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คํานํา 

   ตามที�สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไดด้าํเนินการ
จดัทาํหนงัสือเรียนรายวิชา ศาสนาและหนา้ที�พลเมืองขึ�นเพื�อสาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนตาม 
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551 เมื�อพุทธศกัราช 
����  โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสติปัญญา  และศกัยภาพในการ
ประกอบอาชีพ  การศึกษาต่อ ในระดบัที�สูงขึ�นและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในครอบครัว  ชุมชน  
สังคมได้อย่างมีความสุข ซึ� งผูเ้รียนสามารถนาํหนังสือเรียนไปใชใ้นการศึกษาดว้ยตวัเองและ
สาํนกังาน กศน.ไดเ้คยปรับเพิ�มเติมเนื�อหาเกี�ยวกบั การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต เพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั�น 

 ขณะนี�คณะกรรมการักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการปลุกจิตสํานึกให้
คนไทยมีความรักชาติ เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมใน
การอยูร่่วมกนัอยา่ง สามคัคี ปรองดอง สมานฉันท์   สํานกังาน กศน.จึงไดมี้การดาํเนินการปรับ
เพิ�มตวัชี�วดัของหลกัสูตร และเนื�อหาหนงัสือเรียนให้สอดคลอ้งตามนโยบายดงักล่าว โดยเพิ�ม
เนื�อหาเกี�ยวคุณธรรมและค่านิยมพื�นฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ เพื�อให้
สถานศึกษานาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษา กศน.ต่อไป  
              ทั�งนี�  สาํนกังาน กศน.ไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจากผูท้รงคุณวุฒิและผูที้�เกี�ยวขอ้ง หลาย
ท่าน ซึ� งช่วยกันค้นคว้าและเรียบเรียงเนื� อหาสาระจากสื�อต่างๆเพื�อให้ได้หนังสือเรียนที� 
สอดคล้องกับหลกัสูตรและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนที�อยู่นอกระบบโรงเรียนอย่างแท้จริง  
สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ขอขอบคุณที�ปรึกษา  คณะ   
ผูเ้รียบเรียง  ตลอดจนคณะผูจ้ดัทาํทุกท่านที�ให้ความร่วมมือดว้ยดีไว ้ณ โอกาสนี�  
 

 

              สาํนกังาน กศน. 
                                                                               กนัยายน ���� 
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ความหมายของ  คุณธรรม  ค่านิยม และ ความสมานฉันท์ 
 คุณธรรม คือ ความดีงามที�ถูกปลูกฝังขึ�นในจิตใจ มีจิตสํานึกที�ดี ความละอาย และเกรง
กลวัในการที�จะประพฤติชั�ว ถึงแม้ว่าคุณธรรมจะเป็นเรื� องภายในจิตใจ แต่สามารถสะท้อน
ออกมาไดท้างพฤติกรรม เช่น ความซื�อสตัย ์ความกตญั�ูกตเวที ความมีระเบียบวินยั เป็นตน้ 
 ความปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกนั ไม่แก่งแย่งกนั ตกลงกนัดว้ย
ความไกล่เกลี�ย ตกลงกนัดว้ยไมตรีจิต (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ����) 
 ค่านิยม  คือ  ความคิด พฤติกรรมและสิ�งอื�นที�คนในสังคมหนึ� งเห็นว่า มีคุณค่า จึงยอม
รับมาปฏิบติัและหวงแหนไวร้ะยะหนึ�ง ค่านิยมมกัเปลี�ยนแปลงไปตามกาลสมยัและความคิดเห็น
ของคนในสงัคม 
 ความสมานฉันท์ แปลตามศพัท ์ คือ ความพอใจร่วมกนั ความเห็นพอ้งตอ้งกนั มีความ
ตอ้งการที�จะทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตรงกนั หรือเสมอเหมือนกนั ซึ� งความสมานฉันท์จะเป็นตวั
ลดความขดัแยง้และนาํไปสู่ความสามคัคี 
 

 
 
 
 

 

 
 

ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกนัเฝ้ารับเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ  
เสดจ็ออกมหาสมาคม ณ สีหบญัชร  พระที�นั�งอนนัตสมาคม  

คุณธรรมและค่านิยมพื�นฐานในการอยู่ร่วมกนั 
อย่างปรองดองสมานฉันท์ 



 

 2

เมื�อวนัที� � มิถุนายน ���� 
จากภาพ เป็นความพร้อมเพรียงกนัของพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศที�ร่วมใจ

กนัสวมเสื�อสีเหลืองร่วมกนัโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธยพร้อมกบัเปล่งเสียงถวายพระพร
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ของพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภาพ
เหตุการณ์เหล่านี� สร้างความแปลกใจให้กบัสื�อต่างประเทศเป็นอย่างมาก จนทาํให้สํานกัข่าว
หลายสาํนกัตอ้งเสนอข่าวเกี�ยวกบังานพระราชพิธีครั� งนี� เพิ�มเติม  เพื�ออธิบายถึงเหตุผลที�ปวงชน
ชาวไทยถวายความจงรักภกัดีและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยม์ากมายขนาดนี�  

 
 

ชาวต่างชาติแสดงออกถึงความรัก และเทิดทูน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฯ 
 

 แต่ในทางกลบักนัในช่วงปี พ.ศ. ���� – พ.ศ. ����  ทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรู้ถึง
ความขดัแยง้ทางด้านการเมืองในประเทศไทย   เหตุการณ์เหล่านี� ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
โดยเฉพาะธุรกิจดา้นการท่องเที�ยว และยงัส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนไทยอีกดว้ย  
 

จากเหตุการณ์ที�กล่าวมา  จะเห็นไดว้่าหากเรามีความสมานฉันท์ในสิ�งที�ถูกตอ้งดีงาม จะ
ทาํให้สงัคมของเรามีความเจริญกา้วหนา้ ความสมานฉนัทเ์ป็นบ่อเกิดของความสุข ความสามคัคี
ของหมู่คณะ เมื�อมีความสามคัคีของหมู่คณะย่อมทาํให้เกิดพลงั ซึ� งจะนําไปสู่ความสําเร็จใน
จุดมุ่งหมายที�ไดต้ ั�งเอาไว ้
 แต่ความสมานฉันท์ที�จะนําไปสู่ความสุขและความเจริญนั�นจะต้องเป็นไปในทางที�
ถูกต้องดีงาม ซึ� งต้องประกอบดว้ยคุณธรรมและที�สําคญัยิ�งคือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
หากสมานฉนัทแ์ต่เฉพาะในกลุ่มพวกของตนเองแลว้ไปขดัแยง้กบักลุ่มพวกของคนอื�นแลว้ทาํให้
ส่วนรวมเสียหาย ลกัษณะนี� ถือว่าเป็นการสมานฉนัทใ์นทางที�ผิด 
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ดงันั�นหากเราตอ้งการความสมานฉนัทที์�ถูกตอ้งดีงามจะตอ้งอาศยัคุณธรรมดงัต่อไปนี�  
 

ค่านิยมพื�นฐานในการอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์  ��  ประการ  
ข้อ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
ข้อ �. ซื�อสตัย ์ เสียสละ อดทน 
ข้อ �. กตญั�ูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
ข้อ �. ใฝ่หาความรู้ หมั�นศึกษาเล่าเรียนทั�งทางตรงและทางออ้ม 
ข้อ �. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
ข้อ �. มีศีลธรรม รักษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอื้�น เผื�อแผแ่ละแบ่งปัน 
ข้อ �. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขที�ถูกตอ้ง 
ข้อ �.  มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัเคารพผูใ้หญ่ 
ข้อ �. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทาํ รู้ปฏิบติั ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ข้อ 10. รู้จกัดาํรงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้มื�อยามจาํเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้                
 ถา้เหลือก็แจกจ่าย จาํหน่าย และขยายกิจการเมื�อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุม้กนัที�ดี 
ข้อ ��. มีความเขม้แข็งทั�งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตํ�าหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 
ข้อ ��. คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
ค่านิยมพื�นฐานดงักล่าวข้างต้นมีความสําคญัอย่างยิ�งที�คนไทยจะต้องนํามาประพฤติ

ปฏิบติัในชีวิตประจําวนัอยู่เสมอ และเพื�อให้เกิดความเข้าใจยิ�งขึ�นจะขอกล่าวในรายละเอียด
เพิ�มเติม ดงันี�  

 

1. มีความรักชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นคุณลกัษณะที�แสดงถึงรักความเป็นชาติไทย เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคี เห็นคุณค่า ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบติัตนตามหลกั
ศาสนาที�ตนนบัถือ และแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
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ประชาชนร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
 
2.ซื�อสัตย์  เสียสละ อดทน  เป็นคุณลกัษณะที�แสดงถึงการยึดมั�นในความถูกตอ้ง ประพฤติตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอื้�น ละความเห็นแก่ตวั รู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือสงัคมและบุคคลที�
ควรให้รู้จกัควบคุมตนเองเมื�อประสบกบัความยากลาํบากและสิ�งที�ก่อให้เกิดความเสียหาย 
3.กตัญ�ูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เป็นคุณลกัษณะที�แสดงออกถึงการรู้จักบุญคุณ 
ปฏิบติัตามคาํสั�งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส่ รักษาชื�อเสียง และตอบแทน
บุญคุณของพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูบาอาจารย ์
 

 
 

ประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความกตญั�ูกตเวที 
4.ใฝ่หาความรู้ หมั�นศึกษาเล่าเรียนทั�งทางตรงและทางอ้อม เป็นคุณลกัษณะที�แสดงออกถึงความ
ตั�งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ ทั�งทางตรงและทางออ้ม 
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  เป็นการปฏิบติัสืบทอดอนุรักษ์วฒันธรรม และ
ประเพณีไทยอนัดีงามดว้ยความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าความสาํคญั 
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6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวงัดีต่อผู้อื�น เผื�อแผ่และแบ่งปัน เป็นความประพฤติที�ควรละเวน้ 
และความประพฤติที�ควรปฏิบติัตาม 
7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที�ถูกต้อง    คือ           
มีความรู้ ความเขา้ใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามสิทธิและหน้าที�ของตนเอง เคารพสิทธิและหน้าที�
ของผูอื้�น ใชเ้สรีภาพดว้ยความรับผิดชอบภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ตามระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
8.มีระเบียบวนัิย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  เป็นคุณลกัษณะที�แสดงออกถึงการ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย มีความเคารพและนอบนอ้มต่อผูใ้หญ่ 
9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นการ
ประพฤติปฏิบติัตนอย่างมีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทาํ อย่างรอบคอบถูกตอ้ง เหมาะสม และน้อมนาํพระ
ราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฯ มาปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 
10.รู้จักดํ ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํา รัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื�อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการเมื�อมีความพร้อม สามารถดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตวัที�ด ีมีความรู้ มีคุณธรรม และปรับตวัเพื�ออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
��. มีความเข้มแข็งทั�งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ�าหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  เป็นการปฏิบติัตนให้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงปราศจาก
โรคภยัและมีจิตใจที�เขม้แขง็ ไม่กระทาํความชั�วใดๆ ยึดมั�นในการทาํความดีตามหลกัของศาสนา 
��. คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง    ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ  เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื�อ
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
 

 
 

ประชาชนร่วมกิจกรรมปลกูป่าชุมชน 
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กิจกรรม 
�. ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ความสาํคญัหรือความจาํเป็นของการนาํคุณธรรม ค่านิยม ไปปฏิบติัเพื�อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งปรองดองสมานฉนัท์
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
2. ในฐานะที�ผู ้เ รียนเป็นบุคคลในสังคม   ผู ้เ รียนคิดว่าจะปฏิบัติตนตามค่านิยมพื�นฐาน               
�� ประการ  อยา่งไรจึงจะไดชื้�อว่าเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
.  
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               การนําคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื�อแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
และสร้างความสมานฉันท์ 

 

คุณธรรม : ความมีระเบียบวินัย 
กรณีศึกษาที� � : การเข้าคิวรับบริการ 
 

  

 

 

 

        หมู่บา้นหนองผกับุง้ เป็นหมู่บา้นหนึ�งที�โดนนํ�าท่วมหนกัคราวนํ�าท่วมใหญ่ของประเทศที�
ผา่นมาก ชาวบา้นบางคนถูกนํ� าท่วมบา้นจนมิดหลงัคาบา้น จึงตอ้งอพยพไปพกัอาศยัชั�วคราวที�
วดัหนองผกับุ ้งที�พอจะอาศยัอยู่ได้ จึงมีผู ้คนมาอยู่รวมกันพอสมควร นํ� าท่วมอยู่นาน ความ
เดือดร้อนเรื�องกินเรื�องอยูก่็มากเป็นทวีคูณ แต่คนไทยที�ไม่ประสบอุทกภยัก็ไม่แลง้นํ� าใจเดินทาง
มาช่วยเหลือนาํขา้วสารอาหารแห้งและอุปกรณ์เครื�องใชม้าบริจาค 
 คราวหนึ�งเจา้อาวาสประกาศว่าไดรั้บข่าวว่าจะมีผูใ้จบุญนาํของมาแจกชาวบา้นรู้ข่าวก็มา
รอรับกนัแน่นวดั ในขณะที�กาํลงัเขา้คิวรับถุงยงัชีพก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีชาย � คน กาํลงั
ชกต่อยกนั เจา้อาวาสจึงบอกให้ยติุ และซกัถามไดค้วามว่าเกิดการต่อว่ากนัเรื� องมาที�หลงัแลว้มา
แซงคิว คนที�ถูกต่อว่าก็ไม่พอใจ และทั�งสองคนเป็นชาวบา้นคนละหมู่บา้นกนัดว้ยจึงโมโหและ
ชกต่อยกนัขึ�น เจา้อาวาสจึงเตือนสติให้ทั�งสองคนระงบัอารมณ์และสอนให้ทุกคนรู้จกัการอดทน
ในการรอรับบริการ เพราะมีคนจํานวนมากทุกคนเดือดร้อนเหมือนกัน ทั�งนี� ก็เพื�อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เคารพสิทธิของผูอื้�น จึงตอ้งรู้จกัการเขา้คิวตามลาํดบัก่อนหลงัถา้ทุกคนทาํได้
เช่นนี� ปัญหาความขดัแยง้ก็จะไม่เกิดขึ�น พวกเราในหมู่บา้นหรือชุมชนไหนก็ตามก็จะอยู่ร่วมกนั
ไดอ้ยา่งเรียบร้อย ปกติสุข 
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กิจกรรม  : ให้ผูเ้รียนอ่านกรณีศึกษาแลว้ร่วมกนัอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ตามประเดน็ ดงันี�   
�. ผูเ้รียนคิดว่า กรณีศึกษานี�จะก่อให้เกิดปัญหาและความขดัแยง้ไดอ้ยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
 
�. ผู ้เรียนคิดว่า ค่านิยมพื�นฐาน �� ประการ ที�จะช่วยแก้ปัญหาและความขดัแย้ง คือ

ค่านิยมเรื�องอะไรและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
. 
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กรณีศึกษาที� 2 :  เห็นความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวม 
 

การบุกรุกที�ดินขอบเขตรั�ว 
 

 
 

เหตุเกิดขึ�นในชุมชนแห่งหนึ� ง ที�คนในชุมชนเกิดความขดัแยง้ในเรื� อง การใช้
กระบวนการยึดสิทธิ� เป็นหลกั  เรื�องมีอยูว่่า รั� วบา้นของนายสงบได ้รุกลํ�าเขา้ไปในพื�นที�บา้นของ
นายสมชาย เพราะถือว่าบิดาของนายสงบมาจบัจองพื�นที�ก่อน ในขณะที�นายสมชายรับรู้ว่าที�ดินนี�
ไม่มีโฉนด บุคคลอื�นในชุมชนสามารถเขา้ถือครองสิทธิ�   เป็นเหตุให้ทั�งสองทะเลาะวิวาทกัน  
การจดัการความขดัแยง้หรือลดปัญหาดงักล่าวที�เกิดขึ�น  คนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขความขดัแยง้ โดยใชวิ้ธีการเจรจาไกล่เกลี�ยมีคนกลางที�คู่ปัญหาทั�งสองนบัถือและให้การ
ยอมรับ ซึ� งวิธีการนี� เป็นการจดัการความขดัแยง้โดยเชื�อมความสัมพนัธ์ระหว่างสองครอบครัว
และการที�ทั�งสองเป็นคนที�มีถิ�นฐานอยู่ภูมิภาคเดียวกนั วฒันธรรมเดียวกนั การมีบิดาของนาย
สงบและนายสมชาย มาร่วมเจรจา ทาํให้ง่ายต่อการเจรจา หาจุดยืนของทั�งสองฝ่าย แลว้คาํนึงถึง
ผลประโยชน์ร่วม ผลสุดท้ายของการเจรจานายสงบยอมรื� อถอนเขตรั� วออกจากที�ดินของนาย
สมชายเพื�อให้เป็นหลกัฐานในการตกลงเจรจา ทั�งสองฝ่ายตอ้งทาํสัญญาประนีประนอมยอม
ความหลงัจากขอ้ตกลง และเป็นไปตามหลกักฎหมายเกี�ยวขอ้ง โดยสรุปกระบวนการจดัการ
ความขดัแยง้ขา้งตน้หลกัคือตอ้งมุ่งเนน้ความสมัพนัธ์ และพยายามทาํให้คู่กรณีเกิดความพึงพอใจ 
ดว้ยเหตุนี� วิธีการจดัการความขดัแยง้เบื�องตน้ในชุมชนจึงใชรู้ปแบบการเจรจาไกล่เกลี�ยโดยคน
กลางอาํนวยความสะดวกในการสนทนาและให้คาํปรึกษาหาทางออกเพื�ออยู่ร่วมกนัอย่างสันติ
สามคัคีปรองดอง 
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กิจกรรม  : ให้ผูเ้รียนอ่านกรณีศึกษาแลว้ร่วมกนัอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ตามประเดน็ ดงันี�   
�. ผูเ้รียนคิดว่า กรณีศึกษาเรื�องการบุกรุกที�ดินขอบเขตรั� วนี�จะก่อให้เกิดปัญหาและ 

ความขดัแยง้ไดอ้ยา่งไร 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
�. ผู ้เรียนคิดว่า ค่านิยมพื�นฐาน �� ประการ ที�จะช่วยแก้ปัญหาและความขดัแย้ง คือ

ค่านิยมเรื�องอะไรและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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กระบวนการแก้ปัญหาและสถานการณ์การเมืองการปกครองที�เกิดขึ�นในชุมชน 
 

กรณีศึกษาเหตุเกิดทีโนนดอนตา 

 

เหตุเกิดที�โนนดอนตา 

“บา้นโนนดอนตา” เป็นชุมชนหมู่บา้นเลก็ ๆ ในชนบทที�ไม่ห่างไกลจากที�ว่าการอาํเภอมากนกั 
ชุมชนบา้นโนนดอนตาเคยอยูก่นัเหมือนพี�นอ้ง สงบและร่มเยน็ เอื�อเฟื� อเผื�อแผก่นั ช่วยเหลือเกื�อกูลกนั 
และร่วมแรงร่วมใจในกิจการของส่วนรวม แต่ก็ยงัขาดสาธารณูปโภคขั�นพื�นฐานและสิ�งจาํเป็นต่าง ๆ 
อยูม่าก เช่น ถนน สะพาน แหล่งนํ�า สถานีอนามยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ต่อมาเมื�อทางราชการให้มีการเลือกตั�งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลขึ�นตามหลกัการประชาธิปไตยและหลกัการกระจายอาํนาจ เพื�อให้ชาวบา้นไดมี้ส่วน
ในการบริหารจดัการกิจการต่าง ๆ ของตาํบล เพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการที�แทจ้ริงของคนในทอ้งถิ�น 
สะดวกรวดเร็ว แทนที�จะตอ้งรอนโยบายและงบประมาณจากส่วนกลาง อีกทั�งยงัเป็นการสร้างวิถี
สะดวกจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมากกว่าเดิม 

แต่ดว้ยความที�ชาวบา้นยงัไม่คุน้เคยกบัการเลือกตั�งทอ้งถิ�น ผูส้มคัรรับเลือกตั�งใชวิ้ธีการหาเสียง
แข่งขนักนัหาเสียงกบัชาวบา้น ซึ� งส่วนใหญ่ก็เป็นญาติมิตรกนัแทบทั�งนั�น การที�ต่างฝ่ายต่างสนบัสนุน
ผูส้มคัรที�ตนชื�นชอบมากกว่า กลบักลายเป็นการเห็นต่าง มีการอภิปรายถกเถียง จนนาํไปสู่การขดัแยง้ 
ทะเลาะวิวาท แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกนั ทาํให้บา้นโนนดอนตาที�เคยมีความรักสามคัคี กลบักลายเป็นความ
สบัสน วุ่นวาย แตกแยกสามคัคีกนั ไม่สงบร่มเยน็ดงัที�เป็นมา 

หรือการพฒันาและความเจริญของหมู่บา้น จะตอ้งแลกดว้ยความสงบร่มเยน็ของคนบา้นโนน
ดอนตา จาํเป็นเพียงใดที�ชาวบา้นโนนดอนตาจะตอ้งเลือกเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�งเท่านั�นหรือ 
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กิจกรรม : ประเด็นการอภปิราย 

 1. ปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนโนนดอนตาคืออะไร   ปัญหานี� มีสาเหตุมาจากอะไร  
�. ถา้ท่านเป็นชาวชุมชนโนนดอนตา  ท่านคิดว่าปัญหานี�ใครควรมีบทบาทใน 

การแกปั้ญหาและควรแกปั้ญหานี�อยา่งไร 
�. ท่านคิดว่าคุณธรรมสาํคญัที�นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาของชุมชนโนนดอนตา

คืออะไร เพราะเหตุใด 
 

…………………………….. 
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คณะผู้จดัทาํ 
เนื �อหา เพิ�มเตมิ  เรื�อง “คณุธรรมและค่านิยมพื �นฐานในการอยู่ ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์” 

  
ที�ปรึกษา 
1.   นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. 
2.   นายชาญวิทย ์ ทบัสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3.   นายสุรพงษ ์ จาํจด รองเลขาธิการ กศน. 
7.   นางศุทธินี งามเขตต์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้เขียน เรียบเรียง จากการประชุม ครั�งที� � 
1.  นายทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ขา้ราชการบาํนาญ 
2.  นางวนัเพญ็ สุทธากาศ  ขา้ราชการบาํนาญ 
3.  นายวฒันา อคัคพานิช ขา้ราชการบาํนาญ 
4.  นางบุปผา ประกฤติกุล ขา้ราชการบาํนาญ 
5.  นายไตรรัตน์ เอี�ยมพนัธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา � ในพระอุปถมัภ ์
  สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
�. นางสาวณัฐภสัสร แดงมณี สถาบนั กศน.ภาคใต ้
�.  นางวิภานนัท ์ สิริวฒันไกรกุล กศน.อาํเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 

ผู้เขียน เรียบเรียง และ บรรณาธิการ จากการประชุมครั�งที� �  
1.   นางวนัเพญ็ สุทธากาศ  ขา้ราชการบาํนาญ 
2.   นางสุคนธ ์ สินธพานนท ์ ขา้ราชการบาํนาญ 
3.   นางสาววธันียว์รรณ   อุราสุข ขา้ราชการบาํนาญ 
�.   นางพิวสัสา นภารัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
5.  นายวรวุฒ ิ จริยภคัรติกร กศน.อาํเภอบางแกว้ จ.พทัลุง 

 

คณะทํางาน 
�.  นายสุรพงษ ์ มั�นมะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
�.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
�. นางสาวสุลาง เพช็รสว่าง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวเบญ็จวรรณ อาํไพศรี  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
�.  นางสาวชมพูนท สังขพ์ิชยั  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
�.   นางจุฑากมล อินทระสันต ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
7.   นางสาวทิพวรรณ วงศเ์รือน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 


