
 

49 
 

คําอธิบายของคําหลักในจุดเนนและขอบขายรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

  คําหลักตอไปนี้เปนคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยท่ีครูควรจะจัดการเรียนรู 
ใหผูเรียนไดตระหนัก เห็นความสําคัญ มีความเขาใจท่ีถูกตอง คิดอยางมีวิจารณญาณและนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
 

คําหลัก คําอธิบาย 
ความเปนไทย   - หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกถึงลักษณะของคนไทย ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และประเพณีของไทย 
- ผูท่ีรักความเปนไทย คือ ผูท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม อนุรักษ
ดวยการปฏิบัติตน สืบทอด และเผยแพรคุณลักษณะของคนไทย ตลอดจน
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ีดีงามของไทยใหคงอยู
สืบไป 

ความกตัญูกตเวที - หมายถึง การรูคุณและตอบแทนคุณผูมีพระคุณ รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ท่ีทุกคนไดพ่ึงพาอาศัยในการดํารงชีวิต 
- เปนคุณธรรมสําคัญอยางหนึ่งของความเปนมนุษย เพราะมนุษยตองพ่ึงพา
ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยดี 
- การตอบแทนคุณผูมีพระคุณ ไดแก การเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
สั่งสอน ใหความเคารพยกยอง ชวยเหลือและเอาใจใสดูแล 
- การตอบแทนคุณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา การดูแลรักษาและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม 

ศิลปะ - ศิลปะ มีความหมายกวางครอบคลุมการแสดงออก และการสรางสรรค 
ทุกดานของมนุษย กูรูดานศิลปะหลายคนไดใหความหมายของ “ศิลปะ” 
ไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
๑. ศิลปะ คือ สิ่งท่ีสรางสรรคข้ึนจากการเลียนแบบธรรมชาติ 
๒. ศิลปะ คือ การแสดงออกเก่ียวกับ ความเชื่อ ความศรัทธา ความงาม 
๓. ศิลปะ คือ การถายทอดความรูสึก โดยใชสัดสวน รูปทรง และ 
ความกลมกลืนขององคประกอบตาง ๆ 
๔. ศิลปะ คือ ความชํานาญในการถายทอดประสบการณ และจินตนาการ 
ใหเปนวัตถุท่ีมีสุนทรียภาพ 
- ศิลปะไทยมีเอกลักษณเฉพาะ มีความงดงาม ท่ีชาวตางชาติชื่นชม  
มีหลายแขนง เชน สถาปตยกรรมในการสรางวัด วัง จิตรกรรมไทย 
หัตถกรรมไทย ดนตรี นาฏศิลป เปนตน 
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คําหลัก คําอธิบาย 
วัฒนธรรม - วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม อันเปนแบบแผน 

ในการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม
เดียวกัน เปนสิ่งท่ีเกิดจากการสัง่สม เลือกสรร ปรบัปรุงแกไข จนถือวาเปนสิ่งดีงาม 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และมีการสืบทอดเปนมรดกทางสังคม 
- ยูเนสโกแบงมรดกทางวัฒนธรรมเปน ๒ สวน คือ มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอง
ได เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได  
อันเปนเรื่องเก่ียวกับภูมิปญญา ระบบคุณคา ความเชื่อ พฤติกรรมและวิถีชีวิต 
- วัฒนธรรมมีความสําคัญตอการดํารงอยูของความเปนชาติ ชาติท่ีไมมี
วัฒนธรรมของตนเองจะคงความเปนชาติอยูไมได ในอดีต จีนเคยถูกชาวตาด
เขายึดครอง และตั้งราชวงศหงวนข้ึนปกครอง แตก็ถูกชาวจีนซ่ึงมีวัฒนธรรม
ท่ีสูงกวากลืนเปนชาวจีนจนหมดสิ้น 
- วัฒนธรรมในแตละสังคมอาจคลาย หรือแตกตางกันได ก็เนื่องมาจาก  
ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา และถ่ินท่ีอยู  สังคมท่ีประกอบดวยผูคน 
อันหลากหลายท่ีเรียกวา พหุสังคม ยอมมีความแตกตางหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน  การอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายเชนนี้
จึงตองมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน ใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกันดวย 
- วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ 
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะปจจุบันท่ีเทคโนโลยีการสื่อสาร 
มีความเจริญกาวหนา การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจึงแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว  
การเลือกรับวัฒนธรรมอยางมีวิจารณญาณจึงเปนสิ่งจําเปน ไมควรรับวัฒนธรรม
ตามกระแสนิยม แตควรเลือกรับเฉพาะสิ่งท่ีมีคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

- เปนคําท่ีใชเรียกรวมกัน หมายถึง สิ่งท่ีคนในสังคมหนึ่ง ๆ นิยมประพฤติปฏิบัติ
ตอเนื่องกันมา เพราะถือวามีคุณคาท่ีกอใหเกิดความสุข ความเจริญแกชีวิตและ
สังคม  ขนบธรรมเนยีมประเพณีของไทย เชน การมีสัมมาคารวะตอผูใหญ ชายไทย
ตองเปนผูนําครอบครัว  หญิงไทยตองมีกิริยามารยาทเรียบรอย หญิงไทยตอง 
รักนวลสงวนตัว ไมยอมรับการแสดงความรูสึกทางเพศอยางเปดเผยในท่ีสาธารณะ  
คนไทยถือวาศีรษะเปนของสูง สวนเทาเปนของต่ํา การลงแขกชวยงานตาง  ๆ
- ขนบธรรมเนียมไทยท่ีเก่ียวกับศีลธรรม จรรยาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอสังคม 
ผูใดฝาฝนถือวาละเมิดกฎของสังคม ถือเปนความผิด ความชั่ว เชน การท่ี 
ชาวไทยพุทธแสดงกิริยาลบหลูดูหม่ินพระพุทธรูป ศาสนสถาน และ 
ศาสนวัตถุ สวนขนบธรรมเนียมไทยบางเรื่องอาจไมเครงครัด  ผูท่ีไมทําตาม
ขนบธรรมเนียมอาจถูกมองวาไมมีการศึกษา ไมมีสมบัติผูดี เชน แตงกาย 
ไมถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตัวไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ประเพณีไทยซ่ึงเปนท่ีรับรูและชื่นชมของชาวตางชาติ เชน สงกรานต  
ลอยกระทง แหเทียนพรรษา บุญบั้งไฟ  นอกจากนี้ยังมีประเพณีในทองถ่ิน
ตาง ๆ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินนั้น อันเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวตางชาติ 
ซ่ึงสนใจดานวัฒนธรรมชื่นชอบ เชน แหเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี  
ผีตาโขน จ.เลย ปอยสางลอง จ.แมฮองสอน 
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คําหลัก คําอธิบาย 
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรู ความสามารถ เทคนิคของผูคนในแตละทองถ่ิน  

ท่ีนํามาใชในการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
กับยุคสมัย ท่ีสืบทอดมาอยางตอเนื่อง 

ภูมิปญญาไทย - หมายถึง องคความรู ความสามารถ เทคนิคของคนไทย ท่ีนํามาใช 
ในการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  
ท่ีสืบทอดมาอยางตอเนื่อง อันเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
- ลักษณะท่ีสําคัญของภูมิปญญาไทย คือ 
๑. เปนท้ังความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
๒. แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
๓. เปนกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคนไทย 
๔. เปนเรื่องการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว เพ่ือความอยูรอดในการ
ดําเนินชีวิต 
๕. มีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับยุคสมัย 

ความรักชาติ ความรักชาติ การแสดงออกถึงความรักชาติ มีดังนี้  
๑. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสัญลักษณ 
ท่ีเก่ียวกับชาติ เชน รองเพลงชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ ประดับธงชาติถูกตอง
ตามระเบียบท่ีราชการกําหนด 
๒. การเปนพลเมืองดี และธํารงรักษาไวซ่ึงความเปนชาติไทย เชน เสียภาษี  
เคารพกฎหมาย บํารุงรักษาและไมทําลายสาธารณสมบัติ ใชสิทธิเลือกตั้ง 
สอดสองการกระทําท่ีจะทําลายความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของชาติ
บานเมือง  

ยึดม่ันในศาสนา การยึดม่ันในศาสนา คือ การศึกษาหลักธรรมคําสอนใหเขาใจอยางถองแท
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ และทําหนาท่ี 
เปนศาสนิกชนท่ีดีในการทํานุบํารุง และปกปองคุมครองศาสนา 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย คือ  
๑. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอองคพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ 
๒. การแสดงความเคารพ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสัญลักษณท่ีเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย  
๓. ซาบซ้ึงในพระราชกรณียกิจ และนอมนําแบบอยางของพระราชจริยวัตร 
พระราชดํารัส หลักการทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการดําเนินชีวิตและการงาน เพ่ือความสุข ความเจริญของตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ ตลอดจนเผยแพรใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 
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คําหลัก คําอธิบาย 
ความมีวินัยในตนเอง   หมายถึง ระเบียบในการดําเนินชีวิต ในท่ีนี้จํากัดเฉพาะเรื่อง ความซ่ือสัตย

สุจริต ความขยันหม่ันเพียรและอดทน การใฝหาความรู ความตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ี และการยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง อันเปน
คุณลักษณะสําคัญท่ีตองการปลูกฝงใหเกิดข้ึนในคนไทย เพ่ือใหเปนคนดี  
มีความรูและความสามารถ เพ่ือความสุข ความเจริญในชีวิต และเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ

ความซ่ือสัตยสุจริต - หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตอง การประพฤติตามความเปนจริง 
และความถูกตองตอตนเอง ผูอ่ืน และประเทศชาติ ท้ังทางกาย วาจาและใจ 
เชน ทําตามสัญญาท่ีใหไวตอตนเองและผูอ่ืน พูดความจริง ไมนําสิ่งของ 
ของผูอ่ืน (ท่ีเจาของไมอนุญาต) หรือของสวนรวมมาเปนของตน  
การหลีกเลี่ยงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตจะประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิต 
และการงาน เปนท่ีไววางใจ อยูรวมกับผูอ่ืนได และเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 

ความขยันหม่ันเพียรและอดทน - หมายถึง การทําหนาท่ีการงานดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน  
ไมทอถอย เปนคุณธรรมจริยธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ   

ใฝหาความรู - หมายถึง ความตั้งใจแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีเชื่อถือได
อยางสมํ่าเสมอ 
- การใฝหาความรูเปนคุณสมบัติของผูท่ีพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือใหมี
ความรู ความสามารถ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวและพ่ึงตนเองได
ในการดําเนินชีวิตและการงาน 

ความตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี - หมายถึง ความเอาใจใส มุงม่ันในการทําหนาท่ีของตนใหเกิดผลสําเร็จ และ
ผลดีตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

การยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 

- หมายถึง ความรับผิดชอบในผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของตน เม่ือเกิด 
ผลเสียหายก็ไมโยนความผิดใหแกผูอ่ืน นอมรับความผิดพลาด แลวนํามา
พิจารณาไตรตรอง เพ่ือปรับปรุงแกไขมิใหเกิดความเสียหาย หรือ 
ความผิดพลาดข้ึนอีก ผูท่ีมีความรับผิดชอบควรพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ
ถึงความดีงาม ความถูกตองเหมาะสม ผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน กอนท่ีจะ
ตัดสินใจกระทําการใด ๆ 

  

 


