมายของกฎหมายไวดงั นี้
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย ไดใหคําจํากัดความไววา “กฎหมาย คือ
คําสั่งทั้งหลายของผูป กครองวาการแผนดินตอราษฎรทัง้ หลาย เมือ่ ไมทาํ ตาม ธรรมดาตองลงโทษ ”
ดร.สายหยุด แสงอุทัย ไดใหความหมายไววา “กฎหมายคือขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความ
ประพฤติของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ”
สรุ ป กฎหมาย คื อ ข อบั งคั บของรั ฐที่ใช ควบคุ มความประพฤติ ของคนในประเทศ โดยมี
จุดมุงหมายทีจ่ ะคุมครองประโยชนรักษาความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันในสังคม ผูใ ดฝาฝนจะตองถูก
ลงโทษ
2. ความสําคัญของกฎหมาย
1. มีความเกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เชน
เกิด เกีย่ วของกับกฎหมายบุคคล กฎหมายทะเบียนราษฎร
โตขึ้น เกี่ยวของกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
แตงงาน เกีย่ วของกับกฎหมายครอบครัว
ตาย กฎหมายมรดก กฎหมายทะเบียนราษฎร
2. เปนเครือ่ งมือสรางระเบียบใหสงั คมและประเทศชาติ
3. กอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
3. ลักษณะทัว่ ไปของกฎหมาย
3.1 กฎหมายมีลักษณะเปนขอบังคับ ดังนี้
3.1.1 บังคับใหทํา เชน ชายไทยตองเกณฑทหาร ผูมีรายไดตองเสียภาษี เด็กตองเขาเรียน
ตาม พ.ร.บ. การศึกษา ฯลฯ
3.1.2 บังคับไมใหทํา เชน หามทํารายรางกาย หามลักทรัพย ฯลฯ
3.2 กฎหมายมีลั กษณะเปนคําสั่งที่มาจากผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศ เชน ประเทศที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรัฐสภาเปนผูออกกฎหมายและพระราชบัญญัติ มีรัฐบาลเปนผูออกพระราช
กําหนด พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง
3.3 กฎหมายเปนขอบังคับที่ใชไดทั่วไปกับทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติ
3.4 ผูที่ฝาฝนกฎหมายตองไดรับโทษ
4. ความจําเปนที่ตองเรียนรูกฎหมาย
ในฐานะที่เราเปนสมาชิกของสังคมจึงมีความจําเปนตองศึกษาและเรียนรู ทําความเขาใจใน
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเราและสังคมที่เราอยู ทั้งนี้ก็เพื่อกอเกิดประโยชนตอตนเอง ซึ่งไดแก
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4.1 รูจักระวังตน ไมเผลอหรือพลั้งกระทําความผิดโดยไมรูตัวเนื่องมาจากเพราะไมรูกฎหมาย
และเปนเหตุใหตอ งไดรบั โทษตามกฎหมาย
4.2 ไมใหถูกผูอื่นเอาเปรียบและถูกฉอโกงโดยที่เราไมมีความรูเรื่องกฎหมาย
4.3 กอเกิ ดประโยชน ในการประกอบอาชีพ ถาหากรูหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพของตนเอง แลวยอมจะปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากความไมรกู ฎหมายในอาชีพได
4.4 กอใหเกิดประโยชนทางการเมืองการปกครองของประเทศ เพราะเมื่อประชาชนรูจักใช
สิทธิและหนาทีข่ องตนเองตามกฎหมายแลวยอมทําใหสงั คมเกิดความสงบเรียบรอย
5. ประเภทของกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันบุ คคลมี เสรีภาพในการดํารงชีวิตตามระบบการเมือง การปกครอง ระบบ
กฎหมายและระบบเศรษฐกิจ เราจะตองรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองและรูจักใชสิทธิที่มีอยูไปประกอบ
อาชีพและสรางความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ โดยมีสิทธิเลือกไดวาจะดําเนินชีวิตสวนตัวอยางไร แตตองอยู
ภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนด บุคคลจึงตองขวนขวายหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใชติดตอสื่อสารการ
ดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสามารถแบงไดเปน
5.1 กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา (Criminal Law) เปนกฎหมายมหาชนทีบ่ ัญญัติถึงความสัมพันธระหวางรัฐ
กับเอกชนที่อยูใต อํานาจปกครองของรั ฐ ผูที่ฝาฝนจะตองไดรับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบั ญ ญั ติ อื ่น ที ่บั ญ ญั ติ ถึ ง การกระทํ า ที ่เ ป น ความผิ ด และโทษทางอาญา เช น ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ยาเสพติดใหโทษ ความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็คศุลกากร การพนัน ปาไม ปาสงวน เปนตน
เนื่ องจากกฎหมายอาญามี สภาพบั งคั บ คื อมี โทษที่ จะทํ าให บุ คคลได รั บผลถึงแกชี วิ ต
รางกายเสรีภาพ ทรัพยสิน เชน ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน ดังนัน้ จึงตองมีหลักประกันแก
บุคคลดังที่บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญวาบุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอัน
กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น
จะหนักกวาโทษทีก่ ําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูใ นเวลาทีก่ ระทําความผิดมิได กลาวคือ บุคคลจะไดรับโทษ
ทางอาญาจะตองไดกระทํ าการใดที่มี กฎหมายข อหามไว ถ าไม มีกฎหมายก็ไม มีความผิด ไม มีโทษ เชน
ความผิดฐานสูบบุหรี่ในที่ที่กําหนด เดิมไมมีความผิดแตเมื่อประกาศใช พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไม สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 แล วผู ที่สู บบุ หรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่กําหนดยอมมี
ความผิดและจะตองไดรบั โทษ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญามี 5 สถาน คื อ ประหารชี วิ ต จํ าคุ ก กั ก ขั ง ปรั บ ริ บ
ทรัพยสิน
นอกจากนี้ยังมีการรอการลงโทษ หรือรอการลงอาณา เมื่อบุคคลกระทําความผิดและจะ
ไดรับโทษจําคุยไมเกิน 2 ป ผูนั้นอาจไดรับความกรุณาจากศาลไมตองไดรับโทษจําคุกในเรือนจํา เพราะผูนั้น
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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 กฎหมายทีบ่ ัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคล เปนกฎหมายสารบัญญัติ
และเปนกฎหมายเอกชนที่มีความสําคัญแกชีวิตของบุคคลตั้งแตแรกเกิดจนสิ้นสภาพบุคคลไป
กฎหมายพาณิชย คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธของบุคคลทีม่ ีอาชีพคาขาย และนัก
ธุรกิจกลาวถึงระเบียบหลักปฏิบัติในทางการคาทีบ่ ุคคลในอาชีพคาขายและนักธุรกิจจะตองปฏิบัติในการ
เกี่ยวของสัมพันธกัน เชน กฎหมายเกี่ยวกับหุนสวนบริษัท ตั๋วเงิน ประกันภัย การขนสงสินคา
ประเทศไทยไดรวมบัญญัติกฎหมายพาณิชยเขาไวในประมวลกฎหมายแพงจึงรวมเรียกวา
“ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
สภาพบังคบในทางแพง โทษหรือสภาพบังคับมนทางแพงที่จะใหผูฝ าฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย คือ การใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย หรือใหชําระหนีด้ วยการสงมอบทรัพยสินให
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมูลหนีท้ ี่มีตอกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ เชน
บังคับใหชําระหนี้เงินกูพรอมดวยดอกเบี้ย บังคับใหผูขายสงมอบหรือโอนทรัพยสินใหแกผูซื้อตามสัญญา
ซือ้ ขายหรื อให ใช ค า สิ นไหมทดแทนในกรณีล ะเมิดขับ รถยนตช นผูอ ื่นบาดเจ็บ หรือทํา ใหท รัพ ยสิน
เสียหาย
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เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว
กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัวไดแกหมายดังตอไปนี้
1. กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล
พระราชบัญญัติขอบุคคลกําหนดไววา (มีสัญชาติไทยตองมีชื่อตัวและชือ่ สกุล สวน
ชื่อรองมีหรือไมมีก็ได
การตั้งชื่อตัวตองไมใหพองกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยและพระนามของ
พระราชินี หรือราชทินนาม และตองไมมีคําหยาบคาย ชื่อตัวมีกี่พยางคก็ไดและมีความหมายดี
การตั้งชื่อสกุลไมเกิน 10 พยัญชนะ (ยกเวนราชทินนามเกา)
ในเรื่องชื่อสกุล เดิมกฎหมายกําหนดใหหญิงทีม่ ีสามีตองเปลีย่ นชือ่ สกุลของตนมาใชชือ่
สกุลของสามี แตปจจุบันกฎหมายไดมีการแกไขใหมมีผลตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2548 ดังนี้
1. คูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลฝายใดฝายหนึง่ ไดตามที่ตกลงหรือตางฝายตางใชนามสกุล
เดิมของตนได
2. เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ให
ฝายที่ใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน
3. เมือ่ การสมรสสิน้ สุดลงดวยความตาย ฝายที่มีชีวิตอยูใ ชชือ่ สกุลของอีกฝาย คงมีสิทธิ
ใชไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหมใหกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน
4. หญิงที่มีสามี ซึ่งใชชื่อสกุลสามีอยูแลว กอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมีสิทธิใช
ตอไป หรือจะมาใชสิทธิกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตนได
2. กฎหมายทะเบียนราษฎร
“กฎหมายทะเบียนราษฎร” เกิดขึ้นมาเพื่อการจัดระเบียบคนในสังคมและการทีจ่ ะเปน
ประชาชนไทยที่ถูกตองไมใชเพียงแคลืมตาดูโลกบนแผนดินไทยแลวจะถือวาเปนคนไทยทีส่ มบูรณ เรา
จําเปน ตองปฏิ บัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรอยางเครงครัด ซึ่งการทะเบียนราษฎร พื้นฐานที่ควร
ตระหนักใหความสําคัญ ไดแก การเกิด การตาย การยายทีอ่ ยูแ ละการทําบัตรประชาชน
การติดตอสถานที่ราชการเพื่อดําเนินการเหลานี้สามารถไปดําเนินการไดที่
ถ าอาศั ยอยูในเขตเทศบาลให แจ งที ่นายทะเบี ยนผู รั บแจ งประจํ าตํ าบลหรื อหมู บ าน ได แก
ผูใหญบาน หรือกํานัน หรือแจงโดยตรงตอนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ
ในเขตเทศบาล ใหแจงทีส่ าํ นักทะเบียนทองถิน่ ซึง่ ตัง้ อยู ณ สํานักงานเทศบาล
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให แจ งที่สํ านั กทะเบี ยนท องถิ่น ซึ่ง ตั้งอยู ณ สํ านั กงานเขต หรื อ
สํานักงานเขตสาขา
กฎหมายทะเบียนราษฎรประกอบดวย
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ก. การแจงเกิด
ตองแจงตอนายทะเบี ยนที่อําเภอภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันเกิด แลวทางการจะออก “ใบสูติ
บัตร” ซึ่งเปนเอกสารที่แสดงชาติกําเนิด วันเดือนปเกิด การแจงเกิดนี้ไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจง
เกิด มีความผิดตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 1,000 บาท
วิธีการแจงเกิด
• แจรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กทีเ่ กิด 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
• หลักฐานทีจ่ ะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน
 สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน (ท.ร.14)
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอืน่ ๆ ของเจาบานและของคนแจง
 หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ซึง่ แพทยหรือพยาบาลหรือเจาหนาที่อนามัย หรือผดุง
ครรภแลวแตกรณี ออกให (ถามี)
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่น ๆ ของพอแมเด็กที่เกิด
ข. การแจงตาย
เมื่อมีคนตาย ผูเกี่ยวข องต องไปแจงการตายเพื่อใหไดใบมรณบัตรที่แสดงวาคนนั้นตายแล ว
ภายใน 24 ชั่วโมง การแจงตายไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ แตถาไมแจงตายภายในเวลาที่กําหนดมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 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
 ไมเปนคูสมรสของผูอื่น
 หญิงหมายจะแตงงานไมตองรอเกิน 130 วัน หลังจากที่ชีวิตสมรสครั้งแรกสิ้นสุด
 ชาย หญิง ที่มีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ จะแตงงานกันไดก็ตองมีคําสัง่ ของศาลอนุญาต
โดยนําคําสั่งศาลนั้นไปแสดงตอนายทะเบียน
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วิธีการจดทะเบียนสมรส
ชายหญิงตองไปใหถอยคําและแสดงความยินยอมเปนสามีภรรยากันโดยเปดเผยตอหนานาย
ทะเบี ย นที ่อํา เภอ กิ ่ง อํ า เภอ เขต หรื อสถานทู ต สถานกงสุ ล ไทยในต า งประเทศแหง ใดก็ไ ด โดยไม
จําเปนตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานของทองถิ่นนั้น
หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน
 บัตรประชาชน
 สําเนาทะเบียนบานของทั้งสองคน
 กรณีที่ทั้งคูยังไมบรรลุนิติภาวะ (17 ป แตไมถึง 20 ป) ตองใหบุคคลมีผูอ ํานาจใหความ
ยินยอม เชน พอแม หรือผูป กครอง เปนตน โดยอาจใหผูย ินยอมลงลายมือชื่อในขณะ
จดทะเบียน หรือทําเปนหนังสือยินยอมก็ได
ค. การจดทะเบียนหยา
การหยาสําหรับคูส มรสทีไ่ ดจดทะเบียนสมรสแลวไมวากรณีใดตองไปจดทะเบียนหยากันที่
สํานักทะเบียน จะไปจดทีอ่ ื่นไมได และตองทําตอหนานายทะเบียนเทานั้น การกหยาจะมีผลสมบูรณทํา
ได 2 วิธีดังนี้
1. การหยาโดยความยินยอมของทัง้ สองฝาย คือ การที่คูห ยาไปจดทะเบียนหยาดวยตนเองที่
สํานักทะเบียนแหงใดก็ไดและจะตองนําหลักฐานติดตัวไปดวยดังตอไปนี้
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของทั้งสองฝาย
 หลักฐานการจดทะเบียนสมรส เชน ใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาทะเบียนสมรส
 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของทั้งสองฝาย
 หนังสือสัญญาหยา
2. การหยาโดยคําพิพากษาของศาล หากคูห ยาตองการใหนายทะเบียนบันทึกการหยาไวเปน
หลัก ฐาน จะตองยื่นสําเนาคําพิพ ากษาของศาลที่แสดงวาไดหยา กันแลวแกนายทะเบียน จากนัน้ นาย
ทะเบียนก็จะบันทึกคําสัง่ ศาลไวเปนหลัก ฐานทั้งนีห้ ากมีขอตกลงอยางอื่น เชน ทรัพยสิน อํานาจการ
ปกครองบุตรก็สามารถบันทึกไวในทะเบียนหยาได
ง. การจดทะเบียนรับรองบุตร
การจดทะเบียนรับรองบุตร พอแมของเด็กซึง่ สามีภรรยากันโดยไมชอบดวยกฎหมาย เด็กที่
เกิดมาจึงเปนลูกที่ชอบดวยกฎหมายของแมฝายเดียว หากเด็กจะเปนลูกที่ชอบดวยกฎหมายของพอก็ตองมี
การจดทะเบียนรับรองบุตร เมื่อจดทะเบียนเรียบรอยเด็กก็จะมีสิทธิใชนามสกุลและรับมรดกของพอแม
อยางถูกตอง
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การจดทะเบียนรับรองบุตรนี้ ทําไดเฉพาะฝายชายเทานั้น สวนหนุมสาวคูใ ดทีม่ ีลุกกอน
แตงงาน เมื่อแตงงานจดทะเบียนสมรสกันแลว เด็กคนนั้นจะเปนลูกที่ถูกตองตามกฎหมายทันทีโดยไม
ตองจดทะเบียนรับรองบุตรอีก
หลักฐานที่จะตองนําไปแสดงตอนายทะเบียน





ใบสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบานของเด็ก
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของมารดาเด็ก
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของบิดา (ผูยื่นคํารอง)
บัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก (ในกรณีที่เด็กอายุเกิน 15 ป)
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เรื่องที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนกฎหมายวาดวยการรักษาสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวคนใน
ชุมชน มิใหเกิดความผิดปกติจากธรรมชาติที่ควรจะเปน ตลอดจนการดูแล ปกปอง และปองกันใหเกิด
ความเปนธรรมในสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบตอกัน ซึ่งกฎหมายที่ควรรูไดแก
1. กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยทั่วไปบุคคลมีสิทธิและหนาที่ตองมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยัง่ ยืน รวมถึงมีหนาทีต่ องอนุรักษธรรมชาติและ
สิ ่ง แวดล อ ม ตามที ่รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ไ ว โดยเฉพาะพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดไวดงั นี้
1. สิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
มีสิทธิจะไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการ
มีสิทธิไดรับชดเชยคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐ กรณีไดรับความเสียหายจากภัย
อันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษอันมีสาเหตึจากกิจการ / โครงการ โดย
สวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
มีสิทธิรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
2. หนาที่ของบุคคล
ให ค วามร ว มมื อ และช ว ยเหลื อ เจ า พนั ก งานในการปฏิ บั ติ ห น า ที ่ที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การ
สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุรภาพสิ่งแวดลอมดยเครงครัด
3. ปญหากระทบตอสิ่งแวดลอมในปจจุบันมี 2 ประการ คือ
การลดลงและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการทําลายตนไม ปาไม และ
แหลงกําเนิดของลําธาร
เกิ ดมลพิ ษ สิ ่ง แวดล อม เนื ่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีแ ละจํา นวนประชากรที ่
เพิม่ ขึน้ การใชมากทําใหเกิดสิง่ ทีเ่ หลือจากการใชทรัพยากร เชน ขยะ น้ําเสียจากครัวเรือน โรงงาน ควัน
ไฟ สารเคมี ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา อากาศ และบนดิน
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ซึ่งผูท่ีไดรับผลกระทบ คือ ประชาชน ดังนั้น พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงไดกาํ หนดใหมี
1. คณะกรรมการสิ ง่ แวดลอมแหง ชาติ ทําหนา ทีก่ ํา หนดมาตรฐานควบคุมคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพของน้ํา อากาศ เสียง และอื่นๆ
2. กองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใชในกิจการชวยเหลือใหกูยืมเพื่อการลงทุนแกสวนราชการ
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย และระบบกําจัดของเสีย
3. กองควบคุมมลพิษ โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษทําหนาที่เสนอแผนปฏิบัติการ
ตอคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ และกําหนดมาตรฐานมลพิษทางน้าํ มลพิษทางอากาศ และมลพิษ
ทางเสียง พรอมเขาทําการปองกันและแกไขอันตรายอันเกิดจากมลพิษเหลานั้น
4. ความรับผิดชอบของเจาของหรือผูค รอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทั้งทางแพงและ
ทางอาญา
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
และมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่ใหความคุม ครองและใหความเปนธรรมแก
ผูบริโภค ซึ่งบุคคลที่กฎหมายคุมครองผูบริโภคไดแก บุคคล 6 ประเภทดังนี้
1. ผูซื้อสินคาจากผูขาย
2. ผูไดรับการบริการจากผูขาย
3. ผูเชาทรัพยสินจากผูใหเชา
4. ผูเชาซื้อทรัพยสินจากผูใหเชาซื้อ
5. ผูซึ่งไดรับการเสนอหรือไดรับการชักชวนใหซื้อสินคาหรือรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ
6. ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผุประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทน
สิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครอง มีดังนี้
 สิทธิทีไ่ ดรับขาวสารรวมทัง้ คําพรรณนาคุณภาพทีถ่ ูกตองและเพียงพอเพียงกับ
สินคาหรือบริการ
 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ
 สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ
 สิทธิจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา
 สิทธิจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
จากสิทธิของผูบริโภคนี้ กฎหมายไดวางหลักการคุมครองผูบริโภคไว 4 ดาน ไดแก
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1. คุมครองดานโฆษณา คือ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคา
2. คุม ครองดานฉลาก คือ ผูบริโภคมีสิทธิและอิสระในการเลือกซื้อสินคาและบริการ
3. คุม ครองดานสัญญา คือ ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความเปนธรรมในการซื้อขายและทําสัญญา
กรณีการซื้อขายเปนลายลักษณอักษรกับผูประกอบธุรกิจหรือผูขาย
4. คุมครองดานความเสียหาย ผูบ ริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชย หากไดรับความเสียหายหรือ
อันตรายจากสินคา / บริการนั้นๆ
ซึ่งมีสิทธิของผูบริโภคจะไดรับการคุมครองโดยที่ พ.ร.บ. คุมครองผูบ ริโภคไดจัดตั้งองคกรเพือ่ คุ
ครองผูบริโภคขึ้น โดยมีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําหนาที่ดําเนินการ

54

เรื่องที่ 7 กฎหมายอื่นๆ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่ควรศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนที่เรา
พึงมี หรือเปนการปองกันไมใหปฏิบัติตนผิดกฎหมายโดยรูเ ทาไมถึงการณได ซึง่ ไดแกกฎหมายทีส่ ําคัญ
ดังตอไปนี้
1. กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายประกันสังคม เปนกฎหมายที่ใหหลักประกันแกบุคคลในสังคมทีม่ ีปญหา หรือวาม
เดือดรอนทางดานการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะหหรือมีเหตุการณอันทําใหเกิดปญหา
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ใชบัง คับอยูในป จจุบันไดกําหนดให
สถานประกอบกิจการทีม่ ีลุกจางรวมกันตัง้ แต 10 คน ขึน้ ไป และนายจางของสถานประกอบกิจการนัน้
ตองอยูภายใตขอบังคับของกฎหมายดังกลาว
ลูกจางซึ่งมีฐานะเปนประกันตน ก็คือ บุคคลทีส่ มัครเขาทํางานในสถานประกอบกิจการ
ที่มีลุกจางรวมกันตั้งแต 10 คน ขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคมบังคับใหลุกจางดังกลาวตองจายเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคม ซึง่ นายจางจะเปนผูห ักเงินคาจางทุกครั้งที่มีการจายคาจางและนําสงเขา
กองทุนประกันสังคม เปนเงินสมทบสวนของลูกจาง
*ปจจุบันกฎหมายเปดใหใชไดตั้งแตกิจการที่มีลุกจางตั้งแต 1 คน ขึน้ ไป แลวแตเจาของ
และลุกจางสมัครใจ
ประโยชนทดแทน
ประโยชน ท ดแทน หมายถึง ความชวยเหลือที่ใ หแกผุป ระกันตนหรือผุที่มีสิท ธิเมื่อ
รับประกันตนประสบเคราะหภัยหรือเดือดรอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแลว
รูปแบบของประโยชนทดแทนมี 4 รูปแบบ คือ
 บริการทางการแพทย
 เงินทดแทนการขาดรายได
 คาทําศพ
 เงินสงเคราะห
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2. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่บังคับใชในปจจุบันนี้ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
ความหมายของยาเสพติด
ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะ
โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดแลวก็ตาม ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ เชน ตองการ
เสพในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เลิกเสพยาก สุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมและบางรายถึงแกชีวิต
ประเภทของยาเสพติด
ยาเสพติดใหโทษ แบงได 5 ประเภท คือ
 ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน
 ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคเคน ฝน
 ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษทีม่ ีลักษณะเปนตํารับ ยาและยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตนาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2
เชน อาเซติกแอนไฮโดรด อาเซติลคลอไรด
 ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่ไมไดเขาอยูในประเภท 1 ถึง ประเภท 4 เชน
กัญชา พืชกระทอม
ความปดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษที่ผิดกฎหมาย
1. ยาเสพติดประเภท 1 ไดแกความผิด ดังนี้
 ฐานผลิต นําเขา สงออกเพื่อการจําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต
 ฐานจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพือ่ การจําหนายเปนสารบริสุทธิ์ไมเกิน
100 กรั ม ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก 5 ป ถึ ง ตลอดชี วิ ต และปรั บ ตั ้ง แต 50,000 –
500,000 บาท ถาเกิน 100 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวติ
 ถามีไวในครอบครองไมถึง 20 กรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 – 10 ป และ
ปรับ 10,000 - 100,000 บาท
 ถามีไวเสพตองระวางโทษจุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 5,000100,000 บาท
2. ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต 10,000 – 100,000 บาท
3. ยาเสพติ ดใหโทษประเภท 3 มีลักษณะเปนตํารับยา จึงอาจมีก ารขออนุญาตผลิต
จําหนาย หรือนําเขา หรือสงออกได
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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 พระราชบัญญัติคุม ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งถือไดวาเปนแมบทในการคุมครองแรงงาน บุคคลที่ไดรับการคุมครอง
จากกฎหมายฉบับนี้คือ “ลูกจาง” ซึ่งหมายความถึงผูซึง่ ตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานประกอบดวย
 การคุมครองกําหนดเวลาในการทํางาน
 สิทธิของลูกจางในการพักผอนระหวางทํางาน
 สิทธิของลูกจางในการมีวันหยุด
 สิทธิลาของลูกจาง
 สิทธิไดรับเงินทดแทน
 การคุมครองการใชแรงงานหญิง
 การคุมครองการใชแรงงานเด็ก
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เรื่องที่ 8 การปฏิบัติตนตามกฎหมายและการรักษาสิทธิเสรีภาพของตนในกรอบของกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองของประเทศ ซึง่ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนพระประมุข ทีม่ ีสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ ตองปฏิบัติตนตามกรอบ ขอกําหนดของกฎหมาย
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของดวยการใชสิทธิตามกฎหมาย และตองรักษาปกปอง สิทธิของตนเองและชุมชนเมื่อถูก
ละเมิดสิทธิ หรือผลประโยชนอันชอบธรรมของตัวเองและชุมชน ซึง่ การปฏิบัติตามกฎหมายดําเนินการ
ได ดังนี้
1. เริม่ จากการปลูกฝงและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับตนเองและครอบครัว
เชน
เมือ่ มีคน เกิด ตาย ในบานตองดําเนินการตามกฎหมายทะเบียนราษฎร จัดการใหการศึกษาแกบุตรหลาน
ตาม กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายการสมรส กฎหมายมรดก ฯลฯ
2. ในชุมชน / สังคม ตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการอยูใ นสังคมประชาธิปไตย ตามบทบาท
หนาที่ โดยยึดกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การปฏิบัติตามกฎหมาย สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไม
ทําลายธรรมชาติ เผาปา สรางมลพิษใหแกผูอืน่ เคารพสิทธิของตน มาละเลยเมื่อเห็นผูอ ื่นในชุมชน /
สังคม กระทําผิด ดวยการตักเตือนชี้แจง ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายแรงงาน กฎหมายจราจร ฯลฯ
การรักษาสิทธิตามกรอบของกฎหมาย
กฎหมายใหสิทธิแกบุคคลหรือหนวยงาน สามารถเรียกรองปองกัน เพื่อรักษาสิทธิของตนที่ถูก
บุคคลหรือหนวยงานไมวาจะเปนหนวยงานของเอกชนหรือรัฐ มาละเมิด สิทธิของบุคคลหรือชุมชน โดย
ให เ ป น หน า ที ่ ของบุ ค คล องค ก ร และผู เ กี ่ย วข อ งทํ า หน า ที ร่  ว มกั น ในการเรี ย กร อ งเพื อ่ รั ก ษาสิ ท ธิ
ผลประโยชน ที่ถูกละเมิด ซึ่งการละเมิดสิทธิมี 2 กรณี ดังนี้
1. การละเมิดสิทธิ / ผลประโยชนสวนบุคคล กรณีตัวอยาง นักศึกษาสาวไปเดินหางสรรพสินคา
ถูกผูไมประสงคดีแอบถายภาพขณะเดินลงบันไดเลื่อน แลวนําไปเผยแพรหรือไปไวเอง ผูเสียหายสามารถ
แจงความใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินกี่ตามกฎหมายแกผูไมประสงคดีได
2.การละเมิดสิทธิ / ผลประโยชนของชุมชน กรณีตัวอยาง หนวยงานการไฟฟาฝายผลิตไดถูกรัฐ
จัดการแปรรูปใหเปนบริษัทเอกชน มีการซื้อขายหุนมุงเก็งกําไร ทําใหประชาชนเสียประโยชน ทั้งๆ ที่
ไฟฟาจัดเปนสาธารณูปโภคที่รัฐพึงจัดใหบริการแกประชาชน ไมควรมุงการคากําไร ซึง่ ตอมามีคณะ
บุคคลที่เปนวุฒิสมาชิก (ส.ว.) ไดดําเนินการฟองรองไปยังศาลปกครอง เรียกรองสิทธิ / ผลประโยชน ใน
เรื่องนี้ใหแก ประชาชน และในทีส่ ุดศาลก็ไดตัดสินใจใหรัฐเปนผูแพ ผลประโยชนจึงไดกลับคืนมาสู
ประชาชน คือ การไฟฟาฝายผลิตกลับมาเปนรัฐวิสาหกิจอยูในการกํากับของรัฐ
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กรณีตัวอยางนี้ ทําใหเห็นวา การมีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมาย เขาถึงสิทธิอันชอบธรรมที่
ควรได / มีตามกฎหมาย บุคคลหรือองคกร และผูเกี่ยวของสามารถดําเนินการเรียกรอง ปกปอง รักษาสิทธิ
และ ผลประโยชนของตนและสวนรวมได
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กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” ตรงกับขอใด
ก. ประชาชนเปนใหญในประเทศ
ข. ระบอบการปกครองที่ถือมติของปวงชนเปนใหญหรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ
ค. การปกครองที่ยึดหลักสิทธิเสรีภาพ
ง. การปกครองที่มี 3 อํานาจ
การใชชีวิตประชาธิปไตย ตองเริ่มตนที่ใดเปนแหงแรก
ก. ครอบครัว
ข. โรงเรียน
ค. ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ง. การเลือกตั้งผูใหญบาน
หลักสําคัญในการประชุมรวมกันคืออะไร
ก. รักษาระเบียบ
ข. มีสว นรวมในการจัดประชุม
ค. ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น ง. เคารพกฎกติกา
สถานภาพการสมรสไดแกขอใด
ก. โสด
ข. สมรส
ค. หมาย
ง. ถูกทุกขอ
ขอตอไปนี้ขอใดหมายถึง “หนาที่ของปวงชนชาวไทย”
ก. ชาวไทยมีหนาที่เกณฑทหาร เมื่ออายุครบ 20 ป
ข. หนาที่เลือกตั้งผูแทนราษฎร
ค. หนาที่ทะนุบํารุงศาสนา
ง. หนาที่รักษาสถาบันทุกสถาบัน
เมื่อมีคนตายเกิดขึ้นในบาน ใหแจงการตายภายในเวลาเทาใด
ก. 24 ชั่วโมง
ข. 2 วัน
ค. 3 วัน
ง. 7 วัน
อาชีพลูกจางอยูในความคุมครองของกฎหมายใด
ก. กฎหมายแพง
ข. กฎหมายอาญา
ค. กฎหมายครอบครัว
ง. กฎหมายประกันสังคม
โทษสูงสุดเกี่ยวกับคดียาเสพติด คืออะไร
ก. จําคุก 20 ป
ข. จําคุก 20 ป ทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกตลอดชีวิต
ง. ประหารชีวิต
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9.

10.

ผูใดขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก. นายแดงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข. นายแดงไมไปเลือกตั้งทุกครั้ง
ค. นายเขียวไปเลือกตั้งทุกครั้ง
ง. นายเขียวสังกัดพรรคการเมือง
ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ. อะไร
ก. 2455
ค. 2465
ค. 2475
ง. 2485

กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางอุปสรรคการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
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บทที่ 1 กิจกรรมที่ 1
1. ง.
6. ก.
กิจกรรมที่ 2
บทที่ 2 กิจกรรมที่ 1
1. ง.
6. ง.
กิจกรรมที่ 2
บทที่ 3 กิจกรรมที่ 1
1. ข.
6. ก.
กิจกรรมที่ 2

แนวเฉลยทายบท
2. ค.
3. ก.
4. ข.
7. ข.
8. ข.
9. ข.
เปนกิจกรรมอภิปรายไมมเี ฉลย

5. ค.
10. ง.

2. ข.
3. ค.
4. ง.
7. ก.
8. ง.
9. ข.
เปนกิจกรรมศึกษาคนควาไมมีเฉลย

5. ข.
10. ก.

2. ก.
3. ค.
4. ง.
7. ง.
8. ง.
9. ข.
เปนกิจกรรมศึกษาคนควาไมมีเฉลย

5. ก.
10. ค.
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การศึกษานอกโรงเรียน,กรม ชุดการเตรียมการทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หมวดวิชาพัฒนา
สังคมและชุมชน. คุรุสภาลาดพราว,กรุงเทพฯ : 2546.
การศึกษาทางไกล, สถาบัน, ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) : กรุงเทพฯ,2548.
คณะอาจารย กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน. คูมือการเรียนรูระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัท
ไผมิเดีย เซ็นเตอร จํากัด, 2548
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงาน,ชุดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,เอก
พิมพจํากัด : กรุงเทพฯ,มฝผ.
พันเอก (พิเศษ) เผด็จ เอมวงศ และจุฑามาศ ลบแยม, กฎหมายในชีวิตประจําวัน : ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติ. กรุงเทพ : สํานักพิมพ เอมพันธ จํากัด, 2551.
มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, พระสูตรและอรรถกถาแปลอุทกนิยาม ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย.กรุงเทพฯ : 2534.
ศึกษาธิการ,กระทรวง. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กรุงเทพฯ : 2550.
สุทธิธรรม เลขวิวัฒน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับประถมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย จํากัด, 2548
สมโพธิ ผลเต็ม. ปรัชญาคํากลอน ๑๐๐ เรื่องแรก, สิทธิวรรณ , บริษัท. กรุงเทพฯ : 2549.
เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. คุณธรรมนําความรู, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรุงเทพฯ :
2550
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.tumsrivichai.com
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นางธัญญาวดี
เหลาพานิช
2. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา
3. นางพรทิพย
เข็มทอง
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางธัญญาวดี
เหลาพานิช
2. นางนลินี
ศรีสารคาม จันทรตรี
3. นายเรืองเวช
แสงรัตนา
4. นางสาวสุรตั นา บูรณะวิทย
5. นางมยุรี
สุวรรณเจริญ
6. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา
7. นางสุดใจ
บุตรอากาศ
8. นายนิพนธ
จันตา
9. นางอุบลรัตน
มีโชค
10. นางพรทิพย
เข็มทอง
11. นางสาวสุรีพร
เจริญนิช
12. นางเอือ้ จิตร
สมจิตตชอบ
13. นางสาวชนิตา
จิตตธรรม
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
สถาบันการศึกษาทางไกล
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต
สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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