เก็งข้อสอบวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓
จัดทําโดย THAI CADET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ท่านผูป้ กครอง และสวัสดีคะน้องๆ ทุกคนค่ะ
พีเ่ ชื่อว่าช่วงนี้นอ้ งคงกําลังวิง่ หาข้อสอบเก่า เฉลยข้อสอบ หรือเก็งข้อสอบเพือ่ การสอบเข้าเตรียมทหารมาอ่าน
กันแน่ๆ ดังนัน้ เว็บไซต์นายร้อยไทยจึงได้จดั ทํา “เก็งข้อสอบสังคมศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจําปี ๒๕๕๓”
ขึ้นมา โดยได้แนวข้อสอบมาจาก “การสอบคัดเลือกโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจําปี ๒๕๕๓”
มาวิเคราะห์และสรรหาเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว แล ้วนํามาสรุปเพือ่ ให้นอ้ งได้อ่านกัน
จากการวิเคราะห์ขอ้ สอบช้างเผือกฯ พบว่า ลักษณะของข้อสอบเป็ นแบบ BOOK SAID คือหนังสือว่าอย่างไร
ก็นาํ มาตัง้ เป็ นคําถาม และมีคาํ ตอบทีถ่ กู ต้องมาเพียงหนึ่งข้อ นอกนัน้ ตัวเลือกทีเ่ หลือเป็ นแบบลับ ลวง พราง ซึง่ พีเ่ ชื่อว่า
ข้อสอบเหล่านี้ หากนําอาจารย์ทส่ี อนวิชาสังคมฯ มานัง่ สอบพร้อมกับน้อง ก็ไม่มใี ครทําได้ถกู ทุกข้อ ทัง้ นี้เพราะวิชาสังคม
ศึกษามีเนื้อหาทีก่ ว้างขวาง และครอบคลุมทุกด้านของชีวติ มนุษย์ และบางข้อเป็ นความรูร้ อบตัวด้วย ซึง่ หากใครไม่เคย
อ่าน หรือไม่เคยได้ยนิ มาก่อนก็จะทําไม่ได้
ดังนัน้ เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้จาํ กัดวงในการอ่านวิชาสังคมศึกษาในมุมทีแ่ คบลงมา พีจ่ งึ นําเนื้อหาของบทเรียนที่
ปรากฏในข้อสอบช้างเผือกฯ โดยดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆ และได้อา้ งอิงแหล่งทีม่ าเพือ่ ให้นอ้ งๆ ไปตามอ่านต่อได้
ตามลิงค์ทอ่ี า้ งถึง อย่างไรก็ตาม น้องควรหาเนื้อหาทัง้ 18 เรื่อง ทีพ่ จ่ี ะกล่าวถึงต่อไป มาอ่านเพิม่ เติมด้วยนะคะ
ทัง้ นี้ เนื้อหาทีเ่ ว็บไซต์นายร้อยไทยจะนําเสนอต่อไปนี้ เป็ นเพียงการ “เก็ง หรือคาดว่า” เนื้อหาเหล่านี้น่าจะ
ถูกนํามาออกข้อสอบ แต่ก็มไิ ด้หมายความว่าจะเป็ นการคาดการณ์ทถ่ี กู ต้อง 100% ดังนัน้ หากน้องๆ มีเวลาเหลือ
มากพอสําหรับการอ่านหนังสือสอบ ก็ตอ้ งไม่ละเลยทีจ่ ะทบทวนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาทีเ่ รียนมาทัง้ หมดในชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนะคะ
พีด่ วง Thaicadet Admin :)
25 มกราคม 2553 เวลา 01.32 น.
เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขัน้ แรกสูร่ ว้ั โรงเรียนเตรียมทหาร
http://www.thaicadet.org
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ยุคประวัตศิ าสตร์
โดย เด็กพิจติ ร
วันที่ พุธ ตุลาคม 2551
ยุคประวัตศิ าสตร์ คือ ยุคสมัยที่มีหลักฐานลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งดําเนิ นมาตัง้ แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั ใน
ประวัตศิ าสตร์สากลนั้นจะใช้เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยของประวัตศิ าสตร์ในโลกตะวันตก หรืออีกนัยหนึ่ งประวัตศิ าสตร์
ยุโรปเป็ นเกณฑ์สาํ คัญ โดยมีการแบ่งเป็ นยุคสมัยต่าง ๆ ตามช่วงเวลา คือ
สมัยโบราณ คือ ช่วงเวลาก่อนกลางพุทธศตวรรษที่ 10 (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 5) เพราะเป็ ฯทีย่ อมรับกัน
โดยทัว่ ไปว่าการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันอันเนื่องมาจากการรุกรานของอนารยชนเผ่าเยอรมันเมือ่ พ.ศ. 1010 (ค. ศ.
476 หรือปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5) คือจุดสิ้นสุดของสมัยโบราณทัง้ นี้เนื่องจากถือว่าจักรวรรดิโรมันเป็ นช่วงทีค่ วามเจริญ
ของสมัยโบราณซึง่ สืบทอดและสะสมต่อเนื่องกันมาตัง้ แต่ เมโสโปเตเมีย อียปิ ต์ กรีก และโรมัน ได้เจริญสูงสุด ดังนัน้
การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันจึงเป็ นการสิ้นสุดสมัยโบราณด้วย
สมัยกลาง คือ ช่วงเวลาประมาณ 1,000 ปี ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 10 - กลางพุทธศตวรรษที่ 20
(คริสต์ศตวรรษที่ 5-15) การทีเ่ รียกระยะนี้วา่ สมัยกลางนัน้ เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาทีอ่ ยู่ระหว่างความเจริญของสมัย
โบราณ ซึง่ เป็ นบทบาทการสร้างสรรค์ของกรีก โรมันเป็ นสําคัญ และการฟื้ นฟูความเจริญของกรีกโรมันขึ้นมาอีกครัง้ ใน
ระยะเริ่มสมัยใหม่ ในสมัยกลางนี้ ช่วงแรกจะเป็ นอาณาจักรย่อย ๆ ของ อนารยชนเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ต่อมาพวกแฟ
รงค์ (Frank) ชนเผ่าเยอรมันเผ่าหนึ่ง สามารถสถาปนาจักรวรรดิของตนขึ้นมาได้ และยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ซง่ึ เป็ ฯ
มรดกตกทอดมาจากสมัยโรมันทีย่ งั คงสืบทอด ต่อมา จักรวรรดิของพวกแฟรงค์จงึ มีช่อื ว่า จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สทิ ธิ์
แต่ครัง้ ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 14 ( คริสต์ศตวรรษที่ 9) จักรวรรดิของพวกแฟรงค์อ่อนกําลังลง ประกอบกับมี
การรุกราน ของอนารยชนจากทางยุโรปเหนืออีกระลอกหนึ่ง จึงทําให้เกิดความระสํา่ ระสาย และเมือ่ ประชาชนไม่อาจ
พึง่ พาอํานาจส่วนกลางได้ จึงหันไปพึง่ พาขุนนางท้องถิน่ นําไปสู่ สมัยศักดินาสวามิภกั ดิ์ ทีก่ าร ปกครองอยู่ในอํานาจของ
่ นลงไป อย่างไรก็ตามตลอดเวลาของสมัยกลางทีผ่ ่านมานี้ศาสนจักรก็มบี ทบาทีส่ าํ คัญครอบงํา
ขุนนางท้องถิน่ ลดหลันกั
วิถชี วี ติ ของผูค้ นมาโดยตลอดครัน้ ถึงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 (คริสต์ศตวรรษที่ 13 - 14) ก็เป็ นจุด
เปลีย่ นผ่านจากสมัยศักดินาสวามิภกั ดิ์มาสู่การฟื้ นตัวทางการค้าและสังคมเมืองในปลายสมัยกลาง ชีวติ ผูค้ นเริ่มหันมาสู่
ทางโลกมากขึ้น
สมัยใหม่ เริ่มประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 20 (คริสต์ศตวรรษที่ 15) ซึง่ เริ่มต้นด้วยการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ
ของกรีก โรมันหรือทีเ่ รียกว่า สมัยการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ความคิดมนุษย์นิยมซึง่ เคยเป็ นแนวคิด
สําคัญของกรีกโบราณให้ความสําคัญกับชีวติ มนุษย์ในทางโลกได้กลับมามีบทบาทอีกครัง้ ทําให้เกิดความเชื่อมันใน
่
ความสามารถและศักดิ์ศรีของมนุษย์ มนุษย์กล ้าเสีย่ งภัยมากขึ้น ซึง่ นําไปสู่การสํารวจทางทะเล พบเส้นทางการเดินเรือ
มาโลกตะวันออก คือ เอเชีย รวมทัง้ มีการค้นพบโลกใหม่ในซีกโลกตะวันตก คือ ทวีปอเมริกา ในเวลาใกล ้เคียงกัน
บทบาทของคริสตศาสนจักรก็ได้ลดอิทธิพลลง และก่อให้เกิดการปฏิรูปศาสนาเมือ่ ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 21
(คริสต์ศตวรรษที่ 16 ) ขณะเดียวกันมนุษย์ก็มอี สิ ระทางความคิดมากขึ้นเรื่อยๆซึง่ นําไปสู่พฒั นาการของความ
เจริญก้าวหน้าทางภูมปิ ญั ญาและทางวัตถุอย่างต่อเนื่องทีส่ าํ คัญ คือ สมัยปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์ ประมาณกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 - 22 (คริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17) ซึง่ ส่งผลทําให้โลกตะวันตกมีพฒั นาการทีก่ า้ วกระโดดไปจากโลก

-๓ตะวันออก ทัง้ ๆ ทีต่ งั้ แต่สมัยโบราณ ระดับความเจริญของอารยธรรมสําคัญ ๆ ในโลกตะวันตกและตะวันออกเรียกได้
ว่าไม่แตกต่างกันแต่ในระยะนี้โลกตะวันตกอาศัยความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านแสนยานุภาพทางทหาร เข้า
มาคุกคามโลกตะวันออกจนกระทัง่ สามารถยึดครองดินแดนในโลกตะวันออกจํานวนมากมาเป็ นอาณานิคมได้ อย่างไรก็
ตาม ในโลกตะวันตกก็มกี ารแข่งขันอํานาจกันเอง และจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและแสนยานุภาพทางทหาร
นัน้ ได้นาํ ไปสู่ความขัดแย้งและการทําสงครามครัง้ ใหญ่ทไ่ี ม่เคยปรากฏมาก่อน นัน่ คือ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 ในระหว่าง
พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1914 - 1918) และ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในระหว่าง พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2488 (ค.ศ.
1939 - 1945) โดยทัว่ ไปจะนับว่าสมัยใหม่ทส่ี บื เนื่องมาตัง้ แต่กลางพุทธศตวรรษที่ 20 (คริสต์ศตวรรษที่ 15) ได้ดาํ เนิน
มา จนถึงช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20)
สมัยปัจจุบนั หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สถานการณ์โลกทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ระยะนี้นบั ได้วา่ เข้าสู่สมัยปัจจุบนั ประเทศมหาอํานาจทีช่ นะสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีส่ าํ คัญ คือ สหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียต แต่ทงั้ 2 มหาอํานาจนี้ต่างอุดมการณ์กนั และต่างก็แสวงหาพรรคพวกและบริวาร โลกจึงแบ่ง
ออกเป็ น 2 ค่ายอย่างเด่นชัด คือ โลกเสรีภายใต้การนําของสหรัฐอเมริกา และโลกสังคมนิยมภายใต้การนําของสหภาพ
โซเวียตอย่างไรก็ตามมหาอํานาจทัง้ สองฝ่ ายก็ไม่ได้เผชิญหน้า กันด้วยการทําสงครามโดยตรงอย่างเปิ ดเผยหากแต่เข้าไป
แทรกแซงในวิกฤตการณ์ต่างๆ ทัว่ โลกโดยให้การสนับสนุนต่างฝ่ ายกัน ดังนัน้ จึงเรียกสถานการณ์ในระยะนี้วา่ สงคราม
เย็น ครัน้ ต่อมาในกลางทศวรรษ 2510 ( ทศวรรษ 1980 ในคริสต์ศกั ราช ) โลกสังคมนิยมภายใต้การนําของสหภาพโซ
เวียตใน พ . ศ . 2534 ( ค . ศ . 1991) แต่สหรัฐอเมริกาในฐานะผูน้ าํ ของค่ายโลกเสรี หรืออีกนัยหนึ่งคือโลกทุนนิยม
ก็ยงั คงรักษาความยิง่ ใหญ่ไว้ได้ จนเป็ นเสมือนมหาอํานาจชาติเดียวทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุด
ที่มา

http://blog.spu.ac.th/print.php?id=11741
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หลักการของระบอบประชาธิปไตย
วิทยากร เชียงกูล
ความหมายและความสําคัญ
ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันข้ามกับระบอบอํานาจนิ ยม
(เช่น ระบอบราชาธิปไตย, ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอํามาตยาธิปไตย) ซึง่ เป็ นระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือ
โดยคนกลุม่ น้อย ผูม้ อี าํ นาจมากกว่าประชาชนทัว่ ไป (เรียกว่า พวกอภิสทิ ธิชน)
ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ซง่ึ เป็ นพลเมือง ผูเ้ สียภาษี(ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม) และ
เป็ นเจ้าของสาธารณสมบัตริ ่วมกัน เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตย เป็ นระบอบทีจ่ ะสร้างความมีประสิทธิภาพ(ในการ
แก้ปญั หาและพัฒนาประเทศ) และความเป็ นธรรม ได้มากกว่าระบอบอํานาจนิยม
ในบางสถานการณ์ ในระบอบอํานาจนิยม อาจจะมีผูป้ กครองทีเ่ ป็ นคนดีหรือคนเก่งอยู่บา้ ง แต่กไ็ ม่มี
หลักประกันว่า เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ทีไ่ ด้ตาํ แหน่งจากการสืบเชื้อสาย หรือการแต่งตัง้ จะปกครอง
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรมสําหรับคนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบสืบเชื้อสายและแต่งตัง้ เป็ นระบบที่
ไม่แน่นอน และไม่มปี ระสิทธิภาพ และเพราะว่าการให้คนสืบทอดอํานาจโดยไม่มกี ารตรวจสอบถ่วงดุลมักนําไปสู่การฉ้อ
ฉลเพือ่ ประโยชน์ส่วนตน
ระบอบประชาธิปไตยดีกว่าระบอบอํานาจนิยมในแง่ทว่ี า่ มีระบบคัดเลือกผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพกว่า และมี
ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจเพือ่ ป้ องกันไม่ให้ผูป้ กครองมีอาํ นาจมากจนเกินไปได้ดกี ว่า แต่ทงั้ นี้ตอ้ งเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยทีป่ ระชาชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช้สกั แค่มกี ารเลือกตัง้ แต่ยงั มีการซื้อเสียงขายเสียง การโกง การ
ใช้อาํ นาจและระบบอุปถัมภ์
รูปแบบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองตนเองของประชาชน อาจจะแบ่งเป็ น
1. ประชาธิปไตยโดยตรง ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันในเรื่องสําคัญ เช่น การประชุม
เรื่องงบประมาณ กฎหมาย ในระดับท้องถิน่ หรือการลงประชามติในระดับประเทศ เช่น การจะรับหรือไม่รบั ร่าง
รัฐธรรมนู ญฉบับใหม่
2. ประชาธิปไตยโดยระบบผูแ้ ทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มปี ระชาชนมาก มีความซับซ้อน ต้องแบ่งงานกัน
ทํา จึงมักใช้วธิ เี ลือกผูแ้ ทนขึ้นไปเป็ นฝ่ ายบริหารและฝ่ ายออกกฎหมาย
3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสว่ นร่วม การผสมผสานทัง้ 2 แบบแรก รวมทัง้ การให้ประชาชนมีการ
ปกครองตนเองในระดับท้องถิน่ มีองค์กรอิสระทีร่ กั ษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน มีสอ่ื มวลชนและองค์กรประชาชนที่
เข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้
ผูแ้ ทนทําทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้สทิ ธิแค่เลือกตัง้ ผูแ้ ทนนานๆ ครัง้ เท่านัน้
ตัง้ แต่ปี 2475 ประเทศไทย ใช้ประชาธิปไตยแบบที่ 2 เป็ นบางช่วง (บางช่วงเป็ นเผด็จการทหาร) ประเทศไทย
ควรใช้แบบที่ 1 และ 3 เพิม่ ขึ้นเพราะระบอบประชาธิปไตย โดยระบบผูแ้ ทนมีขอ้ จํากัด โดยเฉพาะในสภาพที่
นักการเมืองกลุม่ น้อยมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีอาํ นาจและความรูส้ ูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ทําให้คนกลุม่ นี้มกั ได้

-๕เป็ นผูแ้ ทน และมักจะทําอะไรก็ทาํ ได้ตามใจชอบ รวมทัง้ การคอรัปชัน่ , การหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยอ้างว่าเพราะ
ประชาชนเลือกพวกเขาเขา้ ไปแล ้ว เขาจะทําอะไรก็ถอื ว่าเป็ นประชาธิปไตยทัง้ นัน้
ประชาธิปไตย โดยระบบผูแ้ ทน หมายถึงว่า ประชาชนเลือกผูแ้ ทนเข้าไปเป็ นผูบ้ ริหารจัดการแทนตัวพวกเขา
เพือ่ ให้บริหารประเทศเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็ นเจ้านายและประชาชนยังมีสทิ ธิคดั ค้านถอดถอนผู ้
แทนทีข่ ้นึ ไปเป็ นรัฐบาลแล ้วไม่ได้ทาํ หน้าทีอ่ ย่างซือ่ ตรงและเพือ่ ส่วนรวมด้วย แต่รฐั ธรรมนู ญทีผ่ ่านมาไม่ได้เปิ ดช่องทาง
และไม่มกี ารให้การศึกษาและข่าวสารแก่ประชาชนว่า ประชาชนมีสทิ ธิ ประการหลังทีส่ าํ คัญนี้ดว้ ย
ประชาชนไม่ได้เลือกผูแ้ ทนไปเป็ นเจ้านายในระบอบอํานาจนิยมซึง่ เป็ นระบอบเก่า แต่วฒั นธรรมแบบอํานาจ
นิยม (ยกย่องเกรงกลัวคนมีอาํ นาจ) ยังคงตกค้างมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนา
อืน่ ๆ ทีป่ ระชาชนได้รบั การศึกษาและข่าวสารน้อยและหรือได้รบั แบบคุณภาพตํา่ ทําให้เป็ นประชาธิปไตยแค่รูปแบบ หรือ
เป็ นประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยังไม่ใช่การปกครองตนเองของประชาชน ทีป่ ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หมายถึงแค่ประชาธิปไตยทางการเมือง (ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพ เลือกตัง้ คัดค้าน
ถอดถอน ผูแ้ ทนได้) เท่านัน้ หากต้องเป็ นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพย์สนิ และรายได้ทเ่ี ป็ นธรรม
มีการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร มีสทิ ธิเสรีภาพ และ
โอกาสการเขา้ ถึง ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม อย่างเสมอภาคกัน) ด้วย ประชาธิปไตย 2 อย่างหลังนี้ ประเทศไทย
ยังมีนอ้ ย รวมทัง้ ไม่มกี ารให้การศึกษา ให้ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารประชาชนในเรื่องนี้มากพอ เป็ นเหตุให้ประชาธิปไตย
การเมือง พัฒนาไปได้ชา้ มาก
ประชาธิปไตยในแง่เนื้ อหา
ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงแค่ระบบการเลือกตัง้ หากต้องประกอบไปด้วยสภาวะความเป็ น
ประชาธิปไตย อย่างน้อย 6 ข้อ คือ
1. การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนจะต้องเป็ นอิสระและยุตธิ รรม ไม่มกี ารใช้อาํ นาจหน้าทีข่ อง เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ โกงการ
เลือกตัง้ ไม่มกี ารซื้อเสียงขายเสียง และการทีก่ ลุม่ อภิสทิ ธิชนใช้อาํ นาจอิทธิพลระบอบอุปถัมภ์ ให้คนต้องเลือกเฉพาะ
พวกเขาบางคน
2. จะต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจที่ดี เช่น ฝ่ ายนิตบิ ญั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กร
ประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ ายบริหารได้ และต่างฝ่ ายต่างตรวจสอบถ่วงดุลซึง่ กันและกัน รวมทัง้ ภาคประชาชน
สามารถถอดถอนผูแ้ ทนทีม่ พี ฤติกรรมไม่ชอบธรรมได้
3. การบริหารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ไม่มกี ารคอรัปชัน่
การหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน การเล่นพรรคพวก หาประโยชน์ส่วนตัว
4. มีรฐั ธรรมนู ญและกฎหมาย ขนบธรรมเนี ยม ที่ม่งุ ประโยชน์คนส่วนใหญ่ อย่างมี เหตุผล มีความคงเส้นคง
วา คนส่วนใหญ่ยอมรับ และรัฐธรรมนู ญ กฎหมาย เหล่านัน้ มีผลบังคับใช้ดว้ ย
5. สือ่ มวลชนและองค์กรประชาชนมิสทิ ธิเสรีภาพ, เป็ นอิสระ, มีศกั ดิ์ศรี และเข้มแข็ง ประชาชนมีจติ สํานึก
ความเป็ นพลเมือง และมีสว่ นร่วมในการไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ การแสดงความคิดเห็น การสมาคม การชุมนุม การทํา
ประชาพิจารณ์ (เปิ ดอภิปรายความคิดเห็นประชาชนเรื่องกฎหมายและโครงการต่างๆ) และการลงประชามติวา่
ประชาชนจะรับหรือไม่ในเรื่องสําคัญๆ

-๖6. มีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สูป่ ระชาชน ทําให้เกิดประชาธิปไตยทาง เศรษฐกิจและสังคม
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ นคง
ั ่ สมํา่ เสมอ
ดังนัน้ แม้จะมีการเลือกตัง้ และมีผูส้ มัคร สส. จากพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ได้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาด้วยเสียง
ข้างมาก แต่ถา้ ไม่ได้เกิดสภาวะความเป็ นประชาธิปไตยตามแนวทาง 6 ข้อนี้ เช่น เป็ นรัฐบาลทีใ่ ช้อาํ นาจผูกขาดแทรกแซง
องค์กรอิสระ ปิ ดปากสือ่ มวลชนและประชาชน คอรัปชัน่ หาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เราก็ควรถือว่าระบอบ
การปกครองแบบนี้เป็ นระบอบประชาธิปไตยเพียงเปลือกนอก หรือเป็ นประชาธิปไตยจอมปลอม ไม่ใช่ระบอบ
ประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
หากในบางช่วง เช่น หลัง พ.ศ. 2475-2490, พ.ศ. 2516-2519 ฯลฯ เรามีสภาวะความเป็ นประชาธิปไตยบางข้อ
มากบ้างน้อยบ้าง ก็อาจถือว่ามีความเป็ นระบอบประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบ (กับประเทศอืน่ , กับประวัตศิ าสตร์ช่วง
อืน่ ) ได้ระดับหนึ่ง ประเด็นทีส่ าํ คัญคือ ประเทศใดจะเป็ นประชาธิปไตยในแง่เนื้อหามากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กบั ความ
ตื่นตัวและความเขม้ แข็งของภาคประชาชนในแต่ละประเทศในแต่ละช่วงตอนของประวัตศิ าสตร์เป็ นสําคัญ
หลักการประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตย
อยู่บนรากฐานหลักการทีส่ าํ คัญ 5 ประการ คือ
1. หลักการอํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึง่ การเป็ นเจ้าของโดยใช้อาํ นาจทีม่ ตี าม
กระบวนการเลือกตัง้ อย่างอิสระและทัว่ ถึงในการให้ได้มาซึง่ ตัวผูป้ กครองและผูแ้ ทนของตน รวมทัง้ ประชาชนมีอาํ นาจใน
การคัดค้านและถอดถอนผูป้ กครองและผูแ้ ทนทีป่ ระชาชนเห็นว่า มิได้บริหารประเทศในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมรํา่ รวยผิดปกติ
2. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
บุคคลต้องการ ตราบเท่าทีก่ ารกระทําของเขานัน้ ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ หรือละเมิดต่อความ
่
สงบเรียบร้อยของสังคมและความมันคงของประเทศชาติ
3. หลักความเสมอภาค การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและคุณค่าต่างๆของสังคมที่
มีอยู่จาํ กัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถกู กีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างทางชัน้ วรรณะทางสังคม ชาติพนั ธุ ์
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอน่ื
4. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิ ตธิ รรม การให้ความคุม้ ครองสิทธิขนั้ พื้นฐานของประชาชนทัง้ ใน
เรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สนิ การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้ากัน โดยผูป้ กครองไม่สามารถใช้อาํ นาจ
ใดๆลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่สามารถใช้อภิสทิ ธิอยู่เหนือกฎหมาย หรือเหนือกว่าประชาชน
คนอืน่ ๆได้
5. หลักการเสียงข้างมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย (Minority
Rights) การตัดสินใจใดๆทีส่ ่งผลกระทบต่อประชาชนหมูม่ าก ไม่วา่ จะเป็ น การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนของประชาชนเข้าสู่ระบบ
การเมือง การตัดสินใจของฝ่ ายนิตบิ ญั ญัติ ฝ่ ายบริหาร หรือฝ่ ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากทีม่ ตี ่อเรื่องนัน้ ๆ
เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินทางเลือก โดยถือว่าเสียงข้างมากเป็ นตัวแทนทีส่ ะท้อนความต้องการ/ข้อเรียกร้องของประชาชน
หมูม่ าก

-๗หลักการนี้ ต้องควบคู่ไปกับการเคารพและคุม้ ครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย ทัง้ นี้ก็เพือ่ เป็ นหลักประกันว่า ฝ่ าย
เสียงข้างมากจะไม่ใช้วธิ กี ารพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง
แต่ตอ้ งดําเนินการเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนทัง้ หมด เพือ่ สร้างสังคมทีป่ ระชาชนเสียงข้างน้อย รวมทัง้ ชนกลุม่ น้อย
ผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยไม่มกี ารเอาเปรียบกันและสร้างความขัดแย้งในสังคมมาก
เกินไป
ค่านิ ยม ทัศนคติ ที่สง่ เสริมประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเป็ นระบอบการเมืองแล ้ว ยังเป็ นระบอบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมด้วย
ดังนัน้ จึงไม่ใช่อยู่ทร่ี ฐั ธรรมนู ญ กฎหมาย การเลือกตัง้ และการต่อรองทางการเมืองเท่านัน้ หากอยู่ทส่ี มาชิกในสังคม
จะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถชี วี ติ ทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย มาตัง้ แต่ในครอบครัว โรงเรียน ทีท่ าํ งาน ชุมชน
เพือ่ จะนําไปสู่หรือการปกป้ อง ระบอบประชาธิปไตย ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ค่านิ ยมประชาธิปไตยที่ประชาชน ระบบการศึกษา สือ่ มวลชน ฯลฯ ควรช่วยกันสร้างคือ
1. เป็ นคนทีม่ เี หตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหน้าที่ ความเป็ นจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง เคารพในศีลธรรม
และประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม
2. มีทศั นคติทด่ี ตี ่อเพือ่ นมนุษย์ มีความเคารพซึง่ กันและกัน และมีความสามัคคี
3. เข้าใจความจําเป็ นและประโยชน์ของการเขา้ มาอยู่ร่วมกันเป็ นพลเมืองของประเทศ เพือ่ ประโยชน์ของสมาชิก
ทุกคนในระยะยาว
4. เคารพกฎหมายและดําเนินชีวติ ในกรอบของกฎหมายทีม่ เี หตุผลและเป็ นธรรม
5. มีจติ ใจเปิ ดกว้างและพร้อมทีป่ รับตัวรับกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมได้
6. เป็ นคนทีม่ คี วามรับผิดชอบผูกพันกับสิง่ ทีเ่ ขาได้กระทําลงไป
7. มีจติ ใจทีเ่ ป็ นธรรม เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ไม่มอี คติต่อผูท้ ม่ี คี วามแตกต่างจากตน เช่น นับถือ ศาสนาอืน่ หรือเชื้อ
ชาติอน่ื เป็ นต้น
บทบาทของประชาชนในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่การใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ นานๆครัง้ และ
พยายามเลือกคนดีคนเก่งมาบริหารประเทศเท่านัน้ ประชาชนต้องขวนขวาย ศึกษา พัฒนาตนเอง ใช้สทิ ธิและหน้าที่
พลเมืองทีด่ เี ข้าไปแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ในการตัดสินใจ เรื่องการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน จังหวัด และประเทศ อย่างแข็งขัน และอย่างสมํา่ เสมอตลอด ทัง้ ปี และ
ทุกปี ดว้ ย
ที่มา

http://www.rsu.ac.th/csi/html/doc/25.pdf

-๘-

พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี
คอลัมน์หอ้ งสมุด โดย ปถพีรดี
ประเทศไทย เป็ นประเทศทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า ๗๐๐ ปี มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขของ
ประเทศมาโดยตลอด และมีวฒั นธรรมประเพณีสบื ทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน ซึง่ มีทงั้ ประเพณีในราชสํานัก ประเพณี
ของทางราชการ และของบุคคลทัว่ ไป ประเพณีต่างๆ มีกจิ กรรมประกอบ ซึง่ กําหนดคําเรียกไว้ตามลําดับความสําคัญ
คือพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
พระราชพิธี หมายถึง งานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให้กาํ หนดไว้เป็ นประจํา
ตามโบราณราชประเพณี หรือตามกรณีเฉพาะในรัชกาล ซึง่ จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธแี ละมี
หมายกําหนดการแจ้งรายละเอียดขัน้ ตอนของงาน และพระราชกิจทีจ่ ะทรงปฏิบตั ไิ ว้ งานดังกล่าวมีทงั้ ทีเ่ ป็ นพระราชพิธี
เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ตาม
ขัตติยราชประเพณี หรือเกี่ยวข้องกับประเพณีทางศาสนาในการนี้ อาจเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบ
พระราชพิธเี อง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เป็ นผูแ้ ทนพระองค์ หรือโปรดเกล ้าฯให้
องคมนตนรี เป็ นผูแ้ ทนพระองค์
พระราชพิธที ่ที รงกําหนดไว้เป็ นประจํา เช่น
๑. พระราชพิธที รงบําเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา กําหนดวันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. (พ.ศ.
๒๕๔๓ ตรงกับวันเสาร์ท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
๒. พระราชพิธวี นั พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
กําหนดวันที่ ๖ เมษายน ทุกปี เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
๓. พระราชพิธสี งกรานต์ กําหนดวันที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอสมุดสุลาลัยพิมาน หอพระธาตุ
มณเฑียร พระทีน่ งั ่ อมรินทรวินิจฉัย เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดารามและหอ
๔. พระราชพิธฉี ตั รมงคล กําหนดวันที่ ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ อมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๔
พฤษภาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ ดุสติ มหาปราสาท วันที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ ดุสติ มหา
ปราสาท เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ ดุสติ มหาปราสาท พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม และปราสาทพระเทพ
บิดร
๕. พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กําหนดในเดือนพฤษภาคม เป็ น ๒ วัน ซึง่ แต่ละปี สาํ นัก
พระราชวังจะกําหนดเป็ นปี ๆ ไป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
๖. พระราชพิธบี าํ เพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๖ ประมาณเดือนพฤษภาคม มี ๒ วัน
เวลา ๑๖.๓๐ น.
๗. พระราชพิธที รงบําเพ็ญพระราชกุศลในอภิลกั ขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ และพระราชพิธบี าํ เพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุ ปทานพระบรมอัฐ สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๙ มิถนุ ายนทุกปี
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ อมรินทรวินิจฉัย

-๙๘. พระราชพิธที รงบําเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา อาสาฬหบูชา ตรงกับขึ้น
๑๕ คํา่ เดือน ๘ ปี ใดเป็ นปี อธิกมาส ตรงกับ ๑๕ คํา่ เดือน ๘ หลัง และเข้าพรรษาตรงกับแรม ๑ คํา่ เดือน ๘ เวลา
๑๗.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ ทรงจุดเทียนพรรษาและถวายพุม่ เทียน
๙. พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เวลา ๙.๐๐ น. ๑๗ .๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวัง
๑๐. พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา
๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวัง
๑๑. พระราชพิธที รงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิ ยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ อมริ
นทรวินิจฉัย
๑๒. พระราชพิธที รงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ราวเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน แรม ๖ คํา่ ๑๑
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. ณ พระอารามหลวงต่างๆ ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ โปรดกระหม่อม
๑๓. พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ๕ ธันวาคม ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ใน
พระบรมมหาราชวัง ๑๐.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ อมรินทรวินิจฉัย ๑๖.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม และ
พระทีน่ งั ่ อมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๖ ธันวาคม ๑๐.๓๐ น. ณ พระทีน่ งั ่ อมรินทรวินิจฉัย
๑๔. พระราชพิธฉี ลองวันพระราชทานรัฐธรรมนู ญแห่งพระราชอาณาจักรไทย ๑๐ ธันวาคม ๑๐.๑๕ น. ณ
พระทีน่ งั ่ อนันตสมาคม
นอกจากนี้ ยังมีพระราชพิธที ท่ี รงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯให้จดั ขึ้นตามโอกาสสําคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธี
รัชดาภิเษก พระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก พระราชพิธกี าญจนาภิเษก พระราชพิธสี มมงคลฯ เป็ นต้น
รัฐพิธี หมายถึงงานพิธที ร่ี ฐั บาลจัด โดยกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ทรงรับไว้และเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็ นประธานในพิธี หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯให้มผี ูแ้ ทน
พระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปหรือไปเป็ นประธานรัฐพิธดี งั กล่าว มีหมายกําหนดการทีก่ าํ หนดรายละเอียดของงานไว้
เป็ นประจําและกําหนดสถานทีแ่ น่นอน รัฐพิธนี ้ บี างรัฐพิธมี พี ระราชพิธกี ่อนหรือหลังรัฐพิธดี ว้ ย ในปัจจุบนั มีรฐั พิธี
ดังต่อไปนี้
๑. รัฐพิธวี นั สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็ นวันที่ระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
เป็ นวันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ทุกปี เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์ อําเภอดอนเจดีย ์
จังหวัดสุพรรณบุรี มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
๒. รัฐพิธที ่รี ะลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ ๓๐ มีนาคม เวลา
๑๗.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม มีการวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์
๓. รัฐพิธวี นั พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖
เมษายน ทุกปี ๑๖.๓๐ น. ณ พระปฐมมหาราชานุสรณ์ เชิงสะพานพุทธยอดฟ้ า เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ หลังรัฐพิธี มีงานพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
๔. รัฐพิธแี รกนาขวัญ ในเดือนพฤษภาคม ตามดิถฤี กษ์ทโ่ี หรหลวงจะกําหนด เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ มณฑลพิธี
สนามหลวง อนึ่งก่อนเวลารัฐพิธี มีงานพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดารามด้วย พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็ นประธานหรือโปรดเกล้าฯให้มผี ูแ้ ทนพระองค์

- ๑๐ ๕. รัฐพิธถี วายราชสักการะ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๑๖.๓๐ น. ณ
พระบรมราชานุสาวรีย ์ ทีว่ ดั สุทศั น์เทพวราราม
๖. รัฐพิธวี นั ปิ ยมหาราช วางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย ์ พระบรมรูปทรงม้า วันที่ ๒๓
ตุลาคมทุกปี ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ พระราชวังดุสติ งานนี้ มีพระราชพิธี ณ พระทีน่ งั ่ อมรินทรวินิจฉัย หลังจาก
เสด็จพระราชดําเนินทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์แล ้ว
๗. รัฐพิธวี นั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย ์ วันที่
๒๕ พฤศจิกายน ทุกปี เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์ สวนลุมพินี
๘. รัฐพิธวี นั รัฐธรรมนู ญ วางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า
เจ้าอยู่หวั วันที่ ๑๐ ธันวาคม ทุกปี อันเป็ นวันทีท่ รงพระกรุณาพระราชทานรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
แรก (พ.ศ.๒๔๗๕) ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสติ มีงานพระราชพิธี ณ พระทีน่ งั ่ อนันต
สมาคม หลังจากเสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรียแ์ ล ้ว
นอกจากรัฐพิธดี งั กล่าวแล ้ว ยังมีรฐั พิธที ม่ี ไิ ด้กาํ หนดไว้เป็ นประจํา ได้แก่ รัฐพิธเี สด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ด
ประชุมรัฐสภา ซึง่ รัฐสภาจะนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ดสมัย
ประชุมรัฐสภา ภายหลังมีการเลือกตัง้ สภาผูแ้ ทนราษฎรแล ้ว
พิธี หมายถึง งานทีบ่ คุ คลทัว่ ไป หรือหน่วยงานจัดขึ้นตามแบบอย่าง ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือตาม
ข้อปฏิบตั ใิ นสังคมหรือท้องถิน่ ต่างๆ ทีน่ ิยมปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา อาจแตกต่างกันออกไปตามแบบของแต่ละท้องถิน่ เช่น
พิธที าํ บุญขึ้นบ้านใหม่ พิธไี หว้ครู พิธทิ าํ ขวัญข้าว พิธโี กนจุก พิธบี วชนาค พิธหี มัน้ แต่งงาน พิธใี นการสร้างบ้านปลูก
เรือน (การยกเสาเอก) พิธตี รุษสารท พิธบี ญ
ุ เทศน์มหาชาติ พิธที าํ บุญวันเกิด พิธเี ปิ ดป้ ายอาคาร พิธสี งกรานต์รดนํา้ ขอ
พร พิธที าํ บุญเข้าพรรษา พิธที าํ ศพ ฯลฯ
พิธตี ่างๆ ส่วนมากจะมีพธิ ที าํ บุญทางพุทธศาสนาประกอบ นอกจากเป็ นการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมด้าน
ขนบประเพณีแล ้ว ยังเป็ นการสืบพระศาสนาด้วย
ข้อมูล ปฏิทนิ ๑๐๐ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเนื่ องในวันปี ใหม่
ที่มา นิ ตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2413 ปี ท่ี 47 ประจําวันอังคารที่ 16 มกราคม 2544
นิ ตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2414 ปี ท่ี 47 ประจําวันอังคารที่ 23 มกราคม 2544

- ๑๑ -

การเลือกตัง้
ความสําคัญของการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.)
การเลือกตัง้ ส.ส. มีความสําคัญต่อคนไทยทุกคนทีต่ อ้ งไปทําหน้าทีเ่ พือ่ มอบอํานาจอธิปไตยของเราโดยการ
เลือกผูแ้ ทนไปทําหน้าทีใ่ นการปกป้ องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทัง้ บริหารงบประมาณของ
ประเทศชาติถงึ ปี ละหนึ่งล ้านล ้านบาท ดังนัน้ การเลือกผูแ้ ทนทีเ่ ป็ น “คนดี” มีความซือ่ สัตย์ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
ของประชาชนให้เข้าไปทํางานทางการเมืองเราจะทําให้สามารถใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ทม่ี าจากเงินภาษีของ
ประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่
ที่มาของ ส.ส.
ส.ส. มีจาํ นวน 480 คน มาจากการเลือกตัง้ 2 แบบ ได้แก่
1. ส.ส. แบบแบ่งเขต มีจาํ นวน 400 คน คือ ส.ส. ทีม่ าจากเขตเลือกตัง้ โดยการแบ่งเขตเลือกตัง้ ทัว่ ประเทศ
ออกเป็ น 157 เขต ในแต่ละเขตเลือกตัง้ มี ส.ส. ได้ 1-3 คน ผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือก
เป็ น ส.ส.
2. ส.ส. แบบสัดส่วน มีจาํ นวน 80 คน คือ ส.ส. ทีพ่ รรคการเมืองทีล่ งสมัครในแต่ละเขตเลือกตัง้ ต้องส่งบัญชี
รายชื่อพรรคละ 10 คน เรียงลําดับไว้เพือ่ ให้ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ พิจารณาเลือก ซึง่ ระบบนี้จะแบ่งประเทศออกเป็ น 8 เขต
เลือกตัง้ มี ส.ส. ได้เขตเลือกตัง้ ละ 10 คน
ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน
157 เขตเลือกตัง้ (มี 1 เขต 31 จังหวัด, 2 เขต 27 จังหวัด,
3 เขต 10 จังหวัด, 4 เขต 6 จังหวัด, 6 เขต 1 จังหวัด และ
12 เขต 1 จังหวัด)
จํานวน ส.ส. 1-3 คน ต่อเขตเลือกตัง้
เลือกได้ไม่เกินจํานวน ส.ส. ในเขตนัน้

ส.ส. แบบสัดส่วน 80 คน
8 เขตเลือกตัง้ (กลุม่ จังหวัด)

จํานวน ส.ส. 10 คนต่อเขตเลือกตัง้
เลือกได้ 1 พรรคการเมือง

การแบ่งกลุม่ จังหวัด ส.ส. แบบสัดส่วน
ส.ส. แบบสัดส่วนจะแบ่งประเทศออกเป็ น 8 กลุม่ จังหวัด ดังนี้
กลุม่ จังหวัดที่ 1
กลุม่ จังหวัดที่ 2
กลุม่ จังหวัดที่ 3
กลุม่ จังหวัดที่ 4
กลุม่ จังหวัดที่ 5
กลุม่ จังหวัดที่ 6
กลุม่ จังหวัดที่ 7
กลุม่ จังหวัดที่ 8

ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลําปาง ลําพูน สุโขทัย ตาก และกําแพงเพชร
ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจติ ร นครสวรรค์ อุทยั ธานี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และขอนแก่น
ได้แก่ จังหวัดอํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ์ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู และเลย
ได้แก่ จังหวัดบุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ด
ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว นครราชสีมา ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ชัยนาท สิงห์บรุ ี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

- ๑๒ หน้าที่ของ ส.ส.
- ออกกฎหมายเพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
- เป็ นผูเ้ ลือก ส.ส. ทีจ่ ะดํารงตําแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี
- ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพือ่ พัฒนาประเทศ
- นําปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล
ความสําคัญของการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา (ส.ว.)
การเลือกตัง้ ทุกระดับเป็ นหน้าทีข่ องประชาชนชาวไทย และการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา (ส.ว.) ในวันที่ 2
มีนาคม 2551 นี้ นับว่ามีความสําคัญยิง่ ต่อคนไทยทุกคนทีต่ อ้ งไปแสดงพลังบริสุทธิ์ ในการมอบอํานาจอธิปไตยของเรา
โดยการเลือก ส.ว. ไปทําหน้าทีส่ ภาสูงแทนเรา
ดังนัน้ การจะมอบอํานาจอธิปไตยของเราให้ใครเป็ น ส.ว. จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะหากเราเลือกคน
ดี มีความรูค้ วามสามารถไปเป็ น ส.ว. ก็จะทําให้เราได้ใช่กฎหมายทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ และได้
นักการเมืองหรือคนดีทาํ งานในองค์กรสําคัญต่างๆ ให้สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี ้นึ ได้
ที่มาของ ส.ว.
สมาชิกวุฒสิ ภา หรือ ส.ว. ทัง้ ประเทศมีจาํ นวน 150 คน ดํารงตําแหน่งได้คราวละ 6 ปี โดยห้ามเป็ น 2 วาระ
ติดต่อกัน มีทม่ี า 2 แบบ คือ มาจากการเลือกตัง้ และการสรรหา
- ส.ว. ที่มาจากการเลือกตัง้ มีจาํ นวน 76 คน มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนในแต่ละจังหวัดๆ
ละ 1 คน ผูม้ สี ทิ ธิ์เลือกตัง้ ลงคะแนนเลือกผูส้ มัครได้เพียงหมายเลขเดียว ผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนสูงสุดจะได้รบั เลือกเป็ น ส.ว.
ของแต่ละจังหวัด
- ส.ว. ที่มาจากการสรรหา มีจาํ นวน 74 คน ซึง่ คณะกรรมการสรรหาจะดําเนินการสรรหา ส.ว. จํานวน
ดังกล่าวจากผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอืน่ ๆทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องวุฒสิ ภา
คณะกรรมการสรรหา
ในการพิจารณาสรรหา ส.ว. จํานวน 74 คน จะมีคณะกรรมการสรรหา จํานวน 7 คน ประกอบด้วย
1. ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ
2. ประธานกรรมการการเลือกตัง้
3. ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
4. ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต
5. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6. ผูพ้ พิ ากษาในศาลฎีกาทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย
7. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

- ๑๓ คุณสมบัตผิ ูม้ ีสทิ ธิเลือกตัง้ ส.ส.
- มีสญั ชาติไทย แต่บคุ คลผูม้ สี ญั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้ งได้สญั ชาติไทยมาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
- อายุไม่ตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปี ทม่ี กี ารเลือกตัง้
- มีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้ มาแล ้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตัง้
ลักษณะต้องห้ามของผูม้ ีสทิ ธิเลือกตัง้
- เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตัง้
- ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคําสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
- วิกลจริต จิตฟัน่ เฟื อน หรือไม่สมประกอบ
ข้อห้ามกระทําผิดกฎหมายเลือกตัง้
- ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมซื้อเสียง
- ห้ามรับเงินและประโยชน์อน่ื ใด เพือ่ ลงคะแนนเลือกตัง้
- ห้ามส่งเสียงและห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุรา ตัง้ แต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตัง้ จนสิ้นสุดวันเลือกตัง้
- ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สทิ ธิของลูกจ้าง
- ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไป ณ ทีเ่ ลือกตัง้
- ห้ามจัดยานพาหนะ (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ) ให้ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไปเลือกตัง้ โดยไปต้องเสียค่าโดยสาร
- ห้ามทําให้บตั รเลือกตัง้ ชํารุดอย่างจงใจ
- ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตัง้ ทีต่ นเองได้ลงคะแนนแล ้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ
- ห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตัง้
- ห้ามเปิ ดเผยหรือเผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตัง้ (โพลล์) ในระหว่าง
เวลา 7 วันก่อนวันเลือกตัง้ จนถึงเวลาปิ ดการลงคะแนนเลือกตัง้
ที่มา

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
http://www.ect.go.th/newweb/th/election/

- ๑๔ -

รัฐสภา
รัฐสภาตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนู ญ
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๖ ว่าด้วยรัฐสภา ส่วนที่ ๑ บททัว่ ไป บัญญัตวิ า่
มาตรา ๘๘
รัฐสภาประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญนี้
บุคคลจะเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๘๙
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิ ภาเป็ นรองประธานรัฐสภา
ในกรณีทไ่ี ม่มปี ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒสิ ภาทําหน้าทีป่ ระธานรัฐสภาแทน
ประธานรัฐสภามีอาํ นาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนู ญนี้ และดําเนินกิจการของ
รัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูท้ าํ หน้าทีแ่ ทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็ นกลางในการปฏิบตั หิ น้าที่
รองประธานรัฐสภามีอาํ นาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนู ญนี้ และตามทีป่ ระธาน
รัฐสภามอบหมาย
มาตรา ๙๐
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญและร่างพระราชบัญญัตจิ ะตราขึ้นเป็ นกฎหมายได้ก็
แต่โดยคํา แนะนํา และยินยอมของรัฐสภา และเมือ่ พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนว่าได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนู ญนี้แล ้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใช้บงั คับเป็ นกฎหมายต่อไป
มาตรา ๙๑
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็ นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งแห่งสภานัน้ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓)
(๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แล ้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั คําร้องส่งคําร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนู ญเพือ่ วินิจฉัย
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผูน้ นั้ สิ้นสุดลงหรือไม่
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนู ญมีคาํ วินิจฉัยแล ้ว ให้ศาลรัฐธรรมนู ญแจ้งคําวินิจฉัยนัน้ ไปยังประธาน
แห่งสภาทีไ่ ด้รบั คําร้องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการการเลือกตัง้ เห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุส้นิ สุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ ูน้ นั้ เป็ นสมาชิก และให้
ประธานแห่งสภานัน้ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนู ญเพือ่ วินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๙๒
การออกจากตําแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาภายหลังวันทีส่ มาชิก
ภาพสิ้นสุดลง หรือวันทีศ่ าลรัฐธรรมนู ญมีคาํ วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่
กระทบกระเทือนกิจการทีส่ มาชิกผูน้ นั้ ได้กระทําไปในหน้าทีส่ มาชิกรวมทัง้ การได้รบั เงินประจําตําแหน่งหรือประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืน่ ก่อนทีส่ มาชิกผูน้ นั้ ออกจากตําแหน่ง หรือก่อนทีป่ ระธานแห่งสภาทีผ่ ูน้ นั้ เป็ นสมาชิกได้รบั แจ้งคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญแล ้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีทอ่ี อกจากตําแหน่งเพราะเหตุทผ่ี ูน้ นั้ ได้รบั เลือกตัง้ หรือสรรหามา
โดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่

- ๑๕ สมาชิกวุฒสิ ภา ให้คนื เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ทีผ่ ูน้ นั้ ได้รบั มาเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว
โครงสร้างของรัฐสภา
1. รัฐสภาประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา (มาตรา 88)
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญนี้
บุคคลจะเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาในขณะเดียวกันมิได้
2. ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิ ภาเป็ นรองประธานรัฐสภา (มาตรา 89)
ในกรณีทไ่ี ม่มปี ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒสิ ภาทําหน้าทีป่ ระธานรัฐสภาแทน
ประธานรัฐสภามีอาํ นาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนู ญนี้ และดําเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุม
ร่วมกันให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ประธานรัฐสภาและผูท้ าํ หน้าทีแ่ ทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็ นกลางในการปฏิบตั หิ น้าที่
รองประธานรัฐสภามีอาํ นาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนู ญนี้ และตามทีป่ ระธานรัฐสภามอบหมาย
3. ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญและร่างพระราชบัญญัตจิ ะตราขึ้นเป็ นกฎหมายได้ก็แต่โดย
คําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา และเมือ่ พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนว่าได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนู ญนี้แล ้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ใช้บงั คับเป็ นกฎหมายต่อไป (มาตรา 90)
4. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ี
อยู่ของแต่ละสภา มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็ นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภา
นัน้ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘)
แล ้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั คําร้องส่งคําร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนู ญเพือ่ วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกผูน้ นั้ สิ้นสุดลงหรือไม่ (มาตรา 91)
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนู ญมีคาํ วินิจฉัยแล ้ว ให้ศาลรัฐธรรมนู ญแจ้งคําวินิจฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั คํา
ร้องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการการเลือกตัง้ เห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใด
คนหนึ่งมีเหตุส้นิ สุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ ูน้ นั้ เป็ นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานัน้ ส่ง
เรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนู ญเพือ่ วินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
5. การออกจากตําแหน่ งของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาภายหลังวันทีส่ มาชิกภาพสิ้นสุดลง
หรือวันทีศ่ าลรัฐธรรมนู ญมีคาํ วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่
สมาชิกผูน้ นั้ ได้กระทําไปในหน้าทีส่ มาชิกรวมทัง้ การได้รบั เงินประจําตําแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ก่อนที่
สมาชิกผูน้ นั้ ออกจากตําแหน่ง หรือก่อนทีป่ ระธานแห่งสภาทีผ่ ูน้ นั้ เป็ นสมาชิกได้รบั แจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ
แล ้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีทอ่ี อกจากตําแหน่งเพราะเหตุทผ่ี ูน้ นั้ ได้รบั เลือกตัง้ หรือสรรหามาโดยไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา ให้คนื
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ทีผ่ ูน้ นั้ ได้รบั มาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว (มาตรา 92)

- ๑๖ อํานาจหน้าที่
 ด้านนิ ตบิ ญั ญัติ
1. การเสนอร่างกฎหมาย
1.1 การเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญ (มาตรา 139)
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ี
อยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา
(3) ศาลรัฐธรรมนู ญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ ซึง่ ประธานศาลและ
ประธานองค์กรนัน้ เป็ นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญนัน้
1.2 การเสนอร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา 142)
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 คน
(3) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ เฉพาะกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายทีป่ ระธาน
ศาลและประธานองค์กรนัน้ เป็ นผูร้ กั ษาการ
(4) ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า10,000 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา 163 (เฉพาะ
หมวด 3 และหมวด 5)
2. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ่ปี ระชาชนเสนอ (มาตรา 163 วรรคสี)่
2.1 สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาต้องให้ผูแ้ ทนของประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีเ่ ข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัตนิ นั้ ชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
2.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตจิ ะต้องประกอบด้วยผูแ้ ทนของประชาชนผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้ ทีเ่ ข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 จองจํานวนกรรมาธิการทัง้ หมด
3. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย (หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ มาตรา
166 - 170)
4. การพิจารณาอนุ มตั พิ ระราชกําหนด กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนู ญมีอาํ นาจควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนู ญขงพระราชกําหนดอย่างเคร่งครัด (มาตรา 185)
5. การให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนู ญ ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจาก (มาตรา 291 (1))
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
(3) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภามีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของทัง้ สองสภา
(4) ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย

- ๑๗ ประการสําคัญ การพิจารณาในวาระทีส่ อง ต้องจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตัง้ ทีเ่ ข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิม่ เติมด้วย
 ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
1. การรับทราบคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
- คณะรัฐมนตรีตอ้ งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวโนบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ริ าชการแต่ละปี (มาตรา 176)
2. การตัง้ กระทูถ้ าม
ให้เป็ นหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทจ่ี ะต้องเข้าร่วมประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเพือ่ ชี้แจง
หรือตอบกระทูถ้ ามในเรื่องนัน้ ด้วยตนเอง เว้นแต่มเี หตุจาํ เป็ น (มาตรา 162 วรรคหนึ่ง)
3. การเปิ ดอภิปรายทัว่ ไป
3.1 การเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปโดยไม่มกี ารลงมติ
(1) การเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภากรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะ
ฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาในกรณีทม่ี ปี ญั หาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน (มาตรา 179)
(2) สมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
วุฒสิ ภา มีสทิ ธิเข้าชื่อขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒสิ ภา เพือ่ ให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญ
(มาตรา 161 วรรคหนึ่ง)
3.2 การเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็ นรายบุคคล
(1) การเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถเปิ ดอภิปรายนายกรัฐมนตรี โดยใช้เสียง 1/5 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยู่ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (มาตรา 158 วรรคหนึ่ง)
(2) การเสนอญัตติของเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็ นรายบุคคล
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถเปิ ดอภิปรายรัฐมนตรี โดยใช้เสียง 1/6 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (มาตรา 159 วรรคหนึ่ง)
นอกจากนี้ เมือ่ บริหารราชการแผ่นดินครบ 2 ปี ในกรณีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนเสียงไม่ถงึ เกณฑ์ก็
สามารถเปิ ดอภิปรายได้โดยง่าย (มาตรา 160)
4. การตัง้ คณะกรรมาธิการ
4.1 ประเภทของคณะกรรมาธิการ
(1) คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา
(2) คณะกรรมาธิการวิสามัญ
(3) คณะกรรมาธิการร่วมกัน
(4) คณะกรรมาธิการเต็มสภา
(5) คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา
(6) คณะกรรมาธิการตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนู ญ

- ๑๘ 4.2 อํานาจของคณะกรรมาธิการในการออกคําสัง่ เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทําหรือในเรื่องทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นนั้ ได้ (มาตรา 135
วรรคสอง)
 การให้ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ
1. การให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ (มาตรา 19)
2. การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ (มาตรา 23)
3. การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม (มาตรา 189)
4. การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา (มาตรา 190)
4.1 กําหนดขอบเขตของหนังสือสัญญาทีส่ ่งผลกระทบต่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ หรือสังคมของ
ประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน ต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา และรัฐสภาจะต้อง
พิจารณาให้แล ้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรื่องดังกล่าว (มาตรา 190 วรรคสอง)
4.2 ก่อนดําเนินการเพือ่ ทําหนังสือสัญญา คณะรัฐมนตรีตอ้ งให้ขอ้ มูลและจัดให้มกี ารรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานัน้ และให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อ
รัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นชอบด้วย (มาตรา 190 วรรคสาม)
4.3 ให้มกี ฎหมายว่าด้วยการกําหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทําหนังสือสัญญา มาตรา 190 วรรคห้า)
4.4 ให้ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าหนังสือสัญญาใดจะต้องได้รบั ความเห็นชอบของ
รัฐสภาหรือไม่ (มาตรา 190 วรรคหก)
 การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ ง
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองที่อาจถูกถอดถอนได้
ผูด้ าํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด
1) มีพฤติการณ์ราํ ่ รวยผิดปกติ
2) ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
3) ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าทีร่ าชการ
4) สอ่วา่ กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม
5) ส่อว่าจงใจใช้อาํ นาจหน้าทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญหรือกฎหมาย
6) ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
วุฒสิ ภามีอาํ นาจถอดถอนผูน้ นั้ ออกจากตําแหน่งได้ (มาตรา 270 วรรคหนึ่ง)
2. ผูม้ ีสทิ ธิเสนอเรื่อง
1) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของ
สภาผูแ้ ทนราษฎร (มาตรา 271 วรรคหนึ่ง)
2) สมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของวุฒสิ ภา มี
สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ให้วุฒสิ ภาถอดถอนสมาชิกวุฒสิ ภาออกจากตําแหน่งได้ (มาตรา 271 วรรค
สอง)

- ๑๙ 3) ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 20,000 คน (มาตรา 164)
 การให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนู ญ
1. อํานาจหน้าที่ของวุฒสิ ภาในการให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคล
1.1 อํานาจหน้าทีใ่ นการให้ความเห็นชอบบุคคล
(1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ (มาตรา 206 (2))
(2) กรรมการการเลือกตัง้ (มาตรา 231 (4) และ (5))
(3) ผูต้ รวจการแผ่นดิน (มาตรา 243)
(4) กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 246 วรรคสาม)
(5) กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 252 วรรคสาม)
(6) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 256 วรรคห้า)
(7) เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 251 วรรคสอง)
(8) อัยการสูงสุด (มาตรา 255 วรรคสาม)
1.2 อํานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาเลือกบุคคล
(1) กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน (มาตรา 221 (3))
(2) กรรมการตุลาการศาลปกครองผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน (มาตรา 226 (3))
2. การแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมบุคคลของ
วุฒสิ ภา (มาตรา 121)
ที่มา

http://www.parliament.go.th/parcy/parcy_index.php?item=0900
http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/constitution2550.pdf

- ๒๐ -

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงชี้แนวทางการดําเนินชีวติ แก่ปวงชนชาวไทย
มาตลอด กว่า 25 ปี ตัง้ แต่ก่อนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เพือ่ ให้พสกนิกรได้ดาํ รงชีวติ อยู่ได้อย่างยัง่ ยืน มันคง
่ และ
ปลอดภัย ภายใต้ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในกระแสโลกาภิวฒั น์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯพระราชทาน
ความหมาย ของ เศรษฐกิจพอเพียง ไว้วา่ Sufficiency Economy ดังพระราชดํารัส เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2542
“ในทีน่ ้ ีเราฟังเขาถามว่าเศรษฐกิจพอเพียง จะแปลเป็ นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ก็อยากจะตอบว่ามี
แล ้วในหนังสือ ไม่ใช่หนังสือตําราเศรษฐกิจ แต่เป็ นหนังสือพระราชดํารัสทีอ่ ตุ ส่าห์มาปรับปรุงให้ฟงั ได้ และ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ เพราะคนทีฟ่ งั ภาษาไทยบางทีไม่เข้าใจภาษาไทย ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ จึงได้แปล
เป็ นภาษาอังกฤษ และเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy โดยเขียนเป็ นตัวหนาใน
หนังสือ”
แต่เนื่องจากคําว่า Sufficiency Economy เป็ นคําทีเ่ กิดมาจากความคิดใหม่ และเป็ นทฤษฎีใหม่ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จึงไม่มปี รากฏอยู่ในตําราเศรษฐศาสตร์
บางคนอาจยังสงสัยอยู่วา่ คําว่า Self-Sufficient Economy สามารถใช้แทนคําว่า Sufficiency Economy
ได้หรือไม่ หากไม่ได้มคี วามหมายอย่างเดียวกัน หรือใช้ได้เหมือนกันแล ้วนัน้ จะมีความคล ้ายคลึง หรือแตกต่างกัน
อย่างไร
คําว่า Self-Sufficiency ตามพจนานุกรมมีความหมายว่า ความไม่ตอ้ งพึง่ ใคร และความไม่ตอ้ งพึง่ ใครใน
นิยามของพระองค์ท่านนัน้ คือ
“Self-Sufficiency นัน้ หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอทีจ่ ะใช้ ไม่ตอ้ งไปขอยืมคนอืน่ อยู่ได้ดว้ ยตนเอง”
(พระราชดํารัส วันที่ 4 ธันวาคม 2541)
ดังนัน้ เมือ่ เติมคําว่า Economy เป็ น Self-Sufficient Economy แล ้วนัน้ จะหมายความว่าเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงกับตัวเอง คืออยู่ดว้ ยตัวเองได้อย่างไม่เดือดร้อน โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาคนอืน่ แต่ทกุ วันนี้ประเทศไทยเรายัง
เดือดร้อน ยังต้องพึง่ พาคนอืน่ อยู่ แม้จะช่วยเหลือตัวเองได้กต็ าม เพราะฉะนัน้ Self-Sufficient Economy ซึง่
หมายถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง จึงแตกต่างจาก Sufficiency Economy ซึง่ หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียง ที่
ยังคงมีการพึง่ พากันและกันอยู่ ดังพระราชดํารัส วันที่ 23 ธันวาคม 2542
คือพอมีพอกินของตัวเองนัน้ ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนัน้ เป็ นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลีย่ นกัน มีการช่วยระหว่างหมูบ่ า้ น หรือระหว่าง จะเรียกว่าอําเภอ
จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลีย่ น มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสีก่ ็จะ
พอแล ้ว จะใช้ได้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เป็ นแนวทางการดํารงชีวติ และปฏิบตั ติ นของประชาชนทุกระดับ โดยยึดแนว
ทางการพัฒนา โดยมี คน หรือ ประชาชน เป็ นศูนย์กลาง สิง่ เหล่านี้จะนําไปสู่ การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน หรือ Sustainable
Development

- ๒๑ ทัง้ การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน และ Sustainable Development นัน้ ได้มกี ารให้คาํ จํากัดความและอธิบายแนวคิดไว้
หลายประการ UN Commission on Environment and Development ประกาศใช้คาํ ว่า Sustainable
Development และได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืน คือการพัฒนาทีส่ นองความต้องการปัจจุบนั โดยไม่ทาํ
ให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถ ในการทีจ่ ะสนองความต้องการของตนเอง
สําหรับองค์กรในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้คาํ นิยาม
การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนไว้ดงั นี้ การพัฒนาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบนั ซึง่ สามารถสืบทอดต่อเนื่องไปใน
อนาคต โดยไม่กระทบต่อโอกาสในการพัฒนาของคนรุ่นหลัง สาระของการพัฒนาแบบยัง่ ยืนจึงต้องคํานึงถึงมิตขิ องการ
พัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล
ได้มนี กั วิชาการและนักคิดหลายท่าน ทีไ่ ด้อธิบายแนวคิดของการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนไว้ ดังเช่น เลขาธิการมูลนิธชิ ยั
พัฒนา ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้อธิบายถึงแนวคิดของการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนไว้อย่างเข้าใจง่ายว่า การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนคือการ
ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่รอบๆ ตัวเรานัน้ มีใช้อย่างไม่รูจ้ กั หมด มีการทดแทนกันอย่างสมดุลระหว่างสิง่ ของกับ
ตัวตน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาทีย่ ดึ หลักทางสายกลาง ทีช่ ้ แี นวทางการดํารงอยู่และปฏิบตั ขิ องประชาชนในทุก
ระดับให้ดาํ เนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมทีจ่ ะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง ซึง่
จะต้องอาศัยความรอบรู ้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นการดําเนินชีวติ อย่างสมดุลและยัง่ ยืน เพือ่ ให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวตั น์ทม่ี กี ารแข่งขันสูง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีท่ รงปรับปรุงพระราชทานเป็ นทีม่ าของ
นิยาม "3 ห่วง 2 เงือ่ นไข" ที่
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นํามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสือ่
ต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบนั ซึง่ ประกอบด้วย
ความ "พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมคิ มุ ้ กัน" บนเงือ่ นไข "ความรู"้ และ
"คุณธรรม"
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายถึงการพัฒนา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว่า เป็ นการพัฒนาทีต่ งั้ อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมคิ มุ ้ กันทีด่ ใี นตัวตลอดจนการใช้ความรู ้ ความรอบคอบละคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําต่างๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ทีไ่ ม่มากและไม่นอ้ ย
จนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ น่ื เช่น การผลิตและการบริโภคทีพ่ อประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้
หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง

- ๒๒ รอบคอบ การมีภมู ิคมุ ้ กันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการเปลีย่ นแปลงรอบตัว
ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นนั้ จะต้องอาศัยความรู ้ และคุณธรรม เป็ นเงือ่ นไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงือ่ นไขความรู ้ หมายถึง
ความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดําเนินชีวติ และการประกอบการงาน ส่วนเงือ่ นไขคุณธรรม คือ
การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซือ่ สัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุง่ ต่อประโยชน์ส่วนรวมและการ
แบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาทีป่ ระยุกต์ใช้ปรัชญา[7]
ที่มา

มูลนิ ธชิ ยั พัฒนา
http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&view=article&id=44&catid=40&Itemid=71

- ๒๓ -

ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในโลกจะมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั รูปแบบการปกครอง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจของผูบ้ ริหารในแต่ละประเทศ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆทัว่ โลกสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ระบบใหญ่ๆดังนี้
1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิ ยม (Laissez-Faire or Capitalism)
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มหรือทุนนิยมเป็ นระบบเศรษฐกิจทีใ่ ห้เสรีภาพแก่ภาคเอกชนใน การเลือกดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ สามารถเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต เศรษฐทรัพย์ต่างๆทีต่ นหามา
ได้ มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ การเลือกอุปโภคบริโภคสินค้า และบริการต่างๆ แต่ทว่าเสรีภาพดังกล่าว
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กล่าวคือ การดําเนินการใดๆจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอืน่
ใช้ระบบของการแข่งขันโดยมีราคาและระบบตลาดเป็ นกลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลจะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะมีหน้าทีเ่ พียงการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้ องกันประเทศ
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม
- เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามทีต่ นถนัด
- กําไรและการมีระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ เป็ นแรงจูงใจทําให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ เอกชนจะทํางานอย่างเต็มที่ เนื่องจากผลิตได้มากน้อยเท่าไรก็จะได้รบั ผล ตอบแทนหรือรายได้ไปเท่านัน้
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจระบบนี้จะมีการคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์หรือเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ทําให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม
- ก่อให้เกิดปัญหาความเหลือ่ มลํา้ อันเนื่องจากความสามารถทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยพื้นฐาน ทําให้
ความสามารถในการหารายได้ไม่เท่ากัน ผูท้ ม่ี คี วามสามารถสูงกว่าจะเป็ นผูไ้ ด้เปรียบผูท้ อ่ี ่อนแอกว่าในทางเศรษฐกิจ
- ในหลายๆกรณี ราคาหรือกลไกตลาดยังไม่ใช่เครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอสําหรับการจัดสรร
ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น สินค้าและบริการทีม่ ลี กั ษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาติหรือสินค้าและ
บริการสาธารณะ ซึง่ ได้แก่ บริการด้านสาธารณูปโภค (นํา้ ประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ฯลฯ) โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน เขือ่ น
สะพาน ฯลฯ) จะเห็นได้วา่ สินค้าและบริการดังกล่าวส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินลงทุนมาก เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เสีย่ งกับ
ภาวะการขาดทุน เนื่องจากมีระยะการคืนทุนนาน ไม่คมุ ้ ค่าในเชิงเศรษฐกิจ ทําให้เอกชนไม่ค่อยกล ้าลงทุนทีจ่ ะผลิต
ส่งผลให้รฐั บาลต้องเขา้ มาดําเนินการแทน อันเนื่องจากสินค้าและบริการเหล่านี้เป็ นสิง่ จําเป็ นขัน้ พื้นฐานทีป่ ระชาชน
ต้องการ จะเห็นได้วา่ กรณีดงั กล่าวราคาไม่สามารถเขา้ มาทําหน้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรได้
- การใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่าง สิ้นเปลือง เช่น
ในบางช่วงทีม่ กี ารแข่งขันกันสร้างศูนย์การค้าเพราะคิดว่าเป็ นกิจการทีใ่ ห้ผลตอบแทนหรือกําไรดี ศูนย์การค้าเหล่านี้เมือ่
สร้างขึ้นมามากเกินไปก็อาจไม่มผี ูซ้ ้อื มากพอ ทําให้ประสบกับการขาดทุน กิจการต้องล ้มเลิก เสียทุนทีใ่ ช้ไปในกิจการนัน้
เป็ นการสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปอย่างเปล่าประโยชน์และไม่คมุ ้ ค่า เป็ นต้น

- ๒๔ 2. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิ สต์ (Communism)
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เป็ นระบบเศรษฐกิจทีม่ ลี กั ษณะตรงกันข้ามกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
หรือทุนนิยม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์รฐั บาลเป็ นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ รวมทัง้ ปัจจัยการผลิตทุกชนิด
เอกชนไม่มกี รรมสิทธิ์ ตลอดจนเสรีภาพทีจ่ ะเลือกใช้ ปัจจัยการผลิตได้ รัฐบาลเป็ นผูป้ ระกอบการและทําหน้าทีจ่ ดั สรร
ทรัพยากรต่างๆ หน่วยธุรกิจและครัวเรือน จะผลิตและบริโภคตามคําสัง่ ของรัฐ กลไกราคาไม่มบี ทบาทในการแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกระทําโดยรัฐบาล กล่าวคือ รัฐบาลจะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่
ตัดสินใจว่า ทรัพยากรต่างๆทีม่ อี ยู่ควรจะนํามาผลิตสินค้าและบริการอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพือ่ ใคร การตัดสินใจ
มักจะทําอยู่ในรูปของการวางแผนแบบบังคับจากส่วนกลาง (central planning) โดยคํานึงถึงสวัสดิการ ของสังคม
ส่วนรวมเป็ นสําคัญ โดยสรุประบบเศรษฐกิจแบบนี้จะมีลกั ษณะเด่นอยู่ทก่ี ารรวมอํานาจทุกอย่าง ไว้ทส่ี ่วนกลาง รัฐบาล
จะเป็ นผูว้ างแผนแต่เพียงผูเ้ ดียว เอกชนมีหน้าทีเ่ พียงแต่ทาํ ตามคําสัง่ ของทางการ เท่านัน้
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิ สต์
จุดเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ก็คอื เป็ นระบบเศรษฐกิจทีช่ ่วยลดปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางฐานะ
และรายได้ของบุคคลในสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนจะทําการผลิตและ บริโภคตามคําสัง่ ของรัฐ ผลผลิตที่
ผลิตขึ้นมาจะถูกนําส่งเข้าส่วนกลาง และรัฐจะเป็ นผูจ้ ดั สรรหรือแบ่งปัน สินค้าและบริการดังกล่าวให้ประชาชนแต่ละคน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มกี ารได้เปรียบเสียเปรียบ
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิ สต์
- ประชาชนไม่มเี สรีภาพทีจ่ ะผลิตหรือบริโภคอะไรได้ตามใจ ถูกบังคับหรือสัง่ การจากรัฐ
- สินค้ามีคุณภาพไม่ดเี ท่าทีค่ วร เนื่องจากผูผ้ ลิตขาดแรงจูงใจ เพราะไม่วา่ จะผลิตสินค้าได้ มากน้อย
เพียงใด คุณภาพเป็ นอย่างไร ผูบ้ ริโภคก็ไม่มที างเลือกจะต้องบริโภคตามการปันส่วนทีร่ ฐั จัดให้
- การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถทีจ่ ะมีขา่ วสาร
สมบูรณ์ในทุกๆเรื่อง เช่น รัฐไม่รูค้ วามต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนทําให้ผลิต สินค้าทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการ ส่งผล
ให้มสี นิ ค้าเหลือ (ไม่เป็ นทีต่ อ้ งการ) จะเห็นได้วา่ ลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศไปโดย
เปล่าประโยชน์ เป็ นต้น
3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิ ยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็ นระบบเศรษฐกิจทีม่ ลี กั ษณะใกล ้เคียงกับระบบเศรษฐกิจ แบบคอมมิวนิสต์
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐจะเป็ นผูค้ รอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐาน ไว้เกือบทัง้ หมด และเป็ นผู ้
วางแผนเศรษฐกิจ กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน กิจการหลักทีม่ ี ความสําคัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของ
ประเทศ เช่น ธุรกิจธนาคาร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ป่ าไม้ นํา้ มัน กิจการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ฯลฯ
รัฐจะเป็ นผูเ้ ข้ามาดําเนินการเอง อย่างไรก็ตาม รัฐยังให้เสรีภาพแก่ประชาชนบ้างพอสมควร เอกชนมีเสรีภาพและ
กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สนิ เช่น สามารถทําธุรกิจค้าขายขนาดย่อมระหว่างท้องถิน่ ใกล ้เคียง สามารถถือครอง
กรรมสิทธิ์ทด่ี นิ ทํากิน เพือ่ การยังชีพ โดยสรุป ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็ นระบบเศรษฐกิจทีอ่ าศัยกลไกรัฐเป็ น
กลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ แต่ทว่ากลไกราคาพอจะมีบทบาทอยู่บา้ งในระบบเศรษฐกิจนี้

- ๒๕ ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิ ยม
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็ นระบบเศรษฐกิจทีม่ สี ่วนช่วยลดปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ทาง ฐานะและรายได้
ของบุคคลเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ นอกจากนัน้ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนมีเสรีภาพและมี
กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สนิ บ้างพอสมควร
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิ ยม
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เนื่องจากปัจจัยการผลิตพื้นฐานอยู่ในการควบคุมของ รัฐบาลทําให้ขาด
ความคล่องตัว การผลิตถูกจํากัดเพราะต้องผลิตตามทีร่ ฐั กําหนด โอกาสทีจ่ ะขยายการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพการผลิต
เป็ นไปค่อนข้างลําบาก ทําให้การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ ในลักษณะเดียวกับระบบ
เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy)
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็ นระบบเศรษฐกิจทีม่ ลี กั ษณะผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับ
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม กล่าวคือ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทัง้ รัฐบาลและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตมีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็ นของรัฐบาลและเอกชน ในส่วนทีเ่ ป็ นแบบทุนนิยม คือ
เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ บางอย่าง มีเสรีภาพในการเลือกผลิตหรือบริโภค ใช้ระบบของการแข่งขัน กลไกราคาเข้า
มาทําหน้าทีจ่ ดั สรรทรัพยากร ส่วนทีเ่ ป็ นแบบสังคมนิยม คือ รัฐบาลเขา้ มาควบคุมหรือเข้ามาดําเนินกิจการทีม่ ี
ความสําคัญต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น กิจการสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมหลัก และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทต่ี อ้ งมีการลงทุนมากเพราะหาเอกชนลงทุนได้ยาก เนื่องจากเป็ นกิจการทีต่ อ้ ง เสีย่ งกับการ
ขาดทุนหรือไม่คุม้ กับการลงทุน แต่กจิ การเหล่านี้จาํ เป็ นต้องมีเพราะเป็ นปัจจัยพื้นฐานต่อการดํารงชีพ เช่น ไฟฟ้ า
นํา้ ประปา การขนส่ง และคมนาคม เหตุทร่ี ฐั บาลเขา้ มาดําเนินการในกิจการดังกล่าวก็เพือ่ ขจัดปัญหาในเรื่องการผูกขาด
หรือเอารัดเอาเปรียบ ซึง่ มักจะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้เอกชนทําการแข่งขัน โดยสรุปแล ้วระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็ น
ระบบเศรษฐกิจทีม่ กี ารใช้ทงั้ ระบบกลไกราคา หรือระบบตลาดควบคู่ไปกับระบบกลไกรัฐในการจัดสรรทรัพยากร
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
เป็ นระบบเศรษฐกิจทีค่ ่อนข้างมีความคล่องตัว กล่าวคือ มีการใช้กลไกรัฐร่วมกับกลไกราคาในการจัดสรร
ทรัพยากรของระบบ กิจการใดทีก่ ลไกราคาสามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐก็จะปล่อยให้เอกชนเป็ น
ผูด้ าํ เนินการ (ใช้ระบบของการแข่งขัน) แต่ถา้ กิจการใดทีก่ ลไกราคาไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐก็จะเข้า
มาดําเนินการแทน จะเห็นได้วา่ ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็ นระบบเศรษฐกิจทีผ่ สมผสาน กล่าวคือ รวมข้อดีของทัง้
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเข้าไว้ดว้ ยกัน อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวก็มขี อ้ เสียด้วยเช่นกัน
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
- การมีกาํ ไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ อาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางฐานะ และรายได้
เช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
- การทีร่ ฐั สามารถเข้ามาแทรกแซงตลาดโดยใช้กลไกรัฐอาจก่อให้เกิด
- ปัญหาการฉ้อราษฎร์บงั หลวง ทําให้เกิดการบิดเบือน การใช้ทรัพยากรของระบบ เศรษฐกิจเป็ นไปอย่างไม่
มีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร

- ๒๖ - ปัญหาเอกชนไม่กล ้าลงทุนอย่างเต็มทีเ่ นื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ทางการเมือง และนโยบายของ
รัฐบาลซึง่ มีความผันผวนและแปรเปลีย่ นได้งา่ ย อาจทําให้เศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง
ที่มา

http://data.eduzones.com/knowledge-2-10-29470.html

- ๒๗ -

ปัจจัยการผลิตตามความหมายทางระบบเศรษฐกิจ
ปัจจัยการผลิต ก็คอื สิง่ ต่างๆ ต้องใช้ในกระบวนการสร้างสินค้าและ ปัจจัยการผลิต คือ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีต่ อ้ ง
นํามาใช้ในกระบวนการผลิต สินค้าหรือบริการแต่ละชนิด ต้องการใช้ปจั จัยการผลิตทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การปลูกถัว่ เขียว
ก็อย่างหนึ่ง การทอผ้าก็อกี อย่างหนึ่ง บริการทางการศึกษาก็อกี อย่างหนึ่ง เป็ นต้น ซึง่ สินค้าและบริการแต่ละตัวก็จะมี
ความสัมพันธ์ทางผลิตหรือเรียกว่า ฟังก์ชนั ่ การผลิต (Production function) ไม่เหมือนกัน เช่น ปัจจัยการผลิตถัว่
เขียว ก็คอื ทีด่ นิ เมล็ดพันธุ ์ นํา้ ปุ๋ย จอบ อุปกรณ์การเกษตรอืน่ ๆ ตัวเกษตรกร เป็ นต้น ส่วนปัจจัยการผลิตผ้าผืน ก็
คือ ทีด่ นิ โรงงาน เครื่องทอผ้า เส้นใย นํา้ ไฟฟ้ า อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ สาวโรงงาน เป็ นต้น แต่เนื่องจากการผลิต
สินค้าและบริการต่างๆ ในโลกนี้มนั มีมากมายหลายรายการมาก นักเศรษฐศาสตร์(พวกทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
เศรษฐกิจ) จึงได้จดั กลุม่ ปัจจัยการผลิตหลัก ๆ ไว้ 4 ประเภท คือ
ที่ดิน (Land) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติทกุ ชนิด รวมถึงสิง่ ทีต่ ดิ อยู่กบั ทีด่ นิ ทีส่ ามารถนําไปใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการต่างๆ ได้ เช่น แร่ธาตุ นํา้ ป่ าไม้ นํา้ ตก อุณหภูมิ เป็ นต้น
แรงงาน (Labor) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ทน่ี าํ ไปใช้ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ทัง้ ทีใ่ ช้ความสามารถด้าน
กําลังกายและด้านสติปญั ญา ได้แก่ ผูม้ สี ่วนร่วมในการผลิตในทุกสาขาอาชีพ
ทุน (Capital) หมายถึง สิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึ้นมาเพือ่ ใช้ในการผลิต จําพวกเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การ
ผลิตต่างๆ (ทุน ไม่ใช่เงินทุนนะครับ อย่าเข้าใจผิดเหมือนใครบางคน) และ
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง คนทีท่ าํ หน้าทีร่ วบรวบปัจจัยการผลิตต่างๆ ทัง้ 3 ประเภท
คือ ทีด่ นิ แรงงาน และทุน เข้าไปในกระบวนการผลิตเพือ่ สร้างเป็ นสินค้าและบริการต่าง ๆ ออกมา โดยคนกลุม่ นี้ก็คอื
ผูผ้ ลิต (producer) นัน่ เอง แรงจูงใจทีท่ าํ ให้เขายอมเหนื่อยก็คอื กําไร (profit) ไงครับ และกําไรนี้เอง ทีน่ กั
เศรษฐศาสตร์ตะวันตกเชื่อว่าเป็ นเป้ าหมายของผูผ้ ลิต
อีกคําถามนึง คือ เกี่ยวอะไรกับคุณด้วย เกี่ยวซีครับ อย่างน้อยถ้าคุณไม่ใช่คนงอมืองอเท้า งอแขนงอขา ขอเขา
กิน คุณก็ตอ้ งมีงานทําสักอย่างนึงละ จะงานเล็กงานใหญ่ งานส่วนตัว งานส่วนรวม งานเลียนายหรือให้นายเลีย(ไม่รู ้
มีม ั ๊ยเนาะ) คุณก็เข้าข่ายการเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภท แรงงาน ไงครับ คุณจะใช้แรงเฉย ๆ หรือใช้ทงั้ แรงกาย
ทัง้ สมอง คุณก็คอื เลเบอร์ ในความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ครับ ถ้าคุณซื้อมอเตอร์ไซค์แล ้วไปขับในวินรับจ้าง(จะมี
มอเตอร์ไซต์รบั จ้างมาเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเปล่านี่) คุณก็เป็ นเจ้าของปัจจัยประเภท แรงงาน และทุน ถ้าคุณซื้อห้องแถว
แล ้วเปิ ดร้านขายก๋วยเตีย๋ วคุณก็เป็ นเจ้าของ ที่ดิน แรงงาน ทุน และแถมเป็ นผูป้ ระกอบการ ด้วยเลย
ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดคงจะเห็นแล ้วนะครับว่า ใครมีปจั จัยการผลิตมากกว่า คุณภาพปัจจัยการผลิตดีกว่าก็จะหา
รายได้ได้มากกว่า(เพราะผลตอบแทนหรือเงินทีจ่ ะหาได้ไม่ใช่วา่ ขึ้นอยู่กบั จํานวนปัจจัยทีม่ อี ย่างเดียว ส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่
กับคุณภาพของปัจจัยทีค่ ุณมีอยู่ดว้ ย) ง่าย ๆ คือแรงงานทีม่ กี ารศึกษากับไม่มกี ารศึกษานี่แหละเป็ นตัวอย่างทีด่ ี ปริมาณ
เท่ากันแต่คุณภาพในสายตาคนจ้างมันต่างกัน เพราะฉะนัน้ ถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนหรือมีรายได้มากๆ คุณก็ตอ้ ง
สะสมปัจจัยการผลิตทีด่ แี ละมีคุณภาพไว้มากๆ จะได้มเี งินมากๆ ไว้ซ้อื ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ มาสนองตัณหาให้สมอ
ยากไปเลย (แต่ถา้ คุณพอใจในสิง่ ทีม่ อี ยู่แล ้ว คุณรูจ้ กั คําว่าพอแล ้ว ก็ไม่จาํ เป็ นต้องดิ้นรนขวนขวายให้มนั มากมายเกิน
ความจําเป็ นหรอกครับ)
ที่มา

http://www.uinthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5373392&Ntype=78
เว็บนี้ รวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจไว้อย่างยอดเยี่ยม... ขอแนะนํ าให้อา่ นค่ะ

- ๒๘ -

การประชุมสุดยอดผูน้ ํ าอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian
Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็ นองค์การทางภูมศิ าสตร์การเมืองและองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทัง้ หมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซีย
สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า
วัตถุประสงค์ของอาเซียน
จากสนธิสญั ญาความสามัคคีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มกี ารสรุปแนวทางของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จํานวนหกข้อ ดังนี้
1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อํานาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติ
สมาชิกทัง้ หมด
2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสทิ ธิทจ่ี ะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขูเ่ ข็ญ
3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอืน่ ๆ
4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปญั หาระหว่างกันอย่างสันติ
5. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กาํ ลัง
6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สัญลักษณ์ของอาเซียน
เป็ นรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึงการทีป่ ระเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทงั้ 10 ประเทศรวมกัน
เพือ่ มิตรภาพและความเป็ นนํา้ หนึ่งใจเดียวกัน อยู่ในพื้นทีว่ งกลม สีแดง ขอบสีขาวและนํา้ เงิน ซึง่ แสดงถึงความเป็ น
เอกภาพ มีตวั อักษรคําว่า “asean” สีนาํ้ เงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึงความมุง่ มันที
่ จ่ ะทํางานร่วมกันเพือ่ ความมันคง
่
สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน สีทงั้ หมดทีป่ รากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็ นสี
สําคัญทีป่ รากฎในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสีนาํ้ เงิน หมายถึง สันติภาพ และความมันคง
่ สีแดง
หมายถึง ความกล ้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
รวมใจเป็ นหนึ่ ง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตัง้ ขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) ซึง่ ลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ได้แก่ นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติสหพันธรัฐมาเลเซีย นายนาชิโช รามอส รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์
และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรไทย เมือ่ วันที่ 8
สิงหาคม 2510 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมภิ าค ธํารงไว้ซง่ึ สันติภาพ

- ๒๙ เสถียรภาพ และความมันคงปลอดภั
่
ยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันซึง่ จากเจตน์จาํ นงทีส่ อดคล ้องกัน
นี้ บูรไนดารุสซาลาม ได้เข้าเป็ นสมาชิกในลําดับที่ 6 เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็ น
สมาชิกลําดับที่ 7 เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่า เข้าเป็ น
สมาชิกพร้อมกัน เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชาเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2542 ทําให้ปจั จุบนั
อาเซียนมีสมาชิกรวมทัง้ หมด 10 ประเทศ
ก้าวไปพร้อมกัน
สถานการณ์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลีย่ นผ่านจากสภาวะแห่งความตึงเครียดและการเผชิญหน้า
มาสู่สภาวะทีม่ เี สถียรภาพ ความมันคงและความร่
่
วมมือกันอย่างใกล ้ชิด จนกลายเป็ นภูมภิ าคทีม่ กี ารเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็ นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุม่ ประเทศทีม่ บี ทบาทและพลังต่อรองในเวทีการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทําให้มปี ระเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกเพิม่ ขึ้น และมีหลาย
ประเทศในโลกสนใจทีจ่ ะเสริมสร้างความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือกับอาเซียนในฐานะคู่เจรจา (Dialogue
Partner) ซึง่ ในปัจจุบนั อาเซียนมีคู่เจรจา 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปนุ่ นิ วซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และ 1 กลุม่ ประเทศ คือ สหภาพยุโรป รวมทัง้ 1 องค์การ
ระหว่างประเทศ คือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) โดยอาเซียนกับคู่เจรจาเหล่านี้จะมีการปรึกษาหารือกันอย่างสมํา่ เสมอ ทัง้ ในลักษณะการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
และการประชุมระดับรัฐมนตรี
สร้างสรรค์อนาคต
ความก้าวหน้าของอาเซียนดังกล่าวมีปจั จัยทีส่ าํ คัญจากความไว้วางใจซึง่ กันและกันระหว่างประเทศสมาชิก อัน
ก่อให้เกิดบรรยากาศทีส่ ร้างสรรค์ต่อความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยความร่วมมือในอาเซียนทีส่ าํ คัญ ๆ
ได้แก่
♦ ความร่วมมือทางการเมือง
่ และความเป็ นกลางจะเป็ นพื้นฐานสําคัญที่
อาเซียนตระหนักดีวา่ ภูมภิ าคทีม่ สี นั ติภาพ เสถียรภาพ ความมันคง
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า จึงได้ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็ นทีย่ อมรับของนานาประเทศ และ
สร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างประเทศสมาชิก ผลงานทีส่ าํ คัญทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากนานาประเทศ คือ
สนธิสญั ญาไมตรีและความร่วมมือกันในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in
Southeast Asia: TAC ) การประกาศให้ภมู ภิ าคอาเซียนเป็ นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็ นกลาง (Zone
of Peace, Freedom and Neutrality: ZOPFAN ) การก่อตัง้ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง
และความมันคงในภู
่
มภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF ) และสนธิสญั ญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty:
SEANWFZ )
♦ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

- ๓๐ ปรากฏการณ์ของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้นในภูมภิ าคต่างๆ ของโลก และการแข่งขันทางการค้าทีเ่ พิม่
มากขึ้น เป็ นปัจจัยสําคัญทีผ่ ลักดันให้อาเซียนตระหนักถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องรวมตัวกันให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น เพือ่ ปรับ
แนวการดําเนินนโยบายของตนให้สอดคล ้องและเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ในปี 2535 อาเซียนจึงได้ตกลง
จัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA ) ขึ้น เพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยการ
ลดภาษีศุลกากรให้แก่สนิ ค้าส่งออกของกันและกัน และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมภิ าคให้เข้ามาลงทุนในภูมภิ าค
มากยิง่ ขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียนนี้จะบรรลุผลสมบูรณ์สาํ หรับสมาชิก 6 ประเทศแรกในปี 2546 ตามด้วยเวียดนามในปี
2549 ลาวและพม่าในปี 2551 และกัมพูชาในปี 2553 นอกจากนี้ อาเซียนยังได้มมี าตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการค้า
การลงทุน และความร่วมมือกันในด้านอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร และการบริการระหว่างกัน ทีส่ าํ คัญ ได้แก่
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน(ASEAN Industrial Cooperation: AICO ) และ เขตการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA ) เป็ นต้น
นอกจากนี้ เพือ่ ให้อาเซียนเติมโต มีความเจริญก้าวหน้าและความมันคงทางด้
่
านเศรษฐกิจ และมีความมังคั
่ ง่
ร่วมกัน อาเซียนได้มขี อ้ ริเริ่มเพือ่ การรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI ) ขึ้น เพือ่ ทีจ่ ะลด
ช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ของอาเซียนด้วย
♦ ความร่วมมือเฉพาะด้าน
นอกจากความร่วมมือทางการเมือง และเศรษฐกิจแล ้ว อาเซียนยังให้ความสําคัญต่อความร่วมมือเฉพาะด้าน
(Functional Cooperation) ระหว่างประเทศสมาชิก ได้แก่ ความร่วมมือในด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา
สาธารณสุข สิง่ แวดล ้อม วัฒนธรรมและสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการต่อต้านยาเสพติด ซึง่ ล ้วนเป็ น
พื้นฐานทีส่ าํ คัญในการพัฒนาประเทศ โครงการความร่วมมือเฉพาะด้านระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนี้มจี าํ นวนมาก
และครอบคลุมในทุกด้านและมีเป้ าหมายเพือ่ ให้ประชาคมอาเซียนมี “ความไพบูลย์ร่วมกัน โดยการพัฒนาคน
ความสามารถ ในการแข่งขันทางเทคโนโลยี และความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคม” โครงการความร่วมมือทีส่ าํ คัญในด้านนี้
ได้แก่ การจัดตัง้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การประกาศให้อาเซียนเป็ นเขตปลอดยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2558
แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารอาเซียนเพือ่ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค เป็ นต้น นอกจากนี้ อาเซียนยังได้จดั ตัง้ มูลนิธอิ าเซียน เพือ่ เสริมสร้างจิตสํานึกในความเป็ นอาเซียน
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชน
การประชุมของอาเซียน
 การประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนหรือการประชุมสุดยอดอาเซียน
(The Meeting of the ASEAN Heads of State/Government – ASEAN Summit)
การประชุมหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนเป็ นกลไกสูงสุดในการกําหนดนโยบายและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน
โดยนับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ สมาคมอาเซียนเป็ นต้นมาได้มกี ารประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็ นทางการไปแล ้วรวม 15 ครัง้
คือ
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2519 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2520 ณ ประเทศมาเลเซีย
ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2530 ณ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ สําหรับการประชุม

- ๓๑ ครัง้ ที่ 4 ได้มขี ้นึ ในพ.ศ. 2535 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ในครัง้ นัน้ ทีป่ ระชุมได้มมี ติให้จดั การประชุมสุดยอด
อาเซียนอย่างเป็ นทางการทุก ๆ 3 ปี
ครัง้ ที่ 5 ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดขึ้นเมือ่ วันที่ 14-15ธันวาคม 2538 ณ กรุงเทพฯ ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกที่
ผูน้ าํ ของประเทศทัง้ 10 ประเทศในภูมภิ าคได้มโี อกาสมาพบปะกันอย่างพร้อมเพรียง โดยได้มกี ารประชุมร่วมกัน
ระหว่างผูน้ าํ อาเซียน 7 ประเทศกับผูน้ าํ รัฐบาลกัมพูชา ลาว และพม่า และทีป่ ระชุมฯ ยังได้มมี ติให้มกี ารพบปะหารือ
ระหว่างผูน้ าํ รัฐบาลอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุมสุดยอดอาเซียนด้วย
ครัง้ ที่ 6 ณ ประเทศเวียดนาม เมือ่ เดือนธันวาคม 2541 ซึง่ ได้มกี ารร่วมลงนามในเอกสารสําคัญ คือ Hanoi
Declaration, Hanoi Plan of Action, Statement on Bold Measures ฯลฯ
ครัง้ ที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2544 ณ บันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ซึง่
ได้มกี ารร่วมลงนามในเอกสารสําคัญคือ ปฏิญญาอาเซียน ค.ศ. 2001 ว่าด้วยการดําเนินการร่วมในการต่อต้านการก่อ
การร้ายและปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 7 เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ ที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ
นอกจากนี้ ได้มกี ารประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการ (ASEAN Informal Summit) ครัง้ ที่ 1 เมือ่
พ.ศ. 2539 ณ กรุงจาการ์ตา ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 28
พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงมะนิลา และครัง้ ที่ 4 ระหว่าง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2543 ณ สิงคโปร์
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการ ครัง้ ที่ 4 ทีส่ งิ คโปร์ ทีป่ ระชุมได้เห็นชอบทีจ่ ะเรียกการ
ประชุมครัง้ ต่อไปว่า “การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ซึง่ จะมีการประชุมทุกปี ทัง้ นี้ ให้เน้นการหารือที่
เป็ นสาระและลดขัน้ ตอนด้านพิธกี าร โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนเมือ่ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2544 ณ ประเทศบรูไน
ดารุสซาลามจัดเป็ นการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 7 และจะเรียงตามลําดับครัง้ ทุกปี ไป
ครัง้ ที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7‒8 ตุลาคม 2546 ณ ประเทศอินโดนีเซีย บาหลี
ครัง้ ที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29‒30 พฤศจิกายน 2547 ณ ประเทศลาว เวียงจันทน์
ครัง้ ที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12‒14 ธันวาคม 2548 ณ ประเทศมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ครัง้ ที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11‒14 มกราคม 25501 ณ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เซบู ในครัง้ นี้ประเทศพม่า
ไม่ได้รบั อนุญาตให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมเนื่องจากความกดดันอย่างหนักจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ครัง้ ที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18‒22 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์
ครัง้ ที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 และ 10-11 เมษายน 2552 ณ ประเทศ
ไทย ชะอํา, หัวหิน พัทยา (การประชุมถูกเลือกออกไปสองครัง้ เนื่องจากการชุมนุมประท้วงของกลุม่ ต่อต้านรัฐบาล)
ครัง้ ที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศไทย ชะอํา
ครัง้ ที่ 16 จะจัดขึ้นต่อไปทีป่ ระเทศเวียดนาม

 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting – AMM)

- ๓๒ เป็ นการประชุมประจําปี ของรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน และอาจจัดให้มกี ารประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนสมัยพิเศษ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ขึ้นได้ตาม ความจําเป็ น เพือ่ รับผิดชอบในการกําหนด
แนวทางในระดับนโยบายและทําหน้าทีท่ บทวนขอ้ ตัดสินใจ ต่าง ๆ มอบนโยบายและโครงการให้คณะกรรมการประจํา
อาเซียนหรือคณะกรรมการอืน่ ๆ ดําเนินการต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็ นผูล้ งนามในความตกลงที่
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียนด้วย การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยที่ 35 จัดขึ้นทีบ่ นั ดาร์
เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2545 สําหรับการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนในปี น้ ี จะเป็ นการประชุมสมัยที่ 36 ซึง่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถนุ ายน 2546 ทีก่ รุง
พนมเปญ
 การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา
(Post Ministerial Conferences – PMC)
ภายหลังการประชุม AMM ในแต่ละปี รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของประเทศคู่เจรจา ร่วมและแยกเป็ นรายประเทศ เพือ่ หารือในเรื่องความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ
ตลอดจนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในระดับนโยบายเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมันคงที
่ ม่ คี วาม
สนใจร่วมกันกับประเทศคู่เจรจาดังกล่าว
 การประชุมระดับรัฐมนตรีในสาขาอืน่ ๆ ประกอบด้วย
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers-AEM) ซึง่ จะหารือและ
พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับภายในภูมภิ าคและกับประเทศนอกกลุม่ เป็ น
ประจําอย่างน้อยปี ละครัง้
การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ซึง่ เป็ นผลจากการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครัง้ ที่ 4 ทีใ่ ห้มกี ารกํากับดูแล ประสานงาน และทบทวนการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยโครงการลดภาษี
ศุลกากรให้เป็ นอัตราเดียวกันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนโดยคณะมนตรีฯ ดังกล่าวจะรายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน
การประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นเพือ่ กํากับ ดูแล ประสาน
และทบทวนการดําเนินงานตามความตกลงจัดตัง้ เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area)
การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะด้าน (Sectoral ASEAN Ministers’ Meeting) จัดขึ้นเป็ นประจําเพือ่
กําหนดแนวนโยบายและเร่งรัดการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ริเริ่มโครงการ
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตรและป่ าไม้ ด้านพลังงาน ด้านสังคม การพัฒนาชนบท ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านสาธารณสุขด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิง่ แวดล ้อม ด้านสารนิเทศ ฯลฯ เกิด
ความต่อเนื่องและอาจตัดสินใจในเรื่องเร่งด่วนได้ คณะกรรมการประจําอาเซียนนี้ ถือเป็ นศูนย์กลางในกา
 การประชุมในระดับคณะเจ้าหน้าที่
ด้านการเมือง คณะเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting – SOM)
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน ทําหน้าทีด่ ูแลความร่วมมือของอาเซียนด้านการเมืองและความ
มันคง
่ รวมถึงประเด็นสําคัญอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการเมือง

- ๓๓ ด้านเศรษฐกิจ คณะเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Senior Economic Officials
Meeting – SEOM) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทีร่ บั ผิดชอบงานเศรษฐกิจของอาเซียน ทําหน้าทีด่ ูแลความร่วมมือ
ของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการประจําอาเซียน (ASEAN Standing Committee – ASC) คณะกรรมการประจํา
อาเซียนประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียนและอธิบดีกรมอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก ทําหน้าทีด่ ูแลดําเนินงาน
ติดตามผล และพิจารณาทบทวนการปฏิบตั งิ านของอาเซียน เพือ่ ให้รประสานงาน ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ทัง้ นี้
โดยปกติจะมีการประชุมคณะกรรมการประจําอาเซียนปี ละ 4-5 ครัง้ ซึง่ ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพ
จัดการประชุมในแต่ละปี โดยเรียงลําดับตัวอักษร
ด้านการคลัง คณะเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการคลังอาเซียน (ASEAN Deputy Finance and
Central Bankers Meeting – AFDM) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังหรือผูแ้ ทน
เฉพาะด้าน เช่น คณะเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials Meeting on
Drugs Matters – ASOD) ด้านสิง่ แวดล ้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment – ASOEN)
คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee On Science and Technology –
COST) คณะเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Senior Official on Social Welfare –
SWD) คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information –
COCI) คณะเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการพัฒนาชนบทและการแก้ไขปัญหาความยากจน (Senior Officials Meeting on
Rural Development and Poverty Eradication – SOMRDPE) ฯลฯ
 การประชุมร่วมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับอธิบดีอาเซียน (Joint Committee Meeting – JCM)
เป็ นการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน) เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
ฝ่ ายเศรษฐกิจ (ปลัดกระทรวงพาณิชย์อาเซียน) และคณะกรรมการประจําอาเซียน (อธิบดีกรมอาเซียน) ทีจ่ ดั ขึ้นเพือ่
เตรียมการประชุมสุดยอดฯ ในแต่ละครัง้ ทัง้ ด้านสารัตถะและพิธกี าร
ที่มา

กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/web/1694.php (เว็บไซต์น้ ี รวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนไว้มากมายค่ะ)
http://www.15thaseansummit-th.org/

- ๓๔ -

หัวใจพระพุทธศาสนา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรูเ้ มือ่ วันเพ็ญ เดือน ๓ ต่อมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูแ้ ล้ว ๙
เดือน ณ เวฬุวนั มหาวิหาร จึงได้มีการชุมนุ มครัง้ ใหญ่ของพระสงฆ์สาวก โดยมีพระพุทธเจ้าเป็ นองค์ประธาน เราเรียก
วันนี้ ว่า “วันจาตุรงคสันนิ บาต” เพราะเป็ นวันที่มีการประชุมครบองค์ ๔ คือ
(๑.) พระสงฆ์ซง่ึ ล ้วนแต่เป็ นพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกัน
(๒.) พระสงฆ์ทม่ี าประชุมในวันนัน้ ล ้วนแต่เป็ นผูท้ พ่ี ระพุทธเจ้าบวชให้
(๓.) พระสงฆ์เหล่านัน้ มาประชุมกันโดยมิได้นดั หมาย
(๔.) วันนัน้ เป็ นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ (เดือนสาม)
ในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพระโอวาทปาฏิโมกข์ เพือ่ เป็ นการสรุปคําสอนในพระพุทธศาสนาทัง้
ปวงให้สน้ั และเข้าใจได้งา่ ย เรียกว่า “หัวใจพระพุทธศาสนา” ซึง่ คําสอนเหล่านัน้ ได้ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั และ
พุทธศาสนิกชนก็ได้ถอื เอาโอวาทปาฏิโมกข์น้ เี ป็ นแม่แบบในการประพฤติปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพระโอวาท
ปาฏิโมกข์ ความว่า
“ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ได้ยนิ ว่า ณ ทีน่ นั้ พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสั สี
ทรงสวดพระปาติโมกข์ในทีป่ ระชุมพระภิกษุสงฆ์ดงั นี้ ขันติ คือ ความทนทานเป็ นตบะอย่างยิง่ พระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายตรัสว่า พระนิพพานเป็ นธรรม อย่างยิง่ ผูท้ าํ ร้ายผูอ้ นื่ ผูเ้ บียดเบียนผูอ้ นื ่ ไม่ชอื่ ว่าเป็ นบรรพชิต ไม่ชอื่
ว่าเป็ นสมณะเลย การไม่ทาํ บาปทัง้ สิ้น การยังกุศลให้ถงึ พร้อมการทําจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็ นคําสังสอนของ
่
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทาํ ร้าย ๑ ความสํารวมในพระปาติโมกข์ ๑ ความเป็ นผูร้ ู ้
ประมาณในภัตตาหาร ๑ ทีน่ อนทีน่ งั ่ อันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจติ ๑ หกอย่างนี้ เป็ นคําสังสอน
่
ของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ฯ” (พระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ๑๐/๕๔/๔๐-๑.)
กล่าวโดยสรุปแล้ว หัวใจพระพุทธศาสนา (พุทธโอวาท ๓) ประกอบด้วย
(๑.) สพฺพปาปสสฺ อกรณํ การไม่ทาํ ความชัว่ ทัง้ ปวง
(๒.) กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม
(๓.) สจิตตฺ ปริโยทปนํ การทําจิตของตนให้ผ่องใส
ที่มา

http://www.duangden.com/Buddhism/BuddhistSubstance.html
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การแสดงปฐมเทศนา
“อาสาฬห” เป็ นชื่อเรียกของเดือน ๘ ส่วนคําว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การ
บูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๘” ดังนัน้ วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๘
หลัง ในปี อธิกมาส)
วันอาสาฬหบูชานี้ถอื เป็ นวันคล ้ายวันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือเทศน์กณ
ั ฑ์แรก ที่มีช่ือว่า “ธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร” (คําว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า สูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็ นไป) โดยเป็ น
การแสดงพระธรรมเทศาสนาครัง้ แรก เพือ่ โปรดปัญจวัคคียท์ ง้ั ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ
และอัสสชิ โดยทรงแสดงเทศนานี้ ที่ ป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในปี แรกทีท่ รงตรัสรู ้
ความเป็ นมาของวันเพ็ญเดือน ๘ โดยย่อมีดงั ต่อไปนี้ นับแต่วนั ทีส่ มเด็จพระพุทธองค์ได้ตรัสรู ้ ในวันเพ็ญ
เดือน ๖ ทรงคํานึงว่าธรรมทีพ่ ระองค์ตรัสรูน้ ้ ี ลึกซึ้งมาก ยากทีส่ ตั ว์อน่ื จะรูต้ าม จึงท้อพระทัยทีส่ อนสัตว์ แต่ดว้ ยพระ
กรุณาคุณ ทรงเล็งเห็นว่าโลกนี้ผูท้ พ่ี อจะรูต้ ามได้ก็คงมีอยู่บา้ ง เมือ่ เล็งเห็นเหตุน้ ี จึงตกลงพระทัยจะสอนธรรมให้แก่สตั ว์
ทัง้ ปวง
พระพุทธเจ้าทรงนึกถึงผูท้ ค่ี วรโปรดก่อนคือ อาฬารดาบส กับอุทกดาบส ผูเ้ ป็ นอาจารย์ แต่ท่านเหล่านี้ก็
สิ้นชีวติ ไปแล ้ว จะมีอยู่ก็แต่ปญั จวัคคีย ์ จีงทรงตัดสินพระทัยว่าควรโปรดปัญจวัคคียก์ ่อน จึงเสด็จออกเดินไปจากควง
ไม้ไทรทีป่ ระทับอยู่ มุง่ พระพักตร์เสด็จไปยังป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
การทีเ่ สด็จจากตําบลพระศรีมหาโพธิ์ จนกระทัง่ ถึงกรุงพาราณสี แสดงให้เห็นพระวิรยิ อุตสาหะอันแรงกล ้า และ
การตัง้ พระทัยแน่วแน่ทจ่ี ะประทานปฐมเทศนาแก่ปญั จวัคคียเ์ ป็ นพวกแรกอย่างแท้จริง เพราะระยะทางระหว่างตําบล
พระศรีมหาโพธิ์ถงึ พาราณสีนนั้ ไกลมา ซึง่ การเสด็จดําเนินด้วยพระบาทเปล่าอาจใช้เวลาหลายวัน แต่ปรากฏว่าพอตอน
เย็นวันขึ้น ๑๔ คํา่ เดือน อาสาฬหะ นัน้ พระพุทธองค์ก็เสด็จถึงป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี อันเป็ นทีอ่ ยู่
ของปัจจวัคคีย ์
เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จถึงราวป่ า พวกปัญจจวัคคียก์ ็มองเห็น แล ้วนัดหมายกันว่าจะไม่ไหว้ไม่ลกุ รับและไม่รบั
บาตรจีวร จะตัง้ ไว้ให้เพียงอาสนะเท่านัน้ เพราะเข้าใจว่าพระองค์กลายเป็ นคนมีความมักมาก และหมดความเพียรเสีย
แล ้ว พอพระองค์เสด็จถึงปัญจจวัคคียเ์ หล่านัน้ ต่างก็พดู กับพระองค์ โดยไม่มคี วามเคารพ พระองค์ตรัสห้ามและทรง
บอกว่าพระองค์ตรัสรูแ้ ล ้ว จะแสดงธรรมสัง่ สอนให้ฟงั ปัญจจวัคคียก์ ็พากันคัดค้าน ลําเลิกด้วยถ้อยคําต่าง ๆ ในทีส่ ุด
พระองค์จงึ ทรงเตือนให้ราํ ลึกว่า พระองค์เคยกล่าวเช่นนี้มาในหนหลังบ้างหรือ? ปัญจจวัคคียท์ งั้ ๕ ระลึกได้ ต่างก็สงบ
ตัง้ ใจฟังธรรมทันที
คํา่ วันนัน้ พระองค์ประทับแรมอยู่กบั ปัญจจวัคคียท์ งั้ ๕ วันรุ่งขี้น ซึง่ ตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ พระองค์
ทรงเริ่มแสดงธัมมะจักกัปปวัตตนสูตร นับเป็ นเทศนากัณฑ์แรกโปรดปัญจวัคคียน์ นั้ โดยใจความคือทรงยกที่สดุ ๒
ฝ่ าย ได้แก่ การประกอบตนให้ลาํ บากด้วยการทรมานกาย และการไม่ประกอบตนให้เพลิดเพลินในกามสุข ซึ่งทัง้ ๒
นี้ นับว่าเป็ นของเลวทรามไม่ควรเสพ เฉพาะทางสายกลางเท่านั้นที่เป็ นข้อปฏิบตั อิ นั สมควร แล้วทรงแสดงทางสาย
กลางคือ

- ๓๖ อริยมรรค ๘ ประการ ได้แก่
๑. สัมมาทิฏฐิ คือ เห็นชอบ
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ
๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมัตนะ คือ ทําการงานชอบ
๕. สัมมอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ
๖. สัมมาวายามะ คือ เพียรชอบ
๗. สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ
๘. สัมมาสมาธิ คือ ตัง้ ใจชอบ
หลังจากนัน้ จึงทรงสรุปด้วย อริยสัจ ๔ อันได้แก่
๑. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
๒. สมุทยั คือ เหตุให้เกิดทุกข์
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์
๔. มรรค คือ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์
พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า เมือ่ รูถ้ งึ สิง่ เหล่านี้แล ้วย่อมได้ช่อื ว่า ตรัสรูโ้ ดยชอบถึงความหลุดพ้นและสุดชาติสุด
ภพเป็ นแน่แท้ ขณะทีพ่ ระองค์ทรงแสดงธรรมนี้อยู่ท่านโกณฑัญญะได้ส่องญาณไปตามจนเกิด “ธรรมจักษุ” หรือดวงตา
เห็นธรรม คือ ปัญญา รูเ้ ห็นความจริงโดยเห็นแจ้งชัดว่า “สิง่ ใดสิง่ หนึ่งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิง่ ใดสิง่ นัน้ ย่อมดับไปเป็ น
ธรรมดา”เมือ่ นัน้ พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงเปล่งพระอุทานว่า “อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณ
ฑัญโญ” แปลว่า “โกณฑัญญะรูแ้ ล ้วหนอ โกณฑัญญะรูแ้ ล ้วหนอ” เพราะพระองค์ทรงอุทานคํานี้ภายหลังท่านโกณ
ฑัญญะจึงได้นามใหม่วา่ “อัญญาโกณฑัญญะ” จากนัน้ โกณฑัญญะก็ทูลขออุปสมบท ซึง่ พระพุทธเจ้าประทานอนุญาต
โดยทําการอุปสมบทให้แบบเอหิภขิ อุ ปุ สัมปทาน นับเป็ นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาทีบ่ วชตามพระพุทธองค์ จึงทําให้
พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จากนัน้ อีกห้าวัน ทรงแสดง อนัตตลักขณสูตรแก่
นักบวชทัง้ ห้ารูปทําให้ท่านเหล่านัน้ ได้บรรลุอรหัตผลเป็ นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา
กล่าวโดยสรุป วันอาสาฬหบูชาเป็ นวันทีม่ เี หตุการณ์สาํ คัญ ๆ เกิดขึ้น ดังนี้
(๑) เป็ นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือทรงแสดงพระธรรมเป็ นครัง้ แรก ซึง่ พระธรรมทีท่ รงแสดง
ในครัง้ นัน้ มีช่อื ว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึง่ มีใจความสําคัญ คือ หลักธรรมเรื่องอริยสัจ ๔
(๒) เป็ นวันทีม่ พี ระอริยสงฆ์สาวกบังเกิดขึ้นเป็ นครัง้ แรกในโลก เนื่องจากท่านโกณฑัญญะได้ฟงั พระธรรม
เทศนากัณฑ์นนั้ แล ้วเกิดดวงตาเห็นธรรม จึงกราบทูลขอบวช ซึง่ พระพุทธเจ้าก็ทรงอุปสมบทให้ ดังนัน้ พระโกณฑัญญะ
จึงนับเป็ นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา
(๓) เป็ นวันแรกทีบ่ งั เกิดพระสังฆรัตนตรัย ทําให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ อันได้แก่ พระพุทธรัตนะ พระธรรม
รัตนะ และพระสังฆรัตนะ
ที่มา
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พิธตี กั บาตรเทโว
การทําบุญซึง่ เป็ นประเพณีนิยมทีก่ ระทํากันมา
นานแล ้วในวันออกพรรษา คือ “ตักบาตรเทโว” หรือ
เรียกชื่อเต็มคําว่า “ตักบาตรเทโวโรหนะ” แปลว่า การหยัง่
ลงจากเทวโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตักบาตร
ดาวดึงส์” ซึง่ การตักบาตรเทโวนี้ จะกระทําในวันขึ้น ๑๕
เดือน ๑๑ หรือวันแรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑ ก็ได้ สุดแท้แต่จะ
เห็นพร้อมกัน แต่โดยส่วนใหญ่มกั จะจัดงานกัน ในวันรุ่งขึ้น
หรือหลังวันออกพรรษาหนึ่งวัน (วันแรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑)
คนในสมัยโบราณเชื่อว่าการทําบุญตักบาตรเทโว
ในวันออกพรรษานี้ ถือว่าเป็ นวันคล ้ายกับ วันทีพ่ ระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากเทวโลก หรือวันเทโวโรหนะ คือ วันทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปจําพรรษาอยู่ใน
สวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ และตรัสพระอภิธรรมเทศนา (พระธรรมขัน้ สูง) โปรดพระพุทธ มารดาในเทวโลกนัน้ ตลอด ๓ เดือน
เมือ่ ครบกําหนดออกพรรษาแล ้ว จึงเสด็จกลับ มายังมนุษยโลก โดยมีขบวนเทพดา อันมี ท้าวสักกเทวราชเป็ นประธาน
ตามส่งเสด็จ ทางบันไดสวรรค์ลงทีป่ ระตูเมืองสังกัสสนคร ทีต่ งั้ อยู่เหนือกรุงสาวัตถี และสถานทีน่ นั้ ประชาชนถือว่า
เป็ นศุภนิมติ รสร้างพระเจดียข์ ้นึ เป็ น “พุทธบูชานุสาวรีย”์ เรียกว่า “อจลเจดีย”์
วันทีเ่ สด็จลงจากเทวโลกนัน้ เรียกกันว่า “วันเทโวโรหณะ” ตรงกับวัน มหาปวารณาเพ็ญขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๑๑
ซึง่ วันนี้ถอื กันว่าเป็ นวันบุญวันกุศล ทีส่ าํ คัญวันหนึ่งของพุทธบริษทั โบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ วันพระเจ้าเปิ ดโลก ”
รุ่งขึ้นจากวันนัน้ จะเป็ นวันแรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑ จึงมีการทําบุญตักบาตร เทโวโรหณะกันเป็ นการใหญ่ เพือ่ เฉลิมฉลอง
การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า
อนึ่ง เหตุทเ่ี รียกว่า “วันพระเจ้าเปิ ดโลก” เนื่องจากในการเสด็จลงจากเทวโลกคราวนัน้ มนุษย์และเทวดา กับ
บรรดาสัตว์นรกทัว่ ไปต่างมองเห็นกายของกันและกันปรากฏชัด วันนัน้ การลงทัณฑ์ในนรกระงับชัว่ คราวจึงเป็ นวันสงบ
เยือกเย็นของโลกทัง้ ๓ ฉะนัน้ จึงเรียกว่า “วันพระเจ้าเปิ ดโลก” และในการเสด็จลงจากเทวโลกในวันนัน้ พระพุทธองค์ได้
ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ โดยตลอดเวลานัน้ ทรงตรัสถามปัญหาในตามความสามารถของแต่ละบุคคล ทํา
ให้สตั ว์ทงั้ หลายได้รบั มรรคผลนิพพาน
เช้าวันรุ่งขึ้น พุทธบริษทั จึงพร้อมใจกันใส่บาตรแด่พระพุทธองค์ พร้อมทัง้ พระสงฆ์ทงั้ หมดทีอ่ ยู่ใน ณ นัน้ ซึง่
พุทธบริษทั ทีม่ าร่วมในพิธดี งั กล่าว ก็ไม่ได้นดั หมายกันก่อนล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าการใส่บาตรวันนัน้ แออัดมาก ผูค้ นเข้า
ไม่ถงึ พระทีม่ ารับบิณฑบาต ประชาชนจึงนําเอาข้าวสาลีของตนห่อ หรือทําเป็ นปัน้ ๆ แล ้วโยนเขา้ ไปถวายพระ ซึง่ เป็ นเหตุ
หนึ่งทีน่ ิยมทําข้าวต้มลูกโยน ตลอดจนเป็ นส่วนสําคัญของการตักบาตรเทโวโรหณะ และเป็ นประเพณีสบื ต่อมา เพือ่
รักษาจารีตทีป่ รากฏขึ้นในวันนัน้ พุทธบริษทั ในภายหลังจึงนิยมสืบ ๆ กันมา จนเป็ นประเพณีวา่ ถึงวันแรม ๑ คํา่ เดือน
๑๑ ของทุกปี ควรทําบุญตักบาตร ให้เหมือนครัง้ ดัง้ เดิม ซึง่ เรียกกันว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะ” จนทุกวันนี้
ที่มา
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พระพุทธรูปปางต่างๆ
ดร. ศักดิ์ชยั สายสิงห์
พระพุทธรูปสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และส่วน หนึ่งเพือ่ บอกเล่าถึงพุทธประวัตวิ า่ มีความ
เป็ นมาอย่างไร จึงเป็ นมูลเหตุของการสร้าง พระพุทธรูปเพือ่ เล่าเรื่องราวในแต่ละตอนขึ้น ความหมายของคําว่า “ปาง” จึง
หมายถึง พุทธประวัตติ อนใดตอนหนึ่ง ต่างจากคําว่า “มุทรา” ทีห่ มายถึงการแสดงท่าด้วยพระหัตถ์ ว่า พระพุทธเจ้า
กําลังทรงกระทําอะไร
ในศิลปะอินเดียรุ่นแรกๆปรากฏการแสดง “มุทรา” ของพระพุทธรูปเพียง ๖ ท่า เท่านัน้ ได้แก่ มารวิชยั สมาธิ
ปฐมเทศนา ทรงแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) ประทานอภัย และประทานพร การแสดงมุทรานี้ บางครัง้ มุทราหนึ่งอาจ
นําไปใช้ในพุทธประวัตติ อนอืน่ ๆ ด้วย อย่างเช่น ท่าทรงแสดงธรรม มีปรากฏ อยู่ในพุทธประวัตหิ ลายตอน อย่างไรก็ดี
ตามความเขา้ ใจในปัจจุบนั มักรวมเรียกการแสดงมุทราว่า การแสดงปาง ด้วย
ส่วนการแสดงปางหรือพุทธประวัตนิ นั้ แรกเริ่มมีเพียง ๔ ปาง ตามสังเวชนียสถาน ทัง้ ๔ แห่ง ได้แก่ ปาง
ประสูติ ปางตรัสรู ้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน ต่อมาภายหลังจึงเพิม่ ขึ้นเป็ น ๘ ปาง ตามมหาสถาน ทีเ่ พิม่ ขึ้น
จาก ๔ แห่ง เป็ น ๘ แห่ง ทีเ่ รียกว่า อัฏฐมหาสถาน ปางทีเ่ พิม่ ขึ้น ๔ ปาง ได้แก่ ปางทรมานช้างนาฬาคีรี ปางทรงรับ
บาตรจากพญาวานร ปางยมกปาฏิหาริย ์ และปางเสด็จลงจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
ในดินแดนไทยสมัยทวารวดีระยะแรก ได้พบหลักฐานพระพุทธรูปเพียงไม่ก่ปี าง ซึง่ เป็ นศิลปะทีส่ บื ต่อมาจาก
อินเดียโดยตรง ได้แก่ ปางประทานพร ปางทรงแสดงธรรม ปางมารวิชยั และปางสมาธิ ในระยะต่อมาจึงมีการสร้าง
พระพุทธรูปปางอืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการดัดแปลงให้เป็ นแบบท้องถิน่ และทีค่ ดิ ริเริ่มขึ้นใหม่ เช่น พระพุทธรูปปางทรงแสดง
ธรรม ทัง้ ๒ พระหัตถ์ในศิลปะทวารวดีนนั้ ก็ไม่มปี รากฏในอินเดีย พระพุทธรูปลอยตัวปางลีลาถือว่าเกิดขึ้นครัง้ แรกใน
ศิลปะสุโขทัย และพระพุทธรูปแสดงปางประทานอภัย ทัง้ ๒ พระหัตถ์ทเ่ี รียกว่า ปางห้ามสมุทร อาจเกิดขึ้นครัง้ แรกใน
สมัยอยุธยา
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา การสร้างพระพุทธรูปแสดงปางต่างๆยังมีปางอยู่ไม่มากนัก
ทีน่ ิยมมาก ทีส่ ุดคือ ปางมารวิชยั รองลงมาได้แก่ ปางสมาธิ และปางอืน่ ๆ ครัน้ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล ้าฯ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ -ชิโนรส ทรงรวบรวม และเรียบเรียงตํารา
ทาง พระพุทธศาสนาขึ้นคือ พระนิพนธ์พทุ ธประวัติ เรื่อง “ปฐมสมโพธิกถา” แล ้วทรงประดิษฐ์แบบอย่างพระพุทธรูป
ปางต่างๆขึ้นตามพุทธ-ประวัตดิ งั กล่าว เพือ่ ให้ช่างสร้างเป็ นพระ-พุทธรูปรวม ๔๐ ปาง ซึง่ ถือเป็ นการกําหนดปางต่างๆ
ของพระพุทธรูปมากทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยมีมา หลังจากนัน้ มาจนถึงรัชกาลปัจจุบนั ได้มกี ารกําหนดปางพระพุทธรูปเพิม่ เติมขึ้น
หลายตํารา เช่น “พระพุทธรูปปางต่างๆ” ของหลวงบริบาลบุรภี ณั ฑ์ มีจาํ นวน ๕๕ ปาง ใน “ภาพพุทธประวัตวิ ดั ทองนพ
คุณ” เป็ น ประติมากรรมนู นสูงสร้างด้วยทองเหลืองทาสี ปิ ดทอง มีจาํ นวน ๙๐ ปาง ใน “ประวัตพิ ระ-พุทธรูปปางต่างๆ”
ของกรมการศาสนา แต่งโดยพิทูร มลิวลั ย์ มีจาํ นวน ๗๒ ปาง และ ใน “ตํานานพระพุทธรูปปางต่างๆ” แต่งโดย พระ
พิมลธรรม มีจาํ นวน ๖๖ ปาง จากตํารา เล่มหลังนี้ ได้ปรากฏงานสร้างพระพุทธรูป รวม ๖๖ ปาง ทีพ่ ระระเบียงรอบองค์
พระ-ปฐมเจดีย ์ จังหวัดนครปฐม

- ๓๙ พระพุทธรูป ๔๐ ปาง ทีส่ มเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส ทรงกําหนดไว้ และถือเป็ น
ต้นแบบให้มกี าร สร้างเพิม่ เติมต่อๆมา ประกอบด้วยปางต่างๆ ดังนี้ คือ
๑. ปางทุกกรกิรยิ า
๒๑. ปางห้ามพระแก่นจันทน์
๒. ปางรับมธุปายาส
๒๒. ปางนาคาวโลก
๓. ปางลอยถาด
๒๓. ปางปลงพระชนม์
๔. ปางทรงรับ หญ้าคา
๒๔. ปางรับอุทกัง
๕. ปางมารวิชยั
๒๕. ปางพระสรงนํา้
๖. ปางสมาธิ
๒๖. ปางยืน
๗. ปางถวายเนตร
๒๗. ปางคันธารราฐ
๘. ปางจงกรมแก้ว
๒๘. ปางพระรําพึง
๙. ปางประสานบาตร
๒๙. ปางสมาธิเพชร
๓๐. ปาง แสดงชราธรรม
๑๐. ปางฉันสมอ
๓๑. ปางประดิษฐานพระ-พุทธบาท
๑๑. ปาง ลีลา
๓๒. ปางสําแดงโอฬาริกนิมติ
๑๒. ปางประทานเอหิภกิ ษุอปุ สมบท
๓๓. ปางรับผลมะม่วง
๑๓. ปางปลงกรรมฐาน
๓๔. ปางขับพระวักกลิ
๑๔. ปางห้ามสมุทร
๓๕. ปางไสยา
๑๕. ปางอุม้ บาตร
๓๖. ปางฉันมธุปายาส
๑๖. ปางภุตตกิจ
๑๗. ปางพระเกตุธาตุ
๓๗. ปางห้ามมาร
๑๘. ปางเสด็จลงเรือขนาน
๓๘. ปางสนเข็ม
๑๙. ปางห้ามญาติ
๓๙. ปาง ทรงตัง้ พระอัครสาวก
๒๐. ปางพระป่ าเลไลยก์
๔๐. ปางเปิ ดโลก
การแสดงปางทีก่ าํ หนดขึ้นนัน้ ทุกๆปาง ล ้วนแต่มคี วามหมายเพือ่ เล่าถึงพุทธประวัตใิ นตอนนัน้ จึงขอ
ยกตัวอย่างลักษณะปางทีส่ าํ คัญของพระพุทธรูป พร้อมทัง้ ความหมายทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้ คือ
๑. ปางมารวิชยั
๒. ปางสมาธิ
๓. ปางปฐมเทศนา
๔. ปางทรงแสดงธรรม (วิตรรก-มุทรา)
๕. ปางประทานพร
๖. ปางประทานอภัย

- ๔๐ ๑. ปางมารวิชยั พระอิรยิ าบถนัง่ พระหัตถ์ซา้ ยวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวา วางควํา่ บนพระชานุ นิ้วพระหัตถ์
ชี้เพือ่ เรียกแม่พระธรณี หมายถึง พุทธประวัตติ อนตรัสรู ้ มีพญามารมาผจญ พระพุทธองค์ทรงเรียก แม่พระธรณีมาเป็ น
่ า้ ทีพ่ ระพุทธองค์เคยทรงบําเพ็ญบารมีออกมาไหลท่วมเหล่ามารทัง้ หลายพ่ายแพ้
พยาน แม่พระธรณีได้บบี มวยผมหลังนํ
ไป พระพุทธรูปปางมารวิชยั เป็ นปางทีพ่ บ มากทีส่ ุดในศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะในสมัยสุโขทัย ล ้านนา อู่ทอง อยุธยา
จนถึง รัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ พุทธประวัตติ อนมารผจญยังเป็ นทีน่ ิยมในงานจิตรกรรมฝาผนัง เขียนทีผ่ นังสกัด
ด้านหน้าพระอุโบสถ ในสมัย อยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์
๒. ปางสมาธิ พระอิรยิ าบถนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทงั้ ๒ วางหงายซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางบนพระ
หัตถ์ซา้ ย หมายถึง พุทธประวัตติ อนตรัสรู ้ พระพุทธองค์ทรงบําเพ็ญเพียรด้วยปางสมาธิ เมือ่ มีมารมาผจญ พระพุทธ
องค์ทรงแสดงปางมารวิชยั เพือ่ ปราบมาร เสร็จแล ้วจึงเปลีย่ นมาแสดงปางสมาธิอกี ครัง้ หนึ่ง จนตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า
๓. ปางปฐมเทศนา พระอิรยิ าบถนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกขึ้น จีบนิ้วพระหัตถ์ พระอังคุฐ (นิ้วโป้ ง) และ
พระดัชนี (นิ้วชี้) เป็ น วงกลม อันหมายถึงธรรมจักร คือ การแสดงธรรม ในศิลปะอินเดียนิยมให้พระหัตถ์ซา้ ยประคอง
พระหัตถ์ขวา แต่ในศิลปะไทยนิยมให้ วางพระหัตถ์ซา้ ยบนพระเพลา มักมีธรรมจักรกับกวางหมอบ และปัญจวัคคียอ์ ยู่
ด้วยเสมอ หมายถึง พุทธประวัตติ อนปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคียท์ ป่ี ่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน พระธรรมทีท่ รงแสดง
เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
๔. ปางทรงแสดงธรรม (วิตรรก-มุทรา) พระอิรยิ าบถยืนหรือนัง่ พระหัตถ์ขวายกขึ้น จีบนิ้วพระหัตถ์พระอังคุฏ
และพระดัชนีเป็ นวงกลม อันหมายถึงธรรมจักร คือ การแสดงธรรม หากเป็ นพระพุทธรูปยืน นิยมแสดงธรรมด้วยพระ
หัตถ์ขวา พระหัตถ์ซา้ ยทรงยึดชายจีวร ส่วนพระพุทธรูปนัง่ พระหัตถ์ซา้ ยวางบนพระเพลา เป็ นการแสดงมุทรา
โดยทัว่ ไปใช้ประกอบตอนใดตอนหนึ่งในพุทธประวัตทิ เ่ี กี่ยวกับการแสดงธรรม
๕. ปางประทานพร พระอิรยิ าบถยืนหรือนัง่ แสดงปางด้วยพระหัตถ์ขวายกขึ้น และหันฝ่ าพระหัตถ์ออก ปลาย
นิ้วพระหัตถ์ช้ ลี ง ใช้ในความหมายของการให้พร และการ อนุญาต ซึง่ ปรากฏในพุทธประวัตหิ ลายตอน
๖. ปางประทานอภัย พระอิรยิ าบถยืน หรือนัง่ แสดงปางด้วยพระหัตถ์ขา้ งใดข้างหนึ่งยกขึ้น หันฝ่ าพระหัตถ์
ออก ปลายนิ้ว พระหัตถ์ตงั้ ขึ้น มีการแสดงปางประทานอภัย รวม ๓ แบบ ได้แก่ แบบแสดงด้วยพระหัตถ์ขวา หมายถึง
ห้ามญาติ เป็ นตอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงห้ามพระประยูรญาติววิ าทเรื่องการแย่งนํา้ แบบแสดงด้วยพระหัตถ์ซา้ ย หมายถึง
ห้าม พระแก่นจันทน์ ในพุทธประวัตติ อนเสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ ได้มกี ารสร้างพระพุทธรูป
ด้วยไม้แก่นจันทน์แทนพระพุทธองค์ และเมือ่ พระพุทธองค์เสด็จกลับ ลงมาแล ้ว พระแก่นจันทน์ลกุ หนีจากบัลลังก์
พระพุทธเจ้าจึงทรงยกพระหัตถ์หา้ มไว้ และแบบแสดงด้วยทัง้ ๒ พระหัตถ์ หมายถึง ห้ามสมุทร เป็ นพุทธประวัตติ อน
ทรงแสดง ปาฏิหาริยป์ ราบเหล่าชฎิล โดยทรงห้ามนํา้ ฝน ทีต่ กหนักบริเวณนัน้ มิให้ท่วมปริมณฑลทีพ่ ระพุทธองค์ประทับ
อยู่
ที่มา

สารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ

- ๔๑ -

Land Locked Country
Landlocked Country หรือ ประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล กล่าวคือ เป็ นประเทศทีไ่ ม่มเี ส้นทางลําเลียง
สินค้าออกสู่นอกประเทศได้ คือไม่สามารถนําเรือใหญ่เข้าสู่ท่าเรือได้ เพราะฉะนัน้ การขนถ่ายสินค้าจึงใช้วธิ ี
Transshipment ไปยังประเทศใกล ้เคียง อาจใช้รถบรรทุก รถไฟ หรือใช้เส้นทางลําเลียงทางแม่นาํ้ ลําคลอง ซึง่ มีหลาย
ขัน้ ตอน บางประเทศถูกขนาบด้วยประเทศทีเ่ ป็ น Landlocked Country ด้วยกันอีก ซึง่ เป็ นอุปสรรคมากต่อการทํา
การค้า
ปัจจุบนั มีประเทศทีไ่ ม่มที างออกทางทะเลอยู่ประมาณ 42 ประเทศ ซึง่ บางครัง้ ก็เป็ นอุปสรรคสําหรับการทํา
การค้าระหว่างประเทศ สินค้าในประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่ตอ้ งส่งสินค้าผ่านประเทศอืน่ (Transshipment) เพือ่ เป็ น
ทางผ่าน ก่อนทีจ่ ะส่งสินค้าถึงประเทศปลายทาง
ในแถบเอเชีย ใกล ้บ้านเราประเทศทีเ่ ป็ น Landlocked Country คือ ประเทศลาว ต้องอาศัยทางออกทะเล
ของประเทศไทยและเวียดนาม น่าสังเกตว่า ประเทศกลุม่ นี้ส่วนใหญ่มี GDP (Gross Domestic Product) ทีไ่ ม่เกิน
ค่าเฉลีย่ ของ GDP ทัว่ โลก (18,000 ดอลล่าห์สหรัฐฯ) โดยเฉลีย่ ไม่เกิน 4,000 ดอลล่าห์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามคงต้อง
ยกเว้น Landlocked Country ของ 2 ประเทศคือ สวิสเซอร์แลนด์และออสเตรีย ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ คี ่าครองชีพสูง
มากทีเดียว
ที่มา

http://www.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=MARKET-2&article_version=1.0

- ๔๒ -

ปราสาทเขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร หรือทีห่ ลายๆ คนรูจ้ กั ในนาม "ปราสาทเขาพระวิหาร" (Prasat Preah Vihear) และทีป่ ระเทศ
กัมพูชาเรียกขานว่า "เปรีย๊ ะวิเฮียร์" เป็ นปราสาทหินตัง้ อยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในพื้นทีท่ บั ซ้อนชายแดนไทยกัมพูชา ระหว่างบ้านสรายจร็อม อําเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ของประเทศกัมพูชา และบ้านภูมซิ รอล ตําบล
เสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใกล ้ๆ กับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร เป็ นบริเวณสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ของคนพื้นเมืองสมัยก่อน ในกษัตริยช์ ยั วรมันที่ 2 ได้กาํ หนดเขต
บริเวณนี้และเรียกชื่อว่า "ภวาลัย" ภายหลังปรากฏชื่อในจารึกภาษาสันสกฤตว่า "ศรีศิขรีศวร" หมายความว่า "ผูเ้ ป็ น
ใหญ่แห่งภูเขาอันประเสริฐ" ตัง้ อยู่บนยอดเขาในเทือกเขาพนมดงรัก ตามแนวเส้นกัน้ เขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
กัมพูชา จากหลักฐานต่างๆ คาดว่าสร้างในปี พ.ศ.1432-1443 ในสมัยพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 1 เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่
สักการะตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ โดยสมมติให้เปรียบเสมือน "เขาพระสุเมรุ" (ศูนย์กลางของจักรวาล) โดย
การสร้างนัน้ ก็มเี หตุผลในการรวบรวมอํานาจและความเชื่อของคนในละแวกนัน้ เข้าด้วยกัน เพราะในอดีตแถบนัน้ มีผูค้ น
หลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน พระเจ้าสุรยิ วรมันที่ 1 จึงโปรดให้สร้างเขาพระวิหารขึ้น เพือ่ เป็ นจุดยึดเหนี่ยวและ
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านซึง่ จะทําให้การปกครองง่ายขึ้นด้วย
"ปราสาทเขาพระวิหาร" หรือ "ปราสาทพระวิหาร" เป็ นโบราณสถานทีม่ คี วามงดงาม โดดเด่นอยู่เหนือเทือกเขา
พนมดงรัก ซึง่ กัน้ พรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีความสูงจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง 657 เมตร
ปราสาทเขาพระวิหารเป็ นเสมือนเทพสถิตย์บนขุนเขาหรือ "ศรีศิขเรศร" เป็ น "เพชรยอดมงกุฎ" ขององค์ศิวะเทพ (พระ
อิศวร) ตัง้ โดดเด่นอยู่บนยอดเทือกเขาพนมดงรัก มีความยาว 800 เมตร ตามแนวเหนือใต้ ส่วนใหญ่เป็ นทางเข้ายาว
และบันไดสูงถึงยอดเขา จนถึงส่วนปราสาทประธาน ซึง่ อยู่ทย่ี อดเขาทางใต้สุดของปราสาท (สูง 120 เมตรจากปลาย
ตอนเหนือสุดของปราสาท, 525 เมตรจากพื้นราบของกัมพูชา และ 657 เมตรจากระดับ)
ปราสาทเขาพระวิหารประกอบด้วยหมูเ่ ทวาลัยและปราสาทหินจํานวนมาก ทัง้ หมดสร้างขึ้นเพือ่ ถวายแด่พระ
ศิวะ ซึง่ เทวาลัยหรือปราสาทหินแห่งแรกสร้างขึ้น เมือ่ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 ซากปรักหักพังของเทวาลัยทีเ่ หลืออยู่ มี
อายุตงั้ แต่สมัยเกาะแกร์ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 10 ครัน้ และปราสาทเขาพระวิหารเป็ นสถาปัตยกรรมอันน่าทึง่ เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชนของ "ขะแมร์กมั พูชา" (ขอม) แต่โบราณ ทีอ่ าศัยอยู่ทงั้ ในกัมพูชาปัจจุบนั และในภาค
อีสานของเรา ขะแมร์กมั พูชา เป็ นชนชาติทม่ี คี วามสามารถยิง่ ในการสร้าง "ปราสาท" ด้วยหินทรายและศิลาแลง ซึง่
ขะแมร์กมั พูชาก่อสร้างปราสาทบนเขาพระวิหารติดต่อกันมายาวหลายรัชสมัย กว่า 300 ปี ตัง้ แต่กษัตริย ์ "ยโสวรมันที่
1" ถึง "สุรยิ วรมันที่ 1" เรื่อยมาจน "ชัยวรมันที่ 5-6" จนกระทัง่ ท้ายสุด "สุรยิ วรมันที่ 2" และ "ชัยวรมันที่ 7" จาก
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 12 (หรือจากพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 หรือก่อนสมัยสุโขทัย
300 ปี นนั ่ เอง)
ทางเข้าสู่ปราสาทประธานนัน้ มีโคปุระ (ซุม้ ประตู) คัน่ อยู่ 5 ชัน้ (โคปุระชัน้ ที่ 5 จึงเป็ นส่วนทีผ่ ูเ้ ข้าชมจะพบ
เป็ นส่วนแรก) โคปุระแต่ละชัน้ ก่อนถึงลานด้านหน้าจะผ่านบันไดหลายขัน้ โคปุระแต่ละชัน้ จึงเปลีย่ นระดับความสูงทีละ

- ๔๓ ช่วง นอกจากนี้โคปะรุยงั บังมิให้ผูช้ มเห็นส่วนถัดไปของปราสาท จนกว่าจะผ่านทะลุแต่ละช่วงไปแล ้ว ทําให้ไม่สามารถ
แลเห็นโครงสร้างปราสาททัง้ หมดจากมุมใดมุมหนึ่งได้
เดิมทีปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในเขตการปกครองของประเทศไทย ขึ้นอยู่กบั บ้านภูมซิ รอล ตําบลเสาธงชัย
อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ค.ศ.1899, ร.ศ.-118) และเมือ่ พ.ศ. 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุม
พลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้เสด็จไปยังปราสาทแห่งนี้ และทรงขนานนามว่า "ปราสาทพรหมวิหาร" ซึง่
ต่อมาเรียกกันทัว่ ไปว่า "ปราสาทพระวิหาร" ซึง่ พระองค์ได้จารึก ร.ศ. และพระนามไว้ทบ่ี ริเวณชะง่อนผาเป้ ยตาดีวา่ 118
สรรพสิทธิ
ต่อมาเมือ่ ปี 2450 จักรวรรดินิยมฝรัง่ เศส (ปกครองเขมรขณะนัน้ ) อาศัยแสนยานุภาพทางทหารบีบให้รฐั บาล
สยาม (ไทย) ยอมเขียนแผนทีก่ าํ หนดให้เขาพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชา ในการทําสนธิสญั ญาเพิม่ เติม รัฐบาล
สยามก็ยอมรับแผนทีท่ ฝ่ี รัง่ เศษสร้างขึ้นมาแต่โดยดีโดยมิได้ทกั ท้วง (ซึง่ แต่เดิมถ้าแบ่งตามสันปันนํา้ เทือกเขาพนมดงรัก
เขาพระวิหารจะอยู่ในฝัง่ ไทยแต่พอแบ่งตามแผนทีใ่ หม่ของปี 1907จะอยู่ในฝัง่ กัมพูชา) อาจจะเป็ นเพราะฝรัง่ เศสเป็ น
มหาอํานาจอยู่ในขณะนัน้ และคนไทยก็ยงั สามารถเข้าไปยังปราสาทเขาพระวิหารได้โดยง่าย
ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่วา่ จะตามสนธิสญั ญาเดิม พ.ศ.2447 หรือตามสภาพภูมศิ าสตร์ กําหนดให้อยู่ในดินแดนของไทย
อย่างชัดเจน จนวันที่ 6 ตุลาคม 2502 รัฐบาลเจ้านโรดมสีหนุแห่งกัมพูชา ภายใต้การหนุนหลังของฝรัง่ เศส ได้ยน่ื ฟ้ อง
ต่อศาลโลก ขอให้ไทยถอนกองกําลังทหารออกจากเขาพระวิหาร และขอให้ศาลชี้ขาดว่าอธิปไตยเหนือปราสาทเขาพระ
วิหารคืน (ยืน่ ฟ้ องทัง้ หมด 73 ครัง้ ) ต่อมาเมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2505 ศาลโลกได้ตดั สินให้อธิปไตยเหนือปราสาทเขา
พระวิหารเป็ นของประเทศกัมพูชา ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 เสียง โดยบริเวณดังกล่าวมีเนื้อทีป่ ระมาณ 150 ไร่
ลักษณะสําคัญของปราสาทเขาพระวิหารจะประกอบด้วย...
1. บันไดดินด้านหน้าของปราสาท ซึง่ บันไดดินด้านหน้าเป็ นทางเดินขึ้นลงขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศเหนือของตัว
ปราสาท ลาดตามไหล่เขา บางชัน้ สกัดหินลงไปในภูเขา มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 75.50 เมตร มีจาํ นวน162 ขัน้ สอง
ข้างบันไดมีฐานสีเ่ หลีย่ มตัง้ เป็ นกระพัก (กระพักแปลว่า ไหล่เขาเป็ นชัน้ พอพักได้) ขนาดใหญ่เรียงรายขึ้นไป ใช้สาํ หรับตัง้
รูปสิงห์ทวาร-บาล (ทะ-วา-ละ-บาน) เพือ่ เฝ้ าดูแลรักษาเส้นทาง
2. สะพานนาคราช หรือ ลานนาคราช อยู่ทางทิศใต้ของบันไดหินด้านหน้า ปูดว้ ยแผ่นหินเรียบ มีขนาดกว้าง 7
เมตร ยาว 31.80 เมตร สองข้างสะพานนาคราชสร้างเป็ นฐานเตี้ยๆ บนฐานมีนาคราช 7 เศียร จํานวน 2 ตัว แผ่
พังพานหันหน้าไปทางทิศเหนือ ลําตัวอยู่บนฐานทัง้ สอง ทอดไปทางทิศใต้ ส่วนหางของนาคราชชูข้นึ เล็กน้อย นาคราชทัง้
สองตัวเป็ นนาคราชทีย่ งั ไม่มรี ศั มีเข้ามา ประกอบมีลกั ษณะคล ้ายๆ งูตามธรรมชาติ เป็ นลักษณะของนาคราชในศิลปะ
ขอม แบบปาปวน
3. โคปุระ (ซุม้ ประตู)ชัน้ ที่ 5 จะมีภาพวาดโดยปามังติเอร์อยู่ สร้างเป็ นศาลาจตุรมุข รูปทรงกากบาทไม่มฝี า
ผนังกัน้ มีแต่บนั ไดและซุม้ ประตูทงั้ 4 ทิศ สร้างอยู่บนฐานบัวสีเ่ หลีย่ มย่อมุม ฐานสูง 1.8 เมตร บันไดหน้าประตูซมุ ้ ทัง้
4 ทิศตัง้ รูปสิงห์นงั ่ เสาโคปุระสูง 3.5 เมตร เป็ นศิลปะแบบเกาะแกร์ ยังมีร่องรอยสีแดงทีเ่ คยประดับตกแต่งตัวปราสาท
เอาไว้ แต่ส่วนหลังคากระเบื้องนัน้ หายไปหมดแล ้ว บันไดทางขึ้นโคปุระ ชัน้ ที่ 5 อยู่ทางทิศเหนือ เป็ นบันไดหินมีลกั ษณะ

- ๔๔ ค่อนข้างชัน ทางทิศตะวันออกของโคปุระชัน้ ที่ 5 มีเส้นทางขึ้นคล ้ายบันไดหน้าแต่ค่อนข้างชัน และชํารุดหลายตอน ยาว
340 เมตรถึงไหล่เขา
4. โคปุระ (ซุม้ ประตู)ชัน้ ที่ 4(ปราสาทหลังที่ 2) จะภาพของการกวนเกษียณสมุทร ณ เขาพระวิหาร ถือเป็ น
"หนึ่งในผลงานชิ้นเอกอุของปราสาทเขาพระวิหาร" ทับหลังเป็ นภาพของพระนารายณ์บรรทมสินธุอ์ ยู่เหนืออนันตนาคราช
ซึง่ ทางดําเนินจากโคปุระ ชัน้ ที่ 5 มาเป็ นลานหินกว้างประมาณ 7 เมตร สองข้างจะมีเสานางเรียงตัง้ อยู่ทงั้ สองด้าน แต่ก็
มีปรักหักพังไปมาก โคปุระชัน้ ที่ 4 สร้างเป็ นศาลาจตุรมุข มีกาํ แพงด้านทิศใต้เพียงด้านเดียว ยาว 39 เมตรจาก
ตะวันออกไปตะวันตก กว้าง 29.5 เมตร จากเหนือไปใต้ เป็ นศิลปะสมัยหลังโคปุระ ชัน้ ที่ 5 คือ แคลง/บาปวน ด้าน
นอกตัง้ รูปสิงห์ หน้าบันเป็ นภาพของการกวนเกษียณสมุทร
5. โคปุระ (ซุม้ ประตู) ชัน้ ที่ 3 (ปราสาทหลังที่ 1) เป็ นโคปุระหลังทีใ่ หญ่โตมโหฬารทีย่ งั สมบูรณ์ทส่ี ุด ลักษณะ
การสร้างคล ้ายกับ โคปุระ ชัน้ ที่ 1 และ 2 แต่ผดิ ตรงทีม่ ฝี าผนังกัน้ ล ้อมรอบความใหญ่โตมากกว่า และขนาบด้วยห้อง
สองห้อง ตัวปราสาทประธานนัน้ สามารถผ่านเข้าไปทางลานด้านหน้า บันไดกว้าง 3.6 เมตร สูง 6 เมตร สองข้างมีฐาน
ตัง้ รูปสิงห์นงั ่ 5 กระพัก มุขเหนือหน้าบันเป็ นรูปพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ ทับหลังเป็ นรูปพระนารายณ์ 4 กรทรง
ครุฑ และจากโคปุระชัน้ ที่ 3 มีบนั ได 7 ขัน้ ขึ้นไปสู่ถนนทีย่ าว 34 เมตร มีเสานางเรียงปักรายข้างถนน ข้างละ 9 ต้น ถัด
จากเสานางเรียงไปเป็ นสะพานนาค 7 เศียร
6. โคปุระ (ซุม้ ประตู) ชัน้ ที่ 2 สร้างเป็ นศาลาจตุรมุข มีกาํ แพงด้านทิศใต้เพียงด้านเดียวอยู่บนไหล่เขาทางทิศ
เหนือของโคปุระชัน้ ที่ 2 บริเวณพื้นราบของเส้นทางดําเนินและสองขา้ งทางขึ้นลงของบันได จะพบรอยสกัดลงในพื้นศิลา
มีลกั ษณะเป็ นหลุมกลมๆ สําหรับใส่เสาเพือ่ ทําเป็ นปะรําพิธี โดยมีประธานในพิธนี งั ่ อยู่ในปะรําพิธเี พือ่ ดูการร่ายรําบน
เส้นทางดําเนิน กรอบประตูหอ้ งมีจารึกอักษรขอมระบุบปี ศกั ราชตกอยู่ในสมัยพระเจ้าสุรยวรมันที่ 1 ด้านหน้ามนเทียรมี
บันไดตรงกับประตูซมุ ้ ทัง้ 3 ประตู และมีชานต่อไปยังเฉลียงซ้ายและขวา ทีส่ นามด้านหน้ามีภาพจําหลักตกหล่นอยู่
หลายชิ้น เช่น รูปกษัตริยก์ าํ ลังหลังนํ
่ า้ ทักษิโณฑกแก่พราหมณ์
7. โคปุระ (ซุม้ ประตู) ชัน้ ที่ 1 สร้างเป็ นศาลาจตุรมุข รูปทรงกากบาทไม่มฝี าผนังกัน้ มีแต่บนั ไดและซุม้ ประตู
ทัง้ 4 ทิศ สร้างอยู่บนฐานสีเ่ หลีย่ ม-ย่อมุม บันไดทางขึ้นโคปุระ ชัน้ ที่ 1 ทางทิศเหนือ เป็ นบันไดหินมีลกั ษณะค่อนข้าง
ชัน เนื่องจากมีความเชื่อกันว่าการทีจ่ ะเข้าเฝ้ าเทพนัน้ จะไปด้วยอาการเคารพนพนอบในลักษณะหมอบคลานเข้าไป ทาง
ทิศตะวันออกมีเส้นทางขึ้นคล ้ายบันไดหน้าแต่ค่อนข้างชัน และชํารุดหลายตอนเป็ นเส้นทางขึ้นลง ไปสู่ประเทศกัมพูชา
เรียกว่า "ช่องบันไดหัก"
8. สระสรง จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางดําเนินห่างออกไป 12.40 เมตร จะพบสระนํา้ รูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า มีขนาดกว้าง 16.8 เมตร ยาว 37.80 เมตร กรุดว้ ยท่อนหินเป็ นชัน้ ๆ มีลกั ษณะเป็ นขัน้ บันได เรียกว่า
สระสรงกล่าวกันว่าใช้สาํ หรับเป็ นทีช่ าํ ระร่างกายก่อนทีจ่ ะกระทําพิธที างศาสนา
9. เป้ ยตาดี เป้ ยเป็ นภาษาเขมร ซึง่ แปลว่า ชะง่อนผาหรือโพงผา ตามคําบอกเล่าว่านานมาแล ้วมีพระภิกษุชรา
รูปหนึ่งชื่อ "ดี" จาริกมาปลูกเพิงพํานักอยู่ทน่ี ่จี นมรณภาพไป ชาวบ้านจึงเรียกลานหินนี้วา่ "เป้ ยตาดี" ซึง่ บริเวณตรงยอด
เป้ ยตาดีสูงกว่าระดับนํา้ ทะเล 657 เมตร ถ้าวัดจากพื้นทีเ่ ชิงเขาพื้นราบฝัง่ ประเทศกัมพูชาสูงประมาณ 447 เมตร ตรง
ชะง่อนผาเป้ ยตาดี จะมีรอยสักพระหัตย์ของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ว่า 118-สรรพสิทธิ
แต่ก่อนมีธงไตรรงค์ของไทยอยู่ทบ่ี ริเวณผาเป้ ยตาดี ในปัจจุบนั คงเหลือแต่ฐานไตรรงค์

- ๔๕ ปราสาทเขาพระวิหารนับได้วา่ เป็ นปราสาทขอมทีส่ าํ คัญแห่งหนึ่ง ทัง้ ในแง่ประวัตศิ าสตร์การก่อสร้างเทวสถาน
ของฮินดู และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญทัง้ ของไทยและกัมพูชาอีกด้วย ซึง่ ปัจจุบนั อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มี
เนื้อที่ 81,250 ไร่ และได้ประกาศให้เป็ นอุทยานแห่งชาติตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541 นับเป็ นอุทยานแห่งชาติลาํ ดับที่ 83 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย
ที่มา http://hilight.kapook.com/view/25879
อ่านเพิม่ เติมที่ http://www.prachatai.com/journal/2008/06/17146

- ๔๖ -

วงแหวนไฟ (Ring of Fire)

ตามรอบมหาสมุทรแปซิฟิคมาจนถึงแถวหมูเ่ กาะสุมาตรานัน้ มีการเกิดแผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟระเบิดอยู่
ตลอดมาในประวัตศิ าสตร์ นักวิทยาศาสตร์จงึ เรียกว่า วงแหวนไฟ หรือ Ring of Fire มาตัง้ แต่ก่อนทีจ่ ะมีความเข้าใจ
เรื่องการเคลือ่ นทีข่ องแผ่นเปลือกโลกเสียอีก แม้เราจะเรียนรูเ้ รื่องการเคลือ่ นไหวของแผ่นเปลือกโลกแล ้ว นักธรณีวทิ ยา
ก็ยงั เรียกภูมภิ าคส่วนนี้วา่ Ring Of Fire เช่นเดิม เพราะเป็ นชื่อทีเ่ หมาะสมมาก
จะเห็นได้วา่ เพราะอินโดนีเซียเป็ นประเทศทีต่ งั้ อยู่ในเขต "วงแหวนไฟ" หรือเขตรอยต่อของเปลือกโลก ซึง่
ต้องเผชิญภัยแผ่นดินไหวบ่อยครัง้
Ring of Fire มีความเกี่ยวเนื่องกับการเกิด สึนามิ ซึง่ สรุปง่ายๆได้เป็ นข้อๆ ดังนี้
1. โลกของเราทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นมหาสมุทรและทวีปประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลก (Plates) เป็ นชิ้นๆต่อกันอยู่
เหมือนจิก๊ ซอว์ ดังนัน้ plates เหล่านี้จงึ มีทงั้ แผ่นเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร (oceanic plates) และแผ่นเปลือก
โลกภาคพื้นทวีป(continental plates) ซึง่ มีความหนาตัง้ แต่ 70-250 กิโลเมตร
2. Plates เหล่านี้มกี ารเคลือ่ นทีอ่ ยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีการหมุนเวียนหรือไหลวนของหินหลอมละลาย
ภายในโลกทีร่ องรับ plates เหล่านี้อยู่
3. การเคลือ่ นทีข่ อง Plates เหล่านี้เป็ นต้นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว ซึง่ ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้วา่ จะเกิด
ทีไ่ หน เมือ่ ไรและด้วยความรุนแรงเท่าใด

- ๔๗ 4.บริเวณรอยต่อของ Plates เหล่านี้ทเ่ี กิดขึ้นแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยๆ เรียกว่า วงแหวนไฟ(Ring of Fire)
5.ในมหาสมุทรแปซิฟิก จะถูกล ้อมด้วยวงแหวนไฟ
การระเบิดของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวกับการเกิดคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ ล ้วนมีผลมาจากแผ่นเปลือกโลกเคลือ่ นตัว
ซึง่ เมือ่ ขอบเปลือกโลกชนกันก็เกิดแรงสัน่ สะเทือนขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการได้ยนื ยันว่าการเกิดแผ่นดินไหวครัง้
ใหญ่ๆ ต้องใช้เวลาเป็ นร้อยหรือเป็ นพันปี และความเสียหายจะจํากัดเฉพาะจุดเท่านัน้
เขตอันตรายของโลกก็คอื บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกซึง่ เรียกกันว่า “วงแหวนไฟ” นี้ ด้วยเป็ นเขตทีม่ ภี ูเขาไฟ
เรียงรายและทํานายกันว่าจุดเสีย่ งมากทีส่ ุดก็คอื ญี่ป่ นุ กับแคลิฟอร์เนียและลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
ที่มา

http://203.157.3.251/km/html/Tsunami/Tsunami.html

- ๔๘ -

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งการบริหารราชการออกเป็ น ๓ ส่วน คือ
๑. การบริหารราชการส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอํานาจ คือให้อาํ นาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสัง่ การ
ขัน้ สูงสุดอยู่ในส่วนกลาง โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็ น กระทรวง ทบวง กรม [รวมทัง้ หน่วยงานทีม่ ชี ่อื เรียกอย่างอืน่ ทีม่ ี
ฐานะเป็ นกรม เช่น สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) สํานักงานปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (สปก.)
ราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ] หน่วยงานเหล่านี้ปรกติจะตัง้ อยู่ในส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครอันเป็ นเมืองหลวงและ
ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ปัจจุบนั การบริหารราชการส่วนกลาง มีดงั นี้
ระดับกระทรวง มี ๑๔ กระทรวง (รวมสํานักนายกรัฐมนตรี)
ระดับทบวง มี ๑ ทบวง
ระดับกรม มี ๑๓๖ กรม (ไม่รวมกรมต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากรม)
๒. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอํานาจ คือราชการส่วนกลางเป็ นเจ้าของอํานาจ แล ้วแบ่ง
อํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสัง่ การให้แก่ภมู ภิ าคนําไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เป็ นการลด
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ลง และการปฏิบตั ขิ องภูมภิ าคนัน้ จะต้องให้เหมาะสมสอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแต่ละพื้นที่ ทัง้ นี้จะต้องไม่ขดั ต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของรัฐบาลหรือตัวบทกฎหมายของประเทศ
อนึ่ง อํานาจทีแ่ บ่งให้นนั้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั ความพอใจของส่วนกลาง และส่วนกลางแต่ละหน่วยก็แบ่ง
ให้อาจไม่เท่ากัน เช่น บางกรมแบ่งการบริหารงานบุคคลให้ส่วนภูมภิ าคแต่งตัง้ โยกย้ายได้ตงั้ แต่ระดับ ๔ ลงมา บางกรม
ให้ตงั้ แต่ระดับ ๖ ลงมา บางกรมให้ตงั้ แต่ระดับ ๗ ลงมา ทัง้ นี้ อํานาจทีแ่ บ่งให้ไปนัน้ ราชการบริหารส่วนกลางอาจจะ
เรียกกลับคืนเมือ่ ใดก็ได้
การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค มี ๕ ระดับ คือ
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
๓. กิ่งอําเภอ
๔. ตําบล
๕. หมูบ่ า้ น
กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ นเป็ นราชการบริหารส่วนภูมภิ าคโดยอนุโลม ทัง้ นี้กเ็ พราะในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้กาํ หนดการบริหารส่วนภูมภิ าคไว้เพียง ๒ ระดับ คือจังหวัดและอําเภอ แล ้วได้บญั ญัติ
ไว้ในมาตรา ๖๘ อีกว่า "การปกครองอําเภอ นอกจากทีไ่ ด้บญั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การปกครองท้องที"่
กฎหมายลักษณะปกครองท้องทีใ่ นปัจจุบนั จัดการบริหารราชการแผ่นดินในระดับรองลงมาจากอําเภอ ได้แก่
กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น จึงจัดเป็ นราชการบริหารส่วนภูมภิ าคด้วย
จังหวัด
มี ๗๕ จังหวัด
อําเภอ
มี ๗๒๙ อําเภอ

- ๔๙ กิ่งอําเภอ
มี ๘๑ กิ่งอําเภอ
ตําบล มี ๗,๑๕๙
ตําบล
หมูบ่ า้ น มี ๖๕,๑๗๐
หมูบ่ า้ น
(ข้อมูลประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗)
๓. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการกระจายอํานาจ คือส่วนกลางได้โอนมอบอํานาจระดับหนึ่งไปให้
ประชาชนในท้องถิน่ ไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ แต่ทงั้ นี้จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายของประเทศหรือความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมทีท่ อ้ งถิน่ ทําได้ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องการพัฒนา และทีว่ า่ "ปกครองตนเองอย่าง
อิสระ" นัน้ หมายถึงมีอสิ ระในการตัดสินใจต่าง ๆ ในการแก้ปญั หาหรือการเสริมสร้างสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิน่
เช่น ออกข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ มาบังคับประชาชนในเขตการปกครองของตนได้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในปัจจุบนั มีรูปแบบดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อย่าสับสนกับจังหวัด)
๒. เทศบาล
๓. สุขาภิบาล
๔. ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ อืน่ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึง่ ได้แก่
๔.๑ กรุงเทพมหานคร ซึง่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๖ ว่า
"ให้กรุงเทพมหานครเป็ นนิตบิ คุ คล และเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ..." ดังนัน้ กรุงเทพฯ จึงไม่ใช้ "จังหวัด" ใน
ความหมายของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๔.๒ เมืองพัทยา ซึง่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารเมืองพัทยา บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๗ ว่า "...ให้เมืองพัทยา
เป็ นนิตบิ คุ คล และเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ..." ดังนัน้ เมืองพัทยาจึงมิใช่เทศบาล มิใช่สุขาภิบาล แต่เป็ นราชการ
ส่วนท้องถิน่ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
๔.๓ องค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ซึง่ เป็ นกฎหมาย
ทีอ่ อกมาบังคับใช้ใหม่) ได้กาํ หนดให้สภาตําบลทีม่ รี ายได้ไม่ตาํ ่ กว่าปี ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจาก
ส่วนกลาง ติดต่อกัน ๓ ปี ให้ยกฐานะขึ้นเป็ นองค์การบริหารส่วนตําบล และให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็ นนิติ
บุคคลและเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบล จึงเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ตามทีก่ ฎหมายสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด อย่างสับสนกับ "ตําบล" ทีเ่ ป็ นราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ในปัจจุบนั ทีเ่ ป็ นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี ๗๕ เทศบาล ๑๓๘ สุขาภิบาล
๑,๐๗๕ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา อย่างละ ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่จดั ตัง้
ผูเ้ ขียน นายวิรชั ถิรพันธุเ์ มธี หัวหน้าภาควิชางานในหน้าที่ของปกครอง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
และกรรมการทําอักขรานุ กรมภูมิศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
ที่มา จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปี ท่ี ๔ ฉบับที่ ๔๒, ฤศจิกายน ๒๕๓๗
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=636
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โครงการตามพระราชดําริแก้มลิง
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงตระหนักถึงภัยทีร่ า้ ยแรงของวิกฤตินาํ้ ท่วม
กรุงเทพ ฯ และทรงมีพระราชดําริในการแก้ไขบัญหาเพือ่ ผ่อนคลายทุกข์เข็ญของพสกนิกรหลายประการ อาทิ การเร่ง
ระบายนํา้ ออกสูท่ ะเล โดยผ่านแนวคลองทางฝัง่ ตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้มพี ้นื ทีส่ เี ขียว เพือ่ กันการขยายตัวของเมือง
และเพือ่ แปรสภาพให้เป็ นทางระบายนํา้ เมือ่ ถึงฤดูนาํ้ หลาก ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วม ขยายทางนํา้ หรือเปิ ดทาง
ระบายนํา้ ในจุดเส้นทางคมนาคมสําคัญ ได้แก่ ทางหลวง และทางรถไฟ ประการสุดท้ายคือ การสร้างพื้นทีร่ บั นํา้ หรือ
แก้มลิง เพือ่ เก็บกักนํา้ ไว้ชงั ่ คราว ก่อนระบายลงสู่ทางระบายนํา้ หลัก
โครงการแก้มลิง คือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักนํ้ า
ตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพือ่ ทําหน้าที่เป็ นบึงพักนํ้ าให้
หน้านํ้ า โดยรองรับนํ้ าฝนไว้ชวั ่ คราว ก่อนที่จะระบายลง
ทางระบายนํ้ าสาธารณะ ฉะนั้น เมื่อฝนตก นํ้ าฝนจึงไม่
ไหลลงสูท่ างระบายนํ้ าในทันที แต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พกั
นํ้ า รอเวลาให้คลองต่างๆ ซึ่งเป็ นทางระบายนํ้ าหลักพร่อง
นํ้ าพอจะรับนํ้ าได้ จึงค่อยๆ ระบายนํ้ าลง เป็ นการช่วยลด
ปัญหานํ้ าท่วมขัง ได้ในระดับหนึ่ ง
นอกจากวัตถุประสงค์เพือ่ การระบายนํ้ าแล้ว แนว
พระราชดําริ แก้มลิง จึงผสานแนวคิดในการอนุ รกั ษ์น้ํ า
และสิง่ แวดล้อมเข้าไปด้วย กล่าวคือ เมื่อนํ้ าที่ถกู เก็บกักไว้
ถูกส่งเข้าไปในคลองต่างๆ ก็จะไปบําบัด เจือจางนํ้ าเน่ าเสีย
ในคลองเหล่านี้ ให้เบาบางลงแล้วในที่สดุ ก็จะผลักนํ้ าเน่ า
เสียที่เจือจางแล้วลงสูท่ ะเล
วิธกี ารแก้ไขปัญหานํ้ าท่วมในภูมิภาคต่าง ๆ คือ
1. การก่อสร้างคันกันนํา้ โดยการก่อสร้างคันดินกัน้ นํา้ ขนานไปตามลํานํา้ เพือ่ ป้ องกันมิให้นาํ้ ล ้นตลิง่ ไปท่วมใน
พื้นทีต่ ่าง ๆ ด้านใน
2. การก่อสร้างทางผันนํา้ เพือ่ ผันนํา้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีล่ ้นตลิง่ ท่วมล ้นเข้ามาให้ออกไป
3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลํานํา้ เพือ่ ให้นาํ้ ทีท่ ่วมทะลักสามารถไหลไปตามลํานํา้ ได้สะดวก หรือช่วยให้
กระแสนํา้ ไหลเร็วยิง่ ขึ้น
การแก้ไขปัญหานํ้ าท่วมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดําริ "แก้มลิง"
ลักษณะและวิธกี ารของโครงการแก้มลิง
1. ดําเนินการระบายนํา้ ออกจากพื้นทีต่ อนบน ให้ไหลลงคลองพักนํา้ ขนาดใหญ่ทบ่ี ริเวณชายทะเล
2. เมือ่ ระดับนํา้ ทะเลลดตํา่ กว่าระดับนํา้ ในคลอง ก็ทาํ การระบายนํา้ จากคลอง ดังกล่าว โดยใช้หลักการทฤษฎี
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ

- ๕๑ 3. สูบนํา้ ออกจากคลองทีท่ าํ หน้าที่ "แก้มลิง" นี้ เพือ่ จะได้ทาํ ให้นาํ้ ตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผล
ให้ปริมาณนํา้ ท่วมพื้นทีล่ ดน้อยลง
4. เมือ่ ระดับนํา้ ทะเลสูงกว่าระดับนํา้ ในลําคลองให้ทาํ การปิ ดประตูระบายนํา้ โดยยึดหลักนํา้ ไหลลงทางเดียว
หลักการ 3 ประเด็น (One Way Flow) ที่โครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามแนว
พระราชดําริคอื
1. การพิจารณาสถานทีท่ จ่ี ะทําหน้าทีเ่ ป็ นบ่อพัก และวิธกี ารชักนํานํา้ ท่วมไหลเข้าสู่บอ่ พักนํา้
2. เส้นทางนํา้ ไหลทีส่ ะดวกต่อการระบายนํา้ เข้าสู่แหล่งทีท่ าํ หน้าทีบ่ อ่ พักนํา้
3. การระบายนํา้ ออกจากบ่อพักนํา้ อย่างต่อเนื่อง
โครงการแก้มลิงฝัง่ ตะวันออกของแม่นาํ้ เจ้าพระยา ใช้คลองชายทะเลทีต่ งั้ อยู่รมิ ทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการ
ทําหน้าทีเ่ ป็ นบ่อพักนํา้ หรือบ่อรับนํา้ โครงการแก้มลิงในพื้นทีฝ่ งั ่ ตะวันตกของแม่นาํ้ เจ้าพระยา ทําหน้าทีร่ บั นํา้ ในพื้นทีฝ่ งั ่
ตะวันตกของแม่นาํ้ เจ้าพระยาเพือ่ ระบายออกทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทาน
พระราชดําริเพือ่ ให้การระบายนํา้ ท่วมออกทะเลเร็วขึ้นด้วยวิธกี ารต่าง ๆ คือ โครงการแก้มลิง "แม่นาํ้ ท่าจีนตอนล่าง" ซึง่
ใช้หลักการในการควบคุมนํา้ ในแม่นาํ้ ท่าจีน คือ เปิ ดระบายนํา้ จํานวนมากลงสู่อ่าวไทยเมือ่ ระดับนํา้ ทะเลตํา่ โครงการ
แก้มลิงแม่นาํ้ ท่าจีนตอนล่างจะมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตอ้ งดําเนินการครบระบบ 3 โครงการ ด้วยกัน คือ
1. โครงการแก้มลิง "แม่นาํ้ ท่าจีนตอนล่าง"
2. โครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชัย"
3. โครงการแก้มลิง "คลองสุนขั หอน"
โครงการแก้มลิงนับเป็ นนิมติ รหมายอันเป็ นสิง่ ทีช่ าวไทยทัง้ หลายได้รอดพ้นจากทุกข์ภยั ทีน่ าํ ความเดือดร้อน
แสนลําเค็ญมาสู่ชวี ติ ทีอ่ บอุ่นปลอดภัย ซึง่ แนวพระราชดําริอนั เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านนํา้ ท่วมนี้ มี
พระราชดําริเพิม่ เติมว่า "...ได้ดาํ เนินการในแนวทางทีถ่ กู ต้องแล ้ว ขอให้รบี เร่งหาวิธปี รับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพต่อไป
เพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นทีไ่ ด้หลายพื้นที.่ .."
การจัดหาและการออกแบบแก้มลิงเพือ่ ชะลอนํ้ าท่วม
วัตถุประสงค์หลักของการดําเนินการ ให้มกี ารชะลอนํา้ หรือพื้นทีเ่ ก็บกักนํา้ ก็เพือ่ ลดหรือชะลออัตราการไหล
ของนํา้ ผิวดิน ทีเ่ กิดจากการไหลทีเ่ พิม่ ขึ้น โดยการใช้พ้นื ทีร่ ะบายนํา้ ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่ระบบ ระบายนํา้ สาธารณะ ใน
การพิจารณาออกแบบพื้นทีช่ ะลอนํา้ หรือพื้นทีเ่ ก็บกักนํา้ จะต้องทราบปริมาตรนํา้ ผิวดินทีจ่ ะเก็บกักและอัตราการไหลผิว
ดินทีม่ ากทีส่ ุดทีจ่ ะยอมให้ปล่อยออกได้ในช่วงเวลาฝนตก ปริมาตรทีเ่ ก็บกัก ควรจะเป็ นปริมาตรนํา้ ทีเ่ พิม่ ขึ้นเมือ่ พื้นที่
ระบายนํา้ ได้รบั การพัฒนาแล ้ว
ในการจัดหาพื้นทีแ่ ก้มลิง ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของการจัดหาพื้นทีช่ ะลอนํา้ หรือพื้นทีเ่ ก็บกักนํา้ คือจะต้องพยายาม
จัดหาพื้นทีเ่ ก็บกักให้พอเพียง เพือ่ ทีจ่ ะได้ควบคุมอัตราการไหลออกจากพื้นทีช่ ะลอนํา้ เหนือ พื้นทีเ่ ก็บกักนํา้ ไม่ให้เกิน
อัตราการไหลออกทีม่ ากทีส่ ุด ทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการท่วมขังในระบบระบายนํา้ สาธารณะหรือพื้นทีต่ าํ ่
สํานักการระบายนํา้ ได้ดาํ เนินการจัดหาพื้นทีร่ องรับและเก็บกักนํา้ เพือ่ ป้ องกันนํา้ ท่วม (แก้มลิง) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพของการระบายนํา้ ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร โดยใช้เก็บกักนํา้ ฝนชัง่ คราวก่อนระบายลง ระบบระบายนํา้
สาธารณะ ซึง่ ในชัน้ แรกจะทําการจัดหาพื้นฝัง่ พระนคร โดยมีเป้ าหมายในการจัดหาพื้นทีเ่ ก็บกักนํา้ ปริมาตร 13ล ้าน
ลูกบาศก็เมตร

- ๕๒ ปัจจุบนั สํานักการะบายนํา้ ได้จดั หาพื้นทีแ่ ก้มลิงได้จาํ นวน 20 แห่ง และมีความสามารถในการเก็บกักนํา้ ได้
10,062,525 ลบ.ม. ส่วนในพื้นทีท่ างด้านฝัง่ ธนบุรจี ะมีคลองเป็ นจํานวนมาก โดยคลองส่วนใหญ ◌่ เห็นคลองตามแนว
ตะวันออกตะวันตก ซึง่ ระบายนํา้ ออกทางด้านแม่นาํ้ เจ้าพระยา แต่ในช่วงฤดูนาํ้ หลากจากทางเหนือนํา้ ในแม่นาํ้ เจ้าพระยา
จะมีระดับสูงขึ้น จึงควรใช้คลองหลักทีม่ อี ยู่นนั้ เป็ นแก้มลิง โดยทําการสร้างสถานีสูบนํา้ และประตูระบายนํา้ เพิม่ เติม เพือ่
ช่วยในการเก็บกักและระบายนํา้ ออกสู่ทะเล
ประเภทและขนาดของแก้มลิง
1. แก้มลิงขนาดใหญ่ ( Retarding Basin) คือ สระนํา้ หรือบึงขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมนํา้ ฝนจากพื้นทีบ่ ริเวณ
นัน้ ๆโดยจะกักเก็บไว้เป็ นระยะเวลาหนึ่งก่อนทีจ่ ะระบายลงสู่ลาํ นํา้ การจัดสร้างพื้นทีช่ ะลอนํา้ หรือพื้นทีเ่ ก็บกักนํา้ จะมี
หลายประเภท คือ เขือ่ น อ่างเก็บนํา้ ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็ นต้น ลักษณะสิง่ ก่อสร้างเหล่านี้จะมีจะมีวตั ถุประสงค์อน่ื
ประกอบด้วย เช่น เพือ่ การชลประทาน เพือ่ การประมง เป็ นต้น
2. แก้มลิงขนาดกลาง เป็ นพื้นทีช่ ะลอนํา้ ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า ได้มกี ารก่อสร้างในระดับลุม่ นํา้ ส่วนใหญ่จะเป็ น
พื้นทีธ่ รรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง เป็ นต้น
3. แก้มลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) คือแก้มลิงทีม่ ขี นาดเล็กกว่า อาจเป็ นพื้นทีส่ าธารณะ สนาม
เด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบ้าน ซึง่ ต่อเข้ากับระบบระบายนํา้ หรือคลอง
แก้มลิงทีอ่ ยู่ในพื้นทีเ่ อกชน เรียกว่า “แก้มลิงเอกชน“ ส่วนทีอ่ ยู่ในพื้นทีข่ องราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่า
“แก้มลิงสาธารณะ”
ความจําเป็ นในการดําเนิ นโครงการแก้มลิง
1. การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ จากลักษณะธรรมชาติ มาเป็ นพื้นทีพ่ ฒั นา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นทีข่ อง
กรุงเทพมหานคร ทําให้ปริมาณและอัตราการไหลสูงสุดของนํา้ ผิวดินในพื้นทีเ่ พิม่ ขึ้น
2. ปริมาตรและอัตราการไหลของนํา้ ผิวดินทีเ่ พิม่ ขึ้นของพื้นทีท่ บึ นํา้ จะก่อให้เกิดปัญหานํา้ ท่วมทางด้านท้ายนํา้
หรือทีต่ าํ ่ เพิม่ มากขึ้น ปัญหานํา้ ท่วมทีเ่ กิดขึ้นจึงขยายตัวเพิม่ ขึ้น ไปทางด้านเหนือนํา้
3. ขนาดของคลองและความจุเก็บกักทางระบายนํา้ เป็ นประการสําคัญเพราะมีขนาดเล็กกว่าความสามารถใน
การรองรับปริมาณและอัตราการไหลสูงสุดของนํา้ ผิวดินทีเ่ พิม่ ขึ้นเพราะการรุกลํา้ คูคลอง และพื้นทีส่ าธารณะ
คลองกับการแก้ปญั หานํ้ าท่วมกรุงเทพ
ข้อเท็จจริงคลองเป็ นเครื่องมือสําคัญทีจ่ ะช่วยลดปัญหานํา้ ท่วม ซึง่ เป็ นปัญหาของเมืองหลวงมาช้านาน
โครงการ พระราชดําริ เช่น โครงการแก้มลิงนัน้ เป็ นโครงการทีเ่ หมาะสมยิง่ สําหรับการระบายนํา้ จากทางเหนือ ทีไ่ หล
บ่า ลงมาทุกปี ในฤดูนาํ้ หลาก การตัดสินใจของนายกทักษิณ ทีจ่ ะขุดลอกคูคลองทัง้ ๔๔ สาย เป็ นความคิด ริเริ่มทีด่ ี ใน
การเอานํา้ ดีไล่นาํ้ เสีย
ปัจจุบนั โครงการแก้มลิงมีการดําเนินการแบ่งเป็ น ๒ ส่วนคือ โครงการระบายนํา้ ในพื้นทีฝ่ งั ่ ตะวันออก ของ
แม่นาํ้ เจ้าพระยา โดยจะใช้คลองทีต่ งั้ อยู่ชายทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการ ทําหน้าที่ เป็ นทางเดิน ของนํา้ ตัง้ แต่จงั หวัด
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ส่วนทีส่ อง คือคลองในพื้นทีฝ่ งั ่ ตะวันตก ของ
แม่นาํ้ เจ้าพระยา ซึง่ จะใช้คลองมหาชัย คลองสนามชัย และแม่นาํ้ ท่าจีน ทําหน้าทีเ่ ป็ นคลองรับนํา้ ในพื้นที่ ตัง้ แต่ จังหวัด
อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และ กรุงเทพมหานคร แล ้วระบายลงสู่ทะเล ด้านจังหวัด สมุทรสาคร

- ๕๓ ชาวกรุงเทพชัน้ ในจะได้รบั ประโยชน์จากโครงการขุดลอกคลองในเรื่อง ลดปัญหานํา้ เน่าเสีย นํา้ ท่วมขัง ใน
กรุงเทพมหานคร พื้นทีร่ อบกรุงเทพและปริมณฑล จะได้เครือข่ายของชีวติ และสิง่ แวดล ้อม ระบบนิเวศน์ และลูกโซ่
ของอาหาร จะฟื้ นสภาพ ในระยะยาว ซึง่ ทําให้มแี หล่งอาหารเพิม่ มากขึ้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯประพาส คลองแสนแสบ เมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๓๗ เป็ นระยะทางกว่า ๗๒ กิโลเมตร ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรถ้วนหน้า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ให้
กําหนด วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็ น วันอนุรกั ษ์และพัฒนาแม่นาํ้ คูคลองแห่งชาติ และกําหนดให้ปี พ.ศ.๒๕๔๕๒๕๔๖ เป็ นปี แห่งการอนุรกั ษ์ และพัฒนาสภาพแวดล ้อม แม่นาํ้ คู คลองแห่งชาติ แนวคิดทีจ่ ะฟื้ นฟู สภาพคลองแสน
แสบ ให้กลับมาเหมือนเดิมนัน้ เคลือ่ นไหวโดย ชุมชนริมคลอง ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน อนุรกั ษ์ และพัฒนา แต่ละบ้าน
ช่วยกันกําจัด ผักตบชวา ไม่ท้งิ ขยะ ลงคลอง ชุมชนริมคลองแสนแสบ เช่น ชมรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ตน้ ไม้ ปฏิบตั งิ าน
อย่างจริงจัง มีกจิ กรรม ต่อเนื่อง เพือ่ ให้คลอง "ตื่น" และ "นํา้ กระเพือ่ ม" อยู่ตลอดเวลา จัดงานประเพณี ลอยกระทง
แข่งเรือ และการละเล่น เป็ นประจําทุกวันที่ ๒๐ กันยายน
่ งเทพ ๔๔ สาย โดยจะให้เสร็จภายใน ๔
การทีด่ ร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สัง่ การให้ลอกคลองทัวกรุ
เดือน อย่าให้เป็ นแบบ ไฟไหม้ฟาง เพราะการอนุรกั ษ์และพัฒนานัน้ ต้องค่อยเป็ นค่อยไป แต่ตอ้ งให้ ประชาชน มีส่วน
ร่วมคิด ร่วมทํา เมืองทีเ่ คยมีตน้ มะกอกขึ้นอยู่มากนัน้ เคยอยู่ในฐานะ เมืองต้นแบบของโลก ทีไ่ ม่มใี ครเหมือน เป็ นเมือง
ทีล่ อยอยู่บนนํา้ สวยงาม ไม่แพ้คลองตารางหมากรุก ของเมืองซูโจว ประเทศจีน เมืองบางกอก มีบริการ ขัน้ พื้นฐาน
ค่อนข้างสมบูรณ์แล ้ว น่าจะเก็บเกี่ยวดอกผล จากการส่งเสริม การท่องเทีย่ ว การขาย
ที่มา
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87

