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จิตสาธารณะต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

ลักษณะสำคัญ
ของผู้มีจิตสาธารณะ

ความสำคัญของ
จิตสาธารณะ

แนวทางในการปฏิบัติตน
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล (ส2.1ม.1/1)

2. ระบุความสามารถของตนเองในการกระทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (ส2.1ม.1/2)

3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีหรืออาจนำไป

สู่ความเข้าใจผิดต่อกัน (ส2.1ม.1/3)

4. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (ส2.1ม.1/4)



กฎหมายคุ้มครองเด็ก

กฎหมายการศึกษา

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค



วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปฏิบัติตนในการเคารพ

ในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

การดำรงชีวิตในสังคม

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการคุ้มครอง

สิทธิของบุคคล

การดำรงชีวิตในสังคม
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จิตสาธารณะต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

ลักษณะสำคัญ
ของผู้มีจิตสาธารณะ

ความสำคัญของ
จิตสาธารณะ

แนวทางในการปฏิบัติตน
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

การดำรงชีวิตในสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครอง 
สิทธิของบุคคล 



 ในสังคมประชาธิปไตย ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิในความเป็นคนเท่าเทียมกันโดยชอบธรรม

นับแต่เกิด แต่การที่เรามาอยู่รวมกันเป็นหมู่มาก เป็นสังคมใหญ่ และเป็นประเทศ หากทุกคนใช้

สิทธิที่มีตามใจชอบ โดยไม่คำนึงถึงการกระทบสิทธิของผู้อื่น สังคมนั้นก็จะเกิดความไม่สงบขึ้น ดัง

นั้นเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จึงต้องมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุม

สิทธิของทุกคนให้อยู่ในขอบเขตของการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นภายใต้กฎหมายเดียวกัน

 สิทธิ ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของสิทธิไว้

ว่า สิทธิ หมายถึง อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย ซึ่ง

กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลมีหลายฉบับ ที่สำคัญในชั้นนี้ ได้แก่ กฎหมายการคุ้มครอง

เด็กกฎหมายการศึกษากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายลิขสิทธิ์

 

กฎหมายการคุ้มครองเด็ก3 



 เด็กเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพราะเด็กยังไม่เติบโตเต็ม

ที่ทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติได้

ทำความตกลงในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ประเทศที่ลงนามจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้

ซึ่งหมายความว่า เด็กทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีชีวิตรอดปลอดภัย ได้รับ

โอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ จนสูงสุดตามศักยภาพ ได้รับการปกป้องคุ้มครอง

จากการถูกทำร้าย การเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความรู้สึก

นึกคิด รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่เป็นกลไกช่วยเหลือ สนับสนุน

ครอบครัว เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติในการติดตาม

ดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของเด็กทุกคนในสังคม ให้มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี และมุ่งเน้นให้

ปฏิบัติต่อเด็กโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้มี

สาระสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเด็กดังนี้

3ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

03.htm 
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 1. เด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ดูแลและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของเด็ก

เช่น 

  1) เด็กเป็นบุคคลที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษทั้งในยามปกติและยามวิกฤตฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้กำหนดให้เด็กมีสิทธิพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิ

ที่จะอยู่รอด สิทธิที่จะพัฒนาไปจนเต็มศักยภาพ สิทธิที่จะได้รับการพิทักษ์ปกป้อง และสิทธิที่จะมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการกระทำที่เหมาะสม

  2) พ่อแม่มีหน้าที่จะต้องช่วยกันเลี้ยงดูและป้องกันอันตรายแก่ลูก

  3) พ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูให้ลูกมีชีวิตรอด เติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีบรรยากาศของความ

รัก ความเข้าใจ เป็นแบบอย่าง ช่วยให้เด็กเรียนรู้ เพิ่มพูนความสามารถด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม

และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ

  4) หากครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กได้ ครอบครัวจำเป็นต้องอาศัย

ความสนับสนุนจากชุมชน รัฐและเอกชน ซึ่งรัฐและชุมชนจะต้องหากลไกต่างๆ มาทดแทน รวมทั้ง

การคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังเกิดแก่เด็ก

 2. เด็กทุกคนมีชีวิตรอดปลอดภัยจากอันตรายที่คุกคาม ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวมา ที่แม่

ตั้งครรภ์และเด็กควรได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะทำได้ เช่น 

  1) แม่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับการตรวจครรภ์เป็นระยะตามกำหนด ซึ่งสมาชิกใน

ครอบครัวและสังคมควรเอาใจใส่ช่วยเหลือ หากพบความผิดปกติหรือปัญหาแต่แรกเริ่ม จะต้องช่วย

ให้การรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2) เด็กจำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะตามกำหนดแม้จะมีสุขภาพดี เพราะ

เป็นการเฝ้าระวัง ติดตามการเจริญเติบโต และระดับพัฒนาการ ที่พ่อแม่จะได้ทราบถึงวิธีการอบรม

เลี้ยงดูและอาหารการกินที่เหมาะสม รวมทั้งรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน 

 3. เด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ เพื่อเติบโตเป็นคนที่มี

คุณภาพและสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นประโยชน์ เช่น 

  1) เด็กต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก เอาใจใส่สม่ำเสมอ มีโอกาสเล่น เรียนรู้

ฝึกทักษะการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับเด็กสังคมและวัฒนธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

  2) พ่อแม่และผู้ปกครองควรให้โอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กตั้งแต่วัยทารกอย่างเหมาะสม

หรือเสริมสร้างเด็กให้เป็นผู้รู้จักคุณค่าของชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี และมีความคิด

สร้างสรรค์ 

  3) เด็กต้องได้รับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและอื่นๆ ในการดำเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพและการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

 4. ผูใ้หญท่กุคนมหีนา้ทีป่อ้งกนัและคุม้ครองสทิธพิืน้ฐานของเดก็ทกุคนอยา่งเสมอภาค 

รวมทั้งรัฐและชุมชนจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่เด็กทุกคน ในกรณีดังนี้
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  1) เด็กที่ถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก อยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีพิษอันตราย ขาด

โอกาสที่เข้าถึงและได้รับการบริการพื้นฐานในสังคม เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอุบัติเหตุและเป็นคนพิการ

  2) เด็กที่ถูกละเมิดจากการกระทำจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดและผู้ที่เด็กให้ความไว้วางใจ เช่น

พ่อแม่ ครู เพื่อน ญาติ และเพื่อนบ้าน เป็นต้น ลักษณะของการละเมิด ได้แก่ การกระทำทารุณ

ทางร่างกาย จิตใจ ข่มขืน กระทำอนาจารทางเพศ และถูกล่อลวงไปในขบวนการการค้ามนุษย์ หรือ

การแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากเด็ก เช่น การใช้แรงงานเด็ก การล่อลวง ลักพา บังคับ

ให้เด็กค้าประเวณี เป็นต้น

  3) เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากไร้ทั้งในชนบท ชุมชนแออัด ชนกลุ่มน้อย และลูก

คนงานก่อสร้างที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดโอกาสได้รับการศึกษา และการดูแลสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

  4) เด็กพิการ หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การมองเห็น การได้ยิน สติปัญญา

จิตใจ การเรียนรู้ และมีความบกพร่องซ้ำซ้อน ควรจะได้รับการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ

ส่งเสริมให้มีพัฒนาการการเรียนรู้และการดำรงชีวิตที่สูงสุดเต็มศักยภาพ 

 5. เด็กทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมรับรู้ แสดงออก และร่วมทำกิจกรรมใน

ครอบครัวและชุมชน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมความสนใจและความสามารถของเด็ก ได้แก่

  1) เด็กสามารถบอกความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของตน บอกข้อเสนอแนะ และตัดสิน

ใจอย่างมีเหตุผลซึ่งผู้ใหญ่ควรให้การยอมรับ เปิดโอกาสและสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

  2) ในการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือชี้แนะให้เด็กได้พัฒนา

ความสามารถเป็นขั้นตอน โดยคงคุณลักษณะของการอ่อนน้อมถ่อมตน มั่นคงในหลักการ มีเหตุผล

ไม่เห็นแก่ตัวถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 6. ทุกฝ่ายในสังคมควรช่วยกันเสริมสร้างให้มีปัจจัยแวดล้อมที่มีคุณประโยชน์เอื้อต่อ

ชีวิตและพัฒนาการของเด็กอย่างเพียงพอและทั่วถึง เช่น

  1) ผู้ใหญ่ต้องดูแลเอาใจใส่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เด็ก เช่น ฝุ่นละออง สารพิษ

ต่างๆ สารตกค้าง เป็นต้น เพราะเด็กยังมีความสามารถน้อยกว่าในการกำจัดทำลายสารพิษออก

จากร่างกายและหลีกเลี่ยงมลภาวะด้วยตนเองได้ยาก หรือไม่สามารถแยกแยะหรือเข้าใจสิ่งที่เป็น

ประโยชน์และเป็นโทษจากแบบอย่างและสื่อที่พบเห็น 

  2) ผู้ใหญ่ทุกคนควรถือเป็นหน้าที่ที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของ

เด็ก ทั้งทางกายภาพและทางสังคม และป้องกันเด็กจากสิ่งที่เป็นพิษภัยและอันตราย เช่น ความ

รุนแรงการถูกกระทำทารุณการถูกเลือกปฏิบัติ เป็นต้น

  3) ทุกฝ่ายในสังคมควรจัดให้มีสิ่งแวดล้อมและโอกาสที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์ของเด็กในชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น บริเวณที่ปลอดภัย สนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะ

มุมหนังสือเด็กจัดหาและทำของเล่น ร้องเพลง เล่านิทานปลูกต้นไม้ เป็นต้น
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  4) ชุมชนและสังคมจำเป็นต้องมีมาตรการและกลไกในการควบคุมสิ่งที่มีผลกระทบต่อเด็ก

เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อเด็ก เช่น การควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ราคาสินค้าและ

บริการพื้นฐานสำหรับเด็ก ควบคุมธุรกิจที่อาจเป็นพิษภัยหรือเอาเปรียบเด็ก สถานเริงรมย์ ตู้เกม

พฤติกรรมก้าวราว เป็นต้นที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อเด็ก



กฎหมายการศึกษา 



 ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า การศึกษาถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนา

คุณภาพประชากร หากประเทศใดมีประชากรที่มีระดับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยสูง ก็จะเป็น

ประโยชน์ที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยว

กับการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษา กฎหมายดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติฉบับนี้มี

จุดหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีสาระสำคัญคือ

 1. ระบบการศึกษามี 3 ระบบคือ

	 	 1.1	 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา และการวัดผลที่แน่นอน มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา

	 	 1.2	 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดรูปแบบและวิธี

การจัดการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

 	 1.3	 	การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพ

แวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

 2. รัฐต้องจัดการศึกษา ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 3. รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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 4. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ

การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตาม

ความพร้อมของครอบครัว โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จน

กระทั่งอายุย่างเข้าปีที่สิบหก หากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่

เกิน 1,000บาท



กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 



 การที่จำนวนผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย สินค้าและบริการมีจำนวนมากขึ้น ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มักจะไม่ได้ระมัดระวังในการบริโภคทั้งโดยตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงเปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบธุรกิจบางรายฉวยโอกาสเอาเปรียบได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ราคา เป็นต้น ขณะเดียวกัน

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของทางราชการมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะคอยสอดส่องดูแลได้ทั่วถึง

จึงมีความจำเป็นที่รัฐจะต้องมีองค์กรที่เหมาะสมโดยตรง และมีกฎหมายให้ความคุ้มครองดูแลสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆของผู้บริโภค

 ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค เช่น

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตยา การขออนุญาตและ

ออกใบอนุญาตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ตลอดจนหน้าที่ของเภสัชกร การขึ้นทะเบียน

ตำรับยาเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและคุณประโยชน์จากการบริโภคยา พระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การ

ขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับอาหารและการโฆษณา พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย

ที่ควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 เป็นกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย การรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและการป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็น

กฎหมายแม่บทที่ตราออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้าและบริการทุกประเภท ซึ่งมีสาระสำคัญ

ดังนี้

 สิทธิของผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการคุ้มครองดังนี้

 1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

 2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
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 3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการและสิทธิจะได้รับความเป็นธรรม

ในการทำสัญญา

 4.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

 

 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 เพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รัฐจึงจัดให้ตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ที่มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ดำเนินงาน มีอำนาจหน้าที่

ดังนี้

 1.พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก

การกระทำผู้ประกอบธุรกิจ

 2.ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนด

 3.แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อม

เสียแก่สิทธิของผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

 4.ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอ

ตามที่กฎหมายกำหนด

 5.ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม

ส่งเสริมหรือกำหนดมาตรฐานของสินค้า

 6.ปฏิบัติราชการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มอบหมาย เช่น การแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ผู้บริโภค เป็นต้น

 

 ขอบเขตการคุ้มครองผู้บริโภค 

 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในสาระสำคัญดังนี้

 1. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา โดยการโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่

เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม เช่น ข้อความที่เป็น

เท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่เป็นการสนับสนุนให้กระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรม

ของชาติ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ข้อความที่จะทำให้เกิดความ

แตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีของประชาชนและข้อความอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
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 2. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดสินค้าที่ควบคุม

ฉลากมีดังนี้

  1) เป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจำ หรือเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการใช้สินค้านั้นหรือสภาพของสินค้า

  2) เป็นสินค้าที่ยังไม่มีกฎหมายอื่นควบคุม

  3) การจัดทำฉลากต้องใช้ภาษาไทยปิดหรือติดไว้ที่ตัวสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หีบห่อบรรจุ

สินค้าให้ผู้บริโภคเห็นและอ่านได้ชัดเจน

  4) การระบุฉลากของสินค้า ต้องใช้ข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงของสินค้าและไม่ก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดในสาระเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพและคุณภาพของสินค้า

 3. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา จากการที่ผู้บริโภคจำนวนมากได้ร้องเรียนว่าไม่ได้

รับความเป็นธรรมในการทำสัญญากับผู้ประกอบการ กรณีการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้

ประกอบการส่วนใหญ่ได้จัดทำสัญญาสำเร็จ ซึ่งมีการกำหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้จัดทำแบบสัญญา

ฉบับมาตรฐานและกำหนดมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาขึ้น โดยมีสาระสำคัญ คือ

สัญญาที่ผู้ประกอบการธุรกิจทำกับผู้บริโภค จะต้องใช้ข้อสัญญาที่จำเป็น ซึ่งหากไม่ได้ข้อสัญญา

เช่นนั้น จะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบการเกินสมควร และห้ามใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้

บริโภคทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนด





กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1 




   ให้นักเรียนศึกษากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ได้ศึกษามา แล้วเลือก

ศึกษารายละเอียดของกฎหมายที่เห็นว่าน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับตนเองมากที่สุด แล้ว

เขียนสรุปย่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับตนเอง



 




หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

152

การปฏิบัติตนในการเคารพ 
ในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 



 การเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมประชาธิปไตย เพราะทุกคนมีสิทธิในความ

เป็นคนเท่าเทียมกัน แต่ละคนจึงมีสิทธิเป็นของตนเอง สิทธิของใครใครก็หวง ไม่อยากให้ใครมาล่วง

เกินสิทธิของตน แต่สิทธิของคนเราก็อยู่ในขอบเขตของการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และต้องอยู่ภาย

ใต้กฎหมายเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ผู้ที่เป็นสมาชิกสังคม

ประชาธิปไตยควรเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นดังนี้

 1. เคารพในระเบียบวินัยและกฎหมายบ้านเมือง เช่น การเคารพในสิทธิในร่างกายและ

ทรัพย์สินของผู้อื่นการเคารพระเบียบวินัยในการจราจร เป็นต้น

 2. เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น กล่าวคือ เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ทุกคน บนพื้นฐานการมีเหตุผล ไม่ถือโทษโกรธเคืองเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่าง เพราะจะช่วยให้

มองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

 3. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การแซงแถว

ในการซื้อบัตรรถโดยสารหรือการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงต่างๆ เป็นต้น

 4.ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ความแตกต่างทาง

ร่างกาย ความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ฐานะทางสังคม และความ

แตกต่างทางสติปัญญาบนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

 5. เคารพและให้เกียรติผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริต มีความขยันหมั่นเพียรในการสร้างฐานะของ

ตนเองและครอบครัวแม้จะมีรายได้น้อยและมีฐานะทางสังคมต่ำ

 6. ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน เช่น ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมอันดี

งามมีความเมตตาปรานี ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่า ในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนอกจากเราจะมีสิทธิเสรีภาพของตนเอง

ตามกฎหมายกำหนดแล้ว เราก็ควรคำนึงถึงสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคมด้วย เมื่อเขามี

หน้าที่ต้องเคารพสิทธิของเรา เราก็มีหน้าที่ต้องเคารพในสิทธิของเขาเป็นการตอบแทน จะคำนึงถึง

แต่สิทธิของเราเพียงผู้เดียวไม่ได้ เพราะเราไม่ได้อยู่ในสังคมเพียงคนเดียว หากแต่มีอีกหลายคน ที่

หลายความคิด หลายเชื้อชาติ และหากสมาชิกในสังคมไม่มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้ว ก็จะ

เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทหรือก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้น ส่งผลให้สังคมมีความวุ่นวาย ไม่

สงบสุขเกิดขึ้น
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จิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติ 

 ในสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ การเร่งการพัฒนาและการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจนี้ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม เกิดการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบกัน เห็นผล

ประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวม คนในสังคมมีค่านิยมสูงแสวงหาวัตถุเงินทองและอำนาจมาก

กว่าจิตใจ ละเลยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดภาวะขาดความสมดุลทั้งทางด้าน

จิตใจและวัตถุ ดังนั้นความสำนึกต่อส่วนรวมจึงลดน้อยลงทุกวัน

 ความสำนึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหนึ่งของ จิตสาธารณะ (Public Mind) เพราะจิต

สาธารณะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจให้เจริญตามทันเทคโนโลยี ซึ่งจิตสาธารณะเป็นคำ

ใหม่ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของจิตสาธารณะไว้หลากหลาย

และเรียกจิตสาธารณะไว้แตกต่างกัน เช่น การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกทางสังคม

จิตสำนึกสาธารณะ จิตสำนึกต่อส่วนรวม จิตสำนึกสาธารณสมบัติ เป็นต้น ทั้งนี้พอจะสรุป

ความหมายของจิตสาธารณะได้ว่า 

 จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่ไม่ได้เป็น

ของผู้ใดผู้หนึ่ง จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและ

หน้าที่ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งขยะบนถนนหรือ

แม่น้ำลำคลอง การดูแลรักษาสาธารณสมบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้า

ตามถนน แม้แต่การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม ตลอดจนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ

ความเดือดร้อนขอความช่วยเหลือหรือเมื่อเกิดปัญหาก็ร่วมมือกันแก้ปัญหา เป็นต้น

 

 ลักษณะสำคัญของผู้มีจิตสาธารณะ 

 ผู้มีจิตสาธารณะจะมีลักษณะสำคัญดังนี้

 1. การมีจิตบริการ หมายถึง การมีความพร้อมและเต็มใจที่จะดำเนินการหรือเป็นธุระให้งาน

ต่างๆลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 2.การมีจิตอาสา หมายถึง การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน ด้อยโอกาส

ทางสังคมขาดที่พึ่งประสบกับความยากลำบากด้วยความห่วงใยและจริงใจ

 3. การมีจิตเอื้ออาทร หมายถึง การเป็นผู้ที่มีน้ำใจแก่ผู้อื่น รู้จักแบ่งปันผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น

ทางกายทางใจและทางทรัพย์
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 4. การมีจิตความรับผิดชอบ หมายถึง การกระทำใดๆ ของตนเองต้องมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม และมีบทบาทช่วยเหลือสังคมใน

การรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม

 จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีจิตสาธารณะจึงเป็นบุคคลที่มีทั้งจิตใจที่ดี ความคิดดี และกระทำดี จิต

สาธารณะจึงเป็นความรับผิดชอบที่เกิดจากภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้สำนึก ตลอดจน

คุณธรรมจริยธรรมที่อยู่ในจิตใจและส่งผลมาสู่การกระทำภายนอก ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญในการยก

ระดับจิตใจของมนุษย์ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการร่วมมือ

กันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 



ความสำคัญของจิตสาธารณะ 

 

 การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กัน พึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งสมาชิกใน

สังคมจะมีสถานภาพ บทบาท และหน้าที่แตกต่างกันไป แต่หากสมาชิกในสังคมขาดจิตสาธารณะ

จะมีผลกระทบต่อบุคคลต่อครอบครัวต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ ตลอดจนต่อโลกอีกด้วยดังนี้

 1. ผลกระทบต่อบุคคล ทำให้เกิดปัญหา เช่น สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง สร้างความ

เดือดร้อนให้กับคนอื่น เป็นต้น

 2. ผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้เกิดปัญหา เช่น ครอบครัวมีความสามัคคีลดน้อยลง

ครอบครัวเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น 

 3. ผลกระทบต่อชุมชน ทำให้เกิดปัญหา เช่น ชุมชนอ่อนแอและขาดการพัฒนา เพราะ

สมาชิกในชุมชนต่างคนต่างอยู่ ไม่ร่วมมือกันคิดและพัฒนา เกิดอาชญากรรมในชุมชนมากขึ้น

ขาดผู้นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนเองมองแต่ปัญหาของตัวเอง เป็นต้น

 4. ผลกระทบต่อระดับชาติ ทำให้เกิดปัญหา เช่น เกิดปัญหาต่างๆ ภายในประเทศบ่อยครั้ง

เนื่องจากคนในชาติเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ เกิดการเบียดเบียนทำลายทรัพยากรและ

สมบัติที่เป็นส่วนรวม ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง ไม่พัฒนา เนื่องจากขาดความเอาใส่ใจและ

ความร่วมมือจากประชาชนในประเทศ เกิดการแบ่งพรรคพวก เห็นแก่พวกพ้องของตนเอง เกิดการ

ทุจริตคอรัปชันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน เป็นต้น

 5. ผลกระทบระดับโลก ทำให้เกิดปัญหา เช่น เกิดการสะสมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูงไว้

ในครอบครองเพื่อข่มขู่ประเทศอื่น เพราะแต่ละประเทศขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อเกิด

ปัญหาขึ้น มักมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา การค้าระหว่างประเทศมีการ

แข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ทำให้ประเทศที่ด้อยกว่าขาดการพัฒนาประเทศของตน เกิดการดูถูก

เหยียดหยามชนชาติหรือเผ่าพันธุ์อื่นว่ามีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าของตน เป็นต้น
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 จากปัญหาของการขาดจิตสาธารณะ จะเห็นได้ว่า หากสังคมใดสามารถปลูกฝัง ส่งเสริมหรือ

พัฒนาให้สมาชิกในสังคมมีจิตสาธารณะได้ จะทำให้สังคมนั้นมีสมาชิกที่มีจิตใจที่เห็นประโยชน์ส่วน

รวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวม ใช้สมบัติของส่วนรวมอย่าง

ทะนุถนอม รู้จักการแบ่งปันโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้แก่ผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ปัญหาที่เกิดจากการ

เอารัดเอาเปรียบคนอื่น ปัญหาการทำลายสาธารณะสมบัติต่างๆ จะลดลง หรือการเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลงและจะนำมาสู่สังคมที่พัฒนาขึ้น

 

แนวทางในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 



 การสร้างจิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนมาก็ตาม

หากใจตนเองไม่ยอมรับ จิตสาธารณะก็จะไม่เกิด นอกจากจิตสาธารณะจะขึ้นอยู่กับจิตใจของ

ตนเองแล้ว การสร้างจิตสาธารณะยังมีแนวทางในการปฏิบัติหลายประการ หากปฏิบัติได้จะเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมซึ่งแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีดังนี้ 

 1. การมีวินัยในตนเอง การมีวินัยในตนเอง หมายถึง การกระทำที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่

สังคมกำหนดไว ้ ด้วยการตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเอง รวมถึงมีความรับผิดชอบ

และมีส่วนร่วมในสังคมด้วย เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต การไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร

เป็นต้น 

 2.การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราต้องมีความ

รับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งใกล้และไกลตัว ให้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าที่โอกาสจะ

อำนวยให้ เช่น การรักษาความสะอาดชุมชน ถนนหนทาง ตลอดจนภูมิประเทศ ภูมิอากาศให้

สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ให้เกิดมลภาวะ ด้วยการปล่อยให้รกรุงรัง หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงใน

แม่น้ำ เป็นต้น 

 3. การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม หากมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคม ให้ถือว่าเป็น

ปัญหาของตนเองที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องช่วยกันแก้ไข เช่น การดำเนินการกับโรงงานที่ปล่อย

ของเสียลงสู่แม่น้ำโดยไม่มีการสร้างบ่อพักน้ำทิ้งก่อน การลักลอบตัดต้นไม้ในที่สาธารณะของชุมชน

เป็นต้น

 4. การยึดหลักธรรมของศาสนาที่นับถือในการดำเนินชีวิต ทุกศาสนาต่างมีหลักธรรมคำ

สอนที่ช่วยสร้างจิตใจของคนให้กระทำดี ไม่เบียดเบียนกัน มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน มีความเมตตา

อาทรต่อกัน เห็นแก่ผู้อื่นเสมือนเห็นแก่ตนเอง ซึ่งหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาล้วนแต่มี

คุณประโยชน์ต่อผู้กระทำทั้งสิ้น หากเราปฏิบัติด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากจะทำให้ตนเองมี

ความสุขแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2 
 



 1. ให้นักเรียนในห้องร่วมสรุปถึงการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น และ

หากไม่ปฏิบัติตามนั้น จะเกิดผลเช่นใด

 2. ให้แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน อภิปรายถึงการปฏิบัติตนตามจิตสาธารณะที่มี

ผลต่อสังคมและประเทศชาติ สรุปความคิดเห็นและส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน



วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



 จากการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีที่ตั้งที่เป็นทางผ่านทางการค้า ระหว่างซีกโลก

ตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมาแต่โบราณ จึงทำให้วัฒนธรรมนอกภูมิภาคเข้ามาพร้อมกับพ่อค้า

ที่เข้ามาติดต่อค้าขายและการเข้ามามีอิทธิพลของชาติต่างๆ ในสมัยล่าอาณานิคม ส่งผลให้ประเทศ

ในภูมิภาคนี้มีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เป็น

ที่มาของปัญหาสังคมและการเมืองในบางประเทศ เช่นศาสนาภาษา เป็นต้นทั้งนี้พอจะสรุปความ

แตกต่างกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ดังนี้

 1. เชื้อชาติ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีประชากรหลายเชื้อชาติที่รวมตัว

กันขึ้นเป็นประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการอยู่ภายใต้การ

ปกครองของประเทศตะวันตก ซึ่งประเทศที่มีประชากรหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกัน มักจะเกิดปัญหา

เรื่องชนกลุ่มน้อยในสังคมของประเทศนั้นๆ บางประเทศก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่เกิดความ

รุนแรงมากนัก ในขณะที่บางประเทศยังแก้ไขไม่ได้หรือเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง เช่น ในพม่า

ที่มีชนกลุ่มน้อยหลายเชื้อชาติซึ่งบางกลุ่มก็นับถือศาสนาแตกต่างกันด้วย เช่น มอญ กะเหรี่ยง

ไทยใหญ่ เป็นต้น 

 2.ภาษา จากความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้ภาษาแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศและแต่ละ

พื้นที่ บางครั้งเกิดความยุ่งยากในการสื่อสาร เช่น
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 ประเทศพม่า ไทย ลาว และเวียดนาม จะใช้ภาษาตระกูลซีโน-ทิเบต ซึ่งภาษาในกลุ่มนี้จะมี

การแบ่งย่อยออกเป็นหลายภาษาและอีกหลายภาษาก็ยังไม่มีตัวอักษรสำหรับเขียน 

 ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ใช้ภาษามาเลย์หรือภาษาอินโดนีเซีย ภาษา

กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่นภาษาทางแปซิฟิกกับภาษาทางมีลานีเซีย ไมโกรนีเซียและ

โพลีนีเซีย เฉพาะประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวก็มีการใช้ภาษาในกลุ่มมารลาโยโพลินีเซียซึ่งเป็น

ภาษาถิ่นมากกว่า 200ภาษา ในฟิลิปปินส์จะมีภาษาถิ่นมากกว่า 80ภาษา 

 นอกจากนี้การที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ ได้แก่ เวียดนาม พม่า

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก คือ

อังกฤษและฝรั่งเศส ทำให้มีการสอดแทรกของภาษาอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ เข้ามา

ทางศาสนา การค้า และลัทธิจักรวรรดิ ทำให้ภาษาของชาติตะวันตกเป็นภาษาส่วนหนึ่งของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ภายหลังจะได้รับอิสรภาพหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ก็ตาม แต่

ประชาชนในประเทศก็ยังใช้ภาษาของประเทศที่เคยครอบครองมาก่อนเป็นภาษาติดต่อกันและบาง

แห่งก็ใช้เป็นภาษาราชการ เช่น ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษาประจำชาติและภาษาสากลใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบางประเทศ ส่วนภาษาสเปนเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มชนที่ได้รับการศึกษา

ของฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกับภาษาดัตช์ที่ได้รับความนิยมใช้ในผู้ที่มีการศึกษาดีของอินโดนีเซีย

เป็นต้น

 3. การแต่งกาย สิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ประจำชาติหรือบ่งบอกถึงลักษณะประจำชาติที่เห็น

เด่นชัด คือ การแต่งกาย ซึ่งโดยทั่วไปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้า

บางๆ ทำให้ผู้สวมใส่เย็นสบาย เนื่องจากภูมิอากาศค่อนข้างร้อน เพราะตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร

ทั้งนี้เสื้อผ้าที่สวมใส่จะทำขึ้นเองในช่วงเวลาว่าง โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่นส่วนต่างๆของพืช ได้แก่

ฝ้าย ปอ ป่าน ใยสับปะรด หรือวัสดุที่ได้จากสัตว์ เช่น ไหม เป็นต้น การแต่งกายของแต่ละประเทศ

จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ เช่น

 พม่า ทั้งชายและหญิงชาวพม่าจะนุ่งผ้าโสร่ง ที่เรียกว่า ลองยี นุ่งกรอมเท้าและเหน็บไว้ที่เอว

ผ้าโสร่งทอด้วยไหม หากเป็นลองยีของผู้ชายจะมีสีเข้ม เรียบไม่มีลวดลาย ส่วนลองยีของผู้หญิงจะมี

ลวดลายและสีสัน ผู้ชายสวมเสื้อคอกลม อกเสื้อจะป้ายเฉียงติดกระดุมเสื้อ และใช้ผ้าโพกศีรษะผูก

เป็นปมแล้วปล่อยชายไว้ข้างหู ส่วนเสื้อของผู้หญิงจะเป็นคอกลมป้ายเฉียงที่อกติดกระดุม สั้นแค่เอว

รัดรูป ใช้ผ้าบางๆมักสวมทับเสื้อชั้นในปัจจุบันนิยมแต่งกายแบบชาวตะวันตกมากขึ้น

 เวียดนาม ผู้ชายและหญิงจะนุ่งกางเกงแบบจีน ผู้หญิงสวมชุดอ๋าวได๋ (เสื้อยาวแนบตัวลงมา

เป็นกระโปรงติดกัน กรอมเท้า คอจีน แขนสั้นบ้าง ยาวบ้าง กระโปรงผ่าข้างขึ้นสูง) ส่วนผู้ชายสวม

เสื้อเหมือนผู้หญิงแต่จะสั้นกว่าคือยาวถึงเข่า ซึ่งจะหลวมนิดหน่อย 

 ฟลิปิปนิส์ นยิมแตง่กายแบบสากล แตห่ากเปน็งานเทศกาลหรอืงานรืน่เรงิตา่งๆ ชาวฟลิปิปนิส์

นิยมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ คือ ผู้ชายนุ่งกางเกง สวมเสื้อบารองตากาล็อก คือ เป็นเสื้อที่มี
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ลายปักด้านหน้าและข้อมือ มีปก คอตั้งสูง ทำด้วยใยสับปะรดโดยปล่อยชายไว้นอกกางเกง ส่วน

ผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว สวมเสื้อแขนสั้นจับจีบแล้วยกตั้งขึ้นเหนือไหล่ดูคล้ายปีกผีเสื้อ ที่เรียกว่า

ชุดบาลินตาวัก 

 ปัจจุบันประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะนิยมแต่งกายแบบสากล แต่ประชากร

บางส่วนเกือบทุกประเทศยังนิยมแต่งกายตามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะประเทศพม่า ลาว เวียดนาม

ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเข้ามามากๆ เมื่อถึงวันสำคัญของชาติหรือ

เทศกาลต่างๆ ก็มักจะผู้แต่งกายตามแบบดั้งเดิม ซึ่งแสดงถึงลักษณะความเจริญประจำชาติของ

ตนเองให้เห็นอย่างชัดเจน

 4. ศาสนา ประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนับถือศาสนาแตกต่างกัน กล่าวคือ

ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักของประเทศฟิลิปปินส์ ติมอร์เลสเต และภาคใต้ของเวียดนาม ในขณะ

ที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของประชากรในบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และภาคใต้

ของไทย ทั้งนี้โดยมีประชากรที่เป็นมุสลิมถึง 2 ใน 5 ของประชากรของภูมิภาค นอกจากศาสนา

หลักนี้แล้ว ยังมีประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆ รวมทั้งที่ยังนับถือภูตผีไปพร้อมๆ กับศาสนาหลักของ

ตนด้วย 

 โดยทั่วไปวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน เช่น

ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีความผูกพันกับวัด ยึดถือประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัด

เป็นต้น ส่วนประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามประจำชาติ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประชาชนจะมีวิถี

ชีวิตที่ยึดถือบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสำคัญ ซึ่งในคัมภีร์นี้จะกล่าวถึงหลักการดำรงชีวิต ความ

สัมพันธ์ระหว่างกัน ความผูกพันระหว่างกันในครอบครัว ความเสมอภาค การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

และพึ่งพาอาศัยกัน เป็นต้น

 แม้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความแตกต่างกันมากทางด้านเชื้อชาติ ภาษาศาสนา

และการแต่งกาย แต่ก็มีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน ที่สำคัญ คือ การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะข้าวที่ถือเป็นอาหารหลักของประชากรในภูมิภาค เนื่องจากสภาพ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสม เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมข้าวที่สำคัญ

ของโลก นอกจากนี้ จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน ได้ส่งผลต่อการสร้างบ้าน

เรือนที่อยู่อาศัยของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มักจะสร้างบ้านที่มีหลังคาแหลมลาด

เอียงลงเพื่อให้น้ำไหลลงมาได้ง่าย เนื่องจากภูมิภาคนี้มีฝนตกชุก ตัวบ้านจะสร้างในลักษณะโปร่ง

เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทั้งนี้เพราะมีอากาศร้อน นอกจากนี้ยังนิยมสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูง

เพื่อประโยชน์ในการเก็บอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพหรือป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ

ลำคลอง 



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

159

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ประชากรที่อาศัยในเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่เล็กหรือใหญ่ จะมี

การสร้างบ้านเรือนที่ทันสมัย ส่วนชนบทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยมากนัก คือ ยังมี

ลักษณะแบบง่ายๆ ราคาประหยัดแต่ให้ความร่มเย็นเหมาะกับภูมิอากาศ

 นอกจากนี้แล้ว การที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการรับและถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกัน

และกัน โดยเฉพาะอารยธรรมจีนและอินเดีย ซึ่งมีอิทธิพลทางด้านศาสนา การปกครอง ภาษา

ความเชื่อ และศิลปกรรม ทำให้ประชาชนในภูมิภาคนี้มีความผูกพันกับอารยธรรมจีนและอินเดีย

เป็นอย่างมาก 
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   จากการศึกษาเรื่องการดำเนินชีวิตของประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ให้นักเรียนในห้องเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบความเหมือนและความแตก

ต่างกันของประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยครูช่วยเสนอแนะและร่วมกับ

นักเรียนสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 



 
 

คำถามท้ายหน่วย  


 1. กฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือกฎหมายใด และให้ความ

คุ้มครองกับเด็กอย่างไรบ้างจงอธิบายมาพอเข้าใจ

 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีบทสาระที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก

อย่างไรสรุปมาพอเข้าใจ

 3. กฎหมายที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้าและบริการทุกประเภท

คือกฎหมายใดมีสาระสำคัญอย่างไร

 4. การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นสามารถทำได้อย่างไรจงยกตัวอย่างมา3ข้อ

 5. ลักษณะการดำเนินชีวิตของประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนหรือแตก

ต่างกันอย่างไรจงอภิปรายมาพอเข้าใจ




