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คําแนะนําในการใชเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรู 

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบใชประกอบ

การศึกษารายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค 21002)  จํานวน  2 หนวยกิต 80 ช่ัวโมง 

ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคมรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง  

ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี  

 1)  ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอ  สาระสําคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

และขอบขายเน้ือหา 

 2) ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด  และปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่อง  

เพื่อเปนการสรุปความรูความเขาใจของเน้ือหาในตอนน้ันๆ อีกครั้งโดยผูเรียน สามารถนําไป

ตรวจสอบกับครู เพื่อนๆ ท่ีเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

3)  หนังสือเลมนี้มี 6 บท ดังน้ี 

   บทท่ี 1   ศาสนา ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย 

   บทท่ี 2  วัฒนธรรมประเพณีและคานิยมของประเทศไทยและประเทศใน

ทวีปเอเชีย                   
   บทท่ี 3   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

   บทท่ี 4   สถานการณและการมีสวนรวมทางการเมือง  การปกครอง 

     ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

   บทท่ี 5   หลักสิทธิมนุษยชน 

   บทท่ี 6    การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สาระสําคัญ 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  มีประชากรอาศัยอยูหลายเช้ือชาติ  มีภาษา  ศาสนา  

วัฒนธรรม  ความเชื่อที่แตกตางกัน  การใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญหลักธรรมทางศาสนา  

และวัฒนธรรม  คานิยม ของประเทศตาง ๆ ตลอดจนความเปนมา หลักการ ความสําคัญของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลักการอยูรวมกัน หลักการสําคัญของประชาธิปไตยและ

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง หลักสิทธิมนุษยชน 

และความตระหนักในการมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริต  

จะทําใหคนในสังคมไทยสามารถนําหลักการ คําสอนและกฎระเบียบตางๆ ของสังคมมาปรับใช

ในการดําเนินชีวิตของตนไดอยางถูกตองมีความสุขอันจะสงผลตอความสันติสุขของสังคม 

 

ผลการเรียนทีค่าดหวัง 

1. อธิบายความเปนมา ความสําคัญ หลักคําสอน ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี 

คานิยม ของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียได 

2. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในสังคมที่มีความ 

หลากหลาย ทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี

3. อนุรักษและสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามคานิยมที่พึงประสงค 

ของไทย และอธิบายวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของชาติตางๆ ในเอเชีย 

4. อธิบายความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสราง สาระสําคัญของ รฐัธรรมนูญได 

5. มีความรูความเขาใจในหลักสําคัญของประชาธิปไตยและมีคุณธรรม จริยธรรม 

ในการ อยูรวมกันอยางสันติ สามัคคีปรองดอง สมานฉันท 

6. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชนได 

7. อธิบายสิทธิ เสรีภาพและคุณธรรม จริยธรรม การอยูรวมกันตามวิถีทาง 

ประชาธิปไตยได 

8. อธิบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และมีสวนรวมการเมืองการปกครอง 

ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได 
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9. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนตระหนักถึงประโยชน 

10. วิเคราะหการแกปญหาการ  ทุจริตและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

ขอบขายเนื้อหา 
   บทท่ี 1   ศาสนาในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย 

   บทท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณีในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย                   
   บทท่ี 3   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

   บทท่ี 4   สถานการณและการมีสวนรวมทางการเมือง  การปกครอง 

     ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   บทท่ี 5   หลักสิทธิมนุษยชน 

   บทท่ี 6    การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ชีดีศาสนาสากล 

2. ชีดี วัฒนธรรม ประเพณีไทยและประเทศตางๆในเอเชีย 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับศาสนา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน 

4. อินเทอรเน็ต 

5. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถิ่น 
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บทท่ี 1 

 ศาสนา ในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย 

สาระสําคัญ 

เน้ือหาสาระเกี่ยวกับความเปนมาของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย และประเทศ 

ในทวีปเอเชีย หลักธรรมสําคัญของศาสนาตางๆ การอยูรวมกับคนตางศาสนาไดอยางมีความสุข 

กรณีตัวอยางของบุคคลตัวอยางแตละศาสนา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ประวัติ ความสําคัญ หลักคําสอน ศาสนา ของประเทศไทยและในทวีปเอเชีย 

2. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางศาสนา 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย  

เรื่องท่ี 2 ความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชีย   

เรื่องท่ี 3 หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ 

สื่อการเรียนรู 

1. ใบงาน 

2. หนังสือเรียน
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เรื่องที ่1  ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย 

         ศาสนาในประเทศไทยที่รัฐบาลใหการอุปถัมภ ดูแลมีทั้งสิ้น 5 ศาสนา ไดแก ศาสนา 

พุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพรามณ-ฮินดู และศาสนาซิกข ซึ่งทุกศาสนาลวนมี 

องคประกอบหลักที่สําคัญ ๆ 5 ประการ คือ 
 

 1.  ศาสดา หมายถึง ผูที่คนพบศาสนาและเผยแผคําสั่งสอน หรือหลักธรรมของศาสนา 

 2.  ศาสนธรรม หรือหลักธรรมของศาสนา เปนคําสั่งสอนของแตละศาสนา 

 3.  ศาสนิกชน  หมายถึงบุคคลและปวงชนที่ใหการยอมรับนับถือในคําสั่งสอนของ

ศาสนานั้น ๆ 

 4.  ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่อยูอาศัยของนักบวช ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนารวมถึงการเปนที่ท่ีใหศาสนิกชนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

 5.  ศาสนพิธี หมายถึง พิธีทางศาสนาตางๆ ที่ถูกกําหนดข้ึนจากศาสดาโดยตรงหรือจาก

การคิดคนของผูปฏิบัติมีเน้ือหาเกี่ยวกับความตองการขจัดความไมรู ความกลัว ความอัตคัด 

สนองความตองการในสิ่งที่ตนขาดแคลน จึงจําเปนตองมีวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

ปฏิบัติตามหลักของศาสนา 

ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ และมีผูนับถือจํานวนมากที่สุด 

ในประเทศรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม คริสต และฮินดู  

1.1 ศาสนาพุทธ 

พุทธประวัติ 

ศาสดาผูที่คนพบศาสนาและเผยแผคําสั่งสอนหรือหลักธรรมของศาสนาพุทธคือ 

พระพุทธเจาซึ่งมีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ,, เปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ และ 

พระนางสิริมหามายาแหงกรุงกบิลพัสดแควนสักกะ พระองคประสูติวันศุกร ข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 

(เดือนวิสาขะ) ปจอ กอน พุทธศักราช 80 ป ณ สวนสุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยูระหวางกรุงกบิลพัสด 

แควนสักกะกับกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ (ปจจุบันคือ ตําบลรุมมีนเด ประเทศเนปาล) ทั้งน้ีเปน

เพราะธรรมเนียม ที่สตรีจะตองไปคลอดบุตรที่บานบิดามารดาของตน พระนางสิริมหามายา 

จึงตองเดินทางไปกรุงเทวทหะ 

       ดวยพระราชบิดามีพระราชประสงคมั่นคงที่จะใหเจาชายสิทธัตถะทรงครองเพศ

ฆราวาสเปนพระจักรพรรดิผูทรงธรรม จึงพระราชทานความสุขเกษมสําราญแวดลอมดวย  
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ความบันเทิงนานาประการแกพระราชโอรสเพื่อผูกพระทัยใหมั่งคงในทางโลก เมื่อเจาชาย 

สิทธัตถะเจริญพระชนมได 16 พรรษา พระเจาสุทโธทนะมีพระราชดําริวาพระราชโอรส สมควร

จะไดอภิเษกสมรสจึงโปรดใหสรางประสาทอันวิจิตรงดงามขึ้น 3 หลัง สําหรับพระราชโอรสได

ประทับอยางเกษมสําราญตามฤดูกาลทั้ง 3 คือ ฤดูรอน ฤดูฝนและฤดูหนาว และทรงสูขอพระ

นางพิมพายโสธรา พระราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธะและพระนางอมิตา แหงเทวทหะนคร 

เจาชายสิทธัตถะไดเสวยสุขสมบัติ จนพระชนมายุได 29 พรรษา พระนางพิมพายโสธราจึงประสูติ

พระโอรส ทรงพระนามวา“ราหุล ซาโต พันธนา ซาต” แปลวา “บวงเกิดแลว เครื่องจองจําเกิด

แลว” 

         ถึงแมเจาชายสิทธัตถะจะทรงพรั่งพรอมดวยสุขสมบัติมหาศาล ก็มิไดพอพระทัยในชีวิต

คฤหัสถ พระองคยังทรงมีพระทัยฝกใฝใครครวญถึงสัจธรรมที่จะเปนเครื่องนําทางซึ่ง ความพน

ทุกขอยูเสมอ พระองคไดเคยเสด็จประพาสอุทยาน ไดทอดพระเนตรเทวทูตท้ัง 4 คือ คนแก  

คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต พระองคจึงสังเวชพระทัยในชีวิต และพอพระทัยในเพศบรรพชิต 

มีพระทัยแนวแนที่จะทรงออกผนวช เพื่อแสวงหาโมกขธรรมอันเปนทางดับทุกขถาวรพนจาก

วัฏสงสารกลับมาเวียนวายตายเกิดอีก พระองคจึงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช โดยพระองค

ทรงมากัณฐกะ พรอมดวยนายฉันนะ มุงสูแมนํ้า   อโนมานที แควนมัลละรวมระยะทาง 30 

โยชน (ประมาณ 480 กิโลเมตร) เสด็จขามฝงแมนํ้าอโนมานทีแลวทรงอธิษฐาน เพศเปน

บรรพชิต โดยทรงมอบหมายใหนายฉันนะนําเครื่องอาภรณและมากัณฐกะกลับนครกบิลพัสด 

การแสวงหาธรรมระยะแรกหลังจากทรงผนวชแลว สมณสิทธัตถะ ไดทรงศึกษา 

ในสํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร ณ กรุงราชคฤห แควนมคธ 

พระองคไดทรงประพฤติพรหมจรรยในสํานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร ทรงไดสมาบัติ คือ

ท ุต ิย ฌ า น   ตต ิยฌ า น  อ า ก า ส า น ัญจ า ย ตน ฌา น  ว ิญญ า น ัญ จ า ยต นฌา น  และ                 

อากิญจัญญายตนฌาน สวนการประพฤติพรหมจรรยในสํานักอุทกดาบสรามบุตรน้ัน ทรงได

สมาบัติ ๘ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สําหรับฌานที่ 1 คือ ปฐมฌานน้ัน พระองคทรงได

ขณะกําลัง ประทับขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูใตตนหวาเน่ืองในพระราชพิธี 

วัปปมงคล (แรกนาขวัญ)  

 

เมื่อพระองคทรงหันมาศึกษาคนควาดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเองแทน

การศึกษาเลาเรียนในสํานักอาจารย  ณ ทิวเขาดงคสิริ พระองคไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา คือ 

การบําเพ็ญอยางยิ่งยวดในลักษณะตางๆ  เชน  การอดพระกระยาหาร  การทรมาน พระวรกาย 

โดยการกลั้นพระอัสสาสะ พระปสสาสะ (ลมหายใจ) การกดพระทนต การกดพระตาลุ (เพดาน) 
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ดวยพระชิวหา (ลิ้น) เปนตน เปนเวลาถึง 6 ป ก็ยังมิไดคนพบสัจธรรมอันเปนทางหลุดพนจาก

ทุกข พระองคจึงทรงเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยา แลวกลับมาเสวยพระกระยาหารเพื่อบํารุง 

พระวรกายใหแข็งแรง ในการคิดคนวิธีใหม ในขณะที่พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิริยานั้น  

ไดมีปญจวัคคีย คือ พราหมณทั้ง 5 คน ไดแก โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหามานะ 

และอัสสชิ เปนผูคอยปฏิบัติรับใช ดวยหวังวาพระมหาบุรุษตรัสรูแลว พวกตนจะไดรับการสั่ง

สอนถายทอดความรูบาง และเมื่อพระมหาบุรุษเลิกลมการบําเพ็ญ ทุกรกิริยา ปญจวัคคียก็ได

ชวนกันละทิ้งพระองคไปอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน นครพาราณสี เปนผลใหพระองค 

ไดประทับอยูตามลําพังในที่อันสงบเงียบ ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งปวง พระองคไดทรงตั้งพระสติ

ดําเนินทางสายกลาง คือ การปฏิบัติอยางพอเหมาะพอควรน้ันเอง 

การเผยแผพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย 

พระพุทธศาสนาเผยแผ เขามาในประเทศไทยประมาณป พ.ศ. 270 หลังจาก

พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน พระเจาอโศกมหาราชตองการใหศาสนาพุทธเปนปกแผนและสง

พระเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนายังประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย พระเถระที่เขามามี    

2 รูป คือ พระโสณเถระ และพระอุตตระเถระ ซึ่งถือนิกายเถรวาท ขณะนั้นไทยอยูบนดินแดน 

ที่เรียกวาสุวรรณภูมิมีขอบเขตประเทศรวมกันคือ ไทย พมา เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซียและ

สันนิษฐานวาใจกลางอยูที่จังหวัดนครปฐม มีหลักฐานคือพระปฐมเจดียและรูปธรรมจักร กวาง

หมอบ สมัยน้ีเรียกวา สมัยทวารวดี ตอมา สมัยอาณาจักรอายลาว ศาสนาพุทธนิกายมหายาน

เผยแผมายังอาณาจักรน้ีโดยพระเจามิ่งตี่ กษัตริยจีน ทรงรับพระพุทธศาสนา ไปเผยแผ          

ในประเทศจีนและสงฑูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอายลาว จึงทําใหไทยนับถือศาสนา

พุทธแบบมหายานเปนคร้ังแรกแทนการนับถือเทวดาแบบดั้งเดิม 

ในพุทธศตวรรษท่ี 13 พ.ศ.1300 สมัยอาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา  

ไดเจริญรุงเรือง และนําพระพุทธศาสนาแบบมหายานเขามาเผยแผ ดังมีหลักฐานที่ปรากฏอยู

คือ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในพุทธศตวรรษที่ 15 พ.ศ.1500 อาณาจักรลพบุรี เจริญรุงเรืองในขณะเดียวกัน 

อาณาจักรขอมก็เจริญรุงเรืองดวย ในสมัยราชวงศสุริยวรมันเรืองอํานาจ พระองครับเอาพุทธ

ศาสนาแบบมหายานผสมผสาน กับศาสนาพราหมณ มีภาษาสันสกฤตเปน ภาษาหลักของ

ศาสนาพราหมณเขามามีอิทธิพลในภาษาไทย วรรณคดีไทยจะเห็นสิ่งกอสราง คือ พระปรางค

สามยอด จังหวัดลพบุรี ประสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุงที่จังหวัด

บุรีรัมย สวนพระพุทธรูปไดรับอิทธิพลจากขอม  



 

5 

 

พุทธศตวรรษที่ 16 พ.ศ.1600 อาณาจักรพุกาม ประเทศพมาเจริญรุงเรือง กษัตริย

ผูปกครองช่ือ พระเจาอนุรุทธิ์มหาราช กษัตริยพุกามเรืองอํานาจทรงรวบรวมพมากับมอญ     

เขาเปนอาณาจักรเดียวกัน และแผขยายอาณาจักรถึงลานนา ลานชาง คือ เชียงใหม ลําพูน 

เชียงราย จึงรับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท หลักฐานที่ปรากฏ คือการกอสรางเจดียแบบพมา  

ซึ่งปรากฏอยูตามวัดตางๆ 

ตอมาสมัยสุโขทัยเจริญรุงเรืองเปนปกแผน โดยแผขยายไปทั่วอาณาจักรลานนา และ

อาณาจักรสุโขทัย พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงสดับกิตติศัพทของพระสงฆลังกา ซึ่งเผยแผ

ศาสนาอยูที่นครศรีธรรมราช จึงนิมนตมาที่สุโขทัยนับเปนจุดสําคัญที่ทําใหพุทธศาสนา ดํารง

มั่นคงในประเทศไทยสืบมาจนทุกวันน้ี พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไดเขามาเผยแผ          

ในประเทศไทยถึง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ครั้งที่ 2 สมัยพระยาลิไท

กษัตริย พระองคปกครองบานเมืองดวยความสงบรมเย็น ประชาชนอยูอยางผาสุก ดานศิลปะ 

สมัยสุโขทัยน้ัน มีความงดงามโดยเฉพาะพระพุทธรูปไมมีศิลปะสมัยใดงามเสมือน 

สมัยลานนา พ.ศ.1839 พระยามังรายทรงสรางราชธานี ช่ือ นพบุรีศรีนครพิงค 

เชียงใหม ตั้งถิ่นฐานที่ลุมแมนํ้าปง สนับสนุนใหพุทธศาสนารุงเรืองในเมืองเชียงราย ลําพูน 

ลําปาง แพร นาน พะเยา สมัยพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม ทําการสังคายนาพระไตรปฎก 

เปนคร้ังแรกในประเทศไทย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา  พุทธศาสนาสมัยน้ีไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณเปนอันมาก  

พิธีกรรมตางๆ จึงปะปนกับพิธีพราหมณ ประชาชนทําบุญกุศลสรางวัด บํารุงศาสนา 

พระมหากษัตริยที่ทรงผนวช คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงริเริ่มใหเจานายและ

ขาราชการบวชเรียน ทรงรจนาหนังสือมหาชาติคําหลวงข้ึนในป พ.ศ.2025 และในสมัยพระเจา

ทรงธรรม ไดพบรอยพระพุทธบาทท่ี จังหวัดสระบุรี จึงโปรดใหสรางมณฑป วรรณคดีในสมัยน้ี

ไดแก กาพยมหาชาติ ตอมาสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ พ.ศ. 2275 - 2300 พุทธศาสนา

เจริญรุงเรืองมาก พระเจาแผนดินของลังกามีพระราชสาสนมาทูลขอพระภิกษุสงฆไปเผยแผ

ศาสนาที่ลังกา เพราะศาสนาพุทธ ที่เรียกวาลังกาวงศน้ันเสื่อมลง ไทยจึงสงพระอุบาลีไป

ประกาศศาสนาและ เผยแผศาสนาจน รุงเรืองอีกครั้ง และเรียกศาสนาพุทธในครั้งน้ีวา นิกาย

สยามวงศ 

 

สมัยกรุงธนบุรี ป 2310 พมายกทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยาจนบานเมืองแตกยับเยินวัดวา

อารามถูกทําลายยอยยับ พระเจาตากสินมหาราชทรงเปนผูนําในการกอบกูอิสรภาพ ทรงตั้ง

เมืองหลวงที่กรุงธนบุรีและทรงบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามสรางวัดเพิ่มเติมอีกมากและอันเชิญ
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พระแกวมรกตจากเวียงจันทนมายังประเทศไทย 

สมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่  1 (พ.ศ. 2325-2352) ยายเมืองหลวงมาตั้ งที่

กรุงเทพมหานคร ทรงปฏิสังขรณวัดตาง ๆ และสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสระเกศวัด 

สุทัศนเทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และโปรดใหมีการสังคายนาพระไตรปฏก 

ในรัชสมัยของพระองคดวย 

1.2  ศาสนาอิสลาม 

ประวตัิศาสดา 

ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ ทานนบีมุฮัมมัด เปนบุตรของอับดุลลอหแหงอารเบีย 

ไดรับมอบหมายใหเผยแผสาสนของอัลลอหพระผูเปนเจา 

ศาสดามุฮัมมัด เกิดที่มหานครมักกะห (เมกกะ) ตรงกับวันจันทรที่ 17 (บางก็วา 12) 

เดือนรอบีอุลเอาวัล ในป ค.ศ.570 (พ.ศ.1113) ตอนแรกเกิดวรกายของมุฮัมมัด มีรัศมีสวางไสว 

และมีกลิ่นหอมเปนศุภนิมิตบงถึงความพิเศษของทารก ปที่ทานเกิดน้ันเปนปที่อุปราชอับร็อฮะห

แหงอบิสสิเนีย (เอธิโอเปยปจจุบัน) กรีฑาทัพชางเขาโจมตีมหานครมักกะห เพื่อทําลาย

กะอบะห อันศักดสิทธิ์ แตอัลลอหไดทรงพิทักษมักกะห ดวยการสงกองทัพนกที่คาบกรวดหินลง

มาทิ้งบนกองทัพนี้ จนไพรพลตองลมตายระเนระนาด เน้ือตัวทะลุดุจดั่งใบไมที่ถูกหนอนกัดกิน 

อุปราชอัมร็อฮะห จึงจําตองถอยทัพกลับไปในปเดียวกันน้ันมีแผนดินไหวเกิดขึ้นในเปอรเซียเปน

เหตุใหราชวังอะนูซิรวานของจักรพรรดิเปอรเซียสั่นสะเทือนถึงรากเหงาและพังทลายลง 

ยังผลใหไฟศักด์ิสิทธิ์ในวิหารบูชาไฟของพวกโซโรแอสเตอรที่ลุกอยูเปนพันปน้ันตองดับลงไปดวย 

เมื่อมูฮัมมัดมีอายุได 20 ป กิตติศัพทแหงคุณธรรม และความสามารถในการคาขาย 

ก็เขาถึงหูของคอดีญะหเศรษฐีนีหมาย ผูมีเกียรติจากตระกูลอะซัดแหงเผากุเรซ  นางจึงเชิญให

ทานเปนผูจัดการการคาของนาง โดยใหทานนําสินคาไปขายยังประเทศซีเรีย ในฐานะหัวหนา

กองคาราวาน ปรากฏผลวาการคาดําเนินไปดวยความเรียบรอย และไดกําไรเกินความคาดหมาย

จึงทําใหนางพอใจความสามารถและความช่ือสัตยของทานเปนอยางมาก 

เมื่ออายุ 30 ป ทานไดเขารวมเปนสมาชิกในสหพันธ ฟุฎล อันเปนองคการพิทักษ       

สาธารณภัยประชาชน เพื่อขจัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชน กิจการประจําวันของทานก็คือ

ประกอบแตกุศลกรรมปลดทุกขขจัดความเดือดรอน ชวยเหลือผูตกยาก บํารุงสาธารณกุศล 

เมื่ออายุ 40 ป ทานไดรับวา วะฮยู (การวิวรณ) จากอัลลอหพระผูเปนเจาในถํ้าฮิรออ 

ซึ่งอยูบนภูเขาลูกหน่ึงนอกเมืองมักกะห โดยฑูตญิบรีลเปนผูนํามาบอกเปนครั้งแรก เรียกรอง   

ใหทานรับหนาที่เปนผูเผยแผศาสนาของอัลลอหดั่งที่ศาสดามูซา (โมเสส) อีซา (เยซู) เคยทํามา



 

7 

 

น่ันคือประกาศใหมวลมนุษยนับถือพระเจาเพียงองคเดียว ทานไดรับพระโองการติดตอกันเปน

เวลา 23 ป พระโองการเหลานี้รวบรวมข้ึนเปนเลมเรียกวาคัมภีรอัลลกุรอาน 

ในตอนแรกทานเผยแผศาสนาแกวงศญาติและเพื่อนใกลชิดเปนภายในกอนทานคอ

ดีญะหเองไดสละทรัพยสินเงินทองของทานไปมากมาย และทานอบูฎอสิบก็ไดปกปอง 

หลานชายของตนดวยชีวิต ตอมาทานไดรับโองการจากพระเจาใหประกาศเผยแผศาสนา      

โดยเปดเผย ทําใหญาติพี่นองในตระกูลเดียวกันชาวกุเรซและอาหรับเผาอื่นๆ ที่เคยนับถือทาน

พากันโกรธแคน ตั้งตนเปนศัตรูกับทานอยางรุนแรง ถึงกับวางแผนสังหารทานหลายครั้งแตไม

สําเร็จ ชนมุสลิม ถูกคว่ําบาตรไมสามารถทําธุรกิจกับผูใดจนตองอดอยาก เพราะขาดรายได และไม

มีเงินที่จะซื้ออาหาร  อบูซุฟยาน แหงตระกูลอุมัยยะห และอบูญะฮัล คือสองในจํานวนหัวหนา

มุชริกูนที่ไดพยายามทําลายลาง ศาสนาอิสลาม 

เมื่อชาวมุชริกูนเอาชนะรัฐอิสลามไมได ก็ไดมีการทําสัญญาสงบศึกกันในเดือน 

มีนาคม ค.ศ. 628 เรียกสัญญาสงบศึกครั้งน้ันวา สัญญาฮุดัยบียะห 

ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 629 ชาวมักกะหไดละเมิดสัญญาสงบศึกในเดือน 

มกราคม ป ค.ศ. 630 ทานนบีจึงนําทหาร 10,000 คน เขายึดเมืองมักกะห ทานจึงประกาศนิร

โทษกรรมใหชาวมักกะหเกือบทั้งหมด ยกเวนบางคนในจํานวนนั้นมีอัลฮะกัม แหงตระกูลอุมัย

ยะหที่ทานนบีประกาศใหทุกคนควํ่าบาตรเขา การนิรโทษกรรมครั้งน้ี มีผลใหชาวมักกะห 

ซาบซึ้งในความเมตตาของทาน จึงพากันหลั่งไหลเขานับถือศาสนาอิสลามเปนจํานวนมาก    

นบีมูฮัมมัดไดสิ้นพระชนมที่เมืองมดีนะห เมื่อวันจันทรท่ี 12 ป ค.ศ. 632 รวมอายุได 63 ป 

1.3  ศาสนาคริสต 

ศาสดาของศาสนาคริสต คือ พระเยซู เกิดในชนชาติฮีบรู หรือยิว หรือ อิสราเอล พระเยซู

คริสต ถือเปนพระบุตรของพระเจามาบังเกิดในชาติน้ี ศาสนาของพระเจา คือ พระยะโฮวาคริสต

มีรากศัพทมาจากภาษาโรมัน หรือภาษากรีก แปลมาจากคําวา เมสสิ-อาห ในภาษาฮีบรู แปลวา 

ผูปลดเปลื้องทุกขภัย 

พระเยซูเกิดที่หมูบานเบธเลเฮม แขวงยูดาย กรุงเยรูซาเล็ม ในปาเลสไตน เมื่อ พ.ศ. 

543 แตไปเติบโตที่เมืองนาซาเรท แควนกาลินี หางจากนครยูซาเล็ม ประมาณ 55 ไมล มารดา

ของพระเยซูช่ือ มาเรีย หรือมารีย บิดาชื่อ โยเซฟ อาชีพชางไม ตามประวัติ  มาเรียมารดาพระ

เยซูน้ัน ต้ังครรภมากอนขณะที่โจเซฟยังเปนคูหมั้นมิไดอยูกินดวยกัน รอนถึงเทวทูตของพระเจา 

หรือ พระยะโฮวาห คือเทวาคาเบรียลตองมาเขาฝนบอกโยเซฟใหรูวาบุตรในครรภของมาเรีย
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เปนบุตรของพระเจา เปนผูมีบุญมากใหตั้งช่ือวาพระเยซู ตอไปคนผูน้ีจะชวยไถบาปใหชาวยิว

รอดพนจากความทุกขท้ังปวง โยเซฟปฏิบัติตามคําของฑูตแหงพระเจา รับมาเรียมาอยูดวยกัน

โดยมิไดสมสูเยี่ยงสามีภรรยา พระเยซูไดรับการเลี้ยงดูอยางดี มีความรูภาษากรีกแตกฉาน 

ศึกษาพระคัมภีรเกา ไดมอบตัวเปนศิษยของโยอัน  ผูแตกฉานในคัมภีรของยิว  เมื่อเยซูเติบโต

เปนผูใหญ มีนิสัยใฝสงบ ชอบอยูในวิเวก ใฝใจทางศาสนา 

เมื่ออายุได 30 ป ไดรับศีลลางบาปจากจอหน โดยอาบนํ้าลางบาปที่แมนํ้าจอรแดน 

ตั้งแตน้ันมาถือวาพระเยซูไดสําเร็จภูมิธรรมสูงสุดในศาสนาคริสตเปนศาสดาบําเพ็ญพรต       

อดอาหาร เพื่อการคิดพิจารณาธรรมอยูในปาสงัดถึง 40 วัน จากนั้นจึงออกประกาศศาสนา เผย

แผศาสนาอยู 3 ป พระเยซูสั่งสอนไปทั่วประเทศปาเลสไตน หรืออิสราเอลประมาณ 3 ป มีผูนับ

ถือพระเยซูมากขึ้น แตทําใหพวกปุโรหิต พวกธรรมาจารยและพวกฟารซีเกลียดซัง ขณะที่    

พระเยซูพรอมสาวก 12 คน กําลังรับประทานอาหารคํ่ามื้อสุดทาย ทหารโรมันก็จูโจมเขาจับ

พระเยซูและสาวก ในขอหาเปนกบฏตอซีซารโรมันตั้งตนเปนบุตรพระเจาเปนพระเมสสิอาห ถูก

ตัดสินใหลงโทษประหารชีวิต โดยการตรึงกับไมกางเขนไว 3 วัน ไดสิ้นพระชนมและเสด็จไปสู

สวรรค พระเยซูไดเลือกอัครสาวก 12 คน เปนหลักสืบศาสนาตอไป โดยมีนักบุญเปโตร  

(Saint Peter) เปนหัวหนาผูรับตําแหนงนักบุญเปโตรตอๆ มาจนถึงปจจุบัน เรียกวา  

สมเด็จพระสันตะปาปา 

ประเทศไทยมีศาสนาคริสตที่สําคัญอยู 2 นิกาย คือ ดังนี้ 

             1.  นิกายโรมันคาทอลิก คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนับถือพระแมมารี และ 

นักบุญตางๆ มีศูนยกลางอยูที่กรุงวาติกัน กรุงโรม มีพระสันตะปาปาเปนประมุข โดยสืบ ทอด

มาตั้งแตสมัยอัครสาวกกลุมแรก โดยถือวา นักบุญเปโตร หรือนักบุญปเตอร คือพระสันตะปาปา

พระองคแรก ทรงไปสั่งสอนที่กรุงโรม ขณะนั้นเทียบไดกับนครหลวงของโลก ทรงเผยแผคําสอน

อยู 25 ป ทําใหกรุงโรมเปนศูนยกลางของศาสนา จึงเกิดคําวาโรมันคาทอลิก พระองคไดรับการ

ยินยอมจากพระเจาใหปกครองศาสนาจักรทั้งมวล และสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาฟรานซิส 

ที่ 16 องคปจจุบัน เปนองคที่ 266 คาทอลิกนั้น จะมีนักบวชที่เรียกวา บาทหลวง และซีสเตอร 

(แมซี) ชาวไทยจะเรียกผูนับถือนิกายน้ีวา “คริสตรัง” ตามเสียงอานภาษาโปรตุเกส ผูเผยแพร

ยุคแรกๆ มีผูนับถือนิกายนี้ประมาณ 1,000 ลานคน นิกายนี้ถือวา พระ (บาทหลวง)  

เปนสื่อกลางของพระเจา 

 2. นิกายโปรเตสแตนต แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในชวงคริสตศตวรรษที่ 

16 เปนนิกายที่ถือวาศรัทธาของแตละคนที่มีตอพระเจา สําคัญกวาพิธีกรรม ซึ่งยังแตกยอย
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ออกเปนหลายรอยนิกาย เน่ืองจากมีความเห็นแตกตางเกี่ยวกับ พระคัมภีร และการปฏิบัติใน

พิธีกรรม นิกายนี้มีเพียงไมกางเขนเปนเครื่องหมายแหงศาสนาเทานั้น มีผูนับถือรวมกัน 

ทุกนิกายยอยประมาณ 500 ลานคน 

1.4 ศาสนาพราหมณ  

ศาสนาพราหมณ หรือศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไมมีศาสดา แตนับถือเทพเจาหลายองค 

ศาสนาน้ีเกิดในประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 1,400 ปกอนพุทธศักราช โดยเกิดในสมัยพวก

อารยันอพยพ เขามาอยูในประเทศอินเดีย ถือวาเปนศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลก แตเดิมศาสนา

น้ี เรียกวา สนาตนธรรม หมายถึง ธรรมอันเปนนิตย คือไมสิ้นสุด ไมรูจักตาย แปลเอา

ความหมาย คือ พระวิษณุ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา วิษณุธรรม พระวิษณุ และพระนารายณ 

เปนองคเดียวกัน 

พระวิษณุไดสอนธรรมะ และวิธีปฏิบัติธรรมแกพระพรหมธาดา และพระพรหมธาดา 

ผูไดสอนสันตกุมารผูเปนบุตรอีกชั้นหน่ึง ตอมาทั้งสองทานก็ไดสั่งสอนแกพระนารถมุนีผูเปนเทพ

ฤๅษี เพื่อใหเผยแพรตอไปยังนานาโลก 

สําหรับในโลกมนุษย พระอุปเทศกะ คือ ผูแสดงเรื่องราวทางศาสนา รองลงมาจากนา

รถมุนี คือ พระกปลมุนี ผูเกิดมาเปนมนุษย มีตัวตนอยูในโลก ไดแสวงธรรมครั้งแรกที่ 

วินทุอาศรม ตอมาไดตั้งอาศรมขึ้นที่ปลายแมนํ้าคงคาที่เรียกวา กันคงคาสาคร ดังน้ัน ในเดือน

ธันวาคม และมกราคมของทุกป จะมีประซาชนจํานวนมากไปจาริกแสวงบุญ ณ ที่ดังกลาว 

พระปรมาตมันเปนพระเจาสูงสุด มีอุปาสยเทพอยูสามองค คือ พระพรหม พระวิษณุ 

และพระศิวะ พระปรมาตมันไมมีรูปและไมมีตัวตน จึงกลาวกันวา เปนนิรังการ หรือนิรากาล 

คือ ไมมีอาการ หรือปราศจากอาการ 

ตอมาเมื่อพระปรมาตมันประสงคจะสรางโลกก็เลยกลายเปนสาการภาพ คือ         

เกิดภาวะ อันมีอาการและเปนสามรูป ไดแก พระพรหมธาดา พระวิษณุ และพระศิวะ 

เทพเจาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีอยูเปนจํานวนมาก แตละเทวสถานมีเทพเจาแตละ

องค ดูไมออกวาองคไหนสําคัญกวาหรือสูงกวา แตละกลุมนับถือแตละองค บางทีในครอบครัว

เดียวกัน แตละคนในครอบครัวก็นับถือเทพตางๆ กันไป 

คัมภีรพระเวท เปนคัมภีรที่ประมวลความรูตางๆ อันเปนความรูทางศาสนา และสิ่ง

ศักดิ์สิทธซึ่งไดแก บทสรรเสริญ บทสวดออนวอน พิธีกรรมเพื่อการบูชายัญ เวทมนตรคาถา 

และกวีนิพนธอันไพเราะเกี่ยวกับธรรมชาติ 
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ชาวอารยันเมื่อไดครอบครองอินเดียอยางมั่นคงแลว ไดรวบรวมคัมภีรพระเวทตาม

ความเช่ือในศาสนาของพวกตน คําวา “เวทะ” หรือ “เวท” แปลวา “ความรู” อันหมายถึง 

ความรูที่ไมไดเขียนไวเปนตํารา แตเปนความรูที่เกิดขึ้นเอง เปนทิพยที่ออกมาจากพระพรหม 

การเผยแพรของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ในประเทศไทย 

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทย ชวงที่เปนศาสนาพราหมณ โดยเขา

มาประเทศไทยเมื่อใดน้ัน ไมปรากฏระยะเวลาที่แนนอน นักประวัติศาสตรสวนมากสันนิษฐาน

วา ศาสนาพราหมณน้ีนาจะเขามากอนสมัยสุโขทัย โบราณสถาน และรูปสลักเทพเจาเปน

จํานวนมาก ไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศาสนา เชน รูปสลักพระนารายณ 4 กร ถือสังข  

จักร คทา ดอกบัว สวมหมวกกระบอก เขาใจวานาจะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10 หรือ

เกาไปกวาน้ัน 

 

นอกจากนี้ไดพบรูปสลักพระนารายณ ทําดวยศิลาที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร-ธานี 

โบราณสถานที่สําคัญที่ขุดพบ เชน ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทหินพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา พระปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 

ตอมาในสมัยสุโขทัยศาสนาพราหมณไดเขามามีบทบาทมากขึ้นควบคูไปกับพุทธศาสนาใน สมัยน้ี

มีการคนพบเทวรูปพระนารายณ พระอิศวร พระพรหม พระแมอุมา พระหริหระ สวนมากเปน รูปหลอ

สําริด 

นอกจากหลักฐานทางศิลปกรรมแลว ในดานวรรณคดีไดแสดงใหเห็นถึงความเช่ือ  

ของศาสนาพราหมณ เชน ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ หรือนางนพมาศ หรือแมแตประเพณี  

ลอยกระทง เพื่อขอสมาลาโทษพระแมคงคา นาจะไดอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ เชนกัน 

 ในสมัยอยุธยาเป นสมัยที ่ศาสนาพราหมณเข ามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรม

ประเพณี เชนเดียวกับสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริยหลายพระองค ทรงยอมรับพิธีกรรม 

ที่มีศาสนาพราหมณเขามา เชน พิธีแชงนํ้า พิธีทํานํ้าอภิเษกกอนขึ้นครองราชสมบัติ พิธี

บรมราชาภิเษก พระราชพิธีจองเปรียง พระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ พระราช

พิธีตรียัมปวาย เปนตน โดยเฉพาะ สมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงนับถือทางไสย

ศาสตรมาก ถึงขนาดทรงสรางเทวรูปหุมดวยทองคําทรงเครื่องลงยาราชาวดี สําหรับตั้งในการ

พระราชพิธีหลายองค  ในพิธีตรียัมปวายพระองคไดเสด็จไปสงพระเปนเจาถึงเทวสถาน

ทุกๆ ป  
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เรื่องที ่ 2 ความเปนมาของศาสนาในทวปีเอเชีย 

ทวีปเอเชียเปนแหลงกําเนิดศาสนาที่สําคัญของโลก เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และยูดาห ในเอเชียตะวันตกเฉียงใตประชากรสวนใหญนับถือศาสนา

ฮินดูกวา 500 ลานคนในอินเดีย รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามมีผูนับถือประมาณ 450 ลานคน 

นอกจากนี้ยังมีลัทธิเตา ลัทธิขงจื๊อที่แพรหลายในจีน ลัทธิชินโตในญี่ปุน 

ประเทศฝงแผนดินใหญในทวีปเอเชีย นับถือศาสนาพุทธเปนสวนมาก ไดแก ไทย 

เวียดนาม ลาว กัมพูซา พมา และสิงคโปร  สวนทางดานคาบสมุทรมลายูและ หมูเกาะ

อินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลาม ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน สําหรับ 

ประเทศฟสิปปนส นับถือศาสนาคริสต ประเทศติมอรตะวันออกน้ันก็นับถือศาสนาคริสตเปน

หลักเหมือนกัน  

ในที่น้ีจะพูดถึงความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชียพอสังเขปไดแก ศาสนาพุทธ 

ศาสนาคริสต และศาสนาพราหม – ฮินดู ดังน้ี 

2.1  พุทธศาสนาในทวีปเอเชีย 

พุทธศาสนานิกายใหญ  2  นกิาย  คือ  เถรวาท  กบัมหายาน   

เถรวาท   แปลวา  “วาทะของพระเถระ”  หมายถึง  พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม  

พยายามรักษาพระธรรมวินัยตามแบบอยางที่พระเถระ  อรหันตสาวกของพระพุทธเจา  เชน     

พระมหากัสสปะ พระอุบาลี  และพระอานนททําสังคายนา  คือ รวบรวมจัดระเบียบพระธรรม

ไวฝายมหายาน เรียกชื่อเถรวาทวาหินยาน เปนนิกายฝายใต  และเมื่อป  พ.ศ.  2493  มีการ

ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกครั้งท่ี 1  ที่ประเทศลังกา  ที่ประชุมจึงลงมติใหเลิกใชคําวา

หินยาน และใหใชคําวาเถรวาทแทนตั้งแตน้ันมา 

ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทคือ  ไทย  พมา  ลังกา  ลาว  และเขมร   

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทน้ีใชพระไตรปฎกเปนภาษาบาลีอานขอความตรงกัน  แมจะใช

ตัวอักษรท่ีแตกตางกัน 

 

มหายาน  แปลวา  ยานใหญ  เปนนามตั้งขึ้นเพื่อแสดงวาพุทธศาสนาแบบน้ีสามารถ

ชวย ใหสัตวขามพนวัฏสงสารไดมาก  มีการแกไขดัดแปลงพระธรรมวินัยนิกายน้ีเกิดขึ้น       

เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว  100  ป  มีการสังคายนาครั้งที่  2  เพื่อแกไขความประพฤติ

ทางวินัย บางขอและความแตกแยกความคิดเห็น  ซึ่งในภายหลังบางสวนกลายเปนมหายานไป
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นิกายมหายานมีนามเรียกวา “อุตตรนิกาย” แปลวา  นิกายฝายเหนือ  เพราะตั้งอยูภาคเหนือ

ของอินเดียบางเรียกวา อาจาริยวาท  แปลวา วาทะของพระอาจารยเปนคําคูกับเถรวาท 

หมายถึง วาทะของพระเถระรุนแรกท่ีทันเห็นพระพุทธเจาสวนอาจาริยวาท  หมายถึง วาทะของ

อาจารยรุนตอๆมา  ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน  คือ  ทิเบต  เวียดนาม  จีน 

เกาหลีและญี่ปุน  นอกจากนี้ยังมีประเทศสิกขิม  ภูฏาน  ทิเบต  ทั้งนิกายเถรวาทและมหายาน  

ตางมีหลักธรรม สวนใหญที่เขากันได  คือ  อริยสัจ  เมื่อมีการจัดต้ังพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก  

เปนองครวมของ พระพุทธศาสนาทุกนิกายเขาดวยกันจะสงผลใหเกิดความรวมมือ  รวมใจกัน

ทํางานเพื่อ พระพุทธศาสนาดียิ่งข้ึน 

ตามหลักฐานของประเทศลังกาวาหลังจากทําสังคายนาพระไตรปฎก ครั้งที่ 3                         

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  ภายใตพระราชูปถัมภของพระเจาอโศกมหาราช  ติสสเถระดาบส

ได ดําริวา  พระพุทธศาสนาควรต้ังโดยชอบในปจจันตประเทศทั้งหลาย  จึงไดสงสมณทูตไปสูที่ 

ตาง ๆ เชน  พระอุตตระเถระมาเผยแผศาสนาพุทธ  มายังสุวรรณภูมิ จึงกลาวไดวาศาสนาพุทธ

รุงเรืองมาตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี  3 และตนคริสตศตวรรษ เปนตนมา 

ดินแดนสุวรรณภูมิมีหลักฐานวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแยกเปน  6  มณฑลคือ 

1. ภาคตะวันออก  ประเทศจัมปา  ดินแดนของจามในอดีต    

2. ภาคตะวันออกกลาง  ประเทศกัมพูชาปจจุบัน    

3. ภาคตะวันตกตอนกลาง (ดินแดนมอญกับเขมร) ดินแดนประเทศไทยปจจุบัน          

4. ภาคตะวันตกประเทศมอญ  ประเทศพมาปจจุบัน    

5. แหลมมลายูมีหลักฐานของจีนกลาววามีรัฐเล็กๆถือตามวัฒนธรรมอินเดีย    

ตั้งแต คริสตศตวรรษที่  2 

6. หมูเกาะมีศิลาจารึกหลายแหงท่ีเมืองกุไตและที่ภาคตะวันตกของหมูเกาะชวา 

เปนศูนยกลางไดมีการเผยแผพระพุทธศาสนา จนปจจุบันน้ีประชาชนของประเทศ

เหลานี้นับถือศาสนาพุทธ  

 การเผยแผพระพุทธศาสนาประเทศตางๆในทวีปเอเชีย 

 1. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศลังกา  เมื่อพระเจาอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครอง 

ราชสมบัติน้ัน  ประมาณ  พ.ศ.  218  ตอมาอีก  16  ป  หรือ  17  ป  คือระหวาง  พ.ศ.  233-

235  จึงมีการทําสังคายนาครั้งท่ี  3  เมื่อทําสังคายนาเสร็จแลว  พระเจาอโศกไดทรงสงมณทูต
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ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ  รวมหลายสายดวยกัน โดยเฉพาะไดทรงสงพระ

มหินทเถระ  ผูเปนพระราชบุตรไปประกาศศาสนาในลังกาทวีป  ซึ่งเปนผลใหพระพุทธศาสนา

ประดิษฐานมั่นคงในประเทศลังกาจวบจนปจจุบันน้ี 

 2. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศพมา  พุทธศาสนิกชนชาวพมาเช่ือกันวา พระโสณะ

กับพระอุตตระ  สมณทูตของพระเจาอโศกเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิที่เมือง

สะเทิม ของพมานั้นเอง แตนักประวัติศาสตรบางคนก็กลาววาพระพุทธศาสนาไปสูประเทศพมา  

ภายหลังพระพุทธเจาปรินิพพานแลวประมาณพันกวาป   

 3. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทย  พุทธศาสนิกชนชาวไทยเช่ือคลายชาวพมา      

วาพระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พระโสณะและพระอุตตระ เดินทางไปประกาศ

ศาสนาที่สุวรรณภูมิ  และเช่ือวาบริเวณพระปฐมเจดีย และ ใกลเคียงจะเปนสุวรรณภูมิเช่ือตาม

น้ี  พระพุทธศาสนาก็ไปสูประเทศพมาและไทยไมเกิน  พ.ศ.  300  แตนักประวัติศาสตรบางคน

เช่ือวา  พระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทยประมาณคริสตศตวรรษที่ 1  หรือ  2  คือ  ประมาณ  

พ.ศ.  544  ถึง  พ.ศ.  743 

 4.  พระพุทธศาสนาไปสูประเทศกัมพูชา  ตามรายงานของผูแทนกัมพูชาตอพุทธ

ศาสนิกสัมพันธแหงโลก พระพุทธศาสนาไปสูประเทศประมาณศตวรรษท่ี  3  แหงคริสตศักราช  

คือเมื่อ  พ.ศ.  743  ผูใชนามวา  อาร.ซี.มชุมดา  (R.C.Majumdar)  ไดเขียนเรื่องน้ีไววาการ

คนพบทางโบราณคดีกับประวัติศาสตร ฝายจีนยืนยันตรงกันวา  ปลายศตวรรษที่  5  แหง

คริสตศักราช  คือประมาณ  พ.ศ.  1000  น้ัน  พระพุทธศาสนาไดเจริญอยูแลวในกัมพูชา  

แมวาจะไมแพรหลายไปทั่วประเทศ  ฉะน้ันจึงพอสันนิษฐานไดวาพระพุทธศาสนาคงเขาไปสู

กัมพูชา ในป  พ.ศ.  743  เปนตนมา 

 5.  พระพุทธศาสนาไปสูประเทศเวียดนามหรือจัมปา  เวียดนามในสมัยกอน เรียกวา 

จัมปา  มีหลักฐานวาพระพุทธศาสนาไดไปประดิษฐฐานอยูในเวียดนาม  กอนคริสตศตวรรษที่ 3 

คือกอน พ.ศ.  744  ถึง  843  โดยไดพบพระพุทธรูปสําริดสมัยอมราวดีในประเทศน้ัน  รวมทั้ง

หลักฐานจากประวัติศาสตรฝายจีน 

 6. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศจีน  ตั้งแตพุทธศตวรรษที่  6  จนถึงพุทธศตวรรษ 

ที่  13  จีนเปนศูนยกลางที่สําคัญของศาสนาพุทธ  เมื่อ  พ.ศ.  604  สมัยราชวงศฮั่น  พระเจา

มิ่งตี่ทรงสงทูตไปสืบพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและไดพระพุทธรูป  พรอมคัมภีร

พระพุทธศาสนา  มีการสรางวัดมาขาว   ซึ่งยังคงอยูถึงปจจุบัน  พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาใน

สมัยราชวงศถัง  เมืองฉางอานเปนศูนยกลางสําคัญของพุทธศาสนาและเปนแหลงเผยแผศาสนา
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พุทธไปยังเกาหลีและญี่ปุน ตอมาในปลายราชวงศถัง  พ.ศ.1388  จักรพรรดิหวูซุง  ประกาศให

ศาสนาจากตางชาติไดแก  ศาสนาคริสต  ศาสนาโซโรอัสเตอร  และศาสนาพุทธเปนศาสนา  

ที่ผิดกฎหมาย  และหันไปสนับสนุนลัทธิเตาแทน  ในสมัยน้ันมีการทําลายวัด  บังคับให

พระภิกษุสงฆสึก  ความรุงโรจนของพุทธศาสนาจึงสิ้นสุด  แตพุทธศาสนา นิกายสุขาวดี  และ

นิกายฌานมีอิทธิพลในราชวงศซองและยังคงรุงเรืองมากลายเปนนิกายเซนในญี่ปุน   

 7. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศเกาหลี  พระพุทธศาสนาพรอมทั้งขอเขียนตางๆ  

ในภาษาจีนเขาสูประเทศเกาหลีประมาณป  ค.ศ.  372  หรือ  พ.ศ.  915   เมื่อราชทูต จีนนํา

คัมภีรและภาพวาดไปยังอาณาจักรโคกุรยอ  ศาสนาพุทธรุงเรืองในเกาหลี นิกายเซน ในพุทธ

ศตวรรษท่ี  12  จนกระทั่งถึงยุคของการฟนฟูลัทธิขงจื้อ ในสมัย ราชวงศโซซอน ตั้งแตตั้ง   

พ.ศ. 1935  ศาสนาพุทธจึงเสื่อมลง 

 8. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศญี่ปุน พุทธศาสนาไปสูประเทศญี่ปุนราวพุทธ

ศตวรรษ ที่ 11  โดยพระภิกษุชาวเกาหลีนําคัมภีรและศิลปะทางพุทธศาสนาเขาสูญี่ปุน   

เมื่อศาสนาพุทธเสื่อมลงในอินเดีย  เอเชียกลาง  จีน  และญี่ปุนยังคงรักษาศาสนาพุทธไวได

ตั้งแต  พ.ศ.  1253  เปนตนมามีการสรางวัดและรูปเคารพจํานวนมากในเมืองหลวง คือเมือง

นารา  พุทธศิลปแบบญี่ปุนรุงเรืองในชวงพุทธศตวรรษ ที่ 13-18  ในราวพุทธศตวรรษที่  17-18  

พุทธศาสนานิกายเซนรุงเรืองรวมท้ัง ศิลปะ ที่สืบเน่ืองจากนิกายเซนดวย  ท้ังน้ีพุทธศาสนายังคง

รุงเรืองในญี่ปุนจนถึง ปจจุบัน 

 9. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศทิเบต  และประเทศภูฏาน  สิกขิม  ประมาณ  

พ.ศ.  944  ถึง  1043  มีผูนําคัมภีรพระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสูทิเบต  แตไมไดรับความ

สนใจจนประทั่งถึงกลางศตวรรษที่  7  ประมาณ ค.ศ.  1194  เปนตนไป  พระพุทธศาสนา 

จึงเจริญในประเทศทิเบต  สิกขิมและภูฏาน 

2.2  ศาสนาคริสตในทวปีเอเชีย 

ศาสนาคริสตเผยแผในทวีปเอเชียในสมัยโบราณมาพรอมกับการคา  แตเน่ืองจาก  

อารยธรรมในเอเชียมีความเขมแข็งมากการเผยแผศาสนาครั้งน้ันจึงทําไดนอย  ตอมาอารยธรรม 

ตะวันตก มีความเขมแข็งทั้งความเจริญดานวัตถุ  การทหาร  เศรษฐกิจ  และประเพณีตางๆ 

ตองการ มีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น  จึงเกิดการลาอาณานิคมเขามาทางเอเชีย  ประเทศที่มี

ความเขมแข็ง ทางทะเลคือ  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  และตอมาเมื่อมีการพัฒนาการคมนาคมทาง

อากาศ  ประเทศท่ีเริ่ม แผอิทธิพลขึ้นมาคืออเมริกา  รัสเซีย  ศาสนาคริสตจึงมีอิทธิพลในทวีป
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เอเชียมากขึ้น  ที่สําคัญคือ ประเทศฟลิปปนสซึ่งอยูในความยึดครองของอเมริกาในชวง

สงครามโลกคร้ังที่  2  ประชาชน ฟลิปปนสนับถือศาสนาคริสตรอยละ  84  และเกาหลีใต   

มีผูนับถือศาสนาคริสตมากขึ้น  เวียดนามและติมอรตะวันออกนับถือศาสนาคริสตเกือบทั้งหมด

ของประเทศ  นอกจากน้ีในประเทศอื่นๆ คือ  มาเลเซีย  ไทย  ญี่ปุน  อินเดียมีผูนับถือศาสนา

คริสตอยูบาง 

2.3 ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  ในทวีปเอเชีย 

ศาสนาพราหณ-ฮินดู  เปนศาสนาที่ เกาแกที่สุดในโลกแลวยังเปนตนแบบของ         

อารยธรรมวัฒนธรรมของโลก  เมื่อศึกษาประวัติศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาพุทธ  

ในอินเดีย จะเห็นความรุงโรจนของศาสนาทั้งสองศาสนาแตกตางกันตามยุคสมัย ตามอิทธิพล  

ที่สําคัญคือ กษัตริย ปกติแลวศาสนาพราหมณ-ฮินดู รุงเรืองในอินเดียมาโดยตลอดจนมาถึงสมัย

พุทธกาล  และตอมาศาสนาพุทธเสื่อมลง มารุงเรืองอีกครั้งในสมัยพระเจาอโศกมหาราช  และ

ตอมาพุทธศาสนาเสื่อมลงอีก  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู จึงยังคงรุงเรืองอยูในอินเดียมาโดยตลอด 

ในสมัยโบราณประเทศอินเดียเปนประเทศที่เขมแข็งทางวัฒนธรรม เปนประเทศ

มหาอํานาจประเทศหน่ึงในสมัยนั้นไดติดตอคาขายกับอินโดนีเซีย ซึ่งศาสนาฮินดู-พราหมณเขา

มา สูอินโดนิเซีย เน่ืองจากอินโดนีเซียเปนประเทศท่ีเปนหมูเกาะ คราวใดที่ประเทศอื่นมาติดตอ 

คาขายมีอิทธิพลทําใหเจาผูครองประเทศศรัทธาเลื่อมใสนับถือ ก็จะทําใหคนในประเทศนับถือ

ไปดวยตอมาศาสนาพราหมณ-ฮินดูเสื่อมลง มีศาสนาพุทธมาแทนจากนั้นศาสนาพุทธเสื่อมลงใน

ปจจุบันคนในประเทศอินโดนีเซียสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

 

เรื่องที่ 3  หลักธรรมแตละศาสนาที่ทําใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข 

3.1  หลักธรรมของศาสนาพุทธ ไดแก พรหมวิหาร 4 และ ฆราวาสธรรม 

  พรหมวิหาร 4  วิหาร แปลวา ที่อยู  พรหม แปลวา ประเสริฐ คําวา พรหมวิหาร 

หมายความวา เอาใจจับอยูในอารมณแหงความประเสริฐ หรือเอาใจไปขังไวในความดีที่สุด  

ซึ่งมี คุณธรรม 4 ประการ คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

เมตตา แปลวา ความรัก หมายถึง รักที่มุงเพื่อปรารถนาดี โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ  

กรุณา แปลวา ความสงสาร หมายถึงความปรานี ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข  
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ความสงสาร ปรานีน้ีก็ไมหวังผลตอบแทนเชนเดียวกัน สงเคราะหสรรพสัตวที่มีความ

ทุกขใหหมด ทุกขตามกําลัง กาย กําลังปญญา กําลังทรัพย 

มุทิตา แปลวา มีจิตออนโยน หมายถึงจิตที่ไมมีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณสด

ช่ืนแจมใสตลอดเวลาคิดโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ อยูเสมอวาถาคนทั้งโลกมีความโชคดีดวย

ทรัพย มีปญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกันทุกคนแลว โลกน้ีจะเต็มไปดวยความสุขสงบปราศจาก

อันตราย ทั้งปวง  

อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย น่ันคือ มีการวางเฉยตออารมณที่มากระทบ ความวางเฉย ใน

พรหมวิหารนี้ หมายถึง เฉยโดยธรรม คือทรงความยุติธรรม ไมลําเอียงตอผูใดผูหน่ึง  

 ฆราวาสธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนเปนฆราวาสที่ดี ซึ่งเปนธรรมลําหรับผูครอง

เรือน มี 4 ประการ คือ สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ 

สัจจะ ความจริงใจ ความจริงจัง ตลอดจนความช่ือตรงตอกันและกัน สรุปรวมคือ 

“ความรับผิดขอบ” เปนหลักสําคัญที่จะใหเกิดความไววางใจและไมตรีจิตสนิทตอกัน ขาด 

สัจจะ เมื่อใด ยอมเปนเหตุใหเกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เปนจุดเริ่มตนแหงความราวฉาน

ซึ่งยากนักที่ จะประสานใหคืนดีไดดังเดิม ซึ่งถามีความรับผิดขอบในตนเองหรือแมแตรับผิดชอบ

ผูอื่นก็จะสงผลใหเกิดความผาสุกได 

ทมะ การรูจักขมจิตขมใจตนเอง มีความกระตือรือรนในการเค่ียวเข็ญ ฝกตนเอง  

บังคับควบคุมอารมณ ขมใจระงับความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและกันอยางไมมีขอแม 

เงื่อนไข เพื่อใหตนเองมีท้ังความรูความสามารถ และความดีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันๆ รูจักฝกฝน 

ปรับปรุงตน แกไขขอบกพรอง ปรับนิสัยและอัธยาศัย ไมเปนคนดื้อดานเอาแตใจ และอารมณ

ของตน 

ขันติ ความอดทน อดกลั้น ตอความหนักและความรายแรงทั้งหลาย ชีวิตของผูอยู

รวมกัน นอกจากมีขอแตกตางขัดแยงทางอุปนิสัย การอบรม และความตองการบางอยาง 

ซึ่งจะตอง หาทางปรับปรุงเขาหากัน บางรายอาจจะมีเหตุลวงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝายใด 

ฝายหน่ึงซึ่งอาจจะเปนถอยคําหรือกิริยาอาการ จะโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเชนน้ี  

อีกฝายหน่ึงจะตอง รูจักอดกลั้นระงับใจไมกอเหตุใหเรื่องลุกลามกวางขยายตอไปความรายจึง 

จะระงับลงไปนอกจากน้ียังจะตองมีความอดทนตอความลําบากตรากตรําและเรื่องหนักใจ 

ตางๆในการประกอบการงานอาชีพ เปนตน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกตํ่าคับขัน ไมตี

โพยตีพาย แตมีสติอดกลั้น คิดอุบายไขปญญาหาทางแกไขเหตุการณใหลุลวงไปดวยดี ชีวิตของ 

คูครองที่ขาดความอดทน ยอมไมอาจประคับประคองพากันใหรอดพนเหตุรายตางๆ อันเปน

ประดุจมรสุมแหงชีวิต ไปได 
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จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผแบงปนตลอดถึงความมีนํ้าใจเอื้อเฟอตอกัน  นึกถึง

สวนรวมของครอบครัวเปนใหญ ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข จะตองรูจักความเปนผูใหดวยมิใช

เปน ผูรับฝายเดียว การใหในที่น้ีมิใชหมายความแตเพียงการเผื่อแผแบงปนสิ่งของอันเปนเรื่องที่

มองเห็นและเขาใจไดงาย ๆ เทานั้น แตยังหมายถึงการใหนํ้าใจแกกันการแสดงนํ้าใจเอื้อเฟอตอ

กันตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขสวนตัวได เชน  ในคราวที่คูครองประสบ 

ความทุกข ความเจ็บไข หรือประสบปญหาทางธุรกิจ เปนตน  ก็เสียสละความสุขความพอใจ

ของตนขวนขวายชวยเหลือเอาใจใสดูแลเปนที่พึ่งอาศัยเปนกําลังสงเสริม หรือชวยใหกําลังใจ ได

โดยประการใดประการหน่ึงตามความเหมาะสม รวมความวา เปนผูจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟอ 

เผื่อแผ เสียสละ ไมกับแคบเห็นแกตัว ชีวิตครอบครัวที่ขาดจาคะ ก็คลายกับการลงทุนที่

ปราศจาก ผลกําไรมาเพิ่มเติม สวนที่มีมาแตเดิมก็ คงที่หรือหมดไป  เหมือนตนไมที่มิไดรับการ

บํารุง ก็มีแตอับเฉา รวงโรย ไมมีความสดช่ืนงอกงาม 

3.2 หลักธรรมของศาสนาอิสลาม 

มีหลักธรรมที่ทําใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข  เพราะยึดหลักจริยธรรม 

เปนธรรมนูญสําหรับมนุษยที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งสวนตัว  ครอบครัว สังคม สอนใหมนุษยอยู

กันดวยความเปนมิตร  ละเวนการรบราฆาฟน  การทะเลาะเบาะแวง  รุกรานสิทธิผูอื่น  ไมลัก 

ขโมย  ฉอฉล  หลอกลวง  ไมผิดประเวณี  ทําอนาจาร  ไมดื่มของมึนเมา  ไมบอนทําลายสังคม 

ไมวารูปแบบใด  และศาสนาอิสลามถือวาพี่นองมุสลิมทั่วโลกเปนครอบครัวกัน  เปนนํ้าหนึ่ง  

ใจเดียวกัน  สามัคคีกันและรักกันศาสนาอิสลามมีวิธีฝกตนใหอดทนดวยการถือศีลอด และรัก

ผูอื่นดวยการบริจาคทาน เรียกวา ซะกาต 

 การถือศีลอด 

การถือศีลอด คือ งดเวนจากการกระทําตางๆ ดังตอไปน้ีตั้งแตแสงอรุณขึ้นจนถึง

ตะวันตกในเดือนรอมะฎอน (เดือนที่ 9 ขอ ฮิจเราะหศักราช)  เปนเวลา 1 เดือน คือ 

1. งดการกินและการดื่ม 

2. งดการมีเพศสัมพันธ 

3. งดการใชวัตถุภายนอกเขาใจอวัยวะภายใน 

4.  งดการแสดงอารมณรายและความผิดตางๆ พรอมทั้งทํานมัสการ พระเจาให

มากกวาวันธรรมดา อานคัมภีรอัลกุรอานใหมาก สํารวมอารมณและจิตใจใหดี ทําทานแกผู
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ยากไรและบริจาคเพื่อการกุศล กลาว “ซิกริ” อันเปนบทรําลึกถึงพระเจา และใหน่ังสงบสติสงบ

จิต “อิตติกาฟ” ในมัสยิด 

การถือศีลอดมีเปาหมายเพื่อเปนการฝกฝนใหตัวเองมีจิตผูกพันและยําเกรงตอพระเจา

เพื่อการดําเนินชีวิตในทุกดานตามคําบัญชาของพระองคอันเปนผลดีทําใหเกิดปกติสุขทั้งสวนตัว

และสังคม 

นอกจากน้ัน ประโยชนของการถือศีลอดยังเปนผลดีในดานสุขภาพอนามัยอีกดวย 

เพราะการถือศีลอดเปนการอดอาหารในชวงเวลาที่ถูกกําหนดไวอยางตายตัวน้ัน จะทําให

รางกายไดละลายสวนเกินของไขมันที่สะสมเอาไว อันเปนบอเกิดของโรครายหลายประการดวย  

การถือศีลอดทําใหเกิดการประหยัดทั้งอาหารของโลกและสิ่งฟุมเฟอยตางๆ ในหน่ึง

เดือนที่ถือศีลอด คาอาหารที่ลดลงจะเปนจํานวนมหาศาล เทากับเดือนถือศีลอดน้ันมุสลิมชวย 

ทําใหโลกประหยัดโดยตรง 

 

 ซะกาต 

ซะกาต ในศาสนาอิสลาม  หมายถึง ทานประจํา ซึง่ศาสนาบังคับใหผูมีทรัพยสินมาก

เกินจํานวนที่กําหนดไว (ในศาสนา) จายแกผูควรไดรับ (ตามอัตราที่ศาสนากําหนด) 
 

 

ที่มาของการบริจาคซะกาต 

 1. คําสอนในศาสนาที่ใหมุสลิมทุกคนถือวา บรรดาทรัพยสินทั้งหลายที่หามาไดน้ัน 

คือของฝากจากอัลเลาะหเจา ใหจายสวนหน่ึงแกคนยากคนจน 

 2.  ชีวิตจริงของพระศาสดามะหะหมัด เคยผานความยากจนมากอน 

 วัตถุประสงคของการบริจาคซะกาต 

 1. เพื่อชําระจิตใจของผูบริจาคใหบริสุทธิ์ไมตกเปนทาสแหงวัตถุดวยความโลภและ 

เห็นแกตัว 

 2. เพื่อปลกูฝงใหมสุลมิทั้งหลายเปนผูมจีิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผือ่แผซึ่งกัน และกัน 

 3.  เพื่อลดชองวางระหวางชนช้ันในสังคมดวยวิธีการสังคมสงเคราะห 
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 ลักษณะของการบริจาคซะกาตที่ถือไดวาไดบญุกศุลตามความมุงหมาย ไดแก 

1. ทรัพยสินที่บริจาคตองไดมาดวยความสุจริต 

2. ตองเต็มใจในการบริจาค ไมหวังสิ่งตอบแทน ไมเจตนาเพื่ออวดความมั่งมีและ       

ไมลําเลิกบุญคุณ 

3.3  หลักธรรมของศาสนาคริสต 

หลักธรรมของศาสาคริสตไดแก หลักความรักซึ่งกอใหเกิดความรักสามัคคีของคนใน

โลกทั้งน้ีเพราะ หลักความรักเปนคําสอนทางจริยธรรมที่สําคัญที่สุดของศาสนาคริสต  ความรักใน

ที่น้ีมิใชความรักอยางหนุมสาวอันประกอบดวยกิเลสตัณหาและอารมณปรารถนาอันเห็นแกตัว

แตหมายถึงความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข  พระคริสตธรรมทั้งพระคริสต

ธรรมใหม และพระคริสตธรรมเกา  ตางก็มีคําสอนที่เนนเรื่องความรัก  ซึ่งมีอยู 2 ประเภท  

ไดแกความรัก ระหวางมนุษยกับพระเจา  และความรักระหวางมนุษยกับมนุษย 

ในพระคริสตธรรมเกา ความรักเปนเรื่องของความผูกพันระหวางพระเจากับชนชาติ 

อิสราเอล  โดยท่ีพระเจาทรงเปนผูใหความรักแกชนชาติอิสราเอลกอน  จากนั้นชาวอิสราเอลจึง 

สนองตอบความรักของพระเจา  พระคริสตธรรมเกาไดบันทึกหลักความรักระหวางมนุษยกับ

มนุษยไววา 

“จงอยาเกลียดชังพี่นองของเจาอยูในใจ แตเจาจงตักเตือนเพื่อนบานของเจาเพื่อจะไม

ตองรับโทษเพราะเขา เจาอยาแคน หรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่นองของเจา แตจงรักเพื่อน

บานเหมือนรักตนเอง” 

ในพระคริสตธรรมใหม  คําสอนเรื่องหลักความรักระหวางมนุษยกับพระเจาได

เปลี่ยนไปโดยใหพระเยซูเปนสัญลักษณของความรักสูงสุดท่ีพระเจาทรงมีตอมนุษย  เห็นไดจาก

การที่ พระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขน  เพื่อใหผูมีศรัทธาในพระองคจะไดพนจาก

ความ ผิดบาป  เจตนารมณของพระเยซูที่ทรงยอมสละพระชนมชีพเพื่อไถบาปของมวลชนน้ัน  

ปรากฏอยูในคําอธิษฐานของพระองคกอนที่ทหารโรมันจะเขาจับกุม  และพระคริสตธรรมใหม

ไดบันทึกความสําคัญของความรักระหวางมนุษยกับมนุษยวา 

“มีธรรมาจารยคนหน่ึง เมื่อมาถึงไดยินเขาไลเลียงกันและเห็นวาพระองคทรงตอบเขา

ไดดี  จึงทูลถามพระองควา “ธรรมบัญญัติขอใดเปนเอก เปนใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งปวง”  

พระเยซูจึงตรัสตอบคนน้ันวา “ธรรมบัญญัติเอกนั้นคือวา โอ ชนอิสราเอลจงฟงเถิด   

พระเจาของเรา  ท้ังหลายทรงเปนพระเจาองคเดียว  และพวกทานจงรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ
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ของทาน ดวยสุด ความคิดและดวยสิ้นสุดกําลังของทาน และธรรมบัญญัติที่สองน้ัน คือ จงรัก

เพื่อนบานเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญกวาธรรมบัญญัติท้ังสองนี้ ไมมี” 

คําวา  “เพื่อนบาน”  น้ีหมายถึงเพื่อนมนุษยทั่วไป พระเยซูทรงสอนใหมนุษยเผื่อแผ

ความรักไปรอบดาน  ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง  หลักคําสอนสําคัญน้ีมีอยูในบทเทศนาบนภูเขา 

ความรักระหวางมนุษยกับมนุษยแสดงออกไดโดยความเมตตา กรุณา และความเสียสละสวน

ความรักที่มนุษยมีตอพระเจาแสดงออกโดยความศรัทธา   

ความศรัทธาสรุปได 5 ประการ คือ 

 1.  ศรัทธาวา  พระเจาคือ พระเยโฮวาห เปนพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว 

 2.  ศรัทธาวา  พระเจาทรงรักมนุษยอยางเทาเทียมกัน 

 3.  ศรัทธาวา  พระเยซูเปนบุตรของพระเจา 

 4.  ศรัทธาวา  พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด 

 5.  ศรัทธาวา ในแผนดินสวรรคหรืออาณาจักรของพระเจาที่กําลังจะมาถึง 

 

3.4 หลักธรรมของศาสนาพราหมณ - ฮินด ู

ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ยึดหลักปรมาตมัน มีความหมายดังน้ี 

 หลักปรมาตมัน  

คําวา ปรมาตมัน หมายถึง สิ่งยิ่งใหญอันเปนที่รวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก          

ซึ่งเรียกช่ือสิ่งนี้วาพรหมปรมารมันกับพรหมจึงเปนสิ่งเดียวกัน และมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเอง 

2.  เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เรียกวาอาตมัน เปนสิ่งที่มองไมเห็น

ดวยตา 

3. เปนศูนยรวมแหงวิญญาณทั้งปวง 

4. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกลวนเปนสวนยอยท่ีแยกออกมาจากพรหม 

5. เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว (โลกและสิ่งอื่นๆลวนเปนมายา ภาพลวงที่  

มีอยูช่ัวครั้งช่ัวคราวเทานั้น) 

6. เปนผูประทานวิญญาณ ความคิด และความสันติ 

7. เปนสิ่งที่ดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล 
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วิญญาณของสัตวโลกทั้งหลาย (อาตมัน) คือสวนที่แยกออกมาจากวิญญาณรวมของ

พรหม (ปรมาตมัน) วิญญาณยอยแตละดวงเหลาน้ีเมื่อแยกออกมาแลวยอมเขาสิงสถิตใน

สิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆกัน  เชน ในรางกายมนุษย  เทวดา  สัตวและพืช  มีสภาพดีบางเลวบาง

สุดแตผลกรรมท่ีทําไว ซึ่งถือวาเปนทุกขทั้งสิ้นตราบใดที่วิญญาณเหลาน้ียังไมสิ้นกรรมยอมตอง

เวียนวายตายเกิดผจญทุกขอยูตลอดไป 

ดังน้ัน เมื่อทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลกเปนสิ่งเดียวกัน  จึงควรอยูดวยกันดวยสันติ และ

สงบสุขได 

 

เรื่องที่ 4 หลักธรรมในแตละศาสนาที่ทําใหผูนํามาประพฤติปฏบิัติตนเปนคนด ี

4.1  หลักธรรมของศาสนาพุทธ  มีดังนี ้

หลักธรรมของศาสนาพุทธมีพระไตรปฏกเปนที่รวมคําสอนของพระพุทธเจ า 

ประกอบดวย  

1.  พระวินัยปฏก วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี 

2.  พระสุตตันตปฏก วาดวยพระธรรมเทศนาทั่วๆไป 

3.  พระอภิธรรมปฏก  วาดวยธรรมะลวน หรือธรรมะที่สําคัญ 

หลักธรรมสําหรับชาวพุทธ 

หลักศาสนาพุทธ เช่ือเรื่องการเวียนวายตายเกิดของสัตวโลก ชีวิตเปนทุกขเปนไปตาม 

กฎ แหงกรรม ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ภพภูมิที่เวียนวายตายเกิด ภพภูมิของสัตวโลกมี 3 ภูมิ คือ 

มนุษยโลก เทวโลก และนรกภูมิ จนกวาสัตวโลกน้ันจะขจัดกิเลสหมดสิ้น และเขาสูโลกพระ

นิพพาน ไมมีการเวียนวายตายเกิดอีก 

การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาพุทธนั้นควรเปนไปตามลําดับขั้น คือ 

1. การปฏิบตัิตนเปนพทุธมามกะ หรือเรียกวาการปฏิบตัิตนถึงไตรสรณคมณ  

น่ันคือปฏิญาณวาจะนับถือพระรัตนตรัย ไดแก  พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ 

  2.   การปฏบิตัิตนตามศีล 5 ศีล 5 เปนพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนพึง

ประพฤติปฏิบัติ คือ 

1.  งดเวนการฆา เบียดเบียนทํารายรางกายคนและสัตว 

2.  งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไมให 

3.  งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 
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4.  งดเวนจากการพูดปด พูดสอเสียด พูดเพอเจอ 

5.  งดเวนจากสุรา ยาเสพติดทั้งปวง  

ประโยชนของศีล 5 คือ 

 เพื่อความสงบสุขของสังคม เพื่อพัฒนาจิตใจของผูประพฤติปฏิบัติตามศีล  

3.  การปฏบิตัิตนเพือ่ความพนทกุข ชาวพุทธควรศึกษาธรรมที่สําคัญ ๆ คือ 

อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 ทิศ 6 สับปุริสธรรม 7 อบายมุข 6 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4  

 3.1  อริยสัจ 4 คือ ธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูอริยสัจ 4 คือ ความจริง  

4 ประการ คือ   

  -  ทุกข คือ ความไมสบายกาย ไมสบายใจ 

  -  สมุทัย คือ เหตุท่ีทําใหเกิดความทุกข 

  -  นิโรธ  คือ ความดับทุกข การดับตัณหา ความอยากใหสิ้นไป 

  -  มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 8 ประการ คือ 

1) สัมมาทิฎฐิ   คือ ความเห็นชอบ  

2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ 

3) สัมมวาจา              คือ ความเจรจาชอบ  

4) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ 

5) สัมมาอาชีวะ  คือ การเลี้ยงชีพชอบ 

6) สัมมาวายามะ คือ การเพียรชอบ 

7) สัมมาสต ิ  คือ การระลึกชอบ 

8) สัมมาสมาธ ิ  คือ การตั้งใจชอบ 

3.2  อิทธิบาท 4 เปนธรรมะที่ปฏิบัติตนในสิ่งที่มุงหมายใหพบความสําเร็จ 

ประกอบดวย 

-  ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครสิ่งน้ัน 

-  วิริยะ คือ เพียรหมั่นประกอบในสิ่งนั้น 

-  จิตตะ คือ เอาใจใสสิ่งน้ัน 

-  วิมังสา คือ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น  
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   3.3 ทิศ 6 คือ สิ่งที่ทุกคนที่อยูรวมกันในสังคมพึงปฏิบัติตอกันในทางที่ดี

งามรายละเอียด  คือ   

   -  ทิศเบื้องหนา  ไดแก  บิดา  มารดา   

   -  ทิศเบื้องขวา  ไดแก  อาจารย 

   -  ทิศเบื้องหลัง  ไดแก  สามี  ภรรยา   

   -  ทิศเบื้องซาย  ไดแก  มิตรสหาย   

   -  ทิศเบื้องลาง  ไดแก  ลูกจาง  บริวารผูใตบังคับบัญชา 

   -  ทิศเบื้องบน   ไดแก  สมณพราหมณ 
  3.4 สัปปรุิสธรรม  7  คือ  ธรรมของคนดี  7  อยาง คือ 

   -  ความเปนผูรูจักเหตุ   (ธัมมัญุตา) 

   -  ความเปนผูรูจักผล    (อัตกัญุตา) 

   -  ความเปนผูรูจักตน    (อัตตัญุตา) 

   -  ความเปนผูรูจักประมาณ   (มัตตัญุตา) 

   -  ความเปนผูรูจักกาล    (กาลัญุตา) 

   -  ความเปนผูรูจักชุมชน    (ปริสัญุตา) 

   -  ความเปนผูรูจักเลือกบุคคล   (ปุคคลปโรปรัญุตา) 

  3.5   อบายมุข 6 ละเวนจากอบายมุข 6 คือ การดื่มนํ้าเมา การเที่ยว

กลางคืน  เที่ยวดูการละเลน  เลนการพนัน  คบคนช่ัวเปนมิตร  เกียจครานการทํางาน 

  3.6 พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมะของผูใหญที่ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 -  เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข 

 -  กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนจากความทุกข 

 -  มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี 

 -  อุเบกขา คือ การวางเฉย ไมลําเอียง ทําใหเปนกลาง ใครทําดียอมไดดี 

 3.7   สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมที่เปนเครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจผูอื่น คือ 

  -  ทาน  คือ  การใหการเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ 

  -  ปยวาจา คือ การพูดดวยถอยคําที่ไพเรา 

  -  อัตถจริยา คือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปน

ประโยชนตอผูอื่น 
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  -  สมานัตตตา คือ การเปนผูสม่ําเสมอ มีความประพฤติเสมอตน 

เสมอ ปลาย 

สรุป หลักธรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ คือ การละความชั่ว การทําความดี  

การทําจิตใจให แจมใส และการทําสมาธิภาวนา 

 แบบอยางชาวพุทธที่ด ี

       หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ประสูติเมื่อวันจันทรที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2438       

เปนพระธิดาในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ผูไดรับการยกยองวา

เปนบิดาแหงประวัติศาสตรไทย และหมอมเฉื่อย พระองคสิ้นชีพิตักษัยดวยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม พ.ศ.2533 รวมพระชันษาได 95 พรรษา กรณียกิจดานพระพุทธศาสนาของทานมี

มากมาย เชน ทรงเปนที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรงเปนองค

ปาฐกถาและบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้ ง ในและตางประเทศ ทรงเปน

กรรมการบริหาร และอุปนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทรงเปนรอง

ประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก และทรงนิพนธทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง   

       นอกจากน้ัน ทรงเปนแบบอยางชาวพุทธที่ดี คือ ทรงเปนอุบาสิกาที่เครงครัด ทรงเปน

พหูสูต มีความรูบาลีจนมีความรูความเขาใจเปนอยางดี ทรงเปนแบบอยางพลเมืองที่ดีดวยการ

จงรักภักดีและพิทักษสมบัติล้ําคาของชาติ  กลาวคือ เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม มีชาวตางชาติ

เสนอซื้อผลงานนิพนธทางวิชาการของพระบิดาดวยราคาสูง แตพระองคทรงแจงความจํานง

บริจาคหนังสือใหแกรัฐบาล เพื่อเก็บไวเปนสมบัติของชาติ และเปนคลังความรูของประชาชน 

รัฐบาลในขณะนั้นจึงสรางหองสมุดขึ้นรองรับ เรียกวา หอดํารง 

4.2  หลักธรรมของศาสนาอิสลาม  

ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนอาหรับ โดยมีความเช่ือตามโบราณเดิมเกี่ยวกับหิน 

ศักด์ิสิทธิ์ เรียกวา หินกาบะห อํานาจลึกลับ ผีสางเทวดา เวทมนตรคาถา พอมด หมอผี คําทํานาย 

การเสี่ยงทาย การนับถือภูเขา ตนไม นํ้าพุ บูชาดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาวตางๆ อิสลามมา

จากคําวา อัสละมะ แปลวา สันติ การยอมนอบนอมตน ชาวมุสลิมมุงตามความ คิดเห็นของ

พระเจาโดย ไมเห็นแกชีวิตมีความเช่ือศรัทธา 6 ประการ  

1.  ศรัทธาในพระเจา 

2.  ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห คือ เทวทูตของพระเจา ซึ่งเปนคนกลางทําหนาที่

สื่อสารระหวางศาสดามุฮัมมัดกับพระเจา บันทึกความดีความช่ัวของมนุษยถอดวิญญาณออกจากราง
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เวลามนุษยตาย และสัมภาษณผูตาย ณ หลุมฝงศพ 

3.  ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน เปนคัมภีรสุดทายที่พระเจาสั่งตรงผานพระมุฮัมมัดลงมา

ใหมนุษยโลก 

4.  ศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต 

5.  ศรัทธาตอวันพิพากษาโลก เรียกวันน้ีวา วันกียามะห 

6.  ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจา มีทั้งกฎตายตัวและไมตายตัว กฎตายตัว คือ 

กําหนดเพศพันธุ กฎไมตายตัว คือ ทําดี ไดดี ทําชั่วไดช่ัว 

4.3  หลักธรรมของศาสนาคริสต 

คริสตศาสนา (Chirstianity) เปนศาสนาแหงความรัก เพราะพระเจาทรงรักมนุษย 

ทรง รัก ประซาชนของพระองค ทรงสรางสัตวตาง ๆ ข้ึนมาเพื่อรับใชเปนอาหารแกมนุษย และ

ทรงใหมนุษยลงสูนรกเมื่อไมศรัทธาในพระเจา  

ศาสนาคริตสมีรากฐานมาจากศาสนายูดาย (หรือศาสนายิว) โดยมีเน้ือหาและความ

เช่ือ บางสวนเหมีอนกัน โดยเฉพาะคัมภีรไบเบิลฮิบรู ที่คริสตศาสนิกชนรูจักในชื่อ พันธสัญญา

เดิมที่เรียกวา เบญจบรรณ/บิญจบรรพ (Pebtatench) ไดรับการนับถือเปนพระคัมภีรของ

ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลามดวยเชนกัน โดยในพระธรรมหลายตอนไดพยากรณถึงพระเมสลิ

ยาห (Messiah) ที่ชาวคริสตเช่ือวา คือ พระเยซู เชน หนังสือประกาศ อิสยาห บทท่ี 53 เปนตน 

หลักคําสอน พระธรรมคําสอนปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร (คัมภรไบเบิล) ผูนับ

ถือคริสตศาสนาทุกคนตองยึดมั่นในหลักปฏิบัติสําคัญของคริสตศาสนา เรียกวา บัญญัติ 10 

ประการ คือ 

1. จงนมัสการพระเจาเพียงพระองคเดียว พึงทําความเคารพตอพระเปนเจา 

2. จงอยาออกนามพระเจาอยางพลอย ๆ โดยไมสมเหตุสมผล 

3. จงฉลองวันพระอันเปนวันคักด์ิสิทธิ์ 

4. จงอยางบูชารูปเคารพ 

5. จงเคารพนับถือบิดามารดาของตน 

6. จงอยาฆาคน 

7. จงอยาลวงประเวณีในคูครองของผูอื่น 

8. จงอยาลักขโมย 

9. จงอยาพูดเท็จ 

10. จงอยามักไดในทรัพยของเขา 
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หลักคําสอนของพระเยซูสวนใหญจะอยูบนพื้นฐานของบัญญัติ 10 ประการของ

ศาสนา ยู ดาย โดยขยายอธิบายความเพิ่มเติม หรืออนุรักษคําสอนเดิมไว เชน สอนใหมีเมตตา

กรุณา ตอกัน สอนใหรักกันในระหวางพี่นอง สอนใหทําความดี สอนใหเห็นแกบุญทรัพย

มากกวา สินทรัพย สอนให แสวงหาคุณธรรมยิ่งกวาสิ่งอื่น สอนหลักการคบหาซึ่งกันและกัน 

สอนให ตอตานความ อยุติธรรม สอนเรื่องจิตใจวาเปนรากฐานแหงความดีความช่ัว สอนถึง

ความกรุณา ของพระเจา สอนถึงความ ขัดแยงกันระหวางพระเจากับเงิน สอนใหรักษาศีล รักษา

ธรรม สอนวิธีไปสวรรค สอนเรื่องความสุข จากการทําใจใหอิสระ ฯลฯ เปนตน 

นักบวช/ ผู สืบทอดศาสนา คือ สาวกพระบาทหลวงหมอสอนศาสนา และ

คริสตศาสนิกชน ผูเลื่อมใสในคริสตศาสนา 

ศาสนสถาน ที่ใชประกอบกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของคริสตศาสนิกชน คือ โบสถ วิหาร 

และสัญลักษณความเปนคริสตศาสนิกชนทุกนิกาย ใช เครื่องหมายไมกางเขนเหมือนกันหมด ไม

กางเขนเปนสัญลักษณแสดงถึงความเสียสละที่ ยิ่งใหญเปนนิรันดรของพระเยชู 

แบบอยางของคริสเตียนที่ดี 

มารติน ลูเธอรคิง เกิดในครอบครัวที่ปูติดสุรา มีหน้ีสินมากมาย แตพอของคิงใฝดีใน

ชีวิต อดทนเรียนตอในมหาวิทยาลัย และเปนศาสนาจารยประจําโบสถ สามารถสรางฐานะได

ดวยตนเองจนกลายเปนบุคคลช้ันสูงของคนผิวดําในแอตแลนตา แตในสังคมขณะนั้นยังแยก  

ผิวสีคนดําเปนทาสและถูกเฆี่ยนตี คิงเปนเด็กฉลาด และราเริง เปนหัวหนากลุมของเพื่อนเขา

ไดรับการ‘ฝกใหอดกลั้นและมีระเบียบวินัย เขาตองไปโรงเรียนสอนศาสนาโบสถในวันอาทิตย 

บายสงหนังสือพิมพ นอนแตหัวค่ําและตื่นเชา เรียนคัมภีรไบเบิล ตองสวดมนตกอนรับประทาน 

อาหารค่ําอยากเรียนแพทย แตเมื่อไดรับการดูหมิ่นจากคนผิวขาวจึงเรียนทนายความที่

มหาวิทยาลัยมอรเฮาร ฝกเปนนักพูดไดรางวัลในการประกวดวาทศิลป เปนนักศึกษาที่มีผลการ

เรียนดีเยี่ยม จึงตัดสินใจเปนนักเทศน และไดเขียนบทความลงในหนังสือพิมพเรียกรองใหคนผิว

ดําเขมแข็ง จนประธานาธิบดี ลินคอน  บี จอหนสัน ยินยอมออกกฎหมาย วาดวยสิทธิมนุษยชน 

ดร.มารติน ลูเธอร คิง จูเบียร ไดรางวัลโนเบล และเสียชีวิตลงดวยนํ้ามือชาวผิวขาว เมื่อวันที่ 4 

เมษายน 1968 
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4.4 หลักธรรม-คําสอน ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาที่เกาแกท่ีสุด มีหลักธรรมสําคัญๆ ดังน้ี 

1. หลักธรรม 10 ประการ 

1. ธฤติ ไดแก ความพอใจ ความกลา ความมั่นคง ซึ่งหมายถึงการพากเพียร 

จน ไดรับความสําเร็จ 

 

2. กษมา ไดแก ความอดทน น่ันคือพากเพียรและอดทน โดยยึดความเมตตา 

กรุณาเปนท่ีตั้ง 

3. ทมะ ไดแก การขมจิตใจของตนดวยเมตร และมีสติอยูเสมอ 

4. อัสเตยะ ไดแก การไมลักขโมย ไมกระทําโจรกรรม 

5. เศาจะ ไดแก การกระทําตนใหบริสุทธิ์ท้ังกายและใจ 

6. อินทรยีนครหะ ไดแก การหมั่นตรวจสอบอินทรีย 10 ประการ ใหไดรับ

การตอบสนองท่ีถูกตอง 

7. ธี ไดแก ปญญา สติ มติ ความคิด ความมั่นคงยืนนาน น้ันคือมีปญญา 

และ รูจักระเบียบวิธีตางๆ 

8. วิทยา ไดแก ความรูทางปรัชญา 

9. สัตยา ไดแก ความจริง คือช่ือสัตยตอกันและกัน 

10. อโกธะ ไดแก ความไมโกรธ 

 2.  หลักอาศรม (ขั้นตอนแหงชีวิต) 4 คือ 

1. พรหมจารี ขั้นตอนเปนนักศึกษา 

2. คฤหัสถ ขั้นตอนเปนผูครองเรือน 

3. วานปรัสถ ขั้นตอนละบานเรือนเขาปาหาความสงบวิเวก 

4. ลันยาสี ขั้นตอนสละเพศฆราวาสออกบวชบําเพ็ญพรต เพื่อหาความสุขท่ี

แทจริงของชีวิต 

  3.  หลักเปาหมายของชีวิต 4 ประการ คือ 

1. กามะ การหาความสุขทางโลกอยางถูกตองสมดุล 

2. ธรรมะ ปฏิบัติหนาที่ตามวรรณะไดถูกตอง 

3. อรรถะ สรางฐานะทางครอบครัวใหมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 

4. โมกษะ แสวงหาทางหลุดพน 
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บุคคลตัวอยางในศาสนาพราหมณ-ฮินด ู

มหาตมะ คานธี เปนบุคคลตัวอยางของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดอยางดี ทาน

มหาตมะ คานธี เปนชาวอินเดียไดรับการศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษ แตทานยังคงไว 

ซึ่งความเปนผูอนุรักษวัฒนธรรมชาวอินเดียไวได ทานเปนผูนําของชาวอินเดียในการตอสูเพื่อ

เอกราชของชาวอินเดียดวยวิธีการอหิงสา คือการตอตานอยางสงบ อดอาหาร เปนบุคคล

ตัวอยางที่ใชชีวิตอยาง สมถะเรียบงาย เปนวีรบุรุษของชาวอินเดียที่สามารถตอสูเอาอธิปไตย 

คืนจากอังกฤษได สาเหตุที่ทานเร่ิมการตอสูเกิดจากเมื่อทานไปทํางานที่ประเทศแอฟริกา  

ทานโดยสารรถไฟขั้นหน่ึง แตพนักงานรถไฟไมใหทานนั่งขั้น 1 เพราะที่น่ังเอาไวสําหรับคนผิว

ขาว และทานลงจากรถไฟทานนั่งอยูที่สถานีรถไฟทั้งคืน ครุนคิดในเรื่องน้ี และทานสามารถ

รวมกลุมชาวอินเดียตอตานชาวผิวขาวในแอฟริกา เมื่อทานมาอยูที่อินเดีย แตเดิมทานสนับสนุน

การทํางานของอังกฤษแตเมื่ออังกฤษออกกฎหมายตรวจรูปพรรณ หญิงอินเดียตองถอดเสื้อผา

ตอหนาเจาหนาที่อังกฤษทานจึงเริ่มตนนําอินเดียสูอังกฤษจนไดรับชัยชนะดวยวิธีอหิงสาตอสู

ดวยความสงบ 
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กิจกรรมทายบทที ่1   

 

1. ศาสนาใดท่ีไมมีศาสดา 

     ก.  พุทธ   ข.  คริสต 

     ค.  อิสลาม   ง.  พราหมณ 

2. ประเทศฝงแผนดินใหญในทวีปเอเชียสวนใหญนับถือศาสนาอะไร 

     ก.  อิสลาม   ข.  ฮินดู 

     ค.  พุทธ      ง.  คริสต 

3.  ไมวาจะนับถือศาสนาใดสิ่งที่ควรยึดถือและนําไปดําเนินชีวิตคือขอใด 

    ก. ศาสดา   ข. ศาสนพิธี   

ค. ศาสนสถาน   ง. ศาสนธรรม 

4.  เปาหมายหลักธรรมของทุกศาสนา คือขอใด 

     ก. มุงใหคนมีความสุข  ข. มุงใหคนเปนคนดี 

     ค. มุงใหคนไปสูนิพพาน ง. มุงใหคนมีสันติสุข 

5.  มหาตมะคานธีตอสูกับอังกฤษดวยวิธีอหิงสาตรงกับขอใด 

      ก. ตอสูดวยพละกําลัง  ข. ตอสูดวยสติปญญา 

      ค. ตอสูดวยความสงบ  ง. ตอสูดวยไหวพริบ 

6.  ทานคิดวาขอใดคือเหตุผลที่หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุลไมขายผลงานนิพนธของพระ

บิดาแมไดราคาดีแตกลับบริจาคใหรัฐบาล 

     ก.  ไมอยากใหผลงานน้ันไมไปอยูตางประเทศ 

  ข.  ตองการเอาไวใหคนในชาติศึกษา 

     ค.  มีฐานะร่ํารวยอยูแลว 

     ง.  ไมอยากใหตกเปนสมบัติของบุคคลใด ๆ  

7.  อัลกุรอานเปนหลักธรรมของศาสนาใด 

     ก. อิสลาม      ข. ฮินดู 

     ค. คริสต        ง. พราหมณ 
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8.  พรหมวิหาร 4 ประการประกอบดวย 

     ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

     ค. ทาน กรุณา วิมังสา อุเบกขา    

ง. ทาน ปยวาจา เมตตา กรุณา 

9.  ประโยชนของศีล 5 คือขอใด 

     ก.  เพื่อความสงบสุขของสังคมและพัฒนาจิตใจ 

  ข.  เพื่อเปนแนวทางใหบุคคลพนทุกข  

     ค.  เพื่อใหคนในสังคมมีความสุข     

     ง.  เพื่อใหคนประพฤติปฏิบัติบรรลุธรรม 

10.  การถือศีลอดปละ 30 วัน เปนศาสนพิธีของศาสนาใด 

       ก. ศาสนาพุทธ   ข. ศาสนาคริสต 

       ค. ศาสนาอิสลาม  ง. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 
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บทท่ี 2 

วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย                   

สาระสําคัญ 

วัฒนธรรม ประเพณีไทยและในประเทศเอเชีย เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับชาวไทย และ

ประชาชนชาติอื่นๆในทวีปเอเชีย เพราะเปนสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สงผลใหเอเชีย 

มีเอกลักษณของตนเอง ในปจจุบันที่สังคมโลกสื่อสารไรพรมแดน วัฒนธรรมและประเพณีของ

ประทศในทวีปเอเชีย จึงเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษา คนควา รวมทั้งการเขามาทองเที่ยวเพื่อการ

พักผอนหยอนใจ การอนุรักษสืบสานตลอดจนการสงเสริมคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นใน

ประเทศไทย และทวีปเอเชียเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในสังคมปจจุบัน เพราะจะเปนการ

เสริมสรางวัฒนธรรม ประเพณี ของไทยและของทวีปเอเชียใหดํารงสืบตอไป 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศในทวีป

เอเชีย 

2. ตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

3. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศ 

ใน ทวีปเอเชีย 

4. ประพฤติตนตามคานิยม จริยธรรมที่พึงประสงคของสังคมไทย 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  วัฒนธรรม ประเพณีในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย  

เรื่องท่ี 2  การอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย   

เรื่องท่ี 3  การประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศไทย และประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย  

เรื่องท่ี 4  คานิยมที่พึงประสงคของประเทศไทยและประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย 
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สื่อการเรียนรู 

1. วีซีดี วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของไทยและประเทศตางๆในเอเชีย 

2. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของไทยและประเทศ

ตางๆ ในเอเชีย
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เร่ืองที่ 1  วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย 

1. วัฒนธรรม ประเพณีของไทย 

1.1 วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมในภาษาไทยเกิดมาจากการรวมคํา 2 คํา คือ วัฒนะ หมายถึงความเจริญ

งอกงาม รุงเรือง และคําวา ธรรม หมายถึง การกระทําหรือขอปฏิบัติ สรุปแลว วัฒนธรรม

หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นไวเพื่อนําเอาไปชวยพัฒนาชีวิตความเปนอยูของมนุษยใน

สังคม ตลอดถึงชวยแกปญหาและชวยสนองความตองการของสังคม 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติแบงเน้ือหาวัฒนธรรมเปน 5 ประเภท คือ 

1. ศิลปกรรม ไดแก ภาษา วรรณกรรม การละคร นาฏศิลป ดนตรี จิตรกรรม 

สถาปตยกรรมรม ประติมากรรม และศิลปะการแสดง 

2. มนุษยศาสตร ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คานิยม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี กฎหมาย การปกครอง ประวัติศาสตร โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา 

3. การชางฝมือ ไดแก การเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอ การจักสาน การทํา 

เครื่องถม เครื่องเงิน เครื่องทอง 

4. กีฬาและนันทนาการ ไดแก มวยไทย กระบี่ กระบอง ตระกรอ การละเลน 

พื้นเมือง 

5. คหกรรม ไดแก ระเบียบในเรื่องการกินอยู มารยาทในสังคม การแตงกาย     

การตกแตงเคหสถาน การดูแลเด็ก เปนตน 

ลักษณะของวัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมไทยไดรับการพัฒนามาโดยลําดับ จากอิทธิพลสิ่งแวดลอมทางสังคมและ 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ประกอบกับความสามารถของคนไทยกอใหเกิดการสรางสรรค  

การหลอ หลอมรวมกันจนมีลักษณะเดน ๆ ดังตอไปน้ี คือ 

1. การมีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  

2. การมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขสังคมไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปน

พระ ประมุขสืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน 

  

3. อักษรไทย  ภาษาไทย สังคมไทยมีอักษรใชมาตั้งแตกรุงสุโขทัยและไดรับการ

พัฒนาอักษรไทยโดยพอขุนรามคําแหงมหาราช  
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4. วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย บานเรือนไทยที่มีเอกลักษณเหมาะสม 

ประเพณีไทยประเพณีไทย 

 วัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศไทยที่แสดงออกถึงความเปนไทยที่สําคัญตางๆ คือ 

ภาษา  การแตงกาย อาหาร และมารยาท 

 ภาษา  ภาษาที่ใชสื่อสารกันในสังคม มี 2 ลักษณะคือ ภาษาทางกาย (ภาษาทางกิริยา) 

และภาษาทางวาจา ในแตละเผา แตละชุมชน แตละภาค จะมีภาษาถิ่น สําเนียงถ่ินกิริยาอาการ

แสดงออกของทองถิ่น และจะมีภาษกิริยาอาการตาง ๆ คนไทยจะใชภาษาไทยกลางซึ่งเปน

ภาพรวมของประเทศ ดังน้ันวัฒนธรรมทางภาษาจะบงบอกที่มาของถิ่นกําเนิดซึ่งควรจะเปน

ความภูมิใจในตัวตน ไมเปนสิ่งเชย นาอายหรือลาสมัยในการแสดงออกทางภาษาถิ่น เชน  

การพูดของภาคอีสานที่บงบอกถึงความเปนคนอีสานเปนตน 

 การแตงกาย  การแตงกายของคนในสังคมไทยในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม

ตะวันตกในชีวิตประจําวันคนไทยจึงแตงตัวแบบสากล  ตอเมื่อมีงานบุญประเพณีตาง ๆ หรือใน

โอกาสสําคัญ ๆ จึงนําการแตงกายประจําถิ่นที่แสดงออกมาเปนเผาเปนชุมชน และเปนภาค 

อยางไรก็ตามเรายังเห็นคนรุนเกา รุนพอ แม ปู  ยา ตา ยาย ในทองถิ่นบางแหงยังคงมี

วัฒนธรรมการแตงกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ใหเราเห็นไดในชีวิตประจําวัน เชน การนุง

ผาซิ่นไปทําบุญที่วัด เปนตน 

 อาหาร  เน่ืองจากการติดตอสื่อสารของโลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน เราจึงสามารถ 

รับประทานอาหารไทยที่รานอาหารตาง ๆ อาทิ เมืองลอสแองแจลิสเมืองฮองกง  วัฒนธรรม

ทางอาหารหารกินของคนไทยในทองถิ่นตาง ๆ ยังคงสืบตอตั้งแตอดีตจนมาถึงปจจุบัน เพราะ

สภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร ทรัพยากรตาง ๆ สงผลใหวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหาร

ทองถิ่นไทย ยังคงมีอยูและนํามาใชในการ ประกอบอาหารการกินไดตลอดมา แตอาหารบาง

ชนิดเริ่มสูญหายไป เด็กไทยปจจุบันเริ่มจะไมรูจักคุนเคยอาหารบางชนิด เชน ขนมกง ซึ่งเปน

ประเพณีแตงงานภาคกลางในอดีตและมีขนมกงเปนขนมทําจากถั่วทองปนเปนวงกลมมีซี่

เหมือนลอเกวียน เพื่อใหชีวิตแตงงานรายรื่นกาวไปขางหนา เปนตน 

 มารยาท  มารยาทของคนไทยที่อาศัยอยูเปนเผา  เปนชุมชน  เปนภาค ตลอดจนคน

ไทยกลางไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แตเมื่อกลาวโดยรวมแลวมารยาทไทยน้ันทั่วโลก

ยอมรับ วามีความงดงาม ออนชอย เชน การไหว การกราบ บงบอกถึงความเปนชาติที่มี

วัฒนธรรมอันดีงาม ทําใหคนตางประเทศประทับใจ และเปนสวนหน่ึงที่ชวยสงเสริม

อุตสาหกรรมกาทองเที่ยวใหเจริญกาวหนา 
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    ประเพณีไทย 

ประเพณีไทยเปนวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา เปนสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของ คนไทย  

ทั้งในอดีตและปจจุบัน ประเพณีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยท่ีสืบเนื่องมา  

เปน สิ่งที่คนไทยควรศึกษาทําความเขาใจและชวยกันอนุรักษ โดยปกติแลวศาสนาและความ

เช่ือ มีอิทธิพลตอประเพณีไทย สําหรับประเพณีไทยจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ พระราช

ประเพณี และประเพณีในทองถ่ินตาง ๆ ไดแกพระราชพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยาในโอกาสที่พระเจา

แผนดินขึ้นครองราชสมบัติพระราชพิธีทอดพระกฐินหลวง โดยการเสด็จพระราชดําเนินทาง

ชลมารคขบวนพยุหยาตราอยางแบบโบราณ  เปนการอนุรักษโบราณประเพณีสําหรับประเพณีใน

ทองถิ่นตาง ๆ เชน ประเพณีตรุษสงกรานต ประเพณีลอยกระทง 

ตัวอยางการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  

ประเพณีตรุษสงกรานต มีทุกทองถิ่นในวันขึ้นปใหมของไทย มีประเพณีสรงนํ้าพระ

ทําบุญ ไหวพระรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกป  

ประเพณีลอยกระทง ทําในเดือน 12 ประเพณีนี้เกิดขึ้นตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย     

มีวัตถุประสงค คือ ตกแตงกระทงดวยวัสดุดอกไม จุดธูปเทียนลอยกระทงลงแมนํ้าลําคลองเพื่อ

ขอโทษพระแมคงคา ที่ประชาชนไดอาศัยดื่มกิน และเพื่อไหวพระพุทธเจาปางประทับอยูใต

เกษียรสมุทร 

ประเพณีอุมพระดําน้ํา  เปนประเพณีทองถิ่นในชวงเดือน 10 ของชาวจังหวัด

เพชรบูรณ ที่มีความเปนเอกลักษณในงานจะมีการอันเชิญพระพุทธรูปมหาธรรมราช พระ

คูบานคูเมืองของชาวเพชรบูรณ โดยมีเจาเมืองจะตองเปนคนอุมพระมาดําลงไปในนํ้า ซึ่งมีความ

เช่ือวา จะทําใหบานเมืองและประชาชนมีความสุขความเจริญ 

ประเพณีตักบาตรเทโว  เปนประเพณีสําคัญในการออกพรรษา  ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ํา 

เดือน 11 ของชาวอุทัยธานี โดยพระสงคจํานวน 300 กวารูป เดินลงบันไดจากมณฑลพระพุทธ

บาทบนเขาสะแกกรัง ลงมารับบิณฑบาตร ขาวสาร อาหารแหงจากพระพุทธศาสนิกชนบริเวณ

ลานวัดสังกัสรัตนคีรี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี 

ประเพณีทําบุญวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แหเทียนวันเขาพรรษา

วันออกพรรษา ทําบุญวันธรรมสวนะ ถวายผาอาบนํ้าฝน ทอดผาปา ทอดกฐิน เทศนมหาชาติ 

เปนประเพณีสําคัญของชาวพุทธ 

ประเพณีการแตงงาน การสงตัวคูสมรส เปนประเพณีสวนตัว สวนบุคคล ซึ่งแตกตาง

ไปตาม ภาคและทองถิ่น 
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2. วัฒนธรรมประเพณีของประเทศในทวีปเอเชีย 

ประเทศในเอเชียสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดจึงขึ้นอยูกับผลิตผล

ทางการเกษตร แตมีบางประเทศมีความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรม เชน ญี่ปุน และบาง

ประเทศ เจริญกาวหนาทางการผลิตน้ํามัน เชน ประเทศอิรัก อิหราน คูเวต 

ในการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในเอเชีย ควรรูเรื่องราวที่เกี่ยวกับ 

ลักษณะสําคัญของประชากร และสิ่งที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมประเพณี ดังน้ี 

 2.1  สิ่งที่มีอิทธิพลสําคัญตอวัฒนธรรมของเอเชีย 

 สิ่งที่มีอิทธิพลสําคัญตอวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย คือ ภาษาและอิทธิพลของ  

อารยธรรมภายนอก หรืออารยธรรมจากตางชาติ 

2.1.1 วัฒนธรรมทางภาษา 

 ลักษณะสําคัญทางภาษาในภูมิภาคน้ีมีประชากรหลายเช้ือชาติ                    

หลายวัฒนธรรม จึงทําใหมี ภาษาพูด ภาษาเขียนแตกตางกันไปหลายกลุม คือ 

 1.  ภาษามาลาโย - โพรีเนเชียน ไดแก ภาษาพูดกันในแหลมมาลายู  

หมูเกาะ อินโดนีเซีย และภาษาตากาลอก ในหมูเกาะฟลิปปนส 

 2.  ภาษาออสโตร - เอเชียติก ไดแกภาษามอญ เขมร เวียดนาม 

 3.  ภาษาทิเบโต - ไซนิล ไดแก ภาษาพมา ภาษาไทย 

 4. ภาษาอื่นๆ เชน ภาษาอินเดีย ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาของชาวตะวันตก 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งใชในการติดตอระหวางประเทศทางการศึกษา และการคา 

สําหรับภาษาเขียนหรือตัวหนังสอืมี 4 ลักษณะ คือ 

1. ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือของอินเดียภาคใต ใชกันมากในประเทศที่นับถือ 

พระพุทธศาสนา เชน พมา ไทย ลาว กัมพูชา 

 

2. ดัดแปลงมาจากภาษาอาหรับ ใชกันมากในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 

เชน มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย 

3. ตัวหนังสือที่อาศัยแบบของตัวหนังสือจีน มีทั้งที่ดัดแปลงมาใช และนํา

ตัวหนังสือจีนมาใชโดยตรง มีใชกันมากในประเทศเวียดนาม สวนกลุมที่ใช ภาษาจีนเปนภาษา

พูด เชน สิงคโปร กลุมพอคาชาวจีนในทุกประเทศนิยมใชภาษาจีนเปนทั้งภาษาเขียนและภาษา

พูด 
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4. ตัวหนังสือโรมัน ใชกันมากในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สวนใน

เวียดนามก็เคยนํามาใชเหมือนกัน แตปจจุบันนิยมใชในชนบทบางกลุมเทานั้น 

2.2  อิทธิพลของอารยธรรมภายนอก หรอือารยธรรมจากตางชาติ ไดแก 

2.2.1  อารยธรรมอินเดีย 

ดานศาสนา อินเดียนําศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาเขามาเผยแพร 

 ดานการปกครอง มีการปกครองแบบเทวราชา การประกอบพิธีกรรมตางๆ ของ

พระมหากษัตริย ใชหลักคัมภีรของพระมนูธรรมศาสตร เปนหลักในการปกครองของภูมิภาคน้ี 

 ดานอกัษรศาสตร ไดแก วรรณคดี ลันสกฤต ภาษาบาลี เขามาใช                

ดานศิลปกรรม สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เชนวิหาร โบสถ 

2.2.2 อารยธรรมจีน 

จีนเขามาติดตอคาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีต และเขามา

มีอิทธิพลทางดานการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แตอิทธิพลดังกลาวมีไมมากสวนทางดาน

เศรษฐกิจ จีนไดทําการคากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สินคาที่สําคัญไดแก ผาไหม เครื่องปน 

ดินเผา เปนตน  

2.2.3 อารยธรรมอาหรับ 

ในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ศาสนาอิสลามมาจากตะวันออกกลางไดแผเขามา  

ใน อินเดีย ทําใหชาวอินเดียสวนหน่ึงหันมานับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะพอคาจากอินเดีย

ตอนใต ซึ่งติดตอคาขายในบริเวณหมูเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูเปนประจําตามหลัก

ของศาสนาอิสลามที่วาทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามน้ันเปนพี่นองกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันจึงทํา

ใหศาสนาอิสลามเปนที่นิยมของกษัตริย ชนช้ันสูงและสามัญชนดวย 

2.2.4 อารยธรรมตะวันตก 

ชาติตะวันตกเริ่มเขามาในภูมิภาคน้ีโดยมีจุดประสงคที่จะทําการคาและเผยแผ 

ศาสนา สินคาที่ชาวยุโรปตองการไดแก พริกไทย และเคร่ืองเทศตางๆ  

       เดิมอาณาจักรตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความแตกตางกันทาง 

ดานเช้ือชาติ และภาษา หลังจากที่ไดรับอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับแลว อารยธรรมใหม 

ที่เกิดจากการ ผสมผสานกัน ทําใหประชาชนมีสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกัน 

และยึดมั่นเปนเอกลักษณประจําชาติ นอกจากน้ีภายในภูมิภาคก็ยังมีการแขงขันกันทางดาน 

การเมือง สังคม และ เศรษฐกิจ จนขาดความสามัคคีไมสามารถที่จะตอตานการขยายตัวของ
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ชาติตะวันตกไดในที่สุดก็ตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก (กรมวัฒนธรรมสัมพันธ  กระทรวง

การตางประเทศ) 

2.3  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอินเดีย จีน อาหรับ และตะวันตก 

2.3.1  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอินเดีย 

อินเดียเปนแหลงอารยธรรมใหญของเอเชีย ประชากรสวนใหญของ ประเทศ

อินเดีย นับถือศาสนาฮินดู และมีศาสนาอื่น เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน 

ศาสนาคริสต โดยทั่วไปประชาชนระหวางศาสนาจะใหความเคารพซึ่งกันและกันชาวอินเดีย  

ถือวัฒนธรรม ซึ่งจัดเปน วัฒนธรรมที่เขมแข็งและเครงครัด อาทิ สตรีนิยมสวมซาหรี หรือลัล

วารกามิซ การใหเกียรติสตรีและ การเคารพบูชาเทพเจา เปนตน 

วัฒนธรรมของอนิเดียที่สําคัญๆ พอจะยกมาเปนตัวอยาง คือ 

1. การถอดรองเทากอนเขาศาสนสถานทุกแหง 

2. หามนําเครื่องหนัง โดยเฉพาะหนังวัวเขาไปในศาสนสถานทุกแหง 

3. หามถายรูปภายในศาสนสถาน หากตองการใหขออนุญาตกอน 

4. การไปเยือนศาสนสถานสามารถชมสิ่งตางๆไดตามสบาย และอาจอยูรวม 

ประกอบ พิธีกรรมได แตควรแตงกายใหสุภาพ หากไปวัดซิกฃควรมีหมวก 

หรือผาคลุมศีรษะ สวมเสื้อแขนยาว และกระโปรงยาว และควรบริจาคเงิน

ใน กลองรับบริจาคดวย 

5. หากมีการเลี้ยงอาหารแบบใชมือเปบ ควรมือขวาเทาน้ัน 

 
2.3.2  วัฒนธรรม ประเพณีของจีน 

ประเทศสาธารณรัฐประซาชนจีน เปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับ

หน่ึงของโลก ประชากรรอยละ 93 เปนชาวฮั่น ที่เหลือเปนชนกลุมนอย 

ในสมัยโบราณ จีนนับเปนดินแดนที่มีศาสนาและปรัชญารุงเรืองเฟองฟูอยู 

มากมาย โดยลัทธิความเชื่อเดิมน้ันมีอยูสองอยางคือ ลัทธิเตา และลัทธิขงจื้อ 

  วัฒนธรรม ประเพณีจีนที่สําคญั 

ความเชื่อ 

คนจีนนิยมมีลูกชายมากกวาลูกหญิง เพราะลูกชายเปนผูสืบนามสกุล คือ  

แซ การเรียกช่ือ สกุลของจีนตรงขามกับภาษาไทย คือตนเปนชื่อสกุล ช่ือตัวใชเรียกกันในหมู
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ญาติ และเพื่อนสนิท นามสกุลเปนลักษณะพิเศษเช้ือตระกูลการสืบทอดพงศเผา ตอมาเปน

พันๆ ป ดังน้ัน วัฒนธรรมจีนจึงมีจิตสํานึกการบูชาบรรพบุรุษ เปนแกนแทของวัฒนธรรมน้ี 

          อาหาร 
เปนวัฒนธรรมที่เขมแข็งเผยแพรไปทั่วโลกและเปนที่ยอมรับวาอาหารจีนมี

รสชาติอรอย อาหารจีนจะตองถึงพรอมสีสัน รสชาติ และหนาตา มีอาหารอยูเพียงไมกี่อยาง

เทาน้ัน ที่ปรุงอยาง เดียวๆโดดๆสิ่งสําคัญคือสวนประกอบตางๆ จะตองกลมกลืนเขากันไดกับ

เครื่องปรุงรสจําพวกซีอิ้ว กระเทียม ขิง นํ้าสม นํ้ามันงา แปง ถั่วเหลือง และหอมแดง 

ประเพณีการแตงงาน  

สิ่งแรกที่บอกถึงพิธีการแตงงานของชาวจีนก็คือสีแดง สําหรับชาวจีนสีแดง

หมายถึง ความ ผาสุกและความมั่งค่ัง ปจจุบันเจาสาวจีนจะเลือกชุดแตงงานสีขาวตามสไตล

ตะวันตกแตสําหรับสมัยกอนแลวสีแดงจะปรากฏใหเห็นทุกที่ในงานแตงงานตั้งแตเสื้อผาของ

ตกแตงแมกระทั่งของขวัญ 

พิธีแตงงานของชาวจีนโบราณมักจะถูกจัดโดยผูเปนพอแมจะเปนฝายเลือก

เจาสาวใหกับบุตรของตน 

2.3.3  วัฒนธรรม ประเพณีของชาติอาหรับ 

ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ “ชนชาติอาหรับ” และการ

แพรขยายวัฒนธรรมประเพณีจากศาสนาอิสลาม จนทําใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาอิสลามที่มี

จํานวนผูนับถือมากที่สุดในเอเชีย วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญๆ ไดแก 

การแตงกาย ผูหญิงมุสลิม แตงกายมิดชิด มีผาคลุมรางกาย ซึ่งแตละชาติอาจแตกตางกันบางใน

รายละเอียด 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงตัวอยางการแตงกายสตรีมุสลิม 
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การถือศีลอด ชาวมุสลิมจะถือศีลอดในชวงเดือนรอมะฎอน และชาวมุสลิม ทั่วโลก รวมกัน

ปฏิบัติศาสนกิจ และเฉลิมฉลองวาระสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมะฏอน อันประเสริฐ 

หลังจากมีผูพบเห็นจันทรเสี้ยวหรือฮิลาสเมื่อคํ่าคืนที่ผานมาทําใหวันน้ีเปนวันแรกของเดือน      

เซาวาล ฮิจเราะห หรือวันอิฎิ้ลฟตริ โดยในวันนี้พี่นองมุสลิมจะปฏิบัติตนตามแบบอยางโดยจะ

จายซะกาตฟตเราะห ซึ่งเปนการนําอาหารหลักไปจายใหกับคนยากจน และทุกคนอาบนํ้าชําระ

รางกายตั้งแตหัวจรดเทา และแตงกายดวยเสื้อผาที่สวยงาม ทานอินทผลัมกอนเดินทางไปยังที่

ละหมาดหรือมุศ็อลลา รวมละหมาดอิฎิ้ลฟตริ 

 

เรื่องที่ 2  การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 

ในทวีปเอเชีย ประเทศที่มีความเจริญและมีวัฒนธรรมประเพณีที่แข็งแกรงสามารถอนุรักษ 

และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของตนเองไว เชน ประเทศเกาหลี จะยังคงอนุรักษวัฒนธรรม 

ทางดานการแตงกาย อาหาร และการแสดง สวนประเทศญี่ปุนจะคงเอกลักษณของตนในดานเครื่อง

แตงกาย  ภาษา และอาหาร เปนตน 

1.  การอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

ประเทศท่ีมีความมั่นคงสืบทอดมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันเปนเพราะบรรพบุรุษ ไดรักษาไว

ใหลูกหลาน และวัฒนธรรมประเพณีของชาติเปนลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณ

ของชาติไทยที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมแตโบราณ  คือ  อินเดียและจีน 

ตอมาอารยธรรมของชาติตะวันตกที่สงผลตอสังคมไทยในทวีปเอเชียคือ ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีและการศึกษา รวมท้ังภาษา  คานิยม  การบันเทิง นันทนาการตางๆ  ยิ่งปจจุบัน 

ความเจริญในการคมนาคมขนสง  สื่อสารตางๆ 

แตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนปจจุบันสําคัญ คืออาหาร  ภาษา   

การแตงกาย มารยาท ประเพณี และกามีศาสนาประจําชาติ การมีพระมหากษัตริยเปนสสถาบัน

ที่สําคัญของประเทศ 

1.1  เหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทําใหตองอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีการ

เปลี่ยนแปลงเปนลักษณะธรรมชาติของสังคมมนุษยและยอมเกิดขึ้นในทุกสังคม แตจะเร็วหรือขา 

ขึ้นอยูกับกาลเวลา และอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได 
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1.2  ประเภทของการเปลี่ยนแปลงเราอาจจําแนกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม

ออกเปน  2 ประเภท คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ 

สังคมและระบบความสัมพันธของกลุมคน   

2)  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน

ชีวิตความรู ความคิด คานิยม อุดมการณ และบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งรวมถึง ขนบธรรมเนียม

ประเพณีตางๆ 

1.3  ปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม               

มีปจจัยหลัก 2 ประการ ดังน้ี 

1) ปจจัยภายในสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในสังคม 

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดลอมภายในสังคม น่ันเอง  

2) ปจจัยภายนอกสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายนอกสังคม 

ไดแก การแตงกาย ดนตรี สถาปตยกรรมและสิ่งประดิษฐ ตางๆ เปนตน 

1.4  ความสําคัญของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเปนเครื่องวัด เครื่องกําหนดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม ในทํานอง 

เดียวกัน วัฒนธรรมยังกําหนดชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม ดงน้ัน วัฒนธรรมจึงมี

อิทธิพลตอความเปนอยูและความเจริญกาวหนาของชาติเปนอยางมาก 

บทบาทและความสําคัญของวัฒนธรรม มีหลายประการ เชน  

- แกปญหาและสนองความตองการตางๆของมนุษย  

- ชวยใหสมาชิกในสังคมมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและผูกพัน  

- เปนเครื่องแสดงออกถึงเอกลักษณของชาติ  

- เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อใหอยูรวมกันอยางปกติสุข 

- ชวยใหประเทศชาติมีความรุงเรืองถาวร 

เรื่องที่ 3  การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

และประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย 

1. การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีควรเร่ิมตนจากการปลูกจิตสํานึกเยาวชน  

ใหตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ 

2. รวมกันเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณี โดยการศึกษาเรียนรูและสืบทอด 

วัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเอง  
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3. เริ่มตนจากครอบครัว และขยายไปสูชุมชน และสังคม  

4. สื่อตาง  ๆพึงเห็นความสําคัญที่และถายทอดวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 

5. ทุกคนตองรวมมือกันหวงแหนรักษาวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู  

6. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพึงสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

ทั้งในภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อความเขาใจอันดี  

 

เร่ืองที่ 4 คานิยมที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีงามของขาติตางๆ ในเอเชีย 

คานิยมที่ควรสงเสริมพัฒนาใหเกิดข้ึนใน ประเทศตางๆในเอเชีย คือ 

1. ความสุภาพออนโยน เปนนิสัยที่ดีของประซาชนในทวีปเอเชีย 

2. ความสามารถในการสรางสรรควัฒนธรรมดานศิลปะสาขาตางๆ ซึ่งมีความ 

สวยงาม มีสุนทรียคงความเปนวัฒนธรรมเอเชียไวอยางโดดเดน 

3. ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเพื่อใหเปนแหลง 

ทองเที่ยวที่มีคุณคา 

4. ความชื่อสัตย ความขยันในการประกอบอาชีพ และการตรงตอเวลาคานิยมสําคัญ

ที่กลาวมานี้ลวนเปนพื้นฐานใหความเปนชาติมั่นคงและคงเอกลักษณ วัฒนธรรมประเพณี 

ที่สงผลใหเอเชียยังคงเปนแรงดึงดูดใจที่มีเสนหในการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวสืบตอไปนานเทานาน 
  คานิยมในสงัคมไทย 

คานิยม คือ สิ่งที่กลุมสังคมหน่ึงๆเห็นวาเปนสิ่งที่นานิยม นากระทํา นายกยอง เปนสิ่ง

ที่ถูกตอง ดีงาม เหมาะสมที่จะยึดถือพึงปฏิบัติรวมกันในสังคม 

คานิยมเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมเน่ืองจากมีการเรียนรูปลูกฝงและถายทอดจาก

สมาชิก รุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง สังคมแตละสังคมจึงมีคานิยมตางกันไป คานิยมชวยใหการ 

ดําเนินชีวิตใน สังคมมีความสอดคลองสัมพันธกัน และทําใหการดําเนินชีวิตของสมาชิก          

มีเปาหมายชวยสรางความเปนปกแผนใหแกสังคม  อยางไรก็ดีคานิยมเปนสิ่ งที่มีการ

เปลี่ยนแปลงได   ในปจจุบันน้ีสังคมไทยมีคานิยมใหมๆ เกิดขึ้นมาก เชน คานิยมในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมซาติ คานิยมใน การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในชีวิตประจําวัน เปนตน คานิยม

ที่ควรปลูกฝงในสังคมไทย ไดแก 

 



 

43 
 

 

1) การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

3) ความกตัญูกดเวที 

4) ความชื่อสัตย สุจริต 

5) การเคารพผูอาวุโส 

6) การนิยมใชของไทย 

7) การประหยัด 

 
กิจกรรมทายบทที ่2 

1. ประเพณีไทยเปนเครื่องแสดงถึงความสําคัญและลกัษณะของความเจริญในดานใด 

     ก. การดํารงรักษาและอนุรักษของเดิม   

     ข. จิตใจ สังคม และความเปนอยูบรรพบุรุษ 

     ค. วิถีชีวิตความเปนอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน 

     ง. การแสดงความกตัญูกตเวที และดํารงรักษาประเพณีดั้งเดิม 

2. ประเพณีการเกิด จัดเปนประเพณีในขอใด 

     ก. สังคม    ข. ประเพณีชุมชน 

     ค. ครอบครัว    ง. ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล 

3. ขอใดเปนวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมสากล 

     ก. พระบรมมหาราชวัง   ข. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

     ค. พระที่น่ังอนันตสมาคม  ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

4. ใครที่แสดงออกถึงการอนุรักษวัฒนธรรมไทยระดับชาติ 

     ก. นํ้าฝนรําเซิ้งไดสวยกวาเพื่อน   

ข. สมใจชอบรําอวยพร 

     ค. มะลิชอบแตงผาไหมของชาวอีสาน  

 ง. สมชายพูดคําควบกล้ําในภาษาไทยชัดเจน 
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5. “สมใจไปศึกษาภาษาจีนและภาษาพมาเพิ่มเติมเพือ่เตรียมเขาสูอาเซียนและเธอพูด 

ภาษาไทยไดชัดเจน” ขอความดังกลาวแสดงถึงการเลือกรับวัฒนธรรมสากลในขอใด 

     ก. ดานองคความรูและหลักการ   

     ข. ดานการศึกษาและความรู 

     ค. ดานแนวคิด ทฤษฎี ความรูและหลักการ  

    ง. ดานการประกอบอาชีพ และ ดานความสัมพันธ 

6.  การซื้อสินคา OTOP เปนการปลูกฝงคานิยมในขอใด 

     ก. ความนิยมประหยัด   ข. คานิยมทางวัตถุ 

     ค. คานิยมใชของไทย   ง. คานิยมทางพื้นฐาน 

7.  คานิยมใดสมควรแกไขในสังคมไทย 

     ก. การเคารพผูอาวุโส   ข. การใหความสําคัญกับเงิน 

     ค. การพึ่งพาอาศัยรวมมือกัน  ง. การใหความสําคัญกับใบปริญญาบัตร 

8.  คานิยมในขอใดท่ีควรปลูกฝงใหเยาวชน 

     ก. ทําใหเกิดความรับผิดชอบช่ัวดี ข. ทําใหเกิดความซาบซึ้ง 

     ค. ทําใหเกิดความรักความเขาใจ ง. ทําใหชีวิตและรางกายอยูรอด 

9.  วัดหลวงพระบางเปนวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดานใด 

     ก. แตงกาย    ข. อาหาร 

     ค. ประเพณี    ง.  ภาษา 

10. เครื่องมือหาปลา เชน ลอบ ไซ แห จัดเปนวัฒนธรรมทางใด 

      ก. ทางวัตถุ    ข. ทางสุนทรียะ   

      ค. ทางภาษาและวรรณคดี  ง. ทางขนบธรรมเนียมประเพณี 
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บทท่ี 3 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

สาระสําคัญ 
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่ประชาชนชาวไทยควรมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสรางและสาระสําคัญของ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการศึกษาจุดเดนของรัฐธรรมนูญในสวนที่ เกี่ยวกับ

สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของประชาชน เพื่อการปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามที่ รัฐธรรมนูญ

กําหนด และหลักการสําคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ในการอยู

รวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายความเปนมา หลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

ไทยได 

2. มีความรู ความเขาใจ โครงสรางและบอกสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย 

3. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหนาที่ของประชาชนได 

4. มีความรูความเขาใจในหลักการสําคัญของประชาธิปไตย และมีคุณธรรม จริยธรรม

คานิยมการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  ความเปนมา หลักการ และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

เรื่องท่ี 2   โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

เรื่องท่ี 3   การปฏิรูปการเมือง และจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ

และหนาที่ขอประชาชน  

เรื่องท่ี 4   หลักการอยูรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
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 สื่อการเรียนรู 

1. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

3. บทความตาง ๆ 

4. หนังสือพิมพ
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เรื่องที่ 1 ความเปนมาหลักการเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

1.1  ความเปนมาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง กฎหมายสูงสดุในการจัดการปกครองรัฐ      

ถาแปลตามคําจะหมายถึงการปกครองรัฐอยางถูกตองเปนธรรม (รัฐ + ธรรม + มนูญ) 

หลวงประดิษฐมนูธรรม (ดร.ปรีดี พนมยงค) ไดอธิบายวา “กฎหมายธรรมนูญการ

ปกครองแผนดิน เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในแผนดินทั้งหลาย และ

วิธีการดําเนินการทั่วไปแหงอํานาจสูงสุดในประเทศ”  

ศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย อธิบายความหมายวา “กฎหมายที่กําหนดระเบียบแหง 

อํานาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธระหวางอํานาจเหลานี้ตอกันและกัน” 

ประเทศไทยเริ่มใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  เมื่อเกิดการ

ปฏิวัติโดยคณะราษฎร เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอสมบูรณาญาสิทธิราชย

มาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขที่ทรงอยูใต

รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 7 แหงราชวงศจักรี 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรง

พระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกปวงชนชาวไทยตามที่คณะราษฎรไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายใหทรง

ลงพระปรมาภิไธย พระองศทรงมีพระราชประสงคมาแตเดิมแลววาจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ใหเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแกประชาชนอยูแลว จึงเปนการสอดคลองกับ

แผนการของคณะราษฎร ประกอบกับพระองศทรงเห็นแกความสงบ เรียบรอยของบานเมือง

และความสุขของประชาชนเปนสําคัญยิ่งกวาการดํารงไวซึ่งพระราช อํานาจของพระองค

รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรไดนําขึ้นทูลเกลาฯถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมี 2 ฉบับ คือ 

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พ.ศ. 2475 และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 
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1.2  หลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

จากการศึกษาความเปนมาของรัฐธรรมนูญพบวา มีความสัมพันธกับการ เปลี่ยนแปลง

การปกครองมาตั้งแตป พ.ศ.2475 และไมวาจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งก็ตามกระแสการ

เรียกรองใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเรียกรองใหรัฐธรรมนูญมีความเปน

ประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและมีวิวัฒนาการมาตามลําดับหากศึกษาถึงมูลเหตุของการ

เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญในประเทศไทยน้ัน พบวา

การประกาศใชรัฐธรรมนูญมีเปาหมายสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ 

1. เปนหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งผูปกครองจะละเมิด 

มิได 

2.  เปนบทบัญญัติท่ีกลาวถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูปกครองและปองกันมิให 

ผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ 

ดังน้ัน ในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแตละฉบับ คณะผูยกรางจึงไดเขียนหลักการ และ 

เจตนารมณในการจัดทําไวทุกคร้ัง ซึ่งหลักการและเจตนารมณที่คณะผูยกรางเขียนไวน้ัน ชวยให

คนรุน หลังไดมีความรูความเขาใจในเน้ือหาที่มาของรัฐธรรมนูญแตละฉบับวามีมาอยางไร

รวมท้ังสภาพสังคมในชวงเวลาน้ันดวย ซึ่งในที่น้ีจะขอยกตัวอยางหลักการและ เจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญฉบับแรกคือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว

พุทธศักราช 2475” และรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 18 คือ รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย  

พุทธคักราช 2550 ดังน้ี 

1. หลักการและเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญ

การปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธคักราช 2475"” สรุปสาระสําคัญ คือ 

1) ประกาศวาอํานาจสูงสุดของประเทศเปนของราษฎร (มาตรา 1) ซึ่งแสดงถึง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย 

2) พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ กิจการสําคัญของรัฐทําในนามของ

พระมหากษัตริย 

3) เปนการปกครองแบบสมัชชา โดยกําหนดใหคณะกรรมการราษฎร ซึ่งมี 

จํานวน 15 คน ทําหนาที่บริหารราชการแผนดินดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภา

ผูแทนราษฎร 

4) เริ่มมีรัฐสภาขึ้นเปนคร้ังแรก  โดยกําหนดใหเปนสภาเดียว คือ  

สภาผูแทนราษฎรซึ่งมีอํานาจสูงสุด กลาวคือตรากฎหมายควบคุมดูแลราชการ กิจการของ
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ประเทศมีอํานาจถอดถอนหรือสามารถปลดกรรมการราษฎรและขาราชการทุกระดับช้ันได 

โดยคณะกรรมการราษฎรไมมีอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยการกระทําของ

พระมหากษัตริย 

5) รัฐธรรมนูญฉบับน้ี ไดกําหนดอายุของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและผูมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งไว 20 ปบริบูรณเทากัน สวนวิธีการเลือกตั้งเปนการเลือกตั้งทางออมคือให

ราษฎรเลือกผูแทนตําบลแลวผูแทนตําบลก็เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกทอดหน่ึง 

 6) ศาลมีอํานาจพิจารณาพพิากษาคดีตามกฎหมายแตไมมีหลักประกันความ

อิสระของผูพิพากษา 

2. หลักการและเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1) คุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มท่ี 

2) ลดการผูกขาดอํานาจรัฐ และเพิ่มอํานาจประชาชน 

3) การเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 

4) ทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางาน                     

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 เจตนารมณของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักไทย พุทธศกัราช 2550  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รางขึ้นบนสถานการณที่ตองการ

ใหมีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กอใหเกิดปญหากับ

ระบบการเมืองหลายประการ โดยยังคงยึดถือโครงการสรางใหญของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

2540 ที่วางไวเปนหลักซึ่งหากจะประมวลสภาพปญหาที่เกิดจากการใชบังคับรัฐธรรมนูญมี

องคประกอบสําคัญสองสวนกลาวคือ สวนแรกเปนปญหาที่เกิดจากขอบกพรองที่ตัวรัฐธรรมนูญ

เองกับสวนที่สองคือปญหาทางขอเท็จจริงทางการเมืองที่เกิดปรากฎการณพรรคการเมืองที่

สามารถคุมเสียงขางมากในรัฐสภาไดอยางเด็ดขาดจนทําใหดุลแหงอํานาจระหวางฝายนิติ

บัญญัติและบริหารในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารสูญเสียไป มีลักษณะ

ของเผด็จการรัฐสภา รวมถึงการแทรกแซงการใชอํานาจของศาลและองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญทั้งหลาย ไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนตน 

ประกอบกับบุคลิกภาพของผู นําและการใชอํานาจที่ไมชอบธรรมทําใหเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ดีในหลายเรื่องถูกบิดเบือนไปและฝายรัฐบาลก็แสวงหาประโยชน
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และโอกาสขอไดเปรียบตาง ๆจากรัฐธรรมนูญมาเปนเครื่องมือ ดังน้ันการจะทําความเขาใจถึง

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดอยางถูกตอง จึงมีความจําเปนที่ตองยอนกลับไป

พิจารณาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตจากการใชบังคับรัฐธรรมนูญ 2540 เสียกอน เพื่อทําให

ทราบความเปนมาและเปนไปของการแกไขปรับปรุงในรัฐธรรมนูญ 2550 

1.3.1  ปญหาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันนํามาซึ่ง

การรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหน่ึงของประเทศไทย แตการเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด 

ไมไดหมายความวารัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะไมมีขอบกพรองเลยดังจะเห็นไดจากการวิพากษวิจารณ

รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นตลอดมาตั้งแตป พ.ศ. 2540-2549 ตลอดถึงการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ในป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนเครื่องบงช้ีใหเห็นถึงความบกพรองของรัฐธรรมนูญโดยปญหาที่เกิดขึ้น

จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

1.3.2  เจตนารมณทั่วไปที่เปนกรอบในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 โดยสภารางรัฐธรรมนูญ การรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 โดยสภารางรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 

1.3.3  เจตนารมณเฉพาะในดานตางๆ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 การจัดทํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีจุดมุงหมายที่จะนําพาประเทศไปสูการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ จัดใหมีการเลือกตั้งแกปญหาและขอบกพรองของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่กอใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 

การเมืองที่ขาดความโปรงใส ขาดคุณธรรมและจริยธรรมระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ   

ที่ลมเหลว  การใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยางเต็มที่ 
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เรื่องที ่2 โครงสรางและสาระสําคญัของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับ มีวิวัฒนาการมาเปนลําดับจาก

การศึกษาพบวามีโครงสรางและ สาระสาํคัญที่บัญญัติไว ดังน้ี 

2.1  ประมุขแหงรัฐ 

 สวนน้ีจะระบุถึงองคพระมหากษัตริยและพระราชอํานาจ ของพระองคการแตงตั้ง

ผูสําเร็จราชการ และการสืบราชสันตติวงศ 

2.2   ระบอบการปกครอง 

 สวนนี้จะระบุรูปแบบของรัฐและลักษณะการปกครองไวกลาวคือประเทศไทยเปนรัฐ

เด่ียว และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.3   สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหนาที ่

 สวนน้ีรัฐธรรมนูญระบุไวโดยในสวนของสิทธิ เชนสิทธิในการศึกษาสิทธิในการ

รักษาพยาบาล เปนตนในสวนของความเสมอภาค เชนการไมเสือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากเช้ือ

ชาติ สีผิว รายได และสภาพรางกาย เปนตนในสวนของหนาที่ เชนประชาชนมีหนาที่ตองไป

เลือกตั้งมีหนาที่ตองเสียภาษีและมีหนาที่ตองรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนตน 

2.4   แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

สวนน้ีจะระบุแนวนโยบายที่จะทําใหประเทศ มีความมั่นคงมีความเจริญมีสันติสุข และ

ประชาชนมีมาตรฐานการ ครองชีพ และมีคุณภาพชีวิตทีดี เชน การรักษาธรรมชาติการสราง

ความเขมแข็งของชุมชน กระจายรายไดท่ีเปนธรรม เปนตน 

2.5   อํานาจอธิปไตย 

 สวนน้ีจะกําหนดสถาบันที่ใชอํานาจอธิปไตย ไดแก ฝายบริหารฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลา

การ รวมถึงความสัมพันธระหวางสถาบัน ทั้งสามสถาบัน 

2.6  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 สวนน้ีจะระบุกลไกที่ใชสําหรับตรวจสอบการทํางานของรัฐเพื่อใหเกิดความโปรงใสและ

ความบริสุทธิ์ยุติธรรม เชนศาล รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนตน 
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เรื่องที่ 3 การปฏิรูปการเมืองและจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพหนาที่   

ของประชาชน 

สิทธิและเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะ

รูวาการปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพียงใด ตองดูที่สิทธิ

เสรีภาพของประชาชนในประเทศน้ันๆ เปนสําคัญ ถาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก ความเปน

ประชาธิปไตยของประเทศน้ันก็มีมากหากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัด หรือถูกรีดรอน

โดยผูมีอํานาจในการปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมีไมไดดวยเหตุน้ีกฎหมาย รัฐธรรมนูญของไทย

ทุกฉบับ จึงไดบัญญัติ คุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไวและมีการบัญญัติเพิ่มและซัดเจน

ขึ้นเรื่อยๆ จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่

ยังคงมีผลบังคับใชในปจจุบัน ไดบัญญัติไวเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวอยางซัดเจน

และเปนหมวดหมู ปรากฏอยูในหมวดท่ี 3 ดังน้ี 

สวนที ่ 1 บทท่ัวไป 

สวนที ่ 2 ความเสมอภาค 

สวนที่  3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

สวนที่  4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

สวนที่  5 สิทธิในทรัพยสิน 

สวนที่  6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

สวนที ่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

สวนที่  8 สิทธิและเสรีภาพในการศกึษา 
 

 สวนท่ี  9    สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรฐั 

สวนที่  10  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 

สวนที่  11 เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม 

สวนที่  12 สิทธิชุมชน 

สวนที่  13 สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 

ผูเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของสิทธิและเสรีภาพไดในเอกสารรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 
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นอกจากจะบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวแลวรัฐธรรมนูญก็ยังไดบัญญัติ 

หนาที่ของประชาชนไวเชนกัน ดังตัวอยางหนาที่ของประชาชนชาวไทย ในหมวด 4 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติไว ดงน้ี 

1. บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 70) 

2. บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตาม 

กฎหมาย (มาตรา 71) 

3. บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจง

เหตุอัน สมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวย ความสะดวก ในการไปเลือกตั้ง ใหเปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 72) 

4. บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

สาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และ          

สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 73) 

5. บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับ

ประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึงตองวางตนเปนกลางทางการเมือง (มาตรา 74) 

 

เรื่องที ่4  หลักการสําคัญของประชาธปิไตย และคณุธรรม จริยธรรม คานิยม ในการอยู

รวมกันอยางสนัติ สามัคคี ปรองดอง 

1.  ความหมายและความสําคญัของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยเปนไดท้ังรูปแบบการปกครอง  

และวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันและอํานาจอธิปไตย
ตองมาจากปวงชน 
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ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองทีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ โดยอาศัยหลักการของการแบงแยกอํานาจ และหลักการที่วาดวย

ความถูกตองแหงกฎหมาย ผูปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนเพียงตัว

แทนที่ไดรับมอบอํานาจใหใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน 

2.  หลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญ 

2.1 หลักอํานาจอธิปไตย เปนของปวงชนประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของโดยใช 

อํานาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและทั่วถึงในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครองและ

ผูแทนของตนรวมทั้งประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนที่

ประชาชนเห็นวามิไดบริหารประเทศ ในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวมเชนมีพฤติกรรม

ร่ํารวยผิดปกติ 

อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรือประเทศ ดังน้ัน สิ่งอื่นใด

จะมี อํานาจยิ่งกวา หรือขัดตออํานาจอธิปไตยไมได อํานาจอธิปไตยยอมมีความแตกตางกันไป

ในแตละ ระบอบการปกครอง เชน ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 

กลาวคือ ประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 

อํานาจอธิปไตย 

เปนของพระมหากษัตริย คือกษัตริยเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  

เปนตน อน่ึงอํานาจอธิปไตยน้ีนับเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของความเปนรัฐ เพราะการที่จะ

เปนรัฐไดน้ัน นอกจากจะตองประกอบดวยอาณาเขต ประชากรและรัฐบาลแลวยอมตองมี

อํานาจอธิปไตยดวย กลาวคือ ประเทศน้ันตองเปนประเทศที่สามารถมีอํานาจสูงสุด (อํานาจ

อธิปไตย) ในการปกครองตนเองจึงจะ สามารถเรียกวา “รัฐ” ได 
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ในระบอบประชาธิปไตยอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  

แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 

1) อํานาจนิติบัญญัต ิเปนอํานาจในการออกกฎหมายและควบคุม  

การทํางาน ของรัฐบาลเพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ประชาชนชาวไทยใช

อํานาจน้ีโดยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําหนาที่แทนในรัฐสภา 

2) อํานาจบริหาร เปนอํานาจการบริหารราชการแผนดินและการปกครอง

ซึ่งมี คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเปนผูใชอํานาจ และรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินให

เปนไปตาม นโยบายที่แถลงตอรัฐสภา 

3) อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความ ตามกฎหมาย 

โดยมีศาลเปนผูใชอํานาจ 

2.2 หลักสิทธิเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการ

กระทําอยางใดอยางหน่ึงตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่การกระทําของเขาน้ัน ไมไปละเมิด

ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความมั่นคง

ของประเทศชาต ิ

2.3 หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากร

และ คุณคาตางๆ ของสังคมที่มือยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไม'ถูกกีดกันดวยสาเหตุแหง

ความแตกตางทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรม ความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือดวยสาเหตุอื่น 
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2.4 หลักปติรัฐและหลักปติธรรม เปนหลักการของรัฐที่มีการปกครองโดยกฎหมายหรือ

หลักนิติธรรมการใชหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑการอยูรวมกัน  เพื่อความสงบสุขของสังคม  

การใหความคุมครองสิทธิช้ันพื้นฐานของประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน  

การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนากันผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆ ลิดรอน

เพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดและไมสามารถใชอภิสิทธิอยูเหนือกฎหมาย หรือ

เหนือกวาประชาชนคนอื่นๆ ได 

2.5 หลักการเสียงขางมาก ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงชางนอย 

การตัดสินใจใดๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนหมูมากไมวาจะเปนการเสือกตั้งผูแทนของ

ประชาชนเชาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ 

ยอมตองถือเอาเสียงชางมากที่มีตอเร่ือง น้ันๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียง

ชางมากเปนตัวแทนที่สะทอนความตองการ และขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการน้ี 

ตองควบคูไปกับการเคารพและคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย ทั้งน้ี   ก็เพื่อเปนหลักประกันวา

ฝายเสียงชางมากจะไมใชวิธีการพวกมากลากไปตาม ผลประโยชน ความเห็นหรือกระแสความ

นิยมของพวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการเพื่อ ประโยชนความเห็นของประชาชนทั้งหมด

เพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงชางนอย รวมทั้งชนกลุม นอยผูดอยโอกาสตางๆ สามารถอยู

รวมกันไดอยางสันติสุขโดยไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความ ขัดแยงในสังคม 

2.6 หลักเหตุผล เปนหลักการใชเหตุผลที่ถูกตองในการตัดสินหรือยุตปิญหาในสังคม 

 ในการอยูรวมกันอยางสันติสามัคคีปรองดอง ผูคนตองรูจักยอมรับพิงความเห็นตาง 

และรับฟงเหตุผลของผูอื่นไมดื้อดึงในความคิดเห็นของตนเอง จนคนอื่นมองเราเปนคนมี 

มิจฉาทิฐิ 

2.7 หลักประนีประนอม เปนการลดความขัดแยงโดยการผอนหนักผอนเบาใหกัน 

รวมมือกัน เพื่อเห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ เปนทางสายกลางซึ่งทั้งสองฝายจะตอง

ไดและเสียในบางอยางไมไดครบตามที่ตนปรารถนา จัดเปนวิธีการที่ทําใหทุกฝายสามารถอยู

รวมกันตอไปไดอยางสันติวิธีการในการประนีประนอมอาจใชเทคนิคการเจรจาตอรอง การไกล

เกลี่ยโดยผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่สาม เปนตัน 

2.8 หลักการยอมรับความเห็นตาง หลักการนี้เพื่อเปนการอยูรวมกันดวยความสันติ

สามัคคีปรองดอง ไมวาเสียงชางมากหรือเสียงขางนอย ตองทําใจยอมรับความเห็นตาง    

อันเปนการหลอมรวมหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักประนีประนอม โดยการเคารพ

และคุมครองสิทธิของผูอื่น ดวย ทั้งน้ีก็เพื่อเปนหลักประกันวา ไมวาเปนฝายเสียงขางมากหรือ

ฝายเสียงขางนอยเปนจะสามารถอยู รวมกันดวยความสันติสามัคคี ปรองดองทุกฝายตอง
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ยอมรับความเห็นตาง รวมทั้งฝายเสียงขางมากเองก็จะไมใชวิธีการพวกมาก  ลากไปตาม

ผลประโยชนหรือความเห็น หรือกระแสความนิยมของพวกตน อยางสุดโตงแตตองดําเนินการ

เพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมดหรือทุกฝายเพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย หรือ

ประชาชนที่มีความเห็นตางจากฝายตน สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ สามัคคีปรองดอง  

โดยไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป 

กลาวโดยสรุป วิถีทางประชาธิปไตยอันมี หลักการที่สําคัญ เชน หลักการอํานาจ

อธิปไตย หลักสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม หลักการเสียง  

ขางมากหลักเหตุผล หลักประนีประนอม หลักการยอมรับความเห็นตาง ผูเรียนจะตองศึกษา 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และนํามาประยุกตไขในชีวิตประจําวันเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

3.  คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการเสริมสรางสันติ สามัคคีปรองดองในสังคมไทย 

ความหมายการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทยการเสริมสรางความปรองดองใน

ลังคมไทย หมายถึง “การเพิ่มพูนใหดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่งข้ึนดวย ความพรอมเพรียงกัน หรือ  

การเพิ่มพูนใหดีขึ้นดวยการออมซอม ประนีประนอมยอมกันไมแกงแยงกัน ตกลงดวยความไกล

เกลี่ย และตกลงกันดวยความมีไมตรีจิต ของประชาชนคนไทย” 

คนไทยสวนใหญลวนมีความรักใคร และสามัคคีกันอยูแลวในทุกถิ่น ดวยความมีจารีต

วัฒนธรรมประเพณี กับความมีศีลธรรมในสายเลือดและจิตใจสืบทอดตอกันมา การขัดแยงทาง

ความคิดในกลุมคน ยอมเกิดมีไดบางเปนเรื่องธรรมดา แตถาหากการขัดแยงทางความคิด ไดรับ

การไกลเกลี่ย ไดรับความรู ไดรับขาวสาร หรือไดรับการอธิบายจนเกิดความรูความเขาใจที่

ถูกตอง การขัดแยงทางความคิดเหลา น้ันก็จะหมดไปได  ไมกอใหเกิดความแตกแยก          

ความรุนแรงใดใด ทั้งทางวาจา และทางกาย เพราะคนไทยเปนชนชาติที่ รักความสงบ รักพวก

พอง และรักแผนดินถิ่นเกิด 

ดังน้ันประชาชนควรมีความรูความเขาใจ ในระบอบการปกครอง รวมถึงระบบระเบียบ

วิธีการทํางานหรือกลวิธีของพรรคการเมือง และควรไดรับความรู มีความเขาใจ เกี่ยวกับกลวิธี

ในการทุจริตคอรรัปช่ัน ประพฤติมิชอบ การรับเงินสมนาคุณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับพรรค

การเมืองและนักการเมืองทุกรูปแบบ รวมถึงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญในชีวิตประจําวัน

และอื่นๆ เพื่อใหประชาชนเกิดการเคารพในกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาหรือ

ตามกฎหมาย ประชาชนทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพควรไดรับการพัฒนาทางดานจิตใจใหมี

คุณธรรมทางศาสนา ใหเกิดมี ความรู มีความเขาใจในหลักการหรือหลักคําสอนทางศาสนา   
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อันจะเปนบรรทัดฐานหรือเปนแนวทางใน การประพฤติปฏิบัติตามหนาที่ แหงความเปน

ประชาชนชาวไทย เพื่อใหเกิดความมีระเบียบ  มีวินัย ท้ังความคิดจิตใจ ในทุกดาน อันจักทําให

การขัดแยงทางความคิดในทุกชุมชน ทุกสังคม ทุกหนวยงาน ทุกกลุมบุคคล ลดนอยลงหรือไมมี

การขัดแยงทางความคิดที่รุนแรงเกิดขึ้น น่ันยอมแสดงใหเห็นวาคนไทยไดเสริมสรางความ

สามัคคี  คือ ได เพิ่ มพูนใหดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่ งขึ้น ด วยความพรอมเพียงกัน ออมซอม 

ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกันตามจารีตวัฒนธรรมประเพณี ตามหลักกฎหมาย             

ตามหลักศีลธรรม ในศาสนาซึ่ง “การเสริมสรางความสามัคคีของคนไทย” จะสําเร็จได ก็ดวย

คนไทยรวมมือรวมใจกัน ประพฤติปฏิบัติเพื่อประเทศไทย และเพื่อคนไทย 

4.  หลักการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 

หลักการสรางความปรองดอง 

1. การสานเสวนาเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการนําไปสงการสรางความ     

ปรองดอง 

2. เนนหรือจัดการกับอารมณและความรูสึกของคน 

3. ความปรองดองเกิดขึ้นไดเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง 

4. ศาสนาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญมากในการแกไขความขัดแยง 

5. การสรางความปรองดองจําเปนมากที่จะตองใชแนวทางที่หลากหลาย 

6. การสรางความปรองดองเนนที่หัวใจ 

7. คํานึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการสรางความปรองดอง 

8. การใหอภัยมีความแตกตางกันออกไปในแตละสังคม 

9. ความยุติธรรมแบบใดท่ีเหมาะสมสําหรับการสรางความปรองดอง 

การเสริมสรางความปรองดอง จึงเปนกระบวนการที่ชวยปองกันหรือลดปญหาความ

ขัดแยง สรางสันติ ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสามัคคี บนพื้นฐานของหลักการทาง

ประชาธิปไตย และ คุณธรรมในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขคุณธรรมพื้นฐานในการ

อยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดองตามหลักการทางประชาธิปไตย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุต.โต) (2551 : 51, 57)ไดใหความหมายของคําวา 

“คุณธรรม” ไวอยางขัดเจนวา หมายถึงธรรมท่ีเปนคุณงามความดี สภาพที่เกื้อกูลกัน สวนคําวา 

“จริยธรรม” หมายถึง หลักความประพฤติ หลักในการดําเนินชีวิต หรือความประพฤติอัน

ประเสริฐ หรือการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ 

 



 

62 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม เปนเรื่องของระบบคิดที่ยอมรับความเปนจริงของชีวิต การสราง

คุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นได ตองอาศัยการปลูกฝงระบบคิดดังกลาวใหเขาไปอยูในทุกชวง

ชีวิตของมนุษย และตองไมเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงอยางหากแตควรเปนทุก

ภาคสวนของสังคมตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดมีข้ึนใหได 

จะเห็นไดวาเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เปนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ  

ไมเพียงเฉพาะเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสามัคคีปรองดองเทาน้ัน ยังเปนพื้นฐานของการอยู

รวมกันอยาง สงบสุขไมแตกแยก การอยูรวมกันในฐานะสมาชิกในสังคมเดียวกันจะนํามาซึ่งการ

อยูรวมกันอยางสันติสุขได 

คุณธรรมที่นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง ตามหลักการทาง 

ประชาธิปไตย มีดังน้ี 

1. คารวธรรม   คือ การเคารพซึ่งกันและกัน 

2. สามัคคีธรรม  คือ การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. ปญญาธรรม  คือ การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

1. คารวธรรม คือ การเคารพซึ่งกันและกัน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังน้ี 

1.1 เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การแสดงความเคารพเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาส การรวมกิจกรรมตางๆที่จัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ การไปรับเสด็จเมื่อพระมหากษัตริย หรือพระ

บรมวงศานุวงศเสด็จไปในถิ่นที่อยูหรือบริเวณใกลเคียงการปฏิบัติตอสัญลักษณที่แสดงถึง

สถาบันพระมหากษัตริย เชน ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ดวย

ความเคารพ เมื่อไดยินหรือเห็นบุคคลใดแสดงกิริยาวาจาหรือมีการกระทําอันไมสมควรตอ

สถาบันพระมหากษัตริย ตองกลาวตักเตือนและหามไมใหปฏิบัติเชนน้ันอีก 

1.2 เคารพบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเปนผูใหกําเนิด เคารพ

ญาติ ผูใหญ เชน ปู ยา ตา ยาย และผูสูงอายุเคารพครูอาจารย และเพื่อน ๆ ทั้งทางกายและ

ทางวาจา 

1.2.1 ทางกายไดแกการทักทายการใหเกียรติผูอื่นการแสดงความเคารพ

แกบุคคลซึ่งอาวุโสกวา การใหการตอนรับแกบุคคล การแสดงความเอื้อเพื่อซึ่งกันและกัน  

เปนตน 

 

 

 



 

63 
 

 

1.2.2 ทางวาจา ไดแก การพูดใหเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชคําพูด

เหมาะสมตามฐานะของบุคคล การพูดจาสุภาพ ไมกาวราว สอเสียด การไมพูดในสิ่งที่จะทําให

ผูอื่น เกิดความเดือดรอน ไมนําความลับของบุคคลอื่นไปเปดเผย ไมพูดนินทาหรือโกหก

หลอกลวง เปนตน 

1.3 เคารพสิทธิของผูอื่น ไดแก การไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น ทั้งทางกายหรือ

วาจา การรูจักเคารพในสิทธิของคนที่มากอนหลัง การเคารพในความเปนเจาของ สิ่งของ

เครื่องใชการรูจักขออนุญาต เมื่อลวงลํ้าเขาไปในที่อยูอาศัยของบุคคลอื่น การไมทํารายผู,อื่นโดย

เจตนาการไมทําใหผูอื่นเสื่อมเสียซื่อเสียง เปนตน 

1.4 เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น ไดแก การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

เมื่อมีผูพูดเสนอความคิดเห็น ควรฟงดวยความตั้งใจและใครครวญดวยวิจารญาณหากเห็นวา

เปนการ เสนอแนวความคิดที่ดี มีประโยชนมากกวาความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและ

ปฏิบัติตามไมควรยึดถือความคิดเห็นของตนวาถูกเสมอไป 

1.5 เคารพในกฎระเบียบของสังคม ไดแก การยึดมั่นในกฎระเบียบของสังคม 

เชน วัฒนธรรม ประเพณี กฎเกณฑของสังคม และกฎหมายของประเทศ 

1.6 มีเสรีภาพและใชเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

2. สามัคคีธรรม คือ การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน มคีวามเอื้อเฟอเผื่อแผ  ตอกัน

เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกดังน้ี 

2.1 การรูจักประสานประโยชน คํานึงถึงประโยชนของชาติเปนที่ตั้ง ไดแก 

ทํางานรวมกันอยางสันติวิธีรูจักประนีประนอม เสียสละความสุขสวนตน หรือหมูคณะ 

2.2 รวมมือกันในการทํางาน หรือทํากิจกรรมอยางหน่ึงอยางใดรวมกัน จะมี

การวางแผนและทํางานรวมกันดําเนินงานตามขั้นตอนชวยเหลือกันอยางตั้งใจจริงจัง  

ไมหลีกเลี่ยงหรือเอาเปรียบผูอื่น 

2.3 รับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวมและหนาที่ตอสังคม 

2.4 ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของคนในกลุม ในหนวยงานและสังคม 

3. ปญญาธรรม คือ การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต มพีฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้ 

3.1 การไมถือตนเปนใหญ ไดแก การรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นการรูจัก

เปน ผูนําและผูตามที่ดี 
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3.2 เนนการใชปญญา ใชเหตุผลและความถูกตอง ในการตัดสินปญหาทั้งปวง

ไมใช เสียงขางมาก ในการตัดสินปญหาเสมอไป เพราะเสียงขางมากบอกเฉพาะความตองการ 

ความคิดเห็น ความพึงพอใจ แตไมอาจบอกความจริงความถูกตองได 

3.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

3.4 แสวงหาความรู ขาวสารขอมูลอยางมีวิจารญาณ เพื่อเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจ 

การปฏิบัติตามคุณธรรมขางตน เมื่อไดประพฤติปฏิบัติ ความสามัคคียอมจะเกิดขึ้น  

เมื่อเกิดความสามัคคีขึ้นแลว การงานทุกอยางแมจะยากสักเพียงใด ก็กลายเปนงาย ชีวิตมีแต

ความราบรื่นแมจะเกิดอุปสรรคกส็ามารถขจัดใหหมดสิ้นได ดังคํากลาวที่วา “สามัคคีคือพลัง” 

เพียงแตทุกคนดํารงชีวิตบนพื้นฐานแหงคุณธรรม ใหทุกคนมีความรัก และชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน มีความสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม การใชหลักธรรมในการสงเสริมความสามัคคีเปน

แนวทางในระยะยาว และเปนการปองกันความแตกสามัคคี ขณะที่การสรางความสามัคคีใน

ระยะสั้นเปนการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันโดยอาจเริ่มจากกิจกรรมบันเทิงที่สามารถดึงกลุมคน

ใหเขารวมไดงาย เชน การเขาคายตางๆ การทํากิจกรรมพัฒนาลังคมและชุมชนรวมกัน การทํา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย จากน้ันคอยขยายสูกิจกรรมที่มีความยากขึ้น และ

การสรางวัฒนธรรมประเพณีในการทํากิจกรรม รวมกันเปนประจําจะชวยสรางวัฒนธรรมการ

ทํางานกลุม และการสัมพันธกับสังคมซึ่งชวยใหเกิดความรักความสามัคคีไดมากยิ่งขึ้น 

 

คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 12 ประการ  

ขอ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

ขอ 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน  

ขอ 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

ขอ 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม  

ขอ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

ขอ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน  

ขอ 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่

ถูกตอง  

ขอ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  
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ขอ 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  

ขอ 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส

ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใชถาเหลือก็

แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 

ขอ 11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส  

มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

ขอ 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง

คานิยมพื้นฐานดังกลาวขางตนมีความสําคัญอยางยิ่งที่คนไทยจะตองนํามาประพฤติปฏิบัติ      

ในชีวิตประจําวันอยูเสมอ และเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นจะขอกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติม 

ดังน้ี 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงรักความเปน

ชาติ ไทย เปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี เห็นคุณคา ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติ

ตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2. ซื่อสัตยเสียสละอดทน เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง 

ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือ

สังคมและบุคคลที่ ควรใหรูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่กอใหเกิด

ความเสียหาย 

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการ

รูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส รักษาช่ือเสียง 

และตอบแทน บุญคุณของพอแม ผูปกครอง และครูบาอาจารย 

4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม เปนคุณลักษณะที่

แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและ

ทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม เปนการปฏิบัติสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรม 

และประเพณีไทยอันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน เปนความประพฤติที่

ควรละเวน และความประพฤติท่ีควรปฏิบัติตาม 
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7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง

คือ มีความรู ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพสิทธิและ

หนาที่ ของผูอื่น ใชเสรีภาพดวยความรับผิดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมาย ตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ เปนคุณลักษณะที่

แสดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย มีความเคารพ

และ นอบนอมตอผูใหญ 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวเปนการ ประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม 

และนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็

แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม สามารถดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  

มีเหตุผลมีภูมีคุมกันในตัวท่ีดี มีความรู มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่าหรือกิเลส  

มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา เปนการปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ 

แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมกระทําความช่ัวใดๆ ยึดมั่นในการทําความดี

ตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง

ใหความรวมมือ ในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ เสียสละประโยชน

สวนตน เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม 

5.  สถานการณการเมืองการปกครองในสงัคมไทย 

          ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดยึดอํานาจการปกครองแผนดินและประกาศยกเลิก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

 จากนั้นหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองฯ ไดนําความกราบบังคมทูลถึงเหตุที่ทําการยึด

อํานาจและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ความจําเปนที่ตองกําหนดกลไก

การปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อใชไปพลางกอน และการดําเนินการใหมีการจัดทํา
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รางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมดวยการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากประชาชนทุกข้ันตอน 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549  จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 (เปนฉบับที่ 17) จนกวาไดประกาศใช

รัฐธรรมนูญที่จะไดจัดทํารางและนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 กําหนดใหมีการ

ดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมเพื่อใชเปนฉบับถาวร ดวยการใหประชาชนมีสวนรวมอยาง

กวางขวางทุกขั้นตอน โดยมีกระบวนการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สรุปไดดังน้ี 

1. ใหมีสมัชชาแหงชาติ 

1) ประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูมีสัญชาติ

ไทยโดยกําเนิด อายุไมต่ํากวา 18 ป จํานวนไมเกิน 2,000 คน 

2) ในการประชุมสมัชชาแหงชาติใหประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติทําหนาที่ประธานและรองประธานสมัชชา 

3) มีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือผูสมควรไดรับ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 200 คน จากน้ันสมัชชาแหงชาติ

เปนอันสิ้นสุดลง 

2. ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ 

1)  ประกอบดวยสมาชิก 100 คน โดยคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือก

บุคคลจากบัญชีรายชื่อสมัชชาแหงชาติคัดเลือก 200 คน ใหเหลือ 100 คน แลวนําความกราบ

บังคมทูลเพอทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

2)  สภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหน่ึง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 35 คน  

โดยมาจากการคัดเลือกตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 25 คน และตามคําแนะนําของ

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 10 คน เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 

3. การพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ 

เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางเสร็จแลวใหดําเนินการดังน้ี 

1)  จัดทําคําช้ีแจงวารางรัฐธรรมนูญน้ัน มีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในเรื่องใด พรอมดวยเหตุผลในการแกไข ไปยังสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลดังตอไปน้ี เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น 
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(1) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

(2) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

(3) คณะรัฐมนตรี 

(4) ศาลฎีกา 

(5) ศาลปกครองสูงสุด 

(6) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(7) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(8) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

(9) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

(10) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(11) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(12) สถาบันอุดมศึกษา 

2) เผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารคําช้ีแจงใหประชาชนทั่วไปทราบ 

ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนมาประกอบดวย 

4.  การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ 

เมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารคําช้ีแจงแลว  

หากประสงคจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมใหกระทําได เมื่อมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญลงช่ือ

รับรองไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอยู 

เมื่อพนกําหนด  30 วัน นับแตวันสงเอกสารคําช้ีแจง ใหคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นที่ไดรับมาและแปรญัตติ พรอมทั้งจัดทํารายงานการแกไข

เพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งเหตุผลเผยแพรใหทราบเปนการทั่วไป แลวนําเสนอราง

รัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญ 

5.  การพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ 

สภารางรัฐธรรมนูญพิจารณา เพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเฉพาะ

มาตราที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เสนอโดยสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมมิได  เวนแตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

เห็นชอบหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  จํานวนไมนอยกวา 3 ใน 5 เห็นชอบกับการแกไข

เพิ่มเติมน้ันและใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางและพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน  
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นับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั ้งแรกเมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จได

ดําเนินการดังน้ี 

1) ใหเผยแพรใหประชาชนรับทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาให

ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

2) ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 45 

วัน นับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

1. การออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติ โดยประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองจัดทําไม

เร็วกวา 15 วันและไมชากวา 30 วัน นับแตวันเผยแพรรางรัฐธรรมนูญดังกลาว และตองกระทํา

ภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 

2. การประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

ถาประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียง เห็นชอบไมนํารางรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมมาบังคับใช ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเมื่อ

ทรงลงประปรมาภิไธย ใหประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได 

     เมื่ อมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญ และสภาร างรัฐธรรมนูญไดจั ดทํ าร า ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้ง

เสร็จแลว หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลา  45 วัน นับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ 

สุดแตเวลาใดจะมาถึงกอนใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง 

6.  การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 

     การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ 

การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ เปนการปฏิบัติที่กฎหมายใหการ

รับรองใหกระทําได หรือตองกระทํา วิธีการที่สําคัญและยอมรับปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย 

ไดแก 
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1.1 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจน

ที่สุด ท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ซึ่งสามารถวัดระดับและประเมินคาของพฤติกรรมการมี

สวนรวมทางการเมืองไดแนนอนชัดเจนมากกวาพฤติกรรมอื่น ๆ 

1.2 การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชนสาธารณะของประชาชน เชน การพูด การอภิปราย การเขียน การพิมพ ในระบอบ

ประชาธิปไตย การมีสวนรวมโดยการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการตาง ๆ 

มีความสําคัญมากเน่ืองจากเปนชองทางการสื่อสารทางการเมืองระหวางประชาชนกับรัฐบาล 

ซึ่งรัฐบาลจะมีโอกาสไดรับรูปญหา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ วิจารณ ทวงติงการทํางานของ

รัฐบาล จากประชาชนผูเปนเจาของประเทศ อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทํางาน

ของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3  การจัดต้ังพรรคการเมืองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของประชาชน  

เปนการมีสวนรวมทางการเมือง โดยการรวมกลุมของบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมือง

ตรงกัน และมีความมุงหมายที่จะเขาไปทําหนาที่บริหารประเทศใหเปนไปตามอุดมการณของ

พรรค สําหรับประชาชนผูเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดในชวงที่มีการเลือกตั้ง ยอมสามารถมี

สวนรวมทางการเมืองดวยการรณรงคหาเสียงชวยพรรคที่ตนสังกัดอยูได 

1.4 การรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน การที่คนมารวมกันดวยมีจุดมุงหมาย

ตรงกัน และใชพลังของกลุมใหมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐ เพื่อปกปอง

คุมครองผลประโยชนของกลุมตน เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เน่ืองจากเปนชองทางใหปญหาความตองการและผลประโยชนที่หลากหลายของ

ประชาชน ไดมีโอกาสมารวมเปนกลุมเปนกอน และสามารถเรียกรองตอรัฐบาลไดอยางชัดเจน 

2. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ 

กฎหมายใหการรับรองใหมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการได หรือตอง

กระทําวิธีการที่สําคัญและยอมรับปฏิบัติใชกันท่ัวไปในระบอบประชาธิปไตย ไดแก  

2.1 การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง การเดินขบวน หรือชุมนุมประทวง  

อยางสงบ และปราศจากอาวุธ เปนรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่ง โดยประชาชน

รวมตัวกันเพื่อแสดงความไมเห็นดวยกับนโยบายหรือการดําเนินการของรัฐบาล หรือเปนการ

รวมตัวเพื่อเรียกรองตอรัฐบาลในการกําหนดนโยบาย หรือกระทําการอยางใดอยางหน่ึงตาม

ความตองการของประชาชนและผูชุมนุม เชน การเดินขบวนประทวงตอตาน การวางทอกาซที่

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปนตน  
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 2.2 การกอความวุนวายทางการเมือง เชน การปดถนน การงดใหความรวมมือ

กับรัฐบาล เปนวิธีแสดงออกของประชาชนโดยไมเช่ือฟงอํานาจรัฐ หรือปฏิบัติการที่ละเมิด

กฎหมายโดยอางความบกพรองของรัฐบาลเปนเหตุ วิธีน้ีอาจกอใหเกิดผลกระทบเปนความ

เสียหายตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงทางการเมือง การมีสวนรวมรูปแบบน้ีใน

ระยะเริ่มตนอาจยังไมผิด กฎหมาย และระบบการเมืองยินยอมใหกระทําใด เชน การนัดหยุด

งาน แตหากรัฐบาลไมสามารถแกไขเหตุการณได เหตุการณอาจยืดเยื้อลุกลามเปนความวุนวาย

ทางการเมือง เกิดความไมสงบขึ้นได อาจมีการใชความรุนแรงทํารายรางกายและทรัพยสิน 

ซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

 

3. การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญฉบบปจจุบัน กําหนดไดรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง รวมทั้งการจรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ เจตนารมณที่สําคัญของ

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีตองการใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดมี โอกาสเขาไปมีสวน

รวมโดยตรง ไดแก  

3.1 การมีสวนรวมรับรู หมายถึง การใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูใน

กระบวนการบริหารราชการแผนดิน เชน การรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะ ในความ

ครอบครองขององคกรของรัฐทุกประเภทไดรวมรับรูในการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดวยการเขาไปตรวจสอบบันทึกการลงคะแนนเสียงของสมาชิก

รัฐสภา รวมรับรูในทรัพยของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได เปนตน การเปดโอกาสให

ประชาชนมีสาวนรวมตามรัฐธรรมนูญน้ันสงผลใหเกิดการตื่นตัวเปนอันมาก เชน การใชสิทธิ

ของผูปกครองเด็กผูสมัครสอบเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตแหงหน่ึงเพื่อขอดูคะแนนสอบของบุตร

และผูเขาสอบทั้งหมด หรือการแสดงบัญชีหน้ีสินทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

ครอบครัว เปนตน 

3.2  การมีสวนรวมคิดกับองคกรตาง ๆ หมายถึง การใหประชาชนมีสิทธิแสดง

ความคิดเห็นของตนตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหไดขอมูลที่

กวางขวางรอบคอบขึ้นในโครงการสาธารณะ แตไมไดผูกมัดการตัดสินใจของรัฐบาลวาจะตอง

เปนไปตามความคิดเห็นของประชาชน เชน กรณีสรางโรงไฟฟาที่บานหินกรูด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ การสรางเขื่อนแกงเสือเตน จังหวัดแพร การวางทอกาซไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอ
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จะนะ จังหวัดสงขลา เปนตน สําหรับการออกกฎหมาย ซึ่งมีหลายฉบับที่มีกระบวนการประชา

พิจารณ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติปาชุมชน กฎหมายเกี่ยวกับ

การจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และ วิทยุโทรคมนาคม 

เปนตน 

3.3  การมีสวนรวมตัดสินใจกับรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง  การให

ประชาชนที่รวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา 

ลากรใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางสมดุลการที่รัฐธรรมนูญให

โอกาสประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเน่ืองจากปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนลดนอยลง สาเหตุการใชและการทําลายที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง 

ขณะที่การฟนฟูชดเชย ทดแทน สรางขึ้นใหมไมทันกับความตองการรัฐธรรมนูญ จึงอนุญาตให

ชุมชนเขามาชวยจัดการบํารุงรักษาและใชประโยชนได และเน่ืองจากภาครัฐมีกําลังไมเพียง

พอที่จะจัดการกับความรุนแรงของปญหาดังกลาว จึงอนุญาตใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจและกระทําการโดยชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม 

  นอกจากนี้ยังใหสิทธิและโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน ในการตัดสินใจใน

กระบวนการทางนิติบัญญัติ ในการพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา หรือผู

พิการ หรือทุพพลภาพโดยใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ประดวยผูแทนองคกร

เอกชนที่เกี่ยวของกับบุคคลประเภทน้ัน ไดใชสิทธิออกเสียงพิจารณากฎหมายแทน เพื่อสนอง

ปญหาและความตองการที่แทจริงดวยความเปนธรรม 

3.4  การมีสวนรวมตรวจสอบ  หมายถึง การใหสิทธิประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สามารถแบงออกได 3 ประการคือ 

3.4.1 การใชสิทธิดวยตนเอง ประชาชนสามารถใชสิทธิสวนตัวของแตละ

บุคคลตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได ไดแก การใชสิทธิทางศาล การใชสิทธิที่จะฟองรองหนวย

ราชการและขาราชการ วาไดทําหนาที่ถูกตองครบถวนหรือไม หากมีการละเลยไมปฏิบัติหนาที่

ตามกฎหมาย บุคคลผูมีสวนไดเสีย มีสิทธิขอใหขาราชการลูกจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือ

ผูบังคับบัญชาของบุคคลน้ัน ช้ีแจงเหตุผลที่ไมกระทําตามหนาที่ และมีสิทธิขอใหดําเนินการตาม

กฎหมาย นอกจากน้ียังรวมถึงการติดตาม ตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองและครอบครัวได 
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3.4.2  การใชสิทธิรวมเปนกลุม ประชาชนสามารถใชสิทธิรวมเปนกลุม 

เพื่อตรวจสอบอํานาจรัฐในกรณีที่พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 

สอไปในทางทุจริตตอหนาที่หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ได นอกจากนี้ยังสามารถรวมตัวกัน

เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ องคกรเอกชน หรือหมูคณะเพื่อรวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

3.4.3 ใหอํานาจแกประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง

สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

   1)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ

ประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราช บัญญัติ (การเขาช่ือเสนอกฎหมาย) 

   2)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอ

ตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภาถอดถอนบุคคลผูดํารง ตําแหนงทางการเมืองและผูดํารง

ตําแหนงระดับสูง (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธาน

ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง หรืออัยการสูงสุด รวมถึง ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารง

ตําแหนงระดับสูง) ดวยเหตุมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ 

   -  สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ 

   -  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

   -  สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

   -  สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ 

กฎหมาย หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรุนแรง 

   3)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ เห็นชอบหรือไม

เห็นชอบในกิจการตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ แบงเปนกรณีดังตอไปน้ี 

   - กรณีที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน 

    - กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามต ิ
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กิจกรรมทายบทที ่3 

1.  ขอใดหมายถึงหนาที่ของชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

     ก. การปฏิบัติตามกฎหมาย   ข. การออกเสียงประชามติ 

     ค. การเขารวมชุมนุมโดยสงบ  ง. การเขารวมจัดตั้งพรรคการเมือง 

2. ขอใดเปนคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

    ก. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  ข. เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

    ค. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ง. ถูกทุกขอ 

3. กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีใชปจจุบันคือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใด 

    ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2514 

    ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

    ค.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2549 

    ง.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

4. ประเทศไทยใชกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2554)กี่ฉบับ 

    ก. 16  ฉบับ ข.  17  ฉบับ  ค.   18  ฉบับ  ง.  19  ฉบับ 

5. ขอใดเปนคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 

    ก. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎ ข. เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

    ค. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต ง. ถูกทุกขอ 

6. การทํางานรวมกันในกระบวนการประชาธิปไตยควรปฏิบัติอยางไร 

    ก. ความมีเหตุผล    ข.  มีสวนรวมในการพัฒนา 

    ค. การมีสวนรวมในการอนุรักษ  ง. การมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา 

7.  การที่บุคคลยอมเสมอภาคกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา 

เทียมกันแสดงถึงหลักการขอใด 

    ก. สิทธิเสรีภาพ        ข. สิทธิมนุษยชน       

    ค. ความเปนบุคคล        ง. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
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8.  กระบวนการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยบุคคลใด 

    ก. สมัชชาแหงชาติ    ข. สภารางรัฐธรรมนูญ 

    ค. คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ  ง.  ถูกทุกขอ 

9.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ประกาศใชเมื่อใด 

     ก.  19  สิงหาคม 2550   ข.  22  สิงหาคม 2550 

     ค.  27  สิงหาคม 2550   ง.  1  กันยายน 2550 

10. ขอใดคือการมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ 

      ก.  การเลือกตั้ง    ข.  การประทวง 

      ค.  การตั้งพรรคการเมือง   ง.  การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
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บทท่ี 4 

สถานการณ  และการมีสวนรวมทางการเมือง  การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
สาระสําคญั 

การอยูรวมกันในสังคมที่มีความแตกตางทั้งความคิดอาชีพ สถานะทางสังคม และ 

สภาพแวดลอม การศึกษาเรียนรู การพัฒนาการทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนสวนหน่ึงที่จะ

ทําใหสังคมอยูไดอยางสงบสุขตามวิถีประชาธิปไตย 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายสาเหตุและความเปนมาของการปฏิรูปการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลง  

การปกครอง พ.ศ. 2475 ได 

 2.  อธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองและการอยูรวมกันอยางสันติในระบอบ  

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได  
 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1 ระบุสถานการณที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองตามระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 เรื่องท่ี 2 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

สื่อประกอบการเรียนรู 

  1.    ซีดี เหตุการณสําคัญการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

  2.    คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

  3.    บทความทางหนังสือพิมพ 
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เรื่องที ่1  สถานการณที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย    

อันมพีระมหากษตัริยเปนประมุข 

1. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

เหตุการณที่ผ านมาและวิวัฒนาการทางความคิดของคนไทยในเรื่องระบอบ 

ประชาธิปไตยที่คอยๆ กอตัวและมีพัฒนาการขึ้นมาตามลําดับ และนับจาก กบฏ ร.ศ. 130    

เมื่อ ป พ.ศ. 2445 เวลาผานไปอีก 20 ป จนถึงป พ.ศ. 2475 (วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475) 

จึงไดเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสําคัญของประเทศไทยขึ้นโดยคณะบุคคลที่

เรียกวา “คณะราษฎร” ประกอบดวยทหารและพลเรือน ไดยึดอํานาจการปกครองจาก

พระมหากษัตริย คือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่เจ็ดและเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อป พ.ศ. 2475 มีดังนี ้

 1.    คนรุนใหมที่ไดรับจากการศึกษาประเทศตะวันตก ไดรับอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยม 

และแบบแผนประชาธิปไตยของตะวันตก จึงตองการนํามาปรับปรุง ประเทศชาติ 

 2.    เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลไมสามารถแกไขได 

 3.    ประเทศญี่ปุนและจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลวทําใหประชาชน 

ตองการเห็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายในบานเมืองเร็วขึ้น 

 4.    เกิดความขัดแยงระหวางพระราชวงศกับกลุมที่จะทําการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ซึ่งไมพอใจที่พระราชวงศช้ันสูงมีอํานาจและดํารงตําแหนงเหนือกวา ทั้งในราชการฝาย

ทหารและพลเรือน ทําใหกลุมผูจะทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไมมีโอกาสมีสวนรวมในการ

แกไขปรับปรุงบานเมือง 

 5.    พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไมอาจทรงใชอํานาจสิทธิ์เด็ดขาดในการ

ปกครองทําใหผูที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองรูสึกวาพระองคตกอยูใตอํานาจ อิทธิพลของพระ

ราชวงศช้ันสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพระบรมวงศานุวงศไดยับยั้งพระราชดําริที่จะพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ จึงทําใหเกิดความไมพอใจในพระบรมวงศานุวงศและ การปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเพิ่มขึ้น 
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2. พฒันาการทางการเมืองและการปกครองหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง               

พ.ศ. 2475 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดกาวเขาสูระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตแนวคิด  ความรู  

ความเขาใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมปญญาชนที่ไดรับ

การศึกษาจากตะวันตกเทาน้ัน จึงมีความขัดแยงทางความคิดทั้งในกลุมผูปกครองขาราชการ

และประชาชนจนเกิดเปนกบฎ ปฏิวัติและรัฐประหาร สลับกันไปมา (ปญหาทางการเมืองและ

การปกครองของประเทศไทยหลังป พ.ศ. 2475 ที่ไมมีเสถียรภาพทางการเมืองการเปลี่ยน

รัฐบาล หรือผูปกครองประเทศมักไมเปนไปตามกติกา หรือระเบียบแบบแผนโดยสันติวิธี 

ตรงกันขามมักเกิดการแยงชิงอํานาจดวยการใชกําลังอยูเนืองๆ  ไมวาจะเปนไปในรูปของการ

จลาจล กบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหาร)  ความหมายของคําเหลาน้ีเหมือนกันในแงที่วาเปนการใช

กําลังอาวุธยึดอํานาจทางการเมืองแตมีความหมายตางกันในดานผลของการใชกําลังความ

รุนแรงน้ัน กลาวคือ หากการยึดอํานาจครั้งใดที่ผูกอการทําการไมสําเร็จจะถูกเรียกวา “กบฏ” 

หากการยึด อํานาจนั้นสําเร็จและเปลี่ยนเพียงรัฐบาลเรียกวารัฐประหาร  นับแตป พ.ศ. 2475  

เปนตนมา ประเทศไทยมีการพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองโดย เรียงลําดับตาม

ระยะเวลาของเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดข้ึนได ดังน้ี 

1.  พ.ศ. 2476 :  การรัฐประหารครั้งที่ 1 

  โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนาไดยึดอํานาจจากพระยามโนปกรณนิติธาดา 

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476  

 2.  พ.ศ. 2476 :  กบฎครั้งที่ 1 กบฏวรเดช 

 ความขัดแยงระหวางคณะราษฎรและกลุมผูนิยมระบอบเกา ในป พ.ศ. 2476 ทําให

พระวรวงศเธอพระองคเจาบวรเดชและพวกกอการกบฏในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 เพื่อตั้ง

รัฐบาลใหม แตถูกฝายรัฐบาลในขณะน้ันปราบได การกบฏครั้งน้ีมี ผลกระทบ กระเทือนตอ   

พระราชฐานะของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจายูหัว ท้ังๆ ที่ทรงวางพระองคเปนกลางเพราะ

คณะราษฎรเขาใจวาพระองคทรง สนับสนุนการกบฏ ความสัมพันธระหวางรัชกาลที่ 7 และ

คณะราษฎรจึงราวฉาน ยิ่งขึ้น ในตนป พ.ศ. 2477 รัชกาลที่ 7 ไดเสด็จไปรักษาพระเนตรที่

ประเทศ สหราชอาณาจักร และทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 
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 3.  พ.ศ. 2478 :  กบฏครั้งที่ 2 กบฏนายสิบ 

    เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2478 เมื่อทหารชั้นประทวนในกองพันตางๆ ซึ่งมี  

สิบเอกสวัสดิ์ มหะมัด เปนหัวหนา ไดรวมกันกอการเพื่อเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง โดยจะ

สังหารนายทหารในกองทัพ และจับพระยาพหลพลพยุหเสนาฯ และหลวงพิบูลสงครามไวเปน

ประกัน แตรัฐบาลสามารถจับกุมผูคิดกอการ เอาไวได หัวหนาฝายกบฏถูกประหารชีวิต  

โดยการตัดสินของศาลพิเศษในระยะตอมา 

 4.  พ.ศ. 2482 :  กบฏครั้งที่ 3 กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือ กบฏ 18 ศพ 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2482 เน่ืองจากความขัดแยงระหวาง หลวงพิบูล 

สงครามกับพระยาทรงสุรเดช ต้ังแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การกอกบฏ

คร้ังน้ีเปนความพยายามที่จะลมลางรัฐบาลใน ขณะน้ัน  เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใหกลับ

ไปสูระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย ดังเดิม 

 5.  พ.ศ. 2490 :  การรัฐประหารครั้งที่ 2  

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยคณะนายทหารกลุมหน่ึงมีพลโทผิน  ชุณหะวัน 

เปนหัวหนา ไดเขายึดอํานาจรัฐบาลที่มีพลเรือตรีถวัลย   ธํารงนาวาสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีได

สําเร็จแลวมอบใหนายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี จัดต้ังรัฐบาล ขณะเดียวกันไดแตงตั้งจอม

พล ป. พิบูลสงคราม เปนผูบัญชาการทหาร แหงประเทศไทย 

 6.  พ.ศ. 2491 :  กบฏครั้งที่ 4 กบฏเสนาธิการ 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่  6 เมษายน 2491 คณะนายทหารซึ่งทํารัฐประหาร  เมื่อ 8 

พฤศจิกายน 2490 ไดบังคับใหนายควง อภัยวงศ ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลวมอบ

ใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขาดํารงตําแหนง และนํามาสู “กบฏเสนาธิการ”  1 ตุลาคม 2491 

ซึ่งพลตรีสมบูรณ ศรานุชิต และพลตรีเนตร  เขมะโยธิน เปนหัวหนาคณะและนายทหารกลุมหน่ึง

วางแผน ท่ีจะเขายึดอํานาจการปกครอง และปรับปรุงกองทัพจากความเสื่อมโทรม แตรัฐบาล

ทราบแผนการ และจับกุมผูคิดกบฏไดสําเร็จ 

 7.  พ.ศ. 2492 :  กบฏครั้งที่ 5 กบฏวังหลวง 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2492 นายปรีดี พนมยงค กับคณะนายทหารเรือ และ 

พลเรือนกลุมหนึ่ง ไดนํากําลังเขายึดพระบรมมหาราชวังและตั้งเปนกองบัญชาการ ประกาศถอด

ถอนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และนายทหารผูใหญหลายนายพลตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต 

ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการปราบปราม มีการสูรบกันในพระนครอยางรุนแรงรัฐบาล
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สามารถปราบฝายกอการกบฏไดสําเร็จ นายปรีดี  พนมยงคตองหลบหนีออกนอกประเทศอีก

คร้ังหน่ีง  

 8.  พ.ศ. 2494 :  กบฏครั้งที่ 6 กบฏแมนฮัตตัน 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494 เมื่อนาวาตรีมนัส จารุภา ผูบังคับการเรือรบหลวง

สุโขทัยใชปนจี้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปกักขังไวในเรือรบศรีอยุธยา นาวาเอกอานน บุญฑริก

ธาดา หัวหนาผูกอการไดสั่งใหหนวยทหารเรือมุงเขาสูพระนครเพื่อยึดอํานาจ และประกาศตั้ง

พระยาสารสาสนประพันธ เปนนายกรัฐมนตรี เกิดการสูรบกันระหวางทหารเรือกับทหารอากาศ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม สามารถหลบหนีออกมาได และฝายรัฐบาลไดปราบปรามฝายกบฏ 

จนเปนผลสําเร็จ 

 9.  พ.ศ. 2494 :  การรัฐประหารครั้งที่ 3 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดทํารัฐประหาร

ยึดอํานาจตนเอง เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถควบคุมเสียงขางมากในรัฐสภาได 

 10.  พ.ศ. 2497 :  กบฏครั้งที่ 7 กบฏสันติภาพ 

 เกิดขึ้นในยุคที่โลกตกอยูในสภาวะสงครามเย็น และประเทศไทยเปนยุคของอัศวิน

ตํารวจรัฐบาลที่ไดอํานาจมาจากการกระทํารัฐประหารตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490  

นับเปนรัฐบาลที่ดําเนินนโยบายทําสงครามกับฝายคอมมิวนิสตอยางเต็มที่ ดวยการรื้อฟน

กฎหมายคอมมิวนิสต 2495 และกวาดจับผูมีความคิดเห็นแตกตางจากรัฐบาลคร้ังใหญที่รูจักกัน

ในนาม “กบฏสันติภาพ” ในป พ.ศ. 2497 

 11.  พ.ศ. 2500 :  การรัฐประหารครั้งที่ 4 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 มีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เปนหัวหนาคณะ            

นํากําลังเขายึดอํานาจของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เปนนายกรัฐมนตรี   ภายหลังจากเกิด

การเลือกตั้งสกปรก และรัฐบาลไดรับการคัดคานจากประชาชนอยางหนัก หลังการยึดอํานาจจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม  และพลตํารวจเอกเผา  ศรียานนท ตองหลบหนีออกไปนอกประเทศ และตั้งนาย

พจน สารสิน เปนนายกรัฐมนตรี 

 12.   พ.ศ. 2501 :  การรัฐประหารครั้งที่ 5 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 มีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เปนหัวหนา ไดช่ือวาการ

ปฏิวัติเงียบเพราะเปนการยึดอํานาจของตนเอง หลังการรัฐประหาร จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต  



81 
 

 

ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญยกเลิกพระราชบัญญัติพรรค

การเมืองและใหสภาผูแทนราษฎรและ คณะรัฐมนตรีชุดเดิมสิ้นสุดลง 

 13.   พ.ศ. 2516 :  การรัฐประหารครั้งที่ 6 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งดํารง ตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และผูบัญชาการ ทหารสูงสุด ทําการ

รัฐประหารตัวเอง ประกาศยเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบสภาผูแทนราษฎร และจัดตั้งสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ขึ้นทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และใหรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จภายในระยะเวลา 3 ป 

 14.   พ.ศ. 2519 :  การรัฐประหารครั้งที่ 7  

 ความตื่นตัวทางประชาธิปไตยท่ีกําลังแบงบานตองหยุดชะงักลงอีกครั้ง เมื่อ 

พลเอกสงัด  ชลออยู และคณะนายทหารเขายึดอํานาจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เน่ืองจากเกิด

การจลาจล   และรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นยังไมสามารถแกไขปญหาได หลังการรัฐประหารได

มอบใหนายธานินทร  กรัยวิเชียร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 15.   พ.ศ. 2520 :  กบฏครั้งที่ 8 กบฏ 26 มีนาคม 2520 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 นําโดยพลเอกฉลาด หิรัญศิริ และนายทหารกลุมหน่ึง 

ไดนํากําลังทหารจากกองพลที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี เขายึดสถานที่สําคัญ ฝายทหารของรัฐบาล

พลเรือน ภายใตการนําของ พลเรือเอกสงัด  ชลออยู ไดปราบปรามฝายกบฏเปนผลสําเร็จพล

เอกฉลาด หิรัญศิริ ถูกประหารชีวิตตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 21 ของ

รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 

 16.   พ.ศ. 2520 :  การรัฐประหารครั้งที่ 8 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520  เมื่อพลเรือเอกสงัด ชลออยู ใหทําการรัฐประหาร

รัฐบาลของนายธานินทร  กรัยวิเชียร โดยใหเหตุผลวา การบริหารงานของรัฐบาลนายธานินทร 

กรัยวิเชียร ไมอาจแกไขปญหาสําคัญของประเทศ ไดทั้งในดานเศรษฐกิจ สั งคมและ

อุตสาหกรรม อีกทั้งยังปดกั้นเสรีภาพทางความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนทาทีของรัฐบาล

ในเหตุการณลอบวางระเบิดใกลพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จังหวัด

ยะลา และตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี 
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 17.   พ.ศ. 2524 :  กบฏครั้งที่ 9 กบฏยังเติรก 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 นําโดยพลเอกสัณห  จิตรปฏิมา ดวยการสนับสนุน

ของคณะนายทหารหนุมโดยการนําของพันเอกมนูญ  รูปขจร และ พันเอกประจักษ สวางจิตร 

ไดพยายามใชกําลังทหารในบังคับบัญชาเขายึดอํานาจปกครองประเทศ ซึ่งมีพลเอกเปรม  ติณสู

ลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เน่ืองจาก เกิดความแตกแยกในกองทัพบก แตการปฏิวัติลมเหลว 

ฝายกบฏยอมจํานนและถูกควบคุมตัว พลเอกสัณห  จิตรปฏิมา สามารถหลบหนีออกไปนอก

ประเทศได ตอมารัฐบาลไดออกกฎหมายนิรโทษกรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของการกบฏในครั้งน้ี 

 18.   พ.ศ. 2528 :  กบฏครั้งที่ 10 กบฏทหารนอกราชการ 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2528 โดยคณะนายทหารนอกราชการที่พยายาม           

ยึดอํานาจจากรัฐบาลของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  แตดําเนินการไมสําเร็จ ผูกอการ คือ  

พันเอกมนูญ  รูปขจร และนาวาอากาศโทมนัส  รูปขจร ไดลี้ภัยไปสิงคโปรและเดินทางไปอยูใน

ประเทศเยอรมนีตะวันตก 

 19.   พ.ศ. 2534 :  การรัฐประหารครั้งที่ 9 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 นําโดยพลเอกสุนทร  คงสมพงษ ผูบัญชาการ

ทหารสูงสุด หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ยึดอํานาจจากรัฐบาล 

พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และแตงต้ังนายอานันท ปนยารชุน  

ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ทวารัฐบาลที่มีอายุเพียง 1 ปของ รสช. ก็ตองประสบกับอุปสรรคในการ

เรียกรองรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยจาก ประชาชน อันนํามาสูการชุมนุมเรียกรองทาง

การเมืองที่กลายเปนชนวนเหตุของ เหตุการณพฤษภาทมิฬในป 2535   ภายหลังการเลือกตั้งที่

พลเอกสุจินดา   คราประยูร  ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรีในเวลาตอมา 

 20.   พ.ศ. 2549 :  การรัฐประหารครั้งที่ 10 

 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นําโดยพลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการ

ทหารบกทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลรักษาการของพันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร เรียกตนเองวา

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริยทรงเปนประมุข 

21.   ในป พ.ศ. 2557 :  การรัฐประหารครั้งที่ 11 

เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. โดยคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คศช.) อันมีพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะโคนรัฐบาลรักษาการ

นิวัฒนธํารง  บุญทรงไพศาล นับเปนรัฐประหารครั้งที่ 11 ในประวัติศาสตรไทย รัฐประหาร
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ดังกลาวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณการเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพื่อคัดคานราง

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของพันตํารวจโทดร.ทักษิณ  ชินวัตร ในการ

เมืองไทย 

จากพัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่เกิดข้ึนในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง ป พ.ศ. 2475   มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางบอยครั้ง รวมทั้งเปนที่มาของ

รัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ดวยจะเห็นวามีพัฒนาการในทางที่ใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน 

มากขึ้น   แมวาบางยุคสมัยจะถูกกลาวหาวาเปนเผด็จการก็ตาม เราก็จะเห็นพัฒนาการทาง

การเมืองในภาคประชาชนที่คอยๆ กอตัวขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนคลายกับเปน

ความขัดแยงทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังเหตุการณรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ไดทําใหเกิด

ความคิดเห็นที่แตกตางของประชาชนทั้งประเทศอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอนจนหลายฝายวิตกวา

จะนําไปสูสงครามการเมือง แตเมื่อมองในดานดีจะพบวาในเหตุการณดังกลาวไดกอใหเกิดความ

ตื่นตัวของภาคประชาชน ในดานการเมืองทั้งประเทศอยางที่ไมเคยมีมากอน ความคิดเห็น

ทางการเมืองตางกันที่เกิดขึ้นในเวลานี้เปนเรื่องใหมและยังไมมีความคิดเห็นที่ตรงกัน ตองอาศัย

ระยะเวลาและการเรียนรูของผูคนทั้งประเทศที่จะตองอดทนเรียนรูและอยูรวมกันใหได 

ทามกลางความแตกตางและปรับความคิดเขาหากันใหถึงจุดท่ีพอจะยอมรับกันได 

เรื่องที ่ 2   การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองตามระบอบ ประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิเปนประมุข 

1.  การมีสวนรวมทางการเมือง   

การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีหลักการพื้นฐานสําคัญ 5 ประการ คือ 

1.  หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของ 

โดยใชอํานาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและทั่วถึงในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครอง 

และผูแทนของตนรวมท้ังประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและ ผูแทนที่

ประชาชนเห็นวามิไดบริหารประเทศในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มี พฤติกรรม

ร่ํารวยผิดปกติ หรือคอรรัปช่ัน (Corruption)  

2.  หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทํา

อยางใด อยางหนึ่งตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่การกระทําของเขาน้ันไมไปละเมิด ลิดรอน

สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความมั่นคงของ

ประเทศชาติ    
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3.  หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากร 

และคุณคาตางๆ ของสังคมที่มีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความ 

แตกตางทางช้ันวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ

ดวยสาเหตุอื่น 

4.  หลักการปกครองโดยกฎหมายหรอืหลกันติิธรรม การใหความคุมครองสิทธิ          

ขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งใหเร่ืองสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก  การดํารงชีพ  

อยางเสมอหนากัน โดยผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนไดและไมสามารถใชอภิสิทธิ์อยูเหนือกฎหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอื่นๆ ได 

5.  หลักการเสียงขางมาก (Majority rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของ 

เสียงขางนอย (Minority Rights) การตัดสินใจใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวา

จะเปนการเลือกตั้งผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝาย นิติบัญญัติ 

ฝายบริหารหรือฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากที่มีตอเรื่องน้ันๆ เปน เกณฑในการ

ตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียงขางมากเปนตัวแทนที่สะทอนความตองการขอเรียกรองของ

ประชาชนหมูมาก หลักการน้ีตองควบคูไปกับการเคารพคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย ทั้งน้ี

เพื่อเปนหลักประกันวาฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการ “พวกมากลากไป” ตามผลประโยชน 

ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการ เพื่อประโยชนของ

ประชาชนทั้งหมดเพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย รวมทั้งชนกลุมนอย ผูดอยโอกาส

ตางๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยไมมีการเอาเปรียบกันและ สรางความขัดแยงใน

สังคมมากเกินไป 
 

2.  การอยูรวมกันอยางสันติในระบอบประชาธิปไตย 

จากหลักการของระบอบประชาธิปไตยเห็นไดวาประชาชนตองมีบทบาทและมีสวน

รวมในทางการเมืองมากกวาระบอบเผด็จการ และในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมในสังคมที่มีขนาดใหญ หากทุกคนยึดแตหลักการ

พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเทาน้ัน เช่ือวาความวุนวายและไรระเบียบของสังคมยอม

เกิดขึ้นในสังคมไทยแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เรารับมาจากประเทศทาง

ตะวันตก ซึ่งมีขอดีในเรื่องวินัย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค สวนวิถีของสังคมไทย ที่เปน

สังคมพุทธ มีขอดีในเรื่องความอบอุน การเคารพผูอาวุโส ความกตัญู เปนขอดีที่เราตอง

นํามาใชใหถูกตอง ดังน้ันการจะอยูรวมกันอยางสันติในระบอบประชาธิปไตยของ สังคมไทย  
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คงมิใชการยึดหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเทานั้น แตตองมองรากฐานของคนไทย

ดวยวามีวิถีชีวิตอยางไร 

ลักษณะที่สําคัญของสังคมไทย 

ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนที่เรียกวา “สุวรรณภูมิ” มีพื้นที่ประมาณ    

513.115  ตารางกิโลเมตร  มีกลุมชนชาติไทยและกลุมชาติพันธุอื่นๆ อีกมากกวา 50 ชาติพันธุ

เชน จีน ลาว มอญ เขมร กูย ฝรั่ง แขก ซาไก ทมิฬ ฯลฯ มาอาศัยอยูในประเทศไทย              

มีภาษาไทยเปนของตนเอง มีประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จนถึงป พ.ศ. 2475 เมื่อเกิด

การเปลี่ยนแปลง  ระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เวลาผานไปเกือบ 80 ป จนถึงปจจุบัน   

เมื่อวิเคราะหลักษณะ ของสังคมไทยในปจจุบัน เราจะพบวาลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

 

1.  สังคมไทยเปนสังคมที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 สั ง คม ไทยปกครอง โดยพระมหากษั ตริ ย มา  ตั้ ง แต สมั ยสุ โ ขทั ยที่ เ รี ยกว า 

สมบูรณาญาสิทธิราชย จนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริยทรงเปน

ทั้งองคพระประมุข เปนขวัญและกําลังใจใหกับประชาชน และทรงเปนศูนยรวมแหงความ

สามัคคีของคนในชาติ สถาบันพระมหากษัตริย จึงไดรับการเคารพเทิดทูนอยางสูงในสังคมไทย 

2. สังคมไทยยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 

 วัดมีความสัมพันธกับชุมชนมาก ในอดีตวัดเปนแหลงการศึกษาของฆารวาสและภิกษุ

สามเณรเปนสถานที่อบรมขัดเกลาจิตใจโดยใชธรรมะเปนเครื่องช้ีนําในการดําเนินชีวิต โดยมี

พระภิกษุเปนผูอบรมสั่ งสอนพุทธศาสนิกชน ใหเปนคนดีมีศีลธรรม 

3.  สังคมไทยเปนสังคมเกษตร 

 อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่เปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี

มาใชในการเกษตรมากขึ้น ทําใหมีการพัฒนาเปนเกษตร อุตสาหกรรม จากพื้นฐานการมีอาชีพ

เกษตรกรรม ทําใหคนไทยรักความเปนอยูที่เรียบงาย ไมทะเยอทะยานเกินฐานะ มีจิตใจ

ออนโยน เอื้อเฟอเผื่อแผ 
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 4.  สังคมไทยใหการเคารพผูอาวุโส 

 การแสดงความเคารพ การให เกียรติผูอาวุโส มีผลตอการแสดงออกของคน            

ในสังคมดานกิริยาวาจา ความเคารพ และความเกรงใจ ทําใหเด็กๆ หรือผูนอย รูจักออนนอม

ถอมตนตอผูใหญ 

 5.  สังคมไทยเปนสังคมระบบเครือญาติ 

 สังคมไทยเปนสังคมที่อยูรวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ มีความสัมพันธกันอยาง

ใกลชิด ทําใหมีความผูกพันและหวงใยในทุกขสุขของกันและกัน อุปการะ เกื้อกูลกัน สมาชิกใน

ครอบครัวทุกคนถือเปนหนาที่ที่ตองประพฤติปฏิบัติตอกัน 

 6.  สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 เน่ืองจากมีการเปดรับวัฒนธรรมตางชาติเขามามาก และระบบเศรษฐกิจเปนแบบ   

ทุนนิยม โดยเฉพาะเมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต เปนตน แตในชนบทจะมี

การเปลี่ยนแปลงชากวาเมืองใหญ ทําใหมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามคงอยู 
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กิจกรรมทายบทที ่4 

 

คําสั่ง   ใหนักศึกษาบรรยายหรืออภิปรายตามหัวขอเรื่อง ดังน้ี 

1. นายสมศักด์ิ ดีงาม  จะตองปฏิบัติตน หรือดํารงชีวิตอยางไร จึงจะถือวาเปนพลเมือง

ดี ของประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    

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

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

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

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

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

 

2. ใหยกตัวอยาง หลักการ อยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข    

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 5 

หลักสิทธิมนุษยชน 
 

สาระสําคญั 

มนุษยทุกคนเกิดมามีเกียรติ ศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน  ยอมจะไดรับความคุมครองจากรัฐ

ตามมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นๆ  ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550  ไดบัญญัติสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานไว เพื่อปกปองคุมครองประชาชนทุกคนมิใหถูก

ละเมิดสิทธิ และรักษาสิทธิของตนได 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายท่ีมาของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนได 

 2.  อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนสากลได 

 3.  ยกตัวอยางแนวทางในการคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนได 
 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี  1 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน 

 เรื่องท่ี  2   การคุมครองปกปองตนเองและผูอื่นตามสิทธิมนุษยชน 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 1.  อินเทอรเน็ต 

 2.  เอกสารสิทธิมนุษยชนสากล 

 3.  บทความทางวิชาการ 
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เรื่องที ่1 แนวคิดและหลกัการสิทธิมนุษยชน 

1. ความหมายสิทธิมนุษยชน 

คําวา สิทธิมนุษยชน ในอดีตยังไมเปนที่แพรหลาย  จนกระทั่งมีการกอตั้งองคการ

สหประชาชาติจึงไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งกฎ

บัตรสหประชาชาติไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนไวหลายแหง เชน ในอารัมภบท มีขอความที่

กลาวถึงความมุงหมายของสหประชาชาติไววา 

“เพื่อเปนการยืนยันความเช่ือในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย ในศักดิ์ศรีและ

คุณคาของมนุษยชาติ สิทธิมนุษยชน เปนสิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนมี

ศักด์ิศรี มีเกียรติศักดิ์ประจําตัว สิทธิมนุษยชนไมสามารถโอนใหแกกันได แตนักปฏิบัติการสิทธิ

มนุษยชนใหคําอธิบายวา เราเรียกสิ่งจําเปนสําหรับคนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน 

ซึ่งทําใหคนๆ นั้นมีชีวิตอยูรอดไดอยางมีความเหมาะสมแกความเปนคน และสามารถมีการ

พัฒนาตนเองได วา “สิทธิมนุษยชน” 

เมื่อนําคําทั้งสองมาประกอบกัน ก็สามารถเขาใจไดวา สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งจําเปน

สําหรับคนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน เพื่อทําใหคนคน น้ันมีชีวิตอยูรอดไดและมีการ

พัฒนา สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ  (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ,2555) 

ระดบัแรก ระดบัที่สอง 

สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแต เกิด ไม

สามารถถายโอนใหแกกันได อยู เหนือ

กฎหมายการมีสิทธิเหลาน้ี ไดแก สิทธิใน

ชีวิตหามฆาหรือทํ ารายตอชีวิต หาม

การคามนุษย หามทรมานอยางโหดราย 

คนทุกคนมีสิทธิในความเช่ือทางศาสนา 

ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความ

คิด เห็นและแสดงออก  หรือการสื่ อ

ความหมายโดยวิธีอื่น สิทธิมนุษยชน

เหลานี้ไมจําเปนตองมีกฎหมายมารองรับ 

สิทธิเหลาน้ี ก็ดํารงอยูซึ่งอยางนอยอยูใน

มโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยูใน

สิทธิที่ตองไดรับการรับรองในรูปของ 

กฎหมายหรือตองไดรับการคุมครองโดยรัฐบาล 

ไดแก การไดรับสัญชาติ การมีงานทํา การไดรับ

ความคุมครองแรงงาน ความเสมอภาคของหญิง

ชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ 

การไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันการ

วางงานการไดรับบริการทางดานสาธารณสุข  

การสามารถแสดงออกทางดานวัฒนธรรมอยาง

อิสระ  สามารถไดรับความเพลิดเพลินจากศิลปะ 

วัฒนธรรมในกลุมของตน เปนตนสิทธิมนุษยชน

ระดับท่ีสองนี้ตองเขียนรับรองไวในกฎหมายหรือ

รัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพืน้ฐานของรัฐของ
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ตัวของแตละคน เชน แมไมมีกฎหมาย

บัญญัติวา  การฆาคนเปนความผิดตาม

กฎหมาย แตคนทุกคนมีสํานึกรูไดเองวา

การฆาคนน้ันเปนสิ่งตองหาม เปนบาป

ในทางศาสนา เปนตน 

แตละประเทศ เพื่อเปนหลักประกันวาคนทุกคน

ที่อยูในรัฐน้ันจะไดรับความคุมครองชีวิตความ

เปนอยูใหมีความเหมาะสมแกความเปนมนุษย 

 

2. ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 

เมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชน จึงมีความหมายกวางกวา “สิทธิ” ตามกฎหมาย  นักกฎหมาย

โดยทั่วไปมักอธิบายวา “สิทธิ” คือประโยชนที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเปนไปตามหลักกฎหมายใน

ขอบเขตที่แคบ ในแงที่วาคนจะมีสิทธิได ตองมีกฎหมายรับรองไวเทาน้ัน ถากฎหมายไมเขียน

รับรองไวยอมไมมีสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิ แตในแงของ “สิทธิมนุษยชน” น้ัน ขอบเขตของสิทธิ

มนุษยชนกวางกวาสิ่งที่กฎหมายรับรอง ดังกลาวขางตน สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองทั่ว

โลก วาเปนมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอมนุษยนั้น สามารถจําแนกไดครอบคลุมสิทธิ  

5 ประเภท ไดแก (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ,2555) 

1) สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไมถูก

ทรมานไมถูกทํารายหรือฆา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สิทธิในความเสมอภาคตอหนา

กฎหมายสิทธิที่จะไดรับการปกปองจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบสิทธิที่จะไดรับการ

พิจารณาคดีในศาลอยางยุติธรรม  โดยผูพิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการไดรับสัญชาติ เสรีภาพ

ของศาสนิกชนในการเช่ือถือและปฏิบัติตามความเช่ือถือ 

2) สิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นและการแสดงออก  สิทธิการมีสวนรวมกับรัฐในการดําเนินกิจการที่เปนประโยชน

สาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุม สิทธิในการเลือกตั้งอยางเสรี 

3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิในการมีงานทํา ไดเลือกงานอยางอิสระและไดรับ

คาจางอยางเปนธรรม สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับมาตรฐานการครองชีพอยาง

พอเพียง 
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4) สิทธิทางสังคม ไดแก สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการไดรับหลักประกันดาน

สุขภาพแมและเด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มที่ ไดรับ

ความมั่นคงทางสังคม  มีเสรีภาพในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว  

5) สิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือสื่อความหมายในภาษา

ทองถิ่นตนมีเสรีภาพในการแตงกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถ่ินของตน การปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา การพักผอนหยอนใจดานการแสดงศิลปะ 

วัฒนธรรม บันเทิงไดโดยไมมีใครมาบังคับ 

3. หลักการของสิทธิมนุษยชน 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนวา

ครอบคลุมสิทธิอะไรแลว ตัวปฏิญญาฯ เองยังไดนําเสนอหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนไว

ดวย หลักการน้ีถือเปนสาระสําคัญที่ใชอางอิงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน และใชเปน

เครื่องมือช้ีวัดวา  สังคมใดมีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม สําหรับ

หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย  

1) เปนสิทธิธรรมชาติติดตัวมนุษยมาแตเกิด (Natural Rights) หมายความวา มนุษย

ทุกคนมีศักด์ิศรีประจําาตัวตั้งแตเกิดมาเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) 

น้ีไมมีใครมอบใหเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดขึ้นในมนุษยทุกคน 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง 

(1) ศักด์ิศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาของคนในฐานะที่เขาเปนมนุษย 

(2) การใหคุณคาของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท 

ก.  คุณคาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยสังคม เปนการใหคุณคาของมนุษยใน

ฐานะการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับการมีอํานาจหรือการ

ยึดครองทรัพยากรของสังคม 

ข. คุณคาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ เปนการใหคุณคาของมนุษยใน

ฐานะที่เปนมนุษย ซึ่งมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก 
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(3) การกําหนดคุณคาที่แตกตางกันนํามาซึ่งการลดทอนคุณคาความเปนมนุษย

ผูคนในสังคมโดยท่ัวไปมักใหคุณคาทางสังคม เชน ฐานะตําแหนงหรือเงินตรามากกวา ซึ่งการให

คุณคาแบบน้ีนามาซึ่งการเลือกปฏิบัติ จึงตองปรับวิธีคิดและเนนใหมีการปฏิบัติ โดยการให

คุณคาของความเปนคนในฐานะความเปนมนุษย ไมใชใหคุณคาคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

2) สิทธิมนุษยชนเปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได (Universality & 

Inalienability) หมายความวา สิทธิมนุษยชนน้ันเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมี

สิทธิมนุษยชนตางๆ ดังที่กลาวมาน้ีเชนเดียวกัน เพราะโดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือ

วาเปนคน ไมวาอยูที่ไหนในโลก ไมวาจะมีเช้ือชาติสัญชาติ เหลากําเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิ

มนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียกไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนไมวาคนๆ น้ัน  

จะยากจนหรือร่ํารวย เปนคนพิการเปนเด็ก เปนผูหญิง 

สวนที่กลาววาสิทธิมนุษยชนไมสามารถถายโอนใหแกกันได หมายความวา ในเมื่อสิทธิ

มนุษยชนเปนสิทธิประจําตัวของมนุษย มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจ หรือสิทธิ

มนุษยชนของตนใหแกผูใดไดไมมีการครอบครองสิทธิแทนกัน แตกตางจากการครอบครองที่ดิน

หรือทรัพยสิน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดขึ้น เปนหลักการที่ทุกคนตอง

ปฏิบัติ แตหากจะถามวาในเมื่อสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนเชนน้ีแลว สามารถมีสิทธิ

มนุษยชนเฉพาะกลุมไดหรือไม ในทางสากลไดมีการจัดหมวดหมูและกลุมของสิทธิมนุษยชนเปน

สิทธิของกลุมเฉพาะและสิทธิตามประเด็นปญหา เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม สิทธิผูติดเช้ือ เอชไอวี เอดส สิทธิของผูลี้ภัย เปนตน 

3) สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวาอกีสิทธหินึ่ง 

(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามี

ความสําคัญกวาสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการน้ีตางมี

ความสําคัญเทาเทียมกัน ดังน้ันรัฐบาลใดจะมาอางวาตองพัฒนาประเทศใหประชาชนมีความ

เปนอยูทางเศรษฐกิจ หรือตองแกปญหาปากทองกอน แลวจึงคอยใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการน้ี 
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4) ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-Discrimination) 

การเลือกปฏิบัติเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม และถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เพราะเหตุวาในฐานะที่เราเกิดมาเปนคน ตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคน

จน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผูสูงอายุ  คนปวยหรือมีสุขภาพดี ความเสมอภาคไมใชการไดรับ

เทากัน เชน การที่นักเรียนทุกคนที่ทําผิดระเบียบจะตองถูกเฆี่ยน 3 ที เทาๆ กัน อยางนี้ไมถือวา

เปนความเสมอภาค 

ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรไดรับจากสวนที่ควรได ในฐานะเปนคน เชน  

การแจกของผูประสบภัยนาทวม ทุกคนจะไดรับของแจกขั้นพื้นฐาน เชน ไดรับขาวสาร 

อาหารแหง ยาปองกันเทาเปอย แตหากมีครอบครัวหน่ึง มีคนปวยที่ตองการยาเปนพิเศษ หรือ

บางครอบครัวมีเด็กออน ตองไดรับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการสามารถเพิ่มยา และนมผง

ใหแกครอบครัวเหลาน้ัน น่ีคือความเสมอภาคที่ไดรับ เพราะทุกคนในครอบครัวไดรับแจก

สิ่งจําเปนเพื่อการยังชีพแลว 

หลักความเสมอภาค คือ ตองมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูวา

อะไรคือสาระสําคัญของเรื่องน้ัน หากสาระสําคัญของประเด็นไดรับการพิจารณาแลว ถือวามี

ความเสมอภาคกัน เชน การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลไมเทากัน คนที่มีรายไดมากก็เสียภาษี

มาก คนที่มีรายไดนอยก็เสียภาษีนอย คนที่มีรายไดไมถึงเกณฑที่กําหนดก็ไมตองเสียภาษี      

แตการมีรายไดมากหรือนอยเปนสาระสําคัญของการเก็บภาษี ซึ่งเปนธรรมสําหรับประชาชน

การเลือกปฏิบัติน้ัน เปนเหตุใหเกิดความไมเสมอภาค เชน การรักษาพยาบาล หรือการเขาถึง

บริการสาธารณะของรัฐเปนไปไมทั่วถึง และไมเทาเทียมกัน เพราะมีความแตกตางของบุคคลใน

เรื่องเช้ือชาติ เชน หากมีแรงงานขามชาติชาวกัมพูชาหรือพมามารักษา เจาหนาที่มักไมอยาก

ใหบริการที่ดี หรือไมยอมรับรักษาผูมีเช้ือเอชไอวี หรือผูปวยเอดส  เปนตนหลักการเรื่องความ

เสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยน้ัน ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ที่วา การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตางตามที่

รัฐธรรมนูญกําหนดไว ไมอาจกระทาได ซึ่งมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี มีขอความ

ใกลเคียงกับบทบัญญัติของมาตราเดียวกันตามรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540 
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5) การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation & Inclusion) 

หมายความวา  ประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมีสวนรวม

อยางแข็งขันในการเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

6) ตรวจสอบไดและใชหลักนิติธรรม (Accountability & The Rule of Law) 

หมายถึง รัฐและองคกรที่มีหนาที่ในการกอใหเกิดสิทธิมนุษยชน ตองมีหนาที่ตอบคําถามใหไดวา  

สิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลจริงในประเทศของตน สวนสิทธิใดยังไมไดดําเนินการให

เปนไปตามหลักการสากลก็ตองอธิบายตอสังคมไดวา  จะมีขั้นตอนดําเนินการอยางไร 

โดยเฉพาะรัฐตองมีมาตรการปกครองประเทศโดยใชหลักนิติธรรมหรือปกครองโดยอาศัย

หลักการที่ใชกฎหมายอยางเที่ยงธรรม ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงายมี

กระบวนการไมซับซอนเปนไปตามหลักกฎหมายและมีความเทาเทียมกันเมื่ออยูตอหนา

กฎหมาย ไมมีใครอยูเหนือกฎหมายได 

4. ความหมายระหวางสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 

เน่ืองจากมีหลายคนเกิดขอสงสัยวา “สิทธิมนุษยชน” กับ “สิทธิเสรีภาพ” มีความ

เหมือน หรือความแตกตางกันหรือไม อยางไร จึงอาจสรุปไดวา 

“สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” หมายความถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัว

มนุษยมาตั้งแตเกิด โดยมีความเปนสากลและมีการรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน หรือ กติกา อนุสัญญา ขอตกลงตางๆ ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ที่ทุก

ประเทศท่ัวโลกใหการรับรอง 

“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) หมายความถึง สิทธิที่มีการบัญญัติรับรอง

ไวในกฎหมายของแตละรัฐ วาประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมากนอย แคไหน 

เพียงใด ขึ้นอยูกับบริบทสังคมของประเทศน้ันๆ 

“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดบัญญัติไวเปน ๒ คํา คือ 

“สิทธิ” หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ และ

อํานาจที่จะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย 



95 
 

 

“เสรีภาพ” หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใดๆ ไดตามที่ตนปรารถนาโดยไมมี

อุปสรรคขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิที่จะทําจะ

พูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่นดังน้ันจะเห็นวา “สิทธิมนุษยชน” เปนเรื่องตั้งแตเกิดจนตาย 

เปนสิทธิตามธรรมชาติที่ทั่วโลกใหการรับรอง แตถาเมื่อใดมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องใด        

เพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพไวเปนการเฉพาะซึ่งกฎหมายน้ันอาจมีผลทําใหเปนการจํากัดสิทธิ

บางประการ ทั้งน้ีเพื่อความสงบสุขของสังคม อยางไรก็ตามหากกฎหมายใดที่มีการจํากัดหรือ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ อาจมีการพิจารณาแกไข หรือยกเลิกกฎหมายน้ัน 

ก็ได 

 

เรื่องที่ 2 การคุมครองปกปองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

หากจะกลาวถึงการคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน คําถามคือ   

การคุมครองสิทธิมนุษยชนควรเริ่มจากที่ไหน หากเราจะหาคําตอบจากกวางไปหาแคบ ไดแก 

รัฐบาล สังคม สถานที่ทํางาน ครอบครัว และปจเจกบุคคล  หากเราจะหาคําตอบจากแคบ

ขยายไปกวาง ก็ตองเริ่มจาก ปจเจกบุคคล ครอบครัว  สถานที่ทํางาน สังคม และรัฐบาล

หมายความวา การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนควรเริ่มตนกับทุกๆภาคสวนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการปลูกฝงมโนธรรมสํานึกในแตละปจเจกชน 

เสรีภาพที่มนุษยทุกคนตองไดรับเพื่อใหไดรบัสิทธิตางๆตามหลักการพื้นฐานของสิทธิ

มนุษยชน คือ 

1. เสรีภาพในการแสดงออก 

2. เสรีภาพในความเชื่อ 

3. เสรีภาพจากความหวาดกลัว และอิสรภาพที่พึงปรารถนา 

สาเหตุที่มนุษยตองไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชน เกิดจาก 

1. มนุษยทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิในตัวเอง 

2. มนุษยเปนสัตวสังคม 

3. มนุษยมีเกียรติภูมิที่เกิดมาเปนมนุษย 

4. มนุษยทุกคนเกิดมามีฐานะไมเทาเทียมกัน 
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      หลักการสําคัญที่สุดของสิทธิมนุษยชน  คือ มนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย

เทาเทียมกัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดรับรองศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยไว และกําหนดใหรัฐบาล สวนราชการ หนวยงานของรัฐดําเนินการปฏิบัติงานตามอํานาจ

หนาที่  โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชนทุกคน 

2.1  การคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

1.  สังคมไทยเปนสังคมที่ตางเชื้อชาติ  ศาสนา  เผาพันธุ  สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกัน

อยางสันติ จนกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวในความเปนไทยโดยไมมีการแตกแยก ยอมรับความ

หลากหลาย มีจิตใจเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน จึงไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องการแบงชนช้ัน 

หรือเผาพันธุ แตการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังปรากฏอยางตอเน่ือง เชน การละเมิดสิทธิ

เด็ก  เชน การละเมิดทางเพศ แรงงาน ยาเสพติด  อบายมุข   ความรุนแรงในการลงโทษ  

การละเมิดสิทธิสตรี ในสังคมไทยยังปรากฏการใชความรุนแรงตอผูหญิงในครองครัวความรุนแรงทาง

เพศในที่สาธารณะ ที่บาน ที่ทํางาน การลอลวงทางอินเตอรเน็ต เปนตน     

2.  การเขามามีสวนรวมในการคุมครองสิทธิมนุษยชน บุคคลควรมีสวนรวมในการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยตอไปน้ี 

1.   ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยที่พัฒนาความรู ทักษะ คานิยมในการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน 

2.   สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง บุคลิกภาพและศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยอยางเต็มท่ี 

3.   มีสวนรวมในกิจกรรมของชาติบานเมืองอยางมีอิสรเสรีภาพ 

4.   ใชสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมใหมีประสิทธิภาพ 

5.   ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับองคกรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

 

2.2  องคกรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีดังนี ้

1.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

2.  ศาลตาง ๆ ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรรม ศาลปกครอง  

และศาลทหาร 

3.  มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก 

4.  มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน  ซี.ซี.เอฟ. 
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5.  มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 

6.  มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 
 

สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนไวหลายประการ ดังน้ี 

1.  ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

2.  ความเสมอภาคของบุคคล 

3.  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

4.  สิทธิของผูตองหา 

5.  สิทธิของพยานและผูเสียหายในคดีอาญา 

6.  สิทธิของเด็ก 

7.  เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

8.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

9.  เสรีภาพทางการศึกษา 

10. สิทธิในทรัพยสิน 

11. สิทธิในบริการสาธารณสุข    

12. สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ และของคนชรา 

13. สิทธิของผูบริโภค                                      

14. สิทธิของชุมชนทองถ่ิน 

15. เสรีภาพในการรวมกลุม                                                        

16. สิทธิในการรับรูและมีสวนรวม 

17. สิทธิในการรองทุกขและฟองคดี                                        

18. สิทธิและเสรีภาพอื่นๆ 
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กิจกรรมทายบทที ่5 

 

1. องคการใดที่ทําหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

   ก. องคกรตุลาการ     

   ข. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

   ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

   ง. คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2. การพิจารณาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีขั้นตอนอะไร 

    ก.  การตรวจสอบ    ข. การไกลเกลี่ย 

    ค.  สภาพบังคับ    ง.  ถูกทุกขอ 

3. สิทธิมนุษยชน คืออะไร 

    ก.  ศักด์ิศรีความเปนมนุษย   ข.  การมีสิทธิ เสรีภาพ มีหนาที่ 

    ค.  การไดรับคุมครองดวยกฎหมาย  ง.  การไดรับการคุมครองจากสนธิสัญญา 

4. สิทธิขอใดไมนาจะเปนสิทธิของพลเมืองไทย 

    ก.  สิทธิการไปออกเสียงเลือกตั้ง    

    ข.  สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทุกระดับ 

    ค.  สิทธิการผูกมิตรกับกลุมผูคาสินคาชายแดนที่ผิดกฎหมาย 

    ง.  สิทธิในการอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานและการรักษาคนไขดวยสมุนไพร 

5. วิธีการสรางสันติสุขในสังคมคือขอใด 

    ก. ตางคนตางอยู    ข. การยอมรับเสียงขางมาก 

    ค. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ง. การยอมรับในหลักสิทธิมนุษยชน 

6. สิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิดและติดตัวไปจนตายคืออะไร 

    ก. กลไกคุมครอง    ข. สิทธิมนุษยชน 

    ค. กฎหมาย     ง. บัญญัติ  ระเบียบ 
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7. หนาที่ของคณะกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชนคือขอใด 

    ก. สงเสริมสิทธิมนุษยชน    

    ข. คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

    ค. รับคํารองเรียกตรวจสอบในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น 

    ง.  ถูกทุกขอ 

8. แนวคิดเรื่องใดเปนตนกําเนิดของสิทธิมนุษยชน 

    ก. สังคมนิยม    ข. รัฐสวัสดิการ   

    ค. คอมมิวนิสต    ง. กฎหมายตามธรรมชาติ 

9. ขอใดเปนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลของคนไทย 

    ก. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม   

 ข. สิทธิในการรับบริการทางสารธารณสุข 

    ค. สิทธิในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู  

 ง. สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใชกฎหมายยอนหลัง 

10. ขอใดเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

    ก. รัฐสั่งปดหนังสือพิมพ    

    ข. รัฐเรียกเก็บภาษีอากร 

    ค. ตํารวจคนบานประชาชนโดยมีหมายศาล  

    ง. รัฐออกพระราชกําหนดการบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉิน 
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บทท่ี 6 

การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

สาระสําคญั 

 สํานักงาน ป.ป.ช กําหนดมาตรการในการแกไขปญหาทุจริตคอรัปช่ันที่เนนการมีสวนรวม

ของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหประชาชนเขาไปมีบทบาทในฐานะที่

เปนสวนหน่ึงของผูดําเนินการกลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บอกวิธีการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได 

ขอบขายเนื้อหา 

 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 1.  คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต 

 2.  เอกสารประชาสัมพันธของสํานักงาน ป.ป.ช 

 3.  หนังสือพิมพ 

 4.  บทความตาง ๆ 
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บทท่ี 6 

การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

          สังคมไทยใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความซื่อสัตย สุจริตมา

ตั้งแตสมัยโบราณถึงกับมีคําพังเพยวา “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” ไวสอนลูกหลานมาจนทุก

วันน้ี และเน่ืองจากเรามีศาสนาเปนที่ยึดเหน่ียวกํากับจิตใจใหตั้งมั่นอยูในความดี ความงาม 

ความซื่อสัตยไมคดโกงใหผูอื่นเดือดรอนจึงมีคําสอนที่ถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับการ

ทุจริต เชน “ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว”  “คนดีตกนํ้าไมไหล ตกไฟไมไหม”  ความเช่ือเชนนี้มีอยูใน

หมูคนทุกระดับในสังคมตั้งแตพระมหากษัตริย ขาราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน ซึ่งมีพิธีกรรม

ทางการปกครองที่สะทอนใหเห็นถึงคานิยมในความดีและคนดีตองมีความซื่อสัตยที่ยังคงเช่ือมัน

อยูในกลุมของขาราชการระดับสําคัญ ๆ อยูคือ พิธีดื่มนํ้าพิพัฒนสัตยาสาบานตนตอสิ่งศักด์ิสิทธิ์  

 อยางไรก็ตามกระแสโลภาภิวัตนที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งการไหลบาของสังคมและ

วัฒนธรรมนานาชาติที่ไมสามารถหยุดยั้งได ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนและผูใช

แรงงานตางถูกชักนําใหหลงไหล การเปนนักบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดยึดอยูกับความสุขจากเงิน

ทอง ความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ สุรุยสุราย ความมีหนามีตาในสังคมยกยอง คนรวยมากกวาคนดี 

ไมใหความสําคัญกับครอบครัวและสายใยผูกพันในครอบครัวเหมือนเดิม กลาวกันวา เด็ก ๆ  

สมัยน้ีจะเลือกไหวเลือกนับถือคนรวย คนมีตําแหนงใหญโตมากกวาคนจนคนดีในสังคม  

 พฤติกรรมท่ีทุจริต ไมถูกตอง บางครั้งถูกมองเปนเรื่องที่เปนประโยชนแกบานเมืองและ

ไดรับการยกยอง เชน ผูมีอํานาจออกกฎหมายหรือจัดทําโครงการที่เปนประโยชนแกสังคม

ประเทศชาติ แตเบื้องหลังมีพฤติกรรมที่แอบซอนผลประโยชนใหตนเอง ตระกูลตนเองหรือ

พรรคพวกมากกวาที่เรียกกันวา มีผลประโยชนทับซอน มองผิวเผินเปนเรื่องท่ีดียอมรับไดแตจริง 

ๆ แลวเปนการทุจริตประพฤติมิชอบที่บานเมืองประสบความเสียหายอยางยิ่ง  

จะเห็นไดวา การเพิกเฉยและยอมรับไดหากมีการทุจริตแตตนเองไดผลประโยชน จึงเปน

เรื่องที่จะตองรูเทาทัน มีจิตสํานึกและมีสวนรวมที่จะชวยกันปองกันแกไข ขจัดปญหาทุจริต

คอรรัปช่ันเหลานี้ใหหมดไป ซึ่งที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ไดกําหนดเปนมาตรการในการแกไขปญหาในภาพรวมที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งหมายถึงการใหประชาชนเขาไปมีบทบาทในฐานะที่เปน

สวนหน่ึงของผูดําเนินการดวย โดยไดวางระบบใหประชาชนกลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง  

กลาตัดสินใจในกรอบของการเคารพสิทธิ์ของผูอื่น และสงเสริมใหทํางานเปนรูปแบบเครือขาย
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เช่ือมโยงกันทั้งระดับบุคคลและระดับองคกรโดยมีฐานะเทาเทียมกัน วัตถุประสงคเดียวกันเพื่อ

เพิ่มพลังและความมั่นใจในการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตให

หมดไปมาตรการดังกลาวพอสรุปไดดังน้ี 

6.1  วิธีสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

  6.1.1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

โดยการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันเสริมสรางความรู 

ทักษะ ทัศนคติ ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอยางตอเน่ือง 

รวมท้ังผลักดันคานิยมการปองกันการทุจริต ความซื่อสัตยสุจริต รังเกียจการทุจริตเปนคานิยม

แหงชาติ 

  6.1.2 มีสวนรวมในการปองกันและรวมทําเครือขายปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในทุกภาคสวนโดย 

     1) การประชาสัมพันธตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

          2) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

     3) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

             6.1.3 สงเสริมความเปนอิสระและสรางประสิทธิภาพใหแกองคกรที่มีหนาที่

ตรวจสอบการทุจริต โดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจาก

ภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคธุรกิจ และถวงดุลอํานาจภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับ เปด

โอกาสใหประชาชนเขาถึงขอเท็จจริง 

             6.1.4 สงเสริมการสรางมาตรฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพแกบุคลากรของ

หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบการทุจริต รวมทั้งการเสริมสรางความรูทักษะ และจริยธรรมแก

บุคลากรรวมท้ังเสริมสรางขวัญกําลังใจและการบริหารงานบุคลากร การสรางความรวมมือดาน

วิชาการกับองคกรตางประเทศดวย  

6.2  สรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับประชาชนและหนวยงานเครือขาย เกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองรับเปนหนาที่ในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานเครือขายใน

การสงเสริมใหประชาชนชาวไทยมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องกฎหมาย ระเบียบและ

มาตรการตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการรวมมือกันปองกันพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปช่ัน
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รูปแบบตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองมีหนาที่

สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับใน

รูปแบบองคกรทางวิชาชีพโดยเฉพาะขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันปญหา

การทุจริตคอรัปช่ันที่ผูปฏิบัติงานและเครือขายภาคประชาชนควรทราบ เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุน

การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2554 มาตรา 19 (13) วาดวยการเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความ

ซื่อสัตยสุจริตรวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ท้ังน้ี มีรายละเอียดที่สามารถศึกษาคนควาไดจากเว็บไซตของสํานักงาน 

ป.ป.ช 

6.3  การกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ในรูปแบบกรณีศึกษา ใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การคิด วิเคราะห การมีสวนรวมในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตาง ๆ ดวยเจตนาที่จะให

ผูเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม จนเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได ตามกิจกรรม ดังน้ี 

1.  เรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” 

2.  เรื่อง “การตรวจรับสงเดช” 
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กรณีศึกษาเร่ืองท่ี 1 

เร่ือง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” 

วัตถุประสงค 

  1. ระบุปญหาการทุจริตจากการใชอํานาจหนาที่ในทางที่ไมถูกตอง 

  2. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานได 

  3. เกิดจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 

เนื้อหาสาระ  

  1. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงการทุจริต 

  2. สํานึกดานความซื่อสัตยตอการปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษา 

 เจาหนาที่ ป.ป.ช. ช่ือคุณสืบไดไปตรวจดูบัญชีที่ ป.ป.ช. จัดไวใหประชาชนเขามา

ตรวจสอบ บัญชีทรัพยสินของนักการเมืองที่แสดงตอ ป.ป.ช. คุณสืบเปดดูบัญชีตาง ๆ ของ

นักการเมืองพบวา หุนของนักการเมือง ระดับหัวหนาพรรครายหน่ึงในบริษัทยักษใหญที่เปนของ

นักการเมืองผูนั้นเองทําไมจึงมีหุนอยูไมมาก แตผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ คุณสมศรี ซึ่งเปน

แมครัวบานนักการเมืองใหญรายน้ัน คุณสืบเริ่มไดเคาของการถือหุนแทนนักการเมือง จึงไดทํา

การปลอมตัวเขาไปเพื่อหาหลักฐานและพบวา คุณสมศรีเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท

นักการเมืองที่คุณสมศรีเปนแมครัว 

ประเด็น 

 1. จากเน้ือหาเรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” การกระทําของนางสมศรีขัดตอ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 

 2. จากเน้ือหาเรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” การกระทําของนายจางของ  

นางสมศรีสะทอนถึงการขัดตอคุณธรรม จริยธรรม อยางไร 
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ใบความรู 

 - เรื่องความซื่อตรงกับความซื่อสัตย 

ใบงาน 

 1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

 2. แบงกลุมอภิปรายตามประเด็นที่กําหนด 

 3. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลของการอภิปรายกลุม 

 4. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดท่ีไดจากผลการอภิปรายกลุม 

 5. ใหผูเรียนรวมกันวางแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเน่ืองพรอมสรุปรายงานผล 

กิจกรรมเรียนรูตอเนื่อง 

 ผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พรอมจัดทําสรุปรายงานผล เสนอผูสอน 

สื่อและแหลงการเรียนรู 

  - อินเทอรเน็ต 

  - สื่อสิ่งพิมพ  วารสาร  หนังสือพิมพ 
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กรณศีึกษาเรือ่งที่ 1 

เรื่อง  “เศรษฐีใหม” หรอื “แมครัว” 

 กฎหมาย ป.ป.ช. กําหนดใหนักการเมืองตั้งแต นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ส.ส.  ส.ว.  

รวมท้ังเจาหนาที่ของรัฐที่มีตําแหนงระดับสูง ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน ตอ 

ป.ป.ช. เมื่อเขาดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนง เพื่อตรวจสอบวามีทรัพยสินอะไรเพิ่มขึ้น

ผิดปกติหรือไม หลังจากยื่นบัญชีแลว ป.ป.ช. ตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินของนักการเมืองตอ

สาธารณะ 

 เจาหนาที่ ป.ป.ช. ช่ือ คุณสืบ  ไดไปตรวจดูบัญชีทรัพยสิน ที่ ป.ป.ช. จัดไวใหประชาชน

เขามาตรวจสอบ คุณสืบเปดดูบัญชีฯ ตาง ๆ ของนักการเมืองแลวก็มาสะดุดสงสัยและตั้ง

ขอสังเกตวา หุนของนักการเมืองระดับหัวหนาพรรครายหน่ึงในบริษัทยักษใหญที่เปนของ

นักการเมืองผูนั้นเอง ทําไมจึงมีหุนอยูไมมาก แลวหุนที่เหลือเปนของใคร 

 เมื่อคุณสืบตั้งขอสังเกตแลว จึงคนหาความจริงโดยคุณสืบเริ่มจากการไปคนหารายชื่อ  

ผูถือหุนในบริษัทยักษใหญดังกลาว จึงพบวามีผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือคุณสมศรี  แสดงวา 

คุณสมศรีตองเปน “เศรษฐีใหม” แน ๆ เพราะไมเคยไดยื่นชื่อติดอันดับเศรษฐีเมืองไทยมากอน 

คุณสืบจึงไปตรวจสอบจากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีช่ือของคนไทยทุกคน

ที่มีบัตรประจําตัวประชาชนในทะเบียนราษฎรจะมีขอมูลบุคคลวา ช่ือ-สกุล ใดเคยเปลี่ยนชื่อ

สกุลอยางไร อายุเทาใด หนาตาเปนอยางไร          บิดามารดาช่ืออะไร พรอมที่อยูอาศัย 

 คุณสืบ ทราบวา คุณสมศรีน้ัน มีบานพักอยูในจัดหวัดภาคอีสาน คุณสืบจึงเก็บสัมภาระ

เดินทางไปจังหวัดภาคอีสานเพื่อไปหาคุณสมศรี เมื่อไปถึงบานเลขที่ตามที่ปรากฏในทะเบียน

ราษฎร คุณสืบไดพบกับบานไมเกา ๆ หลังหน่ึง ตั้งอยูนอกเขตอําเภอเมืองเล็กนอย คุณสืบคิด

อยูในใจวา “เศรษฐีใหม” เปนคนสมถะ มีบานหลังเล็ก ๆ พออยูอาศัย ไมฟุงเฟอเหมือนเศรษฐี

คนอื่น จึงไดเขาไปเคาะประตูบาน ปรากฎวา มีคุณยายคนหน่ึงเดินออกมาเปดประตู คุณสืบอาง

วา รูจักกับคุณสมศรีจะมาหาคุณสมศรี ไดรับคําตอบจากคุณยายวาคุณสมศรีไปทํางานอยู

กรุงเทพฯ คุณสืบจึงถามคุณยายวา คุณสมศรี ทํางานที่ไหน จะติดตอไดอยางไร คุณยายจึงให

หมายเลขโทรศัพทแตไมไดบอกวาทํางานที่ไหนเมื่อคุณสืบ ไดรับแลวก็ขอลาและขอบคุณคุณ

ยายตามมารยาทสังคมไทย 
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 จากนั้น คุณสืบจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ และไดโทรศัพทไปตามหมายเลขที่คุณยายให

ไวโดยขอพูดกับคุณสมศรี คนรับสายตอบวา คุณสมศรีไปจายกับขาวที่ตลาด คุณสืบยังคิดในใจ

วา เดี๋ยวน้ีเศรษฐีใหมไปจายกับขาวที่ตลาดเอง จึงไดบอกกับคนรับโทรศัพทวา วันนี้คุณสมศรี

ออกไปจายกับขาวเองเลยหรือ ผูรับโทรศัพทจึงตอบวา ไปจายกับขาวทุกวันเพราะเปนแมครัว 

 คุณสืบเริ่มไดเคาของการถือหุนแทนนักการเมือง แตเพื่อความชัดเจนในเรื่องน้ี คุณสืบ

จึงไดปลอมตัวไปที่บานหลังดังกลาว เพื่อหาขอมูลใหแนชัดวา เปนบานของนักการเมืองเจาของ

บริษัทยักษใหญจริงหรือไม โดยคุณสืบไดหาขอมูลมากอนวา คุณสมศรีจะไปจายกับขาวในเวลา

บาย ๆ จึงไดวางแผนเขาไปเวลาประมาณบายสองโมง และจากการที่คุณสืบปลอมตัวเขาไป  

จึงมีหลักฐานยืนยันไดวา คุณสมศรี เปนแมครัวบานนักการเมืองใหญรายน้ีจริง และเปนคุณ

สมศรีรายเดียวกับที่เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทนักการเมืองที่คุณสมศรีเปนแมครัว คุณ

สมศรีจึงเปลี่ยนฐานะใหมจากเศรษฐีใหม กลายเปนแมครัวซะแลว 

ประเด็น 

  1.จากกรณีศึกษาเรื่อง “เศรษฐีใหมหรือแมครัว” การกระทําของนางสมศรีขัด

ตอกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 

  2. จากกรณีศึกษาเรื่อง “เศรษฐีใหมหรือแมครัว” การกระทําของนายจางของ

นางสมศรีสะทอนถึงการขัดตอคุณธรรม จริยธรรม อยางไร 

ใบความรู 

“ซื่อตรง” กับ “ซื่อสัตย” ความหมายของคําสองคํา คือ “ซื่อตรง” กับ “ซื่อสัตย”  

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานป 2542 ไดกลาวไว คือ  

 “ซื่อตรง”  แปลวา ประพฤติตรง ไมเอนเอง ไมคดโกง ใหสังเกตคําวาประพฤติ 

ประพฤติคือ วาจา และการกระทํา ถาทางพระจะหมายถึง วจีกรรม  กายกรรม 

 “ซื่อสัตย” หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศไมคดโกงและไมหลอกลวง

เหมือนกับคําวา คุณธรรม จริยธรรม คําวาจริยธรรมบอกแตเพียงความประพฤติ คือ คําพูด 

และการกระทํา แตถาพูดถึงคุณธรรมตองรวมใจดวย 

 สรุปไดวา ซื่อตรง คือสิ่งที่ประพฤติออกมาใหปรากฏ แลวสังคมตัดสินวาตรงหรือไมตรง 

แตถาซื่อสัตย นอกจากจะประพฤติตรงแลว ยังตองพัฒนาที่จิตใจ มีความจริงใจดวย 

สุภาษิตสะทอนความซ่ือตรง 
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 สุภาษิตเรื่อง ความซื่อตรงและความซื่อสัตยซึ่งความจริงคนไทย ไต ลาว ซึ่งเปนคนกลุม

เดียวกัน และมีจํานวนกวารอยลานคนยกยองเรื่องความซื่อตรงและความซื่อสัตยมาเปนความดี

อันดับหน่ึง โดยสุภาษิตโบราณจากสถานที่ตาง ๆ มีดังน้ี คือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 สมัยกอนในปมนํ้ามันสามทหาร ที่ตัวถังนํ้ามันจะมีปายวา “ซื่อกินไมหมด คดกินไม

นาน” ซึ่งเมื่อกอนคําน้ีมีเยอะ แตปจจุบันหายไป ท่ีหายไปไมใชเพราะสามทหารหมดไป แตอาจ

หายไปเพราะคนไทยไมเช่ือคานิยมน้ีแลว คานิยมอาจเปลี่ยนแปลงไปเปน “ซื่อไมมีกิน แตคดมี

กินจนเหลือกิน” ก็เปนได แตหากพิจารณาแบบยาว ๆ แลวจะเห็นวา ซื่อกินไมหมดหรอก  

แตคดกินไมนาน น่ันแหละที่เปนจริง                                     

 

 

 

 

 

 

กับขาวอรอยเพราะเกลือ 

(The meal is good, thanks to the salt) 

คนดีเพราะซื่อสัตย 

(A man is good due to his honesty) 

                                 

 (ภาษิตไทยใหญ) 

 

สวนดี ตองรูวิธีปลกู 

ลูกดี  ตองรูวีธีสอน 

 

      (ภาษิตไทยเหนือ) 

ซื่อ กินไมหมด 

คด กินไมนาน 
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ใบงาน 

1.  ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

2.  แบงกลุมอภิปรายตามประเด็นที่กําหนด 

3.  ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลของการอภิปรายกลุม 

4.  ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดที่ไดจากผลการอภิปรายกลุม 

5.  ใหผูเรียนรวมกันวางแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเน่ืองพรอมสรุปรายงานผล 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 

 ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พรอมจัดทําสรุปรายงานผลเสนอผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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กรณศีึกษาเรือ่งที่ 2 

เรื่อง การตรวจรับสงเดช 

วัตถุประสงค 

 1. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานได  

 2. มีสวนรวมในการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

 3. เกิดจิตสํานึกในการปองการการทุจริต 

เนื้อหาสาระ  

 1. ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 2. คุณธรรม จริยธรรม ของผูปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษา 

จากการไตสวนขอเท็จจริงของ ป.ป.ช. ไดความวา เมื่อป พ.ศ. 2545 องคการบริหาร 

สวนตําบลแหงหน่ึง ไดสอบราคาจางเหมากอสรางอาคารอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ช้ัน 

วงเงิน 1,904,000 บาท โดยมีนาย ก ผูถูกกลาวหา เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร

สวนตําบลเปนประธานกรรมการตรวจการจาง ในการดําเนินการกอสรางปรากฏวา ผูรับจาง

กอสรางไมถูกตองตามแบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดหลายรายการ เปนเหตุ

ใหหัวหนาสวนโยธาในฐานะผูควบคุมงานทําบันทึกเสนอผูถูกกลาวหาในฐานะประธานกรรมการ

ตรวจการจางแจงใหผูรับจางแกไขใหถูกตองตอมาผูรับจางไดเขามาดําเนินการแกไขงานแลวแตก็

ยังไมถูกตองตามแบบรูปรายการที่กําหนดอีก หัวหนาสวนโยธาในฐานะผูควบคุมงานและ

คณะกรรมการตรวจการจาง  จึงไดมีบันทึกเสนอผูถูกกลาวหาอีกครั้งเพื่อแจงใหผูรับจาง

ดําเนินการแกไขโดยดวน แตปรากฏวาผูถูกกลาวหาไดมีคําสั่งอนุมัติเบิกจายเงินใหแกผูรับจาง

ทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเบิกจายเงินคาจางกอสรางใหแกผูรับจางไปโดยที่งานยังไม

เสร็จสมบูรณเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 

ประเด็น 

 จากกรณีศึกษา เรื่อง “ตรวจรับสงเดช  นายก อบต. กระทําความผิดในเรื่องใด และ

สงผลตอคุณธรรมในการบริหารงานอยางไร 
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ใบความรู 

 - ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ใบงาน 

 1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

 2. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดให 

 3. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดท่ีไดจากการอภิปรายกลุมรวมกัน 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 - ใหผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการในการรณรงคการปองปรามการทุจริตใน

ชุมชน พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน 

สื่อ/แหลงคนควา 

 - หนังสือพิมพ/วารสาร 

 - สื่ออินเทอรเน็ต 

 - สํานักงาน ป.ป.ช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

ใบความรู 
ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 หากพบเห็นเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในความยุติธรรม ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ สามารถทําหนังสือรองเรียนตอสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

 1.  มีหนังสือ “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” หรือ “ตู ปณ. 100 เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300” หรือเขารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ณ สถานีตํารวจในเขตอํานาจ

สอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะสงเรื่องไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตอไป 

 2.  ใหมีรายละเอียดการรองเรียน ดังน้ี 

 

(1) ช่ือ – สกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูกลาวหา 

(2) ช่ือ – สกุล ตําแหนง สังกัด ของผูถูกกลาวหา (ตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือ พนจากตําแหนง 

ไมเกิน 5 ป) 

(3) ระบุขอกลาวหาการกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่

ราชการ 

หรือตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ร่ํารวยผิดปกติ หรือ มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(4) บรรยายการกระทําความผิดอยางละเอียดตามหัวขอดังน้ี 

    - กรณีกลาวหากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  

หรือ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

      ก. การกระทําความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด  ข. มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทําความผิดอยางไร 

      ค. มีพยานบุคคลรูเห็นเหตุการณหรือไม 

      ง.ในเรื่องน้ีไดรองเรียนตอหนวยงานใด หรือยื่นฟองตอศาลใดเมื่อใด และผลเปนประการใด 

    - กรณีกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

      ก. ฐานะเดิมของผูกลาวหา และภริยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝายเปนอยางไร 

      ข. ผูถูกกลาวหา และภริยาหรือสามี มีอาชีพอื่นๆ หรือไม ถามีอาชีพอื่นแลวมีรายไดมากนอย

เพียงใด 

      ค. ทรัพยสินที่จะแสดงใหเห็นวาร่ํารวยผิดปกติ อะไรบาง 
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3. ลงลายมือช่ือ และเขียนชื่อ – สกุล ดวยตัวบรรจง พรอมแจงที่อยูของผูกลาวหาให

ชัดเจน หากตองการใหสํานักงาน ป.ป.ช. ปกปดช่ือ – สกุล และที่อยูใหระบุชัดเจนดวย สวนกรณี

ที่ไมเปดเผยช่ือ – สกุลจริง ถือวาเปนบัตรสนเทห ใหสงแบบไปรษณียตอบรับ (เพื่อจะไดรับทราบ

วาหนังสือรองเรียนสงถึง ป.ป.ช. แลว) เพราะสํานักงาน ป.ป.ช. จะติดตอกับผูรองเรียนโดยตรงกับ

ผูรองเรียนที่แจงช่ือ – สกุล และที่อยูเทาน้ัน 

 4. สายดวน Call Center 1205 

 5. สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการเพื่อเผยแพรความรู

แกประชาชน การเสริมสรางทัศนคติและคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต การสงเสริมใหประชาชน

หรือกลุมบุคคลทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งการ

เสนอมาตรการความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชนในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต นอกจากน้ีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดยัง

ไดแบงเบาภาระงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เชน การตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อเสนอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตอไป การตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความ

เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินที่ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีไดยื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ี 

การดําเนินการดังกลาวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหกรรมการ 

ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดําเนินการ 

 อน่ึง กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอาจถูกตรวจสอบโดยประชาชนได กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาพันคนสามารถเขาช่ือรองเรียนตอคณะกรรมการ ป.ป.ช วากรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผูใดขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยาง

รายแรง ซึ่งหากมีการกลาวหาดังกลาวแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดใหกรรมการ  

ป.ป.ช. ประจําจังหวัดผูนั้นยุติการปฏิบัติหนาที่ไวกอนก็ได  
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ใบงาน 

1.  ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 

2.  แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดให 

3.  ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดท่ีไดจากการอภิปรายกลุมรวมกัน 

กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 

 ใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรม/โครงการในการรณรงคการปองปราการทุจริตในชุมชน 

พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน 
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กิจกรรมทายบทที ่6   

1.  ขอใดไมใชภารกิจหลักของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ก.  ภารกิจดานปองกันการทุจริต  

ข.  ภารกิจดานปราบปรามการทุจริต 

ค.  ภารกิจดานประชาสัมพันธ  

ง.  ภารกิจดานตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

2.  ขอใดเปนการทุจริตตอหนาที่ของราชการ 

ก. การรับสวยและการรีดไถของประชาชน   

ข. การรับสินบนของกํานัล 

ค. การซื้อขายวิ่งเตนขอตําแหนงในวงราชการ         

ง. ถูกทุกขอ 

 3.  ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม กับสํานักงาน ป.ป.ช. ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตไดอยางไร 

ก. เสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ข. รวมเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริต 

ค. แจงเบาะแสการเลนพนันในหมูบาน 

ง. ถูกท้ังขอ ก และ ข  

 4. ขอใดคือการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในระดับชุมชน 

ก. สงเสริม สนับสนุน สรางบุคคลตนแบบดานการประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ข. สงเสริมการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง 

ค. กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในชุมชน 

ง. ถูกทุกขอ  
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5. ประชาชนสามารถเขารวมตรวจสอบการดําเนินงานและเฝาระวังการทุจริตของรัฐ

ในเบื้องตนไดอยางไร 

ก. กรณีจัดซื้อจัดจาง ควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานหรือ

ราคาสูงกวามาตรฐานในทองตลาดหรือไม 

ข. กรณีการเงินการบัญชี ควรตรวจสอบการซื้อสินคาหรือสิ่งของที่มีความหรูหรา และ

สวยงาม 

ค. กรณีงานกอสราง ตองจางบริษัทท่ีมีช่ือเสียง มีเงินทุนหมุนเวียนสูงและ

กรรมการบริหารตองเปนผูกวางขวาง 

ง. ถูกท้ังขอ ก และ ข  

 6. ขอใดไมถูกตอง “พบเห็นเจาหนาที่รัฐทุจริตหรือร่ํารวยผิดปกติ สามารถรองเรียน

ไดที่ใด 
 

ก. ทําเปนหนังสือสงที่สํานักงาน ป.ป.ช. 

ข. รองเรียนผานสายดวน 1025 

ค. รองเรียนผานเว็ปไซต สํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 

ง. กลาวหาดวยวาจาตอพนักงานเจาหนาที่ สํานักงาน ป.ป.ช. 

 7.  ขอใด มิใช รายละเอียดการรองเรียน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ก. ช่ือและที่อยูของผูกลาวหา 

ข. ช่ือหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 

ค. ช่ือและที่อยูคูสมรสของผูถูกกลาวหา 

ง. ขอกลาวหาการกระทําความผิด 

8.  ประชาชนควรมีความตระหนักที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ดานใดบาง 

ก.  ดานปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต 

ข.  ความสําคัญของการปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

ค.  ดานผลกระทบของการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรมการทํางาน 

ง.  ถูกทุกขอ   
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9.  นักศึกษาคิดวาการกระทําขอใด เปนการชวยแกไขปญหาการทุจริตของประเทศมาก

ที่สุด 

 ก.  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ข.  รวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ และแจงขอมูลใหหนวยงานที่ 

เกี่ยวของทราบ 

 ค.  ประพฤติ ปฏิบัติตน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และติดตามวิเคราะหขาวสารการ

ทุจริตจากสื่อตางๆ 

 ง.  ถูกท้ังขอ ก และ ค  

10. ทานสามารถติดตามขอมูลของสํานักงาน ป.ป.ช. ไดทางเวบไซตใด 

 ก. www.nacc.go.th  ข. www.pacc.go.th  

 ค. www.ocsc.go.th  ง. www.oncb.go.th 
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เฉลยกิจกรรมทายบท 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 1  

1. ง  6.  ข 

2. ก  7.  ข 

3. ค  8.  ก 

4. ง  9.  ง 

5. ก  10.  ก 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 2 

1. ค  6.  ค 

2. ค  7.  ข 

3. ค  8.  ก 

4. ง  9.  ข 

5. ข  10. ก 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 3  

1. ก  6.  ก 

2. ง  7.  ง 

3. ง  8.  ง 

4. ค  9.  ก 

5. ข  10.  ข 

เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 5 

1. ค  6.  ข 

2. ง  7.  ง 

3. ก  8.  ง 

4. ค  9.  ค 

5. ง  10.  ก 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4 

1. นายสมศักด์ิ  ดีงาม จะตองปฏิบัติตน หรือดํารงชีวิตอยางไรจึงจะถือวาเปนพลเมืองดีของ

ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

แนวตอบ 

ขอ 1  ตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเอง 

ขอ 2  ตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัว 

ขอ 3  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติดานการ 

ประกอบอาชีพ เชนการเสียภาษี การใชจายอยางประหยัด  สนับสนุนการเมือง ไปออกเสียง

เลือกตั้ง เปนตน 

2. ใหยกตัวอยางหลักการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

แนวตอบ 

 ขอ 1  เคารพสิทธิของบุคคล 

 ขอ 2  เคารพผูอาวุโส 

 ขอ 3  สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับบุคคลในครอบครัว 

 
เฉลยกิจกรรมทายบทท่ี 6 

ขอ 1.  ค.    ขอ 6.  ข.  

ขอ 2.  ง.    ขอ 7.  ค.  

ขอ 3.  ง.    ขอ 8.   ง. 

ขอ 4.  ง.    ขอ 9.   ง.  

ขอ 5.  ง.    ขอ 10. ก.  

http://www.nacc.go.th/
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บรรณานุกรม 
 

เว็บไซต www.oknation.net เรื่อง การทุจริตคืออะไร สืบคนเมื่อวันที 19 มีนาคม 2556 

การศาสนา, กรม.  เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับองคการศาสนาตางๆ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

กรมการ ศาสนา,  มปพ. 

การศึกษานอกโรงเรียน,กรม.  ชุดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน.  

กรุงเทพฯ : เอกพิมพไทย จํากัด, มปพ. 

____________________ชุดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

กรุงเทพฯ : เอกพิมพไทย จํากัด, มปพ. 

จมื่นอรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช).  พระราชประเพณ ี(ตอน 3).  กรุงเทพฯ : องคการการคา 

ของคุรุสภา, 2514. 

จักราวุธ คําทวี. สันติ/สามัคคี/ปรองดอง/คานิยม 12 ประการ ของ คสช. : เนื้อหาชวยสอน   

และจัดกิจกรรมเพื่อนครู, 2557. (เอกสารอัดสาเนา). 

ชุลีพร สุสุวรรณ  และสุทธิราภรณ บริสุทธิ์.  ความรูรอบตัวขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยสิทธิ์, 2544. 

เดือน คําดี .ศาสนาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531. 

มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ.  พระสูตรและอรรถกถาแปลงทุกขกนิกายชาดก เลม

ที่ 3 ภาคที่ 4.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย 2534. 

ทองสืบ ศุภมารค.  พระพุทธศาสนาในกัมพูชา.  กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแหงชาติ, 2544. 

 

ประยูรศักดิ์  ชลายนเดชะ.  มุสลิมในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ จํากัด, 

2531. 

____________________มุสลิมในประเทศไทย. ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลาง 

อิสลาม, 2546 

บรรเทิง พานจิตร.  ประเพณี วัฒนธรรมไทยและคติความเชื่อ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 

2549. 

 

http://www.nacc.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.oncb.go.th/
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ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนที่ 69 ก. ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน  2553.  

             พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2553. 

วศิน อิสทสระ.  พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน.  ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : ศิลปะสยามบรรจุภัณฑ

และ การพิมพ  จํากัด, 2548. 

สมโพธิ ผลเต็ม (น.อ.) ปรัชญาคมคํากลอน 100 เรื่องแรก.  กรุงเทพฯ : ทรงสิริวรรณ จํากัด, 

2545. 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  ศาสนาเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2534. 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.),สํานักกฎหมาย 

รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการปองกนัและปราบปรามการทุจริต

, 2555. 

_______. “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”. สํานักงาน     

           คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. 

_______. กรอบเนื้อหาสาระ เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปราม 

          การทุจริต, 2556. เอกสารอัดสําเนา 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.),สํานักงาน 

             รวมพลังเดินหนาฝาวิกฤตคอรรัปชัน, เอกสารประชาสัมพันธ มปป. 

_______. โครงการเสริมสรางเครือขายประชาชนในการพิทักษสาธารณสมบัติ, 2553 

(เอกสารอัดสําเนา) 

เว็บไซต http://www.k-tc.co.th/festival.php  สืบคนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553. 

เว็บไซต http://www.larnbuddhism.com/grammathan/promvihan.html   
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

นายสุรพงษ จําจด           เลขาธิการ กศน. 

นายประเสริฐ   หอมดี     รองเลขาธิการ กศน. 

นางตรีนุช       สุขสุเดช    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นายวิมล         ชาญชนบท   ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง 

ด.ต.ชาติวุฒิ    เพ็ชรนอย    รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง 

ผูสรปุเนื้อหา    

  นางละเอียด  สะอาดเอี่ยม  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี 

 นางพรทิพย  เอื้อประเสริฐ  ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

 นางนงนาฏ  วิเชียรวุฒิชัย  ครู กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี 

 นางสาวกัญญาภัค  ประสานสารกจิ  ครู กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี 

นางสาวปยะพร  ทองสุข  ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง  

ผูตรวจและบรรณาธกิาร 

 นางสาวดารัตน  กาญจนาภา  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 

 นายสันติ  อิศรพันธุ   ครู กศน.อําเภอโพธาราม 

 นางฟาหมน  รัตนฉายา   ครู กศน.อําเภอปากทอ 

 นางสาวจิตรา  ถันอาบ   ครู กศน.อําเภอดําเนินสะดวก 

 นางสาวอัญชลี  ภูวพานิช  ครู กศน.อําเภอเมืองราชบุรี 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวปยะพร  ทองสุข  ครู สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

ผูออกแบบปก 

  นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

    และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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