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การคาระหวางประเทศ
ในบรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศนับวาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่แตละประเทศตางใหความสนใจและเห็นความสําคัญ เนื่องจากการคาเปนสวนหนึ่งของรายไดของรัฐบาล นอก
เหนือจากภาษีอากร รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในปจจุบันที่ประสบปญหาดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุล ดุลการชําระเงินขาดดุล สงผลไปถึงทุนสํารองระหวางประเทศลดลง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไมมั่น
คงได ดวยเหตุนี้นโยบายของรัฐโดยการเนนการสงเสริมการสงออกจึงเปนทางออกเบื้องตนทางหนึ่ง หากแตวาจะ
ประสบความสํ า เร็ จ มากน อ ยเพี ย งใดย อ มขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย หลายประการนั บ ตั้ ง แต ค วามพร อ มด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถดานการผลิต ความพรอมดานเงินทุน และเทคโนโลยี ความสะดวกดานการ
คมนาคมขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถดานการตลาดและยุทธศาสตรการขาย
การคาระหวางประเทศไดทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่ประเทศสวนใหญมี
เศรษฐกิ จ แบบการค า(Commercial Economy) การแข งขัน ด านการคาจึงมี ม ากขึ้น ตามลําดั บ เนื่ อ งจากการค า
ระหวางประเทศจะเขามามีผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได ทั้งนี้เพราะการคาระหวางประเทศเปน
การขยายขอบเขตตลาดใหกวางขวางขึ้น ทําใหขายสินคาไดมากขึ้น ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอรายไดบุคคลสูง ทําให
มาตรฐานะการครองชีพของบุคคลสูงขึ้น และมีผลตอสวนรวมตรงที่มีสวนทําใหรายไดประชาชาติอันเปนรายได
ของประเทศโดยสวนรวมสูงขึ้น ประเทศชาติก็มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดตามลําดับ ดวยเหตุนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจของไทยเกือบทุกฉบับจะเนนหรือใหความสําคัญกับการสงเสริมการสงออกทั้งภาคเกษตรกรรมและอุต
สาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมผลผลิตทางภาคอุตสาหกรรมทั้งเพื่อทดแทนการนําเขาและเพื่อการสง
ออก โดยมีการเล็งเห็นวาการที่ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยอมมีผลตอเนื่องไปถึงเสถียรภาพทางสังคม
และเสถียรภาพทางการเมืองดวยและการที่ประเทศใดมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จะสามารถสรางอํานาจการตอรอง
ทางการเมืองไดอีกดวย
การคาระหวางประเทศเกิดจากความแกตางในดานตอไปนี้ คือ
1. สภาพทางภูมิศาสตรมีความแตกตางกัน จึงมีผลใหทรัพยากรตางกัน และไมเทาเทียมกัน
2. การมีความพรอมดานปจจัยการผลิตที่ตางกัน ตนทุนการผลิตจึงตางกัน โดยที่สินคาบางอยางผลิต
ในประเทศนึ่งมีตนทุนการผลิตสูง หากนําไปผลิตในอีกประเทศหนึ่งตนทุนจะต่ํากวา
3. ความสามารถและความชํานาญพิเศษในการผลิตของประชากรในแตละประเทศ แตกตางกัน
4. ในลักษณะดังกลาวจึงทําใหเกิดการคาระหวางประเทศขึ้นตรงที่แตละประเทศจะเลือกผลิตสินคาที่ประเทศ
ตนมีปจจัยการผลิตในประเทศมาก และมีตนทุนการผลิตต่ํา แลวนําออกขายใหกับประเทศที่ผลิตไดนอย หรือ
ผลิตไดโดยใชตนทุนสูงกวาที่จะซื้อจากประเทศอื่น

ประโยชนของการคาระหวางประเทศ
1. ทําใหมีโอกาสที่จะมีสินคาสนองความตองการไดในขณะที่ประเทศของตนไม สามารถผลิตเองได
2. ทําใหมีโอกาสเลือกผลิตสินคาที่ใชตนทุนต่ํา ในขณะเดียวกับที่ซื้อสินคาที่มีคุณภาพสูงราคาถูกกวาที่
จะผลิตเอง
3. ทําใหมีการพัฒนาขายสินคาที่ประเทศตนผลิตไดเกินความตองการใชในประเทศ
4. ทําใหมีการพัฒนาการผลิตที่มิใชเพียงการผลิตเพื่อการบริโภคเทานั้น หากแตยังเพิ่มการผลิตเพื่อการสง
ออก
อีกดวยที่สําคัญคือมีการสรางงานมากขึ้น ผลที่ตามมาคือทําใหประชากรมีรายไดบุคคลเพิ่มขึ้น สงผลใหมาตรฐาน
การครองชีพสูงขึ้นตลอดจนทําใหรายไดประชาชาติอันเปนผลรวมพลอยสูงขึ้นตามไปดวย
5. ทําใหเกิดความรูความชํานาญเฉพาะดาน
6. ทําใหเกิดพัฒนาเทคนิคการผลิตเพื่อใหไดสินคาและบริการที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกวาปจจัยที่ทําให
การคาระหวางประเทศขยายตัว คือ ความกาวหนาดานการคมนาคมขนสง
มาตรการที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
1. G.S.P. (Generalize System of Preference) หมายถึงสิทธิพิเศษดานการคาและภาษีศุลกากร ในทาง
ปฏิบัติประเทศที่พัฒนาแลวมักใชเปนเครื่องมือตอรองตอประเทศคูคาที่เปนประเทศฒกําลังพัฒนาอยางมีเงื่อนไข
ดังเชน ตามขาวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปตัด G.S.P. สินคาบางประเภทจาก
ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ จึงเทากับเปนการใชมาตรการทางเศรษฐกิจ
ตอบโตมาตรการทางการเมืองจึงเห็นไดวาประเทศใดไดรับ G.S.P. ก็จะมีผลดีแก
ประเทศนั้น ๆ หากประเทศไมไดรับสิทธิพิเศษนี้ จึงตองมีการเรียกรองเพื่อให
ไดรับสิทธิพิเศษนี้กลับคืนมา
2. แกตต (General Agreement On Tariffs and Trade: GATT)
แกตต หรือขอตกลงทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา เปนองคการระหวางประเทศ ที่
จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ.1948 โดยสมาชิกแรกกอนตั้งมีเพียง 23 ประเทศ สํานักงานใหญอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิต
เซอรแลนด ปจจุบันมีประเทศสมาชิก 128 ประเทศ
วัตถุประสงคของแกตต
เพื่อสงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศ โดยการขจัดอุปสรรคทางการคาที่เกิดจากกําแพงภาษี จากการ
กําหนดโควตาและมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชดําเนินการรูปพิกัดอัตราภาษี เพื่อใหเศรษฐกิจโลกขยายตัว
การหมุนเวียนสินคามีความคลองตัวสูงขึ้นหากมีปญหาดานการคาประเทศสมาชิกจะรวมกันเจรจาปญหาตอกัน
และหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อหาขอยุติที่ทุกฝายพอใจ

หนวยงานที่ทําหนาที่ดังกลาวไดแก ที่ประชุมภาคีแกตต ซึ่งจะมีคณะมนตรีจัดการประชุมใหญปละครั้ง
เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายในเรื่องตอไปนี้
1. การสงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศ
2. หากขอตกลงในการลด หรือขจัดมาตรการกีดกันทางการคา โดยมีองคกรของแกตตทําหนาที่ดูแลให
ขอตกลงตาง ๆ มีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ
3. ทํ าหน าที่ ระงับ กรณี พิพาทระหวางประเทศสมาชิก ดานป ญ หาการคาระหวางประเทศ จากผลการ
ทํางานของแกตต ทําใหมีผลดีในการควบคุมระบบภาษี และการคาของโลกประมาณ 85 เปอรเซ็นต ของสินคา
ออกทั้งหมด การยกเลิกขอจํากัดในการปฏิบัติทางการคา ทําใหเกิดความคลองตัวดานการหมุนเวียนสงออกมาก
ขึ้น ประเทศไทยก็ไดรับประโยชนหลายประการ เปนตนวา
1. ไดรับประโยชนตามสิทธิและสิทธิพิเศษเกี่ยวขอปฏิบัติในฐานะที่เปนสมาชิก
2. การคาขยายตัวกวางขวางขึ้น และมีหลักประกันทางการคาระหวางประเทศ
3. ไดรับความชวยเหลือทางวิชาการ ทั้งดานขอมูลทางการคา และไดรับการ ฝกอบรมดานการคา ฯลฯ
4. มีอํานาจการตอรอง และสามารถเจรจาเพื่อขจัดปญหา และอุปสรรคทางการคา ระหวางประเทศได
หากแตเพราะการเจรจารอบอุรุกวัยในป ค.ศ.1992 ที่ มีทั้งหมด 15 หัวขอ โดยมีประเด็นหลักของการเจรจาอยู
3 ประเด็น คือ
1. การเจรจาเพื่อขยายการคาเสรี ซึ่งครอบคลุมไปถึงสินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงสิ่งทอ
ดวย
2. การเจรจาเพื่อเปดและขยายการคาดานบริการ (Teade in Services) ซึ่งรวมไปถึงลิขสิทธิ์ทางปญญา
ดวย
3. การแกไขระเบียบของแกตต
การเจรจาดังกลาวไมประสบความสําเร็จยังหาขอยุติไมได จึงเปนที่มาของการกอตั้ง W.T.O. ขึ้นมา
3. องคการคาโลก (World Trade Organization:W.T.O.)
องคการคาโลกเปน องคการที่จัดขึ้น มาจากการประชุมของผูแทนของประเทศสมาชิก ขอตกลงทั่ วไป
วาดวยการคา และพิกัดอัตราภาษีศุลกากรโดยสมาชิก ไดรวมมือกันลงนามในสนธิสัญญาจัดตั้งองคการคาโลกขึ้นที่
เมืองมารราเกซ ประเทศโมรอกโก เมื่อ 15 เมษายน พ.ศ. 2537 องคการคาโลกจึงทําหนาที่แทนแกตต และอยูในสังกัด
ขององคการสหประชาชาติเชนเดียวกันกับธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ ไทยเปนสมาชิก
อันดับที่ 59 ขององคการคาโลก
วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการคาโลก และประโยชนที่ประเทศสมาชิกจะไดรับ
1. มุงสงเสริมใหประเทศสมาชิก มีการคาขายกันโดยเสรี
2. มุงจัดอุปสรรคเกี่ยวกับเงื่อนไขตาง ๆ ที่เปนมาตรการกีดกันดานการคาใหลดลงหรือหมดไป เชนการ
เก็บภาษีระหวางประเทศสมาชิกในอัตราต่ํา

3. มีอํานาจแกไขปญหาขอพิพาททางการคาระหวางประเทศสมาชิก
4. มุ งช ว ยลดชองวางทางเศรษฐกิจและการค าระหวางประเทศร่ํารวยกับ ประเทศ ยากจน เพื่ อขยาย
ขอบเขตการคาระหวางกันไดกวางขวางขึ้นตลอดจนมีหลักประกันทางการคาระหวางประเทศมากขึ้น
5. การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกประเทศสมาชิก
6. ไดรับความชวยเหลือดานวิชาการ และการฝกอบรมดานการคา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ(International Econormic Cooperation)
จากความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่เปนไปอยางกวางขวางนั้น กลาวไดวาเศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยน
แปลงไปในขอบเขตที่กวางขวางและมีแนวโนมจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เห็นไดชัดในขณะนี้ก็คือมีการรวมกลุม
ประเทศ เพื่อแสวงหาความชวยเหลือและรวมมือกัน ทั้งประเทศที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน และระหวางภูมิภาค ทั้งนี้
ก็เพื่อผลประโยชนและความมีเสถียรภาพที่มุงหวังใหบังเกิดขึ้นเปนหลักการใหญ ยิ่งมีการแขงขันมากขึ้นเทาใด
การรวมกลุมก็ยิ่งมีความจําเปนมากยิ่งขึ้นเทานั้น
มูลเหตุของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเกิดขึ้นดวยสาเหตุ 3 ประการ
1. เพื่ อรักษาผลประโยชน ด านธุรกิจการคารวมมือกัน ทั้ งนี้ เพื่ อรักษาผลประโยชน ของตน ตลอดจน
สามารถสรางอํานาจการตอรองทั้งดาน เศรษฐกิจ และการเมืองไดอีกดวย
2. ดวยผลประโยชนทางดานการเมืองระหวางประเทศความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศจะเปน
มาตรการหนึ่งจะใชไดทั้งอํานาจการตอรองและมาตรการตอบโต ตลอดไปจนถึงการเปนวิถีทางที่จะสรางความผูก
พันและความรูสึกเปนหนึ่งอันเดียวกันของประเทศที่อยูในกลุมเดียวกัน
3. เพื่อเปนการใหความชวยเหลือแกประเทศยากจน โดยทั่วไปประเทศกําลังพัฒนามักเปนประเทศเกษตร
กรรมที่มีลักษณะการผลิตแบบดั้งเดิมที่อาศัยฤดูกาล ใชแรงงานคน และแรงงานสัตว ขาดความรูทางเทคโนโลยี ผล
ผลิตจึงต่ํา และผลิตผลทางเกษตรกรรมจึงราคาถูก เนาเสียหาย และไมสามารถสรางอํานาจการตอรองดานราคาได
ประชากรมีรายไดต่ํา มาตรฐานการครองชีพต่ํา และรายไดประชาชาติก็พลอยต่ําไปดวย ในขณะที่ประเทศอุต
สาหกรรมสวนใหญจะมีลักษณะตรงขามคือ ผลผลิตราคาสูงอีกทั้งสามารถสรางอํานาจการตอรองดานราคาไดอีก
ดวย ประชาชนมีระดับมาตรฐานการครองชีพสูงกวา ประเทศอุตสาหกรรมเหลานี้จึงเห็นความจําเปนที่ตองให
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่ยากจนกวา เพราะหากไมใหความชวยเหลือ เมื่อประเทศตนผลิตสินคา
ใดออกขาย ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายซึ่งมีอยูประมาณ 2 ใน 3 ของโลกก็จะไมมีกําลังซื้อ สินคาอุตสาหกรรมที่
ประเทศพัฒนาแลวผลิตไดก็จะไมมีประโยชน เงินทุนและเทคโนโลยีจึงมีความจําเปนที่ประเทศกําลังพัฒนาทั้ง
หลายมีความตองการ ความชวยเหลือและความรวมมือในรูปของการรวมกลุมจึงเกิดขึ้นดวยเหตุผลดังกลาว

1.2 รูปแบบของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ที่ปรากฏอยูในปจจุบันมีอยูดวยกัน 3 แบบ คือ
1. การใหความชวยเหลือการใหเปลา (Grant) ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของเงินบริจาค หรือความชวยเหลือ
ดานวิชาการโดยไมตองใชคืน นับเปนการชวยเหลือการใหเปลา เชน ออสเตรเลียชวยเหลือการกอสรางสะพาน
ขามแมน้ําโขงระหวางประเทศไทยกับสาธารณะรัฐประชาชนลาว และสะพานขามแมน้ําเมียวดีระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเมียนมาร ฯลฯ
2. การใหเงินกูยืม(Loan) เปนความรวมมือโดยการใหเงินกูยืมที่ลดดอกเบี้ยในอัตราต่ําและมีระยะเวลา
ใชคืนระยะยาว และอาจมีระยะเวลาปลอดหนี้ใหดวยกลาวคือ ประเทศที่กูยืมเงิน ยังไมตองผอนสงทั้งเงินตนและ
การชําระดอกเบี้ยลักษณะความชวยเหลือแบบนี้ผูใหกูยืมมีวัตถุประสงคที่มุงใหความชวยเหลือไมใชเพื่อมุงหา
กําไรหรือผลประโยชน ซึ่งนอกจากวิธีการดังกลาวแลวอาจใชวิธีการขายสินคาใหโดยมีระยะเวลาชําระหนี้ระยะ
ยาวได
3. การทําขอตกลงทางเศรษฐกิจการคา (Trade Agreement) เปนความรวมมือที่ประเทศที่มารวมกันนั้น มี
การกําหนดขอตกลงทางดานการคาระหวางกัน โดยมีวัตถุประสงคใหประเทศที่อยูในกลุมไดรับผลประโยชนรวม
กัน จากขอตกลงทางการคาในสวนที่เกี่ยวของกับอัตราภาษี หรือความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน หรือ
ความสะดวกในการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ฯลฯ
2. ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ
ในความรวมมือกับกลุมประเทศนั้น อาจจะมีขอตกลงในความชวยเหลือกันหลายดาน แตสวนใหญแลว
จะเนนที่ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ยิ่งในโลกปจจุบันการแขงขันทางการเมืองเริ่มลดนอยลง การแขงขันทาง
เศรษฐกิจกาวเขามาแทนที่ และมีมากขึ้นตามลําดับ ความรวมมือทางเศรษฐกิจจึงมีความจําเปนมากสําหรับทุก
ประเทศ

เขตการคาเสรีที่ไทยเขารวมกลุม

1. เขตการคาเสรีแหงอาเซียน
2.องคการความรวมมือทาง
(ASEAN
Free
Trade เศรษฐกิจแหงเอเซียและแปซิ
Area=AFTA)
ฟก(Asia and Pacific
EconomicCooperation:APEC)
ผู เส น อ แ น ว คิ ด นี้ คื อ
นายอานัน ท ปน ยารชุน อดีตนายก
รัฐมนตรีไทย เมื่อ ค.ศ. 1992 โดยมี
วัตถุประสงคใหประเทศสมาชิกอา
เชี ย นได ร ว มมื อ และรั ก ษาเสถี ย ร
ภาพทางเศรษฐกิจเชนเดียวกับแนว
ทางของตลาดร ว มยุ โ รป อั น จะนํ า
ไปสู ก ารคาเสรีในกลุ ม การลดภาษี
ศุ ล กากรสิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ในอาเซี ย น
โดยจะทําใหการคาระหวางอาเซียน
ดวยกันขยายตัวเพิ่มขึ้น สามารถดึง
ดู ด เงิ น ทุ น และเท คโน โลยี จ าก
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา อีกทั้ง
ยังทํ าให อ าเซี ยนเป น กลุ ม พลังทาง
เศรษ ฐกิ จ ที่ สามารถต อ รองกั บ
มหาอํานาจเศรษฐกิจของโลกได

องคการนี้เกิดขึ้นจากผล
ที่ ค าดจะเกิ ด ขึ้ น ได จ ากการที่ ก ลุ ม
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจะรวมตัว
เป น ตลาดเดี ย ว ในพ.ศ.2535 และ
การที่ ส หรั ฐ อเมริ ก ากั บ แคนดา
มี ม าตรการตกลงในการขจั ด ภาษี
ศุลกากรระหวางกันในระยะเวลา 10
ป ประเทศสมาชิก 21 ประเทศ แบง
ตามกลุมไดดังนี้
1. ประเทศในกลุ ม เอเซี ย ตะวั น
ออกเฉียงใต ไดแก ประเทศในกลุม
อาเซียนดั้งเดิ ม 6 ประเทศ คือ ไทย
มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโด
นีเซีย และบรูไน ดารุสซาราม
2. ประเทศในกลุมเอเซียตะวันออก
4 ประเทศ คื อ ญี่ ปุ น ส าธารณ รั ฐ
เกาหลี จีน ไตหวัน
3. ประเทศในมหาสมุทร
แป ซิ ฟ ก 8 ป ระเท ศ คื อ สห รั ฐ อเมริ ก า แคนาดา เม็ ก ซิ โ ก ออส
เตรเลีย นิวซีแลนด
ปาปว
นิวกินี ชิลี
ปจจุบันมี 3 ประเทศเขา
มาเปนสมาชิกไดแกรัสเซีย เปรู และ
เวียดนาม

3.กลุมเอเซีย-ยุโรป(ASEM)

1. กลุมประเทศเอเซีย 10
ประเทศ ไดแก
- กลุมอาเซียน 6 ประเทศ ได
แก มาเลเซี ย สิ งคโปร ฟ ลิ ป ป น ส
อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม
- จี น ญี่ ปุ น เกาหลี ใ ต และ
เวียดนาม
1. กลุมประเทศยุโรป
15 ประเทศ ไดแ กก ลุม ประชาคมยุ
โ ร ป (European Community) เริ่ ม
ก อ ตั้ งเมื่ อ ป พ .ศ .2497 มี เพี ยง 6
ประเทศ คื อ ฝรั่ งเศส เบลเยี่ ย ม เน
เธอรแลนด เยอรมัน เดนมารก และ
ลักเซมเบอรก
- สมาชิกประเทศที่
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก จนถึ ง ป จ จุ บั น ได แ ก
สหราชอาณ าจั ก ร-สเปน อิ ต าลี
กรีซ สวีเดน ออสเตรีย ฮังการี โปร
ตุเกส นอรเวย
วัตถุประสงคห ลักของ ASEM เพื่ อ
สร า งสายสั ม พั น ธ เชื่ อ มโยงเอเซี ย
และยุโรปในรูปแบบใหมของความ
รวมมือ

1. เขตการคาเสรีแหงอาเซียน
(ASEAN Free Trade
Area=AFTA)

2.องคการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจแหงเอเซียและแปซิ
ฟก(Asia and Pacific
EconomicCooperation:APEC)
วัตถุประสงคที่สําคัญ
1. เพื่อสงเสริมความรวม
มื อ กั น ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห าด า น
เศรษฐกิ จ และการค าในภู มิ ภ าคเอ
เซียแปซิฟก และสงเสริมความรวม
มือ ด านการค า การลงทุ น และการ
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศ
สมาชิก
2. เพื่อลดปญหาและ
อุปสรรคทางการคาและสนับสนุน
การค าในกลุ ม ประเทศสมาชิ ก ใน
การที่จะเปดการคาเสรี(Free Trade)
ตามขอตกลง G.A.T.T.
3. ไมมีการกีดกันการคา
ไม วาจะเป น ประเทศอื่น หรือ กลุ ม
อื่น
4. พัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อใหภูมิภาคเอเซียแปซิฟก
สามารถรักษาความเปนภูมิภาคที่มี
อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจสูงสุด
ภูมิภาคหนึ่งของโลก

3.กลุมเอเซีย-ยุโรป(ASEM)

ประเด็นการเจรจาของกลุม ASEM
1. สนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก ารค า โลก
(World Trade Organization)
2. เสนอขอตกลง
เกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมพื้นฐาน
มีการเปดเสรีตลาดเครือขายการสื่อ
สาร
3. ความรวมมือกันดําเนินการ
คาพาณิชยนาวี การขนสงทางทะเล
4. กําหนดแนวทาง
เกี่ยวกับขอบังคับทางดานการลงทุน
ของตางชาติ
5. เพิ่มความรวมมือทางดาน
ธุรกิจบริการทางการเงินมากขึ้น
6. สงเสริมความรวมมือดาน
ตาง ๆ
- ความรวมมือดาน
อุตสาหกรรม
- ความรวมมือดานการศึกษา
การฝกอบรมบุคลากร
- ความรวมมือกันตอสูกับ
การทําลายสภาวะแวดลอม
- การลดการทดสอบปรมาณู

สถิติ พ.ศ.2547 – ม.ค.48
สินคานําเขา
สินคาสงออก
1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
1. น้ํามันดิบ
2. รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ
2. เครื่องจักรกล และสวนประกอบ
3. แผงวงจรไฟฟา
3. เครื่องจักรไฟฟา และสวนประกอบ
4. ยางพารา
4. แผงวงจรไฟฟา
5. เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสวนประกอบ
5. เคมีภัณฑ
6. เสื้อผาสําเร็จรูป
6. เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ
7. เม็ดพลาสติก
7. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
8. อัญมณี และเครื่องประดับ
8. สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ
9. ขาว
9. สวนประกอบและอุปกรณ
10. เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
10.เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง และทองคํา

ตอนที่ 3 คาของเงินกับอัตราการแลกเปลี่ยน
การลดคาเงิน
1. ราคาสินคาสงออกตอหนวย
2. ราคาสินคานําเขาตอหนวย
3. ชาวตางประเทศจะเขามาลงทุน
4. คนไทยไปลงทุนในตางประเทศ
5. ชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยว
6. คนไทยไปทองเที่ยวในตางประเทศ
7. ไทยตองชําระหนี้สินในตางประเทศ
8. ปริมาณแลกเงินตางประเทศได

การเพิ่มคาเงิน

การลดคาเงิน แกปญหา...................................
1. ราคาสินคา สงออก ตอหนวย
2. ราคาสินคา นําเขา ตอหนวย

ขายสินคาไดในปริมาณ
ซื้อสินคาจากตางประเทศ

ทําให 1. คนในประเทศประหยัด
2. สงเสริมสินคาที่ผลิตไดภายในประเทศ

เศรษฐกิจภาครัฐบาลและการพัฒนาประเทศ
1. เศรษฐกิจการคลังหรือนโยบายการคลัง
1.1 ความสําคัญ
การคลังหรือเศรษฐกิจภาครัฐบาลมีความสําคัญในทางเศรษฐศาสตร เพราะไมเพียงแคนโยบายการคลัง
จะเป น ส ว นหนึ่ งที่ ค วบคู ไ ปกั บ นโยบายการเงิน ที่ เป น มาตรการสรางความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
และแกปญหาเงินเฟอ เงินฝด แลวนโยบายการคลังหรือเศรษฐกิจภาครัฐบาล ยังเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงรายรับ ราย
จายของประเทศจะเปนไปในลักษณะใด สถานะทางการเงินของประเทศที่จะเอามาใชจายมีเพียงพอกับรายรับหรือ
ไม และจะแกไขปญหาดวยวิธีใด เรื่องนี้จะเปนเรื่องใหญของรัฐบาลที่จะตองจัดทุกปในรูปของพระราชบัญญัติ
การคลัง หมายถึง เศรษฐกิจภาครัฐบาลที่เกี่ยวของกับการหารายไดของรัฐบาลเพื่อนํามาใชจายกิจการตาง
ๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวมของประเทศ โดยรัฐบาลมีหนาที่ดูแลรายรับรายจายใหเหมาะสมในรูปของการจัด
ทํางบประมาณแผนดิน
1.2 การจัดทํางบประมาณแผนดิน
งบประมาณแผ น ดิ น (National Budget) คื อ แผนการใช จ ายเงิ น ของรั ฐ บาลประจํ าป ซึ่ ง จะต อ งมี ก าร
ประมาณการวาในปหนึ่ง ๆจะมีรายรับเทาใดจากรายรับประเภทใด และมีการใหน้ําหนักความสําคัญแกรายจาย
ดานหนึ่งดานใดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองปรับใหเหมาะสมกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความจําเปนของสังคมในขณะนั้น สวนมากมักจะเนนหนักที่งบประมาณ
ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และการปองกันประเทศเปนอันดับแรก ๆ สําหรับงบประมาณแผนดินของไทยป
2541 ยอดสูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก งบของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงคมนาคม ตามลําดับ ทั้งนี้ไมนับรายจายดานการชําระหนี้เงินกู ซึ่งเปนรายจายสูงที่สุดมาโดยตลอด จึง
เห็นไดวาเงินกูถึงจะเปนรายรับก็จริงแตก็จะกลายมาเปนรายจายอยางหลีกเลี่ยงไมไดในขณะเดียวกันก็คือ การ
ชําระหนี้เงินกู
อยางไรก็ดี งบประมาณแผนดินจึงเปนทั้งเครื่องมือของรัฐบาลในการควบคุมการดําเนินงานของหนวย
ราชการตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนรัฐสภาใชเปนมาตรการในการควบคุมการใชจายเงิน
ของรัฐบาลใหเปนไปโดยถูกตอง
การจัดทํางบประมาณแผนดินตองผานกระบวนการตาง ๆ จนถึงขั้นออกมาเปนพระราชบัญญัติเรียกวา
“พระราชบัญญัติงบประมาณแผนดินประจําป” ซึ่งจะตองจัดทําและออกลวงหนากอนเดือนตุลาคม ซึ่งเปนเดือน
เริ่มตนของปงบประมาณของแตละป

ลําดับขั้นตอนการจัดทํางบประมาณประจําปมีดังนี้
1. หนวยงานตาง ๆ ของรัฐเปนผูเสนอรายรับรายจายที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนมายังหนวยงานของ
รัฐบาลที่ทําหนาที่พิจารณาการจัดทํางบประมาณแผนดิน คือสํานักงบประมาณแผนดินกระทรวงการคลัง และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. สํานักงานงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําการก
ลั่นกรองเรียบรอยแลว เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. คณะรัฐมนตรีนําเสนอรัฐสภาเพื่อขออนุมัติใชเปนกฎหมายในรูปพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
ตอไป
ชวงปงบประมาณแผนดินของไทย เริ่มตนวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป เชน
งบประมาณแผนดิน ป พ.ศ.2541 เริ่มตนวันที่ 1 ตุลาคม 2540 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541
งบประมาณแผนดินประกอบไปดวย
รายรับ

รายจาย

1. รายได ภาษีอากร
รัฐวิสาหกิจ
การคา
อื่น ๆ
2. เงินคงคลัง

1. การทะนุบํารุงประเทศดานตาง ๆ

3. เงินกู

3. การชําระหนี้เงินกู

หนี้สาธารณะ

2. การพัฒนาประเทศ ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม

2. วัตถุประสงคในการใชนโยบายการคลัง
1. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในการดําเนินนโยบายดานภาษี ควรเปนหนาที่ของรัฐบาลในการเก็บ
ภาษีทางตรงในอัตรากาวหนาและเก็บภาษี ทางตรงไดสูงกวาภาษีทางออม
2. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุงยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น การใชนโยบายการคลังที่ดี
และมีประสิทธิภาพจะชวยกระจายรายไดดี มีความเปน ธรรมในสังคมชวยให ปญหาตาง ในระบบเศรษฐกิจลดลง
การจางงานจะ เพิ่มขึ้น ปญหาการวางงานจะลดลง และเพื่อใหเกิดผลดีรัฐบาลจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจึงจะ
ไดผล

3. หลักการสําคัญของนโยบายการคลัง
1. ใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม โดยการเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตรากาวหนา ทั้งนี้เพื่อใหผูที่มีรายไดสูงเสียภาษีมากขึ้น และรัฐนําเงินภาษี
ที่เก็บไดสวนหนึ่งมาใชจายดานรัฐสวัสดิการแกคนยากจน
2. ใหมีการขยายฐานภาษีใหกวาง คือ พยายามใหบุคคลที่มีรายไดทุกคนตองเสียภาษีโดย เฉพาะภาษีทาง
ตรง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
3. สนับสนุนใหมีการออมและการลงทุนในประเทศ โดยการลดหยอนภาษีใหเปนพิเศษ สําหรับเงิน
ออมและเงินลงทุนในประเทศ ตัวอยางเชน ใหคาลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต สําหรับผูมีเงินได ใหเครดิต ภาษีและ
คาลดหยอนพิเศษ สําหรับผูมีรายไดจากเงินปนผล และเงินสวนแบงกําไรจากบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล และ
สถาบันการเงิน เปนตน
4. สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศและการสงออก โดยการตั้งกําแพงภาษีสินคาบางประเภทเพื่อคุม
ครองอุตสาหกรรมในประเทศ ลดหยอนภาษีหรือเก็บภาษีในอัตราต่ําสําหรับอุตสาหกรรมบางประเภทที่ตองการ
สนับสนุน และลดอัตราภาษี หรือยกเวนการเก็บภาษี สําหรับสินคาสงออกบางชนิดที่ตองการใหแขงขันในตลาด
ตางประเทศไดมากขึ้น ฯลฯ
ขอสังเกตุ
1. เงินคงคลัง หมายถึงเงินที่รัฐบาลมีอยู ยังไมไดเอาออกไปใช จะใชเมื่อถึงความจําเปน
2. หนี้สาธารณะ(Public Debt) หมายถึงหนี้สินที่เกิดจากการกูยืมของรัฐ และรัฐวิสาหกิจซึ่งจะมีทั้งหนี้
ในประเทศ และหนี้ตางประเทศ
3. ประเทศที่พัฒนาแลวไมจําเปนตองมีเงินกู เพราะไมมีปญหาเรื่องความไมสมดุลระหวางรายรับและ
รายจายของประเทศ และเมื่อใดก็ตามที่เงินกูในสวนที่เปนรายรับก็จริงแตก็จะตองเปนรายจายในขณะเดียวกัน
เพราะตองชําระหนี้เงินกู ซึ่งในสวนนี้จะเปนรายจายที่สูงมาก
4. แมเงินกูจะเปนรายรับของรัฐบาลก็จริงแตก็เปนรายจายในขณะเดียวกัน และเปนภาระของรัฐบาลใน
การตองชําระหนี้เงินกูดวย
5. งบประมาณแผนดินมี 3 ลักษณะ คือ
5.1 งบประมาณ ขาดดุลแสดงใหเห็นถึงการมีรายจายมากกวารายรับ
5.2 งบประมาณเกินดุลแสดงใหเห็นถึงการมีรายรับมากกวารายจาย
5.3 งบประมาณ สมดุลแสดงใหเห็นถึงการมีรายรับเทากับรายจาย
6. รายจายอันดับตน ๆ ของงบประมาณแผนดิน ไดแก ดานเศรษฐกิจ การศึกษา การบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหแกประชาชน และการปองกันประเทศการที่งบประมาณแผนดินประจําปขาดดุลมาก แสดงใหเห็นถึงความไม
สมดุ ลระหวาง รายรับ กั บ รายจาย รัฐ บาลจําเป น ตองนํ าเงิน คงคลังหรือต องกู เงิน มาชดเชยกั บ การขาดดุลงบ
ประมาณ

ประเภทของภาษี
1. แบงประเภทโดยยึดหลักการผลักภาระในการเรียกเก็บ
- ภาษีทางตรง
- ภาษีทางออม
1. ภาษีทางตรงและทางออม ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ ภาษีทางตรงและภาษีทางออม
1.1 ภาษีทางตรง (Direcl Tax) คือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผูเสียภาษีโดยตรง และ ผูเสียไม สามารถผลักภาระภาษี
นั้นไปใหแกผูอื่นได ตัวอยางเชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเดิน-ทางออกนอกประเทศ
เปนตน
1.2 ภาษีทางออม (Indircci Tax) คือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากสินคาและบริการโดยผูเสียสามารถ ผลักภาระภาษีให
แกผูอื่นตอไปไดดวยการรวมเขาไปในราคาสินคาและบริการนั้น ๆ ผูที่ซื้อสินคาและบริการจึงตองรับภาระภาษี
โดย ทางออม ตัวอยางเชน ภาษีการคา ภาษีสุรา เบียร และเครื่องดื่ม ภาษีสินคาเขา-ออก อากรมหรสพ คาภาค
หลวงแร คาภาคหลวง ปาไม เปนตน
2. แบงประเภทโดยยึดหลักหนวยงานที่เก็บ
- ภาษีสรรพสามติ
- ภาษีศุลกากร
- ภาษีสรรพากร
- ภาษีอากรที่หนวยราชการอื่นจัดเก็บ เชน กรมตํารวจ, กรมการขนสงทางบก,
กรมประมง ฯลฯ
- ภาษีอากรที่ราชการสวนทองถิ่นจัดเก็บ เชน ภาษีบํารุงทองที่, (ภาษีโรงเรือน, ภาษี
ที่ดิน) ภาษีปาย, อากรฆาสัตว
หลักการเก็บภาษีที่ดี
1. หลักแนนอน
2. หลักยุติธรรม
3. หลักสะดวก
4. หลักประหยัด

การพัฒนาประเทศ
ในโลกซึ่งมีอยูมากมายหลายประเทศนั้น แตละประเทศยอมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับที่แตกตางกัน เราจึงเห็นไดวาบางประเทศประชาชนสวนใหญจะมีชีวิตความเปนอยูดีหรือมีระดับมาตรฐาน
การครองชีพสูง มีรายไดสูงและฐานะการเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคง เพราะกําลังในการผลิตสินคาและ
บริก ารรวมของประเทศอยูในระดับ สู ง และสามารถดํ าเนิ น การคาระหวางประเทศไดอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพา
ประเทศเหลานี้เรียกวาเปนประเทศที่พัฒนาแลว (Developed Countries) แตในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายประเทศ
ที่มีสภาพในลักษณะคอนขางไปในทางตรงกันขามกับประเทศที่พัฒนาแลว กลาวคือ ชีวิตความเปนอยูของประชา
ชนสวนใหญยังอยูในระดับต่ํา หรือระดับมาตรฐานการครองชีพต่ํา รายไดประชากรต่ํา ฐานะการเงิน การคลัง
ของประเทศไมมั่นคง ประเทศเหลานี้เรียกวาประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) ซึ่งจําเปนตองมีการ
พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรใหสูงขึ้น ตลอดจนทําใหฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นดวย
การพัฒนาประเทศ จึงมีจุดมุงหมายใหประเทศมีความมั่นคง หรือความมีเสถียรภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมมั่นคง
1. ลักษณะสําคัญของประเทศกําลังพัฒนา
พิจารณาไดจากลักษณะสําคัญไดเปน 4 หัวขอใหญ ดังนี้
1.1 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
1. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยูในสังคมชนบท
2. มีการวางงานเพราะฤดูกาล และการทํางานต่ําระดับอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาเกษตรกรรม
3. รายได เฉลี่ยตอบุ คคลอยูในเกณฑ ต่ํา อยูในระดับ แคพ อยังชีพ (Subsistence Level) เท านั้ น มี
ปญหาหนี้สิน และเปนหนี้ในลักษณะสะสม ดอกเบี้ยทบตน เพราะไมมีรายไดมาใชหนี้ มีการ
บุกรุกทําลายปาแลวขยายพื้นที่เพาะปลูก
4. สวนใหญเงินออมมีนอย สวนกลุมที่มีเงินออกจะเปนเจาของที่ดิน และไมชอบลงทุนดานการคา
5. ยังขาดความรูที่จะนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนไดเทาที่ควร การผลิตขึ้นอยูกับธรรม
ชาติ หรือขึ้นอยูกับฤดูกาล เทคนิคการผลิตมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา สวนใหญยังอาศัยแรงงาน
คนและแรงงานสัตว ผลผลิตตอเนื้อที่จึงต่ํา
6. ผลผลิตสวนใหญเปนสินคาขั้นปฐม เชน เกษตร ปาไม ประมง
7. มีการลงทุนในที่ดินนอย ใชทุนอยางไมประหยัด นิยมแบงที่ดินเปนแปลงเล็กสําหรับเพาะปลูก
ทําใหที่ดินมีสัดสวนนอยลง
8. ปริมาณการคาทั้งในประเทศและตางประเทศมีนอย สินคาที่สงออกสวนใหญมักทํารายไดไมแน
นอน และการคาระหวางประเทศมีนอยแมวาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว

9. การคมนาคมขนสงยังไมสะดวกและมีไมเพียงพอตลอดจนยังขาดความคลองตัวเรื่องการตลาด
ทําใหการผลิตเพื่อเปนการคาจึงมีอุปสรรค
1.2. ลักษณะทางสังคมและประชากร
1. ประชากรมีอัตราการเพิ่มสูง
2. ประชากรสวนใหญของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมชนบท ยังมี
การศึกษาอยูในระดับต่ํา
3. อายุขัยเฉลี่ยของประชากรคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว
4. แรงงานสวนใหญซึ่งอยูในภาคเกษตรกรรมนั้น เปนประเภทแรงงานที่มีฝมือต่ํา
เปนสวนมาก มื่อแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขาสูภาคอุตสาหกรรม แรงงาน
เหลานี้จึงไดรับคาจางแรงงานต่ํา
5. ยังมีการใชแรงงานเด็กอยางกวางขวางอยู
6. คนชนบทสวนใหญยังคงมีคานิยมที่ไมเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน นิยม
พิธีการ ทําบุญเกินกําลัง ซึ่งนับวาเปนการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ
หากกลาวโดยสรุป อาจกลาวไดวาลักษณะเดนหรือลักษณะพื้นฐานของ ประเทศกําลังพัฒนาก็คือ ประชา
กรมีรายไดบุคคลต่ํา หรืออยูในภาวะยากจนเรื้อรัง ซึ่งจะมีผลไปถึงมาตรฐานการครองชีพต่ําดวย เปาหมายสูง
สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ
จึงมุงไปที่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น หรือการทําใหประชาชนมี
ระดับการกินอยูดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนเชนนี้ไดก็ดวยการทําใหรายไดบุคคลใหสูงขึ้น
ใหไดเสียกอน เพื่อความเขาใจงายขึ้น อาจพิจารณาจากความเกี่ยวของระหวาง
ลักษณะรวมของประเทศกําลังพัฒนา สาเหตุและดังแผนผังขางลางนี้

ดอย ÆTechnology Æ ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา Æ รายไดบุคคลต่ํา Æ มาตรฐานการครองชีพต่ํา
หรือ
ขาดความรูในการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน Æ รายไดบุคคลต่ํา
2. ความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเรื่องสําคัญยิ่งของประเทศกําลังพัฒนาโดยทั่วไป ซึ่งมีอยูเปนจํานวน
มากมายหลายประเทศ คือ ประมาณ 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลก การพัฒนาเศรษฐกิจจึงเปนหนทางที่จะชวยให
ประชาชนหลุดพนจากความยากจนเรื้อรังไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น และผลทางออมก็จะนําไปสูความเจริญรุง
เรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ ยิ่งไปกวานั้นเศรษฐกิจยังเปนปจจัยสําคัญของอํานาจรัฐ เปนปจจัยทางการ
เมือง ทางการทหารอีกดวย เพราะหากเศรษฐกิจดี ประเทศชาติก็เขมแข็งเปนประเทศผูนําในทุก ๆ ดาน ปญหา

สังคมจะเกิดขึ้นนอยมาก โอกาสที่จะสรางสรรคความเจริญเพื่อนําไปสูความมีเสถียรภาพของประเทศจึงเกิดขึ้นได
โดยไมยากนัก
3. ความสําคัญของประเทศกําลังพัฒนาในโลกปจจุบัน
นอกจากประเทศกําลังพั ฒ นาทั้ งหลาย จะเห็ น ความจําเป น ในการเรงรัดการพั ฒ นาเศรษฐกิจของตน
ประเทศที่ร่ํารวยและประเทศที่พัฒนาแลว ก็ยังเห็นความจําเปนที่จะตองใหความชวยเหลือที่ยากจนหรือประเทศ
กําลังพัฒนาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจใหดีขึ้น เพราะหากปลอยใหประเทศยากจน
ประสบความยุงยากทางเศรษฐกิจและสังคมอยูตอไป ก็อาจจะสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของ
โลกได และจากสภาพการณปจจุบันที่มีการแขงขันทางการเมืองระหวางประเทศมหาอํานาจกันอยู จึงมีผลให
ความชวยเหลือในรูปตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเงินทุนและวิทยาการสมัยใหม ไดหลั่งไหลจากประเทศที่พัฒนา
แลวไปสูประเทศกําลังพัฒนาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ยากจนหรือประเทศกําลังพัฒนาที่ยังลา
หลังอยู จะไดรับความชวยเหลือมากเปนพิเศษ
4. ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)
หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหรายไดประชาชาติที่แทจริงของประเทศเพิ่มขึ้นในระยะยาวและสม่ําเสมอ
ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และนําไปสูอัตราการเพิ่มผลผลิตมากกวาอัตราการเพิ่มของจํานวนประชากร
เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงไดแกการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรใหสูงขึ้น
5. เกณฑที่ใชวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ระดับรายไดบุคคลและรายไดประชาชาติ
2. ระดับมาตรฐานการครองชีพหรือระดับชีวิตความเปนอยูของประชากร
3. คุณภาพประชากร และระดับการศึกษาของประชากร
4. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
5. อัตราความกาวหนาในการใช Technology
6. ระดับความสามารถในการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
7. อัตราความกาวหนาดานอุตสาหกรรม ฯลฯ
กลุมประเทศที่มีรายไดสูง หมายถึง ประเทศที่มีรายไดตอหัวไมนอยกวา 7,620 U.S.$
กลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง หมายถึงประเทศที่มีรายไดตอหัวมากกวา 610 U.S.$ และไมเกิน 7,620 U.S.$

6. ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลทําใหรายไดบุคคลสูงขึ้น ไดแก
1.1 การสะสมทุน หมายถึง การเพิ่มทุนใหมีมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งจะมีผลดีไปถึงการสงเสริมผลผลิต และราย
ไดบุคคลเพิ่มขึ้นอีกดวย การออม การสะสมทุน การสงเสริมผลผลิต รายไดบุคคลจะเปนไปในทิศ
ทางเดียวกัน
1.2 การเพิ่มจํานวนประชากรหากมีมากเกินไป ก็จะเปนผลเสียตอการพัฒนา เพราะในที่สุดจํานวนประชา
กรจะไมไดสัดสวนกับแหลงงานที่สังคมมีอยูตลอดไปจนถึงสวัสดิการตาง ๆ ที่รัฐจัดขึ้น
1.3 การคนพบทรัพยากรใหม ๆ ทําใหเกิดผลดีตอการลงทุนเพิ่ม และมีผลไปถึงการผลิตสินคาไดมากขึ้น
1.4 ความกาวหนาดานเทคโนโลยี มีสวนชวยใหประสิทธิภาพการผลิตสูง ตลอดจนชวยใหมีการลดตนทุน
ในการผลิตอีกดวย
1. ปจจัยทางการเมือง
สถานการทางการเมืองยอมมีผลตอกาพัฒนาเศรษฐกิจดังจะดูไดจากนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อตอการลงทุน
ความมั่นคงของรัฐบาลที่ทําใหนักลงทุนมั่นใจในการลงทุน
2. ปจจัยทางสังคม
ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาจะมีความตางกันตรงที่มีการยกยองบุคคลที่ขยัน และประหยัด
ไมฟุมเฟอย รูจักการออม รูจักใชจายเพื่อความสุขในชีวิตตามสมควรควบคูไปกับการลงทันเพื่อการสงเสริม
ผลผลิตและเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. ปจจัยทางเทคโนโลยี
เนื่องจากเทคโนโลยีชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นได ตลอดจนสามารถประหยัดการใชแรงงานที่
มีอยูอยางจํากัด แตในประเทศกําลังพัฒนา การใชเทคโนโลยีมีขอจํากัดหลายประการ คือ
1.1 ยังขาดความรูความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใชเอง ตองอาศัยการนําเขาจากตางประเทศ
1.2 ขาดเงินทุนที่จะสนับสนุนการคนควาวิจัยทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ
1.3 การนําเครื่องทุนแรงหรือเทคโนโลยี บางประเภทมาใชโดยไมเหมาะสม อาจทําใหเกิดปญหาการวางงาน
ขึ้นได ในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีแรงงานมาก ควรฝกฝนแรงงานใหมีประสิทธิภาพ และหาวิธีการลง
ทุนอยางประหยัดมากกวา ประหยัดแรงงาน
7. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เหตุที่ตองมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็เพราะในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนา
ซึ่งมีฐานะยากจนจําเปนตองมีแผนงานที่แนนอน และตองใชเวลาในการแกไขปญหาตลอดจนดําเนินการแกไข
ปญหาเหลานั้นอยางตอเนื่อง จนกวาจะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนานั้น ที่สําคัญก็คือในการวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจําเปนตองมีความเกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศ การดําเนินงานที่จะใหไดรับผลดีตามเปาหมายจึงจําเปนตองมีแผนดําเนินงานที่เดนชัด
และไดรับความรวมมือจากทุกฝาย

ในการแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแตละประเทศ มักจะตั้งวัตถุประสงคตรงกันคือ เพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ โดยครอบคลุมดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพิ่มรายไดแทจริงของบุคคล และรายไดประชาชาติใหสูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานะการครองชีพ
ของประชากรใหสูงขึ้น
2. ใหมีการกระจายรายไดที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความแตกตางระหวางรายไดของบุคคลในแตละ
อาชีพ และระหวางภูมิภาคใหนอยที่สุด
3. สรางความเจริญใหกระจายไปสูทองถิ่นตาง ๆ อยางทั่วถึง
4. ใหมีการวางงานลดนอยลง
5. ใหมีดุลการคาและดุลการชําระเงินอยูในภาวะไมขาดดุลหรือขาดดุลนอยที่สุด
ความเปนมาของแผนพัฒนาประเทศ
พ.ศ.2493 รัฐบาลไดตราพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติขึ้น ทําหน าที่วิเคราะห ภาวะทาง
เศรษฐกิจและเปนที่ปรึกษารัฐบาลในการดําเนินการดานเศรษฐกิจทางการเงินและการคลัง
พ.ศ.2502 รัฐบาลจัดตั้ง “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ” มีฐานะเทียบเทากรมในสังกัดสํานักนายกรัฐ
มนตรี ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน “สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ”
ประเทศไทยประกาศใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2504 โดย แบงออก
เปน 2 ระยะ คือระยะแรก พ.ศ.2504-2506 และระยะที่ 2 พ.ศ.2507-2509 รวมระยะเวลา 6 ป
แผนพัฒนาฉบับตอ ๆ มา คือ ตั้งแตฉบับที่ 2 จนกระทั่งฉบับที่ 8 ซึ่งเปนฉบับปจจุบันไดเพิ่มการพัฒนาสังคมควบ
คูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชเวลาในแตละแผนเปนเวลา 5 ป
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ.2504-2509
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2510-2514
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2515-2519
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2520-2524
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2525-2529
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2530-2534
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2535-2539
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2540-2544
9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2545-2549
สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
ลักษณะเดน ๆ ของแผนพัฒนาฉบับนี้ที่ไมปรากฏในฉบับอื่นอยู 3 ประการ คือ
1. เปดกวางใหหลายฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผน โดยมีนักวิชาการ นักปรัชญา สื่อมวลชน องคกรเอก
ชน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พุทธ-ศักราช
2539 ระบุวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะตองใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช
3. สอดคล องกั บ หน าที่ ของประชาชนชาวไทย ทํ าให อนุ รัก ษ ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย
สาระสําคัญสําหรับแผนพัฒนาฉบับที่ 8 สรุปไดดังนี้
1. มุงเนนคนเปนศูนยกลางหรือจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาไวมีสวนรวมในการพัฒนา ใหมีจิตสํานึกรับ
ผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนอนุรักษวัฒนธรรมไทย มีอุดมการณประชาธิปไตย
2. สรางสมรรถนะทางดานเศรษฐกิจใหเขมแข็ง ปรับโครงสรางการผลิตไปสูอุตสาหกรรมและใชเทคโนโลยี
กระจายรายไดไปสูภูมิภาค ลดชองวางระหวางรายไดของประชากร
3. ปฏิรูประบบราชการใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ และใหสอดคลองกับระบบการเมืองการปกครอง ปรับ
ปรุงระบบประกันสังคม และผนึกกําลังรวมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ประชาชน
และสื่อมวลชนใหเขามาที่สวนรวมในการพัฒนา
4. เพิ่มคุณภาพการศึกษาทุกระดับ พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานเพิ่มทุนการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อบรมและพัฒนาและบริการที่เหมาะสม
5. ใหผูดอยโอกาสและสตรีไดรับการพัฒนาและบริการที่เหมาะสม
6. ในการพัฒนาชนบทจะเนนที่การแกปญหาดานการผลิต ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปญหา
สุขภาพอนามัย และบริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพใหมีงานทําในฤดูแจง

ทิศทางแผนฯ ฉบับที่ 9

วัตถุประสงค
ปรับโครงสราง
การพัฒนา
ประเทศเขาสู
ดุลยภาพ

เปาหมาย
รากฐานการพัฒนา
ประเทศที่เขมแข็ง
กระจาย
ผลประโยชน
และแกปญหา
ความยากจน

ภารกิจ
ผนึกพลังทุกฝาย
ปฏิรูปสังคมไทยสู
ดุลยภาพการ
พัฒนาการ
แกปญหาความ
ยากจน

yมุงคุณภาพ
yเพิ่มโอกาส
yยึดปรัชญา
yสรางความเปนธรรม yเพิ่มยึดความสามารถพึงตนเอง yปรับตัวสูเศรษฐกิจยุคใหม
yกาวทันโลก
yยกระดับรายไดคุณภาพชีวิต yเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค
และเศรษฐกิจชุมชน
ใหเกื้อกูลกัน
4. ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
4.1 วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของวิสัยทัศนรวม ภายใตปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และสังคมไทยที่พึงประสงคใน
อนาคต แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไดกําหนดวัตถุประสงคหลัก คือ “การปรับโครงสรางการพัฒนาประเทศใหเขาสู
ดุลยภาพ โดยเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการพัฒนาในเชิงปริมาณมาสูการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ควบคูไปกับการสรางความเปนธรรมในสังคม และความสามารถกาวทันโลกที่จะอํานวยประโยชนตอคนสวน
ใหญของประเทศ” อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ อยางยั่งยืน ในการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคดงั กลาว
เมื่อคํานึงถึงผลการพัฒนาที่ขาดความสมดุลและวิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลกระทบใหคนไทยสวนใหญมีมาตรฐาน
ความเปนอยูลดลง และตองกลับไปอยูในฐานะยากจนมากขึ้น จึงเห็นสมควรกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ใหม โดยเปลี่ยนจากเดิมที่มุงสรางความร่ํารวยดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักไปสูการพัฒนาประเทศที่มี
รากฐานที่เขมแข็ง มีการกระจายผลประโยชนไดอยางทั่วถึง สามารถแกปญหาความยากจนและกระจายรายได
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการพึ่งตนเอง พรอมทั้งยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของคนสวน
ใหญของประเทศ” อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่มี “คน” เปนศูนยกลางอยางแทจริง สําหรับภารกิจสําคัญของชาติ

ที่จะเปนจุดยึดโยงการทํางานรวมกันในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ การผนึกพลังความรวมมือของทุกฝายใน
การปฏิรูปสังคมใหเกิดระบบบริการจัดการเปลี่ยนแปลงไปสูโครงสรางการพัฒนาที่ไดดุลยภาพ มุงสูเปาหมาย
หลักการแกปญหาความยากจน ภายใตแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การปรับตัวเขาสู “เศรษฐกิจยุค
ใหม” และการสราง “ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจชุมชนใหเกื้อกูลกัน” โดยมุงพัฒนา
คน ครอบครัว ชุมชน และสังคม เปนแกนหลักเพื่อสรางขีดความสามารถใหมจากรากฐานของสังคมที่เขมแข็ง
พรอมกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจใหเทาทันโลก สามารถแขงขันและรวมมือไดโดยอาศัยการปฏิรูประบบบริการ
จัดการใหเกิดธรรมาภิบาลเปนกลไกลสําคัญที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

สรางฐานราก
ปรับตัวสู
ของสังคมให
เขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร 3 กลุม

เศรษฐกิจยุค
ใหมรูเทาทันโลก
พึ่งตนเองได

yพัฒนาคุณภาพ
yการจัดการระบบบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
คน/การคุมครองทางสังคม
yเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
yปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมือง yพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและ
อยางยั่งยืน
เทคโนโลยี
yการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการ
สูธรรมาภิบาล
y การบริหารจัดการใหเกิด
ธรรมาภิบาลทุกภาคสวนของสังคม
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายหลักดังกลาวขางตน เพื่อใหสามารถดําเนินการตามภารกิจที่มีอยูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไดมุง
y การเสริมสรางขีดความสามารถจากฐานรากของสังคมใหเขมแข็งและรูเทาทันโลก

โดยมุงพัฒนาคนครอบครัว ชุมชน และสังคมเปนแกนหลัก ใหความสําคัญเปนลําดับสูงตอการพัฒนาคุณภาพคน
และกระบวนการเรียนรู ความเขมแข็งทางวัฒนธรรม และการคุมครองทางสังคม ขณะเดียวกันมุงเสริมสรางความ
เข ม แข็ ง ของเครื อ ชุ ม นให เ ชื่ อ มโยงการพั ฒ นาชนบทและเมื อ งอย า งยั่ ง ยื น และมี ก ารจั ด การคุ ณ ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูลกัน
yการปรับตัวทางเศรษฐกิจใหเทาทันโลกและ “เศรษฐกิจยุคใหม” หรือ “เศรษฐกิจยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถแขงขันและรวมมือไดบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง โดยใหความสําคัญสูงตอการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ควบคูไปกับการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ที่เนนการพัฒนา
นวัตกรรม และการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นอยางเหมาะสม พรอมกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ มหภาคใหเอื้อ
ตอความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ
yการปฏิรูประบบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนของสังคมเพื่อขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้ง
ภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งมีความสําคัญสูงสุดที่จะทําใหเกิดกลไกการบริหาร
จัดการที่ดี โปรงใส มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสาธารณชนมีสวนรวมอันเปนรากฐานที่
มั่นคงและเปนภูมิคุมกันที่ดีของสังคมในการปองกัน การทุจริตประพฤติมิชอบและใหพรอมรับสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาในยุทธ
ศาสตรแตละเรื่องใหเอื้อตอการแกไขปญหาความยากจนควบคูไปกับการปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น ดวยการระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคมเพื่อนําทุนที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
และลงทุนอยางสอดคลองกับทรัพยากรภาครัฐที่มีอยูจํากัด

หัวขอสําคัญวิชาการเมืองการปกครอง
ผศ.พาณี แสวงกิจ
ตอนที่ 1 พรรคการเมืองและรัฐบาลผสมในระบบรัฐสภาของไทย
1. พรรคการเมือง (Political Pasty)
1.1 ความหมาย และบทบาทของพรรคการเมืองในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
1.2 ความสําคัญของพรรคการเมือง
1.3 หนาที่ของพรรคการเมือง
1. พรรคการเมือง (Political Pasty)
1.1 ความหมาย และบทบาทของพรรคการเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
หมายถึง สถาบันการเมืองที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมบุคคลที่มีอุดมการณทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
แนวเดียวกันโดยที่ตองการนําอุดมการณในรูปที่กําหนดเปนนโยบายพรรคแลวนั้นไปใชในการบริหารประเทศ
หลังจากนั้นก็จะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสงสมัครเขารับการเลือกตั้ง แตละพรรคจึงพยายามแขงขันใหสมาชิก
พรรคไดรับเลือกเปนเสียงขางมากเด็ดขาดในสภา เพื่อมุงหวังการจัดตั้งรัฐบาลได หากพรรคใดไมสามารถจัดตั้งรัฐ
บาลไดพรรคนั้นก็สามารถเขาไปทําหนาที่เปนพรรคฝายคานไดดวยการสอดสองการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อ
ใหเกิดการแกไข และเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนหรือมิฉะนั้นก็อาจจะรวมพรรคจัดตั้งเปนรัฐบาลผสม
ขึ้นก็ได
การรวมกลุมของบุคคลที่มีอุดมการณทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองในแนวเดียวกัน กําหนดนโยบาย
พรรค เผยแพรนโยบายพรรคและสงสมาชิกพรรคสมัครเขารับการเลือกตั้ง หากประชาชนชื่นชอบนโยบายของ
พรรคใดก็จะเลือกสมาชิกของพรรคนั้นใหมีที่นั่งในสภาเปนเสียงขางมากเด็ดขาดในสภา พรรคนั้นจัดตั้งรัฐบาล
ได นโยบายพรรค = นโยบายรัฐบาล หัวหนาพรรค=นายกรัฐมนตรี
1.2 ความสําคัญของพรรคการเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย พรรคการเมืองนับวาเปนสถาบันการ
เมืองและเปนกลไกที่สําคัญมาก เพราะ
1. เปนการรวมกลุมของบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นในทางการเมืองคลายคลึงกัน รวบรวม
ความคิดเห็นของประชาชน กําหนดขึ้นเปนนโยบายของพรรค ถาจัดตั้งรัฐบาลก็เปนโยบายของชาติ จึงเทากับเปน
กลุมที่แสดงพลังทางการเมืองและเปนทางชักนําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเมืองมากขึ้น
2. เปนการเตรียมแนวทางสําหรับการเปนรัฐบาลในเวลาตอไป เพราะในระบอบ
ปกครองแบบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่เขมแข็งยอมมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล
3. อาจเปนฝายคานที่ทรงพลัง ในกรณีที่ไมอาจจัดตั้งรัฐบาลไดก็อาจรวมกับ
เปนฝายคานที่เปน ดุลยถวงกันในรัฐสภามิใหรัฐบาลปฏิบัติไดโดยพลการ เชน ตัวอยางของพรรคฝายคานใน
อังกฤษ

ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ไดในลักษณะตอไปนี้
1. สมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่สอดคลองกับอุดมการณของตน
2. รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรค เชน สมัครเขารับการเลือกตั้งในนามของพรรค
สํารวจปญหาและความตองการของประชาชน เพื่อเปนแนวทางในการชวยแกปญหา และใหขอเสนอแนะที่ดีแก
รัฐบาลได
3. ใหความรวมมือดานตางๆ เชน ในการหาเสียงการลงคะแนนเสียงหรือแมแต
การใหเงินสนับสนุนการดําเนินงานของพรรคฯ
1.3 หนาที่ของพรรคการเมือง
1. สํารวจป ญหาและความตองการของประชาชนเพื่อให รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐแกไขและวาง
นโยบายในการแกไขปญหาของประเทศ ตลอดจนเผยแพรใหประชาชนทราบและเปนแนวทางใหผูมีอํานาจหนา
ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม
2. คัดเลือกตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเขารับการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
และทําหนาที่คัดเลือกตัวบุคคลเขารับตําแหนงในคณะรัฐบาลในกรณีที่พรรคนั้นจัดตั้งรัฐบาล
3. กําหนดนโยบาย ในการแกปญหาของประเทศ เชน ปญหาการจราจรวิกฤต ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ
ฯลฯ โดยตองแถลงนโยบายเหลานั้นใหประชาชนทราบเพื่อเปนแนวทางใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชนและ
นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ
4. ใหความรูทางการเมืองแกประชาชน เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในเรื่องความรู
ความเขาใจทางการเมืองและมีวิธีการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนใชสิทธิทางการเมือง เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกตอง
และเกิดประโยชนทางการเมือง
2. พรรคการเมืองและรัฐบาลผสม
รัฐบาลผสม เปนรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวบรวมเอาพรรคการเมืองหลายพรรคเขามาเปนรัฐบาล เพื่อให
ไดเสียงขางมากเด็ดขาดในสภา เพื่อรัฐบาลจะสามารถอยูในตําแหนงไดจนครบวาระ ทั้ง ๆ ที่ในทางทฤษฎีและใน
ทางปฏิบัติ รัฐบาลผสมจะเปนรัฐบาลที่ไมใครมีเสถียรภาพก็ตาม อยางไรก็ตามรัฐบาลผสมเปนสิ่งจําเปนในกรณี
ดังตอไปนี้
1.ไมมีพรรคการเมืองใดมีเสียงขางมากเด็ดขาดในสภา ลักษณะเชนนี้มักเกิดขึ้นในประเทศที่มีพรรคเล็ก
พรรคนอยกระจายอยู เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมอาจจัดตั้งรัฐบาลได จึงจําเปนตองจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น
2. ในกรณีที่ประเทศตกอยูในภาวะฉุกเฉิน สถานการณรุนแรง แมรัฐบาลจะมีเสียงขางมากก็จําเปนตอง
ระดมผูมีความรูความสามารถเขามาชวยแกไขสถานการณกรณีนี้อาจตั้งรัฐบาลผสมได เราจะสังเกตไดวา รัฐบาล
ผสมจะมี ขึ้ น ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา หรื อ ประเทศที่ ก ารเมื อ งไม มั่ น คง และมี ร ะบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา โอกาสที่พรรคใดพรรคหนึ่งจะไดรับความนิยมและไดรับเลือกเปนเสียงขางมาก
เกิดขึ้นยาก จึงจําเปนตองเปนรัฐบาลผสม

ขอสังเกต
1. พรรคการเมืองเปนทั้งกลุมสังคม และเปนสถาบันทางสังคมหนึ่งในบรรดาสถาบันสังคมอื่น ๆ
2. เปนกลุมอิทธิพล ไมใชกลุมผลประโยชน
3. ไมควรมีพรรคการเมืองมากพรรค แตไมใชมีแตเพียงพรรคเดียว
4. พรรคการเมืองที่ดีตองปรารถนาเขาไปเปนรัฐบาล
5. ประเทศดอยพัฒนามักมีปญหาเกี่ยวกับ “พรรคการเมือง” ซึ่งมีสวนทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ
6.พรรคการเมืองจะมีความมั่นคงและมีความหมายตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากนอย
เพียงใด ยอมขึ้นอยูกับศรัทธาของประชาชนที่มีตอพรรคการเมือง โดยมิใชพิจารณาแตเพียงการทําหนาทีข่ องความ
เปนพรรคการเมืองเทานั้น หากสมาชิกของพรรคตองมีวินัย สมาชิกของพรรคไมแตกแยก ยึดมั่นในนโยบาย
พรรคอยางแทจริง ไมกระทําตนเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนใดกลุมผลประโยชนหนึ่ง

ตอนที่ 2 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบตาง ๆ
ลักษณะสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบตาง ๆ
1. ระบบรัฐสภา 2. ระบบประธานาธิบดี 3. ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
จากภูมิหลังทางประวัติศาสตรของแตละประเทศจะเห็นไดวา “อาณาจักร” กับการจัดระเบียบการปกครอง
รัฐ ซึ่งก็คือรูปแบบการปกครองนั้นยอมเปนของคูกัน เพียงแตรูปแบบการปกครองจะมีความแตกตางกันไปเทานั้น
ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ที่สําคัญคือ ขึ้นอยูกับความตองการของผูมีอํานาจรัฐ หรือประชาชน กับ
ความเหมาะสมของประเทศในขณะนั้น
หลังจากประเทศสวนใหญไดมีการพัฒนารูปแบบการปกครองมาเปนประชาธิปไตย ก็ยังมีรูปแบบแตก
ตางกันอยูอีก ความแตกตางกันนั้นขึ้นอยูกับเรื่องของการใชอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศในลักษณะที่แตกตางกัน เหลานี้จึงเปนที่มาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบตาง ๆ คือ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี และระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี

ขอเปรียบเทียบลักษณะสําคัญของรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบตาง ๆ
ระบบรัฐสภา
1. เปนรูปแบบการปกครอง
ที่ฝายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา
กั บ ฝ า ยบริ ห าร คื อ รั ฐ บาล
ตางมีหนาที่ปฏิบัติตอกัน ไม
แยกอํานาจออกจากกัน เด็ ด
ขาด
ทั้ งฝ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละ
ฝ า ยบริ ห ารแม ต า งฝ ายต า ง
เปนอิสระในการปฏิบัติหนา
ที่ แต ต างก็ มี ห น าที่ ค วบคุ ม
ซึ่งกันและกัน จึงเรียกระบบ
นี้ ว า ร ะ บ บ Check and
Balance ในลักษณะดังนี้
2.รั ฐ สภาเป น ฝ า ยจั ด ตั้ ง รั ฐ
บาลและรั ฐ บาลจะอยู ใ น
ตํ า แหน ง ได ต ราบเท า ที่ รั ฐ
สภาให ค วามไว ว างใจหรือ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ ข าดํ ารง
ตําแหนงและทําหนาที่ไดตอ
เมื่อไดรับความไววางใจจาก
รั ฐ สภา หากรั ฐ สภาไม ใ ห
ความ ไว ว างใจน ายก รั ฐ
มนตรีดวยคะแนนเสียงเกิน
กึ่ งหนึ่ งของสส. นายกต อ ง
ลาออก หรือไมไววางใจรัฐ
มนตรีเปนรายบุคคล
ต อ งลาออก(ตามรั ฐ ธรรม
นูญฉบับปจจุบัน)

ระบบประธานาธิบดี
1.เปนรูปแบบการปกครอง
ที่ ฝ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละฝ าย
บริหารตางแยกอํานาจออก
จากกั น เด็ ด ขาด จึ ง มี ก าร
เรียกระบบนี้วา Seperation
of Power

2.ประธานาธิ บ ดี ซึ่ ง ดํ ารง
ตํ า แหน ง เป น ทั้ ง ประมุ ข
ของประเทศและประมุ ข
ของฝ า ยบริ ห ารเข า ดํ า รง
ตําแหนงโดยไดรับเลือกตั้ง
จากประชาชน มี อํ า นาจ
แตงตั้งรัฐมนตรีโดยไดรับ
ความยิ น ยอมจากรั ฐ สภา
และป ระธาน าธิ บ ดี ใน
ฐานะที่ เ ป น ฝ า ยบริ ห าร
สามารถจะอยูในตําแหนง
ได จนครบวาระ โดยที่ รัฐ
สภาไมอาจลงมติไมไววาง
ใจประธานาธิบดีหรือคณะ

ระบบกึ่งรัฐสภา กึ่ง
ประธานาธิบดี
1. เปนรูปแบบการปกครองที่
มีลักษณะผสมผสานระหวาง
2 ระบบ คื อ ทั้ ง ในส ว นของ
ระบ บ รั ฐ ส ภ า แ ล ะ ระบ บ
ประธานาธิบดี
- ประธานาธิบดีเปนทั้ง
ป ระมุ ข ข องป ระเท ศ และ
ประมุขของฝายบริหารโดยได
รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชา
ชน
ประธาน าธิ บ ดี แต ง ตั้ ง
นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรี
เข า ร ว มบ ริ ห ารโดยได รั บ
ความยินยอมจากรัฐสภา
2.รั ฐ สภามี สิ ท ธิ ล งมติ ไ ม ไ ว
ว า ง ใ จ รั ฐ บ า ล เฉ พ า ะ ใ น
ตํ าแหน งนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รั ฐ มนตรี อื่ น ส ว นตํ า แหน ง
ประธานาธิ บ ดี จ ะสามารถ
ดํารงอยูในตําแหนงไดโดยไม
ตองลาออก

รัฐมนตรีออกจากตําแหนง
ได โ ดยที่ ฝ ายบริห ารเองก็
ไม ส ามารถยุบ สภาผู แทน
3. ประมุข ของประเทศและ ราษฎรได
ประมุ ข ของรั ฐ บาลจะแยก
3. ประธานาธิบดีมี
ออกจากกัน
ประมุขของประเทศอาจเปน อํ า นาจยั บ ยั้ ง กฎหมายที่
พ ระ ม ห าก ษั ต ริ ย ห รื อ มี บั ญ ญั ติ ม าจากรั ฐ สภาได
ตําแหนงเปนประธานาธิบดี และกฎหมายที่ประเทศใช
ก็ ไ ด แ ต ที่ แ น น อ น ก็ คื อ ได ต อ เมื่ อ ประธานาธิ บ ดี
ประมุขของฝายบริหารตอง เปนผูลงนาม
เปนนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ห น า ที่ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
ประเทศตามที่ รัฐ ธรรมนู ญ
ไดกําหนดไวโดยที่ ประมุ ข
ของประเทศจะไม มี อํานาจ
บริหาร

3. ฝ าย บ ริ ห าร คื อ รั ฐ บ าล
ประกอบด ว ยประธานาธิ บ ดี
เปนประมุขของรัฐบาล
- ประธานาธิบดี แตงตั้งนายก
รัฐมนตรี
- นายกรัฐมนตรี เลือก
รัฐมนตรีเสนอตอประธานาธิบดี

4. มาตรการที่ ฝายนิ ติ บั ญญั ติ
คุมฝายบริหารดวยการลงมติ 4. รั ฐ ส ภาอาจจะมี ส ภ า
ไม ไ ว ว างใจ มี ผ ลให ฝ า ย เดียวหรือ 2 สภาก็ได
บริ ห ารต อ งลาออก แต ใ น
ทางกั น ข าม ฝ ายบริ ห ารก็ มี
สิ ทธิ ควบคุ มฝ ายนิ ติ บั ญญั ติ
ดวยการยุบสภผูแทนราษฎร
เพื่ อให มี ก ารเลือกตั้ งใหม ที่
สํ าคั ญ ก็ คื อ แต ล ะฝ ายจะใช
มาตรการตอบโต กั นในขณะ
เดียวกันไมได

4. ประธาน าธิ บ ดี มี อํ า น าจ
เหนื อ ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยมี
สิทธิยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อ
ใหมีการเลือกตั้งโดยไมเกินป
ละ 1 ครั้ง ในขณะที่ รัฐสภาพ
กลับไมมีสิทธิลงมติไมไววาง
ใจประธานาธิบดีได

5.รัฐ สภาอาจจะมี ส ภาเดี ย ว
5. ตัว อยางประเทศที่ มีรูป
หรือ 2 สภาก็ได
แ บ บ ก ารป ก ค รอ ง ใน 5. ตัวอยางประเทศที่มีรูปแบบ

ร ะ บ บ นี้ ไ ด แ ก ส ห รั ฐ
อเมริกา ฟลิปปนส บราซิล
6. ตั ว อย า งประเทศที่ มี รู ป ฯลฯ
แบบการปกครองในระบบนี้ 6. สหรั ฐ อเมริ ก าเป น ต น
ได แ ก อั งกฤษ สเปน อิต าลี แบบระบบประธานาธิบดี
สวี เดน เดนมาร ก ญี่ ปุ น มา
เลเซีย ไทย ฯลฯ
7. อังกฤษเป นตนแบบระบบ
รัฐสภา

การปกครองในระบบนี้ไดแก
ฝรั่ ง เศส กรี ซ โปตุ เ กส ฟ น
แลนด ฯลฯ
6. ฝรั่งเศสเปนตนแบบระบบ
กึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี

ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญ
1. รัฐธรรมนูญ
1.1 ความหมาย และความสําคัญ
1.2 สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ควรทราบ
2. ที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
1. รัฐธรรมนูญ
แตละประเทศไมวาจะมีรูปการปกครองแบบใดตางก็มีรัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนหลักในการปกครองประเทศ หากจะ
ตางกันก็ตรงที่รูปแบบ และสาระสําคัญที่สนองวัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญนั้น ๆ เพียงแตมีสิ่งพึงพิจารณาตาม
หลักความจริงไดวา ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญรูปแบบใด รัฐธรรมนูญนั้นควรมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนและควรมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณบานเมือง ตลอดจนจะตอง
กอใหเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนดวย
1.1. ความหมาย และความสําคัญ
รัฐธรรมนูญ พิจารณาความหมายได 2 ประการ คือ
1.1.1 ในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุด
ความเปนกฎหมายสูงสุดใหพิจารณาไดจากกฎหมายอื่นใดขัดแยงไมได ผูที่ทําหนาที่วินิจฉัยวา
กฎหมายอื่นใดขัดแยงหรือไม คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 ไดเปลี่ยนไป
เปนศาลรัฐธรรมนูญ
1.1.2 ในฐานะที่เปนกฎหมายที่มีความสําคัญมากที่สุด
ความเปนกฎหมายที่สําคัญที่สุด ใหพิจารณาไดจากการเปนกฎหมายที่ใชเปนหลักในการปกครอง
ประเทศ
1.2 รัฐธรรมนูญไทยจะบัญญัติเกี่ยวกับสาระสําคัญดังนี้

1. รูปการปกครอง
2. พระราชฐานะ และพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
3. อํานาจอธิปไตย และการใช
- ใครเปนผูใช คุณสมบัติ
- วิถีทางที่เขาไปใชอํานาจ
- ขอบเขตอํานาจหนาที่
- กําหนดระยะเวลาที่อยูในตําแหนง
4. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
5. สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชน
6. การปกครองสวนทองถิ่น
7. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
8. บทเฉพาะกาล ฯลฯ
โดยทั่วไปรูปแบบของรัฐธรรมนูญจะประกอบไปดวยหมวดตาง ๆ และสวนตาง ๆ ที่แบงเปนมาตราที่อยูใน
หมวดสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีทั้งหมดถึง 12 หมวด รวม 336 มาตรา นับวามีเนื้อหาสาระมากกวาทุก
ฉบับที่เคยมีมา หมวดที่เพิ่มขึ้นมาใหมโดยไมเคยมีมากอนหนานี้ ไดแก หมวดที่ 10 การตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ และหมวดที่ 11 การตรวจเงินแผนดิน
ความสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีโดยสรุปจะมีอยู 3 ประการใหญ ๆ คือ
1. มีการสงเสริมและคุมครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคล
2. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และมีโอกาสตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มมากขึ้น
3. การปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอสังเกตเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
1. มีเนื้อหาสาระมากกวาทุกฉบับที่เคยมีมา โดยมีถึง 12 หมวด รวม 336 มาตรา และมีบทบัญญัติใหม ๆ ที่สําคัญ
ไดแก
(1) กําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย หากไมปฏิบัติจะตองเสียสิทธิบางอยาง(มาตรา
68)
(2) กําหนดใหมีคณะกรรมการเลือกตั้ง (มาตรา 136-148)
(3) กําหนดใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (มาตรา 196-198)
(4) กําหนดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา 196-199)
(5) กําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255-270) และศาลปกครอง (มาตรา 276-280)
(6) กําหนดใหมีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่สําคัญไดแก การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(มาตรา 291-296)

คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา 297-302) การถอดถอนจากตําแหนง(มาตรา
303-307) การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง(มาตรา 308-311) และการตรวจเงินแผนดิน(มาตรา
312)
2. เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยางแทจริง เพราะเปนฉบับแรกที่ประชาชนมีสวนรวมในการรางมากที่สุด
และใหประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง พอสรุปได 5 ประการ คือ
(1) ใหสิทธิในความเปนคนสูงขึ้น ไมวาจะเปนเด็ก เปนชาย เปนหญิง คนชราหรือ
คนพิการ มีเชื้อชาติศาสนาใดก็ตามยอมไดรับการคุมครองจากกฎหมายเทาเทียมกัน
(2) จัดการปฏิรูประบบราชการเสียใหม โดยการกระจายอํานาจจากระดับชาติสูทองถิ่น เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมรูเห็นไตถามทวงติงการบริหารของรัฐไดตามสมควร
(3) จัดการปฏิรูปศาล และระบบการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐที่สมบูรณกวาเดิม โดยการเพิ่มความ
อิสระของศาลมากขึ้น ปรับระบบกรรมการตุลาการ พัฒนาศาลแขวงใหทั่วถึง และใชระบบศาลคูแยกศาลปก
ครองออกจากศาลยุติธรรม มีศาลรัฐธรรมนูญคอยตรวจสอบ ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายระดับอื่น ๆ
มีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคอยรับรองทุกขจากประชาชนแทนรัฐสภา ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินที่เปนสาระจากฝายบริหารจริง ๆ คอยดูแลรักษาเงินแผนดิน
(4) จัดการปฏิรูประบบผูแทน ตั้งแตระบบพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง และระบบรัฐสภาที่มีประ
สิทธิภาพ
(5) การขจัดการทุจริตในบานเมือง ไดมีการตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ปปช.) ซึ่งมาจากการคัดสรรที่รัดกุม สําหรับตรวจสอบนักการเมือง และขาราชการชั้นผูใหญ นอกจากนั้นยัง
เปดใหประชาชนไมนอยกวา 5 หมื่นคน มีสิทธิกลาวหาการทุจริตดังกลาวตอ ปปช. ไดอีกดวย
3. ภายใน 240 วัน นับแตวันประกาศการใชรัฐธรรมนูญนี้ รัฐสภาตองดําเนินการพิจารณา และความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สําคัญ 4 ฉบับ คือ
1. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
3. รางพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการเลือกตั้ง
4. รางพระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมือง
ขอสังเกต
1.หากรางพระราชบัญญัติ 4 ฉบับนี้ไมแลวเสร็จจะยุบสภาผูแทนราษฎรมิได
2.รัฐสภาจะออกเปนพระราชกําหนดในเรื่องทั้ง 4 นี้ไมนาจะทําได เพราะรัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจไว
แตเปนอํานาจของรัฐสภาเทานั้น
3. สภาผูแทนราษฎรต องพิ จารณารางพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ วาด วยการเลือ กตั้ ง คณะ
กรรมการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ หากไม
สามารถปฏิบัติตามเวลาดังกลาวได สมาชิกาภพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด

4. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ ตองกระทําเมื่อครบ 5 ป นับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และผู
มีอํานาจทํารายงานเสนอความเห็นตอรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม คือ
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
2. ที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นจากกระแสการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมือง จึงเปนการผลักดันใหมีการ
แกไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยูในขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2538 มาตรา 211 ซึ่งนําไปสูการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมทั้งฉบับ ซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนการ
ปฏิรูปการเมือง และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห งราชอาณาจั ก รไทยแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 6) พุ ท ธศั ก ราช 2539 ได บั ญ ญั ติ ให มี ส ภารางรัฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น
ประกอบดวย สมาชิกที่ไดรับเลือกจากรัฐสภา จํานวน 99 คน มีหนาที่จัดทํารัฐธรรมนูญ ฉบับใหมทั้งฉบับเพื่อเปน
พื้ น ฐ า น สํ า คั ญ ใ น ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร เ มื อ ง
ภายหลังจากนั้นสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริม และคุม
ครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนใหมีประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่ม
ขึ้นตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงความ
คิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ โดยการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญโดยการ
ออกเสียงประชามติไดดวย ทั้งนี้โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไว
ตลอดไป
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดใหความหมายและบอกวัตถุประสงคของการปฏิรูปการเมืองวา
“การปฏิรูปการเมือง” หมายถึง การปรับเปลี่ยนโครงสราง และระบบการใชอํานาจของรัฐใหมหมดเพื่อให
เปนระบบที่มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยแทจริง สอดคลองสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
หากกลาวโดยสรุป “การปฏิรูปการเมือง หมายถึง การปรับปรุงระบบการเมืองทั้งระบบ เพื่อแกไขปญหา
การเมืองที่มีอยูโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ”
ผูทําหนาที่รัฐธรรมนูญมีลักษณะพิเศษวารัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ คือ
ขอความสําคัญในหมวด 12 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา 211 นั้น ใหสภารางรัฐธรรรมนูญทํา
หนาที่ จัดทํ ารางรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม ใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก
จํานวน 99 คน จําแนกเปน 2 ประเภท ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทางออม
ประเภทหนึ่ง เปนสมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งจากจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ 1 คน โดย
ในขั้นแรกใหมีผูสมัครรับเลือกตั้ง เลือกกันเองใหเหลือจังหวัดละ 10 คน จากนั้นจึงใหรัฐสภาลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหเหลือเพียงจังหวัดละ 1 คน จํานวน 76 คน

ประเภทที่สอง เปนสมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ จํานวน 23 คน ดังตอ
ไปนี้
1. ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จํานวน 8 คน
2. ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 8 คน
3. ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดิน หรือการรางรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑที่
รัฐสภากําหนดจํานวน 7 คน
สมาชิกประเภทที่ 2 นี้ ในขั้นแรก ให สภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการใหปริญ ญาในสาขานิติศาสตร รัฐ
ศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลผูมีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมหาชนสาขารัฐ
ศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร และผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดินหรือการรางรัฐ
ธรรมนูญ ประเภทละไมเกิน 5 คน ตอประธานรัฐสภา เพื่อนําเสนอใหรัฐสภาทําการเลือกในแตละสาขาใหได
จํานวนตามที่กําหนด รวมเปนจํานวน 23 คน

เอกสารวิชาสังคมศึกษา
ผศ.นวรรณา วุฒฑะกุล

สาเหตุของความขัดแยงระหวางประเทศ
1. ความขัดแยงทางการเมือง
2. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
3. ความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม
1. ความขัดแยงทางการเมือง
ความขัดแยงระหวางประชาธิปไตย-เผด็จการ =
ความขัดแยงระหวางประชาธิปไตย-สังคมนิยม =

สงครามโลกครั้งที่ 1 , 2
สงครามเย็น

สงครามเย็น (Cold War)
สาเหตุ
1. ความแตกตางระหวางอุดมการณระหวางประชาธิปไตย กับ สังคมนิยม
2. ความขัดแยงดานผลประโยชนและเขตอิทธิพลระหวางสหรัฐอเมริกา กับ สหภาพโซเวียต
ชวงระยะเวลาของสงครามเย็น เกิดเหตุการณที่สําคัญ เชน
1. เยอรมนีแบงออกเปน 2 ประเทศ คือ เยอรมนีตะวันตก และเยอรมนีตะวันออก ยุโรปถูกแบงเปนยุ
โรปตะวันตกซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตย และยุโรปตะวันออกซึ่งปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต
2. สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจัดตั้งองคการนาโต (NATO) สหภาพโซเวียตและพันธมิตรจัดตั้งสนธิ
สัญญาวอรซอ (Warsaw Pact)
3. สหภาพโซเวียตผลิตอาวุธปรมาณูไดสําเร็จเชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา
4. พรรคคอมมิวนิสตจีนนําโดย เหมา เจอ ตุง ประสบความสําเร็จและสามารถปกครองจีนแผนดินใหญ
5. เกาหลีถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต
6. นําไปสูการสูรบในอินโดจีน
หลัง ค.ศ. 1962 อภิมหาอํานาจทั้งสอง ตระหนักถึงภัยจากอาวุธปรมาณูจึงเกิดความพยายามในการเจรจา
เพื่อประสานประโยชนและลดความตึงเครียด จนเมื่อ ค.ศ. 1991 สหภาพโซเวียตลมสลาย สาธารณรัฐแหงสห
ภาพโซเวียตประกาศแยกเปนอิสระ ยุโรปตะวันออกหันมาดําเนินนโยบายเสรีประชาธิปไตย สงครามเย็นจึงยุติ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลังสงครามเย็น
- การลมสลายของสหภาพโซเวียต
อดีตประธานาธิบดีมิคาอิล กอรบาชอฟ แหงสหภาพโซเวียต เปนผูยุติสงครามเย็น เพราะไดประกาศ
นโยบายกลาสนอสต (Glasnost) ซึ่งหมายถึง การเปดกวางเพื่อนําไปสูการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย
และนโยบายเปเรสทอยกา (Perestroika) ซึ่ ง หมายถึ ง การปฏิ รู ป เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงระบบเศรษฐกิ จ ไปสู
แบบการตลาด รวมทั้งไดผอนคลายความตึงเครียดภายในประเทศหลายประการ ทําให 15 สาธารณรัฐที่เคย

ประกอบเปนสหภาพโซเวียตแยกออกมาตั้งเปนเครือจักรภพแหงรัฐเอกราช และตอมาแยกเปนสาธารณรัฐ

อิส ระ ป จจุบั น สาธารณรัฐตาง ๆ ของอดีตสหภาพโซเวียตยังประสบป ญ หาเศรษฐกิจ บางสาธารณรัฐ
ก็ยังประสบปญหาการเมืองภายใน ซึ่งเกิดจากความขัดแยงในเรื่องเชื้อชาติเผาพันธุ
1. การเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออก
หลังจากการแยกออกจากการควบคุมของสหภาพโซเวียตแลว ประเทศในยุโรปตะวันออกก็ประสบ
ปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ เงินเฟอ ภาวะการวางงานในอัตราสูง
- เยอรมนีสามารถรวมเยอรมนีทั้ง 2 ใหเปนประเทศเดียวกันไดสําเร็จในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1990
เรียกชื่อประเทศใหมวา สหพันธรัฐเยอรมนี มีกรุงเบอรลินเปนเมืองหลวง รัฐบาลไดพยายามปรับปรุงเศรษฐกิจ
ในเยอรมนีตะวันออกเดิมใหฟนตัวขึ้น
- โปแลนด และฮังการี เปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตย และจากเศรษฐกิจคอมมิวนิสต
มาเปนแบบเสรี
- เชโกสโลวาเกี ย แบ ง ออกเป น 2 ประเทศ คื อ สาธารณรั ฐ เชค และสาธารณรั ฐ สโลวั ค
ตามดินแดนของเชื้อชาติเชคและสโลวัค
- ยูโกสลาเวีย แควนโครเอเชียและสโลวะเกีย แยกเปนรัฐอิสระชาวเซอรเบีย ไดจัดตั้งสหพันธสา
ธารณรัฐยูโกสลาเวีย แตไดโจมตีและทําลายชาวอัลบาเนีย ซึ่งเปนชนกลุมนอยในโคโซโว และ NATO ไดใชวิธี
การทหารกดดันรัฐบาลยูโกสลาเวียใหยุติการกระทํา
2. ความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรม
ปญหาดานความเชื่อและคานิยม (Promised Land)
- ชาวยิวเชื่อวาดินแดนพันธสัญญา ที่พระเจาประทานใหแกชาวยิว คือดินแดนปาเลสไตน ทําใหเกิด
ลัทธิไซออนนิสต (Zionism) แตชาวอาหรับและชาวปาเลสไตนไมมีความเชื่อเรื่องนี้จึงนําไปสูการทําสงครามยืด
เยื้อระหวางยิว-อาหรับในตะวันออกกลาง
- การเครงครัดประเพณีตามแบบของอิสลาม นําไปสูการปฏิวัติวัฒนธรรมในอิหราน เชน หามผูหญิง
ออกไปทํางานนอกบาน ตองแตงกายมิดชิด
- ความแตกตางระหวางคานิยมของชาวตะวันออกและตะวันตกหรือลักษณะสังคมอุตสาหกรรมและ
สังคมเกษตรกรรม
ปญหาดานศาสนา

ทั้งศาสนาเดียวกันแตตางนิกาย หรือความขัดแยงระหวางผูนับถือศาสนาตาง ๆ ไดแก
สงครามครูเสด
- ความขัดแยงระหวางศาสนาคริสตกับ
ศาสนาอิสลาม
สงครามกลางเมืองในเลบานอน
- ความขัดแยงระหวางฮินดู-ซิกซ
อินเดีย

- ความขัดแยงระหวางฮินดู-อิสลาม
- ความขัดแยงระหวางนิกายโรมันคาทอลิก
กับนิกายโปรเตสแตนท
- ความขัดแยงระหวางนิกายสุหนี่กับชีอะห

อินเดีย-ปากีสถาน
การสูรบระหวางรัฐบาลอังกฤษกับกองทัพปฏิวัติ
ไอริช (Irish Revolutionary Army = I.R.A.)
สงครามอาวเปอรเซียระหวางอิรักกับอิหราน

ปญหาดานเชื้อชาติ
เกิดความไมยอมรับในความแตกตางดานเชื้อชาติ และเชื่อวาเชื้อชาติของตนสูงสง มีความสามารถ
กวาเชื้อชาติอื่น ทํ าให เกิด การดูถูก เหยียดหยามเชื้อชาติอื่น โดยเฉพาะการเหยียดสี ผิวดํา ที่ เรียกวาลัท ธิถือผิว
(Racism) เชน ลัทธิเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกา แมวารัฐธรรมนูญจะรับรองความแตกตางดานเชื้อชาติใหทุกคนมี
ลิทธิ เทาเทียมกันแตในทางปฏิบัติคนผิวดําถูกรังเกียจอยางรุนแรง สมาคมตอตานคนผิว คือ คู คลักซ แคลน
(Ku Klux Klan) นโยบาย Apartheid ที่ รั ฐ บาลแอฟริ ก าใต ป ฏิ บั ติ ต อ คนผิ ว ดํ า ไม ใ ห มี สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
และเศรษฐกิจแบงแยกเขตที่อยูอาศัย และไดรับบริการจากรัฐบาลนอยกวาคนผิวขาว นําไปสูปญหาการขัดแยง
ระหว างคนผิ ว ดํ ากั บ คนผิ ว ขาว ป ญ หาความขั ด แยง ระหว างชาวทมิ ฬ และสิ ง หลในประเทศศรี ลั งกา ป ญ หา
ความขัดแยงระหวางชาวยิวและอาหรับ ความขัดแยงระหวางชาวเซิรบและชนกลุมน อยอัลบาเนียในจังหวัด
โคโซโวของยูโกสลาเวีย ความขัดแยงระหวางสหพันธรัฐรัสเซีย-แควนเชชเนีย ความขัดแยงระหวางอินโดนีเซียติมอรตะวันออก ความขัดแยงระหวางอินเดียและปากีสถาน เปนตน
สงครามตะวันออกกลาง
1. สงครามระหวางอาหรับ-ยิว
เกิดความขัดแยงดานความเชื่อ เชื้อชาติ และศาสนา ระหวางชาวอาหรับผูนับถือศาสนาอิสลามกับชาวยิว
หรืออิสราเอลผูนับถือศาสนายิวหรือยูดาย และการที่ชาวยิวมาตั้งประเทศอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตนทามกลาง
ชาวอาหรับ เมื่อ ค.ศ. 1948 ทําใหชาวอาหรับตองการทําลายลางเผาพันธุของยิวใหสิ้นซาก ชาวยิวจึงตอบโตกอใหเกิด
สงครามยืดเยื้อมาจนถึงปจจุบัน สหประชาชาติและมหาอํานาจตะวันตก พยายามเขาเจรจาเพื่อใหเกิดสันติภาพมีมติ
ใหหยุดยิง แตการสูรบก็ยังมีประปรายเรื่อยมา
2. สงครามอิรัก-อิหราน
เรียกอีกชื่อ คือ สงครามอาวเปอรเซีย เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1980 เพราะความขัดแยงระหวางอิรัก-อิหราน
ซึ่งมีสาเหตุสําคัญไดแก
- ความขัดแยงดินแดนบริเวณชัด อัล อาหรับ
- ความขัดแยงดานศาสนา อิรัก-สุหนี่ อิหราน-ชีอะห และดานเชื้อชาติ อิรัก-อาหรับ อิหราน-เปอรเซีย
สงครามยื ด เยื้ อ มาเป น เวลา 9 ป มี ผ ลต อ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมของทั้ ง 2 ประทศ
และของโลก เพราะทั้ง 2 ประเทศเปน ผูสงน้ํ ามั น เป น สิ น คาออก ในที่ สุดผู นําคือ ซั ดดั ม ฮุสเซน แห งอิรัก
และอยาโตลลาห โคไมนี แหงอิห ราน ยอมรับแผนสัน ติภาพของคณะมนตรีความมั่น คงแหงสหประชาชาติ
สงครามอาวเปอรเซียจึงยุติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1989

3. สงครามอิรักยึดครองคูเวต
เนื่ องจากอิรักมี ห นี้ สิน ต างประทศจํานวนมาก อัน เกิดจากการทํ าสงครามกับ อิห รานนานถึง 9 ป
ทั้ง ๆ ที่อิรักเปน ประเทศที่มี ท รัพ ยากรน้ํ ามัน อัน มหาศาล อีก ทั้งประธานาธิป ดีซัด ดัม ฮุสเซน พยายามสราง
แสนยานุภาพกองทัพอิรักใหเกรียงไกรกวาชาติใด ๆ ในตะวันออกกลาง จึงจําเปนตองใชงบประมาณมหาศาล
สวนคูเวตเปนประเทศเล็ก ๆ ที่อุดมสมบูรณดวยน้ํามันมากมาย ตั้งอยูระหวางอิรักและซาอุดิอาระเบีย อิรักเจรจา
เรื่ อ งพรหมแดนกั บ คู เวต ซึ่ งเคยพิ พ าทกั น มาก อ นเพื่ อ หวั ง จะได แ หล งน้ํ ามั น เพิ่ ม ขึ้ น แต คู เวตไม ย อม วั น ที่
2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 อิรักจึงสงกองกําลังเขายึดคูเวต
ประชามติทั่วโลกตางรุมประณามการกระทําของอิรัก คณะมนตรีความมั่น คงแหงสหประชาชาติ
มี มติให อิรักถอนกําลังออกไปแตอิรัก เพิ ก เฉย อ างวาคูเวตเป น จังหวัด หนึ่ งของตน กองกําลังสหประชาชาติ
จึงเคลื่อนเขาสูตะวันออกกลางและโจมตีอิรักและขับไลกองของอิรักออกจากคูเวตไดภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ
ค.ศ. 1991 ผลของสงครามอิรักสูญเสียทั้งชีวิตและผูคนและทรัพยสินที่ไมยอมเปดเผยตัวเลข สวนคูเวตถูกอิรัก
เผาบอน้ํามันหลายรอยบอ และทิ้งน้ํามันดิบลงในอาวเปอรเซีย ซึ่งสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาอยางมหาศาล
ความขัดแยงระหวางอินเดีย-ปากีสถาน
จักรวรรดิโมกุล ซึ่งเปนราชวงศสุดทายของอินเดียแตเปนอิสลามรุงเรืองถึงขีดสุดในป 1526 - 1770 จาก
นั้นก็เสื่อมอํานาจลง เนื่องจากความขัดแยงทางศาสนากับชาวฮินดู และถูกลัทธิจักรวรรดินิยมของพวกยุโรปบอน
ทําลาย อังกฤษตั้งบริษัทอิสตอินเดีย (EAST-INDIA COMPANY) ซึ่งเปนกลุมการคาในป 1600 และ คอย ๆ
ขยายอิทธิพลเหนือดินแดนบริเวณชายฝงทั้งหมดจนกลายเปนมหาอํานาจในอนุทวีปนานกวา 200 ป
เกิดการกอรัฐประหารในป 1857 ประกอบกับประชาชนไมพอใจในการ เอารัดเอาเปรียบของชาวยุโร
ปอยูแลว จึงเกิดการจลาจลขึ้นซึ่งในที่สุดก็ถูกพวกอังกฤษปราบปรามสําเร็จในป 1858
อํานาจการดูแลอินเดียเปลี่ยนมือจากบริษัทอิสตอินเดีย ไปอยูภายใตการปกครองโดยตรงจากอังกฤษ
รัฐบาลกลางยังอยูภายใตการดูแลของผูวาการ แตสภานั้นมีตัวแทนทั้งชาวอินเดียและยุโรป
การตอตานมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และกาวไปถึงขั้น ขอแยกตัวเปน เอกราชโดยผานทางพรรคคองเกรสของ
อินเดีย (CONGRESS) ซึ่งตั้งในป 1885 มหาตมคานธี (GANDHI) ผูนําอินเดียในป 1920 ในป 1937 พรรคได
รับชัยชนะในการเลือกตั้งทําใหเกิดเขตปกครองตนเองขึ้นในบริติชอินเดีย ผูคนใหความสนับสนุนพรรคเพิ่มขึ้น
หลังจากคานธีและผูนําคนอื่น ๆ ถูกจับในป 1942 และตอมาเกิดขวนการ “จงไปจากอินเดีย” (Out India) ขึ้น
อินเดียไดรับเอกราชในป 1947 โดยมหาตมะคานธีเปนผูนํา โดยใชนโยบายสัตยาเคราะหหรืออสิงสาตอ
มาภายหลังมหาตมคานธีถูกลอบสังหาร ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียคือเยาวหราล
ใน
ป 1966 ประเทศปากีสถานแยกเปนอิสระจากอินเดีย ตอมาบุตรสาวของเนหรู คือ อินทิรา คานธี ไดเปนนายก
รัฐมนตรี ของอินเดีย หลังจากกองทัพอินเดียโจมตีวิหารของชาวซิกขที่เมืองอัทริตสารในป 1984 อินทิราก็ถูก
ลอบสังหารโดยทหารชาวซิกขคนหนึ่ง บุตรชายคือนายราจีฟ คานธี รับตําแหนงตอ จากนั้นอินเดียก็เขาแทรก

แซงศรีลังกาในระหวางป 1987-1990 เพื่อปราบกบฎชาวทมิฬ ราจีฟ คานธี ถูกลอบสังหารในป 1991 โดย
ทหารชาวทมิฬ
ความขัดแยงทางเชื้อชาติของฮินดูและมุสลิม และขบวนการแบงแยกดินแดนหัวรุนแรงในแควนแคชเมียร
และแควนปญจาบทวีความรุนแรงมากขึ้น ความขัดแยงในแควนแคชเมียรของอิน เดีย (จัมมุ แคชเมียร) และ
แคชเมียรสวนของปากีสถานนําไปสูความวิตกของนานาชาติ ดวยเกรงวาจะนําไปสูสงครามนิวเคลียร
ตัวอยางขอสอบ
1. ในปจจุบันความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางกลุมตาง ๆ ในโลกเกิดจากสาเหตุใดนอยที่สุด
1. ความเชื่อทางศาสนา
2. ชาติพันธุและวัฒนธรรม
3. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
4. อุดมการณทางการเมือง
2. สงครามเกาหลีมีความคลายคลึงกับสงครามเวียดนามในประเด็นใด
1. การมีบทบาทของสหประชาชาติ
2. ความยืดเยื้อของสงคราม
3. การเปนสวนหนึ่งของสงครามเย็น
4. การแบงประเทศหลังสงครามยุติ
3. สาเหตุสําคัญที่สุดซึ่งทําใหความสัมพันธระหวางอินเดียกับปากีสถานไมราบรื่นคือขอใด
1. ความขัดแยงทางศาสนา
2. ปญหาดินแดนแคชเมียร
3. ตางฝายตางมีมหาอํานาจสนับสนุน
4. การแขงขันกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
4. วิกฤตการณใดไมใชความขัดแยงอันเกิดจากความแตกตางดานอุดมการณทางการเมือง
1. สงครามเกาหลี
2. สงครามในบอสเนีย
3. วิกฤตการณคิวบา
4. การปดลอมกรุงเบอรลิน
5. ปญหาแคชเมียรเกิดจากประเด็นขัดแยงเรื่องใด
1. อินเดียไมยอมปลดปลอยใหแคชเมียรเปนอิสระ
2. ปากีสถานใหการสนับสนุนผูตอ งการแบงแยกดินแดน
3. เปนผลขัดแยงดานศาสนา
4. เปนผลจากกรณีพิพาทจากการปกปนเขตแดน

6. สหรัฐอเมริการกับสหภาพโซเวียตยุติความเปนปฏิปกษตอกันหลังเหตุการณใด
1. การลมสลายของสหภาพโซเวียต
2. การคุกคามของลัทธิกอการรายขามชาติ
3. การลงนามในสนธิสัญญาจํากัดอาวุธทางยุทธศาสตร
4. การเริ่มใชนโยบายเปเรสทรอยกาและกลาสนอสตของสหภาพโซเวียต
7. เหตุการณใดเกิดจากลัทธิกอการราย
1. นาซีสั่งฆาชาวยิวในเยอรมนี
2. เขมรแดงสังหารหมูประชาชนชาวเขมร
3. เวียตนามลอบโจมตีทหารอเมริกันในดานัง
4. ชาวอาหรับหัวรุนแรงลอบสังหารประธานาธิบดีอียิปตที่ไคโร
8. ความขัดแยงระหวางประเทศในขอใดเปนความขัดแยงของอุดมการณทางการเมือง
1. อาหรับ-อิสราเอล
2. อินเดีย-ปากีสถาน
3. อิรัก-อิหราน
4. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต
9. ลัทธิบูชาตัวบุคลนําไปสูการเกิดระบอบการเมืองใด
1. สังคมนิยม
2. ประชาธิปไตย
3. คอมมิวนิสต
4. เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม
10. สงครามระหวางอิรัก-อิหราน มิไดมีสาเหตุความขัดแยงประการใด
1. ดินแดน
2. ทรัพยากร
3. ศาสนา
4. อุดมการณการเมือง
11. เหตุการณใดขัดตอหลักการของสหประชาชาติ
1. การตั้งองคการนาโต
2. การกอตั้งองคการไออารเอ
3. การกอตั้งกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด
4. การกอตั้งสันนิบาตอาหรับ

12. สาเหตุของสงครามขอใดไมถูกตอง

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1. สงครามครูเสดเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงทางศาสนา
2. สงครามระหวางอินเดียกับปากีสถานเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงเรื่องดินแดน
3. สงครามเวียดนามเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงดานอุดมการณของคอมมิวนิสตและประชาธิปไตย
4. สงครามอาวเปอรเซียเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงทางการเมืองของอภิมหาอํานาจ
ปญหาระหวางอินเดียกับปากีสถานดานใดที่ทําใหประเทศมหาอํานาจตาง ๆ กังวลใจมากที่สุด
1. การแยงชิงดินแดนแควนแคชเมียร
2. การแขงขันกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
3. การแกงแยงกันเปนผูนํากลุมประเทศโลกที่สาม
4. การแยงชิงกันมีอํานาจเหนือบังคลาเทศ
ผลประการสําคัญที่สุดของการยุติสงครามเย็น
1. สหภาพโซเวียตลมสลาย และสาธารณรัฐตาง ๆ แยกเปนอิสระ
2. สิ้นสุดการปกครองระบอบสังคมนิยม
3. นําไปสูการแขงขันและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
4. สาธารณรัฐประชาชนจีนเปลี่ยนไปสูความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น
แนวโนมของความสัมพันธระหวางประเทศในอนาคตมีลักษณะเชนไร
1. ความขัดแยงทางการเมืองเนื่องจากอุดมการณเพิ่มมาขึ้น
2. การแขงขันทางเศรษฐกิจมีอัตราสูงขึ้น
3. การรวมมือทางทหารจะมีมากขึ้น
4. การสะสมอาวุธจะเพิ่มขึ้น
ขอใดเปนนิยามของสงครามเย็นที่สมบูรณที่สุด
1. รูปแบบของการตอสูทางอุดมการณของโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต
2. การแขงขันการผลิตอาวุธเพื่อขมขูฝายตรงขาม
3. คูสงครามใชประเทศบริวารตอสูแทน
4. การแยงชิงผลประโยชนทางการเมืองระหวางโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต
ขอใดแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของกับสงครามเย็น
1. การระงับความสัมพันธทางการทูตกับสหภาพโซเวียติ
2. การรวมกอตั้งสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. การเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ
4. การเขาเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพราะเหตุใดเกาหลีจึงแบงเปนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต
1. ความขัดแยงระหวางคายโลกเสรีและคอมมิวนิสตในสงครามเย็น
2. ความขัดแยงระหวางลัทธิเผด็จการทหารและประชาธิปไตยระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2
3. การแยงอํานาจกันเองในเกาหลีระหวางผูนํา 2 กลุม

4. การขัดขวางมิใหมหาอํานาจเขายึดครองเกาหลีไดทั้งหมดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
19. การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศของไทยจากฝกใฝเพียงฝายเดียวมาสูความเปนอิสระนั้นเห็นไดชัดจาก
กรณีใด
1. การสรางมิตรภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. การรวมเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN)
3. การเรงพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและขยายตลาดตางประเทศ
4. การเสนอหลักการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
20. การแขงขันทางการเมืองระหวางประเทศนับวายุติลงภายหลังจากเหตุการณใด
1. การแยกเปนรัฐอิสระของสหภาพโซเวียต
2. การที่สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากโซเวียต
3. การใชเทคโนโลยีชั้นสูงในสงครามอาวเปอรเซีย
4. การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใชนโยบายปดประเทศ
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วิชาสังคมศึกษา
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ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล

ศาสนาและลัทธิ
ศาสนา
คําสอนของศาสนาผูประกาศและตั้งศาสนา
คําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา
คําสอนที่ปฏิบัติไปสูเปาหมายสูงสุด
RELIGION
ความผูกพันระหวางมนุษยกับพระเจา
การมอบศรัทธาตอพระเจาดวยความเคารพยําเกรง
องคประกอบของศาสนา
1 ศาสดา (# ชินโต ฮินดู ไมมีศาสดา)
2 คัมภีรศาสนา (มีคําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา)
3 นักบวช (# อิสลาม ขงจื้อ ไมมีนักบวช)
4 ศาสนสถาน (สถาบันทางศาสนา)
5 พิธีกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ศาสดาผูกอตั้ง
ไมมีคําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา
มีหลักความเชื่อที่เปนที่หมาย
มีพิธีกรรม
มีสถาบันทางศาสนา

มูลเหตุของการเกิดศาสนา
1 ความกลัว ในสิ่งที่ไมรู จึงตองหาที่พึ่งทางใจ
2 ความไมรู(ในธรรมชาติ)
3 ความจงรักภักดี ความเลื่อมใส ในสิ่งที่ตนเคารพนับถือ วัตถุมงคล ผีสางนางไม
4 เกิดจากปญญาตองการความรูแจงเห็นจริง (ศาสนาพุทธ)
5 ลัทธิทางการเมือง
ประเภทของศาสนา

1 จัดตามแหลงผูที่นับถือ
1.1 ศาสนาประจําชาติเกิดในประเทศนั้น นับถือแตในประเทศนั้น
1.2 ศาสนาสากลเกิดในประเทศหนึ่ง แตมีผูนับถือหลายประเทศ
2 จัดตามที่นับถืออยูหรือไม
2.1 ศาสนาที่ตายไปแลว
2.2 ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู
3 จัดตามความเชื่อที่เกี่ยวกับพระเจา
3.1 ไมนับถือพระเจา (อเทวนิยม)
3.2 นับถือพระเจา (เทวนิยม)
3.2.1 เอกเทวนิยม
3.2.2 พหุเทวนิยม
ความสําคัญของศาสนา
1. เปนพื้นฐานของกฎศีลธรรม (ถาไมปฏิบัติตามสังคมรังเกียจ) บังคับใหบุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง
ๆ ทางศีลธรรมและสังคม
2. เปนบรรทัดฐานของสังคม (แบบประพฤติของสังคมที่เปนแนวเดียวกัน) วิธีเคารพ พิธีกรรม
3. เปนแหลงกําเนิดจริยธรรม (ความประพฤติที่เปนประโยชนตอสังคม) ชวยเหลือเอื้อเฟอ
4. เปนแหลงศิลปวัฒนธรรม
5. เปนกลไกลควบคุมสังคม (ยับยั้งไมใหประพฤติชั่ว)
ประโยชนของศาสนา
1. ผูนับถือปกครองตนเองได
2. ผูนับถือเปนคนดีตามหลักศาสนา
3. ทําใหสังคมสงบสุข
1. ความตองการที่พึ่งทางใจ
4. แนวทางในการดําเนินชีวิตระดับพิธีกรรมตางกัน
2. ความตองการความเปนสุข
ระดับศีลธรรม ทําดี-เวนชั่ว ระดับสัจธรรม
ของสังคม
ทุกศาสนามีเปาหมายตรงกันเพื่อความสุขที่แทจริง
5. แกไขปญหาปญหาชีวิต
6. มนุษยพบความสงบสุขสูงขึ้น

1. ความเปนมาของศาสนาถือกําเนิดจากความเชื่อถือธรรมชาติที่เชื่อวามีเทพเจาประจําธรรมชาติ ศาสนา
ธรรมชาติ
2. คัมภีร แบงเปน 2 ประเภท

2.1 ศรุติ “ไดยินไดฟงมา” จากพระเจา คือ คัมภีรพระเวทบทชุมนุมสวดออนวอน เทพเจามีทั้งหมด
4 คัมภีร

ไตรเวท

1. ฤคเวท บทเพลงสวดหรือมนตสรรเสริญออนวอนพระเปนเจา เรื่องเกี่ยวกับ
วรรณะบูชายัญ
2. ยชุรเวท บทสวดในเวลาทําพิธีกรรมหรือพิธีบวงสรวงวิธีบูชาเทพเจาตาง ๆ
3. สามเวท บทสวด ในพิธีถวายน้ําโสมแดพระอินทร คําสรรเสริญขับกลอม
เทพเจา
4. อถรรพเวท มนตร คาถามอาคมขลัง เกี่ยวกับไสยศาสตร

คัมภีรแตละพระเวทแบงออกเปน 4 หมวด
1. สังหิตา
ชุมนุมบทสุดดีเทพเจาในพิธีบูชายัญ
2. พราหมณะ คูมือพราหมณผูทําพิธีในการสดุดีพระเจาหรือในพิธีกรรมขอหามและ
ขอปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรม
3. อารัญยกะ คูมือพราหมณในการดําเนินชีวิตในปา แนวคิดทางปรัชญาแหงคัมภีร
พระเวทเริ่มที่อารัญยะ
4. อุปนิษัท คัมภีรปรัชญาที่สําคัญของศาสนาฮินดูวาดวยเรื่องเกี่ยวกับวิญาณ
อาตมันเรื่องพระเจาโลกมนุษย
2.2 สมฤติ ถายทอดสืบตอมาโดยไดรับแรงกระตุนจากคัมภีรพระเวท
1. คัมภีรธรรมศาสตร =
หลักกฎหมายจารีตประเพณีและสิทธิหนาที่
ของคนในสังคมฮินดู
2. อิติทาส
=
ประวัติศาสตร มหารามายณะ (มหากาพย)
มหาภารตะ (ภควัตคีตา) ปุราณะ
(เรื่องราวโบราณของอินเดีย)
ปุราณะ
1. การสรางโลก
2. ความพินาศ และการกลับมีขึ้นใหมของเอกภพ
3. ประวัติของเทพเจาและทวยเทพ
4. การครองโลกของพระมนู
5. ประวัติสุริยวงศ จันทรวงศ

หลักคําสอน
1. การสรางโลก
2. เรื่องวรรณะ สังคมมนุษยจะหาสันติไมไดถาขาดพราหมณคัมภีรพระเวท วรรณะ 4 เหลา คําสอน
เรื่องวรรณะและบูชายัญมีอยูในคัมภีรฤคเวท
กําเนิดวรรณะและหนาที่ของคนในวรรณะ
1. วรรณะพรามหณ ลิทธิพิเศษมีหนาที่ทําพิธีทางศาสนาเปนครู นักบวช ที่ปรึกษา
2. วรรณะกษัตริย
หนาที่ปกครองและบริหารประเทศ
3. วรรณะแพทศย
พอคา นักธุรกิจ ชาวไร ชาวนา
4. วรรณะศูตร
ผูใชแรงงาน
นิกายสําคัญ เกิดจากการนับถือพระเจาตางกัน (การนับถือเทพเจาผูหญิง)
1. ไศวนิกาย (พระศิวะ)
2. ไวษณพนิกาย (พระวิษณุ,นารายณ)
3. พรหมนิกาย (พระพรหม)
อาศรม 4
1. พรหมจารี วัยศึกษาเลาเรียน
2. คฤหัสถ
วัยครองเรือน
3. วานปรัสถ วัยออกไปอยูปา
4. สันยาสี
วัยสละทุกสิ่งทุกอยาง
ปรมาตมัน
พลังธรรมชาติ เปนตนเหตุของสิ่งทั้งหลาย เปนสิ่งที่อยูชั่วนิรันดร วิญญาณ (อาตมัน) ตองเวียนวายตาย
เกิด ถาประพฤติดีก็ไดไปเกิดในวรรณะสูง ถาไมก็ต่ําลง เมื่อใดวิญญาณหยุดเวียนวายตายเกิดเขาไปอยูกับ
ปรมาตมัน โมกษะ คือ การหลุดพนจากนิรวาณ
ลัทธิตรีมูรติ
เทพเจาทั้ง 3 องค แทจริงคือองคเดียวกันแตแบงภาคเปน 3 องค
เพื่อทําหนาที่ 3 ประการ
พระพรหม
สรางสรรค
พระวิษณุ
ทํานุบํารุง เลี้ยงดู
พระศิวะ
ทําลาย สิ่งชั่วราย
มักทํารูปเครื่องหมาย ศักดิ์สิทธิ์ “โอม”

โมกษะ (การหลุดพนจากสังสารวัฏ)
โมกษะ
ชญานมรรค
= ทางแหงปญญาหรือ
ปญญา
รูแจงเห็นจริงโดยการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่สําคัญ คือการ
เขาญาณสมาธิ

กรรมมรรค
= ทางแหงกรรม

กรรม = การทําตามวรรณะกรรมดี
คือประกอบพิธีกรรม เชน บูชายัญ
ทรมานตน

ภักติมรรค
= ทางแหงความภักดี

ความรัก ความภักดี
ตอพระเจาองคใด
องคหนึ่ง

พิธีกรรม
1. พิธีประจําบาน , บุคคล
2. พิธีศราทธ
3. พิธีบชู าเทวดา

ศาสนาพุทธ
1. สภาพสังคมอินเดียสมัยพุทธกาล
- เปนสังคมที่มีระบบวรรณะ
- พราหมณเปนอภิสิทธิ์ชน โดยบัญญัติพิธีกรรม
- พิธีกรรมทําใหคนวรรณะต่ําเดือดรอน
- พราหมณบางกลุมเห็นวาพิธีกรรมไมสามารถนําไปสูความหลุดพนไดจึงพยายามคนหาวิธี เชน ทรมาน
รางกาย
- จึงเกิดลัทธิตาง ๆ ขึ้น มีทรรศนะเกี่ยวกับการเกิด-ตาย ความสุข-ทุกข สถานภาพของสรรพสิ่ง สถาน
ภาพของโลก ชีวติ หลังความจาย เปาหมายสูงสุดของชีวิต
2. พุทธประวัติ
3. นิกายสําคัญ
“อานนท ตอไปภายหนาถาสงฆปรารถนาจะถอนสิกขาเล็ก ๆ นอย ๆ บางก็ได” นิกายที่สําคัญคือ
1. นิกายเถรวาท หรือ หินยาน (ทักษิณนิกาย) นิกายที่มีจุดยืนแนนอน ไมยอมเปลี่ยนแปลงพระธรราม
วินัยไมวาสถานการณใด
2. นิกายอาจริยวาท หรือมหายาน (มหาสังฆิกนิกาย) เปนนิกายที่เกิดใหม ผสมผสานคําสอนหลายนิกาย
ก. วินัยแกไขได

ข. ธรรมแกไมได
ค. ไมเนนชีวิตสงฆ
ง. แนวคิดเกี่ยวกับอุดมคติพระโพธิสัตว
พระโพธิสัตว
เถรวาท
พระสัมมาสัมพุทธเจา
มหายาน
ทุกคนมีสิทธิเปนพระโพธิสัตว ถามีปณิธาน 4 ประการ คือ
1. ชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกข
2. ทําลายกิเลสตัณหาใหหมดสิ้น
3. เขาถึงสัจธรรม และสั่งสอนธรรมแกผูอื่น
4. นําสัตวทั้งหลายใหเขาสูพุทธภาวะ
พระโพธิสัตวจําตองบําเพ็ญจรรยา 4 ประการ
1. ปฏิบัติเพื่อตรัสรู (โพธิปตขิยจรรยา)
2. ปฏิบัติเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความรูทั้งปวง (อภิญญาจรรยา)
3. มุงสรางสมบารมี (ปารมิตาจรรยา)
4. มุงสั่งสอนอบรมสัตว ขนสัตวใหขามพนสังสารวัฏ (สัตวปริปากจรรยา)
เถรวาท
มุงเปนทุกคนปฏิบัติเพื่อเปนอรหันต ชวยตนเองใหรอดพนจาก
ความทุกข
มหายาน
สรางอุดมคติโพธิสัตว เพื่อใหทุกคนชวยเหลือผูอื่น เนนเมตตา-กรุณา (อาทิธรรม) และ
บารมี 6 ประการ (ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ฌาณ ปญญา)
คัมภีร
พระไตรปฎก
วินัยปฎก
ศีลสําหรับภิกษุสงฆ
สุตตันปฎก
พระสูตร เทศนาของพระพุทธเจา และพระสาวกสําคัญ
อภิธรรมปฎก หลักธรรมที่แตงอธิบายในรูปวิชาการลวน ๆ ไมเกี่ยวกับสัตว และบุคคลสถาน
ที่ธรรมและวินัย จะเปนศษสนาแทนพระพุทธเจา
หลักคําสอนสําคัญ
1. ไตรลักษณ ลักษณะ 3 อยาง
1. อนิจจา ความไมเที่ยงแท ความไมคงที่ ภาวะที่เกิดแลวตองเสื่อมสลาย
2. ทุกขตา ความทนอยูไมได ภาวะที่มีความบกพรองในตัว พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
3. อนัตตา ความไมใชตัวตน # อัตตา อาตมัน
2. ขันธ 5

การแสดงองคประกอบของชีวิต
1. รูป สวนที่เปนรางกาย และพฤติกรรมของรางกาย ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ
2. วิญญาณ การรับรูผานประสาทสัมผัส อายตนะ 6 ตา หู จมูก ลิ้น รางกาย ใจ
3. เวทนา ความรูสึกที่เกิดขึ้นตอสิ่งที่รับรู สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
4. สัญญา ความจําไดหมายรู
5. สังขาร สิ่งปรุงแตง
3. อริยสัจ 4
ความจริงอันประเสริฐ
1. ทุกข ความจริงวาดวยทุกข
2. สมุทัย เหตุแหงทุกข กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
3. นิโรธ (นิพพาน)
4. มรรค มีองค 8
ก. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ทุกข กุศล อกุศลกรรม ปฏิจจสมุปทาน = กระบวนการ
เกิดดับทุกขเกิดได คิอ กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ แยกแยะดีชั่วดวยเหตุผล ไมใชปญหาอุปทาน
ข. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ = เนกขัมมวิตก อวิหิงสาวิตก
ค. สัมมาวาจา (มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ)
ง. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (ปาณานิบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร)
จ. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ เวนการคามนุษย คาอาวุธ คาเนื้อ คาสุรายาเสพติด คา
ยาพิษ
ฉ. สัมมาวายามะ พยายามชอบ
ช. สัมมาสติ ตั้งสติพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
ซ. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ไมหวั่นไหวแมมีสิ่งใดมากระทบ นิวรณ 5
จัดระบบเปนไตรสิกขา คือ ปญญา สมาธิ
พิธีกรรม
1. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับสงฆ บรรพชา อุปสมบท เขาพรรษา ปวารณา กฐิน
2. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวันสําคัญ เชน มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา

ศาสนาคริสต
1. ลักษณะเดน
1. เปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม พระเจาคือพระยะโฮวา และพระเยซูเปนศาสดา
2. กําเนิดในดินแดนปาเลสไตน (คานาอัน) ปจจุบันคือประเทศอิสราเอล แตไปเจริญเติบโตในทวีปตาง
ๆ ทั่วโลก ถือเปนศาสนาสากล
3. ถือกําเนิด และมีรากฐานมาจากศาสนายิว หรือยูดาย

2. สภาพสังคมกอนคริสตกาล
1. พระเยซูประสูตรในดินแดนปาเลสไตนของชาวยิว ซึ่งในขณะนั้นตกอยูภายใตอํานาจของจักรวรรดิ
โรมัน ภายใตการปกครองของพระเจาเฮโรดมมหาราช
2. ศาสนายูดายเปนศาสนาของชาวยิว ซึ่งเปนศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจาองคเดียว ศาสดาคือโมเสส
หลักคําสอนนั้นยึดมั่นในบัญญัติสิบประการ
3. บัญญัติสิบประการเชื่อวาพระเจาประทานแกโมเสส เพื่อใหชาวยิวยึดถือเปนหลักปฏิบัติศรัทธาตอพระ
เจาองคเดียว บัญญัติสิบประการไดแก
1. ศรัทธาตอพระเจาองคเดียว (พระยะโฮวา)
2. อยานับถือรูปเคารพใด
3. อยาออกนามพระเจาเลน
4. ระลึกถึงวันสปาโตซึ่งวันพระถือเปนวันบริสุมทธิ์
5. นับถือบิดา-มารดา
6. อยาฆาคน
7. อยาลวงประเวณีผัวเมียผูอื่น
8. อยาเปนพยานเท็จตอเพื่อบาน
10.อยาโลภของผูอื่น
3. ประวัติพระเยซู
1. พระเยซูเปนชาวยิว ถือกําเนิดวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1 ณ เมืองเบธเลเฮม แควนยูดาย ประเทศปา
เลสไตน บิดา-มารดา คือ โยเซฟและมาเรีย
2. สมัยเด็กพระเยซูแสดงลักษณะนําไปสูความเปนศาสนา เชน พูดจามมีเหตุผล ไมชอบการทารุณกรรม
ฝกใฝในคุณธรรม
3. ตั้งแตอายุ 12 ป ก็ทองเที่ยวศึกษาหลักธรรม จนอายุได 30 ป ยอมเปนศิษยของยอหนดวยการรับ พิธี
ศีลจุม (Baptism) ที่แมน้ําจอรแดน
4. เริ่มประกาศศาสนาเทศสนาสั่งสอนรักษาคนปวยใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหผูคนศรัทธาจึงมีสาวก
และสั่งสาวกออกประกาศศาสนาทําใหนักบวชยิวไมพอใจ หาทางกําจัดพระเยซู
เมสสิอาห = ผูที่พระเจาสงมาชวยเหลือชาวยิวใหพนจากความทุกขจากการ
กดขี่และภัยสงครามของชนชาติอื่น เปนผูที่นําสันติสุขที่แทจริง
มาสูชาวยิว
พระเยซู = พระผูชวยใหรอดพนจากความผิดบาป

5. คําสอนของพระเยซูเนนหลักธรรมมากกวาพิธีกรรม นอกจากนี้แลวคําสอนของพระองคบางประการ
ยังขัดกับคําสอนของโมเสส ทําใหทรงมีศัตรูชาวยิวมากที่ไมเชื่อวาพระเยซูคือเมสสิอาห และไมยอมรับวาพระ
องคคือพระบุตรของพระเจา
6. อุปสรรคในการประกาศศาสดาของพระเยซูคือ ชาวโรมันไมพอใจและนักบวชอื่น ๆ อิจฉาเกรงวาพระ
เยซูจะแยงสาวกไป จึงมีการฟองรองตอศาลวาพระเยซูเปนกบฏตอโรมัน ในที่สุดพระองคถูกลงโทษประหารชีวิต
โยการตรึงไมกางเขน เมื่อพระชนมายุ 33 ป
4. นิกายตาง ๆ ในศาสนาคริตส
1. กอนสิ้นพระชนมพระเยซูทรงเลือกสาวก 12 คน ใหทําหนาที่สืบทอดศาสนา สาวกคนสําคัญคือ ป
เตอรหรือเปโตร ซึ่งพระเยซูทรงเลือกใหเปนหัวหนา ปเตอรจึงเปนประมุขหรือผูนําสูงสุดของศาสนาคริสตใน
ตําแหนงสันตปาปา (Pope) และใชโรมเปนศูนยกลางการเผยแพรศาสนา สวนเปาโล เดิมเคยขัดขวางแตหันมา
ศรัทธาในศาสนาคริสตหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนมไปแลว และเปนผูที่ทําใหศาสนาคริสตแพรหลายทั่วโลก
ก. สาเหตุของการแบงนิกาย
1. การที่โรมันแบงเขตการปกครองออกเปฯโรมันตะวันตก (โรม) และโรมันตะวันออก (กรีก) ทําใหคน
ทั้งสองเขตนี้แตกตางกันทางความคิด ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ซึ่งสงผลทําใหความเขาใจในหลักคําสอนทาง
ศาสนาตางกัน
2. ความขัดแยงระหวางสังฆราชที่กรุงโรม และสังฆราชที่กรุงคอนสแตนติโนเปล (นิกายโรมันคาทอลิกนิกายออรธอดอดซ)
3. ความแตกแยกที่เกิดจากความประพฤติที่ไมเหมาะสมของพระ เชน การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
ในทางที่ผิด การขายบัตรไถบาป (นิกายโรมันคาทอลิก-นิกายออรธอดอดซ)
4. แนวคิดและแนวปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปของคนรุนหลัง (ลัทธิตาง ๆ ที่เกิดภายหลัง)

ข. แนวคิดสําคัญของนิกายตาง ๆ
นิกายโรมันคาทอลิก
1. เชื่อวานิกายตนเปนนิกายที่สืบทอดคําสอนและประเพณีอื่น ๆ ของศาสนาคริสตมาตั้ง
แตเริ่มแรก จึงพยายามรักษาคําสอนและประเพณีดังเดิมอยางเครงครัด (ปเตอร)
2. ถือเอากรุงโรมเปนศูนยกลางของคริสตศาสนาเปนสํานักของพระสันตปาปา ซึ่งเปน
สังฆราชของกรุงโรม และเปนหัวหนาบรรดาสังฆราชทั่วโลก

นิกายโปรแตสเตนท
1. เชื่อวาพิธกรรม และศรัทธาตอนักบุญ ทําใหศรัทธาตอพระเจาลบเลือนไป
2. แยกจากนิกายโรมันคาทอลิก เนื่องจากความขัดแยงเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน
และการปฏิบัติศาสนาที่ผิดแบบแผนแยกออกเปน 3 ลัทธิใหญ คือ
1. ลัทธิลูเธอรัน ผูนําสําคัญ คือ มารติน ลูเธอร ประเทศที่เกิดคือเยอรมนี
2. ลัทธิคริสตจักรฟนฟู ผูนําสําคัญคือ สวิงลี และแคลวอนประเทศที่เกิด
คือ สวิตเซอรแลด
3. ลัทธิแองกลิกัน หรือศาสนาจักรอังกฤษ ผูนําสําคัญคือ พระเจาเฮนรี่ที่ 8
ประเทศที่เกิดคืออังกฤษ
นิกายออรธอดอกซ
1. ไมเนนเรื่องศรัทธา แตตองปฏิบัติตามบัญญัติเพราะถือวาพระเจาเปนผูกําหนดทุก
สิ่งทุกอยางทําตามใจตนเองไมได (ปอล)
2. ไมขึ้นตรงตอศาสนจักรที่กรุงโรม

เปรียบเทียบความแตกตางของทั้ง 3 นิกาย
โรมันคาทอลิก
โปรแตสแตนท
ออรธอดอกซ
1. เชื่อวาพระเยซูมี 2 สภาวะ คือ เปน 1. เชื่อและศรัทธาในพระเยซูที่เปนพระ 1. พระเยซูคือพระเจาในรางกาย
มนุษยมีสภาวะพระเจาและสภาวะ
ทั้งพระเจา และอวตารมาเปนมนุษย
บุตร
มนุษยรวมกันเปนหนึ่ง
2. ประมุขคือพระสันตปาปาแหงโรม 2. แตละประเทศเปนอิสระไมขึ้นตรง 2. ประมุขแตละประเทศเรียกวา
ทําหนาที่เปนผุแทนพระเจา
ตอกัน ไมถือวาพระสันตปาปาแตผูเดียว เพทริอาค ไมขึ้นตอศาสจักรและ
สันตปาปาที่โรม
ที่มีสิทธิตีความพระคัมภีร ถือวาพระ
คัมภีรเทานั้นเปนสิ่งสูงสุด เปนหลัก
ธรรมคําสอนทางศาสนา
3. อาณาจักรของพระเจาคือศาสน
3. เชื่อเรื่องการชําระบาปถือวาพระเปน 3. ไมเชื่อวาพระมีอํานาจในการอภัย
จักรไมใชอยูบนสวรรค แตอยูใน
ผูประกอบพิธีลางบาปใหได และเชื่อ บาปทําไดเองโดยสารภาพตอพระเจา
เรื่องแดนชําระ
เปนหมูคณะ
โบสถหรือวิหาร ไมเชื่อวาพระลาง
บาปใหใครได และไมเชื่อเรื่องแดน
ชําระ
4. ยกยิ่งนักบุญทั้งหลายรวมทั้ง
4. ไมยกยองนักบุญและไมประดิษฐาน 4. ไมยกยองนักบุญ รูปเคารพมัก
ประกอบพิธีลางบาปใหไดและเชื่อเรื่อง รูปเคารพใด ๆ มีสัญลักษณเพียงอยาง
เปนโมเสด
แดนชําระ
เดียวคือไมกางเขนที่ไมมีพระเยซูทรงถูก
ตรึงบนไมกางเขน
5. ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 ศีล คือ
5. ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ศีล
ศีลลางบาป ละศีลมหาสนิท
5. ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์
6. ไมมีนักบวชแตมีศาสนาจารยหรือศิษ 6. พระชั้นผูนอยแตงงานได สวน
พระชั้นผุใหญตองไมเคยแตงงานมา
ยาภิบาลซึ่งมีครอบครัวได
6. มีนักบวช (ตําแหนงในการบริหาร
กอน
งานสูงสุด พระสันตปาปา-คารดินัลบาทหลวง-นักบวช)
หลักคําสอน
1. ความเชื่อในพระตรีเอกภพ
หลักคําสอนนี้ถือวาทั้งพระบิดา พระบุตร พระจิต คือพระเจาองคเดียวกันแมจะมี
พระนามและฐานะตางกัน แตมีอานุภาพตอเนื่องกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3
อานุภาพนี้เทากับ 1 หรือ 1 เทากับทั้ง 3 นิกายใหญ เชื่อในหลักพระตรีเอกภพ

- พระเจา หรือพระบิดา คือผูทรงสรางฟาดินชีวิตและสิ่งตาง ๆ ในโลก
- พระเยซูหรือพระบุตร คือพระผูทรงเกิดมาเพื่อไถบาปใหแกมวลมนุษยใหมนุษยหลุดพนจากบาปและ
ความทุกขทั้งปวง เมตตาสั่งสอนมนุษยใหพนจากความเชื่อ กําเนิดดวยอานุภาพของพระเจา
- พระจิตหรือดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระเจา คือผูนําทางชวยเหลือมนุษยไปสูอาณาจักร พระเจาจุมี
อยูกับผูที่เชื่อพรเจา ซึ่งดลบันดาลใหมนุษยสํานึกในคุณงามความดี
2. ความรัก
ศาสนาคริสต เปนศาสนาแหงความรักของพระเจา และศาสนาแหงความรักมนุษย
จึงเนนความรัก 2 ประการ
1. ความรักตอพระเจา : “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จึงไดทรงประทาน
พระบุตรองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”
“จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวยสุดจิตสุดใจ
ของเจาดวยสุดกําลังและสุดความคิดของเจา”
2. ความรักตอเพื่อมนุษย : “ผูใดตบแกมขวา จงยื่นแกมซายให จงรักเพื่อนบาน
เหมือนรักตนเอง จงรักศัตรูของทาน และจงอธิฐาน
เพื่อผูที่ขมเหงทาน”

3. หลักอาณาจักรพระเจา
หมายถึง อาณาจักรแหงเจาบนสวรรค หรือาณาจักรพระเจาบนโลกมนุษย เชน
พระศาสนจักร ซึ่งทุกคนมีความเชื่อที่ทําใหเปนหนึ่งเดียวกัน อยูรวมกันอยาง
สันติสุขและรักกัน
พิธีกรรม
พระเยซูกําหนดพิธีกรรมสําหรับศาสนาคริสตเรียกวา ศีลศักดิ์สิทธิ์ ไวทั้งสิ้น 7 ศีลคือ
1. ศีลลางบาป (Baptism) หรือศีลจุม หรือบัพติศมา ซึ่งแปลวาการชําระลางบาป
จุดมุงหมาย : เพื่อใหมนุษยทุกคนลางบาปที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด เมื่อเปนผูบริสุทธิ์
แลวจึงจะเปนคริสตศาสนิกชนได เปนพิธีกรรมที่เด็กเกิดใหมทกุ คน
ตองผานพิธีนี้ หรือผูที่เปนคริสตศาสนิกชนตองรับ เปนพิธีที่พระเยซู
ก็ทรงกระทํากอนการประกาศศาสนา เปนศีลสําคัญที่สุด เทื่อผานพิธีนี้
แลวจึงสามารถรับศีลอื่น ๆ ตอไปได และเปนสมาชิกของศาสนจักร

ไดอยางสมบูรณ คือลางบาปนี้รับไดเพียงหนเดียวไมตองรับซ้ํา
2. ศีลกําลัง (Confirmation) เมื่อผานพิธีลางบาปแลว บิชอพจะทําพิธีเพิ่มกําลังศรัทธา
จุดมุงหมาย : เพื่อเปนการยืนยันวายอมรับนับถือศาสนาคริสตอยางแทจริง และใหเปน
คนยึดมั่นในความเปนชาวคริสตอยางสมบูรณ
3. ศีลมหาสนิท (Communion) หรือพิธีมิสซา
จุดมุงหมาย : เปนพิธีกรรมที่ทําเพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจา
(เพื่อใหเลือดเนื้อของเราทั้งหลายกับเลือดเนื้อของพระเยซูไดเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน) ประกอบพิธีดวยการอธิฐานภาวนา รับขนมปง
มารับประทาน และดื่มเหลาองุน เพื่อระลึกถึงความเสียสละของ
พระเยซู และเพื่อแสดงถึงความตองการพระเยซูเปนที่พึ่งในการเพิ่ม
กําลังใจเปนพิธีกรรมที่สําคัญอยางหนึ่ง
4. ศีลแกบาป (Penance) หรือการสารภาพบาป (Confession)
จุดมุงหมาย : เพื่อขอใหพระเจาอภัยโทษในความผิดของตนที่ไดกระทําไปโดย
ตั้งใจแนวแนที่จะแกไขตนเองและไมกระทําบาปอีก
5. ศีลบวช (Ordination)
จุดมุงหมาย : ประกอบพิธีนี้สําหรับผูที่ตองการบวชเปนบาทหลวง ซึ่งตองมีอายุครบ
24 ปบริบูรณ และสมัครใจบวชตลอดชีวิต
6. ศีลเจิมครั้งสุดทาย (Holy Unction)
จุดมุงหมาย : เพื่อพระจะทําพิธีนี้ใหแกผูกําลังจะสิ้นใจ เพื่อใหผูนั้นระลึกถึงพระเจา
เปนการลางบาปในอดีตหรือเพื่อเปนการเพิ่มกําลังใจใหกับผูปวย
7. ศีลสมรส (Matrimony)
จุดมุงหมาย : เพื่อคูบาวสาวจะประกาศความรักและความซื่อสัตยระหวางตนให
พระเจาทราบ ดังนั้นผูที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกจึง
อยาไมได ถาไมไดรับการยินยอมจากพระสันตปาปา เพราะถือวา
ประกาศความรักตอหนาพระเจาแลว นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมอื่น ๆ
เชน พิธีคริสตมาส วันอีสเตอร
คัมภีรสําคัญ
คัมภีรไบเบิ้ล ถือเปนคัมภีรที่ประมวลหลักคําสอนของคริสตศาสนา ซึ่งถือวาคือพระเจาวัจนะของพระ
เจา เปนบอเกิดแหงสัจธรรมอันจะนํามนุษยไปสูความพนจากบาป แกละนํามนุษยไปหาพระเจา แบงออกเปน 2
ภาค คือ
1. พระคัมภีรเกา หรือพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) เปนคัมภีรของศาสนายิว ซึ่งเปนรากฐาน
ของคัมภีรใหม ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระผูเปนเจาทรงสรางโลก ประวัติชนชาติยิว บัญญัติ 10
ประการ และศาสดาพยากรณตาง ๆ

2. พระคัมภีรใหม หรือพันธสัญญาใหม (The New Testament) เปนคัมภีรของศาสนาคริสตโดยเฉพาะ
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและอัครสาวกตาง ๆ ซึ่งเขียนโดยนักบุญ (Saint) บางครั้งก็เปนการเลาประสบการณ
ความเชื่อ ศรัทธาที่ตนไดพบเห็น
ศาสนาอิสลาม
1. ความหาย
1.1 “อิสลาม” เปนภาษาอาหรับ แปลวา “สันติ” “การนอมรับ” “การยินยอม” ความหมายทางศาสนา
คือการถวายตัวตอพระเจาเพื่อสันติ หรือยินยิมตอพระประสงคของพระผูเปนเจา
1.2 “มุสลิม” เปนชื่อเรียกผูที่นับถือศาสนาอิสลาม หมายถึงผูออนนอมตอพระอัลเลาะหโดยสิ้นเชิงเพื่อ
ความสันติ
2. ลักษณะเดน
2.1 เปนศาสนาเอกเทวนิยม พระเจาคือพระอัลเลาะห (คือพระผูสราง ผูค้ําจุล และผูฟนฟูโลกมนุษย
ศาสดา คือ นบีมูฮัมหมัด)
2.2 เปนศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาจากศาสนายิวและคริสต เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย ทวีปเอเชีย
2.3 เปนศาสนาสากล เผยแพรไปยังทวีปตาง ๆ
3. สภาพสังคมชาวอาหรับกอนประกาศศาสนา
4. ประวัติพระมูฮัมหมัด
4.1 เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 1113 (ค.ศ.570)
4.2 เปนชนเผาคูเรซ ซึ่งเปนเผาใหญ มีหนาที่ดูแลรักษาวิหารกะบะฮ (อาคารสีดํารูปสี่เหลี่ยม) ซึ่งเปนที่
ประดิษฐานหินสีดําศักดิ์สิทธิ์ในนครเมกกะ
4.3 ชื่อเดิม อาบู คัสซิม เปนกําพราอยูภายใตการอุปการะของลุง ไมไดเรียนหนังสือ อานเขียนไมได
แตมีโอกาสเดินทางไปคาขายในตางแดน
4.4 พยายามแกปญหาสังคมและสรางความสงบสันติโดยแสวงหาที่สงบทางจิตใจ ในที่สุดไดรับโองการ
จากพระเจาแตงตั้งใหเปน นบี (ศาสดาพยากรณ) เมื่ออายุ 40 ป
5. การประกาศศาสนา
5.1 พระมูฮัมหมัด ประกาศศาสนาที่ใหเชื่อพระเจาองคเดียว คือพระอัลเลาะห เลิกเชื่อถือรูปเคารพตาง ๆ
ซึ่งขัดตอความเชื่อดั้งเดิดมของชาวอาหรับ
5.2 ทานศษสดาตองพยายามพาครอบครัวและสาวกหนีออกจากเมืองเกกะไปยังเมืองเมดินะ เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม ค.ศ. 622 (ตรงกับ พ.ศ. 1165) ปนี้ถือวาเปนการเริ่มตนนับศักราชแบบศาสนาอิสลาม เรียกวา
ฮิจเราะหศักราช

5.3 ชาวเมืองเมดินะตอนรับและยกยองพระมูฮัมหมัดเปนศาสดา พากันมาสวดมนตและฟงเทศฯจากทาน
จึงตั้งมัสยิดขึ้นเปนศาสน ภายในมัสยิดจะไมมีรูปปนใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ภายหลังทานศษสดาสามารถนําสาวกกลับมาเมกกะไดอีกครั้ง และสั่งใหทําลายรูปเคารพตาง ๆ ที่
ประดับในวิหารกะฮะห จากนั้นก็ไดเทศนาสั่งสอนใหประชาชนหันมาเลื่อมใสหลักคําสอนของทาน ทําให
ศาสนาอิสลามแพรหลายอยางรวดเร็ว
5.5 ทานศาสดาดํารงชีพอยางธรรมดา เปนแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป เมื่ออายุได 63 ป ทานศาสดาเดิน
ทางไปนมัสการครั้งสุดทาย ที่วิหารกะบะฮ แลวสิ้นชีวิตในปฮิจเราะหศักราชที่ 11 (ค.ศ.633)
6. หลักคําสอนและพิธีกรรมที่สําคัญ
ประกอบดวยหลักการของศาสนา 2 ประการคือ
หลักศรัทธา 6 ประการ
หลักปฏิบัติ 5 ประการ
ซึ่งตองมีพรอมกัน ถาขาดอยางหนึ่งจะเรียกวามุสลิมไมได
หลักศรัทธา
6 ประการ

หลักปฏิบัติ
5 ประการ

6.1 หลักศรัทธา 6 ประการ
1. ศรัทธาในพระเจาองคเดียว คือ พระอัลเลาะห
2. ศรัทธาในเทวทูต (มลาอิกะซ) เพราะเปนคนกลางในการติดตอระหวางพระเจากับศาสดาทั้ง
หลาย
3. ศรัทธาในพระคัมภีร คือ คัมภีรอังกุรอาน ซึ่งทุคนตองยอมรับและมีศรัทธาในพระคัมภีร
เพราะเปนพระวจนะของพระเจาที่มอบใหแกมนุษย
4. ศรัทธาในศาสนทูตทานสุดทายคือ นบีมูฮัมหมัด
5. ศรัทธาในวันพิพากษา หรือศรัทธาตอวันสุดทายและวันเกิดใหม เพราะเชื่อวาโลกนี้มีวันดับ
สูญ
6. ศรัทธาในกฎกําหนดสภาวการณ เชื่อวาพระเจาเปนผูกําหนดทุกสิ่งทุกอยางสําหรับโลกและ
มนุษย
6.2 หลักปฏิบัติ 5 ประการ
1. การปฏิญาณตน เปนพิธีกรรมสําคัญที่มุสลิมทุกคนจะละเลยไมได
จุดมุงหมาย : เพื่อเปนการยอมรับวาพระอัลเลาะหเปนพระเจาสูงสุด
เพียงองคเดียว และมีพระมูฮัมหมัดเปนศาสนทูตของพระองค
การปฏิญาณตนนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนมุสลิมที่สมบูรณ

2.

3.

4.

5.

ไดถือวาเปนหัวใจของการเปนมุสลิม
การละหมาด (การนมัสการ)
จุดมุงหมาย : เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางพระอัลเลาะห
และชาวมุสลิม เปนการนมัสการขอบคุณขอขมา และ
สรรเสริญพระเจาซึ่งพระมูฮัมหมัดถือวาการสวดมนตเปนกิจ
ที่เครงครัดที่สุด เพราะถือวาเปนการแสดงความเคารพ
ตอพระอัลเลาะหทั้งกายและใจ เพื่อขัดเกลาจิตใจตนเอง
ใหสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลา การละหมาดทําวันละ 5 ครั้ง
คือ เวลากอนพระอาทิตยขึ้น เที่ยงวัน เวลาบาย เวลา
พระอาทิตยตก และเวลาค่ํา
การถือศีลอด (อัศ-ศิยาม)
จุดมุงหมาย : เพื่อใหเกิดความอดทนตอรางกายและความเขมแข็งของจิตใจ
สอนใหระลึกถึงคนยากจนที่อดอาหารและจะไดชวยเหลือ
คนที่ขัดสน ถือเปนศีลที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัดระหวาง
ถือศีลอด 1 เดือน ในเดือนรามาฎอน ตองละเวนการกิน
อาหาร ดื่มน้ํา การกลืนน้ําลาย ลูบไลดวยของหอม ฯลฯ
ตั้งแตเชาไปจนถึงพระอาทิตยตกดิน ผูถือศีลอดตองมีรางกาย
แข็งแรง ผูชายอายุ 15 ป ผูหญิงอายุ 9 ขวบ ไมอยูในระหวาง
เดินทางยกเวนคนชรา หญิงมีครรภ ฯลฯ
การบริจาคชะกาตยี (อัล-ชากายี) คือการใหทานหรืออการบริจาคเพื่อชวยเหลือคนยากจน
จุดมุงหมาย : การบริจาคทรัพยไดมาอยางสุจริตที่เจาของมีเกินกวาที่ศาสนา
กําหนดไปใหแกผูยากไรที่มีสิทธิรับการใหทาน ซึ่งถือวา
เปนการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ ปราศจาคกิเลส ความตระหนี่
เปนการลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคม การบริจาคซะกาต
เปนขอบังคับ เปนบัญญัติที่ตองปฏิบัติจึงไมเหมือนการบริจาค
อื่น ๆ ซึ่งแตละคนอาจทําไดเมื่อเห็นสมควร
การประกอบพิธีฮัจย (การแสวงบุญ) คือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ การแสวงบุญ ณ

นครเมกกะ
จุดมุงหมาย : เพื่อเปนการแสดงสัตยาบันตอหนาพระเจา เพราะมีปรากฏ
อยูในคัมภีรอัลกุรอาน วามุสลิมจะตองเดินทางไปบูชาที่
นครเมกกะครั้งหนึ่งในชีวิตของตน เปนการประกอบศาสนกิจ
ตามแบบอยางที่ทานนบีมูฮัมหมัดไดกระทําไว และเปนการ
เตือนใหชาวมุสลิมทั่วโลกใหตระหนักถึงความเสมอภาคของ

มนุษย ทําใหชาวมุสลิมทั่วโลกไดพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ
และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเปนการรวมสันนิบาตที่ยิ่งใหญ
ของมนุษยชาติ
7. คัมภีรสําคัญ
1. คัมภีรอัลกุรอาน
1.1 เปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค พระเจาประทานมาแกนบีมูฮัมหมัดโดยการดลใจ
ดวยการถายทอด ความนึกคิดเขาใจในจิตใจของผูรับ เพื่อทําใหมนุษยปฏิบัติ
มุสลิมถือเปนคัมภีรสุดทายของโลกไดรบั การบันทึกสมัยอาบูบักร
1.2 เปนหลักธรรมในการดํารงชีวิตของมุสลิมทุกคน มีสาระสําคัญเนนหลักธรรม
6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ
1.3 นอกจากบัญญัติทางศาสนาวาดวยเรื่องจริยธรรม ศีลธรรมแลวยังเปนเรื่องของ
กฎหมายทั้งทางแพงและพาณิชย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ คําสอน
เกี่ยวกับวิทยาการทั้งหลาย ไดแก วิทยาศาสตร การแพทย ประวัติศาสตร
ดาราศาสตร ซึ่งถือไดวาเปนบรรทัดฐานในสังคมมุสลิม ดังนั้นจึงมีคํากลาววา
“อิสลาม” เปนวัฒนธรรมของมุสลิมทุกคนจึงไมสามารถแยกอิสลามออกเปน
สวนหนึ่งของชีวิต ไมสามารถเลือกปฏิบัติเฉพาอยางแตตองปฏิบัติตามคัมภีร
อยางเครงครัด
1.4 ปรากฏเรื่องราวตาง ๆ เชน พระเจาสรางโลก วิทยาการตาง ๆ ศาสดาองคกอน
ที่มีชื่อสอดคลองกับที่ปรากฏในคัมภีรเกา (Ole Testament)
1.5 เปนคัมภีรภาษาอาหรับ ยังไมเคยมีการปรับปรุงแกไขตัดทอน เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ยังคงเดิมทุกตัวอักษร
2. อัล ฮะดิส
2.1 บันทึก รวบรวม คําสั่งสอนและแบบอยางการดําเนินชีวิตของศาสดามูฮัมหมัด
2.2 ชวยตัดสินคําอธิบายในคัมภีรอัลกุรอาน
2.3 มีความสําคัญแตไมยิ่งใหญเทาคัมภีรอัลกุรอาน
นิกายสําคัญ
สาเหตุของการแตกแยกนิกายในศาสนาอิสลาม เนื่องจากทานศาสดามูฮัมหมัดมิไดแตงตั้งผูใดใหทําหนา
ที่เปนผูนําทางศาสดา (กาหลิบ) ตอทุกทานภายหลังที่ทานสิ้นชีพ นิกายที่สําคัญ คือ นิกายซุนี (Sunni) และ
นิกายชีอะห
นิกายซุนี :

- ปฏิบัติตามคัมภีรอัลกุรอานอยางเครงครัด และตามวจนะของ
ทานศาสดามูฮัมหมัด
- เคารพและนับถือกาหลิบ 4 คนแรก คือ อาบูบักร โอมาร
อุสมาน และอาลี
- เปนนิกายที่มีผูนับถือมากที่สุดในโลกรวมทั้งประเทศไทย

นิกายชีอะห : - เคารพและนับถือกาหลิบองคที่ 4 คือ อาลี เพราะความเชื่อ
วาเปนกาหลิบที่ถูกตองเพียงคนเดียว
- ประกอบพิธีกรรมรุนแรง

ความแตกตางของทั้ง 2 ฝาย
ซุนี
ชีอะห
เชื่อวา นบีเปนบุคคลธรรมดาที่พรเจาเลือก เชื่อวา นบีไดรับการแตงตั้งจากพระเจา ดัง
ใหเปนตัวแทนของพระองค ในฐานะที่เปน นั้นจึงมิใชบุคคลธรรมดา แตมีความศักดิ์
คนที่ดีที่สุดในการทําหนาที่นบี
สิทธิ์เหนือมนุษย คืออยูในภาวะกึ่งมนุษย
กึ่งเทวดา และลักษณะพิเศษนี้สามารถถาย
ทอดไดทางสายเลือด
ตําแหนงสําคัญทางศาสนา
1. เมื่อทานศาสดามูฮัมหมัดเสียชีวิตแลวก็มีการแตงตั้งตําแหนงทางศาสนา เพื่อเปนหัวหนาในการปฏิบัติ
กิจทางศาสนาแทนคือตําแหนงกาหลิบ
2. ตําแหนงกาหลิบซึ่งสืบตอจากศาสดามูฮัมหมัด มีเพียง 4 คน อาบักร โอมาร
อุสมาน และอาลี
3. นิกายชีอะห เมื่อสิ้นอาลี กาหลิบคนที่ 4 แลว ผูสืบทอดศาสดาตอมาเรียกวา อิหมาม
4. ศาสนาอิสลามไมมีนักบวช

