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หน่วยการเรียนรู้ที่ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

หน้าที่ของพลเมืองท่ีดี

• ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน
• ปฏิบัติตนในกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี
• วิเครำะห์สิทธิพื้นฐำนท่ีเด็กทุกคนพึงได้รับตำมกฎหมำย
• อธิบำยควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
• เสนอวิธีกำรที่จะอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในชีวิตประจ ำวัน
• อธิบำยอ ำนำจอธิปไตยและควำมส ำคัญของระบอบประชำธิปไตย
• อธิบำยบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง
• อธิบำยควำมส ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒



สมาชิกที่ดีของชุมชน 
บทที่ ๑

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

คุณธรรมและจริยธรรม
ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

๑ ๒ ๓
บุคคลที่ปฏิบัติตนตำม บทบำทหน้ำที่ของตนต่อสังคมและประเทศชำติด้วยควำมรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกำรสำธำรณะของชุมชน 



คารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรม
ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๑

เคำรพในกฎหมำย และวัฒนธรรมประเพณีของสังคม 

เคำรพผู้ใหญ่ โดยเฉพำะบิดำและมำรดำ

เคำรพในควำมคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

เคำรพเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

เคำรพในสิทธิของผู้อื่น 

แก้ไขปัญหำต่ำงๆ อย่ำงมีสติรอบคอบ

มีเหตุผลในกำรอภิปรำยเร่ืองต่ำงๆ 

คิดวิเครำะห์และตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล

รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย

ท ำงำนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน

ร่วมคิด วำงแผน และท ำงำน ไม่เอำเปรียบเพื่อนร่วมงำน

ประเมินผลกำรท ำงำนของหมู่คณะ 
แล้วน ำมำปรับปรุง แก้ไขในกำรท ำงำนครั้งต่อไป 



การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

๒

รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น

มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล

เคำรพต่อกฎ กติกำ และกฎหมำย

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์

มีจิตสำธำรณะ ท ำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมอยู่เสมอ 

ซ่ือสัตย์สุจริตต่ออำชีพที่ตนท ำ 

ปรับปรุงและพัฒนำอำชีพของตนให้ก้ำวหน้ำอยูเ่สมอ

ประหยัด อดออม

เป็นผู้ผลิตที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม 

ขยัน อดทน และมุ่งมั่นท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรชุมชน 

ร่วมกันหำทำงแก้ไขควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี

มีควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้ำที่ 

กล้ำแสดงควำมคิดเห็นต่อส่วนรวมอย่ำงมีเหตุผล

การปฏิบัติตนด้านสังคม 

การปฏิบัติตนด้านเศรษฐกิจ 

การปฏิบัติตนด้านการเมือง 



การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

๓

รณรงค์และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อความร่มรื่นสวยงาม สร้างความชุ่มชื่นให้กับชมุชน

รณรงค์ให้ประชาชนไปในใชส้ิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น เพื่อเข้าไปพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

ร่วมบริจาคเงินทอง ของใช้ แสดงน้้าใจไมตรีต่อทหารที่มีความเสียสละในการปฏบิัตหิน้าที่ดว้ยความทุกขย์าก เพื่อป้องกันประเทศชาติ

รณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพสมบรูณ์

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่อาจแพร่ระบาดเขา้มาในโรงเรียนและชมุชน

ร่วมเก็บกวาดขยะในบริเวณชมุชน ท้าความสะอาดโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ



๑ผู้น้าและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตย

ลักษณะของผู้น้าในสังคมประชาธิปไตย

ผู้น้าตามธรรมชาติ ผู้น้าตามการแต่งตั้ง ผู้น้าจากการเลือกตั้ง

เช่น พ่อแม่ ต้องคอยชี้น้า อบรมสั่งสอนลูกให้เป็น
คนดีของครอบครัวและสังคม

เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ที่ท้าหน้าที่เป็นผู้น้า
ของคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาใน
โรงเรียน

การเลือกตั้งในระดับโรงเรียน เช่น กำรเลือกตั้งหัวหน้ำห้อง 
หัวหน้ำชมรม ประธำนนักเรียน
การเลือกตั้งระดับชุมชน เช่น กำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน
การเลือกตั้งระดับประเทศ เช่น กำรเลือก ส.ส. ส.ว.



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้น้าในแต่ละกลุ่มสังคม

กลุ่มสังคมระดับครอบครัว ผู้น ำ คือ พ่อแม่ มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนหำเล้ียง
สมำชิกในครอบครัว ส่งเสริมให้บุตรได้รับกำรศึกษำ ให้มีคุณธรรม

กลุ่มสังคมระดับโรงเรยีน ผู้น ำ คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มีบทบำทหน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบ          
ในกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียน พัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม ร่ำงกำยและจิตใจ 
ส่งเสริมกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกฝ่ำยในโรงเรียน

กลุ่มสังคมระดับท้องถิ่น มีผู้น ำในระดับต่ำงๆ เช่น ผู้น ำระดับจังหวัด  คือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้น ำระดับ
อ ำเภอ คือ นำยอ ำเภอ  ผู้น ำระดับต ำบล คือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำดังกล่ำวมีบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ดูแลควำมเป็นอยู่ ควำมสงบสุขของ
ประชำชน

กลุ่มสังคมระดับชาติ ผู้น ำ คือ นำยกรัฐมนตรี มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรประเทศ 
ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและมั่นคง ประชำชนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตาม

ให้ความร่วมมือต่อผู้น้าในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้

ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ประสบความส้าเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่ม สังคม และชุมชน

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลดีที่สุดแก่
หมู่คณะ

๑

๒

๓

๔



คุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมของผู้น้าที่ดี

มีวิสัยทัศน์

มีความส้านึก
และปฏิบัติตามหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบมีบุคลิกภาพที่ดี 

มีเหตุผล 
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
พัฒนางานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

มีความเสียสละ
ความสุขส่วนตัว

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

มีความมั่นใจในตัวเอง



การท้างานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ

๑ เลือกประธานกลุ่ม หรือผู้น้าท่ีมีความรู้ความสามารถ

๒ สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์งานท่ีได้รับมอบหมาย

๓ ศึกษา รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผนท่ีได้จากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสาร เปิดเว็บไซต์

๔ ร่วมวางแผนและมอบหมายงาน ตามความสมัครใจของกลุ่ม

ด้าเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ ประธานกลุ่มให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือ 
ใครท้างานท่ีมอบหมายเสร็จก่อน ต้องไปช่วยเพ่ือนท่ียังท้าไม่เสร็จ

๕

๖

๗

๘

ร่วมประเมินผลงานเป็นระยะ และน้ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงาน

ร่วมรับผิดชอบ และภาคภูมิใจท่ีผลงานส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรยีนรู ้และการท้างานมากข้ึน

กำรท ำงำนกลุ่มให้มีประสิทธิภำพดี ควรปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้



ประโยชน์ของการท้างานกลุ่ม

ท้าให้งานเสร็จเร็วและมีคุณภาพตามเป้าหมาย

ฝึกการใช้หลักประชาธิปไตย

ฝึกการน้าหลักธรรมมาใช้

ฝึกการท้างานและการสร้างนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ฝึกการท้างานอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ

สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน



สิทธิพื้นฐานส้าหรับเด็ก

สิทธิ
ทีจ่ะมีชีวิตหรือการอยูร่อด

๑ สิทธิ
ทีจ่ะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
๒

สิทธิ
ทีจ่ะได้รับการพัฒนา 

๓ สิทธิ
ทีจ่ะมีส่วนร่วม 

๔

สิทธิที่เด็กได้รับควำมคุ้มครองจำกกฎหมำยในกำรด ำรงชีวิต 
สิทธิพื้นฐำนส ำหรับเด็กตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎหมำย มีอยู่ ๔ ประกำร ได้แก่



๑การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ลักษณะของการอยูร่่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ปัญหาและสาเหตุ
ของการเกิดความขัดแย้ง 

แนวทางการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

๑ ๒ ๓

• รู้ เข้ำใจ และปฏิบัติตนตำมบทบำทหน้ำที่
ของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว สังคม 
ชุมชนที่ตนอำศัยอยู่และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศไทย

• ร่วมกันพัฒนำและแก้ไขปัญหำของ
ครอบครัว สังคม และชุมชน

• น ำคุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกันมำปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด

• ร่วมกันสืบสำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
• ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น
• รับฟังควำมคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และใช้

เหตุผลในกำรแก้ไขปัญหำ

• กำรไม่ยอมรับควำมคิด ควำมเช่ือที่แตกต่ำงจำกตน
• กำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำส่วนรวม
• กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อตกลง กฎหมำย 

เช่น แย่งกันขึ้นรถหรือลงเรือ จอดรถบังหน้ำ ขับรถ
ขวำงทำงคนอื่น

• ไม่ปฏิบัติตำมบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
เช่น ไม่ช่วยท ำงำนบ้ำน ไม่รักษำส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

• กำรมีอคติหรือมีควำมไม่เที่ยงธรรมต่อผู้อื่น
• กำรมีค่ำนิยมที่แตกต่ำงกัน
• กำรกระท ำโดยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงผลกระทบที่

จะเกิดขึ้น

• ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ข้อบังคับ และกฎหมำย
• ปฏิบัติตนตำมสถำนภำพ มำรยำท สิทธิ 

เสรีภำพ หน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น
• เคำรพควำมคิด ควำมเช่ือ และกำรปฏิบัติของ

บุคคลอื่นที่แตกต่ำงกัน
• คิดหรือกระท ำโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว
• รับฟังและยอมรับควำมคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
• ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลำยอย่ำง ไม่

ใช้ควำมคิดส่วนตัว
• ให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมทุก

ขั้นตอน



วัฒนธรรมท้องถิ่น
บทที่ ๒

ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรม

วัฒนธรรม คือ แบบแผนในกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำเป็นเวลำนำน แสดงถึงควำมเจริญของมนุษย์ เช่น ภำษำ กำรแต่งกำย 
ประเพณี พิธีกรรมต่ำงๆ 

ลักษณะที่ส้าคัญของวัฒนธรรม มีดังนี้

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม ควรค่ำแก่กำรน ำไปประพฤติปฏิบัติต่อกันและสืบสำนต่อไป

วัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดได้ บรรพบุรุษจะถ่ำยทอดสู่ลูกหลำน เช่น พ่อแม่จะถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะเร่ืองเฉพำะทำง
ของครอบครัวสู่ลุก เพื่อใช้เป็นหลักกำรและแนวทำงในกำรประกอบอำชีพในชีวิตประจ ำวันต่อไป

วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันวัฒนธรรมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำก ทั้งด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่และอำหำร
กำรกิน เป็นผลให้เด็กและผู้ใหญ่ไม่เข้ำใจควำมคิดซ่ึงกันและกัน มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมในด้ำนกำรด ำเนินชีวิต



วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ

วัฒนธรรมไทย
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

วัฒนธรรมทางวัตถุ

• เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในการด้าเนินชีวิตของคนไทย เช่น ภำษำถิ่น กิริยำมำรยำท ระเบียบแบบแผน ควำมเชื่อ ค่ำนิยม 
ศีลธรรม จำรีต เป็นต้น

• เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมา เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ วัดวำอำรำม บ้ำนเรือน เป็นต้น



ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

๑ วัฒนธรรมทางภาษา
คนไทยทุกภำคทุกท้องถิ่น แม้จะพูดภำษำไทย 
แต่จะมีส ำเนียงที่แตกต่ำงกันในแต่ละภูมิภำค 
เรียกว่ำ ภาษาถิ่น

๒ วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีกำรปรุงอำหำร ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมำนำน ใช้วัตถุดิบที่หำได้ใน
ท้องถิ่นแต่แตกต่ำงกัน อำหำรก็จะมีรสชำติแตกต่ำงกันไปตำมรสนิยมของแต่ละภำค

๕ ประเพณีพื้นเมือง
ประเพณีพื้นเมืองที่เด่นๆ ของแต่ละภูมิภำค ได้แก่

๓ วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
คนไทยในแต่ละภำคมีแบบแผนกำรแต่งกำยของ
ตนเองมำนำน มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ดูเหมำะสมไป
ตำมยุคสมัย และกำรแต่งกำยตำมแบบสำกลนิยม
ก็ได้รับกำรนิยมอย่ำงแพร่หลำย

๔ วัฒนธรรมด้านการแสดงและการละเล่นพื้นเมือง

ภาคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเงี้ยว
ภาคกลาง เช่น เพลงเรือ ล้าตัด ลิเก เต้นก้าร้าเคียว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หมอล้า เซิ้ง มีเครื่องดนตรีส้าคัญ คือ แคน
ภาคใต้ เช่น ร้ามโนราห์ หนังตะลุง รองเง็ง ลิเกฮูลู

ภาคเหนือ เช่น แคบหมู น้้าพริกหนุ่ม ไส้อ่ัว แกงโฮะ แกงฮังเล
ภาคกลาง เช่น ต้มย้ากุ้ง น้้าพริก-ปลาทู  แกงเขียวหวาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ส้มต้า ซุปหน่อไม้
ภาคใต้ เช่น แกงส้ม แกงไตปลา ข้าวย้า ขนมจีนปักษ์ใต้

ภาคเหนือ เช่น ประเพณีสืบชะตา เป็นพิธีต่ออำยุให้แก่ตนเอง ญำติพี่น้อง และบ้ำนเมือง ให้
มีควำมเจริญรุ่งเรืองและควำมเป็นสิริมงคล
ภาคกลาง เช่น ประเพณีตักบาตรน้้าผึ้ง เป็นกำรถวำยเภสัชหรือยำแก่พระสงฆ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ  จัดขึ้นเพื่อขอฝนตกต้องตำมฤดูกำล
ภาคใต้ เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมำจำกศำสนำพรำหมณ์-
ฮินดู เป็นกำรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว



สาเหตุที่ท้าให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นแตกต่างกัน

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา

ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์

รูปแบบการด้าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ



การปกครองระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๓

อ้านาจอธิปไตยและความส้าคัญของระบอบประชาธิปไตย

อ ำนำจสูงสุดในกำรปกครองประเทศ เป็นอ ำนำจของประชำชนชำวไทย โดยพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้อ ำนำจผ่ำนทำงรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และศำล ตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ

อ้านาจอธิปไตย

รัฐธรรมนูญ

• รัฐธรรมนูญ คือกฎหมำยสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมำยแม่บทของกฎหมำยทั้งปวง บทบัญญัติใดของ
กฎหมำยและกฎหรือข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จะใช้บังคับบุคคลในชำติไม่ได้



๓การใช้อ้านาจอธิปไตย

รัฐสภา

คณะรัฐมนตรี

ศาล

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย มีการใช้อ้านาจอธิปไตยใน ๓ ลักษณะ

๑ อ้านาจนิติบัญญัติ อ ำนำจในกำรออกฎหมำย เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติของประชำชนทุกคน คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพ รักษำผลประโยชน์ของประชำชน

๒ อ้านาจบริหาร อ ำนำจในกำรด ำเนินกำร จัดกำรดูแลเพื่อพัฒนำประเทศ รักษำควำมสงบปลอดภัยของประชำชน 
และควำมมั่นคงของประเทศ

๓ อ้านาจตุลาการ อ ำนำจในกำรพิจำรณำตัดสินพิพำกษำให้เป็นไปตำมตัวบทกฎหมำย



ความส้าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

หลักการที่ส้าคัญ
ของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

หลักอ้านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

หลักความเสมอภาค

หลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

หลักกฎหมายหรือนิติธรรม

หลักการใช้เหตุผล

หลักเสียงข้างมาก

หลักภราดรภาพ



การเลือกตั้งมี ๒ ประเภท

๑การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง เป็นกำรสรรหำบุคคลให้เป็นผู้แทน ด ำรงต ำแหน่งด้วยกำรลงคะแนน เช่น กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน

สาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้ง

๑ การเลือกตั้งในระดับชาติ เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
(ส.ส.) เข้ำไปท ำหน้ำที่พิจำรณำออกกฎหมำย ตรวจสอบกำร
ท ำงำนของรัฐบำล

๒ การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เลือกตั้งผู้บริหำร และสมำชิก
สภำท้องถิ่น เข้ำไปท ำหน้ำที่บริหำรและออกข้อก ำหนด 
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน

จ ำนวนรำษฎรหรือประชำชนในท้องถิ่นมีจ ำนวนมำก ทุกคนไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมบริหำรงำนได้ทั้งหมด จึงต้องมีกำรเลือกผู้แทนเข้ำไปท ำหน้ำที่กำรบริหำร
รำชกำรทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ

กำรเลือกตั้งเป็นหน้ำที่ของชำวไทยทุกคน เป็นกำรแสดงออกถึงกำรใช้อ ำนำจ
อธิปไตยของคนไทย ตำมบทบัญญัติที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป



อ

อ

อ

อ
อ
อ

บทบาทของพลเมืองไทยในการเลือกตั้ง

หน้ำที่ส ำคัญในกำรเลือกตั้งของพลเมืองในประเทศที่ต้องปฏิบัติ มีดังน้ี

หลังวันเลือกตั้ง ติดตามผลการเลือกตั้ง และการท้างานของผู้สมัครว่าได้ท้างานตามนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่

๒

๓

๔

๕

๖

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง ฟังการปราศรัยหาเสียง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง 
เพื่อตัดสินใจเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นคนดี เสียสละ ท้าประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ไม่รับเงินหรือสิ่งของจากหัวคะแนนเพื่อแลกกับการลงคะแนน

๖

วางตัวให้เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อของตนว่าอยู่ในหน่วยเลือกตั้งใด สถานใด เพื่อไปได้ถูกต้อง ไม่เสียเวลา

วันเลือกตั้ง ให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งตามขั้นตอน

อ๑ ผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่้ากว่า ๑๘ ปี



ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

ยื่นหลักฐานแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชือ่

รับบัตรเลือกตั้ง

เข้าคูหาเพื่อกากบาทหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

น้าบัตรหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเอง

ขั้นที่ ๑ 

ขั้นที่ ๒ 

ขั้นที่ ๓ 

ขั้นที่ ๔ 

ขั้นที่ ๕ 



๑สถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์ไว้ เช่น

พระมหากษัตริย์ทรงด้ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องมิได้

ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยในการปกครองระบอบประชาธปิไตย

ทรงใช้อ้านาจอธิปไตยอันเป็นอ้านาจสูงสุดในการปกครอง คือ อ้านาจนิติบัญญัติ อ้านาจบริหาร และอ้านาจตุลาการ

ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเปน็อัครศาสนูปถัมภก ทรงนับถือพระพุทธศาสนา ยึดหลักทศพิธราชธรรม และทรงอุปถัมภ์ศาสนาอ่ืนในประเทศไทย



ความส้าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

ทรงดูแลบ้าบัดทุกขบ์้ารุงสุขของประชาชนชาวไทยเพื่อให้มีชวีิตความเป็นอยู่ที่ดี

ทรงท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ รวมทั้ง พิธีกรรม และประเพณีต่างๆ

ทรงท้านุบ้ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

ทรงส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

ทรงส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ

ทรงเป็นตัวแทนของประเทศในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประมุขของชาติตา่งๆ


