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หนังสือเรียน สาระการพฒันาสังคม 
รายวชิาเลอืก  

  ความเป็นพลเมอืงไทยในระบอบประชาธปิไตย 
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ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัเชียงใหม่ 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 
 
 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาความเปนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย  รหัสวิชา              
สค02002 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณ ซ่ึงเปนไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนและพระราชบัญญัติสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา           
มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาตองใชหนังสือ
เรียนท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสถานศึกษา หนังสือเลมนี้ไดประมวลองคความรู กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการ
เรียนรูไวอยางครบถวน โดยองคความรูนั้นไดนําเนื้อหาสาระตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว นํามาเรียบเรียงอยางมี
มาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน เพ่ือใหผูเรียนอานเขาใจงาย สามารถอานและคนควาดวยตนเองได
อยางสะดวก 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเรียนสาระรายวิชา ความเปนพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย รหัสวิชา สค 02002 เลมนี้จะเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีอํานวยประโยชนตอการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน  
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรทุกประการ 
 
 

                 คณะผูจัดทํา 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                   หนา 
 
คํานํา            ก  
สารบัญ             ข  
คําอธิบายรายวิชาความเปนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย     ง 
แบบทดสอบกอนเรียน                 ฌ 
บทท่ี 1 ประชาธิปไตยสูความเปนพลเมือง        1 
 แผนการเรียนรูประจําบทท่ี   1          2 

เรื่องท่ี 1  ความหมายของ “พลเมืองดี” ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย   3 
เรื่องท่ี 2  หลักการทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญ      3 
เรื่องท่ี 3  แนวทางปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 3 ดาน  

  ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการปกครอง   5 
เรื่องท่ี 4  การจัดกิจกรรมสงเสริมการเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  7 
กิจกรรมทายบทท่ี 1                

     

บทท่ี 2 การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย                10 
แผนการเรียนรูประจําบทท่ี  2                 11 

เรื่องท่ี 1  ความหมาย ความสําคัญของการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย        12 
เรื่องท่ี 2  แนวทางการเสริมสรางการปรองดองในสังคมไทย             13 

  - รากฐานความขัดแยงในสังคมไทย              14 
  - ลักษณะความขัดแยงของสังคมไทยในปจจุบัน              15 
  - หนทางสูสังคมสมานฉันท               16 

เรื่องท่ี 3  ตัวอยางกิจกรรมการเสริมสรางความปรองดอง             17 
กิจกรรมทายบทท่ี 2                 18 
 

บทท่ี 3  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย                19 
แผนการเรียนรูประจําบทท่ี  3                 20 

เรื่องท่ี 1  ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย               22 
เรื่องท่ี 2  เหตุการณสําคัญๆในการปกครองประเทศของพระมหากษัตริยไทย            25 
เรื่องท่ี 3  พระราชกรณียกิจสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอ 

                           ปวงชนชาวไทย                 28 
เรื่องท่ี 4  การมีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย            29 

  กิจกรรมทายบทท่ี  3                    30 
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สารบัญ (ตอ) 
 
เรื่อง                   หนา 
 
              
บทท่ี 4  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และความภูมิใจในความเปนไทย          32 
 แผนการเรียนรูประจําบทท่ี   4                 33 
  เรื่องท่ี  1  ความหมาย ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและความ 
               ภูมิใจในความเปนไทย                35 
  เรื่องท่ี  2  คุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี                37 
  เรื่องท่ี  3  การมีจิตอาสาในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในชุมชน สังคม            39 
  เรื่องท่ี  4  ความภูมิใจในความเปนไทยเพ่ือสงเสริมความปรองดอง            39 

กิจกรรมทายบทท่ี  4                 40 
 
แบบทดสอบหลังเรียน                   42 
บรรณานุกรม                    44 
คณะผูจัดทํา                    45 
คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข                  46 
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คําอธิบายรายวิชา สค 02002 ความเปนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 

สาระการพัฒนาสังคมและชุมชน 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

จํานวน 1 หนวยกิต (40 ช่ัวโมง) 
 

มาตรฐานท่ี 5.2   มีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและสืบทอดศาสนา วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือการ  
                       อยูรวมกันอยางสันติสุข 
มาตรฐานท่ี 5.3   ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะเพ่ือความสงบสุขของ    
                        สังคม 
 
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ 

ประชาธิปไตยสูความเปนพลเมืองดี  หมายความวา ความสําคัญของความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย หลักการทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญ หลักอํานาจอธิปไตย ความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลัก
เหตุผล หลักการถือเสียงขางมาก หลักประนีประนอม แนวทางปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตามวิถี ประชาธิปไตย 
3 ดาน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการปกครอง การจัดกิจกรรมสงเสริมการเปนพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย  ความหมาย ความสําคัญ ของการเสริมสรางความ
ปรองดองในสังคมไทย แนวทางการเสริมสรางความปรองดองและตัวอยางกิจกรรมการเสริมสรางความ
ปรองดองในสังคมไทย 

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย เหตุการณสําคัญ ๆ 
ในการปรองดองประเทศของพระมหากษัตริยไทย พระราชกรณียกิจสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมี
ตอปวงชนชาวไทย การมีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และความภูมิไทยในความเปนไทย  ความหมาย 
ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และความภูมิใจในความเปนไทย ความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พะมหากษัตริย ความมีระเบียบวินัย ความกลาทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ การเสียสละ การตรง
ตอเวลา การมีจิตอาสาในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในชุมชน สังคม ความภูมิใจในความเปนไทยเพ่ือสงเสริม
ความปรองดอง เชน วัฒนธรรม การแตงกาย กิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ ฯลฯ 
 
การจัดประสบการณเรียนรู 

1. ผูสอนเปนผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนจึงตองมีทัศนคติ และพฤติกรรมเปนประชาธิปไตยไดแก  

- เคารพในความคิดเห็นของผูเรียนทุกคน 
- ยอมรับในความแตกตางท่ีหลากหลายของผูเรียน ท้ังดานรางกาย บุคลิกภาพสติปญญา และ

อารมณ 
- รูจักประสานประโยชนโดยถือประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
- ใชเหตุผลและปญญาในการแกไขปญหาและความขัดแยง 
รวมท้ังควรไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียนท่ีจําเปนตองแกไขหรือพัฒนาคุณลักษณะ

ประชาธิปไตยในขณะท่ีดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 
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2. จัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย มีเจตคติ คานิยม และศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ดวยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีเหมาะสมกับวัยวุฒิของผูเรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ไดแก 

- การเลนเกม และการสังเกตการเลนตามกฎกติกา 
- การฟงกรณีศึกษาและรวมแสดงความคิดเห็น 
- การแสดงบทบาทสมมุติ และรวมอภิปราย 
- การวาดภาพ การเลาเรื่องจากภาพ การเขียนบรรยายโดยเสรี 
- การสรางแผนผังความคิด การจัดนิทรรศการ การประกวดผลงาน 
- การสํารวจสภาพปจจุบันของหองเรียน สถานศึกษา ตลาด ชุมชน ทองถ่ินและประเทศ 
- การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การศึกษาแหลงเรียนรู การทําโครงงาน 
- การศึกษาเอกสารและตอบประเด็นคําถาม การวิพากษ การวิจารณ ขาวสารขอมูล 
- การฝกปฏิบัติ ฝกการวิเคราะหจากสถานการณตาง ๆ 
- ฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะหจากสถานการณจริงดวยการตั้งประเด็นคําถามท่ีเหมาะสม 
- สังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการดําเนินชีวิตในสังคมโดยใชเหตุผล และ

เคารพในความแตกตาง 
- ฝกฝนการแกไขความขัดแยงดวยการฟงและสื่อสารอยางสันติ 
- แสดงความเชื่อและความคิดเห็นอยางเสรี โดยผูสอนมีบทบาทในการเชื่อมโยงทัศนคติ คานิยม 

และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิตอยางเทาเทียมกันตามวิถีประชาธิปไตย 
- ฝกฝนและเห็นคุณคาของการปฏิบัติตามกฎกติการะเบียบของสังคมโดยเริ่มตนตั้งแตกฎกติกา ของ

เกม กฎติกาของครอบครัว กฎระเบียบของสถานศึกษา ขอบังคับของชุมชน กฎหมายของ บานเมือง รวมท้ัง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของชาติ 

- การทํางานเปนกลุมท่ีเนนบทบาทของผูนําและบทบาทของสมาชิกกลุมตามวิถีประชาธิปไตย 
- ไดเขารวมกิจกรรมเพ่ือสวนรวมของครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน ของตนตาม 

สถานการณจริง 
- ไดสํารวจ เผชิญปญหาและมีสวนรวมในการแกไขปญหาของครอบครัว ชุมชนทองถ่ินของตนเอง 
- ไดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยในระดับตาง ๆ เชน รณรงคการเลือกตั้งและการออก 

เสียงประชามติ เปนตน 
- ไดรวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม เชน การรักษาสิ่งแวดลอม การบําเพ็ญประโยชนใน

กิจการสาธารณะ เปนตน 
- ฝกฝนใหเปนผูมีจิตสาธารณะ เชน การแบงบัน การใหความชวยเหลือผูอ่ืน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

และดํารงตนเปนผูยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 
 
3. จัดใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติตาม

วิถีประชาธิปไตย  สงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง การติดตามขอมูลขาวสารท่ี
เปนปจจุบันสนใจเรียนรูท้ังเรื่องของไทย ประเทศเพ่ือนบานและเรียนรูความเปนสากล เพ่ือสรางความเขาใจ
อันดีตอกันไดแก 
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- ฝกฝนทักษะในกิจกรรมท่ีเปนผลใหผูเรียนรับรูศักยภาพของตนเอง ท้ังทางรางกายสติปญญา 

อารมณ เพ่ือการพัฒนาตน 
- มีกิจกรรมท่ีใหผูเรียนตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมของตนเองและเพ่ือน ๆ  
- มีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนรูเห็นคุณคาของการปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง  
- ฝกฝนทักษะวิเคราะหขาวสารบานเมืองการวิพากษวิจารณ โดยใชเหตุผลและขอเท็จจริงท่ีถูกตอง  
- วิเคราะหปญหาทางการเมืองท้ังของไทยและตางประเทศดวยขอเท็จจริงและเหตุผล  
 

ท้ังนี้ เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเปนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยการเลือกคนดีมี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนตอสวนรวม อยาง
แทจริง เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาประชาธิปไตย และพรอมท่ีจะมีสวนรวมในการบริหารดูแล
ประเทศ และพัฒนาสังคมใหมีความผาสุก และเจริญรุงเรืองตอไป 
 
การวัดและประเมินผล 

จากการสังเกต การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู การอภิปรายเชิงเปรียบเทียบ  สง
รายงานและการทดสอบ 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา  

สค 02002 ความเปนพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 
สาระการพัฒนาสังคมและชุมชน 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 1 หนวยกิต 40 ช่ัวโมง 

 
มาตรฐานท่ี 5.2    มีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและสืบทอดศาสนา วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือการ  
                         อยูรวมกันอยางสันติสุข 
มาตรฐานท่ี 5.3    ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะเพ่ือความสงบสุข 
                         ของสังคม 
 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด กรอบเนื้อหาสาระ ช่ัวโมง 

1. ประชาธิปไตยสูความ
เปนพลเมือง 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของความเปนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. อธิบายหลักการทาง
ประชาธิปไตยท่ีสําคัญ 
 
 
3. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน
เปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 
 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

- ความหมาย ความสําคัญ ของความเปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
 
- หลักการทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญ อาทิ  
หลักอํานาจอธิปไตย หลักความเสมอภาค 
หลักนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการถือ
เสียงขางมาก หลักประนีประนอม 
- แนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 3 ดาน คือ ดาน
สังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการ
ปกครอง 
- การจัดกิจกรรมสงเสริมการเปนพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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2. การเสริมสรางความ
ปรองดองในสังคมไทย 

1. บอกความหมาย ความสําคัญ
ของการเสริมสรางความปรองดอง
ในสังคมไทย 
2. อธิบายแนวทางการเสริมสราง
ความปรองดองในสังคมไทย 

- ความหมาย ความสําคัญของการ
เสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 
 
- แนวทางการเสริมสรางความปรองดอง
ในสังคมไทย  รากฐานความขัดแยงใน
สังคมไทย ลักษณะความขัดแยงของ 

15 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด กรอบเนื้อหาสาระ ช่ัวโมง 

  3. นําแนวทางการเสริมสรางความ
ปรองดองไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

สังคมไทยในปจจุบัน แนวทางสูสังคม
สมานฉันท 
- ตัวอยางกิจกรรมการเสริมสรางความ
ปองดองในสังคมไทย 

 

3. การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

1. อธิบายถึงความสําคัญของการมี
สถาบันพระมหากษัตริย 
2. อธิบายพรอมยกตัวอยาง
เหตุการณสําคัญ ๆ ในการปกครอง
ประเทศของพระมหากษัตริยไทย 
3. มีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

- ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
 
- เหตุการณสําคัญ ๆ ในการปกครอง
ประเทศของพระมหากษัตริยไทย 
 
- พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยท่ีมีตอปวงชนชาวไทย 
- การมีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
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4. การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา และ
ความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา 
และความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย 
2. อธิบายคุณธรรม จรยิธรรมของ
การเปนพลเมืองดี 
 
 
 
 
3. มีจิตอาสาในการดําเนินชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในชุมชน สังคม 
4. แสดงออกถึงความภูมิใจในความ
เปนไทย 

- ความหมาย ความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา และความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย 
 
- คุณธรรมจรยิธรรมของการเปนพลเมือง
ดี ไดแก ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ความมีระเบียบวินัย 
ความซ่ือสัตย ความกลาทางจริยธรรม 
ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา ความ
สามัคคี 
- การมีจิตอาสาในการดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนในชุมชน สังคม 
- ความภูมิใจในความเปนไทยเพ่ือสงเสริม
ความปรองดอง เชน ความภูมิใจใน
แผนดินไทยท่ีตองรวมปกปองดูแลรักษา/
ความภูมิใจในความเปนไทยท่ีเปนคนรัก
สันติเอ้ืออาทรตอกันไมเห็นแกตัว รับฟง
เหตุผล ใหอภัย มีสัมมาคารวะ ฯลฯ 

15 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

คําช้ีแจง จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
1. ขอใดคือความหมายของ “พลเมืองดี”  ท่ีถูกตอง 

ก. คนท่ีมีจิตใจดี    ข. คนท่ีนับถือศานาพุทธ 
ค. คนท่ีปฎิบัติตนตามประเพณี  ง. คนท่ีปฎิบัติตนตามหนาท่ีพลเมือง 
 

2. ความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย” ขอใดถูกตองท่ีสุด 
ก. ประชาชนผูมีอํานาจ                    ข. ประชาชนผูเปนใหญ 
ค. ประชาชนตองพ่ึงพาอาศัยกัน    ง . ประชาชนตองตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง 
 

3. จงบอกความหมายของ “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย” ไดถูกตองท่ีสุด  
ก. พลเมืองดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
ข. พลเมืองท่ียึดหลักประชาธิปไตยในสังคม 
ค. พลเมืองท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต 
ง. พลเมืองท่ีดําเนินชีวิตแบบครอบครัวประชาธิปไตย 
 

4. ใครเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ก. ตายขับไลแมวท่ีชอบแอบเขาบาน 
ข. ตุกตาลุกใหคนชรานั่งบนรถเมล 
ค. ตาลจูงคนแกวิ่งขามถนนตอนรถกําลังวิ่ง 
ง. ติ้วชอบเด็ดดอกไมในสวนสาธารณะไปใหครู 
 

5. ขอใดคือหลักธรรม 3 ประการ  ของการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ก. คารวธรรม  สามัคคีธรรม เมตตาธรรม    
ข. คารวธรรม  สามัคคีธรรม ปญญาธรรม 
ค. คารวธรรม  เมตตาธรรม ปญญาธรรม    
ง. สามัคคีธรรม ปญญาธรรม เมตตาธรรม  
 

6. ถานักเรียนกําลังมีขอขัดแยงกับเพ่ือน นักเรียนจะแกปญหานี้อยางไร 
ก. ยอมรับเม่ือเพ่ือนมีเหตุผลท่ีดีกวา 
ข. ใหเพ่ือนในหองตัดสินขอขัดแยง 
ค. ตัดสินใจปญหาตามความคิดตนเอง 
ง. แจงครูประจําชั้นใหเปนผูตัดสินขอขัดแยง 
 

7. ขอใดแสดงถึงความเคราพในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย 
ก. รัฐบาลจัดสรรเงินสงเคราะหคนพิการ 
ข. ใหคนพิการใชหองน้ํารวมกับคนปกติ 
ค. ใหคนพิการใชบันไดรวมกับคนปกติ 
ง. การจัดใหคนพิการเรียนรวมกับคนปกติ 
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8. มานะถูกเพ่ือนตอย  เขาโกรธมากแตไมโตตอบเพ่ือน แสดงวามานะยึดการปฎิบัติตนตามวิถี    
    ประชาธิปไตยขอใด 

ก. รูจักคิดอยางมีเหตุผล 
ข. รูจักการประนีประนอม 
ค. รูจักใชปญญาในการแกปญหา 
ง. รูจักควบคุมอารมณของตนเอง 
 

9. ใครตอไปนี้ปฎิบัติตนตามจารีตประเพณี  วัฒนธรรมไดถูกตองท่ีสุด 
ก. ปาสีทําบุญตักบาตรทุกวัน 
ข. ลุงไทไมนับถือศาสนาใดเลย 
ค. ปาสมใจไปรวมงานผีตาโขน 
ง. ลุงทองแดงรําเซ้ิงบั้งไฟในงานแหบั้งไฟ 
 

10. ถาทุกคนปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  จะเกิดผลอยางไร 
ก. ทุกคนมีฐานะดีข้ึน     
ข. ชุมชนจะไมเกิดการขัดแยง 
ค. ชุมชนมีวิถีชีวิตเรียบงายแบบชนบท 
ง. ทุกคนในชุมชนไมตองทํางานหนัก 
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บทท่ี 1 
ประชาธิปไตยสูความเปนพลเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
 

บทท่ี 1   ประชาธิปไตยสูความเปนพลเมือง 
สาระสําคัญ 
 หลักการสําคัญทางประชาธิปไตย  แนวทางปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สงผลใหเกิด
ความเปนพลเมืองไทยในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนผูท่ียึดม่ันในหลักการทาง
ประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และเปนประโยชนตอสังคม มีการชวยเหลือเก้ือกูล ซ่ึง
จะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเปนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยางแทจริงหลักการทาง
ประชาธิปไตย 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได  
2. อธิบายหลักการทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญได 
3. อธิบายแนวทางการปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได 
4. อธิบายการจัดกิจกรรมสงเสริมการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได 

 
ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความหมายของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เรื่องท่ี 2 หลักการทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญ 
เรื่องท่ี 3 แนวทางการปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เรื่องท่ี 4 จัดกิจกรรมสงเสริมการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 
กิจกรรมการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารการสอน 
2. ปฎิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน  
3. ศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน ตําราเรียน สื่อ สิ่งพิมพตางๆ กศน.ตําบล  

หองสมุด  และอินเตอรเน็ต 
 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอนบทท่ี 1  
2. แหลงเรียนรูตางๆ เชน ตําราเรียน สื่อ สิ่งพิมพตางๆ กศน.ตําบล  หองสมุด  และอินเตอรเน็ต 
3. ใบงาน 
4. กระดาษปรูฟ 
5. ปากกาเคมี 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใชแบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
3. ตรวจผลงาน โดยใชแบบประเมินผล 

แผนการเรียนรูประจาํบทท่ี 1 
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บทท่ี 1 
ประชาธิปไตยสูความเปนพลเมือง 

 
เรื่องท่ี 1.  ความหมายของความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
ความหมายของ “พลเมืองดี” ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

พลเมือง  หมายถึง พละกําลังของประเทศ  ซ่ึงมีสวนเปนเจาของประเทศ หมายถึง ประชาชนท่ีมี
สัญชาติไทย  มีสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพภายใตกฎหมายไทย แตกตางจากชาวตางชาติท่ีเขาเมืองมาเพ่ือประกอบ
ธุรกิจ  เพ่ือการทองเท่ียวหรือหลบหนีเขาเมือง บุคคลเหลานี้เขามาอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว ไมถือวา
เปนพลเมืองไทย 

พลเมืองไทย หมายถึง บุคคลท่ีมีความเปนไทย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อถือ 
ความคิดจิตใจท่ีจะรักษาความสามัคคี ความเปนปกแผนอยูในตนเองและสามารถท่ีจะถายทอดความเปนไทย
สืบตอไปยังคนรุนหลังอยางถูกตองและเหมาะสม 

ความเปนพลเมืองไทย หมายถึง การนําความเปนไทยมาใชใหเกิดประโยชน รวมท้ังการคิดคน 
ปรับปรุง ดัดแปลงความเปนไทยใหกับสถานการณท่ีเปนอยูจริงท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง ระบอบ
ประชาธิปไตย คือ ระบบการเมืองท่ีประชาชนเปนเจาของประเทศ เจาของอํานาจอธิปไตยท่ีปกครอง โดย
ประชาชนเพ่ือประชาชน มีหลักการท่ีสําคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค หลัดนิติธรรม หลักการใช
เหตุผล และหลักการยอมรับเสียงขางมากท่ีตองเครพสิทธิของเสียงขางนอย 

วิถีประชาธิปไตย หมายถึง วิถีการปฎิบัติตนท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการดํารงชีวิตตามความ
เปนไทยกับการเขาไปในสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร 

“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” หมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนผูท่ียึดม่ันใน
หลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และเปนประโยชนตอสังคม มีการ
ชวยเหลือเก้ือกูล ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเปนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยาง
แทจริง 

 
เรื่องท่ี 2 หลักการทางประชาธิปไตยท่ีสําคัญ  
 อํานาจอธิปไตบ 

อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรือประเทศ ดังนั้น สิ่งอ่ืนใด
จะมีอํานาจยิ่งกวา หรือขัดตออํานาจอธิปไตยไมได อํานาจอธิปไตยยอมมีความแตกตางกันไปในแตละระบอบ
การปกครอง เชน ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กลาวคือ ประชาชนคือผูมีอํานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริย คือ
กษัตริย เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนตน อนึ่ง อํานาจอธิปไตยนี้นับเปนองคประกอบสําคัญ
ท่ีสุดของความเปนรัฐเพราะการท่ีจะเปนรัฐไดนั้น นอกจากจะตองประกอบดวยอาณาเขต ประชากรและรัฐบาล
แลวยอมตองมีอํานาจอธิปไตยดวยกลาวคือประเทศนั้นตองเปนประเทศท่ีสามารถมีอํานาจสูงสุด (อํานาจ
อธิปไตย) ในการปกครองตนเองจึงจะสามารถเรียกวา “รัฐ” ได ลักษณะสําคัญของอํานาจอธิปไตย มีดังตอไปนี้ 

1. มีความเด็ดขาด (Absoluteness) หมายถึง การไมมีอํานาจทางกฎหมายอ่ืนใดในรัฐเหนือกวา
อํานาจอธิปไตย และอํานาจนิติบัญญัติของรัฐยอมไมอาจจะถูกกําจัดโดยตัวบทกฎหมายใดๆ ได  

2. มีความถาวร (Permanence) หมายถึง อํานาจอธิปไตยมีลักษณะถาวร ซ่ึงตางกันกับรัฐบาล โดย
รัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได แตอํานาจอธิปไตยตองอยูตลอดไปหากอํานาจอธิปไตยถูกทําลาย รัฐนั้นจะสูญ
สลายไปดวย หรือพูดไดอีกอยางหนึ่งวา รัฐท่ีสูญเสียอํานาจอธิปไตยจึงหมดสิ้นความเปนรัฐไปนั้นเอง 
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3. ใชไดเปนการท่ัวไป (Comprehensiveness) หมายถึง  อํานาจอธิปไตยยอมมีอํานาจเหนือบุคคล
ทุกคนท่ีอยูอาศัยในรัฐนั้นอยางไมมีขอยกเวนและเปนไปอยางกวางขวางท่ีสุดแลวแตผูใชอํานาจจะเห็นสมควร
และองคการทุกแหง  บรรดาท่ีมีอยูในรัฐก็อยูภายใตอํานาจอธิปไตย แตหากการท่ีผูแทนทางการฑูตไดรับสิทธิ
พิเศษบางประการเปนเพียงถอยทีถอยปฎิบัติตอกันตามมารยาทการฑูตเทานั้น  

3. แบงแยกไมได (Indivisibility) หมายถึง ในรัฐหนึ่งๆ จะตองมีอํานาจอธิปไตยเพียงหนวยเดียว หากมี
การแบงแยกอํานาจอธิปไตยแลวก็เทากับวาอํานาจอธิปไตยไดถูกทําลาย ซ่ึงจะทําใหรัฐแตกสลายตัวไป 
ตัวอยางเชน ประเทศเกาหลีอํานาจอธิปไตยเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตเม่ือมีการแบงอํานาจอธิปไตยออกไป ทํา
ใหเกิดรัฐใหมข้ึน คือเกาหลีใตกับเกาหลีเหนือ เปนตน 

อํานาจอธิปไตย เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงตามระบอบประชาธิปไตยถือวาเปน
อํานาจของประชาชน แบงออกเปน 3 สวน คือ 

 

 
 

1. อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจในการออกกฎหมายและควบคุมการทํางานของรัฐบาลเพ่ือประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาติ ประชาชนชาวไทยใชอํานาจนี้โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทํา
หนาท่ีแทนในรัฐสภา 

2. อํานาจบริหาร เปนอํานาจการบริหารราชการแผนดินและการปกครอง ซ่ึงมีคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐบาลเปนผูใชอํานาจและรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงตอรัฐสภา 

3. อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความตามกฎหมาย โดยมีหนวยงานศาลและ
กระทรวงยุติธรรมเปนผูใชอํานาจ 

 
ระบอบประชาธิปไตย อยูบนรากฐานหลักการท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ 

 1. หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงประชาชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของโดยใช
อํานาจท่ีมีตาม กระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและท่ัวถึงในการใหไดมาซ่ึงตัวผูปกครองและผูแทนของตน
รวมท้ังประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองงและผูแทนท่ีประชาชนเห็นวา มิไดบริหาร
ประเทศในทางท่ีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 
 2. หลักความเสมอภาคการเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรและคุณคาตางๆ 
ของสังคมท่ีมีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตางทางชั้นวรรณะทางสังคม 
ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจหรือดวยสาเหตุอ่ืน 
 3. หลักนิติธรรม หมายถึง การใชหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑการอยูรวมกัน เพ่ือความสงบสุขของ
สังคม  

4. หลักเหตุผล หมายถึง การใชเหตุผลท่ีถูกตองในการตัดสินหรือยุติปญหาในสังคม  ในวิถีชีวิตของ
สังคมประชาธิปไตย ผูคนตองรูจักรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน ไมดื้อดึงในความคิดเห็นของตน จนคนอ่ืนมองเราเปน
คนมี มิจฉาทิฐ ิ
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5. หลักการเสียงขางมาก ( Majority rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย ( Majority 
Rights) การตัดสินใจใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปน การเลือกตั้งผูแทนของประชาชน
เขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขาง
มากท่ีมีตอเรื่องนั้นๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียงขางมากเปนตัวแทนท่ีสะทอนความ
ตองการ  ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการนี้ ตองควบคูไปกับการ เคารพและคุมครองสิทธิเสียงขาง
นอยดวย ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนหลักประกันวา ฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการ พวกมากลากไปตามผลประโยชน
ความเห็น หรือกระแสความนิยมของพวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการเพ่ือประโยชนความเห็นของ
ประชาชนท้ังหมดเพ่ือสรางสังคมท่ีประชาชนเสียงขางนอย รวมท้ังชนกลุมนอยผูดอยโอกาสตางๆ สามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติสุขโดยไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป 

6. หลักประนีประนอม หมายถึง การลดความขัดแยงโดยการผอนหนักผอนเบาใหกัน รวมมือกันเพ่ือ
เห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
 
เรื่องท่ี 3 แนวทางการปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรมีแนวทางทางปฎิบัติตนดังนี้ คือ 
1). ดานสังคม ไดแก 
 - การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล  
 - การรับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืน  
 - การยอมรับเม่ือผูอ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกวา  
 - การตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ  
 - การเคราพระเบียบของสังคม   
 - การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแกประโยชนของสวนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ  
2). ดานเศรษฐกิจ ไดแก 
 - การประหยัดและอดออมในครอบครัว  
 - การซ่ือสัตยสุจริตตออาชีพท่ีทํา  
 - การพัฒนางานอาชีพใหกาวหนา  
 - การใชเวลาวางใหเปนประโชยนตอตนเองและสังคม  
 - การสรางงานและสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหมๆ เพ่ือใหเกิดประโชยนตอสังคมไทย  
             และสังคมโลก 

- การเปนผูผลิตและผูบริโภคท่ีดี มีความซ่ือสัตย ยึดม่ันในอุดมการณท่ีดีตอชาติ    
                       เปนสําคัญ  
 3). ดานการเมืองการปกครอง ไดแก 

 - การเคราพกฎหมาย  
 - การรับฟงขอคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนตอความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  
 - การยอมรับในเหตุผลท่ีดีกวา  
 - การซ่ือสัตยตอหนาท่ีโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน  

  - การกลาเสนอความคิดเห็นตอสวนรวม กลาเสนอตนเองในการทําหนาท่ี  
                สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  

 - การทํางานอยางเต็มความสามารถเต็มเวลา  
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การสนับสนุนสงเสริมบุคคลอ่ืนใหปฎิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 สังคมไทยในปจจุบัน เปนสังคมท่ีมีความซับซอนสูงมาก ในสังคมและมีบุคคลท่ีมีความคิดและความเชื่อ
ท่ีหลากหลาย ดังนั้น นอกจากบุคคลจะปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแลว บุคคลจะตองพยายาม
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว เพ่ือนฝูงใหปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีได วิธีการ
สนับสนุนและสงเสริมบุคคลอ่ืนใหเปนพลเมืองดี มีดังนี้ 

1. สงเสริมความสามัคคี 
ประวัติศาสตรชาติไทยไดพิสูจนใหเห็นชัดเจนวา ยามใด ท่ีสังคมขาดไรซ่ึงความสมัครสมานสามัคคี 

ยามนั้นสังคมจะประสบกับมหันตภัย ความรักใครสามัคคีทําใหประเทศชาติสามารถตั้งม่ันอยูไดตราบทุกวันนี้ 
ดังคําสุภาษิตท่ีวา “สามัคคีคือพลัง” ท่ีชี้ใหห็นคุณคาอันสูงสงของความสามัคคี การปฎิบัติหนาท่ี การทํางานท่ี
ไดรับมอบหมาย บางครั้งเปนการยากท่ีจะทําใหสําเร็จดวยคนเพียงคนเดียว การสงเสริมใหบุคคลเขามาชวยกัน
ทํางานดวยความเต็มใจและตั้งใจจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ ความสามัคคีจะเกิดข้ึนไดจะตองมีพ้ืนฐานของความจริงตอ
กัน เพราะหากคนในสังคมขาดความจริงใจตอกัน การทํางานหรือการติดตอสมาคมระหวางกันจะติดขัดไม
ราบรื่น เนื่องจากแตละฝายจะไมไววางใจกัน ซ่ึงนอกจากความจริงใจตอกันจะตองปราศจากอคติตอกัน เพราะ
มิเชนนั้น จะมีการนําความรูสึกสวนตน ความชอบ ความโกรธ ความเกลียดมาใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ 
รวมกัน หากเปนเชนนี้แลวความสามัคคีสมานฉนันทยอมไมอาจเกิดข้ึนได สังคมนั้นจะอุดมไปดวยความ
หวาดระแวง ไมมีพลังเชิงสรางสรรคท่ีจะผลักดันสังคมใหกาวหนาอยางตอเนื่อง การสงเสริมความสามัคคี
สามารถทําไดหลายประการ เชน การจัดใหมีการประชุมหรือ ปรึกษากิจการตางๆ อยางสมํ่าเสมอ และลงมือทํา
กิจกรรมตางๆ อยางพรอมเพียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันจนกระท่ังสําเร็จลุลวง การระดมสมองเพ่ือคนหาปญหา  
สาเหตุและแนวทางการแกไข การสรางทีมงานโดยมีการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะ และมีการ
เชื่อมโยงงานท่ีทําใหประสานสอดคลองกัน 

2. ไมชักนําเพ่ือนไปในทางท่ีผิด 
สังคมไทยในปจจุบันใหความสําคัญกับความเจริญทางดานวัตถุมากกวาคุณคาทางจิตใจ สังคมวัตถุนิยม 

สังคมบริโภคนิยม สังคมท่ีบริโภคเงินตรา และโภคทรัพยกลายเปนเครื่องชี้วัด คุณคาของคนโดยไมคํานึงดาน
คุณธรรม จริยธรรม คนท่ีมีเงินไดรับการยกยองวาเปนคนดี ความมีหนามีตา มีเกียรติของบุคคลวัดดวยจํานวน
เงิน ดวยเหตุนี้คนจึงตองแสวงหาเงินใหมากท่ีสุดโดยไมคํานึงวาจะเปนวิธีการท่ีถูกตองหรือไม หรือไมชอบตอ
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและสังคมจะเสียหายหรือไม เชนการเลนการพนัน การฉอราษฎรบังหลวง การ
เสพยาเสพติด พฤติกรรมดังกลาวจะทําใหผูปฎิบัติเสื่อมเสียแลวยังทําให สังคมเสื่อมทรามดวย เชน การเลนการ
พนันเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ประเทศชาติขาดแรงงานสําคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมจึงควรชี้ชวนคนในสังคม
ใหเกิดมโนสํานึกตอความถูกตองดีงามคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม และสนับสนุนสงเสริมใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติ
ตนเปนพลเมืองดี 

3. สงเสริมสันติวิธี 
ในสังคมประชาธิปไตยเคารพและใหความสําคัญกับการแตกตางหลากหลายท้ังในนิติของความคิดเห็น 

วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ ความแตกตางหลากหลายนั้น หากไมมีการจัดการอยางเหมาะสม 
อาจจะนําไปสูความขัดแยงในสังคมไดงาย 
 ในสังคมประชาธิปไตย  มนุษยตองอยูรวมกันบนพ้ืนฐานของหลักการใหความเคารพในเหตุผล การ
เคารพซ่ึงกันและกันในฐานะท่ีเปนมนุษย การใหความชวยเหลือเก้ือกูลยอมทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข 
สังคมไทยมีความหลากหลายดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ การศึกษา แตพลเมืองก็ยัง
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สามารถดํารงชีวิตรวมกันไดอยางผาสุก ใชหลักความสันติเปนแนวทางสําคัญในการขจัดความขัดแยงท้ังความ
รุนแรงและเรื่องท่ัวไปเปนอยางดี 
 การสงเสริมสันติวิธีสามารถกระทําไดโดยการยึดหลักเหตุผล การเปดกวาง การยอมรับความแตกตาง
ในมิติตางๆ ท่ีมีในสังคมจะนําไปสูสันติวิธีอันเปนหลักการสําคัญของประชาธิปไตย 
 4. การช่ืนชมบุคคลอ่ืน 
 เม่ือมีการกระทําความดีเกิดข้ึน เชน การชวยเหลือเพ่ือน การเก็บของไดสงคืนเจาของ การแสดงความ
กตัญูตอบุพการี การรวมกิจกรรมอนุรักษมรดกไทยของโรงเรียนและชุมชน การชื่นชมบุคคลท่ีทําความดี
เหลานี้สามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การประกาศความดีหนาเสาธงใหสมาชิกในโรงเรียนไดรับทราบ 
การประกาศยกยองชมเชยผานการจัดปายนิเทศ การมอบรางวัลความดี จะชวยใหบุคคลอ่ืนเห็นคุณคาและหัน
มาทําความดีมากข้ึน ในสังคมไทยไดมีการแสดงออกลักษณะในระดับชาติดวย เชน การยกยองบุคคลใหเปน
พลเมือง การยกยองใหรับรางวัลแมดีเดน การยกยองบุคคลใหเปนศิลปนแหงชาติ เปนตน 

5. สงเสริมใหรักความยุติธรรม 
สงเสริมใหยึดม่ันในความดี ความถูกตอง ไมลําเอียง กระทําการท้ังปวงโดยปราศจากอคติ ใช 

ปญญาไตรตรองวิเคราะหเหตุผลอันจะเกิดข้ึน โดยสมควรแกเหตุ และตระหนักรูวาพึงปฎิบัติอยางไรจึงจะ
พอเหมาะ พอควรแกเหตุนั้นๆ การสงเสริมความยุติธรรมสามารถทําไดโดยรูจักจําแนกผลประโยชนสวนตนออก
จากผลประโยชนสาธารณะ ยึดถือหลักเหตุผลและความสมเหตุสมผล โดยไมเลือกปฎิบัติและไมปกปองสิ่งท่ีไม
ถูกตอง 

6. การสรางมิตรภาพ 
ในการเปนมิตรท่ีดีตอกัน เราตองพยายามท่ีจะเขาใจผูอ่ืนกอนท่ีจะเรียกรองใหคนอ่ืนมาเขา 

ใจเรา นอกจากนี้ความเขาใจระหวาง “เรา” และ “เขา” จะตองเปนความเขาใจรวมกันโดยมุงผลประโยชน
สวนรวมเปนหลัก และในการทํางานรวมกัน นั้น ท้ัง “เรา” และ “เขา” จะตองทําแบบ “สนับสนุน” และ 
“สงเสริม” ไมขัดแยงกันและไมมุงทําลายกัน 

7. การแสดงความไมลําเอียง 
  ความลําเอียงท่ีสําคัญมี 4 ประการ คือ ความลําเอียงเพราะรักใคร ความลําเอียงเพราะไมชอบ กัน
เพราะความลําเอียงเพราะโงเขลา ความลําเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจกัน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดปญหามาก
เพราะถาเห็นวาการปฎิบัติแบบนี้ทําใหไดดี คนก็จะปฎิบัติตามและจะนําไปสูความวุนวายในสังคมได ดังนั้นการ
แสดงความไมลําเอียงจึงมีความสําคัญ 
  

การไมลําเอียง หมายถึง การกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากอคติท้ังปวง กระทําสิ่งตางๆอยางมี
สติปญญา คือ พิจารณาเห็นผลอันเกิดข้ึนโดยสมควรแกเหตุผลรูวาพึงปฎิบัติอยางไรจึงเหมาะสมกับเหตุนั้น รูวา
สิ่งใดผิด สิ่งใดถูกผูใดท่ีกระทําผิดก็ไมปกปอง บุคคลท่ีกระทําไดยอมไดรับการยอมรับการยกยองวาเปนผูท่ีมี
ความยุติธรรม และยังจะเปนแบบอยางท่ีใหบุคคลอ่ืนถือปฎิบัติไดดี 
 
เรื่องท่ี 4 การสงเสริมการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

การท่ีสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยรูจักปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ยอมเกิดผลดี ตอ
สังคมและประเทศ ดังนี ้

1. ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางม่ันคง เพราะการท่ีทุกคนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นอยางหลากหลาย และมีเหตุผลในงานหรือโครงการตางๆ ท้ังในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ 
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ตลอดจนเปดโอกาสใหคนท่ีมีความรูความสามารถไดรวมการทํางาน ยอมสงผลใหการทํางานและผลงานนั้นมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทําใหเกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ เพราะเม่ือมีการทํากิจกรรมรวมกันยอมมีความ
ผูกพัน รวมแรงรวมใจในการทํางานท้ังปวงใหบรรลุเปาหมายได 

3. สังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย เพราะทุกคนตองปฎิบัติตามระเบียบกติกาของสังคม ซ่ึงเปน
กฎเกณฑท่ีทุกคนยอมรับ 

4. สังคมมีความเปนธรรม เม่ือสมาชิกทุกคนไดรับสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ จากกฎหมายเทาเทียมกันทําให
สมาชิกทุกคนไดรับการปฎิบัติอยางยุติธรรม กอใหเกิดการเปนธรรมในสังคม 

5. ทําใหสมาชิกทุกคนในสังคมมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีน้ําใจตอกัน โดยยึดหลักศีลธรรมเปน
พ้ืนฐานในการปฎิบัติตอกันตามวิถีประชาธิปไตย 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีอํานาจมาจากประชาชนและจะถือมติของเสียง
สวนใหญ การดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยจะอยูบนพ้ืนฐานหลักการของประชาธิปไตย จะอยู
บนพ้ืนฐานหลักการของประชาธิปไตย เชน หลักอํานาจเปนของปวงชน หลักความเสมอภาค หลักสิทธิเสรีภาพ 
และหนาท่ี เปนตน ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยจะมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกันและถาประชาชนปฎิบัติ
ตนเปนพลเมืองดีตามวีถีประชาธิปไตย จะทําใหสังคมและประเทศมีความเจริญกาวหนาและสามารถอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางสันติสุข 
 การเปนพลเมืองดีไมเพียงพอแตปฎิบัติตนตามสิทธิเสรีภาพ ปฎิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย โดยไมกระทํา
การใดๆ ท่ีจะกอใหเกิดความเดือดรอน หรือกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ประชาชนทุกคนจะตองคํานึงถึง
หลักการสําคัญท่ีวา จะตองดูแลตนใหเปนคนมีคุณภาพ ชวยเหลือและรับผิดชอบตนเองได รวมท้ังชวยเหลือ
ดูแลคนรอบขาง ชวยกันดูแลชุมชนและสังคม ดังนั้น การเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยจึงตองเปนคนมี
คุณภาพท้ัง 3 ดาน คือ สติปญญา จิตใจ และพฤติกรรมท่ีดี 
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กิจกรรมบทท่ี 1 
คําช้ีแจง จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย หมายถึงอะไร 
........................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........................... 

2. ในฐานะท่ีนักเรียนเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย จะมีแนวทางในการประพฤติปฎิบัติตนอยางไร 
........................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

3. ในการขจัดความขดแยงท่ีเกิดข้ึนท้ังดานความคิด อุดมการณ นักเรียนคิดวาวิธีการใดท่ีเหมาะสมจะ 
นํามาแกไขความขัดแยง 
........................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

4. นายกวี ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง นายกวีจะตองปฎิบัติตนอยางไรจึงจะไดชื่อวาเปน 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยดานเศรษฐกิจ 
........................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
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บทท่ี 2 
การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 
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บทท่ี 2   การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 
สาระสําคัญ 
 การขัดแยงทางความคิดในกลุมคนยอมมีบางเปนเรื่องธรรมดา แตถาหากการขัดแยงทางความคิดไดรับ
การไกลเกลี่ย ไดรับรู ขาวสารหรือไดรับการอธิบายจนเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การขัดแยงทางความคิด
เหลานั้นก็จะหมดไป ไมกอใหเกิดความแตกแยกสามัคคี ดังนั้น ประชาชนคนไทยตองรวมใจกันเสริมสรางความ
ปรองดองในสังคมไทย เพ่ือประเทศชาติเกิดความสามัคคี นําสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป  
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. บอกความหมาย ความสําคัญของการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย  

2. อธิบายแนวทางการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 
3. นําแนวทางการเสริมสรางความปรองดองไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 
ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องท่ี 1. ความหมาย ความสําคัญ ของการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 

เรื่องท่ี 2. แนวทางการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย รากฐานความขัดแยงในสังคมไทย 
ลักษณะความขัดแยงของสังคมไทยในปจจุบัน แนวทางสูสังคมสมานฉันท  
          เรื่องท่ี 3. ตัวอยางกิจกรรมการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 
 
กิจกรรมการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารการสอน 
2. ปฎิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน  
3. ศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน ตําราเรียน สื่อ สิ่งพิมพตางๆ กศน.ตําบล  

หองสมุด  และอินเตอรเน็ต 
 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอนบทท่ี 2  
2. แหลงเรียนรูตางๆ เชน ตําราเรียน สื่อ สิ่งพิมพตางๆ กศน.ตําบล  หองสมุด  และอินเตอรเน็ต 
3. ใบงาน 
4. กระดาษปรูฟ 
5. ปากกาเคมี 

 
 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใชแบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
3. ตรวจผลงาน โดยใชแบบประเมินผลงาน 

 
 

แผนการเรียนรูประจําบทที่ 2 
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บทท่ี 2 
การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 

 
เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญของการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 

“การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย” หมายความถึง “การเพ่ิมพูนใหดีข้ึนหรือม่ันคงยิ่งข้ึนดวย
ความพรอมเพรียงกัน  หรือ การเพ่ิมพูนใหดีข้ึนดวยการออมชอม  ประณีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน  ตก
ลงดวยความไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยความมีไมตรีจิต ของประชาชนคนไทย” 

คนไทยสวนใหญ ลวนมีความรักใครและสามัคคีปรองดองกันอยูแลวในทุกถ่ิน ดวยความมีจารีต
วัฒนธรรมประเพณีกับความมีศีลธรรม ในสายเลือดและในจิตใจ สืบทอดตอตอกันมา การขัดแยงทางความคิด
ในกลุมคนยอมเกิดมีไดบางเปนเรื่องธรรมดา แตถาหากการขัดแยงทางความคิด ไดรับการไกลเกลี่ย, ไดรับ
ความรู, ไดรับขาวสารหรือไดรับอธิบายจนเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การขัดแยงทางความคิดเหลานั้นก็
จะหมดไปได ไมกอใหเกิดความแตกแยกสามัคคี ไมกอใหเกิดความรุนแรงใดใด ท้ังทางวาจาและทางกาย เพราะ
คนไทย เปนชนชาติท่ีรักสงบ รักพวกพองและรักแผนดินถ่ินเกิด 

ประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุขมากวา 70  ป 
ลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด มีการปฎิวัติรัฐประหารเกิดข้ึนหลายครั้ง สาเหตุเกิดจาก การท่ีบรรดา
นักการเมือง หรือกลุมบุคคลทางการเมือง ประพฤติปฎิบัติ บริหารจัดการ ไปในทางท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติและประชาชน แตก็มีกลุมประชาชน  นักการเมือง กลุมนักวิชาการบางกลุม และกลุมผูใชหรือ
อาศัย ระบอบการปกครองเปนเครื่องมือ ในการแสวงหาและปกปองผลประโยชน มักเรียกรองใหคืน
ประชาธิปไตย กลาวหาวา การปฎิวัติรัฐประหารเปนเผด็จการ โดยความรูเทาไมถึงกาล ดวยความไมรูจริงไมรู
แจง ในระบบการปกครองท้ังหลาย ความจริงแลวระบบการปกครองแบบไหนๆ ก็ดีเหมือนกันท้ังนั้น ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสม การประพฤติปฎิบัติ การบริหารจัดการหรือการใช วาจะมีความเหมาะสมสามารถประพฤติ
ปฎิบัติ บริหารจัดการหรือใช ตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยนั้นๆ ใหเกิดผลดีไดเพียงใด อีกท้ังยังมีปจจัย
อ่ืนๆ หลายปจจัย อันเปนสวนประกอบท่ีจะทําใหประเทศนั้นๆ ควรใชระบอบการปกครองรูปแบบใด เพ่ือให
เกิดประโยชน เกิดความสุข เกิดความม่ันคงตอประเทศชาติและประชาชน 
 สําหรับนักการเมืองและกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ ควรมีศีลธรรมจรรยา ยึดถือหลักศีลธรรมในศาสนาอยู
เปนนิจ มีความรักประเทศชาติบานเมือง เห็นประโชยนของประเทศชาติและประชาชนสําคัญกวาประโยชน
สวนตน การขัดแยงทางความคิดของกลุมนักการเมืองและผูท่ีเก่ียวของยอมเกิดข้ึนไดนอยมากหรืออาจไม
เกิดข้ึนเลย นั่นยอมเปนสิ่งแสดงวา จะมีผูท่ีไมประสงคดีตอประเทศชาติของประชาชน ไปยุยงเสี้ยมสอนหรือให
อามิสสินจางกับประชาชนเพ่ือใหเกิดความคิดท่ีขัดแยง แตกแยกความสามัคคี กอการชุมนุม นําไปสูการใช
ความรุนแรง กอการจลาจล เกิดความเดือดรอนความเสียหายตอประชาชนและ ประเทศชาติบานเมือง 
 ประชาชนสวนใหญ เกิดความขัดแยงเก่ียวกับ ความตองการมีรายไดท่ีพอเพียง มีอาชีพมีงานทํา  การ
ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแยงการประกอบอาชีพ  ความตองการมีท่ีทํากินของเกษตรกร ปลดเปลื้องหนี้สิน 
ความตองการขายสินคาทางการเกษตรกรรมใหไดราคาท่ีเปนธรรม  การกินดีอยูดี ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกันในการศึกษา การเขาถึงหรือไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานและ
สวัสดิการตางๆ อยางเทาเทียม และอ่ืนๆ ถึงแมวาอาจจะมีการแขงขันกันบางในบางเรื่องบางอยาง อีกท้ังการ
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากรัฐบาล  ผูแทนราษฎร และหนวยงาน ขาราชการทุกแขนงอยางเต็มกําลังสามารถ ถา
หากประชาชน ไดรับสิ่งท่ีตองการตามท่ีกลาวไปตามสมควร รวมไปถึงรัฐบาล  ผูแทนราษฎร และหนวยงาน 
ขาราชการทุกแขนง มีความเอาใจใส ดูแลประชาชนในทุกดาน ตามบทบาทหนาท่ี อยางเต็มกําลังสามารถ การ
ขัดแยงทางความคิดยอมไมเกิดข้ึน หรืออาจจะมีความขัดแยงทางความคิดบางเล็กนอยเปนธรรมดา ไมถึงกับ
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เปนสาเหตุทําใหเกิดความแตกแยกสามัคคี นําไปสูการชุมนุมและยอมจะมีแตความสามัคคี ความรักใคร
ปรองดอง อยางแนนแฟนของคนในชาติ อีกประการหนึ่งเก่ียวกับการกําหนด นโยบาย แผนงาน โครงการฯและ
การปฎิบัติ ของแตละกระทรวง  ทบวง  กรม ท่ีไมสอดคลองไมสัมพันธกัน ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางความคิด เปนสาเหตุทําใหประชาชนบางสวนหรือสวนมากไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้น กระทรวง  
ทบวง กรม ตางๆ “อาจจะตอง” มีการประชุมปรกึษา ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการฯและการ
ปฎิบัติ รวมกัน สอดคลองสัมพันธกัน เอ้ืออํานวยซ่ึงกันและกัน ตั้งแตละดับสูง ไปจนถึงระดับปฎิบัติงาน ยอม
สามารถลดการขัดแยงทางความคิดของประชาชนลงได หรือไมมีการขัดแยงทางความคิดเกิดข้ึนเลย 
 ประชาชนควรไดรับความรู หรือมีความรูความเขาใจ ในระบอบการปกครอง รวมถึงระบบระเบียบ
วิธีการทํางานหรือกลวิธีของพรรคการเมือง และควรไดรับความรู มีความเขาใจ เก่ียวกับกลวิธีในการทุจริต
คอรรัปชั่น ประพฤติมิชอบ การรับเงินสมนาคุณ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพรรคการเมืองและนักการเมืองทุก
รูปแบบ รวมถึงความรู เก่ียวกับกฎหมายท่ีสําคัญในชีวิตประจําวันและอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดการเคารพใน
กฎหมาย ประพฤติปฎิบัติตามกฎเกณฑกติกาหรือตามกฎหมาย, ประชาชนทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ควร
ไดรับการพัฒนาทางดานจิตใจใหมีคุณธรรมทางศาสนา ใหเกิดมีความรู มีความเขาใจในหลักการหรือหลักคํา
สอนทางศาสนา อันจะเปนบรรทัดฐานหรือเปนแนวทางในการประพฤติปฎิบัติตามหนาท่ี แหงความเปน
ประชาชนชาวไทย เพ่ือใหเกิดความมีระเบียบ มีวินัย ท้ังความคิด ท้ังจิตใจ ในทุกดาน อันจักทําใหการขัดแยง
ทางความคิดในทุกชุมชน ทุกสังคม ทุกหนวยงาน ทุกกลุมบุคคล ลดนอยลงหรือไมมีการขัดแยงทางความคิดท่ี
รุนแรงเกิดข้ึน นั้นยอมแสดงใหเห็นวา คนไทย ไดเสริมสรางความสามัคคี คือ ไดเพ่ิมพูนใหดีข้ึนหรือม่ันคงยิ่งข้ึน 
ดวยความพรอมเพียงกัน  ออมชอม  ประนีประนอม  ยอมกัน ไมแกงแยงกันฯ ตามจารีตวัฒนธรรมประเพณี 
ตามหลักกฎหมาย  ตามหลักศีลธรรมในศาสนา ซ่ึง “การเสริมสรางความสามัคคีของคนไทย” จะสําเร็จได ก็
ดวยคนไทยรวมมือรวมใจกัน ประพฤติปฎิบัติ เพ่ือประเทศไทย และเพ่ือคนไทย 
 
เรื่องท่ี 2 แนวทางการเสริมสรางการปรองดองในสังคมไทย 
 ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบกับวิกฤตการณความขัดแยงการแตกแยกของคนในชาติ ซ่ึงไดทวีความ
รุนแรงและยืดเยื้อมากในทุกวินาที ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากความรุนแรงทางโครงสรางท่ีไดฝงรากลึกอยางยาวนานใน
สังคมไทย ทําใหเกิดความไมเสมอภาคเทาเทียมระหวางชนชั้นของคนไทยในสังคม  
 รัฐไมสามารถรักษาผลประโยชนของประชาชนไดอยางแทจริง เกิดการเสื่อมสลายของความไววางใจใน
สังคม ท่ีมีตอรัฐ เกิดปรากฏการณการแบงพวกของประชาชนเปนฝกฝายอยางชัดเจนซ่ึงเปนการสรางสถานะ
ของความเปนพวกเขาพวกเราหรือความเปนอ่ืน และเปนการสรางความเกลียดชังจนมาสูการทําลายกันทาง
ความคิด คําพูดและการกระทําของประชาชนในประเทศไทยอยางไมเคยปรากฏมากอน จนทําใหเกิดปฎิกิริยา
ของสาธารณชนในเชิงตอตานอํานาจรัฐอยางชัดเจน เชน การตอตานการจัดระเบียบสังคม การตอตานการ
บังคับใชกฎหมายของภาครัฐ การชุมนุมประทวงดวยสันติวิธีจนถึงข้ันใชกําลังและความรุนแรง   
 ภาพของประชาชนชาวไทยท่ีประหัตประหารกันเองถูกถายทอดมาสูสายตาของคนไทยท้ังประเทศ 
และประชาคมโลกผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่องเปรียบเสมือนการตอกย้ําความขัดแยง  ความรุนแรงใหฝงรากลึก
ลงไปในจิตใจของคนไทยทุกคนในขณะเดียวกันเปรียบเสมือนการกระตุน  เตือนจิตใจวาถึงเวลาแลวท่ีประชาชน
ชาวไทยทุกคนและทุกภาคสวนของสังคมจะรวมกันปรับเปลี่ยนวิกฤตการณครั้งยิ่งใหญครั้งนี้ใหกลายเปนโอกาส
ครั้งประวัติศาสตรของประเทศชาติดวยการรวมกันสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงสมานฉันท ดวยการ
เสริมสรางแนวคิดในการเคราพซ่ึงความแตกตาง หรือความเห็นตาง เชนความแตกตางทางความคิดแตกตางทาง
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา รวมกันฟนฟูกระบวนการหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรม การเสียสละเพ่ือ
สวนรวม และจิตสํานึกสาธารณะ ประกอบการเสริมสรางวัฒนธรรมแหงสันติวิธีท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลัก
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คุณธรรมรวมกันสรางชุมชนเขมแข็งท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพในการจัดการกับปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนของตนเองไดกอนท่ีจะลุกลามใหญโตกลายเปนปญหาความขัดแยงรุนแรงของประเทศชาติ 
 ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการมีจุดมุงหมายรวมกันของคนท้ังชาติ นั่นคือ การรวมกันแกปญหาความขัดแยงความ
แตกแยกของคนในชาติท่ีประสบอยูในปจจุบัน และรวมกันฟนฟาอุปสรรคไปสูเสนทางของการเปนสังคมแหง
ความเปนสมานฉันท และเปนสังคมท่ีมีความพรอมในการรับมือกับปญหาและสามารถปองกันความขัดแยงได
อยางยั่งยืนเพราะความสมานฉันทในสังคมเปนพ้ืนฐานสําคัญของความสงบสุข เพราะหากคนไทยทุกคนมีความ
รักความสามัคคีมีจุดมุงหมายเปนหนึ่งเดียวกันและมีความตองการรวมกัน ก็ยอมเปนการยากยิ่งท่ีศัตรูตางๆ 
จากภายนอกและศัตรูภายในประเทศจะสามารถบอนทําลายได 
 
รากฐานของความขัดแยงในสังคมไทย 
  รากฐานของความขัดแยงในสังคมไทย มีสาเหตุหลักๆ สรุปไดดังนี้  

 

 
 
 

 สังคมไทยมีปญหาความรุนแรงทางโครงสรางท่ีเปนเง่ือนไขของการทําใหเกิดความขัดแยงในตัวเอง 
เนื่องจากอํานาจนิยมและระบบอุปถัมภยังคงฝงรากลึกอยูในสังคมไทย โครงสรางทางอํานาจยังเปนของคนชั้น
นําและนักการเมืองท่ีมีผลประโยชนรวมกับกลุมนายทุน เกิดปญหาความเลื่อมล้ําทางสังคมเนื่องจากการ
กระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม เกิดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย จนกอใหเกิด ความแตกแยกทางชนชั้นของ
สังคม ผูดอยโอกาสไมมีสวนรวมอยางจริงจังในการตัดสินนโยบายท่ีจะสงผลกระทบตอตนเอง ประชาชนไมมี
สวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง ความไมเทาเทียมกันท้ังหมดนี้กอใหเกิดความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรงใน
สังคมยิ่งชองวางระหวางสิ่งท่ีควรจะเกิด กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมยิ่งหางกันเทาใด ความรุนแรงเชิงโครงสราง
ทางสังคมจะยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น (ฉันทนา บรรพศิริโชค, 2550) จากความรุนแรงเชิงโครงสรางทางสังคมไดนํามา
สูการขาดความไววางใจทางสังคมของประชาชน เนื่องจากสถาบันทางสังคมและผูนําไมสามารถปกปอง
ผลประโยชนของสาธารณชนได ขาดความยุติธรรมและความเสมอภาคเทาเทียมในการดําเนินงาน ขาดความ
สํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม จึงสงกระทบตอสัมพันธภาพและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอรัฐ 
 การขาดความไววางใจทางสังคมของประชาชนทําใหเกิดความขัดแยงท่ีปญหาอัตวิสัย ไดแก เรื่อง ของ 
อคติ ซ่ึงจะนําไปสูการรับรูท่ีผิด เขาใจผิดในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความขัดแยง ซ่ึงเกิดจากการสื่อสารท่ีถูก
เบี่ยงเบนไปจากความจริงการขาดความรูและความรูท่ีไมเทาเทียมกันของแตบุคคลเปนตัวปดก้ันความเขาใจท่ี
ถูกตองและทําใหเกิดการตีความสถานการณความขัดแยงแตกตางกัน ซ่ึงปญหาอัตวิสัยท่ีแกไขไดยาก คือ อคติท่ี
มีอยูระหวางผูมีอํานาจกับประชาชน กลุมคนเมืองกับกลุมคนชนบท และกลุมผูชุมนุมประทวง อคติระหวาง
กลุมคนท่ีเกิดข้ึนมีผลตอการกอตัวและการขยายตัวของการขัดแยงไดสิ่งตางๆ เหลานี้จะนํามาสูการเกิดอคติ
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หรือการยึดเอาตัวเองหรือพวกเดียวกันเปนศูนยกลางโดยการสรางสัญญลักษณของกลุมรวมกันและไมสามารถ
ยอมรับความเห็นท่ีตางจากกลุมของตนไดมีการรณรงคสรางความเกลียดชังฝายตรงขาม ผานการปลุกระดมของ
กลุมแกนนําดวยวิธีตางๆ จนทําใหสังคมไทยในปจจุบันมีลักษณะของการแบงฝกฝายของประชาชน เกิดการ
เกลียดชังกลุมท่ีมีความคิดเห็นตางจากกลุมของตน จนถึงข้ันทําราย ทําลายฝายตรงขาม ดังคํากลาวของ 
มหาตมะ คานที “เม่ือเรา เห็นวาคนอ่ืน ไมใชคนเหมือนเรา การท่ีจะใชความรุนแรงกับเขาก็เปนเรื่องยาก” 
(ฉันทนา บรรพศิริโชค, 2550) 
 
ลักษณะความขัดแยงของสังคมไทยในปจจุบัน 
 สังคมไทยในปจจุบันมีพัฒนาการของความขัดแยงอยูในระยะท่ี 3 คือ ความขัดแยงท่ีปรากฏชัดเจน 
เปนระดับของความขัดแยงท่ีมีการเรียกรองและมีการแสดงออกถึงความไมพึงพอใจอยางชัดเจน และจนจึงข้ัน
ใชความรุนแรงในขอขัดแยงนั้นเกิดปรากฎการณการรวมตัวของประชาชนโดยมีการแบงฝกฝายอยางชัดเจน 
เพ่ือตอตานการกดดันรัฐใหกระทําและตอบสนองในสิ่งท่ีตนตองการ โดยปฎิกิริยาดังกลาวอยูบนหลักเกณฑของ
การมองประเด็นปญหาแบบความไววางใจแบบอิงการคํานวณหรือ ความไววางใจท่ีอิงอยูบนหลักประกันท้ังบวก
และลบ โดยประชาชนมองวาตนทุนท่ีตองเสียไปจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง ไมวาจะเปนการใช
ความรุนแรง ของภาครัฐจนทําใหมีผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจํานวนมาก ภาพลักษณของประเทศท่ีเสียหาย เกิด
ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาการวางงาน ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนเปน
อยางมากแตรัฐไมสามารถแกปญหา และสนองทางเลือกใหกับประชาชนได จนทําใหประชาชนคิดวาตนทุนท่ี
ตนสูญเสียไปกับผลประโยชนท่ีไดรับไมมีความสมดุล นํามาสูการประทวงตอตานรัฐเรียกรองใหรัฐรับผิดชอบจน
สงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล ทําใหการดําเนินการแกไขปญหาขางตนลาชา 
ไมตรงตามความตองการของประชาชน (วันชัย วัฒนศัพท 2550 : 58-61) จึงนํามาสูความขัดแยงระหวางรัฐ
และประชาชน โดยมีลักษณะของความขัดแยงแบบไมสมมาตร ท่ีคูขัดแยง มีความไมเสมอภาคกันหรือเทาเทียม
กัน ผูกุมอํานาจ มีการใชอํานาจเหนือกวาอีกฝายท่ีเปนผูคัดคาน เพ่ือใหเกิดความยินยอม ความไมสมมาตรมี
แงมุมของความไมสมมาตรทางกฎหมาย และความไมสมมาตรทางโครงสราง ความไมสมมาตรทางกฎหมาย 
เกิดจากการยอมรับหรือการปฎิเสธฐานะของอีกฝายหนึ่ง ปฎิเสธสิทธิท่ีจะมีสวนรวมและมีเทาทีเปนปฎิปกษ 
โดยยึดกฎหมายท่ีใหประโยชนกับผูกุมอํานาจและปฎิเสธฝายท่ีตอตาน สวนความไมสมมาตรทางโครงสราง 
ไดแก การเขาถึงอํานาจการตัดสินใจความสามารถในการควบคุมกลไกลของรัฐเปนของผูกุมอํานาจ ความไม
สมมาตรเชนนี้สงผลใหแตละฝายมีทัศนะหรือความรับรูเก่ียวกับปญหาความขัดแยงไมเหมือนกัน “กลายเปน
ปญหาความขัดแยงท่ีมีพลังควบคุมโดยรัฐกับพลังทาทายโดยประชาชน” (วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร, 2540) 
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หนทางสูสังคมสมานฉันท 
 มหาตมะ คานธี กลาววา “ความสมานฉันท ตองตั้งอยูบนรากฐานของสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับมนุษยนั้น
คือ ความจริงและความรัก เพราะความสมานฉันท และสันติวิธีนั้นเปนเรื่องของความสัมพันธ ระหวางบุคคล 
หวางกลุมจะลงรอยได จะสมานความราวฉานกันไดจะตองตั้งอยูบนการทําความจริงใหปรากฎการณเทานั้น 
โดยจริยธรรมของความสมานฉันทจะเริ่มท่ีเห็นความสําคัญของความจริง ยอมรับความจริงแมวาความจริงนั้น
อาจหมายถึงความผิดพลาดของตัวเราเอง หรือความผิดพลาดของใครก็ตาม เพราะคนเราจะสมานรอยราวฉาน
แตกแยกจนเกิดฉันทะ รวมกันข้ึนไดนั้น ตองเผชิญหนากับความจริงเปนประการตน หากบิดเบือนหรือกลบ
เกลื่อนความจริงยอมเปนไปไมไดท่ี สมานฉันทไดสําเร็จยิ่งกวานั้น การอําพรางความจริงยังสอเลศนัยของความ
รุนแรงแอบแฝงอีกดวย” (เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน,2548) 
 แนวทางสมานฉันท คือแนวทางของความปรองดอง เห็นพองรวมกัน นั่นคือ การรับฟงปญหาเพ่ือ
เขาถึง รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนเพ่ือแกปญหาใหหมดสิ้นในระยะยาว โดยไมมุงเนนการ
ใชความรุนแรง แตมุงสรางความเขาใจ ความไววางใจจากประชาชนวารัฐจะอํานวยความยุติธรรม และความ
เทาเทียมใหกับประชาชนได 
 รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานนท (วิยะดาสิมะเสถียร : 2545) กลาวถึงแนวทางการสรางสมานฉันทใน
สังคมไทย ดังนี้ 

1. การเปดเผยความจริง ( Truth) ใหความสําคัญกับความจริงท้ังในฐานะเครื่องมือหรือเปาหมายของ
สังคมสมานฉันทเพ่ือสรางสันติภาพท่ียั่งยืน ขณะเดียวกันก็หาหนทางใหสังคมไทยตระหนักถึงความเปดเผย
ความจริงนั้นดวย 

2. ความยุติธรรม (Justice) ใหความสําคัญกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดวยการเสริมสรางแนวคิด
วิเคราะหในสังคมไทยใหเรียนรูวิธีการมองปญหาความรุนแรงใบบริบทเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม ใหเล็งเห็น
คนบริสุทธิ์กลุมตางๆ ท่ีตกเปนเยื่อของความรุนแรง 

3. ความพรอมรับผิด สงเสรมิระบบและ วัฒนธรรมความพรอมรับผิดในระบบราชการ 
4. การใหอภัย 
5. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ใหความสําคัญกับขันติธรรมในฐานะคุณคาทาง

การเมือง การเรียนรู ศาสนาตางๆ ท่ีดํารงอยูในประเทศไทย 
 6. ถือสันติวิธีเปนทางเลือกในการเผชิญกับความขัดแยง 
 7. การเปดเผยพ้ืนท่ีใหความทรงจําท่ีเจ็บปวดดวยการเปดพ้ืนท่ีประวัติศาสตรทองถ่ินเปนสวนหนึ่งของ
ประวัติศาสตรไทย 

8. มุงแกปญหาในอนาคตดวยจินตนาการ 
9. การยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพ่ือความไววางใจระหวางกัน เพราะการยอมรับความเสี่ยงเปน

เง่ือนไขสายสัมพันธระหวางมนุษยบนฐานแหงความไววางใจอันเปนคุณลักษณสําคัญของแนวความคิด
สมานฉันท 
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เรื่องท่ี 3 ตัวอยางกิจกรรมการเสริมสรางความปรองดอง 
 
โครงการ Bike For Mom “ปนเพ่ือแม” 
  วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม 

  1. เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 

  2. เพ่ือใหพสกนิกรทุกหมูเหลา ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  3. เพ่ือเปนการรวมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักท่ีมีตอแม และแมของแผนดิน 
  4. เพ่ือใหพสกนิกรทุกหมูเหลา ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอยางท่ัวถึง และ

เสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ ท่ีจะรวมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

  5. เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพของประชาชนในการรวมออกกําลังกาย ทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง ปลูกฝงใหประชาชนรักการออกกําลังกาย และเสริมสรางความมีน้ําใจเปนนักกีฬา อีกท้ังไดนํากิจกรรม
ดังกลาวไปตอยอดขยายผลตอไป 
 
  รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ใหพสกนิกร ในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศไทยไดมีโอกาสรวมกิจกรรมปนเพ่ือแมพรอมกันท้ัง
ประเทศ วันอาทิตยท่ี 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสราง
ความสามัคคีในกลุม องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเปนกิจกรรมท่ีสรางความปรองดองของคนใน
ประเทศ 
 
โครงการ “รอยใจไทย” 

วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม 
1. เสริมสราง และขยายโอกาส ในการใหความรูความเขาใจถึงสาเหตุของการแตกแยกและแนว

ทางแกไขแกนักศึกษาเพ่ือรวมกันแกปญหาในชุมชน 
2. เสริมสราง รูปแบบของการดําเนินการสรางเครือขายเพ่ือ ความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริยใหหลากหลายวิธี 
3. ลดความขัดแยงโดยใหมีกิจกรรมดนตรีและกิจกรรมสาธารณะเปนจุดรวม 
4. ปรับปรุงแนวทางใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกความเห็นเสนอแนะในการสรางความสามัคคีให

มากข้ึน 
5. รักษาความดีงามและดํารงเอกลักษณของความเปนไทย 
6. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการเปนเครือขายทําความดี อยางมีระบบ 
7. ปรับปรุง เสริมสราง การติดตอประสานงานในการสรางความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสมใหแกมวลชน 
8. สรางพ้ืนฐานใหการปรับแนวคิดรักษาประโยชนของสวนรวมใหกับเครือขาย 
9. ปรับปรุงขอมูลของเครือขายใหทันสมัยทันเวลาอยูตลอดเวลา 
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  รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 จัดกิจกรรมหลากหลายวิธี  ท้ังกิจกรรมทางดนตรี  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  กิจกรรมชวย
ผูประสบภัย  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
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บทท่ี 3 
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
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บทท่ี 3 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
สาระสําคัญ 
 สถาบันพระมหากษัตริย เปน หนึ่งในสถาบันหลักของประเทศชาติ อันประกอบดวย สถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญอยางมากตอประเทศชาติ เปนศูนย
รวมจิตใจของประชาชน เปนสัญลักษณของความเปนชาติ  การปกครองของไทยในอดีตมีเหตุการณสําคัญๆ 
เกิดข้ึน ทําใหการปกครองเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เปนผูนําแบบอยางของราษฏร ท่ีมีพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนา
ประเทศชาติและประชาชน ท่ีสําคัญมากมาย 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายถึงความสําคัญของการมีสถาบันพระมหากษัตริย 
2. อธิบาย พรอมยกตัวอยางเหตุการณสําคัญๆ ในการปกครองประเทศของ  

พระมหากษัตริยไทยได 
3. อธิบายพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอปวงชนชาวไทยได  
4. มีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 
ขอบขายเนื้อหา 

1. ความสําคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย 
2. เหตุการณสําคัญๆ ในการปกครองประเทศของพระมหากษัตริยไทย  
3. พระราชกรณียกิจสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอปวงชนชาวไทย 
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 
กิจกรรมการเรียน 

1. ศึกษาเอกสารการสอน 
2. ปฎิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน  
3. ศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน ตําราเรียน สื่อ สิ่งพิมพตางๆ กศน.ตําบล  

หองสมุด  และอินเตอรเน็ต 
 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอนบทท่ี 3 
2. แหลงเรียนรูตางๆ เชน ตําราเรียน สื่อ สิ่งพิมพตางๆ กศน.ตําบล  หองสมุด  และอินเตอรเน็ต 
3. ใบงาน 
4. กระดาษปรูฟ 
5. ปากกาเคมี 

 
 

แผนการเรียนรูประจําบทท่ี 3 
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การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใชแบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
3. ตรวจผลงาน โดยใชแบบประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

บทท่ี 3 
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 
เรื่องท่ี 1 ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
  แกนหลักแหงความม่ันคงของชาติ 
 แกนหลักแหงความม่ันคงของชาติ  ไดแก สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย 
ความสําคัญของสถาบันท้ัง 3 ปรากฎอยูในธงไตรรงคเปนธงชาติไทย ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ไดทรงริเริ่มใหใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทยตั้งแต พ.ศ.2460 เปนตนมา มาจนถึงปจจุบันนี้ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชนิพนธความหมายของธงไตรรงคไวดังนี้  
 แดง  คือ โลหิตเราไซร ซ่ึงยอมสละได เพ่ือรักษาชาติศาสนา (แดงหมายถึงสถาบันชาติ) 
 ขาว  คือ บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายถึงพระไตรรัตน และธรรมคุมจิตใจ (ขาวหมายถึงสถาบันศาสนา) 
 น้ําเงิน  คือ สิโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเปนสวนพระองค (น้ําเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย) 
 สถาบัน ชาติ สถาบันศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย จึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมอาจแยกจาก
กันได ตามคํากลาวท่ีวา “พระมหากษัตริยคูชาติ พุทศาสนคูไทย” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย 
 ความหมายของ “พระมหากษัตริย” ตามรูปศัพท หมายถึง “นักรบผูยิ่งใหญ” ถาจะถือตาม
ความหมายท่ีใชกันอยูท่ัวไป และความเขาใจตามธรรมดาแลวพระมหากษัตริย ก็คือ พระเจาแผนดินในภาษา
สันสกฤตคําวา กษัตริย หมายถึงผูปองกันหรือนักรบ มีคําเรียกพระมหากษัตริย หลายคําเชน พระราชา หรือ 
ราชัน หมายถึง ผูนอมจิตใจของผูอ่ืนไวดวยธรรม จักพรรดิ หมายถึง ผูปกครองท่ีปวงชนพึงใจและเปนผูมี
คุณธรรมสูง และใกลเคียงกับคําวา ธรรมราชา หมายถึง ผูรักษาและปฎิบัติธรรมท้ังเปนตนเหตุแหงความ
ยุติธรรมท้ังปวง คําวาพระเจาอยูหัว หมายถึง พระผูเปนผูนํา หรือประมุขของประเทศ และคําวา “พระเจา
แผนดิน” หมายถึงพระมหากษัตริยทรงเปนพระเจาแผนดิน 
 ไมวาจะเลือกใชคําใด คําวา “ราชา” “กษัตริย” “จักรพรรดิ” โดยความหมายแลวนาจะใชเหมือนๆกัน 
อยางไรก็ดีในสังคมไทยเรียกพระมหากษัตริย วา “ในหลวง” “พอหลวง” “พอของแผนดิน” ความหมายก็คือ 
เปนผูปกครองท่ีเปรียบเสมือนพออยูเหนือเกลาเหนือชีวิตซ่ึงชนชาวไทยมีความจงรักภักดีชั่วกาลนาน 

จากอดีต จนถึงปจจุบัน คนไทยเราอยูและคุนเคยกับสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางมาก
พระมหากษัตริยไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือใหพสกนิกรอยูเย็นเปนสุข สถาบัน
พระมหากษัตริย จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเปนพระประมุขของชาติทรงเปนศูนยรวมแหงความ
จงรักภักดี ทรงเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ ทรงไวซ่ึงคุณธรรมอันประเสริฐ และเปนท่ี
เคารพรักเทิดทูนอยางสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ 
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แนวคิดสถาบันพระมหากษัตริย 
 พระมหากษัตริยแตเดิมมีแนวคิดสองประการคือ ถือวาพระมหากษัตริยคือ หัวหนาครอบครัวใหญท่ีมี
ความสัมพันธกันทางสายเลือดกับหมูคณะ ประการท่ีสองคือ พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐในทาง
การเมืองหรือผูมีอํานาจสูงสุด โดยเฉพาะในยุโรปมีความเชื่อในเรื่องลัทธิเทวสิทธิ์ และถือวาพระมหากษัตริยทรง
ไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศรวมท้ังมีอํานาจโดยสมบูรณ 
 สําหรับประเทศไทยแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริยเริ่มปรากฏชัดเจนในยุคกรุงสุโขทัยโดยใชคําวา 
“พอขุน” ราษฎร มีความใกลชิดกับพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยในสมัยนั้นเรียกวาพอขุนก็พรอมท่ีจะชวย
ประชาชน โดยประชาชนท่ีรอนอกรอนใจก็สั่นกระดิ่งเพ่ือรองขอใหพิจราณาอรรถคดีตางๆ ไดทุกวันพระก็
ชักชวนขาราชการบริพารและหมูเหลาปวงชนพรอมใจกันฟงเทศรับพร ประชาชนใกลชิดผูปกครองใชหลัก
ครอบครัวมาบริหารรัฐและใชหลักศาสนาเขาผูกใจคนใหอยูรวมกันอยางปกติสุข ดังนั้น พอขุนพรือพระมหา
กษัตริยในสมัยสุโขทัยนั้นจึงเรียกวา “อเนกชนนิกรสโมสรสมมมติ” หมายถึงพระมหากษัตริยท่ีประชาชนและ
เหลาอํามาตย เลือกพระองคข้ึนปกครองประเทศ  
  อยางไรก็ดีในชวงการเปลี่ยนแผนดินและศูนยกลางความเจริญยายลงมาทางใต อาณาจักรกรุงศรี
อยุธยาเริ่มเจริญข้ึนการแพรของแนวคิดตางๆ ท่ีอยูรอบๆ อาณาจักรใหมท้ังจากชาติตะวันตกท่ีเขามาคาขาย
และชนชาติเขมรหรือขอมก็เขา สูแนวคิดเรื่องพระมหากษัตริยในชวงนี้ แนวคิด เรื่องพระมหากษัตริยจึงมีการ
ผสมผสาน ดังนั้น พระมหากษัตริยจึงไมใชคนธรรมดาอยางพอขุน แตเปนบุคคลท่ีเปนคนสรางชาติ รวมแผนดิน 
แนวคิดท้ังฝรั่ง และเขมรจึงทําใหพระมหากษัตริยมีอํานาจในการปกครองสูงสุดดุจไดรับเทวสิทธิ์ และ
ขณะเดียวกันพระมหากษัตริยทรงใชหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนากํากับ เพราะพระมหากษัตริยมีนิติราช
ประเพณี ทศพิธราชธรรม และทรงมีพระมโนธรรมกํากับ นอกจากนี้พระมหากษัตริยไทยยังทรงอยูคูกับราษฎร
ไทยเสมอมา 
 ปจจุบัน รัฐธรรมนูญเกือบจะทุกฉบับรับรองฐานะของพระมหากษัตริยวา “ประเทศไทยเปน
ราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบงแยกมิได พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
องคพระมหากษัตริย ทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และจะกลาวหาหรือ
ฟองรองในทางใดๆ มิได” ฐานะของ พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ทรงเปนประมุขของประเทศ
และยังทรงใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบาทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 

สถาบันพระมหากษัตริยกอใหเกิดคุณประโยชนอยางมากมายมหาศาลตอประเทศชาติมาตั้งแตโบราณ
จวบจนปจจุบันนี้ ท้ังในฐานะท่ีกอใหเกิดการสรางชาติ การกูเอกราชของชาติการรักษาและพัฒนาชาติ มี
สาระสําคัญท่ีควรแกการนํามาศึกษา คือ 

1. พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน 
พระมหากษัตริยทรงทําใหเกิดความสํานึกเปนอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน แมวาสถาบันการเมืองการปกครอง

จะแยกสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ แตตองใหอํานาจของตนภายใตพระปรมาภิไธย ทําใหทุกสถาบันมี
จุดรวมกัน อํานาจท่ีไดมาจากแหลงเดียวกัน คือ พระมหากษัตริย นอกจากนี้พระมหากษัตริยยังทําใหเกิดความ
สํานึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางหมูชนภายในชาติ โดยท่ีตางเคารพสักการะและจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริยรวมกัน แมจะมีความแตกตางกันในดานเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ก็มีความสมานสามัคคีกลม
เกลียวกันในปวงชนท้ังหลาย ทําใหเกิดความเปนปกแผนและเปนพลังท่ีสําคัญยิ่งของชาติกลาวไดวา 
พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมของชาติเปนศูนยรวมจิตใจ กอใหเกิดความสมานสามัคคี และเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติ เกิดเอกภาพท้ังในทางการเมืองการปกครองในหมูประชาชนอยางดียิ่ง พระมหากษัตริย
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ทรงรักใครหวงใยประชาชนอยางยิ่ง ทรงโปรดประชาชนและทรงใหเขาเฝาฯอยางใกลชิดทําใหเกิดความ
จงรักภักดีแนนแฟนมากข้ึน ไมเสื่อมคลายพระองคเสด็จพระราชดําเนินไปทุกแหงไมวาจะเปนถ่ินทุรกันดารหรือ
มีอันตรายเพียงไร เพ่ือทรงทราบถึงทุกขสุขของประชาชน และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหอยาง
กวางขวางโดยไมจํากัด ฐานะ เพศ วัย ประชาชนก็มีความพูกพันธกับพระมหากษัตริยอยางลึกซ้ึง กวางขวาง
แนนแฟนม่ันคง จึงยากท่ีจะมีอํานาจใดมาทําใหสั่นคลอนได 

2. พระมหากษัตริยทรงเปนสัญลัษณแหงความตอเนื่องของชาติ 
สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันประมุขของชาติสืบตอกันมาโดยไมขาดสายขาดตอนตลอดเวลาไม

วารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปก่ีชุดก่ีสมัยก็ตาม แตสถาบันพระมหากษัตริยยังคงอยูเปนความตอเนื่องของ
ประเทศชาติ ชวยใหการปกครองไมมีชองวางแตมีความตอเนื่องตลอดเวลา  

3. พระมหากษัตริยเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปภัมภก 
ทําใหเกิดความสัมพันธแนนแฟนระหวางคนในชาติแมจะมีศาสนาตางกัน เพราะพระมหากษัตริยทรง

อุปภัมทุกศาสนาแมวาพระองคจะทรงเปนพุทธมามกะ จึงกอใหเกิดพลังความสามัคคีในชาติ ไมบาดหมางกัน
ดวยการมีศาสนาตางกัน 

4. พระมหากษัตริยทรงเปนพลังในการสรางขวัญและกําลังใจของประชาชน 
พระมหากษัตริยทรงเปนท่ีมาแหงเกียรติยศท้ังปวง กอใหเกิดภาคภูมิ ปติยินดี และเกิดกําลังใจในหมู

ประชาชนท่ัวไปท่ีจะรักษาคุณงามความดี มานะความพยายามกระทําความดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพระองค
ทรงไวซ่ึงความดีงามตลอดเวลา ทําใหประชาชนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกําลังใจท่ีจะทํางานเสียสละตอไป จึง
เสมือนแรงดลใจผลักดันใหผูมีเจตนาดี ประกอบคุณงามความดีมุงม่ันในการปฏิบัติอยางเขมแข็ง ท้ังในสวน
ประชาชน สวนราชการหรือรัฐบาล 

5. พระมหากษัตริยทรงมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและทําใหการ 
บริหารงานประเทศเปนไปดวยด ี

พระมหากษัตริยทรงข้ึนครองราชยดวยความเห็นชอบยอมรับของประชาชน โดยมีรัฐสภาทําหนาท่ี
แทนพระองคจึงไดรับการเทิดทูนยกยองเสมือนผูแทน อันอยูในฐานะเปนท่ีเคารพสักการะของประชาชนดวย 
การท่ีพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจท่ีจะยับยั้งพระราชบัญญัติ หรือพระราชทานคําแนะนําตักตือน 
คําปรึกษาและการสนับสนุนในกิจการตางๆท้ังของรัฐบาล รัฐสภา และศาล ตามรัฐธรรมนูญจัดไดวาพระองค
ทรงมีสวนรวมอันสําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและกอใหเกิดผลดีในการบริหารการปกครอง
ประเทศ อยางนอยก็ชวยใหฝายปฏิบัติหนาท่ีท้ังหลายเกิดความสํานึก เกิดความระมัดระวัง รอบคอบมิใหเกิด
ความเสียหายตอสวนรวมมากพอสมควร พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทรงเปนกลางทางการเมืองการ
กําหนดหลักการสืบสันตติวงศไวอยางชัดเจน โดยกฏมลเฐียรบาลและรัฐธรรมนูญเปนเครื่องประกันวาจะทรง
เปนกลางทางการเมืองไดอยางแทจริง และทําใหสามารถยับยั้ง ทวงติง ใหการปกครองประเทศเปนไปโดยสุจริต
ยุติธรรมเพ่ือประชาชนโดยสวนรวม ซ่ึงตางจากประมุขของประเทศท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีจะตองยึดนโยบาย
ของกลุมหรือพรรคการเมืองเปนหลัก 

6. พระมหากษัตริยทรงแกไขวิกฤตการณ 
สถาบันพระมหากษัตริยเปนกลไกสําคัญในการยับยั้งแกไขวิกฤตการณท่ีรายแรงในประเทศได ไมทําให

เกิดความแตกแยกภายในชาติอยางรุนแรงจนถึงตองตอสูกลายเปนสงครามกลางเมือง หรือแบงแยกกลายเปน
ประเทศเล็กประเทศนอย ขจัดปดเปามิใหเหตุการณลุกลามและทําใหประเทศเขาสูภาวะปกติได เพราะ
พระมหากษัตริยเปนท่ียอมรับของทุกฝายไมวาจะเปนดานประชาชน รัฐบาลหนวยราชการ กองทัพ นิสิต
นักศึกษา ปญญาชนท้ังหลาย หรือกลุมตางๆ แมกระท้ังชนกลุมนอยในประเทศ อันไดแก ชาวไทยภูเขา ชาวไทย
มุสลิมเปนตน 



25 
 

7. พระมหากษัตริยทรงสงเสริมความม่ันคงของประเทศ 
โดยการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและกองทัพ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงกองทัพไทยจึง

ทรงใสพระทัยในการพัฒนากองทัพท้ังทางวัตถุและจิตใจ ทรงเยี่ยมเยือนปลอบขวัญทหาร พราะราชทานของใช
ท่ีจําเปน ทรงชวยเหลืออนุเคราะห ผูเสียสละเพ่ือชาติ ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจแกทหาร ขาราชการอยางดียิ่ง
พรอมท่ีจะรักษาความม่ันคงและเอกราชของชาติอยางแนนแฟน 

8. พระมหากษัตริยทรงมีสวนเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ 
พระมหากษัตริยในอดีตไดทรงดําเนินวิเทโศบายไดอยางดีจนสามารถรักษาเอกราชไวไดโดยเฉพาะสมัย

การลาเมืองข้ึนในรัชกาลท่ี 4 และ รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบันก็ทรงดําเนินการใหเกิดความเขาใจอันดี ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศตางๆ กับประเทศ
ไทย โดยเสด็จพระราชดําเนินเปนทูตสันถวไมตรีกับประเทศตางๆ ไมนอยกวา 13 ประเทศ ทําใหนโยบาย
ตางประเทศดําเนินไปอยางสะดวกและราบรื่น นอกจากนั้นยังทรงเปนผูแทนประเทศไทยตอนรับประมุข
ประเทศ ผูนําประเทศ เอกอัครราชทูต และทูตสันถวไมตรีจากตางประเทศอีกดวย 

9. พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําในการพัฒนาและปฏิรูปเพ่ือประโยชนของประเทศชาติ 
การพัฒนาและการปฏิรูปท่ีสําคัญๆ ของชาติสวนใหญพระมหากษัตริยทรงเปนผูนํา พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปูพ้ืนฐานประชาธิปไตย โดยการจัดตั้งกระทรวงตางๆ ทรงสงเสริมการศึกษาและ
เลิกทาส ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงเก้ือหนุนวิทยาการสาขาตางๆ ทรงสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
ทรงริเริ่มกิจการอันเปนการแกปญหาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะเห็นวาโครงการตาม
พระราชดําริสวนใหญมุงแกปญหาหลักทางเกษตรกรรมเพ่ือชาวนา ชาวไร และประชาชนผูยากไรและดอย
โอกาสอันเปนชนสวนใหญของประเทศ เชน โครงการฝนหลวง ชลประทาน พัฒนาท่ีดิน พัฒนาชาวเขา เปนตน 

10. พระมหากษัตริยทรงมีสวนเก้ือหนุนระบอบประชาธิปไตย 
บทบาทของพระมหากษัตริยมีสวนชวยเปนอยางมากท่ีทําใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะการท่ีประชาชนเกิดความจงรักภักดีและเชื่อม่ันในสถาบันพระมหากษัตริย จึงมีผลสงให
ประชาชนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวย เนื่องจากเห็นวาเปน
ระบอบท่ีเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนท่ีเคารพสักการะของประชาชนนั่นเอง 
 
เรื่องท่ี 2 เหตุการณสําคัญๆในการปกครองประเทศของพระมหากษัตริยไทย 

ในอดีตประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขทรงมีพระราชอํานาจโดยสมบูรณแตเพียงประองคเดียว ทรงใชอํานาจท้ังในดานนิติบัญญัติอํานาจ
บริหาร อํานาจตุลาการ และทรงแตงตั้งขาราชการ ขุนนางไปปกครองหัวเมืองตางๆ ในท่ีนี้อาจกลาวไดวา
พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น ทรงอยูเหนือรัฐธรรมนูญและกฏหมายใดๆ
พระมหากษัตริยทรงเปนผูตรากฏหมาย ทรงตัดสินและพิจารณาอรรถคดี ทรงบริหารประเทศ 

ดังนั้นประชาชนจึงตองปฏิบัติตามพระบรมราชโองการ ใครฝาผืนไมได พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจ
สูงสุดและประชาชนตองปฏิบัติตามและท่ีผานมาประเทศไทยไดมีรูปแบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ใน 4 สมัยดังนี้คือ 

1. สมัยอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ.1800-1921) 
2. สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1897-2310) 
3. สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี และ สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2310-2325) 

  4. สมัยการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนกระท่ังถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันท่ี 24  
มิถุนายน พ.ศ. 2475 
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1. สมัยอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ.1800-1921) 
ในสมัยนี้มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย หรือราชาธิปไตย ซ่ึงเปนรูปแบบการปกครอง

ท่ีพระมหากษัตริยทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองและทรงใชอํานาจนี้ในการ
ออกกฏหมายเรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ ทรงบริหารกิจการบานเมืองเรียกอํานาจนี้วา อํานาจบริหารราชการ
แผนดิน และทรงพิจารณาอรรถคดีทรงพิพากษาและตัดสินคดีความตางๆ ทุกวันธรรมะสาวนะดวยพระองคเอง 
เรียกอํานาจนี้วาอํานาจตุลาการ จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนี้เพียงพระองคเดียว และทรงใช
อํานาจบนพ้ืนฐานของหลักธรรมประชาชนอยูรมเย็นเปนสุขในสมัยอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะการปกครองโดย
ใชคตินิยมในการปกครองแบบครอบครัวหรือ “พอปกครองลูก”มาเปนหลักในการบริหารประเทศ โดยใสมัยนั้น
พระมหากษัตริยใกลชิดกับประชาชนมาก ประชาชนตางก็เรียกพระมหากษัตริยวา “พอขุน”ซ่ึงมีลักษณะเดนท่ี
สําคัญ ดังตอไปนี้ 

 - พอขุนเปนผูใชอํานาจอธิปไตย โดยปกครองประชาชนบนพ้ืนฐานของความรัก ความเมตตา ประดุจ
บิดาพึงมีตอบุตร บางตําราอธิบายวาเปนการปกครองแบบพอปกครองลูกหรือแบบ “ปตุราชาประชาธิปไตย” 

 - พอขุนอยูในฐานะผูปกครองและประมุขของประเทศท่ีมีอํานาจสูงสุดแตเพียงผูเดียว 
 - ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตพอสมควร ดังจะเห็นไดจากศิลาจารึก อธิบายวา  
“….ใครใครคา คา เอามามาคาเอาขาวมาขาย….” อาจกลาวไดวาผูปกครองและผูอยูภายใต 

ปกครองมีฐานะเปนมนุษยเหม่ือนกัน 
รูปแบบการปกครองเปนไปแบบเรียบงายไมมีพิธีอะไรมากมายนัก ไมมีสถาบันการเมืองการปกครองท่ี

สลับซับซอนมาก 
มีการพิจารณาคดีโดยใชหลักประกันความยุติธรรม เชน เม่ือพลเมืองผิดใจเปนความกันจะมีการ

สอบสวนจนแนชัดจึงตัดสินโดยยุติธรรม ในศิลาจารึกเขียนไววา“ลูกเจาลูกขุนแลผิดแผกแสกกวางกัน สวนดูแล
แทจึ่งแลงความแกขาดวย ซ่ือ บเขาผูลักมักผูซอน….” 

นอกจากจะทรงวางรากฐานทางการปกครองแลวในสมัยสุโขทัยยังทรงประดิษฐอักษรไทยเปดโอกาสให
คนไดเรียนรูภาษา รูธรรมและกษัตริยบางพระองค ก็ไดชื่อวาเปนกษัตริยแบบธรรมราชา การปกครองจึงมี
รูปแบบธรรมราชาดวย ซ่ึงมีหลักการ คือ ความเชื่อท่ีวาพระราชอํานาจของกษัตริยจะตองถูกกํากับดวย
หลักธรรมมะ ประชาชนจึงจะอยูเย็นเปนสุข เม่ือสิ้นพระชนมก็จะไดไปสูสวรรคจึงเรียกวาสวรรคตหลักธรรม
สําคัญท่ีกํากับพระราชจริยวัตร คือ ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร 12 ประการ 
 

2. สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) 
 พระเจาอูทองทรงเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เปนชวงของการกอ
รางสรางเมืองทําใหตองมีผูนําในการปกครองรวบรวมอาณาจักรใหแผขยาย มีการติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน
ในเรื่องการคาและศาสนา และในชวงเวลานั้นมีการเผยแผรลัทธิฮินดูและขอมเขามีบทบาทในอาณาจักร ดังนั้น
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงไดรับวัฒนธรรมการปกครองแบบขอมและฮินดูเขามาใชเรียกการปกครองแบบนี้วา 
“การปกครองแบบเทวสิทธิ”์ หรือ“สมมติเทพ”โดยมีหลักการสําคัญ คือ 
 กษัตริยเปรียบเสมือนเทพเจาท่ีมีอํานาจสูงสุด ทรงเปนเจาชีวิต คือ พระมหากษัตริยทรงมีพระราช
อํานาจเหนือชีวิตของบุคคลท่ีอยูในสังคมทุกคนและทรงเปนพระเจาแผนดิน คือ ทรงเปนเจาของแผนดินท่ัว
ราชอาณาจักรและพระมหากษัตริยจะทรงเปนพระราชทานใหใครก็ไดตามอธยาศัย 
 การท่ีพระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะเปนสมมติเทพตามคตินิยมของพราหมณ จึงตองมีระเบียบพิธี
การตางๆ มากมายแมแตภาษาใชกับพระมหากษัตริยก็ไดบัญญัติข้ึนใชเฉพาะกับพระมหากษัตริยเทานั้นท่ีเรา
เรียกวา “ราชาศัพท” 
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 กษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตองเขาพิธีปราบดาภิเษก ซ่ึงถือวาเปนการข้ึนสูราชบัลลังโดยชอบธรรม 
ดังนั้นพระมหากษัตริยจึงจําเปนตองมีกลุมหรือคณะบุคคลสนับสนุน และใหประโยชนตอบแทนอันเปน
ยศถาบรรดาศักดิ์หรือศักดินาแกกลุมบุคคลดังกลาว 

 เกิดระบบทาสข้ึน หมายถึง บุคคลท่ีใชแรงงานโดยทาสในสมัยกรุงศรีอยุธยาอนุญาตใหเสนาบดี ขาราช
บริพารและประชาชนท่ีร่ํารวยมีทาสได และผูท่ีใชแรงงานเม่ือตกเปนทาสก็ถือวานายเงินเปนเจาของอาจซ้ือ 
ขาย แลกเปลี่ยน หรือยกทาสใหผูอ่ืนได ดังนั้นจึงมาสูการเกิดชนชั้นทางสังคม อาจกลาวไดวาประชาชนผูอยูใต
การปกครองมีฐานะไมเทากัน 

จากการท่ีอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ไดรับแนวคิดทางการเมืองการปกครองจากเขมรมากข้ึนสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการปกครองและในดานสังคมไมวาจะเปนพระมหากษัตริยทรงเปนเทวราชหรือ
เทวดาโดยสมมุติ , การเกิดระบบศักดินาข้ึนครั้งแรกในสังคมไทย , การเกิดการปกครองแบบนายกับบาว , มีการ
แบงชั้นทางสังคมชัดเจน 

นอกจากนี้ในสมัยอยุธยายังตองทําศึกสงครามเกือบตลอดเวลา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการเกณฑ
ไพรพลเพ่ือปองกันประเทศ จึงเกิดระบบไพรและมูลนายดวยเชนกัน 

 
3. สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี และสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2310-2325) 

 3.1 ลักษณะการปกครองสมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี 
 เนื่องจากสมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี ไทยไดเสียกรุงใหกับพมา ครั้งท่ี 2 ในป พ .ศ. 2310 เกิดความ
แตกแยกกันเปนกก เปนเหลายังรวมกันไมติด และสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงเห็นวากรุงศรีอยุธยาอยูในสภาพ
ท่ีไมสามารถทํานุบํารุงใหคงสภาพเดิมได อีกท้ังขาศึกศัตรูก็รูลูทางดีและเม่ือถึงคราวน้ําหลาก ปญหาตางๆก็
ตามมามาก สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจึงทรงยายมาตั้งเมืองหลวงท่ีกรุงธนบุรี และตลอดรัชสมัยของพระองค 
พระองคทรงทําศึกสงครามเพ่ือรวบรวมประเทศไทยใหเปนฝกแผน ทําการกอบกูเอกราชมาโดยตลอด ดังนั้นใน
สมัยกรุงธนบุรีอาจกลาวไดวายังคงใชรูปแบบการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยู 
 3 .2 ลักษณะการปกครองสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตน 

 ในสมัยอาณาจักรกรุงรัตนโกสนิทรตอนตนนั้น ประเทศไทยใชรูปแบบการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยตามแนวของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาไมมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเชนกัน เพราะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงกอรางสรางเมืองปราบปรามขาศึกศัตรูโดยเฉพาะพมา ทําใหใน
เรื่องการปกครองไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง แตเม่ือเขาสูชวงราชกาลท่ี 3 มีการเขามาของลัทธิลาอาณานิคม
ประกอบกับประเทศมีลักษณะเปนรัฐกันชนทําใหเปนท่ีสนใจของมหาอํานาจ ดังนั้นจึงสงผลใหมีการปฏิรูปท้ังใน
ดานการเมืองการปกครองรวมท้ังทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงปรากฏผลอยางชัดเจนในรัฐสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 
4. สมัยการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนกระท่ังถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง                          

วันท่ี 24 มิถุนายน 2475 
 ผลจากการเขามาของลัทธิลาอาณานิคมและปญหาความขัดแยงภายในประเทศ สงผลให

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความสําคัญของการปกครอง และความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงไดทําการปฎิรูปการปกครองและการบริหารราชการแผนดินในวันท่ื 1 เมษายน 
2435 หรือ ร.ศ. 111 ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญ คือ 

ทรงปฎิรูปการปกครอง โดยการกําหนดใหมีการปกครองสวนกลาง มีการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม
และนําเอาระบบบริหารราชการแบบแบงแยกโครงสรางอํานาจหนาท่ี ( Structural Functionalism) มาใชใน
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การบริหารประเทศ นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีการปกครองสวนภูมิภาค โดยทรงรวบรวมหัวเมืองใหเปนหนวย
การปกครองใหมเรียกวา “มณฑล” และแบงสวนรับผิดชอบ โดยแบงเปนมณฑลเทศาภิบาล เมือง อําเภอ 
ตําบล หมูบาน นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึน และเริ่มทดลองการกระจายอํานาจเปนครั้งแรกใหกับ
หนวยการปกครองสุขาภิบาล 

ทรงทําการปฎิรูปในดานสังคมและวัฒนธรรมอยางชัดเจน เชนการยกเลิกระบบไพร ทาส, การปรับปรุง
ดานการศึกษา, การนําเอาวิทยาการตางๆ มาปรับใช เชน โทรเลข โทรศัพท รถไฟและการเปลี่ยนแปลงการแตง
กายการเขาเฝา ซ่ึงโดยรวมเรียกวาเปนกระบวนการพัฒนาใหเกิดความทันสมัยในดานตางๆ ( Modernization) 
เพ่ือแสดงใหเห็นวาไทยเปนอารยะประเทศ 

หนึ่งในกระบวนการพัฒนาใหเกิดความทันสมัยท่ีสําคัญ ไดแก การท่ีพระราชวงศและขุนนางข้ันสูงได
เดินทางไปรับการศึกษายังตางประเทศ ซ่ึงเม่ือเดินทางกลับมาก็ไดนําเอาแนวคิดและอารยธรรมทางตะวันตก 
รวมท้ังแนวคิดทางดานการเมืองการปกครองเขาดวยเชนกัน สงผลใหเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ปกครองเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

จนกระท่ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเกิดเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกอันรวมไปถึง
ประเทศไทยดวยเชนกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดแกไขปญหาโดยทําการปลดขาราชการให
มีจํานวนนอยลงเพ่ือการประหยัด ทําใหขาราชการโดยเฉพาะทหารไมพอใจ 

ตอมาภายหลัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดเกิดวิกฤติการณทางการเมืองข้ึนอีก
ครั้งหนึ่ง นั่นคือสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงปลดขาราชการออกมากข้ึนรวมท้ังบรรดานายทหารชั้นนําก็ถูก
ลดข้ันเงินเดือน ซ่ึงแนวคิดและปญหาดังกลาวไดกลายเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ท่ีกอใหเกิดการปฎิวัติการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุมบุคคลท่ีเรียกตนเองวา “คณะราษฎร ” สงผลใหประเทศไทยไดเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475  
 
เรื่องท่ี 3 พระราชกรณียกิจสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอปวงชนชาวไทย 
 ในฐานะองคพระประมุขของประเทศไทย พระมหากษัตริยทรงมีพระราชภารกิจท่ีตองทรงปฎิบัติมาก
เพราะพระองคเทากับเปนตัวแทนหรือสัญลักษณของประเทศ และเปนผูนําแบบอยางของทวยราษฎร อาจ
จําแนกพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยออกไดเปน 4 ดาน คือ 

1. พิธีการและศาสนา พระมหากษัตริยทรงเปนองคประธานในพิธีการตางๆ ท่ีสําคัญของชาติมากมาย 
ไดแก การเปดและปดสมัยประชุมรัฐสภา ทรงเปนผูแทนทางการฑูตของประเทศในการเจริญสัมพัธไตรีกับ
ตางประเทศ และทรงตอนรับแขกเมือง พระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราชโอวาทแกบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในทางศาสนาพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและองคอัครศาสนูปถัมภก พระองคทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจทางศาสนาเก่ียวกับภารกิจดานพระราชกุศลและพิธิตางๆ และทรงมีพระบรมราชานุ
เคราะหเพ่ือความม่ันคงแหงสถาบันศาสนาตางๆ ท้ังพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 

2. สงเคราะหประชาชน พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําในดานการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนตางๆ 
ดวยการพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค เพ่ือกิจการสาธารณกุศลอยูเปนนิจ ไดแกพระราชทาน
ทุนการศึกษา สงเคราะหคนยากจน คนพิการ เจ็บปวยและชราเม่ือราษฎรประสบภัยธรรมชาติ หรือความทุกข
ยาก พระองคพระราชทานความชวยเหลือ ทรงเปนผูนําดานสังคมสงเคราะหอยางแทจริงนอกจากนั้นยังมี
พระราชดําริใหมีโครงการเพ่ือประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย ไดแก โครงการอีสานเขียว โครงการปฎิรูปท่ีดิน 
โครงการ สหกรณแบบตางๆ โครงการดานการเกษตร โครงการฝนหลวง โครงการนาสาธิต โครงการพัฒนา
ท่ีดิน โครงการการศึกษา โครงการรมเกลา โครงการแกปญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร โครงการฝกอาชีพ
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ตางๆ โครงการท้ังหลายนี้ลวนไดรับการสนับสนุนจากราษฎร หนวยราชการ เกิดผลดีตอประเทศชาติและ
ประชาชน  

  3. พัฒนาสังคม พระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจท้ังปวงเพ่ือใหเกิดประโยชน 
และความเจริญแกสังคม ไดทรงริเริ่มโครงการตางทําใหเกิดการพัฒนาข้ึนท้ังในดานเศษรฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พระราชดําริและโครงการท่ีทรงริเริ่มมีมากซ่ึงลวนแตเปนรากฐานในการพัฒนาชาติท้ังสิ้นโครงการของ
พระมหากษัตริยองคปจจุบันท่ีสําคัญไดแก โครงการอีสานเขียว โครงการฝนหลวง โครงการปลูกปา โครงการ
ขุดคลองระบายน้ํา โครงการปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดในเมืองใหญ โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
และอ่ืนๆ ทรงทําเปนแบบอยางท่ีดีประชาชนและหนวยราชการนําไปปฎิบัติกอใหเกิดประโยชนในทางการ
พัฒนาชาติข้ีนมาก นอกจากนั้ทรงทําใหเกิดความคิดในการดําเนินชีวิตแบบใหม เชน การประกอบอาชีพ การใช
วิทยาการมาชวยทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

4. การเมืองการปกครอง  สถาบันพระมหากษัตริยไดมีบทบาทเก่ียวกับการเมืองการปกครองการรวม
ชาติ การสรางเอกราช การวางรากฐานการเมืองการปกครอง การสรางเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง 
การปฎิรูปการปกครองแผนดินตั้งแตอดีตสืบตอมาตลอดปจจุบันบทบาทของพระมหากษัตริยมีสวนชวยสราง
เอกภาพของประเทศเปนอยางมาก คนไทยทุกกลุมไมวาศาสนาใดมีขนบธรรมเนียมแตกตางกันอยางไร 
ความรูสึกรวมในการมีพระมหากษัตริยองคเดียวกัน การเสด็จออกเยี่ยมราษฎรในจังหวัดตางๆแมทองถ่ิน
ทุรกันดาร หรือมากดวยภยันตรายอยูตลอดเวลาทําใหราษฎรมีขวัญและกําลังใจดี มีความรูสึกผูกพันกับชาติวา
มิไดถูกทอดท้ิง พระราชกรณียกิจดังกลาวของพระองคมีสวนชวยในการปกครองเปนอยางมาก 

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยนั้นมีมาก และลวนกอประโยชนใหเกิดข้ึนตอสวนรวมท้ังสิ้นแม
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจจะเปนพระราชภาระอันหนัก แตก็ไดทรงกระทําอยางครบถวนสมํ่าเสมอจนกระท่ัง
สามารถท่ีจะผูกจิตใจของประชาชนใหเกิดความจงรักภักดี เพราะตระหนักถึงน้ําพระทัยของพระองควา ทรง
เห็นสุขของสวนรวมมากกวาพระองคเอง ทรงเสียสละยอมทุกขอยางเพ่ือบานเมืองอยางแทจริงดังพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ท่ีวา 

 “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม” 
 

เรื่องท่ี 4 การมีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
ในฐานะนักเรียน นักศึกษา เราสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยได โดย

ผานกิจกรรมตางๆดังนี้ 
1. เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปน

การศึกษาถึงพระราชกรณียกิจ และสํานึกพระราชสํานึกของพระมหากษัตริยไทยท่ีมีตอปวงชนชาวไทย มีการ
นอมรับนําเอากระแสพระราชดําริ เชน หลักปรัชญาความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 
ท้ังนี้เพ่ือแสดงถึงความเขาใจ และความจงรักภักดีท่ีมีตอสถาบัน 

2. มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดข้ึน ให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยใหกับประชาชนรับทราบ 
เชน การจัดบอรดในงานนิทรรศการตางๆ การเขารวมกิจกรรมสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริยเนื่องในวันพิเศษ
ตางๆ อาทิเชน วันพอ วันจักรี วันปยะมหาราช เปนตน 

3. ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยและพระราชวงศ ศึกษาติดตาม 
และสนใจในพระราชกรณียกิจในโครงการตางๆ และทราบซ่ึง ถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีสถาบันพระมหากษัตริย
มีตอปวงชนชาวไทย 
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กิจกรรมบทท่ี 3 
คําช้ีแจง จงตอบคําถามตอไปนี้ 
1. จงยกตัวอยางพระราชกรณียกิจสําคัญของสถาบันพระมหามหากษัตริยท่ีมีตอปวงชนชาวไทย มา 2 หัวขอ 
พรอมอธิบายรายละเอียด 
..............................................................................................................................................................................
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2. จงอธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย มา 2 ขอ พรอมอธิบายรายละเอียด
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บทท่ี 4 
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และความภูมิใจในความเปนไทย 
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บทท่ี 4  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และความภูมิใจในความเปนไทย 
สาระสําคัญ 
  การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  จิตอาสา และความภูมิใจในความเปนไทย เปนสิ่งสําคัญ และ
จําเปนอยางยิ่ง ท่ีตองพยายามปลูกฝงใหเกิดข้ึน สําหรับประชาชนคนไทย เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนในชุมชนไดอยางมีความสุข เกิดความสามัคคี ปรองดอง ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม  จิตอาสา  และ ความภูมิใจในความเปน
ไทยได 

2. อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนพลเมืองดีได 
3.  มีจิตอาสาในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนใน ชุมชน  สังคมได 
4.  แสดงออกถึงความภูมิใจในความเปนไทยได 

 
ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา และความภูมิใจใน 
ความเปนไทย 

เรื่องท่ี 2  คุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
เรื่องท่ี 3  การมีจิตอาสาในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนใน ชุมชน  สังคม 
เรื่องท่ี 4  ความภูมิใจในความเปนไทยเพ่ือสงเสริมความปรองดอง   

 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ศึกษาเอกสารการสอน บทท่ี 4  
2. ศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ  

 3. ปฎิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน  
4. ศึกษาจาก ซีดี  
5. มีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยในระดับตางๆ 

 
ส่ือการสอน  

1. เอกสารการสอนบทท่ี 4  
2. แหลงเรียนรูตางๆ เชน ตําราเรียน สื่อ สิ่งพิมพตางๆ กศน.ตําบล  หองสมุด  และ 

อินเตอรเน็ต 
3. ใบงาน 
4. ซีดีเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี  
5. กระดาษปรุฟ 
6. ปากกา 

 
 

แผนการเรียนรูประจําบทท่ี 4 
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การวัดและประเมินผล  

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใชแบบประเมินทักษะและกระบวนการ  
3. ตรวจผลงาน โดยใชแบบประเมินผลงาน 
4. การรวมกิจกรรมประชาธิปไตยในระดับตางๆเชนรณรงคการเลือกตั้งและการออกเสียง  

ประชามติ 
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บทท่ี 4 
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และความภูมิใจในความเปนไทย 

 
เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและความภูมิใจ  
           ในความเปนไทย 
 
คุณธรรมและจริยธรรม 

 คําวา “คุณธรรม” ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง สภาพของคุณงามความดี สวนคําวา 
จริยธรรม ตามความหมายแยกออกเปน 2 คําคือ “จริย” หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ และ “ธรรม”หมายถึง 
คุณความดี ความจริง ความถูกตอง กฎ  กฎเกณฑ กฎหมาย หลักคําสอนในศาสนาหากจะสรุปรวมท้ังคุณธรรม 
และจริยธรรม ตามความเขาใจของผูเรียบเรียงคงหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนใหตั้งม่ันอยูในความดี ท้ังกาย 
วาจา และใจ  

ในเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ หลัก
ราชการ ซ่ึงถือไดวาเปนหลักคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการท่ีสําคัญยิ่งสําหรับใหขาราชการพึง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีใจความสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

1. ความสามารถหมายถึง ความชํานาญในการปฏิบัติงานในดานตางๆใหเปนผลสําเร็จไดดียิ่งกวาผูมี
โอกาสเทาๆกัน 

2. ความเพียร หมายถึง ความกลาหาญไมยอทอตอความลําบาก และบากบั่นเพ่ือจะขามความขัดของ
ใหจงไดโดยใชความวิริยภาพมิไดลดหยอน 
  3. ความมีไหวพริบ หมายถึง รูจักสังเกตุเห็นโดยไมตองมีใครวาเม่ือมีเหตุเชนนั้นจะตองปฏิบัติการอยาง
นั้น เพ่ือใหบังเกิดผลดีท่ีสุดแกกิจการท่ัวไปและรีบทําการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลัน 
  4. ความรูเทาถึงการ หมายถึง รูจักปฏิบัติการอยางไรจึงจะเหมาะสมแกเวลาและอยางไรท่ีไดรับ
สมเหตุสมผลถึงจะเปนประโยชนท่ีสุด 
  5. ความซ่ือตรงตอหนาท่ี หมายถึง ตั้งใจกระทํากิจการซ่ึงไดรับหมอบใหเปนหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย
สุจริต 
  6. ความซ่ือตรงตอคนท่ัวไป หมายถึง ใหประพฤติซ่ือตรงตอคนท่ัวไป รักษาตนใหเปนคนท่ีเขาท้ังหลาย
จะเชื่อถือได  
  7. ความรูจักนิสัยคน ขอนี้เปนขอสําคัญสําหรับผูท่ีมีหนาท่ีติดตอกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนผูใหญหรือผูนอย 
  8. รูจักผอนผัน หมายความวา ตองเปนผูท่ีรูจักผอนสั้นผอนยาววาเม่ือใดควรตัดขาดและเม่ือใดควรโอน
ออนหรือผอนผันกันไดมิใชแตจะยึดถือหลักเกณฑหรือระเบียบอยางเดี่ยวซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียควรจะยืดหยุน
ได 
  9. ความมีหลักฐาน ขอนี้ประกอบดวยหลักสําคัญ 3 ประการคือ มีบานอยูเปนท่ีเปนทางมีครอบครัวอัน
ม่ันคงและตั้งตนไวในท่ีชอบ 

10. ความจงรักภักดี หมายความวา ยอมเสียสละเพ่ือประโยชนแหงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก

ขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป มีขอความดังนี้ 
 ประการแรก คือ การรักษาความสัจความจริงใจตอตนเองรูจักสละประโยชนสวนนอยเพ่ือสวน

ใหญของบานเมืองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
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 ประการท่ีสอง คือ ความรูจักขมใจตนเองฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดี
นั้น 

 ประการท่ีสาม คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวย
เหตุประการใด 

 ประการท่ีสี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน 
เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

คุณธรรม 4 ประการ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแลวจะชวย
ให ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนาตอไปไดดัง
ประสงค 

 
จิตอาสา 
 เม่ือกลาวถึง “จิตอาสา” อาจจะเปนคําใหมท่ีเริ่มเปนท่ีรูจักกันในวงกวางไมถึง 10 ป ผูนําคํานี้มาใชครั้ง
แรกนาจะเปนเครือขายพุทธิกา ในโครงการ “ฉลาดทําบุญดวยจิตอาสา” ตอมาคํานี้ไดนําไปใชอยางแพรหลาย 
พระไพศาล วิสาโล ไดใหความหมาย “จิตอาสา” วา คือจิตท่ีไมนิ่งดูดายตอสังคม หรือความทุกขยากของผูคน 
และปรารถนาเขาไปชวย ไมใชดวยการใหทาน ใหเงิน แตดวยการสละเวลา ลงแรงเขาไปชวย ดวยจิตท่ีเปนสุขท่ี
ไดชวยผูอ่ืน จะเนนวา ไมใชแคทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืนอยางเดียว แตเปนการพัฒนา “จิตวิญญาณ” ของเราดวย 

 “จิตอาสา” คือ ผูท่ีมีจิตใจท่ีเปนผูให เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย
แรงสมอง ซ่ึงเปนการเสียสละ สิ่งท่ีตนเองมี แมกระท่ังเวลา เพ่ือเผื่อแผ ใหกับสวนรวม อีกท้ังยังชวยลด 
“อัตตา” หรือความเปนตัว เปนตนของตนเองลงไดบาง 

“อาสาสมัคร” เปนงานท่ีเกิดจากผูท่ีมี จิตอาสา ซ่ึงมีความหมายอยางมาก กับสังคมสวนรวม เปนผูท่ี
เอ้ือเฟอ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน หรือ สังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากข้ึนการ
เปน “อาสาสมัคร” ไมวาจะเปนงานใดๆ ก็แลวแตท่ีทําใหเกิดประโยชนในทางบวก ลวนแตเปนสิ่งท่ีเราควรทํา
ท้ังสิ้น คนท่ีจะเปนอาสาสมัครไดนั้น ไมไดจํากัดท่ี วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ขอจํากัด ใดๆ ท้ังสิ้น 
หากแตตองมีจิตใจเปน “จิตอาสา” ท่ีอยากจะชวยเหลือผูอ่ืน หรือสังคม เทานั้น 
 
ภูมิใจในความเปนไทย 
 เอกลักษณแหงความเปนไทย คือสิ่งท่ีบงบอกความเปนไทยไดอยางดีท่ีสุดเพราะประเทศไทยนั้นไดชื่อ
วาเปนประเทศเอกลักษณเปนของตนเองชาติหนึ่งของโลก มีอักขระ ตัวอักษรท่ีเปนเฉพาะของตัวเอง พรอมกับ
การแตงกายแบบฉบับไทย ท่ีมีรูปแบบลวดลายท่ีสวยงามออนชอย อีกท้ังการแตงกายแบบฉบับไทยในสมัย
ปจจุบัน ไดนําเอาไปประยุกตในแบบสากลจนเปนท่ีโดงดังไปท่ัวในเรื่องความสวยงาม 

นอกจากความสวยงามท่ีไมเหมือนใครของเครื่องแตงกายแบบนั้น ความสวยท่ีสื่อออกมาจากตัวตนแหง
คนไทย ก็จะเปน “การไหว” ท่ีเปนเอกลักษณชาติเดียวในโลกท่ีไมมีใครเหมือน เอกลักษณของไทยนั้นไมไดมี
เพียงแคการไหวท่ีสวยเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังมีสถาปตยกรรม แบบไทยๆ ท่ีสามารถเห็นไดตามศาสนสถาน 
(วัด) โบสถวิหาร ปราสาทพระราชวัง และอาคารบานทรงไทยอันสวยสดงดงาม 

เอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเห็นเดนชัดก็คือการแสดงรําไทย ท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตของคนไทยไดอยางดี 

เอกลักษณทางดนตรีไทยนั้นก็ไมเปนรองชาติใดในโลกเหมือนกัน ซ่ึงสามารถขับขาน บรรเลงเสียงท่ีชาว
ไทยและชาวตางประเทศ ตองมนตสะกดของเสียงเพลงเลยทีเดียว เสนหของดนตรีไทยยังสามารถนํามาผสาน
รวม รวมกับดนตรีสากลเพ่ิมความไพเราะไปอีกในรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการละเลนและดนตรี
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ท่ีสืบสานประเพณี เชน ในงานสงกรานต เราจะพบเห็นประจํากับการละเลนท้ังดนตรีพ้ืนบาน และการละเลน 
อันเปนคุณลักษณะท่ีโดดเดนของคนไทย เชนการเลนสบา การเลนซอนหา การเลนวิ่งผลัด การละเลนดนตรี
ไทย ซ่ึงเปนดนตรีพ้ืนเมือง ซ่ึงจะไมพบเห็นในยุคปจจุบัน ปจจุบันจึงเปนท่ีนาเปนหวงและนาเสียดาย ท่ีเราจะ
พบเห็นเด็กๆ ลูกหลานเลนแตเกมสตางๆ ในอินเทอรเน็ต ท่ีไดท้ังปญญาและทําใหเสียผูเสียคน ทําใหหลงลืม
ความสําคัญในวิถีชีวิต และดํารงไวซ่ึงประเพณีอันดีงาม 

นอกจากนี้เมืองไทยเปนเมืองพุทธท่ีหลากหลายดวยพิธีกรรมอันงดงาม ท่ีมีมาแตนานเปนพิธีกรรมสราง
ความหวงหาอาทร สรางความสัมพันธ การประกอบพิธีกรรมจะสรางความสัมพันธทางดานจิตใจอยางลึกซ้ึง กับ
ผูใหและผูรับ สงเสริมความเคารพนับถือซ่ึงกันและกันระหวางหลากหลายอายุ 

วันสําคัญท่ีเปนเอกลักษณของไทยคือ วันสงกรานต ซ่ึงเปนวันแหงความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
อยางแทจริง เม่ือกอนพอแมเตรียมเครื่องแตงกายใหมๆ ไวใหลูกหลานรวมท้ังเครื่องประดับ ใชสําหรับตกแตง
เพ่ือความบริสุทธิ์ในกายไปทําบุญท่ีวัดในหมูบาน นอกจากนั้นลูกหลานจะเตรียมเสื้อผา เครื่องนุงหม ใหพอแม 
ปู ยา ตา ยาย ไดสวมใส หลังพิธีรดน้ําดําหัวเพ่ือขอพร ซ่ึงเปนความรัก ความผูกพันอยางแทจริงของลูกหลานใน
ครอบครัว พอแมมีความสุข ความปลื้มใจ ท่ีไดเห็นลูกหลานมากันพรอมหนา 
 
เรื่องท่ี 2 คุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
  คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลในสังคมประชาธิปไตย 
 คุณธรรม และจริยธรรมระดับบุคคล หมายถึง สภาพคุณงามความดีท่ีเปนประโยชนปจเจกบุคคล 
แนวความคิดเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล มีผูจําแนกบุคคลออกไปตามสภาพในสังคม เชน ใน
ฐานะเปนสมาชิกรัฐ และในฐานะผูนําหรือผูปกครองรัฐ การมีคุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคล มีความสําคัญ
ตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากหลักการอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาพของ
ประชาธิปไตยมีความเสี่ยงตอ การทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม ถาสมาชิกในสังคมขาดคุณธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรมระดับบุคคลในสงัคมประชาธิปไตย จําแนกออกเปนสองสวน คือ การมี
คุณสมบัติของมนุษยท่ีดี และการเปนประชาชนท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย ในสวนแรก จะไดนําเสนอคุณสมบัติ
รวมของศาสนาท่ีกลาวถึงความดีท่ีพ่ึงมีในตัวบุคคล อาทิ ความสื่อสัตย การทําความดี ความเมตตา การยึดม่ัน
ในหลักธรรม ในสวนท่ีสองจะไดนําเสนอ คุณสมบัติรวมของสังคมท่ีคาดหวังในตัวบุคคล เชน การทําตามกฎ
กติกาของสังคม การไมละเมิดกฎหมาย การไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในสังคมการมีสัมมาชีวะ เปนตน  
การเปนประชาชนท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย จะไดชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของสังคมประชาธิปไตย ท่ีเปนเรื่อง
จําเปนสําหรับ ประชาชน ท่ีตองมีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางไปจากสังคมในระบอบการปกครองอ่ืน ซ่ึงอาจ
เรียกไดวา เปนคุณลักษณะทางจิตบุคคล ตองสอดคลองกับการพิทักษความเปนอิสรภาพ เสรีภาพ และเสมอ
ภาพของตนเองไปพรอมกับการเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของมนุษยโดยเทาเทียมกัน การยอมรับความแตกตางทาง
ความคิด ความเคารพสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบตอ
สาธารณะ  การตระหนักในหนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอสวนรวม การเห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนบุคคล เพราะหากบุคคลคํานึงถึงแตสิทธิเสรีภาพของตนเองโดยไมสนใจสิทธิเสรีภาพของคน อ่ืน 
ก็จะความเห็นแกตัวยิ่งถามีการพัฒนาการข้ึนเปนผูปกครองก็จะกลายเปนผูปกครองท่ีเผด็จการณ 
 

คุณสมบัติทางคุณธรรมและจริยธรรมของพลเมืองดี 
- การยึดและปฏิบัติตามหลักศาสนา 
- การเปนคนดีในสังคม 
- การเคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของมนุษยโดยเทาเทียมกัน 
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- การยอมรับความแตกตางทางความคิด 
- ความเคารพสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- การตระหนักและแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
- การตระหนักในหนาท่ีของพลเมืองท่ีมีตอสวนรวม 
- การเห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนบุคคล 

 
  คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีมีตอสังคมในสังคมประชาธิปไตย 
 คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีพึงมีตอสังคม หมายถึง การมีคุณงามความดีในการทําหนาท่ี
พลเมืองของประธิปไตย ความสําคัญของประเด็นนี้อยูท่ีการเมืองการปกกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดีไมใช
ข้ึนอยูกับการมีผูปกครองท่ีดีมีคุณธรรม การทําหนาท่ีใหบริการประชาชน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชน
เทานั้น แตยังข้ึนอยูกับการทําหนาท่ีตอประเทศชาติของประชาชนดวยคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีมีตอ
สังคมในสังคมประชาธิปไตย ประกอบดวย การมีรูปแบบความคิดสรางสรรคทางบวกในการแสดงบทบาทอยาง
แข็งขันในการรวมพัฒนา และแกไขปญหาของสังคมดวยตางๆเชน 

- การมีสวนรวมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณอยางแข็งขัน 
- การมีสวนรวมในการกระทําเพ่ือสวนรวมดวยความเต็มใจ 
- การสนับสนุนการเสริมสรางความแข็งขันของชุมชน 
- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบานเมือง/เคารพในกฎกติกาของสังคม 
- การติดตามตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและหนวยงานของรัฐ 

 
ท้ังนี้การมีบทบาทดังกลาวหากทําดวยความไมมีคุณธรรมจริยธรรม ก็กอใหเกิดความวุนวายเดือดรอน

และทําใหเกิดความแตกแยกในสังคม จนถึงการลมลางระบบการเมืองการปกครองกลายเปนอนาธิปไตยแทน
ประชาธิปไตยไดในบางกรณีก็อาจกลายเปนเครื่องมือของคนท่ีไมหวังดีตอประเทศชาติ 
 

คุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาในสังคมประชาธิปไตย 
คุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนา หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีวิชาชีพของนักพัฒนาท่ีดี และ

การดํารงตนในสังคมอยางนักพัฒนาท่ีดี มีความสําคัญตอการพัฒนาและรักษาดํารงไวซ่ึงระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของบานเมือง อาจกลาวไดวาเปนจรรยาบรรณ หรือ มาตรฐานวิชาชีพของ
นักพัฒนาก็ไดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพของนักพัฒนาท่ีดี และการดํารงตนในสังคมอยาง
นักพัฒนาท่ีดี ประกอบดวย 

- ความรับผิดชอบในการนําความรูไปใชในทางการเมืองการปกครอง 
- เผยแพรความรูความเขาใจดวยการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกสังคม 
- ความสุจริตในการแสดงความคิดเห็นตอระบบการเมืองการปกครองและสังคม 
- ปกปองหลักการอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
- สนับสนนุและการปกปองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- ตอตานการใชอํานาจการเมืองการปกครองในทางท่ีผิดและเสียหายตอประเทศชาติ 
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เรื่องท่ี 3 การมีจิตอาสาในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในชุมชน  

สังคมกิจกรรมอาสาสมัคร เปนกระบวนการของการฝก “การให” เพ่ือขัดเกลาละวางตัวตน บมเพาะ
ความรัก ความเมตตาผูอ่ืน โดยไมมีเข่ือนไข ท้ังนี้กระบวนการของกิจกรรม ซ่ึงเปนการยอมสละตนเพ่ือรับใช
และชวยเหลือแกไขวิกฤติปญหาของสังคม  อาสาสมัครจะไดเรียนรูละเอียดออนตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัวมากข้ึน 
สัมผัสความจริงเชื่อมโยงเหตุและปจจัยความสุขและความทุกข เจริญสติในการปฏิบัติงานท่ีศาสนาพุทธเรียกวา
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาเพ่ือใหเกิด “การให” ท่ีดีกิจกรรมอาสาสมัคร จึงเปน
กระบวนการท่ีชวยใหบุคคลไดขัดเกลาตนเองเรียนรูภายในและเกิดปญญาได 

ท่ีผานมาไทยอาจเคยชินกับการทําความดีดวยการใชเงินลงทุนใน บุญ ไมคอยอยากออก 
แรงชวยเหลือ เพราะถือวา การทําบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือผูท่ีมีบุญบารมีจะทําใหคนๆ นั้นไดบุญมากข้ึน คน
ไทยจึงมักทําบุญกับพระบริจาคเงินสรางโบสถ แตละเลยการ “ชวยเหลือเพ่ือนมนุษย” 

นอกเหนือจากการอาสาทําดีในรูปแบบกิจกรรมแบบนารักๆ ดวยการปลุกปา ข่ีจักรยานลดโลกรอน 
ชวยเหลือเด็ก ชวยเรื่องการศึกษา ฯลฯ โดยไมไปขวางทางโจรหรือทางโกงแลว ยังมีกิจกรรมทําดีในรูปแบบใหม
ซ่ึงอาจถือเปนการเติมเต็มการทําประโยชนตอสังคมท่ีผูสนใจ ในดานการอาสาทําดีสามารถนําไปใชได 

 
เรื่องท่ี 4 ความภูมิใจในความเปนไทยเพ่ือสงเสริมความปรองดอง 

ความเปนไทยเราพอจะแยกไดหลายระดับตามความตื้นลึกของความเปนไทย เม่ือมองอยางผิวเผินก็
ตอบไดวา “อยูท่ีคนไทย” หรือ “อยูท่ีประเทศไทย” ซ่ึงยังมองเพียงผิวเผินเทานั้น แตถาจะมองใหลึกข้ึนไปอีก
ความเปนไทยจะอยูท่ีสถาบันท้ัง 3 คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ถาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปความเปนไทยก็
จะไมมี ถาจะมองใหลึกข้ึนไปอีก ความเปนไทยจะอยูท่ี “เอกลักษณเฉพาะของคนไทย” เชน ภาษาไทย   เครื่อง
แตงตัว กิริยามารยาท ศาสนา ศิลปะ ดนตรีไทย  กีฬา ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน ถาไมมีสิ่งเหลานี้ความ
เปนไทยก็ไมมี 

ถาจะมองใหลึกข้ึนไปอีกความเปนไทยจะอยูท่ี “ชีวิตท่ีเรียบงายสงบไมเบียดเบียนใคร”คือคนไทยนั้นมี
ความเปนอยูท่ีไมฟุงเฟอฟุมเฟอย และใจดีชอบชวยเหลือคนอ่ืน นี้คือความเปนไทยท่ีสําคัญอยางหนึ่ง 

ถาจะมองใหลึกเขาไปอีก ความเปนไทยท่ีจะอยู “คุณธรรมภายในจิตใจ”คือคนไทยจะเปนคนกตัญู
กตเวที  ซ่ือสัตย   จิตใจ  เสียสละ  สามัคคี  อดทน เอ้ือเฟอเผื่อแผ   เชื่อฟงและเคารพผูใหญคนแกคนเกง เปน
ตน ซ่ึงคนไทยแทๆจะมีคุณธรรมเหลานี้ 

ถา จะมองใหลึกถึงท่ีสุดแลวความเปนไทยจะอยูท่ี ’’ความเปนอิสระ ’’คือไมข้ึนกับใคร ไมชอบเปนทาส
ใคร ท้ังทางรางกายและจิต ซ่ึงคําวา ’’ไทย’’ ก็แปลวา อิสระ คือท้ังรางกายเปนอิสระ และจิตใจก็เปนอิสระ ซ้ึง
อิสระทางจิตใจก็คือ ไมถูกอํานาจฝายต่ําครอบงํา 

สรุปวา ความเปนไทยนี้มีหลายระดับ ซ่ึงปจจุบันเราจะเหลือความเปน ไทยกันสักเทาใดก็ลองมองดู
เพราะปจจุบันวัฒนธรรมตางชาติไดเขามาครอบงําเด็กและเยาวชนของเรากันจนไม รูเสียแลววาความเปนไทย
อยูท่ีตรงไหน มองไปทางไหนก็เห็นแตรางกายเทานั้นท่ีเปนคนไทย แตการปฏิบัติกลับแทบไมมีความเปนไทย
เลย จึงทําใหท้ังนาเสียดายวาสิ่งท่ีดีงามจะสูญหายไป และนาอับอายตางชาติท่ีเขายังรักษาเอกลักษณของชาติ
เขาเอาไวได ถาทุกคนสามารถรักษาเอกลักษณความเปนไทยไวได ปญหาความขัดแยงตางก็จะนอยลง หรือหมด
ไปได เพราะโดยพ้ืนฐานเอกลักษณความเปนไทยแลวนั้น มีแตสงเสริมใหเกิดความสามัคคีไมแตกแยก 
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กิจกรรมบทท่ี 4 
คําช้ีแจง จงตอบคําถามตอไปนี้ 
  1. จงยกตัวอยางการมีจิตอาสาในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในชุมชน สังคมมา 2 ขอ พรอมอธิบาย
รายละเอียด 
........................................................................................................................................................................... 
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2. จงอธิบายความหมายของ จริยธรรม และคุณธรรม พรอมยกตัวอยาง 
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........................................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

คําช้ีแจง จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 
1. ใครตอไปนี้ปฎิบัติตนตามจารีตประเพณี  วัฒนธรรมไดถูกตองท่ีสุด 

ก. ปาสีทําบุญตักบาตรทุกวัน 
ข. ลุงไทไมนับถือศาสนาใดเลย 
ค. ปาสมใจไปรวมงานผีตาโขน 
ง. ลุงทองแดงรําเซ้ิงบั้งไฟในงานแหบั้งไฟ 
 

2. ขอใดคือหลักธรรม 3 ประการ  ของการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ก. คารวธรรม  สามัคคีธรรม เมตตาธรรม    
ข. คารวธรรม  สามัคคีธรรม ปญญาธรรม 
ค. คารวธรรม  เมตตาธรรม ปญญาธรรม    
ง. สามัคคีธรรม ปญญาธรรม เมตตาธรรม  
 

3. มานะถูกเพ่ือนตอย  เขาโกรธมากแตไมโตตอบเพ่ือน แสดงวามานะยึดการปฎิบัติตนตามวิถี    
    ประชาธิปไตยขอใด 

ก. รูจักคิดอยางมีเหตุผล 
ข. รูจักการประนีประนอม 
ค. รูจักใชปญญาในการแกปญหา 
ง. รูจักควบคุมอารมณของตนเอง 

 
4. มานะถูกเพ่ือนตอย  เขาโกรธมากแตไมโตตอบเพ่ือน แสดงวามานะยึดการปฎิบัติตนตามวิถี    
    ประชาธิปไตยขอใด 

ก. รูจักคิดอยางมีเหตุผล 
ข. รูจักการประนีประนอม 
ค. รูจักใชปญญาในการแกปญหา 
ง. รูจักควบคุมอารมณของตนเอง 
 

5. ถาทุกคนปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  จะเกิดผลอยางไร 
ก. ทุกคนมีฐานะดีข้ึน     
ข. ชุมชนจะไมเกิดการขัดแยง 
ค. ชุมชนมีวิถีชีวิตเรียบงายแบบชนบท 
ง. ทุกคนในชุมชนไมตองทํางานหนัก 

6. ขอใดบอกความหมายของ “พลเมืองดีตามวิถีแระชาธิปไตย” ไดถูกตองท่ีสุด  
ก. พลเมืองดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
ข. พลเมืองท่ียึดหลักประชาธิปไตยในสังคม 
ค. พลเมืองท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต 
ง. พลเมืองท่ีดําเนินชีวิตแบบครอบครัวประชาธิปไตย 
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7.  ใครเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ก. ตายขับไลแมวท่ีชอบแอบเขาบาน 
ข. ตุกตาลุกใหคนชรานั่งบนรถเมล 
ค. ตาลจูงคนแกวิ่งขามถนนตอนรถกําลังวิ่ง 
ง. ติ้วชอบเด็ดดอกไมในสวนสาธารณะไปใหครู 
 

8. ถานักเรียนกําลังมีขอขัดแยงกับเพ่ือน นักเรียนจะแกปญหานี้อยางไร 
ก. ยอมรับเม่ือเพ่ือนมีเหตุผลท่ีดีกวา 
ข. ใหเพ่ือนในหองตัดสินขอขัดแยง 
ค. ตัดสินใจปญหาตามความคิดตนเอง 
ง. แจงครูประจําชั้นใหเปนผูตัดสินขอขัดแยง 

 
9. ใครบอกความหมายของ “พลเมืองดี” ไดถูกตอง 

ก. คนท่ีมีจิตใจดี    ข. คนท่ีนับถือศานาพุทธ 
ค. คนท่ีปฎิบัติตนตามประเพณี  ง. คนท่ีปฎิบัติตนตามหนาท่ีพลเมือง 
 

10. ความหมายของคําวา “ประชาธปไตย” ขอใดถูกตองท่ีสุด 
ก. ประชาชนผูมีอํานาจ              ข. ประชาชนผูเปนใหญ 
ค. ประชาชนตองพ่ึงพาอาศัยกัน  ง . ประชาชนตองตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง 
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บรรณานุกรม  
 

 ความหมาย ความสําคัญของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย [ออนไลน].เขาถึงไดจาก 
           http://www.peopleworldcity.com/ (วันท่ีคนขอมูล 26  ตุลาคม  2558) 
หลักการประชาธิปไตย [ออนไลน].เขาถึงไดจาก  https://sites.google.com/  
          (วันท่ีคนขอมูล   26  ตุลาคม  2558) 
หลักอํานาจอธิปไตย  [ออนไลน].เขาถึงไดจากpantip.com/topic/30031386  

(วันท่ีคนขอมูล 26  ตุลาคม  2558) 
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย [ออนไลน].เขาถึงไดจาก www.chaoprayanews.com   
 (วันท่ีคนขอมูล 26  ตุลาคม  2558) 
การเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา และความภูมิใจในความเปนไทย [ออนไลน].เขาถึงไดจาก            

mt-ksn02-so02002.blogspot.com/2015/04/41.html 
          (วันท่ีคนขอมูล 26  ตุลาคม  2558) 
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  คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
 

 นายทวีศักดิ์  แยมพลาย        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสันปาตอง  
 

คณะผูจัดทํา  
 
 นางวาริกา  โนกาศ ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสันปาตอง 
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      คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข 
 

   ที่ปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา       ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม    
นางมีนา กิติชานนท      รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม     

 

    คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข 
 

    นางนิรมล   บุญชู  ผูอํานวยการกศน.อําเภอดอยหลอ   ประธานกรรมการ 
 นายโยฑิน สมโนนนท  ครูชํานาญการพิเศษ   กศน.อําเภอสันปาตอง   กรรมการ 
 นางสคราญ ใจหนอย ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอสันปาตอง   กรรมการ 
 นาง โชติดารา ใจหนอย  ครูอาสาสมัคร ฯ กศน.อําเภอสันปาตอง   กรรมการ 
    นางรจนา กันธะวงค      นักวิชาการศึกษา    สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม  กรรมการ 
              และ เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


