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คํานํา 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา
หนังสือเรียนชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา
และศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอและสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน สังคมได
อยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใชในการศึกษาดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูใหกับผูเรียน และไดมีการปรับเพิ่มเติม
เนื้อหาเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น  

ขณะนี้ คณะกรรมการรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีนโยบายในการปลุกจิตสํานึกใหคนไทย
มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการอยู
รวมกันอยางสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จึงไดมีการดําเนินการปรับเพิ่มตัวชี้วัดของหลักสูตร และเนื้อหาหนังสือเรียนใหสอดคลอง
ตามนโยบายดังกลาว โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวหลักสําคัญของประชาธิปไตยและ คุณธรรม จริยธรรมใน
การอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคีปรองดอง สมานฉันท เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนใหกับนักศึกษา กศน. ตอไป 

ทั้งนี้ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดรับความรวมมือ
ที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควาและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อตาง ๆ เพื่อให
ไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง ขอขอบคุณ
คณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดีไว ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                      
  สํานักงาน กศน.                                                                                                                
                  กันยายน   2557 

 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
     หนา 
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คาํแนะนําการใชหนังสือเรียน 

โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาทีพ่ลเมือง สค 21002 
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   อยางสันติในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
   พระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ   
 

 บทที ่5   สิทธิมนุษยชน 147 
  เรื่องที่ 1 กําเนิดและหลักสิทธิมนุษยชน 149  
  เรื่องที่ 2 การคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 159 
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คําแนะนําในการใชหนงัสือเรยีน 
 
หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น  สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบใชประกอบการศึกษา รายวิชา
ศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค21002)  จํานวน  2 หนวยกิต 80 ชั่วโมง 

ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ผูเรียน
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอ  สาระสําคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ

ขอบขายเนื้อหา 
 2) ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่อง  

เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในตอนนั้น ๆ อีกครั้ง โดยผูเรียนสามารถ
นําไปตรวจสอบกับครู เพื่อน ๆ ที่เรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

3) หนังสือเลมนี้มี 6 บท ดังนี้ 
   บทที่ 1   ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย 
   บทที่ 2  วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของไทยและเอเชีย 
   บทที่ 3   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและหลักสําคัญของ 
     ประชาธิปไตยและมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันอยางสันติ  
     สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
   บทที่ 4   พัฒนาการทางการเมืองและการอยูรวมกัน 
     ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   บทที่ 5   สิทธิมนุษยชน 

   บทที่ 6   การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 
 



 
 

โครงสรางรายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมอืง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 สาระสําคัญ 

ประเทศไทย เปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีประชากรอาศัยอยูหลายเชื้อชาติ มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกตางกัน  การให
ความรูเกี่ยวกับความสําคัญ  หลักธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม  คานิยมของประเทศตาง ๆ ตลอดจน
ความเปนมา หลักการ ความสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลักการอยูรวมกัน หลักการ
สําคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง
หลักสิทธิมนุษยชน และความตระหนักในการมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมที่จะปองกันและปราบปราม 
การทุจริต จะทําใหคนในสังคมไทยสามารถ นําหลักการ คําสอนและกฎระเบียบตาง ๆ ของสังคมมาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตของตนไดอยางถูกตอง มีความสุข อันจะสงผลตอความสันติสุขของสังคม 

 

 ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 1.  อธิบายความเปนมา ความสําคัญ หลักคําสอน ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณ ีคานิยมของ

ประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียได 
 2.  ยอมรับและปฏิบัตตินเพื่อการอยูรวมกันอยางสนัตสิุขในสังคมที่มีความหลากหลายทาง

ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี
 3. อนุรักษและสืบสานประเพณ ี วัฒนธรรม  ตลอดจนปฏิบัตติามคานิยมที่พึงประสงค

ของไทย  และอธิบายวัฒนธรรม  ประเพณ ี คานิยมของชาตติาง ๆ ในเอเชีย 
 4.  อธิบายความเปนมา  หลักการ  เจตนารมณ  โครงสราง  สาระสาํคญัของรัฐธรรมนูญได 
 5. มีความรูความเขาใจในหลักสําคญัของประชาธิปไตยและมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

อยูรวมกันอยางสันติ สามคัคี ปรองดอง สมานฉนัท 
 6. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ เสรภีาพ และหนาทีข่องประชาชนได 
 7.  อธิบายสิทธิ เสรีภาพและคุณธรรม จริยธรรม การอยูรวมกันตามวิถีทาง  
                  ประชาธิปไตยได 
 
 
 
 
 



 
 

 8. อธิบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และมีสวนรวมการเมืองการปกครอง  
  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได 
 9. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงประโยชนและมีสวนรวมตามหลักสิทธิมนุษยชนได 
 10.  วิเคราะหการแกปญหาการทุจริตและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 
  การทุจริต 
   

 ขอบขายเนื้อหา 
 บทที่ 1  ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย 
 บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของไทยและเอเชีย 
 บทที่ 3   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักสําคัญของประชาธิปไตยและ 
   มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
 บทที่ 4   พัฒนาการทางการเมืองและการอยูรวมกันในระบอบประชาธิปไตย  
   อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 บทที่ 5   สิทธิมนุษยชน 
 บทที่ 6  การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 สื่อประกอบการเรียนรู 
1.  ซีดีศาสนาสากล 
2.  ซีดีวัฒนธรรม ประเพณีไทย และประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 
3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับศาสนา วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน 
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บทที่ 1 
ศาสนาในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย 

 
 สาระสําคัญ 

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเปนมาของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ การอยูรวมกับคนตางศาสนาไดอยางมีความสุข กรณีตัวอยางของ
บุคคลตัวอยางในแตละศาสนา 

 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

 1. ประวัติความสําคัญหลักคําสอนศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในทวีปเอเชีย 
 2. ยอมรับและปฏิบตัิตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันตสิุขในสังคมท่ีมคีวามหลากหลายทาง

ศาสนา 
 

 ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1 ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย 
 เรื่องที่ 2 ความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชีย 
 เรื่องที่ 3 หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ 
 

 สื่อการเรียนรู 
 1. ใบงาน 
 2. หนังสือเรียน 
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แผนทีป่ระเทศในทวปีเอเชีย 
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เรื่องท่ี 1  ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย 
ศาสนาในประเทศไทยที่รัฐบาลใหการอุปถัมภดูแล มีทั้งสิ้น 5 ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกซ ซึ่งทุกศาสนาลวนมีองคประกอบหลัก 
ที่สําคัญ ๆ 5 ประการ คือ 

 
 

 1. ศาสดา หมายถึง ผูที่คนพบศาสนาและเผยแผคําสั่งสอนหรือหลักธรรมของศาสนา 
 2. ศาสนธรรม หรือหลักธรรมของศาสนา เปนคําสั่งสอนของแตละศาสนา 
 3. ศาสนิกชน  หมายถึง บุคคลและปวงชนที่ใหการยอมรับนบัถือในคําสัง่สอนของศาสนา

นั้น ๆ 
 4. ศาสนาสถาน หมายถึง สถานที่อยูอาศัยของนักบวชใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา รวมถึงการเปนที่ที่ใหศาสนิกชนไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
 5. ศาสนพิธ ี หมายถึง พิธีทางศาสนาตาง ๆ ท่ีถูกกําหนดขึ้นจากศาสดาโดยตรงหรือจาก

การคิดคนของผูปฏิบัติ มี เนื้อหาเกี่ยวกับความตองการขจัดความไมรู  ความกลัว  
ความอัตคัด สนองความตองการในสิ่งท่ีตนขาดแคลน จึงจําเปนตองมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาคนควาปฏิบัติตามหลักของศาสนา 

 

ประเทศไทยมีศาสนาพุทธ เปนศาสนาประจําชาติและมีผูนับถือจํานวนมากที่สุดในประเทศ
รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และศาสนาฮินดู  การศึกษาความเปนมาของศาสนา
ดังกลาวในประเทศไทยมีความสําคัญและจําเปน เพราะทําใหเกิดความเขาใจในศาสนาที่ตนนับถือและ
เพื่อรวมศาสนาอื่น ๆ ในประเทศ อันจะสงผลใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
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1.1 ศาสนาพุทธในประเทศไทย 
 พุทธประวัต ิ

ศาสดาผูที่คนพบศาสนาและเผยแผคําสั่งสอนหรือหลักธรรมของศาสนาพุทธ คือ 
พระพุทธเจา 

พระพุทธเจา พระนามเดิมวา "สิทธัตถะ" เปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะและ 

พระนางสิริมหามายา แหงกรุงกบิลพัสด แควนสักกะ พระองคทรงถือกําเนิดในศากยวงศ สกุลโคตมะ
พระองคประสูติในวันศุกร ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 (เดือนวิสาขะ) ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป ณ สวนลุมพินีวัน
ซึ่งตั้งอยูระหวางกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ กับกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ (ปจจุบัน คือ ตําบลรุมมินเด
ประเทศเนปาล) ทั้งนี้ เปนเพราะธรรมเนียมที่สตรีจะตองไปคลอดบุตรที่บานบิดามารดาของตนพระนาง-
สิริมหามายา จึงตองเดินทางไปกรุงเทวทหะ 

หลังจากประสูติได 5 วัน พระเจาสุทโธทนะ โปรดใหประชุมพระประยูรญาติ และเชิญพราหมณ
ผูเรียนไตรเพท จํานวน 108 คน เพื่อมาทํานายพระลักษณะของพระราชกุมาร พระประยูรญาติได
พรอมใจกันถวายพระนามวา "สิทธัตถะ" มีความหมายวา "ผูมีความสําเร็จสมประสงคทุกสิ่งทุกอยาง 
ที่ตนตั้งใจจะทํา" สวนพราหมณเหลานั้นคัดเลือกกันเองเฉพาะผูที่ทรงวิทยาคุณประเสริฐกวาพราหมณ
ทั้งหมดได 8 คน เพื่อทํานายพระราชกุมาร พราหมณ 7 คนแรก ตางก็ทํานายไว 2 ประการ คือ  
"ถาพระราชกมุารเสด็จอยูครองเรือนก็จักเปนพระเจาจักรพรรดผิูทรงธรรม หรือถาเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิตจักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูไมมีกิเลสในโลก" สวนโกณทัญญะพราหมณผูมี
อายุนอยกวาทุกคนไดทํานายเพียงอยางเดียววา “พระราชกุมารจักเสด็จออกจากพระราชวังผนวช
เปนบรรพชิตแลวตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูไมกิเลสในโลก" เมื่อเจาชายสิทธัตถะ
ประสูติได 7 วัน พระราชมารดาก็เสด็จสวรรคต พระเจาสุทโธทนะทรงมอบหมายใหพระนางมหาปชาบดี-
โคตรมี ซึ่งเปนพระขนิษฐภคินีของพระนางสิริมหามายา เปนผูถวายอภิบาลเลี้ยงดู เมื่อพระสิทธัตถะ  
ทรงพระเจริญมีพระชนมายุได 8 พรรษา ไดทรงศึกษาในสํานักอาจารยวิศวามิตร ซึ่งมีเกียรติคุณแผ
ขจรไกลไปยังแควนตาง ๆ เจาชายสิทธัตถะ ทรงศึกษาศิลปวิทยาเหลานี้ไดอยางวองไวและเชี่ยวชาญ
จนหมดความสามารถของพระอาจารย 

ดวยพระราชบิดามีพระราชประสงคมั่นคงท่ีจะใหเจาชายสิทธัตถะทรงครองเพศฆราวาส เปน
พระจักรพรรดิผูทรงธรรม จึงพระราชทานความสุขเกษมสําราญแวดลอมดวยความบันเทิง
นานาประการแกพระราชโอรส เพื่อผูกพระทัยใหมั่งคงในทางโลก เมื่อเจาชายสิทธัตถะเจริญพระชนมได 
16 พรรษา พระเจาสุทโธทนะมีพระราชดําริวา พระราชโอรสสมควรจะไดอภิเษกสมรสจึงโปรดให
สรางประสาทอันวิจิตรงดงามขึ้น 3 หลัง สําหรับใหพระราชโอรสไดประทับอยางเกษมสําราญตาม
ฤดูกาลทั้ง 3 คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว จากนั้นทรงสูขอพระนางพิมพายโสธรา พระราชธิดาของ
พระเจาสุปปพุทธะ และพระนางอมิตา  แหงเทวทหะนคร ในตระกูลโกลิยวงศ ใหอภิเษกดวย เจาชายสิทธัตถะ
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ไดเสวยสุขสมบัติจนพระชนมายุได 29 พรรษา พระนางพิมพายโสธรา จึงประสูติพระโอรส พระองคมี
พระราชหฤทัยสิเนหาในพระโอรสเปนอยางยิ่ง เมื่อพระองคทรงทราบถึงการประสูติของพระโอรส
พระองคตรัสวา “ราหุลชาโตพันธนาชาต” แปลวา “บวงเกิดแลว เครื่องจองจําเกิดแลว” 

ถึงแมเจาชายสิทธัตถะจะทรงพรั่งพรอมดวยสุขสมบัติมหาศาลก็มิไดพอพระทัยในชีวิต
คฤหัสถ พระองคยังทรงมีพระทัยฝกใฝใครครวญถึงสัจธรรมที่จะเปนเครื่องนําทางซึ่งความพนทุกข 
อยูเสมอ พระองคไดเคยเสด็จประพาสอุทยาน ไดทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย
และบรรพชิต พระองคจึงสังเวชพระทัยในชีวิตและพอพระทัยในเพศบรรพชิต มีพระทัยแนวแนที่จะ
ทรงออกผนวช เพื่อแสวงหาโมกขธรรม อันเปนทางดับทุกขถาวรพนจากวัฏสงสาร ไมกลับมาเวียนวาย
ตายเกิดอีก พระองคจึงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช โดยพระองคทรงมากัณฐกะ พรอมดวยนายฉันนะ
มุงสูแมน้ําอโนมานที แควนมัลละ รวมระยะทาง 30 โยชน (ประมาณ 480 กิโลเมตร) เสด็จขามฝงแมน้ํา- 
อโนมานที แลวทรงอธิษฐานเพศเปนบรรพชิต และทรงมอบหมายใหนายฉันนะ นําเครื่องอาภรณและ 
มากัณฐกะกลับนครกบิลพัสดุ 

การแสวงหาธรรมระยะแรกหลงัจากทรงผนวชแลว สมณสิทธัตถะ ไดทรงศึกษาในสํานักอาฬาร-
ดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร ณ กรุงราชคฤห แควนมคธ พระองคไดทรงประพฤติ
พรหมจรรยในสํานักของอาฬารดาบสกาลามโคตร ทรงไดสมาบัติ คือ ทุติยฌาน  ตติยฌาน อากาสานัญ-
จายตนฌาน วิญญานัญจายตนฌาน และอากิญจัญญายตนฌาน สวนการประพฤติพรหมจรรยใน
สํานักอุทกดาบสรามบุตร นั้น ทรงไดสมาบัติ ๘ คือ เนวสัญญา นาสัญญายตนฌาน สําหรับฌานที่ 1 
คือ ปฐมฌาน นั้น พระองคทรงไดขณะกําลังประทับขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูใตตนหวา 
เนื่องในพระราชพิธีวัปปมงคล (แรกนาขวัญ) เมื่อครั้งทรงพระเยาว เมื่อสําเร็จการศึกษาจากทั้งสอง
สํานักนี้แลว พระองคทรงทราบวามิใชหนทางพนทุกขบรรลุพระโพธิญาณตามที่ทรงมุงหวัง พระองคจึง
ทรงลาอาจารยทั้งสองเสด็จไปใกลบริเวณแมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม กรุงราชคฤห 
แควนมคธ 

เมื่อพระองคทรงหันมาศึกษาคนควาดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเองแทนการศึกษา 
เลาเรียนในสํานักอาจารย ณ ทิวเขาดงคสิริ ใกลลุมแมน้ําเนรัญชรา นั้น พระองคไดทรงบําเพ็ญ 
ทุกรกิริยา คือ การบําเพ็ญอยางยิ่งยวดในลักษณะตาง ๆ เชน การอดพระกระยาหาร การทรมาน 
พระวรกาย โดยการกลั้นพระอัสสาสะ พระปสสาสะ (ลมหายใจ) การกดพระทนต การกดพระตาลุ 
(เพดาน) ดวยพระชิวหา (ลิ้น) เปนตน พระมหาบุรุษไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาเปนเวลาถึง 6 ป ก็ยังมิได
คนพบสัจธรรมอันเปนทางหลุดพนจากทุกข พระองคจึงทรงเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยาแลวกลับมาเสวย
พระกระยาหาร เพื่อบํารุงพระวรกายใหแข็งแรงในการคิดคนวิธีใหมในขณะที่พระมหาบุรุษ ทรงบําเพ็ญ 
ทุกรกิริยา นั้น ไดมีปญจวัคคีย คือ พราหมณทั้ง 5 คน ไดแก โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหามานะ 
และอัสสชิ เปนผูคอยปฏิบัติรับใชดวยหวังวา พระมหาบุรุษตรัสรูแลวพวกตนจะไดรับการสั่งสอน
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ถายทอดความรูบาง และเมื่อพระมหาบุรุษเลิกลมการบําเพ็ญทุกรกิริยา ปญจวัคคียก็ไดชวนกันละทิ้ง
พระองคไปอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน นครพาราณส ีเปนผลใหพระองคไดประทับอยูตามลาํพังในท่ี
อันสงบเงียบปราศจากสิ่งรบกวนทั้งปวง พระองคไดทรงตั้งพระสติดําเนินทางสายกลาง คือการปฏิบัติ
ในความพอเหมาะพอควร นั่นเอง 

พระพุทธเจาทรงตรัสรูเวลารุงอรุณในวันเพ็ญ เดือน 6 (เดือนวิสาขะ) ประกา กอนพทุธศักราช 
45 ป นางสุชาดาไดนําขาวมธุปายาส เพื่อไปบวงสรวงเทวดาครั้นเห็นพระมหาบุรุษประทับที่โคน 
ตนอชปาลนิโครธ (ตนไทร) ดวยอาการอันสงบ นางคิดวาเปนเทวดาจึงถวายขาวมธุปายาส แลวพระองค
เสด็จไปสูทาสุปดิษฐ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา หลังจากเสวยแลวพระองคทรงจับถาดทองคําขึ้นมาอธิษฐานวา
“ถาเราจักสามารถตรัสรูไดในวันนี้ก็ขอใหถาดทองคําใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ําไปไกลถึง 80 ศอก จึง
จมลงตรงที่กระแสน้าํวน” ในเวลาเย็นพระองคเสด็จกลับมายังตนโพธิ์ท่ีประทับ คนหาบหญา ชื่อ โสตถิยะ
ไดถวายปูลาดที่ประทับ ณ ใตตนโพธิ์ พระองคประทับหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก และทรงตั้งจิต
อธิษฐานวา “แมวาเลือดในกายของเราจะเหือดแหงไปเหลือแตหนัง เอ็น กระดูก ก็ตาม ถายังไมบรรลุ
ธรรมวิเศษแลวจะไมยอมหยุดความเพียรเปนอันขาด” เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานเชนนั้นแลว พระองคก็
ทรงสํารวมจิตใหสงบแนวแน มีพระสติตั้งมั่น มีพระวรกายอันสงบ มีพระหทัยแนวแน เปนสมาธิบริสุทธิ์
ผุดผอง ปราศจากกิเลส ปราศจากความเศราหมอง มีความตั้งมั่นไมหว่ันไหว 

ในปฐมยามแหงราตรี พระองคทรงตรัสรูปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ญาณที่ระลึกถึงชาติตาง ๆ 
ในปางกอน ตอมาในมัชฌิมยาม คือ ยามกลางแหงราตรี พระองคทรงตรัสรูจุตูปปาตญาณ คือ ญาณ
กําหนดรูการเกิดของสัตวทั้งหลาย และในยามสุดทาย คือ ปจฉิมยาม พระองคทรงตรัสรู อาสวักขยญาณ 
คือ ญาณหยั่งรูในการสิ้นไปแหงอาสาวกิเลสทั้งหลาย พระองคทรงตรัสรูอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค วันที่พระองคทรงตรัสรูในวันเพ็ญ เดือน 6 ประกา พระชนมายุได 35 พรรษา นับแตวันที่
ออกผนวชจนถึงวันตรัสรูธรรม รวมเปนเวลา 6 ป 

หลังจากตรัสรูแลวพระองคทรงเสวยวิมุตติสุข ณ บริเวณตนพระศรีมหาโพธิ์ เปนเวลา  
7 สัปดาห ทรงรําพึงวา ธรรมะของพระองคเปนเรื่องยากสําหรับคนทั่วไปจะรู พระองคนอมพระทัย 
ที่จะไมประกาศศาสนา แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นสภาวธรรมวา สติปญญาของบุคคลเปรียบเสมือน
ดอกบัว  4  เหลา คือ พวกที่ฟงธรรมแลวรูเขาใจโดยงาย คือ บัวที่อยูพนน้ํา  พวกที่ฟงธรรมที่อธิบาย
ขยายความแลวจะรูธรรม คือ บัวที่อยูปริ่มน้ํา พวกที่ฟงธรรมแลวตองใชระยะเวลานานไตรตรอง
ทบทวนไปมาจึงจะเขาใจเหมือนบัวที่อยูใตน้ํา และพวกสุดทาย คือ พวกที่ฟงธรรมแลวทําอยางไรก็ 
ไมเขาใจเหมือนบัวที่อยูใตตม เปนอาหารเตา ปู ปลา จากนั้นดวยพระเมตตาของพระองค จึงประกาศ
เผยแผศาสนา พระองคทรงพิจารณาจะสอนพระธรรมใหกับใครกอนเปนคนแรก ครั้งแรกคิดจะสอน
พระธรรมแกอาฬารดาบส  แตอาจารยทั้งสองทานตายแลว พระองคจะเผยแผธรรมแกปญจวัคคียทั้ง 5 
ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน พระองคทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 (เดือนอาสาฬหะ)
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เรียกวา ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ทานโกณทัญญะ ฟงธรรมแลวเกิดดวงตาเห็นธรรม คือ บรรลุโสดาบัน 
จึงทูลขออุปสมบท เรียกการบวชครั้งนี้วา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เปนพระสงฆที่พระพุทธเจาบวชให 
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เปนวันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ครบเรียกวา
อาสาฬหบูชา เปนครั้งแรก 

การเผยแผศาสนา เมื่อพระพุทธเจาไดโปรดปญจวัคคียและสาวกอื่น ๆ ซึ่งเลื่อมใสนับถือ
ศาสนาพุทธ ตอมาพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพุทธสาวก สามารถบวชใหกับผูที่เลื่อมใสในศาสนาพุทธได
เรียกวิธีบวชเชนนี้วา "ติสรณคมนูปสัมปทา" คือ การบวชดวยการปฏิญาณตนเปนผูถึงไตรสรณคมน 
พระพุทธศาสนาจึงหยั่งรากฝงลึกในดินแดนสุวรรณภูมิ เชน ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน
ประเทศเนปาล เปนตนมา พระพุทธเจาประกาศเผยแผคําสอนจนเกิดพุทธบริษัท 4 อันมี ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา และพุทธบริษัท 4 นี้จะทําหนาที่เผยแผคําสอนของพระพุทธเจาและสืบทอดพระพุทธ-
ศาสนาใหคงอยูตอไป 

เมื่อพระพุทธเจามีพระชนมายุ 80 พรรษา พระองคเสด็จจําพรรษาสุดทาย ณ เมืองเวสาลี 
ในวาระนั้นพระพุทธองคทรงชราภาพ และประชวรหนัก พระองคไดทรงดําเนินจากเวสาลีสู 
เมืองกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันปรินิพพาน ณ เมืองนั้น พระองคเสวยอาหารมื้อสุดทายที่นายจุนทะ
ปรุงดวยเนื้อสุกรถวาย พระองคเสวยและใหนําอาหารนั้นไปฝง ทรงมีอาการประชวร ถายเปน 
พระโลหิต 

กอนที่พระองคจะเสด็จปรินิพพาน ซึ่งหมายถึง การไมมาเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร
พระองคทรงมีพระดํารัสกับพระอานนท ซึ่งเปนพุทธอนุชาและเปนพระอุปฏฐากของพระพุทธเจา 
ความวา “โยโวอานฺทธมฺมจวินฺโยมหาเทสิโตปฺญตโตโสโวมมจฺจเยนสตฺถา” แปลวา “ดูกอนอานนท
ธรรมและวินัยอันที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจักเปนศาสดาของเธอ
ทั้งหลาย เม่ือเราลวงลับไปแลว” 

และพระพุทธองคไดแสดงปจฉิมโอวาทแกพระภิกษุสงฆวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลายนี่เปน
วาจาครั้งสุดทายที่เราจะกลาวแกทานทั้งหลาย สังขารทั้งหลายทั้งปวง มีความสิ้นไปและเสื่อมไป
เปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงทําความรอดพนใหบริบูรณถึงที่สุดดวยความไมประมาทเถิด" 
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พระพุทธเจา ประสตูิ ตรสัรู ปรนิิพพาน ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญ เดือน 6 เรียกวา  
วัน “วิสาขบูชา” 

 
วันวิสาขบูชา 

 
 

   ประสูต ิ ตรัสรู ปรินพิพาน 
 
การเผยแผพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย 

พระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในประเทศไทย ประมาณป พ.ศ. 270 หลังจากพระพุทธเจา
เสด็จปรินิพพาน พระเจาอโศกมหาราช สถาปนาศาสนาพุทธเปนปกแผน และสงพระเถระไปเผยแผ
พระพุทธศาสนายังประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย พระเถระที่เขามามี 2 รูป คือ พระโสณเถระ
และพระอุตตระเถระ ซึ่งเปนนิกายเถรวาท ขณะนั้นไทยอยูบนดินแดนที่เรียกวา สุวรรณภูมิ มีขอบเขต
ประเทศที่รวมกัน คือ ไทย พมา เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และสันนิษฐานวาใจกลางอยูที่
จังหวัดนครปฐม มีหลักฐาน คือ พระปฐมเจดีย และรูปธรรมจักรกวางหมอบ สมัยนี้ เรียกวา  
สมัยทวารวดี 

ตอมาสมัยอาณาจักรอายลาว ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เผยแผมายังอาณาจักรนี้เพราะ
พระเจามิ่งตี่  กษัตริยจีน ทรงรับพระพุทธศาสนาไปเผยแผในประเทศจีน และสงฑูตมาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอายลาว  จึงทําใหไทยนับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน เปนครั้งแรกแทน
การนับถือเทวดาแบบดั้งเดิม 
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ในพุทธศตวรรษที่ 13 พ.ศ. 1300 สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ในเกาะสุมาตราไดเจริญรุงเรือง
และนําพระพุทธศาสนาแบบมหายานเขามาเผยแผดังมีหลักฐานที่ปรากฏอยู คือ พระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี และพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในพุทธศตวรรษที่ 15 พ.ศ. 1500 อาณาจักรลพบุรเีจริญรุงเรือง ในขณะเดียวกันอาณาจักรขอม
ก็เจริญรุงเรืองดวย ในสมัยราชวงศสุริยวรมันเรืองอํานาจ พระองครับเอาพุทธศาสนาแบบมหายาน
ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ  และทรงสรางศาสนาสถานเปนพระปรางคและปราสาท อาณาจักรลพบุรี
ของไทยรับอิทธิพลนี้มาดวยมีภาษาสันสกฤต เปนภาษาหลักของศาสนาพราหมณเขามามีอิทธิพลใน
ภาษาไทย วรรณคดีไทย จะเห็นสิ่งกอสราง คือ พระปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี ปราสาทหินพิมาย 
ที่จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุง ที่จังหวัดบุรีรัมย สวนพระพุทธรูปไดรับอิทธิพลของขอม 
เชน ศิลปะแบบขอม 

พุทธศตวรรษที่ 16 พ.ศ. 1600 อาณาจักรพุกาม ประเทศพมา เจริญรุงเรือง กษัตริยผูปกครอง
ชื่อพระเจาอนุรุทธิ์มหาราช กษัตริยพุกามเรืองอํานาจ ทรงรวบรวมเอาพมากับมอญเขาเปนอาณาจักร
เดียวกัน และแผขยายอาณาจักรถงึลานนา ลานชาง คือ เชียงใหม ลําพูน เชียงราย จึงรับพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท หลักฐานที่ปรากฏ คือ การกอสรางเจดียแบบพมา ซึ่งปรากฏอยูตามวัดตาง ๆ 

สมัยสุโขทัย เจริญรุงเรืองเปนปกแผนมีอาณาจักรของไทย คือ อาณาจักรลานนาและ
อาณาจักรสุโขทัย พอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงสดับกิตติศัพทของพระสงฆลังกา ซึ่งเผยแผศาสนา
อยูที่นครศรีธรรมราช จึงนิมนตมาที่สุโขทัย นับเปนจุดสําคัญที่ทําใหพุทธศาสนาดํารงมั่นคงมาใน
ประเทศไทยสืบมาจนทุกวันนี้ พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไดเขามาเผยแผในประเทศไทยถึง 2 ครั้ง
คือ ครั้งท่ี 1 ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ในสมัยที่ 2 คือ สมัยพระยาลิไท กษัตริยทุกพระองค
ปกครองบานเมืองดวยความสงบรมเย็น ประชาชนอยูดวยความผาสุก ศิลปะสุโขทัย มีความงดงาม
โดยเฉพาะพระพุทธรูป ไมมีศิลปะสมัยใดงามเสมือน 

สมัยลานนา พ.ศ. 1839 พระยามังราย ทรงสรางราชธานีชื่อ นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม 
ตั้งถิ่นฐานที่ลุมแมน้ําปง  สนับสนุนใหพุทธศาสนารุงเรืองในเมืองเชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน
พะเยา ในสมัยพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม ทําการสังคายนาพระไตรปฎกเปนครั้งแรกในประเทศไทย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา พุทธศาสนาสมัยนี้ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณเปนอันมาก 
พิธีกรรมตาง ๆ จึงปะปนกับพิธีพราหมณ ประชาชนทําบุญกุศลสรางวัดบํารุงศาสนา พระมหากษัตริยที่
ทรงผนวช คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงริเริ่มใหเจานายและขาราชการบวชเรียน ทรงรจนา
หนังสือมหาชาติคําหลวงขึ้นในป พ.ศ. 2025 และในสมัยพระเจาทรงธรรม ไดพบรอยพระพุทธบาท  
ที่จังหวัดสระบุรี จึงโปรดใหสรางมณฑป วรรณคดีในสมัยนี้ ไดแก กาพยมหาชาติ ในสมัยพระเจาอยูหัว-
บรมโกษฐ พ.ศ. 2275 - 2300 พุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองมาก พระเจาแผนดินของลังกา มีพระราชสาสน
มาทูลเชิญพระภิกษุสงฆไปเผยแผศาสนาที่ลังกา เพราะศาสนาพุทธที่เรียกวา ลังกาวงศ นั้น เสื่อมลง
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ไทยจึงสงพระอุบาลีไปประกาศศาสนาและเผยแผศาสนาจนรุงเรืองอีกครั้ง และเรียกศาสนาพุทธ 
ในครั้งนี้วา นิกายสยามวงศ 

สมัยกรุงธนบุร ีปพ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาถูกพมายกทัพเขาตีจนบานเมืองแตกยับเยิน วัดวา-
อารามถูกทําลายยอยยับ พระเจาตากสินมหาราช ทรงเปนผูนําในการกอบกูอิสรภาพ ทรงตั้งเมืองหลวงที่
กรุงธนบุรี และทรงบูรณปฏิสงัขรณวัดวาอารามและสรางวัดเพิ่มเติมอีกมากและไดอัญเชิญพระแกวมรกต
จากเวียงจันทนมายังประเทศไทย 

สมัยรัตนโกสินทร  รัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
(พ.ศ. 2325 - 2352) พระองคยายเมืองหลวงมาตั้งท่ีกรุงเทพมหานคร และทรงปฏิสังขรณวัดตาง ๆ คือ 
การสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และโปรดใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี 9 และถือเปนครั้งที่ 2 ในดินแดนประเทศไทยปจจุบัน 

รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ. 2352 - 2367) ทรงบูรณะวัดอรุณ-
ราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม และฟนฟูประเพณีวิสาขบูชา 

รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2367 - 2394) ทรงสราง 3 วัด คือ
วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพธิดารามวรวิหาร และวัดราชนัดดารามวรวิหาร และทรงบูรณะ ปฏิสังขรณวัด 
มีจํานวนมากถึง 50 วัด  พระองคเชิดชูกําเนิดธรรมยุติกนิกาย ในป พ.ศ. 2376 เนื่องจากพระองค
เลื่อมใสในจริยาวัตรของพระมอญ ซึ่งเปนรูปแบบนิกายธรรมยุต มีวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เปน
ศูนยกลาง ทรงสรางพระไตรปฎกเปนจํานวนมากย่ิงกวารัชกาลใด ๆ 

ตอมาสมัยรชักาลที ่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2394 - 2411) ทรงสราง
พระไตรปฎก ปฏสิังขรณวดั กาํเนดิการบาํเพ็ญกศุลพิธมีาฆบชูา เปนครั้งแรกที่วัดพระศรรีตันศาสดาราม 
และสงสมณฑตูไปลังกา 

สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.  2411 - 2453) ทรงสราง
พระไตรปฎกแปลจากอักษรขอมเปนอักษรไทย ปฏิสังขรณวัดตาง ๆ ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
และสถาปนาการศึกษาสําหรับพระสงฆ 2 แหง คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุ 

สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2453 - 2468) ทรงประกาศใช
พุทธศักราชทางราชการตัง้แตวันที่ 1 เมษายน 2456 เปนตนมา ทรงสรางโรงเรียนและบูรณะวัดตาง ๆ  
ทรงพระราชนิพนธหนังสือทางพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจาตรัสรูอะไร และเทศนาเสือปา 

สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.  2468 - 2477) ทรงพิมพระไตรปฎก
เรียกวา "พระไตรปฎกสยามรฐั" มีตราชางเปนเครือ่งหมายเผยแพร ทรงประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนา
สําหรับเด็ก ทรงเพิ่มหลักสูตรจริยศึกษา (อบรมใหมีศีลธรรมดีงามขึ้น) แตเดิมมีเพียงหลักสูตรพุทธิศึกษา
(ใหมีปญญาความรู) และพลศึกษา (ฝกหัดใหเปนผูมีรางกายสมบูรณ) 
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สมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (พ.ศ.  2477 - 2489) มีการแปล
พระไตรปฎกเปนภาษาไทย ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 เลิกการปกครองสงฆแบบ
มหาเถรสมาคมที่ใชมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 

สมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 - 2559) มีการ
จัดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษในป พ.ศ. 2500  มีการสรางพุทธมณฑลไวท่ีตําบล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
มีการสงพระสงฆไปเผยแผศาสนาพุทธในตางประเทศ เสด็จออกผนวชท่ีวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และ
มีโรงเรียนพุทธศาสนาในวันอาทิตย 

 
 

1.2 ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
 ประวัติศาสดา 

ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ ทานนบีมุฮัมมัด เปนบุตรของอับดุลลอหแหงอารเบีย 
ทานไดรับมอบหมายใหเผยแผสาสนของอัลลอฮพระผูเปนเจา 

ทานศาสดานบีมุฮัมมัด เกิดที่มหานครมักกะห (เมกกะ) ตรงกับวันจันทรที่ 17 (บางก็วา 12)
เดือน รอบีอุลเอาวัล ในปชาง ค.ศ. 570 (พ.ศ. 1113) ในตอนแรกเกิดกายของมุฮัมมัด มีรัศมีสวางไสวและ
มีกลิ่นหอมเปนศุภนิมิตบงถึงความพิเศษของทารก ปที่ทานเกิดนั้นเปนปที่อุปราชอับรอฮะห แหง
อาณาจักรอักซุม (เอธิโอเปยปจจุบัน) กรีฑาทัพชางเขาโจมตีมหานครมักกะฮ เพื่อทําลายกะอบะฮ 
อันศักดิ์สิทธิ์ แตอัลลอฮไดทรงพิทักษมักกะฮดวยการสงกองทัพนกที่คาบกรวดหินลงมาทิ้งบนกองทัพนี้
จนไพรพลตองลมตายระเนระนาด เนื้อตัวทะลุดุจเหมือนใบไมถูกหนอนกัดกิน อุปราชอับรอฮะห  
จึงตองถอยทัพกลับไปและเสียชีวิตไปในที่สุด 
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ในปเดียวกันนั้นมีแผนดินไหวเกิดขึ้นในเปอรเซีย เปนเหตุใหพระราชวังอะนูชิรวานของ
จักรพรรดิเปอรเชียสั่นสะเทือนถึงรากเหงาและพังทลายลง ยังผลใหไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหารบูชาไฟของ
พวกโซโรอัสเตอรที่ลุกอยูเปนพันปนั้นตองดับลงไปดวย 

เมื่อมูฮัมมัดมี อายุได 20 ป กิตติศัพทแหงคุณธรรมและความสามารถในการคาขายก็เขาถึงหู
ของเคาะดีญะฮ บินติคุวัยลิค เศรษฐีนีหมายผูมีเกียรติจากตระกูลอะซัดแหงเผากุเรช นางจึงเชิญให
ทานเปนผูจัดการในการคาของนาง โดยใหทานนําสินคาไปขายยังประเทศซีเรีย ในฐานะหัวหนากองคาราวาน
ปรากฏผลวา การคาดําเนินไปดวยความเรียบรอย และไดกําไรเกินความคาดหมาย จึงทําใหนางพอใจ
ในความสามารถและความซื่อสัตยของทานเปนอยางมาก 

เมื่ออายุ 30 ป ทานไดเขารวมเปนสมาชิกในสหพันธฟุดูลอัน เปนองคการพิทักษสาธารณภัย
ประชาชน เพื่อขจัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชน กิจการประจําวันของทาน ก็คือประกอบแตกุศลกรรม
ปลดทุกขขจัดความเดือดรอน ชวยเหลือผูตกยาก บํารุงสาธารณกุศล 

เมื่ออายุ 40 ป ทานไดรับวิวรณจากอัลลอฮพระผูเปนเจาในถ้ําฮิรออ ซึ่งอยูบนภูเขาลูกหนึ่ง
นอกเมืองมักกะฮ โดยทูตสวรรคญิบรีล เปนผูนํามาบอกเปนครั้งแรกเรียกรองใหทานรับหนาที่เปน 
ผูเผยแผศาสนาของอัลลอฮ ดั่งที่ศาสดามูซา (โมเสส) อีซา (เยซู) เคยทํามา นั่นคือ ประกาศใหมวล
มนุษยนับถือพระเจาเพียงองคเดียว ทานไดรับพระโองการติดตอกันเปนเวลา 23 ป พระโองการ
เหลานี้รวบรวมขึ้นเปนเลม เรียกวา คัมภีรอัลกุรอาน 

ในตอนแรกทานเผยแผศาสนาแกวงศญาติและเพือ่นใกลชิดเปนภายในกอน ทานค็อดีญะหเองได
สละทรัพยสินเงินทองของทานไปมากมาย และทานอบูฎอลิบก็ไดปกปองหลานชายของตนดวยชีวิต
ตอมาทานไดรับโองการจากพระเจาใหประกาศเผยแผศาสนาโดยเปดเผย ทําใหญาติพี่นองในตระกูล
เดียวกันชาวกุเรชและอาหรับเผาอื่น ๆ ที่เคยนับถือทานพากันโกรธแคนตั้งตนเปนศัตรูกับทานอยาง
รุนแรงถงึกับวางแผนสังหารทานหลายครัง้ แตก็ไมสําเร็จ ชนมุสลิมถูกคว่ําบาตรไมสามารถทําธุรกิจกับ
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ผูใดจนตองอดอยากเพราะขาดรายไดและไมมีเงินที่จะซื้ออาหาร อบูซุฟยาน แหงตระกูลอุมัยยะห
และอบูญะฮัล คือ สองในจํานวนหัวหนามุชริกูนที่ไดพยายามทําลายลางศาสนาอิสลาม 

เมื่อชาวมุชริกูนเอาชนะรัฐอิสลามไมได ก็ไดมีการทําสัญญาสงบศึกกันในเดือน มีนาคม ค.ศ. 628
เรียกสัญญาสงบศึกครั้งนั้นวา สัญญาฮุดัยบียะห 

ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 629 ชาวมักกะหไดละเมิดสัญญาสงบศึกในเดือนมกราคม  
ป ค.ศ. 630 ทานนบีจึงนําทหาร 10,000 คน เขายึดเมืองมักกะห ทานจึงประกาศนิรโทษกรรมใหชาวมักกะห
เกือบท้ังหมด ยกเวนบางคนในจํานวนนั้นมีอัลฮะกัม แหงตระกูลอุมัยยะห ที่ทานนบีประกาศใหทุกคน
คว่ําบาตรเขา การนิรโทษกรรมครั้งนี้ มีผลใหชาวมักกะหซาบซึ้งในความเมตตาของทาน จึงพากัน
หลั่งไหลเขานับถือศาสนาอิสลามเปนจํานวนมาก ทานนบีมูฮัมมัดไดสิ้นชีวิต ที่เมืองมดีนะห เมื่อวันจันทร
ที่  12  ป ค.ศ. 632 รวมอายุได 63 ป 
 
 การเผยแผศาสนาอิสลามเขามาสูประเทศไทย 

จากบันทึกทางประวัติศาสตรของมุสลิม ชนชาติเปอรเซียและชนชาติอาหรับ ไดเดินทางมา
ทางทะเลมาทําการคาขายกับเมืองไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยแตไมมีผูใดรับราชการในราชสํานักไทย
นอกจากชาวมุสลิมในทองถิ่นภาคใต นับตั้งแตนครศรีธรรมราชลงไปจรดปลายแหลมมลายู สิงคโปร 
และมะละกา นั้น เจาผูครองนครแทบทุกเมืองเปนชาวมุสลิมมาแตเดิม ไมปรากฏวาทางกรุงสุโขทัย 
สงคนทางสุโขทัยไปปกครองแมแตคนเดียว และเมืองตาง ๆ ทางภาคใต เปนประเทศราชของกรุงสุโขทัย
ตองสงดอกไมเงินดอกไมทองเปนเครื่องบรรณาการตามกําหนด หากเมืองใดแข็งเมืองทางเมืองหลวง
จะยกกองทัพไปปราบเปนครั้งคราวและอยูรวมกันอยางมีความปกติสุขเปนเวลาหลายรอยป 

เจาพระยาบวรราชนายก ตําแหนง วางจางมหาดไทย นับวาทานเปนผูนําศาสนาอิสลาม
นิกายชีอะหเขามาสูประเทศไทย และเปนจุฬาราชมนตรีคนแรก เมื่อทานถึงแกกรรมศพทานฝงไวที่
สุสานบริเวณทากายี ปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทานเปนตนตระกูลอหะหมัดจุฬา
ตระกูลจุฬารัตน ตระกูลบุญนาค ตระกูลศรีเพ็ญ ตระกูลบุรานนท ตระกูลศุภมิตร ในสมัยพระเจาทรงธรรม
มีชาวเปอรเซีย ชื่อวา ทานโมกอล อพยพครอบครัวและบริวารมาจากเมืองสาเลห เกาะชวากลาง
เนื่องจากถูกชาติโปรตุเกสรุกราน ทานสะสมกําลัง สรางปอมคายที่บานหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา 
เพราะตองปองกันตัวจากโจรสลัด เจาพระยานครศรีธรรมราช ซึ่งมีหนาที่ดูแลหัวเมืองภาคใตได
รายงานเรื่องนี้ใหกรุงศรีอยุธยาทราบเรื่อง พระเจาทรงธรรม โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหทานโมกอล เปน
ขาหลวงผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา เมื่อทานโมกอลถึงแกอสัญกรรมบุตรชาย คือ ทานสุลัยมาน เปน
ผูสําเร็จราชการตอมา และเมื่อเจาพระยากลาโหมศรสุริยวงศ ปราบดาภิเษกโดยทําการประหาร 
พระเชษฐาธิราช คือ พระเจาทรงธรรม และพระโอรสสิ้นชีวิตและสถาปนาตนเปนกษัตริย ทรงพระนามวา
พระเจาปราสาททอง ทานสุลัยมานจงรักภักดีตอพระเจาหลวง จึงไมเห็นดวย แลวประกาศแข็งเมือง 
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เมื่อ พ.ศ. 2173 สถาปนาตนเปนสุลตาน ชื่อ สุลตานสุลัยมานชาห ตลอดสมัยปรับปรุงเมืองสงขลาเปน
เมืองทาสําคัญ มีกําลังทหารเขมแข็งทั้งทางน้าํและทางบก กรุงศรีอยุธยาเคยยกกองทัพไปปราบ 2 ครั้ง
แตเอาชนะไมได สุลตานสุลัยมานชาห ปกครองสงขลาอยู 46 ป สรางความเจริญกาวหนาทั้งดาน
การคา มีโกดังสินคามากมาย และการทางคมนาคม ทําใหไมตองออมเรือไปยังสิงคโปร ทําใหยนระยะทาง
ไดมาก ทานถึงแกกรรม เมื่อ พ.ศ. 2211 ศพทานฝงไว ณ สุสานบริเวณเขาแดง ปจจุบันขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานของชาติ คนทั่วไปนับถือทานมาก เรียกทานวา ดาโตะมะหรุม หมายถึง ดาโตะผูลวงลับ
นั่นเอง ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชดําริวา ในพระราชอาณาจักรของพระองคไมควรมีกษัตริย
องคอื่นอีก จึงยกทัพไปปราบนครสงขลา ซึ่งสุลตานมุตตาฟา บุตรของสุลตานสุลัยมานชาห ครองอยู
และรบชนะ สมเด็จพระนารายณมหาราช จึงใหทานสุลตานมุตตาฟา และครอบครัวยายไปอยูเมืองไชยา
และสลายเมืองสงขลาเสีย สมเด็จพระนารายณมหาราช มิไดถือโทษสุลตานมุตตาฟา เพราะถือวาเปน
ชวงผลัดแผนดิน ตอมาพระองคโปรดเกลาฯ ใหสุลตานมุตตาฟา เปนพระไชยา ภาษาถิ่นนามวา ยา มี
ตําแหนงเปน “พระยาพชิิตภักดีศรีพิชัยสงคราม”ที่ไชยา เกิดเปนหมูบางสงขลา มีการปกหลักประตูเมือง 
เรียกวา เสาประโคน อยูกลางเมืองเปนหลักฐานมาจนทุกวันนี้ สวนนองชายของพระชายา คือ 
ทานหะซันและทานรูเซ็น โปรดเกลาฯ ใหรับราชการในกรุงศรีอยุธยาพรอมกับบุตรชายคนโต คือ เตาฟค 
ทานหะซัน ชํานาญการเดินเรือและทหารเรือ จึงโปรดเกลาฯ เปน พระยาราชบังสัน วาที่แมทัพเรือ
ของกรุงศรีอยุธยา และตําแหนงนี้ไดสืบทอดตอเนื่องในสายสกุลของทาน นับวาโชคดีของประเทศไทย
ที่ตลอดระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 มีขาราชการตําแหนงสําคัญ ๆ นับถือศาสนาอิสลามไมขาดสาย
เชน ตําแหนงลักษมณา เปนภาษามาเลเซีย แปลวา นายพลเรือ ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุง-
รัตนโกสินทร เปนตําแหนงท่ีแตงตั้งเฉพาะคนมุสลิมเทานั้น 

เปนที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ศาสนาอิสลาม นิกายซุนหนี่และนิกายชีอะหในประเทศไทย
อยูรวมกันมาตั้งแตสมัยพระเจาทรงธรรม แหงกรุงศรีอยุธยา นิกายซุนหนี่นั้นมีมาแตเดิมในแผนดิน
สุวรรณภูมิ สวนนิกายชีอะหนั้นไดเขามาพรอมกับทานเฉกอะหมัด สมัยพระเจาทรงธรรม ทั้งสองนิกายนี้
ผูกมิตรกันโดยมีการแตงงานระหวางกัน 

หัวเมืองชายแดนภาคใต ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของไทยครอบคลุมถึงหลายหัวเมือง 
ในประเทศมาเลเซียปจจุบัน คือ ไทรบุรี (เคดาห) กลันตัน ตรังกานู ปะลิศ สวนดินแดนในเขตประเทศไทย
ปจจุบันมีปตตานี เปนเมืองใหญ ครอบคลุมไปถึงยะลา นราธิวาส สตูล ตกอยูในประเทศราชของไทย
ตองสงดอกไมเงินดอกไมทองเปนบรรณาการมายังกรุงศรีอยุธยามาโดยตลอด บางครั้งเมื่อมีการผลัด
แผนดินโดยการปราบดาภิเษก เจาเมืองเหลานั้นมักถือโอกาสแข็งเมือง ตั้งตนเปนอิสระบอยครั้ง ทาง 
กรุงศรีอยุธยาตองสงกองทัพไปปราบ เมื่อปราบแลวไดกวาดตอนคนมากรงุศรีอยุธยาดวย เชน ที่ตําบล
คลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชาวมุสลิมเชื้อสายปตตานีจํานวนมาก สวนชาวมุสลิม 
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แขกเทศหรือแขกแพ เชื้อสายเปอรเซียหรืออาหรับ มีภูมิลําเนาอยูแถบหัวแหลม หรือทากายี เปนชาว-
มุสลิมชีอะห เชื้อสายเปอรเซีย 

ในปจจุบันชาวมุสลิมในประเทศไทย สามารถอยูรวมกับคนไทยพุทธไดโดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ๆ 
รวมกัน คือ การติดตอคาขาย การศึกษารัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับปรากฏขอความสําคัญ คือ
พระมหากษัตริยไทยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนา แตในปจจุบันมีปญหาที่ 3 จังหวัดภาคใต 
คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส ซึ่งไมไดเกิดจากปญหาความแตกตางทางศาสนา แตเกิดจากคนบางกลุม
ยังไมเขาใจกันดีเพียงพอ จึงเกิดการปะทะกัน และรัฐบาลไทยทุกสมัยพยายามแกไขปญหานี้โดยตลอด 

ในป พ.ศ. 1847 - 1921 อิบนีบาตูเตาะห ชาวโมร็อกโกเชื้อสายอาหรับ ทําการเผยแพรศาสนา
อิสลาม นิกายซุนหนี่ ขึ้นทางเกาะสุมาตราตะวันตกเฉียงเหนือ โดยทําใหราชาซอและหยอมรับนับถือ
ศาสนาอิสลาม เพราะในคัมภีรอัลกุรอานนั้น มีบทบัญญัติทั้งทางโลกทางธรรมมีหลักวิชาเศรษฐศาสตร 
นิติศาสตร วิทยาศาสตร ปรัชญา การเมือง การสังคม การอาชีพ การคาขาย การแพทยการเปนหนี้สิน
การบริโภคอาหาร การสมรส การหยาราง การครองเรือน การแบงมรดก การศึกษาการทูต  
การสงคราม และกิจวัตรประจําวันของบุคคลแตละคน ดังนั้น เมื่อมีพระราชาศรัทธาในศาสนาจึง 
เผยแผศาสนาอิสลามไปในหมูพสกนิกรและจัดระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การสมรส 
การครองเรือน ตามพระราชบัญญัติพระคัมภีรอัลกุรอาน และพระราชาธิบดี เปลี่ยนจากราชาซอและห 
มาเปน สุลตานซอและห ที่เขมแข็งและเด็ดขาด และจากนั้นศาสนาอิสลามเผยแผไปยังรัฐใกลเคียง 
จนกลายเปนรัฐอิสลาม และขยายขึ้นมาจากตอนเหนือของมลายูเขามาสูตอนใตของประเทศไทย และ
ปรากฏหลักฐานวา เจาผูครองนครทางภาคใตของประเทศไทยจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช นับถือ
ศาสนาอิสลามทั้งสิ้น ศาสนาอิสลามจากอินเดียใตเขามาสูมาเลเซีย ภาคใตของประเทศไทย สุมาตรา
ชวา บอรเนียว แบบพิธีของศาสนาอิสลามในสวนนี้ของโลกเปนแบบอินโด - เปอรเซียน  เชนเดียวกับ
ในอินเดียและเปอรเซีย ซึ่งตางจากศาสนาอิสลามในอาระเบีย ประมาณคริสตศตวรรษที่ 9 อิสลามได
มาถึงฝงมะละกา เมื่อมารโคโปโลเดินทางเรือผานชวาเขาเขียนวา ผูคนตามเมืองทาเปนมุสลิมทั้งสิ้น 

 

 
1.3 ศาสนาคริสตในประเทศไทย 
 ประวัติศาสดา 

ศาสดาของศาสนาคริสต คือ พระเยซู เกิดในชนชาติฮีบรู หรือ ยิว หรือ อิสราเอล พระเยซูคริสต
ถือเปนพระบุตรของพระเจามาบังเกิดในชาตินี้ เมื่อจัดศาสนาของพระเจา คือ พระยะโฮวาคริสต 
มีรากศัพทมาจากภาษาโรมัน หรือ ภาษากรีก ที่แปลมาจาก คําวา เมสสิอาห ในภาษาฮีบรู แปลวา  
ผูปลดเปลื้องทุกขภัย 
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พระเยซู เกิดที่หมูบานเบธเลเฮม แขวงยูดาย กรุงเยรูซาเล็ม ในปาเลสไตน เมื่อ พ.ศ. 543 
แตไปเติบโตที่ เมืองนาซาเรธ แควนกาลินี หางจากนครยูซาเล็ม ประมาณ  55  ไมล มารดาของพระเยซู
ชื่อมาเรีย หรือ มารีย  บิดาชื่อ โยเซฟ อาชีพชางไม  ตามประวัติมาเรีย มารดาพระเยซูนั้น ตั้งครรภมากอน
ขณะที่โยเซฟ ยังเปนคูหมั้นมิไดอยูกินดวยกัน รอนถึงเทวทูตของพระเจา หรือ พระยะโฮวาห คือ เทวา-
คาเบรียล ตองมาเขาฝนบอกโยเซฟใหรูวาบุตรในครรภของมาเรีย เปนบุตรของพระเจา เปนผูมีบุญมาก
ใหตั้งชื่อวา พระเยซู ตอไปคนผูนี้จะชวยไถบาปใหชาวยิวรอดพนจากความทุกขทั้งปวง โยเซฟ ปฏิบัติ
ตามคําของทูตแหงพระเจา รับมาเรียมาอยูดวยกันโดยมิไดสมสูเยี่ยงสามีภรรยา พระเยซูไดรับการ
เลี้ยงดูอยางดี มีความรูภาษากรีกแตกฉาน ศึกษาพระคัมภีรเกา ไดมอบตัวเปนศิษยของโยฮัน 
ผูแตกฉานในคัมภีรของยิว เมื่อเยซูเติบโตเปนผูใหญ มีนิสัยใฝสงบ ชอบอยูในวิเวก ใฝใจทางศาสนา 

เมื่ออายุได 30 ป ไดรับศีลลางบาปจากจอหน โดยอาบน้ําลางบาปที่แมน้ําจอรแดน ตั้งแตนั้นมา
ถือวา พระเยซูไดสําเร็จภูมิธรรมสูงสุดในศาสนาคริสต เปนศาสดาบําเพ็ญพรต อดอาหาร เพื่อการคิด
พิจารณาธรรมอยูในปาสงัด ถึง 40 วัน จากนั้นจึงออกประกาศศาสนาเผยแผศาสนาอยู 3 ป พระเยซู 
สั่งสอนไปทั่วประเทศปาเลสไตน หรือ อิสราเอล ประมาณ 3 ป มีผูนับถือพระเยซูมากขึ้น แตก็ทําให
พวกปุโรหิต พวกธรรมาจารย และพวกฟารซี เกลียดชัง ขณะที่พระเยซูพรอมสาวก 12 คนกําลัง
รับประทานอาหารค่ํามื้อสุดทาย ทหารโรมันก็จูโจมเขาจับพระเยซูและสาวกในขอหาเปนกบฏตอ 
ซีซารโรมัน ตั้งตนเปนบุตรพระเจา เปนพระเมสสิอาห ถูกตัดสินใหลงโทษประหารชีวิตโดยการตรึงกับ 
ไมกางเขนไว 3 วัน ไดสิ้นพระชนมและเสด็จไปสูสวรรค พระเยซูไดเลือกอัครสาวก 12 คนเปนหลัก 
สืบศาสนาตอไป โดยมีนักบุญเปโตร (Saint  Peter) เปนหัวหนา ผูรับตําแหนงนักบุญเปโตร ตอ ๆ มาจนถึง
ปจจุบัน เรียกวา สมเด็จพระสันตะปาปา 

 
ประเทศไทยมีศาสนาคริสตที่สําคัญอยู  2  นิกาย คือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโป

รเตสแตนดดังนี้ 
 1. นิกายโรมันคาทอลิก คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก นับถือพระแมมารี และนักบุญตาง ๆ

มีศูนยกลางอยูที่กรุงวาติกัน กรุงโรม มีพระสันตะปาปา เปนประมุขโดยสืบทอดมาตั้งแต
สมัยอัครสาวกกลุมแรก โดยถือวา นักบุญเปโตร หรือ นักบุญปเตอร คือ พระสันตะปาปา
พระองคแรก ทรงไปสั่งสอนที่กรุงโรม ขณะนั้นเทียบไดกับนครหลวงของโลก ทรงเผยแผ
คําสอนอยู 25 ป ทําใหกรุงโรมเปนศูนยกลางของศาสนา จึงเกิดคําวา โรมันคาทอลิก
พระองคไดรับการยินยอมจากพระเจาใหปกครองศาสนจักรทั้งมวลและสืบทอดมาถึง
พระสันตะปาปาเบนนิดิก ที่ 16 องคปจจุบันเปนองคที่ 265 คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช 
ที่เรียกวา บาทหลวง และซีสเตอร (แมชี) ชาวไทยจะเรียกผูนับถือนิกายนี้วา “คริสตรัง”
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ตามเสียงอานภาษาโปรตุเกส ผูเผยแพรยุคแรก ๆ มีผูนับถือนิกายนี้ประมาณ 1,000 ลานคน
นิกายนี้ถือวา พระ (บาทหลวง) เปนสื่อกลางของพระเจา 

 2. นิกายโปรเตสแตนต แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิก ในชวงคริสตศตวรรษที่ 16
เปนนิกายที่ถือวา ศรัทธาของแตละคนที่มีตอพระเจาสําคัญกวาพิธีกรรม ซึ่งยังแตกยอย
ออกเปนหลายรอยนิกาย เนื่องจากมีความเห็นแตกตางเกี่ยวกับพระคัมภีรและการ
ปฏิบัติในพิธีกรรม นิกายนี้มีเพียงไมกางเขน เปนเครื่องหมายแหงศาสนาเทานัน้ มีผูนับถือ
รวมกันทุกนิกายยอยประมาณ 500 ลานคน 

 
การเผยแผนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย 

คริสตศาสนาที่เผยแผในไทยเปนครั้งแรกตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จ 
พระมหาธรรมราชา ประมาณ พ.ศ. 2127 (ค.ศ. 1584) โดยนิกายแรกที่มาเผยแพร คือ นิกายโรมัน- 
คาทอลิก ซึ่งมีทั้งคณะโดมินิกัน (Dominican) คณะฟรังซิสกัน (Franciscan) และคณะเยซูอิต (Jesuit) 
บาทหลวงสวนมากมาจากโปรตุเกสและสเปน โดยเดินทางมาพรอมกับทหารและพอคา 

ระยะแรกที่ยังถูกปดกั้นทางศาสนา มิชชันนารี จึงเนนการดูแลกลุมคนชาติเดียวกัน กระทั่ง 
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ประเทศไทยไดมีสัมพันธภาพอันดีกับฝรั่งเศส ตรงกับรัชสมัย 
พระเจาหลุยสที่ 4 ทําใหมีจํานวนบาทหลวงเขามาเผยแผศาสนามากขึ้น และการแสดงบทบาททาง
สังคมมากขึ้นบางก็อยูจนแกหรือตลอดชีวิตก็มี 

ดานสังคมสงเคราะห มีการจัดตั้งโรงพยาบาล ดานศาสนา มีการตั้งโรงเรียนสําหรับสามเณร 
คริสเตียน เพื่อผลิตนักบวชพื้นเมือง และมีการโปรดศีลบวชใหนักบวชไทยรุนแรก และจัดตั้ง คณะภคิณี 
คณะรักไมกางเขน 

เมื่อสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแลว คริสตศาสนากลับไมไดรับความสะดวกใน
การเผยแผศาสนาเชนเดิม เพราะถูกจํากัดขอบเขต ถูกหามประกาศศาสนา ถูกหามเขียนหนังสือ
ศาสนาเปนภาษาไทยและภาษาบาลี ประกอบกับพมาเขามารุกรานประเทศไทย บาทหลวงถูกย่ํายี
โบสถถูกทําลาย มิชชันนารีทั้งหลายรีบหนีออกนอกประเทศ การเผยแผคริสตศาสนายุติในชวงเสีย 
เอกราชใหพมา 

กระทั่ง พระเจาตากสินมหาราช กอบกูเอกราชสําเร็จ แมการเผยแผคริสตศาสนาเริ่มตนขึ้นใหม
แตเพราะประเทศกําลังอยูในภาวะสรางบานเมืองขึ้นใหม จึงไมกาวหนาเทาที่ควร 

เมื่อเขาสูราชวงศจักรีแลว ชาวคริสตอพยพเขามามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงเปดเสรีการนับถือศาสนาและทรงประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาใหทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนาใดก็ได 



18 
 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แมวาสัมพันธภาพระหวางไทยกับ
ฝรั่งเศสไมดีนัก แตพระองคก็ทรงรับรองมิสซังโรมันคาทอลิก เปนนิติบุคคล 

ดานสังคมสงเคราะห ในรัชสมัยนี้ทรงพระราชทานเงินทุนในการกอสรางโรงเรียน เกิดโรงเรียน
อัสสัมชัญ ใน พ.ศ. 2420 (ค.ศ. 1877) ภายหลังเกิดโรงเรียนอีกหลายแหง เชน โรงเรียนอัสสัมชัญ-
คอนแวนต โรงเรียนเซ็นตฟรังซิสซาเวียร และโรงพยาบาลเซนตหลุยส 
 การเผยแพรคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตในประเทศไทย 

คณะเผยแพรของนิกายโปรเตสแตนต กลุมแรกที่เขามาประเทศไทยตามหลักฐานที่ปรากฏ 
คือ ศิษยาภิบาล 2 ทาน ศาสนาจารยคารล ออกัสตัส เฟรดเดอริค กุตสลาฟ เอ็ม.ดี (Rev. Carl Friedrich 
Augustus Gutzlaff) ชาวเยอรมันจากสมาคมเนเธอรแลนดมิชชันนารี (Netherlands Missionary 
Society) และศาสนาจารยจาคอบ ทอมลิน (Rev.Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษ จากสมาคมลอนดอน
มิชชันนารี (London Missionary Society) มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2371 
(ค.ศ. 1828) ทั้งสองทานชวยกันเผยแพรศาสนาดวยความเขมแข็ง 

ตอมาจึงมีศาสนาจารยจากคณะอเมริกันบอรด (The American Board of Commissioners 
for Foreign Missions หรือ A.B.C.F.M.) เขามา 

ในบรรดานักเผยแพรศาสนานั้น ผูที่มีชื่อเสียง คือ หมอสอนศาสนา แดน บีช บรัดเลย เอ็ม ดี   
(Rev. Dan Beach Bradley,M.D.) หรือ หมอบรัดเลย (คนไทยมักเรียกวา หมอบลัดเล) ซึ่งเปนเพรส- 
ไบทีเรียน ในคณะอเมริกันบอรด เขามากรุงเทพฯ (ขณะนั้นเรียกวา บางกอก) พรอมภรรยา เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835) 

ตลอดเวลาที่ทานอยูในประเทศไทยไดสรางคุณประโยชนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
การแพทยและการพิมพ ทั้งรักษาผูปวยไขทรพิษและอหิวาตกโรค นําการผาตัดเขามาครั้งแรก  
การทดลองปลูกฝดาษในประเทศไทย ริเริ่มการสรางโรงพิมพ เริ่มจากจัดพิมพใบประกาศหามคาฝน
และจัดพิมพหนังสือ “บางกอกกาลันเดอร” ซึ่งเปนจดหมายเหตุรายวัน กลาวไดวา ความเชื่อมั่นของ
ชาวไทยตอการเผยแผคริสตศาสนา เกิดจากคณะสมาคมอเมริกันมิชชันนารี นําความเจริญเขามา
ควบคูไปกับการเผยแผศาสนา 

มิชชันนารีที่สําคัญอีก 2 กลุม ไดแก คณะอเมริกันแบ็พติสมิชชัน (The Americam Baptist 
Mission) เปนผูกอตั้งคริสตจักรโปรเตสแตนตแหงแรกในกรุงเทพฯ เมื่อประมาณกลาง ป พ.ศ. 2380 
(ค.ศ. 1837) และจัดพิมพหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งออกหนังสือพิมพ “สยามสมัย” 

คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน บอรด (The American Presbyterian Board) เปนอีกกลุมหนึ่ง
ที่นําความเจริญสูประเทศไทย เชน ดร.เฮาส (Samuel R. House) นําการใชอีเทอรเปนยาสลบครั้งแรก 
ในประเทศไทย ขณะที่ศาสนาจารยแมตตูน และภรรยา (Rev. and Mrs. Stephen Mattoon) 
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ริเริ่มเปดโรงเรียนแบบเชาไปเย็นกลับ ซึ่งตอมาไดรวมกับโรงเรียนประจําของมิชชันและพัฒนาตอมา
เปน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในปจจุบัน 

 

1.4 ศาสนาพราหมณ - ฮินดูในประเทศไทย 
 ประวัติศาสนา 

ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ไมมีศาสนา แตนับถือเทพเจาหลายองค ศาสนานี้เกิดในประเทศอินเดีย
เมื่อประมาณ 1,400 ปกอนพุทธศักราช โดยเกิดในสมัยพวกอารยันอพยพเขามาอยูในประเทศอินเดีย
เมื่อประมาณ 1,400 ปกอนพุทธศักราช ถือวาเปนศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลกแตเดิมศาสนานี้เรียกวา 
สนาตนธรรม หมายถึง ธรรมอันเปนนิตย คือ ไมสิ้นสุดไมรูจักตาย แปลเอาความหมาย คือ พระวิษณุ 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิษณุธรรม พระวิษณุ และพระนารายณ เปนองคเดียวกัน 

พระวิษณุไดสอนธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมแกพระพรหมธาดา และพระพรหมธาดาผูไดสอน
สันตกุมาร ผูเปนบุตรอีกชั้นหนึ่ง ตอมาท้ังสองทานก็ไดสั่งสอนแกพระนารถมุนี ผูเปนเทพฤๅษี เพื่อให
เผยแผตอไปยังนานาโลก 

สําหรับในโลกมนุษย พระอุปเทศกะ คือ ผูแสดงเรื่องราวทางศาสนา รองลงมาจากนารถมุนี
คือ พระกปลมุนี ผูเกิดมาเปนมนุษยมีตัวตนอยูในโลกไดแสวงธรรมครั้งแรกที่วินทุอาศรม ตอมาไดตั้ง
อาศรมขึ้นที่ปลายแมน้ําคงคา ที่เรียกวา กันคงคาสาคร ดังนั้น ในเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกป
จะมีประชาชนจํานวนมากไปจาริกแสวงบุญ ณ ที่ดังกลาว 

พระปรมาตมัน เปนพระเจาสูงสุด มีอุปาสยเทพ อยูสามองค คือ พระพรหม พระวิษณุ และ
พระศิวะ พระปรมาตมันไมมีรูปและไมมีตัวตน จึงกลาวกันวาเปน นิรังการ หรือ นิรากาล คือ ไมมีอาการ
หรือ ปราศจากอาการ 

ตอมาเมื่อพระปรมาตมัน ประสงคจะสรางโลกก็เลยกลายเปนสาการภาพ คือ เกิดภาวะอันมี
อาการ และเปนสามรูป ไดแก พระพรหมธาดา พระวิษณุ และพระศิวะ 

พระพรหม เปนผูสรางโลกตาง ๆ 
พระวษิณุ เปนผูคุมครองโลกตาง ๆ 
พระศวิะ เปนผูสังหารหรือทําลายโลกตาง ๆ 
 

เทพเจาของศาสนาพราหมณ - ฮินดู 
มีอยูเปนจํานวนมาก เปนศาสนาประเภท พหุเทวนิยม นับถือพระเจาหลายองค แตละเทวสถาน 

มีเทพเจาแตละองคดูไมออกวาองคไหนสําคัญกวาหรือสูงกวา แตละกลุมนับถือแตละองคบางทีใน
ครอบครัวเดียวกันแตละคนในครอบครัวก็นับถือเทพตาง ๆ กันไป 
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คัมภีรพระเวท เปนคัมภีรที่ประมวลความรูตาง ๆ อันเปนความรูทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ซึ่งไดแก บทสรรเสริญ บทสวดออนวอนพิธีกรรม เพื่อการบูชายัญ เวทมนตรคาถา และกวีนิพนธ 
อันไพเราะเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ชาวอารยันเมื่อไดครอบครองอินเดียอยางม่ันคงแลว ไดรวบรวมคัมภีรพระเวทตามความเชื่อ
ในศาสนาของพวกตน คําวา “เวทะ” หรือ “เวท” แปลวา “ความรู” อันหมายถึง ความรูที่ไมไดเขียนไว
เปนตํารา แตเปนความรูที่เกิดขึ้นเอง เปนทิพยที่ออกมาจากพระพรหม 

ความรู หรือ เวทะ เกิดขึ้นได 2 ทาง ดังนี ้
 1. ศรุติ การไดยินไดฟง หมายถึง การไดยินเสียงที่เปนทิพย ผูที่ไดยินเสียงทิพย คือ ฤๅษี 

ผูศักดิ์สิทธิ์ พวกฤๅษี ทั้งไดเห็น และทั้งไดยินพระเวท เมื่อไดยินแลวจดจําไวอยาง
แมนยํา ตัวอยางเชน พระเวททั้ง  4 

 2. สมฤติ เปนคัมภีรที่แตงเพิ่มเติมภายหลังเพื่ออธิบายความ หรือประกอบพระเวท
ตลอดจนเรื่องที่อางวาไดจดจํามาจากคําบอกเลาตอกันมา เชน คัมภีรธรรมศาสตร
คัมภีรอิติทาส และคัมภีรปุราณะ เปนตน ความรู หรือ เวทะ ที่สําคัญที่สุดคือ คัมภีร 
ไตรเวท 

คัมภีรพระเวทเดิม ไดแก ฤคเวท ซึ่งนับไดวาเปนหนังสือที่เกาแกที่สุด ตอมาพวกพราหมณ 
ผูมีหนาที่ทําพิธีตาง ๆ ไดคิดนําบทสวดตาง ๆ  ในคัมภีรฤคเวท มารวมไวเปนหมวด ๆ เพื่อใหสะดวกแก
การคนจึงไดเกิด มียชุรเวท และสามเวท ขึ้นตามลําดับ คัมภีรพระเวท จึงหมายรวมทั้ง 3 คัมภีรและ
เรียกชื่อวา “ไตรเวท” และหลังจากนี้ไปเปนเวลาหลายรอยป พวกพราหมณไดแตงคัมภีรขึ้นมาอีก 
เลมหนึ่งเรียกวา “อถรรพเวท” รวมกันกับคัมภีรเกาเปน 4 คัมภีร แตคงเรียกรวมกันวา “ไตรเวท”
เหมือนเดิม 

คัมภีรไตรเวท มีอยู 4 คัมภีร ดังนี ้
 1. คัมภีรฤคเวท (Rig  Veda) เปนคัมภีรที่วาดวยการสวดสรรเสริญและออนวอนเทพเจา

ตาง ๆ 
 2. คัมภีรยชุรเวท (Yajur Veda) เปนคูมือพิธีกรรมของพราหมณเปนบทรอยแกว อธิบาย

พิธีประกอบพิธีกรรมและบวงสรวง 
 3. คัมภีรสามเวท (Sama  Veda) เปนคัมภีรรวบรวมบทสวดมนต โดยนํามาจากฤคเวท

เปนสวนมาก แตงขึ้นใหมมีประมาณ 78 บท ใชสําหรับสวดในพิธีถวายน้ําโสมและขับกลอม
เทพเจา 

 4. คัมภีรอถรรพเวท (Athava  Veda)  เปนคัมภีรที่แตงขึ้นใหมในปลายสมัยพราหมณ
เปนคาถาอาคมมนตขลังศักดิ์สิทธิ์ สําหรับทําพิธีขับไลเสนียดจัญไรและอัปมงคลให
กลับมาเปนสวัสดิมงคล นําความชั่วรายไปบังเกิดแกศัตรู 
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คัมภีรทั้ง 4 นี้ องคประกอบเหมือนกนั 4 หมวด ตอไปนี้ 
 1. มันตระ เปนหมวดที่รวบรวมมนตตาง ๆ สําหรับเปนบทบริกรรมและขับกลอมออนวอน

สดุดีเทพเจา เนื่องในพิธีกรรมบวงสรวง ทําพลีกรรมบูชา 
 2. พราหมณะ หมวดนี้เปนบทรอยแกวหรือเรียงความ อธิบายระเบียบการประกอบ

พิธีกรรมตาง ๆ ไวอยางละเอียด 
 3. อารัญญกะ เปนบทรอยแกว ใชเปนตําราคูมือการปฏิบัติของพราหมณ ผูประสงค

ดําเนินตนเปนวานปรัชสถชฎิล หรือ ปริพาชก เพื่อหาความสุขสงบ ตัดความกังวลจาก
การอยูครองเรือน 

 4. อุปนิษัท เปนคัมภีรที่มีแนวคิดทางปรัชญาอยางลึกซึ้ง เปนตอนสุดทายแหงพระเวท
คัมภีรนี้เนนเรื่องอาตมันเทพเจา โลก และมนุษย ถือวา เปนคัมภีรเลมสุดทายของ
การศึกษา เปนบทสนทนาโตตอบไดอธิบายถึงธรรมชาติ และจักรวาลวิญญาณของ
มนุษย การเวียนวายตายเกิด กฎแหงกรรม และหลักปฏิบัติปรัชญาสังคม ซึ่งเปน 
การอธิบายสาระสําคัญของคัมภีรพระเวทท้ังหมด ดังนี้ 

  1) ปรมาตมัน คือ วิญญาณดั้งเดิมหรือความเจริญสูงสุดของโลกและชีวิตหรือ
จักรวาลซึ่ง เรียกวา พรหมัน สรรพสิ่งมาจากพรหมัน และในที่สุดก็จะกลับคืนสู
ความเปนเอกภาพกับพรหมันปรมาตกับพรหม จึงเปนสิ่งเดียวกัน 

  2) อาตมันหรือชีวาตมัน เปนสวนอัตตายอยหรือวิญญาณยอย ซึ่งปรากฏแยก
ออกมาอยูในแตละคน ดังนัน้ การที่อาตมันหรือชวีาตมันยอยนี้ไปรวมกับพรหมัน
หรือปรมาตมันได จึงจะพนจากทุกขไมมีการเวียนวายตายเกิดอีกตอไป 

  3) เรื่องกรรม การที่ชีวาตมันจะกลับคืนสูพรหมันเปนเอกภาพอมตะไดนั้น 
ผูนั้นจะตองบําเพ็ญเพียรทํากรรมดีและประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ที่เรียกวา โยคะ
คือ กรรมโยคะ ทํากรรมดี ภักติโยคะ มีความภักดีในเทพเจา และชญานโยคะ
การศึกษาจนเขาใจพระเวทอยางถูกตอง คัมภีรของศาสนาพราหมณ - ฮินดู คือ
ไตรเวท หรือ ไตรเพท 

 
การเผยแพรของศาสนาพราหมณในประเทศไทย 

ศาสนาฮินดูที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยนั้น คือ ชวงที่เปนศาสนาพราหมณ โดยเขามา 
ที่ประเทศไทยเมื่อใดนั้นไมปรากฏระยะเวลาที่แนนอนนัก ประวัติศาสตรสวนมากสันนิษฐานวา 
ศาสนาพราหมณนี้นาจะเขามากอนสมัยสุโขทัย โบราณสถานและรูปสลักเทพเจาเปนจํานวนมากได
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศาสนา เชน รูปสลักพระนารายณ 4 กร ถือสังข จักร คทา  ดอกบัวสวม
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หมวกกระบอก เขาใจวานาจะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 - 10 หรือเกาไปกวานั้น (ปจจุบันอยูที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร) 

นอกจากนี้ไดพบรูปสลักพระนารายณทําดวยศิลา ที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โบราณ 
สถานที่สําคัญที่ขุดพบ เชน ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
พระปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ตอมาในสมัยสุโขทัย 
ศาสนาพราหมณ ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นควบคูไปกับพุทธศาสนา ในสมัยนี้มีการคนพบเทวรูป 
พระนารายณ พระอิศวร พระพรหม พระแมอุมา พระหริหระ สวนมากเปนรูปหลอสําริด 

นอกจากหลักฐานทางศิลปกรรมแลว ในดานวรรณคดี ไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อของศาสนา-
พราหมณ เชน ตํารับทาวศรจีฬุาลักษณ หรือ นางนพมาศ หรือแมแตประเพณีลอยกระทง เพื่อขอสมา-
ลาโทษพระแมคงคา นาจะไดอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ เชนกัน 

ในสมัยอยุธยาเปนสมัยที่ศาสนาพราหมณเขามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรม ประเพณี
เชนเดียวกับสุโขทัย พระมหากษัตริยหลายพระองคทรงยอมรับพิธีกรรมที่มีศาสนาพราหมณเขามา 
เชน พิธีแชงน้ํา พิธีทําน้ําอภิเษกกอนขึ้นครองราชสมบัติ พิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจองเปรียง 
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย เปนตน โดยเฉพาะสมเด็จพระนารายณ-
มหาราช ทรงนับถือทางไสยศาสตรมาก ถึงขนาดทรงสรางเทวรูปหุมดวยทองคํา ทรงเครื่องลงยา
ราชาวดีสําหรบัตัง้ในการพระราชพธิีหลายองค ในพิธีตรียัมปวาย พระองคไดเสด็จไปสงพระเปนเจาถึง
เทวสถานทุก ๆ ปตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
พิธตีาง ๆ ในสมัยอยุธยายังคงไดรบัการยอมรบันบัถือจากพระมหากษัตริยและปฏิบตัติอกันมา คือ 

1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 พระราชพิธีนี้มีความสําคัญ เพราะเปนการเทิดพระเกียรติขององคพระประมุข

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดเกลาฯ ใหผูรูแบบแผนครั้งกรุงเกาทําการคนควา 
เพื่อจะไดสรางแบบแผนที่สมบูรณตามแนวทางแตเดิมมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเพิ่มพิธีสงฆเขาไป 
ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 
  1.1 ขั้นเตรียมพิธี มีการทําพิธีเสกน้ํา การทําพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏดวงพระราช

สมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจํารัชกาล 
 1.2 ขั้นพิธีเบื้องตน มีการเจริญพระพุทธมนต 

  1.3 ขั้นพิธีบรมราชาภิเษก มีการสรงพระมุรธาภิเษก จากนั้นรับการถวายสิริราช
สมบัติ และเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ 
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  1.4 ขั้นพิธีเบื้องปลาย เสด็จออกมหาสมาคมและสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีแลว
เสด็จพระราชดําเนินไปทําพิธีประกาศพระองคเปนศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา
พรอมท้ังถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมอัฐิพระเจาอยูหัวองคกอนและเสด็จ
เฉลิมพระราชมณเฑียร เสด็จเลียบพระนคร 

2. การทาํน้าํอภิเษก 
 พระมหากษัตริยที่จะเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก จะตองสรง 

พระมุรธาภิเษก และทรงรับน้ําอภิเษกกอนไดรับการถวายสิริราชสมบัติ ตามตําราพราหมณน้ําอภิเษกนี้
ใชน้ําจากปญจมหานที คือ คงคา ยมุนา มหิ อจิรวดี และสรภู ซึ่งทําเปนน้ําที่ไหลมาจากเขาไกรลาส
อันเปนที่สถิตของพระศิวะ สมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ใชน้ํา 4 สระในเขต
สุพรรณบุร ีคือ สระเกษ  สระแกว สระคงคา และสระยมุนา และไดเพิ่มน้ําจากแมน้าํสําคัญในประเทศ
5 สาย คือ 

 น้ําในแมน้าํบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย แขวงนครนายก 
 น้ําในแมน้าํเจาพระยา ตักที่ตําบลบางแกว เขตอางทอง 
 น้ําในแมน้าํราชบรุี ตักท่ีตําบลดาวดึงส เขตสมุทรสงคราม 
 น้ําในแมน้าํเพชรบรุี ตักที่ตําบลทาไชย เขตเมืองเพชรบุร ี
3. พระราชพิธีจองเปรียง 
 คือ การยกโคมตามประทีปบูชาเทพเจาตรีมูรติ กระทําในเดือนสิบสองหรือเดือนอาย

โดยพราหมณเปนผูทําพิธีในพระบรมมหาราชวัง พระราชครูฯ ตองกินถั่ว กินงา 15 วัน สวนพราหมณอื่น
กินคนละ 3 วัน ทุกเชาตองถวายน้ํามหาสังขทุกวัน จนถึงลดโคมลง ตอมสมัยรัชกาลที่ 4 ไดทรงโปรด
ใหเพิ่มพิธีพุทธศาสนาเขามาดวย โดยโปรดใหมีสวดมนตเย็น แลวฉันเชาอาลักษณอานประกาศ 
พระราชพิธี จากนั้นแผพระราชกุศลใหเทพยดา พระสงฆเจริญพุทธมนตตอไป จนไดฤกษแลวทรงหลั่ง
น้ําสังขและเจิมเสาโคมชัย จึงยกโคมขึ้น เสาโคมชัยนี้ที่ยอดมีฉัตรผาขาว 9 ชั้น โคมประเทียบ 7 ชั้น 
ตลอดเสาทาน้ําปูนขาว มีหงสติดลูกกระพรวน นอกจากนี้มีเสาโคมบริวารประมาณ 100 ตน ยอดฉัตร
มีผาสีขาวสามชั้น 

4. พระราชพิธีตรียัมปวาย 
 เปนพิธีสงทายปเกาตอนรับปใหมของพราหมณ เชื่อกนัวาเทพเจาเสด็จมาเยี่ยมโลกทุกป

จึงจัดพิธตีอนรับใหใหญโตเปนพิธีหลวงที่มีมานานแลว ในสมัยรัตนโกสินทรไดจัดกันอยางใหญโตมากระทํา 
พระราชพิธีนี้ที่เสาชิงชา หนาวัดสุทัศนเทพวราราม ชาวบานเรียกพิธีนี้วา “พิธีโลชิงชา” เดิมพิธนีี้กระทํา
ในเดือนอายตอมาเปลี่ยนเปนเดือนยี ่
  



24 
 

5. พระราชพิธพีืชมงคลจรดพระนังคัล 

 แตเดิมมาเปนพิธีพราหมณ ภายหลังไดเพิ่มพิธีสงฆ จึงทําใหเกิดเปน 2 ตอน คือ พิธีพืชมงคล
เปนพิธีสงฆเริ่มตั้งแตการนําพันธุพืชมารวมพิธีพระสงฆ สวดมนตเย็นที่ทองสนามหลวง จนกระทั่งรุงเชา
มีการเลี้ยงพระตอ สวนพิธีจรดพระนงัคัล เปนพิธีของพราหมณ กระทําในตอนบาย ปจจุบันนี้พิธีกรรม
ของพราหมณที่เขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยเริ่มลดบทบาทลงไปมาก เพราะพุทธศาสนาไดเขามามี
อิทธิพลแทน ทั้งในพระราชพิธีและพิธีกรรมทั่ว ๆ ไปในสังคม อยางไรก็ตาม พิธีพราหมณเทาที่เหลืออยู
และยังมีผูปฏิบัติสืบกันมา ไดแก พิธีโกนผมไฟ พิธีโกนผมจุก พิธีตั้งเสาเอก พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีเหลานี้
ยังคงมีผูนิยมกระทํากันทั่วไป ในสังคมสวนพระราชพิธีที่ปรากฏอยู ไดแก พระราชพิธีพืชมงคลจรด- 
พระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีทําน้ําอภิเษก เปนตน 

สําหรับพิธีกรรมในศาสนาฮินดู ซึ่งเปนพราหมณใหมไมใครมีอิทธิพลมากนักแตก็มีผูนับถือ
และสนใจรวมในพิธีกรรมเปนครั้งคราว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะความเชื่อในพระเปนเจาตรีมูรติทั้ง 3 องค
ยังคงอิทธิพลควบคูไปกับการนับถือพุทธศาสนา ประกอบกับในโบสถของพวกฮินดูมักจะตั้ ง
พระพุทธรูปรวม ๆ ไปกับรูปปนของพระผูเปนเจา ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องอวตารของ 
พระวิษณุ ทําใหคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาบางกลุมนิยมมาสวดออนวอนขอพรและบนบาน หลายคน
ถึงขนาดเขารวมพิธีกรรมของฮินดูจึงเขาลักษณะที่วานับถือท้ังพุทธท้ังฮินดูปนกันไป 
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กิจกรรมที ่ 1 
ใหผูเรียนศึกษารายละเอียดและนาํมาอภิปรายรวมกนัในเรื่องตอไปนี ้
1. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชกับพระพุทธศาสนา 
2. บุคคลที่มชีื่อเสียงและมผีลงานในการเผยแพรศาสนาครสิตในประเทศไทย 

 
เรื่องท่ี  2 ความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเชีย 

 
ทวีปเอเชียเปนแหลงกําเนิดศาสนาที่สําคัญของโลก เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ

ศาสนาฮินด ูและยูดาห ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาฮินดูกวา 500 ลานคน 
ในอินเดียรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม มีผูนับถือประมาณ 450 ลานคน นอกจากนี้ยังมีลัทธิเตา ลัทธิขงจื๊อ 
ที่แพรหลายในจีน ลัทธิชินโตในญี่ปุน 

ประเทศฝงแผนดนิใหญในทวีปเอเชียจะนับถอืศาสนาพุทธเปนสวนมาก ประเทศเหลานั้น คือ
ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา และสิงคโปร สวนทางดานคาบสมุทรมลายูและหมูเกาะอินโดนีเซีย
จะนับถือศาสนาอิสลาม ไดแก ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน สําหรับประเทศฟลิปปนส 
นับถือศาสนาคริสต ประเทศติมอรตะวันออก นั้นก็นับถือศาสนาคริสตเปนหลัก เหมือนกันดังตาราง
จําแนกดังตอไปนี้ 
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 2.1 พุทธศาสนาในเอเชีย 

พุทธศาสนานิกายใหญ 2 นิกาย คือ เถรวาทกับมหายาน 
เถรวาท แปลวา “วาทะของพระเถระ” หมายถึง พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม พยายามรักษา

พระธรรมวินัยตามแบบอยางท่ีพระเถระอรหันตสาวกของพระพุทธเจา เชน พระมหากัสสปะ พระอุบาลี 
และพระอานนท ทําสังคายนา คือ รวบรวมจัดระเบียบพระธรรมไว ตามหลักของนิกายนี้ จะไมพยายาม
ปรับเปลี่ยนแกไขนิกายนี้ บางทีเรียกวา ทักษิณนิกาย แปลวา นิกายฝายใต เพราะนิกายนี้ตั้งอยูทาง
ภาคใตของประเทศอินเดีย จึงไดรับนามตามทิศทางที่ตั้งอยู อีกอยางมีชื่อที่ฝายมหายาน ตั้งใหวา 
หินยาน แปลวา ยานเล็กหรือยานเลว เพราะนําสัตวใหเขาวัฏสงสารไมไดเหมือนมหายาน นามนี้ไดมา
ในสมัยแขงขันกันระหวางนิกาย จึงมีการยกฝายหนึ่งกดฝายหนึ่ง และเมื่อป พ.ศ. 2493 มีการประชุม
พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกครั้งที่ 1 ในประเทศลังกา ซึ่งผูแทนที่นับถือพระพุทธศาสนาทุกฝายได
รวมมือกัน เพื่อใหพุทธศาสนาเขมแข็งขึ้น ที่ประชุมจึงลงมติใหเลิกใชคําวา หินยาน ใหใชคําวา เถรวาท 
แทนตั้งแตนั้นมา 
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ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือ ไทย พมา ลังกา ลาว และเขมร พระพุทธศาสนา

แบบเถรวาทนี้ ใชพระไตรปฎกเปนภาษาบาลี อานขอความตรงกันแมจะพิมพตัวอักษรตางกัน 
มหายาน แปลวา ยานใหญ เปนนามตั้งขึ้นเพื่อแสดงวา พุทธศาสนาแบบนี้สามารถชวยให

สัตวขามพนวัฏสงสารไดมาก มีการแกไขดัดแปลงพระธรรมวินัย นิกายนี้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว 100 ป มีการสังคายนาครั้งที่ 2 เพื่อแกไขความประพฤติทางวินัยบางขอและความแตกแยก
ความคิดเห็น ซึ่งในภายหลังบางสวนกลายเปนมหายานไปนิกายมหายาน มีนามเรียกวา“อุตตรนิกาย” 
แปลวา นิกายฝายเหนือ เพราะตั้งอยูภาคเหนือของอินเดีย บางเรียกวา อาจาริยวาท แปลวา วาทะของ
พระอาจารย เปนคําคูกับเถรวาท หมายถึง วาทะของพระเถระรุนแรกที่ทันเห็นพระพุทธเจา สวนอาจาริย- 
วาท หมายถึง วาทะของอาจารยรุนตอ ๆ มา ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน คือ ทิเบต 
เวียดนาม จีน เกาหลี และญี่ปุน นอกจากนี้ยังมีประเทศสิกขิม ภูฏาน ทิเบต ทั้งนิกายเถรวาท และ
มหายาน ตางมีหลักธรรมสวนใหญที่เขากันได คือ อริยสัจ เมื่อมีการจัดตั้งพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก 
เปนองครวมของพระพุทธศาสนาทุกนิกายเขาดวยกัน จะสงผลใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางาน
เพื่อพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น 

ตามหลักฐานของประเทศลังกาวา หลังจากทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 3 พระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระ ภายใตพระราชปูถัมภของพระเจาอโศกมหาราช ติสสเถระดาบส ไดดําริวา พระพุทธศาสนา
ควรตั้งโดยชอบในปจจันตประเทศทั้งหลาย จึงไดสงสมณทูตไปสูที่ตาง ๆ ดังนี้คือ 

1. พระมัธณัมติกเถระไปกัษมีระคันธาระ 
2. พระมหาเทวเถระไปมหิสัณฑละ แควนไมสอร 
3. พระรักขิตเถระไปวนวาสีปเทส ทางทิศเหนือแควนกันทระ 
4. พระโยนกธัมมรักขิตเถระไปอรันตปเทศ แควนคุชราต 
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5. พระมหาธัมมรักขิตเถระไปมหารัฐ แควนมรถะ 
6. พระมหารักขิตเถระไปโยนกปเทศ อาณาจักรกรีก 
7. พระมัชฌิมเถระไปหิมวันตปเทศ แขวงหิมาลัยทิศเหนือ 
8. พระมหามหินทเถระไปตามพปณณิ เกาะลังกา 
9. พระโสณเถระอุตตรเถระไปสุวรรณภูมิ  (เอเชียอาคเนย) 
 
ดินแดนสุวรรณภูมินั้นตามหลักฐานของจีน หลักฐานของปโตเล มีที่เดินทางมาสูเอเชียอาคเนย

ในอดีตกาล คือ ดินแดนสุวรรณภูมิ ประกอบกับวัฒนธรรมอินเดียโบราณวัตถุ โบราณสถาน เทวรูป 
ศิลาจารึกโบราณตาง ๆ เปนศูนยกลางท่ีพระอุตตระเถระ มาเผยแผศาสนาพุทธ กลาวไดวา ศาสนาพุทธ
รุงเรืองมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 3 และรุงเรืองมาตั้งแตตนคริสตศตวรรษมา 

ดินแดนสุวรรณภูมิมีหลักฐานวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาแยกเปน 6 มณฑล คือ 
 1. ภาคตะวันออกประเทศจัมปา ดินแดนของจามในอดีตมีหลักฐานเปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ 

ศิลปกรรมแบบอมราวดีที่เมืองดุงเคือง จังหวัดกวางนาม พุทธศตวรรษที่ 3 หรือที่ 4 
 2. ภาคตะวันออกกลาง ประเทศกัมพูชา ปจจุบันมีศิลาจารึกเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษ 

ที่ 2 - 3 และพระพุทธรูปจํานวนมาก 
 3. ภาคตะวันตกตอนกลาง (ดินแดนมอญกับเขมร) ดินแดนประเทศไทยปจจุบันมีวงลอ

จารึกวา “เยธมฺมา...” ที่โบราณสถานของนครปฐม พบศิลปกรรมแบบอมราวดี
คริสตศตวรรษที่  3  หรือ  4  มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมา 

 4. ภาคตะวันตกประเทศมอญ ประเทศพมา ปจจุบันมีลานทองหลายแผนจารกึวา “เยธมฺมา...”
อยูที่มาซา และมองกาน ใกลเมืองโปรม 

 5. แหลมมลายูมีหลักฐานของจีนกลาววามีรัฐเล็ก ๆ ถือตามวัฒนธรรมอินเดียตั้งแต
คริสตศตวรรษที่  2 

6. หมูเกาะมีศิลาจารึกหลายแหงที่เมืองกุไตและที่ภาคตะวันตกของหมูเกาะชวา 
ภูมิภาคทั้ง 6 แหง เปนศูนยกลางที่พระโสภณเถร ไดเพาะหวานพืชสัมมาทิฏฐิ คือ 

พระพุทธศาสนาใหลงรากแกว จนปจจุบันนี้ประชาชนของประเทศเหลานี้นับถือศาสนาพุทธ  
เปนศาสนาชนะทุกขในโลกนี้ 

 
 การเผยแผพระพุทธศาสนาประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 
 1. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศลังกา เมื่อพระเจาอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัตินั้น

ประมาณ พ.ศ. 218 ตอมาอีก 16 ปหรือ 17 ป คือ ระหวาง พ.ศ. 233 - 235 จึงมีการทํา
สังคายนาครั้งท่ี  3 เมื่อทําสังคายนาเสร็จแลวพระเจาอโศกไดทรงสงสมณทูตไปเผยแผ
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พระพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ รวมหลายสายดวยกัน โดยเฉพาะไดทรงสงพระมหินท-
เถระ ผูเปนพระราชบุตรไปประกาศศาสนาในลังกาทวีป ซึ่งเปนผลใหพระพุทธศาสนา
ประดิษฐานมั่นคงในประเทศลังกาจวบจนปจจุบันนี้ 

 2. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศพมา พุทธศาสนิกชนชาวพมามีความเชื่อกันวา
พระโสณะกับพระอุตตระสมณทูตของพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งเดินทางไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมินั้นก็คือ ไปสูเมืองสะเทิม (Thaton) ของพมานั้นเอง เพียงแตวา
ในสมัยนั้นเปนอาณาจกัรมอญหรอืตะเลง กลาวคือ มอญหรือตะเลงครอบครองเมืองพะโค 
(หรือเปกูหรือหงสาวดี) และเมืองสะเทิม (หรือสุธัมมาวดี) แตนักประวัติศาสตรบางคน
ก็กลาววา พระพุทธศาสนาไปสูประเทศพมาภายหลังพุทธ-ปรินิพพานแลว ประมาณ 
พันปเศษ คือ จับเอาประวัติศาสตรตอนที่พระเจาอโนรธามังชอ หรืออนุรุทธะ นับถือ
พระพุทธศาสนาและเผยแผพระพุทธศาสนา 

 3. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทยก็เชื่อคลายชาวพมาวา
พระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพระโสณะและพระอุตตระเดินทางไป
ประกาศศาสนาที่สุวรรณภูมิและเชื่อวาบริเวณพระปฐมเจดียและใกลเคียงจะเปน
สุวรรณภูมิ เพราะไดขุดพบโบราณวัตถุรุนราวคราวเดียวกับสมัยพระเจาอโศกมหาราช 
หลายอยางตกลงวาถาเชื่อตามนี้พระพุทธศาสนาก็ไปสูประเทศพมาและไทยไมเกิน 
พ.ศ. 300 แตนักประวัติศาสตรบางคนก็เชื่อวาพระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทยประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 1 หรือ 2 คือ ประมาณ พ.ศ. 544 ถึง พ.ศ. 743 

 4. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศกัมพูชาตามรายงานของผูแทนกัมพูชาตอพุทธศาสนิก
สัมพันธแหงโลก พระพุทธศาสนาไปสูประเทศนั้น ประมาณศตวรรษที่ 3 แหงคริสตศักราช
คือ เมื่อ พ.ศ. 743 ปลวงมาแลว ผูใชนามวา อาร.ซี.มชุมดา (R.C.Majumdar) ไดเขียน
เรื่องนี้ไววา การคนพบทางโบราณคดีกับประวัติศาสตรฝายจีนยืนยันตรงกันวาปลาย
ศตวรรษที่5 แหงคริสตศักราช คือ ประมาณ พ.ศ. 1000 นั้น พระพุทธศาสนาไดเจริญ 
อยูแลวในกัมพูชา แมวาจะไมแพรหลายไปทั่วประเทศ ฉะนั้น จึงพอสันนิษฐานไดวา
พระพุทธศาสนาคงเขาไปสูกัมพูชาในป พ.ศ. 743 เปนตนมา 

 5. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศเวียดนามหรือจัมปา ภาคใตของฝงทะเลตะวันออกของ
แหลมอินโดจนี ซึ่งเรียกวา อันนัม นั้น ปจจุบันเรียกวา เวียดนาม สมัยกอนเรียกวา จัมปา 
มีหลักฐานวาพระพุทธศาสนาไดไปประดิษฐานอยูในเวียดนามกอนคริสตศตวรรษที่ 3 
คือกอน พ.ศ. 744 ถึง พ.ศ. 843  เหตุผลก็คือ การพบพระพุทธรูปสําริดสมัยอมราวดี
ในประเทศนั้น และหลักฐานจากประวัติศาสตรฝายจีน 
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 6. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศจีน ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 13 จีน
เปนศูนยกลางที่สําคัญของศาสนาพุทธ เมื่อ พ.ศ. 604 สมัยราชวงศฮั่น พระเจามิ่งตี่ทรง
สงทูตไปสืบพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และไดพระพุทธรูปพรอมคัมภีร
พระพุทธศาสนา มีการสรางวัดมาขาว ซึ่งยังคงอยูถึงปจจุบันพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 
มาในสมัยราชวงศถัง เมืองฉางอาน เปนศูนยกลางสําคัญของพุทธศาสนา และเปนแหลง 
เผยแผศาสนาพุทธไปยังเกาหลีและญี่ปุน ตอมาในปลายราชวงศถัง พ.ศ. 1388 จักรพรรดิ- 
หวูซุง ประกาศใหศาสนาจากตางชาติ ไดแก ศาสนาคริสต ศาสนาโซโรอัสเตอร และ
ศาสนาพุทธ เปนศาสนาที่ผิดกฎหมาย และหันไปสนับสนุนลัทธิเตาแทน ในสมัยนั้น 
มีการทําลายวัด บังคับใหพระภิกษุสงฆสึก  ความรุงโรจนของพุทธศาสนาจึงสิ้นสุด แต
พุทธศาสนานิกายสุขาวดีและนิกายฌาน ยังคงรุงเรืองมากกลายเปนนิกายเซนในญี่ปุน
และนิกายฌานมีอิทธิพลในราชวงศซอง 

 7. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศเกาหลี  พระพุทธศาสนาพรอมทั้งขอเขียนตาง ๆ ใน
ภาษาจีนเขาสูประเทศเกาหลี ประมาณป ค.ศ. 372 หรือ พ.ศ. 915 เมื่อราชทูตจีนนํา
คัมภีรและภาพวาดไปยังอาณาจักรโคกุรยอ ศาสนาพุทธรุงเรืองในเกาหลีนิกายเซนใน
พุทธศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งถึงยุคของการฟนฟูลัทธิขงจื้อในสมัยราชวงศโซซอน
ตั้งแต พ.ศ. 1935 ศาสนาพุทธจึงเสื่อมลง 

 8. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศญี่ปุน ญี่ปุนไดรับพุทธศาสนาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11 
โดยพระภิกษุชาวเกาหลีนําคัมภีรและศิลปะทางพุทธศาสนาเขาสูญี่ปุนเมื่อศาสนาพุทธ
เสื่อมลงในอินเดีย เอเชียกลาง จีน และญี่ปุน ยังคงรักษาศาสนาพุทธไวได ตั้งแต พ.ศ. 1253 
เปนตนมา มีการสรางวัดและรูปเคารพจํานวนมากในเมืองหลวง คือเมืองนารา พุทธศิลป
แบบญี่ปุน รุงเรืองในชวงพุทธศตวรรษที่ 13 - 18 ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 - 18  
พุทธศาสนานิกายเซนรุงเรือง รวมทั้งศิลปะที่สืบเนื่องจากนิกายเซนดวยพุทธศาสนา
ยังคงรุงเรืองในญี่ปุนจนถึงปจจุบัน 

 9. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศทิเบตและในประเทศภูฏาน สิกขิม ประมาณ พ.ศ. 944 
ถึง 1043 มีผูนําคัมภีรพระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสูทิเบต แตไมไดรับความสนใจ
จนกระทั่งถึงกลางศตวรรษที่ 7 ประมาณ ค.ศ. 1194 เปนตนไป พระพุทธศาสนาจึง
เจริญในประเทศทิเบต สิกขิม และภูฏาน 
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2.2   ศาสนาอิสลามในทวีปเอเชีย 
 ประเทศสําคัญ ๆ  ในเอเชียที่นับถือศาสนาอิสลาม คือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

แตเดิมเปนชมพูทวีปเชนเดยีวกับอินเดยีและปากีสถาน เปนดินแดนที่รุงเรืองดวยศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธ ตอมามีพอคาอาหรับนาํศาสนาอิสลามมาเผยแผ ปจจุบันประเทศบังคลาเทศ มีประชาชน 
140 ลานคน ประชาชน  88.3%  นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู 10.5% นอกนั้นเปนศาสนาอื่น ๆ 
เชนเดียวกับประเทศปากีสถาน มีประชากร 159.6 ลานคน ประชาชน 97% นับถือศาสนาอิสลาม
ประเทศอินเดยี ประชากรมีจํานวนพนัลานคน นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 11.67% ประเทศอินโดนีเซีย 
มีพื้นที่เปนเกาะ มีประชากร 215 ลานคน จํานวน 181 ลานคน นับถือศาสนาอิสลาม อินโดนีเซีย เปน
ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก รองลงมาคือ ปากีสถาน 141 ลานค อินเดีย 124 ลานคน 
บังคลาเทศ 111 ลานคน ตุรกี อียิปต อิหราน และไนจีเรีย มี 63 - 61 ลานคน และมาเลเซีย มีผูนับถือ 
12 ลานคน จากประชากร 22 ลานคน 

ดังนั้น กลาวโดยสรุป กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชียกลาง จํานวน 15 ประเทศ  
ที่นับถือศาสนาอิสลาม และไมใชแตประเทศที่ใชภาษาอาหรับ เปนภาษากลาง ประเทศตาง ๆ เหลานี้ คือ
อัฟกานิสถาน อาเซอรไบจัน บังกลาเทศ บรูไน อินโดนีเซีย อิหราน คาซัคสถาน คีรกิสถาน มาเลเซีย 
มีลดีฟส ปากีสถาน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ตุรกี เติรก เมนิสถาน อุซเบกิสถาน 

ประเทศในทวีปเอเชียที่ประชากรมุสลิม เปนชาวอาหรับใชภาษากลาง คือ บาหเรน
สาธารณรัฐอิรกั รัฐคูเวต สาธารณรัฐเลบานอน ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สาธารณรัฐเยเมน 

นอกจากนี้ ยังมีประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน มีประชากร 15 ลานคน นับถือศาสนาอิสลาม
รอยละ 47 ที่เหลือรอยละ 44 นับถือศาสนาคริสต นิกายกรีกออรโธด็อกซ สาธารณรัฐเลบานอน
ประชาชนรอยละ 59.7 นับถือศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐมัลดีฟส ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 
รัฐสุลตานโอมาน ประชาชนรอยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม รัฐกาตารประชาชนรอยละ 90 นับถือ
ศาสนาอิสลาม 
 

2.3   การเผยแพรศาสนาคริสตในเอเชีย 
ศาสนาคริสต เผยแผในทวีปเอเชียในสมัยโบราณมาพรอมกับการคา แตเนื่องจากอารยธรรม

ในเอเชียมีความเขมแข็งมาก การเผยแผศาสนาครั้งนั้นจึงทําไดนอย ตอมาอารยธรรมตะวันตกมี 
ความเขมแข็งท้ังความเจริญดานวัตถุ การทหาร เศรษฐกิจ และประเพณีตาง ๆ ตองการมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น จึงเกิดการลาอาณานิคมเขามาทางเอเชียประเทศที่มีความเขมแข็งทางทะเล คือ
อังกฤษ ฝรั่งเศส และตอมาเมื่อมีการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศ ประเทศที่เริ่มแผอิทธิพลขึ้นมา 
คือ อเมริกา รัสเซีย ศาสนาคริสต จึงมีอิทธิพลในทวีปเอเชียมากขึ้น ที่สําคัญ คือ ประเทศฟลิปปนส ซึ่ง
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อยูในความยึดครองของอเมริกาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนฟลิปปนสนับถือศาสนาคริสต
รอยละ 84 และเกาหลีใต มีผูนับถือศาสนาครสิตมากขึ้น เวียดนาม และติมอรตะวันออก นับถือศาสนาครสิต
เกือบทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ในประเทศอื่น ๆ คือ มาเลเซีย ไทย ญี่ปุน อินเดีย มีผูนับถือ
ศาสนาคริสตอยูบาง 

 

2.4   ศาสนาพราหมณ - ฮินดูในเอเชีย 
ศาสนาพราหมณ - ฮินดู เปนศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลก แลวยังเปนตนแบบของอารยธรรม

วัฒนธรรมของโลกเมื่อศึกษาประวัติศาสนาพราหมณ - ฮินดู และศาสนาพุทธในอินเดีย จะเห็นความ
รุงโรจนของศาสนาทั้งสองศาสนา แตกตางกันตามยุคสมัย ตามอิทธิพลที่สําคัญ คือ กษัตริย ปกติแลว
ศาสนาพราหมณ - ฮินดู รุงเรืองในอินเดียมาโดยตลอด จนมาถึงสมัยพุทธกาล และตอมาศาสนาพุทธ
เสื่อมลง และมารุงเรอืงอีกครัง้ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช และตอมาพุทธศาสนาเสื่อมลงอีกศาสนา-
พราหมณ – ฮินดู จึงยังคงรุงเรืองอยูในอินเดียมาโดยตลอด 

ในสมัยโบราณประเทศอินเดีย เปนประเทศที่เขมแข็งทางวัฒนธรรม เปนประเทศมหาอํานาจ
ประเทศหนึ่ง ในสมัยนั้นไดติดตอคาขายกับอินโดนีเซีย ซึ่งศาสนาฮินดู - พราหมณเขามาสูอินโดนีเซีย
เนื่องจากอินโดนีเซียเปนประเทศที่เปนหมูเกาะ คราวใดที่ประเทศที่มาติดตอคาขาย มีอิทธิพลทําให 
เจาผูครองประเทศศรัทธา เลื่อมใสนับถือ จะทําใหคนในประเทศนับถือไปดวย ตอมาศาสนาพราหมณ - 
ฮินดูเสื่อมลง มีศาสนาพุทธมาแทน ศาสนาพุทธเสื่อมลงแลว และในปจจุบันคนในอินโดนีเซียสวนใหญ
จะนับถือศาสนาอิสลาม 

 
กิจกรรมที ่ 2 
ใหผูเรียนคนควาขอมูลเพื่อเขียนรายงานและความหนาแนนของจํานวนประชากรของ

ประเทศตาง  ๆ ที่นับถือศาสนาตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 
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เรื่องท่ี  3 หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ 
3.1  หลักธรรมของศาสนาพุทธ 

หลักธรรมของศาสนาพุทธ หรืออาจกลาวสั้น ๆ วา ศาสนธรรม ไดจัดไวเปนหมวดหมู 3 หมวด
ดวยกัน เรียกหมวดหมูที่จําแนกจัดในกระจาด หรือตะกรา คือ คําวา “ปฎก” แปลไดอีกอยางวา 
“คัมภีร” ดังนั้น พระไตรปฎก หมายความวา เปนที่รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปน
หมวดหมูไมใหกระจัดกระจาย คลายกระจาด หรือตะกรา เปนที่ใสสิ่งของ และ ไตร แปลวา 3  

ดังนัน้ ใน 3 ปฎก ประกอบดวย 
 1. พระวนิัยปฎก  วาดวยวินัยหรือศลีของภิกษุภิกษุณ ี
 2. พระสุตตนัตปฎก  วาดวยพระธรรมเทศนาทั่ว ๆ ไป 
 3. พระอภิธรรมปฎก วาดวยธรรมะลวนหรือธรรมะท่ีสําคัญ 
ในสมัยของพระพุทธเจา ยังไมมีพระไตรปฎก แตเรียกธรรมที่พระองคประทานไวมากมาย

ตางกาลเวลา สถานที่ พระสาวกทองจํากันไวได และจัดระเบียบหมวดหมูเปนปฎกตาง ๆ เมื่อ
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว จึงไดมีการสังคายนา หรือตรวจชําระ จัดระเบียบ คําสอนของพระองค
เปนหมวดหมูดวยการทอง การจารึกในตัวหนังสือ ดวยการพิมพเปนเลม 
 หลักธรรมสําหรับชาวพุทธ 

หลักศาสนาพุทธเชื่อเรื่ องการเวียนวายตายเกิดของสัตว โลกชีวิต เปนทุกข เปนไป 
ตามกฎแหงกรรม ทําดีไดดีทําชั่วไดชัว่ ภพภูมิที่เวียนวายตายเกิดภพภมูิของสัตวโลกมี 3 ภูมิ คือ มนุษย
โลก เทวโลก และนรกภูมิ จนกวาสัตวโลกนั้น จะขจัดกิเลสหมดสิ้น และเขาสูโลกพระนิพพาน 
ไมมีการเวียนวายตายเกิดอีก 

 
การปฏิบตัิตามหลกัธรรมของศาสนาพุทธนั้นควรเปนไปตามลําดบัชั้น คือ 
 1. การปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ 
 2. การปฏิบตัตินตามศีล 5 
 3. การปฏิบตัตินเพื่อความพนทุกข 
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 1. การปฏิบตัิตนเปนพทุธมามกะ หรือเรียกวา การปฏบิัติตนถึงไตรสรณคมณ นัน่คือ 
ปฏิญาณวาจะนับถือพระรตันตรัยโดย 

     พุทธัง สะระณัง คจัฉาม ิ
   แปลวา ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่งในการดําเนินชีวติ 

    ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม ิ
  แปลวา ขาพเจาขอถึงพระธรรม เปนทีพ่ึ่งในการดําเนนิชีวติ 
    สังฆัง สะระณัง คัจฉาม ิ
  แปลวา ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่งในการดาํเนินชีวิต 

     ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คจัฉาม ิ
   แปลวา ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่งในการดําเนินชีวติแมครั้งท่ีสอง 
     ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม ิ
   แปลวา ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนที่พึ่งในการดําเนินชีวติแมครั้งที่สอง 
     ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉาม ิ
   แปลวา ขาพเจาขอถึงพระสงฆ เปนที่พึ่งในการดําเนินชีวิตแมครั้งท่ีสอง 
     ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คจัฉาม ิ
   แปลวา ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่งในการดําเนินชีวติแมครั้งท่ีสาม 
     ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คจัฉาม ิ
   แปลวา ขาพเจาขอถึงพระธรรม เปนทีพ่ึ่งในการดําเนนิชีวติแมครั้งที่สาม 
     ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คจัฉาม ิ
   แปลวา ขาพเจาขอถึงพระสงฆ เปนที่พึ่งในการดําเนินชีวิตแมครั้งท่ีสาม 
 2. การปฏิบตัิตนตามศีล 5 ศีล 5 เปนพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนพึงประพฤติปฏิบัติ คือ 
  1. ปาณาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยาม ิ

  แปลวา งดเวนการฆาเบียดเบียน ทํารายรางกายคน และสัตว 
 2. อะทินนาทานาเวระมะณสีิกขาปะทังสะมาทิยาม ิ
  แปลวา งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไมให 
 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณสีิกขาปะทังสะมาทิยามิ 
  แปลวา งดเวนจากการประพฤติผดิในกาม 
 4. มุสาวาทาเวระมะณสีิกขาปะทังสะมาทิยาม ิ
  แปลวา งดเวนจากการพดูปด พดูสอเสียด พดูเพอเจอ 
 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานะเวระมะณีสิกขาปะทงัสะมาทิยาม ิ
  แปลวา งดเวนจากสรุา ยาเสพติดทั้งปวง 
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ศีล 5 มีประโยชน คือ 
 1. เพื่อความสงบสุขของสังคม คือ การปองกันการลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น อนัจะสงผลให

เกิดการทะเลาะเบาะแวง ความหวาดระแวง และความวุนวายในสังคม 
 2. เพื่อพัฒนาจติใจของผูประพฤติ ปฏิบัตติามศลี เพราะ ศีล 5 บัญญัติขึน้มา เพื่อควบคุม

ไมใหมีการแสดงออกทางกาย หรือวาจา ไปในทางที่ตอบสนองอํานาจของกิเลส ในการ
ใหศีล นัน้ ตอนสดุทายพระ จะกลาววา 

  สีเลนะสุคะตังยนัตสิีเลนะโภคะสัมปะทา 
  สีเลนะนิพพตุิงยันติตสัมาสลีังวิโสธะเย 

  คํากลาวนี้แสดงถึง อานิสงสของการรักษาศีล คือ ศีลทําใหผูประพฤติปฏิบัติเขาถึงสุคติ 
คือ ไปในทางท่ีดี ศีลกอใหเกิดโภคทรพัย และศีลนํามาใหไดถึงความดับ หรือพระนิพพาน 

 3. การปฏิบัติตนเพื่อความพนทุกข ชาวพุทธควรศึกษาธรรมที่สําคัญ ๆ คือ อริยสัจ 4 
อิทธิบาท 4 ทิศ 6 สัปปุริสธรรม 7 อบายมุข 6 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และชาวพุทธ
ควรบริหารจิตตามหลักพุทธศาสนา 

  3.1 อริยสัจ 4 คือ ธรรมที่พระพทุธเจาทรงตรสัรูอรยิสัจ 4 คือ ความจริง 4 ประการ คือ 
   1) ทุกข คือ ความไมสบายกาย ไมสบายใจ อันเนื่องมาจากสภาพที่ทนไดยาก 

คือ สภาวะที่บีบคั้นจิตใจ ความขัดแยง ความไมสมปรารถนา การพลัดพราก
จากสิ่งท่ีรักท่ีชอบใจ 

   2) สมุทัย คือ เหตุที่ทําใหเกิดความทุกขจากตัณหา หรือความอยาก ความ
ตองการ มีสาเหตุมาจาก 

     กามตัณหา คือ ความอยากไดในสิ่งท่ีปรารถนา เชน อยากไดบาน 
    ภวตัณหา คือ ความอยากเปนโนน อยากเปนนี ่
    วิภวตัณหา คือ ความไมอยากเปนนั่น ความไมอยากเปนนี ่

   3) นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข คือ การดับตัณหา ความอยากใหสิ้นไป ถาเรา
ตัดความอยากไดมากเทาใด ทุกขก็มีนอยลงไปดวย และถาเราดับได
ความสุขจะเกิดขึ้น 

   4) มรรค หมายถึง ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก การเดินทางสายกลาง
หรือ เรียกอยางหนึ่งวา มรรค มีสวนประกอบ 8 ประการ คือ 

   1. สัมมาทิฎฐ ิ  คือ ความเห็นชอบ 
   2. สัมมาสังกัปปะ  คือ ความดําริชอบ 
   3. สัมมาวาจา  คือ ความเจรจาชอบ 
   4. สัมมากัมมันตะ  คือ การกระทําชอบ 
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   5. สัมมาอาชีวะ  คือ การเลี้ยงชพีชอบ 
   6. สัมมาวายามะ  คือ การเพียรชอบ 
   7. สัมมาสต ิ  คือ การระลึกชอบ 
   8. สัมมาสมาธ ิ  คือ การตั้งใจชอบ 

  3.2 อิทธิบาท 4 เปนธรรมะที่ปฏิบัติตนในสิ่งท่ีมุงหมายใหพบความสําเร็จ เปนธรรมะ
ที่ใชกับการศึกษาเลาเรียน การทํางานอาชีพตาง ๆ อิทธิบาท หมายถึง ธรรมที่ให
บรรลุความสําเร็จ มาจากคําวา อิทธิ คือ ความสําเร็จ บาท คือ ทางวิถีนําไปสู 
ดังนั้น อิทธิบาท จึงแปลวา วิถีแหงความสําเร็จ ประกอบดวย 

   1) ฉันทะ คือ ความพอใจรกัใครสิง่นั้น เชน รักใครในการงาน ที่ทําในวิชาที่เรียน 
   2) วิริยะ คือ เพียรหมั่นประกอบในสิ่งนั้น มีกําลังใจเขมแข็ง อดทน หนักเอา- 
    เบาสู 
   3) จิตตะ คือ เอาใจใสสิ่งนัน้ ไมวางธุระ ตั้งใจ จติใจจดจอกับงาน 
   4) วิมังสา คือ หมั่นตริตรอง พิจารณาเหตุผล ในสิ่งนั้น ปรับปรุง พัฒนาแกไข

สิ่งนั้นได 
  3.3 ทิศ 6 คือ สิ่งที่ทุกคนที่อยูรวมกันในสังคมพึงปฏิบัติตอกันในทางที่ดีงามรายละเอียด 

คือ 
1.  ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดา มารดา เปนผูอุปการะบุตรธิดามากอน นับตั้งแต

ปฏิสนธิในครรภมารดา และประคบประหงมเลี้ยงดู 
บุตรธิดา ควรบํารุงบดิา มารดา ดังนี ้
1) ทานไดเลี้ยงเรามาแลว ใหเลี้ยงทานตอบ 
2) ชวยทํากิจของทาน (ใหสําเร็จดวยด)ี 
3) ดํารงวงศสกุล (ใหเปนที่นับถือ) 
4) ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก 
5) เมื่อทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศให 
และบิดา มารดา ควรอนุเคราะหบุตรธิดา 5 ประการ คือ 
1) หามมิใหทําชั่ว 
2) ใหตั้งอยูในความด ี
3) ใหศึกษาศลิปวิทยา 
4) หาคูครองท่ีสมควรให 
5) มอบทรัพยใหตามเวลาอนัควร 
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2. ทิศเบื้องขวา ไดแก อาจารย เพราะอาจารยเปนผูอบรมสั่งสอนศิษย ใหรู
วิชาการตาง ๆ และบาปบุญคุณโทษ 

ศิษย ควรปฏิบัติตออาจารย ดังนี้ 
1) ดวยการลุกขึ้นตอนรับ ตอนรับดวยความเต็มใจ 
2) ดวยเขาไปยืนคอยรับใช เมื่อทานมีกิจธุระไหววาน 
3) ดวยการเชื่อฟง 
4) ดวยการอุปฏฐาก ดูแลรักษา ชวยเหลือตามควร 
อาจารย ควรอนุเคราะหศิษย คือ 
1) แนะนําดีใหประพฤติดี ประพฤติชอบ 
2) ใหเรียนดีใหเขาใจดี และถูกตอง 
3) บอกศิลปะใหสิ้นเชิง ไมปดบังอําพราง 
4) ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง 
5) ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย (คือ จะไปทางทิศไหนก็ไมอดอยาก) 

3. ทิศเบื้องหลัง ไดแก สามี ภรรยา เพราะสามีภรรยาเปนผูมาทีหลังจึงยกไว
เปนทิศเบื้องหลัง 

สามี พึงบํารุงภรรยา ดังนี้ คือ 
1) ยกยองนับถือวาเปนภรรยา 
2) ดวยการไมดูหมิ่น 
3) ดวยการไมประพฤตินอกใจ 
4) ดวยการมอบความเปนใหญให 
5) ดวยการใหเครื่องแตงตัว 
ภรรยา พึงอนุเคราะหสามีดังตอไปนี้ คือ 
1) จัดการงานดี คือ ขยันหมั่นทํากิจการในบาน 
2) สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีตอนรับพูดจาปราศรัย 
3) ไมประพฤตินอกใจ 
4) รูจักรักษาทรัพยที่สามีหามาไดรูจักเก็บออม 
5) ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง 

4. ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหาย เพราะเปนผูชวยเหลือในกิจธุระตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นใหสําเร็จ เหมือนกับมือซายชวยประคองมือขวาใหทํางาน การปฏิบัติตนตอมิตร คือ 

1) ดวยการใหแบงทรัพยสินใหมิตรตามควร 
2) ดวยการเจรจาถอยคําไพเราะ พูดจาออนหวาน มีสาระ 
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3) ดวยการประพฤติประโยชนชวยเหลือ แนะนํา สิ่งท่ีเปนประโยชน 
4) ดวยความเปนผูมีตนเสมอ ทําตัวเสมอกันกับมิตร ไมแสดงกิริยา

เยอหยิ่งจองหองกับมิตร 
5) ไมกลาวใหคลาดจากความจริง จิตใจซื่อตรงสุจริต มีความจริงใจ  

ไมหวาดระแวงตอมิตร 
มิตรพึงอนุเคราะหเพื่อนตอบ ดังตอไปนี้ คือ 
1) รักษามิตรผูประมาท แลวสกัดกั้นอันตรายไมใหเกิดขึ้น 
2) รักษามิตรของผูประมาท แลวรักษาทรัพยไมใหเกิดอันตราย 
3) เมื่อมีภัยเอาเปนที่พึ่งได เปนที่พึ่งพิงได 
4) ไมละทิ้งในยามวิบัติ เมื่อมิตรเสื่อมลาภ ยศ ทรัพย สมบัติ ใหความ

ชวยเหลือไมทอดทิ้ง 
5) นับถือตลอดถึงวงศญาติมิตร ใหความรักใครนับถือญาติพี่นองของมิตร

เหมือนญาติตนเองดวย 
5. ทิศเบื้องลาง ไดแก บาวไพร กรรมกร เพราะเปนผูที่ต่ํากวา จึงยอมตนเปน 

คนรับใช  
นายพึงบํารุง ดังตอไปนี้ คือ 
1) ดวยการจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ความสามารถ 
2) ดวยการใหอาหาร และรางวัล 
3) ดวยการพยาบาล เวลาเจ็บไข 
4) ดวยการปลอยในสมัย ผอนผันใหหยุดงานตามเทศกาล ตามความ

สมควร 
คนรับใช บาวไพร ควรปฏิบตัติน ดังตอไปนี ้
1) ลุกขึน้ทํางานกอนนาย 
2) เลิกงานทีหลังนาย 
3) ถือเอาแตของท่ีนายให 
4) ทํางานใหดขีึ้น 
5) นําคณุของนายไปสรรเสริญ 

6. ทิศเบื้องบน ไดแก สมณะ พราหมณ ผูที่เปนที่เคารพสักการะทั่วไป เปนผู
ปฏิบัติธรรมเปนอริยสาวกพระพุทธเจา  

เราควรปฏิบัติตอสมณะ พราหมณ  ดังนี้คือ 
1) ดวยกายกรรม ทําสิ่งที่เปนประโยชน 
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2) ดวยวจีกรรม พดูมีสัมมาคารวะ 
3) ดวยมโนกรรม คดิสิ่งใดประกอบดวยเมตตา 
4) ดวยความเปนผูไมปดประตูตอนรับ ถวายอาหารให 
5) ดวยอามิสทาน ถวายปจจัย 4 
สมณะ พราหมณ ควรอนุเคราะหตอบ ดังนีค้ือ 
1) หามไมใหกระทําชั่ว 
2) ใหตั้งอยูในความด ี
3) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม 
4) ใหไดฟงในสิ่งท่ียังไมเคยฟง 
5) ทําสิ่งท่ีเคยฟงแลว ใหแจมแจง 
6) บอกทางสวรรคให 

 3.4 สัปปรุิสธรรม 7 คือ ธรรมของคนด ี7 อยาง คือ 
  1) ความเปนผูรูจักเหต ุ(ธัมมัญุตา) 
  2) ความเปนผูรูจักผล (อัตกัญุตา) 
  3) ความเปนผูรูจักตน (อัตตัญุตา) 
  4) ความเปนผูรูจักประมาณ (มัตตัญตุา) 
  5) ความเปนผูรูจักกาล (กาลัญุตา) 
  6) ความเปนผูรูจักชุมชน (ปริสัญุตา) 
  7) ความเปนผูรูจักเลือกบุคคล (ปุคคลปโรปรัญุตา) 
 3.5 อบายมุข 6 ละเวนจากอบายมุข 6 คือ 
  1) การดื่มน้าํเมา 
  2) เที่ยวกลางคืน 
  3) เที่ยวดูการละเลน 
  4) เลนการพนัน 
  5) คบคนชั่วเปนมติร 
  6) เกียจครานการทํางาน 
 3.6 พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมะของผูใหญที่ควรปฏิบัติ คือ 
  1) เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นมคีวามสขุ 
  2) กรณุา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนจากความทุกข 
  3) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอืน่ไดด ี

   4) อุเบกขา คือ การวางเฉยไมลําเอียงทําใหเปนกลางใครทําดียอมไดด ี
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 3.7 สังคหวัตถ ุ4 คือ ธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจผูอื่น 
1) ทาน การใหการเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผ 
2) ปยวาจา การพดูดวยถอยคําที่ไพเราะ 
3) อัตถจริยา การสงเคราะหทุกชนดิหรือการประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนตอ

ผูอื่น 
4) สมานตัตตา การเปนผูมคีวามสม่าํเสมอมคีวามประพฤติเสมอตนเสมอปลาย 

 
สรุป หลักธรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ คือ การละความชั่ว การทําความดี การทําจิตใจให

แจมใสและการทําสมาธิภาวนา 
การละความชั่ว คือ การไมทําบาปอกุศลทั้งมวล การถือศีล 5 หรือ ศีลอื่น ๆ ตามบทบาท

หนาที่ของตนเอง การทําความดี มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีคุณ ตอสังคมสวนรวม ประเทศชาติ 
ความขยันหมั่นเพียรในการงานอาชีพ ไมเอาเปรียบ คดโกงผูอื่น และการทําจิตใจใหแจมใส ไมคิด
ทุกขโศกเศรา อันเกิดจากการเสื่อมของสังขาร โรคภัยไขเจ็บ ความอยากมี อยากเปน อยากไดตาง ๆ
รวมท้ังการสูญเสียสิ่งท่ีรักตาง ๆ โดยใชหลักการทําสมาธิภาวนา 

 
 การเจริญภาวนา 

การเจริญภาวนา เปนการพัฒนาจิต บริหารจิต หลักพระพุทธศาสนา เปนการสรางบุญบารมี 
ที่สูงที่สุด และยิ่งใหญที่สุดในพระพุทธศาสนา จัดวาเปนแกนแท 

การเจริญภาวนามี 2 อยาง คือ สมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา 
1. สมถภาวนา ไดแก การทําจิตใจใหเปนสมาธิ คือ ทําจิตใหตั้งมั่นอยูในอารมณเดียว ไม

ฟุงซาน วิธีภาวนามีหลายชนิด พระพุทธองค บัญญัติเปนแบบอยางไว 40 ประการ เรียกวา กรรมฐาน 40 
ที่นิยม คือการ หายใจเขา บริกรรม พุทธ หายใจออก บริกรรม โธ เรียกวา อานาปานสติ ผูใดจะปฏิบัติ
ภาวนาจะตองรกัษาศีลใหบรสิทุธิ์ตามฐานะ เชน เปนฆราวาส ถือศีล 5 ศีล 8 เปนเณร ถือศีล 10 เปนพระ 
ถือศีล 227 ขอ เพราะในการปฏิบัติสมถภาวนา นั้น ศีล เปนพื้นฐานที่สําคัญ อานิสงสของสมาธิมากกวา
รักษาศีลเทียบกันไมได พระพุทธองค ไดตรัสวา “แมไดอุปสมบทเปนพระภิกษุรักษาศีล 227 ขอ  
ไมเคยขาด ไมดางพรอย มานานถึง 100 ป ก็ยังไดกุศลนอยกวาผูที่ทําสมาธิเพียงใหจิตสงบนานเพียงชั่ว
ไกกระพือปก ชางกระดิกหู” คําวา จิตสงบ ในที่นี้ หมายถึง จิตที่มีอารมณเดียวเพียงชั่ววูบ แมกระนั้น
ยังมีอานิสงสมากมาย แตอยางไรก็ดี การเจริญสมถภาวนา หรือ สมาธิ แมจะไดบุญอานิสงสมากมาย
มหาศาลอยางไรก็ไมใชบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา การเจริญวิปสสนา (การเจริญปญญา) 
จึงจะเปนการสรางกุศลที่สุดยอดในพระพุทธศาสนาโดยแท 
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2. วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา) เมื่อจิตของผูบําเพ็ญเพียรตั้งม่ันอยูในสมาธิจิตของ
ผูบําเพ็ญเพียร ยอมมีกําลังอยูในสภาพที่นิ่มนวล ควรแกการวิปสสนาภาวนาตอไป 

อารมณของวิปสสนาแตกตางจากอารมณของสมาธิ เพราะสมาธินั้น มุงใหจิตตั้งมั่นอยูใน
อารมณหนึ่งแตอารมณเดียว โดยแนนิ่งอยูเชนนั้น ไมนึกคิดอะไร แตวิปสสนาไมใชใหจิตตั้งมั่นอยูใน
อารมณเดียวนิ่งอยูเชนนั้น แตเปนจิตที่คิดใครครวญหาเหตุและผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และสิ่งท่ีเปน
อารมณของวิปสสนานั้นมีแตเพียงอยางเดียว คือ ขันธ 5 ซึ่งนิยมเรียกวา รูป - นาม โดยรูป มี 1 นาม นั้น
มี 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งนาม นั้น เปนเพียงสังขารธรรม เกิดจากการปรุงแตง  
แตเพราะอวิชชา คือ ไมรูเทาสภาวธรรม จึงทําใหเกิดความยึดมั่น เปนตัวเปนตน การเจริญวิปสสนา  
มีจิตพิจารณาเห็นสภาวธรรมทั้งหลาย คือ ขันธ 5 เปนอาการของพระไตรลักษณ คือ เปนอนิจจัง คือ 
ไมเที่ยง ทุกขัง คือ ลวนเปนทุกข อยูในสภาพเดิม ไมไดตองแปรเปลี่ยนไป และอนัตตา ไดแก ความ
ไมใชตัวตน ไมใชสัตวบุคคล ไมใชสิ่งของ สรรพสิ่งทั้งหลายเพียงชั่วคราว เทานั้น เมื่อนานไปยอม
เปลี่ยนแปลงกลับไปสูสภาวะเดิม สมาธิและวิปสสนา เปนทั้งเหตุและผลของกันและกัน และอุปการะ
ซึ่งกันและกัน จะมีวิปสสนา ปญญา เกิดขึ้นโดยขาดกําลังสมาธิไมไดเลย 

 
การเจริญวิปสสนาอยางงาย ๆ ประจําวัน 
1. มีจิตใครครวญถึงมรณสติกรรมฐาน คือ ใครครวญถึงความตายเปนอารมณ เพื่อไมให

ประมาทในชีวิต ไมมัวเมา เรงทําความดี และบุญกุศล เกรงกลัวตอบาปท่ีจะติดตามไปในภพหนา 
2. มีจิตใครครวญถงึอสุภกรรมฐาน ไดแก สิ่งที่ไมสวย ไมงาม เชน ซากศพ รางกายคนที่เปน

บอเกิดแหงตัณหาราคะ กามกิเลส วาเปนของสวยงาม เปนที่เจริญตาเจริญใจ ไมวารางกายของตนเอง
และของผูอื่นก็ตาม แทจริงแลวเปนอนิจจัง คือ ไมเที่ยงแท แนนอน วัน เวลา ยอมพรากจากความ
สวยงามจนเขาสูวัยชรา ซึ่งจะมองหาความสวยงามใด ๆหลงเหลืออยูไมไดเลย 

3. มีจิตใครครวญถึงกายคตานุสสติกรรมฐาน เรียกกันวา กายคตาสติกรรมฐาน จิตใครครวญ 
ผม ขน เล็บ หนัง ฟน พิจารณาใหเห็นความโสโครกของรางกาย เพื่อใหนําไปสูการละสักกายทิฏฐิ คือ 
ความเห็นผิดในรางกายของตน 

4. มีจิตใจใครครวญถึงธาตุกรรมฐาน คือ การพิจารณาวา รางกายของเราและของผูอื่น
ไมใชตัวของเราแตอยางใดเลย เปนแตเพียงธาตุ 4 ที่มาประชุม เกาะกุม รวมกันเพียงชั่วคราว ถึงเวลา
เกาแกแลว แตกสลายตายไปกลับไปสูความเปนธาตุตาง ๆ ในโลกตามเดิม 
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 แบบอยางชาวพุทธท่ีด ี
 หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล 
 พระประวัต ิ

หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ประสูติ เมื่อวันจันทร ที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2438 เปน
พระธิดาในสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ผูไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง
ประวัติศาสตรไทย และหมอมเฉื่อย พระองคสิ้นชีพิตักษัยดวยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2533 
รวมพระชันษาได 95 พรรษา 

กรณียกิจดานพระพุทธศาสนา  สามารถสรุปได  ดังนี ้
1. ทรงเปนที่ปรึกษาชมรมพทุธศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเสด็จไปประทานความรู

ดานพระพทุธศาสนา สัปดาหละ 2 ครั้ง และเปนที่ปรึกษาชมรมพทุธศาสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2. ทรงเปนองคปาฐกถาและบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในและตางประเทศ 
3. ทรงเปนกรรมการบริหารและอุปนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม-

ราชูปถัมภ 
4. ทรงเปนรองประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.) ใน พ.ศ. 2496  และ

ประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก ใน พ.ศ.  2507 
5. ทรงมีงานนิพนธทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เชน หนังสือชื่อศาสนาคุณ หนังสือสอน

ศาสนาพระพุทธศาสนาสําหรับเยาวชน เปนตน 
  
แบบอยางชาวพุทธที่ด ี

(1) ทรงเปนอุบาสิกาที่เครงครัด ตระหนักในหนาที่ของอุบาสิกาดวยการศึกษาปฏิบัติธรรม 
(2) ทรงเปนพหูสูต โดยศึกษาบาลี จนมีความรู ความเขาใจเปนอยางดี และมีผลงานวิชาการ

ดานอื่น ๆ อีกท้ังดานสังคมสงเคราะห ประวัติศาสตร โบราณคดี เปนตน 
(3) ทรงเปนแบบอยางพลเมืองที่ดี ดวยการจงรักภักดี และพิทักษสมบัติล้ําคาของชาติ

กลาวคือ เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม มีชาวตางชาติ เสนอซื้อผลงานนิพนธทางวิชาการของพระบิดาดวย
ราคาสูง แตพระองคทรงแจงความจาํนงบรจิาคหนังสือใหแกรัฐบาล เพื่อเก็บไวเปนสมบัติของชาติและ
เปนคลังความรูของประชาชน รัฐบาลในขณะนั้นจึงสรางหองสมุดขึ้นรองรับ เรียกวา หอดํารง 
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3.2 หลักธรรมของศาสนาอิสลาม 
อิสลาม เปนคําภาษาอาหรับ แปลวา การสวามิภักดิ์ ซึ่งหมายถึง การสวามิภักดิ์อยางบริบูรณ

แกอัลลอฮพระผูเปนเจา ดวยการปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค 
บรรดาศาสนทูตในอดตี ลวนแตไดรับมอบหมายใหสอนศาสนาอิสลามแกมนุษยชาติ ศาสนาฑูต

ทานสุดทาย คือ มุฮัมมัด บุตรของอับดุลลหแหงอารเบีย ไดรับมอบหมายใหเผยแผสาสนของอัลลอฮ 
ในชวงป ค.ศ. 610 - 632  เฉกเชนบรรพศาสดาในอดีต โดยมีมะลักญิบรีล เปนสื่อระหวางอัลลห  
พระผูเปนเจา และมุฮัมมัด พระโองการแหงพระผูเปนเจาที่ทยอยลงมา ในเวลา 23 ปจันทรคติ ไดรับการ
รวบรวมขึ้นเปนเลม ชื่อวา อัลกุรอาน ซึ่งเปนธรรมนูญแหงชีวิตมนุษย เพื่อที่จะไดครองตนบนโลกนี้
อยางถูกตองกอนกลับคืนสูพระผูเปนเจา 
 

สาสนแหงอิสลามที่ถกูสงมาใหแกมนุษยทั้งปวง มีจุดประสงคหลกั 3 ประการ คือ 

1. เปนอุดมการณที่สอนมนุษยใหศรัทธาในอัลลอหพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว ที่สมควร
แกการเคารพบูชาและภักดี ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค ศรัทธาในพระโองการแหงพระองค 
ศรัทธาในวันปรโลกวัน ซึ่งมนุษยฟนคืนชีพอีกครั้ง เพื่อรับคําพิพากษาและรับผลตอบแทนของความดี 
ความชั่วที่ตนไดปฏิบัติไปในโลกนี้ มั่นใจและไววางใจตอพระองค เพราะพระองค คือ ที่พึ่งพาของ 
ทุกสรรพสิ่งมนุษย จะตองไมสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค และพระองค คือ ปฐมเหตุแหงคุณงาม
ความดีทั้งปวง 

2. เปนธรรมนูญสําหรับมนุษย เพื่อใหเกิดความสงบสุขในชีวิตสวนตัวและสังคม เปนธรรมนูญ 
ที่ครอบคลุมทุกดาน ไมวาในดานการปกครอง เศรษฐกิจ หรือนิติศาสตร อิสลามสั่งสอนใหมนุษยอยูกัน
ดวยความเปนมิตร ละเวนการรบราฆาฟน การทะเลาะเบาะแวง การละเมิด และรุกรานสิทธิของผูอื่น 
ไมลักขโมย ฉอฉล หลอกลวง ไมผิดประเวณีหรือทําอนาจาร ไมดื่มของมึนเมา หรือรับประทานสิ่งที่
เปนโทษตอรางกายและจิตใจ ไมบอนทําลายสังคม แมวาในรูปแบบใดก็ตาม 

3. เปนจริยธรรมอันสูงสง เพื่อการครองตนอยางมีเกียรติ เนนความอดกลั้น ความซื่อสัตย ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตากรุณา ความกตัญูกตเวที ความสะอาดของกาย และใจ ความกลาหาญ 
การใหอภัย ความเทาเทียม และความเสมอภาคระหวางมนุษย การเคารพสิทธิของผูอื่น สั่งสอนให 
ละเวนความตระหนีถ่ี่เหนียว ความอิจฉารษิยา การติฉนินินทา ความเขลา และความขลาดกลัว การทรยศ
และอกตัญู การลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

ศาสนาอิสลามไมใชศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากศาสนาอื่น หรือศาสนาที่มนุษยประดิษฐขึ้น
อยางเชน ศาสนาอื่น ๆ ที่มีอยูในโลก อิสลาม เปนศาสนาของพระผูเปนเจาที่เปนทางนําในการดํารงชีวิต
ทุกดานแกมนุษยทุกคน ไมยกเวนอายุเพศ เผาพันธุ หรือฐานันดร 
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หลักคําสอน 
ศาสนาอิสลาม เกิดในดินแดนอาหรับ โดยมีความเชื่อตามโบราณเดิมเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์

เรียกวา หินกาบะห อํานาจลึกลับ ผีสางเทวดา เวทมนตรคาถาพอมด หมอผี คําทํานาย การเสี่ยงทาย
การนับถือภูเขา ตนไม น้ําพุ บูชาดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาวตาง ๆ อิสลาม มาจากคําวา อัสละมะ
แปลวา สันติการยอมนอบนอมตน ชาวมุสลิมมุงตามความคิดเห็นของพระเจา โดยไมเห็นแกชีวิต  
มีความเชื่อศรัทธา 6 ประการ 

1. ศรัทธาในพระเจา 
2. ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห คือ เทวทูตของพระเจา ซึ่งเปนคนกลาง ทําหนาที่สื่อสาร

ระหวางศาสดามุฮัมมัดกับพระเจา บันทึกความดี ความชั่วของมนุษย ถอดวิญญาณออกจากรางเวลา
มนุษยตาย และสัมภาษณผูตาย ณ หลุมฝงศพ 

3. ศรทัธาในคัมภีรอลักรุอาน เปนคมัภรีสดุทายที่พระเจาสั่งตรง ผานพระมุฮมัมดัลงมาใหมนุษยโลก 
4. ศรัทธาตอบรรดาศาสนฑตู 
5. ศรัทธาตอวันพพิากษาโลก เรียกวันนี้วา วันกียามะห 
6. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจา มีทั้งกฎตายตัวและไมตายตัว กฎตายตัว คือ กําหนดเพศพันธุ 

กฎไมตายตัว คือ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 

หลักคาํสอนของศาสนาอิสลามแบงไว  3 หมวดดังนี ้
1. หลักการศรัทธา 
 อิสลาม สอนวา ถาหากมนุษยพิจารณาดวยสติปญญา และสามัญสํานึก จะพบวาจักรวาล

และมวลสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู มิไดอุบัติขึ้นดวยตนเอง เปนที่แนชัดวาสิ่งเหลานี้ไดถูกอุบัติขึ้นมาโดย
พระผูสรางดวยอํานาจ และความรูที่ไรขอบเขต ทรงกําหนดกฎเกณฑที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงไวทั่วทั้ง
จักรวาล ทรงขับเคลื่อนจักรวาลดวยระบบที่ละเอียดออน ไมมีสรรพสิ่งใดถูกสรางขึ้นมาอยางไรสาระ 

 พระผูเปนเจาผูทรงเมตตา ทรงสรางมนุษยขึ้นมาอยางประเสริฐ จะเปนไปไดอยางไรที่
พระองค จะปลอยใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูไปตามลาํพงั โดยไมทรงเหลียวแล หรือปลอยใหสังคมมนุษย
ดําเนินไปตามยถากรรมของตัวเอง 

 พระองคทรงขจัดความสงสัยเหลานี้ดวยการประทานกฎ การปฏิบัติตาง ๆ ผานบรรดา
ศาสดาใหมาสั่งสอน และแนะนํามนุษยไปสูการปฏิบัต ิสําหรับการดําเนินชีวิต แนนอนมนุษยอาจมอง 
ไมเห็นผลหรือไดรับประโยชนจากการทําความดีหรือไดรับโทษจากการทําชั่วของตน 

 จากจุดนี้ทําใหเขาใจไดทันทีวาตองมีสถานที่อื่นอีก อันเปนสถานที่ตรวจสอบการ
กระทําของมนุษยอยางละเอียดถี่ถวน ถาเปนความดี พวกเขาจะไดรับรางวัลเปนผลตอบแทน แตถา
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เปนความชั่ว จะถูกลงโทษไปตามผลกรรม นั้น ศาสนาไดเชิญชวนมนษุยไปสูหลักการศรัทธาและความ
เชื่อมั่นที่สัตยจริง พรอมพยายามผลักดันมนุษยใหหลุดพนจากความโงเขลาเบาปญญา 

 1.1 หลักศรัทธาอิสลามแนวซุนหนี่ 
1) ศรัทธาวาอัลลอหเปนพระเจา 
2) ศรัทธาในบรรดาคัมภีรตาง ๆ ที่อัลลอห ประทานลงมาในอดีต เชน เตารอต 

อินญีล ซะบูร และอัลกุรอาน 
3) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตตาง ๆ ที่อัลลอหไดทรงสงมายังหมูมนุษย และ 

นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เปนศาสนฑูตคนสุดทาย 
4) ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห บาวผูรับใชอัลลอห 
5) ศรัทธาในวันสิ้นสุดทาย คือ หลังจากสิ้นโลกแลว มนุษยจะฟนขึ้น เพื่อรับการ

ตอบสนองความดี ความชั่ว ที่ไดทําไปบนโลกนี้ 
6) ศรัทธาในกฎสภาวะ 

  1.2 หลักศรัทธาอิสลามแนวชีอะห 
1) เตาฮีด (เอกภาพ) คือ ศรัทธาวาอัลลอห ทรงเปนพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว

ไมมีพระเจาอื่นใด นอกเหนือจากพระองค 
2) อะดาละห (ความยุติธรรม) คือ ศรัทธาวาอัลลอห ทรงยุติธรรมยิ่ง 
3) นุบูวะห (ศาสดาพยากรณ) คือ ศรัทธาวาอัลลอห ไดทรงสงศาสนทูตตาง ๆ

ที่อัลลอหไดทรงสงมายังหมูมนุษยหนึ่งในจํานวน นั้น คือ นบีมุฮัมมัด 
4) อิมามะห (การเปนผูนํา) ศรัทธาวาผูนําสูงสุดในศาสนาจะตองเปนผูที่รับการ

แตงตั้งจากศาสนฑูตมุฮัมมัด เทานั้น จะเลือกหรือแตงตั้งกันเองไมไดผูนําเหลานั้นมี 12 คน คือ อะลีย 
บินอะปฏอลิบ และบุตรหลานของอะลีห และฟาฏิมะห อีก 11 คน 

5) มะอาด (การกลับคืน)  วันสิ้นโลกและวันกียามัต ศรัทธาในวันฟนคืนชีพ คือ 
หลังจากสิ้นโลกแลว มนุษยจะฟนขึ้น เพื่อรับการตอบสนองความดี ความชั่วท่ีไดทําไปบนโลกนี้ 

 2. หลักจริยธรรม 
 ศาสนาสอนวา ในการดําเนินชีวิต จงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดี อันเปนที่ยอมรับของสังคม

จงทําตนใหเปนผูดํารงอยูในศลีธรรม พัฒนาตนเองไปสูการมีบุคลกิภาพที่ดี เปนคนที่รูจักหนาที่ หวงใย
มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตยตอผูอื่น รูจักปกปองสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปนผูมีความ
เสียสละ ไมเห็นแกตัว และหมั่นใฝหาความรู ทั้งหมดที่กลาวมานี้ เปนคุณสมบัติของผูมีจริยธรรมซึ่ง
ความสมบูรณทั้งหมดอยูที่ความยุติธรรม 
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3. หลักการปฏิบัติ 
 ศาสนาสอนวา กิจการงานตาง ๆ ที่จะทํานั้นมีความเหมาะสมกับตนเองและสังคม

ขณะเดียวกันตองออกหางจากการงานที่ไมดีที่ สรางความเสื่อมเสียอยางสิ้นเชิง 
 สวนการประกอบคุณงามความดีอื่น ๆ การถือศีลอด การนมาซ และสิ่งที่คลายคลึงกับ

สิ่งเหลานี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนบาวท่ีจงรกัภักดแีละปฏิบัตติามบัญชาของพระองค กฎเกณฑ
และคําสอนของศาสนา ทําหนาที่คอยควบคุมความประพฤติของมนุษย ทั้งที่เปนหลักศรัทธาหลัก
ปฏิบัติและจริยธรรม 

 เราอาจกลาวไดวาผูที่ละเมิดคําสั่งตาง ๆ ของศาสนา มิไดถือวา เขาเปนผูที่ศรัทธาอยาง
แทจริง หากแตเขากระทําการตาง ๆ ไปตามอารมณ และความตองการใฝต่ําของเขาเทานั้น 

 ศาสนาอิสลาม ในความหมายของอัลกุรอาน นั้น หมายถึง “แนวทางในการดําเนินชีวิต
ที่มนุษยจะปราศจากมันไมได” สวนความแตกตางระหวางศาสนากับกฎของสังคมนั้น คือ ศาสนาได
ถูกประทานมาจากพระผูเปนเจา สวนกฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย อีกนัยหนึ่งศาสนา-
อิสลาม หมายถึง การดําเนินของสังคมที่เคารพตออัลลอห และเชื่อฟงปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค 

 อัลลอห ตรัสเกี่ยวกับศาสนาอิสลามวา “แทจริงศาสนา ณ อัลลอห คือ อิสลามบรรดา
ผูที่ไดรับคัมภีร ไดขัดแยงกัน นอกจากภายหลังท่ีความรู มาปรากฏแกพวกเขา ทั้งนี้ เนื่องจากความอิจฉา
ระหวางพวกเขาและผูใด ปฏิเสธโองการตาง ๆ ของอัลลอหแลวไซร แนนอนอัลลอห ทรงสอบสวน
อยางรวดเร็ว” (อัลกุรอานอาลิอิมรอน)   

 หลักการปฏิบัติตาง ๆ มีดังนี้ 
1. วาญิบ คือ หลักปฏิบัติภาคบังคับที่มุกัลกัฟ (มุสลิมผูอยูในศาสนนิติภาวะ) ทุกคน

ตองปฏิบัติตาม ผูที่ไมปฏิบัติตาม จะตองถูกลงฑัณฑ เชน การปฏิบัติตามฐานบัญญัติของอิสลาม (รุกน) 
ตาง ๆ การศึกษาวิยาการอิสลาม การทํามาหากิน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เปนตน 

2. ฮะรอม คือ กฎบัญญัติหามที่มุกัลลัฟทุกคน ตองละเวน ผูที่ไมละเวน จะตองถูก 
ลงทัณฑ 

3. ฮะลาล คือ กฎบัญญัติอนุมัติใหมุกัลลัฟ กระทําได อันไดแก การนึกคิดวาจาและ
การกระทําท่ีศาสนาไดอนมุัติให เชน การรับประทานเนื้อปศุสัตวท่ีไดรบัการเชือดอยางถกูตอง การคาขาย
โดยสุจริต วิธีการสมรสกับสตรีตามกฎเกณฑที่ไดระบุไว เปนตน 

4. มุสตะฮับ หรือที่เรียกกันติดปากวา ซุนนะห (ซุนนะห, ซุนนัต) คือ กฎบัญญัติชักชวน
มุสลิมและมุกัลลัฟกระทํา หากไมปฏิบัติก็ไมไดเปนการฝาฝนศาสนวินัย โดยท่ัวไปจะเกี่ยวของกับ 
หลักจริยธรรม เชน การใชน้ําหอม การขลิบเล็บใหสั้นเสมอ การนมาซ นอกเหนือจากการนมาซภาค
บังคับ 
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5. มักรูห คือ กฎบัญญัติอนุมัติใหมุกัลลัฟกระทําได แตพึงละเวน คําวา มักรูห ในภาษา
อาหรับ มีความหมายวา นารังเกียจ โดยทั่วไป จะเกี่ยวของกับหลักจริยธรรม เชน การรับประทานอาหาร
ที่มีกลิ่นนารําคาญ การสวมเสื้อผาอาภรณที่ขัดตอกาลเทศะ เปนตน 

6. มุบาฮ คือ สิ่งที่กฎบัญญัติไมไดระบุ เจาะจง จึงเปนความอิสระ สําหรับมุกัลลัฟที่จะ
เลือกกระทําหรือละเวน เชน การเลือกพาหนะ อุปกรณเครื่องใช หรือการเลนกีฬาที่ไมขัดตอ
บทบัญญัติหาม 
 
 หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม 
  1. ดํารงนมาซวันละ 5 เวลา 
  2. จายซะกาต 
  3. จายคุมสนั่น คือ จายภาษี 1 ใน 5 ใหแกผูครองอิสลาม 
  4. บําเพ็ญอัจญหากมีความสามารถทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย 
  5. ถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนทุกป 
  6. ญิฮาด นั่นคือ การปกปองและเผยแผศาสนาดวยทรัพยและชีวิต 
  7. สั่งใชในสิ่งที่ดี 
  8. สั่งหามไมใหทําชั่ว 
  9. การภักดีตอบรรดาอิมามอันเปนผูนําที่ศาสนากําหนด 
 10. การตัดขาดจากศัตรูของบรรดาอิมาม อันเปนผูนําที่ศาสนากําหนด 

11. การปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากอัลลอหและมุฮัมมัด เปนศาสนฑูต
ของอัลลอห 
 
 แบบอยางของอิสลามิกชนที่ดี 
 บุคคลตัวอยาง วันอัลหมัด อัลฟาตอนี “เสือมักกะฮ” 

วันอัลหมัด อัลฟาตอนี “เสือมักกะฮ” เกิดที่หมูบานยามู ยะหริ่ง ปตตานี เมื่อ 10 เมษายน 2399
เมื่ออายุ 4 ขวบ ทานไดตามบิดามารดาไปเมืองเมกกะ เรียนภาษาอาหรับและศาสนาอิสลาม จนอายุได 
12 ป จึงเดินทางไปเรียนวิชาแพทยและเภสัชกรรมสมัยใหม ที่เยรูซาเล็ม เปนเวลา 2 ป จากนั้นทาน
จึงกลับไปศึกษาดานศาสนาตอที่เมกกะ และที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต ทานเดินทางไปศึกษาโดยมีเงิน
เพียงเล็กนอย สวมเสื้อผาชุดเดียว ทูนอัลกุรอานไวบนศีรษะ ขณะวายน้ําขามแมน้าํไนลจนถึงเมืองไคโร 

ขณะที่ทานอาศัยอยูมัสยิดในเมืองไคโร เพื่อการศึกษา ทานยังชีพดวยการรับบริจาคอาหาร
และเสื้อผาจากผูมาละหมาด ทานเปนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตคนแรกที่เขาศึกษาในอัล – อัซฮาร
ทานเปนผูมีความสามารถไดแขงขันบรรยายปราศรัยขับกลอนอาหรับโตตอบกัน จนไดรางวัลชนะเลิศ
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จากพระราชาเมืองเมกกะ และทานกลาววา ชื่อ อัลหมัดอัล ฟาตอนี ชางเหมาะสมกับเขาเหลือเกิน
เพราะคําวา ฟาฏอนี ในภาษาอาหรับ แปลวา “ผูฉลาด” ทานเปนผูมีความรูและมีทักษะในการใชภาษา
อาหรับ เปนที่รูจัก และไดรับฉายาวา “harimau Mekak” (เสือมักกะฮ) 

 

3.3 หลักธรรมของศาสนาคริสต 
คริสตศาสนา (Chirstianity)  เปนศาสนาแหงความรัก เพราะพระเจาทรงรักมนุษย ทรงรัก

ประชาชนของพระองค ทรงสรางสัตวตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อรับใชเปนอาหารแกมนุษย และทรงใหมนุษย
ลงสูนรกเมื่อไมศรัทธาในพระเจา 

ศาสนาคริสต เปนศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจาองคเดียว เชื่อวาพระเจาเปนผูสรางโลก
และทุกสิ่งทุกอยาง รวมถึงมนุษยโดยใชเวลาเพียง 6 วัน และหยุดพักในวันที่ 7 พระเจาในศาสนาคริสต 
คือ พระยาเวห (นิกายโรมันคาทอลิก,นิกายออรโธด็อกซ) หรือ พระยโฮวาห (นิกายโปรเตสแตนต) มี 
พระเยซูคริสตเปนศาสดา คริสตศาสนา เชื่อในพระเจาหนึ่งเดียว ซึ่งดํารงในสามพระบุคคลใน 
พระลักษณะ “ตรีเอกภพ” หรือ “ตรีเอกานุภาพ” (Trinity) คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต (พระ
วิญญาณบริสุทธิ์) มีพระคัมภีร คือ พระคริสตธรรมคัมภีร หรือ คัมภีรไบเบิล (The Bible) ศาสนาคริสต 
มีผูนับถือประมาณ 2,000 ลานคน ถือวาเปนศาสนาที่มีจํานวนผูนับถือมากที่สุดในโลก 

ศาสนาคริสต มีรากฐานมาจากศาสนายูดาย (หรือศาสนายิว) โดยมีเนื้อหาและความเชื่อ
บางสวนเหมือนกัน โดยเฉพาะคัมภีรไบเบิลฮิบรู ท่ีคริสตศาสนิกชนรูจักในชื่อ พันธสัญญาเดิม ที่เรียกวา 
เบญจบรรณ/ปญจบรรพ (Pebtatench) ไดรับการนับถือเปนพระคัมภีรของศาสนายูดาย และศาสนา
อิสลาม ดวยเชนกัน โดยในพระธรรมหลายตอน ไดพยากรณถึงพระเมสสิยาห (Messiah) ที่ชาวคริสต
เชื่อวา คือ พระเยซู เชน หนังสือประกาศอิสยาห บทที่ 53 เปนตน 

คริสตชนนั้นมีความเชื่อวา พระเยซูคริสต เปนพระบุตรของพระเจาที่มาบังเกิด เปนมนุษย
จากหญิงพรหมจรรย (สาวบริสุทธิ์) โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา เพื่อไถมนุษยใหพนจากความบาป 
โดยการสิ้นพระชนมที่กางเขน และทรงฟนขึ้นมาจากความตายในสามวัน หลังจากนั้นและเสด็จสู
สวรรค ประทับเบื้องขวาพระหัตถของพระบิดา ผูที่เชื่อและไววางใจในพระองคจะไดรับการอภัยโทษ
บาป และจะเขาสูการพพิากษาในวันสุดทาย เหมือนกันทุกคน แตจะเปนการพิพากษา เพื่อรับบําเหน็จ
รางวัลแทนในวันสิ้นโลก และไดเขาสูชีวิตนิรันดรในแผนดินสวรรค แตถาผูใดไมเชื่อและไมนับถือ 
พระเจา จะถูกตัดสินใหลงนรกชั่วนิรันดร 

หลักคําสอน พระธรรมคําสอน ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร (คัมภรไบเบิล) ผูนับถือ
คริสตศาสนาทุกคน ตองยึดมั่นในหลักปฏิบัติสําคัญของคริสตศาสนา เรียกวา บัญญัติ 10 ประการ คือ  
  1) จงนมัสการพระเจาเพียงพระองคเดียว พึงทําความเคารพตอพระเปนเจา 
  2) จงอยาออกนามพระเจาอยางพลอย ๆ โดยไมสมเหตุสมผล 
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  3) จงฉลองวันพระอันเปนวันศักดิ์สิทธ์ิ 
  4) จงอยาบูชารูปเคารพ 
  5) จงเคารพนับถือบิดามารดาของตน 
  6) จงอยาฆาคน 
  7) จงอยาลวงประเวณีในคูครองของผูอื่น 
  8) จงอยาลักขโมย 
  9) จงอยาพูดเท็จ 
 10) จงอยามักไดในทรัพยของเขา 

หลักคําสอนของพระเยซู สวนใหญจะอยูบนพื้นฐานของบัญญัติ 10 ประการ ของศาสนายูดาย
โดยขยายอธิบายความเพิ่มเติมหรืออนุรักษคําสอนเดิมไว เชน สอนใหมีเมตตากรุณาตอกัน สอนใหรักกัน
ในระหวางพี่นอง สอนใหทําความดี สอนใหเห็นแกบุญทรัพยมากกวาสินทรัพย สอนใหแสวงหา
คุณธรรมยิ่งกวาสิ่งอื่น สอนหลักการคบหาซึ่งกันและกัน สอนใหตอตานความอยุติธรรม สอนเรื่อง
จิตใจวา เปนรากฐานแหงความดีความชั่ว สอนถึงความกรุณาของพระเจา สอนถึงความขัดแยงกัน
ระหวางพระเจากับเงิน สอนใหรักษาศีลรักษาธรรม สอนวิธีไปสวรรค สอนเรื่องความสุขจากการทําใจ
ใหอิสระ ฯลฯ เปนตน 

นักบวช/ผูสืบทอดศาสนา ผูสืบทอดคริสตศาสนา คือ สาวกพระ บาทหลวง หมอสอนศาสนา 
และคริสตศาสนิกชน ผูเลื่อมใสในคริสตศาสนา 

ศาสนสถาน ศาสนสถานที่ใชประกอบกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของคริสตศาสนิกชน คือ
โบสถ วิหาร 

สัญลักษณ สัญลักษณ คือ เครื่องหมายแสดงความเปนคริสตศาสนิกชน ทุกนิกายใช
เครื่องหมายไมกางเขนเหมือนกันหมด ไมกางเขน เปนหลักใชประหารนักโทษชาวปาเลสไตน ในสมัย
โบราณ นักโทษที่ถูกตัดสินประหาร จะถูกตรึงไมกางเขน แลวนําไปปกตั ้งไวกลางแดดใหไดรับ
ความทุกขทรมานจากความรอน และความหิวกระหาย จนกวาจะตาย พระเยซูสิ้นพระชนม โดยถูกตรึง
ไมกางเขน จึงถือเอาไมกางเขน เปนสัญลักษณแสดงถึง ความเสียสละที่ย่ิงใหญ เปนนิรันดรของพระองค 

 
 พิธีกรรมสําคัญในคริสตศาสนา 

พิธีกรรมในศาสนานี้มีสําคัญ ๆ อยู 7 พิธี เรียกวา พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ ์มีดังนี้ 
1) ศีลลางบาปหรือการรับบัพติสมา เปนพิธีแรกที่คริสตชนตองรับ โดยบาทหลวงจะใช 

น้ําศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศีรษะ พรอมเจิมน้ํามันที่หนาผาก 
2) ศีลอภัยบาป เปนการสารภาพบาปกับพระเจา โดยผานบาทหลวง บาทหลวง จะเปน 

ผูตักเตือน สั่งสอน ไมใหทําบาปนั้นอีก และทําการอภัยบาปใหในนามพระเจา 
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3) ศีลมหาสนิท เปนพิธีกรรมรับศีล โดยรับขนมปงและเหลาองุนมารับประทาน โดยเชื่อวา
พระกายและพระโลหิตของพระเยซู 

4) ศีลกําลัง เปนพิธีรับศีลโดยการเจิมหนาผาก เพื่อยืนยันความเชื่อวา จะนับถือศาสนาครสิต
ตลอดไป และไดรับพระพรของพระจิตเจา ทําใหเขมแข็งในความเชื่อมากขึ้น 

5) ศีลสมรส เปนพิธีประกอบการแตงงานโดยบาทหลวงเปนพยาน เปนการแสดงความสัมพันธวา
จะรักกันจนกวาชีวิตจะหาไม 

6) ศีลบวช สงวนไวเฉพาะผูที่จะบวชเปนบาทหลวง และเปนชายเทานั้น 
7) ศีลเจิมคนไข เปนพิธีเจิมคนไขโดยบาทหลวง จะเจิมน้ํามันลงบนหนาผากและมือท้ังสองขาง

ของผูปวย ใหระลึกวาพระเจาจะอยูกับตน และใหพลังบรรเทาอาการเจ็บปวย 
สําหรับนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออรโธด็อกซ จะมีพิธีกรรมทั้ง 7 พิธี แตสําหรับนิกาย

โปรเตสแตนท จะมีเพียง 2 พิธี คือ พิธีบัพติสมาและพิธีมหาสนิท 
 
แบบอยางของคริสเตียนท่ีดี 

มารติน ลูเธอร คิง 
มารติน ลูเธอร คิง เกิดในครอบครัวท่ีปูติดสุรา มีหนี้สินมากมาย แตพอของ คิง ใฝดีในชีวิต

อดทนเรียนตอในมหาวิทยาลัย และเปนศาสนาจารยประจําโบสถ สามารถสรางฐานะไดดวยตนเอง 
จนกลายเปนบุคคลชั้นสูงของคนผิวดําในแอตแลนตา แตในสังคมขณะนั้นยังแยกผิวสีคนดําเปนทาส
และถูกเฆี่ยนตี คิง เปนเด็กฉลาดและราเริง เปนหัวหนากลุมของเพื่อน เขาไดรับการฝกใหอดกลั้นและ
มีระเบียบวินัย เขาตองไปโรงเรียนสอนศาสนาและโบสถในวันอาทิตย บายสงหนังสือพิมพ นอนแต
หัวค่ํา และตื่นเชาเรียนคัมภีรไบเบิล ตองสวดมนตกอนรับประทานอาหาร คิง อยากเรียนแพทย แตเมื่อ
ไดรับการดูหมิ่นจากคนผิวขาว เขาจึงเรียนทนายความ ที่มหาวิทยาลัยมอรเฮาร เขาฝกเปนนักพูด ได
รางวัลในการประกวดวาทศิลป เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และเขาตัดสินใจเปนนักเทศน  
เขาเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ เรียกรองใหคนผิวดําเขมแข็ง จนประธานาธิบดี ลินดอน บี จอหนสัน
ยินยอมออกกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชน ดร.มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ไดรางวัลโนเบล และ 
เขาเสียชีวิตลงดวยน้ํามือชาวผิวขาว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 1968 
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3.4 หลักธรรม – คําสอนของศาสนาพราหมณ - ฮินดู 
 คําสอนสําคัญของศาสนาพราหมณ - ฮินดู 

ศาสนาพราหมณ - ฮินดูเปนศาสนาที่เกาแกที่สุดมีหลกัธรรมสําคัญ ๆ ดังนี ้
1. หลักธรรม 10 ประการ 

1) ธฤติ ไดแก ความพอใจ ความกลา ความมั่นคง ซึ่งหมายถึง การพากเพียรจนไดรับ
ความสําเร็จ 

2) กษมา ไดแก ความอดทน นั่นคือ พากเพียร และอดทน โดยยึดความเมตตา กรุณา 
เปนที่ตั้ง 

3) ทมะ ไดแก การขมจิตใจของตนดวยเมตตา และมีสติอยูเสมอ 
4) อัสเตยะ ไดแก การไมลักขโมย ไมกระทําโจรกรรม 
5) เศาจะ ไดแก การกระทําตนใหบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ 
6) อินทรียนครหะ ไดแก การหมั่นตรวจสอบอินทรีย 10 ประการ ใหไดรับการตอบสนอง

ที่ถูกตอง 
7) ธ ีไดแก ปญญาสติ มติความคิด ความมั่นคง ยืนนาน นั้นคือ มีปญญาและรูจักระเบียบ

วิธีตาง ๆ 
8) วิทยา ไดแก ความรูทางปรัชญา 
9) สัตยา ไดแก ความจริง คือ ซื่อสัตยตอกันและกัน 
10)  อโกธะ ไดแก ความไมโกรธ 

2. หลักอาศรม (ขั้นตอนแหงชวีติ) 4 คือ 
1) พรหมจารี ขัน้ตอนเปนนักศึกษา 
2) คฤหัสถ ขัน้ตอนเปนผูครองเรือน 
3) วานปรัสถ ขั้นตอนละบานเรือนเขาปาหาความสงบวิเวก 
4) สันยาสี ขั้นตอนสละเพศฆราวาส ออกบวช บําเพญ็พรต เพื่อหาความสขุทีแ่ทจริง

ของชีวติ 
 3. หลักเปาหมายของชีวติ 4 ประการ คือ 

1) กามะ การหาความสุขทางโลกอยางถูกตอง สมดลุ 
2) ธรรมะ ปฏิบัติหนาทีต่ามวรรณะไดถูกตอง 
3) อรรถะ สรางฐานะทางครอบครัวใหมั่นคงในทางเศรษฐกจิ 
4) โมกษะ แสวงหาทางหลุดพน 
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บุคคลตัวอยางในศาสนาพราหมณ - ฮินดู 
มหาตมะ คานธ ีเปนบุคคลตวัอยางของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ไดอยางดี ทานมหาตมะ คานธี

เปนชาวอินเดีย ไดรับการศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษ แตทานยังคงไวซึ่งความเปนผูอนุรักษ
วัฒนธรรมชาวอินเดียไวได ทานเปนผูนําของชาวอินเดียในการตอสู เพื่อเอกราชของชาวอินเดียดวย
วิธีการอหิงสา คือ การตอตานอยางสงบ อดอาหาร เปนบุคคลตัวอยางที่ใชชีวิตอยางสมถะ เรียบงาย 
เปนวีรบุรุษของชาวอินเดียที่สามารถตอสูเอาอธิปไตยคืนจากอังกฤษได สาเหตุที่ทานเริ่มการตอสูเกิด
จากเมื่อทานไปทํางานที่ประเทศแอฟริกา ทานโดยสารรถไฟชั้นหนึ่ง แตพนักงานรถไฟไมใหทานนั่งชั้น 1 
เพราะที่นั่งเอาไวสําหรับคนผิวขาว ทานจึงโดนไลลงจากรถไฟ ทานนั่งอยูที่สถานีรถไฟทั้งคืน ครุนคิด
ในเรื่องนี้ และทานสามารถรวมกลุมชาวอินเดียตอตานชาวผิวขาวในแอฟริกา เมื่อทานมาอยูที่อินเดีย 
แตเดิมทานสนับสนุนการทํางานของอังกฤษ แตเมื่ออังกฤษ ออกกฎหมายตรวจรูปพรรณหญิงอินเดีย
ตองถอดเสื้อผาตอหนาเจาหนาที่อังกฤษ ทานจึงเริ่มตนนําอินเดียสูอังกฤษ จนไดรับชัยชนะดวย 
วิธีอหิงสาตอสูดวยความสงบ 

 
กิจกรรมที ่3 

 3.1 ใหผูเรียนยกตัวอยางบุคคลในชุมชนของทานทีน่ําหลกัธรรมทางศาสนามาปฏิบัติและ
เปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

 3.2 ผูเรียนยดึหลักธรรมขอใดในศาสนาที่ตนเองนับถือในการแกไขปญหาชีวติและพัฒนา
ชีวิต 

 3.3 ใหผูเรียนอธิบายหนาทีแ่ละการปฏิบตัิที่ดตีามหลักศาสนาของตน 
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เรื่องท่ี 4 หลักธรรมในแตละศาสนาที่ทําให 
   อยูรวมกับศาสนาอ่ืนไดอยางมีความสุข 
4.1 ศาสนาพุทธ ไดแก พรหมวิหาร 4 และฆราวาสธรรม 
 พรหมวิหาร 4  

วิหาร แปลวา ที่อยู พรหม แปลวา ประเสริฐ คําวา พรหมวิหาร หมายความวา เอาใจจับอยู
ในอารมณแหงความประเสริฐหรือเอาใจไปขังไวในความดีที่สุด ซึ่งมีคุณธรรม 4 ประการ คือ 
  1. เมตตา 
  2. กรุณา 
  3. มุทิตา 
  4. อุเบกขา 

เมตตา แปลวา ความรัก หมายถึง รักที่มุงเพื่อปรารถนาดีโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ จึงจะ
ตรงกับคําวา เมตตา ในที่นี้ ถาหวังผลตอบแทน จะเปนเมตตาที่เจือดวยกิเลส ไมตรงตอเมตตา  
ในพรหมวิหารนี้ 

ลักษณะของเมตตา ควรสรางความรูสึกคุม อารมณไวตลอดวันวา เราจะเมตตาสงเคราะห
เพื่อนที่เกิด แก เจ็บ ตาย จะไมสรางความลําบากใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย ความทุกขที่เขามี 
เราก็มีเสมอเขา ความสุขที่เขามีเราก็สบายใจไปกับเขา รักผูอื่นเสมอดวยรักตนเอง 

กรุณา แปลวา ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ความสงสาร
ปรานีนี้ก็ไมหวังผลตอบแทน เชนเดียวกัน สงเคราะหสรรพสัตวที่มีความทุกขใหหมดทุกขตามกําลังกาย 
กําลังปญญา กําลังทรัพย 

ลักษณะของกรุณา การสงเคราะหทั้งทางดานวัตถุโดยธรรมวา ผูที่จะสงเคราะหนั้นขัดของ
ทางใดหรือถาหาใหไมไดก็ชี้ชองบอกทาง 

มุทิตา แปลวา มีจิตออนโยน หมายถึง จิตที่ไมมีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณสดชื่น
แจมใสตลอดเวลา คิดอยูเสมอวาถาคนทั้งโลกมีความโชคดี ดวยทรัพย มีปญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกัน
ทุกคนแลวโลกนี้จะเต็มไปดวยความสุข สงบ ปราศจากอันตรายท้ังปวง คิดยินดี โดยอารมณพลอยยินดีนี้
ไมเนื่องเพื่อผลตอบแทน การแสดงออกถึงความยินดีในพรหมวิหาร คือ ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น 

อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย นั่นคือ มีการวางเฉยตออารมณที่มากระทบ ความวางเฉยใน
พรหมวิหารนี้ หมายถึง เฉยโดยธรรม คือ ทรงความยุติธรรมไมลําเอียงตอผูใดผูหนึ่ง 

- คนที่มีพรหมวิหาร 4 สมบูรณ  ศีลยอมบริสุทธ์ิ 
- คนที่มีพรหมวิหาร 4 สมบูรณ  ยอมมีฌานสมาบัต ิ
- คนที่มีพรหมวิหาร 4 สมบูรณ  เพราะอาศัยใจเยือกเย็นปญญาเกิด 
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 ฆราวาสธรรม 
หมายถึง การปฏิบัตตินเปนฆราวาสที่ดี ซึ่งเปนธรรมสาํหรับผูครองเรือน ม ี4 ประการ คือ 
1) สัจจะความจริงใจ ความจริงจังตลอดจนความซื่อตรงตอกันและกัน สรุปรวม คือ

“ความรับผิดชอบ” เปนหลักสําคัญที่จะใหเกิดความไววางใจ และไมตรีจิตสนิทตอกัน ขาดสัจจะเมื่อใด
ยอมเปนเหตุใหเกิดความหวาดระแวง แคลงใจกัน เปนจุดเริ่มตนแหงความราวฉาน ซึ่งยากนักที่จะ
ประสานใหคืนดไีดดงัเดิม ซึ่งถามีความรับผิดชอบในตนเองหรือแมแตรบัผิดชอบผูอื่น ก็จะสงผลใหเกิด
ความผาสุกได 

คนมีสัจจะ จึงมักจะแสดงความรบัผิดชอบออกมา 4 ดาน คือ 
1.1 ดานหนาทีแ่ละการงาน ทํางานชิน้นัน้ใหสําเร็จไมวาจะเกิดอุปสรรคใด ๆ ก็ตามหรือ

แมแตสภาพแวดลอมจะไมเอื้ออํานวยก็ตาม 
1.2 ดานคําพูด พูดอยางไร ทําอยางนั้น และทําอยางไร กพ็ูดอยางนั้น 
1.3 ดานการคบคนจริงใจ ไมมีเหลี่ยมคู วากนัตรง ๆ ซื่อ ๆ จริงใจ ไมลําเอียง ไมมีอคติ 

4 ประการ ไดแก 
  1. ไมลําเอียง เพราะรัก 
  2. ไมลําเอียง เพราะชัง 
  3. ไมลําเอียง เพราะโง 
  4. ไมลําเอียง เพราะกลัว 

1.4 ดานศีลธรรม ความดียึดหลักคุณธรรม ไมผิดศีล ผิดธรรม ผิดประเพณี และ 
ผิดกฎหมายบานเมือง 

2) ทมะ การรูจักขมจิตขมใจตนเอง  มีความกระตือรือรนในการเคี่ยวเข็ญ ฝกตนเอง
บังคับ ควบคุม อารมณ ขมใจ ระงับความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและกัน อยางไมมีขอแม เงื่อนไข
เพื่อใหตนเองมีทั้งความรู ความสามารถ และความดีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวัน ๆ รูจักฝกฝน ปรับปรุงตน
แกไขขอบกพรอง ปรับนิสัย และอัธยาศัย ไมเปนคนดื้อดาน เอาแตใจและอารมณของตน 

3) ขันติ ความอดทนอดกลั้นตอความหนักและความรายแรงทั้งหลาย ชีวิตของผูอยู
รวมกัน นอกจากมีขอแตกตาง ขัดแยงทางอุปนิสัย การอบรม และความตองการบางอยาง ซึ่งจะตอง
หาทางปรับปรุงเขาหากัน บางรายอาจจะมีเหตุลวงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะเปนถอยคําหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเชนนี้ อีกฝายหนึ่งจะตอง
รูจักอดกลั้น ระงับใจ ไมกอเหตุใหเรื่องลุกลามกวางขยายตอไป ความรายจึงจะระงับลงไป นอกจากนี้
ยังจะตองมีความอดทนตอความลําบาก ตรากตรํา และเรื่องหนักใจตาง ๆ ในการประกอบการงาน
อาชีพ เปนตน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ําคับขัน ไมตีโพยตีพาย แตมีสติอดกลั้น คิดอุบาย
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ใชปญญาหาทางแกไขเหตุการณใหลุลวงไปดวยดี ชีวิตของคูครองที่ขาดความอดทน ยอมไมอาจ
ประคับประคองพากันใหรอดพนเหตุรายตาง ๆ อันเปนประดุจมรสุมแหงชีวิตไปได 

ความอดทนพื้นฐานใน 4 เรื่องตอไปนี้ เปนสิ่งที่ตองเจอในชีวิตของเราโดยทั่วไป คือ 
3.1 ตองอดทนตอธรรมชาติที่ไมเอื้ออํานวย ทนทั้งแดด ลม ฝน สิ่งแวดลอมที่ไม

เอื้ออํานวย เปนตน 
3.2 ตองทนตอทุกขเวทนา คือ การทนตอสภาพสังขารของตน เชน การเจ็บปวย ก็ไม

โวยวาย คร่ําครวญ จนเกินเหตุ เปนตน 
3.3 ตองอดทนตอการกระทบกระทั่ง คือ การอดทนกับคนอื่น รวมถึงอดทนกับตนเอง

ในเรื่องที่ไมไดดั่งใจตนเอง การกระทบกระทั่งจิตใจตนเองดวย 
3.4 ตองอดทนตอกิเลส คือ การอดทนตอนิสัยไมดีของเราเอง ไมใหระบาดไปติดคนอื่น

และตองอดทนตอการยั่วยุของอบายมุข ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมภายนอกที่พยายามกระตุนกิเลสในใจ
ตนเอง อดทนตออบายมุข 6 คือ การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวในสถานบันเทิงเริงรมย การ
เลนพนัน การคบคนชั่วเปนมิตร และการเกียจครานตอหนาที่การงาน 

4) จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผแบงปน ตลอดถึงความมีน้ําใจเอื้อเฟอตอกัน นึกถึง
สวนรวมของครอบครวัเปนใหญ ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข จะตองรูจักความเปนผูใหดวย มิใชเปนผูรับ
ฝายเดียว การให ในที่นี้มิใชหมายแตเพียงการเผื่อแผ แบงปนสิ่งของ อันเปนเรื่องที่มองเห็นและเขาใจ
ไดงาย ๆ เทานั้น แตยังหมายถึง การใหน้ําใจแกกัน การแสดงน้ําใจเอื้อเฟอตอกัน ตลอดจนการ
เสียสละ ความพอใจ และความสุขสวนตัวได เชน ในคราวที่คูครองประสบความทุกข ความเจ็บไข 
หรือประสบปญหาทางธุรกิจ เปนตน ก็เสียสละความสุข ความพอใจของตน ขวนขวายชวยเหลือ  
เอาใจใสดูแล เปนที่พึ่งอาศัย เปนกําลังสงเสริม หรือชวยใหกําลังใจไดโดยประการใดประการหนึ่ งตาม
ความเหมาะสม รวมความวา เปนผูจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟอเผื่อ แผเสียสละ ไมคับแคบ เห็นแกตัว 
ชีวิตครอบครวัที่ขาดจาคะ ก็คลายกับการลงทุนที่ปราศจากผลกําไรมาเพิม่เติม สวนที่มีมาแตเดิมก็คงที่
หรือหมดไป เหมือนตนไมที่มิไดรับการบํารุง ก็มีแตอับเฉารวงโรย ไมมีความสดชื่น งอกงาม 
4.2 ศาสนาอิสลาม 

มีหลักธรรมที่ทําใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข เพราะยึดหลักจริยธรรมเปน
ธรรมนูญ สําหรับมนุษยที่ครอบคลุมทุกดานทั้งสวนตัว ครอบครัว สังคม สอนใหมนุษยอยูกันดวย
ความเปนมิตร ละเวนการรบราฆาฟน การทะเลาะเบาะแวง รุกรานสิทธิผูอื่น ไมลักขโมย ฉอฉล
หลอกลวง ไมผิดประเวณี ทําอนาจาร ไมดื่มของมึนเมา ไมบอนทําลายสังคม ไมวารูปแบบใดและ
ศาสนาอิสลาม ถือวาพี่นองมุสลิมทั่วโลกเปนครอบครัวกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สามัคคีกัน และรักกัน 

ศาสนาอิสลามมีวิธีฝกตนใหอดทนดวยการถือศลีอด และรักผูอื่นดวยการบริจาคทาน เรียกวา
ซะกาต 
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การถอืศีลอด 
การถือศีลอด คือ งดเวนจากการกระทําตาง ๆ ดังตอไปนี้ ตั้งแตแสงอรุณขึ้นจนถึงตะวันตก ใน

เดือนรอมะฎอน (เดือนที ่9 ขอฮิจเราะหศักราช) เปนเวลา 1 เดือนคือ 
  1. งดการกินและการดื่ม 
  2. งดการมีเพศสัมพันธ 
  3. งดการใชวตัถภุายนอกเขาไปในอวัยวะภายใน 
  4. งดการแสดงอารมณรายและความผิดตาง ๆ พรอมทั้งกระทําในสิ่งตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 

- ทํานมัสการพระเจาใหมากกวาวันธรรมดา ถาเปนการถือศีลรอมะฎอน ใหทํา
ละหมาดตะรอวีห จํานวน 20 ร็อกอะฮ 

- อานคัมภีรอัลกุรอานใหมาก 
- สํารวมอารมณ และจิตใจใหดี 
- ทําทานแกผูยากไร และบริจาคเพื่อการกุศล 
- กลาว “ซิกริ” อันเปนบทรําลึกถึงพระเจา 
- ใหนั่งสงบสติสงบจติ “อิตติกาฟ” ในมัสยดิ 

การถือศลีอด มีเปาหมายเพื่อเปนการฝกฝนใหตัวเองมีจิตผูกพนั และยาํเกรงตอพระเจาเพื่อ
การดําเนินชีวิตในทุกดาน ตามคําบัญชาของพระองค อันเปนผลดี ทําใหเกิดปกติสุขทั้งสวนตัวและสวนสังคม 

นอกจากนั้น ประโยชนของการถือศีลอด ยังเปนผลดีในดานสุขภาพอนามัยอีกดวย เพราะ
การถือศีลอด เปนการอดอาหารในชวงเวลาที่ถูกกําหนดไวอยางตายตัว นั้น จะทําใหรางกายไดละลาย
สวนเกินของไขมันที่สะสมเอาไว อันเปนบอเกิดของโรครายหลายประการดวย 

การถือศีลอด ทําใหเกิดการประหยัดทั้งอาหารของโลก และสิ่งฟุมเฟอยตาง ๆ ในหนึ่งเดือนที่
ถือศีลอด คาอาหารที่ลดลงจะเปนจํานวนมหาศาล เทากับเดือนถือศีลอด นั้น มุสลิมชวยทําใหโลก
ประหยัดโดยตรง 

 
ซะกาต 

ซะกาต ในศาสนาอิสลาม หมายถึง ทานประจํา ซึ่งศาสนาบังคับใหผูมีทรัพยสินมากเกิน
จํานวนที่กําหนดไว (ในศาสนา) จายแกผูควรไดรับ (ตามอัตราที่ศาสนากําหนด) 

ที่มาของการบริจาคซะกาต 
1. คําสอนในศาสนาที่ใหมุสลิมทุกคน ถือวา บรรดาทรัพยสินทั้งหลายที่หามาได นั้น คือ 

ของฝากจากอัลเลาะหเจา ใหจายสวนหนึ่งแกคนยากคนจน 
2. ชีวิตจริงของพระศาสดามะหะหมัด เคยผานความยากจนมากอน 
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วัตถปุระสงคของการบริจาคซะกาต 
1. เพื่อชําระจิตใจของผูบริจาคใหบริสุทธิ์ ไมตกเปนทาสแหงวัตถุ ดวยความโลภ และเห็นแกตัว 
2. เพื่อปลูกฝงใหมุสลิมทั้งหลาย เปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟอ เผื่อแผ ซึ่งกันและกัน 
3. เพื่อลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคม ดวยวิธีการสังคมสงเคราะห 

 ลักษณะของการบริจาคซะกาตที่ถอืไดวาไดบญุกศุลตามความมุงหมาย ไดแก 
1. ทรัพยสินที่บริจาคตองไดมาดวยความสุจริต 
2. ตองเต็มใจในการบริจาค ไมหวังสิ่งตอบแทน ไมเจตนา เพื่ออวดความมั่งมี และไมลําเลิก 

บุญคุณ 
 อัตราการบริจาคซะกาต 

1. ซะกาตพืชผล อันไดแก การเพาะปลูกที่นําผลผลิตมาเปนอาหารหลักในทองถิ่น นั้น 
เชน ขาว ขาวสาลี เปนตน เมื่อมีจํานวนผลิตได 650 กก. ตองจายซะกาด 10% สําหรับการเพาะปลูก
ที่อาศัยฝน และเพียง 5% สําหรับการเพาะปลูกที่ใชน้ําจากแรงงาน 

2. ทองคําเงินและเงินตรา เมื่อมีจํานวนเหลือใชเพียงเทาทองคําหนัก 5.6 บาทเก็บไว
ครอบครอง ครบรอบปก็ตองบริจาคออกไป 2.5% จากท้ังหมดที่มีอยู 

3. รายไดจากการคา เจาของสินคาตองคิดหักในอัตรา 2.5% ในทุกรอบป บริจาคเปน 
ซะกาต ทั้งนี้ทรัพยสินจะตองไมนอยกวา เทียบน้ําหนักทองคําเทากับ 4.67 บาท 

4. ขุมทรัพยเหมืองแร เมื่อไดขุดกรสุมบัติแผนดิน หรือเหมืองแรไดสัมปทาน จะตองซะกาต 
20% หรือ 1 ใน 5 จากทรพัยสินทั้งหมดที่ได 

5. ปศุสัตว ผูที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว คือ วัว ควาย อูฐ แพะ จะตองบริจาคในอัตราที่แนนอน
เปนซะกาตออกไป เชน มีวัว ควาย ครบ 30 ตัว ใหบริจาคลูกวัว อายุ 1 ขวบ ครบ 100 ตัว บริจาคลูกวัว 
อายุ 2 ขวบ 1 ตัว และ 1 ขวบ 2 ตัว เปนตน 

 
4.3 ศาสนาคริสต 

ไดแก หลักความรัก ซึ่งกอใหเกิดความรัก สามัคคี ของคนในโลก ทั้งนี้ เพราะหลักความรัก
เปนคําสอนทางจริยธรรมที่สําคัญที่สุดของศาสนาคริสต ความรักในที่นี้ มิใชความรักอยางหนุมสาว 
อันประกอบดวยกิเลส ตัณหา และอารมณปรารถนา อันเห็นแกตัว แตหมายถึง ความเปนมิตรและ
ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข พระคริสตธรรม ทั้งพระคริสตธรรมใหม และพระคริสตธรรมเกา  
ตางก็มีคําสอนที่เนน เรื่อง ความรัก ซึ่งมีอยู 2 ประเภท ไดแก ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา และ
ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย 
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ในพระคริสตธรรมเกา ความรัก เปนเรื่องของความผูกพันระหวางพระเจากับชนชาติอิสราเอล 
โดยที่พระเจาทรงเปนผูใหความรักแกชนชาติอิสราเอลกอน จากนั้นชาวอิสราเอล จึงสนองตอบความรัก
ของพระเจา พระคริสตธรรมเกา ไดบันทึกหลักความรักระหวางมนุษยกับมนุษย ไววา 

“จงอยาเกลียดชังพี่นองของเจา อยูในใจ แตเจาจงตักเตือน เพื่อนบานของเจา เพื่อจะไมตอง
รับโทษ เพราะเขา เจาอยาแคนหรือผูกพยาบาท ลูก หลาน ญาติพี่นองของเจา แตจงรักเพื่อนบาน
เหมือนรักตนเอง” 

ในพระคริสตธรรมใหม คําสอน เรื่อง หลักความรักระหวางมนุษยกับพระเจา ไดเปลี่ยนไป
โดยใหพระเยซูเปนสัญลักษณของความรักสูงสุดที่พระเจาทรงมีตอมนุษย เห็นไดจากการที่พระเยซู 
ทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อใหผูมีศรัทธาในพระองค จะไดพนจากความผิดบาปเจตนารมณ
ของพระเยซูที่ทรงยอมสละพระชนมชีพ เพื่อไถบาปของมวลชน นั้น ปรากฏอยูในคําอธิษฐานของ
พระองค กอนที่ทหารโรมันจะเขาจับกุม และพระคริสตธรรมใหม ไดบันทึกความสําคัญของความรัก
ระหวางมนุษยกับมนุษย วา 

“มีธรรมาจารยคนหนึ่ง เมื่อมาถึงไดยินเขาไลเลียงกัน และเห็นวาพระองค ทรงตอบเขาไดดี
จึงทูลถามพระองค วา “ธรรมบัญญัติขอใดเปนเอก เปนใหญ กวาธรรมบัญญัติทั้งปวง” พระเยซูจึง
ตรัสตอบคนนั้น วา “ธรรมบัญญัติเอก นั้น คือวา โอชนอิสราเอลจงฟงเถิด พระเจาของเราทั้งหลาย
ทรงเปนพระเจาองคเดียว และพวกทานจงรักพระเจาดวยสุดจิต สุดใจ ของทานดวย สุดความคิดและ
ดวยสิ้นสุดกําลังของทาน และธรรมบัญญัติที่สอง นั้นคือ จงรักเพื่อนบาน เหมือนรักตนเอง ธรรม
บัญญัติอื่นที่ใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ ไมมี” 

คําวา “เพื่อนบาน” นี้หมายถึง เพื่อนมนุษยทั่วไป พระเยซู ทรงสอนใหมนุษย เผื่อแผความรัก
ไปรอบดาน ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง หลักคําสอนสําคัญนี้ มีอยูในบทเทศนาบนภูเขา ความรักระหวาง
มนุษยกับมนุษย แสดงออกไดโดยความเมตตา กรุณา และความเสียสละ สวนความรักที่มนุษยมีตอ
พระเจา แสดงออกโดยความศรัทธา ความศรัทธาสรุปได 5 ประการ คือ 
 1. ศรัทธาวาพระเจา คือ พระเยโฮวาห เปนพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว 
 2. ศรัทธาวาพระเจา ทรงรักมนุษยอยางเทาเทียมกัน 
 3. ศรัทธาวาพระเยซู เปนบุตรของพระเจา 
 4. ศรัทธาวาพระเยซู เปนพระผูชวยใหรอด 
 5. ศรัทธาวาในแผนดินสวรรค หรืออาณาจักรของพระเจาที่กําลังจะมาถึง 

หลักความรักและหลักอาณาจักรของพระเจา มีความสัมพันธกัน กลาวคือ มนุษยจะสามารถ
เขาถึงอาณาจักรของพระเจาได ก็โดยอาศัยความรัก เปนคุณธรรมนําทาง และอาณาจักรของพระเจา 
ก็เปนอาณาจักรที่บริบูรณดวยรัก 
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4.4 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู 
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ยึดหลักปรมาตมัน มีความหมายดังนี้ 

 หลักปรมาตมัน 
คําวา ปรมาตมัน หมายถึง สิ่งยิ่งใหญอันเปนที่รวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก ซึ่งเรียกชื่อ

สิ่งนี้วา พรหมปรมาตมันกับพรหม จึงเปนสิ่งเดียวกันและมีลักษณะดังตอไปนี้ 
1) เปนสิ่งท่ีเกิดขึน้เอง 
2) เปนนามธรรมสิงสถติอยูในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เรียกวา อาตมัน เปนสิ่งท่ีมองไมเหน็ดวยตา 
3) เปนศูนยรวมแหงวิญญาณทั้งปวง 
4) สิ่งทั้งหลายท้ังปวงในสากลโลกลวนเปนสวนยอยที่แยกออกมาจากพรหม 
5) เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว (โลกและสิ่งอืน่ ๆ ลวนเปนมายาภาพลวงท่ีมีอยูชัว่ครั้ง

ชั่วคราว เทานัน้) 
6) เปนผูประทานวิญญาณความคดิและความสันต ิ
7) เปนสิ่งท่ีดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล 
วิญญาณของสัตวโลกทั้งหลาย (อาตมัน) คือ สวนที่แยกออกมาจากวิญญาณรวมของพรหม

(ปรมาตมัน) วิญญาณยอยแตละดวงเหลานี้ เมื่อแยกออกมาแลว ยอมเขาสิงสถิตในสิ่งมีชีวิตรูปแบบ
ตาง ๆ กัน เชน ในรางกายมนุษย เทวดา สัตว และพืช มีสภาพดีบาง เลวบาง สุดแตผลกรรมที่ทําไวซึ่ง
ถือวา เปนทุกขทั้งสิ้น ตราบใดที่วิญญาณเหลานี้ยังไมสิ้นกรรม ยอมตองเวียนวายตายเกิดผจญทุกข 
อยูตลอดไป 

ดังนั้น เมื่อทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลกเปนสิ่งเดียวกัน จึงควรอยูดวยกันดวยสนัตแิละสงบสขุได 
 

กิจกรรมที ่4 
ใหครูแบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม แลวอภิปรายถึงโทษของการขาดคุณธรรมจริยธรรมที่เกิด

กับตนเองสังคมและประเทศชาติ กลุมละ 5 ประเด็น โดยวิเคราะหจากสถานการณความเดือดรอนใน
ปจจุบัน แลวนํามาเสนอในการพบกลุม 
 

กิจกรรมที ่5 

ใหผูเรียนอานเรื่องตอไปนีแ้ลวอภิปรายพรอมยกตัวอยางอื่น ๆ จากหนาหนังสือพิมพ 
ที่แสดงโทษผิดศลีไมรักษาศลี 5 
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เพียงเสี้ยวที่บัดซบ 
เสียงปรบมือดังกึกกองในหองประชุม เมื่อพิธีกรประกาศรายชื่อของแมดีเดน ประจํา 

ปการศึกษา 2540  มือของแมเย็นเฉียบ เมื่อตอนจับมือของผม ผมประคองแมออกไปรับรางวัลจาก
ผูอํานวยการวิทยาลัย น้ําตาแหงความปลื้มปติของแมเออลนขอบตา เมื่อพิธีกรอานประวัติของแม 

“...มีความวิริยะอุตสาหะในการเลี้ยงดูลูก ทําหนาที่เปนทั้งพอและแมอบรมพร่ําสอนใหลูก
ประพฤติตนเปนคนดี ... สําหรับลูกนั้นมีความประพฤติดี บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม เปนที่รัก
ของคร ู– อาจารย และเพื่อน ๆ  ในวิทยาลัย” คําสรรเสริญเยินยอมากมายจนทําใหหัวใจของผมพองโต 

“ลูกแม วันนี้เปนวันท่ีแมมีความสุขที่สุด ถึงพอจะทิ้งแมไป แตแมก็ทําหนาที่ไดดีที่สุด” แมนํา
โลท่ีไดรับไปวางไวบนหลังตู ยืนพิจารณาอานขอความซ้ําแลวซ้ําอีก 

“ดูแมเจาสิ ภาคภูมิใจในตัวเจามากเลยนะ หลังจากพอเจาไปมีเมียใหม แมก็ทุมเทความรักให
เจาจนหมด ไมยอมแตงงานใหม ก็เพื่อไมใหเกิดปญหาตอเจา ตองรักแมใหมาก ๆ นะ” คุณตาวัยเจ็ดสิบป
พูดเตือนหลานชาย ดวงตาฝาฟาง มองดูหลานดวยความรักที่ไมแตกตางจากผูเปนแม 

“ผมจะรักษาความดีนี้ไวตลอดไป คุณตาเชื่อไหมกวาอาจารยจะคัดเลือกได แมดีเดนตองดู
ความประพฤติของลูกกอน ดูการยอมรับจากอาจารยทุกคน ตลอดทั้งพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ในวิทยาลัย” 

เชาวันใหม ผมเดินเขาวิทยาลัยอยางสงา ผาเผย รุนพี่รุนนอง และเพื่อน ๆ มองผมดวยความ
ชื่นชม ผมกลายเปนดาวรุงโดยไมรูตัว 

“เฮยไอทศหุบปากเสียบาง ยิ้มอยูไดทั้งวัน” เพื่อนในหองเรียนแซวขึ้น หลังจากอาจารย 
ที่ปรึกษาแสดงความชื่นชมในชั่วโมงโฮมรูม 

“พี่ทศวางไหมคืนนี้ จะโทรไปคุยดวยนะ” สาวรุนนองชื่อ แปง หนาตาสะสวยเปนที่หมายปอง
ของหนุม ๆ เริ่มทอดสะพานใหผม 

“โทรดึก ๆ หนอยนะกลัวตากับแมจะบน” ผมท้ิงทายใหหลอนเพื่อสานสัมพันธตอไป 
“ไอนอย จะมัวแตเรียนอยางเดียวไมไดหรอกนะ เพื่อนฝูงมันก็ตองคบบางมีการสังสรรคกัน

บางตามประสาเด็กหนุม ๆ” รุนพี่สาขาเดียวกันเอยขึ้นหลังจากเลิกเรียน 
“ผมกลัวตาและแม จะเปนหวงครับพี่” 
“โธเอย! แกเปนผูชายอกสามศอกนะ ไมใชกะเทย” กลุมพี่หลาย ๆ คนสัพยอกผม พรอม

เสียงหัวเราะเยาะในที... คําพูดของพวกเขาทําใหผมเก็บไปครุนคิดจนนอนไมหลับทั้งคืน ผมยอมรับวา
ตัวเองคอนขางออนแอในดานจิตใจ มีอะไรมากระทบจิตใจไมได จนบางครั้งก็เหมือนกับเปนคนแบกทุกข
หรือแบกท้ังโลกไวคนเดียว 

“เปนลูกผูชายตองเขมแข็งนะลูก จิตใจตองหนักแนน” แมจะสอนบอยครั้งที่เวลาเห็นผม
แสดงความออนแอ 
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“แมจะไปราชการ 1 สัปดาห ลูกตองรีบกลับบานเพื่อมาดูแลตานะลูก” แมกําชับผมกอนที่
จะขึ้นรถไปตางจังหวัด 

“วันนี้ตองทํารายงานสงอาจารย คืนนี้เราระดมสมองกันที่บานไอมืดนะ เออ...แลวไอทศมัน
จะไปหรือเปลา” สายตาทุกคูจองมาที่ทศเปนตาเดียวกัน 

“เออ...ขาตองรีบกลับบานมีตา...” เสียงโหฮาปาดังลั่นทั้งหอง 
“ตัดมันออกจากกลุมเลย เรื่องมากไปไดรําคาญวะ” 
‘เออ... ไปก็ไปวะเดี๋ยวจะโทรบอกตากอน” ผมพูดขึ้นเพื่อตัดความรําคาญ 
 
บานสองช้ันในซอยเปลี่ยวที่พวกเพื่อน ๆ นัดกันระดมสมอง เพื่อทํารายงานนั้นผมมองดูรอบ ๆ 

บริเวณบานที่มีตนไมและหญาขึ้นเต็มไปหมด ภายในบานปลอยใหรกรุงรัง กลิ่นเหม็นอับคละคลุง  
ไปหมดจนผมตองใชมือปดจมูก 

“อยาทําเปนผูดีเลยไอทศ นี่หละคือที่ระดมสมองแก เอยไมใชระดมสมองเวยเพื่อนขอโทษ... 
ขอโทษขาพูดผิดไป” สายตาของรุนพี ่และเพื่อน ๆ  หลายคนดูแปลกไป เหมือนมีอะไรซอนเรนและปกปด
ผมอยู 

เสียงวิทยุเปดดังลั่นทั่วบาน ผมมองออกไปนอกหนาตาง เห็นทุงนาเวิ้งวาง สุดลูกหูลูกตา  
ผมคิดในใจวา ถามีบานขางเคียงคงไมมีใครยอมทนฟงเสียงพวกนี้ได 

“เฮยทศมานั่งตรงนี้ยืนเซออยูได” รุนพี่กวักมือเรียก ผมเดินเขาไปสมทบมองเห็นเหลาและ
แกววางเตรียมพรอมไวแลว 

“จะเริ่มทํางานกันเมื่อไหร” ผมเอยถามขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนแตละคนนั่งเปนกลุม รองรํา ทําเพลง
บางก็ดิ้นตามจังหวะอยางเมามัน บางก็ตั้งวงดื่มเหลา 

“เฮย... ไอโยง เอาปศาจแดงใหมันกินดวย จะไดลับประสาทมัน” แคปซูลสีแดงถูกยื่นใหผม
เมื่อผมปฏิเสธเสียงเพื่อน ๆ ก็ดังขึ้น 

“มันเปนกะเทยไปเอากระโปรงมาใหมันนุงดวย” 
“แกเกิดเปนผูชาย มันก็ตองมีทั้งบูและบุน ไมลองไมรูแกจะเกิดมาเสียชาตินะ” 
“ชวยเชียรมันหนอยเพื่อน ๆ” เสียงปรบมือและเสียงลุนดังลั่น ความคิดของผมขณะนั้นมัน

สับสนไปหมด 
“พี่จะกินเปนตัวอยาง” รุนพี่นําเจาปศาจแดงหยอนลงในปากตามดวยน้ําโซดา 
“เห็นไหมพี่ยังไมเปนอะไรเลย กินเขาไปแลวความวิตกกังวลตาง ๆ จะหมดไป” มือของผม

เริ่มสั่นเทาตอนรับยาจากรุนพี่ ผมครุนคิดถึงแมแตคิดในใจวา 
“แมครับผมขอลองครั้งเดียว เพื่อศักดิ์ศรีของลูกผูชาย” 
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การทดลองของผมในครั้งนั้นมัน คือ ความคิดที่เปนเพียงเสี้ยวที่บัดซบ ที่ทําใหชีวิตของผม
ตองจมปลักอยูกับสิ่งเสพติดชนิดที่ถอนตัวไมขึ้น พอวางทุกครั้งผมจะตองมามั่วสุมกับพวกเขา ผมเสพ
ทุกอยางตั้งแตยากระตุนประสาท ยากลอมประสาท จนขณะนี้ผมกาวหนาถึงขั้นตองฉีดมอรฟนและ 
เฮโรอินเขากลามเนื้อ หรืออาจเสพโดยยัดไสในบุหรี่ จุดบุหรี่แลวจิ้มสูบ บางครั้งก็แตะจมูกสูดดม
รางกายของผมเริ่มซูบผอมเหลือง ออนเพลีย อารมณเปลี่ยนแปลงงาย คุมดีคุมราย บางครั้งผม 
ทําอะไรลงไปโดยที่ไมรูสึกตัว 

เชาวันรุงขึ้น ผมลืมตาตื่นขึ้นมามองดรูอบ ๆ ที่ถูกรายลอมดวยซี่กรงเหล็ก ผมมองดูเจาหนาที่
ตํารวจเดินกันขวักไขวไปมา 

“ตื่นแลวเหรอ รูตัวหรือเปลาวาทําอะไรลงไป” นายรอยเวรยืนถามผมที่หนาประตู 
“หมวดครับผมจําอะไรไมไดเลยจริง ๆ ” ผมใชกําปนทุบศีรษะที่เริ่มจะปวดรุนแรงขึ้นทุกที 
“เมื่อคืนนี้ แกใชคอนทุบตามรางกายของตาแกเองจนถึงแกชีวิต กมดูเสื้อแกสิ คราบเลือดยัง

ติดเต็มไปหมด” 
ผมรีบกมดูเสื้อสีขาวของตัวเอง หัวใจของผมเริ่มเตนไมเปนจังหวะ สมองสับสนจับตนชนปลาย 

ไมถูก กอนที่ผมจะลําดับเหตุการณตาง ๆ นั้น ภาพที่ปรากฏขึ้นขางหนาผม คือ รางของแมที่วิ่ง
กระเซอะกระเซิงผมเผารุงรัง แตสิ่งที่ผมตองตกใจมากที่สุดในชีวิต คือ ภาพของสองมือแมกอดโล
พรอมตะโกนเสียงดังวา 

“ฉันคือแมดีเดนประจําป ดูโลที่ฉันไดรับสิ... แสดงวา ลูกของฉันเปนคนดี...ดีจริง ๆ นะ ...” 
แมวิ่งชูโลใหคนนั้น คนนี้ดู เสียงตํารวจพูดกันบนโรงพักชัดเจน และกองไปในหูของผมทั้งสองขางวา 

“เปนบาเพราะลูกแท ๆ ... นาสงสารจัง” 
 

(จากรวมเร่ืองสั้นสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 

กิจกรรมที ่6 
ใหผูเรียนแบงกลุมละ 5 - 7 คน อภิปรายประโยชนของการมีหลักคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ

วาเกิดผลตอตนเองอยางไร และใหตัวแทนออกมารายงานกลุมใหญ 
ใหผูเรียนแสวงหาบุคคลในชุมชนที่ทานเห็นวาเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมแลวเขียน

ภาพประกอบแสดงถึงความดีงามของบุคคลนัน้ ๆ 
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กิจกรรมที ่7 
ใหครูแบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม แลวอภิปรายถึงโทษของการขาดคณุธรรมจริยธรรมที่เกิดกับ

ตนเองสังคมและประเทศชาติกลุมละ 5 ประเด็น โดยวิเคราะหจากสถานการณความเดือดรอนในปจจุบนั
แลวนํามาเสนอในการพบกลุม 
 
กิจกรรมที ่8 

1. ใหผูเรียนฝกนั่งทําจิตใจใหสงบ โดยตั้งมั่นอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ลมหายใจเขาออก แลว
เปรียบเทียบความรูสึกในขณะที่ทําจิตใจใหสงบกับความรูสึกในยามที่เสียใจ หรือดีใจวา มีสภาพ
ตางกันอยางไร แลวนํามาอภิปรายรวมกันในการพบกลุม 

2. สภาพจิตที่เปนสมาธิ กับสภาพจิตของบุคคลที่อยู ในภาวะเหมอลอย ตางกันหรือ
เหมือนกัน อยางไร 

3. ศึกษาคนควาขาวอาชญากรรมตามสื่อสารมวลชน แลวใหผูเรียนวิเคราะหถึงสาเหตุของ
การเกิดอาชญากรรมนั้น ๆ แลวเปรียบเทียบวา ถาเปนผูเรียนจะมีวิธีการปองกันแกไข เพื่อไมใหเกิด
เหตุการณดังกลาวได อยางไร 

4. ใหผูเรียนเลาประสบการณ เหตุการณวิกฤติอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง และผูเรียนไดใช
สติมาแกไขชวงวิกฤตดังกลาว อยางไร ถาหากขาดสติในชวงวิกฤตนั้น จะสงผลตอตัวเองอยางไรใน
ปจจุบัน 
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บทท่ี 2 

วัฒนธรรม ประเพณี ของไทยและเอเชีย 
 
 
 
 

 สาระสําคัญ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทยและในประเทศเอเชีย เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับชาวไทยและ

ประชาชนชาติอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย เพราะเปนสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สงผลใหเอเชีย  
มีเอกลักษณของตนเอง ในปจจุบันที่สังคมโลกสื่อสารไรพรมแดน วัฒนธรรม และประเพณีของเอเชีย
จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจศึกษาคนควา รวมทั้ง การเขามาทองเที่ยว เพื่อการพักผอนหยอนใจ การอนุรักษ
สืบสาน ตลอดจนการสงเสริมคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในประเทศไทยและเอเชีย เปนสิ่งสําคัญ
และจําเปนในสังคมปจจุบัน เพราะจะเปนการเสริมสรางวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเอเชียให
ดํารงสืบตอไป 

 
 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 1. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย 
 2. ตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศในทวีป

เอเชีย 
 3. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศใน

ทวีปเอเชีย 
 4. ประพฤติตนตามคานิยมจริยธรรมท่ีพึงประสงคของสงัคมไทย 
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 ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1  วัฒนธรรม ประเพณขีองไทยและเอเชีย 
 เรื่องที่ 2  การอนรุักษและการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณ ี
 เรื่องที่ 3  แนวทางการอนรุักษและการสานวัฒนธรรม ประเพณ ี
 เรื่องที่ 4  คานิยมท่ีพึงประสงค 
 

 สื่อการเรียนรู 
 1. วีซีดีวัฒนธรรม ประเพณคีานิยมของไทยและประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 
 2. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต วัฒนธรรม ประเพณีคานิยมของไทย และประเทศตาง ๆ  
  ในเอเชีย 
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เรื่องท่ี 1 วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและเอเชีย 
 
1. วัฒนธรรม ประเพณีของไทย 
 1.1 วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมในภาษาไทย เกิดมาจากการรวมคาํ 2 คํา คือ วัฒนะ หมายถึง ความเจริญงอกงาม
รุงเรือง และ คําวา ธรรม หมายถึง การกระทําหรือขอปฏิบัติ รวมแลวแปลวา วัฒนธรรม คือ ขอปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม พระยาอนุมานราชธน กลาววา วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง หรือผลิต หรือสรางขึ้น เพื่อความสวยงามในวิถีชีวิตของสวนรวม วัฒนธรรม คือ วิถีทางแหง
ชีวิตมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันได เรียกกันได เอาอยางกันได กลาวโดยสรุปแลว วัฒนธรรม 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางข้ึนไว เพื่อนําเอาไปชวยพัฒนาชีวิตความเปนอยูในสังคม ซึ่ง
จะรวมถึง ชวยแกปญหา และชวยสนองความตองการของสังคม 

ตามพระราชบัญญตัิวฒันธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 ไดแบง ประเภทของวัฒนธรรมไทยไว 
4 ประเภท คือ 

1. คติธรรม คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักในการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องความเชื่อ ซึ่ง
เปนเรื่องของจิตใจที่ไดมาจากศาสนา 

2. เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือวามี
ความสําคัญพอ ๆ กับกฎหมาย 

3. วัตถุธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน เครื่องนุงหม บานเรือน ยารักษาโรค เครื่องมือ 
เครื่องใชตาง ๆ 

4. สหธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางสังคม คือ คุณธรรมตาง ๆ ที่ทําใหคนอยูรวมกันอยางมี
ความสุข รวมท้ังระเบียบมารยาทตาง ๆ การแตงกายในโอกาสตาง ๆ 

กลาวโดยสรุปวัฒนธรรมมี 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ 
 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติแบงเนื้อหาวัฒนธรรมเปน 5 ประเภท  คือ 
1. ศิลปกรรม ไดแก ภาษา วรรณกรรม  การละคร นาฏศิลป ดนตรี  จิตรกรรม สถาปตยกรรม 

ประติมากรรม และศิลปะการแสดง 
2. มนุษยศาสตร ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คานิยม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี  

การปกครอง ประวัติศาสตร โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา 
3. การชางฝมือ ไดแก การเย็บปกถักรอย การแกะสลัก การทอ การจักสาน การทําเครื่องถม

เครื่องเงิน เครื่องทอง 
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4. กีฬาและนันทนาการ ไดแก มวยไทย กระบี่ กระบอง ตระกรอ การละเลนพื้นเมือง 
5. คหกรรม ไดแก ระเบียบในเรื่องการกินอยู มารยาทในสังคม การแตงกาย การตกแตง

เคหสถาน การดูแลเด็ก เปนตน 
 

 ลักษณะของวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมไทย ไดรับการพัฒนามาโดยลําดับ จากอิทธิพลสิ่งแวดลอมทางสังคมและสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติ ประกอบกับความสามารถของคนไทย กอใหเกิดการสรางสรรค การหลอหลอมรวมกัน
จนมีลักษณะเดน ๆ ดังตอไปนี้ คือ 

1. การมีพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติ วิถีคนไทยเกี่ยวของกับพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง
กิจกรรมตาง ๆ ลวนนําศาสนามาเกี่ยวของ วิธีคิด การดําเนินชีวิตที่คนไทยมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ใจดี
ลวนมาจากคําสั่งสอนทางศาสนา โดยเฉพาะคนไทยในชนบทที่ชีวิตเรียบงาย ไมตองตอสูแขงขันมาก
ยังคงมีวิถีชีวิตแบบพุทธ 

2. การมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สังคมไทยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
สืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงถวายความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย และพระมหากษัตริยจะมีพระราชกรณียกิจตาง ๆ ที่ทรงคุณประโยชนตอชาวไทย 

3. อักษรไทย ภาษาไทย สังคมไทยมีอักษรใชมาตั้งแตกรุงสุโขทัย และไดรับการพัฒนา
อักษรไทยโดยพอขุนรามคําแหงมหาราช จัดเปนเอกลักษณที่นาภาคภูมิใจ เชน คําวาพอ แม พี่ นอง
ฯลฯ เปนตน 

4. วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย บานเรือนไทยที่มีเอกลักษณเหมาะสมกับสภาพ
ธรรมชาติของเมืองไทย เรือนไทยสูงโปรง หลังคาลาดชัน ทําใหเย็นสบาย อาหารไทยมีลักษณะเฉพาะมี
แกง น้ําพริก กวยเตี๋ยว ผัดไทย ตมยํากุง ฯลฯ ลวนแตอรอยและแพรหลายไปในตางชาติ ยาไทยยังมีใช
อยูถึงปจจุบัน เชน ยาเขียว ยาลม เปนตน  ยาที่กลาวมายังเปนที่นิยม มีสรรพคุณในการรักษาได 
ศิลปกรรมไทย เปนวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเพียรพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ตั้งแตอดีต คือ วรรณคดีไทย แสดงออกในทางตัวหนังสือ เชน รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ดนตรีไทย  
ยังทรงคุณคาวัฒนธรรมไทย สื่อถึงความไพเราะออนหวาน ใชดนตรีไทยทั้งระนาด กลอง ซอดวง ซออู 
ฯลฯ ครบทั้งดีด สี ตี เปา  เพลงไทย เปนการรอยกรองบทเพลง รวมกับดนตรีไทย สืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน เชน เพลงลาวคําหอม เขมรไทรโยค ฯลฯ จิตรกรรมไทย การวาดเขียนบนผนังโบสถ มี 
สีสวยงาม มักวาดเปนพุทธประวัติ สําหรับจิตรกรรมไทย ตองคอยซอมแซม ทะนุบํารุงรักษา
ประติมากรรมไทย มีการปนหลอพระพุทธรูป และการตกแตงลายปูนปน ในพระพุทธศาสนา 
สถาปตยกรรมไทย การออกแบบโบสถ วิหาร พระราชวังตาง ๆ 
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 1.2 ประเพณีไทย 
ประเพณีไทยเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เปนสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต

และปจจุบัน  ประเพณีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยที่สืบเนื่องมา เปนสิ่งที่คนไทยควร
ศึกษาทําความเขาใจและชวยกันอนุรักษ โดยปกติแลวศาสนาและความเชื่อมีอิทธิพลตอประเพณีไทย 
สําหรับประเพณีไทยจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ พระราชประเพณี และประเพณีในทองถิ่นตาง ๆ 

พระราชประเพณีที่สําคัญ ๆ คือ 
พระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยา ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณทําในโอกาสที่พระเจา-

แผนดินขึ้นครองราชยสมบัติ เปนการแสดงออกของจิตใจขาราชการชั้นผูใหญที่ทรงอํานาจอยูใน
แผนดิน จะมีความยินยอมพรอมใจ พระราชประเพณีนี้ ไดลมเลิกตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมา
เปนระบอบประชาธิปไตย การถือน้ําพิพัฒนสัตยานี้ ใชน้ํา เปนสื่อกลางอาคมศาสตราวุธตาง ๆ  วาคาถาแลว
เสียบลงในน้ํา แลวนําไปแจกกันดื่ม และในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงฟนฟูการถือน้ํา ในวันพระราชทานตรารามาธิบดีแกทหารหาญของชาติ ซึ่งเปน
สิ่งที่นาปลื้มใจ ที่พระองคพยายามรักษาพระราชประเพณีดั้งเดิมไว 

พระราชพธิีทอดพระกฐินหลวง โดยการเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคขบวนพยุหยาตรา
อยางแบบโบราณ ปจจุบันทําในวาระสําคัญ ๆ เปนการอนุรักษโบราณประเพณีไว มีการซอมฝพายเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ฯลฯ ความสวยงามวิจิตร ตระการตา ของพระราชพิธีนี้
ไมมีประเทศใดเสมอเหมือน สวนมากการทอดกฐินหลวงทําเปนประจําทุกป เสด็จทรงชลมารคเปนปกติ 

  
ประเพณีตาง ๆ ในทองถิ่นของไทย 
ประเพณีตรุษสงกรานต มีทุกทองถิ่นในวันขึ้นปใหมของไทย มีประเพณีสรงน้ําพระ ทําบุญ  

ไหวพระ รดน้ําขอพรผูสูงอายุ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกป แตละทองถิ่นจะแตกตางกันใน
รายละเอียดปลีกยอย สําหรับประเพณีตรุษสงกรานตในภาคเหนือ ยังคงสวยงามนาชม สมควรอนุรักษ
วัฒนธรรมการรดน้ําดําหัวใหดํารงสืบตอไป 

ประเพณีลอยกระทง ทําในเดือน 12 ประเพณีนี้เกิดขึ้นตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย มีวัตถุประสงค 
คือ ตกแตงกระทงดวยวัสดดุอกไม จุดธูปเทียนลอยกระทงลงแมน้ําลําคลอง เพื่อขอโทษพระแมคงคาที่
ประชาชนไดอาศัยดื่มกิน และเพื่อไหวพระพุทธเจาปางประทับอยูใตเกษียรสมุทร 

ประเพณีทําบุญวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แหเทียนวันเขาพรรษา วันออก-
พรรษา ทําบุญวันธรรมสวนะ ถวายผาอาบน้ําฝน ทอดผาปา ทอดกฐิน เทศนมหาชาติ เปนประเพณี
สําคัญของชาวพุทธ 
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ประเพณีการแตงงาน การสงตัวคูสมรส การตาย การบวช การเกิด ขึ้นบานใหม การทําบุญ
ฉลองในโอกาสตาง ๆ ตั้งศาลพระภูมิ เปนประเพณีสวนตัว สวนบุคคล ซึ่งแตกตางไปตามภาคและ
ทองถิ่น 

นอกจากนั้นยังมีประเพณีสําคัญ ๆ ของภาคตาง ๆ อีก เชน ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บายศรีสูขวัญ ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีแหผีตาโขน
ของจังหวัดเลย แหเทียนพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีทําบุญเดือนสิบ ของภาคใต เปนตน 

 
2. วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในทวีปเอเชีย 

ประเทศในเอเชีย สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดจึงขึ้นอยูกับผลิตผลทางการ
เกษตร แตมีบางประเทศมีความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรม เชน ญี่ปุน และบางประเทศ
เจริญกาวหนาทางการผลิตน้ํามัน เชน ประเทศอิรัก อิหราน คูเวต 

ในการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในเอเชีย ควรรูเรื่องราวที่เกี่ยวกับลักษณะ
สําคัญของประชากรและสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม ประเพณี ดังนี้ 
  
 2.1  ลักษณะสําคัญทางประชากร 

 ประชากรที่อยูในภูมิภาคนี้มีหลายเผาดวยกัน คือ 
1) ออสตราลอยด เปนพวกที่อยูในหมูเกาะ ตั้งถิ่นฐานในแหลมมาลายู หมูเกาะอินโดนีเซีย 

นิวกินี จนถึงทวีปออสเตรเลีย มีรูปรางเตี้ย ผิวคล้ํา ผมหยิก จมูกใหญ 
2) นิโกรลอยด อพยพเขามาในขณะที่พวกออสตราลอยดมีความเจริญในภูมิภาคนี้แลว

พวกนี้มีลักษณะผิวดํา จมูกใหญ ริมฝปากหนา ผมหยิก ในปจจุบันยังมีอยูในรัฐเปรัค-กลันตัน ของ
มาเลเซีย ภาคใตของอินเดีย (ดราวิเดียน) ไดแก เงาะซาไก เซมังปาปวน 

3) เมลานีซอยด สันนิษฐานวาเปนเผาผสม ระหวางนิโกรลอยดและออสตราลอยด
ปจจุบัน พวกนี้ไมมีอยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตมีอยูมากตามหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก 
หมูเกาะนิวกินี และออสเตรเลีย 

4) มองโกลอยด อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย เขามาอยูบนผืนแผนดินใหญ
ประชากรสวนใหญในปจจุบัน เปนพวกเชื้อสายมองโกลอยด เชน มอญ เขมร ไทย ลาว เปนตน 

จากลักษณะทําเล ที่ตั้งทางภูมิศาสตร และการอพยพของชนเผาตาง ๆ ทําใหเกิดการ
ผสมผสานของเผาพันธุตาง ๆ จนปจจุบันแทบแยกไมออกวาใครมาจากเผาพันธุแทจริง 

นอกจากนี้ยังมีประชากรที่อพยพมาจากเอเชียตะวันออก คือ จีน และมาจากเอเชียใต คือ 
อินเดียเขามาอยูในภูมิภาคนี้ 
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5) คอเคซอยด เปนพวกผิวขาว หนาตารูปรางสูงใหญ อยางชาวยุโรป แตตา และผมสีดํา 
สวนใหญอาศัยอยูในเอเชียตะวันออก และทางภาคเหนือของอินเดีย ไดแก ชาวอาหรับ ชาวปากีสถาน 
ชาวอินเดีย และประชากรในเนปาล และภูฏาน 

 
 2.2  สิ่งท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอวัฒนธรรมของเอเชีย 

 สิ่งที่มีอิทธิพลสําคัญตอวัฒนธรรมของเอเชีย คือ ภาษาและอิทธิพลของอารยธรรม
ภายนอกหรืออารยธรรมจากตางชาติ 

1) วัฒนธรรมทางภาษา 
ลักษณะสําคญัทางภาษาในภูมิภาคนี ้มีประชากรหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม จึงทําให

มีภาษาพูด ภาษาเขียน แตกตางกันไปหลายกลุม คือ 
1. ภาษามาลาโย – โพรีเนเชียน ไดแก ภาษาพูดกันในแหลมมาลายู หมูเกาะอินโดนีเชีย 

และภาษาตากาลอก ในหมูเกาะฟลิปปนส 
2. ภาษาออสโตร – เอเชียติก ไดแก ภาษามอญ เขมร เวียดนาม 
3. ภาษาทิเบโต – ไชนิส ไดแก ภาษาพมา ภาษาไทย 
4. ภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาฮินดี ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาของชาวตะวันตก

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งใชในการติดตอระหวางประเทศ ทางการศึกษา และการคา 
สําหรับภาษาเขียนหรือตัวหนังสือ มี 4 ลักษณะ คือ 
1. ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือของอินเดีย ภาคใตใชกันมาก ในประเทศที่นับถือ

พระพุทธศาสนา เชน พมา ไทย ลาว กัมพูชา 
2. ดัดแปลงมาจากภาษาอาหรับ ใชกันมากในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม เชน

มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย 
3. ตัวหนังสือท่ีอาศัยแบบของตัวหนังสือจีน มีท้ังที่ดัดแปลงมาใช และนําตัวหนังสือจีนมา

ใชโดยตรง มีใชกันมากในประเทศเวียดนาม สวนกลุมที่ใชภาษาจีน เปนภาษาพูด เชน สิงคโปร กลุม
พอคาชาวจีนในทุกประเทศ นิยมใชภาษาจีน เปนทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด 

4. ตัวหนังสือโรมัน ใชกันมากในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สวนในเวียดนาม
ก็เคยนํามาใชเหมือนกัน แตปจจุบันนิยมใชในชนบทบางกลุมเทานั้น 

 
2) อิทธิพลของอารยธรรมภายนอกหรืออารยธรรมจากตางชาติ ไดแก 

 อารยธรรมอินเดีย 
มีหลายดาน เชน กฎหมาย อักษรศาสตร ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

การปกครอง การเกษตร เปนตน 
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ดานศาสนา อินเดียนําศาสนาพราหมณและพุทธศาสนา เขามาเผยแพร 
ดานการปกครอง มีการปกครองแบบเทวราชา การประกอบพิ ธีกรรมตาง ๆ ของ

พระมหากษัตริย ใชหลักคัมภีรของพระมนูธรรมศาสตร เปนหลักในการปกครองของภูมิภาคนี้ 
ดานอักษรศาสตร ไดแก วรรณคดีสันสกฤต ภาษาบาลี เขามาใช 
ดานศิลปกรรม สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เชน วิหาร โบสถ 

  
 อารยธรรมจีน 
 จีนเขามาติดตอคาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตอดีตและเขามามี

อิทธิพลทางดานการเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แตอิทธิพลดังกลาวมีไมมาก ทางดานการเมืองจีน
อยูในฐานะประเทศมหาอํานาจ อาณาจักรตาง ๆ ที่เปนเมืองขึ้นตองสงบรรณาการใหจีน 3 ปตอครั้ง
เพื่อใหจีนคุมครองจากการถูกรุกรานของอาณาจักรอื่น สวนทางดานเศรษฐกิจจีนไดทําการคากับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สินคาที่สําคัญ ไดแก ผาไหม เครื่องปนดินเผา เปนตน การคาของจีน
ทําใหอาณาจักรที่เปนเสนทางผานมีความเจริญมั่นคงขึ้น ทางดานวัฒนธรรมจีนมีอิทธิพลทางดานนี้
นอยมาก จีนจะเผยแพรวัฒนธรรมไปยังประเทศของตนเทานั้น อาณาจักรเวียดนามเคยตกเปน
ประเทศราชของจีนเปนเวลานานจึงรับวัฒนธรรมของจีนไวมาก เชน การนับถือลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา
ประเพณีการแตงกาย การทําศพและการใชชีวิตประจําวัน 
 

 อารยธรรมอาหรับ 
 ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ศาสนาอิสลามมาจากตะวันออกกลาง ไดแผเขามาในอินเดีย

ทําใหชาวอินเดียสวนหนึ่งหันมานับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะพอคาจากอินเดียตอนใต ซึ่งติดตอ
คาขายในบริเวณหมูเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูเปนประจํา ไดนําศาสนาอิสลามเขามาเผยแผ
ในภูมิภาคนี้ ผูนําทางการเมืองของรัฐในหมูเกาะตาง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตเวลานั้นตองการ
ตอตานอํานาจทางการเมืองของอาณาจักรมัชปาหิต อาณาจักรฮินดู บนเกาะชวา ซึ่งกําลังแผอํานาจ
อยูจึงหันมานับถือศาสนาอิสลาม เพราะใหประโยชนทางการคากับพวกพอคามุสลิม ตามหลักของ
ศาสนาอิสลามที่วา ทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลาม นั้น เปนพี่นองกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน จึงทําให
ศาสนาอิสลาม เปนที่นิยมของกษัตริยชนชั้นสูง และสามัญชนดวย 

 อารยธรรมตะวันตก 
 ชาติตะวันตกเริ่มเขามาในภูมิภาคนี้ โดยมีจุดประสงคที่จะทําการคาและเผยแผศาสนา

สินคาที่ชาวยุโรปตองการ ไดแก พริกไทย และเครื่องเทศตาง ๆ ในระยะแรก ๆ นั้น ความสนใจของ
ชาวยุโรปจะจํากัดอยูเฉพาะบริเวณหมูเกาะ และบริเวณชายฝง ตลอดจนดินแดนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเกือบทั้งหมด 
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 เดิมอาณาจักรตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความแตกตางกันทางดาน
เชื้อชาติและภาษา หลังจากท่ีไดรับอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับแลว อารยธรรมใหมที่เกิดจาก
การผสมผสานกัน ทําใหประชาชนมีสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกันและยึดมั่นเปน
เอกลักษณประจําชาติ นอกจากนี้ภายในภูมิภาคก็ยังมีการแขงขันกันทางดานการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ จนขาดความสามัคคี ไมสามารถที่จะตอตานการขยายตัวของชาติตะวันตกได ในที่สุดก็ตก
เปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 

 (ขอมูลจากหนังสือสําหรับเยาวชน ชุด ประเทศเพื่อนบานของไทย ของกรมวัฒนธรรมสัมพันธ กรมสารนิเทศ
กระทรวงการตางประเทศ) 

 

เพี่อใหเกิดความรูวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชียซึ่งมีรายละเอียด
วัฒนธรรม ประเพณีที่เขมแข็ง คือ วัฒนธรรม ประเพณีของอินเดีย จีน อาหรับ และตะวันตก 

 

2.3  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอินเดีย จีน อาหรับ และตะวันตก 
1)  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอินเดีย 
 อินเดีย เปนแหลงอารยธรรมใหญของเอเชีย ประชากรสวนใหญของประเทศอินเดีย

นับถือศาสนาฮินดู และมีศาสนาอื่น เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน ศาสนาคริสต โดยท่ัวไป
ประชาชนระหวางศาสนา จะใหความเคารพซึ่งกันและกัน ชาวอินเดียถือวัฒนธรรม ซึ่งจัดเปน
วัฒนธรรมที่เขมแข็ง และเครงครัด อาทิ สตรีนิยมสวมสาหรีหรือสัลวารกามิซ การใหเกียรติสตรี และการ
เคารพบูชาเทพเจา เปนตน คนอินเดียมีนิสัยรักสงบ และสุภาพ แตคอนขางอยากรู อยากเห็น รวมทั้ง
จะไมทํารายสัตวทุกชนิด (ยกเวนงานเทศกาลของบางศาสนา) โดยเฉพาะวัว ซึ่งถือเปนสัตวเทพเจา 
อาจเห็นอยูตามทองถนนเปนกิจวัตรสวนสัตวเล็ก ๆ อยางกระรอกและนก จะมีใหเห็นอยูเสมอ แมจะเปน
เมืองใหญก็ตาม การที่อินเดียมีประชาชนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับทรัพยากรของประเทศ ทําใหการ
ดิ้นรน เพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัว เปนสิ่งจําเปน กอใหเกิดวัฒนธรรมที่มีมาชานาน และซึมซับอยูใน
วิถีชีวิตของชาวอินเดีย ซึ่งก็คือ การตอรองและการแขงขัน เราจะเห็นไดวา ตั้งแตพอคาจนถึงคนขับ
รถสามลอ มักขอราคาเพิ่มดวยเงื่อนไขตาง ๆ นานา สวนผูซื้อ ก็มักขอลดราคาอยูเสมอ สําหรับดาน
การแขงขัน เห็นเดนชัดมากขึ้น จากการที่ปจจุบันนักศึกษาคร่ําเครงกับการเรียน เพื่อสอบเขา
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ซึ่งแตละปมีผูสอบนับแสนนับลานคน แตรับไดเพียงปละไมกี่คนเทานั้น การศึกษา
จึงเปนหนึ่งในการแขงขันที่เขมแข็ง เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอินเดียในทุกวันนี้  
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วัฒนธรรมของอินเดียที่สําคัญ ๆ พอจะยกมาเปนตัวอยาง คือ 
1. การถอดรองเทา กอนเขาศาสนสถานทุกแหง 
2. หามนําเครื่องหนัง โดยเฉพาะหนังวัว เขาไปในศาสนสถานทุกแหง 
3. หามถายรูปภายในศาสนสถาน หากตองการใหขออนุญาตกอน 
4. การไปเยือนศาสนสถาน สามารถชมสิ่งตาง ๆ ไดตามสบาย และอาจอยูรวมประกอบ

พิธีกรรมได แตควรแตงกายใหสุภาพ หากไปวัดซิกข ควรมีหมวกหรือผาคลุมศีรษะ สวมเสื้อแขนยาว
และกระโปรงยาว และควรบริจาคเงินในกลองรับบริจาคดวย 
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5. หากมีการเลี้ยงอาหารแบบใชมือเปบ ควรใชมือขวาเทานั้น 
6. อยานั่งหันฝาเทาชี้ไปทางใครอยางเดด็ขาด เพราะเปนการดูหมิ่น และไมควรใชนิ้วชี้สิง่ใด

โดยเฉพาะบุคคลใหใชการผายมือแทน 
7. การขยับคอสายศีรษะไปมาเล็กนอย หมายถึง " YES" 
8. ควรใหเกียรติสตรีและไมถูกเนื้อตองตัวสตรี  การขึ้นรถประจําทางสาธารณะโดยทั่วไป

ผูชายจะขึ้นและลงดานหลังเทานั้น สวนดานหนาเปนของสตรี 
9. ไมควรขึ้นรถประจําทางที่มีคนแออัด เพราะอาจมีมิจฉาชีพปะปนอยู สวนผูหญิงอาจถูก

ลวนลามได 
10. การใชบริการบางอยางควรสังเกตใหดี เพราะอาจมีการแยกหญิง – ชาย ซึ่งอาจทําให

เกิดการลวงละเมิดโดยไมตั้งใจได 
11. สตรีไมควรสวมกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือเอวลอย เพราะนอกจากจะ 

ถูกมองมากกวาปกติ (ปกติชาวตางชาติจะเปนเปาสายตาจากความชางสงสัยของชาวอินเดียอยูแลว) 
ยังอาจเปนเปาหมายของอาชญากรรมได 

2) วัฒนธรรม ประเพณีของจีน 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับ

หนึ่งของโลกประชากรรอยละ 93 เปนชาวฮั่นที่เหลือเปนชนกลุมนอย 
 ในสมัยโบราณจนี นับเปนดินแดนที่มีศาสนาและปรัชญารุงเรือง เฟองฟู อยูมากมาย 

โดยลัทธิความเชื่อเดิมนั้น มีอยูสองอยาง คือ ลัทธิเตาและลัทธิขงจื้อ ซึ่งเนนหลักจริยธรรมมากกวาที่
จะเปนหลักศาสนาที่แทจริง สวนพุทธศาสนานั้น จีนเพิ่งรับมาจากอินเดีย ในชวงคริสตศตวรรษแรกนี้
เทานั้น ครั้นมาถึงยุคคอมมิวนิสต ศาสนากลับถูกวา เปนปฏิปกษตอลัทธิทางการเมืองโดยตรง ตอมา
ทางการก็ไดยอมผอนปรนใหกับการนับถือศาสนา และความเชื่อตาง ๆ ของประชาชนมากขึ้น ทําให
ลัทธิขงจื้อลัทธิเตา ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม (ในเขตตะวันตกของจีน) และศาสนาคริสต จึงได
กลับมาเฟองฟูขึ้นอีกครั้ง 

วัฒนธรรม ประเพณีจีนที่สาํคญั 
ความเชื่อ 
คนจีน นิยมมีลูกชายมากกวาลูกหญิง เพราะลูกชายเปนผูสืบนามสกุล คือ แซ การ

เรียกชื่อสกุลของจีน ตรงขามกับภาษาไทย คือ เรียกตนเปนชื่อสกุล ชื่อตัวใชเรียกกันในหมูญาติ และ
เพื่อนสนิท นามสกุล เปนลักษณะพิเศษ เชื้อตระกูล การสืบทอดพงศเผา ตอมาเปนพัน ๆ ป ดังนั้น 
วัฒนธรรมจีนจึงมีจิตสํานึกการบูชาบรรพบุรุษ เปนแกนแทของวัฒนธรรมนี้ 

ตราบจนปจจุบัน ชาวจีนโพนทะเล ที่อาศัยอยูตางประเทศยังคงรักษาประเพณีที่
จะกลับมาสืบหาบานเกิด และบรรพบุรุษที่แผนดินใหญจีนหลายปมานี้ ในฐานะที่เปนผลิตผลจาก
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ประวัติศาสตรที่มีลักษณะพิเศษของสังคมโบราณจีน วัฒนธรรมเกี่ยวกับนามสกุล และเชื้อตระกูลของจีน 
ไดกลายเปนคลังสมบัติขนาดใหญ สําหรับการศึกษาประวัติศาสตรอันยาวนานของชนชาติจีน จาก
แงมุมใหม เชน การศึกษาแหลงกําเนิด การแบงแยก และการผสมผสานของนามสกุล นั้น สามารถเพิม่
ความเขาใจการเปลี่ยนแปลง รูปแบบสังคม ที่แตกตางกัน ในสมัยโบราณใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้ง
การศึกษาสิ่งของที่เปนรูปธรรมตาง ๆ เชน หนังสือลําดับญาติของวงศตระกูล ระบบการสืบชวงวงศ
ตระกูล ฯลฯ สามารถสะทอนถึงบทบาททางประวัติศาสตรของความสัมพันธทางสายเลือดที่มีตอ
พัฒนาการของสังคมโบราณ และชีวิตสังคม อยางไรก็ตาม ลักษณะพิเศษหลายประการของสังคม
โบราณจีน เชน ระบบรวมศูนยอํานาจ โครงสรางของสังคมแบบครอบครัว คานิยมทางดานศีลธรรม
และจริยธรรม และหลักความประพฤติที่ถือความซื่อสัตยตอกษัตริย และการกตัญูตอพอแม เปน
บรรทัดฐาน เปนตน ลวนแสดงออกมาในวัฒนธรรมชื่อและนามสกุลอยางเต็มที่ และก็เปนสาเหตุอีก
ประการหนึ่ง ที่วัฒนธรรมนามสกุล ไดรับความสนใจอยางมากจากวงวิชาการ 

วัฒนธรรมการใหความสําคัญตระกูลสงผลมาถงึปจจุบัน การประกอบอาชีพ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดจากการสนับสนุนสงเสริม เปนเครือขายของตระกูลตาง ๆ 

สิ่งสําคัญอีกอยาง คือ ชาวจีน มีเครือขายคนรูจัก กลาวกันวา ชาวจีนที่ไรเครือขาย
คนรูจักเปนผูที่เปนจีนเพียงครึ่งเดียว จึงจําเปนตองทําความรูจักกับผูคน และชาวตางชาติ ดังนั้น จีน
จึงใหความสําคัญของวัฒนธรรมนี้ดวยการเชื้อเชิญ 

อาหาร 
เปนวัฒนธรรมที่เขมแข็งเผยแพรไปทั่วโลก และเปนที่ยอมรับวา อาหารจีน  

มีรสชาติอรอย อาหารจีน จะตองถึงพรอมสีสัน รสชาติ และหนาตา มีอาหารอยูเพียงไมกี่อยางเทานั้น
ที่ปรุงอยางเดียวโดด ๆ สิ่งสําคัญ คือ สวนประกอบตาง ๆ จะตองกลมกลืนเขากันไดกับเครื่องปรุงรส
จําพวกซีอิ๊ว กระเทียม ขิง น้ําสม น้ํามันงา แปง ถั่วเหลือง และหอมแดง 

ประเพณีการแตงงาน 
สิ่งแรกที่บอกถึงพิธีการแตงงานของชาวจีน ก็คือ สีแดงสําหรับชาวจีน สีแดง 

หมายถึง ความผาสุก และความมั่งคั่ง ปจจุบันเจาสาวจีน จะเลือกชุดแตงงานสีขาวตามสไตลตะวันตก 
แตสําหรับสมัยกอนแลว สีแดง จะปรากฏใหเห็นทุกที่ในงานแตงงาน ตั้งแตเสื้อผา ของตกแตง
แมกระทั่งของขวัญ 

พิธีแตงงานของชาวจีนโบราณ มักจะถูกจัดโดยผูเปนพอแม จะเปนฝายเลือก
เจาสาวให กับบุตรของตน นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติตามเปนลําดับ ตั้งแตการเจรจา
ตอรอง การสูขอ การวาจางซินแสมาตรวจดูดวงของคูบาวสาววา สมพงษกันหรือไม จนไปถึงการตกแตง
เรือนหอ ตองเปนสีแดง เพื่อความเปนสิริมงคล จะมีการจัดหาชายหนุมและหญิงสาว มาทําการเตรียม
เตียงใหกับเจาสาว 
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นอกจากนี้ยังมีขบวนแหรบัเจาสาว จากบานของเจาสาวมาท่ีบานของเจาบาว ตาม
ดวยพิธีแตงงาน การสักการะบูชาฟาดิน การถวายสัตยปฏิญาณ และการมอบของขวัญใหแกกัน 
หลังจากนั้น ก็จะเปนงานเลี้ยงฉลอง ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญไมแพพิธีแตงงาน ซึ่งเต็มไปดวยแขกเหรื่อ
ญาติสนิท มิตรสหาย และคนรูจัก อาหารชั้นดี และสุรา จนกระทั้งเจาบาว เจาสาว พรอมท่ีจะยายเขาสู
เรือนหอ หลังจากนั้น เจาสาว ก็จะกลับไปเยี่ยมบานเดิมของเธอ เปนเวลาสามวัน กอนที่จะยาย
กลับมาอยูกับเจาบาว เปนการถาวร พรอมกับมีพิธีฉลองยิ่งใหญอีกครั้ง 
 

 

 
 

3) วัฒนธรรม ประเพณีของชาติอาหรับ 
 ศาสนาอิสลาม มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ “ชนชาติอาหรับ” และการแพร

ขยายวัฒนธรรม ประเพณีจากศาสนาอิสลาม จนทําใหศาสนาอิสลาม เปนศาสนาที่มีจํานวนผูนับถือมาก
ที่สุดในเอเชียวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญ ๆ ไดแก 
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การแตงกาย  ผูหญิงมุสลิมแตงกายมิดชิด มีผาคลุมรางกาย และแตละชาติ อาจ
แตกตางกันบางในรายละเอียด 

 

 
 

การถือศีลอด ชาวมุสลิม จะถือศีลอดในชวงเดือนรอมะฎอน และชาวมุสลิม 
ทั่วโลก รวมกันปฏิบัติศาสนกิจ และเฉลิมฉลองวาระสิ้นสุดการถือศีลอด ในเดือนรอมะฏอน อันประเสริฐ
หลังจากมีผูพบเห็นจันทรเสี้ยว หรือฮิลาส เมื่อค่ําคืนที่ผานมา ทําใหวันนี้เปนวันแรกของเดือนเชาวาล-
ฮิจเราะห หรือ วันอิดิ้ลฟตรี โดยในวันนี้พี่นองมุสลิม จะปฏิบัติตนตามแบบอยางของทานนบีมุฮัมมัด 
ศ็อลลั้ลลอฮอุลัยฮิวะซัลลัม โดยจะจายซะกาตฟตเราะห ซึ่งเปนการนําอาหารหลักไปจายใหกับคนยากจน
และทุกคนอาบน้ําชําระรางกายตั้งแตหัวจรดเทา และแตงกายดวยเสื้อผาที่สวยงาม ทานอินทผลัม 
กอนเดินทางไปยังที่ละหมาด หรือ มุศ็อลลา รวมละหมาดอิดิ้ลฟตรี และเดินทางกลับในอีกทางโดย
เมื่อมีการพบปะกัน จะมีการกลาวทักทายกันดวยวา “ตะก็อบบะลั้ลลอฮุ มินนา วะมินกุ” 

 
4) วัฒนธรรมตะวันตกกับประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 
 วัฒนธรรมตะวันตก แมแบบมาจากอารยธรรมกรีกและโรมัน (เกรโค - โรมัน)

อารยธรรมนี้ มีแหลงกําเนิดในบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียน และไดรับอิทธิพลจากศาสนาคริสต 
 การเผยแพรวัฒนธรรมตะวันตก สืบเนื่องมาจากความตองการคาขาย และการเผยแผ

ศาสนา ซึ่งวัฒนธรรมตะวันตกที่สําคัญ ๆ ไดแก 
 การแตงกาย  แบบสากลนิยมใชทั่วไปทุกประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะคนชั้นสูง 

ในเอเชีย นักปกครอง นักธุรกิจนิยมแตงกายแบบตะวันตก มีชุดสากล กางเกง เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด มีบาง
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ประเทศที่มีวัฒนธรรมของตัวเองเขมแข็ง ยังใสชุดประจําชาติอยู คือ อินเดีย พมา อินโดนีเซีย และ
ประเทศอาหรับ 

 การศึกษา วัฒนธรรมตะวันตก เห็นความสําคัญของการศึกษาทุกแขนง และมี
ความเจริญกาวหนาที่สําคัญ คือ การศึกษาที่ปูพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลให
วิทยาศาสตรโลกกาวหนา 

 อาหาร อาหารของวัฒนธรรมตะวันตกแพรหลายไปท่ัวโลก ใหความสําคัญอาหาร
ที่มีคุณคา ที่มีสวนปรุงจาก แปงสาลี นม เนย เนื้อสัตวตาง ๆ รวมทั้งเครื่องดื่ม อันไดแก ไวน เปนตน 

 วัฒนธรรม ประเพณ ีไดรับอิทธิพลจากศาสนาคริสต เชน ประเพณีเทศกาลเฉลิม
ฉลองวันคริสตมาส เทศกาลอีสเตอรและพิธีแตงงาน ประเทศที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก
คอนขางมาก คือ ประเทศสิงคโปร เปนเกาะเล็ก ๆ  ปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชน มีหลายเชื้อชาติ
ไดแก จีน มาเลย ประชาชนสวนมากนับถือศาสนาคริสต 

 ประเทศสิงคโปร มีระบบการศึกษาที่ดี ประชาชนไดรับการศึกษาสูง และประกอบอาชีพ
การคาธุรกิจ ประชาชนมีรายไดตอหัวสูง ชาวสิงคโปร เรียกประเทศของเขาวา "Intelligence Island" 

 
 

 ปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกแพรหลายไปในประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ทั้งดานอาหาร
ดนตรี การแตงกาย การปกครองระบอบประชาธิปไตย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ความเจริญกาวหนา
ทางการแพทย การอุตสาหกรรม โทรคมนาคมตาง ๆ เปนตน 
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เรื่องท่ี 2 การอนุรักษ 
   และการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณ ี

 
สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวย

อิทธิพลของประเทศที่มีอารยธรรมเขมแข็ง สงผลใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปลี่ยนไปทั้งภาษา 
การแตงกาย อาหาร ดังนั้น ประเทศตาง ๆ มีแนวทางในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ของชาติตนเองไว  โดยระดมสรรพกําลังทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น โดยสภาพธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณีที่ไมดีจะคอย ๆ สูญหายไปจากสังคม คงเหลือแตวัฒนธรรมที่เขมแข็งเขามา
แทนที่ การดํารงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี เปนการแสดงถึงความเปนชาติเกาแก ที่มีมรดกตกทอด
มาถึงลูกหลาน จําเปนตองใชวิธีการรณรงคอยางสม่ําเสมอ และประพฤติปฏิบัติ จนเปนประเพณี 
สืบตอกันชานาน กอใหเกิดความภูมิใจในชาติตัวเอง 

ในทวีปเอเชีย ประเทศที่มีความเจริญ และมีวัฒนธรรม ประเพณทีี่แข็งแกรง สามารถอนุรักษ
และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของตนเอาไว เชน ประเทศเกาหลี มีการอนุรักษวัฒนธรรมทางดาน
การแตงกาย อาหารและการแสดง สวนประเทศญี่ปุนจะคงเอกลักษณของตนในดาน เครื่องแตงกาย
ภาษา และอาหาร เปนตน 

 
 2.1  การอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

ชาติไทย มีความมั่นคงสืบทอดมาตั้งแตอดตีถึงปจจุบัน เปนเพราะบรรพบุรุษไดรักษาไวให
ลูกหลานอยูอาศัย ซึ่งจะปลอยใหสูญเสียไปยอมไมได นอกจากรักชาติแลว จะตองรักษาเกียรติภูมิของ
ชาติไวดวย และวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ เปนลักษณะเฉพาะ ที่แสดงถึงความเปนชาติไทย ที่เรา
คนไทยทุกคนตองอนุรักษ และชวยกันสืบสาน เพื่อใหคงอยูตอไปถึงลูกหลาน 

ชาติที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยแตโบราณ คือ อินเดียและจีน จากการศึกษาในอดีต
พบวา ชาติที่มีอารยธรรมเกาแกและมีอิทธิพลตอประเทศตาง ๆ  รวมทั้งประเทศไทยดวย คือ ประเทศอินเดีย
มีความเจริญมากอน 4,000 ป พบท่ีเมืองโมหันโจดาโร มีระบบระบายน้ําเสียท่ีดี มีอักษรใชแลว เปน
อารยธรรมที่ยิ่งใหญ กอนกรีกและโรมัน อารยธรรมของอินเดีย ซึ่งเปนแหลงอารยธรรมศาสนาฮินดู 
ที่แพรหลายมากอนพุทธศาสนา และตอมาอินเดีย เปนแหลงอารยธรรมของศาสนาพุทธ และจีนเปน
ประเทศที่เจริญรุงเรืองดวยอารยธรรมเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยอารยธรรมนี้ เกิดบริเวณลุม
แมน้ําฮวงโหราว 4,000 ปมาแลว และจีนเปนประเทศที่คาขายกับประเทศตาง ๆ มาในอดีต อิทธิพล
ของอารยธรรมจีนที่สงผลกับไทย คือ เครื่องปนดินเผา วรรณคดี เรื่อง สามกก นาฏกรรมจีน หุนจีน 
งิ้ว การบูชาบรรพบุรุษ 
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อารยธรรมของชาติตะวันตก ที่สงผลตอสังคมไทย คือ ความกาวหนาของเทคโนโลยีและ
การศึกษา รวมท้ังภาษา คานิยม การบันเทิง นันทนาการตาง ๆ ย่ิงปจจุบัน ความเจริญในการคมนาคม
ขนสงสื่อสารตาง ๆ รวดเร็ว เปนโลกไรพรมแดน สงผลใหอารยธรรมตะวันตกเขามาสูสังคมไทยอยาง
รวดเร็ว ยิ่งในปจจุบันอารยธรรมตาง ๆ ในเอเชียที่เขมแข็ง เริ่มมีอิทธิพลตอสังคมไทยที่สําคัญ คือ 
ญี่ปุน เกาหลี 

จากการศึกษา ประวัติ ความเปนมา ของวัฒนธรรมไทย จะพบวา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดมา
ทุกยุคทุกสมัย แตอยางไรก็ตาม วัฒนธรรมไทยที่ยังคงอยูสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน แสดงถึงความดี
ความมีประโยชนตอสงัคมไทย จึงยังคงสิ่งเหลานั้นอยู ที่สําคัญ คือ อาหารไทย ภาษาไทย การแตงกายไทย
มารยาทไทย ประเพณีไทย และการมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ การมีพระมหากษัตริยเปน
สถาบันที่สําคัญของประเทศไทย 

 
 2.2  เหตุผลและความจําเปนในการอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของแตละประเทศ ทําให
ตองอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

การเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะธรรมชาตขิองสังคมมนษุย และยอมเกดิขึน้ในทุกสังคม แต
จะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับกาลเวลา และอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดขีึ้นหรือเลวลงก็ได 

 
ประเภทของการเปลี่ยนแปลงเราอาจจําแนกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม

ออกเปน 2 ประเภท คือ 
1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม และระบบ

ความสัมพันธของกลุมคน เชน ความสัมพันธในครอบครัว ระหวางพอแม ลูก นายจาง เปนตน 
2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต ความรู 

ความคิด คานิยม อุดมการณ และบรรทัดฐานทางสงัคม ซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ของ
สังคม โดยรับวัฒนธรรมของตนเองบางอยาง 

 
ปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทาํใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
มีปจจัยหลัก 2 ประการ  ดังนี ้
1) ปจจัยภายในสังคม หรือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในสังคม หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดลอมภายในสังคม นั่นเอง เชน การที่สังคมมีประชากร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการตั้งถิ่นฐาน ที่อยูอาศัย เกิดการบุกรุก
ที่ดิน และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น เปนตน 
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2) ปจจัยภายนอกสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายนอกสังคม เนื่องจาก
ปจจุบันมีการติดตอสัมพันธกับสังคมอื่น ๆ มากขึ้น สังคมไทยไดรับอิทธิพลมาจากสังคมตะวันตก และ
ยังรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกอีกมากมาย ไดแก การแตงกาย ดนตรี สถาปตยกรรม และสิ่งประดิษฐ
ตาง ๆ เปนตน 

 
เหตุผลความจําเปนในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม เปนเครื่องวัด เครื่องกําหนดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม ในทํานอง

เดียวกันวัฒนธรรม ยังกําหนดชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพล
ตอความเปนอยู และความเจริญกาวหนาของชาติมาก 

 
ความสําคัญของวัฒนธรรม มีอยูหลายประการ คือ 
1. วัฒนธรรม ชวยแกปญหา และสนองความตองการตาง ๆ ของมนุษย มนุษยพนจาก

อันตราย สามารถเอาชนะธรรมชาติได เพราะมนุษยสรางวัฒนธรรมขึ้นมาชวย 
2. วัฒนธรรม ชวยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคม ใหมีความเปนหนึ่งอันเดียวกัน และสังคมที่มี

วัฒนธรรมเดียวกัน ยอมจะมีความรูสึกผูกพัน เปนพวกเดียวกัน 
3. วัฒนธรรม เปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูง ยอมไดรับการยกยอง

และเปนหลักประกันความมั่นคงของชาติ 
4. วัฒนธรรม เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยใหผูคนอยูรวมกันอยาง

สันติสุข 
5. วัฒนธรรม ชวยใหประเทศชาติมีความรุงเรืองถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากชาตินั้น 

มีวัฒนธรรมท่ีดี มีทัศนคติ ในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ยึดมั่นในหลักขยัน ประหยัด อดทน ความมี
ระเบียบวินัยที่ดีงาม สังคมนั้น จะมีความเจริญรุงเรือง 

6. วัฒนธรรม ประเพณี เปนสิ่งที่นาสนใจ มีผลตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวมาก ปจจุบัน
อุตสาหกรรมนี้ เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว สงผลใหภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น 
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เรื่องท่ี 3  แนวทางการอนุรักษ 
   และการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

 
 

แนวทางการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
1. การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี ควรเริ่มตนจากการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนและ

ประชาชนทุกคน ตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของวัฒนธรรมที่ถือ เปนหนาที่ของทุกคนที่
ชวยกันอนุรักษ โดยการศึกษาวัฒนธรรมใหเขาใจ จะไดชวยกันรวมมือรักษา 

2. รวมกันเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณี โดยการศึกษาเรียนรูและสืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณีของชาติตนเอง ตัวอยาง คือ การเรียนรูดนตรี การเลนดนตรี การศึกษาเพลงฟงเพลง และ
รองเพลงประจําชาติ ประจําทองถิ่น เปนตน 

3. เริ่มตนจากครอบครัวโดยรวมมือกันในครอบครัว ชุมชน สังคม จัดตั้งชมรมสมาคม 
สถาบัน เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น และชาติ 

4. สื่อตาง ๆ ในสังคมเห็นความสําคัญที่จะศึกษาและถายทอดวัฒนธรรมเปนประจําสม่ําเสมอ 
5. ทุกคนตองรวมมือกันหวงแหน รักษา วัฒนธรรมอันดีงาม ใหคงอยูมิใหแปรเปลี่ยน เชน

ประเพณีสงกรานต ตองรวมมือกันทํากิจกรรมอันดีงาม คือ สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูสูงอายุ ไมควร
สาดน้ําใสกันแบบไมสุภาพเรียบรอย และรุนแรง 

6. การรวมมือรักษา และถายทอดภูมิปญญา ใหไปสูสังคมและรุนบุตรหลาน ภูมิปญญา
หมายถึง ความรู ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ที่กลุมคนเรียนรูจากประสบการณ สั่งสมไว ในการ
ดํารงชีพ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สืบทอดกันมา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมคนอื่น ที่มีการติดตอ
สัมพันธกัน แลวนํามาปรบัใชใหเปนประโยชนสาํหรบัตนเอง ตัวอยางภูมิปญญา การปลูกพชืพนัธุพืน้เมือง 
การทําน้ําปลา การปนปูน เปนตน 

7. หาแนวทางการอนุรกัษ และสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน และของประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย
รวมกันทั้งหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางชุมชน และประเทศตาง ๆ ตัวอยางคือ เรามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แสดงการละเลนของ
ประเทศตาง ๆ ท่ีหอประชุมวัฒนธรรมแหงชาติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันวัฒนธรรม ประเพณีของเอเชีย เปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก 
ที่นิยมศึกษาทองเท่ียว เพราะมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่นาสนใจ นาศึกษาเรียนรู นักทองเที่ยวสนใจ
วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ในประเทศเอเชียที่นาสนใจแตกตางกันไป ตัวอยาง เชน นาฏศิลปไทย 
อินเดีย ญี่ปุน อินโดนีเซีย และทุกประเทศตางอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีหลักสูตร
สอนในโรงเรียนสถานศึกษาตาง ๆ เพื่อใหวัฒนธรรมคงอยูซึ่งสงผลตอเอกลักษณของชาติตนเองเปน
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ความภาคภูมิใจและที่สําคัญ คือ ทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเจริญเติบโต มีเงินตราไหลเขาสู
ประเทศไดเปนอยางดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ี 4  คานิยมที่พึงประสงค 
 

คานิยมท่ีดีงามของชาติตาง ๆ ในเอเชีย 
คานิยมที่ควรสงเสริมพัฒนาใหเกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ในเอเชีย คือ 
1. ความสุภาพออนโยนเปนนิสัยที่ดีของประชาชนในทวีปเอเชีย 
2. ความสามารถในการสรางสรรควัฒนธรรมดานศิลปะสาขาตาง ๆ ซึ่งมีความสวยงาม  

มีสุนทรียะ คงความเปนวัฒนธรรมเอเชียไวอยางโดดเดน 
3. ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มี

คุณคา 
4. ความซื่อสัตย ความขยันในการประกอบอาชีพ และตรงตอเวลา 
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คานิยมสําคัญที่กลาวมานี้ลวน เปนพื้นฐานใหความเปนชาติมั่นคง และคงเอกลักษณ
วัฒนธรรม ประเพณีที่สงผลใหเอเชีย ยังคงเปนแรงดึงดูดใจที่มีเสนหในการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสืบตอไปนานเทานาน 

 
 คานิยมในสังคมไทย 

คานิยม คือ สิ่งที่กลุมสังคมหนึ่ง ๆ เห็นวาเปนสิ่งที่นานิยม นากระทํา นายกยอง เปนสิ่งที่
ถูกตองดีงาม เหมาะสมที่จะยึดถือพึงปฏิบัติรวมกันในสังคม 

คานิยม เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เนื่องจากมีการเรียนรู ปลูกฝง และถายทอด จากสมาชิก
รุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง สังคมแตละสังคม จึงมีคานิยมตางกันไป คานิยม ชวยใหการดําเนินชีวิตใน
สังคมมีความสอดคลองสัมพันธกัน และทําใหการดําเนินชีวิตของสมาชิก มีเปาหมาย ชวยสรางความ
เปนปกแผนใหแกสังคม อยางไรก็ดี คานิยม เปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงได ในปจจุบันนี้สังคมไทย มี
คานิยมใหม ๆ เกิดขึ้นมาก เชน คานิยมในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ คานยิมในการนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 

คานิยมที่ควรปลูกฝงในสังคมไทย ไดแก 
1) การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
2) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
3) ความกตัญูกตเวที 
4) ความซื่อสัตยสุจริต 
5) การเคารพผูอาวุโส 
6) การนิยมใชของไทย 
7) การประหยัด 
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กิจกรรมที ่9 
 1.  ใหผูเรียนแบงกลุมกัน 5 - 6 คน คนควาวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นในประเทศไทย 

แตละภาค พรอมแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีนั้น ๆ แลวนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยการนําเสนอ แลวใหผูเรียนชวยกันใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 2.  ใหผูเรียนแบงกลุมกัน 5 - 6 คน  คนควาวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของประเทศตาง ๆ

ในเอเชีย  พรอมทั้งแนวทางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศนั้น ๆ แลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการนําเสนอ แลวใหผูเรียนชวยกันใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 3.  ใหผูเรียนอภิปรายปญหาคานิยมของประเทศ และชุมชน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
วิธีการสรางเสริมคานิยม ความซื่อสัตย ความสามัคคี ใหเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมได
อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทท่ี 3 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 สาระสําคัญ 

ประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข  
มีรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ที่ประชาชนชาวไทย ควรมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสราง และสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการศึกษาจุดเดนของรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และ
หนาที่ของประชาชน เพื่อการปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความเปนมา หลักการ และเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได 
 2. มีความรู ความเขาใจ โครงสราง และบอกสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 3. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ของประชาชนได 
 

 ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1  ความเปนมา หลักการ และเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 เรื่องที่ 2  โครงสราง และสาระสําคัญ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 เรื่องที่ 3  จุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชน 
 

 สื่อการเรียนรู 
 1. คอมพิวเตอร อินเทอรเนต็ 
 2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 3. บทความตาง ๆ 
 4. หนังสือพิมพ 
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เรื่องท่ี 1 ความเปนมาหลักการและเจตนารมณ 
   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

1.1 ความเปนมาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง  กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ ถาแปลความ

ตามคํา จะหมายถึง การปกครองรัฐอยางถูกตองเปนธรรม (รัฐ + ธรรม + มนูญ)  
ในความหมายอยางแคบ “รัฐธรรมนูญ” ตองมีลักษณะเปนลายลักษณอักษร และไมใชสิ่งเดียวกับ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Low) “เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ” มีความหมายกวางกวา
และจะเปนรูปแบบลายลักษณอักษร หรือจารีตประเพณีก็ได 

สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเปนประเทศแรก ๆ ที่รางรัฐธรรมนูญขึ้นมาในภาษาของประเทศ 
ทั้งสองคําวา รัฐธรรมนูญ ตางใชคําวา (Constitution) ซึ่งแปลวา การสถาปนา หรือ การจัดตั้ง ซึ่ง
หมายถึง การสถาปนา หรือการจัดตั้งรัฐ นั่นเอง โดยทั้งสองประเทศมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร 
แตประเทศอังกฤษ ไมมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร มีแตจารีตประเพณี หรือ “ธรรมเนียม
ทางการปกครอง” ที่กระจายอยูตามกฎหมายคําพิพากษาตาง ๆ รวมทั้ง ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
จนกลายเปนจารีตประเพณี ซึ่งถือเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สืบทอดมาจากประวัติศาสตรของชาติ
นั่นเอง 
(ที่มา http://www.sale2thai.com/constiution.htm 13 #<เมื่อวันที่ 11 กมภาพันธ 2552>) 
 

หลวงประดิษฐมนูธรรม (ดร.ปรีดี  พนมยงค) ไดอธิบายวา “กฎหมายธรรมนูญการปกครอง
แผนดิน เปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในแผนดินทั้งหลาย และวิธีการดําเนินการ
ทั่วไปแหงอํานาจสูงสุดในประเทศ” 

ศาสตราจารยหยุด  แสงอุทัย  ทานอธิบายวา หมายถึง “กฎหมายที่กําหนดระเบียบแหงอํานาจ
สูงสุดในรัฐ และความสัมพันธระหวางอํานาจเหลานี้ตอกันและกัน” 

 

(ที่มาhttp://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1604101/chapter1/Lesson1.htm#13 <เมื่อวันที่  11 
กุมภาพันธ 2552>) 

ประเทศไทย เริ่มใชรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อเกิดการ
ปฏิวัติโดยคณะราษฎร เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ที่ทรงอยูใตรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 แหงราชวงศจักรี 
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หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญใหแกปวงชนชาวไทย ตามที่คณะราษฎรไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายใหทรงลงพระปรมาภิไธย 
นอกจากนี้ พระองคก็ทรงมีพระราชประสงคมาแตเดิมแลววา จะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหเปน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแกประชาชนอยูแลว จึงสอดคลองกับแผนการของคณะราษฎร
ประกอบกับพระองค ทรงเห็นแกความสงบเรียบรอยของบานเมือง และความสุขของประชาชนเปน
สําคัญ ยิ่งกวาการดํารงไวซึ่งพระราชอํานาจของพระองค 

รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมี 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 

 

 
 

กองกาํลังของคณะราษฎรถาย ณ บริเวณหนาวังปารสุกวัน 
 
ตอมา เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกับคณะราษฎร 

จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2477 โดยทรงมีพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติความละเอียด ดังนี้ 
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(สําเนาพระราชหัตถเลขาสละราชสมบตั)ิ 
ปปร 
บานโนล 
แครนลี  ประเทศอังกฤษ 
  เมื่อ พระยาพหลพลพยุหเสนา กับพวก ไดทําการยึดอํานาจการปกครองโดยใช
กําลังทหาร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แลว ไดมีหนังสือมาอัญเชิญขาพเจา ให
ดํารงอยูใตตําแหนง พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ขาพเจาไดรับคําเชิญดังนั้น 
เพราะเขาใจวา พระยาพหลฯ และพวก จะสถาปนารัฐธรรมนูญตามแบบอยางประเทศ
ทั้งหลาย ซึ่งใชการปกครองตามหลักนั้น เพื่อใหประชาราษฎรไดมีสิทธิที่จะออกเสียงใน
วิธีดําเนินการปกครองประเทศ และนโยบายตาง ๆ อันเปนผลไดเสียแกประชาชนทั่วไป
ขาพเจามีความเลื่อมใสในวิธีการเชนนั้นอยูแลว และกําลังดําริ จะจัดการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองของประเทศสยามใหเปนไปตามรูปแบบนั้น โดยมิไดมีการกระทบกระเทือน
อันรายแรง เมื่อมามีเหตุรุนแรงขึ้นเสียแลว และเมื่อมีผูกอการรุนแรงนั้น อางวามีความ
ประสงคจะสถาปนารฐัธรรมนูญขึ้นเทานั้น ก็เปนไมผิดกับหลักการที่ขาพเจามีความประสงค
อยูเหมือนกัน 
  ขาพเจา จึงเห็นสมควรโนมตามความประสงคของผูกอการยึดอํานาจนั้นได เพื่อหวัง
ความสงบราบคาบในประเทศ ขาพเจาไดพยายามชวยเหลือ ในการที่จะรักษาความสงบ
ราบคาบ เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงอันสําคัญนั้น เปนไปโดยราบรื่นที่สุด ที่จะเปนไดแต
ความพยายามของขาพเจาไรผล โดยเหตุที่ผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดกระทําให
บังเกิดมีความเสรีภาพในบานเมืองอยางบริบูรณขึ้นไม และมิไดฟงความคิดเห็นของ
ราษฎรโดยแทจริง และจากรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ จะพึงเห็นไดวาอํานาจที่จะดําเนิน
นโยบายตาง ๆ นั้นจะตกอยูแกคณะผูกอการ และผูที่สนับสนุน เปนพวกพองเทานั้น มิได
ตกอยูแกผูแทนซึ่งราษฎรเปนผูเลือก เชน ในฉบับชั่วคราว แสดงใหเห็นวา ถาผูใดไมไดรับ
ความผิดชอบของผูกอการ จะไมใหเปนผูแทนราษฎรเลย ฉบับถาวรไดมีการเปลี่ยนแปลง
ใหดีขึ้นตามคํารองขอของขาพเจา แตก็ยังใหมีสมาชิกซึ่งตนเลือกเขากํากับอยูในสภา
ผูแทนราษฎรที่ 1 การที่วา ขาพเจาไดยินยอมใหมีสมาชิก 2 ประเภท ก็โดยหวังวาสมาชิก
ประเภทที่ 2 ซึ่งขาพเจาตั้งนั้น จะเลือกจากบุคคลที่รอบรูการงาน และชํานาญในวิธีการ
ดําเนินการปกครองประเทศโดยทั่ว ๆ ไป ไมจํากัดวาเปนพวกใด คณะใด เพื่อจะได
ชวยเหลือนําทางใหแกสมาชิก ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นมา แตครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งสมาชิก
ประเภทที่ 2 ขึ้น ขาพเจาหาไดมีโอกาสแนะนําในการเลือกเลย และคณะรัฐบาลก็เลือกเอา
แต เฉพาะผูที่ เปนพวกของตนเกือบทั้งนั้น มิไดคํานึงถึงความชํานาญ นอกจากนี้ 
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คณะผูกอการบางสวน ไดมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจของประเทศ อยาง
ใหญหลวง จึงเกิดแตกราวกันขึ้นเองในคณะผูกอการ และพวกพอง จนตองมีการปดสภา
และงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยคําแนะนําของรัฐบาล ซึ่งถือตําแหนงอยูในเวลา 
ทําการนั้น ทั้งนี้ เปนเหตุใหมีการปนปวนในการเมือง ตอมา พระยาพหลฯ กับพวกก็กลับ
เขาทําการยึดอํานาจ โดยกําลังทหารเปนครั้งที่ 2 และตั้งแตนั้นมา ความหวังที่จะใหการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนไปโดยราบรื่นก็ลดนอยลง 
  เนื่องจาก เหตุที่คณะผูกอการมิไดกระทําใหมีเสรีภาพในการเมืองอันแทจริงและ
ประชาชนมิไดมีโอกาสออกเสียงกอนที่จะดําเนินนโยบายอันสําคัญตาง ๆ จึงเปนเหตุใหมี
การกบฏขึ้น ถึงกับตองตอสูฆาฟนกันเองในระหวางคนไทย 
  เมื่อ ขาพเจา ไดขอรองใหเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสียใหเขารูปประชาธิปไตยอันแทจริง 
เพื่อใหเปนที่พอใจแกประชาชน คณะรัฐบาลและพวก ซึ่งกุมอํานาจอยูบริบูรณในเวลานี้ 
ก็ไมยินยอม ขาพเจา ไดขอรองใหราษฎร ไดมีโอกาสออกเสียงกอนที่จะเปลี่ยน หลักการ
และนโยบายอันสําคัญ มีผลไดเสียแกพลเมือง รัฐบาลก็ไมยินยอม และแมแตการประชุม
ในสภาผูแทนราษฎรในเรื่องสําคัญ เชน เรื่องคํารองขอตาง ๆ ของขาพเจา สมาชิกก็มิไดมี
โอกาสพิจารณาเรื่องโดยถองแท และละเอียดลออเสียกอน เพราะถูกเรงรัดใหลงมติอยาง
รีบดวนภายในวาระประชุมเดียว นอกจากนี้ รัฐบาล ไดออกกฎหมายใชวิธีปราบปราม
บุคคล ซึ่งถูกหาวาทําความผิดทางการเมืองในทางที่ผิดยุติธรรมของโลก คือ ไมใหโอกาส
ตอสูคดีในศาล มีการชําระโดย คณะกรรมการอยางลับ ไมเปดเผย ซึ่งเปนวิธีการที่ขาพเจา
ไมเคยใช ในเมื่ออํานาจอันสิทธิขาดยังอยูในมือของขาพเจาเอง และขาพเจา ไดรองขอให
เลิกวิธีนี้รัฐบาลก็ไมยอม 
  ขาพเจา เห็นวาคณะรัฐบาล และพวกพอง ใชวิธีการปกครองซึ่งไมถูกตองตามหลักการ
ของเสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุติธรรม ตามความเขาใจ และยึดถือของขาพเจา
ขาพเจา ไมสามารถที่จะยินยอมใหผูใด คณะใด ใชวิธีการปกครองอยาง นั้น ในนาม
ขาพเจาตอไปได 
  ขาพเจา เต็มใจที่จะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแกราษฎรโดยท่ัวไป 
แตขาพเจา ไมยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของขาพเจา ใหแกผูใด คณะใด โดยเฉพาะ เพื่อ
ใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร 
  บัดนี้ ขาพเจา เห็นวาความประสงคของขาพเจาที่จะใหราษฎรมีสิทธิออกเสียงใน
นโยบายของประเทศโดยแทจริง ไมเปนผลสําเร็จ และเมื่อขาพเจารูสึกวา บัดนี้ เปนอัน
หมดหนทางที่ขาพเจาจะชวยเหลือ หรือใหความคุมครองแกประชาชนไดตอไปแลว
ขาพเจา จึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตําแหนงพระมหากษัตริยแตบัดนี้เปนตนไป 
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ขาพเจา ขอสละสิทธิของขาพเจาทั้งปวง ซึ่งเปนของขาพเจาในฐานะที่เปนพระมหากษัตริย 
แตขาพเจา สงวนไวซึ่งสิทธิทั้งปวงอันเปนของขาพเจา แตเดิมมา กอนที่ขาพเจาไดรับ 
ราชสมบัติสืบสันตติวงศ 
  ขาพเจา ไมมีความประสงคที่จะบงนามผูหนึง่ ผูใด ใหเปนผูรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ
ตอไป ตามท่ีขาพเจา มีสิทธิที่จะทําไดตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ 
  อนึ่ง ขาพเจาไมมีความประสงคที่จะใหผูใดกอการไมสงบขึ้นในประเทศ เพื่อประโยชน
ของขาพเจา ถาหากมีใครอางใชนามของขาพเจา พึงเขาใจวามิไดเปนไปโดยความยินยอม
เห็นชอบ หรือสนับสนุนของขาพเจา 
  ขาพเจา มีความเสียใจเปนอยางยิ่ง ที่ไมสามารถจะยังประโยชนใหแกประชาชน 
และประเทศชาติของขาพเจา ตอไป ไดตามความตั้งใจ และความหวัง ซึ่งรับสืบตอกันมา
ตั้งแตบรรพบุรุษ ยังไดแตตั้งสัตยาอธิษฐาน ขอใหประเทศสยาม จงไดประสบความเจริญ
และขอประชาชนชาวสยามจงไดมีความสุขสบาย 
 
(พระปรมาภิไธย) ประชาธิปก ปร 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 
เวลา 13 นาฬิกา 55 นาท ี

 
 

ที่มาhttp://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/<เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552> 
 
จากพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติมีขอความท่ีถือวาเปนหลักการสําคัญของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยวา “ขาพเจา เต็มใจที่จะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูแตเดิม ใหแก
ราษฎรโดยท่ัวไป แตขาพเจา ไมยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใด โดยเฉพาะ
เพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร” 

นับแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
มาแลวรวม 18 ฉบับ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช  2475 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 มีทั้งหมด 39 มาตรา แบงเปน 6 หมวด

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ไดมีการยกเลิกไปเมื่อ
อนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีพระยามโปกรณนิติธาดา เปนประธานไดรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยามเสร็จ และประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในปเดียวกัน 
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2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช  2475 
 ประกาศ ใชเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ดังนั้น จึงถือวาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกป

เปนวันรัฐธรรมนูญ รัฐบาลใหหยุดราชการได 1 วัน มีทั้งหมด 68 มาตราประกอบดวยบททั่วไปและ
หมวดตาง ๆ อีก 7 หมวด รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใชนานถึง 14 ป มีการแกไขเพิ่มเติมถึง 3 ครั้ง 
คือ 

 ครั้งที่ 1 รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช 2482 ใหเรียกวา 
ประเทศไทย และบทแหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนใด ที่ใชคําวา “สยาม” ใหใชคําวา “ไทย” แทน 

 ครั้งที่ 2 รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483 ใหยกเลิก
ความในมาตรา 65 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหยืดอายุเวลาการมีสมาชิกประเภทที่ 2 
ออกไปเปน 20 ป 

 ครั้งที่ 3 รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พุทธศักราช 2485 ใหยกเลิกความในมาตรา 18 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ถามีเหตุขัดของ
ทําการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมได เมื่ออายุสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบสี่ปแลว ใชขยาย
เวลาเลือกตั้งออกไป เปนคราวละไมเกินสองป 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ไมมีบทบัญญัติหามขาราชการประจํา
ยุงเกี่ยวการเมือง จึงเปนผลใหบุคคลสําคัญของคณะราษฎรที่เปนขาราชการประจําสามารถเขาคุม
ตําแหนงทางการเมือง ทั้งในสภาผูแทนราษฎรและในคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญ ไมรับรองสิทธิในการ
ตั้งพรรคการเมือง จึงทําใหไมสามารถรวมพลังเพื่อเสรีในเรื่องอ่ืน ๆ ได รัฐบาลยังไดออกพระราชบัญญัติ
ปองกันรัฐธรรมนูญ มีผลใหบุคคลจํานวนหนึ่งถูกจับกุม และลงโทษ เพราะละเมิดพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ตอมา พ.ศ. 2489 ซึ่งเปนชวงสมัยที่พันตรี ควง  อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี และนายปรีดี
พนมยงค เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค บุคคลทั้งสองพิจารณาวา สมควรจะเลิกบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 และไดปรับปรุงแกไขใหม เพราะไดใช
รัฐธรรมนูญมาแลว 14 ป  เหตุการณบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงไดมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปน
ฉบับที่ 3 

3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีทั้งหมดรวม 96 มาตรา รัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ มีแนวทางในการดําเนินการปกครองเปนประชาธิปไตยมากกวารัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 กลาวคือ 
สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง ใหประชาชนมีเสรีภาพรวมกันตั้งพรรคการเมือง เพื่อดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองไดเปนการใหโอกาสรวมกลุม เพื่อรักษาประโยชนของตน และถวงดุลอํานาจของ
กลุมอื่น อีกประการหนึ่งคือ ใหแยกขาราชการการเมืองออกจากขาราชการประจาํ การแยกขาราชการ
การเมืองออกจากขาราชประจํา ทําความไมพอใจแกกลุมขาราชการที่มีบทบาททางการเมือง นับแตมี
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การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประกอบในระยะนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 พลเอก ผิน  ชุณหะวัน นําทหารกอการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ได
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 หลังจากที่
ประกาศใชไดเพียง 18 เดือน 

4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 
 ประกาศใช ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยมีการอางเหตุผลในการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ 3 วา “เพราะประเทศชาติอยูในภาวะวิกฤติ ประชาชนไดรับความลําบาก เพราะขาดแคลน
เครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาสินคาสูงขึ้น มีความเสื่อมทรามในศีลธรรม รัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยูเปน
เหตุใหประเทศชาติทรุดโทรม จึงขอใหยกเลิก และมาใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม ที่จะชวยจรรโลงชาติ
และบําบัดยุคเข็ญใหเขาสูภาวะปกติ” มีทั้งหมด 98 มาตรา 

5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492  
 เกิดขึ้นโดย สภารางรัฐธรรมนูญ ประกาศใชบังคับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492 มีทั้งหมด 

188 มาตรา ซึ่งนับวา เปนรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยมากฉบับหนึ่ง แตในที่สุดก็ถูกฉีกทิ้ง เมื่อ
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2494 โดยการทํารัฐประหารภายใตการนําของจอมพล ป. พิบูลสงคราม รวมอายุ
การประกาศ และบังคับใช 2 ป 8 เดือน 6 วัน 

 
6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 
 หลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ถูกใชไดเพียง 2 ปเศษ ก็มี

การทํารัฐประหาร เพื่อนําเอารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กลับมาใชอีกครั้ง โดยอางวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 นั้น
ใหสิทธิเสรีภาพมากเกินไป ทําใหไมสามารถปองกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสตได จึงไดเกิดการ
รัฐประหารนํารัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2475 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2482 กับ พ.ศ. 2483) มาใช
แทนเปนการชั่วคราวไปพลางกอน และใหสภาผูแทนราษฎรประชุมปรึกษา เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกลาวใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อใชเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไป ซึ่งก็ไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 24 คน เมื่อไดดําเนินการเสร็จแลว จึงไดเสนอตอผูแทนราษฎร และ
สภา มีมติเห็นชอบจึงไดประกาศมีผลใชบังคับ ตั้งแต วันที่ 8 มีนาคม 2495 ประกอบดวย บทบัญญัติ
ทั้งหมด 123 มาตรา โดยมีบทบัญญัติเดิมของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 อยูเพียง 41 มาตรา เทานั้น
นอกนั้นอีก 82 มาตรา เปนบทบัญญัติที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นใหม ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวนั้น สวนใหญก็
นํามาจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 นี้ จึงมีลักษณะผสมผสานกันระหวาง
รัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ขางตนนั่นเอง ในระหวางท่ีมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปไดประมาณ 5 ป ไดเกิด
การเลือกตั้งที่มีความไมบริสุทธิ์และเปนธรรมโดยการ เจาหนาที่ผูดําเนินการเลือกตั้งไมสุจริต มีการโกง
การเลือกตั้งใหแกผูสมัครพรรคเสรีมนังคศิลา ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเฉพาะตามหนวย
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เลือกตั้งหลายหนวยในจังหวัดพระนคร กรณีนี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคณะรัฐประหาร ภายใตการนํา
ของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  ไดทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 
และประกาศยุบเลิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง 2 ประเภท แตก็มิไดยกเลิกรัฐธรรมนูญ ทวายังคงให
ใชรัฐธรรมนญูตอไป ในขณะเดียวกันก็กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 1 ภายใน 90 วัน เมื่อ
เลือกตั้งเสร็จเรียบรอยแลว กลับปรากฏวา การบริหารราชการแผนดิน ก็ไมเปนไปโดยราบรื่นนัก ในที่สุด
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จึงไดถูก “ฉีกทิ้ง” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 โดยการทํารัฐประหารอีกครั้งหนึ่งของ
คณะรัฐประหารชุดเดิม ซึ่งมี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ในฐานะผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบัญชาการ
ทหารบก เปนหัวหนาคณะปฏิวัติ รวมอายุการประกาศและบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช2495 ทั้งสิ้น 6 ป 7 เดือน 12 วัน 

7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  พุทธศักราช  2502 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2502 หลังการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501จอมพล 

สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 3 ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 (ฉบับที่ 6) และประกาศใหสมาชิกภาพแหงสภา-
ผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง โดยคณะปฏิวัติ ทําหนาที่บริหารประเทศ โดยจอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรัชต ผูที่เปนทั้งหัวหนาคณะปฏิวัติ และเปนผูบัญชาการสูงสุด ไมมีการแบงแยกอํานาจนิติ-
บัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการใหออกจากกัน คณะปฏิวัติ เปนผูสั่งการเปนผูใชอํานาจ
ประเทศไทย จึงมีการปกครองโดยปราศจากรัฐธรรมนูญเปนเวลา 101 วัน นับตั้งแตวันที่20 ตุลาคม 2501
จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2502 จึงไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2502 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญไทยที่สั้นที่สุด คือมีเพียง 20 มาตรา  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถึงแมจะไดชื่อวา
เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อรอการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แตถูกใชเปนเวลายาวนานรวม ถึง 
9 ป 4 เดือน 20 วัน จนกระทั่งถูกยกเลิกอยาง “สันติ” เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญ รางรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรแลวเสร็จ และประกาศบังคับใชเปนรัฐธรรมนูญฉบับใหม เมื่อวันที่20 มิถุนายน 2511 

8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2511 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 มีทั้งหมด 183 มาตรา ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 

ของไทย ซึ่งถูกยกรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ เปนรัฐธรรมนูญที่ใชเวลาในการยกรางจัดทํายาวนาน
ที่สุดถึง 9 ปเศษ แตทวากลับมีอายุการใชงานเพียง 3 ป 4 เดือน 27 วัน กลาวคือ หลังจากใชบังคับได
ไมนานนัก เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชขาราชการประจํา เปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล 
โดยฝายวุฒิสภา ซึ่งมีอํานาจที่สําคัญเทาเทียมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งอีก
ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 8 ยังหามมิใหสมาชิกผูแทนราษฎร เปนรัฐมนตรีในคณะเดียวกันดวย จึงเทากับ
กีดกันมิใหผูแทนราษฎร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจบริหาร อันเปนความ
ปรารถนาของนกัการเมืองทุกคน จึงสรางความไมพอใจใหแกผูแทนราษฎรเปนอยางมาก ในขณะเดียวกัน



97 
 

เมื่อปรากฏวา รัฐบาลไมสนับสนุนจัดสรรงบประมาณแผนดนิใหแกผูแทนราษฎรในรูปของงบประมาณ
จังหวัด อันเปนขอเรียกรองของผูแทนราษฎร เพื่อพวกเขาจะไดเงินงบพัฒนาจังหวัดไปใช ใหเกิด
ประโยชนในการเลือกตั้งครั้งตอไป จึงทําใหผูแทนราษฎรรวมหัวกัน พยายามจะตัดเงินงบประมาณที่
รัฐบาลเสนอขออนุมัติจากสภาทุกป ทําใหตองมีการเจรจาตอรองกันอยางหนักกวาจะตกลงกันไดดวย
เหตุนี้รางพระราชบัญญัติงบประมาณของรัฐบาลจึงประกาศใชลาชาทุกป คณะทหารและบรรดา
ขาราชการประจําที่ไมชอบตอการบริหารงานแบบประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514
รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 8 ก็จึงถูก “ฉีกทิ้ง” อีกครั้งหนึ่ง โดยการทํารัฐประหารตนเองของจอมพล ถนอม กิตติขจร 
ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี และผูบัญชาการสูงสุดในขณะนั้น และก็ไดนําเอารัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มาแกไข
ปรับปรุงรายละเอียดใหมเล็กนอย กอนประกาศใชบังคับ 

9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 มีทั้งหมด 23 มาตรา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได

นําเอาอํานาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 มาบัญญัติไวอีกดวย ขณะที่มีเวลาใชบังคับอยู
เพียง 1 ป 9 เดือน 22 วัน ตองถูกยกเลิกไป เมื่อเกิดเหตุการณวันมหาวิปโยค เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 
สืบเนื่องจากการที่มีกลุมบุคคลไมพอใจที่รัฐบาลของจอมพล ถนอม กิตติขจร ใชเวลารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมนานเกินไปทั้ง ๆ ที่เคยรางรัฐธรรมนูญมาครั้งหนึ่งแลว กลุมดังกลาวประกอบดวย ผูนํานิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เริ่มรณรงคเรียกรองใหรัฐบาลประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเร็ว 
ปรากฏวา รัฐบาลกลับตอบโตการเรียกรองดังกลาว โดยการจับกุมกลุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ จํานวน 
13 คน โดยตั้งขอหาวาเปนการทําลายความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และมีการกระทําอันเปน
คอมมิวนิสต รวมทั้งใชอํานาจตามมาตรา 17 แหงรัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 ควบคุมผูตองหาดังกลาว  
ในระหวางการสอบสวนโดยไมมีกําหนด ทําใหศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ตองออกมา
เคลื่อนไหวใหรัฐบาลปลอยตัวผูตองหาทั้งหมด โดยไมมีเงื่อนไข และขอใหรัฐบาลประกาศใช
รัฐธรรมนูญใหมภายใน 1 ป ดวย แตรัฐบาลไมยอมปฏิบัติตามขอเรียกรองนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชน จึงไดเดินทางมาชุมนุมกัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวนเรือนแสน วันที่  
13 ตุลาคม 2516 ในตอนบาย ๆ  ฝูงชนก็ไดเดินขบวนออกจากหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผานถนนราชดําเนิน
ไปชุมนุมอยูที่บริเวณพระบรมรูปทรงมา จนกระทั่งชวงเชามืดของ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 กลุม 
ผูชุมนุมจํานวนหนึ่ง ปะทะกับกองกําลังของเจาหนาที่ตํารวจอยางรุนแรงที่ขางพระตําหนักจิตรลดา 
เหตุการณลุกลามใหญโต จนในที่สุดก็นําไปสูการจลาจลครั้งสาํคญัในประวัตศิาสตรไทยโดยมีผูเสียชีวิต
นับรอย และบาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก ขณะที่สถานที่ราชการตาง ๆ อันเปนสัญลักษณของอํานาจ
เผด็จการก็ไดถูกประชาชนเผาทําลายไปหลายแหงดวยเชนกัน 
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10. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517 มีบทบัญญัติรวมท้ังสิ้น 238 มาตราเปนรัฐธรรมนูญ

ฉบับหนึ่งท่ีไดชื่อวา เปนประชาธิปไตยมากที่สุด เพราะวามีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางกาวหนา
และเปนแบบเสรีนิยมมากขึ้นในหลายเรื่องดวยกัน เริ่มตนในหมวด 1 บททั่วไป ไดมีบทบัญญัติหามมิใหมี
การนิรโทษกรรมแกผูกระทําการลมลางสถาบันกษัตริย หรือรัฐธรรมนูญ และหมวด 2 พระมหากษัตริย 
ไดบัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกวา ในการสืบราชสันตติวงศ นั้น ในกรณีที่ไมมีพระราชโอรส รัฐสภาอาจให
ความเห็นชอบในการใหพระราชธิดาสืบราชสันตติวงศได นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติอันเปนการเพิ่ม
หลักประกันในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และประโยชนของประชาชนไวมากกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผาน ๆ มา 
กอนหนานั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดรับการแกไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2518 ในเรื่อง การรับสนอง
พระบรมราชโองการ แตงตั้งวุฒิสมาชิกจากเดิมใหประธานองคมนตรี เปนผูรับสนองพระบรมราช-
โองการ เปลี่ยนมาเปนนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการแกไขเพิ่มเติมเพียงครั้งเดียวและมี
ระยะเวลาการใชเพียง 2 ป ก็ถูก “ฉีกท้ิง” โดยประกาศของ “คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน” ซึ่งมี 
พล.ร.อ. สงัด ชลออยู ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูบัญชาการทหารเรือ เปนหัวหนาคณะปฏิรูป  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 

11. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 
 หลังจากปฏิวัติลมรฐับาลอันเนือ่งมาจากเหตุการณนองเลือด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 แลว 

คณะปฏิวัติก็ไดแตงตัง้ นายธานินทร  กรัยวิเชียร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีพรอม ๆ  กับประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2519 
โดยมีบัญญัติเพียง 29 มาตราเทานั้น ตอมา เกิดการทํารัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
ชุดเดิม ในชื่อใหมวา “คณะปฏิวัติ” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ซึ่งมีหัวหนาคนเดิม คือ พล.ร.อ. สงัด  ชลออยู 
ดังนั้น อายุการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพียงแค 1 ปเทานั้น 

12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช  2520 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากการทํารัฐประหารของคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 

โดยคณะปฏิวัติ ใหเหตุผลในการปฏิวัติวา “เพราะภัยคุกคามของคอมมิวนิสต” หลังจากยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 11 แลว คณะปฏิวัติไดจัดตั้งคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้น ตามหลักการที่
คณะปฏิวัติกําหนดไว จากนั้นคณะปฏิวัติ จึงไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2520 ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2520 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบัญญัติ 32 มาตรา และถูกยกเลิก
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 เนื่องจากการประกาศใชธรรมนูญฉบับใหม คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 13 ของประเทศไทย 
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13. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 
 เปนผลจากการรางของคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ตามขอกําหนดในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ซึ่งรางรัฐธรรมนูญใหมขึ้น
เพื่อใชแทนรัฐธรรมนูญเกา และสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดใหความเห็นชอบแลว ประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญตั้งแต วันที่ 22 ธันวาคม 2521 มีท้ังหมด 206 มาตรา สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
นับวาเปนประชาธิปไตยพอสมควร หากไมนับบทบัญญัติเฉพาะกาลที่มีผลใชบังคับอยูในชวง 4 ปแรก
ของการใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดมีความพยายามที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยูหลายครั้ง ซึ่ง
ครั้งสุดทายก็ประสบความสําเร็จ เมื่อป พ.ศ. 2528 วาดวย เรื่อง ระบบการเลือกตั้ง โดยแกไขจาก
แบบรวมเขตรวมเบอร หรือคณะเบอรเดียว มาเปนการเลือกตั้งแบบผสม เขตละไมเกิน 3 คน การ
แกไขเพิ่มเติมครั้งนี้ ถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขณะที่การแกไขเพิ่มเติมอีกครั้ง คือ ครั้งที่ 2 
นั้นเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2532 เกี่ยวกับเรื่องประธานรัฐสภา โดยแกไขใหประธานสภาผูแทนราษฎรดํารง
ตําแหนงเปนประธานรัฐสภา รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 13 ไดใชบังคับเปนเวลาคอนขางยาวนานถึง 12 ปเศษ
แตก็ถูก “ยกเลิก” โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ภายใตการนําของ พลเอก สุนทร  
คงสมพงษ ไดเขาทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ จากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย  
ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 

14. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2534  
 ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ไดทําการยึดอํานาจแลว 

ก็กําหนดใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 และวุฒิสภาสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี
สิ้นสุดลง โดยชี้แจงถึงเหตุผลและความจําเปนของการเขายึดและควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ 
โดยกลาวหารัฐบาล และผูบริหารประเทศวา “มีพฤติการณการฉอราษฎรบังหลวง ขาราชการการเมือง 
ใชอํานาจกดขี่ ขมเหง ขาราชการประจํา ผูซื่อสัตยสุจริต รัฐบาลเปนเผด็จการทางรัฐสภา การทําลาย
สถาบันการทหาร และการบิดเบือนคดีลมลางสถาบันกษัตริย” ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2534 ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 มีท้ังหมด 33 มาตรา มีระยะเวลาการใชบังคับ 9 เดือน 8 วัน 
ก็ถูกยกเลิกไป จากผลการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2534 

15. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  
 มักจะถูกเรียกขานกันวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับ ร.ส.ช.” เพราะเปนผลงานการยกราง

และจัดทําของสภานิติบัญญัติแหงชาติ อันประกอบดวยสมาชิก จํานวน 292 คน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคํากราบบังคมทูลของประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ประกาศใช เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2534 มีทั้งหมด 233 มาตรา ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 นี้ มีประเด็นปญหา
ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายประเด็น อันกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางคณะกรรมาธิการ
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พิจารณารางรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแหงชาติกับสาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะประเด็นเรื่องวา  
นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะประชาชนตางเขาใจกันดีวา การกําหนดให
บุคคลภายนอกเขามาเปนนายกรัฐมนตรีไดนั้น เทากับวาเปนการเปดโอกาสใหมีการสืบทอดอํานาจ
ใหกับ คณะ ร.ส.ช. ออกไปไดอีก ในที่สุดเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช บทบัญญัติมาตรา159 ก็ไดเปด
โอกาสใหเชิญบุคคลภายนอกมาเปนนายกรัฐมนตรีได และหลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไปตาม
รัฐธรรมนูญนี้ เนื่องดวยปญหาบางประการ ทําใหพรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมาก ในฐานะพรรคแกนนํา
ในการจัดตั้งรัฐบาล ไดเชิญนายทหารใน คณะ ร.ส.ช. คือ พลเอก สุจินดา คราประยูร ใหมาเปน
นายกรัฐมนตรี พรอมกับเหตุผลที่วา “เสียสัตย เพื่อชาติ” ซึ่งนับวาเปนการทวนกระแสกับความรูสึก
ของประชาชนไมนอย เพื่อที่จะควบคุมสถานการณเอาไว รัฐบาลก็เลยออกคําสั่งใหทหารและตํารวจ
เขาสลายการชุมนุมของกลุมประชาชน ซึ่งรวมตัวกันประทวงอยูที่บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตยและ
ถนนราชดําเนิน ในชวงระหวางวันที่ 17 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 แตทวากลับเปนการนําสู
เหตุการณนองเลอืดที่เรยีกกันวา เหตุการณพฤษภาทมิฬ ในที่สุด ซึ่งตอมาสถานการณตาง ๆ ก็บีบรัดจน
ทําใหพลเอก สุจินดา  คราประยูร ตองลาออก จากตําแหนงนายกรัฐมนตรีไปอยางจํายอม รัฐบาล
ชั่วคราวภายหลังเหตุการณดังกลาว และบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น ไดดําเนินการ 
แกไขวิกฤตการณ อันสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญโดยเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญรวม 4 ฉบับ ซึ่ง
นับวาเปนความสําเร็จครัง้แรกที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแสดงเจตนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
แกไขรัฐธรรมนูญไปสูความเปนประชาธิปไตยใหมากยิ่งขึ้น แตทวาความสําเร็จในครั้ งนี้ก็ เปนผล 
สืบเนื่องมาจากการสูญเสียครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองไทย เพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 มี
ระยะเวลาใชบังคับ รวมทั้งสิ้น 5 ป10 เดือน 2 วันไดถูก “ยกเลิก” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดย
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

16. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 มีท้ังหมด 336 มาตรา รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 นี้

ถือเปนรัฐธรรมนูญที่ริเริ่มขึ้นโดย พรรคชาติไทยมี นายบรรหาร ศิลปะอาชา เปนนายกรัฐมนตรี 
ในขณะนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองเขามาดําเนินงาน และไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการ-
วิสามัญ พิจารณารางรัฐธรรมนูญขึ้นมา และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 99 คน 
โดย 76 คน เปนตัวแทนของแตละจังหวัด และอีก 23 คน มาจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ ซึ่ง
ถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งฉบับเดียวของประเทศไทย โดยกอนหนานี้ 15 ฉบับ มาจาก
คณะรัฐมนตรีที่มาจากการแตงตั้งหรือรัฐบาลทหาร เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 คือ การ
ปฏิรูปการเมือง โดยมีเปาหมาย 3 ประการ คือ 
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1) ขยายสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมของพลเมือง 
   2) การเพิ่มการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยประชาชน เพื่อใหเกิดความ

สุจริต และโปรงใสในระบอบการเมือง 
   3) การทําใหระบบการเมืองมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ 
  รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ไดสิ้นสุดลงดวยการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 

พ.ศ. 2549 สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นําโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการ-
ทหารบก ไดออกประกาศรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 ทั้งนี้ 
คณะปฏิรูปฯ ไดออกประกาศคงบทบัญญัติบางหมวดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2549 ไวภายหลัง 

17. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549  
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 39 มาตรา เปนรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราวที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เปนผูสนองพระบรมราชโองการ หลังจากที่ไดกระทําการรัฐประหารเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ 
19 กันยายน  พ.ศ. 2549 สิ้นสุดลง เมื่อมีการประกาศใชแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

18. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 309 มาตรา ดําเนินการยกราง

โดยสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ระหวาง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศ 
โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เมื่อรางเสร็จ และ
ไดรับความเห็นชอบฝายนติิบัญญัตแิลว ไดมีการเผยแพรใหประชาชนทราบ และจัดใหมีการลงประชามติ  
เพื่อขอความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ ในการรางรัฐธรรมนูญจากประชาชนทั้งประเทศ เมื่อวันที่  
19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลปรากฏวา มีผูลงมติเห็นชอบ รอยละ 57.81 และไมเห็นชอบ รอยละ 42.19 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงมีผลบังคับใชในปจจุบัน ทามกลางเสียง
เรียกรองใหมีการแกไข แตตกลงกันไมไดวาจะแกไขประเด็นใดบาง ซึ่งเปนเรื่องที่ตองรอดูกันตอไปวาจะ
เปนอยางไร 

จากความเปนมาของรัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับ เมื่อศึกษาใหดี จะพบวา มีที่มาใน 2  ลักษณะ คือ 
  1. มุงใชเปนการถาวร มักใชชื่อวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร” 
  2. มุงใชบังคับเปนการชั่วคราว มักใชชื่อวา “ธรรมนูญการปกครอง” 
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รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวบางฉบับ ใชบังคับเปนเวลานาน เชน ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2502 ซึ่งเกิดขึ้นโดยการทํารฐัประหารของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต ใชบังคับ
เปนเวลา 9 ปเศษ แตรัฐธรรมนูญฉบับใชบังคับในระยะสั้น ๆ เพราะเปนรัฐธรรมนูญที่มีหลักการ
สอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตไมสอดคลองกับโครงสรางอํานาจทางการเมือง
ของประชาชนอยางแทจริง ทวาตกอยูในมือของกลุมขาราชการประจําโดยเฉพาะอยางยิ่ง  
คณะนายทหารระดับสูง ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญที่มุงจะใชบังคับเปนการถาวร จึงมักจะถูกยกเลิกโดย
การทํารัฐประหารโดยคณะผูนําทางทหาร เมื่อคณะรัฐประหารซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน คณะปฏิวัติ 
คณะปฏิรูป หรือคณะรักษาความสงบเรียบรอย ยึดอํานาจไดสําเร็จ ที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญ ที่มุง
จะใชบังคับเปนการถาวร แลวก็จะมีการเลือกตั้ง และตามดวยการจัดตั้งรัฐบาลใหมตามวิถีทางของ
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร แลวก็ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พรอมทั้งจัดใหมีการรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรใหมอีกครั้ง มีการรางแลวรางอีกหมุนเวียนเปนวงจรการเมืองของรัฐบาลไทยมาอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานานนับหลายสิบป นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2475 เปนตนมา 

แมจะเกิดกรณี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งเปนเหตุการณที่ประชาชนเขารวมเรียกรองรัฐธรรมนูญ
ที่เปนประชาธิปไตยมากที่สุดเปนประวัติการณ หลังจาก จอมพล ถนอม กิตติขจร ทํารัฐประหารรัฐบาล
ของตนเอง เพราะขณะทํารัฐประหารยึดอํานาจการปกครองนั้น จอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารง
ตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 และเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พรอมกับเตรียมรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ตามวงจรการเมืองของไทยที่เคยเปนมา ก็เกิด
กระบวนการเรียกรองรฐัธรรมนูญจนนําไปสูเหตุการณนองเลือด เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จน
ทําให จอมพล ถนอม กิตติขจร ตองลาออกจากตาํแหนงนายกรฐัมนตรี และเดินทางออกนอกประเทศไทย 
และแมตอมาจะมีการรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 ที่เปนรัฐธรรมนูญซึ่งมีหลักการที่เปนประชาธิปไตย
มากฉบับหนึ่ง แตในที่สุดก็มีการทํารัฐประหารอีก และก็เกิดเหตุการณนองเลือด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 ทําใหวงจรการเมืองไทยหมุนกลับไปสูวงจรเดิม คือ รัฐประหาร ประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จัดใหมีการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
และทํารัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซ้ําซากวนเวียนอยูในวังวนตอไปไมจบไมสิ้น 

ดวยเหตุนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยที่ผานมา จึงมีสภาพชะงักงัน  
ในขั้นตอนของการพฒันาไปสูเปาหมายอุดมการณประชาธิปไตยตลอดมา วัฏจักรของความไมตอเนื่อง
ดังกลาวขางตนมีสภาพเปนวงจร ดังภาพ 
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จนกระทั่งเกิดกระบวนการปฏิรูปการเมือง เพื่อแกไขปญหาของระบบการเมืองไทยทั้งระบบ

หลังการรัฐประหาร เมื่อ พ.ศ. 2534 และเกิดเหตุการณนองเลือดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2535 
ในที่สุดกระบวนการปฏิรูปการเมืองก็ไดนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งถือวา เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน ซึ่งใชมาจนถึงเหตุการณการปฏิรูปการปกครองในป พ.ศ. 2549 และนําไปสูการราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และจัดใหมีการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรกของประเทศไทย
และใชมาจนถึงปจจุบัน 
  

1.2 หลักการและเจตนารมณ 
 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

จากการศึกษาความเปนมาของรัฐธรรมนูญนั้น พบวา มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองมาตั้งแตป พ.ศ. 2475 และไมวาจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งก็ตาม กระแสการเรียกรอง
ใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเรียกรองใหรัฐธรรมนูญมีความเปนประชาธิปไตยก็
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ หากศึกษาถึงมูลเหตุของการเรียกรองใหมี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้น พบวา การประกาศใช
รัฐธรรมนูญ มีเปาหมายสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ 
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1. เปนหลักประกันในเรื่องสิทธิ และเสรีภาพ ของประชาชน ซึ่งผูปกครองจะละเมิดมิได 
2. เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงขอบเขต อํานาจหนาที่ ของผูปกครอง และปองกันมิใหผูปกครอง

ใชอํานาจตามอําเภอใจ 
ดังนั้น ในการประกาศใชรัฐธรรมนูญแตละฉบับ คณะผูยกรางจึงไดเขียนหลักการและ

เจตนารมณในการจัดทําไวทุกครั้ง ซึ่งหลักการ และเจตนารมณที่คณะผูยกรางเขียนไว นั้น ชวยใหคน
รุนหลังไดมีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาท่ีมาของรัฐธรรมนูญแตละฉบับวา มีมาอยางไร รวมทั้งสภาพ
สังคมในชวงเวลานั้นดวย ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอยางหลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
คือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” และรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ดังนี้ 

1. หลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” สรุปสาระสําคัญ คือ 

1)  ประกาศวาอํานาจสูงสุดของประเทศเปนของราษฎร (มาตรา 1) ซึ่งแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย 

2)  พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ กิจการสําคัญของรัฐ ทําในนามของ
พระมหากษัตริย 

3) เปนการปกครองแบบสมัชชาโดยกําหนดใหคณะกรรมการราษฎรซึ่งมีจํานวน 15 คน  
ทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาผูแทนราษฎร 

4) เริ่มมีรัฐสภาขึ้นเปนครั้งแรก โดยกําหนดใหเปนสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งมีอํานาจสูงสุดกลาว คือ 

- ตรากฎหมาย 
- ควบคุมดูแลราชการกิจการของประเทศ 
- มีอํานาจ ถอดถอน หรือสามารถ ปลดกรรมการราษฎร และขาราชการ 

ทุกระดับชั้นได โดยคณะกรรมการราษฎรไมมีอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร 
- วินิจฉัยการกระทําของพระมหากษัตริย 

5) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดกําหนดอายุของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งไว 20 ปบริบูรณเทากัน สวนวิธีการเลือกตั้งเปนการเลือกตั้งทางออม คือ ใหราษฎรเลือก
ผูแทนตําบล และผูแทนตําบล ก็เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อีกทอดหนึ่ง 

6) ศาล มีอํานาจพิจารณา พิพากษาคดี ตามกฎหมาย แตไมมีหลักประกันความอสิระ
ของผูพพิากษา 
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2. หลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1) คุมครอง สงเสริม ขยาย สิทธิ และเสรีภาพ ของประชาชนอยางเต็มท่ี 
2) ลดการผูกขาดอํานาจรัฐ และเพิ่มอํานาจประชาชน 
3) การเมือง มีความโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 
4) ทําใหองคกรตรวจสอบ มีความอิสระเขมแข็ง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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เรื่องท่ี  2 โครงสรางและสาระสําคัญ 
   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
โครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับ  มีวิวัฒนาการมาเปนลําดับจาก

การศึกษาพบวามีโครงสรางและสาระสําคัญที่บัญญัติไว  ดังนี้ 
1) ประมุขแหงรัฐ สวนนี้จะระบุถึง องคพระมหากษัตริย และพระราชอํานาจ ของพระองค การ

แตงตั้งผูสําเร็จราชการ และการสืบราชสันตติวงศ 
2) ระบอบการปกครอง สวนนี้จะระบุรูปแบบของรัฐ และลักษณะการปกครองไว กลาวคือ 

ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

3) สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหนาที่ สวนนี้รัฐธรรมนูญระบุไว โดยในสวนของสิทธิ 
เชน สิทธิในการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล เปนตน ในสวนของความเสมอภาค เชน การไมเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว รายได และสภาพรางกาย เปนตน ในสวนของหนาที่ เชน ประชาชน
มีหนาที่ตองไปเลือกตัง้ มีหนาที่ตองเสียภาษี และมีหนาที่ตองรกัษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนตน 

4) แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนนี้จะระบุ แนวนโยบาย ที่จะทําใหประเทศมีความมั่นคง  
มีความเจริญเติบโต มีสันติสุข และประชาชน มีมาตรฐานการครองชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชน 
การรักษาธรรมชาติ การสรางความเขมแข็งของชุมชน การกระจายรายไดที่เปนธรรม เปนตน 

5) อํานาจอธิปไตย สวนนี้จะกําหนด สถาบันที่ใชอํานาจอธิปไตย ไดแก ฝายบริหาร ฝายนิติ-
บัญญัติ และฝายตุลาการ รวมถึงความสัมพันธระหวางสถาบันทั้งสามสถาบัน 

6) การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนนี้จะระบุ กลไกที่ใชสําหรับตรวจสอบการทํางานของ
รัฐ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และความบริสุทธิ์ยุติธรรม เชน ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนตน 

รัฐธรรมนูญแตละฉบับ จะกําหนดโครงสราง และสาระสําคัญแตกตางกันไป การจะตัดหรือ
เพิ่มเรื่องใดเขาไปในรัฐธรรมนูญ เปนเรื่องของความจําเปนในขณะนั้น ๆ ซึ่งผูเรียนไมตองยึดถือตายตัว
เพราะสิ่งเหลานี้ เปนความเหมาะสมของสถานการณในแตละยุคสมัย โดยจะตองพิจารณาบริบทของ
สภาพสังคมโดยรวมของทั้งประเทศ และสถานการณของโลกประกอบดวย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  แบงโครงสรางออกเปน 15 หมวด  
ดังนี้ 

  หมวด 1     บททั่วไป 
  หมวด 2      พระมหากษัตริย 
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  หมวด 3       สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  หมวด 4        หนาที่ของชนชาวไทย 
  หมวด 5       แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  หมวด 6       รัฐสภา 
  หมวด 7   การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 
  หมวด 8   การเงินการคลังและงบประมาณ 
  หมวด 9   คณะรัฐมนตรี 
  หมวด 10  ศาล 
  หมวด 11  องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
  หมวด 12   การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
  หมวด 13  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
      และเจาหนาที่ของรัฐ 
  หมวด 14  การปกครองสวนทองถิ่น 
  หมวด 15  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
  บทเฉพาะกาล 
   
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นผูเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เพิ่มเติมได 
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เรื่องท่ี 3   จุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ 

   สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของประชาชน 
 
สิทธิและเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะรูวา

การปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพียงใด ตองดูที่สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ ถาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก ความเปนประชาธิปไตยของ
ประเทศนั้นก็มีมาก หากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัด หรือถูกลิดรอน โดยผูมีอํานาจในการ
ปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมีไมได ดวยเหตุนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงไดบัญญัติ
คุมครอง สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไว และมีการบัญญัติเพิ่มและชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ยังคงมีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน ไดบัญญัติไวเรื่อง สิทธ ิและเสรีภาพ ของประชาชน ไวอยางชัดเจน และเปนหมวดหมูปรากฏอยู
ในหมวดที่ 3 ดังนี้ 

 สวนที ่1  บททั่วไป 
 สวนที ่2  ความเสมอภาค 
 สวนที ่3  สิทธิและเสรีภาพสวนบคุคล 
 สวนที ่4  สิทธิในกระบวนการยตุิธรรม 
 สวนที ่5    สิทธิในทรพัยสิน 
 สวนที ่6  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 สวนที ่7  เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ของบคุคลและสื่อมวลชน 
 สวนที ่8  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
 สวนที ่9   สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสขุและสวัสดิการจากรัฐ 
 สวนที ่10  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
 สวนที ่11  เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม 
 สวนที ่12  สิทธิชุมชน 
 สวนที ่13   สิทธิพิทักษรฐัธรรมนูญ 
ผูเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของ สิทธิ และเสรีภาพ ไดในเอกสารรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 
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นอกจากจะบัญญัติ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไวแลว รัฐธรรมนูญก็ยังไดบัญญัติหนาที่
ของประชาชนไว เชนกัน ดังตัวอยาง หนาที่ของประชาชนชาวไทยในหมวด 4 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้ 

1. บุคคล มีหนาที่พิทักษ รักษาไวซ่ึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 70) 

2. บุคคล มีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
(มาตรา 71) 

3. บุคคล มีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิ โดยไมแจงเหตุอัน
สมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิ หรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ การแจงเหตุที่
ทําใหไมอาจไปเลือกตั้ง และการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ (มาตรา 72) 

4. บุคคล มีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกัน และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษา อบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ (มาตรา 73) 

5. บุคคล ผูเปนขาราชการพนักงาน ลูกจาง ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับ ประชาชน บุคคล ตามวรรคหนึ่ง
ตองวางตนเปนกลางทางการเมือง (มาตรา 74) 
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กิจกรรมที ่10  
  

1. เมื่อผูเรียนไดศึกษาความเปนมาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แลว 
ใหผูเรียนลําดับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามระยะเวลา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 2. จากพระราชหัตถเลขาที่ทรงสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

ไดทรงคาดหวังวาประเทศไทย ควรจะมีรูปแบบการปกครองเปนอยางไร และปจจุบัน
ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว   
ทรงคาดหวังไวแลวหรือไม ถามี มีในเรื่องใดบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………............................................................................. 
 3. ใหผู เรียนวิเคราะหวิถีชีวิตของผูเรียนวามีเรื่องใดบางในชีวิตของผูเรียนที่มีความ

เกี่ยวของกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยูปจจุบัน และความเกี่ยวของนั้นเปน
สิ่งที่ผูเรียนมีความพึงพอใจแลวหรือไม ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4. หากผูเรียนจะนําหลกัการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยมาใชในครอบครัว ผูเรียนจะ
นําหลักการนั้นมาใช และมีวิธีปฏิบัติอยางไรกับสมาชิกในครอบครัว จึงจะไดชื่อวาเปน
ครอบครัวประชาธิปไตยที่มองเห็น และสัมผัสไดอยางเปนรูปธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

เรื่องที ่4  หลักการสําคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม    
     จริยธรรม คานิยม ในการอยูรวมกันอยาง สันติ 

 สามัคคี ปรองดอง 
  

ความหมายและความสําคญัของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตย เปนรูปไดทั้งแบบการปกครอง 

และวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค  
เสรีภาพและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ 
เทาเทียมกันและอํานาจอธิปไตยตองมาจากปวงชน 
 

 

 ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชน 
มีสิทธิ เสรีภาพ โดยอาศัย หลักการของการแบงแยกอํานาจ และหลักการที่วาดวยความถูกตองแหง
กฎหมาย ผูปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนเพียงตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ
ใหใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน   
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หลักการสาํคญัของระบอบประชาธปิไตยที่สาํคัญ 
1. หลักอํานาจอธิปไตย  เปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของ โดยใชอํานาจที่

มีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและทั่วถึง ในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครอง และผูแทนของตน 
รวมท้ังประชาชนมีอํานาจในการคัดคาน และถอดถอนผูปกครอง และผูแทนที่ประชาชนเห็นวา มิได
บริหารประเทศ ในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 

อํานาจอธิปไตย  หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรือประเทศ ดังนั้น สิ่งอื่นใดจะมี
อํานาจยิ่งกวา หรือขัดตออํานาจอธิปไตยไมได อํานาจอธิปไตยยอมมีความแตกตางกันไปในแตละ
ระบอบการปกครอง เชน ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กลาวคือ 
ประชาชน คือ ผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช อํานาจ
อธิปไตย เปนของพระมหากษัตริย คือ กษัตริย เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนตน 
อนึ่ง อํานาจอธิปไตยนี้ นับเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของความเปนรัฐ เพราะการที่จะเปนรัฐไดนั้น 
นอกจากจะตองประกอบดวยอาณาเขต ประชากร และรัฐบาลแลว ยอมตองมีอํานาจอธิปไตยดวย 
กลาวคือ ประเทศนั้นตองเปนประเทศที่สามารถมีอํานาจสูงสุด (อํานาจอธิปไตย) ในการปกครอง
ตนเอง จึงจะสามารถ เรียกวา “รัฐ” ได 

ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตย เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แบง

ออกเปน 3 สวน ดังนี ้

 

1) อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจในการออกกฎหมายและควบคุมการทํางานของ
รัฐบาล เพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ประชาชนชาวไทยใชอํานาจนี้โดยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปทําหนาที่แทนในรัฐสภา 

2) อํานาจบริหาร เปนอํานาจการบริหารราชการแผนดินและการปกครอง ซึ่งมี
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเปนผูใชอํานาจ และรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
นโยบายที่แถลงตอรัฐสภา 
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3) อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความตามกฎหมาย โดยมี
ศาลเปนผูใชอํานาจ 

2  หลักสิทธิเสรีภาพ ประชาชนทุกคน มีความสามารถในการกระทํา หรืองดเวนการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่การกระทําของเขานั้น ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

3. หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคน สามารถเขาถึงทรัพยากรและ
คุณคาตาง ๆ ของสังคมท่ีมีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกัน ดวยสาเหตุแหงความแตกตาง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรม ความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอื่น 

4. หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม เปนหลักการของรัฐที่มีการปกครองโดยกฎหมาย หรือ 
หลักนิติธรรม การใชหลักกฎหมายเปนกฎเกณฑการอยูรวมกัน เพื่อความสงบสุขของสังคม การให
ความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก  
การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนากัน ผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใด ๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชนได และไมสามารถใชอภิสิทธิอยูเหนือกฎหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอื่น ๆ ได  

5. หลักการเสียงขางมาก ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย การตัดสินใจใด ๆ 
ที่สงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปนการเลือกตั้งผูแทนของประชาชน เขาสูระบบ
การเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมาก
ที่มีตอเรื่องนั้น ๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียงขางมาก เปนตัวแทนที่สะทอนความ
ตองการ และขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการนี้ ตองควบคูไปกับการเคารพ และคุมครอง
สิทธิเสียงขางนอยดวย ทั้งนี้ก็ เพื่อเปนหลักประกันวา ฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการ พวกมากลากไป
ตามผลประโยชน ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการ เพื่อ
ประโยชนความเห็นของประชาชนทั้งหมด เพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย รวมท้ังชนกลุมนอย
ผูดอยโอกาสตาง ๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความ
ขัดแยงในสังคม 

6. หลักเหตุผล เปนหลักการใชเหตุผลที่ถกูตอง ในการตัดสินหรือยุติปญหาในสังคม ในการอยู
รวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง ผูคนตองรูจักยอมรับฟงความเห็นตาง และรับฟงเหตุผลของผูอื่น 
ไมดื้อดึงในความคิดเห็นของตนเอง จนคนอื่นมองเราเปนคนมีมิจฉาทิฐิ 

7. หลักประนีประนอม เปนการลดความขัดแยง โดยการผอนหนักผอนเบาใหกัน รวมมือกัน
เพื่อเห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ เปนทางสายกลาง ซึ่งทั้งสองฝายจะตองไดและเสียใน
บางอยาง ไมไดครบตามที่ตนปรารถนา จัดเปนวิธีการที่ทําใหทุกฝาย สามารถอยูรวมกันตอไปไดอยางสันติ
วิธีการในการประนีประนอม อาจใชเทคนิคการเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย โดยผูบังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่สาม เปนตน 
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8. หลักการยอมรับความเห็นตาง หลักการนี้ เพื่อเปนการอยูรวมกันดวยความสันติ สามัคคี 
ปรองดอง ไมวาเสียงขางมากหรือเสียงขางนอย ตองทําใจยอมรับความเห็นตาง อันเปนการหลอมรวม
หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพ และหลักประนีประนอม โดยการเคารพและคุมครองสิทธิของผูอ่ืนดวย 
ทั้งนี้ก็เพื่อ เปนหลักประกันวา ไมวาฝายเสียงขางมากหรือฝายเสียงขางนอย เปนจะสามารถอยูรวมกัน
ดวยความสันติสามัคคี ปรองดอง ทุกฝายตองยอมรับความเห็นตาง รวมทั้งฝายเสียงขางมากเองก็จะ 
ไมใชวิธีการ พวกมากลากไป ตามผลประโยชนหรือความเห็น หรือกระแสความนิยมของพวกตนอยาง
สุดโตง ดังไดกลาวไวแลวขางตน แตตองดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมดหรือทุกฝาย 
เพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย หรือประชาชนที่มีความเห็นตางจากฝายตน สามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง โดยไมมีการเอาเปรียบกัน และสรางความขัดแยงในสังคมมาก
เกินไป 
 กลาวโดยสรุป วิถีทางประชาธิปไตยอันม ี
หลักการที่สําคัญ เชน หลักการอํานาจอธิปไตย  
หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักนติริัฐ  
และหลักนติิธรรม หลักการเสียงขางมาก หลักเหตผุล  
หลักประนีประนอม หลักการยอมรับความเหน็ตาง  
ผูเรียนจะตองศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 
และนํามาประยุกตใชในชีวติประจาํวันเพื่อการอยู 
รวมกันอยางสันต ิ

 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการเสริมสรางสันติ สามัคคี ปรองดองในสังคมไทย 

 

ความหมาย การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย  
การเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย หมายถึง “การเพิ่มพูนใหดีขึ้นหรือมั่นคงย่ิงขึ้นดวย

ความพรอมเพรียงกัน หรือ การเพิ่มพูนใหดีขึ้นดวยการออมชอม ประนีประนอม ยอมกันไมแกงแยงกัน 
ตกลงดวยความไกลเกลี่ย และตกลงกันดวยความมีไมตรีจิตของประชาชนคนไทย” 

คนไทยสวนใหญ ลวนมีความรักใครและสามัคคีกันอยูแลวในทุกถิ่น ดวยความมีจารีต
วัฒนธรรม ประเพณี กับความมีศีลธรรมในสายเลือด และในจิตใจสืบทอดตอกันมา การขัดแยงทาง
ความคิดในกลุมคน ยอมเกิดมีไดบางเปนเรื่องธรรมดา แตถาหากการขัดแยงทางความคิด ไดรับการ
ไกลเกลี่ย ไดรับความรู ไดรับขาวสาร หรือไดรับการอธิบายจนเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การขัดแยง
ทางความคิดเหลานั้น ก็จะหมดไปได ไมกอใหเกิดความแตกแยกสามัคค ีไมกอใหเกิดความรุนแรงใดใด 
ทั้งทางวาจาและทางกาย เพราะคนไทย เปนชนชาติที่รักสงบ รักพวกพอง และรักแผนดินถิ่นเกิด  
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ดังนั้น ประชาชนควรมีความรู ความเขาใจ ในระบอบการปกครอง รวมถึงระบบ ระเบียบ 
วิธีการทํางาน หรือกลวิธีของพรรคการเมือง และควรไดรับความรู มีความเขาใจ เกี่ยวกับกลวิธีใน 
การทุจริตคอรรัปชั่น ประพฤติมิชอบ การรับเงินสมนาคุณ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพรรคการเมือง
และนักการเมืองทุกรูปแบบ รวมถึงความรู เกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญในชีวิตประจําวัน และอื่น ๆ 
เพื่อใหประชาชนเกิดการเคารพในกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกา หรือตามกฎหมาย 
ประชาชนทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ควรไดรับการพัฒนาทางดานจิตใจใหมีคุณธรรมทางศาสนา 
ใหเกิดมีความรู มีความเขาใจในหลักการหรือหลักคําสอนทางศาสนา อันจะเปนบรรทัดฐานหรือ 
เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหนาท่ี แหงความเปนประชาชนชาวไทย เพื่อใหเกิดความมี
ระเบียบ มีวินัย ทั้งความคิด ทั้งจิตใจ ในทุกดาน อันจักทําใหการขัดแยงทางความคิดในทุกชุมชน ทุกสังคม
ทุกหนวยงาน ทุกกลุมบุคคล ลดนอยลงหรอืไมมี การขัดแยงทางความคดิที่รุนแรงเกิดขึ้นนั้น ยอมแสดงให
เห็นวา คนไทย ไดเสริมสรางความสามัคคี คือ ไดเพิ่มพูนใหดีขึ้น หรือมั่นคงยิ่งขึ้น ดวยความพรอม-
เพียงกัน ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตามจารีตวัฒนธรรม ประเพณีตามหลักกฎหมาย
ตามหลักศีลธรรมในศาสนา ซึ่ง “การเสริมสรางความสามัคคีของคนไทย” จะสําเร็จได ก็ดวยคนไทย
รวมมือรวมใจกัน ประพฤติปฏิบัติ เพื่อประเทศไทย และเพื่อคนไทย  

 
หลักการเสริมสรางความปรองดองในสังคมไทย 
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 การเสริมสรางความปรองดอง เปนกระบวนการที่ชวยปองกัน หรือลดปญหาความขัดแยง 
สรางสันติ ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสามัคคี บนพื้นฐานของหลักการทางประชาธิปไตย และ
คุณธรรมในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 
คุณธรรมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดองตามหลักการทางประชาธิปไตย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551 : 51, 57) ไดใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” 
ไวอยางชัดเจนวา หมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูลกัน สวนคําวา “จริยธรรม” หมายถึง 
หลักความประพฤติ หลักในการดําเนินชีวิต หรือความประพฤติอันประเสริฐ หรือการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ  

คุณธรรม จริยธรรม เปนเรื่องของระบบคิดที่ยอมรับความเปนจริงของชีวิต การสรางคุณธรรม 
จริยธรรม ใหเกิดขึ้นได ตองอาศัยการปลูกฝงระบบคิดดังกลาวใหเขาไปอยูในทุกชวงชีวิตของมนุษย 
และตองไมเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง อยางสถาบันการศึกษา หากแตควรเปนทุกภาคสวน
ของสังคม ตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดมีขึ้นใหได  

จะเห็นไดวาเรื่องของ คุณธรรม จริยธรรม เปนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ ไมเพียง
เฉพาะ เพื่อการอยูรวมกันอยางสันต ิสามัคคี ปรองดอง เทานั้น ยังเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข ไมแตกแยก การอยูรวมกันในฐานะสมาชิกในสังคมเดียวกัน จะนํามาซึ่งการอยูรวมกันอยาง
สันติสุขได 
 คุณธรรมทีน่ําไปสูการอยูรวมกนัอยางสันต ิสามัคคี ปรองดอง ตามหลักการทางประชาธิปไตย 
(ดร.สาโรช บัวศรี) มีดังนี้ 

1. คารวธรรม คือ การเคารพซึ่งกันและกัน  
2. สามัคคีธรรม คือ การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน   
3. ปญญาธรรม คือ การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  

 

1. คารวธรรม คือ การเคารพซึ่งกนัและกนั มีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี ้ 
1.1 เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ในทุกโอกาส การรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัด เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  
ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ  การไปรับเสดจ็ เมื่อพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศเสด็จไปในถิ่นที่อยู 
หรือบริเวณใกลเคียง การปฏิบัติตอสัญลักษณที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย เชน ธงชาติ พระบรม-
ฉายาลักษณ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ดวยความเคารพ เมื่อไดยิน หรือเห็นบุคคลใดแสดงกิริยา
วาจา หรือมีการกระทําอันไมสมควรตอสถาบันพระมหากษัตริย ตองกลาวตักเตือน และหามไมให
ปฏิบัติเชนนั้นอีก  



117 
 

1.2 เคารพบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบิดามารดา ซึ่งเปนผูใหกําเนิด เคารพญาติผูใหญ 
เชน ปู ยา ตา ยาย และผูสูงอายุ เคารพครูอาจารย และเพื่อน ๆ ทั้งทางกายและทางวาจา  

1.2.1 ทางกาย ไดแก การทักทาย การใหเกียรติผูอื่น การแสดงความเคารพแกบุคคล
ซึ่งอาวุโสกวา การใหการตอนรับแกบุคคล การแสดงความเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน เปนตน   

1.2.2 ทางวาจา ไดแก การพูดใหเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชคําพูดเหมาะสมตามฐานะ
ของบุคคล การพูดจาสุภาพ ไมกาวราว สอเสียด การไมพูดในสิ่งที่จะทําใหผูอื่นเกิดความเดือดรอน ไมนํา
ความลับของบุคคลอื่นไปเปดเผย ไมพูดนินทา หรือโกหก หลอกลวง เปนตน 

1.3 เคารพสิทธิของผูอื่น ไดแก การไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น ทั้งทางกาย หรือวาจา การ
รูจักเคารพในสิทธิของคนที่มากอนหลัง การเคารพในความเปนเจาของ สิ่งของเครื่องใช การรูจักขอ
อนุญาต เมื่อลวงล้ําเขาไปในที่อยูอาศัยของบุคคลอื่น การไมทํารายผูอื่นโดยเจตนา การไมทําใหผูอื่น
เสื่อมเสียชื่อเสียง เปนตน  

1.4 เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น ไดแก การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เมื่อมีผูพูด
เสนอความคิดเห็น ควรฟงดวยความตั้งใจและใครครวญดวยวิจารณญาณ หากเห็นวาเปนการเสนอ
แนวความคิดที่ดีมีประโยชนมากกวาความคิดเห็นของตนเอง ก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม ไมควร
ยึดถือความคิดเห็นของตนวาถูกเสมอไป  

1.5 เคารพในกฎระเบียบของสังคม ไดแก การยึดมั่นในกฎระเบียบของสังคม เชนวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎเกณฑของสังคม และกฎหมายของประเทศ  

1.6 มีเสรีภาพ และใชเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี  
2. สามัคคีธรรม คือ การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน เพื่อให

เกิดประโยชนตอสวนรวม มีพฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้  
2.1 การรูจักประสานประโยชน คํานึงถึงประโยชนของชาติเปนที่ตั้ง ไดแก ทํางานรวมกัน

อยางสันติวิธี รูจักประนีประนอม เสียสละความสุขสวนตน หรือหมูคณะ  
2.2 รวมมือกันในการทํางาน หรือทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดรวมกัน จะมีการวางแผนและ

ทํางานรวมกัน ดําเนินงานตามขั้นตอน ชวยเหลือกันอยางตั้งใจ จริงจัง ไมหลีกเลี่ยง หรือเอาเปรียบ
ผูอื่น  

2.3 รับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจากสวนรวม และหนาที่ตอสังคม  
2.4 ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในกลุม ในหนวยงาน และสังคม  

3. ปญญาธรรม  คือ การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต มีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้  
3.1 การไมถือตนเปนใหญ ไดแก การรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การรูจักเปนผูนํา 

และผูตามท่ีดี 
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3.2 เนนการใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตอง ในการตัดสินปญหาทั้งปวง ไมใชเสียง
ขางมาก ในการตัดสินปญหาเสมอไป เพราะเสียงขางมากบอกเฉพาะความตองการ ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ แตไมอาจบอกความจริงความถูกตองได 

3.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาที่จะยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
3.4 แสวงหาความรู ขาวสารขอมูลอยางมีวิจารญาณ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

 

การปฏิบัติตามคุณธรรมขางตน เมื่อไดประพฤติปฏิบัติ ความสามัคคียอมจะเกิดขึ้น เมื่อเกิด
ความสามัคคีขึ้นแลว การงานทุกอยางแมจะยากสักเพียงใดก็กลายเปนงาย ชีวิตมีแตความราบรื่น  
แมจะเกิดอุปสรรคก็สามารถขจัดใหหมดสิ้นได ดังคํากลาวที่วา “สามัคคีคือพลัง” เพียงแตทุกคน
ดํารงชีวิตบนพื้นฐานแหงคณุธรรม ใหทุกคนมีความรัก และชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคแีละ
เสียสละเพื่อสวนรวม การใชหลักธรรมในการสงเสริมความสามัคคีเปนแนวทางในระยะยาว และเปน
การปองกันความแตกสามัคคี ขณะที่การสรางความสามัคคีในระยะสั้นเปนการทํากิจกรรมตาง ๆรวมกัน 
โดยอาจเริ่มจากกิจกรรมบันเทิงที่สามารถดึงกลุมคนใหเขารวมไดงาย เชน การเขาคายตาง ๆ การทํา
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนรวมกัน การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย จากนั้นคอย
ขยายสูกิจกรรมที่มีความยากขึ้น และการสรางวัฒนธรรม ประเพณีในการทํากิจกรรมรวมกันเปน
ประจํา จะชวยสรางวัฒนธรรมการทํางานกลุม และการสัมพันธกับสังคม ซึ่งชวยใหเกิดความรักความ
สามัคคีไดมากยิ่งขึ้น  

คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท  12  ประการ  
ขอ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ขอ 2. ซื่อสัตย  เสียสละ อดทน 
ขอ 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
ขอ 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน ทั้งทางตรงและทางออม 
ขอ 5. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
ขอ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
ขอ 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
ขอ 8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 
ขอ 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช 
ขอ 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช
ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี 
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ขอ  11.  มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจติใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

ขอ  12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

คานิยมพื้นฐานดังกลาวขางตนมีความสําคัญอยางยิ่งที่คนไทยจะตองนํามาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันอยูเสมอ และเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นจะขอกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงรักความเปนชาติไทย 

เปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี เห็นคุณคา ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2.  ซื่อสัตย เสียสละ อดทน เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติ
ตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่
ควรใหรูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 

3.  กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการรูจักบุญคุณ 
ปฏิบัติตามคําสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส รักษาชื่อเสียง และตอบแทนบุญคุณ
ของพอแม ผูปกครอง และครูบาอาจารย 

4.  ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน ทั้งทางตรงและทางออม เปนคุณลักษณะที่แสดงออก
ถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและทางออม 

5.  รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม เปนการปฏิบัติสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรม และ
ประเพณีไทยอันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ 

6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน เปนความประพฤติที่ควร
ละเวน และความประพฤติที่ควรปฏิบัติตาม 

7.  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง คือ 
มีความรู ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิ และหนาที่ของตนเอง เคารพสิทธิและหนาที่ของ
ผูอื่น ใชเสรีภาพดวยความรับผิดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมาย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  เปนคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย มีความเคารพและ
นอบนอมตอผูใหญ 
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9.  มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช เปนการประพฤตปิฏิบัตตินอยางมีสตริูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม 
และนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 

10.  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกิน
พอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเม่ือมีความพรอม สามารถดําเนินชีวิตอยาง
พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุมกนัในตัวที่ด ีมีความรู มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  

11.  มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา เปนการปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยและมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมกระทําความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทําความดีตามหลักของศาสนา 

 12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง ให
ความรวมมือ ในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ เสียสละประโยชนสวนตน  
เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม 

                                             
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  



121 
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
วิชาหนาท่ีพลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง  สิทธิมนุษยชนในการมีสวนรวมคุมครองตนเองและผูอื่น 
 

กรณีตวัอยางเรือ่ง      “รักแทหรอืรังแกกนั” 

ตัวชีว้ัดที่ 6 และ 7  ตระหนักถึงสิทธิหนาที่การมีสวนรวมในการคุมครองปองกันตนเองและผูอื่น   
                         ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
วัตถปุระสงค 

1. เขาใจถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่จะเกดิประโยชนตอตนเองและผูอื่น 
2. เพื่อใหมีสวนรวมในการคุมครองปองกันตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
3. เพื่อใหตระหนักถึงสิทธิ และหนาที่ของประชาชน ในเรื่อง สิทธิมนุษยชน สามารถ

นํามาใชเพื่อหาทางเลือกแกปญหาขอขัดแยงและคุมครองปองกันตนเองและผูอื่น
ในชุมชน 

เนื้อหาสาระ 

  1. ชวงเวลาที่ผานมามีความขัดแยงในเรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นหลายตอ
หลายกรณี ความขัดแยงนี้ เปนกรณีระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชนบาง ระหวางหนวยงาน
ภาคเอกชนกับภาคเอกชนบาง ระหวางหนวยงานเอกชนกับชุมชนบาง หรือแมกระทั่งระหวางชุมชน
หรือภาคเอกชนดวยกันเองบาง 
  2. เนื้อหาความขัดแยงในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาว สวนใหญเนนเรื่อง 
การออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานภาครัฐที่ไมสอดคลองหรือไมเปนไปตาม
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือขัดตอธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือของประชาชนสวนใหญที่อยู
มานานแลว หรือกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและอาชีพการทํามาหากิน กอใหเกิดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความขัดแยงที่เกิดจากความเห็นตางของภาคสวนที่เกี่ยวของ  
ความขัดแยงที่เนื่องมาจากการขาดความรู ความเขาใจ ขาดขอมูลที่หลากหลายและพอเพียง รวมทั้ง
การขัดผลประโยชนของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ความขัดแยงที่เกิดจากการตีความกฎหมายที่ไมตรงกัน 
หรือความขัดแยงที่เกิดจากความไมพรอม และไมปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินการของภาคสวน 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
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  3. มีตัวอยางที่เปนความขัดแยงอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏใน
สังคม เชน ภาครัฐออกกฎหมายการสรางเขื่อน เพื่อประโยชนทางการพลังงานไฟฟาและการเกษตร
และการปองกันน้ําทวมท่ีตองทําลายปาไม ตนน้ําลําธารที่เปนตนเหตุของความแหงแลง ทําอันตราย
ตอสัตวปาหายาก พืชสมุนไพร และการทํามาหากินของชาวบานในพื้นที่ที่อยูกันมานานแลว หรือการ
ที่หนวยงานภาครัฐออกกฎหมายเวนคืนที่ดินในพื้นที่ท่ีจะสรางทางดวนไปกระทบตอประเพณีศาสนา 
ที่อยูอาศัยของชุมชน หรือการที่หนวยงานภาครัฐออกกฎหมายเพื่อความมั่นคง ประกาศกฎอัยการศึก 
ภาวะฉุกเฉินที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน หามออกจากเคหะสถานหลังสามทุม หามชุมนุมเกิน 
5 คน เขาควบคุมตัว จับกุม กักขัง ประชาชนโดยไมตองใชหมายสั่ง ฯลฯ เปนตน 
  4. เมื่อเกิดกรณีขัดแยงระหวางหนวยงานภาครฐักับชมุชนในเรื่อง สิทธิมนุษยชน มักจะ
มีขอกลาวหา 2 แนวทาง คือ 
      1) หนวยงานภาครัฐ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและรังแกประชาชนและชุมชน โดยมี
เรื่อง การทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อประโยชนตน ประโยชนพรรคพวก เขามาเกี่ยวของ 
      2) ประชาชนและชุมชนมีผลประโยชนสวนตน โดยไมคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวม หรือถูกภาคเอกชน หรือ NGO ยุยงสงเสริมเพื่อประโยชนของกลุมดังกลาว รวมทั้งถูกชักจูง
ใหเลือกขางทางการเมือง 
  5. ประเด็นการอภิปรายถกแถลง 

1) ทานเห็นดวยกับขอกลาวหาดังกลาวหรือไม เพราะอะไร 
2) ถาทานอยูในเหตุการณเปนคูกรณีดวย ทานจะมีแนวทางในการแกปญหาเหลานั้น

อยางไรบาง จึงจะใหมีการดําเนินการไดโดยไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3) ทานเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวที่วา “สิทธิมนุษยชนตองควบคูไปกับหนาที่ของ

พลเมืองดวย” เพราะเหตุใด 
 
วิธีการดําเนินงาน 
 ขั้นนํา   ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการนําสนทนาถึงเนื้อหาสาระ เรื่อง สิทธิมนุษยชน ความคิด 
ความเห็นโดยท่ัวไปของ เรื่อง สิทธิมนุษยชน ตามความคิดของผูเรยีนรวมทั้งเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากปญหาที่กลาวหาวา ละเมิดสิทธิมนุษยชน อาจมีสื่อประกอบการเสวนา หรือใหผูเรียน
ชวยกันเสนอขาวที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  ครูแนะนําแหลงขอมูล แหลงความรูเก่ียวกับเรื่อง สิทธิมนุษยชน ที่ผูเรียนจะใชแสวงหา
ขอมูลเพิ่มเติม 
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ขั้นดําเนินการ 
  ครูแจกกรณีตัวอยาง “รักแทหรือรังแกกัน” ใหกลุมผูเรียนศึกษาและรวมกันอภิปราย
ถกแถลงตามประเด็นที่กําหนดให โดยครูอาจใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอประเด็นสืบเนื่อง หรือมี 
ขอคําถามเพื่อกระตุนการอภิปรายตามความจําเปน 

ขั้นสรุป 
  ครูและผูเรียนรวมกันจัดทําขอสรุปจากการอภิปรายถกแถลงของกลุมผูเรียน 
 
กิจกรรมเพื่อการเรียนรูตอเนื่อง 
  ครูเสนอกิจกรรมตอเนื่องตามความเห็นของกลุม เชน การศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงความรูตาง ๆ การสนทนาหรือสัมภาษณบุคคล เพื่อแสวงหาความคิด ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม การสอบถามความคิดเห็น ฯลฯ เปนตน แลวใหผูเรียนรวบรวมนาํเสนอในรูปแฟมความรู เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
สื่อ/แหลงคนควา/ใบความรู 

1. สื่อเอกสาร สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. แหลงคนควา หองสมุด หนวยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา 
3. ใบความรู ขอมูลเรื่อง สิทธิมนุษยชน ที่เลือกนํามาจากเอกสารหรือเอกสารที่ 

สําเนามาจากหนังสือพิมพ 
 
ระยะเวลา 
  1. การนําเสนอขอ การอภิปรายถกแถลง การสรุป การเตรียมเพื่อทํากิจกรรมสืบเนื่อง 
รวมท้ังการสรุป  1 ชั่วโมง 
  2. กิจกรรมตอเนื่องใชเวลาตามความเหมาะสมโดยเนนการศึกษาดวยตนเอง       
นอกเวลา 
 
การวัดประเมินผล 
  1. โดยการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเรียน การรวมเสนอความคิดเห็น  
การคิดหาเหตุผล การถกแถลง กระตือรือรน  ความตั้งใจ ความสนใจ 
  2. ตรวจสอบผลการรวบรวมขอมูล ความสมบูรณของแฟมการเรียนรู (portfolio) 
  3. สังเกตความใสใจ จริงจัง ของการทํางานกลุมของผูเรียน 
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กิจกรรม 
1. ผูเรียนสามารถปฏิบัตตินตามหลักการสาํคัญของประชาธิปไตยไดอยางไรบาง จงยกตัวอยาง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. หลักการสําคญัของประชาธิปไตยมคีวามสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติอยางไรบาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ถามีความขดัแยงกนัในสังคม ควรนาํหลักคุณธรรมใดมาใชแกปญหา จงอธิบาย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ความสามัคคี ปรองดอง มีผลดตีอสังคมและประเทศชาติอยางไรบาง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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บทท่ี 4 
พฒันาการทางการเมือง 

และการอยูรวมกันในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
 สาระสําคัญ 

การอยูรวมกันในสังคมที่มีความแตกตางทั้งความคิด อาชีพ สถานะทางสังคมและ
สภาพแวดลอม การศึกษาเรียนรู การพัฒนาการทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหสังคม
อยูไดอยางสงบสุขตามวิถีประชาธิปไตย 

 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายสาเหตุ และความเปนมา ของการปฏิรูปการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ได 

2. อธิบายการมีสวนรวมทางการเมือง และการอยูรวมกันอยางสันติในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได 
 

 ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1 พัฒนาการทางการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 เรื่องที่ 2 การมีสวนรวมทางการเมืองและการอยูรวมกันอยางสันตใินระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

 สื่อประกอบการเรียนรู 
  1.    ซีดีเหตุการณสําคัญการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
  2.    คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต 
  3.    บทความทางหนังสือพิมพ 
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เรื่องท่ี 1 พัฒนาการทางการปฏิรูปการเมือง 
     เพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

1.1 พัฒนาการทางความคิดและเหตุการณสําคัญ 
 กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ความคิดและความเคลื่อนไหว เพื่อใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
ไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากการติดตอกับกลุมประเทศทางตะวันตกโดยในกลุมประเทศทางยุโรป
และสหรัฐอเมริกาไดมีการปฏิรูปการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) 
และเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1789) 

ประเทศไทย เริ่มติดตอทางการคากับประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2367 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว หลังจากนั้นก็มีกลุมมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกาเขามาเผยแพรคริสตศาสนา  
คนไทยจึงเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษศึกษาวิทยาการตาง ๆ โดยเฉพาะพระภิกษุเจาฟามงกุฎ กลุม 
พระบรมวงศานุวงศ และกลุมขาราชการ ก็ศึกษาวิชาการตาง ๆ ดวย ดังนั้น สังคมไทย บางกลุมจึงได
มีคานิยมโลกทัศนตามวิทยาการตะวันตกในหลาย ๆ ดาน รวมทั้ง แนวความคิดในเรื่อง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่คอย ๆ กอตัวขึ้น 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อพระองคเสด็จขึ้นครองราชย ใน 
ป พ.ศ. 2394 จากการที่พระองคไดรับการศึกษาตามแนวทางของตะวันตกดวย ทําใหพระองค ทรง
ตระหนักวาถึงเวลาที่ประเทศไทย จะตองยอมเปดสันติภาพกับประเทศตะวันตก ในลักษณะใหมและ
ปรับปรุงบานเมืองใหกาวหนาเยี่ยงอารยประเทศ ทั้งนี้ เพราะเพื่อนบานกําลังถูกคุกคามดวยลัทธิ
จักรวรรดินิยม จึงทรงเปลี่ยนนโยบายตางประเทศของไทย มาเปนการยอมทําสนธิสัญญาตามเงื่อนไข
ของประเทศตะวันตก และพยายามรักษาไมตรีนั้นไว เพื่อความอยูรอดของประเทศ 

ตอมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดสงพระราชโอรสไปศึกษา
ในตางประเทศจํานวนมากทั้งประเทศอังกฤษ รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส และเดนมารก และในปที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นครองราชย ตรงกับ ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2427)  

มีเจานายและขาราชการจํานวนหนึ่งที่รับราชการ ณ สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และ 
กรุงปารีส ไดรวมกันลงชื่อในเอกสารกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการ
แผนดิน ร.ศ. 103 ทูลเกลาฯ ถวาย ณ วันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ํา เดือน 2 ปวอก ฉอศอ ศักราช 124  
ตรงกับ วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2427 
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สาระสาํคญัของคาํกราบบังคมทูล 3 ขอ คือ 
1. ภัยอันตรายจะมาถึงบานเมือง เนื่องจากการปกครองในขณะนั้น คือ ภัยอันตรายที่จะมี

มาจากประเทศที่มีอํานาจมากกวาประเทศไทย ถามหาอํานาจในยุโรป ประสงคจะไดเมืองใดเปนอาณานิคม
ก็จะตองอางเหตุผลวา เปนภารกิจของชาวผิวขาว ที่มีมนุษยชาติตองการใหมนุษยมีความสุขความเจริญ 
ไดรับความยุติธรรมเสมอกัน ประเทศที่มีการปกครองแบบเกา นอกจากจะกีดขวางความเจริญของ
ประเทศในเอเชียแลว ยังกีดขวางความเจริญของประเทศที่เจริญรุงเรืองแลวดวย สรุปวา รัฐบาลที่มี
การปกครองแบบเกา จัดการบานเมืองไมเรียบรอย เกิดอันตราย ทําใหอันตรายนั้นมาถึง ชาวยุโรป
นับวาเปนชองทางที่ชาวยุโรปจะเขาจัดการใหหมดอันตราย และอีกประการหนึ่งถาปดประเทศไมให
คาขายก็จะเขามา เปดประเทศคาขายใหเกิดประโยชนทั้งหมด เปนเหตุผลที่ประเทศในยุโรปจะยึดเอา
เปนอาณานิคม 

2. การที่จะรักษาบานเมืองใหพนอันตราย ตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงการบํารุงรักษา
บานเมืองแนวเดียวกับที่ญี่ปุนไดทําตามแนวการปกครองของประเทศยุโรป และการปองกันอันตรายท่ี
จะบังเกิดขึ้นอยูหลายทางแตคิดวาใชไมได คือ 

1) การใชความออนหวาน เพื่อใหมหาอํานาจสงสาร ประเทศญี่ปุนไดใชความออนหวาน
มานานแลว จนเห็นวาไมไดประโยชน จึงไดจัดการเปลี่ยนการบริหารประเทศใหยุโรปนับถือ จึงเห็นวา
การใชความออนหวานนั้นใชไมได 

2) การตอสูดวยกําลังทหาร ซึ่งก็เปนความคิดที่ถูกตองกําลังทหารของไทยมีไมเพียงพอ 
ทั้งยังตองอาศัยซื้ออาวุธจากตางประเทศ หากไดรบกันจริง ๆ กับประเทศในยุโรป ประเทศในยุโรปที่
เปนมิตรประเทศของคูสงครามกับประเทศไทย ก็จะไมขายอาวุธใหประเทศไทยเปนแน 

3) การอาศัยประโยชน ที่ประเทศไทยมีเขตแดนติดตอกับประเทศที่เปนอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส อาจทําใหประเทศไทยเปนรัฐกันชน (Buffer State) และก็คงใหมี
อาณาเขตแดนเพียงเปนกําแพงก้ันระหวางอาณานิคม ประเทศไทยก็จะเดือดรอนเพราะเหตุนี้ 

4) การจัดการบานเมืองเพียงเฉพาะเรื่อง ไมไดจัดใหเรียบรอยตั้งแตฐานราก ไมใชการ
แกปญหา 

5) สัญญาทางพระราชไมตรทีี่ทําไวกับตางประเทศ ไมมีหลักประกันวาจะคุมครองประเทศ-
ไทยได ตัวอยางที่ สหรัฐอเมริกา สัญญาจะชวยประเทศจีน ครั้นมีปญหาเขาจริง สหรัฐอเมริกาก็มิไดชวย 
และถาประเทศไทยไมทําสัญญาใหผลประโยชนแกตางประเทศ ประเทศนั้น ๆ ก็จะเขามากดขี่ให
ประเทศไทยทําสัญญาอยูนั่นเอง 

6) การคาขายและผลประโยชนของชาวยุโรป ที่มีอยูในประเทศไทย ไมอาจชวยคุมครอง
ประเทศไทยได ถาจะมีชาติที่หวังผลประโยชนมากขึน้มาเบียดเบียน 
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7) คํากลาวท่ีวาประเทศไทยรักษาเอกราชมาไดก็คงจะรักษาไดอยางเดมิ คํากลาวอยางนั้น
ใชไมไดในสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนเวลาที่ประเทศในยุโรป กําลังแสวงหาเมืองขึ้น และประเทศที่ไม
มีความเจริญก็ตกเปนอาณานิคมไปหมดแลว ถาประเทศไทยไมแกไข ก็อาจจะเปนไปเหมือนกับ
ประเทศที่กลาวมา 

8) กฎหมายระหวางประเทศ จะคุมครองประเทศที่เจริญและมีขนบธรรมเนียมคลายคลึงกับ
ประเทศญี่ปุน ไดแกไขกฎหมายใหคลายกับยุโรป ก็จะไดรับความคุมครอง ประเทศไทยก็ตองปรับปรุง
การจัดบานเมืองใหเปนที่ยอมรับเชนเดียวกับประเทศญี่ปุน มิฉะนั้น กฎหมายระหวางประเทศ ก็ไมชวย
ประเทศไทยใหพนอันตราย 

3. การที่จะจดัการตามขอ 2 ใหสําเรจ็ตองลงมือจดัใหเปนจริงทุกประการ 
 
และในหนังสือกราบบังคมของคณะผูกอการ ร.ศ.103 ไดเสนอความเห็นที่เรียกวา การ

จัดการบานเมืองตามแบบยุโรปรวม 7 ขอ คือ 
1. ใหเปลี่ยนการปกครองจาก แอบโสรูทโมนากี (Absolute Monarchy) ใหเปนการปกครอง 

ที่เรียกวา คอนสติติวชั่นแนลโมนากี (Constitutional Monarchy) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงเปนประธานของบานเมือง มีขาราชการรับสนองพระบรมราชโองการเหมือนสมเด็จพระเจา-
แผนดินทุกพระองค ในยุโรปที่มิตองทรงราชการเองทั่วไปทุกอยาง 

2. การทํานุบํารงุแผนดนิตองมีพวกคาบิเนต (Carbinet) รับผิดชอบและตองมีพระราชประเพณี
จัดสืบสันตติวงศใหเปนที่รูทั่วกัน เมื่อถึงคราวเปลี่ยนแผนดินจะไดไมยุงยาก และปองกันไมใหผูใด
แสวงหาอํานาจเพื่อตัวเองดวย 

3. ตองหาทางปองกันคอรรัปชั่นใหขาราชการมีเงินเดือนพอใชตามฐานานุรูป 
4. ตองใหประชาชน มีความสุข เสมอกัน มีกฎหมาย ใหความยุติธรรมแกประชาชนทั่วไป 
5. ใหเปลี่ยนแปลง แกไขขนบธรรมเนียม และกฎหมายที่ใชไมไดที่กีดขวางความเจริญของ

บานเมือง 
6. ใหมีเสรีภาพในทางความคิดเห็น และใหแสดงออกไดในที่ประชุม หรือในหนังสือพิมพ 

การพูดไมจริงจะตองมีโทษตามกฎหมาย 
7. ขาราชการทุกระดับชั้นตองเลือกเอาคนที่มีความรูมีความประพฤติดีอายุ 20 ปขึ้นไป ผูที่

เคยทําชั่วถอดยศศักดิ์หรือเคยประพฤติผิดกฎหมายไมควรรับเขาราชการอีก และถาไดขาราชการที่รู
ขนบธรรมเนียมยุโรปไดยิ่งดี 

ดังนั้น จะเห็นไดวา การพัฒนาการปกครองของประเทศจึงเริ่มขึ้นมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5  
จนมาถึงป พ.ศ. 2455 ไดมีความพยายามเปลีย่นแปลงการปกครอง ที่เรียกวา “กบฏ ร.ศ. 130”ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพวกนายทหารบกทหารเรือและพลเรือนรวมประมาณ 
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100 คน เรียกตัวเองวา คณะ ร.ศ. 130 ไดวางแผนการปฏิวัติการปกครองหวังใหพระมหากษัตริยพระราชทาน
รัฐธรรมนูญใหแกปวงชนชาวไทย คณะ ร.ศ. 130 ไดกําหนดวันปฏิวัติเปนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2455 อันเปน
วันขึ้นปใหมของไทยสมัยนั้น แตคณะกอการคณะนี้ไดถูกจับกุมเสียกอน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2454 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
เหตุการณที่เกิดขึ้น จึงเปนวิวัฒนาการทางความคิดของคนไทยในเรื่อง ระบอบประชาธิปไตย

ที่คอย ๆ กอตัว และมีพัฒนาการขึ้นมาตามลําดับ และนับจากกบฏ ร.ศ. 130 เมื่อป พ.ศ. 2445 เวลา
ผานไปอีก 20 ป จนถึง ป พ.ศ. 2475 (วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475) จึงไดเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลง
การปกครองครั้งสําคัญของประเทศไทยขึ้น โดยคณะบุคคลที่เรียกวา “คณะราษฎร” ประกอบดวย
ทหารและพลเรือน ไดยึดอํานาจการปกครองจากพระมหากษัตริย คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา-
เจาอยูหัว รัชกาลที่เจ็ด และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 มีดังนี้ 
1. คนรุนใหมท่ีไดรับการศึกษาประเทศตะวันตก ไดรับอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมและแบบแผน

ประชาธิปไตยของตะวันตก จึงตองการนํามาปรับปรุงประเทศชาติ 
2. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลไมสามารถแกไขได 
3. ประเทศญี่ปุนและจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลวทําใหประชาชนตองการเห็น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายในบานเมืองเร็วขึ้น 
4. เกิดความขัดแยงระหวางพระราชวงศกับกลุมที่จะทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งไม

พอใจที่พระราชวงศชั้นสูง มีอํานาจและดํารงตําแหนงเหนือกวา ทั้งในราชการฝายทหารและพลเรือน 
ทําใหกลุมผูจะทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองไมมีโอกาสมีสวนรวมในการแกไขปรับปรุงบานเมือง 

5. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไมอาจทรงใชอํานาจสิทธ์ิเด็ดขาดในการปกครอง
ทําใหผูที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองรูสึกวาพระองคตกอยูใตอํานาจอิทธิพลของพระราชวงศชั้นสูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพระบรมวงศานุวงศ ไดยับยั้งพระราชดําริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ จึงทําให
เกิดความไมพอใจในพระบรมวงศานุวงศ และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเพิ่มขึ้น 
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1.3 พัฒนาการทางการเมืองและการปกครอง 
 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดกาวเขาสูระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตแนวคิด ความรู ความเขาใจในเรื่องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ยังจํากัดอยูเฉพาะกลุมปญญาชนที่ไดรับการศึกษาจากตะวันตกเทานั้น 
จึงมีความขัดแยงทางความคิดทั้งในกลุมผูปกครอง ขาราชการ และประชาชน จนเกิดเปนกบฏปฏิวัติ
และรัฐประหารสลับกันไปมา (ปญหาทางการเมืองและการปกครองของประเทศไทยหลัง ป พ.ศ. 2475 
ที่ไมมีเสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนรัฐบาลหรือผูปกครองประเทศ มักไมเปนไปตามกติกา หรือ
ระเบียบ แบบแผนโดยสันติวิธี ตรงกันขามมักเกิดการแยงชิงอํานาจดวยการใชกําลังอยูเนือง ๆ ไมวา
จะเปนไปในรูปของการจลาจล กบฏ ปฏิวัติ หรือรัฐประหาร) ความหมายของคําเหลานี้เหมือนกัน ในแง
ที่วาเปนการใชกําลังอาวุธยึดอํานาจทางการเมือง แตมีความหมายตางกันในดานผลของการใชกําลัง
ความรุนแรง นั้น กลาวคือ หากการยึดอํานาจครั้งใด ที่ผูกอการทําการไมสําเร็จจะถูกเรียกวา “กบฏ” 
หากการยึดอํานาจนั้นสําเร็จและเปลี่ยนเพียงรัฐบาล เรียกวา รัฐประหาร นับแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมา 
ประเทศไทย มีการพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองโดยเรียงลําดับตามระยะเวลาของ
เหตุการณสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นไดดังนี้ 

 
1.  พ.ศ. 2476 : การรัฐประหารครั้งที่ 1 

  โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ไดยึดอํานาจจากพระยามโนปกรณนิติธาดา
นายกรัฐมนตรคีนแรกของไทย นับเปนการกระทํารัฐประหารครั้งแรกในประวัติศาสตร
การเมืองไทยดวยการเปลี่ยนรัฐบาล และยึดอํานาจภายในกลุมคณะราษฎรดวยกันเอง
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476  

 2.    พ.ศ. 2476 : กบฏครั้งที่ 1 กบฏบวรเดช 
  ความขัดแยงระหวางคณะราษฎรและกลุมผูนิยมระบอบเกา ในป พ.ศ. 2476 ทําให

พระวรวงศเธอพระองคเจาบวรเดช และพวกกอการกบฏ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 
เพื่อตั้งรัฐบาลใหมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
แตถูกฝายรฐับาลในขณะนัน้ปราบได การกบฏครั้งนี้มีผลกระทบกระเทือนตอพระราชฐานะ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจายูหัว ทั้ง ๆ ที่ทรงวางพระองคเปนกลาง เพราะ
คณะราษฎรเขาใจวาพระองคทรงสนับสนุนการกบฏ ความสัมพันธระหวางรัชกาลที่ 7 
และคณะราษฎร จึงราวฉานยิ่งขึ้น ในตน พ.ศ. 2477 รัชกาลที่ 7 ไดเสด็จไปรักษาพระเนตร 
ที่ประเทศสหราชอาณาจักร และทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477  
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 3.     พ.ศ. 2478 : กบฏครั้งที ่2 กบฏนายสบิ 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2478 เมื่อทหารชั้นประทวนในกองพันตาง ๆ ซึ่งมี 

สิบเอก สวัสดิ์ มหะมัด เปนหัวหนา ไดรวมกันกอการเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย
จะสังหารนายทหารในกองทัพ และจับพระยาพหลพลพยุหเสนาฯ และหลวงพิบูลสงคราม
ไวเปนประกัน แตรัฐบาลสามารถจับกุมผูคิดกอการเอาไวได หัวหนาฝายกบฏ 
ถูกประหารชีวิตโดยการตัดสินของศาลพิเศษในระยะตอมา 

 4.     พ.ศ. 2482 : กบฏครั้งที่ 3 กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือ กบฏ 18 ศพ 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2482 เนื่องจากความขัดแยงระหวางหลวงพิบูลสงคราม

กับพระยาทรงสุรเดช ตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การสนับสนุน
พระยามโนปกรณนิติธาดา เหตุการณครั้งกบฏบวรเดช และเหตุการณพยายามลอบ
สังหารหลวงพิบูลสงคราม ติดตอกันหลายครั้ง (ลอบยิง 2 ครั้ง วางยาพิษ 1 ครั้ง) การ
กอกบฏครั้งนี้ เปนความพยายามที่จะลมลางรัฐบาลในขณะนั้น เพื่อเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองใหกลับไปสูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยดังเดิม 

5.     พ.ศ. 2490 :  การรัฐประหารครั้งที ่2  
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยคณะนายทหารกลุมหนึ่งมี พลโท ผิน  ชุณหะวัน 

เปนหัวหนา ไดเขายึดอํานาจรฐับาลที่มี พลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี
ไดสําเร็จแลวมอบให นายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลตอไป 
ขณะเดียวกันไดแตงตั้ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูบัญชาการทหารแหงประเทศไทย 

 6.     พ.ศ. 2491 : กบฏครั้งที่ 4 กบฏเสนาธิการ 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2491 คณะนายทหารซึ่งทํารัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2490 ไดบังคับให นายควง อภัยวงศ ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี แลวมอบให
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เขาดํารงตําแหนงตอไป และนํามาสู “กบฏเสนาธิการ” 1 ตุลาคม 
2491 ซึ่ง พลตรี สมบูรณ ศรานุชิต และพลตร ีเนตร เขมะโยธิน เปนหัวหนาคณะ และ
นายทหารกลุมหนึ่งวางแผนที่จะเขายึดอํานาจการปกครองและปรับปรุงกองทัพจาก
ความเสื่อมโทรม และไดใหทหารเขาเลนการเมืองตอไป แตรัฐบาลซึ่งมี จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีทราบแผนการ และจับกุมผูคิดกบฏไดสําเร็จ 

 7.     พ.ศ. 2492 : กบฏครั้งที ่5 กบฏวงัหลวง 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2492 นายปรีดี พนมยงค กับคณะนายทหารเรือและ

พลเรือนกลุมหนึ่งไดนํากําลังเขายึดพระบรมมหาราชวัง และตั้งเปนกองบัญชาการ
ประกาศถอดถอนรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม และนายทหารผูใหญหลายนาย 
พลตรี สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการปราบปราม มีการสูรบกันใน
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พระนครอยางรุนแรง รัฐบาลสามารถปราบฝายกอการกบฏไดสําเร็จ นายปรีดี พนมยงค 
ตองหลบหนีออกนอกประเทศอีกครั้งหนึ่ง ความพยายามยึดอํานาจครั้งนั้น ถูกเรียกวา
“กบฏวังหลวง” 

 8.     พ.ศ. 2494 : กบฏครั้งที ่6 กบฏแมนฮัตตัน 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494 เมื่อ นาวาตรี มนัส จารุภา ผูบังคับการเรือรบหลวง

สุโขทัย ใชปนจี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปกักขังไวในเรือรบหลวงศรีอยุธยา  
นาวาเอก อานน บุญฑริกธาดา หัวหนาผูกอการ ไดสั่งใหหนวยทหารเรือมุงเขาสูพระนคร 
เพื่อยึดอํานาจ และประกาศตั้ง พระยาสารสาสน ประพันธ เปนนายกรัฐมนตรี เกิด
การสูรบกันระหวางทหารเรือกับทหารอากาศ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สามารถ
หลบหนีออกมาได และฝายรัฐบาลไดปราบปรามฝายกบฏจนเปนผลสําเร็จ 

 9.     พ.ศ. 2494 : การรัฐประหารครั้งที ่3 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 เมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดทํา

รัฐประหารยึดอํานาจตนเอง เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถควบคุมเสียงขางมากในรัฐสภาได 
 10.   พ.ศ. 2497 : กบฏครั้งที ่7 กบฏสันติภาพ 
  เกิดขึ้นในยุคที่โลกตกอยูในสภาวะสงครามเย็น และประเทศไทยเปนยุคของอัศวินตํารวจ 

รัฐบาลที่ไดอํานาจมาจากการกระทํารัฐประหาร ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 
นับเปนรัฐบาลที่ดําเนินนโยบายทําสงครามกับฝายคอมมิวนิสตอยางเต็มที่ดวยการรื้อฟน
กฎหมายคอมมิวนิสต พ.ศ. 2495 และกวาดจับผูมีความคิดเห็นแตกตางจากรัฐบาล
ครั้งใหญท่ีรูจักกันในนาม “กบฏสันติภาพ” ในป พ.ศ. 2497 

 11.   พ.ศ. 2500 : การรัฐประหารครั้งที ่4 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนาคณะ  

นํากําลังเขายึดอํานาจของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เปนนายกรัฐมนตรี ภายหลัง
จากเกิดการเลือกตั้งสกปรก และรัฐบาลไดรับการคัดคานจากประชาชนอยางหนักหลังการ
ยึดอํานาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และพลตํารวจเอก เผา ศรียานนท ตองหลบหนี
ออกไปนอกประเทศ และแตงตั้ง นายพจน สารสิน เปนนายกรัฐมนตรี 

 12.   พ.ศ. 2501 : การรัฐประหารครั้งที่ 5 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนา ไดชื่อวา

การปฏิวัติเงียบ เพราะเปนการยึดอํานาจของตนเองหลังการรัฐประหาร จอมพล 
สฤษดิ์  ธนะรัชต ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ 
ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง และใหสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี 
ชุดเดิมสิ้นสุดลง 
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 13.   พ.ศ. 2514 : การรัฐประหารครั้งที่ 6 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร ซึ่งดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และผูบัญชาการทหารสูงสุด
ทําการรัฐประหารตัวเอง ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบสภาผูแทนราษฎร และจัดตั้ง
สภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้น ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และใหรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จ
ภายในระยะเวลา 3 ป 

 14.   พ.ศ. 2514 : วันมหาวปิโยค 
  การปฏิวัติโดยประชาชน 14 ตุลาคม 2516 นับเปนจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร

การเมืองไทย เมื่อการเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษา และประชาชนกลุมหนึ่ง
ไดแผขยายกลายเปนพลังประชาชนจํานวนมาก จนเกิดการปะทะสูรบกันระหวาง
รัฐบาลกับประชาชน เปนผลให จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี จอมพล ประภาส 
จารุเสถียร และพันเอก ณรงค กิตติขจร ตองหลบหนีออกนอกประเทศ ไดนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน คือ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 

 15.   พ.ศ. 2519 : การรัฐประหารครั้งที่ 7 
  ความตื่นตั วทางประชาธิปไตยที่กํ าลั งเบงบานตองหยุดชะงักลงอีกครั้ ง เมื่อ 

พลเรือเอก สงัด ชลออยู และคณะนายทหาร เขายึดอํานาจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
เนื่องจากเกิดการจลาจล และรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นยังไมสามารถแกไขปญหาได
หลังการรัฐประหาร ไดมอบให นายธานินทร กรัยวิเชียร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 16.   พ.ศ. 2520 : กบฏครั้งที่ 8 กบฏ 26 มีนาคม 2520 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 นําโดย พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ และนายทหารกลุมหนึ่ง

ไดนํากําลังทหารจากกองพลที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี เขายึดสถานที่สําคญัฝายทหารของ
รัฐบาลพลเรือนภายใตการนําของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู ไดปราบปรามฝายกบฏ 
เปนผลสําเร็จ พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ ถูกประหารชีวิตตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 

 17.   พ.ศ. 2520 : การรัฐประหารครั้งที ่8 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520  เมื่อ พลเรือเอก สงัด ชลออยู ใหทําการรัฐประหาร

รัฐบาล ของ นายธานินทร กรัยวิเชียร โดยใหเหตุผลวาการบริหารงานของรัฐบาล  
นายธานินทร กรัยวิเชียร ไมอาจแกไขปญหาสําคัญของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและอุตสาหกรรมใหลลุวงไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการปดกั้นเสรีภาพทางความ
คิดเห็นของประชาชน ตลอดจนทาทีของรัฐบาลในเหตุการณลอบวางระเบิดใกล
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พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จังหวัดยะลา 
และแตงตั้ง พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี 

 18.   พ.ศ. 2524 : กบฏครั้งที ่9 กบฏยังเติรก 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 นําโดย พลเอก สัณห จิตรปฏิมา ดวยการสนับสนุน

ของคณะนายทหารหนุม โดยการนําของ พันเอก มนูญ รูปขจร และพันเอก ประจักษ
สวางจิตร ไดพยายามใชกําลังทหารในบังคับบัญชา เขายึดอํานาจปกครองประเทศซึ่งมี
พลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเกิดความแตกแยกในกองทัพบก 
แตการปฏิวัติลมเหลวฝายกบฏยอมจํานน และถูกควบคุมตัวพลเอก สัณห จิตรปฏิมา 
สามารถหลบหนีออกไปนอกประเทศได ตอมารัฐบาลไดออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก 
ผูมีสวนเกี่ยวของการกบฏในครั้งนี้ 

 19.   พ.ศ. 2528 : กบฏครั้งที ่10 กบฏทหารนอกราชการ 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที ่9 กันยายน 2528 โดยคณะนายทหารนอกราชการที่พยายามยดึอํานาจ

จากรฐับาลของ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท แตดาํเนนิการไมสาํเร็จผูกอการ คือ พันเอก 
มนูญ รูปขจร และนาวาอากาศ โทมนัส รูปขจร ไดลี้ภยัไปสิงคโปร และเดนิทางไปอยูใน
ประเทศเยอรมนตีะวันตก 

 20.   พ.ศ. 2534 : การรัฐประหารครั้งที่ 9 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 นําโดยพลเอก สุนทร  คงสมพงษ ผูบัญชาการ

ทหารสูงสุด หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ยึดอํานาจจาก
รัฐบาล พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และแตงตั้ง นายอานันท
ปนยารชุน ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ทวารัฐบาลที่มีอายุเพียง 1 ปของ รสช. ก็ตองประสบ
กับอุปสรรคในการเรียกรองรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยจากประชาชนอันนํามาสู
การชุมนมุเรียกรองทางการเมืองที่กลายเปนชนวนเหตุของเหตุการณพฤษภาทมิฬ ในป
พ.ศ. 2535 ภายหลังการเลือกตั้งที่ พลเอก สุจินดา  คราประยูร ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีใน
เวลาตอมา 

 21.   พ.ศ. 2549 : การรัฐประหารครั้งที ่10 
  เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นําโดย พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน  ผูบัญชาการ

ทหารบก ทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลรักษาการของ พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร
เรียกตนเองวา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
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จากพัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลังการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองป พ.ศ. 2475  ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางบอยครั้ง รวมทั้งเปนที่มาของรัฐธรรมนูญ
ฉบับตาง ๆ ดวย จะเห็นวามีพัฒนาการในทางที่ใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนมากขึ้น แมวาบาง 
ยุคสมัยจะถูกกลาวหาวาเปนเผด็จการก็ตาม  เราก็จะเห็นพัฒนาการทางการเมืองในภาคประชาชน 
ที่คอย ๆ กอตัวขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  จนคลายกับเปนความขัดแยงทางสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังเหตุการณรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ไดทําใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางของประชาชนทั้งประเทศ
อยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน  จนหลายฝายวิตกวาจะนาํไปสูสงครามการเมือง แตเม่ือมองในดานดี จะพบวา 
ในเหตุการณดังกลาวไดกอใหเกิดความตื่นตัวของภาคประชาชนในดานการเมืองทั้งประเทศอยางที่ไม
เคยมีมากอน  ความคิดเห็นทางการเมืองตางกันที่เกิดขึ้นในเวลานี้ เปนเรื่องใหมและยังไมมีความ
คิดเห็นที่ตรงกัน ตองอาศัยระยะเวลา และการเรียนรูของผูคนทั้งประเทศ ที่จะตองอดทนเรียนรูและ
อยูรวมกันใหไดทามกลางความแตกตาง และปรับความคิดเขาหากันใหถึงจุดที่พอจะยอมรับกันได 
 สถานการณความแตกตางทางความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหาร พ.ศ. 2549
จึงเปนโอกาสอันดีของผูคนในยุคสมัยนี้ที่จะรวมกันหาคําตอบและทางออกของเหตุการณวา เราจะ
รวมกันหาทางออกของเหตุการณดวยสันติวิธี หรือดวยความรุนแรง ซึ่งเราทุกคนในเวลานี้ลวนมีสวนรวม
ในการหาคําตอบและทางออกดวยกันทุกคน 
 

เรื่องท่ี 2 การมีสวนรวมทางการเมือง 
   และการอยูรวมกันอยางสันติ 
   ในระบอบประชาธิปไตย 
   อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

2.1 การมีสวนรวมทางการเมือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลักการพื้นฐานสําคัญ 5 ประการ คือ 
1.     หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของ  

โดยใชอํานาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและทั่วถึง ในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครองและ
ผูแทนของตน รวมทั้งประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนที่ประชาชน
เห็นวามิไดบริหารประเทศในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 
หรือ คอรรัปชั่น (Corruption)  



137 
 

2.     หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคน มีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งตามที่บุคคลตองการตราบเทาที่การกระทําของเขานั้น ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

3.     หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคน สามารถเขาถึงทรัพยากรและ
คุณคาตาง ๆ ของสังคมที่มีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตาง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรม ความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอื่น 

4.    หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การใหความคุมครองสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งให เรื่อง สิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออกการดํารงชีพ ฯลฯ อยาง
เสมอหนากัน  โดยผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใด ๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได
และไมสามารถใชอภิสิทธ์ิอยูเหนือกฎหมายหรือเหนือกวาประชาชนคนอื่น ๆ ได 

5.     หลักการเสียงขางมาก (Majority rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียง
ขางนอย (Minority Rights) การตัดสินใจใด ๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปน 
การเลือกตั้งผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง  การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร 
หรือฝายตุลาการ  ยอมตองถือเอาเสียงขางมากที่มีตอเรื่องนั้น ๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก 
โดยถือวาเสียงขางมาก เปนตัวแทนที่สะทอนความตองการ/ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก 
หลักการนี้ตองควบคูไปกับการเคารพคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย  ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนหลักประกันวา
ฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการ “พวกมากลากไป” ตามผลประโยชนความเห็น หรือกระแสความนิยม
ของพวกตนอยางสุดโตง แตตองดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมด เพื่อสรางสังคมที่
ประชาชนเสียงขางนอย รวมทั้งชนกลุมนอยผูดอยโอกาสตาง ๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดย
ไมมีการเอาเปรียบกันและสรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป 

คานิยมทัศนคติที่สงเสริมประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเปนระบอบ
การเมืองแลว ยังเปนระบอบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมดวย ดังนั้น จึงไมใชอยูที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
การเลือกตั้ง และการตอรองทางการเมืองเทานั้น  หากอยูที่สมาชิกในสังคมจะตองชวยกันหลอหลอม
สรางคานิยมวิถีชวีิตที่เปนประชาธิปไตยมาตัง้แตในครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางาน ชุมชน เพื่อจะนําไปสู
หรือการปกปองระบอบประชาธิปไตยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

จากหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยดังกลาวแลว จะเห็นวาการมีสวนรวมทาง 
การเมืองของประชาชนเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก หากปราศจากการมีสวนรวมของประชาชนในทาง
การเมืองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะไมตางจากระบอบเผด็จการ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 จึงไดบัญญัติการมีสวนรวมโดยตรงของประชาชนไวในหมวด 7 มาตรา 163 - 
มาตรา 165 ดังนี้ 
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หมวด ๗ 
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

มาตรา๑๖๓  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานรัฐสภา  เพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตติามท่ีกําหนดในหมวด ๓ และ
หมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้ 
  คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 
  หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ
  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาตองใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น  
ชี้แจงหลักการของรางพระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติดังกลาว  จะตองประกอบดวย ผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่
เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดดวย 
 
มาตรา๑๖๔  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอ
ตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 
๒๗๐ ออกจากตําแหนงได 
  คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 
  หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบดวยรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
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มาตรา๑๖๕ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ การจัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวา กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจจะปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 
  (๒)  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติการออกเสียง
ประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของ
ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติหรือเปนการออกเสียง
เพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ไดเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 
   การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือ 
ไมเห็นชอบในกิจการตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติและการจัดการออกเสียง
ประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะ
กระทํามิได 
   กอนการออกเสียงประชามติรัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยาง
เพียงพอและใหบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการ นั้น มีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นของตนไดอยางเทาเทียมกันหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติให
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ วาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอย
ตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติระยะเวลาในการดําเนินการ
และจํานวนเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ 

 
 

นอกจากการมีสวนรวมโดยตรงทางการเมืองแลว สิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ก็คือ การ
เลือกตัวแทนของตนในทุกระดับ จะตองเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงนั้น ๆ ซึ่งจะมีการ
เลือกตั้งตัวแทนประชาชนเกือบทุกระดับ แตประชาชนสวนใหญยังมิไดแยกแยะวา การเลือกตั้งนั้น ๆ 
เลือกเขาไปทําหนาที่อะไร ประชาชนมักจะเลอืกจากผูที่ตนเอง มีความคุนเคยสนิทสนม หรือมีพระคุณ
หรือมากกวานั้น ที่มีการกลาวหากันแตขาดพยานหลักฐาน ก็คือ เลือกผูที่ใหเงินตน (ที่เรียกวา ซื้อเสียง) 

หากประชาชนสามารถเลือกตั้งตัวแทนของตนเองไดเหมาะสมกับตําแหนงที่ไดมาจาก 
การเลือกตั้งแลว จะสามารถพลิกโฉมการเมืองไทยไดมากกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ 
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กิจกรรมที ่11 
  ใหผูเรียนวิเคราะหการพฒันาการทางการเมืองของประเทศไทยตามความเขาใจโดย

ใชขอมูลประกอบ 
 

2.2 การอยูรวมกันอยางสันติในระบอบประชาธิปไตย 
จากหลักการของระบอบประชาธิปไตย  เห็นไดวาประชาชนตองมีบทบาทและมีสวนรวม

ในทางการเมืองมากกวาระบอบเผด็จการและในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมในสังคมท่ีมีขนาดใหญ  หากทุกคนยึดแตหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยเทานั้น เชื่อวาความวุนวายและไรระเบียบของสังคมยอมเกิดขึ้นในสังคมไทยแนวคิดของ
ระบอบประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เรารับมาจากประเทศทางตะวันตกซึ่งมีขอดีในเรื่อง วินัยสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาค  สวนวิถีของสังคมไทยที่เปนสังคมพุทธมีขอดีในเรื่อง ความอบอุน การเคารพ 
ผูอาวุโส ความกตัญู เปนขอดีที่เราตองนํามาใชใหถูกตอง ดังนั้น การจะอยูรวมกันอยางสันติใน
ระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยคงมิใชการยึดหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเทานั้น 
แตตองมองรากฐานของคนไทยดวยวามีวิถีชีวิตอยางไร 
 

วิถีชีวิตไทย 
สังคมไทยในอดีตปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จนถึงป พ.ศ. 2475 เมื่อคณะราษฎร

ไดทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย เวลาที่ผานมา 70 กวาป 
วิถีชีวิตของชนชาวไทยไดปรับตนเองใหเขากับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางไร 

การศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจวิถีชีวิตไทยภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ผูเรียนควรจะมีความรู  ความเขาใจ ในความหมายของคําหลักท่ีเกี่ยวของกอน ไดแก คําวา “วิถีชีวิต” 
“ระบอบ” และ “ประชาธิปไตย” เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหตอไป ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย- 
สถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําดังกลาวไว ดังนี้ 

วิถีชีวิต  หมายถึง  ทางดําเนินชีวิต เชน วิถีชีวิตชาวบาน 
ระบอบ  หมายถึง แบบอยางธรรมเนียม เชน ทําถูกระบอบ ระเบียบ การปกครอง เชน  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ประชาธิปไตย (ประชาทิปะไต/ประชาทิบปะไต) หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชน

เปนใหญการถือเสียงขางมากเปนใหญ 
จากความหมายของคําหลัก ทั้งสามคําดังกลาวขางตน เมื่อนําความหมายมารวมกัน “วิถีชีวิตไทย

ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย” จึงหมายถึง การดําเนินชีวิตของชนชาวไทย โดยการ
ถือเสียงขางมากเปนใหญ 
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เราจะทําการศึกษาตอไปวา การดําเนินชีวิตของคนไทยนั้น ไดถือเสียงขางมากในเรื่องใดบาง
และขอดี ขอเสีย ของการถือเสียงขางมากเปนใหญ มีอะไรบาง โดยการพิจารณาจากลักษณะของ
สังคมไทยในปจจุบัน 

ลักษณะที่สําคัญของสังคมไทย 
ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ที่เรียกวา “สุวรรณภูมิ” มีพื้นที่ประมาณ 513.115 

ตารางกิโลเมตร มีกลุมชนชาติไทย และกลุมชาติพันธุอื่น ๆ อีกมากกวา 50 ชาติพันธุ เชน จีน ลาว มอญ 
เขมร กูย ฝรั่งแขก ซาไก ทมิฬ ฯลฯ มาอาศัยอยูในประเทศไทย มีภาษาไทยเปนของตนเอง มีประวัติศาสตร
การตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
จนถึงป พ.ศ. 2475 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเวลาผานไปเกือบ 80 ป จนถึง
ปจจุบัน เม่ือวิเคราะหลักษณะของสังคมไทยในปจจุบัน เราจะพบวา มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1.     สังคมไทยเปนสังคมที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
  สังคมไทย ปกครองโดยเฉพาะพระมหากษัตริยมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ที่เรียกวา

สมบูรณาญาสิทธิราชย จนมาถึง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย
ทรงเปนทั้งองคพระประมุข เปนขวัญ และกําลังใจใหกับประชาชน และทรงเปนศูนยรวม
แหงความสามัคคีของคนในชาติ สถาบันพระมหากษัตริย จึงไดรับการเคารพเทิดทูน
อยางสูงในสังคมไทย 
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2. สังคมไทยยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
  วัด มีความสัมพันธกับชุมชนมากในอดีต วัด เปนแหลงการศึกษาของฆราวาสและภิกษุ

สามเณร เปนสถานที่อบรมขัดเกลาจิตใจ โดยใชธรรมะ เปนเครื่องชี้นําในการดําเนิน
ชีวิต โดยมีพระภิกษุ เปนผูอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนใหเปนคนดี มีศีลธรรม 

 
 
3.     สังคมไทยเปนสังคมเกษตร 

  อาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพที่เปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเกษตรมากขึ้น ทําใหมีการพัฒนาเปนเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
จากพื้นฐานการมีอาชีพเกษตรกรรม ทําใหคนไทยรักความเปนอยูที่ เรียบงาย 
ไมทะเยอทะยานเกินฐานะ มีจิตใจออนโยนเอื้อเฟอเผื่อแผ 
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 4.     สังคมไทยใหการเคารพผูอาวุโส 
  การแสดงความเคารพ การใหเกียรตผิูอาวุโส มีผลตอการแสดงออกของคนในสังคม ใน

ดานกิริยาวาจา ความเคารพ และความเกรงใจ ทําใหเด็ก ๆ หรือผูนอย รูจักออนนอม
ถอมตนตอผูใหญ 

 
  
 5.     สังคมไทยเปนสังคมระบบเครือญาต ิ
  สังคมไทย เปนสังคมที่อยูรวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ มีความสัมพันธกันอยาง

ใกลชิด ทําใหมีความผูกพัน และหวงใยในทุกขสุขของกันและกัน อุปการะเกื้อกูลกัน 
ซึ่งสมาชิกในครอบครัวทุกคน ถือเปนหนาที่ท่ีตองประพฤติปฏิบัติตอกัน 
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 6.     สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
  เนื่องจากมีการเปดรบัวัฒนธรรมตางชาติเขามามาก และระบบเศรษฐกิจเปนแบบทุนนิยม

โดยเฉพาะเมืองใหญ เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเก็ต เปนตน แตในชนบทจะมี 
การเปลี่ยนแปลงชากวาเมืองใหญ ทําใหมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามคงอยู 
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หากเราสามารถใชชีวิตโดยการประยุกตใชหลักการของระบอบประชาธิปไตย ทั้ง 5 หลัก ใหเขา
กับสภาพสังคมและวิถีชีวิตไทยไดอยางสมดุล เชื่อวาสังคมไทย จะสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติมี
สิทธิเสรีภาพ และความอบอุนในรูปแบบของวิถีชีวิตได โดยมีแนวทางของการเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยพิจารณาจากบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอสวนเกี่ยวของ ดังนี้ 
 
 1.     บทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบตอตนเอง ไดแก 
  1.1   ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรม 
  1.2   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหมีความรู ฉลาดทันโลก ทันเหตุการณ 
  1.3   ประกอบอาชีพที่ซื่อสัตยดวยความขยันหมัน่เพียร 
  1.4   สนใจตดิตามขาวความเปนไปในทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 

2.     บทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบตอครอบครัว 
  2.1   ทําหนาที่สมาชิกในครอบครัวใหสมบูรณ 
  2.2   ชวยกิจกรรมงานตาง ๆ ในครอบครัวอยางเต็มใจ 
  2.3   ชวยกันดูแลประหยัดคาใชจายในครอบครัว 
  2.4   รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในครอบครัว 
  2.5   ไมทําใหสมาชิกในครอบครัวรูสึกวาถูกทอดทิ้ง 
 3.     บทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ

 3.1   ดานเศรษฐกิจ 
   1)    ประกอบอาชีพที่เกิดผลดีทางเศรษฐกิจตอชุมชนและประเทศชาต ิ
   2)   เสียภาษีอากรใหแกรฐัอยางถูกตอง 
   3)    ประหยัดการใชจาย 

 3.2   ดานการเมือง 
   1)    สนใจตดิตามขาวคราวความเปนไปทางดานการเมืองในประเทศ 
   2)   สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   3)   เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีอยูในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   4)    เคารพสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอืน่ 
   5)   สนใจตดิตามความเปนไปและปญหาทางดานสังคมของชุมชน 

 3.3   ดานสังคม 
   1)    ยึดมั่นในระเบียบวินัย และปฏิบตัติามกฎหมายของบานเมือง 
   2)    ยอมรับความแตกตางในดานบุคคล 
   3)    มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและประเทศชาต ิ
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   4)    ใหความชวยเหลือในการทํางานเพื่อสังคม 
หากแตละบคุคลสามารถปฏิบัตติามบทบาทหนาทีแ่ละความรับผดิชอบไดอยางครบถวนก็ได

ชื่อวาเปน “พลเมืองดตีามวถิีประชาธิปไตย” 
 
กิจกรรมที ่12  

1. ใหผูเรียนวิเคราะหและเขียนบอกลักษณะสําคัญของสังคมในปจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับ 
ลักษณะของสังคมไทยตามที่มีผูวิเคราะหไวแลว เพื่อพิจารณาวามีลักษณะใดบางที่
เปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปแลว และลักษณะใดบางที่ยังคงอยูพรอมกับบอกความรูสึกของ
ผูเรียนที่มีตอสภาพสังคมในปจจุบัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 2.  ผูเรียนวิเคราะหบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูเรียนที่ปฏิบัติตอสมาชิกใน

ครอบครัววาเปนไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยหรือไม บทบาทหนาที่ดังกลาวมี
เรื่องใดบางที่ควรสงเสริมและมีเรื่องใดบางที่ควรละทิ้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 3. ในฐานะที่ผูเรียนเปนหนวยหนึ่งของสังคมและประเทศผูเรียนจะปฏิบตัตินอยางไร จึงจะไดชือ่วา

เปนพลเมืองดขีองประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมขุ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทท่ี 5 

สิทธิมนุษยชน 
 

 สาระสําคัญ 
มนุษยทุกคน เกิดมามีเกียรติศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ยอมจะไดรับความคุมครองจากรัฐตาม

มาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได
บัญญัติสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานไว เพื่อปกปองคุมครองประชาชนทุกคนมิใหถูกละเมิดสิทธิและรักษา
สิทธิของตนได 

 
 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 1. อธิบายที่มาของแนวคดิเรื่องสิทธิมนุษยชนได 
 2. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนสากลได 
 3. ยกตัวอยางแนวทางในการคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนได 
 
 

 ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1 กําเนิดและหลักสิทธิมนุษยชน 
 เรื่องที่ 2 การคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 
 

 สื่อประกอบการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรอนิเทอรเนต็ 
  2. เอกสารสิทธิมนุษยชนสากล 
  3. บทความทางวิชาการ 
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เรื่องท่ี 1 กําเนิดและหลักสิทธิมนุษยชน 
   (Human Rights) 
 

1.1 ความเปนมาของสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชน คืออะไร 

ไดมีผูใหความหมายของสิทธิมนุษยชนไววา หมายถึง สิทธิตาง ๆ ที่แสดงถึงคุณคาแหงความ
เปนมนุษย 

หากสิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิตาง ๆ ที่แสดงถึงคุณคาความเปนมนุษยแลวแตในสภาพ
ขอเท็จจริงทางสังคมมนุษยกลับมิไดรับสิทธิหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงคุณคาความเปนมนุษย จึงเกิด
พัฒนาการในเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้น 

ความตื่นตัวในเรื่อง สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชนมีที่มาอยางไร วไล ณ ปอมเพชร. http:/www.action4change.com/ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2553 ไดศึกษาคนควาและเรียบเรียงถึงความเปนมาของสิทธิมนุษยชน ไววา 

สิทธิมนุษยชน ไดมีพัฒนาการมาจาก ความพยายามของมนุษยที่จะใหศักดิ์ศรีของมนุษยชน
ไดรับการเคารพ และจากการตอสู เพื่อเสรีภาพ และความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน เกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีทางวัฒนธรรม
และศาสนา ตอมาผูบริหารประเทศและนักกฎหมายตางก็มีบทบาทในการสงเสริมแนวความคิด
ดังกลาว และรางขึ้นเปนเอกสารที่ใชปกปองสิทธิของบุคคลและคอย ๆ กลายเปนบทบัญญัติและ
รัฐธรรมนูญของชาติตาง ๆ 

ในชวงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการดําเนินการจัดตั้งองคการสหประชาชาติขึ้นบรรดา
ผูนําของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 50 ประเทศไดรวมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of 
the United Nations) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ซึ่งประกาศเปาหมายหลักของ
องคการสหประชาชาติ ซึ่งไดถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการ ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 
2488) วา “เพื่อปกปองคนรุนตอไปจากภัยพิบัตสิงคราม และเพื่อยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษยและในสิทธิอันเทาเทียมกันของบุรุษและสตรี” มาตรา 1 
ของกฎบัตรสหประชาชาติ ระบุวา จุดมุงหมายประการหนึ่งของสหประชาชาติ คือ “เพื่อบรรลุความ
รวมมือระหวางชาติ ในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
สําหรับมนุษยทุกคน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” 
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ดวยเหตุที่กฎบัตรสหประชาชาติ เปนสนธิสัญญาที่บรรดาประเทศสมาชิกองคการ
สหประชาชาติรวมลงนาม จึงถือวา มีขอผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามรวมถึง
การสงเสริมสิทธิมนุษยชนและการรวมมือกับสหประชาชาติตลอดจนนานาประเทศ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่บัญญัติไวในกฎบัตร อยางไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติมิไดมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนโดยตรงหรอืกลไกที่จะชวยใหประเทศสมาชกิปกปองสิทธิมนุษยชน ครั้นป ค.ศ.1945 (พ.ศ. 
2488) องคการสหประชาชาติ ไดจัดตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Committee on Hunan Rights) ขึ้น 
มีหนาที่รางกฎเกณฑระหวางประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งสหประชาชาติไดมีมติรับรอง เมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) 

 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดรวม

รับรอง เมื่อ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ถือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอกันของมวลมนุษย และของ
บรรดานานาชาติ ถึงแมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จะมิไดมีผลบังคับทางกฎหมายเชนเดียวกับ
สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศ แตปฏิญญาสากลฉบับนี้ นับวามีพลังสําคัญทาง
ศีลธรรม จริยธรรม และมีอิทธิพลทางการเมืองไปทั่วโลก และถือเปนหลักเกณฑสําคัญในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บรรดาประเทศทั่วโลกยอมรับ ขอความในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
เปนพื้นฐานในการดําเนินงานขององคการสหประชาชาติ และมีอิทธิพลสําคัญตอการรางรัฐธรรมนูญ
ของบรรดาประเทศที่มีการรางรฐัธรรมนูญ ในเวลาตอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาประเทศอาณานคิม
ไดอางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในการประกาศอิสรภาพ ชวง ค.ศ. 1950 ถึง 1960 (พ.ศ. 
2493 - 2503) และหลายประเทศนําขอความในปฏิญญาสากลมาใชในการรางรัฐธรรมนูญของตน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็มีขอความที่สอดคลองกับปฏิญญาสากลฯ เชน ใน
มาตรา 4 วา : “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 

 
เมื่อสหประชาชาติ มีมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ

ประกอบดวย ประเทศสมาชิกเพียง 58 ประเทศ จากนั้นมาจํานวนประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น จนมี
จํานวนเกินกวาสามเทาของสมาชิกเดิม อิทธิพลของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขยายมากขึ้น
จนเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนที่อางอิงถึงเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ทั้งหลายทั่วโลก เมื่อพิจารณาดูมาตราตาง ๆ ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จะเห็นวา 
มาตราแรกแสดงถึงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน โดยกลาวถึงความเทาเทียมกันของศักดิ์ศรีและ
สิทธิของมนุษยทุกคน ปรากฏในคําปรารภ ซึ่งเริ่มดวยขอความที่เนนการยอมรับ“ศักดิ์ศรีประจําตัว
และสิทธิซึ่งเทาเทียมกัน และไมอาจโอนใหแกกันไดของสมาชิกท้ังมวล ของครอบครัวมนุษย” 
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สิทธิที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจําแนกออกไดอยางกวาง ๆ 2 ประเภท 
คือ ประเภทแรก เกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิตเสรีภาพและ
ความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเปนทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย 
การคุมครองเมื่อถูกจับกักขัง หรือเนรเทศ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม การมีสวนรวม
ทางการเมือง สิทธิในการสมรส และการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม
และศาสนา การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเขารวมสมาคม
อยางสันติสิทธิ ในการมีสวนในรัฐบาลของประเทศตน โดยทางตรงหรือโดยการสงผูแทน ที่ไดรับการ
เลือกตั้งอยางเสรี สวนสิทธิ ประเภทที่สอง คือ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุม
ถึงสิทธิในการทํางานการ ไดรับคาตอบแทนเทากันสําหรับงานที่เทากัน สิทธิในการกอตั้งและเขารวม
สหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขารวม
ใชชีวิตทางวัฒนธรรมอยางเสรี 

 
ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มี

ดังตอไปนี้ 
 1. เปนสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย (Inherent) เมื่อคนเกิดมาจะมีสิทธิมนุษยชนติดตัวมาดวย 

เพราะมีความเปนมนุษย ดังนั้น สิทธิมนุษยชน จึงเปนสิทธิที่ติดตัวแตละคนมา ไมมีการให 
หรือซื้อหรือสืบทอดมา 

 2. เปนสิทธิที่เปนสากล (Universal) คือ เปนสิทธิของมนุษยทุกคนเหมือนกัน ไมวาจะมี
เชื้อชาติ เพศ หรือนับถือศาสนาใด ไมวาจะเปนผูที่มาจากพื้นฐานทางสังคมหรือการเมือง
อยางใด มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสรเสรี มีความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ 

 3. เปนสิทธิที่ไมอาจถายโอนใหแกกันได (Inalienable) คือ ไมมีใครจะมาแยงชิงเอา
สิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ถึงแมวากฎหมายของประเทศจะไมยอม
รับรองสิทธิมนุษยชน หรือแมวาจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้น
ก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู ตัวอยาง เชน ในสมัยคาทาส ทาสทุกคนมีสิทธิมนุษยชน
ถึงแมวาสิทธิเหลานั้นจะถูกละเมิดก็ตาม 

 4. เปนสิทธิที่ไมถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) กลาวคือ เพื่อที่จะมีชีวิตอยูอยางมี
ศักดิ์ศรี มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพ มีความมั่นคง และมีมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับความเปนมนุษย ดังนั้น สิทธิตาง ๆ ของมนุษยชนจะตองไมถูก
แยกออกจากกัน 
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ตอมา หลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดมีการแปลเจตนาและขยาย
ขอความใหละเอียดยิ่งขึ้นดวยการรางเปนกติการะหวางประเทศที่มีผลบังคับทางกฎหมายและ
สหประชาชาติ มีมติรับรอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) คือ กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR) การที่สหประชาชาติ มีมติรับรองกติการะหวางประเทศดงักลาวนี้ ทําใหบรรดานานา
ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติไมเพียงแตเห็นชอบดวยกับสิทธิตาง ๆ ที่ระบุไวในปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน แตยังถือเปนมาตรการในการปฏิบัติตามดวย หมายความวา บรรดา
ประเทศที่ใหสัตยาบรรณ (Ratify) หรือ รับรองกติการะหวางประเทศดังกลาว จะตองปฏิบัติตาม
ขอความในกติการะหวางประเทศ มีขอผูกพันที่จะตองเคารพ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของกติกา
ระหวางประเทศ และรวมไปถึงตองสงรายงานการปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศใหแก
สหประชาชาติเปนประจําดวย เมื่อกติการะหวางประเทศทั้งสองฉบับมีผลในการบังคับใช ค.ศ. 1976 
(พ.ศ. 2519) ไดเขาเปนภาคีจนปจจุบันนับได 134  ประเทศ 

นอกจากกติการะหวางประเทศทั้งสองฉบับที่กลาวมาแลวนี้ยังมีอนุสัญญา (Conventions)   
คําประกาศ (Declarations)  ขอเสนอแนะ (Recommendations)  ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของสิทธิ
มนุษยชนตามเจตนารมณของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศทั้งสองฉบับ
คําประกาศและขอเสนอแนะ คือ เปนมาตรฐานสากลสําหรับบรรดาประเทศสมาชิกขององคการ
สหประชาชาติ แตไมมีผลผูกพันทางกฎหมายเชนเดียวกับอนุสัญญา ซึ่งมีผลบังคับใหประเทศที่เปน
ภาคีของอนุสัญญาตองปฏิบัติตาม ตัวอยางของอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน เชน อนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก (Convention on The Rights of the Child)  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 
Women) 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2523) ที่ไดมี
มติรับรองของสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2520) ปจจุบันนี้ประเทศ
สมาชิกองคการสหประชาชาตกิวา 180 ประเทศ ใหสัตยาบรรณรับรองอนุสัญญาดังกลาว และบรรดา
ประเทศภาคีของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กตางก็หาวิถีทางที่จะปฏิบัติตามขอผูกมัดของอนุสัญญา โดย
ถือวาเด็ก เปนผูที่จะตองไดรับการดูแลปกปอง และเนนถึงความสําคัญของชีวิตครอบครัวของเด็กดวย 
(โปรดดูรายละเอียดในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ในภาคผนวก) 

อนุสัญญาวาดวยการขจัด การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ไดรับการรับรองจากสมัชชา
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) และมีผลบังคับใชในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1987 
(พ.ศ. 2530) ในปจจุบันประเทศภาคีของอนุสัญญาดังกลาวนับไดกวา 150 ประเทศจุดประสงคของ
อนุสัญญาฉบับนี้ คือ ความเสมอภาคระหวางชายและหญิง และเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรี 
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการบังคับใหแตงงาน ความรุนแรงในครอบครัว 
โอกาสในการศึกษา การดูแลดานสาธารณสุข ตลอดจนการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางาน 

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนความเปนมาของสิทธิมนุษยชนสากล ความเปน “สากล” เริ่มเห็นได
ชัดเจนจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนมาตรฐานระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการปกปอง
ศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชน ตอมาจึงเกิดกติกาสญัญาระหวางชาต ิตลอดจน อนุสัญญาฉบับตาง ๆ ซึ่งมี
ขอผูกพันในทางกฎหมายที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในกติการะหวางประเทศ และอนุสัญญา 
ที่แตละประเทศไดเขารวมเปนภาคี 

ความเปน “สากล” ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน แสดงไวอยางชัดเจนในปฏิญญา
ขอที่ 1 ซึ่งเนนถึงความเทาเทียมกันของศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยทุกคน และในขอที่ 2 ซึ่งกลาวถึง
ความชอบธรรมของมนุษยทุกคนในสิทธิและเสรีภาพที่ระบุไวในปฏิญญาสากล โดยไมมีการจําแนก
ความแตกตางในเรื่องใดทั้งสิ้น 

สหประชาชาติและองคกรตาง ๆ ในระบบของสหประชาชาติ เชน ยูเนสโก และยูนิเซฟ เปนตน
ไดหาวิถีทางที่จะใหบรรดาประเทศสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแหงสิทธิมนุษยชน แตความ
พยายามตาง ๆ ยอมไรผล ถาปราศจากความรวมมือของแตละประเทศ  สําหรับประเทศไทยสิทธิ
มนุษยชน หมายความถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาค เสรีภาพ และอิสรภาพในชีวิตและ
รางกาย ซึ่งเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยและเปนสิทธิที่ไดรับการรับรอง หรือคุมครองตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) กฎหมายที่เกี่ยวของและตามหลักสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแนวปฏิบัตขิองกฎหมายระหวางประเทศ และขอตกลงระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณี ที่จะตองปฏิบัติตาม แตกระนั้นก็ตามสิทธิมนุษยชน ก็ยังมีการละเมิดกันอยู
โดยท่ัวไปในสังคมไทย และถาหากไมหาทางปองกันและแกไข แนวโนมของการละเมิดก็จะทวีความ
รุนแรงขึน้ ยากแกการแกไข และยังทําลายชื่อเสียง เกียรติภูมิ และภาพพจนของประเทศดวย อยางไร-
ก็ตาม ถาคนไทยเขาใจความหมายของสิทธิมนุษยชนอยางถูกตอง ถาเรายอมรับวา มนุษยทุกคนเกิดมา 
มีเสรีภาพ และมีความเสมอภาคในศักดิ์ศรีและสิทธิ และถามีการปฏิบัติตอกันดวยความรักและเคารพ
ในศักดิ์ศรีของกันและกันฉันทพี่นอง คนในสังคมไทยที่มีความแตกตางหลากหลาย ก็จะสามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียน และละเมิดสิทธิของกันและกัน 

1.2 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
นพนิธิ สุริยะ http://gotoknow.org/blog/works-of-archannop/51974  ไดศึกษาพัฒนาการ

ของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ไววา 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
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ปกครองแผนดนิสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 แมธรรมนูญการปกครองฉบับแรกของไทย จะมิไดกลาวถึง
หรือรับรองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนเลย แตจากคําประกาศของคณะราษฎรที่ประกาศวา 
 1. ตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย ไดแก เอกราชในทางการเมือง การศาล  

การเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศใหมั่นคง 
 2. ตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 
 3. ตองบํารุงความสุขสมบูรณในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะจัดหางานใหทุกคนทํา

และจะตองวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมละเลยใหราษฎรอดอยาก 
 4. ตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาค 
 5. ตองใหราษฎรมีอิสรภาพ มีความเปนอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดหลักดังกลาวขางตน 

 
การไดนําหลักการของสิทธิมนุษยชนไปใชในทางปฏิบัติ และระบุรับรองใหราษฎรมีสิทธิ 

เสมอภาคกัน แสดงใหเห็นการตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงวิเคราะหไดวา เปาหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร เปนจุดเริ่มตนของความ
เคลื่อนไหวในดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอยางชัดเจน และเปนรูปธรรมครั้งแรก 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ของไทย คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ไดปรากฏ 
บทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิเสรภีาพแกประชาชนชาวไทยไวในหมวดที่ 2 วาดวยสิทธิและหนาที่ของ
ชนชาวสยาม ซึ่งมีสาระสําคัญใหการรับรองหลักความเสมอหนากันในกฎหมาย เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา เสรีภาพในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การ
ประชุม การตั้งสมาคม และการอาชีพ โดยบทบัญญัติดังกลาว ถือเปนการใหความรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอยางเปนทางการในรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก 

ขณะเดียวกันนั้น สยามประเทศไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระบบกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเปนที่ยอมรับของรฐัตางชาติดวย ความมุงหมายที่จะ
เรียกรองเอกราชทางการศาลกลับคืนมาเปนของไทย แนวความคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชนจึง
ปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับ อีกทั้งมีความพยายามสรางกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนไวโดยตรง
และโดยออมผานทางสถาบันตุลาการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ศ. 2477 มีบทบัญญัติที่ใหการรับรองและคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา 
ซึ่งแตกตางจากระบบจารีตนครบาลที่มีมาแตเดิมอยางสิ้นเชิง 

ตอมา วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2489 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 และเปนครั้งแรกที่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเสนอ
เรื่องราวรองทุกข และเสรีภาพในการจัดตั้งคณะพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญ สวนเสรีภาพในการประชุม
โดยเปดเผย ในรัฐธรรมนูญฉบับกอนไดเปลี่ยนเปนเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 
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ในระหวางที่รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 4 มีผลใชบังคับป พ.ศ. 2490 ปรากฏกระแสที่สําคัญ คือ 
เกิดการรวมตัวของกรรมกร ในชื่อวา “สหอาชีวะกรรมกรแหงประเทศไทย” ซึ่งเปนการรวมตัวกันของ
กรรมกรจากกิจการสาขาตาง ๆ เชน โรงเลื่อย โรงสี รถไฟ เปนตน เนื่องจากกรรมกรเหลานี้ถูกกดขี่
คาจางแรงงานอยางมาก อันเปนผลมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 กระแสความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น เปนการรวมตัวกันเพื่อเรียกรองตอสังคมและรัฐ
ใหสนองความตองการที่จําเปนของตน ทําใหสังคมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอันเปน
การแสดงออกถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการกระทําของเอกชนดวย 

ใน ป พ.ศ. 2491 สหประชาชาติ ไดประกาศใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
อันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังรางรฐัธรรมนญูฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 จึงไดรับอิทธิพลจากการประกาศใชปฏิญญาสากลของสหประชาชาติมี
บทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพเปนจํานวนมาก และละเอียดกวารัฐธรรมฉบับกอน ๆ 

หลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ที่ไดรับการบรรจุลง
ไวในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 นอกเหนือจากสิทธิที่เคยรับรองไวในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ไดแก หลักการ
ไดรับความคุมครองอยางเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ ไมวาบุคคลนั้นจะมีกําเนิดหรือนับถือ
ศาสนาแตกตางกันก็ตาม (มาตรา 26) สิทธิของประชาชนที่ไมถูกเกณฑแรงงาน ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่
เปนการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ ซึ่งเกิดขึ้นโดยฉุกเฉินเฉพาะเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบ หรือ
ภาวะสงคราม หรือในสถานการณฉุกเฉินเทานั้น (มาตรา 32) เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
ไปรษณียหรือทางอ่ืน ที่ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 40) เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู และการประกอบ
อาชีพ (มาตรา 41) สิทธิของบุคคลที่จะไดรับความคุมครองในครอบครัวของตน (มาตรา43) ตลอดจน
การใหการรับรองแกบุคคล ซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการประจําอื่น และพนักงานเทศบาลที่จะมี
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เหมือนดังพลเมืองคนอื่น ๆ (มาตรา 42) ปรากฏการณที่สําคัญอีก
ประการ คือ มีการนําเอาสิทธิในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญามาบัญญัตริบัรองไวในรัฐธรรมนญู เชน 
  หลักท่ีวา “บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่งใช

อยูในเวลาที่กระทํานั้น บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแก
บุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผิด
มิได”  (มาตรา 29)  ซึ่งเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินคดีอาญาและไดรับการ
บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับตอมาจนถึงปจจุบัน 

  หลักความคุมครองผูตองหาและจําเลยที่จะไดรบัการสนันิษฐานไวกอนวา ไมมีความผิด
กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด รวมถึงสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาในการประกัน
และการเรียกหลักประกันพอสมควรแกกรณีดวย (มาตรา 30)  และ 
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  สิทธิท่ีจะไมถูกจับกุมคุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคลไมวากรณีใด ๆ เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวใหสามารถกระทําได (มาตรา 31) 

 
นอกจากนี้แลวการกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ ไวในหมวด 5 อันเปนหมวดที่วาดวยแนวทาง

สําหรับการตรากฎหมายและการบรหิารราชการตามนโยบาย ซึ่งแมจะไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ
หากรัฐไมปฏิบัติตาม แตก็เปนการกําหนดหนาที่แกรัฐ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการสงเสริมและพัฒนา
หลักสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา 

 
ในทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไดรับการรับรองคุมครองอยางจริงจังเพียงใดนั้น

ขึ้นอยูกับสถานการณบานเมืองสภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนทัศนคติของผูปกครอง เจาหนาที่รัฐ
และประชาชน ผูเปนเจาของสิทธินั่นเอง เพราะตอมาธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502  
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ไมปรากฏบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรภีาพแตอยางใด และการประกาศใชธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 ชวงรัฐบาลเผด็จการไมมี
บทบัญญัติมาตราใดที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนชาวไทยเลย จนกระทั่งภายหลังเกิด
เหตุการณเรียกรองประชาธิปไตยโดยนิสิต นักศึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 จึงมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517 ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดและเปนประชาธิปไตยมากที่สุด มีบทบัญญัติคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และมีการวางหลักการใหมในการใหความคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานที่มีการจํากัดอํานาจรัฐที่จะเขามาแทรกแซงอันมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และในดานการเพิ่มหนาที่ใหแกรัฐในการใหบริการแก
ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน (มาตรา 28) สิทธิทางการเมือง 
ในการใชสิทธิเลือกตั้งและสทิธิออกเสียงประชามต ิ(มาตรา 29) สิทธิที่จะไมถูกปดโรงพิมพหรอืหามทํา
การพิมพเวนแตมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพ (มาตรา 40) เสรีภาพในทาง
วิชาการ (มาตรา 42) การกําหนดใหพรรคการเมือง ตองแสดงที่มาของรายไดและการใชจายโดย
เปดเผย (มาตรา 45) และเสรีภาพในการเดินทางภายในราชอาณาจักร (มาตรา 47) นอกจากนี้แลว
สิทธิในทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผูตองหาและจําเลยยังไดรับการบัญญัติรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวย ไดแก สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีดวยความรวดเร็วและเปน
ธรรมสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความ (มาตรา 34) สิทธิที่จะไมใหถอยคํา
เปนปฏิปกษตอตนเอง อันจะทําใหตนถูกฟองเปนคดีอาญาและถอยคําของบุคคลที่เกิดจากการถูก
ทรมาน ขูเข็ญ หรือใชกําลังบังคับหรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหถอยคํานั้นเปนไปโดยไมสมัครใจ ไมอาจ
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รับฟงเปนพยานหลักฐานได (มาตรา35) และสิทธิที่จะไดคาทดแทนหากปรากฏในภายหลังวาบุคคล
นั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด (มาตรา 36) 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2519 ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2519 เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 11 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไวเพียงมาตราเดียว 
คือ มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย” นับวาเปน
บทบัญญัติที่ใหสิทธิเสรีภาพกวางขวางมาก แตไมมีการกําหนดวาเปนสิทธิเสรีภาพชนิดใด ตอมา 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520  
เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ซึ่งไมมีบทบัญญัติใดเลยท่ีใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ประกาศใช 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 นําบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพมาบัญญัติไวอีกโดยมี
สาระสําคัญสวนใหญเหมือนกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 แตตัด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของชายและหญิง เสรีภาพในทางวิชาการ และเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพออกไป 

ภายหลังจากหัวหนารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ไดกระทําการยึด และควบคุมการ
ปกครองประเทศไวเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 และประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แลวไดประกาศใช ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2524 แทนโดยใหไว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 ซึ่งไมปรากฏมีบทบัญญัติใดเลยที่ใหการรับรองสิทธิ
เสรีภาพแกประชาชน 

ตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2534 โดยเพิ่มหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตามท่ีประกาศไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 เมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ 2538 ซึ่ง
นําเอาบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพที่เคยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517 มาบัญญัติไวอีกครั้ง แตไดตัดเสรีภาพในทางวิชาการออกและเพิ่มบทบัญญัติรับรอง
สิทธิในการไดรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน (มาตรา 41) สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข 
(มาตรา 48) และสิทธิในการรับทราบขอมูลหรือขาวสารหนวยงานราชการ (มาตรา 48 ทวิ) 

ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แมจะถูก
ขัดขวางโดยปญหาการเมืองการปกครองเปนบางเวลา แตการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยทางออม
ปรากฏใหเห็นผานทางกลไกของรัฐ เชน กรณีที่ฝายนิติบัญญัติพิจารณาและออกกฎหมายที่ไมเปน 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินไป การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารโดย 
ฝายนิติบัญญัติ การตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ฝายปกครองโดยฝายบริหาร เพื่อมิใหเจาหนาที่
ใชอํานาจในทางที่มิชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน การพิจารณาพพิากษาคดี
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ขององคกรตุลาการโดยยึดหลักกฎหมาย เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนเหลานี้ นับวาเปน
กลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชน แมจะมิไดมีความมุงหมายใหเปนผลโดยตรงก็ตาม 

การดําเนินการขององคกรรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงปรากฏขึ้นพรอมกับการจัดตั้ง
สํานักงานคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน (สคช.) สังกัดกรมอัยการ  

เมื่อ พ.ศ. 2525 ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน (สคช.)” แตการดําเนินงานขององคกรมีขอบเขตจํากัด สืบเนื่องจากกรอบ
อํานาจหนาที่ของพนกังานอัยการตามกฎหมายตาง ๆ  สวนการดําเนนิงานขององคกรพัฒนาเอกชนเพิ่ง
มีการกอตัวขึ้นอยางเปนทางการภายหลังเกิดเหตุการณวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม2519 
องคกรแรกที่ถูกกอตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2519 คือ สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และในปเดียวกันนั้น
ก็มีการกอตั้ง “กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม” (กศส.) หลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันของบุคคลทั้ง
ในรูปองคกรสมาคม มูลนิธิ คณะกรรมการ คณะทํางาน กลุมศูนย สถาบันตาง ๆ เพื่อทําหนาที่ในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในแงตาง ๆ แกประชาชน เชน สิทธิของ
จําเลยหรือสิทธิทางการเมือง เปนตน ผูตองหาในกระบวนการยุติธรรมสิทธิของเกษตรกร สิทธิเด็ก 
สิทธิสตรี สิทธิผูใชแรงงานและสิทธิจากการกําเนิด และความเปนมาของสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ
และประเทศไทยจนถึงปจจุบัน สามารถแบงพัฒนาการในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไดเปน 3 ระยะ ไดแก 

ระยะที่หนึ่ง ระยะแหงการเริ่มตน เปนยุคที่สภาพทางสังคม มีการกดขี่ขมเหง ไมเคารพ
ตอศักดิ์ศรีประจําตัวของมนุษย มีการเอารัดเอาเปรียบแกงแยง และไมมีกฎหมายหรือกฎเกณฑที่
ชัดเจนในการใหหลักประกันเรื่อง สิทธิแกประชาชน 

ระยะที่สอง ระยะแหงการเรียนรู เปนชวงที่ผูคนในสังคมเรียกรองถามหาสิทธิและ
เสรีภาพ มีความขัดแยงระหวางผูปกครองกับกลุมคนในประเทศ มีการตอสูในระยะนี้ เริ่มมีกฎหมาย 
หรือกลไกในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ผูคนเริ่มเรียนรูถึงสิทธิของตนเอง โดยชวงทายของระยะนี้ 
ผูคนใหความสําคัญของสิทธิตนเอง แตอาจละเลย หรือมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นบาง 

ระยะที่สาม ระยะแหงการเคารพสิทธิมนุษยชน เปนชวงที่ประชาชนมีการรวมกลุมกัน

เพื่อเหตุผลในการปกปองและพิทักษสิทธิมนุษยชน  มีการรณรงคใหตระหนักถึงการเคารพสิทธิของ

ผูอื่นการใชอํานาจหรือใชสิทธิ มีการคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใชสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเปนไปอยางกวางขวาง 
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เรื่องท่ี 2 การคุมครองตนเองและผูอื่น 
   ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 
หากจะกลาวถึงการคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนคําถาม คือ การคุมครอง

สิทธิมนุษยชนควรเริ่มจากที่ไหน? 
หากเราจะหาคําตอบจากกวางไปหาแคบ ไดแก รัฐบาล สังคม สถานที่ทํางาน ครอบครัวและ

ปจเจกบุคคล 
หากเราจะหาคําตอบจากแคบขยายไปกวางก็ตองเริ่มจากปจเจกบุคคล ครอบครัว สถานที่

ทํางาน สังคม และรัฐบาล 
หมายความวา การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนควรเริ่มตนกับทุก ๆ ภาคสวน

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝงมโนธรรมสํานึกในแตละปจเจกชน 
 
หลักการพื้นฐานในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีดังนี้ 

  1. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแตเกิด 
  2. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิซึ่งเสมอกันของมนุษยทุกคน 
  3. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไมอาจโอนใหแกกันได 
  4. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไมอาจแบงแยกได 
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จากหลักการพื้นฐานในเรื่อง สิทธิมนุษยชน เราจึงมองเห็นเปาหมายของการดําเนินการเรื่อง
สิทธิมนุษยชนวา เปาหมายนั้นก็คือ เพื่อใหมวลมนุษยชาติมีอิสรภาพไดรบัความเปนธรรมและอาศัยอยู
รวมกันอยางสันติ 

หากมนุษยทุกคนจะไดรบัการคุมครองตามสิทธิมนุษยชน จะตองมีเสรีภาพในชีวิตเรื่องใดบาง
จึงจะไดรับสิทธิตาง ๆ ตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เสรีภาพที่มนุษยทุกคนตองไดรับ
เพื่อใหไดรับสิทธิตาง ๆ ตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน คือ 
  1. เสรีภาพในการแสดงออก  
  2. เสรีภาพในความเชื่อ 
  3. เสรีภาพจากความหวาดกลัวและอสิรภาพทีพ่ึงปรารถนา 
 
 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

ตัวอยาง การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยท่ีเกิดขึ้น เชน 
 1. การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคเอกชน/ประชาชน ไดแก การประทุษรายตอชีวิต

รางกาย เสรีภาพอนามัย ทรัพยสิน รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบอยางไมเปนธรรมจาก 
ผูที่มีสถานภาพทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจที่ดีกวา เปนตน 

 2. การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาครัฐ เชน การใชอํานาจที่ไมเปนธรรมหรือการใช
อํานาจโดยมีทัศนคติเชิงอํานาจนิยม ไมวาจะเปนการละเมิดทางนโยบายของรัฐ  
การออกกฎหมาย หรือบริหารราชการที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพรวมตลอดถึงวิถี
ชีวิตของชุมชน เปนตน 

 
 แนวทางการคุมครองตนเองและผูอื่นจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 1. ไมเปนผูกระทาํความรนุแรงใด ๆ ตอบุคคลอืน่ 
 2. ไมยอมใหบุคคลอื่นกระทําความรุนแรงตอตนเอง 
 3. ไมเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละเมิดสทิธิตอบุคคลอื่น ควรแจงเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของหรือให

ความชวยเหลือตามสมควรในสวนที่ทําได 
 4. มีการรวมกลุมในภาคประชาชนอยางเปนระบบ และจัดตั้งเปนองคกรมูลนิธิ ฯลฯ เพื่อ

ปกปองคุมครองผูออนแอกวาในสังคม เพื่อใหเกิดพลังในการตรวจสอบเรียกรองใหรัฐ 
มีการจัดทํากฎหมายที่เกิดประโยชนตอสวนรวม 

 5. รณรงคใหมีการเห็นคุณคาและความสําคัญของการปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
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กิจกรรมที่  13 
 1. ใหศึกษาและสรุปความเปนมาของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………....................................................................... 
 

 2. ใหหาตัวอยางการถูกละเมดิสิทธิมนษุยชนกรณีบุคคลถูกละเมดิจากเอกชนและ
แนวทางในการแกไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………...................................................................... 

 
 3. ใหหาตัวอยางการถูกละเมดิสิทธิมนษุยชนกรณีบุคคลถูกละเมดิจากภาครฐัและ 

แนวทางการแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….............................................................................. 
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บทท่ี 6 
การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

  สังคมไทยใหความสําคัญกับ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความดี ความซื่อสัตย สุจริต  
มาตั้งแตสมัยโบราณถงึกับมีคําพังเพยวา “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” ไวสอนลูกหลานมาจนทุกวนันี้ 
และเนื่องจากเรามีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยว กํากับจิตใจใหตั้งมั่นอยูในความดี ความงาม ความซื่อสัตย  
ไมคดโกงใหผูอื่นเดือดรอน จึงมีคําสอนที่ถายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เชน “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว”  
“คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม”  ความเชื่อเชนนี้มีอยูในหมูคนทุกระดับในสังคมตั้งแตพระมหากษัตริย 
ขาราชการ และ ไพรฟาประชาชน มีพิธีกรรมทางการปกครองที่สะทอนใหเห็นถึงคานิยมในความดีและ
คนดีตองมีความซื่อสัตยที่ยังคงเชื่อมันอยูในกลุมของขาราชการระดับสําคัญ ๆ อยูคือ พิธีดื่มน้ําพิพัฒนสัตยา 
สาบานตนตอพระมหากษัตริย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปจจุบันยังมีใหเห็นอยู 
  อยางไรก็ตาม กระแสโลภาภิวัตนที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งการไหลบาของสังคม
และวัฒนธรรมนานาชาติที่ไมสามารถหยุดยั้งได ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนและผูใชแรงงาน
ตางถูกชักนําใหหลงใหลการเปนนักบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดยึดอยูกับความสุขจากเงินทอง ความฟุมเฟอย 
ฟุงเฟอ สุรุยสุราย ความมีหนามีตาในสังคม ยกยองคนรวยมากกวาคนดี ไมใหความสําคัญกับ
ครอบครัวและสายใยผูกพันในครอบครัวเหมือนเดิม กลาวกันวา เด็ก ๆ สมัยนี้จะเลือกไหว เลือกนับถือ
คนรวย คนมีอํานาจวาสนา มียศ มีตําแหนงมากกวาคนจน คนดีที่เปนผูเฒาผูแกที่เปนหลักของชุมชน
เหมือนเดิมแลว ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตาอารี ความชวยเหลือเกื้อกูล สมัครสมานสามัคคี 
พึ่งพาอาศัยกันระหวางผูคนในชุมชน เกือบไมมีปรากฏใหเห็นมีการแขงขันชิงดีชิงเดนกันรุนแรง  
ทั้งการเรียน การทํางาน การดํารงชีวิตทวีมากขึ้น กอใหเกิดการทุจริต เลนพรรคเลนพวก อยาง
กวางขวาง แพรหลายไปทุกระดับทุกวงการ 
  พฤติกรรมที่ทุจริตไมถูกตองบางครั้งมองเปนเรื่องที่เปนประโยชนแกบานเมืองและ
ไดรับการยกยอง เชน ผูมีอํานาจออกกฎหมายหรือจัดทําโครงการที่เปนประโยชนแกสังคม
ประเทศชาติ แตเบื้องหลังมีพฤติกรรมที่แอบซอนผลประโยชนใหตนเอง ญาติพี่นอง หรือครอบครัว
หรือพรรคพวกมากกวา ที่เรียกกันวา มีผลประโยชนทับซอน มองผิวเผินเปนเรื่องที่ดียอมรับไดแต 
จริง ๆ แลวเปนการทุจริต ประพฤติมิชอบที่บานเมืองประสบความเสียหายอยางยิ่ง มีการเปดเผย 
ผลการศึกษาขององคกรความโปรงใสระหวางประเทศในป 2555 วา ประเทศไทยมีการทุจริตโกงกิน
เปนอันดับที่ 88 จากการสํารวจ 176 ประเทศทั่วโลก โดยหลนมาจากอันดับที่ 80 ในการจัดลําดับ 
ครั้งกอน ติดกลุมเดียวกับประเทศดอยพัฒนาในแอฟริกา เชน มาลาวี มอร็อคโก แซมเบีย และ 
สวาซีแลนด และเชื่อวาอันดับการทุจริตคอรรัปชั่นระดับโลกของไทยจะหลนลงตอไปอีกอยางตอเนื่อง 
สวนผลการสํารวจความเห็นคนไทยท่ัวประเทศของสํานักโพลลหลายแหงในป พ.ศ. 2555 พบขอมูลที่
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นาตกใจอยางยิ่งในทํานองเดียวกัน คือ ประชาชนกวารอยละ 79 - 58 ยอมรับไดถารัฐบาลทุจริต
คอรรัปชั่น แตขอใหตนเองไดประโยชนดวย ทั้งนี้ ประชาชนดงักลาวเนนกลุมเด็กและเยาวชนมากที่สุด 
รองลงมา คือ กลุมนักเรียน นักศึกษา พอคานักธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เกษตรกร ขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมแมบานเกษียณอายุราชการ ตามลําดับ 
  ผลการสํารวจวิจัยดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา คานิยมในความดีในปจจุบันเปลี่ยนไปมาก 
เปนคานิยมที่มีใหเห็นในทุกแหงของสังคมไทย ตั้งแตในครอบครัว ในชุมชนรานคา ในหมูนักการเมือง 
ขาราชการ แมกระทั่งในหองเรียนและสถานศึกษา จะเปนปญหาสังคมที่หยั่งรากลึกลงไปทุกทีใน
สังคมไทย ฉะนั้น จึงเปนเรื่องท่ีเราจะตองรูเทาทัน มีจิตสํานึกและมีสวนรวมที่จะชวยกันปองกันแกไข 
ขจัดปญหาทุจริตคอรรัปชั่นเหลานี้ใหหมดไป ตามแนวทางที่สํานักงานปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนดเปนมาตรการในการแกไขปญหาในภาพรวมที่เนนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งหมายถึง การใหประชาชนเขาไปมีบทบาท
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของผูดําเนินการดวย โดยการวางระบบใหประชาชนกลาคิดกลาทําในสิ่งที่
ถูกตอง กลาตัดสินใจในกรอบของการเคารพสิทธ์ิของผูอ่ืน และสงเสริมใหทํางานเปนรูปแบบเครือขาย
เชื่อมโยงกันทั้งระดับบุคคลและระดับองคกรโดยมีฐานะเทาเทียมกัน ถักทอรอยเรียงกันดวย
วัตถุประสงคเดียวกัน เพื่อเพิ่มพลังและความมั่นใจในการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหหมดไป มาตรการดังกลาวพอสรุปได ดังนี้ 
1. วิธีสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 
  การใหประชาชนมีสวนรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ในการตอตานการทุจริตโดยวิธีการ
สรางความตระหนักอาจพิจารณาไดดังนี้ 
  1.1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน โดยการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันเสริมสรางความรู ทักษะ ทัศนคติ ปลูกฝง
จิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งผลักดันคานิยม 
การปองกันการทุจริต ความซื่อสัตยสุจริต รังเกียจการทุจริต เปนคานิยมแหงชาติ 
  1.2 รวมมือในการสรางการมีสวนรวมและเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในทุกภาคสวนโดย 

1) การประชาสัมพันธตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
2) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
3) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
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1.3 สงเสริมความเปนอิสระ และสรางประสิทธิภาพใหแกองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบ
การทุจริต โดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมือง  
ภาคราชการ และภาคธุรกิจ และถวงดุลอํานาจภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอเท็จจริงอยางทันการณ 

1.4 สงเสริมการสรางมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรของหนวยงาน ที่มี
หนาที่ตรวจสอบการทุจริต รวมทั้งการเสริมสรางความรูทักษะและจริยธรรมแกบุคลากร รวมทั้ง
เสริมสรางขวัญกําลังใจและการบริหารงานบุคลากร การสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกร
ตางประเทศดวย  
  
2. สรางความเขาใจที่ถกูตองใหกับประชาชนและหนวยงานเครือขายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองรับเปนหนาที่ในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานเครือขาย
ในการสงเสริมใหประชาชนชาวไทยมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และ
มาตรการตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการรวมมือกันปองกันพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นรูปแบบ 
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐตองมีหนาที่สงเสริม
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกร
ทางวิชาชีพโดยเฉพาะขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัตงิาน เพื่อปองกันปญหาการทุจรติคอรรัปชั่น 
ที่ผูปฏิบัติงานและเครือขายภาคประชาชนควรทราบ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (3) ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19 (13)  
วาดวยการเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชน
หรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ มีรายละเอียดที่สามารถศึกษา
คนควาไดจาก www.nacc.go.th (เว็บไซตของ ป.ป.ช.) 
 
3. การกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพื่อใหผูเรียนเกิด ความเขาใจ ตระหนัก และมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมที่จะปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน และสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ในรูปแบบกรณีศึกษา ใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิด วิเคราะห การมีสวนรวมในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตาง ๆ ดวยเจตนาที่จะให
ผูเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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จนเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได กิจกรรมทั้งหมด ประกอบดวย 
6 กรณีศึกษา ไดแก 

1.  เรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” 
2.  เรื่อง “การตรวจรับสงเดช” 
3.  เรื่อง “เรื่องเลาของโดเรมอนที่ยังไมเคยเลา” 
4.  เรื่อง “สายนําจับเท็จ” 
5.  เรื่อง “อะไรอยูในกลองไม” 
6.  เรื่อง “รถปลูกสะระแหน” 
 
ทั้งนี้ผูเรียนและผูสอนจะตองรวมมือกันนําขอมูลท้ังดาน วิชาการ ระเบียบ กฎหมาย 

ที่ไดมีการสรุปรวบรวมไวในเอกสาร คูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมกับขอมูลปญหาความตองการสภาพแวดลอม ของชุมชน
ทองถิ่น และคุณธรรมจรยิธรรม ที่ตนเองมีอยูมาตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปไดอยางเหมาะสม
ตอไป 
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 1 
เรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครวั” 

วัตถุประสงค 
  1. ระบุปญหาการทุจริตจากการใชอํานาจหนาที่ในทางท่ีไมถูกตอง 
  2. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานได 
  3. เกิดจิตสํานึกในการปองการการทุจริต 
เนื้อหาสาระ  
  1. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงการทุจริต 
  2. สํานึกดานความซื่อสัตยตอการปฏิบัติงาน 
 
กรณีศึกษา 
  เจาหนาที่ ป.ป.ช. ชื่อ คุณสืบ ไดไปตรวจดูบัญชีที่ ป.ป.ช. จัดไวใหประชาชนเขามา
ตรวจสอบ บัญชีทรัพยสินของนักการเมืองที่แสดงตอ ป.ป.ช. คุณสืบเปดดูบัญชีตาง ๆ ของนักการเมืองพบวา 
หุนของนักการเมือง ระดับหัวหนาพรรครายหนึ่งในบริษัทยักษใหญที่เปนของนักการเมืองผูนั้นเอง ทําไม
จึงมีหุนอยูไมมาก แตผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ คุณสมศรี ซึ่งเปนแมครัวบานนักการเมืองใหญ
รายนั้น คุณสืบเริ่มไดเคาของการถือหุนแทนนักการเมือง จึงไดทําการปลอมตัวเขาไปเพื่อหาหลักฐาน
และพบวา คุณสมศรี เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทนักการเมืองที่คุณสมศรีเปนแมครัว 
 
ประเด็น 
  1. จากเนื้อหาเรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” การกระทําของนางสมศรีขัดตอ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 
  2. จากเนื้อหาเรื่อง “เศรษฐีใหม” หรือ “แมครัว” การกระทําของนายจางของนางสมศรี
สะทอนถึงการขัดตอคุณธรรม จริยธรรม อยางไร 
 
ใบความรู 
  - เรื่องความซื่อตรงกับความซื่อสัตย 
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ใบงาน 
  1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
  2. แบงกลุมอภิปรายตามประเด็นที่กําหนด 
  3. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลของการอภิปรายกลุม 
  4. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดที่ไดจากผลการอภิปรายกลุม 
  5. ใหผูเรียนรวมกันวางแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล 
 
กิจกรรมเรียนรูตอเนื่อง 
  ผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พรอมจัดทําสรุปรายงานผล เสนอผูสอน 
 
สื่อและแหลงการเรียนรู 
  - Internet 
  - สื่อสิ่งพิมพ/วารสาร/หนังสือพิมพ 
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 1 
เรื่อง  “เศรษฐใีหม” หรือ “แมครวั” 

 
  กฎหมาย ป.ป.ช. กําหนดใหนักการเมืองตั้งแต นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ส.ส.  ส.ว.  
รวมท้ังเจาหนาที่ของรัฐที่มีตาํแหนงสงู ตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตอ ป.ป.ช. เมื่อ
เขาดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนง เพื่อตรวจสอบวามีทรัพยสินอะไรเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม 
หลังจากยื่นบัญชีแลว ป.ป.ช. ตองเปดเผยบัญชีฯ ของนักการเมืองตอสาธารณะ 
  เจาหนาที่ ป.ป.ช. ชื่อ คุณสืบ  ไดไปตรวจดูบัญชีฯ ที่ ป.ป.ช. จัดไวใหประชาชนเขามา
ตรวจสอบ คุณสืบเปดดูบัญชีฯ ตาง ๆ ของนักการเมืองแลวก็มาสะดุดสงสัยและตั้งขอสังเกตวา  
หุนของนักการเมืองระดับหัวหนาพรรครายหนึ่งในบริษัทยักษใหญที่เปนของนักการเมืองผูนั้นเอง 
ทําไมจึงมีหุนอยูไมมาก แลวหุนที่เหลือเปนของใคร 
  เมื่อคุณสืบตั้งขอสังเกตแลว จึงคนหาความจริงโดยคุณสืบเริ่มจากการไปคนหารายชื่อ 
ผูถือหุนในบริษัทยักษใหญดังกลาว จึงพบวามีผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ คุณสมศรี  แสดงวา 
คุณสมศรีตองเปน “เศรษฐีใหม” แน ๆ เพราะไมเคยไดยินชื่อติดอันดับเศรษฐีเมืองไทยมากอน คุณสืบ
จึงไปตรวจสอบจากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีชื่อของคนไทยทุกคนที่มี 
บัตรประจําตัวประชาชนในทะเบียนราษฎรจะมีขอมูลบุคคลวา ชื่อ – สกุลใด เคยเปลี่ยนชื่อ สกุล
อยางไร อายุเทาใด หนาตาเปนอยางไร บิดามารดาชื่ออะไร พรอมท่ีอยูอาศัย 
  คุณสืบ ทราบวา คุณสมศรีนั้น มีบานพักอยูในจัดหวัดภาคอีสาน คุณสืบจึงเก็บสัมภาระ
เดินทางไปจังหวัดภาคอีสาน เพื่อไปหาคุณสมศรี เมื่อไปถึงบานเลขที่ตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร  
คุณสืบไดพบกับบานไมเกา ๆ หลังหนึ่ง ตั้งอยูนอกเขตอําเภอเมืองเล็กนอย คุณสืบคิดอยูในใจวา 
“เศรษฐีใหม” เปนคนสมถะ มีบานหลังเล็ก ๆ พออยูอาศัย ไมฟุงเฟอเหมือนเศรษฐีคนอื่น จึงไดเขาไป
เคาะประตูบาน ปรากฏวา มีคุณยายคนหนึ่งเดินออกมาเปดประตู คุณสืบอางวา รูจักกับคุณสมศรีจะ
มาหาคุณสมศรี ไดรับคําตอบจากคุณยายวาคุณสมศรีไปทํางานอยูกรุงเทพฯ คุณสืบจึงถามคุณยายวา 
คุณสมศร ีทํางานที่ไหน จะติดตอไดอยางไร คุณยายจึงใหหมายเลขโทรศัพท แตไมไดบอกวาทํางานที่ไหน
เมื่อคุณสืบ ไดรับแลวก็ขอลาและขอบคุณคุณยายตามมารยาทสังคมไทย 
  จากนั้น คุณสืบจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ และไดโทรศัพทไปตามหมายเลขที่คุณยายใหไว
โดยขอพูดกับคุณสมศร ีคนรับสายตอบวา คุณสมศรีไปจายกับขาวที่ตลาด คุณสืบยังคิดในใจวา เดี๋ยวนี้
เศรษฐีใหมไปจายกับขาวท่ีตลาดเอง จึงไดบอกกับคนรับโทรศัพทวา วันนี้คุณสมศรีออกไปจายกับขาวเอง
เลยหรือ ผูรับโทรศัพทจึงตอบวา ไปจายกับขาวทุกวันเพราะเปนแมครัว 
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  คุณสืบ เริ่มไดเคาของการถอืหุนแทนนกัการเมือง แตเพื่อความชัดเจนในเรือ่งนี้ คุณสืบ
จึงไดปลอมตัวไปที่บานหลังดังกลาว เพื่อหาขอมูลใหแนชัดวา เปนบานของนักการเมืองเจาของบริษัท
ยักษใหญจริงหรือไม โดยคุณสืบไดหาขอมูลมากอนวา คุณสมศรีจะไปจายกับขาวในเวลาบาย ๆ จึงได
วางแผนเขาไปเวลาประมาณบายสองโมง และจากการที่คุณสืบปลอมตัวเขาไป จึงมีหลักฐานยืนยันไดวา 
คุณสมศรี เปนแมครัวบานนักการเมืองใหญรายนี้จริง และเปนคุณสมศรีรายเดียวกับที่เปนผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทนักการเมืองที่คุณสมศรีเปนแมครัว คุณสมศรีจึงเปลี่ยนฐานะใหมจากเศรษฐีใหม กลายเปน
แมครัวซะแลว 
 
ประเด็น 
  1.จากกรณีศึกษาเรื่อง “เศรษฐีใหมหรือแมครัว” การกระทําของนางสมศรีขัดตอ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 
  2. จากกรณีศึกษาเรื่อง “เศรษฐีใหมหรือแมครัว” การกระทําของนายจางของ 
นางสมศรีสะทอนถึงการขัดตอคุณธรรม จริยธรรม อยางไร 
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ใบความรู 
“ซื่อตรง” กับ “ซื่อสัตย” 

 
  ความหมายของคําสองคํา คือ “ซื่อตรง” กับ “ซื่อสัตย”  ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ป 2542 ไดกลาวไว คือ  
  “ซื่อตรง”  แปลวา ประพฤติตรง ไมเอนเอง ไมคดโกง ใหสังเกตคําวา ประพฤติ 
ประพฤติ คือ วาจา และการกระทํา ถาทางพระ จะหมายถึง วจีกรรม  กายกรรม 
  “ซื่อสัตย” หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และ 
ไมหลอกลวงเหมือนกับคําวา คุณธรรม จริยธรรม คําวา จริยธรรม บอกแตเพียงความประพฤติ คือ 
คําพูด และการกระทํา แตถาพูดถึงคุณธรรมตองรวมใจดวย 
  สรุปไดวา ซื่อตรง คือ สิ่งท่ีประพฤติออกมาใหปรากฏ แลวสังคมตัดสินวาตรงหรือไมตรง 
แตถาซื่อสัตย นอกจากจะประพฤติตรงแลว ยังตองพัฒนาที่จิตใจ มีความจริงใจดวย 
สุภาษิตสะทอนความซ่ือตรง 
  สุภาษิต เรื่อง ความซื่อตรงและความซื่อสัตย ซึ่งความจริงคนไทย ไต ลาว ซึ่งเปน 
คนกลุมเดียวกัน และมีจํานวนกวารอยลานคนยกยอง เรื่อง ความซื่อตรงและความซื่อสัตย มาเปน
ความดีอันดับหนึ่ง โดยสุภาษิตโบราณจากสถานที่ตาง ๆ มีดังนี้ คือ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 

กับขาวอรอยเพราะเกลือ 

(The meal is good, thanks to the salt) 

คนดีเพราะซื่อสตัย 

(A man is good due to his honesty) 

   

สวนดี ตองรูวิธีปลูก 

ลูกดี  ตองรูวิธีสอน 

 

ซื่อ กินไมหมด 

คด กนิไมนาน 
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  สมัยกอนในปมน้ํามันสามทหาร ที่ตัวถังน้ํามันจะมีปายวา “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” 
ซึ่งเมื่อกอนคํานี้มีเยอะ แตปจจุบันหายไปที่หายไปไมใช เพราะสามทหารหมดไป แตอาจหายไป  
เพราะคนไทยไมเชื่อคานิยมนี้แลว คานิยมอาจเปลี่ยนแปลงไปเปน “ซื่อไมมีกิน แตคดมีกินจนเหลือกิน” 
ก็เปนได แตหากพิจารณาแบบยาว ๆ แลวจะเห็นวา ซื่อกินไมหมดหรอก แตคดกินไมนาน นั่นแหละที่
เปนจริง                                     
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 2 
เรื่อง การตรวจรับสงเดช 

 
วัตถุประสงค 
  1. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานได  
  2. มีสวนรวมในการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
  3. เกิดจิตสํานึกในการปองการการทุจริต 
เนื้อหาสาระ  
  1. ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
  2. คุณธรรม จริยธรรม ของผูปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา 

จากการไตสวนขอเท็จจริงของ ป.ป.ช. ไดความวา เมื่อป พ.ศ. 2545 องคการบริหาร
สวนตําบลแหงหนึ่ง ไดสอบราคาจางเหมากอสรางอาคารอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น วงเงิน 
1,904,000 บาท โดยมีนาย ก ผูถูกกลาวหา เมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล เปน
ประธานกรรมการตรวจการจาง ในการดําเนินการกอสรางปรากฏวา ผูรับจางกอสรางไมถูกตองตาม
แบบรูปรายการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดหลายรายการ เปนเหตุใหหัวหนาสวนโยธาในฐานะ 
ผูควบคุมงาน ทําบันทึกเสนอผูถูกกลาวหาในฐานะประธานกรรมการตรวจการจาง แจงใหผูรับจางแกไขให
ถูกตอง ตอมาผูรับจางไดเขามาดําเนินการแกไขงานแลว แตก็ยังไมถูกตองตามแบบรูปรายการที่
กําหนดอีก หัวหนาสวนโยธาในฐานะผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง  จึงไดมีบันทึก
เสนอผูถูกกลาวหาอีกครั้ง เพื่อแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไขโดยดวน แตปรากฏวาผูถูกกลาวหาไดมี
คําสั่งอนุมัติเบิกจายเงินใหแกผูรับจางทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเบิกจายเงินคาจางกอสราง
ใหแกผูรับจางไปโดยที่งานยังไมเสร็จสมบูรณเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 
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ประเด็น 
  จากกรณีศึกษา เรื่อง ตรวจรับสงเดช  นายก อบต. กระทําความผิดในเรื่องใด และ
สงผลตอคุณธรรมในการบริหารงานอยางไร 
 
ใบความรู 
  - ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 
ใบงาน 
  1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
  2. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดให 
  3. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายกลุมรวมกัน 
 
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  - ใหผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการในการรณรงคการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในชุมชน พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน 
 
สื่อ/แหลงคนควา 
  - หนังสือพิมพ/วารสาร 
  - สื่อ Internet 
  - สํานักงาน ป.ป.ช. 
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ใบความรู 
ชองทางการสงเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 
  หากพบเห็นเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในความยุติธรรม ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ สามารถทําหนังสือรองเรียนตอสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
  1. มีหนังสือ “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” หรือ “ตู ปณ. 100 เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300” หรือเขารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ณ สถานีตํารวจในเขตอํานาจ
สอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะสงเรื่องไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการตอไป 
  2. ใหมีรายละเอียดการรองเรียน ดังนี้ 
 

(1) ชื่อ – สกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูกลาวหา 
(2) ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด ของผูถูกกลาวหา (ตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือ พนจากตําแหนง ไมเกิน 5 ป) 
(3) ระบุขอกลาวหาการกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ร่ํารวยจนผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(4) บรรยายการกระทําความผิดอยางละเอียดตามหัวขอ ดังนี้ 

- กรณีกลาวหากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ 
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

  ก. การกระทําความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด 
  ข. มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทําความผิดอยางไร 
  ค. มีพยานบุคคลรูเห็นเหตุการณหรือไม 
  ง. ในเรื่องนี้ไดรองเรียนตอหนวยงานใด หรือยื่นฟองตอศาลใด เมื่อใด และผลเปนประการใด 
- กรณีกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 ก. ฐานะเดิมของผูกลาวหาและภริยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝายเปนอยางไร 
 ข. ผูถูกกลาวหา และภริยาหรือสามี มีอาชีพอื่น ๆ หรือไม ถามีอาชีพอ่ืนแลวมีรายไดมากนอยเพียงใด 
 ค. ทรัพยสินที่จะแสดงใหเห็นวาร่ํารวยผิดปกติฯ อะไรบาง 
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3. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ดวยตัวบรรจง พรอมแจงที่อยูของผูกลาวหาใหชัดเจน  
หากตองการใหสํานักงาน ป.ป.ช. ปกปดชื่อ – สกุล และที่อยูใหระบุชัดเจนดวย สวนกรณีที่ไมเปดเผย 
ชื่อ – สกุลจริง ถือวาเปนบัตรสนเทห ใหสงแบบไปรษณียตอบรับ (เพื่อจะไดรับทราบวาหนังสือรองเรียน
สงถึง ป.ป.ช. แลว) เพราะสํานักงาน ป.ป.ช. จะติดตอกับผูรองเรียนโดยตรงกับผูรองเรียนที่แจง 
ชื่อ – สกุล และที่อยูเทานั้น 
 4. สายดวน Call Center 1205 
 5. สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการเพื่อเผยแพรความรูแกประชาชน  
การเสริมสรางทัศนคติและคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต การสงเสริมใหประชาชนหรือกลุมบุคคล 
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการเสนอมาตรการ
ความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต นอกจากนี้กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ยังไดแบงเบาภาระงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เชน การตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตอไป 
การตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินที่ 
ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีไดยื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหกรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดําเนินการ 
  อนึ่ง กรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัด มีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอาจถูกตรวจสอบโดยประชาชนได กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอยกวาหาพันคน สามารถเขาชื่อรองเรียนขอตอคณะกรรมการ ป.ป.ช วากรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ผูใดขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย 
หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง ซึ่งหากมี 
การกลาวหาดังกลาวแลว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดใหกรรมการ  ป.ป.ช. ประจําจังหวัดผูนั้น 
ยุติการปฏิบัติหนาที่ไวกอนก็ได  
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 3 
เรื่องเลาของโดเรมอนทีย่ังไมเคยเลา 

วัตถุประสงค 
  1. บอกแนวทางในการเสริมสรางคุณธรรมได  
  2. ใชคุณธรรมในการปฏิบัติตนปองกันการทุจริตได 
  3. เกิดจิตสํานึกในการปองการการทุจริต 
เนื้อหาสาระ  
  1. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกัน หรือ หลีกเลี่ยงการทุจริต 
  2. การมีสวนรวมของประชาชน 
 
กรณีศึกษา 
  โนบิตะและเพื่อน ๆ ไดใชของวิเศษของโดเรมอนในการสรางประเทศใหมใน 
โลกอนาคตและไดอาสาเปนนักการเมืองฝายบริหาร ไจแอนท เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซูเนะโอะ เปน
บริษัทเอกชน สวนชิซูกะ เปนฝายตรวจสอบ โดเรมอน เปนฝายสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง ในประเทศ
ของโลกใหม มีการบริหารกิจการบานเมืองเหมือนโลกมนุษย มีการเก็บภาษี เพื่อนําไปสราง
สาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา ถนนหนทาง โรงพยาบาล โรงเรียน เวลาผานไป โนบิตะ กลายเปน
นักการเมืองที่ลงทุนทําการซื้อเสียง เพื่อใหประชากรเลือกตนเองมาบริหารประเทศ เมื่อไดอํานาจรัฐก็
จับมือกับไจแอนทท่ีเปนเจาหนาที่รัฐออกนโยบายตาง ๆ เอื้อประโยชนใหกับซูเนะโอะที่เปนนักธุรกิจ
และมีผลประโยชนรวมกัน เรียกการกระทําของคนทั้งสามวา “การทุจริตเชิงนโยบาย” สวน ชิชูกะ  
ทําอะไรสามคนนั้นไมไดเลย เพราะถูกจํากัดทั้งบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 
ประเด็น 
  จากเนื้อหาเรื่อง “เรื่องเลาของโดเรมอนที่ยังไมเคยเลา” หากผูเรียนเปนโนบิตะซึ่งเปน
ผูบริหารประเทศ ผูเรียนจะทําการบริหารประเทศอยางไร เพื่อใหประชากรในประเทศสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข 
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ใบงาน 
 

  1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
  2. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดให 
  3. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 
  4. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน 
  5. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
  ใหผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ชุมชน พรอมจัดทําสรุปรายงานเสนอผูสอน 
 
สื่อและแหลงการเรียนรู 
  - Internet 
  - บทความตาง ๆ 
  - หนังสือพิมพ 
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 3 
เรื่องเลาของโดเรมอนทีย่ังไมเคยเลา 

 
 

  ถาพูดถึงการตูนที่เปนที่รูจักของผูคนมากมายบนโลกนี้ คงไมมีใครที่ไมรูจักเจาแมว
หุนยนตที่ชื่อวา “โดเรมอน” ซึ่งเปนการตูนที่ลูกของผมชอบมาก ตองดูกอนนอนทุกคืนและดวยเหตุนี้
จึงทําใหผมรับรูเรื่องราวของโดเรมอนไปโดยปริยายแบบไมทันตั้งตัว 
  กอนนอนในคืนหนึ่งลูกของผมก็ยังคงดูโดเรมอนเหมือนเชนเคย ในคืนฝนตกฟารอง
โครมคราม  ผมหนังอานหนังสือเกี่ยวกับการทุจรติเชิงนโยบายไปพราง ๆ  เพราะเรื่องนี้กําลังฮิต แตหูก็
ไดยินเรื่องที่กําลังฉายอยูจับใจความไดคราว ๆ วา โนบิตะไดคะแนนสอบเทากับศูนย คุณครูฝาก
กระดาษคําตอบที่ไดคะแนนไปใหคุณแมดู ระหวางเดินทางกลับบานพรอมไจแอนท  ซูเนโอะ และซิชูกะ  
โนบิตะก็มีความคิดวาจะเก็บกระดาษคําถามไปซอนในโลกอนาคต ซึ่งเพื่อน ๆ ทุกคนเห็นดีดวย จึงได
ไปปรึกษา (เชิงบังคับ) กับโดเรมอน แลวไฟฟาก็เกิดดับขึ้นมากะทันหันทั้งบาน เมื่อไมมีอะไรดู ลูกก็
อางวานอนไมหลับ รบเราใหผมเลาเรื่องโดเรมอนที่กําลังฉายอยูกอนไฟดับใหจบ  ผมจึงแตงเรื่องตอไป
เลยวา เรื่องมีอยูวา เมื่อโดเรมอนไดรับคําปรึกษาแกมบังคับก็เสนอใหทุกคนเขาประตูกาลเวลา  
นั่งไทมแมชชีนไปสูโลกอนาคต ซึ่งเปนดาวดวงหนึ่งที่มีสภาพแวดลอมคลายโลก แตกตางตรงไมมี
สิ่งมีชีวิตอยูเลย เมื่อไปถึงทุกคนเกิดความประทับใจ จึงคิดสรางประเทศขึ้นบนโลกใหมนี้ ตางลง
ความเห็นวา หัวใจของการอยูรวมกัน คือ การมีหลักเกณฑ  แมบทท่ีทุกคนตองเคารพเพื่อความสงบสุข
ของสังคม ตั้งชื่อหลักเกณฑแมบทนี้วา “รัฐธรรมนูญ”  หลักของรัฐธรรมนูญมีอยูไมกี่ประการ  
แตประการที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนจําขึ้นใจ คือ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา และเพื่อ
ไมใหเกิดความสับสนในการสรางโลกใหม โนบิตะรับอาสาเปนนักการเมืองฝายบริหาร  ไจแอนทเปน
เจาหนาที่ของรัฐ ซูเนโอะเปนบริษัทเอกชน สวนซิชูกะเปนฝายตรวจสอบ การสรางประเทศใหมของ
ฝายตาง ๆ โดเรมอนทําหนาที่สนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง วิธีที่งายและเร็วที่สุดก็คือ หยิบของวิเศษออก
จากกระเปาหนาทอง ครั้งนี้ก็หยิบเครื่องถายสําเนาประชากรออกมา ปรากฏวาทั้งโนบิตะ และเพื่อน ๆ 
ตางเอารูปสิงสาราสัตวมาเขาเครื่องถายสําเนาประชากร ผลออกมาปรากฏวา สิงสาราสัตวเหลานั้น 
เมื่อฟกออกจากไขก็เดิน 2 ขา และพูดไดเหมือนคน มีการขยายเผาพันธุ โดยการใชเครื่องถายสําเนา
ประชากร  โดเรมอนกําชับทุกคนวาอยาไปยุงกับปุม Reset ที่อยูดานหลังของเครื่อง มิฉะนั้นจะเกิด
ความหายนะ 
  ในประเทศของโลกใหมมีการบริหารกิจการบานเมืองเหมือนโลกมนุษย มีการเก็บภาษี 
เพื่อนําไปสรางสาธารณูปโภค  ไฟฟา  น้ําประปา  ถนนหนทาง  โรงพยาบาล  โรงเรียน   
  เวลาผานไปนิสัยของแตละคนก็เปลี่ยนไป โนบิตะที่เปนนักการเมืองก็ลงทุนทําการซื้อเสียง
เพื่อใหประชากรเลือกตนเองมาบริหารประเทศ เมื่อไดอํานาจรัฐก็จับมือกับไจแอนทท่ีเปนเจาหนาที่รัฐ
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ออกนโยบายตาง ๆ เอื้อประโยชนใหกับซูเนโอะที่เปนนักธุรกิจ และมีผลประโยชนรวมกัน  เรียกการ
กระทําของคนทั้งสามวา “การทุจริตเชิงนโยบาย”  สวนซิชูกะทําอะไรสามคนนั้นไมไดเลย เพราะ 
ถูกจํากัดทั้งบทบาทและอํานาจหนาที่ 
  ลูกผมยังไมหลับแทรกคําถามขึ้นวา “พอครับทําไมเคาไมโกงกันตรง ๆ เลยละครับ” 
“คือพวกนักการเมืองพวกนี้เคากลัวถูกจับไดวาทุจริตและเคายังมีจิตสํานึกอยูบาง” ผมตอบ 
“แลวพวกไมมีจิตสํานึกละพอ เปนแบบไหน” 
“พวกไมมีจิตสํานึกก็พวกเจาหนาที่ของรัฐที่ ใชอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อ 
เอื้อประโยชนใหแกตนเองและพรรคพวกโดยไมสนวาประชากรผูเสียภาษีเคาจะคิดยังไง” ผมตอบลูก
ไปใหคลายสงสัย 
  แลวโลกใบใหมที่โนปตะกับเพื่อน ๆ สรางขึ้นก็มีคนไรจิตสํานึกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ประชากรเกิดการตอตานและนําไปสูความรุนแรง เพราะทนการกระทําของเจาหนาที่ที่ไรจิตสํานึก
ไมได  โดเรมอนเองทนไมไหวจึงกดปุม Reset เครื่องถายสําเนาประชากรแลวทุกอยางก็หายไปใน
พริบตา แลวโดเรมอนพาโนบิตะกับเพื่อน ๆ กลับมาในโลกปจจุบัน จากนั้นโนบิตะก็ตัดสินใจนํา
กระดาษคําตอบของตนกลับไปใหแมตามครูสั่ง 
  “สนุกจังเลยพอ” ผมยิ้มแลวบอกใหลูกเขานอน ลูกหลับไปนานแลว ผมยังไดยินแต
เสียงเลานิทานของตัวเองอยางแจมชัดในมโนสํานึกในตอนที่วา 
  “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะกระทํามิได บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา” 
 
ประเด็น 
  จากเนื้อหาเรื่อง “เรื่องเลาของโดเรมอนที่ยังไมเคยเลา” หากผูเรียนเปนโนบิตะซึ่งเปน
ผูบริหารประเทศ ผูเรียนจะทําการบริหารประเทศอยางไร เพื่อใหประชากรในประเทศสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข 
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 4 
เรื่อง  สายนาํจับเท็จ 

 
วัตถุประสงค 
  1. อธิบายคุณธรรมในการปฏิบัติงานได 
  2. วิเคราะหวิธีการปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานได 
  3. มีจิตสํานึกในการปองกันปญหาการทุจริต 
เนื้อหาสาระ 
  1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ 
  2. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงการทุจริต 
 
กรณีศึกษา 
  สายนําจับ หมายถึง ผูที่แจงขอมูลในการกระทําความผิดตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจ เพื่อ
ดําเนินการจับกุมและการมีคดีสายสืบนําจับ...เท็จ หมายถึง ไมมีสายนําจับตัวจริงเปนการสราง
หลักฐานเท็จขึ้นมาเปนสายสืบ การจายเงินสินบนและเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับ หรือสายนําจับ
รวมทั้งเจาหนาที่ที่ทําการจับกุมสิ่งของลักลอบหนีภาษี โดยเจาหนาที่ผูจับกุมจะไดเงินรางวัล 30% 
ของมูลคาสิ่งของที่จับกุมได แตถาหากมีผูแจงความนําจับหรือสายแจงความนําจับตอเจาหนาที่ สายที่
แจงนําจับก็จะไดเงินสินบน 30% สวนเจาหนาที่จะไดเงินรางวัล 25% ของมูลคาสิ่งของที่จับกุมไดรวม
เปนเงินรางวัลที่จะไดเพิ่มมากขึน้เปน 55% (30%+25%)  จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหจัดทําหลักฐานใบแจง
ความเท็จขึ้นมา โดยอางวามีสายแจงความไวทั้ง ๆ ที่เปนการจับกุมตามหนาที่เทานั้น 
 
ประเด็น 
  จากเนื้อหาเรื่อง “สายนําจับเท็จ” ผูเรียนเห็นวา เจาพนักงานผูสรางหลักฐานการนํา
จับเท็จขึ้นมา เพื่อผลประโยชนดานใด และขดตอหลักคุณธรรม จริยธรรมในดานใด 
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ใบงาน 
 

  1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
  2. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดให 
  3. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปราย 
  4. ใหผูสอนและผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน 
  5. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง พรอมสรุปรายงานผล 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
  ใหผูเรียนทํากิจกรรม/โครงการ นําเสนอแนวทางการปองกันการทุจริตในสวนราชการ
พรอมจัดทํารายงานเสนอผูสอน 
 
สื่อ และแหลงเรียนรู 
  1. Internet 
  2. หนังสือพิมพ/เอกสารวิชาการ 
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 4 
เรื่อง  “สายนาํจับ...เท็จ 

 
  ความนํา สายนําจับ หมายถึง ผูที่แจงขอมูลในการกระทําความผิดตอเจาหนาที่ผูมี
อํานาจ เพื่อดําเนินการจับกุม และการมีคดีสายสืบนําจับ..เท็จ หมายถึง ไมมีสายนําจับตัวจริงเปนการ
สรางหลักฐานเท็จขึ้นมาเปนสายสืบ การจายเงินสนิบนและเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับ หรือสายนําจับ 
รวมทั้งเจาหนาที่ที่ทําการจับกุมสิ่งของลักลอบหนีภาษี โดยเจาหนาที่ผูจับกุมจะไดเงินรางวัล 30% 
ของมูลคาสิ่งของที่จับกุมได แตถาหากมีผูแจงความนําจับหรือสายแจงความนําจับตอเจาหนาที่ สายที่
แจงความนําจับก็จะไดเงินสินบน 30% สวนเจาหนาที่จะไดเงินรางวัล 25% ของมูลคาสิ่งของที่จับกุมได 
  คํากลาวหา รองเรียนวา เจาหนาที่จัดทําใบแจงความนําจับทองคําแทงเปนเท็จ ทั้ง ๆ ที่
เปนการจับกุมตามอํานาจหนาที่ มิไดมีสายแจงความนําจับ เพราะเจาหนาที่จะไดทั้งเงินสินบนและ
รางวัลเพิ่มขึ้นเปนเงิน 55% (30% + 25%) ของมูลคาสิ่งของที่จับได โดยในใบแจงความนําจับระบุ
รายละเอียดวาในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2552 มีสายมาแจงความนําจับตอเจาหนาที่
ประจําดานชายแดนวาจะมีฝรั่งนําทองคําแทงผูกมัดดวยผาขาวมาติดกับตัวฝรั่ง รวมทั้งหมด 30 กิโลกรัม 
ฝรั่งจะนั่งรถยนตแท็กซี่ หมายเลขทะเบียน 1234 จะมาถึงดานชายแดน เวลา 10.00 น.ของวันที่  
10 สิงหาคม 2552 เรามาดูกันวาสายที่แจงความนําจับทองคําแทงจํานวน 30 กิโลกรัม จะมีตัวตนจริง
หรือไม 
  มีขอสังเกตสําหรับคดีวา สายที่แจงความนําจับจะไมเปดเผยท่ีอยู จะมีเพียง “ลายพิมพ
นิ้วมือ” เทานั้น การสืบคนไมสามารถคนหาเจาของลายนิ้วมือได จึงตองใชพยานแวดลอม หมายถึง 
พยานหลักฐานที่จะหักลางไดวา ไมมีสายนําจับจริง ในหลักฐานใบแจงความนําจับทราบวามี
ผูเกี่ยวของ คือ ฝรั่งที่ถูกจับกุม คนขับรถแท็กซี่ หมายเลขทะเบียน 1234 ผูโดยสารในรถแท็กซี่ 
หัวหนาคิวแท็กซี่ เจาหนาที่ท่ีดําเนินการตรวจคนจับกุม และเจาหนาที่ผูรับแจงความนําจับ จากการ
สอบปากคํา บุคคลดังกลาวขางตนไดขอเท็จจริงวา ฝรั่งที่ถูกจับชื่อ นายโจ ไดเดินทางโดยรถไฟจาก
กรุงเทพฯ ถึงหาดใหญ เวลา 07.00 ของวันที่ 10 สิงหาคม 2552 แลวจึงไปที่คิวรถแท็กซี่หมายเลข
ทะเบียน 1234 ซึ่งมีนายดีเปนคนขับรถ นอกจากนั้นยังมีผูโดยสารนั่งไปดวยอีก 2 คน รวมคนขับกับ
ฝรั่งเปน 4 คน หัวหนาคิวแท็กซี่ใหการวา แท็กซี่ที่คิวจะออกตามคิวที่จัดไว เมื่อผูโดยสารเต็มคันก็จะ
ออกทันที แลวคิวแท็กซี่คันตอไปก็จะเขามาจอดรอรับผูโดยสารตอไป จะไมมีการจองรถแท็กซี่คันไหน 
ไวกอน เพราะเปนไปตามลําดับท่ีจัดไว เมื่อสายสืบไปท่ีคิวรถก็ไดสอบถามวา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2552  
มีใครจองรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1234 ไวกอนหรือไม ก็ไมปรากฏวามีการจอง เมื่อขอมูลเปน
อยางนี้... ก็หมายความวา กอนเวลา 7.20 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ไมมีผูใดทราบไดวา นายโจ
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จะขึ้นรถแท็กซี่คันใด หมายเลขทะเบียนใด... การที่สายไปแจงความนําจับในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 
10 สิงหาคม 2552 ไมนาจะเปนไปไดจึงเปนขอพิรุธขอที่หนึ่งแลว 
  เมื่อรถแท็กซี่ หมายเลขทะเบียน 1234 ออกจากอําเภอหาดใหญ ถึงอําเภอสะเดา ตอง
ผานการตรวจจากดานชายแดนทุกคันกอนเดินทางออกนอกประเทศ คนขับรถและผูโดยสารไดลงจากรถ 
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจดวูามีของผดิกฎหมายลักลอบออกนอกประเทศหรือไม เจาหนาที่ไดตรวจภายในรถ
และกระโปรงทายรถ แตไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย ขณะที่คนขับรถและผูโดยสารจะเขาไปในรถแท็กซี่
บังเอิญที่คนขับรถไปชนที่ตัวของนายโจผูโดยสาร จึงรูสึกวามีของแข็งที่บริเวณลําตัวนายโจ จึงไปแจง
ใหเจาหนาที่ตรวจคนตว นายโจ จึงไดพบทองคําแทงผูกติดมากับตัวนายโจ เจาหนาที่จึงไดทําการ
จับกุมนายโจ และเจาหนาที่ที่รับแจงความนําจับซึ่งเปนผูถูกกลาวหายอมทราบขอมูลดีวาจะมี 
การลักลอบนําทองคําแทงออกนอกประเทศกลับไมอยูในที่เกิดเหตุ กลับไปนั่งดื่มกาแฟในที่ทําการ 
ชั้นบน 
 
ประเด็น  ใหผูเรียนศึกษาเรื่อง “สายนําจับเท็จ” แลวผูเรียนเห็นวา เจาพนักงานผูสรางหลักฐาน 
การนําจับเท็จขึ้นมาเพื่อผลประโยชนดานใด และขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรมในดานใด 
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 5 
เรื่อง อะไรอยูในกลองไม 

 

วัตถุประสงค 
  1. ระบุปญหาการทุจริตจากการใชอํานาจหนาที่ในทางท่ีไมถูกตอง 
  2. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติตน เพื่อการปองกันการทุจริตได 
  3. เกิดจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 
เนื้อหาสาระ  
  1. ระเบียบวิธีปฏิบัติในการนําสินคาเขาประเทศ 
  2. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกัน หรือหลีกเลี่ยงการทุจริต 
 
กรณีศึกษา 
  นายเฮียง (นามสมมติ) เปนพอคาผูมีอิทธิพลในวงการธุรกิจและวงการเมือง ไดพา
นักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ จํานวนประมาณ 12 คน ไปเที่ยงเมืองจีน โดยนายเฮียง เปน 
ผูออกคาใชจายใหท้ังหมด 

ในวันเดินทางกลับ นายเฮียง ไดสําแดงรายการสิ่งของโดยอางวาเปนของท่ีผูเดินทางทั้ง 
12 คน นําติดตัวเขามาแจงวาเปนไมแกะสลักธรรมดา บรรจุใน 4 ลังใหญ เปนวิธีการที่นายเฮียง กระทํา
เพื่อการลักลอบนําสินคามีคาจากเมืองจีนเขาประเทศ และสรางความสนิทสนมคุนเคยและใหสิ่งของ
แกเจาหนาที่ผูตรวจเปนประจํา 

คราวนี้นายเฮียง นําสิ่งของมาฝากนายเอ (นามสมมติ) เจาหนาที่ผูตรวจสินคาและ 
แจงวาสิ่งของเหลานี้เปนของผูโดยสาร 12 คน ก็เกิดความเกรงใจและยังไดรับของฝากจากนายเฮียง 
ก็ยิ่งเกรงใจมากขึ้น จึงไดคํานวณและจัดเก็บภาษีเปนเงิน 1,000 บาท นายเฮียงจึงใชใบเสร็จรับเงิน 
คาภาษีดังกลาวเปนใบเบิกทาง เพื่อขนสิ่งของออกจากลานสนามบิน นายดี (นามสมมติ) ที่อยูบริเวณ
ดังกลาวเห็นทาทางผิดปกติจึงเขาไปสอบถาม นายเฮียงแสดงใบเสร็จรับเงินคาภาษีใหนายดี ตรวจดู 
แตนายดี เห็นวาใบเสร็จรับเงินคาภาษีสําหรับสิ่งของ 4 ลังใหญ ทําไมจึงเสียภาษีเพียง 1,000 บาท  
จึงขอกักของไวตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบวา 2 ใน 4  ลัง เปนงาชางแกะสลัก สวนอีก 2 ลัง 
เปนเครื่องลายครามโบราณของแทสมัยราชวงศถัง  
ประเด็น 
  1. การทําหนาที่ของนาย เอ เปนการทุจริตจากการใชอํานาจหนาที่หรือไม เพราะเหตุใด 
และมีผลเสียหายอยางไร 
  2. การปฏิบัติตนของ นายดี สอดคลองกับหลักคุณธรรมใด เพราะอะไร 
  3. ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากกรณีศึกษาเรื่องนี้ 
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ใบงาน 
 

  1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
  2. แบงกลุมอภิปราย ตามประเด็นที่กําหนด 
  3. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลของการอภิปรายกลุม 
  4. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิด ที่ไดจากผลการอภิปรายกลุม 
  5. ใหผูเรียนรวมกันวางแผนและจัดทาํกิจกรรมการเรยีนรูตอเนื่อง  
พรอมสรุปรายงานผล 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
  ผูเรียนรวมกันจดัทํากิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พรอมจัดทําสรุปรายงานผลเสนอผูสอน 
 
สื่อและแหลงเรียนรู 
  1. สื่อ Internet 
  2. ผูรู หรือหนวยงานเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการนําสินคาเขาประเทศ 
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กรณศีึกษาเรื่องที่ 6 
เรื่อง  รถปลกูสะระแหน 

 

วัตถุประสงค 
  1. ระบุการทุจริตในการใชตําแหนงหนาที่ 
  2. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานในหนาที่เพื่อการปองกันการทุจริตได 
  3. เกิดจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 
เนื้อหาสาระ 
  1. การเสียภาษีการนําสินคาเขาประเทศ 
  2. คุณธรรมในการทํางานเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงการทุจริต 
กรณีศึกษา 
  ตามกฎหมายระบุวา ผูที่นําวัตถุดิบเขามาในประเทศเพื่อใชผลิตสินคา แลวสงออก
ตางประเทศภายใน 1 ปนับแตวันที่นําวัตถุดิบเขามา จะสามารถขอรับคืนเงินภาษีนําเขาวัตถุดิบท่ีจายไว
ตอนนําวัตถุดิบเขามา 
  เรื่องมีอยูวา มีผูประกอบธุรกิจรายหนึ่งไดยื่นขอรับคืนเงินภาษีนําเขาวัตถุดิบ รวม 
6,400,000 บาท ตอหนวยงานราชการที่ไดเก็บภาษีนําเขาวัตถุดิบ โดยจัดทําหลักฐานวาไดสง
สินคาออกนอกประเทศ นั่นคือ ใบขนสินคาขาออก จํานวน 8 ฉบับ ใบขนสินคาขาออกไดระบุวันที่ 
ขนสินคาออกและหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกที่ขนสินคาออกนอกประเทศ ซึ่งผานดานชายแดนทาง
ภาคใตที่อยูติดกับประเทศมาเลเซียโดยผานดานชายแดน - ดานในเวลา 15.00 น. และผานดาน
ชายแดน - ดานนอก เวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน โดยมีเจาหนาที่ดานชายแดนทั้งดานในและดานนอก 
ตรวจสินคาและลงชื่อกํากับไวในใบขนสินคาขาออก  

จากการสืบหาขอมูลและหลักฐาน พบวา ไมมีการใชรถบรรทุกรับจางขนสินคาให 
ผูประกอบธุรกิจรายนี้ และจากการดูรถที่มีหมายเลขทะเบียนตรงกับรถบรรทุกที่ระบุในใบขนสินคา 
ขาออกหรือไม ปรากฏวา เปนรถที่มีหมายเลขทะเบียนตรงกัน แตสภาพความเปนจริง คือ มีตนไมเลื้อย
เต็มไปหมด ไมสามารถขับเคลื่อนไดแลว จึงเรียกวา “รถปลูกสะระแหน” นี่เปนที่มาของการจัดทํา
เอกสารใบขนสินคาขาออกอันเปนเท็จ โดยนําทะเบียนรถที่ไมไดใชแลวมาระบุในใบขนสินคาขาออก 
  เมื่อไปถึงดานชายแดน - มาเลเซีย สภาพแวดลอมของดานที่นี่มีองคประกอบหลัก
คลายกับดานชายแดนทั่วไป คือ มีอาคารที่ทําการ มี “ดานใน” คือ ดานที่ตรวจรถยนตทุกคันที่จะ
เดินทางออกนอกประเทศ ถาเปนรถบรรทุกสินคาจะตองดําเนินพิธีการ โดยผูประกอบธุรกิจที่จะ 
ขนสินคาออกจะตองยื่นเอกสารใบขนสินคาขาออก โดยมีรายละเอียดหลัก คือ ระบุสินคา หมายเลข
ทะเบียนรถ เจาหนาที่ท่ีดานชายแดนจะทําการตรวจสุมสินคาและตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถวา
ตรงตามใบขนสินคาขาออกหรือไม ถาถูกตองเจาหนาที่จะลงชื่อผานการตรวจพรอมลงวัน เดือน ป 
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เวลา ในใบขนสินคาขาออก เมื่อผานดานนี้แลวรถจะแลนออกไปท่ีชายแดน ซึ่งมีระยะทางหางออกไป
ประมาณ 200 - 300 เมตร จะมีอีกตําแหนง เรียกวา “ดานนอก” เจาหนาที่ประจําดานนอกจะตรวจ 
ใบขนสินคาขาออกวาถูกตองหรือไม เจาหนาที่ดานในไดลงชื่อผานการตรวจมาแลวหรือไม  
เมื่อตรวจสอบแลวเจาหนาที่ประจําดานนอกจะลงชื่อผานการตรวจและลงวัน เวลา ในใบขนสินคาขาออก
อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นรถจึงแลนออกจากประเทศไทยไปยังดานชายแดนของประเทศมาเลเซีย 
  จากการตรวจสถานที่พบวา จากดานนอกของไทยไปยังดานชายแดนของประเทศ
มาเลเซียจะมีถนนเพียงเสนเดียวแลนตรงไปที่ดานชายแดนประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองจุดนี้มี
ระยะหางประมาณ 500 เมตร ตามปกติควรจะใชเวลาแลนนานสักเทาไร 
  นอกจากนั้นเจาหนาที่ดานในและดานนอกยืนยันวาเปนลายมือชื่อของตนจริง โดยมี
เวลาผานดานใน เวลา 15.00 น. แตเวลาผานดานนอกลงเวลา 13.00 น. ในใบขนสินคาขาออก ซึ่ง
เปนหลักฐานเท็จที่ทําขึ้นอยางลวก ๆ 
   
ประเด็น 
  1. การกระทําของเจาหนาที่ดานชายแดนกระทําการทุจริตหรือไม และมีผลกระทบให
เกิดความเสียหายอยางไร 
  2. จากกรณีศึกษาทานคิดวาเจาหนาที่ดานชายแดนควรใชหลักธรรมใดในการดํารงชีวิต 
เพราะอะไร 
  3. จากการศึกษาตามกรณีศึกษาทานไดประโยชนอะไรบาง 
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ใบงาน 
 

  1. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
  2. แบงกลุมผูเรียนอภิปรายตามประเด็นที่กําหนด 
  3. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการอภิปรายกลุม 
  4. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดที่ไดจากผลการอภิปรายกลุม 
  5. ใหผูเรียนวางแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
  ผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการปองปราบการทุจริตพรอม
จัดทําสรุปรายงานผลเสนอผูสอน 
 
สื่อและแหลงเรียนรู 
  1. สื่อ Internet 
  2. ผูรู หรือ หนวยงานเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสินคาเขาประเทศ 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวัชรินทร  จําป รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 
   นอกโรงเรียน 
ผูเขียนและเรียบเรียง 
1. นางพรทิพย  เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางสาวาสนา  โกสียวัฒนา  สถาบันการศึกษาทางไกล 
3. นางธัญญาวดี  เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ สํานักงาน กศน. 
 
ผูบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง 
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2. นางสาววาสนา  โกสียวัฒนา  สถาบันการศึกษาทางไกล 
3. นางธัญญาวดี  เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ  สํานักงาน กศน. 
4. นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
ผูพิมพตนฉบับ 
1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูออกแบบปก 
1. นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะกรรมการผูจัดทาํ 
เนื้อหาเพิ่มเติม เรื่อง “การมีสวนรวมในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ” 

 

ประธานและรองประธานคณะกรรมการ 
 1. นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 
 2. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
 3. นายชาญวิทย ทับสุพรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ  ขาราชการบํานาญ 
 2. นายบุญสม นาวานุเคราะห  ขาราชการบํานาญ 
 3. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร 
 4. นางศุทธินี งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 5. นายมนตชัย วสุวัต  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันการทุจริต 
       ภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือขาย 
 6. นายประทีป คงสนิท  นักกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ช. 
 7. นางสุปรียา บุญสนิท  เจาพนักงานปองกันการทุจริต สํานักงาน  ป.ป.ช. 
 

คณะกรรมการผูเขียนและเรียบเรียง 
 1. นายสุธี  วรประดิษฐ ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดตราด 
 2. นางธนวรรณ พฤฒิวรานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
 3. นางสาวพรชุลี ผานสําแดง กศน.อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
 

คณะกรรมการผูบรรณาธิการ 
 1. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 2. นายมนตชัย วสุวัต  ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมฯ 
 3. นายประทีป คงสนิท  นักกฎหมาย  สํานักงาน ป.ป.ช. 
 4. นางสุปรียา บุญสนิท  เจาพนักงานปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช. 
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คณะผูจัดทํา 
เนื้อหา เพ่ิมเติม  เรือ่ง “หลักการสาํคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

ในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง”   

ท่ีปรึกษา 
1.   นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ กศน. 
2.   นายชาญวิทย  ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3.   นายสุรพงษ  จําจด รองเลขาธิการ กศน. 
5.   นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผูเขียน เรียบเรียง จากการประชุม ครั้งท่ี 1 
1.  นายทองอยู แกวไทรฮะ ขาราชการบํานาญ 
2.  นางวันเพ็ญ สุทธากาศ  ขาราชการบํานาญ 
3.  นายวัฒนา อัคคพานิช ขาราชการบํานาญ 
4.  นางบุปผา ประกฤติกุล ขาราชการบํานาญ 
5.  นายไตรรัตน เอี่ยมพันธ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระอุปถัมภ 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
6. นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี สถาบัน กศน.ภาคใต 
7.  นางวิภานันท สิริวัฒนไกรกุล กศน.อําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 

ผูเขียน เรียบเรียง และบรรณาธิการ คร้ังที่ 2 
1.   นางวันเพ็ญ สุทธากาศ  ขาราชการบํานาญ 
2.   นางสุคนธ สินธพานนท ขาราชการบํานาญ 
3.   นางสาววัธนียวรรณ   อุราสุข ขาราชการบํานาญ 
5.   นางพิวัสสา นภารัตน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
6.   นายจักราวุฒิ คําทวี กศน.อําเภอสรรพยา    จ. ชัยนาท 
7.  นางอําพัน คําทวี กศน.อําเภอสรรพยา    จ. ชัยนาท  
8.   นายวรวุฒิ             จริยภัครดิกร   กศน.อําเภอบางแกว  จ.พัทลุง 

 

คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
6.   นางจุฑากมล อินทระสันต  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
7.   นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธกิาร กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมดี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏบิัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน.  
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอาํนวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวชลดา อัมภรัตน กศน.เขตมีนบรุี  กรุงเทพมหานคร 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
2.  นายศภุโชค ศรรีัตนศิลป กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศร ี กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
5.  นางสาวสลุาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพชิัย กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 




