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จริยธรรม มี สติปญญา และ ศักยภาพ ใน การ ประกอบ อาชีพ การ ศึกษาตอ และ สามารถ 

ดํารงชีวิต อยู ใน ครอบครัว  ชุมชน  สังคม ได อยาง มี ความ สุข  โดย ผูเรียน สามารถ นํา หนังสือ เรียน 

ไป ใช ใน การ เรียน ดวย วิธีการ ศึกษา คนควา ดวย ตน เอง ปฏิบัติ กิจกรรม รวมทั้ง แบบฝกหัด 

เพื่อ ทดส อบ ความ รูความ เขาใจ ใน สาระ เนื้อหา โดย เมื่อ ศึกษา แลว ยัง ไมเขาใจ สามารถ กลับ 

ไป ศึกษา ใหม ได ผูเรียน อาจจะ สามารถ เพิ่มพูน ความรู หลังจาก ศึกษา หนังสือ เรียน นี้ โดย นํา 

ความรู ไป แลกเปลีย่น กบั เพือ่น ใน ชัน้เรยีน ศกึษา จาก ภมูปิญญา ทองถิน่  จาก แหลง เรยีนรู และ 

จาก สื่อ อื่นๆ

 ใน การ ดําเนินการ จัดทํา หนังสือ เรียน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบระดับ การ ศึกษา 

ข้ัน พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับ ความ รวมมือ ที่ ดี จาก ผูทรงคุณวุฒิ และ ผู เกี่ยวของ หลาย 

ทาน ซึ่ง ชวยกัน คนควา และ เรียบเรียง เนื้อหา สา ระ จาก สื่อ ตางๆ  เพื่อให ได สื่อ ที่ สอดคลองกับ 

หลกัสตูร และ เปน ประโยชน ตอ ผูเรยีน ทีอ่ยู นอก ระบบ อยาง แทจรงิ สาํนกังาน สงเสรมิ การ ศกึษา 

นอก ระบบ และ การ ศกึษา ตาม อธัยาศยั ขอ ขอบคณุ คณะ ทีป่รกึษาคณะ ผู เรยีบเรยีง  ตลอดจน 

คณะ ผูจัดทํา ทุกทาน ที่ ได ให ความ รวมมือ ดวยดี ไว ณ โอกาสนี้

 สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย  หวัง วา หนังสือ เรียน 

ชุด นี้ จะ เปน ประโยชน ใน การ จดัการ เรียน การ สอน ตามสมควร หาก ม ีขอ เสนอแนะ ประการใด 

สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย  ขอ นอม รับ ไว ดวย ความ 

ขอบคุณ ยิ่ง

  สํานัก งาน กศน. 
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 หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม  รายวิชาศาสนาและ หนาที่ พล เมือง ระดับ 

มธัยมศึกษา ตอนปลาย   เปน หนงัสอืเรียน ที ่จดั ทาํขึน้ สาํหรบั ผูเรยีน ที ่เปน นกัศกึษา นอก ระบบ

 ใน การ ศึกษา หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม  รายวิชาศาสนาและ หนาท่ี พลเมือง

ผูเรียน ควร ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ศึกษา โครงสราง รายวิชา ให เขาใจ ใน หัวขอ สาระสําคัญ ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง 

และขอบขาย เนื้อหา

 2. ศึกษา รายละเอียด เนื้อหา ของ แตละ บท อยาง ละเอียด และ ทํา กิจกรรม ตามที่ 

กาํหนด แลวตรวจสอบ  กบั แนว ตอบ กจิกรรม ที ่กาํหนด ถา ผูเรยีน ตอบ ผดิ ควร กลบั ไป ศกึษา 

และ ทําความ เขาใจ ใน เนื้อหา นั้น ใหม ให เขาใจ กอน ที่จะ ศึกษา เร่ือง ตอไป

 3. ปฏิบัติ กิจกรรม ทาย เร่ือง ของ แตละ เร่ือง เพ่ือ เปนการ สรุป ความรู ความ เขาใจ ของ 

เน้ือหา ใน เร่ือง น้ันๆ อกีคร้ัง และ การ ปฏิบตั ิกจิกรรม ของ แตละ เนือ้หา แตละ เร่ือง ผูเรียน สามารถ 

นําไป ตรวจสอบ กับ ครู และ เพื่อนๆ ที่ รวม เรียน ใน รายวิชา และ ระดับ เดียวกัน ได

 4. หนังสือเรียน เลม นี้ มี 4 บท คือ

  บท ที่ 1  ศาสนา ตางๆ ใน โลก

  บท ที่ 2 วัฒน ธรรม ประเพณี และ คานิยม ของ ประเทศ ไทย และ ของโลก

  บท ท่ี  3 รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย

  บท ท่ี  4 สิทธิ มนุษย ชน

คํา แนะนํา ใน การ ใช หนังสือเรียน



โครงสราง 
รายวิชาศาสนาและ หนาที่ พลเมือง (สค31002)

ระดับ มัธยมศึกษา ตอน ปลาย

สาระสําคัญ
 เปน สาระ ที ่เก่ียวกบั ศาสนา ตางๆ  ที ่เกีย่วของ กบั กาํเนดิ ศาสนา และ ศาสดา ของ ศาสนา 
ตางๆ  หลกัธรรม สาํคญั ของ ศาสนา ตางๆ  การ เผยแพร ศาสนา  ความ ขดัแยง ใน ศาสนา  การ 
ปฏบิตัติน ให อยู รวมกนั อยาง สนัตสิขุ การ ฝก จติ ใน แตละ ศาสนา การ พฒันา ปญญา ใน การ แกไข 
ปญหา  ตน เอง  ครอบครัว ชุมชน และ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ดาน ภาษา  การ แตงกาย  
อาหาร ประเพณี สําคัญๆ ของ ประเทศ ตางๆ ใน โลก การ อนุรักษ และ สืบทอด วัฒนธรรม 
ประเพณ ีการ ม ีสวนรวม ใน การ สบืทอด และ ปฏบิตัติน เปน แบบอยาง ใน การ อนรุกัษ วฒันธรรม 
ตาม ประเพณี ของ ชาติ และ การ เลือก ปรับใช วัฒนธรรม ตางชาติ ได อยาง เหมาะสมกับ ตน เอง 
และ สังคม ไทย คานิยม ที่ พึงประสงค ของ สังคม ไทย และ ประเทศ ตางๆ ใน โลก  การ ปฏิบัติตน 
เปน ผูนํา ใน การ ปองกัน และ แกไข พฤติกรรม ไม เปนที่ พึงประสงค ใน สังคม ไทย

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง
 1. อธิบาย ประวัติ หลักคําสอน และ การ ปฏิบัติตน ตาม หลักศาสนา ที่ ตน นับถือ
 2. เห็น ความ สําคัญ ของ วัฒนธรรม ประเพณี และ มี สวนใน การ ปฏิบัติตน ตาม วัฒนธรรม 
ประเพณี ทองถ่ิน
 3. ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม ทาง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 4. ยอมรับ และ ปฏิบัติตน เพื่อ การ อยู รวมกัน อยาง สันติสุข ใน สังคมท่ี มี ความ หลาก
หลาย ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ขอบขาย เนื้อหา
 บท ที่ 1  ศาสนา ตางๆ ใน โลก
    เรื่อง ที่  1  ความ หมาย คุณคา และ ประโยชน ของ ศาสนา
    เรื่อง ที่  2  พุทธประวัติ และ หลักธรรม คํา สอน ของ พุทธศาสนา
    เรื่อง ที่  3  ประวัติ ศาสดา และ คํา สอน ของ ศาสนาอิสลาม
    เรื่อง ที่  4  ประวัติ ศาสดา และ คํา สอน ของ ศาสนาคริสต
    เรื่อง ที่  5   ประวิ ติ ศาสนา พรา หณ-ฮินดู และ คํา สอน
    เรื่อง ที่  6  ประวัติ ศาสดา ของ ศาสนา ซิกซ และ คํา สอน
    เรื่อง ที่  7  การ เผยแผ ศาสนา ตางๆ  ใน โลก
    เรื่อง ที่  8  กรณี ตัวอยาง ปาเลสไตน



    เรื่อง ที่  9  แนวทาง ปองกันและ แก ไขความ ขัดแยง ทาง ศาสนา
    เรื่อง ที่  10 หลักธรรม ใน แตละ ศาสนา ที่ สงผลให อยู รวมกับ ศาสนา อื่น ได 
      อยาง มี ความ สุข
    เรื่อง ที่  11 วิธีฝก ปฏิบัติ พัฒนา จิต ใน แตละ ศาสนา
 บท ที่ 2  วัฒนธรรม ประเพณี และ คานิยม ของ ประเทศ ของโลก
    เรื่อง ที่  1  ความ หมาย ความ สําคัญ ของ วัฒนธรรม
    เรื่อง ที่  2  เอกลักษณวัฒนธรรม ไทย
    เรื่อง ที่  3  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ รับ วัฒนธรรม
    เรื่อง ที่  4  ประเพณี ใน โลก
    เรื่อง ที่  5  ความ สําคัญ ของ คานิยม และ คานิยม ใน สังคม ไทย
    เรื่อง ที่  6  คานิยม ที่พึ่ง ประสงค ของ สังคม โลก
    เร่ือง ท่ี  7  การ ปองกัน และ แกไข ปญหา พฤติกรรม ตาม คานิยม 
      ท่ี ไม พึงประสงค ของ สังคม ไทย
 บท ท่ี 3 รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
    เร่ือง ท่ี  1  ความ เปนมา การ เปล่ียนแปลง  รัฐธรรมนูญ
    เร่ือง ท่ี  2  สาระสําคัญ ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
    เร่ือง ท่ี  3  บทบาท หนาท่ี ของ องคกร ตาม รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบ
      การใชอํานาจรัฐ
    เร่ือง ท่ี  4  บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ ท่ี มีผลตอ การ เปล่ียนแปลง ทาง สังคม
      และ มีผลตอ ฐานะ ของ ประเทศไทย ใน สังคม โลก
    เร่ือง ท่ี  5  หนาท่ี พลเมือง ตาม รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย อ่ืนๆ
 บท ท่ี 4 สิทธิ มนุษย ชน
    เร่ือง ท่ี 1 หลักสิทธิมนุ ษยสากล
    เร่ือง ท่ี 2 สิทธิ มนุษยชน ใน ประเทศ ไทย
    เร่ือง ท่ี 3 แนวทาง การ ปฏิบัติ ตน ตาม หลักสิทธิ มนุษยชน
 บรรณานุกรม

สื่อ ประกอบการ เรียนรู
 1. หนังสือ ศาสนา สากล
 2. ซีดี ศาสนาพุทธ
  ศาสนาคริสต
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาฮินดู
 3. หนังสือ วัฒนธรรม ประเพณี ใน สังคม ไทย
 4. หนังสือ วัฒนธรรม ประเพณี ของ ประเทศ ตาง ๆ ใน โลก
 5. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต





สาระสําคัญ
 ศาสนาตางๆ ในโลกมีคณุคาและเปนประโยชนตอชาวโลก เพราะกอใหเกดิจรยิธรรม 

เปนแนวทางการดําเนินชีวิต ทําใหมนุษยสามารถปกครองตนเองได ชวยใหสังคมดีขึ้น 

สาํหรบัประเทศไทยมผีูนบัถอืศาสนาพทุธมากทีส่ดุ รองลงมาคอืศาสนาอสิลามศาสนาครสิต 

ศาสนาฮนิด ูและศาสนาซกิซ แตในโลกมผีูนบัถอืศาสนาครสิตมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ การศึกษาคําสอนศาสนาตางๆ ของศาสนิกชนเพื่อ

นํามาประพฤติสงผลใหสังคมมีความสุข ศาสนาทุกศาสนาลวนสั่งสอนใหคนเปนคนดี

เพื่อสังคมเกิดความขัดแยงควรรีบหาทางแกไขโดยการนําคําสอนทางศาสนามาประพฤติ
ปฏิบัติจึงจะสงผลใหสังคมเกิดความสงบสุขตลอดไป

ผลการเรียนที่คาดหวัง
 1. มีความรูความเขาใจศาสนาท่ีสําคัญๆในโลก

 2. มีความรูความเขาใจในหลักธรรมสําคัญของแตละศาสนา

 3. เห็นความสําคัญในการอยูรวมกับศาสนาอ่ืนอยางสันติสุข

 4. ประพฤติปฏิบัติตนสงผลใหสามารถอยูรวมกันกับศาสนาอ่ืนอยางสันติสุข
 5. ฝกปฏิบัติพัฒนาจิตเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีสติปญญาในการแกปญหา

  ตางๆ และพัฒนาตนเอง

ขอบขายเน้ือหา
 บทที่ 1 ศาสนาในโลก
   เรื่องที่ 1 ความหมายคุณคาและประโยชนของศาสนา

   เรื่องที่ 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา

   เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาอิสลาม
   เรื่องที่ 4 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาคริสต

   เรื่องที่ 5 ประวัติศาสนาพราหมณ-ฮินดูและคําสอน

   เรื่องที่ 6 ประวัติศาสดาและคําสอนของศาสนาซิกซ

   เรื่องที่ 7 การเผยแพรศาสนาตางๆในโลก

   เรื่องที่ 8 กรณีตัวอยางปาเลสไตน

ศาสนาใน โลก1บท ที่
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   เรื่องที่ 9 แนวทางปองกันและแกไขความขัดแยงทางศาสนา

   เรื่องที่ 10 หลักธรรมในแตละศาสนาท่ีสงผลใหอยูรวมกับศาสนาอ่ืนได

     อยางมีความสุข

   เรื่องที่ 11 วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตในแตละศาสนา

สื่อประกอบการเรียนรู
 ซี.ดีศาสนาสากล

 เอกสารศาสนาสากล และความขัดแยงในปาเลสไตน
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เรื่องท่ี 1 ความหมายคุณคาและประโยชนของศาสนา

ความหมายของศาสนา
 ศาสนา คือ คําสอนที่ศาสดานํามาเผยแพรสั่งสอน แจกแจงแสดงใหมนุษยเวนจาก

ความชั่วกระทําแตความดี ซึ่งมนุษยยึดถือปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความเคารพเลื่อมใส

และศรัทธาคาํสอนดงักลาวจะมีลกัษณะเปนสจัธรรมศาสนามคีวามสาํคญัตอบคุคลและสงัคม

ทําใหมนุษยทุกคนเปนคนดีและอยูรวมกันอยางสันติสุข ศาสนาในโลกนี้มีอยูมากมายหลาย

ศาสนาดวยกันแตวัตถุประสงคอันสําคัญยิ่งมองทุกๆศาสนาเปนไปในทางเดียวกันกลาวคือ

ชกัจงูใจใหคนละความช่ัวประพฤติความดีเหมือนกันหมดหากแตวาการปฏิบตัพิธิกีรรมยอม

แตกตางกันความเชื่อถือของแตละศาสนา

คุณคาของศาสนา
 1. เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย

 2. เปนบอเกิดแหงความสามัคคีของหมูคณะและในหมูมนุษยชาติ

 3. เปนเครื่องดับความเรารอนใจทําใหสงบรมเย็น

 4. เปนบอเกิดแหงจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรม

 5. เปนบอเกิดแหงการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

 6. เปนดวงประทีบสองโลกที่มืดมิดอวิชชาใหกลับสวางไสวดวยวิชชา

ประโยชนของศาสนา
 ศาสนามีประโยชนมากมายหลายประการกลาวโดยสรุปมี 6 ประการคือ

 1. ศาสนาเปนแหลงกําเนิดจริยธรรม ศาสนาทุกศาสนาสอนใหเราทราบวาอะไร

คือความช่ัวที่ควรละเวนอะไรคือความดีที่ควรกระทําอะไรคือสิ่งที่บุคคลในสังคมพึงปฏิบัติ

เพื่อใหอยูรวมกันอยางมีความสุขดังนั้นทุกศาสนาจึงเปนแหลงกําเนิดแหงความดีทั้งปวง

 2. ศาสนาเปนแนวทางการดาํเนนิชวีติ ทกุศาสนาจะวางหลกัการดําเนนิชวีติเปน

ขั้นๆเชนพระพุทธศาสนาวางไว 3 ขั้นคือขั้นตนเนนการพึ่งตนเองไดมีความสุขตามประสา

ชาวโลกข้ันกลางเนนความเจริญกาวหนาทางคุณธรรมและข้ันสูงเนนการลด ละ โลภ โกรธ หลง
 3. ศาสนาทาํใหผูนบัถอืปกครองตนเองได หลกัคาํสอนใหรูจกัรบัผดิชอบตนเอง
คนท่ีทําตามคําสอนทางศาสนาเครงครัดจะมีหิริโอตตัปปะไมทําชั่วท้ังที่ลับและท่ีแจงเพราะ

สามารถควบคุมตนเองได
 4. ศาสนาชวยใหสังคมดีขึ้น คําสอนทางศาสนาเนนใหคนในสังคมเวนจากการ

เบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันสอนใหเอื้อเฟอเผ่ือแพรมีความซ้ือสัตยสุจริตตอกันเปน

เหตใุหสงัคมมคีวามสงบสนัตยิิง่ข้ึนสอนใหอดทนเพยีรพยายามทาํความดสีรางสรรคผลงาน

และประโยชนใหกับสังคม
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 5. ศาสนาชวยควบคุมสังคมดีขึ้น ทุกสังคมจะมีระเบียบขอบังคับจารีตประเพณี

และกฎหมายเปนมาตรการควบคุมสังคมใหสงบสุขแตสิ่งเหลานี้ไมสามารถควบคุมสังคมให

สงบสุขแทจริงไดเชนกฎหมายก็ควบคุมไดเฉพาะพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเทานั้นไม

สามารถลึกลงไปถึงจิตใจไดศาสนาเทานั้นจึงจะควบคุมคนไดทั้งกาย วาจา และใจ

 ศาสนาในประเทศศาสนาพทุธเปนศาสนาประจาํชาตไิทยมผีูนบัถอืมากทีส่ดุ รองลง

มาคือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกซ รายละเอียดของ

แตละศาสนาดังตอไปนี้คือ

เรื่องท่ี 2 พุทธประวัติและหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา

 พระพุทธศาสนาเช่ือเรื่องการเวียนวาย ตาย เกิด ในวัฎสงสารถาสัตวโลกยังมีกิเลส

คือโลภ โกรธ หลงจะตองเกิดในไตรภูมิคือ 3 โลก ไดแก นรกภูมิ โลกมนุษย และเทวโลก

และในการเกดิเปนพระพทุธเจาเพือ่ทีจ่ะโปรดสตัวโลกใหพนบารมเีพือ่ใหบารมสีมบรูณจงึจะ

เกดิเปนพระพทุธเจาใหพระเจาไดบาํเพญ็บารมมีาทุกภพทกุชาตแิละบําเพญ็บารมอียางยิง่ยวด

ใน 10 ชาติสุดทายเรียกวาทศชาติซึ่งไดกลาวไวในพระสุตตันตปฎก โดยมีความยอๆดังนี้

 1. เตมียชาดก
 เปนชาดกที่แสดงถึงการบําเพ็ญเนกขัมมบารมีคือการออกบวช ความวาตระเตมีย

เกิดในตระกูลกษัตริยแตทรงเกรงวาจะตองขึ้นครองราชยเปนพระราชาเพราะทรงเห็น

การลงโทษโจรตามคําสั่งของพระราชา เชน เฆี่ยนบางเอาหอกแทงบางพระองคจึงทรงแกลง
เปนงอย เปลีย้ หหูนวก เปนใบ ไมพดูจากบัใคร พระราชาปรกึษากบัพราหมณใหนาํพระองค

ไปฝงเสียพระมารดาทรงคัดคานแตไมสําเร็จจึงทรงขอใหพระเตมียครองราชย 7 วันเผ่ือ

พระองคจะตรัสบาง คร้ังครบ 7 วันแลวพระเตมียก็ไมตรัส ดังนั้นสารถีจึงนําพระเตมียไปฝง

ตามคาํสัง่ของพระราชาครัง้สารถขีดุหลุมเตรยีมฝงขณะกาํลงัขดุหลุมพระเตมยีลงจากรถและ

ตรสัปราศรยัแจงวาพระองคตองการจะบวชไมตองการเปนพระราชจากนัน้สารถกีลบัไปบอก

พระราชา พระราชาจึงเชิญพระเตมียกลับไปครองราชย พระเตมียกลับเทศนาส่ังสอนจน
พระชนกชนนีและบริวารพากันเลื่อมใสออกบวชตาม

 2. มหาชนกชาดก
 ชาดกเร่ืองนีแ้สดงถงึการบาํเพญ็วริยิบารมคีอืความเพยีรใจความสาํคญัคอืพระมหา

ชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเล เรือแตกคนท้ังหลายจมนํ้าตายบางเปนเหยื่อของสัตวน้ํา

บางแตพระองคไมทรงละความอตุสาหะทรงวายน้าํโดยกําหนดทศิทางแหงกรงุมถิลิาในท่ีสดุ

กไ็ดรอดชีวติกลับไปกรุงมิถลิาได ชาดกเร่ืองน้ีเปนทีม่าแหงภาษิตทีว่าเปนชายควรเพียรรํ่าไป

อยาเบื่อหนาย(ความเพียร)เสียเราเห็นตัวเองเปนไดอยางท่ีปรารถนาขึ้นจากน้ํามาสูบกได
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 3. สุวรรณสามชาดก
 ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญเมตตาบารมีคอืการแผไมตรจิติคดิจะใหสตัวทัง้ปวง
เปนสุขท่ัวหนา มีเรื่องเลาวา สุวรรณสามเล้ียงมารดาบิดาของตนซ่ึงเสียจักษุในปาและ
เนื่องจากเปนผูเมตตาปรารถดีตอผูอื่นหมูเนื้อก็เดินตามแวดลอมไปในท่ีตางๆวันหนึ่งถูก
พระเจากรงุพาราณสีชือ่พระเจากบลิยกัษยงิเอาดวยธนูดวยเขาพระทัยผดิภายหลังเมือ่ทราบ
วาเปนมาณพผูเลี้ยงมารดาบิดาก็สลดพระทัยจึงไปจูงมารดาของสุวรรณสามมามารดาบิดา
ของสวุรรณกต็ัง้สจัจกรยิาอางคณุความดขีองสวุรรณสาม  สวุรรณสามกฟ็นคนืสตแิละไดสอน
พระราชาแสดงคติธรรมวาผูใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมแมเทวดาก็ยอมรักษาผูนั้นยอมมี
คนสรรเสริญในโลกนีล้ะโลกน้ีไปแลวกไ็ปเกดิในสวรรคตอจากนัน้เมือ่พระราชาขอใหสัง่สอน
ตอไปอีกก็สอนใหทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบในบุคคลทั้งปวง
 4. เนมิราชชาดก
 ชาดกเร่ืองนี้แสดงถึงการบําเพ็ญอธิฐานบารมีคือความต้ังใจมั่นคงมีเรื่องเลาวาเนมิ
ราชไดขึน้ครองราชยตอจากพระราชบิดาทรงบาํเพญ็คุณงามความดเีปนท่ีรกัของมหาชนและ
ในท่ีสุดเม่ือทรงมอบราชสมบัติแกพระราชโอรสเสด็จออกผนวชเชนเดียวกับที่พระราชบิดา
ของพระองคเคยทรงบําเพ็ญมาทอดพระเนตรเห็นเสนพระเกศาหงอกบางก็สลดพระทัยใน
สังขารจึงทรงออกผนวช
 5. มโหสถชาดก
 ชาดกเร่ืองนี้แสดงถึงการบําเพ็ญอธิฐานบารมีคือความตั้งใจมั่นคงมีเรื่องเลาวามโห
สถบัณฑิตเปนที่ปรึกษาหนุมของพระเจาวิเทหะแหงกรุงมิถิลาทานมีความฉลาดรูสามารถ
แนะนําในปญหาตางๆไดอยางถูกตองรอบคอบเอาชนะที่ปรึกษาอื่นๆที่ริษยาใสความดวย
ความดไีมพยาบาทอาฆาตครัง้หลงัใชอบุายปองกนัพระราชาจากราชศตัรแูละจบัราชศตัรซูึง่
เปนกษัตริยพระนครอื่นได
 6. ภูริทัตชาดก
 ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญศีลบารมี คือการรักษาศีลมีเรื่องเลาวาภูริทัตตนา
คราชไปจําศีลอยูริมฝงแมน้ํายนุนายอมอดทนใหหมองูจับไปทรมานตางๆท้ังท่ีสามารถจะ
ทําลายหมองูไดดวยฤทธิ์ดวยความที่มีใจมั่นตอศีลของตนในที่สุดก็ไดอิสรภาพ
 7. จันทกุมารชาดก
 ชาดกเรือ่งนีแ้สดงถงึการบาํเพญ็ขนัติบารมคีอืความอดทนจันทกมุารเปนโอรสของ
พระเจาเอกราชพระองคทรงชวยประชาชนใหพนจากคดีซึ่งกัณฑหาลพราหมณราชปุโรหิต
เปนผูรบัสนิบนตัดสนิคดขีาดความเปนธรรมสงผลใหกณัฑหาลพราหมณผกูอาฆาตพยาบาท
วนัหนึง่พระเจาเอกราชทรงพระสุบนิเหน็ดาวดึงสเทวโลกเม่ือทรงต่ืนบรรทมทรงพระประสงค
ทางไปดาวดงึสเทวโลกจงึตรสัถามกณัฑหาลพราหมหกณัฑหาลพราหมหจงึกราบทลูแนะนาํ
ใหตรัสพระเศียรโอรส ธิดา มเหสี บูชายัญแมใครจะทัดทานขอรองก็ไมเปนผลรอนถึง
ทาวสักกะ(พระอินทร)ตองมาช้ีแจงใหหายเขาใจผิดวาวิธีน้ีไมใชทางไปสวรรค มหาชนจึงรุมฆา
กัณฑหาลพราหมณ และเนรเทศพระเจาเอกราชแลวกราบทูลเชิญจันทกุมารขึ้นครองราชย
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 8. นารทชาดก
 ชาดกเร่ืองนีแ้สดงถงึการบําเพญ็อเุบกขาบารมคีอืการวางเฉยพระพรหมนารถไดชวย

ใหพระเจาอังคติราชแหงกรุงมิถิลามหานครพนจากความคิดเห็นผิดที่ไดรับคําสอนจาก

คณุาชีวกวารูปกายของคนสัตวเปนของเท่ียงแมตดัศรีษะผูอืน่แลวไมบาปสุ ทกุข เกดิไดเอง

ไมมีเหตคุนเราเวยีนวายตายเกดิหนกัเขากบ็ริสทุธิเ์องเมือ่พระองคมคีวามเหน็ดังนัน้พระเจา

อังคติราชจึงส่ังใหร้ือโรงทานและมัวเมาในโลกียรอนถึงพระธิดาคือพระนางรุจาทรงหวงพระบิดา

จึงสวดออนวอนขอใหพระบิดาพนจากความมัวเมารอนถึงพระพรหมนาทรทรงจําแลงกาย

เปนนักบวชทรงสอนใหพระเจาอังคติราชใหกลับความเห็นท่ีผิดมาบําเพ็ญกุศล ถือศีล ทําทาน 

ปกครองเมืองโดยสงบรมเย็น

 9. วิทูรชาดก
 ชาดกเร่ืองนี้แสดงถึงการบําเพ็ญสัจจบารมีคือความซ่ือสัตยบัณฑิตมีหนาท่ีถวาย

คําแนะนําแกพระเจาธนัญชัยโกรัพยะซ่ึงเปนพระราชาท่ีคนนับถือมากคร้ังหน่ึงปุณณกยักษ

มาทาพระเจาธนัญชัยโกทัพยะเลนสกาถาแพจะถวายมณีรัตนะอันวิเศษถาพระราชาแพตอง

ใหสิ่งที่ปุณณกยักษตองการในที่สุดพระราชาแพปุณณกยักษของตังวิฑูรบัณฑิตพระราชา

หนวงเหนี่ยวประการใดไมสําเร็จวิฑูรบัณฑิตรักษาสัจจะไปกับยักษในที่สุดแมแมยักษจะทํา

อยางไรวิฑูรบัณฑิตก็ไมตายกับแสดงธรรมจนยักษเลื่อมใสและไดกลับคืนบานเมืองมีการ

ฉลองรับขวัญเปนการใหญ

 10. เวสสันดรชาดก
 เปนชาติสุดทายของพระพุทธเจาชาติตอไปจึงจะเกิดเปนพระพุทธเจาชาดกเรื่องนี้

แสดงถึงการบําเพ็ญทานบารมีคือการบริจาคทานมีเร่ืองเลาวาพระเวสสันดรผูใจดีบริจาคทุกอยาง

ที่มีคนขอคร้ังหนึ่งประทานชางเผือกคูบานคูเมืองแกพราหมณชาวกาลิงคะซ่ึงตอมาขอชาง
ไปเพ่ือใหเมืองของตนหายจากฝนแลงแตประชาชนโกรธขอใหเนรเทศพระราชบิดาจึงจํา

พระทยัตองเนรเทศพระเวสสนัดรซ่ึงพระนางมทัรพีรอมดวยพระโอรสธิดาไดตามเสดจ็ไปดวย
เม่ือชูชกไปขอสองกุมารก็ประทานใหอีกภายหลังพระเจาสัญชัยพระราชบิดาไดทรงไถสอง
กุมารจากชูชกและเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับกรุง(เรื่องนี้แสดงการเสีย

สละสวนนอยเพือ่ประโยชนสวนใหญคอืการตรสัรูเปนพระพทุธเจาอนัจะเปนทางใหไดบาํเพญ็

ประโยชนสวนรวมไดมิใชเสียสละโดยไมมีจดุมุงหมายหรือเหตุผล)



รายวิชา ศาสนา และ หนาท่ีพลเมือง  (สค31002) << ระดับมัธยมศึกษา ตอน ปลาย>> 7

ประวัติพระพุทธเจา

 

 พระพทุธเจาทรงมพีระนามเดมิวา “สทิธตัถะ”ทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสทุโธ

ทนะกษตัริยผูครองกรงุกบลิพสัดุ แควนสกักะและ “พระนางสริมิหามายา” พระราชธดิาของ

กษัตริยราชสกุลโกลิยวงศแหงกรุงเทวทหะ แควนโกลิยะ

 ในคืนที่พระพุทธเจาเสด็จปฏิสนธิในครรภพระนางสิริมหามายา พระนางทรงพระ

สุบินนิมิตวามีชางเผือกมีงาสามคูไดเขามาสูพระครรภ ณ ที่บรรทมกอนที่พระนางจะมีพระ

ประสูติกาลที่ใตตนสาละ ณ สวนลุมพินีวัน เมื่อวันศุกร ขึ้นสิบหาค่ํา เดือนวิสาขะ ปจอ 80 

ปกอนพุทธศักราช (ปจจุบันสวนลุมพินีวันอยูในประเทศเนปาล)

 ทนัทีทีป่ระสูต ิเจาชายสิทธตัถะทรงดําเนินดวยพระบาท 7 กาวและมีดอกบัวผดุขึน้
มารองรับพระบาทพรอมเปลงวาจาวา “เราเปนเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกการ
เกดิครัง้นีเ้ปนครัง้สุดทายของเรา” แตหลงัจากเจาชายสทิธตัถะประสตูกิาลไดแลว 7 วนัพระ
นางสิรมิหามายากเ็สด็จสวรรคาลัย เจาชายสทิธตัถะจึงอยูในความดูแลของพระนางประชาบดี

โคตรมี ซึ่งเปนพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา

 ทั้งนี้ พราหมณทั้ง 8 ไดทํานายวาเจาชายสิทธัตถะมีลักษณะเปนมหาบุรุษ คือ หาก
ดํารงตนในฆราวาสจะไดเปนจักรพรรดิ ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลกแตโกณ

ฑัญญะพราหมณผูอายุนอยท่ีสุดในจํานวนน้ันยืนยันหนักแนนวาพระราชกุมารสิทธัตถะจะ

เสด็จออกบวชและจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแนนอน

ชีวิตในวัยเด็ก
 เจาชายสิทธัตถะทรงศึกษาเลาเรียนจนจบศิลปะศาสตรทั้ง 18 ศาสตรในสํานักครูวิ

ศวามิตรและเน่ืองจากพระบิดาไมประสงคใหเจาชายสิทธัตถะเปนศาสดาเอกของโลกจึง
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พยายามทาํใหเจาชายสทิธตัถะพบเหน็แตความสขุโดยการสรางปราสาท 3 ฤด ูใหอยูประทบั

และจัดเตรียมความพรอมสําหรับการราชาภิเษกใหเจาชายข้ึนครองราชย  เมื่อมีพระชนมายุ 

16 พรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา หรือยโสธรา พระธิดาของพระเจากรุงเทวท

หะซึ้งเปนพระญาติฝายมารดาจนเมื่อมีพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางพิมพาไดใหประสูติ

พระราชโอรสมีพระนามวา “ราหุล” ซึ่งหมายถึง “ชวงบาย”

เสด็จออกผนวช

 วนัหนึง่เจาชายสทิธตัถะทรงเบือ่ความจาํเจในปราสาท 3 ฤด ูจงึชวนสารถทีรงรถมา

ประพาสอทุยานครัง้นัน้ไดทอดพระเนตรเหน็คนแก คนเจบ็ คนตาย และนกับวช โดยเทวทตู 

(ทูตสวรรค) ที่แปลงกายมาพระองคจึงทรงคิดไดวานี่เปนธรรมดาของโลกชีวิตของทุกคน

ตองตกอยูในสภาพเชนนั้น ไมมีใครสามารถหลีกเลี่ยงเกิด แก เจ็บ ตายได จึงทรงเห็นวา

ความสขุทางโลกเปนเพยีงภาพมายาเทานัน้ และวถิทีางท่ีจะพนจากความทุกขคอืตองครอง
เรือนเปนสมณะ ดังนั้นพระองคจึงใครจะเสด็จออกบรรพชาในขณะที่มีพระชนมายุ 29 
พรรษา
 คราน้ันพระองคไดเสด็จไปพรอมกับนายฉันทะ สารถีซึ่งเตรียมมาพระที่นั่ง นามวา
กัณฑกะมุงตรงไปยังแมน้ําอโนมานทีกอนจะประทับนั่งบนกองทรายทรงตัดพระเมาลีดวย

พระขรรคและเปล่ียนชดุผากาสาวพัตร (ผายอมดวยรสฝาดแหงตนไม) และใหนายฉันทะนํา

เครื่องทรงกลับพระนครกอนท่ีพระองคจะเสด็จออกมหาภิเนษกรณ(การเสด็จออกเพื่อคุณ
อันยิ่งใหญ) ไปโดยเพียงลําพังเพื่อมุงพระพักตรไปแควนมคธ

บําเพ็ญทุกรกิริยา
 หลงัจากทรงผนวชแลวพระองคมุง ไปท่ีแมน้าํคยา แควนมคธไดพยายามเสาะแสวง
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ทางพนทุกขดวยการศึกษาคนควาทดลองในสํานักอาฬารบสกาลามโครตร และอุทกดาบส 

รามบุตรเมื่อเรียนจบทั้ง 2 สํานักแลวทรงเห็นวานี่ยังไมใชทางพนทุกข

 จากนั้นพระองคไดเสด็จไปที่แมน้ําเนรัญชรา ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคม และทรง

บําเพ็ญทุกรกิริยา ดวยการขบฟนดวยฟน กลั้นหายใจ และอดอาหารจนรางกายซูบผอมแต

หลังจากทดลองได 6 ป ทรงเห็นวานี่ยังไมใชทางพนทุกขจึงทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาและ

หันมาฉันอาหารตามเดิมดวยพระราชดําริตามท่ีทาวสักกเทวราชไดเสด็จลงมาดีดพิณถวาย 

3 วาระ คือดีดพิณสาย 1 ขึงไวตึงเกินไปเมื่อดีก็จะขาดดีดพิณวาระท่ี  2 ซึ่งขึงไวหยอนเสียง

จะยืดยาดขาดความไพเราะและวาระท่ี 3 ดีดพิณสายสุดทายท่ีขึงไวพอดีจึงมีเสียงกังวาน

ไพเราะดังน้ันจึงทรงพิจารณาเห็นวาทางสายกลางคือไมตึงเกินไป และไมหยอนเกินไป นั้น

คือทางที่จะนําสูการพนทุกข

 หลังจากพระองคเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา ทําใหพระปญจวัคคีย 5 ไดแก โกณฑัญญะ

วัปปะ ภัททิยา มหานามะ อัสสชิ ที่มาคอยรับใชพระองคดวยความคาดหวังวาเมื่อพระองค

คนพบทางพนทุกขจะไดสอนพวกตนใหบรรลุดวยเกิดเล่ือมศัทธาท่ีพระองคลมเลิกความ

ตั้งใจ จึงเดินทางกลับไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตําบลสารนาถ เมืองพาราณสี

ตรัสรู

 ครานั้นพระองคทรงประทับนั่งขัดสมาธิใตตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ อุรุเวลาเสนานิคม 

เมืองพาราณสี หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก และต้ังจิตอธิษฐานดวยความแนวแนวา

ตราบใดท่ียงัไมบรรลุสมัมาสัมโพธิญาณ กจ็ะไมลกุขึน้จากสมาธิบลัลงักแมจะมีหมูมารเขามา
ขดัขวางแตกพ็ายแพพระบารมขีองพระองคกลบัไปจนเวลาผานไปในทีส่ดุพระองคทรงบรรลุ

รูปฌาณ  คือ

ภาพพระพุทธเจา เทศนา โปรดปญจวัคคีย ทั้ง  5



หนังสือเรียน สาระการพัฒนา สังคม10

 ยามตน หรือปฐมยาม ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ สามารถระลึกชาติได

 ยามสอง ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ (ทิพยจักษุญาณ) คือรูเร่ืองการเกิด การตายของ

สัตวทั้งหลายวาเปนไปตามกรรมที่กําหนดไว

 ยามสาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ หรือกิเลสดวย

อริยสัจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค และไดตรัสรูดวยพระองคเองเปนพระสัมมา

สัมพุทธเจาและเปนศาสดาเอกของโลกซ่ึงวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ตรงกับวันเพ็ญ

เดือน 6 ขณะที่มีพระชนมายุ 35 พรรษา

แสดงปฐมเทศนา
 หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลวทรงพิจารณาธรรมที่พระองคตรัสรูมาเปน

เวลา 7 สัปดาห และทรงเห็นวาพระธรรมน้ันยากสําหรับบุคคลทั่วไปที่จะเขาใจและปฏิบัติได 

พระองคจึงทรงพิจารณาวา บุคคลในโลกนี้มีหลายจําพวกอยาง บัว 4 เหลา  ที่มีทั้งผูที่สอน

ไดงาย และผูที่สอนไดยาก พระองคจึงทรงระลึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส ผูเปนพระ

อาจารยจึงหวังเสด็จไปโปรดแตทั้งสองทานเสียชีวิตแลว พระองคจึงทรงระลึกถึงปญจวัคคีย 

ทั้ง 5 ที่เคยมาเฝารับใชจึงไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคียที่ปาอิสิปตนมคทายวัน 

 ธรรมเทศนากัณฑแรกท่ีพระองคทรงแสดงธรรม คอื “ธมัมจักกัปปวัตตนสูตร” 
แปลวา สูตรของการหมุนวงลอแหงพระธรรมใหเปนไปซึ่งถือเปนการแสดงพระธรรมเทศนา

ครั้งแรกในวันเพ็ญ 15 ค่ํา เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา

 ในการนีพ้ระโกณฑญัญะไดธรรมจกัษ ุคอืดวงตาเห็นธรรมเปนคนแรก พระพทุธองค

จึงทรงเปรงวาจาวา “อัญญาสิ วตโกณฑัญโญ” แปลวา โกณฑัญญะ ไดรูแลว ทาน โกณ

ฑัญญะ จึงไดสมญาวา อัญญาโกณฑัญญะ และไดรับการบวชเปนพระสงฆองคแรกใน

พระพุทธศาสนา โดยเรียกการบวชท่ีพระพุทธเจาบวชใหวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
 หลังจากปญจวัคคียอุปสมบททั้งหมดแลว พุทธองคจึงทรงเทศนอนัตตลักขณสูตร 

ปญจวัคคีย จึงสําเร็จเปนอรหันตในเวลาตอมา

การเผยแพรพระพุทธศาสนา
 ตอมาพระพุทธเจาไดเทศนพระธรรมเทศนาโปรดแกสกลุบตุรรวมทัง้เพือ่นของสกลุ

บุตรจนไดสําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมดรวม 60 รูป

 พระพุทธเจาทรงมีพระราชประสงคจะใหมนุษยโลกพนทุกข พนกิเลส จึงตรัสเรียก
สาวกท้ัง 60 รูป มาประชุมกันและตรัสใหสาวก 60 รูปจาริกแยกยายกันเดินทางไปประกาศ

ศาสนา 60 แหง โดยลําพังในเสนทางที่ไมซ้ํากันเพื่อใหสามารถเผยแผพระพุทธศาสนาใน

หลายพืน้ทีอ่ยางครอบคลมุ สวนพระองคเองไดเสดจ็ไปแสดงธรรม ณ ตาํบลอรุเุวลา เสนานคิม
 หลงัจากสาวกไดเดนิทางไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีตางๆทําใหมผีูเลือ่มใส

พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมากพระองคจึงทรงอนุญาตใหสาวกสามารถดําเนินการบวชได

โดยใชวิธีการ “ติสรณคมนูปสัมปทา” คือการปฏิญาณตนเปนผูถึงพระรัตนตรัยพระพุทธ

ศาสนาจึงหยั่งรากฝงลึกและแพรหลายในดินแดนแหงนั้นเปนตนมา
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เสด็จดับขันธุปรินิพพาน

 

 

 พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงโปรดสัตวและแสดงพระธรรมเทศนาตลอดระยะเวลา 

45 พรรษาทรงสดับวาอีก 3 เดือนขางหนาจะปรินิพพานจึงไดทรงปลงอายุสังขารขณะน้ัน

พระองคไดประทับจําพรรษา ณ เวฬุคาม ใกลเมืองเวสาลี แควนวัชชีโดยกอนเสด็จดับขันธ

ปรินิพพาน 1 วันพระองคไดเสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะทําถวายแตเกิดอาพาธลงทําให

พระอานนทโกรธแตพระองคตรัสวา “บิณฑบาตที่มีอานิสงสที่สุด”มี 2 ประการ คือ เมื่อ

ตถาคต (พุทธองค) เสวยบิณฑบาตแลวตรัสรูและปรินิพพาน”  และมีพระดํารัสวา “โย โว 

อานนท ธมม จ วินโย มยา เทสิ โต ปญญตโต โส โว มมจจเยน สตถา” อันแปลวา “ดูกอน

อานนท ธรรมและวินยัอนัทีเ่ราแสดงแลว บญัญตัแิลวแกเธอท้ังหลายธรรมวินยัจกัเปนศาสดา

ของเธอทั้งหลาย เมือเราลวงลับไปแลว” 

 พระพุทธเจาทรงประชวรหนักแตทรงอดกล้ันมุงหนาไปเมืองกุสนิารา ประทับ ณ ปา

สละเพื่อเสด็จดับขันธุปรินิพพานโดยกอนที่จะเสด็จดับขันธุปรินิพพานนั้นพระองคได

อปุสมบทแกพระสุภทัทะปริพาชกซ่ึงถอืไดวา “พระสุภทัทะ” คอืสาวกองคสดุทายท่ีพระพุทธ

องคทรงบวชใหในทามกลางคณะสงฆทั้งท่ีเปนพระอรหันต และปุถุชนจากแควนตางๆรวม

ทั้งเทวดาที่มารวมตัวกันในวันนี้
 ในคราน้ันพระองคทรงมีปจฉิมโอวาทวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอท้ัง

หลายสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดาพวกเธอจึงทําประโยชนตนเองและ

ประโยชนของผูอื่นใหสมบูรณดวยความไมประมาทเถิด” (อปปมาเทน สมปาเทต) 

 จากน้ันไดเสด็จดับขันธุปรนิพิพานใตตนสาละ ณ สาลวโนทยานของเหลามัลลกษัตริย 

เมืองกุสินารา แควนมัลละ ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 รวมพระชนมายุ 80 พรรษา และวันนี้
ถือเปนการเร่ิมตนของพุทธศักราช
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สรุปหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทเทวนิยม คือ ไมนับถือพระเจา พระสัมมาสัม

พทุธเจาทรงตรัสรูความจริงของชีวติวาองคประกอบของชีวติมนษุยประกอบดวยรูปและนาม

เทานั้น

 รปูและนามเมือ่ขยายความกจ็ะเปน รปู จติ และเจตสกิ จากรปูจติและเจตสกิกข็ยาย

ความดวยขันธ 5 ไดแก รปูขันธ วญิญาณขันธ เวทนาขันธ สญัญาขันธ และสังขารขันธ สรปุ

ไดดังแผนภูมิองคประกอบของชีวิต

   

แผนภูมิ แสดงองคประกอบของชีวิตมนุษย

 จากแผนภมูอิงคประกอบของชวีติมนษุยดงักลาวในทางพระพทุธศาสนาอธบิายวา

ชีวิตคือความเปนอยูของรางกาย (รูป) จิตและเจตสิก (นาม) โดยอาศัยความเปนผูนําเกิด

และตามรักษาดํารงชีวิตและการกระทําตางๆไดโดยอาศัยจิตและเจตสิกเปนผูกําหนด

 รูป คือรางกายเปนธรรมชาติที่ไมมีความรูสึกนึกคิดใดๆ ทั้งสิ้น

 นาม คอืสวนท่ีเปนจติและเจตสิกเปนธรรมชาติทีร่บัรูสิง่ตางๆและสามารถรถนึกคดิ

เรื่องราวสิ่งตางๆได

 จิต คือธรรมชาติที่รูอารมณ ทําหนาท่ีเห็น ไดยิน รูรส รูกลิ่น รูสึกตอการสัมผัสถูก
ตองทางกายและรูสึกคิดทางใจ

 เจตสิก คือ ธรรมชาติที่รูสึกนึกคิดเรื่องราวส่ิงตางๆ

 เมื่อแยกรูปและนามใหละเอียดขึ้นก็จะอธิบายดวยขันธ 5 คือ
 รูปขันธ (รูป) หมายถึง อวัยวะนอยใหญหรือกลุมรูปท่ีมีอยูในรางกายท้ังหมดของเรา

 วิญญาณขันธ (จิต) หมายถึง ธรรมชาติที่รับรูสิ่งตางๆ ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก 
ลิ้นกาย ใจ อีกทั้งเปนธรรมชาติที่ทําใหเกิดความรูสํานึกคิดตางๆ

 เวทนาขันธ(เจตสิก) หมายถึงความรูสึกเปนสุข เปนทุกข ดีใจ เสียใจ หรือเฉยๆ

องคประกอบของชีวิตมนุษย

รูปขันธ วิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร

จิต เจตสิก

รูป นาม
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 สัญญาขันธ (เจตสิก) หมายถึง ธรรมชาติที่มีหนาท่ีในการจําหรือเปนหนวยความ

จําของจิตนั่นเอง
 สังขารขันธ(เจตสิก)หมายถึง ธรรมชาติท่ีปรุงแตงจิตใหมีลักษณะตางๆ เปนกุศลบาง 
การเกิดขึ้นของจิต (วิญญาณขันธ) จะเกิดขึ้นโดยมีเจตสิก (เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขาร
ขนัธ)เกิดขึน้รวมดวยเสมอเฉพาะจติอยางเดียวไมสามารถรบัรูหรอืนกึคดิอะไรไดเลย จติและ
เจตสิกจะแยกจากกันไมไดตองเกิดรวมกันอิงอาศัยกัน จิตแตละดวงท่ีเกิดจะตองมีเจตสิก
เกิดรวมดวยเสมอ
 จากความจรงิของชวีติทีพ่ระพทุธองคทรงคนพบวาชวีติเปนเพยีงองคประกอบของ
รูปและนามเทานั้นแตเหตุที่คนเรามีความทุกขอยูเพราะความรูสึกนึกคิดที่เปนเรื่องเปนราว
วา “มีเรามีเขา” ทําใหเกิดการยึดมั่นถือมั่นดวยอวิชา (ความไมรู) วาสภาพธรรมเทานั้นเปน

เพียงรูปและนามที่ “เกิดขึ้น ตั้งอยูแลว ดับไป” เทานั้น

 1. หลักธรรมเพ่ือความหลุดพนเฉพาะตัว คือ อริยสัจ 4
  อริยสัจ 4 แปลวา ความจริงอันประเสริฐมีอยูสี่ประการ คือ

  1) ทุกข คือ สภาพที่ทนไดยาก ภาวะท่ีทนอยูในสภาพเดิมไมไดสภาพท่ีบีบคั้น 

ไดแก ชาติ (การเกิด) ชรา (การแก การเกา) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น)

การประสบกับสิ่งอันไมเปนท่ีรัก พลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรัก การปรารถนาส่ิงใดแลว

ไมสมหวงัในสิ่งนั้นกลาวโดยยอ ทุกขก็คืออุปาทานขันธหรือขันธ 5 

  2) ทกุขสมทุยั คอืสาเหตทุีท่าํใหเกดิทกุข  ไดแกตณัหา 3 คอืกามตัณหา-ความ

ทะยานอยากในกาม ความอยากไดทางกามารมณ, ภวตณัหา-ความทะยานอยากในภพ ความ

อยากเปนโนนเปนนี่ ความอยากที่ประกอบดวยภาวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ และวิภาวตัณหา-

ความทะยานอยากในความปรารถนาจากภพความอยากไมเปนโนนไมเปนน่ี ความอยากที่

ประกอบดวยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ

  3) ทุกขนิโรธ คือความดับทุกข ไดแกดับสาเหตุที่ทําใหเกิดทุกขกลาวคือดับ

ตัณหาทั้ง 3 ไดอยางสิ้นเชิง
  4) ทกุขนโิรธคามนิปีฏิปทา คอืแนวปฏิบตัทิีน่าํไปสูหรอืนาํไปถงึความดับทุกข
ไดแก มรรคอนัมี องคประกอบอยูแปดประการ คอื (1)สมัมาทฏิฐิ – ความเหน็ชอบ(2)สมัมา
สังกัปปะ-ความดําหริชอบ(3)สัมมาวาจา-เจรจาชอบ(4)สัมมากัมมันตะ-ทําการงานชอบ(5)
สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ(6)สัมมาวายามะ-พยายามชอบ(7)สัมมาสติ-ระลึกชอบ และ (8)

สัมมาสมาธิ-ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งไดวา “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง

 2. หลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม
  1) สัปปุริสธรรม 7
สัปปุริสธรรม 7  คือหลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตตบุรุษ 7 ประการ ไดแก รูจัก

เหตุรูจักผล

   (1) รูจกัเหตหุรอืธมัมญัญตา หมายถงึ ความเปนผูรูจกัเหตุ รูจะจกัวเิคราะห

หาสาเหตุของสิ่งตางๆ
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  (2) รูจักผลหรืออัตถัญญตา หมายถึง ความเปนผูรูจักผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา
  (3) รูจกัตนหรอือตัตญัญาหมายถงึ ความเปนผูรูจกัตนทงัในดานความรู คณุธรรม
และความสามารถ
  (4) รูจักประมาณหรือมัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักประมาณรูจักหลัก
ของความพอดี การดําเนินชีวิตพอเหมาะพอควร
  (5) รูจกักาลเวลาหรือกาลัญตุา หมายถงึความเปนผูรูจกักาลเวลารูจกัเวลาไหน
ควรทําอะไรแลวปฏิบัติใหเหมาะสมกับเวลานั้นๆ
  (6) รูจักบุคคลหรือบุคคลสัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติการปรับตน
และแกไขตนใหเหมาะสมกับสภาพของกลุมและชุมชน
  (7) รูจักบุคคลหรือบุคคลสัญุตา หมายถึงความเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสม
กับบุคคลซึ่งมีความแตกตางกัน
 การที่บุคคลไดนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใชในการดําเนินชีวิตพบกับความสุข
ในชีวิตได

 2) อิทธิบาท 4 
  อทิธบิาท 4 คอืหลกัธรรมท่ีนาํไปสูความสําเร็จแหงกจิการมี 4 ประการคือ ฉนัทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  (1) ฉันทะ คือ ความพอใจใฝรักใฝหาความรูและความสรางสรรค
  (2) วิริยะคือความเพียรพยายามมีความอดทนไมทอถอย
  (3) จิตตะคือความเอาใจใสและต้ังใจแนวแนในการทํางาน
  (4) วิมังสาคือความหมั่นใชปญญาและสติในการตรวจตราและคิดไตรตรอง

 3) กุศลธรรมบถ 10
  กศุลกรรมบถ 10 เปนหนทางแหงการทาํความดงีามทางแหงกศุลซึง่เปนหนทาง
นําไปสูความสุขความเจริญแบงออกเปน 3 ทางคือ กายกรรม 3 วจีกรรม4 และมโนกรรม
  1. กายกรรม 3 หมายถงึ ความประพฤตดิทีีแ่สดงออกทางกาย 3 ประการ ไดแก
   (1) เวนจากการฆาสตัว คอืการละเวนจากการฆาสตัวการเบยีนเบยีนกนั เปน

ผูเมตตากรุณา

   (2) เวนจากการลักทรัพยคือเวนจาการลักขโมย เคารพในสิทธิของผูอื่นไม
หยิบฉวยเอาของคนอื่นมาเปนของตน

   (3) เวนจากการประพฤติในกาม คือการไมลวงละเมิดสามีหรือภรรยาผูอื่น

ไมลวงละเมิดประเวณีทางเพศ

  2. วจีกรรม 4 หมายถึงการเปนผูมีความประพฤติดีซึ่งแสดงออกทางวาจา

4 ประการ ไดแก
   (1) เวนจากการพูดเท็จ คือการพูดแตความจริง ไมพูดโกหก หลอกลวง

   (2) เวนจากการพูดสอเสียด คือพูดแตในส่ิงท่ีทําใหเกิดความสามัคคี กลมเกลียว 

ไมพูดจาในสิ่งที่กอใหเกิดความแตกแยก แตกราว
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   (3) เวนจากการพูดคําหยาบคือพูดแตคําสุภาพ ออนหวาน ออนโยน กับ

บุคคลอื่นทั้งตอหนาและลับหลัง

   (4) เวนจากการพูดเพอเจอคือพูดแตความจริงมีเหตุผลเนนเนื้อหาสาระที่

เปนประโยชนพูดแตสิ่งที่จําเปนและพูดถูกกาลเทศะ

  3. มโนกรรม 3 หมายถึง ความประพฤติที่เกิดขึ้นในใจ 3 ประการ ไดแก

   (1) ไมอยากไดของของเขา คือ ไมคิดจะโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน

   (2) ไมพยาบาทปองรายผูอื่น คือมีจิตใจมีปรารถนาดี อยากใหผูอื่นมีความ

สุขความเจริญ

   (3) มีความเห็นที่ถูกตอง คือ ความเช่ือที่ถูกตอง คือความเช่ือในเรื่องการ

ทําความดีไดดี ทําชั่วไดชั่วและมีความเชื่อวาความพยายามเปนหนทางแหงความสําเร็จ 

สังคหวัตถุ 4 
 สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เปน วิธีปฏิบัติเพื่อ

ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่ยังไมเคยรักใครนับถือ ใหความรัก ความนับถือ สังคหวัตถุเปน

หลักธรรมที่ชวยผูกไมตรีซึ่งกันและกันใหแนนแฟนยิ่งขึ้นประกอบดวย ทาน ปยวาจา

อัตถจริยา สมานนัตตตา

 1. ทาน คือการใหเปนสิ่งของตนใหแกผูอื่นดวยความเต็มใจเพื่อเปนประโยชนแก

ผูรบัการใหเปนการยดึเหนีย่วน้าํใจกนัอยางดียิง่เปนการสงเคราะหสมานน้าํใจกนัผกูมติรไมตรี

กันใหยั่งยืน

 2. ปยวาจา คือ การเจรจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานพูดชวนใหคนอ่ืนเกิด

ความรักและนับถือคําพูดท่ีดีน้ันยอมผูกใจคนใหแนนแฟนตลอดไปหรือแสวงความเห็นอกเห็นใจ

ใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี ยอมทําใหเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือ
และชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกกนั คือชวยเหลือดวยแรงกาย

และขวนขวายชวยเหลอืกจิกรรมตางๆใหลลุวงไปเปนคนไมดดูายชวยใหความผดิชอบชัว่ด ี
หรือชวยแนะนําใหเกิดความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ

 4. สมานนัตตตา คือการวางตนเปนปกติเสมอตนเสมอปลายไมถือตัวและการวางตน
ใหเหมาะสมกับฐานะของตนตามสภาพ ไดแก เปนผูใหญ ผูนอย หรือผูเสมอกันเอาไปใส
ปฏิบัติตามฐานะ ผูนอยคาราวะนอบนอมยําเกรงผูใหญ

อบายมุข 6 
 คาํวาอบายมุข คอื หนทางแหงความเลือ่มหรอืหนทางแหงความหายนะความฉบิหาย 

มี 6 อยาง ไดแก

 1. การเปนนักเลงผูหญิง หมายถึง การเปนคนมีจิตใจใฝในเรื่องเพศเปนนักเจาชู
ทําใหเสียทรัพยสินเงินทอง สูญเสียเวลาและเสียสุขภาพ
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 2. การเปนนักเลงสุรา หมายถึง ผูที่ดื่มสุราจนติดเปนนิสัย การด่ืมสุรานอกจากจะ

ทําใหเสียเงินเสียทองแลวยังเสียสุขภาพและบ่ันทอนสติปญญาอีกดวย

 3. การเปนนกัเลงการพนนั หมายถงึผูทีช่อบเลนการพนนัทกุชนดิ การเลนการพนนั

ทําใหเสียทรัพยสินเสียสุขภาพ การพนันไมเคยทําใครร่ํารวยมั่งมีเงินทองไดเลย

 4. การคบคนชั่วเปนมิตร หมายถึง การคบคนไมดีหรือคนชั่วคนชั่วชักชวนใหทํา

ในสิ่งที่ไมถูกตองและอาจนําความถูกตองมาสูตนเองและครอบครัว

 5. การเที่ยวดูการละเลน หมายถึง ผูที่ชอบเที่ยวการละเลนกลางคืนทําใหเสีย

ทรัพยสินและอาจทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว

 6. เกียจครานทําการงาน หมายถึง ผูไมชอบทํางาน ขี้เกียจ ไมขยันขันแข็ง

เบญจศีลเบญธรรม
 เบญจศีลเบญธรรม คือ หลักธรรมที่ควรปฏิบัติควบคูกัน  มุงใหบุคคลทําความดี 

ละเวนความช่ัว

เบญจศีล(สิ่งที่ควรละเวน) เบญจศีล(สิ่งที่ควรละเวน)
1. เวนจากการฆาสัตว

2. เวนจากการลักทรัพย

3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม

4. เวนจากการพูดเท็จ

5. เวนจาการเสพของมึนเมา

1. มีความเมตตากรุณา

2. ประกอบอาชีพสุจริต

3. มีความสํารวมในกาม

4. พูดความจริงไมพูดโกหก

5. มีสติสัมปชัญญะ

โลกบาลธรรมหรือธรรมคุมครองโลก
 โลกบาลธรรมหรือธรรมคุมครองโลก เปนหลักธรรมท่ีชวยใหมนษุยทกุคนในโลกอยู

กันอยางมีความสุขมีน้ําใจ เอื้อเฟอมีคุณธรรมและทําแตสิ่งที่เปนประโยชนประกอบดวย
หลักธรรม 2 ประการ ไดแก หิริโอตัปปะ

 1.หิริ คือความละลายในลักษณะ 3 ประการ แลวไมทําความชั่ว(บาป) คือ

  (1) ละอายแกใจหรือความรูสกึที่เกิดขึ้นในใจตนเองแลวไมทําความช่ัว

   (2) ละอายผูอื่น หรือสภาพแวดลอมตางๆ แลวไมทําความช่ัว

  (3) ละอายตอความชั่วท่ีตนจะทํานั้นแลวไมทําความช่ัว
 2.โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวหมายถึง

  (1) เกรงกลัวตนเอง ติเตียนตนเองได

  (2) เกรงกลัวผูอื่นแลวไมกลาทําความช่ัว
  (3) เกรงกลัวตอผลของความ ชั่วที่ทําจะเกิดขึ้นแกตน

  (4) เกรงกลวตออาญาของแผนดินแลวไมกลาทําความช่ัว
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นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนา
 หลงัจากทีพ่ระพทุธเจาปรนิพิพานแลวประมาณ 100 ป พระพทุธศาสนากเ็ร่ิมมกีาร

แตกแยกในดานความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัติามพระธรรมวินยัจนถึงสมัยพระเจาอโศก

มหาราชกแ็ตกแยกกนัออกเปนนกิายใหญๆ  2 นกิาย คอืมหายาน (อาจารยิวาท) กบัหนิยาน 

(เถรวาท)

 มหายาน “มหายาน” แปลวา “ยานใหญ” เปนลัทธิของภิกษุฝายเหนือของอินเดีย 

ซึง่มจีดุมุงหมายท่ีจะเผยแพรพระพุทธศาสนาใหมหาชนเล่ือมใสเสียกอนแลวจึงสอนใหระงับ

ดบักเิลส ทัง้ยังไดแกไขคาํสอนในพระพทุธศาสนาใหผนัแปรไปตามลาํดับลทัธนิีไ้ดเขาไปเจรญิ

รุงเรืองอยูในทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุน และเวียดนาม เปนตน

 หินยาน คําวา “หินยาน”เปนคําท่ีฝายมหายานต้ังให แปลวา “ยานเล็ก”เปนลัทธิ

ของภิกษุฝายใตที่สอนใหพระสงฆปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของตนเองกอนและหามเปลี่ยนแปลง

แกไขพระวนิยัอยางเดด็ขาด นกิายนีม้ผีูนบัถอืในประเทศศรลีงักา ไทย พมา ลาว และกมัพชูา 
โดยเฉพาะประเทศไทยเปนศนูยกลางนกิายเถรวาท เพราะมกีารนบัถอืพระพทุธศาสนานกิาย

นีส้บืตอกนัมาต้ังแตบรรพชนพระพุทธเจาไมใชเทวดาหรือพระเจาแตเปนมนษุยทีม่ศีกัยภาพ
เหมอืนสามญัชนทัว่ไป สามารถบรรลสุจัธรรมไดดวยความวริยิะอตุสาหะ หลกัปฏบิตัใินชวีติ
ที่ทุกคนควรกระทําคือทําความดีละเวนความช่ัว ทําจิตใจใหผองแผวและการท่ีเราจะทําสิ่ง

เหลาน้ําไดนั้นจะตองมีศีล สมาธิ ปญญาเพื่อเปนพาหนะนําผูโดยสารเขาทะเลแหงวัฎสงสาร

ไปสูพระนิพพาน

รูปภาพ



หนังสือเรียน สาระการพัฒนา สังคม18

ความแตกตางของนิกายหินยานกับนิกายมหาชน
นิกายหินยาน นิกายมหายาน

1. ถือเรื่องอริยสัจเปนสําคัญ 1. ถือเรื่องบารมีเปนสําคัญ

2. คุณภาพของศาสนิกชนเปนสําคัญ 2. ถือปริมาณเปนสําคัญกอนแลวจึงเขา

ปรับปรุงคุณภาพในภายหลังดังนั้นจึงตอง

ลดหยอนการปฏิบัติพระวินัยบางขอตกลง

เขาหาบุคคลและเพิ่มเทวดาและพิธีกรรม

สังคีตกรรมเพื่อจูงใจคนไดอธิบายพุทธมติ

อยางกวางขวางเกินประมาณเพ่ือการเผย

แพรจนทําใหพระพุทธพจนซึ่งเปนสัจนิยม

กลายเปนปรัชญาและตรรกวิทยาไป

2. มีพระพุทธเจาองคเดียว คือ

พระสมณโคดมหรือพระศากยมุนี

3. มีพระพุทธเจาหลายองค องคเดิมคือ อาทิ

พุทธ (กายสีน้ําเงิน)เมื่อทานบําเพ็ญณานก็

เกิดพระณานนิพุทธอีก เปนตนวา พระไวโรจน 

พุทธะอักโขภัยพุทธะ รัตนสมภพพุทธ

ไภสัชชคุรุ โอฆสิทธิและอมิตาภา เฉพาะ

องคนีม้มีาในรางคนเปน (มานษุพีทุธะ) คอื 

พระศากยมุนี

4. มีความพนจากกิเลส ชาติภพ เปน
อัตกัตถจริยแลวบําเพ็ญ ประโยชน

แกผูอื่นเปนโลกัตถจริยเปนความ
มุงหมายสําคัญ

4. มคีวามเปนพระโพธ์ิวสัตวหรอืพทุธภมู ิเพือ่

บําเพ็ญโลกัตถจริยาไดเต็มที่ เปนความมุง

หมายของพระโพธ์ิสัตวหลายองคเชนพระ

อวโลกิเตศวรมัชชุลี วิชรปาณี กษิตคสร 3 

สมันตภัทรอริยเมตไตร เปนตน

5. มีบารมี 10 ประการ คือ ทาน ศีล 
เนกขมัมะ ปญญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ 

อธษิฐาน เมตตา อเุบกขา อนัใหถงึ

ความเปนพระพุทธเจา

5. มีบารมี 6 ประการ คือ ทาน ศีล วินัย ขันติ 
ฌาน ปญญา อันใหถึงความสําเร็จเปนพระ

โพธิสัตวและเปนปฏิปทาของพระโพธิสัตว

6. ถือพระไตรปฎกเถรวาท คือ พระ
ธรรมวินัยยุติตามปฐมสังคายนา

ไมมีพระวินัยใหมเพิ่มเติม

6. ถือพระธรรมวินัยเกา และมีพระสูตรใหม

เพิ่มเติม เชนสุขวดียูหสูตร ลังกาวตาร ลัท
ธรรมปุณฑริกสูตร ปรัชญาปารมิตาสูตร 

เปนตน
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นิกายหินยาน นิกายมหายาน
8. รักษาวินัยเดิมเอาไว 8. ปรับปรุงพระธรรมวินัยใหเขากับภาวะ

แวดลอม

9. ถือวาพระอรหันตเมื่อนิพพานแลว

ไมเกิดใหมอีก

9. ถือวาพระอรหันตเมื่อปรินิพพานแลวยอม

กลับมาเกิดใหมสําเร็จเปนพระพุทธเจาอีก

10. ยอมรับแตธรรมกายและนิรมาน

กายบางนอกนั้นไมยอม

10. ถือวาพระพุทธเจามี 3 กาย คือธรรมกาย 

ไดแก กายธรรม สมัโภคกายหรอืกายจาํลอง 

หรอืกายอวตารของพระพทุธเจาเปนกสัสป

สัมพุทธะบางเปนพระศากยมุนีบาง เปน

พระกกุสนัธะบาง เปนตน นัน้แลวลวนเปน

สัมโภคกายของพระพุทธองคเดิม (อาทิ

พุทธะ) ทั้งนั้น และนิรนามกาย คือกายที่

ตองอยูสภาพธรรมดา คือ ตองแก เจ็บและ

ปรินิพพาน ซึ่งเปนกายที่พระพุทธเจาสราง

ขึ้นเพื่อใหคนเห็นความจริงของชีวิตแต

สาํหรับพระพทุธเจาองคทีแ่ทนัน้ ไมตองอยู

ในสภาพเชนนี้แบบเดียวกันกับปรมาตมัน

ของพราหมณ

บุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาล
 พระสารีบุตร เปนอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจาไดรับการยกยองจาก

พระพุทธเจาวาเปนเลิสกวาพระสงคทั้งปวงในดานสติปญญา นอกจากน้ีพระสารีบุตรยังมี
คุณธรรมในดานความกตัญูและการบําเพ็ญประโยชนไดแกพุทธศาสนาอีกดวยทานไดรับ

การยกยองวาเปนธรรมเสนาบดี คูกับพระพุทธเจาที่เปนธรรมราชา เนื่องจากทานเปนผูมี

ปฏิญาณในการแสดงพระธรรมเทศนาคือช้ีแจงใหผูฟงเขาใจไดชัดเจนสําหรับในดานความ

กตญัูนัน้ทานไดฟงธรรมจาก พระอิสสชิเปนทานแรกและเกิดธรรมจักษคุอืดวงตาเห็นธรรม

หมายความวาสิง่ใดเกิดเปนธรรมดายอมดับเปนธรรมดา จากนัน้เมือ่กอนทีท่านจะนอนทาน

จะกราบทิศที่พระอัสสชิอยูและหันศรีษะนอนไปยังทิศนั้น

 พระมหาโมคคัลลานะ เปนอัครสาวกเบื้องซายของพระพุทธเจาเปนผูมีเอตทัคคะ

ในดานผูมีฤทธ์ิทานเปนผูฤทธานุภาพมากสามารถกระทําอิทธิฤทธ์ิไปเย่ียมสวรรคและนรก
ได จากน้ันนาํขาวสารมาบอกญาติมติรของผูทีไ่ปเกิดในสวรรคและนรกใหไดทราบประชาชน

ทั้งหลายจึงมาเล่ือมใสพระพุทธศาสนาทําใหประชาชนเล่ือมคลายความเคารพเดียรถีย 
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(นักบวชลัทธิหนึ่งในสมัยพุทธกาล)พวกเดียรถียจึงโกรธแคนทานมากจึงลงความเห็นวาให

กําจัดพระโมคคัลลานะ นอกจากนั้นจึงจางโจรไปฆาพระเถระ พวกโจรจึงลอมจับพระเถระ

ทานรูตัวหนีไปได 2 คร้ังในคร้ังที่ 3 ทานพิจารณาเห็นวาเปนกรรมเกาจึงยอมใหโจรจับอยาง

งายดายโจรทบุกระดกูทานจนแหลกเหลวไมมชีิน้ด ีกอนทีท่านจะยอมนพิานเพราะกรรมเกา

ทานไดไปทูลลาพระพุทธเจากอนแลวจึงนิพาน

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนผูไดรับการยกยองเปนนายกฝายอุบาสกทานเปนเศรษฐี
อยูเมอืงสาวัตถเีปนผูมศีรัทธาแรงกลาเปนผูสรางพระเชตุวนัมหาวิหารถวายแกพระพุทธเจา

พระพทุธเจาทรงประทบัอยูทีว่ดันีถ้งึ 19 พรรษา นอกจากทานจะอปุถมัภบาํรงุพระภกิษสุงฆ

แลวยังไดสงเคราะหคนยากไรอนาถาอยางมากมายเปนประจําจึงไดชื่อวา อนาถบิณฑิก ซึ่ง

แปลวา ผูมีกอนขาวเพื่อคนอนาถา
 พระเจาพมิพสิาร เปนอบุาสกท่ีสาํคญัอกีผูหนึง่ พระองคเปนพระเจาแผนดินครอง

แควนมคธครองราชยสมบัติอยูที่กรุงราชคฤหทานถวายพระราชอุทยานเวฬุวันแก

พระพุทธเจานับวาเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา

 พระอานนท เปนสหชาตแิละพทุธอปุฏฐากของพระพทุธเจาไดรบัการยกยองวาเปน
เอตทัคคะวาเปนผูมีพหูสูตเนื่องจากทรงจําพระสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสไวและเปนผูสาธยาย

พระสูตรจนทําใหการปฐมสังคายนาสําเร็จเรียบรอย นอกจากน้ันทานยังทําหนาที่เปนพุทธ

อปุฏฐากของพระพุทธเจาไดอยางดีรวม 25 พรรษาดวยความขยันขนัแข็งทีเ่ปนภารกิจประจํา

และไดรับการยกยองจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหเปนเอตทัคคะ(เลิศ) 5 ประการ คือ

 1. มีสติรอบคอบ

 2. มีความทรงจําแมนยํา
 3. มีความเพียรดี

 4. เปนพหูสูต
 5. เปนยอดของพระภิกษุผูอุปฏฐากพระพุทธเจา

 นางวิสาขา ผูเปนฝายอุบาสิกา เปนเลิศในการถวายทานและนางเปนผูมีความงาม
ครบ 5 อยาง ซึ่งเรียกวา เบญจกัลยาณี ไดแก เปนผูมีผมงามคือมีผมยาวถึงสะเอวแลว
ปลายผมงอนขึ้น เปนผูมีเนื้องามคือริมฝปากแดงดุจผลตําลึงสุกและเรียบชิดสนิทดี เปนผู
มกีระดกูงามคอืฟนขาวประดจุสงัขและเรยีบเสมอกนัเปนผูมผีวิงามคอืผวิงามละเอยีดถาดาํ

กด็าํดงัดอกบวัเขยีวถาขาวกข็าวดงัดอกกรรณกิารเปนผูมวียังามแมจะคลอดบุตรถงึ 10 ครัง้ 

ก็คงสภาพรางกายสาวสวยดุจคลอดครั้งเดียว ปกตินางวิสาขาไปวัด วันละ 2 ครั้ง คือเชา
เยน็และมขีองไปถวายเสมอเวลาเชาจะเปนอาหารเวลาเยน็จะเปนน้าํปานะนางเปนผูสรางวดั

บุพผารามถวายพระบรมศาสดาและเปนผูคิดถวายผาอาบน้ําฝนแกพระเณรเพราะพระเณร

ไมมีผาอาบน้ําเปลือยกายอาบน้ําฝนดูไมเหมาะสม
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 เรื่อง ที่  3   ประวัติ ศาสดา  และ คํา สอน ของ ศาสนาอิสลาม

  ศาสดา ของ ศาสนาอิสลาม คือ นบีมู ฮัม หมัด  ศาสนาอิสลาม เกิดขึ้น ใน ดิน แดนทะ เล 

ทราย อาหรับ  เมือง เม ก กะประ เทศ ซ าอุ ดี อาระ เบีย   ใน ยุค นั้น ชาว อาหรับ แตกออก เปน หลาย 

กลุม ขาด ความ สามัคคี ยาก แก การ ปกครอง  ม ีการ รบพุง ฆาฟน กนั ตลอด เวลา  ไมม ีศาสนา เปน 

แกนสาร  คน สวน ใหญ นบัถอื เทพ เจา และ รปู เคารพ ตางๆ   ประชาชน ไมม ีศลีธรรม   สตร ีจะ ถกู 

ขม เหง รัง แก มาก ที่สุด   น บีมู ฮัม หมัด เกิดขึ้น ทามกลาง สภาพสังคม ที่ เสื่อม ทราบ เชนนี้  จึง คิด 

หา วิธี ที่ จะ ชวย ปรับปรุง แก ไข สถานการณ นี้ ให ดีขึ้น    น บีมู ฮัม หมัด เปน ผู ที่ ฝก ใฝ ใน ศาสนา  

หาความ สงบ และบํา เพ็ญ สมาธิ ที่ ถ้ําฮี รอ   บน ภู เขา นูร ใน คืนหนึ่ง ของ เดือนร อมฎอน  กา เบ รี ยล 

ทูต ของ พระ เจา ได นํา โองการ ของ อัลลอฮ มา ประทาน  น บีมู ฮัม หมัด ได นํา คํา สอน เหลานี้ มา 

เผย แพร จน เกิด เปน ศาสนาอิสลาม ขึ้น  ใน ระยะ แรก ของ การ เผย แผ ศาสนา ไดรับ การ ตอตาน 

เปน อยาง มาก  ถึงกับ ถูก ทําราย จน ตอง หลบหนี ไป อยู เมืองมะ ดี นะฮ  จน เปน ที่ยอมรับ และ มี 

คน นบัถอื มากมาย  ก ็กลบั มา ยดึ เมอืง เมก กะ ทาํการ เผย แผ ศาสนาอสิลาม อยาง เตม็ ที ่ การ เผย 

แผ ศาสนา ของ อิสลาม ออก ไป ยังประ เทศ ตางๆ   ใน ยุค หลัง เปน ไป โดย ไร สงคราม เขา ยึด เมือง 

เพื่อ เผย แผ ศาสนา  โดย มี คัมภีร ใน ศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร อัลกุรอาน

 แนว ประพฤติ ปฏิบัติ และ หลักคําสอน ของ ศาสนาอิสลาม
  แนว ประพฤติ ปฏบิตั ิและ หลกัคาํสอน ของ ศาสนาอิสลาม ประกอบดวย ราย ละ เอยีด ที ่

สําคัญๆ ดัง ตอ ไป นี้ คือ

 1. ศรัทธา ตออัล เลาะห  ใหศรัทธา โดย ปราศจาก ขอ สงสัย ใดๆ   วา พระอัล เลาะห ทรง 
มี อยูจริง  ทรง ดํารง อยู ดวย พระองค  ทรง มี มา แต ดั้ง เดิม  โดย ไมมี สิ่ง ใด มา กอน พระองค  ทรง 
ดํารง อยู ตลอดกาล  ไมมี สิ่ง ใด อยู หลังจาก พระองค ทรง สราง ทุกอยาง ใน ทองฟา  เพียบ 

พรอมดวย คุณ ลัก ษณะ อันประ เสริฐ
 2. ศรัทธา ตอม ลาอิ กะฮุ  ซึ่ง เปน บ าวอัล เลาะ หประ เภท หนึ่ง ที่ ไม อาจ มอง เห็น ตัวตน 

หรือ ทราบ รูปราง ที่ แทจริง  บรรดาม ลาอิ กะฮุ นี้ ปราศจากควม ผิด พลาด  บริสุทธิ์ จาก ความ มัว

หมอง ทั้งปวง  มี คุณสมบัติ ไม เหมือน มนุษย คือ ไม กิน  ไม นอน  ไม มี เพศ  สามารถ จํา แล งราง ได

 3. ศรัทธา ใน พระคัมภรี ของ พระ เจา  คอื ศรัทธา วาอัล เลาะห ทรง ประทาน คมัภรี ให กบั 

บรรดาศา สน ทูต เพื่อ นํา ไป ประกาศ ให ประชาชน ได ทราบ หลักคําสอน ซึ่ง มี อยู  2   ประ เภท คือ

  1 )  สอน ถึง ความ สัมพันธ ระหวาง มนุษย กับ พระ เจา

   2 ) สอน ถึง ความ สัมพันธ ระหวาง มนุษย กับ มนุษย ดวย กัน  โดย บรรดา คัมภีร ที ่

ประทาน มา นั้น มี วิธี ประทาน ตางๆ   กัน ดังนี้ คือ  
   (1 ) ถายทอด โองการ ตางๆ   เขา จิต ใจ ของ ศาสนา

   (2 ) การ ไดยิน เสียง ใน ลักษณะ อยู ใน ภวังค หรือ การ ฝน

   (3 )  โดยม ลาอิ กะฮฺ  มี นาม วา  ญิบ รีล  ถูก สง มาพรอมกับ โองการ ของ พระ เจา  
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นาํมา ให ศาสดา ดวย คําพูด อัน ชัด เจน  สําหรับ คัมภีร อัลกุรอาน ได ถูก บันทึก ต้ัง แต ศาสดานบีมู ฮัม

ห มัด ยังมี ชีวิต อยู และ ได ทองจํา โดย สาวก ของ ทาน  คัมภีร นี้ ไม เคย ปรับปรุง แก ไข แต อยาง ไร  มิ 

ใช วรรณ กรรม ที่ มนุษย ประพันธ ขึ้น มา  แต ถูก ประทาน มาจากอัล เลาะห เจา

  4  . ศรทัธา ใน บรรดาศา สน ทตู  ให ศรัทธ า วา  อลั เลาะห ทรง คดั เลอืก บคุคล เปน ผู สง สาร  

นํา บทบัญญัติ ของ พระองค มา สั่งสอน แก ปวงชน  อัลกุรอาน สอน วา  ศา สน ทูต ที่ ปรากฏ ชื่อ ใน 

คัมภีร อัลกุรอาน มี  2 5   ทาน  มุสลิม ทุกคน ตอง ศรัทธา ใน บรรดาศา สน ทูต ดังกลาว ทั้งหมด จะ 
ละ เวน ทาน หน่ึง ทาน ใด มิ ได และ ถือวา ทุกทาน ท่ี กลาว มา น้ี เปน มุสลิม และ เปน บาว ของอัล เลาะห 
เหมือนๆ  กัน
   5 . ศรัทธา ตอ วนัปร โลก  ม ีหลกัการ วา  ม ีวนัหน่ึง ที ่เปน วนั พจิารณา ผล กรรม ของ มนษุย 
ทั้งหมด  ทั้งนี้ เพื่อ ทุกสิ่ง ทุกอยาง ใน จักรวาล ได พินาศ แตกดับ หมด แลว  จาก นั้นอัล เลาะห จะ 
ได ใหทุก คน คืนชีพ มา ชําระ งาน ที่ เขา ประกอบ ไวใน โลก ดัง ขอความ วา ผู ประกอบ ความ ดี จะ
ไดรับตอบ สนอง ดวย สิ่ง ดี  ผู ประกอบ กรรม ชั่ว ก็ จะ ไดรับ ผล ตอบสนอง คือ การ ลง โทษ ดัง ขอ
ความ วา  ผู ใด ประกอบ กรรม ด ีแม เพยีง นอยนดิ  เขา ก ็จะ ได เห็น มนั  และ ผู ใด ประกอบ กรรม ชัว่ 
แม เพียง นอยนิด  เขา ก็ จะ ได เห็น มนั
   6 . การ ศรัทธา ตอ กฎ กําหนด สภา วะ  คือระ เบียบ อัน รัดกุม ที่อัล เลาะห ทรง กําหนด ไว 
แก โลก  การ ศรัทธา ตอ กฎ กําหนด สภาวะ คือ การ ยอมรับ ใน อํานาจ ของอัล เลาะห ที่ ทรง ครอบ
ครอง ความ เปน ไป ของ ทุกสิ่ง แตละ สิ่ง เปน ไป ตาม พระ ประสงค ที่ พระองค ทรง กําหนด ไว ทุก
ประการ เชน การ ถือ กํา เนิด  ชาติพันธุ  เปนตน
   การ นมัสการ นี้ จะ ทํา คน เดียว ก็ ได  แต ถา จะ รวม กัน ทํา เปน หมู ยิ่ง ได กุศล เพิ่มขึ้น  มี 
ขอหาม ใน การ นมัสการ เมื่อ เวลา มึน เมา
   7. การ ถอื ศลีอด  การ 
ถอื ศลีอด เปนหลัก มลูฐาน ของ 
อสิลาม ขอ หนึง่ ที ่มสุลมิ ทุกคน 
ตอง ปฏิบัติ  มี กําหนด ขึ้น ใน 
ทุกๆ  ป  ป ละ  1   เดือน  คือ  ตก 
เดือนร อมฎอน  อัน เปน เดือน 
ที่  6   แหง ป อิสลาม  นับ แบบ 
จันทรคติ
   การ ถือศีลอด  คือ  การ 
งด เวนจา กการบริ โภค และ อ่ืน ๆ     
ตาม ท่ี กําหนด ไว แนนอน   มี หลัก เกณฑ ใน การ ปฏิบัติ  คือ
  1 .  เปน มุสลิม
  2 .  มีอายุ บรรลุ ศาสนา ภาวะ  ( ประมาณ  1 5   ป) 
  3 .  มี สติ สัมปชัญญะ
    4 .  มี พลัง ความ สามารถ ที่ จะ ปฏิบัติ ได
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  กิจกรรม ที่ กระทํา ใน พิธี ศีลอด  คือ
  1 .   ตั้ง จิต ปรารถนา  ( นียะฮ)   ไว แต กลางคืน วา ตน จะ ถือ ศีลอด
  2 .   งด เวน การ กิน  ดื่ม  และ อื่นๆ   ตาม ขอกําหนด
  จุดประสงค ของ การ ถือ ศีลอด
  1 .   เพื่อ ทํา ให จิต ใจ บริสุทธิ์
  2 .   ให รูจัก ควบคุม จิต ใจ และ ตัดกิ เลส
   3 .   ให รูจัก รส ของ การ ม ีขันติ
   4 .   ให รูจัก สภาพ ของ คน ยากจน  อนาถา  จะ ทํา ให เกิด ความ เมตตา แก คน ทั่ว ไป
    จุด เริ่มตน ของ การ เขา ถือ ศีลอด ใน เดือนร อมฎอน ตาม ศาสนา บัญญัติ

 เรื่อง ที่  4   ประวัติ ศาสดาและ คํา สอน ของ ศาสนาคริสต

  ศาสนาคริสต เปน ศาสนาประ เภท เอก เทวนิยม คอื เชือ่ วา ม ีพระ เจา สงูสดุ เพยีง องค เดียว 

เปน ผูสราง โลก และ สรรพส่ิง  พระ เจา องค นั้น คือ  พ ระยะ โฮวาห  ศาสนาคริสต เชื่อ วา มนุษย มี 

บาป มา แต กาํ เนดิ  พระ เจา จงึ สง พระ เยซ ูมา ไถบาป  เชือ่ วา วญิญาณ เปน อมตะ เมือ่ ถงึ วนั ตดัสนิ 

โลก มนษุย จะ ไป อยู ใน สวรรค  หรอื ใน นรก ชัว่ นรินัดร  เช่ือ วา ม ีเทวดา อยู มากมาย ทัง้ ฝาย ด ีและ 

ฝาย ชั่ว  ซาตาน เปน หัวหนา ฝาย ชั่ว ใน ที่สุด ก็ จะ ถูก พระ เจา ทําลาย

 ศาสนาคริสต  เปน ศาสนา ที่ มี ผู นับถือ มาก ที่สุด ใน โลก  คํา วา  C h r i s t   มาจาก ภาษา 

โรมัน  วา  C h r i s t u s   และ คํา นี้ มาจาก ภาษากรีก  อีก ตอ หนึ่ง คือ คํา วา  C h r i s t o s   ซึ่ง แปล มาจาก 

คํา วา  M e s s i a h  ใน ภาษาฮิบ รู  คํา วา  m e s s i a h   แปล วา  พระ ผู ปลด เปลื้อง ทุกข ภัย

 ศาสนาคริสต เกิด ใน ปา เลส ไตน เมื่อ  พ. ศ.  5 4 3   โดย คํานวณ จาก ป เกิด ของ พระ เยซู 

ซึ่ง เปน ศาสดา ของ ศาสนา นี้  ศาสนาคริสต เปน ศาสนา ที่ พัฒนา มาจาก ศาสนา ยูดาย หรือ ยิว  

เพราะ ศาสนาครสิต นบัถอื พระ เจา องค เดียว กนั กบั ศาสนา ยดูาย คอืพ ระยะ โฮวาห  พระ เยซู เปน 

ชาวยิว   มิ ได ปรารถนา ที่ จะ ตั้ง ศาสนา ใหม แต ทรง ตองการ ปฏิรูป ศาสนา ยิว ให บริสุทธิ์ ขึ้น  ทรง 

กลาว วา  “อยา คิดวา เรา มา ทําลาย พระ บัญญัติ   และ คํา ของ ศาสดา พยากรณ เสีย   เรา มิ ได มา 

ทําลาย แต มา เพื่ อ ทํา ใหสํา เร็จ”

  กอนหนา ที ่พระ เยซู ประสตู ิ ป ระ เทศปา เลส ไตน ได ตก เปน เมอืงขึน้ ของ จกัรวรรดิ ใกล 

เคียง ติดตอ กัน เปนระยะ เวลา กวา  1 0 0   ป  เร่ิม ตั้ง แต ศตวรรษ ที่  1   กอน คริสตกาล  ตก เปน 

เมืองขึ้ น ของอั ส ซี เรีย   บาบิ โล เนี ย จักรว รรดิ เปอร เซีย  จักรวรรดิ กรีก ใน สมัย พระ เจ าอ เล็กซาน 

เดอร มหาราช  และ ใน ที่สุด ตก เปนของ อาณานิคม จักรวรรดิ โรมัน  ตลอด เวลา ที่ ตก เปน เมือง

ขึ้น นี้  ผูพยากรณ หลาย ทาน ได พยากรณ ถึง พระ เมส สิ อา  ( M e s s i a h )   พระ ผูชวย ให รอด  ซึ่ง 

เปน พระ บุตร ของ พระ เจา ที่ จะ เสด็จ มา ปลด แอก ชาวยิว ให ไดรับ เสรีภาพ และ จะ ทรง ไถบาป  ให 

ชาวยิว พน จาก ความ หายนะ และ ไดรับ ความ รอด ชั่วนิรันดร  ใน สมัย นั้น ชาวยิว เชื่อ ใน 
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คํา พยากรณ นี้ มาก  และ พระ เยซู ประสูติ ใน ชวง เวลา นั้น พอดี  พระ เยซู เกิด ที่ หมูบาน เบธ เล เฮม  

แขวง ยูดาย  กรุง เย รูซา เล็ม  มา รดา ชื่อ มา เรีย  บิดา ชื่อ โย เซฟ  ตาม ประวัติ มา เรีย นั้น ตั้งครรภ มา 

กอน ขณะ ที ่ยงั เปน คู หม้ัน กบั โย เซฟ  เทวฑตู จงึ มา เขาฝน บอก โย เซฟ วา บตุร ใน ครรภ มา เรยี เปน 

บตุร ของ พระ เจา ให ตัง้ ชือ่วา เยซ ู ตอมา จะ เปน ผู ไถบาป ให กบั ชาวยวิ  โย เซฟ จงึ ปฏิบ ัต ิตาม และ

รบั มา เรียมา อยู ดวยโดย ไม สมสู เยีย่ง กรยิา  พระ เยซู ไดรบั การ เลีย้งด ูอยาง ด ี เป น ศษิย ของ โยฮนั 

ศึกษา พระคัมภีร เกา จน แตกฉาน  ทาน มี นิสัย ใฝ สงบ ชอบวิ เวก  เม่ือ อายุ  3 0   ป  ไดรับ ศีลลางบาป 

ท่ี แมนํ้า จอร แดน  ต้ัง แต น้ัน มา ถือ วา ทานสํา เร็จ ภูมิธรรม สูงสุด ใน ศาสนา  พระองค มี สาวก  1 2   คน  

เปนหลัก ใน ศาสนา ทํา หนา ที่ สืบศาสนา มี นักบุญ เป โตร ( S a i n t   P e t e r )   เปน หัวหนา ผู สืบ ตํา 

แหนง นักบุญ เป โตร ตอๆ  มา จน ถึง ปจจุบัน เรียกวา   สม เด็จ พระ สันตะปาปา พระเยซู เผย แผ 

ศาสนา ทั่ว ดิน แดน ปา เลส ไตน เปน เวลา  3   ป  มี พวกปุ โรหิต  ธรรม าจารย และ พวก ซี ซาร เกลียด

ชัง ขณะ ที่ พระองค รับประทาน อาหาร มื้อ ค่ํา กับ สาวก 1 2   คน เปน มื้อ สุดทาย  ทหาร โรมัน จับ

ตวั ทาน ใน ขอหา เปน กบฎ และ ถูก ตัดสิน ให ลง โทษประหาร ชีวิต โดย ตรึง กับ ไม กาง เขน ไว  จน 

สิ้นพระชนม  

วิธีการเผยแผคําสอนของพระเยซู
 พระ เยซู ใช วิธีการ  3   วิธี ใน การ เผย แผ คํา 
สอน คือ
  1 . กา รรักษา บุคคล ท่ี เจ็บปวย ให หาย คน 
ตาย ให ฟน เปนการ ปลกู ศรทัธา ของ ปวงชน ให เกดิ 
มี ขึ้น ตอ อํานาจ ของ พระ เจา
  2 . การ แสดง ความ ฉลาด ใน การ แกปญหา  
เชน เม่ือ ม ีการ ให ตดัสินคดี ห ญงิ ผดิประ เวณี  พระ 
เยซู ตรัส วา ลง โทษ ได  แต ผู ลง โทษ จะ ตอง เปน ผู 
บริสุทธิ์  เปนตน
  3 . การ ประกาศ หลักการ แหง ความ รัก  
ความ เมตตา กรณุา  และ กลาว วา  จงรกั ศตัร ูทาน  จง อธษิฐาน เพือ่ ผู ที ่ขม เหง ทาน  ทาํ ดงันี ้แลว 
ทาน จะ เปน บุตร ของ พระบิดา ของ ทาน ใน สวรรค

หลักธรรม ของ ศาสนาคริสต
  ศาสนาคริสต จารึก หลักธรรม ไว ใน คัมภีร ไบ เบิ้ล    หลักธรรม ของ พระ เยซู บาง ขอ ตรง
ขาม กับ ศาสนา ยิว  บาง ขอ ใหการ ปฏิรูป และ ประยุกต เสีย ใหม  เชน
  1 .  พระ เจา ทรง เปน บดิา ที ่ด ี พรอม ที ่จะ ประ ทาน อภยั ให แก บตุร ที ่กลบั ใจ  แต ขณะ เดียว 
กัน ก็ ทรง เปน ผูทรง ไว ซึ่ง ความ เด็ด เด่ียว  ลง โทษ ผู ที่ ไม เชื่อฟง
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  2 .  พระ เยซู ทรง เปน ผูประกาศ ขาวดี โดย แจง ให ทราบ วา อาณาจักร ของ พระ เจา มา ถึง 
แลว  ผูที่ ศรัทธา จะ ไดรับม หา กรุณาธิคุณ จาก พระเจา
  3 . หลัก การ สํานึกผิด   ให พิจารณา ตน เอง วา ให ทําผิดอะ ไร   และ ตั้ง ใจ ที่ จะ เลิก ทํา
ความ ชั่ว นั้น เสีย
  4 .  หลัก ความ เสมอภาค คือ ความ รัก  ความ เมตตา ของ พระ เจา ที่ มี ตอ มนุษย ทั้งมวล 
โดย ไม เลือก ชั้นวรรณะ ผู ที่ ทาํความดี แลว ตอง ไดรับ รางวัล จาก พระ เจา โดย เสมอภาค กัน
  5 .  ให ละ ความ เคียด แค นพยาบาท  การ จอง เวร ซึ่ง กัน และ กัน  ใคร รัก ก็ รัก ตอบ  ใคร 
อาฆาต มุงราย ก็ ตอง ใหอภัย

คํา สอน ของ พระ เยซู ที่ สําคัญๆ   อีก คือ
 1.  พระ เยซู เปน บตุร ของ พระ เจา  ทรง สง ให มา เกดิ ใน โลกมนุษย  เพือ่ ไถบาป ให มนษุย  
มิ ได เสด็จ มา ปราบ ศัตรู ดวย อาวุธ  แต ทรง มา สราง สันติ
  2. ผูที ่เช่ือ พระ เยซ ู จะ ไดรับ ความ รอด และ ชวีติ นรินัดร  จะ ไม ถกู พพิากษา วนั สิน้ โลก  
สวน ผู ที่ ไม ศรัทธา จะ ถูก พิพากษา ใน วัน สิ้น โลก
  3. ทรง ส่ังสอน ให ชาวยิว กลับ ใจ ใหม  มิ ให นับถือ เฉพาะ ในดาน ประกอบ พิธีกรรม หรือ 
ทอง คํา สวด ดวย ปาก ไม จริง ใจ  ทรง ติ เตียน พวก พระ ยิว วา เปนพวก ปา กวา ตา ขยิบ ไมรูจัก พระ เจา 
ที่ แทจริง

  4.  บญัญตั ิของ พระ เยซ ูที ่สงูสดุ คอื  “การ รกั พระ เจา สดุ ใจ และ รกั เพือ่นบาน เหมอืน ตวั 

เรา เอง”  ผู ที่ พระ เจา โปรดปราน คือ ผู ที่ อยู ใน ความ ดี ความ ชอบธรรม ทั้ง กาย  วาจา  ใจ  ผู ที่ ผิด 

ดาน จิต ใจ ถือวามี บาป เทากับ การ กระทํา

  5. สอน ไม ให กังวล ความ สุข ทาง โลก อัน ได จาก วัตถุ ให แสวง หาความ สุข ดาน จิต ใจ

ผู ที่ หวง สมบัติ จะ ไม ได ขึ้น สวรรค  ไม ได พบ กับ พระ เจา
  6. ในดาน การ ปฏิบัติ ตอ เพื่อ นมนุษย ทรง สอน วา  การ ไม ทําชั่ว ตอบ แทน กรรม ชั่ว 

หรือ ทําดี ตอบ แทนความ ดี เทา น้ัน ยัง ไม เพียงพอ  ให ทําดี ตอบ แทน ความ ช่ัว  และ ให รัก ศัตรู
ดัง ท่ี ได เปรียบ เทียบ วา  อยา ตอ สูคน ช่ัว  ถา ผู ใด ตบ แกม ขวา ของ ทาน ก ็จง หนั แก มซาย ให เขา ดวย

  7 . ความ ดี สูง สุดคือ การ ทําตัว ตาม แบบ พระ เยซู  คุณธรรม สูงสุด คือ ความ รัก  ความ 

เมตตา  กรุณา  ความ ออน โยน  ความ ถอมตน  ความ อดทน ตอ ความ ทุกข ทั้งปวง
  พิธีกรรม สําคัญ ของ ศาสนา คริสต  เรียกวา พิธี ศักดิ์สิทธิ์  7   ประการ  คือ

  1 .   ศีลลางบาป หรือ ศีลจุม  ( B a p t i s m )   กระทํา เมื่อ เปน ทารก หรือ เมื่อ เขา เปน

 คริสตศาสนิกชน  พิธี นี้ กระทํา ตาม แบบ ของ พระ เยซู เมื่อกอน ทรง ออก เทศนา  ให นิกาย 

คาทอลิก ปจจุบันไม จุม ตัว ใน น้ําแตใช น้ํา ศักดิ์สิทธิ์ เท บน ศีรษะ เพื่อ เปน สัญลักษณ ของ 

การ ลางบาป  ศลี นี ้สาํคัญ ทีส่ดุ  ผู ใด ไม ไดรบั ศลีลางบาป จะ ไมไดชือ่วาเปนบตุรของพระเจาและ
จะไม ได ชีวิต นิรันดร

  2 .  ศีล กําลัง  ( C o n fi   r m a t i o n )   กระทํา อีก คร้ังหน่ึง เม่ือ พน วัย เด็ก และ เปน ผู ใหญ แลว เพ่ือ 

เปน  คริสตศาสนิกชน ที่ สมบูรณ
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  3 .  ศีลมหาสนิท  ( H o l y   C o m m u n i o n )   สําหรับ คริสตศาสนิกชน อาจ ทํา ทุกวัน

ทุก สัปดาห  ทุก เดือน หรือ อยาง นอย ป ละ  1   คร้ัง  โดย รับประทาน ขนมปง และ เหลาองุน  เปน 

สัญลักษณ ตาม แบบ ท่ี พระ เยซ  ูกระทํา แก อัคร สาวก ใน พระ กระยาหาร มื้อ สุดทาย กอน ถูกตรึง 

กาง เขน  ขนมปง คือ  พระ กาย  เหลาองุน คือ พระ โลหิต ของ พระ เยซู  ฝาย คาทอลิก เช่ือ วา

การกระ ทําพิธี นี้ ผู ไดรับ ประกาศ จะ มี ชีวิต นิรันดร

  4 .  ศีล แกบาป  ( P e n a n c e )   สําหรับ คาทอลิก ที่ กระทํา บาป ประสงค จะ ไดรับ การ อภัย 

บาป ตอง ไป สารภาพบาป น้ัน ตอ นักบวช ดวย ความ สํานึกผิด อยาง แทจริง  ถือวา นักบวช ไดรับ 

อํานาจ ใน การ ยก บาป โดย ตรง จาก สันตะปาปา  ซึ่ง เปน ผู แทน ของ พระ เยซูคริสต  นักบวช จะ 

ยก บาป และ ตัก เตือน สั่งสอน ไม ให ทําบาป อีก

  5 .   ศีล เจิม คน ไข  ( E x t r e m e   U n e t i o n )   กระทํา เมื่อ คน ไข เจ็บ หนัก ใกล จะ ตาย  เม่ือ 

ชําระ บาป ขั้น สุดทาย จะ ชวย ให มี สติ กําลัง  สามารถ ตอ สูกับ ความ ตาย จน ถึง ที่สุด  วิธีทํา 

บาทหลวง ใช น้ํามัน ศักด์ิสิทธิ์ เจิม ทา ที่ หู  จมูก  ปาก  มือ  และ เทา ของ คน ไข  พรอมกับ สวด 

อวยพร  ทุกคน ใน บาน จะ ตอง สวด พรอม

  6 .   ศีล สมรส หรือ ศีล กลาว  (   M a t r i m o n y )   กระทํา แก คูบาวสาว ใน พิธีสมรส  ผู รับศีล 

สมรส โดย ถูกตอง แลว จะ หยาราง กัน ไม ได  และ หาม สมรส ใหม ขณะ ที่ สามีภรรยา ยังมี ชีวิต อยู  

การ จดทะ เบียน สมรส ตามกฎหมาย โดย ไม ได รับศีล สมรส  ไม ถือวา เปน สามี ภริยา โดย ถูกตอง 

ตามกฎหมาย ของ ศาสนา

  7 .   ศีล อนุกรม  ( H o l y   O r d e r   หรือ O r d i n a t i o n )  เปน ศีล บวช ให กับ บุคคล ที่ เปน 

บาทหลวง  ผูมีอํานาจ โปรด ศีล อนุกรม คือ สังฆราช  ซึ่ง ถือ เปน ผู แทน ของ พระ เยซูคริสต

 เมื่อ ได รับศีล อนุกรม แลว ไม อนุญาต ให สมรส  กฎ ขอ นี้ เกิดขึ้น ภายหลัง โดย ศาสนา จักร เปน ผู 

ออกกฎ นี้

 

นิกาย ของ ศาสนาคริสต
  เดิม ศาสนาคริสต มี นิกาย เดียว คือ โรมันคาทอลิก  มี ศูนยกลาง อํานาจ อยู ท่ี สํานักวา ติ กัน  

กรุง โรม  ใช ภาษา ละติน เปน ภาษา ของ ศาสนา  ประมุข ของ ศาสนา คือ สันตะปาปา  เนน วา เปน 
ผูสืบทอด ศาสนา คํา สอน ของ พระ เยซู มี พระ คือ บาทหลวง   เปน นิกาย ที่ เชื่อ เร่ือง บุญบาป    รูป 

เคารพ ถือ ไม กาง เขน ที่ พระ เยซู ถูก ตรึง อยู  ตอมา อาณาจ ักร ไบ เซน ไทน มี ศูนยกลาง ที่ 
กรุง คอนส แตน ติ โน เปล  ประ เทศ ตุรกี  ปจจุบัน  มี ความ เปนอิสระ ไมยอม อยู ใต อํานาจ ของ 

สันตะปาปา จึง แยก นิกาย มา ชื ่อวา  กรีก ออรธอ ดอกซ  ไมมี ศูนยกลาง อํานาจ ที่ ใด โดย เฉพาะ 

ให ความ สําคัญ ของ ประมุข ที่ เรียกวา  ปาตริ อารค  หรือ อารค บิชอป   ตอมา มี บาทหลวง ชาว 

เยอรมัน  ชื่อ  มารติน  ลู เธอร  ไม พอ ใจ การ ปกครอง ของ สํานักวา ติ กัน  และ โดน ขับ ออกจาก 

ศาสนา จักร ใน ป  ค. ศ. 1 5 2 1   จึง แยก ตน เอง ออกมา ตั้ง นิกาย ใหม คือ  โปร เตส แตนต  เนน คัมภีร 
ไมมี นักบวช  รับศีล ศักดิ์สิทธิ์ เพียง  2  อยาง คือ  ศีลลางบาป และ ศีลมหาสนิท
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เรื่อง ที่  5   ประวัติ ศาสนา พราหมณ- ฮินดู และ คํา สอน

  ศาสนา พราหมณ หรือ ฮินดู เกิด ใน เอ เชีย ใต คือ ประ เทศอิน เดีย  เม่ือ ประมาณ  1 , 4 0 0   ป  

กอน คริสตศักราช เกิด จาก พวก อารยัน ที่ อพยพ เขามา ใน ประ เทศอิน เดีย ถือ กัน วา เปน ศาสนา 

ที่ เกา แก ที่สุด ใน โลก  พระ เวท เปน คัมภีร ศาสนา พราหมณ ไดรับ การ ยกยอง วา เปน คัมภีร ที่ 

เกา แก ทีส่ดุ ใน โลก  และ เปน วรรร คดี ที ่เกา แก ทีส่ดุ ใน โลก ชือ่ ของ ศาสนา เปล่ียน ไป ตาม กาล เวลา

  ใน ตอน แรก เร่ิม เรียกตวั เอง วา  “ พราหมณ”   ตอมา ศาสนา เสือ่มลงระ ยะ หนึง่ และ ได มา 

ฟนฟู ปรับปรุง ให เปน ศาสนาฮินดู  โดย เพิ่ม บางสิ่ง บางอยาง เขา ไป  มี การ ปรับปรุง เนื้อหา 

หลกัธรรม คาํ สอน ให ดขีึน้  คาํ วา  “ ฮนิดู”   เปน คาํ ที ่ใช เรยีก ชาวอารยนั ที ่อพยพ เขา ไป ตัง้ ถิน่ฐาน 

ใน ลุม แมน้ํา สินธุ  และ เปน คํา ที่ ใช เรียก ลูกผสม ของ ชาวอารยัน กับ ชาว พื้น เมือง ใน ชมพูทวีป   

และ ชน พื้น เมือง นี้ ได พัฒนา ศาสนา พราหมณ โดย การ เพิ่ม เติมอะ ไร ใหมๆ   ลง ไป แลว เรียก 

ศาสนา ของ พวก นี้ วา  “ ศาสนาฮินดู”   เพราะ ฉะ นั้น ศาสนา พราหมณ จึง มี อีก ชื่อ ใน ศาสนา ใหม 

วา  “ ฮินดู”   จน ถึง ปจจุบัน

  ในอดีต ศาสนา พราหมณ หรือ ฮินดู จะ มี การ จัด คัมภีร ออก เปน  3   พวก ตาม การ 

ยกยอง นับถือ เทวะ ทั้ง 3   โดย แยก เปน  3   นิกาย ใหญๆ   นิกาย ใด นับถือ เทวะ องค ใด ก็ ยกยอง 

วา เทวะ องค นั้น สูงสุด  ตอมา นักปราชญ ชาวฮินดู ได  กําหนด ให เทวะ ท้ัง  3 องค เปน ใหญ สูงสุด 

เสมอ กัน  เทวะ ทั้ง  3   องค นี้ รับ การ นํามา รวม กัน เรียกวา “ตรีมูรติ”  ใช คํา วา สวด วา  “ โอม”   ซึ่ง 

ยอมาจาก  “   อะ  อุ  มะ”   แตละ พยางค แทน เทวะ  3   องค  คือ

  “ อะ”   แทน พระวิษณุ หรือ พระนารายณ

   “ อุ”   แทน พระศิวะ หรือ อิศวร

   “ มะ”   แทน พระพรหม

  

 ใน ประ เทศอิน เดีย ไดมี การ แบง ชนช้ัน ออก เปน 4  วรรณะ  คือ  พราหมณ  กษัตริย  

แพศย  คือ  พอคาค หบดีี  และ ศูทรกรรมกร คน ใช แรงงาน  วรรณะ พราหมณ ถือวา เปน วรรณะ 

สูงสุด  เปนพวก ทํา หนา ที่ทาง ศาสนา “พราหมณ”   เปน คํา ศัพท ที่ เนื่อง มาจาก คํา วา  “ พรหม”         

คน ใน วรรณะ นี ้ถอืวา ตน สบื เช้ือสาย มาจาก พรหม  สามารถ ติดตอ เกี่ยวของ กับ โองการ ตางๆ    

พระนาราย ณ พระพรหมพระศิวะ
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จาก พรหม ซึ่ง เปน พระ ผู เปน เจา มา แจง แก ชาว โลกมนุษย ได  สามารถ ติดตอ บวงสรวง 

ออนวอน เทพ เจา ให มา ประสาทพร หรือ บันดาล ความ เปน ไป ตางๆ   ใน โลกมนุษย ได

  พวก พราหมณ จึง เปน ที่ เคารพ ยํา เกรง ของ คน ทุก วรรณะ  แม แต กษัตริย ผู เปน ใหญ ใน 

การ ปกครอง  เมื่อ พวก พราหมณ มี อํานาจ มาก  มี คน ยํา เกรง มาก  โอกาส ที่ จะ แสวงหา ลาภ 

สกัการะ จึง มี มาก  พวก พราหมณ แตละ พวก จะ แขงขัน ใน การ ทําพิธี โดย ถือ วาการ จัด ทําพิธี ตางๆ   

ให ถูกตอง ตาม พิธี ท่ี กําหนด ไว ใน พระ เวท เปน ส่ิง สําคัญ ชน วรรณะ พราหมณ ได รวบรวม สรรพ วิชา 

ทัง้ หลาย ที ่ตน คนพบ หรอื เขา ใจ เรือ่ง  ประมวล ความรู เรยีกวา  “ ไสยศาสตร”   ซึง่ ขึน้ตน ดวย วชิา 

ที่ สําคัญ ที่สุด คือ  “ พระ เวท”   อัน หมาย ถึง วิชาการ ที่ เกี่ยวกับ พรหม  เทวดา และ สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์ 

ทั้งหลาย ที่ มนุษย ตอง เคารพบูชา  สมัย นั้น ยัง ไมมี หนังสือ  จึง ตอง ใช วิธี ทองจํา และ สอน ตอๆ   

กนั มา  พระ เวท ประกอบดวย  “ มนตร”ี   คอื คาถา สาํหรบั ทองจาํ กบั  “ พรา หม ณะ”   ซึง่ เปน คมัภรี 

คูมือ ที่ พวก พราหมณ แตละ กลุม ได เพิ่ม เติม ใน พิธีกรรม ของ ตน ให ละ เอียด พิศดาร ขึ้น จน 

พราหมณ เอง ไม สาม ารถ ทองจํา ได  จึง ตอง มี คูมือ  “ พรา หม ณะ”   คือ คํา อธิบาย ลัทธิ พิธีกรรม 

ตางๆ   ของ พระ เวท  แต เดิมมีี  3   อยาง  เรียกวา  “ ไตร เพท”   ได แก

  1 .  ฤค เวท  เปน คมัภรี เกา แก ทีส่ดุ  ถอื กนั วา ออก จาก โอษฐ ของ พระพรหม ซึง่ พวก  ษ ี

ได สดับ แลว นํามา อนุศาสน นรชน อีก ตอ หนึ่ง  กลาว ดวย เทวดา ตางๆ   และ การ บนบาน ให ชวย 

ขจัด ภัย ทั้ง มวล

 2 .   ยชุร เวท    กลาว ดวย พิธีกรรม ตางๆ   เปน ตํารา การ ทํา พิธีกรรม ของ พราหมณ โดย ตรง

  3 .  สาม เวท  กลาว ดวย บท คาถาสัง เวย สําหรับ แหกลอม เทวดา  บูชา น้ํา โสม แก เทวะ 

ทัง้หลาย  ( “ สาม”   แปล วา  สวด” )   ดงั ม ีบท แห กลอม พระน เรศร- พระนารายณ   หลงั พธิ ีตรยัยมัป 

วาย เสรจ็สิน้ แลวตอมา เพิม่  “ อา ถรรพ เวท”     ซึง่ เปน พระ เวท ที ่เกีย่วกบั อาถรรพ ตางๆ   ม ีมนตร 

สําหรับ ใชใน กิจการ ทั้งปวง รักษา โรคภัย ไข เจ็บ  หรือ กําจัด ผล ราย อัน จะ มี มา แต พยาธิ และ 
มรณภยั และ รวม ทัง้ สาํหรบั ใช ทาํรายแก หมู อมติร โดย เสก สิง่ หนึง่ สิง่ ใด เขาตวั  หรอื ฝงรปู ฝงรอย  

หรือ ทํา เสนห ยา แฝด

  นอกจาก พระ เวท ทั้ง  4   นี้ แลว  ยังมี  “ พระ เวท รอง”   อีก  4   อยาง  เรียก  “ อุป เวท”   เปน 

วิชา ที่ กลาว ดวย วิทยาศาสตร ตางๆ   อัน เปน วิทยา การ โดย เฉพาะ คือ

  1 .  อยุร เวท  ได แก   ตํารา แพทยศาสตร   กลาว ดวย การ ใช สมุน ไพร และ มนตตางๆ    
ใน การ รักษา โรค มี เทวดา ประจํา เปน เจาของ คือ ษี ทั้ง แปด ซึ่ง ไมปรากฏ นาม แนนอน

  2 .  คาน ธรรม เวท  ได แก  ตํา รา ขับรอง และ ดนตรี  กับ นาฏ ศาสตร หรือ การ ฟอนรํา  มี 

เทวดา ประจํา คือพระ นารท ฤๅษี  หรือ ที่ เรียกวา   พระ นา รอท  หรือ  พระปร คนธร รพ
  3 .  ธนุร เวท  ได แก  วิชายิงธนู และ การ ใช อาวุธ สงคราม  ซึ่ง บัดนี้ เรียก  “ ยุทธศาสตร”   

มี เทวดา ประจํา คือ  พระ ขันท กุ มาร
  4 .  สถาปตย เวท  ได แก  วิชา กอสราง ซึ่ง เรียกวา  “   สถาปตยกรรม”   เทวดา ประจํา คือ  

พระ วิษณุกรรม
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วรรณะ พราหมณ ใน ศาสนาฮินดู
 ใน ประ เทศอิน เดีย ได แบงออก เปน  4   วรรณะ  คือ  พราหมณ  กษัตริย  แพศย  ศูทร  ใน 

ที่นี้ จะ กลาว ถึง วรรณะ พราหมณ  หรือ ตระกูล นักบวช เทา นั้น  นี้ ไม จํา เปน ตอง บวช ทุกคน

แบงออก เปน  4   ชั้น คือ

 1 .  พรหมจารี  คือ พวก นัก เรียน  มีหนา ที่ เปน ผูปฏิบัติ และ ศึกษา พระ เวท ใน สํานัก 

คณาจารย คน ใด คน หนึ่ง  ( เทียบกับ ศาสนาพุทธ  คือ  สาม เณร  และ นวกะ) 

  2 .  คฤหบด ี คอื ผูครอง เรอืน  ม ีภรรยา  ม ีครอบครวั  เปน หวัหนา ใน บาน  อาน และ สอน 

พระ เวท  ทําการ บูชา เอง  หรือ ชวย ผูอื่น กระทํา ยัญกรรม  ใหทาน  และ รับ ทักษิณา

  3 .   วาน ปรัสถ  คือ ผู อยูปา ละ เคหสถาน และ ครอบครัว เขา ปา เพื่อ ทรมาน ตน  มักนอย 

ใน อาหาร และ เครื่อง นุงหม  กระทํา ทุกรกิริยา  สมาธิ มั่ง คง ใน กิจวัตร  ได แก

   ฤๅษี  แปล วา  ผู แสวง  หมาย ถึง แสวงหา โมกษะ  คือ การ หลุดพน จาก การ เวียน วาย  

ตาย  เกิด

    โยคี  แปล วา  ผูบํา เพ็ญ โยคะ  คือ ทรมาน กาย โดย วิธี แหง อิริยาบถ ตางๆ   เพื่ อ หวัง

ผลสํา เร็จ เปน ผูวิ เศษ  เชน  ยืน ขา เดียว  เหนี่ยว กินลม นาน นับ สิบ ป  นั่ง สมาธิ โดย ไม ลุกขึ้น เลย 
เปน เวลา สิบ ป
    ดาบส  แปล วา  ผูบํา เพ็ญ ตน  คือ  ความ เพง เล็ง ใน ดวงจิต เพื่อประ โยชน ให อาตมัน 
เขารวม อยู ใน ปรมัตถ ( หรือปร พรหม)   ให เกิด ความ บริสุทธิ์ ใสสะอาด  แม กระทบ อารมณ ใดๆ   
ก ็ไม แปรปรวน
    มุนี  แปล วา  ผู สงบ ได แก ผูสํา เร็จ ฌาน สมบัติ  คือ ผูกระทํา ตบะ และ โยคะ จน ถึง ท่ีสุด แลว
    สิทธา  แปล วา  ผูสํา เร็จ ฌาน สมบัติ  คือ  ผูกระทํา ตบะ และ โยคะ จน ถึง ที่สุด แลว
    นักพรต    แปล วา  ผู บวช และ ถือพรต ตาม ลัทธิ พราหมณ
    ชฎิล  แปล วา  ฤๅษี ผู มุน มวยผม สูง เปน ชฎา
  

 นิกาย และ ลัทธิ
   มี สี่ นิกาย ดวย กัน  คือ
   นิกาย ไศวะ  ถือ พระอิศวร เปน ใหญ   และ นับถือ พระนารายณ   พระพรหม   กับ เทพ อ่ืนๆ   
ดวย
   นิกาย ไวษณพ  ถือ พระนารายณ เปน ใหญ  และ นับถือ พระศิวะ  พระพรหม  กับ เทพ 
อื่นๆ   ด วย
   นิกาย ศากต  ถือวา พระ แม อาทิศัก ตี  ห รือ พระ แม ปราศัก ตี เปน ใหญ  และ นับถือ 
พระพรหม  พระนารายณ  กับ  เทพ อื่นๆ   ดวย
   นิกายส มารต  ถือ เทพ หา องค ดวย กัน  ค ือ  พระพิฆ เณศ วร  พระ แม ภวานี  คือ
พระศัก ตี  พระพรหม พระนารายณ  พระศิวะ  ไมมี องค ใด ใหญ กวา โดย เฉพาะ
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  ลัทธิ
  ปรมาตมัน  คือ  พร หมัน  แบงออก เปน  2   ระดับ  อปร หมัน  ความ เจริญ สูงสุด
 ( U l t i m a t e   R e a l i t y )   และปร พร หมัน  คือ  ความ จริง ขั้น เทพ เจา สูงสุด  ( S u p r e m e   B e i n g ) 
คํา สอน ใน คัมภีร อุปนิษัท  ทํา ให ศาสนา พราหมณ เปน เอก นิยม  ( M o n o i s m )   เชื่อ วา สรรพสิ่ง 
มาจาก หนึ่ง และ กลับ ไป สู ความ เปนหนึ่ง  หลังจาก คัมภีร อุปนิษัท ได พัฒนา จน ถึง ขีดสุด  ทํา ให 
เกิด ลัทธิ ปรัชญา อีก  6   สํานัก  ดัง ตอ ไป นี้
   1 .  น ยายะ  เจา ลัทธิ คือ  โคตมะ 
   2 .  ไว เศษิ กะ  เจา ลัทธิ คือ  ก นาทะ
   3 .  สาง ขยะ  เจา ลัทธิ คือ  กป ละ
   4 .  โยคะ  เจา ลัทธิ คือ  ปตัญช ลี
   5 .   มี มางสา หรือ ปูรว มี มางสา  เจา ลัทธิ คือ  ไช มินิ
   6 .   เ วทานตะ หรือ อุตตร มี มางสา  เจา ลัทธิ คือ  พา ทราย ณะ หรือว ยาส
 ลัทธิน ยายะ
   น ยายะ  แปล วา  การนํา ไป  คือ นํา ไป สู การ พิจารณา  สอบสวน  อยาง ละ เอียด ถี่ถวน 
หรือ วิธีการ หาความ จริง ซึ่ง อาศัย หลัก ตรรกวิทยา  เพราะ เหตุนี้ ชื่อ เรียก สําหรับ ลัทธิน ยายะ จึง 
ม ีหลายอยาง  เชน  ตรรกวทิยา บาง  ว ชิา วาดวย วาทะ บาง  โคตมะ ผู เปน เจาของ ลัทธิ น้ี เกิด ประมาณ  
5 5 0   ป  กอน  ค. ศ.   หรือ กอน พระพุทธ เจา ปรินิพพาน ประมาณ  7   ป  วิธี ที่ จะ ได ความรู   ความ 
เขา ใจ ที่ ถูกตอง ตามหลัก ของ ลัทธิน ยายะ นั้น มี อยู  1 6   ประการ  เชน
  1 .  ประมาณ  หรือ วิธี ให เกิด ความรู ชอบ นั้น มี  4   อยาง  คือ  1 . การ รู ประจักษ
2 . การ อนุมาน หรือ คาดคะ เน 3 .   การ เปรียบ เทียบ  4 . บรรยาย ถอยคํา
  2 . ประ เมยะ  เรื่อง ที่พึ่ง รู ชอบ มี  1 2   อยาง  คือ  1 .  อาด มัน   2 . สรีระ   3 .  อนินทรีย
4 . อรรถ  5 . พุทธิ    6 . ม นะ  7 . พฤติกรรม  8 . โทษ  9 .  การ เกิด อีก( หลัง ตาย ไป แลว) 
1 0 . ผล แหง ความ ดี ความ ชั่ว   1 1 . ความ ทุกข   1 2 .   ความ หลุด พน
  3 .  สังสะยะ  ความ สงสัย  เปนตน

  ลัทธิ ไว เศษิ กะ
   คํา วา  ไว เศษิ กะ  คือ  วิ เศษ  หมาย ถึง  ลักษณะ ที่ ทํา ให สิ่ง หนึ่ง ตาง ไป จาก อีก หนึ่ง ทาน 
ก ณาทะ  ผูตั้ง ลัทธิ นี้  เกิด ใน ศตวรรษ ที ่  3   กอน คริสต ศักราช  ลัทธิ นี้ สอน เพื่อ ความ หลุดพน ไป 

การ หลุดพน นั้น  การ รู อาตมัน ได อยาง แจม แจง เปน วิธีการ สําคัญยิ่ง
  ลัทธิ นี้ ใช วิธี ตรรกวิทยา  คือ สิ่ง ที่ มี อยูจริง ชั่วนิรันดร  มี อยู  9   อยาง  คือ   1 . ดิน   2 . น้ํา   

3 . ไฟ   4 . ลม  5 . อากาศ   6 .   กาละ  7 . ทิศ   8 . อาตมนั   9 .   ใจ  ดวย การ รวมตัว ของ สิ่ง เหลานี้  

สิ่ง อื่นๆ   ยอม เกิดขึ้น มากมาย

 ลัทธิสาง ขยะ
   ลทัธสิาง ขยะ นี ้ ถอืวา เปน ปรชัญา ฮนิดู ที ่เกา แก ทีส่ดุ  เพราะ นบั เปน ครัง้ แรก ที ่ได มี การ 

พยายาม ทํา ให ปรัชญา ของ พระ เวท กลมกลืน ก ับ เหตุผล   ษีกป ละ เปน ผู แตงคัมภียแหง ลัทธิ 

นี้ ทาน เกิด ใน สมัย ศตวรรษ ที่  6   กอน  ค. ศ.  รวมสมัย กับ พระพุทธ เจา
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 คํา วา  สาง ขยะ  แปล วา  การ นับ หรือ จํานวน  กลาว ถึง ความ จริง แท  2 5   ประการ ยอม

ลง เปน 2   คือ  บุรุษ  ได แก  อาตมัน  หรือ วิญญาณ สากล  และ ประกฤติ( ปกติ)   คือ  สิ่ง ที่ เปน 

เนื้อหา หรือ ตน กํา เนิด ของ สิ่ง ทั้งหลาย

  ความ มุงหมาย ของ ลัทธิ นี้  เพื่อ สราง ปญญา ให เกิด เพื่อ ทําลาย เหตุ แหง ความ ทุกข ทั้ง

ปวง และ ปลด เปลือ้ง อาตมนั ออกจาก สิง่ ผกูพนั  ความ ทกุข ใน ความ หมาย ของ ลทัธ ินี ้แบงออก 

เปน  3   ประการ  ดังนี้

  1 .  ความ ทุกข ที่ เกิดขึ้น จาก เหตุภาย ใน  เชน  ความ ผิด ปกติ ของ รางกาย และ จิต ใจ

  2 .  ความ ทุกข ที่ เกิดขึ้น จาก เหตุ ภายนอก  เชน  มนุษย  สัตว  หรือ สิ่ง ไมมี ชีวิต อื่นๆ 

  3 .  ความ ทุกข ที่ เกิดขึ้น จาก เหตุ นอก อํานาจ  หรือ เหนือ ธรรมชาติ  เชน  บรรยากาศ   

ดาว พระ เคราะห  การ แก ทุกข เหลานี้  ตอง ใช ปญญา ที่ สามารถ ปลด เปลื้อง อาตมัน ออกจาก สิ่ง 

ผูกพัน  โดย หลักการ แลว  ลัทธิ นี้ เปนอ เทวนิยม  ไม เชื่อ เร่ือง พระ เจา สราง โลก  เปน ทวิ นิยม  คือ  

เชื่อ วา  ของจริง มี อยู  2   อยาง  คือ  1 . อาตมัน  2 . เนื้อหา ของ สิ่ง ที่ เขามา ผสม กับ อาตมัน

  ลัทธิ โยคะ
  ลัทธิ โยคะ  คํา วา  โยคะ  เปน ศาสตร เดิม ที่ มี มา นาน แลว  ปตัญช ลี  เปน ผู รวบรวม เรียบ 

เรียง ขึ้น  ทาน จึง ไดรับ เกียรติ วา เปน ผูตั้ง ลัทธิ โยคะ  ประมาณ  3   หรือ  4   ศตวรรษ ก อน  ค. ศ. 

โยคตะ  แปล วา  การ ประกอบ หรอื การ ลงมือทาํ ให เกดิผล  ลทัธ ินี ้อาศัย ปรชัญา ของสาง ขยะ เปน 

ฐาน จดุหมาย  คอื จะ ชวย มนษุย ให หลดุพน ออกจาก ความ ทกุข 3   ประการ ดงักลาว ใน ลทัธสิาง 

ขยะ  คือ

  ใน การ ทํา ให หลุดพน จาก ความ ทุกข  ซึ่ง เกิด จาก เหตุภาย ใน  เชน  โรคภัย ไข เจ็บ หรือ 

ความ ประพฤติ ผิด ตอง พยายาม ให บรรลุ ความ ไม ยึดถือ โลก  โดย ไม จํา เปน ตอง แยกตัว ออก

จาก โลก

  ใน การ ทํา ให หลุดพน จาก ความ ทุกข  ซึ่ง เกิด จาก เหตุ ภายนอก  เชน  สัตวราย  หรือ โจร

ผูราย  เปนตนพึง สํารวม จิต ใจ ให บริสุทธิ์   สะอาด

  ใน การ ทํา ให หลุดพน จาก เหตุ นอก อํานาจ  หรือ เห็น ธรรมชาติ  เชน  ธาตุ  หรือ อํานาจ 

อัน เรนลับ ละ เอียด ออน  พึงบํา เพ็ญ สมาธิ  ซึ่ง เปน จุดประสงค อัน แทจริง ของ ลัทธิ นี้

  โยคี หรือ ผูบํา เพ็ญ โยคะ ยอม พยายาม ที่ จะ เปน ผู หลุดพน จาก วงกลม แหง ชีวิต และ 

ความ ตาย อยาง เดด็ขาด โดย พจิารณา เห็น ธรรมชาติ วา เปน พลงั อนั เดียว  แต ทาํงาน สอง แง  คอื 

จาก ภายนอก  พลังงาน นี้ พยายาม ที่ จะ แยก สิ่ง ทั้งหลาย ออกจาก กัน  ที่ เรียก วา ความ ตาย  จาก

ภาย ใน พลังงาน นี้ พยายาม ที่ จะ รวม สิ่ง ทั้งหลาย เขา ดวย กัน ที่ เรียกวา ชีวิต  การบํา เพ็ญ โยคะ ก็ 

เพื่อ รวม พลังงาน  2   อยาง นี้ เขา ดวย กัน  โยคะ วางกฎ สําหรับ ปฏิบัติ และ วาง พิธี เพื่อ ควบคุม 

หรือ สํารวม ระวัง จิต ของ แตละบุคคล ที่ เรียกวา  ชีวะ  จน เปนอัน หนึ่ง อัน เดียว กัน จิต ใจ สากล ที่ 
เรียกวา  ปุรุษะ  เมื่อ ชีวะ บรรลุ ถึง สภาพ ดั้ง เดิม ข อง ตน คือ  ปุรุษะ  ก็ ชื่อวา  เปนอิสระ  หรือ หลุด

พน จาก สถานการณ ทั้งปวง แหง พายุ และ ความ สงบ  ความ สุข  ความ ทุกข  และ ชื่อวา  พน จาก 

ความ ทุกข ทั้งปวง
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  คํา วา  “ โอม”   เปน คํา ศักด์ิสิทธิ์ ใน ลัทธิ โยคะ  ใช สําหรับ รวมความ หมาย ที่ เนื่องดวย 

พระ เปน เจา  แลว กลาว ซ้ําๆ   กัน เพื่อ ให เกิด ความรู ถึง สิ่งสูง สุด  และ เพื่อ ปอง กัน อุปสรรค ใน

 การบํา เพ็ญ โยคะ

   อุบาย วิธี ใน การบํา เพ็ญ โยคะ  มี  8   ประการ  ดังนี้

  ยมะ  สํารวจ ความ ประพฤติ

  นิยมะ  การบํา เพ็ญ ขอ วัตร ทาง ศาสนา

  อาสนะ  ทา นั่ง ที่ ถูกตอง

  ปราณา ยามะ  การ บังคับ ลม หาย ใจ ไป ในทาง ที่ ตองการ

  ปรัต ยา หาระ  การ สํารวม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย

  ธารณา  การ ทํา ใจ ให มั่นคง

  ธ ยา นะ  การ เพง

  สมาธิ  การ ทํา ใจ แนว แน  ตั้งมั่น อยาง ลึกซึ้ง

  ลัทธิ มี มางสา
  คํา วา  มี มางสา  แปล วา  พิจารณา  สอบสวน  หมาย ถึง  พิจารณา สอบสวน พระ เวท ได 

แก  สอบสวน มันตระ กับ พรา ห ณะ  ไช มินิ  ผู แตง คัมภีร มี มาง สูตร  เกิดขึ้น สมัย ระหวาง

6 0 0  -  20 0 0   ป  กอน คริสตศักราช

  ความ มุงหมาย ของ ลัทธิ มี มางสา  คือ  สอบสวน ถึง ธรรมชาติ แหง การ กระทํา ที่ ถูก

ตอง ซึ่ง เรียก สั้นๆ  วา “ ธรรม”   ขอ เสนอ อัน เปน ฐาน ของ ลัทธิ มี อยู วา  หนา ที่ หรือ การ กระทํา 

เปน สาระ อัน สําคัญยิ่ง ของ ความ เปน มนุษย ถา ไมมี การ ทํา ปญญา ก็ ไมมีผล  ถา ไมมี การ กระทํา  

ความ สุข ก็ เปน สิ่ง ที่ เปน ไป ไมได  ถา ไมมี การ กระทํา จุดหมาย ปลายทาง ของ มนุษย ก็ ไมมีทาง 

จะ ทํา ให สมบูรณ ได เพราะ ฉะ นั้น การ กระทํา ที่ ถูกตอง  ซึ่ง เรียกวา สั้นๆ   วา  “ ธรรม”   จึง เปน 
สิ่ง จํา เปน ใน เบื้องตน ของ ชีวิต

  การ กระทํา ทุกอยาง มี ผล  2   ทาง  คือ  ผล ภายนอก กับ ผลภาย ใน  ผล ภายนอก เปนผล 
หยาบ เปน สิ่ง ที่ แสดงตัว ออกมา  ผลภาย ใน เปนผล ละ เอียด  เปน สิ่ง ที่ เรียกวา  “ ศักยะ”   คือ ยัง 

ไม แสดงตัว  แต อาจ ใหผล ได เหมือน นาิกา ที ่ไขลาน ไว   ยอม ม ีกาํลงั งาน สะสม พรอม ที ่จะ แสดง

ผล ออกมา
  ผล ภายนอก เปนของ ชัว่คราว  ผลภาย ใน เปนของ ชัว่นรินัดร  เพราะ ฉะ นัน้ การ กระทํา 

ทั้งหลาย  จึง เทากับ เปนการ ปลูกพืช ใน อนาคต

  ใน ขอ เสนอ ขั้น มูลฐาน นี้  ลัทธิ มางสา สอบสวน ถึง การ กระทํา หรือ กรรม ทั้งปวง อัน 
ปรากฏ พระ เวท แลว แบง ออก เปน  2   ส วน  คือ  มันตระ  กับ พรา หม ณะ  มี  5   หัวขอ  ดังนี้

  วิธี  ระ เบียบ  วิธี
  มันตระ  หรือ บ ทสวด

  นาม เธยะ  ชื่อ

  นิ เสธะ  ขอ หาม
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  อรรถ วาทะ    คํา อธิบายความ หมาย  หรือ เนื้อความ

   ลัทธิ เวทานตะ
   ลทัธ ิเว ทา ตะ  สอบสวน ถงึ สวนสดุทาย ของ พระ เวท  จงึ ม ีรากฐาน ตัง้ อยู บน ปรชัญา ของ 

อุปนิษัท  ซึ่ง เปน ที่สุด แหง พระ เวท  และ มี หลักการ สวน ใหญ วาดวย เร่ือง ญาณ  หรือ ปญญา อัน 

สอบสวน ถึง ความ จริง ขั้น สุดทา ย เกี่ยวกับ  ปุรุษะ  หรือ  พระพรหม

  ผู เรียบ เรียง คัมภีร เว ทา นะ  คือ  พา ทราย ณะ  กลาว กัน วา ทาน เปน อาจารย ของ ทาน ไช 

มินิ  ผูตั้ง ลัทธิ มี มางสา พา ทราย ณะ อยู ใน สมัย ระหวาง  6 0 0 - 2 0 0   ป  กอน คริสตศกัราช

  ใน การ ปฏิบัติ เพื่อ ให บรรลุ จุดหมาย ปลายทาง ของ ลัทธิ นี้  มี หลักการ อยู  4   ขอ  ดังนี้

  วิ เว กะ  ความ สงัด หรือ ความ ไม เกี่ยว ใน ฝาย หนึ่ง  ระหวาง สิ่ง อัน เปน นิรันดร กับ มิ ใช 

นิรนัดร ระหวาง สิ่ง แท กับ สิ่ง ไม แท

   ปราศจาก ราคะ  คือ  ไมมี ความ กําหนด ยินดี  หรือ ความ ติด ใจ  ความ ตองการ  เชน  

ความ ปรารถนา ที่ จะ อภิรมย  ใน ผล แหง การ กระทํา  ทั้ง ใน ปจจุบัน และ อนาคต

   สลัมปต  ความ ประพฤติ ชอบ  ซึ่ง แจก ออก อีก หลายอยาง  เชน  สมะ  ความ สงบ  ทมะ  

ก าร ฝก ตน  อุปร ติ  มี ใจกวางขวาง   ไมติด   ลัทธิ นิกาย   ติ ติกษา   ความ อดทน   ศรัทธา  ความ เช่ือ   

ส มาธา นะ  ความ ตั้งมั่น สมดุล แหง จิต ใจ

  มุมุกษุต วะ  ความ ปรารถนา ที่ ชอบ  เพ่ือ จะ รูความจริง ขั้น สุดทาย  และ เพ่ือ ความ 

หลุดพน

 

คํา สอน ที่ สําคัญ ของ ศาสนา พราหมณ- ฮินดู
 หลักธรรม สําคัญ ของ ศาสนา พราหมณ- ฮินดู  หลักธรรม  1 0   ประการ
  1 .   ธฤ ติ  ได แก  ความ มั่นคง  ความ เพียร  ความ พอ ใจ ใน สิ่ง ที่ ตน มี

 2 .  กษมา  ได แก  ความ อดทน  อดกลั้น  และ มี เมตตากรุณา

  3 .  ทมะ  ได แก  การ ขมจิต มิ ให หวั่น ไหว ไป ตาม อารมณ  มี สติ อยู เสมอ

  4 .  อัส เตยะ  ได แก  การ ไม ลักข โมย  ไม กระทํา โจรกรรม
 5 .  เศา จะ  ได แก  การ ทําตน ใหสะอาด ทั้ง กาย และ ใจ

  6 .  อินทรี ยนิคร หะ  ได แก  การ ขม การ ระงับ อินทรีย  1 0   คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  ผิว หนัง 

มือ  เทา  ทวารหนัก  ทวาร เบา  และ ลําคอ  ให เปน ไป ในทาง ที่ ถูกตอง อยู ใน ขอบ เขต
  7 .  ธี  ได แก  การ มี สติ  ปญญา  รูจัก การ ดาํ เนิน ชีวิต ใน สังคม

  8 .  วิทยา  ได แก  ความรู ทาง ปรัชญา

  9 .  สัต ยา  ได แก  ความ จริง  คือ  ความ ซื่อสัตย สุจริต ตอ กัน

  1 0 .   อ โกธะ    ความ ไม โกรธ
 



หนังสือเรียน สาระการพัฒนา สังคม34

 หลัก อาศรม   4 
  1 .   พรหมจารี  ศึกษา เลา เรียน และ พฤติ พรหมจรรย  จน ถึง อายุ  2 5   ป  ศึกษา จบ  จึง 

กลับ บาน

  2 .   คฤหสัถ  ครอง เรือน  จบ จาก การ ศกึษา  กลบั บาน  ชวย บดิามารดา ทาํงาน  แตงงาน 

เพื่อ รักษา วงศตระกูล  ประกอบ อาชีพ โดย ยึด หลักธรรม เปน เครื่อง ดํา เนิน ชีวิต 

  3 .   วาน ปรัสถ  สังคม กาล  มอบ ทรัพย สมบัติ ให บุตรธิดา  ออก อยูปา  แสวง หาความ 

สงบ  บํา เพ็ญประ โยชน ตอ สังคม  การ ออก อยูปา อาจ จะ ทํา เปน ครั้งคราว ก็ ได

  4 .  สัน ยา สี  ปริ พา ชก  เปนระยะ สุดทาย แหง ชีวิต  สละ ความ สุข ทาง โลก  ออกบวช เปน 

ปริพาชก เพ่ือ หลุดพน จากสัง สารวัฎ

 การ เผย แผ ของ ศาสนา พราหมณ ในประ เทศ
  ศาสนาฮินดู ที่ มี อิทธิพล ตอ วัฒนธรรม ไทยน้ัน คือ ชวง ที่ เปน ศาสนา พราหมณ  โดย 

เขามา ที่ประ เทศ ไทย เม่ือ ใด นั้น ไมปรากฏ ระยะ เวลา ที่ แนนอน  นัก ประวัติ ศาสตร สวนมาก 

สนันษิฐาน วา ศาสนา พราหมณ นี ้นา จะ เขามา ยอน สมยัส ุโขทัย โบราณสถาน และ รปูสลกั เทพ เจา 

เปน จํานวน มาก  ได แสดง ให เห็น ถึง อิทธิพล ของ ศาสนา  เชน รูป ลักษณะ นารายณ  4   กร  ถือ  

สังข  จักร  คทา  ดอกบัว  สวมหมวก กระบอก  เขา ใจ วา นา จะ มีอายุ ประมาณ พุทธศตวรรษ ท่ี  9 - 1 0   

หรือ  เกา ไป กวา นั้น( ปจจุบัน อยู พิพิธภัณฑ สถาน แหงชาติ  พระนคร) 

 นอกจากน้ี ได พบ รปูสลัก พระนารายณ ทาํ ดวย ศลิา ที ่อาํ เภอ ไชยา  จังหวัดส ุราษฎร ธานี  

โบราณสถาน ที ่สาํคัญ ที ่ขดุ พบ  เชน  ปราสาท พนม รุง  จงัหวดั บรุรีมัย  ปราสาท หนิ พมิาย  จงัหวดั 

นครราชสีมา  พระปรางค สาม ยอด  จังหวัด ลพบุรี  เทวสถาน เมือง ศรี เทพ  จังหวัด เพชรบุรณี  

ตอมา ใน สมัยสุ โขทัย ศาสนา พราหมณ ได เขามา มี บทบาท มากขึ้น ควบคู ไป กับ พุทธศาสนา  ใน 

สมัยนี้ มี การ คนพบ เทวรูป พระนารายณ  พระอิศวร    พระพรหม  พระ แมอุ มา  พระ ห ริ หระ  สวน

มาก นิยม หลอ สําริด
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  นอกจาก หลักฐาน ทาง ศิลปกรรม แลว ในดาน วรรณคดี ได แสดง ให เห็น ถึง ความ เชื่อ 

ของ ศาสนา พราหมณ  เชน  ตาํรบั ทาว ศรี จฬุาลกัษณ หรอื นาง นพ มาศ  หรอื แม แตประ เพณ ีลอย

กระทง  เพื่อ ขอข มาลา โทษ พระ แมคงคา นา จะ ได อิทธิพล จาก ศาสนา พราหมณ เชน กัน

  ใน สมัย อยุธยา  เปน สมัย ที่ ศาสนา พราหมณ เขามา มี อิทธิพล ทาง วัฒนธรรมประ เพณี 

เชน เ ดียว กับสุ โขทัย พระม หา กษัตริย หลาย พระองค ทรง  ยอมรับ พิธีกรรม ที่ มี ศาสนา พราหมณ 

เขามา  เชน  พิธี แชงน้ํา  พิธี ทํา น้ํา อภิ เษก กอน ขึ้น ครอง ราชย สมบัติ  พิธี บรม ราชภิ เษก  พระ ราช

พิธี จอง เปรียง  พระ ราชพิธี จรด พระ นังคัล แรกนาขวัญพระ ราชพิธี ตรียัมปวาย  เปนตน  โดย 

เฉพาะ สม เด็จ พระนารายณ มหาราช ทรง นับถือ ทาง ไสยศาสตร มากถึงขนาด ทรง สราง เทวรูป หุม 

ดวย ทองคํา ทรง เคร่ือง ทรง ยา ราชาวดี สําหรับ ต้ัง ใน การ พระ ราชพิธี หลาย องค  ใน พิธี ตรียัมปวาย  

พระองค ได เสด็จ ไป สง พระ เปน เจา นับถือ เทวสถาน ทุกๆ   ป  ตอมา ใน สมัยรั ตน โกสินทร ตอน

ตน  พธิ ีตางๆ   ใน สมยั อยธุยา ยงัคง ไดรบั การ ยอมรบั นบัถอื จาก พระม หา กษตัริย และ ปฏบิตั ิตอ 

กัน มา  คือ

 1 .  พระ ราชพิธี บรม ราชาภิ เษก
 พระ ราชพิธี นี้ มี ความ สําคัญ  เพราะ เปนการ เทิด พระ เกียรติ ของ องค พระ ประมุข  
พระบาท สม เด็จ พระพุทธ ยอด ฟา จุฬา โลก ได โปรด เกลาฯ  ให ผูรู แบบ แผน ครั้ง กรุง เกา ทําการ 
คนควา เพื่อ จะ ได สราง แบบ แผน ที่ สมบูรณ ตาม แนวทาง แต เดิม มา ใน สมัย กรุง ศรี อยุธยา และ 
เพิ่ม พิธี สงฆ เขา ไป ซึ่ง มี  5   ขั้นตอน  คือ
  1. ขั้น เตรียม พิธ ี   มีการ ทําพิธี เสก น้ํา   การ ทําพิธี จารึก พระ สุพรรณบัฏ   ดวง พระ 
ราช สมภพ  และ แกะ พระ ราช ลัญจ กร ประจํา รัชกาล
  2. ขั้น พิธี เบื้องตน  มี การ เจริญ พระพุทธมนต
 3.  ขั้น พิธี บรม ราชาภิ เษก   มีกา รสรง พระ มุรธาภิ เษก  จาก นั้น รับ การ ถวาย สิริ ราช
สมบัติ และ เครื่อง สิริ ราช กกุธภัณฑ
  4.  ข้ัน พิธี เบ้ืองปลาย  เสด็จ ออกมหาสมาคม และ สถาปนา สม เด็จ พระ บรมราชินี แลว 
เสด็จ พระ ราช ดํา เนิน ไปทําพิธี ประกาศ พระองค เปน ศาสนูปถัมภก ใน พระพุทธศาสนา  พรอม 
ทั้ง ถวายบังคม พระ บรม ศพ พระ บรมอัฐิ  พระ เจา อยู หัว องค กอน และ เสด็จ เฉลิม พระรา ช
ม ณ เฑียร  เสด็จ เลียบ พระนคร

2 .   การ ทํา น้ํา อภิ เษก
   พระม หากษั ติย ที่ จะ เสด็จ ขึ้น เถลิง ถวัลย ราชสมบัติ บรม ราชาภิ เษก  จะ ตองสรง 
พระ มุรธาภิ เษก และ ทรง รับ นํ้า อภิ เษก กอน ไดรับ การ ถวาย สิริ ราชสมบัติ ตาม ตํารา พราหมณ
นํ้า อภิ เษก นี้ ใช น้ํา จาก ปญจมหานที  คือ  คงคายมุนา  มหิ  อจิร วดี  และ สรภู  ซึ่ง ทํา เปนน้ํา ที่ ไหล 
มาจาก เขา ไกรลาส  อัน เปน ท่ี สถิต ของ พระศิวะ  สมัยกรุงรั ตน โกสินทร ต้ัง แต รัชกาล ท่ี  1   ถึง 
รัชกาล ท่ี  4   ใช น้ําจาก  4   สระ ใน เขตจังหวัดสุ พรรรณ บุรี  คือ สระ เกษ  สระ แกว  สระ คงคา และ 
สระยมุ นา  และ ได เพิ่ม น้ํา จาก แมน้ํา สําคัญ ในประ เทศอีก  5   สาย  คือ
   1) แมน้ํา บางปะกง  ตัก ที่ บึง พระ อาจารย  แขวง นครนายก
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  2)  แมน้ําปาสัก ตักที่ตําบลทาราบ เขตสระบุรี
 3) แมน้ํา เจาพระยา  ตัก ที่ ตําบล บาง แกว  เขต อางทอง
  4)   แมน้ํา ราชบุรี  ตัก ที่ ตําบล ดาวดึงส  เขต สมุทรสงคราม
  5)   แมน้ํา เพชรบุรี  ตัก ที่ ตําบล ทา ไชย  เขต เมือง เพชรบุรี

 3 .  พระ ราชพิธี จอง เปรียง(เทศกาลลอยกระทง)
  คอื  การ ยก โคม ตาม ประทปี บชูาเทพ เจา ตรมีรูต ิ กระทาํ ใน เดือน สบิสอง หรอื เดือน อาย  
โดย พราหมณ เปน ผู ทําพิธี ใน พระ บรมมหาราชวัง  พระ ราชครูฯ  ตอง กิน ถั่ว กินงา  1 5   วัน  สวน 
พราหมณ อื่น กิน คนละ 3   วัน  ทุก เชา ตอง ถวาย น้ํา มหา สังข ทุกวัน จน ถึง ลด โคม ลง  ตอมา 
สมัยรัช การ ที่  4   ได ทรง โปรด ให เพิ่ม พิธี ทางพุทธศาสนา เขามา ดวย โดย โปรด ให มี สวดมนต 
เย็น แลว ฉัน เชา  อาลักษณ อาน ประกาศ พระ ราชพิธี  จาก นั้น แผ พระ ราช กุศล ให เทพยดา 
พระสงฆ เจริญ พุทธ มนต ตอ ไป  จน ไดฤกษ แลว ทรง หลั่ง น้ําสังข และ เจิม เสา โคม ชัย จึง ยก 
โคม ขึ้น  เสา โคม ชัย นี้ ที่ ยอด มี ฉัตร ผา ขาว  9   ชั้น  โคมประ เทียบ  7   ชั้น  ตลอด เสา ทา น้ํา ปูนขาว  
มี หงส ติด ลูกกระพรวน  นอกจากน้ี มี เสา โคม บริวาร ประมาณ  1 0 0   ตน  ยอด ฉัตร มี ผา ขาว  3 ช้ัน

 4 .  พระ ราชพิธี ตรียัมป วาย
 เปน พิธี สง ทายป เกา ตอนรับ ป ใหม ของ พราหมณ  เช่ือ กัน วา เทพ เจา เสด็จ มา เย่ียม โลก 
ทุกป จึง ตัด พิธี ตอนรับ ให ใหญ โต เปน พิธี หลวง ที่ มี มา นาน แลว ใน สมัยรั ตน โกสินทร ได จัด กัน 
อยาง ใหญ โต มาก กระทํา พระราช พิธี นี้ ที่ เสา ชิงชา หนา วัด สุทัศน  ชาวบาน เรียก พิธี นี้ วา
“ พิธี โลชิงชา”   พิธี นี้ กระทํา ใน เดือน อาย ตอมา เปลี่ยน เปน เดือนยี่

5 .  พระ ราชพิธี พืชมงคล จรด พระ นังคัล แรกนาขวัญ
  แต เดิม มา เปน พราหมณ  ภายหลัง ได เพิ่ม พิธี สงฆ จึง ทํา ให เกิด เปน  2   ตอน  คือ

 พิธีพื ชมง คง เปน พิธี สงฆ เร่ิม ตั้ง แต การนํา พันธุ พืช มา รวม พิธี    พระสงฆ สวดมนต เย็น ที่ ทอง

ส นาม หลวง จน กระท่ัง รุง เชา ม ีการ เลีย้งพระ ตอ  สวน พธิ ีจรด พระ นงัคัล แรกนาขวัญ เปน พธิ ีของ 

พราหมณ กระทํา ใน ตอนบาย  ปจจบุนั นี ้พธิกีรรม ของ พราหมณ ที ่เขามา ม ีอทิธพิล ตอ สงัคม ไทย 

เร่ิม ลด บทบาท ลง ไป มาก เพราะ พุทธ ศาสนา ได เขามา มี อิทธิพล แทน ทั้ง ใน พระ ราชพิธี และ 

พิธีกรรม ทั่วๆ   ไป ใน สังคม  อยาง ไร ก็ตาม พิธี พราหมณ เทา ที่ เหลือ อยู แล ะ ยังมี ผู ปฎิบั ติ สืบ กัน 

มา ได แก  พิธี โก นผม ไฟ  พิธี โกน ผมจุก  พิธี 

ตั้ง เสา เอก  พิธี ตั้งศาล พระภูมิ  พิธี เห ลานี้ ยัง

คงมี ผู นิยม กระทํา กัน ทั่ว ไป ใน สังคม  สวน 
พระ ราชพิธี ที่ ปรากฏ อยู  ได แก  พระ ราชพิธี 

พืชมงคล จรด พระ นังคัล แรกนาขวัญ  พระ 

ราชพิธี บรม ราชภิ เษก  และ พิธี ทํา น้ํา อภิ เษก 
เปนตน
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  สําหรับ พิธีกรรม ใน ศาสนาฮินดู ซึ่ง เปน พราหมณ ใหม  ไม ใคร มี อิทธิพล มาก นัก  แต ก็ 

มี ผู นับถือ และ สน ใจ รวม ใน พิธีกรรม เปน ครั้งคราว  ทั้งนี้ อาจ เปน เพราะ ความ เชื่อ ใน พระ เปน

 เจา ตรีมรูต ิทัง้  3   องค  ยงัคงมี อทิธพิล ควบคู ไป กบั การ นบัถอื  พทุธศาสนา ประกอบ กบั ใน โบสถ 

ของ พวก ฮนิด ูมกั จะ ตัง้ พระพทุธรปู รวมๆ ไป กบั รปูปน ของ พระ ผู เปน เจา  ทัง้นี ้สบื เนือ่ง มาจาก 

ความ เชือ่ ใน เรือ่ง อวตาร ของ พระวิษณ ุ ทาํ ให คน ไทย ที ่นบัถอื พทุธศาสนา บาง กลุม นยิม มา สวด

ออนวอน ขอ พร และ บนบาน  หลาย คน ถงึขนาด เขารวม พธิ ีของ ฮนิดู  จงึ เขา ลกัษณะ ทีว่า นบัถอื 

ทั้ง พุทธ ทั้ง ฮินดู ปน กัน ไป

 ศาสนา พราหมณ- ฮินดู ใน โลก
  ปจจุบัน ศาสนา พราหมณ- ฮินดู นับถือ กัน มาก ใน ประ เทศอิน เดีย  และ มี อยู เปน 

สวนนอย ในประ เทศ ตางๆ   เชน  ลังกา  บาหลี  อิน โดนี เซีย  ไทย  และ แอฟริกา ใต

 

เรื่อง ที่  6   ประวัติ ศาสดาและ คํา สอน ของ ศาสนา ซิกข

  1 .  ประวัติ ศาสดา
  ศาสนา ซิกข  เปน ศาสนาประ เภท เอก เทวนิยม  มี ทาน คุรุ นา นัก เทพ  เปน ศาสดา องค ท่ี  1   
สืบ ตอมาถึง ท าน คุรุ โค วินท สิงห  เปน ศาสดา องค ที่  1 0   มี สุวรรณ วิหาร ตั้ง อยู ที่ เมืองอัมริ สสา  
แควน ปญจาป  ประ เทศอิน เดีย  เปน ศูนย ชาว ซิกข ทั่ว โลก  ตาม ที่ ปรากฏ ใน ประวัติ ศาสตร  มี 
ประมุข แหง ศาสนา ซิกข อยู  10  ทาน ดวย กัน คือ
   1 .  คุรุ นา นัก  กอน สิ้นชีพ ไม สามารถ พึ่ง ลูกชาย สอง คน เปน ผูสืบตอ ทาง ลัทธิ ได  ทาน 
จึง ได ประกาศ แตง ต้ัง ศิษย ท่ีรัก ของ ทาน คน หน่ึง ซ่ึง เปน คน ขว้ัน เชือก ขายช่ือ ลาหิ นา  ( L a h i n a )   
เปน ผูสบืตอ  แต เนือ่งจาก ศษิย ผู นี ้ม ีการ เสยีสละ ตอ ทา นครุ ุนา นกั ตลอดมา  ทาน จงึ เปลีย่น นาม 
ให ใหม วา อัง คัต  ( A n g a l )  แปล วา  ผู เสียสละ รางกาย
   2 .  คุรุ อัง คัต  ( พ. ศ. 2 0 8 1 - 2 0 9 5 )   ทาน ผู นี้ เปน นัก ภาษาศาสตร  สามารถ เผย แพร 
คํา สอน ของ อาจารย ไป ได ยิ่งกวา คุรุ คน ใด  ทาน เปน คน แรก ที่ แนะนํา สาวก ให นับถือ คุรุ นา นัก 
วา  เปน พระ เจา องค หนึ่ง
 3 .  คุรุอ มาร  ทาส  ( A m a r d a s   พ. ศ.  2 0 9 5 - 2 1 1 7 )   ทาน เปน ผู ที่ ได ชื่อวา  เปน คน 
สุภาพ  ได ตั้ง องคการ ลัทธิ ซิกข ขึ้น มา เปนอันมาก  ได ชื่อวา เปน ผูสง เสริม ลัทธิ ซิกข ไว ได อยาง 
มั่นคง
   4 .  คุรุ ราม ทาส  ( R a m s a s   พ. ศ.  1 1 1 7 - 2 1 2 4 )   ทาน เปน ผูสราง ศูนยกลาง ของ ลัทธิ 
ซิกข ไว แหง หนึ่ง ให ชื่อวา   “ ห ริม ณ เฑียร”   คือ วิหาร ซิกข  ไว ในทะ เลสาบ เล็กๆ   แหง หนึ่ง  อยู ทาง 
ทิศตะวันออก เฉียง ใต ข อง แควน ลา ฮอร  สถาน ที่ ดังกลาว เรียกวา  อมฤต สระ  กลาย เปน ที่
บาํ เพญ็ บญุ  ศนูยกลาง ลทัธ ิซกิข  เชน เดียว กบั เมอืง เมก กะ ศนูยกลาง ของ ลทัธ ิอสิลาม  ทาน ได 
ตั้ง แบบ แผน ไว วา  ผู สืบ ตอ ตํา แหนง คุรุ  จํา เปน ตอง เปน เชื้อสาย ของ ตน เอง ดัง นั้น ทาน ได 
แต งตั้ง บุตรชาย ของ ทาน เปน คุรุ ตอ ไป
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    5 .  คุรุ อรชุน  ( A r j a n   พ. ศ.  2 1 2 4 - 2 1 4 9 )   เปน ผู รวบรวม คัมภีร ใน ลัทธิ ซิก ข ได 
มากกวา ผู ใด  คัมภีร ที่ รวบรวม เก็บ จาก โอวาท ของ คุรุ ทั้ง สี่ ทาน ที่ผานมา  และ ได เพิ่ม โอวาท 
ของ ทาน เอง ไว ใน คัมภีร ดวย  เปน ผู ออก บัญญัติ วา  ชนชาติ ซิกข  ตอง แต งตัว ดวย เคร่ือง แต งกาย 
ของ ศาสนา นิยม  ไม นิยม แตงตัว ดวย วัตถุ มี ราคา แพงตั้ งกฏ เกณฑ เกบ็ ภาษี เพือ่ บาํรงุ ศาสนา  
ได ชื่อวา เปน ผู เผย แพร ลัทธิ ได อยาง กวางขวาง  เสริมสราง ห ริม ณ เฑียร ขึ้น เปน  สุวรรณ วิหาร  
สิ้นชีพ ใน การ ตอ สู กับ กษัตริย กรุง เดลี
    6 .  คุรุ หริ โค วินทะ  ( H a r i   C o v i n d   พ. ศ.  2 1 4 9 - 2 1 8 1 )   เปน คุรุ คน แรก ที่ สอน ให 
ชาว ซิกข นิยม ดาบ ให ถือดาบ เปน เคร่ืองหมาย ของ ชาว ซิกข ผู เครงครัด ใน ศาสนา เปน ผูสง เสริม
กําลัง ทหาร  ส่ังสอน ให ชาว ซิกข  เปน ผูกลาหาญ ตานทาน ศัตรู  ( ซึ่ง เขามา ครอง ดิน แด นอิน เดีย 
อยู ในขณะ นั้น) 
   เปน ท่ี นาสัง เกต วา  นับ ต้ัง แต สมัยน้ี เปนตน ไป  เร่ือง ของ ศาสนา ซิกข  เปน เร่ือง ของ อาวุธ  
เร่ือง ความ กลาหาญ  เพื่อ ตอ สู ศัตรู ผู มา รุกราน แผนดิน

   7 .  คุรุ หร ิไร  ( H a r i   R a i   พ. ศ. 2 1 8 1 - 2 2 0 7 )   ทาน ผู นี้ ได ทําการรบ ตานทาน โอ รัง เซฟ 

กษัตริย มุ สลิม ในอิน เดีย

   8 .  คุรุ ห ริกิษัน  ( H a r i   R a i   พ. ศ. 2 2 0 7 - 2 1 8 1 ) ได ดํา เนิน การ เผย แพร ลัทธิ ดวย การ 

ตอตาน กษัตริยโอ รัง เซฟ  เชน เดียว กับ คุรุ หริ ไร

   9 .  คุ รุ เทค พาหา ทูร  ( T e g h   B a h a d u r   พ. ศ. 2 2 1 8 - 2 2 2 9 )   เปน นักรบ ที่ แกลวกลา  

สามารถ ดาน ทาน การ รกุราน ของ กษตัริย อสิลาม  ที ่เขามา ค รอบ ครองอิน เดีย  และ ขมขู ศาสนา 

อืน่  ทาน ได เผย แพร ศาสนา ซกิข ออก ไป ได กวาง ขวาง  สดุ เขต ตะวันตก เฉยีง เหนือ ของ ประ เทศ

อนิ เดยี  และ แผ มา ทาง ใต จน ถงึ เกาะ ลงักา  ทาน ได ตานทาน อสิลาม ทกุทาง  พวก มสุลมิ ใน สมยั 

นั้น ไมกลา สูรบ กับคุรุ ทาน นี้ ได

   1 0 .  คุรุ โค วินท สิงห  ( C o v i n d   S i n g h   พ. ศ. 2 2 2 9 - 2 2 5 1 )   เปน บุตร ของ คุ รุ เทค พาหา 

ทรู เปน ผูร ิเริม่ ตัง้ บทบญัญตั ิใหม ใน ศาสนา ซกิข  ดวย วธิ ีปลกุ ใจ สานศุษิย ให เปน นกัรบ  ตอตาน 

กษตัรยิมสุ สมิ ผู เขามา ขมขี ่ศาสนา อืน่  เพือ่จรร โลง ชาติ  ทาน ได ตัง้ ศนูยกลาง การ เผย แพร ลทัธ ิ

ซิกข อยู  ที่ เมือง ดัคคา  ( D a c c a )   และ แควน อัสสัม ใน เบงกอล ตะวันออก  ทาน ไดป ระกาศ แก 
สานุศิษย ท้ังหลาย วา  ทุกคน ควร เปน นักรบ ตอ สูกับ ศัตรู  เพ่ือจรร โลง ชาติ ศาสนา ของ ตน  ซิกข 

ทุกคน ตอง เปน คน กลาหาญ  คํา วา  “ สิงห”   อัน เปนความ หมาย ของ ความ กลาหาญ  เปน ชื่อ 
ของ บรรดา สานุศิษย แหง ศาสนา ซิกข มา ตั้ง แต ครั้ง นั้น  และ “ สิงห”   ทุกคน ตอง รวม เปน 

ครอบครัว บริสุทธิ์  

2 .  พระคัมภีร
  เปน สิ่ง สําคัญ ที่ ตอง เคารพ สูงสุด  จัด วาง ใน ที่สูง บน แทนบูชา  จะ ตอง มี ผู ปรนนิบัติ 

พระคัมภีร อยู เสมอ  คือ การ ศึกษา และ ปฏิบัติ ตามอยาง เครงครัด  ชาว ซิกข ทุกคน จะ ตอง ถอด 

รอง เทา และ โพกศีรษะ  กอน เขา ไป ใน โบสถ จะ ตอง เขา ไป กราบ พระคัมภีร  ดวย ความ เคารพ

 เสีย กอน
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  คัมภีร ของ ศาสนา ซิกข เรียกว า  ครันถ- ซาหิป หรือ คันถะ  ( ใน ภาษา บาลี)   หมายความวา 
คัมภีร  หรือ หนังสือ  สวน ใหญ เปน คํา รอยกรอง ส้ันๆ   รวม  1 , 4 3 0   หนา  มี คํา ไม นอยกวา ลาน คํา  
มี  5 , 8 9 4   โศลก  โศลก เหลานี้ เข า กับ ทํานอง สังค ตี ได ถึง  3 0   แขนง  จัด เปน เลม ได
3 7   เลม  ภาษา ท่ี ใช ใน คัมภีร มี อยู  6  ภาษา ห ลัก คือ    ปญจา บี  ( ภาษา ประจํา แควนปญจาป อัน เปน 
ถิ่น เกิด ของ ศาสนา)   มุล ตานี  เปอร เซียน  ปราก ริตฮิน ดี  และ มารถี
 ศาสนา ซิกข โบราณ ประมาณ รอยละ  9 0   เชน เดียว กับ ศาสนิกชน ใน ศาสนา อ่ืน  ท่ี ไม เคย 
รอบรู คัมภีร ของ ศาสนา ของ ตน  ดัง นั้น  คัมภีร จึง กลาย เปน วัตถุ ศักด์ิสิทธิ์  ผู ไม เกี่ยวของ 
ไม สามารถ แตะตอง ได ที่ ห ริม ณ เฑียร หรือ สุวรรณ วิหาร  ใน เมือง อมฤตสรา  แควนปญจาป
มี สถาน ที่ ประดิษฐาน คมัภีร ถือ เปน ศูนยกลาง ศาสนา ซิกข
   ใน วิหาร ของ ศาสนา ซิกข ไม บังคับ ให รูป เคารพนอกจาก คัมภีร  ให ถือวา คัมภีร น้ัน คือ
 ตัว แทน ของ พระ เจา  ทุก เวลา เชา  ผูรักษา วิหาร  จะ นํา ผา ปก ดิ้น ราคา แพง มาหุมหอ คัมภีร  
เปนการ เปลีย่น ผาคลมุ ทาํความ สะอาด วาง คมัภรี ลง บน แท นภาย ใน มาน  ซึง่ ปก ดวย เก ลด็ เพชร  
กอน พิธีสวด ใน เวลา เชา  ครั้ง ตก เย็น ก็ นํา คัมภีร ไป ประดิษฐาน ไว บน ตั่ง ทอง ใน หองพิ เศษ  
ไมยอม ให ฝุนละออง จับตอง ได
  คมัภรี เดมิ หรอื ชวง แรก ของ ศาสนา นี ้เรยีกวา  อาทิ คนัถะ  รวบรวม โดย ครุ ุทาน ที ่หา คอื 
ครุ ุอรชุน  ( เทพ)   ประมวล จาก นานา โอวาท ซึง่ ครุ ุทาน แรก คอื ครุ ุนา นกั  และ โอวาท ของ ครุ ุทาน 
ตอๆ  มา  พรอม ทัง้ วาณี( คาํ ภาษติ)   
ของภ คัต คือ  ปราชญผูที่ มี ความ 
ภักดี อยางย่ิง ตอ ลัทธิ น้ี อีก  1 1   ทาน  
และ มี วาณี ของภ คัต ผู  มี อาชีพ 
ประจํา สกุล  มา รวม ไว ใน อาทิ คันถะ 
ดวย
   ใน เวลา ตอมา ได มี การ 
รวบรวม โอวาท ของ ครุ ุอกี ครัง้หน่ึง  
โดย คุรุ โค วินท สิงห ได รวบรวม 
โอวาท ของ คุ รุ เทค พาหา ทูร รวม 
เปน คัม ภีร ครันถ- ซาหิป  อัน สมบูรณ

 3 .   จริยธรรม ของ ซิกข
  คํา สอน ตาม คัม ภีร ครันถ- ซาหิป  ซึ่ง บรรดา ทา นคุรุ ทั้งหลาย ได ประกาศ ไว เกี่ยวกับ 

จริยธรรม อัน เปน เครื่อง ยัง สังคม และประ เทศ ชาติ ให มั่นคง อยู ได  และ ยัง จิต ใจ ของ ผู ปฎิบั ติ ให 

บรรลุ ถึง ความ ผาสุก ขั้น สุดทาย ได มีนัย โดยสัง เขป คือ

  เกี่ยวกับ พระ เจา  “ รูป ทั้งหลาย ปรากฏข้ึน ตาม คํา สั่งของ พระ เจ า  ( อ กาล ปุรุษ)   สิ่งมี

ชีวิต ทั้งหลาย อุบัติ มา ตาม คํา สั่งของ พระ เจา  บุตรธิดา จะ ได รู ถึง กาํ เนิดบิดา มารดา ได อยาง ไร  

โลก ทั้งหมด รอย ไว ดวย เสนดาย คือ คํา สั่งของ พระ เจา” 
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   “ มนุษยท้ังหลาย มี พระบิดา ผู เดียว  เรา ท้ังหลาย เปน บุตร ของ ทาน  เรา จึง เปน พ่ีนอ งกัน” 
   “ พระ เจา ผูสราง โ ลก  ( อ กาล ปุรุษ)   สิงสถิต อยู ใน สิ่ง ทั้งหลาย ที่ พระ เจา สราง และ สิ่ง 
ทั้งหลาย ก็ อยู ใน พระ เจา” 
   “ อ า ห ลา  ( อัลลอ ห)   ได สราง แสงสวาง เปน ครั้ง แรก  สัตว ทั้งหลาย อุบัติ มา เพราะ ศักดิ์ 
ของ อา ห ลา สิ่ง ที่ อา ห ลาส ราง ขึ้น  เกิด มา แต แสงสวาง นั้น เอง จึง ไมมี ใคร สูง  ไมมี ใคร ต่ํา  ใคร จะ 
ไม ถาม ถึง วรรณ ะ  และ กํา เนิด ของ ทาน  ทาน จง แสวง หาความ จริง  ซ่ึง พระ เจา แสดง แก ทาน 
วรรณะ  และ กํา เนิ ดของ ทาน เปน ไป ตาม จารีต ของ ทาน เอง” 
   “ อยา ให ใคร ถือตัว เพราะ วรรณะ ของ ตน  ผู ซึ่งรูจัก พรหม นั่น แหละ เปน พราหมณ
อยา ถือตัว เพราะ วรรณะ ความ ถือตัว เชนนี้  เปน บอ เกิด แหง ความ ชั่ว  ฯลฯ
   “ คน ทั้งหลาย  บาง ก็ เปนอุ ทาสี  สัน ยา สี  โยคี  พรหมจ ารี  ย ติ  ฮินธุ  ฯลฯ  บางค น เปน
อ ิมา นซาฟ จงึ ถอืวา คน ทัง้หลาย เปน วรรณะ เดียว กนั หมด  กร ตุา  ( ผูสราง โลก ตาม สาํนวน ฮนิด)ู   
และก รีม  ( อา ห ลา ตาม สํานวน มุสลิม)   เปน ผู เดียว กัน  เปน ผู เผื่อ แผ ประทาน ภัย อยา เขา ใจ ผิด  
เพราะ ความ สงสยั และ เชือ่ ไป วา ม ีพระ เจา องค ทีส่อง คน ทัง้หลาย จง ปฏบิตั ิแต พระ เจา องค เดยีว  
คน ทั้งหลาย ยอม มี พระ เจา เดียว  ทาน จง รู ไว ซึ่ง รูป เดียว  และ วิญญาณ เดียว” 
   เกี่ยวกับ การ สราง โลก  ซิกข สอน วา  แต เริ่ม แรก มี แต กาล บุรุษ  ตอมา มี หมอก และ 
กาซ หมุน เวียน อย ู ได ลาน โกฎิ ป  จึง มีธรณี  ดวงดาว  น้ํา  อากาศ  ฯลฯ  อุบตัิขึ้น มา  มี ชีวิต อุบัติ 
มา บน สิ่ง เหลานี้ นับ ดวย จํานวน  8 , 4 0 0 , 0 0 0 ชนิด  มนุษย มี ฐานะ สูงสุด  เพราะ มี โอกาส
บํา เพ็ญ ธรรม  เปนการฟอ กด วง วิญญาณ ใหสะอาด อัน เปน หนทาง ให หลุดพน จาก การ เกิด การ ตาย
   ซกิข สอน วา โลก ม ีมาก ตอ มาก  ดวง สรุยิะ  ดวงจนัทร  ม ีมาก ตอ มาก  อากาศ และ อวกาศ 
กวาง ใหญ ไพศาล อั น ผู มีกิ เลสยาก ที่ จะ หย่ังรู ได
   เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม  ซิกข สอน วา
   1 .  ให ตื่น แต เชา อยาง นอย ครึ่ง ชั่ว โมง กอน รุงอรุณ
   2 .  ตื่น แลว ให บริกรรม ทางธรรม เพื่อฟอก จิต ใจ ใหสะอาด
   3 .  ให ประกอบ สัมมาชีพ
   4 .  ให แบงสวน ของ ราย ได  1 0   สวน  มอบ ให แก กอง การ กุสล
   5 .  ให ละ เวน การ เสพ ของ มึน เมา  ประพ ฤติ ผิดประ เวณี
   เกีย่วกบัประ เทศ ชาต ิ ศาสนา ซกิข ตัง้ขึน้ โดย ครุ ุนา นกั  ผูมอง เห็น ภยั ทีป่ระ เทศ ชาต ิ
กําลัง ไดรับ อยู จาก คน ตางชาติ และ คน ใน ชาติ เดียว กัน  จึง ได ประกาศ ธรรม สั่งสอน  เพื่อ ความ 
ดาํรง อยู ของ ชาต ิ ครุ ุวาณ ีของ ทาน เปน เคร่ือง กระตุน ให ผู รบัฟง ม ีความ สามคัคี ม ีความ รกั ชาต ิ 
โดย ไม เกลียด ชาติ อื่น
   ตอมา ใน สมัย คุรุ โควิน สิูงห  ทาน ได ส่ังสอน ให ชาว ซิกข เปน ทหารหาญ  เสยีสละ เลอืด เนือ้ 
และ ชีวิต เ พื่อ ชาติ  คุรุหลาย ทาน เชน คุรุ อรชุน เทพ  และ คุร ุ เท คบา หา ทูร  ได สละชีพ เพื่อ ชาติ  
และ ศาสนา และ บางทาน สละชีพ เพื่อ ปอง กัน ศาสนาซิกข  กลาว คือ
 - ครุ ุชนุ เทพ  ถ ูกก ษตัร ิยอสิลา มคอื  ชา หนั ครีบงัคบั ไมใหทา นประกา ศศาสนา  ทาน 
ถูก จับ ขัง ท่ี ปอม เมือง ลา ฮอร  ถูก ทรมาน ให นั่ง บน แผนเหล็กเผา ไฟ  และ ถูกโบย ดวย ทราย คั่ว 
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รอน บน ราง  กษัตริย ชา หัน ครีรบังคับใหทา นเลิกประกาศ  ศาสนา ซิก ขและหันมา ประกาศ 

ศาสนา อิสลาม แทน  แตทาน ไม ยอม ทําตา ม  จึง ถูกนํา ตัวไป ใสหมอ ตม  และ ถูกนํา ตัวไป ถวง ใน 

แมนํ้าระวี  จน เสียชีวิต พ.ศ. 2149

 คุรุ เท คบา หาทุร  ถูก กษัตริย อิสลาม ประหาร  เพราะ เร่ือง การ ประกาศ ศาสนา ซิกข เชน กัน

 ใน การกู เอกราช ของ ประ เทศอิน เดีย  ปรากฏ วา ชาว ซิกข ได สละชีวิต เพื่อ การ นี้ เปน 

จํานวน มาก

  เกี่ยวกับ ฐานะ ของ สตรี  ศาสนา ซิกข ยก สตรี ให มี ฐานะ เทา บุรุษ  สตรี มี สิทธิ ใน 

การ ศึกษา  รวม สวดมนต หรือ เปน ผูนํา ใน การ สวดมนต เทากับ บุรุษ ทุกประการ คุรุ นา นัก ให 

โอวาท แก พวก พราหมณ ผู เครง ใน วรรณะ สี่ ไว วา

   “ พวกทาน ประณาม สตรี ดวย เหตุ ใด  สตรี เหลาน้ี เปน ผู ให กํา เนิด แกราชา  คุรุ ศาสดา  

และ แม แต ตัว ทาน เอง” 

    เก่ียวกับ เสมอภาค  และ เสรีภาพ  คุรุ นา นัก สอน วา  “ โลก ท้ังหมด เกิด จาก แสงสวาง 

อัน เดียว กัน  คือ ( พระ เจา)   จะ วา ใคร ดี ใคร ชั่ว กวา กัน ไม ได” 

    คุรุ โค วินท สิงห  ส อน วา  สุ เหรา  ม ณ เฑียร  วิหาร  เปน สถาน ที่บํา เพ็ญ ธรรม ของ คน 

ทั้งหลาย เหมือน กัน  ที่ เห็น แตกตาง กัน บาง  เพราะ ความ แตกตาง แหง กาล กาละ และ เทศะ

    วิหาร ของ ซิกข มี ประตู สี่ ดาน  หมายความวา เปดรับ คน ทั้ง สี่ ทิศ  คือ  ไมจํากัด ชาติ  

ศาสนา  เพศ  หรือ วรรณะ ใด  ใน การ ประชุม ทาง ศาสนา ทุกคน  ไดรับ การ ปฏิบัติ ที่ เสมอภาค

ผู แจก หรือ ผูรับ แจก อาหาร จาก โรงทาน ของกอง การ กุศล  จะ เปน คน ใน วรรณะ ใดๆ   ชาติ ใด ก็ 

ได คน ทุก ฐานะ  ตอง นั่ง กินอาหาร ใน ที่ เสมอหนา กัน

    เรื่อง ของ โรงอาหาร เปน สิ่ง สําคัญมาก ของ ศาสน สถาน  คุรุ ราม ทาส  ได ตั้ง กฎ ไว วา  

ใคร จะ เขาพบ ทาน ตอง รับอาหาร จาก โรงทาน เสีย กอน  เพ่ือ เปนการ แสดง ให เห็น ประจักษ วา  

รับ หลักการ เสมอ ภาค ของ ทาน คุรุ คร้ังหนึ่งอัก บาร มหาราช ไป พบ ทาน เห็น ทาน นั่ง กินอาหาร 

ใน ที่ เดียว กับ สามัญชน  ทํา ใหอัก บาร มหาราช พอ พระทัย ถวาย เงินป แด ทาน คุรุ ผู นี้

    อีก ประการ หนึ่ง จะ เปน ผู ใด ก็ตาม จะ ตอง ปฏิบัติ สังคีต  ( พิธี ชุมนุมศา สนิก) 

 ดวยมือ ของ ตน เอง คือ ตอง เช็ด รอง เทา  ตักนํ้า  ทํา ทุกอยาง ดวย ตน เอง  ไมมี ใคร ไดรับ ยก เวน 

เปนพิ เศษ  ผู ใด ปฏิบัติ ตาม ได มาก  ย่ิง เปน ซิกข ท่ี ดีมาก

4. ศาสนา ซิกข เขาสู ประเทศ ไทย
  ชาว ซิกข สวนมาก ยึด อาชีพ ขาย อิสระ บาง ก็ แยกยาย ถ่ินฐาน ทํามาหากิน ไป อยู 

ตางประเทศ บาง ก็ เดินทาง ไป มา ระหวาง ประเทศ ใน บรรดา ชาว ซิกข ดังกลาว มี พอคา 

ชาว ซิกข ผู หนึ่ง ชื่อ นายกิร ปา รามมา คาน ได เดินทาง ไป ประเทศ อัฟกานิสถาน เพื่อ หา ซื้อ 
สินคา แลว นําไป จําหนาย ยัง บานเกิด สินคา ที่ ซื้อค รั้งหนึ่ง มี มา พันธุ ดี รวมอยู หนึ่ง ตัว เมื่อ 

ขายสินคา หมดแลว ได เดินทาง มา แวะ ที่ ประเทศ สยาม โดย ได นํา มา ตัว ดังกลาว มา ดวย
เขา ได มา อาศัยอยู ใน พระ บรม โพธิสมภาร ของ พระมหากษัตริย สยาม ไดรบั ความ อบอุนใจ เปน 
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อยางย่ิง ดงันัน้ เขา ม ีโอกาส เขาเฝา พระบาท สมเด็จพระ 

จลุจอมเกลา เจา อยู หวั และได ถวาย มา ตวั โปรด ของ เขา 

แดพระองค ดวย ความ สํานึก ใน พระ มหา กรุณาธิคุณ 

พระบาท สมเดจ็พระ จลุจอมเกลา เจา อยู หวั  เหน็ ใน ความ 

จงรกัภกัด ีของ เขา  ได พระราชทาน ชาง ให เขา หนึง่ เชือก 

ตลอดจน ขาวของ เคร่ืองใช ท่ี จําเปน ใน ระหวาง เดินทาง 

กลับ อินเดีย

 เมือ่  เดนิทาง กลบั มาถงึ อนิเดยี แลว เห็นวา ของ 

ที่ ไดรับ พระราชทาน มา นั้น สูงคา อยางย่ิง ควร ที่จะ เก็บ

รักษา ให สม พระ เกียรติยศ แหง พระเจา กรุงสยาม จึง ได 

นํา ชาง เชือก นั้น ไป ถวาย พระราชา แหง แควน แคชเมียร 

และ ยํามู พรอมท้ัง เลา เร่ือง ที่ ตน ได เดินทาง ไป ประเทศ สยาม ไดรับ ความ สุข ความ สบาย จาก พี่

นอง ประชาชน ชาว สยาม ซึ่ง มี พระเจาแผนดิน ปกครอง ดวย ทศพิธราชธรรม เปนที่ ยกยอง 

สรรเสริญ ของ ประชาชน

 พระราชา แหง แควน แคชเมียร ได ฟง เร่ืองราว แลวก็ มี ความ พอ พระทัย อยางย่ิง ทรง รับ ชาง 

เชือก ดังกลาว เอา ไว แลว ขึ้นระวาง เปน ราชา พาหนะ ตอไป พรอมกับ มอบ แกว แหวน เงินทอง 

ให นายกิร ปา ราม มา คาน เปน รางวัล จากน้ัน เขา ก็ได เดินทาง กลับ บานเกิด ณ  แควนปญจาป  แต 

คร้ังน้ี เขา ได รวบรวม เงินทอง พรอมท้ัง ชักชวน เพ่ือนพอง ให ไป ตัง้ ถิน่ฐาน อาศยัอยู ใต รม พระ บรม 

โพธิสมภาร พระเจา กรุงสยาม ตลอดไป

 ตอมา ไมนาน ผู คน ที่ เขา ได 

ชักชวน ไว ก็ ทยอย กัน มา เร่ือยๆ  ดังนั้น 
ศาสนา สถาน แหง แรก จึง ได ถูก กําหนด 

ขึน้ โดย ศาสนกิชน ชาว ซกิข ได เชา เรือน 
ไม หนึ่ง คูหา ที่ บริเวณ บานหมอ หลัง โรง

ภาพยนตร เฉลิม กรุง ปจจุบัน  เมื่อ ป 

2455 มา ตกแตง ให เหมาะสม เพื่อ ใช 

ประกอบ ศาสนา กิจ

 ตอมา เมือ่ สงัคม ซกิข เตบิ โตขึน้ 

จงึ ได ยาย สถานท่ี จากท่ี เดมิ มา เชาบาน หลงั ใหญ กวา เดิม ณ บรเิวณ ยาน พาหุรัด ในปจจุบัน แลว 

ได อัญเชิญ พระ มหา คัมภีร อาทิ ครันถ มา ประดิษฐาน เปน องค ประธาน มีกา รสว ดมนต ปฏิบัติ ศาสน

กิจ เปนประ จํา ทุกวัน ไมมี วันหยุด นับต้ังแต ป พ.ศ. 2456 เปนตนไป จนถึง ป พ.ศ. 2475 ศาสนิ

กชน ชาว ซิกข จึง ได รวบรวม เงิน เพ่ือ ซ้ือ ท่ีดิน ผืน หน่ึง เปน กรรมสิทธ์ิ เปน จํานวน เงิน 16,200 

บาท และ ได กอสราง อาคาร เปน ตึก สามช้ัน คร่ึง ดวย เงิน จํานวน ประมาณ 25,000 บาท เปน 

ศาสนสถาน ถาวร ใช ช่ือวา ศาสนา สถาน สมาคม ศรี คุรุ สิงห สภา สราง เสร็จ เม่ือ ป พ.ศ. 2476
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 ตอมา เกิด สงคราม มหา เอเชีย บูรพา ศาสนสถาน แหงน้ี ถูก ระเบิด จาก ฝาย สัมพันธมิตร 

ถึง สอง ลูก เจาะ เพดาน ดาดฟา ลง มาถึง ช้ันลาง ถึง สอง ช้ัน แต ลูก ระเบิด ดังกลาว ดาน แต ทําให ตัว

อาคาร ราว ไม สามารถ ใชงาน ได หลังจาก ได ทําการ ซอมแซม มา ระยะ หน่ึง อาคาร ดังกลาว ใชงาน 

ได ดังเดิม และ ได ใช ประกอบ ศาสนา กิจ มา จนถึง ปจจุบัน

 ตอมา เม่ือ ศาสนิกชน ชาว ซิกข มี จํานวน มากข้ึน ตามลําดับ จึง ตาง ก็ แยกยายไป ประกอบ 

กิจการ คาขาย ตาม หัวเมือง ตางๆ อยาง มี สิทธิ เสรีภาพ ย่ิง และ ทุกแหง ท่ี ศาสนิกชน ชาว ซิกข ไป 

อาศัยอยู ก็ จะ รวมกัน กอต้ัง ศาสนสถาน เพ่ือ ประกอบ ศาสนกิจ ของ ตน ปจจุบัน มี ศาสนสถาน 

ของ ชาว ซิกข ท่ี เปน สาขา ของ สมาคม อยู 17 แหง คือ ศาสนสถาน สมาคม ศรี คุรุ สิงห สภา

(ศูนย รวมซิกข ศาสนิกชน ในประเทศ ไทย) กรุงเทพฯ และ ต้ังอยู ใน จังหวัด ตางๆ  อีก 16 แหง 

คือ จังหวัด นครสวรรค ลําปาง เชียงใหม เชียงราย นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี นครพนม 

อุบลราชธานี ชลบุรี (พัท ยา) ภูเก็ต ตรัง สงขลา (อําเภอ เมืองฯ ) สงขลา (อําเภอ หาดใหญ) 

ยะลา และ จังหวัด ปตตานี

 ใน ป พ.ศ.2525 มี ศาสนิกชน ชาว ซิกข อยู ในประเทศ ไทย ประมาณ สอง หม่ืน คน

ทุกคน ตาง มุง ประกอบ สัมมา อาชีพ อยู ภายใต พระ บรม โพธิสมภาร แหง พระมหากษัตริย ไทย 

ดวย ความ มั่งคั่ง สุขสงบ ทั้ง กาย และ ใจ โดย ทั่วหนา

 สมาคม ศรี คุรุ สิงห สภา (ศูนยรวม ซิกข ศาสนิกชน ในประเทศ ไทย) ได อบรมส่ังสอน 

กุลบุตร กุลธิดา ให เปน มีความรู ความ สามารถ เปน ผูดี มีศี ลธรรม  รูจัก รักษา ธรรมเนียม ประเพณี 

อัน ดีงาม ละเวนจาก ส่ิง เสพติด ท้ังปวง ดําเนินการ อุปการะ ชวยเหลือ เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ ตอ ผู ประสบ 

ทุกขยาก อยู เสมอ มิได ขาด

 จัด สราง โรงเรียน ซิกข วิทยา ท่ี สําโรง เหนือ จังหวัด สมุทรปราการ มี หองเรียน 40 หอง 

มี นักเรียน 300 คน ท้ัง ชาย และ หญิง สอน ตาม หลักสูตร กระทรวง ศึกษาธิการ
 จัด สราง สถานพยาบาล คลินิก นา นัก มิช ชัน เพ่ือ เปด การ รักษา พยาบาล มี คนไข 

ท่ี ยากจน เขา รับ การ รักษา พยาบาล โดย ไม เสียเงิน โดย ไมจํากัด ชั้น วรรณะ และ ศาสนา

แต ประการใด

 เปด บริการ หองสมุด นา นัก บริการ หนังสือ ตางๆ  ท้ัง ใน ภาค ภาษาไทย ภาษา อังกฤษ 

และ ภาษา ปญจา บี
 เปด สถาน สงเคราะห คน ชรา เพ่ือ สงเคราะห ชวยเหลือ ผูสูงอายุ ท่ี ยากจน ขัดสน และ 

ขาดแคลน ผูอุปการะ

 จัดต้ัง มูลนิธิ พระศาสดาคุรุ นา นัก เทพ เม่ือ ป พ.ศ. 2512 นํา ดอกผล มา สงเคราะห 
นักเรียน ท่ี เรียน ดี แต ขัดสน ทุนทรัพย

 ให ความ รวมมือ ใน การ ชวยเหลือ สังคม ในดาน ตางๆ  กับ หนวยงาน ตางๆ  เชน กรม
การ ศาสนา สภากาชาด ไทย มูลนิธิ เด็กพิการ มูลนิธิ ชวย คน ปญญาออน สภา สังคม สงเคราะห 

แหง ประเทศ ไทย (ใน พระ บรมรา ชู ถัมภ) เพ่ือให เกิด ความ สมัครสมาน สามัคคี ใน หมู ศาสนิกชน 

ศาสนา ตางๆ  เชิญชวน ให ชาว ซิกข ออก บําเพ็ญตน เพ่ือ ใหประโยชน ตอ สังคม สวนรวม
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เรื่อง ที่  7  การ เผยแผ ศาสนา ตางๆ   ใน โลก

 

 ใน จํานวน ประชากร ประมาณ 4,500 ลาน คน มี ผู นับ ถือศาสนา ตาง ๆ   ดัง ตอไปน้ี คือ

  1) ศาสนาคริสต ประมาณ 2,000 ลาน คน

  2) ศาสนาอิสลาม ประมาณ 1,500 ลาน คน

  3)  ศาสนา พราหมณ-ฮินดู ประมาณ 900 ลาน คน

  4) ศาสนาพุทธ ประมาณ 360 ลาน คน

  5)  ท่ีเหลือ   เปน นับถือ ลัทธิ ตางๆ  เทพเจา หรือไม นับ ถือศาสนา อะไร เลย

 ศาสนา ที่ สําคัญ ของโลก ทุก ศาสนา ตาง เกิด ใน ทวีปเอเชีย ซึ่ง แหลงกําเนิด ดังนี้ เอเชีย 

ตะวันตก เฉียง ใต เปนตน กําเนิด ของ ศาสนา ยูดาย  ศาสนาคริสต และอิสลาม ศาสนา ยูดาย 

เปน ศาสนา ที่ เกา แก ที่สุด ใน เอเชีย ตะวันตก เฉียง ใต เปนตน กําเนิด ของ ศาสนาคริสต ซึ่ง เปน 

ศาสนา ที ่ม ีผู นบัถอื มาก ทีส่ดุ ใน โลก ขณะนี ้โดย ได เผยแผ ไป สู ยโุรป ซกีโลก ตะวนัตก อืน่ๆ  และ 

ชาวยุโรป นํามา เผยแผ สู ทวีปเอเชีย อีก ครั้งหนึ่ง

 ศาสนาอสิลาม เกดิ กอน ศาสนาครสิต ประมาณ 600 ป  เปน ศาสนา ที ่สาํคญั ของ เอเชยี 

ตะวันตก เฉียง ใต ปจจุบัน ศาสนา นี้ ได เผยแผ ไป ทาง ภาคเหนือ ของ อินเดีย ดินแดง ทาง 

ตอนเหนือ ของ อาว เบงกอล คาบสมุทร มลายู และ ประเทศ อินโดนี เชีย

 เอเชีย ใต เปน แหลงกําเนิด ศาสนาฮินดู ศาสนา ซิกข ศาสนาพุทธ ศาสนาฮิน ดู มี ความ เช่ือ 

มาจาก ศาสนา พราหมณ ซึง่ เปน ศาสนา เกาแก ของโลก เมือ่ ประมาณ 5,000 ป และ เปน แนวทาง 

การ ดาํเนิน ชวีติ ของ ชา ว อนิเดีย จน กระท่ังถงึ ปจจุบนั นี ้สวน พทุธศาสนา เกดิ กอน ศาสนาคริสต 
500 ป และ ถึงแม จะ เกิด ใน อินเดีย แต ชาว อินเดีย นับถือ พระพุทธศาสนา นอย แต มี ผู นับถือ 

กัน มาก ใน ทิเบต ศรีลังกา พมา ไทย ลาว และ กัมพู ชา
 เอเชีย ตะวันออก เปน แหลงกาํเนดิ ของ ลทัธขิงจ้ือ เตา และ ชนิโต ตอมา เมือ่ พระพุทธ

ศาสนา ได เผยแผ เขา สูจีน ที่ ปรากฏ วา หลักธรรม ของ ศาสนาพุทธ สามารถ ผสม ผสาน กับ 

คํา สอน ของ ขงจื้อ ไดดี สวนใน ญี่ปุน ผู นับถือ พุทธศาสนา แบบ ชินโต

1. โลก คริสเตียน
 สืบ เนื่องจาก ศาสนาคริสต มี อิทธิพล ตอ ชาว ตะวันตก โดยเฉพาะ ใน สมัยกลาง ยุโรป 

ศาสนา จักร เขามา มี บทบาท แทน อาณาจักร โรมัน ทั้ง ในดาน ศาสนา  การเมือง   การ ปกครอง  
ประเพณี และ วัฒนธรรม พระ สันตะปาปา ไดรับ การ ยกยอง ให เปน ราชา แหง ราชา ทั้งหลาย 

มี อํานาจ เต็มที่ ใน การ กําหนด บท บาทวิถี ชีวิต ของ คนใน สมัย นัน้ ตอมา ใน ตอนปลาย ยคุกลาง 

สบืตอ จนกระทัง่ ยคุ แหง วทิยาศาสตร สมยัใหม ศาสน จกัร ถกู ลด บทบาท ทาง การเมอืง และ การ 

ปกครอง แต ศาสนาคริสต ยังมี อิทธิพล ครอบคลุม ท่ัว ท้ัง ทวีปยุโรป อเมริกา และ แอฟริกา แมแต 

ใน ปจจุบัน ศาสนาคริสต เปน ท่ียอมรับ ของ สังคม ท่ัวๆ  ไป ใน ฐานะ ท่ี เปน ศาสนา หน่ึง ท่ี 

ผู นับถือ มาก ท่ีสุด เปนลําดับ หน่ึง ของโลก
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  สาเหตุ ท่ี ศาสนาคริสต เผยแผ ได ท่ัวโลก เพราะ ยุค ลา อาณานิคม พวก จักรวรรดิ นิยม ชาว
ยุโรป และ อเมริกา (คริสตศตวรรษ ท่ี 15-16 ) ศาสนาคริสต ได ถูก นําไป เผยแผ ในประเทศ ตางๆ  
ท่ี นัก ลา อาณานิคม เหลาน้ี พรอมกับ มิช ชัน นารี คือ  นัก สอ น ศาสนา ไป ถึง สงผลให คริสตศาสนิกชน  
มี ปริมาณ มากข้ึน ท้ัง ใน ยุโรป แอฟริกา อเมริกา เอเชีย และ ออสเตรเลีย ประเทศ ไทย มี นัก สอน 
ศาสนา ชาว โปรตุเกส และ สเปน เขามา เผยแผ โดย เดินทาง มาพรอมกับ พวก ทหาร และ พอคา ของ 
ประเทศ เหลาน้ัน ทําให มี คน ไทย นับถือ ศาสนาคริสต กระจาย ไป ท่ัวประเทศ

2. โลก อิสลาม
 การ เผยแผ ศาสนาอิสลาม เกดิ จาก พอคา อาหรับ นาํ สนิคา คอื นาํ เคร่ืองเทศ มา ขาย และ 
เผยแผ ศาสนา ดวย ชาว มุสลิม เปน ผู ที่ ขยัน ขันแข็ง ซื่อสัตย สุจริต และ มี ฐานะ ดี เปน พอคา 
ประกอบ กับ หลักศาสนา มี หลักการ สําหรับ ผูครอง เรือน จึง เผยแผ ไป ได อยาง รวดเร็ว ใน โลก 
ศาสนาอิสลาม มี จํานวน ผู ที่ นับถือ มาก ลําดับที่ 2 ของโลก ชาว มุสลมิ มี อยู ประมาณ 1,500 
ลาน คน หรือ 1 ใน 4 ของ ประชากร โลก และ มี กลุม ชาติพันธุ และ ภาษา ที่ แตกตางกัน กระจาย 
ตัวอยาง กวางขวาง ไป ทั่วโลก ทั้ง เอเชีย แอฟริกา และ ยุโรป โดยเฉพาะ ใน เอเชีย ใต ซึ่ง เปน 
ภูมิภาค ที่ ประชากร มุสลิม อยู หนาแนน ที่ สุด ใน โลก มี อยู ราว 1 ใน 4 ของ ประชากร มุสลิม 
ทั้งหมดรอง ลงมา คือ ประชากร มุสลิม ใน เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต ทั้ง ใน อินโดนี เชีย มาเลเซีย 
บรูไนกับ พื้นที่ จังหวัด ชายแดน ภาคใต ของ ไทย และ ฟลิปปนส ซึ่ง ประกอบ ขึ้น เปน โลก มลาย ยู 
มสุลมิ สวน ตะวนัออก กลาง ซึง่ เปน ถิน่กาํเนดิ ของ ศาสนาอสิลาม เอง นัน้ ม ีประชากร มสุลมิ มาก 
ที่สุด เปนลําดับ 3 มี อยู ประมาณ 200 ลาน คน ลําดับ ตอมา คือ ชาว มุสลิม เชื้อสาย เติรก ที่อยู 
ใน ตรุกี และ ดินแดน ตางๆ  ใน ภูมิภาค เอเชีย กลาง โดย มี จํานวน ประมาณ 90 ลาน คน สวน 
มุสลิม เปอรเซีย มี ประชา กร อยู ประมาณ 70-80 ลาน คน และ ที่เหลือ เปน มุสลิม ชน กลุม นอย 
ท่ี อาศัยอยู ตาม ประเทศ ตางๆ  มากกวา 120 ประเทศ ทั่วโลก มุสลิม ประกอบดวย ประชากร 
3 กลุม ดัง ตอไปนี้ คือ
 1. กลุม ประเทศ มุสลิม อาหรับ คือ ประเทศ มุสลิม ซึ่ง ประชากร สวนใหญ เปน ชาว 
อาหรับ ใช ภาษา อาหรับ เปน ภาษากลาง กลุม นี้ คือ  แอลจีเรีย บาหเรน อียิปต อิรัก จอรแดน 
คูเวต เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย โซมาเลีย ซีเรีย ตู นิเซีย 
สหรัฐ อาหรับ เอ มิ เรตต และ เยเมน
 2. กลุม ประเทศ มุสลิม ที่ ไม ใชอาหรับ คือ ประเทศ ที่ ประชากร สวนใหญ นับถือ 
ศาสนาอิสลาม แต ไมใช ชาว อาหรับ และ ไมได ใช ภาษา อาหรับ เปน ภาษากลาง กลุม นี้ แบง เปน 
ภูมิภาค ตางๆ  ดังนี้
   ภมูภิาค เอเชยี กลาง ไดแก  อฟักานิ สถาน อา เซอร ไบจัน  บงัคลา เทศ บรูไน อนิโดนี 
เชีย อิหรานคาซัค สถาน  คีรกิ สถาน มาเลเซีย มัลดีฟส ปากีสถาน ทาจิกิสถาน ตุรกี
เติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน
  ภูมิภาค แอฟริกา ไดแก ม อริ ตา เนีย  บูรกินาฟาโซ  แคเม รูน  แอฟริกา กลาง
ชาด  คอโมโรส  โกตดิ วัวร เอริเทรีย เอธิโอเปย แกมเบีย กินี กินีบิสเซา จิบูตี มาลี ไนเจอร 
ไนจีเรีย เซเนกัล เซียรราลีโอน แทนซาเนีย โตโก และ ซาฮารา ตะวันตก
  ภูมิภาค ยุโรป ไดแก อั ลบ าเนีย  บอส เนีย -เฮอร เซโก วี นา และ ปาเลสไตน
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 3. กลุม มุสลิม ชน กลุม นอย ในประเทศ ที่ ไม ใชมุสลิม คือ มุสลิม ที่ กระจัด กระจาย 

อยู ในประเทศ ที ่ประชากร สวนใหญ ไมใช มสุลมิ ซึง่ ม ีอยู ทกุ มมุ โลก เชน ออสเตรเลยี ฟลปิปนส 

จีน อินเดีย รัสเซีย มาซิโดเนีย ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ไทย ฯลฯ 

กลุม มุสลิม เหลานี้ เปน ประชากร สวนนอย ในประ ทศ ตางๆ  ไม นอยกวา 120 ประเทศ ทัว่โลก

3. ศาสนา พราหมณ-ฮินดู
 เปน ศาสนาเก าแก ที่สุด ใน โลก นับ มา ประมาณ 5,000 ป ใน ชมพูทวีป แมวา ศาสนา

พุทธ จะ เกิด ใน อินเดีย เมื่อ 2,500 ป ลวง มา แต ศาสนาพุทธ เสื่อมลง และ มา รุงเรือง อีกครั้ง ใน 

สมยั พระเจา อโศก มหาราช และ เสือ่มลง อกี และ ศาสนา พราหมณ-ฮนิด ูรุงเรอืง อกี ใน อนิเดยี จนถงึ 

ปจจุบัน และ ใน บังกลาเทศ มี ผู นับ ถือศาสนา พราหมณ-ฮินดู 10.5% สวนใน อินโดนีเซีย

 ยังมี ผู นับถือ ศาสนาฮินดู อยู บาง ราว 3%

4. โลก พุทธศาสนา
 ประเทศ ไทย ใน ปจจุบัน เปน ประเทศ ที่ เปน ศูนยกลาง ของ ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ 

เปน ศาสนา ที ่เกาแก รองลงมาจาก ศาสนา พราหมณ-ฮนิดู  เมือ่ ศกึษา ประวตักิารเผ แผ พระพทุธ

ศาสนา ไป ยัง ประเทศ ตาง ๆ  ใน โลก พบ วาท่ี สําคัญ คือ พระเจา อโศก มหาราช ซึ่ง เปน กษัตริย 

ที่ มี แสนยานุภาพ ของ อินเดีย ทรง นับถือ ศาสนาพุทธ และ เปนกําลัง ที่ สําคัญ ใน การ เผยแผ 

ศาสนาพุทธ ให รุงเรือง ประมาณ พุทธศตวรรษ ท่ี 3 เผยแผ พระพุทธศาสนา ไป ยัง ประเทศ ตางๆ  

โดย สง สมณ ทตู ไป เผยแผ ไดแก ประเทศ ลงักา ไทย พมา ทาํให ศาสนาพทุธ ประดษิฐาน มัน่คง 

จนถึง ทุกวันนี้

 คณะ พระธรรม ทูต ดังกลาว มี 9 คณะ ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 สาย ที่  1 มี พระ มัชฌัน ติก เถระ เปน หัวหนา คณะ ไป เผยแผ พระพุทธศาสนา ณ 

แควนกัษ มิระ  คือ รัฐ แคชเมียร ประเทศ อินเดีย ปจจุบัน และ แควน คัน ธาระ  ใน ปจจุบัน คือ 

รัฐ ปญจาป  ทั้ง ของ ประเทศ อินเดีย และ ประเทศ ปากีสถาน

 สาย ที่  2 พระ มหา เทว เถระ เปน หวัหนา คณะ ไป เผยแผ พระพุทธศาสนา ใน แควน 

มหิส มณฑล ปจจุบัน ไดแก รัฐไม เซอรและ ดินแดง แถบ ลุม แมน้ํา โคธา วารี ซึ่ง อยู ใน ตอนใต 

ประเทศ อินเดีย

 สาย ที่ 3 พระ รักขิต เถระ เปน หัวหนา คณะ ไป เผยแผ พระพุทธศาสนา ณ วน วาสี 

ประเทศ ใน ปจจุบัน ไดแก ดินแดน ทาง ตะวันตก เฉียง ใต ของ ประเทศ อินเดีย

 สาย ที่  4 พระธรรม รักขิต เถระ หรือ พระ โยนก ธรรม รักขิต เถระ (ซึ่ง เขาใจกัน วา 

เปน ฝรั่ง คน แรก ใน ชาติ กรีก ที่ ได เขา บวช ใน พระพุทธศาสนา) เปน หัวหนา คณะ ไปเผย แผ 

พระพุทธศาสนา ณ อ ปรัน ตก ชนบท ปจจุบัน สันนิษฐาน วา คือ ดินแดน แถบ ชายทะเล เหลือง 

เมือ งบ อม เบย 

 สาย ที่  5 พระ มหา ธรรม รักขิต เถระ เปน หัวหนา คณะ ไป เผยแผ พระพุทธศาสนา 

ณ แควน มหา ราษฏร ปจจุบัน ไดแก รัฐ มหา ราษฎร ของ ประเทศ อินเดีย
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 สาย ที่ 6 พระ มหา รกัขติ เถระ เปน หวัหนา คณะ ไป เผยแผ พระพทุธศาสนา ใน เอเชยี 

กลาง ปจจุบัน ไดแก ดินแดน ที่ เปน ประเทศ อิหราน และ ตรุกี 

 สาย ท่ี 7 พระ มัชณิม เถระ พรอมดวย คณะ คือ พระ กัสสป โคตร เถระ พระ มูลก เทว เถระ  

พระ ทนุ ทภิ สระ เถระ และ พระ เทว เถระ ไป เผยแผ พระพุทธศาสนา ณ ดนิแดน แถบ ภ ูเขาหมิาลัย 

สันนิษฐาน วา คือ ประเทศ เนปาล

 สาย ที่ 8 พระโส ณ เถระ และพ ระอุตตร เถระ เปน หวัหนา คณะ ไป เผยแผ พระพุทธ

ศาสนา ณ ดินแดน สุวรรณภูมิ ซึ่ง ปจจุบัน คือ ประเทศ ใน คาบสมุทร อินโดจีน เชน พมา ไทย 

ลาว เขมร เปนตน

 สาย ท่ี 9 พระม หินท เถระ (โอรส พระเจา อโศก มหาราช) พรอมดวย คณะ พระ อริฏฐ เถระ 

พ ระอุ ทริย เถระ พระ สัมพล เถระ และ พระ หัทท สาร เถระ ไป เผยแผ พระพุทธศาสนา ลังกา ทวีป

ใน รัชสมัย ของ พระ เจา เทวา นัมปย ติสสะ  กษัตริย แหง ลังกา ทวีป ปจจุบัน คือ ประเทศ ศรีลังกา

 ศาสนาพุทธ มี 2 นิกาย คือ  นิกาย มหายาน และ นิกาย หินยาน  นิกาย มหายาน ยึด 

คํา สอน ดั้งเดิม ของ พระพุทธเจา สวน นิกาย หิน ยาย เกิด จาก การ ปรับตัว ของ ศาสนาพุทธ 

เนื่องจาก ศาสนา พราหมณ เจริญ ขึ้น อยาง รวดเร็ว ดังน้ัน นิกาย หินยาน มุงเนน การ บําเพ็ญ บารมี 

ของ พระโพธิสัตว ท่ี เปน คฤหัสถ ก็ได โดย ท่ี พระโพธิสัตวปรา รถ นา พุทธ ภูมิ จึง เปนการ เปดโอกาส 

ให คฤหัสถ เขามา มี บทบาท มากขึ้น และ นิกาย มหายาน นี้ สามารถ ปรับตัว เขากับ ทองถ่ิน ได 

งาย กวา นิกาย หินยาน หรือ เถรวาท ซ่ึง เปน พุทธ แบบ ด้ังดิม   ศาสนาพุทธ ใน อินเดีย เร่ิม เส่ือม ตัว ลง 

ชาๆ   ต้ังแต พุทธศตวรรษ ท่ี 15  เปนตนมา โดย อินเดีย ตะวันออก สงเสริม ศาสนาฮินดู สวนใน 

อินเดีย เหนือ ชาว เติรก ท่ี นับถือ ศาสนาอิสลาม บุก อินเดีย เผา มหาวิทยาลัย นาลัน ทา ซ่ึง เปน 

ศูนยกลาง ของ ศาสนาพุทธ ต้ังแต พ.ศ. 1742 ศาสนาพุทธ จึง โยกยาย ไป ทางเหนือ เขาสู เทือก เขา

หิมาลัย และ ศรีลังกา พุทธศาสนา เขาสู จีน ผาน เอเชีย กลาง ใน พุทธศตวรรษ ท่ี 13 จีน เปน 

ศูนยกลาง ท่ี สําคัญ ของ พุทธศาส นา นิกายมหายาน รุงเรือง มาก ใน ยุค ราชวงศ ถัง และ ตอมา ศาสนา

พุทธ เส่ือมลง เพราะ จักรพรรดิ หวู ซุง หันไป สนับสนุน ลัทธิเตา แทน แต พุทธศาสนา นิกาย มหายาน
 ยังคง รุงเรือง ตอมา กลาย เปน นิกายเซน ใน ญ่ีปุน และ ยังคง รุงเรือง มา จนถึง ปจจุบัน พุทธ ศาสนา ใน 

เกาหลี นิกายเซน เผยแผ มา ใน สมัย พ.ศ. 915 และ ตอมา ลัทธิขงจ้ือ เผยแผ เขามา ทําให ศาสนา

พุทธ เส่ือมลง ใน พุทธศตวรรษ ท่ี 6 อารยธรรม อินเดีย มี อิทธิพล มาก เผยแผ อารยธรรม เขาสู เอเชีย 

ตะวันออก เฉียง ใต คือ อารยธรรม ทาง ภาษา บาลี สันสกฤต และ ศาสนาพุทธ นิกาย มหายาน พรอม

กับ ศาสนา พราหมณ เขามา ใน ชวง พุทธศตวรรษ ท่ี 10-18 สมัย อาณาจักร ศรี วิชัย มี ศูนยกลาง ท่ี
เกาะ สุมาตรา และ อาณาจักร ขอม โบราณ ตอมา อาณาจักร ศรี วิชัย เส่ือมลง และ รับ อารยธรรม 

อิสลาม ใน พุทธศตวรรษ ท่ี 18 ศาสนาพุทธ ใน ปจจุบัน นิกาย มหายาน หรือ อาจาร ยวาท  หมายถึง 

อาจารย รุน ตอๆ มา ไมใช รุน ท่ี เห็น พระพุทธเจา ยังมี อยูท่ี อินเดีย ตอนเหนือ เนปาล จีน ญ่ีปุน เกาหลี 

เวียดนาม มองโกเลีย บาง สวน ของ รัสเซีย บางคร้ัง เรียกวา อุตรนิกาย หรือ นิกายฝายเหนือ

 สวน ทักษิณนิกายหรือนิกายฝายใตนิกาย หินยาน หรือ เถรวาท หมายถึง  พระ เถระ ท่ี ทัน 

เห็น พระพุทธเจา ซ่ึง นับถือ พุทธ แบบ ด้ังเดิม เครงครัด นับถือ มาก ใน ไทย พมา เขมร ลาว  ศรีลังกา
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 ศาสนาพุทธ เร่ิม เปนที่ สนใจ ของ ชาวยุโรป อยาง กวางขวาง ใน พุทธศตวรรษ ที่ 25

หลังจาก สงครามโลก ครั้ง ที่ 2 เปนตนมา ความ เชื่อ ทาง ศาสนา เปลี่ยนไป ศาสนาพุทธ พิสูจน 

ได ดวย การ ปฏิบัติ เอง อีกทั้ง มี องคกร พุทธ ศาสนา ระดับโลก โดย มี ชาวพุทธ จาก เอเชีย ยุโรป 

และ อเมรกิา เหนอื รวม 27 ประเทศ ตัง้ชือ่ องคการ วา “องคกร พทุธศา สนกิ สมัพนัธ แหง โลก” 

กอตั้ง ที่ ประเทศ ศรีลังกา เมื่อ ป พ.ศ. 2493 

 พุทธศาสนา เขาสู ประเทศ อังกฤษ ครั้งแรก ใน ป  พ.ศ. 2448  โดย J.R. Jackson

กอต้ัง พุทธสมาคม ใน อังกฤษ และ มี ภิกษุ ชาวอังกฤษ รูป แรก คือ Charls Henry Allen Bernett 

คณะสงฆ ไทย ได สง คณะทูต ไป เผยแผ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2507 และ สราง วัด ไทย ชื่อ วัด พุทธ 

ประทีป ใน ลอนดอน

 ประเทศ เยอรมนี มี สมาคม พุทธศาสนา เมื่อ พ.ศ. 2446 มี ชาว เยอรมัน ไป บวช เปน 

พระภิกษุ ที่ ศรีลังกา การ เผยแผ พุทธศาสนา ชะงัก ไป ใน ชวง สม คราม โลก ครั้ง ที่ 1 และ ถกู หาม 

ใน สมยั ฮติเลอร หลงั สงครามโลก ครัง้ ที ่2 จงึ ม ีการ ฟนฟ ูพทุธ ศาสนา โดย ตดิตอ กบั พทุธสมาคม 

ใน ศรีลังกา มี วัด ไทย ใน เบอรลิน เชนกัน

 พระพุทธศาสนา ที่ เขาสู ประเทศ สหรัฐอเมริกา ใน ป พ.ศ. 2448 เปน พุทธศาสนา จาก 

จีน และ ญี่ปุน และ ทิเบต ใน พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัย วิสคอนซิน เปด สอน ปริญญาเอก สาขา 

พุทธศาสตร เปน แหง แรก ใน สหรัฐ และ คณะสงฆ ไทย สราง วัด ไทย แหง แรก ใน สหรัฐ เมื่อ

พ.ศ. 2515

 ศาสนา พราหมณ ฮินดู เปน ศาสนา เกาแก ที่สุด ของโลก ปจจุบัน นี้ สืบเน่ือง มา ตั้งแต 

อดีต จนถึง ปจจุบัน แมวา ศาสนาพุทธ จะ เคย รุงเรือง ใน อินเดีย สมัย พระพุทธเจา แลว เสื่อมลง 

จากนั้น มา รุงเรือง อีกคร้ัง ใน สมัย พระเจาอ โศก มหาราช

เรื่อง ที่ 8  กรณี ตัวอยาง ปาเลสไตน

 สําหรับ ความ ขัดแย งใน ดินแดน ปาเลสไตน เปน กรณีท่ี นาศึกษา กรณี หน่ึง เพราะ สงผล 

เกิด สงคราม ยืดด เย้ือ มา นับ สิบๆ ป ยอนหลัง ไป ใน ชวง สมัย สงครามโลก คร้ัง ท่ี 1 ดินแดน น้ี อยู 

ใน ความ ครอบครอง ของ จักรวรรดิ ออตโต มัน เติรก ( ตรุกี ) ถา ปาเลสไตน สืบเช้ือสาย มาจาก ชาว 

ปาเลสไตน ด้ังเดิม ผสม กับ ชาว อาหรับ ชน เผาคะ นา คัน และ ช น เผา อ่ืนๆ   ท่ี มี ถ่ิน ท่ีอยู ใน บริเวณ 

น้ี  สืบ เน่ืองจาก ชาวอังกฤษ ซ่ึง เปน ชาติ มหาอํานาจ ใน ขณะน้ัน สนับสนุน ให เอกราช แก ปาเลสไตน 
หลังจาก เปน พันธมิตร รวมรบ ใน สงครามโลก คร้ัง ท่ี 1 จน ชนะ แต เม่ือ สงครามโลก ส้ินสุดลง 

อังกฤษ ออก ประกาศ บัลโฟร ให ชาวยิวอ พยพ เขาสู ดินแดน ปาเลสไตน ใน ป ค.ศ. 1922 สันนิบาต

ชาติ ยก ปาเลสไตน ให อยู ใน อาณัติ อังกฤษ ชาวยิวอพยพ เขาสู ดินแดน ปาเลสไตน ป ละ 16,500 
คน ขอ อธิบายความ ยอนหลัง วา กอน สงครามโลก คร้ัง ท่ี 1 ยิว ใน เยอรมัน ถูก ฮิตเลอร ฆา ตาย 

จํานวน มาก เพราะ ความ ขัดแยง ดาน เช้ือชาติ เน่ืองจาก ชาวยิว เปน ชาติ ท่ี ฉลาด มี ฐานะ ดี เปน 
พอคา  วศิวกร ตางๆ   ฮติเลอรผูนาํ เยอรมัน ประกาศ วา ชาว เยอรมัน เปน ชาติ บรสิทุธิ ์สงูสง และ 

เขา รังเกียจ ยิว มาก ชาวยิว ไมมี ประเทศ อยู หลังจาก สงคราม สิ้นสุดลง อังกฤษ จึง สนับสนุน ให 
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ยวิ ม ีประเทศ อยู และ เลอืก ดนิแดน ปาเลสไตน ซึง่ สอดคลองกบั ชาวยิว แสดง ความ เปน เจาของ 

ดนิแดน นี ้โดย ยก ขอความ คมัภรี ไบ เบิล้ วา ใน วนัพระ ยะโฮ วาร ได ทาํสญัญา กบัอมั ซาฮาม ไว วา 

เรา ได มอบ ดิน แผ นดิน นั้น ไว ให แก พงศพันธุ ของ เจา ตั้งแต แมน้ํา อายฒุบ โต ไป จนถึง แมน้ํา 

ยู เฟร ติส และ ตั้ง รัฐอิสราเอล ขึ้น ใน แดน ปาเลสไตน แต ขณะ เดียวกัน ชาว ปาเลส ไต น

ไมพอใจ เพราะ พวก เขา ยัง คง อยู อยาง ลําบาก  แมวา อังกฤษ จะ ชวย ปลดแอก จาก ชาวเติรก ขณะ 

ท่ี ชาวยิว เปน ชน ฉลาด เชน ทําความ เจริญ ให กับ อิสราเอล มาก ขณะ เดียวกัน อังกฤษ สหรัฐ 

องคการ สหประชาชาติ ลวน สนับสนุน สง ยิว อพยพ จาก ประเทศ ตางๆ  เพ่ือให มี ดินแดน อยู ใน 

ปาเลสไตน

 ตอมา ใน ราว 20 ป  หลังจาก ยิว ชาติ อิสราเอล อยู ใน ปาเลสไตน เกิด สงคราม กอน หิน

2 คร้ัง คือ  ชาว ปาเลสไตน ตองการ ขับไล ชาติ น้ี ออกไป จาก ดินแดน เกาแก ของ ตนเอง เพราะ 

ตน เอง ยังอยู กับ ความ ยากจน ส้ินหวัง เชน 

เดิม การ สู คร้ังแรก ของ ชาว ปาเลสไตน 

ไมมี อาวุธ แต ใช กอน หิน ขวางปา รถถัง 

ของ อิสราเอล ซ่ึงรบ ชนะ ได อยาง งายดาย 

และ สหประชาชาติ ก็ ประนาม การ กระทํา 

ของ อิสราเอล อิสราเอล ไดรับ ความ 

เห็นใจ จาก ท่ัวโลก นอยลง ตอมา มี กลุม 

ฮา มาส เปนกลุม ท่ี ลุก ข้ึน มา ตอบโต 

อิสราเอล ดวย มาตรการ รุนแรง เชนกัน 

กลุม ฮา มาส เปน กระแส ฟนฟู อิสลาม จุด

ประกาย รัฐ อิสลาม และ เปาหมาย คือ ขับไล อิสราเอล จาก ปาเลสไตน และ กลุม ฮา มาส น้ี ยินดี ปฏิบัติ 
การ ระเบิด พลีชีพ และ สงคราม ชิง ดินแดน ยัง เกิด ตอมา เปนระยะๆ  มี การ เจรจา เพ่ือ สงบศึก หลาย

คร้ัง แต ยัง ไมสําเร็จ

เรื่อง ที่  9  แนวทาง ปองกัน และ แก ไขความ ขัดแยง ทาง ศาสนา

ความ หมาย ของ คํา วา “ความ ขัดแยง”
 ความ ขัดแยง ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง

“การ ไม ลงรอยกันการ ไมถูกกัน ความคิด ไม ตรงกัน ความ พยายาม อยาก เปน เจาของ และ 
ความ เปน คน ตาง มุมมอง กัน”

 ความ ขดัแยง ใน สงัคม เปน สิง่ ที ่ไมมใีคร ปรารถนา แต ก ็หลกีเลีย่ง ได ยาก เพราะ ตราบ

ใด ที่ มนุษย มี ชีวิต อยู รวมกัน ใน สังคม ก็ ยอม มี ความ ขัดแยง เปน ธรรมดา  ความ ขัดแยง มี ทั้ง 

ประโยชน และ โทษ
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สาเหตุ ที่ ทําใหเกิด ความ ขัดแยง
 ความ ขดัแยง มาจาก สาเหต ุหลาย ประการ เชน ความ เชือ่ ศรทัธา ใน คาํ สอน ของ ศาสนา 

แตกตางกัน ความ มี ทิฏฐิ มานะ ถือตัววา ความคิด ของ ตัวเอง ดีกวา คน อื่น ความ มี วิสัยทัศน 

ที่ คับแคบ ขาด การ ประสานงาน ที่ ดี ขาด การควบคุม ภายใน อยางมีระบบ สังคม โลก ขยาย

ตัว เร็ว เกินไป และ การ มี คานิยม ใน สิ่ง ตางๆ  ผิดแผก กัน ความคิด แตกตางกัน

วิธีปองกัน และ แก ไขความ ขัดแยง ทาง ศาสนา ตอ การ อยู รวมกัน ใน สังคม
 วิธีปองกัน แกไข ความ ขัดแยง ทาง ศาสนา ตอ การ อยู รวมกัน มี หลาย วิธี  เชน

 1. วิธี ยอมกัน คือ ทุกคน ลด ทิฏฐิ มานะ หันหนา เขากัน ใหเกียรติ ซึ่ง กัน และ กัน

ไม ดูถูก ไม ติฉินนินทา ไม กลาว วาราย ปายสี ศาสนา ของ กัน และ กัน พบกัน คร่ึงทาง รูจัก ยอมแพ 

รูจัก ยอมกัน หวัง พึ่งพา อาศัย ซึ่ง กัน และ กัน ถือวา ทุกคน เปนเพื่อน รวม โลก เดียวกัน โดย มี 

ผู ประสาน สัมพันธ ที่ทุกฝาย ยอม รับนับถือ

 2. วธิ ีผสม ผสาน คอื ทกุฝาย ทกุ ศาสนา เปดเผย ความ จรงิ ม ีการ แลกเปลีย่น ทศันคต ิ

ความ คิดเห็นแลกเปลี่ยน ขอมูล ซึ่ง กัน และ กัน รวมกัน คิด รวมกัน ทํา และ รวมกัน แกปญหา 

ทํา กิจกรรม ใน สังคม รวมกัน เชน สรางสระ พาน  ถนน ฯ ลฯ

 3. วิธี หลีกเลี่ยง คือ การ แกปญหา ลด ความ ขัดแยง โดย วิธี ขอ ถอนตัว ขอ ถอย หนี

ไม เอาเรื่อง ไมเอา ความ ไม ไป กาวกาย ความคิด ความ เชื่อ ของ ผู นับ ถือศาสนา ที่ ไมตรง กับ 

ศาสนา ที่ ตน นับถือ

 4. วิธีการ ประนีประนอม คือ การ แกปญหา โดย วิธี ทําให ทั้ง สองฝาย ยอม เสียสละ 

บางสิ่ง บางอยาง ลง มี ทั้ง การ ให และ การ รับ ภาษา ชาวบาน เรียกวา แบบ ยื่น หมู-ยื่น แมว คือ 

ทุกฝาย ยอม เสีย บางอยาง และ ไดบา งอ ยาง มี อํานาจ พอๆ  กัน ตาง คน ตาง ก็ ไม เสียเปรียบ

เรื่อง ที่ 10 หลักธรรม ใน แตละ ศาสนา ที่ สงผลให อยู รวมกับ ศาสนา อื่น ได อยาง มี สุข

 ศาสนาพุทธ มี หลักสําคัญ คือ การ มุงเนน ให ไม เบียดเบียน ไม จองเวร ซึ่ง กัน และ 

กัน จะ เห็นวา ศีล ขอ 1. ของ ศาสนาพุทธ คือ ปา ณา ติปา ตา เวร ะมะณี  สิกขา  ปะทัง  สะ มาทิ ยา มิ 
คอื  งดเวน การ ฆา เบียดเบียน ทาํราย รางกาย คน และ สตัว และ หลกัสาํคัญ ตอมา อกี คอื ยดึหลัก 

พรหมวิหาร 4 คือ

 1. เมตตา คือ ความ ปรารถนา ให ผูอื่น ม ีความ สุข

 2. กรุณา คือ ความ ปรารถนา ให ผูอ่ืน พน จาก ความ ทุกข

 3. มุทิตา คือ ความ ยินดี เม่ือ ผูอ่ืน ไดดี
 4. อุเบกขา คือ  การ วางเฉย ไม ลําเอียง ทํา ใจเปนกลาง ใคร ทําดี ยอม ไดดี

 หลักธรรม ที่ สําคัญ อีก คือ สังค ห วัตถุ 4 คือ หลักธรรม ที่ เปน เครื่อง ยึดเหนี่ยว น้ําใจ 

ผูอื่น ไดแก ทาน คือ การ ให ความ เสียสละ แบงปน ของ ตน เอง ให ผูอื่น ปยวาจา คือ  พูดจา ดวย 
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ถอยคํา ที่ ไพเราะ ออนหวาน พูด ดวย ความ จริงใจ ไม หยาบคาย กาวราว  อัตถ จริยา คือ

การ สงเคราะหผูอื่น ทําประโยชน ให ผูอื่น และส มานัต ตา คือ ความ เปน ผู สม่ําเสมอ ประพฤติ 

เสมอ ตน เสมอ ปลาย เนน คุณธรรม สําคัญ ใน การ อยู กับ ผูอื่น ใน สังคม

 และ ที ่สาํคญั ใน การ แกไข ปญหา ความ ขดัแยง ใน ศาสนาพทุธ มุงเนน ที ่การ เจรญิ ปญญา 

นัน่ คอื  ปญหา ตางๆ  คอื ผล และ ยอม เกิด จาก สาเหต ุของ ปญหา การ แกไข ตอง พจิารณา ที ่สาเหตุ 

และ แก ที่ สาเหตุ ดังนั้น แตละ ปญหา ที่ เกิดขึ้น สาเหตุ ที่เกิด จะ แตกตางกัน ตาม สถานการณ 

นอกจาก จะ พิจารณา ที่ สาเหตุ แลว ใน การ แกปญหา ยัง ใช วิธีการ ประชุม เปนสําคัญ พอ จะ เห็น 

รปูแบบ การ ประชุม รวมกัน ของสงฆ ที ่สงผล ถงึ ปจจบุนั ตวัอยาง คอื คาํ วา สังฆกรรม ซ่ึง เปนการ 

กระทํา รวมกัน ของ พระสงฆ เชน การ รับ บุคคล เขา บวช ใน พุทธ ศาสนา พระสงฆ ประกอบดวย 

อุปช ฌาย  พระ คูสวด จะ ตอง หารือ กัน ไถถาม กันเป นภา ษาบาลี เพื่อ พิจารณา คุณสมบัติ ของ 

ผู มา บวช วา สมควร ให บวช ได ไหม

 ศาสนาอิสลาม ได วาง หลักเกณฑ แบบแผน ใน การ ประพฤติ ปฏิบัติ ใน สวน ที่ เปน ศีล

ธรรม และ จริยธรรม อัน นํามาซ่ึง ความ สามัคคี และ ความ สงบสุข ใน การ อยู รวมกัน ของ กลุม ใน 

สงัคม ศาสนาอสิลาม ม ีคาํ สอน ซึง่ เปน ขอปฏบิตั ิสาํหรับ ครอบครัว และ ชมุชน โดย ม ีหลกั ศรัทธา 

หลัก จริยธรรม และ หลักการ ปฏิบัติ

  สาสน แหง อิสลาม ที่ ถูก สง มา ให แก มนุษย ทั้งมวล มี จุดประสงค 3 ประการ คือ

 1. เปน อดุมการณ ที ่สอน มนษุยใหศรทัธา ใน อลัลอ ห พระผูเปนเจา เพยีง พระองค เดียว 

ที่ สมควร แก การ เคารพบูชา และ ภักดี ศรัทธา ใน ความ ยุติธรรม ของ พระองค ศรัทธา ใน พระ 

โองการ แหง พระองค ศรัทธา ใน วนั ปรโลก วนั ซึง่ มนษุย ฟนคนืชพี อกีครัง้ เพือ่ รบั การ พพิากษา 

และ ผล ตอบแทน ของ ความ ดี ความ ชั่ว ที่ ตน ได ปฏิบัติ ไป ใน โลก นี้ มั่นใจ และ ไววางใจ ตอ 

พระองค เพราะ พระองค คือ ที่ พึ่งพา ของ ทุก สรรพสิ่ง มนุษย จะ ตอง ไม สิ้นหวัง ใน ความ เมตตา 

ของ พระองค   และ พระองค คือ ปฐม เหตุ แหงคุณ งาม ความ ดี ทั้งปวง

 2. เปน ธรรมนูญ สําหรับ มนุษย เพื่อให เกิด ความ สงบสุข ใน ชีวิต สวนตัว และ สังคม 

เปน ธรรมนูญ ที่ ครอบคลุม ทุก ดาน ไมวา ในดาน การ ปกครอง  เศรษฐกิจ หรือ นิติศาสตร 

อิสลาม สั่ง สอนให มนุษย อยู กัน ดวย ความ เปนมิตร ละเวน การ รบราฆาฟน การ ทะเลาะ เบาะ 

แวง การ ละเมิด และ รุกราน สิทธิ ของ ผูอื่น ไม ลักขโมย ฉอฉล หลอกลวง ไมผิด ประเวณี หรือ 

ทํา อนาจาร ไม ดื่ม ของมึนเมา หรือ รับประทาน สิ่ง ที่ เปนโทษ ตอ รางกาย และ จิตใจ ไม บอนทํา

ลาย สังคม แมวา ใน รูปแบบ ใด ก็ตาม

 3. เปน จริยธรรม อัน สูงสง เพื่อ การ ครอง ตน อยาง มี เกียรติ เนน ความ อดกลั้น ความ 

ซื่อสัตย ความ เอื้อเฟอ เผ่ือแผ   ความ เมตตา กรุณา    ความ กตัญู กตเวที   ความ สะอาด ของ 

กาย  และ ใจ ความ กลาหาญ การ ใหอภัย ความ เทาเทียมและความ เสมอภาคระ หวา งมนุษย การ 
เคารพ สิทธิ ของ ผูอ่ืน ส่ัง สอนให ละเวน ความ ตระหน่ี ถ่ี เหนียว ความ อิจฉาริษยา  การ ติฉินนินทา  

ความ เขลา และ ความ ขลาดกลัว  การ ทรยศ และ อกตัญญ   การ ลวงละเมิด สิทธิ ของ ผูอ่ืน
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 อิสลาม เปน ศาสนา ของ พระผูเปนเจา ท่ีทาง นํา ใน การ ดํารงชีวิต ทุก ดาน แก มนุษย 
ทุกคน ไม ยกเวน อายุ เพศ เผาพันธุ วรรณะ
 ศาสนาคริสต นอกจาก บัญญัติ 10 ประการ ท่ี สําคัญ ใน การ อยู รวมกับ ผูอ่ืน ของ ศาสนา
คริสต คือ  จง อยาฆา คน   จง อยา ลวงประเวณี ใน คูครอง ของ ผูอ่ืน  จง อยา ลักขโมย  จง อยา พูด
เท็จ จง อยา มักได ใน ทรัพย ของ เขา และ คํา สอน ท่ี สําคัญ คือ ให รัก เพ่ือนบาน เหมือน รัก ตัวเอง ให 
มี เมตตา ตอกัน จงรัก ผูอ่ืน เหมือน พระบิดา รัก เรา ใหอภัย แลว ทาน จะ ไดรับ การ อภัย ลวนแต 
เปน คุณธรรม พ้ืนฐาน ท่ี สําคัญ ท่ี ทํา ใหการ อยู รวมกัน ใน สังคม อยาง มี ความ สุข
 ศาสนา พราหมณ-ฮินดู  สอนให มี ความ ม่ัน คง มี ความ เพียร ความ พอใจ ใน ส่ิง ท่ี ตน 
มี ให อดทน อดกล้ันมี เมตตากรุณา ขมใจ ไม หว่ันไหว ไป ตาม อารมณ ไม ลักขโมย ไม โจรกรรม 
ทําตน ใหสะอาด ท้ัง กาย และ ใจ มี ธรรมะ สําหรับ คฤหัสถ คือ จบ การ ศึกษา ให กลับ บาน ชวย 

บิดามารดา ทํางาน แตงงาน เพ่ือ รักษา วงศตระกูล ประกอบ อาชีพ โดย ยึด หลักธรรม เคร่ือง ดําเนิน ชีวิต

เรื่อง ที่  11  วิธีฝก ปฏิบัติ พัฒนา จิต ใน แตละ ศาสนา

หลักธรรม คํา สอน ของ ศาสนา ชวย สราง คน ให เปน คนดี
 คนดี เปนที่ ปรารถนา ของ ทุกคน โลก นี้ ยังขาด คนดี อยู มาก ยิ่งกวา ขาดแคลน ผูทรง 
ความรู แขนง ตางๆ เสีย อีก ความ จริง โลก ไมได ขาดแคลน ผู มีความรู หรือ ผู เช่ียวชาญ ใน 
สาขา ตางๆ  มาก นัก แต ที่ ขาดแคลน มาก ก็ คือ คนดี โลก จึง วุนวาย ดัง ปจจุบัน คน จะ เปน คน
ดี ได ก็ ตอง มี หลัก ยึดม่ัน ประจําใจ คือ  มีศาสนายิ่ง มี จิตใจ ยึดมั่น มาก เทาไร ก็ ชวย ให เปน คน ดี
มาก และ มัน่คง เทานัน้ อยาง อืน่ ก ็พลอย ด ีดวย ตรงกนัขาม ถา ใจไมด ีการ กระทาํ ตางๆ  ก ็พลอย 
ราย ไป ดวย คน มี ศาสนา หรือ มี หลักธรรม มี คุณธรรม ในใจ เปน คนดี แต ถา ไมมี ก็อาจ เปน คนดี ได 
แต เปน คนดี นอก จากจะ ทําความดี ก็ตอเมื่อ มี ผูอื่น รู จะ ไม ทําความ ชั่ว ก็ตอเมื่อ มี คน เห็น ถา 
ไมมใีคร รูใคร เหน็ ก ็อาจจะ ทาํความ ชัว่ ได งาย แต คนด ีใน สามารถ ทาํความด ีได ทัง้ ตอหนา และ 
ลับหลัง คน ท้ัง ไม ทําความ ช่ัว ท้ัง ตอหนา และ ลับหลัง ท้ังน้ี ก็ เพราะ หลักธรรม ท่ีวา หิริ โอต ตัปปะ  
ละอาย และ เกรงกลัว ตอ ความ ชั่ว “ศาสนา เปน แรง อํานาจ เรนลับ ที่ เหนี่ยวร้ัง จิตใจ ของ ผู ที่ มี 
ความ เชื่อ ความ ศัรทธา ใน คํา สอน ของ ศาสดา ทุก ศาสนา ที่ ให ละ บาป บําเพ็ญบุญ”

ลักษณะ ของ คนดี
 การ ยึด ตาม หลักธรรม คํา สอน ของ ศาสนา เปน ลักษณะ ของ คนดี ที่ สังคม ตองการ
ทั้ง การ เปน คนดี ใน ฐานะ บุตร ฐานะ ลูกศิษย และ ฐานะ ศาสนิกชน

 คน ที่ ได ชื่อวา เปน คนดี ที่ สังคม ตองการ มักจะ เปน คน มีเหตุมีผล กลาหาญ อดทน 

อดกลัน้ ม ีความ ซือ่สตัย สจุรติ ม ีกริยิา มารยาทด ีม ีเสนห ม ีจติใจงาม เมตตา ตอ สตัว ทัง้หลาย 

รูจัก ชวยเหลือ สงเคราะห ผูอื่น เคารพ ใน ความคิด และ ความ เปน เจาของ ของ ผูอื่น พูดจา ใน 

สิ่ง ที่ ถูกตอง เปนความ จริง พูดจา ไพเราะ ออนหวาน กอ ให เกิด ความ สามัคคี กลมเกลียว 
ใน หมูคณะ เปนตน
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 ศาสนา ทุก ศาสนา มี หลักธรรม คํา สอน เปน เคร่ือง ยึดเหน่ียว จิตใจ ของ ศาสนิกชน โดย 
ทุก ศาสนา มี เปาหมายเดียวกัน คือ “มุง ให ทุกคน มี ธรรมะ มี คุณธรรม และ สอนให คน เปน 
คนดี” ดังนั้น ศาสนา แตละ ศาสนา จึง มี หลักธรรม คํา สอน ของ ตน เอง เปนแนว ทางใน การ 

ประพฤติ ปฏิบัติ

โทษ ของ การ ขาด คุณธรรม จริยธรรม
 ธรรมะ เปน สิ่ง สําคัญ สวนหนึ่ง ของ ชีวิต การ ขาด ธรรมะ อาจ ทําให ประสบ กับ ความ
 ลมเหลว และ ทําให ชีวิต อับปาง ได ทั้ง โทษ ที่เกิด กับ ตน เอง สังคม และ ประเทศชาติ ตัวอยาง ที่ 
เหน็ ได อยาง ชดัเจน ใน ปจจบุนั เชน การ ที ่คนใน ชาต ิขาด คณุธรรม จรยิธรรม ใน การ ดาํเนนิ ชวีติ 
ไมรูจัก พอ ไม เห็นแก ความ เดือน รอน ของ สังคม และ ประเทศชาติ ทําใหเกิด การ ลักลอบ เสพ 
ขาย ยาเสพติด จน เกิด ความ เดือดรอน โดย ท่ัวไป จน หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ ตอง ออกมา 
ปราบปราม ขัน้ เดด็ขาด ขาวสาร ขอมลู จาก สือ่มวลชน ทกุ แขนง นาํ เสนอขาว การ จบักมุ ผูเสพ 
ผูคา และ ผู อยู เบื้องหลัง อยาง ตอเนื่อง ปญหา ทั้งมวล ที่ กลาว มา นี้ เปน ตัวอยาง  ที่ มี สาเหตุ 

มาจาก การ ขาด คุณธรรม จริยธรรม ของ คนใน สังคม ทั้งสิ้น

การ พัฒนา คุณธรรม และ จริยธรรม ใน ศาสนาพุทธ
 หลักธรรม ในทาง พระพุทธศาสนา พระพุทธเจา ทรง แสดง วิธีการ ปฏิบัติ ที่ เรียกวา 
“สมาธิ” คํา วา  สมาธิ แปล วา จิต ที่ สงบ ตั้งมั่น อยู ใน เร่ือง ใด เร่ือง หนึ่ง ไม ฟุงซาน หรือ  การจัด 
ระเบียบ ความ คิดได  เชน  ในขณะ อาน
หนังสือ จิต สงบ อยู กับ หนังสือ ที่ เรา อาน
ก ็เรยีกวาจติ มสีมาธ ิหรือ ในขณะ ทีท่าํงาน 
จิต สงบ อยู กับ งาน ที่ ทํา ก็ เรียกวา ทํางาน 
อยาง มี สมาธิ สติ สมาธิ และ ปญญามี 
ลักษณะ เก้ือกูล กัน และ มี ความ สัมพันธ 
อยาง ใกล ชิด สติ คือ ความ ตั้งมั่น เปน
 จุดเริ่ม แลว มี สมาธิ คือ จิตใจ แนวแน และ 

ปญญา คือ การ ไตรตรอง ให รอบคอบ
จุด มุงหมาย ของ สมาธิ
 1. เพื่อ ความ ตั้งมั่น แหง สติ สัมปชัญญะ
 2.  เพื่ ออยู เปนสุข ใน ปจจุบัน

 3. เพื่อ ได ฌาน ทัศนะ

ประโยชน ของ สมาธิ
 1. ประโยชน ของ สมาธิ ใน ชีวิต ประจําวัน เชน ทําให จิตใจ สบาย มี ความ สดช่ืน ผองใส 

และ สงบ กระฉับกระเฉง วองไว มี ความ เพียร พยายาม แนวแน ใน ส่ิง ท่ี กระทํา มี ประสิทธิภาพ 

ใน การ ทํางาน
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 2. ประโยชน ของ สมาธ ิใน การ พฒันา บคุลกิภาพ เชน ทาํให ม ีความ แขง็แรง หนกัแนน 

ทั้ง ทาง รางกาย และ จิตใจ มี สุขภาพจิต ดี สู สุขภาพ ที่ ดี และ รักษาโรค บางอยาง ได

 3. ประโยชน ของ สมาธิ ที่ เปน จุด มุงหมาย ของ ศาสนา เมื่อ ได สมาธิ ขั้นสูง แลวจะ เกิด 

ปญญา และ บรรลุ จุด มุงหมาย ของ ศาสนา ได

 4. จะ มี เหตุผล ใน การ ตัดสิน ปญหา ตางๆ  ได ถูกตอง มาก ยิ่งขึ้น

วิธีการ ฝก สมาธิ
 ใน คืน วันเพ็ญ เดือน 6 พระพุทธเจา ตรัสรู โดย การ นั่ง สมาธิ ดวย วิธีการ อานาปาน สติ 
คือ ต้ังสติ จดจอ ท่ี ลม หายใจเขา-ออก เปน อารมณ เดียว จน จิต แนวแน เขาสู สมาธิ ซ่ึง เปน สงบสุข 
สงดั ม ีสต ิรูตวั บรบิรูณ จากน้ัน พระพุทธองค เกิด มหา ปญญา คนพบ ทาง ดับทุกข แก ชาวโลก คือ 
อริยสัจ 4 ดังท่ี กลาว มาแลว ใน ประวัติ ศาสดา ดังน้ัน การ ฝก สมาธิ เปน หนทาง ที ่พทุธศาสนิกชน 
พึงปฏิบัติ เพื่อให เกิด ปญญา แกปญหา ชีวิต และ พัฒนา ตน เอง ให เกิด กําลังใจเสียสละ ยิ่งขึ้น 
เมตตา ยิ่งขึ้น มี ปญญา ประกอบการ งาน ตน เอง มี ความ สุข สังคม โดย รวม มี ความ สุข แต 
อยางไร ก็ตาม พื้นฐาน ของ ผูปฏิบัติ สมาธิ หรือ ฝก สมาธิ ไดผล รวดเร็ว ตอง เปน ผู ที่ มี ศีล 5 เปน 
พื้นฐาน และ ศรัทธา ยึดมั่น ตอ พระรัตนตรัย เปน พทุธศาสนิกชน ที่ ดี คือ การ ใหทาน รักษาศีล 
และ เจริญภาวนา คือ การ ทําสมาธิ และ ทําให ตน เอง ดีขึ้น สังคม เจริญ ขึ้น
 การ ฝก สมาธิ ตาม แนว ศาสนาพุทธ นั้น ฝก ให ครบ อิริยาบถ ทั้ง 4 คือ ยืน นอน นั่ง 
เดิน ฝก ให จิต อยู ใน อารมณ เดียว มี สติ บริบูรณ ใน อิริยาบถ ตางๆ และ กอ ใหเกิด สมาธิ หรือ
 เรยีกวา  เจริญ กรรมฐาน  นัน้ เริม่ตน สวดมนต ไหวพระ สรรเสริญ คณุ พระ ศร ีรตันตรัย อธษิฐาน 
จิต เขาสมาธิ และ พิจารณา สภาว ธรรม คือ ความ เปนทุกข ของ ชาติ ชรา  มรณะ  ความ แหง ใจ 
ความ เสียใจ ความ คับแค นใจ ความ ประจวบ กับ สิ่ง อัน ไม เปน ที่รัก ความ พลัดพราก จาก สิ่ง ที่ 
เปน ที่รัก ความ ไมได สิ่ง ที่ ปรารถนา ความ มี อุปทาน ใน ขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เปนทุกข พิจารณา ขันธ 5 ไม เที่ยง เปน อนัตตา ไมมี ตัวตน การ พิจารณา สภาว ะ
ธรรม เนอืงๆ  ชวย ให เกดิ เจริญ ปญญา ละวาง กเ็ลส  เกดิ การ พฒันา คณุธรรม จรยิธรรม ตาม แนว 

ศาสนาพุทธ และ เปน แนวทาง ที่ พุทธศาสนิกชน พึงปฏิบัติ

การ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ใน ศาสนา อื่นๆ 
 ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และ ศาสนา พราหมณ-ฮินดู ศาสนา ซิกข ศาสนิกชน 
ของ แตละ ศาสนา ที ่ฝก พฒันา คณุธรรม จรยิธรรม ให เจริญ ยิง่ๆ  ขึน้ นัน้ ลวน ม ีพืน้ฐาน เชน เดยีว 
กับ พุทธศาสนิกชน คือ การ ศรัทธา ใน ศาสดา คํา สอน และ แนวปฏิบัติ ของ ศาสนา ของ ตน 
ความ มี ศรัทธา ตั้งมั่น มี จิต จดจอ ใน ศาสนา ที่ นับถือ ทําใหเกิด อารมณ มั่น ที่ ทําความดี  ที่จะ 
อดทน อดกลั้น ตอ ความ ทุกข ตางๆ  ศาสนาคริสต มี การ อธิษฐาน กับ พระเจาการ สารภาพ
บาป เปนการ ชําระ มลทิน ทาง จิต ศาสนาอิสลาม มี การ สงบ จิต ม่ัน ทํา ละหมาด เปนประจํา ทุกวันๆ 
หลายคร้ัง เปน กิจวัตร สําคัญ และ ศาสนา พราหมณ-ฮินดู นั้น มี การ ปฏิบัติ สมาธิ หลากหลาย 
แนวทาง มี การ วางเปาหมาย ชีวิต เพื่อ ละ กิเลส ตางๆ  ศาสนา ซิกข สอน วา มนุษย มี ฐานะ สูงสุด 

เพราะ มี โอกาส บําเพ็ญ ธรรม เปนการฟอก วิญญาณ ใหสะอาด
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หลัก สอน ที่ สอดคลอง ของ ศาสนา ตางๆ 
 คํา สอน ของ ศาสนา แตละ ศาสนา สอนให เปน คนดี ตาม แนวทาง ของ ตน  แต เมื่อ 

กลาว โดย รวมๆ  แลว หลักธรรม ของ ทุก ศาสนา มี ลักษณะ สอดคลองกัน ใน เรื่องใหญๆ  คือ 

การ อยู รวมกัน อยาง สันติ โดน เนน ประเด็น เหลานี้   คือ

 1. สอนให รูจัก รัก และ ใหอภัย กัน

 2. สอนให ใจกวาง ยอมรับ ความ เชื่อ ที่ แตกตางกัน

 3. สอนให เปน คนดี ตาม หลักศาสนา ของ ตน
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กิจกรรม

กิจกรรม ท่ี 1
 ให ผูเรียน แบงกลุม ศึกษา ประวัติ บุคคล ในประเทศ ท่ี นํา หลักธรรม ศาสนา มา แกไข 

ปญหา ชีวิต ของ ตน เอง แลว นํามา แลกเปล่ียน เรียน รูกัน ใน ช้ันเรียน

กิจกรรม ท่ี 2 
 ให ผูเรียน แบงกลุม ศึกษา ประวัติ ศาสตร ของ ประเทศ ตาง ๆ  ใน โลก ท่ี สามารถ 

แกไข กรณี ขัดแยง ท่ีเกิด จาก ศาสนา จน กระ ท่ัง ประเทศชาติ สงบสุข แลว นํามา แลกเปล่ียน 

เรียน รูกัน ใน ช้ันเรียน

กิจกรรม ท่ี 3
 ให ผูเรียน ฝก ปฏิบัติ สมาธิ เจริญ ปญญา แลว นํามา ผล ประสบการณ ท่ี ไดรับ จาก 

การ ฝก ปฏิบัติ ท่ี สงผลให สามารถ แกไข ปญหา ชีวิต และ พัฒนา ชีวิต ของ ตน เอง ได มา แลก

เปล่ียน เรียน รูกัน ใน ช้ันเรียน
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สาระสําคัญ
 วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ที่ ดีงาม มี ความ สําคัญตอ ประเทศ เพราะ แสดงถึง 
เอกลักษณ ความ เปน ชาติ เปน สิ่ง ที่ นา ภาคภูมิใจ ทุก คนใน ชาติ ตอง ชวยกัน อนุรักษ สืบทอด 
วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ที่ ดีงาม ให คงอยู คู กับ ชาติ แต สังคม ใน ปจจุบัน ชาติ ที่ มี วัฒนธรรม 
ทาง วตัถ ุเจริญ กาวหนาจะ ม ีอทิธพิล สงผลให ชาต ิที ่ดอย ความ เจรญิ ดาน วตัถ ุรบั วฒันธรรม เหลา
นั้น ได โดย งาย ซึ่ง อาจ สงผลให วัฒนธรรม ประเพณี ของ ชา ติ ตน เอง เสื่อมถอย ไป  ดังนั้น ชาติ 
ตางๆ  ควร เลือก รับ ปรับใช วัฒนธรรม ตางชาติ ได อยาง เหมาะสมกับ ตน เอง และ สังคม ไทย

ผล การ เรียน ที่คาดหวัง
 1. มีความรู ความ เขาใจ ใน วัฒนธรรม ประเพณี ของ ไทย และ ตางๆ  ใน โลก
 2. ตระหนักถึง ความ สาํคัญ ใน วฒันธรรม ประเพณี ของ  ไทย และชนชาติ ตางๆ  ใน โลก
 3. มี สวนรวม สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี ไทย
 4. ประพฤตติน เปน แบบอยาง ของ ผู ม ีวฒันธรรม ประเพณี อนั ดงีาม ของ ไทย และ เลอืก 
  รับ ปรับใช วัฒนธรรม จาก ตางชาติ ได อยาง เหมาะสมกับ ตน เอง และ  สังคมไทย
 5. ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม คานิยม ที่ พึงประสงค ของ สังคม โลก
 6. เปน ผูนํา ใน การ ปองกัน และ แกไข ปญหา พฤติกรรม ตาม คานิยม ที่ ไม พึงประสงค 
  ของ สังคม ไทย

ขอบขาย เนื้อหา
  เรื่อง ที่ 1  ความ หมาย ความ สําคัญ ของ วัฒนธรรม
  เรื่อง ที่ 2  ลักษณะ วัฒนธรรม ไทย
  เรื่อง ที่ 3  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการสเลือกรับวัฒนธรรม
  เรื่อง ที่ 4  ประเพณี ใน โลก
  เรื่อง ที่ 5  ความ สําคัญ ของ คานิยม และ คานิยม ใน สังคม ไทย
  เรื่อง ที่ 6  คานิยม ที่ พึงประสงค ของ สังคม โลก
  เรื่อง ที่ 7  การ ปองกัน และ แกไข ปญหา พฤติกรรม ตาม คานิยม ที่ ไม พึงประสงค 
     ของ สังคม ไทย

สื่อ ประกอบการ เรียนรู
  ซีดี วัฒนธรรม ประเพ ณี คานิยม ของ ประเทศ ตางๆ  ใน โลก
  เอกสาร คนควา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของ ประเทศ ตางๆ  ใน โลก
  คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต

วัฒนธรรม ประเพณี และ คานิยม 
ของ ประเทศ ไทย และ ของโลก2บท ที่
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เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญของวัฒนธรรม

ความหมาย
 คําวา “วัฒนธรรม”เปนคําสมาสระหวางภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต  โดยคําวา

“วัฒน” มาจากภาษาบาลีคําวา “วฑฺฒน” แปลวา เจริญงอกงาม สวนคําวา “ธรรม”
มาจากภาษาสันสกฤตคําวา “ธรฺม” หมายถึง ความดี
 เมื่อพิจารณาจากรากศัพท ดังกลาว “วัฒนธรรม” จึงหมายถึงสภาพอันเปนความ

เจริญงอกงามหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม

 ปจจุบัน คําวา “วฒันธรรม” พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 ไดให

ความหมายไววา หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีต  ประเพณี  

พิธีกรรมและภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สังคม ปลูกฝงสืบทอด เรียน

รูปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทั้งดานจิตใจ และวัตถุ อยาง

สันติสุข และยั่งยืน

ความหมายของวัฒนธรรมดังกลาวขางตน
 วฒันธรรมเปนเคร่ืองวัดและเคร่ืองกําหนดความเจริญหรือความเส่ือมของสังคมและ

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกําหนดชีวิตตามความเปนอยูของคนในสังคมดังนั้นวัฒนธรรม

จึงมีอิทธิพลตอความเปนอยูของบุคคลและตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติมาก

 ความสําคัญของวัฒนธรรมโดย สรุป มีดังนี้

 1. วฒันธรรมเปนเคร่ืองสรางระเบยีบแกสงัคมมนษุย  วฒันธรรมไทยเปนเครือ่ง
กาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทยใหมรีะเบียบแบบแผนท่ีชดัเจนรวมถึงผลของการ

แสดงพฤติกรรมตลอดจนถึงการสรางแบบแผนของความคิด ความเชื่อและคานิยมของ
สมาชิกใหอยูในรูปแบบเดียวกัน

 2. วัฒนธรรมทําใหเกิดความสามัคคีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สังคมท่ีมี
วัฒนธรรมเดียวกันยอมจะมีความรูสึกผูกผันเดียวกันเกิดความเปนปกแผนจงรักภัคดีและ

อุทิศตนใหกับสังคมทําใหสังคมอยูรอด

 3. วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัวจะ

เหน็ไดวาลกัษณะของครอบครวัแตละสงัคมตางกนัไปทัง้นีเ้นือ่งจากวฒันธรรมในสงัคมเปน
ตวักาํหนดรปูแบบเชนวฒันธรรมไทยกาํหนดแบบสามภีรรยาเดยีวกนัในอกีสงัคมหนึง่กาํหนด

วาชายอาจมีภรรยาไดหลายคน ความสัมพันธทางเพศกอนแตงงานเปนสิ่งท่ีดีหรือเปนเร่ือง
ขัดตอศีลธรรม

 4. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือชวยแกปญหา และสนองความตองการของมนุษย
มนุษยไมสามารถดํารงชีวิตภายใตสิ่งแวดลอมไดอยางสมบูรณ ดังนั้นมนุษยตองแสวงหา
ความรูจากประสบการณทีต่นไดรบัการประดิษฐคดิคนวธิกีารใชทรัพยากรน้ันใหเกดิประโยชน
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ตอชีวิตและถายทอดจากสมาชิกรุนหนึ่งไปสูสมาชิกรุนตอไปโดยวัฒนธรรมของสังคม
 5. วัฒนธรรมชวยใหประเทศชาติเจริญกาวหนา หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดี
งามเหมาะสม เชน ความมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด อดทน การเห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตัว เปนตน สังคมน้ันยอมจะเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
 6. วัฒนธรรมเปนเคร่ืองแสดงเอกลักษณของชาติ คําวา เอกลักษณ หมายถึง 
ลกัษณะพิเศษหรือลกัษณะเดนของบุคคลหรือสงัคมท่ีแสดงวาสงัคมหน่ึงแตกตางไปจากอีก
สงัคมหน่ึง เชน วฒันธรรมการพบปะกันในสังคมไทย จะมีการยกมือไหวกนัแตในสงัคมญ่ีปุน

ใชการคํานับกัน เปนตน

เรื่องท่ี 2 เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย

 เอกลักษณหรือลักษณะประจําชาติในทางวิชาการมีความหมาย 2 ประการ คือ 
ประการแรก หมายถึง ลักษณะท่ีเปนอุดมคติซึ่งสังคมตองการใหคนในสังคมนั้น ยึดมั่นเปน
หลกัในการดาํเนนิชวีติ เปนลกัษณะทีส่งัคมเห็นวาเปนสิง่ดีงามและใหการเทดิทนูยกยอง อกี
ประการหนึง่ หมายถงึลกัษณะนสัิยท่ีคนทัว่ไปในสงัคมนัน้แสดงออกในสถานการณตางๆเชน
ในการทํางานการพักผอนหยอนใจ การติดตอสัมพันธกับผูอื่น และในการดําเนินชีวิตท่ัวไป
ในสังคมเปนลกัษณะนสิยัทีพ่บในคนสวนใหญของประเทศ และสวนมากมกัจะแสดงออกโดย
ไมรูตัวเพราะเปนเรื่องของความเคยชินที่ปฏิบัติกันมาอยางนั้น
เอกลักษณของวัฒนธรรมไทยที่เดนๆ มีดังนี้
 1. ความรักอิสรภาพหรือความเปนไทย คนไทยมีลักษณะนิสัยไมตองการอยูใน
อํานาจบังคับของผูอื่น ไมชอบการควบคุมเขมงวด ไมชอบการกดขี่หรือใหผูอื่นเขามายุง
เกีย่วสัง่การในรายละเอยีดในการทาํงานและการดําเนนิชีวติสวนตวัคนไทยเปนคนท่ีหยิง่และ
รกัในศักดิศ์รขีองตนเอง การบังคับน้าํใจกันหรอืฝาฝนความรูสกึของกันและกันถอืวาเปนสิง่
ไมควรทํา
 2. การย้าํการเปนตวัของตวัเองหรอืปจเจกบคุคลนยิม คอื การใหคณุคาในความ
เปนตัวของตัวเอง ความนิยมนี้สวนหนึ่งมาจากอิทธิพลของพุทธศาสนาซึ่งยํ้าความสําคัญ
ของตัวบุคคลเปนพิเศษถือวาบุคคลจะเปนอยางไรยอมแลวแตกรรมของบุคคลน้ันในอดีต 
การย้าํสอนใหพึง่ตนเองทกุคนมคีวามเทาเทยีมกนัสวนการทีจ่ะดหีรอืช่ัวนัน้อยูทีก่ารกระทาํ
ของตนเองมิไดอยูที่ชาติกําเนิด
 3. ความรูสึกมักนอย สันโดษ และพอใจในส่ิงที่มีอยู คนไทยไมมีความด้ินรน
ทะเยอทะยานที่จะเอาอยางคนอื่น ถือเสียวาความสําเร็จของแตละเปนเรื่องของบุญวาสนา 
ทุกคนอาจมีความสุขไดเทาเทียมกันทั้งนั้นเพราะเปนเรื่องภายในใจ
 4. การทาํบญุและการประกอบการกศุล คนไทยสวนใหญมคีวามเชือ่ในเรือ่งกรรม 
การเวียนวายตายเกิดจึงมักนิยมทําบุญและประกอบการกุศลโดยทั่วไป โดยถือวาเปนความ

สุขทางใจและเปนการสะสมกุศลกรรมในปจจุบันเพื่อหวังจะไดรับผลประโยชนในอนาคต
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 5. การหาความสุขจากชีวิต คนไทยมองชีวิตในแงสวยงาม ความกลมกลืนและ

พยายามหาความสุขจากโลก ซึ่งตรงกันขามกับชาวตะวันตกที่มักจะมองชีวิตในแงของ

ความขัดแยงระหวางอํานาจฝายต่ําในรางกายมนุษยและอํานาจฝายสูง ซึ่งไดแก ศีลธรรม

และความรับผิดชอบในใจคนไทยจึงไมมีความขัดแยงในใจเก่ียวกับการปลอยตนหาความสําราญ 

เพราะถือวาอยูในธรรมชาติมนุษย

 6. การเคารพเชือ่ฟงอาํนาจ คนไทยนยิมการแสดงความนอบนอมและเคารพบคุคล

ผูมีอํานาจความสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปตามแบบพิธีซึ่งแสดงฐานะสูงต่ําของบุคคลท่ี

เก่ียวของ

 7. ความสุภาพออนโยนและเผ่ือแผ คนไทยเปนมิตรกับทุกคนและมีชื่อเสียงใน
การตอนรับคนไทยนิยมความจริงและชวยเหลือกนัในการมีความสัมพนัธระหวางกันและไม

คิดเอาเปรียบผูอื่นมีความเมตตาสงสารไมซ้ําเติมผูแพถือเปนคุณธรรมยิ่งของคนไทย

 8. ความโออา ลกัษณะนีส้บืเนือ่งมาจากความเช่ือมัน่และหยิง่ในเกยีรตขิองตนเอง

คนไทยนัน้ถงึแมภายนอกจะดฐูานะต่าํ แตในใจจรงิเตม็ใจยอมรับวาตัวเองต่าํกวาผูอืน่ ถอืวา

ตัวเองมีความสามารถเทาเทียมกับผูอื่นถาตนมีโอกาสเชนเดียวกันคนไทยไมยอมใหมีการ

ดูถูกกันงายๆและถือวาตนมีสิทธิ์เทาเทียมกับผูอื่นในฐานะเปนมนุษยคนหนึ่ง

เรื่องท่ี 3 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและการเลือกรับวัฒนธรรม

 เนื่องจากวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนจากวิถีการดําเนินชีวิตซํ้าๆ ของคนใน

สังคมนั้นๆ ในอดีตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนอยมากเพราะเปนลักษณะของ

สังคมปดตอมาเมื่อแตละสังคมมีการติดตอระหวางกันมากขึ้นโดยเฉพาะการติดตอกันใน

สงัคมขามภมูภิาค เชน ชาตติะวนัตกกบัชาตติะวนัออกซึง่เกดิขึน้มากในชวงยคุลาอาณานคิม 
เมื่อชาวตะวันตกออกลาอาณานิคมทางทวีปเอเชีย พรอมกับนําวัฒนธรรมของชาติตน

เขามาดวยเชน ศาสนา ภาษา การแตงกาย ที่อยูอาศัย อาหาร ความบันเทิง ฯลฯ แนวโนม
ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของสังคมของชาติตางๆ ในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีความออนแอ

กวากเ็ร่ิม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมดังกลาวทาํใหเกดิแรงผลักดนัชกัจงูทัง้สองทาง คอื 

ทัง้การกระตุนใหยอมรบัสิง่ใหม และการอนรุกัษวฒันธรรมเดมิทีต่อตานการเปลีย่นแปลงนัน้

 เมือ่พจิารณาเฉพาะสังคมไทยการสรางวัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
ก็ดําเนินมาอยางตอเนื่องในทุกยุคสมัยแตในสังคมในอดีตกอนยุคลาอาณานิคม(เร่ิมตั้งแต

สมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร)สังคมไทยแมวาจะมีการติดตอกับชาวตางชาติบางก็
ยังไมเปนที่กวางขวางนักในหมูราษฎร ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจึงดําเนิน

ไปอยางคอยเปนคอยไป แตเมือ่ถงึยคุลาอาณานิคมเริม่การตดิตอกบัชาวตางชาติโดยเฉพาะ

ชาติตะวันตกที่หลังไหลเขามาจํานวนมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นเร็ว ซึ่งสังเกตุได

จากการแตงกายของขนุนางซึง่เปนอยางตะวันตกมากข้ึน ลกัษณะอาคารบานเรือนแบบยโุรป

เริ่มมีขึ้น
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 ดัง น้ัน หลาย ชาติ เร่ิม กัน มา พิจารณา หา แนวทาง การ อนุรักษ วัฒนธรรม ของ ชาติ ตน เอง 

ใหม  จึง เกิด องคกร ทั้ง ภาครัฐ  เอกชน พา กัน เรง ฟนฟู วัฒนธรรม ของ ตน เอง  มี การ แลกเปลี่ยน 

เรียนรู ยอมรับ วัฒนธรรม ที่ แตกตาง ระหวาง กนั  ม ีการ บรรจุ เรือ่งราว ของ วฒันธรรม ไว ให เดก็ 

และ เยาวชน ได ศกึษา เพือ่ ให เหน็ คณุคา วฒันธรรม ของ ตน เอง  สงผล ให สามารถ สบืทอด รกัษา 

วัฒนธรรม ไว อยาง มั่นคง

   ตัวอยาง สังคม ไทย ในอดีต ไดรับ วัฒนธรรม จาก จีน  อินเดีย  เปน ชาติ ที่ มี วัฒนธรรม 

เขม แข็ง  ตอมา เริ่ม รับ วัฒนธรรม ตะวันตก ตั้ง แต สมัย รัชกาล ที่  5   แหง กรุง รัตนโกสินทร เร่ือย 

มา จน ถงึ ปจจบุนั และ เริม่ รบั วฒันธรรม  ญีปุ่น  เกาหลี  เพราะ ม ีอทิธพิล ดาน การ บนัเทิง  รวม ทัง้ 

เทคโนโลยี ตางๆ 

  ดัง นัน้ สงัคม ไทย จะ ตอง รวมมอื กนั สราง ความ เขา ใจ ให ประชาชน คน ไทย ตระหนกั ถงึ 

คุณคา วัฒนธรรม ไทย  ใน การ รวม กัน อนุรักษ สืบทอด ดวย ความ ภาคภูมิ ใจ  วัฒนธรรม ไทย จึง 

จะ คง อยู ตอไป

  เรื่อง ที่  4    ประเพณี ใน โลก

  ประเพณี  คือ วัฒนธรรม ที่ สืบทอด กัน มา  เปนเรื่อง ที่ แสดง ถึง วิถี ชีวิต ของ คน แตละ 

ชาติ ตั้ง แต อดีต จน ถึง ปจจุบัน  เรา จะ เห็น ความ เจริญ รุงเรือง ของ ชาติ ตางๆ   จาก ประเพณี  สิ่ง ที่ 

มี อิทธิพล ตอ ประเพณี  คือ  ศาสนา ความ เช่ือ ของ คน ใน ชาติ ตางๆ   ประเพณี ที่ เกี่ยวของ กับ 

การ เกิด  การ แตงงาน  การ ตาย  รวม ทั้ง ประเพณี ใน ศาสนา ตางๆ   ของ แตละ ชาติ จะ แตกตาง 

กัน ไป

  เชน  ประเพณี การ แตงงาน ของ ชาว อนิเดีย จะ แตงงาน กนั เมือ่ มอีายุ นอยมาก  และ ฝาย 

หญิง ตอง ไป สูขอ ฝาย ชาย  ขณะ ที่ ประเพณี จีน โบราณ ผูชาย เปน ผู สืบตระกูล จะ เปน ผูนํา ไดรับ 
สิทธิ ตางๆ   ใน ครอบครัว มากกวา เพศหญิง  การ สูขอ ตอง ผาน แมสื่อ  แต ปจจุบัน ประเพณี ใน 

จีน เปลี่ยน แปลง ไป ตั้ง แต จีน เปลี่ยน แปลง การ ปกครอง  เปน ลัทธิ เมา เจอ ตุง  จีน มี การ ปฏิวัติ 

วัฒนธรรม ครั้ง ใหญ

  โลก ปจจุบัน มี การ ติดตอ คมนาคม อยาง รวดเร็ว    ประชากร ใน โลก สน ใจ เขามา ทองเ ท่ียว 

ศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ของ ชาว ตางชาติ   ตาง ภาษา   สงผล ให ประเทศ ตางๆ   เร่ิม สน ใจ 

อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี ตางๆ   ท่ีโดดเดน เปน เอกลักษณ เพ่ือ คง ความ เปน ชาติ  และ เปน

การ สงเสริม อุตสาหกรรม การ ทองเ ท่ียว ของ ชาติ ตน เอง ไว ประเทศ ไทย ก็ เชน กัน  คน ตางประเทศ 

มา ทองเ ท่ียว ประเทศ ไทย เปน จํานวน มาก เพ่ือ เรียนรู วัฒนธรรม ประเพณี ไทย ทํา ให เงินตราเขา 
ประเทศ เปน จํานวน มหาศาล
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 เรื่อง ที่  5    ความ สําคัญ ของ คานิยม และ คานิยม ใน สังคม ไทย

คานิยม
  สังคมมนุษย จําเปน ตอง มี บรรทัดฐาน เปน ตัวกําหนด แผน เชิง พฤติกรรม  ซึ่ง สมาชิก 

ของ สังคม จะ ตอง มี ความ สัมพันธกับ บุคคลอ่ืนๆ   เปน จํานวน มาก  มี ความ จําเปน ที่ จะ ตอง 

ตัดสิน ใจ ตอ การ กระทํา สิ่ง ตางๆ   เพื่อ เปน แนวทาง ใน การ ประพฤติ  ปฏิบัติ  รูป แบบ ความคิด 

ใน การ ประเมิน ตางๆ  ของ สมาชิก ใน สังคม

 ความ หมาย ตอ คานิยม
  คานิยม  หมาย ถึง  รูป แบบ ความคิด ของ สมาชิก ใน สังคม ที่ จะ พิจารณา ตัดสิน และ 

ประเมิน วา สิ่ง ใด มี คุณคา  มี ประโยชน พึง ปรารถนา  ถูกตอง  เหมาะสม  ดีงาม  ควร ที่ จะ ยึดถือ 

และ ประพฤติ ปฏิบัติ คานิยม ที่ เปน องคประกอบ ที่ สําคัญ ของ การ จัด ระเบียบ สังคมมนุษย คือ  

คานิยม ทาง สังคม  ( S o c i a l   V a l u e )   ซึ่ง หมาย ถึง รูป แบบ ความคิด ที่ สมาชิก สวน ใหญ ตัดสิน 

และ ประ เมิน วา เปน สิ่ง ที่ มีคุณคา  มี ประโยชน  พึงปรารถนา  ถูกตอง เหมาะสม ดีงาม ควร แก 

การ ประพฤต ิปฏบิตั ิรวม กนั  คานยิม ทาง สงัคม เกดิ จาก การ ที ่สมาชกิ ใน สงัคม ดาํรงชีวติ อยูรวม 

กัน แลกเปลี่ยน ประสบการณ  ถายทอด ความ คิดเห็น ระหวาง กัน  เกิด รูป แบบ ที่ สอดคลอง ใน 

แนวทาง เดียว กัน

ความ สําคัญ ของ คานิยม
  สังคม มี คานิยม แตกตาง กัน ตาม วัฒนธรรม  วิถี การ ดํารงชีวิต  สภาพ แวดลอม ทาง 
ธรรมชาติ และ ที่ตั้ง ถิ่นฐาน  คานิยม ของ แตละ สังคม เปน แนวความคิด  ทัศนคติ รวม กัน ของ 
คน สวน ใหญ  จงึ เปน พืน้ฐาน ที ่สาํคญั เกดิ บรรทดัฐาน ทาง สงัคม  อนั เปนการ กาํหนด กฎเกณฑ  
หรอื ระเบียบ ใน การ ปฏบิตั ิตอ กนั ทาง สงัคม ตาม แนวทาง ของ คานยิม ที ่สมาชกิ ใน สงัคม ยอมรบั 
รวม กัน
   คานิยม สามารถ ชวย ใหการ ดาํเนิน ชวีติ ระหวาง สมาชิก ใน สงัคม ม ีความ สอดคลอง สมั
พันธ ตอ กัน ลด ความ ขัด แยง และ ความ ตึงเครียด ของ สมาชิก ใน สังคม  คานิยม เปน สิ่ง ที่ มี การ 
เปล่ียน แปลง ได ตาม สภาพ แวดลอม และ ความ เหมาะสม ใน แตละยุค สมยั  เนือ่งจาก การ เปล่ียน 
แปลง ทาง สงัคม ทาํ ให สงัคม นัน้ เกดิ ม ีคานยิม ใหม มา ทด แทน คานยิม เดิม  เชน การ เปลีย่น แปลง 
ทาง ดาน การ ผลิต ทาง การ เกษตร ของ ไทย  จาก การ ผลิต แบบ เดิม มาสู การ ผลิต แบบ ใหม ที่ มี 
การ ใช เทคโนโลยี ทันสมัย มา ทําการ ผลิต เพื่อ ลด ระยะเวลา และ กําลัง แรงงาน จาก แร งงาน คน 
หรอื สตัว  ม ีผล ทาํ ให เกษตรกร  ชาวไร ชาวนา  ม ีคานยิม ใน การนาํ เอา เครือ่งจักร และ สารเคมี มา 
ใช ทาง เกษตร จน มา ใน ปจจุบัน มี การ ชี้ แนวทาง การ ทํา เกษตร แบบ พอเพียง  ก็ ทํา ให เกษตรกร 
เริ่ม เปล่ียน แปลง คานิยม ใน วิธีการ ธรรมชาติ มา ชวย ใน การ ผลิต เนื่องจาก พิษภัย จาก สารเคมี 
และ รูจกั ประสมประสาน ความคิด ทาํ ให เกดิ คานยิม วเิคราะห  วจิยั การ ทาํ เกษตร เพือ่ ยงัชีพ และ 

อตุสาหกรรม
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  คานิยม ที่ สําคัญ ของ สังคม ไทย ได แก
 1 ) การ นับถือ พุทธศาสนา  เปน คติ ความ เชื่อ ระดับสูง ทาง จิต ใจ ของ คน ไทย  ทํา ให 
เกิด คานิยม ใน การ ประกอบพิธี ใน ประเพ ณี  เทศกาล  วันสําคัญ ทาง ศาสนา  และ ใน วาระ สําคัญ 
ของ ชีวิต  เปน คตินิยม ที่ ปฏิบัติ สืบ ตอมา จน เปน สวนหนึ่ง ของ วิถี ชีวิต ไทย
  2 ) การ เคารพ เทิดทูน พระม หา กษัตริย  เปน คติ ความ เชื่อ และ ศรัทธา ภักดี ตอ พระ
ม หา กษัตริย ของ ชาวไทย เปน คานิยม   ธรรมเนียม ของ คน ไทย ที่ แสดง ความ เคารพเทิด ทูน 
พระม หา กษัตริย
  3 )  การ รัก สังคม ไทย  เปน คานิยม ที่ พึงประสงค ของ สมาชิกภาย ใน สังคม ไทย ที่ 
ตอง มี ความ สามัคคี รวมมือ  รวม ใจ  เปน หนึ่งเดียว กัน ใน การ ชวยเหลือ สังคม ไทย  ทั้ง ใน ภาวะ 
ทีเ่กดิ เหตุการณ ราย อนั เปนภยั แก สงัคม และ ประเทศชาติ  ชวย กนั ปลกูฝง จติ สาํนกั ให รูคณุคา 
ของ วัฒนธรรม ไทย  รักษา มรดก ไทย  รัก เมืองไทย  ใช ของ ไทย
 4 ) ความ ซื่อสัตย  สุจริต  คานิยม ขอ นี้ เปน สิ่ง สําคัญ ที่ ควร ปลูกฝง ให สมาชิก ของ 
สังคม  เนื่องจากเปน รากฐาน ใน การ พัฒนา และ สราง ความ เจริญ ให กับ ตน เอง และ ประเทศ
ชาติ  เชน  สมาชิก ของ สังคม ไทย มี ความ ซ่ือสัตย สุจริต ตอ ตน เอง และ ผูอ่ืน  ใน การ อยูรวม กัน 
ของ สังคม การ ไม กระทําการ ทุจริต  ละเมิด  ฝา ฝนกฎหมาย  เปนตน
  5 )  การ เคารพ ผูอาวุโส  คานิยม ขอ นี้ ได แสดงออก ใน พฤติกรรม ของ สมาชิก สังคม 
ไทย  เชน  การ มี กิริยา  มารยาท สุภาพ ออนนอม ตอ ผูอาวุโส หรือ ผู ใหญ  การ เคารพ ใหเกียรติ 
ผูอาวุโส  ผู ใหญ  ผู ที่ สังคม ยก ยองตาม วาระ ตางๆ

คานิยม ที่ ควร ปลูกฝง ตามหลัก พระพุทธ ศาสนา
  1 .  แนวทาง ปฏิบัติ ตาม คานิยม พื้นฐาน  มี  5   ประการ

   1) การ พึ่งตนเอง  ขยัน หมั่นเพียร  และ มี ความ รับผิดชอบ

   2 ) การ ประหยัด และ อดออม

   3)  มี ระเบียบ  วินัย  และ เคารพ กฎหมาย

   4)    การ ปฏิบัติ ตาม คุณธรรม ของ ศาสนา

   5)    ความ รัก ชาติ  ศาสน  กษัตริย
  2 .  ความ เอื้อเฟอ เผื่อ แผ
   คุณลักษณะ เชนน้ี ไดรับ อิทธิพล มาจาก คํา สอน ท่ีวา มนุษยเรา ไม วายาก ดี มี จน อยางไร  

ตาง เปนเพื่อน รวมทุกข  รวมสุข  เวียน วาย ตาย เกิด อยู ในสัง สารวัฎ ดวย กัน  ความ สํานึก วา ตน 

เอง ตอง ตาย  ยอม กอ ให เกิด ความเห็น ใจ กัน  แสดง ออกมา ใน รูปความ เอื้อเฟอ เผื่อ แผ  ชวย

เหลือ กัน และ กัน

  3 .  ความ เคารพ และ ความ ออนนอม ถอมตน
   คานิยม สะทอน ลักษณะ นิสัย ของ คน ไทย คอนขาง โดดเดน  การ เคารพ ผูอาวุโส  

ความ เกรง ใจ ใหเกียรติ ผู มี ประสบการณ เหนือ กวา ตน  จะ ปรากฏ ให เห็น ทุก ระดับ ของ สถาบัน ไทย  

นบั ตัง้ แต สถาบนั ครอบครวั ไป จงึ ถงึ สถาบนัสงฆ  ทัง้ ใน ระบบ ราชการ คอื การ ไมกลา แสดง ความ 
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คิดเห็น ขัด แยง  เพราะ เกรง จะ กระทบ กระเทือน ความรูสึก ผูอื่น  ความ ออนนอม  นุน นวล  ไม 

เพยีง แต สะทอน ออกมา ใน รปู ของ กริยิา มารยาท เทา นัน้ ยงั สะทอน ออกมา ใน งานศิลปะ ตาง  ๆ    

ของ ชาติ ดวย  ไมวา จะ เปน จิตรกรรม  ประติมากรรม  นาฏกรรม  หรือ คีต กรรม

  4 .  ความ กตัญู กตเวที
    เปน คณุธรรม ของ บคุคล ผู สาํนกึ ใน อปุการ คณุ ที ่ผูอืน่ กระทํา ตอ ตน  และ พยายาม 

จะ หาทาง ตอบ แทน อุปการ คุณ น้ัน  คุณธรรม ขอ น้ี พระพุทธองค ทรง กลาว วา  เปน บุคคล หาได ยาก

   ความ กตัญู กตเวที  จงึ เปน คานยิม อนั ม ีรากฐาน มาจาก พทุธศาสนา เปน สิง่ สาํคญั 

ใน สังคม ยกยอง วา  “ ตกน้ํา ไม ไหล  ตก ไฟ ไม ไหม”   หมายความวา  ทําคุณ กับ คน อื่น นั้น  เมื่อ 

ถงึคราว ตกอับ ก ็มผีูยนิด ียืน่มอื เขา มา ชวยเหลือ ความ กตัญ ูจงึ เปน คานยิม ที ่สมควร จะ ปฏบิตั ิ

ให เกิด สิริมงคล กับ ตน เอง

  5 .  ศรัทธา และ ปญญา
    ศรัทธา  แปล วา  ความ เชื่อ  คน สวนมาก มัก พูดวา  ศรัทธา ปสาทะ

    ปสาทะ  แปล วา  ความ เลื่อม ใส

    ศรัทธา  เปนความ เชื่อ  แต เปนความ เชื่อ บุคคลอื่น  เชน  เรา เห็น ความ คิดเห็น หรือ 

การ กระทํา ของ คน อืน่ เปน สิง่ ที ่ด ีและ เหมาะสม นา จะ นาํมา ปฏบิตั ิ แลว ปฏบิตั ิตาม แนวทาง ของ 

บุคคลอื่น ซึ่ง เปน ผู คิด  แสดงวา เรา มี ศรัทธา ใน บุคคล นั้น

   ปญญา  เปน ความรู ทีเ่กดิ ดวย ตน เอง  ซึง่ เกดิจา การ คดิ พจิารณา ไตรตรอง  วเิคราะห 

อยาง รอบคอบ มี เหตุผล

   พทุธศาสนา  พระพุทธเจา ทรง สอน ให บคุคล ม ีทัง้ ศรทัธา  และ ปญญา ประกอบ กนั 
ดวย เหตุผล ผู ศรัทธา  ถา มี ความ เชื่อ มาก เกินไป จะ กลาย เปนความ งมงาย  คน จํานวน ไมนอย 

ที่ หลงเชื่อ สิ่ง ตางๆ โดย มิได วิเคราะห หรือ พิจารณา อยาง แทจริง  เพื่อ ประโยชน สุข รวม กัน ของ 

บุคคล ทั้งหลาย ใน สังคม  ศรัทธา อยาง ถูกตอง ใน พุทธศาสนา  มี ดังนี้

  -   เชื่อ วา พระพุทธเจา ตรัส รูจริง

  -  เชื่อ วา บุญบาป มี จริง
  -  เชื่อ วา ผล ของ บุญบาป มี จริง

  -  เชื่อ วา บุญบาป ที่ ตน ทํา เปนของ ตน จริง

  6 .  ทํางาน สุจริต
   สุจริต  มาจาก  สุ  หมาย ถึง  ดี  และ จริต  หมาย ถึง  ความ ประพฤติ
   สุจริต จึง เปนความ ประพฤติ ที่ ดีงาม  ทั้ง กาย  วาจา  ใจ  ซึ่ง นา จะหมายความ ได วา

  1 ) ไมผิด กฎหมาย  ไมผิด ตอ กฎ ระเบียบ ของ บานเมือง  ไม ทําลาย ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ ไม ประพฤต ิผดิ เลน การ พนนั  ไม ขาย ยาเสพตดิ  ทาํลาย เยาวชน  สงัคม  และ ประเทศ

ชาติ
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 2 ) ไมผิด ประเพณี  ประกอบดวย

    (1 )  ขนบ ของ บานเมือง  คือ ไมผิด กฎหมาย  ระเบียบ ของ บานเมือง

   (2 ) ธรรมเนียม  เปนความ ประพฤติ ที่ สังคม ยอมรับ และ ปฏิบัติ กัน มา

    (3 ) ไมผิด ศีลธรรม  หมายความวา   มี ความ ประพฤติ อัน ถูกตอง ตาม ทํานอง 

คลอง ธรรมทํา กาย วาจา ใจสงบ  ระวัง สํารวม ตน อยู เสมอ  เมื่อ บุคคล ไม ประพฤติ ผิด ศีลธรรม 

ตน เอง ครอบครัว และ สังคม ก็ จะ สงบสุข

 บุคคล พึง สราง คานิยม ใน การ กระทําการ อันเปน ประโยชน ตอ ตน เอง  ชาติ บานเมือง 

พรอม ทั้ง รักษา ความ เปน ไทย ให คง อยู  อยา หลงผิด  เห็น คานิยม วัฒนธรรม ตาง ชา ติก วา คา

นิยม วัฒนธรรม ไทย  สราง พลัง เพื่อ ทํา ให ชาติ มั่นคง โดย ชวย กัน ดู แล สิ่ง ที่ เปน วัฒนธรรม อัน ดี

งาม ของ ไทย

 เรื่อง ที่  6   คานิยม ที่ พึงประสงค ของ สังคม โลก

 ศลีธรรม จรยิธรรม และ คานยิม  คอื  สิง่ ที ่กาํหนด มาตรฐาน ความ ประพฤต ิของ สมาชกิ 

ใน สงัคม ไว ให ปฏบิตั ิตาม แนวทาง ที ่สงัคม ได กาํหนด วา เปน สิง่ ดงีามเหมาะสมกับ สภาพสงัคม 

นัน้ๆ  รวม ทัง้เปน มาตรฐาน ที ่ใช ตดัสนิ การ กระทาํ ของบคุคลในสงัคมวา ถกู หรอื ผดิ  ด ีหรอื ชัว่   

เพื่อ ให สังคม ดํารง อยู ได อยาง ปกติ สุข  ซึ่ง เปน สิ่ง สําคัญ ที่ มี อยู คู กับ การ ดําเนิน ชีวิต เปน สิ่ง ที่ 

สังคม ยอมรับ รวม กัน

  คานิยม และ จริยธรรม  ในสังคมหนา เปน ตัวกําหนด ความ เชื่อ ของบุคคลในสังคม

กอใ ห เกิด ประโยชน ตอ สงัคม  ชวย ใน การ พฒันา สงัคม  เพราะทําให บคุคล  ม ีความ ตัง้มัน่ อยู ใน 

ความ ดี  ความ รับผิดชอบ ความ เสียสละ  ความ กตัญู รูคุณ  ความ มี วินัย  ความ กลาหาญ  และ 

ความ เช่ือมัน่ ใน คาํ สอน ของ ศาสนา ดงันัน้ คานยิม และ จริยธรรม ของสงัคมจําตองมจีดุ มุงหมาย 
ใน การ ละเวนจาก การ ทําชั่วเปน สิ่งสําคัญ

 คานิยมและจริยธรรมท่ีทั่วโลกพึงประสงคใหเกิดขึ้นในพลเมืองของชาติตน มีดังนี้
 1 .   การ ไม เบียดเบียน และ กอ ความ เดือน รอน ให แก ผูอื่น  ทั้ง การ เบียดเบียน ทาง กาย  
วาจา  ใจ  เชน  การ ใช คาํพดู ที ่เสยีด  เยาะเยย ถากถาง  ดหูมิน่ ผูอืน่  รวม ทัง้ การ กลัน่ แกลง  ทาํลาย 

ทรัพยสิน ผูอื่น

 2 .  ความ เสียสละ  โดยไม เปน ผู เอื้อเฟอ เผื่อ แผ ให แก ผูอื่นโดย ไม หวังผล ตอบ แทน  

ลดละ ความเห็น แกตัว ชวยเหลือ ผูอื่น ใน ยาม ที่ มี ความ จํา เปนได ทั้ง กําลังกาย และ กําลัง ทรัพย  

หรือ กําลัง ทาง สติปญญา เพื่อ การ อยูรวม กัน อยาง สงบสุข ใน สังคม โดย รวม
 3 .  มี ความ กลาหาญ ทาง คุณธรรม  จริยธรรม  หมาย ถึง  การ ทํา ใน สิ่ง ที่ เห็นวา ถูกตอง 

ตาม ทํานอง คลอง ธรรม และ ละ เลิก ไม กระทํา ความ ผิด อันเปน เหตุ ให เกิด ความ เสียหาย แก ตน 

เอง และ สวนรวม  หรือ ทํา ให ตน เอง และ สวนรวม เสีย ผล ประโยชน ก็ตาม

   4 .  ความ ละอาย และเกรงกลวั ตอ กระทาํความ ชัว่ โดย ไม เขาไป เกีย่วของ กบั ความ ชัว่ 

ทั้งปวง  มี จิต ใจ ที่ ยบัยั้ง ผล ประโยชน ที่ ได มา โดย มิชอบ
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  5 .  การ รูจกั เคารพ ใน ความ คดิเห็น ของ ตน เอง และ ผูอืน่  ม ีความ สาํนกึ ใน สทิธ ิ เสรีภาพ 

ความ เสมอภาค ของ แตละบุคคล  ไมวา จะ เปนของ ตน เอง และ ผูอืน่  เปนการ ยอมรับ สตปิญญา  

ความ คดิเห็น ของ ผูอืน่ เทากบั ของ ตน โดย ไม หลอก ตน เอง  หรอื ม ีความ ดือ้รัน้ เอา แต ความคิด 

ของ ตน เอง เปน ใหญ  และ เหยียดหยาม ผูอื่น เปนการ ฝก ให เปน คน มี เหตุผล  รับฟง ความ คิด

เห็น รอบดาน  แลว นํามา พิจารณา ดวย ตน เอง เพื่อ ขจัดปญหา ความ ขัด แยง

  6 .  มี ความ ซ่ือสัตย สุจริต ตอ ตน เอง และ ผูอ่ืน  หมาย ถึง ความ ซ่ือสัตย ตอ ตน เอง เพ่ือ อยู 

ใน ความ ไม ประมาท ขยัน ขัน แข็ง ใน หนา ที่ การ งาน  มี ความ รับผิดชอบ ใน สิ่ง ที่ ได รับมอบ หมาย

รวม ทั้ง มี ความ ซื่อสัตย ตอ ผูอื่น  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงไป ตรง มา อยาง สม่ําเสมอ  ไมคิด โกง หรือ 

ทรยศ หักหลัง  หรือ ชักชวน ไป ในทาง เสื่อมเสีย เพื่อ หา ผล ประโยชน สวน ตน

  7 .  ความ ม ีวจิารณญาณ ใน การ ตดัสนิ ปญหา ตางๆ   หรอื ความ ม ีเหตผุล ใน การ พจิารณา 

ไตรตรอง ไม หลงเชื่อ สิ่ง ใด งายๆ   รูจัก ควบคุม กาย  วาจา  โดย ใช สติ อยาง รอบคอบ  ไม ทําตาม 

อารมณ มี จิต ใจ  สงบ เยือกเยน็  ไม วูวาม  สามารถ รับฟง ความ คิดเห็น ของ คน อื่น ที่ ขัด แยง กับ 

ตน อยาง ใจกวาง  ไม แสดง ความ โกรธ  หรือ ไม พอ ใจ ไมมี ทิฏฐิ มานะ

 8. ความขยันหมั่นศึกษาหาความรูใหเฉลียวฉลาดในศิลปวิชาการทุกสาขาวิชา

 9. ความสามารถในการประกอบอาชีพสาขาตางๆ

 10. การกัษาส่ิงแวดลอม และความเปนชาติ วรรณกรรม ประเพณี ตลอดจนดินแดน

ของตนเอง

  คานิยม และ จริยธรรม  ที่ เปน ตัวกําหนด พฤตกิรรม ของ แตละบุคคล

  คานิยม และ จรยิธรรม ที ่เปน ตวักาํหนด พฤตกิรรม ของ แตละบคุคล จะ เปน คานยิม และ 

จริยธรรม ที่เกิด ประโยชน ตอ ตน เอง  สังคม และ การ พัฒนา ตน เอง  เพื่อ ยกระดับ ความคิด สติ

ปญญา  รวม ทั้ง การ เสียสละ ตอ สังคม ประเทศชาติ

  1 . ตัวกําหนด พฤติกรรม ของ แตละบุคคล  เพื่อ ขจัด ความ ขัด แยง

    1 ) เปน ผู มี ความ อดทน  อดกลั้น  เพื่อ เผชิญกับ ปญหา ตางๆ  อยาง มี สติ  ไม 

แสดงออก ทาง อารมณ มี จิต ใจสงบ เยือกเย็น

  2) เปน ผู มี จิต ใจ กวางขวาง  เปด ใจ  ยอมรับ ความเห็น ของ ผูอื่น  ดวย ใจเปนกลาง  

ไม คิดวา ตน เอง อยู เหนือ ผูอื่น
  2.  ตัวกําหนด พฤติกรรม ของ แตละบุคคล เพื่อ นําไปสู การ อยูรวม กัน อยาง สันติสุข

 คานิยม และ จริยธรรม  ที่ เปน ตัวกําหนด พฤติกรรม ของ แตละบุคคล  เพื่อ การ อยูรวม กัน อยาง 

สันติสุข

  1) มี ความ เสียสละ  เปน ผู ให ดวย ใจ ที่ บริสุทธิ์  โดย ไม หวังผล ตอบ แทน

  2 ) มี ความ รัก ความ สามัคคี  เปน ที่ตั้ง  ยอมรับ ใน เหตุผล ของ การ อยูรวม กัน ใน 
สังคม อยาง มี ความ สุข
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 เร่ือง ท่ี   7    การ ปอง กัน และ แกไข ปญหา พฤติกรรม ตาม คานิยม ท่ี ไม พึงประสงค ของ สังคม ไทย

  คานิยม ของ สังคม ไทย ที่ ไม พึ่ง ประสงค  ควร ไดรับ การ แกไข ปรับปรุง พัฒนา  เพราะ 

เปน อุปสรรค ท่ี สําคัญตอ ความ ม่ันคง ของ ตน เอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ตัวอยาง ท่ี สําคัญ คือ

  1 . ความ เปน ผูกลา ได กลา เสีย ในทาง ที่ ผิด  เชน  นิสัย ของ นัก พนัน เริ่ม ตั้ง แต เด็ก  

เยาวชน  คือ การ พนัน ฟุตบอล  กีฬา ตางๆ   ( การ เลน หวย  การ พนัน ตางๆ )   ทํา ให หมดตัว  และ 

ไม มานะ ใน การ ประกอบ อาชีพ ที่ สุจริต

  2 .  ความ เปน ผู ใจกวาง รกัษา หนาตา  โดย ไม คาํนงึ ถงึ ฐานะตนเอง  ตวัอยาง เมือ่ ครอบ 

ครัว มี งาน บวช  แตงงาน  งานศพ  จะ ไป กูเงิน  หรือ นํา เงิน ที่เก็บ ห อมร อม ริบ มา ใช ใน การ เลี้ยง

ดู อยาง สุรยสุ ราย  จน มี ครอบครัว ลูก โต เขา โรงเรียน ยัง ใช เงิน คืน คา แตง งาน ยัง ไม หมด

   3 .  การ ชวยเหลือ พวกพอง โดย ไม คํานึง ถึง ความ ถูกตอง  ตัวอยาง  เมื่อ เพื่อน พี่นอง 

มี เรื่อง กับ ใคร  พรอมที่ี จะ ยกพวก ไป ตอ สู โดย ไม คํานึง ถึง เหตุผล  ความ ถูกตอง ใน วิธีการ 

แกปญหา  ตัวอยาง การ ยกพวก ตี กัน ของ วัยรุน และ ของ กลุม พวก นักเลง ตางๆ 

   4 .  เมือ่ เกดิ ปญหา ชอบ ใช คาํ วา ไมเปนไร  ไมคดิ หา การ แกไข ปญหา อยาง จรงิจงั  สงผล 

ให ปญหา ยังคงเปน ปญหา ตอไป  ปญหา ที่ เกิดขึ้น ไม ไดรับ การ แกไข

   5 .   ชอบ ความ สนุกสนาน  ดื่มเหลา  เฮฮา ไม ขยัน ขัน แข็ง ใน การ ประกอบ อาชีพ  สงผล 

ให เกิด ความ ประมาท ใน ชวีติ  จะ เหน็ เทศกาล ป ใหม  สงกรานต  ม ีคน เสยีชวีติ จาํนวน มาก เพราะ 

ความ ประมาท

 6. ยกยองผูมีฐานะ

  การ ปอง กนั  และ แกไข ปญหา พฤตกิรรม ตาม คานยิม ที ่ไม พงึประสงค ใน สงัคม ไทย  คอื

   1 .  คานิยม ที่ ดีงาม ควร ไดรับ การ ปลูกฝง ตั้ง แต ยังเปน เด็ก  ใน ครอบครัว  ชุมชน  
โรงเรียน  สถานศึกษา รวม ทั้ง ใน สังคม ไทย

   2 .  ผู ใหญ ใน สังคม ไทย  ทุก ฐานะ ที่ สําคัญ คือ ผู ที่ อยู ใน บทบาท เปน ผูนํา  จะ ตอง 

ประพฤติตน เปน แบบอยางที่ ดี

   3 .   สังคม ไทย จะ ตอง ยกยอง ใหเกียรติ ผู ที่ ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม คานิยม ที่ ดีงาม  ไม 

ยกยอง ผูมีอํานาจ มี เงิน แต เปน ผู ที่ ประพฤติ ตาม คานิยม ที่ ดีงาม ของ ไทย

 4 .  สื่อ จะ ตอง รวม กัน รณรงค ให คน ไทย มี คานิยม ที่ ดีงาม  ไม สนับสนุน เผย แพร สิ่ง ที่ 

ไมดี  เพราะ สื่อ มี อิทธิพล ตอ สังคม ไทย โดยเฉพาะ เด็ก และ เยาวชน

 5 .  อยา ปลอย ให ปญหา ความ เสื่อมทราม ที่เกิด จาก การ ประพฤติ ตาม คานิยม ที่ ไมดี 

ผาน ไป  เพราะ เห็น เปน เร่ืองเล็กๆ   ควร เรง ชวย กัน หาทาง แกไข  ดวย การ ถือเปน หนา ท่ี ของ ทุกคน

 6 .  องคกร ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน สนับสนุน ให เกิด ชมรม   สมาคม   ใน ระดับ ทองถิ่น 

ตางๆ    ที ่เปน สงัคม แหง การ เรยีนรู  เพือ่ ให สงัคม ชมุชน เปน สงัคม ที ่อดุม ดวย ปญญา  ซึง่ จะ เปน 

พื้นฐาน ที่ สงผล ให สังคม ไทย แข็ง แกรง ตอไป
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 กิจกรรม ที่  1 
  ให ผูเรียน คนควา วัฒนธรรม  ประเพณี  คานิยม ของ ประเทศ ตางๆ   ใน โลก  มา 

คนละ  1   ประเทศ  แลว นํามา แลกเปลี่ยน เรียนรู กัน

 กิจกรรม ที่  2 
  ให ผูเรียน นํา กรณี ตัวอยาง ปญหา ที่ เกี่ยวของ กับ วัฒนธรรม  ประเพณี  คานิยม ที่

เกิด ขึ้นกับ ประเทศ ตางๆ   ใน โลก มา แลกเปลี่ยน เรียนรู กัน

 

กิจกรรม ที่  3 
  ให ผูเรียน ศึกษา ตัวอยาง แนวทาง ที่ ประเทศ ตางๆ อนุรักษ วัฒนธรรม ตาม 

ประเพณี และ คานิยม ที่ ดี ของ ตน ไว ได  เชน  ประเทศ ภูฏาน

กิจกรรม
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สาระสําคัญ
 รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย เปน กฎหมาย สูงสุด ใน การ ปกครอง ประเทศ ไทย

นับแต ประเทศ ไทย มี การ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ สมบูร ณา ญาสิทธิ ราชย 

เมื่อป พ.ศ. 2475 มา จนถึง ปจจุบัน (2553) ประเทศ ไทย ใช รัฐธรรมนูญ ฉบับ ที่ 18 ซึ่ง 

ประชาชน ชาวไทย ทุกคน ควร ตอง มีความรู ความ เขาใจ หลักการ เจตนารมณ ตลอดจน 

สาระสําคัญ ของ รัฐธรรมนูญ อยาง ถองแท เพื่อจะ ได ปฏิบัติ หนาท่ี ตามท่ี รัฐธรรมนูญ กําหนด 

ไว ได อยาง ถูกตอง

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง
 1. มีความรู ความ เขาใจ ความ เปนมา ของ รัฐธรรมนูญ

 2. บอก หลักเกณฑ สําคัญ ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย ได

 3. บอก สาระสําคัญ ของ รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปจจุบัน ที่ เกี่ยวของ กับ ตัวเอง ได

 4. มีความรู ความ เขาใจ เกี่ยวกับ บท หนาท่ี ของ องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ

ขอบขาย เนื้อหา
 เรื่อง ที่  1  ความ เปนมา และสาเหตุของ การ เปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ

 เรื่อง ที่  2  สาระสําคัญ ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย

 เรื่อง ที  3  บทบาท หนาที่ ของ องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ

 เรื่อง ที่ 4 บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ ที่ มี ผลตอ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม
    และ สง ผลตอ ฐานะ ของ ประเทศ ใน สังคม โลก

 เรื่อง ที่  5  หนาที่ พลเมือง ตาม รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย อื่น

 

รัฐธรรมนูญ
 แหง ราชอาณาจักร ไทย 3บท ที่
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เรื่อง ที่ 1 ความ เปนมา การ เปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ

  รฐัธรรมนูญ หมายถึง กฎหมาย สงูสดุ ใน การ ปกครอง ประเทศ วาดวยการจัดระเบียบ 

การ ปกครอง ประเทศ

 รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย ฉบับ แรกเกิด จาก การ เปล่ียนแปลง การ ปกครอง 

ระบอบ สมบูร ณาญา สิทธิ ราชย เปนการ ปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย อัน มี พระมหากษัตริย 

เปน ประมุข เริม่ เมือ่ วนัท่ี 24 มถินุายน 2475 โดย กลุม บคุคล ที ่เรยีก ตน เอง วา “คณะ ราษฎร” 
ประกอบดวย พลเรอืน และ ทหาร ม ีนโยบาย การ ปกครอง ท่ี เห็นแก ประโยชน ของ ประชาชน ขณะ

น้ัน พระบาท สมเด็จพระ ปกเกลา เจา อยู หัว ทรง ปกครอง ประเทศ ทรง ประทับ อยูที ่พระ ราช วงั ไกล 

กังวล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ได เห็น ประโยชน สุข ของ ราษฎร เปนสําคัญ จึง สละอํานาจ ของ 

พระองค และ พระราชทาน รฐัธรรมนูญ ฉบบั ชัว่คราว  ประกาศใช คร้ังแรก เมือ่ วนัที ่27 มถินุายน 

2475 เรียกวา “รัฐธรรมนูญ การ ปกครอง แผนดิน สยาม ช่ัวคราว พุทธศักราช 2475” ตอมา 
เม่ือ วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  จงึ ได ม ีการ ประกาศใช  “รฐัธรรมนูญ แหง รา ชอาณาจักร 
สยาม พุทธศักราช 2475”
 หลัง การ  เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง และ ประกาศใช รัฐธรรมนูญ ฉบับ แรก เมื่อ ป 

พุทธศักราช 2475 จนถึง ปจจุบัน (พ.ศ. 2553) มี การ ยกเลิก และ ประกาศใช รัฐธรรมนูญ ไป 

แลวร วม 18 ฉบับ ดังนี้

 ฉบับ ที่ 1 : พระ ราช บัญญัติ ธรรมนูญ การ ปกครอง แผนดิน สยาม ชั่วคราว

    พุทธศักราช 2475 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 49 หนา 116

    วันที่ 27 มิถุนายน 2475)

 ฉบับ ที่ 2 : รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร สยาม พุทธศักราช 2475 

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 49 หนา 529 วันที่ 10 ธันวาคม 2475)
 ฉบับ ที่ 3 : รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2489 

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 63 หนา 30 วันที่ 3 พฤษภาคม 2489)

 ฉบับ ที่ 4 : รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักร ไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 64 ตอนที่ 53 วันที่ 9 พฤษภาคม 2490)

 ฉบับ ที่ 5 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 66 ตอนที่ 17 วันที่ 23 มีนาคม 2492)
    แกไข เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

 ฉบับ ที่ 6 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475

    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 69 ตอนที่ 15 วันที่ 8 มีนาคม 2475)

 ฉบับ ที่ 7 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2502

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 76 ตอนที่ 17 วันที่ 28 มกราคม 2502)
 ฉบับ ที่ 8 : ธรรมนูญ การ ปกครอง ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2511

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอน พิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน 2511)
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 ฉบับ ที่ 9 : ธรรมนูญ การ ปกครอง ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 192 วันที่ 15 ธันวาคม 2515)

 ฉบับ ที่ 10 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2517

    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 14 วันที่ 23 มกราคม 2518)

 ฉบับ ที่ 11 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2519

    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 135(ฉบับ พิเศษ)

    วันที่ 22 ตุลาคม 2519)

 ฉบับ ที่ 12 : ธรรมนูญ การ ปกครอง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2520

    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 111 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2520)

 ฉบับ ที่ 13 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2521

    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนที่ 146 (ฉบับ พิเศษ)

    วันที่ 22 ธันวาคม 2521)

 ฉบับ ที่ 14 : ธรรมนูญ การ ปกครอง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2534

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 40 วันที่ 1 มีนาคม 2534)

 ฉบับ ที่ 15 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2534

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 216 วันที่ 9 ธันวาคม 2534)

 ฉบับ ที่ 16 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 55 ก  วันท่ี 11 ตุลาคม 2540 )

 ฉบับ ที่ 17 : รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบับ ชัว่คราว) พทุธศักราช 2549

     (ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 102 ก  วันที่ 1 ตุลาคม 2549)

 ฉบับ ที่ 18 : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550

    (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 47 ก  วันที่ 24 สิงหาคม 2550)

 การ ยกเลิก และ ประกาศใช รัฐธรรมนูญ แตละคร้ัง สวนใหญ เปนผล มาจาก การ ปฏิวัติ รัฐ 

ประหาร ซึ่ง สามารถ สรุป เหตุผล ของ การ เปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ ไดดังนี้

 1. กลุม ผูนํา ซึ่ง มี อํานาจ ทาง การเมืองในขณะน้ัน เห็นวา หลักการ และ วิธีการ ของ 

รัฐธรรมนูญ ฉบับ ที่ ใช อยู นั้น ไม เหมาะสม  จึง ลมเลิก และ ประกาศใช รัฐธรรมนูญ ใหม
 2. กลุม ผูนํา ซึ่ง มี อํานาจ ทาง การเมือง แตกแยก กันเอง จึง มี การ ลมเลิก รัฐธรรมนูญ 

ฉบับ ที่ ใช อยู เพื่อ ใช ฉบับ ใหม ที่ สามารถ ตอบสนอง ความ พอใจ ของ กลุม ตน ได

 3. ภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง สภาพ ทาง สังคม และ สถานการณ ของประเทศ ในขณะน้ัน 

ทําให ตองมี การ เปลี่ยนแปลง แกไข รัฐธรรมนูญ ให เหมาะสม
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เรื่อง ที่ 2 สาระสําคัญ ของ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย

 รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย เปน กฎหมาย สูงสุด ของ ประเทศ ที่ รูปแบบ ของ 

รฐั รปูแบบ การ ปกครองและ การ บรหิาร ประเทศ บทบญัญตั ิของ กฎหมาย หรอื ขอบงัคบั ใด ขดั

หรอืแยง ตอ บทบญัญตั ิใน รฐัธรรมนญู  บทบญัญตั ินัน้ เปนอนั ใช บงัคบั มไิด และไมวา กรณ ีใดๆ 

หาก ปรากฏ วา ผูใด ใชกาํลงั ประทษุราย เพือ่ ลมลาง หรอื เปลีย่นแปลง รฐัธรรมนญู ผู นัน้ กระทาํ 

ความ ผิด ฐาน เปน กบฏ ตอ ประเทศชาติ มี โทษ ถึง ประหาร ชีวิต หรือ จําคุก ตลอดชีวิต

 รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย โดย ทั่วไป จะ บัญญัติ หลักการ สําคัญ ของ 

รัฐธรรมนูญ ไว ดังนี้

 1. รูปแบบ ของ รัฐ ประเทศ ไทย เปน ราชอาณาจักร อัน หนึ่ง อันเดียว จะ แบงแยก มิได 

คํา วา ราชอาณาจักร หมายความวา ประเทศ ไทย เปน ประเทศ ที่ มี พระมหากษัตริย ทรง เปน 

ประมุข และ คํา วา อัน หนึ่ง อันเดียว จะ แบงแยกมิได หมายความวา ประเทศ ไทย เปน รัฐ เด่ียว 

หรอื เอก รฐั ม ีรฐับาล เปน ศนูยกลาง ม ีอาํนาจบริหาร ประเทศ ได ทัง้ ภายใน และ ภายนอก ประเทศ 

เพียง รัฐบาล เดียว

 2. รปูแบบ การ ปกครอง ประเทศ ไทย ม ีรปูแบบ การ ปกครอง ใน ระบอบ ประชาธปิไตย 

อนั ม ีพระมหากษตัรยิ ทรง เปน ประมขุ เปนการ ยนืยัน วา ประเทศ ไทย ม ีการ ปกครอง ใน ระบอบ 

ประชาธิปไตย ที่ มี รากฐาน มาจาก ประชาชน  มุง คุมครอง สิทธิ เสรีภาพ ของ ประชาชน  โดย มี 

พระมหากษัตริย ทรง เปน ประมุข

 3. อาํนาจ อธปิไตย ของ รฐั รฐัธรรมนญู กาํหนด อาํนาจ อธปิไตย ของ ประเทศ ไทย ไว 

3 ประการ  ไดแก

  1) อํานาจ นิติบัญญัติ คือ อํานาจ ใน การ ออกกฎหมาย

  2) อํานาจบริหาร คือ อํานาจ ใน การ บริหาร การ ปกครอง ประเทศ
  3) อํานาจ ตุลาการ คือ อํานาจ ใน การ พิจารณา ตัดสินคดี ใน ศาล

  ทั้ง 3 อํานาจ นี้ เปน อํานาจ ของ ปวงชน ชาวไทย คือ เปนของ ชน ชาวไทย ทุกคน 
โดย มี พระมหากษัตริย ผูทรง เปน ประมุข ทรง ใช อํานาจ นติิบัญญัติ ผานทาง รัฐสภา ใช อํานาจ

บริหาร ผานทาง คณะ รัฐมนตรี และ ใช อํานาจ ตุลาการ ผานทาง ศาล

 4. สิทธิ เสรีภาพ ของ ชน ชาวไทย รัฐธรรมนูญ คํานึงถึง สิทธิ เสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง 

เปน ชน ชาวไทย โดย คํานึง ถึงวา ชน ชาวไทย เปน มนุษย ที่ มี ศักดิ์ศรี หรือ กลาว วา ชน ชาวไทย 

ม ีศกัดิศ์รี แหง ความ เปน มนุษย หาม ปฏบิตั ิตอ มนษุย เยีย่ง ทาส หรือ สตัว นอกจากน้ี ทกุคน ยอม 

มี สิทธิ เสรีภาพ ใน รางกาย ใน ครอบครัว มี สิทธิ ไดรับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน ตามท่ี กฎหมาย 

กําหนด โดย ไม เสีย คา ใชจาย ทุกคน จะ ไดรับ การ คุมครอง สิทธิ ใน คดีอาญา สิทธิ ไดรับ การ 

ใหบริการ สาธารณสุข ที่ ไดมาตรฐาน มี เสรีภาพ ใน การ สื่อสาร โดย เสรี มี เสรีภาพ ใน การ เสนอ

 ขาวสาร และ เสรีภาพ ในทาง วิชาการ เปนตน
 5. หนาที่ ของ ชน ชาวไทย เมื่อ รัฐธรรมนูญ กําหนด ใช สิทธิ เสรีภาพ แหง ชน ชาวไทย 

แลว ก็ จะ กําหนด หนาที่ ของ ชน ชาวไทย ให ไว ดวย โดย กําหนด ให ทุกคน มี หนาท่ี ตอง ปฏิบัติ 
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ตามกฎหมาย มี หนาที่ รักษา ไว ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ การ ปกครอง ใน ระบอบ 

ประชาธิปไตย อัน มี พระมหากษัตริย ทรง เปน ประมุข มี หนาท่ี ตอง ปองกัน ประเทศ รักษา ผล 

ประโยชน ของ ชาติ และ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย มี หนาท่ี ตอง ไป ใช สิทธิ เลือกตั้ง ตามท่ี กฎหมาย 

กําหนด มี หนาที่ ตอง เสีย ภาษีอากร มี หนาท่ี ตอง พิทักษ ปกปอง และ สืบสาน ศิลป วัฒนธรรม 

ของ ชาติภูมิปญญา ทองถิ่น อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม เปนตน

 6. นโยบาย พื้นฐาน ของ รัฐ รัฐธรรมนูญ จะ กําหนด ให รัฐบาล หรือ ผูบริหาร ประเทศ 

ตอง แถลง นโยบาย ตอ รัฐสภา วา รัฐ มี นโยบาย ใน การ บริหาร ประเทศ อยางไร ใน เรื่อง เกี่ยวกับ 

ดาน ความ มัน่คง ของ รฐั ดาน การ บรหิาร ราชการ แผนดิน ดาน การ ศกึษา ศาสนา และ วฒันธรรม 

ดาน การ ตางประเทศ ดาน เศรษฐกิจ ดาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดลอม ดาน วิทยาศาสตร 

ทรัพยสิน ทาง ปญญา และ พลังงาน ดาน การ มี สวนรวม ของ ประชาชน เปนตน

 7. ระบบ รัฐสภา รัฐสภา ทําหนาที่ เปน ฝาย นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญ จะ กําหนด ให 

สมาชิก ผูแทน ราษฎร และ สมาชิก วุฒิสภา มี จํานวน กี่ คน และ ที่มา ของ สมาชิก ดังกลาว วิธีการ 

ได มา อยางไร

 8. คณะ รฐัมนตรี ซึง่ ทาํหนาท่ี เปน ฝายบริหาร คอื รฐับาล จะ ม ีรฐัมนตรี จาํนวน เทาใด 

และ มี วิธีการ ได มา อยางไร

 9. ศาล ซึ่ง ทําหนาที่ เปน ฝาย ตุลาการ เปน องคกร พิจารณา พิพากษา อรรถคดี ตอง 

ดําเนิน ไป ดวย ความ ยุติธรรม มี ศาล อะไร บาง พรอม กําหนด หนาท่ี อํานาจศาล ไว โดย ชัดแจง

 10. องคกรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ เปน องคกร ที่ มี วัตถุ ประสงค เพื่อ ตรวจสอบ การ 

ใช อํานาจ รัฐ ของ เจาหนาที่ รัฐ วา ถูกตอง เปนธรรม หรือไม รวมทั้ง อํานาจ ใน การ ถอดถอน 

เจาหนาที่ รัฐ ออกจาก ตําแหนง ดวย

 11. การ ปกครอง สวน ทองถิน่ เปนการ ใช อาํนาจ แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ ให 
มี อิสระ ใน การ ปกครอง ตน เอง ตาม เจตนารมณ ของ ประชาชน ใน ทองถ่ิน และ สงเสริม ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน เปน หนวย งานหลัก ใน การ จดัทาํ บรกิาร สาธารณะ ม ีสวนรวม ใน การ ตดัสนิ

ใจ แกปญหา ใน พื้นที่

 12. การ แกไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ เมื่อ ประกาศใช บังคับ แลว ยอม มี 

การ แกไข เพิ่มเติม ได ตามท่ี รัฐธรรมนูญ บัญญัติ ไว กลาว คือ จะ ระบุ ใหอํานาจ แก คณะบุคคล 

โดย เฉพาะท่ี สามารถ ยื่น ญัตติ ขอ แกไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ ได เวน มี ขอหาม บางประการ จะ 

ทาํการ แกไข เพิม่เตมิ มิได คอื จะ ขอ แกไข การ ปกครอง ใน ระบอบ ประชาธปิไตย อนั ม ีพระมหา

กษัตริย ทรง เปน ประมุข หรือ เปลี่ยนแปลง รูปแบบ ของ รัฐ ทั้ง 2 ประการ นี้ จะ กระทํา มิได

สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแตละฉบับ
 นอกจาก หลกัการ ที ่เปน สาระ สาํคญั รวม ของ รฐัธรรมนูญ ดงัที ่กลาว มาแลว รฐัธรรมนูญ 

ทั้ง 18 ฉบับ ยังมี เอกลักษณ เฉพาะ ซึ่ง เปน สาระสําคัญ แตกตาง กันไป โดย สรุป ได ดังนี้
 1. พระ ราช บัญญัติ รัฐธรรมนูญ การ ปกครอง แผนดิน สยาม ช่ัวคราว พุทธศักราช 2475
  เปน รฐัธรรมนูญ ฉบบั แรก สาระสําคญั คอื ประเทศ ไทย ตอง ปกครอง แบบ ประชาธิปไตย 
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โดย มี พระมหากษัตริย ทรง เปน ประมุข อํานาจ อธิปไตย หรือ อํานาจ สูงสุด ใน การ ปกครอง 

ประเทศ เปนของ ประชาชน

 รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ กําหนด ให มี สภา เดียว คือ สภา ผูแทน ราษฎร มี อํานาจ กวาง มาก 

คือ พิจารณา รางกฎหมาย ดูแล ควบคุม การ บริหาร ประเทศ มี อํานาจ แตงต้ัง และ ถอดถอน คณะ

กรรมการ ราษฎร (คณะ รัฐมนตรี) ฯลฯ  และ มี อํานาจ วินิจฉัย คดี ซ่ึง พระมหากษัตริย เปน ผูตองหา  

ซึ่ง ศาล ธรรมดา ไมมี สิทธิ์ รับฟอง ได

 2. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร สยาม พุทธศักราช 2475
 ประกาศใช 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 มี หลักการ สําคัญ แตกตางจาก ฉบับ ท่ี 1 

อันเปน ฉบับ ชั่วคราว ดังนี้

  1) ยกยอง ฐานะ พระมหากษัตริย ให สูงขึ้น โดย บัญญัติ วา ให ทรง อยู ใน ฐานะ อัน 

เปนที่ เคารพ สักการะ ผูใด จะ ลวงละเมิด หรือ ฟองรอง มิได ให องค พระมหากษัตริย และ 

พระ บรมวงศานุวงศ ตั้งแต หมอมเจา ขึ้น ไป อยู ใน ฐานะ เปนกลาง ทาง การเมือง คือ ไม ตอง รับ

ผิด ทาง การเมือง

  2) สภา นติบิญัญตั ิ(สภา ผูแทน ราษฎร) ไมม ีอาํนาจ ปลด พนกั งานประจํา ม ีอาํนาจ 

ออกกฎหมาย มี อํานาจควบคุม คณะ รัฐมนตรี ใน การ บริหาร ราชการ แผนดิน (แต ฝายบริหาร 
ก็ มี อํานาจ ที่จะ ยุบสภา ผูแทน ราษฎร ได)

  3) ฝายบริหาร ซ่ึง เดิม เรียกวา “คณะกรรมการ ราษฎร” เปล่ียน เปน “คณะ รัฐมนตรี” 

คณะ รัฐมนตรี นี้พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง มี จํานวน อยาง นอย 14 คน แต ไม เกิน 24 คน 

และ ใน จํานวน 14 คน ตอง เปน สมาชิกสภา ผูแทน ราษฎร

 รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ มีอายุ การ ใช ยาวนาน ที่สุด คือ ประมาณ 15 ป

 3. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2489
   ประกาศใช 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ยังคง ยึด หลักการ รัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2475 เปนหลัก  โดย ตองการ ให มี การ ปกครอง ใน ระบอบ ประชาธิปไตย มาก ย่ิงข้ึน 
มี สาระสําคัญ ดังนี้
  1) กําหนด ให มี สภา 2 สภา คือ สภา ผูแทนฯ  กับ วุฒิสภา (เดิม เรียกวา พฤฒิ สภา) 
ให สมาชิกสภา ผูแทน มาจาก การ เลอืกต้ัง โดย ตรง สวน สมาชิกสภา มาจาก การ เลอืกต้ัง โดย ออม
  2) มี บทบัญญัติ แยก ขา ราชการประจํา กับ ขาราชการ การ เมืองออก จากกัน เปน 
ฉบับ แรก และ กาํหนด วา นายกรัฐมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิ รฐัมนตร ีดาํรง ตาํแหนง ขา ราชการ
ประจํา ใดๆ  มิได
  3) อนญุาต ให ม ีการ จดัตัง้ พรรค การเมอืง ได เปน ครัง้แรก (เดิม ม ีเพยีง พรรค เดียว 
คอื คณะ ราษฎร) รฐัธรรมนญู นี ้ถกู ยกเลกิ โดย คณะ รฐัประหาร เมือ่ 8 พฤศจิกายน พทุธศกัราช 
2490 มีอายุ การ ใช เพียง 18 เดือน 
 4. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย (ฉบับ ชั่วคราว พุทธศักราช 2490)
  ประกาศใช  9 พฤศจิกายน 2490 เหตุผล ประกาศใช คือ ฉบับ เดิม ที่ ถูก ยกเลิก 
ไม สามารถ แกปญหาเศรษฐกิจ และ สังคม ได สาระสําคัญ คือ
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  1) มี สภา 2 สภา  เชน เดิม คือ สภาผู ราษฎร และ วุฒิสภา

  2) อํานาจ หนาท่ี วุฒิสมาชิก มี มากข้ึน คือ นอกจากยับ ย้ัง รางกฎหมาย แลว ยังมี 

อํานาจ ให ความ ไววางใจ หรือไม ไววางใจ ฝายบริหาร ได

  3) เพิ่ม เติมให มี อภิรัฐมนตรี 5 คน เปน ผูบริหาร ราชการ ใน พระองค และ ถวาย

คําปรึกษา แต พระมหากษัตริย แต ไมมี อํานาจบริหาร ราชการ แผนดิน 

 5. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2492 

  ประกาศใช 3 มีนาคม 2492 ฉบับ นี้ ผู ราง ให ความ คาดหวัง วา เปน ฉบับ ที่ ดี 

มั่นคง และ เปน ประชาธิปไตย มาก เพราะ ได วาง หลักประกัน สิทธิ เสรีภาพ ของ ประชาชน ไว 

กวางขวาง และ ปองกัน การ ใช อาํนาจ ของ รฐั ตอ การ ละเมิด สทิธ ิเสรีภาพ ของ ประชาชน ไว ดวย 

สวน สภา ให มี สภา 2 สภา เชน เดิม

 ฉบับ นี้ ใชได 2 ป เศษ ก็ ถูก ยกเลิก โดย คณะ รัฐประหาร เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2494

 6. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2475 แกไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 2495
 เหตผุล ที ่คณะ ประหาร นาํ รฐัธรรมนญู ฉบบั นี ้มา ใช คอื เห็นวา เหมาะสมกบั สถานการณ 

บานเมือง ชวง นั้น

  วิธีการ นํามาใช ประกาศใช รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2475 (ฉบับ ที่ 2) กอน พรอม ตั้ง 

คณะกรรมการ แกไข ปรับปรุง ไป ดวย เมื่อ เสร็จ แลวจึง นํามา ประกาศใช เมื่อ 8 ตุลาคม 2495

  สาระสาํคัญ เหมือน ฉบบั เดมิ ทกุประการ แต ได แกไข เพิม่เติม เรือ่งสาํคญั คอื กาํหนด 

วิธี ลด จํานวน สมาชิก วุฒิสภา

  วันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพล สฤษดิ์  ธ นะ รัชต  ได ทํา รัฐประหาร แต ยังคง ใช 

รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ โดย แตงตั้ง รัฐมนตรี ชั่วคราว และ วุฒิสภา ขึ้น มา ใหม พรอมทั้ง ประกาศ ให 

มี การ เลือกตั้ง สมาชิกสภา ผูแทน ราษฎร ใหม

  วันที่ 20 ตุลาคม 2501 คณะ รัฐประหาร ชุด เดิม ได ประกาศ ประกาศ ยกเลิก 

รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้

 7. ธรรมนูญ การ ปกครอง ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 
  ประกาศใช 28 มกราคม 2502 ฉบบั นี ้คณะ รัฐประหาร ประกาศใช เปน รฐัธรรมนญู 

การ ปกครอง ชั่วคราว มี เพียง 20 มาตรา
  สาระสําคัญ คือ ฝายบริหาร หรือ คณะ รัฐมนตรี มี อํานาจ มากขึ้น โดยเฉพาะ 

นายกรัฐมนตรี ม ีอาํนาจ เดด็ขาด ตามมาตรา 17 ดวย การ ขอ มต ิคณะ รฐัมนตรี ใน การ ใช อาํนาจ 

สั่งการ หรือ การ กระทํา ใดๆ  ก็ ไดที่ เห็นวา เปน ประโยชน ตอ ความ มั่นคง  ความ สงบ ของ 

ประเทศชาติ และ ราชบัลลังก

  รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ ไม ใหสิทธิ เสรีภาพ ประชาชน ใน การ มี สวนรวม ใน การ ปกครอง 

รวม เวลา ที่ ใช อยู ถึง 9 ป เศษ จึง มี การ ประกาศ รัฐธรรมนูญ ฉบับ ถาวร

 8. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2511
  ประกาศใช 20 มิถุนายน 2511 เปน ฉบับ ที่ 2 ที่ ราง โดย สภา ราง รัฐธรรมนูญ
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(ซึ่ง แตงตั้ง โดย หัวหนา คณะปฏิวัติ) ใชเวลา ราง นาน ที่สุด คือ กวา 9 ป สิ้นเปลือง คา ใชจาย ถึง 

100 ลาน บาท สาระสําคัญ มี ดังนี้

  1) ให มี รัฐสภา 2 สภา วุฒิสภา มี อํานาจ มากกวา เดิม คือ เดิม มี อํานาจ ยับย้ัง 

รางกฎหมาย ผาน สภา ผูแทน ราษฎร ยังมี อํานาจ เพิ่มเติม คือ สามารถ ควบคุม ฝายบริหาร 

เทา เทียมสภา ผูแทน ราษฎร

  2) มิ ให นายกฯ หรือ รัฐมนตรี เปนสมาชิก รัฐสภา สภา ผูแทนฯ  จึง ไมมี บทบาท 

พอ ที่จะ ทําลาย เสถียรภาพ ของ รัฐบาล และ เรียกรอง ตําแหนง รัฐมนตรี

   รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ ใชได ประมาณ 3 ป ก็ ถูก ยกเลิก เพราะ มี การ รัฐประหาร 

โดย กลุม บุคคล ที่มีสวน ราง และ ประกาศใช รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2514

 9. ธรรมนูญ การ ปกครอง ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515  

  ประกาศใช 15 ธันวาคม 2515 ผู ประกาศใช คือ รัฐบาล จอมพล ถนอม กิ ติ ขจร 

ผูทํา รัฐประหารสาระสําคัญ คือ ใช สภา นิติบัญญัติ แหงชาติ มาจาก การ แตงตั้ง มี หนาที่ ออก

กฎหมาย และ อนุมัติ ราง รัฐธรรมนูญ ที่ คณะ รัฐมนตรี เสนอ ไป ให พิจารณา ภายใน 3 ป และ มี 

สิทธิ ตั้งกระทู ถาม รัฐมนตรี ได แต ไมมี สิทธิ เปด อภิปราย ไม ไววางใจ สาระสําคัญ อื่นๆ  ยังคง 

เหมือนกับ รัฐธรรมนูญ การ ปกครอง พ.ศ. 2505 โดยเฉพาะ มาตรา 17 ซึ่ง เนน อํานาจ สูงสุด 

เด็ดขาด ของ นายกรัฐมนตรี

  รฐัธรรมนูญ ฉบบั นี ้ประกาศ ใชได เพยีง ป เศษ นสิติ นกัศกึษา และ ประชาชน กไ็ด รวม 
พลงั เรยีกรอง ให ม ีการ ประกาศใช รฐัธรรมนูญ ฉบบั ใหม โดย เร็ว วนัที ่14 ตลุาคม 2516 รฐับาล 

ชดุ จอมพล ถนอม  กติต ิขจร  จงึ ออกไป นาย สญัญา ธรรม ศกัด์ิ ไดรบั การ แต ตัง้ ให เปน นายกฯ  

และ ยัง ใช รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ และ ประกาศใช รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2517

 10. รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2517
 ประกาศใช 7 ตุลาคม 2517 เปน ฉบับ ที่ มี ความ เปน ประชาธิปไตย มากกวา ทุก ฉบับ 

ที่ ใช มา มี สาระสําคัญดังนี้

  1) มี รัฐสภา 2 สภา ค อื สภา ผูแทน และ สภา วุฒิสภา สภา ผูแทน มา จาก การ เลือกต้ัง  

วุฒิสภา มา จาก การแตงตั้ง และ มี อํา นา จ นอยกวา วุฒิสภา ตาม บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ ฉบับ 

กอนๆ
  2) การ สืบ ราชสมบัติ ใน กรณี ไมมี พระ ราช โอรส รัฐสภา อาจ ใหความเห็น ชอบ ใน การ 

ให พระ ราชธิดา สืบ สันตติวงศ ได

  3) หลกัการ ดาํเนินงาน ทาง การเมือง ใหเปนไป โดย ระบบ พรรค ผูแทน ราษฎร ตอง 
ม ีสงักดั พรรค การเมอืง ม ิให สมาชกิ รฐัสภา ทาํการ คา หรอื กจิการ ใด ที ่อาจ ทาํให รฐั เสยี ประโยชน

  4) นายกรัฐมนตรี ตอง มาจาก สมาชิกสภา ผูแทน ราษฎร รัฐมนตรี ตอง เปน สมาชิก
สภา อยาง นอย คร่ึง ป รัฐมนตรี ตอง ไม เปน ขา ราชการประจํา หรือ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และ ทํา

การคา มิได

  5) ให ประชาชน มี บทบาท ใน การ ปกครอง ทองถ่ิน ของ ตน เอง ตาม ระบอบ ประชาธิปไตย
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  6) มี บทบัญญัติ ประกัน สิทธิ เสรีภาพ ของ ประชาชน หลาย ประการรัฐธรรมนูญ นี้ 

ใชได เพียง 2 ป ก็ ถูก คณะ ปฏิรูป การ ปกครอง ประกาศ ยกเลิก เมื่อ 6 ตุลาคม 2519

 11. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2519
 คณะปฎิ รู ปการ ปกครอง ประกาศใช เมื่อ 22 ตุลาคม 2519 มี โครงสราง การ ปกครอง 

คลาย รัฐธรรมนูญ การ ปกครอง พ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 2515 คือ ให มี รัฐสภา รัฐสภา เดียว แต 

เรียก ชื่อวา “สภาปฎิ รู ปการ ปกครอง แผนดิน” มี สมาชิก จาก การ แตงต้ัง ไมมี อํานาจ ควบคุม 

คณะ รฐัมนตร ีหรอื ฝายบรหิาร นายกฯ ม ีอาํนาจ เดด็ขาด ใน การ บรหิาร ตาม มาตรา 21 (เหมอืน 

มาตรา 17 ของ ธรรมนูญ การ ปกครอง พ.ศ. 2502 และ พ.ศ.2515)

 รัฐธรรมนูญ นี้ ยก เลิกใช เมื่อ มี การ ปฏิวัติ เกิดขึ้น เมื่อ 20 ตุลาคม 2520

 12. ธรรมนูญ การ ปกครอง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2520
 คณะ รัฐประหาร ประกาศใช เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2520 มี โครงสราง การ ปกครอง 

คลาย ธรรมนูญ การ ปกครอง และ รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2502  2515  2519  เพิม่เตมิ สาระสาํคญั 

คือ  กําหนด ให มี สภา นโยบาย แหงชาติประกอบดวย บุคคล ของ คณะ รัฐประหาร ทําหนาที่ 

กําหนด นโยบาย แหง รัฐ ควบคุม ฝายบริหาร แตงต้ัง ถอดถอน นายกรัฐมนตรี ใหความเห็น 

ชอบ เกี่ยวกับ การ ใช อํานาจ เด็ดขาด ของ นายกฯ และ มี อํานาจ แตงต้ัง สมาชิกสภา นิติบัญญัติ

 รฐัธรรมนญู ถกู ยกเลกิ และ ม ีการ ประกาศใช รฐัธรรมนญู แหง อาณาจกัร ไทย พ.ศ. 2521

 13. รัฐธรรมนูญ แหง ราช อา ณาจักร ไทย พ.ศ. 2521
 ประกาศใช 22 ธันวาคม 2521 รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ ราง โดย สภา นิติบัญญัติ แหงชาติ 

มี สาระสําคัญ คือ

  1) โครงสราง การ ปกครอง กําหนด ดังนี้
 

รัฐธรรมนูญ 

ฝาย บริหารฝาย นิติบัญญัติ

สภา ผูแทนราษฎร วุฒิสภา

ฝาย ตุลาการ

ฝายฎีกา

ศาลอุทธรณ

ศาลช้ัน ตน

คณะรัฐมนตรี

กระทรวง  ทบวง  กรม

พระมหากษัตริย
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  2) รัฐสภา มี 2 สภา คือ สภา ผูแทน และ วุฒิสภา สภา ผูแทน มาจาก การ เลือกตั้ง 

วุฒิสภา มาจาก การ แตงตั้ง และ อํานาจ ไม เกิน 3 ใน 4 ของ สมาชิกสภา ผูแทน

  3) ไม กาํหนด วา คณะ รฐัมนตร ีจะ ตอง มาจาก รฐัสภา แต จะตอง แถลง นโยบาย แก 

รัฐสภา เม่ือ เขามา บริหาร แผนดิน และ มี บท เฉพาะกาล ให นายกฯ มี อํานาจ สั่งการ หรือ การ 

กระทําการ ใดๆ  ได เด็ดขาด จนกวา คณะ รัฐมนตรี ไดรับ การ จัดต้ัง จะ เขา ปฏิบัติ งาน

  4) การ เลือกต้ัง 4 ป แรก ต้ังแต เร่ิม ประกาศใช รัฐธรรมนูญ ฉบับ น้ี ให มี การ เลือกต้ัง 

แบบ แบง เขต ผู เขา รับ การ เลือกตั้ง จะ สังกัด พรรค การเมือง หรือไม ก็ได หลัง ครบ 4 ป แลว 

ให ถอื เขต จงัหวดั เปน เขต การ เลอืกต้ัง เวนแต กรุงเทพมหานคร ให แบง เปน 3 เขต และ ผูสมคัร 

เขา รับ การ เลือกตั้ง จะ ตอง สังกัด พรรค การเมือง

 14. ธรรมนญู การ ปกครอง ราชอาณาจกัร ไทย  พทุธ ศกัราช 2534 (ฉบับ ร.ส.ช.)
 ร.ส.ช. หรือ คณะ รักษา ความ สงบ เรียบรอย แหงชาติ ได ประกาศใช ธรรมนูญฯ  ฉบับ นี้ 

ขึ้น เมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 กําหนด ให มี สภา นิติบัญญัติ แหงชาติ สภา เดียว มี หนาท่ี ราง 

รัฐธรรมนูญ และ พิจารณา ราง และ รัฐมนตรี ตามท่ี นายกฯ กราบ บังคม ทูล เพื่อ บริหาร ราชการ 

แผนดิน

 15. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย  พุทธศักราช  2534
  แกไข เพ่ิมเติม ฉบับ ท่ี 6 พ.ศ. 2539 นับเปน ฉบับ ท่ี 15 ประกาศใช 9 ธันวาคม 2534 

มี สาระสําคัญ เพิ่มเติม ดังนี้

  1) พระมหากษัตริย ทรง เลือก และ แตงต้ัง ผู ทรงคุณวุฒิ เปน ประธาน องคมนตรี 

1 คน และ องคมนตรี อื่น อีก ไม เกิน 18 คน ประกอบ เปน องคมนตรี

  2) รัฐสภา ประกอบดวย สภา ผูแทน และ วุฒิสภา สภา ผูแทน ประกอบดวย 

สมาชิก 393 คน สมาชกิ วุฒิสภา มี 260 คน ประธานสภา ผูแทน เปน ประธาน รัฐสภา
  3) นายกรัฐมนตรี ตอง เปน สมาชิกสภา ผูแทน

  4) การ ผู เลือกตั้ง ใช การ เลือกตั้ง แบบ แบง เขต และ รวม เขต
 16. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2540
 ประกาศใช เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2540 มี ความ ยาว ถึง 336 มาตรา ยาว กวา 

รฐัธรรมนญู ทกุ ฉบบั ที ่เคย ประกาศ ใช ในประเทศ ไทย หลงั เปลีย่นแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ 

สมบรู ณาญา สทิธ ิราชย มา เปน ระบอบ ประชาธปิไตย ใน วนัท่ี 24 มถินุายน 2475 และ เนือ่งจาก 

ประชาชน ทัว่ไป กวา 800,000 คน ม ีสวนรวม โดย ตรง และ โดย ออม ใน การ ยก ราง รฐัธรรมนูญ 

ฉบับ นี้ จึง ทําให รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ คุมครอง สิทธิ เสรีภาพ ของ พล เมืองไทย ไว มากกวา ของ 

นักการ เมือง เหมอืน ใน สมัย เรียน ดวย เหตุนี้ จึง มัก นิยม เรียก รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปจจุบัน วา เปน 

“รัฐธรรมนูญ ฉบับ ประชาชน”
 17. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
 ประกาศใช ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2549 มี 39 มาตรา เปน รัฐธรรมนูญ ฉบับ ชั่วคราว ที่ 

หวัหนา คณะ ปฏริปู การ ปกครอง ใน ระบอบ ประชาธปิไตย อนั ม ีพระมหากษตัรยิ ทรง เปน ประมขุ 
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เปน ผู รับสนอง พระ บรม ราชโองการ หลัง การ ที่ ได กระทําการ รัฐประหาร เปนผล สําเร็จ

เมื่อ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย แตงตั้ง ทีมงาน นัก กฎหมาย เพื่อ ราง รัฐธรรมนูญ 

ฉบับ ชั่วคราว และ ได มี การ ตั้ง หนวยงาน ใน การ ดําเนินงาน ดังนี้

  1) สภา นิติบัญญัติ แหงชาติ ทําหนาที่ แทน รัฐสภา ผูแทน ราษฎร และ วุฒิสภา

มี สมาชิก จํานวน ไม เกิน 250 คน

  2) คณะ ตุลาการ รัฐธรรมนูญ ทําหนาท่ี แทน ศาล รัฐธรรมนูญ

  3) สภา ราง รัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2550/สมัชชา แหงชาติ ของ ประเทศ ไทย ทําหนาท่ี 

ราง รัฐธรรมนูญ ฉบับ ถาวร พ.ศ. 2550

  4) คณะกรรมการ ตรวจสอบ การ กระทํา ท่ี กอ ให เกิด ความ เสียหาย ตอ รัฐ ทําหนาท่ี 

ตรวจสอบ ทรัพยสิน อดีต คณะ รัฐมนตรี ใน รัฐบาล ที่ผานมา

 18. รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย  พุทธศักราช  2550
 ประกาศใช ตัง้แต วนัท่ี 24 สงิหาคม พ.ศ.2550 เปน ฉบบั ที ่ม ีการ จดัทํา ราง รฐัธรรมนูญ 
โดย สภา ราง รัฐธรรมนูญ จํานวน 100 คน ตาม รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย
(ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 25 ถึง มาตรา 31 และ สภา ราง รัฐธรรมนูญ ได 
แตงตั้ง คณะ กรรมาธิการ ยก ราง รัฐธรรมนูญ จํานวน 35 คน ทําการ ยก ราง แลว สง ราง 
รัฐธรรมนูญ ให สมาชิกสภา ราง รัฐธรรมนูญ และ องคกร ซึ่ง เปน คณะบุคคล พิจารณา และ เสนอ 
ความเห็น รวม 12 คณะ หลงัจากน้ัน ได นาํ ราง รฐัธรรมนูญ ดงักลาว เผยแพร ให ประชาชน ทราบ 
แลว นําเสนอ ราง รัฐธรรมนูญ ตอ สภา ราง รัฐธรรมนูญ เพื่อ พิจารณา ใหความเห็น ชอบ ราง ทั้ง 
ฉบับ เรียง เปนราย มาตรา เมือ่ สภา ราง รฐัธรรมนูญ พจิารณา ใหความเห็น ชอบแลว จงึ ม ีการ เผย
แพร ตอ ประชาชน เพือ่ ทราบ ทัง้ ฉบบั และ จดัให ประชาชน ผู ม ีสทิธ ิเลอืกตัง้ ออกเสียง ประชามติ 
วา จะ ใหความเห็น ชอบ หรือไม เห็นชอบ ราง รัฐธรรมนูญ ทั้ง ฉบับ พรอมกัน ทั้งประเทศ
เมื่อ วันอาทิตย ที่ 19 สิงหาคม 2550 ระหวาง เวลา 08.00 ถึง 16.00 นาิกา ซึ่ง เปน
การ ออกเสียง ประชามติ คร้ังแรก ใน ประวัติ ศาสตร การ เมืองไทย การ ออกเสียง ประชามติ ของ 
ประชาชน ผู มี สิทธิ เลือกต้ัง ทั้งประเทศ จํานวน 45,092,955 คน มา ใช สิทธิ ออกเสียง 
ประชามต ิจาํนวน 25,978,954 คน คิด เปน รอยละ 57.61 ผล การ ออกเสยีง ประชามต ิยอมรบั 
14,727,306 เสียง คิด เปน รอยละ 56.69 ไมยอมรับ 10,747,441 เสียง คิด เปน รอยละ 
41.37 มี บัตรเสีย และ อื่นๆ  จํานวน 504,120 ฉบับ คิด เปน รอยละ 1.94 ผล การ ออก 
ประชามติ ของ ประชาชน ท่ัว ราชอาณาจักร ยอมรับ ราง รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ ประธาน สภา 
นิติบัญญัติ แหงชาติ ได นํา ราง รัฐธรรมนูญ ขึ้น ทูล เกลา ทูลกระหมอม ถวาย แด พระบาท สมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ  ทรง ลง พระ ปรมาภิไธย เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2550
 จาก การ ปฏิบัติ ดังกลาว จึง เปน ประวัติ ศาสตร ชาติ ไทย วา ได มอบ สิทธิ และ อํานาจ ให 
ประชาชน ชาวไทย ให ม ีการ ออกเสียง ลง ประชามติ วา จะ ยอมรับ หรอื ไมยอมรับ ราง รฐัธรรมนูญ 
แหง ราชอาณาจักร ไทย เปน คร้ังแรก ของ ประเทศ ไทย
  รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 มี ผล บังคับใช เมื่อ วันที่ 24 

สิงหาคม 2550 มี สาระสําคัญ ที่ แกไข เพิ่มเติม ไป จาก รัฐธรรมนูญ 2540 หลาย ประเด็น ดังนี้
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 1. รัฐสภา
 ประกอบดวย สภา ผูแทน ราษฎร และ วฒุสิภา ทัง้หมด 630 คน  คอื สมาชิกสภา ผูแทน 

ราษฎร จํานวน 480 คน สมาชิก วุฒิสภา จํานวน 150 คน สภา ผูแทน ราษฎร ประกอบดวย 

สมาชิก (สมาชิกสภา ผูแทน ราษฎร หรือ ส.ส.) จํานวน 480 คน ได มาจาก การ เลือกตั้ง แบบ 

แบง เขต เลือกตั้ง จํานวน 400 คน การ เลือกตั้ง แบบ สัดสวน จํานวน 80 คน  อายุ ของ สภา 

ผูแทน ราษฎร มี กําหนด คราว ละ 4 ป นับตั้งแต การ เลือกตั้งวุฒิสภา ประกอบดวย สมาชิก 

(สมาชิก วุฒิสภา หรือ ส.ว.) จํานวน 150 คน ได มาจากการ เลือกตั้ง ใน แตละ จังหวัด จังหวัด 

ละ 1 คน จํานวน 76 คน (รวม กรุงเทพมหานคร) การ สรรหา จํานวน 74 คน (จํานวน ส.ว. 

ทัง้หมด หกั ดวย ส.ว. ที ่มาจาก การ เลอืกตัง้) สมาชกิภาพ ของ สมาชกิ วฒุสิภา (ส.ว.) ที ่มาจาก 

การ เลือกตั้ง เริ่ม ตั้งแต วันที่ มี การ เลือกต้ัง สมาชิก วุฒิสภาสมาชิกภาพ ของ สมาชิก วุฒิสภา ที่ 

มาจาก การ สรรหา เร่ิม ตั้งแต วันท่ี คณะกรรมการ การ เลือกต้ัง ประกาศ ผล สรรหาสมาชิกภาพ 

ของ วุฒิสภา (ส.ว.) มี กําหนด วาระ คราว ละ 6 ป นับแต วัน เลือกตั้ง หรือ วันที่ คณะกรรมการ 

การ เลือกตั้ง ประกาศ ผล การ สรรหา แลวแต กรณี สมาชิก วุฒิสภา (ส.ว.) จะ ดํารง ตําแหนง 

ติดตอกัน เกิน หนึ่ง วาระ ไมได

 2. คณะ รัฐมนตรี
 คณะ รัฐมนตรี (ครม.) ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี คน หนึ่ง และ รัฐมนตรี อื่น อีก ไม 

เกิน 35 คน มี หนาที่ บริหาร ราชการ แผนดิน ตามหลัก ความ รับผิดชอบ รวมกันผู ที่จะ ดํารง 

ตําแหนง นายกรัฐมนตรี (ตาม รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550) ตอง 

เปน สมาชิกสภา ผูแทน ราษฎร (ส.ส.) นายกรัฐมนตรี จะ ดํารง ตําแหนง ติดตอกัน เกิน กวา 8 ป 

ไมได นายกรัฐมนตรี และ คณะ รัฐมนตรี ตอง มีอายุ ไม ต่ํากวา 35 ป ตอง สําเร็จ การ ศึกษา ไม ต่ํา

กวา ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา

 3. องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ ประกอบดวย
  1) องคกรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ มี 4 องคกร ไดแก

   (1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง

   (2) ผูตรวจราชการแผนดิน
   (3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช)

   (4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(คตง)

  2) องคกร อื่น ตาม รัฐธรรมนูญ มี 3 องคกร ไดแก

   (1) องคกร อัยการ

   (2) คณะกรรมการ สทิธิ มนุษย ชน แหงชาติ

   (3) สภา ที่ปรึกษา เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ
 4. หลักการ อื่นๆ  ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  1) การ เสนอ รางกฎหมาย โดย ประชาชน ประชาชน ผู มี สิทธิ เลือกตั้ง จํานวน 

10,000 คน (เดิม กําหนด ไว 50,000 คน) มี สิทธิ เขาช่ือ เสนอ ราง พระ ราช บัญญัติ ตอ ประธาน สภา
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  2) การ เสนอ ถอดถอน นัก การเมือง โดย ประชาชน ประชาชน ผู มี สิทธิ ใน การ 

เลือกตั้ง จํานวน 20,000 คน (เดิม กําหนด ไว 50,000 คน) มี สิทธิ เขาช่ือ เสนอ ตอ ประธาน 

วุฒิสภา เพื่อให วุฒิสภา เริ่ม กระบวนการ ถอดถอน นัก การเมือง

  3) จริยธรรม ของ ผู ดํารง ตําแหนง ทาง การเมือง และ เจาหนาที่ ของ รัฐ
รัฐธรรมนูญ 2550 เปน รัฐธรรมนูญ ฉบับ แรก ที่ บัญญัติ เร่ือง จริยธรรม ไว

  4) การ ตรวจสอบ ทรัพยสิน ผู ดํารง ตําแหนง ทาง การเมือง ตอง ยื่น บัญชี แสดง 

รายการ ทรัพยสิน และ หนี้สิน ของ ตน คูสมรส และ บุตร ที่ ยงั ไม บรรลุ นิติภาวะ เปนตน

เรื่อง ที่ 3 บทบาท หนาที่ ของ องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ และ การ ตรวจสอบ
  การ ใช อํานาจ รัฐ

 แมวา ประเทศ ไทย จะ มี รัฐธรรมนูญ เปน กฎหมาย สูงสุด ใน การ ปกครอง ประเทศ มา 

ตั้งแต ป พ.ศ. 2475 ในทาง ปฏิบัติ ผูบริหาร ประเทศ ทั้ง ฝาย การเมือง และ ฝาย ประจํา นั้น จะ มี 

อํานาจ อยาง มากมาย และ กวางขวาง มาก หลายครั้ง ประชาชน มี ความค ลาง แคลง ใจ ใน 

พฤติกรรม ของ ผูบรหิาร ประเทศ ทัง้ ฝาย การเมือง และ ฝาย ประจํา วา นา จะ เปนไป เพ่ือ ประโยชน 

ตน หรือ พวกพอง มากกวา เพื่อ ผล ประโยชน ของ ประเทศ ก็ ไม สามารถ ดําเนินการ ตรวจสอบ 

ใดๆ  ได

 จนกระทัง่ เมือ่ ม ีการ ประกาศใช รฐัธรรมนญู แหง ราชอาณาจักร ไทย พทุธศกัราช 2540 

ซึง่ ได รเิริม่ ให ม ีการ ควบคมุ อาํนาจ รฐั โดย บญัญตั ิไว ใน หมวด ที ่10 การ ตรวจสอบ การ ใช อาํนาจ 

รัฐ มาตรา 291 –  มาตรา 311 ซึ่ง ได กลาว ถึง เร่ือง

 1. การ แสดง บัญชี รายการ ทรัพยสิน หนี้สิน

 2. คณะกรรมการ ปองกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แหงชาติ

 3. การ ถอดถอน จาก ตําแหนง

 4. การ ดําเนิน คดีอาญา กับ ผู ดํารง ตําแหนง ทาง การเมือง

  นอกจาก การ กลาว ถึง เรื่อง การ ตรวจสอบ การ ใช อํานาจ รัฐ แลว ยัง ได มี การ จัดตั้ง 

องคการ อสิระ ขึน้ มา เพือ่ ทาํหนาที ่ใด หนา ทีห่นึง่ โดย ตรง เชน คณะกรรมการ ปองกนั และ ปราบ

ปราม การ ทุจริต แหงชาติ คณะกรรมการ การ เลือกตั้ง แต ยัง มิได กลาว ถึง องคกรอิสระ ตาม 
รัฐธรรมนูญ หรือ องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ ไว อยาง ชัดเจน

 ดังนั้น เมื่อ การ กลาว ถึง “องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ” หรือ “องคกรอิสระ ตาม 
รัฐธรรมนูญ” ใน รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2540 จึง ยังมี ความ เขาใจ 

ที่ ไม ตรงกัน วา หมายถึง องคกร ใด บาง โดย คํา วา “องคกรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ” นั้น 

ไมมี บัญญัติ ไว ใน รัฐธรรมนูญ แต เปน คํา ที่ ใช เรียก รวมๆ  ถึง องคกร ที่ รัฐธรรมนูญ แหง ราช
อาณาจกัร ไทย พทุธศักราช 2540 บญัญตั ิให ม ีขึน้ เพ่ือ ทาํหนาที ่ใน หนา ทีห่นึง่ โดยเฉพาะ เชน 

คณะกรรมการ การ เลือกตั้ง หรือ กกต. ทําหนาท่ี ใน การ จัดการ การ เลือกตั้ง คณะกรรมการ 
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ปองกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แหงชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหนาท่ี ใน การ ปอง

กัน และ ปราบปราม การ ทุจริต และ ประพฤติ มิชอบ เปนตน

 สวน คาํ วา “องคกร ตาม รฐัธรรมนูญ” ม ีที ่ใช ใน มาตรา 266 ซึง่ บญัญตั ิวา “ใน กรณี
ที่ องคกร ตางๆ ตาม รัฐธรรมนูญ มี ปญหา เกี่ยวกับ อํานาจ หนาที่ให องคกร นั้น หรือ ประธาน 
รฐัสภา เสนอ เร่ือง พรอม ความเห็น ตอ ศาล รฐัธรรมนูญ เพือ่ พจิารณา วนิจิฉยั” ซึง่ ตาม คาํ วนิจิฉยั 

ของ ศาล รัฐธรรมนูญ ได ให ความ หมาย โดย สรุป ของ คํา วา “องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ” วา 
หมายถึง องคกร ที่ รัฐธรรมนูญ กําหนด ให มี ขึ้น และ มอบหมาย อํานาจ หนาที่ ไว ใน รัฐธรรมนูญ 

เชน วุฒิสภา คณะกรรมการ การ เลือกตั้ง ศาลยุติธรรม เปนตน

 จนกระท่ัง เมือ่ ม ีการ ประกาศใช รฐัธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พทุธศักราช 2550 

ได ทําให เร่ือง ดังกลาว มี ความ ชัดเจน ข้ึน โดย กําหนด ให มี หมวด ท่ี วาดวย องคกร ตามรัฐธรรมนูญ 

ไว ใน หมวด 11 มาตรา 299 –  มาตรา 258 โดย แยก เปน 2 สวน รวม 7 องคกร คือ

 สวน ที่ 1 องคกรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ จํานวน 4 องคกร ประกอบดวย

    1) คณะกรรมการ การ เลือกตั้ง

    2) ผู ตรวจการ แผนดิน

    3) คณะกรรมการ ปองกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แหงชาติ

    4) คณะกรรมการ ตรวจ เงิน แผนดิน

 สวน ที่ 2 องคกร อื่น ตาม รัฐธรรมนูญ จํานวน 3 องคกร ประกอบดวย

    1) องคกร อัยการ

    2) คณะกรรมการ สิทธิ มนุษย ชน แหงชาติ

    3) สภา ที่ปรึกษา เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ

บทบาท หนาที่ ของ องคกรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ
 องคกรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 มี อํานาจ 

หนาที่ ดังนี้

 1. คณะกรรมการ การ เลือกต้ัง (กกต.) ประกอบดวย ประธาน กรรมการ 1 คน 

กรรมการ อื่น อีก 4 คน ซึ่ง พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง ตาม คํา แนะนํา ของ วุฒิสภา คัดเลือก 

จาก ผู มี ความ เปนกลาง ทาง การเมือง และ มี ซื่อสัตย สุจริต มี วาระ การ ดํารง ตําแหนง 7 ป นับ

ต้ังแต วันท่ี พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง และ ดํารง ตําแหนง ได เพียง วาระ เดียวโดย ประธาน วฒุสิภา 

เปน ผูลงนาม รับสนอง พระ บรม ราชโองการ
 คณะกรรมการ การ เลือกตั้ง มี อํานาจ หนาท่ี ดังนี้

 1) ออก ประกาศ หรือ วาง ระเบียบ กําหนดการ ทั้งหลาย อัน จําเปน แก การ ปฏิบัติ ตาม

กฎหมาย

 2) วาง ระเบียบ เก่ียวกับ ขอหาม ใน การ ปฏิบัติ หนาที่ ของ คณะ รัฐมนตรี และ รัฐมนตรี 

ขณะ อยู ใน ตําแหนง เพื่อ ปฏิบัติ หนาที่ โดย คํานึงถึง การ รักษา ประโยชน ของ รัฐ และ คํานึงถึง 
ความ สุจริต เที่ยงธรรม ความ เสมอภาค และ โอกาส ทัดเทียม กัน ใน การ เลือกตั้ง
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 3) กําหนด มาตรการ และ การ ควบคุม การ บริจาค เงิน ให แก พรรค การเมือง การ 

สนับสนุน ทาง การเงิน โดย รัฐ การ ใช จายเงิน ของ พรรค การเมือง และ ผูสมัคร รับ เลือกต้ัง รวม

ทั้ง การ ตรวจสอบ บัญชี ทาง การเงิน ของ พรรค การเมือง โดย เปดเผย และ การ ควบคุม การ จาย 

หรือ รับเงิน เพื่อ ประโยชน ใน การ ลงคะแนน เลือกตั้ง

 4) มี คํา สั่งให ขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจาง ของ หนวยราชการ หนวยงาน ของ รัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ สวน ทองถิ่น หรือ เจาหนา ที่อื่น ของ รัฐ ปฏิบัติ การ ทั้งหลาย อัน จําเปน 

ตามกฎหมาย

 5) สืบสวน สอบสวน เพื่อ หา ขอเท็จจริง และ วินิจฉัย ชี้ขาด ปญหา หรือ ขอโตแยง ที่ 

เกิดขึ้น ตามกฎหมาย

 6) สั่งให มี การ เลือกตั้ง ใหม หรือ ออกเสียง ประชามติ ใหม ใน หนวย เลือกต้ัง ใด หนวย 

เลอืกตัง้ หนึง่ หรอื ทกุ หนวย เลอืกตัง้ เมือ่ ม ีหลกัฐาน อนั ควร เช่ือได วาการ เลอืกตัง้ หรอื การ ออก

เสียง ประชามติ ใน หนวย เลือกตั้ง นั้นๆ  มิได เปนไป โดย สุจริต และ เที่ยงธรรม

 7) ประกาศ ผล การ เลือกตั้ง ผล การ สรรหา และ ผล การ ออกเสียง ประชามติ

 8) สงเสริม และ สนบั หรือ ประสานงาน กบั หนวยราชการ หนวยงาน ของ รฐั รฐัวสิาหกจิ 

หรือ ราชการ สวน ทองถิ่น หรือ สนับสนุน องคกรเอกชน ใน การ ใหการ ศึกษา แก ประชาชน 

เกี่ยวกับ การ ปกครอง ระบอบ ประชาธปิไตย อนั ม ีพระมหากษตัรยิ ทรง เปน ประมขุ และ สงเสรมิ 

การ มี สวน รวมทาง การเมือง ของ ประชาชน

 9) ดําเนินการ อื่น ตามที่ กฎหมาย บัญญัติ ใน การ ปฏิบัติ หนาท่ี

  คณะกรรมการ การ เลอืกต้ัง ม ีอาํนาจ เรยีก เอกสาร หรอื หลกัฐาน ที ่เกีย่วของ จาก บคุคล 

ใด หรือ คณะกรรมการ การ เลือกต้ัง มี อํานาจ เรียก เอกสาร หรือ หลักฐาน ท่ี เก่ียวของ จาก บุคคล ใด 

หรือ เรียก บุคคล ใด มา ให ถอยคํา  ตลอดจน ให พนักงาน อัยการ  พนักงาน สอบสวน
หนวยราชการ หนวยงาน ของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ สวน ทองถิ่น ได

 2. ผูตรวจการ แผนดิน เปน คณะบุคคล จํานวน 3 คน ซ่ึง พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง 
ตาม คํา แนะนํา ของ วุฒิสภา จาก ผู ซึ่ง เปน ที่ยอมรับ นับถอื ของ ประชาชน มี ความ รอบรู และ

 ม ีประสบการณ ใน การ บริหาร ราชการ แผนดิน วสิาหกิจ หรือ กจิกรรม อนัเปน ประโยชน รวมกนั 

ของ สาธารณะ และ มี ความ ซ่ือสัตย สุจริต มี วาระ การ ดํารง ตําแหนง 6 ป นับแต วันท่ี พระมหากษัตริย 

ทรง แตงต้ัง และ ให ดํารง ตําแหนง ได เพียง วาระ เดียว โดย ประธาน วุฒิสภา เปน ผูลงนาม รับ

สนอง พระ บรม ราชโองการ และ ให ม ีสาํนกังาน ผู ตรวจการ แผนดิน เปน หนวยงาน อสิระ ใน การ 

บริหาร งานบุคคล การ งบประมาณ การ ดําเนินการ อื่น ตามท่ี กฎหมาย บัญญัติ

 ผูตรวจสอบ การ แผนดิน มี อํานาจ หนาท่ี ดังนี้

 1) พิจารณา และ สอบสวน หา ขอเท็จจริง ตาม คํา รองเรียน ใน กรณี
  (1 ) การ ไม ปฏบิตั ิตามกฎหมาย หรอื ปฏบิตั ินอกเหนือ อาํนาจ หนาที ่ตามกฎหมาย 

ของ ขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจาง ของ หนวยราชการ หนวยงาน ของ รัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ 

หรือ ราชการ สวน ทองถิ่น
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  (2 ) การ ปฏบิตั ิหรอื ละเลย ไม ปฏบิตั ิหนาท่ี ของ ขาราชการ พนกังาน หรื ลกูจางของ 

หนวยงาน ราชการ หนวยงาน ของ รัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ สวน ทองถิ่น ที่ กอ ให เกิด 

ความ เสยีหาย แก ผู รองเรียน หรือ ประชาชน โดย เปนธรรม ไม วาการ นัน้ จะ ชอบ หรอื ไมชอบ ดวย 

อํานาจ หนาที่ ก็ตาม

   (3 ) การ ตรวจสอบ การ ละเลย การ ปฏิบัติ หนา ที่ หรือ ปฏิบัติ หนา ที่ โดย ไมชอบ 

ดวย กฎหมาย ของ องคกร ตาม รัฐธรรมนูญ และ องคกร ใน กระบวนการยุติ ธรรม  ท้ังน้ี  ไม รวมถึง 

การพิจารณา พิพากษา อรรถคดี ของ ศาล

   (4 ) กรณี อื่น ตามที่ กฎ หมายบัญญัติ

  2) ดาํเนินการ เกีย่วกับ จรยิธรรม ของ ผู ดาํรง ตาํแหนง ทาง การเมือง และ เจาหนาท่ี 

ของ รัฐ

  3) ติดตาม ประเมินผล และ จัดทํา ขอ เสนอแนะ ใน การ ปฏิบัติ ตาม รัฐธรรมนูญ รวม 

ตลอด ถึง ขอ พิจารณา เพื่อ แกไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ ใน กรณีที่ เห็นวา จําเปน

  4) รายงานผล การ ตรวจสอบ และ ผล ปฏิบัติ หนาท่ี พรอม ขอ สังเกต ตอ คณะ 

รัฐมนตรี สภา ผูแทน ราษฎร และ วุฒิสภา ทุกป

 การ ใช อํานาจ หนาที่ ตาม (1) (ก ) (ข ) และ (ค ) ให ผูตรวจการ แผนดิน ดําเนินการ 

เมื่อ มี การ รองเรียน เวนแต เปน กรณีที่ผู ตรวจการ แผนดิน เห็น วาการ กระทํา ดังกลาว มี ผล 

กระทบ ตอ ความ เสียหาย ของ ประชาชน สวนรวม หรือ เพ่ือ คุมครอง ประโยชน สาธารณะ

ผู ตรวจการ แผนดิน อาจ พิจารณา และ สอบสวน โดย ไมมี การ รองเรียน ได

 3. คณะกรรมการ การ ปองกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แหงชาติ (ป.ป.ช.)
เปน องคกรอิสระ ที่ ประกอบ ไป ดวย ประธาน สภา 1 คน และ กรรมการ อื่น อีก 2 คน ซึ่ง มี 
พระมหากษัตริย ทรง แตงตั้ง ตาม คํา แนะนํา ของ วุฒิสภา
 กรรมการ ปองกนั และ ปราบปราม การ ทจุริต แหงชาต ิตอง เปน ผู ม ีความ ซือ่สัตย สจุริต 
เปนที่ ประจักษ มี วาระ การ ดํารง ตําแหนง 9 ป นับตั้งแต พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง และ ให 
ดํารง ตําแหนง ได เพียง วาระ เดียว โดย มี ประธาน วุฒิสภา เปน ผูลงนาม รับสนอง พระ บรม ราชโองการ 
ให มี สํานัก งาน ที่ เปนอิสระ ใน การ บริหาร งานบุคคล การ งบประมาณ และ การ ดําเนินการ อื่น 
ทั้งนี้ ตามกฎหมาย บัญญัติ
 คณะกรรมการ ปองกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แหงชาติ มี อํานาจ หนาท่ี ดังนี้
 1) ไตสวน ขอเท็จจริง และ สรุป สํานวน พรอมทั้ง ทํา ความเห็น เกี่ยวกับ การ ถอดถอน 
ออกจาก ตําแหนง เสนอ ตอ วุฒิสภา
 2) ไตสวน ขอเท็จจริง และ สรุป สํานวน พรอมท้ัง ทํา ความเห็น เกี่ยวกับ การ ดําเนิน คดี
อาญา ของ ผู ดํารง ตําแหนง ทาง การเมือง สงไปยัง ยัง ศาลฎีกา แผนก คดีอาญา ของ ผู ดํารง 
ตําแหนง ทาง การเมือง
 3) ไตสวน และ วินิจฉัย วา เจาหนาที่ ของ รัฐ ตั้งแต ผูบริหาร ระดับสูง หรือ ขาราชการ ซึ่ง 
ดาํรง ตัง้แต ผู อํานวยการ หรือ เทียบเทา ขึ้น ไป ร่ํารวย ผิด ปกติ กระทํา ความ ผิด ฐาน ทุจริต ตอ 
หนาที่ หรือ กระทํา ความ ผิด ตอ ตําแหนง หนาที่ ราชการ หรือ ความ ผิด ตอ ตําแหนง หนาที่ ใน 
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การ ยุติธรรม รวมทั้ง ดําเนินการ กับ เจาหนาที่ ของ รัฐ หรือ ขาราชการ ใน ระดับ ต่ํากวา ที่ รวม 
กระทาํ ความ ผดิ กบั ผู ดาํรง ตาํแหนง ดงักลาว หรอื กบั ผู ดาํรง ตาํ เหนง ทาง การเมอืง หรอื ที ่กระทาํ 

ความ ผดิ ใน ลกัษณะ ที ่คณะกรรมการ ปองกนั และ ปราบปราม การ ทจุรติ แหงชาต ิเหน็ควร ดาํเนนิ

การ ดวย ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ วาดวย การ ปองกัน และ ปราบปราม 

การ ทุจริต

  4) ตรวจสอบ ความ ถูกตอง และ ความ มี อยูจริง รวมทั้งความ เปลี่ยนแปลง ของ 

ทรัพยสิน และ หนี้สิน ของ ผู ดํารง ตําแหนง

  5) กํากับ ดูแล คุณธรรม และ จริยธรรมของ ผู ดํารง ตําแหนง ทาง การเมือง

  6) รายงานผล การ ตรวจสอบ และ ผล การ ปฏิบัติ หนาท่ี พรอม ขอ สังเกต ตอ คณะ 

รัฐมนตรี  สภา ผูแทน ราษฎร และ วุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ให ประกาศ รายงาน ดังกลาว ใน ราชกิจจา

นุเบกษา และ เปดเผย ตอ สาธารณะ ดวย

  7) ดําเนินการ อื่น ตามที่ กฎหมาย บัญญัติ

 4. คณะกรรมการ ตรวจ เงิน แผนดิน (คตง.)
  การ ตรวจ เงิน แผนดิน ให กระทํา โดย คณะกรรมการ ตรวจ เงิน แผนดิน ที่ เปนอิสระ 

และ เปนกลางประกอบดวย ประธาน กรรมการ  1 คน และ กรรมการ การ อื่น อีก 6 คน ซึ่ง พระ

มหากษตัรยิ ทรง แตงตัง้ จาก ผู ม ีความ ชาํนาญ และ ประสบการณ ดาน การ ตรวจ เงิน แผนดิน การ 

บัญชี การ ตรวจสอบ ภายใน การเงิน การคลัง และ ดาน อื่น มี วาระ การ ดํารง ตําแหนง 6 ป นับ

ตั้งแต วันที่ พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง และ ให ดํารง ตําแหนง ได เพียง วาระเดียว โดย ประธาน 

วฒุสิภา เปน ผูลงนาม รบัสนอง พระ  บรมราชโองการ แตงต้ัง ประธาน กรรมการ การ ตรวจ เงิน แผน

ดิน และ ผูวาการ ตรวจ เงิน แผนดิน และ ให มี สํานักงาน การ ตรวจ เงิน แผนดิน เปน หนวยงาน ที่ 

เปนอสิระ ใน การ บรหิาร บคุคล การ งบประมาณ และ การ ดาํเนนิการ อืน่ๆ  ตามกฎหมาย บญัญตัิ
 คณะกรรมการ ตรวจ เงิน แผนดิน มี อํานาจ หนาท่ี ดังนี้
 1. กําหนด หลักเกณฑ มาตรฐาน เกี่ยวกับ การ ตรวจ เงิน แผนดิน
 2. ใหคําปรึกษา แนะนํา และ เสนอแนะ ให มี การ แกไข ขอบกพรอง เกี่ยวกับ การ ตรวจ 
เงิน แผนดิน
 3. แตงตั้ง คณะกรรมการ วินัย ทาง การเงิน และ การคลัง ที่ เปนอิสระ ทําหนาที่ วินิจฉัย 
การ ดําเนินการ ที่ เกี่ยวกับ วินัย ทาง การเงิน การคลัง และ การ งบประมาณ และ ให คดี ที่ พิพาท 
เกีย่วกบั คาํ วนิจิฉยั ของ คณะ กรมการ วนิยั ทาง การเงนิ การคลงั ใน เรือ่งดงักลาว เปนคด ีทีอ่ยู ใน 
อํานาจ ของ ศาลปกครอง
 ให ผูวา ตรวจ เงิน แผนดิน มี อํานาจ หนาท่ี เกี่ยวกับ การ ตรวจ เงิน แผนดิน ที่ เปนอิสระ 
และ เปนกลาง
 จาก บทบาท หนาที่ ของ องคกรอิสระ 4 องคกร จะ พบ วาการ ตรวจสอบ การ ใช อํานาจ 
รัฐ ตาม รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มี กระบวนการ และ มาตรการ ตรวจสอบ นัก การเมือง 
ตั้งแต การ เขาสู อํานาจ โดย คณะกรรมการ การ เลือกต้ัง กระบวนการ ใช อํานาจ รัฐ โดย คณะ
กรรมการ ปองกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แหงชาติ คณะกรรมการ ตรวจ เงิน แผนดินและ ผูตรวจ
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การแผนดิน ท่ี คอย สอดสอง และ ตรวจสอบ การ ใช อํานาจ รัฐ ตามกฎหมาย อยาง เครงครัด 
ใน สภาพ ตาม เปนจริง ใน ปจจุบัน จะ เห็น ได วา กล ไกล ทาง กฎหมาย และ องคกร การ อิสระ ไม 

สามารถ หยุดยั้ง แกไข ปญหา ทุจริต คอรรัป ช่ันของ นักการเมือง ได นอกจาก การ สงเสริม ให มี 

กระบวนการ ตรวจสอบ การ ดําเนิน ของ ภาครัฐ โดย ประชาชน ที ่ม ีความ เขมแขง็ เขา มา มสีวนรวม 

ใน การ ตรวจสอบ อยาง จริงจัง ตอไป

บทบาท หนาที่ ของ องค กรอื่น ตาม รัฐธรรมนูญ 
 1 องคกรอัยการ ม ีหนวย ธรุกจิ ที ่เปนอสิระ ใน การ บริหารงาน บคุล  การ งบประมาณ 

และ การ ดําเนินการ อื่น โดย มี อัยการ สูงสุด เปน ผู บังคับ บัญชา การ มี พนักงาน อัยการทําหนา

ที่ ตาม ที่บัญญัติ ใน รัฐธรรมนูญ และ ตามกฎหมาย ที่ เกี่ยวของ

 พนกังานอยัการ มอีสิระ ในการพจิารณา สัง่ ทาํคดี และ การ ปฏบิตั ิหนาที ่ให เปนไป โดย

เท่ียงธรรม

 2. คณะ กรรมการ สทิธ ิมนษุย ชน แหงชาต ิประกอบดวย ประธาน กรรมา การ 1คน 

กรรมการ อื่น อีก 10 คน ซึ่ง มี พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง ตาม คํา แนะนํา ของ วุฒิสภา จาก ผู 

มีความรู หรือ ประสบการณ ดาน การ คุมครอง สิทธิ  เสรีภาพ ของ ประชาชน มี วาระ การ ดํารง 

ตําแหนง 6 ป นับตั้งแต วันท่ี พระมหากษัตริย ทรง แตงต้ัง และ ใหดํารง ตําแหนง ได เพียง วาระ 

เดียว โดย ประธาน วุฒิสภา เปน ผูลงนาม รับสนอง พระ บรมราชโองการ

 คณะกรรมการ สิทธิ มนุษย ชน แหงชาติ มี อํานาจ หนาท่ี ดังนี้

 1) ตรวจสอบ และ รายงาน การ กระทํา หรือ การ ละเลย การ กระทํา อัน เปนการ ละเมิด สิทธิ 

มนุษย ชน หรอืไม เปนไปตาม พนัธกรณรีะหวาง ประเทศ เกีย่วกบั สทิธ ิมนษุย ชน ที ่ประเทศ ไทย 

ภาคี และ เสนอ มาตรการ แกไข ที่ เหมาะสม ตอ บุคคล หรือ หนวยงาน ที่  กระทํา หรือ ละเลย การ 

กระทํา ดงักลาว เพือ่ ดาํเนนิการ ใน กรณทีี ่ปรากฏ วา ไมม ีการ ดาํเนนิการ ตามท่ี เสนอ ให รายงาน 

ตอ รัฐสภา เพื่อ ดําเนินการ ตอไป

 2) เสนอ เรื่อง พรอมดวย ความเห็น ตอ ศาล รัฐธรรมนูญ ใน กรณีที่ เห็นชอบ ตามท่ี มี ผู 

รองเรียน วา บทบัญญัติ แหง กฎหมาย ใด กระทบ ตอ สิทธิ มนุษย ชน  และ มี ปญหา เกี่ยวกับ ความ

ชอบ ดวย รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม พระ ราช บัญญัติ ประก อบ รัฐธรรมนูญ วาดวย วิธี พิจารณา ของ 
ศาล รัฐธรรมนูญ

 3) เสนอ เรื่อง พรอมดวย ความเห็น ตอ ศาลปกครอง  ใน กรณีที่ เห็นชอบ ตามที่ มี ผู  

รองเรียน วา กฎ คํา สั่ง หรือ การ กระทํา อื่น ใด ในทาง ปกครอง กระทบ ตอ สิทธิ มนุษย ชน และมี 

ปญหา เกีย่วกบั ความชอบ ดวย รบั ธรรมนญู หรอื กฎหมายทัง้นี ้ตาม พระ ราช บญัญตั ิจดัตัง้ ศาล
ปกครอง และ วิธี พิจารณา คดี ปกครอง

 4) ฟองคดี ตอ ศาลยุติธรรม แทน ผูเสียหาย เมื่อ ไดรับ การ รองขอ จาก ผูเสียหาย และ 

เปน กรณีที่ เห็นสมควร เพื่อ แกไข ปญหา การ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน เปน สวนรวม ทั้งนี้ ตามที่ 

กฎหมาย บัญญัติ

 5) เสนอแนะ นโยบาย และ ขอเสนอ ใน การ ปรับปรุง กฎหมาย และ กฎ ตอ รัฐสภา หรือ คณะ 
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รัฐมนตรี เพื่อ สงเสริม และ คุมครอง สิทธิ มนุษย ชน

 6) สงเสริม การ ศึกษา การ วิจัย และ การ เผยแพร ความรู ดาน สิทธิ มนุษย ชน

  7) สงเสริม ความ รวมมือ และ การ ประสานงาน ระหวาง หนวยราชการ องคกรเอกชน 

และ องคการ อื่น ในดาน สิทธิ มนุษย ชน

  8) จัดทํา รายงาน ประจําป เพ่ือ ประเมิน สถานการณ ดาน สิทธิ มนุษย ชน ภายใน 

ประเทศ และ เสนอ ตอ รัฐสภา

  9) อํานาจ หนา ที่อื่น ตามที่ กฎหมาย บัญญัติ

  ใน การ ปฏิบัติ หนาที่ คณะกรรมการ สิทธิ มนุษย ชน แหงชาติ ตอง คํานึงถึง ผล 

ประโยชน สวนรวม ของ ชาติ และ ประชาชน ประกอบดวย คณะกรรมการ สิทธิ มนุษย ชน แหง

ชาติ ม ีอาํนาจ เรยีก เอกสาร หรอื หลกัฐาน ที ่เกีย่วของ จาก บคุคล ใด หรอื เรียก บคุคล ใด มา ให ถอย

คํา รวมท้ัง มี อํานาจ อื่น เพื่อ ประโยชน ในการปฏิบัติ หนาท่ี ทั้งนี้ ตามท่ี กฎหมาย บัญญัติ

 3. สภา ท่ีปรึกษา เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ มี หนาท่ี ใหคําปรึกษา และ ขอ เสนอแนะ 

ตอ คณะ รัฐมนตรี ใน ปญหา ตางๆ ท่ี เก่ียวกับ เศรษฐกิจ และ สังคม รวมถึง กฎหมาย ท่ี เก่ียวของ มี 

สํานักงาน เปน หนวยงาน ที ่เปนอสิระ ใน การ บรหิาร งานบุคคล การ งบประมาณ และ การ ดาํเนิน

การ อื่น ตามที่ กฎหมาย บัญญัติ

 จาก บทบาท หนาที ่ของ องคกร ตาม รฐัธรรมนูญ ทัง้ 2 ประเภท พบ ความ แตกตาง ของ 

บทบาท หนาที่ ของ องคกร อื่นตาม รัฐธรรมนูญ และ องคกรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ คือ การ ที่ 

รฐัธรรมนญู กาํหนด ให องคกรอสิระ ตาม รฐัธรรมนญู สามารถ เสนอ รางกฎหมาย ได ตาม มาตรา 

139 องคกรอสิระ ตาม รฐัธรรมนญู สามารถ เสนอ ราง พระ ราช บญัญตั ิประกอบ รฐัธรรมนญู ซึง่ 

ประธาน องคกร นั้น เปน ผู รักษาการ ตาม มาตรา 182 สามารถ เสนอ ราง พระ ราช บัญญัติ เกี่ยว

กบั การ จดั องคกร และ ราง พระ ราช บญัญตั ิที ่ประธาน องคกร นัน้ เปน ผูรกัษา ได ดวย สวน องคกร 
อื่น ตาม รัฐธรรมนูญ ไมมี บทบัญญัติ ใน ลักษณะ ดังกลาว

เรื่อง ที่ 4 บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ ที่ มีผลตอ การ เปล่ียนแปลง ทาง สังคม
  และ มีผลตอ ฐานะของ ประเทศ ไทย ในสังคม โลก

 

 รปูแบบ การเมือง การ ปกครอง ของ ไทย ตัง้แต สมยั สโุขทัย จนถึง ป พทุธศักราช 2475 
เปนการ ปกครอง ใน ระบอบ สมบูร ณาญา สิทธิ ราช กฎหมาย ที่ ใช เปนหลัก ใน การ ปกครอง มี ที่ 

มาจาก กลุม ผูปกครอง คอื ทหาร และกลุม ขนุนาง สวน ประชาชน เปน แค ไพร ธรรมดา หรอื ทาส 

ที ่ตอง ทาํตาม คาํ สัง่ของ กลุม ผูปกครอง เทานัน้ ซึง่ เปน ทีม่า ของ ระบบ อปุถมัภ ความ อยตุธิรรม 

ตางๆ ที ่เกดิขึน้ เกดิ จาก บคุคล ที ่เปนกลุม ผูปกครอง ใน ชวง เวลานัน้ ไมม ีระบบ ทีจ่ะ ตรวจสอบ 

หรือ ถวงดุล  อํานาจ กับ คณะ ผูปกครอง ได จาก รูปแบบ การ ปกครอง ดังกลาว เมื่อ มี ชาว ตะวัน

ตก เดนิทาง เขา มายัง ประเทศ ไทย จงึ มองวา ไทย เปน บานปา เมอืง เถือ่น (อนารยชน) โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง เมื่อ ชาว ตะวันตก ที่ เดิน เขามา ประเทศ ไทย สมัย รัชกาล ที่ 4 เขามา ทาํหนังสือสัญญา 
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พระ ราช ไมตรี กับ ประเทศไทย หนังสือ สัญญา ที่ ทําขึ้น มา นั้น ได ยอมให ฝรั่ง มี่สิทธิ สภาพ

 นอก อาณาเขต คือ  ยอมให ฝร่ัง ตั้ง ศาล ขึ้น เรียกวา  “ศาลกงสุล”  ขึ้น พิจารณา คดีความ ของ 

คนใน บังคับ ของ ตน ได  อัน เปนการ ไมยอม อยูใต บังคับ บัญชา ของ กฎหมาย ไทย ทั้งนี้ เนื่อง 

มาจาก วา ฝร่ัง ถือวา กฎหมาย และ วิธี พิจารณา ความ ของ ประเทศ ไทย ยัง ไมมี ระเบียบ แบบแผน ดี 

พอ การ ที่ ฝรั่ง ตางประเทศ มีศาลกงสุล พิจารณา คดีความ ของ คนใน บังคับ ของ ตน นั้น ทําให 

ประเทศ ไทย มี ความ ยุงยาก ทาง การ ปกครอง เกิด ขึ้นอยู เสมอ แม ภายหลัง ใน สมัย รัชกาล ที่ 5 

ที่ ได ยอม เสีย ดิน แดนบางสวน  เพื่อ แลก กับ การ สิทธิ สภาพ นอก เขตไทย  (สยาม ประเทศ ใน 

เวลานั้น) ใน สายตา ชาวโลก ก็ ยังเปน บานปา เมือง เถื่อน

 แม วา จะ มี การ ประกาศ ให เลิกทาส ใน รัชกาล ที่ 5 เมื่อ ป พุทธศักราช 2448 สภาพ

สงัคม ไทย ก ็ยงั ไมม ีความ เปล่ียนแปลง มาก นกั เพราะ ประชาชน ยงั ตดิของ อยู กบั ความ เคยชิน 

ใน การ ม ีคน ปกปอง คุม ครอง และ ยงั ไมม ีการ จดั  การ ศกึษา ให แก ประชาชน เปนระบบ จนกระทัง่ 

สมัย รัชกาล ที่ 7 เมื่อ กระแส นิยม ตะวันตก หลั่งไหล เขามา มี การ สง นักเรียนไทย ไป  ศึกษา 

ยัง ตางประเทศ จํานวน มาก กลุม นักศึกษา เหลานี้ เมื่อ สําเร็จ การ ศึกษา ก็  ไดนํามา สิ่ง ที่ พบเห็น 

และ องคความรู ใน เรื่อง การเมือง การ ปกครอง แบบ ตะวัน กลับ เขามา ดวย และ พยายาม ที่จะ 

พฒันา ประเทศ ไทย ให พน จาก คาํ วา บานปา เมือง เถือ่น ใน หลายๆ ดาน หนึง่ ใน การ เปลีย่นแปลง 

ประเทศ คอื เรือ่ง การ ปฏริปู การ ปกครอง โดย การยึดอาํนาจ ของ คณะ ราษฎร เมือ่  ป พทุธศักราช 

2475 (หลงั การ เลกิทาส 27 ป) จาก ระบอบ สมบรู ณาญา สทิธ ิราช มา เปนการ ปกครอง ระบอบ 

ประชาธิปไตย อัน มี พระมหากษัตริย ทรงเปน ประมุข มี การ ประกาศ ใ ช รัฐธรรมนูญ ครั้ง แรก ใน 

สยาม ประเทศ โดย ถือวา รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมาย สูงสุดในการ ปกครอง ประเทศ  กฎหมาย

อื่น จะ ขัดหรือ แยง มิได  หลักการ สําคัญ ยิ่ง ใน รัฐธรรมนูญ คือ อํานาจ สูงสุด ของ ประเทศ เปน
ของ ราษฎร ทั้งหลาย พระมหากษัตริย ทรง เปน ประมุข ของ ประเทศ ภายใต รัฐธรรมนูญ
 การ ประกาศใช รฐัธรรมนูญ มไิด ทาํให สภาพสงัคม ไทย เกดิการ เปลีย่นแปลง แบบ ถอน

ราก ถอน โคน เพราะ กลุม ผูนาํทาง ความคดิ สวนใหญ เปน ผู ที ่ไดรบั ทนุ ไป ศกึษาตอ ตางประเทศ 

ประชาชน สวนใหญ ของ ประเทศ ยังไดรับ การ ศึกษา นอย จนกระท่ัง เมื่อ มี การ สงเสริม ให 

ประชาชน ไดรับ การ ศึกษา สูงขึ้น  ประชาชน กลุม นี้ จึง ได เร่ิมตะ หนัก ถึง สถานภาพ  บทบาท 

หนาที่ สิทธิ และ เสรีภาพ ที่ ตน เอง พึง ไดรับ จาก รัฐ

 บทบญัญตั ิใน รฐัธรรมนญู ที ่ถอืวา มผีลตอ การ เปลีย่นแปลง ของ สภาพสงัคม ไทย ไดแก

 1. การ รับรอง สิทธิ ของ ชาย และ หญิงวา มี สิทธิ เทาเทียม กัน

 2. ความ เสมอภาค ใน การ บังคับใช กฎหมาย กับ ทุก บุคคล : บุคคล ยอม เสมอกัน

   ใน กฎหมาย และ ไดรับ ความ คุมครอง ตามกฎหมาย เทา เทียว กัน

 3. ที่มา ของ รัฐบาล

 4. การ ตรวจสอบ การ ใช อํานาจ รัฐ

 5. สิทธิ และ เสรีภาพ ของ ชน ชาวไทย ทั้งท่ี เปน
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  สทิธ ิและ เสรีภาพ สวนบุคคล เชน สทิธ ิและ เสรีภาพ ใน ชวีติ และ รางกาย ของ บคุคล 

การ จบั และคุมขงั การ คนตวั บคุคล หรือ การ กระทํา ใด อนั กระทบ ตอ สทิธ ิและ เสรีภาพ ตาม วรรค 

หนึง่ จะ กระทํา มไิด เวน แต ม ีเหตุ ตามท่ี กฎหมาย บญัญัต ิ การ เขา ไปใน เคหสถาน โดย ปราศจาก 

การ ความ ยนิยอม ของ ผู ครอบครอง เสรีภาพ ใน การ เดินทาง และ เสรีภาพ ใน การ เลือก ถิ่น ที่อยู 

ภายใน ราชอาณาจักร เสรีภาพ ใน การ สื่อสาร ถึงกัน โดย ทาง ที่ ชอบ ดวย เสรีภาพ บริบรูณ ใน การ 

นับ ถือศาสนา

  สิทธิ ใน กระบวนการ ยุติธรรม

  เสรีภาพ ใน การ แสดง ความ คิดเห็น ของ บุคคล และ สื่อมวลชน

  สิทธิ เสรีภาพ ใน การ ศึกษา

  สิทธิ การ ได รับบริการ สาธารณสุข และ สวัสดิการ จาก รัฐ

  เสรีภาพ ใน การ ชุมชน และ การ สมาคม

 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปนผลจากการมีรัฐธรรมนูญ บัญญัติ ไว จึง เปน

 หลกัประกัน ที ่ประชาชน จะ ตอง ไดรบั การ คุมครอง และ ดแูล จาก รฐั และ มผีลตอ การ กระตุน ให 

ประชาชน เกิด ความ ตื่นตัว ใน การ พิทักษ สิทธิ ของ ตน เอง รวมทั้ง การ ปฏิบัติตน ที่จะ ไม ไป 

ละเมิด ตอ สิทธิ ของ ผูอื่น ความ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ที่ ผล จาก การ มี รัฐธรรมนูญ ที่ เห็น ได 

อยาง เปน รูปธรรม ไดแก

 1. ความ ตื่นตัว ใน ภาค ประชาชน ที่จะ เขามา มี สวนรวม ใน การ บรหิาร จัดการ ประเทศ 

โดย การ ตั้ง พรรค การเมือง การ  เปน สมาชิกพรรค การเมือง

 2. เกดิ การ รวมตัว ของ กลุม บคุคลต้ัง เปน มลูนธิ ิเพือ่ ปกปอง ดแูล สทิธ ิของ ประชาชน 

ตาม รัฐธรรมนูญ เชน มูลนิธิ คุมครอง ผูบริโภค มูลนิธิ คุมครอง สิทธิสตรี

 3. การ รวมตัว ของ กลุม บุคคล ใน อาชีพ เดียวกัน เพื่อ เรียกรอง ความ เปนธรรม

 4. ม ีระบบ ยตุธิรรม ที ่พจิารณา ตดัสนิ คดีความ จาก เอกสาร พยาน หลกัฐาน ม ีระบบ

การ ไต ส วน สืบสวน สอบสวน และ ยกเลิก วิธีการ ลงโทษ ในทาง ทา รุ ณ กรรม เพื่อให รับสารภาพ

 5. ประชาชน ได รบับริการ ใน สิ่ง ที่ เปน ปจจัย พื้นฐาน ของ การ ดํารงชีวิต ไดแก บริการ 

การ ศึกษา บริการ การ รักษา พยาบาล

 ความ เปล่ียนแปลง ท่ี เกิดข้ึน ใน สังคม ไทย ดังกลาว มี ผล ให ประเทศ ไทย ไดรับ การ ยอมรับ 

ใน สายตา ชาวโลก มากขึ้น วา มิได มี ความ เปน บานปา เมือง เถื่อน โดย ชาวตางชาติไดใหการ

ยอมรับ ใน กฎหมาย ไทย
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เรื่อง ที่ 5  หนาที่ พลเมือง ตาม รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย อื่น

 การ อยู รวมกัน เปน สังคม ของ มนุษย ตั้งแต สอง คน ขึ้น ไป ยอม มีความ ขัด แยงกัน ใน 
บางโอกาส เพราะ แตละบุคคล ยอม มี ความ ปรารถนา ที่ แตกตางกัน อันนํา ไป สู ความ ขัดแยง 
และ ทะเลาะ วิวาท กัน ได ทุก สังคม จึง ตอง วางกฎ กติกา ใน การ อยู รวมกัน เพื่อ เปน ขอตกลง 
กลาง  ในการอยู รวมกัน วา สิ่ง ใด ทําได สิ่ง ใด ทํา ไมได หาก ฝาฝน จะ มี โทษอยางไร เมื่อ สังคม มี 
ขนาดใหญ ขึ้น เปน ระดับ ประเทศ ที่ มี ประชากร รวมกัน หลาย ลาน คน ผูปกครอง  ก็จําเปน ตอง 
วางกฎ ขึ้น ซึ่ง เรียก กัน วา “กฎหมาย” เพื่อ เปน ขอตกลง ใน การ อยู  รวม กัน ของ คน ทั้งประเทศ
 เมือ่ ประเทศ ไทย เปลีย่นแปลง เปนการ ปกครอง แบบ ประชาธปิไตย เมือ่ ป พ.ศ. 2475 
และ กาํหนด ให รฐัธรรมนญู เปน กฎหมาย สงู สดุ ใน การ ปกครอง ประเทศ โดย กฎหมาย อืน่ จะขดั 
หรือ แยง มิได รัฐธรรมนูญ ใน ยุค แรกๆ แมวา จะ เกิด จาก การ ยก ราง ของ คณะบุคคล เพียง ไม 
กี่ คน แต ก็ เปน พัฒนาการ ทาง กฎหมาย ที่ คํานึงถึง ความ มั่นคง ของ ชาติ สถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพ และ หนาที่ ของ ประชาชน ใน ระดับ แตกตางกัน ออกไป และ มี การ พัฒนาการ ใน 
การ เปดโอกาส ให ประชาชน เขามา มีสวนรวม ใน การ ยก ราง รัฐธรรมนูญ มากข้ึน ตั้ง แต 
รฐัธรรมนญู ป 2540 เปนตนมา ซึง่ เรา จะ พบ วา ม ีการ ระบ ุถงึ หนาที ่สทิธ ิและ เสร ีของ ประชาชน 
มากขึ้น
 การ จะ เขาใจ หนา ที่ สิทธิ และ เสรีภาพของ ตน เอง ที่มี ใน สังคม ไดนั้น จะ ตอง ทําความ
เขาใจ กับ ความหมาย ของ “สถานภาพ บทบาท หนาที่ สิทธิ และเสรีภาพ” ดวยเพราะ 
สถานภาพ เปน ตนทาง ของ การ กําหนด บทบาท หนาท่ี สิทธิ และ เสรีภาพ ของ บุคคล ใน สังคม
 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และ หนาท่ี มี ความ เกี่ยวของ เชื่อมโยง สัมพันธกัน 
กลาว คือ สถานภาพ เปน ตัวกําหนด บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และ หนาท่ี ของ บุคคล เรา จะ เขาใจ 
และ สามารถ เชื่อมโยง สถานภาพ บทบาท หนาท่ี สิทธิ และ เสรีภาพ ได ตอ เมื่อ เรา มี ความ เขาใจ 
ใน ความ หมาย ของ แตละ คํา ซึ่ง เรา จะ เร่ิม ทําความ เขา ใจความ หมาย ของ แตละ คํา ดังนี้
 ความ หมาย
 สถานภาพ หมายถงึ ตาํแหนงท่ี บคุคล ไดรบั จาก การ เปนสมาชิก ของ สงัคม ใน บคุคล 
คน เดียวกัน อาจจะ มี หลาย สถานภาพ ได เชน นายสมชาย เปนคนไทยอาชีพรับราชการคร
ูเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก
 1. สถานภาพท่ีได จาก ถิ่นที่ อยูที่ ถือกําเนิด  ก็ จะ ได สัญชาติ ของ ประเทศ ที่เกิด  เชน  
คน ไทย  คน ญี่ปุน  คน อังกฤษ  คน จีน  เปนตน
 2. สถานภาพ ที่ ได มา โดย กําเนิด เชน ปู ยา ตา ยาย  พอ แม ลุง ปา นา  อา พี่ นอง 
ลูก หลาน เปนตน
 3. สถานภาพ ที่ ได มาจาก การ ศึกษา เชน ศิษยเกา กศน. ศิษยเกา โรงเรียน สตรี วิทยา
 4. สถานภาพ ที่ ได มาจาก การ ประกอบ อาชีพ หรือ การ กระทํา เชน ครู หมอ พอคา 
นายกรัฐมนตรี พระ นักบวช นักโทษ เปนตน
 5. สถานภาพ ที่ ได จาก การ สมรส เชน สามี ภรรยา พอหมาย แมหมาย เปนตน
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 บทบาท หนาที่ หมายถึง การ ทําหนาที่ หรือ พฤติกรรม ที่ เปนภาระ รับผิดชอบ ตาม 

สถานภาพ ที่ ไดรับ เชน สถานภาพเปนครู เปนทนายความ เปนตน เห็น ได วา สถานภาพ และ 

บทบาท หนาที่ มี ความ เกี่ยวของ สัมพันธ โดย สถานภาพ เปน ตัวกําหนด บทบาท หนาท่ี บุคคล 

นั้นๆ  ยิ่ง บุคคล ที่ มี หลาย สถานภาพ ก็ ยิ่ง มี บทบาท หนาท่ี มาก ตาม ไป ดวย

 นอกจาก สถานภาพ บทบาท หนาที่ ซึ่ง เปนภาระ หนา ที่ และ ความ รับผิดชอบ แลว 

แตละบุคคล ยัง ไดรับ สิทธิ และ เสรีภาพ ตาม สถานภาพ และ บทบาท เหลา นั้น ดวย ใน การ อยู ใน 

สังคม นั้นๆ ดวย

 สิทธิ หมายถึง อํานาจ หรือ ผล ประโยชน ของ บุคคล ที่ มี กฎหมาย ให คุมครอง โดย 

บุคคลอื่น จะ ตอง ให ความ เคารพ จะ ละเมิด ลวงเกิน หรือ กระทําการ ใดๆ อัน กอ ให เกิด การ 

กระทบ กระเทือน ตอ สิทธิ ของ บุคคล ไมได เชน สิทธิ เลือกตั้ง สิทธิ ใน การ รับ ความ คุมครอง 

จาก รัฐ สิทธิ ใน การ ได รับบริการ สาธารณะ จาก รัฐ ตามท่ี กฎหมาย กําหนด

 เสรีภาพ หมายถึง ความ ม ีอสิระ ใน การ กระทํา ของ บคุคล ซึง่ กระทํา นัน้ จะ ตอง ขดัตอ 

กฎหมาย เชน เสรีภาพ ใน การ นับ ถือศาสนา เสรีภาพ ใน การ เดินทาง เสรีภาพ ใน การ ประกอบ 

สัมมาชีพ เสรีภาพ ใน การ พูด การ เขียน ที่ ไม ละเมิด สิทธิ และ เสรีภาพ ของ บุคคลอื่น

หนาที่ ของ พลเมือง ตาม รัฐธรรมนูญ
 รัฐธรรมนูญ ฉบับ ป พุทธศักราช 2550 ได กําหนด หนาท่ี ของ ชนชาวไทย ไว ในหมวด ท่ี 

4 มาตรา 70 ถึง  มาตรา 74  ดังนี้

 1. บคุคล ม ีหนาที ่พทิกัษ ไว ซึง่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ และ การ ปกครอง ระบอบ 

ประชาธิปไตย อัน มี พระมหากษัตริย เปน ประมุข ตาม รัฐธรรมนูญ นี้ (มาตรา 70)

 2. บุคคล มี หนาที่ ปองกัน ประเทศ รักษา ผล ประโยชน ของ ชาติ และ ปฏิบัติ ตาม

กฎหมาย (มาตรา 71)
 3. บุคคล มี หนาที่ไป ใช สิทธิ เลือกตั้ง (มาตรา 72)

 4. บุคคล มี หนาท่ีรับ ราชการทหาร ชวยเหลือ ใน การ ปองกัน และ บรรเทา ภัยพิบัติ 

สาธารณะ เสีย ภาษีอากร ชวยเหลือ ราชการ รับ การ ศึกษา อบรม พิทักษ ปองกัน และ สืบสาน 
ศิลป วัฒนธรรม ของ ชาติ และ ภูมิปญญา ทองถ่ิน และ อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอม 

ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมาย บัญญัติ (มาตรา 73)

 5. บุคคล ผู เปน ขาราชการ พนักงาน หรือ ลูกจาง ของ หนวยงาน ราชการ หนวยงาน 
ของ รฐั รฐัวสิาหกจิ หรอื เจาหนาที ่อืน่ ของ รฐั ม ีหนาที ่ดาํเนนิการ ใหเปนไป ตามกฎหมาย เพือ่ 

รักษา ประโยชน สวนรวม อํานวย ความ สะดวก และ ใหบริการ แก ประชาชน ตาม หลักธรรม มา ภิบาล 

ของ การ บริหาร กิจการ บานเมือง ที่ ดี
 บุคคล ที่ มี สถานภาพ เปน คน ไทย จึง ตอง ที่ หนาที่ รับผิดชอบ ตามที่ กําหนด ไว ใน 

รัฐธรรมนูญ รวมทั้ง สนับสนุน สงเสริม ให ผูอื่นๆ ปฏิบัติตน ตาม หนาที่ ที่ กําหนด ไว ใน 
รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย อื่นๆ  ดวย ทํา อยางไร เรา จึง จะ สนับสนุน สงเสริม ให ผูอื่นๆ  ปฏิบัติ 

หนาที่ ตามกําหนด ไว ใน รัฐธรรมนูญ รวมทั้ง กฎหมาย อื่นๆ ของ ประเทศ ดวย



หนังสือเรียน สาระการพัฒนา สังคม92

 แนว ทางใน การ สนบัสนุน สงเสริม ให ผูอืน่ๆ  ปฏบิตั ิหนาท่ี ตามกําหนด ไว ใน รฐัธรรมนูญ 

รวมท้ัง กฎหมาย อื่นๆ มี ดังนี้

 1. ประพฤติ ปฏิบัติตน ตาม หนาท่ี ท่ี กําหนด ไว ใน รัฐธรรมนูญ รวมท้ัง กฎหมาย อ่ืนๆ

 เพ่ือให เปน แบบอยาง ที่ ดี แก บุคคล ใน ครอบครัว และ ชุมชน ที่ ตน เอง อาศัยอยู ให เปน วิถี ชีวิต

ซึ่ง จะ มี อิทธิพล ตอ บุคคล ใกล ชิด ให ม ีความ คลอยตาม ใน การ ประพฤติ ปฏิบัติ

 2. เผยแพร ความรู อบรม ส่ังสอน สนทนา แลกเปล่ียน กับ บุคคลอ่ืน ใน กาล อัน ควร ดวย 

โดย คํานึงถึง วัย ระดับ ความรู ของ บุคคล ที่ สนทนา ดวย ความ เคารพ และ ใหเกียรติ ใน ศักดิ์ศรี 

ของ ความ เปน มนุษย ดวย

 3. สนับสนุน ชื่นชม ใหกําลังใจ ผู ที่ ปฏิบัติตน ตาม หนาที่ ที่ กําหนด ไว ใน รัฐธรรมนูญ 

รวมท้ัง กฎหมาย อื่นๆ  ดวย
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 1. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญกับประเทศในแงใดบาง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2. รับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีที่มาจากท่ีใด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. อะไรคือสาเหตุของการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญไทย

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรม
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 4. องคกรตามรัฐธรรมนูญ ถูกกําหนดและต้ังขึ้นดวยเหตุผลใดบาง

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

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

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

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

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

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

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

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

 5. ผลของการใชรัฐธรรมนูญต้ังแตอดีตถึงปจจุบันไดกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง

  ดานใดบางแกสังคมไทยรวมท้ังฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 6. ใหผูเรียนศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีรายละเอียดสําคัญอยางไรบางและ

  นํามาอภิปรายรวมกัน

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

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

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

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

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

กิจกรรม
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สิทธิ มนุษยชน 4
บท ที่

สาระสําคัญ
 มนษุย ทกุคน เกิด มา มเีกียรต ิและ ศกัดิศ์ร ีเทาเทยีม กนั และ ไม ควร ถกูเลีย่ง ปฏิบตั ิเพราะ 

ความ แตกตาง ของ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะ หรือ ความ คิดเห็น

 องคการ สหประชาชาติ จึง ได จัดทํา ปฏิญญา สากล วาดวย สิทธิ มนุษย ชน เพื่อให 

ประเทศ ตางๆ เคารพ สทิธ ิและ ปกปอง พลเมือง ของ ตน ให รอดพน จาก การ ถกู รงัแก หรือ ลดิรอน 

สิทธิ เสรีภาพ ขั้น พื้นฐาน

 ทัง้นี ้ประชาชน ชาวไทย ทกุคน ทีเ่กดิ มา เปน มนษุย และ เกดิ เปน คน ไทย ยอม ม ีศกัดิศ์ร ี

ทีจ่ะ ไดรบั ความ คุมครอง จาก รฐั โดย เทาเทียม ตาม มาตรฐาน เดียว กบั ประเทศ อืน่ๆ  ทัว่โลก ซึง่ 

รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 ได บัญญัติ สิทธิ มนุษย ชน ขั้น พื้นฐาน 

เอา ไว อัน แสดง จึง เจตนารมณ หรือ ขอ ผูกมัด ที่ รัฐ จะ ตอง ปกปอง คุมครอง ประชาชน คน มิ ให 

ถูก ละเมดิ สิทธิ ขั้น พื้นฐาน จาก การ ใช อํานาจ รัฐ หรือ บุคคลอื่น ใด ก็ตาม

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง
 1. รู และ เขา ใจความ หมาย และ ความ สําคัญ ของ สิทธิ มนุษย ชน

 2. บอก ความ หมาย และ ขอบขาย ของ สิทธิ มนุษย ชน ตาม บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ ได

 3. รูจัก ใช และ รักษา สิทธิ ของ ตน เอง ตามกฎหมาย

ขอบขาย เนื้อหา
 เรื่อง ที่ 1  หลัก สิทธิ มนุษย สากล

 เรื่อง ที่  2  สิทธิ มนุษย ชน ในประเทศ ไทย

 เรื่อง ที่  3  แนวทาง การ ปฏิบัติ การ ตามหลัก สิทธิ มนุษย ชน



หนังสือเรียน สาระการพัฒนา สังคม96

เรื่องท่ี 1 หลักสิทธิมนุษยชนสากล

 หากเราไดศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตของผูอยูในสังคมตางๆ ทั่วโลกต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบันมีขอเท็จจริงประการหนึ่งที่พบไดคือการที่มนุษยถูกเลือกปฏิบัติอยางไม

เทาเทียมกันตามเช้ือชาติ สีผิว เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน การทําดังกลาวหลายคร้ัง

เปนการละเมิดสิทธิของอีกบุคคลหนึ่งดวยความเชื่อวาบุคคลนั้นมีความดอยกวาผูกระทํา

ละเมิดไมทางใดก็ทางหนึ่ง เชน บางประเทศมีความเช่ือวาฐานะของชายสูงกวาหญิง ก็มัก

จะเกิดการกระทําที่เอารัดเอาเปรียบฝายหญิง หรือประเทศที่ใชระบบวรรณะก็จะเกิดการ

กีดกั้นคนในวรรณะท่ีต่ํากวา เปนตน

 ในโลกยุคปจจบุนัอารยประเทศตางยอมรับและตองปฏิบตักิบัประชาชนของตนเอง

ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอาจจะมากบางนอยบางก็แลวแตพัฒนาการทางการเมืองการ

ปกครองระดับการศึกษาและความตื่นตัวในทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆ

 ดังนั้น เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชาชนไทย

กอนอื่นขอใหเรามาทําความเขาใจใหตรงกันและเปนพื้นฐานในการคิดวิเคราะหตระหนักถึง

ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน

ความหมาย
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือศักดิ์ศรีความเปนคน เปนสิ่ง

ที่ทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด โดยไมแบงแยกเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิด

เห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอ่ืนๆ เผาพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ถ่ินกําเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ

 จากความหมายดังกลาวจึงวเิคราะหไดวาเร่ืองสิทธมินษุยชนน้ันเปนแนวคิดทีม่คีวาม

เชื่อพื้นฐาน ในเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวาเปนสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไมขึ้นอยูกับ
ขอบเขตของกฎหมาย หรอืปจจยัทองถิน่อืน่ใด เชน เชือ้ชาติ หรอื สญัชาต ิซึง่ตองไดรบัการ
ยอมรับและไดรับการปฏิบัติ

 โดยมีองคประกอบของหลักสทิธมินษุยชนท่ีแตละบุคคลควรไดรบัการคุมครองจาก
รัฐ ไดแกเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและความเปนธรรมที่จะทําใหบุคคลนั้นดําเนิน

ชวีติไดอยางมีศกัดิศ์ร ีและมีหลกัประกันในเร่ืองการไดรบัการปกปองคุมครองดวยความเปน

ธรรม มีรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้
 1. สิทธิ ในการท่ีจะมีที่อยูอาศัย มีอาหารกิน มียารักษาโรค ที่จะไดรับการศึกษา 

การไมถูกทํารายรางกายและจิตใจและจิตใจ และการมีชีวิตท่ีปลอดภัย

 2. เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นทีไ่มละเมิดสทิธขิองผูอืน่ ในการเลือกอาชีพ

ที่ไมผดิกฎหมาย ในการเลือกคูครอง ในการเดินทาง ในการนับถือศาสนา และในการชุมนุม

โดยสงบสันติปราศจากอาวุธ
 3. ความเสมอภาค ในการไดรับการปฏิบัติจากรัฐโดยเทาเทียมกัน มีหลักประกัน

วาจะไมถูกเลือกปฏิบัติ และไมโดนเอาเปรียบ
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 4. ความเปนธรรม กลุมคนดอยโอกาส คนพิการ ผูออนแอกวา ไดแก เด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ ตองไดรับการปฏิบัติในบางเร่ืองที่แตกตางจากบุคคลทั่วไปที่เขาถึงโอกาส

ไดมากกวา แขง็แรงกวาท้ังทางรางกายและจิตใจ เพือ่ใหโอกาสคนกลุมนีส้ามารถดําเนนิชวีติ

ไดอยางปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ไมดอยกวาคนทั่วไป

 สรุปไดดังแผนภูมิ

 

 จากความเชื่อดังกลาวองคการสหประชาชาติจึงไดจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยเร่ือง
สทิธมินษุยชน เพือ่เปนแนวในการประเมินและตัดสนิใจวาประเทศใดมีการกระทําทีเ่ปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนกับประชาชนหรือชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศหรือไม

ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน

 คําปรารภ
 โดยการยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัว และสิทธิเทาเทียมกันและโอนมิไดของ
บรรดาสมาชิกทัง้หลายแหงครอบครัวมนุษยเปนหลักมลูเหตุแหงอสิรภาพ ความยุตธิรรมและ
สันติภาพในโลก
 โดยการไมนําพาและการเหยียดหยามตอสิทธิมนุษยชนยังมีผลใหมีการกระทําอัน
ปาเถื่อนซึ่งเปนการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอยางรายแรง และไดมีการประกาศวา
ปณิธานสูงสดุของสามัญชนไดแกความตองการใหมนษุยมชีวีติอยูในโลกดวยอิสรภาพในการ

พูด และความเชื่อถือและอิสรภาพพนจากความหวาดกลัวและความตองการ

องคประกอบของสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน

แสดง ถึง ศักด์ิความเปน มนุษย   +   ประกัน ความเปน ธรรม ใน สังคม 

สิทธิ เสรีภาพ เส มอ ภาค  เปน ธรรม

มี ที่ อยู อาศัย
มีอาหาร กิน
มี ยา รักษา โรค
มี การ ศึกษา
ไม ถูก ทําราย
ชีวิต ปลอดภัย 

แสดง ความคิดเห็น
เลือก อาชีพ
เลือก คูครอง
เดินทาง

นับถือ ศาสนา
ชุมนุม โดย ไม มีอาวุธ

ได รับ การ ปฏิบัติ เทาเทียม
(ทั้ง ใน ศักดิ์ และ สิทธิ์)
ไม ถูก เลือก ปฏิบัติ 
ไม โดน เอาเปรียบ

เด็ก สตรี คนชรา
คน พิการ

(ผูออนแอ กวา)
ตอง ได รับ การ ปฏิบัติ
ใน บางเรื่อง ที่ ตาง จาก
คนทั่วไป เพื่อ ให เกิด
ความเปน ธรรม
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 โดยที่เปนการจําเปนอยางยิ่งที่มนุษยชนควรไดรับการคุมครองโดยหลักบังคับของ

กฎหมายถาไมประสงคจะใหคนตกอยูในบงัคบัใหหนัเขาหาการหาการขบถขดัขนืตอทรราชย

และการขดขี่เปนวิถีทางสุดทาย

 โดยที่เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมวิวัฒนาการแหงสัมพันธไมตรีระหวาง

นานาชาติ
 โดยที่ประชาการแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิ

มนุษยชนอันเปนหลักมูลในเกียรติศักดิ์และคุณคาของมนุษยและในสิทธิเทาเทียมกันของ

บรรดาชายและหญงิและไดตกลงใจทีจ่ะเสรมิความกาวหนาทางสงัคมและมาตรฐานแหงชวีติ

ที่ดีขึ้นดวยในอิสรภาพอันกวางขวางย่ิงขึ้น

 โดยที่รัฐสมาชิกตางปฏิญาณจะใหบรรลุถึงซ่ึงการสงเสริมการเคารพ และการปฏิบัติ

ตามทั่วสากลตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล โดยรวมมือกับสหประชาชาติ

 โดยที่ความเขาใจรวมกันในสิทธิและอิสรภาพเหลานี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพื่อ

ปฎิญาณน้ีสําเร็จผลเต็มบริบูรณ

 ฉะนั้น บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศวา:-

 ปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชนน้ี เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสาํเรจ็สาํหรบั

บรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลายเพื่อจุดมุงหมายปลายทางที่วา เอกชนทุกคนและ

องคการของสังคมทุกองคการ โดยการรําลึกถึงปฏิญญาน้ีเปนเนืองนิจจะบากบ่ันพยายาม

ดวยการสอนและศึกษาในอันท่ีจะสงเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหลานี้และดวย

มาตรการที่กาวหนาท้ังในประเทศและและระหวางประเทศในอันท่ีจะใหมีการยอมรับนับถือ

และการปฏิบัติตามโดยสากลและอยางเปนผลจริงจัง ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิก

ดวยกันเองและในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยูใตอํานาจของรัฐนั้นๆ

 ขอ 1 มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคอันเกียรติศักดิ์ศรีและสิทธิตางมี

เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ

 ขอ 2

  (1) ทกุคนยอมมีสทิธแิละอสิรภาพบรรดาท่ีกาํหนดไวในปฏิญญานีโ้ดยปราศจาก

ความแตกตางไมวาชนิดใดๆดังเชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือทางอื่น เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือ สถานะอื่นๆ

  (2) อน่ึง จะไมมีความแตกตางใดๆตามมูลฐานแหงสถานะ ทางการเมือง 

ทางการศาล หรือทางการระหวางประเทศ ของประเทศหรือดินแดนท่ีบุคคลสังกัด ไมวา

ดินแดนน้ี จะเปนเอกราชอยูในความพิทักษมิไดปกครองตนเองหรืออยูภายใตการจํากัด

อธิปไตยใดๆท้ังสิ้น
 ขอ 3 คนทุกคนมรสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพและความม่ันคงแหงตน

 ขอ 4 บุคคลใดๆ จะถูกยึดเปนทาสหรือตองภาระจํายอมไมไดความเปนทาสและ

การคาทาสเปนหามขาดทุกรูปแบบ
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 ขอ 5 บุคคลใดๆจะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายผิด
มนุษยธรรมหรือต่ําชาไมได
 ขอ 6 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับนับถือวา เปนบุคคลตามกฎหมายทุกแหงหน
 ขอ 7 ทกุคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสทิธทิีจ่ะไดรบัความคุมครองของกฎหมาย
เทาเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองเทา
เทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆอันเปนการลวงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยง
ใหเกิดการเลือกปฏิบัติดังกลาว
 ขอ 8 ทกุคนมีสทิธทิีจ่ะไดรบับําบดัอนัเปนผลจริงจังจากศาลทีม่อีาํนาจแหงชาตติอ
การกระทําอันละเมิดสิทธิหลักมนุษยชนซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
 ขอ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปตางถ่ินโดยพลการไมได
 ขอ 10 ทกุคนมีสทิธโิดยเสมอภาคเต็มทีใ่นอนัทีจ่ะไดรบัการพิจารณาท่ีเปนธรรมและ
เปดเผยจากศาลท่ีอิสระและเท่ียงธรรมในการกําหนดสิทธิและหนาที่ของตนและการกระทํา
ผิดอาชญาใดๆท่ีถูกกลาวหา
 ขอ 11
  (1) ทกุคนท่ีถูกกลาวหาวากระทําผดิทางอาชญามีสทิธทิีจ่ะไดรบัการสันนษิฐาน
ไวกอนวาบรสิทุธิ ์จนกวาจะพสิจูนไดวามผีดิตามกฎหมายในการพจิารณาเปดเผย ซึง่ตนได
รับหลักประกันบรรดาท่ีจําเปนสําหรับการตอสูคดี
  (2) จะถือบุคคลใดๆวามีความผิดอาชญาเนื่องดวยการกระทําหรือละเวนอัน
มไิดจดัเปนความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแหงชาติหรอืกฎหมายระหวางประเทศในขณะ
ไดกระทําการนั้นขึ้นไมไดและลงโทษอันหนักกวาที่ใชอยูในขณะที่ไดกระทําความผิดทาง
อาชญานั้นไมได
 ขอ 12 บคุคลใดๆจะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเปนอยูสวนตัวในครอบครัว 
ในเคหสถานหรือในการสื่อสารหรือจะถูกลบหลูในเกียรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการแทรกสอดหรือการลบหลูดังกลาวนั้น
 ขอ 13 
  (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสภาพแหงการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูภายในเขตของ
แตละรัฐ
  (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆไปรวมท้ังประเทศของตนเองดวย
และที่จะกลับยังประเทศตน
 ขอ 14 
  (1) ทกุคนมสีทิธจิะแสวงหา และทีจ่ะไดอาศยัพาํนกัในประเทศอืน่ เพือ่ทีจ่ะได
ลี้ภัยจากการประหัตประหาร
  (2) จะอางสทิธนิีไ้มได ในกรณทีีก่ารดําเนนิคดสีบืเนือ่งอยางแทจริงมาจากความ

ผิดท่ีไมใชทางการเมืองหรือจากการกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ
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 ขอ 15 

   (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง

   (2) บคุคลใดๆจะถกูตัดสญัชาตขิองตนโดยพลการหรอืถกูปฏเิสธสทิธทิีจ่ะ

เปลี่ยนสัญชาติไมได

 ขอ 16 

   (1) ชายและหญงิทีม่อีายเุตม็บรบิรูณแลวมสีทิธทิีจ่ะทาํการสมรส และจะกอ

ตั้งครอบครัวโดยปราศจากการจํากัดใดๆอันเนื่องจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตางมี

สิทธิเทาเทียมกันในการสมรส ระหวางการสมรสและในการขาดจากการสมรส

   (2) การสมรสจะกระทํากันก็แตความยินยอมโดยอิสระและเต็มที่ของผูที่

เจตนาจะเปนคูสมรส

   (3) ครอบครวัเปนหนวยธรรมชาตแิละหลกัมลูของสงัคมและมสีทิธทิีจ่ะได

รับความคุมครองจากสังคมรัฐ

 ขอ 17 

   (1) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดเปนเจาของทรพัยสนิโดยลาํพงัตนเอง เชนเดยีวกนั

โดยรวมกับผูอื่น

   (2) บุคคลใดจะถูกริบทรัพยสินโดยพลการไมได

 ขอ 18 ทุกคนมีอิสภาพแหงความคิดมโนธรรมและศาสนา สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพ

ในการเปลีย่นศาสนาหรือความเช่ือถอื และอสิรภาพในการท่ีจะประกาศศาสนาหรือความเชือ่

ถอืของตนโดยการสอน การปฏิบตักิารสักการะบูชาและประกอบพิธกีรรม ไมวาจะโดยลําพงั

ตนเองหรือในประชาคมรวมกับผูอื่นและเปนการสาธารณะหรือสวนบุคคล

 ขอ 19 ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหงความเหน็และแสดงออกสทิธนิีร้วมถงึอสิรภาพ

ในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหารับและแจกจาย

ขาวสารและความคิดเห็นไมวาโดยวิธีใดๆและโดยไมคํานึงถึงเขตแดน

 ขอ 20 

   (1) ทกุคนมีสทิธใินอิสรภาพแหงการรวมประชุมและการต้ังสมาคมโดยสันติ
   (2) บุคคลใดๆจะถูกบังคับใหสังกัดสมาคมหนึ่งสมาคมใดไมได

 ขอ 21

   (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนในรัฐบาลของประเทศตน จะเปนโดยตรงหรือ

โดยผานทางผูแทนซึ่งใหเลือกตั้งโดยอิสระ

   (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเขาถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตนโดย

เสมอภาค
   (3) เจตจํานงของประชาชนจะตองเปนมูลฐานแหงอํานาจของรัฐบาล 

เจตจํานงน้ีจะตองแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาและอยางแทจริงซึ่งอาศัยการ

ออกเสยีงโดยทัว่ไปและเสมอภาคและการลงคะแนนลบัหรอืวธิกีารลงคะแนนโดยอสิระอยาง

อื่นทํานองเดียวกัน
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 ขอ 22 ทกุคนในฐานะทีเ่ปนสมาชกิของสงัคมมสีทิธใินความมัน่คงทางสงัคม และ
มีสิทธิในการบรรลุถึงซ่ึงสิทธิทางเศรษฐกิจทางสังคมและทางวัฒนธรรมอันจําเปนอยางยิ่ง
สาํหรับเกยีรติศกัดิข์องตนและการพัฒนาบคุลกิภาพของตนอยางอสิระ ทัง้นีโ้ดยความเพียร
พยายามแหงชาติและโดยความรวมมือระหวางประเทศและตามระบอบการและทรัพยากร
ของรัฐ
 ขอ 23 
   (1) ทุกคนมีสิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอัน
ยุติธรรมและเปนประโยชนแหงการทํางานและในการคุมครองตอการวางงาน
   (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะรับเงินคาจางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใดๆ
   (3) ทุกคนที่ทํางานมีสิทธิที่จะไดรับสินจางที่ยุติธรรมและเปนประโยชนที่
จะใหประกันแกตนเองและครอบครัวแหงตน ซึ่งความเปนอยูอันคูควรแกเกียรติศักด์ิของ
มนุษยและถาจําเปนก็จะตองไดรับวิถีทางคุมครองทางสังคมอื่นๆเพิ่มเติมดวย
   (4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่จะเขารวมสหพันธกรรมกร เพื่อความ
คุมครองแหงผลประโยชนของตน
  ขอ 25
   (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและ
ความเปนอยูดีของตนและครอบครัวรวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแล
รกัษาทางการแพทยและบริการทางสังคมทีจ่าํเปน และมสีทิธใินความม่ันคงยามวางงาน เจ็บ
ปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา หรือขาดอาชีพอื่นในพฤติการณที่นอกเหนืออํานาจของตน
   (2) มารดาหรือเด็กมสีทิธทิีจ่ะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลือเปนพเิศษ 
เด็กทั้งปวงไมวาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน
  ขอ 26 
   (1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในช้ัน
ประถมศกึษาและการศกึษาชัน้หลกัมลูการประถมศกึษาจะตองเปนการบงัคบั การศกึษาทาง
เทคนิคและวิชาชีพจะตองเปนอนัเปดโดยท่ัวไปและการศึกษาข้ันสงูขึน้ไปก็ตองเปนอนัเปด
สําหรับทุกคนเขาถึงไดโดยเสมอภาคตามมูลฐานแหงคุณวุฒิ
   (2) การศึกษาจะไดจัดไปในทางบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่และยัง
ความเคารพตอสทิธมินษุยชนและอสิรภาพหลกัมลูใหมัน่คงแขง็แรงจะตองสงเสรมิความเขาใจ
ขันติธรรม และมิตรภาพระหวางบรรดาประชาชาติกลุมเชื้อชาติหรือ ศาสนา และจะตองสง
เสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการธํารงไวซึ่งสันติภาพ
   (3) บิดามารดามีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะใหแก
บุตรของตน
  ขอ 27
   (1) ทกุคนมีสทิธทิีจ่ะเขารวมในชวีติทางวัฒนธรรมของประชาคมโลกโดย
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อสิระทีจ่ะบนัเทงิใจในศลิปและทีจ่ะมสีวนในความรดุหนาและคณุประโยชนทางวทิยาศาสตร

 (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางศีลธรรมและทางวัตถุอัน

เปนผลจากประดิษฐกรรมใดๆทางวิทยาศาสตรวรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งตนเปนผูจาง

 ขอ 28 ทกุคนมสีทิธใินระเบยีบทางสงัคมและระหวางประเทศซึง่จะเปนทางใหสาํเร็จ

ผลเต็มท่ีตามสิทธิและอิสรภาพดังกําหนดไวในปฏิญญานี้

 ขอ 29 

 (1) ทุกคนมีหนาที่ตอประชาคมดวยการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระเต็มที่

จะกระทําไดก็แตในประชาคมเทานั้น

 (2) ในการใชสิทธิและอิสรภาพแหงตนทุกคนตกอยูในขอบังคับของขอจํากัดเพียง

เทาทีไ่ดกาํหนดลงโดยกฎหมายเทานัน้ เพือ่ประโยชนทีจ่ะไดมาซึง่การนบัถอืและการเคารพ
สทิธแิละอสิรภาพของผูอืน่ตามสมควรและทีจ่ะเผชญิกบัความเรยีกรองตองการอนัเทีย่งธรรม

ของศีลธรรมความสงบเรียบรอยของประชาชนและสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย

 (3) สทิธแิละอสิรภาพเหลานีจ้ะใชขดัตอวตัถปุระสงคและหลกัการของสหประชาชาติ

ไมไดไมวากรณีใดๆ

 ขอ 30 ไมมีบทใดๆ ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานวาสิทธิใดๆแกรัฐ หมูคน หรือบุคคล

ในอันท่ีจะดําเนินกิจกรรมใดๆ หรือปฏิบัติการใดๆ อันมุงตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพ

ดังกําหนดไว ณ ที่นี้

เรื่องท่ี 2 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

 วฒันาการของสิทธมินุษยชน หากศกึษาจากเอกสารหลักฐานถอืวามจีดุเร่ิมตนเมือ่

เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเม่ือพุทธศักราช 2475 จากคําประกาศของคณะราษฎรที่ไดนําหลักการของ

สิทธิมนุษยชนไปใชในทางปฏิบัติและระบุรับรองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน และใน
รัฐธรรมนูญฉบับตอๆ ก็มีการกลาวถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญดวย 
เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ไดประกฎบทบัญญัติที่ใหการรับรอง

สิทธิเสรีภาพแกประชาชนชาวไทยไวในหมวดท่ี 2 วาดวยสิทธิและหนาที่ของชนชาวสยาม

ซึ่งมีสาระสําคัญใหการรับรองหลักความเสมอหนากันในกฎหมาย เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา เสรภีาพรางกาย เคหสถาน ทรพัยสนิ การพูด การเขยีน การโฆษณา การศกึษาอบรม 

การประชมุ การตัง้สมาคม และการอาชพี โดยบทบญัญตัดิงักลาวถอืเปนการใหความรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเปนทางการในรัฐธรรมนูญฉบับตอๆมา

 นอกจากน้ันเรายังสามารถศึกษารองรอยของพัฒนาการดานสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยไดจากการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระบบกระบวนการยุตธิรรมเพ่ือใหทดัเทียม
นานาอารยประเทศและเปนท่ียอมรบัของรฐัตางชาตดิวยความมุงหมายทีจ่ะเรยีกรองเอกราช
ทางการศาลกลบัคืนมาเปนของไทยแนวความคดิในการคุมครองสทิธมินษุยชนจงึปรากฎอยู
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ในกฎหมายหลายฉบับอีกท้ังมีความพยายามสรางกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนไวโดยตรง
และโดยออมผานทางสถาบันตุลาการดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. 2477 มีบทบัญญัติที่ใหการรับรองและคุมครองสิทธิของผูตองหาและ
จําเลยในคดีอาญาซึ่งแตกตางจากระบบจารีตนครบาลที่มีมาแตเดิมอยางส้ินเชิง
 ตอมาวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 และเปนครั้งแรกท่ีมีการบัญญัติรับรอง
สทิธขิองประชาชนในการเสนอเร่ืองราวรองทุกขและเสรีภาพในการจัดต้ังคณะพรรคการเมือง
ในรฐัธรรมนญูสวนเสรภีาพในการประชมุโดยเปดเผยในรฐัธรรมนญูฉบบักอน ไดเปลีย่นเปน
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
 ในระหวางที่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 มีผลใชบังคับ ป พ.ศ. 2490 ปรากฏกระแสท่ี
สําคัญคือ เกิดการรวมตัวของกรรมกรในชื่อวา “สหอาชีวะกรรมกรแหงประเทศไทย” ซึ่ง
เปนการรวมตัวกันของกรรมกรจากกิจกรรมสาขาตางๆ เชน โรงเล่ือย โรงสี รถไฟ เปนตน 
เน่ืองจากกรรมกรเหลานี้ถูกกฎข่ีคาจางแรงงานอยางมากอันเปนผลมาจากการเติบโตของ
ภาคอตุสาหกรรมอยางรวดเรว็ ภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กระแสความเลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้
เปนการรวมตวักนัเพือ่เรียกรองตอสงัคมรฐัใหสนองตอบความตองการทีจ่าํเปนของตน ทาํให
สงัคมตระหนักถงึสทิธเิสรีภาพ และสิทธมินษุยชนอันเปนการแสดงออกถึงการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการกระทําของเอกชนดวย
 ในป พ.ศ.  2491 สหประชาชาติไดประกาศใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ.1948 อันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 พอดี รัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 5 คือรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492  จึงไดรับอิทธิพลจากการ
ประกาศใชปฏญิญาสากล ของสหประชาชาต ิมบีทบญัญตัทิีไ่ดรบัการรบัรองสทิธแิละเสรภีาพ
เปนจํานวนมากและละเอียดกวารัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ
 หลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ที่ไดรับการบรรจุลงไว
ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 นอกเหนือจากสิทธิที่เคยรับรองไวในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ไดแก
หลกัการไดรบัความคุมครองอยางเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญท้ังนีไ้มวาบุคคลน้ันมกีาํเนิด
หรอืนบัถอืศาสนาแตกตางกนักต็าม(มาตรา 26) สทิธขิองประชาชนท่ีจะไมถกูเกณฑแรงงาน
ทัง้นีเ้วนแตในกรณีทีเ่ปนการปกปองกนัภยัพบิตัสิาธารณะซ่ึงเกดิขึน้โดยฉกุเฉนิ เฉพาะเวลา
ประเทศอยูในภาวการณรบหรือภาวะสงครามหรือสถานการณฉุกเฉินเทานั้น (มาตรา 32) 
เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณียหรือทางอ่ืนที่ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 40) 
เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูและการประกอบอาชีพ (มาตรา 41) สิทธิของบุคคลที่จะไดรับ
ความคุมครองในครอบครวัของตน (มาตรา 43) ตลอดจนการใหการรบัรองแกบคุคลซึง่เปน
ทหาร ตาํรวจ ขาราชการประจาํอืน่ พนกังานเทศบาล ทีจ่ะมสีทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู
เหมือนดังพลเมืองคนอื่นๆ (มาตรา 42)
 ปรากฏการณที่สําคัญอีกประการ คือ มีการนําเอาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามาบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญดวย เชน 
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 หลักที่วา “บุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมาย
ซึง่ใชอยูในเวลาท่ีกระทาํนัน้บญัญตั ิเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบคุคล
น้ันจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดในกฎหมายซ่ึงใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได” (มาตรา 29) 
ซึง่เปนหลกัพืน้ฐานทีส่าํคญัในการดาํเนนิคดีอาญาและไดรบัการบญัญตัใินรัฐธรรมนญูฉบับ
ตอมาจนถึงปจจุบัน
 หลกัความคุมครองผูตองหาและจําเลยท่ีจะไดรบัการสนันษิฐานไวกอนวาไมมคีวาม
ผิดกอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด รวมถึงสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาในการประกันและ
การเรียกหลักประกันพอสมควรแกกรณีแกกรณีดวย (มาตรา 30)และ 
 สิทธิที่จะไมถูกจับกุม คุมขัง หรือตรวจคนตัวบุคคลไมวาจะกรณีใดๆ เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวใหสามารถกระทํา (มาตรา 31) 
 นอกจากนีแ้ลวการกาํหนดแนวนโยบายแหงรฐัไวในหมวด 5 อนัเปนหมวดทีว่าดวย
แนวทางสําหรับการตรากฎหมาย และการบริหารราชการตามนโยบาย ซึ่งแมจะไมกอใหเกิด
สิทธิในการฟองรองรัฐหากรัฐไมปฏิบัติตาม แตก็เปนการกําหนดหนาที่แกรัฐซึ่งซึ่งมีความ
สําคัญเกี่ยวพันกับการสงเสริมและพัฒนาหลักสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา
 ในทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไดรับการรับรองคุมครองอยางจริงจัง
เพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับสถานการณบานเมือง สภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนทัศนคติของ
ผูปกครอง เจาหนาท่ีรัฐและประชาชนผูเปนเจาของสิทธินั่นเอง เพราะตอมาธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ไมปรากฏบทบัญญัติรับรองสิทธิ
เสรีภาพแตอยางใด และการประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2515 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2515 ชวงรัฐบาลเผด็จการไมมีบทบัญญัติมาตราใดที่ให
การรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนชาวไทยเลย จนกระท่ังภายหลังเกิดเหตุการณ
เรียกรองประชาธิปไตยโดยนักคิดนักศึกษาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 จึงมีการประกาศใช
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2517 ซึง่ไดรบัการยอมรับ
วาเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ีดีที่สุดและเปนประชาธิปไตยมากที่สุด มีบทบัญญัติคลายคลึงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และมีการวางหลักการใหมในการให
ความคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมากยิง่ขึน้ ทัง้ในดานทีม่กีารจาํกดัอาํนาจรฐัที่
จะเขามาแทรกแซงอันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน และในดานการเพิ่ม
หนาที่ใหแกรัฐในการบริการแกประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เชน ชายและหญิงมีสิทธิ
เทาเทียมกัน (มาตรา 28) สิทธิทางการเมืองในการใชสิทธิเลือกต้ังและสิทธิออกเสียง
ประชามติ(มาตรา 29) สทิธทิีจ่ะไมถกูปดโรงพิมพหรอืหามทําการพิมพ เวนแตมคีาํพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพ (มาตรา 40) เสรีภาพในทางวิชาการ (มาตรา 42) 
การกําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงท่ีมาของรายไดและการใชจายโดยเปดเผย (มาตรา 45) 
และเสรีภาพในการเดินทางภายในราชอาณาจักร(มาตรา 47) นอกจากน้ีแลวสิทธิในทาง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผูตองหาและจําเลยยังไดรับการบัญญัติรับรองไวใน

รฐัธรรมนญูฉบับนีด้วยไดแก สทิธิทีจ่ะไดรบัการสอบสวนหรอืพจิารณาคดดีวยความรวดเรว็
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และเปนธรรมสิทธทิีจ่ะไดรบัการชวยเหลอืจากรฐัในการจัดหาทนายความ (มาตรา 34) สทิธิ

ทีจ่ะไมใหถอยคาํเปนปฏปิกษตอตนเองอันจะทาํใหตนถกูฟองเปนคดีอาญา และถอยคาํของ

บุคคลที่เกิดจากการถูกทรมาน ขูเข็ญ หรือใชกําลังบังคับหรือการกระทําใดๆที่ทําใหถอยคํา

นั้นเปนไปโดยไมสมัครใจไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได (มาตรา 35) และสิทธิที่จะได

คาทดแทน หากปรากฏในภายหลังวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด (มาตรา 36)

 เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 2519 ประเทศไทยไดประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัร

ไทยพุทธศักราช 2519 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ

ไวเพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย”นับวาเปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิเสรีภาพกวางขวางมากแตไมมีการกําหนดวา

เปนสิทธิเสรีภาพชนิดใด ตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

การปกครองอาณาจักร พ.ศ.2520 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ซึ่งไมมีบทบัญญัติใดเลยท่ี

ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 

13 ประกาศใชเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 นําบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพ

มาบัญญัติไวอีกโดยมีสาระสําคัญสวนใหญเหมือนกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2517 แตตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของชายและหญิง

เสรีภาพในทางวิชาการ และเสรีภาพในการประกอบอาชีพออกไป

 ภายหลังจากหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไดกระทําการยึดและ

ควบคุมการปกครองประเทศไวเปนผลสําเร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 และประกาศ

ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แลวไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2534 โดยใหไวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 ซึ่งไม

ปรากฏ มีบทบัญญัติใดเลยที่ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพแกประชาชน

 ตอมาในป 2538 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2534 โดยเพิม่หมวดที ่3 วาดวยสิทธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยตามทีป่ระกาศ

ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 )พุทธศักราช 2538 เมื่อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2538 ซึ่งนําเอาบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพท่ีเคยบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาบัญญัติไวอีกครั้ง แตไดตัด

เสรีภาพในทางวิชาการออกเสียและเพิ่มบทบัญญัติรับรองสิทธิในการไดรับบริการทาง

สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน (มาตรา 41) สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข (มาตรา 48) และ
สิทธิในการไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารจากหนวยงานราชการ (มาตรา 48)

 ตลอดจนระยะเวลาของการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย แมถูกขัดขวางโดยปญหาการเมืองการปกครองเปนบางเวลาแตการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนโดยทางออมปรากฏใหเห็นผานทางกลไกของรัฐ เชน กรณีที่ฝายนิติบัญญัติ

พิจารณาและออกกฎหมายท่ีไมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป 
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การตรวจสอบการทํางานฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ การตรวจสอบการทํางานของ

เจาหนาที่ฝายปกครองโดยฝายบริหารเพื่อมิใหเจาหนาที่ใชอํานาจในทางที่มิชอบดวย

กฎหมายและเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน การพิจารณาพิพากษาคดีขององคตุลาการ

โดยยึดหลักกฎหมายเพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน  เหลานี้นับวาเปนกลไก

การคุมครองสิทธิมนุษยชน แมจะมิไดมีความมุงหมายใหเปนผลโดยตรงก็ตาม

 การดําเนินการขององคกรรัฐเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงปรากฏขึ้นพรอม

กบัการจดัตัง้ สาํนกังานคุมครองสทิธเิสรภีาพและผลประโยชนของประชาชน (สคช.) สงักดั

กรมอัยการเมื่อ พ.ศ. 2525 ซึ่งปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน “สํานักงานคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.)” แตการดําเนินงานขององคกรมขีอบเขตจํากดั 

สบืเนือ่งจากกรอบอาํนาจหนาทีข่องพนกังานอยัการตามกฎหมายตางๆ สวนการดาํเนนิงาน

ขององคกรพฒันาเอกชนเพิง่มกีารกอตวัขึน้อยางเปนทางการภายหลงัเกดิเหตกุารณวปิโยค 

14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 องคกรแรกที่ถูกกอตั้งเมื่อ พ.ศ.2519 สหภาพ

เพือ่สทิธเิสรภีาพของประชาชน และในปเดยีวกนันัน้กม็กีารกอต้ัง “กลุมประสานงานศาสนา

เพื่อสังคม” (กศส.) หลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันของบุคคลทั้งในรูปองคกร สมาคม มูลนิธิ 

คณะกรรมการ คณะทาํงาน กลุม ศนูย สถาบนัตางๆเพือ่ทาํหนาทีใ่นการสงเสรมิและคุมครอง

สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในแงตางๆแกประชาชน เชน สิทธิของจําเลยหรือ

ผูตองหาในกระบวนการยุติธรรม สิทธิของเกษตรกร สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิผูใชแรงงาน 

และสิทธิทางการเมือง เปนตน

เรื่องท่ี 3 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน

 จากความเช่ือที่เปนหลักการแหงสิทธิมนุษยชนซึ่งเชื่อในเร่ือง “ศักด์ิศรีความเปน
มนุษยหรือศักดิ์ศรีความเปนคนในมนุษยทุกคน เปนสิ่งท่ีทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด” นั้น
เหน็ไดวาเปนความพยายามท่ีทาํใหมนษุยทกุคนในโลกน้ีไดรบัการปฏิบตั ิและตองปฏิบตัติอ
บุคคลอื่นดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางแทจริง
 จากาการศึกษาท่ีเราไดศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
มาแลว เห็นไดวาเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นมีทั้งสิ่งที่เปนเรื่องใกลตัวภายในครอบครัว
ในสถานที่ทํางานชุมชนทองถ่ินที่เราอาศัยอยู และเรื่องไกลตัวออกไปในระดับประเทศ
เปนเรื่องที่เราเองอาจเปนผูกระทําตอบุคคลอื่น และบุคคลลื่นอาจกระทําตอเรา เชน ความ
รุนแรงภายในครอบครัว การทอดทิ้งเด็ก การชุมนุมเรียกรองการปฏิบัติตามกฎหมาย

ลักษณะและเหตุแหงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 เหตกุารณละเมดิสทิธมินษุยชนนัน้มหีลายระดบั ในทีน่ีเ้ราจะทาํความเขาใจเหตแุหง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากใกลตัวไปยังสิ่งท่ีไกลตัวออกไป
 1. ในครอบครัว
 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในครอบครัว มักจะเปนการใชกําลัง บังคับ ควบคุมสตรี 
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เดก็ คนชรา ทาํใหไดรบัอนัตรายทางรางกายและหรอืทางจติใจ ไดแก การทาํรายรางกายดวย 
วิธีการตางๆในบางครั้งอาจรุนแรงจนถึงแกชีวิตก็มี การใชคําพูด กิริยาอาการท่ีไมสุภาพ
ดูหมิ่น เหยียดยาม เอาเปรียบ ละเลยทอดท้ิง ไมรับผิดชอบตอบุคคลในครอบครัว และ
ไมลวงละเมิดทางเพศ
 สาเหตุของการละเมิดสทิธมินษุยชนในครอบครัวมกัเกิดจากบุคคลใกลและเกิดจาก
เพศชายเปนสวนใหญ คือ สามี พอ พี่ชาย ที่เกิดจากความเช่ือ ลักษณะทางรางกายและ
พฤตกิรรมการใชชวีติ กลาวคอื เพศชายเปนเพศทีม่คีวามเขมแข็งแรงในทางรางกายมากกวา
และมักดื่มสุราและขาดสติ เกิดปญหาคาใชจายไมพอในครอบครัว อารมณเสียหงุดหงิดมี
การทํารายรางกายและจิตใจแกบุคคลในครอบครัวที่ออนแอกวา
 ผลที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในครอบครัว ทําใหรางกายของอีกฝายไดรับ
บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติซึง่สงผลตอจติใจทัง้สองฝายทีเ่ปนผูกระทาํ คอื ทาํใหเสยีใจ โกรธ แคน 
อบัอาย รูสกึผดิในเวลาตอมา เครียด เปนตนทางของการเปนโรคจิต และอาการเจ็บปวยทาง
กายบางโรค เชน ปวดศรีษะ นอนไมหลบั อาหารไมยอย มปีญหาคาใชจายตามมาเพราะตอง
ใชจายเงินไปกับการรักษาตัว  สงผลตอคาใชจายจําเปนที่เปนภาระท่ีตองรับผิดชอบภายใน
ครอบครัว ทั้ง คาอาหาร คาน้ํา คาไฟ คาเลาเรียนของลูก ฯลฯ และมักจะเปนสาเหตุของการ
หยารางครอบครัวแตกแยกเด็กที่เปนลูกกลายเปนเด็กเก็บกด มีปญหา เครียด อาจเกิดการ
ติดเพื่อน ไปทดลองเสพยาเสพติด หรือกออาชญากรรมเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทอง
 2. ในโรงเรียน
 การละเมดิสทิธมินษุยชนในโรงเรยีน มกัจะเปนการใชกาํลงั การทาํรายดวยวาจาจาก
ครแูละเพ่ือน ดวยการลงโทษท่ีรนุแรงเกินกวาเหตุ  ครกูระทาํอนาจารตอนกัเรยีน เพือ่นทาํราย
เพื่อน เชน นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนแหงหนึ่งรวมตัวกันรองเรียนใหผูอํานวยการของ
โรงเรียนนอกจากพื้นที่ สาเหตุจากผูอํานวยการลงโทษเด็กดวยการตี จนนองมีเลือดไหลซิบ
ขาบวมเปงและขาเขียวช้ําเพียงแคเพราะนักเรียนไปนั่งเลนที่โรงอาหารในระหวางท่ีครูไมได
มาสอน หรอือยางกรณคีลปิวดีโีอของนกัเรียนหญงิตบตกีนัหลายคูในโรงเรยีนเพยีงแคสาเหตุ
ของการไมเคารพรุนพี่รุนนองหรือเพราะแยงผูชายกัน รวมถึงกรณีครูผูชายทําอนาจาร
นักเรียนผูหญิง
 สาเหตุของการละเมิดสทิธมินษุยชนในโรงเรียน มกัเกิดจากฝายท่ีมกีาํลงัมากกวามี
อํานาจเหนือกวามีสมาชิกลุมที่ใหญกวาผลท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
เชน ผูเรียนไมอยากมาโรงเรียนไมมีความสุข ผลการเรียนตกต่ํา การต้ังครรภกอนวัยอันควร
 3. ในสถานที่ทํางาน
 การละเมดิสทิธมินษุยชนในโรงเรยีน มกัจะเปนการใชกาํลงั การทาํรายดวยวาจาจาก
ครแูละเพ่ือน ดวยการลงโทษท่ีรนุแรงเกินกวาเหตุ  ครกูระทาํอนาจารตอนกัเรยีน เพือ่นทาํราย

เพื่อน เชน นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนแหงหนึ่งรวมตัวกันรองเรียนใหผูอํานวยการของ

โรงเรียนนอกจากพื้นที่ สาเหตุจากผูอํานวยการลงโทษเด็กดวยการตี จนนองมีเลือดไหลซิบ

ขาบวมเปงและขาเขียวช้ําเพียงแคเพราะนักเรียนไปนั่งเลนที่โรงอาหารในระหวางท่ีครูไมได
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มาสอน หรอือยางกรณคีลปิวดีโีอของนกัเรยีนหญงิตบตกีนัหลายคูในโรงเรยีนเพยีงแคสาเหตุ

ของการไมเคารพรุนพี่รุนนองหรือเพราะแยงผูชายกัน รวมถึงกรณีครูผูชายทําอนาจาร

นักเรียนผูหญิง

 4. การดําเนินการในภาครัฐ
 การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากการกระทําของภาครัฐ คือ การปฏิบัติของ

เจาหนาที่ภาครัฐท่ีกระทําตอประชาชน ทั้งในเร่ือง การใหการศึกษา การรักษาพยาบาล

การจับกุมคุมขัง การกีดกันสิทธิบางอยาง การเลือกปฏิบัติเพราะตางศาสนา เชื้อชาติ ฐานะ

 ผลของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของฝายรัฐ ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาไมได

รับความเปนธรรม อาจเกิดการรวมกลุมตอสูเรียกรองกับฝายรัฐ สรางความวุนวายใหแก

สังคม

 สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐมี

ทั้งที่กฎหมายไมเหมาะสม การมีอํานาจมากเกินไปของฝายรัฐ การขาดองคการตรวจสอบ

ถวงดุลผูมีอํานาจ

 สรุปสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกแหง เกิดจากฝายที่มีกําลังมากกวา

มีอํานาจมากกวา มีพรรคพวกมากกวา ออนแอกวาจึงเปนฝายถูกกระทําผลของการละเมิด

สิทธิมนุษยชน คือ ฝายถูกกระทําไมสามารถใชชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

หากปลอยปละละเลยใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีตางๆ ตั้งแตครอบครัว 

โรงเรียน สถานที่ทํางาน และในสังคม ประชาชนในสังคมนั้นยอมขาดความม่ันคงทางกาย

และทางจิตใจ

 แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน
 1) ไมเปนผูกระทําความรุนแรงใดๆตอบุคคลอื่น

 2) ไมยอมใหบุคคลอื่นกระทําความรุนแรงตอตนเอง

 3) ไมเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การละสทิธติอบคุคลอืน่ควรแจงเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของหรอื

ใหความชวยเหลือตามสมควรในสวนที่ทําได

 4) มีการรวมกลุมในภาคประชาชนอยางเปนระบบและจัดต้ังเปนกับองคกร มูลนิธิ
เพื่อปกปอง คุมครองผูออนแอกวาในสังคม เพื่อใหเกิดพลังในการตรวจสอบเรียกรองใหรัฐ

มีการจัดทํากฎหมายท่ีเกิดประโยชนตอสวนรวม

 5) รณรงคใหมีการเห็นคุณคาและความสําคัญของการปกครองและสงเสริม

สิทธิมนุษยชน
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กิจกรรมบทที่ 4
 1. ใหอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนมาพอเขาใจ
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 2. องคประกอบของสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานทีแ่ตละบคุคลควรไดรบัการคุมครอง

จากรัฐประกอบดวยเรื่องอะไรบางและแตละเรื่องมีขอบเขตอยางไร ใหอธิบายมาพอเขาใจ
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 3. ใหอธิบายกลไกของรัฐท่ีแสดงวาประเทศไทยใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน
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 4. ในครอบครัวของทานมีพฤติกรรมหรือการกระทําใดท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แกสมาชิกคนใดคนหน่ึงหน่ึงหรือไม ถามีทานจะแกไขปญหาน้ันอยางไรและถาไมมีทานมี

หลักการในการอยูรวมกันในครอบครัวอยางไร
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เฉลยกิจกรรม
กิจกรรมทายบทที่ 1 และ 2 เปนกิจกรรมศึกษาคนควาอภิปรายไมแนวเฉลย

เฉลยกิจกรรมบทที่ 3 

 1.รัฐธรรมนูญมีความสําคัญกับประเทศไทยในแงใดบาง

แนวคําตอบ
 มคีวามสําคัญเพราะเปนกฎหมายสูงสดุในการปกครองประเทศ ซึง่เปนหลักใหผูคน

ทั้งประเทศยึดถือและยอมรวมกันวากฎหมายอื่นๆจะขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญไมได ดังนั้น

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงมีผลผูกพันกับชีวิตของทุกคนในประเทศไทย เปนหลักประกัน

วาจะไดรับบริการและหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากรัฐในเรื่อง

ใดบาง ทําใหบานเมืองมีกฎ กติกา ในการอยูรวมกัน

 2. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีที่มาจากท่ีใด

แนวคําตอบ
 เกดิจากการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยมาเปนการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ของคณะราชย เมือ่ พ.ศ. 
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 3. อะไรคือสาเหตุของการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญของไทย

แนวคําตอบ
 สวนใหญเกิดจากกลุมผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้นเห็นวารัฐธรรมนูญที่ใชอยู

ไมเหมาะสม
 4. องคกรตามรัฐธรรมนูญ ถูกกําหนดและต้ังขึ้นดวยเหตุผลใดบาง

แนวคําตอบ
 เพือ่เปนองคกรในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือการบริหารงานของฝายการเมืองและ

ฝายขาราชการประจํา

 5. ผลของการใชรัฐธรรมนูญตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ดานใดบางแกสังคมไทยรวมท้ังฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก

แนวคําตอบ
 ผลตอสังคมไทยในภาพรวมประชาชนไดรับสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตมากข้ึน 
รวมทั้งไดรับการบริการขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่จําเปนจากรัฐ เชน การศึกษา การ

รักษาพยาบาล การนับถือศาสนาและเลือกถิ่นที่อยู การไดรับการปฏิบัติภายใตกฎหมาย

เดียวกันสวนในสายของสังคมโลก ประเทศไทยไดรบัการยอมรับวามใิชบานปาเมืองเถ่ือนได
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รับยอมรับในเร่ืองหลักกฎหมายวาดวยความเปนสากล

 5. ผลของการใชรัฐธรรมนูญตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

ดานใดบางแกสังคมไทยรวมท้ังฐานะของประเทศไทยในสังคมโลก

แนวคําตอบ
 ผลตอสงัคมไทยในภาพรวม ประชาชนไดรบัสทิธ ิเสรภีาพในการดาํเนนิชวีติมากขึน้ 

รวมท้ังไดรบัการบริการขันพืน้ฐานในการดําเนนิชวีติทีจ่าํเปนจากรัฐ เชนการศึกษา การรักษา

พยาบาล การนับถือศาสนา การเลือกถิ่นที่อยู กาไดรับการปฏิบัติภายใตกฎหมายเดียวกัน

สวนในสายของสงัคมโลก ประเทศไทยไดรบัการยอมรบัวามใิชบานปาเมอืงเถือ่นไดรบัยอมรบั

ในเร่ืองหลักกฎหมายวามีความเปนสากล

 6. เปนกิจกรรมศึกษาคนควาไมมีแนวเฉลย

เฉลยกิจกรรมบทที่ 4 เรื่องที่ 1 

 1. ใหอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนมาพอเขาใจ

แนวคําตอบ
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือศักดิ์ศรีความเปนคนเปนสิ่ง

ที่ทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด โดยไมแบงแยกเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็น

ทางการเมืองหรือแนวคิดอื่นๆ เผาพันธุหรือสังคม ทรัพยสิน ถิ่นกําเนิด หรือสถานะอื่นๆ

 2. องคประกอบของสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีแตละบุคคลไดรับการคุมครองจากรัฐ 

ประกอบดวยเรื่องอะไรบาง และแตละเรื่องมีขอบเขตอยางไร ใหอธิบายมาพอเขาใจ

แนวคําตอบ
 องคประกอบของสิทธิมนุษยชนที่แตละบุคคลควรไดรับการคุมครองจากรัฐไดแก

เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและความเปนธรรม

รายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้

 1. สิทธิ ในการท่ีจะมีที่อยูอาศัย มีอาหารกิน มียารักษาโรค ที่จะไดรับการศึกษา 
การไมถูกทํารายรางกายและจิตใจ และการมีชีวิตท่ีปลอดภัย

 2. เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นที่ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ในการเลือกอาชีพ

ที่ไมผิดกฎหมาย ในการเลือกคูครอง ในการเดินทาง ในการนับถือศาสนา และในการชุมนุม

โดยสงบสันติปราศจากอาวุธ

 3. ความเสมอภาค ในการไดรบัการปฏบิตัจิากรฐัโดยเทาเทยีมกนั มหีลกัประกนัวา
จะไมถูกเลือกปฏิบัติ และไมโดนเอาเปรียบ

 4. ความเปนธรรม กลุมคนดอยโอกาส คนพิการ ผูออนแอกวา ไดแก เด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ ตองไดรับการปฏิบัติในบางเร่ืองที่แตกตางจากบุคคลทั่วไปที่เขาถึงโอกาส

ไดมากกวาแข็งแรงกวาทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหโอกาสคนกลุมนี้สามารถดําเนินชีวิต
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ไดอยางปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ไมดอยกวาคนทั่วไป

 3. ใหอธิบายกลไกของรัฐท่ีแสดงวาประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการคุมครอง

สิทธิมนุษยชน

แนวคําตอบ
 การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยทางออมปรากฏใหเห็นผานทางกลไกของรัฐ เชน

 • กรณีที่ฝายนิติบัญญัติพิจารณาและออกกฎหมายท่ีไมเปนการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารโดยฝาย

นิติบัญญัติ การตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ีฝายปกครองโดยฝายบริการเพื่อมิใหเจา

หนาที่ใชอํานาจในทางที่มิชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดสิทธิของประชาชนการ

พจิารณาพิพากษาคดีขององคกรตุลาการโดยยึดหลักกฎหมายเพ่ืออาํนวยความยุตธิรรมแก

ประชาชน

 • การใหสิทธิในการเลือกที่อยูอาศัย เลือกประกอบอาชีพที่สุจริต

 • ฯลฯ

 4. ในครอบครวัของทานมพีฤตกิรรมหรอืการกระทาํใดทีเ่ปนการละเมดิสทิธมินษุย

ชนแกสมาชิกคนใดคนหน่ึงหรือไม ถามีทานจะแกไขปญหานั้นอยางไร และถาไมมี ทานมี

หลักในการอยูรวมกันในครอบครัวอยางไร

แนวคําตอบ
 ใหพิจารณาวาพฤติกรรมที่ผิดจากองคประกอบของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานหรือ

ไม ถามีพฤติกรรมใดท่ีผิดจากองคประกอบของสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน แสดงวามีการ

ละเมดิ หากเขาองคประกอบของสิทธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานแสดงวาไมมกีารละเมิดสทิธมินษุย

ชนในครอบครัว
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