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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรยีน  ท่านผูป้กครอง และสวสัดคีะนอ้งๆ ทกุคนค่ะ 
 

พีเ่ชื่อวา่ช่วงน้ีนอ้งคงกาํลงัวิง่หาขอ้สอบเก่า เฉลยขอ้สอบ หรอืเก็งขอ้สอบเพือ่การสอบเขา้เตรยีมทหารมาอ่าน

กนัแน่ๆ ดงันัน้ เวบ็ไซตน์ายรอ้ยไทยจงึไดจ้ดัทาํ “เกง็ขอ้สอบสงัคมศึกษา โรงเรยีนนายเรอือากาศ ประจาํปี ๒๕๕๓” 
ขึ้นมา โดยไดแ้นวขอ้สอบมาจาก “การสอบคดัเลอืกโครงการชา้งเผือก โรงเรยีนนายเรอือากาศ ประจาํปี ๒๕๕๓”           
มาวเิคราะหแ์ละสรรหาเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว แลว้นาํมาสรุปเพือ่ใหน้อ้งไดอ่้านกนั 

จากการวเิคราะหข์อ้สอบชา้งเผอืกฯ พบวา่ ลกัษณะของขอ้สอบเป็นแบบ BOOK SAID คอืหนงัสอืวา่อย่างไร
ก็นาํมาต ัง้เป็นคาํถาม และมคีาํตอบทีถ่กูตอ้งมาเพยีงหน่ึงขอ้ นอกนัน้ตวัเลอืกทีเ่หลอืเป็นแบบลบั ลวง พราง ซึง่พีเ่ชื่อวา่

ขอ้สอบเหลา่น้ี หากนาํอาจารยท์ีส่อนวชิาสงัคมฯ มานัง่สอบพรอ้มกบันอ้ง ก็ไมม่ใีครทาํไดถ้กูทกุขอ้ ท ัง้น้ีเพราะวชิาสงัคม

ศึกษามเีน้ือหาทีก่วา้งขวาง และครอบคลมุทกุดา้นของชวีติมนุษย ์และบางขอ้เป็นความรูร้อบตวัดว้ย ซึง่หากใครไมเ่คย
อ่าน หรอืไมเ่คยไดย้นิมาก่อนก็จะทาํไมไ่ด ้

ดงันัน้ เพือ่ใหน้อ้งๆ ไดจ้าํกดัวงในการอ่านวชิาสงัคมศึกษาในมมุทีแ่คบลงมา พีจ่งึนาํเน้ือหาของบทเรยีนที่

ปรากฏในขอ้สอบชา้งเผอืกฯ โดยดงึขอ้มลูมาจากเวบ็ไซตต่์างๆ และไดอ้า้งองิแหลง่ทีม่าเพือ่ใหน้อ้งๆ ไปตามอ่านต่อได ้

ตามลงิคท์ีอ่า้งถงึ อย่างไรก็ตาม นอ้งควรหาเน้ือหาท ัง้ 18 เรื่อง ทีพ่ีจ่ะกลา่วถงึต่อไป มาอ่านเพิม่เตมิดว้ยนะคะ  
ท ัง้น้ี เน้ือหาทีเ่วบ็ไซตน์ายรอ้ยไทยจะนาํเสนอต่อไปน้ี เป็นเพยีงการ “เกง็ หรอืคาดว่า” เน้ือหาเหลา่น้ีน่าจะ        

ถกูนาํมาออกขอ้สอบ แต่ก็มไิดห้มายความวา่จะเป็นการคาดการณท์ีถ่กูตอ้ง 100% ดงันัน้ หากนอ้งๆ มเีวลาเหลอื       

มากพอสาํหรบัการอ่านหนงัสอืสอบ ก็ตอ้งไมล่ะเลยทีจ่ะทบทวนเน้ือหาวชิาสงัคมศึกษาทีเ่รยีนมาท ัง้หมดในช ัน้

มธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ยนะคะ 
 
พีด่วง Thaicadet Admin :) 

25 มกราคม 2553 เวลา 01.32 น. 

เวบ็ไซตน์ายรอ้ยไทย : บนัไดขัน้แรกสูร่ ัว้โรงเรยีนเตรยีมทหาร 
http://www.thaicadet.org  
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ยคุประวตัศิาสตร ์
โดย เด็กพจิติร 

วนัที่ พธุ ตลุาคม 2551 

 
ยคุประวตัศิาสตร ์คอื ยคุสมยัที่มีหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงดาํเนินมาตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปจัจุบนัใน

ประวตัศิาสตรส์ากลนั้นจะใชเ้กณฑก์ารแบ่งยคุสมยัของประวตัศิาสตรใ์นโลกตะวนัตก หรอือกีนยัหน่ึงประวตัศิาสตร ์

ยโุรปเป็นเกณฑส์าํคญั โดยมีการแบ่งเป็นยคุสมยัต่าง ๆ ตามช่วงเวลา คอื 
สมยัโบราณ คอื ช่วงเวลาก่อนกลางพทุธศตวรรษที ่10 (ก่อนครสิตศ์ตวรรษที ่5) เพราะเป็ฯทีย่อมรบักนั

โดยท ัว่ไปวา่การลม่สลายของจกัรวรรดโิรมนัอนัเน่ืองมาจากการรุกรานของอนารยชนเผ่าเยอรมนัเมือ่ พ.ศ. 1010 (ค. ศ. 

476 หรอืปลายครสิตศ์ตวรรษที ่5) คอืจดุสิ้นสุดของสมยัโบราณทัง้น้ีเน่ืองจากถอืวา่จกัรวรรดโิรมนัเป็นช่วงทีค่วามเจรญิ

ของสมยัโบราณซึง่สบืทอดและสะสมต่อเน่ืองกนัมาต ัง้แต่ เมโสโปเตเมยี อยีปิต ์กรกี และโรมนั ไดเ้จรญิสูงสุด ดงันัน้ 

การลม่สลายของจกัรวรรดโิรมนัจงึเป็นการสิ้นสุดสมยัโบราณดว้ย 
สมยักลาง คอื ช่วงเวลาประมาณ 1,000 ปี ระหวา่งกลางพทุธศตวรรษที ่10 - กลางพทุธศตวรรษที ่20 

(ครสิตศ์ตวรรษที ่5-15) การทีเ่รยีกระยะน้ีวา่สมยักลางนัน้ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาทีอ่ยู่ระหวา่งความเจรญิของสมยั

โบราณ ซึง่เป็นบทบาทการสรา้งสรรคข์องกรกี โรมนัเป็นสาํคญั และการฟ้ืนฟูความเจรญิของกรกีโรมนัขึ้นมาอกีคร ัง้ใน

ระยะเริ่มสมยัใหม ่ในสมยักลางน้ี ช่วงแรกจะเป็นอาณาจกัรย่อย ๆ ของ อนารยชนเยอรมนัเผ่าต่าง ๆ ต่อมาพวกแฟ

รงค ์(Frank) ชนเผ่าเยอรมนัเผ่าหน่ึง สามารถสถาปนาจกัรวรรดขิองตนขึ้นมาได ้และยอมรบันบัถอืศาสนาครสิตซ์ึง่เป็ฯ

มรดกตกทอดมาจากสมยัโรมนัทีย่งัคงสบืทอด ต่อมา จกัรวรรดขิองพวกแฟรงคจ์งึมชีื่อวา่ จกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิ์สทิธิ์ 

แต่คร ัง้ประมาณกลางพทุธศตวรรษที ่14 ( ครสิตศ์ตวรรษที ่9) จกัรวรรดขิองพวกแฟรงคอ่์อนกาํลงัลง ประกอบกบัมี

การรุกราน ของอนารยชนจากทางยุโรปเหนืออกีระลอกหน่ึง จงึทาํใหเ้กดิความระสํา่ระสาย และเมือ่ประชาชนไมอ่าจ

พึง่พาอาํนาจส่วนกลางได ้จงึหนัไปพึง่พาขนุนางทอ้งถิน่ นาํไปสู่ สมยัศกัดนิาสวามภิกัดิ์ ทีก่าร ปกครองอยู่ในอาํนาจของ

ขนุนางทอ้งถิน่ ลดหล ัน่กนัลงไป อย่างไรก็ตามตลอดเวลาของสมยักลางทีผ่่านมาน้ีศาสนจกัรก็มบีทบาทีส่าํคญัครอบงาํ

วถิชีวีติของผูค้นมาโดยตลอดครัน้ถงึประมาณกลางพทุธศตวรรษที ่18 - 19 (ครสิตศ์ตวรรษที ่13 - 14) ก็เป็นจดุ

เปลีย่นผ่านจากสมยัศกัดนิาสวามภิกัดิ์มาสู่การฟ้ืนตวัทางการคา้และสงัคมเมอืงในปลายสมยักลาง ชวีติผูค้นเริ่มหนัมาสู่

ทางโลกมากขึ้น 
สมยัใหม่ เริ่มประมาณกลางพทุธศตวรรษที ่20 (ครสิตศ์ตวรรษที ่15) ซึง่เริ่มตน้ดว้ยการฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ

ของกรกี โรมนัหรอืทีเ่รยีกวา่ สมยัการฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ (Renaissance) ความคดิมนุษยนิ์ยมซึง่เคยเป็นแนวคดิ
สาํคญัของกรกีโบราณใหค้วามสาํคญักบัชวีติมนุษยใ์นทางโลกไดก้ลบัมามบีทบาทอกีคร ัง้ทาํใหเ้กดิความเชื่อม ัน่ใน

ความสามารถและศกัดิ์ศรขีองมนุษย ์มนุษยก์ลา้เสีย่งภยัมากขึ้น ซึง่นาํไปสู่การสาํรวจทางทะเล พบเสน้ทางการเดนิเรอื

มาโลกตะวนัออก คอื เอเชยี รวมท ัง้มกีารคน้พบโลกใหมใ่นซกีโลกตะวนัตก คอื ทวปีอเมรกิา ในเวลาใกลเ้คยีงกนั 

บทบาทของครสิตศาสนจกัรก็ไดล้ดอทิธพิลลง และก่อใหเ้กดิการปฏรูิปศาสนาเมือ่ประมาณกลางพทุธศตวรรษที ่21 

(ครสิตศ์ตวรรษที ่16 ) ขณะเดยีวกนัมนุษยก์็มอีสิระทางความคดิมากขึ้นเรื่อยๆซึง่นาํไปสู่พฒันาการของความ

เจรญิกา้วหนา้ทางภมูปิญัญาและทางวตัถอุย่างต่อเน่ืองทีส่าํคญั คอื สมยัปฏวิตัทิางวทิยาศาสตร ์ประมาณกลางพทุธ

ศตวรรษที ่21 - 22 (ครสิตศ์ตวรรษที ่16 - 17) ซึง่ส่งผลทาํใหโ้ลกตะวนัตกมพีฒันาการทีก่า้วกระโดดไปจากโลก
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ตะวนัออก ท ัง้ ๆ ทีต่ ัง้แต่สมยัโบราณ ระดบัความเจรญิของอารยธรรมสาํคญั ๆ ในโลกตะวนัตกและตะวนัออกเรยีกได ้

วา่ไมแ่ตกต่างกนัแต่ในระยะน้ีโลกตะวนัตกอาศยัความเจรญิกา้วหนา้โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นแสนยานุภาพทางทหาร เขา้

มาคุกคามโลกตะวนัออกจนกระท ัง่สามารถยดึครองดนิแดนในโลกตะวนัออกจาํนวนมากมาเป็นอาณานิคมได ้อย่างไรก็

ตาม ในโลกตะวนัตกก็มกีารแขง่ขนัอาํนาจกนัเอง และจากความเจรญิกา้วหนา้ทางดา้นวตัถแุละแสนยานุภาพทางทหาร

นัน้ไดน้าํไปสู่ความขดัแยง้และการทาํสงครามคร ัง้ใหญ่ทีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อน นัน่คอื สงครามโลกครัง้ที ่1 ในระหวา่ง 

พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1914 - 1918) และ สงครามโลกครัง้ที ่2 ในระหวา่ง พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 

1939 - 1945) โดยท ัว่ไปจะนบัวา่สมยัใหมท่ีส่บืเน่ืองมาต ัง้แต่กลางพทุธศตวรรษที ่20 (ครสิตศ์ตวรรษที ่15) ไดด้าํเนิน

มา จนถงึช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปลายพทุธศตวรรษที ่25 (กลางครสิตศ์ตวรรษที ่20) 
สมยัปจัจุบนั หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 สถานการณโ์ลกท ัง้การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่าง

รวดเรว็ ระยะน้ีนบัไดว้า่เขา้สู่สมยัปจัจบุนั ประเทศมหาอาํนาจทีช่นะสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ทีส่าํคญั คอื สหรฐัอเมรกิา 

และสหภาพโซเวยีต แต่ท ัง้ 2 มหาอาํนาจน้ีต่างอดุมการณก์นั และต่างก็แสวงหาพรรคพวกและบรวิาร โลกจงึแบง่

ออกเป็น 2 ค่ายอย่างเด่นชดั คอื โลกเสรภีายใตก้ารนาํของสหรฐัอเมรกิา และโลกสงัคมนิยมภายใตก้ารนาํของสหภาพ

โซเวยีตอย่างไรก็ตามมหาอาํนาจท ัง้สองฝ่ายกไ็มไ่ดเ้ผชญิหนา้ กนัดว้ยการทาํสงครามโดยตรงอย่างเปิดเผยหากแต่เขา้ไป

แทรกแซงในวกิฤตการณต่์างๆ ท ัว่โลกโดยใหก้ารสนบัสนุนต่างฝ่ายกนั ดงันัน้ จงึเรยีกสถานการณใ์นระยะน้ีวา่ สงคราม

เยน็ ครัน้ต่อมาในกลางทศวรรษ 2510 ( ทศวรรษ 1980 ในครสิตศ์กัราช ) โลกสงัคมนิยมภายใตก้ารนาํของสหภาพโซ

เวยีตใน พ . ศ . 2534 ( ค . ศ . 1991) แต่สหรฐัอเมรกิาในฐานะผูน้าํของค่ายโลกเสร ีหรอือกีนยัหน่ึงคอืโลกทนุนิยม 

ก็ยงัคงรกัษาความยิง่ใหญ่ไวไ้ด ้จนเป็นเสมอืนมหาอาํนาจชาตเิดยีวทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด 

 
ที่มา http://blog.spu.ac.th/print.php?id=11741  
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หลกัการของระบอบประชาธปิไตย 

วทิยากร เชียงกูล  
 

ความหมายและความสาํคญั  
ระบอบประชาธปิไตย หมายถงึ ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกนัขา้มกบัระบอบอาํนาจนิยม 

(เช่น ระบอบราชาธปิไตย, ระบอบเผดจ็การทหาร, ระบอบอาํมาตยาธปิไตย) ซึง่เป็นระบอบปกครองโดยคนเดยีว หรอื
โดยคนกลุม่นอ้ย ผูม้อีาํนาจมากกวา่ประชาชนท ัว่ไป (เรยีกวา่ พวกอภสิทิธชิน)  

ในโลกยุคเศรษฐกจิตลาดเสรสีมยัใหม ่คนส่วนใหญ่ซึง่เป็นพลเมอืง ผูเ้สยีภาษ(ีท ัง้ทางตรงและทางออ้ม) และ

เป็นเจา้ของสาธารณสมบตัร่ิวมกนั เชื่อวา่ระบอบประชาธปิไตย เป็นระบอบทีจ่ะสรา้งความมปีระสทิธภิาพ(ในการ

แกป้ญัหาและพฒันาประเทศ) และความเป็นธรรม ไดม้ากกวา่ระบอบอาํนาจนิยม  
ในบางสถานการณ ์ในระบอบอาํนาจนิยม อาจจะมผูีป้กครองทีเ่ป็นคนดหีรอืคนเก่งอยู่บา้ง แต่กไ็มม่ี

หลกัประกนัวา่ เขาหรอืลูกหลาน หรอืพรรคพวกเขา ทีไ่ดต้าํแหน่งจากการสบืเชื้อสาย หรอืการแต่งต ัง้ จะปกครอง

ประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมสาํหรบัคนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบสบืเชื้อสายและแต่งต ัง้เป็นระบบที่

ไมแ่น่นอน และไมม่ปีระสทิธภิาพ และเพราะวา่การใหค้นสบืทอดอาํนาจโดยไมม่กีารตรวจสอบถ่วงดุลมกันาํไปสู่การฉอ้

ฉลเพือ่ประโยชนส์่วนตน  
ระบอบประชาธปิไตยดกีวา่ระบอบอาํนาจนิยมในแงท่ีว่า่ มรีะบบคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพกวา่ และมี

ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจเพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ป้กครองมอีาํนาจมากจนเกนิไปไดด้กีวา่ แต่ท ัง้น้ีตอ้งเป็นระบอบ

ประชาธปิไตยทีป่ระชาชน มสี่วนร่วมอย่างแทจ้รงิ ไมใ่ชส้กัแค่มกีารเลอืกตัง้ แต่ยงัมกีารซื้อเสยีงขายเสยีง การโกง การ

ใชอ้าํนาจและระบบอปุถมัภ ์ 
 
รูปแบบประชาธปิไตย  

ระบอบประชาธปิไตย หรอืการปกครองตนเองของประชาชน อาจจะแบง่เป็น 
1. ประชาธปิไตยโดยตรง ประชาชนมาประชมุกนั อภปิรายและลงคะแนนกนัในเรื่องสาํคญั เช่น การประชมุ

เรื่องงบประมาณ กฎหมาย ในระดบัทอ้งถิน่ หรอืการลงประชามตใินระดบัประเทศ เช่น การจะรบัหรอืไมร่บัร่าง

รฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่ 
2. ประชาธปิไตยโดยระบบผูแ้ทน เน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่มปีระชาชนมาก มคีวามซบัซอ้น ตอ้งแบง่งานกนั

ทาํ จงึมกัใชว้ธิเีลอืกผูแ้ทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบรหิารและฝ่ายออกกฎหมาย  
3. ประชาธปิไตยแบบประชาชนมีสว่นร่วม การผสมผสานท ัง้ 2 แบบแรก รวมท ัง้การใหป้ระชาชนมกีาร

ปกครองตนเองในระดบัทอ้งถิน่ มอีงคก์รอสิระทีร่กัษาผลประโยชนฝ่์ายประชาชน มสีือ่มวลชนและองคก์รประชาชนที่

เขม้แขง็ ภาคประชาชนหรอืสงัคมพลเมอืงมบีทบาทในการตดัสนิใจเรื่องการบรหิารประเทศค่อนขา้งมาก ไมไ่ดป้ลอ่ยให ้

ผูแ้ทนทาํทกุอย่างโดยประชาชนใหใ้ชส้ทิธแิค่เลอืกตัง้ผูแ้ทนนานๆ ครัง้เท่านัน้  
ตัง้แต่ปี 2475 ประเทศไทย ใชป้ระชาธปิไตยแบบที ่2 เป็นบางช่วง (บางช่วงเป็นเผดจ็การทหาร) ประเทศไทย

ควรใชแ้บบที ่1 และ 3 เพิม่ขึ้นเพราะระบอบประชาธปิไตย โดยระบบผูแ้ทนมขีอ้จาํกดั โดยเฉพาะในสภาพที่

นกัการเมอืงกลุม่นอ้ยมฐีานะทางเศรษฐกจิสูง มอีาํนาจและความรูสู้งกวา่ประชาชนส่วนใหญ่มาก ทาํใหค้นกลุม่น้ีมกัได ้



 - ๕ -

เป็นผูแ้ทน และมกัจะทาํอะไรกท็าํไดต้ามใจชอบ รวมท ัง้การคอรปัช ัน่, การหาผลประโยชนท์บัซอ้น โดยอา้งวา่เพราะ
ประชาชนเลอืกพวกเขาเขา้ไปแลว้ เขาจะทาํอะไรก็ถอืวา่เป็นประชาธปิไตยท ัง้นัน้  

ประชาธปิไตย โดยระบบผูแ้ทน หมายถงึวา่ ประชาชนเลอืกผูแ้ทนเขา้ไปเป็นผูบ้รหิารจดัการแทนตวัพวกเขา 

เพือ่ใหบ้รหิารประเทศเพือ่ประโยชนข์องประชาชน ไมใ่ช่เลอืกไปเป็นเจา้นายและประชาชนยงัมสีทิธคิดัคา้นถอดถอนผู ้

แทนทีข่ึ้นไปเป็นรฐับาลแลว้ไมไ่ดท้าํหนา้ทีอ่ย่างซือ่ตรงและเพือ่ส่วนรวมดว้ย แต่รฐัธรรมนูญทีผ่่านมาไมไ่ดเ้ปิดช่องทาง

และไมม่กีารใหก้ารศึกษาและขา่วสารแก่ประชาชนวา่ ประชาชนมสีทิธ ิประการหลงัทีส่าํคญัน้ีดว้ย  
ประชาชนไมไ่ดเ้ลอืกผูแ้ทนไปเป็นเจา้นายในระบอบอาํนาจนิยมซึง่เป็นระบอบเก่า แต่วฒันธรรมแบบอาํนาจ

นิยม (ยกย่องเกรงกลวัคนมอีาํนาจ) ยงัคงตกคา้งมาจนถงึปจัจบุนั โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศกาํลงัพฒันา

อืน่ๆ ทีป่ระชาชนไดร้บัการศึกษาและขา่วสารนอ้ยและหรอืไดร้บัแบบคุณภาพตํา่ ทาํใหเ้ป็นประชาธปิไตยแค่รูปแบบ หรอื

เป็นประชาธปิไตยเพยีงบางสว่น ยงัไมใ่ช่การปกครองตนเองของประชาชน ทีป่ระชาชนมสี่วนร่วมอย่างแทจ้รงิ  
ระบอบประชาธปิไตยไมใ่ช่หมายถงึแค่ประชาธปิไตยทางการเมือง (ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพ เลอืกตัง้ คดัคา้น 

ถอดถอน ผูแ้ทนได)้ เท่านัน้ หากตอ้งเป็นประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ (มกีารกระจายทรพัยส์นิ และรายไดท้ีเ่ป็นธรรม 

มกีารแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม) และประชาธปิไตยทางสงัคม (ประชาชนมกีารศึกษา รบัรูข้อ้มลูขา่วสาร มสีทิธเิสรภีาพ และ

โอกาสการเขา้ถงึ ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวฒันธรรม อย่างเสมอภาคกนั) ดว้ย ประชาธปิไตย 2 อย่างหลงัน้ี ประเทศไทย

ยงัมนีอ้ย รวมท ัง้ ไมม่กีารใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู ้ขอ้มลูขา่วสารประชาชนในเรื่องน้ีมากพอ เป็นเหตใุหป้ระชาธปิไตย 

การเมอืง พฒันาไปไดช้า้มาก  
  

ประชาธปิไตยในแงเ่น้ือหา  
ระบอบประชาธปิไตยไมไ่ดห้มายถงึแค่ระบบการเลอืกตัง้ หากตอ้งประกอบไปดว้ยสภาวะความเป็น

ประชาธปิไตย อย่างนอ้ย 6 ขอ้ คอื 
1. การเลอืกตัง้ผูแ้ทนจะตอ้งเป็นอสิระและยตุธิรรม ไมม่กีารใชอ้าํนาจหนา้ทีข่อง เจา้หนา้ทีร่ฐัเพือ่โกงการ

เลอืกตัง้ ไมม่กีารซื้อเสยีงขายเสยีง และการทีก่ลุม่อภสิทิธชินใชอ้าํนาจอทิธพิลระบอบอปุถมัภ ์ใหค้นตอ้งเลอืกเฉพาะ

พวกเขาบางคน  
2. จะตอ้งมีระบบการตรวจสอบถ่วงดลุอาํนาจที่ดี เช่น ฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายตลุาการ องคก์รอสิระ องคก์ร

ประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบรหิารได ้และต่างฝ่ายต่างตรวจสอบถว่งดุลซึง่กนัและกนั รวมท ัง้ภาคประชาชน

สามารถถอดถอนผูแ้ทนทีม่พีฤตกิรรมไมช่อบธรรมได ้
3. การบรหิารบา้นเมืองจะตอ้งโปร่งใส มีเหตผุลอธบิายได ้เป็นไปเพือ่ประโยชน์สว่นรวม ไมม่กีารคอรปัช ัน่ 

การหาผลประโยชนท์บัซอ้น การเลน่พรรคพวก หาประโยชนส์่วนตวั 
4. มีรฐัธรรมนูญและกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ที่มุ่งประโยชน์คนสว่นใหญ่ อย่างม ีเหตผุล มคีวามคงเสน้คง

วา คนส่วนใหญ่ยอมรบั และรฐัธรรมนูญ กฎหมาย เหลา่นัน้มผีลบงัคบัใชด้ว้ย 
5. สือ่มวลชนและองคก์รประชาชนมิสทิธเิสรภีาพ, เป็นอสิระ, มีศกัด์ิศร ีและเขม้แข็ง ประชาชนมจีติสาํนึก

ความเป็นพลเมอืง และมสีว่นร่วมในการไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ การแสดงความคดิเหน็ การสมาคม การชมุนุม การทาํ

ประชาพจิารณ์ (เปิดอภปิรายความคดิเหน็ประชาชนเรื่องกฎหมายและโครงการต่างๆ) และการลงประชามตวิา่ 

ประชาชนจะรบัหรอืไมใ่นเรื่องสาํคญัๆ 
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6. มีการกระจายการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม สูป่ระชาชน ทาํใหเ้กดิประชาธปิไตยทาง เศรษฐกจิและสงัคม 

และการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ ัน่คง สมํา่เสมอ  
ดงันัน้ แมจ้ะมกีารเลอืกตัง้และมผูีส้มคัร สส. จากพรรคการเมอืงพรรคหน่ึง ไดร้บัการเลอืกตัง้เขา้มาดว้ยเสยีง

ขา้งมาก แต่ถา้ไมไ่ดเ้กดิสภาวะความเป็นประชาธปิไตยตามแนวทาง 6 ขอ้น้ี เช่น เป็นรฐับาลทีใ่ชอ้าํนาจผูกขาดแทรกแซง

องคก์รอสิระ ปิดปากสือ่มวลชนและประชาชน คอรปัช ัน่ หาผลประโยชนส์่วนตนและพวกพอ้ง เราก็ควรถอืวา่ระบอบ

การปกครองแบบน้ีเป็นระบอบประชาธปิไตยเพยีงเปลอืกนอก หรอืเป็นประชาธปิไตยจอมปลอม ไมใ่ช่ระบอบ

ประชาธปิไตยทีป่ระชาชนมสี่วนร่วมอย่างแทจ้รงิ  
หากในบางช่วง เช่น หลงั พ.ศ. 2475-2490, พ.ศ. 2516-2519 ฯลฯ เรามสีภาวะความเป็นประชาธปิไตยบางขอ้ 

มากบา้งนอ้ยบา้ง ก็อาจถอืวา่มคีวามเป็นระบอบประชาธปิไตยในเชงิเปรยีบเทยีบ (กบัประเทศอืน่, กบัประวตัศิาสตรช่์วง
อืน่) ไดร้ะดบัหน่ึง ประเดน็ทีส่าํคญัคอื ประเทศใดจะเป็นประชาธปิไตยในแงเ่น้ือหามากนอ้ยแค่ไหน ขึ้นอยู่กบัความ

ตื่นตวัและความเขม้แขง็ของภาคประชาชนในแต่ละประเทศในแต่ละช่วงตอนของประวตัศิาสตรเ์ป็นสาํคญั 
 
หลกัการประชาธปิไตยระบอบประชาธปิไตย  

อยู่บนรากฐานหลกัการทีส่าํคญั 5 ประการ คอื 
1. หลกัการอาํนาจอธปิไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึง่การเป็นเจา้ของโดยใชอ้าํนาจทีม่ตีาม

กระบวนการเลอืกตัง้อย่างอสิระและท ัว่ถงึในการใหไ้ดม้าซึง่ตวัผูป้กครองและผูแ้ทนของตน รวมท ัง้ประชาชนมอีาํนาจใน

การคดัคา้นและถอดถอนผูป้กครองและผูแ้ทนทีป่ระชาชนเหน็วา่ มไิดบ้รหิารประเทศในทางทีเ่ป็นประโยชนต่์อสงัคม

ส่วนรวม เช่น มพีฤตกิรรมรํา่รวยผดิปกต ิ 
2. หลกัเสรภีาพ ประชาชนทกุคนมคีวามสามารถในการกระทาํหรอืงดเวน้การกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่

บคุคลตอ้งการ ตราบเท่าทีก่ารกระทาํของเขานัน้ ไมไ่ปละเมดิลดิรอนสทิธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ หรอืละเมดิต่อความ

สงบเรยีบรอ้ยของสงัคมและความม ัน่คงของประเทศชาต ิ 
3. หลกัความเสมอภาค การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทกุคนสามารถเขา้ถงึทรพัยากรและคุณค่าต่างๆของสงัคมที่

มอียู่จาํกดัอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไมถ่กูกดีกนัดว้ยสาเหตแุห่งความแตกต่างทางช ัน้วรรณะทางสงัคม ชาตพินัธุ ์

วฒันธรรมความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกจิ หรอืดว้ยสาเหตอุืน่  
4. หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรอืหลกันิตธิรรม การใหค้วามคุม้ครองสทิธขิ ัน้พื้นฐานของประชาชนท ัง้ใน

เรื่องสทิธเิสรภีาพในทรพัยส์นิ การแสดงออก การดาํรงชพี ฯลฯ อย่างเสมอหนา้กนั โดยผูป้กครองไมส่ามารถใชอ้าํนาจ

ใดๆลดิรอนเพกิถอนสทิธเิสรภีาพของประชาชนได ้และไมส่ามารถใชอ้ภสิทิธอิยู่เหนือกฎหมาย หรอืเหนือกวา่ประชาชน

คนอืน่ๆได ้ 
5. หลกัการเสยีงขา้งมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกบัการเคารพในสทิธขิองเสยีงขา้งนอ้ย (Minority 

Rights) การตดัสนิใจใดๆทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนหมูม่าก ไมว่า่จะเป็น การเลอืกตัง้ผูแ้ทนของประชาชนเขา้สู่ระบบ

การเมอืง การตดัสนิใจของฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายตลุาการ ย่อมตอ้งถอืเอาเสยีงขา้งมากทีม่ต่ีอเรื่องนัน้ๆ 

เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิทางเลอืก โดยถอืวา่เสยีงขา้งมากเป็นตวัแทนทีส่ะทอ้นความตอ้งการ/ขอ้เรยีกรอ้งของประชาชน

หมูม่าก  
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หลกัการน้ี ตอ้งควบคู่ไปกบัการเคารพและคุม้ครองสทิธเิสยีงขา้งนอ้ยดว้ย ท ัง้น้ีก็เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ ฝ่าย

เสยีงขา้งมากจะไมใ่ชว้ธิกีารพวกมากลากไปตามผลประโยชนค์วามเหน็หรอืกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง 

แต่ตอ้งดาํเนินการเพือ่ประโยชนข์องประชาชนท ัง้หมด เพือ่สรา้งสงัคมทีป่ระชาชนเสยีงขา้งนอ้ย รวมท ัง้ชนกลุม่นอ้ย 

ผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสนัตสุิข โดยไมม่กีารเอาเปรยีบกนัและสรา้งความขดัแยง้ในสงัคมมาก

เกนิไป  
 
ค่านิยม ทศันคต ิที่สง่เสรมิประชาธปิไตย  

ระบอบประชาธปิไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมอืงแลว้ ยงัเป็นระบอบเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมดว้ย 

ดงันัน้จงึไมใ่ช่อยู่ทีร่ฐัธรรมนูญ กฎหมาย การเลอืกตัง้ และการต่อรองทางการเมอืงเท่านัน้ หากอยู่ทีส่มาชกิในสงัคม

จะตอ้งช่วยกนัหลอ่หลอม สรา้งค่านิยม วถิชีวีติ ทีเ่ป็นประชาธปิไตย มาตัง้แต่ในครอบครวั โรงเรยีน ทีท่าํงาน ชมุชน 

เพือ่จะนาํไปสู่หรอืการปกป้อง ระบอบประชาธปิไตย ท ัง้ทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม  
 
ค่านิยมประชาธปิไตยที่ประชาชน ระบบการศึกษา สือ่มวลชน ฯลฯ ควรช่วยกนัสรา้งคอื 

1. เป็นคนทีม่เีหตผุล ยอมรบัเรื่องสทิธหินา้ที ่ความเป็นจรงิในทางสงัคม เคารพในตวัเอง เคารพในศีลธรรม

และประโยชนร่์วมกนัของส่วนรวม 
2. มทีศันคตทิีด่ต่ีอเพือ่นมนุษย ์มคีวามเคารพซึง่กนัและกนั และมคีวามสามคัค ี 
3. เขา้ใจความจาํเป็นและประโยชนข์องการเขา้มาอยู่ร่วมกนัเป็นพลเมอืงของประเทศ เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิ

ทกุคนในระยะยาว 
4. เคารพกฎหมายและดาํเนินชวีติในกรอบของกฎหมายทีม่เีหตผุลและเป็นธรรม 
5. มจีติใจเปิดกวา้งและพรอ้มทีป่รบัตวัรบักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมได ้ 
6. เป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบผูกพนักบัสิง่ทีเ่ขาไดก้ระทาํลงไป  
7. มจีติใจทีเ่ป็นธรรม เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ ไมม่อีคตต่ิอผูท้ีม่คีวามแตกต่างจากตน เช่น นบัถอื ศาสนาอืน่หรอืเชื้อ

ชาตอิืน่ เป็นตน้  
บทบาทของประชาชนในการเสรมิสรา้งระบอบประชาธปิไตย ไมใ่ช่แค่การใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้นานๆครัง้ และ

พยายามเลอืกคนดคีนเก่งมาบรหิารประเทศเท่านัน้ ประชาชนตอ้งขวนขวาย ศึกษา พฒันาตนเอง ใชส้ทิธแิละหนา้ที่

พลเมอืงทีด่เีขา้ไปแสดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการบรหิารประเทศ ในการตดัสนิใจ เรื่องการใชท้รพัยากรของ

ประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม ของชมุชน จงัหวดั และประเทศ อย่างแขง็ขนั และอย่างสมํา่เสมอตลอด ท ัง้ปีและ

ทกุปีดว้ย 
 

ที่มา http://www.rsu.ac.th/csi/html/doc/25.pdf  
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พระราชพธิ ีรฐัพธิ ีพธิี 
คอลมัน์หอ้งสมดุ โดย ปถพรีดี 

 
ประเทศไทย เป็นประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ ๗๐๐ ปี มพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุของ

ประเทศมาโดยตลอด และมวีฒันธรรมประเพณีสบืทอดกนัมาหลายช ัว่อายุคน ซึง่มที ัง้ประเพณีในราชสาํนกั ประเพณี

ของทางราชการ และของบคุคลท ัว่ไป ประเพณีต่างๆ มกีจิกรรมประกอบ ซึง่กาํหนดคาํเรยีกไวต้ามลาํดบัความสาํคญั 

คอืพระราชพธิ ีรฐัพธิ ีและพธิี 
พระราชพธิ ีหมายถงึ งานที ่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหก้าํหนดไวเ้ป็นประจาํ

ตามโบราณราชประเพณี หรอืตามกรณีเฉพาะในรชักาล ซึง่จะเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงประกอบพธิแีละมี

หมายกาํหนดการแจง้รายละเอยีดข ัน้ตอนของงาน และพระราชกจิทีจ่ะทรงปฏบิตัไิว ้งานดงักลา่วมที ัง้ทีเ่ป็นพระราชพธิี

เกี่ยวกบัพระบรมราชจกัรวีงศต์าม 
ขตัตยิราชประเพณี หรอืเกี่ยวขอ้งกบัประเพณีทางศาสนาในการน้ี อาจเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงประกอบ

พระราชพธิเีอง หรอืทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระบรมวงศานุวงศเ์ป็นผูแ้ทนพระองค ์หรอืโปรดเกลา้ฯให ้

องคมนตนร ีเป็นผูแ้ทนพระองค ์
พระราชพธิทีี่ทรงกาํหนดไวเ้ป็นประจาํ เช่น 
๑. พระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราชกศุลมาฆบูชา กาํหนดวนัขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. (พ.ศ. 

๒๕๔๓ ตรงกบัวนัเสารท์ี ่๑๙ กมุภาพนัธ ์ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
๒. พระราชพธิวีนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัที่ระลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ ์

กาํหนดวนัที ่๖ เมษายน ทกุปี เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
๓. พระราชพธิสีงกรานต ์กาํหนดวนัที ่๑๕ เมษายน เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอสมดุสุลาลยัพมิาน หอพระธาตุ

มณเฑยีร พระทีน่ ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดารามและหอ 
๔. พระราชพธิฉีตัรมงคล กาํหนดวนัที ่๓ พฤษภาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั วนัที ่๔ 

พฤษภาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่ดุสติมหาปราสาท วนัที ่๕ พฤษภาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่ดุสติมหา

ปราสาท เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่ดุสติมหาปราสาท พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม และปราสาทพระเทพ

บดิร 
๕. พระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั กาํหนดในเดอืนพฤษภาคม เป็น ๒ วนั ซึง่แต่ละปีสาํนกั

พระราชวงัจะกาํหนดเป็นปีๆ ไป ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
๖. พระราชพธิบีาํเพญ็พระราชกศุลวสิาขบูชา วนัขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๖ ประมาณเดอืนพฤษภาคม ม ี๒ วนั 

เวลา ๑๖.๓๐ น. 
๗. พระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราชกศุลในอภลิกัขิตสมยัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดินทร ์และพระราชพธิบีาํเพญ็พระราชกศุลทกัษิณานุปทานพระบรมอฐั สมเด็จพระ

มหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี วนัที ่๙ มถินุายนทกุปี 

เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั 
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๘. พระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราชกศุลวนัอาสาฬหบูชา และเทศกาลเขา้พรรษา อาสาฬหบูชา ตรงกบัขึ้น 

๑๕ คํา่ เดอืน ๘ ปีใดเป็นปีอธกิมาส ตรงกบั ๑๕ คํา่ เดอืน ๘ หลงั และเขา้พรรษาตรงกบัแรม ๑ คํา่ เดอืน ๘ เวลา 

๑๗.๐๐ น. ณ วดับวรนิเวศวหิาร ซึง่ทรงจดุเทยีนพรรษาและถวายพุม่เทยีน 
๙. พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช วนัที ่๒๘ กรกฎาคม เวลา ๙.๐๐ น. - 

๑๗ .๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวงั 
๑๐. พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ วนัที ่๑๒ สงิหาคม เวลา 

๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวงั 
๑๑. พระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราชกศุลวนัปิยมหาราช วนัที ่๒๓ ตลุาคม เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่อมริ

นทรวนิิจฉยั 
๑๒. พระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราชกศุลถวายผา้พระกฐนิ ราวเดอืน ตลุาคม - พฤศจกิายน แรม ๖ คํา่ ๑๑ 

ประมาณ ๑๕.๐๐ น. ณ พระอารามหลวงต่างๆ ทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ โปรดกระหมอ่ม 
๑๓. พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ๕ ธนัวาคม ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ใน

พระบรมมหาราชวงั ๑๐.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั ๑๖.๓๐ น. ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม และ 

พระทีน่ ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั วนัที ่๖ ธนัวาคม ๑๐.๓๐ น. ณ พระทีน่ ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั 
๑๔. พระราชพธิฉีลองวนัพระราชทานรฐัธรรมนูญแหง่พระราชอาณาจกัรไทย ๑๐ ธนัวาคม ๑๐.๑๕ น. ณ 

พระทีน่ ัง่อนนัตสมาคม 
นอกจากน้ี ยงัมพีระราชพธิทีีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหจ้ดัขึ้นตามโอกาสสาํคญัต่างๆ เช่น พระราชพธิี

รชัดาภเิษก พระราชพธิรีชัมงัคลาภเิษก พระราชพธิกีาญจนาภเิษก พระราชพธิสีมมงคลฯ เป็นตน้ 
รฐัพธิ ีหมายถงึงานพธิทีีร่ฐับาลจดั โดยกราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธคุิณให ้พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวั ทรงรบัไวแ้ละเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเป็นประธานในพธิ ีหรอืทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหม้ผูีแ้ทน

พระองคเ์สดจ็พระราชดาํเนินไปหรอืไปเป็นประธานรฐัพธิดีงักลา่ว มหีมายกาํหนดการทีก่าํหนดรายละเอยีดของงานไว ้

เป็นประจาํและกาํหนดสถานทีแ่น่นอน รฐัพธิน้ีีบางรฐัพธิมีพีระราชพธิก่ีอนหรอืหลงัรฐัพธิดีว้ย ในปจัจบุนั มรีฐัพธิี

ดงัต่อไปน้ี 
๑. รฐัพธิวีนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวนัที่ระลกึถงึพระวรีกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ

เป็นวนักองทพัไทย ตรงกบัวนัที ่๑๘ มกราคม ทกุปี เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรยี ์อาํเภอดอนเจดยี ์

จงัหวดัสุพรรณบรุ ีมกีารวางพวงมาลาถวายราชสกัการะ 
๒. รฐัพธิทีี่ระลกึพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ วนัที ่๓๐ มนีาคม เวลา 

๑๗.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรยี ์ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร ์วดัราชนดัดาราม มกีารวางพวงมาลาถวายราช

สกัการะ ณ พระบรมราชานุสาวรยี ์
๓. รฐัพธิวีนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวนัที่ระลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ ์วนัที ่๖ 

เมษายน ทกุปี ๑๖.๓๐ น. ณ พระปฐมมหาราชานุสรณ ์เชงิสะพานพทุธยอดฟ้า เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงวางพวง

มาลาถวายราชสกัการะ หลงัรฐัพธิ ีมงีานพระราชพธิ ีณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
๔. รฐัพธิแีรกนาขวญั ในเดอืนพฤษภาคม ตามดถิฤีกษท์ีโ่หรหลวงจะกาํหนด เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ มณฑลพธิี

สนามหลวง อน่ึงก่อนเวลารฐัพธิ ีมงีานพระราชพธิ ีณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดารามดว้ย พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวั เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเป็นประธานหรอืโปรดเกลา้ฯใหม้ผูีแ้ทนพระองค ์
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๕. รฐัพธิถีวายราชสกัการะ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล วนัที ่๙ มถินุายน ๑๖.๓๐ น. ณ 

พระบรมราชานุสาวรยี ์ทีว่ดัสุทศันเ์ทพวราราม 
๖. รฐัพธิวีนัปิยมหาราช วางพวงมาลาและถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรยี ์พระบรมรูปทรงมา้ วนัที ่๒๓ 

ตลุาคมทกุปี ณ ลานพระบรมราชานุสรณ ์พระราชวงัดุสติ งานน้ี มพีระราชพธิ ีณ พระทีน่ ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั หลงัจาก

เสดจ็พระราชดาํเนินทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณแ์ลว้ 
๗. รฐัพธิวีนัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั วางพวงมาลาถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรยี ์วนัที ่

๒๕ พฤศจกิายน ทกุปี เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรยี ์สวนลมุพนีิ 
๘. รฐัพธิวีนัรฐัธรรมนูญ วางพวงมาลาและถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรยี ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยู่หวั วนัที ่๑๐ ธนัวาคม ทกุปี อนัเป็นวนัทีท่รงพระกรุณาพระราชทานรฐัธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั

แรก (พ.ศ.๒๔๗๕) ณ พระบรมราชานุสาวรยี ์หนา้ตกึรฐัสภา พระราชวงัดุสติ มงีานพระราชพธิ ีณ พระทีน่ ัง่อนนัต

สมาคม หลงัจากเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรยีแ์ลว้ 
นอกจากรฐัพธิดีงักลา่วแลว้ ยงัมรีฐัพธิทีีม่ไิดก้าํหนดไวเ้ป็นประจาํ ไดแ้ก่ รฐัพธิเีสดจ็พระราชดาํเนินทรงเปิด

ประชมุรฐัสภา ซึง่รฐัสภาจะนาํความกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอญัเชญิเสดจ็พระราชดาํเนินทรงเปิดสมยั

ประชมุรฐัสภา ภายหลงัมกีารเลอืกตัง้สภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ 
พธิ ีหมายถงึ งานทีบ่คุคลท ัว่ไป หรอืหน่วยงานจดัขึ้นตามแบบอย่าง ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืตาม

ขอ้ปฏบิตัใินสงัคมหรอืทอ้งถิน่ต่างๆ ทีนิ่ยมปฏบิตัสิบืต่อกนัมา อาจแตกต่างกนัออกไปตามแบบของแต่ละทอ้งถิน่ เช่น 

พธิทีาํบญุขึ้นบา้นใหม ่พธิไีหวค้รู พธิทิาํขวญัขา้ว พธิโีกนจกุ พธิบีวชนาค พธิหีม ัน้ แต่งงาน พธิใีนการสรา้งบา้นปลูก

เรอืน (การยกเสาเอก) พธิตีรุษสารท พธิบีญุเทศนม์หาชาต ิพธิทีาํบญุวนัเกดิ พธิเีปิดป้ายอาคาร พธิสีงกรานตร์ดนํา้ขอ

พร พธิทีาํบญุเขา้พรรษา พธิทีาํศพ ฯลฯ 
พธิต่ีางๆ ส่วนมากจะมพีธิทีาํบญุทางพทุธศาสนาประกอบ นอกจากเป็นการรกัษาและสบืทอดวฒันธรรมดา้น

ขนบประเพณีแลว้ ยงัเป็นการสบืพระศาสนาดว้ย 
 

ขอ้มูล  ปฏทินิ ๑๐๐ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเน่ืองในวนัปีใหม่ 
ที่มา  นิตยสารสกลุไทย ฉบบัที่ 2413 ปีที่ 47 ประจาํวนัองัคารที่ 16 มกราคม 2544 
 นิตยสารสกลุไทย ฉบบัที่ 2414 ปีที่ 47 ประจาํวนัองัคารที่ 23 มกราคม 2544 
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การเลอืกตัง้ 
 
ความสาํคญัของการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 

 การเลอืกตัง้ ส.ส. มคีวามสาํคญัต่อคนไทยทกุคนทีต่อ้งไปทาํหนา้ทีเ่พือ่มอบอาํนาจอธปิไตยของเราโดยการ

เลอืกผูแ้ทนไปทาํหนา้ทีใ่นการปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทกุขสุ์ขของประชาชน รวมท ัง้บรหิารงบประมาณของ

ประเทศชาตถิงึปีละหน่ึงลา้นลา้นบาท ดงันัน้ การเลอืกผูแ้ทนทีเ่ป็น “คนด”ี มคีวามซือ่สตัย ์เหน็แก่ประโยชนส์ว่นรวม
ของประชาชนใหเ้ขา้ไปทาํงานทางการเมอืงเราจะทาํใหส้ามารถใชง้บประมาณทกุบาททกุสตางคท์ีม่าจากเงนิภาษขีอง

ประชาชนไปพฒันาประเทศชาตไิดอ้ย่างเตม็ที ่
ที่มาของ ส.ส.  

ส.ส. มจีาํนวน 480 คน มาจากการเลอืกตัง้ 2 แบบ ไดแ้ก่ 
1. ส.ส. แบบแบ่งเขต มจีาํนวน 400 คน คอื ส.ส. ทีม่าจากเขตเลอืกตัง้โดยการแบง่เขตเลอืกตัง้ท ัว่ประเทศ

ออกเป็น 157 เขต ในแต่ละเขตเลอืกตัง้ม ีส.ส. ได ้1-3 คน ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดเรยีงตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืก

เป็น ส.ส.  
2. ส.ส. แบบสดัสว่น มจีาํนวน 80 คน คอื ส.ส. ทีพ่รรคการเมอืงทีล่งสมคัรในแต่ละเขตเลอืกตัง้ตอ้งสง่บญัชี

รายชื่อพรรคละ 10 คน เรยีงลาํดบัไวเ้พือ่ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้พจิารณาเลอืก ซึง่ระบบน้ีจะแบง่ประเทศออกเป็น 8 เขต

เลอืกตัง้ ม ีส.ส. ไดเ้ขตเลอืกตัง้ละ 10 คน 
 

ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน ส.ส. แบบสดัสว่น 80 คน 
157 เขตเลอืกตัง้ (ม ี1 เขต 31 จงัหวดั, 2 เขต 27 จงัหวดั,  
3 เขต 10 จงัหวดั, 4 เขต 6 จงัหวดั, 6 เขต 1 จงัหวดั และ  
12 เขต 1 จงัหวดั) 

8 เขตเลอืกตัง้ (กลุม่จงัหวดั) 

จาํนวน ส.ส. 1-3 คน ต่อเขตเลอืกตัง้  
เลอืกไดไ้มเ่กนิจาํนวน ส.ส. ในเขตนัน้ 

จาํนวน ส.ส. 10 คนต่อเขตเลอืกตัง้  
เลอืกได ้1 พรรคการเมอืง 

 
การแบ่งกลุม่จงัหวดั ส.ส. แบบสดัสว่น 
 ส.ส. แบบสดัส่วนจะแบง่ประเทศออกเป็น 8 กลุม่จงัหวดั ดงัน้ี 
 

กลุม่จงัหวดัที่ 1 ไดแ้ก่ จงัหวดัแมฮ่่องสอน เชยีงใหม ่เชยีงราย พะเยา น่าน แพร่ ลาํปาง ลาํพนู สุโขทยั ตาก และกาํแพงเพชร 
กลุม่จงัหวดัที่ 2 ไดแ้ก่ จงัหวดัอตุรดติถ ์พษิณุโลก พจิติร นครสวรรค ์อทุยัธานี ลพบรุ ีเพชรบูรณ ์ชยัภมู ิและขอนแก่น 
กลุม่จงัหวดัที่ 3 ไดแ้ก่ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ มกุดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม หนองคาย อดุรธานี หนองบวัลาํภ ูและเลย 
กลุม่จงัหวดัที่ 4 ไดแ้ก่ จงัหวดับรุรีมัย ์สุรนิทร ์ศรสีะเกษ อบุลราชธานี ยโสธร และรอ้ยเอด็ 
กลุม่จงัหวดัที่ 5 ไดแ้ก่ จงัหวดัสระแกว้ นครราชสมีา ปทมุธานี นครนายก ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีและตราด 
กลุม่จงัหวดัที่ 6 ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปราการ 
กลุม่จงัหวดัที่ 7 ไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง ชมุพร ประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุี ราชบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร นครปฐม กาญจนบรุ ีสุพรรณบรุ ี

ชยันาท สงิหบ์รุ ีอ่างทอง พระนครศรอียุธยา และสระบรุ ี
กลุม่จงัหวดัที่ 8 ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พงังา ภเูก็ต กระบี ่นครศรีธรรมราช ตรงั พทัลงุ สตูล สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส 
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หนา้ที่ของ ส.ส. 
- ออกกฎหมายเพือ่ประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชน 
- เป็นผูเ้ลอืก ส.ส. ทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งเป็นนายกรฐัมนตร ี
- ควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
- จดัสรรงบประมาณแผ่นดนิเพือ่พฒันาประเทศ 
- นาํปญัหาความเดอืดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนเสนอรฐับาล 

 
ความสาํคญัของการเลอืกตัง้สมาชิกวฒุสิภา (ส.ว.) 

การเลอืกตัง้ ทกุระดบัเป็นหนา้ทีข่องประชาชนชาวไทย และการเลอืกตัง้สมาชกิวุฒสิภา (ส.ว.) ในวนัที ่2 

มนีาคม 2551 น้ี นบัวา่มคีวามสาํคญัยิง่ต่อคนไทยทกุคนทีต่อ้งไปแสดงพลงับรสุิทธิ์ ในการมอบอาํนาจอธปิไตยของเรา

โดยการเลอืก ส.ว. ไปทาํหนา้ทีส่ภาสูงแทนเรา  
ดงันัน้ การจะมอบอาํนาจอธปิไตยของเราใหใ้ครเป็น ส.ว. จงึตอ้งพจิารณาอย่างรอบคอบเพราะหากเราเลอืกคน

ด ีมคีวามรูค้วามสามารถไปเป็น ส.ว. ก็จะทาํใหเ้ราไดใ้ช่กฎหมายทีเ่ป็นประโยชนต่์อส่วนรวมและประเทศชาต ิและได ้

นกัการเมอืงหรอืคนดทีาํงานในองคก์รสาํคญัต่างๆ ใหส้ามารถพฒันาบา้นเมอืงใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ขีึ้นได ้
ที่มาของ ส.ว. 

สมาชกิวุฒสิภา หรอื ส.ว. ท ัง้ประเทศมจีาํนวน 150 คน ดาํรงตาํแหน่งไดค้ราวละ 6 ปี โดยหา้มเป็น 2 วาระ

ตดิต่อกนั มทีีม่า 2 แบบ คอื มาจากการเลอืกตัง้ และการสรรหา 
- ส.ว. ที่มาจากการเลอืกตัง้ มจีาํนวน 76 คน มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนในแต่ละจงัหวดัๆ 

ละ 1 คน ผูม้สีทิธิ์เลอืกต ัง้ลงคะแนนเลอืกผูส้มคัรไดเ้พยีงหมายเลขเดยีว ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดจะไดร้บัเลอืกเป็น ส.ว. 

ของแต่ละจงัหวดั 
- ส.ว. ที่มาจากการสรรหา มจีาํนวน 74 คน ซึง่คณะกรรมการสรรหาจะดาํเนินการสรรหา ส.ว. จาํนวน

ดงักลา่วจากผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากองคก์รต่างๆ ในภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาชพี และภาคอืน่ๆทีเ่ป็น

ประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ทีข่องวุฒสิภา 
คณะกรรมการสรรหา 

ในการพจิารณาสรรหา ส.ว. จาํนวน 74 คน จะมคีณะกรรมการสรรหา จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย 
1. ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 
2. ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
3. ประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ  
4. ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต 
5. ประธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
6. ผูพ้พิากษาในศาลฎกีาทีท่ีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีามอบหมาย 
7. ตลุาการในศาลปกครองสูงสุดทีท่ีป่ระชมุใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย 
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คณุสมบตัผูิมี้สทิธเิลอืกต ัง้ ส.ส. 

- มสีญัชาตไิทย แต่บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาตติอ้งไดส้ญัชาตไิทยมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 
- อายุไมต่ํา่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ ์ในวนัที ่1 มกราคม ของปีทีม่กีารเลอืกตัง้  
- มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในเขตเลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั นบัถงึวนัเลอืกตัง้ 

ลกัษณะตอ้งหา้มของผูมี้สทิธเิลอืกต ัง้ 
- เป็นภกิษุ สามเณร นกัพรต หรอืนกับวช 
- อยู่ในระหวา่งถกูเพงิถอนสทิธกิารเลอืกตัง้ 
- ตอ้งคุมขงัโดยหมายของศาลหรอืโดยคาํส ัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
- วกิลจรติ จติฟัน่เฟือน หรอืไมส่มประกอบ 

ขอ้หา้มกระทาํผิดกฎหมายเลอืกตัง้ 

- หา้มซื้อเสยีง หรอืจดัเตรยีมซื้อเสยีง 
- หา้มรบัเงนิและประโยชนอ์ืน่ใด เพือ่ลงคะแนนเลอืกตัง้ 
- หา้มส่งเสยีงและหา้มขายหรอืจดัเลี้ยงสุรา ตัง้แต่ 18.00 น. ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้จนสิ้นสุดวนัเลอืกตัง้ 
- หา้มนายจา้งขดัขวางการไปใชส้ทิธขิองลูกจา้ง 
- หา้มขดัขวางหรอืหน่วงเหน่ียวมใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกต ัง้ไป ณ ทีเ่ลอืกต ัง้ 
- หา้มจดัยานพาหนะ (ยกเวน้หน่วยงานรฐั) ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปเลอืกตัง้ โดยไปตอ้งเสยีค่าโดยสาร 
- หา้มทาํใหบ้ตัรเลอืกตัง้ชาํรุดอย่างจงใจ 
- หา้มถ่ายภาพบตัรเลอืกตัง้ทีต่นเองไดล้งคะแนนแลว้ดว้ยเครื่องมอืหรอือปุกรณใ์ดๆ 
- หา้มเลน่การพนนัขนัต่อใดๆ เกี่ยวกบัผลการเลอืกตัง้ 
- หา้มเปิดเผยหรอืเผยแพร่ผลสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้ (โพลล)์ ในระหวา่ง

เวลา 7 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้จนถงึเวลาปิดการลงคะแนนเลอืกตัง้ 
  
ที่มา สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
 http://www.ect.go.th/newweb/th/election/  
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รฐัสภา 
 
รฐัสภาตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวด ๖ วา่ดว้ยรฐัสภา ส่วนที ่๑ บทท ัว่ไป บญัญตัวิา่ 
มาตรา ๘๘  รฐัสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา 
   รฐัสภาจะประชมุร่วมกนัหรอืแยกกนั ย่อมเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญน้ี 
   บคุคลจะเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาในขณะเดยีวกนัมไิด ้
มาตรา ๘๙  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรฐัสภา ประธานวุฒสิภาเป็นรองประธานรฐัสภา 

ในกรณีทีไ่มม่ปีระธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไมอ่ยู่หรอืไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ทีป่ระธานรฐัสภาได ้ใหป้ระธานวุฒสิภาทาํหนา้ทีป่ระธานรฐัสภาแทน 
ประธานรฐัสภามอีาํนาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ี และดาํเนินกจิการของ

รฐัสภาในกรณีประชมุร่วมกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
ประธานรฐัสภาและผูท้าํหนา้ทีแ่ทนประธานรฐัสภาตอ้งวางตนเป็นกลางในการปฏบิตัหินา้ที ่
รองประธานรฐัสภามอีาํนาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ี และตามทีป่ระธาน

รฐัสภามอบหมาย 
มาตรา ๙๐  ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัจิะตราขึ้นเป็นกฎหมายไดก้็

แต่โดยคาํ แนะนาํ และยนิยอมของรฐัสภา และเมือ่พระมหากษตัรยิไ์ดท้รงลงพระปรมาภไิธยหรอืถอืเสมอืนวา่ไดท้รงลง

พระปรมาภไิธยตามรฐัธรรมนูญน้ีแลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเพือ่ใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายต่อไป 
มาตรา ๙๑  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาจาํนวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในสบิของจาํนวน

สมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของแต่ละสภา มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งต่อประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชกิวา่สมาชกิภาพของสมาชกิ

คนใดคนหน่ึงแห่งสภานัน้สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรอื (๑๑) หรอืมาตรา ๑๑๙ (๓) 

(๔) (๕) (๗) หรอื (๘) แลว้แต่กรณี และใหป้ระธานแห่งสภาทีไ่ดร้บัคาํรอ้งส่งคาํรอ้งนัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยั

วา่สมาชกิภาพของสมาชกิผูน้ ัน้สิ้นสุดลงหรอืไม ่
    เมือ่ศาลรฐัธรรมนูญมคีาํวนิิจฉยัแลว้ ใหศ้าลรฐัธรรมนูญแจง้คาํวนิิจฉยันัน้ไปยงัประธาน

แห่งสภาทีไ่ดร้บัคาํรอ้งตามวรรคหน่ึง 
   ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็วา่สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอื

สมาชกิวุฒสิภาคนใดคนหน่ึงมเีหตสุิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง ใหส้่งเรื่องไปยงัประธานแห่งสภาทีผู่น้ ัน้เป็นสมาชกิ และให ้

ประธานแห่งสภานัน้ส่งเรื่องไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
มาตรา ๙๒  การออกจากตาํแหน่งของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาภายหลงัวนัทีส่มาชกิ

ภาพสิ้นสุดลง หรอืวนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคีาํวนิิจฉยัวา่สมาชกิภาพของสมาชกิคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลง ย่อมไม่

กระทบกระเทอืนกจิการทีส่มาชกิผูน้ ัน้ไดก้ระทาํไปในหนา้ทีส่มาชกิรวมท ัง้การไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งหรอืประโยชน์

ตอบแทนอย่างอืน่ก่อนทีส่มาชกิผูน้ ัน้ออกจากตาํแหน่ง หรอืก่อนทีป่ระธานแห่งสภาทีผู่น้ ัน้เป็นสมาชกิไดร้บัแจง้คาํ

วนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญแลว้แต่กรณี เวน้แต่ในกรณีทีอ่อกจากตาํแหน่งเพราะเหตทุีผู่น้ ัน้ไดร้บัเลอืกตัง้หรอืสรรหามา

โดยไมช่อบดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่
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สมาชกิวุฒสิภา ใหค้นืเงนิประจาํตาํแหน่งและประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ทีผู่น้ ัน้ไดร้บัมาเน่ืองจากการดาํรงตาํแหน่ง

ดงักลา่ว 
 

โครงสรา้งของรฐัสภา 
1. รฐัสภาประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา (มาตรา 88) 
รฐัสภาจะประชมุร่วมกนัหรอืแยกกนั ย่อมเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญน้ี 
บคุคลจะเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาในขณะเดยีวกนัมไิด ้
2. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรฐัสภา ประธานวฒุสิภาเป็นรองประธานรฐัสภา (มาตรา 89) 
ในกรณีทีไ่มม่ปีระธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไมอ่ยู่หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที่

ประธานรฐัสภาได ้ใหป้ระธานวุฒสิภาทาํหนา้ทีป่ระธานรฐัสภาแทน 
ประธานรฐัสภามอีาํนาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ี และดาํเนินกจิการของรฐัสภาในกรณีประชมุ

ร่วมกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
ประธานรฐัสภาและผูท้าํหนา้ทีแ่ทนประธานรฐัสภาตอ้งวางตนเป็นกลางในการปฏบิตัหินา้ที ่
รองประธานรฐัสภามอีาํนาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญน้ี และตามทีป่ระธานรฐัสภามอบหมาย 
3. ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัจิะตราขึ้นเป็นกฎหมายไดก้็แต่โดย

คาํแนะนาํ และยนิยอมของรฐัสภา และเมือ่พระมหากษตัรยิไ์ดท้รงลงพระปรมาภไิธยหรอืถอืเสมอืนวา่ไดท้รงลงพระ

ปรมาภไิธยตามรฐัธรรมนูญน้ีแลว้ ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเพือ่ใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายต่อไป (มาตรา 90) 
4. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิกวฒุสิภาจาํนวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในสบิของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่ี

อยู่ของแต่ละสภา มสีทิธเิขา้ชื่อรอ้งต่อประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชกิวา่สมาชกิภาพของสมาชกิคนใดคนหน่ึงแห่งสภา

นัน้สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรอื (๑๑) หรอืมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรอื (๘) 

แลว้แต่กรณี และใหป้ระธานแห่งสภาทีไ่ดร้บัคาํรอ้งส่งคาํรอ้งนัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยัวา่สมาชกิภาพของ

สมาชกิผูน้ ัน้สิ้นสุดลงหรอืไม ่(มาตรา 91) 
เมือ่ศาลรฐัธรรมนูญมคีาํวนิิจฉยัแลว้ ใหศ้าลรฐัธรรมนูญแจง้คาํวนิิจฉยันัน้ไปยงัประธานแห่งสภาทีไ่ดร้บัคาํ

รอ้งตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็วา่สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภาคนใด

คนหน่ึงมเีหตสุิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง ใหส้่งเรื่องไปยงัประธานแห่งสภาทีผู่น้ ัน้เป็นสมาชกิ และใหป้ระธานแห่งสภานัน้ส่ง

เรื่องไปยงัศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
5. การออกจากตาํแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิกวฒุสิภาภายหลงัวนัทีส่มาชกิภาพสิ้นสุดลง 

หรอืวนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญมคีาํวนิิจฉยัวา่สมาชกิภาพของสมาชกิคนใดคนหน่ึงสิ้นสุดลง ย่อมไมก่ระทบกระเทอืนกจิการที่

สมาชกิผูน้ ัน้ไดก้ระทาํไปในหนา้ทีส่มาชกิรวมท ัง้การไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งหรอืประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ก่อนที่

สมาชกิผูน้ ัน้ออกจากตาํแหน่ง หรอืก่อนทีป่ระธานแห่งสภาทีผู่น้ ัน้เป็นสมาชกิไดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ

แลว้แต่กรณี เวน้แต่ในกรณีทีอ่อกจากตาํแหน่งเพราะเหตทุีผู่น้ ัน้ไดร้บัเลอืกตัง้หรอืสรรหามาโดยไมช่อบดว้ย

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวุฒสิภา ใหค้นื

เงนิประจาํตาํแหน่งและประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ทีผู่น้ ัน้ไดร้บัมาเน่ืองจากการดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว (มาตรา 92) 
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อาํนาจหนา้ที่ 

 ดา้นนิตบิญัญตั ิ
1. การเสนอร่างกฎหมาย 

1.1 การเสนอร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ (มาตรา 139) 
(1) คณะรฐัมนตร ี
(2) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่ี

อยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา มจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวน

สมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของท ัง้สองสภา 
(3) ศาลรฐัธรรมนูญ ศาลฎกีา หรอืองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ซึง่ประธานศาลและ

ประธานองคก์รนัน้เป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนัน้ 
 1.2 การเสนอร่างพระราชบญัญตั ิ(มาตรา 142) 
 (1) คณะรฐัมนตร ี
 (2) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 20 คน 
 (3) ศาลหรอืองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการจดัองคก์รและกฎหมายทีป่ระธาน

ศาลและประธานองคก์รนัน้เป็นผูร้กัษาการ 
 (4) ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จาํนวนไมน่อ้ยกวา่10,000 คนเขา้ชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา 163 (เฉพาะ

หมวด 3 และหมวด 5) 
2. การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิี่ประชาชนเสนอ (มาตรา 163 วรรคสี)่ 
 2.1 สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาตอ้งใหผู้แ้ทนของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชื่อเสนอร่าง

พระราชบญัญตันิ ัน้ชี้แจงหลกัการของร่างพระราชบญัญตั ิ
 2.2 คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณาร่างพระราชบญัญตัจิะตอ้งประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชนผูม้ี

สทิธเิลอืกตัง้ทีเ่ขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตันิ ัน้จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 จองจาํนวนกรรมาธกิารท ัง้หมด 
3. การพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ย (หมวด 8 การเงนิ การคลงั และงบประมาณ มาตรา 

166 - 170) 
4. การพจิารณาอนุมตัพิระราชกาํหนด กาํหนดใหศ้าลรฐัธรรมนูญมอีาํนาจควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ย

รฐัธรรมนูญขงพระราชกาํหนดอย่างเคร่งครดั (มาตรา 185) 
5. การใหค้วามเหน็ชอบในการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ ญตัตขิอแกไ้ขเพิม่เตมิตอ้งมาจาก (มาตรา 291 (1)) 

(1) คณะรฐัมนตร ี
(2) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ

สภาผูแ้ทนราษฎร 
(3) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภามจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชกิ

ท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของท ัง้สองสภา 
(4) ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 50,000 คนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ชื่อเสนอ

กฎหมาย 
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ประการสาํคญั การพจิารณาในวาระทีส่อง ตอ้งจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนผูม้สีทิธิ

เลอืกต ัง้ทีเ่ขา้ชื่อเสนอร่างรฐัธรรมนูญแกไ้ขเพิม่เตมิดว้ย 
 ควบคมุการบรหิารราชการแผ่นดิน 
1. การรบัทราบคาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ี
 - คณะรฐัมนตรตีอ้งแถลงนโยบายต่อรฐัสภาและชี้แจงการดาํเนินการตามแนวโนบายพื้นฐานแห่งรฐั 
 - การจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ เพือ่กาํหนดแนวทางการปฏบิตัริาชการแต่ละปี (มาตรา 176) 
2. การตัง้กระทูถ้าม 
ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรทีีจ่ะตอ้งเขา้ร่วมประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวุฒสิภาเพือ่ชี้แจง

หรอืตอบกระทูถ้ามในเรื่องนัน้ดว้ยตนเอง เวน้แต่มเีหตจุาํเป็น (มาตรา 162 วรรคหน่ึง) 
3. การเปิดอภปิรายทัว่ไป 

3.1 การเปิดอภปิรายท ัว่ไปโดยไมม่กีารลงมต ิ
(1) การเปิดอภปิรายท ัว่ไปในทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภากรณีทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็สมควรจะ

ฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาในกรณีทีม่ปีญัหาสาํคญัเกี่ยวกบัการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ (มาตรา 179) 
(2) สมาชกิวุฒสิภาจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ

วุฒสิภา มสีทิธเิขา้ชื่อขอเปิดอภปิรายท ัว่ไปในวุฒสิภา เพือ่ใหค้ณะรฐัมนตรแีถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืชี้แจงปญัหาสาํคญั 

(มาตรา 161 วรรคหน่ึง) 
3.2 การเปิดอภปิรายท ัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรเีป็นรายบคุคล 

(1) การเสนอญตัตขิอเปิดอภปิรายท ัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตร ี
 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถเปิดอภปิรายนายกรฐัมนตร ีโดยใชเ้สยีง 1/5 ของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมด

เท่าทีม่อียู่ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (มาตรา 158 วรรคหน่ึง) 
(2) การเสนอญตัตขิองเปิดอภปิรายท ัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจรฐัมนตรเีป็นรายบคุคล 

 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถเปิดอภปิรายรฐัมนตร ีโดยใชเ้สยีง 1/6 ของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่

ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (มาตรา 159 วรรคหน่ึง) 
 นอกจากน้ี เมือ่บรหิารราชการแผ่นดนิครบ 2 ปี ในกรณีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนเสยีงไมถ่งึเกณฑก์็

สามารถเปิดอภปิรายไดโ้ดยงา่ย (มาตรา 160) 
4. การตัง้คณะกรรมาธกิาร 
  4.1 ประเภทของคณะกรรมาธกิาร 

(1) คณะกรรมาธกิารสามญัประจาํสภา 
(2) คณะกรรมาธกิารวสิามญั 
(3) คณะกรรมาธกิารร่วมกนั 
(4) คณะกรรมาธกิารเตม็สภา 
(5) คณะกรรมาธกิารร่วมกนัของรฐัสภา 
(6) คณะกรรมาธกิารตามมาตรา 121 ของรฐัธรรมนูญ 
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  4.2 อาํนาจของคณะกรรมาธกิารในการออกคาํส ัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมา

แถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระทาํหรอืในเรื่องทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศึกษาอยู่นัน้ได ้(มาตรา 135 

วรรคสอง) 
 การใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องสาํคญั 
1. การใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งต ัง้ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค ์(มาตรา 19) 
2. การรบัทราบหรอืใหค้วามเหน็ชอบในการสบืราชสมบตั ิ(มาตรา 23) 
3. การใหค้วามเหน็ชอบในการประกาศสงคราม (มาตรา 189) 
4. การใหค้วามเหน็ชอบหนงัสอืสญัญา (มาตรา 190) 

4.1 กาํหนดขอบเขตของหนงัสอืสญัญาทีส่่งผลกระทบต่อความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ หรอืสงัคมของ

ประเทศอย่างกวา้งขวางหรอืมผีลผูกพนัดา้นการคา้ การลงทนุ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา และรฐัสภาจะตอ้ง

พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องดงักลา่ว (มาตรา 190 วรรคสอง) 
4.2 ก่อนดาํเนินการเพือ่ทาํหนงัสอืสญัญา คณะรฐัมนตรตีอ้งใหข้อ้มลูและจดัใหม้กีารรบัฟงัความ

คดิเหน็ของประชาชนและตอ้งชี้แจงต่อรฐัสภาเกี่ยวกบัหนงัสอืสญัญานัน้ และใหค้ณะรฐัมนตรเีสนอกรอบการเจรจาต่อ

รฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบดว้ย (มาตรา 190 วรรคสาม) 
4.3 ใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดข ัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํหนงัสอืสญัญา มาตรา 190 วรรคหา้) 
4.4 ใหศ้าลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัชี้ขาดวา่หนงัสอืสญัญาใดจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของ

รฐัสภาหรอืไม ่(มาตรา 190 วรรคหก) 

 การถอดถอนบคุคลออกจากตาํแหน่ง 
1. ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองที่อาจถกูถอดถอนได ้

ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา ประธานศาลฎกีา 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรอือยัการสูงสุด 
1) มพีฤตกิารณร์ํา่รวยผดิปกต ิ
2) ส่อไปในทางทจุรติต่อหนา้ที ่
3) ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ทีร่าชการ  
4) สอ่วา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ทีใ่นการยุตธิรรม 
5) ส่อวา่จงใจใชอ้าํนาจหนา้ทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 
6) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 
วุฒสิภามอีาํนาจถอดถอนผูน้ ัน้ออกจากตาํแหน่งได ้(มาตรา 270 วรรคหน่ึง) 

2. ผูมี้สทิธเิสนอเรื่อง 
1) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของ

สภาผูแ้ทนราษฎร (มาตรา 271 วรรคหน่ึง) 
2) สมาชกิวุฒสิภาจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจาํนวนสมาชกิท ัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของวุฒสิภา มี

สทิธเิขา้ชื่อรอ้งขอต่อประธานวุฒสิภาเพือ่ใหวุ้ฒสิภาถอดถอนสมาชกิวุฒสิภาออกจากตาํแหน่งได ้(มาตรา 271 วรรค

สอง) 
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3) ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 20,000 คน (มาตรา 164) 
 การใหค้วามเหน็ชอบและการพจิารณาเลอืกบคุคลใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รต่าง ๆ ตามรฐัธรรมนูญ 
1. อาํนาจหนา้ที่ของวฒุสิภาในการใหค้วามเหน็ชอบและการพจิารณาเลอืกบคุคล 

1.1 อาํนาจหนา้ทีใ่นการใหค้วามเหน็ชอบบคุคล 
(1) ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ (มาตรา 206 (2)) 
(2) กรรมการการเลอืกตัง้ (มาตรา 231 (4) และ (5))  
(3) ผูต้รวจการแผ่นดนิ (มาตรา 243) 
(4) กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(มาตรา 246 วรรคสาม) 
(5) กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและผูว้า่การตรวจเงนิแผ่นดนิ (มาตรา 252 วรรคสาม) 
(6) กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(มาตรา 256 วรรคหา้) 
(7) เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(มาตรา 251 วรรคสอง) 
(8) อยัการสูงสุด (มาตรา 255 วรรคสาม) 

1.2 อาํนาจหนา้ทีใ่นการพจิารณาเลอืกบคุคล 
(1) กรรมการตลุาการศาลยุตธิรรมผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 2 คน (มาตรา 221 (3)) 
(2) กรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 2 คน (มาตรา 226 (3)) 

2. การแต่งต ัง้คณะกรรมาธกิารตรวจสอบประวตั ิความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรมบคุคลของ

วฒุสิภา (มาตรา 121) 
 
ที่มา http://www.parliament.go.th/parcy/parcy_index.php?item=0900  
 http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/constitution2550.pdf  
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เศรษฐกจิพอเพยีง 

 
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงชี้แนวทางการดาํเนินชวีติแก่ปวงชนชาวไทย

มาตลอด กวา่ 25 ปี ตัง้แต่ก่อนเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิ เพือ่ใหพ้สกนิกรไดด้าํรงชวีติอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยนื ม ัน่คง และ

ปลอดภยั ภายใตค้วามเปลีย่นแปลงต่างๆ ในกระแสโลกาภวิฒัน ์และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทาน

ความหมาย ของ เศรษฐกจิพอเพยีง ไวว้า่ Sufficiency Economy ดงัพระราชดาํรสั เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2542 
 “ในทีน้ี่เราฟงัเขาถามวา่เศรษฐกิจพอเพยีง จะแปลเป็นภาษาองักฤษวา่อย่างไร ก็อยากจะตอบวา่มี

แลว้ในหนงัสอื ไมใ่ช่หนงัสอืตาํราเศรษฐกิจ แต่เป็นหนงัสอืพระราชดาํรสัทีอ่ตุสา่หม์าปรบัปรุงใหฟ้งัได ้และ

แปลเป็นภาษาองักฤษ เพราะคนทีฟ่งัภาษาไทยบางทไีมเ่ขา้ใจภาษาไทย ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ จงึไดแ้ปล

เป็นภาษาองักฤษ และเนน้วา่เศรษฐกิจพอเพยีง แปลวา่ Sufficiency Economy โดยเขยีนเป็นตวัหนาใน
หนงัสอื” 
 แต่เน่ืองจากคาํวา่ Sufficiency Economy เป็นคาํทีเ่กดิมาจากความคดิใหม ่และเป็นทฤษฎใีหมใ่น

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั จงึไมม่ปีรากฏอยู่ในตาํราเศรษฐศาสตร ์
บางคนอาจยงัสงสยัอยู่วา่ คาํวา่ Self-Sufficient Economy สามารถใชแ้ทนคาํวา่ Sufficiency Economy 

ไดห้รอืไม ่หากไมไ่ดม้คีวามหมายอย่างเดยีวกนั หรอืใชไ้ดเ้หมอืนกนัแลว้นัน้ จะมคีวามคลา้ยคลงึ หรอืแตกต่างกนั

อย่างไร 
คาํวา่ Self-Sufficiency ตามพจนานุกรมมคีวามหมายวา่ ความไมต่อ้งพึง่ใคร และความไมต่อ้งพึง่ใครใน

นิยามของพระองคท่์านนัน้คอื 
“Self-Sufficiency นัน้หมายความวา่ ผลติอะไรมพีอทีจ่ะใช ้ไมต่อ้งไปขอยมืคนอืน่ อยู่ไดด้ว้ยตนเอง” 
 (พระราชดาํรสั วนัที ่4 ธนัวาคม 2541)  
 
ดงันัน้เมือ่เตมิคาํวา่ Economy เป็น Self-Sufficient Economy แลว้นัน้ จะหมายความวา่เศรษฐกจิแบบ

พอเพยีงกบัตวัเอง คอือยู่ดว้ยตวัเองไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้น โดยไมต่อ้งพึง่พาคนอืน่ แต่ทกุวนัน้ีประเทศไทยเรายงั

เดอืดรอ้น ยงัตอ้งพึง่พาคนอืน่อยู่ แมจ้ะช่วยเหลอืตวัเองไดก้ต็าม เพราะฉะนัน้ Self-Sufficient Economy ซึง่
หมายถงึเศรษฐกจิแบบพอเพยีงกบัตวัเอง จงึแตกต่างจาก Sufficiency Economy ซึง่หมายถงึ เศรษฐกจิพอเพยีง ที่
ยงัคงมกีารพึง่พากนัและกนัอยู่ ดงัพระราชดาํรสั วนัที ่23 ธนัวาคม 2542 

คอืพอมพีอกนิของตวัเองนัน้ไมใ่ช่เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นเศรษฐกจิสมยัหนิ สมยัหนินัน้เป็นเศรษฐกจิพอเพยีง

เหมอืนกนั แต่ว่าค่อยๆ พฒันาขึ้นมา ตอ้งมกีารแลกเปลีย่นกนั มกีารช่วยระหวา่งหมูบ่า้น หรอืระหวา่ง จะเรยีกวา่อาํเภอ 

จงัหวดั ประเทศ จะตอ้งมกีารแลกเปลีย่น มกีารไมพ่อเพยีง จงึบอกวา่ถา้มเีศรษฐกจิพอเพยีง เพยีงเศษหน่ึงส่วนสีก่็จะ

พอแลว้ จะใชไ้ด ้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ เป็นแนวทางการดาํรงชวีติและปฏบิตัตินของประชาชนทกุระดบั โดยยดึแนว

ทางการพฒันา โดยม ีคน หรอื ประชาชน เป็นศูนยก์ลาง สิง่เหลา่น้ีจะนาํไปสู่ การพฒันาทีย่ ัง่ยนื หรอื Sustainable 
Development 
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ท ัง้การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และ Sustainable Development นัน้ไดม้กีารใหค้าํจาํกดัความและอธบิายแนวคดิไว ้
หลายประการ UN Commission on Environment and Development ประกาศใชค้าํวา่ Sustainable 
Development และไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่ การพฒันาทีย่ ัง่ยนื คอืการพฒันาทีส่นองความตอ้งการปจัจบุนั โดยไมท่าํ

ใหป้ระชาชนรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดความสามารถ ในการทีจ่ะสนองความตอ้งการของตนเอง 
สาํหรบัองคก์รในประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิไดใ้หค้าํนิยาม

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืไวด้งัน้ี การพฒันาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของคนในปจัจบุนั ซึง่สามารถสบืทอดต่อเน่ืองไปใน

อนาคต โดยไมก่ระทบต่อโอกาสในการพฒันาของคนรุ่นหลงั สาระของการพฒันาแบบย ัง่ยนืจงึตอ้งคาํนึงถงึมติขิองการ

พฒันาท ัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอย่างสมดุล  
ไดม้นีกัวชิาการและนกัคดิหลายท่าน ทีไ่ดอ้ธบิายแนวคดิของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไว ้ดงัเช่น เลขาธกิารมลูนิธชิยั

พฒันา ดร. สุเมธ ตนัตเิวชกลุ ไดอ้ธบิายถงึแนวคดิของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไวอ้ย่างเขา้ใจงา่ยวา่ การพฒันาทีย่ ัง่ยนืคอืการ

ทาํใหท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่รอบๆ ตวัเรานัน้ มใีชอ้ย่างไมรู่จ้กัหมด มกีารทดแทนกนัอย่างสมดุลระหวา่งสิง่ของกบั

ตวัตน  
 เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาทีย่ดึหลกัทางสายกลาง ทีช่ี้แนวทางการดาํรงอยู่และปฏบิตัขิองประชาชนในทกุ

ระดบัใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง มคีวามพอเพยีง และมคีวามพรอ้มทีจ่ะจดัการต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง ซึง่

จะตอ้งอาศยัความรอบรู ้รอบคอบ และระมดัระวงั ในการวางแผนและดาํเนินการทกุข ัน้ตอน ท ัง้น้ี เศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นการดาํเนินชวีติอย่างสมดุลและย ัง่ยนื เพือ่ใหส้ามารถอยู่ไดแ้มใ้นโลกโลกาภวิตันท์ีม่กีารแขง่ขนัสูง 
 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ทีท่รงปรบัปรุงพระราชทานเป็นทีม่าของ

นิยาม "3 หว่ง 2 เงือ่นไข" ที่

คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

พอเพยีง สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

นาํมาใชใ้นการรณรงคเ์ผยแพร่ปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงผ่านช่องทางสือ่

ต่าง ๆ อยู่ในปจัจบุนั ซึง่ประกอบดว้ย

ความ "พอประมาณ มเีหตผุล มี

ภมูคุิม้กนั" บนเงือ่นไข "ความรู"้ และ 

"คุณธรรม" 
นายจริายุ อศิรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง อธบิายถงึการพฒันา

ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง วา่ เป็นการพฒันาทีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมป่ระมาท โดยคาํนึงถงึ 

ความพอประมาณ ความมเีหตผุล และการสรา้งภมูคุิม้กนัทีด่ใีนตวัตลอดจนการใชค้วามรู ้ความรอบคอบละคุณธรรม

ประกอบการวางแผน การตดัสนิใจและการกระทาํต่างๆ ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอด ีทีไ่มม่ากและไมน่อ้ย

จนเกนิไป ไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ เช่น การผลติและการบรโิภคทีพ่อประมาณ ความมีเหตผุล หมายถงึ การใช ้

หลกัเหตผุลในการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ โดยพจิารณาจากเหตปุจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนผลทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นอย่าง
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รอบคอบ การมีภมิูคุม้กนัที่ดี หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัต่อผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากการเปลีย่นแปลงรอบตวั 

ปจัจยัเหลา่น้ีจะเกดิขึ้นไดน้ ัน้ จะตอ้งอาศยัความรู ้และคุณธรรม เป็นเงือ่นไขพื้นฐาน กลา่วคอื เงือ่นไขความรู ้หมายถงึ 

ความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการดาํเนินชวีติและการประกอบการงาน สว่นเงือ่นไขคณุธรรม คอื 

การยดึถอืคุณธรรมต่างๆ อาท ิความซือ่สตัยสุ์จรติ ความอดทน ความเพยีร การมุง่ต่อประโยชนส์่วนรวมและการ

แบง่ปนั ฯลฯ ตลอดเวลาทีป่ระยุกตใ์ชป้รชัญา[7] 
 
ที่มา มูลนิธชิยัพฒันา 
 http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&view=article&id=44&catid=40&Itemid=71  
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ระบบเศรษฐกจิ 
 
ระบบเศรษฐกจิของประเทศต่างๆในโลกจะมคีวามแตกต่างกนั ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัรูปแบบการปกครอง 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนแนวคดิในการบรหิารเศรษฐกจิของผูบ้รหิารในแต่ละประเทศ ระบบ

เศรษฐกจิของประเทศต่างๆท ัว่โลกสามารถแบง่ออกเป็น 4 ระบบใหญ่ๆดงัน้ี 
 
1. ระบบเศรษฐกจิแบบเสรนิียมหรอืทนุนิยม (Laissez-Faire or Capitalism) 

ระบบเศรษฐกจิแบบเสรนิียมหรอืทนุนิยมเป็นระบบเศรษฐกจิทีใ่หเ้สรภีาพแก่ภาคเอกชนใน การเลอืกดาํเนิน

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ เอกชนมกีรรมสทิธิ์ในทรพัยส์นิ สามารถเป็นเจา้ของปจัจยัการผลติ เศรษฐทรพัยต่์างๆทีต่นหามา

ได ้มเีสรภีาพในการประกอบธุรกจิ รวมท ัง้การเลอืกอปุโภคบรโิภคสนิคา้ และบรกิารต่างๆ แต่ทวา่เสรภีาพดงักลา่ว

จะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย กลา่วคอื การดาํเนินการใดๆจะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธเิสรภีาพพื้นฐานของบคุคลอืน่ 

ใชร้ะบบของการแขง่ขนัโดยมรีาคาและระบบตลาดเป็นกลไกสาํคญัในการจดัสรรทรพัยากร โดยรฐับาลจะไมเ่ขา้ไป

เกี่ยวขอ้งในกจิกรรมทางเศรษฐกจิ จะมหีนา้ทีเ่พยีงการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงและการป้องกนัประเทศ 
ขอ้ดีของระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม 
- เอกชนมเีสรภีาพในการเลอืกตดัสนิใจดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิตามทีต่นถนดั 
- กาํไรและการมรีะบบกรรมสทิธิ์ในทรพัยส์นิเป็นแรงจูงใจทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลา่วคอื เอกชนจะทาํงานอย่างเตม็ที ่เน่ืองจากผลติไดม้ากนอ้ยเท่าไรก็จะไดร้บัผล ตอบแทนหรอืรายไดไ้ปเท่านัน้ 

ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิระบบน้ีจะมกีารคดิคน้สิง่ประดษิฐห์รอืเทคนิคใหม่ๆ  อยู่เสมอ ทาํใหเ้กดิการพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
ขอ้เสยีของระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม 
- ก่อใหเ้กดิปญัหาความเหลือ่มล ํา้อนัเน่ืองจากความสามารถทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบคุคลโดยพื้นฐาน ทาํให ้

ความสามารถในการหารายไดไ้มเ่ท่ากนั ผูท้ีม่คีวามสามารถสูงกวา่จะเป็นผูไ้ดเ้ปรยีบผูท้ีอ่่อนแอกวา่ในทางเศรษฐกจิ 
- ในหลายๆกรณี ราคาหรอืกลไกตลาดยงัไมใ่ช่เครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอสาํหรบัการจดัสรร

ทรพัยากรของระบบเศรษฐกจิ ตวัอย่างเช่น สนิคา้และบรกิารทีม่ลีกัษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาตหิรอืสนิคา้และ

บรกิารสาธารณะ ซึง่ไดแ้ก่ บรกิารดา้นสาธารณูปโภค (นํา้ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ฯลฯ) โครงสรา้งพื้นฐาน (ถนน เขือ่น 

สะพาน ฯลฯ) จะเหน็ไดว้า่สนิคา้และบรกิารดงักลา่วสว่นใหญ่จะตอ้งใชเ้งนิลงทนุมาก เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เสีย่งกบั

ภาวะการขาดทนุ เน่ืองจากมรีะยะการคนืทนุนาน ไมคุ่ม้ค่าในเชงิเศรษฐกจิ ทาํใหเ้อกชนไมค่่อยกลา้ลงทนุทีจ่ะผลติ 

ส่งผลใหร้ฐับาลตอ้งเขา้มาดาํเนินการแทน อนัเน่ืองจากสนิคา้และบรกิารเหลา่น้ีเป็นสิง่จาํเป็นข ัน้พื้นฐานทีป่ระชาชน

ตอ้งการ จะเหน็ไดว้า่กรณีดงักลา่วราคาไมส่ามารถเขา้มาทาํหนา้ทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรได ้
- การใชร้ะบบการแขง่ขนัหรอืกลไกราคาอาจทาํใหเ้กดิการใชท้รพัยากรทางเศรษฐกจิอย่าง สิ้นเปลอืง เช่น 

ในบางช่วงทีม่กีารแขง่ขนักนัสรา้งศูนยก์ารคา้เพราะคดิวา่เป็นกิจการทีใ่หผ้ลตอบแทนหรอืกาํไรด ีศูนยก์ารคา้เหลา่น้ีเมือ่

สรา้งขึ้นมามากเกนิไปก็อาจไมม่ผูีซ้ื้อมากพอ ทาํใหป้ระสบกบัการขาดทนุ กจิการตอ้งลม้เลกิ เสยีทนุทีใ่ชไ้ปในกจิการนัน้ 

เป็นการสูญเสยีทรพัยากรทางเศรษฐกจิไปอย่างเปลา่ประโยชนแ์ละไมคุ่ม้ค่า เป็นตน้ 
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2. ระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต ์(Communism) 
ระบบเศรษฐกจิแบบคอมมวินิสตเ์ป็นระบบเศรษฐกจิทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัระบบเศรษฐกจิแบบเสรนิียม

หรอืทนุนิยม ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิแบบคอมมวินิสตร์ฐับาลเป็นเจา้ของทรพัยากรต่างๆ รวมท ัง้ปจัจยัการผลติทกุชนิด 

เอกชนไมม่กีรรมสทิธิ์ ตลอดจนเสรภีาพทีจ่ะเลอืกใช ้ปจัจยัการผลติได ้รฐับาลเป็นผูป้ระกอบการและทาํหนา้ทีจ่ดัสรร

ทรพัยากรต่างๆ หน่วยธุรกจิและครวัเรอืน จะผลติและบรโิภคตามคาํส ัง่ของรฐั กลไกราคาไมม่บีทบาทในการแกไ้ข

ปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิ การแกไ้ขปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิกระทาํโดยรฐับาล กลา่วคอื รฐับาลจะเป็นผูท้าํหนา้ที่

ตดัสนิใจวา่ ทรพัยากรต่างๆทีม่อียู่ควรจะนาํมาผลติสนิคา้และบรกิารอะไร ผลติอย่างไร และผลติเพือ่ใคร การตดัสนิใจ 

มกัจะทาํอยู่ในรูปของการวางแผนแบบบงัคบัจากส่วนกลาง (central planning) โดยคาํนึงถงึสวสัดกิาร ของสงัคม
ส่วนรวมเป็นสาํคญั โดยสรุประบบเศรษฐกจิแบบน้ีจะมลีกัษณะเด่นอยู่ทีก่ารรวมอาํนาจทกุอย่าง ไวท้ีส่่วนกลาง รฐับาล

จะเป็นผูว้างแผนแต่เพยีงผูเ้ดยีว เอกชนมหีนา้ทีเ่พยีงแต่ทาํตามคาํส ัง่ของทางการ เท่านัน้ 
ขอ้ดีของระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต ์
จดุเด่นของระบบเศรษฐกจิแบบคอมมวินิสตก์็คอื เป็นระบบเศรษฐกจิทีช่่วยลดปญัหาความเหลือ่มล ํา้ทางฐานะ

และรายไดข้องบคุคลในสงัคม ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิน้ีเอกชนจะทาํการผลติและ บรโิภคตามคาํส ัง่ของรฐั ผลผลติที่

ผลติขึ้นมาจะถกูนาํส่งเขา้สว่นกลาง และรฐัจะเป็นผูจ้ดัสรรหรอืแบง่ปนั สนิคา้และบรกิารดงักลา่วใหป้ระชาชนแต่ละคน

อย่างเท่าเทยีมกนัโดยไมม่กีารไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
ขอ้เสยีของระบบเศรษฐกจิแบบคอมมิวนิสต ์
- ประชาชนไมม่เีสรภีาพทีจ่ะผลติหรอืบรโิภคอะไรไดต้ามใจ ถกูบงัคบัหรอืส ัง่การจากรฐั 
- สนิคา้มคุีณภาพไมด่เีท่าทีค่วร เน่ืองจากผูผ้ลติขาดแรงจูงใจ เพราะไมว่า่จะผลติสนิคา้ได ้มากนอ้ย

เพยีงใด คุณภาพเป็นอย่างไร ผูบ้รโิภคก็ไมม่ทีางเลอืกจะตอ้งบรโิภคตามการปนัส่วนทีร่ฐัจดัให ้
- การใชท้รพัยากรทางเศรษฐกจิอาจเป็นไปอย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากรฐับาลไมส่ามารถทีจ่ะมขีา่วสาร

สมบูรณใ์นทกุๆเรื่อง เช่น รฐัไมรู่ค้วามตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนทาํใหผ้ลติ สนิคา้ทีไ่มต่รงกบัความตอ้งการ ส่งผล

ใหม้สีนิคา้เหลอื (ไมเ่ป็นทีต่อ้งการ) จะเหน็ไดว้า่ลกัษณะดงักลา่ว ก่อใหเ้กดิการสูญเสยีทรพัยากรของประเทศไปโดย

เปลา่ประโยชน ์เป็นตน้ 
 
3. ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม (Socialism) 

ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกจิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัระบบเศรษฐกจิ แบบคอมมวินิสต ์

ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมรฐัจะเป็นผูค้รอบครองทรพัยากรการผลติพื้นฐาน ไวเ้กอืบท ัง้หมด และเป็นผู ้

วางแผนเศรษฐกจิ กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาพื้นฐาน กิจการหลกัทีม่ ีความสาํคญัต่อเศรษฐกจิสว่นรวมของ

ประเทศ เช่น ธุรกจิธนาคาร อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ ป่าไม ้นํา้มนั กจิการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ ฯลฯ 

รฐัจะเป็นผูเ้ขา้มาดาํเนินการเอง อย่างไรก็ตาม รฐัยงัใหเ้สรภีาพแก่ประชาชนบา้งพอสมควร เอกชนมเีสรภีาพและ

กรรมสทิธิ์ในการถอืครองทรพัยส์นิ เช่น สามารถทาํธุรกจิคา้ขายขนาดย่อมระหวา่งทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง สามารถถอืครอง

กรรมสทิธิ์ทีด่นิทาํกนิ เพือ่การยงัชพี โดยสรุป ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกจิทีอ่าศยักลไกรฐัเป็น

กลไกสาํคญัในการจดัสรรทรพัยากรของระบบเศรษฐกจิ แต่ทวา่กลไกราคาพอจะมบีทบาทอยู่บา้งในระบบเศรษฐกจิน้ี 
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ขอ้ดีของระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม 
ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกจิทีม่สี่วนช่วยลดปญัหาความเหลือ่มล ํา้ทาง ฐานะและรายได ้

ของบคุคลเช่นเดยีวกบัระบบเศรษฐกจิแบบคอมมวินิสต ์นอกจากนัน้ ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิน้ีเอกชนมเีสรภีาพและมี

กรรมสทิธิ์ในการถอืครองทรพัยส์นิบา้งพอสมควร 
ขอ้เสยีของระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม 
ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม เน่ืองจากปจัจยัการผลติพื้นฐานอยู่ในการควบคุมของ รฐับาลทาํใหข้าด

ความคลอ่งตวั การผลติถกูจาํกดัเพราะตอ้งผลติตามทีร่ฐักาํหนด โอกาสทีจ่ะขยายการผลติหรอืพฒันาคุณภาพการผลติ

เป็นไปค่อนขา้งลาํบาก ทาํใหก้ารใชท้รพัยากรทางเศรษฐกจิอาจเป็นไปอย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ ในลกัษณะเดยีวกบัระบบ

เศรษฐกจิแบบคอมมวินิสต ์
 

4. ระบบเศรษฐกจิแบบผสม (Mixed Economy) 
ระบบเศรษฐกจิแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกจิทีม่ลีกัษณะผสมผสานระหวา่งระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม กบั

ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยม กลา่วคอื ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบผสมท ัง้รฐับาลและเอกชนต่างมสี่วนร่วมในการ

แกไ้ขปญัหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจัจยัการผลติมที ัง้ส่วนทีเ่ป็นของรฐับาลและเอกชน ในส่วนทีเ่ป็นแบบทนุนิยม คอื 

เอกชนมกีรรมสทิธิ์ในทรพัยส์นิบางอย่าง มเีสรภีาพในการเลอืกผลติหรอืบรโิภค ใชร้ะบบของการแขง่ขนั กลไกราคาเขา้

มาทาํหนา้ทีจ่ดัสรรทรพัยากร สว่นทีเ่ป็นแบบสงัคมนิยม คอื รฐับาลเขา้มาควบคุมหรอืเขา้มาดาํเนินกจิการทีม่ี

ความสาํคญัต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ เช่น กจิการสาธารณูปโภค อตุสาหกรรมหลกั และ

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีต่อ้งมกีารลงทนุมากเพราะหาเอกชนลงทนุไดย้าก เน่ืองจากเป็นกจิการทีต่อ้ง เสีย่งกบัการ

ขาดทนุหรอืไมคุ่ม้กบัการลงทนุ แต่กจิการเหลา่น้ีจาํเป็นตอ้งมเีพราะเป็นปจัจยัพื้นฐานต่อการดาํรงชพี เช่น ไฟฟ้า 

นํา้ประปา การขนส่ง และคมนาคม เหตทุีร่ฐับาลเขา้มาดาํเนินการในกจิการดงักลา่วก็เพือ่ขจดัปญัหาในเรื่องการผูกขาด

หรอืเอารดัเอาเปรยีบ ซึง่มกัจะเกดิขึ้นถา้ปลอ่ยใหเ้อกชนทาํการแขง่ขนั โดยสรุปแลว้ระบบเศรษฐกจิแบบผสมจงึเป็น

ระบบเศรษฐกจิทีม่กีารใชท้ ัง้ระบบกลไกราคา หรอืระบบตลาดควบคู่ไปกบัระบบกลไกรฐัในการจดัสรรทรพัยากร 
ขอ้ดีของระบบเศรษฐกจิแบบผสม 
เป็นระบบเศรษฐกจิทีค่่อนขา้งมคีวามคลอ่งตวั กลา่วคอื มกีารใชก้ลไกรฐัร่วมกบักลไกราคาในการจดัสรร

ทรพัยากรของระบบ กจิการใดทีก่ลไกราคาสามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รฐัก็จะปลอ่ยใหเ้อกชนเป็น

ผูด้าํเนินการ (ใชร้ะบบของการแขง่ขนั) แต่ถา้กจิการใดทีก่ลไกราคาไมส่ามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพรฐัก็จะเขา้

มาดาํเนินการแทน จะเหน็ไดว้า่ระบบเศรษฐกจิแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกจิทีผ่สมผสาน กลา่วคอื รวมขอ้ดขีองท ัง้

ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยมและสงัคมนิยมเขา้ไวด้ว้ยกนั อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกจิดงักลา่วก็มขีอ้เสยีดว้ยเช่นกนั 
ขอ้เสยีของระบบเศรษฐกจิแบบผสม 
- การมกีาํไรและระบบกรรมสทิธิ์ในทรพัยส์นิอาจก่อใหเ้กดิปญัหาความเหลือ่มล ํา้ทางฐานะ และรายได ้

เช่นเดยีวกบัระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม 
- การทีร่ฐัสามารถเขา้มาแทรกแซงตลาดโดยใชก้ลไกรฐัอาจก่อใหเ้กดิ 
- ปญัหาการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง ทาํใหเ้กดิการบดิเบอืน การใชท้รพัยากรของระบบ เศรษฐกจิเป็นไปอย่างไม่

มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 
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- ปญัหาเอกชนไมก่ลา้ลงทนุอย่างเตม็ทีเ่น่ืองจากไมแ่น่ใจในสถานการณท์างการเมอืง และนโยบายของ

รฐับาลซึง่มคีวามผนัผวนและแปรเปลีย่นไดง้า่ย อาจทาํใหเ้ศรษฐกจิเกดิการหยุดชะงกั การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๗ -

ปจัจยัการผลติตามความหมายทางระบบเศรษฐกจิ 
 

ปจัจยัการผลติ ก็คอื สิง่ต่างๆ ตอ้งใชใ้นกระบวนการสรา้งสนิคา้และ ปจัจยัการผลติ คอื ทกุสิง่ทกุอย่างทีต่อ้ง

นาํมาใชใ้นกระบวนการผลติ สนิคา้หรอืบรกิารแต่ละชนิด ตอ้งการใชป้จัจยัการผลติทีแ่ตกต่างกนั เช่น การปลูกถ ัว่เขยีว

ก็อย่างหน่ึง การทอผา้ก็อกีอย่างหน่ึง บรกิารทางการศึกษาก็อกีอย่างหน่ึง เป็นตน้ ซึง่สนิคา้และบรกิารแต่ละตวัก็จะม ี

ความสมัพนัธท์างผลติหรอืเรยีกวา่ ฟงักช์ ัน่การผลติ (Production function) ไมเ่หมอืนกนั เช่น ปจัจยัการผลติถ ัว่

เขยีว ก็คอื ทีด่นิ เมลด็พนัธุ ์นํา้ ปุ๋ย จอบ อปุกรณก์ารเกษตรอืน่ ๆ ตวัเกษตรกร เป็นตน้ ส่วนปจัจยัการผลติผา้ผนื ก็

คอื ทีด่นิ โรงงาน เครื่องทอผา้ เสน้ใย นํา้ ไฟฟ้า อปุกรณก์ารผลติต่าง ๆ สาวโรงงาน เป็นตน้ แต่เน่ืองจากการผลติ

สนิคา้และบรกิารต่างๆ ในโลกน้ีมนัมมีากมายหลายรายการมาก นกัเศรษฐศาสตร(์พวกทีศึ่กษาเกี่ยวกบัเรื่องของ

เศรษฐกจิ) จงึไดจ้ดักลุม่ปจัจยัการผลติหลกั ๆ ไว ้4 ประเภท คอื  
ที่ดิน (Land) หมายถงึ ทรพัยากรธรรมชาตทิกุชนิด รวมถงึสิง่ทีต่ดิอยู่กบัทีด่นิทีส่ามารถนาํไปใชใ้นการผลติ

สนิคา้และบรกิารต่างๆ ได ้เช่น แร่ธาต ุนํา้ ป่าไม ้นํา้ตก อณุหภมู ิเป็นตน้ 
แรงงาน (Labor) หมายถงึ ทรพัยากรมนุษยท์ีน่าํไปใชผ้ลติสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ ท ัง้ทีใ่ชค้วามสามารถดา้น

กาํลงักายและดา้นสตปิญัญา ไดแ้ก่ ผูม้สี่วนร่วมในการผลติในทกุสาขาอาชพี 
ทนุ (Capital) หมายถงึ สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึ้นมาเพือ่ใชใ้นการผลติ จาํพวกเครื่องมอื เครื่องจกัร อปุกรณก์าร

ผลติต่างๆ (ทนุ ไมใ่ช่เงนิทนุนะครบั อย่าเขา้ใจผดิเหมอืนใครบางคน) และ 
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) หมายถงึ คนทีท่าํหนา้ทีร่วบรวบปจัจยัการผลติต่างๆ ท ัง้ 3 ประเภท 

คอื ทีด่นิ แรงงาน และทนุ เขา้ไปในกระบวนการผลติเพือ่สรา้งเป็นสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ ออกมา โดยคนกลุม่น้ีก็คอื

ผูผ้ลติ (producer) นัน่เอง แรงจูงใจทีท่าํใหเ้ขายอมเหน่ือยก็คอื กาํไร (profit) ไงครบั และกาํไรน้ีเอง ทีน่กั

เศรษฐศาสตรต์ะวนัตกเชื่อวา่เป็นเป้าหมายของผูผ้ลติ  
อกีคาํถามนึง คอื เกี่ยวอะไรกบัคุณดว้ย เกี่ยวซคีรบั อย่างนอ้ยถา้คุณไมใ่ช่คนงอมอืงอเทา้ งอแขนงอขา ขอเขา

กนิ คุณก็ตอ้งมงีานทาํสกัอย่างนึงละ จะงานเลก็งานใหญ่ งานส่วนตวั งานสว่นรวม งานเลยีนายหรอืใหน้ายเลยี(ไมรู่ ้

มมี ัย๊เนาะ) คุณก็เขา้ขา่ยการเป็นเจา้ของปจัจยัการผลติประเภท แรงงาน ไงครบั คุณจะใชแ้รงเฉย ๆ หรอืใชท้ ัง้แรงกาย

ท ัง้สมอง คุณกค็อื เลเบอร ์ในความหมายของนกัเศรษฐศาสตรค์รบั ถา้คุณซื้อมอเตอรไ์ซคแ์ลว้ไปขบัในวนิรบัจา้ง(จะมี

มอเตอรไ์ซตร์บัจา้งมาเลน่อนิเตอรเ์น็ตหรอืเปลา่น่ี) คุณก็เป็นเจา้ของปจัจยัประเภท แรงงาน และทนุ ถา้คุณซื้อหอ้งแถว

แลว้เปิดรา้นขายกว๋ยเตีย๋วคุณก็เป็นเจา้ของ ที่ดิน แรงงาน ทนุ และแถมเป็นผูป้ระกอบการ ดว้ยเลย  
ทีพ่ดูมาท ัง้หมดคงจะเหน็แลว้นะครบัวา่ ใครมปีจัจยัการผลติมากกวา่ คุณภาพปจัจยัการผลติดกีวา่ก็จะหา

รายไดไ้ดม้ากกวา่(เพราะผลตอบแทนหรอืเงนิทีจ่ะหาไดไ้มใ่ช่วา่ขึ้นอยู่กบัจาํนวนปจัจยัทีม่อีย่างเดยีว ส่วนหน่ึงมนัขึ้นอยู่

กบัคุณภาพของปจัจยัทีคุ่ณมอียู่ดว้ย) งา่ย ๆ คอืแรงงานทีม่กีารศึกษากบัไมม่กีารศึกษาน่ีแหละเป็นตวัอย่างทีด่ ีปรมิาณ
เท่ากนัแต่คุณภาพในสายตาคนจา้งมนัต่างกนั เพราะฉะนัน้ถา้คุณอยากไดผ้ลตอบแทนหรอืมรีายไดม้ากๆ คุณก็ตอ้ง

สะสมปจัจยัการผลติทีด่แีละมคุีณภาพไวม้ากๆ จะไดม้เีงนิมากๆ ไวซ้ื้อขา้วของเครื่องใชต่้าง ๆ มาสนองตณัหาใหส้มอ

ยากไปเลย (แต่ถา้คุณพอใจในสิง่ทีม่อียู่แลว้ คุณรูจ้กัคาํวา่พอแลว้ กไ็มจ่าํเป็นตอ้งดิ้นรนขวนขวายใหม้นัมากมายเกนิ
ความจาํเป็นหรอกครบั)  
 
ที่มา http://www.uinthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5373392&Ntype=78 
 เวบ็น้ีรวบรวมขอ้มูลทางดา้นเศรษฐศาสตร ์และเศรษฐกจิไวอ้ย่างยอดเยี่ยม... ขอแนะนําใหอ้า่นค่ะ 
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การประชมุสดุยอดผูนํ้าอาเซียน 
 
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(องักฤษ: Association of South East Asian 

Nations) หรอื อาเซียน (ASEAN) เป็นองคก์ารทางภมูศิาสตรก์ารเมอืงและองคก์ารความร่วมมอืทางเศรษฐกจิใน
ภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้มปีระเทศสมาชิกทัง้หมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซีย 

สงิคโปร ์บรูไน ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า  
 
วตัถปุระสงคข์องอาเซียน 

จากสนธสิญัญาความสามคัคแีละความร่วมมอืในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ไดม้กีารสรุปแนวทางของสมาคม

ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้วจ้าํนวนหกขอ้ ดงัน้ี 
1. ใหค้วามเคารพแก่เอกราช อาํนาจอธปิไตย ความเท่าเทยีม บูรณภาพแห่งดนิแดนและเอกลกัษณข์องชาติ

สมาชกิท ัง้หมด 
2. รฐัสมาชกิแต่ละรฐัมสีทิธทิีจ่ะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดนิแดนและการบงัคบัขูเ่ขญ็ 
3. จะไมเ่ขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบักจิการภายในของรฐัสมาชกิอืน่ ๆ 
4. ยอมรบัในความแตกต่างระหวา่งกนั หรอืแกป้ญัหาระหวา่งกนัอย่างสนัต ิ
5. ประณามหรอืไมย่อมรบัการคุกคามหรอืการใชก้าํลงั 
6. ใหค้วามร่วมมอืระหวา่งกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
สญัลกัษณ์ของอาเซียน  

เป็นรวงขา้วสเีหลอืง 10 มดั หมายถงึการทีป่ระเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ ัง้ 10 ประเทศรวมกนั

เพือ่มติรภาพและความเป็นนํา้หน่ึงใจเดยีวกนั อยู่ในพื้นทีว่งกลม สแีดง ขอบสขีาวและนํา้เงนิ ซึง่แสดงถงึความเป็น

เอกภาพ มตีวัอกัษรคาํวา่ “asean” สนีํา้เงนิอยู่ใตภ้าพ อนัแสดงถงึความมุง่ม ัน่ทีจ่ะทาํงานร่วมกนัเพือ่ความม ัน่คง 

สนัตภิาพ เอกภาพ และความกา้วหนา้ของประเทศสมาชกิอาเซยีน สที ัง้หมดทีป่รากฏในสญัลกัษณข์องอาเซยีนเป็นสี

สาํคญัทีป่รากฎในธงชาตขิองแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยสนีํา้เงนิ หมายถงึ สนัตภิาพ และความม ัน่คง สแีดง 

หมายถงึ ความกลา้หาญ และความกา้วหนา้ สขีาว หมายถงึ ความบรสุิทธิ์ และสเีหลอืง หมายถงึ ความเจรญิรุ่งเรอืง 
 

รวมใจเป็นหน่ึง 
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้หรอือาเซยีน ก่อต ัง้ขึ้นโดยปฏญิญากรุงเทพฯ (Bangkok 

Declaration) ซึง่ลงนามโดยรฐัมนตรจีาก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ นายอาดมั มาลกิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ

ต่างประเทศสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ตนุ อบัดุล ราชกั บนิ ฮสุเซน รองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพฒันาการแห่งชาตสิหพนัธรฐัมาเลเซยี นายนาชโิช รามอส รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ

ต่างประเทศสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์นายเอส ราชารตันมั รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรฐัสงิคโปร ์

และพนัเอก (พเิศษ) ดร.ถนดั คอมนัตร ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจกัรไทย เมือ่วนัที ่8 

สงิหาคม 2510 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัระหวา่งประเทศในภมูภิาค ธาํรงไวซ้ึง่สนัตภิาพ 
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เสถยีรภาพ และความม ัน่คงปลอดภยัทางการเมอืง สรา้งสรรคค์วามเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ การพฒันาทางสงัคม

และวฒันธรรม การกนิดอียู่ด ีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนร่์วมกนัซึง่จากเจตนจ์าํนงทีส่อดคลอ้งกนั

น้ี บูรไนดารุสซาลาม ไดเ้ขา้เป็นสมาชกิในลาํดบัที ่6 เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2527 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม เขา้เป็น

สมาชกิลาํดบัที ่7 เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2538 และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและสหภาพพมา่ เขา้เป็น

สมาชกิพรอ้มกนั เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจกัรกมัพชูาเมือ่วนัที ่30 เมษายน 2542 ทาํใหป้จัจบุนั

อาเซยีนมสีมาชกิรวมท ัง้หมด 10 ประเทศ 
 

กา้วไปพรอ้มกนั 
สถานการณใ์นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ปลีย่นผ่านจากสภาวะแห่งความตงึเครยีดและการเผชญิหนา้ 

มาสู่สภาวะทีม่เีสถยีรภาพ ความม ัน่คงและความร่วมมอืกนัอย่างใกลช้ดิ จนกลายเป็นภมูภิาคทีม่กีารเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ และเป็นตวัอย่างของการรวมตวัของกลุม่ประเทศทีม่บีทบาทและพลงัต่อรองในเวทกีารเมอืงและ

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ทาํใหม้ปีระเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิเพิม่ขึ้น และมหีลาย

ประเทศในโลกสนใจทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละกระชบัความร่วมมอืกบัอาเซยีนในฐานะคู่เจรจา (Dialogue 
Partner) ซึง่ในปจัจุบนัอาเซียนมีคู่เจรจา 9 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี แคนาดา ญี่ปุ่ น นิวซีแลนด ์สหรฐัอเมรกิา 

สาธารณรฐัเกาหล ีอนิเดีย สาธารณรฐัประชาชนจนี รสัเซีย และ 1 กลุม่ประเทศ คอื สหภาพยโุรป รวมทัง้ 1 องคก์าร

ระหว่างประเทศ คอื โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme: 
UNDP) โดยอาเซยีนกบัคู่เจรจาเหลา่น้ีจะมกีารปรกึษาหารอืกนัอย่างสมํา่เสมอ ท ัง้ในลกัษณะการประชมุระดบัเจา้หนา้ที่
และการประชมุระดบัรฐัมนตร ี

 
สรา้งสรรคอ์นาคต 

ความกา้วหนา้ของอาเซยีนดงักลา่วมปีจัจยัทีส่าํคญัจากความไวว้างใจซึง่กนัและกนัระหวา่งประเทศสมาชกิ อนั

ก่อใหเ้กดิบรรยากาศทีส่รา้งสรรคต่์อความร่วมมอื และความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั โดยความร่วมมอืในอาเซยีนทีส่าํคญั ๆ 

ไดแ้ก่ 
♦ ความร่วมมือทางการเมือง 
อาเซยีนตระหนกัดวีา่ ภมูภิาคทีม่สีนัตภิาพ เสถยีรภาพ ความม ัน่คง และความเป็นกลางจะเป็นพื้นฐานสาํคญัที่

ส่งเสรมิการพฒันาประเทศใหเ้จรญิรุดหนา้ จงึไดร่้วมกนัสรา้งประชาคมอาเซยีนใหเ้ป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศ และ

สรา้งเสรมิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัในระหวา่งประเทศสมาชกิ ผลงานทีส่าํคญัทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศ คอื 
สนธสิญัญาไมตรแีละความร่วมมอืกนัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia: TAC ) การประกาศใหภ้มูภิาคอาเซยีนเป็นเขตแห่งสนัตภิาพ เสรภีาพ และความเป็นกลาง (Zone 
of Peace, Freedom and Neutrality: ZOPFAN ) การก่อตัง้การประชมุอาเซยีนวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้นการเมอืง
และความม ัน่คงในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ASEAN Regional Forum: ARF ) และสนธสิญัญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลยีรใ์นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty: 
SEANWFZ ) 

♦ ความร่วมมือทางเศรษฐกจิ 
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ปรากฏการณข์องการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึ้นในภมูภิาคต่างๆ ของโลก และการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่พิม่

มากขึ้น เป็นปจัจยัสาํคญัทีผ่ลกัดนัใหอ้าเซยีนตระหนกัถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งรวมตวักนัใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึ้น เพือ่ปรบั

แนวการดาํเนินนโยบายของตนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ในปี 2535 อาเซยีนจงึไดต้กลง

จดัต ัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: AFTA ) ขึ้น เพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิการคา้ระหวา่งกนั โดยการ

ลดภาษศุีลกากรใหแ้ก่สนิคา้ส่งออกของกนัและกนั และดงึดูดการลงทนุจากภายนอกภมูภิาคใหเ้ขา้มาลงทนุในภมูภิาค

มากยิง่ขึ้น เขตการคา้เสรอีาเซยีนน้ีจะบรรลผุลสมบูรณส์าํหรบัสมาชกิ 6 ประเทศแรกในปี 2546 ตามดว้ยเวยีดนามในปี 

2549 ลาวและพมา่ในปี 2551 และกมัพชูาในปี 2553 นอกจากน้ี อาเซยีนยงัไดม้มีาตรการต่างๆ ในการส่งเสรมิการคา้

การลงทนุ และความร่วมมอืกนัในดา้นอตุสาหกรรม การเงนิและการธนาคาร และการบรกิารระหวา่งกนั ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

โครงการความร่วมมอืดา้นอตุสาหกรรมอาเซยีน(ASEAN Industrial Cooperation: AICO ) และ เขตการลงทนุ
อาเซยีน (ASEAN Investment Area: AIA ) เป็นตน้ 

นอกจากน้ี เพือ่ใหอ้าเซยีนเตมิโต มคีวามเจรญิกา้วหนา้และความม ัน่คงทางดา้นเศรษฐกจิ และมคีวามม ัง่ค ัง่

ร่วมกนั อาเซยีนไดม้ขีอ้รเิริ่มเพือ่การรวมตวัของอาเซยีน (Initiative for ASEAN Integration: IAI ) ขึ้น เพือ่ทีจ่ะลด

ช่องวา่งทางการพฒันาระหวา่งสมาชกิเก่าและใหมข่องอาเซยีนดว้ย 
♦ ความร่วมมือเฉพาะดา้น 
นอกจากความร่วมมอืทางการเมอืง และเศรษฐกจิแลว้ อาเซยีนยงัใหค้วามสาํคญัต่อความร่วมมอืเฉพาะดา้น 

(Functional Cooperation) ระหวา่งประเทศสมาชกิ ไดแ้ก่ ความร่วมมอืในดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษา 

สาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรมและสนเทศ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการต่อตา้นยาเสพตดิ ซึง่ลว้นเป็น

พื้นฐานทีส่าํคญัในการพฒันาประเทศ โครงการความร่วมมอืเฉพาะดา้นระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีนน้ีมจีาํนวนมาก

และครอบคลมุในทกุดา้นและมเีป้าหมายเพือ่ใหป้ระชาคมอาเซยีนม ี“ความไพบูลยร่์วมกนั โดยการพฒันาคน 

ความสามารถ ในการแขง่ขนัทางเทคโนโลย ีและความเป็นปึกแผ่นทางสงัคม” โครงการความร่วมมอืทีส่าํคญัในดา้นน้ี 

ไดแ้ก่ การจดัต ัง้เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน การประกาศใหอ้าเซยีนเป็นเขตปลอดยาเสพตดิ ในปี พ.ศ. 2558 

แผนการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารอาเซยีนเพือ่ต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาต ิและการเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม

ขนส่งท ัว่ท ัง้ภมูภิาค เป็นตน้ นอกจากน้ี อาเซยีนยงัไดจ้ดัต ัง้มลูนิธอิาเซยีน เพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนึกในความเป็นอาเซยีน 

และพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชน  
 

การประชมุของอาเซียน 

 การประชมุระดบัหวัหนา้รฐับาลอาเซียนหรอืการประชมุสดุยอดอาเซียน  
(The Meeting of the ASEAN Heads of State/Government – ASEAN Summit)  

การประชมุหวัหนา้รฐับาลอาเซยีนเป็นกลไกสูงสุดในการกาํหนดนโยบายและแนวทางความร่วมมอืของอาเซยีน 

โดยนบัต ัง้แต่มกีารจดัต ัง้สมาคมอาเซยีนเป็นตน้มาไดม้กีารประชมุสุดยอดอาเซยีนอย่างเป็นทางการไปแลว้รวม 15 ครัง้ 
คอื  

คร ัง้ที่ 1 พ.ศ. 2519 ณ ประเทศอนิโดนีเซยี  
คร ัง้ที่ 2 พ.ศ. 2520 ณ ประเทศมาเลเซยี  
คร ัง้ที่ 3 พ.ศ. 2530 ณ ประเทศฟิลปิปินส ์สาํหรบัการประชมุ 
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คร ัง้ที่ 4  ไดม้ขีึ้นในพ.ศ. 2535 ณ ประเทศสงิคโปร ์ซึง่ในคร ัง้นัน้ ทีป่ระชมุไดม้มีตใิหจ้ดัการประชมุสุดยอด

อาเซยีนอย่างเป็นทางการทกุ ๆ 3 ปี  
คร ัง้ที่ 5  ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัขึ้นเมือ่วนัที ่14-15ธนัวาคม 2538 ณ กรุงเทพฯ ซึง่นบัเป็นคร ัง้แรกที่

ผูน้าํของประเทศท ัง้ 10 ประเทศในภมูภิาคไดม้โีอกาสมาพบปะกนัอย่างพรอ้มเพรยีง โดยไดม้กีารประชมุร่วมกนั
ระหวา่งผูน้าํอาเซยีน 7 ประเทศกบัผูน้าํรฐับาลกมัพชูา ลาว และพมา่ และทีป่ระชมุฯ ยงัไดม้มีตใิหม้กีารพบปะหารอื
ระหวา่งผูน้าํรฐับาลอาเซยีนอย่างไมเ่ป็นทางการในระหวา่งทีไ่มม่กีารประชมุสุดยอดอาเซยีนดว้ย  

คร ัง้ที่ 6  ณ ประเทศเวยีดนาม เมือ่เดอืนธนัวาคม 2541 ซึง่ไดม้กีารร่วมลงนามในเอกสารสาํคญั คอื Hanoi 
Declaration, Hanoi Plan of Action, Statement on Bold Measures ฯลฯ  

คร ัง้ที่ 7  จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่5-6 พฤศจกิายน 2544 ณ บนัดาร ์เสร ีเบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ซึง่

ไดม้กีารร่วมลงนามในเอกสารสาํคญัคอื ปฏญิญาอาเซยีน ค.ศ. 2001 วา่ดว้ยการดาํเนินการร่วมในการต่อตา้นการก่อ
การรา้ยและปฏญิญาการประชมุสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที ่7 เกี่ยวกบัโรคเอดส ์และการประชมุสุดยอดอาเซยีน  

คร ัง้ที่ 8  จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่4-5 พฤศจกิายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ 
นอกจากน้ี ไดม้กีารประชมุสุดยอดอาเซยีนอย่างไมเ่ป็นทางการ (ASEAN Informal Summit) ครัง้ที ่1 เมือ่

พ.ศ. 2539 ณ กรุงจาการต์า ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่14-16 ธนัวาคม 2540 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่28 
พฤศจกิายน 2542 ณ กรุงมะนิลา และครัง้ที ่4 ระหวา่ง วนัที ่24-25 พฤศจกิายน 2543 ณ สงิคโปร ์
 ในการประชมุสุดยอดอาเซยีนอย่างไมเ่ป็นทางการ ครัง้ที ่4 ทีส่งิคโปร ์ทีป่ระชมุไดเ้หน็ชอบทีจ่ะเรยีกการ
ประชมุคร ัง้ต่อไปวา่ “การประชมุสุดยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ซึง่จะมกีารประชมุทกุปี ท ัง้น้ี ใหเ้นน้การหารอืที่

เป็นสาระและลดข ัน้ตอนดา้นพธิกีาร โดยการประชมุสุดยอดอาเซยีนเมือ่วนัที ่5-6 พฤศจกิายน 2544 ณ ประเทศบรูไน 

ดารุสซาลามจดัเป็นการประชมุสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที ่7 และจะเรยีงตามลาํดบัคร ัง้ทกุปีไป 

คร ัง้ที่ 9 จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่7‒8 ตลุาคม 2546 ณ ประเทศอนิโดนีเซยี บาหล ี

คร ัง้ที่ 10 จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่29‒30 พฤศจกิายน 2547 ณ ประเทศลาว เวยีงจนัทน ์

คร ัง้ที่ 11 จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่12‒14 ธนัวาคม 2548  ณ ประเทศมาเลเซยี กวัลาลมัเปอร ์

คร ัง้ที่ 12 จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่11‒14 มกราคม 25501  ณ ประเทศฟิลปิปินส ์เซบู ในคร ัง้น้ีประเทศพมา่
ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชมุเน่ืองจากความกดดนัอย่างหนกัจากสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป 

คร ัง้ที่ 13 จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่18‒22 พฤศจกิายน 2550 ณ ประเทศสงิคโปร ์
คร ัง้ที่ 14 จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์- 1 มนีาคม 2552 และ 10-11 เมษายน 2552  ณ ประเทศ

ไทย ชะอาํ, หวัหนิ พทัยา (การประชมุถกูเลอืกออกไปสองครัง้เน่ืองจากการชมุนุมประทว้งของกลุม่ต่อตา้นรฐับาล) 
คร ัง้ที่ 15 จดัขึ้นระหวา่งวนัที ่23-25 ตลุาคม 2552 ณ ประเทศไทย ชะอาํ 
คร ัง้ที่ 16 จะจดัขึ้นต่อไปทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 
 

 การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting – AMM) 
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เป็นการประชมุประจาํปีของรฐัมนตรต่ีางประเทศของอาเซยีน และอาจจดัใหม้กีารประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศ

อาเซยีนสมยัพเิศษ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ขึ้นไดต้าม ความจาํเป็น เพือ่รบัผดิชอบในการกาํหนด

แนวทางในระดบันโยบายและทาํหนา้ทีท่บทวนขอ้ตดัสนิใจ ต่าง ๆ มอบนโยบายและโครงการใหค้ณะกรรมการประจาํ

อาเซยีนหรอืคณะกรรมการอืน่ ๆ ดาํเนินการต่อไป นอกจากน้ี รฐัมนตรต่ีางประเทศจะเป็นผูล้งนามในความตกลงที่

เกี่ยวกบัความร่วมมอืดา้นต่าง ๆ ของอาเซยีนดว้ย การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน สมยัที ่35 จดัขึ้นทีบ่นัดาร ์
เสร ีเบกาวนั ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม- 1 สงิหาคม 2545 สาํหรบัการประชมุรฐัมนตรี
ต่างประเทศอาเซยีนในปีน้ี จะเป็นการประชมุสมยัที ่36 ซึง่จะจดัขึ้นระหวา่งวนัที ่16-20 มถินุายน 2546 ทีก่รุง
พนมเปญ 

 การประชมุระดบัรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซียนกบัรฐัมนตรต่ีางประเทศของประเทศคู่เจรจา  
(Post Ministerial Conferences – PMC)  

ภายหลงัการประชมุ AMM ในแต่ละปี รฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีนจะร่วมประชมุกบัรฐัมนตรต่ีางประเทศ

ของประเทศคู่เจรจา ร่วมและแยกเป็นรายประเทศ เพือ่หารอืในเรื่องความร่วมมอืและความช่วยเหลอืในโครงการต่าง ๆ 

ตลอดจนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระดบันโยบายเกี่ยวกบัปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืงและความม ัน่คงทีม่คีวาม

สนใจร่วมกนักบัประเทศคู่เจรจาดงักลา่ว 

 การประชมุระดบัรฐัมนตรใีนสาขาอืน่ ๆ ประกอบดว้ย 
  การประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Ministers-AEM) ซึง่จะหารอืและ

พจิารณาร่วมกนัเกี่ยวกบักจิกรรมความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิ ท ัง้ในระดบัภายในภมูภิาคและกบัประเทศนอกกลุม่เป็น

ประจาํอย่างนอ้ยปีละคร ัง้  
  การประชมุคณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซียน (AFTA Council) ซึง่เป็นผลจากการประชมุสุดยอด

อาเซยีน ครัง้ที ่4 ทีใ่หม้กีารกาํกบัดูแล ประสานงาน และทบทวนการดาํเนินการตามความตกลงวา่ดว้ยโครงการลดภาษี

ศุลกากรใหเ้ป็นอตัราเดยีวกนัสาํหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีนโดยคณะมนตรฯี ดงักลา่วจะรายงานต่อรฐัมนตรเีศรษฐกจิ

อาเซยีน 
  การประชมุคณะมนตรเีขตการลงทนุอาเซียน (AIA Council) ทีจ่ดัต ัง้ขึ้นเพือ่กาํกบั ดูแล ประสาน 

และทบทวนการดาํเนินงานตามความตกลงจดัต ัง้เขตการลงทนุอาเซยีน (ASEAN Investment Area) 
  การประชมุรฐัมนตรเีฉพาะดา้น (Sectoral ASEAN Ministers’ Meeting) จดัขึ้นเป็นประจาํเพือ่

กาํหนดแนวนโยบายและเร่งรดัการดาํเนินกจิกรรมของคณะกรรมการอาเซยีนต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมท ัง้รเิริ่มโครงการ

ความร่วมมอืในดา้นต่าง ๆ อาท ิดา้นการเกษตรและป่าไม ้ดา้นพลงังาน ดา้นสงัคม การพฒันาชนบท ดา้นการศึกษา 

ดา้นกฎหมาย ดา้นแรงงาน ดา้นสาธารณสุขดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสารนิเทศ ฯลฯ เกดิ
ความต่อเน่ืองและอาจตดัสนิใจในเรื่องเร่งด่วนได ้คณะกรรมการประจาํอาเซยีนน้ี ถอืเป็นศูนยก์ลางในกา  

 การประชมุในระดบัคณะเจา้หนา้ที่  
  ดา้นการเมือง คณะเจา้หนา้ทีอ่าวุโสอาเซยีน (ASEAN Senior Officials Meeting – SOM) 

ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการต่างประเทศของอาเซยีน ทาํหนา้ทีดู่แลความร่วมมอืของอาเซยีนดา้นการเมอืงและความ

ม ัน่คง รวมถงึประเดน็สาํคญัอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเมอืง 
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  ดา้นเศรษฐกจิ คณะเจา้หนา้ทีอ่าวุโสดา้นเศรษฐกจิ (ASEAN Senior Economic Officials 
Meeting – SEOM) ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงทีร่บัผดิชอบงานเศรษฐกจิของอาเซยีน ทาํหนา้ทีดู่แลความร่วมมอื
ของอาเซยีนดา้นเศรษฐกจิ 

  คณะกรรมการประจาํอาเซียน (ASEAN Standing Committee – ASC) คณะกรรมการประจาํ
อาเซยีนประกอบดว้ยเลขาธกิารอาเซยีนและอธบิดกีรมอาเซยีนของแต่ละประเทศสมาชกิ ทาํหนา้ทีดู่แลดาํเนินงาน 

ตดิตามผล และพจิารณาทบทวนการปฏบิตังิานของอาเซยีน เพือ่ใหร้ประสานงาน ดูแลรบัผดิชอบงานดา้นต่าง ๆ ท ัง้น้ี 

โดยปกตจิะมกีารประชมุคณะกรรมการประจาํอาเซยีนปีละ 4-5 ครัง้ ซึง่ประเทศสมาชกิจะหมนุเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพ
จดัการประชมุในแต่ละปี โดยเรยีงลาํดบัตวัอกัษร 

  ดา้นการคลงั คณะเจา้หนา้ทีอ่าวุโสดา้นการคลงัอาเซยีน (ASEAN Deputy Finance and 
Central Bankers Meeting – AFDM) ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการคลงัหรอืผูแ้ทน 
   เฉพาะดา้น เช่น คณะเจา้หนา้ทีอ่าวุโสดา้นยาเสพตดิ (ASEAN Senior Officials Meeting on 
Drugs Matters – ASOD) ดา้นสิง่แวดลอ้ม (ASEAN Senior Officials on the Environment – ASOEN) 
คณะกรรมการอาเซยีนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ASEAN Committee On Science and Technology – 
COST) คณะเจา้หนา้ทีอ่าวุโสดา้นสวสัดกิารสงัคมและการพฒันา (ASEAN Senior Official on Social Welfare – 
SWD) คณะกรรมการอาเซยีนดา้นวฒันธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information – 
COCI) คณะเจา้หนา้ทีอ่าวุโสดา้นการพฒันาชนบทและการแกไ้ขปญัหาความยากจน (Senior Officials Meeting on 
Rural Development and Poverty Eradication – SOMRDPE) ฯลฯ 

 การประชมุร่วมระดบัเจา้หนา้ที่อาวโุสอาเซียนกบัอธบิดีอาเซียน (Joint Committee Meeting – JCM) 
เป็นการประชมุร่วมระหวา่งเจา้หนา้ทีอ่าวุโสอาเซยีน (ปลดักระทรวงการต่างประเทศของอาเซยีน) เจา้หนา้ทีอ่าวุโส
ฝ่ายเศรษฐกจิ (ปลดักระทรวงพาณิชยอ์าเซยีน) และคณะกรรมการประจาํอาเซยีน (อธบิดกีรมอาเซยีน) ทีจ่ดัขึ้นเพือ่
เตรยีมการประชมุสุดยอดฯ ในแต่ละคร ัง้ ท ัง้ดา้นสารตัถะและพธิกีาร 

 
ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ  
 http://www.mfa.go.th/web/1694.php (เวบ็ไซตน้ี์รวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกบัอาเซียนไวม้ากมายค่ะ) 

http://www.15thaseansummit-th.org/  
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หวัใจพระพทุธศาสนา 
 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงตรสัรูเ้มือ่วนัเพญ็ เดอืน ๓ ต่อมาหลงัจากที่พระพทุธเจา้ไดต้รสัรูแ้ลว้ ๙ 

เดือน ณ เวฬวุนัมหาวหิาร จงึไดมี้การชมุนุมคร ัง้ใหญ่ของพระสงฆส์าวก โดยมีพระพทุธเจา้เป็นองคป์ระธาน เราเรยีก

วนัน้ีว่า “วนัจาตรุงคสนันิบาต” เพราะเป็นวนัที่มีการประชมุครบองค ์๔ คอื 
(๑.) พระสงฆซ์ึง่ลว้นแต่เป็นพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ รูป มาประชมุกนั 
(๒.) พระสงฆท์ีม่าประชมุในวนันัน้ ลว้นแต่เป็นผูท้ีพ่ระพทุธเจา้บวชให ้
(๓.) พระสงฆเ์หลา่นัน้มาประชมุกนัโดยมไิดน้ดัหมาย 
(๔.) วนันัน้เป็นวนัเพญ็ เดอืนมาฆะ (เดอืนสาม) 
ในวนันั้นพระพทุธเจา้ไดท้รงประทานพระโอวาทปาฏโิมกข ์เพือ่เป็นการสรุปคาํสอนในพระพทุธศาสนาทัง้

ปวงใหส้ ัน้และเขา้ใจไดง้า่ย เรยีกว่า “หวัใจพระพทุธศาสนา” ซึง่คาํสอนเหลา่นัน้ได ้สบืทอดมาจนถงึปจัจบุนั และ

พทุธศาสนิกชนก็ไดถ้อืเอาโอวาทปาฏโิมกขน้ี์เป็นแมแ่บบในการประพฤตปิฏบิตั ิพระพทุธเจา้ไดท้รงประทานพระโอวาท

ปาฏโิมกข ์ความวา่ 
“ดูกรภกิษุท ัง้หลาย ไดย้นิวา่ ณ ทีน่ ัน้ พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่วปิสัส ี

ทรงสวดพระปาตโิมกขใ์นทีป่ระชมุพระภกิษุสงฆด์งัน้ี ขนัต ิคอื ความทนทานเป็นตบะอย่างยิง่ พระพทุธเจา้

ท ัง้หลายตรสัวา่ พระนิพพานเป็นธรรม อย่างยิง่ ผูท้าํรา้ยผูอ้ืน่ ผูเ้บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมช่ือ่วา่เป็นบรรพชติ ไมช่ือ่

วา่เป็นสมณะเลย การไมท่าํบาปทัง้สิ้น การยงักศุลใหถ้งึพรอ้มการทาํจติของตนใหผ้่องใสน้ีเป็นคาํส ัง่สอนของ

พระพทุธเจา้ท ัง้หลาย การไมก่ลา่วรา้ย ๑ การไมท่าํรา้ย ๑ ความสาํรวมในพระปาตโิมกข ์๑ ความเป็นผูรู้ ้

ประมาณในภตัตาหาร ๑ ทีน่อนทีน่ ัง่อนัสงดั ๑ การประกอบความเพยีรในอธจิติ ๑ หกอย่างน้ี เป็นคาํส ัง่สอน

ของพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย ฯ” (พระสตุตนัตปิฎก ทฆีนิกาย มหาวรรค ๑๐/๕๔/๔๐-๑.) 
 
กลา่วโดยสรุปแลว้ หวัใจพระพทุธศาสนา (พทุธโอวาท ๓) ประกอบดว้ย 

(๑.) สพฺพปาปสสฺ อกรณํ การไม่ทาํความชัว่ท ัง้ปวง 
(๒.) กสุลสฺสูปสมปฺทา การบาํเพญ็ความดีใหเ้พยีบพรอ้ม 
(๓.) สจติตฺ ปรโิยทปนํ การทาํจติของตนใหผ่้องใส 
 
ที่มา http://www.duangden.com/Buddhism/BuddhistSubstance.html  
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การแสดงปฐมเทศนา 

 
“อาสาฬห” เป็นชื่อเรยีกของเดอืน ๘ ส่วนคาํวา่ “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปรุณมบูีชา” แปลวา่ “การ

บูชาพระในวนัเพญ็ เดอืน ๘” ดงันัน้ วนัอาสาฬหบูชาจงึตรงกบัวนัเพญ็ขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๘ (หรอื ขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๘

หลงั ในปีอธกิมาส) 
วนัอาสาฬหบูชาน้ีถอืเป็นวนัคลา้ยวนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา หรอืเทศน์กณัฑแ์รก ที่มีช่ือว่า “ธมัม

จกักปัปวตัตนสูตร” (คาํว่า “ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร” แปลว่า สูตรของการหมนุวงลอ้แหง่พระธรรมใหเ้ป็นไป) โดยเป็น

การแสดงพระธรรมเทศาสนาคร ัง้แรก เพือ่โปรดปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ไดแ้ก่ โกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ มหานามะ 

และอสัสชิ โดยทรงแสดงเทศนาน้ีที่ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณส ีในปีแรกทีท่รงตรสัรู ้
ความเป็นมาของวนัเพญ็เดอืน ๘ โดยย่อมดีงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัทีส่มเดจ็พระพทุธองคไ์ดต้รสัรู ้ในวนัเพญ็

เดอืน ๖ ทรงคาํนึงวา่ธรรมทีพ่ระองคต์รสัรูน้ี้ ลกึซึ้งมาก ยากทีส่ตัวอ์ืน่จะรูต้าม จงึทอ้พระทยัทีส่อนสตัว ์แต่ดว้ยพระ

กรุณาคุณ ทรงเลง็เหน็วา่โลกน้ีผูท้ีพ่อจะรูต้ามไดก้็คงมอียู่บา้ง เมือ่เลง็เหน็เหตน้ีุ จงึตกลงพระทยัจะสอนธรรมใหแ้ก่สตัว ์

ท ัง้ปวง 
พระพทุธเจา้ทรงนึกถงึผูท้ีค่วรโปรดก่อนคอื อาฬารดาบส กบัอทุกดาบส ผูเ้ป็นอาจารย ์แต่ท่านเหลา่น้ีก็

สิ้นชวีติไปแลว้ จะมอียู่ก็แต่ปญัจวคัคยี ์จงีทรงตดัสนิพระทยัวา่ควรโปรดปญัจวคัคยีก่์อน จงึเสดจ็ออกเดนิไปจากควง

ไมไ้ทรทีป่ระทบัอยู่ มุง่พระพกัตรเ์สดจ็ไปยงัป่าอสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมอืงพาราณส ี
การทีเ่สดจ็จากตาํบลพระศรมีหาโพธิ์ จนกระท ัง่ถงึกรุงพาราณส ีแสดงใหเ้หน็พระวริยิอตุสาหะอนัแรงกลา้ และ

การต ัง้พระทยัแน่วแน่ทีจ่ะประทานปฐมเทศนาแก่ปญัจวคัคยีเ์ป็นพวกแรกอย่างแทจ้รงิ เพราะระยะทางระหวา่งตาํบล

พระศรมีหาโพธิ์ถงึพาราณสนีัน้ไกลมา ซึง่การเสดจ็ดาํเนินดว้ยพระบาทเปลา่อาจใชเ้วลาหลายวนั แต่ปรากฏวา่พอตอน

เยน็วนัขึ้น ๑๔ คํา่ เดอืน อาสาฬหะ นัน้ พระพทุธองคก์็เสดจ็ถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมอืงพาราณส ีอนัเป็นทีอ่ยู่

ของปจัจวคัคยี ์
เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็ถงึราวป่า พวกปญัจจวคัคยีก์็มองเหน็ แลว้นดัหมายกนัวา่จะไมไ่หวไ้มล่กุรบัและไมร่บั

บาตรจวีร จะตัง้ไวใ้หเ้พยีงอาสนะเท่านัน้ เพราะเขา้ใจวา่พระองคก์ลายเป็นคนมคีวามมกัมาก และหมดความเพยีรเสยี

แลว้ พอพระองคเ์สดจ็ถงึปญัจจวคัคยีเ์หลา่นัน้ต่างก็พดูกบัพระองค ์โดยไมม่คีวามเคารพ พระองคต์รสัหา้มและทรง

บอกวา่พระองคต์รสัรูแ้ลว้ จะแสดงธรรมส ัง่สอนใหฟ้งั ปญัจจวคัคยีก์็พากนัคดัคา้น ลาํเลกิดว้ยถอ้ยคาํต่าง ๆ ในทีสุ่ด

พระองคจ์งึทรงเตอืนใหร้าํลกึวา่ พระองคเ์คยกลา่วเช่นน้ีมาในหนหลงับา้งหรอื? ปญัจจวคัคยีท์ ัง้๕ ระลกึได ้ต่างก็สงบ

ตัง้ใจฟงัธรรมทนัท ี
คํา่วนันัน้ พระองคป์ระทบัแรมอยู่กบัปญัจจวคัคยีท์ ัง้ ๕ วนัรุ่งขี้น ซึง่ตรงกบัวนัเพญ็เดอืนอาสาฬหะ พระองค์

ทรงเริ่มแสดงธมัมะจกักปัปวตัตนสูตร นบัเป็นเทศนากณัฑแ์รกโปรดปญัจวคัคยีน์ ัน้ โดยใจความคอืทรงยกที่สดุ ๒ 

ฝ่าย ไดแ้ก่ การประกอบตนใหล้าํบากดว้ยการทรมานกาย และการไม่ประกอบตนใหเ้พลดิเพลนิในกามสขุ ซ่ึงท ัง้ ๒ 

น้ีนบัว่าเป็นของเลวทรามไม่ควรเสพ เฉพาะทางสายกลางเท่านั้นที่เป็นขอ้ปฏบิตัอินัสมควร แลว้ทรงแสดงทางสาย

กลางคอื 
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อรยิมรรค ๘ ประการ ไดแ้ก่  
๑. สมัมาทฏิฐ ิคอื เหน็ชอบ  
๒. สมัมาสงักปัปะ คอื ดาํรชิอบ  
๓. สมัมาวาจา คอื เจรจาชอบ  
๔. สมัมากมัมตันะ คอื ทาํการงานชอบ  
๕. สมัมอาชวีะ คอื เลี้ยงชพีชอบ  
๖. สมัมาวายามะ คอื เพยีรชอบ  
๗. สมัมาสต ิคอื ระลกึชอบ  
๘. สมัมาสมาธ ิคอื ตัง้ใจชอบ 

หลงัจากนัน้จงึทรงสรุปดว้ย อรยิสจั ๔ อนัไดแ้ก่ 
๑. ทกุข ์คอื ความไมส่บายกายไมส่บายใจ 
๒. สมทุยั คอื เหตใุหเ้กดิทกุข ์
๓. นิโรธ คอื ความดบัทกุข ์
๔. มรรค คอื ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุข ์

พระพทุธเจา้ทรงชี้ใหเ้หน็วา่ เมือ่รูถ้งึสิง่เหลา่น้ีแลว้ย่อมไดช้ื่อวา่ ตรสัรูโ้ดยชอบถงึความหลดุพน้และสุดชาตสุิด

ภพเป็นแน่แท ้ขณะทีพ่ระองคท์รงแสดงธรรมน้ีอยู่ท่านโกณฑญัญะไดส้่องญาณไปตามจนเกดิ “ธรรมจกัษุ” หรอืดวงตา
เหน็ธรรม คอื ปญัญา รูเ้หน็ความจรงิโดยเหน็แจง้ชดัวา่ “สิง่ใดสิง่หน่ึงเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิง่ใดสิง่นัน้ย่อมดบัไปเป็น
ธรรมดา”เมือ่นัน้ พระพทุธเจา้ทรงทราบจงึเปลง่พระอทุานวา่ “อญัญาส ิวะตะ โภ โกณฑญัโญ อญัญาส ิวะตะ โภ โกณ

ฑญัโญ” แปลวา่ “โกณฑญัญะรูแ้ลว้หนอ โกณฑญัญะรูแ้ลว้หนอ” เพราะพระองคท์รงอทุานคาํน้ีภายหลงัท่านโกณ
ฑญัญะจงึไดน้ามใหมว่า่ “อญัญาโกณฑญัญะ” จากนัน้ โกณฑญัญะก็ทูลขออปุสมบท ซึง่พระพทุธเจา้ประทานอนุญาต 

โดยทาํการอปุสมบทใหแ้บบเอหภิขิอุปุสมัปทาน นบัเป็นพระสงฆอ์งคแ์รกในพระศาสนาทีบ่วชตามพระพทุธองค ์จงึทาํให ้

พระรตันตรยัครบองค ์๓ คอื พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์จากนัน้อกีหา้วนั ทรงแสดง อนตัตลกัขณสูตรแก่

นกับวชท ัง้หา้รูปทาํใหท่้านเหลา่นัน้ไดบ้รรลอุรหตัผลเป็นพระอรหนัตใ์นเวลาต่อมา 
กลา่วโดยสรุป วนัอาสาฬหบูชาเป็นวนัทีม่เีหตกุารณส์าํคญั ๆ เกดิขึ้น ดงัน้ี 
(๑) เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา คอืทรงแสดงพระธรรมเป็นคร ัง้แรก ซึง่พระธรรมทีท่รงแสดง

ในครัง้นัน้มชีื่อวา่ “ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร” ซึง่มใีจความสาํคญั คอื หลกัธรรมเรื่องอรยิสจั ๔ 
(๒) เป็นวนัทีม่พีระอรยิสงฆส์าวกบงัเกดิขึ้นเป็นคร ัง้แรกในโลก เน่ืองจากท่านโกณฑญัญะไดฟ้งัพระธรรม

เทศนากณัฑน์ัน้แลว้เกดิดวงตาเหน็ธรรม จงึกราบทูลขอบวช ซึง่พระพทุธเจา้ก็ทรงอปุสมบทให ้ดงันัน้ พระโกณฑญัญะ

จงึนบัเป็นพระสงฆรู์ปแรกในพระพทุธศาสนา 
(๓) เป็นวนัแรกทีบ่งัเกดิพระสงัฆรตันตรยั ทาํใหพ้ระรตันตรยัครบองค ์๓ อนัไดแ้ก่ พระพทุธรตันะ พระธรรม

รตันะ และพระสงัฆรตันะ 
 
ที่มา http://www.duangden.com/ImportantDay/4-Asalhapuja.html  
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พธิตีกับาตรเทโว 

 
 การทาํบญุซึง่เป็นประเพณีนิยมทีก่ระทาํกนัมา

นานแลว้ในวนัออกพรรษา คอื “ตกับาตรเทโว” หรอื
เรยีกชื่อเตม็คาํวา่ “ตกับาตรเทโวโรหนะ” แปลวา่ การหย ัง่
ลงจากเทวโลก หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงวา่ “ตกับาตร
ดาวดงึส”์ ซึง่การตกับาตรเทโวน้ี จะกระทาํในวนัขึ้น ๑๕ 

เดอืน ๑๑ หรอืวนัแรม ๑ คํา่ เดอืน ๑๑ ก็ได ้สุดแทแ้ต่จะ

เหน็พรอ้มกนั แต่โดยส่วนใหญ่มกัจะจดังานกนั ในวนัรุ่งขึ้น 

หรอืหลงัวนัออกพรรษาหน่ึงวนั (วนัแรม ๑ คํา่เดอืน ๑๑) 
คนในสมยัโบราณเชื่อวา่การทาํบญุตกับาตรเทโว

ในวนัออกพรรษาน้ี ถอืวา่เป็นวนัคลา้ยกบั วนัทีพ่ระพทุธเจา้

เสดจ็ลงจากเทวโลก หรอืวนัเทโวโรหนะ คอื วนัทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากเทวโลก หลงัจากเสดจ็ขึ้นไปจาํพรรษาอยู่ใน 

สวรรคช์ ัน้ดาวดงึส ์และตรสัพระอภธิรรมเทศนา (พระธรรมข ัน้สูง) โปรดพระพทุธ มารดาในเทวโลกนัน้ตลอด ๓ เดอืน 

เมือ่ครบกาํหนดออกพรรษาแลว้ จงึเสดจ็กลบั มายงัมนุษยโลก โดยมขีบวนเทพดา อนัม ีทา้วสกักเทวราชเป็นประธาน 

ตามส่งเสดจ็ ทางบนัไดสวรรคล์งทีป่ระตูเมอืงสงักสัสนคร ทีต่ ัง้อยู่เหนือกรุงสาวตัถ ีและสถานทีน่ ัน้ประชาชนถอืวา่

เป็นศุภนิมติรสรา้งพระเจดยีข์ึ้นเป็น “พทุธบูชานุสาวรยี”์ เรยีกวา่ “อจลเจดยี”์ 
วนัทีเ่สดจ็ลงจากเทวโลกนัน้เรยีกกนัวา่ “วนัเทโวโรหณะ” ตรงกบัวนั มหาปวารณาเพญ็ขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๑๑ 

ซึง่วนัน้ีถอืกนัวา่เป็นวนับญุวนักศุล ทีส่าํคญัวนัหน่ึงของพทุธบรษิทั โบราณเรยีกอกีอย่างหน่ึงวา่ “ วนัพระเจา้เปิดโลก ” 
รุ่งขึ้นจากวนันัน้จะเป็นวนัแรม ๑ คํา่ เดอืน ๑๑ จงึมกีารทาํบญุตกับาตร เทโวโรหณะกนัเป็นการใหญ่ เพือ่เฉลมิฉลอง

การเสดจ็ลงจากเทวโลกของพระพทุธเจา้ 
อน่ึง เหตทุีเ่รยีกวา่ “วนัพระเจา้เปิดโลก” เน่ืองจากในการเสดจ็ลงจากเทวโลกคราวนัน้ มนุษยแ์ละเทวดา กบั

บรรดาสตัวน์รกท ัว่ไปต่างมองเหน็กายของกนัและกนัปรากฏชดั วนันัน้การลงทณัฑใ์นนรกระงบัช ัว่คราวจงึเป็นวนัสงบ

เยอืกเยน็ของโลกท ัง้ ๓ ฉะนัน้จงึเรยีกวา่ “วนัพระเจา้เปิดโลก” และในการเสดจ็ลงจากเทวโลกในวนันัน้ พระพทุธองคไ์ด ้

ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย ์โดยตลอดเวลานัน้ทรงตรสัถามปญัหาในตามความสามารถของแต่ละบคุคล ทาํ

ใหส้ตัวท์ ัง้หลายไดร้บัมรรคผลนิพพาน 
เชา้วนัรุ่งขึ้น พทุธบรษิทัจงึพรอ้มใจกนัใส่บาตรแด่พระพทุธองค ์พรอ้มท ัง้พระสงฆท์ ัง้หมดทีอ่ยู่ใน ณ นัน้ ซึง่

พทุธบรษิทัทีม่าร่วมในพธิดีงักลา่ว ก็ไมไ่ดน้ดัหมายกนัก่อนลว่งหนา้ แต่ปรากฏวา่การใส่บาตรวนันัน้แออดัมาก ผูค้นเขา้

ไมถ่งึพระทีม่ารบับณิฑบาต ประชาชนจงึนาํเอาขา้วสาลขีองตนห่อ หรอืทาํเป็นปัน้ ๆ แลว้โยนเขา้ไปถวายพระ ซึง่เป็นเหตุ

หน่ึงทีนิ่ยมทาํขา้วตม้ลูกโยน ตลอดจนเป็นส่วนสาํคญัของการตกับาตรเทโวโรหณะ และเป็นประเพณีสบืต่อมา เพือ่

รกัษาจารตีทีป่รากฏขึ้นในวนันัน้ พทุธบรษิทัในภายหลงัจงึนิยมสบื ๆ กนัมา จนเป็นประเพณีวา่ถงึวนัแรม ๑ คํา่ เดอืน 

๑๑ ของทกุปี ควรทาํบญุตกับาตร ใหเ้หมอืนครัง้ด ัง้เดมิ ซึง่เรยีกกนัวา่ “ตกับาตรเทโวโรหณะ” จนทกุวนัน้ี 
 
ที่มา http://www.duangden.com/ImportantDay/6-Pavaranadivasa.html  
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พระพทุธรูปปางต่างๆ 
 

ดร. ศกัด์ิชยั สายสงิห ์ 
 

พระพทุธรูปสรา้งขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของพระพทุธเจา้ และส่วน หน่ึงเพือ่บอกเลา่ถงึพทุธประวตัวิา่ มคีวาม

เป็นมาอย่างไร จงึเป็นมลูเหตขุองการสรา้ง พระพทุธรูปเพือ่เลา่เรื่องราวในแต่ละตอนขึ้น ความหมายของคาํวา่ “ปาง” จงึ
หมายถงึ พทุธประวตัติอนใดตอนหน่ึง ต่างจากคาํวา่ “มทุรา” ทีห่มายถงึการแสดงท่าดว้ยพระหตัถ ์วา่ พระพทุธเจา้
กาํลงัทรงกระทาํอะไร  

ในศิลปะอนิเดยีรุ่นแรกๆปรากฏการแสดง “มทุรา” ของพระพทุธรูปเพยีง ๖ ท่า เท่านัน้ ไดแ้ก่ มารวชิยัสมาธ ิ

ปฐมเทศนา ทรงแสดงธรรม (วติรรกมทุรา) ประทานอภยั และประทานพร การแสดงมทุราน้ี บางคร ัง้มทุราหน่ึงอาจ

นาํไปใชใ้นพทุธประวตัติอนอืน่ๆ ดว้ย อย่างเช่น ท่าทรงแสดงธรรม มปีรากฏ อยู่ในพทุธประวตัหิลายตอน อย่างไรก็ด ี

ตามความเขา้ใจในปจัจบุนั มกัรวมเรยีกการแสดงมทุราวา่ การแสดงปาง ดว้ย 
ส่วนการแสดงปางหรอืพทุธประวตันิ ัน้ แรกเริ่มมเีพยีง ๔ ปาง ตามสงัเวชนียสถาน ท ัง้ ๔ แห่ง ไดแ้ก่ ปาง

ประสูต ิปางตรสัรู ้ปางปฐมเทศนา และปางปรนิิพพาน ต่อมาภายหลงัจงึเพิม่ขึ้นเป็น ๘ ปาง ตามมหาสถาน ทีเ่พิม่ขึ้น

จาก ๔ แห่ง เป็น ๘ แห่ง ทีเ่รยีกวา่ อฏัฐมหาสถาน ปางทีเ่พิม่ขึ้น ๔ ปาง ไดแ้ก่ ปางทรมานชา้งนาฬาครี ีปางทรงรบั

บาตรจากพญาวานร ปางยมกปาฏหิารยิ ์และปางเสดจ็ลงจากสวรรคช์ ัน้ดาวดงึส ์
ในดนิแดนไทยสมยัทวารวดรีะยะแรก ไดพ้บหลกัฐานพระพทุธรูปเพยีงไมก่ี่ปาง ซึง่เป็นศิลปะทีส่บืต่อมาจาก

อนิเดยีโดยตรง ไดแ้ก่ ปางประทานพร ปางทรงแสดงธรรม ปางมารวชิยั และปางสมาธ ิในระยะต่อมาจงึมกีารสรา้ง

พระพทุธรูปปางอืน่ๆ ท ัง้ทีเ่ป็นการดดัแปลงใหเ้ป็นแบบทอ้งถิน่ และทีค่ดิรเิริ่มขึ้นใหม ่เช่น พระพทุธรูปปางทรงแสดง

ธรรม ท ัง้ ๒ พระหตัถใ์นศิลปะทวารวดนีัน้ ก็ไมม่ปีรากฏในอนิเดยี พระพทุธรูปลอยตวัปางลลีาถอืวา่เกดิขึ้นคร ัง้แรกใน

ศิลปะสุโขทยั และพระพทุธรูปแสดงปางประทานอภยั ท ัง้ ๒ พระหตัถท์ีเ่รยีกวา่ ปางหา้มสมทุร อาจเกดิขึ้นคร ัง้แรกใน

สมยัอยุธยา  
อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่สมยัทวารวดจีนถงึสมยัอยุธยา การสรา้งพระพทุธรูปแสดงปางต่างๆยงัมปีางอยู่ไมม่ากนกั 

ทีนิ่ยมมาก ทีสุ่ดคอื ปางมารวชิยั รองลงมาไดแ้ก่ ปางสมาธ ิและปางอืน่ๆ ครัน้ถงึสมยัรชักาลที ่๓ แห่งกรุง

รตันโกสนิทร ์ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติ-ชโินรส ทรงรวบรวม และเรยีบเรยีงตาํรา

ทาง พระพทุธศาสนาขึ้นคอื พระนิพนธพ์ทุธประวตั ิเรื่อง “ปฐมสมโพธกิถา” แลว้ทรงประดษิฐแ์บบอย่างพระพทุธรูป
ปางต่างๆขึ้นตามพทุธ-ประวตัดิงักลา่ว เพือ่ใหช่้างสรา้งเป็นพระ-พทุธรูปรวม ๔๐ ปาง ซึง่ถอืเป็นการกาํหนดปางต่างๆ

ของพระพทุธรูปมากทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมมีา หลงัจากนัน้มาจนถงึรชักาลปจัจบุนั ไดม้กีารกาํหนดปางพระพทุธรูปเพิม่เตมิขึ้น 

หลายตาํรา เช่น “พระพทุธรูปปางต่างๆ” ของหลวงบรบิาลบรุภีณัฑ ์มจีาํนวน ๕๕ ปาง ใน “ภาพพทุธประวตัวิดัทองนพ
คุณ” เป็น ประตมิากรรมนูนสูงสรา้งดว้ยทองเหลอืงทาส ีปิดทอง มจีาํนวน ๙๐ ปาง ใน “ประวตัพิระ-พทุธรูปปางต่างๆ” 
ของกรมการศาสนา แต่งโดยพทูิร มลวิลัย ์มจีาํนวน ๗๒ ปาง และ ใน “ตาํนานพระพทุธรูปปางต่างๆ” แต่งโดย พระ
พมิลธรรม มจีาํนวน ๖๖ ปาง จากตาํรา เลม่หลงัน้ี ไดป้รากฏงานสรา้งพระพทุธรูป รวม ๖๖ ปาง ทีพ่ระระเบยีงรอบองค์

พระ-ปฐมเจดยี ์จงัหวดันครปฐม 
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พระพทุธรูป ๔๐ ปาง ทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส ทรงกาํหนดไว ้และถอืเป็น

ตน้แบบใหม้กีาร สรา้งเพิม่เตมิต่อๆมา ประกอบดว้ยปางต่างๆ ดงัน้ี คอื  
๑. ปางทกุกรกริยิา  
๒. ปางรบัมธุปายาส  
๓. ปางลอยถาด  
๔. ปางทรงรบั หญา้คา  
๕. ปางมารวชิยั  
๖. ปางสมาธ ิ 
๗. ปางถวายเนตร  
๘. ปางจงกรมแกว้  
๙. ปางประสานบาตร  
๑๐. ปางฉนัสมอ  
๑๑. ปาง ลลีา  
๑๒. ปางประทานเอหภิกิษุอปุสมบท  
๑๓. ปางปลงกรรมฐาน  
๑๔. ปางหา้มสมทุร  
๑๕. ปางอุม้บาตร  
๑๖. ปางภตุตกิจ  
๑๗. ปางพระเกตธุาต ุ 
๑๘. ปางเสดจ็ลงเรอืขนาน  
๑๙. ปางหา้มญาต ิ 
๒๐. ปางพระป่าเลไลยก ์ 

๒๑. ปางหา้มพระแก่นจนัทน ์ 
๒๒. ปางนาคาวโลก  
๒๓. ปางปลงพระชนม ์ 
๒๔. ปางรบัอทุกงั  
๒๕. ปางพระสรงนํา้  
๒๖. ปางยนื  
๒๗. ปางคนัธารราฐ  
๒๘. ปางพระราํพงึ  
๒๙. ปางสมาธเิพชร  
๓๐. ปาง แสดงชราธรรม  
๓๑. ปางประดษิฐานพระ-พทุธบาท  
๓๒. ปางสาํแดงโอฬารกินิมติ  
๓๓. ปางรบัผลมะมว่ง  
๓๔. ปางขบัพระวกักล ิ 
๓๕. ปางไสยา  
๓๖. ปางฉนัมธุปายาส  
๓๗. ปางหา้มมาร  
๓๘. ปางสนเขม็  
๓๙. ปาง ทรงตัง้พระอคัรสาวก  
๔๐. ปางเปิดโลก 

 
การแสดงปางทีก่าํหนดขึ้นนัน้ ทกุๆปาง ลว้นแต่มคีวามหมายเพือ่เลา่ถงึพทุธประวตัใินตอนนัน้ จงึขอ

ยกตวัอย่างลกัษณะปางทีส่าํคญัของพระพทุธรูป พรอ้มท ัง้ความหมายทีเ่กี่ยวขอ้งดงัน้ี คอื  
๑. ปางมารวชิยั 
๒. ปางสมาธ ิ
๓. ปางปฐมเทศนา 
๔. ปางทรงแสดงธรรม (วติรรก-มทุรา) 
๕. ปางประทานพร 
๖. ปางประทานอภยั 
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๑. ปางมารวชิยั พระอริยิาบถนัง่ พระหตัถซ์า้ยวางบนพระเพลา พระหตัถข์วา วางคว ํา่บนพระชานุ น้ิวพระหตัถ์

ชี้ เพือ่เรยีกแมพ่ระธรณี หมายถงึ พทุธประวตัติอนตรสัรู ้มพีญามารมาผจญ พระพทุธองคท์รงเรยีก แมพ่ระธรณีมาเป็น

พยาน แมพ่ระธรณีไดบ้บีมวยผมหล ัง่นํา้ทีพ่ระพทุธองคเ์คยทรงบาํเพญ็บารมอีอกมาไหลท่วมเหลา่มารท ัง้หลายพา่ยแพ ้

ไป พระพทุธรูปปางมารวชิยัเป็นปางทีพ่บ มากทีสุ่ดในศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะในสมยัสุโขทยั ลา้นนา อู่ทอง อยุธยา 

จนถงึ รตันโกสนิทร ์นอกจากน้ี พทุธประวตัติอนมารผจญยงัเป็นทีนิ่ยมในงานจติรกรรมฝาผนงั เขยีนทีผ่นงัสกดั

ดา้นหนา้พระอโุบสถ ในสมยั อยุธยาตอนปลาย จนถงึสมยัรชักาลที ่๓ แห่ง กรุงรตันโกสนิทร ์ 
๒. ปางสมาธ ิพระอริยิาบถนัง่ขดัสมาธ ิพระหตัถท์ ัง้ ๒ วางหงายซอ้นกนับนพระเพลา พระหตัถข์วาวางบนพระ

หตัถซ์า้ย หมายถงึ พทุธประวตัติอนตรสัรู ้พระพทุธองคท์รงบาํเพญ็เพยีรดว้ยปางสมาธ ิเมือ่มมีารมาผจญ พระพทุธ

องคท์รงแสดงปางมารวชิยัเพือ่ปราบมาร เสรจ็แลว้จงึเปลีย่นมาแสดงปางสมาธอิกีคร ัง้หน่ึง จนตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมั

พทุธเจา้  
๓. ปางปฐมเทศนา พระอริยิาบถนัง่ขดัสมาธ ิพระหตัถข์วายกขึ้น จบีน้ิวพระหตัถ ์พระองัคุฐ (น้ิวโป้ง) และ

พระดชันี (น้ิวชี้) เป็น วงกลม อนัหมายถงึธรรมจกัร คอื การแสดงธรรม ในศิลปะอนิเดยีนิยมใหพ้ระหตัถซ์า้ยประคอง

พระหตัถข์วา แต่ในศิลปะไทยนิยมให ้วางพระหตัถซ์า้ยบนพระเพลา มกัมธีรรมจกัรกบักวางหมอบ และปญัจวคัคยีอ์ยู่

ดว้ยเสมอ หมายถงึ พทุธประวตัติอนปฐมเทศนาโปรดปญัจวคัคยีท์ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั พระธรรมทีท่รงแสดง

เรยีกวา่ ธมัมจกักปัปวตันสูตร  
๔. ปางทรงแสดงธรรม (วติรรก-มทุรา) พระอริยิาบถยนืหรอืนัง่ พระหตัถข์วายกขึ้น จบีน้ิวพระหตัถพ์ระองัคุฏ 

และพระดชันีเป็นวงกลม อนัหมายถงึธรรมจกัร คอื การแสดงธรรม หากเป็นพระพทุธรูปยนื นิยมแสดงธรรมดว้ยพระ

หตัถข์วา พระหตัถซ์า้ยทรงยดึชายจวีร สว่นพระพทุธรูปนัง่ พระหตัถซ์า้ยวางบนพระเพลา เป็นการแสดงมทุรา 

โดยท ัว่ไปใชป้ระกอบตอนใดตอนหน่ึงในพทุธประวตัทิีเ่กี่ยวกบัการแสดงธรรม  
๕. ปางประทานพร พระอริยิาบถยนืหรอืนัง่ แสดงปางดว้ยพระหตัถข์วายกขึ้น และหนัฝ่าพระหตัถอ์อก ปลาย

น้ิวพระหตัถช์ี้ลง ใชใ้นความหมายของการใหพ้ร และการ อนุญาต ซึง่ปรากฏในพทุธประวตัหิลายตอน  
๖. ปางประทานอภยั พระอริยิาบถยนื หรอืนัง่ แสดงปางดว้ยพระหตัถข์า้งใดขา้งหน่ึงยกขึ้น หนัฝ่าพระหตัถ์

ออก ปลายน้ิว พระหตัถต์ ัง้ขึ้น มกีารแสดงปางประทานอภยั รวม ๓ แบบ ไดแ้ก่ แบบแสดงดว้ยพระหตัถข์วา หมายถงึ 

หา้มญาต ิเป็นตอนทีพ่ระพทุธองคท์รงหา้มพระประยูรญาตวิวิาทเรื่องการแย่งนํา้ แบบแสดงดว้ยพระหตัถซ์า้ย หมายถงึ 

หา้ม พระแก่นจนัทน ์ในพทุธประวตัติอนเสดจ็โปรดพระพทุธมารดาบนสวรรคช์ ัน้ดาวดงึส ์ไดม้กีารสรา้งพระพทุธรูป

ดว้ยไมแ้ก่นจนัทนแ์ทนพระพทุธองค ์และเมือ่พระพทุธองคเ์สดจ็กลบั ลงมาแลว้ พระแก่นจนัทนล์กุหนีจากบลัลงัก ์

พระพทุธเจา้จงึทรงยกพระหตัถห์า้มไว ้และแบบแสดงดว้ยท ัง้ ๒ พระหตัถ ์หมายถงึ หา้มสมทุร เป็นพทุธประวตัติอน

ทรงแสดง ปาฏหิารยิป์ราบเหลา่ชฎลิ โดยทรงหา้มนํา้ฝน ทีต่กหนกับรเิวณนัน้ มใิหท่้วมปรมิณฑลทีพ่ระพทุธองคป์ระทบั

อยู่  
 
ที่มา สารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ 
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Land Locked Country 
 
Landlocked Country หรอื ประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล กลา่วคอื เป็นประเทศทีไ่มม่เีสน้ทางลาํเลยีง

สนิคา้ออกสู่นอกประเทศได ้คอืไมส่ามารถนาํเรอืใหญ่เขา้สู่ท่าเรอืได ้เพราะฉะนัน้การขนถ่ายสนิคา้จงึใชว้ธิ ี

Transshipment ไปยงัประเทศใกลเ้คยีง อาจใชร้ถบรรทกุ รถไฟ หรอืใชเ้สน้ทางลาํเลยีงทางแมน่ํา้ ลาํคลอง ซึง่มหีลาย

ข ัน้ตอน บางประเทศถกูขนาบดว้ยประเทศทีเ่ป็น Landlocked Country ดว้ยกนัอกี ซึง่เป็นอปุสรรคมากต่อการทาํ
การคา้ 

ปจัจบุนัมปีระเทศทีไ่มม่ทีางออกทางทะเลอยู่ประมาณ 42 ประเทศ ซึง่บางคร ัง้ก็เป็นอปุสรรคสาํหรบัการทาํ

การคา้ระหวา่งประเทศ สนิคา้ในประเทศเหลา่น้ี ส่วนใหญ่ตอ้งสง่สนิคา้ผ่านประเทศอืน่ (Transshipment) เพือ่เป็น
ทางผ่าน ก่อนทีจ่ะส่งสนิคา้ถงึประเทศปลายทาง 

ในแถบเอเชยี ใกลบ้า้นเราประเทศทีเ่ป็น Landlocked Country คอื ประเทศลาว ตอ้งอาศยัทางออกทะเล
ของประเทศไทยและเวยีดนาม น่าสงัเกตวา่ ประเทศกลุม่น้ีส่วนใหญ่ม ีGDP (Gross Domestic Product) ทีไ่มเ่กนิ
ค่าเฉลีย่ของ GDP ท ัว่โลก (18,000 ดอลลา่หส์หรฐัฯ) โดยเฉลีย่ไมเ่กนิ 4,000 ดอลลา่หส์หรฐัฯ อย่างไรก็ตามคงตอ้ง

ยกเวน้ Landlocked Country ของ 2 ประเทศคอื สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละออสเตรยี ซึง่เป็นประเทศทีม่ค่ีาครองชพีสูง

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๔๒ -

ปราสาทเขาพระวหิาร 
 
เขาพระวหิาร หรอืทีห่ลายๆ คนรูจ้กัในนาม "ปราสาทเขาพระวหิาร" (Prasat Preah Vihear) และทีป่ระเทศ

กมัพชูาเรยีกขานวา่ "เปรีย๊ะวเิฮยีร"์ เป็นปราสาทหนิต ัง้อยู่บรเิวณเทอืกเขาพนมดงรกั ในพื้นทีท่บัซอ้นชายแดนไทย-

กมัพชูา ระหวา่งบา้นสรายจรอ็ม อาํเภอจอมกระสานต ์จงัหวดัพระวหิาร ของประเทศกมัพชูา และบา้นภมูซิรอล ตาํบล

เสาธงชยั อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรสีะเกษ ใกล ้ๆ  กบัอทุยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร  
เขาพระวหิาร เป็นบรเิวณสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ของคนพื้นเมอืงสมยัก่อน ในกษตัรยิช์ยัวรมนัที ่2 ไดก้าํหนดเขต

บรเิวณน้ีและเรยีกชื่อวา่ "ภวาลยั" ภายหลงัปรากฏชื่อในจารกึภาษาสนัสกฤตวา่ "ศรศิีขรศีวร" หมายความวา่ "ผูเ้ป็น

ใหญ่แห่งภเูขาอนัประเสรฐิ" ตัง้อยู่บนยอดเขาในเทอืกเขาพนมดงรกั ตามแนวเสน้กัน้เขตแดนระหวา่งประเทศไทยกบั

กมัพชูา จากหลกัฐานต่างๆ คาดวา่สรา้งในปี พ.ศ.1432-1443 ในสมยัพระเจา้สุรยิวรมนัที ่1 เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่

สกัการะตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ ์โดยสมมตใิหเ้ปรยีบเสมอืน "เขาพระสุเมรุ" (ศูนยก์ลางของจกัรวาล) โดย

การสรา้งนัน้ก็มเีหตผุลในการรวบรวมอาํนาจและความเชื่อของคนในละแวกนัน้เขา้ดว้ยกนั เพราะในอดตีแถบนัน้มผูีค้น

หลากหลายเชื้อชาตอิาศยัอยู่รวมกนั พระเจา้สุรยิวรมนัที ่1 จงึโปรดใหส้รา้งเขาพระวหิารขึ้น เพือ่เป็นจดุยดึเหน่ียวและ

ศูนยร์วมจติใจของ ชาวบา้นซึง่จะทาํใหก้ารปกครองงา่ยขึ้นดว้ย  
 
"ปราสาทเขาพระวหิาร" หรอื "ปราสาทพระวหิาร" เป็นโบราณสถานทีม่คีวามงดงาม โดดเด่นอยู่เหนือเทอืกเขา

พนมดงรกั ซึง่ก ัน้พรมแดน ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูามคีวามสูงจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 657 เมตร 

ปราสาทเขาพระวหิารเป็นเสมอืนเทพสถติยบ์นขนุเขาหรอื "ศรศิีขเรศร" เป็น "เพชรยอดมงกฎุ" ขององคศิ์วะเทพ (พระ

อศิวร) ตัง้โดดเด่นอยู่บนยอดเทอืกเขาพนมดงรกั มคีวามยาว 800 เมตร ตามแนวเหนือใต ้ส่วนใหญ่เป็นทางเขา้ยาว

และบนัไดสูงถงึยอดเขา จนถงึสว่นปราสาทประธาน ซึง่อยู่ทีย่อดเขาทางใตสุ้ดของปราสาท (สูง 120 เมตรจากปลาย

ตอนเหนือสุดของปราสาท, 525 เมตรจากพื้นราบของกมัพชูา และ 657 เมตรจากระดบั)  
ปราสาทเขาพระวหิารประกอบดว้ยหมูเ่ทวาลยัและปราสาทหนิจาํนวนมาก ท ัง้หมดสรา้งขึ้นเพือ่ถวายแด่พระ

ศิวะ ซึง่เทวาลยัหรอืปราสาทหนิแห่งแรกสรา้งขึ้น เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ซากปรกัหกัพงัของเทวาลยัทีเ่หลอือยู่ มี

อายุต ัง้แต่สมยัเกาะแกร ์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่10 ครัน้ และปราสาทเขาพระวหิารเป็นสถาปตัยกรรมอนัน่าทึง่ เป็น

มรดกทางวฒันธรรมของบรรพชนของ "ขะแมรก์มัพชูา" (ขอม) แต่โบราณ ทีอ่าศยัอยู่ท ัง้ในกมัพชูาปจัจบุนั และในภาค

อสีานของเรา ขะแมรก์มัพชูา เป็นชนชาตทิีม่คีวามสามารถยิง่ในการสรา้ง "ปราสาท" ดว้ยหนิทรายและศิลาแลง ซึง่

ขะแมรก์มัพชูาก่อสรา้งปราสาทบนเขาพระวหิารตดิต่อกนัมายาวหลายรชัสมยั กวา่ 300 ปี ตัง้แต่กษตัรยิ ์"ยโสวรมนัที ่

1" ถงึ "สุรยิวรมนัที ่1" เรื่อยมาจน "ชยัวรมนัที ่5-6" จนกระท ัง่ทา้ยสุด "สุรยิวรมนัที ่2" และ "ชยัวรมนัที ่7" จาก
ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่9 จนถงึกลางครสิตศ์ตวรรษที ่12 (หรอืจากพทุธศตวรรษที ่15 ถงึ 18 หรอืก่อนสมยัสุโขทยั 

300 ปีนัน่เอง)  
ทางเขา้สู่ปราสาทประธานนัน้ มโีคปรุะ (ซุม้ประตู) คัน่อยู่ 5 ช ัน้ (โคปรุะช ัน้ที ่5 จงึเป็นส่วนทีผู่เ้ขา้ชมจะพบ

เป็นส่วนแรก) โคปรุะแต่ละช ัน้ก่อนถงึลานดา้นหนา้จะผ่านบนัไดหลายข ัน้ โคปรุะแต่ละช ัน้จงึเปลีย่นระดบัความสูงทลีะ



 - ๔๓ -

ช่วง นอกจากน้ีโคปะรุยงับงัมใิหผู้ช้มเหน็ส่วนถดัไปของปราสาท จนกวา่จะผ่านทะลแุต่ละช่วงไปแลว้ ทาํใหไ้มส่ามารถ

แลเหน็โครงสรา้งปราสาทท ัง้หมดจากมมุใดมมุหน่ึงได ้ 
เดมิทปีราสาทเขาพระวหิารอยู่ในเขตการปกครองของประเทศไทย ขึ้นอยู่กบับา้นภมูซิรอล ตาํบลเสาธงชยั 

อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรสีะเกษ (ค.ศ.1899, ร.ศ.-118) และเมือ่ พ.ศ. 2442 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ชมุ

พลสมโภช กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์ไดเ้สดจ็ไปยงัปราสาทแห่งน้ี และทรงขนานนามวา่ "ปราสาทพรหมวหิาร" ซึง่

ต่อมาเรยีกกนัท ัว่ไปวา่ "ปราสาทพระวหิาร" ซึง่พระองคไ์ดจ้ารกึ ร.ศ. และพระนามไวท้ีบ่รเิวณชะงอ่นผาเป้ยตาดวีา่ 118 

สรรพสทิธ ิ 
ต่อมาเมือ่ปี 2450 จกัรวรรดนิิยมฝรัง่เศส (ปกครองเขมรขณะนัน้) อาศยัแสนยานุภาพทางทหารบบีใหร้ฐับาล

สยาม (ไทย) ยอมเขยีนแผนทีก่าํหนดใหเ้ขาพระวหิารอยู่ในดนิแดนของกมัพชูา ในการทาํสนธสิญัญาเพิม่เตมิ รฐับาล

สยามก็ยอมรบัแผนทีท่ีฝ่ร ัง่เศษสรา้งขึ้นมาแต่โดยดโีดยมไิดท้กัทว้ง (ซึง่แต่เดมิถา้แบง่ตามสนัปนันํา้เทอืกเขาพนมดงรกั 

เขาพระวหิารจะอยู่ในฝัง่ไทยแต่พอแบง่ตามแผนทีใ่หมข่องปี 1907จะอยู่ในฝัง่กมัพชูา) อาจจะเป็นเพราะฝรัง่เศสเป็น
มหาอาํนาจอยู่ในขณะนัน้ และคนไทยก็ยงัสามารถเขา้ไปยงัปราสาทเขาพระวหิารไดโ้ดยงา่ย  

ท ัง้ๆ ทีไ่มว่า่จะตามสนธสิญัญาเดมิ พ.ศ.2447 หรอืตามสภาพภมูศิาสตร ์กาํหนดใหอ้ยู่ในดนิแดนของไทย

อย่างชดัเจน จนวนัที ่6 ตลุาคม 2502 รฐับาลเจา้นโรดมสหีนุแห่งกมัพชูา ภายใตก้ารหนุนหลงัของฝร ัง่เศส ไดย้ืน่ฟ้อง

ต่อศาลโลก ขอใหไ้ทยถอนกองกาํลงัทหารออกจากเขาพระวหิาร และขอใหศ้าลชี้ขาดวา่อธปิไตยเหนือปราสาทเขาพระ

วหิารคนื (ยืน่ฟ้องท ัง้หมด 73 ครัง้) ต่อมาเมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2505 ศาลโลกไดต้ดัสนิใหอ้ธปิไตยเหนือปราสาทเขา

พระวหิารเป็นของประเทศกมัพชูา ดว้ยคะแนน 9 ต่อ 3 เสยีง โดยบรเิวณดงักลา่วมเีน้ือทีป่ระมาณ 150 ไร่  
 

ลกัษณะสาํคญัของปราสาทเขาพระวหิารจะประกอบดว้ย...  
1. บนัไดดนิดา้นหนา้ของปราสาท ซึง่บนัไดดนิดา้นหนา้เป็นทางเดนิขึ้นลงขนาดใหญ่ อยู่ทางทศิเหนือของตวั

ปราสาท ลาดตามไหลเ่ขา บางช ัน้สกดัหนิลงไปในภเูขา มขีนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 75.50 เมตร มจีาํนวน162 ข ัน้ สอง

ขา้งบนัไดมฐีานสีเ่หลีย่มต ัง้เป็นกระพกั (กระพกัแปลวา่ ไหลเ่ขาเป็นช ัน้พอพกัได)้ ขนาดใหญ่เรยีงรายขึ้นไป ใชส้าํหรบัต ัง้

รูปสงิหท์วาร-บาล (ทะ-วา-ละ-บาน) เพือ่เฝ้าดูแลรกัษาเสน้ทาง  
2. สะพานนาคราช หรอื ลานนาคราช อยู่ทางทศิใตข้องบนัไดหนิดา้นหนา้ ปูดว้ยแผ่นหนิเรยีบ มขีนาดกวา้ง 7 

เมตร ยาว 31.80 เมตร สองขา้งสะพานนาคราชสรา้งเป็นฐานเตี้ยๆ บนฐานมนีาคราช 7 เศียร จาํนวน 2 ตวั แผ่

พงัพานหนัหนา้ไปทางทศิเหนือ ลาํตวัอยู่บนฐานท ัง้สอง ทอดไปทางทศิใต ้ส่วนหางของนาคราชชูขึ้นเลก็นอ้ย นาคราชท ัง้

สองตวัเป็นนาคราชทีย่งัไมม่รีศัมเีขา้มา ประกอบมลีกัษณะคลา้ยๆ งูตามธรรมชาต ิเป็นลกัษณะของนาคราชในศิลปะ

ขอม แบบปาปวน  
3. โคปรุะ (ซุม้ประตู)ช ัน้ที ่5 จะมภีาพวาดโดยปามงัตเิอรอ์ยู่ สรา้งเป็นศาลาจตรุมขุ รูปทรงกากบาทไมม่ฝีา

ผนงักัน้ มแีต่บนัไดและซุม้ประตูท ัง้ 4 ทศิ สรา้งอยู่บนฐานบวัสีเ่หลีย่มย่อมมุ ฐานสูง 1.8 เมตร บนัไดหนา้ประตูซุม้ท ัง้ 

4 ทศิต ัง้รูปสงิหน์ ัง่ เสาโคปรุะสูง 3.5 เมตร เป็นศิลปะแบบเกาะแกร ์ยงัมร่ีองรอยสแีดงทีเ่คยประดบัตกแต่งตวัปราสาท

เอาไว ้แต่ส่วนหลงัคากระเบื้องนัน้หายไปหมดแลว้ บนัไดทางขึ้นโคปรุะ ช ัน้ที ่5 อยู่ทางทศิเหนือ เป็นบนัไดหนิมลีกัษณะ
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ค่อนขา้งชนั ทางทศิตะวนัออกของโคปรุะช ัน้ที ่5 มเีสน้ทางขึ้นคลา้ยบนัไดหนา้แต่ค่อนขา้งชนั และชาํรุดหลายตอน ยาว 

340 เมตรถงึไหลเ่ขา  
4. โคปรุะ (ซุม้ประตู)ช ัน้ที ่4(ปราสาทหลงัที ่2) จะภาพของการกวนเกษยีณสมทุร ณ เขาพระวหิาร ถอืเป็น 

"หน่ึงในผลงานชิ้นเอกอขุองปราสาทเขาพระวหิาร" ทบัหลงัเป็นภาพของพระนารายณบ์รรทมสนิธุอ์ยู่เหนืออนนัตนาคราช 

ซึง่ทางดาํเนินจากโคปรุะ ช ัน้ที ่5 มาเป็นลานหนิกวา้งประมาณ 7 เมตร สองขา้งจะมเีสานางเรยีงต ัง้อยู่ท ัง้สองดา้น แต่ก็

มปีรกัหกัพงัไปมาก โคปรุะช ัน้ที ่4 สรา้งเป็นศาลาจตรุมขุ มกีาํแพงดา้นทศิใตเ้พยีงดา้นเดยีว ยาว 39 เมตรจาก

ตะวนัออกไปตะวนัตก กวา้ง 29.5 เมตร จากเหนือไปใต ้เป็นศิลปะสมยัหลงัโคปรุะ ช ัน้ที ่5 คอื แคลง/บาปวน ดา้น

นอกตัง้รูปสงิห ์หนา้บนัเป็นภาพของการกวนเกษยีณสมทุร  
5. โคปรุะ (ซุม้ประตู) ช ัน้ที ่3 (ปราสาทหลงัที ่1) เป็นโคปรุะหลงัทีใ่หญ่โตมโหฬารทีย่งัสมบูรณท์ีสุ่ด ลกัษณะ

การสรา้งคลา้ยกบั โคปรุะ ช ัน้ที ่1 และ 2 แต่ผดิตรงทีม่ฝีาผนงักัน้ลอ้มรอบความใหญ่โตมากกวา่ และขนาบดว้ยหอ้ง

สองหอ้ง ตวัปราสาทประธานนัน้สามารถผ่านเขา้ไปทางลานดา้นหนา้ บนัไดกวา้ง 3.6 เมตร สูง 6 เมตร สองขา้งมฐีาน

ตัง้รูปสงิหน์ ัง่ 5 กระพกั มขุเหนือหนา้บนัเป็นรูปพระกฤษณะยกภเูขาโควรรธนะ ทบัหลงัเป็นรูปพระนารายณ ์4 กรทรง

ครุฑ และจากโคปรุะช ัน้ที ่3 มบีนัได 7 ข ัน้ขึ้นไปสู่ถนนทีย่าว 34 เมตร มเีสานางเรยีงปกัรายขา้งถนน ขา้งละ 9 ตน้ ถดั

จากเสานางเรยีงไปเป็นสะพานนาค 7 เศียร  
6. โคปรุะ (ซุม้ประตู) ช ัน้ที ่2 สรา้งเป็นศาลาจตรุมขุ มกีาํแพงดา้นทศิใตเ้พยีงดา้นเดยีวอยู่บนไหลเ่ขาทางทศิ

เหนือของโคปรุะช ัน้ที ่2 บรเิวณพื้นราบของเสน้ทางดาํเนินและสองขา้งทางขึ้นลงของบนัได จะพบรอยสกดัลงในพื้นศิลา

มลีกัษณะเป็นหลมุกลมๆ สาํหรบัใส่เสาเพือ่ทาํเป็นปะราํพธิ ีโดยมปีระธานในพธินี ัง่อยู่ในปะราํพธิเีพือ่ดูการร่ายราํบน

เสน้ทางดาํเนิน กรอบประตูหอ้งมจีารกึอกัษรขอมระบบุปีศกัราชตกอยู่ในสมยัพระเจา้สุรยวรมนัที ่1 ดา้นหนา้มนเทยีรมี

บนัไดตรงกบัประตูซุม้ท ัง้ 3 ประตู และมชีานต่อไปยงัเฉลยีงซา้ยและขวา ทีส่นามดา้นหนา้มภีาพจาํหลกัตกหลน่อยู่

หลายชิ้น เช่น รูปกษตัรยิก์าํลงัหล ัง่นํา้ทกัษโิณฑกแก่พราหมณ ์ 
7. โคปรุะ (ซุม้ประตู) ช ัน้ที ่1 สรา้งเป็นศาลาจตรุมขุ รูปทรงกากบาทไมม่ฝีาผนงักัน้ มแีต่บนัไดและซุม้ประตู

ท ัง้ 4 ทศิ สรา้งอยู่บนฐานสีเ่หลีย่ม-ย่อมมุ บนัไดทางขึ้นโคปรุะ ช ัน้ที ่1 ทางทศิเหนือ เป็นบนัไดหนิมลีกัษณะค่อนขา้ง

ชนั เน่ืองจากมคีวามเชื่อกนัวา่การทีจ่ะเขา้เฝ้าเทพนัน้ จะไปดว้ยอาการเคารพนพนอบในลกัษณะหมอบคลานเขา้ไป ทาง

ทศิตะวนัออกมเีสน้ทางขึ้นคลา้ยบนัไดหนา้แต่ค่อนขา้งชนั และชาํรุดหลายตอนเป็นเสน้ทางขึ้นลง ไปสู่ประเทศกมัพชูา 

เรยีกวา่ "ช่องบนัไดหกั"  
8. สระสรง จะอยู่ทางดา้นทศิตะวนัออกของทางดาํเนินห่างออกไป 12.40 เมตร จะพบสระนํา้รูป

สีเ่หลีย่มผนืผา้ มขีนาดกวา้ง 16.8 เมตร ยาว 37.80 เมตร กรุดว้ยท่อนหนิเป็นช ัน้ๆ มลีกัษณะเป็นข ัน้บนัได เรยีกวา่

สระสรงกลา่วกนัวา่ใชส้าํหรบัเป็นทีช่าํระร่างกายก่อนทีจ่ะกระทาํพธิทีางศาสนา  
9. เป้ยตาด ีเป้ยเป็นภาษาเขมร ซึง่แปลวา่ ชะงอ่นผาหรอืโพงผา ตามคาํบอกเลา่วา่นานมาแลว้มพีระภกิษุชรา

รูปหน่ึงชื่อ "ด"ี จารกิมาปลูกเพงิพาํนกัอยู่ทีน่ี่จนมรณภาพไป ชาวบา้นจงึเรยีกลานหนิน้ีวา่ "เป้ยตาด"ี ซึง่บรเิวณตรงยอด

เป้ยตาดสูีงกวา่ระดบันํา้ทะเล 657 เมตร ถา้วดัจากพื้นทีเ่ชงิเขาพื้นราบฝัง่ประเทศกมัพชูาสูงประมาณ 447 เมตร ตรง

ชะงอ่นผาเป้ยตาด ีจะมรีอยสกัพระหตัยข์องสมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์วา่ 118-สรรพสทิธ ิ
แต่ก่อนมธีงไตรรงคข์องไทยอยู่ทีบ่รเิวณผาเป้ยตาด ีในปจัจบุนัคงเหลอืแต่ฐานไตรรงค ์ 
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ปราสาทเขาพระวหิารนบัไดว้า่เป็นปราสาทขอมทีส่าํคญัแห่งหน่ึง ท ัง้ในแงป่ระวตัศิาสตรก์ารก่อสรา้งเทวสถาน

ของฮนิดู และยงัเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญัท ัง้ของไทยและกมัพชูาอกีดว้ย ซึง่ปจัจบุนัอทุยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร มี

เน้ือที ่81,250 ไร่ และไดป้ระกาศใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาตติาม พ.ร.บ.อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 โดยไดป้ระกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 115 ตอนที ่14 ก ลงวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ.2541 นบัเป็นอทุยานแห่งชาตลิาํดบัที ่83 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของไทย 
 
ที่มา http://hilight.kapook.com/view/25879 
อา่นเพิม่เตมิที่ http://www.prachatai.com/journal/2008/06/17146  
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วงแหวนไฟ (Ring of Fire) 
 

 
 

ตามรอบมหาสมทุรแปซฟิิคมาจนถงึแถวหมูเ่กาะสุมาตรานัน้ มกีารเกดิแผ่นดนิไหว และ ภเูขาไฟระเบดิอยู่

ตลอดมาในประวตัศิาสตร ์นกัวทิยาศาสตรจ์งึเรยีกวา่ วงแหวนไฟ หรอื Ring of Fire มาตัง้แต่ก่อนทีจ่ะมคีวามเขา้ใจ
เรื่องการเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลกเสยีอกี แมเ้ราจะเรยีนรูเ้รื่องการเคลือ่นไหวของแผ่นเปลอืกโลกแลว้ นกัธรณีวทิยา

ก็ยงัเรยีกภมูภิาคส่วนน้ีวา่ Ring Of Fire เช่นเดมิ เพราะเป็นชื่อทีเ่หมาะสมมาก  
จะเหน็ไดว้า่ เพราะอนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีต่ ัง้อยู่ในเขต "วงแหวนไฟ" หรอืเขตรอยต่อของเปลอืกโลก ซึง่

ตอ้งเผชญิภยัแผ่นดนิไหวบอ่ยคร ัง้  
Ring of Fire มคีวามเกี่ยวเนื่องกบัการเกดิ สนึาม ิซึง่สรุปงา่ยๆไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 
1. โลกของเราท ัง้ส่วนทีเ่ป็นมหาสมทุรและทวปีประกอบไปดว้ยแผ่นเปลอืกโลก (Plates) เป็นชิ้นๆต่อกนัอยู่

เหมอืนจิก๊ซอว ์ดงันัน้ plates เหลา่น้ีจงึมที ัง้แผ่นเปลอืกโลกภาคพื้นมหาสมทุร (oceanic plates) และแผ่นเปลอืก
โลกภาคพื้นทวปี(continental plates) ซึง่มคีวามหนาตัง้แต่ 70-250 กโิลเมตร 

2. Plates เหลา่น้ีมกีารเคลือ่นทีอ่ยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมกีารหมนุเวยีนหรอืไหลวนของหนิหลอมละลาย
ภายในโลกทีร่องรบั plates เหลา่น้ีอยู่ 

3. การเคลือ่นทีข่อง Plates เหลา่น้ีเป็นตน้เหตขุองการเกดิแผน่ดนิไหว ซึง่ไมส่ามารถบอกลว่งหนา้ไดว้า่จะเกดิ
ทีไ่หน เมือ่ไรและดว้ยความรุนแรงเท่าใด 
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4.บรเิวณรอยต่อของ Plates เหลา่น้ีทีเ่กดิขึ้นแผ่นดนิไหวขึ้นบอ่ยๆ เรยีกวา่ วงแหวนไฟ(Ring of Fire) 
5.ในมหาสมทุรแปซฟิิก จะถกูลอ้มดว้ยวงแหวนไฟ 
การระเบดิของภเูขาไฟและแผ่นดนิไหวกบัการเกดิคลืน่ยกัษส์นึาม ิลว้นมผีลมาจากแผ่นเปลอืกโลกเคลือ่นตวั 

ซึง่เมือ่ขอบเปลอืกโลกชนกนัก็เกดิแรงส ัน่สะเทอืนขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนกัวชิาการไดย้นืยนัวา่การเกดิแผ่นดนิไหวคร ัง้

ใหญ่ๆ ตอ้งใชเ้วลาเป็นรอ้ยหรอืเป็นพนัปี และความเสยีหายจะจาํกดัเฉพาะจดุเท่านัน้  
เขตอนัตรายของโลกก็คอืบรเิวณรอบมหาสมทุรแปซฟิิกซึง่เรยีกกนัวา่ “วงแหวนไฟ” น้ี ดว้ยเป็นเขตทีม่ภีูเขาไฟ

เรยีงรายและทาํนายกนัวา่จดุเสีย่งมากทีสุ่ดก็คอื ญี่ปุ่ นกบัแคลฟิอรเ์นียและลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิา 
 
ที่มา http://203.157.3.251/km/html/Tsunami/Tsunami.html  
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การจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดินของไทย 
 
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ แบง่การบรหิารราชการออกเป็น ๓ ส่วน คอื 
๑. การบรหิารราชการสว่นกลาง ใชห้ลกัการรวมอาํนาจ คอืใหอ้าํนาจการบงัคบับญัชาและการวนิิจฉยัส ัง่การ

ข ัน้สูงสุดอยู่ในสว่นกลาง โดยแบง่หน่วยงานออกเป็น กระทรวง ทบวง กรม [รวมท ัง้หน่วยงานทีม่ชีื่อเรยีกอย่างอืน่ทีม่ี

ฐานะเป็นกรม เช่น สาํนกังานเร่งรดัพฒันาชนบท (รพช.) สาํนกังานปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สปก.) 

ราชบณัฑติยสถาน ฯลฯ] หน่วยงานเหลา่น้ีปรกตจิะต ัง้อยู่ในสว่นกลาง คอืกรุงเทพมหานครอนัเป็นเมอืงหลวงและ

ศูนยก์ลางการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล 
ปจัจบุนัการบรหิารราชการสว่นกลาง มดีงัน้ี 

ระดบักระทรวง ม ี๑๔ กระทรวง (รวมสาํนกันายกรฐัมนตร)ี 
ระดบัทบวง ม ี๑ ทบวง 
ระดบักรม ม ี๑๓๖ กรม (ไมร่วมกรมต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหม และมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม) 

๒. การบรหิารราชการสว่นภมิูภาค ใชห้ลกัการแบ่งอาํนาจ คอืราชการสว่นกลางเป็นเจา้ของอาํนาจ แลว้แบง่

อาํนาจการบงัคบับญัชาและการวนิิจฉยัส ัง่การใหแ้ก่ภมูภิาคนาํไปปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชน เป็นการลด

ข ัน้ตอนต่าง ๆ ลง และการปฏบิตัขิองภมูภิาคนัน้จะตอ้งใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของแต่ละพื้นที ่ท ัง้น้ีจะตอ้งไมข่ดัต่อนโยบายของส่วนกลางหรอืของรฐับาลหรอืตวับทกฎหมายของประเทศ 
อน่ึง อาํนาจทีแ่บง่ใหน้ ัน้จะมากหรอืนอ้ยขึ้นอยู่กบัความพอใจของสว่นกลาง และสว่นกลางแต่ละหน่วยก็แบง่

ใหอ้าจไมเ่ท่ากนั เช่น บางกรมแบง่การบรหิารงานบคุคลใหส้่วนภมูภิาคแต่งต ัง้โยกยา้ยไดต้ ัง้แต่ระดบั ๔ ลงมา บางกรม

ใหต้ ัง้แต่ระดบั ๖ ลงมา บางกรมใหต้ ัง้แต่ระดบั ๗ ลงมา ท ัง้น้ี อาํนาจทีแ่บง่ใหไ้ปนัน้ ราชการบรหิารส่วนกลางอาจจะ

เรยีกกลบัคนืเมือ่ใดก็ได ้
การบรหิารราชการส่วนภมูภิาค ม ี๕ ระดบั คอื 

๑. จงัหวดั 
๒. อาํเภอ 
๓. กิ่งอาํเภอ 
๔. ตาํบล 
๕. หมูบ่า้น 

กิ่งอาํเภอ ตาํบล และหมูบ่า้นเป็นราชการบรหิารส่วนภมูภิาคโดยอนุโลม ท ัง้น้ีกเ็พราะในพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิไดก้าํหนดการบรหิารส่วนภมูภิาคไวเ้พยีง ๒ ระดบั คอืจงัหวดัและอาํเภอ แลว้ไดบ้ญัญตัิ

ไวใ้นมาตรา ๖๘ อกีวา่ "การปกครองอาํเภอ นอกจากทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตั ิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

การปกครองทอ้งที"่ 
กฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งทีใ่นปจัจบุนัจดัการบรหิารราชการแผ่นดนิในระดบัรองลงมาจากอาํเภอ ไดแ้ก่ 

กิ่งอาํเภอ ตาํบล และหมูบ่า้น จงึจดัเป็นราชการบรหิารส่วนภมูภิาคดว้ย 
จงัหวดั  ม ี๗๕  จงัหวดั 
อาํเภอ  ม ี๗๒๙ อาํเภอ 
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กิ่งอาํเภอ  ม ี๘๑  กิ่งอาํเภอ 
ตาํบล  ม ี๗,๑๕๙  ตาํบล 
หมูบ่า้น  ม ี๖๕,๑๗๐  หมูบ่า้น 

(ขอ้มลูประจาํเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๗) 
 
๓. การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่น ใชห้ลกัการกระจายอาํนาจ คอืส่วนกลางไดโ้อนมอบอาํนาจระดบัหน่ึงไปให ้

ประชาชนในทอ้งถิน่ไปดาํเนินการปกครองตนเองอย่างอสิระ แต่ท ัง้น้ีจะตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายของประเทศหรอืความ

สงบเรยีบรอ้ยของประชาชน กจิกรรมทีท่อ้งถิน่ทาํไดส้่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพฒันา และทีว่า่ "ปกครองตนเองอย่าง

อสิระ" นัน้ หมายถงึมอีสิระในการตดัสนิใจต่าง ๆ ในการแกป้ญัหาหรอืการเสรมิสรา้งสนบัสนุนกจิกรรมของทอ้งถิน่ 

เช่น ออกขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบต่าง ๆ มาบงัคบัประชาชนในเขตการปกครองของตนได ้โดยไมข่ดัต่อกฎหมาย 
การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนัมรูีปแบบดงัน้ี 

๑. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อย่าสบัสนกบัจงัหวดั) 
๒. เทศบาล 
๓. สุขาภบิาล 
๔. ราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่อืน่ตามทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่ไดแ้ก่ 

๔.๑ กรุงเทพมหานคร ซึง่กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๖ วา่ 

"ใหก้รุงเทพมหานครเป็นนิตบิคุคล และเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่..." ดงันัน้กรุงเทพฯ จงึไมใ่ช ้"จงัหวดั" ใน

ความหมายของการจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
๔.๒ เมืองพทัยา ซึง่กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารเมอืงพทัยา บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๗ วา่ "...ใหเ้มอืงพทัยา

เป็นนิตบิคุคล และเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่..." ดงันัน้เมอืงพทัยาจงึมใิช่เทศบาล มใิช่สุขาภบิาล แต่เป็นราชการ

ส่วนทอ้งถิน่ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
๔.๓ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล (ซึง่เป็นกฎหมาย

ทีอ่อกมาบงัคบัใชใ้หม)่ ไดก้าํหนดใหส้ภาตาํบลทีม่รีายไดไ้มต่ํา่กวา่ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยไมร่วมเงนิอดุหนุนจาก

ส่วนกลาง ตดิต่อกนั ๓ ปี ใหย้กฐานะขึ้นเป็นองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลมฐีานะเป็นนิติ

บคุคลและเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 
ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล จงึเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ตามทีก่ฎหมายสภาตาํบลและองคก์าร

บรหิารส่วนตาํบลกาํหนด อย่างสบัสนกบั "ตาํบล" ทีเ่ป็นราชการบรหิารส่วนภมูภิาค 
ราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ในปจัจบุนัทีเ่ป็นองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัม ี๗๕ เทศบาล ๑๓๘ สุขาภบิาล 

๑,๐๗๕ กรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยา อย่างละ ๑ แห่ง องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลยงัไมจ่ดัต ัง้ 
 

ผูเ้ขียน นายวริชั ถริพนัธุเ์มธ ีหวัหนา้ภาควชิางานในหนา้ที่ของปกครอง วทิยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง  
และกรรมการทาํอกัขรานุกรมภมิูศาสตร ์ราชบณัฑติยสถาน 

ที่มา จดหมายข่าวราชบณัฑติยสถาน ปีที่ ๔ ฉบบัที่ ๔๒, ฤศจกิายน ๒๕๓๗ 
 http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=636  
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โครงการตามพระราชดาํรแิกม้ลงิ 

 
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงตระหนกัถงึภยัทีร่า้ยแรงของวกิฤตนิํา้ท่วม

กรุงเทพ ฯ และทรงมพีระราชดาํรใินการแกไ้ขบญัหาเพือ่ผ่อนคลายทกุขเ์ขญ็ของพสกนิกรหลายประการ อาท ิการเร่ง

ระบายนํา้ออกสูท่ะเล โดยผ่านแนวคลองทางฝัง่ตะวนัออกของกรุงเทพฯ ใหม้พีื้นทีส่เีขยีว เพือ่กนัการขยายตวัของเมอืง

และเพือ่แปรสภาพใหเ้ป็นทางระบายนํา้เมือ่ถงึฤดูนํา้หลาก ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วม ขยายทางนํา้ หรอืเปิดทาง

ระบายนํา้ในจดุเสน้ทางคมนาคมสาํคญั ไดแ้ก่ ทางหลวง และทางรถไฟ ประการสุดทา้ยคอื การสรา้งพื้นทีร่บันํา้ หรอื

แกม้ลงิ เพือ่เกบ็กกันํา้ไวช้ ัง่คราว ก่อนระบายลงสู่ทางระบายนํา้หลกั 
โครงการแกม้ลงิ คอืการจดัใหมี้สถานที่เกบ็กกัน้ํา

ตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพือ่ทาํหนา้ที่เป็นบงึพกัน้ําให ้

หนา้น้ํา โดยรองรบัน้ําฝนไวช้ัว่คราว ก่อนที่จะระบายลง

ทางระบายน้ําสาธารณะ ฉะนั้น เม่ือฝนตก น้ําฝนจงึไม่

ไหลลงสูท่างระบายน้ําในทนัท ีแต่จะถกูขงัไวใ้นพื้นที่พกั

น้ํา รอเวลาใหค้ลองต่างๆ ซ่ึงเป็นทางระบายน้ําหลกัพร่อง

น้ําพอจะรบัน้ําได ้จงึค่อยๆ ระบายน้ําลง เป็นการช่วยลด

ปญัหาน้ําท่วมขงั ไดใ้นระดบัหน่ึง 
นอกจากวตัถปุระสงคเ์พือ่การระบายน้ําแลว้ แนว

พระราชดาํร ิแกม้ลงิ จงึผสานแนวคดิในการอนุรกัษน้ํ์า

และสิง่แวดลอ้มเขา้ไปดว้ย กลา่วคอื เม่ือน้ําที่ถกูเกบ็กกัไว ้

ถกูสง่เขา้ไปในคลองต่างๆ กจ็ะไปบาํบดั เจอืจางน้ําเน่าเสยี 

ในคลองเหลา่น้ีใหเ้บาบางลงแลว้ในที่สดุกจ็ะผลกัน้ําเน่า

เสยีที่เจอืจางแลว้ลงสูท่ะเล 
วธิกีารแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมในภมิูภาคต่าง ๆ คอื 

1. การก่อสรา้งคนักนันํา้ โดยการก่อสรา้งคนัดนิกัน้นํา้ขนานไปตามลาํนํา้เพือ่ป้องกนัมใิหน้ํา้ลน้ตลิง่ไปท่วมใน

พื้นทีต่่าง ๆ ดา้นใน 
2. การก่อสรา้งทางผนันํา้ เพือ่ผนันํา้ท ัง้หมดหรอืบางส่วนทีล่น้ตลิง่ท่วมลน้เขา้มาใหอ้อกไป 
3. การปรบัปรุงและตกแต่งสภาพลาํนํา้ เพือ่ใหน้ํา้ทีท่่วมทะลกัสามารถไหลไปตามลาํนํา้ไดส้ะดวก หรอืช่วยให ้

กระแสนํา้ไหลเรว็ยิง่ขึ้น 
การแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลตามพระราชดาํร ิ"แกม้ลงิ" 

ลกัษณะและวธิกีารของโครงการแกม้ลงิ 
1. ดาํเนินการระบายนํา้ออกจากพื้นทีต่อนบน ใหไ้หลลงคลองพกันํา้ขนาดใหญ่ทีบ่รเิวณชายทะเล 
2. เมือ่ระดบันํา้ทะเลลดตํา่กวา่ระดบันํา้ในคลอง ก็ทาํการระบายนํา้จากคลอง ดงักลา่ว โดยใชห้ลกัการทฤษฎี

แรงโนม้ถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาต ิ
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3. สูบนํา้ออกจากคลองทีท่าํหนา้ที ่"แกม้ลงิ" น้ี เพือ่จะไดท้าํใหน้ํา้ตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผล

ใหป้รมิาณนํา้ท่วมพื้นทีล่ดนอ้ยลง 
4. เมือ่ระดบันํา้ทะเลสูงกวา่ระดบันํา้ในลาํคลองใหท้าํการปิดประตูระบายนํา้ โดยยดึหลกันํา้ไหลลงทางเดยีว  

หลกัการ 3 ประเด็น (One Way Flow) ที่โครงการแกม้ลงิจะสามารถมีประสทิธภิาพบรรลผุลสาํเรจ็ตามแนว
พระราชดาํรคิอื 

1. การพจิารณาสถานทีท่ีจ่ะทาํหนา้ทีเ่ป็นบอ่พกั และวธิกีารชกันาํนํา้ท่วมไหลเขา้สู่บอ่พกันํา้ 
2. เสน้ทางนํา้ไหลทีส่ะดวกต่อการระบายนํา้เขา้สู่แหลง่ทีท่าํหนา้ทีบ่อ่พกันํา้ 
3. การระบายนํา้ออกจากบอ่พกันํา้อย่างต่อเน่ือง 
โครงการแกม้ลงิฝัง่ตะวนัออกของแมน่ํา้เจา้พระยา ใชค้ลองชายทะเลทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลดา้นจงัหวดัสมทุรปราการ 

ทาํหนา้ทีเ่ป็นบอ่พกันํา้หรอืบอ่รบันํา้ โครงการแกม้ลงิในพื้นทีฝ่ ัง่ตะวนัตกของแมน่ํา้เจา้พระยา ทาํหนา้ทีร่บันํา้ในพื้นทีฝ่ ัง่

ตะวนัตกของแมน่ํา้เจา้พระยาเพือ่ระบายออกทะเลดา้นจงัหวดัสมทุรสาคร พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดพ้ระราชทาน

พระราชดาํรเิพือ่ใหก้ารระบายนํา้ท่วมออกทะเลเรว็ขึ้นดว้ยวธิกีารต่าง ๆ คอื โครงการแกม้ลงิ "แมน่ํา้ท่าจนีตอนลา่ง" ซึง่

ใชห้ลกัการในการควบคุมนํา้ในแมน่ํา้ท่าจนี คอื เปิดระบายนํา้จาํนวนมากลงสู่อ่าวไทยเมือ่ระดบันํา้ทะเลตํา่ โครงการ

แกม้ลงิแมน่ํา้ท่าจนีตอนลา่งจะมปีระสทิธภิาพสมบูรณต์อ้งดาํเนินการครบระบบ 3 โครงการ ดว้ยกนั คอื 
1. โครงการแกม้ลงิ "แมน่ํา้ท่าจนีตอนลา่ง" 
2. โครงการแกม้ลงิ "คลองมหาชยั-คลองสนามชยั" 
3. โครงการแกม้ลงิ "คลองสุนขัหอน" 
โครงการแกม้ลงินบัเป็นนิมติรหมายอนัเป็นสิง่ทีช่าวไทยท ัง้หลายไดร้อดพน้จากทกุขภ์ยัทีน่าํความเดอืดรอ้น

แสนลาํเคญ็มาสู่ชวีติทีอ่บอุ่นปลอดภยั ซึง่แนวพระราชดาํรอินัเป็นทฤษฎเีกี่ยวกบัการบรหิารจดัการดา้นนํา้ท่วมน้ี มี

พระราชดาํรเิพิม่เตมิวา่ "...ไดด้าํเนินการในแนวทางทีถ่กูตอ้งแลว้ ขอใหร้บีเร่งหาวธิปีรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพต่อไป 

เพราะโครงการแกม้ลงิในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นทีไ่ดห้ลายพื้นที.่.." 
การจดัหาและการออกแบบแกม้ลงิเพือ่ชะลอน้ําท่วม 

วตัถปุระสงคห์ลกัของการดาํเนินการ ใหม้กีารชะลอนํา้ หรอืพื้นทีเ่ก็บกกันํา้ ก็เพือ่ลดหรอืชะลออตัราการไหล

ของนํา้ผวิดนิ ทีเ่กดิจากการไหลทีเ่พิม่ขึ้น โดยการใชพ้ื้นทีร่ะบายนํา้ก่อนปลอ่ยใหไ้หลลงสู่ระบบ ระบายนํา้สาธารณะ ใน

การพจิารณาออกแบบพื้นทีช่ะลอนํา้หรอืพื้นทีเ่ก็บกกันํา้ จะตอ้งทราบปรมิาตรนํา้ผวิดนิทีจ่ะเก็บกกัและอตัราการไหลผวิ

ดนิทีม่ากทีสุ่ดทีจ่ะยอมใหป้ลอ่ยออกไดใ้นช่วงเวลาฝนตก ปรมิาตรทีเ่ก็บกกั ควรจะเป็นปรมิาตรนํา้ทีเ่พิม่ขึ้นเมือ่พื้นที่

ระบายนํา้ไดร้บัการพฒันาแลว้ 
ในการจดัหาพื้นทีแ่กม้ลงิ ทีส่าํคญัทีสุ่ดของการจดัหาพื้นทีช่ะลอนํา้หรอืพื้นทีเ่ก็บกกันํา้ คอืจะตอ้งพยายาม

จดัหาพื้นทีเ่ก็บกกัใหพ้อเพยีง เพือ่ทีจ่ะไดค้วบคุมอตัราการไหลออกจากพื้นทีช่ะลอนํา้เหนือ พื้นทีเ่ก็บกกันํา้ไมใ่หเ้กนิ

อตัราการไหลออกทีม่ากทีสุ่ด ทีจ่ะไมก่่อใหเ้กดิปญัหาการท่วมขงัในระบบระบายนํา้สาธารณะหรอืพื้นทีต่ ํา่ 
สาํนกัการระบายนํา้ไดด้าํเนินการจดัหาพื้นทีร่องรบัและเก็บกกันํา้เพือ่ป้องกนันํา้ท่วม (แกม้ลงิ) เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพของการระบายนํา้ ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร โดยใชเ้ก็บกกันํา้ฝนช ัง่คราวก่อนระบายลง ระบบระบายนํา้

สาธารณะ ซึง่ในช ัน้แรกจะทาํการจดัหาพื้นฝัง่พระนคร โดยมเีป้าหมายในการจดัหาพื้นทีเ่ก็บกกันํา้ปรมิาตร 13ลา้น

ลูกบาศก็เมตร 
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ปจัจบุนัสาํนกัการะบายนํา้ไดจ้ดัหาพื้นทีแ่กม้ลงิไดจ้าํนวน 20 แห่ง และมคีวามสามารถในการเก็บกกันํา้ได ้

10,062,525 ลบ.ม. ส่วนในพื้นทีท่างดา้นฝัง่ธนบรุจีะมคีลองเป็นจาํนวนมาก โดยคลองสว่นใหญ ◌่เหน็คลองตามแนว

ตะวนัออกตะวนัตก ซึง่ระบายนํา้ออกทางดา้นแมน่ํา้เจา้พระยา แต่ในช่วงฤดูนํา้หลากจากทางเหนือนํา้ในแมน่ํา้เจา้พระยา

จะมรีะดบัสูงขึ้น จงึควรใชค้ลองหลกัทีม่อียู่นัน้เป็นแกม้ลงิ โดยทาํการสรา้งสถานีสูบนํา้และประตูระบายนํา้เพิม่เตมิ เพือ่

ช่วยในการเก็บกกัและระบายนํา้ออกสู่ทะเล 
ประเภทและขนาดของแกม้ลงิ 

1. แกม้ลงิขนาดใหญ่ ( Retarding Basin) คอื สระนํา้หรอืบงึขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมนํา้ฝนจากพื้นทีบ่รเิวณ

นัน้ๆโดยจะกกัเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนทีจ่ะระบายลงสู่ลาํนํา้ การจดัสรา้งพื้นทีช่ะลอนํา้ หรอืพื้นทีเ่ก็บกกันํา้จะมี

หลายประเภท คอื เขือ่น อ่างเก็บนํา้ ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นตน้ ลกัษณะสิง่ก่อสรา้งเหลา่น้ีจะมจีะมวีตัถปุระสงคอ์ืน่ 

ประกอบดว้ย เช่น เพือ่การชลประทาน เพือ่การประมง เป็นตน้ 
2. แกม้ลงิขนาดกลาง เป็นพื้นทีช่ะลอนํา้ทีม่ขีนาดเลก็กวา่ ไดม้กีารก่อสรา้งในระดบัลุม่นํา้ ส่วนใหญ่จะเป็น

พื้นทีธ่รรมชาต ิเช่น หนอง บงึ คลอง เป็นตน้ 
3. แกม้ลงิขนาดเลก็ (Regulating Reservoir) คอืแกม้ลงิทีม่ขีนาดเลก็กวา่ อาจเป็นพื้นทีส่าธารณะ สนาม

เดก็เลน่ ลานจอดรถ หรอืสนามในบา้น ซึง่ต่อเขา้กบัระบบระบายนํา้หรอืคลอง 
แกม้ลงิทีอ่ยู่ในพื้นทีเ่อกชน เรยีกวา่ “แกม้ลงิเอกชน“ ส่วนทีอ่ยู่ในพื้นทีข่องราชการและรฐัวสิาหกจิจะเรยีกวา่ 

“แกม้ลงิสาธารณะ” 
ความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการแกม้ลงิ 

1. การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ จากลกัษณะธรรมชาต ิมาเป็นพื้นทีพ่ฒันา โดยเฉพาะอย่างยิง่พื้นทีข่อง

กรุงเทพมหานคร ทาํใหป้รมิาณและอตัราการไหลสูงสุดของนํา้ผวิดนิในพื้นทีเ่พิม่ขึ้น 
2. ปรมิาตรและอตัราการไหลของนํา้ผวิดนิทีเ่พิม่ขึ้นของพื้นทีท่บึนํา้ จะก่อใหเ้กดิปญัหานํา้ท่วมทางดา้นทา้ยนํา้

หรอืทีต่ ํา่เพิม่มากขึ้น ปญัหานํา้ท่วมทีเ่กดิขึ้นจงึขยายตวัเพิม่ขึ้น ไปทางดา้นเหนือนํา้ 
3. ขนาดของคลองและความจเุก็บกกัทางระบายนํา้เป็นประการสาํคญัเพราะมขีนาดเลก็กวา่ความสามารถใน

การรองรบัปรมิาณและอตัราการไหลสูงสุดของนํา้ผวิดนิทีเ่พิม่ขึ้นเพราะการรุกล ํา้คูคลอง และพื้นทีส่าธารณะ 
คลองกบัการแกป้ญัหาน้ําท่วมกรุงเทพ 

ขอ้เทจ็จรงิคลองเป็นเครื่องมอืสาํคญัทีจ่ะช่วยลดปญัหานํา้ท่วม ซึง่เป็นปญัหาของเมอืงหลวงมาชา้นาน 

โครงการ พระราชดาํร ิเช่น โครงการแกม้ลงินัน้ เป็นโครงการทีเ่หมาะสมยิง่ สาํหรบัการระบายนํา้ จากทางเหนือ ทีไ่หล

บา่ ลงมาทกุปี ในฤดูนํา้หลาก การตดัสนิใจของนายกทกัษณิ ทีจ่ะขดุลอกคูคลองท ัง้ ๔๔ สาย เป็นความคดิ รเิริ่มทีด่ ีใน

การเอานํา้ดไีลน่ํา้เสยี 
ปจัจบุนัโครงการแกม้ลงิมกีารดาํเนินการแบง่เป็น ๒ ส่วนคอื โครงการระบายนํา้ ในพื้นทีฝ่ ัง่ตะวนัออก ของ

แมน่ํา้ เจา้พระยา โดยจะใชค้ลองทีต่ ัง้อยู่ชายทะเลดา้นจงัหวดัสมทุรปราการ ทาํหนา้ที ่เป็นทางเดนิ ของนํา้ ตัง้แต่จงัหวดั 

สระบรุ ีพระนครศรอียุธยา ปทมุธานี นนทบรุ ีและกรุงเทพมหานคร ส่วนทีส่อง คอืคลองในพื้นทีฝ่ ัง่ตะวนัตก ของ

แมน่ํา้เจา้พระยา ซึง่จะใชค้ลองมหาชยั คลองสนามชยั และแมน่ํา้ท่าจนี ทาํหนา้ทีเ่ป็นคลองรบันํา้ ในพื้นที ่ตัง้แต่ จงัหวดั

อ่างทอง อยุธยา ปทมุธานี นครปฐม และ กรุงเทพมหานคร แลว้ระบายลงสู่ทะเล ดา้นจงัหวดั สมทุรสาคร 
 



 - ๕๓ -

ชาวกรุงเทพชัน้ในจะไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการขดุลอกคลองในเรื่อง ลดปญัหานํา้เน่าเสยี นํา้ท่วมขงั ใน

กรุงเทพมหานคร พื้นทีร่อบกรุงเทพและปรมิณฑล จะไดเ้ครอืขา่ยของชวีติ และสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศน ์และลูกโซ่

ของอาหาร จะฟ้ืนสภาพ ในระยะยาว ซึง่ทาํใหม้แีหลง่อาหารเพิม่มากขึ้น 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารไีดเ้สดจ็ฯประพาส คลองแสนแสบ เมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน 

๒๕๓๗ เป็นระยะทางกวา่ ๗๒ กโิลเมตร ยงัความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรถว้นหนา้ คณะรฐัมนตร ีมมีตเิหน็ชอบ ให ้

กาํหนด วนัที ่๒๐ กนัยายนของทกุปีเป็น วนัอนุรกัษแ์ละพฒันาแมน่ํา้คูคลองแห่งชาต ิและกาํหนดใหปี้ พ.ศ.๒๕๔๕-

๒๕๔๖ เป็นปีแห่งการอนุรกัษ ์และพฒันาสภาพแวดลอ้ม แมน่ํา้ คู คลองแห่งชาต ิแนวคดิทีจ่ะฟ้ืนฟู สภาพคลองแสน

แสบ ใหก้ลบัมาเหมอืนเดมินัน้ เคลือ่นไหวโดย ชมุชนรมิคลอง ไดร่้วมแรงร่วมใจกนั อนุรกัษ ์และพฒันา แต่ละบา้น 

ช่วยกนักาํจดั ผกัตบชวา ไมท่ิ้งขยะ ลงคลอง ชมุชนรมิคลองแสนแสบ เช่น ชมรมรวมใจภกัดิ์ รกัษต์น้ไม ้ปฏบิตังิาน 

อย่างจรงิจงั มกีจิกรรม ต่อเน่ือง เพือ่ใหค้ลอง "ตื่น" และ "นํา้กระเพือ่ม" อยู่ตลอดเวลา จดังานประเพณี ลอยกระทง 

แขง่เรอื และการละเลน่ เป็นประจาํทกุวนัที ่๒๐ กนัยายน 
การทีด่ร.ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีส ัง่การใหล้อกคลองท ัว่กรุงเทพ ๔๔ สาย โดยจะใหเ้สรจ็ภายใน ๔ 

เดอืน อย่าใหเ้ป็นแบบ ไฟไหมฟ้าง เพราะการอนุรกัษแ์ละพฒันานัน้ ตอ้งค่อยเป็นค่อยไป แต่ตอ้งให ้ประชาชน มสี่วน

ร่วมคดิ ร่วมทาํ เมอืงทีเ่คยมตีน้มะกอกขึ้นอยู่มากนัน้ เคยอยู่ในฐานะ เมอืงตน้แบบของโลก ทีไ่มม่ใีครเหมอืน เป็นเมอืง

ทีล่อยอยู่บนนํา้ สวยงาม ไมแ่พค้ลองตารางหมากรุก ของเมอืงซูโจว ประเทศจนี เมอืงบางกอก มบีรกิาร ข ัน้พื้นฐาน 

ค่อนขา้งสมบูรณแ์ลว้ น่าจะเกบ็เกี่ยวดอกผล จากการส่งเสรมิ การท่องเทีย่ว 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%
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