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คำนำ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดำเนินการ
จัดทำหนังสือเรียนชุดใหมนี้ขึ้นเพื่อสำหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนา
ผเูรยีนใหมคีณุธรรม  จรยิธรรม  มสีตปิญญา  และศกัยภาพในการประกอบอาชพี  การศกึษา
ตอในระดบัทีส่งูขึน้และสามารถดำรงชวีติอยใูนครอบครวั  ชมุชน  สงัคมไดอยางมคีวามสขุ  โดย
ผเูรยีนสามารถนำหนงัสอืเรยีนไปใชในการเรยีนการศกึษาดวยตวัเอง ปฏบิตักิจิกรรม  รวมทัง้
แบบฝกหดัเพือ่ทดสอบความร ูความเขาใจในสาระเนือ้หา  และเมือ่ศกึษาหนงัสอืเรยีนนี ้ ดวยการ
นำความรไูปแลกเปลีย่นกบัเพือ่นในชัน้เรยีน  ศกึษาจากภมูปิญญาทองถิน่  จากแหลงเรยีนทีรู่
และจากสื่ออื่นๆ

ในการดำเนินการจัดทำหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ไดรบัความรวมมอืดวยดจีากผทูรงคณุวฒุแิละผทูีเ่กีย่วของ
หลายทาน  ซึง่ชวยกนัคนควาและเรยีบเรยีงเนือ้หาสาระจากสือ่ตางๆ  เพือ่ใหไดหนงัสอืเรยีนที่
สอดคลองกับหลักสูตรและเปนประโยชนตอผูเรียนที่อยูนอกระบบโรงเรียนอยางแทจริง
สำนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  ขอขอบคณุทีป่รกึษา  คณะ
ผเูรยีบเรยีง  ตลอดจนคณะผจูดัทำทกุทานทีใ่หความรวมมอืดวยดไีว ณ.โอกาสนี้

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  หวังวาหนังสือเรียน
ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร  หากมีขอเสนอแนะประการใด
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ขอนอมรับไวดวยความ
ขอบคณุยิง่

สำนกังาน กศน.
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คำแนะนำในการใชหนงัสอืเรยีน

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง  ระดับมัธยม
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เพือ่เปนการสรปุความร ูความเขาใจของเนือ้หาในตอนนัน้ๆ อกีครัง้  โดยผเูรยีน
สามารถนำไปตรวจสอบ กบัคร ู เพือ่นๆ ทีเ่รยีนในรายวชิาและระดบัเดยีวกนัได
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สาระสำคัญ
ประเทศไทยเปนประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ

ทรงเปนประมุข  มีประชากรอาศัยอยูหลายเชื้อชาติ  มีภาษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ
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ของประเทศตางๆ  ตลอดจนความเปนมา  หลักการ  ความสำคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย  หลกัการอยรูวมกนั  และหลกัสทิธมินษุยชน  จะทำใหคนในสงักดัสามารถ
นำหลักการ คำสอนและกฎระเบียบตางๆ  ของสังคมมาปรับใชในการใชในการดำเนินชีวิต
ของตนไดอยางถกูตอง มคีวามสขุ  อนัจะสงผลตอความสนัตสิขุของสงัคม

ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. อธิบายความเปนมา  ความสำคัญ  หลักคำสอน  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณี

คานยิมของประเทศไทยและประเทศในทวปีเอเชยีได
2. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข ในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางศาสนา วฒันธรรม และประเพณี
3. อนุรักษและสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  ตลอดจนปฏิบัติคามคานิยมที่พึง

ประสงคของไทย  และอธิบายวัฒนธรรม  ประเพณี  คานิยมของชาติตางๆ
ในเอเชีย

4. อธิบายความเปนมา  หลักการ  เจตนารมณ  โครงสราง  สาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญได

5. อธบิายจดุเดนของรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัสทิธ ิ เสรภีาพ  และหนาทีข่องประชาชน
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6. อธิบายสิทธิ  เสรีภาพและคุณธรรม  จริยธรรม  การอยูรวมกันตามวิถีทาง
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ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได

8. อธบิายหลกัสทิธมินษุยชน  ตระหนกัถงึประโยชนและมสีวนรวมตามหลกัสทิธิ
มนุษยชนได
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1. ซีดีศาสนาสากล
2. ซดีวีฒันธรรม ประเพณไีทยและประเทศตางๆในเอเชยี
3. เอกสารทีเ่กีย่วของกบัศาสนา วฒันธรรม  การเมอืงการปกครอง สทิธมินษุยชน
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สาระสำคัญ
เนือ้หาสาระเกีย่วกบัความเปนมาของศาสนาตางๆในประเทศไทย และประเทศในทวปี

เอเซยี  หลกัธรรมสำคญัของศาสนาตางๆ  การอยรูวมกบัคนตางศาสนาไดอยางมคีวามสขุ  กรณี
ตัวอยางของบุคคลตัวอยางในแตละศาสนา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ประวตั ิความสำคญั หลกัคำสอน ศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ีของประเทศใน

ทวปีเอเซยี
2. ยอมรับและปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมที่มีความหลาก

หลายทางศาสนา

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย
เรือ่งที ่2 ความเปนมาของศาสนาในทวีปเอเซีย
เรือ่งที ่3 หลักธรรมของศาสนาตางๆ

สื่อการเรียนรู
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน

บทที ่1
ศาสนาในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย
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เรือ่งที ่1  ความเปนมาของศาสนาในประเทศไทย

ศาสนาในประเทศไทยทีร่ฐับาลใหการอปุถมัภ  ดแูลมทีัง้สิน้  5  ศาสนา  ไดแก  ศาสนา
พุทธ  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต  ศาสนาฮินดู  และศาสนาซิกซ  ซึ่งทุกศาสนาลวนมี
องคประกอบหลกัทีส่ำคญัๆ  5  ประการ  คอื

1. ศาสดา  หมายถงึ  ผทูคีนพบศาสนาและเผยแผคำสัง่สอน  หรอืหลกัธรรมของ
ศาสนา

2. ศาสนธรรม  หรอืหลกัธรรมของศาสนา  เปนคำสัง่สอนของแตละศาสนา
3. ศาสนกิชน  หมายถงึ  บคุคลและปวงชนทีใ่หการยอมรบันบัถอืในคำสัง่สอนของ

ศาสนานั้นๆ
4. ศาสนาสถาน  หมายถงึ  สถานทีอ่ยอูาศยัของนกับวช  ใชเปนทีป่ระกอบพธิกีรรม

ทางศาสนา  รวมถงึการเปนทีท่ีใ่หศาสนกิชนไปปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนา
5. ศาสนพธิ ี หมายถงึ  พธิทีางศาสนาตางๆ  ทีถ่กูกำหนดขึน้จากศาสดาโดยตรงหรอื

จากการคิดคนของผูปฏิบัติ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับความตองการขจัดความไมรู
ความกลวั  ความอตัคดั  สนองความตองการในสิง่ทีต่นขาดแคลน  จงึจำเปนตอง
มวีตัถปุระสงคของการศกึษาคนควา  ปฏบิตัติามหลกัของศาสนา

ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติ  และมีผูนับถือจำนวนมากที่สุดใน
ประเทศ  รองลงมา คอื  ศาสนาอสิลาม  ครสิต  และฮนิด ู  การศกึษาความเปนมาของศาสนา
ดงักลาวในประเทศไทย  มคีวามสำคญัและจำเปน  เพราะทำใหเกดิความเขาใจในศาสนาทีต่น
นบัถอืและเพือ่รวมศาสนาอืน่ๆในประเทศ  อนัจะสงผลใหสามารถอยรูวมกนัไดอยางมคีวามสขุ
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1.1 ศาสนาพุทธในประเทศไทย
พุทธประวัติ
ศาสดาผูที่คนพบศาสนาและเผยแผคำสั่งสอนหรือหลักธรรมของศาสนาพุทธ  คือ

พระพุทธเจา
พระพทุธเจา  พระนามเดมิวา  "สทิธตัถะ"  เปนพระราชโอรสของพระเจาสทุโธทนะ

และพระนางสิริมหามายาแหงกรุงกบิลพัสดุแควนสักกะ  พระองคทรงถือกำเนิดในศากยวงศ
สกลุโคตมะ   พระองคประสตูใินวนัศกุร  ขึน้  15  ค่ำ   เดอืน  6  (เดอืนวสิาขะ)   ปจอ   กอน
พทุธศกัราช  80  ป  ณ  สวนลมุพนิวีนั  ซึง่ตัง้อยรูะหวางกรงุกบลิพสัด ุ  แควนสกักะกบักรงุ
เทวทหะ  แควนโกลยิะ  (ปจจบุนัคอื  ตำบลรมุมนิเด  ประเทศเนปาล)  ทัง้นี ้ เปนเพราะธรรมเนยีม
ท่ีสตรีจะตองไปคลอดบุตรที่บานบิดามารดาของตน  พระนางสิริมหามายาจึงตองเดินทางไป
กรงุเทวทหะ

หลงัจากประสตูไิด  5  วนั  พระเจาสทุโธทนะโปรดใหประชมุพระประยรูญาต ิ และเชญิ
พราหมณผเูรยีนไตรเพท  จำนวน  108  คน  เพือ่มาทำนายพระลกัษณะของพระราชกมุาร  พระ
ประยรูญาตไิดพรอมใจกนัถวายพระนามวา  "สทิธตัถะ"  มคีวามหมายวา  "ผมูคีวามสำเรจ็สม
ประสงคทกุสิง่ทกุอยางทีต่นตัง้ใจจะทำ"    สวนพราหมณเหลานัน้  คดัเลอืกกนัเองเฉพาะผทูี่
ทรงวทิยาคณุประเสรฐิกวาพราหมณทัง้หมดได  8  คน  เพือ่ทำนายพระราชกมุาร  พราหมณ
7  คนแรก  ตางกท็ำนายไว  2  ประการ  คอื  "ถาพระราชกมุารเสดจ็อยคูรองเรอืนกจ็กัเปนพระเจา
จกัรพรรดผิทูรงธรรม  หรอืถาเสดจ็ออกผนวชเปนพรรพชติจกัเปนพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา
ผไูมมกีเิลสในโลก"  สวนโกณทญัญะพราหมณ  ผมูอีายนุอยกวาทกุคน  ไดทำนายเพยีงอยางเดยีว
วา  พระราชกมุารจกัเสดจ็ออกจากพระราชวงัผนวชเปนบรรพชติ  แลวตรสัรเูปนพระอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจาผไูมกเิลสในโลก"  เมือ่เจาชายสทิธตัถะ  ประสตูไิด  7  วนั  พระราชมารดา
ก็เสด็จสวรรคต  พระเจาสุทโธทนะทรงมอบหมายใหพระนางมหาปชาบดีโคตมี  ซึ่งเปน
พระกนษิฐาของพระนางสริมิหามายา  เปนผถูวายอภบิาลเลีย้งดเูมือ่พระสทิธตัถะทรงพระเจรญิ
มพีระชนมายไุด  8  พรรษา  ไดทรงศกึษาในสำนกัอาจารยวศิวามติร  ซึง่มเีกยีรตคิณุแผขจรไกล
ไปยงัแควนตางๆ  เจาชายสทิธตัถะทรงศกึษาศลิปวทิยาเหลานีไ้ดอยางวองไวและเชีย่วชาญจน
หมดความสามารถของพระอาจารย

 ดวยพระราชบิดามีพระราชประสงคมั่นคงที่จะใหเจาชายสิทธัตถะทรงครองเพศ
ฆราวาสเปนพระจักรพรรดิผูทรงธรรม  จึงพระราชทานความสุขเกษมสำราญ  แวดลอมดวย
ความบันเทิงนานาประการแกพระราชโอรสเพื่อผูกพระทัยใหมั่งคงในทางโลก  เมื่อเจาชาย
สิทธัตถะเจริญพระชนมได  16  พรรษา  พระเจาสุทโธทนะมีพระราชดำริวาพระราชโอรส
สมควรจะไดอภเิษกสมรส  จงึโปรดใหสรางประสาทอนัวจิติรงดงามขึน้  3  หลงั  สำหรบัให
พระราชโอรสไดประทบัอยางเกษมสำราญตามฤดกูาลทัง้  3  คอื  ฤดรูอน  ฤดฝูนและฤดหูนาว
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และทรงสูขอพระนางพิมพายโสธรา  พระราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธะและพระนางอมิตา
แหงเทวทหะนคร ในตระกูลโกลิยวงศใหอภิเษกดวย  เจาชายสิทธัตถะไดเสวยสุขสมบัติ
จนพระชนมายไุด  29  พรรษา  พระนางพมิพายโสธราจงึประสตูพิระโอรส  พระองคมพีระราช
หฤทัยสิเนหาในพระโอรสเปนอยางยิ่ง  เมื่อพระองคทรงทราบถึงการประสูติของพระโอรส
พระองคตรสัวา  “ราหลุ  ชาโต  พนัธนา  ชาต”   แปลวา  “บวงเกดิแลว  เครือ่งจองจำเกดิแลว”

 ถึงแมเจาชายสิทธัตถะจะทรงพรั่งพรอมดวยสุขสมบัติมหาศาล ก็มิไดพอพระทัย
ในชวีติคฤหสัถ  พระองคยงัทรงมพีระทยัฝกใฝใครครวญถงึสจัธรรมทีจ่ะเปนเครือ่งนำทางซึง่
ความพนทกุขอยเูสมอ  พระองคไดเคยเสดจ็ประพาสอทุยาน  ไดทอดพระเนตรเทวทตูทัง้  4  คอื
คนแก  คนเจบ็  คนตาย  และบรรพชติ  พระองคจงึสงัเวชพระทยัในชวีติ  และพอพระทยัในเพศ
บรรพชิต  มีพระทัยแนวแนที่จะทรงออกผนวช  เพื่อแสวงหาโมกขธรรมอันเปนทางดับทุกข
ถาวรพนจากวฏัสงสารไมกลบัมาเวยีนวายตายเกดิอกี  พระองคจงึตดัสนิพระทยัเสดจ็ออกผนวช
โดยพระองคทรงมากณัฐกะ  พรอมดวยนายฉนันะ  มงุสแูมน้ำอโนมานท ี  แควนมลัละ  รวม
ระยะทาง  30  โยชน  (ประมาณ  480  กโิลเมตร)  เสดจ็ขามฝงแมน้ำอโนมานทแีลวทรงอธษิฐาน
เพศเปนบรรพชิต  และทรงมอบหมายใหนายฉันนะนำเครื่องอาภรณและมากัณฐกะกลับนคร
กบิลพัสดุ

การแสวงหาธรรมระยะแรกหลังจากทรงผนวชแลว  สมณสิทธัตถะไดทรงศึกษาใน
สำนักอาฬารดาบส  กาลามโคตร  และอุทกดาบส  รามบุตร  ณ  กรุงราชคฤห  แควนมคธ
พระองคไดทรงประพฤตพิรหมจรรยในสำนกัของอาฬารดาบส  กาลามโคตร  ทรงไดสมาบตัิ
คอื  ทตุยิฌาน  ตตยิฌาน  อากาสานญัจายตนฌาน  วญิญานญัจายตนฌาน  และอากญิจญัญายตน
ฌาน    สวนการประพฤตพิรหมจรรยในสำนกัอทุกดาบส  รามบตุร  นัน้ทรงไดสมาบตั ิ ๘  คอื
เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน    สำหรบัฌานที ่ 1  คอื  ปฐมฌานนัน้  พระองคทรงไดขณะกำลงั
ประทับขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูใตตนหวาเนื่องในพระราชพิธีวัปปมงคล
(แรกนาขวญั)  เมือ่ครัง้ทรงพระเยาว  เมือ่สำเรจ็การศกึษาจากทัง้สองสำนกันีแ้ลวพระองคทรง
ทราบวามใิชหนทางพนทกุข  บรรลพุระโพธญิาณ  ตามทีท่รงมงุหวงั  พระองคจงึทรงลาอาจารย
ทัง้สอง  เสดจ็ไปใกลบรเิวณแมน้ำเนรญัชรา  ทีต่ำบลอรุเุวลาเสนานคิมกรงุราชคฤห  แควนมคธ

เมื่อพระองคทรงหันมาศึกษาคนควาดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเองแทนการ
ศกึษาเลาเรยีนในสำนกัอาจารย  ณ  ทวิเขาดงคสริ ิ ใกลลามแมน้ำเนรญัชรานัน้  พระองคไดทรง
บำเพ็ญทุกรกิริยา  คือการบำเพ็ญอยางยิ่งยวดในลักษณะตางๆ  เชน  การอดพระกระยาหาร
การทรมานพระวรกายโดยการกลัน้พระอสัสาสะ  พระปสสาสะ  (ลมหายใจ)  การกดพระทนต
การกดพระตาล ุ (เพดาน)  ดวยพระชวิหา  (ลิน้)  เปนตน  พระมหาบรุษุไดทรงบำเพญ็ทกุรกริยิา
เปนเวลาถงึ  6  ป  กย็งัมไิดคนพบสจัธรรมอนัเปนทางหลดุพนจากทกุข  พระองคจงึทรงเลกิการ
บำเพญ็ทกุรกริยิา  แลวกลบัมาเสวยพระกระยาหารเพือ่บำรงุพระวรกายใหแขง็แรง  ในการคดิคน



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน6

วธิใีหม  ในขณะทีพ่ระมหาบรุษุทรงบำเพญ็ทกุรกริยิานัน้  ไดมปีญจวคัคยี  คอื  พราหมณทัง้
5  คน  ไดแก  โกณฑญัญะ  วปัปะ  ภทัทยิะ  มหามานะ  และอสัสช ิ เปนผคูอยปฏบิตัริบัใช  ดวย
หวังวาพระมหาบุรุษตรัสรูแลวพวกตนจะไดรับการสั่งสอนถายทอดความรูบาง  และเมื่อ
พระมหาบรุษุเลกิลมการบำเพย็ทกุรกริยิา  ปญจวคัคยีกไ็ดชวนกนัละทิง้พระองคไปอย ู  ณ  ปา
อสิปิตนมฤคทายวนั  นครพาราณส ี  เปนผลใหพระองคไดประทบัอยตูามลำพงัในทีอ่นัสงบเงยีบ
ปราศจากสิง่รบกวนทัง้ปวง  พระองคไดทรงตัง้พระสตดิำเนนิทางสายกลาง  คอื  การปฏบิตัใิน
ความพอเหมาะพอควร  นัน่เอง

พระพทุธเจาทรงตรสัร ู เวลารงุอรณุ  ในวนัเพญ็เดอืน  6  (เดอืนวสิาขะ)  ประกา  กอน
พทุธศกัราช  45  ป  นางสชุาดาไดนำขาวธปุายาสเพือ่ไปบวงสรวงเทวดา  ครัน้เหน็พระมหา
บรุษุประทบัทีโ่คนตนอชปาลนโิครธ  (ตนไทร)  ดวยอาการอนัสงบ  นางคดิวาเปนเทวดา  จงึ
ถวายขาวมธปุายาส  แลวพระองคเสดจ็ไปสทูาสปุดษิฐรมิฝงแมน้ำเนรญัชรา  หลงัจากเสวยแลว
พระองคทรงจบัถาดทองคำขึน้มาอธษิฐานวา    “ถาเราจกัสามารถตรสัรไูดในวนันี ้ กข็อใหถาด
ทองคำใบนีจ้งลอยทวนกระแสน้ำไปไกลถงึ  80  ศอก  จงึจมลงตรงทีก่ระแสน้ำวน”  ในเวลาเยน็
พระองคเสดจ็กลบัมายงัตนโพธิท์ีป่ระทบั  คนหาบหญาชือ่  โสตถยิะไดถวายปลูาดทีป่ระทบั  ณ
ใตตนโพธิ์  พระองคประทับหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก  และทรงตั้งจิตอธิษฐานวา
“แมวาเลือดในกายของเราจะเหือดแหงไปเหลือแตหนัง  เอ็น  กระดูกก็ตาม  ถายังไมบรรลุ
ธรรมวิเศษแลว  จะไมยอมหยุดความเพียรเปนอันขาด”   เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานเชนนั้นแลว
พระองคก็ทรงสำรวมจิตใหสงบแนวแน  มีพระสติตั้งมั่น  มีพระวรกายอันสงบ  มีพระหทัย
แนวแนเปนสมาธิบริสุทธิ์ผุดผองปราศจากกิเลสปราศจากความเศราหมอง  มีความตั้งมั่น
ไมหวั่นไหว

ในปฐมยามแหงราตร ี  พระองคทรงตรสัรปูพุเพนวิาสญาณ  คอื  ญาณทีร่ะลกึถงึชาติ
ตางๆในปางกอน  ตอมาในมชัฌมิยามคอืยามกลางแหงราตร ี พระองคทรงตรสัรจูตุปูปาตญาณ
คอื  ญาณกำหนดรกูารเกดิของสตัวทัง้หลาย   และในยามสดุทายคอืปจฉมิยาม  พระองคทรง
ตรสัรอูาสวกัขยญาณ  คอื  ญาณหยัง่รใูนการสิน้ไปแหงอาสาวกเิลสทัง้หลาย  พระองคทรงตรสัรู
อรยิสจั  4  คอื  ทกุข  สมทุยั  นโิรธ  มรรค  วนัทีพ่ระองคทรงตรสัรใูนวนัเพญ็เดอืน  6  ประกา
พระชนมายไุด   35  พรรษา  นบัแตวนัทีอ่อกผนวชจนถงึวนัตรสัรธูรรม  รวมเปนเวลา  6  ป

หลงัจากตรสัรแูลว  พระองคทรงเสวยวมิตุตสิขุ  ณ  บรเิวณตนพระศรมีหาโพธิ ์ เปน
เวลา  7  สปัดาห  ทรงรำพงึวา  ธรรมะของพระองคเปนเรือ่งยากสำหรบัคนทัว่ไปจะร ู พระองค
นอมพระทยัทีจ่ะไมประกาศศาสนา  แตเมือ่พจิารณาแลวเหน็สภาวธรรมวา  สตปิญญาของบคุคล
เปรียบเสมือนดอกบัว  4  เหลา  คือ  พวกที่ฟงธรรมแลวรูเขาใจโดยงาย  คือ  บัวที่อยูพนน้ำ
พวกทีฟ่งธรรมทีอ่ธบิายขยายความแลวจะรธูรรม  คอื  บวัทีอ่ยปูริม่น้ำ  พวกทีฟ่งธรรมแลวตองใช
ระยะเวลานานไตรตรองทบทวนไปมาจึงจะเขาใจ  เหมือนบัวที่อยูใตน้ำ  และพวกสุดทายคือ
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พวกทีฟ่งธรรมแลวทำอยางไรกไ็มเขาใจเหมอืนบวัทีอ่ยใูตตมเปนอาหารเตา  ป ู ปลา  จากนัน้ดวย
พระเมตตาของพระองคจึงประกาศเผยแผศาสนา  พระองคทรงพิจารณาจะสอนพระธรรม
ใหกับใครกอนเปนคนแรก  ครั้งแรกคิดจะสอนพระธรรมแกอาฬารดาบส  แตอาจารยทั้งสอง
ทานตายแลว  พระองคจะเผยแผธรรมแกปญจวคัคยีทัง้  5  ทีป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  พระองค
ทรงแสดงปฐมเทศนา  ในวนัขึน้  15  ค่ำ  เดอืน  8  (เดอืนอาสาฬหะ)  เรยีกวา  ธรรมจกักปัปวตัตน
สตูร  ทานโกณทญัญะฟงธรรมแลวเกดิดวงตาเหน็ธรรม  คอืบรรลโุสดาบนั  จงึทลูขออปุสมบท
เรยีกการบวชครัง้นีว้า  “เอหภิกิขอุปุสมัปทา”  เปนพระสงฆทีพ่ระพทุธเจาบวชให  ค่ำ  เดอืน  8
เปนวนัทีพ่ระรตันตรยั   คอื  พระพทุธ  พระธรรม  และพระสงฆ  ครบ   เรยีกวา  อาสาฬหบชูา
เปนครัง้แรก

การเผยแผศาสนา  เมือ่พระพทุธเจาไดโปรดปญจวคัคยี  และสาวกอืน่ๆ  ซึง่เลือ่มใส
นบัถอืศาสนาพทุธ  ตอมาพระพทุธเจาทรงอนญุาตใหพทุธสาวก  สามารถบวชใหกบัผทูีเ่ลือ่มใส
ในศาสนาพทุธได  เรยีกวธิบีวชเชนนีว้า  "ตสิรณคมนปูสมัปทา"  คอื  การบวชดวยการปฏญิาณ
ตนเปนผูถึงไตรสรณคมน   พระพุทธศาสนาจึงหยั่งรากฝงลึกในดินแดนสุวรรณภูมิ  เชน
ประเทศอนิเดยี  ประเทศปากสีถาน  ประเทศเนปาล  เปนตนมา  พระพทุธเจาประกาศเผยแผ
คำสอนจนเกดิพทุธบรษิทั  4  อนัม ี ภกิษ ุ ภกิษณุ ี อบุาสก  อบุาสกิา  และพทุธบรษิทั  4  นี ้   จะ
ทำหนาที่เผยแผคำสอนของพระพุทธเจาและสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป

เมือ่พระพทุธเจามพีระชนมาย ุ 80  พรรษา พระองคเสดจ็จำพรรษาสดุทาย  ณ  เมอืง
เวสาล ี  ในวาระนัน้ พระพทุธองคทรงชราภาพและประชวรหนกั  พระองคไดทรงดำเนนิจาก
เวสาลสีเูมอืงกสุนิารา  เพือ่เสดจ็ดบัขนัปรนิพิพาน  ณ   เมอืงนัน้  พระองคเสวยอาหารมือ้สดุทาย
ที่นายจุนทะปรุงดวยเนื้อสุกรถวาย  พระองคเสวยและใหนำอาหารนั้นไปฝง  ทรงมีอาการ
ประชวร  ถายเปนพระโลหติ

กอนทีพ่ระองคจะเสดจ็ปรนิพิพาน  ซึง่หมายถงึการไมมาเวยีนวาย ตายเกดิในวฏัสงสาร
พระองคทรงมีพระดำรัสกับพระอานนท    ซึ่งเปนพุทธอนุชาและเปนพระอุปฏฐากของ
พระพทุธเจา  ความวา  “โย   โว  อานทฺ  ธมมฺ  จ  วนิโฺย  มหาเทสโิต  ปญฺตโต  โส  โว  มมจจฺเยน
สตถฺา”   แปลวา  “ดกูอนอานนท  ธรรมและวนิยัอนัทีเ่ราแสดงแลว  บญัญตัแิลวแกเธอทัง้หลาย
ธรรมวนิยันัน้  จกัเปนศาสดาของเธอทัง้หลาย  เมือ่เราลวงลบัไปแลว”

และพระพุทธองคไดแสดงปจฉิมโอวาทแกพระภิกษุสงฆวา  “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นีเ่ปนวาจาครัง้สดุทาย  ทีเ่ราจะกลาวแกทานทัง้หลาย  สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงมคีวามสิน้ไปและ
เสือ่มไปเปนธรรมดา  ทานทัง้หลายจงทำความรอดพนใหบรบิรูณถงึทีส่ดุดวยความไ มประมาท
เถิด"

พระพทุธเจา  ประสตู ิ ตรสัร ู ปรนิพิพาน  ในวนัเดอืนกนั  คอื  วนัเพญ็เดอืน  6  เรยีกวา
วนั  “วสิาขบชูา”
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วันวิสาขบูชา

ประสตู ิ                      ตรสัร ู                ปรนิพิพาน

การเผยแผพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย
พระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในประเทศไทย  ประมาณป  พ.ศ.  270  หลังจาก

พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน  พระเจาอโศกมหาราชสถาปนาศาสนาพุทธเปนปกแผนและสง
พระเถระไปเผยแผพระพทุธศาสนายงัประเทศตางๆ  รวมทัง้ประเทศไทย   พระเถระทีเ่ขามามี
2  รปู  คอื  พระโสณเถระ  และพระอตุตระเถระ  ซึง่เปนนกิายเถรวาท  ขณะนัน้ไทยอยบูนดนิแดน
ทีเ่รยีกวา สวุรรณภมู ิ มขีอบเขตประเทศทีร่วมกนัคอื  ไทย  พมา  เวยีดนาม  กมัพชูา  ลาว  มาเลเซยี
และสนันษิฐานวาใจกลางอยทูีจ่งัหวดันครปฐม    มหีลกัฐานคอืพระปฐมเจดยีและรปูธรรมจกัร
กวางหมอบ   สมยันีเ้รยีกวา สมยัทวารวดี

ตอมา  สมยัอาณาจกัรอายลาว  ศาสนาพทุธนกิายมหายานเผยแผมายงัอาณาจกัรนีเ้พราะ
พระเจามิ่งตี่ กษัตริยจีน ทรงรับพระพุทธศาสนา ไปเผยแผในประเทศจีนและสงฑูตมาเจริญ
สมัพนัธไมตรกีบัอาณาจกัรอายลาว  จงึทำใหไทยนบัถอืศาสนาพทุธแบบมหายานเปนครัง้แรก
แทนการนบัถอืเทวดาแบบดัง้เดมิ

ในพทุธศตวรรษที ่  13  พ.ศ.  1300  สมนัอาณาจกัรศรวีชิยัในเกาะสมุาตรา  ไดเจรญิ
รุงเรือง  และนำพระพุทธศาสนาแบบมหายานเขามาเผยแผ  ดังมีหลักฐานที่ปรากฏอยูคือพระ
บรมธาตไุชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธาน ี  และพระมหาธาต ุ  จงัหวดันครศรธีรรมราช

ในพทุธศตวรรษที ่  15  พ.ศ.  1500  อาณาจกัรลพบรุี เจรญิรงุเรอืง  ในขณะเดยีวกนั
อาณาจักรขอมก็เจริญรุงเรืองดวย   ในสมัยราชวงศสุริยวรมัน เรืองอำนาจ  พระองครับเอา
พุทธศาสนาแบบมหายานผสมผสานกับศาสนาพราหมณ  และทรงสรางศาสนาสถานเปน
พระปรางคและปราสาทอาณาจักรลพบุรีของไทย  รับอิทธิพลนี้มาดวย  มีภาษาสันสกฤตเปน
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ภาษาหลกัของศาสนาพราหมณเขามามอีทิธพิลในภาษาไทย  วรรณคดไีทย  จะเหน็สิง่กอสราง
คอื  พระปรางคสามยอดจงัหวดัลพบรุ ี  ประสาทหนิพมิายทีจ่งัหวดันครราชสมีา  ปราสาทหนิ
พนมรงุทีจ่งัหวดับรุรีมัย  สวนพระพทุธรปูไดรบัอทิธพิลของขอม  เชน  ศลิปะแบบขอม

พทุธศตวรรษที ่  16  พ.ศ.  1600  อาณาจกัรพกุามประเทศพมาเจรญิรงุเรอืง  กษตัรยิ
ผปูกครองชือ่  พระเจาอนรุทุธิม์หาราช  กษตัรยิพกุามเรอืงอำนาจทรงรวบรวมเอาพมากบัมอญ
เขาเปนอาณาจกัรเดยีวกนั  และแผขยายอาณาจกัรถงึลานนา  ลานชาง  คอื  เชยีงใหม  ลำพนู
เชยีงราย  จงึรบัพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท  หลกัฐานทีป่รากฏ  คอื  การกอสรางเจดยีแบบพมา
ซึ่งปรากฏอยูตามวัดตางๆ

ตอมาสมยัสโุขทยั  เจรญิรงุเรอืงเปนปกแผน  มอีาณาจกัรของไทย  คอื  อาณาจกัรลานนา
และอาณาจักรสุโขทัย  พอขุนรามคำแหงมหาราชทรงสดับกิตติศัพทของพระสงฆลังกา  ซึ่ง
เผยแผศาสนาอยทูีน่ครศรธีรรมราช  จงึนมินตมาทีส่โุขทยันบัเปนจดุสำคญัทีท่ำใหพทุธศาสนา
ดำรงมัน่คงมาในประเทศไทยสบืมาจนทกุวนันี ้   พระพทุธศาสนาแบบลงักาวงศไดเขามาเผยแผ
ในประเทศไทยถงึ  2  ครัง้    คอื  ครัง้ที ่1  ในสมยัพอขนุรามคำแหงมหาราช     ในสมยัที ่ 2  คอื
สมยัพระยาลไิท  กษตัรยิทกุพระองคปกครองบานเมอืงดวยความสงบรมเยน็  ประชาชนอยดูวย
ความผาสกุ  ศลิปะสโุขทยัมคีวามงดงามโดยเฉพาะพระพทุธรปูไมมศีลิปะสมยัใดงามเสมอืน

สมัยลานนา  พ.ศ.  1839  พระยามังรายทรงสรางราชธานี  ชื่อ  นพบุรีศรีนครพิงค
เชยีงใหม  ตัง้ถิน่ฐานทีล่มุแมน้ำปง  สนบัสนนุใหพทุธศาสนารงุเรอืงในเมอืงเชยีงราย  ลำพนู
ลำปาง  แพร  นาน  พะเยา  ในสมยัพระเจาตโิลกราชแหงเชยีงใหมทำการสงัคายนาพระไตรปฎก
เปนครัง้แรกในประเทศไทย

สมยักรงุศรอียธุยา  พทุธศาสนาสมยันีไ้ดรบัอทิธพิลจากศาสนาพราหมณเปนอนัมาก
พธิกีรรมตางๆจงึปะปนกบัพธิพีราหมณ  ประชาชนทำบญุกศุล  สรางวดั  บำรงุศาสนา  พระมหา
กษัตริยที่ทรงผนวช คือ  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและทรงริเริ่มใหเจานายและขาราชการ
บวชเรยีน  ทรงรจนาหนงัสอืมหาชาตคิำหลวงขึน้ในป  พ.ศ.  2025  และในสมยัพระเจาทรงธรรม
ไดพบรอยพระพทุธบาทที ่ จ.  สระบรุ ี จงึโปรดใหสรางมณฑป   วรรณคดใีนสมยันีไ้ดแก  กาพย
มหาชาต ิ   ในสมยัพระเจาอยหูวับรมโกษฐ  พ.ศ.  2275 - 2300  พทุธศาสนาไดเจรญิรงุเรอืงมาก
พระเจาแผนดินของลังกามีพระราชสาสนมาทูลของพระภิกษุสงฆไปเผยแผศาสนาที่ลังกา
เพราะศาสนาพุทธที่เรียกวาลังกาวงศนั้นเสื่อมลง  ไทยจึงสงพระอุบาลีไปประกาศศาสนาและ
เผยแผ ศาสนาจนรงุเรอืงอกีครัง้  และเรยีกศาสนาพทุธในครัง้นีว้า  นกิายสยามวงศ

สมัยกรุงธนบุรี  ป  2310  กรุงศรีอยุธยาถูกพมายกทัพเขาตีจนบานเมืองแตกยับเยิน
วดัวาอารามถกูทำลายยอยยบั  พระเจาตากสนิมหาราชทรงเปนผนูำในการกอบกอูสิรภาพ  ทรงตัง้
เมืองหลวงที่กรุงธนบุรีและทรงบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม  และสรางวัดเพิ่มเติมอีกมากและ
ไดอญัเชญิ พระแกวมรกตจากเวยีงจนัทนมายงัประเทศไทย
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สมยัรตันโกสนิทร  รชักาลที ่  1  (พ.ศ.  2325-2352)  พระองคยายเมอืงหลวงมาตัง้ที่
กรุงเทพมหานคร  และทรงปฏิสังขรณวัดตางๆ  คือ  การสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดสระเกศ  และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  และโปรดใหมีการ
สงัคายนาพระไตรปฎกครัง้ที ่ 9   และถอืเปนครัง้ที ่ 2  ในดนิแดนประเทศไทยปจจบุนั

รชักาลที ่ 2  (พ.ศ.  2352-2367)  ทรงบรูณะวดัอรณุราชวราราม  วดัสทุศันเทพวราราม
และฟนฟูประเพณีวิสาขบูชา

รชักาลที ่  3    พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยหูวั  (พ.ศ.  2367-2394)  ทรงสราง
3  วดั  คอื  วดัเฉลมิพระเกยีรต ิ วดัเทพธดิาราม  และวดัราชนดัดาราม  และทรงบรูณะปฏสิงัขรณ
วดัมจีำนวนมากถงึ  50  วดั  พระองคเชดิชกูำเนดิธรรมยตุกินกิายในป  2376  เนือ่งจากพระองค
เลือ่มใสในจรยิาวตัรของพระมอญซึง่เปนรปูแบบนกิายธรรมยตุ  มวีดับวรนเิวศนเปนศนูยกลาง
ทรงสรางพระไตรปฎกเปนจำนวนมากยิ่งกวารัชกาลใดๆ

ตอมาสมยัรัชกาลที ่ 4  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั  (พ.ศ.  2394-2411)  ทรง
สรางพระไตรปฎก  ปฏิสังขรณวัด  กำเนิดการบำเพ็ญกุศลพิธีมาฆบูชา  เปนครั้งแรกที่วัด
พระศรศีาสดาราม  และสงสมณฑตูไปลงักา

สมยัรชักาลที ่  5  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั  (พ.ศ.  2411-2453)  ทรง
สรางพระไตรปฎกแปลจากอกัษรขอม  เปนอกัษรไทย  ปฏสิงัขรณวดัตางๆ  ทรงตราพระราช
บญัญตัคิณะสงฆและสถาปนาการศกึษาสำหรบัพระสงฆ  2  แหง  คอื  มหามกฎุราชวทิยาลยั
ทีว่ดับวรนเิวศวหิาร  และมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ทีว่ดัมหาธาตุ

สมยัรชักาลที ่  6  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยหูวั  (พ.ศ.  2453-2468)   ทรง
ประกาศใชพทุธศกัราชทางราชการตัง้แตวนัที ่ 1  เมษายน  2456  เปนตนมา  ทรงสรางโรงเรยีน
และบรูณะวดัตางๆทรงพระราชนพินธหนงัสอืทางพระพทุธศาสนา  คอื  พระพทุธเจาตรสัรอูะไร
และเทศนาเสือปา

สมัยรัชกาลที่  7  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ.  2468-2477)  ทรง
พมิพพระไตรปฎก  เรยีกวา  "พระไตรปฎกสยามรฐั"  มตีราชางเปนเครือ่งหมายเผยแพร  ทรง
ประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก  ทรงเพิ่มหลักสูตรจริยศึกษา  (อบรมใหมี
ศลีธรรมดงีามขึน้  แตเดมิมเีพยีงหลกัสตูรพทุธศิกึษา  (ใหมปีญญาความร)ู  และพลศกึษา  (ฝกหดั
ใหเปนผมูรีางกายสมบรูณ)

สมยัรชักาลที ่ 8  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัอานนัทมหดิล  (พ.ศ.  2477-2489)  มกีาร
แปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทย  ทรงตราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ  พ.ศ.  2484  เลกิการปกครอง
สงฆแบบมหาเถรสมาคมทีใ่ชมาตัง้แตสมยัรชักาลที ่  5

สมยัรชักาลที ่ 9  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช  (พ.ศ.  2489-ปจจบุนั)
มกีารจดังานฉลอง  25  พทุธศตวรรษ  ในป  พ.ศ.  2500  มกีารสรางพทุธมณฑลไวทีต่ำบลศาลายา
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จงัหวดันครปฐม  มกีารสงพระสงฆไปเผยแผศาสนาพทุธในตางประเทศ  เสดจ็ออกผนวชทีว่ดั
บวรนเิวศ วรวหิาร   และมโีรงเรยีนพทุธศาสนาในวนัอาทติย

1.2 ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ประวัติศาสดา
ศาสดาของศาสนาอสิลาม  คอื  ทานนบมีฮุมัมดั  เปนบตุรของอบัดลุลอหแหงอารเบยี

ทานไดรับมอบหมายใหเผยแผสาสนของอัลลอฮพระผูเปนเจา
ทานศาสดามฮุมัมดั  เกดิทีม่หานครมกักะห  (เมกกะ)  ตรงกบัวนัจนัทร  ที ่ 17  (บางกว็า

12)  เดอืนรอ็บอีลุเอาวลั  ในป  ค.ศ.  570  (พ.ศ.  1113)  ในตอนแรกเกดิวรกายของมฮุมัมดั
มรีศัมสีวางไสว และมกีลิน่หอมเปนศภุนมิติบงถงึความพเิศษของทารก  ปทีท่านเกดินัน้เปนปที่
อปุราชอบัรอ็ฮะหแหงอบสิสเินยี  (เอธโิอเปยปจจบุนั)  กรฑีาทพัชางเขาโจมตมีหานครมกักะห
เพือ่ทำลายกะอบะหอนัศกัดิส์ทิธิ ์ แตอลัลอหไดทรงพทิกัษมกักะห  ดวยการสงกองทพันกทีค่าบ
กรวดหนิลงมาทิง้บนกองทพันี ้ จนไพรพลตองลมตายระเนระนาด  เนือ้ตวัทะลดุจุดัง่ใบไมทีถ่กู
หนอน กดักนิ  อปุราชอมัรอ็ฮะหจงึจำตองถอยทพักลบัไป
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ในปเดยีวกนันัน้มแีผนดนิไหวเกดิขึน้ในเปอรเซยี   เปนเหตใุหราชวงัอะนชูริวานของ
จักรพรรดิเปอรเชียสั่นสะเทือนถึงรากเหงาและพังทลายลง  ยังผลใหไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหาร
บูชาไฟของพวกโซโรแอสเตอรที่ลุกอยูเปนพันปนั้นตองดับลงไปดวย

เมือ่มฮูมัมดัมอีายไุด  20  ป  กติตศิพัทแหงคณุธรรม  และความสามารถในการคาขาย
ก็เขาถึงหูของคอดีญะหเศรษฐีนีหมาย  ผูมีเกียรติจากตระกูลอะซัดแหงเผากุเรช  นางจึงเชิญ
ใหทานเปนผูจัดการในการคาของนาง  โดยใหทานนำสินคาไปขายยังประเทศซีเรีย ในฐานะ
หวัหนากองคาราวาน  ปรากฏผลวาการคาดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย  และไดกำไรเกนิความ
คาดหมาย  จงึทำใหนางพอใจในความสามารถและความซือ้สตัยของทานเปนอยางมาก

เมือ่อาย ุ  30  ป  ทานไดเขารวมเปนสมาชกิในสหพนัธ  ฟฎุล  อนัเปนองคการพทิกัษ
สาธารณภัยประชาชน  เพื่อขจัดทุกขบำรุงสุขใหประชาชน  กิจการประจำวันของทาน  ก็คือ
ประกอบแตกศุลกรรมปลดทกุขขจดัความเดอืดรอน  ชวยเหลอืผตูกยาก  บำรงุสาธารณกศุล

เมือ่อาย ุ 40  ป  ทานไดรบัวา  วะฮย ู (การววิรณ)  จากอลัลอหพระผเูปนเจาในถ้ำฮริออ
ซึง่อยบูนภเูขาลกูหนึง่นอกเมอืงมกักะห  โดยฑตูญบิรลีเปนผนูำมาบอกเปนครัง้แรก  เรยีกรองให
ทานรบัหนาทีเ่ปนผเูผยแผศาสนาของอลัลอหดัง่ทีศ่าสดามซูา  (โมเสส)  อซีา  (เยซ)ู  เคยทำมา
นั่นคือประกาศใหมวลมนุษยนับถือพระเจาเพียงองคเดียว  ทาไดรับพระโองการติดตอกันเปน
เวลา  23  ป  พระโองการเหลานีร้วบรวมขึน้เปนเลมเรยีกวา  คมัภรีอลัลกรุอาน

ในตอนแรกทานเผยแผศาสนาแกวงศญาติและเพื่อนใกลชิดเปนภายในกอน  ทาน
ค็อดีญะหเองไดสละทรัพยสินเงินทองของทานไปมากมาย  และทานอบูฎอลิบก็ไดปกปอง
หลานชายของตนดวยชีวิต  ตอมาทานไดรับโองการจากพระเจาใหประกาศเผยแผศาสนา
โดยเปดเผย  ทำใหญาตพิีน่องในตระกลูเดยีวกนัชาวกเุรชและอาหรบัเผาอืน่ๆทีเ่คยนบัถอืทาน
พากนัโกรธแคน  ตัง้ตนเปนศตัรกูบัทานอยางรนุแรงถงึกบัวางแผนสงัหารทานหลายครัง้ แตก็
ไมสำเรจ็  ชนมสุลมิถกูคว่ำบาตรไมสามารถทำธรุกจิกบัผใูด  จนตองอดอยาก  เพราะขาดรายได
และไมมเีงนิทีจ่ะซือ้อาหาร  อบซูฟุยานแหงตระกลูอมุยัยะหและอบญูะฮลั  คอื  สองในจำนวน
หัวหนามุชริกูนที่ไดพยายามทำลายลางศาสนาอิสลาม

 เมื่อชาวมุชริกูนเอาชนะรัฐอิสลามไมไดก็ไดมีการทำสัญญาสงบศึกกันในเดือน
มนีาคม  ค.ศ.  628  เรยีกสญัญาสงบศกึครัง้นัน้วา  สญัญาฮดุยับยีะห

ตอมาในเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ.  629  ชาวมักกะหไดละเมิดสัญญาสงบศึกในเดือน
มกราคม  ป  ค.ศ.  630    ทานนบจีงึนำทหาร  10,000  คน   เขายดึเมอืงมกักะห  ทานจงึประกาศ
นริโทษกรรมใหชาวมกักะหเกอืบทัง้หมด    ยกเวนบางคน  ในจำนวนนัน้มอีลัฮะกมั  แหงตระกลู
อมุยัยะหทีท่านนบปีระกาศใหทกุคนคว่ำบาตรเขา  การนริโทษกรรมครัง้นี ้ มผีลใหชาวมกักะห
ซาบซึง้ในความเมตตาของทาน  จงึพากนัหลัง่ไหลเขานบัถอืศาสนาอสิลามเปนจำนวนมาก  ทาน
นบมีฮูมัมดั  ไดสิน้ชวิีตทีเ่มอืงมดนีะห  เมือ่วนัจนัทรที ่ 12  ป  ค.ศ.  632  รวมอายไุด  63  ป
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การเผยแผศาสนาอิสลามเขามาสูประเทศไทย
จากบันทึกทางประวัติศาสตรของมุสลิม  ชนชาติเปอรเซียและชนชาติอาหรับ ได

เดนิทางมาทางทะเลมาทำการคาขายกบัเมอืงไทยตัง้แตสมยัสโุขทยั   แตไมมผีใูดรบัราชการใน
ราชสำนักไทยนอกจากชาวมุสลิมในทองถิ่นภาคใต  นับตั้งแตนครศรีธรรมราชลงไปจรด
ปลายแหลมมลายู   สิงคโปรและมะละกานั้นเจาผูครองนครแทบทุกเมืองเปนชาวมุสลิมมา
แตเดมิ  ไมปรากฏวาทางกรงุสโุขทยัสงคนทางสโุขทยัไปปกครองแมแตคนเดยีว  และเมอืงตางๆ
ทางภาคใตเปนประเทศราชของกรุงสุโขทัย  ตองสงดอกไมเงิน  ดอกไมทอง เปนเครื่อง
บรรณาการตามกำหนด  หากเมืองใดแข็งเมือง  ทางเมืองหลวงจะยกกองทัพไปปราบเปน
ครัง้คราวและอยรูวมกนัอยางมคีวามปกตสิขุ  เปนเวลาหลายรอยป

เจาพระยาบวรราชนายกตำแหนงวางจางมหาดไทย  นบัวาทานเปนผนูำศาสนาอสิลาม
นกิายชอีะหเขามาสปูระเทศไทย  และเปนจฬุาราชมนตรคีนแรก  เมือ่ทานถงึแกกรรม  ศพทาน
ฝงไวที่สุสานบริเวณทากายี  ปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทานเปน
ตนตระกลูอะหมดัจฬุา  จฬุารตัน  บญุนาค  ศรเีพญ็  บรุานนท  ศภุมติร  ในสมยัพระเจาทรงธรรม
มชีาวเปอรเซยีชือ่วา  ทานโมกอล  อพยพครอบครวัและบรวิารมาจากเมอืงสาเลห  เกาะชวากลาง
เนื่องจากถูกชาติโปรตุเกสรุกราน  ทานสะสมกำลังสรางปอมคายที่บานหัวเขาแดง  จังหวัด
สงขลา   เพราะตองปองกนัตวัจากโจรสลดั    เจาพระยานครศรธีรรมราชซึง่มหีนาทีด่แูลหวัเมอืง
ภาคใตไดรายงานเรือ่งนีใ้หกรงุศรอียธุยาทราบเรือ่ง  พระเจาทรงธรรมโปรดเกลาฯ  แตงตัง้ให
ทานโมกอลเปนขาหลวงผสูำเรจ็ราชการเมอืงสงขลา  เมือ่ทานโมกอลถงึแกอสญักรรม  บตุรชาย
คอื ทานสลุยัมานเปนผสูำเรจ็ราชการตอมา  และเมือ่เจาพระยากลาโหมศรสรุยิวงศปราบดาภเิษก
โดยทำการประหารพระเชษฐาธริาช  คอื  พระเจาทรงธรรมและพระโอรสสิน้ชวีติและสถาปนา
ตนเปนกษตัรยิ ทรงพระนามวาพระเจาปราสาททอง  ทานสลุยัมานจงรกัภกัดตีอพระเจาหลวง
จงึไมเหน็ดวย  แลวประกาศแขง็เมอืง  เมือ่  พ.ศ.  2173  สถาปนาตนเปนสลุตาน ชือ่  สลุตาน
สลุยัมานชาห  ตลอดสมยัปรบัปรงุเมอืงสงขลาเปนเมอืงทาสำคญั  มกีำลงัทหารเขมแขง็ทัง้ทางน้ำ
และทางบก  กรงุศรอียธุยาเคยยกกองทพัไปปราบ 2 ครัง้  แตเอาชนะไมได  สลุตานสลุยัมานชาห
ปกครองสงขลาอย ู  46  ป  สรางความเจรญิกาวหนา  ทัง้ดานการคามโีกดงัสนิคามากมายและ
การทางคมนาคม  ทำใหไมตองออมเรือไปยังสิงคโปร  ทำใหยนระยะทางไดมาก  ทานถึง
แกกรรม เมื่อ พ.ศ.  2211  ศพทานฝงไว  ณ  สุสานบริเวณเขาแดง  ปจจุบันขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานของชาต ิ คนทัว่ไปนบัถอืทานมาก  เรยีกทานวา  ดาโตะมะหรมุ  หมายถงึ ดาโตะ
ผลูวงลบันัน่เอง    ในสมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราชดำรวิาในพระราชอาณาจกัรของพระองค
ไมควรมกีษตัรยิองคอืน่อกี  จงึยกทพัไปปราบนครสงขลา  ซึง่สลุตานมตุตาฟาบตุรของสลุตาน
สลุยัมานชาหครองอยแูละรบชนะ  สมเดจ็พระนารายณมหาราชจงึใหทานสลุตานมตุตาฟาและ
ครอบครัวยายไปอยูเมืองไชยา  และสลายเมืองสงขลาเสีย  สมเด็จพระนารายณมิไดถือโทษ
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สุลตานมุตตาฟาเพราะถือวาเปนชวงผลัดแผนดิน     ตอมาพระองคโปรดเกลาฯ  ใหสุลตาน
มุตตาฟาเปนพระไชยา  ภาษาถิ่นนามวายามีตำแหนงเปน  “พระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงคราม”
ทีไ่ชยา เกดิเปนหมบูางสงขลา  มกีารปกหลกัประตเูมอืง  เรยีกวา  เสาประโคน  อยกูลางเมอืง
เปนหลกัฐานมาจนทกุวนันี ้    สวนนองชายของพระชายาคอื  ทานหะซนั  และทานรเูซน็  โปรด
เกลาฯ  ใหรบัราชการในกรงุศรอียธุยา  พรอมกบับตุรชายคนโตคอืเตาฟค  ทานหะซนัชำนาญการ
เดนิเรอืและทหารเรอื  จงึโปรดเกลาฯ  เปนพระยาราชบงัสนั  วาทีแ่มทพัเรอืของกรงุศรอียธุยา
และตำแหนงนีไ้ดสบืทอดตอเนือ่งในสายสกลุของทาน  นบัวาโชคดขีองประเทศไทย ทีต่ลอด
ระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี  และกรุงรัตนโกสินทร  จนถึงสมัยของสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยหูวั  รชักาลที ่  4  มขีาราชการตำแหนงสำคญัๆนบัถอืศาสนาอสิลามไมขาดสาย
เชน  ตำแหนงลกัษมณา  เปนภาษามาเลเซยี แปลวา นายพลเรอื   ตัง้แตสมยักรงุศรอียธุยาถงึกรงุ
รตันโกสนิทร เปนตำแหนงทีแ่ตงตัง้เฉพาะคนมสุลมิเทานัน้

เปนทีน่าสงัเกตอกีอยางหนึง่วา  ศาสนาอสิลามนกิายซนุหนีแ่ละนกิายชอีะหในประเทศ
ไทยอยรูวมกนั มาตัง้แตสมยัพระเจาทรงธรรมแหงกรงุศรอียธุยา  นกิายซนุหนีน่ัน้มมีาแตเดมิใน
แผนดินสุวรรณภูมิ  สวนนิกายชีอะหนั้น  ไดเขามาพรอมกับทานเฉกอะหมัดสมัยพระเจา
ทรงธรรม  ทัง้สองนกิายนีผ้กูมติรกนัโดยมกีารแตงงานระหวางกนั

หวัเมอืงชายแดนภาคใตตัง้แตสมยักรงุศรอียธุยา  ดนิแดนของไทยครอบคลมุถงึหลาย
หวัเมอืงในประเทศมาเลเซยีปจจบุนั  คอื  ไทรบรุ ี  (เคดาห)  กลนัตนั  ตรงักาน ู  ปะลศิ  สวน
ดนิแดนในเขตประเทศไทยปจจบุนั  มปีตตานเีปนเมอืงใหญครอบคลมุไปถงึยะลา  นราธวิาส
สตูล  ตกอยูในประเทศราชของไทย  ตองสงดอกไมเงินดอกไมทองเปนบรรณาการมายัง
กรุงศรีอยุธยามาโดยตลอด  บางครั้งเมื่อมีการผลัดแผนดินโดยการปราบดาภิเษก  เจาเมือง
เหลานั้นมักถือ โอกาสแข็งเมืองตั้งตนเปนอิสระบอยครั้งทางกรุงศรีอยุธยาตองสงกองทัพ
ไปปราบ  เมือ่ปราบแลวไดกวาดตอนคนมากรงุศรอียธุยาดวย  เชน  ทีต่ำบลคลองตะเคยีน  จงัหวดั
นครศรอียธุยา  มชีาวมสุลมิ  เชือ้สายปตตานจีำนวนมาก  สวนชาวมสุลมิแขกเทศหรอืแขกแพ
เชื้อสายเปอรเซียหรืออาหรับ  มีภูมิลำเนาอยูแถบหัวแหลมหรือทากายี   เปนชาวมุสลิมชีอะห
เชือ้สายเปอรเซยี

ในปจจบุนัชาวมสุลมิในประเทศไทยสามารถอยรูวมกบัคนไทยพทุธได  โดยมกีจิกรรม
ที่สำคัญๆ  รวมกันคือการติดตอคาขาย  การศึกษา  รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับปรากฏขอความ
สำคญั  คอืพระมหากษตัรยิไทย ทรงเปนอคัรศาสนปูถมัภกทกุศาสนา  แตในปจจบุนัมปีญหา
ที ่ 3  จงัหวดัภาคใต  คอื  ยะลา  ปตตาน ี นราธวิาส  ซึง่ไมไดเกดิจากปญหาความแตกตางทาง
ศาสนา    แตเกดิจากคนบางกลมุยงัไมเขาใจกนัดเีพยีงพอจงึเกดิการปะทะกนั    และรฐับาลไทย
ทกุสมยั พยายามแกไขปญหานีโ้ดยตลอด
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ในป  พ.ศ.  1847-1921  อบินบีาตเูตาะห  ชาวโมรอ็กโก  เชือ้สายอาหรบัทำการเผยแพร
ศาสนาอสิลามนกิายซนุหนีข่ึน้ทางเกาะสมุาตรา  ตะวนัตกเฉยีงเหนอื  โดยทำใหราชาซอและห
ยอมรบันบัถอืศาสนาอสิลาม  เพราะในคมัภรีอลักรุอานนัน้มบีทบญัญตัทิัง้ทางโลก  ทางธรรม
มหีลกัวชิาเศรษฐศาสตร  นติศิาสตร  วทิยาศาสตร  ปรชัญา  การเมอืง  การสงัคม  การอาชพี
การคาขาย  การแพทย  การเปนหนีส้นิ  การบรโิภคอาหาร  การสมรส  การหยาราง  การครองเรอืน
การแบงมรดก  การศกึษา  การทตู  การสงคราม  และกจิวตัรประจำวนัของบคุคลแตละคน  ดงันัน้
เมื่อมีพระราชาศรัทธาในศาสนาจึงเผยแผศาสนาอิสลามไปในหมูพสกนิกร  และจัดระบบ
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  การสมรส  การครองเรือน  ตามพระราชบัญญัติ
พระคมัภรีอลักรุอาน  และพระราชาธบิด ี เปลีย่นจากราชาซอและหมาเปนสลุตานซอและห  ที่
เขมแขง็และเดด็ขาด  และจากนัน้ศาสนาอสิลามเผยแผไปยงัรฐัใกลเคยีงจนกลายเปนรฐัอสิลาม
และขยายขึ้นมาจากตอนเหนือของมลายูเขามาสูตอนใตของประเทศไทยและปรากฏหลักฐาน
วาเจาผคูรองนครทางภาคใตของประเทศไทยจนถงึเมอืงนครศรธีรรมราช นบัถอืศาสนาอสิลาม
ทั้งสิ้น  ศาสนาอิสลามจากอินเดียใตเขามาสูมาเลเซียภาคใตของประเทศไทย  สุมาตรา  ชวา
บอรเนยีว  แบบพธิขีองศาสนาอสิลามในสวนนีข้องโลกเปนแบบอนิโด-เปอรเซยีนเชนเดยีวกบั
ในอินเดียและเปอรเซีย  ซึ่งตางจากศาสนาอิสลามในอาระเบีย  ประมาณคริสตศตวรรษที่  9
อสิลาม  ไดมาถงึฝงมะละกา  เมือ่มารโคโปโลเดนิทางเรอืผานชวา  เขาเขยีนวาผคูนตามเมอืงทา
เปนมสุลมิทัง้สิน้

1.3 ศาสนาคริสตในประเทศไทย
ประวัติศาสดา
ศาสดาของศาสนาครสิต  คอื  พระเยซ ู  เกดิในชนชาตฮิบีร ู  หรอืยวิ  หรอื อสิราเอล

พระเยซูคริสตถือเปนพระบุตรของพระเจามาบังเกิดในชาตินี้  เมื่อจัดศาสนาของพระเจา  คือ
พระยะโฮวาครสิตมรีากศพัทมาจากภาษาโรมนัหรอืภาษากรกีทีแ่ปลมาจากคำวา  เมสสอิาหใน
ภาษฮบีร ู  แปลวาผปูลดเปลือ้งทกุขภยั

พระเยซเูกดิทีห่มบูานเบธเลเฮม  แขวงยดูาย  กรงุเยรซูาเลม็  ในปาเลสไตน  เมือ่  พ.ศ.
543  แตไปเตบิโตทีเ่มอืงนาซเรท  แควนกาลนิ ี หางจากนครยซูาเลม็  ประมาณ  55  ไมล  มารดา
ของพระเยซชูือ่ มาเรยี  หรือมารยี   บดิาชือ่  โยเซฟ  อาชพีชางไม     ตามประวตั ิ มาเรยี มารดาพระ
เยซนูัน้ ตัง้ครรภมากอนขณะทีโ่จเซฟยงัเปนคหูมัน้มไิดอยกูนิดวยกนั  รอนถงึเทวทตูของพระเจา
หรอืพระยะโฮวาห  คอืเทวาคาเบรยีลตองมาเขาฝนบอกโยเซฟใหรวูาบตุรในครรภของมาเรยีเปน
บตุรของพระเจา เปนผมูบีญุมากใหตัง้ชือ่วาพระเยซ ูตอไปคนผนูีจ้ะชวยไถบาปใหชาวยวิรอดพน
จากความทกุขทัง้ปวง  โยเซฟปฏบิตัติามคำของฑตูแหงพระเจา  รบัมาเรยีมาอยดูวยกนัโดยมไิด
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สมสูเยี่ยงสามีภรรยา  พระเยซูไดรับการเลี้ยงดูอยางดี  มีความรูภาษากรีกแตกฉาน  ศึกษา
พระคัมภีรเกา  ไดมอบตัวเปนศิษยของโยฮัน  ผูแตกฉานในคัมภีรของยิว  เมื่อเยซูเติบโตเปน
ผใูหญ มนีสิยัใฝสงบ  ชอบอยใูนวเิวก  ใฝใจทางศาสนา

เมือ่อายไุด  30  ป  ไดรบัศลีลางบาปจากจอหน  โดยอาบน้ำลางบาปทีแ่มน้ำจอรแดน
ตั้งแตนั้นมาถือวาพระเยซูไดสำเร็จภูมิธรรมสูงสุดในศาสนาคริสตเปนศาสดาบำเพ็ญพรต
อดอาหาร  เพือ่การคดิพจิารณาธรรมอยใูนปาสงดัถงึ 40 วนั  จากนัน้จงึออกประกาศศาสนาเผยแผ
ศาสนาอย ู3 ป  พระเยซสูัง่สอนไปทัว่ประเทศปาเลสไตน หรอือสิราเอลประมาณ 3 ป   มผีนูบัถอื
พระเยซมูากขึน้ แตกท็ำใหพวกปโุรหติ  พวกธรรมาจารยและพวกฟารซเีกลยีดชงั ขณะที ่พระเยซู
พรอมสาวก  12  คน    กำลงัรบัประทานอาหารค่ำมือ้สดุทาย    ทหารโรมนักจ็โูจมเขาจบั พระเยซู
และสาวกในขอหาเปนกบฏตอซซีารโรมนั    ตัง้ตนเปนบตุรพระเจาเปนพระเมสสอิาห  ถกูตดัสนิ
ใหลงโทษประหารชวีติ  โดยการตรงึกบัไมกางเขนไว  3  วนั  ไดสิน้พระชนมและเสดจ็ไปสู
สวรรค  พระเยซไูดเลอืกอคัรสาวก  12   คน  เปนหลกัสบืศาสนาตอไป  โดยมนีกับญุเปโตร
(Saint  Peter)  เปนหวัหนา  ผรูบัตำแหนงนกับญุเปโตรตอๆมา  จนถงึปจจบุนัเรยีกวา  สมเดจ็
พระสันตะปาปา

ประเทศไทยมศีาสนาครสิตทีส่ำคญัอย ู 2  นกิายโรมนัคาทอลกิและนกิายโปรเตสแตนด
ดังนี้

1.) นิกายโรมันคาทอลิก  คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนับถือพระแมมารีและ
นกับญุตางๆ  มศีนูยกลางอยทูีก่รงุวาตกินั  กรงุโรม  มพีระสนัตะปาปาเปนประมขุ
โดยสืบทอดมาตั้งแตสมัยอัครสาวกกลุมแรก  โดยถือวา นักบุญเปโตรหรือ
นกับญุปเตอร  คอื  พระสนัตะปาปาพระองคแรก  ททรงไปสัง่สอนทีก่รงุโรม
ขณะนั้นเทียบไดกับนครนครหลวงของโลก  ทรงเผยแผคำสอนอยู  25  ป
ทำใหกรุงโรมเปนศูนยกลางของศาสนา  จึงเกิดคำวาโรมันคาทอลิก  พระองค
ไดรบั การยนิยอมจากพระเจาใหปกครองศาสนาจกัรทัง้มวล  และสบืทอดมาถงึ
พระสนัตะปาปาเบนนดิกิที ่ 16  องคปจจบุนั  เปนองคที ่ 265  คาทอลกินัน้จะมี
นักบวชที่เรียกวา  บาทหลวง  และซีสเตอร (แมชี)  ชาวไทยจะเรียนผูนับถือ
นกิายนีว้า  “ครสิตรงั”  ตามเสยีงอานภาษาโปรตเุกสผเูผยแพร  ยคุแรกๆมผีนูบัถอื
นกิายนีป้ระมาณ  1,000  ลานคน  นกิายนีถ้อืวา  พระ  (บาทหลวง)  เปนสือ่กลาง
ของพระเจา

2.) นิกายโปรเตสแตนต  แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในชวงคริสตศตวรรษ
ที ่  16  เปนนกิายทีถ่อืวาศรทัธาของแตละคนทีม่ตีอพระเจาสำคญักวาพธิกีรรม
ซึ่งยังแตกยอยออกเปนหลายรอยนิกาย  เนื่องจากมีความเห็นแตกตางเกี่ยวกับ
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พระคมัภรี  และการปฏบิตัใินพธิกีรรม  นกิายนีม้เีพยีงไมกางเขนเปนเครือ่งหมาย
แหงศาสนาเทานัน้  มผีนูบัถอืรวมกนัทกุนกิายยอยประมาณ  500  ลานคน

การเผยแผนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย
คริสตศาสนาที่เผยแผในไทยเปนครั้งแรกตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตรัชสมัย

สมเดจ็พระมหาธรรมราชา  ประมาณ  พ.ศ.  2127  (ค.ศ.  1584)  โดยนกิายแรกทีม่าเผยแพรคอื
นกิายโรมนัคาทอลกิ  ซึง่มทีัง้คณะโดมนิกินั  (Dominican)  คณะฟรงัซสิกนั  (Franciscan)  และ
คณะเยซอูติ  (Jesuit)  บาทหลวงสวนมากมาจากโปรตเุกส  และสเปน  โดยเดนิทางมาพรอมกบั
ทหารและพอคา

ระยะแรกที่ยังถูกปดกั้นทางศาสนา  มิชชันนารี  จึงเนนการดูแลกลุมคนชาติเดียวกัน
กระทั่งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  ประเทศไทยไดมีสัมพันธภาพอันดีกับฝรั่งเศส
ตรงักบัรชัสมยัพระเจาหลยุสที ่ 4  ทำใหมจีำนวนบาทหลวงเขามาเผยแผศาสนามากขึน้  และการ
แสดงบทบาททางสงัคมมากขึน้  บางกอ็ยจูนแกหรอืตลอดชวีติกม็ี

ดานสงัคมสงัเคราะห มีการจัดตั้งโรงพยาบาล  ดานศาสนา มีการตั้งโรงเรียนสำหรับ
สามเณรคริสเตียน  เพื่อผลิตนักบวชพื้นเมือง  และมีการโปรดศีลบวชใหนักบวชไทยรุนแรก
และจดัตัง้ คณะภคณิ ี  คณะรกัไมกางเขน

เมื่อสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแลว  คริสตศาสนากลับไมไดรับความ
สะดวกในการเผยแผศาสนาเชนเดมิ  เพราะถกูจำกดัขอบเขต  ถกูหามประกาศศาสนา  ถกูหาม
เขยีนหนงัสอืศาสนาเปนภาษาไทย  และภาษาบาล ี  ประกอบกบัพมาเขามารกุรานประเทศไทย
บาทหลวงถกูย่ำย ี  โบสถถกูทำลาย  มชิชนันารทีัง้หลายรบีหนอีอกนอกประเทศ  การเผยแพร
คริสตศาสนายุติในชวงเสียเอกราชใหพมา

กระทัง่พระเจาตากสนิมหาราชกอบกเูอกราชสำเรจ็  แมการเผยแผครสิตศาสนา เริม่ตน
ขึน้ใหม  แตเพราะประเทศกำลงัอยใูนภาวะสรางบานเมอืงขึน้ใหม  จงึไมกาวหนาเทาทีค่วร

เมือ่เขาสรูาชวงศจกัรแีลว  ชาวครสิตอพยพเขามามากขึน้  โดยเฉพาะอยางยิง่ในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั  พระองคทรงเปดเสรกีารนบัถอืศาสนา  และทรงประกาศ
พระราชกฤษฎีกาใหทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนาใดก็ได

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  แมวาสัมพันธภาพระหวางไทย
กบัฝรัง่เศสไมดนีกั  แตพระองคกท็รงรบัรองมสิซงัโรมนัคาทอลกิเปนนติบิคุคล

ดานสังคมสงเคราะหในรัชสมัยนี้  ทรงพระราชทานเงินทุนในการกอสรางโรงเรียน
เกดิโรงเรยีนอสัสมัชญัใน  พ.ศ.  2420  (ค.ศ.  1877)  ภายหลงัเกดิโรงเรยีนอกีหลายแหง  เชน
โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต  โรงเรยีนเซน็ตฟรงัซสิซาเวยีร  และโรงพยาบาลเซนตหลยุส
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การเผยแพรคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตในประเทศไทย
คณะเผยแพรของนกิายโปรเตสแตนตกลมุแรกทีเ่ขามาประเทศไทยตามหลกัฐานทีป่รากฏ

คอื  ศษิยาภบิาล  2  ทาน  ศาสนาจารย  คารล  ออกสัตสั  เฟรดเดอรคิ  กตุสลาฟ  เอม็.ด ี (Rev.
Carl  Friedrich  Augustus  Gutzlaff)  ชาวเยอรมนั  จากสมาคมเนเธอรแลนดมชิชนันาร ี (Neth-
erlands   Missionary  Society)  และศาสนาจารยจาคอบ  ทอมลนิ  (Rev.  Jacob  Tomlin)  ชาว
องักฤษ  จากสมาคมลอนดอนมชิชนันาร ี (London  Missionary  Society)  มาถงึประเทศไทยเมือ่
23  สงิหาคม  พ.ศ.  2371  (ค.ศ.  1828)  ทัง้สองทานชวยกนัเผยแพรศาสนาดวยความเขมแขง็

ตอมาจงึมศีาสนาจารยจาก  คณะอเมรกินับอรด  (The  American  Board  of  Commis-
sioners  for  Foreign  Missions  หรอื  A.B.C.F.M.)  เขามา

ในบรรดานกัเผยแพรศาสนานัน้  ผทูีม่ชีือ่เสยีงคอื  หมอสอนศาสนาแดน  บชี  บรดัเลย
เอม็  ด ี (Rev.  Dan   Beach  Bradley,M.D.)  หรอืหมอบรดัเลย  (คนไทยมกัเรยีกวา  หมอบลดัเล)
ซึ่งเปน เพรสไบทีเรียนในคณะอเมริกันบอรด  เขามากรุงเทพฯ  (ขณะนั้นเรียกวา  บางกอก)
พรอมภรรยา  เมือ่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2378  (ค.ศ.  1835)

ตลอดเวลาทีท่านอยใูนประเทศไทยไดสรางคณุประโยชนมากมาย  โดยเฉพาะอยางยิง่
ทางการแพทยและการพิมพ  ทั้งรักษาผูปวยไขทรพิษและอหิวาตกโรค  นำการผาตัดเขามา
ครั้งแรก  การทดลองปลูกฝดาษในประเทศไทย  ริเริ่มการสรางโรงพิมพ  เริ่มจากจัดพิมพ
ใบประกาศหามคาฝนและจดัพมิพหนงัสอื  “บางกอกกาลนัเดอร”  ซึง่เปนจดหมายเหตรุายวนั
กลาวไดวา  ความเชือ่มัน่ของชาวไทยตอการเผยแพรครสิตศาสนา  เกดิจากคณะสมาคมอเมรกินั
มิชชันนารีนำความเจริญเขามาควบคูไปกับการเผยแพรศาสนา

มชิชนันารทีีส่ำคญัอกี  2  กลมุ  ไดแก  คณะอเมรกินัแบพ็ตสิมชิชนั  (The  Americam
Baptist  Mission)  เปนผกูอตัง้  ครสิตจกัรโปรเตสแตนตแหงแรกในกรงุเทพฯ  เมือ่ประมาณ
กลางป  พ.ศ.  2380  (ค.ศ.  1837)  และจดัพมิพหนงัสอืภาษาไทยและภาษาองักฤษรวมทัง้ออก
หนงัสอืพมิพ  สยามสมยั”

คณะอเมรกินัเพรสไบทเีรยีนบอรด  (The  American  Presbyterian  Board)  เปนอกีกลมุ
หนึง่ทีน่ำความเจรญิสปูระเทศไทย  เชน  ดร.เฮาส  (Samuel  R.  House)  นากรใชอเีทอรเปน
ยาสลบครัง้แรกในประเทศไทย  ขณะทีศ่าสนาจารยแมตตนูและภรรยา  (Rev.  and  Mrs.  Stephen
Mattoon)  รเิริม่เปดโรงเรยีนแบบเชาไปเยน็กลบั  ซึง่ตอมาไดรวมกบัโรงเรยีนประจำของมชิชนั
และพฒันาตอมาเปนโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยัในปจจบุนั
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1.4 ศาสนาพราหมณ - ฮนิดใูนประเทศไทย
ประวัติศาสนา
ศาสนาพราหมณ  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไมมีศาสนา แตนับถือเทพเจาหลายองค

ศาสนานี ้เกดิในประเทศอนิเดยี  เมือ่ประมาณ  1,400  ปกอนพทุธศกัราช  โดยเกดิในสมยัพวก
อารยันอพยพเขามาอยูในประเทศอินเดียเมื่อประมาณ  1,400  ปกอนพุทธศักราช  ถือวาเปน
ศาสนาทีเ่กาแกทีส่ดุในโลก  แตเดมิศาสนานีเ้รยีกวา  สนาตนธรรม  หมายถงึ  ธรรมอนัเปนนติย
คอืไมสิน้สดุ  ไมรจูกัตาย  แปลเอาความหมายคอื  พระวษิณหุรอืเรยีกอกีอยางหนึง่วา  วษิณธุรรม
พระวิษณุและพระนารายณเปนองคเดียวกัน

พระวษิณไุดสอนธรรมะและวธิปีฏบิตัธิรรมแกพระพรหมธาดา  และพระพรหมธาดา
ผไูดสอนสนัตกมุารผเูปนบตุรอกีชัน้หนึง่  ตอมาทัง้สองทากไ็ดสัง่สอนแกพระนารถมนุ ี  ผเูปน
เทพฤๅษีเพื่อใหเผยแพรตอไปยังนานาโลก

สำหรบัในโลกมนษุย  พระอปุเทศกะ  คอื  ผแูสดงเรือ่งราวทางศาสนา  รองลงมาจาก
นารถมนุ ี  คอื  พระกปลมนุ ี  ผเูกดิมาเปนมนษุย  มตีวัตนอยใูนโลก  ไดแสวงธรรมครัง้แรกที่
วนิทอุาศรม  ตอมาไดตัง้อาศรมขึน้ทีป่ลายแมน้ำคงคาทีเ่รยีกวา  กนัคงคาสาคร  ดงันัน้  ในเดอืน
ธนัวาคม  และมกราคมของทกุปจะมปีระชาชนจำนวนมากไปจารกิแสวงบญุ  ณ  ทีด่งักลาว

พระปรมาตมนัเปนพระเจาสงูสดุ  มอีปุาสยเทพอยสูามองค  คอื  พระพรหม  พระวษิณุ
และพระศวิะ  พระปรมาตมนัไมมรีปูและไมมตีวัตน  จงึกลาวกนัวา  เปนนริงัการ  หรอืนริากาล
คอืไมมอีาการ  หรอืปราศจากอาการ

ตอมาเมือ่พระปรมาตมนัประสงคจะสรางโลกกเ็ลยกลายเปนสาการภาพ  คอื  เกดิภาวะ
อนัมอีาการและเปนสามรปู  ไดแก  พระพรหมธาดา  พระวษิณ ุ และพระศวิะ

               พระพรหม               เปนผสูรางโลกตางๆ
               พระวษิณ ุ                เปนผคูมุครองโลกตางๆ
               พระศวิะ                   เปนผสูงัหารหรอืทำลายโลกตางๆ

เทพเจาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
มอียเูปนจำนวนมาก  เปนศาสนาประเภทพหเุทวนยิมนบัถอืพระเจาหลายองค  แตละ

เทวสถานมเีทพเจาแตละองค  ดไูมออกวาองคไหนสำคญักวาหรอืสงูกวา  แตละกลมุนบัถอืแตละ
องค  บางทใีนครอบครวัเดยีวกนั  แตละคนในครอบครวักน็บัถอืเทพตางๆกนัไป

คัมภีรพระเวท  เปนคัมภีรที่ประมวลความรูตางๆ  อันเปนความรูทางศาสนาและสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่ไดแกบทสรรเสรญิ  บทสวดออนวอนพธิกีรรมเพือ่การบชูายญั  เวทมนตรคาถา  และ
กวีนิพนธอันไพเราะเกี่ยวกับธรรมชาติ
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ชาวอารยันเมื่อไดครอบครองอินเดียอยางมั่นคงแลว  ไดรวบรวมคัมภีรพระเวทตาม
ความเชือ่ในศาสนาของพวกตน  คำวา  “เวทะ”  หรอื  “เวท”  แปลวา  “ความร”ู อนัหมายถงึ
ความรทูีไ่มไดเขยีนไวเปนตำรา  แตเปนความรทูีเ่กดิขึน้เอง  เปนทพิยทีอ่อกมาจากพระพรหม

ความรหูรอืเวทะเกดิขึน้ได  2  ทาง  ดงันี้
1.) ศรตุ ิ การไดยนิ  ไดฟง  หมายถงึ  การไดยนิเสยีงทีเ่ปนทพิย  ผทูีไ่ดยนิเสยีงทพิย

คอื  ฤษ ี ผศูกัดิส์ทิธิ ์ พวกฤษทีัง้ไดเหน็และทัง้ไดยนิพระเวท  เมือ่ไดยนิแลวจดจำ
ไวอยางแมนยำ  ตวัอยางเชน  พระเวททัง้  4

2.) สมฤติ  เปนคมัภรีทีแ่ตงเพิม่เตมิภายหลงั  เพือ่อธบิายความหรอืประกอบพระเวท
ตลอดจนเรือ่งทีอ่างวาไดจดจำมาจากคำบอกเลาตอกนัมาเชน  คมัภรีธรรมศาสตร
คมัภรีอติทิาส  และคมัภรีปรุาณะ  เปนตน  ความร ู หรอืเวทะ  ทีส่ำคญัทีส่ดุคอื
คมัภรีไตรเวท

คมัภรีพระเวทเดมิ  ไดแก  ฤคเวท  ซึง่นบัไดวาเปนหนงัสอืทีเ่กาแกทีส่ดุ  ตอมาพวก
พราหมณผมูหีนาทีท่ำพธิตีางๆ  ไดคดินำบทสวดตางๆ  ในคมัภรีฤคเวทมารวมไวเปนหมวดๆ
เพือ่ใหสะดวกแกการคน  จงึไดเกดิมยีชรุเวทและสามเวทขึน้ตามลำดบั  คมัภรีพระเวทจงึหมาย
รวมทั้ง  3  คัมภีร  และเรียกชื่อวา  “ไตรเวท”  และหลังจากนี้ไปเปนเวลาหลายรอยป  พวก
พราหมณไดแตงคมัภรีขึน้มาอกีเลมหนึง่เรยีกวา  “อถรรพเวท”  รวมกนักบัคมัภรีเกาเปน  4  คมัภรี
แตคงเรยีกรวมกนัวา  “ไตรเวท”  เหมอืนเดมิ

คมัภรีไตรเวท  มอีย ู 4  คมัภรี  ดงันี้
1. คมัภรีฤคเวท  (Rig  Veda)  เปนคมัภรีทีว่าดวยการสวดสรรเสรญิและออนวอน

เทพเจาตางๆ
2. คมัภรียชรุเวท  (Yajur  Veda)  เปนคมูอืพธิกีรรมของพราหมณ  เปนบทรอยแกว

อธิบายพิธีประกอบพิธีกรรมและบวงสรวง
3. คมัภรีสามเวท  (Sama  Veda)  เปนคมัภรีรวบรวมบทสวดมนต  โดยนำมาจาก

ฤคเวทเปนสวนมาก  แตงขึน้ใหมมปีระมาณ  78  บท  ใชสำหรบัสวดในพธิถีวาย
น้ำโสมและขับกลอมเทพเจา

4. คัมภีรอถรรพเวท  (Athava  Veda)  เปนคัมภีรที่แตงขึ้นใหมในปลายสมัย
พราหมณเปนคาถาอาคม  มนตขลงัศกัดิส์ทิธิ ์  สำหรบัทำพธิขีบัไลเสนยีดจญัไร
และอปัมงคลใหกลบัมาเปนสวสัดมิงคล  นำความชัว่รายไปบงัเกดิแกศตัรู

คมัภรีทัง้  4  นี ้ องคประกอบเหมอืนกนั  4  หมวด  ตอไปนี้
1. มนัตระ  เปนหมวดทีร่วบรวมมนตตางๆ  สำหรบัเปนบทบรกิรรมและขบักลอม

ออนวอนสดดุเีทพเจา  เนือ่งในพธิกีรรม  บวงสรวง  ทำพลกีรรมบชูา
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2. พราหมณะ  หมวดนีเ้ปนบทรอยแกวหรอืเรยีงความ  อธบิายระเบยีบการประกอบ
พธิกีรรมตางๆ  ไวอยางละเอยีด

3. อารญัญกะ  เปนบทรอยแกว  ใชเปนตำราคมูอืการปฏบิตัขิองพราหมณผปูระสงค
ดำเนนิตนเปนวานปรชัสถ  ชฎลิหรอืปรพิาชก  เพือ่หาความสขุสงบ  ตดัความ
กงัวลจากการอยคูรองเรอืน

4. อุปนิษัท  เปนคัมภีรที่มีแนวคิดทางปรัชญาอยางลึกซึ้ง  เปนตอนสุดทายแหง
พระเวท  คมัภรีนีเ้นนเรือ่งอาตมนั  เทพเจา  โลก  และมนษุย  ถอืวาเปนคมัภรี
เลมสดุทายของการศกึษา  เปนบทสนทนาโตตอบ  ไดอธบิายถงึธรรมชาต ิ และ
จกัรวาล  วญิญาณของมนษุย  การเวยีนวายตายเกดิ  กฎแหงกรรม  และหลกัปฏบิตัิ
ปรชัญาสงัคม  ซึง่เปนการอธบิายสาระสำคญัของคมัภรีพระเวททัง้หมด  ดงันี้
1.) ปรมาตมัน  คือ  วิญญาณดั้งเดิมหรือความเจริญสูงสุดของโลกและชีวิต

หรอืจกัรวาลซึง่เรยีกวา  พรหมนั  สรรพสิง่มาจากพรหมนั  และในทีส่ดุกจ็ะ
กลบัคนืสคูวาม เปนเอกภาพกบัพรหมนัปรมาตกบัพรหมจงึเปนสิง่เดยีวกนั

2.) อาตมนัหรอืชวีาตมนั  เปนสวนอตัตายอย  หรอืวญิญาณยอย  ซึง่ปรากฏแยก
ออกมาอยใูนแตละคน  ดงันัน้การทีอ่าตมนั  หรอืชวีาตมนัยอยนีไ้ปรวมกบั
พรหมนั  หรอืปรมาตมนัไดจงึจะพนจากทกุข  ไมมกีารเวยีนวายตายเกดิ
อกีตอไป

3.) เรือ่งกรรม  การที่ชีวาตมันจะกลับคืนสูพรหมันเปนเอกภาพอมตะไดนั้น
ผูนั้นจะตองบำเพ็ญเพียรทำกรรมดีและประกอบพิธีกรรมตางๆที่เรียกวา
โยคะ  คอื  กรรมโยคะ  ทำกรรมด ี ภกัตโิยคะ  มคีวามภกัดใีนเทพเจา  และ
ชญานโยคะ  การศกึษาจนเขาใจพระเวทอยางถกูตอง

คมัภรีของศาสนาพราหมณ-ฮนิด ู  คอื  ไตรเวทหรอืไตรเพท

การเผยแพรของศาสนาพราหมณในประเทศไทย
ศาสนาฮนิดทูีม่อีทิธพิลตอวฒันธรรมไทยนัน้คอื  ชวงทีเ่ปนศาสนาพราหมณ  โดยเขามา

ทีป่ระเทศไทยเมือ่ใดนัน้ไมปรากฏระยะเวลาทีแ่นนอน  นกัประวตัศิาสตรสวนมากสนันษิฐานวา
ศาสนาพราหมณนี้นาจะเขามากอนสมัยสุโขทัย  โบราณสถานและรูปสลักเทพเจาเปนจำนวน
มาก  ไดแสดงใหเหน็ถงึอทิธพิลของศาสนา  เชน  รปูสลกัพระนารายณ  4  กร  ถอืสงัข  จกัร
คทา  ดอกบวัสวมหมวกกระบอก  เขาใจวานาจะมอีายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่ 9-10  หรอืเกาไป
กวานัน้  (ปจจบุนัอยทูีพ่พิธิภณัฑสถานแหงชาตกิรงุเทพมหานคร)

นอกจากนี ้ ไดพบรปูสลกัพระนารายณทำดวยศลิาทีอ่ำเภอไชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธานี
โบราณสถานทีส่ำคญัทีข่ดุพบ  เชน  ปราสาทพนมรงุ  จงัหวดับรุรีมัย  ปราสาทหนิพมิาย  จงัหวดั
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นครราชสีมา  พระปรางคสามยอด  จังหวัดลพบุรี  เทวสถานเมืองศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ
ตอมาในสมัยสุโขทัยศาสนาพราหมณไดเขามามีบทบาทมากขึ้น  ควบคูไปกับพุทธศาสนาใน
สมัยนี้มีการคนพบเทวรูปพระนารายณ  พระอิศวร  พระพรหม  พระแมอุมา  พระหริหระ
สวนมากเปนรปูหลอสำรดิ

นอกจากหลักฐานทางศิลปกรรมแลว  ในดานวรรณคดีไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ  เชน  ตำรับทาวศรีจุฬาลักษณหรือนางนพมาศ  หรือแมแตประเพณี
ลอยกระทง  เพือ่ขอสมาลาโทษพระแมคงคา  นาจะไดอทิธพิลจากศาสนาพราหมณเชนกนั

ในสมัยอยุธยา  เปนสมัยที่ศาสนาพราหมณเขามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณี
เชนเดียวกับสุโขทัย  พระมหากษัตริยหลายพระองคทรงยอมรับพิธีกรรมที่มีศาสนาพราหมณ
เขามา  เชน  พธิแีชงน้ำ  พธิทีำน้ำอภเิษกกอนขึน้ครองราสมบตั ิ  พธิบีรมราชาภเิษก  พระราช
พธิจีองเปรยีง  พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั   พระราชพธิตีรยีมัปวาย  เปนตน  โดย
เฉพาะสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงนับถือทางไสยศาสตรมาก  ถึงขนาดทรงสรางเทวรูป
หมุดวยทองคำทรงเครือ่งลงยาราชาวดสีำหรบัตัง้ในการพระราชพธิหีลายองคในพธิตีรยีมัปวาย
พระองคไดเสดจ็ไปสงพระเปนเจาถงึเทวสถานทกุๆป  ตอมาในสมยัรตันโกสนิทรตอนตน

พธิตีางๆ  ในสมยัอยธุยายงัคงไดรบัการยอมรบันบัถอืจากพระมหากษตัรยิและปฏบิตัิ
ตอกนัมา  คอื

1. พระราชพธิบีรมราชาภเิษก
พระราชพิธีนี้มีความสำคัญ  เพราะเปนการเทิดพระเกียรติขององคพระประมุข

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ไดโปรดเกลาฯ  ใหผูรูแบบแผนครั้งกรุงเกาทำการ
คนควาเพือ่จะไดสรางแบบแผน ทีส่มบรูณตามแนวทางแตเดมิมาในสมยักรงุศรอียธุยา และเพิม่
พธิสีงฆเขาไปซึง่ม ี 5  ขัน้ตอน  คอื

1.1 ขัน้เตรยีมพธิ ี  มกีารทำพธิเีสกน้ำ  การทำพธิจีารกึพระสพุรรณบฎั  ดวง
พระราชสมภพ  และแกะพระราชลญัจกรประจำรชักาล

1.2 ขัน้พธิเีบือ้งตน  มกีารเจรญิพระพทุธมนต
1.3 ขั้นพิธีบรมราชาภิเษก  มีการสรงพระมุรธาภิเษก  จากนั้นรับการถวาย

สิริราชสมบัติและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ
1.4 ขั้นพิธีเบื้องปลาย  เสด็จออกมหาสมาคมและสถาปนาสมเด็จพระบรม

ราชนิแีลวเสดจ็พระราชดำเนนิไปทำพธิปีระกาศพระองคเปนศาสนปูถมัภก
ในพระพทุธศาสนา  พรอมทัง้ถวายบงัคมพระบรมศพพระบรมอฐัพิระเจา
อยหูวัองคกอน  และเสดจ็เฉลมิพระราชมณเฑยีร  เสดจ็เลยีบพระนคร
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2. การทำน้ำอภเิษก
พระมหากษตัรยิทีจ่ะเสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยราชสมบตับิรมราชาภเิษก  จะตองสรง

พระมุรธาภิเษก  และทรงรับน้ำอภิเษกกอนไดรับการถวายสิริราชสมบัติตามตำราพราหมณ
น้ำอภเิษกนีใ้ชน้ำจากปญจมหานท ี คอื  คงคา  ยมนุา  มห ิ อจริวด ี แลสรภ ู ซึง่ทำเปนนำ้ทีไ่หล
มาจากเขาไกลลาส  อนัเปนทีส่ถติของพระศวิะ  สมยัรตันโกสนิทร  ตัง้แตรชักาลที ่ 1  ถงึรชักาล
ที ่ 4  ใชน้ำ  4  สระ  ในเขตสพุรรณบรุ ี คอื  สระเกษ  สระแกว  สระคงคา  และสระยมนุา  และ
ไดเพิม่น้ำจากแมน้ำสำคญัในประเทศ  5  สาย  คอื

น้ำในแมน้ำบางปะกง                        ตกัทีบ่งึพระอาจารย  แขวงนครนายก
น้ำในแมน้ำเจาพระยา                        ตกัทีต่ำบลบางแกว  เขตอางทอง
น้ำในแมน้ำราชบรุ ี                            ตกัทีต่ำบลดาวดงึส  เขตสมทุรสงคราม
น้ำในแมน้ำเพชรบรุ ี                          ตกัทีต่ำบลทาไชย  เขตเมอืงเพชรบรุี

3. พระราชพิธีจองเปรียง
คือ  การยกโคมตามประทีปบูชาเทพเจาตรีมูรติ  กระทำในเดือนสิบสองหรือ

เดือนอายโดยพราหมณ  เปนผูทำพิธีในพระบรมมหาราชวัง  พระราชครูฯ  ตองกินถั่วกินงา
15  วนั  สวนพราหมณอืน่กนิคนละ  3  วนั  ทกุเชาตองถวายน้ำมหาสงัขทกุวนัจนถงึลดโคมลง
ตอมสมยัรชักาลที ่ 4  ไดทรงโปรดใหเพิม่พธิพีทุธศาสนาเขามาดวยโดยโปรดใหมสีวดมนตเยน็
แลวฉนัเชา  อาลกัษณอานประกาศพระราชพธิ ี   จากนัน้แผพระราชกศุลใหเทพยดา  พระสงฆ
เจริญพุทธมนตตอไป  จนไดฤกษแลวทรงหลั่งน้ำสังขและเจิมเสาโคมชัย  จึงยกโคมขึ้น  เสา
โคมชยันีท้ีย่อดมฉีตัรผาขาว  9  ชัน้  โคมประเทยีบ  7  ชัน้  ตลอดเสาทาน้ำปนูขาว  มหีงสตดิ
ลกูกระพรวน  นอกจากนีม้เีสาโคมบรวิารประมาณ  100  ตน  ยอดฉตัรมผีาสขีาวสามชัน้

4. พระราชพิธีตรียัมปวาย
เปนพธิสีงทายปเกาตอนรบัปใหมของพราหมณ  เชือ่กนัวาเทพเจาเสดจ็มาเยีย่ม

โลกทุกป  จึงจัดพิธีตอนรับใหใหญโตเปนพิธีหลวงที่มีมานานแลว  ในสมัยรัตนโกสินทร
ไดจดักนัอยางใหญโตมาก  กระทำพระราชพธินีีท้ีเ่สาชงิชาหนาวดัสทุศัน  ชาวบานเรยีกพธินีีว้า
“พธิโีลชงิชา”  เดมิพธินีีก้ระทำในเดอืนอาย  ตอมาเปลีย่นเปนเดอืนยี่

5. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แดเดิมมาเปนพิธีพราหมณ  ภายหลังไดเพิ่มพิธีสงฆจึงทำใหเกิดเปน  2  ตอน

คือ  พิธีพืชมงคล  เปนพิธีสงฆเริ่มตั้งแตการนำพันธุพืชมารวมพิธี  พระสงฆสวดมนตเย็น
ที่ทองสนามหลวงจนกระทั่งรุงเชามีการเลี้ยงพระตอ  สวนพิธีจรดนังคัลเปนพิธีของพราหมณ
กระทำในตอนบาย   ปจจุบันนี้พิธีกรรมของพราหมณที่เขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยเริ่มลด
บทบาทลงไปมากเ   พราะพุทธศาสนาไดเขามามีอิทธิพลแทนทั้งในพระราชพิธีและพิธีกรรม
ทัว่ๆไปในสงัคม  อยางไรกต็ามพธิพีราหมณเทาทีเ่หลอือยแูละยงัมผีปูฏบิตัสิบืกนัมา  ไดแก  พธิี



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน24

โกนผมไฟ  พธิโีกนผมจกุ  พธิตีัง้เสาเอก  พธิตีัง้ศาลพระภมู ิ พธิเีหลานีย้งัคงมผีนูยิมกระทำกนั
ทั่วไปในสังคม  สวนพระราชพิธีที่ปรากฏอยู  ไดแก  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวญั  พระราชพธิบีรมราชาภเิษก  และพธิทีำน้ำอภเิษก  เปนตน

สำหรบัพธิกีรรมในศาสนาฮนิด ู ซึง่เปนพราหมณใหม  ไมใครมอีทิธพิลมากนกั  แตกม็ี
ผูนับถือและสนใจรวมในพิธีกรรมเปนครั้งคราว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะความเชื่อในพระเปนเจา
ตรมีรูตทิัง้  3  องค  ยงัคงอทิธพิลควบคไูปกบัการนบัถอืพทุธศาสนา  ประกอบกบัในโบสถของ
พวกฮนิดมูกัจะตัง้พระพทุธรปูรวมๆ  ไปกบัรปูปนของพระผเูปนเจา  ทัง้นีส้บืเนือ่งมาจากความ
เชื่อในเรื่องอวตารของพระวิษณุ  ทำใหคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาบางกลุมนิยมมาสวด
ออนวอนขอพรและบนบาน  หลายคนถึงขนาดเขารวมพิธีกรรมของฮินดู  จึงเขาลักษณะที่วา
นบัถอืทัง้พทุธทัง้ฮนิดปูนกนัไป

กจิกรรมที ่ 1
ใหผูเรียนศึกษารายละเอียดและนำมาอภิปลายรวมกันในเรื่องตอไปนี้
1.) พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช  กบัพระพทุธศาสนา
2.) บคุคลทีม่ชีือ่เสยีง  และมผีลงานในการเผยแพรศาสนาครสิตในประเทศไทย
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เรือ่งที ่ 2  ความเปนมาของศาสนาในทวปีเอเชยี

 ทวปีเอเชยีเปนแหลงกำเนดิศาสนาทีส่ำคญัของโลก  เชน  ศาสนาครสิต  ศาสนาอสิลาม
ศาสนาพทุธ  ศาสนาฮนิด ู และยดูาห  ในเอเชยีตะวนัตกเฉยีงใตประชากรสวนใหญนบัถอืศาสนา
ฮนิดกูวา  500  ลานคนในอนิเดยี    รองลงมาคอื  ศาสนาอสิลามมผีนูบัถอืประมาณ  450  ลานคน
นอกจากนีย้งัมลีทัธเิตา  ลทัธขิงจือ๊ทีแ่พรหลายในจนี  ลทัธชินิโตในญีป่นุ

ประเทศฝงแผนดินใหญในทวีปเอเชีย  จะนับถือศาสนาพุทธเปนสวนมาก  ประเทศ
เหลานัน้คอื  ไทย  เวยีดนาม  ลาว  กมัพชูา  พมา  และสงิคโปร    สวนทางดานคาบสมทุรมลายแูละ
หมเูกาะอนิโดนเีซยี  จะนบัถอืศาสนาอสิลาม  ไดแก  ประเทศมาเลเซยี  อนิโดนเีซยี  และบรไูน
สำหรับประเทศฟลิปปนส  นับถือศาสนาคริสต  ประเทศติมอรตะวันออกนั้นก็นับถือศาสนา
ครสิตเปนหลกัเหมอืนกนั  ดงัตารางจำแนกดงัตอไปนี้

สถานที่ ศาสนา

หมูเกาะอันดามัน
และนโิคบาร  (อนิเดยี)

ประเทศบูรไน

ประเทศพมา

ประเทศกัมพูชา

เกาะคริสตมาส
(ออสเตรเลยี)

ศาสนาพราหมณ- ฮนิด ู (71%), พระพทุธศาสนา ครสิตศาสนา
ความเชือ่เรอืงวญิญาณ  ศาสนาอสิลาม   ศาสนาซกิข

ศาสนาอิสลาม (67%)  พระพุทธศาสนา (13%)  คริสตศาสนา
(10%)  อืน่ๆ  (ความเชือ่พืน้เมอืง ฯลฯ) (10%)

พระพทุธศาสนานกิายเถรวาท (89%)  ศาสนาอสิลาม (4%)
ครสิตศาสนา (4%) ความเชือ่เรือ่งวญิญาณ (1%) อืน่ๆ (2%)

พระพทุธศาสนานกิายเถรวาท (95%),  ศาสนาอสิลาม
ครสิตศาสนา ความเชือ่เรือ่งวญิญาณ อืน่ๆ (5%)

พระพทุธศาสนา (36%)  ศาสนาอสิลาม (25%)
ครสิตศาสนา (18%) ลทัธเิตา (15%) อืน่ๆ (6%)
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สถานที่ ศาสนา

หมูเกาะโคโคส
(ออสเตรเลยี)

ตมิอรตะวนัออก

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศลาว

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศปาปวนิวกีนี

ประเทศฟลิปปนส

ศาสนาอสิลาม นกิายซนุนยี (80%) อืน่ๆ (20%)

ครสิตศาสนา นกิายโรมนัคาทอลกิ (90%)  ศาสนาอสิลาม (5%)
ครสิตศาสนา นกิายโปรเตสแตนต (3%)  อืน่ๆ (พระพทุธศาสนา
ศาสนาพราหมณ-ฮนิด ูอืน่ๆ) (2%)

ศาสนาอสิลาม (86%)  ครสิตศาสนา นกิายโปรเตสแตนต (5.7%)
ครสิตศาสนา นกิายโรมนัคาทอลกิ (3%), ศาสนาพราหมณ-ฮนิดู
(1.8%)  อืน่ๆ รวมพระพทุธศาสนา หรอืไมระบ ุ(3.4%)

พระพทุธศาสนานกิายเถรวาท (65%)  wih ความเชือ่เรือ่งวญิญาณ
(32.9%)  ครสิตศาสนา (1.3%)  อืน่ๆ (0.8%)

ศาสนาอสิลาม (60.4%)  พระพทุธศาสนานกิายมหายาน (19.2%)
ครสิตศาสนา (9.1%)  ศาสนาพราหมณ-ฮนิด ู (6.1%), ความเชือ่
เรือ่งวญิญาณ (5.2%)

คริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก (27%)  ศาสนาอีวานจีลิค
ลูเทอแรน (20%) ศาสนาเธอะ ยูไนเต็ด เชิรช (12%) ศาสนา
คริสต นิกายเซเวนเดย แอดเวนติสต (10%)  pentecostal (9%)
ศาสนาคริสต นิกายอีแวนเจลิค (7%) Anglican (3%)  อื่นๆ
Christian (8%) อืน่ๆ (4%)

ครสิตศาสนา นกิายโรมนัคาทอลกิ (80%)  ศาสนาอสิลาม (5%)
ศาสนาครสิต นกิายอแีวนเจลคิ (2.8%) Lglesia ni Cristo (2.2%)
Philippine Independent Church (Aglipayan) (2%) อืน่ๆ (Tra-
ditional beliefs  พระพุทธศาสนา Judaism ไรศาสนา  อื่นๆ)
(5%)



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน 27

สถานที่ ศาสนา

ประเทศสิงคโปร

South China Sea
Islands

พระพทุธศาสนา (42.5%)  ศาสนาอสิลาม (15%)  ลทัธเิตา (8%)
ครสิตศาสนา นกิายโรมนัคาทอลกิ (4.5%)  ศาสนาพราหมณ -
ฮนิด ู(4%)  ไรศาสนา (15%)  Christian (10%)  อืน่ๆ (1%)

พระพทุธศาสนา  ครสิตศาสนา ลทัธขิงจือ้ ศาสนาอสิลาม
ลทัธเิตา ไรศาสนา

 2.1  พทุธศาสนาในเอเชยี
พทุธศาสนานกิายใหญ  2  นกิาย  คอื  เถรวาท  กบัมหายาน
เถรวาท   แปลวา  “วาทะของพระเถระ”  หมายถงึ  พระพทุธศาสนาแบบดัง้เดมิ  พยายาม

รกัษาพระธรรมวนิยัตามแบบอยางทีพ่ระเถระ  อรหนัตสาวกของพระพทุธเจา  เชน  พระมหา
กสัสปะ พระอบุาล ี และพระอานนททำสงัคายนา  คอื รวบรวมจดัระเบยีบพระธรรมไว  ตามหลกั
ของนกิายนีจ้ะไมพยายามปรบัเปลีย่นแกไขนกิายนี ้  บางทเีรยีกวา  ทกัษณินกิาย  แปลวา นกิาย
ฝายใต  เพราะนิกายนี้ตั้งอยูทางภาคใตของประเทศอินเดีย  จึงไดรับนามตามทิศทางที่ตั้งอยู
อกีอยางมชีือ่ทีฝ่ายมหายานตัง้ใหวา  หนิยาน  แปลวา  ยานเลก็หรือยานเลว  เพราะนำสตัวใหเขา
วัฏสงสารไมไดเหมือนมหายาน  นามนี้ไดมาในสมัยแขงขันกันระหวางนิกาย  จึงมีการยก
ฝายหนึง่  กดฝายหนึง่  และเมือ่ป  พ.ศ.  2493  มกีารประชมุพทุธศาสนกิสมัพนัธแหงโลกครัง้
ที ่1  ในประเทศลงักา  ซึง่ผแูทนทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาทกุฝายไดรวมมอืกนัเพือ่ใหพทุธศาสนา
เขมแขง็ขึน้  ทีป่ระชมุจงึลงมตใิหเลกิใชคำวา  หนิยาน  ใหใชคำวาเถรวาทแทนตัง้แตนัน้มา

ประชุมพุทธศาสนาโลก
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ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทคือ  ไทย  พมา  ลังกา  ลาว  และเขมร
พระพทุธศาสนาแบบเถรวาทนีใ้ชพระไตรปฎกเปนภาษาบาลอีานขอความตรงกนั  แมจะพมิพ
ตวัอกัษรตางกนั

มหายาน  แปลวา  ยานใหญ  เปนนามตัง้ขึน้เพือ่แสดงวาพทุธศาสนาแบบนีส้ามารถชวย
ใหสัตวขามพนวัฏสงสารไดมาก  มีการแกไขดัดแปลงพระธรรมวินัย  นิกายนี้เกิดขึ้นเมื่อ
พระพทุธเจาปรนิพิพานแลว  100  ป  มกีารสงัคายนาครัง้ที ่ 2  เพือ่แกไขความประพฤตทิางวนิยั
บางขอและความแตกแยกความคิดเห็น  ซึ่งในภายหลังบางสวนกลายเปนมหายานไป  นิกาย
มหายานมนีามเรยีกวา  “อตุตรนกิาย”   แปลวา  นกิายฝายเหนอื  เพราะตัง้อยภูาคเหนอืของอนิเดยี
บางเรยีกวา   อาจารยิวาท  แปลวา  วาทะของพระอาจารยเปนคำคกูบัเถรวาท  หมายถงึ  วาทะของ
พระ เถระรนุแรกทีท่นัเหน็พระพทุธเจา   สวนอาจารยิวาท  หมายถงึ  วาทะของอาจารยรนุตอๆมา
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน  คือ  ทิเบต  เวียดนาม  จีน เกาหลีและญี่ปุน
นอกจากนีย้งัมปีระเทศสกิขมิ  ภฏูาน  ทเิบต  ทัง้นกิายเถรวาทและมหายาน  ตางมหีลกัธรรม
สวนใหญทีเ่ขากนัได  คอื  อรยิสจั  เมือ่มกีารจดัตัง้พทุธศาสนกิสมัพนัธแหงโลก  เปนองครวมของ
พระพุทธศาสนาทุกนิกายเขาดวยกันจะสงผลใหเกิดความรวมมือ  รวมใจกันทำงาน  เพื่อ
พระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น

 ตามหลักฐานของประเทศลังกาวาหลังจากทำสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่  3  พระ
โมคคัลลีบุตรติสสเถระ  ภายใตพระราชูปถัมภของพระเจาอโศกมหาราช  ติสสเถระดาบสได
ดำริวา  พระพุทธศาสนาควรตั้งโดยชอบในปจจันตประเทศทั้งหลาย  จึงไดสงสมณทูตไปสูที่
ตางๆดังนี้คือ

1. พระมธัณมัตกิเถระ  ไปกษัมรีะ  คนัธาระ
2. พระมหาเทวเถระ  ไปมหสิณัฑละ  แควนไมสอร
3. พระรกัขติเถระ  ไปวนวาสปีเทส  ทางทศิเหนอื  แควนกนัทระ
4. พระโยนกธมัมรกัขติเถระ  ไปอรนัตปเทศ  แควนคชุราต
5. พระมหาธมัมรกัขติเถระ  ไปมหารฐั  แควนมรถะ
6. พระมหารกัขติเถระ  ไปโยนกปเทศ  อาณาจกัรกรกี
7. พระมชัฌมิเถระ  ไปหมิวนัตปเทศ  แขวงหมิาลยั  ทศิเหนอื
8. พระมหามหนิทเถระ  ไปตามพปณณ ิ เกาะลงักา
9. พระโสณเถระอตุตรเถระ  ไปสวุรรณภมู ิ  (เอเชยีนอาคเนย)

ดนิแดนสวุรรณภมูนิัน้ตามหลกัฐานของจนี  หลกัฐานของปโตเลมทีีเ่ดนิทางมาสเูอเชยี
อาคเนยในอดตีกาล  คอื  ดนิแดนสวุรรณภมูปิระกอบกบัวฒันธรรมอนิเดยี  โบราณวตัถ ุ โบราณ
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สถาน  เทวรปู  ศลิาจารกึ  โบราณตางๆเปนศนูยกลางทีพ่ระอตุตระเถระมาเผยแผศาสนาพทุธ
กลาวไดวาศาสนาพทุธรงุเรอืงมาตัง้แตพทุธศตวรรษที ่ 3 และรงุเรอืงมาตัง้แตตนครสิตศตวรรษ
มา

ดนิแดนสวุรรณภมูมิหีลกัฐานวฒันธรรมทางพทุธศาสนาแยกเปน  6  มณฑล  คอื
1. ภาคตะวันออก  ประเทศจัมปา  ดินแดนของจามในอดีต  มีหลักฐานเปน

พระพทุธรปู สมัฤทธิ ์ ศลิปกรรมแบบอมราวด ี ทีเ่มอืงดงุเคอืง  จงัหวดักวางนาม
พทุธศตวรรษที ่ 3  หรอืที ่ 4

2. ภาคตะวนัออกกลาง  ประเทศกมัพชูาปจจบุนั  มศีลิาจารกึเกาแกทีส่ดุในครสิต
ศตวรรษที ่ 2-3  และพระพทุธรปูจำนวนมาก

3. ภาคตะวนัตกตอนกลาง  (ดนิแดนมอญกบัเขมร)  ดนิแดนประเทศไทยปจจบุนั
มวีงลอจารกึวา  “เย  ธมมฺา...” ทีโ่บราณสถานของนครปฐมพบศลิปกรรมแบบ
อมราวด ี ครสิตศตวรรษที ่ 3  หรอื  4  มพีระพทุธรปูสมัฤทธิท์ีจ่งัหวดันครราชสมีา

4. ภาคตะวนัตกประเทศมอญ  ประเทศพมาปจจบุนั  มลีานทองหลายแผนจารกึวา
“เย  ธมมฺา...”  อยทูีม่าซา และมองกานใกลเมอืงโปรม

5. แหลมมลายมูหีลกัฐานของจนีกลาววามรีฐัเลก็ๆถอืตามวฒันธรรมอนิเดยี  ตัง้แต
ครสิตศตวรรษที ่ 2

6. หมเูกาะมศีลิาจารกึหลายแหง  ทีเ่มอืงกไุต  และทีภ่าคตะวนัตกของหมเูกาะชวา
ภมูภิาคทัง้  6  แหง  เปนศนูยกลางทีพ่ระโสภณเถรไดเพาะหวานพชืสมัมาทฏิฐ ิ  คอื

พระพทุธศาสนาใหลงรากแกว  จนปจจบุนันีป้ระชาชนของประเทศเหลานีน้บัถอืศาสนา พทุธ
เปนศาสนาชนะทุกขในโลกนี้

การเผยแผพระพุทธศาสนาประเทศตางๆในทวีปเอเชีย
1. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศลังกา  เมื่อพระเจาอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครอง

ราชสมบตันิัน้  ประมาณ  พ.ศ.  218  ตอมาอกี  16  ป  หรอื  17  ป  คอืระหวาง
พ.ศ.  233-235  จงึมกีารทำสงัคายนาครัง้ที ่ 3  เมือ่ทำสงัคายนาเสรจ็แลว  พระเจา
อโศกไดทรงสงมณทตูไปเผยแพรพระพทุธศาสนาในประเทศตางๆ  รวมหลาย
สายดวยกนั โดยเฉพาะไดทรงสงพระมหนิทเถระ  ผเูปนพระราชบตุรไป ประกาศ
ศาสนาในลงักาทวปี  ซึง่เปนผลใหพระพทุธศาสนาประดษิฐานมัน่คงในประเทศ
ลงักาจวบจนปจจบุนันี้

2. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศพมา  พุทธศาสนิกชนชาวพมามีความเชื่อกันวา
พระโสณะกบัพระอตุตระ  สมณทตูของพระเจาอโศกซึง่เดนิทางไปเผยแผพระ
พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมินั้นก็คือไปสูเมืองสะเทิม  (Thaton)  ของพมานั้นเอง
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เปนแตวาในสมัยนั้นเปนอาณาจักรมอญหรือตะเลงกลาวคือ  มอญหรือตะเลง
ครอบครองเมืองพะโค  (หรือเปกู หรือหงสาวดี)  และเมืองสะเทิม  (หรือ
สธุมัมาวด)ี  แตนกัประวตัศิาสตรบางคนกก็ลาววาพระพทุธศาสนาไปส ูประเทศ
พมา  ภายหลงัพทุธปรนิพิพานแลวประมาณพนัปเศษ  คอืจบัเอาประวตัศิาสตร
ตอนที่พระเจาอโนรธามังชอหรืออนุรุทธะ  นับถือพระพุทธศาสนาและเผยแผ
พระพุทธศาสนา

3. พระพทุธศาสนาไปสปูระเทศไทย  พทุธศาสนกิชนชาวไทยกเ็ชือ่คลายชาวพมา
วาพระพุทธศาสนาไปสูประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พระโสณะและพระอุตตระ
เดินทางไปประกาศศาสนาที่สุวรรณภูมิ  และเชื่อวาบริเวณพระปฐมเจดีย และ
ใกลเคยีงจะเปนสวุรรณภมู ิ เพราะไดขดุพบโบราณวตัถรุนุราวคราวเดยีวกบัสมยั
พระเจาอโศกหลายอยาง  ตกลงวาถาเชือ่ตามนี ้  พระพทุธศาสนากไ็ปสปูระเทศ
พมาและไทยไมเกนิ  พ.ศ.  300  แตนกัประวตัศิาสตรบางคนกเ็ชือ่วา  พระพทุธ
ศาสนาไปสปูระเทศไทยประมาณครสิตศตวรรษที ่1  หรอื  2  คอื  ประมาณ  พ.ศ.
544  ถงึ  พ.ศ.  743

4. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศกัมพูชา  ตามรายงานของผูแทนกัมพูชาตอพุทธ
ศาสนกิสมัพนัธแหงโลก พระพทุธศาสนาไปสปูระเทศนัน้ประมาณศตวรรษที ่ 3
แหงครสิตศกัราช  คอืเมือ่  พ.ศ.  743  ปลวงมาแลว  ผใูชนามวา  อาร.ซ.ีมชมุดา
(R.C.Majumdar)  ไดเขยีนเรือ่งนีไ้ววาการคนพบทางโบราณคดกีบัประวตัศิาสตร
ฝายจนียนืยนัตรงกนัวา  ปลายศตวรรษที ่ 5  แหงครสิตศกัราช  คอืประมาณ  พ.ศ.
1000  นัน้  พระพทุธศาสนาไดเจรญิอยแูลวในกมัพชูา  แมวาจะไมแพรหลายไป
ทัว่ประเทศ  ฉะนัน้จงึพอสนันษิฐานไดวา  พระพทุธศาสนาคงเขาไปสกูมัพชูา
ในป  พ.ศ.  743  เปนตนไป

5. พระพทุธศาสนาไปสปูระเทศเวยีดนามหรอืจมัปา  ภาคใตของฝงทะเลตะวนัออก
ของแหลมอนิโดจนี  ซึง่เรยีกวาอนันมันัน้  ปจจบุนัเรยีกวาเวยีดนาม  สมยักอน
เรยีกวาจมัปา  มหีลกัฐานวาพระพทุธศาสนาไดไปประดษิฐฐานอยใูนเวยีดนาม
กอนคริสตศตวรรษที่  3  คือกอน  พ.ศ.  744  ถึง  843  เหตุผลก็คือการพบ
พระพทุธรปูสำรดิสมยัอมราวดใีนประเทศนัน้  และหลกัฐานจากประวตัศิาสตร
ฝายจีน

6. พระพทุธศาสนาไปสปูระเทศจนี  ตัง้แตพทุธศตวรรษที ่ 6  จนถงึพทุธศตวรรษที่
13  จนีเปนศนูยกลางทีส่ำคญัของศาสนาพทุธ  เมือ่  พ.ศ.  604  สมยัราชวงศฮัน่
พระเจามิง่ตีท่รงสงทตูไปสบืพระพทุธศาสนาในประเทศอนิเดยีและไดพระพทุธรปู
พรอมคัมภีรพระพุทธศาสนา  มีการสรางวัดมาขาว   ซึ่งยังคงอยูถึงปจจุบัน
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พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาในสมัยราชวงศถัง  เมืองฉางอานเปนศูนยกลาง
สำคญัของพทุธศาสนาและเปนแหลงเผยแผศาสนาพทุธไปยงัเกาหล ี  และญีป่นุ
ตอมาในปลายราชวงศถงั  พ.ศ.  1388  จกัรพรรดหิวซูงุ  ประกาศใหศาสนาจาก
ตางชาตไิดแก  ศาสนาครสิต  ศาสนาโซโรอสัเตอร  และศาสนาพทุธเปนศาสนา
ทีผ่ดิกฎหมาย  และหนัไปสนบัสนนุลทัธเิตาแทน  ในสมยัมกีารทำลายวดั  บงัคบั
ใหพระภิกษุสงฆสึก  ความรุงโรจนของพุทธศาสนาจึงสิ้นสุด  แตพุทธศาสนา
นกิายสขุาวด ี  และนกิายฌานยงัคงรงุเรอืงมากลายเปนนกิายเซนในญีป่นุ  และ
นกิายฌาน  มอีทิธพิลในราชวงศซอง

7. พระพุทธศาสนาไปสูประเทศเกาหลี  พระพุทธศาสนาพรอมทั้งขอเขียนตางๆ
ในภาษาจนีเขาสปูระเทศเกาหลปีระมาณป  ค.ศ.  372  หรอื  พ.ศ.  915   เมือ่ราชทตู
จนีนำคมัภรีและภาพวาดไปยงัอาณาจกัรโคกรุยอ  ศาสนาพทุธรงุเรอืงในเกาหลี
นกิายเซน ในพทุธศตวรรษที ่ 12  จนกระทัง่ถงึยคุของการฟนฟลูทัธขิงจือ้ ในสมยั
ราชวงศโซซอน ตัง้แตตัง้  พ.ศ. 1935  ศาสนาพทุธจงึเสือ่มลง

8. พระพทุธศาสนาไปสปูระเทศญีป่นุ ญีป่นุไดรบัพทุธศาสนาเมือ่ราวพทุธศตวรรษ
ที ่11  โดยพระภกิษชุาวเกาหลนีำคมัภและศลิปะทางพทุธศาสนาเขาสญูีป่นุ  เมือ่
ศาสนาพุทธเสื่อมลงในอินเดีย  เอเชียกลาง  จีน  และญี่ปุนยังคงรักษาศาสนา
พทุธไวได  ตัง้แต  พ.ศ.  1253  เปนตนมา  มกีารสรางวดัและรปูเคารพจำนวนมาก
ในเมอืงหลวง  คอืเมอืงนารา  พทุธศลิปแบบญีป่นุรงุเรอืงในชวงพทุธศตวรรษ
ที ่  13-18  ในราวพทุธศตวรรษที ่  17-18  พทุธศาสนานกิายเซนรงุเรอืงรวมทัง้
ศิลปะที่สืบเนื่องจากนิกายเซนดวย  พุทธศาสนายังคงรุงเรืองในญี่ปุนจนถึง
ปจจบุนั

9. พระพทุธศาสนาไปสปูระเทศทเิบต  และในประเทศภฏูาน  สกิขมิ  ประมาณ  พ.ศ.
944  ถงึ  1043  มผีนูำคมัภรีพระพทุธศาสนาจากอนิเดยีไปสทูเิบต  แตไมไดรบั
ความสนใจ  จนประทัง่ถงึกลางศตวรรษที ่ 7  ประมาณ  ค.ศ.  1194  เปนตนไป
พระพทุธศาสนาจงึเจรญิในประเทศทเิบต  สกิขมิและภฏูาน

2.2 ศาสนาอิสลามในทวีปเอเชีย
ประเทศสำคัญๆ  ในเอเชียที่นับถือศาสนาอิสลามคือ  สาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ แตเดิมเปนชมพูทวีปเชนเดียวกับอินเดียและปากีสถาน  เปนดินแดนที่รุงเรืองดวย
ศาสนา พราหมณและศาสนาพทุธ   ตอมามพีอคาอาหรบันำศาสนาอสิลามมาเผยแผ   ปจจบุนั
ประเทศบงัคลาเทศมปีระชาชน  140  ลานคน   ประชาชน  88.3%  นบัถอืศาสนาอสิลาม  ศาสนา
ฮนิด ู 10.5%  นอกนัน้เปนศาสนาอืน่ๆเชนเดยีวกบัประเทศปากสีถาน  มปีระชากร  159.6  ลานคน
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ประชาชน  97%  นับถือศาสนาอิสลาม  ประเทศอินเดียประชากรมีจำนวนพันลานคนนับถือ
ศาสนาอสิลาม  จำนวน  11.67%  ประเทศอนิโดนเีซยีมพีืน้ทีเ่ปนเกาะ  มปีระชากร  215  ลานคน
จำนวน  181    ลานคนนบัถอืศาสนาอสิลาม  อนิโดนเีซยีเปนประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม
มากทีส่ดุในโลก  รองลงมาคอืปากสีถาน  141  ลานคน  อนิเดยี  124  ลานคน  บงัคลาเทศ  111
ลานคน    ตรุก ี อยีปิต  อหิรานและไนจเีรยีม ี 63-61  ลานคน  และมาเลเซยีมผีนูบัถอื  12  ลานคน
จากประชากร  22  ลานคน

ดังนั้น  กลาวโดยสรุป  กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชียกลางจำนวน  15
ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม  และไมใชแตประเทศที่ใชภาษาอาหรับเปนภาษากลาง
ประเทศตางๆเหลานีค้อือฟักานสิถาน  อาเซอรไบจนั  บงักลาเทศ  บรไูน  อนิโดนเีซยี  อหิราน
คาซัคสถาน  คีรกิสถาน  มาเลเซีย  มีลดีฟส  ปากีสถาน  สาธารณรัฐทาจิสถาน  ตุรกี
เตริกเมนสิถาน  อซุเบกสิถาน

ประเทศในทวีปเอเชียที่ประชากรมุสลิมเปนชาวอาหรับใชภาษากลาง  คือ  บาหเรน
สาธารณรัฐอิรัก  รัฐคูเวต  สาธารณรัฐเลบานอน  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  สาธารณรัฐ
อาหรบัซเีรยี  สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส  สาธารณรฐัเยเมน

นอกจากนีย้งัมปีระเทศสาธารณรฐัคาซคัสถาน  มปีระชากร  15  ลานคนนบัถอืศาสนา
อสิลามรอยละ  47  ทีเ่หลอืรอยละ  44  นบัถอืศาสนาครสิตนกิายกรกีออรโธดอ็กซ  สาธารณรฐั
เลบานอนประชาชนรอยละ  59.7  นบัถอืศาสนาอสิลาม  สาธารณรฐัมลัดฟีสประชาชนนบัถอื
ศาสนาอสิลาม  รฐัสลุตานโอมาน  ประชาชนรอยละ  85%  นบัถอืศาสนาอสิลาม  รฐักาตาร
ประชาชนรอยละ  90  นบัถอืศาสนาอสิลาม

2.3 การเผยแพรศาสนาครสิตในเอเชยี
ศาสนาคริสตเผยแผในทวีปเอเชียในสมัยโบราณมาพรอมกับการคา  แตเนื่องจาก

อารยธรรมในเอเชยีมคีวามเขมแขง็มาก  การเผยแผศาสนาครัง้นัน้จงึทำไดนอย  ตอมาอารยธรรม
ตะวนัตกมคีวามเขมแขง็ทัง้ความเจรญิดานวตัถ ุ การทหาร  เศรษฐกจิ  และประเพณตีางๆ ตองการ
มอีำนาจทางเศรษฐกจิมากขึน้  จงึเกดิการลาอาณานคิมเขามาทางเอเชยี  ประเทศทีม่คีวามเขมแขง็
ทางทะเลคอื  องักฤษ  ฝรัง่เศส  และตอมาเมือ่มกีารพฒันาการคมนาคมทางอากาศ  ประเทศทีเ่ริม่
แผอทิธพิลขึน้มาคอือเมรกิา  รสัเซยี  ศาสนาครสิตจงึมอีทิธพิลในทวปีเอเชยีมากขึน้  ทีส่ำคญัคอื
ประเทศฟลปิปนสซึง่อยใูนความยดึครองของอเมรกิาในชวงสงครามโลกครัง้ที ่  2  ประชาชน
ฟลิปปนสนับถือศาสนาคริสตรอยละ  84  และเกาหลีใต  มีผูนับถือศาสนาคริสตมากขึ้น
เวียดนามและติมอรตะวันออกนับถือศาสนาคริสตเกือบทั้งหมดของประเทศ  นอกจากนี้ใน
ประเทศอืน่ๆคอื  มาเลเซยี  ไทย  ญีป่นุ  อนิเดยีมผีนูบัถอืศาสนาครสิตอยบูาง
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2.4 ศาสนาพราหมณ-ฮนิด ู ในเอเชยี
ศาสนาพราหทณ-ฮินดู  เปนศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลกแลวยังเปนตนแบบของ

อารยธรรม วัฒนธรรมของโลก  เมื่อศึกษาประวัติศาสนาพราหมณ-ฮินดู  และศาสนาพุทธใน
อินเดีย  จะเห็นความรุงโรจนของศาสนาทั้งสองศาสนาแตกตางกันตามยุคสมัย  ตามอิทธิพล
ที่สำคัญคือ  กษัตริยปกติแลวศาสนาพราหมณ-ฮินดูรุงเรืองในอินเดียมาโดยตลอด  จนมาถึง
สมัยพุทธกาล  และตอมาศาสนาพุทธเสื่อมลง  และมารุงเรืองอีกครั้งในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช  และตอมาพทุธศาสนาเสือ่มลงอกี  ศาสนาพราหมณ-ฮนิดจูงึยงัคงรงุเรอืงอยใูนอนิเดยี
มาโดยตลอด

ในสมยัโบราณประเทศอนิเดยีเปนประเทศทีเ่ขมแขง็ทางวฒันธรรม  เปนประเทศมหา
อำนาจประเทศหนึง่ในสมยันัน้  ไดตดิตอคาขายกบัอนิโดนเีซยี  ซึง่ศาสนาฮนิด-ูพราหมณเขามา
สูอินโดนิเซีย  เนื่องจากอินโดนีเซียเปนประเทศที่เปนหมูเกาะ  คราวใดที่ประเทศที่มาติดตอ
คาขายมีอิทธิพลทำใหเจาผูครองประเทศศรัทธาเลื่อมใสนับถือ  จะทำใหคนในประเทศนับถือ
ไปดวย  ตอมาศาสนาพราหมณ-ฮินดูเสื่อมลง  มีศาสนาพุทธมาแทนศาสนาพุทธเสื่อมลงแลว
และในปจจุบันคนในอินโดนีเซียสวนใหญจะนับถือศาสนาอิสลาม

กจิกรรมที ่ 2
ใหผเูรยีนคนควาขอมลูเพือ่เขยีนรายงานและความหนาแนนของจำนวนประชากรของ

ประเทศตางๆทีน่บัถอืศาสนาตางๆในทวปีเอเชยี
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โบสถคริสต ศาสนสถาน พราหมณ-ฮนิดู

โบสถพุทธ โบสถอสิลาม
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เรือ่งที ่ 3  หลกัธรรมของศาสนาตางๆ

3.1  หลกัธรรมของศาสนาพทุธ
หลกัธรรมของศาสนาพทุธ  หรอือาจกลาวสัน้ๆวา  ศาสนธรรม  ไดจดัไวเปนหมวดหมู

3  หมวดดวยกนั  เรยีกหมวดหมทูีจ่ำแนกจดัในกระจาดหรอืตะกรา  คอื  คำวา  “ปฎก” แปล
ไดอกีอยางวา  คมัภรี     ดงันัน้  พระไตรปฎก  หมายความวา  เปนทีร่วบรวมคำสัง่สอนของ
พระพุทธเจาไวเปนหมวดหมูไมใหกระจัดกระจายคลายกระจาดหรือตะกราเปนที่ใสสิ่งของ
และ ไตร  แปลวา  3

ดงันัน้   ใน  3  ปฎก  ประกอบดวย
1. พระวินัยปฎก วาดวยวนิยัหรอืศลีของภกิษ ุ  ภกิษณุี
2. พระสุตตันตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาทัว่ๆไป
3. พระอภธิรรมปฎก วาดวยธรรมะลวน  หรอืธรรมะทีส่ำคญั

ในสมัยของพระพุทธเจายังไมมีพระไตรปฎก  แตเรียกธรรมที่พระองคประทานไว
มากมายตางกาลเวลา  สถานที ่ พระสาวกทองจำกนัไวไดและจดัระเบยีบหมวดหมเูปนปฎกตางๆ
เมือ่พระพทุธเจาปรนิพิพานแลว  จงึไดมกีารสงัคายนาหรอืตรวจชำระ  จดัระเบยีบคำสอนของ
พระองคเปนหมวดหม ู  ดวยการทอง  การจารกึในตวัหนงัสอื  ดวยการพมิพเปนเลม

หลักธรรมสำหรับชาวพุทธ
หลกัศาสนาพทุธ  เชือ่เรือ่งการเวยีนวายตายเกดิของสตัวโลก  ชวีติเปนทกุขเปนไปตาม

กฎแหงกรรม  ทำดไีดด ี  ทำชัว่ไดชัว่  ภพภมูทิีเ่วยีนวายตายเกดิ  ภพภมูขิองสตัวโลกม ี  3  ภมูิ
คอื  มนษุยโลก  เทวโลก  และนรกภมู ิ จนกวาสตัวโลกนัน้จะขจดักเิลสหมดสิน้  และเขาสโูลก
พระนพิพาน  ไมมกีารเวยีนวายตายเกดิอกี

การปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนาพทุธนัน้ควรเปนไปตามลำดบัชัน้ คอื
1. การปฏญิาณตนเปนพทุธมามกะ
2. การปฏบิตัตินตามศลี  5
3. การปฏิบัติตนเพื่อความพนทุกข

1. การปฏบิตัตินเปนพทุธมามกะ  หรอืเรยีกวา  การปฏบิตัตินถงึ  ไตรสรณคมณ
นัน่คอื  ปฏญิาณวา  จะนบัถอืพระรตันตรยั  โดย

พทุธธงั  สะระณงั  คจัฉามิ
แปลวา ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่งในการดำเนินชีวิต
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ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ
 แปลวา ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนที่พึ่งในการดำเนินชีวิต

สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ
แปลวา ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่งในการดำเนินชีวิต

ทตุยิมัป  พทุธธงั  สะระณงั  คจัฉามิ
แปลวา  ขาพเจาขอถงึพระพทุธเจาเปนทีพ่ึง่ในการดำเนนิชวีติแมครัง้ทีส่อง

ทตุยิมัป  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ
แปลวา  ขาพเจาขอถงึพระธรรมเปนทีพ่ึง่ในการดำเนนิชวีติแมครัง้ทีส่อง

ทตุยิมัป  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ
แปลวา ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่งในการดำเนินชีวิตแมครั้งที่สอง

ตะตยิมัป  พทุธธงั  สะระณงั  คจัฉามิ
 แปลวา  ขาพเจาขอถงึพระพทุธเจาเปนทีพ่ึง่ในการดำเนนิชวีติแมครัง้ทีส่าม

ตะตยิมัป  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ
แปลวา  ขาพเจาขอถงึพระธรรมเปนทีพ่ึง่ในการดำเนนิชวีติแมครัง้ทีส่าม

ตะตยิมัป  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ
แปลวา  ขาพเจาขอถงึพระสงฆเปนทีพ่ึง่ในการดำเนนิชวีติแมครัง้ทีส่าม

2. การปฏบิตัตินตามศลี  5   ศลี  5  เปนพืน้ฐานของพทุธศาสนกิชน  พงึประพฤติ
ปฏบิตัคิอื
1. ปาณาตปิาตา  เวระมะณ ี สกิขา  ปะทงั  สะมาทยิามิ

แปลวา  งดเวนการฆา  เบยีดเบยีนทำรายรางกายคนและสตัว
2.  อะทนินาทานา  เวระมะณ ี สกิขา  ปะทงั  สะมาทยิามิ

แปลวา  งดเวนจากการถอืเอาสิง่ของทีเ่ขาไมให
3. กาเมสมุจิฉา  จารา  เวระมะณ ี สกิขา  ปะทงั  สะมาทยิามิ

แปลวา  งดเวนจากการประพฤตผิดิในกาม
4. มสุาวาทา  เวระมะณ ี สกิขา  ปะทงั  สะมาทยิามิ

แปลวา  งดเวนจากการพดูปด  พดูสอเสยีด  พดูเพอเจอ
5. สรุาเมระยะ  มชัชะปะมาทฏัฐานะ  เวระมะณ ี สกิขา  ปะทงั  สะมาทยิามิ

แปลวา  งดเวนจากสรุา  ยาเสพตดิทัง้ปวง
 ศลี  5  มปีระโยชน คอื
1. เพื่อความสงบสุขของสังคม  คือการปองกันการลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น

อนัจะสงผลใหเกดิการทะเลาะเบาะแวง  ความหวาดระแวงและความวนุวายใน
สังคม
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2. เพื่อพัฒนาจิตใจของผูประพฤติปฏิบัติตามศีล  เพราะศีล  5  บัญญัติขึ้นมาเพื่อ
ควบคุมไมใหมีการแสดงออกทางกายหรือวาจา  ไปในทางที่ตอบสนองอำนาจ
ของกเิลส    ในการใหศลีนัน้ตอนสดุทายพระจะกลาววา

สเีลนะ  สคุะตงั  ยนัต ิ สเีลนะ  โภคะสมัปะทา
สเีลนะ  นพิพตุงิ  ยนัต ิ ตสัมา  สลีงั  วโิสธะเย

คำกลาวนี ้  แสดงถงึอานสิงสของการรกัษาศลี  คอื  ศลีทำใหผปูระพฤตปิฏบิตัิ
เขาถงึสคุต ิ  คอื  ไปในทางทีด่ ี  ศลีกอใหเกดิโภคทรพัย  และศลีนำมาใหไดถงึ
ความดบั หรือพระนพิพาน

3. การปฏบิตัตินเพือ่ความพนทกุข  ชาวพทุธควรศกึษาธรรมทีส่ำคญัๆ  คอื  อรยิสจั
4  อทิธบิาท  4  ทศิ  6  สปัปรุสิธรรม  7  อบายมขุ  6  พรหมวหิาร  4  สงัคหวตัถุ
4  และชาวพทุธควรบรหิารจติตามหลกัพทุธศาสนา
3.1 อรยิสจั  4  คอื  ธรรมทีพ่ระพทุธเจาทรงตรสัรอูรยิสจั  4  คอื  ความจรงิ  4

ประการ  คอื
1.) ทกุข   คอื  ความไมสบายกาย  ไมสบายใจ  อนัเนือ่งมาจากสภาพที่

ทนไดยาก  คือ  สภาวะที่บีบคั้นจิตใจ  ความขัดแยง  ความไมสม
ปรารถนา  การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบใจ

2.) สมทุยั  คอื  เหตทุีท่ำใหเกดิความทกุข  จากตณัหา  หรอืความอยาก
ความตองการ  มสีาเหตมุาจาก
กามตณัหา คอื  ความอยากไดในสิง่ทีป่รารถนา  เชน  อยากไดบาน
 ภวตณัหา  คอื  ความอยากเปนโนน  อยากเปนนี่
วภิวตณัหา  คอื  ความไมอยากเปนนัน่  ความไมอยากเปนนี่

3.) นโิรธ  หมายถงึความดบัทกุข  คอืการดบัตณัหา  ความอยากใหสิน้ไป
ถาเราตดัความอยากไดมากเทาใด  ทกุขกม็นีอยลงไปดวย  และถาเรา
ดับไดความสุขจะเกิดขึ้น

4.) มรรค  หมายถงึ  ขอปฏบิตัใิหถงึความดบัทกุข  ไดแก  การเดนิทาง
สายกลางหรอืเรยีกอยางหนึง่วา  มรรค  มสีวนประกอบ  8  ประการ
คือ
1.) สัมมาทิฎฐิ คอื  ความเหน็ชอบ
2.) สมัมาสงักปัปะ คอื  ความดำรชิอบ
3.) สัมมาวาจา คอื  ความเจรจาชอบ
4.) สัมมากัมมันตะ คอื  การกระทำชอบ
5.) สัมมาอาชีวะ คอื  การเลีย้งชพีชอบ
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6.) สัมมาวายามะ คอื  การเพยีรชอบ
7.) สัมมาสติ คอื  การระลกึชอบ
8.) สัมมาสมาธิ คอื  การตัง้ใจชอบ

3.2 อิทธิบาท  4  เปนธรรมะที่ปฏิบัติตนในสิ่งที่มุงหมายใหพบความสำเร็จ
เปนธรรมะทีใ่ชกบัการศกึษา  เลาเรยีน  การทำงาน  อาชพีตางๆ  อทิธบิาท
หมายถงึ  ธรรมทีใ่หบรรลคุวามสำเรจ็  มาจากคำวา  อทิธ ิ คอืความสำเรจ็
บาท  คอืทางวถินีำไปส ู ดงันัน้  อทิธบิาท  จงึแปลวา  วถิแีหงความสำเรจ็
ประกอบดวย
1.) ฉนัทะ  คอื  ความพอใจรกัใครสิง่นัน้  เชน  รกัใครในการงานทีท่ำ

ในวิชาที่เรียน
2.) วิรยิะ  คอื  เพยีรหมัน่ประกอบในสิง่นัน้  มกีำลงัใจ  เขมแขง็  อดทน

หนกัเอาเบาสู
3.) จติตะ  คอื  เอาใจใสสิง่นัน้  ไมวางธรุะ  ตัง้ใจ  จติใจจดจอกบังาน
4.) วมิงัสา  คอื  หมัน่ตรติรองพจิารณาเหตผุลในสิง่นัน้  ปรบัปรงุพฒันา

แกไข  สิง่นัน้ได
3.3 ทศิ  6  คอื  สิง่ทีท่กุคนทีอ่ยรูวมกนัในสงัคมพงึปฏบิตัติอกนัในทางทีด่งีาม

รายละเอยีด  คอื
1. ทศิเบือ้งหนา  ไดแก  บดิา  มารดา  เปนผอูปุการะบตุร  ธดิามากอน

นบัตัง้แตปฏสินธใินครรภมารดา  และประคบประหงมเลีย้งดู
บตุรธดิาควรบำรงุบดิา  มารดา  ดงันี้
1.) ทานไดเลีย้งเรามาแลว  ใหเลีย้งทานตอบ
2.) ชวยทำกจิของทาน  (ใหสำเรจ็ดวยด)ี
3.) ดำรงวงศสกลุ  (ใหเปนทีน่บัถอื)
4.) ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก
5.) เมือ่ทานลวงลบัไปแลว  ทำบญุอทุศิให
และบดิามารดาควรอนเุคราะหบตุร  ธดิา  5  ประการ  คอื
1.) หามมิใหทำชั่ว
2.) ใหตั้งอยูในความดี
3.) ใหศกึษาศลิปวทิยา
4.) หาคูครองที่สมควรให
5.) มอบทรพัยใหตามเวลาอนัควร
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2. ทิศเบื้องขวา  ไดแก  อาจารยเพราะอาจารยเปนผูอบรมสั่งสอนศิษยใหรู
วชิาการตางๆ  และบาปบญุคณุโทษ

ศษิยควรปฏบิตัติออาจารยดงันี้
1.) ดวยการลกุขึน้ตอนรบั  ตอนรบัดวยความเตม็ใจ
2.) ดวยเขาไปยนืคอยรบัใช  เมือ่ทานมกีจิธรุะไหววาน
3.) ดวยการเชื่อฟง
4.) ดวยการอปุฏฐาก  ดแูลรกัษาชวยเหลอืตามควร
อาจารยควรอนเุคราะหศษิย  คอื
1.) แนะนำด ี ใหประพฤตดิ ี ประพฤตชิอบ
2.) ใหเรยีนด ี ใหเขาใจด ี และถกูตอง
3.) บอกศิลปะใหสิ้นเชิงไมปดบังอำพราง
4.) ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง
5.) ทำความปองกนัในทศิทัง้หลาย

(คือจะไปทางทิศไหนก็ไมอดอยาก)
3. ทศิเบือ้งหลงั  ไดแก  สาม ี ภรรยา  เพราะสาม ี ภรรยาเปนผมูาทหีลงัจงึยกไว

เปนทศิเบือ้งหลงั  สามพีงึบำรงุภรรยา  ดงันีค้อื
1.) ยกยองนบัถอืวาเปนภรรยา
2.) ดวยการไมดูหมิ่น
3.) ดวยการไมประพฤตินอกใจ
4.) ดวยการมอบความเปนใหญให
5.) ดวยการใหเครือ่งแตงตวั
ภรรยาพงึอนเุคราะหสามดีงัตอไปนี ้  คอื
1.) จดัการงานด ี  คอืขยนัหมัน่ทำกจิการในบาน
2.) สงเคราะหคนขางเคยีงของสามดี ี  ตอนรบัพดูจาปราศรยั
3.) ไมประพฤตินอกใจ
4.) รจูกัรกัษาทรพัยทีส่ามหีามาได  รจูกัเกบ็ออม
5.) ขยนั  ไมเกยีจครานในกจิการทัง้ปวง

4. ทศิเบือ้งซาย  ไดแก  มติรสหาย  เพราะเปนผชูวยเหลอืในกจิธรุะตางๆที่
เกดิขึน้ใหสำเรจ็  เหมอืนกบัมอืซาย  ชวยประคองมอืขวาใหทำงาน  การปฏบิตัตินตอมติร  คอื

1.) ดวยการใหปน  แบงปนทรพัยสนิใหมติรตามควร
2.) ดวยการเจรจาถอยคำไพเราะ  พดูจาออนหวานมสีาระ
3.) ดวยการประพฤตปิระโยชน  ชวยเหลอืแนะนำสิง่ทีเ่ปนประโยชน
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4.) ดวยความเปนผูมีตนเสมอ  ทำตัวเสมอกันกับมิตร  ไมแสดงกิริยา
เยอหยิง่จองหองกบัมติร

5.) ดวยไมกลาวใหคลาดจากความจรงิ จติใจ  ซือ่ตรง  สจุรติ    มคีวาม
จรงิใจ ไมหวาดระแวงตอมติร
มติรพงึอนเุคราะหเพือ่นตอบ  ดงัตอไปนี ้ คอื

1.) รกัษามติรผปูระมาทแลว  สกดักัน้อนัตรายไมใหเกดิขึน้
2.) รกัษามติรของผปูระมาทแลว  รกัษาทรพัยไมใหเกดิอนัตราย
3.) เมือ่มภียัเอาเปนทีพ่ึง่ได  เปนทีพ่ึง่พงิได
4.) ไมละทิง้ในยามวบิตั ิ เมือ่มติรเสือ่มลาภ  ยศ  ทรพัยสมบตั ิ ใหความ

ชวยเหลอืไมทอดทิง้
5.) นับถือตลอดถึงวงศญาติมิตร  ใหความรักใครนับถือญาติพี่นอง

ของมติรเหมอืนญาตตินเองดวย
5. ทศิเบือ้งลาง  ไดแก  บาว  ไพร  กรรมกร  เพราะเปนผทูีต่่ำกวา  จงึยอมตน

เปนคนรบัใช นายพงึบำรงุดงัตอไปนี ้  คอื
1.) ดวยการจัดการงานใหทำตามสมควรแกกำลังความสามารถ
2.) ดวยการใหอาหารและรางวัล
3.) ดวยการพยาบาลเวลาเจบ็ไข
4.) ดวยการปลอยในสมยั  ผอนผนั  ใหหยุดงานตามเทศกาล  ตามความ

สมควร
คนรบัใชบาวไพร  ควรปฏบิตัตินดงัตอไปนี้
1.) ลุกขึ้นทำงานกอนนาย
2.) เลกิงานทหีลงันาย
3.) ถือเอาแตของที่นายให
4.) ทำงานใหดีขึ้น
5.) นำคุณของนายไปสรรเสริญ

6. ทศิเบือ้งบน  ไดแก  สมณพราหมณ  ผทูีเ่ปนทีเ่คารพสกัการะทัว่ไป  เปนผปูฏบิตัิ
ธรรม เปนอรยิสาวกพระพทุธเจา  เราควรปฏบิตัติอสมณพราหมณ  ดงันีค้อื

1.) ดวยกายกรรม  ทำสิง่ทีเ่ปนประโยชน
2.) ดวยวจกีรรม  พดูมสีมัมาคารวะ
3.) ดวยมโนกรรม  คดิสิง่ใดประกอบดวยเมตตา
4.) ดวยความเปนผไูมปดประต ู  ตอนรบั  ถวายอาหารให
5.) ดวยอามสิทาน  ถวายปจจยั  4
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สมณพราหมณ  ควรอนเุคราะหตอบดงันีค้อื
1.) หามไมใหกระทำชั่ว
2.) ใหตั้งอยูในความดี
3.) อนุเคราะหดวยน้ำใจอันงาม
4.) ใหไดฟงในสิ่งที่ยังไมเคยฟง
5.) ทำสิ่งที่เคยฝงแลวใหแจมแจง
6.) บอกทางสวรรคให

3.4 สปัปรุสิธรรม  7  คอื  ธรรมของคนด ี 7  อยาง  คอื
1.) ความเปนผรูจูกัเหต ุ  (ธมัมญัตุา)
2.) ความเปนผรูจูกัผล  (อตักญัตุา)
3.) ความเปนผรูจูกัตน  (อตัตญัตุา)
4.) ความเปนผรูจูกัประมาณ  (มตัตญัตุา)
5.) ความเปนผรูจูกักาล  (กาลญัตุา)
6.) ความเปนผรูจูกัชมุชน  (ปรสิญัตุา)
7.) ความเปนผรูจูกัเลอืกบคุคล  (ปคุคลปโรปรญัตุา)

3.5 อบายมขุ  6  ละเวนจากอบายมขุ  6  คอื
1. การดื่มน้ำเมา
2. เทีย่วกลางคนื
3. เทีย่วดกูารละเลน
4. เลนการพนัน
5. คบคนชั่วเปนมิตร
6. เกยีจครานการทำงาน

3.6 พรหมวหิาร  4   คอื  ธรรมะของผใูหญทีค่วรปฏบิตั ิ คอื
1. เมตตา คอื  ความปรารถนาใหผอูืน่มคีวามสขุ
2. กรณุา คอื  ความปรารถนาใหผอูืน่พนจากความทกุข
3. มุทิตา คอื  ความยนิดเีมือ่ผอูืน่ไดดี
4. อเุบกขา คอื  การวางเฉย  ไมลำเอยีง  ทำใหเปนกลาง  ใครทำดี

ยอมไดดี
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3.7 สงัคหวตัถ ุ 4  คอื  ธรรมทีเ่ปนเครือ่งยดึเหนีย่วน้ำใจผอูืน่
1. ทาน  การให  การเสยีสละ  เอือ้เฟอเผือ่แผ
2. ปยวาจา  การพดูดวยถอยคำทีไ่พเราะ
3. อัตถจริยา  การสงเคราะหทุกชนิด  หรือการประพฤติในสิ่งที่เปน

ประโยชนตอผูอื่น
4. สมานัตตตา  การเปนผูสม่ำเสมอ  มีความประพฤติเสมอตนเสมอ

ปลาย

สรปุ  หลกัธรรมทีช่าวพทุธพงึปฏบิตั ิ คอื   การละความชัว่  การทำความด ี การทำจติใจ
ใหแจมใส  และการทำสมาธภิาวนา

การละความชัว่  คอื  การไมทำบาป  อกศุลทัง้มวล  การถอืศลี  5  หรอืศลีอืน่ๆ  ตาม
บทบาทหนาทีข่องตนเอง  การทำความดี มคีวามกตญักูตเวทตีอผมูคีณุ  ตอสงัคม  สวนรวม
ประเทศชาต ิ ความขยนัหมัน่เพยีรในการงาน  อาชพี  ไมเอาเปรยีบคดโกงผอูืน่  และการทำจติใจ
ใหแจมใส  ไมคดิทกุข  โศกเศรา  อนัเกดิจากการเสือ่มของสงัขาร  โรคภยัไขเจบ็  ความอยากมี
อยากเปนอยากไดตางๆ  รวมทัง้การสญูเสยีสิง่ทีร่กัตางๆโดยใชหลกัการทำสมาธภิาวนา

การเจริญภาวนา
การเจริญภาวนาเปนการพัฒนาจิตบริหารจิต  หลักพระพุทธศาสนาเปนการสราง

บญุบารมทีีส่งูทีส่ดุ  และยิง่ใหญทีส่ดุในพระพทุธศาสนา  จดัวาเปนแกนแท
การเจรญิภาวนาม ี 2  อยาง คอื  สมถภาวนา  และวปิสสนาภาวนา
1. สมถภาวนา  ไดแก การทำจติใจใหเปนสมาธ ิ คอื  ทำจติใหตัง้มัน่อยใูนอารมณ

เดยีว  ไมฟงุซาน  วธิภีาวนามหีลายชนดิ  พระพทุธองคบญัญตัเิปนแบบอยางไว
40  ประการ  เรยีกวา  กรรมฐาน  40  ทีน่ยิม  คอืการหายใจเขา  บรกิรรมพทุธ
หายใจออก  บรกิรรมโธ  เรยีกวา  อานาปานสต ิ ผใูดจะปฏบิตัภิาวนาจะตองรกัษา
ศลีใหบรสิทุธิต์ามฐานะ  เชน  เปนฆารวาสถอืศลี  5  ศลี 8  เปนเณร  ถอืศลี  10
เปนพระถือศีล  227  ขอ  เพราะในการปฏิบัติสมถภาวนานั้นศีลเปนพื้นฐาน
ที่สำคัญ  อานิสงสของสมาธิมากกวารักษาศีลเทียบกันไมได  พระพุทธองค
ไดตรัสวา  “แมไดอุปสมบทเปนพระภิกษุรักษาศีล  227  ขอ  ไมเคยขาด
ไมดางพรอยมานานถึง  100  ป  ก็ยังไดกุศลนอยกวาผูที่ทำสมาธิเพียงใหจิต
สงบนาน เพยีงชัว่ไกกระพอืปก  ชางกระดกิห”ู  คำวาจติสงบในทีน่ี ้  หมายถงึ
จติทีม่อีารมณเดยีวเพยีงชัว่วบู  แมกระนัน้ยงัมอีานสิงสมากมาย  แตอยางไรกด็ี
การเจรญิสมถภาวนาหรอืสมาธ ิ   แมจะไดบญุอานสิงสมากมายมหาศาลอยางไร
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ก็ไมใชบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาการเจริญวิปสสนา  (การเจริญ
ปญญา)  จงึจะเปนการสรางกศุลทีส่ดุยอดในพระพทุธศาสนาโดยแท

2. วปิสสนาภาวนา  (การเจรญิปญญา)  เมือ่จติของผบูำเพญ็เพยีรตัง้มัน่อยใูนสมาธิ
จิตของผูบำเพ็ญเพียรยอมมีกำลังอยูในสภาพที่นิ่มนวล  ควรแกการวิปสสนา
ภาวนาตอไป

อารมณของวิปสสนาแตกตางจากอารมณของสมาธิ  เพราะสมาธินั้นมุงใหจิตตั้งมั่น
อยใูนอารมณหนึง่แตอารมณเดยีว  โดยแนนิง่อยเูชนนัน้ไมนกึคดิอะไร  แตวปิสสนาไมใชใหจติ
ตัง้มัน่อยใูนอารมณเดยีวนิง่อยเูชนนัน้  แตเปนจติทีค่ดิใครครวญ  หาเหตแุละผลในสภาวธรรม
ทัง้หลายและสิง่ทีเ่ปนอารมณของวปิสสนานัน้มแีตเพยีงอยางเดยีว คอื  ขนัธ  5  ซึง่นยิมเรยีกวา
รปู-นาม  โดยรปูม ี 1    นามนัน้ม ี 4  คอื  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณ  ซึง่นามนัน้เปนเพยีง
สงัขารธรรมเกดิจากการปรงุแตง  แตเพราะอวชิชา  คอื  ไมรเูทาสภาวธรรมจงึทำใหเกดิความ
ยดึมัน่เปนตวัเปนตน  การเจรญิวปิสสนามจีติพจิารณา  เหน็สภาวธรรมทัง้หลาย  คอื  ขนัธ  5
เปนอาการของพระไตรลกัษณ  คอืเปนอนจิจงั  คอืไมเทีย่ง    ทกุขงั  คอืลวนเปนทกุข  อยใูน
สภาพเดมิไมได  ตองแปรเปลีย่นไป   และอนตัตา  ไดแก  ความไมใชตวัตน  ไมใชสตัว  บคุคล
ไมใชสิ่งของ  สรรพสิ่งทั้งหลายเพียงชั่วคราวเทานั้น  เมื่อนานไปยอมเปลี่ยนแปลงกลับไปสู
สภาวะเดมิ    สมาธแิละวปิสสนาเปนทัง้เหต ุและผลของกนัและกนัและอปุการะซึง่กนัและกนั
จะมีวิปสสนาปญญาเกิดขึ้นโดยขาดกำลังสมาธิไมไดเลย

การเจรญิวปิสสนาอยางงายๆ  ประจำวนั
1. มจีติใครครวญถงึ  มรณสตกิรรมฐาน  คอื  ใครครวญถงึความตายเปนอารมณเพือ่

ไมใหประมาทในชวีติ  ไมมวัเมา  เรงทำความดแีละบญุกศุล  เกรงกลวัตอบาป
ที่จะติดตามไปในภพหนา

2. มจีติใครครวญถงึ  อสภุกรรมฐาน  ไดแก  สิง่ทีไ่มสวย  ไมงาม  เชน  ศากศพ
รางกายคนทีเ่ปนบอเกดิแหงตณัหา  ราคะ  กามกเิลส  วาเปนของสวยงามเปนที่
เจรญิตา  เจรญิใจ  ไมวารางกายของตนเอง  และของผอูืน่กต็าม  แทจรงิแลวเปน
อนจิจงั  คอืไมเทีย่งแทแนนอน  วนั  เวลา  ยอมพรากจากความสวยงาม  จนเขาสวูยั
ชราซึ่งจะมองหาความสวยงามใดๆหลงเหลืออยูไมไดเลย

3. มจีติใครครวญถงึ  กายคตานสุสตกิรรมฐาน  เรยีกกนัวา  กายคตาสตกิรรมฐาน
จติใครครวญ  ผม  ขน  เลบ็  หนงั  ฟน  พจิารณาใหเหน็ความโสโครกของรางกาย
เพือ่ใหนำไปสกูารละสกักายทฏิฐ ิ  คอื  ความเหน็ผดิในรางกายของตน
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4. มีจิตใจใครครวญถึงธาตุกรรมฐาน  คือ  การพิจารณาวารางกายของเราและ
ของผอูืน่ไมใชตวัของเราแตอยางใดเลย  เปนแตเพยีงธาต ุ 4  ทีม่าประชมุเกาะกมุ
รวมกนัเพยีงชัว่คราว  ถงึเวลาเกาแกแลวแตกสลายตายไป  กลบัไปสคูวามเปน
ธาตุตางๆในโลกตามเดิม

แบบอยางชาวพุทธที่ดี
หมอมเจาหญงิพนูพสิมยั  ดศิกลุ
พระประวตัิ
หมอมเจาหญงิพนูพสิมยั  ดศิกลุ  ประสตูเิมือ่วนัจนัทรที ่  17  กมุภาพนัธ  พ.ศ.  2438

เปนพระธดิาในสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานภุาพ  ผไูดรบัการยกยองวาเปน
บดิาแหงประวตัศิาสตรไทย  และหมอมเฉือ่ย  พระองคสิน้ชพีติกัษยัดวยโรคชรา  เมือ่วนัที ่ 11
สงิหาคม  พ.ศ.  2533  รวมพระชนัษาได  95  พรรษา

กรณยีกจิดานพระพทุธศาสนา  สามารถสรปุไดดงันี้
1. ทรงเปนที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยเสด็จไป

ประทานความรดูานพระพทุธศาสนาสปัดาหละ  2  ครัง้  และเปนทีป่รกึษาชมรม
พทุธศาสนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

2. ทรงเปนองคปาฐกถาและบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา  ทั้งในและ
ตางประเทศ

3. ทรงเปนกรรมการบริหารและอุปนายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระ
บรม ราชปูถมัภ

4. ทรงเปนรองประธานองคการพทุธศาสนกิสมัพนัธแหงโลก  (พ.ส.ล.)  ใน  พ.ศ.
2496  และประธานองคการพทุธศาสนกิสมัพนัธแหงโลกใน  พ.ศ.  2507

5. ทรงมงีานนพินธทางพระพทุธศาสนาหลายเรือ่ง  เชน  หนงัสอืชือ่  ศาสนาคณุ
หนงัสอืสอนศาสนาพระพทุธศาสนาสำหรบัเยาวชน  เปนตน

แบบอยางชาวพุทธที่ดี
(1) ทรงเปนอุบาสิกาที่เครงครัด   ตระหนักในหนาที่ของอุบาสิกา ดวยการศึกษา

ปฏบิตัธิรรม
(2) ทรงเปนพหสูตู   โดยศกึษาบาลจีนมคีวามรคูวามเขาใจเปนอยางด ีและมผีลงาน

วชิาการดานอืน่ๆอกี  ทัง้ดานสงัคมสงเคราะห  ประวตัศิาสตร  โบราณคด ีเปนตน
(3) ทรงเปนแบบอยางพลเมอืงทีด่ ี   ดวยการจงรักภักดีและพิทัพษสมบัติล้ำคาของ

ชาต ิ กลาวคอื เมือ่พระบดิาสิน้พระชนม มชีาวตางชาตเิสนอซือ้ผลงานนพินธทาง
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วชิาการของพระบดิาดวยราคาสงู  แตพระองคทรงแจงความจำนงบรจิาคหนงัสอื
ใหแกรัฐบาลเพื่อเก็บไวเปนสมบัติของชาติ และเปนคลังความรูของประชาชน
รฐับาลในขณะนัน้จงึสรางหองสมดุขึน้รองรบั เรยีกวา หอดำรง

3.2 หลักธรรมของศาสนาอิสลาม
อิสลามเปนคำภาษาอาหรับ แปลวา การสวามิภักดิ์ ซึ่งหมายถึงการสวามิภักดิ์อยาง

บรบิรูณแกอลัลอฮ พระผเูปนเจา  ดวยการปฏบิตัติามคำบญัชาของพระองค
บรรดาศาสนฑูตในอีดตลวนแตไดรับมอบหมายใหสอนศาสนาอิสลามแกมนุษยชาติ

ศาสนาฑตูทานสดุทาย คอื มฮุมัมดั บตุรของอบัดลุลหแหงอารเบยี  ไดรบัมอบหมายใหเผยแผ
สาสนของอลัลอฮ ในชวงป ค.ศ. 610-632  เฉกเชนบรรพศาสดาในอดตี โดยม ีมะลกัญบิรลีเปน
สือ่ระหวางอลัลหพระผเูปนเจาและมฮุมัมดั  พระโองการแหงพระผเูปนเจาทีท่ะยอยลงมา ในเวลา
23 ปจนัทรคต ิไดรบัการรวบรวมขึน้เปนเลมชือ่วา อลักรุอาน  ซึง่เปนธรรมนญูแหงชวีติมนษุย
เพือ่ทีจ่ะไดครองตนบนโลกนีอ้ยางถกูตอง กอนกลบัคนืสพูระผเูปนเจา

สาสนแหงอสิลามทีถ่กูสงมาใหแกมนษุยทัง้ปวงมจีดุประสงคหลกั 3 ประการ คอื
1. เปนอดุมการณทีส่อนมนษุยใหศรทัธาในอลัลอห พระผเูปนเจาเพยีงพระองคเดยีว

ที่สมควรแกการเคารพบูชาและภักดี  ศรัทธาในความยุติธรรมของพระองค
ศรัทธา ในพระโองการแหงพระองค  ศรัทธาในวันปรโลก  วันซึ่งมนุษยฟน
คนืชพีอกีครัง้เพือ่รบัคำพพิากษาและรบัผลตอบแทนของความดคีวามชัว่ทีต่นได
ปฏบิตัไิปในโลกนี ้  มัน่ใจและไววางใจตอพระองค  เพราะพระองคคอืทีพ่ึง่พา
ของทุกสรรพสิ่ง  มนุษยจะตองไมสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค และ
พระองคคือปฐมเหตุแหงคุณงามความดีทั้งปวง

2. เปนธรรมนญูสำหรบัมนษุย เพือ่ใหเกดิความสงบสขุในชวีติสวนตวั  และสงัคม
เปนธรรมนูญที่ครอบคลุมทุกดาน  ไมวาในดานการปกครอง เศรษฐกิจ หรือ
นติศิาสตร  อสิลามสัง่สอนใหมนษุยอยกูนัดวยความเปนมติร  ละเวนการรบรา
ฆาฟน  การทะเลาะเบาะแวง  การละเมดิและรกุรานสทิธขิองผอูืน่  ไมลกัขโมย
ฉอฉล  หลอกลวง  ไมผิดประเวณี  หรือทำอนาจาร  ไมดื่มของมึนเมาหรือ
รบัประทานสิง่ทีเ่ปนโทษตอรางกายและจติใจ  ไมบอนทำลายสงัคม  แมวาใน
รปูแบบใดกต็าม

3. เปนจริยธรรมอันสูงสงเพื่อกาครองตนอยางมีเกียรติ  เนนความอดกลั้น ความ
ซื่อสัตว  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  ความเมตตากรุณา  ความกตัญูกตเวที  ความ
สะอาดของกายและใจ  ความกลาหาญ การใหอภัย  ความเทาเทียมและความ
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เสมอภาคระหวางมนษุย  การเคารพสทิธขิองผอูืน่  สัง่สอนใหละเวนความตรหนี่
ถีเ่หนยีว  ความอจิฉารษิยา  การตฉินินนิทา  ความเขลาและความขลาดกลวั การ
ทรยศและอกตญั ู   การลวงละเมดิสทิธขิองผอูืน่

ศาสนาอิสลามไมใชศาสนาที่วิวัฒนาการมาจากศาสนาอื่น  หรือศาสนาที่มนุษย
ประดษิฐขึน้อยางเชนศาสนาอืน่ๆ ทีม่อียใูนโลก  อสิลาเปนศาสนาของพระผเูปนเจาทีเ่ปนทาง
นำในการดำรงชวีติทกุดานแกมนษุยทกุคน  ไมยกเวนอาย ุ  เพศ  เผาพนัธ ุ หรอืฐานนัดร

หลักคำสอน
ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนอาหรับ โดยมีความเชื่อตามโบราณเดิมเกี่ยวกับหิน

ศกัดิส์ทิธิ ์ เรยีกวา หนิกาบะห  อำนาจลกึลบั  ผสีางเทวดา  เวทมนตรคาถา  พอมด  หมอผ ี คำ
ทำนาย  การเสีย่งทาย  การนบัถอืภเูขา  ตนไม  น้ำพ ุ บชูาดวงอาทติย  ดวงจนัทร  ดวงดาวตางๆ
อิสลสามมาจากคำวา อัสละมะ แปลวา สันติ การยอมนอบนอมตน  ชาวมุสลิมมุงตามความ
คดิเหน็ของพระเจาโดยไมเหน็แกชวีติ  มคีวามเชือ่ศรทัธา 6 ประการ

1. ศรัทธาในพระเจา
2. ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะห คือ เทวทูตของพระเจา ซึ่งเปนคนกลางทำหนาที่

สือ่สารระหวางศาสดามฮุมัมดักบัพระเจา บนัทกึความดคีวามชัว่ของมนษุย  ถอด
วญิญาณออกจากรางเวลามนษุยตาย  และสมัภาษณผตูาย ณ หลมุฝงศพ

3. ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน  เปนคัมภีรสุดทายที่พระเจาสั่งตรงผานพระมุฮัมมัด
ลงมาใหมนษุยโลก

4. ศรัทธาตอบรรดาศาสนฑูต
5. ศรทัธาตอวนัพพิากษาโลก เรยีกวนันีว้า วนักยีามะห
6. ศรทัธาในกฎสภาวะของพระเจา มทีัง้กฎตายตวัและไมตายตวั

กฎตายตวั คอื กำหนดเพศพนัธ ุ  กฎไมตายตวั คอื ทำด ีไดด ี  ทำชัว่ไดชัว่

หลกัคำสอนของศาสนาอสิลา แบงไว  3 หมวด ดงันี้
1. หลกัการศรทัธา

อิสลามสอนวา ถาหากมนุษยพิจารณาดวยสติปญญาและสามัญสำนึก จะพบวา
จกัรวาลและมวลสรรพสิง่ทัง้หลายทีม่อีย ู  มไิดอบุตัขิึน้ดวยตนเอง  เปนทีแ่นชดัวาสิง่เหลานีไ้ด
ถกูอบุตัขิึน้มาโดยพระผสูรางดวยอำนาจและความรทูีไ่รขอบเขต  ทรงกำหนดกฎเกณฑทีไ่มมี
การเปลีย่นแปลงไวทัว่ทัง้จกัรวาล  ทรงขบัเคลือ่นจกัรวาลดวยระบบทีล่ะเอยีดออน ไมมสีรรพ
สิ่งใดถูกสรางขึ้นมาอยางไรสาระ
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พระผูเปนเจาผูทรงเมตตา  ทรงสรางมนุษยขึ้นมาอยางประเสริฐ จะเปนไปได
อยางไรทีพ่ระองคจะปลอยใหมนษุยดำเนนิชวีติอยไูปตามลำพงั โดยไมทรงเหลยีวแล  หรอืปลอย
ใหสังคมมนุษยดำเนินไปตามยถากรรมของตัวเอง

พระองคทรงขจัดความสงสัยเหลานี้ ดวยการประทานกฎการปฏิบัติตางๆ ผาน
บรรดาศาสดาใหมาสัง่สอนและแนะนำมนษุยไปสกูารปฏบิตั ิ สำหรบัการดำเนนิชวีติ  แนนอน
มนษุยอาจมองไมเหน็ผล  หรอืไดรบัประโยชนจากการทำความด ี หรอืไดรบัโทษจากการทำชัว่
ของตน

จากจุดนี้ทำใหเขาใจไดทันทีวา ตองมีสถานที่อื่นอีก อันเปนสถานที่ตรวจสอบ
การกระทำของมนษุยอยางละเอยีดถีถ่วน  ถาเปนความดพีวกเขาจะไดรบัรางวลัเปนผลตอบแทน
แตถาเปนความชั่วจะถูกลงโทษไปตามผลกรรมนั้น   ศาสนาไดเชิญชวนมนุษยไปสูหลักการ
ศรัทธาและความเชื่อมั่นที่สัตยจริง  พรอมพยายามผลักดันมนุษยใหหลุดพนจากความโงเขลา
เบาปญญา

1.1 หลกัศรทัธาอสิลามแนวซนุหนี่
1) ศรทัธาวาอลัลอหเปนพระเจา
2) ศรทัธาในบรรดาคมัภรีตางๆ  ทีอ่ลัลอหประทานลงมาในอดตี เชน

เตารอตอินญีลซะบูรและอัลกุรอาน
3) ศรทัธาในบรรดาศาสนฑตูตางๆ ทีอ่ลัลอหไดทรงสงมายงัหมมูนษุย

และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม   เปนศาสนฑูตคน
สดุทาย

4) ศรทัธาในบรรดามะลาอกิะห บาวผรูบัใชอลัลอห
5) ศรัทธาในวันสิ้นสุดทาย คือหลังจากสิ้นโลกแลว มนุษยจะฟนขึ้น

เพื่อรับการตอบสนองความดีความชั่วที่ไดทำไปบนโลกนี้
6) ศรัทธาในกฎสภาวะ

1.2 หลกัศรทัธาอสิลามแนวชอีะห
1) เตาฮีด (เอกภาพ)  คือศรัทธาวาอัลลอหทรงเปนพระผูเปนเจาเพียง

พระองคเดยีว ไมมพีระเจาอืน่ใดนอกเหนอืจากพระองค
2) อะดาละห (ความยตุธิรรม) คอืศรทัธาวาอลัลอหทรงยตุธิรรมยิง่
3) นบุวูะห (ศาสดาพยากรณ) คอืศรทัธาวาอลัลอหไดทรงสงศาสนฑตู

ตางๆที่อัลลอหไดทรงสงมายังหมูมนุษย หนึ่งในจำนวนนั้น คือ
นบีมุฮัมมัด

4) อมิามะห (การเปนผนูำ)  ศรทัธาวาผนูำสงูสดุในศาสนาจะตองเปน
ผูที่รับการแตงตั้งจากศาสนฑูตมุฮัมมัดเทานั้น จะเลือกหรือแตงตั้ง
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กนัเองไมได  ผนูำเหลานัน้ม ี12 คน  คอื อะลยี  บนิอะปฏอลบิ และ
บตุรหลานของอะลหี และฟาฏมิะห อกี 11 คน

5) มะอาด (การกลบัคนื)  วนัสิน้โลกและวนักยีามตั ศรทัธาในวนัฟน
คืนชีพ  คือ หลังจากสิ้นโลกแลว มนุษยจะฟนขึ้นเพื่อรับการตอบ
สนองความดีความชั่วที่ไดทำไปบนโลกนี้

2. หลกัจรยิธรรม
ศาสนาสอนวา ในการดำเนนิชวีติจงเลอืกสรรเฉพาะสิง่ทีด่ ี อนัเปนทีย่อมรบัของ

สงัคม จงทำตนใหเปนผดูำรงอยใูนศลีธรรม  พฒันาตนเองไปสกูารมบีคุลกิภาพทีด่ ี  เปนคนที่
รจูกัหนาที ่  หวงใย  มเีมตตา  มคีวามรกั  ซือ่สตัยตอผอูืน่  รจูกัปกปองสทิธขิองตน  ไมละเมดิ
สทิธขิองผอูืน่  เปนผมูคีวามเสยีสละ ไมเหน็แกตวั และหมัน่ใฝหาความร ู  ทัง้หมดทีก่ลาวมานี้
เปนคณุสมบตัขิองผมูจีรยิธรรม ซึง่ความสมบรูณทัง้หมดอยทูีค่วามยตุธิรรม

3. หลกัการปฏบิตัิ
ศาสนาสอนวา กจิการงานตางๆทีจ่ะทำนัน้  มคีวามเหมาะสมกบัตนเองและสงัคม

ขณะเดยีวกนัตองออกหางจากการงานทีไ่มด ีทีส่รางความเสือ่มเสยีอยางสิน้เชงิ
สวนการประกอบคณุงามความดอีืน่ๆ  การถอืศลีอด  การนมาซ  และสิง่ทีค่ลาย

คลงึกบัสิง่เหลานี ้  เปนการแสดงใหเหน็ถงึการเปนบาวทีจ่งรกัภกัด ีและปฏบิตัติามบญัชาของ
พระองค  กฎเกณฑและคำสอนของศาสนา ทำหนาทีค่อยควบคมุความประพฤตขิองมนษุย ทัง้
ทีเ่ปนหลกัศรทัธา หลกัปฏบิตัแิละจรยิธรรม

เราอาจกลาวไดวา ผทูีล่ะเมดิคำสัง่ตางๆของศาสนา  มไิดถอืวาเขาเปนผทูีศ่รทัธา
อยางแทจรงิ หากแตเขากระทำการตางๆ ไปตามอารมณและความตองการใฝต่ำของเขาเทานัน้

ศาสนาอิสลามในความหมายของอัลกุรอานนั้น  หมายถึง  “แนวทางในการ
ดำเนนิชวีติทีม่นษุยจะปราศจากมนัไมได”    สวนความแตกตางระหวางศาสนากบักฎของสงัคม
นัน้ คอื ศาสนาไดถกูประทานมาจากพระผเูปนเจา  สวนกฎของสงัคมเกดิขึน้จากความคดิของ
มนษุย  อกีนยัหนึง่ ศาสนาอสิลาม หมายถงึ การดำเนนิของสงัคมทีเ่คารพตออลัลอห  และเชือ่ฟง
ปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค

อลัลอหตรสัเกีย่วกบัศาสนาอสิลามวา “แทจรงิ ศาสนา ณ อลัลอห คอื อสิลาม
บรรดาผทูีไ่ดรบัคมัภรีไดขดัแยงกนั นอกจากภายหลงัทีค่วามรมูาปรากฏแกพวกเขา  ทัง้นีเ้นือ่ง
จากความอจิฉาระหวางพวกเขา และผใูดปฏเิสธโองการตางๆของอลัลอห  แนนอน อลัลอหทรง
สอบสวนอยางรวดเรว็ (อลักรุอานอาลอิมิรอน)

หลกัการปฏบิตัติางๆมดีงันี้
1. วาญบิ  คอืหลกัปฏบิตัภิาคบงัคบทีม่กุลักฟั (มสุลมิผอูยใูนศาสนนติภิาวะ)

ทกุคนตองปฏบิตัติาม  ผทูีไ่มปฏบิตัติามจะตองถกูลงฑณัฑ  เชนการปฏบิตัิ
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ตามฐานบญัญตัขิองอสิลาม (รกุน) ตางๆ การศกึษาวยิาการอสิลาม  การ
ทำมาหากนิเพือ่เลีย้งดคูรอบครวั เปนตน

2. ฮะรอม คอื กฎบญัญตัหิามทีม่กุลัลฟัทกุคนตองละเวน  ผทูีไ่มละเวนจะตอง
ถูกลงฑัณฑ

3. ฮะลาล  คอืกฎบญัญตัอินมุตัใิหมกุลัลฟักระทำได อนัไดแก การนกึคดิ วาจา
และการกระทำที่ศาสนาไดอนุมัติให เชน การรับประทานเนื้อปศุสัตวที่
ไดรบการเชอืดอยางถกูตอง  การคาขายโดยสจุรติ  วธิกีารสมรสกบัสตรี
ตามกฎเกณฑทีไ่ดระบไุว เปนตน

4. มุสตะฮับ หรือที่เรียกกันติดปากวา ซุนนะห (ซุนนะห, ซุนนัต)  คือกฎ
บัญญัติชักชวนมุสลิมและมุกัลลัฟกระทำ หากไมปฏิบัติก็ไมได เปนการ
ฝาฝนศาสนวินัย  โดยทั่วไปจะเกี่ยวของกับหลักจริยธรรม  เชน การใช
น้ำหอม  การขลิบเล็บใหสั้นเสมอ  การนมาซนอกเหนือจากการนมาซ
ภาคบงัคบั

5. มกัรหู  คอืกฎบญัญตัอินมุตัใิหมกุลัลฟักระทำได  แตพงึละเวน   คำวา มกัรหู
ในภาษาอาหรบัมคีวามหมายวา นารงัเกยีจ  โดยทัว่ไปจะเกีย่วของกบัหลกั
จรยิธรรม  เชน การรบัประทานอาหารทีม่กีลิน่นารำคาญ  การสวมเสือ้ผา
อาภรณทีข่ดัตอกาลเทศะ เปนตน

6. มบุาฮ   คอืสิง่ทีก่ฎบญัญตัไิมไดระบเุจาะจง   จงึเปนความอสิระสำหรบั
มุกัลลัฟที่จะเลือกกระทำหรือละเวน  เชน การเลือกพาหนะ  อุปกรณ
เครือ่งใช  หรอืการเลนกฬีาทีไ่มขดัตอบทบญัญตัหิาม

หลักปฏิบัตทางศาสนาอิสลาม
 1. ดำรงนมาซ วนัละ 5 เวลา
 2. จายซะกาต
 3. จายคมุส นัน่คอื จายภาษ ี1 ใน 5 ใหแกผคูรองอสิลาม
 4. บำเพญ็อจัญ  หากมคีวามสามารถทัง้กำลงักายและกำลงัทรพัย
 5. ถอืศลีอดในเดอืนรอมะฎอนทกุป
 6. ญฮิาด นัน่คอื การปกปองและเผยแผศาสนาดวยทรพัยและชวีติ
 7. ส่ังใชในสิ่งที่ดี
 8. สั่งหามไมใหทำชั่ว
 9. การภักดีตอบรรดาอิมามอันเปนผูนำที่ศาสนากำหนด
10. การตัดขาดจากศรัตรูของบรรดาอิมามอันเปนผูนำที่ศาสนากำหนด
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11. การปฏญิาณตนวาไมมพีระเจาอืน่ใด นอกจากอลัลอห  และมฮุมัมดัเปนศาสนฑตู
ของอัลลอห

แบบอยางของอิสลามิกชนที่ดี
บคุคลตวัอยาง วนัอลัหมดั อลัฟาตอน ี“เสอืมกักะฮ”
วนัอลัหมดั อลัฟาตอน ี  “เสอืมกักะฮ”  เกดิทีห่มบูานยาม ู  ยะหริง่  ปตตาน ี   เมือ่ 10

เมษายน  2399  เมือ่อาย ุ 4 ขวบ ทานไดตามบดิามารดาไปเมอืงเมกกะ  เรยีนภาษาอาหรบัและ
ศาสนาอิสลามจนอายุได 12 ป  จึงเดินทางไปเรียนวิชาแพทยและเภสัชกรรมสมัยใหม  ที่เยรู
ซาเล็ม เปนเวลา 2 ป     จากนั้น ทานจึงกลับไปศึกษาดานศาสนาตอที่เมกกะและที่กรุงไคโร
ประเทศอยีปิต  ทานเดนิทางไปศกึษาโดยมเีงนิเพยีงเลก็นอย  สวมเสือ้ผาชดุเดยีว  ทนูอลักรุอาน
ไวบนศีรษะขณะวายน้ำขามแมน้ำไนลจนถึงเมืองไคโร

ขณะที่ทานอาศัยอยูมัสยิดในเมืองไคโรเพื่อการศึกษา  ทานยังชีพดวยการรับบริจาค
อาหารและเสือ้ผาจากผมูาละหมาด  ทานเปนชาวเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตคนแรกทีเ่ขาศกึษาใน
อลั-อซัฮาร  ทานเปนผมูคีวามสามารถ ไดแขงขนับรรยาย ปราศรยั  ขบักลอนอาหรบัโตตอบกนั
จนไดรางวลัชนะเลศิจากพระราชาเมอืงเมกกะ  และทานกลาววา ชือ่ อลัหมดั อลัฟาตอน ี  ชาง
เหมาะสมกบัเขาเหลอืเกนิ  เพราะคำวา ฟาฏอน ีในภาษาอาหรบัแปลวา “ผฉูลาด”  ทานเปนผมูี
ความรูและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับเปนที่รูจัก และไดรับฉายาวา “harimau Mekak”
(เสือมักกะฮ)

3.3 หลักธรรมของศาสนาคริสต
ครสิตศาสนา (Chirstianity)  เปนศาสนาแหงความรกั  เพราะพระเจาทรงรกัมนษุย ทรง

รักประชาชนของพระองค  ทรงสรางสัตวตางๆขึ้นมเพื่อรับใชเปนอาหารแกมนุษย  และทรง
ใหมนุษยลงสูนรกเมื่อไมศรัทธาในพระเจา

ศาสนาครสิต เปนศาสนาทีน่บัถอืศรทัธาในพระเจาองคเดยีว เชือ่วาพระเจาเปนผสูราง
โลกและทกุสิง่ทกุอยางรวมถงึมนษุย  โดยใชเวลาเพยีง 6 วนั  และหยดุพกัในวนัที ่7  พระเจาใน
ศาสนาคริสตคือ พระยาเวห (นิกายโรมันคาทอลิก,  นิกายออรโธด็อกซ)  หรือพระยโฮวาห
(นกิายโปรเตสแตนต)  มพีระเยซคูรสิตเปนศาสดา    ครสิตศาสนาเชือ่ในพระเจาหนึง่เดยีว ซึง่
ดำรงในสามพระบคุคล  ในพระลกัษณะ “ตรเีอกภพ”  หรอื ตรเีอกานภุาพ” (Trinity)  คอื พระบดิา
พระบตุร และพระจติ  (พระวญิญาณบรสิทุธิ)์  มพีระคมัภรีคอื พระครสิตธรรมคมัภรี หรอืคมัภรี
ไบเบลิ (The Bible)  ศาสนาครสิตมผีนูบัถอืประมาณ 2,000 ลานคน  ถอืวาเปนศาสนาทีม่จีำนวน
ผูนับถือมากที่สุดในโลก
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ศาสนาครติสมรีากฐานมาจากศาสนายดูาย (หรอืศาสนายวิ)  โดยมเีนือ้หาและความเชือ่
บางสวนเหมอืนกนั  โดยเฉพาะคมัภรีไบเบลิฮบิร ูทีค่รสิตศาสนกิชนรจูกัในชือ่ พนัธสญัญาเดมิ
ทีเ่รยีกวา เบญจบรรณ/ปญจบรรพ (Pebtatench)  ไดรบัการนบัถอืเปนพระคมัภรีของศาสนายดูาย
และศาสนาอสิลามดวยเชนกนั  โดยในพระธรรมหลายตอนไดพยากรณถงึพระเมสสยิาห (Mes-
siah)  ทีช่าวครสิตเชือ่วา คอื พระเยซ ู เชน  หนงัสอืประกาศ อสิยาห บทที ่53 เปนตน

คริสตชนนั้นมีความเชื่อวา พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาที่มาบังเกิดเปน
มนษุยจากหญงิพรหมจรรย (สาวบรสิทุธิ)์  โดยฤทธิอ์ำนาจของพระเจา เพือ่ไถมนษุยใหพนจาก
ความบาปโดยการสิน้พระชนมทีก่างเขน  และทรงฟนขึน้มาจากความตายในสามวนัหลงัจากนัน้
และเสดจ็สสูวรรค ประทบัเบือ้งขวาพระหตัถของพระบดิา  ผทูีเ่ชือ่และไววางใจในพระองคจะ
ไดรบัการอภยัโทษบาป และจะเขาสกูารพพิากษาในวนัสดุทายเหมอืนกนัทกุคน  แตจะเปนการ
พพิากษาเพือ่รบับำเหนจ็รางวลัแทนในวนัสิน้โลก  และไดเขาสชูวีตินรินัดรในแผนดนิสวรรค
แตถาผใูดไมเชือ่และไมนบัถอืพระเจา จะถกูตดัสนิใหลงนรกชัว่นรินัดร

หลกัคำสอน พระธรรมคำสอนปรากฏในพระครสิตธรรมคมัภรี (คมัภรไบเบลิ) ผนูบัถอื
ครสิตศาสนาทกุคนตองยดึมัน่ในหลกัปฏบิตัสิำคญัของครสิตศาสนา เรยีกวา บญัญตั ิ10 ประการ
คือ

 1) จงนมสัการพระเจาเพยีงพระองคเดยีว พงึทำความเคารพตอพระเปนเจา
 2) จงอยาออกนามพระเจาอยางพลอยๆ โดยไมสมเหตสุมผล
 3) จงฉลองวนัพระอนัเปนวนัศกัดิส์ทิธิ์
 4) จงอยางบูชารูปเคารพ
 5) จงเคารพนับถือบิดามารดาของตน
 6) จงอยาฆาคน
 7) จงอยาลวงประเวณีในคูครองของผูอื่น
 8) จงอยาลกัขโมย
 9) จงอยาพดูเทจ็
10) จงอยามักไดในทรัพยของเขา
หลกัคำสอนของพระเยซสูวนใหญจะอยบูนพืน้ฐานของบญัญตั ิ10 ประการ ของศาสนา

ยูดาย โดยขยายอธิบายความเพิ่มเติม หรืออนุรักษคำสอนเดิมไว  เชน  สอนใหมีเมตตากรุณา
ตอกัน  สอนใหรักกันในระหวางพี่นอง สอนใหทำความดี  สอนใหเห็นแกบุญทรัพยมากกวา
สนิทรพัย  สอนใหแสวงหาคณุธรรมยิง่กวาสิง่อืน่   สอนหลกัการคบหาซึง่กนัและกนั  สอนให
ตอตานความอยตุธิรรม  สอนเรือ่งจติใจวาเปนรากฐานแหงความดคีวามชัว่  สอนถงึความกรณุา
ของพระเจา  สอนถึงความขัดแยงกันระหวางพระเจากับเงิน  สอนใหรักษาศีล  รักษาธรรม
สอนวธิไีปสวรรค สอนเรือ่งความสขุจากการทำใจใหอสิระ ฯลฯ  เปนตน
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นกับวช/ ผสูบืทอดศาสนา  ผสูบืทอดครสิตศาสนา คอื สาวก พระบาทหลวง หมอสอน
ศาสนา  และครสิตศาสนกิชน ผเูลือ่มใสในครสิตศาสนา

ศาสนสถาน  ศาสนสถานทีใ่ชประกอบกจิกรรมสำคญัทางศาสนาของครสิตศาสนกิชน
คอื โบสถ  วหิาร

สญัลกัษณ  สญัลกัษณ คอื เครือ่งหมายแสดงความเปนครสิตศาสนกิชนทกุนกิาย  ใช
เครือ่งหมายไมกางเขนเหมอืนกนัหมด  ไมกางเขนเปนหลกัใชประหารนกัโทษชาวปาเลสไตน
ในสมัยโบราณนักโทษที่ถูกตัดสินประหารจะถูกตรึงไมกางเขนแลวนำไปปกตั้งไวกลางแดด
ใหไดรับความทุกขทรมานจากความรอน   และความหิวกระหายจนกวาจะตาย  พระเยซูสิ้น
พระชนมโดยถูกตรึงไมกางเขน  จึงถือเอาไมกางเขนเปนสัญลักษณแสดงถึงความเสียสละที่
ยิ่งใหญเปนนิรันดรของพระองค

พิธีกรรมสำคัญในคริสตศาสนา
พธิกีรรมในศาสนานี ้มสีำคญัๆ อย ู7 พธิ ีเรยีกวา พธิรีบัศลีศกัดิส์ทิธิ ์ มดีงันี้
1) ศลีลางบาปหรอืการรบับพัตสิมา  เปนพธิแีรกทีค่รสิตชนตองรบั  โดยบาทหลวง

จะใชน้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศีรษะพรอมเจิมน้ำมันที่หนาผาก
2) ศลีอภยับาป เปนการสารภาพบาปกบัพระเจาโดยผานบาทหลวง  บาทหลวงจะ

เปนผูตักเตือนสั่งสอนไมใหทำบาปนั้นอีก  และทำการอภัยบาปใหในนาม
พระเจา

3) ศลีมหาสนทิ เปนพธิกีรรมรบัศลีโดยรบัขนมปงและเหลาองนุมารบัประทาน โดย
เชื่อวาพระกายและพระโลหิตของพระเยซู

4) ศีลกำลัง เปนพิธีรับศีลโดยการเจิมหนาผาก เพื่อยืนยันความเชื่อวาจะนับถือ
ศาสนาครสิตตลอดไป และไดรบัพระพรของพระจติเจา ทำใหเขมแขง็ในความ
เชื่อมากขึ้น

5) ศลีสมรส  เปนพธิปีระกอบการแตงงาน โดยบาทหลวงเปนพยาน เปนการแสดง
ความสัมพันธวาจะรักกกันจนกวาชีวิตจะหาไม

6) ศลีบวช สงวนไวเฉพาะผทูีจ่ะบวชเปนบาทหลวง และเปนชายเทานัน้
7) ศลีเจมิคนไข  เปนพธิเีจมิคนไขโดยบาทหลวงจะเจมิน้ำมนัลงบนหนาผาก และ

มอืทัง้สองขางของผปูวย  ใหระลกึวา พระเจาจะอยกูบัตน และใหพลงับรรเทา
อาการเจบ็ปวย

สำหรบันกิายโรมนัคาทอลกและนกิายออรโธดอ็กซ จะมพีธิกีรรมทัง้ 7 พธิ ี แตสำหรบั
นกิายโปรเตสแตนท จะมเีพยีง 2 พธิ ีคอื พธิบีพัตสิมา และ พธิมีหาสนทิ
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แบบอยางของคริสเตียนที่ดี
มารตนิ ลเูธอร คงิ
มารตนิ ลเูธอรคงิ  เกดิในครอบครวัทีป่ตูดิสรุา  มหีนีส้นิมากมาย  แตพอของคงิใฝดี

ในชวีติ  อดทนเรยีนตอในมหาวทิยาลยั และเปนศาสนาจารยประจำโบสถ  สามารถสรางฐานะ
ไดดวยตนเองจนกลายเปนบุคคลชั้นสูงของคนผิวดำในแอตแลนตา  แตในสังคมขณะนั้นยัง
แยกผวิส ี คนดำเปนทาสและถกูเฆีย่นต ี คงิเปนเดก็ฉลาด และราเรงิ  เปนหวัหนากลมุของเพือ่น
เขาไดรบัการฝกใหอดกลัน้และมรีะเบยีบวนิยั  เขาตองไปโรงเรยีนสอนศาสนาและโบสถในวนั
อาทติย  บายสงหนงัสอืพมิพ  นอนแตหวัค่ำและตืน่เชา  เรยีนคมัภรีไบเบลิ  ตองสวดมนตกอน
รับประทานอาหาร  คิงอยากเรียนแพทย  แตเมื่อไดรับการดูหมิ่นจากคนผิวขาว  เขาจึงเรียน
ทนายความทีม่หาวทิยาลยัมอรเฮาร  เขาฝกเปนนกัพดู  ไดรางวลัในการประกวดวาทศลิป เปน
นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเียีย่ม  และเขาตดัสนิใจเปนนกัเทศน  เขาเขยีนบทความลงในหนงัสอื
พมิพเรยีกรองใหคนผวิดำเขมแขง็ จนประธานาธบิด ีลนิคอน บ ีจอหนสนั ยนิยอมออกกฎหมาย
วาดวยสทิธมินษุยชน   ดร.มารตนิ ลเูธอร คงิ จเูนยีร ไดรางวลัโนเบล  และเขาเสยีชวีติลงดวย
น้ำมอืชาวผวิขาว  เมือ่วนัที ่4 เมษายน 1968

3.4 หลกัธรรม-คำสอน ของศาสนาพราหมณ-ฮนิดู
คำสอนสำคัญของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ศาสนาพราหมณ-ฮนิด ู เปนศาสนาทีเ่กาแกทีส่ดุ  มหีลกัธรรมสำคญัๆ ดงันี้
1. หลกัธรรม 10 ประการ

 1) ธฤต ิ ไดแก ความพอใจ  ความกลา  ความมัน่คง  ซึง่หมายถงึการพากเพยีร
จนไดรับความสำเร็จ

 2) กษมา  ไดแก  ความอดทน  นัน่คอืพากเพยีรและอดทน โดยยดึความเมตตา
กรณุาเปนทีต่ัง้

 3) ทมะ  ไดแก การขมจติใจของตนดวยเมตตร และมสีตอิยเูสมอ
 4) อสัเตยะ  ไดแก การไมลกัขโมย  ไมกระทำโจรกรรม
 5) เศาจะ  ไดแก การกระทำตนใหบรสิทุธิท์ัง้กายและใจ
 6) อนิทรยีนครหะ  ไดแก การหมัน่ตรวจสอบอนิทรยี 10 ประการ  ใหไดรบั

การตอบสนองทีถ่กูตอง
 7) ธ ี  ไดแก ปญญา สต ิ  มต ิ  ความคดิ  ความมัน่คงยนืนาน  นัน้คอืมปีญญา

และรจูกัระเบยีบวธิตีางๆ



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน54

 8) วทิยา  ไดแก  ความรทูางปรชัญา
 9) สตัยา  ไดแก ความจรงิ คอืซือ่สตัยตอกนัและกนั
10) อโกธะ ไดแก ความไมโกรธ

2. หลกัอาศรม (ขัน้ตอนแหงชวีติ) 4 คอื
 1) พรหมจาร ี  ขัน้ตอนเปนนกัศกึษา
 2) คฤหสัถ ขัน้ตอนเปนผคูรองเรอืน
 3) วานปรสัถ ขัน้ตอนละบานเรอืนเขาปาหาความสงบวเิวก
 4) สนัยาส ีขัน้ตอนสละเพศฆราวาสออกบวช  บำเพญ็พรต เพือ่หาความสขุ

ทีแ่ทจรงิของชวีติ
3. หลกัเปาหมายของชวีติ 4 ประการ คอื

 1) กามะ การหาความสขุทางโลกอยางถกูตองสมดลุ
 2) ธรรมะ ปฏบิตัหินาทีต่ามวรรณะไดถกูตอง
 3) อรรถะ สรางฐานะทางครอบครัวใหมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
 4) โมกษะ แสวงหาทางหลุดพน

บุคคลตัวอยางในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
มหาตมะ คานธ ี เปนบคุคลตวัอยางของศาสนาพราหมณ-ฮนิด ูไดอยางด ีทานมหาตมะ

คานธ ีเปนชาวอนิเดยี  ไดรบัการศกึษากฎหมายจากประเทศองักฤษ  แตทานยงัคงไวซึง่ความเปน
ผอูนรุกัษวฒันธรรมชาวอนิเดยีไวได  ทานเปนผนูำของชาวอนิเดยีในการตอสเูพือ่เอกราชของ
ชาวอนิเดยีดวยวธิกีารอหงิสา  คอืการตอตานอยางสงบ  อดอาหาร  เปนบคุคลตวัอยางทีใ่ชชวีติ
อยางสมถะ  เรยีบงาย  เปนวรีบรุษุของชาวอนิเดยีทีส่ามารถตอสเูอาอธปิไตยคนืจากองักฤษได
สาเหตทุีท่านเริม่การตอสเูกดิจากเมือ่ทานไปทำงานทีป่ระเทศแอฟรกิา  ทานโดยสารรถไฟชัน้
หนึง่  แตพนกังานรถไฟไมใหทานนัง่ชัน้ 1  เพราะทีน่ัง่เอาไวสำหรบัคนผวิขาว ทานจงึโดนไล
ลงจากรถไฟ  ทานนัง่อยทูีส่ถานรีถไฟทัง้คนื  ครนุคดิในเรือ่งนี ้ และทานสามารถรวมกลมุชาว
อนิเดยีตอตานชาวผวิขาวในแอฟรกิา  เมือ่ทานมาอยทูีอ่นิเดยี  แตเดมิทานสนบัสนนุการทำงาน
ของอังกฤษ แตเมื่ออังกฤษออกกฎหมายตรวจรูปพรรณ  หญิงอินเดียตองถอดเสื้อผาตอหนา
เจาหนาที่อังกฤษ  ทานจึงเริ่มตนนำอินเดียสูอังกฤษจนไดรับชัยชนะ ดวยวิธีอหิงสา ตอสูดวย
ความสงบ
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กจิกรรมที ่3
3.1 ใหผูเรียนยกตัวอยางบุคคลในชุมชนของทาน  ที่นำหลักธรรมทางศาสนามา

ปฏิบัติและเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
3.2 ผูเรียนยึดหลักธรรมขอใดในศาสนาที่ตนเองนับถือในการแกไขปญหาชีวิต

และพัฒนาชีวิต
3.3 ใหผูเรียนอธิบายหนาที่และการปฏิบัติที่ดีตามหลักศาสนาของตน
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เรือ่งที ่4 หลักธรรมในแตละศาสนาที่ทำให
อยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข

4.1 ศาสนาพทุธ ไดแก พรหมวหิาร 4 และ ฆราวาสธรรม
พรหมวหิาร 4
วหิาร  แปลวา  ทีอ่ย ู    พรหม  แปลวา  ประเสรฐิ  คำวาพรหมวหิาร หมายความวา

เอาใจจบัอยใูนอารมณแหงความประเสรฐิ  หรอืเอาใจไปขงัไวในความดทีีส่ดุ  ซึง่ม ีคณุธรรม 4
ประการ  คอื

1. เมตตา
2. กรณุา
3. มทุติา
4. อเุบกขา

เมตตา แปลวา  ความรกั  หมายถงึ รกัทีม่งุเพือ่ปรารถนาด ี โดยไมหวงัผลตอบแทนใดๆ
จึงจะตรงกับคำวาเมตตาในที่นี้   ถาหวังผลตอบแทนจะเปนเมตตาที่ เจือดวยกิเลส
ไมตรงตอเมตตา ในพรหมวหิารนี้

ลักษณะของเมตตา ควรสรางความรูสึกคุมอารมณไวตลอดวัน วา เราจะเมตตา
สงเคราะหเพือ่นทีเ่กดิ  แก  เจบ็  ตาย  จะไมสรางความลำบากใหแกสรรพสตัวทัง้หลาย  ความ
ทกุขทีเ่ขาม ี เรากม็เีสมอเขา  ความสขุทีเ่ขาม ี เรากส็บายใจไปกบัเขา  รกัผอูืน่เสมอดวยรกัตนเอง

กรณุา แปลวา ความสงสาร  หมายถงึความปราน ี  ปรารถนาใหผอูืน่พนทกุข  ความ
สงสารปรานีนี้ก็ไมหวังผลตอบแทนเชนเดียวกัน  สงเคราะหสรรพสัตวที่มีความทุกขใหหมด
ทกุขตามกำลงักาย กำลงัปญญา กำลงัทรพัย

ลกัษณะของกรณุา  การสงเคราะหทัง้ทางดานวตัถ ุ โดยธรรม วา  ผทูีจ่ะสงเคราะหนัน้
ขดัของทางใด  หรอืถาหาใหไมได กช็ีช้องบอกทาง

มทุติา  แปลวา มจีติออนโยน หมายถงึ จติทีไ่มมคีวามอจิฉารษิยาเจอืปน มอีารมณสดชืน่
แจมใสตลอดเวลา  คดิอยเูสมอวา ถาคนทัง้โลกมคีวามโชคดดีวยทรพัย  มปีญญาเฉลยีวฉลาด
เหมอืนกนัทกุคนแลว  โลกนีจ้ะเตม็ไปดวยความสขุ  สงบ  ปราศจากอนัตรายทัง้ปวง  คดิยนิดี
โดยอารมณพลอยยนิดนีีไ้มเนือ่งเพือ่ผลตอบแทน  การแสดงออกถงึความยนิดใีนพรหมวหิาร คอื
ไมหวงัผลตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้

อเุบกขา  แปลวา ความวางเฉย  นัน่คอื มกีารวางเฉยตออารมณทีม่ากระทบ  ความวางเฉย
ในพรหมวหิารนี ้หมายถงึ เฉยโดยธรรม  คอืทรงความยตุธิรรม ไมลำเอยีงตอผใูดผหูนึง่
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- คนทีม่พีรหมวหิาร 4 สมบรูณ ศลียอมบรสิทุธิ์
- คนทีม่พีรหมวหิาร 4 สมบรูณ ยอมมีฌานสมาบัติ
- คนทีม่พีรหมวหิาร 4 สมบรูณ เพราะอาศยัใจเยอืกเยน็ ปญญาเกดิ

ฆราวาสธรรม
หมายถงึ  การปฏบิตัตินเปนฆราวาสทีด่ ี ซึง่เปนธรรมสำหรบัผคูรองเรอืน ม ี4 ประการ

คือ
1) สจัจะ ความจรงิใจ  ความจรงิจงั  ตลอดจนความซือ่ตรงตอกนัและกนั  สรปุรวม

คอื “ความรบัผดิชอบ”  เปนหลกัสำคญัทีจ่ะใหเกดิความไววางใจและไมตรจีติสนทิตอกนั  ขาด
สจัจะเมือ่ใด ยอมเปนเหตใุหเกดิความหวาดระแวงแคลงใจกนั เปนจดุเริม่ตนแหงความราวฉาน
ซึง่ยากนกัทีจ่ะประสานใหคนืดไีดดงัเดมิ  ซึง่ถามคีวามรบัผดิชอบในตนเอง  หรอืแมแตรบัผดิ
ชอบผอูืน่  กจ็ะสงผลใหเกดิความผาสกุได

คนมสีจัจะจงึมกัจะแสดงความรบัผดิชอบออกมา 4 ดาน คอื
1.1 ดานหนาทีแ่ละการงาน  ทำงานชิน้นัน้ใหสำเรจ็ไมวาจะเกดิอปุสรรคใดๆ

กต็าม  หรอืแมแตสภาพแวดลอมจะไมเอือ้อำนวยกต็าม
1.2 ดานคำพดู  พดูอยางไร ทำอยางนัน้  และทำอยางไร กพ็ดูอยางนัน้
1.3 ดานการคบคน  จรงิใจ ไมมเีหลีย่มค ูวากนัตรงๆ ซือ่ๆ จรงิใจ ไมลำเอยีง

ไมมอีคต ิ 4  ประการ  ไดแก
1. ไมลำเอียงเพราะรัก
2. ไมลำเอียงเพราะชัง
3. ไมลำเอียงเพราะโง
4. ไมลำเอียงเพราะกลัว

1.4 ดานศลีธรรม ความด ียดึหลกัคณุธรรม ไมผดิศลีผดิธรรม  ผดิประเพณ ี และ
ผดิกฎหมายบานเมอืง

2) ทมะ  การรจูกัขมจติขมใจตนเอง  มคีวามกระตอืรอืรนในการเคีย่วเขญ็ ฝกตนเอง
บังคับควบคุมอารมณ  ขมใจระงับความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและกันอยางไมมีขอแม
เงือ่นไข  เพือ่ใหตนเองมทีัง้ความรคูวามสามารถ และความดเีพิม่พนูมากขึน้ทกุวนัๆ  รจูกัฝกฝน
ปรบัปรงุตน แกไขขอบกพรอง ปรบันสิยัและอธัยาศยั  ไมเปนคนดือ้ดานเอาแตใจ และอารมณ
ของตน

3) ขนัต ิ ความอดทน  อดกลัน้  ตอความหนกัและความรายแรงทัง้หลาย  ชวีติของ
ผอูยรูวมกนั  นอกจากมขีอแตกตางขดัแยงทางอปุนสิยั  การอบรม และความตองการบางอยาง
ซึง่จะตองหาทางปรบัปรงุเขาหากนั  บางรายอาจจะมเีหตลุวงเกนิรนุแรง  แสดงออกจากฝายใด
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ฝายหนึง่ ซึง่อาจจะเปนถอยคำหรอืกริยิาอาการ  จะโดยตัง้ใจหรอืไมกต็าม   เมือ่เกดิเหตเุชนนี้
อกีฝายหนึง่จะตองรจูกัอดกลัน้ระงบัใจ  ไมกอเหตใุหเรือ่งลกุลามกวางขยายตอไป  ความรายจงึ
จะระงับลงไป  นอกจากนี้ยังจะตองมีความอดทนตอความลำบากตรากตรำ  และเรื่องหนักใจ
ตางๆ  ในการประกอบการงานอาชพี เปนตน    โดยเฉพาะเมือ่เกดิภยัพบิตั ิ  ความตกต่ำคบัขนั
ไมตีโพย ตีพาย  แตมีสติอดกลั้น  คิดอุบายใชปญญาหาทางแกไขเหตุการณใหลุลวงไปดวยดี
ชีวิตของ คูครองที่ขาดความอดทน ยอมไมอาจประคับประคองพากันใหรอดพนเหตุรายตางๆ
อนัเปน ประดจุมรสมุแหงชวีติไปได

ความอดทนพืน้ฐานใน 4 เรือ่งตอไปนี ้เปนสิง่ทีต่องเจอในชวีติ ของเราโดยทัว่ไป  คอื
3.1 ตองอดทนตอธรรมชาตทิีไ่มเอือ้อำนวย  ทนทัง้แดด ลม  ฝน สิง่แวดลอม

ทีไ่มเอือ้อำนวย เปนตน
3.2 ตองทนตอทกุขเวทนา  คอืการทนตอสภาพสงัขารของตน เชน การเจบ็ปวย

กไ็มโวยวายคร่ำครวญจนเกนิเหต ุ เปนตน
3.3 ตองอดทนตอการกระทบกระทัง่ คอื การอดทนกบัคนอืน่ รวมถงึอดทนกบั

ตนเองในเรือ่งทีไ่มไดดัง่ใจตนเอง  การกระทบกระทัง่จติใจตนเองดวย
3.4 ตองอดทนตอกิเลส คือ การอดทนตอนิสัยไมดีของเราเอง ไมใหระบาด

ไปตดิคนอืน่  และตองอดทนตอการยัว่ยขุองอบายมขุ  ซึง่เปนสิง่แวดลอม
ภายนอก ที่พยายามกระตุนกิเลสในใจตนเอง  อดทนตออบายมุข 6 คือ
การดืม่สรุา  การเทีย่ว กลางคนื  การเทีย่วในสถานบนัเทงิเรงิรมย  การเลน
พนนั  การคบคนชัว่เปนมติร และการเกยีจครานตอหนาทีก่ารงาน

4) จาคะ  ความเสียสละ  ความเผื่อแผแบงปนตลอดถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟอตอกัน
นกึถงึสวนรวมของครอบครวัเปนใหญ  ชวีติบคุคลทีจ่ะมคีวามสขุ จะตองรจูกัความเปนผใูหดวย
มใิชเปนผรูบัฝายเดยีว  การใหในทีน่ี ้มใิชหมายแตเพยีงการเผือ่แผแบงปนสิง่ของอนัเปนเรือ่งที่
มองเห็นและเขาใจไดงายๆเทานั้น  แตยังหมายถึงการใหน้ำใจแกกัน  การแสดงน้ำใจเอื้อเฟอ
ตอกนั  ตลอดจนการเสยีสละความพอใจและความสขุสวนตวัได  เชน ในคราวทีค่คูรองประสบ
ความทกุข ความเจบ็ไข  หรือประสบปญหาทางธรุกจิ เปนตน  กเ็สยีสละความสขุความพอใจ
ของตน ขวนขวายชวยเหลอื เอาใจใสดแูล เปนทีพ่ึง่อาศยั  เปนกำลงัสงเสรมิ  หรอืชวยใหกำลงัใจ
ไดโดยประการใดประการหนึง่ ตามความเหมาะสม   รวมความวา เปนผจูติใจกวางขวาง เอือ้เฟอ
เผือ่แผ เสยีสละ ไมคบัแคบเหน็แกตวั  ชวีติครอบครวัทีข่าดจาคะ กค็ลายกบัการลงทนุทีป่ราศจาก
ผลกำไรมาเพิม่เตมิ  สวนทีม่มีาแตเดมิกค็งทีห่รอืหมดไป  เหมอืนตนไมทีม่ไิดรบัการบำรงุ กม็ี
แตอบัเฉา รวงโรย ไมมคีวามสดชืน่งอกงาม
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4.2 ศาสนาอสิลาม
มีหลักธรรมที่ทำใหอยูรวมกับศาสนาอื่นไดอยางมีความสุข  เพราะยึดหลักจริยธรรม

เปนธรรมนญูสำหรบัมนษุยทีค่รอบคลมุทกุดาน ทัง้สวนตวั  ครอบครวั สงัคม สอนใหมนษุยอยู
กนัดวยความเปนมติร  ละเวนการรบราฆาฟน  การทะเลาะเบาะแวง  รกุรานสทิธผิอูืน่  ไมลกั
ขโมย  ฉอฉล  หลอกลวง  ไมผดิประเวณ ี ทำอนาจาร  ไมดืม่ของมนึเมา  ไมบอนทำลายสงัคม
ไมวารปูแบบใด  และศาสนาอสิลามถอืวาพีน่องมสุลมิทัว่โลกเปนครอบครวักนั  เปนน้ำหนึง่
ใจเดยีวกนั  สามคัคกีนัและรกักนั

ศาสนาอสิลามมวีธิฝีกตนใหอดทนดวยการถอืศลีอด และรกัผอูืน่ดวยการบรจิาคทาน
เรยีกวา ซะกาด

การถือศีลอด
การถอืศลีอด คอื งดเวนจากการกระทำตางๆ ดงัตอไปนีต้ัง้แตแสงอรณุขึน้จนถงึตะวนั

ตกในเดอืนรอมะฎอน (เดอืนที ่9 ขอ ฮจิเราะหศกัราช)  เปนเวลา 1 เดอืน คอื
1. งดการกินและการดื่ม

2. งดการมีเพศสัมพันธ
3. งดการใชวัตถุภายนอกเขาใจอวัยวะภายใน
4. งดการแสดงอารมณรายและความผดิตางๆ  พรอมทัง้กระทำในสิง่ตางๆ  ดงั

ตอไปนี้
- ทำนมัสการพระเจาใหมากกวาวันธรรมดา    ถาเปนการถือศีล

รอมะฎอน ใหทำละหมาดตะรอวหี จำนวน 20 รอ็กอะฮ
- อานคัมภีรอัลกุรอานใหมาก
- สำรวมอารมณและจิตใจใหดี
- ทำทานแกผูยากไรและบริจาคเพื่อการกุศล
- กลาว  “ซกิร”ิ อนัเปนบทรำลกึถงึพระเจา
- ใหนัง่สงบสตสิงบจติ “อติตกิาฟ” ในมสัยดิ

การถอืศลีอดมเีปาหมายเพือ่เปนการฝกฝนใหตวัเองมจีติผกูพนั และยำเกรงตอพระเจา
เพื่อการดำเนินชีวิตในทุกดานตามคำบัญชาของพระองค  อันเปนผลดีทำใหเกิดปกติสุข ทั้ง
สวนตัวและสวนสังคม

นอกจากนั้น ประโยชนของการถือศีลอดยังเปนผลดีในดานสุขภาพอนามัยอีกดวย
เพราะการถือศีลอดเปนการอดอาหารในชวงเวลาที่ถูกกำหนดไวอยางตายตัวนั้น  จะทำให
รางกายไดละลายสวนเกนิของไขมนัทีส่ะสมเอาไว  อนัเปนบอเกดิของโรครายหลายประการดวย
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การถือศีลอดทำใหเกิดการประหยัดทั้งอาหารของโลกและสิ่งฟุมเฟอยตางๆ ในหนึ่ง
เดือนที่ถือศีลอด คาอาหารที่ลดลงจะเปนจำนวนมหาศาล เทากับเดือนถือศีลอดนั้นมุสลิมชวย
ทำใหโลกประหยดัโดยตรง

ซะกาด
ซะกาต ในศาสนาอสิลาม  หมายถงึ ทานประจำ ซึง่ศาสนาบงัคบัใหผมูทีรพัยสนิมาก

เกนิจำนวนทีก่ำหนดไว (ในศาสนา) จายแกผคูวรไดรบั (ตามอตัราทีศ่าสนากำหนด)
ที่มาของการบริจาคซะกาต
1. คำสอนในศาสนาทีใ่หมสุลมิทกุคนถอืวา บรรดาทรพัยสนิทัง้หลายทีห่ามาไดนัน้

คอืของฝากจากอลัเลาะหเจา ใหจายสวนหนึง่แกคนยากคนจน
2. ชวีติจรงิของพระศาสดามะหะหมดั เคยผานความยากจนมากอน
วัตถุประสงคของการบริจาคซะกาด
1. เพือชำระจิตใจของผูบริจาคใหบริสุทธิ์ ไมตกเปนทาสแหงวัตถุดวยความโลภ

และเห็นแกตัว
2. เพื่อปลูกฝงใหมุสลิมทั้งหลายเปนผูมีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกัน

และกัน
3. เพื่อลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคมดวยวิธีการสังคมสงเคราะห
ลกัษณะของการบรจิาคซะกาดทีถ่อืไดวาไดบญุกศุลตามความมงุหมาย ไดแก
1. ทรพัยสนิทีบ่รจิาคตองไดมาดวยความสจุรติ
2. ตองเต็มใจในการบริจาค ไมหวังสิ่งตอบแทน ไมเจตนาเพื่ออวดความมั่งมีและ

ไมลำเลกิบญุคณุ
อัตราการบริจาคซะกาด
1. ซะกาดพชืผล อนัไดแก การเพาะปลกูทีน่ำผลผลติมาเปนอาหารหลกัในทองถิน่

นัน้ เชน ขาว ขาวสาล ี  เปนตน  เมือ่มจีำนวนผลติได 650 กก.  ตองจายซะกาด
10%  สำหรบัการเพาะปลกูทีอ่าศยัฝน  และเพยีง 5% สำหรบัการเพาะปลกูทีใ่ช
น้ำจากแรงงาน

2. ทองคำ เงิน และเงินตรา  เมื่อมีจำนวนเหลือใชเพียงเทาทองคำหนัก 5.6 บาท
เกบ็ไวครอบครองครบรอบปกต็องบรจิาคออกไป 2.5% จากทัง้หมดทีม่อียู

3. รายไดจากการคา เจาของสนิคาตองคดิหกัในอตัรา 2.5% ในทกุรอบป บรจิาคเปน
ซะกาด ทัง้นีท้รพัยสนิจะตองไมนอยกวาเทยีบน้ำหนกัทองคำเทากบั 4.67 บาท

4. ขุมทรัพยเหมืองแร เมื่อไดขุดกรุสมบัติแผนดิน หรือเหมืองแรไดสัมปทาน จะ
ตองซะกาด 20% หรอื 1 ใน 5 จากทรพัยสนิทัง้หมดทีไ่ด



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน 61

5. ปศสุตัว  ผทูีป่ระกอบอาชพีเลีย้งสตัว คอื ววั ควาย อฐู แพะ จะตองบรจิาคในอตัรา
ทีแ่นนอนเปนซะกาดออกไป เชน มวีวั ควาย ครบ 30 ตวั ใหบรจิาคลกูววัอายุ
1 ขวบ  ครบ 100 ตวั บรจิาคลกูววัอาย ุ2 ขวบ  1 ตวัและ 1 ขวบ 2 ตวั เปนตน

4.3 ศาสนาคริสต
ไดแก หลักความรักซึ่งกอใหเกิดความรักสามัคคีของคนในโลก ทั้งนี้เพราะ หลัก

ความรกัเปนคำสอนทางจรยิธรรมทีส่ำคญัทีส่ดุของศาสนาครสิต  ความรกัในทีน่ีม้ใิชความรกั
อยางหนุมสาวอันประกอบดวยกิเลสตัณหาและอารมณปรารถนาอันเห็นแกตัว  แตหมายถึง
ความเปนมติรและความปรารถนาใหผอูืน่มคีวามสขุ  พระครสิตธรรมทัง้พระครสิตธรรมใหม
และพระครสิตธรรมเกา  ตางกม็คีำสอนทีเ่นนเรือ่งความรกั  ซึง่มอีย ู2 ประเภท  ไดแกความรกั
ระหวางมนษุยกบัพระเจา  และความรกัระหวางมนษุยกบัมนษุย

ในพระคริสตธรรมเกา ความรักเปนเรื่องของความผูกพันระหวางพระเจากับชนชาติ
อสิราเอล  โดยทีพ่ระเจาทรงเปนผใูหความรกัแกชนชาตอิสิราเอลกอน  จากนัน้ชาวอสิราเอลจงึ
สนองตอบความรักของพระเจา  พระคริสตธรรมเกาไดบันทึกหลักความรักระหวางมนุษยกับ
มนุษยไววา

“จงอยาเกลียดชังพี่นองของเจาอยูในใจ  แตเจาจงตักเตือนเพื่อนบานของเจาเพื่อจะ
ไมตองรับโทษเพราะเขา   เจาอยาแคนหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่นองของเจา  แตจงรัก
เพื่อนบานเหมือนรักตนเอง”

ในพระครสิตธรรมใหม  คำสอนเรือ่งหลกัคาวมรกัระหวางมนษุยกบัพระเจา ไดเปลีย่น
ไปโดยใหพระเยซเูปนสญัลกัษณของความรกัสงูสดุทีพ่ระเจาทรงมตีอมนษุย  เหน็ไดจากการที่
พระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขน  เพื่อใหผูมีศรัทธาในพระองคจะไดพนจากความ
ผดิบาป  เจตนารมณของพระเยซทูีท่รงยอมสละพระชนมชพีเพือ่ไถบาปของมวลชนนัน้  ปรากฏ
อยูในคำอธิษฐานของพระองคกอนที่ทหารโรมันจะเขาจับกุม  และพระคริสตธรรมใหมได
บนัทกึความสำคญัของความรกัระหวางมนษุยกบัมนษุยวา

“มธีรรมาจารยคนหนึง่ เมือ่มาถงึไดยนิเขาไลเลยีงกนัและเหน็วาพระองคทรงตอบเขา
ไดด ี จงึทลูถามพระองควา “ธรรมบญัญตัขิอใดเปนเอก เปนใหญกวาธรรมบญัญตัทิัง้ปวง”  พระ
เยซจูงึตรสัตอบคนนัน้วา “ธรรมบญัญตัเิอกนัน้คอืวา โอ ชนอสิราเอลจงฟงเถดิ  พระเจาของเรา
ทัง้หลายทรงเปนพระเจาองคเดยีว  และพวกทานจงรกัพระเจาดวยสดุจติสดุใจของทาน ดวยสดุ
ความคดิและดวยสิน้สดุกำลงัของทาน และธรรมบญัญตัทิีส่องนัน้ คอื จงรกัเพือ่นบานเหมอืน
รกัตนเอง  ธรรมบญัญตัอิืน่ทีใ่หญกวาธรรมบญัญตัทิัง้สองนี ้ไมม”ี
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คำวา  “เพือ่นบาน”   นีห้มายถงึเพือ่นมนษุยทัว่ไป  พระเยซทูรงสอนใหมนษุเผือ่แผ
ความรักไปรอบดาน  ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง  หลักคำสอนสำคัญนี้มีอยูในบทเทศนาบนภูเขา
ความรกัระหวางมนษุยกบัมนษุยแสดงออกไดโดยความเมตตา กรณุา และความเสยีสละ  สวน
ความรกัทีม่นษุยมตีอพระเจาแสดงออกโดยความศรทัธา  ความศรทัธาสรปุได 5 ประการ คอื

1. ศรทัธาวา  พระเจาคอื พระเยโฮวาห เปนพระเจาสงูสดุเพยีงองคเดยีว
2. ศรทัธาวา  พระเจาทรงรกัมนษุยอยางเทาเทยีมกนั
3. ศรทัธาวา  พระเยซเูปนบตุรของพระเจา
4. ศรทัธาวา  พระเยซเูปนพระผชูวยใหรอด
5. ศรทัธาวา ในแผนดนิสวรรคหรอือาณาจกัรของพระเจาทีก่ำลงัจะมาถงึ
หลักความรักและหลักอาณาจักของพระเจามีความสัมพันธกัน  กลาวคือ  มนุษยจะ

สามารถเขาถงึอาณาจกัรของพระเจาไดกโ็ดยอาศยัความรกัเปนคณุธรรมนำทาง  และอาณาจกัร
ของพระเจากเ็ปนอาณาจกัรทีบ่รบิรูณดวยรัก

4.4 ศาสนาพราหมณ - ฮนิดู
ศาสนาพราหมณ - ฮนิด ูยดึหลกัปรมาตมนั มคีวามหมายดงันี้

หลักปรมาตมัน
คำวา ปรมาตมนั หมายถงึ สิง่ยิง่ใหญอนัเปนทีร่วมของทกุสิง่ทกุอยางในสากลโลก ซึง่

เรยีกชือ่สิง่นีว้า  พรหม  ปรมารมนักบัพรหมจงึเปนสิง่เดยีวกนั  และมลีกัษณะดงัตอไปนี้
1) เปนสิง่ทีเ่กดิขึน้เอง
2) เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เรียกวาอาตมัน เปนสิ่งที่มอง

ไมเห็นดวยตา
3) เปนศนูยรวมแหงวญิญาณทัง้ปวง
4) สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงในสากลโลกลวนเปนสวนยอยทีแ่ยกออกมาจากพรหม
5) เปนตวัความจรงิ (สจัธรรม) สิง่เดยีว (โลกและสิง่อืน่ๆลวนเปนมายา ภาพลวงที่

มีอยูชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น)
6) เปนผปูระทานวญิญาณ ความคดิ และความสนัติ
7) เปนสิ่งที่ดำรงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล
วิญญาณของสัตวดลกทั้งหลาย (อาตมัน) คือสวนที่แยกออกมาจากวิญญาณรวมของ

พรหม (ปรมาตมัน)  วิญญาณยอยแตละดวงเหลานี้เมื่อแยกออกมาแลวยอมเขาสิงสถิตในสิ่งมี
ชวีติรปูแบบตางๆกนั  เชน ในรางกายมนษุย  เทวดา  สตัวและพชื  มสีภาพดบีาง เลวบาง สดุแต
ผลกรรมที่ทำไว ซึ่งถือวาเปนทุกขทั้งสิ้น  ตราบใดที่วิญญาณเหลานี้ยังไมสิ้นกรรม  ยอมตอง
เวยีนวายตายเกดิผจญทกุขอยตูลอดไป
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ดงันัน้ เมือ่ทกุสิง่ทกุอยางในสากลโลกเปนสิง่เดยีวกนั  จงึควรอยดูวยกนัดวยสนัต ิและ
สงบสุขได

กจิกรรมที ่ 4
ใหครแูบงผเูรยีนออกเปน 3 กลมุ  แลวอภปิรายถงึโทษของการขาดคณุธรรม จรยิธรรม

ที่เกิดกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ  กลุมละ 5 ประเด็น  โดยวิเคราะหจากสถานการณ
ความเดือดรอนในปจจุบันแลวนำมาเสนอในการพบกลุม

กจิกรรมที ่ 5
ใหผเูรยีนอานเรือ่งตอไปนี ้แลวอภปิราย พรอมยกตวัอยางอืน่ๆ จากหนาหนงัสอืพมิพ

ทีแ่สดงโทษผดิศลี  ไมรกัษาศลี 5

เพียงเสี้ยวที่บัดซบ
เสยีงปรบมอื ดงักกึกองในหองประชมุ  เมือ่พธิกีรประกาศรายชือ่ของแมดเีดนประจำ

ปการศกึษา 2540  มอืของแมเยน็เฉยีบเมือ่ตอนจบัมอืของผม  ผมประคองแมออกไปรบัรางวลั
จากผอูำนวยการวทิยาลยั  น้ำตาแหงความปลืม้ปตขิองแมเออลนขอบตา  เมือ่พธิกีรอานประวตัิ
ของแม

“...มคีวามวริยิะอสุาหะในการเลีย้งดลูกู  ทำหนาทีเ่ปนทัง้พอและแม  อบรมพร่ำสอน
ใหลูกประพฤติตนเปนคนดี ... สำหรับลูกนั้นมีความประพฤติดี บำเพ็ญตนเปนประโยชนตอ
สงัคม เปนทีร่กัของคร ู- อาจารย และเพือ่นๆ ในวทิยาลยั”  คำสรรเสรญิเยนิยอมากมาย จนทำให
หัวใจของผมพองโต

 “ลูกแม วันนี้เปนวันที่แมมีความสุขที่สุด ถึงพอจะทิ้งแมไป  แตแมก็ทำหนาที่ไดดี
ทีส่ดุ”  แมนำโลทีไ่ดรบัไปวางไวบนหลงัต ูยนืพจิารณาอานขอคาวมซ้ำแลวซ้ำอกี

“ดูแมเจาสิ  ภาคภูมิใจในตัวเจามากเลยนะ  หลังจากพอเจาไปมีเมียใหม แมก็ทุมเท
ความรกัใหเจาจนหมด ไมยอมแตงงานใหมกเ็พือ่ไมใหเกดิปหาตอเจา  ตองรกัแมใหมากๆนะ”
คณุตาวยัเจด็สบิปพดูเตอืนหลานชาย  ดวงตาฝาฟาง  มองดหูลานดวยความรกัทีไ่มแตกตางจาก
ผูเปนแม

“ผมจะรกัษาความดนีีไ้วตลอดไป  คณุตาเชือ่ไหม กวาอาจารยจะคดัเลอืกไดแมดเีดน
ตองดคูวามประพฤตขิองลกูกอน ดกูารยอมรบัจากอาจารยทกุคน ตลอดทัง้พี่ๆ  และเพือ่นๆ ใน
วทิยาลยั”
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 เชาวนัใหม ผมเดนิเขาวทิยาลยัอยางสงาผาเผย  รนุพี ่รนุนอง และเพือ่นๆมองผมดวย
ความชืน่ชม  ผมกลายเปนดาวรงุโดยไมรตูวั

“เฮย ไอทศ  หุบปากเสียบาง ยิ้มอยูไดทั้งวัน”    เพื่อนในหองเรียนแซวขึ้นหลังจาก
อาจารยที่ปรึกษาแสดงความชื่นชมในชั่วโมงโฮมรูม

“พีท่ศ วางไหม คนืนีจ้ะโทรไปคยุดวยนะ”  สาวรนุนองชือ่แปงหนาตาสะสวยเปนที่
หมายปองของหนมุๆ  เริม่ทอดสะพานใหผม

“โทรดกึๆหนอยนะ กลวัตากบัแมจะบน”  ผมทิง้ทายใหหลอนเพือ่สานสมัพนัธตอไป
“ไอนอย จะมัวแตเรียนอยางเดียวไมไดหรอกนะ เพื่อนฝูงมันก็ตองคบบาง มีการ

สงัสรรคกนับางตามประสาเดก็หนมุๆ”  รนุพีส่าขาเดยีวกนัเอยขึน้หลงัจากเลกิเรยีน
“ผมกลัวตาและแมจะเปนหวงครับพี่”
“โธเอย! แกเปนผชูายอกสามศอกนะ ไมใชกะเทย”   กลมุพีห่ลายๆคนสพัยอกผม พรอม

เสียงหัวเราะเยาะในที ... คำพูดของพวกเขาทำใหผมเก็บไปครุนคิดจนนอนไมหลับทั้งคืน ผม
ยอมรบัวาตวัเองคอนขางออนแอในดานจติใจ มอีะไรมากระทบจติใจไมได จนบางครัง้กเ็หมอืน
กบัเปนคนแบทกุขหรอืแบกทัง้โลกไวคนเดยีว

“เปนลกูผชูายตองเขมแขง็นะลกู จติใจตองหนกัแนน”  แมจะสอนบอยครัง้ทีเ่วลาเหน็
ผมแสดงความออนแอ

“แมจะไปราชการ 1 สปัดาห ลกูตองรบีกลบับานเพือ่มาดแูลตานะลกู”  แมกำชบัผม
กอนทีจ่ะขึน้รถไปตางจงัหวดั

“วันนี้ตองทำรายงานสงอาจารย  คืนนี้เราระดมสมองกันที่บานไอมืดนะ เออ...แลว
ไอทศมนัจะไปหรอืเปลา”  สายตาทกุคจูองมาทีท่ศเปนตาเดยีวกนั

“เออ...ขาตองรบีกลบับาน มตีา...”  เสยีงโหฮาปาดงัลัน่ทัง้หอง
“ตดัมนัออกจากกลมุเลย เรือ่งมากไปได รำคาญวะ”
‘เออ... ไปกไ็ปวะ  เดีย๋วจะโทรบอกตากอน”  ผมพดูขึน้เพือ่ตดัความรำคาญ

บานสองชั้น  ในซอยเปลี่ยวที่พวกเพื่อนๆนักกันระดมสมองเพื่อทำรายงานนั้น  ผม
มองดรูอบๆ บรเิวณบานทีม่ตีนไมและหญาขึน้เตม็ไปหมด  ภายในบานปลอยใหรกรงุรงั กลิน่
เหม็นอับคละคลุงไปหมดจนผมตองใชมือปดจมูก

“อยาทำเปนผดูเีลย ไอทศ  นีห่ละคอืทีร่ะดมสมองแก เอย ไมใช ระดมสมองเวยเพือ่น
ขอโทษ... ขอโทษขาพดูผดิไป”  สายตาของรนุพีแ่ละเพือ่นๆ หลายคนดแูปลไป เหมอืนมอีะไร
ซอนเรนและปกปดผมอยู

เสยีงวทิยเุปดดงัลัน่ทัว่บาน  ผมมองออกไปนอกหนาตางเหน็ทงุนาเวิง้วางสดุลกูหลูกูตา
ผมคดิในใจวา ถามบีานขางเคยีงคงไมมใีครยอมทนฟงเสยีงพวกนีไ้ด
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“เฮย ทศ มานัง่ตรงนี ้ยนืเซอยไูด” รนุพีก่วกัมอืเรยีก ผมเดนิเขาไปสมทบ มองเหน็เหลา
และแกววางเตรียมพรอมไวแลว

“จะเริม่ทำงานกนัเมือ่ไหร”  ผมเอยถามขึน้เมือ่เหน็เพือ่นแตละคนนัง่เปนกลมุ รองรำ
ทำเพลง บางกด็ิน้ตามจงัหวะอยางเมามนั  บางกต็ัง้วงดืม่เหลา

“เฮย... ไอโยง เอาปศาจแดงใหมันกินดวย จะไดลับประสาทมัน”  แคปซูลสีแดงถูก
ยนืใหผม เมือ่ผมปฏเิสธเสยีงเพือ่นๆ กด็งัขึน้

“มนัเปนกะเทย ไปเอากระโปรงมาใหมนันงุดวย”
“แกเกดิเปนผชูายมนักต็องมทีัง้บแูละบนุ  ไมลองไมร ู  แกจะเกดิมาเสยีชาตนิะ”
“ชวยเชยีรมนัหนอยเพือ่นๆ”  เสยีงปรบมอืและเสยีงลนุดงัลัน่  ความคดิของผมขณะนัน้

มันสับสนไปหมด
“พีจ่ะกนิเปนตวัอยาง”  รนุพีน่ำเจาปศาจแดงหยอนลงในปากตามดวยน้ำโซดา
“เห็นไหม  พี่ยังไมเปนอะไรเลย  กินเขาไปแลวความวิตกกังวลตางๆจะหมดไป”

มอืของผมเริม่สัน่เทาตอนรบัยาจากรนุพี ่  ผมครนุคดิถงึแม แตคดิในใจวา
“แมครบั ผมขอลองครัง้เดยีวเพือ่ศกัดิศ์รขีองลกูผชูาย”
การทดลองของผมในครั้งนั้น มันคือความคิดที่เปนเพียงเสี้ยวที่บัดซบ ที่ทำใหชีวิต

ของผมตองจมปลกัอยกูบัสิง่เสพตดิชนดิทีถ่อนตวัไมขึน้  พอวางทกุครัง้ผมจะตองมามัว่สมุกบั
พวกเขา  ผมเสพทกุอยางตัง้แตยากระตนุประสาท  ยากลอมประสาท  จนขณะนีผ้มกาวหนาถงึ
ขัน้ตองฉดีมอรฟนและเฮโรอนิเขากลามเนือ้  หรอือาจเสพโดยยดัไสในบหุรี ่ จดุบหุรีแ่ลวจิม้สบู
บางครัง้กแ็ตะจมกูสดูดม  รางกายของผมเริม่ซบูผอมเหลอืง ออนเพลยี อารมณเปลีย่นแปลงงาย
คมุดคีมุราย  บางครัง้ผมทำอะไรลงไปโดยทีไ่มรสูกึตวั

เชาวันรุงขึ้น  ผมลืมตาตื่นขึ้นมามองดูรอบๆที่ถูกรายลอมดวยซี่กรงเหล็ก ผมมองดู
เจาหนาทีต่ำรวจเดนิกนัขวกัไขวไปมา

“ตืน่แลวเหรอ รตูวัหรอืเปลาวาทำอะไรลงไป”  นายรยอยเวรยนืถามผมทีห่นาประตู
“หมวดครบั  ผมจำอะไรไมไดเลยจรงิๆ”  ผมใชกำปนทบุศรีษะทีเ่ริม่จะปวดรนุแรงขึน้

ทกุที
“เมือ่คนืนีแ้กใชคอนทนุตามรางกายของตาแกเอง จนถงึแกชวีติ  กมดเูสือ้แกส ิคราบ

เลอืดยงัตดิเตม็ไปหมด”
ผมรบีกมดเูสือ้สขีาวของตวัเอง  หวัใจของผมเริม่ตนไมเปนจงัหวะ สมองสบัสนจบัตน

ชนปลายไมถกู  กอนทีผ่มจะลำดบัเหตกุารณตางๆนัน้  ภาพทีป่รากฏขึน้ขางหนาผมคอืรางของ
แมทีว่ิง่กระเซอะกระซงิ  ผมเผารงุรงั  แตสิง่ทีผ่มตองตกใจมากทีส่ดุในชวีติ คอื ภาพของสองมอื
แมกอดโล พรอมตะโกนเสยีงดงัวา
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“ฉนัคอืแมดเีดนประจำป ดโูลทีฉ่นัไดรบัส.ิ.. แสดงวาลกูของฉนัเปนคนด.ี.. ดจีรงิๆนะ
...”  แมวิ่งชูโลใหคนนั้นคนนี้ดู  เสียงตำรวจพูดกันบนโรงพักชัดเจนและกองไปในหูของผม
ทั้งสองขางวา

“เปนบาเพราะลกูแทๆ  ... นาสงสารจงั”

(จากรวมเรือ่งสัน้สงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร)

กจิกรรมที ่ 6
ใหผูเรียนแบงกลุมละ 5-7 คน อภิปรายประโยชนของการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม

ประจำใจ วาเกดิผลตอตนเองอยางไร  และใหตวัแทนออกมารายงานกลมุใหญ
ใหผูเรียนแสวงหาบุคคลในชุมชนที่ทานเห็นวาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม แลว

เขยีนภาพประกอบ แสดงถงึความดงีามของบคุคลนัน้ๆ

กจิกรรมที ่ 7
ใหครแูบงผเูรยีนออกเปน 3 กลมุ แลวอภปิรายถงึโทษของการขาดคณุธรรมจรยิธรรม

ที่เกิดกับตนเอง  สังคม และประเทศชาติ  กลุมละ 5 ประเด็น  โดยวิเคราะหจากสถานการณ
ความเดอืดรอนในปจจบุนั แลวนำมาเสนอในการพบกลมุ

กจิกรรมที ่ 8
1. ใหผเูรยีนฝกนัง่ทำจติใจใหสงบ  โดยตัง้มัน่อยกูบัสิง่ใดสิง่หนึง่ เชน ลมหายใจ

เขาออก แลวเปรียบเทียบความรูสึกในขณะที่ทำจิตใจใหสงบกับความรูสึกใน
ยามที่เสียใจหรือดีใจ  วามีสภาพตางกันอยางไร  แลวนำมาอภิปรายรวมกันใน
การพบกลมุ

2. สภาพจติทีเ่ปนสมาธกิบัสภาพจติของบคุคลทีอ่ยใูนภาวะเหมอลอย ตางกนัหรอื
เหมือนกันอยางไร

3. ศึกษาคนควาขาวอาชญากรรมตามสื่อสารมวลชน  แลวใหผูเรียนวิเคระหถึง
สาเหตขุองการเกดิอาชญากรรมนัน้ๆ  แลวเปรยีบเทยีบวา ถาเปนผเูรยีนจะมวีธิี
การปองกันแกไขเพื่อไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวไดอยางไร

4. ใหผเูรยีนเลาประสบการณเหตกุารณวกิฤตอินัตรายทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง และผเูรยีน
ไดใชสตมิาแกไขชวงวกิฤตดงักลาวอยางไร  ถาหากขาดสตใินชวงวกิฤตนัน้จะ
สงผลตอตวัเองอยางไรในปจจบุนั
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สาระสำคัญ
วฒันธรรม ประเพณไีทยและในประเทศเอเชยี เปนสิง่ทีม่คีณุคาสำหรบัชาวไทย และ

ประชาชนชาติอื่นๆในทวีปเอเชีย เพราะเปนสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สงผลใหเอเชีย
มเีอกลกัษณของตนเอง ในปจจบุนัทีส่งัคมโลกสือ่สารไรพรมแดน วฒันธรรมและประเพณขีอง
เอเชีย จึงเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษา คนควา รวมทั้งการเขามาทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจ
การอนรุกัษสบืสาน  ตลอดจนการสงเสรมิคานยิมทีพ่งึประสงคใหเกดิขึน้ในประเทศไทย และ
เอเชยีเปนสิง่สำคญัและจำเปนในสงัคมปจจบุนั เพราะจะเปนการเสรมิสรางวฒันธรรม ประเพณี
ของไทยและเอเชียใหดำรงสืบตอไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศใน

ทวปีเอเชยี
2. ตระหนักถึงความสำคัญในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและประเทศ

ในทวปีเอเชยี
3. มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทยและ

ประเทศในทวปีเอเชยี
4. ประพฤตตินตามคานยิม จรยิธรรมทีพ่งึประสงคของสงัคมไทย

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1  วฒันธรรม ประเพณขีองไทยและเอเชยี
เรือ่งที ่2  การอนรุกัษและการสบืสานวฒันธรรม ประเพณี
เรือ่งที ่3  แนวทางการอนรุกัษและการสานวฒันธรรม ประเพณี
เรือ่งที ่4  คานยิมทีพ่งึประสงค

บทที ่2
วฒันธรรม ประเพณขีองไทยและเอเชยี



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน68

สื่อการเรียนรู
1. วซีดี ีวฒันธรรม ประเพณ ีคานยิม ของไทยและประเทศตางๆในเอเชยี
2. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของไทยและประเทศ

ตางๆในเอเชีย
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เรือ่งที ่1 วฒันธรรม ประเพณขีองไทยและเอเชยี

1. วฒันธรรม ประเพณขีองไทย
1.1 วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมในภาษาไทยเกิดมาจากการรวมคำ 2 คำ คือ วัฒนะ หมายถึงความเจริญ

งอกงามรงุเรอืง และคำวา ธรรม หมายถงึ การกระทำหรอืขอปฏบิตั ิรวมแลวแปลวา วฒันธรรม
คอืขอปฏบิตัเิพือ่ใหเกดิความเจรญิงอกงาม   พระยาอนมุานราชธนกลาววา วฒันธรรมคอืสิง่ที่
มนุษย เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตหรือสรางขึ้นเพื่อความสวยงามในวิถีชีวิตของสวนรวม
วัฒนธรรม คือ วิถีทางแหงชีวิตมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันไดเรียกกันได เอาอยางกันได
กลาวโดยสรุปแลว วัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นไวเพื่อนำเอาไปชวย
พฒันา ชวีติความเปนอยใูนสงัคม ซึง่จะรวมถงึชวยแกปญหาและชวยสนองความตองการของ
สังคม

ตามพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหงชาต ิพ.ศ. 2485 ไดแบงประเภทของวฒันธรรมไทย
ไว 4 ประเภท คอื

1. คตธิรรม คอื วฒันธรรมเกีย่วกบัหลกัในการดำเนนิชวีติ สวนใหญเปนเรือ่งความ
เชือ่ซึง่เปนเรือ่งของจติใจทีไ่ดมาจากศาสนา

2. เนตธิรรม คอื วฒันธรรมทางกฎหมาย รวมทัง้ระเบยีบ ประเพณทีีย่อมรบันบัถอื
วามีความสำคัญพอๆกับกฎหมาย

3. วตัถธุรรม หมายถงึ วฒันธรรมทางวตัถ ุเชน เครือ่งนงุหม บานเรอืน ยารกัษาโรค
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ

4. สหธรรม หมายถงึ วฒันธรรมทางสงัคม คอื คณุธรรมตางๆ ทีท่ำใหคนอยรูวมกนั
อยางมคีวามสขุ รวมทัง้ระเบยีบ มารยาทตางๆ การแตงกายในโอกาสตางๆ

กลาวโดยสรปุ วฒันธรรมม ี2 ประเภท คอื วฒันธรรมทางวตัถแุละวฒันธรรมทีไ่มใช
วตัถุ

สำนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาตแิบงเนือ้หาวฒันธรรมเปน 5 ประเภท คอื
1. ศิลปกรรม ไดแก ภาษา วรรณกรรม การละคร นาฏศิลป ดนตรี จิตรกรรม

สถาปตยกรรมรม ประตมิากรรม และศลิปะการแสดง
2. มนุษยศาสตร ไดแก คุณธรรม จริยธรรม คานิยม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีกฎหมาย การปกครอง ประวตัศิาสตร โบราณคด ีปรชัญา ศาสนา
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3. การชางฝมอื ไดแก การเยบ็ปกถกัรอย การแกะสลกั การทอ การจกัสาน การทำ
เครือ่งถม เครือ่งเงนิ เครือ่งทอง

4. กีฬาและนันทนาการ  ไดแก มวยไทย กระบี่ กระบอง ตระกรอ การละเลน
พื้นเมือง

5. คหกรรม ไดแก ระเบียบในเรื่องการกินอยู มารยาทในสังคม การแตงกาย การ
ตกแตง เคหสถาน การดแูลเดก็ เปนตน

ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยไดรับการพัฒนามาโดยลำดับ จากอิทธิพลสิ่งแวดลอมทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ประกอบกับความสามารถของคนไทยกอใหเกิดการสรางสรรค
การหลอหลอมรวมกนัจนมลีกัษณะเดนๆดงัตอไปนี ้คอื

1. การมีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ วิถีคนไทยเกี่ยวของกับพุทธศาสนา
อยางลึกซึ้ง กิจกรรมตางๆลวนนำศาสนามาเกี่ยวของ วิธีคิด การดำเนินชีวิตที่
คนไทย มคีวามเอือ้เฟอเผือ่แผ ใจด ีลวนมาจากคำสัง่สอนทางศาสนา โดยเฉพาะ
คนไทยในชนบททีช่วีติเรยีบงายไมตองตอสแูขงขนัมาก ยงัคงมวีถิชีวีติแบบพทุธ

2. การมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขสังคมไทยมีมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุขสืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นคนไทย
ทุกคนจึงถวายความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย   และพระมหากษัตริยจะมี
พระราช กรณยีกจิตางๆทีท่รงคณุประโยชนตอชาวไทย

3. อักษรไทยภาษาไทย สังคมไทยมีอักษรใชมาตั้งแตกรุงสุโขทัยและไดรับการ
พฒันา อกัษรไทยโดยพอขนุรามคำแหงมหาราช จดัเปนเอกลกัษณทีน่าภาคภมูใิจ
เชน คำวา พอ แม พี ่นอง ฯลฯ เปนตน

4. วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย บานเรือนไทยที่มีเอกลักษณเหมาะสม
กับสภาพธรรมชาติของเมืองไทย เรือนไทยสูงโปรง หลังคาลาดชัน ทำใหเย็น
สบาย   อาหารไทยมลีกัษณะเฉพาะ มแีกง น้ำพรกิ กวยเตีย๋วผดัไทย ตมยำกงุ ฯลฯ
ลวนแตอรอยและแพรหลายไปในตางชาติ   ยาไทยยังมีใชอยูถึงปจจุบัน เชน
ยาเขียว ยาลม เปนตน ยาที่กลาวมายังเปนที่นิยมมีสรรพคุณในการรักษาได
ศลิปกรรมไทย เปนวฒันธรรมทีแ่สดงออกถงึความเพยีรพยายามในการปรบัปรงุ
คุณภาพชีวิตของคนไทยตั้งแตอดีต คือ วรรณคดีไทย แสดงออกในทางตัว
หนังสือ เชน รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ดนตรีไทย ยังทรงคุณคาวัฒนธรรมไทย
สือ่ถงึความไพเราะออนหวานใชดนตรไีทยทัง้ระนาด กลอง ซอดวง ซออ ูฯลฯ
ครบทั้งดีด สี ตี เปา เพลงไทย เปนการรอยกรองบทเพลงรวมกับดนตรีไทย
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สบืทอดมาจนถงึปจจบุนั เชน เพลงลาวคำหอม เขมรไทรโยค ฯลฯ จติรกรรมไทย
การวาดเขียนบนผนังโบสถ มีสีสวยงาม มักวาดเปนพุทธประวัติ    สำหรับ
จติรกรรมไทย ตองคอยซอมแซมทะนบุำรงุรกัษา    ประตมิากรรมไทย  มกีารปน
หลอพระพทุธรปู และการตกแตงลายปนูปนในพระพทุธศาสนา สถาปตยกรรม
ไทย การออกแบบโบสถ วหิาร พระราชวงัตางๆ

1.2 ประเพณไีทย
ประเพณีไทยเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เปนสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของ คนไทย

ทัง้ในอดตีและปจจบุนั ประเพณแีสดงถงึความเจรญิรงุเรอืงของประเทศไทยทีส่บืเนือ่งมา เปน
สิ่งที่คนไทยควรศึกษาทำความเขาใจและชวยกันอนุรักษ โดยปกติแลวศาสนาและความเชื่อ
มอีทิธพิลตอประเพณไีทย สำหรบัประเพณไีทยจำแนกออกเปน 2 ประเภท คอื พระราชประเพณี
และประเพณีในทองถิ่นตางๆ

พระราชประเพณทีีส่ำคญัๆ คอื
พระราชพธิถีอืน้ำพพิฒันสตัยา ไดรบัอทิธพิลมาจากศาสนาพราหมณ ทำในโอกาสที่

พระเจาแผนดินขึ้นครองราชสมบัติ เปนการแสดงออกของจิตใจขาราชการชั้นผูใหญที่ทรง
อำนาจอยูในแผนดินจะมีความยินยอมพรอมใจ   พระราชประเพณีนี้ไดลมเลิกตั้งแตสมัย
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย    การถือน้ำพิพัฒนสัตยานี้ใชน้ำเปน
สือ่กลาง เอาคมศาสตราวธุตางๆวาคาถาแลวเสยีบลงในน้ำแลวนำไปแจกกนัดืม่ และในวนัที ่25
มีนาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงฟนฟูการถือน้ำในวันพระราชทานตรา
รามาธบิดแีกทหารหาญของชาต ิซึง่เปนสิง่ทีน่าปลืม้ใจทีพ่ระองคพยายามรกัษาพระราชประเพณี
ดัง้เดมิไว

พระราชพิธีทอดพระกฐินหลวง โดยการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ขบวน
พยุหยาตราอยางแบบโบราณ ปจจุบันทำในวาระสำคัญๆ เปนการอนุรักษโบราณประเพณีไว
มีการซอมฝพาย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส เรืออนันตนาคราช ฯลฯ ความสวยงาม วิจิตร
ตระการตาของพระราชพิธีนี้ไมมีประเทศใดเสมอเหมือน สวนมากการทอดกฐินหลวงทำเปน
ประจำทกุปเสดจ็ทรงชลมารคเปนปกติ

ประเพณีตางๆในทองถิ่นของไทย
ประเพณตีรษุสงกรานต  มทีกุทองถิน่ในวนัขึน้ปใหมของไทย มปีระเพณสีรงน้ำพระ

ทำบญุไหวพระรดน้ำของพรผสูงูอาย ุตรงกบัวนัที ่13 เมษายนของทกุป แตละทองถิน่จะแตกตาง
กันในรายละเอียดปลีกยอย สำหรับประเพณีตรุษสงกรานตในภาคเหนือยังคงสวยงามนาชม
สมควรอนรุกัษ วฒันธรรมการรดน้ำดำหวัใหดำรงสบืตอไป
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ประเพณีลอยกระทง ทำในเดือน 12 ประเพณีนี้เกิดขึ้นตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย มีวัตถุ
ประสงค คอื ตกแตงกระทงดวยวสัดดุอกไม จดุธปูเทยีนลอยกระทงลงแมน้ำลำคลอง เพือ่ขอโทษ
พระแมคงคาทีป่ระชาชนไดอาศยัดืม่กนิ  และเพือ่ไหวพระพทุธเจาปางประทบัอยใูตเกษยีรสมทุร

ประเพณีทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แหเทียนวันเขาพรรษา
วันออกพรรษา ทำบุญวันธรรมสวนะ ถวายผาอาบน้ำฝน ทอดผาปา ทอดกฐิน เทศนมหาชาติ
เปนประเพณีสำคัญของชาวพุทธ

ประเพณกีารแตงงาน การสงตวัคสูมรส การตาย การบวช การเกดิ ขึน้บานใหม การ
ทำบญุ ฉลองในโอกาสตางๆ ตัง้ศาลพระภมู ิเปนประเพณสีวนตวั สวนบคุคล ซึง่แตกตาไปตาม
ภาคและทองถิ่น

นอกจากนัน้ยงัมปีระเพณสีำคญัๆของภาคตางๆ อกี เชน ฮตีสบิสอง ดองสบิสี ่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บายศรีสูขวัญของภาคเหนือและภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ประเพณีแห
ผตีาโขนของจงัหวดัเลย แหเทยีนพรรษาของจงัหวดัอบุลราชธาน ีประเพณทีำบญุเดอืนสบิของ
ภาคใต เปนตน

2. วฒันธรรมประเพณขีองประเทศในทวปีเอเชยี
ประเทศในเอเชียสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   รายไดจึงขึ้นอยูกับผลิตผล

ทางการเกษตร แตมีบางประเทศมีความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรม เชน ญี่ปุน และบาง
ประเทศเจรญิกาวหนาทางการผลติน้ำมนั เชน ประเทศอริกั อหิราน คเูวต

ในการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในเอเชีย ควรรูเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ลกัษณะสำคญัของประชากร และสิง่ทีม่อีทิธพิลตอวฒันธรรมประเพณ ีดงันี้

2.1 ลักษณะสำคัญทางประชากร
ประชากรทีอ่ยใูนภมูภิาคนีม้หีลายเผาดวยกนั คอื

1) ออสตราลอยด เปนพวกที่อยูในหมูเกาะ ตั้งถิ่นฐานในแหลมมาลายู หมูเกาะ
อนิโดนเีซยี นวิกนิ ีจนถงึทวปีออสเตรเลยี มรีปูรางเตีย้ ผวิคล้ำ ผมหยกิ จมกูใหญ

2) นิโกรลอยด อพยพเขามาในขณะที่พวกออสตราลอยดมีความเจริญในภูมิภาค
นีแ้ลว พวกนีม้ลีกัษณะผวิดำ จมกูใหญ รมิฝปากหนา ผมหยกิ ในปจจบุนัยงัมอียู
ในรฐัเปรคั กลนัตนัของมาเลเซยี ภาคใตของอนิเดยี (ดราวเิดยีน) ไดแก เงาะ ซาไก
เซมงั ปาปวน

3) เมลานซีอยด สนันษิฐานวาเปนเผาผสมระหวางนโิกรลอยด และออสตราลอยด
ปจจุบันพวกนี้ไมมีอยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตมีอยูมากตามหมูเกาะ
ในมหาสมทุรแปซฟิก หมเูกาะนวิกนิแีละออสเตรเลยี
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4) มองโกลอยด อพยพมาจากตอนกลางของทวปีเอเชยีเขามาอยบูนผนืแผนดนิใหญ
ประชากรสวนใหญในปจจบุนัเปนพวกเชือ้สายมองโกลอยด เชน มอญ เขมร ไทย
ลาว เปนตน
จากลักษณะทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร และการอพยพของชนเผาตางๆ ทำใหเกิด
การผสมผสานของเผาพันธุตางๆ   จนปจจุบันแทบแยกไมออกวาใครมาจาก
เผาพนัธใุ แทจรงิ
นอกจากนีย้งัมปีระชากรทีอ่พยพมาจากเอเชยีตะวนัออก คอื จนี และมาจากเอเชยี
ใต  คอื อนิเดยี เขามาอยใูนภมูภิาคนี้

5) คอเคซอยด  เปนพวกผวิขาว หนาตารปูรางสงูใหญอยางชาวยโุรป  แตตา และผม
สดีำ สวนใหญอาศยัอยใูนเอเชยีตะวนัออก และทางภาคเหนอืของอนิเดยี ไดแก
ชาว อาหรบั ชาวปากสีถาน ชาวอนิเดยี และประชากรในเนปาล และภฎูาน

2.2 สิ่งที่มีอิทธิพลสำคัญตอวัฒนธรรมของเอเชีย
สิ่งที่มีอิทธิพลสำคัญตอวัฒนธรรมของเอเชีย   คือ   ภาษาและอิทธิพลของ

อารยธรรมภายนอก หรอือารยธรรมจากตางชาติ
1) วัฒนธรรมทางภาษา

ลกัษณะสำคญัทางภาษาในภมูภิาคนีม้ปีระชากรหลายเชือ้ชาต ิหลายวฒันธรรม
จงึทำใหมภีาษาพดู ภาษาเขยีนแตกตางกนัไปหลายกลมุ คอื

1. ภาษามาลาโย - โพรเีนเชยีน ไดแก ภาษาพดูกนัในแหลมมาลาย ูหมเูกาะ
อนิโดนเีชยี และภาษาตากาลอก ในหมเูกาะฟลปิปนส

2. ภาษาออสโตร - เอเชยีตกิ ไดแกภาษามอญ เขมร เวยีดนาม
3. ภาษาทเิบโต - ไชนสิ ไดแก ภาษาพมา ภาษาไทย
4. ภาษาอืน่ๆ เชน ภาษาฮนิด ีภาษาจนี ภาษาอาหรบั ภาษาของชาวตะวนัตก

โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซึง่ใชในการตดิตอระหวางประเทศทางการศกึษา
และการคา

สำหรบัภาษาเขยีนหรอืตวัหนงัสอืม ี4 ลกัษณะ คอื
1. ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือของอินเดียภาคใต ใชกันมากในประเทศที่

นบัถอืพระพทุธศาสนา เชน พมา ไทย ลาว กมัพชูา
2. ดดัแปลงมาจากภาษาอาหรบั ใชกนัมากในประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม

เชน มาเลเซยี บรไูน อนิโดนเีซยี
3. ตวัหนงัสอืทีอ่าศยัแบบของตวัหนงัสอืจนี มทีัง้ทีด่ดัแปลงมาใช และนำตวั

หนงัสอืจนี มาใชโดยตรง มใีชกนัมากในประเทศเวยีดนาม สวนกลมุทีใ่ช
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ภาษาจนีเปนภาษาพดู เชน สงิคโปร กลมุพอคาชาวจนีในทกุประเทศนยิม
ใชภาษาจีนเปนทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด

4. ตัวหนังสือโรมัน ใชกันมากในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
สวนในเวียดนามก็เคยนำมาใชเหมือนกัน แตปจจุบันนิยมใชในชนบท
บางกลมุเทานัน้

2) อทิธพิลของอารยธรรมภายนอก หรอือารยธรรมจากตางชาต ิไดแก
อารยธรรมอินเดีย
มหีลายดาน เชน กฎหมาย อกัษรศาสตร ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนยีมประเพณี

การปกครอง การเกษตร เปนตน
ดานศาสนา อนิเดยีนำศาสนาพราหมณและพทุธศาสนาเขามาเผยแพร
ดานการปกครอง มีการปกครองแบบเทวราชา การประกอบพิธีกรรมตางๆ
ของพระมหากษัตริย  ใชหลักคัมภีรของพระมนูธรรมศาสตร เปนหลักในการ
ปกครองของภูมิภาคนี้
ดานอกัษรศาสตร ไดแก วรรณคด ีสนัสกฤต ภาษาบาล ีเขามาใช
ดานศลิปกรรม สวนใหญเปนเรือ่งเกีย่วกบัศาสนา เชน วหิาร โบสถ

อารยธรรมจนี
จีนเขามาติดตอคาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีตและเขามา

มีอิทธิพลทางดานการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แตอิทธิพลดังกลาวมีไมมาก ทางดาน
การเมือง จีนอยูในฐานะประเทศมหาอำนาจ อาณาจักรตางๆที่เปนเมืองขึ้นตองสงบรรณาการ
ใหจนี 3 ปตอครัง้ เพือ่ใหจนีคมุครองจากการถกูรกุรานของอาณาจกัรอืน่    สวนทางดานเศรษฐกจิ
จีนไดทำการคากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต    สินคาที่สำคัญไดแก ผาไหม เครื่องปน
ดนิเผา เปนตน การคาของจนีทำใหอาณาจกัรทีเ่ปนเสนทางผานมคีวามเจรญิมัน่คงขึน้  ทางดาน
วฒันธรรม จนีมอีทิธพิลทางดานนีน้อยมากจนีจะเผยแพรวฒันธรรมไปยงัประเทศของตนเทานัน้
อาณาจักรเวียดนามเคยตกเปนประเทศราชของจีนเปนเวลานานจึงรับวัฒนธรรมของจีนไวมาก
เชน การนบัถอืลทัธขิงจือ้ ลทัธเิตา ประเพณกีารแตงกาย การทำศพ และการใชชวีติประจำวนั

อารยธรรมอาหรบั
ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ศาสนาอิสลามมาจากตะวันออกกลางไดแผเขามาใน

อนิเดยี ทำใหชาวอนิเดยีสวนหนึง่หนัมานบัถอืศาสนาอสิลาม โดยเฉพาะพอคาจากอนิเดยีตอนใต
ซึง่ตดิตอคาขายในบรเิวณหมเูกาะของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอยเูปนประจำ ไดนำศาสนาอสิลาม
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เขามาเผยแผในภมูภิาคนี ้ผนูำทางการเมอืงของรฐัในหมเูกาะตางๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
เวลานัน้ตองการตอตานอำนาจทางการเมอืงของอาณาจกัรมชัปาทติ อาณาจกัรฮนิดบูนเกาะชวา
ซึง่กำลงัแผอำนาจอยจูงึหนัมานบัถอืศาสนาอสิลามเพราะใหประโยชนทางการคากบัพวกพอคามสุลมิ
ตามหลกัของศาสนาอสิลามทีว่าทกุคนทีน่บัถอืศาสนาอสิลามนัน้เปนพีน่องกนั ชวยเหลอืเกือ้กลู
กนั จงึทำใหศาสนาอสิลามเปนทีน่ยิมของกษตัรยิ ชนชัน้สงูและสามญัชนดวย

อารยธรรมตะวันตก
ชาติตะวันตกเริ่มเขามาในภูมิภาคนี้ โดยมีจุดประสงคที่จะทำการคาและเผยแผ

ศาสนา สนิคาทีช่าวยโุรปตองการไดแก พรกิไทย และเครือ่งเทศตางๆ ในระยะแรกๆนัน้ ความ
สนใจของชาวยุโรปจะจำกัดอยูเฉพาะบริเวณหมูเกาะและบริเวณชายฝง ตลอดจนดินแดนใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต เกอืบทัง้หมด

เดิมอาณาจักรตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความแตกตางกันทาง
ดานเชื้อชาติและภาษาหลังจากที่ไดรับอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับแลว อารยธรรมใหม
ที่เกิดจากการผสมผสานกัน ทำใหประชาชนมีสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกัน
และยึดมั่นเปนเอกลักษณประจำชาติ นอกจากนี้ภายในภูมิภาคก็ยังมีการแขงขันกันทางดาน
การเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิ จนขาดความสามคัค ีไมสามารถทีจ่ะตอตานการขยายตวัของชาติ
ตะวนัตกได ในทีส่ดุกต็กเปนอาณานคิมของชาตติะวนัตก

(ขอมูลจากหนังสือสำหรับเยาวชนชุดประเทศเพื่อนบานของไทย
ของกรมวฒันธรรมสมัพนัธ กรมสารนเิทศ กระทรวงการตางประเทศ)

เพี่อใหเกิดความรูวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย   ซึ่งมี
รายละเอยีดวฒันธรรมประเพณทีีเ่ขมแขง็ คอื วฒันธรรมประเพณขีองอนิเดยี จนี อาหรบั และ
ตะวันตก

2.3 วฒันธรรม ประเพณขีองประเทศอนิเดยี จนี อาหรบั และตะวนัตก
1) วฒันธรรม ประเพณขีองประเทศอนิเดยี

อินเดียเปนแหลงอารยธรรมใหญของเอเชีย  ประชากรสวนใหญของ
ประเทศอนิเดยี นบัถอืศาสนาฮนิด ูและมศีาสนาอืน่ เชน ศาสนาอสิลาม  ศาสนาพทุธ  ศาสนาเชน
ศาสนาคริสต  โดยทั่วไปประชาชนระหวางศาสนาจะใหความเคารพซึ่งกันและกันชาวอินเดีย
ถือวัฒนธรรม ซึ่งจัดเปนวัฒนธรรมที่เขมแข็งและเครงครัด อาทิ สตรีนิยมสวมซาหรี หรือ
สลัวารกามซิ การใหเกยีรตสิตรแีละการเคารพบชูาเทพเจา เปนตน คนอนิเดยีมนีสิยัรกัสงบ และ
สุภาพ แตคอนขางอยากรูอยากเห็นรวมทั้งจะไมทำรายสัตวทุกชนิด (ยกเวนงานเทศกาลของ
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บางศาสนา) โดยเฉพาะววั ซึง่ถอืเปนสตัวเทพเจา ซึง่อาจเหน็อยตูามทองถนนเปนกจิวตัร  สวน
สตัวเลก็ๆ  อยางกระรอกและนก จะมใีหเหน็อยเูสมอ แมจะเปนเมอืงใหญกต็าม การทีอ่นิเดยี
ที่ประชาชนจำนวนมาก เมื่อเทียบกับทรัพยากรของประเทศ ทำใหการดิ้นรนเพื่อเลี้ยงชีพและ
ครอบครัวเปนสิ่งจำเปน กอใหเกิดวัฒนธรรมที่มีมาชานานและซึมซับอยูในวิถีชีวิตของชาว
อนิเดยี  ซึง่กค็อืการตอรอง และการแขงขนั   เราจะเหน็ไดวาตัง้แตพอคา จนถงึคนขบัรถสามลอ
มักขอราคาเพิ่มดวยเงื่อนไขตางๆนานา สวนผูซื้อก็มักขอลดราคาอยูเสมอ   สำหรับดานการ
แขงขันเห็นเดนชัดมากขึ้นจากการที่ปจจุบันนักศึกษาคร่ำเครงกับการเรียนเพื่อสอบเขามหา
วิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งแตละปมีผูสอนนับแสนนับลานคน แตรับไดเพียงปละไมกี่คนเทานั้น การ
ศึกษาจึงเปนหนึ่งในการแขงขันที่เขมแข็งเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอินเดียในทุก
วันนี้
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วฒันธรรมของอนิเดยีทีส่ำคญัๆ พอจะยกมาเปนตวัอยาง คอื
 1. การถอดรองเทากอนเขาศาสนสถานทุกแหง
 2. หามนำเครือ่งหนงั โดยเฉพาะหนงัววัเขาไปในศาสนสถานทกุแหง
 3. หามถายรปูภายในศาสนสถาน หากตองการใหขออนญุาตกอน
 4. การไปเยือนศาสนสถานสามารถชมสิ่งตางๆไดตามสบาย และอาจอยูรวม

ประกอบพิธีกรรมได แตควรแตงกายใหสุภาพ หากไปวัดซิกขควรมีหมวก
หรือผาคลุมศีรษะ สวมเสื้อแขนยาว และกระโปรงยาว และควรบริจาคเงินใน
กลองรบับรจิาคดวย

 5. หากมกีารเลีย้งอาหารแบบใชมอืเปบ ควรใชมอืขวาเทานัน้
 6. อยานั่งหันฝาเทาชี้ไปทางใครอยางเด็ดขาดเพราะเปนการดูหมิ่น และไมควรใช

นิ้วชี้สิ่งใดโดยเฉพาะบุคคลใหใชการผายมือแทน
 7. การขยบัคอสายศรีษะไปมาเลก็นอย หมายถงึ " YES"
 8. ควรใหเกยีรตสิตร ีและไมถกูเนือ้ตองตวัสตร ีการขึน้รถประจำทางสาธารณะ โดย

ทัว่ไปผชูายจะขึน้และลงดานหลงัเทานัน้ สวนดานหนาเปนของสตรี
 9. ไมควรขึน้รถประจำทางทีม่คีนแออดัเพราะอาจมมีจิฉาชพีปะปนอย ูสวนผหูญงิ

อาจถูกลวนลามได
10. การใชบรกิารบางอยางควรสงัเกตใหด ีเพราะอาจมกีารแยก หญงิ - ชาย ซึง่อาจทำ

ใหเกิดการลวงละเมิดโดยไมตั้งใจได
11. สตรไีมควรสวมกางเกงขาสัน้ เสือ้แขนกดุ สายเดีย่ว หรอืเอวลอย เพราะนอกจาก

จะถูกมองมากกวาปกติ (ปกติชาวตางชาติจะเปนเปาสายตาจากความชางสงสัย
ของชาวอนิเดยีอยแูลว) ยงัอาจเปนเปาหมายของอาชญากรรมได

2)  วฒันธรรม ประเพณขีองจนี
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เปนประเทศทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุเปนอนัดบั

หนึง่ของโลก ประชากรรอยละ 93 เปนชาวฮัน่ ทีเ่หลอืเปนชนกลมุนอย
ในสมัยโบราณ จีนนับเปนดินแดนที่มีศาสนาและปรัชญารุงเรืองเฟองฟูอยู

มากมาย โดยลัทธิความเชื่อเดิมนั้นมีอยูสองอยางคือ ลัทธิเตา และลัทธิขงจื้อ   ซึ่งเนนหลัก
จรยิธรรมมากกวาทีจ่ะเปนหลกัศาสนาทีแ่ทจรงิ สวนพทุธศาสนานัน้ จนีเพิง่รบัมาจากอนิเดยีใน
ชวงครสิตศตวรรษแรกนีเ้ทานัน้ ครัน้มาถงึยคุคอมมวินสิต ศาสนากลบัถกูวาเปนปฎปิกษตอลัทธิ
ทางการเมืองโดยตรง   ตอมาทางการก็ไดยอมผอนปรนใหกับการนับถือศาสนาและความเชื่อ
ตางๆของประชาชนมากขึ้น ทำใหลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม (ในเขต
ตะวนัตกของจนี) และศาสนาครสิตจงึไดกลบัมาเฟองฟขูึน้อกีครัง้
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วฒันธรรม ประเพณจีนีทีส่ำคญั
ความเชือ่
คนจีนนิยมมีลูกชายมากกวาลูกหญิง เพราะลูกชายเปนผูสืบนามสกุล คือ แซ   การ

เรยีกชือ่สกลุของจนีตรงขามกบัภาษาไทย คอืตนเปนชือ่สกลุ ชือ่ตวัใชเรยีกกนัในหมญูาต ิและ
เพือ่นสนทิ นามสกลุเปนลกัษณะพเิศษเชือ้ตระกลูการสบืทอดพงศเผา ตอมาเปนพนัๆป ดงันัน้
วฒันธรรมจนีจงึมจีติสำนกึการบชูาบรรพบรุษุ เปนแกนแทของวฒันธรรมนี้

ตราบจนปจจุบัน ชาวจีนโพนทะเลที่อาศัยอยูตางประเทศยังคงรักษาประเพณีที่จะ
กลบัมาสบืหาบานเกดิและบรรพบรุษุทีแ่ผนดนิใหญจนี หลายปมานีใ้นฐานะทีเ่ปนผลติผลจาก
ประวัติศาสตรที่มีลักษณะพิเศษของสังคมโบราณจีน วัฒนธรรมเกี่ยวกับนามสกุลและเชื้อ
ตระกูลของจีนไดกลายเปน คลังสมบัติขนาดใหญสำหรับการศึกษาประวัติศาสตรอันยาวนาน
ของชนชาติจีนจากแงมุมใหม เชน การศึกษาแหลงกำเนิด การแบงแยกและการผสมผสาน
ของนามสกุลนั้น สามารถเพิ่มความเขาใจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคมที่แตกตางกันในสมัย
โบราณใหลกึซึง้ยิง่ขึน้ อกีทัง้การศกึษาสิง่ของทีเ่ปนรปูธรรมตางๆ เชน หนงัสอืลำดบัญาตขิอง
วงศตระกลู ระบบการสบืชวงวงศตระกลู ฯลฯ สามารถสะทอนถงึบทบาททางประวตัศิาสตรของ
ความสัมพันธทางสายเลือดที่มีตอพัฒนาการของสังคมโบราณและชีวิตสังคม อยางไรก็ตาม
ลักษณะพิเศษหลายประการของสังคมโบราณจีน เชน ระบบรวมศูนยอำนาจ  โครงสรางของ
สงัคมแบบครอบครวั  คานยิมทางดานศลีธรรมและจรยิธรรมและหลกัความประพฤตทิีถ่อืความ
ซื่อสัตยตอกษัตริยและการกตัญูตอพอแมเปนบรรทัดฐาน เปนตน  ลวนแสดงออกมาใน
วฒันธรรมชือ่และนามสกลุอยางเตม็ที ่  และกเ็ปนสาเหตอุกีประการหนึง่ทีว่ฒันธรรมนามสกลุ
ไดรับความสนใจอยางมากจากวงวิชาการ

วัฒนธรรมการใหความสำคัญตระกูลสงผลมาถึงปจจุบัน  การประกอบอาชีพ  ความ
มัน่คง  ทางเศรษฐกจิ  เกดิจากการสนบัสนนุ  สงเสรมิเปนเครอืขายของตระกลูตางๆ

สิง่สำคญัอกีอยางคอื  ชาวจนีมเีครอืขายคนรจูกั  กลาวกนัวาชาวจนีทีไ่รเครอืขายคนรจูกั
เปนผูที่เปนจีนเพียงครึ่งเดียว  จึงจำเปนตองทำความรูจักกับผูคน  และชาวตางชาติ ดังนั้นจีน
จึงใหความสำคัญของวัฒนธรรมนี้ดวยการเชื้อเชิญ

อาหาร
 เปนวัฒนธรรมที่เขมแข็งเผยแพรไปทั่วโลกและเปนที่ยอมรับวาอาหารจีนมีรสชาติ

อรอย  อาหารจนีจะตองถงึพรอมสสีนั รสชาต ิและหนาตา  มอีาหารอยเูพยีงไมกีอ่ยางเทานัน้
ทีป่รงุอยางเดยีวๆโดดๆสิง่สำคญัคอืสวนประกอบตางๆ จะตองกลมกลนืเขากนัไดกบัเครือ่งปรงุ
รสจำพวกซีอ่ิว๊  กระเทยีม  ขงิ  น้ำสม  น้ำมนังา  แปง  ถัว่เหลอืง  และหอมแดง
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ประเพณีการแตงงาน
สิง่แรกทีบ่อกถงึพธิกีารแตงงานของชาวจนีกค็อืสแีดง  สำหรบัชาวจนีสแีดงหมายถงึ

ความผาสุกและความมั่งคั่ง  ปจจุบันเจาสาวจีนจะเลือกชุดแตงงานสีขาวตามสไตลตะวันตก
แตสำหรบัสมยักอนแลวสแีดง จะปรากฏใหเหน็ทกุทีใ่นงานแตงงานตัง้แตเสือ้ผา  ของตกแตง
แมกระทั่งของขวัญ

พิธีแตงงานของชาวจีนโบราณมักจะถูกจัดโดยผูเปนพอแมจะเปนฝายเลือกเจาสาว
ใหกบับตุรของตน  นอกจากนีย้งัมขีัน้ตอนตางๆ ทีต่องปฏบิตัติามเปนลำดบั   ตัง้แตการเจรจา
ตอรอง  การสขูอ  การวาจางซนิแสมาตรวจดดูวงของคบูาวสาววาสมพงษกนัหรอืไม จนไปถงึ
การตกแตง  เรือนหอ  ตองเปนสีแดง  เพื่อความเปนสิริมงคล จะมีการจัดหาชายหนุมและ
หญงิสาวมาทำการเตรยีมเตยีงใหกบัเจาสาว

นอกจากนีย้งัมขีบวนแหรบัเจาสาวจากบานของเจาสาวมาทีบ่านของเจาบาว  ตามดวย
พธิแีตงงาน  การสกัการะบชูาฟาดนิ  การถวายสตัยปฏญิาณ  และการมอบของขวญัใหแกกนั
หลังจากนั้นก็จะเปนงานเลี้ยงฉลองซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญไมแพพิธีแตงงาน  ซึ่งเต็มไปดวย
แขกเหรือ่ญาตสินทิมติรสหายและคนรจูกั  อาหารชัน้ดแีละสรุา  จนกระทัง้เจาบาวเจาสาวพรอม
ที่จะยายเขาสูเรือนหอ  หลังจากนั้นเจาสาวก็จะกลับไปเยี่ยมบานเดิมของเธอเปนเวลาสามวัน
กอนทีจ่ะยายกลบัมาอยกูบัเจาบาวเปนการถาวรพรอมกบัมพีธิฉีลองยิง่ใหญอกีครัง้
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3) วฒันธรรม ประเพณขีองชาตอิาหรบั
ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ “ชนชาติอาหรับ” และการ

แพรขยาย วัฒนธรรมประเพณีจากศาสนาอิสลาม  จนทำใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาอิสลาม
ทีม่จีำนวน ผนูบัถอืมากทีส่ดุในอเชยี  วฒันธรรมประเพณทีีส่ำคญัๆ ไดแก

การแตงกาย ผหูญงิมสุลมิ แตงกายมดิชดิ  มผีาคลมุรางกาย  และแตละชาตอิาจ
แตกตาง กนับางในรายละเอยีด

การถือศีลอด ชาวมุสลิมจะถือศีลอดในชวงเดือนรอมะฎอน และชาวมุสลิม
ทั่วโลก รวมกันปฏิบัติศาสนกิจ และเฉลิมฉลองวาระสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมะฏอน
อนัประเสรฐิ หลังจากมผีพูบเหน็จนัทรเสีย้วหรอืฮลิาสเมือ่ค่ำคนืทีผ่านมา  ทำใหวนันีเ้ปนวนัแรก
ของเดอืน เชาวาลฮจิเราะห หรอืวนัอฎิิล้ฟตร ิโดยในวนันีพ้ีน่องมสุลมิจะปฎบิตัตินตามแบบอยาง
ของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม  โดยจะจายซะกาตฟตเราะห  ซึ่งเปนการนำ
อาหารหลักไปจายใหกับคนยากจน  และทุกคนอาบน้ำชำระรางกายตั้งแตหัวจรดเทา  และ
แตงกายดวยเสื้อผาที่สวยงาม  ทานอินทผลัมกอนเดินทางไปยังที่ละหมาดหรือมุศ็อลลา  รวม
ละหมาดอิฎิ้ลฟตริ  และเดินทางกลับในอีกทาง  โดยเมื่อมีการพบปะกันจะมีการกลาวทักทาย
กนัดวยวา “ตะกอ็บบะลัล้ ลอฮมุนินาวะมนิก”ุ
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4) วฒันธรรมตะวนัตกกบัประเทศตางๆในทวปีเอเชยี
วัฒนธรรมตะวันตกแมแบบมาจากอารยธรรมกรีก และโรมัน (เกร โค-โรมัน)

อารยธรรมนีม้แีหลงกำเนดิในบรเิวณทะเลดเิตอรเรเนยีน  และไดรบัอทิธพิลจากศาสนาครสิต
การเผยแพรวัฒนธรรมตะวันตก  สืบเนื่องมาจากความตองการคาขายและการ

เผยแผ ศาสนาซึง่วฒันธรรมตะวนัตกทีส่ำคญัๆ  ไดแก
การแตงกาย แบบสากลนยิมใชทัว่ไป  ทกุประเทศในเอเชยี โดยเฉพาะคนชัน้สงู

ในเอเชยี  นกัปกครอง  นกัธรุกจิ  นยิมแตงกายแบบตะวนัตก  มชีดุสากล  กางเกง  เสือ้เชิต้  เสือ้ยดื
มีบางประเทศที่มีวัฒนธรรมของตัวเองเขมแข็งยังใสชุดประจำชาติอยู   คือ   อินเดีย    พมา
อนิโดนเีซยี  และประเทศอาหรบั

การศกึษา วฒันธรรมตะวนัตก  เหน็ความสำคญัของการศกึษาทกุแขนง  และมี
ความเจรญิกาวหนาทีส่ำคญั  คอื  การศกึษาทีป่พูืน้ฐานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  สงผลให
วทิยาศาสตรโลกกาวหนา

อาหาร  อาหารของวัฒนธรรมตะวันตกแพรหลายไปทั่วโลก ใหความสำคัญ
อาหารทีม่คีณุคาทีม่สีวนปรงุจากแปงสาล ี นม  เนย  เนือ้สตัวตางๆ  รวมทัง้เครือ่งดืม่  อนัไดแก
ไวน  เปนตน

วัฒนธรรมประเพณี  ไดรับอิทธิพลจากศาสนาคริสต  เชน  ประเพณีเทศกาล
เฉลมิฉลองวนัครสิตมาส  เทศกาลอสีเตอร  และพธิแีตงงาน  ประเทศทีไ่ดรบัอทิธพิลวฒันธรรม
ตะวนัตกคอนขางมาก  คอื  ประเทศสงิคโปร  ประเทศสงิคโปรเปนเกาะเลก็ๆ  ปกครองแบบ
ประชาธปิไตย  ประชาชนมหีลายเชือ้ชาต ิ ไดแก  จนี มาเลย  ประชาชนสวนมากนบัถอืศาสนา
คริสต

ประเทศสิงคโปรมีระบบการศึกษาที่ดี  ประชาชนไดรับการศึกษาสูง  และ
ประกอบ อาชพี การคาธรุกจิ  ประชาชนมรีายไดตอหวัสงู  ชาวสงิคโปรเรยีกประเทศของเขาวา
"Intelligence Island"

ปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกแพรหลายไปในประเทศตางๆในเอเชีย  ทั้งดาน
อาหาร  ดนตร ี  การแตงกาย  การปกครองระบอบประชาธปิไตย  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชน  ความเจรญิกาวหนาทางการแพทย  การอตุสาหกรรม  โทรคมนาคมตางๆ เปนตน
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เรือ่งที ่2 การอนุรักษ
และการสบืสานวฒันธรรม ประเพณี

ตามที่กลาวมาแลววาสภาพสังคม  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศตางๆมีการ
เปลี่ยนแปลง อยูตลอดเวลาดวยอิทธิพลของประเทศตางๆมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ดวยอิทธิพลของประเทศที่มีอารยธรรมเขมแข็ง  สงผลใหชีวิตความเปนอยูของประชาชน
เปลีย่นไป  ทัง้ภาษา  การแตงกาย  อาหาร  ดงันี ้  ประเทศตางๆมแีนวทางในการอนรุกัษ  และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาติตนเองไว  โดยระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐ  และเอกชน
นอกจากนั้นโดยสภาพธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณีที่ไมดีจะคอยๆสูญหายไปจากสังคม
คงเหลอืแตวฒันธรรมทีเ่ขมแขง็เขามาแทนที ่ การดำรงคงไววฒันธรรมประเพณ ีเพราะแสดงถงึ
ความเปนชาติเกาแกที่มีมรดกตกทอดมาถึงลูกหลานนั้น  จำเปนตองใชวิธีการรณรงคอยาง
สม่ำเสมอ  และประพฤตปิฏบิตัจินเปนประเพณมีาชานาน  มคีวามภมูใิจในชาตติวัเอง

ในเอเชยี  ประเทศทีม่คีวามเจรญิและมวีฒันธรรมประเพณทีีแ่ขง็แกรง  สามารถอนรุกัษ
และสบืสานวฒันธรรมประเพณขีองตนเอาไว  เชน  ประเทศเกาหล ี จะยงัคงอนรุกัษวฒันธรรม
ทางดานการแตงกาย  อาหาร  และการแสดง  สวนประทศญีป่นุจะคงเอกลกัษณของตนในดาน
เครือ่งแตงกาย  ภาษา  และอาหาร  เปนตน

2.1 การอนุรักษและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ชาติไทยมีความมั่นคงสืบทอดมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  เปนเพราะบรรพบุรุษ

ไดรกัษาไวใหลกูหลานอยอูาศยั  ซึง่จะปลอยใหสญูเสยีไปยอมไมได  นอกจากรกัชาตแิลวจะตอง
รกัษาเกยีรตภิมูขิองชาตไิวดวย  และวฒันธรรมประเพณขีองชาตเิปนลักษณะเฉพาะทีแ่สดงถงึ
ความเปนชาติไทย ที่เราคนไทยทุกคนตองอนุรักษและชวยกันสืบสานเพื่อใหคงอยูตอไปถึง
ลกูหลาน

ชาตทิีม่อีทิธพิลตอวฒันธรรมไทยแตโบราณ  คอื  อนิเดยีและจนี  และจากการ
ศกึษาในอดตีพบวา ชาตทิีม่อีารยธรรมเกาแกและมอีทิธพิลตอประเทศตางๆ  รวมทัง้ประเทศไทย
ดวย  คอื  ประเทศอนิเดยี มคีวามเจรญิมากอน 4,000 ป  เราพบทีเ่มอืงโมหนัโจดาโร  มรีะบบ
ระบายน้ำเสยีทีด่ ีมอีกัษรใชแลว  เปนอารยธรรมทีย่ิง่ใหญกอนกรกีและโรมนั  อารยธรรมของ
อนิเดยี  ซึง่เปนแหลงอารยธรรม  ศาสนาฮนิด ู ทีแ่พรหลายมากอนพทุธศาสนา  และตอมาอนิเดยี
เปนแหลงอารยธรรมของศาสนาพทุธ  และจนีเปนประเทศทีเ่จรญิรงุเรอืงดวยอารยธรรมเกาแก
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ทีส่ดุแหงหนึง่ของโลก  โดยอารยธรรมนีเ้กดิบรเิวณลมุมน้ำฮวงโหราว 4,000ปมาแลว  และจนี
เปนประเทศทีค่าขายกบัประเทศตางๆมาในอดตี  อทิธพิลของอารยธรรมจนีทีส่งผลกบัไทย  คอื
เครือ่งปนดนิเผา  วรรณคดเีรือ่งสามกก  นาฎกรรมจนี  หนุจนี  งิว้  การบชูาบรรพบรุษุ

ตอมาอารยธรรมของชาติตะวันตกที่สงผลตอสังคมไทย  คือ ความกาวหนา
ของเทคโนโลยแีละการศกึษา รวมทัง้ภาษา  คานยิม  การบนัเทงิ นนัทนาการตางๆ  ยิง่ปจจบุนั
ความเจรญิในการคมนาคมขนสง  สือ่สารตางๆ  รวดเรว็เปนโลกไรพรมแดน สงผลใหอารยธรรม
ตะวนัตกเขามาสสูงัคมไทยอยางรวดเรว็  ยิง่ในปจจบุนัอารยธรรมตางๆในเอเชยีทีเ่ขมแขง็ เริม่มี
อทิธพิลตอสงัคมไทย  ทีส่ำคญัคอื  ญีป่นุ  เกาหลี

จากการศึกษาประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  จะพบวา   มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดมาทุกยุค  ทุกสมัย  แตอยางไรก็ตาม  วัฒนธรรมไทยที่ยังคงอยูสืบทอด
มาจนถึงปจจุบัน  แสดงถึงความดี  ความมีประโยชนตอสังคมไทย  จึงยังคงสิ่งเหลานั้นอยู
ทีส่ำคญั คอื อาหารไทย  ภาษาไทย  การแตงกายไทย  มารยาทไทย  ประเพณไีทย  และการมี
ศาสนาพทุธเปนศาสนา ประจำชาต ิ การมพีระมหากษตัรยิเปนสถาบนัทีส่ำคญัของประเทศไทย

2.2 เหตุผลและความจำเปน
ในการอนรุกัษและการสบืสานวฒันธรรม  ประเพณี

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทำใหตองอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี

การเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะธรรมชาติของสังคมมนุษยและยอมเกิดขึ้นใน
ทกุสงัคม  แตจะเรว็หรือชา  ขึน้อยกูบักาลเวลา  และอาจเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้หรอืเลวลงกไ็ด

ประเภทของการเปลีย่นแปลง  เราอาจจำแนกการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม
ออกเปน 2 ประเภท คอื

1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
สังคมและระบบความสัมพันธของกลุมคน   เชน  ความสัมพันธใน
ครอบครวัระหวางพอ  แม  ลกู  นายจาง  เปนตน

2) การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม หมายถงึ  การเปลีย่นแปลงวถิกีารดำเนนิ
ชวีติ  ความร ู  ความคดิ  คานยิม  อดุมการณ  และบรรทดัฐานทางสงัคม
ซึง่รวมถงึขนบธรรมเนยีมประเพณตีางๆของสงัคม  โดยรบัวฒันธรรมของ
ตนเองบางอยาง

ปจจยัทีเ่ปนสาเหตทุีท่ำใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  มปีจจยัหลกั
2 ประการ ดงันี้
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1) ปจจัยภายในสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในสังคม
หมายถงึ  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากสมาชกิหรอืสิง่แวดลอมภายในสงัคม
นัน่เอง เชน  การทีส่งัคมมปีระชากรเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็  ยอมทำใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงในดานการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย  เกิดการบุกรุกที่ดิน  และ
การทำลายทรพัยากรธรรมชาตเิพิม่ขึน้  เปนตน

2) ปจจยัภายนอกสงัคม  หรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากสาเหตภุายนอกสงัคม
เนื่องจากปจจุบันมีการติดตอสัมพันธกับสังคมอื่นๆมากขึ้น  สังคมไทย
ไดรับอิทธิพล มาจากสังคมตะวันตกและยังรับวัฒนธรรมแบบตะวันตก
อกีมากมาย ไดแก  การแตงกาย  ดนตร ี  สถาปตยกรรมและสิง่ประดษิฐ
ตางๆ  เปนตน

เหตุผลความจำเปนในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนเครื่องวัด  เครื่องกำหนดความเจริญ  หรือความเสื่อมของสังคม

ในทำนองเดียวกัน  วัฒนธรรมยังกำหนดชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม   ดังนั้น
วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอความเปนอยูและความเจริญกาวหนาของชาติมาก

ความสำคญัของวฒันธรรม  มอียหูลายประการคอื
1. วฒันธรรมชวยแกปญหาและสนองความตองการตางๆของมนษุย    มนษุยพน

จากอนัตราย  สามารถเอาชนะธรรมชาตไิด  เพราะมนษุยสรางวฒันธรรมขึน้มา
ชวย

2. วัฒนธรรมชวยเหนี่ยวร้ังสมาชิกในสังคมใหมีความเปนหนึ่งอันเดียวกัน  และ
สงัคมทีม่วีฒันธรรมเดยีวกนัยอมจะมคีวามรสูกึผกูพนัเปนพวกเดยีวกนั

3. วฒันธรรมเปนเครือ่งแสดงเอกลกัษณของชาต ิ  ชาตทิีม่วีฒันธรรมสงูยอมไดรบั
การยกยอง และเปนหลกัประกนัความมัน่คงของชาติ

4. วฒันธรรมเปนเครือ่งกำหนดพฤตกิรรมของคนในสงัคม  ชวยใหผคูนอยรูวมกนั
อยางสันติสุข

5. วัฒนธรรมชวยใหประเทศชาติมีความรุงเรืองถาวร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หาก
ชาตนิัน้มวีฒันธรรมทีด่ ี มทีศันคตใินการดำเนนิชวีติทีเ่หมาะสม  ยดึมัน่ในหลกั
ขยนั  ประหยดั  อดทน  ความมรีะเยยีบวนิยัทีด่งีาม  สงัคมนัน้จะมคีวามเจรญิ
รงุเรอืง

6. วฒันธรรมประเพณ ี เปนสิง่ทีน่าสนใจ  มผีลตออตุสาหกรรมการทองเทีย่วมาก
ปจจบุนัอตุสาหกรรมนีเ้ปนจดุดงึดดูนกัทองเทีย่ว สงผลใหภาวะเศรษฐกจิดขีึน้
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เรือ่งที ่3 แนวทางการอนุรักษ
และการสบืสานวฒันธรรม ประเพณี

แนวทางการอนรุกัษและสบืสานวฒันธรรม  ประเพณี
1. การอนรุกัษวฒันธรรมและประเพณ ี ควรเริม่ตนจากการปลกูจติสำนกึใหเยาวชน

และประชาชน ทุกคนตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของวัฒนธรรมที่ถือ
เปนหนาที ่ของทกุคนทีช่วยกนัอนรุกัษ โดยการศกึษาวฒันธรรมใหเขาใจ  จะได
ชวยกนัรวมมอืรกัษา

2. รวมกันเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณี  โดยการศึกษาเรียนรูและสืบทอด
วฒันธรรมประเพณขีองชาตตินเอง  ตวัอยางคอืการเรยีนรดูนตร ี การเลนดนตรี
การศกึษาเพลง  ฟงเพลง  และรองเพลงประจำชาต ิ ประจำทองถิน่  เปนตน

3. เริม่ตนจากครอบครวั  โดยรวมมอืกนัในครอบครวั  ชมุชน สงัคม  จดัตัง้ชมรม
สมาคม  สถาบนัเพือ่จดักจิกรรมอนรุกัษสบืทอดวฒันธรรม  ประเพณใีนทองถิน่
และชาติ

4. สื่อตางๆ ในสังคมเห็นความสำคัญที่จะศึกษาและถายทอดวัฒนธรรมเปน
ประจำสม่ำเสมอ

5. ทุกคนตองรวมมือกันหวงแหนรักษาวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู  มิให
แปรเปลีย่น  เชน ประเพณสีงกรานต  ตองรวมมอืกนัทำกจิกรรมอนัดงีาม  คอื
สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผสูงูอาย ุ  ไมควรสาดน้ำใสกนัแบบไมสภุาพเรยีบรอย
และรุนแรง

6. การรวมมือรักษา  และถายทอดภูมิปญญา  ใหไปสูสังคมและรุนบุตรหลาน
ภมูปิญญา หมายถงึ  ความร ูความสามารถ  ความคดิ  ความเชือ่ทีก่ลมุคนเรยีนรู
จากประสบการณ  สัง่สมไวในการดำรงชพี  มกีรพฒันา  เปลีย่นแปลง  สบืทอด
กนัมา  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรกูบักลมุคนอืน่ทีม่กีารตดิตอสมัพนัธกนั  แลวนำมา
ปรับใชใหเปนประโยชนสำหรับตนเอง  ตัวอยางภูมิปญญา  การปลูกพืชพันธุ
พืน้เมอืง  การทำน้ำปลา  การปนปนู  เปนตน

7. แนวทางการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนและของประเทศตางๆ
ในทวปีเอเชยี มหีนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีท่ำหนาทีส่งเสรมิสนบัสนนุการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางชุมชนและประเทศตางๆ  ตัวอยางคือ เรามีการ
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แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแสดง   การละเลนของประเทศตางๆ  ที่หอประชุม
วฒันธรรม แหงชาติ

โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันวัฒนธรรมประเพณีของเอเชียเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
จากทัว่โลกทีน่ยิมศกึษาทองเทีย่ว    เพราะมเีรือ่งราวทางวฒันธรรมทีน่าสนใจ   นาศกึษาเรยีนรู
นกัทองเทีย่วสนใจวฒันธรรมประเพณตีางๆในประเทศเอเชยีทีน่าสนใจแตกตางกนัไป  ตวัอยาง
เชน นาฏศลิปไทย   อนิเดยี  ญีป่นุ  อนิโดนเีซยี  และทกุประเทศตางอนรุกัษสบืสานวฒันธรรม
ของตนเอง  โดยมหีลกัสตูรสอนในโรงเรยีน สถาบนัตางๆ  เพือ่ใหวฒันธรรมคงอย ู ซึง่สงผลตอ
เอกลกัษณของชาตตินเอง  เปนความภาคภมูใิจ  และทีส่ำคญัคอื ทำใหอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว
เจรญิเตบิโต  มเีงนิตราไหลเขาสปูระเทศไดเปนอยางดี
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เรือ่งที ่4 คานิยมที่พึงประสงค

คานิยมที่ดีงามของชาติตางๆในเอเชีย
คานยิมทีค่วรสงเสรมิพฒันาใหเกดิขึน้ใน ประเทศตางๆในเอเชยี คอื
1. ความสภุาพออนโยน  เปนนสิยัทีด่ขีองประชาชนในทวปีเอเชยี
2. ความสามารถในการสรางสรรควัฒนธรรมดานศิลปะสาขาตางๆ   ซึ่งมีความ

สวยงาม   มสีนุทรยีคงความเปนวฒันธรรมเอเชยีไวอยางโดดเดน
3. ความสะอาด    ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเพื่อใหเปนแหลง

ทองเทีย่ว ทีม่คีณุคา
4. ความซือ่สตัย  ความขยนัในการประกอบอาชพี  และตรงตอเวลา
คานิยมสำคัญที่กลาวมานี้  ลวนเปนพื้นฐานใหความเปนชาติมั่นคงและคงเอกลักษณ

วฒันธรรมประเพณทีีส่งผลใหเอเชยียงัคงเปนแรงดงึดดูใจทีม่เีสนหในการเรยีนรศูลิปวฒันธรรม
ประเพณ ีและอตุสาหกรรมการทองเทีย่วสบืตอไปนานเทานาน

คานิยมในสังคมไทย
คานยิม  คอื  สิง่ทีก่ลมุสงัคมหนึง่ๆเหน็วาเปนสิง่ทีน่านยิม  นากระทำ นายกยอง  เปนสิง่

ทีถ่กูตอง ดงีาม  เหมาะสมทีจ่ะยดึถอืพงึปฎบิตัริวมกนัในสงัคม
คานิยมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  เนื่องจากมีการเรียนรูปลูกฝงและถายทอดจาก

สมาชิกรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  สังคมแตละสังคมจึงมีคานิยมตางกันไป  คานิยมชวยใหการ
ดำเนินชีวิตในสังคมมีความสอดคลองสัมพันธกัน   และทำใหการดำเนินชีวิตของสมาชิก
มีเปาหมาย  ชวยสรางความเปนปกแผนใหแกสังคม     อยางไรก็ดี  คานิยมเปนสิ่งที่มีการเ
ปลีย่นแปลงได    ในปจจบุนันีส้งัคมไทยมคีานยิมใหมๆ   เกดิขึน้มาก  เชน  คานยิมในการอนรุกัษ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ  คานยิมในการนำเทคโนโลยใีหมๆ   มาใชในชวีติประจำวนั  เปนตน

คานยิมทีค่วรปลกูฝงในสงัคมไทย  ไดแก
1) การรกัชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ
2) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
3) ความกตญักูดเวที
4) ความซือ่สตัย  สจุรติ
5) การเคารพผูอาวุโส
6) การนิยมใชของไทย
7) การประหยดั
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กจิกรรมที ่9
1. ใหผเูรยีนแบงกลมุกนั 5-6 คน คนควาวฒันธรรม  ประเพณทีองถิน่ในประเทศ

ไทยแตละภาค พรอมแนวทางการอนรุกัษวฒันธรรม  ประเพณนีัน้ๆ   แลวนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการนำเสนอแลวใหผูเรียนชวยกันใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม

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

2. ใหผเูรยีนแบงกลมุกนั 5-6 คนคนควาวฒันธรรม  ประเพณทีีส่ำคญัของประเทศ
ตางๆ ในเอเชยี พรอมทัง้แนวทางอนรุกัษวฒันธรรมประเพณขีองประเทศนัน้ๆ
แลวนำมาแลกเปลีย่นเรยีนรดูวยการนำเสนอ  แลวใหผเูรยีนชวยกนัใหขอคดิเหน็
เพิม่เตมิ

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. ใหผูเรียนอภิปรายปญหาคานิยมของประเทศและชุมชน พรอมทั้งใหขอเสนอ

แนะ  วธิกีารสรางเสรมิคานยิม  ความซือ่สตัย  ความสามคัคใีหเกดิขึน้ในชมุชน
และสังคมไดอยางไร

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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สาระสำคัญ
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

มีรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่ประชาชนชาวไทยควรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา  หลักการ  เจตนารมณ  โตรงสรางและสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ตลอดจนการศึกษาจุดเดนของรัฐธรรมนูญในสวนที่
เกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ  และหนาที่ของประชาชน  เพื่อการปฎิบัติตนไดอยางถูกตองตามที่
รัฐธรรมนูญกำหนด

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธบิายความเปนมา หลกัการและเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทยได
2. มคีวามร ู  ความเขาใจ โครงสรางและบอกสาระสำคญัของรฐัธรรมนญูแหงราช

อาณาจกัรไทย
3. อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหนาที่ของประชาชนได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ความเปนมา  หลกัการ และเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทย
เรือ่งที ่2 โครงสรางและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เรือ่งที ่3 จดุเดนของรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วกบัสทิธ ิ  เสรภีาพและหนาทีข่องประชาชน

สื่อการเรียนรู
1. คอมพวิเตอร  อนิเทอรเนต็
2. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550
3. บทความตางๆ
4. หนังสือพิมพ

บทที ่3
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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เรือ่งที ่1 ความเปนมา  หลกัการและเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

1.1 ความเปนมาของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
รฐัธรรมนญู (Constitution) หมายถงึ กฎหมายสงูสดุในการจดัการปกครองรฐั ถาแปล

ตามความคำ  จะหมายถงึการปกครองรฐัอยางถกูตองเปนธรรม (รฐั + ธรรม + มนญู)
ในความหมายอยางแคบ “รฐัธรรมนญู”  ตองมลีกัษณะเปนลายลกัษณอกัษร และไมใช

สิ่งเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Low) “เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ” มี
ความหมายกวางกวาและจะเปนรปูแบบลายลกัษณอกัษรหรอืจารตีประเพณกีไ็ด

สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเปนประเทศแรกๆ  ที่รางรัฐธรรมนูญขึ้นมาในภาษาของ
ประเทศทัง้สอง คำวา รฐัธรรมนญู ตางใชคำวา  (Constitution ซึง่แปลวา การสถาปนา หรอืการ
จดัตัง้ ซึง่หมายถงึการสถาปนาหรอืการจดัตัง้รฐันัน่เอง โดยทัง้สองประเทศมรีฐัธรรมนญูทีเ่ปน
ลายลกัษณอกัษร แตประเทศองักฤษไมมรีฐัธรรมนญูทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร มแีตจารตีประเพณี
หรือ “ธรรมเนียมทางการปกครอง”  ที่กระจายอยูตามกฎหมาย คำพิพากษาตางๆ รวมทั้ง
ธรรมเนยีมปฎบิตัทิีส่บืทอดกนัมา  จนกลายเปนจารตีประเพณ ี ซึง่ถอืเปนกฎหมายรฐัธรรมนญู
ทีส่บืทอดมาจากประวตัศิาสตรของชาตนิัน่เอง

(ทีม่า http://www.sale2thai.com/constiution.htm 13 #  <เมือ่วนัที ่11 กมภาพนัธ 2552>)

หลวงประดิษฐมนูธรรม (ดร.ปรีดี  พนมยงค) ไดอธิบายวา “กฎหมายธรรมนูญการ
ปกครองแผนดิน เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงระเบียบแหงอำนาจสูงสุดในแผนดินทั้งหลาย
และวิธีการดำเนินการทั่วไปแหงอำนาจสูงสุดในประเทศ”

ศาสตราจารยหยดุ  แสงอทัุย  ทานอธบิายวา  หมายถงึ  “กฎหมายทีก่ำหนดระเบยีบแหง
อำนาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธระหวางอำนาจเหลานี้ตอกันและกัน”
(ที่มา http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1604101/chapter1/Lesson1.htm#13 <เมื่อวันที่  11
กมุภาพนัธ 2552>)

ประเทศไทยเริ่มใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  เมื่อเกิด
การปฏิวัติโดยคณะราษฎร  เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขที่ทรง
อยใูตรฐัธรรมนญู  เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2475 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวั
รชักาลที ่7 แหงราชวงศจกัรี
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หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวัทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญใหแกปวงชนชาวไทยตามที่คณะราษฎรไดนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย  ใหทรงลงพระ
ปรมาภไิธย  นอกจากนีพ้ระองคกท็รงมพีะระราชประสงคมาแตเดมิแลววาจะพระราชทาน

รัฐธรรมนูญใหเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแกประชาชนอยูแลว  จึง
เปนการสอดคลองกับแผนการของคณะราษฎร  ประกอบกับพระองคทรงเห็นแกความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง และความสุขของประชาชนเปนสำคัญ  ยิ่งกวาการดำรงไวซึ่งพระราช
อำนาจของพระองค

รฐัธรรมนญูทีค่ณะราษฎรไดนำขึน้ทลูเกลาฯถวาย  เพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธยม ี2 ฉบบั
คอื  พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 และรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475

กองกำลงัของคณะราษฎร ถาย ณ บรเิวณหนาวงัปารสุกวนั

ตอมาเมือ่เกดิความขดัแยงระหวางพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวักบัคณะราษฎร
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ  เมื่อวันที่ 2
มนีาคม พ.ศ. 2477 โดยทรงมพีระราชหตัถเลขาสละราชสมบตั ิ  ความละเอยีดดงันี้
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(สำเนาพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ)
ปปร
บานโนล
แครนลีประเทศอังกฤษ

เมื่อพระยาพหลพลพยุหเสนากับพวกไดทำการยึดอำนาจการปกครองโดยใชกำลัง
ทหารในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แลวไดมีหนังสือมาอัญเชิญขาพเจาใหดำรง
อยใูตตำแหนงพระมหากษตัรยิภายใตรฐัธรรมนญู ขาพเจาไดรบัคำเชญิดงันัน้ เพราะเขาใจวา
พระยาพหลฯ และพวกจะสถาปนารัฐธรรมนูญตามแบบอยางประเทศทั้งหลาย ซึ่งใช
การปกครองตามหลักนั้น เพื่อใหประชาราษฎรไดมีสิทธิที่จะออกเสียงในวิธีดำเนินการ
ปกครองประเทศและนโยบายตางๆ อันแนผลไดเสียแกประชาชนทั่วไป ขาพเจามีความ
เลื่อมใสในวิธีการเชนนั้นอยูแลว และกำลังดำริจะจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ
ประเทศสยามใหเปนไปตามรปูแบบนัน้ โดยมไิดมกีารกระทบกระเทอืนอนัรายแรง เมือ่มา
มีเหตุรุนแรงขึ้นเสียแลว และเมื่อมีผูกอการรุยแรงนั้นอางวามีความประสงคจะสถาปนา
รฐัธรรมนญูขึน้เทานัน้ กเ็ปนไมผดิกบัหลกัการทีข่าพเจามคีวามประสงคอยเูหมอืนกนั

ขาพเจาจึงเห็นสมควรโนมตามความประสงคของผูกอการยึดอำนาจนั้นได
เพือ่หวงัความสงบราบคาบในประเทศ ขาพเจาไดพยายามชวยเหลอืในการทีจ่ะรกัษาความ
สงบราบคาบเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนั้นเปนไปโดยราบรื่นที่สุดที่จะเปนได
แตความพยายามของขาพเจาไรผล โดยเหตุที่ผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ไดกระทำใหเกดิ มคีวามเสรภีาพในบานเมอืงอยางบรบิรูณขึน้ไม และมไิดฟงความคดิเหน็
ของราษฎรโดยแทจรงิ และจากรฐัธรรมนญูทัง้ 2 ฉบบั จะพงึเหน็ไดวาอำนาจทีจ่ะ ดำเนนิ
นโยบายตางๆ นั้นจะตกอยูแกคณะผูกอการและผูที่สนับสนุนเปนพวกพองเทานั้น
มไิดตกอยแูกผแูทนซึง่ราษฎรเปนผเูลอืก  เชนในฉบบัชัว่คราวแสดงใหเหน็วา  ถาผไูด
ไมไดรับความผิดชอบของผูกอการจะไมใหเปนเปนผูแทนราษฎรเลย ฉบับถาวรไดมีการ
เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นตามคำรองขอของขาพเจาไดยินยอมใหมีสมาชิก 2 ประเภท ก็โดย
หวงัวาสมาชกิประเภทที ่2 ซึง่ขาพเจาตัง้นัน้ จะเลอืกจากบคุคลทีร่อบรกูารงานและชำนาญ
ในวธิกีารดำเนนิการปกครองประเทศโดยทัว่ๆ ไป ไมจำกดัวาเปนพวกใดคณะใด เพือ่จะได
ชวยเหลือนำทางใหแกสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นมา แตครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งสมาชิก
ประเภทที ่2 ขึน้ ขาพเจาหาไดมโีอกาสแนะนำในการเลอืกเลย และคณะรฐับาลกเ็ลอืกเอา
แตเฉพาะผทูีเ่ปนพวกของตนเกอืบทัง้นัน้ มไิดคำนงึถงึความชำนาญ นอกจากนีค้ณะผกูอการ
บางสวนไดมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจของประเทศอยางใหญหลวง
จงึเกดิแตกราวกนัขึน้เองในคณะผกูอการและพวกพอง จนตองมกีารปดสภาและงดใช
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รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยคำแนะนำของรัฐบาลซึ่งถือตำแหนงอยูในเวลานั้น ทั้งนี้
เปนเหตุใหมีการปนปวนในการเมือง ตอมาพระยาพหลฯ กับพวกก็กลับเขายึดอำนาจ
โดยกำลังทหารเปนครั้งที่ 2 และตั้งแตนั้นมา ความหวังที่จะใหการเปลี่ยนแปลงตางๆ
เปนไปโดยราบรื่นก็ลดนอยลง

เนื่องจากเหตุที่คณะผูกอการมิไดกระทำใหมีเสรีภาพในการเมืองอันแทจริง และ
ประชาชนมิไดมีโอกาสออกเสียงกอนที่จะดำเนินนโยบายอันสำคัญตางๆ จึงเปนเหตุใหมี
การขบถขึน้ ถงึกบัตองตอสฆูาฟนกนัเองในระหวางคนไทย

เมื่อขาพเจาไดขอรองใหเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสียใหเขารูปประชาธิปไตย
อันแทจริงเพื่อใหเปนที่พอใจแกประชาชน คณะรัฐบาล และพวกซึ่งกุมอำนาจอยู
บริบูรณในเวลานี้ก็ไมยอม ขาพเจาไดขอรองใหราษฎรไดมีโอกาสออกเสียงกอนที่จะ
เปลี่ยนแปลง หลักการและนโยบายอันสำคัญมีผลไดเสียแกพลเมือง รัฐบาลก็ไมยินยอม
และแมแตการประชุมในสภาผูแทนราษฎรในเรื่องสำคัญ เชนเรื่องคำรองขอตางๆ ของ
ขาพเจา สมาชิกก็ไมไดมีโอกาสพิจารณาเรื่องโดยถองแทและละเอียดลออเสียกอน
เพราะถูกเรงรัดใหลงมติอยางรีบดวนภายในวาระประชุมเดียว นอกจากนี้รัฐบาลไดออก
กฎหมาย ใชวธิปีราบปรามบคุคลซึง่ถกูหาวาทำความผดิทางการเมอืงในทางทีผ่ดิยตุธิรรม
ของโลก คือไมใหโอกาสตอสูคดีในศาล มีการชำระโดยคณะกรรมการอยางลับไมเปดเผย
ซึ่งเปนวิธีการที่ขาพเจาไมเคยใชในเมื่ออำนาจอันสิทธิ์ขาดยังอยูในมือของขาพเจา และ
ขาพเจาไดรองขอใหเลกิวธินีี ้ รฐับาลกไ็มยอม

ขาพเจาเห็นวาคณะรัฐบาลและพวกพอง ใชวิธีการปกครองซึ่งไมถูกตองตาม
หลักการของเสรีภาพในตัว บุคคลและหลักความยุติธรรมจามความเขาใจและยึดถือ
ของขาพเจา ขาพเจาไมสามารถที่จะยินยอมใหผูใดคณะใดใชวิธีการปกครองอยางนั้น
ในนามขาพเจาตอไปได

ขาพเจาเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแกราษฎรโดยทั่วไป
แตขาพเจาไมยนิยอมยกอำนาจทัง้หลายของขาพเจาใหแกผใูด คณะใด โดยฉะเพาะเพือ่ใช
อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร

บัดนี้ ขาพเจาเห็นวาความประสงคของขาพเจาที่จะใหราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียง
ในนโยบายของประเทศโดยแทจรงิ ไมเปนผลสำเรจ็ และเมือ่ขาพเจารสูกึวาบดันีเ้ปนอนั
หมดหนทางทีข่าพเจาจะชวยเหลอืหรอืใหความคมุครองแกประชาชนไดตอไปแลว ขาพเจา
จึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหนงพระมหากษัตริยแตบัดนี้เปนตนไป ขาพเจา
ขอสละสทิธขิองขาพเจาทัง้ปวง ซึง่เปนของขาพเจาในฐานทีเ่ปนพระมหากษตัรยิ แตขาพเจา
สงวนสทิธทิัง้ปวงอนัเปนของขาพเจาแตเดมิมากอนทีข่าพเจาไดรบัราชสมบตัสิบืสนัตตวิงศ
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ขาพเจาไมมีความประสงคที่จะบงนามผูหนึ่งผูใด ใหเปนผูรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ
ตอไป ตามทีข่าพเจามสีทิธทิีจ่ะทำไดตามกฏมณเฑยีรบาลวาดวยการสบืสนัตตวิงศ

อนึง่ ขาพเจาไมมคีวามประสงคทีจ่ะใหผใูดกอการไมสงบขึน้ในประเทศเพือ่ประโยชน
ของขาพเจา หากมีใครอางใชนามของขาพเจา พึงเขาใจวามิไดเปนไปโดยความยินยอม
เห็นชอบหรือสนับสนุนของขาพเจา

ขาพเจามคีวามเสยีใจเปนอยางยิง่ ทีไ่มสามารถจะยงัประโยชนใหแกประชาชนและ
ประเทศชาติของขาพเจาตอไปไดตามความตั้งใจและความหวัง ซึ่งรับสืบตอกันมาตั้งแต
บรรพบุรุษ ยังไดแตตั้งสัตยอธิษฐานขอใหประเทศสยามจงไดประสบความเจริญและขอ
ประชาชนชาวสยามจงไดมีความสุขสบาย

(พระปรมาภธิยั) ประชาธปิก ปร
วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2477
เวลา 13 นาฬกิา 55 นาที

ทีม่า http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ <เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ 2552>

จากพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ มีขอความที่ถือวาเปนหลักการสำคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยวา  “ขาพเจาเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเปนของขาพเจาอยู
แตเดิม ใหแกราษฎรโดยทั่วไป แตขาพเจาไมยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของขาพเจาใหแกผูใด
คณะใด โดยฉะเพาะเพื่อใชอำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชา
ราษฎร”

นับแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีการประกาศใช
รฐัธรรมนญูมาแลว รวม 18 ฉบบั ดงันี้

1. พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 2475
ประกาศใชเมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475 มทีัง้หมด 39 มาตรา แบงเปน 6 หมวด
พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 2475
ไดมกีารยกเลกิไป เมือ่อนกุรรมการรางรฐัธรรมนญูซึง่มพีระยามโปกรณนติธิาดา
เปนประธาน ไดรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามเสร็จ และประกาศใช
รฐัธรรมนญูฉบบัใหมในปเดยีวกนั
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2. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475
ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ดังนั้นจึงถือวาวันที่ 10 ธันวาคม
ของทกุป เปนวนัรฐัธรรมนญูรฐับาลใหหยดุราชการได 1 วนั มทีัง้หมด 68 มาตรา
ประกอบดวยบททั่วไปและหมวดตางๆ อีก 7 หมวด รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผล
บงัคบัใชนานถงึ 14 ป มกีารแกไขเพิม่เตมิถงึ 3 ครัง้ คอื
ครัง้ที ่1 รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช 2482

ใหเรยีกวาประเทศไทย และบทแหงรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายอืน่ใด
ทีใ่ชคำวา “สยาม” ใหใชคำวา “ไทย” แทน

ครัง้ที ่2 รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483
ใหยกเลกิความในมาตรา 65 แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ใหยดือายเุวลาการมสีมาชกิประเภทที ่2 ออกไปเปน 20 ป

ครัง้ที ่3 รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พุทธศักราช 2485 ใหยกเลิกความในมาตรา 18 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ถามีเหตุขัดของทำการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมได เมื่ออายุสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบสีป่แลวใชขยายเวลาเ ลอืกตัง้ออกไปเปนคราวละไมเกนิสองป

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ไมมีบทบัญญัติหาม
ขาราชการประจำยุงเกี่ยวการเมือง จึงเปนผลใหบุคคลสำคัญของคณะราษฎรที่เปนขาราชการ
ประจำสามารถเขาคุมตำแหนงทางการเมืองทั้งในสภาผูแทนราษฎรและในคณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญไมรับรองสิทธิในการตั้งพรรคการเมืองจึงทำใหไมสามารถรวมพลังเพื่อเสรีใน
เรื่องอื่นๆ ไดรัฐบาลยังไดออกพระราชบัญญัติปองกันรัฐธรรมนูญ มีผลใหบุคคลจำนวนหนึ่ง
ถกูจบักมุและลงโทษเพราะละเมดิพระราชบญัญตัดิงักลาง ตอมา พ.ศ. 2489 ซึง่เปนชวงสมยัที่
พนัตร ีควง อภยัวงศ เปนนายกรฐัมนตรแีละนายปรดี ีพนมยงค เปนผสูำเรจ็ราชการแทนพระองค
บุคคลทั้งสองพิจารณาวาสมควรจะเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช 2475 และไดปรับปรุงแกไขใหมเพราะไดใชรัฐธรรมนูญมาแลว 14 ป เหตุการณ
บานเมอืงเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ จงึไดมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหมเปนฉบบัที ่ 3

3. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2489
ประกาศใชเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489  มีทั้งหมดรวม 96 มาตรา
รัฐธรรมนูญ ฉบับนี้มีแนวทางในการดำเนินการปกครองเปนประชาธิปไตย
มากกวารัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 กลาวคือ สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง ให
ประชาชนมเีสรภีาพรวมกนัตัง้พรรคการเมอืงเพือ่ดำเนนิกจิกรรมทางการเมอืงได
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เปนการใหโอกาสรวมกลุมเพื่อรักษาประโยชนของตนและถวงดุลอำนาจของ
กลมุอืน่ อกีประการหนึง่คอื ใหแยกขาราชการการเมอืงออกจากขาราชการประจำ
การแยกขาราชการการเมอืงออกจากขาราชประจำทำความไมพอใจแกกลมุขาราชการ
ที่มีบทบาททางการเมืองนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ประกอบในระยะนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พลเอก
ผิน ชุณหะวัน นำทหารกอการรัฐประหารในวันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
ไดยกเลกิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2489 ซึง่รฐัธรรมนญู
ฉบบัที ่3 หลงัจากทีป่ระกาศใชไดเพยีง 18 เดอืน

4. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2490
ประกาศใชในวนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2490 โดยมกีารอางเหตผุลในการเปลีย่น
รฐัธรรมนญู ฉบบัที ่3 วา  “เพราะประเทศชาตอิยใูนภาวะวกิฤต ิประชาชนไดรบั
ความลำบากเพราะขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาสินคาสูงขึ้น มี
ความเสื่อมทรามในศีลธรรมรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยูเปนเหตุใหประเทศชาติ
ทรดุโทรม จงึขอใหยกเลกิและมาใชรฐัธรรมนญูฉบบัใหมทีจ่ะชวยจรรโลงชาติ
และบำบดัยคุเขญ็ใหเขาสภูาวะปกต”ิ  มทีัง้หมด 98 มาตรา

5. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2492
เกิดขึ้นโดย สภารางรัฐธรรมนูญ ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492
มทีัง้หมด 188 มาตรา ซึง่นบัวาเปนรฐัธรรมนญูทีเ่ปนประชาธปิไตยมากฉบบัหนึง่
แตในที่สุด  ก็ถูก  ฉีกทิ้ง" เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2494 โดยการทำ
รัฐประหารภายใตการนำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม รวมอายุการประกาศ
และบงัคบัใช 2 ป 8 เดอืน 6 วนั

6. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 แกไขเพิม่เตมิ พทุธศกัราช
2495
หลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492   ถูกใชได
เพยีง 2 ปเศษ กม็กีารทำรฐัประหาร เพือ่นำเอารฐัธรรมนญู พ.ศ. 2475 กลบัมา
ใชอกีครัง้ โดยอางวารฐัธรรมนญู พ.ศ. 2492 นัน้ใหสทิธเิสรภีาพมากเกนิไป ทำให
ไมสามารถปองกนัภยัคกุคามจากลทัธคิอมมวินสิตได จงึไดเกดิการรฐัประหาร
นำรฐัธรรมนญู ฉบบัที ่ 2 พ.ศ. 2475 ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ  (พ.ศ. 2482 กบั พ.ศ.
2483) มาใชแทนเปนการชัว่คราวไปพลางกอน และใหสภาผแูทนราษฎรประชมุ
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ปรึกษาเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใหสมบูรณยิ่งขึ้น  เพื่อใชเปน
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไป ซึ่งก็ไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญ จำนวน 24 คน เมื่อไดดำเนินการเสร็จแลว จึงไดเสนอตอผูแทน
ราษฎร  และสภามมีตเิหน็ชอบ จงึไดประกาศมผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัที ่8 มนีาคม
2495 ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งหมด 123 มาตรา โดยมีบทบัญญัติเดิมของ
รฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2475 อยเูพยีง 41 มาตราเทานัน้ นอกนัน้อกี 82 มาตรา
เปนบทบญัญตัทิีเ่ขยีนเพิม่เตมิขึน้ใหม ซึง่บทบญัญตัดิงักลาวนัน้ สวนใหญกน็ำ
มาจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 นี้จึงมีลักษณะผสม
ผสานกันระหวางรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับขางตน นั่นเอง ในระหวางที่มีการใช
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปไดประมาณ 5 ป ไดเกิดการเลือกตั้งที่มีความไมบริสุทธิ์
และเปนธรรม โดยการเจาหนาที่ผูดำเนินการเลือกตั้งไมสุจริต มีการโกงการ
เลือกตั้งใหแกผูสมัครพรรคเสรีมนังคศิลาของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดย
เฉพาะตามหนวยเลือกตั้งหลายหนวยเลือกตั้งหลายหนวยในจังหวัดพระนคร
กรณีนี้เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหคณะรัฐประหารภายใตการนำของจอมพล
สฤษดิ ์ธนะรชัต ไดทำการยดึอำนาจการปกครองประเทศ  เมือ่วนัที ่16 กนัยายน
2500 และประกาศยบุเลกิสมาชกิสภาผแูทนราษฎรทัง้ 2 ประเภท แตกม็ไิดยกเลกิ
รัฐธรรมนูญ ทวายังคงใหใชรัฐธรรมนูญตอไป ในขณะเดียวกัน ก็กำหนดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 1 ภายใน 90 วัน   เมื่อเลือกตั้งเสร็จเรียบรอย
แลวกลบัปรากฏวาการบรหิารราชการแผนดนิกไ็มเปนไปโดยราบรืน่นกั ในทีส่ดุ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จึงไดถูก “ฉีกทิ้ง” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 โดยการทำ
รฐัประหารอกีครัง้หนึง่ของคณะรฐัประหารชดุเดมิ ซึง่มจีอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต
ในฐานะผูบัญชาการทหารสูงสุด และผูบัญชาการทหารบกเปนหัวหนาคณะ
ปฏิวัติรวมอายุการประกาศและบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช 2475 แกไขเพิม่เตมิ พทุธศกัราช 2495 ทัง้สิน้ 6 ป 7 เดอืน 12 วัน

7. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2502
ประกาศใชเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2502 หลงัการปฏวิตัเิมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2501
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ยกเลิก
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 แกไขเพิม่เตมิ พทุธศกัราช
2495 (ฉบับที่ 6) และประกาศใหสมาชิกภาพแหงสภาผูแทนราษฎร และคณะ
รฐัมนตรสีิน้สดุลง โดยคณะปฏวิตัทิำหนาทีบ่รหิารประเทศ โดยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ผูที่เปนทั้งหัวหนาคณะปฏิวัติและเปนผูบัญชาการสูงสุด ไมมีการ
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แบงแยกอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการใหออกจากกัน
คณะปฏิวัติเปนผูสั่งการ เปนผูใชอำนาจ ประเทศไทยจึงมีการปกครองโดย
ปราศจากรฐัธรรมนญู เปนเวลา 101 วนั นบัตัง้แตวนัที ่20 ตลุาคม 2501 จนถงึวนัที่
28 มกราคม 2502 จึงไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2502 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญไทยที่สั้นที่สุด คือ มีเพียง 20 มาตรา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถึงแมจะดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อรอการ
รางรฐัธรรมนญูฉบบัถาวร แตถกูใชเปนเวลายาวนานรวมถงึ 9 ป 4 เดอืน 20 วนั
จนกระทัง่ถกูยกเลกิอยาง “สนัต”ิ เมือ่สภารางรฐัธรรมนญูรางรฐัธรรมนญูฉบบั
ถาวรแลวเสร็จและประกาศบังคับใชเปนรัฐธรรมนูญฉบับใหม เมื่อวันที่ 20
มถินุายน 2511

8. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2511
ประกาศใชเมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2511 มทีัง้หมด 183 มาตรา ถอืเปนรฐัธรรมนญู
ฉบับที่ 2 ของไทย ซึ่งถูกยกรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญเปนรัฐธรรมนูญที่ใช
เวลาในการยกรางจัดทำยาวนานที่สุดถึง 9 ปเศษ แตทวากลับมีอายุการใชงาน
เพียง 3 ป 4 เดือน 27 วัน  กลาวคือ  หลังจากใชบังคับไดไมนานนัก  เพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชขาราชการประจำเปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพของ
รัฐบาล  โดยฝายวุฒิสภา ซึ่งมีอำนาจที่สำคัญเทาเทียมกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 ยังหามมิใหสมาชิก
ผูแทนราษฏรเปนรัฐมนตรีในคณะเดียวกันดวย จึงเทากับกีดกันมิใหผูแทน
ราษฏร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเขามามีสวนรวมในการใชอำนาจบริหารอันเปน
ความปรารถนาของนกัการเมอืงทกุคน จงึสรางความไมพอใจใหแกผแูทนราษฎร
เปนอยางมาก ในขณะเดียวกัน เมื่อปรากฏวา รัฐบาลไมสนับสนุนจัดสรร
งบประมาณแผนดินใหแกผูแทนราษฏรในรูปของงบประมาณจังหวัด อันเปน
ขอเรยีกรองของผแูทนราษฎร เพือ่พวกเขาจะไดเงนิงบพฒันาจงัหวดัไปใชใหเกดิ
ประโยชนในการเลือกตั้งครั้งตอไปจึงทำใหผูแทนราษฎรรวมหัวกันพยายาม
จะตดัเงนิงบประมาณทีร่ฐับาลเสนอ ขออนมุตัจิากสภาทกุปทำใหตองมกีารเจรจา
ตอรองกันอยางหนักกวาจะตกลงกันได   ดวยเหตุนี้ รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณของรัฐบาล  จึงประกาศใชลาชาทุกป  คณะทหารและบรรดา
ขาราชการประจำทีไ่มชอบตอการบรหิารงานแบบประชาธปิไตย ดงันัน้ เมือ่วนัที่
17 พฤศจกิายน 2514 รฐัธรรมนญูฉบบัที ่ 8 กจ็งึถกู “ฉกีทิง้” อกีครัง้หนึง่ โดย
การทำรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรี
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และผูบัญชาการสูงสุดในขณะนั้น และก็ไดนำเอารัฐธรรมนูญฉบับที่ 7
มาแกไขปรบัปรงุรายละเอยีดใหมเลก็นอยกอนประกาศใชบงัคบั

9. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2515
ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 มีทั้งหมด 23 มาตรา รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดนำเอาอำนาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 มาบัญญัติไว
อีกดวย ขณะที่มีเวลาใชบังคับอยูเพียง 1 ป 9 เดือน 22 วัน ตองถูกยกเลิกไป
เมื่อเกิดเหตุการณ วันมหาวิปโยค เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516  สืบเนื่องจาก
การที่มีกลุมบุคคลไมพอใจที่รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ใชเวลา
รางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมนานเกนิไป ทัง้ๆ ทีเ่คยรางรฐัธรรมนญูมาครัง้หนึง่แลว
กลมุดงักลาวประกอบดวยผนูำนสิติ นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป เริม่รณรงค
เรียกรองใหรัฐบาลประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเร็ว ปรากฏวา รัฐบาล
กลับตอบโตการเรียกรองดังกลาว โดยการจับกุมกลุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ
จำนวน 13 คน โดยตัง้ขอหาวาเปนการทำลายความสงบเรยีบรอยภายในประเทศ
และมีการกระทำอันเปนคอมมิวนิสต  รวมทั้งใชอำนาจตามมาตรา 17 แหง
รฐัธรรมนญู ฉบบัที ่9 ควบคมุผตูองหาดงักลาวในระหวางการสอบสวนโดยไมมี
กำหนด ทำใหศนูยกลางนสิตินกัศกึษาแหงประเทศไทย ตองออกมาเคลือ่นไหว
ใหรฐับาลปลอยตวัผตูองหาทัง้หมดโดยไมมเีงือ่นไข และขอใหรฐับาลประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญใหมภายใน 1 ปดวย แตรัฐบาลไมยอมปฏิบัติตามขอเรียกรอง
นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา และประชาชน จงึไดเดนิทางมาชมุนมุกนั ณ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร จำนวนเรอืนแสน   วนัที ่13 ตลุาคม 2516 ในตอนบายๆ ฝงูชนกไ็ด
เดนิขบวนออกจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรผานถนนราชดำเนนิไปชมุนมุอยทูี่
บริเวณพระบรมรูปทรงมา จนกระทั่ง ชวงเชามืดของวันที่ 14 ตุลาคม 2516
กลุมผูชุมนุมจำนวนหนึ่ง ปะทะกับกองกำลังของเจาหนาที่ตำรวจอยาง รุนแรง
ที่ขางพระตำหนักจิตรลดา เหตุการณลุกลามใหญโต จนในที่สุด ก็นำไปสูการ
จลาจลครัง้สำคญัในประวตัศิาสตรไทย โดยมผีเูสยีชวีตินบัรอย และบาดเจบ็อกี
เปนจำนวนมาก ขณะที่สถานที่ราชการตางๆ อันเปนสัญลักษณของอำนาจ
เผดจ็การ  กไ็ดถกูประชาชนเผาทำลายไปหลายแหงดวยเชนกนั

10. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2517
ประกาศใชเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517 มีบทบัญญัติรวมทั้งสิ้น 238 มาตรา เปน
รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ไดชื่อวาเปนประชาธิปไตยมากที่สุด  เพราะวามีบท
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บัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางกาวหนาและเปนแบบเสรีนิยมมากขึ้นในหลาย
เรือ่งดวยกนั   เริม่ตน   ในหมวด 1 บททัว่ไป   ไดมบีทบญัญตัหิามมใิหมกีาร
นิรโทษกรรมแกผูกระทำการลมลงสถาบันกษัตริย หรือรัฐธรรมนูญ   และ
หมวด 2 พระมหากษตัรยิ ไดบญัญตัขิึน้เปนครัง้แรกวา ในการสบืราชสตัตวิงศ
นั้นในกรณีที่ไมมีพระราชโอรส    รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบในการให
พระราชธิดาสืบราชสัตติวงศได   นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติอันเปนการเพิ่ม
หลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ   และประโยชนของประชาชนไวมากกวา
รฐัธรรมนญูทกุฉบบัทีผ่านๆ มากอนหนานัน้ รฐัธรรมนญูฉบบันี ้ไดรบัการแกไข
เพิม่เตมิ 1 ครัง้ เมือ่ พ.ศ. 2518 ในเรือ่งการรบัสนองพระบรมราชโองการแตงตัง้
วุฒิสมาชิกจากเดิมใหประธานองคมนตรี เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ
เปลี่ยนมาเปนนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการแกไขเพิ่มเติมเพียง
ครัง้เดยีว และมรีะยะเวลาการใชเพยีง 2 ป กถ็กู “ฉกีทิง้” โดยประกาศของ “คณะ
ปฏริปูการปกครองแผนดนิ”  ซึง่ม ีพล.ร.อ.สงดั ชลออย ูผบูญัชาการทหารสงูสดุ
และผบูญัชาการทหารเรอื เปนหวัหนาคณะปฏริปู เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2519

11. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2519
หลงัจากปฏวิตัลิมรฐับาล อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณนองเลอืด เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม
2519 แลว คณะปฏวิตั ิกไ็ดแตงตัง้นายธานนิทร กรยัวิเชยีร ขึน้เปนนายกรฐัมนตรี
พรอมๆ กับประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ซึง่เปนรฐัธรรมนญูฉบบัที ่ 11 เมือ่วนัที ่ 22 ตลุาคม 2519 โดยมบีญัญตัเิพยีง 29
มาตราเทานัน้ ตอมาเกดิการทำรฐัประหารของคณะปฏริปู การปกครองแผนดนิ
ชดุเดมิ ในชือ่ใหมวา  “คณะปฏวิตั”ิ  ในวนัที ่20 ตลุาคม 2520 ซึง่มหีวัหนาคนเดมิ
คอื พล.ร.อ.สงดั ชลออย ู    ดงันัน้อายกุารบงัคบัใชรฐัธรรมนญูฉบบันีเ้พยีงแค
1 ป เทานัน้

12. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2520
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เกิดจากการทำรัฐประหารของคณะปฏิวัติ  เมื่อวันที่ 20
ตลุาคม 2520    โดยคณะปฏวิตัใิหเหตผุลในการปฏวิตัวิา  “เพราะภยัคกุคามของ
คอมมวินสิต”   หลังจากยกเลกิรฐัธรรมนญู ฉบบัที ่11 แลว คณะปฏวิตัไิดจดัตัง้
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้น ตามหลักการที่คณะปฏิวัติ
กำหนดไว    จากนั้น  คณะปฏิวัติจึงไดประกาศใชธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2520 ในวนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2520 รฐัธรรมนญูฉบบันี้
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มีบทบัญญัติ 32 มาตรา และถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 เนื่องจาก
การประกาศใชธรรมนญูฉบบัใหมคอืรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาไทย พทุธศกัราช
2521 อนัเปนรฐัธรรมนญูฉบบัที ่13 ของประเทศไทย

13. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2521
เปนผลจากการรางของคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ตามขอกำหนดในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช
2520 ซึง่รางรฐัธรรมนญูใหมขึน้เพือ่ใชแทนรฐัธรรมนญูเกา และสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติไดใหความเห็นชอบ แลวประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ ตั้งแตวันที่ 22
ธนัวาคม 2521 มทีัง้หมด 206 มาตรา สาระสำคญัของรฐัธรรมนญูฉบบันี ้นบัวา
เปนประชาธิปไตยพอสมควร หากไมนับบทบัญญัติเฉพาะกาลที่มีผลใชบังคับ
อยูในชวง 4 ปแรกของการใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดมีความพยายามที่จะแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยูหลายครั้ง ซึ่งครั้งสุดทายก็ประสบความสำเร็จ
เมื่อป พ.ศ. 2528 วาดวยเรื่องระบบการเลือกตั้ง โดยแกไขจากแบบรวมเขต
รวมเบอร หรอืคณะเบอรเดยีว มาเปนการเลอืกตัง้แบบผสมเขตละไมเกนิ 3 คน
การแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้ ถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขณะที่การแกไข
เพิ่มเติมอีกครั้ง คือ ครั้งที่ 2 นั้นเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2532 เกี่ยวกับเรื่องประธาน
รัฐสภา โดยแกไขใหประธานสภาผูแทนราษฎรดำรงตำแหนงเปนประธาน
รฐัสภา รฐัธรรมนญูฉบบัที ่13 ไดใชบงัคบัเปนเวลาคอนขางยาวนานถงึ 12 ปเศษ
แตก็ถูก “ยกเลิก”  โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.)
ภายใตการนำของ พลเอก สนุทร คงสมพงษ ไดเขาทำการยดึอำนาจการปกครอง
ประเทศจากรัฐบาลของนายกฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23
กมุภาพนัธ 2534

14. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2534
ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ไดทำการยึด
อำนาจแลว ก็กำหนดใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 และ
วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง โดยชี้แจงถึงเหตุผลและ
ความจำเปนของการเขายดึและและควบคมุอำนาจในการปกครองประเทศ โดย
กลาวหารัฐบาลและผูบริหารประเทศวา  “มีพฤติการณการฉอราษฎรบังหลวง
ขาราชการการเมอืงใชอำนาจกดขีข่มเหงขาราชการประจำผซูือ่สตัยสจุรติ รฐับาล
เปนเผดจ็การทางรฐัสภา การทำลายสถาบนัการทหาร และการบดิเบอืนคดลีมลาง
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สถาบันกษัตริย”   ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ประกาศ
เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2534 มทีัง้หมด 33 มาตรา มรีะยะเวลาการใชบงัคบั 9 เดอืน
8 วัน ก็ถูกยกเลิกไป จากผลการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2534 เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2534

15. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2534
มักจะถูกเรียกขานกับวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับ ร.ส.ช.” เพราะเปนผลงานการ
ยกรางและจัดทำของสภานิติบัญญัติแหงชาติ อันประกอบดวยสมาชิกจำนวน
292 คน ซึง่พระมหากรษัตรยิทรงแตงตัง้ตามคำกราบบงัคมทลูของประธานสภา
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ประกาศใชเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 มี
ทั้งหมด 233 มาตรา ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 นี้มีประเด็นปญหาทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญหลายประเด็น อันกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด
ระหวางคณะกรรมาธกิาร พจิารณารางรฐัธรรมนญูของสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
กับสาธารณชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะประเด็นเรื่องวา นายกรัฐมนตรีตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะประชาชนตางเขาใจกันดีวา การกำหนดให
บุคคลภายนอกเขามาเปนนายกรัฐมนตรีไดนั้น เทากับวาเปนการเปดโอกาสให
มกีารสบืทอดอำนาจใหกบัคณะ ร.ส.ช. ออกไปไดอกี ในทีส่ดุ เมือ่รฐัธรรมนญูนี้
มีผลบังคับใช บทบัญญัติมาตรา 159 ก็ไดเปดโอกาสใหเชิญบุคคลภายนอก
มาเปนนายกรฐัมนตรไีด  และหลงัจากทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปตามรฐัธรรมนญูนี้
เนื่องดวยปญหาบางประการ ทำใหพรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมากในฐานะ
พรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ไดเชิญนายทหารในคญะ ร.ส.ช. คือ พลเอก
สุจินดา คราประยูร ใหมาเปนนายกรัฐมนตรี พรอมกับเหตุผลที่วา “เสียสัตย
เพื่อชาติ” ซึ่งนับวาเปนการทวนกระแสกับความรูสึกของประชาชน ไมนอย
เพือ่ทีจ่ะควบคมุสถานการณเอาไว รฐับาลกเ็ลยออกคำสัง่ใหทหารและตำรวจเขา
สลายการชมุนมุของกลมุ ประชาชน ซึง่รวมตวักนัประทวงอยทูีบ่รเิวณอนสุาวรยี
ประชาธปิไตย และถนนราชดำเนนิ  ในชวงระหวาง วนัที ่17 ถงึ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2535 แตทวากลบัเปนการนำสเูหตกุารณนองเลอืดทีเ่รยีกกนัวา เหตกุารณ
พฤษภาทมิฬ ในที่สุด ซึ่งตอมาสถานการณตางๆ ก็บีบรัด  จนทำใหพลเอก
สจุนิดาตองลาออกจาก ตำแหนงนายกรฐัมนตรไีปอยางจำยอม รฐับาลชัว่คราว
ภายหลังเหตุการณดังกลาว และบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
ไดดำเนินการแกไข วิกฤตการณอันสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ โดยเสนอใหมี
การแกไขรัฐธรรมนูญ รวม 4 ฉบับ ซึ่งนับวาเปนความสำเร็จครั้งแรกที่สมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรไดแสดงเจตนาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในการแกไข
รฐัธรรมนญูไปสคูวามเปนประชาธปิไตยใหมากยิง่ขึน้    แตทวาความสำเรจ็ใน
ครั้งนี้ ก็เปนผลสืบเนื่อง มาจากการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมือง
ไทย  เพราะรฐัธรรมนญู ฉบบัที ่15 มรีะยะเวลาใชบงัคบัรวมทัง้สิน้ 5 ป 10 เดอืน
2 วนั ไดถกู “ยกเลกิ” เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2540 โดยการประกาศใชรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540

16. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540
ประกาศใชเมือ่วนัที ่ 11 ตลุาคม พ.ศ. 2540 มทีัง้หมด 336 มาตรา รฐัธรรมนญู
ฉบับที่ 16 นี้ ถือเปนรัฐธรรมนูญที่ริเริ่มขึ้นโดยพรรคชาติไทย มีนายบรรหาร
ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรีในคณะนั้น ไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
การเมืองเขามาดำเนิน  และไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
รฐัธรรมนญูขึน้มา และมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู จำนวน 99 คน
โดย 76 คน เปนตัวแทนของแตละจังหวัด และอีก 23 คน มาจากผู
เชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ ซึ่งถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
ฉบบัเดยีวของประเทศไทย โดยกอนนหนานี ้ 15 ฉบบัมาจากคณะรฐัมนตรทีีม่า
จากการแตงตัง้ หรอืรฐับาลทหารเจตนารมณของรฐัธรรมนญูฉบบัที ่ 16 คอืการ
ปฏริปูการเมอืง โดยมเีปาหมาย 3 ประการ คอื

1) ขยายสทิธ ิ เสรภีาพ และสวนรวมของพลเมอืง
2) การเพิ่มการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐโดยประชาชน เพื่อใหเกิด

ความสุจริตและโปรงใสในระบอบการเมือง
3) การทำใหระบบการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ไดสิ้นสุดลงดวยการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2549 สมยั พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตร ีโดยคณะปฏริปูการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ นำโดย
พลเอกสนธ ิบญุยกลนิ ผบูญัชาการทหารบกไดออกประกาศ รฐัธรรมนญูแหงราช
อาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 ทั้งนี้ คณะปฏิรูปฯ ไดออก
ประกาศคงบทบัญญัติบางหมวดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช 2549 ไวภายหลงั
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17. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2549
ประกาศใชเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2549 มทีัง้หมด 39 มาตรา เปนรฐัธรรมนญู
ฉบับชั่วคราวที่หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุเปนผสูนองพระบรมราชโองการ หลงัจากทีไ่ด
กระทำการรฐัประหารเปนผลสำเรจ็ เมือ่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2549 สิน้สดุลง
เมื่อมีการประกาศใชแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24
สงิหาคม 2550

18. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัไทย พทุธศกัราช 2550 (ฉบบัปจจบุนั)
ประกาศใชเมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2550 มทีัง้หมด 309 มาตรา ดำเนนิการยกราง
โดยสภารางรฐัธรรมนญู (สสร.) ระหวาง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 ภายหลงัการ
รัฐประหารในประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549
รฐัธรรมนญูฉบบัที ่18 เปนรฐัธรรมนญูฉบบัแรกทีเ่มือ่รางเสรจ็ และไดรบัความ
เหน็ชอบฝายนติบิญัญตัแิลว ไดมกีารเผยแพรใหประชาชนทราบ และจดัใหมกีาร
ลงประชามตเิพือ่ขอความเหน็ชอบ หรอืไมเหน็ชอบในการรางรฐัธรรมนญูจาก
ประชาชนทั้งประเทศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลปรากฏวามีผูลงมติ
เห็นชอบ รอยละ 57.81 และไมเห็นชอบ รอยละ 42.19 รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ยงัคงมผีลบงัคบัใชในปจจบุนั ทามกลางเสยีง
เรยีกรองใหมกีารแกไข แตตกลงกนัไมไดวาจะแกไขประเดน็ใดบาง ซึง่เปนเรือ่ง
ทีต่องรอดกูนัตอไปวาจะเปนอยางไร

จากความเปนมาของรัฐธรรมนูญที้ง 18 ฉบับ   เมื่อศึกษาใหดีจะพบวามีที่มาใน 2
ลกัษณะ คอื

1. มงุใชเปนการถาวร มกัใชชือ่วา “รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร”
2. มงุใชบงัคบัเปนการชัว่คราว มกัใชชือ่วา “ธรรมนญูการปกครอง”

รฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราวบางฉบบัใชบงัคบัเปนเวลานาน  เชน  ธรรมนญูการปกครอง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2502 ซึง่เกดิขึน้โดยการทำรฐัประหารของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ใช
บงัคบัเปนเวลา 9 ปเศษ แตรฐัธรรมนญูฉบบัใชบงัคบัในระยะสัน้ๆ เพราะเปนรฐัธรรมนญูทีม่ี
หลักการสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตไมสอดคลองกับโครงสราง
อำนาจทางการเมืองของประชาชนอยางแทจริง ทวาตกอยูในมือของกลุมขาราชการประจำ
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โดยเฉพาะอยางยิง่คณะนายทหารระดบัสงู ดวยเหตนุีร้ฐัธรรมนญูทีม่งุจะใชบงัคบัเปนการถาวร
จึงมักจะถูกยกเลิกโดยการทำรัฐประหาร โดยคณะผูนำทางทหาร  เมื่อคณะรัฐประหารซึ่ง
มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน  คณะปฏิวัติ  คณะปฎิรูป  หรือคณะรักษาความสงบเรียบรอย
ยึดอำนาจไดสำเร็จที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญที่มุงจะใชบังคับเปนการถาวรแลวก็จะมีการ
เลือกตั้ง และตามดวยการจัดตั้งรัฐบาลใหมตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แลวก็
ประกาศใชรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว พรอมทัง้จดัใหมกีารรางรฐัธรรมนญูฉบบัถาวรใหมอกีครัง้
มกีารรางแลวรางอกี  หมนุเวยีนเปนวงจรการเมอืงของรฐับาลไทยมาอยางตอเนือ่งเปนเวลานาน
นบัหลาย สบิปนบัตัง้แตเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ. 2475 เปนตนมา

แมจะเกิดกรณี 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเปนเหตุการณที่ประชาชนเขารวมเรียกรอง
รัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยมากที่สุดเปนประวัติการณ หลังจากจอมพลถนอม กิตติขจร
ทำรัฐประหารรัฐบาลของตนเอง เพราะขณะทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองนั้น จอมพล
ถนอมดำรงตำแหนงเปนนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 และเมื่อมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พรอมกับเตรียมรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรตามวงจรการเมืองของ
ไทยที่เคยเปนมา ก็เกิดกระบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ  จนนำไปสูเหตุการณนองเลือดเมื่อ
วนัที ่14 ตลุาคม 2516 จนทำใหจอมพลถนอม กติตขิจร ตองลาออกจากตำแหนงนายกรฐัมนตรี
และเดินทางออกนอกประเทศไทย และแมตอมาจะมีการรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 ที่เปน
รฐัธรรมนญูซึง่มหีลกัการทีเ่ปนประชาธปิไตยมากฉบบัหนึง่ แตในทีส่ดุกม็กีารทำรฐัประหารอกี
และก็เกิดเหตุการณนองเลือด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ทำใหวงจรการเมืองไทยหมุนกลับไป
สูวงจรเดิม คือ รัฐประหาร  ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
จัดใหมีการเลือกตั้ง  จัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวร   และทำรัฐประหารยกเลิก
รฐัธรรมนญูฉบบัถาวร ซ้ำซาก วนเวยีนอยใูนวงัวนตอไปไมจบไมสิน้

ดวยเหตนุี ้กระบวนการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงของไทยทีผ่านมา จงึมสีภาพชะงกังนั
ในขั้นตอนของการพัฒนาไปสูเปาหมายอุดมการณประชาธิปไตยตลอดมา วัฏจักรของความ
ไมตอเนือ่งดงักลาวขางตน มสีภาพเปนวงจร ดงัภาพ
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จนกระทั้งเกิดกระบวนการปฏิรูปการเมือง เพื่อแกไขปญหาของระบบการเมืองไทย
ทั้งระบบหลังการรัฐประหาร เมื่อ พ.ศ. 2534 และเกิดเหตุการณนองเลือดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
เดอืนพฤษภาคม 2535 ในทีส่ดุกระบวนการปฏริปูการเมอืงกไ็ดนำไปสกูารรางรฐัธรรมนญู พ.ศ.
2540 ซึง่ถอืวาเปนรฐัธรรมนญูฉบบัประชาชน ซึง่ใชมาจนถงึเหตกุารณการปฏริปูการปกครอง
ในป พ.ศ. 2549 และนำไปสกูารรางรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 และจดัใหมกีารลงประชามตริบัราง
รฐัธรรมนญูเปนครัง้แรกของประเทศไทย และใชมาจงึถงึปจจบุนั

1.2 หลกัการและเจตนารมณ
ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
จากการศึกษาความเปนมาของรัฐธรรมนูญนั้นพบวา  มีความสัมพันธกับการ

เปลีย่นแปลง การปกครองมาตัง้แตป พ.ศ.2475 และไมวาจะเกดิการปฏวิตัริฐัประหารกีค่รัง้กต็าม
กระแสการเรียกรองใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเรียกรองใหรัฐธรรมนูญ
มีความเปนประชาธิปไตย ก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีวิวัฒนาการมาตามลำดับ หากศึกษา
ถึงมูลเหตุของการเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทยนัน้  พบวาการประกาศใชรฐัธรรมนญูมเีปาหมายสำคญัอยางนอย 2 ประการ คอื

รฐัธรรมนญูฉบบัถาวร

การเรยีกรองรฐัธรรมนญู การเลือกตั้ง
การกบฎ
การตอตาน

รัฐบาลของคณะยึด วกิฤตการณในสภา
อำนาจธรรมนญูชัว่คราว วิกฤตศรัทธา

ปฏวิตัิ
รฐัประหาร
ปฏิรปู
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1. เปนหลกัประกนัในเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ซึง่ผปูกครองจะละเมดิ
มิได

2. เปนบทบัญญัติที่กลางถึงขอบเขตอำนาจหนาที่ของผูปกครอง และปองกัน
มิใหผูปกครองใชอำนาจตามอำเภอใจ

ดงันัน้ ในการประกาศใชรฐัธรรมนญูแตละฉบบั คณะผยูกรางจงึไดเขยีนหลกัการ และ
เจตนารมณในการจัดทำไวทุกครั้ง ซึ่งหลักการและเจตนารมณที่คณะผูยกรางเขียนไวนั้น
ชวยใหคนรุนหลังไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่มาของรัฐธรรมนูญแตละฉบับวา มีมา
อยางไรรวมทั้งสภาพสังคมในชวงเวลานั้นดวย   ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอยางหลักการและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475” และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ดงันี้

1. หลักการและเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ “พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญ การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475"” สรุปสาระ
สำคญั คอื
1) ประกาศวาอำนาจสงูสดุของประเทศเปนของราษฎร (มาตรา 1) ซึง่แสดง

ถงึการเปลีย่นแปลงการปกครองจาก ระบบสมบรูณาญาสทิธริาชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย

2) พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ กิจการสำคัญของรัฐทำในนาม
ของพระมหากษัตริย

3) เปนการปกครองแบบสมชัชา โดยกำหนดให คณะกรรมการราษฎร ซึง่มี
จำนวน 15 คน ทำหนาทีบ่รหิารราชการแผนดนิดำเนนิการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของสภาผูแทนราษฎร

4)  เริ่มมีรัฐสภาขึ้นเปนครั้งแรก โดยกำหนดใหเปนสภาเดียว คือ สภา
ผแูทนราษฎร ซึง่มอีำนาจสงูสดุ กลาวคอื
- ตรากฎหมาย
- ควบคมุดแูลราชการ กจิการของประเทศ
- มีอำนาจถอดถอน หรือ สามารถปลดกรรมการราษฎร  และ

ขาราชการทุกระดับชั้นได โดยคณะกรรมการราษฎร ไมมีอำนาจ
ที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร

- วินิจฉัยการกระทำของพระมหากษัตริย
5) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดกำหนดอายุของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และผูมี

สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ไว 20 ปบรบิรูณเทากนั สวนวธิกีารเลอืกตัง้เปนการ
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เลอืกตัง้ทางออม คอื ใหราษฎรเลอืกผแูทนตำบลแลวผแูทนตำบล กเ็ลอืก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกทอดหนึ่ง

6) ศาลมอีำนาจพจิารณาพพิากษาคดตีามกฎหมาย แตไมมหีลกัประกนัความ
อิสระของผูพิพากษา

2. หลักการและเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 สรปุสาระสำคญัไดดงันี้
1) คมุครอง สงเสรมิ ขยายสทิธแิละเสรภีาพ ของประชาชนอยางเตม็ที
2) ลดการผกูขาดอำนาจรฐั และเพิม่อำนาจประชาชน
3) การเมอืงมคีวามโปรงใส มคีณุธรรม และจรยิธรรม
4) ทำใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ  เขมแข็ง  และทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพ
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เรื่องที่2 โครงสรางและสาระสำคัญ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

โครงสรางและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับ มีวิวัฒนาการมาเปนลำดับ
จากการศกึษาพบวามโีครงสรางและ สาระสำคญัทีบ่ญัญตัไิว ดงันี้

1) ประมุขแหงรัฐ สวนนี้จะระบุถึงองคพระมหากษัตริยและพระราชอำนาจ
ของพระองค การแตงตัง้ผสูำเรจ็ราชการ และการสบืราชสนัตตวิงศ

2) ระบอบการปกครอง สวนนี้จะระบุรูปแบบของรัฐและลักษณะการปกครองไว
กลาวคือ ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

3) สทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค และหนาที ่ สวนนีร้ฐัธรรมนญูระบไุวโดยในสวน
ของสิทธิ เชน ลัทธิ เชน สิทธิในการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล เปนตน
ในสวนของความเสมอภาค  เชน  การไมเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ
สผีวิ รายได และสภาพรางกาย เปนตน ในสวนของหนาที ่เชนประชาชนมหีนาที่
ตองไปเลอืกตัง้ มหีนาทีต่องเสยีภาษแีละมหีนาทีต่องรกัษาชาต ิศาสนา พระมหา
กษตัรยิ เปนตน

4) แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  สวนนี้จะระบุแนวนโยบายที่จะทำใหประเทศ
มีความมั่นคง มีความเจริญเติบโต มีสันติสุข และประชาชนมีมาตรฐานการ
ครองชพีและมคีณุภาพชวีติทีด่ ี เชน การรกัษาธรรมชาต ิการสรางความเขมแขง็
ของชมุชน การกระจายรายไดทีเ่ปนธรรม เปนตน

5) อำนาจอธิปไตย  สวนนี้จะกำหนดสถาบันที่ใชอำนาจอธิปไตย ไดแก ฝาย
บริหารฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ รวมถึงความสัมพันธระหวางสถาบัน
ทัง้สามสถาบนั

6) การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ สวนนี้จะระบุกลไกที่ใชสำหรับตรวจสอบการ
ทำงานของรัฐเพื่อใหเกิดความโปรงใสและความบริสุทธิ์ยุติธรรม เ ชน  ศาล
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ เปนตน

รฐัธรรมนญูแตละฉบบัจะกำหนดโครงสรางและสาระสำคญัแตกตางกนัไป การจะตดั
หรือเพิ่มเรื่องใดเขาไปในรัฐธรรมนูญเปนเรื่องของความจำเปนในขณะนั้นๆ ซึ่งผูเรียนไมตอง
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ยดึถอืตายตวัเพราะสิง่เหลานี ้ เปนความเหมาะสมของสถานการณในแตละยคุสมยั โดยจะตอง
พจิารณาบรบิทของสภาพสงัคมโดยรวมของทัง้ประเทศและสถานการณของโลกประกอบดวย

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ซึง่เปนฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชใน
ปจจบุนัแบงโครงสรางออกเปน 15 หมวด ดงันี้

หมวด 1 บททัว่ไป
หมวด 2 พระมหากษัตริย
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย
หมวด 5 แนวนโยบาลพื้นฐานแหงรัฐ
หมวด 6 รัฐสภา
หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวด 8 การเงนิ การคลงั และงบประมาณ
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
หมวด 10 ศาล
หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
หมวด 12 การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ
หมวด 13 จริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

และเจาหนาที่ของรัฐ
หมวด 14 การปกครองสวนทองถิน่
หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
บทเฉพาะกาล

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น  ผูเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 เพิม่เตมิได
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เรือ่งที ่3 จุดเดนของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
สทิธ ิ เสรภีาพและหนาทีข่องประชาชน

สิทธิและเสรีภาพ   เปนรากฐานสำคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
การที่จะรูวาการปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพียงใด ตองดู
ที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนั้นๆ เปนสำคัญ ถาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก
ความเปนประชาธิปไตยของประเทศนั้นก็มีมาก หากสิทธิ เสรีภาพของประชาชนถูกจำกัด
หรือถูก ริดรอนโดยผูมีอำนาจในการปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมีไมได ดวยเหตุนี้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงไดบัญญัติ คุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไวและมีการ
บัญญัติเพิ่มและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ยังคงมีผลบังคับใชในปจจุบัน ไดบัญญัติไวเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไวอยางชดัเจนและเปนหมวดหม ูปรากฎอยใูนหมวดที ่ 3 ดงันี้

สวนที ่1 บททัว่ไป
สวนที ่2 ความเสมอภาค
สวนที ่3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
สวนที ่4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สวนที ่5 สิทธิในทรัพยสิน
สวนที ่6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
สวนที ่7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
สวนที ่8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
สวนที ่9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
สวนที ่10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน
สวนที ่11 เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม
สวนที ่12 สิทธิชุมชน
สวนที ่13 สทิธพิทิกัษรฐัธรรมนญู

ผูเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของสิทธิและเสรีภาพไดในเอกสารรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  หมวด 3

นอกจากจะบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวแลวรัฐธรรมนูญก็ยังไดบัญญัติ
หนาที่ของประชาชนไวเชนกัน   ดังตัวอยางหนาที่ของประชาชนชาวไทย  ในหมวด 4 ของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ซึง่บญัญตัไิว ดงันี้
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1. บคุคลมหีนาทีพ่ทิกัษรกัษาไวซึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
(มาตรา 70)

2. บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตาม
กฎหมาย (มาตรา 71)

3. บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดย
ไมแจงเหตอุนัสมควรทีท่ำใหไมอาจไปใชสทิธไิด ยอมไดรบัสทิธหิรอืเสยีสทิธิ
ตามที่กฏหมายบัญญัติ การแจงเหตุที่ทำใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอำนวย
ความสะดวกใ นการไปเลอืกตัง้ใหเปนไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ (มาตรา 72)

4. บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสยีภาษอีากร ชวยเหลอืราชการ รบัการศกึษาอบรม พทิกัษ ปกปอง
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ
ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ (มาตรา 73)

5. บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รฐัวสิาหกจิ หรอืเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั มหีนาทีด่ำเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพือ่รกัษาประโยชนสวนรวม อำนวยความสะดวก และใหบรกิารแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการปฏิบัติหนาที่
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตอง
วางตน ปน กลางทางการเมอืง (มาตรา 74)
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กจิกรรมที ่ 10

1. เมื่อนักศึกษาไดศึกษาความเปนมาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
ใหนกัศกึษาลำดบัววิฒันาการของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยตามระยะเวลา
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……………………………………………………………………………………………………………………..

2. จากพระราชหัตถเลขาที่ทรงของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรง
คาดหวงัวา ประเทศไทยควรจะมรีปูแบบการปกครองเปนอยางไร และปจจบุนั
ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงคาดหวงัไวแลวหรอืไม ถาม ีมใีนเรือ่งใดบาง
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3. ใหนกัศกึษาวเิคราะหวถิชีวีติของนกัศกึษาวา มเีรือ่งใดบางในชวีติของนกัศกึษา
ที่มีความเกี่ยวของกับบทบัญญัติในรัฐธรรรนูญฉบับที่ใชอยูปจจุบัน และความ
เกีย่วของนัน้เปนสิง่ทีน่กัศกึษามคีวามพงึพอใจแลวหรอืตองการใหมกีารเปลีย่นแปลง

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

4. หากนักศึกษาจะนำหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยมาใชในครอบครัว
นักศึกษาจะนำหลัการนั้นมาใชและมีวิธีปฏิบัติอยางไรกับสมาชิกในครอบครัว
จึงจะไดชื่อวาเปนครอบครัวประชาธิปไตยที่มองเห็นและสัมผัสไดอยางเปน
รปูธรรม
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สาระสำคัญ
การอยูรวมกันในสังคมที่มีความแตกตางทั้งความคิด อาชีพ สถานะทางสังคม และ

สภาพแวดลอม การศึกษาเรียนรู การพัฒนาการทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ เปนสวนหนึง่ทีจ่ะ
ทำให สงัคมอยไูดอยางสงบสขุตามวถิปีระชาธปิไตย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.    อธิบายสาเหตุและความเปนมาของการปฏิรูปการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ.     2475 ได
2. อธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองและการอยูรวมกันอยางสันติในระบอบ

ประชา ธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 พัฒนาการทางการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อการปกครอง  ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เรือ่งที ่2 การมีสวนรวมทางการเมืองและการอยูรวมกันอยางสันติ  ในระบอบ

ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ

สื่อประกอบการเรียนรู
1.    ซดี ีเหตกุารณสำคญัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง
2.    คอมพวิเตอร อนิเทอรเนต็
3.    บทความทางหนงัสอืพมิพ

บทที ่4
พัฒนาการทางการเมือง

และการอยูรวมกันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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เรือ่งที ่1 พัฒนาการทางการปฏิรูปการเมือง
เพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

1.1 พัฒนาการทางความคิดและเหตุการณสำคัญ
กอนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ความคดิและความเคลือ่นไหวเพือ่ใหมกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย

ไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากการติดตอกับกลุมประเทศทางตะวันตก โดยในกลุมประเทศ
ทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดมีการปฏิรูปการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ.
2319 (ค.ศ. 1776) และเกดิการปฏวิตัฝิรัง่เศสในป พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1789)

ประเทศไทยเริม่ตดิตอทางการคากบัประเทศองักฤษ เมือ่ พ.ศ. 2367 ในรชัสมยั พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว หลังจากนั้นก็มีกลุมมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกาเขามาเผยแพร
ครสิตศาสนา คนไทยจงึเริม่ศกึษาภาษาองักฤษ ศกึษาวทิยาการตางๆ โดยเฉพาะพระภกิษ ุเจาฟา
มงกฎุ กลมุพระบรมวงศานวุงศ และกลมุขาราชการกศ็กึษาวชิาการตางๆ ดวย ดงันัน้ สงัคมไทย
บางกลุมจึงไดมีคานิยมโลกทัศนตามวิทยาการตะวันตกในหลายๆดาน รวมทั้งแนวความคิด
ในเรือ่ง การปกครองในระบอบประชาธปิไตยทีค่อยๆ กอตวัขึน้

ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั เมือ่พระองคเสดจ็ขึน้ครองราชย
ในป พ.ศ. 2394 จากการทีพ่ระองคไดรบัการศกึษาตามแนวทางของตะวนัตกดวย ทำใหพระองค
ทรง ตระหนกัวาถงึเวลาทีป่ระเทศไทยจะตองยอมเปดสนัตภิาพกบัประเทศตะวนัตกในลกัษณะ
ใหม และปรบัปรงุบานเมอืงใหกาวหนาเยีย่งอารยประเทศ ทัง้นีเ้พราะเพือ่นบานกำลงัถกูคกุคาม
ดวยลัทธิจักรวรรดินิยม  จึงทรงเปลี่ยนนโยบายตางประเทศของไทยมาเปนการยอมทำ
สนธิสัญญาตามเงื่อนไขของประเทศตะวันตก และพยายามรักษาไมตรีนั้นไวเพื่อความอยูรอด
ของประเทศ

ตอมาในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั ไดสงพระราชโอรสไป
ศึกษาในตางประเทศจำนวนมาก ทั้งประเทศอังกฤษ รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส และเดนมารก
และในปที ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวัขึน้ครองราชย ตรงกบั ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2427)
มเีจานายและขาราชการ จำนวนหนึง่ทีร่บัราชการ ณ สถานทตูไทย ณ กรงุลอนดอน และกรงุ
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ปารีส ไดรวมกันลงชื่อในเอกสารกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ราชการแผนดนิ ร.ศ. 103 ทลูเกลาฯ ถวาย ณ วนัพฤหสับด ีแรม 8 ค่ำ เดอืน 2 ปวอก ฉอศอ ศกัราช
124 ตรงกบัวนัที ่9 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2427

กราบบงัคมทลูมสีาระสำคญัของคำกราบบงัคมทลู 3 ขอ คอื
1. ภยัอนัตรายจะมาถงึบานเมอืง เนือ่งจากการปกครองในขณะนัน้ คอื ภยัอนัตราย

ที่จะมีมาจากประเทศที่มีอำนาจมากกวาประเทศไทย ถามหาอำนาจในยุโรป
ประสงคจะไดเมอืงใดเปนอาณานคิม กจ็ะตองอางเหตผุลวาเปนภารกจิของชาว
ผิวขาวที่มีมนุษยชาติ ตองการใหมนุษยมีความสุขความเจริญ ไดรับความ
ยุติธรรมเสมอกัน ประเทศที่มีการปกครองแบบเกานอกจากจะกีดขวางความ
เจรญิของประเทศในเอเชยีแลว ยงักดีขวางความเจรญิของประเทศทีเ่จรญิรงุเรอืง
แลวดวย แลวสรปุวา รฐับาลทีม่กีารปกครองแบบเกาจดัการบานเมอืงไมเรยีบรอย
เกิดอันตรายทำใหอันตรายนั้นมาถึงชาวยุโรป  นับวาเปนชองทางที่ชาวยุโรป
จะเขาจัดการใหหมดอันตราย และอีกประการหนึ่ง ถาปดประเทศไมใหคาขาย
ก็จะเขามาเปดประเทศคาขายใหเกิดประโยชน ทั้งหมดเปนเหตุผลที่ประเทศ
ในยโุรป จะยดึเอาเปนอาณานคิม

2. การทีจ่ะรกัษาบานเมอืงใหพนอนัตราย ตองอาศยัการเปลีย่นแปลง การบำรงุรกัษา
บานเมอืงแนวเดยีวกบัทีญ่ีป่นุไดทำตามแนวการปกครองของประเทศยโุรป และ
การปองกนัอนัตรายทีจ่ะบงัเกดิขึน้อยหูลายทาง แตคดิวาใชไมไดคอื
1) การใชความออนหวานเพือ่ใหมหาอำนาจสงสาร ประเทศญีป่นุไดใช ความ

ออนหวานมานานแลว  จนเห็นวาไมไดประโยชน  จึงไดจัดการเปลี่ยน
การบริหารประเทศใหยุโรปนับถือ  จึงเห็นวาการใชความออนหวานนั้น
ใชไมได

2) การตอสูดวยกำลังทหารซึ่งก็เปนความคิดที่ถูกตอง กำลังทหารของไทย
มีไมเพียงพอ ทั้งยังตองอาศัยซื้ออาวุธจากตางประเทศ   หากไดรบกัน
จริงๆ กับประเทศในยุโรป ประเทศในยุโรปที่เปนมิตร ประเทศของคู
สงคราม กบัประเทศไทยกจ็ะไมขายอาวธุใหประเทศไทยเปนแน

3) การอาศัยประโยชนที่ประเทศไทยมีเขตแดนติดตอกับประเทศที่เปน
อาณานคิมของประเทศองักฤษและประเทศฝรัง่เศส ประเทศองักฤษ และ
ประเทศฝรัง่เศสอาจทำใหประเทศไทยเปนรฐักนัชน (Buffer State) และก็
คงใหมอีาณาเขตแดนเพยีงเปนกำแพงกัน้ระหวางอาณานคิม ประเทศไทย
ก็จะเดือดรอนเพราะเหตุนี้
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4) การจัดการบานเมืองเพียงเฉพาะเรื่อง ไมไดจัดใหเรียบรอยตั้งแตฐานราก
ไมใชการแกปญหา

5) สัญญาทางพระราชไมตรีที่ทำไวกับตางประเทศ ไมมีหลักประกันวาจะ
คุมครองประเทศไทยได ตัวอยางที่สหรัฐอเมริกาสัญญาจะชวยประเทศ
จนีครัน้มปีญหาเขาจรงิสหรฐัอเมรกิากม็ไิดชวย และถาประเทศไทยไมทำ
สัญญาใหผลประโยชนแกตางประเทศ ประเทศนั้นๆ ก็จะเขามากดขี่ให
ประเทศไทยทำสญัญาอยนูัน่เอง

6)   การคาขายและผลประโยชนของชาวยุโรปที่มีอยูในประเทศไทย ไมอาจ
ชวยคุมครองประเทศไทยได ถาจะมีชาติที่หวังผลประโยชนมากขี้นมา
เบยีดเบยีน

7)   คำกลาวที่วา ประเทศไทยรักษาเอกราชมาไดก็คงจะรักษาไดอยางเดิม
คำกลาวอยางนัน้ใชไมไดในสถานการณปจจบุนัซึง่เปนเวลาทีป่ระเทศใน
ยโุรปกำลงัแสวงหาเมอืงขึน้ และประเทศทีไ่มมคีวามเจรญิกต็กเปนอาณา
นิคมไปหมดแลว ถาประเทศไทยไมแกไขก็อาจจะเปนไปเหมือนกับ
ประเทศทีก่ลาวมา

8) กฎหมายระหวางประเทศจะคุมครองประเทศที่ เจริญและมีขนบ
ธรรมเนียมคลายคลึงกับประเทศญี่ปุนไดแกไขกฎหมายใหคลายกับ
ยโุรปกจ็ะไดรบัความคมุครอง ประเทศไทยกต็องปรบัปรงุการจดับานเมอืง
ใหเปนที่ยอมรับเชนเดียวกับประเทศญี่ปุน มิฉะนั้นกฎหมายระหวาง
ประเทศกไ็มชวยประเทศไทยใหพนอนัตราย

3. การทีจ่ะจดัการตามขอ 2 ใหสำเรจ็ ตองลงมอืจดัใหเปนจรงิทกุประการ

และในหนังสือกราบบังคมของคณะผูกอการ ร.ศ.103 ไดเสนอความเห็นที่เรียกวา
การจดัการบานเมอืงตามแบบยโุรป รวม 7 ขอ คอื

1.  ใหเปลี่ยนการปกครองจากแอบโสรูทโมนากี (Absolute Monarchy) ใหเปน
การปกครองที่เรียกวา คอนสติติวช่ันแนลโมนากี (Constitutional Monarchy)
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนประธานของบานเมือง มีขาราชการ
รับสนองพระบรมราชโองการ เหมือนสมเด็จพระเจาแผนดินทุกพระองคใน
ยโุรป ทีม่ติองทรงราชการเองทัว่ไปทกุอยาง

2. การทำนุบำรุงแผนดินตองมีพวกคาบิเนต (Carbinet) รับผิดชอบและตองมี
พระราชประเพณีจัดสืบสันติวงศใหเปนที่รูทั่วกัน เมื่อถึงคราวเปลี่ยนแผนดิน
จะไดไมยงุยาก และปองกนัไมใหผใูดแสวงหาอำนาจเพือ่ตวัเองดวย
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3.  ตองหาทางปองกนัคอรปัชัน่ใหขาราชการมเีงนิเดอืนพอใชตามฐานานรุปู
4. ตองใหประชาชนมคีวามสขุเสมอกนั มกีฎหมายใหความยตุธิรรมแกประชาชน

ทัว่ไป
5. ใหเปลี่ยนแปลงแกไขขนบธรรมเนียม และกฎหมายที่ใชไมไดที่กีดขวางความ

เจรญิของบานเมอืง
6. ใหมีเสรีภาพในทางความคิดเห็น และใหแสดงออกไดในที่ประชุมหรือใน

หนงัสอืพมิพ การพดูไมจรงิจะตองมโีทษตามกฎหมาย
7. ขาราชการทุกระดับชั้นตองเลือกเอาคนที่มีความรู มีความประพฤติดี อายุ 20

ปขึ้นไป ผูที่เคยทำชั่วถอดยศศักดิ์ หรือเคยประพฤติผิดกฎหมาย ไมควรรับเขา
ราชการอกี และถาไดขาราชการทีร่ขูนบธรรมเนยีมยโุรปไดยิง่ดี

ดังนั้น  จะเห็นไดวาการพัฒนาการปกครองของประเทศ  จึงเริ่มขึ้นมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 จนมาถึงป 2455 ไดมีความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ที่เรียกวา “กบฏ
ร.ศ. 130”  ในรัชสมัยของพระบาททสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพวกนายทหารบก
ทหารเรือ และพลเรือน รวมประมาณ 100 คนเรียกตัวเองวา คณะ ร.ศ. 130 ไดวางแผน
การปฏวิตักิารปกครองหวงัใหพระมหากษตัรยิพระราชทานรฐัธรรมนญูใหแกปวงชนชาวไทย
คณะ ร.ศ. 130 ไดกำหนดวันปฏิวัติเปนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2455 อันเปนวันขึ้นปใหมของ
ไทยสมยันัน้ แตคณะกอการคณะนีไ้ดถกูจบักมุเสยีกอนเมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2454

1.2 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เหตุการณที่ เกิดขึ้นจึงเปนวิวัฒนาการทางความคิดของคนไทยในเรื่องระบอบ

ประชาธปิไตยทีค่อยๆ กอตวัและมพีฒันาการขึน้มาตามลำดบั และนบัจาก กบฏ ร.ศ. 130 เมือ่
ป พ.ศ. 2445 เวลาผานไปอกี 20 ป จนถงึป พ.ศ. 2475 (วนัที ่ 24 มถินุายน พ.ศ. 2475) จงึได
เกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของประเทศไทยขึ้น  โดยคณะบุคคลที่
เรียกวา “คณะราฎร” ประกอบดวยทหารและพลเรือน ไดยึดอำนาจการปกครองจากพระมหา
กษตัรยิ คอืพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวั รชักาลทีเ่จด็  และเปลีย่นแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ

สาเหตขุองการเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ป พ.ศ. 2475 มดีงันี้
1. คนรุนใหมที่ไดรับจากการศึกษาประเทศตะวันตก ไดรับอิทธิพลของลัทธิเสรี

นิยม และแบบแผนประชาธิปไตยของตะวันตก จึงตองการนำมาปรับปรุง
ประเทศชาติ
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2. เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต่ำ รฐับาลไมสามารถแกไขได
3. ประเทศญี่ปุนและจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ทำใหประชาชน

ตองการเหน็การปกครองระบอบประชาธปิไตยภายในบานเมอืงเรว็ขึน้
4. เกิดความขัดแยงระหวางพระราชวงศกับกลุมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ซึ่งไมพอใจที่พระราชวงศชั้นสูงมีอำนาจและดำรงตำแหนงเหนือกวา
ทั้งในราชการฝายทหารและพลเรือน ทำใหกลุมผูจะทำการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ไมมโีอกาสมสีวนรวมในการแกไขปรบัปรงุบานเมอืง

5. พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยหูวั ไมอาจทรงใชอำนาจสทิธิเ์ดด็ขาดในการ
ปกครอง ทำใหผูที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองรูสึกวาพระองคตกอยูใตอำนาจ
อิทธิพลของพระราชวงศชั้นสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพระบรมวงศานุวงวศได
ยับยั้งพระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ จึงทำใหเกิดความไมพอใจใน
พระบรมวงศานวุงศและ การปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยเพิม่ขึน้

1.3 พฒันาการทางการเมอืงและการปกครอง
หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
หลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดกาวเขาสรูะบอบ

การปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ แตแนวคดิ  ความร ูความ
เขาใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยยังจำกัดอยูเฉพาะกลุมปญญาชนที่ไดรับการ
ศึกษาจากตะวันตกเทานั้น จึงมีความขัดแยงทางความคิดทั้งในกลุมผูปกครอง ขาราชการและ
ประชาชน จนเกดิเปน กบฎ ปฏวิตัแิละรฐัประหารสลบักนัไปมา (ปญหาทางการเมอืงและการ
ปกครองของประเทศไทยหลังป พ.ศ. 2475 ที่ไมมีเสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนรัฐบาล
หรอืผปูกครองประเทศมกัไมเปนไปตามกตกิา หรอืระเบยีบแบบแผนโดยสนัตวิธิ ีตรงกนัขาม
มกัเกดิการแยงชงิอำนาจดวยการใชกำลงัอยเูนอืงๆ   ไมวาจะเปนไปในรปูของการจลาจล กบฏ
ปฏิวัติหรือรัฐประหาร)  ความหมายของคำเหลานี้เหมือนกันในแงที่วาเปนการใชกำลังอาวุธ
ยดึอำนาจทางการเมอืง แตมคีวามหมายตางกนัในดานผลของการใชกำลงัความรนุแรงนัน้ กลาว
คือ หากการยึดอำนาจครั้งใดที่ผูกอการทำการไมสำเร็จจะถูกเรียกวา “กบฏ” หากการยึด
อำนาจนั้นสำเร็จและเปลี่ยนเพียงรัฐบาลเรียกวารัฐประหาร  นับแตป พ.ศ. 2475  เปนตนมา
ประเทศไทย มีการพัฒนาการทางการเมืองและการปกครองโดยเรียงลำดับตามระยะเวลาของ
เหตกุารณสำคญัๆ ทีเ่กดิขึน้ได ดงันี้
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1. พ.ศ. 2476 :  การรฐัประหารครัง้ที ่1
โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยหุเสนา ไดยดึอำนาจจากพระยามโนปกรณนติธิาดา
นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย   นับเปนการกระทำรัฐประหารครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย ดวยการเปลี่ยนรัฐบาลและยึดอำนาจภยาในกลุม
คณะราษฎรดวยกนัเอง เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2476

2. พ.ศ. 2476 :  กบฎครัง้ที ่1 กบฏวรเดช
ความขัดแยงระหวางคณะราษฎรและกลุมผูนิยมระบอบเกา ในป พ.ศ. 2476
ทำใหพระวรวงศเธอพระองคเจาบวรเดชและพวกกอการกบฏในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2476  เพื่อตั้งรัฐบาลใหม  มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย แตถูกฝายรัฐบาลในขณะนั้นปราบได การกบฏครั้งนี้มี
ผลกระทบ กระเทอืนตอพระราชฐานะของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจายหูวั
ทั้งๆ ที่ทรงวางพระองคเปนกลาง เพราะคณะราษฎรเขาใจวาพระองคทรง
สนบัสนนุการกบฏ ความสมัพนัธระหวางรชักาลที ่7 และคณะราษฎรจงึราวฉาน
ยิ่งขึ้น ในตน พ.ศ. 2477 รัชกาลที่ 7 ไดเสด็จไปรักษาพระเนตรที่ประเทศ
สหราชอาณาจกัร และทรงสละราชสมบตัเิมือ่วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2477

3. พ.ศ. 2478 :  กบฏครัง้ที ่2 กบฏนายสบิ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2478 เมื่อทหารชั้นประทวนในกองพันตางๆ ซึ่งมี
สิบเอกสวัสดิ์ มหะมัด เปนหัวหนา ไดรวมกันกอการเพื่อเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง โดยจะสงัหารนายทหารในกองทพั และจบัพระยาพหลพลพยหุเสนาฯ
และหลวงพิบูลสงครามไวเปนประกัน แตรัฐบาลสามารถจับกุมผูคิดกอการ
เอาไวได หวัหนาฝายกบฏถกูประหารชวีติ โดยการตดัสนิของศาลพเิศษในระยะ
ตอมา

4. พ.ศ. 2482 :  กบฏครัง้ที ่3 กบฏพระยาทรงสรุเดช หรอื กบฏ 18 ศพ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2482 เนื่องจากความขัดแยงระหวาง หลวงพิบูล
สงครามกบัพระยาทรงสรุเดช ตัง้แตกอนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
การสนับสนุนพระยามโนปกรณนิติธาดา เหตุการณครั้งกบฏวรเดช และ
เหตุการณพยายามลอบสังหารหลวงพิบูลสงครามติดตอกันหลายครั้ง (ลอบยิง
2 ครัง้ วางยาพษิ 1 ครัง้) การกอกบฏครัง้นีเ้ปนความพยายามทีจ่ะลมลางรฐับาลใน
ขณะนั้น  เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใหกลับไปสูระบอบสมบูรณาญา
สทิธริาชย ดงัเดมิ
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5. พ.ศ. 2490 :  การรฐัประหารครัง้ที ่2
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 โดยคณะนายทหารกลุมหนึ่งมี พลโทผิน
ชุณหะวัน เปนหัวหนา ไดเขายึดอำนาจรัฐบาลที่มีพลเรือตรี ถวัลย ธำรงนาวา
สวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีไดสำเร็จ แลวมอบใหนายควง อภัยวงศ เปนนายก
รฐัมนตร ีจดัตัง้รฐับาลตอไป ขณะเดยีวกนัไดแตงตัง้ จอมพล ป. พบิลูสงคราม
เปนผบูญัชาการทหารแหงประเทศไทย

6. พ.ศ. 2491 :  กบฏครัง้ที ่4 กบฏเสนาธกิาร
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2491   คณะนายทหารซึ่งทำรัฐประหาร  เมื่อ 8
พฤศจิกายน 2490 ไดบังคับใหนายควง อภัยวงศ ลาออกจากตำแหนงนายก
รัฐมนตรี แลวมอบใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขาดำรงตำแหนงตอไป
และนำมาสู “กบฏเสนาธิการ”  1 ตุลาคม 2491 ซึ่งพลตรีสมบูรณ ศรานุชิต
และพลตรีเนตร เขมะโยธิน เปนหัวหนาคณะและนายทหารกลุมหนึ่งวางแผน
ที่จะเขายึดอำนาจการปกครอง และปรับปรุงกองทัพจากความเสื่อมโทรม และ
ไดใหทหารเขาเลนการเมอืงตอไป แตรฐับาลซึง่มจีอมพล ป. พบิลูสงคราม เปน
นายกรฐัมนตร ีทราบแผนการ และจบักมุผคูดิกบฏไดสำเรจ็

7. พ.ศ. 2492 :  กบฏครัง้ที ่5 กบฏวงัหลวง
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2492 นายปรีดี พนมยงค กับคณะนายทหารเรือ
และพลเรือนกลุมหนึ่ง ไดนำกำลังเขายึดพระบรมมหาราชวัง และตั้งเปนกอง
บัญชาการ ประกาศถอดถอนรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และนายทหาร
ผูใหญหลายนาย พลตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดรับการแตงตั้งเปนผูอำนวยการ
ปราบปราม มีการสูรบกันในพระนครอยางรุนแรง รัฐบาลสามารถปราบฝาย
กอการกบฏไดสำเร็จ นายปรีดี พนมยงค ตองหลบพนีออกนอกประเทศ
อกีครัง้หนีง่ ความพยายามยดึอำนาจครัง้นัน้ถกูเรยีกวา “กบฏวงัหลวง”

8. พ.ศ. 2494 :  กบฏครัง้ที ่6 กบฏแมนฮตัตนั
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494 เมื่อนาวาตรีมนัส จารุภา ผูบังคับการเรือ
รบหลวงสโุขทยัใชปนจีจ้อมพล ป. พบิลูสงคราม ไปกกัขงัไวในเรอืรบศรอียธุยา
นาวาเอกอานน บญุฑรกิธาดา หวัหนาผกูอการไดสัง่ใหหนวยทหารเรอืมงุเขาสู
พระนครเพื่อยึดอำนาจ และประกาศตั้งพระยาสารสาสนประพันธ เปนนายก
รัฐมนตรี เกิดการสูรบกันระหวางทหารเรือกับทหารอากาศ จอมพล ป. พิบูล
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สงคราม สามารถหลบหนีออกมาได และฝายรัฐบาลไดปราบปรามฝายกบฏ
จนเปนผลสำเรจ็

9. พ.ศ. 2494 :  การรฐัประหารครัง้ที ่3
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดทำ
รฐัประหารยดึอำนาจตนเอง เนือ่งจากรฐับาลไมสามารถควบคมุเสยีงขางมากใน
รัฐสสภาได

10. พ.ศ. 2497 :  กบฏครัง้ที ่7 กบฏสนัตภิาพ
เกิดขึ้นในยุคที่โลกตกอยูในสภาวะสงครามเย็น และประเทศไทยเปนยุคของ
อัศวินตำรวจ  รัฐบาลที่ไดอำนาจมาจากการกระทำรัฐประหารตั้งแตวันที่ 8
พฤศจิกายน 2490   นับเปนรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายทำสงครามกับฝาย
คอมมวินสิตอยางเตม็ที ่ดวยการรือ้ฟนกฎหมายคอมมวินสิต 2495 และกวาดจบั
ผูมีความคิดเห็นแตกตางจากรัฐบาลครั้งใหญที่รูจักกันในนาม “กบฏสันติภาพ”
ในป พ.ศ. 2497

11. พ.ศ. 2500 :  การรฐัประหารครัง้ที ่4
เกดิขึน้เมือ่วนัที ่ 16 กนัยายน 2500 มจีอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต เปนหวัหนาคณะ
นำกำลงัเขายดึอำนาจของรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม ทีเ่ปนนายกรฐัมนตรี
ภายหลงัจากเกดิการเลอืกตัง้สกปรก และรฐับาลไดรบัการคดัคานจากประชาชน
อยางหนัก หลังการยึดอำนาจจอมพล ป. พิบูลสงคราม และพลตำรวจเอกเผา
ศรยีานนท ตองหลบหนอีอกไปนอกประเทศ และตัง้นายพจน สารสนิ เปนนายก
รัฐมนตรี

12. พ.ศ. 2501 :  การรฐัประหารครัง้ที ่5
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนา
ไดชือ่วาการปฏวิตัเิงยีบเพราะเปนการยดึอำนาจของตนเอง หลงัการรฐัประหาร
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดเขาดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิก
รฐัธรรมนญู ยกเลกิพระราชบญัญตัพิรรคการเมอืง และใหสภาผแูทนราษฎรและ
คณะรัฐมนตรีชุดเดิมสิ้นสุดลง
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13. พ.ศ. 2514 :  การรฐัประหารครัง้ที ่6
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งดำรง
ตำแหนงนายกรฐัมนตร ีควบรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม และผบูญัชาการ
ทหารสงูสดุ ทำการรฐัประหารตวัเอง ประกาศยเลกิรฐัธรรมนญู ยบุสภาผแูทน
ราษฎร และจัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขึ้นทำหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และให
รางรฐัธรรมนญูใหเสรจ็ภายในระยะเวลา 3 ป

14. พ.ศ. 2514 :  วนัมหาวปิโยค
การปฏิวัติโดยประชาชน 14 ตุลาคม 2516   นับเปนจุดเปลี่ยนสำคัญใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย   เมื่อการเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญของนิสิต
นักศึกษา  และประชาชนกลุมหนึ่ง  ไดแผขยายกลายเปนพลังประชาชน
จำนวนมาก จนเกิดการปะทะสูรบกันระหวางรัฐบาลกับประชาชน เปนผลให
จอมพลถนอม กติตขิจร นายกรฐัมนตร ีจอมพลประภาส จารเุสถยีร และพนัเอก
ณรงค กิตติขจร ตองหลบหนีออกนอกประเทศ ไดนายกพระราชทาน คือ
นายสญัญา  ธรรมศกัดิ์

15. พ.ศ. 2519 :  การรฐัประหารครัง้ที ่7
ความตื่นตัวทางประชาธิปไตยที่กำลังเบงบานตองหยุดชะงักลงอีกครั้ง เมื่อ
พลเอกสงดั ชลออย ูและคณะนายทหารเขายดึอำนาจ เมือ่วนัที ่ 6 ตลุาคม 2519
เนื่องจากเกิดการจลาจล และรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นยังไมสามารถแกไข
ปญหาได หลงัการรฐัประหารไดมอบใหนายธานนิทร กรยัวเิชยีร ดำรงตำแหนง
นายกรัฐมนตรี

16. พ.ศ. 2520 :  กบฏครัง้ที ่8 กบฏ 26 มนีาคม 2520
เกดิขึน้เมือ่วนัที ่ 26 มนีาคม 2520 นำโดยพลเอกฉลาด หริญัศริ ิและนายทหาร
กลุมหนึ่ง ไดนำกำลังทหารจากกองพลที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี เขายึดสถานที่
สำคญั ฝายทหารของรฐับาลพลเรอืน ภายใตการนำของพลเรอืเอกสงดั ชลออยู
ไดปราบปรามฝายกบฏเปนผลสำเร็จ   พลเอกฉลาด หิรัญศิริ ถูกประหารชีวิต
ตามคำสั่งนายกรับมนตรี ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2520
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17. พ.ศ. 2520 :  การรฐัประหารครัง้ที ่8
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520  เมื่อพลเรือเอกสงัด ชลออยู ใหทำการ
รฐัประหารรฐับาลของนายธานนิทร กรยัวเิชยีร โดยใหเหตผุลวา การบรหิาร าน
ของรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ไมอาจแกไขปญหาสำคัญของประเทศ
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม ใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทัง้การปดกัน้เสรภีาพทางความคดิเหน็ของประชาชน ตลอดจนทาทขีองรฐับาล
ในเหตกุารณลอบวางระเบดิใกลพลบัพลาทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา
อยหูวั ทีจ่งัหวดัยะลา และตัง้พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัท เปนนายกรฐัมนตรี

18. พ.ศ. 2524 :  กบฏครัง้ที ่9 กบฏยงัเตริก
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 นำโดยพลเอกสัณห จิตรปฏิมา ดวยการ
สนับสนุนของคณะนายทหารหนุมโดยการนำของพันเอกมนูญ รูปขจร และ
พนัเอกประจกัษ สวางจติร ไดพยายามใชกำลงัทหารในบงัคบับญัชาเขายดึอำนาจ
ปกครองประเทศ ซึง่มพีลเอกเปรม ตณิสลูานนท เปนนายกรฐัมนตร ี เนือ่งจาก
เกดิความแตกแยกในกองทพับก แตการปฏวิตัลิมเหลว ฝายกบฏยอมจำนนและ
ถกูควบคมุตวั พลเอกสณัห จติรปฏมิา สามารถหลบหนอีอกไปนอกประเทศได
ตอมารฐับาลไดออกกฎหมายนริโทษกรรมแกผมูสีวนเกีย่วของ การกบฏในครัง้นี้

19. พ.ศ. 2528 :  กบฏครัง้ที ่10 กบฏทหารนอกราชการ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2528 โดยคณะนายทหารนอกราชการที่พยายาม
ยึดอำนาจจากรัฐบาลของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท  แตดำเนินการไมสำเร็จ
ผกูอการ คอื พนัเอกมนญู รปูขจร และนาวาอากาศโทมนสั รปูขจร ไดลีภ้ยัไป
สงิคโปรและเดนิทางไปอยใูนประเทศเยอรมนตีะวนัตก

20. พ.ศ. 2534 :  การรฐัประหารครัง้ที ่9
เกดิขึน้เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ 2534 นำโดยพลเอกสนุทร คงสมพงษ ผบูญัชาการ
ทหารสงูสดุ หวัหนาคณะรกัษาความสงบเรยีบรอยแหงชาต ิ(รสช.) ยดึอำนาจจาก
รัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และแตงตั้งนาย
อานนัท ปนยารชนุ ขึน้เปนนายกรฐัมนตร ีทวารฐับาลทีม่อีายเุพยีง 1 ปของ รสช.
ก็ตองประสบกับอุปสรรคในการเรียกรองรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยจาก
ประชาชน อนันำมาสกูารชมุนมุเรยีกรองทางการเมอืงทีก่ลายเปนชนวนเหตขุอง
เหตุการณพฤษภาทมิฬในป 2535   ภายหลังการเลือกตั้งที่พลเอกสุจินดา
คราประยรู  ขึน้เปนนายกรฐัมนตรใีนเวลาตอมา
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21. พ.ศ. 2549 :  การรฐัประหารครัง้ที ่10
เกดิขึน้เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2549 นำโดยพลเอกสนธ ิบญุยรตักลนิ ผบูญัชาการ
ทหารบก ทำการยดึอำนาจจากรฐับาลรกัษาการของ พนัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร
เรียกตนเองวาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษตัรยิทรงเปนประมขุ

จากพฒันาการทางการเมอืงการปกครองทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยหลงัการเปลีย่นแปลง
การปกครอง ป พ.ศ. 2475   ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางบอยครั้ง รวมทั้งเปนที่มาของ
รัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ดวย จะเห็นวามีพัฒนาการในทางที่ใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน
มากขึ้น   แมวาบางยุคสมัยจะถูกกลาวหาวาเปนเผด็จการก็ตาม เราก็จะเห็นพัฒนาการทาง
การเมอืงในภาคประชาชนทีค่อยๆ กอตวัขึน้ในทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ จนคลายกบัเปนความ
ขัดแยงทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังเหตุการณรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ไดทำใหเกิดความ
คิดเห็นที่แตกตางของประชาชนทั้งประเทศอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน จนหลายฝายวิตกวา
จะนำไปสูสงครามการเมือง แตเมื่อมองในดานดีจะพบวาในเหตุการณดังกลาวไดกอใหเกิด
ความตืน่ตวัของภาคประชาชน ในดานการเมอืงทัง้ประเทศอยางทีไ่มเคยมมีากอน ความคดิเหน็
ทางการเมืองตางกันที่เกิดขึ้นในเวลานี้เปนเรื่องใหมและยังไมมีความคิดเห็นที่ตรงกัน ตอง
อาศัยระยะเวลาและการเรียนรูของผูคนทั้งประเทศที่จะตองอดทนเรียนรูและอยูรวมกันใหได
ทามกลาง ความแตกตางและปรบัความคดิเขาหากนัใหถงึจดุทีพ่อจะยอมรบักนัได

สถานการณความแตกตางทางความคดิทีเ่กดิขึน้หลงัจากการรฐัประหาร พ.ศ. 2549 จงึ
เปนโอกาสอนัดขีองผคูนในยคุสมยันีท้ีจ่ะรวมกนัหาคำตอบและทางออกของเ หตกุารณวาเราจะ
รวมกันหาทางออกของเหตุการณดวยสันติวิธีหรือดวยความรุนแรง ซึ่งเราทุกคนในเวลานี้
ลวนมีสวนรวมในการหาคำตอบและทางออกดวยกันทุกคน
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เรือ่งที ่2 การมีสวนรวมทางการเมือง
และการอยูรวมกันอยางสันติใน
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

2.1 การมสีวนรวมทางการเมอืง
การปกครองระบอบประชาธปิไตย มหีลกัการพืน้ฐานสำคญั 5 ประการ คอื
1. หลกัการอำนาจอธปิไตยเปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึง่การเปนเจาของ

โดยใชอำนาจทีม่ตีามกระบ วนการเลอืกตัง้อยางอสิระและทัว่ถงึในการ ใหไดมาซึง่ตวัผปูกครอง
และผูแทนของตน รวมทั้งประชาชนมีอำนาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและ
ผแูทนทีป่ระชาชนเหน็วามไิดบรหิารประเทศในทางทีเ่ปนประโยชนตอสงัคมสวนรวม เชน มี
พฤตกิรรมร่ำรวยผดิปกต ิหรอืคอรรปัชัน่ (Corruption)

2. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทำหรืองดเวนการ
กระทำอยางใด อยางหนึ่งตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่การกระทำของเขานั้นไมไปละเมิด
ลดิรอนสทิธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ หรอืละเมดิตอความสงบเรยีบรอยของสงัคมและความมัน่คง
ของประเทศชาติ

3. หลกัความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทกุคนสามารถเขาถงึทรพัยากร
และคณุคาตางๆ ของสงัคมทีม่อียจูำกดัอยางเทาเทยีมกนั โดยไมถกูกดีกนัดวยสาเหตแุหงความ
แตกตางทางชั้นวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรอืดวยสาเหตอุืน่

4. หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรอืหลกันติธิรรม การใหความคมุครองสทิธขิัน้
พื้นฐานของประชาชนทงใหเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดำรงชีพ ฯลฯ
อยางเสมอหนากัน โดยผูปกครองไมสามารถใชอำนาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไดและไมสามารถใชอภสิทิธิอ์ยเูหนอืกฎหมาย หรอืเหนอืกวาประชาชนคนอืน่ๆ ได

5. หลักการเสียงขางมาก (Majority rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของ
เสียงขางนอย (Minority Rights) การตัดสินใจใดๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก
ไมวาจะเปนการเลือกตั้งผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝาย
นิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากที่มีตอเรื่องนั้นๆ เปน
เกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียงขางมากเปนตัวแทนที่สะทอนความตองการ/
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ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการนี้ตองควบคูไปกับการเคารพคุมครองสิทธิเสียง
ขางนอยดวย ทัง้นีก้เ็พือ่เปนหลกัประกนัวาฝายเสยีงขางมากจะไมใชวธิกีาร “พวกมากลากไป”
ตามผลประโยชน ความเหน็หรอืกระแสความนยิมของพวกตนอยางสดุโตง แตตองดำเนนิการ
เพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมดเพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย รวมทั้งชน
กลมุนอย ผดูอยโอกาสตางๆ สามารถอยรูวมกนัไดอยางสนัตสิขุ โดยไมมกีารเอาเปรยีบกนัและ
สรางความขัดแยงในสังคมมากเกินไป

คานยิมทศันคตทิีส่งเสรมิประชาธปิไตย ระบอบประชาธปิไตยนอกจากจะเปนระบอบ
การเมืองแลว ยังเปนระบอบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมดวย ดังนั้นจึงไมใชอยูที่รัฐธรรมนูญ
กฎหมายการเลือกตั้งและการตอรองทางการเมืองเทานั้น หากอยูที่สมาชิกในสังคมจะตอง
ชวยกันหลอหลอม สรางคานิยม วิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตยมาตั้งแตในครอบครัว โรงเรียน
ทีท่ำงาน ชมุชน เพือ่จะนำไปสหูรอืการปกปองระบอบประชาธปิไตย ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ
และสังคม

จากหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยดังกลาวแลว จะเห็นวาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนเปนสิ่งที่มีความสำคัญมาก   หากปราศจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตยนั้นจะไมตางจากระบอบเผด็จการ  ดังนั้น
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จงึไดบญัญตักิารมสีวนรวมโดยตรงของ
ประชาชนไวใน หมวด 7 มาตรา 163 - มาตรา 165 ดงันี้

หมวด ๗
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอ
ตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด ๓
และหมวด ๕ แหงรฐัธรรมนญูนี้
คำรองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทำรางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย
หลกัเกณฑและวธิกีารเขาชือ่ รวมทัง้การตรวจสอบรายชือ่ ใหเปนไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองให
ผูแทนของ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จะตองประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอราง
พระราชบญัญตันิัน้จำนวน ไมนอยกวาหนึง่ในสามของจำนวนกรรมาธกิารทัง้หมดดวย
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มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานวฒุสิภาเพือ่ใหวฒุสิภามมีตติามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบคุคลตามมาตรา
๒๗๐ ออกจากตำแหนงได
คำรองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดำรงตำแหนงดังกลาวกระทำ
ความผดิเปนขอๆ ใหชดัเจน
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการทีป่ระชาชนจะเขาชือ่รองขอตามวรรคหนึง่ ใหเปน
ไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบดวยรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ

มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผมูสีทิธเิลอืกตัง้ยอมมสีทิธอิอกเสยีงประชามติ
การจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตใิหกระทำไดในเหต ุ ดงัตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจจะปรึกษาประธานสภา ผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได
(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติ
โดยเสยีงขางมากของผมูสีทิธอิอกเสยีงประชามตใินปญหาทีจ่ดัใหมกีารออกเสยีงประชามติ

หรอืเปนการออกเสยีงเพือ่ใหคำปรกึษาแกคณะรฐัมนตรกีไ็ด เวนแตจะมกีฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ
การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในกิจการ
ตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือ
แยงตอรฐัธรรมนญูหรอืเกีย่วกบัตวับคุคลหรอืคณะบคุคล จะกระทำมไิด
กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดำเนินการใหขมูลอยางเพียงพอ และใหบุคคลฝายที่
เห็นชอบ

และไมเห็นชอบกับกิจการนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยาง
เทาเทียมกัน
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอยตองกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการออกเสียงประชามติระยะเวลาในการดำเนินการ และจำนวนเสียงประชามติ
เพื่อมีขอยุติ
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นอกจากการมสีวนรวมโดยตรงทางการเมอืงแลว สิง่ทีม่คีวามสำคญัเปนอยางมาก กค็อื
การเลือกตัวแทนของตนในทุกระดับ จะตองเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับตำแหนงนั้นๆ ซึ่ง
ปจจุบันจะมีการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเกือบทุกระดับ แตประชาชนสวนใหญยังมิได
แยกแยะวาการเลือกตั้งนั้นๆ เลือกเขาไปทำหนาที่อะไร ประชาชนมักจะเลือกจากผูที่ตนเอง
มีความคุนเคย สนิทสนม หรือมีพระคุณ หรือมากกวานั้นที่มีการกลาวหากันแตขาดพยาน
หลกัฐานกค็อืเลอืกผทูีใ่หเงนิตน (ทีเ่รยีกวาซือ้เสยีง)

หากประชาชนสามารถเลอืกตัง้ตวัแทนของตนเองไดเหมาะสมกบัตำแหนงทีไ่ดมาจากการ
เลอืกตัง้แลว จะสามารถพลกิโฉมการเมอืงไทยไดมากกวาทีเ่ปนอยทูกุวนันี้

กจิกรรมที ่ 11
ใหผเูรยีนวเิคราะหการพฒันาการทางการเมอืงของประเทศไทย ตามความเขาใจ
โดยใชขอมูลประกอบ

2.2 การอยรูวมกนัอยางสนัตใินระบอบประชาธปิไตย
จากหลกัการของระบอบประชาธปิไตยเหน็ไดวาประชาชนตองมบีทบาทและมสีวนรวม

ในทางการเมืองมากกวาระบอบเผด็จการ และในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักสิทธิและ
เสรภีาพของประชาชนทกุคนอยางเทาเทยีม ในสงัคมทีม่ขีนาดใหญ หากทกุคนยดึแตหลกัการ
พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเทานั้น เชื่อวาความวุนวายและไรระเบียบของสังคมยอม
เกิดขึ้น ในสังคมไทย แนวคิดของระบอบประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เรารับมาจากประเทศทาง
ตะวันตก ซึ่งมีขอดีในเรื่องวินัย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค สวนวิถีของสังคมไทย
ที่เปนสังคมพุทธ มีขอดีในเรื่องความอบอุน การเคารพผูอาวุโส ความกตัญู เปนขอดี
ที่เราตองนำมาใชใหถูกตอง ดังนั้นการจะอยูรวมกันอยางสันติในระบอบประชาธิปไตยของ
สงัคมไทย คงมใิชการยดึหลกัการพืน้ฐานของระบอบประชาธปิไตยเทานัน้ แตตองมองรากฐาน
ของคนไทยดวยวามีวิถีชีวิตอยางไร

วิถีชีวิตไทย
สังคมไทยในอดีตปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจนถึงป พ.ศ. 2475

เมือ่คณะราษฎรไดทำการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงระบอบการปกครองมาเปนระบอบประชาธปิไตย
เวลาที่ผานมา 70 กวาป วิถีชีวิตของชนชาวไทยไดปรับตนเองใหเขากับระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอยางไร
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การศกึษาเพือ่ใหเกดิความเขาใจวถิชีวีติไทยภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย
นักศึกษาควรจะมีความรูความเขาใจในความหมายของคำหลักที่เกี่ยวของกอน ไดแกคำวา
“วิถีชีวิต”  “ระบอบ”  และ “ประชาธิปไตย”  เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหตอไป  ซึ่ง
พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคำดงักลาวไว ดงันี้

วถิชีวีติ หมายถงึ ทางดำเนนิชวีติ เชน วถิชีวีติชาวบาน
ระบอบ หมายถงึ แบบอยาง ธรรมเนยีม เชน ทำถกูระบอบ ระเบยีบ การปกครอง เชน

การปกครองระบอบประชาธปิไตย การปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย
ประชาธปิไตย (ประชาทปิะไต/ประชาทบิปะไต) หมายถงึ ระบอบการปกครองทีถ่อืมติ

ปวงชน เปนใหญ การถอืเสยีงขางมากเปนใหญ
จากความหมายของคำหลักทั้งสามคำดังกลาวขางตน  เมื่อนำความหมายมารวมกัน

“วิถีชีวิตไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย”  จึงหมายถึง การดำเนินชีวิตของชน
ชาวไทยโดยการถือเสียงขางมากเปนใหญ

เราจะทำการศึกษาตอไปวา  การดำเนินชีวิตของคนไทยนั้นไดถือเสียงขางมากใน
เรือ่งใดบาง และขอด ีขอเสยีของการถอืเสยีงขางมากเปนใหญมอีะไรบาง โดยการพจิารณา ชจาก
ลักษณะของสังคมไทยในปจจุบัน

ลักษณะที่สำคัญของสังคมไทย
ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนที่เรียกวา “สุวรรณภูมิ” มีพื้นที่ประมาณ

513.115  ตารางกโิลเมตร  มกีลมุชนชาตไิทยและกลมุชาตพินัธอุืน่ๆ อกีมากกวา 50 ชาตพินัธุ
เชน จนี ลาว มอญ เขมร กยู ฝรัง่ แขก ซาไก ทมฬิ ฯลฯ มาอาศยัอยใูนประเทศไทย มภีาษาไทย
เปนของตนเอง มีประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จนถึงป พ.ศ. 2475 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เวลาผานไปเกือบ 80 ป จนถึงปจจุบัน เมื่อวิเคราะหลักษณะ
ของสงัคมไทยในปจจบุนั เราจะพบวาลกัษณะสำคญั ดงันี้

1. สังคมไทยเปนสังคมที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สังคมไทยปกครองโดยเฉพาะพระมหากษัตริยมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ที่เรียกวา
สมบูรณาญาสิทธิราชย จนมาถึงการปกครองในระบอบประชิปไตย พระมหา
กษตัรยิทรงเปนทัง้องคพระประมขุ เปนขวญัและกำลงัใจใหกบัประชาชน และ
ทรงเปนศูนยรวมแหงความสามัคคีของคนในชาติ สถาบันพระมหากษัตริย
จงึไดรบั การเคารพเทดิทนูอยางสงูในสงัคมไทย
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2. สังคมไทยยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
วัดมีความสัมพันธกับชุมชนมาก ในอดีตวัดเปนแหลงการศึกษาของฆารวาส
และภกิษสุามเณร เปนสถานทีอ่บรมขดัเกลาจติใจ โดยใชธรรมะเปนเครือ่งชีน้ำ
ในการดำเนินชีวิต  โดยมีพระภิกษุเปนผูอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน
ใหเปนคนดมีศีลีธรรม
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3. สังคมไทยเปนสังคมเกษตร
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่เปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปจจุบันมีการ
นำเทคโนโลยีมาใชในการเกษตรมากขึ้น  ทำใหมีการพัฒนาเปนเกษตร
อตุสาหกรรม จากพืน้ฐานการมอีาชพีเกษตรกรรม ทำใหคนไทยรกัความเปนอยู
ทีเ่รยีบงาย ไมทะเยอทะยานเกนิฐานะ มจีติใจออนโยน เอือ้เฟอเผือ่แผ

4. สังคมไทยใหการเคารพผูอาวุโส
การแสดงความเคารพ การใหเกียรติผูอาวุโส มีผลตอการแสดงออกของคน
ในสงัคมในดานกริยิาวาจา ความเคารพ และความเกรงใจ ทำใหเดก็ๆ หรอืผนูอย
รูจักออนนอมถอมตนตอผูใหญ
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5. สังคมไทยเปนสังคมระบบเครือญาติ
สังคมไทยเปนสังคมที่อยูรวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ มีความสัมพันธกัน
อยางใกลชดิ ทำใหมคีวามผกูพนัและหวงใยในทกุขสขุของกนัและกนั อปุการะ
เกื้อกูลกัน ซึ่งสมาชิกในครอบครัวทุกคนถือเปนหนาที่ที่ตองประพฤติปฏิบัติ
ตอกนั

6. สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เนือ่งจากมกีารเปดรบัวฒันธรรมตางชาตเิขามามาก และระบบเศรษฐกจิเปนแบบ
ทนุนยิม โดนยเฉพาะเมอืงใหญ เชน กรงุเทพฯ เชยีงใหม ภเูกต็ เปนตน แตใน
ชนบทจะมีการเปลี่ยนแปลงชากวาเมืองใหญ ทำใหมีขนบธรรมเนียมประเพณี
ทีด่งีามคงอยู
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หากเราสามารถใชชีวิตโดยการประยุกตใชหลักการของระบอบประชาธิปไตย ทั้ง
5 หลัก (หนา 130) ใหเขากับสภาพสังคมและวิถีชีวิตไทยไดอยางสมดุล เชื่อวาสังคมไทยจะ
สามารถอยรูวมกนัไดอยางสนัต ิมสีทิธ ิเสรภีาพ และความอบอนุในรปูแบบของวถิชีวีติได โดยมี
แนวทางของการเปนพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย โดยพจิารณาจากบทบาทหนาทีข่องตนเอง
ทีม่ตีอสวนเกีย่วของ ดงันี้

1. บทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตอตนเอง ไดแก
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรม
1.2 พฒันาคณุภาพชวีติของตนเองใหมคีวามร ูฉลาด ทนัโลกทนัเหตกุารณ
1.3 ประกอบอาชีพที่ซื่อสัตยดวยความขยันหมั่นเพียร
1.4 สนใจตดิตามขาวความเปนไปในทางการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ และ

สังคม
2. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอครอบครัว

2.1 ทำหนาที่สมาชิกในครอบครัวใหสมบูรณ
2.2 ชวยกจิกรรมงานตางๆ ในครอบครวัอยางเตม็ใจ
2.3 ชวยกันดูแลประหยัดคาใชจายในครอบครัว
2.4 รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในครอบครัว
2.5 ไมทำใหสมาชิกในครอบครัวรูสึกวาถูกทอดทิ้ง

3. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
3.1 ดานเศรษฐกิจ
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1) ประกอบอาชีพที่เกิดผลดีทางเศรษฐกิจตอชุมชนและประเทศชาติ
2)  เสยีภาษอีากรใหแกรฐัอยางถกูตอง
3) ประหยัดการใชจาย

3.2 ดานการเมือง
1) สนใจติดตามขาวคราวความเปนไปทางดานการเมืองในประเทศ
2)  สนบัสนนุการปกครองระบอบประชาธปิไตย
3) เขารวมในกิจกรรมตางๆ

ทีม่อียใูนการปกครองระบอบ ประชาธปิไตย
4) เคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5)  สนใจตดิตามความเปนไปและปญหาทางดานสงัคมของชมุชน

3.3 ดานสังคม
1) ยดึมัน่ในระเบยีบวนิยัและปฏบิตัติามกฎหมายของบานเมอืง
2) ยอมรับความแตกตางในดานบุคคล
3) มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติ
4) ใหความชวยเหลือในการทำงานเพื่อสังคม

หากแตละบคุคลสามารถปฏบิตัติามบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอยางครบถวน
กไ็ดชือ่วาเปน  “พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย”

กจิกรรมที ่ 12
1. ใหผูเรียนวิเคราะหและเขียนบอกลักษณะสำคัญของสังคมในปจจุบัน โดย

เปรยีบเทยีบกบัลกัษณะของสงัคมไทยตามทีม่ผีวูเิคราะหไวแลว   เพือ่พจิารณาวา
มลีกัษณะใดบางทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืสญูหายไปแลว และลกัษณะใดบางทีย่งัคงอยู
พรอมกบับอก ความรสูกึของผเูรยีนทีม่ตีอสภาพสงัคมในปจจบุนั
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2. ผเูรยีนวเิคราะหบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผเูรยีนทีป่ฏบิตัติอ สมาชกิ
ในครอบครวั วาเปนไป ตามหลกัการของระบอบประชาธปิไตยหรอืไม บทบาท
หนาทีด่งักลาวมเีรือ่งใดบางทีค่วรสงเสรมิ และมเีรือ่งใดบางทีค่วรละทิง้
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3. ในฐานะที่ผูเรียนเปนหนวยหนึ่งของสังคมและประเทศ ผูเรียนจะปฏิบัติตน
อยางไรจึงจะไดชื่อวา เปนพลเมืองดีของประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
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บทที ่5
สิทธิมนุษยชน

สาระสำคัญ
มนุษยทุกคนเกิดมามีเกียรติ ศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน  ยอมจะไดรับความคุมครองจากรัฐ

ตามมาตรฐานเดยีวกนักบัประเทศอืน่ๆ  ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550
ไดบญัญตัสิทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานไว เพือ่ปกปองคมุครองประชาชนทกุคนมใิหถกูละเมดิสทิธิ
และรักษาสิทธิของตนได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายที่มาของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนได
2. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนสากลได
3. ยกตัวอยางแนวทางในการคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 กำเนิดและหลักสิทธิมนุษยชน
เรือ่งที ่2 การคุมครองตนเองและผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

สื่อประกอบการเรียนรู
1. คอมพวิเตอร อนิเทอรเนต็
2. เอกสารสิทธิมนุษยชนสากล
3. บทความทางวชิาการ



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน140



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน 141

เรือ่งที ่1 กำเนิดและหลักสิทธิมนุษยชน
(Human Rights)

1.1 ความเปนมาของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนคืออะไร
ไดมผีใูหความหมายของสทิธมินษุยชนไววา หมายถงึ สทิธติางๆ ทีแ่สดงถงึคณุคาแหง

ความเปนมนษุย
หากสทิธมินษุยชน หมายถงึ สทิธติางๆ ทีแ่สดงถงึคณุคาความเปนมนษุยแลว  แตใน

สภาพขอเท็จจริงทางสังคมมนุษยกลับมิไดรับสิทธิหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงคุณคาความเปน
มนษุย จงึเกดิพฒันาการในเรือ่งสทิธมินษุยชนขึน้

ความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในประเทศที่ปกครองในระบอบประชา
ธปิไตย  สทิธมินษุยชนมทีีม่าอยางไร  วไล ณ ปอมเพชร. http:/www.action4change.com/ เมือ่
วนัที ่5 มนีาคม 2553)  ไดศกึษาคนควาและเรยีบเรยีงถงึความเปนมาของสทิธมินษุยชนไววา

สิทธิมนุษยชน  ไดมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษยที่จะให ศักดิ์ศรีของ
มนษุยชนไดรบัการเคารพและจากการตอสเูพือ่เสรภีาพและความเสมอภาค ทีเ่กดิขึน้ในดนิแดน
ตางๆทั่วโลก แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน เกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลาย
ประเพณีทางวัฒนธรรมและศาสนา  ตอมาผูบริหารประเทศและนักกฎหมาย ตางก็มีบทบาท
ในการสงเสริมแนวความคิดดังกลาว และรางขึ้นเปนเอกสารที่ใชปกปองสิทธิของบุคคล และ
คอยๆ กลายเปนบทบญัญตัแิละรฐัธรรมนญูของชาตติางๆ

ในชวงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2  มีการดำเนินการจัดตั้งองคการสหประชาชาติขึ้น
บรรดาผนูำของประเทศสมาชกิดัง้เดมิ 50 ประเทศ ไดรวมลงนาม ในกฎบตัรสหประชาชาต ิ(The
Charter of the United Nations)  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)  ซึ่ง
ประกาศเปาหมายหลกัขององคการสห ประชาชาต ิซึง่ไดถอืกำเนดิขึน้อยางเปนทางการ ในวนัที่
24 ตลุาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ. 2488) วา “เพือ่ปกปองคนรนุตอไปจากภยัพบิตัสิงคราม  และเพือ่
ยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย และในสิทธิ
อันเทาเทียมกันของบุรุษและสตรี”  มาตรา 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุวา จุดมุงหมาย
ประการหนึ่งของสหประชาชาติ คือ “เพื่อบรรลุความรวมมือ ระหวางชาติในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับมนุษยทุกคน โดย
ไมคำนงึถงึเชือ้ชาต ิเพศ ภาษา หรอื ศาสนา”
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ดวยเหตุที่กฎบัตรสหประชาชาติเปนสนธิสัญญาที่บรรดาประเทศสมาชิกองคการ
สหประชาชาตริวมลงนาม  จงึถอืวามขีอผกูพนัทางกฎหมายทีบ่รรดาสมาชกิจะตองปฏบิตัติาม
รวมถึงการสงเสริมสิทธิมนุษยชน และการรวมมือกับสหประชาชาติตลอดจนนานาประเทศ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในกฎบัตร  อยางไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติมิไดมี
รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนโดยตรง  หรอืกลไกทีจ่ะชวยใหประเทศสมาชกิปกปองสทิธิ
มนษุยชน  ครัน้ ป ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)  องคการสหประชาชาตไิดจดัตัง้คณะกรรมการสทิธิ
มนษุยชน (Committee on Hunan Rights) ขึน้   มหีนาทีร่างกฎเกณฑระหวางประเทศเกีย่วกบั
เรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaratioon of
Human Rights)  ซึง่สหประชาชาตไิดมมีตริบัรอง เมือ่วนัที ้10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)

ปฏญิาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน   ซึง่บรรดาประเทศสมาชกิองคการสหประชาชาติ
ไดรวมรบัรอง เมือ่ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)  ถอืเปนมาตรฐานในการปฏบิตัติอกนัของมวลมนษุย
และของบรรดานานาชาติ  ถึงแมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะมิไดมีผลบังคับทาง
กฎหมายเชนเดยีวกบัสนธสิญัญา  อนสุญัญา  หรอืขอตกลงระหวางประเทศ แตปฏญิญาสากล
ฉบบันี ้นบัวามพีลงัสำคญัทางศลีธรรม  จรยิธรรม  และมอีทิธพิลทางการเมอืงไปทัว่โลก  และ
ถือเปนหลักเกณฑสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บรรดาประเทศทั่วโลกยอมรับ
ขอความในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐานในการดำเนินงานขององคการสห
ประชาชาติ   และมีอิทธิพลสำคัญตอการรางรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการราง
รัฐธรรมนูญในเวลาตอมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาประเทศอาณานิคมไดอางปฏิญญาสากล
วาดวยสทิธมินษุยชนในการประกาศอสิรภาพ ชวง ค.ศ. 1950 ถงึ 1960 (พ.ศ. 2493-2503)  และ
หลายประเทศนำขอความในปฏิญญามาใชในการรางรัฐธรรมนูญของตน  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  กม็ขีอความทีส่อดคลองกบัปฏญิญาสากลฯ   เชน  ในมาตรา 4 วา
: “ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สทิธ ิและเสรภีาพของบคุคลยอมไดรบัความคมุครอง”

เมื่อสหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   องคการสห
ประชาชาติประกอบดวยประเทศสมาชิกเพียง 58 ประเทศ  จากนั้นมาจำนวนประเทศสมาชิก
เพิ่มขึ้น  จนมีจำนวนเกินกวาสามเทาของสมาชิกเดิม อิทธิพลของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนษุยชนขยายมากขึน้ จนเปนทีย่อมรบัในระดบัสากล  และเปนทีอ่างองิถงึเมือ่มปีญหาเกีย่วกบั
สทิธมินษุยชนในประเทศทัง้หลายทัว่โลก   เมือ่พจิารณาดมูาตราตางๆของปฏญิญาสากลวาดวย
สทิธมินษุยชนจะเหน็วา  มาตราแรกแสดงถงึความเปนสากลของสทิธมินษุยชน  โดยกลาวถงึ
ความเทาเทยีมกนัขัองศกัดิศ์รแีละสทิธขิองมนษุยทกุคน  ปรากฏในคำปรารภซึง่เริม่ดวยขอความ
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ทีเ่นนการยอมรบั “ศกัดิศ์รปีระจำตวัและสทิธซิึง่เทาเทยีมกนั และไมอาจโอนใหแกกนัไดของ
สมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย”

สิทธิที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  จำแนกออกไดอยางกวางๆ 2
ประเภท  คอื  ประเภทแรก เกีย่วกบัสทิธขิองพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ซึง่รวมถงึสทิธใิน
ชีวิต  เสรีภาพ  และความมั่นคงของบุคคล  อิสรภาพจากความเปนทาสและการถูกทรมาน
ความเสมอภาคในทางกฎหมาย  การคมุครองเมือ่ถกูจบั กกัขงั หรอืเนรเทศ  สทิธทิีจ่ะไดรบัการ
พจิารณาคดอียางเปนธรรม  การมสีวนรวมทางการเมอืง  สทิธใินการสมรสและการตัง้ครอบครวั
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด  มโนธรรม และศาสนา  การแสดงความคิดเห็น และการ
แสดงออก  เสรีภาพในการชุมนุมและเขารวมสมาคมอยางสันติ  สิทธิในการมีสวนในรัฐบาล
ของประเทศตนโดยทางตรงหรือโดยการสงผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งอยางเสรี   สวนสิทธิ
ประเภททีส่อง คอืสทิธทิางเศรษฐกจิ  สงัคมและวฒันธรรม ซึง่ครอบคลมุถงึสทิธใินการทำงาน
การไดรบัคาตอบแทนเทากนัสำหรบังานทีเ่ทากนั  สทิธใินการกอตัง้และเขารวมสหภาพแรงงาน
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม  สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขารวมใชชีวิต
ทางวฒันธรรมอยางเสรี

ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มี
ดังตอไปนี้

1. เปนสทิธทิีต่ดิตวัมากบัมนษุย (Inherent)  เมือ่คนเกดิมาจะมสีทิธมินษุยชนตดิตวั
มาดวย  เพราะมคีวามเปนมนษุย  ดงันัน้สทิธมินษุยชนจงึเปนสทิธทิีต่ดิตวัแตละ
คนมา ไมมกีารใหหรอืซือ้ หรอืสบืทอดมา

2. เปนสทิธทิีเ่ปนสากล (Universal)  คอืเปนสทิธขิองมนษุยทกุคนเหมอืนกนั ไมวา
จะมเีชือ้ชาต ิ เพศ  หรอืนบัถอืศาสนาใด  ไมวาจะเปนผทูีม่าจากพืน้ฐานทางสงัคม
หรือการเมืองอยางใด  มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี  มีความเทาเทียมกันใน
ศกัดิศ์รแีละสทิธิ

3. เปนสทิธทิีไ่มอาจถายโอนใหแกกนัได (Inalienable)  คอื ไมมใีครจะมาแยงชงิเอา
สทิธมินษุยชนไปจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ได  ถงึแมวากฎหมายของประเทศจะ
ไมยอมรบัรองสทิธมินษุยชน หรอืแมวาจะละเมดิสทิธมินษุยชนกต็าม ประชาชน
ของประเทศนัน้กย็งัมสีทิธมินษุยชนอย ู ตวัอยางเชน  ในสมยัคาทาส ทาสทกุคน
มสีทิธมินษุยชน  ถงึแมวาสทิธเิหลานัน้จะถกูละเมดิกต็าม

4. เปนสทิธทิีไ่มถกูแยกออกจากกนั (Indivisible)  กลาวคอื  เพือ่ทีจ่ะมชีวีติอยอูยาง
มศีกัดิศ์ร ี  มนษุยทกุคนยอมมสีทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพ  มคีวามมัน่คงและมมีาตรฐาน
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การดำรงชวีติทีเ่หมาะสมกบัความเปนมนษุย  ดงันัน้สทิธติางๆของมนษุยชนจะ
ตองไมถกูแยกออกจากกนั

ตอมาหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดมีการแปลเจตนาและขยาย
ขอความใหละเอยีดยิง่ขึน้  ดวยการรางเปนกตกิาระหวางประเทศทีม่ผีลบงัคบัทางกฎหมายและ
สหประชาชาตมิมีตริบัรอง  เมือ่วนัที ่ 16 ธนัวาคม ค.ศ. 1966  (พ.ศ. 2509)  คอื กตกิาระหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง  และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights - ICCPR)  การที่สหประชาชาติมีมติรับรองกติการะหวางประเทศดังกลาวนี้
ทำใหบรรดานานาประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติไมเพียงแตเห็นชอบดวยกับสิทธิ
ตางๆทีร่ะบไุวในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน  แตยงัถอืเปนมาตรการในการปฏบิตัติาม
ดวย  หมายความวา บรรดาประเทศทีใ่หสตัยาบรรณ (Ratify)  หรอื รบัรองกตกิาระหวางประเทศ
ดังกลาวจะตองปฏิบัติตามขอความในกติการะหวางประเทศ  มีขอผูกพันที่จะตองเคารพและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกติการะหวางประเทศ  และรวมไปถึงตองสงรายงานการปฏิบัติตาม
กติการะหวางประเทศใหแกสหประชาชาติเปนประจำดวย  เมื่อกติการะหวางประเทศทั้งสอง
ฉบบัมผีลในการบงัคบัใชน  ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519)  ไดเขาเปนภาค ี   จนปจจบุนันบัได 134
ประเทศ

นอกจากกตกิาระหวางประเทศทัง้สองฉบบัทีก่ลาวมาแลวนี ้  ยงัมอีนสุญัญา (Conven
tions)   คำประกาศ (Declarations)  ขอเสนอแนะ (Recommendations)  ทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีด
ของสทิธมินษุยชนตามเจตนารมณของปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน  และกตกิาระหวาง
ประเทศทั้งสองฉบับ  คำประกาศและขอเสนอแนะคือเปนมาตรฐานสากลสำหรับบรรดา
ประเทศสมาชกิขององคการสหประชาชาต ิ แตไมมผีลผกูพนัทางกฎหมายเชนเดยีวกบัอนสุญัญา
ซึง่มผีลบงัคบัใหประเทศทีเ่ปนภาคขีองอนสุญัญาตองปฏบิตัติาม  ตวัอยางของอนสุญัญาวาดวย
สิทธิมนุษยชน  เชน  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on The Rights of the Child)
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against Women)

อนสุญัญาวาดวยสทิธเิดก็  มผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่ 2 กนัยายน ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2523)
ที่ไดมีมติรับรองของสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2520)
ปจจุบันนี้  ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติกวา 180 ประเทศ  ใหสัตยาบรรณรับรอง
อนสุญัญาดงักลาว  และบรรดาประเทศภาคขีองอนสุญัญาวาดวยสทิธเิดก็  ตางกห็าวถิทีางทีจ่ะ
ปฏิบัติตามขอผูกมัดของอนุสัญญา โดยถือวา เด็กเปนผูที่จะตองไดรับการดูแล  ปกปอง และ
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เนนถึงความสำคัญของชีวิต  ครอบครัวของเด็กดวย  (โปรดดูรายละเอิยดในอนุสัญญาวาดวย
สทิธเิดก็ ในภาคผนวก)

อนสุญัญาวาดวยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอสตรใีนทกุรปูแบบ  ไดรบัการรบัรองจาก
สมชัชาสหประชาชาต ิ  เมือ่วนัที ่  18  ธนัวาคม  ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)  และมผีลบงัคบัใชใน
วนัที ่2 กนัยายน ค.ศ. 1987  (พ.ศ. 2530)    ในปจจบุนั ประเทศภาคขีองอนสุญัญาดงักลาวนบั
ไดกวา 150 ประเทศ  จดุประสงคของอนสุญัญาฉบบันี ้คอื ความเสมอภาคระหวางชายและหญงิ
และเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการ
บังคับใหแตงงาน  ความรุนแรงในครอบครัว  โอกาสในการศึกษา  การดูแลดานสาธารณสุข
ตลอดจนการเลอืกปฏบิตัใินสถานทีท่ำงาน

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้  เปนความเปนมาของสิทธิมนุษยชนสากล ความเปน “สากล”
เริ่มเห็นไดชัดเจนจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ซึ่งเปนมาตรฐานระดับนานาชาติที่
เกีย่วกบัการปกปองศกัดิศ์รแีละสทิธมินษุยชน   ตอมาจงึเกดิกตกิาสญัญาระหวางชาต ิตลอดจน
อนุสัญญาฉบับตางๆ  ซึ่งมีขอผูกพันในทางกฎหมายที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในกติกา
ระหวางประเทศ  และอนสุญัญาทีแ่ตละประเทศไดเขารวมเปนภาคี

ความเปน “สากล”  ของปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน  แสดงไวอยางชดัเจนใน
ปฏญิญาขอที ่1  ซึง่เนนถงึความเทาเทยีมกนัของศกัดิศ์รแีละสทิธขิองมนษุยทกุคน  และในขอที่
2  ซึง่กลาวถงึความชอบธรรมของมนษุยทกุคนในสทิธแิละเสรภีาพทีร่ะบไุวในปฏญิญาฯ  ดย
ไมมีการจำแนกความแตกตางในเรื่องใดทั้งสิ้น

สหประชาชาติและองคกรตางๆ ในระบบของสหประชาชาติ  เชน ยูเนสโก และ
ยูนิเซฟ  เปนตน  ไดหาวิถีทางที่จะใหบรรดาประเทศสมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแหง
สทิธมินษุยชน  แตความพยายามตางๆยอมไรผล  ถาปราศจากความรวมมอืของแตละประเทศ
สำหรับประเทศไทย สิทธิมนุษยชนหมายความถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ความเสมอภาค
เสรภีาพ  และอสิรภาพในชวีติและรางกายซึง่เปนสทิธติามธรรมชาตขิองมนษุย  และเปนสทิธิ
ที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2540)  กฎหมายที่เกี่ยวของและตามหลักสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแนวปฏิบัติของ
กฎหมายระหวางประเทศ  และขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตอง
ปฏบิตัติาม  แตกระนัน้กต็าม สทิธมินษุยชนกย็งัมกีารละเมดิกนัอยโูดยทัว่ไปในสงัคมไทย  และ
ถาหากไมหาทางปองกนัและแกไข  แนวโนมของการละเมดิกจ็ะทวคีวามรนุแรงขึน้   ยากแก
การแกไข  และยงัทำลายชือ่เสยีง  เกยีรตภิมู ิ  และภาพพจนของประเทศดวย     อยางไรกต็าม
ถาคนไทยเขาใจความหมายของสิทธิมนุษยชนอยางถูกตอง  ถาเรายอมรับวามนุษยทุกคนเกิด
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มามเีสรภีาพ  และมคีวามเสมอภาคในศกัดิศ์รแีละสทิธ ิ  และถามกีารปฏบิตัติอกนัดวยความรกั
และเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันฉันพี่นอง  คนในสังคมไทยที่มีความแตกตางหลากหลาย
กจ็ะสามารถอยรูวมกนัไดอยางสนัตสิขุ  ปราศจากการเบยีดเบยีน  และละเมดิสทิธขิองกนัและกนั

1.2 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
นพนธิ ิสรุยิ http://gotoknow.org/blog/works-of-archannop/51974  ไดศกึษาพฒันาการ

ของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไววา
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย  มาสรูะบอบ

การปกครองแบบประชาธปิไตย เมือ่ พ.ศ. 2475  มรีฐัธรรมนญูฉบบัแรก  คอื พระราชบญัญตัิ
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว  พ.ศ. 2475  แมธรรมนูญการปกครองฉบับแรก
ของไทยจะมิไดกลาวถึงหรือรับรองสิทธิ  เสรีภาพ  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนเลย  แตจากคำ
ประกาศของคณะราษฎรทีป่ระกาศวา

1. ตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย ไดแก เอกราชในทางการเมือง  การศาล
การเศรษฐกจิ  ฯลฯ  ของประเทศใหมัน่คง

2. ตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ  ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลง
ใหมาก

3. ตองบำรุงความสุขสมบูรณในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะจัดหางานให
ทุกคนทำ  และจะตองวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ  ไมละเลยใหราษฎร
อดอยาก

4. ตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาค
5. ตองใหราษฎรมีอิสรภาพ  มีความเปนอิสระ  เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดหลักดังกลาว

ขางตน

การไดนำหลักการของสิทธิมนุษยชนไปใชในทางปฏิบัติและระบุรับรองใหราษฎร
มีสิทธิเสมอภาคกัน  แสดงใหเห็นการตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกลาว  จึงวิเคราะห
ไดวา  เปาหมายของการเปลีย่นแปลงการปกครองไปสรูะบอบประชาธไิตยโดยคณะราษฎรเปน
จุดเริ่มตนของความเคลื่อนไหวในดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอยางชัดเจน และเปน
รูปธรรมครั้งแรก

รฐัธรรมนญูฉบบัที ่ 2 ของไทย  คอื รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรสยาม พ..ศ. 2475
ไดปรากฏบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิ  เสรีภาพ แกประชาชนชาวไทยไวในหมวดที่ 2
วาดวยสทิธแิละหนาทีข่องชนชาวสยาม  ซึง่มสีาระสำคญัใหการรบัรองหลกัความเสมอหนากนั
ในกฎหมาย   เสรภีาพในการนบัถอืศาสนา  เสรภีาพในรางกาย  เคหสถาน  ทรพัยสนิ  การพดู
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การเขยีน  การโฆษณา  การศกึษาอบรม  การประชมุ  การตัง้สมาคม  และการอาชพี  โดยบท
บญัญตัดิงักลาวถอืเปนการใหความรบัรองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอยางเปนทางการใ น
รัฐธรรมเปนครั้งแรก

ขณะเดียวกันนั้น  สยามประเทศไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระบบกระบวน
การยุติธรรม  เพื่อใหทัดเทียมนานาอารยประเทศและเปนที่ยอมรับของรัฐตางชาติ  ดวยความ
มงุหมายทีจ่ะเรยีกรองเอกราชทางการศาลกลบัคนืมาเปนของไทย  แนวความคดิในการคมุครอง
สิทธิมนุษยชนจึงปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับ  อีกทั้งมีความพยายามสรางกลไกคุมครอง
สทิธมินษุยชนไวโดยตรงและโดยออมผานทางสถาบนัตลุาการดวย  โดยเฉพาะอยางยิง่ประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา พ.ศ. 2477  มบีทบญัญตัทิีใ่หการรบัรองและคมุครองสทิธขิอง
ผตูองหาและจำเลยในคดอีาญา  ซึง่แตกตางจากระบบจารตีนครบาลทีม่มีาแตเดมิอยางสิน้เชงิ

ตอมา วนัที ่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2489  มกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทย  พ.ศ. 2489  เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3    และเปนครั้งแรกที่มีการบัญญัติรับรองสิทธิ
ของประชาชนในการเสนอเรื่องราวรองทุกขและเสรีภาพในการจัดตั้งคณะพรรคการเมือง
ในรัฐธรรมนูญ  สวนเสรีภาพในการประชุมโดยเปดผยในรัฐธรรมนูญฉบับกอน  ไดเปลี่ยน
เปนเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ

ในระหวางทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัที ่ 4 มผีลใชบงัคบั ป พ.ศ. 2490  ปรากฏกระแสทีส่ำคญั
คือ  เกิดการรวมตัวของกรรมกรในชื่อวา “สหอาชีวะกรรมกรแหงประเทศไทย”  ซึ่งเปนการ
รวมตวักนัของกรรมกรจากจิการสาขาตางๆ  เชน  โรงเลือ่ย  โรงส ี  รถไฟ  เปนตน  เนือ่งจาก
กรรมกรเหลานี้ถูกกดขี่คาจางแรงงานอยางมาก   อันเปนผลมาจากการเติบโตของภาค
อุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว   ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  กระแสความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
เปนการรวมตวักนัเพือ่เรยีกรองตอสงัคมและรฐั ใหสนองความตองการทีจ่ำเปนของตน ทำให
สงัคมตระหนกัถงึสทิธ ิเสรภีาพ และสทิธมินษุยชน  อนัเปนการแสดงออกถงึการคมุครองสทิธิ
มนษุยชนอกีรปูแบบหนึง่ทีเ่กดิจากการกระทำของเอกชนดวย

ในป พ.ศ. 2491  สหประชาตไิดประกาศใชปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน  ค.ศ.
1948  อนัเปนชวงเวลาทีป่ระเทศไทยกำลงัรางรฐัธรรมนญูฉบบัที ่5    รฐัธรรมนญูฉบบัที ่5 คอื
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2492  จึงไดรับอิทธิพลจากการประกาศใชปฏิญญา
สากลของสหประชาชาติ  มีบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพเปนจำนวนมากและ
ละเอยีดกวารฐัธรรมฉบบักอนๆ

หลกัการในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)  ทีไ่ดรบัการ
บรรจุลงไวในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5  นอกเหนือจากสิทธิที่เคยรับรองไวในรัฐธรรมนูญฉบับ
กอนๆ  ไดแก หลกัการไดรบัความคมุครองอยางเสมอภาคกนัตามรฐัธรรมนญู  ทัง้นีไ้มวาบคุคล
นั้นจะมีกำเนิดหรือนับถือศาสนาแตกตางกันก็ตาม (มาตรา 26)  สิทธิของประชาชนที่ไมถูก
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เกณฑแรงงาน  ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่เปนการปองกันภัยพิบัติสาธารณะซึ่งเกิดขึ้นโดยฉุกเฉิน
เฉพาะเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือภาวะสงครามหรือในสถานการณฉุกเฉินเทานั้น
(มาตรา 32)    เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณียหรือทางอื่นที่ชอบดวยกฎหมาย
(มาตรา 40)    เสรภีาพในการเลอืกถิน่ทีอ่ยแูละการประกอบอาชพี   (มาตรา 41)  สทิธขิองบคุคล
ทีจ่ะไดรบัความคมุครองในครอบครวัของตน   (มาตรา43)  ตลอดจนการใหการรบัรองแกบคุคล
ซึง่เปนทหาร ตำรวจ ขาราชการประจำอืน่  และพนกังานเทศบาล ทีจ่ะมสีทิธแิละเสรภีาพตาม
รฐัธรรมนญูเหมอืนดงัพลเมอืงคนอืน่ๆ  (มาตรา 42) ปรากฏการณทีส่ำคญัอกีประการ คอื ม ีการ
นำเอาสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทางอาญามาบญัญตัริบัรองไวในรฐัธรรมนญู เชน

หลักที่วา  “บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา   เวนแตจะไดกระทำการอัน
กฎหมายซึ่งใชอยูในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเปนความผิด และกำหนดโทษไว
และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กำหนดไวในกฎหมายซึ่งใชอยู
ในเวลาทีก่ระทำความผดิมไิด”  (มาตรา 29)  ซึง่เปนหลกัพืน้ฐานทีส่ำคญัในการ
ดำเนนิคดอีาญา  และไดรบัการบญัญตัใินรฐัธรรมนญูฉบบัตอมาจนถงึปจจบุนั
หลกัความคมุครองผตูองหาและจำเลยทีจ่ะไดรบัการสนันษิฐานไวกอนวา ไมมี
ความผดิกอนทีจ่ะมคีำพพิากษอนัถงึทีส่ดุ  รวมถงึสทิธทิีจ่ะไดรบัการพจิารณาใน
การประกนัและการเรยีกหลกัประกนัพอสมควรแกกรณดีวย (มาตรา 30)  และ
สทิธทิีจ่ะไมถกูจบักมุ  คมุขงั  หรอืตรวจคนตวับคุคลไมวากรณใีดๆ  เวนแตจะมี
กฎหมายบญัญตัไิวใหสามารถกระทำได (มาตรา 31)

นอกากนี้แลว การกำหนดแนวนโยบายแหงรัฐไวในหมวด 5  อันเปนหมวดที่วาดวย
แนวทางสำหรบัการตรากฎหมาย  และการบรหิารราชการตามนโยบาย  ซึง่แมจะไมกอใหเกดิ
สทิธใินการฟองรองรฐัหากรฐัไมปฏบิตัติาม  แตกเ็ปนการกำหนดหนาทีแ่กรฐั ซึง่มคีวามเกีย่วพนั
กับการสงเสริมและพัฒนาหลักสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับตอๆมา

ในทางปฏิบัติ  สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไดรับการรับรองคุมครองอยางจริงจัง
เพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับสถานการณบานเมือง สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนทัศนคติของ
ผูปกครอง  เจาหนาที่รัฐ และประชาชนผูเปนเจาของสิทธินั่นเอง  เพราะตอมาธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502  รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7  ไมปรากฏบทบัญญัติรับรองสิทธิ
เสรภีาพแตอยางใด  และการประกาศใชธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร  พทุธศกัราช 2515
เมือ่วันที ่  15  ธนัวาคม 2515  ชวงรฐับาลเผดจ็การ  ไมมบีทบญัญตัมิาตราใดทีใ่หการรบัรอง
สิทธิและเสรีภาพแกประชาชนชาวไทยเลย  จนกระทั่งภายหลังเกิดเหตุการณเรียกรองประชา
ธปิไตยโดยนสิติ นกัศกึษา เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2516  จงึมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราช
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อาณาจักรไทย พ.ศ. 2517  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517  ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ดีที่สุดและเปนประชาธิปไตยมากที่สุด  มีบทบัญญัติคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2492    และมีการวางหลักการใหมในการใหความคุมครอง
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมากยิง่ขึน้  ทัง้ในดานทีม่กีารจำกดัอำนาจรฐัทีจ่ะเขามาแทรกแซง
อนัมผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน  และในดานการเพิม่หนาทีใ่หแกรฐัในการ
ใหบรกิารแกประชาชนใหมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้  เชน  ชายและหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกนั (มาตรา
28)   สทิธทิางการเมอืงในการใชสทิธเิลอืกตัง้และสทิธอิอกเสยีงประชามต ิ (มาตรา 29)   สทิธิ
ที่จะไมถูกปดโรงพิมพหรือหามทำการพิมพ  เวนแตมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหปดโรงพิมพหรือ
หามทำการพมิพ (มาตรา 40)     เสรภีาพในทางวชิาการ (มาตรา 42)   การกำหนดใหพรรคการ
เมืองตองแสดงที่มาของรายไดและการใชจายโดยเปดเผย (มาตรา 45)   และเสรีภาพในการ
เดินทางภายในราชอาณาจักร (มาตรา 47)   นอกจากนี้แลวสิทธิในทางกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของผูตองหาและจำเลยยังไดรับการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวย
ไดแก  สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีดวยความรวดเร็วและเปนธรรม  สิทธิที่
จะไดรบัการชวยเหลอืจากรฐัในการจดัหาทนายความ (มาตรา 34)   สทิธทิีจ่ะไมใหถอยคำเปน
ปฏปิกษตอตนเอง อนัจะทำใหตนถกูฟองเปนคดอีาญา  และถอยคำของบคุคลทีเ่กดิจากการถกู
ทรมาน  ขเูขญ็  หรอืใชกำลงับงัคบัหรอืการกระทำใดๆ ทีท่ำใหถอยคำนัน้เปนไปโดยไมสมคัร
ใจ  ไมอาจรบัฟงเปนพยานหลกัฐานได (มาตรา 35)  และสทิธทิีจ่ะไดคาทดแทน  หากปรากฏ
ในภายหลงัวาบคุคลนัน้มไิดเปนผกูระทำความผดิ (มาตรา 36)

เมือ่วนัที ่ 22 ตลุาคม 2519  ประเทศไทยไดประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร
ไทย  พทุธศกัราช 2519  เปนรฐัธรรมนญูฉบบัที ่ 11  ซึง่มบีทบญัญตัริบัรองสทิธแิละเสรภีาพ
ไวเพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 8  ซึ่งบัญญัติวา  “บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย”  นบัวาเปนบทบญัญตัทิีใ่หสทิธ ิ  เสรภีาพกวางขวางมาก  แตไมมกีารกำหนดวา
เปนสทิธ ิ เสรภีาพชนดิใด  ตอมา เมือ่วนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2520  มกีารประกาศใชรฐัธรรมนญู
การปกครองราชอาณาจกัร  พ.ศ. 2520  เปนรฐัธรรมนญูฉบบัที ่ 12  ซึง่ไมมบีทบญัญตัใิดเลย
ที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักร 2521  ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13
ประกาศใชเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521   นำบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพมา
บัญญัติไวอีก  โดยมีสาระสำคัญสวนใหญเหมือนกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช 2517  แตตดับทบญัญตัเิกีย่วกบัการรบัรองความเสมอภาคของชายและหญงิ เสรภีาพ
ในทางวชิาการ และเสรภีาพในการประกอบอาชพีออกไป

ภายหลังจากหัวหนารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไดกระทำการยึดและควบคุม
การปกครองประเทศไวเปนผลสำเร็จ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534  และประกาศยกเลิก
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รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2521 แลว  ไดประกาศใชธรรมนญูการ ปกครอง
ราชอาณาจกัร พทุธศกัราช 2524 แทน   โดยใหไวเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2534  ซึง่ไมปรากฏมบีท
บัญญัติใดเลยที่ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพแกประชาชน

ตอมาในป 2538  ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช
2534   โดยเพิ่มหมวดที่ 3   วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย   ตามที่ประกาศไวใน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 5)  พทุธศกัราช 2538  เมือ่วนัที ่ 10
กมุภาพนัธ 2538   ซึง่นำเอาบทบญัญตัทิีใ่หการรบัรองสทิธเิสรภีาพทีเ่คยบญัญตัไิวในรฐัธรรมนยู
แหงราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2517  มาบญัญตัไิวอกีครัง้  แตไดตดัเสรภีาพในทางวชิาการ
ออก  และเพิม่บทบญัญตัริบัรองสทิธใินการไดรรบับรกิารทางสาธารณสขุทีไ่ดมาตรฐาน (มาตรา
41)  สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข (มาตรา 48)   และสิทธิในการรับทราบขอมูล
หรอืขาวสารหนวยงานราชการ (มาตรา 48 ทว)ิ

ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
แมจะถกูขดัขวางโดยปญหาการเมอืงการปกครองเปนบางเวลา  แตการคมุครองสทิธมินษุยชน
โดยทางออมปรากฏใหเหน็ผานทางกลไกของรฐั  เชน  กรณทีีฝ่ายนติบิญัญตัพิจิารณาและออก
กฎหมายที่ไมเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินไป  การตรวจสอบการ
ทำงานของฝายบรหิาร โดยฝายนติบิญัญตั ิ การตรวจสอบการทำงานของเจาหนาทีฝ่ายปกครอง
โดยฝายบริหาร  เพื่อมิใหเจาหนาที่ใชอำนาจในทางที่มิชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิด
สิทธิของประชาชน  การพิจารณาพิพากษาคดีขององคกรตุลาการ โดยยึดหลักกฎหมายเพื่อ
อำนวยความยุติธรรมแกประชาชน  เหลานี้นับวาเปนกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชน แมจะ
มิไดมีความมุงหมายใหเปนผลโดยตรงก็ตาม

การดำเนินการขององคกรรัฐเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงปรากฏขึ้นพรอมกับ
การจดัตัง้สำนกังานคมุครองสทิธเิสรภีาพและผลประโยชนของประชาชน (สคช.)  สงักดักรม
อัยการ  เมื่อ พ.ศ. 2525  ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน “สำนักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.)”   แตการดำเนนิงานขององคกรมขีอบเขตจำก ัดสบืเนือ่งจาก
กรอบอำนาจหนาที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมายตางๆ  สวนการดำเนินงานขององคกร
พัฒนาเอกชนเพิ่งมีการกอตัวขึ้นอยางเปนทางการภายหลังเกิดเหตุการณวิปโยค 14 ตุลาคม
2516 และ 6 ตลุาคม 2519   องคกรแรกทีถ่กูกอตัง้เมือ่ พ.ศ. 2519  คอื สหภาพเพือ่สทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน  และในปเดยีวกนันัน้กม็กีารกอตัง้ “กลมุประสานงนศาสนาเพือ่สงัคม” (กศส.)
หลงัจากนัน้กม็กีารรวมตวักนัของบคุคลทัง้ในรปูองคกร  สมาคม  มลูนธิ ิ คณะกรรมการ  คณะ
ทำงาน  กลมุ  ศนูย  สถาบนัตางๆ  เพือ่ทำหนาทีใ่นการสงเสรมิและคมุครองสทิธ ิ เสรภีาพ  ตลอด
จนสทิธมินษุยชนในแงตางๆ แกประชาชน  เชน  สทิธขิองจำเลยหรอืผตูองหาในกระบวนการ
ยตุธิรรม สทิธขิองเกษตรกร  สทิธเิดก็  สทิธสิตร ี สทิธผิใูชแรงงาน และสทิธทิางการเมอืง เปนตน



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาศาสนาและหนาทีพ่ลเมอืง (สค 21002) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน 151

จากการกำเนิดและความเปนมาของสิทธิมนุษยชนในตางประเทศและประเทศไทย
จนถงึปจจบุนั  สามารถแบงพฒันาการในเรือ่งสทิธมนษุชน  ไดเปน 3 ระยะ ไดแก

ระยะที่หนึ่ง  ระยะแหงการเริ่มตน  เปนยุคที่สภาพทางสังคมมีการกดขี่ขมเหง
ไมเคาเคารพตอศักดิ์ศรีประจำตัวของมนุษย  มีการเอารัดเอาเปรียบ  แกงแยง
และไมมีกฎหมายหรือกฎเกณฑที่ชัดเจนในการใหหลักประกันเรื่องสิทธิแก
ประชาชน
ระยะทีส่อง ระยะแหงการเรยีนร ู  เปนชวงทีผ่คูนในสงัคมเรยีกรองถามหาสทิธิ
และเสรีภาพ  มีความขัดแยงระหวางผูปกครองกับกลุมคนในประเทศ  มีการ
ตอส ู   ในระยะนีเ้ริม่มกีฎหมายหรอืกลไกในการคมุครองสทิธมินษุยชน  ผคูน
เริ่มเรียนรูถึงสิทธิของตนเอง  โดยชวงทายของระยะนี้ผูคนใหความสำคัญของ
สทิธตินเอง  แตอาจละเลยหรอืมกีารละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของผอูืน่บาง
ระยะทีส่าม  ระยะแหงการเคารพสทิธมินษุยชน  เปนชวงทีป่ระชาชนมกีารรวม
กลุมกันเพื่อเหตุผลในการปกปองและพิทักษสิทธิมนุษยชน  มีการรณรงคให
ตระหนักถึงการเคารพสิทธิของผูอื่น  การใชอำนาจหรือใชสิทธิมีการคำนึงถึง
สทิธ ิ  เสรภีาพของประชาชน  การใชสทิธ ิ เสรภีาพของประชาชนเปนไปอยาง
กวางขวาง
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เรือ่งที ่2 การคุมครองตนเเองและผูอื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน

หากจะกลาวถงึการคมุครองตนเองและผอูืน่ตามหลกัสทิธมินษุยชน  คำถามคอื  การ
คุมครองสิทธิมนุษยชนควรเริ่มจากที่ไหน?

หากเราจะหาคำตอบจากกวางไปหาแคบ  ไดแก  รัฐบาล  สังคม  สถานที่ทำงาน
ครอบครวั  และปจเจกบคุคล

หากเราจะหาคำตอบจากแคบขยายไปกวาง  กต็องเริม่จาก  ปจเจกบคุคล  ครอบครวั
สถานทีท่ำงาน  สงัคม  และรฐับาล

หมายความวา  การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนควรเริ่มตนกับทุกๆภาคสวน
โดยเฉพาะอยางยิง่  การปลกูฝงมโนธรรมสำนกึในแตละปจเจกชน

หลกัการพืน้ฐานในเรือ่งสทิธมินษุยชน มดีงันี้
1. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแตเกิด
2. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิซึ่งเสมอกันของมนุษยทุกคน
3. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไมอาจโอนใหแกกันได
4. สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไมอาจแบงแยกได

จากหลกัการพืน้ฐานในเรือ่งสทิธมินษุยชน  เราจงึมองเเหน็เปาหมายของการดำเนนิการ
เรือ่งสทิธมินษุยชนวา  เปาหมายนัน้กค็อื  เพือ่ใหมวลมนษุยชาตมิอีสิรภาพ  ไดรบัความเปนธรรม
และอาศัยอยูรวมกันอยางสันติ

หากมนุษยทุกคนจะไดรับการคุมครองตามสิทธิมนุษยชน  จะตองมีเสรีภาพในชีวิต
เรื่องใดบาง จึงจะไดรับสิทธิตางๆตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน  เสรีภาพที่มนุษย
ทกุคนตองไดรบัเพือ่ใหไดรบัสทิธติางๆตามหลกัการพืน้ฐานของสทิธมินษุยชน คอื

1. เสรีภาพในการแสดงออก
2. เสรีภาพในความเชื่อ
3. เสรภีาพจากความหวาดกลวั  และอสิรภาพทีพ่งึปรารถนา
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ตวัอยางการละเมดิสทิธมินษุยชนในประเทศไทยทีเ่กดิขึน้  เชน
1. การละเมดิสทิธมินษุยชนจากภาคเอกชน/ประชาชน  ไดแก  การประทษุรายตอ

ชวีติ  รางกาย  เสรภีาพ  อนามยั  ทรพัยสนิ  รวมถงึการเอารดัเอาเปรยีบอยาง
ไมเปนธรรมจากผทูีม่สีถานภาพทางสงัคมหรอืทงเศรษฐกจิทีด่กีวา  เปนตน

2. การละเมดิสทิธมินษุยชนจากภาครฐั  เชน  การใชอำนาจทีไ่มเปนธรรม หรอืการ
ใชอำนาจโดยมทีศันคตเิชงิอำนาจนยิม  ไมวาจะเปน การละเมดิทางนโยบายของ
รฐั  การออกกฎหมายหรอืบรหิารราชการทีม่ผีลกระทบตอสทิธ ิ เสรภีาพ  รวม
ตลอดถงึวถิชีวีติของชมุชน เปนตน

แนวทางการคุมครองตนเองและผูอื่นจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. ไมเปนผกูระทำความรนุแรงใดๆ ตอบคุคลอืน่
2. ไมยอมใหบุคคลอื่นกระทำความรุนแรงตอตนเอง
3. ไมเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การละเมดิสทิธติอบคุคลอืน่  ควรแจงเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ

หรือใหความชวยเหลือตามสมควรในสวนที่ทำได
4. มีการรวมกลุมในภาคประชาชนอยางเปนระบบและจัดตั้งเปนองคกร  มูลนิธิ

ฯลฯ   เพื่อปกปอง  คุมครองผูออนแอกวาในสังคม  เพื่อใหเกิดพลังในการ
ตรวจสอบ  เรยีกรอง  ใหรฐัมกีารจดัทำกฎหมายทีเ่กดิประโยชนตอสวนรวม

5. รณรงคใหมีการเห็นคุณคาและความสำคัญของการปกปองและสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน
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กจิกรรมที ่ 13

1. ใหศึกษาและสรุปความเปนมาของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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2. ใหหาตวัอยางการถกูละเมดิสทิธมินษุยชนกรณบีคุคลถกูละเมดิจากเอกชน และ
แนวทางในการแกไข
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3. ใหหาตวัอยางการถกูละเมดิสทิธมินษุยชนกรณบีคุคลถกูละเมดิจากภาครฐั และ
แนวทางการแกไข
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คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ บญุเรอืง เลขาธกิาร กศน.
2. ดร.ชยัยศ อิม่สวุรรณ รองเลขาธกิาร กศน.
3. นายวัชรินทร จำป รองเลขาธกิาร กศน.
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ทีป่รกึษาดานการพฒันาหลกัสตูร กศน.
5. นางรักขณา ตณัฑวฑุโฒ ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา

นอกโรงเรียน
ผเูขยีนและเรยีบเรยีง
1. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นางสาวาสนา โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล
3. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.

ผบูรรณาธกิารและพฒันาปรบัปรงุ
1. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล
3. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบำนาญ  สำนักงาน กศน.
4. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทำงาน
1. นายสรุพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นายศุภโชค ศรรีตันศลิป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวศริญญา กลุประดษิฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางสาวเพชรนิทร เหลอืงจติวฒันา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผพูมิพตนฉบบั
1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นางเพชรินทร เหลอืงจติวฒันา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาวกรวรรณ กววีงษพพิฒัน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ผอูอกแบบปก
1. นายศุภโชค  ศรรีตันศลิป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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