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คํานํา 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดดําเนินการจัดทําหนังสือเรียน 
ชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา และศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ  การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัว  ชุมชน  สังคมไดอยางมีความสุข 
โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใชในการศึกษาดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม 
รวมทั้งทําแบบฝกหดัเพื่อทดสอบความรูใหกับผูเรียน และไดมีการปรับเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น  

 ขณะนี้ คณะกรรมการรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีนโยบายในการปลุกจิตสํานึกใหคนไทย
มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยมในการอยูรวมกันอยาง 
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดมีการ
ดําเนินการปรับเพิ่มตัวชี้วัดของหลักสตูร และเนื้อหาหนังสือเรียนใหสอดคลองตามนโยบายดังกลาว โดยเพิ่ม
เนื้อหาเกี่ยวหลักอํานาจอธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐและนิติธรรม หลักเหตุผล หลักการ
ประนีประนอม และหลักการยอมรับความเห็นตาง เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท และ คุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคีปรองดอง  สามานฉันท เพื่อให
สถานศึกษานําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา กศน. ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดรับความรวมมือดวยดี 
จากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควาและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อตาง ๆ เพื่อใหไดสื่อที่
สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชนตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา 
คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดีไว ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                    สํานักงาน กศน. 
          กันยายน   2557 
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง ผูเรียนควรปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย
เนื้อหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนดแลวตรวจสอบ
กับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหม ใหเขาใจ 
กอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่อง
นั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหาแตละเรือ่ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ
เพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 
 4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 4 บท คือ 
  บทที่ 1  ศาสนาในโลก 
  บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของประเทศไทยและของโลก 
  บทที่  3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  บทที่  4 สิทธิมนุษยชน 



โครงสราง 

รายวิชา ศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค31002) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระสําคัญ 
 เปนสาระที่เกี่ยวกับศาสนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกําเนิดศาสนาและศาสดาของศาสนาตาง ๆ 
หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ การเผยแพรศาสนา  ความขัดแยงในศาสนา การปฏิบัติตนใหอยูรวมกัน 
อยางสันติสุข การฝกจิตในแตละศาสนา การพัฒนาปญญาในการแกไขปญหา ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีดานภาษา การแตงกาย อาหาร ประเพณีสําคัญ ๆ ของประเทศตาง ๆ ในโลก การอนุรักษ
และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี การมีสวนรวมในการสืบทอดและปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษ
วัฒนธรรมตามประเพณีของชาติ และการเลือกปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสมกับตนเองและ
สังคมไทย คานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกการปฏิบัติตน เปนผูนําในการปองกัน
และแกไขพฤติกรรมไมเปนที่พึงประสงคในสังคมไทย 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายประวัติ หลักคําสอน และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 2. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี และมีสวนในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณี 
ทองถิ่น 
 3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 4. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
 5. วิเคราะหหลักการสําคัญของประชาธิปไตยและปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม คานิยมใน 
การอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
 6. วิเคราะหแนวทางการแกปญหาการทุจริต และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 บทท่ี 1  ศาสนาในโลก 
    เรื่องที่  1  ความหมาย คุณคา และประโยชนของศาสนา 
    เรื่องที่  2  พุทธประวัติและหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา 
    เรื่องที่  3  ประวัติศาสดา และคําสอนของศาสนาอิสลาม 
    เรื่องที่  4  ประวัติศาสดา และคําสอนของศาสนาคริสต 
    เรื่องที่  5  ประวิติศาสนาพราหมณ - ฮินดู และคําสอน 
    เรื่องที่  6  ประวัติศาสดาของศาสนาซิกซและคําสอน 
    เรื่องที่  7  การเผยแผศาสนาตาง ๆ ในโลก 
    เรื่องที่  8  กรณีตัวอยางปาเลสไตน 



    เรื่องที่  9  แนวทางปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนา 
    เรื่องที่  10 หลักธรรมในแตละศาสนาที่สงผลใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข 
    เรื่องที่  11 วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตในแตละศาสนา 
 บทท่ี 2  วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของประเทศของโลก 
    เรื่องที่  1  ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรม 
    เรื่องที่  2  เอกลักษณวัฒนธรรมไทย 
    เรื่องที่  3  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและรับวัฒนธรรม 
    เรื่องที่  4  ประเพณีในโลก 
    เรื่องที่  5  ความสําคัญของคานิยม และคานิยมในสังคมไทย 
    เรื่องที่  6  คานิยมที่พึงประสงคของสังคมโลก 
    เรื่องที่  7  การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยม 
      ที่ไมพึงประสงคของสังคมไทย 
 บทท่ี 3  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
    เรื่องที่  1  ความเปนมาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
    เรื่องที่  2  สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    เรื่องที่  3  บทบาทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
    เรื่องที่  4  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีผลตอ 

ฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก 
    เรื่องที่  5  หนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ 
    เรื่องที่ 6 หลักอํานาจอธิปไตย หลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐและนิติธรรม  
       หลักเหตุผล  หลักการประนีประนอมและหลักการยอมรับความคิดเห็นตาง 
       เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
    เรื่องที่ 7 การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

บทท่ี 4 สิทธิมนุษยชน 
    เรื่องที่ 1 หลักสิทธิมนุษยสากล 
    เรื่องที่ 2 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
    เรื่องที่ 3 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน 
บรรณานุกรม 
คณะทํางาน 
 
  



สื่อประกอบการเรียนรู 
 1. หนังสือ ศาสนาสากล 
 2. ซีดี ศาสนาพุทธ 
   ศาสนาคริสต 
   ศาสนาอิสลาม 
   ศาสนาฮินดู 
 3. หนังสือวัฒนธรรม ประเพณีในสังคมไทย 
 4. หนังสือวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศตาง ๆ ในโลก 
 5. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
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บทที่ 1 ศาสนาในโลก 
สาระสําคัญ 

 ศาสนาตาง ๆ ในโลกมีคุณคาและเปนประโยชนตอชาวโลก เพราะกอใหเกิดจริยธรรมเปน 
แนวทางการดําเนินชีวิต ทําใหมนุษยสามารถปกครองตนเองได ชวยใหสังคมดีขึ้น สําหรับประเทศไทยมี 
ผูนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกข  
แตในโลกมีผูนับถือศาสนาคริสตมากที่สุด รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ 
การศึกษาคําสอนศาสนาตาง ๆ ของศาสนิกชน เพื่อนํามาประพฤติสงผลใหสังคมมีความสุข ศาสนา 
ทุกศาสนาลวนสั่งสอนใหคนเปนคนดี เมื่อสังคมเกิดความขัดแยงควรรีบหาทางแกไข โดยการนําคําสอนทาง
ศาสนามาประพฤติปฏิบัติจึงจะสงผลใหสังคมเกิดความสงบสุขตลอดไป 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

 1. มีความรูความเขาใจศาสนาที่สําคัญ ๆ ในโลก 
 2. มีความรูความเขาใจในหลักธรรมสําคัญของแตละศาสนา 
 3. เห็นความสําคัญในการอยูรวมกับศาสนาอื่นอยางสันติสุข 
 4. ประพฤติปฏิบัติตนสงผลใหสามารถอยูรวมกันกับศาสนาอื่นอยางสันติสุข 
 5. ฝกปฏิบัติพัฒนาจิตเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีสติปญญาในการแกปญหาตาง ๆ และ 

พัฒนาตนเอง 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทท่ี 1 ศาสนาในโลก 
   เรื่องที่ 1 ความหมายคุณคาและประโยชนของศาสนา 
   เรื่องที่ 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา 
   เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาอิสลาม 
   เรื่องที่ 4 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาคริสต 
   เรื่องที่ 5 ประวัติศาสนาพราหมณ - ฮินดู และคําสอน 
   เรื่องที่ 6 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาซิกข 
   เรื่องที่ 7 การเผยแพรศาสนาตาง ๆ ในโลก 
   เรื่องที่ 8 กรณีตัวอยางปาเลสไตน 
   เรื่องที่ 9 แนวทางปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนา 
   เรื่องที่ 10 หลักธรรมในแตละศาสนาที่สงผลใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข 
   เรื่องที่ 11 วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตในแตละศาสนา 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 ซีดีศาสนาสากล 
 เอกสารศาสนาสากลและความขัดแยงในปาเลสไตน 
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เรื่องที่ 1 ความหมายคุณคาและประโยชนของศาสนา 

ความหมายของศาสนา 

 ศาสนา คือ คําสอนที่ศาสดานํามาเผยแผ สั่งสอน แจกแจง แสดงใหมนุษยเวนจากความชั่ว กระทํา
แตความดี ซึ่งมนุษยยึดถือปฏิบัติตามคําสอน น้ัน ดวยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา คําสอนดังกลาวจะมี
ลักษณะเปนสัจธรรม ศาสนามีความสําคัญตอบุคคลและสังคม ทําใหมนุษยทุกคนเปนคนดีและอยูรวมกัน
อยางสันติสุข ศาสนาในโลกนี้มีอยูมากมายหลายศาสนาดวยกัน แตวัตถุประสงคอันสําคัญยิ่งของทุก ๆ 
ศาสนาเปนไปในทางเดียวกัน กลาวคือ จูงใจใหคนละความชั่ว ประพฤติความดีเหมือนกันหมด หากแตวา
การปฏิบัติพิธีกรรมยอมแตกตางกันตามความเชื่อถือของแตละศาสนา 

คุณคาของศาสนา 

 1. เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย 
 2. เปนบอเกิดแหงความสามัคคีของหมูคณะและในหมูมนุษยชาติ 
 3. เปนเครื่องดับความเรารอนใจ ทําใหสงบรมเย็น 
 4. เปนบอเกิดแหงจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรม 
 5. เปนบอเกิดแหงการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 6. เปนดวงประทีบสองโลกที่มืดมิดอวิชชาใหกลับสวางไสวดวยวิชชา 

ประโยชนของศาสนา 

 ศาสนามีประโยชนมากมายหลายประการ กลาวโดยสรุปมี 6 ประการ คือ 
 1. ศาสนาเปนแหลงกําเนิดจริยธรรม ศาสนาทุกศาสนา สอนใหเราทราบวา อะไรคือความชั่ว 
ที่ควรละเวน อะไรคือความดีที่ควรกระทํา อะไรคือสิ่งที่บุคคลในสังคมพึงปฏิบัติ เพื่อใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดังนั้น ทุกศาสนาจึงเปนแหลงกําเนิดแหงความดีทั้งปวง 
 2. ศาสนาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต ทุกศาสนาจะวางหลักการดําเนินชีวิตเปนขั้น ๆ 
เชน พระพุทธศาสนาวางไว 3 ขั้น คือ ขั้นตนเนนการพึ่งตนเองไดมีความสุขตามประสาชาวโลก ข้ันกลางเนน
ความเจริญกาวหนาทางคุณธรรม และขั้นสูงเนนการลด ละ โลภ โกรธ หลง 
 3. ศาสนาทําใหผูนับถือปกครองตนเองได หลักคําสอนใหรูจักรับผิดชอบตนเองคนที่ทําตาม 
คําสอนทางศาสนาเครงครัด จะมีหิริโอตตัปปะ ไมทําชั่วทั้งที่ลับและที่แจง เพราะสามารถควบคุมตนเองได 
 4. ศาสนาชวยใหสังคมดีขึ้น คําสอนทางศาสนาเนนใหคนในสังคมเวนจากการเบียดเบียนกัน 
เอารัดเอาเปรียบกัน สอนใหเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน เปนเหตุใหสังคมมีความสงบสันติ
ยิ่งขึ้น สอนใหอดทน เพียรพยายามทําความดี สรางสรรคผลงานและประโยชนใหกับสังคม 
 5. ศาสนาชวยควบคุมสังคมดีขึ้น ทุกสังคมจะมีระเบียบขอบังคับจารีตประเพณีและกฎหมายเปน
มาตรการควบคุมสังคมใหสงบสุข แตสิ่งเหลานี้ไมสามารถควบคุมสังคมใหสงบสุขแทจริงได เชน กฎหมาย
ควบคุมไดเฉพาะพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเทานั้น ไมสามารถลึกลงไปถึงจิตใจได ศาสนาเทานั้นจึงจะ
ควบคุมคนไดทั้งกาย วาจา และใจ 
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 ศาสนาในประเทศไทย ศาสนาพุทธ เปนศาสนาประจําชาติไทย มีผูนับถือมากที่สุด รองลงมา คือ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ - ฮินดู และศาสนาซิกข รายละเอียดของแตละศาสนา
ดังตอไปนี้ คือ 
 

เรื่องที่ 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องการเวียนวาย ตาย เกิด ในวัฏสงสาร ถาสัตวโลกยังมีกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง 
จะตองเกิดในไตรภูมิ คือ 3 โลก ไดแก นรกภูมิ โลกมนุษย และเทวโลก และในการเกิดเปนพระพุทธเจา
เพื่อที่จะโปรดสัตวโลกใหบารมีสมบูรณ จึงจะเกิดเปนพระพุทธเจา ใหพระพุทธเจาไดบําเพ็ญบารมีมาทุกภพ 
ทุกชาติและบําเพ็ญบารมีอยางยิ่งยวดใน 10 ชาติสุดทาย เรียกวา ทศชาติ ซึ่งไดกลาวไวในพระสุตตันตปฎก 
โดยมีความยอ ๆ ดังนี้ 

 1. เตมียชาดก 

เปนชาดกที่แสดงถึง การบําเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวช ความวา พระเตมียเกิดใน
ตระกูลกษัตริย แตทรงเกรงวาจะตองขึ้นครองราชยเปนพระราชา เพราะทรงเห็นการลงโทษโจรตามคําสั่ง
ของพระราชา เชน เฆี่ยนบาง เอาหอกแทงบาง พระองคจึงทรงแกลงเปนงอยเปลี้ย หูหนวก เปนใบ ไมพูดจากับ
ใครพระราชาปรึกษากับพราหมณใหนําพระองคไปฝงเสีย พระมารดาทรงคัดคาน แตไมสําเร็จ จึงทรงขอให 
พระเตมีย ครองราชย 7 วัน เผื่อพระองคจะตรัสบาง ครั้นครบ 7 วันแลว พระเตมียก็ไมตรัส ดังนั้น สารถีจึง
นําพระเตมียไปฝงตามคําสั่งของพระราชา ขณะกําลังขุดหลุมพระเตมียลงจากรถ และตรัสปราศรัยแจงวา
พระองคตองการจะบวช ไมตองการเปนพระราชา จากนั้นสารถีกลับไปบอกพระราชา พระราชาจึงเชิญ 
พระเตมียกลับไปครองราชย พระเตมียกลับเทศนาสั่งสอนจนพระชนก ชนนี และบริวาร พากันเลื่อมใสออก
บวชตาม 
 2. มหาชนกชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญวิริยบารมี คือ ความเพียร ใจความสําคัญ คือ พระมหาชนก-
ราชกุมาร เดินทางไปทางทะเล เรือแตก คนทั้งหลายจมน้ําตายบาง เปนเหยื่อของสัตวน้ําบาง แตพระองค 
ไมทรงละความอุตสาหะ ทรงวายน้ํา โดยกําหนดทิศทางแหงกรุงมิถิลา ในที่สุดก็ไดรอดชีวิตกลับไปกรุงมิถิลาได
ชาดกเรื่องนี้ เปนที่มาแหงภาษิตที่วา เปนชายควรเพียรร่ําไปอยาเบื่อหนาย (ความเพียร) เสีย เราเห็นตัวเอง
เปนไดอยางที่ปรารถนา ข้ึนจากน้ํามาสูบกได 
 3. สุวรรณสามชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญเมตตาบารมี คือ การแผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุข 
ทั่วหนา มีเรื่องเลาวา สุวรรณสาม เลี้ยงมารดาบิดาของตนซึ่งเสียจักษุในปา และเนื่องจากเปนผูเมตตาปรารถนาดี
ตอผูอื่น หมูเนื้อก็เดินตามแวดลอมไปในที่ตาง ๆ วันหนึ่งถูกพระเจากรุงพาราณสี ชื่อ พระเจากบิลยักษ ยิงเอา
ดวยธนู ดวยเขาพระทัยผิด ภายหลังเมื่อทราบวาเปนมาณพ ผูเลี้ยงมารดา บิดา ก็สลดพระทัย จึงไปจูง
มารดาของสุวรรณสามมา มารดา บิดาของสุวรรณสามก็ตั้งสัจจกริยาอางคุณความดีของสุวรรณสาม  
สุวรรณสามก็ฟนคืนสติและไดสอนพระราชา แสดงคติธรรมวา ผูใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม แมเทวดาก็
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ยอมรักษาผูนั้น ยอมมีคนสรรเสริญในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแลวก็ไปเกิดในสวรรค ตอจากนั้น เมื่อพระราชา
ขอใหสั่งสอนตอไปอีกก็สอนใหทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบในบุคคลทั้งปวง 
 4. เนมิราชชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจมั่นคง มีเรื่องเลาวา เนมิราช ไดขึ้น
ครองราชยตอจากพระราชบิดา ทรงบําเพ็ญคุณงามความดี เปนที่รักของมหาชน และในที่สุดเมื่อทรงมอบ
ราชสมบัติแกพระราชโอรส เสด็จออกผนวชเชนเดียวกับที่พระราชบิดาของพระองคเคยทรงบําเพ็ญมา
ทอดพระเนตรเห็นเสนพระเกศาหงอกบางก็สลดพระทัยในสังขารจึงทรงออกผนวช 
 5. มโหสถชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญปญญาบารมี คือ มีปญญาล้ําเลิศ มีเรื่องเลาวา มโหสถบัณฑิต
เปนที่ปรึกษาหนุมของพระเจาวิเทหะ แหงกรุงมิถิลา ทานมีความฉลาดรู สามารถแนะนําในปญหาตาง ๆ ได
อยางถูกตองรอบคอบ เอาชนะที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่ริษยาใสความดวยความดี ไมพยาบาท อาฆาตครั้งหลัง ใช
อุบายปองกันพระราชาจากราชศัตรู และจับราชศัตรูซึ่งเปนกษัตริยพระนครอื่นได 
 6. ภูริทัตชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญศีลบารมี คือ การรักษาศีล มีเรื่องเลาวา ภูริทัตตนาคราช ไปจําศีล
อยูริมฝงแมน้ํายมุนา ยอมอดทนใหหมองูจับไปทรมานตาง ๆ ทั้งที่สามารถจะทําลายหมองูไดดวยฤทธิ์ 
ดวยความที่มีใจมั่นตอศีลของตนในที่สุดก็ไดอิสรภาพ 
 7. จันทกุมารชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญขันติบารมี คือ ความอดทน จันทกุมาร เปนโอรสของพระเจา-
เอกราช พระองคทรงชวยประชาชนใหพนจากคดี ซึ่งกัณฑหาลพราหมณราชปุโรหิต เปนผูรับสินบนตัดสินคดี
ขาดความเปนธรรม สงผลใหกัณฑหาลพราหมณผูกอาฆาตพยาบาท วันหนึ่งพระเจาเอกราช ทรงพระสุบิน
เห็นดาวดึงสเทวโลก เมื่อทรงตื่นบรรทม ทรงพระประสงคเดินทางไปดาวดึงสเทวโลก จึงตรัสถามกัณฑหาล-
พราหมณ กัณฑหาลพราหมณ จึงกราบทูลแนะนําใหตัดพระเศียรโอรส ธิดา มเหสี บูชายัญ แมใครจะทัดทาน 
ขอรองก็ไมเปนผล รอนถึงทาวสักกะ (พระอินทร) ตองมาช้ีแจงใหหายเขาใจผิดวา วิธีนี้ไมใชทางไปสวรรค 
มหาชน จึงรุมฆากัณฑหาลพราหมณ และเนรเทศพระเจาเอกราช แลวกราบทูลเชิญจันทกุมารขึ้นครองราชย 
 8. นารทชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญอุเบกขาบารมี คือ การวางเฉย พระพรหมนารถ ไดชวยให 
พระเจาอังคติราช แหงกรุงมิถิลามหานคร พนจากความคิดเห็นผิดที่ไดรับคําสอนจากคุณาชีวก วารูปกาย
ของคน สัตว เปนของเที่ยง แมตัดศีรษะผูอื่นแลวไมบาป สุขทุกขเกิดไดเองไมมีเหตุ คนเราเวียนวายตายเกิด
หนักเขาก็บริสุทธิ์เอง เมื่อพระองคมีความเห็น ดังนั้น พระเจาอังคติราชจึงสั่งใหรื้อโรงทาน และมัวเมาใน
โลกีย รอนถึงพระธิดา คือ พระนางรุจา ทรงหวงพระบิดา จึงสวดออนวอน ขอใหพระบิดาพนจากความมัวเมา
รอนถึง พระพรหมนาทร ทรงจําแลงกายเปนนักบวช ทรงสอนใหพระเจาอังคติราชใหกลับความเห็นที่ผิดมา 
บําเพ็ญกุศลถือศีล ทําทานปกครองเมืองโดยสงบรมเย็น 
 9. วิทูรชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง การบําเพ็ญสัจจบารมี คือ ความซื่อสัตย บัณฑิต มีหนาที่ถวายคําแนะนํา
แกพระเจาธนัญชัยโกรพัยะ ซึ่งเปนพระราชาที่คนนบัถือมาก ครั้งหนึ่งปุณณกยักษมาทาพระเจาธนัญชัยโกทพัยะ
เลนสกา ถาแพจะถวายมณีรัตนะอันวิเศษ ถาพระราชาแพตองใหสิ่งที่ปุณณกยักษตองการ ในที่สุดพระราชาแพ 
ปุณณกยักษขอตัววิฑูรบัณฑิต พระราชาหนวงเหนี่ยวประการใดไมสําเร็จ วิฑูรบัณฑิตรักษาสัจจะไปกับยักษ



ห น า  | 5 

 

ในที่สุดแม แมยักษจะทําอยางไรวิฑูรบัณฑิตก็ไมตายกับแสดงธรรม จนยักษเลื่อมใสและไดกลับคืนบานเมือง
มีการฉลองรับขวัญเปนการใหญ 
 10. เวสสันดรชาดก 

เปนชาติสุดทายของพระพุทธเจาชาติตอไปจึงจะเกิดเปนพระพุทธเจาชาดกเรื่องนี้ แสดงถึงการ
บําเพ็ญทานบารมี คือ การบริจาคทาน มีเรื่องเลาวา พระเวสสันดรผูใจดี บริจาคทุกอยางที่มีคนขอ ครั้งหนึ่ง
ประทานชางเผือกคูบานคูเมืองแกพราหมณ ชาวกาลิงคะ ซึ่งตอมาขอชางไปเพื่อใหเมืองของตนหายจากฝนแลง
แตประชาชนโกรธ ขอใหเนรเทศพระราชบิดา จึงจําพระทัยตองเนรเทศพระเวสสนัดร ซึ่งพระนางมัทรีพรอม
ดวยพระโอรสธิดาไดตามเสด็จไปดวย เมื่อชูชกไปขอสองกุมารก็ประทานใหอีก ภายหลังพระเจาสัญชัย 
พระราชบิดาไดทรงไถสองกุมารจากชูชก และเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับกรุง (เรื่องนี้
แสดงการเสียสละสวนนอย เพื่อประโยชนสวนใหญ คือ การตรัสรู เปนพระพุทธเจา อันจะเปนทางใหได
บําเพ็ญประโยชนสวนรวมได มิใชเสียสละโดยไมมีจุดมุงหมายหรือเหตุผล) 

 

ประวัติพระพุทธเจา 

 

 พระพุทธเจา ทรงมีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ” ทรงเปนพระราชโอรสของ “พระเจาสุทโธทนะ”
กษัตริยผูครองกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ และ “พระนางสิริมหามายา” พระราชธิดาของกษัตริยราชสกุล 
โกลิยวงศ แหงกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ 
 ในคืนที่พระพุทธเจาเสด็จปฏิสนธิในครรภพระนางสิริมหามายา พระนางทรงพระสุบินนิมิตวา 
มีชางเผือกมีงาสามคูไดเขามาสูพระครรภ ณ ที่บรรทม กอนที่พระนางจะมีพระประสูติกาลที่ใตตนสาละ  
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ณ สวนลุมพินีวัน เมื่อวันศุกร ข้ึนสิบหาค่ํา เดือนวิสาขะ ปจอ 80 ปกอนพุทธศักราช (ปจจุบันสวนลุมพินีวัน
อยูในประเทศเนปาล) 
 ทันทีที่ประสูติเจาชายสิทธัตถะ ทรงดําเนินดวยพระบาท 7 กาว และมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ 
พระบาท พรอมเปลงวาจาวา “เราเปนเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งน้ีเปนครั้งสุดทาย
ของเรา” แตหลังจากเจาชายสิทธัตถะประสูติกาลไดแลว 7 วัน พระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคาลัย 
เจาชายสิทธัตถะ จึงอยูในความดูแลของพระนางประชาบดีโคตมี ซึ่งเปนพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา 
 ทั้งนี้ พราหมณทั้ง 8 ไดทํานายวา เจาชายสิทธัตถะมีลักษณะเปนมหาบุรุษ คือ หากดํารงตนใน
ฆราวาส จะไดเปนจักรพรรดิ ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก แตโกณฑัญญะพราหมณผูอายุนอย
ที่สุดในจํานวนนั้นยืนยันหนักแนนวาพระราชกุมารสิทธัตถะ จะเสด็จออกบวชและจะไดตรัสรู เปน
พระพุทธเจาแนนอน 

ชีวิตในวัยเด็ก 

 เจาชายสิทธัตถะ ทรงศึกษาเลาเรียนจนจบศิลปศาสตรทั้ง 18 ศาสตร ในสํานักครูวิศวามิตรและ
เนื่องจากพระบิดาไมประสงคใหเจาชายสิทธัตถะเปนศาสดาเอกของโลก จึงพยายามทําใหเจาชายสิทธัตถะ
พบเห็นแตความสุขโดยการสรางปราสาท 3 ฤดู ใหอยูประทับ และจัดเตรียมความพรอมสําหรับการราชาภิเษก 
ใหเจาชายขึ้นครองราชย เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือยโสธรา
พระธิดาของพระเจากรุงเทวทหะ ซึ่งเปนพระญาติฝายมารดา จนเมื่อมีพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางพิมพา 
ไดใหประสูติพระราชโอรสมีพระนามวา “ราหุล” ซึ่งหมายถึง “บวง” 

เสด็จออกผนวช 
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 วันหนึ่งเจาชายสิทธัตถะ ทรงเบื่อความจําเจในปราสาท 3 ฤดู จึงชวนสารถีทรงรถมาประพาสอุทยาน 
ครั้งนั้นไดทอดพระเนตรเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย และนักบวช โดยเทวทูต (ทูตสวรรค) ที่แปลงกายมา 
พระองคจึงทรงคิดไดวานี่เปนธรรมดาของโลก ชีวิตของทุกคนตองตกอยูในสภาพ เชนนั้น ไมมีใครสามารถ
หลีกเลี่ยงเกิด แก เจ็บ ตายได จึงทรงเห็นวา ความสุขทางโลกเปนเพียงภาพมายา เทานั้น และวิถีทางที่จะ
พนจากความทุกข คือ ตองครองตนเปนสมณะ ดังนั้น พระองคจึงใครจะเสด็จออกบรรพชา ในขณะที่มี
พระชนมายุ 29 พรรษา 
 ครานั้นพระองคไดเสด็จไปพรอมกับนายฉันทะ สารถีซึ่งเตรียมมาพระที่นั่งนามวา กัณฑกะ มุงตรง
ไปยังแมน้ําอโนมานที กอนจะประทับนั่งบนกองทรายทรงตัดพระเมาลีดวยพระขรรคและเปลี่ยนชุด
ผากาสาวพัตร (ผายอมดวยรสฝาดแหงตนไม) และใหนายฉันทะนําเครื่องทรงกลับพระนคร กอนที่พระองค
จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ (การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ) ไปโดยเพียงลําพัง เพื่อมุงพระพักตรไป
แควนมคธ 

บําเพ็ญทุกรกิริยา 

 หลังจากทรงผนวชแลว พระองคมุงไปที่แมน้ําคยา แควนมคธ ไดพยายามเสาะแสวงทางพนทุกข
ดวยการศึกษาคนควาทดลองในสํานักอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร เมื่อเรียนจบทั้ง  
2 สํานักแลว ทรงเห็นวาน่ียังไมใชทางพนทุกข 
 จากนั้นพระองคไดเสด็จไปที่แมน้ําเนรัญชรา ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมและทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา
ดวยการขบฟนดวยฟน กลั้นหายใจ และอดอาหารจนรางกายซูบผอม แตหลังจากทดลองได 6 ป ทรงเห็นวา
นี่ยังไมใชทางพนทุกขจึงทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา และหันมาฉันอาหารตามเดิม ดวยพระราชดําริตามที่ 
ทาวสักกเทวราชไดเสด็จลงมาดีดพิณถวาย 3 วาระ คือ ดีดพิณสาย 1 ขึงไวตึงเกินไป เมื่อดีดก็จะขาด ดีดพิณ
วาระที่ 2 ซึ่งขึงไวหยอน เสียงจะยืดยาด ขาดความไพเราะ และวาระที่ 3 ดีดพิณสายสุดทายที่ขึงไวพอดี  
จึงมีเสียงกังวานไพเราะ ดังนั้น จึงทรงพิจารณาเห็นวา ทางสายกลาง คือ ไมตึงเกินไป และไมหยอนเกินไป นั้น 
คือ ทางที่จะนําสูการพนทุกข 
 หลังจากพระองคเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา ทําใหพระปญจวัคคียทั้ง 5 ไดแก โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ 
มหานามะ อัสสชิ ที่มาคอยรับใชพระองคดวยความคาดหวังวา เมื่อพระองคคนพบทางพนทุกข จะไดสอน
พวกตนใหบรรลุดวย เกิดเสื่อมศรัทธาที่พระองคลมเลิกความตั้งใจ จึงเดินทางกลับไปที่ปาอิสิปตน-
มฤคทายวัน ตําบลสารนาถ เมืองพาราณสี 
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ตรัสรู 

 

 
 ครานั้นพระองคทรงประทับนั่งขัดสมาธิใตตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี
หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออกและตั้งจิตอธิษฐานดวยความแนวแนวา ตราบใดที่ยังไมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ
ก็จะไมลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก แมจะมีหมูมารเขามาขัดขวาง แตก็พายแพพระบารมีของพระองคกลับไป 
จนเวลาผานไปในที่สุดพระองคทรงบรรลุรูปฌาณ คือ 
 ยามตน หรือ ปฐมยาม ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ สามารถระลึกชาติได 
 ยามสอง ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ (ทิพยจักษุญาณ) คือ รูเรื่องการเกิดการตายของสัตวทั้งหลายวา
เปนไปตามกรรมที่กําหนดไว 
 ยามสาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะหรือกิเลสดวยอริยสัจ 4 ไดแก 
ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค และไดตรัสรูดวยพระองคเองเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาและเปนศาสดาเอกของโลก 
ซึ่งวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูตรงกับ วันเพ็ญ เดือน 6 ขณะที่มีพระชนมายุ 35 พรรษา 
แสดงปฐมเทศนา 
 หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลว ทรงพิจารณาธรรมที่พระองคตรัสรูมาเปนเวลา 7 สัปดาห
และทรงเห็นวาพระธรรมนั้นยากสําหรับบุคคลทั่วไปที่จะเขาใจและปฏิบัติได พระองคจึงทรงพิจารณาวา
บุคคลในโลกนี้มีหลายจําพวกอยางบัว 4 เหลา ที่มีทั้งผูที่สอนไดงายและผูที่สอนไดยาก พระองคจึงทรง
ระลึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบสผูเปนพระอาจารยจึงหวังเสด็จไปโปรดแตทั้งสองทานเสียชีวิตแลว
พระองคจึงทรงระลึกถึงปญจวัคคียทั้ง 5 ที่เคยมาเฝารับใช จึงไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคียที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
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 ธรรมเทศนากัณฑแรกที่พระองคทรงแสดงธรรม คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลวา สูตรของ
การหมุนวงลอแหงพระธรรมใหเปนไป ซึ่งถือเปนการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในวันเพ็ญ 15 ค่ํา เดือน 8 
ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา 
 ในการนี้พระโกณฑัญญะไดธรรมจักษุ คือ ดวงตาเห็นธรรมเปนคนแรก พระพุทธองคจึงทรงเปลง
วาจาวา “อัญญาสิวตโกณฑัญโญ” แปลวา โกณฑัญญะไดรูแลว ทานโกณฑัญญะจึงไดสมญาวา อัญญา
โกณฑัญญะ และไดรับการบวชเปนพระสงฆองคแรกในพระพุทธศาสนา โดยเรียกการบวชที่พระพุทธเจา
บวชใหวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” 
 หลังจากปญจวัคคียอุปสมบททั้งหมดแลว พุทธองคจึงทรงเทศนอนัตตลักขณสูตร ปญจวัคคีย 
จึงสําเร็จเปนอรหันตในเวลาตอมา 

การเผยแผพระพุทธศาสนา 

 ตอมาพระพุทธเจาไดเทศนพระธรรมเทศนาโปรดแกสกุลบุตร รวมทั้งเพื่อนของสกุลบุตรจนได
สําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมดรวม 60 รูป 
 พระพุทธเจาทรงมีพระราชประสงคจะใหมนุษยโลกพนทุกขพนกิเลส จึงตรัสเรียกสาวกทั้ง 60 รูป 
มาประชุมกันและตรัสใหสาวก 60 รูป จาริกแยกยายกันเดินทางไปประกาศศาสนา 60 แหง โดยลําพังใน
เสนทางที่ไมซ้ํากัน เพื่อใหสามารถเผยแผพระพุทธศาสนาในหลายพื้นที่อยางครอบคลุม สวนพระองคเองได
เสด็จไปแสดงธรรม ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 
 หลังจากสาวกไดเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตาง ๆ ทําใหมีผูเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
เปนจํานวนมาก พระองคจึงทรงอนุญาตใหสาวกสามารถดําเนินการบวชไดโดยใชวิธีการ “ติสรณคมนูปสัมปทา” 
คือ การปฏิญาณตนเปนผูถึงพระรัตนตรัย พระพุทธศาสนาจึงหยั่งรากฝงลึกและแพรหลายในดินแดน 
แหงนั้น เปนตนมา 
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เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงโปรดสัตวและแสดงพระธรรมเทศนาตลอดระยะเวลา 45 พรรษา 
ทรงสดับวาอีก 3 เดือนขางหนา จะปรินิพพาน จึงไดทรงปลงอายุสังขาร ขณะนั้นพระองคไดประทับจําพรรษา 
ณ เวฬุคาม ใกลเมืองเวสาลี แควนวัชชี โดยกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน 1 วัน พระองคไดเสวยสุกรมัททวะ
ที่นายจุนทะทําถวาย แตเกิดอาพาธลง ทําใหพระอานนทโกรธ แตพระองคตรสัวา “บิณฑบาตที่มีอานิสงสที่สุด”
มี 2 ประการ คือ เมื่อตถาคต (พุทธองค) เสวยบิณฑบาตแลวตรัสรูและปรินิพพาน” และมีพระดํารัสวา “โย โว 
อานนท ธมม จ วินโย มยา เทสิ โต ปญญตโต โส โว มมจจเยน สตถา” อันแปลวา “ดูกอนอานนท ธรรม
และวินัยอันที่เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยจักเปนศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเรา
ลวงลับไปแลว”  
 พระพุทธเจาทรงประชวรหนักแตทรงอดกลั้นมุงหนาไปเมืองกุสินารา ประทับ ณ ปาสาละ เพื่อ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยกอนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น พระองคไดอุปสมบทแกพระสุภัททะ-
ปริพาชก ซึ่งถือไดวา “พระสุภัททะ” คือ สาวกองคสุดทายที่พระพุทธองคทรงบวชใหในทามกลางคณะสงฆ
ทั้งที่เปนพระอรหันตและปุถุชนจากแควนตาง ๆ รวมทั้งเทวดาที่มารวมตัวกันในวันนี้ 
 ในครานั้นพระองคทรงมีปจฉิมโอวาทวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลายสังขารทั้งปวง 
มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา พวกเธอจึงทําประโยชนตนเองและประโยชนของผูอื่นใหสมบูรณดวย
ความไมประมาทเถิด” (อปปมาเทนสมปาเทต)  
 จากนั้นไดเสด็จดับขันธปรินิพพานใตตนสาละ ณ สาลวโนทยาน ของเหลามัลลกษัตริย เมืองกุสินารา
แควนมัลละ ในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 รวมพระชนมายุ 80 พรรษา และวันนี้ถือเปนการเริ่มตนของ
พุทธศักราช 
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สรุปหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทเทวนิยม คือ ไมนับถือพระเจา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรู
ความจริงของชีวิตวา องคประกอบของชีวิตมนุษยประกอบดวยรูปและนามเทานั้น 
 รูปและนามเมื่อขยายความก็จะเปนรปูจติและเจตสิก จากรูปจิตและเจตสิกก็ขยายความดวยขันธ 5 
ไดแก รูปขันธ วิญญาณขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ สรุปไดดังแผนภูมิองคประกอบของชีวิต 
 

 

แผนภูมิแสดงองคประกอบของชีวติมนุษย 
 
 จากแผนภูมิองคประกอบของชีวิตมนุษยดังกลาว ในทางพระพุทธศาสนาอธิบายวา ชีวิต คือ 
ความเปนอยูของรางกาย (รูป) จิตและเจตสิก (นาม) โดยอาศัยความเปนผูนําเกิดและตามรักษาดํารงชีวิต
และการกระทําตาง ๆ ไดโดยอาศัยจิตและเจตสิกเปนผูกําหนด 
 รูป คือ รางกายเปนธรรมชาติที่ไมมีความรูสึกนึกคิดใด ๆ ทั้งสิ้น 
 นาม คือ สวนที่เปนจิตและเจตสิก เปนธรรมชาติที่รับรูสิ่งตาง ๆ  และสามารถนึกคิดเรื่องราวสิ่งตาง  ๆได 
 จิต คือ ธรรมชาติที่รูอารมณ ทําหนาที่เห็น ไดยิน รูรส รูกลิ่น รูสึกตอการสัมผัส ถูกตองทางกาย
และรูสึกคิดทางใจ 
 เจตสิก คือ ธรรมชาติที่รูสึกนึกคิดเรื่องราวสิ่งตาง ๆ 
 เมื่อแยกรูปและนามใหละเอียดข้ึนก็จะอธิบายดวยขันธ 5 คือ 
 รูปขันธ (รูป) หมายถึง อวัยวะนอยใหญ หรือกลุมรูปที่มีอยูในรางกายทั้งหมดของเรา 
 วิญญาณขันธ (จิต) หมายถึง ธรรมชาติที่รับรูสิ่งตาง ๆ ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจ อีก
ทั้งเปนธรรมชาติที่ทําใหเกิดความรูสํานึกคิดตาง ๆ 
 เวทนาขันธ (เจตสิก) หมายถึง ความรูสึกเปนสุข เปนทุกข ดีใจ เสียใจหรือเฉย ๆ 
 สัญญาขันธ (เจตสิก) หมายถึง ธรรมชาติที่มีหนาที่ในการจํา หรือเปนหนวยความจําของจิตนั่นเอง 



ห น า  | 12 

 

 สังขารขันธ (เจตสิก) หมายถึง ธรรมชาติที่ปรงุแตงจิตใหมลีักษณะตาง ๆ  เปนกุศลบาง การเกิดขึ้นของ
จิต (วิญญาณขันธ) จะเกิดขึ้นโดยมีเจตสิก (เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ) เกิดขึ้นรวมดวยเสมอเฉพาะจิต
อยางเดียว ไมสามารถรบัรูหรือนึกคิดอะไรไดเลย จิตและเจตสกิจะแยกจากกันไมได ตองเกิดรวมกัน อิงอาศัยกัน 
จิตแตละดวงที่เกิดจะตองมีเจตสิกเกิดรวมดวยเสมอ 
 จากความจริงของชีวิตที่พระพุทธองคทรงคนพบวา ชีวิตเปนเพียงองคประกอบของรูปและนาม
เทานั้น แตเหตุที่คนเรามีความทุกขอยู เพราะความรูสึกนึกคิดที่เปนเรื่องเปนราววา “มีเรามีเขา” ทําใหเกิด
การยึดมั่นถือมั่นดวยอวิชชา (ความไมรู) วาสภาพธรรมเทานั้นเปนเพียงรูปและนามที่ “เกิดขึ้น ตั้งอยู แลว 
ดับไป” เทานั้น 
 1. หลักธรรมเพ่ือความหลุดพนเฉพาะตัว คือ อริยสัจ 4 
  อริยสัจ 4 แปลวา ความจริงอันประเสริฐ มีอยูสี่ประการ คือ 
  1) ทุกข คือ สภาพที่ทนไดยากภาวะที่ทนอยูในสภาพเดิมไมไดสภาพที่บีบคั้น ไดแก ชาติ  
(การเกิด) ชรา (การแก การเกา) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก
พลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแลวไมสมหวังในสิ่งนั้น กลาวโดยยอ ทุกข ก็คือ อุปาทานขันธ 
หรือขันธ 5  
  2) ทุกขสมุทัย คือ สาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา – ความทะยาน
อยากในกาม ความอยากไดทางกามารมณ, ภวตัณหา – ความทะยานอยากในภพ ความอยากเปนโนนเปนนี่
ความอยากที่ประกอบดวย ภาวทิฏฐิ หรือสัสสตทิฏฐิ และวิภวตัณหา – ความทะยานอยากในความปรารถนา 
จากภพ ความอยากไมเปนโนนไมเปนนี่ ความอยากที่ประกอบดวยวิภวทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิ 
  3) ทุกขนิโรธ คือ ความดับทุกข ไดแก ดับสาเหตุที่ทําใหเกิดทุกขกลาว คือ ดับตัณหาทั้ง 3  
ไดอยางสิ้นเชิง 
  4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ แนวปฏิบัติที่นําไปสูหรือนําไปถึงความดับทุกข ไดแก มรรค
อันมีองคประกอบอยูแปดประการ คือ (1) สัมมาทิฏฐิ – ความเห็นชอบ (2) สัมมาสังกัปปะ – ความดําหริชอบ 
(3) สัมมาวาจา - เจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ - ทําการงานชอบ (5) สัมมาอาชีวะ – เลี้ยงชีพชอบ  
(6) สัมมาวายามะ - พยายามชอบ (7) สัมมาสติ - ระลึกชอบ และ (8) สัมมาสมาธิ – ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียก
อีกชื่อหนึ่งไดวา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ ทางสายกลาง 
 2. หลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 
  1) สัปปุริสธรรม 7 

สัปปุริสธรรม 7  คือ หลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตตบุรุษ 7 ประการ ไดแก 
 (1) รูจักเหตุหรือธัมมัุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักเหตุ รูจักวิเคราะหหาสาเหตุของสิ่งตาง ๆ 
 (2) รูจักผลหรืออัตถัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา 
 (3) รูจักตนหรืออัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักตนทั้งในดานความรู คุณธรรมและ

ความสามารถ 
 (4) รูจักประมาณหรือมัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักประมาณรูจักหลักของความพอดี

การดําเนินชีวิตพอเหมาะพอควร 
 (5) รูจักกาลเวลาหรือกาลญัุตา หมายถึง ความเปนผูรูจกักาลเวลา รูจักเวลาไหนควรทาํอะไร

แลวปฏิบัติใหเหมาะสมกับเวลานั้น ๆ 
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 (6) รูจักชุมชนหรือปริสัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติการปรับตนและแกไขตนให
เหมาะสมกับสภาพของกลุมและชุมชน 

 (7) รูจักบุคคลหรือปุคคลัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบุคคล
ซึ่งมีความแตกตางกัน 

 การที่บุคคลไดนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินชีวิตพบกับความสุขในชีวิตได 
 2) อิทธิบาท 4  
  อิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงกิจการมี 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมังสา 
  (1) ฉันทะ คือ ความพอใจใฝรักใฝหาความรูและใฝสรางสรรค 
  (2) วิริยะ คือ ความเพียรพยายามมีความอดทนไมทอถอย 
  (3) จิตตะ คือ ความเอาใจใสและตั้งใจแนวแนในการทํางาน 
  (4) วิมังสา คือ ความหมั่นใชปญญาและสติในการตรวจตราและคิดไตรตรอง 
 3) กุศลธรรมบถ 10 
  กุศลกรรมบถ 10 เปนหนทางแหงการทําความดีงามทางแหงกุศล ซึ่งเปนหนทางนําไปสูความสุข 
ความเจริญ แบงออกเปน 3 ทาง คือ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 
  1. กายกรรม 3 หมายถึง ความประพฤติดีที่แสดงออกทางกาย 3 ประการ ไดแก 
   (1) เวนจากการฆาสัตว คือ การละเวนจากการฆาสัตว การเบียดเบียนกัน เปนผูเมตตา
กรุณา 
   (2) เวนจากการลักทรัพย คือ เวนจากการลักขโมย เคารพในสิทธิของผูอื่น ไมหยิบฉวยเอา
ของคนอื่นมาเปนของตน 
   (3) เวนจากการประพฤติในกาม คือ การไมลวงละเมิดสามีหรือภรรยาผูอื่น ไมลวงละเมิด
ประเวณีทางเพศ 
  2. วจีกรรม 4 หมายถึง การเปนผูมีความประพฤติดีซึ่งแสดงออกทางวาจา 4 ประการ ไดแก 
   (1) เวนจากการพูดเท็จ คือ การพูดแตความจริงไมพูดโกหกหลอกลวง 
   (2) เวนจากการพูดสอเสียด คือ พูดแตในสิ่ งที่ ทําให เกิดความสามัคคีกลมเกลียว 
ไมพูดจาในสิ่งที่กอใหเกิดความแตกแยกแตกราว 
   (3) เวนจากการพูดคําหยาบ คือ พูดแตคําสุภาพ ออนหวาน ออนโยนกับบุคคลอื่นทั้งตอหนา
และลับหลัง 
   (4) เวนจากการพูดเพอเจอ คือ พูดแตความจริง มีเหตุผล เนนเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน 
พูดแตสิ่งที่จําเปนและพูดถูกกาลเทศะ 
  3. มโนกรรม 3 หมายถึง ความประพฤติที่เกิดขึ้นในใจ 3 ประการ ไดแก 
   (1) ไมอยากไดของของเขา คือ ไมคิดโลภอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน 
   (2) ไมพยาบาทปองรายผูอื่น คือ มีจิตใจปรารถนาดีอยากใหผูอื่นมีความสุขความเจริญ 
   (3) มีความเห็นที่ถูกตอง คือ ความเชื่อที่ถูกตองคือความเชื่อในเรื่องการทําความดีไดดี  
ทําชั่วไดชั่ว และมีความเชื่อวาความพยายามเปนหนทางแหงความสําเร็จ 
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สังคหวัตถุ 4  

 สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เปนวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ที่ยังไมเคยรักใครนับถือใหมีความรักความนับถือ สังคหวัตถุเปนหลักธรรมที่ชวยผูกไมตรีซึ่งกันและกันให 
แนนแฟนยิ่งขึ้นประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 
 1. ทาน คือ การใหเปนสิ่งของตนใหแกผูอื่นดวยความเต็มใจ เพื่อเปนประโยชนแกผูรับ การใหเปน
การยึดเหนี่ยวน้ําใจกันอยางดียิ่ง เปนการสงเคราะหสมานน้ําใจกันผูกมิตรไมตรีกันใหยั่งยืน 
 2. ปยวาจา คือ การเจรจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานพูดชวนใหคนอื่นเกิดความรักและนับถือ 
คําพูดที่ดีนั้นยอมผูกใจคนใหแนนแฟนตลอดไป หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความ
เขาใจดีสมานสามัคคียอมทําใหเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน คือชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวาย
ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ใหลุลวงไป เปนคนไมดูดายชวยใหความผิดชอบชั่วดีหรือชวยแนะนําใหเกิดความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 4. สมานัตตตา คือ การวางตนเปนปกติเสมอตนเสมอปลาย ไมถือตัว และการวางตนใหเหมาะสม
กับฐานะของตนตามสภาพ ไดแก ผูใหญ ผูนอย หรือผูเสมอกัน ปฏิบัติตามฐานะผูนอยคาราวะนอบนอม            
ยําเกรงผูใหญ 

อบายมุข 6  

 คําวา อบายมุข คือ หนทางแหงความเสื่อมหรือหนทางแหงความหายนะความฉิบหาย มี 6 อยาง
ไดแก 
 1. การเปนนักเลงผูหญิง หมายถึง การเปนคนมีจิตใจใฝในเรื่องเพศ เปนนักเจาชู ทําใหเสียทรัพยสิน
เงินทองสูญ เสียเวลาและเสียสุขภาพ 
 2. การเปนนักเลงสุรา หมายถึง ผูที่ดื่มสุราจนติดเปนนิสยั การดื่มสุรานอกจากจะทําใหเสียเงินเสียทอง 
แลวยังเสียสุขภาพ และบั่นทอนสติปญญาอีกดวย 
 3. การเปนนักเลงการพนัน หมายถึง ผูที่ชอบเลนการพนันทุกชนิด การเลนการพนันทําใหเสีย
ทรัพยสิน ไมเคยทําใครร่ํารวยมั่งมีเงินทองไดเลย 
 4. การคบคนช่ัวเปนมิตร หมายถึง การคบคนไมดีหรือคนชั่ว คนชั่วชักชวนใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง
และอาจนําความเดือดรอนมาสูตนเองและครอบครัว 
 5. การเที่ยวดูการละเลน หมายถึง ผูที่ชอบเที่ยวการละเลนกลางคืน ทําใหเสียทรัพยสิน และอาจ
ทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว 
 6. เกียจครานทําการงาน หมายถึง ผูไมชอบทํางาน ไมขยัน ไมทํางานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
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เบญจศีลเบญจธรรม 

เบญจศีลเบญจธรรม คือ หลักธรรมที่ควรปฏิบัติควบคูกันมุงใหบุคคลทําความดีละเวนความชั่ว 

เบญจศีล (สิ่งท่ีควรละเวน) เบญจธรรม (สิ่งที่ควรประพฤติ) 

1. เวนจากการฆาสัตว 
2. เวนจากการลักทรัพย 
3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
4. เวนจากการพูดเท็จ 
5. เวนจาการเสพของมึนเมา 

1. มีความเมตตากรุณา 
2. ประกอบอาชีพสุจริต 
3. มีความสํารวมในกาม 
4. พูดความจริง ไมพูดโกหก 
5. มีสติสัมปชัญญะ 

 

โลกบาลธรรมหรือธรรมคุมครองโลก 

 โลกบาลธรรม หรือ ธรรมคุมครองโลก เปนหลักธรรมที่ชวยใหมนุษยทุกคนในโลกอยูกันอยางมี
ความสุข มีน้ําใจเอื้อเฟอ มีคุณธรรม และทําแตสิ่งที่เปนประโยชน ประกอบดวยหลักธรรม 2 ประการ ไดแก 
หิริโอตตัปปะ 
 1.หิร ิคือ ความละอายในลักษณะ 3 ประการแลวไมทําความชั่ว (บาป) คือ 
  (1) ละอายแกใจหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจตนเองแลวไมทําความชั่ว 
  (2) ละอายผูอื่นหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ แลวไมทําความชั่ว 
  (3) ละอายตอความชั่วที่ตนจะทํานั้นแลวไมทําความชั่ว 
 2.โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัว หมายถึง 
  (1) เกรงกลัวตนเอง ติเตียนตนเองได 
  (2) เกรงกลัวผูอื่นแลวไมกลาทําความชั่ว 
  (3) เกรงกลัวตอผลของความชั่วที่ทําจะเกิดข้ึนแกตน 
  (4) เกรงกลัวตออาญาของแผนดินแลวไมกลาทําความชั่ว 

นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนา 

 หลังจากที่พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ประมาณ 100 ป พระพุทธศาสนาก็เริ่มมีการแตกแยกใน
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช ก็แตกแยกกัน
ออกเปนนิกายใหญ ๆ 2 นิกาย คือ มหายาน (อาจาริยวาท) กับหินยาน (เถรวาท) 
 มหายาน “มหายาน” แปลวา “ยานใหญ” เปนลัทธิของภิกษุฝายเหนือของอินเดียซึ่งมีจุดมุงหมาย
ที่จะเผยแพรพระพุทธศาสนาใหมหาชนเลื่อมใสเสียกอนแลวจึงสอนใหระงับดับกิเลส ทั้งยังไดแกไขคําสอน
ในพระพุทธศาสนาใหผันแปรไปตามลําดับ ลัทธินี้ไดเขาไปเจริญรุงเรืองอยูในทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุนและ
เวียดนาม เปนตน 
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หินยาน คําวา “หินยาน” เปนคําที่ฝายมหายานตั้งให แปลวา “ยานเล็ก” เปนลัทธิของภิกษุฝายใต

ที่สอนใหพระสงฆปฏิบัติ เพื่อดับกิเลสของตนเองกอน และหามเปลี่ยนแปลงแกไขพระวินัยอยางเด็ดขาด 
นิกายนี้มีผูนับถือในประเทศศรีลังกา ไทย พมา ลาว และกัมพูชา โดยเฉพาะประเทศไทย เปนศูนยกลาง
นิกายเถรวาท เพราะมีการนับถือพระพุทธศาสนานิกายนี้สืบตอกันมาตั้งแตบรรพชน พระพุทธเจาไมใช
เทวดาหรือพระเจา แตเปนมนุษยที่มีศักยภาพเหมือนสามัญชนทั่วไป สามารถบรรลุสัจธรรมไดดวยความวิริยะ
อุตสาหะ หลักปฏิบัติในชีวิตที่ทุกคนควรกระทํา คือ ทําความดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหผองแผว และการที่
เราจะทําสิ่งเหลานี้ไดน้ัน จะตองมีศีล สมาธิ ปญญา เพื่อเปนพาหนะนําผูโดยสารขามทะเลแหงวัฏสงสาร
ไปสูพระนิพพาน 
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ความแตกตางของนิกายหินยานกับนิกายมหายาน 

นิกายหนิยาน นิกายมหายาน 

1. ถือเรื่องอริยสัจเปนสําคัญ 1. ถือเรื่องบารมีเปนสําคัญ 

2. คุณภาพของศาสนิกชนเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 

2. ถือปริมาณเปนสําคัญกอนแลวจึงเขาปรับปรุง
คุณภาพในภายหลัง ดังนั้น จึงตองลดหยอน
การปฏิบัตพิระวินัยบางขอลง เขาหาบุคคล
และเพิม่เทวดาและพิธีกรรมสังคีตกรรม เพื่อ
จูงใจคนไดอธิบายพทุธมติอยางกวางขวางเกิน
ประมาณ เพือ่การเผยแพร จนทําใหพระพทุธ-
พจน ซึ่งเปนสจันิยมกลายเปนปรัชญาและ
ตรรกวิทยาไป 

2. มีพระพทุธเจาองคเดียวคือพระ-
สมณโคดมหรือพระศากยมุน ี

 

3. มีพระพุทธเจาหลายองค องคเดิม คือ อาทพิุทธ 
(กายสีน้ําเงิน) เมื่อทานบําเพญ็ฌานกเ็กิด
พระฌานิพุทธอีก เปนตนวา พระไวโรจน พุทธะ-
อักโขภัย พุทธะรัตนสมภพ พุทธไภสัชชคุรุ- 
โอฆสิทธิ และอมิตาภา เฉพาะองคนี้มมีาใน
รางคนเปน (มานุษีพุทธะ) คือ พระศากยมุน ี

4. มีความพนจากกเิลสชาติภพ
เปนอัตกัตถจริยแลวบําเพญ็
ประโยชนแกผูอื่นเปนโลกัตถจริย
เปนความมุงหมายสําคัญ 

4. มีความเปนพระโพธิสัตวหรือพุทธภูมิเพื่อ
บําเพ็ญโลกัตถจริยาไดเต็มที่เปนความ 

 มุงหมายของพระโพธิ์สัตวหลายองค เชน
พระอวโลกิเตศวรมัชชุลี วิชรปาณี  

 กษิตคสร 3 สมันตภัทรอริยเมตไตร เปนตน 

5. มีบารมี 10 ประการ คือ ทาน ศีล
เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 
อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา อันใหถึง
ความเปนพระพุทธเจา 

5. มีบารม ี6 ประการ คือ ทาน ศีล วินัย ขันติ
ฌาน ปญญา อันใหถงึความสําเร็จ เปน 
พระโพธสิัตวและเปนปฏิปทาของพระโพธิสัตว 

6. ถือพระไตรปฎกเถรวาท คือ  
พระธรรมวินัย ยุติตามปฐม-
สังคายนา ไมมีพระวินัยใหม
เพิ่มเตมิ 

6. ถือพระธรรมวินัยเกาและมพีระสูตรใหม
เพิ่มเตมิ เชน สุขวดียูหสูตรลงักาวตาร 

 ลัทธรรมปุณฑริกสูตร ปรัชญาปารมิตาสูตร
เปนตน 
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นิกายหนิยาน นิกายมหายาน 

7. รักษาวินัยเดิมเอาไว 7. ปรับปรุงพระธรรมวินัยใหเขากับภาวะแวดลอม 

8. ถือวาพระอรหันตเมื่อนิพพานแลว
ไมเกิดใหมอีก 

8. ถือวาพระอรหันตเมื่อปรินิพพานแลวยอม
กลับมาเกิดใหมสําเร็จเปนพระพุทธเจาอีก 

9. ยอมรบัแตธรรมกาย และนริมานกาย 
นอกนั้นไมยอมรับ 

9. ถือวาพระพุทธเจาม ี3 กาย คือ ธรรมกาย
ไดแก กายธรรมสมัโภคกายหรือกายจําลอง
หรือกายอวตารของพระพทุธเจา เปน 
กัสสปสัมพุทธะบาง เปนพระศากยมุนีบาง 
เปนพระกกสุันธะบาง เปนตนน้ัน ลวนเปน
สัมโภคกายของพระพทุธองคเดมิ (อาทิพุทธะ) 
ทั้งนั้น และ นิรนามกาย คือ กายที่ตองอยู
สภาพธรรมดา คือ ตองแก เจ็บ และ
ปรินิพพาน ซึง่เปนกายที่พระพทุธเจาสรางขึ้น
เพื่อใหคนเห็นความจริงของชีวิต แตสําหรบั
พระพุทธเจาองคที่แทนั้นไมตองอยูในสภาพ
เชนนี้ แบบเดียวกันกับปรมาตมันของพราหมณ 
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บุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาล 

 พระสารีบุตร เปนอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจา ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวา เปนเลิศ
กวาพระสงฆทั้งปวง ในดานสติปญญา นอกจากนี้พระสารีบุตร ยังมีคุณธรรมในดานความกตัญู และการ
บําเพ็ญประโยชนใหแกพุทธศาสนาอีกดวย ทานไดรับการยกยองวาเปน ธรรมเสนาบดีคูกับพระพุทธเจาที่
เปนธรรมราชา เนื่องจากทานเปนผูมีปฏิญาณในการแสดงพระธรรมเทศนา คือ ช้ีแจงใหผูฟงเขาใจไดชัดเจน
สําหรับในดานความกตัญู น้ัน ทานไดฟงธรรมจากพระอิสสชิเปนทานแรก และเกิดธรรมจักษุ คือ ดวงตา
เห็นธรรม หมายความวา สิ่งใดเกิดเปนธรรมดา ยอมดับเปนธรรมดา จากนั้นเมื่อกอนที่ทานจะนอนทานจะ
กราบทิศที่พระอัสสชิอยูและหันศีรษะนอนไปยังทิศนั้น 
 พระมหาโมคคัลลานะ เปนอัครสาวกเบื้องซายของพระพุทธเจา เปนผูมีเอตทัคคะในดานผูมีฤทธิ์
ทานเปนผูฤทธานุภาพมาก สามารถกระทําอิทธิฤทธิ์ไปเยี่ยมสวรรคและนรกได จากนั้นนําขาวสารมาบอก
ญาติมิตรของผูที่ไปเกิดในสวรรคและนรกใหไดทราบ ประชาชนทั้งหลายจึงมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ทําให
ประชาชนเสือ่มคลายความเคารพเดียรถีย (นักบวชลัทธิหนึ่งในสมัยพุทธกาล) พวกเดียรถียจึงโกรธแคนทานมาก 
จึงลงความเห็นวา ใหกําจัดพระโมคคัลลานะ นอกจากนั้นจึงจางโจรไปฆาพระเถระ พวกโจรจึงลอมจับ 
พระเถระทานรูตัวหนีไปได 2 ครั้ง ในครั้งที่ 3 ทานพิจารณาเห็นวาเปนกรรมเกา จึงยอมใหโจรจับอยาง
งายดาย โจรทุบกระดูกทานจนแหลกเหลวไมมีชิ้นดี กอนที่ทานจะยอมนิพพาน เพราะกรรมเกา ทานไดไป 
ทูลลาพระพุทธเจากอนแลวจึงนิพพาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนผูไดรับการยกยองเปนนายกฝายอุบาสก ทานเปนเศรษฐีอยูเมืองสาวัตถี
เปนผูมีศรัทธาแรงกลาเปนผูสรางพระเชตุวันมหาวิหารถวายแกพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงประทับอยูที่
วัดนี้ถึง 19 พรรษา นอกจากทานจะอุปถัมภบํารุงพระภิกษุสงฆแลว ยังไดสงเคราะหคนยากไรอนาถาอยาง
มากมายเปนประจําจึงไดช่ือวา อนาถบิณฑิก ซึ่งแปลวา ผูมีกอนขาวเพ่ือคนอนาถา 
 พระเจาพิมพิสาร เปนอุบาสกที่สําคัญอีกผูหนึ่ง พระองคเปนพระเจาแผนดินครองแควนมคธ
ครองราชยสมบัติอยูที่กรุงราชคฤห ทานถวายพระราชอุทยานเวฬุวันแกพระพุทธเจานับวาเปนวัดแหงแรก
ในพระพุทธศาสนา 
 พระอานนท เปนสหชาติและพุทธอุปฏฐากของพระพุทธเจา ไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะวา
เปนผูมีพหูสูต เนื่องจากทรงจําพระสูตรที่พระพุทธเจาตรัสไว และเปนผูสาธยายพระสูตรจนทําให 
การปฐมสังคายนาสําเรจ็เรียบรอย นอกจากนั้นทานยังทําหนาที่เปนพุทธอุปฏฐากของพระพุทธเจาไดอยางดี
รวม 25 พรรษา ดวยความขยันขันแข็งที่เปนภารกิจประจําและไดรับการยกยองจากสมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาใหเปนเอตทัคคะ (เลิศ) 5 ประการ คือ 
 1. มีสติรอบคอบ 
 2. มีความทรงจําแมนยํา 
 3. มีความเพียรดี 
 4. เปนพหูสูต 
 5. เปนยอดของพระภิกษุผูอุปฏฐากพระพุทธเจา 
 นางวิสาขา ผูเปนฝายอุบาสิกาเปนเลิศในการถวายทานและนางเปนผูมีความงามครบ 5 อยาง 
ซึ่งเรียกวา เบญจกัลยาณี ไดแก เปนผูมีผมงาม คือ มีผมยาวถึงสะเอวแลวปลายผมงอนขึ้น เปนผูมีเนื้องาม
คือ ริมฝปากแดง ดุจผลตําลึงสุกและเรียบชิดสนิทดี เปนผูมีกระดูกงาม คือ ฟนขาวประดุจสังขและเรียบ 
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เสมอกัน เปนผูมีผิวงาม คือ ผิวงามละเอียด ถาดําก็ดําดังดอกบัวเขียว ถาขาวก็ขาวดังดอกกรรณิการ เปนผูมี
วัยงามแมจะคลอดบุตรถึง 10 ครั้ง ก็คงสภาพรางกายสาวสวยดุจคลอดครั้งเดียว ปกตินางวิสาขาไปวัด  
วันละ 2 ครั้ง คือ เชา เย็น และมีของไปถวายเสมอ เวลาเชาจะเปนอาหาร เวลาเย็นจะเปนน้ําปานะ นางเปน
ผูสรางวัดบุปผารามถวายพระบรมศาสดา และเปนผูคิดถวายผาอาบน้ําฝนแกพระเณร เพราะพระเณรไมมี 
ผาอาบน้ํา เปลือยกายอาบน้ําฝนดูไมเหมาะสม 

เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาอิสลาม 

 ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมูฮัมหมัด ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในดินแดนทะเลทรายอาหรับ
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในยุคนั้นชาวอาหรับแตกออกเปนหลายกลุม ขาดความสามัคคี             
ยากแกการปกครอง มีการรบพุงฆาฟนกันตลอดเวลา ไมมีศาสนาเปนแกนสาร คนสวนใหญนับถือเทพเจา
และรูปเคารพตาง ๆ ประชาชนไมมีศีลธรรม สตรีจะถูกขมเหงรังแกมากที่สุด นบีมูฮัมหมัดเกิดข้ึนทามกลาง
สภาพสังคมที่เสื่อมทรามเชนนี้ จึงคิดหาวิธีที่จะชวยปรับปรุงแกไขสถานการณนี้ใหดีขึ้น นบีมูฮัมหมัดเปนผูที่
ฝกใฝในศาสนาหาความสงบและบําเพ็ญสมาธิที่ถ้ําฮีรอบนภูเขานูร ในคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนกาเบรียล
ทูตของพระเจาไดนําโองการของอัลลอฮมาประทาน นบีมูฮัมหมัดไดนําคําสอนเหลานี้มาเผยแผจนเกิด 
เปนศาสนาอิสลามขึ้น ในระยะแรกของการเผยแผศาสนาไดรับการตอตานเปนอยางมากถึงกับถูกทํารายจน
ตองหลบหนีไปอยูเมืองมะดีนะฮ จนเปนที่ยอมรับและมีคนนับถือมากมายก็กลับมายึดเมืองเมกกะทําการ
เผยแผศาสนาอิสลามอยางเต็มที่ การเผยแผศาสนาของอิสลามออกไปยังประเทศตาง ๆ ในยุคหลังเปนไป
โดยไรสงครามเขายึดเมืองเพื่อเผยแผศาสนา โดยมีคัมภีรในศาสนาอิสลาม คือ คัมภีรอัลกุรอาน 

แนวประพฤติปฏิบัติและหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 

 แนวประพฤติปฏิบัติและหลักคําสอนของศาสนาอิสลามประกอบดวยรายละเอียดที่สําคัญ ๆ 
ดังตอไปนี้ คือ 
 1. ศรัทธาตออัลเลาะห ใหศรัทธาโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ วาพระอัลเลาะหทรงมีอยู จริง 
ทรงดํารงอยูดวยพระองค ทรงมีมาแตดั้งเดิม โดยไมมีสิ่งใดมากอนพระองค ทรงดํารงอยูตลอดกาล ไมมีสิ่งใดอยู
หลังจากพระองคทรงสรางทุกอยางในทองฟาเพียบพรอมดวยคุณลักษณะอันประเสริฐ 
 2. ศรัทธาตอมลาอิกะฮุ ซึ่งเปนบาวอัลเลาะหประเภทหนึ่งที่ไมอาจมองเห็นตัวตนหรือทราบรูปราง 
ที่แทจริง บรรดามลาอิกะฮุนี้ปราศจากความผิดพลาดบริสุทธิ์จากความมัวหมองทั้งปวง มีคุณสมบัติ 
ไมเหมือนมนุษย คือ ไมกิน ไมนอน ไมมีเพศ สามารถจําแลงรางได 
 3. ศรัทธาในพระคัมภีรของพระเจา คือ ศรัทธาวาอัลเลาะหทรงประทานคัมภีรใหกับบรรดาศาสนทูต
เพื่อนําไปประกาศใหประชาชนไดทราบหลักคําสอนซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ 
  1) สอนถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา 
  2) สอนถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกันโดยบรรดาคัมภีรที่ประทานมานั้น 
มีวิธ ีประทานตาง ๆ กัน ดังนี้   

 (1)  ถายทอดโองการตาง ๆ เขาจิตใจของศาสนา 
 (2)  การไดยินเสียงในลักษณะอยูในภวังคหรือการฝน 



ห น า  | 21 

 

 (3)  โดยมลาอิกะฮฺ มีนามวา ญิบรีล ถูกสงมาพรอมกับโองการของพระเจา นํามาใหศาสดาดวย
คําพูดอันชัดเจน สําหรับคัมภีรอัลกุรอานไดถูกบันทึกตั้งแตศาสดานบีมูฮัมหมัดยังมีชีวิตอยูและไดทองจําโดย
สาวกของทาน คัมภีรนี้ไมเคยปรับปรุงแกไขแตอยางไร มิใชวรรณกรรมที่มนุษยประพันธขึ้นมา แตถูกประทาน 
มาจากอัลเลาะหเจา 
 4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต ใหศรัทธาวาอัลเลาะห ทรงคัดเลือกบุคคลเปนผูสงสารนําบทบัญญัติ
ของพระองคมาสั่งสอนแกปวงชน อัลกุรอานสอนวา ศาสนทูตที่ปรากฏชื่อในคัมภีรอัลกุรอานมี 25 ทาน
มุสลิมทุกคนตองศรัทธาในบรรดาศาสนทูตดังกลาวทั้งหมด จะละเวนทานหนึ่งทานใดมิไดและถือวาทุกทาน 
ที่กลาวมานี้เปนมุสลิมและเปนบาวของอัลเลาะหเหมือน ๆ กัน 
 5. ศรัทธาตอวันปรโลก มีหลักการวามีวันหนึ่งที่เปนวันพิจารณาผลกรรมของมนุษยทั้งหมด ทั้งนี้
เพื่อทุกสิ่งทุกอยางในจักรวาลไดพินาศแตกดับหมดแลว จากนั้นอัลเลาะหจะไดใหทุกคนคืนชีพมาชําระงาน
ที่เขาประกอบไวในโลกดังขอความวา ผูประกอบความดีจะไดรับตอบสนองดวยสิ่งดี ผูประกอบกรรมชั่วก็จะ
ไดรับผลตอบสนอง คือ การลงโทษดังขอความวา ผูใดประกอบกรรมดีแมเพียงนอยนิดเขาก็จะไดเห็นมัน
และผูใดประกอบกรรมชั่วแมเพียงนอยนิดเขาก็จะไดเห็นมัน 
 6. การศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวะ คือ ระเบียบอันรัดกุมที่อัลเลาะหทรงกําหนดไวแกโลก  
การศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวะ คือ การยอมรับในอํานาจของอัลเลาะหที่ทรงครอบครองความเปนไปของ
ทุกสิ่งแตละสิ่งเปนไปตามพระประสงคที่พระองคทรงกําหนดไวทุกประการ เชน การถือกําเนิดชาติพันธุ เปนตน 
 การนมัสการนี้จะทําคนเดียวก็ได แตถาจะรวมกันทําเปนหมูยิ่งไดกุศลเพิ่มขึ้น มีขอหามในการ
นมัสการเมื่อเวลามึนเมา 
 7. การถือศีลอด เปนหลักมูลฐานของอิสลามขอหนึ่งที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติ มีกําหนดขึ้นในทุก ๆ ป 
ปละ 1 เดือน คือ ตกเดือนรอมฎอน อันเปนเดือนที่ 6 แหงปอิสลาม นับแบบจันทรคติ 
 การถือศีลอด คือ การงดเวนจากการบริโภคและอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวแนนอน มีหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติ คือ 
  1. เปนมุสลิม 
  2. มีอายุบรรลุศาสนาภาวะ (ประมาณ 15 ป) 
  3. มีสติสัมปชัญญะ 
  4. มีพลังความสามารถที่จะปฏิบัติได 

 กิจกรรมที่กระทําในพิธีศีลอด คือ 
  1. ตั้งจิตปรารถนา (นียะฮ) ไวแตกลางคืน

วาตนจะถือศีลอด 
  2. งดเวนการกิน ด่ืม และอื่น ๆ ตาม 

ขอกําหนด 
จุดประสงคของการถือศีลอด 

1. เพื่อทําใหจิตใจบริสุทธิ์ 
2. ใหรูจักควบคุมจิตใจและตัดกิเลส 
3. ใหรูจักรสของการมีขันติ 
4. ใหรูจักสภาพของคนยากจนอนาถา จะทําใหเกิดความเมตตาแกคนทั่วไป 

  จุดเริ่มตนของการเขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตามศาสนาบัญญัติ 
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เรื่องที่ 4 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาคริสต 

 ศาสนาคริสต เปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม คือ เชื่อวามีพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียวเปนผูสราง  
โลกและสรรพสิ่ง พระเจาองคนั้น คือ พระยะโฮวาห ศาสนาคริสตเชื่อวา มนุษยมีบาปมาแตกําเนิด พระเจา
จึงสงพระเยซูมาไถบาป เชื่อวาวิญญาณเปนอมตะ เมื่อถึงวันตัดสินโลกมนุษยจะไปอยูในสวรรค หรือในนรก 
ชั่วนิรันดร เชื่อวามีเทวดาอยูมากมายทั้งฝายดีและฝายช่ัว ซาตานเปนหัวหนาฝายช่ัวในที่สุดก็จะถูกพระเจา
ทําลาย 
 ศาสนาคริสต เปนศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดในโลก คําวา Christ มาจากภาษาโรมันวา Christus
และคํานี้มาจากภาษากรีก อีกตอหนึ่ง คือ คําวา Christos ซึ่งแปลมาจากคําวา Messiah ในภาษาฮิบรู  
คําวา messiah แปลวา พระผูปลดเปลื้องทุกขภัย 
 ศาสนาคริสต เกิดในปาเลสไตน เมื่อ พ.ศ. 543 โดยคํานวณจากปเกิดของพระเยซูซึ่งเปนศาสดา
ของศาสนานี้ ศาสนาคริสต เปนศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนายูดายหรือยิว เพราะศาสนาคริสตนับถือพระเจา
องคเดียวกันกับศาสนายูดาย คือ พระยะโฮวาห พระเยซูเปนชาวยิวมิไดปรารถนาที่จะตั้งศาสนาใหม แต 
ทรงตองการปฏิรูปศาสนายิวใหบริสุทธิ์ขึ้น ทรงกลาววา “อยาคิดวาเรามาทําลายพระบัญญัติและคําของ
ศาสดาพยากรณเสีย เรามิไดมาทําลายแตมาเพื่อทําใหสําเร็จ” 
 กอนหนาที่พระเยซูประสูติ ประเทศปาเลสไตน ไดตกเปนเมืองขึ้นของจักรวรรดิใกลเคียงติดตอกัน 
เปนระยะเวลากวา 100 ป เริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาล ตกเปนเมืองขึ้นของอัสซีเรีย บาบิโลเนีย
จักรวรรดิเปอรเซีย จักรวรรดิกรีกในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช และในที่สุดตกเปนของอาณานิคม
จักรวรรดิโรมัน ตลอดเวลาที่ตกเปนเมืองขึ้นนี้ ผูพยากรณหลายทานไดพยากรณถึงพระเมสสิอา (Messiah)
พระผู ช วยใหรอด ซึ่งเปนพระบุตรของพระเจาที่จะเสด็จมาปลดแอกชาวยิวใหไดรับเสรีภาพและจะ 
ทรงไถบาปใหชาวยิวพนจากความหายนะและไดรับความรอดชั่วนิรันดร ในสมัยนั้นชาวยิวเชื่อใน 
คําพยากรณนี้มากและพระเยซูประสูติในชวงเวลานั้นพอดี พระเยซูเกิดที่หมูบานเบธเลเฮม แขวงยูดาย  
กรุงเยรูซาเล็ม  มารดาชื่อมาเรีย บิดาช่ือโยเซฟ ตามประวัติมาเรียนั้นตั้งครรภมากอนขณะที่ยังเปนคูหมั้น
กับโยเซฟ เทวทูตจึงมาเขาฝนบอกโยเซฟวา บุตรในครรภมาเรียเปนบุตรของพระเจาใหตั้งชื่อวา เยซู ตอมา
จะเปนผูไถบาปใหกับชาวยิว โยเซฟจึงปฏิบัติตามและรับมาเรียมาอยูดวยโดยไมสมสูเยี่ยงภริยา พระเยซูได
รับการเลี้ยงดูอยางดี เปนศิษยของโยฮันศึกษาพระคัมภีรเกาจนแตกฉาน ทานมีนิสัยใฝสงบชอบวิเวก เมื่ออายุ 
30 ป ไดรับศีลลางบาปที่แมน้ําจอรแดน ตั้งแตนั้นมาถือวาทานสําเร็จภูมิธรรมสูงสุดในศาสนาพระองคมีสาวก 
12 คน เปนหลักในศาสนาทําหนาที่สืบศาสนามีนักบุญเปโตร (SaintPeter) เป นหัวหนาผูสืบตําแหนง
นักบุญเปโตรตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน เรียกวา สมเด็จพระสันตะปาปา พระเยซูเผยแผศาสนาทั่วดินแดน 
ปาเลสไตน เปนเวลา 3 ป มีพวกปุโรหิตธรรมาจารยและพวกซีซารเกลียดชัง ขณะที่พระองครับประทาน
อาหารมื้อค่ํากับสาวก 12 คน เปนมื้อสุดทาย ทหารโรมันจับตัวทานในขอหาเปนกบฎและถูกตัดสินใหลงโทษ
ประหารชีวิตโดยตรึงกับไมกางเขนไวจนสิ้นพระชนม 
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วิธีการเผยแผคําสอนของพระเยซู 

 พระเยซู ใชวิธีการ 3 วิธี ในการเผยแผคําสอน คือ 
 1. การรักษาบุคคลที่เจ็บปวยใหหาย คนตายใหฟน
เปนการปลูกศรัทธาของปวงชนใหเกิดมีขึ้นตออํานาจของ
พระเจา 
 2. การแสดงความฉลาดในการแกปญหา เชน เมื่อ
มีการใหตัดสินคดีหญิงผิดประเวณี พระเยซูตรัสวาลงโทษได 
แตผูลงโทษจะตองเปนผูบริสุทธิ์ เปนตน 
 3. การประกาศหลักการแหงความรัก ความเมตตา 
กรุณา และกลาววาจงรักศัตรู ทานจงอธิษฐานเพื่อผูที่ขมเหง
ทานทําดังนี้แลว ทานจะเปนบุตรของพระบิดาของทานใน
สวรรค 

หลักธรรมของศาสนาคริสต 

 ศาสนาคริสตจารึกหลักธรรมไวในคัมภีรไบเบิ้ล หลักธรรมของพระเยซูบางขอตรงขามกับศาสนายิว
บางขอใหการปฏิรูปและประยุกตเสียใหม เชน 
 1. พระเจาทรงเปนบิดาที่ดีพรอมที่จะประทานอภัยใหแกบุตรที่กลับใจ แตขณะเดียวกันก็ทรงเปน 
ผูทรงไวซึ่งความเด็ดเดี่ยวลงโทษผูที่ไมเชื่อฟง 
 2. พระเยซูทรงเปนผูประกาศขาวดีโดยแจงใหทราบวาอาณาจักรของพระเจามาถึงแลว ผูที่ศรัทธา
จะไดรับมหากรุณาธิคุณจากพระเจา 
 3. หลักการสํานึกผิด ใหพิจารณาตนเองวาใหทําผิดอะไร และตั้งใจที่จะเลิกทําความชั่วนั้นเสีย 
 4. หลักความเสมอภาค คือ ความรักความเมตตาของพระเจาที่มีตอมนุษยทั้งมวล โดยไมเลือกชั้น
วรรณะ ผูที่ทําความดีแลวตองไดรับรางวัลจากพระเจาโดยเสมอภาคกัน 
 5. ใหละความเคียดแคนพยาบาทการจองเวรซึ่งกันและกัน ใครรักก็รักตอบ ใครอาฆาตมุงราย                     
ก็ตองใหอภัย 
 

คําสอนของพระเยซูที่สําคัญ ๆ อีกคือ 

 1. พระเยซูเปนบุตรของพระเจาทรงสงใหมาเกิดในโลกมนุษยเพื่อไถบาปใหมนุษย มิไดเสด็จมา
ปราบศัตรูดวยอาวุธ แตทรงมาสรางสันติ 
 2. ผูที่เชื่อพระเยซูจะไดรับความรอดและชีวิตนิรันดรจะไมถูกพิพากษาวันสิ้นโลก สวนผูที่ไมศรัทธา
จะถูกพิพากษาในวันสิ้นโลก 
 3. ทรงสั่งสอนใหชาวยิวกลับใจใหมมิใหนับถือเฉพาะในดานประกอบพิธีกรรมหรือทองคําสวดดวย
ปากไมจริงใจ ทรงติเตียนพวกพระยิววาเปนพวกปากวาตาขยิบไมรูจักพระเจาที่แทจริง 
 4. บัญญัติของพระเยซูที่สูงสุด คือ “การรักพระเจาสุดใจและรักเพื่อนบานเหมือนตัวเราเอง” ผูที่
พระเจาโปรดปราน คือ ผูที่อยูในความดีความชอบธรรมทั้งกาย วาจา ใจ ผูที่ผิดดานจิตใจถือวามีบาปเทากับ
การกระทํา 
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 5. สอนไมใหกังวลความสุขทางโลกอันไดจากวัตถุใหแสวงหาความสุขดานจิตใจผูที่หวงสมบัติจะไมได
ขึ้นสวรรค ไมไดพบกับพระเจา 
 6. ในดานการปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยทรงสอนวา การไมทําช่ัวตอบแทนกรรมชั่วหรือทําดี ตอบแทน
ความดีเทานั้นยังไมเพียงพอ ใหทําดีตอบแทนความชั่ว และใหรักศัตรูดังที่ไดเปรียบเทียบวา อยาตอสูคนช่ัว 
ถาผูใดตบแกมขวาของทานก็จงหันแกมซายใหเขาดวย 
 7. ความดีสูงสุด คือ การทําตัวตามแบบพระเยซู คุณธรรมสูงสุด คือ ความรัก ความเมตตากรุณา 
ความออนโยน ความถอมตน ความอดทนตอความทุกขทั้งปวง 
 พิธีกรรมสําคัญของศาสนาคริสต เรียกวา พิธีศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ คือ 
 1. ศีลลางบาปหรือศีลจุม (Baptism) กระทําเมื่อเปนทารกหรือเมื่อเขาเปนคริสตศาสนิกชน พิธีนี้
กระทําตามแบบของพระเยซูเมื่อกอนทรงออกเทศนาใหนิกายคาทอลิก ปจจุบันไมจุ มตัวในน้ําแตใช 
น้ําศักดิ์สิทธิ์เทบนศีรษะเพื่อเปนสญัลกัษณของการลางบาป ศีลนี้สําคัญที่สดุ ผูใดไมไดรับศีลลางบาปจะไมได
ชื่อวาเปนบุตรของพระเจาและจะไมไดชีวิตนิรันดร 
 2. ศีลกําลัง (Confirmation) กระทําอีกครั้ งหนึ่งเมื่อพนวัยเด็กและเปนผู ใหญแล วเพื่อเป น
คริสตศาสนิกชนที่สมบูรณ 
 3. ศีลมหาสนิท (Holy Communion) สําหรับคริสตศาสนิกชนอาจทําทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน
หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยรับประทานขนมปงและเหลาองุนเปนสัญลักษณตามแบบที่พระเยซ ูกระทําแก
อัครสาวกในพระกระยาหารมื้อสุดทายกอนถูกตรึงกางเขน ขนมปง คือ พระกาย เหลาองุน คือ พระโลหิต
ของพระเยซู ฝายคาทอลิกเชื่อวาการกระทําพิธีนี้ผูไดรับประกาศจะมีชีวิตนิรันดร 
 4. ศีลแกบาป (Penance) สําหรับคาทอลิกที่กระทําบาปประสงคจะไดรับการอภัยบาปตองไป
สารภาพบาปนั้นตอนักบวชดวยความสํานึกผิดอยางแทจริง ถือวานักบวชไดรับอํานาจในการยกบาปโดยตรง
จากสันตะปาปา ซึ่งเปนผูแทนของพระเยซูคริสต นักบวชจะยกบาปและตักเตือนสั่งสอนไมใหทําบาปอีก 
 5. ศีลเจิมคนไข (Extreme Unetion) กระทําเมื่อคนไขเจ็บหนักใกลจะตายเมื่อชําระบาป                      
ขั้นสุดทายจะชวยใหมีสติกําลังสามารถตอสูกับความตายจนถึงที่สุด วิธีทําบาทหลวงใชน้ํามันศักดิ์สิทธิ์เจิม 
ทาที่หู จมูก ปาก มือ และเทา ของคนไข พรอมกับสวดอวยพรทุกคนในบานจะตองสวดพรอม 
 6. ศีลสมรสหรือศีลกลาว (Matrimony) กระทําแกคูบาวสาวในพิธีสมรส ผูรับศีลสมรสโดยถูกตอง
แลวจะหยารางกันไมได และหามสมรสใหมขณะที่สามีภรรยายังมีชีวิตอยู การจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายโดยไมไดรับศีลสมรสไมถือวาเปนสามีภริยาโดยถูกตองตามกฎหมายของศาสนา 
 7. ศีลอนุกรม (Holy Order หรือ Ordination) เปนศีลบวชใหกับบุคคลที่เปนบาทหลวง ผู มี
อํานาจโปรดศีลอนุกรม คือ สังฆราช ซึ่งถือเปนผูแทนของพระเยซูคริสตเมื่อไดรับศีลอนุกรมแลวไมอนุญาต
ใหสมรส กฎขอนี้เกิดขึ้นภายหลังโดยศาสนาจักรเปนผูออกกฎนี้ 
 
นิกายของศาสนาคริสต 
 เดิมศาสนาคริสตมีนิกายเดียว คือ โรมันคาทอลิก มีศูนยกลางอํานาจอยู ที่สํานักวาติกัน กรุงโรม                    
ใชภาษาละตินเปนภาษาของศาสนา ประมุขของศาสนาคือสันตะปาปา เนนวาเปนผูสืบทอดศาสนาคําสอน
ของพระเยซูมีพระคือบาทหลวง เปนนิกายที่เชื่อเรื่องบุญบาป รูปเคารพถือไมกางเขนที่พระเยซูถูกตรึงอยู 
ตอมาอาณาจ ักรไบเซนไทนมีศูนยกลางที่กรุงคอนสแตนติโนเปล ประเทศตุรกี ปจจุบันมีความเปนอิสระ              
ไมยอมอยูใตอํานาจของสันตะปาปา จึงแยกนิกายมาช่ือวา กรีกออรธอดอกซ ไมมีศูนยกลางอํานาจที่ใดโดย
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เฉพาะใหความสําคัญของประมุขที่เรียกวา ปาตริอารค หรืออารคบิชอป ตอมามีบาทหลวงชาวเยอรมัน               
ชื่อมารตินลูเธอร ไมพอใจการปกครองของสํานักวาติกันและโดนขับออกจากศาสนาจักรในป ค.ศ.1521  
จึงแยกตนเองออกมาตั้งนิกายใหมคือ โปรเตสแตนต เนนคัมภีรไมมีนักบวช รับศีลศักดิ์สิทธิ์เพียง 2 อยางคือ
ศีลลางบาปและศีลมหาสนิท 
 

เรื่องที่ 5 ประวัติศาสนาพราหมณ - ฮินดูและคําสอน 

 ศาสนาพราหมณ หรือ ฮินดู เกิดในเอเชียใต คือ ประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 1,400 ป กอนคริสต
ศักราช เกิดจากพวกอารยันที่อพยพเขามาในประเทศอินเดีย ถือกันวาเปนศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลกพระเวท
เปนคัมภีรศาสนาพราหมณไดรับการยกยองวาเปนคัมภีรที่เกาแกที่สุดในโลก และเปนวรรณคดีที่เกาแกที่สุด
ในโลกชื่อของศาสนาเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
 ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองวา “พราหมณ” ตอมาศาสนาเสื่อมลงระยะหนึ่งและไดมาฟนฟูปรับปรุง
ใหเปนศาสนาฮินดู โดยเพิ่มบางสิ่งบางอยางเขาไป มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักธรรมคําสอนใหดีขึ้น คําวา
“ฮินดู” เปนคําที่ใชเรียกชาวอารยันที่อพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานในลุมแมน้ําสินธุ และเปนคําที่ใชเรียกลูกผสม
ของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป และชนพื้นเมืองนี้ไดพัฒนาศาสนาพราหมณโดยการเพิ่มเติม 
อะไรใหม ๆ ลงไปแลวเรียกศาสนาของพวกนี้วา “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้น ศาสนาพราหมณจึงมีอีกชื่อใน
ศาสนาใหมวา “ฮินดู” จนถึงปจจุบัน 
 ในอดีตศาสนาพราหมณหรือฮินดูจะมีการจัดคัมภีรออกเปน 3 พวก ตามการยกยองนับถือเทวะ
ทั้ง 3 โดยแยกเปน 3 นิกายใหญ ๆ นิกายใดนับถือเทวะองคใดก็ยกยองวาเทวะองคนั้นสูงสุด ตอมา
นักปราชญชาวฮินดูไดกําหนดใหเทวะทั้ง 3 องค เปนใหญสูงสุดเสมอกัน เทวะทั้ง 3 องคนี้ รับการนํามารวมกัน
เรียกวา “ตรีมูรติ” ใชคําสวดวา “โอม” ซึ่งยอมาจาก “อะอุมะ” แตละพยางคแทนเทวะ 3 องค คือ 
 “อะ” แทนพระวิษณุหรือพระนารายณ 
 “อุ”   แทนพระศิวะหรืออิศวร 
 “มะ” แทนพระพรหม 
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 ในประเทศอินเดียไดมีการแบงชนช้ันออกเปน 4 วรรณะ คือ พราหมณ กษัตริย แพศย คือ 
พอคา คหบฎี และศูทร กรรมกรคนใชแรงงาน วรรณะพราหมณ ถือวา เปนวรรณะสูงสุด เปนพวกทําหนาที่
ทางศาสนา “พราหมณ” เปนคําศัพทที่เนื่องมาจาก คําวา “พรหม” คนในวรรณะนี้ถือวา ตนสืบเชื้อสายมา
จากพรหม สามารถติดตอเกี่ยวของกับโองการตาง ๆ จากพรหมซึ่งเปนพระผูเปนเจามาแจงแกชาวโลก
มนุษยได สามารถติดตอบวงสรวงออนวอนเทพเจาใหมาประสาทพรหรือบันดาลความเปนไปตาง ๆ ในโลก
มนุษยได 
 พวกพราหมณจึงเปนที่เคารพยําเกรงของคนทุกวรรณะ แมแตกษัตริยผู เปนใหญในการปกครอง 
เมื่อพวกพราหมณมีอํานาจมากมีคนยําเกรงมากโอกาสที่จะแสวงหาลาภสักการะจึงมีมาก พวกพราหมณแตละ
พวกจะแขงขันในการทําพิธีโดยถือวา การจัดทําพิธีตาง ๆ ใหถูกตองตามพิธีที่กําหนดไวในพระเวทเปนสิ่งสําคัญ 
ชนวรรณะพราหมณไดรวบรวมสรรพวิชาทั้งหลายที่ตนคนพบหรือเขาใจเรื่องประมวลความรู  เรียกวา 
“ไสยศาสตร” ซึ่งขึ้นตนดวยวิชาที่สําคัญที่สุด คือ “พระเวท” อันหมายถึง วิชาการที่เกี่ยวกับพรหม เทวดา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มนุษยตองเคารพบูชา สมัยนั้นยังไมมีหนังสือ จึงตองใชวิธีทองจําและสอนตอ ๆ กันมา 
พระเวท ประกอบดวย “มนตรี” คือ คาถาสําหรับทองจํากับ “พราหมณะ” ซึ่งเปนคัมภีรคูมือที่พวกพราหมณ 
แตละกลุมไดเพิ่มเติมในพิธีกรรมของตนใหละเอียดพิศดารขึ้น จนพราหมณเองไมสามารถทองจําได จึงตองมี
คูมือ “พราหมณะ” คือ คําอธิบายลัทธิพิธีกรรมตาง ๆ ของพระเวท แตเดิมมี 3 อยาง เรียกวา “ไตรเพท” ไดแก 
 1. ฤคเวท เปนคัมภีรเกาแกที่สุด ถือกันวาออกจากโอษฐของพระพรหม ซึ่งพวกฤาษีไดสดับแลว
นํามาอนุศาสนนรชนอีกตอหนึ่ง กลาวดวยเทวดาตาง ๆ และการบนบานใหชวยขจัดภัยทั้งมวล 
 2. ยชุรเวท กลาวดวยพิธีกรรมตาง ๆ เปนตําราการทําพิธีกรรมของพราหมณโดยตรง 
 3. สามเวท กลาวดวยบทคาถาสังเวยสําหรับเหกลอมเทวดา บูชาน้ําโสมแกเทวะทั้งหลาย (“สาม แปลวา 
สวด”) ดังมีบทเหกลอมพระนเรศร - พระนารายณ หลังพิธีตรียัมปวายเสร็จสิ้นแลว ตอมาเพิ่ม “อาถรรพเวท”  
ซึ่งเปนพระเวทที่เกี่ยวกับอาถรรพตาง ๆ มีมนตรสําหรับใชในกิจการทั้งปวงรักษาโรคภัยไขเจ็บหรือกําจัดผลราย
อันจะมีมาแตพยาธิและมรณภัย และรวมทั้งสําหรับใชทํารายแกหมูอมิตร โดยเสกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาตัวหรือฝงรูป
ฝงรอยหรือทําเสนหยาแฝด 
 นอกจากพระเวททั้ง 4 นี้แลวยังมี “พระเวทรอง” อีก 4 อยาง เรียก “อุปเวท” เปนวิชาที่กลาวดวย
วิทยาศาสตรตาง ๆ อันเปนวิทยาการโดยเฉพาะ คือ 
 1. อยุรเวท ไดแก ตําราแพทยศาสตร กลาวดวยการใชสมุนไพร และมนตตาง ๆ ในการรักษาโรค  
มีเทวดาประจําเปนเจาของ คือ ฤาษีทั้งแปด ซึ่งไมปรากฏนามแนนอน 
 2. คานธรรมเวท ไดแก ตําราขับรองและดนตรีกับนาฏศาสตรหรือการฟอนรํา มีเทวดาประจํา คือ
พระนารทฤๅษี หรือที่เรียกวา พระนารอท หรือ พระปรคนธรรพ 
 3. ธนุรเวท ไดแก วิชายิงธนูและการใชอาวุธสงคราม ซึ่งบัดนี้เรียก “ยุทธศาสตร” มีเทวดาประจํา
คือ พระขันทกุมาร 
 4. สถาปตยเวท ไดแก วิชากอสราง ซึ่งเรียกวา “สถาปตยกรรม” เทวดาประจํา คือ พระวิษณุกรรม 
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วรรณะพราหมณในศาสนาฮินดู 

 ในประเทศอินเดีย ไดแบงออกเปน 4 วรรณะ คือ พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร ในที่นี้จะกลาวถึง
วรรณะพราหมณหรือตระกูลนักบวชเทานั้น แบงออกเปน 4 ช้ัน คือ 
 1. พรหมจาร ี คือ พวกนักเรียน มีหนาที่เปนผูปฏิบัติและศึกษาพระเวทในสํานักคณาจารยคนใด 
คนหนึ่ง (เทียบกับศาสนาพุทธ คือ สามเณร และนวกะ) 
 2. คฤหบดี คือ ผูครองเรือน มีภรรยา มีครอบครัว เปนหัวหนาในบาน อานและสอนพระเวท 
ทําการบูชาเอง หรือชวยผูอื่นกระทํายัญกรรม ใหทาน และรับทักษิณา 
 3. วานปรัสถ  คือ ผูอยูปา ละเคหสถานและครอบครัว เขาปาเพื่อทรมานตน มักนอยในอาหารและ
เครื่องนุงหม กระทําทุกรกิริยา สมาธิมั่นคงในกิจวัตร ไดแก 
  ฤๅษี แปลวา ผูแสวง หมายถึง แสวงหาโมกษะ คือการหลุดพนจากการเวียนวาย ตาย เกิด 
  โยค ี แปลวา ผูบําเพ็ญโยคะ คือ ทรมานกายโดยวิธีแหงอิริยาบถตาง ๆ เพื่อหวังผลสําเร็จเปน 
ผูวิเศษ เชน ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลมนานนับสิบป น่ังสมาธิโดยไมลุกขึ้นเลยเปนเวลาสิบป 
  ดาบส แปลวา ผูบําเพ็ญตน คือ ความเพงเล็งในดวงจิตเพื่อประโยชนใหอาตมันเขารวมอยูใน
ปรมัตถ (หรือปรพรหม) ใหเกิดความบริสุทธิ์ใสสะอาด แมกระทบอารมณใด ๆ ก็ไมแปรปรวน 
  มุน ี แปลวา ผูสงบ ไดแก ผูสําเร็จฌานสมาบัติ คือ ผูกระทําตบะและโยคะจนถึงที่สุดแลว 
  สิทธา แปลวา ผูสําเร็จฌานสมาบัติ คือ ผูกระทําตบะและโยคะจนถึงที่สุดแลว 
  นักพรต แปลวา ผูบวชและถือพรตตามลัทธิพราหมณ 
  ชฎิล แปลวา ฤๅษีผูมุนมวยผมสูงเปนชฎา 
 

นิกายและลัทธิ 

 มี 4 นิกายดวยกัน คือ 
 1. นิกายไศวะ ถือพระอิศวรเปนใหญ  และนับถือพระนารายณ  พระพรหมกับเทพอื่น ๆ ดวย 
 2. นิกายไวษณพ ถือพระนารายณเปนใหญ และนับถือพระศิวะ พระพรหม กับเทพอื่น ๆ ดวย 
 3. นิกายศากต ถือวาพระแมอาทิศักตีหรือพระแมปราศักตีเปนใหญ และนับถือพระพรหม 
พระนารายณกับเทพอื่น ๆ ดวย 
 4. นิกายสมารต ถือเทพหาองคดวยกัน ค ือ พระพิฆเณศวร พระแมภวานี คือ พระศักตี พระพรหม  
พระนารายณ พระศิวะ ไมมีองคใดใหญกวาโดยเฉพาะ 
 
 ลัทธ ิ
 ปรมาตมัน คือ พรหมัน แบงออกเปน 2 ระดับ อปรหมันความเจริญสูงสุด (UltimateReality)  
ละปรพรหมัน คือ ความจริงขั้นเทพเจาสูงสุด (SupremeBeing) คําสอนในคัมภีรอุปนิษัท ทําใหศาสนาพราหมณ
เปนเอกนิยม (Monoism) เช่ือวาสรรพสิ่งมาจากหนึ่งและกลับไปสูความเปนหนึ่ง หลงัจากคัมภีรอุปนิษัทได
พัฒนาจนถึงขีดสุดทําใหเกิดลัทธปิรัชญาอีก 6 สํานัก ดังตอไปนี้ 
 1. นยายะเจาลัทธิ คือ โคตมะ 
 2. ไวเศษิกะเจาลัทธิ คือ กนาทะ 
 3. สางขยะเจาลัทธิ คือ กปละ 
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 4. โยคะเจาลัทธิ คือ ปตัญชลี 
 5. มีมางสา หรือปูรวมีมางสา เจาลัทธิ คือ ไชมินิ 
 6. เวทานตะ หรืออุตตรมีมางสา เจาลัทธิ คือ พาทรายณะ หรือวยาส 
 ลัทธินยายะ 
 นยายะ แปลวา การนําไป คือ นําไปสูการพิจารณา สอบสวน อยางละเอียดถี่ถวนหรือวิธีการหา
ความจริงซึ่งอาศัยหลักตรรกวิทยา เพราะเหตุนี้ช่ือเรียกสําหรับลัทธินยายะจึงมีหลายอยาง เชน ตรรกวิทยาบาง 
ว ิชาวาดวยวาทะบาง โคตมะผูเปนเจาของลัทธินี้เกิดประมาณ 550 ป กอน ค.ศ. หรือกอนพระพุทธเจา
ปรินิพพานประมาณ 7 ป วิธีที่จะไดความรู ความเขาใจที่ถูกตองตามหลักของลัทธินยายะนั้นมีอยู 16 ประการ  
เชน 
 1. ประมาณหรือวิธีใหเกิดความรู ชอบนั้น มี 4 อยางคือ 1. การรู ประจักษ 2. การอนุมานหรือ                    
คาดคะเน 3. การเปรียบเทียบ 4. บรรยายถอยคํา 
 2. ประเมยะ เรื่องที่พึ่งรูชอบมี 12 อยาง คือ 1. อา 9 มัน  2. สรีระ 3. อนินทรีย  4. อรรถ 5. พุทธิ 
6. มนะ 7. พฤติกรรม 8. โทษ 9. การเกิดอีก (หลังตายไปแลว) 10. ผลแหงความดีความชั่ว 11. ความทุกข    
12. ความหลุดพน 
 3. สังสะยะ ความสงสัย เปนตน 
 ลัทธิไวเศษิกะ 
 คําวา ไวเศษิกะ คือ วิเศษ หมายถึง ลักษณะที่ทําใหสิ่งหนึ่งตางไปจากอีกหนึ่ง ฤๅษีกณาทะ ผูตั้งลัทธินี้
เกิดในศตวรรษที่ 3 กอนคริสตศักราช ลัทธิน้ีสอนเพื่อความหลุดพนไป การหลุดพนนั้น การรูอาตมันไดอยาง
แจมแจง เปนวิธีการสําคัญยิ่ง 
 ลัทธินี้ใชวิธีตรรกวิทยา คือ สิ่งที่มีอยูจริงชั่วนิรันดร มีอยู 9 อยางคือ 1. ดิน 2. น้ํา 3. ไฟ 4. ลม   
5. อากาศ 6. กาละ 7. ทิศ 8. อาตมัน 9. ใจ ดวยการรวมตัวของสิ่งเหลานี้สิ่งอื่น ๆ ยอมเกิดขึ้นมากมาย 
 ลัทธิสางขยะ 
 ลัทธิสางขยะนี้ถือวา เปนปรัชญาฮินดูที่เกาแกที่สุด เพราะนับเปนครั้งแรกที่ไดมีการพยายามทําให
ปรัชญาของพระเวทกลมกลืนก ับเหตุผล ฤาษีกปละ เปนผูแตงคัมภีรแหงลัทธินี้ ทานเกิดในสมัยศตวรรษที่ 6  
กอน ค.ศ. รวมสมัยกับพระพุทธเจา 
 คําวา สางขยะ แปลวา การนับหรือจํานวน กลาวถึงความจริงแท 25 ประการ ยอมลงเปน 2 คือ
บุรุษ ไดแก อาตมัน หรือวิญญาณสากล และประกฤติ (ปกติ) คือ สิ่งที่เปนเนื้อหาหรือตนกําเนิดของสิ่งทั้งหลาย 
 ความมุ งหมายของลัทธินี้ เพื่อสรางปญญาใหเกิดเพื่อทําลายเหตุแหงความทุกขทั้งปวงและ 
ปลดเปลื้องอาตมันออกจากสิ่งผูกพัน ความทุกขในความหมายของลัทธิน้ีแบงออกเปน 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ความทุกขที่เกิดขึ้นจากเหตุภายใน เชน ความผิดปกติของรางกายและจิตใจ 
 2. ความทุกขที่เกิดขึ้นจากเหตุภายนอก เชน มนุษย สัตว หรือสิ่งไมมีชีวิตอื่น ๆ 
 3. ความทุกขที่เกิดขึ้นจากเหตุนอกอํานาจ หรือเหนือธรรมชาติ เชน บรรยากาศดาวพระเคราะห
การแกทุกขเหลานี้ตองใชปญญาที่สามารถปลดเปลื้องอาตมันออกจากสิ่งผูกพัน โดยหลักการแลวลัทธินี้ 
เปนอเทวนิยม ไมเชื่อเรื่องพระเจาสรางโลก เปนทวินิยม คือ เชื่อวาของจริงมีอยู 2 อยาง คือ 1. อาตมัน               
2. เนื้อหาของสิ่งที่เขามาผสมกับอาตมัน 
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 ลัทธิโยคะ 
 ลัทธิโยคะ คําวา โยคะ เปนศาสตรเดิมที่มีมานานแลว ปตัญชลีเปนผูรวบรวมเรียบเรียงขึ้น ทานจึง
ไดรับเกียรติวาเปนผูตั้งลัทธิโยคะ ประมาณ 3 หรือ 4 ศตวรรษกอน ค.ศ. โยคตะ แปลวา การประกอบหรือ
การลงมือทําใหเกิดผล ลัทธินี้อาศัยปรัชญาของสางขยะเปนฐานจุดหมาย คือ จะชวยมนุษยใหหลุดพนออก
จากความทุกข 3 ประการ ดังกลาวในลัทธิสางขยะ คือ 
 1.  ในการทําใหหลุดพนจากความทุกขซึ่งเกิดจากเหตุภายใน เชน โรคภัยไขเจ็บหรือความประพฤติผิด
ตองพยายามใหบรรลุความไมยึดถือโลก โดยไมจําเปนตองแยกตัวออกจากโลก 
 2.  ในการทําใหหลุดพนจากความทุกข ซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก เชน สัตวราย หรือโจรผูราย เปนตน 
พึงสํารวมจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด 
 3.  ในการทําใหหลุดพนจากเหตุนอกอํานาจ หรือเหนือธรรมชาติ เชน ธาตุ หรืออํานาจอันเรนลับ
ละเอียดออนพึงบําเพ็ญสมาธิซึ่งเปนจุดประสงคอันแทจริงของลัทธินี้ 
 โยคีหรือผูบําเพ็ญโยคะ ยอมพยายามที่จะเปนผูหลุดพนจากวงกลมแหงชีวิตและความตายอยาง
เด็ดขาด โดยพิจารณาเห็นธรรมชาติวาเปนพลังอันเดียวแตทํางานสองแง คือ จากภายนอก พลังงานนี้
พยายามที่จะแยกสิ่งทั้งหลายออกจากกัน ที่เรียกวา ความตาย จากภายใน พลังงานนี้พยายามที่จะรวม 
สิ่งทั้งหลายเขาดวยกันที่เรียกวา ชีวิต การบําเพ็ญโยคะก็เพื่อรวมพลังงาน 2 อยางนี้เขาดวยกัน โยคะวางกฎ
สําหรับปฏิบัติและวางพิธีเพื่อควบคุมหรือสํารวมระวังจิตของแตละบุคคลที่เรียกวา ชีวะ จนเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน จิตใจสากลที่เรียกวา ปุรุษะ เมื่อชีวะบรรลุถึงสภาพดั้งเดิมของตน คือ ปุรุษะ ก็ชื่อวาเปนอิสระ
หรือหลุดพนจากสถานการณทั้งปวงแหงพายุและความสงบ ความสุข ความทุกข และเชื่อวาพนจากความทุกข 
ทั้งปวง 
 คําวา “โอม” เปนคําศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิโยคะ ใชสําหรับรวมความหมายที่เนื่องดวยพระเปนเจาแลว
กลาวซ้ํา ๆ กันเพื่อใหเกิดความรูถึงสิ่งสูงสุด และเพื่อปองกันอุปสรรคในการบําเพ็ญโยคะ 
 อุบายวิธีในการบําเพ็ญโยคะ มี 8 ประการ ดังนี้ 

1. ยมะ สํารวจความประพฤติ 
2. นิยมะ การบําเพ็ญขอวัตรทางศาสนา 
3. อาสนะ ทานั่งที่ถูกตอง 
4. ปราณายามะ การบังคับลมหายใจไปในทางที่ตองการ 
5. ปรัตยาหาระ การสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
6. ธารณา การทําใจใหมั่นคง 
7. ธยานะ การเพง 
8. สมาธิ การทําใจแนวแน ตั้งมั่นอยางลึกซึ้ง 

 ลัทธิมีมางสา 
 คําวา มีมางสา แปลวา พิจารณา สอบสวน หมายถึง พิจารณาสอบสวนพระเวท ไดแก สอบสวน 
มันตระกับพราหณะ ไชมิณิ ผูแตงคัมภีรมีมางสาสูตร เกิดขึ้นสมัยระหวาง 600 - 2000 ป กอนคริสตศักราช 
 ความมุงหมายของลัทธิมีมางสา คือ สอบสวนถึงธรรมชาติแหงการกระทําที่ถูกตอง ซึ่งเรียกสั้น ๆ วา  
“ธรรม” ขอเสนออันเปนฐานของลัทธิมีอยูวา หนาที่หรือการกระทําเปนสาระอันสําคัญยิ่งของความเปน
มนุษย ถาไมมีการทําปญญาก็ไมมีผล ถาไมมีการกระทําความสุขก็เปนสิ่งที่เปนไปไมได ถาไมมีการกระทํา
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จุดหมายปลายทางของมนุษยก็ไมมีทางจะทําใหสมบูรณได เพราะฉะนั้นการกระทําที่ถูกตอง ซึ่งเรียกวาสั้น ๆ วา 
“ธรรม” จึงเปนสิ่งจําเปนในเบื้องตนของชีวิต 
 การกระทําทุกอยาง มีผล 2 ทาง คือ ผลภายนอกกับผลภายใน ผลภายนอก เปนผลหยาบเปนสิ่งที่
แสดงตัวออกมา ผลภายใน เปนผลละเอียดเปนสิ่งที่เรียกวา “ศักยะ” คือ ยังไมแสดงตัว แตอาจใหผลได
เหมือนนาฬิกาที่ไขลานไว  ยอมมีกําลังงานสะสมพรอมที่จะแสดงผลออกมา 
 ผลภายนอก เปนของช่ัวคราว ผลภายใน เปนของชั่วนิรันดร เพราะฉะนั้น การกระทําทั้งหลายจึง 
เทากับเปนการปลูกพืชในอนาคต 
 ในขอเสนอขั้นมูลฐานนี้ ลัทธิมีมางสาสอบสวนถึงการกระทําหรือกรรมทั้งปวง อันปรากฏพระเวทแลว
แบงออกเปน 2 สวน คือ มันตระ กับพราหมณะ มี 5 หัวขอ ดังนี้ 

1. วิธีระเบียบวิธี 
2. มันตระหรือบทสวด 
3. นามเธยะช่ือ 
4. นิเสธะขอหาม 
5. อรรถวาทะคําอธิบายความหมายหรือเนื้อความ 

  
 ลัทธิเวทานตะ 
 ลัทธิเวทานตะ สอบสวนถึงสวนสุดทายของพระเวท จึงมีรากฐานตั้งอยูบนปรัชญาของอุปนิษัท  
ซึ่งเปนที่สุดแหงพระเวท และมีหลักการสวนใหญวาดวยเรื่องญาณหรือปญญาอันสอบสวนถึงความจริง 
ขั้นสุดทายเกี่ยวกับ ปุรุษะ หรือ พระพรหม 
 ผูเรียบเรียงคัมภีรเวทานะ คือ พาทรายณะ กลาวกันวา ทานเปนอาจารยของทานไชมิณิ ผูตั้งลัทธิ 
มีมางสา พาทรายณะอยูในสมัยระหวาง 600 - 2000 ป กอนคริสตศักราช 
 ในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดหมายปลายทางของลัทธินี้ มีหลักการอยู 4 ขอ ดังนี้ 
 1.  วิเวกะ ความสงัดหรือความไมเกีย่วในฝายหนึ่ง ระหวางสิ่งอันเปนนิรันดรกับมิใชนิรันดรระหวาง 
สิ่งแทกับสิ่งไมแท 
 2.  ปราศจากราคะ คือ ไมมีความกําหนัดยินดีหรือความติดใจ ความตองการ เชน ความปรารถนา 
ที่จะอภิรมยในผลแหงการกระทําทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 3.  สลัมปต ความประพฤติชอบ ซึ่งแจกออกอีกหลายอยาง เชน สมะ ความสงบ ทมะ การฝกตน
อุปรติ มีใจกวางขวาง ไมติด ลัทธินิกายติติกษา ความอดทน ศรัทธา ความเชื่อ สมาธานะความตั้งมั่นสมดุลแหง
จิตใจ 
 4.  มุมุกษุตวะ ความปรารถนาที่ชอบเพื่อจะรูความจริงขั้นสุดทายและเพื่อความหลุดพน 

คําสอนที่สําคัญของศาสนาพราหมณ - ฮินดู 

หลักธรรมสําคัญของศาสนาพราหมณ - ฮินดู หลักธรรม 10 ประการ 
 1. ธฤติ ไดแก ความมั่นคง ความเพียร ความพอใจในสิ่งที่ตนมี 
 2. กษมา ไดแก ความอดทนอดกลั้นและมีเมตตากรุณา 
 3. ทมะ ไดแก การขมจิตมิใหหวั่นไหวไปตามอารมณ มีสติอยูเสมอ 
 4. อัสเตยะ ไดแก การไมลักขโมย ไมกระทําโจรกรรม 
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 5. เศาจะ ไดแก การทําตนใหสะอาดทั้งกายและใจ 
 6. อินทรียนิครหะ ไดแก การขม การระงับอินทรีย 10 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มือ เทา  
ทวารหนัก ทวารเบา และลําคอ ใหเปนไปในทางที่ถูกตองอยูในขอบเขต 
 7. ธี ไดแก การมีสติ ปญญา รูจักการดําเนินชีวิตในสังคม 
 8. วิทยา ไดแก ความรูทางปรัชญา 
 9. สัตยา ไดแก ความจริง คือ ความซื่อสัตยสุจริตตอกัน 
 10.อโกธะ คือ ความไมโกรธ 
 
 หลักอาศรม 4 
 1. พรหมจารี ศึกษาเลาเรียนและประพฤติพรหมจรรยจนถึงอายุ 25 ป ศึกษาจบจึงกลับบาน 
 2. คฤหัสถ ครองเรือน จบจากการศึกษา กลับบาน ชวยบิดามารดาทํางาน แตงงานเพื่อรักษา 
วงศตระกูล ประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรมเปนเครื่องดําเนินชีวิต 
 3. วานปรัสถ สังคมกาล มอบทรัพยสมบัติใหบุตรธิดา ออกอยูปาแสวงหาความสงบ บําเพ็ญประโยชน 
ตอสังคม การออกอยูปา อาจจะทําเปนครั้งคราวก็ได 
 4. สันยาสี ปริพาชก เปนระยะสุดทายแหงชีวิต สละความสุขทางโลกออกบวชเปนปริพาชก เพื่อ 
หลุดพนจากสังสารวัฏ 

การเผยแผของศาสนาพราหมณในประเทศ 

 ศาสนาฮินดูที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยนั้นคือ ชวงที่เปนศาสนาพราหมณ ไดเขามาที่ประเทศไทย
เมื่อใดนั้นไมปรากฏระยะเวลาที่แนนอน นักประวัติศาสตรสวนมากสันนิษฐานวา ศาสนาพราหมณนี้นาจะเขามา
ยุคสมัยสุโขทัย โบราณสถานและรูปสลักเทพเจาเปนจํานวนมากไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศาสนา เชน 
รูปลักษณะนารายณ 4 กร ถือสังข จักร คทา ดอกบัว สวมหมวกกระบอก เขาใจวานาจะมีอายุประมาณ 
พุทธศตวรรษที่ 9 - 10 หรือเกาไปกวานั้น (ปจจุบันอยูพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร) 
 นอกจากนี้ไดพบรูปสลกัพระนารายณทาํดวยศิลาที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โบราณสถานที่
สําคัญที่ขุดพบ เชน ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทหนิพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระปรางคสามยอด
จังหวัดลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ตอมาในสมัยสุโขทัย ศาสนาพราหมณไดเขามามี
บทบาทมากขึ้นควบคูไปกับพุทธศาสนา ในสมัยนี้มีการคนพบเทวรูปพระนารายณ พระอิศวร พระพรหม 
พระแมอุมา พระหริหระ สวนมากนิยมหลอสําริด 
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 นอกจากหลักฐานทางศิลปกรรมแลว ในดานวรรณคดีไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อของศาสนาพราหมณ  
เชน ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณหรือนางนพมาศ หรือแมแตประเพณีลอยกระทง เพื่อขอขมาลาโทษพระแมคงคา 
นาจะไดอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ เชนกัน 
 ในสมัยอยุธยา เปนสมัยที่ศาสนาพราหมณเขามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีเชนเดียวกับ 
สุโขทัย พระมหากษัตริยหลายพระองคทรงยอมรับพิธีกรรมที่มีศาสนาพราหมณเขามา เชน พิธีแชงน้ํา  
พิธีทําน้ําอภิเษกกอนขึ้นครองราชยสมบัติ พิธีบรมราชภิเษก พระราชพิธีจองเปรียง พระราชพิธีจรด 
พระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย เปนตน โดยเฉพาะสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงนับถือทาง
ไสยศาสตรมากถึงขนาดทรงสรางเทวรปูหุมดวยทองคําทรงเครื่องทรงยาราชาวดีสําหรับตั้งในการพระราชพิธี
หลายองค ในพิธีตรียัมปวายพระองคไดเสด็จไปสงพระเปนเจานับถือเทวสถานทุก ๆ  ป ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร- 
ตอนตน พิธีตาง ๆ ในสมัยอยุธยายังคงไดรับการยอมรับนับถือจากพระมหากษัตริยและปฏิบัติตอกันมา คือ 

1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 พระราชพิธีนี้มีความสําคัญ เพราะเปนการเทิดพระเกียรติขององคพระประมุขพระบาทสมเด็จ- 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดเกลาฯ ใหผูรูแบบแผนครัง้กรงุเกาทําการคนควา เพื่อจะไดสรางแบบแผนที่
สมบูรณตามแนวทางแตเดิมมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเพิ่มพิธีสงฆเขาไป ซึ่งมี 5 ข้ันตอน คือ 
 1. ขั้นเตรียมพิธ ีมีการทําพิธีเสกน้ํา การทําพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏดวงพระราชสมภพและแกะ
พระราชลัญจกรประจํารัชกาล 
 2. ขั้นพิธีเบ้ืองตน มีการเจริญพระพุทธมนต 
 3. ขั้นพิธีบรมราชาภิเษก มีการสรงพระมุรธาภิเษก จากนั้นรับการถวายสิริราชสมบัติและ 
เครื่องสิริราชกกุธภัณฑ 
 4. ขั้นพิธีเบ้ืองปลาย เสด็จออกมหาสมาคมและสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีแลวเสด็จพระราช- 
ดําเนินไปทําพิธีประกาศพระองคเปนศาสนูปถัมภกในพระพุทธศาสนา พรอมทั้งถวายบังคมพระบรมศพ 
พระบรมอัฐิพระเจาอยูหัวองคกอน และเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียรเสด็จเลียบพระนคร 
 
2. การทําน้ําอภิเษก 
 พระมหากษัตริยที่จะเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกจะตองสรงพระมุรธาภิเษกและ
ทรงรับน้ําอภิเษกกอนไดรับการถวายสิริราชสมบัติตามตําราพราหมณ น้ําอภิเษกนี้ใชน้ําจากปญจมหานที คือ
คงคายมุนา มหิ อจิรวดี และสรภู ซึ่งทําเปนน้ําที่ไหลมาจากเขาไกรลาส อันเปนที่สถิตของพระศิวะ สมัยกรุง- 
รัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ใชน้ําจาก 4 สระ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี คือ สระเกษ สระแกว 
สระคงคา และสระยมุนา และไดเพิ่มน้ําจากแมน้ําสําคัญในประเทศอีก 5 สาย คือ 
 1) แมน้ําบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย แขวงนครนายก 
 2) แมน้ําปาสัก ตักที่ตําบลทาราบ เขตสระบุรี 
 3) แมน้ําเจาพระยา ตักที่ตําบลบางแกว เขตอางทอง 
 4) แมน้ําราชบุรี ตักที่ตําบลดาวดึงส เขตสมุทรสงคราม 
 5) แมน้ําเพชรบุรี ตักที่ตําบลทาไชย เขตเมืองเพชรบุรี 
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3. พระราชพิธีจองเปรียง (เทศกาลลอยกระทง) 
 คือ การยกโคมตามประทีปบชูาเทพเจาตรีมูรติ กระทําในเดือนสิบสองหรือเดือนอาย โดยพราหมณ
เปนผูทําพิธีในพระบรมมหาราชวัง พระราชครูฯ ตองกินถั่วกินงา 15 วัน สวนพราหมณอื่นกินคนละ 3 วัน
ทุกเชาตองถวายน้ํามหาสังขทุกวันจนถึงลดโคมลง ตอมาสมัยรัชการที่ 4 ไดทรงโปรดใหเพิ่มพิธีทางพุทธศาสนา 
เขามาดวย โดยโปรดใหมีสวดมนตเย็นแลวฉันเชา อาลักษณอานประกาศพระราชพิธีจากนั้นแผพระราช-
กุศลใหเทพยดาพระสงฆเจริญพุทธมนตตอไป จนไดฤกษแลวทรงหลั่งน้ําสังขและเจิมเสาโคมชัย จึงยกโคมขึ้น
เสาโคมชัยนี้ที่ยอดมีฉัตรผาขาว 9 ช้ัน โคมประเทียบ 7 ชั้น ตลอดเสาทาน้ําปูนขาว มีหงสติดลูกกระพรวน
นอกจากนี้มีเสาโคมบริวารประมาณ 100 ตน ยอดฉัตรมีผาขาว 3 ชั้น 

4.พระราชพิธีตรียัมปวาย 

 เปนพิธีสงทายปเกาตอนรับปใหมของพราหมณ เช่ือกันวาเทพเจาเสด็จมาเยี่ยมโลกทุกป จึงจัดพิธี 
ตอนรับใหใหญโตเปนพิธีหลวงที่มีมานานแลว ในสมัยรัตนโกสินทรไดจัดกันอยางใหญโตมาก กระทําพระราชพิธีนี้
ที่เสาชิงชาหนาวัดสุทัศน ชาวบานเรียกพิธีนี้วา “พิธีโลชิงชา” พิธีนี้กระทําในเดือนอายตอมาเปลี่ยนเปน
เดือนยี่ 

5.พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

 แตเดิมมาเปนพราหมณ ภายหลังไดเพิ่มพิธีสงฆ
จึงทําใหเกิดเปน 2 ตอนคือ พิธีพืชมงคลเปนพิธีสงฆ
เริ่มตั้งแตการนําพันธุพืชมารวมพิธี พระสงฆสวดมนต
เย็นที่ทองสนามหลวง จนกระทั่งรุงเชามีการเลี้ยงพระ
ตอ ส วนพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเปนพิธีของ
พราหมณกระทําในตอนบาย  

ปจจุบันนี้พิธีกรรมของพราหมณที่เขามามี
อิทธิพลตอสังคมไทยเริ่มลดบทบาทลงไปมากเพราะ
พุทธศาสนาไดเขามามีอิทธิพลแทนทั้งในพระราชพิธี
และพิธีกรรมทั่ว ๆ ไปในสังคม อยางไรก็ตามพิธี-
พราหมณเทาที่เหลืออยูและยังมีผูปฏิบัติสืบกันมา ไดแก พิธีโกนผมไฟ พิธีโกนผมจุก พิธีตั้งเสาเอก พิธีตั้ง-
ศาลพระภูมิ พิธีเหลานี้ยังคงมีผูนิยมกระทํากันทั่วไปในสังคม สวนพระราชพิธีที่ปรากฏอยู ไดแก พระราชพิธี-
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีบรมราชภิเษก และพิธีทําน้ําอภิเษก เปนตน 
 สําหรับพิธีกรรมในศาสนาฮินดูซึ่งเปนพราหมณใหม ไมใครมีอิทธิพลมากนัก แตก็มีผูนับถือและสนใจ 
รวมในพิธีกรรมเปนครั้งคราว ทั้งนี้อาจเปนเพราะความเชื่อในพระเปนเจาตรีมูรติทั้ง 3 องค ยังคงมีอิทธิพล
ควบคูไปกับการนับถือพุทธศาสนา ประกอบกับในโบสถของพวกฮินดูมักจะตั้งพระพุทธรูปรวม ๆ ไปกับ 
รูปปนของพระผูเปนเจา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องอวตารของพระวิษณุทําใหคนไทยที่นับถือ 
พุทธศาสนาบางกลุมนิยมมาสวดออนวอนขอพรและบนบาน หลายคนถึงขนาดเขารวมพิธีของฮินดูจึงเขา
ลักษณะที่วานับถือทั้งพุทธทั้งฮินดูปนกันไป 
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ศาสนาพราหมณ - ฮินดูในโลก 

 ปจจุบันศาสนาพราหมณ - ฮินดู นับถือกันมากในประเทศอินเดีย และมีอยูเปนสวนนอยในประเทศ 
ตาง ๆ เชน ลังกา บาหลี อินโดนีเซีย ไทย และแอฟริกาใต 
 

เรื่องที่ 6 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาซิกข 

1. ประวัติศาสดา 
 ศาสนาซิกข เปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม มีทานคุรุนานักเทพเปนศาสดาองคที่ 1 สืบตอมาถึง 
ทานคุรุโควินทสิงห เปนศาสดาองคที่ 10 มีสุวรรณวิหารตั้งอยูที่เมืองอัมริสสา แควนปญจาป ประเทศอินเดีย 
เปนศูนยชาวซิกขทั่วโลก ตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร มีประมุขแหงศาสนาซิกขอยู 10 ทานดวยกัน คือ 
 1. คุรุนานัก กอนสิ้นชีพไมสามารถพึ่งลูกชายสองคนเปนผู สืบตอทางลัทธิได ทานจึงไดประกาศ 
แตงตั้งศิษยที่รักของทานคนหนึ่งซึ่งเปนคนขวั้นเชือกขาย ชื่อ ลาหินา (Lahina) เปนผูสืบตอ แตเนื่องจากศิษย 
ผู นี้มีการเสียสละตอทานคุรุนานักตลอดมา ทานจึงเปลี่ยนนามใหใหมวา อังคัต (Angal) แปลวา ผู เสียสละ 
รางกาย 
 2. คุรุอังคัต (พ.ศ. 2081 - 2095) ทานผูนี้เปนนักภาษาศาสตรสามารถเผยแผคําสอนของอาจารย
ไปไดยิ่งกวาคุรุคนใด ทานเปนคนแรกที่แนะนําสาวกใหนับถือคุรุนานักวาเปนพระเจาองคหนึ่ง 
 3. คุรุอมาร ทาส (Amardas พ.ศ. 2095 - 2117) ทานเปนผูที่ไดช่ือวาเปนคนสุภาพ ไดตั้งองคการ
ลัทธิซิกขข้ึนมา ไดชื่อวาเปนผูสงเสริมลัทธิซิกขไวไดอยางมั่นคง 
 4. คุรุรามทาส (Ramsas พ.ศ. 2117 - 2124) ทานเปนผูสรางศูนยกลางของลัทธิซิกขไวแหงหนึ่ง 
ใหชื่อวา “หริมณเฑียร” คือ วิหารซิกขไวในทะเลสาบเล็ก ๆ แหงหนึ่ง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแควน                 
ลาฮอร สถานที่ดังกลาว เรียกวา อมฤตสระ กลายเปนที่บําเพ็ญบุญศูนยกลางลัทธิซิกขเชนเดียวกับเมืองเมกกะ
ศูนยกลางของลัทธิอิสลาม ทานไดตั้งแบบแผนไววาผูสืบตอตําแหนงคุรุจําเปนตองเปนเชื้อสายของตนเอง 
ดังนั้นทานไดแตงตั้งบุตรชายของทานเปนคุรุตอไป 
  5. คุรุอรชุน (Arjan พ.ศ. 2124 - 2149) เปนผูรวบรวมคัมภีรในลัทธิซิกขไดมากกวาผูใด คัมภีร
ที่รวบรวมเก็บจากโอวาทของคุรุทั้งสี่ทานที่ผานมา และไดเพิ่มโอวาทของทานเองไวในคัมภีรดวย เปนผูออก
บัญญัติวาชนชาติซิกข ตองแตงตัวดวยเครื่องแตงกายของศาสนานิยม ไมนิยมแตงตัวดวยวัตถุมีราคาแพง 
ตั้งกฎเกณฑเก็บภาษีเพื่อบํารุงศาสนา ไดชื่อวาเปนผูเผยแผลัทธิไดอยางกวางขวาง สรางหริมณเฑียรขึ้นเปน
สุวรรณวิหาร สิ้นชีพในการตอสูกับกษัตริยกรุงเดลี 
  6. คุรุหริโควินทะ (HarI Covind พ.ศ. 2149 - 2181) เปนคุรุคนแรกที่สอนใหชาวซิกขนิยมดาบ
ใหถือดาบเปนเครื่องหมายของชาวซิกขผูเครงครัดในศาสนา เปนผูสงเสรมิกาํลังทหารสั่งสอนใหชาวซิกขเปน
ผูกลาหาญตานทานศัตรู (ซึ่งเขามาครองดินแดนอินเดียอยูในขณะนั้น) 
 เปนที่นาสังเกตวานับตั้งแตสมัยนี้เปนตนไป เรื่องของศาสนาซิกขเปนเรื่องของอาวุธ เรื่องความ 
กลาหาญ เพื่อตอสูศัตรูผูมารุกรานแผนดิน 



ห น า  | 35 

 

 7. คุรุหร ิไร (HarI Rai พ.ศ. 2181 - 2207) ทานผูนี้ไดทําการรบตานทานโอรังเซฟกษัตริยมุสลิมใน 
อินเดีย 
 8. คุรุหริกิษัน (HarI Rai พ.ศ. 2207 - 2281) ไดดําเนินการเผยแพรลัทธิดวยการตอตานกษัตริย 
โอรังเซฟเชนเดียวกับคุรุหริไร 
 9. คุรุเทคพาหาทูร (Tegh Bahadur พ.ศ. 2218 - 2229) เปนนักรบที่แกลวกลา สามารถตานทาน
การรุกรานของกษัตริยอิสลามที่เขามาครอบครองอินเดียและขมขูศาสนาอื่น ทานไดเผยแพรศาสนาซิกข
ออกไปไดกวางขวางสุดเขตตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และแผมาทางใตจนถึงเกาะลังกา ทานได
ตานทานอิสลามทุกทาง พวกมุสลิมในสมัยนั้นไมกลาสูรบกับคุรุทานนี้ได 
 10. คุรุโควินทสิงห (Covind Singh พ.ศ. 2229 - 2251) เปนบุตรของคุรุเทคพาหาทูร เปนผูริเริ่ม 
ตั้งบทบัญญัติใหมในศาสนาซิกข ดวยวิธีปลุกใจสานุศิษยใหเปนนักรบ ตอตานกษัตริยมุสสิมผูเขามาขมขี่
ศาสนาอื่น เพื่อจรรโลงชาติทานไดตั้งศูนยกลางการเผยแผลัทธิซิกขอยู ที่เมืองดัคคา (Dacca) และ 
แควนอัสสัมในเบงกอลตะวันออก ทานไดประกาศแกสานุศิษยทั้งหลายวา ทุกคนควรเปนนักรบตอสูกับศัตรู
เพื่อจรรโลงชาติศาสนาของตน ซิกขทุกคนตองเปนคนกลาหาญ คําวา “สิงห” อันเปนความหมายของความ                  
กลาหาญ เปนชื่อของบรรดาสานุศิษยแหงศาสนาซิกขมาตั้งแตครั้งนั้น และ “สิงห” ทุกคนตองรวมเปน
ครอบครัวบริสุทธิ์ 

2. พระคัมภีร 

 เปนสิ่งสําคัญที่ตองเคารพสูงสุด จัดวางในที่สูงบนแทนบูชา จะตองมีผูปรนนิบัติพระคัมภีรอยูเสมอ
คือ การศึกษาและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ชาวซิกขทุกคนจะตองถอดรองเทาและโพกศีรษะกอนเขาไปใน
โบสถ จะตองเขาไปกราบพระคัมภีรดวยความเคารพเสียกอน 
 คัมภีรของศาสนาซิกข เรียกวา ครันถ - ซาหิป หรือ คันถะ (ในภาษาบาลี) หมายความวา คัมภีรหรือ
หนังสือ สวนใหญเปนคํารอยกรองสั้น ๆ รวม 1,430 หนา มีคําไมนอยกวาลานคํามี 5,894 โศลก โศลกเหลานี้
เขากับทํานองสังคตีไดถึง 30 แขนง จัดเปนเลมได 37 เลม ภาษาที่ใชในคัมภีรมีอยู 6 ภาษาหลัก คือ ปญจาบี 
(ภาษาประจําแควนปญจาปอันเปนถิ่นเกิดของศาสนา) มุลตานี เปอรเซียน ปรากริตฮินดี และมารถี 
 ศาสนาซิกขโบราณประมาณรอยละ 90 เชนเดียวกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นที่ไมเคยรอบรูคัมภีรของ
ศาสนาของตน ดังนั้น คัมภีรจึงกลายเปนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ ผู ไมเกี่ยวของไมสามารถแตะตองได ที่หริมณเฑียร
หรือสุวรรณวิหาร ในเมืองอมฤตสรา แควนปญจาป มีสถานที่ประดิษฐานคัมภีรถือเปนศูนยกลางศาสนาซกิข 
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 ในวิหารของศาสนาซิกขไมบังคับใหมีรูปเคารพ นอกจากคัมภีร ใหถือวา คัมภีรนั้นคือ ตัวแทนของ 
พระเจา ทุกเวลาเชาผูรักษาวิหารจะนําผาปกดิ้นราคาแพงมาหุมหอคัมภีรเปนการเปลี่ยนผาคลุมทําความ
สะอาด วางคัมภีร ลงบนแทนภายในมานซึ่งป กดวยเกล็ดเพชร กอนพิธีสวดในเวลาเชา ครั้นตกเย็น 
ก็นําคัมภีรไปประดิษฐานไวบนตั่งทองในหองพิเศษ ไมยอมใหฝุนละอองจับตองได 
 คัมภีรเดิมหรือชวงแรกของศาสนานี้เรียกวา อาทิคันถะ รวบรวมโดยคุรุทานที่หา คือ คุรุอรชุน 
(เทพ) ประมวลจากนานาโอวาทซึ่งคุรุทานแรก คือ คุรุนานัก และโอวาทของคุรุทานตอ ๆ มา พรอมทั้งวาณี 
(คําภาษิต) ของภคัต คือ ปราชญผูที่มีความภักดีอยางยิ่งตอลัทธินี้อีก 11 ทาน และมีวาณีของภคัตผูมีอาชีพ
ประจําสกุลมารวมไวในอาทิคันถะดวย 
 ในเวลาตอมาไดมีการรวบรวมโอวาทของคุรุอีกครั้งหนึ่ง โดยคุรุโควินทสิงห ไดรวบรวมโอวาทของ 
คุรุเทคพาหาทูร รวมเปนคัมภีรครันถ - ซาหิป อันสมบูรณ 

3. จริยธรรมของซิกข 

 คําสอนตามคัมภีรครันถ - ซาหิป ซึ่งบรรดาทานคุรุทั้งหลายไดประกาศไวเกี่ยวกับจริยธรรมอันเปน
เครื่องยังสังคมและประเทศชาติใหมั่นคงอยูได และยังจิตใจของผูปฏิบัติใหบรรลุถึงความผาสุกขั้นสุดทายได
มีนัยโดยสังเขป คือ 
 เกี่ยวกับพระเจา “รูปทั้งหลายปรากฏขึ้นตามคําสั่งของพระเจา (อกาลปุรุษ) สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอุบัติ
มาตามคําสั่งของพระเจา บุตรธิดาจะไดรูถึงกําเนิดบิดามารดาไดอยางไร โลกทั้งหมดรอยไวดวยเสนดาย คือ
คําสั่งของพระเจา” 
 “มนุษยทั้งหลายมีพระบิดาผูเดียว เราทั้งหลายเปนบุตรของทาน เราจึงเปนพี่นองกัน” 
 “พระเจาผูสรางโลก (อกาลปุรุษ) สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายที่พระเจาสรางและสิ่งทั้งหลายก็อยูใน
พระเจา” 
 “อาหลา (อัลลอห) ไดสรางแสงสวางเปนครั้งแรก สัตวทั้งหลายอุบัติมาเพราะศักดิ์ของอาหลา สิ่งที่อาหลา 
สรางขึ้นเกิดมาแตแสงสวางนั้นเองจึงไมมีใครสูง ไมมีใครต่ํา ใครจะไมถามถึงวรรณะ และกําเนิดของทาน  
ทานจงแสวงหาความจริงซึ่งพระเจาแสดงแกทาน วรรณะและกําเนิดของทานเปนไปตามจารีตของทานเอง” 
 “อยาใหใครถือตัวเพราะวรรณะของตน ผูซึ่งรู จักพรหมนั่นแหละเปนพราหมณอยาถือตัวเพราะ
วรรณะ ความถือตัวเชนนี้เปนบอเกิดแหงความชั่ว ฯลฯ” 
 “คนทั้งหลาย บางก็เปนอุทาสี สันยาสี โยคี พรหมจารี ยติ ฮินธุ ฯลฯ บางคนเปนอิมานซาฟ จึงถือวา
คนทั้งหลายเปนวรรณะเดียวกันหมด กร ุตา (ผูสรางโลกตามสํานวนฮินดู) และกรีม (อาหลาตามสํานวน
มุสลิม) เปนผูเดียวกัน เปนผูเผื่อแผประทานอภัยอยาเขาใจผิด เพราะความสงสัยและเชื่อไปวามีพระเจาองค
ที่สอง คนทั้งหลายจงปฏิบัติแตพระเจาองคเดียว คนทั้งหลายยอมมีพระเจาเดียว ทานจงรูไวซึ่งรูปเดียว และ
วิญญาณเดียว” 
 เกี่ยวกับการสรางโลก ซิกขสอนวา แตเริ่มแรกมีแตกาลบุรุษ ตอมามีหมอกและกาซหมุนเวียนอย ู
ไดลานโกฎิป จึงมีธรณี ดวงดาว น้ํา อากาศ ฯลฯ อุบัติขึ้นมา มีชีวิตอุบัติมาบนสิ่งเหลานี้นับดวยจํานวน 
8,400,000 ชนิด มนุษยมีฐานะสูงสุด เพราะมีโอกาสบําเพ็ญธรรมเปนการฟอกดวงวิญญาณใหสะอาดอันเปน
หนทางใหหลุดพนจากการเกิดการตาย 
 ซิกขสอนวา โลกมีมากตอมาก ดวงสุริยะ ดวงจันทร มีมากตอมาก อากาศ และอวกาศกวางใหญไพศาล 
อันผูมีกิเลสยากที่จะหยั่งรูได 
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 เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม ซิกขสอนวา 
 1. ใหตื่นแตเชาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนรุงอรุณ 
 2. ตื่นแลวใหบริกรรมทางธรรม เพื่อฟอกจิตใจใหสะอาด 
 3. ใหประกอบสัมมาชีพ 
 4. ใหแบงสวนของรายได 10 สวน มอบใหแกกองการกุศล 
 5. ใหละเวนการเสพของมึนเมา ประพฤติผิดประเวณี 
 เกี่ยวกับประเทศชาต ิ ศาสนาซิกขต้ังขึ้นโดยคุรุนานัก ผูมองเห็นภัยที่ประเทศชาติกําลังไดรับอยูจาก
คนตางชาติและคนในชาติเดียวกัน จึงไดประกาศธรรมสั่งสอนเพื่อความดํารงอยูของชาติ คุรุวาณีของทาน 
เปนเครื่องกระตุนใหผูรับฟงมีความสามัคคีมีความรักชาติ โดยไมเกลียดชาติอื่น 
 ตอมาในสมัยคุรโุควิน ูสงิห ทานไดสั่งสอนใหชาวซิกขเปนทหารหาญ เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อชาติ 
คุรุหลายทาน เชน คุรุอรชุนเทพ และคุร ุเทคบาหาทูร ไดสละชีพเพื่อชาติและศาสนา และบางทานสละชีพ
เพื่อปองกันศาสนาซิกข กลาวคือ 
 - คุรุชุนเทพ ถูกกษัตริยอิสลาม คือ ชาหันคีร บังคับไมใหทานประกาศศาสนา ทานถูกจับขังที่ปอม
เมืองลาฮอร  ถูกทรมานใหนั่งบนแผนเหล็กเผาไฟและถูกโบยดวยทรายคั่วรอนบนราง กษัตริยชาหันคีร 
บังคับใหทานเลิกประกาศศาสนาซิกข และหันมาประกาศศาสนาอิสลามแทน แตทานไมยอมทําตามจึงถูก              
นําตัวไปใสหมอตมและถูกนําตัวไปถวงในแมน้ําระวี จนเสียชีวิต พ.ศ. 2149 
 คุรุเทคบาหาทุร ถูกกษัตริยอิสลามประหาร เพราะเรื่องการประกาศศาสนาซิกขเชนกัน 
 ในการกูเอกราชของประเทศอินเดีย ปรากฏวาชาวซิกขไดสละชีวิตเพื่อการนี้เปนจํานวนมาก 
 เกี่ยวกับฐานะของสตรี ศาสนาซิกขยกสตรีใหมีฐานะเทาบุรุษ สตรีมีสิทธิในการศึกษา รวม 
สวดมนตหรือเปนผูนําในการสวดมนตเทากับบุรุษทุกประการ คุรุนานัก ใหโอวาทแกพวกพราหมณผูเครงใน
วรรณะสี่ ไววา 
 “พวกทานประณามสตรีดวยเหตุใดสตรีเหลานี้เปนผูใหกําเนิดแกราชาคุรุศาสดาและแมแตตัวทานเอง” 
  เกี่ยวกับเสมอภาคและเสรีภาพ คุรุนานัก สอนวา “โลกทั้งหมดเกิดจากแสงสวางอันเดียวกัน คือ  
(พระเจา) จะวาใครดีใครชั่วกวากันไมได” 
  คุรุโควินทสิงห สอนวา สุเหรา มณเฑียร วิหาร เปนสถานที่บําเพ็ญธรรมของคนทั้งหลายเหมือนกัน 
ที่เห็นแตกตางกันบางเพราะความแตกตางแหงกาลกาละและเทศะ 
  วิหารของซิกขมีประตูสี่ดาน หมายความวาเปดรับคนทั้งสี่ทิศ คือ ไมจํากัดชาติ ศาสนา เพศ 
หรือวรรณะใด ในการประชุมทางศาสนาทุกคนไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาค ผูแจกหรือผูรับแจกอาหารจาก
โรงทานของกองการกุศลจะเปนคนในวรรณะใด ๆ ชาติใดก็ไดคนทุกฐานะตองนั่งกินอาหารในที่เสมอหนากัน 
  เรื่องของโรงอาหารเปนสิ่งสําคัญมากของศาสนสถาน คุรุรามทาส ไดตั้งกฎไววาใครจะเขาพบ 
ทานตองรับอาหารจากโรงทานเสียกอน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นประจักษวารับหลักการเสมอภาคของทานคุรุ 
ครั้งหนึ่งอักบารมหาราชไปพบทานเห็นทานนั่งกินอาหารในที่เดียวกับสามัญชน ทําใหอักบารมหาราช 
พอพระทัยถวายเงินปแดทานคุรุผูนี้ 
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  อีกประการหนึ่งจะเปนผูใดก็ตามจะตองปฏิบัติสังคีต (พิธีชุมนุมศาสนิก) ดวยมือของตนเอง คือ 
ตองเช็ดรองเทา ตักน้ํา ทําทุกอยางดวยตนเอง ไมมีใครไดรับยกเวนเปนพิเศษ ผูใดปฏิบัติตามไดมากยิ่งเปน
ซิกขที่ดีมาก 

4. ศาสนาซิกขเขาสูประเทศไทย 

  ชาวซิกขสวนมากยึดอาชีพขายอิสระ บางก็แยก 
ยายถิ่นฐานทํามาหากินไปอยูตางประเทศ บางก็เดินทางไปมา
ระหวางประเทศ ในบรรดาชาวซิกขดังกลาวมีพอคาชาวซิกข 
ผู หนึ่ งชื่ อ นายกิ รปารามมาคาน ได เดิ นทางไปประเทศ
อัฟกานิสถาน เพื่อหาซื้อสินคาแลวนําไปจําหนายยังบานเกิด 
สินคาที่ซื้อครั้งหนึ่งมีมาพันธุดีรวมอยูหนึ่งตัว 
  เมื่อขายสินค าหมดแล วได เดินทางมาแวะที่
ประเทศสยาม โดยไดนํามาตัวดังกลาวมาดวย เขาไดมา
อาศัยอยูในพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยสยาม
ไดรับความอบอุนใจเปนอยางยิ่ง ดังนั้น เขามีโอกาสเขาเฝา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และไดถวายมา
ตัวโปรดของเขาแดพระองคดวยความสํานึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เห็น
ในความจงรักภักดีของเขา ไดพระราชทานชางใหเขาหนึ่งเชือก ตลอดจนขาวของเครื่องใชที่จาํเปนในระหวาง
เดินทางกลับอินเดีย 
 เมื่อเดินทางกลับมาถึงอินเดียแลวเห็นวาของที่ไดรับพระราชทานมานั้นสูงคาอยางยิ่งควรที่จะเก็บ
รักษาใหสมพระเกียรติยศแหงพระเจากรุงสยาม จึงไดนําชางเชือกนั้นไปถวายพระราชาแหงแควนแคชเมียร
และยํามู พรอมทั้งเลาเรื่องที่ตนไดเดินทางไปประเทศสยามไดรับความสุขความสบายจากพี่นองประชาชน
ชาวสยาม ซึ่งมีพระเจาแผนดินปกครองดวยทศพิธราชธรรมเปนที่ยกยองสรรเสริญของประชาชน 
 พระราชาแหงแควนแคชเมียร ไดฟงเรื่องราวแลวก็มีความพอพระทัยอยางยิ่ง ทรงรับชางเชือก 
ดังกลาวเอาไวแลวขึ้นระวางเปนราชาพาหนะตอไป พรอมกับมอบแกวแหวนเงินทองใหนายกิรปารามมาคาน 
เปนรางวัล จากนั้นเขาก็ไดเดินทางกลับบานเกิด ณ แควนปญจาป แตครั้งนี้เขาไดรวบรวมเงินทอง พรอมทั้ง
ชักชวนเพื่อนพองใหไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารพระเจากรุงสยามตลอดไป 
 ตอมาไมนานผูคนที่เขาไดชักชวนไวก็ทยอยกันมาเรื่อย ๆ ดังนั้น ศาสนาสถานแหงแรกจึงไดถูก
กําหนดขึ้น โดยศาสนิกชนชาวซิกขไดเชาเรือนไมหนึ่งคูหาที่บริเวณบานหมอ หลังโรงภาพยนตรเฉลิมกรุง 
ปจจุบัน เมื่อป พ.ศ. 2455 มาตกแตงใหเหมาะสมเพื่อใชประกอบศาสนากิจ 
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 ตอมาเมื่อสังคมซิกขเติบโตขึ้นจึงไดยายสถานที่จากที่เดิมมาเชาบานหลังใหญกวาเดิม ณ บริเวณ
ยานพาหุรัดในปจจุบัน แลวไดอัญเชิญพระมหาคัมภีรอาทิครันถมาประดิษฐานเปนองคประธาน มีการสวดมนต
ปฏิบัติศาสนกิจเปนประจําทุกวันไมมีวันหยุดนับ ตั้งแตป พ.ศ. 2456 เปนตนไปจนถึงป พ.ศ. 2475 ศาสนิกชน
ชาวซิกขจึงไดรวบรวมเงิน เพื่อซื้อที่ดินผืนหนึ่งเปนกรรมสิทธิ์ เปนจํานวนเงิน 16,200 บาท และไดกอสราง 
อาคารเปนตึกสามชั้นครึ่ง ดวยเงินจํานวนประมาณ 25,000 บาท เปนศาสนสถานถาวรใชช่ือวา ศาสนาสถาน
สมาคมศรีคุรุสิงหสภา สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2476 
 ตอมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ศาสนสถานแหงนี้ถูกระเบิดจากฝายสัมพันธมิตรถึงสองลูกเจาะ
เพดานดาดฟาลงมาถึงชั้นลางถึงสองชั้น แตลูกระเบิดดังกลาวดาน แตทําใหตัวอาคารราวไมสามารถใชงานได 
หลังจากไดทําการซอมแซมมาระยะหนึ่งอาคารดังกลาวใชงานไดดังเดิม และไดใชประกอบศาสนากิจมาจนถึง
ปจจุบัน 
 ตอมาเมื่อศาสนิกชนชาวซิกขมีจํานวนมากขึ้นตามลําดับ จึงตางก็แยกยายไปประกอบกิจการคาขาย
ตามหัวเมืองตาง ๆ อยางมีสิทธิเสรีภาพยิ่ง และทุกแหงที่ศาสนิกชนชาวซิกขไปอาศัยอยูก็จะรวมกันกอตั้ง
ศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจของตน ปจจุบันมีศาสนสถานของชาวซิกขที่เปนสาขาของสมาคมอยู 17 แหง 
คือ ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงหสภา (ศูนยรวมซิกขศาสนิกชนในประเทศไทย) กรุงเทพฯ และตั้งอยูใน
จังหวัดตาง ๆ อีก 16 แหง คือ จังหวัดนครสวรรค ลําปาง เชียงใหม เชียงราย นครราชสีมา ขอนแกน 
อุดรธานี นครพนม อุบลราชธานี ชลบุรี (พัทยา) ภูเก็ต ตรัง สงขลา (อําเภอเมืองสงขลา และอําเภอหาดใหญ) 
ยะลา และจังหวัดปตตานี 
 ในป พ.ศ. 2525 มีศาสนิกชนชาวซิกขอยูในประเทศไทยประมาณสองหมื่นคน ทุกคนตางมุงประกอบ
สัมมาอาชีพอยูภายใตพระบรมโพธิสมภารแหงพระมหากษัตริยไทย ดวยความมั่งคั่งสุขสงบทั้งกายและใจ
โดยทั่วหนา 
 สมาคมศรีคุรุสิงหสภา (ศูนยรวมซิกขศาสนิกชนในประเทศไทย) ไดอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาใหเปน
ผูมีความรูความสามารถ เปนผูดีมีศีลธรรม รูจักรักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ละเวนจากสิ่งเสพติด 
ทั้งปวง ดําเนินการอุปการะชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูประสบทุกขยากอยูเสมอมิไดขาด 
 จัดสรางโรงเรียนซิกขวิทยา ที่สําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ มีหองเรียน 40 หอง มีนักเรียน 300 คน 
ทั้งชายและหญิง สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
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 จัดสรางสถานพยาบาล คลินิกนานักมิชชัน เพื่อเปดการรักษาพยาบาล มีคนไขที่ยากจนเขารับการ
รักษาพยาบาลโดยไมเสียเงิน โดยไมจํากัดช้ัน วรรณะ และศาสนาแตประการใด 
 เปดบริการหองสมุดนานัก บริการหนังสือตาง ๆ ทั้งในภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาปญจาบี 
 เปดสถานสงเคราะหคนชรา เพื่อสงเคราะหชวยเหลือผู สูงอายุที่ยากจนขัดสน และขาดแคลน 
ผูอุปการะ 
 จัดตั้งมูลนิธิพระศาสดาคุรนุานักเทพ เมื่อป พ.ศ. 2512 นําดอกผลมาสงเคราะหนักเรียนที่เรียนดีแต
ขัดสนทุนทรัพย 
 ใหความรวมมือในการชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ กับหนวยงานตาง ๆ เชน กรมการศาสนา
สภากาชาดไทย มูลนิธิเด็กพิการ มูลนิธิชวยคนปญญาออน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย (ในพระบรม- 
ราชูปถัมภ) เพื่อใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูศาสนิกชนศาสนาตาง ๆ  เชิญชวนใหชาวซิกขออกบําเพ็ญตน
เพื่อใหประโยชนตอสังคมสวนรวม 
 

เรื่องที่  7  การเผยแผศาสนาตาง ๆ ในโลก 

  
 ในจํานวนประชากรประมาณ 4,500 ลานคน มีผูนับถือศาสนาตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ 
  1) ศาสนาคริสต ประมาณ 2,000 ลานคน 
  2) ศาสนาอิสลาม ประมาณ 1,500 ลานคน 
  3)  ศาสนาพราหมณ - ฮินดูประมาณ 900 ลานคน 
  4) ศาสนาพุทธ ประมาณ 360 ลานคน 
  5)  ที่เหลือเปนนับถือลัทธิตาง ๆ เทพเจาหรือไมนับถือศาสนาอะไรเลย 
 ศาสนาที่สําคัญของโลกทุกศาสนาตางเกิดในทวีปเอเชีย ซึ่งแหลงกําเนิดดังนี้ เอเชียตะวันตก-                
เฉียงใต เปนตนกําเนิดของศาสนายูดาย ศาสนาคริสต และอิสลาม ศาสนายูดาย เปนศาสนาที่เกาแกที่สุดใน
เอเชียตะวันตกเฉียงใต เปนตนกําเนิดของศาสนาคริสต ซึ่งเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดในโลกขณะนี้ โดยได
เผยแผไปสูยุโรป ซีกโลกตะวันตกอื่น ๆ และชาวยุโรปนํามาเผยแผสูทวีปเอเชียอีกครั้งหนึ่ง 
 ศาสนาอิสลาม เกิดกอนศาสนาคริสตประมาณ 600 ป  เปนศาสนาที่สําคัญของเอเชียตะวันตกเฉียงใต
ปจจุบันศาสนานี้ไดเผยแผไปทางภาคเหนือของอินเดีย ดินแดนทางตอนเหนือของอาวเบงกอล คาบสมุทร
มลายู และประเทศอินโดนีเซีย 
 เอเชียใตเปนแหลงกําเนิดศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู มีความเชื่อมาจากศาสนา-
พราหมณ ซึ่งเปนศาสนาเกาแกของโลก เมื่อประมาณ 5,000 ป และเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของชาวอินเดีย
จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ สวนพุทธศาสนาเกิดกอนศาสนาคริสต 500 ป และถึงแมจะเกิดในอินเดียแต 
ชาวอินเดียนับถือพระพุทธศาสนานอย แตมีผูนับถือกันมากในทิเบต ศรีลังกา พมา ไทย ลาว และกัมพูชา 
 เอเชียตะวันออกเปนแหลงกําเนิดของลทัธิขงจือ้ เตา และชินโต ตอมา เมื่อพระพุทธศาสนาไดเผยแผ 
เขาสูจีน ปรากฏวาหลักธรรมของศาสนาพุทธสามารถผสมผสานกับคําสอนของขงจื้อไดดี สวนในญี่ปุนนับถือ
พุทธศาสนาแบบชินโต 
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1. โลกคริสเตียน 

 สืบเนื่องจากศาสนาคริสตมีอิทธิพลตอชาวตะวันตกโดยเฉพาะในสมัยกลางยุโรป ศาสนาจักรเขามา
มีบทบาทแทนอาณาจักรโรมันทั้งในดานศาสนา การเมือง การปกครอง ประเพณี และวัฒนธรรม 
พระสันตะปาปาไดรับการยกยองใหเปนราชาแหงราชาทั้งหลาย มีอํานาจเต็มที่ในการกําหนดบทบาท 
วิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น ตอมาในตอนปลายยุคกลางสืบตอ จนกระทั่งยุคแหงวิทยาศาสตรสมัยใหม ศาสนจักร
ถูกลดบทบาททางการเมืองและการปกครอง แตศาสนาครสิตยังมีอิทธิพลครอบคลมุทั่วทัง้ทวีปยุโรป อเมริกา 
และแอฟริกา แมแตในปจจุบันศาสนาคริสตเปนที่ยอมรับของสังคมทั่ว ๆ ไป ในฐานะที่เปนศาสนาหนึ่งที่ 
ผูนับถือมากที่สุดเปนลําดับหนึ่งของโลก 
 สาเหตุที่ศาสนาคริสตเผยแผไดทั่วโลก เพราะยุคลาอาณานิคมพวกจักรวรรดินิยมชาวยุโรปและ
อเมริกา (คริสตศตวรรษที่ 15 - 16 ) ศาสนาคริสตไดถูกนําไปเผยแผในประเทศตาง ๆ ที่นักลาอาณานิคมเหลานี้
พรอมกับมิชชันนารี คือ นักสอนศาสนาไปถึงสงผลใหคริสตศาสนิกชนมีปริมาณมากขึ้นทั้งในยุโรป แอฟริกา
อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ประเทศไทยมีนักสอนศาสนาชาวโปรตุเกสและสเปนเขามาเผยแผ โดย
เดินทางมาพรอมกบัพวกทหารและพอคาของประเทศเหลานั้น ทําใหมีคนไทยนับถือศาสนาคริสตกระจายไป
ทั่วประเทศ 

2. โลกอิสลาม 

 การเผยแผศาสนาอิสลาม เกิดจากพอคาอาหรับนําสินคา คือ นําเครื่องเทศมาขาย และเผยแผ
ศาสนาดวย ชาวมุสลิม เปนผูที่ขยันขันแข็ง ซื่อสัตยสุจริต และมีฐานะดี เปนพอคาประกอบกับหลักศาสนามี
หลักการสาํหรบัผูครองเรือน จึงเผยแผไปไดอยางรวดเร็วในโลก ศาสนาอิสลามมีจํานวนผูที่นับถือมากลําดับที่ 2  
ของโลก ชาวมุสลิมมีอยูประมาณ 1,500 ลานคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรโลก และมีกลุมชาติพันธุและ
ภาษาที่แตกตางกันกระจายตัวอยางกวางขวางไปทั่วโลก ทั้งเอเชีย แอฟริกา และยุโรป โดยเฉพาะในเอเชียใต 
ซึ่งเปนภูมิภาคที่ประชากรมุสลิมอยูหนาแนนที่สุดในโลกมีอยูราว 1 ใน 4 ของประชากรมุสลิมทั้งหมด  
รองลงมา คือ ประชากรมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในอินโดนีเชีย มาเลเซีย บรูไน กับพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย และฟลิปปนส ซึ่งประกอบขึ้นเปนโลกมลายยูมุสลิม สวนตะวันออกกลาง ซึ่งเปน 
ถิ่นกําเนิดของศาสนาอิสลามเองนั้น มีประชากรมุสลิมมากที่สุดเปนลําดับ 3 มีอยูประมาณ 200 ลานคน 
ลําดับตอมา คือ ชาวมุสลิม เชื้อสายเติรก ที่อยู ในตรุกีและดินแดนตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียกลาง โดยมี
จํานวนประมาณ 90 ลานคน สวนมุสลิมเปอรเซีย มีประชากรอยูประมาณ 70 - 80 ลานคน และที่เหลือเปน
มุสลิมชนกลุ มนอยที่อาศัยอยู ตามประเทศตาง ๆ มากกวา 120 ประเทศทั่วโลก มุสลิมประกอบดวย
ประชากร 3 กลุม ดังตอไปนี้ คือ 
 1. กลุมประเทศมุสลิมอาหรับ คือ ประเทศมุสลิม ซึ่งประชากรสวนใหญเปนชาวอาหรับ ใชภาษา
อาหรับเปนภาษากลาง กลุมนี้ คือ แอลจีเรีย บาหเรน อียิปต อิรัก จอรแดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก
โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย โซมาเลีย ซีเรีย ตูนิเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตต และเยเมน 
 2. กลุมประเทศมุสลิมที่ไมใชอาหรับ คือ ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  
แตไมใชชาวอาหรับ และไมไดใชภาษาอาหรับเปนภาษากลาง กลุมนี้แบงเปนภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้ 
  ภูมิภาคเอเชียกลาง ไดแก อัฟกานิสถาน อาเซอร ไบจัน บังคลาเทศ บรูไน อินโดนีเชีย 
อิหราน คาซัคสถาน คีรกิสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส ปากีสถาน ทาจิกิสถาน ตุรกี เติรก เมนิสถาน อุซเบกิสถาน 
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  ภูมิภาคแอฟริกา ไดแก มอริตาเนีย บูรกินาฟาโซ แคเมรูน แอฟริกากลาง ชาด คอโมโรส  
โกตดิวัวร เอริเทรีย เอธิโอเปย แกมเบีย กินี กินีบิสเซา จิบูตี มาลี ไนเจอร ไนจีเรีย เซเนกัลป เซียรราลีโอน
แทนซาเนีย โตโก และซาฮาราตะวันตก 
  ภูมิภาคยุโรป ไดแก อัลบาเนีย บอสเนีย - เฮอรเซโกวีนา และปาเลสไตน 
 3. กลุมมุสลิมชนกลุมนอยในประเทศที่ไมใชมุสลิม คือ มุสลิมที่กระจัดกระจายอยูในประเทศที่
ประชากรสวนใหญไมใชมุสลมิ ซึ่งมีอยูทุกมุมโลก เชน ออสเตรเลีย ฟลิปปนส จีน อินเดีย รัสเซีย มาซิโดเนีย
ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐ อเมริกา อารเจนตินา ไทย ฯลฯ กลุมมุสลิมเหลานี้เปนประชากรสวนนอยใน 
ประเทศตาง ๆ ไมนอยกวา 120 ประเทศทั่วโลก 

3. ศาสนาพราหมณ - ฮินด ู

 เปนศาสนาเกาแกที่สุดในโลกนับมาประมาณ 5,000 ป ในชมพูทวีป แมวาศาสนาพุทธจะเกิดใน
อินเดีย เมื่อ 2,500 ปลวงมา แตศาสนาพุทธเสื่อมลงและมารุงเรืองอีกครั้งในสมัยพระเจาอโศกมหาราชและ
เสื่อมลงอีก และศาสนาพราหมณ - ฮินด ูรุงเรืองอีกในอินเดีย จนถึงปจจุบัน และในบังกลาเทศ มีผู นับถือ
ศาสนาพราหมณ - ฮินดู 10.5% สวนในอินโดนีเซียยังมีผูนับถือศาสนาฮินดูอยูบางราว 3% 

4. โลกพุทธศาสนา 

 ประเทศไทยในปจจุบัน เปนประเทศที่เปนศูนยกลางของศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ 
เกาแกรองลงมาจากศาสนาพราหมณ - ฮินดู เมื่อศึกษาประวัติการเผแผพระพุทธศาสนาไปยังประเทศตาง ๆ 
ในโลกพบวาที่สําคัญ คือ พระเจาอโศกมหาราช ซึ่งเปนกษัตริยที่มีแสนยานุภาพของอินเดีย ทรงนับถือ
ศาสนาพุทธและเปนกําลังที่สําคัญในการเผยแผศาสนาพุทธใหรุ งเรือง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 เผยแผ
พระพุทธศาสนาไปยังประเทศตาง ๆ โดยสงสมณทูตไปเผยแผ ไดแก ประเทศลังกา ไทย พมา ทําใหศาสนา
พุทธประดิษฐานมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ 
 คณะพระธรรมทูตดังกลาวมี 9 คณะ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 สายที่ 1 มีพระมัชฌันติกเถระเปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ แควนกัษมิระ คือ 
รัฐแคชเมียร ประเทศอินเดียปจจุบัน และแควนคันธาระ ในปจจุบัน คือ รัฐปญจาป ทั้งของประเทศอินเดีย
และประเทศปากีสถาน 
 สายที่ 2 พระมหาเทวเถระเปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนาในแควนมหิสมณฑล 
ปจจุบัน ไดแก รัฐไมเซอร และดินแดงแถบลุมแมน้ําโคธาวารี ซึ่งอยูในตอนใตประเทศอินเดีย 
 สายที่ 3 พระรักขิตเถระเปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ วนวาสีประเทศ  
ในปจจุบัน ไดแก ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศอินเดีย 
 สายที่ 4 พระธรรมรักขิตเถระหรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระ (ซึ่งเขาใจกันวาเปนฝรั่งคนแรกใน
ชาติกรีกที่ไดเขาบวชในพระพุทธศาสนา) เปนหัวหนาคณะไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ อปรันตกชนบท 
ปจจุบันสันนิษฐานวา คือ ดินแดนแถบชายทะเลเหลือง เมืองบอมเบย 
 สายที่ 5 พระมหาธรรมรักขิตเถระเปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ แควน- 
มหาราษฏร ปจจุบัน ไดแก รัฐมหาราษฎรของประเทศอินเดีย 
 สายที่ 6 พระมหารักขิตเถระเปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง ปจจุบัน
ไดแก ดินแดนที่เปนประเทศอิหราน และตรุกี 
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 สายที่ 7 พระมัชณิมเถระพรอมด วยคณะ คือ พระกัสสปโคตรเถระ พระมูลกเทวเถระ 
พระทุนทภิสระเถระ และพระเทวเถระ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบภูเขาหิมาลัย สันนิษฐานวา  
คือ ประเทศเนปาล 
 สายที่ 8 พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เป นหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา 
ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปจจุบัน คือ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เชน พมา ไทย ลาว เขมร เปนตน 
 สายที่ 9 พระมหินทเถระ (โอรสพระเจาอโศกมหาราช) พรอมดวยคณะ พระอริฏฐเถระ พระอุทริยเถระ 
พระสัมพลเถระ และพระหัททสารเถระ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ลังกาทวีปในรัชสมัยของพระเจ า                       
เทวานัมปยติสสะ กษัตริยแหงลังกาทวีป ปจจุบัน คือ ประเทศศรีลังกา 
 ศาสนาพุทธมี 2 นิกาย คือ นิกายมหายานและนิกายหินยาน นิกายมหายาน ยึดคําสอนดั้งเดิม            
ของพระพุทธเจา สวนนิกายหินยาน เกิดจากการปรับตัวของศาสนาพุทธ เนื่องจากศาสนาพราหมณเจริญขึ้น 
อยางรวดเร็ว ดังนั้น นิกายหินยาน มุงเนนการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวที่เปนคฤหัสถก็ได โดยที่                     
พระโพธิสัตวปรารถนาพุทธภูมิ จึงเปนการเปดโอกาสใหคฤหัสถเขามามีบทบาทมากขึ้น และนิกายมหายานนี้
สามารถปรับตัวเขากับทองถิ่นไดงายกวานิกายหินยาน หรือ เถรวาท ซึ่งเปนพุทธแบบดั้งเดิม ศาสนาพุทธใน
อินเดียเริ่มเสื่อมตัวลงชา ๆ ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15 เปนตนมา โดยอินเดียตะวันออก สงเสริมศาสนาฮินดู          
สวนในอินเดียเหนือ ชาวเติรกที่นับถือศาสนาอิสลามบุกอินเดีย เผามหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของศาสนาพุทธ ตั้งแต พ.ศ. 1742 ศาสนาพุทธจึงโยกยายไปทางเหนือเขาสูเทือกเขาหิมาลัยและศรีลังกา
พุทธศาสนาเขาสู จีนผานเอเชียกลาง ในพุทธศตวรรษที่ 13 จีนเปนศูนยกลางที่สําคัญของพุทธศาสนา 
นิกายมหายานรุงเรืองมากในยุคราชวงศถัง และตอมาศาสนาพุทธเสื่อมลง เพราะจักรพรรดิหวูซุงหันไป
สนับสนุนลัทธิเตาแทน แตพุทธศาสนานิกายมหายานยังคงรุงเรือง ตอมากลายเปนนิกายเซนในญี่ปุนและ
ยังคงรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน พุทธศาสนาในเกาหลี นิกายเซน เผยแผมาในสมัย พ.ศ. 915 และตอมาลัทธิ
ขงจื้อเผยแผเขามา ทําใหศาสนาพุทธเสื่อมลง ในพุทธศตวรรษที่ 6 อารยธรรมอินเดีย มีอิทธิพลมาก เผยแผ
อารยธรรมเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ อารยธรรมทางภาษาบาลีสันสกฤต และศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน พรอมกับศาสนาพราหมณเขามาในชวงพุทธศตวรรษที่ 10 - 18 สมัยอาณาจักรศรีวิชัย มีศูนยกลางที่
เกาะสุมาตรา และอาณาจักรขอมโบราณ ตอมาอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลงและรับอารยธรรมอิสลามใน                  
พุทธศตวรรษที่ 18 ศาสนาพุทธในปจจุบัน นิกายมหายานหรืออาจารยวาท หมายถึง อาจารยรุ นตอ ๆ มา 
ไมใชรุ นที่เห็นพระพุทธเจา ยังมีอยู ที่อินเดียตอนเหนือ เนปาล จีน ญี่ปุ น เกาหลี เวียดนาม มองโกเลีย                   
บางสวนของรัสเซีย บางครั้งเรียกวา อุตรนิกาย หรือ นิกายฝายเหนือ 
 สวนทักษิณนิกาย หรือ นิกายฝายใตนิกายหินยาน หรือ เถรวาท หมายถึง พระเถระที่ทันเห็น 
พระพุทธเจา ซึ่งนับถือพุทธแบบดั้งเดิมเครงครัดนับถือมากในไทย พมา เขมร ลาว ศรีลังกา 
 ศาสนาพุทธเริ่มเปนที่สนใจของชาวยุโรปอยางกวางขวางในพุทธศตวรรษที่ 25 หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ความเชื่อทางศาสนาเปลี่ยนไป ศาสนาพุทธ พิสูจนไดดวยการปฏิบัติเอง            
อีกทั้งมีองคกรพุทธศาสนาระดับโลกโดยมีชาวพุทธจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวม 27 ประเทศ  
ตั้งชื่อองคการวา “องคกรพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก” กอตั้งที่ประเทศศรีลังกา เมื่อป พ.ศ. 2493  
 พุทธศาสนาเขาสูประเทศอังกฤษครั้งแรก ในป พ.ศ. 2448  โดย J.R. Jackson กอตั้งพุทธสมาคม
ในอังกฤษ และมีภิกษุชาวอังกฤษรูปแรก คือ Charls Henry Allen Bernett คณะสงฆไทยไดสงคณะทูตไป 
เผยแผครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2507 และสรางวัดไทย ชื่อ วัดพุทธประทีป ในลอนดอน 
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 ประเทศเยอรมนี มีสมาคมพุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. 2446 มีชาวเยอรมันไปบวชเปนพระภิกษุที่ 
ศรีลังกา การเผยแผพุทธศาสนาชะงักไปในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกหามในสมัยฮิตเลอร หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จึงมีการฟนฟูพุทธศาสนาโดยติดตอกับพุทธสมาคมในศรีลังกา มีวัดไทยในเบอรลินเชนกัน 
 พระพุทธศาสนาที่เขาสูประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2448 เปนพุทธศาสนาจากจีนและญี่ปุน
และทิเบต ใน พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เปดสอนปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร เปนแหงแรกใน
สหรัฐ และคณะสงฆไทยสรางวัดไทยแหงแรกในสหรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2515 
 ศาสนาพราหมณฮินดู เปนศาสนาเกาแกที่สุดของโลกปจจุบันนี้ สืบเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
แมวาศาสนาพุทธจะเคยรุงเรืองในอินเดียสมัยพระพุทธเจาแลวเสื่อมลง จากนั้นมารุงเรืองอีกครั้งในสมัย 
พระเจาอโศกมหาราช 
 

เรื่องที่ 8 กรณีตัวอยางปาเลสไตน 

 สําหรับความขัดแยงในดินแดนปาเลสไตน เปนกรณีที่นาศึกษากรณีหนึ่ง เพราะสงผลเกิดสงคราม 
ยืดเยื้อมานับสิบ ๆ ป ยอนหลังไปในชวงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ดินแดนนี้อยูในความครอบครองของ
จักรวรรดิออตโตมันเติรก (ตรุกี) ถาปาเลสไตนสืบเชื้อสายมาจากชาวปาเลสไตนดั้งเดิมผสมกับชาวอาหรับ 
ชนเผาคะนาคัน และชนเผาอื่น ๆ ที่มีถิ่นที่อยูในบริเวณนี้ สืบเนื่องจากชาวอังกฤษซึ่งเปนชาติมหาอํานาจใน
ขณะนั้นสนับสนุนใหเอกราชแกปาเลสไตน หลังจากเปนพันธมิตรรวมรบในสงครามโลก ครั้งที่ 1 จนชนะ  
แตเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงอังกฤษออกประกาศบัลโฟรใหชาวยิวอพยพเขาสูดินแดนปาเลสไตน ในป 
ค.ศ. 1922 สันนิบาตชาติยกปาเลสไตนใหอยู ในอาณัติอังกฤษ ชาวยิวอพยพเขาสู ดินแดนปาเลสไตน 
ปละ 16,500 คน ขออธิบายความยอนหลังวากอนสงครามโลก ครั้งที่ 1 ยิวในเยอรมันถูกฮิตเลอรฆาตาย
จํานวนมากเพราะความขัดแยงดานเชื้อชาติ เนื่องจากชาวยิวเปนชาติที่ฉลาด มีฐานะดี เปนพอคา วิศวกรตาง ๆ 
ฮิตเลอรผู นําเยอรมันประกาศวา ชาวเยอรมันเปนชาติบริสุทธิ์ สูงสง และเขารังเกียจยิวมาก ชาวยิวไมมี
ประเทศอยู หลังจากสงครามสิ้นสุดลง อังกฤษ จึงสนับสนุนใหยิวมีประเทศอยู และเลือกดินแดนปาเลสไตน 
ซึ่งสอดคลองกับชาวยิวแสดงความเปนเจาของดินแดนนี้โดยยกขอความคัมภีรไบเบิ้ลวา ในวันพระยะโฮวาร
ไดทําสัญญากับอัมซาฮามไววา เราไดมอบดินแผนดินน้ันไวใหแกพงศพันธุของเจา ตั้งแตแมน้ําอายฒุบโตไป
จนถึงแมน้ํายูเฟรติส และตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในแดนปาเลสไตน แตขณะเดียวกันชาวปาเลสไตนไมพอใจ
เพราะพวกเขายังคงอยูอยางลําบาก แมวาอังกฤษจะชวยปลดแอกจากชาวเติรกขณะที่ชาวยิวเปนชนฉลาด เชน 
ทําความเจริญใหกับอิสราเอลมาก ขณะเดียวกันอังกฤษ สหรัฐ องคการสหประชาชาติลวนสนับสนุนสงยิว
อพยพจากประเทศตาง ๆ เพื่อใหมีดินแดนอยูในปาเลสไตน 
 ตอมาในราว 20 ป หลังจากยิว ชาติอิสราเอลอยูในปาเลสไตน เกิดสงครามกอนหิน 2 ครั้ง คือ  
ชาวปาเลสไตนตองการขับไลชาตินี้ออกไปจากดินแดนเกาแกของตนเอง เพราะตนเองยังอยูกับความยากจน
สิ้นหวังเชนเดิม การสูครั้งแรกของชาวปาเลสไตนไมมีอาวุธ แตใชกอนหินขวางปารถถังของอิสราเอล ซึ่งรบ
ชนะไดอยางงายดาย และสหประชาชาติก็ประนามการกระทําของอิสราเอล อิสราเอลไดรับความเห็นใจจาก 
ทั่วโลกนอยลง ตอมามีกลุมฮามาส เปนกลุมที่ลุกขึ้นมาตอบโตอิสราเอลดวยมาตรการรุนแรงเชนกัน กลุมฮามาส
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เปนกระแสฟนฟูอิสลามจุดประกายรัฐอิสลาม และเปาหมาย คือ ขับไลอิสราเอลจากปาเลสไตน และกลุมฮามาสนี้
ยินดีปฏิบัติการระเบิดพลีชีพ และสงครามชิงดินแดนยังเกิดตอมาเปนระยะ ๆ มีการเจรจาเพื่อสงบศึกหลาย
ครั้งแตยังไมสําเร็จ 
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เรื่องที่  9  แนวทางปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนา 

ความหมายของคําวา “ความขัดแยง” 

 ความขัดแยง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง “การไมลงรอยกัน
การไมถูกกันความคิดไมตรงกัน ความพยายามอยากเปนเจาของ และความเปนคนตางมุมมองกัน” 
 ความขัดแยงในสังคม เปนสิ่งที่ไมมีใครปรารถนา แตก็หลีกเลี่ยงไดยาก เพราะตราบใดที่มนุษยมีชีวิต
อยูรวมกันในสังคม ก็ยอมมีความขัดแยงเปนธรรมดา ความขัดแยงมีทั้งประโยชนและโทษ 
  

สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

 ความขัดแยงมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ความเชื่อศรัทธาในคําสอนของศาสนาแตกตางกัน
ความมีทิฏฐิมานะ ถือตัววาความคิดของตัวเองดีกวาคนอื่น ความมีวิสัยทัศนที่คับแคบ ขาดการประสานงานที่ดี
ขาดการควบคุมภายในอยางมีระบบ สังคมโลกขยายตัวเร็วเกินไป และการมีคานิยมในสิ่งตาง ๆ ผิดแผกกัน 
ความคิดแตกตางกัน 

วิธีปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนาตอการอยูรวมกันในสังคม 

 วิธีปองกันแกไขความขัดแยงทางศาสนาตอการอยูรวมกันมีหลายวิธี เชน 
 1. วิธียอมกัน คือ ทุกคนลดทิฏฐิมานะ หันหนาเขาหากัน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมดูถูก ไมติฉิน
นินทา ไมกลาววารายปายสี ศาสนาของกันและกัน พบกันครึ่งทาง รูจักยอมแพ รู จักยอมกัน หวังพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันถือวาทุกคนเปนเพื่อนรวมโลกเดียวกันโดยมีผูประสานสัมพันธที่ทุกฝายยอมรับนับถือ 
 2. วิธีผสมผสาน คือ ทุกฝายทุกศาสนาเปดเผยความจริง มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันแกปญหา ทํากิจกรรมในสังคมรวมกัน 
เชน สรางสะพาน ถนน ฯลฯ 
 3. วิธีหลีกเลี่ยง คือ การแกป ญหาลดความขัดแยงโดยวิธีขอถอนตัว ขอถอยหนี ไมเอาเรื่อง  
ไมเอาความ ไมไปกาวกายความคิด ความเชื่อ ของผูนับถือศาสนาที่ไมตรงกับศาสนาที่ตนนับถือ 
 4. วิธีการประนีประนอม คือ การแกปญหาโดยวิธีทําใหทั้งสองฝายยอมเสียสละบางสิ่งบางอยางลง
มีทั้งการใหและการรับ ภาษาชาวบาน เรียกวา แบบยื่นหมู - ยื่นแมว คือ ทุกฝายยอมเสียบางอยางและได              
บางอยางมีอํานาจพอ ๆ กัน ตางคนตางก็ไมเสียเปรียบ 
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เรื่องที่ 10 หลักธรรมในแตละศาสนาที่สงผลใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีสุข 

 ศาสนาพุทธ มีหลักสําคัญ คือ การมุงเนนใหไมเบียดเบียน ไมจองเวรซึ่งกันและกัน จะเห็นวาศีลขอ 1
ของศาสนาพุทธ คือ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยาม ิ คือ งดเวนการฆา เบียดเบียน ทําราย
รางกายคน และสัตว และหลักสําคัญตอมาอีก คือ ยึดหลัก พรหมวิหาร 4 คือ 
  1. เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข 
  2. กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนจากความทุกข 
  3. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี 
  4. อุเบกขา คือ การวางเฉย ไมลําเอียง ทําใจเปนกลาง ใครทําดียอมไดดี 
 หลักธรรมที่สําคัญอีก คือ สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจผูอื่น ไดแก ทาน
คือ การใหความเสียสละ แบงปนของตนเองใหผู อื่น ปยวาจา คือ พูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะ ออนหวาน พูดดวย
ความจริงใจไมหยาบคาย กาวราว อัตถจริยา คือ การสงเคราะหผูอื่น ทําประโยชนใหผูอื่น และสมานัตตา คือ 
ความเปนผูสม่ําเสมอ ประพฤติเสมอตนเสมอปลาย เนนคุณธรรมสําคัญในการอยูกับผูอื่นในสังคม 
 และที่สําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงในศาสนาพุทธ มุ งเนนที่การเจริญปญญา นั่นคือ 
ปญหาตาง ๆ คือ ผลและยอมเกิดจากสาเหตุของปญหา การแกไขตองพิจารณาที่สาเหตุและแกที่สาเหตุ
ดังนั้น แตละปญหาที่เกิดข้ึนสาเหตุที่เกิดจะแตกตางกันตามสถานการณ นอกจากจะพิจารณาที่สาเหตุแลว 
ในการแกปญหายังใชวิธีการประชุมเปนสําคัญ พอจะเห็นรูปแบบการประชุมรวมกันของสงฆที่สงผลถึงปจจุบัน
ตัวอยาง คือ คําวา สังฆกรรม ซึ่งเปนการกระทํารวมกันของพระสงฆ เชน การรับบุคคลเขาบวชในพุทธศาสนา
พระสงฆ ประกอบดวยอุปชฌาย พระคูสวด จะตองหารือกัน ไถถามกันเปนภาษาบาลี เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของผูมาบวชวาสมควรใหบวชไดไหม 
 ศาสนาอิสลาม ไดวางหลักเกณฑแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติในสวนที่ เปนศีลธรรมและ
จริยธรรมอันนํามาซึ่งความสามัคคีและความสงบสุขในการอยู รวมกันของกลุ มในสังคม ศาสนาอิสลาม 
มีคําสอน ซึ่งเปนขอปฏิบัติสําหรับครอบครัวและชุมชน โดยมีหลักศรัทธา หลักจริยธรรม และหลักการปฏิบัติ 
 สาสนแหงอิสลามที่ถูกสงมาใหแกมนุษยทั้งมวล มีจุดประสงค 3 ประการ คือ 
 1. เปนอุดมการณที่สอนมนุษยใหศรัทธาในอัลลอห พระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวที่สมควรแก
การเคารพบูชาและภักดี ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค ศรัทธาในพระโองการแหงพระองค ศรัทธาใน
วันปรโลก วันซึ่งมนุษยฟนคืนชีพอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษา และผลตอบแทนของความดี ความชั่วที่ตนได
ปฏิบัติไปในโลกนี้ มั่นใจและไววางใจตอพระองค เพราะพระองค คือ ที่พึ่งพาของทุกสรรพสิ่ง มนุษยจะตอง
ไมสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค และพระองค คือ ปฐมเหตุแหงคุณงามความดีทั้งปวง 
 2. เปนธรรมนูญสําหรับมนุษย เพื่อใหเกิดความสงบสุขในชีวิตสวนตัวและสังคม เปนธรรมนูญที่
ครอบคลุมทุกดาน ไมวาในดานการปกครอง เศรษฐกิจ หรือนิติศาสตร อิสลามสั่งสอนใหมนุษยอยูกันดวย
ความเปนมิตร ละเวนการรบราฆาฟน การทะเลาะเบาะแวง การละเมิด และรุกรานสิทธิของผูอื่น ไมลัก
ขโมยฉอฉล หลอกลวง ไมผิดประเวณี หรือทําอนาจาร ไมดื่มของมึนเมา หรือรับประทานสิ่งที่เปนโทษ 
ตอรางกายและจิตใจ ไมบอนทําลายสังคม แมวาในรูปแบบใดก็ตาม 
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 3. เปนจริยธรรมอันสูงสง เพื่อการครองตนอยางมีเกียรติ เนนความอดกลั้น ความซื่อสัตย ความ เอื้อเฟอ
เผื่อแผ ความเมตตากรุณา ความกตัญ ูกตเวที ความสะอาดของกายและใจ ความกลาหาญ การใหอภัย ความ
เทาเทียม และความเสมอภาคระหวางมนุษย การเคารพสิทธิของผู อื่น สั่งสอนใหละเวนความตระหนี่- 
ถี่เหนียว ความอิจฉาริษยา การติฉินนินทา ความเขลาและความขลาดกลัว การทรยศและอกตัญญ การลวง
ละเมิดสิทธิของผูอื่น 
 
 อิสลาม เปนศาสนาของพระผูเปนเจาทีน่ําทางในการดํารงชีวิตทุกดานแกมนุษยทุกคนไมยกเวน อายุ
เพศ เผาพันธุ วรรณะ 
 ศาสนาคริสต นอกจากบัญญัติ 10 ประการที่สําคัญในการอยูรวมกับผูอื่นของศาสนาคริสต คือ  
จงอยาฆาคน จงอยาลวงประเวณีในคูครองของผูอื่น จงอยาลักขโมย จงอยาพูดเท็จ จงอยามักไดในทรัพย
ของเขา และคําสอนที่สําคัญ คือ ใหรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง ใหมีเมตตาตอกัน จงรักผูอื่นเหมือน 
พระบิดารกัเรา ใหอภัยแลวทานจะไดรับการอภัย ลวนแตเปนคุณธรรมพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข 
 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู สอนใหมีความมั่นคง มีความเพียร ความพอใจในสิ่งที่ตนมี ใหอดทน  
อดกลั้น มีเมตตากรุณา ขมใจไมหวั่นไหวไปตามอารมณ ไมลักขโมย ไมโจรกรรม ทําตนใหสะอาดทั้งกายและใจ 
มีธรรมะสําหรับคฤหัสถ คือ จบการศึกษาใหกลับบาน ชวยบิดามารดาทํางาน แตงงาน เพื่อรักษาวงศตระกูล
ประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรมเครื่องดําเนินชีวิต 
 

เรื่องที่  11  วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตในแตละศาสนา 

หลักธรรมคําสอนของศาสนาชวยสรางคนใหเปนคนด ี

 คนดีเปนที่ปรารถนาของทุกคน โลกนี้ยังขาดคนดีอยูมาก ยิ่งกวาขาดแคลนผูทรงความรูแขนง 
ตาง ๆ เสียอีก ความจริงโลกไมไดขาดแคลนผูมีความรูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ มากนัก แตที่ขาด
แคลนมากก็คือ คนดี โลกจึงวุนวาย ดังปจจุบัน คนจะเปนคนดีไดก็ตองมีหลักยึดมั่นประจําใจ คือ มีศาสนา 
ยิ่งมีจิตใจยึดมั่นมากเทาไร ก็ชวยใหเปนคนดีมากและมั่นคงเทานั้น อยางอื่นก็พลอยดีดวย ตรงกันขาม ถาใจ
ไมดี การกระทําตาง ๆ ก็พลอยรายไปดวย คนมีศาสนาหรือมีหลักธรรม มีคุณธรรมในใจเปนคนดีแตถาไมมีก็
อาจเปนคนดีได แตเปนคนดีนอกจากจะทําความดีก็ตอเมื่อมีผูอื่นรู จะไมทําความชั่วก็ตอเมื่อมีคนเห็น ถาไม
มีใครรูใครเห็นก็อาจจะทําความชั่วไดงาย แตคนดีในสามารถทําความดีไดทั้งตอหนาและลับหลังคน ทั้งไมทํา
ความชั่วทั้งตอหนาและลับหลัง ทั้งนี้ก็เพราะหลักธรรมที่วา หิริโอตตัปปะ ละอายและเกรงกลัวตอความชั่ว 
“ศาสนาเปนแรงอํานาจเรนลับที่เหนี่ยวรั้งจิตใจของผูที่มีความเชื่อ ความศัรทธา ในคําสอนของศาสดาทุก
ศาสนาที่ใหละบาปบําเพ็ญบุญ” 
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ลักษณะของคนดี 

 การยึดตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา เปนลักษณะของคนดีที่สังคมตองการ ทั้งการเปนคนดีใน
ฐานะบุตร ฐานะลูกศิษย และฐานะศาสนิกชน 
 คนที่ไดช่ือวาเปนคนดีที่สังคมตองการ มักจะเปนคนมีเหตุมีผล กลาหาญ อดทน อดกลั้น มีความ 
ซื่อสัตย สุจริต มีกิริยามารยาทดี มีเสนห มีจิตใจงาม เมตตาตอสัตวทั้งหลาย รูจักชวยเหลือสงเคราะหผู อื่น
เคารพในความคิดและความเปนเจาของของผู อื่น พูดจาในสิ่งที่ถูกตองเปนความจริง พูดจาไพเราะ  
ออนหวาน กอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวในหมูคณะ เปนตน 
 ศาสนา ทุกศาสนามีหลักธรรมคําสอน เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน โดยทุกศาสนามี 
เปาหมายเดียวกัน คือ “มุงใหทุกคนมีธรรมะ มีคุณธรรม และสอนใหคนเปนคนดี” ดังนั้น ศาสนาแตละ
ศาสนาจึงมีหลักธรรมคําสอนของตนเองเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

 

โทษของการขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ธรรมะ เปนสิ่งสําคัญสวนหนึ่งของชีวิต การขาดธรรมะ อาจทําใหประสบกับความลมเหลวและ
ทําใหชีวิตอับปางได ทั้งโทษที่เกิดกับตนเองสังคมและประเทศชาติ ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนในปจจุบัน 
เชน การที่คนในชาติขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ไมรู จักพอ ไมเห็นแกความเดือดรอนของ
สังคมและประเทศชาติ ทําใหเกิดการลักลอบขายยาเสพติด จนเกิดความเดือดรอนโดยทั่วไป จนหนวยงานที่
รับผิดชอบตองออกมาปราบปรามขั้นเด็ดขาด ขาวสารขอมูลจากสื่อมวลชนทุกแขนง นําเสนอขาวการจับกุม 
ผูเสพผูคาและผูอยูเบื้องหลังอยางตอเนื่อง ปญหาทั้งมวลที่กลาวมานี้เปนตัวอยางที่มีสาเหตุมาจากการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมทั้งสิ้น 

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในศาสนาพุทธ 

 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงแสดงวิธีการปฏิบัติที่เรียกวา “สมาธิ” คําวา
สมาธิ แปลวา จิตที่สงบตั้งมั่นอยูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไมฟุงซาน หรือการจัดระเบียบความคิดได  เชน ในขณะ 
อานหนังสือ จิตสงบอยูกับหนังสือที่เราอาน ก็เรียกวา จิตมีสมาธิ หรือในขณะที่ทํางานจิตสงบอยูกับงานที่ทํา  
ก็เรียกวา ทํางานอยางมีสมาธิ สติ สมาธิ และปญญา มีลักษณะเกื้อกูลกันและมีความสัมพันธอยางใกลชิด 
สติ คือ ความตั้งมั่นเปนจุดเริ่มแลวมีสมาธิ คือ จิตใจแนวแน และปญญา คือ การไตรตรองใหรอบคอบ 
จุดมุงหมายของสมาธ ิ
 1. เพื่อความตั้งมั่นแหงสติสัมปชัญญะ 
 2. เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน 
 3. เพื่อไดฌานทัศนะ 
ประโยชนของสมาธิ 
 1. ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน เชน 
ทํ าให จิ ตใจสบาย มี ความสดชื่ น ผ องใส  และสงบ
กระฉับกระเฉง วองไว มีความเพียรพยายาม แนวแนใน 
สิ่งที่กระทํา มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
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 2. ประโยชนของสมาธิในการพัฒนาบคุลิกภาพ เชน ทําใหมีความแข็งแรง หนักแนนทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีสุขภาพจิตดี สูสุขภาพที่ดี และรักษาโรคบางอยางได 
 3. ประโยชนของสมาธิที่เปนจดุมุงหมายของศาสนา เมื่อไดสมาธิข้ันสูงแลวจะเกิดปญญาและบรรลุ
จุดมุงหมายของศาสนาได 
 4. จะมีเหตุผลในการตัดสินปญหาตาง ๆ ไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 

 

วิธีการฝกสมาธ ิ

 ในคืนวันเพ็ญ เดือน 6 พระพุทธเจาตรัสรู โดยการนั่งสมาธิดวยวิธีการอานาปานสติ คือ ตั้งสติจดจอ
ที่ลมหายใจเขา - ออก เปนอารมณเดียว จนจิตแนวแนเขาสู สมาธิ ซึ่งเปนสงบสุข สงัด มีสติรู ตัวบริบูรณ 
จากนั้นพระพุทธองคเกิดมหาปญญาคนพบทางดับทุกขแกชาวโลก คือ อริยสัจ 4 ดังที่กลาวมาแลวในประวัติ
ศาสดา ดังนั้น การฝกสมาธิ เปนหนทางที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เพื่อใหเกิดปญญา แกปญหาชีวิต และ
พัฒนาตนเองใหเกิดกําลังใจเสียสละยิ่งขึ้น เมตตายิ่งขึ้น มีปญญาประกอบการงานตนเอง มีความสุข สังคม
โดยรวมมีความสุข แตอยางไรก็ตาม พื้นฐานของผูปฏิบัติสมาธิหรือฝกสมาธิไดผลรวดเร็ว ตองเปนผูที่มีศีล 5  
เปนพื้นฐานและศรัทธายึดมั่นตอพระรัตนตรัย เปนพุทธศาสนิกชนที่ดี คือ การใหทาน รักษาศีล และเจริญ-
ภาวนา คือ การทําสมาธิ และทําใหตนเองดีข้ึน สังคมเจริญขึ้น 
 การฝกสมาธิตามแนวศาสนาพุทธ นั้น ฝกใหครบอิริยาบถ ทั้ง 4 คือ ยืน นอน นั่ง เดิน ฝกใหจิตอยู
ในอารมณเดียว มีสติบริบูรณในอิริยาบถตาง ๆ และกอใหเกิดสมาธิ หรือเรียกวา เจริญกรรมฐาน นั้น เริ่มตน
สวดมนตไหว พระสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย อธิษฐานจิตเขาสมาธิ และพิจารณาสภาวธรรม คือ ความเปน 
ทุกขของชาติ ชรา มรณะ ความแหงใจ ความเสียใจ ความคับแคนใจ ความประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก
ความพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รัก ความไมไดสิ่งที่ปรารถนา ความมีอุปทานในขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เปนทุกข พิจารณาขันธ 5 ไมเที่ยง เปนอนัตตาไมมีตัวตน การพิจารณาสภาวะธรรมเนือง ๆ
ชวยใหเกิดเจริญปญญา ละวางกิเลส เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวศาสนาพุทธ และเปน
แนวทางที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในศาสนาอื่น ๆ 

 ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ - ฮินดู ศาสนาซิกข ศาสนิกชนของแตละศาสนา
ที่ฝกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นนั้น ลวนมีพื้นฐานเชนเดียวกับพุทธศาสนิกชน คือ การ
ศรัทธาในศาสดา คําสอน และแนวปฏิบัติของศาสนาของตน ความมีศรัทธาตั้งมั่น มีจิตจดจอในศาสนาที่นับถือ
ทําใหเกิดอารมณมั่นที่ทําความดี ที่จะอดทนอดกลั้นตอความทุกขตาง ๆ ศาสนาคริสตมีการอธิษฐานกับ
พระเจา การสารภาพบาป เปนการชําระมลทนิทางจติ ศาสนาอิสลามมีการสงบจิต หมั่นทําละหมาดเปนประจํา 
ทุกวัน ๆ หลายครั้งเปนกิจวัตรสําคัญ และศาสนาพราหมณ - ฮินดู นั้น มีการปฏิบัติสมาธิหลากหลายแนวทาง 
มีการวางเปาหมายชีวิต เพื่อละกิเลสตาง ๆ ศาสนาซิกขสอนวา มนุษยมีฐานะสูงสุด เพราะมีโอกาสบําเพ็ญ
ธรรม เปนการฟอกวิญญาณใหสะอาด 
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หลักสอนที่สอดคลองของศาสนาตาง ๆ 

 คําสอนของศาสนาแตละศาสนา สอนใหเปนคนดีตามแนวทางของตน แตเมื่อกลาวโดยรวม ๆ แลว 
หลักธรรมของทุกศาสนามีลักษณะสอดคลองกันในเรื่องใหญ ๆ คือ การอยูร วมกันอยางสันติ โดยเนน
ประเด็นเหลานี้ คือ 
 1. สอนใหรูจักรักและใหอภัยกัน 
 2. สอนใหใจกวาง ยอมรับความเชื่อที่แตกตางกัน 
 3. สอนใหเปนคนดีตามหลักศาสนาของตน 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 
 ใหผูเรยีนแบงกลุมศึกษาประวัติบุคคลในประเทศทีน่ําหลักธรรมศาสนามาแกไขปญหาชีวิตของ 
ตนเอง แลวนํามาแลกเปลีย่นเรียนรูกันในช้ันเรียน 
 
กิจกรรมที่ 2  
 ใหผูเรยีนแบงกลุมศึกษาประวัติศาสตรของประเทศตาง ๆ ในโลกที่สามารถแกไขกรณขีัดแยงที่เกิด
จากศาสนาจนกระทั่งประเทศชาตสิงบสุข แลวนํามาแลกเปลีย่นเรยีนรูกันในชั้นเรียน 
 
กิจกรรมที่ 3 
 ใหผูเรยีนฝกปฏิบัตสิมาธิ เจรญิปญญา แลวนํามาผลประสบการณที่ไดรบัจากการฝกปฏิบัติทีส่งผลให 
สามารถแกไขปญหาชีวิตและพัฒนาชีวิต ของตนเองไดมาแลกเปลี่ยนเรยีนรูกันในชั้นเรียน 
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บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของ 
ประเทศไทยและของโลก 

 
สาระสําคัญ 
 วัฒนธรรม ประเพณี คานิยมที่ดีงาม มีความสําคัญตอประเทศ เพราะแสดงถึงเอกลักษณความเปนชาติ 
เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ ทุกคนในชาติตองชวยกันอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมที่ดีงามใหคงอยู
คูกับชาติ แตสังคมในปจจุบันชาติที่มีวัฒนธรรมทางวัตถุเจริญกาวหนา จะมีอิทธิพลสงผลใหชาติที่ดอยความ
เจริญดานวัตถุรับวัฒนธรรมเหลานั้นไดโดยงาย ซึ่งอาจสงผลใหวัฒนธรรม ประเพณีของชาติตนเองเสื่อมถอยไป 
ดังนั้นชาติตาง ๆ ควรเลือกรับปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย 
 
ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 1. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและชนชาติตาง ๆ ในโลก 
 2. ตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและชนชาติตาง ๆ ในโลก 
 3. มีสวนรวมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
 4. ประพฤติตนเปนแบบอยางของผูมีวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและเลือกรับ 
  ปรับใชวัฒนธรรมจากตางชาติไดอยางเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย 
 5. ประพฤติปฏิบัติตามคานิยมที่พึงประสงคของสังคมโลก 
 6. เปนผูนําในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึงประสงคของสังคมไทย 
 
ขอบขายเนื้อหา 
  เรื่องที่ 1  ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรม 
  เรื่องที่ 2  ลักษณะวัฒนธรรมไทย 
  เรื่องที่ 3  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการเลือกรับวัฒนธรรม 
  เรื่องที่ 4  ประเพณีในโลก 
  เรื่องที่ 5  ความสําคัญของคานิยมและคานิยมในสังคมไทย 
  เรื่องที่ 6  คานิยมที่พึงประสงคของสังคมโลก 
  เรื่องที่ 7  การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึงประสงคของสังคมไทย 
 
สื่อประกอบการเรียนรู 
 - ซีดีวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของประเทศตาง ๆ ในโลก 
 - เอกสารคนควาวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมของประเทศตาง ๆ ในโลก 

- คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
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เรื่องที่ 1 ความหมายความสําคัญของวัฒนธรรม 

ความหมาย 

 คําวา “วัฒนธรรม” เปนคําสมาสระหวางภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต โดยคําวา “วัฒน” มาจาก
ภาษาบาลี คําวา “วฑฺฒน” แปลวา เจริญงอกงาม สวนคําวา “ธรรม” มาจากภาษาสันสกฤต คําวา “ธรฺม”
หมายถึง ความด ี
 เมื่อพิจารณาจากรากศัพทดังกลาว “วัฒนธรรม” จึงหมายถึง สภาพอันเปนความเจริญงอกงามหรือ
ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม 
 ปจจุบัน คําวา “วัฒนธรรม” พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 ไดใหความหมายไววา
หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีต ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชน
และสังคมไดรวมสรางสรรคสงัคม ปลูกฝงสืบทอด เรียนรู ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญ
งอกงามทั้งดานจิตใจ และวัตถุ อยางสันติสุข และยั่งยืน 

ความหมายของวัฒนธรรมดังกลาวขางตน 

 วัฒนธรรม เปนเครื่องวัดและเครื่องกําหนดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคม และขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมยังกําหนดชีวิต ความเปนอยู ของคนในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรม จึงมีอิทธิพลตอความเปนอยูของ
บุคคลและตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติมาก 
 ความสําคัญของวัฒนธรรม โดยสรุปมีดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมเปนเครื่องสรางระเบียบแกสังคมมนุษย  วัฒนธรรมไทย เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคมไทยใหมีระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน รวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรม ตลอดจนถึงการ
สรางแบบแผนของความคิด ความเชื่อ และคานิยมของสมาชิกใหอยูในรูปแบบเดียวกัน 
 2. วัฒนธรรมทําใหเกิดความสามัคคีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน
ยอมจะมีความรูสึกผูกผันเดียวกัน เกิดความเปนปกแผน จงรักภักดี และอุทิศตนใหกับสังคม ทําใหสังคม 
อยูรอด 
 3. วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัว จะเห็นไดวาลักษณะ
ของครอบครัวแตละสังคมตางกันไป ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคม เปนตัวกําหนดรูปแบบ เชน 
วัฒนธรรมไทยกําหนดแบบสามีภรรยาเดียวกัน ในอีกสังคมหนึ่งกําหนดวาชายอาจมีภรรยาไดหลายคน 
ความสัมพันธทางเพศกอนแตงงาน เปนสิ่งที่ดีหรือเปนเรื่องขัดตอศีลธรรม 
 4. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือชวยแกปญหา และสนองความตองการของมนุษย มนุษยไมสามารถ
ดํารงชีวิตภายใตสิ่งแวดลอมไดอยางสมบูรณ ดังนั้น มนุษยตองแสวงหาความรูจากประสบการณที่ตนไดรับ 
การประดิษฐคิดคน วิธีการใชทรัพยากรนั้นใหเกิดประโยชนตอชีวิตและถายทอดจากสมาชิกรุนหนึ่งไปสูสมาชิก
รุนตอไปโดยวัฒนธรรมของสังคม 
 5. วัฒนธรรมชวยใหประเทศชาติเจริญกาวหนา หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามเหมาะสม เชน
ความมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด อดทน การเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว เปนตน สังคมนั้น
ยอมจะเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 
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 6. วัฒนธรรมเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาต ิ คําวา เอกลักษณ หมายถึง ลักษณะพิเศษหรือ
ลักษณะเดนของบุคคลหรือสังคมที่แสดงวา สังคมหนึ่งแตกตางไปจากอีกสังคมหนึ่ง เชน วัฒนธรรมการ 
พบปะกันในสังคมไทย จะมีการยกมือไหวกัน แตในสังคมญี่ปุนใชการคํานับกัน เปนตน 

เรื่องที่ 2 เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย 

 เอกลักษณหรือลักษณะประจําชาติ ในทางวิชาการ มีความหมาย 2 ประการ คือ ประการแรก 
หมายถึง ลักษณะที่เปนอุดมคติ ซึ่งสังคมตองการใหคนในสังคมนั้นยึดมั่น เปนหลักในการดําเนินชีวิต  
เปนลักษณะที่สังคมเห็นวาเปนสิ่งดีงามและใหการเทิดทูนยกยอง อีกประการหนึ่ง หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ 
คนทั่วไปในสังคมนั้นแสดงออกในสถานการณตาง ๆ เชน ในการทํางาน การพักผอนหยอนใจ การติดตอ
สัมพันธกับผูอื่น และในการดําเนินชีวิตทั่วไปในสังคม เปนลักษณะนิสัยที่พบในคนสวนใหญของประเทศ และ
สวนมากมักจะแสดงออกโดยไมรูตัวเพราะเปนเรื่องของความเคยชินที่ปฏิบัติกันมาอยางนั้น 
เอกลักษณของวัฒนธรรมไทยที่เดน ๆ มีดังน้ี 
 1. ความรักอิสรภาพหรือความเปนไทย คนไทยมีลักษณะนิสัยไมตองการอยูในอํานาจบังคับของ
ผูอื่น ไมชอบการควบคุมเขมงวด  ไมชอบการกดข่ี หรือใหผูอื่นเขามายุงเกี่ยวสั่งการในรายละเอียดในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตสวนตัว คนไทยเปนคนที่หยิ่งและรักในศักดิ์ศรีของตนเอง การบังคับน้ําใจกันหรือ 
ฝาฝนความรูสึกของกันและกันถือวาเปนสิ่งไมควรทํา 
 2. การย้ําการเปนตัวของตัวเองหรือปจเจกบุคคลนิยม คือ การใหคุณคาในความเปนตัวของตัวเอง
ความนิยมนี้สวนหนึ่งมาจากอิทธิพลของพุทธศาสนา ซึ่งยํ้าความสําคัญของตัวบุคคลเปนพิเศษถือวา บุคคลจะ
เปนอยางไร ยอมแลวแตกรรมของบุคคลนั้นในอดีต การย้ําสอนใหพึ่งตนเอง ทุกคนมีความเทาเทียมกัน สวน
การที่จะดีหรือชั่วนั้น อยูที่การกระทําของตนเอง มิไดอยูที่ชาติกําเนิด 
 3. ความรูสึกมักนอยสันโดษและพอใจในสิ่งที่มีอยู คนไทยไมมีความดิ้นรน ทะเยอทะยาน ที่จะเอา
อยางคนอื่น ถือเสียวาความสําเร็จของแตละเปนเรื่องของบุญวาสนา ทุกคนอาจมีความสุขไดเทาเทียมกันทั้งนั้น
เพราะเปนเรื่องภายในใจ 
 4. การทําบุญและการประกอบการกุศล คนไทยสวนใหญมีความเชื่อในเรื่องกรรม การเวียนวาย 
ตายเกิด จึงมักนิยมทําบุญและประกอบการกุศลโดยทั่วไป โดยถือวาเปนความสุขทางใจ และเปนการสะสม
กุศลกรรมในปจจุบัน เพื่อหวังจะไดรับผลประโยชนในอนาคต 
 5. การหาความสุขจากชีวิต คนไทยมองชีวิตในแงสวยงาม ความกลมกลืน และพยายามหาความสุข
จากโลก ซึ่งตรงกันขามกับชาวตะวันตกที่มักจะมองชีวิตในแงของความขัดแยงระหวางอํานาจฝายต่ําในรางกาย
มนุษยและอํานาจฝายสูง ซึ่งไดแก ศีลธรรมและความรับผิดชอบในใจ คนไทยจึงไมมีความขัดแยงในใจเกี่ยวกับ
การปลอยตนหาความสําราญ เพราะถือวาอยูในธรรมชาติมนุษย 
 6. การเคารพเชื่อฟงอํานาจ คนไทยนิยมการแสดงความนอบนอมและเคารพบุคคลผูมีอํานาจ
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปตามแบบพิธีซึ่งแสดงฐานะสูงต่ําของบุคคลที่เกี่ยวของ 
 7. ความสุภาพออนโยนและเผ่ือแผ  คนไทยเปนมิตรกับทุกคนและมีชื่อเสียงในการตอนรับ คนไทย
นิยมความจริงและชวยเหลือกันในการมีความสัมพันธระหวางกัน และไมคิดเอาเปรียบผูอื่นมีความเมตตา
สงสาร ไมซ้ําเติมผูแพ ถือเปนคุณธรรมยิ่งของคนไทย 
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 8. ความโออา ลักษณะนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นและหยิ่งในเกียรติของตนเอง คนไทยนั้นถึงแม
ภายนอกจะดูฐานะต่ํา แตในใจจริงเต็มใจยอมรับวาตัวเองต่ํากวาผูอื่น ถือวาตัวเองมีความสามารถเทาเทียมกับ
ผูอื่น ถาตนมีโอกาสเชนเดียวกัน คนไทยไมยอมใหมีการดูถูกกันงาย ๆ และถือวาตนมีสิทธิ์เทาเทียมกับผูอื่นใน
ฐานะเปนมนุษยคนหนึ่ง 

เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการเลือกรับวัฒนธรรม 

 เนื่องจากวัฒนธรรม เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจากวิถีการดําเนินชีวิตซ้ํา ๆ ของคนในสังคมนั้น ๆ ในอดีต
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนนอยมาก เพราะเปนลักษณะของสังคมปด ตอมาเมื่อแตละสังคมมี 
การติดตอระหวางกันมากขึ้น โดยเฉพาะการติดตอกันในสังคมขามภูมิภาค เชน ชาติตะวันตกกับชาติตะวันออก
ซึ่งเกิดขึ้นมากในชวงยุคลาอาณานิคม เมื่อชาวตะวันตกออกลาอาณานิคมทางทวีปเอเชีย พรอมกับนํา
วัฒนธรรมของชาติตนเขามาดวยเชน ศาสนา ภาษา การแตงกาย ที่อยูอาศัย อาหาร ความบันเทิง ฯลฯ 
แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมของชาติตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีความออนแอกวาก็เริ่ม
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกลาว ทําใหเกิดแรงผลักดันชักจูงทั้งสองทาง คือ ทั้งการกระตุนใหยอมรับ 
สิ่งใหมและการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง นั้น 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะสังคมไทย การสรางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ก็ดําเนินมา
อยางตอเนื่องในทุกยุคสมัย แตในสังคมในอดีตกอนยุคลาอาณานิคม (เริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 แหง 
กรุงรัตนโกสินทร) สังคมไทยแมวาจะมีการติดตอกับชาวตางชาติบาง ก็ยังไมเปนที่กวางขวางนักในหมูราษฎร
ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจึงดําเนินไปอยางคอยเปนคอยไป แตเมื่อถึงยุคลาอาณานิคม เริ่มการ
ติดตอกับชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาติตะวันตกที่หลั่งไหลเขามาจํานวนมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดข้ึนเร็ว 
ซึ่งสังเกตไดจากการแตงกายของขุนนาง ซึ่งเปนอยางตะวันตกมากขึ้น ลักษณะอาคารบานเรือนแบบยุโรป
เริ่มมีขึ้น 
 ดังนั้น หลายชาติเริ่มหันมาพิจารณาหาแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติตนเองใหม จึงเกิดองคกร
ทั้งภาครัฐ เอกชน พากันเรงฟนฟูวัฒนธรรมของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง
ระหวางกัน มีการบรรจุเรื่องราวของวัฒนธรรมไวใหเด็กและเยาวชนไดศึกษา เพื่อใหเห็นคุณคาวัฒนธรรมของ
ตนเอง สงผลใหสามารถสืบทอดรักษาวัฒนธรรมไวอยางมั่นคง 
 ตัวอยาง สังคมไทยในอดีตไดรับวัฒนธรรมจากจีน อินเดีย เปนชาติที่มีวัฒนธรรมเขมแข็ง ตอมาเริ่มรับ
วัฒนธรรมตะวันตก ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสนิทรเรือ่ยมาจนถึงปจจุบัน และเริ่มรับวัฒนธรรม
ญี่ปุน เกาหลี เพราะมีอิทธิพลดานการบันเทิง รวมทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ 
 ดังนั้น สังคมไทยจะตองรวมมือกันสรางความเขาใจใหประชาชนคนไทย ตระหนักถึงคุณคา
วัฒนธรรมไทย ในการรวมกันอนุรักษ สืบทอด ดวยความภาคภูมิใจ วัฒนธรรมไทยจึงจะคงอยูตอไป 
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เรื่องที่ 4 ประเพณีในโลก 

 ประเพณี คือ วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เปนเรื่องที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนแตละชาต ิตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เราจะเห็นความเจริญรุงเรืองของชาติตาง ๆ จากประเพณี สิ่งที่มีอิทธิพลตอประเพณี คือ ศาสนา 
ความเชื่อของคนในชาติตาง ๆ ประเพณีที่เกี่ยวของกับการเกิด การแตงงาน การตาย รวมทั้งประเพณีใน
ศาสนาตาง ๆ ของแตละชาติจะแตกตางกันไป 
 เชน ประเพณีการแตงงานของชาวอินเดีย จะแตงงานกันเมื่อมีอายุนอยมาก และฝายหญิงตองไปสูขอ 
ฝายชาย ขณะที่ประเพณีจีนโบราณ ผูชายเปนผูสืบตระกูล จะเปนผูนําไดรับสิทธิตาง ๆ ในครอบครัวมากกวา 
เพศหญิง การสูขอตองผานแมสื่อ แตปจจุบันประเพณีในจีนเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแตจีนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เปนลัทธิเหมาเจอตุง จีนมีการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ 
 โลกปจจุบัน มีการติดตอคมนาคมอยางรวดเร็ว ประชากรในโลกสนใจเขามาทองเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวตางชาติ ตางภาษา สงผลใหประเทศตาง ๆ  เริ่มสนใจอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ที่โดดเดน
เปนเอกลักษณเพื่อคงความเปนชาติ และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของชาติตนเองไว 
ประเทศไทยก็เชนกัน คนตางประเทศมาทองเที่ยวประเทศไทยเปนจํานวนมาก เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ทําใหเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล 
 

เรื่องที่ 5 ความสําคัญของคานิยมและคานิยมในสังคมไทย 

คานิยม 

 สังคมมนุษย จําเปนตองมีบรรทัดฐาน เปนตัวกําหนดแผนเชิงพฤติกรรม ซึ่งสมาชิกของสังคมจะตองมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ เปนจํานวนมาก มีความจําเปนที่จะตองตัดสินใจตอการกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ รูปแบบความคิดในการประเมินตาง ๆ ของสมาชิกในสังคม 

ความหมายคานิยม 

 คานิยม หมายถึง รูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคม ที่จะพิจารณาตัดสิน และประเมินวา สิ่งใดมี 
คุณคา มีประโยชนพึงปรารถนา ถูกตอง เหมาะสม ดีงาม ควรที่จะยึดถือและประพฤติปฏิบัติ คานิยมที่เปน 
องคประกอบที่สําคัญของการจัดระเบียบสังคมมนุษย คือ คานิยมทางสังคม (Social Value) ซึ่งหมายถึง  
รูปแบบความคิดที่สมาชิกสวนใหญตัดสินและประเมินวาเปนสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน พึงปรารถนา ถูกตอง
เหมาะสมดีงาม ควรแกการประพฤติปฏิบัติรวมกัน คานิยมทางสังคม เกิดจากการที่สมาชิกในสังคมดํารงชีวิต
อยูรวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ  ถายทอดความคิดเห็นระหวางกัน เกิดรูปแบบที่สอดคลองในแนวทางเดียวกัน 
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ความสําคัญของคานิยม 

 สังคม มีคานิยมแตกตางกันตามวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และที่ตั้ง 
ถิ่นฐาน คานิยมของแตละสังคม เปนแนวความคิดทัศนคติรวมกันของคนสวนใหญ จึงเปนพื้นฐานที่สําคัญเกิด
บรรทัดฐานทางสังคมอันเปนการกําหนดกฎเกณฑ หรือระเบียบในการปฏิบัติตอกันทางสังคมตามแนวทางของ
คานิยมที่สมาชิกในสังคมยอมรับรวมกัน 
 คานิยม สามารถชวยใหการดําเนินชีวิตระหวางสมาชิกในสังคมมีความสอดคลองสัมพันธตอกัน  
ลดความขัดแยงและความตึงเครียดของสมาชิกในสังคม คานิยม เปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพ 
แวดลอมและความเหมาะสมในแตละยุคสมัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหสังคมนั้นเกิดมี 
คานิยมใหมมาทดแทนคานิยมเดิม เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานการผลิตทางการเกษตรของไทยจาก 
การผลิตแบบเดิมมาสูการผลิตแบบใหม ที่มีการใชเทคโนโลยีทันสมัยมาทําการผลิต เพื่อลดระยะเวลาและ
กําลังแรงงานจากแรงงานคนหรือสัตว มีผลทําใหเกษตรกร ชาวไรชาวนา มีคานิยมในการนําเอาเครื่องจักร
และสารเคมีมาใชทางเกษตร จนมาในปจจุบันมีการชี้แนวทางการทําเกษตรแบบพอเพียง ก็ทําใหเกษตรกร
เริ่มเปลี่ยนแปลงคานิยมในวิธีการธรรมชาติมาชวยในการผลิต เนื่องจากพิษภัยจากสารเคมีและรูจักประสม
ประสานความคิด ทําใหเกิดคานิยมวิเคราะห วิจัยการทําเกษตร เพื่อยังชีพและอุตสาหกรรม 

 คานิยมที่สําคัญของสังคมไทย ไดแก 

 1) การนับถือพุทธศาสนา เปนคติความเชื่อระดับสูงทางจิตใจของคนไทย ทําใหเกิดคานิยมใน 
การประกอบพิธีในประเพณี เทศกาล วันสําคัญทางศาสนา และในวาระสําคัญของชีวิต เปนคตินิยมที่ปฏิบัติ 
สืบตอมาจนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย 
 2) การเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย เปนคติความเชื่อและศรัทธาภักดีตอพระมหากษัตริยของ 
ชาวไทย เปนคานิยมธรรมเนียมของคนไทยที่แสดงความเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย 
 3) การรักสังคมไทย เปนคานิยมที่พึงประสงคของสมาชิกภายในสังคมไทยที่ตองมีความสามัคคี 
รวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวกันในการชวยเหลือสังคมไทย ทั้งในภาวะที่เกิดเหตุการณรายอันเปนภัยแกสังคม
และประเทศชาติ ชวยกันปลูกฝงจิตสํานักใหรูคุณคาของวัฒนธรรมไทย รักษามรดกไทย รักเมืองไทย ใชของไทย 
 4) ความซื่อสัตยสุจริต คานิยมขอนี้เปนสิ่งสําคัญที่ควรปลูกฝงใหสมาชิกของสังคม เนื่องจากเปน
รากฐานในการพัฒนาและสรางความเจริญใหกับตนเองและประเทศชาติ เชน สมาชิกของสังคมไทยมี 
ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผู อื่น ในการอยู รวมกันของสังคม การไมกระทําการทุจริต ละเมิดฝาฝน 
กฎหมาย เปนตน 
 5) การเคารพผูอาวุโส คานิยมขอนี้ไดแสดงออกในพฤติกรรมของสมาชิกสังคมไทย เชน การมีกิริยา
มารยาทสุภาพออนนอมตอผูอาวุโสหรือผูใหญ การเคารพใหเกียรติผู อาวุโส ผูใหญ ผูที่สังคมยกยองตามวาระ 
ตาง ๆ 

คานิยมที่ควรปลูกฝงตามหลักพระพุทธศาสนา 

 1. แนวทางปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน มี 5 ประการ 
  1) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
  2) การประหยัดและอดออม 
  3) มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย 
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  4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
  5) ความรักชาติ ศาสน กษัตริย 
 2. ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
  คุณลักษณะเชนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากคําสอนที่วา มนุษยเราไมวายากดี มีจน อยางไร ตางเปน 
เพื่อนรวมทุกขรวมสุข เวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏดวยกัน ความสํานึกวาตนเองตองตาย ยอมกอใหเกิด
ความเห็นใจกัน แสดงออกมาในรูปความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกันและกัน 
 3. ความเคารพและความออนนอมถอมตน 
  คานิยม สะทอนลักษณะนิสัยของคนไทยคอนขางโดดเดน การเคารพผู อาวุโส ความเกรงใจ 
ใหเกียรติผูมีประสบการณเหนือกวาตน จะปรากฏใหเห็นทุกระดับของสถาบันไทย นับตั้งแตสถาบันครอบครัว
ไปจนถึงสถาบันสงฆ ทั้งในระบบราชการ คือ การไมกลาแสดงความคิดเห็นขัดแยง เพราะเกรงจะกระทบ
กระเทือนความรูสึกผูอื่น ความออนนอมนุนนวล ไมเพียงแตสะทอนออกมาในรูปของกิริยามารยาท เทานั้น 
ยังสะทอนออกมาในงานศิลปะตาง ๆ ของชาติดวย ไมวาจะเปนจิตรกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม หรือ 
คีตกรรม 

 4. ความกตัญ ูกตเวที 

  เปนคุณธรรมของบุคคลผูสํานึกในอุปการคุณที่ผูอื่นกระทําตอตน และพยายามจะหาทางตอบแทน
อุปการคุณนั้น คุณธรรมขอนี้พระพุทธองคทรงกลาววา เปนบุคคลหาไดยาก 
  ความกตัญ ูกตเวท ีจึงเปนคานิยมอันมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา เปนสิ่งสําคัญในสงัคม ยกยองวา
“ตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม” หมายความวา ทําคุณกับคนอื่นนั้น เมื่อถึงคราวตกอับ ก็มีผู ยินดียื่นมือเขามา 
ชวยเหลือ ความกตัญ ู จึงเปนคานิยมที่สมควรจะปฏิบัติใหเกิดสิริมงคลกับตนเอง 

 5. ศรัทธาและปญญา 

  ศรัทธา แปลวา ความเชื่อ คนสวนมากมักพูดวา ศรัทธาปสาทะ 
  ปสาทะ แปลวา ความเลื่อมใส 
  ศรัทธา เปนความเชื่อแตเปนความเชื่อบุคคลอื่น เชน เราเห็นความคิดเห็นหรือการกระทําของ
คนอื่นเปนสิง่ที่ดี และเหมาะสมนาจะนํามาปฏิบัติ แลวปฏิบัติตามแนวทางของบุคคลอื่นซึ่งเปนผูคิด แสดงวา
เรามีศรัทธาในบุคคลนั้น 
  ปญญา เปนความรูที่เกิดดวยตนเอง ซึ่งเกิดจาการคิดพิจารณาไตรตรอง วิเคราะหอยางรอบคอบ 
มีเหตุผล 
  พุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงสอนใหบุคคลมีทั้งศรัทธาและปญญาประกอบกันดวยเหตุผล 
ผูศรัทธา ถามีความเชื่อมากเกินไป จะกลายเปนความงมงาย คนจํานวนไมนอยที่หลงเชื่อสิ่งตาง ๆ โดยมิได 
วิเคราะหหรือพิจารณาอยางแทจริง เพื่อประโยชนสุขรวมกันของบุคคลทั้งหลายในสังคม ศรัทธาอยางถูกตอง 
ในพุทธศาสนา มีดังนี้ 
 - เชื่อวาพระพุทธเจาตรัสรูจริง 
 - เชื่อวาบุญบาปมีจริง 
 - เชื่อวาผลของบุญบาปมีจริง 
 - เชื่อวาบุญบาปที่ตนทําเปนของตนจริง 
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 6. ทํางานสุจริต 

  สุจริต มาจาก สุ หมายถึง ดี และ จริต หมายถึง ความประพฤต ิ
  สุจริต จึงเปนความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ซึ่งนาจะหมายความไดวา 
  1) ไม ผิดกฎหมาย ไมผิดตอกฎระเบียบของบานเมือง ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
ไมประพฤติผิดเลนการพนัน ไมขายยาเสพติด ทําลายเยาวชน สังคม และประเทศชาติ 
  2) ไมผิดประเพณี ประกอบดวย 
   (1)  ขนบของบานเมือง คือ ไมผิดกฎหมาย ระเบียบ ของบานเมือง 
   (2)  ธรรมเนียม เปนความประพฤติที่สังคมยอมรับและปฏิบัติกันมา 
   (3)  ไมผิดศีลธรรม หมายความวา มีความประพฤติอันถูกตองตามทํานองคลองธรรม ทํากาย
วาจา ใจ สงบ ระวังสํารวมตนอยูเสมอ เมื่อบุคคลไมประพฤติผิดศีลธรรม ตนเอง ครอบครัว และสังคมก็จะ 
สงบสุข 
 บุคคลพึงสรางคานิยมในการกระทําการอันเปนประโยชนตอตนเองชาติ บานเมือง พรอมทั้งรักษา
ความเปนไทยใหคงอยู อยาหลงผดิเห็นคานิยมวัฒนธรรมตางชาติกวาคานิยมวัฒนธรรมไทย สรางพลัง เพื่อทําให
ชาติมั่นคง โดยชวยกันดูแลสิ่งที่เปนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

เรื่องที่ 6 คานิยมที่พึงประสงคของสังคมโลก 

 ศีลธรรม จริยธรรม และคานิยม คือ สิ่งที่กําหนดมาตรฐาน ความประพฤติ ของสมาชิกในสังคมไวให
ปฏิบัติตามแนวทางที่สังคมไดกําหนดวา เปนสิ่งดีงาม เหมาะสม กับสภาพสังคมนั้น ๆ รวมทั้ง เปนมาตรฐานที่
ใชตัดสินการกระทําของบุคคลในสังคมวาถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว เพื่อใหสังคมดํารงอยูไดอยางปกติสุข ซึ่งเปน 
สิ่งสําคัญที่มีอยูคูกับการดําเนินชีวิต เปนสิ่งที่สังคมยอมรับรวมกัน 
 คานิยมและจริยธรรมในสังคม เปนตัวกําหนดความเชื่อของบุคคลในสังคม กอใหเกิดประโยชนตอ
สังคม ชวยในการพัฒนาสังคม เพราะทําใหบุคคลมีความตั้งมั่นอยูในความดี ความรับผิดชอบ ความเสียสละ  
ความกตัญ ูรู คุณ ความมีวินัย ความกลาหาญ และความเชื่อมั่นในคําสอนของศาสนา ดังนั้น คานิยมและ
จริยธรรมของสังคม จําตองมีจุดมุงหมายในการละเวนจากการทําชั่วเปนสิ่งสําคัญ  
 คานิยมและจริยธรรมที่ทั่วโลกพึงประสงคใหเกิดขึ้นในพลเมืองของชาติตน มีดังนี้ 
 1. การไมเบียดเบียนและกอความเดือนรอนใหแกผู อื่น ทั้งการเบียดเบียนทางกาย วาจา ใจ เชน  
การใชคําพูดที่สอเสียด เยาะเยยถากถาง ดูหมิ่นผูอื่น รวมทั้งการกลั่นแกลง ทําลายทรัพยสินผูอื่น 
 2. ความเสียสละ โดยเปนผูเอื้อเฟอเผื่อแผใหแกผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน ลดละความเห็นแกตัว 
ชวยเหลือผูอื่นในยามที่มีความจําเปนไดทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย หรือกําลังทางสติปญญาเพื่อการอยู 
รวมกันอยางสงบสุขในสังคมโดยรวม 
 3. มีความกลาหาญทางคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การทําในสิ่งที่เห็นวาถูกตองตามทํานอง 
คลองธรรมและละเลิกไมกระทําความผิด อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกตนเองและสวนรวม หรือทําให 
ตนเองและสวนรวมเสียผลประโยชนก็ตาม 
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 4. ความละอายและเกรงกลัวตอกระทําความชั่ว โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับความชั่วทั้งปวง มีจิตใจที่
ยับยั้งผลประโยชนที่ไดมาโดยมิชอบ 
 5. การรูจักเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอื่น มีความสํานึกในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
ของแตละบุคคล ไมวาจะเปนของตนเองและผูอื่น เปนการยอมรับสติปญญา ความคิดเห็นของผูอื่นเทากับของ
ตนโดยไมหลอกตนเอง หรือมีความดื้อรั้น เอาแตความคิดของตนเองเปนใหญ และเหยียดหยามผูอื่น เปนการฝก
ใหเปนคนมีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นรอบดาน แลวนํามาพิจารณาดวยตนเอง เพื่อขจัดปญหาความขัดแยง 
 6. มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผู อื่น หมายถึง ความซื่อสัตยตอตนเองเพื่ออยู ในความไม
ประมาท ขยันขันแข็งในหนาที่การงาน  มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง มีความซื่อสัตยตอ 
ผูอื่น ประพฤติปฏิบัติตรงไปตรงมาอยางสม่ําเสมอ ไมคิดโกงหรือทรยศหักหลัง หรือชักชวนไปในทางเสื่อมเสีย
เพื่อหาผลประโยชนสวนตน 
 7. ความมีวิจารณญาณในการตัดสินปญหาตาง ๆ หรือ ความมีเหตุผลในการพิจารณาไตรตรอง 
ไมหลงเชื่อสิ่งใดงาย ๆ รูจักควบคุมกาย วาจา โดยใชสติอยางรอบคอบ ไมทําตามอารมณมีจิตใจสงบเยือกเย็น
ไมวูวาม สามารถรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นที่ขัดแยงกับตนอยางใจกวาง  ไมแสดงความโกรธหรือไมพอใจ 
ไมมีทิฏฐิมานะ 
 8. ความขยัน หมั่นศึกษา หาความรู ใหเฉลียวฉลาดในศิลปวิชาการทุกสาขาวิชา 
 9. ความสามารถในการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ 
 10. การักษาสิ่งแวดลอมและความเปนชาติ วรรณกรรม ประเพณี ตลอดจนดินแดนของตนเอง 
 คานิยมและจริยธรรมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคล จะเปนคานิยมและจริยธรรมที่เกิด
ประโยชนตอตนเอง สังคม และการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับความคิดสติปญญา รวมทั้งการเสียสละตอสังคม
ประเทศชาติ 
 1. ตัวกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อขจัดความขัดแยง 
  1) เป นผู มีความอดทนอดกลั้น เพื่อเผชิญกับปญหาตาง ๆ อยางมีสติ ไมแสดงออกทาง 
อารมณ มีจิตใจสงบเยือกเย็น 
  2) เปนผูมีจิตใจกวางขวาง เปดใจยอมรับความเห็นของผูอื่นดวยใจเปนกลาง ไมคิดวาตนเองอยู
เหนือผูอื่น 
 2. คานิยมและจริยธรรมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
  1) มีความเสียสละ เปนผูใหดวยใจที่บริสุทธ์ิ โดยไมหวังผลตอบแทน 
  2) มีความรัก ความสามัคคี เปนที่ตั้ง ยอมรับในเหตุผลของการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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เรื่องที่ 7 การปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึงประสงคของสังคมไทย 

 คานิยมของสังคมไทยที่ไมพึ่งประสงค ควรไดรับการแกไข ปรับปรุง พัฒนา เพราะเปนอุปสรรคที่สําคัญ 
ตอความมั่นคงของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตัวอยางที่สําคัญคือ 
 1. ความเปนผูกลาไดกลาเสียในทางที่ผิด เชน นิสัยของนักพนันเริ่มตั้งแตเด็ก เยาวชน คือ การพนัน
ฟุตบอล กีฬาตาง ๆ (การเลนหวย การพนันตาง ๆ ) ทําใหหมดตัว และไมมานะในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
 2. ความเปนผูใจกวางรักษาหนาตา โดยไมคํานึงถึงฐานะตนเอง ตัวอยาง เมื่อครอบครัวมีงานบวช 
แตงงาน งานศพ จะไปกูเงินหรือนําเงินที่เก็บหอมรอมริบมาใชในการเลี้ยงดูอยางสุรุ ยสุราย จนมีครอบครัว 
ลูกโตเขาโรงเรียนยังใชเงินคืนคาแตงงานยังไมหมด 
 3. การชวยเหลือพวกพอง โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง ตัวอยาง เมื่อเพื่อน พี่ นอง มีเรื่องกับใครพรอมที่
จะยกพวกไปตอสู โดยไมคํานึงถึงเหตุผล ความถูกตองในวิธีการแกปญหา ตัวอยาง การยกพวกตีกันของวัยรุน
และของกลุมพวกนักเลงตาง ๆ 
 4. เมื่อเกิดปญหาชอบใชคําวา ไมเปนไร ไมคิดหาการแกไขปญหาอยางจริงจัง สงผลใหปญหายังคง 
เปนปญหาตอไป ปญหาที่เกิดขึ้นไมไดรับการแกไข 
 5. ชอบความสนุกสนาน ดื่มเหลา เฮฮาไมขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ สงผลใหเกิดความ
ประมาทในชีวิต จะเห็นเทศกาลปใหม สงกรานต มีคนเสียชีวิตจํานวนมาก เพราะความประมาท 
 6. ยกยองผูมีฐานะ 
 การปองกัน และแกไขปญหาพฤติกรรมตามคานิยมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย คือ 
 1. คานิยมที่ดีงาม ควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตยังเปนเด็ก ในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา
รวมทั้งในสังคมไทย 
 2. ผู ใหญในสังคมไทยทุกฐานะที่สําคัญ คือ ผู ที่อยู ในบทบาทเปนผู นํา จะตองประพฤติตนเปน 
แบบอยางที่ดี 
 3. สังคมไทย จะตองยกยองใหเกียรติผูที่ประพฤติปฏิบัติตามคานิยมที่ดีงาม ไมยกยองผูมีอํานาจมีเงนิ
แตเปนผูที่ประพฤติตามคานิยมที่ดีงามของไทย 
 4. สื่อ จะตองรวมกันรณรงคใหคนไทยมีคานิยมที่ดีงาม ไมสนับสนุนเผยแพรสิ่งที่ไมดี เพราะสื่อมี
อิทธิพลตอสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 5. อยาปลอยใหปญหาความเสื่อมทรามที่เกิดจากการประพฤติตามคานิยมที่ไมดีผานไป เพราะเห็น 
เปนเรื่องเล็ก ๆ ควรเรงชวยกันหาทางแกไข ดวยการถือเปนหนาที่ของทุกคน 
 6. องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนใหเกิดชมรม สมาคม ในระดับทองถิ่นตาง ๆ ที่เปนสังคม 
แหงการเรียนรู เพื่อใหสังคมชุมชนเปนสังคมที่อุดมดวยปญญา ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สงผลใหสังคมไทยแข็งแกรง 
ตอไป 
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กิจกรรมที่1 

 ใหผูเรียนคนควาวัฒนธรรม ประเพณ ีคานิยมของประเทศตาง ๆ ในโลก มาคนละ 1 ประเทศ  

แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

 

กิจกรรมที่2 

 ใหผูเรียนนํากรณตีัวอยางปญหาทีเ่กี่ยวของกับวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมที่เกิดขึ้นกับประเทศตาง ๆ 

ในโลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

 

กิจกรรมที่3 

 ใหผูเรียนศึกษาตัวอยางแนวทางทีป่ระเทศตาง ๆ อนุรักษวัฒนธรรมตามประเพณแีละคานิยมทีด่ี

ของตนไวได เชน ประเทศภูฏาน
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บทท่ี 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
สาระสําคญั 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทย นับแตประเทศไทย

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เมื่อป พ.ศ. 2475 มาจนถึงปจจุบัน (2553) 

ประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรตองมีความรู ความเขาใจ หลักการ เจตนารมณ

ตลอดจนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญอยางถองแท เพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวไดอยาง

ถูกตอง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. มีความรู ความเขาใจ ความเปนมาของรัฐธรรมนูญ 

 2. บอกหลักเกณฑสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได 

 3. บอกสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่เกี่ยวของกับตัวเองได 

 4. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  ความเปนมาและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

 เรื่องที่ 2  สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 เรื่องที 3  บทบาทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 เรื่องที่ 4 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

    และสงผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก 

 เรื่องที่ 5  หนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น 
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เรื่องที่ 1 ความเปนมาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ วาดวยการจัดระเบียบการปกครอง
ประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแรกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เริ่มเมื่อ 
วันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยกลุมบุคคลที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร” ประกอบดวย พลเรือนและทหาร 
มีนโยบายการปกครองที่เห็นแกประโยชนของประชาชน ขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ทรงปกครองประเทศ ทรงประทับอยูที่พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดเห็นประโยชนสุขของ
ราษฎรเปนสําคัญ จึงสละอํานาจของพระองค และพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ประกาศใชครั้งแรก
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 เรียกวา “รัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
2475” ตอมา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 จึงไดมีการประกาศใช “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช 2475” 
 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อปพุทธศักราช 2475 
จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีการยกเลิกและประกาศใชรัฐธรรมนูญไปแลวรวม 18 ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับที่ 1 : พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว 
    พุทธศักราช 2475 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 49 หนา 116 
    วันที่ 27 มิถุนายน 2475) 
 ฉบับที่ 2 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475  
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 49 หนา 529 วันที่ 10 ธันวาคม 2475) 
 ฉบับที่ 3 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 63 หนา 30 วันที่ 3 พฤษภาคม 2489) 
 ฉบับที่ 4 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490  
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 64 ตอนที่ 53 วันที่ 9 พฤษภาคม 2490) 
 ฉบับที่ 5 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 66 ตอนที่ 17 วันที่ 23 มีนาคม 2492) 
    แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 
 ฉบับที่ 6 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 69 ตอนที่ 15 วันที่ 8 มีนาคม 2475) 
 ฉบับที่ 7 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2502 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 76 ตอนที่ 17 วันที่ 28 มกราคม 2502) 
 ฉบับที่ 8 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2511 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอนพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน 2511) 
 ฉบับที่ 9 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 192 วันที่ 15 ธันวาคม 2515) 
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 ฉบับที่ 10 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 14 วันที่ 23 มกราคม 2518) 
 ฉบับที่ 11 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 135 (ฉบับพิเศษ) 
    วันที่ 22 ตุลาคม 2519) 
 ฉบับที่ 12 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 111 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2520) 
 ฉบับที่ 13 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 146 (ฉบับพิเศษ) 
    วันที่ 22 ธันวาคม 2521) 
 ฉบับที่ 14 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 40 วันที่ 1 มีนาคม 2534) 
 ฉบับที่ 15 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 216 วันที่ 9 ธันวาคม 2534) 
 ฉบับที่ 16 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 55ก วันที่ 11 ตุลาคม 2540 ) 
 ฉบับที่ 17 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 102ก วันที่ 1 ตุลาคม 2549) 
 ฉบับที่ 18 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 47ก วันที่ 24 สิงหาคม 2550) 
 การยกเลิกและประกาศใชรัฐธรรมนูญแตละครั้ง สวนใหญเปนผลมาจากการปฏิวัติรัฐประหาร 
ซึ่งสามารถสรุปเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ไดดังนี้ 
 1. กลุมผูนําซึ่งมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้น เห็นวา หลักการและวิธีการของรัฐธรรมนูญฉบับที่
ใชอยูนั้นไมเหมาะสม จึงลมเลิกและประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม 
 2. กลุมผูนําซึ่งมีอํานาจทางการเมืองแตกแยกกันเอง จึงมีการลมเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยู เพื่อ
ใชฉบับใหมที่สามารถตอบสนองความพอใจของกลุมตนได 
 3. ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สภาพทางสังคม และสถานการณของประเทศในขณะนั้น ทําใหตองมี
การเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญใหเหมาะสม 
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เรื่องที่ 2 สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่รูปแบบของรัฐ รูปแบบการ
ปกครองและการบริหารประเทศ บทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับใดขัดหรือแยงตอบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติน้ันเปนอันใชบังคับมิได และไมวากรณีใด ๆ หากปรากฏวา ผูใดใชกําลังประทุษราย เพื่อ
ลมลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนกบฏตอประเทศชาติ มีโทษถึงประหาร
ชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยทั่วไปจะบัญญัติหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ ไวดังนี้ 
 1. รูปแบบของรัฐ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได คําวา 
ราชอาณาจักร หมายความวา ประเทศไทย เปนประเทศที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และคําวา 
อันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได หมายความวา ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ มีรัฐบาลเปนศูนยกลาง 
มีอํานาจบริหารประเทศไดทั้งภายในและภายนอกประเทศเพียงรัฐบาลเดียว 
 2. รูปแบบการปกครอง ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-
กษัตริยทรงเปนประมุข เปนการยืนยันวาประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีรากฐาน 
มาจากประชาชน มุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3. อํานาจอธิปไตยของรัฐ รัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจอธิปไตยของประเทศไทย ไว 3 ประการ ไดแก 
  1) อํานาจนิติบัญญัต ิคือ อํานาจในการออกกฎหมาย 
  2) อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการบริหาร การปกครองประเทศ 
  3) อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการพิจารณาตัดสินคดีในศาล 
  ทั้ง 3 อํานาจนี้เปนอํานาจของปวงชนชาวไทย คือ เปนของชนชาวไทยทุกคน โดยมีพระมหา-
กษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา ใชอํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี
และใชอํานาจตุลาการผานทางศาล 
 4. สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย รัฐธรรมนูญคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งเปนชนชาวไทย
โดยคํานึงถึงวา ชนชาวไทยเปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรี หรือกลาววา ชนชาวไทย มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย หาม
ปฏิบัติตอมนุษยเยี่ยงทาสหรือสัตว นอกจากนี้ทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพในรางกาย ในครอบครัว มีสิทธิไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมเสียคาใชจาย ทุกคนจะไดรับการคุมครองสิทธิใน
คดีอาญาสิทธิไดรับการใหบรกิารสาธารณสขุที่ไดมาตรฐาน มีเสรีภาพในการสื่อสารโดยเสรี มีเสรีภาพในการ
เสนอขาวสาร และเสรีภาพในทางวิชาการ เปนตน 
 5. หนาที่ของชนชาวไทย เมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดใชสิทธิเสรีภาพแหงชนชาวไทยแลว ก็จะกําหนด
หนาที่ของชนชาวไทยใหไวดวย โดยกําหนดใหทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย มีหนาที่รักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีหนาที่ตองปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายมีหนาที่ตองไปใช
สิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด มีหนาที่ตองเสียภาษีอากร มีหนาที่ตองพิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะ-
วัฒนธรรมของชาติภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
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 6. นโยบายพื้นฐานของรัฐ รัฐธรรมนูญ จะกําหนดใหรัฐบาลหรือผู บริหารประเทศ ตองแถลง
นโยบายตอรัฐสภาวา รัฐมีนโยบายในการบริหารประเทศอยางไร ในเรื่องเกี่ยวกับดานความมั่นคงของรัฐ  
ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดานการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ 
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เปนตน 
 7. ระบบรัฐสภา รัฐสภา ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญจะกําหนดใหสมาชิกผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนกี่คน และที่มาของสมาชิกดังกลาววิธีการไดมาอยางไร 
 8. คณะรัฐมนตร ีซึ่งทําหนาที่เปนฝายบริหาร คือ รัฐบาลจะมีรัฐมนตรีจํานวนเทาใด และมีวิธีการ
ไดมาอยางไร 
 9. ศาล ซึ่งทําหนาที่เปนฝายตุลาการ เปนองคกรพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ตองดําเนินไปดวย
ความยุติธรรม มีศาลอะไรบาง พรอมกําหนดหนาที่อํานาจศาลไวโดยชัดแจง 
 10. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนองคกรที่มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของ 
เจาหนาที่รัฐวาถูกตอง เปนธรรมหรือไม รวมทั้งอํานาจในการถอดถอนเจาหนาที่รัฐออกจากตําแหนงดวย 
 11. การปกครองสวนทองถ่ิน เปนการใชอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน 
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ มีสวนรวมในการตัดสินใจ แกปญหาในพื้นที่ 
 12. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ เมื่อประกาศใชบังคับแลว ยอมมีการแกไขเพิ่มเติม
ไดตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว กลาวคือ จะระบุใหอํานาจแกคณะบุคคล โดยเฉพาะที่สามารถยื่นญัตติ 
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได เวนมีขอหามบางประการ จะทําการแกไขเพิ่มเติมมิได คือ จะขอแกไขการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐทั้ง  
2 ประการนี้จะกระทํามิได 

สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแตละฉบับ 

 นอกจากหลักการที่เปนสาระสําคัญรวมของรัฐธรรมนูญดังที่กลาวมาแลว รัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับ
ยังมีเอกลักษณเฉพาะซึ่งเปนสาระสําคัญแตกตางกันไปโดยสรุปได ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก สาระสําคัญ คือ ประเทศไทยตองปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของ
ประชาชน 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร มีอํานาจกวางมาก คือ พิจารณา 
รางกฎหมาย ดูแลควบคุมการบริหารประเทศ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการราษฎร  
(คณะรัฐมนตรี) ฯลฯ และมีอํานาจวินิจฉัยคดี ซึ่งพระมหากษัตริยเปนผูตองหา ซึ่งศาลธรรมดาไมมีสิทธิ์ 
รับฟองได 
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 2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 
ประกาศใช 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 มีหลักการสําคัญแตกตางจากฉบับที่ 1 อันเปนฉบับ

ชั่วคราว ดังนี้ 
1) ยกยองฐานะพระมหากษัตริยใหสูงขึ้น โดยบัญญัติวา ใหทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ

สักการะผูใดจะลวงละเมิดหรือฟองรองมิได ใหองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ตั้งแตหมอมเจาขึ้นไป
อยูในฐานะเปนกลางทางการเมือง คือ ไมตองรับผิดทางการเมือง 

2) สภานิติบัญญัติ (สภาผูแทนราษฎร) ไมมีอํานาจปลดพนักงานประจํา มีอํานาจออกกฎหมาย
มีอํานาจควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน (แตฝายบริหารก็มีอํานาจที่จะยุบสภาผูแทน
ราษฎรได) 

3) ฝายบริหาร ซึ่งเดิมเรียกวา “คณะกรรมการราษฎร” เปลี่ยนเปน “คณะรัฐมนตรี” คณะรัฐมนตรีนี้
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง มีจํานวนอยางนอย 14 คนแตไมเกิน 24 คน และในจํานวน 14 คน ตองเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอายุการใชยาวนานที่สุด คือ ประมาณ 15 ป 
 3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
  ประกาศใช 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ยังคงยึดหลักการรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2475  
เปนหลัก โดยตองการใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น มีสาระสําคัญดังนี้ 
  1) กําหนดใหมีสภา 2 สภา คือ สภาผูแทนฯ กับ วุฒิสภา (เดิมเรียกวา พฤฒิสภา) ใหสมาชิก
สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง สวนสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยออม 
  2) มีบทบัญญัติแยกขาราชการประจํากับขาราชการการเมืองออกจากกันเปนฉบับแรก และ
กําหนดวานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี สมาชิกรัฐมนตรี ดํารงตําแหนงขาราชการประจําใด ๆ มิได 
  3) อนุญาตใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองไดเปนครั้งแรก (เดิมมีเพียงพรรคเดียว คือ คณะราษฎร)
รัฐธรรมนูญนี้ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร เมื่อ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2490 มีอายุการใชเพียง 18 เดือน 
 4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2490) 
  ประกาศใช  9 พฤศจิกายน 2490 เหตุผลประกาศใช คือ ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิก ไมสามารถ 
แกปญหาเศรษฐกิจและสังคมได สาระสําคัญ คือ 
  1) มีสภา 2 สภา เชนเดิม คือ สภาผูราษฎรและวุฒิสภา 
  2) อํานาจหนาที่วุฒิสมาชิกมีมากขึ้น คือ นอกจากยับยั้งรางกฎหมายแลว ยังมีอํานาจใหความ
ไววางใจหรือไมไววางใจฝายบริหารได 
  3) เพิ่มเติมใหมีอภิรัฐมนตรี 5 คนเปนผูบริหารราชการในพระองค และถวายคําปรึกษาแดพระมหา-
กษัตริย แตไมมีอํานาจบริหารราชการแผนดิน 
 5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 
  ประกาศใช 3 มีนาคม 2492 ฉบับนี้ ผูรางใหความคาดหวังวาเปนฉบับที่ดี มั่นคง และเปน
ประชาธิปไตยมาก เพราะไดวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวกวางขวาง และปองกันการใช
อํานาจของรัฐตอการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวดวย สวนสภาใหมีสภา 2 สภา เชนเดิม 
 ฉบับนี้ใชได 2 ปเศษ ก็ถูกยกเลิก โดยคณะรัฐประหาร เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2494 
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 6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 
เหตุผลที่คณะประหารนํารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาใช คือ เห็นวาเหมาะสมกับสถานการณบานเมือง 

ชวงนั้น 
วิธีการนํามาใช ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 (ฉบับที่ 2) กอน พรอมตั้งคณะกรรมการ 

แกไขปรับปรุงไปดวย เมื่อเสร็จแลวจึงนํามาประกาศใช เมื่อ 8 ตุลาคม 2495 
สาระสําคัญ เหมือนฉบับเดิมทุกประการ แตไดแกไขเพิ่มเติมเรื่องสําคัญ คือ กําหนดวิธีลด

จํานวนสมาชิกวุฒิสภา 
วันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทํารัฐประหาร แตยังคงใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

โดยแตงตั้งรัฐมนตรีชั่วคราวและวุฒิสภาขึ้นมาใหม พรอมทั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหม 
  วันที่ 20 ตุลาคม 2501 คณะรัฐประหารชุดเดิม ไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502  
  ประกาศใช 28 มกราคม 2502 ฉบับนี้ คณะรัฐประหารประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญการปกครอง
ชั่วคราว มีเพียง 20 มาตรา 
  สาระสําคัญ คือ ฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีมีอํานาจมากขึ้น โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจเด็ดขาด ตามมาตรา 17 ดวย การขอมติคณะรัฐมนตรีในการใชอํานาจสั่งการหรือการกระทําใด ๆ  
ก็ไดที่เห็นวาเปนประโยชนตอความมั่นคง ความสงบของประเทศชาติ และราชบัลลังก 
  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมใหสิทธิเสรีภาพประชาชนในการมีสวนรวมในการปกครอง รวมเวลาที่ใช
อยูถึง 9 ปเศษ จึงมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
 8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 
  ประกาศใช 20 มิถุนายน 2511 เปนฉบับที่ 2 ที่รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ (ซึ่งแตงตั้งโดย 
หัวหนาคณะปฏิวัติ) ใชเวลารางนานที่สุด คือ กวา 9 ป สิ้นเปลืองคาใชจายถึง 100 ลานบาท สาระสําคัญมี
ดังนี้ 
  1) ใหมีรัฐสภา 2 สภา วุฒิสภามีอํานาจมากกวาเดิม คือ เดิมมีอํานาจยับยั้งรางกฎหมายผาน
สภาผูแทนราษฎร ยังมีอํานาจเพิ่มเติม คือ สามารถควบคุมฝายบริหารเทาเทียมสภาผูแทนราษฎร 
  2) มิใหนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี เปนสมาชิกรัฐสภา สภาผูแทนฯ จึงไมมีบทบาทพอที่จะ
ทําลายเสถียรภาพของรัฐบาล และเรียกรองตําแหนงรัฐมนตรี 
   รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชไดประมาณ 3 ป ก็ถูกยกเลิก เพราะมีการรัฐประหารโดยกลุมบุคคลที่
มีสวนราง และประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2514 
 9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515  
  ประกาศใช 15 ธันวาคม 2515 ผูประกาศใช คือ รัฐบาลจอมพล ถนอม กิติขจร ผูทํารัฐประหาร
สาระสําคัญ คือ ใชสภานิติบัญญัติแหงชาติมาจากการแตงตั้งมีหนาที่ออกกฎหมายและอนุมัติร าง
รัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีเสนอไปใหพิจารณาภายใน 3 ป และมีสิทธิตั้งกระทูถามรัฐมนตรีได แตไมมีสิทธิ
เปดอภิปรายไมไววางใจสาระสําคัญอื่น ๆ ยังคงเหมือนกับรัฐธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2505 โดยเฉพาะ
มาตรา 17 ซึ่งเนนอํานาจสูงสุดเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรี 
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  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประกาศใชไดเพียงปเศษ นิสิต นักศึกษา และประชาชนก็ไดรวมพลังเรียกรอง
ใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเร็ว วันที่ 14 ตุลาคม 2516 รัฐบาลชุดจอมพล ถนอม กิตติขจร
จึงออกไป นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี และยังใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 
 10. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
 ประกาศใช 7 ตุลาคม 2517 เปนฉบับที่มีความเปนประชาธิปไตยมากกวาทุกฉบับที่ใชมา มี
สาระสําคัญ ดังนี้ 
  1) มีรัฐสภา 2 สภา ค ือ สภาผูแทนและสภาวุฒิสภา สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง วุฒิสภา 
มาจากการแตงตั้ง และมีอํานาจนอยกวาวุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ 
  2) การสืบราชสมบัติ ในกรณีไมมีพระราชโอรส รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบในการใหพระราชธิดา
สืบสันตติวงศได 
  3) หลักการดําเนินงานทางการเมืองใหเปนไปโดยระบบพรรค ผูแทนราษฎรตองมีสังกัดพรรค
การเมือง มิใหสมาชิกรัฐสภาทําการคา หรือกิจการใดที่อาจทําใหรัฐเสียประโยชน 
  4) นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาอยางนอย
ครึ่งป รัฐมนตรีตองไมเปนขาราชการประจํา หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทําการคามิได 
  5) ใหประชาชนมีบทบาทในการปกครองทองถิ่นของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
  6) มีบทบัญญัติประกันสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนหลายประการ รัฐธรรมนูญนี้ใชไดเพียง 2 ป  
ก็ถูกคณะปฏิรูปการปกครอง ประกาศยกเลิก เมื่อ 6 ตุลาคม 2519 
 11. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 
 คณะปฎิรูปการปกครองประกาศใชเมื่อ 22 ตุลาคม 2519 มีโครงสรางการปกครองคลาย
รัฐธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 2515 คือ ใหมีรัฐสภารัฐสภาเดียว แตเรียกชื่อวา “สภาปฎิรูป 
การปกครองแผนดิน” มีสมาชิกจากการแตงตั้งไมมีอํานาจควบคุมคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร นายกรัฐมนตรี  
มีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารตามมาตรา 21 (เหมือนมาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 
และ พ.ศ. 2515) 
 รัฐธรรมนูญนี้ยกเลิก เมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้น เมื่อ 20 ตุลาคม 2520 
 12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2520 
 คณะรัฐประหารประกาศใช เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2520 มีโครงสรางการปกครองคลายธรรมนูญ 
การปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2502  2515  2519  เพิ่มเติมสาระสําคัญ คือ กําหนดใหมีสภานโยบาย
แหงชาติ ประกอบดวย บุคคลของคณะรัฐประหาร ทําหนาที่กําหนดนโยบายแหงรัฐ ควบคุมฝายบริหาร 
แตงตั้งถอดถอนนายกรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการใชอํานาจเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรี และมี
อํานาจแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
 รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 
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 13. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 
ประกาศใช 22 ธันวาคม 2521 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ รางโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสาระสําคัญ 

คือ 
  1)  โครงสรางการปกครองกําหนด ดังนี้  

 

  2) รัฐสภามี 2 สภา คือ สภาผูแทน และวุฒิสภา สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง วุฒิสภามาจาก
การแตงตั้ง และอํานาจไมเกิน 3 ใน 4 ของสมาชิกสภาผูแทน 
  3) ไมกําหนดวาคณะรัฐมนตรีจะตองมาจากรัฐสภา แตจะตองแถลงนโยบายแกรัฐสภา เมื่อเขา 
มาบริหารแผนดิน และมีบทเฉพาะกาล ใหนายกรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการหรือการกระทําการใด ๆ ไดเด็ดขาด
จนกวาคณะรัฐมนตรีไดรับการจัดตั้งจะเขาปฏิบัติงาน 
  4) การเลือกตั้ง 4 ปแรก ต้ังแตเริ่มประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใหมีการเลือกตั้งแบบแบงเขต
ผูเขารับการเลอืกตั้งจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไมก็ได หลังครบ 4 ปแลว ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง
เวนแตกรุงเทพมหานครใหแบงเปน 3 เขต และผูสมัครเขารับการเลือกตั้งจะตองสังกัดพรรคการเมือง 

14.  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (ฉบับ ร.ส.ช.) 

ร.ส.ช. หรือ คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ไดประกาศใชธรรมนูญฯ ฉบับนี้ขึ้นเมื่อ  
1 มีนาคม พ.ศ. 2534 กําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติสภาเดียว มีหนาที่รางรัฐธรรมนูญและพิจารณาราง 
และรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเพื่อบริหารราชการแผนดิน 
 15. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 

แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2539 นับเปนฉบับที่ 15 ประกาศใช 9 ธันวาคม 2534  
มีสาระสําคัญเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) พระมหากษัตริย ทรงเลือกและแตงตั้งผู ทรงคุณวุฒิ เปนประธานองคมนตรี 1 คน และ
องคมนตรีอื่น อีกไมเกิน 18 คน ประกอบเปนองคมนตรี 

2) รัฐสภา ประกอบดวยสภาผูแทน และวุฒิสภา สภาผูแทน ประกอบดวยสมาชิก 393 คน
สมาชิกวุฒิสภามี 260 คน ประธานสภาผูแทนเปนประธานรัฐสภา 
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3) นายกรัฐมนตรี ตองเปนสมาชิกสภาผูแทน 
4) การผูเลือกตั้ง ใชการเลือกตั้งแบบแบงเขตและรวมเขต 

 16. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 มีความยาวถึง 336 มาตรา ยาวกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่

เคยประกาศใชในประเทศไทย หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และเนื่องจากประชาชนทั่วไปกวา 800,000 คน มีสวนรวม 
โดยตรงและโดยออมในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุมครองสิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองไทยไวมากกวาของนักการเมืองเหมือนในสมัยเรียน ดวยเหตุนี้จึงมักนิยมเรียก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
วาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
 17. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 

ประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 มี 39 มาตรา เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่หัวหนา 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนผูรับสนอง 
พระบรมราชโองการ หลังจากที่ไดกระทําการรัฐประหารเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
โดยแตงตั้งทีมงานนักกฎหมาย เพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และไดมีการตั้งหนวยงานในการดําเนินงาน
ดังนี้ 

1) สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่แทนรัฐสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา มีสมาชิกจํานวน 
ไมเกิน 250 คน 

2) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ 
3) สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550/สมัชชาแหงชาติของประเทศไทย ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร พ.ศ. 2550 
4) คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ ทําหนาที่ตรวจสอบ

ทรัพยสินอดีตคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผานมา 
 18. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 

 ประกาศใชตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เปนฉบับที่มีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ โดย 
สภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 100 คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 
มาตรา 25 ถึงมาตรา 31 และสภารางรัฐธรรมนูญ ไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จํานวน  
35 คน ทําการยกรางแลวสงรางรัฐธรรมนูญใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและองคกรซึ่งเปนคณะบุคคล
พิจารณาและเสนอความเห็น รวม 12 คณะ หลังจากนั้นไดนํารางรัฐธรรมนูญดังกลาว เผยแพรใหประชาชน
ทราบ แลวนําเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางทั้งฉบับ  
เรียงเปนรายมาตรา เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาใหความเห็นชอบแลว จึงมีการเผยแพรตอประชาชน
เพื่อทราบทั้งฉบับ และจัดใหประชาชนผู มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติวา จะใหความเห็นชอบหรือ 
ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พรอมกันทั้งประเทศ เมื่อวันอาทิตย ที่ 19 สิงหาคม 2550 ระหวางเวลา 
08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทย การออกเสียง
ประชามติของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ จํานวน 45,092,955 คนมาใชสิทธิออกเสียงประชามติ
จํานวน 25,978,954 คน คิดเปนรอยละ 57.61 ผลการออกเสียงประชามติยอมรับ 14,727,306 เสียง คิดเปน 
รอยละ 56.69 ไมยอมรับ 10,747,441 เสียงคิดเปนรอยละ 41.37 มีบัตรเสียและอื่น ๆ จํานวน 504,120 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 1.94 ผลการออกประชามติของประชาชนทั่วราชอาณาจักรยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้



ห น า  | 73 

 

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 
 จากการปฏิบัติดังกลาวจึงเปนประวัติศาสตรชาติไทยวาไดมอบสิทธิและอํานาจใหประชาชน 
ชาวไทยใหมีการออกเสียงลงประชามติวาจะยอมรับหรือไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
เปนครั้งแรกของประเทศไทย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550  
มีสาระสําคัญที่แกไขเพิ่มเติมไปจากรัฐธรรมนูญ 2540 หลายประเด็นดังนี้ 
 1. รัฐสภา 

ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งหมด 630 คน คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน 480 คน สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 150 คน สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก (สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร หรือ ส.ส.) จํานวน 480 คน ไดมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน การ
เลือกตั้งแบบสัดสวน จํานวน 80 คน อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละ 4 ป นับตั้งแตการเลือกตั้ง
วุฒิสภา ประกอบดวย สมาชิก (สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.) จํานวน 150 คน ไดมาจากการเลือกตั้งในแตละ
จังหวัด จังหวัดละ 1 คน จํานวน 76 คน (รวมกรุงเทพมหานคร) การสรรหาจํานวน 74 คน (จํานวน ส.ว. 
ทั้งหมดหักดวย ส.ว. ที่มาจากการเลอืกตั้ง) สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการเลอืกตั้ง เริม่ตั้งแต
วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา เริ่มตั้งแตวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลสรรหาสมาชิกภาพของวุฒิสภา (ส.ว.) มีกําหนดวาระคราวละ 6 ป 
นับแตวันเลือกตั้ง หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการสรรหาแลวแตกรณี สมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได 
 2. คณะรัฐมนตร ี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน  
มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน ผูที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) นายกรัฐมนตรี  
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ปไมได นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตองมีอายุไมต่ํากวา 35 ป ตอง
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 3. องคกรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 
  1) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมี 4 องคกร ไดแก 
   (1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   (2) ผูตรวจราชการแผนดิน 
   (3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช) 
   (4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 
  2) องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมี 3 องคกร ไดแก 
   (1) องคกรอัยการ 
   (2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
   (3) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 4. หลักการอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
  1) การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 10,000 คน (เดิม
กําหนดไว 50,000 คน) มีสิทธิเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติตอประธานสภา 
  2) การเสนอถอดถอนนักการเมืองโดยประชาชน ประชาชนผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง จํานวน 
20,000 คน (เดิมกําหนดไว 50,000 คน) มีสิทธิเขาชื่อเสนอตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภาเริ่มกระบวนการ
ถอดถอนนักการเมือง 
  3) จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ รัฐธรรมนูญ 2550 เปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติเรื่องจริยธรรมไว 
  4) การตรวจสอบทรัพยสิน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินของตนคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เปนตน 
 
 

เรื่องที่ 3 บทบาทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบ 
  การใชอํานาจรัฐ 

 
 แมว าประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาตั้งแต  
ป พ.ศ. 2475 ในทางปฏิบัติผูบริหารประเทศทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา นั้น จะมีอํานาจอยางมากมาย
และกวางขวางมากหลายครั้ง ประชาชนมีความคลางแคลงใจในพฤติกรรมของผูบริหารประเทศ ทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจําวานาจะเปนไป เพื่อประโยชนตนหรือพวกพองมากกวา เพื่อผลประโยชนของ
ประเทศ ก็ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบใด ๆ ได 
 จนกระทั่ง เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งไดริเริ่มให
มีการควบคุมอํานาจรัฐโดยบัญญัติไวใน หมวดที่ 10 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มาตรา 291 – มาตรา 311 
ซึ่งไดกลาวถึงเรื่อง 
 1. การแสดงบัญชีรายการทรัพยสิน หนี้สิน 
 2. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 3. การถอดถอนจากตําแหนง 
 4. การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 นอกจากการกลาวถึงเรือ่ง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐแลว ยังไดมีการจัดตั้งองคการอิสระขึ้นมา
เพื่อทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่งโดยตรง เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตยังมิไดกลาวถึงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญไว 
อยางชัดเจน 
 ดังนั้น เมื่อกล าวถึง “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” หรือ “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงยังมีความเขาใจที่ไมตรงกันวา หมายถึง องคกรใดบาง
โดยคําวา “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” นั้น ไมมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตเปนคําที่ใชเรียกรวม ๆ 
ถึงองคกรที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติใหมีขึ้น เพื่อทําหนาที่ในหนาที่ใด
หนาที่หนึ่งโดยเฉพาะ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทําหนาที่ในการจัดการการเลือกตั้ง  
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหนาที่ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนตน 
 สวนคําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” มีที่ใชในมาตรา 266 ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่องคกรตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่อง พรอมความเห็น 
ตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย” ซึ่งตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดใหความหมายโดยสรุป
ของคําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” วาหมายถึง องคกรที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีขึ้นและมอบหมาย
อํานาจหนาที่ไวในรัฐธรรมนูญ เชน วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลยุติธรรม เปนตน 
 จนกระทั่งเมื่อมกีารประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดทําใหเรื่อง
ดังกลาวมีความชัดเจนขึ้น โดยกําหนดใหมีหมวดที่วาดวยองคกรตามรัฐธรรมนูญไวในหมวด 11 มาตรา 299 – 
มาตรา 258 โดยแยกเปน 2 สวน รวม 7 องคกร คือ 
 สวนที่ 1 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จํานวน 4 องคกร ประกอบดวย 
    1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    2) ผูตรวจการแผนดิน 
    3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
    4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 สวนที่ 2 องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ จํานวน 3 องคกร ประกอบดวย 
    1) องคกรอัยการ 
    2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
    3) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

บทบาทหนาที่ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบดวย ประธานกรรมการ  1 คน กรรมการอื่นอีก 4 คน 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา คัดเลือกจากผูมีความเปนกลางทางการเมือง และ 
มีความซื่อสัตยสุจริต มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป นับตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และดํารง 
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยประธานวุฒิสภา เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 2) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยูใน 
ตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม  
ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 
 3) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงิน
โดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรบัเลือกตั้ง รวมทั้ง การตรวจสอบบัญชีทางการเงินของ
พรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการจายหรือรับเงิน เพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 4) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมาย 
 5) สืบสวน สอบสวน เพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 
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 6) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือ
ทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้ง
นั้น ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 7) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
 8) สงเสริมและสนับ หรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคกรเอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 9) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติในการปฏิบัติหนาที่ 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนใหพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นได 
 2. ผูตรวจการแผนดิน เปนคณะบุคคลจํานวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริย ทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู และมีประสบการณในการบริหาร
ราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริต 
มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
โดยประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เปน
หนวยงานอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การดําเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ผูตรวจการแผนดิน มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 
  (1) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 
  (2) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
ราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผู รองเรียน
หรือประชาชนโดยเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 
  (3) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และองคกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล 
  (4) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 2) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
 3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึง 
ขอพิจารณา เพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 
 4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่ พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผู แทน
ราษฎร และวุฒิสภา ทุกป 
 การใชอํานาจหนาที่ตาม 1) (1) (2) และ (3) ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการ เมื่อมีการรองเรียน 
เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวา การกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชน 
สวนรวม หรือเพื่อคุ มครองประโยชนสาธารณะ ผู ตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมมี 
การรองเรียนได 
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 3. คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรอิสระที่
ประกอบไปดวยประธานสภา 1 คน และกรรมการอื่นอีก 2 คน ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต เปนที่ประจักษ 
มีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป นับตั้งแตพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
โดยมีประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ใหมีสํานักงานที่เปนอิสระในการบริหาร
งานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจาก 

ตําแหนงเสนอตอวุฒิสภา 
2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สงไปยังยังศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
3) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐ ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการ ซึ่งดํารงตั้งแต 

ผูอํานวยการหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้ง ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐ
หรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เห็นควรดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

4) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยู จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนง 

5) กํากับ ดูแล คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่ พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน-

ราษฎร และวุฒิสภาทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และเปดเผยตอสาธารณะดวย 
7) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 
  การตรวจเงินแผนดิน ใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง
ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการการอืน่อีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมี
ความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง
และดานอื่น มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นับตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว โดยประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตงตั้งประธานกรรมการ
การตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงนิแผนดิน และใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่
เปนอิสระในการบริหารบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายบัญญัติ 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1. กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 
 2. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ ใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 
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 3. แตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงนิและการคลงัที่เปนอสิระ ทําหนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่
เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และใหคดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการวินัยทางการเงินการคลังในเรื่องดังกลาว เปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง 
 ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง 
 จากบทบาทหนาที่ขององคกรอิสระ 4 องคกร จะพบวา การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 มีกระบวนการและมาตรการตรวจสอบนักการเมือง ตั้งแตการเขาสูอํานาจโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กระบวนการใชอํานาจรัฐโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจการแผนดิน ที่คอยสอดสองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตาม
กฎหมายอยางเครงครัด ในสภาพตามเปนจริงในปจจุบัน จะเห็นไดวากลไกลทางกฎหมายและองคกรอิสระไม
สามารถหยุดยั้ง แกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นของนักการเมืองได นอกจากการสงเสริมใหมีกระบวนการ
ตรวจสอบการดําเนินของภาครัฐ โดยประชาชนที่มีความเขมแข็งเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบอยาง
จริงจังตอไป 

บทบาทหนาที่ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

 1 องคกรอัยการ มีหนวยธุรกิจที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุด เปนผูบังคับบัญชาการ มีพนักงานอัยการ ทําหนาที่ตามที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งทําคดี และการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม 
 2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมาการ 1 คน กรรมการอื่นอีก 
10 คน ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความรู หรือประสบการณดานการ 
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นับตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย ภาคี และเสนอมาตรการแกไข 
ที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว เพื่อดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวา
ไมมีการดําเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภา เพื่อดําเนินการตอไป 

2) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู รองเรียน 
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

3) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู รองเรียนวากฎ 
คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครอง กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

4) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่
เห็นสมควร เพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

5) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อ 
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
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6) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
7) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน และองค

การอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 
8) จัดทํารายงานประจําป เพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ

เสนอตอรัฐสภา 
9) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม

ของชาติและประชาชน ประกอบดวย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่น เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 3. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ มีหนาที่ให คําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ 
คณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ มีสํานักงานเปน 
หนวยงานที่เปนอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 จากบทบาทหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ประเภท พบความแตกตางของบทบาทหนาที่
ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอรางกฎหมายไดตามมาตรา 139 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอ 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานองคกรนั้น เปนผูรักษาการตามมาตรา 182 สามารถ
เสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดองคกร และรางพระราชบัญญัติที่ประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาไดดวย 
สวนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญไมมีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว 
 

เรื่องที่ 4 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  และมีผลตอฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก 

  
 รูปแบบการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงปพุทธศักราช 2475 เปนการปกครอง 
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กฎหมายที่ใชเปนหลักในการปกครองมีที่มาจากกลุมผูปกครอง คือ ทหาร
และกลุ มขุนนาง สวนประชาชนเปนแคไพรธรรมดา หรือ ทาสที่ตองทําตามคําสั่งของกลุ มผู ปกครอง 
เทานั้น ซึ่งเปนที่มาของระบบอุปถัมภ ความอยุติธรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เกิดจากบุคคลที่เปนกลุมผูปกครอง 
ในชวงเวลานั้น ไมมีระบบที่จะตรวจสอบหรือถวงดุลอํานาจกับคณะผูปกครองได จากรูปแบบการปกครอง 
ดังกลาว เมื่อมีชาวตะวันตกเดินทางเขามายังประเทศไทย จึงมองวาไทยเปนบานปาเมืองเถื่อน (อนารยชน) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อชาวตะวันตกที่เดินเขามาประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 4 เขามาทําหนังสือสัญญาพระราช-
ไมตรีกับประเทศไทย หนังสือสัญญาที่ทําขึ้นมานั้นไดยอมใหฝรั่งมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือ ยอมใหฝรั่ง
ตั้งศาลขึ้นเรียกวา “ศาลกงสุล” ขึ้นพิจารณาคดีความของคนในบังคับของตนได อันเปนการไมยอมอยูใตบังคับ
บัญชาของกฎหมายไทย ทั้งนี้ เนื่องมาจากวาฝรั่งถือวา กฎหมายและวิธีพิจารณาความของประเทศไทยยัง 
ไมมีระเบียบแบบแผนดีพอ การที่ฝรั่งตางประเทศมีศาลกงสุล พิจารณาคดีความของคนในบังคับของตนนั้น 
ทําใหประเทศไทยมีความยุงยากทางการปกครองเกิดข้ึนอยูเสมอ แมภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ไดยอมเสีย
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ดินแดนบางสวน เพื่อแลกกับการสิทธิสภาพนอกเขตไทย (สยามประเทศในเวลานั้น) ในสายตาชาวโลกก็ยังเปน
บานปาเมืองเถื่อน 
 แมวาจะมีการประกาศใหเลิกทาสในรัชกาลที่ 5 เมื่อปพุทธศักราช 2448 สภาพสังคมไทยก็ยังไมมี
ความเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะประชาชนยังติดของอยูกับความเคยชินในการมีคนปกปองคุมครองและ 
ยังไมมีการจัดการศึกษาใหแกประชาชนเปนระบบ จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อกระแสนิยมตะวันตกหลั่งไหล 
เขามา มีการส งนักเรียนไทยไปศึกษายังตางประเทศจํานวนมาก กลุ มนักศึกษาเหลานี้ เมื่อสําเร็จ 
การศึกษาก็ไดนํามาสิ่งที่พบเห็นและองคความรูในเรื่อง การเมืองการปกครองแบบตะวันตก กลับเขามาดวย 
และพยายามที่จะพัฒนาประเทศไทยใหพนจากคําวา บานปาเมืองเถื่อน ในหลาย ๆ ดาน หนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ประเทศ คือ เรื่องการปฏิรูปการปกครองโดยการยึดอํานาจของคณะราษฎร เมื่อป พุทธศักราช 2475 (หลัง
การเลิกทาส 27 ป) จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-
กษัตริยทรงเปนประมุข มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญครั้งแรกในสยามประเทศ โดยถือวารัฐธรรมนูญ เปนกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดหรือแยงมิได หลักการสําคัญยิ่งในรัฐธรรมนูญ คือ อํานาจ
สูงสุดของประเทศ เปนของราษฎรทั้งหลาย พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศภายใต
รัฐธรรมนูญ 
 การประกาศใชรัฐธรรมนูญ มิไดทําใหสภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน
เพราะกลุ มผูนําทางความคิดสวนใหญเปนผู ที่ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ประชาชนสวนใหญของ
ประเทศยังไดรับการศึกษานอย จนกระทั่งเมื่อมีการสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาสูงขึ้น ประชาชน 
กลุมนี้จึงไดเริ่มตระหนักถึงสถานภาพ บทบาทหนาที่สิทธิและเสรีภาพที่ตนเองพึงไดรับจากรัฐ 
 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ถือวามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย ไดแก 
 1. การรับรองสิทธิของชายและหญิงวามีสิทธิเทาเทียมกัน 
 2. ความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายกับทุกบุคคล : บุคคลยอมเสมอกัน ในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 3. ที่มาของรัฐบาล 
 4. การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 5. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ทั้งที่เปน 
  สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล การจับและคุมขัง
การคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตมี
เหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ การเขาไปในเคหสถาน โดยปราศจากการความยินยอมของผู ครอบครอง 
เสรีภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร เสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางที่ชอบดวยเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา 
  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
  สิทธิเสรีภาพในการศึกษา 
  สิทธิการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
  เสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เปนผลจากการมีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว จึงเปนหลักประกันที่
ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองและดูแลจากรัฐ และมีผลตอการกระตุนใหประชาชนเกิดความตื่นตัวใน
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การพิทักษสิทธิของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่จะไมไปละเมิดตอสิทธิของผูอื่น ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เปนผลจากการมีรัฐธรรมนูญที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม ไดแก 
 1. ความตื่นตัวในภาคประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศ โดยการตั้ง
พรรคการเมือง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
 2. เกิดการรวมตัวของกลุมบุคคลตั้งเปนมูลนิธิ เพื่อปกปองดูแลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เชน มูลนิธิคุมครองผูบริโภค มูลนิธิคุมครองสิทธิสตรี 
 3. การรวมตัวของกลุมบุคคลในอาชีพเดียวกัน เพื่อเรียกรองความเปนธรรม 
 4. มีระบบยุติธรรม ที่พิจารณาตัดสินคดีความจากเอกสาร พยาน หลักฐาน มีระบบการไตสวน
สืบสวน สอบสวน และยกเลิกวิธีการลงโทษในทางทารุณกรรม เพื่อใหรับสารภาพ 
 5. ประชาชนไดรับบริการในสิ่งที่เปนปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต ไดแก บริการการศึกษา บริการ
การรักษาพยาบาล 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังกลาว มีผลใหประเทศไทยไดรับการยอมรับในสายตา
ชาวโลกมากขึ้น วามิไดมีความเปนบานปาเมืองเถื่อน โดยชาวตางชาติไดใหการยอมรับในกฎหมายไทย 
 

เรื่องที่ 5  หนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น 

 การอยูรวมกัน เปนสังคมของมนุษยต้ังแตสองคนข้ึนไป ยอมมีความขัดแยงกันในบางโอกาส เพราะ
แตละบุคคลยอมมีความปรารถนาที่แตกตางกัน อันนําไปสูความขัดแยง และทะเลาะวิวาทกันได ทุกสังคม
จึงตองวางกฎ กติกาในการอยูรวมกัน เพื่อเปนขอตกลงกลางในการอยูรวมกันวาสิ่งใดทําได สิ่งใดทําไมได  
หากฝาฝนจะมีโทษอยางไร เมื่อสังคมมีขนาดใหญขึ้นเปนระดับประเทศที่มีประชากรรวมกันหลายลานคน 
ผูปกครองก็จําเปนตองวางกฎขึ้น ซึ่งเรียกกันวา “กฎหมาย” เพื่อเปนขอตกลงในการอยูรวมกันของคนทั้งประเทศ 
 เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อป พ.ศ. 2475 และกําหนดให
รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยกฎหมายอื่น จะขัดหรือแยงมิได รัฐธรรมนูญใน
ยุคแรก ๆ แมวาจะเกิดจากการยกรางของคณะบุคคลเพียงไมกี่คน แตก็เปนพัฒนาการทางกฎหมายที่
คํานึงถึงความมั่นคงของชาติ สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของประชาชนในระดับแตกตางกัน
ออกไป และมีการพัฒนาการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการยกรางรัฐธรรมนูญมากขึ้น 
ตั้งแตรัฐธรรมนูญป 2540 เปนตนมา ซึ่งเราจะพบวามีการระบุถึงหนาที่ สิทธิและเสรีของประชาชนมากขึ้น 
 การจะเขาใจหนาที่สิทธิและเสรีภาพของตนเองที่มีในสังคมไดนั้น จะตองทําความเขาใจกับ
ความหมายของ “สถานภาพ บทบาทหนาที่ สิทธิ และเสรีภาพ” ดวย เพราะสถานภาพ เปนตนทางของ
การกําหนดบทบาทหนาที่ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลในสังคม 
 สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนาที่  มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงสัมพันธกัน กลาวคือ
สถานภาพเปนตัวกําหนดบทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของบุคคล เราจะเขาใจและสามารถเชื่อมโยง
สถานภาพ บทบาทหนาที่ สิทธ ิและเสรีภาพ ไดตอเมื่อเรามีความเขาใจในความหมายของแตละคํา ซึ่งเรา
จะเริ่มทําความเขาใจความหมายของแตละคํา ดังนี้ 
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 ความหมาย 
 สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงที่บุคคลไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคม ในบุคคลคนเดียวกัน
อาจจะมีหลายสถานภาพได เชน นายสมชาย เปนคนไทย อาชีพรับราชการครู เปนศิษยเกามหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ไดแก 
 1. สถานภาพที่ไดจากถิ่นที่อยู ที่ถือกําเนิด ก็จะไดสัญชาติของประเทศที่เกิด เชน คนไทย คนญี่ปุน 
คนอังกฤษ คนจีน เปนตน 
 2. สถานภาพที่ไดมาโดยกําเนิด เชน ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลุง ปา นา อา พี่ นอง ลูกหลาน เปนตน 
 3. สถานภาพที่ไดมาจากการศึกษา เชน ศิษยเกา กศน. ศิษยเกาโรงเรียนสตรีวิทยา 
 4. สถานภาพที่ไดมาจากการประกอบอาชีพหรือการกระทํา เชน ครู หมอ พอคา นายกรัฐมนตรี
พระ นักบวช นักโทษ เปนตน 
 5. สถานภาพที่ไดจากการสมรส เชน สามี ภรรยา พอหมาย แมหมาย เปนตน 
 บทบาทหนาที่ หมายถึง การทําหนาที่ หรือพฤติกรรมที่เปนภาระรับผิดชอบตามสถานภาพที่ไดรับ 
เชน สถานภาพเปนครู เปนทนายความ เปนตน เห็นไดวาสถานภาพและบทบาทหนาที่ มีความเกี่ยวของ
สัมพันธ โดยสถานภาพเปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่บุคคลนั้น ๆ ยิ่งบุคคลที่มีหลายสถานภาพ ก็ยิ่งมีบทบาท
หนาที่มากตามไปดวย 
 นอกจากสถานภาพ บทบาทหนาที่ ซึ่งเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบแลวแตละบุคคลยังได
รับสิทธิและเสรีภาพตามสถานภาพ และบทบาทหนาที่เหลานั้นในการอยูในสังคมนั้น ๆ ดวย 
 สิทธ ิหมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลที่มีกฎหมายใหคุมครอง โดยบุคคลอื่นจะตองให
ความเคารพ จะละเมิดลวงเกิน หรือกระทําการใด ๆ อันกอใหเกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลไมได 
เชน สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในการรับความคุมครองจากรัฐ สิทธิในการไดรับบริการสาธารณะจากรัฐ ตามที่
กฎหมายกําหนด 
 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล ซึ่งกระทํานั้นจะตองขัดตอกฎหมาย เชน 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการประกอบสัมมาชีพ เสรีภาพในการพูด
การเขียนที่ไมละเมิดสิทธ ิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

หนาที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญ ฉบับปพุทธศักราช 2550 ไดกําหนดหนาที่ของชนชาวไทยไวในหมวดที่ 4 มาตรา 70 
ถึงมาตรา 74  ดังนี้ 
 1. บุคคลมีหนาที่พิทักษไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 70) 
 2. บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 71) 
 3. บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 72) 
 4. บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกัน และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษี
อากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปองกนั และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญา 
ทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 73) 
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 5. บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 บุคคลที่มีสถานภาพเปนคนไทย จึงตองที่หนาที่รับผิดชอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญรวมทั้ง
สนับสนุนสงเสริมใหผูอื่น ๆ ปฏิบัติตนตามหนาที่ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ดวย ทําอยางไร
เราจึงจะสนับสนุน สงเสริม ใหผูอื่น ๆ ปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ของ
ประเทศดวย 
 แนวทางในการสนับสนุนสงเสริมใหผู อื่น ๆ ปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
กฎหมายอื่น ๆ มีดังนี้ 
 1. ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามหนาที่ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ  เพื่อใหเปนแบบอยาง 
ที่ดีแกบุคคลในครอบครัวและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูใหเปนวิถีชีวิต ซึ่งจะมีอิทธิพลตอบุคคลใกลชิดใหมี
ความคลอยตามในการประพฤติปฏิบัติ 
 2. เผยแพรความรู อบรม สั่งสอน สนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในกาลอันควรดวย โดยคํานึงถึง
วัย ระดับความรูของบุคคลที่สนทนาดวยความเคารพ และใหเกียรติในศักด์ิศรีของความเปนมนุษยดวย 
 3. สนับสนุน ช่ืนชม ใหกําลังใจ ผูที่ปฏิบัติตนตามหนาที่ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมาย
อื่น ๆ ดวย 
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เรื่องที่ 6 หลักอํานาจอธิปไตย  หลักความเสมอภาค หลักนิติรัฐและนิติธรรม หลักเหตุผล   
 หลักการประนปีระนอม และหลักการยอมรับความคิดเห็นตาง เพื่อการอยูรวมกัน              
อยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 

                           
การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
1.  ความหมายของประชาธิปไตย 

คําวา “ประชาธิปไตย” มาจากภาษาอังกฤษคําวา “democracy” มีที่มาจากภาษากรีก คําวา 
“demos”ที่แปลวา ประชาชน กับคําวา “kratos” ที่แปลวา อํานาจ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร 
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ไดทรงนําคําวา “ปรฺชา” ในภาษาสันสกฤต ที่แปลวา ลูกสาว ลูกชายคนทั้งหลาย  
มาสนธิกับ คําวา “อธิปเตยฺย” ในภาษาบาลีที่ แปลวา ความเปนใหญ ดังนั้น ประชาธิปไตย จึงหมายถึง 
ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ การถือเสียงขางมากเปนใหญ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554) ประชาธิปไตยนั้นครอบคลุมทั้ง 3 มิติใหญ ๆ ดังนี ้

1.1  ประชาธิปไตยในมิติที่เปนอุดมการณทางการเมืองการปกครอง 
1.2  ประชาธิปไตยในมิติที่เปนระบอบการเมืองการปกครอง 
1.3  ประชาธิปไตยในมิติที่เปนวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต 
 
 

ประชาธิปไตย [ปฺระชาทิปะไต, ปฺระชาทิบปะไต] น. ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ, 

 
การถือเสียงขางมากเปนใหญ. (ส. ปฺรชา + ป. อธิปเตยฺย). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 
 

คนสวนใหญมักเชื่อตาม ๆ กันวา อับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา 
ไดใหคํานิยามไววา ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน แทที่จริง 
อับราฮัม ลินคอลน ไมไดใหคํานิยามดังกลาว เพียงแตไดกลาวสุนทรพจนที่เมืองเก็ตตีสเบอรก หลังสงคราม
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กลางเมืองระหวางมลรัฐทางเหนือกับมลรัฐทางใต เมื่อ ค.ศ. 1863 ตอนหนึ่งวา “....การปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน จะไมสูญสลายไปจากโลกนี้” ( “…and that government of the people, by the people 
and for the people shall not perish from the earth.”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อับราฮมั ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

สุนทรพจนของอับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของสหรัฐอเมริกา 
 

ถึงแมวา คําวา “ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” 
จะฟงดูดี  แตความหมายที่ตรงที่สุดของประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองโดยประชาชนคนไทยจํานวนมาก
เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย ก็มักจะนึกถึงรัฐธรรมนูญ เปนตนวา ถาใหนักเรียน นักศึกษา ทํารายงาน  
เรื่อง ประชาธิปไตย โดยกําหนดวา หนาปกรายงานใหมีรูปภาพดวย คิดวานักเรียน นักศึกษาสวนใหญ จะใส
รูปอะไร เชื่อวาสวนใหญจะใสรูปรัฐธรรมนูญไวดวย 
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นี่อาจเปนภาพสะทอนวา คนไทยจํานวนมาก เมื ่อพูดถึงประชาธิปไตย ก็มักจะนึกถึง
รัฐธรรมนูญ หรืออาจไปถึงขั้นที่วารัฐธรรมนูญเทากับประชาธิปไตย ซึ่งไมเปนความจริง ยกตัวอยาง เชน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ที่ปกครองดวย
ระบอบเผด็จการ ก็มีรัฐธรรมนูญ 

 
รัฐธรรมนูญของสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ)ก็มีรัฐธรรมนูญ 

 
ทั้งนี้เพราะทุกประเทศ ไมวาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ก็ลวนตองมี

รัฐธรรมนูญทุกประเทศ รัฐธรรมนูญหาไดเปนสัญลักษณของประชาธิปไตยแตอยางใดไม 
คนจํานวนไมนอยเชื่อวา ระบอบการเมืองการปกครอง สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบอบใหญ 

คือ ประชาธิปไตยกับสังคมนิยม แตที่จริงแลว หากแบงระบอบการเมืองการปกครอง โดยถือเอาจํานวนผูมี
อํานาจสูงสุดเปนเกณฑ จะสามารถแบงระบอบการเมืองการปกครองออกเปน 2 ระบอบใหญ ๆ คือ 

1) ระบอบเผด็จการ (dictatorial regime) คือ ระบอบการเมืองการปกครองที่คนสวนนอย 
หรือคนเดียว เปนเจาของอํานาจสงูสุดในการปกครองประเทศ ปจจุบันนี้ประเทศทีป่กครองดวยระบอบเผด็จการ 
เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย  เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐคิวบา 
สาธารณรัฐแคเมรูน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐชาด เปนตน (ขอมูล ณ 
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หลังจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได) 
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  2) ระบอบประชาธิปไตย (democratic regime) คือ ระบอบการเมือง การปกครองที่คนสวนใหญ
หรือทุกคนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ-
ฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ญี่ปุน ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 
เครือรัฐออสเตรเลีย เปนตน (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 หลังจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได) 

สรุปไดวา ระบอบการเมืองการปกครอง สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบอบใหญ ๆ คือ เผด็จการ
กับประชาธิปไตย สวนระบบเศรษฐกิจ แบงออกไดเปน 2 ระบบใหญ ๆ คือ ทุนนิยมกับสังคมนิยม 
 
2.  ความเปนมาของประชาธิปไตย 

รัฐที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่เกาแกที่สุดในโลก เทาที่มีหลักฐานที่นาเชื่อถือ ก็คือ
นครรัฐเอเธนส ซึ่งเปนที่ตั้งของกรุงเอเธนส สาธารณรัฐกรีซในปจจุบัน เมื่อราว 500 ปกอนคริสตกาล แตตอมา
ไดลมสลายไป เนื่องจากนครรัฐเอเธนสแพสงครามเพโลโพนีเซียนแกนครรัฐสปารตา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนที่แสดงทีต่ัง้นครรัฐเอเธนสในทวีปยุโรป 
 

ค.ศ. 1215 พระเจาจอหนที่ 1 ขึ้นภาษีตามอําเภอใจ ทําใหขุนนางและราษฎรชาวอังกฤษไมพอใจ
จึงรวมมือกันลวงพระองคไปลาสัตว แลวบังคับใหทรงลงนามใน “มหากฎบัตร” (Magna Carta) เพื่อจํากัด
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ค.ศ. 1628 และ ค.ศ. 1688 พระมหากษัตริยพระองคตอ ๆ มาจําตอง
ทรงลงนามในกฎหมายสําคัญ ๆ นับเปนเหตุการณสําคัญกอนที่สหราชอาณาจักร จะเปนประชาธิปไตยใน
ปจจุบัน 

ค.ศ. 1776 สหรัฐอเมริกาประกาศเปนประเทศเอกราช หลังทําสงครามชนะสหราชอาณาจักร 
ก็ไดนําเอาประชาธิปไตยมาใชในสหรัฐอเมริกาดวย 

ค.ศ. 1789 เกิดการปฏิวัติครั้งใหญในฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสลุกฮือขึ้นตอตานอํานาจของ 
พระเจาหลุยสที่ 16 มีการสถาปนาสาธารณรัฐ (ประเทศที่ประมุขเปนสามัญชนไมใชกษัตริย) ไมใชทําให
ประชาชนมีอํานาจมากขึ้น  แมภายหลังฝรั่งเศสจะกลับไปปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยอีก  แตก็
นับวาเปนเหตุการณสําคัญบนเสนทางประชาธิปไตยของฝรั่งเศส 

 ตอมาหลายประเทศในโลกก็ปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงไปเปนประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อย ๆ 
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ความเปนมาของประชาธิปไตยของไทย   

พ.ศ. 2427 (ร.ศ. 113) พระวรวงศเธอ พระองคเจาปฤษฎางค และขาราชการ ทําหนังสือกราบ 
บังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอใหทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย
ไปเปนแบบประชาธิปไตย แตพระองคไมทรงยินยอม โดยทรงใหเหตุผลวา ราษฎรสวนใหญยังไมพรอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระวรวงศเธอ พระองคเจาปฤษฎางค 
 

พ.ศ. 2454 กบฏ ร.ศ. 130 คณะทหารกลุมหนึ่ง นําโดยรอยเอก ขุนทวยหาญพิทักษ (เหล็ง ศรีจันทร) 
วางแผนและเตรียมการจะยึดอํานาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตถูกจับได
เสียกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกบฏ ร.ศ.130 นําโดยรอยเอก ขุนทวยหาญพิทักษ (แถวหนาคนท่ีสองจากซาย) 



ห น า  | 89 

 

พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร นําโดยพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยไปเปนแบบประชาธิปไตยไดสําเร็จ แมภายหลังจะมี 
การรัฐประหารและปกครองแบบเผด็จการอีกหลายครั้ง แตก็นับไดวา เปนเหตุการณสําคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะราษฎรฝายทหารบก นําโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (คนที่หาจากซายแถวกลาง) 
 
3. หลักการสําคัญของประชาธิปไตย 

หลักการของประชาธิปไตยแตกตางกันไปตามการทัศนะของนักวิชาการแตละทาน ในที่นี้ขอ
กําหนดหลักการของประชาธิปไตยเฉพาะที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 

3.1 หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) 
ดังที่กลาวมาแลววา ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ 

การถือเสียงขางมากเปนใหญ เพราะประชาธิปไตยตั้งอยูบนหลักปรัชญามนุษยนิยมที่เชื่อวา มนุษยมีคุณคา 
มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ สามารถที่จะปกครองกันเองได ไมควรที่จะใหอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ไปอยูที่ใครคนเดียว หรือกลุมคนสวนนอยกลุมเดียว หากแตควรที่จะใหประชาชนทุกคนมีสวนในการกําหนด
ความเปนไปของสังคมและประเทศชาติรวมกัน คงเปนไปไมไดที่จะใหทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันหมด
ทุกคน หากกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอยางหนึ่ง แตอีกกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นอีกอยางหนึ่ง บางครั้งการ
กําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติจําเปนตองเลือกที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ดังนั้น 
สังคมและประเทศที่เปนประชาธิปไตย จึงตองใหสมาชิกทุกคนในสังคมลงมติ เพื่อใหทราบความคิดเห็นของ
คนสวนใหญ และนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดความเปนไปของสังคมและประเทศชาติ   

อยางไรก็ดี สมาชิกในสังคมประชาธิปไตย จําเปนตองเขาใจวา ฝายที่เปนเสียงขางมาก ไมควร
ใชความเปนเสียงขางมาก ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของฝายเสียงขางนอย ดังที่เรียกวา “ปกครองโดย
เสียงขางมาก และเคารพสิทธิของเสียงขางนอย (majority rule and minority rights)” เชน ฝายเสียงขางมาก
ไมพึงใชมติ เพื่อจัดสรรงบประมาณใหแกพื้นที่ของพวกตน โดยไมคํานึงถึงความจําเปนของคนสวนนอยที่
ไดรับความเดือดรอน  
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และเมื่อตองปกครองดวยเสียงขางมาก ตองยอมรับวา เสียงขางมาก อาจจะบอกไดถึง
ความคิดเห็นหรือความตองการของคนสวนใหญในสังคมเทานั้น แตอาจจะไมสามารถตัดสินความจริงและ
ความถูกตองได ดังเชน เมื่อประมาณหารอยปกอน คนเกือบทั้งโลกนับพันลานคน เชื่อวาโลกเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล มีเพียงนิโคลัส โคเปอรนิคัส และกาลิเลโอ กาลิเลอี เทานั้น ที่บอกวา ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล แมเสียงขางมากจะลงมติใหโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล แตความจริงก็หาไดเปนไปตามเสียง
ขางมากดวย แลวอะไรที่จะทําใหเสียงขางมาก เปนเสียงขางมากแหงความจริงและความถูกตอง ก็คือ 
การศึกษา นั่นเอง ดังนั้น ประชาธิปไตยจะสําเร็จผลดวยดีนั้น จําเปนตองพัฒนาคุณภาพประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพดวย 

3.2 หลักสิทธิและเสรีภาพ (right and liberty) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุวา สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม 

เชน บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ หรืออํานาจที่กฎหมายรับรองให
กระทําการใด ๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่น 

ประชาชนในระบอบเผด็จการนั้น จะมีสิทธิและเสรีภาพไดอยางจํากัด แตประชาธิปไตยที่
มีหลักการพื้นฐานสําคัญที่วามนุษยมีศักดิ์ศรี มีคุณคา จึงใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากกวาเผด็จการมาก
ทั้งนี้ ก็เพื่อใหประชาชนไดสามารถที่จะแสดงศักยภาพในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางมาก
ในฐานะเจาของอํานาจสูงสุด โดยที่เผด็จการนั้น ประชาชนสามารถมีสวนรวมไดเพียงในฐานะผูใตปกครอง
เทาที่ผูปกครองจะอนุญาตใหเทานั้น 

หลายครั้งคนสวนใหญมักคิดถึงสิทธิที่จะไดสิทธิที่จะมีเพียงดานเดียว แตสิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีสิทธิที่จะใหสิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติดวย ซึ่งก็คือ
หนาที่ นั่นเอง สิทธิและหนาที่ เปนสิ่งที่ตองอยูคูกันอยางสมดุลเสมอ บุคคลยอมไมอาจมีสิทธิ์ได หากไมทํา
หนาที่ 
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ดังนั้น ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยทกุคน จะตองเห็นประโยชนและความสําคัญของการทํา
หนาที่ของประชาชนอยางเต็มใจดวย หากทุกคนทําหนาที่เปนอยางดี สิทธิก็จะไดตามมาอยางแนนอน เชน 
หากทุกคนทําหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ ไมเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ใชจายในการหา
เสียงเลือกตั้งในทางที่ไมสุจริต ติดตามขาวสารทางการเมือง และนํามาใชประกอบการพิจารณาในการเลือกตั้ง 
จะไดตัวแทนที่ซื่อสัตยสุจริต และมีความรูความสามารถไปบริหารประเทศไดอยางไร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุวา เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถที่จะ
กระทําการใด ๆ ไดตามที่ตนปรารถนา โดยไมมีอุปสรรคขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ความมีสิทธิที่จะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

ในระบอบเผด็จการ ประชาชนมักจะถูกจํากัดเสรีภาพอยางมาก  พอเปลี่ยนมาเปนยุคประชาธิปไตย 
คนทั่วไปมักเขาใจเอาเองวา บุคคลยอมมีเสรีภาพไดอยางเต็มที่  จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ  การใชเสรีภาพของ
บุคคลนั้น อาจไปกระทบหรือละเมิดตอเสรีภาพของบุคคลอื่นได หรืออาจกลาวไดวา การใชเสรีภาพตองมีความ
รับผิดชอบกํากับอยูดวยเสมอ อันหมายถึง ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ยกตัวอยาง เชน หากพอแมให
เสรีภาพแกลูกที่ยังเปนผูเยาวใชจายเงินไดเปนจํานวนมากเกินความรับผิดชอบของลูกที่ยังเปนผูเยาว ลูกก็
อาจจะถูกชิงทรัพย ถูกทําราย หรืออาจใชเงินจนกอใหเกิดผลรายตอตนเองและผูอื่นได   

 

จะไดสิทธิเหลาน้ีตองมีหนาที่อะไร? 

• สิทธิที่จะไดรับบรกิารและสาธารณปูโภคที่ดีจากรัฐ 

• มีหนาที่ตองเสียภาษี 

• สิทธิที่จะไดนักการเมืองทีซ่ื่อสัตยสุจริต ไดรัฐบาลทีท่ําใหประเทศเจรญิกาวหนา 

• มีหนาที่ตองเลือกตัง้อยางมีคุณภาพ 

• สิทธิที่จะอยูในประเทศที่มั่นคง เปนเอกราช 

• มีหนาที่ตองรบัราชการทหาร 

• สิทธิที่จะอยูในประเทศทีส่งบเรียบรอย 

• มีหนาที่ตองชวยกันสอดสอง เปนหเูปนตา เปนพยาน 

• สิทธิที่จะอยูในประเทศที่มทีรัพยากรตาง ๆ 

• มีหนาที่ตองชวยกันดูแลรกัษาทรัพยากรตาง ๆ 

• สิทธิที่จะอยูในสภาพแวดลอมที่ด ี

• มีหนาที่ตองชวยกันทนุบํารุงรักษาสภาพแวดลอม 

• สิทธิที่จะอยูในประเทศที่มีศลิปวัฒนธรรมที่ด ี

• มีหนาที่ตองชวยกันอนุรักษ ทนบุํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ถาทุกคนไมทําหนาที่จะไดสิทธิตาง ๆ เหลาน้ีไดอยางไร ? 
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ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จึงตองเขาใจซาบซึ้งถึงหลักการที่วา “ใชสิทธิแตไมละทิ้งหนาที่” 
และ “ใชเสรีภาพอยางรับผดิชอบ” แตมิไดหมายความวา เสรีภาพของคนอื่น ทําใหเราตองมีเสรีภาพนอยลง
แตอยางใด เพราะมนุษยที่มีอยูคนเดียว และมีเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบทั้งหมดไมมีอยูจริง มีแต
มนุษยที่อยูรวมกับคนอื่น เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน มนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม 
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยพึงยินดีที่จะใชเสรีภาพของตน เพื่อใหคนอื่นไดใชเสรีภาพเทาเทียมกับตน 

สภาพที่บุคคลมีเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบโดยไมจํากัด นั้น เปนลักษณะของอนาธิปไตย 
ซึ่งมาจาก คําวา “อน” ที่แปลวา ไมมี และ คําวา “อธิปไตย” ที่แปลวา อํานาจสูงสุด “อนาธิปไตย” จึงหมายถึง
สภาวะที่ไมมีอํานาจสูงสุด ทุกคนใหญหมด ใครจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ นาจะเปนภาวะที่จลาจล สับสน 
วุนวาย เปนอยางยิ่ง ดังนั้น จะเห็นไดวา การเขาใจวา ประชาชนควรมีเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ไดตามใจชอบนั้น 
คือ อนาธิปไตย ไมใช ประชาธิปไตย 

3.3 หลักความเสมอภาค (equality) 
ประชาชนในระบอบเผด็จการ ยอมมีความเสมอภาคในความเปนมนุษยนอยกวาประชาชน

ในระบอบประชาธิปไตย เชน สิทธิทางการเมืองการปกครอง สิทธิเลือกตั้ง สิทธิในฐานะมนุษย หรือที่
เรียกวา สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคในฐานะที่เปนมนุษย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม  

อยางไรก็ดี มิไดหมายความวา ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะตองมีความเสมอภาค
เสมอภาคกันทุกเรื่องทั้งหมด ความเสมอภาคนี้ หมายถึง ความเสมอภาคกันในฐานะมนุษย แตประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย อาจมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันได เชน ครูยอมมีความเสมอภาคกับนักเรียนใน
ฐานะที่เปนมนุษย และในฐานะที่เปนพลเมือง แตการที่ครูเปนผูทําหนาที่สอน มอบหมายภารกิจการเรียน 
วัดและประเมินผลผูเรียน และนักเรียนเปนผูเรียน รับมอบภารกิจการเรียน รับการวัดและประเมินผลจากครู
นั้นมิไดหมายความวา ครูกับนักเรียนไมเสมอภาคกัน 

3.4 หลักภราดรภาพ (fraternity) 
ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย นั้น ตองเปนความเสมอภาคที่ยึดหลักความ 

ยึดเหนี่ยวกันในสังคม (social coherence) ไมใชความเสมอภาคแบบตัวใครตัวมัน (individualistic) หรือ
ความเสมอภาคแบบไมยอมเสียเปรียบกัน ถาคนหนึ่ง ได 5 สวน คนอื่น ๆ ก็ตองได 5 สวนเทากัน นอยกวานี้
เปนไมยอมกัน ตองแยงชิงกัน ขัดแยง ทะเลาะเบาะแวงกัน แตเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนี้ หมายถึง
สุข ทุกข เสมอกัน หากใครในสังคมมีความสุข คนอื่น ๆ ก็พรอมที่จะสุขดวย และหากใครในสังคมมีความทุกข 
คนอื่น ๆ ก็พรอมที่จะทุกขดวย พรอมที่จะชวยกันทั้งยามสุขและทุกข ไมเลือกที่รักมักที่ชัง ไมกีดกั้นกัน มิใช
คอยแตจะอิจฉาริษยา ไมใหใครไดเปรียบใครอยูตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ก็คือ หลักภราดรภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย นั่นเอง ซึ่งก็คือ ความเปนพี่นองกัน ไมแบงแยก รังเกียจเดียดฉันทกัน มีความสมัครสมานรักใคร
กลมเกลียวกัน (solidarity) 

อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะตองมีความคิดเห็น  
มีความปรารถนาตองการเหมือนกันทุกเรื่อง ตรงกันขามระบอบประชาธิปไตย ตองการคนที่มีความคิดเห็น 
ที่แตกตางหลากหลาย เพราะนั่นอาจเปนทางเลือกที่ดีที่สุดของสังคมก็ได และถาไมมีความคิดเห็นที่แตกตาง
หลากหลาย สังคมโลกก็อาจจะไมพัฒนาไปไหนเลย เชน ปานนี้อาจจะยังเชื่อวา โลกแบนและเปนศูนยกลาง
ของจักรวาลอยูก็ได ประชาธิปไตย จึงไมหลบหนีความขัดแยง หากแตประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
จะตองชวยกันทําใหความขัดแยงนั้นนําไปสูการสรางสรรค 



ห น า  | 93 

 

ความขัดแยงในระบอบประชาธิปไตย จะไมนําไปสูการทําลายกัน หากประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยใฝในความจริง ความถูกตอง และความดีงาม เพราะแมจะมีความคิดเห็นและความตองการที่
แตกตางกัน แตทั้งหมดก็เปนไป เพื่อความเจริญกาวหนาของสังคม ประกอบกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
จะตองเปนคนที่พูดกันงาย (แตไมใชวานอนสอนงาย) พรอมที่จะเขาใจกัน พรอมเพรียงที่จะหาทางออกที่ดีงาม
สําหรับทุกคน 

รวมถึงประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะตองรูจักพิจารณาแยกแยะกรณีตาง ๆ อยาง
ถูกตองเหมาะสม ไมใชทําความขัดแยงประเด็นเดียวลุกลามใหญโต กลายเปนขัดแยงกันไปหมดทุกเรื่อง เชน 
ฝายหนึ่งมีความคิดเห็นหรือความตองการที่ขัดแยงกับอีกฝายหนึ่ง ก็ตองเพียรหาทางแกไขความขัดแยงที่
สรางสรรค ตองเขาใจไมใหพาลไปขัดแยงกันในเรื่องอื่น ๆ จนกลายเปนแตกแยก บาดหมาง ราวลึกไป 
ทั้งสังคม เพราะแมเราจะมีความคิดเห็นหรือความตองการไมตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มิไดหมายความวา
เราจะมีความคิดเห็นหรอืความตองการไมตรงกันในเรือ่งอื่น ๆ  ไปดวย แมสุดทาย จะไมสามารถทําใหทั้งสองฝาย
คิดเห็นตรงกัน ก็ไมพึงที่จะทําใหความคิดเห็นหรือความตองการนําไปสูความขัดแยงรุนแรง และไมวาจะ
แตกตางกันเพียงใด ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะตองยึดหลักภราดรภาพไวเสมอ หรือที่เรียกวา 
“แตกตางแตไมแตกแยก” น่ันเอง 

กลาวคือ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ตองยึดหลักการประสานกลมกลืน (harmony)  
คือ การกาวไปดวยกัน ทํางาน และพัฒนาไปพรอมกัน ดวยสํานึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม 
ไมใชจําใจตองประนีประนอม ยอมลดราวาศอกใหกัน อันอาจเปนความจําเปนตองอยูรวมกันที่ไมยั่งยืน 

3.5 หลักนิติธรรม (rule of law) 
ประชาธิปไตยจะเขมแข็งและมีสันติสุขได ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะตองยึด 

หลักนิติธรรม อันหมายถึง หลักการเคารพกฎหมาย ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะเคารพกฎหมาย
เปนอยางดี กฎหมายนั้นตองเปนธรรม เที่ยงตรง และแนนอน ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอําเภอใจ จึงตอง
เปนกฎหมายที่บังคับใช เพื่อประโยชนสุขของประชาชนทุกคนเอง เชน กฎจราจร กฎหมายอาญา หาก
ประชาชนไมเคารพกฎหมาย สังคมก็จะเกิดความสับสนวุนวายได  

ทั้งนี้ หมายรวมถึง ระบบศาลและราชทัณฑดวย เพื่อที่ประชาชนจะไดไมใชวิธีแกแคน
ลงโทษกันเอง ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย พึงเห็นความสําคัญ เห็นคุณคา เห็นประโยชนของการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมใชจําใจปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะถูกบังคับที่คอยแตจะฝาฝนเมื่อมีโอกาส  
 
4. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(Constitutional monarchy) 
ระบอบประชาธิปไตยทางออม หรือแบบมีตัวแทนที่ใชกันในประเทศตาง ๆ สวนใหญใชระบบ

ประธานาธิบดี (presidential system) และระบบรัฐสภา (parliamentary system) ซึ่งแบงเปน แบบที่มีประธานาธิบดี 
เปนประมุข (parliamentary republic) และแบบที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (constitutional 
monarchy) 

ประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หมายถึง 
ประเทศที่พระมหากษัตริยมีเพียงพระราชอํานาจในฐานะที่ทรงเปนประมุขเทานั้น สวนอํานาจนิติบัญญัติ 
และอํานาจบริหารนั้น เปนของประชาชนที่เลือกและมอบอํานาจใหตัวแทนใชอํานาจแทน แตตองใชอํานาจ
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เพื่อใหเปนที่ยอมรับ เนื่องจากยังมีประชาชนจํานวนมากที่คุนเคย
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และเห็นความสําคัญของการดํารงอยูของสถาบันพระมหากษัตริย การบัญญัติกฎหมาย การออกคําสั่ง การ
บริหารราชการในนามของประชาชนดวยกันเอง อาจไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร หรืออาจขาดเอกภาพใน
การปกครองประเทศได 
 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยแบงตามคารวธรรม ปญญาธรรม และสามัคคีธรรม 
การที่ประเทศจะเปนประชาธิปไตยได นั้น จะมีแตเพียงรูปแบบและโครงสรางการเมืองการปกครอง

เทานั้นไมได แตประชาชนในประเทศนั้น จะตองมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยดวย กลาวคือ 
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

1. คารวธรรม 
1.1  เห็นคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสทิธิมนุษยชน 
1.2  ใชสิทธิโดยไมละทิ้งหนาที ่
1.3  ใชเสรีภาพอยางรบัผิดชอบ 
1.4  ซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใส 
1.5  ยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม 

2. สามัคคีธรรม 
2.1  มีจิตสํานึกรวมหมูและทํางานเปนหมูคณะ 
2.2  ยึดหลักภราดรภาพ 
2.3  ใชหลักสันติวิธี 
2.4  ยึดหลักเสียงขางมาก และเคารพสิทธิของเสียงขางนอย 
2.5  เห็นความสําคัญในประโยชนของสวนรวม 
2.6  มีจิตสาธารณะ (public mindedness) และการมจีิตอาสา (volunteerism) การมี

สวนชวยในการพัฒนาครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยัง่ยืน 

3. ปญญาธรรม 
3.1  ยึดหลักเหตุผล ความจริง และความถูกตอง 
3.2  รูทันขอมูลขาวสาร และรูทันสื่อสารมวลชน 
3.3  ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติงานของบุคลากรทางการเมือง 
3.4  มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาที่จะยืนหยัดในสิง่ทีถู่กตอง 
3.5  มีทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ การใชเหตผุล การตั้งคําถาม การวิจัย การคนควา 

การรวบรวมขอมลู การโตแยง 
3.6  ทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย ไดแก การฟง การอาน การคนควา การจับใจความ 

การสรุปความ การยอความ การขยายความ การตีความ การแปลความ การพูด การเขียน การโตวาที การอภิปราย 
การวิจารณ การกลาแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

3.7  พัฒนาความรู ความคิด จิตใจ พฤติกรรมและการทํางานของตนเองอยูเสมอ 
3.8  มีสวนรวมทางการเมืองอยางสรางสรรค 
3.9  มีความรูพื้นฐานทางการเมอืง (political literacy) 
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 คานิยมพื้นฐานในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท  12  ประการ  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
2. ซื่อสัตย  เสียสละ อดทน 
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย 
และขยายกิจการเมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี 

11.  มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

คานิยมพื้นฐานดังกลาวขางตน มีความสําคัญอยางยิ่งที่คนไทยจะตองนํามาประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันอยูเสมอ และเพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น จะขอกลาวในรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงรักความเปน

ชาติไทย เปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี เห็นคุณคา ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2)  ซื่อสัตย  เสียสละ อดทน เปนคุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติ
ตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให
รูจักควบคุมตนเองเมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย 

3)  กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการรูจัก
บุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความเอาใจใส รักษาชื่อเสียง และตอบแทน
บุญคุณของพอแม ผูปกครอง และครูบาอาจารย 

4)  ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม เปนคุณลักษณะที่แสดงออก
ถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรู ทั้งทางตรงและทางออม 

5)  รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม เปนการปฏิบัติสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรม 
และประเพณีไทยอันดีงามดวยความภาคภูมิใจเห็นคุณคาความสําคัญ 

6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผ่ือแผและแบงปน เปนความประพฤติ 
ที่ควรละเวนและความประพฤติที่ควรปฏิบัติตาม 
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7)  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง  
คือ มีความรู ความเขาใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่น 
ใชเสรีภาพดวยความรับผิดชอบภายใตขอบเขตของกฎหมาย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ เปนคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย มีความเคารพและ 
นอบนอมตอผูใหญ 

9)  มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช เปนการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง เหมาะสม และ
นอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

10)  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช  
ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม สามารถดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความรู มีคุณธรรม และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

11)  มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส  
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา เปนการปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย และมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมกระทําความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทําความดีตามหลักของศาสนา 

12)  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง  
ใหความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อ
รักษาประโยชนของสวนรวม 

 
 
 
 
 

 



ห น า  | 97 

 

กิจกรรม 

 
1. ผูเรียนคิดวารัฐธรรมนญูคือประชาธิปไตยหรือไม เพราะเหตุใด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
2. ผูเรียนเขาใจขอความที่วา “การปกครองโดยเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย” วาอยางไร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
3. ทําไมจึงมีคํากลาวที่วา ใชสิทธิโดยไมละทิ้งหนาที ่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. การใชเสรีภาพอยางรบัผิดชอบ นั้น มีความสําคัญตอการอยูรวมกัน อยางไร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. ผูเรียนจะนําคุณธรรม จริยธรรมใดมาใชในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เรื่องที่ 7  การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   

  กระแสโลกาภิวัตนที่กําลังเกิดข้ึนทั่วโลกในปจจุบัน สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูอุตสาหกรรมและการคาเสรีทั่วไป ในชวงแรกไดกอใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากการไหลเขาของเงินทุนจากตางชาติและเงินกูจากรัฐ มีการเคลื่อนไหวอยางรุนแรงในดาน
เศรษฐกิจทุกภาคสวน ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว รวมทั้ง การไหลบาของสังคมและ
วัฒนธรรมนานาชาติที่ไมสามารถหยุดยั้งได ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนและพนักงาน ตลอดจนผูใช
แรงงานตางถูกชักนําใหหลงใหลไปสูการเปนนักบริโภคนิยม วัตถุนิยม และปจเจกนิยม ติดยึดอยูกับความสุข
จากทุนนิยม โดยไมคํานึงถึงความหายนะที่จะตามมา เนื่องจากการไหลไปตามกระแสวัตถุนิยมที่ให
ความสําคัญกับเงินตรา กับความมีหนามีตาในสังคม ยกยองคนรวยมากกวาคนดี ใหความสําคัญกับฐานะ
ทางสังคมมากกวาความเปนปราชญหรือภูมิปญญา ทุมเทใหกับความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ สุรุยสุราย ไมให
ความสําคัญกับครอบครัว และสายใยผูกพันในครอบครัวเหมือนเดิม มีการแขงขันชิงดีชิงเดนกันรุนแรง  
ทั้งการเรียน การดํารงชีวิตรวมกัน การทํางาน การเอาหนาในสังคม ฯลฯ ศรัทธาคานิยมในทางคุณธรรม 
จริยธรรมเหือดหายไป ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตาอารี ความชวยเหลือเกื้อกูล สมัครสมานสามัคคี 
ความมั่นคงศรัทธาในศาสนาที่บรรพบุรุษนับถือ การพึ่งพาอาศัยระหวางผูคนในชุมชนเกือบไมมีปรากฏใหเห็น 
พฤติกรรมเหลานี้ลวนแตเปนตนเหตุของการสรางเจตคติที่ ไม เหมาะสมในสังคมให เกิดขึ้นและ 
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกที พฤติกรรมที่ไมถูกตองบางครั้งกลายเปนเรื่องที่ไดรับการยกยอง เชน บุคคลผูมี
อํานาจออกกฎหมายที่เอื้อประโยชนแกตนเองและพวกพอง แตอางวาเปนการกระทําเพื่อประโยชนแก
ประชาชนและสังคม ทั้งที่จริงแลวบุคคลเหลานั้นกลับไดประโยชน ซึ่งเรียกวา ผลประโยชนทับซอน มองผิวเผิน
เปนเรื่องดียอมรับได แตจริง ๆ เปนการทุจริตประพฤติมิชอบที่ไมถูกตองอยางยิ่ง ฉะนั้น จึงเปนเรื่องที่เรา
จะตองรูเทาทัน มีจิตสํานึกและมีสวนรวมที่จะชวยกันปองกัน แกไขขจัดปญหาทุจริตประพฤติมิชอบเหลานี้
ใหหมดไป รูจักและเขาใจกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน รูจักใชชองทางในการสง
เรื่องรองเรียนพฤติกรรม การรองเรียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อเกิดปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ รูจัก
เครือขายในการชวยดูแลประชาชนที่ประสบความทุกข อันเนื่องมาจากการทุจริตประพฤติมิชอบ   
เรื่องดังกลาวนี้ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมีการรวบรวมขอมูลไวบางแลว 
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดนํามาสรุปเปนขอมูลประกอบไวใน
หนังสือ “คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2556” ที่ใช
ควบคูไปกับการเรียนการสอน เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในชุมชนและสังคม” ดวยแลว 
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 “การมีสวนรวม” (Participation) หมายถึง การเขาไปมีบทบาทในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของผูดําเนินการ
ในกิจกรรมตาง ๆ การมีสวนรวมของประชาชน จําเปนตองมีการวางระบบที่เปดโอกาสใหประชาชน “กลาคิด 
กลาทํา” ในสิ่งที่ถูกตอง นั่นคือ การเปดชองใหประชาชนมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น และมีความกลา
ในการตัดสินใจ โดยอยูในกรอบของการเคารพสิทธิของผูอื่นและการรวมกันรับผิดชอบในผลตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ตามมาดวย บุคคลจะมีสวนรวมไดดี ก็ตองมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ มีประสบการณ
จากการรวมทํางานกับเครือขายมากอน 
 “เครือขาย” (Network) เปนรูปแบบขององคกรทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
องคกร เพื่อการแลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทํางานพรอมกันโดยมีฐานะ 
เทาเทียมกัน เครือขาย จึงเปนการจัดองคกรทางสังคมที่ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงระหวางบุคคล และ
หนวยงานตาง ๆ คลาย ๆ กับรูปแบบของ “ตาขาย” หรือ “แห” ซึ่งถูกถักทอและรอยเรียง จนกลายเปน
ปกแผนเดียวกัน โดยสรุปแลว การทํางานแบบองคกรเครือขาย คือ หนวยงานจากหลายองคกร หลายสังกัด
มารวมกันทํางานเรื่องเดียวกัน เช่ือมโยงกันดวยวัตถุประสงคเดียวกัน อยูในฐานะเดียวกันอยางเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน โดยมีผลประโยชนกับประชาชนเหมือนกันทั้งกลุมเดียวกันหรือตางกลุมกันได 
 ทุจริต หมายถึง ประพฤติคดโกง โกง ไมซื่อตรง การทุจริตตอหนาที่ หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติอยางใดในตําแนงหรือหนาที่ หรือ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางไรในพฤติการณที่อาจทําให
ผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้ง ๆ ที่ตนมิไดมีตําแหนงหนาที่ นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่
เพื่อประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ สําหรับตนเองหรือผูอื่น “ร่ํารวยผิดปกติ” หมายความวา การมีทรัพยสิน
มากผิดปกติ หรือทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผดิปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไม
สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ 

การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีประโยชนทับซอน คือ การที่สภาวการณที่บุคคลที่มีอํานาจหรือ
หนาที่ที่จะตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ตามอํานาจหนาที่ เพื่อสวนรวม
หรือหนวยงาน หรือองคกร แลวตนเองมีผลประโยชนสวนตนในเรื่องนั้น ๆ ดวย การมีผลประโยชนทับซอน  
จึง เปนตนเหตุที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการทุจริต มีลักษณะทํานองเดียวกันกับหลักศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ การกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมแลว เปนสิ่งที่ไมควรกระทํา ตองหลีกเลี่ยง เมื่อเปนกฎศีลธรรม 
จึงมีการฝาฝนสังคม จึงไดสรางเปนหลักกฎหมายขึ้นมา เพื่อหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐกระทําการที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตัวอยางของการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม ไดแก  

- การทําธุรกิจหรือการเปนคูสญัญากบัหนวยงานที่ตนเองกํากบัดูแล 
- การรบัทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อใหตนเองกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด  

ในตําแหนง ไมวาการนั้น จะชอบหรอืไมชอบดวยทรพัย 
- การทํางานหลังจากที่พนจากตําแหนงหรือเกษียณอายุราชการ เพื่อหาประโยชนตอบแทนจาก

หนวยงานเดิม 
- การจัดตัง้หรือการมสีวนรวมกับหนวยงานเอกชน เพื่อทําธุรกิจแขงขันกับหนวยงานราชการที่

ตนเองปฏบิัติหนาที ่
- การทํางานอื่นซึ่งไดรับประโยชนจากหนวยงานราชการที่ตนเองปฏิบัตหินาที ่
- การรบัรูขอมูลภายในนอกเหนือหนาที่และใชขอมูลภายในเพือ่ประโยชนตนเอง 
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- การใชทรัพยสมบัติของหนวยงานเพือ่ประโยชนของตนเอง 
- การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนแกตนเองและในทางการเมือง 
- การทํางานสองตําแหนงที่มผีลประโยชนของงานทบัซอนกัน 
- การรบัสินบน 

 
วิธีสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต  
 การใหประชาชนมีสวนรวมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. ในการตอตานการทุจริต โดยวิธีการสราง 
ความตระหนัก อาจพิจารณาไดดังนี้ 
 1.  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน โดยการสงเสริม 
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัย ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันเสริมสรางความรู ทักษะ ทัศนคติ ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งผลกัดันคานิยมการปองกันการทุจริต ความซื่อสัตยสุจริต 
รังเกียจการทุจริต เปนคานิยมแหงชาติ 
 2.  รวมมือในการสรางการมีสวนรวมและเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคสวน 
โดย 

2.1  การประชาสัมพันธตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
2.2  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
2.3  เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 3.  สงเสริมความเปนอิสระและสรางประสิทธิภาพใหแกองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบการทุจริต 
โดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมือง ภาคราชการ และ
ภาคธุรกิจ และถวงดุลอํานาจภาครัฐที่เกี่ยวของทุกระดับ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอเท็จจริงอยาง 
ทันการณ 
 4.  สงเสริมการสรางมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากรของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ
การทุจริต รวมทั้ง การเสริมสรางความรูทักษะ และจริยธรรมแกบุคลากร รวมทั้งเสริมสรางขวัญกําลังใจ
และการบริหารงานบุคลากร การสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศดวย 
 
กฎหมายที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ภารกิจในดานปองกันการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ เพื่อปองกัน 
การทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสตัยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือ
กลุมบุคคล ในการสงเสริมใหประชาชนคนไทย มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับ
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ยังไดกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตอง
เขามามีสวนรวม โดยการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น ๆ ในการดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ สงเสริมใหทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชน ไดรับการ
ปลูกจิตสํานึกใหมีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางบูรณาการ รวมทั้งมีขอกฎหมายบัญญัติไวชัดเจน มีกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
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ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่ผูปฏิบัติงาน และเครือขายภาคประชาชน ควร
ทราบดังนี้ 
 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 87 (3) 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณใหประชาชนมีบทบาท
และมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดไวใน มาตรา 87 
ใหรัฐตองดําเนินการตามนโยบายการมีสวนรวมของประชาชน (3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น ๆ 
 2.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตร 19 (3) 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวในมาตรา 19 โดยในดานการปองกัน
การทุจริต ไดกําหนดไวในมาตรา 19(13) วาดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและ
คานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 3.  ภารกิจและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

3.1  ดานปองกันการทุจริต 
3.2  ดานปราบปรามการทุจริต 
3.3  ดานตรวจสอบทรัพยสิน 

ทั้งนี้มีรายละเอียดที่สามารถศึกษาคนควาไดจากเอกสารคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2556  และ www.nacc.go.th  (เว็บไซต ป.ป.ช.) 
 
การกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพื่อใหผูเรยีนเกิดความเขาใจ ตระหนัก และมีจิตสาํนึกในการมีสวนรวมที่จะปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในชุมชน และสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรู ในรูปแบบกรณีศึกษา ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด วิเคราะห การมีสวนรวม
ในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตาง ๆ ดวยเจตนาที่จะใหผูเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม จนเกิดการพัฒนาจิตสํานึกในการมีสวนรวมปองกัน
และปราบปรามการทุจริตได กิจกรรมทั้งหมดประกอบดวย 6 กรณีศึกษา ไดแก 

1.  เรื่อง  เรียกรับเงินจากผูคาโค กระบอื แถมโรคใหผูบริโภคเนื้อสัตว 

2.  เรื่อง  โรงรับจํานําทําพิษ 
3.  เรื่อง  ไมกลายเปนงา 
4.  เรื่อง  ทุจริตประปา 
5.  เรื่อง  น้ําทวมจรงิหรือ 
6.  เรื่อง  ขุดบอ....ลวงใคร 
7.  เรื่อง  ใครผิด.... 
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8.  เรื่อง  ทําไดอยางไร... 
9.  เรื่อง  เงินหลวง....อยาเอา 
 
ทั้งนี้ ผูเรียนและผูสอน จะตองรวมมือกันนําขอมูลทั้งดาน วิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ที่ไดมี

การสรุปรวบรวมไวในเอกสาร คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมกับขอมูล ปญหาความตองการสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถิ่น และ
คุณธรรม จริยธรรม ที่ตนเองมีอยูมาตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปไดอยางเหมาะสมตอไป  
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กรณีศึกษา  

เรื่อง  1  เรียกรับเงินจากผูคาโค กระบือ แถมโรคใหผูบริโภคเน้ือสัตว 
วัตถุประสงค  

1. วิเคราะหพฤติกรรมและโทษของผูกระทําความผิดไดอยางมีเหตุผลและหลักกฎหมาย 
2. นําหลักคุณธรรมมาวิเคราะหในสถานการณที่เกิดขึ้นได 
3. บอกวิธีการมสีวนรวมในการปองกันปราบปรามการทุจริต 
4. เกิดจิตสํานึกการมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
5. ไดขอคิดจาการศึกษากรณีตัวอยางในการกระทําการทจุริต 

เน้ือหาสาระ  
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ  

ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 
กรณีศึกษา 
 การนําเขาโค กระบือ ผานดานชายแดน ผูคาโค กระบือ นําเขาตองเสียคาธรรมเนียมการเคลื่อนยายสัตว 
โดยเจาหนาที่ของรัฐ ตองมีการกักโค กระบือ ณ บริเวณชายแดน เพื่อฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด และดูอาการ 
15 วัน ถาไมมีอาการผิดปรกติ ผูคาโค กระบือ ก็จะยื่นเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว (ใบ ร.4) 
ออกไปนอกเขตจังหวัดได 
 นายขวด พอคาโค กระบือ นําเขาโค กระบือ จากพมาเขามาประเทศไทย ไมผานขั้นตอนและ
วิธีการตาง ๆ ที่ถูกตอง โดยไดรับการชวยเหลือจากนายแกว ที่มีหนาที่เก็บคาธรรมเนียมพรอมออก
ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว (ใบ ร.4) นายแกวเรียกเงินจากนายขวด 3,000 บาทตอรถบรรทุก 
โค กระบือ 1 คัน แลวไมนําเงินสงใหทางราชการ และที่รายไปกวานั้น นายแกวไมไดฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด
ใหโค กระบือ แถมยังเบิกเงินจากทางราชการ เปนคาวัคซีนในการฉีดวัคซีนใหโค กระบือ อีก ในแตละวันมี
การนําเขาโค กระบือ ไมนอยกวาวันละ 50 คันรถบรรทุก 1 ป ไดเงินถึง 54,750,000 บาท นายแกวทําแบบนี้
มาหลายปแลว คิดเปนเงินที่ไดจากการทุจริตเปนเงินมหาศาลทีเดียว ที่สําคัญโค กระบือ ไมไดฉีดวัคซีน
ปองกันโรคระบาด ประชาชนที่บริโภคจะเกิดผลรายตอสุขภาพโดยตรง จากพฤติกรรมดังกลาว นายแกว 
คนเดียวไมสามารถทําการทุจริตดังกลาวไดสําเร็จโดยลําพัง ตองมีขาราชการ ผูเขารวมขบวนการอีกหลาย
หนวยงาน เชน หนวยงานที่เก็บภาษีนําเขา หนวยงานที่ออกตั๋วพิมพรูปพรรณสัตว และเจาหนาที่ตํารวจ 
เปนตน การกระทํานี้สงผลกระทบโดยตรงตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติอยางมาก การจะเอาผิด
กับผูกระทําการทุจริต ตองมีหลักฐานที่ชัดเจนวา ผูกระทําผิดมีการเรียกเก็บเงิน และรับเงินจากผูคา โค 
กระบือ จริง เปนจํานวนเงินเทาไหร และมีใครบางที่จายเงินใหนายแกว 

ใครละ จะชวยนําสืบหาหลักฐานที่กลาวมาแลวได ในเมื่อตํารวจเองก็เขารวมขบวนการทุจริตเสียเอง 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จึงตองลงมือหาหลักฐานเอง โดยใหเจาหนาที่
ปลอมตัวเปนชาวบานเขาไปพรอมกับนายขวด นําเงินคาธรรมเนียมการเคลื่อนยายสัตวไปใหนายแกวที่บาน 
จํานวน 30,000 บาท นายแกว จึงใหใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว (ใบ ร.4) กับนายขวด 10 ใบ จากนั้น นายขวด 
ไดพาเจาหนาที่ ป.ป.ช. ที่ปลอมตัวไปหานายโถ เจาหนาที่ตํารวจที่สถานที่แหงหนึ่ง และนําใบ ร. 4 ใหนายโถ 
นายโถ จึงเขียนจดหมายนอยมีใจความวา “จายแลว” จํานวน 10 ใบ ใหนายขวด เพื่อเอาไปใหคนขับ
รถบรรทุกโค กระบือ เพื่อนําไปแสดงใหเจาหนาที่ตํารวจดู คูกับใบ ร.4 ตามรายทางที่ผานไป ซึ่งเปนที่เขาใจวา
ไดมีการจายเงินใหแกนายโถแลว และเมื่อสิ้นเดือนนายโถจะนําเงินไปใหผูกํากับการสถานีตํารวจ 
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ประเด็น 
1. จากกรณีศึกษามีใครเปนผูกระทําความผิดในการทุจริต 
2. นายแกวกับพวกผูกระทําผิด ควรไดรับโทษทางวินัยอยางไร และดําเนินคดีทางศาล หรอืไม อยางไร 
3. นายขวดเปนผูกระทําความผิดดวยหรือไม เพราะเหตุใด 
4. ผูกระทําการทจุริตทกุคนขาดคุณธรรมในขอใด 
5. ทานไดขอคิดจากกรณีศึกษาเรื่องนี้อยางไร 
6. หากทานทราบเรือ่งการทจุริตดังกลาว ควรแจงเรื่องไปที่ใด 

ใบงาน 
1.  ใหผูเรียนอานกรณีศึกษา เรือ่ง เรียกรับเงินจากผูคาโค กระบือ แถมโรคใหผูบริโภคเนื้อสัตว 

แลวตอบคําถามในประเด็นที่ 1 - 5 ในกระดาษ 
2.  ผูสอนใหผูเรียนแตละคนอานความคิดเห็นของตนในแตละขอใหเพือ่นในหองเรียนฟง โดยการสุม  

และใหชวยกันวิเคราะหเหตุและผลในแตละประเด็น และผูสอนสรปุประเด็นจากการวิเคราะหนั้น 
กิจกรรมการเรียนรูตอเน่ือง 

ใหผูเรียนคนควาทํารายงานเรือ่งจริงเกี่ยวกบัการทุจริตของขาราชการในรปูแบบตาง ๆ และเสนอ
แนวทางปองกันและปราบปรามการทจุริต คนละ 1 เรือ่ง 
สื่อและแหลงคนควา 

- เอกสาร พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 
และ ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 

- www.nacc.go.th 
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เรื่อง 2  โรงรับจํานําทําพิษ 
วัตถุประสงค  

1. วิเคราะหพฤติกรรมและโทษของผูกระทําความผิดไดอยางมีเหตุผลและหลักกฎหมาย 

2. นําหลักคุณธรรมมาวิเคราะหในสถานการณที่เกิดขึ้นได 

3. บอกวิธีการมสีวนรวมในการปองกันปราบปรามการทุจริต 

4. ไดขอคิดจากการศึกษากรณีตัวอยางในการกระทําการทุจริต 

เน้ือหาสาระ  

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ  

ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 

กรณีศึกษา 

ณ ตําบลมะขามปอม ชาวบานสวนมากมีอาชีพทําไร ทําสวน ในหลาย ๆ ครั้งจะมีรายไดไมพอกับ

คาใชจายตาง ๆ มีรายไดไมแนนอน ใน 1 ป เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไรนาไดแลว หากบางปมีเงินเหลือจาก

การใชหนี้คาเชานา เชาไร คายาฆาแมลง คาปุย และอื่น ๆ แลวมักจะซื้อทองหรือเครื่องใชไฟฟา และ

ทรัพยสินที่ชอบไว ซึ่งชาวบานมักจะมีความคิดเหมือนกันวา เมื่อยามชักหนาไมถึงหลัง เปดเทอมลูกตองใช

เงินซื้อเสื้อผานักเรียน คาเทอม และคาใชจายอื่นตามมาอีกมาก ก็จะไดนําทรัพยสินไปจํานําที่โรงรับจํานํา

หรือรานขายทองในตัวจังหวัด 

นายฉลาด นายกเทศมนตรีตําบลมะขามปอม ไดสังเกตพฤติกรรมของขาวบานมาหลายป จึงคิดวาแทนที่

ชาวบานจะเอาทรัพยสินไปจํานําในตัวจังหวัดเสียคาดอกเบี้ยใหกับคนตางถิ่น ถาเทศบาลมะขามปอม ตั้งโรงรับจํานําเอง

จะไดเงินจากดอกเบี้ย และสวนตางของทรัพยสินที่นําออกมาขายเมื่อหลุดจํานําแลว และเงินจํานวนนี้จะไดนําเขา

เปนรายไดของเทศบาลตําบล เพื่อใชในการพัฒนาตําบลของตนตอไป จึงตั้งโรงรับจํานําขึ้นชื่อวา “โรงรับจํานํา

มะขามปอม” มีรายไดปละกวา 5,000,000 บาท หลายปตอมามีการผลัดเปลี่ยน นายกเทศมนตรีตําบลมะขามปอม

เรื่อยมา และกิจการโรงรับจํานํามะขามปอมเจริญรุงเรือง มีรายไดเปนกอบเปนกํา จนกระทั่ง นายซื่อนอย ไดรับ

เลือกเขามาเปนนายกเทศมนตรตีําบลมะขามปอมคนปจจุบัน เห็นวากิจการโรงรับจํานํามะขามปอมมีรายไดดีมาก 

อยากไดสวนแบงจากผลประกอบการนั้นบาง จึงไดตั้งโรงรับจํานําของตนเอง ใหภรรยาเปนผูจัดการดูแล และ 

ตนเขารวมเปนคณะกรรมการบริหาร ณ ตําบลมะขามปอม น้ันเอง และโรงรับจํานําของตนใหญโตมีรายไดสมใจ 

ประเด็นคําถาม 

1. จากกรณีศึกษานายซื่อนอย นายกเทศมนตรีตําบลมะขามปอมคนปจจุบัน ต้ังโรงรับจํานําของตน  

ณ ตําบลมะขามปอม มีความผิดทางวินัย และอาญา หรือไมเพราะเหตุใด 

2. นายฉลาดมีความผิดในการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 

3. ใครเปนผูมีคุณธรรมและไมมีคุณธรรมในการทํางานใหกบัรัฐ 

4. หากทานเปนชาวบานตําบลมะขามปอม ทราบเรื่องตามเหตกุารณในกรณีศึกษา ทานทําอยางไร 

เพราะเหตุใด 
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ใบงาน 

1. แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 3 - 4 คน และใหศึกษากรณีศึกษาเรื่อง “โรงรับจํานําทําพิษ” จดบันทึก

ความคิดเห็นของตนตามประเด็น 1 - 4 และใหสมาชิกในกลุมนําเสนอขอคิดเห็นของตนเองตอกลุม 

แลวชวยกันวิเคราะหสรุปเปนผลงานของกลุม โดยใชความรูจากกฎหมายการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ประกอบ 

2. ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลสรุปของกลุมในหองเรียน และผูสอนชวยเติมเต็มพรอมสอดแทรก

ความรูเรื่องการปองกันการทุจริต คุณธรรม ความซื่อสัตย 

3. ใหผูเรียนคนควาทํารายงานเรื่องจริงเกี่ยวกับการทุจริตของขาราชการในรูปแบบตาง ๆ และเสนอ

แนวทางปองกันและปราบปราม คนละเรื่อง 

 

กิจกรรมการเรียนรูตอเน่ือง 

ใหผูเรียนคนควาทํารายงานเรือ่งจริงเกี่ยวกบัการทุจริตของขาราชการในรปูแบบตาง ๆ และเสนอ

แนวทางปองกันและปราบปรามการทจุริต คนละ 1 เรือ่ง 

 

สื่อและแหลงคนควา 

- เอกสาร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 

- www.nacc.go.th 
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เรื่อง 3  ไมกลายเปนงา 

วัตถุประสงค  

1. วิเคราะหพฤติกรรมและโทษของผูกระทําความผิดไดอยางมีเหตุผลและหลักกฎหมาย 

2. นําหลักคุณธรรมมาวิเคราะหในสถานการณที่เกิดขึ้นได 

3. บอกวิธีการมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

4. เกิดจิตสํานึกการมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

5. ไดขอคิดจาการศึกษากรณีตัวอยางในการกระทําการทจุริต 

เน้ือหาสาระ  

          พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 และ  

ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 

กรณีศึกษา  

นายเฮียง เปนพอคาที่มีอิทธิพลในวงการธุรกิจและวงการเมือง รวมไปถึงวงการราชการไทย ครั้งหนึ่ง

เขาไดพานักการเมืองและขาราชการชั้นผูใหญ จํานวนประมาณ 12 คน ไปเที่ยวเมืองจีน โดยออกคาเดินทาง

และคาใชจายอื่นทั้งหมด เมื่อถึงวันเดินทางกลับ นายเฮียงไดแอบนําลังไมขนงาชางและเครื่องลายครามล้ําคา

จากเมืองจีนเขามา โดยบอกวาเปนไมแกะสลักธรรมดาของผูเดินทาง ทั้ง 12 คน และกระทําการหลบเลี่ยง

การตรวจประเมินราคาจัดเก็บภาษีของเจาหนาที่ผูตรวจ 

นายเฮียงไดรับยกเวนการตรวจ  โดยเจาหนาที่ไมไดลงไปตรวจสิ่งของหรือใหนําสิ่งของขึ้นมาทาง

ประตูมาใหตรวจแตอยางไร เพราะนายเฮียงมีความสนิทสนมคุนเคยและใหสิ่งของแกเจาหนาที่ผูตรวจเปน

ประจํา  ครั้งนี้เจาหนาที่คํานวณและเก็บภาษีเปนเงินเพียง 1,000 บาท โดยไมไดเปดลังตรวจตามข้ันตอนปกติ 

ขณะที่นายเฮียงขนของออกจากสนามบิน เจาหนาที่ รปภ. พบพิรุธและไมใหนําสินคาออก แมวานายเฮียง

จะไดแสดงใบเสียภาษีแลว แตเนื่องจากใบแสดงการเสียภาษี ระบุจายภาษีแค 1,000 บาท ทั้งที่สินคามีถึง  

4 ลังใหญ จึงดําเนินการกักสินคาไวกอน  

ในชวงเวลาที่สินคาถูกกัก นายเฮียง พยายามตอรองนําสินคาออกมานั้น มีพลเมืองดีโทรศัพทเขามา

แจง ป.ป.ช.วา นายเฮียงไดแจงนําสินคาไมตรงกับรายการที่ไดรับแจง ทาง ป.ป.ช. จึงไดรีบประสานงาน

ระงับการนําสินคาออก เพื่อรอการตรวจพิสจูน หลังจากนั้นจึงพบวา จากที่นายเฮียง แจงวา เปนไมแกะสลัก 

กลับกลายเปนงาชางแกะสลัก ลวดลายละเอียดสวยงาม และเปนเครื่องลายครามโบราณ มูลคาหลายลานบาท 

เมื่อหลักฐานการสืบคนชัดเจน จึงไดดําเนินการสงฟองจําเลย คือ เจาหนาที่ผูจัดเก็บภาษีฐานละเลย 

การปฏิบัติหนาที่ และนายเฮียง ฐานสนับสนุนการกระทําความผิดของเจาหนาที่ ในคดีนี้ศาลไดพิพากษาวา

จําเลย คือ เจาหนาที่ผูจัดเก็บภาษี ละเลยการปฏิบัติหนาที่ สวนนายเฮียง นั้น ศาลลงโทษจําคุกและปรับ

เปนเงิน 4 เทาของราคาประเมิน บวกอากรรวมเปนเงินหลายสิบลานบาท  
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ประเด็น 

1. ใหผูเรียนวิเคราะหตัวผูกระทําการทุจริตรายบุคคลวาเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร 

2. ใหผูเรียนวิเคราะหการขาดคุณธรรม จริยธรรม แตละบุคคลที่เกี่ยวของกบัการทจุริต 

3. ใครควรไดรับการยกยองมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 

 

ใบงาน  

1. ใหผูเรียนฝกวิเคราะหรูปแบบการทจุริตจากแหลงขาวตาง ๆ  

2. ใหผูเรียนวิเคราะหผลดีในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

3. ใหผูเรียนเสนอแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

 

 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

มอบหมายผูเรียน ศึกษากรณีตัวอยางการกระทําทุจริตที่ ป.ป.ช. ชี้มูลและผูมีอํานาจหนาที่ไดสั่ง

ลงโทษแลว จากเว็บไซตของ ป.ป.ช. พรอมวิเคราะหประเด็นตามใบงานและเสนอวิธีการมีสวนรวมใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต นํามาเสนอเปนรายงาน คนละ 1 เรื่อง 

 

 สื่อ แหลงคนควา 

1.  มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 

2. เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th  

3. สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจงัหวัด 
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เรื่อง  4   ทุจริตประปา 

วัตถุประสงค  

1. วิเคราะหพฤติกรรมและโทษของผูกระทําความผิดไดอยางมีเหตุผลและหลักกฎหมาย 

2. นําหลักคุณธรรมมาวิเคราะหในสถานการณที่เกิดขึ้นได 

3. บอกวิธีการมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

4. เกิดจิตสํานึกการมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

5. ไดขอคิดจาการศึกษากรณีตัวอยางในการกระทําการทจุริต 

 

เน้ือหาสาระ  

          พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 และ  

ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 

 

กรณีศึกษา  

องคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่ง ไดประกาศสอบราคาจางเหมาระบบประปาหมูบาน ในวงเงิน 

400,000 บาท โดยมีหางหุนสวน คอนกรีต จํากัด แหงหนึ่ง ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดเปนผูไดรับเลือกใหกอสราง

ระบบประปาดังกลาว และองคการบริหารสวนตําบล ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจจางประกอบดวย 

นายกิจจา ประธานคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ นายขรรคชัย  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการ นอกจากนี้ยังมีกรรมการบริหารและผูแทนประชาคมหมูบาน

อีก 2 คน รวมเปนกรรมการ โดยมีนายคนึง หัวหนาสวนโยธา เปนผูควบคุมงานกอสราง ซึ่งนายกิจจา  

นายขรรคชัย และนายคะนึง ไดรวมกันเรียกรับเงินจากหางหุนสวน คอนกรีต จํากัด จํานวน 10 เปอรเซ็นต

ของวงเงินคาจางกอสราง หรือประมาณ 40,000 บาท เพื่อเปนการตอบแทนในการเบิกจายเงินคากอสราง 

แตหางหุนสวน คอนกรีต จํากัด ไดขอตอรองเหลือ 20,000 บาท และไดแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ 

กองบังคับการสอบสวนสืบสวน โดยวางแผนเขาจับกุมนายกิจจา กับคณะ ไดพรอมกับเงินของกลาง  

 

ประเด็น 

1. ใหผูเรียนวิเคราะหตัวผูกระทําการทุจริตรายบุคคลวาเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร 

2. ใหผูเรียนวิเคราะหการขาดคุณธรรม จริยธรรมแตละบุคคลทีเ่กี่ยวของกบัการทุจริต 
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ใบงาน  

1. ใหผูเรียนฝกวิเคราะหรูปแบบการทจุริตจากแหลงขาวตาง ๆ  

2. ใหผูเรียนวิเคราะหผลดีในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

3. ใหผูเรียนเสนอแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 มอบหมายผูเรียน ศึกษากรณีตัวอยางการกระทําทุจริตที่ ป.ป.ช. ชี้มูลและผูมีอํานาจหนาที่ไดสั่ง

ลงโทษแลว จากเว็บไซตของ ป.ป.ช. พรอมวิเคราะหประเด็นตามใบงานและเสนอวิธีการมีสวนรวมใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต นํามาเสนอเปนรายงาน คนละ 1 เรื่อง 

 

สื่อ แหลงคนควา 

 1.  มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 

 2.  เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th  

 3.  สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
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เรื่อง 5  นํ้าทวมจริงหรือ 

วัตถุประสงค 

 1. ผูเรียนสามารถตัดสินไดวาพฤติกรรมของเจาหนาที่ตามกรณีตัวอยางเปนการทุจริตตามกรณีใด 

 2. ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอันเปนเหตุ

สืบเนื่องมาจากการทุจริตในกรณีดังกลาว 

 3. ผูเรียนสามารถแจงเบาะแสตอผูมีหนาที่ในการปองกันการตรวจสอบและการปราบปราม 

การทุจริตได 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ผลประโยชนทบัซอน และการทุจริต กรณีการรบัทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใด 

2. พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พุทธศักราช 2542 และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19(3) 

3. ภารกิจและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

4. คุณธรรม จริยธรรมทีเ่กี่ยวของกับการปองกันการทจุริต 

5. เครือขายการมีสวนรวมของประชาชนและชองทางการรองเรียนการทุจริต 

 

กรณีศึกษา   

 เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เชน น้ําทวม ภัยหนาว ตามจํานวนวันที่ราชการกําหนดไว ทางราชการได

วางแนวทางในการปฏิบัติราชการไววา สามารถจัดซื้อจัดจางพัสดุดวยวิธีพิเศษ เพื่อใหไดสิ่งของ เชน อาหาร 

ยา เสื้อผา ขาวของเครื่องใช หรือ สาธารณูปโภค เชน การซอมแซมถนนหนทาง ระบบไฟฟา ประปา ฯลฯ 

เพื่อชวยเหลือหรือบรรเทาทุกขประชาชนผู เดือดรอน  กรณีศึกษาที่ยกมาใหพิจารณา เปนกรณีของ

ขาราชการระดับสูงของอําเภอแหงหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อชวยเหลือ บรรเทา

สาธารณภัย ดังนี้ 

 “นาย จ เปนขาราชการระดับสูงของอําเภอแหงหนึ่ง ไดรายงานเหตุดวนสาธารณภัยวา เกิดอุทกภัย

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งที่ในชวงเวลานั้นไมมีอุทกภัยหรือฝนตกหนักแตอยางใด การรายงานเหตุดวน 

สาธารณภัย อันเปนความเท็จดังกลาว ทําใหนาย จ ไดใชเปนเหตุอนุมัติใหวาจางผูรับจาง ทั้งที่รูอยูแลววา 

คณะกรรมการฯ (คณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจาง) ไมไดดําเนินการเจรจาตอรองราคากับ 

ผูรับจางตามระเบียบฯ 
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ประเด็น 

 1. จากกรณีตัวอยาง ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พุทธศักราช 2542 และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19(3) เปนการทุจริตหรือไม กรณีใด 

 2. ตอกรณีดังกลาว อํานาจในการตรวจสอบการทจุริต การชี้มูลความผิด เปนอํานาจของ ป.ป.ช. 

หรือไม 

 3. ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนตอประชาชนทั่วไป อันเนื่องมาจากพฤติกรรมดงักลาว ชองทางการรองเรียน

เพื่อใหมีการตรวจสอบ และการสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนเพื่อปองกันการเกิดพฤติกรรมการทจุริตดังกลาว 

 

ใบงาน  

 แบงกลุมผูเรียน ใหกลุมรวมกันวิเคราะห รวมกันแสดงความเห็นและหาขอสรปุเปนความคิดเห็น

รวมกัน และตัวแทนกลุมนําเสนอ กรณีตัวอยางตามประเด็นตอไปนี้ 

1. พฤติการณดังกรณีตัวอยาง เปนการทุจริตหรือไม อยางไร 

2. หากกรณีดังกลาวเปนการกระทําทจุริต อํานาจในการตรวจสอบเปนของหนวยงานใด และมี

ชองทางในการสงขาวสารการทจุริตใหผูมีหนาที่ตรวจสอบทราบได อยางไรบาง 

3. ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนตอตนเอง ตอครอบครัว ตอชุมชนและสังคม อันเปนผลมาจากเหตุแหง 

การกระทําดังกลาว 

4. ตองเรงสรางคุณธรรมใดบางใหเกิดข้ึนในสังคมเพื่อปองกนัมิใหเกิดการทุจริตดังกลาว 

 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 1.  มอบหมายผูเรียนรายบุคคล ศึกษากรณีตัวอยางการกระทําทุจริตที่ ป.ป.ช. ช้ีมูลและผูมีอํานาจ

หนาที่ไดสัง่ลงโทษแลว จากเว็บไซตของ ป.ป.ช. พรอมวิเคราะหตามประเด็น 1 - 4 ตามใบงานและนํามา

เสนอเปนรายงาน คนละ 1 เรือ่ง 

 

สื่อ แหลงคนควา 

 1.  มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 

 2. เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. 

 

แหลงอางอิง  

เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th  เขาถึงได ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556 
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เรื่อง 6 ขุดบอ....ลวงใคร 

วัตถุประสงค 

 1. ผูเรียนสามารถตัดสินไดวาพฤติกรรมของเจาหนาที่ตามกรณีตัวอยางเปนการทุจริตตามกรณีใด 

2. ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอันเปนเหต ุ

สืบเนื่องมาจากการทจุริตในกรณีดังกลาว 

 3. ผูเรียนสามารถแจงเบาะแสตอผูมหีนาทีใ่นการปองกนัการตรวจสอบและการปราบปรามการทจุริตได 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของการทจุริตและผลประโยชนทบัซอนกรณกีารรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอื่นใด 

2. นําเสนอเนือ้หาสารบัญญัติของมาตรา 19(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554  

3. นําเสนอเกี่ยวกับภารกจิและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

กรณีศึกษา  

 นาย ป. เปนขาราชการ สังกัดสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดของจังหวัดแหงหนึ่ง มีหนาที่รับผิดชอบ

แผนงานพัฒนารายไดและปรับปรุงโครงการผลิต ประจําปงบประมาณ 2540 กรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูป

ที่ดินทองที่หมูบานหนึ่ง ในเขตจังหวัดนั้น มีเกษตรกร จํานวน 13 ราย ขอกูเงินจากสํานักปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

รายละ 50,000.-บาท เพื่อนําไปใชในการขุดบอน้ําบาดาล นาย ป. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตามแผนงาน

ดังกลาว ไดหลอกลวงเกษตรกรทั้ง 13 ราย วา การขุดเจาะบอน้ําบาดาลนั้น เกษตรกรตองวาจางหนวยงาน

ของทางราชการใหเปนผูขุดเจาะเทานั้น หากเกษตรกรรายใดไมวาจางหนวยงานราชการใหขุดเจาะบอน้ําบาดาล  

จะตองคืนเงินใหแกทางราชการ ทั้งที่ความจริงแลว ทางราชการมิไดมีระเบียบในเรื่องดังกลาวแตอยางใด 

เปนเหตุใหเกษตรกรหลงเชื่อและวาจาง นาย ป. ใหเปนผูขุดเจาะบอน้ําบาดาล  ผลการขุดเจาะบอน้ําบาดาล 

ใหเกษตรกร 8 ราย พบวา ปรากฏวาไมมีน้ําเพียงพอที่จะใชในการทําการเกษตร เกษตรกรอีก 5 รายที่ยัง

ไมไดวาจาง นาย ป. ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จึงไมยอมให นาย ป. ขุดเจาะน้ําบาดาล นาย ป. จึงไดไปหลอกลวง

เกษตรกรทั้ง 5 ราย วาจะตองคืนเงินที่กูมารายละ 50,000.-บาท แกทางราชการ เกษตรกรทั้ง 5 ราย จึงได

คืนเงินใหแก นาย ป. เพื่อนําไปคืนแกทางราชการ  
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ประเด็น 

 1. จากกรณีตัวอยาง ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทจุริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19(3) เปนการทุจริตหรือไม กรณีใด 

 2. ตอกรณีดังกลาว อํานาจในการตรวจสอบการทจุริต การชี้มูลความผิด เปนอํานาจของ ป.ป.ช. 

หรือไม 

 3. ผลกกระทบทีเ่กิดข้ึนตอประชาชนทั่วไปอันเนือ่งมาจากพฤติกรรมดงักลาว ชองทางการรองเรียน

เพื่อใหมีการตรวจสอบ และการสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนเพื่อปองกันการเกิดพฤติกรรมการทจุริตดังกลาว 

ใบงาน  

 แบงกลุมผูเรียน ใหกลุมรวมกันวิเคราะห รวมกันแสดงความเห็นและหาขอสรปุเปนความคิดเห็น

รวมกัน และตัวแทนกลุมนําเสนอ กรณีตัวอยางตามประเด็นตอไปนี้ 

1. กรณีตัวอยางเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรอืไม และนําไปสูการทุจริตอยางไร 

2. หากกรณีดังกลาวเปนการกระทําทจุริต อํานาจในการตรวจสอบเปนของหนวยงานใด และมี

ชองทางในการสงขาวสารการทจุริตใหผูมีหนาทีท่ราบไดอยางไรบาง 

3. ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนตอตนเอง ตอครอบครัว ตอชุมชนและสังคม อันเปนผลมาจากเหตุแหง 

การกระทําดังกลาว 

4. ตองเรงสรางคุณธรรมใดบางใหเกิดข้ึนในสังคมเพื่อปองกนัมิใหเกิดการทุจริตดังกลาว 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 1.  มอบหมายผูเรียนรายบุคคล ศึกษากรณีตัวอยางการกระทําทุจริตที่ ป.ป.ช. ชี้มูลและผูมีอํานาจ

หนาที่ไดสั่งลงโทษแลว จากเว็บไซตของ ป.ป.ช. พรอมวิเคราะหตามประเด็น 1 - 4 ตามใบงานและนํามา

เสนอเปนรายงาน คนละ 1 เรื่อง 

 2. ยกตัวอยางกรณีที่ผูเรียนเคยประสบดวยตัวเอง หรือโดยคนในครอบครัว อันเปนพฤติการณที่

อาจเปนลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน และอภิปรายวา พฤติการณนั้น อาจนําไปสูการทุจริตได

อยางไร 

สื่อ แหลงคนควา 

 1.  มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 

 2.  เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. 

แหลงอางอิง  

1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ. รายงานผลการตรวจสอบและผลการ

ปฏิบัติหนาที่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗   
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เรื่อง 7  ใครผิด...... 

วัตถุประสงค 

 1. ผูเรียนสามารถตัดสินไดวาพฤติกรรมของเจาหนาที่ตามกรณีศึกษามีผลประโยชนทบัซอนหรอืไม

และมีการทจุริตตามกรณีใด 

 2. ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอันเปนเหตุ

สืบเนื่องมาจากการทจุริตในกรณีดังกลาว 

 3. ผูเรียนสามารถแจงเบาะแสตอผูมหีนาทีใ่นการปองกนัการตรวจสอบและการปราบปราม 

การทจุริตได 

เน้ือหาสาระ 

1. ผลประโยชนทบัซอน และการทุจริต กรณีการเขาไปมีสวนไดเสียในการจัดซื้อที่ดิน 

2. ภารกิจและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19(4) และ

ความผิดทางอาญา กรณีเขาไปมสีวนไดเสีย อันเปนการใชอาํนาจในตําแหนงโดยทจุริตและปฏิบัติหนาที่โดย

ทุจริต 

3. คุณธรรม จริยธรรมทีเ่กี่ยวของกับการปองกันการทจุริต 

4. เครือขายการมีสวนรวมของประชาชนและชองทางการรองเรียนการทุจริต 

 

กรณีศึกษา  

 เทศบาลตองการซื้อที่ดินเพื่อทําเปนที่ทิ้งขยะ นายอนุสรณ  นายกเทศมนตรี ไดอนุมัติใหเทศบาล

จัดซื้อที่ดิน และในการจัดซื้อนายอนุสรณไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหลายคณะ เพื่อดําเนินการจัดซื้อ

ที่ดิน  ดังนี้ 

1. แตงตั้งนายโกศล  เปนกรรมการที่ปรึกษาและจัดซื้อที่ดินพรอมรวมตอรองราคา 

2. แตงตั้งนายสุวรรณ และคณะอีก 4 คน เปนกรรมการกําหนดหลักเกณฑสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

จะตองเปนพื้นที่ในเขตเทศบาลและอยูหางไกลชุมชนพอสมควร และหากมีพื้นที่ที่ติดกัน เจาของที่ดิน

จะตองมอบอํานาจใหเจาของที่ดินรายใดรายหนึ่งมายื่นแตเพียงผูเดียวและมีอํานาจในการตัดสินใจทําการแทน

ไดดวย 

3. แตงตั้ง นายแสงสี และคณะอีก 4 คน เปนกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ  โดยมิไดเชิญ

เจาของที่ดินมาเสนอราคาและชี้พื้นที่จริง และคณะกรรมการฯ ก็มิไดลงไปดูพื้นที่จริงดวย 

4. แตงตั้งนายวิวัฒน และคณะอีก 4 คน เปนกรรมการตรวจรับที่ดิน และคณะกรรมการฯ ก็มิได

ลงไปดูพื้นที่จริงดวย  
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ขอเท็จจริงปรากฏวา นายอนุสรณไดรวบรวมและจัดซื้อที่ดิน จํานวน 4 แปลง ไวลวงหนา เพื่อขาย

ใหกับเทศบาล และที่ดินที่ขายใหกับเทศบาลมีสภาพเปนบอลูกรังลึก ประมาณ 20 เมตร เต็มพื้นที่ และ 

มีเสาไฟฟาแรงสูงตั้งอยูในที่ดิน และที่ดินอยูนอกเขตเทศบาลไมมีทางเขาออก และมีราคาประเมินตารางวาละ

200 บาท แตซื้อในราคา 1,000 บาท ทําใหทางราชการซื้อที่ดินแพงขึ้นกวาความเปนจริง 

ประเด็น 

 1. จากกรณีศึกษา เจาหนาที่ของเทศบาลซื่อสัตยสจุริตหรือไม และเปนการใชอํานาจในตําแหนง

โดยทุจริตและปฏิบัติหนาที่โดยทจุริตหรือไม 

 2. ในกรณีดังกลาว อํานาจในการไตสวนการทุจริต การชี้มลูความผิด เปนอํานาจของ ป.ป.ช. 

หรือไม (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต  

พุทธศักราช 2542 และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19(4)) 

 3. การรองเรียนเพื่อใหมีการตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตดังกลาว ทานคิดวามีชองทางใดที่

สามารถทําได 

ใบงาน  

      แบงกลุมผูเรียน ใหกลุมรวมกันวิเคราะห รวมกันแสดงความเห็นและหาขอสรุปเปนความ

คิดเห็นรวมกัน และตัวแทนกลุมนําเสนอ กรณีตัวอยางตามประเด็นตอไปนี้ 

1. กรณีตัวอยางใครที่ขาดคุณธรรม และขาดคุณธรรมในเรื่องใดบาง และนําไปสูการทจุริต อยางไร 

2. หากกรณีดังกลาวเปนการกระทําทจุริต และบุคคลแตละกลุมมีความผิด อยางไรบาง 

3. อํานาจในการตรวจสอบเปนของหนวยงานใด และมีชองทางในการสงขาวสารการทุจริตให 

ผูมีหนาที่ทราบไดอยางไรบาง 

4. หากนักศึกษาพบเห็นเหตุการณ นักศึกษามีแนวทางและวิธีการแกปญหา อยางไร 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 มอบหมายผูเรียนรายบุคคล  ยกตัวอยางเหตุการณที่มกีารทจุริตทีม่ีอยูในชุมชน และนักศึกษามี

แนวปองกันอยางไรบาง และนํามาเสนอเปนรายงาน คนละ 1 เรือ่ง 

สื่อ แหลงคนควา 

 1.  มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 

 2.  เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. 
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เรื่อง  8 ทําไดอยางไร..... 

วัตถุประสงค 

 1. ผูเรียนสามารถตัดสินไดวาพฤติกรรมของเจาหนาที่ตามกรณีตัวอยางเปนการทุจริตตามกรณีใด 

 2. ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม อันเปนเหตุ

สืบเนื่องมาจากการทจุริตในกรณีดังกลาว 

 3. ผูเรียนสามารถแจงเบาะแสตอผูมหีนาทีใ่นการปองกนัการตรวจสอบและการปราบปราม 

การทจุริตได 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ผลประโยชนทบัซอน และการทุจริต กรณีการรบัทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใด 

2. พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19(4) 

3. ภารกิจและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

4. คุณธรรม จริยธรรมทีเ่กี่ยวของกับการปองกันการทจุริต 

5. เครือขายการมีสวนรวมของประชาชนและชองทางการรองเรียนการทุจริต 

 

กรณีศึกษา  

 เทศบาลแหงหนึ่ง ไดกําหนดโครงการกอสรางถนน จํานวน 2 โครงการ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา 

จํานวน 2 โครงการ และโครงการกอสรางอาคารเรียน จํานวน 2 โครงการ ซึ่งมีบริษัทกอสราง ก บริษัท

กอสราง ข และบริษัทกอสราง ค เขามายื่นซองประกวดราคา ปรากฏวา ผลการประกวดราคา เปนดังนี้ 

บริษัท ก ชนะการประกวด และไดกอสรางถนน จํานวน 2 โครงการ บริษัทกอสราง ข ชนะการประกวด

และไดกอสรางคูระบายน้ํา จํานวน 2 โครงการ และบริษัท ค ชนะการประกวด และไดกอสรางอาคารเรียน 

2 โครงการ  ซึ่งปรากฎภายหลังพบวา ทั้ง 3 บริษัท เปนของนายกุสุม ซึ่งดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีของ

เทศบาลแหงนี้แตเพียงผูเดียว แตไดใชชื่อบุคคลใกลชิดเปนผูขอจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัททั้ง 3 บริษัท  

 

ประเด็น 

 1. จากกรณีตัวอยาง ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทจุริต พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 มาตรา 19(4) เปนการทุจริตหรือไม กรณีใด 

 2. ตอกรณีดังกลาว อํานาจในการตรวจสอบการทจุริต การชี้มูลความผิด เปนอํานาจของ ป.ป.ช. 

หรือไม 



ห น า  | 118 

 

 3. ผลกกระทบทีเ่กิดข้ึนตอประชาชนทั่วไปอันเนือ่งมาจากพฤติกรรมดงักลาว ชองทางการรองเรียน

เพื่อใหมีการตรวจสอบ และการสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึน เพือ่ปองกันการเกิดพฤติกรรมการทุจริตดังกลาว 

 

ใบงาน 

  แบงกลุมผูเรียน ใหกลุมรวมกันวิเคราะห รวมกันแสดงความเห็น และหาขอสรุปเปนความคิดเห็น

รวมกัน และตัวแทนกลุมนําเสนอ กรณีตัวอยางตามประเด็นตอไปนี้ 

1. กรณีตัวอยางนายกุสมุ ไดกระทําการฝาฝน พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในเรื่องใด และ

ขาดคุณธรรมในเรื่องใดบาง และนําไปสูการทุจริตอยางไร 

2. ใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ 5 คน ยกตัวอยาง เหตุการณที่มีอยูในชุมชน หรือศึกษาจาก

หนังสือพิมพ 

 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 1.  มอบหมายผูเรียนรายบุคคล   ยกตัวอยางเหตุการณที่มกีารทุจริตทีม่ีอยูในชุมชน และนักศึกษา

มีแนวปองกันอยางไรบาง   และนํามาเสนอเปนรายงาน คนละ 1 เรื่อง 

 

สื่อ แหลงคนควา 

 1.  มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 

 2. เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. 
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เรื่อง 9  เงินหลวง....อยาเอา 

วัตถุประสงค 

1. ตัดสินไดวาพฤติกรรมของเจาหนาที่ตามกรณีตัวอยางเปนการทุจริตกรณีใด 

2. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม อันเปนเหตสุืบเนื่องมาจาก 

การทจุริตในกรณีดังกลาว 

3. แจงเบาะแสตอผูมหีนาที่ในการปองกันการตรวจสอบและการปราบปรามการทจุริตได 

 

เน้ือหาสาระ  

1. การทุจริต กรณีการเบียดบังเงินรายได 

2. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 91  

3. ภารกิจและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

4. คุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต 

5. เครือขายการมีสวนรวมของประชาชนและชองทางการรองเรียนการทุจริต 

 

กรณีศึกษา  

นางสมศรี เปนขาราชการระดับหัวหนาสวนการคลัง ขององคการบริหารตําบลแหงหนึ่ง มีหนาที่ 

รับเงิน เบิกจายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับ งานการเงิน การบัญชี ไดทุจริตเบียดบังเงินรายได

ขององคการบริหารสวนตําบล โดยกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตางกรรมตางวาระ กลาวคือ 

ในระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ 2544 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2545 ไดเบียดบังเงินภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรฆาสัตว เงินคาขายเอกสารสอบราคา เงินมัดจํา รับคืนเงินยืม และเงินคาปรับ

จราจร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 258,955 บาท เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบลไดรับความเสียหาย 

 

ประเด็น  

1. จากกรณีตัวอยาง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และ มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 

เปนการทุจริตหรือไมกรณีใด 

2. ตอกรณีดังกลาว อํานาจในการตรวจสอบการทุจริต การชี้มูลความผิด เปนอํานาจของ ป.ป.ช. 

หรือไม 

3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประชาชนทั่วไปอันเนื่องมาจากพฤติกรรมดังกลาว ชองทางการรองเรียน

เพื่อใหมีการตรวจสอบ และสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้น เพื่อปองกันการเกิดพฤติกรรมการทุจริตดังกลาว 
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ใบงาน 

 ใหแตละกลุมเสนอกิจกรรมที่จะชวยปองกันการทุจริตอันเปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่รัฐ 

 

กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

1. ใหรวมกันอภิปรายปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐมีอะไรบาง มีสาเหตุและมี

วิธีการปองกันการทุจริตทําไดอยางไร 

2. ใหแสดงความคิดเห็นวาหากเปนตัวผูเรียนจะปฏิบัติอยางไร เพื่อไมใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่รัฐ 

3. ในการปฏิบัติตนของเจาหนาที่รัฐ ควรยึดคุณธรรมใดบาง 

4. ใหสรุปผลการอภิปรายบันทึกในสมุด 

 

สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. ผูรูเรื่องระเบียบการเงิน - การบัญชี 

2. ระเบียบการเงิน - การบัญชี กระทรวงการคลัง 

3. มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เว็บไซดสํานักงาน ป.ป.ช. 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 
 1. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญกบัประเทศในแงใดบาง 
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
 2. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมทีี่มาจากที่ใด 
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
 3. อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไทย 
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
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 4. องคกรตามรัฐธรรมนญู ถูกกําหนดและตั้งขึ้นดวยเหตผุลใดบาง 
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
 5. ผลของการใชรัฐธรรมนูญตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
  ดานใดบางแกสงัคมไทยรวมทัง้ฐานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
 6. ใหผูเรียนศึกษารฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุันมรีายละเอียดสําคัญอยางไรบางและ 
  นํามาอภิปรายรวมกัน 
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................  
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บทท่ี 4 สิทธิมนุษยชน 
สาระสําคญั 

 มนุษยทุกคนเกิดมามีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทยีมกันและไมควรถูกเลีย่งปฏิบัติ เพราะความแตกตาง
ของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะ หรือความคิดเห็น 
 องคการสหประชาชาติ จึงไดจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เพื่อใหประเทศตาง ๆ เคารพสิทธิ
และปกปองพลเมืองของตนใหรอดพนจากการถูกรังแกหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยทุกคนที่เกิดมาเปนมนุษยและเกิดเปนคนไทย ยอมมีศักดิ์ศรีที่จะไดรับความ
คุมครองจากรัฐโดยเทาเทียม ตามมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเอาไว อันแสดงจึงเจตนารมณหรือขอผูกมัดที่รัฐจะ 
ตองปกปองคุมครองประชาชนคนมิใหถูกละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน จากการใชอํานาจรัฐหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. รูและเขาใจความหมาย และความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
 2. บอกความหมายและขอบขายของสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได 
 3. รูจักใชและรักษาสิทธขิองตนเองตามกฎหมาย 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  หลักสิทธมินุษยชนสากล 
 เรื่องที่ 2  สิทธมินุษยชนในประเทศไทย 
 เรื่องที่ 3  แนวทางการปฏิบัติการตามหลักสิทธมินุษยชน 
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เรื่องที่ 1 หลักสิทธิมนุษยชนสากล 

 หากเราไดศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตของผูอยูในสังคมตาง ๆ ทั่วโลก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
มีขอเท็จจริงประการหนึ่งที่พบได คือ การที่มนุษยถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันตามเชื้อชาติ สีผิว เพศ
ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน การทําดังกลาวหลายครั้ง เปนการละเมิดสิทธิของอีกบุคคลหนึ่งดวยความเชื่อวา
บุคคลนั้นมีความดอยกวา ผูกระทําละเมิดไมทางใดก็ทางหนึ่ง เชน บางประเทศมีความเชื่อวาฐานะของชาย
สูงกวาหญิง ก็มักจะเกิดการกระทําที่เอารัดเอาเปรียบฝายหญิง หรือประเทศที่ใชระบบวรรณะ ก็จะเกิด 
การกีดกั้นคนในวรรณะที่ต่ํากวา เปนตน 
 ในโลกยุคปจจุบันอารยประเทศตางยอมรับและตองปฏิบัติกับประชาชนของตนเองตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล อาจจะมากบางนอยบางก็แลวแต พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง ระดับการศึกษา 
และความตื่นตัวในทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้น ๆ 
 ดังนั้น เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการศึกษา เรื่อง สิทธิมนุษยชนของประชาชนไทย กอนอื่นขอให
เรามาทาํความเขาใจใหตรงกันและเปนพื้นฐานในการคิดวิเคราะห ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

ความหมาย 

 สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือศักดิ์ศรีความเปนคน เปนสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมา
แตกําเนิด โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือแนวคิดอื่น ๆ
เผาพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ถิ่นกําเนิด หรือสถานะอื่น ๆ 
 จากความหมายดังกลาวจึงวิเคราะหไดวา เรื่อง สิทธิมนุษยชน นั้น เปนแนวคิดที่มีความเชื่อพื้นฐาน  
ในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวา เปนสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไมขึ้นอยูกับขอบเขตของกฎหมาย หรือ
ปจจัยทองถิ่นอื่นใด เชน เชื้อชาติ หรือสัญชาติ ซึ่งตองไดรับการยอมรับและไดรับการปฏิบัติ 
 โดยมีองคประกอบของหลักสิทธิมนุษยชนที่แตละบุคคลควรไดรับการคุมครองจากรัฐ ไดแก เรื่อง
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนธรรม ที่จะทําใหบุคคลนั้นดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีและมี
หลักประกันในเรือ่ง การไดรับการปกปองคุมครองดวยความเปนธรรม มีรายละเอียดของแตละองคประกอบ
ดังนี้ 
 1. สิทธิ ในการที่จะมีที่อยูอาศัย มีอาหารกิน มียารักษาโรค ที่จะไดรับการศึกษา การไมถูกทําราย
รางกายและจิตใจ และการมีชีวิตที่ปลอดภัย 
 2. เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นที่ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ในการเลือกอาชีพที่ไมผิดกฎหมาย
ในการเลือกคูครอง ในการเดินทาง ในการนับถือศาสนา และในการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธ 
 3. ความเสมอภาค ในการไดรับการปฏิบัติจากรัฐโดยเทาเทียมกัน มีหลักประกันวาจะไมถูกเลือก
ปฏิบัติ และไมโดนเอาเปรียบ 
 4. ความเปนธรรม กลุมคนดอยโอกาส คนพิการ ผูออนแอกวา ไดแก เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
ตองไดรับการปฏิบัติในบางเรื่องที่แตกตางจากบุคคลทั่วไปที่เขาถึงโอกาสไดมากกวา แข็งแรงกวา ทั้งทาง
รางกายและจิตใจ เพื่อใหโอกาสคนกลุมนี้สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ไมดอยกวา 
คนทั่วไป 
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 สรุปไดดังแผนภูม ิ
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากความเชื่อดังกลาว องคการสหประชาชาติ จึงไดจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยเรื่อง สิทธิมนุษยชน
เพื่อเปนแนวในการประเมินและตัดสินใจวา ประเทศใดมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับ
ประชาชนหรือชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศหรือไม 

ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 คําปรารภ 
 โดยการยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัว และสิทธิเทาเทียมกันและโอนมิไดของบรรดาสมาชิก
ทั้งหลายแหงครอบครัวมนุษย เปนหลักมูลเหตุแหงอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก 
 โดยการไมนําพาและการเหยียดหยามตอสิทธิมนุษยชน ยังมีผลใหมีการกระทําอันปาเถื่อน ซึ่งเปน
การละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอยางรายแรง และไดมีการประกาศวา ปณิธานสูงสุดของสามัญชน ไดแก
ความตองการใหมนุษยมีชีวิตอยูในโลกดวยอิสรภาพในการพูด และความเชื่อถือ และอิสรภาพพนจาก 
ความหวาดกลัวและความตองการ 
 โดยที่เปนการจําเปนอยางยิ่งที่มนุษยชนควรไดรับการคุมครอง โดยหลักบังคับของกฎหมาย ถาไม
ประสงคจะใหคนตกอยูในบังคับใหหันเขาหาการหาการขบถขัดขืนตอทรราชย และการขดขี่ เปนวิถีทาง
สุดทาย 
 โดยที่เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมวิวัฒนาการแหงสัมพันธไมตรีระหวางนานาชาติ 
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 โดยที่ประชาการแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเปน
หลักในเกียรติศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย และในสิทธิเทาเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และไดตกลงใจที่
จะเสริมความกาวหนาทางสังคม และมาตรฐานแหงชีวิตที่ดีข้ึนดวยในอิสรภาพอันกวางขวางยิ่งขึ้น 
 โดยที่รัฐสมาชิกตางปฏิญาณจะใหบรรลุถึงซึ่งการสงเสริมการเคารพ และการปฏิบัติตามทั่วสากล
ตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ โดยรวมมือกับสหประชาชาติ 
 โดยที่ความเขาใจรวมกันในสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพื่อปฎิญาณนี้สําเร็จ 
ผลเต็มบริบูรณ 
 ฉะนั้นบัดนี้สมัชชาจึงประกาศวา:- 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จ สําหรับบรรดา
ประชากรและประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดมุงหมายปลายทางที่วา เอกชนทุกคนและองคการของสังคม 
ทุกองคการ โดยการรําลึกถึงปฏิญญานี้เปนเนืองนิตย จะบากบั่นพยายามดวยการสอนและศึกษา ในอันที่จะ
สงเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ และดวยมาตรการที่กาวหนาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
ในอันที่จะใหมีการยอมรับนับถือและการปฏิบัติตามโดยสากลและอยางเปนผลจริงจัง ทั้งในบรรดา
ประชาชนของรัฐสมาชิกดวยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยูใตอํานาจของรัฐนั้น ๆ 
 ขอ 1 มนุษยทั้งหลาย เกิดมามีอิสระและเสมอภาคอันเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิตางมีเหตุผลและ 
มโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ 
 ขอ 2 
  (1)  ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพ บรรดาที่กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกตาง 
ไมวาชนิดใด ๆ  ดัง เชน เชื้อ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือทางอื่น เผาพันธุแหงชาติ
หรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือ สถานะอื่น ๆ 
  (2)  อนึ่ง จะไมมีความแตกตางใด ๆ ตามมูลฐานแหงสถานะ ทางการเมือง ทางการศาล หรือ
ทางการระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไมวาดินแดนนี้ จะเปนเอกราชอยูใน 
ความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ขอ 3 คนทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงตน 
 ขอ 4 บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเปนทาส หรือตองภาระจํายอมไมได หามความเปนทาสและการคาทาส 
ทุกรูปแบบ 
 ขอ 5 บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดรายผิดมนุษยธรรมหรือ 
ต่ําชาไมได 
 ขอ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือวา เปนบุคคลตามกฎหมายทุกแหงหน 
 ขอ 7 ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสทิธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกนัโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงใหเกิดการเลือกปฏิบัติดังกลาว 
 ขอ 8 ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับบําบัดอันเปนผลจริงจังจากศาลที่มีอํานาจแหงชาติตอการกระทําอัน
ละเมิดสิทธิหลักมนุษยชนซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ขอ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปตางถิ่นโดยพลการไมได 
 ขอ 10 ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะไดรับการพิจารณาที่เปนธรรมและเปดเผยจาก
ศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาที่ของตนและการกระทําผิดอาชญาใด ๆ ที่ถูกกลาวหา 
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 ขอ 11 
  (1) ทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาชญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธิ์ จนกวาจะพิสูจนไดวามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกันบรรดาที่
จําเปนสําหรับการตอสูคดี 
  (2) จะถือบุคคลใด ๆ วามีความผิดอาชญา เนื่องดวยการกระทําหรือละเวนอันมิไดจัดเปน
ความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศในขณะไดกระทําการนั้นขึ้นไมได
และลงโทษอันหนักกวาที่ใชอยู ในขณะที่ไดกระทําความผิดทางอาชญาน้ันไมได 
 ขอ 12 บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน
หรือในการสื่อสารหรือจะถูกลบหลูในเกียรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของ
กฎหมายตอการแทรกสอดหรือการลบหลูดังกลาวนั้น 
 ขอ 13  
  (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสภาพแหงการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูภายในเขตของแตละรัฐ 
  (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใด ๆ ไปรวมทั้งประเทศของตนเองดวยและที่จะกลับยัง
ประเทศตน 
 ขอ 14  
  (1) ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและที่จะไดอาศัยพํานักในประเทศอื่น เพื่อที่จะไดลี้ภัยจาก 
การประหัตประหาร 
  (2) จะอางสิทธินี้ไมไดในกรณีที่การดําเนินคดีสืบเนื่องอยางแทจริงมาจากความผิดที่ไมใช
ทางการเมืองหรือจากการกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ 
 ขอ 15  
   (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง 
   (2) บุคคลใด ๆ จะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการหรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลีย่นสัญชาติ
ไมได 
 
 ขอ 16  
   (1) ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบรูณแลว มีสิทธิที่จะทําการสมรส และจะกอตั้งครอบครัว
โดยปราศจากการจํากัดใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ตางมีสิทธิเทาเทียมกันในการสมรส
ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 
   (2) การสมรสจะกระทํากันก็แตโดยความยินยอมอยางอิสระและเต็มที่ของผูที่เจตนาจะ
เปนคูสมรส 
   (3) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติและหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง
จากสังคมรัฐ 
 ขอ 17  
   (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะไดเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพังตนเองเชนเดียวกันโดยรวมกับผูอื่น 
   (2) บุคคลใดจะถูกริบทรัพยสินโดยพลการไมได 
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 ขอ 18 ทุกคนมีอิสภาพแหงความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยน
ศาสนาหรือความเชื่อถือ และอิสรภาพในการที่จะประกาศศาสนาหรือความเชื่อถือของตนโดย การสอน  
การปฏิบัติ การสักการบูชา และประกอบพิธีกรรม ไมวาจะโดยลําพังตนเองหรือในประชาคมรวมกับผูอื่น
และเปนการสาธารณะหรือสวนบุคคล 
 ขอ 19 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและแสดงออกสิทธินี้ รวมถึงอิสรภาพในการที่จะ
ถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหารับและแจกจายขาวสารและความคิดเห็นไมวา
โดยวิธีใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงเขตแดน 
 ขอ 20  
   (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการรวมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ 
   (2) บุคคลใด ๆ จะถูกบังคับใหสังกัดสมาคมหนึ่งสมาคมใดไมได 
 ขอ 21 
   (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนในรัฐบาลของประเทศตน จะเปนโดยตรงหรือโดยผานทาง
ผูแทนซึ่งใหเลือกตั้งโดยอิสระ 
   (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเขาถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค 
   (3) เจตจํานงของประชาชน จะตองเปนมูลฐานแหงอํานาจของรัฐบาล เจตจํานงนี้จะตอง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาและอยางแทจริง ซึ่งอาศัยการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาค
และการลงคะแนนลับหรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอยางอื่นทํานองเดียวกัน 
 ขอ 22 ทุกคนในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมมีสิทธิในความมั่นคงทางสังคม และมีสิทธิใน 
การบรรลุถึงซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจทางสังคมและทางวัฒนธรรมอันจําเปนอยางยิ่งสําหรับเกียรติศักดิ์ของตน
และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยางอิสระ ทั้งนี้ โดยความเพียรพยายามแหงชาติและโดยความรวมมือ
ระหวางประเทศและตามระบอบการและทรัพยากรของรัฐ 
 ขอ 23  
   (1) ทุกคนมีสิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเปน
ประโยชนแหงการทํางาน และในการคุมครองตอการวางงาน 
   (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะรับเงินคาจางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ 
   (3) ทุกคนที่ทํางาน มีสิทธิที่จะไดรับสินจางที่ยุติธรรมและเปนประโยชนที่จะใหประกันแก
ตนเองและครอบครัวแหงตน ซึ่งความเปนอยูอันคูควรแกเกียรติศักดิ์ของมนุษย และถาจําเปนก็จะตองไดรับ
วิถีทางคุมครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย 
   (4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะเขารวมสหพันธกรรมกร เพื่อความคุมครองแหง
ผลประโยชนของตน 
 ขอ 25 
   (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูดี
ของตนและครอบครัวรวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทยและบริการ
ทางสังคมที่จําเปน และมีสิทธิในความมั่นคงยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา หรือขาดอาชีพอื่น
ในพฤติการณที่นอกเหนืออํานาจของตน 
   (2) มารดาหรือเด็ก มีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทั้งปวง
ไมวาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน 
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 ขอ 26  
   (1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษาการศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในชั้นประถมศึกษาและ
การศึกษาช้ันหลักมูล การประถมศึกษาจะตองเปนการบังคับ การศึกษาทางเทคนิคและวิชาชีพจะตองเปน
อันเปดโดยทั่วไป และการศึกษาขั้นสูงขึ้นไปก็ตองเปนอันเปดสําหรับทุกคนเขาถึงไดโดยเสมอภาคตาม 
มูลฐานแหงคุณวุฒิ 
   (2) การศึกษาจะไดจัดไปในทางบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่และยังความเคารพตอ
สิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูลใหมั่นคงแข็งแรงจะตองสงเสริมความเขาใจขันติธรรม และมิตรภาพ
ระหวางบรรดาประชาชาติ กลุมเชื้อชาติ หรือศาสนา และจะตองสงเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติ เพื่อการ
ธํารงไวซึ่งสันติภาพ 
   (3) บิดามารดามีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะใหแกบุตรของตน 
 ขอ 27 
   (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเขารวมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาคมโลกโดยอิสระทีจ่ะบนัเทงิ
ใจในศิลปและที่จะมีสวนในความรุดหนาและคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร 
   (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางศีลธรรมและทางวัตถุอันเปนผล
จากประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปกรรม ซึ่งตนเปนผูจาง 
 ขอ 28 ทุกคนมีสิทธิในระเบียบทางสงัคมและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนทางใหสาํเรจ็ผลเต็มที่ตาม
สิทธิและอิสรภาพดังกําหนดไวในปฏิญญานี้ 
 ขอ 29  
   (1) ทุกคนมีหนาที่ตอประชาคมดวยการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระเต็มที่จะ
กระทําไดก็แตในประชาคมเทานั้น 
   (2) ในการใชสิทธิและอิสรภาพแหงตน ทุกคนตกอยูในขอบังคับของขอจํากัดเพียงเทาที่ได
กําหนดลงโดยกฎหมายเทานั้น เพื่อประโยชนที่จะไดมาซึ่งการนับถือและการเคารพสิทธิและอิสรภาพของ
ผูอื่นตามสมควร และที่จะเผชิญกับความเรียกรองตองการอันเที่ยงธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบรอย
ของประชาชนและสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย 
   (3) สิทธิและอิสรภาพเหลานี้จะใชขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติไมได
ไมวากรณีใด ๆ 
 ขอ 30 ไมมีบทใด ๆ ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานวาสิทธิใด ๆ แกรัฐ หมูคน หรือบุคคล ในอันที่จะดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ หรือปฏิบัติการใด ๆ อันมุงตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพดังกําหนดไว ณ ที่นี้ 
 

เรื่องที่ 2 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

 วัฒนาการของสิทธิมนุษยชน หากศึกษาจากเอกสารหลักฐานถือวา มีจุดเริ่มตนเมื่อเกิด 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เมื่อ พุทธศักราช 2475 จากคําประกาศของคณะราษฎรที่ไดนําหลักการของสิทธิมนุษยชนไปใชในทางปฏิบัติ
และระบุรับรองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน และในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ ก็มีการกลาวถึง สิทธิและ
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เสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญดวย เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ได 
ประกาศบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพแกประชาชนชาวไทยไว ในหมวดที่ 2 วาดวยสิทธิและหนาที่
ของชนชาวสยาม ซึ่งมีสาระสําคัญใหการรับรองหลักความเสมอหนากันในกฎหมาย เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา เสรีภาพรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุม
การตั้งสมาคม และการอาชีพ โดยบทบัญญัติดังกลาว ถือเปนการใหความรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอยางเปนทางการในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา 
 นอกจากนั้นเรายังสามารถศึกษารองรอยของพัฒนาการดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไดจาก
การปรับปรุงแกไขกฎหมายและระบบกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเปนที่
ยอมรับของรัฐตางชาติดวยความมุงหมายที่จะเรียกรองเอกราชทางการศาลกลับคืนมาเปนของไทย
แนวความคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชน จึงปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับ อีกทั้ง มีความพยายามสราง
กลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนไวโดยตรงและโดยออมผานทางสถาบันตุลาการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มีบทบัญญัติที่ใหการรับรองและคุมครองสิทธิของ
ผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาซึ่งแตกตางจากระบบจารีตนครบาลที่มีมาแตเดิมอยางสิ้นเชิง 
 ตอมาวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 
เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 และเปนครั้งแรกทีม่ีการบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเสนอเรื่องราวรอง
ทุกขและเสรีภาพในการจัดตั้งคณะพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญ สวนเสรีภาพในการประชุมโดยเปดเผยใน
รัฐธรรมนูญฉบับกอนไดเปลี่ยนเปนเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 
 ในระหวางที่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 มีผลใชบังคับ ป พ.ศ. 2490 ปรากฏกระแสที่สําคัญ คือ เกิดการ
รวมตัวของกรรมกรในช่ือวา “สหอาชีวะกรรมกรแหงประเทศไทย” ซึ่งเปนการรวมตัวกันของกรรมกรจาก
กิจกรรมสาขาตาง ๆ  เชน โรงเลื่อย โรงสี รถไฟ เปนตน เนื่องจากกรรมกรเหลานี้ถูกกดขี่คาจางแรงงานอยาง
มากอันเปนผลมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กระแส
ความเลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเปนการรวมตัวกัน เพื่อเรียกรองตอสังคมรัฐใหสนองตอบความตองการที่จําเปนของตน 
ทําใหสังคมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน อันเปนการแสดงออกถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชน
อีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการกระทําของเอกชนดวย 
 ในป พ.ศ. 2491 สหประชาชาติไดประกาศใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 อันเปน
ชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 พอดี  รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 คือ รัฐธรรมนูญแหง-
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 จึงไดรับอิทธิพลจากการประกาศใชปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ มีบท 
บัญญัติที่ไดรับการรับรองสิทธิและเสรีภาพเปนจํานวนมาก และละเอียดกวารัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ 
 หลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ที่ไดรับการบรรจุลงไวในรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 5 นอกเหนือจากสิทธิที่เคยรับรองไวในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ไดแก หลักการไดรับความคุมครอง
อยางเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ไมวาบุคคลนั้นมีกําเนิดหรอืนับถือศาสนาแตกตางกันก็ตาม (มาตรา 26) 
สิทธิของประชาชนที่จะไมถูกเกณฑแรงงาน ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่เปนการปกปองกันภัยพิบัติสาธารณะ 
ซึ่งเกิดขึ้นโดยฉุกเฉินเฉพาะเวลาประเทศอยูในภาวการณรบหรือภาวะสงครามหรือสถานการณฉุกเฉิน
เทานั้น (มาตรา 32) เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณียหรือทางอื่นที่ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 40) 
เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูและการประกอบอาชีพ (มาตรา 41) สิทธิของบุคคลที่จะไดรับความคุมครองใน
ครอบครัวของตน (มาตรา 43) ตลอดจนการใหการรับรองแกบุคคล ซึ่งเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการประจําอื่น
พนักงานเทศบาล ที่จะมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเหมือนดังพลเมืองคนอื่น ๆ (มาตรา 42) 



ห น า  | 131 

 

 ปรากฏการณที่สําคัญอีกประการ คือ มีการนําเอาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาบัญญัติ
รับรองไวในรัฐธรรมนูญดวย เชน 
 หลักที่วา “บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่
กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดใน
กฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทําความผดิมิได” (มาตรา 29) ซึ่งเปนหลักพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินคดีอาญา
และไดรับการบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับตอมาจนถึงปจจุบัน 
 หลักความคุมครองผูตองหาและจําเลยที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิดกอนที่จะมี
คําพิพากษาอันถึงที่สุด รวมถึงสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาในการประกันและการเรียกหลักประกัน
พอสมควรแกกรณีแกกรณีดวย (มาตรา 30) และ 
 สิทธิที่จะไมถูกจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคลไมวาจะกรณีใด ๆ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
ใหสามารถกระทํา (มาตรา 31)  
 นอกจากนี้แลวการกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐไวในหมวด 5 อันเปนหมวดที่วาดวยแนวทางสําหรับ
การตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบาย ซึ่งแมจะไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ หากรัฐไม
ปฏิบัติตาม แตก็เปนการกําหนดหนาที่แกรัฐ ซึ่งมีความสําคัญเกี่ยวพันกับการสงเสริมและพัฒนาหลักสิทธิ
มนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา 
 ในทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ไดรับการรับรองคุมครองอยางจริงจังเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
สถานการณบานเมือง สภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนทัศนคติของผูปกครอง เจาหนาที่รัฐ และประชาชน 
ผูเปนเจาของสิทธิ นั่นเอง เพราะตอมาธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 
ไมปรากฏบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพแตอยางใด และการประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 ชวงรัฐบาลเผด็จการไมมีบทบัญญัติมาตราใด 
ที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนชาวไทยเลย จนกระทั่งภายหลังเกิดเหตุการณเรียกรอง
ประชาธิปไตยโดยนักคิด นักศึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 จึงมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง-
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517 ซึ่งไดรับการยอมรับวา เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด
และเปนประชาธิปไตยมากที่สุด มีบทบัญญัติคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 
และมีการวางหลักการใหมในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานที่มี
การจํากัดอํานาจรัฐที่จะเขามาแทรกแซง อันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน และในดานการ
เพิ่มหนาที่ใหแกรัฐในการบริการแกประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
(มาตรา 28) สิทธิทางการเมืองในการใชสิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติ (มาตรา 29) สิทธิที่จะไมถูก
ปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพ เวนแตมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพ (มาตรา 40) 
เสรีภาพในทางวิชาการ (มาตรา 42) การกําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงที่มาของรายไดและการใชจาย
โดยเปดเผย (มาตรา 45) และเสรีภาพในการเดินทางภายในราชอาณาจักร (มาตรา 47) นอกจากนี้แลวสิทธิ
ในทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผูตองหาและจําเลยยังไดรับการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ดวย ไดแก สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีดวยความรวดเร็วและเปนธรรม สิทธิที่จะ
ไดรับการชวยเหลือจากรฐัในการจัดหาทนายความ (มาตรา 34) สิทธิที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 
อันจะทําใหตนถูกฟองเปนคดีอาญาและถอยคําของบุคคลที่เกิดจากการถูกทรมานขูเข็ญหรือใชกําลังบังคับ
หรือการกระทําใด ๆ  ที่ทําใหถอยคํานั้นเปนไปโดยไมสมัครใจไมอาจรบัฟงเปนพยานหลกัฐานได (มาตรา 35) 
และสิทธิที่จะไดคาทดแทนหากปรากฏในภายหลังวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด (มาตรา 36) 
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 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2519 ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2519 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไวเพียงมาตราเดียว 
คือ มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติวา“บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย” นับวาเปนบทบัญญัติที่
ใหสิทธิเสรีภาพกวางขวางมาก แตไมมีการกําหนดวา เปนสิทธิเสรีภาพชนิดใด ตอมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520 
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองอาณาจักร พ.ศ. 2520 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ซึ่งไมมีบทบัญญัติ
ใดเลยที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2521 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2521 นําบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพมาบัญญัติไวอีก โดยมีสาระสําคัญ
สวนใหญเหมือนกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 แตตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรอง
ความเสมอภาคของชายและหญิง เสรีภาพในทางวิชาการ และเสรีภาพในการประกอบอาชีพออกไป 
 ภายหลังจากหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ไดกระทําการยึดและควบคุมการ
ปกครองประเทศไวเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง-
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แลว ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 
โดยใหไว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 ซึ่งไมปรากฏมีบทบัญญัติใดเลยที่ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพแกประชาชน 
 ตอมา ใน ป 2538 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
โดยเพิ่มหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตามที่ประกาศไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2538 ซึ่งนําเอาบทบัญญัติที่ให 
การรับรองสิทธิเสรีภาพที่เคยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาบัญญัติไว
อีกครั้ง แตไดตัดเสรีภาพในทางวิชาการออกเสียและเพิ่มบทบัญญัติรับรองสิทธิในการไดรับบริการทาง
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน (มาตรา 41) สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข (มาตรา 48) และสิทธิในการ
ไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารจากหนวยงานราชการ (มาตรา 48) 
 ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แมถูกขัดขวาง
โดยปญหาการเมืองการปกครองเปนบางเวลา แตการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยทางออม ปรากฏใหเห็น
ผานทางกลไกของรัฐ เชน กรณีที่ฝายนิติบัญญัติพิจารณาและออกกฎหมายที่ไมเปน การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป การตรวจสอบการทาํงานฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ การตรวจสอบ
การทํางานของเจาหนาที่ฝายปกครองโดยฝายบริหาร เพื่อมิใหเจาหนาที่ใชอํานาจในทางที่มิชอบดวย
กฎหมายและเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน การพิจารณาพิพากษาคดีขององคตุลาการโดยยึดหลัก
กฎหมาย เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน เหลานี้นับวา เปนกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนแมจะ
มิไดมีความมุงหมายใหเปนผลโดยตรงก็ตาม 
 การดําเนินการขององคกรรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรง ปรากฏขึ้นพรอมกับการจัดตั้ง
สํานักงานคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน (สคช.) สังกัดกรมอัยการ เมื่อ พ.ศ. 2525  
ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.)” แต
การดําเนินงานขององคกรมีขอบเขตจํากัด สืบเนื่องจากกรอบอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมาย
ตาง ๆ สวนการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชน เพิ่งมีการกอตัวขึ้นอยางเปนทางการ ภายหลังเกิด
เหตุการณวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 องคกรแรกที่ถูกกอตั้ง เมื่อ พ.ศ.2519 สหภาพ
เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และในปเดียวกันนั้นก็มีการกอตั้ง “กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม” 
(กศส.) หลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันของบุคคลทั้งในรูปองคกร สมาคม มูลนิธิ คณะกรรมการ คณะทํางาน
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กลุมศูนย สถาบันตาง ๆ เพื่อทําหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนใน 
แงตาง ๆ แกประชาชน เชน สิทธิของจําเลยหรือผูตองหาในกระบวนการยุติธรรม สิทธิของเกษตรกร สิทธิเด็ก 
สิทธิสตรี สิทธิผูใชแรงงาน และสิทธิทางการเมือง เปนตน 
 

เรื่องที่ 3 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 จากความเชื่อที่เปนหลักการแหงสิทธิมนุษยชน ซึ่งเชื่อในเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือ
ศักดิ์ศรีความเปนคนในมนุษย ทุกคนเปนสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด” น้ัน เห็นไดวาเปนความพยายามที่
ทําใหมนุษยทุกคนในโลกนี้ไดรับการปฏิบัติ และตองปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยอยางแทจริง 
 จากาการศึกษาที่เราไดศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมาแลว เห็นไดวา
เรื่องของสิทธิมนุษยชน นั้น มีทั้งสิ่งที่เปนเรื่องใกลตัวภายในครอบครัว ในสถานที่ทํางาน ชุมชน ทองถิ่นที่
เราอาศัยอยู และเรื่องไกลตัวออกไปในระดับประเทศ เปนเรื่องที่เราเองอาจเปนผูกระทําตอบุคคลอื่นและ
บุคคลอื่นอาจกระทําตอเรา เชน ความรุนแรงภายในครอบครัว การทอดทิ้งเด็ก การชุมนุมเรียกรอง การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ลักษณะและเหตุแหงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 เหตุการณละเมิดสทิธิมนุษยชนนั้นมีหลายระดับ ในที่นี้เราจะทําความเขาใจเหตุแหงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากใกลตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัวออกไป 
 1. ในครอบครัว 

 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในครอบครัว มักจะเปนการใชกําลังบังคับ ควบคุม สตรี เด็ก คนชรา ทําให
ไดรับอันตรายทางรางกายและหรือทางจิตใจ ไดแก การทํารายรางกายดวยวิธีการตาง ๆ ในบางครั้งอาจ
รุนแรงจนถึงแกชีวิตก็มี การใชคําพูด กิริยาอาการที่ไมสุภาพ ดูหมิ่น เหยียดยาม เอาเปรียบ ละเลย ทอดทิ้ง
ไมรับผิดชอบตอบุคคลในครอบครัว และไมลวงละเมิดทางเพศ 

 สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในครอบครัว มักเกิดจากบุคคลใกลตัวและเกิดจากเพศชาย
เปนสวนใหญ คือ สามี พอ พี่ชาย ที่เกิดจากความเชื่อ ลักษณะทางรางกาย และพฤติกรรมการใชชีวิต 
กลาวคือ เพศชายเปนเพศที่มีความเขมแข็งแรงในทางรางกายมากกวา และมักดื่มสุรา และขาดสติ เกิด
ปญหาคาใชจายไมพอในครอบครัว อารมณเสียหงุดหงิด มีการทํารายรางกายและจิตใจแกบุคคลใน
ครอบครัวที่ออนแอกวา 

 ผลที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในครอบครัว ทําใหรางกายของอีกฝายไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ซึ่งสงผลตอจิตใจทั้งสองฝายที่เปนผูกระทํา คือ ทําใหเสียใจ โกรธ แคน อับอาย รูสึกผิด ในเวลา
ตอมาเครียด เปนตนทางของการเปนโรคจิตและอาการเจ็บปวยทางกายบางโรค เชน ปวดศีรษะ นอนไมหลับ
อาหารไมยอย มีปญหาคาใชจายตามมา เพราะตองใชจายเงินไปกับการรักษาตัว สงผลตอคาใชจายจําเปนที่
เปนภาระที่ตองรับผิดชอบภายในครอบครัว ทั้ง คาอาหาร คาน้ํา คาไฟ คาเลาเรียนของลูก ฯลฯ และมักจะ
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เปนสาเหตุของการหยาราง ครอบครัวแตกแยก เด็กที่เปนลูกกลายเปนเด็กเก็บกด มีปญหา เครียด อาจเกิด
การติดเพื่อน ไปทดลองเสพยาเสพติด หรือกออาชญากรรม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทอง 
 2. ในโรงเรียน 

 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน มักจะเปนการใชกําลัง การทํารายดวยวาจาจากครูและ
เพื่อนดวยการลงโทษที่รุนแรงเกินกวาเหตุ ครูกระทําอนาจารตอนักเรียน เพื่อนทํารายเพื่อน เชน นักเรียน
และผูปกครองโรงเรียนแหงหนึ่งรวมตัวกันรองเรียนใหผูอํานวยการของโรงเรียนนอกจากพื้นที่ สาเหตุจาก
ผูอํานวยการลงโทษเด็กดวยการตีจนนองมีเลือดไหลซิบ ขาบวมเปง และขาเขียวช้ํา เพียงแคเพราะนักเรียน
ไปนั่งเลนที่โรงอาหารในระหวางทีค่รูไมไดมาสอน หรืออยางกรณีคลิปวีดีโอของนักเรียนหญิงตบตีกันหลายคู
ในโรงเรียน เพียงแคสาเหตุของการไมเคารพรุนพี่รุนนอง หรือเพราะแยงผูชายกัน รวมถึงกรณีครูผูชาย 
ทําอนาจารนักเรียนผูหญิง 

 สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนมักเกิดจากฝายที่มีกําลังมากกวามีอํานาจ
เหนือกวามีสมาชิกลุมที่ใหญกวา ผลที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน เชน ผูเรียนไมอยากมา
โรงเรียน ไมมีความสุข ผลการเรียนตกต่ํา การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
 3. ในสถานที่ทํางาน 

 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานแรงงาน พิจารณาไดจากหลักการสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
เพื่อแปรหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานสูการปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนทํางานในสถานที่ทํางานได
อยางเหมาะสม 

สิทธิข้ันพื้นฐานที่แรงงานตองการ ไดแก สภาพการทํางานที่ปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
จํานวนช่ัวโมงการทํางานที่เหมาะสม การใหคาจางในระหวางลาปวยและอนุญาตใหหยุดงานได เงินชดเชย
ภายหลังเกษียณ เปนตน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในที่ทํางาน ไดแก การจางทํางานภายใตเงื่อนไขที่ไมไดรับการควบคุม
และไมไดรับการคุมครอง เปนงานที่ไมมีสวัสดิการหรือการคุมครองดานสังคมใด ๆ ซึ่งลักษณะดังกลาว
เกิดข้ึนจากแรงงานในระบบและผูรับงานไปทําที่บาน หาบเร หรือ เกษตรกรรายยอย แรงงานรับจางทั่วไป 
และแรงงานงานนอกระบบ เชน คนงานที่ไมมีนายจางเปนการถาวร คนทํางานบานทั่ว ๆ ไป รวมทั้ง การ
ทํางานอยูในที่ทํางานที่ไมมีระบบควบคุมและคุมครองในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาคเกษตร การผลิต และ
บริการ การทํางานของแรงงานนอกระบบ ซึ่งไมสามารถจัดตั้งองคกรและมีตัวแทนได 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในที่ทํางาน มีหลายสาเหตุ แตพบเห็นมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ การลวง
ละเมิดทางเพศในสถานที่ทํางาน ซึ่งมีเหตุผลพื้นฐานมาจาก การที่นายจางและผูไดรับมอบหมายจาก
นายจาง เชน ผูจัดการ หัวหนางาน ผูควบคุมงาน ฯลฯ มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจาง ลูกจางตองเชื่อฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งของบุคคลเหลานี้ นายจางหรือผูบังคับบัญชาที่ไมดี อาจใชอํานาจบังคับบัญชาแสวงหา
ความสุข ความพึงพอใจทางเพศจากผูใตบังคับบัญชา ทําใหลูกจางตองถูกลวงละเมิดทางเพศ เกิดความไม
สบายใจ อึดอัดใจ มีผลเสียตอการทํางานและผลประกอบการของนายจาง 
 4. การดําเนินการในภาครัฐ 

 การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการกระทาํของภาครัฐ คือ การปฏิบัติของเจาหนาที่ภาครัฐที่
กระทําตอประชาชน ทั้งในเรื่องการใหการศึกษา การรักษาพยาบาล การจับกุมคุมขัง การกีดกันสิทธิ
บางอยาง การเลือกปฏิบัติเพราะตางศาสนา เช้ือชาติ ฐานะ 
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 ผลของการละเมดิสทิธิมนุษยชนของฝายรฐั ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม 
อาจเกิดการรวมกลุมตอสูเรียกรองกับฝายรัฐ สรางความวุนวายใหแกสังคม 

 สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ มีทั้งที่กฎหมาย 
ไมเหมาะสม การมีอํานาจมากเกินไปของฝายรัฐ การขาดองคการตรวจสอบถวงดุลผูมีอํานาจ 

 สรุปสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกแหง เกิดจากฝายที่มีกําลังมากกวามีอํานาจ
มากกวามีพรรคพวกมากกวา ออนแอกวา จึงเปนฝายถูกกระทํา ผลของการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ ฝายถูก-
กระทํา ไมสามารถใชชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หากปลอยปละละเลยใหเกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในสถานที่ตาง ๆ ตั้งแต ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทํางาน และในสังคม ประชาชนในสังคมนั้น
ยอมขาดความมั่นคงทางกายและทางจิตใจ 
 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 1) ไมเปนผูกระทําความรุนแรงใด ๆ ตอบุคคลอื่น 
 2) ไมยอมใหบุคคลอื่นกระทําความรุนแรงตอตนเอง 
 3) ไมเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการละสิทธิตอบุคคลอื่น ควรแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือใหความ
ชวยเหลือตามสมควรในสวนที่ทําได 
 4) มีการรวมกลุมในภาคประชาชนอยางเปนระบบและจัดตั้งเปนกับองคกร มูลนิธิเพื่อปกปอง
คุมครองผูออนแอกวาในสังคม เพื่อใหเกิดพลังในการตรวจสอบเรียกรองใหรัฐมีการจัดทํากฎหมายที่เกิด
ประโยชนตอสวนรวม 
 5) รณรงคใหมีการเห็นคุณคาและความสําคัญของการปกครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
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กิจกรรมบทท่ี 4 

 1. ใหอธิบายความหมายของสทิธิมนุษยชนมาพอเขาใจ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 2. องคประกอบของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่แตละบุคคลควรไดรับการคุมครองจากรัฐ
ประกอบดวยเรื่องอะไรบางและแตละเรื่องมีขอบเขตอยางไรใหอธิบายมาพอเขาใจ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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3. ใหอธิบายกลไกของรัฐที่แสดงวาประเทศไทยใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................
 4. ในครอบครัวของทานมีพฤติกรรมหรือการกระทําใดที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนแกสมาชิก
คนใดคนหนึ่งหรอืไม ถามีทานจะแกไขปญหานั้นอยางไร และถาไมมีทานมหีลักการในการอยูรวมกันใน
ครอบครัวอยางไร 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................... 
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เฉลยกิจกรรม 
กิจกรรมทายบทที่ 1 และ 2 เปนกิจกรรมศึกษาคนควาอภิปรายไมแนวเฉลย 

เฉลยกิจกรรมบทที่ 3  

 1.รัฐธรรมนูญมีความสําคัญกับประเทศไทยในแงใดบาง 
แนวคําตอบ 

 มีความสําคัญ เพราะเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งเปนหลักใหผูคนทั้งประเทศ
ยึดถือและยอมรวมกันวากฎหมายอื่น ๆ จะขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญไมได ดังนั้น บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึง
มีผลผูกพันกับชีวิตของทุกคนในประเทศไทย เปนหลักประกันวาจะไดรับบริการและหลักประกันในเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากรัฐในเรื่องใดบาง ทําใหบานเมืองมีกฎกติกาในการอยูรวมกัน 
 2. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีที่มาจากที่ใด 
แนวคําตอบ 

 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของคณะราชย เมื่อ พ.ศ. 2475 
 3. อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของไทย 
แนวคําตอบ 

 สวนใหญเกิดจากกลุมผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้นเห็นวารัฐธรรมนูญที่ใชอยูไมเหมาะสม 
 4. องคกรตามรัฐธรรมนูญถูกกําหนดและตั้งขึ้นดวยเหตุผลใดบาง 
แนวคําตอบ 
 เพื่อเปนองคกรในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือการบริหารงานของฝายการเมืองและฝายขาราชการ
ประจํา 
 5. ผลของการใชรัฐธรรมนูญตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานใดบางแก
สังคมไทยรวมทั้งฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก 
แนวคําตอบ 

 ผลตอสังคมไทยในภาพรวมประชาชนไดรับสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตมากขึ้น รวมทั้งไดรับการ
บริการขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่จําเปนจากรัฐ เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล การนับถือศาสนา
และเลือกถิ่นที่อยู การไดรับการปฏิบัติภายใตกฎหมายเดียวกัน สวนในสายของสังคมโลกประเทศไทยไดรับ
การยอมรับวามิใชบานปาเมืองเถื่อน ไดรับยอมรับในเรื่องหลักกฎหมายวาดวยความเปนสากล 
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 5. ผลของการใชรัฐธรรมนูญตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานใดบางแก
สังคมไทยรวมทั้งฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก 
แนวคําตอบ 

 ผลตอสังคมไทยในภาพรวมประชาชนไดรับสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตมากขึ้น รวมทั้งไดรับการ
บริการขันพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่จําเปนจากรัฐ เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล การนับถือศาสนา
การเลือกถิ่นที่อยู การไดรับการปฏิบัติภายใตกฎหมายเดียวกัน 
 สวนในสายของสังคมโลกประเทศไทยไดรับการยอมรับวามิใชบานปาเมืองเถื่อน ไดรับยอมรับใน
เรื่องหลักกฎหมายวามีความเปนสากล 
 6. เปนกิจกรรมศึกษาคนควาไมมีแนวเฉลย 
 

เฉลยกิจกรรมบทที่ 4 เรื่องที่ 1  

 1. ใหอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนมาพอเขาใจ 
แนวคําตอบ 

 สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือศักดิ์ศรีความเปนคน เปนสิ่งที่ทุกคนมีติดตัว
มาแตกําเนิดโดยไมแบงแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่น ๆ 
เผาพันธุหรือสังคมทรัพยสินถิ่นกําเนิดหรือสถานะอื่น ๆ 
 2. องคประกอบของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่แตละบุคคลไดรับการคุมครองจากรัฐประกอบดวย
เรื่องอะไรบางและแตละเรื่องมีขอบเขตอยางไรใหอธิบายมาพอเขาใจ 
แนวคําตอบ 

 องคประกอบของสทิธิมนุษยชนที่แตละบคุคลควรไดรับการคุมครองจากรฐั ไดแก เรื่องสิทธิเสรภีาพ
ความเสมอภาค และความเปนธรรม 
รายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้ 
 1. สิทธิในการที่จะมีที่อยูอาศัยมีอาหารกิน มียารักษาโรค ไดรับการศึกษา การไมถูกทํารายรางกาย
และจิตใจ และการมีชีวิตที่ปลอดภัย 
 2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ไมละเมิดสิทธิของผูอื่นในการเลือกอาชีพที่ไมผิดกฎหมาย  
ในการเลือกคูครอง ในการเดินทาง ในการนับถือศาสนา และในการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธ 
 3. ความเสมอภาคในการไดรับการปฏิบัติจากรัฐโดยเทาเทียมกันมีหลักประกันวาจะไมถูกเลือก
ปฏิบัติและไมโดนเอาเปรียบ 
 4. ความเปนธรรมกลุมคนดอยโอกาสคนพิการผูออนแอกวา ไดแก เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ตอง
ไดรับการปฏิบัติในบางเรื่องที่แตกตางจากบุคคลทั่วไปที่เขาถึงโอกาสไดมากกวา แข็งแรงกวาทั้งทางรางกาย
และจิตใจ เพื่อใหโอกาสคนกลุมนี้สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ไมดอยกวาคนทั่วไป 
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 3. ใหอธิบายกลไกของรัฐที่แสดงวาประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
แนวคําตอบ 

 การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยทางออมปรากฏใหเห็นผานทางกลไกของรัฐ เชน 
 • กรณีที่ฝายนิติบัญญัติพิจารณาและออกกฎหมายที่ไมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมากจนเกินไป การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ การตรวจสอบการ
ทํางานของเจาหนาที่ฝายปกครองโดยฝายบริหาร เพื่อมิใหเจาหนาที่ใชอํานาจในทางที่มิชอบดวยกฎหมาย
และเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน การพิจารณาพิพากษาคดีขององคกรตุลาการโดยยึดหลักกฎหมาย
เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
 • การใหสิทธิในการเลือกที่อยูอาศัยเลือกประกอบอาชีพที่สุจริต 
 • ฯลฯ 
 4. ในครอบครัวของทานมีพฤติกรรมหรือการกระทําใดที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนแกสมาชิก
คนใดคนหนึ่งหรือไมถามีทานจะแกไขปญหานั้นอยางไรและถาไมมีทานมีหลักในการอยูรวมกันในครอบครัว
อยางไร 
แนวคําตอบ 

 ใหพิจารณาวาพฤติกรรมที่ผิดจากองคประกอบของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานหรือไม ถามีพฤติกรรมใด
ที่ผิดจากองคประกอบของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแสดงวามีการละเมิดหากเขาองคประกอบของ 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแสดงวาไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในครอบครัว 
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เนื้อหา เพิ่มเติม  เรื่อง “หลักการสําคัญของประชาธิปไตย และการปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม  
                   คานิยมในการอยูรวมกันอยางสันติ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท” 

 

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

ผูเขียน เรียบเรียง จากการประชุม ครั้งที่ 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 และ บรรณาธกิาร จากการประชุมครั้งที่ 2  
1.   นางวันเพ็ญ สุทธากาศ  ขาราชการบํานาญ 
2.   นางสุคนธ สินธพานนท ขาราชการบํานาญ 
3.   นางสาววัธนียวรรณ   อุราสุข ขาราชการบํานาญ 
4.   นายวัฒนา อัคคพานิช ขาราชการบํานาญ 
5.  นางพิวัสสา นภารัตน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
6.  นายจักราวุธ คําทวี กศน.อําเภอสรรพยา  จ.ชัยนาท    
7.  นางอําพัน คําทวี กศน.อําเภอสรรพยา  จ.ชัยนาท    
 

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 

 



ห น า  | 146 

 

คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นายฐปนรรฆ ชุติชัยวิวัฒนกุล กศน.เขตมีนบรุี กรงุเทพมหานคร 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

 






