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บทที่ 1 
พฤติกรรมมนุษย์ 

สุมิตร  สุวรรณ 
 
มนุษย์ ภาษาอังกฤษใช้คําว่า a man หรือ a human เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลําตัวต้ังตรงมีสมองซึ่ง

พัฒนาอย่างมากและมีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม การพูด การใช้ภาษาและการ
ใคร่ครวญ มีการจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน มีการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ซึ่งความแตกต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดวัฒนธรรม ซึ่งยึดถือเป็น
ความเชื่อ ตํานาน พิธีกรรม คุณค่า และปทัสฐานทางสังคมต่าง ๆ กันไป ในคัมภีร์ไบเบิล เชื่อว่า 
มนุษย์เกิดจากการสร้างมาจากดินของพระเจ้าให้เป็นชายและหญิง ในขณะที่พุทธศาสนา กล่าวไว้ 
มนุษย์ คือ ผู้ที่ประเสริฐหรือผู้ที่มีจิตใจสูง มนุษย์มีส่วนประกอบของรูปกับนาม ส่วนที่เป็นรูป คือ ธาตุ 
4 ได้แก่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ส่วนที่เป็นนาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อธาตุ 4 ขันธ์ 5 รวมตัว
ได้สัดส่วนจึงทําให้เราสมมุติ เรียกว่า มนุษย์ โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่า 
มนุษย์สืบพันธ์ุโดยอาศัยเพศหรือเรียกว่า การร่วมเพศ ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง การร่วมเพศฝ่ายชาย
จะปล่อยอสุจิ (sperm) เข้าสู่มดลูก (uterus) ของฝ่ายหญิงเพื่อปฏิสนธิกับไข่ และก่อกําเนิดเป็นตัว
อ่อน โดยใช้เวลาต้ังท้องประมาณ 9 เดือน จึงคลอดออกมาสู่โลกภายนอก (สารานุกรมเสรี, 2554) 

มนุษย์เริ่มเกิดมาต้ังแต่เมื่อไร บางครั้งเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งยากต่อการพิสูจน์ แต่ที่
แน่นอน คือ เราเกิดมาจากพ่อกับแม่ เมื่อเราเริ่มเกิดมามนุษย์จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น หัวเราะ 
ร้องไห้ กิน หลับ ขับถ่าย เป็นต้น เมื่อเราเริ่มโตขึ้นก็จะมีพัฒนาการตามลําดับ ซึ่งมนุษย์ก็จะแสดง
พฤติกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น พูด เดิน ว่ิง รวมไปถึงการเรียนหนังสือ ทํางาน แต่งงาน มีลูกหลาน
สืบเผ่าพันธ์ุจนกระทั่งตายไปในที่สุด พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมักมีความเกี่ยวพันธ์กับสังคมที่
มนุษย์อาศัยอยู่ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ ซึ่งมีกลไกที่สลับซับซ้อนพอสมควร พฤติกรรมมนุษย์ 
(Human Behavior) เป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาท่ีพยายามจะอธิบายพฤติกรรมมนุษย์เฉพาะบุคคล และ
พฤติกรรมที่มีต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม หรือสิ่งเร้าทางสังคมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย 
ข้อบังคับ ความแออัดของที่อยู่อาศัย การจราจรที่ติดขัด เป็นต้น การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์  
ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ลดความคับข้องใจหรือความขัดแย้งระหว่างบุคคล ทําให้มนุษย์สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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ลักษณะพฤติกรรมมนุษย์ 
 
 นักจิตวิทยาได้จําแนกลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์เอาไว้หลายลักษณะ ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ 
มีมาต้ังแต่เกิดจนตาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ เรียกว่า ปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้งเมื่อถูกเข็มแทง 
การกระพริบตาเมื่อมีสิ่งมากระทบกับสายตา  
 2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญาและอารมณ์
เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ สติปัญญาหรืออารมณ์จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยาใดออกไป ถ้า
สติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระทําตามความคิดหรือทําด้วยสมอง แต่ถ้า
อารมณ์ควบคุม เรียกว่า การทําตามอารมณ์หรือปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า อารมณ์มี
อิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญญา ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง  
ทําให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐาน ในขณะที่พุทธศาสนาสอนให้ใช้
สติปัญญาและเหตุผลมากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึก 
 นักจิตวิทยาบางท่าน อาจจําแนกออกเป็นพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายนอก 
กล่าวคือ (ศิรินภา จามรมาน และปนัดดา ชํานาญสุข, 2548) 
 1. พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกให้บุคคลอ่ืน
มองเห็นได้ เช่น การพูด การยิ้ม การหัวเราะ การร้องไห้ การเดิน การว่ิง เป็นต้น 
 2. พฤติกรรมภายใน (covert behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่ง
บุคคลอ่ืนมองไม่เห็น แต่สามารถวัดได้โดยการใช้แบบสอบถาม เช่น ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
ความรู้สึก แรงจูงใจ เป็นต้น 

การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ อาจได้เห็นแต่เพียงพฤติกรรมภายนอกเท่านั้น ในส่วนของ
ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นพฤติกรรมภายในนั้นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ดังนั้นบางครั้งที่เราได้พบเห็น
มนุษย์ในสังคม เช่น แต่งตัวดี ใส่สูท ผูกเนคไทม์ ขับรถเบนซ์ น่าจะเป็นคนดี ส่วนอีกคนหนึ่งตัวดํา 
แต่งตัวโทรม ผมยาวรุงรัง น่าจะเป็นคนไม่ดี เราอาจสรุปไม่ได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ อย่างไร  
เพราะนั่นเป็นเพียงแค่พฤติกรรมภายนอก เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรอยู่ เพราะ  
“ใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง” ดังคํากลอนของท่านสุนทรภู่ที่ว่า  

“...อย่าไว้ใจมนุษย์   มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด  
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน…” 

นอกจากนี้นักจิตวิทยายังได้แบ่งพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการเรียนรูม้าก่อน เช่น การกระพริบตา 
ความกลัว การเอาตัวรอด การเห็นแก่ตัว 
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 2. พฤติกรรมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
การเสียสละ การขัดแย้ง การแข่งขัน  

ในขณะที่พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ อาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
1. พฤติกรรมระดับบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเห็น 
2. พฤติกรรมระหว่างบุคคล คือ การที่บุคคลต้ังแต่ 2 คน มีปฏิสัมพันธ์กัน ได้แก่ การร่วมมือ 

การช่วยเหลือเกื้อกูล การขัดแย้ง การแตกความสามัคคี 
3. พฤติกรรมระดับกลุ่ม คือ พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม 
อย่างไรก็ดี พฤติกรรมมนุษย์มีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย ซึ่งลอร์เรสซ์ โคห์ลเบอร์ก 

(Lawrence Kohlberg, 1971 อ้างใน ศิรินภา จามรมาน และปนัดดา ชํานาญสุข, 2548) ได้แบ่ง
พัฒนาการแต่ละช่วงวันออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ อายุแรกเกิด – 7 ปี ในขั้นนี้มนุษย์จะเชื่อฟังหรือยอมรับ
ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า โดยจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกลงโทษ 
เช่น เด็กจะเชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ เพราะกลัวการถูกลงโทษ หรือพ่อแม่มักจะหรอกเด็กว่า ระวังผี
หรือจะขู่ว่าตํารวจจับ  

2. ขั้นการแสวงหารางวัลและความพอใจ อายุ 7 – 10 ปี ในขั้นนี้มนุษย์จะเริ่มให้ความสําคัญ
กับรางวัลและคําชมเชยต่าง ๆ ดังนั้นการมีเครื่องล่อใจที่บุคคลต้องการ จะกระตุ้นให้เขาแสดง
พฤติกรรมตามที่เขาอยากได้มากกว่าการลงโทษ 

3. ขั้นการกระทําในสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าดี อายุ 10 – 13 ปี ในขั้นนี้มนุษย์จะได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนในสังคม เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ดังนั้นพฤติกรรมการเลียนแบบจากบุคคลที่เขายึดถือเป็น
แบบอย่างจึงมีอิทธิพลสูง 

4. ขั้นการทําตามหน้าที่ทางสังคม อายุ 13 – 16 ปี ในขั้นนี้มนุษย์จะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท กฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ใช่ทําเพราะ
รางวัลหรือกลัวการถูกลงโทษ โดยมนุษย์จะเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมตามกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ 
ของกลุ่มในสังคม 

5. ขั้นการเคารพตนเองหรือเคารพสิทธิส่วนบุคคล อายุ 16 ปีขึ้นไป ในขั้นนี้คํามั่นสัญญาหรือ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่บุคคลมีต่อคนอื่น จะมีความสําคัญต่อการแสดงพฤติกรรม เพื่อผู้อ่ืนจะได้ไม่ตําหนิว่า
ตนเองขาดเหตุผลหรือเชื่อถือไม่ได้ พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกจึงเป็นไปอย่างมีเหตุผล เคารพตนเอง 
และเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน  

6. ขั้นการยึดอุดมคติสากล เป็นวัยผู้ใหญ่ ขั้นนี้เป็นพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูงสุดของ
มนุษย์ มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาตามอุดมคติที่ตนเองยึดถือและยึดมั่นในศีลธรรมอันดี 
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวคิดนี้ จะดําเนินไปตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้น 
โดยไม่มีการข้ามขั้น แต่จะเป็นไปได้สมบูรณ์หรือไม่นั้น ความสามารถทางเชาว์ปัญญาและสถานการณ์
ทางสังคมจะเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมต่างๆ และอาจหยุดชงักในขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ 
โดยเฉพาะในขั้นของการเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น คือ ต้ังแต่ขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 6 เช่น กรณีเด็กแว้นที่ชอบขี่รถ
มอเตอร์ไซต์แข่งกันบนท้องถนน ซึ่งมีพฤติกรรมเลียนแบบ แต่ไม่เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งการไม่เคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน ทําให้ถูกจับคุมความประพฤติหรือเสียชีวิตได้ 
 
กลไกการแสดงพฤติกรรม 

 
การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ นั้น นักจิตวิทยามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ซึ่งได้ศึกษาและอธิบายกลไกการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ (ศิรินภา 
จามรมาน และปนัดดา ชํานาญสุข, 2548) 

1. กลุ่มโครงสร้างของจิต (Structuralism) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ ได้ศึกษาองค์ประกอบซึ่งเป็น 
โครงสร้างของจิตสํานึก ได้แก่ การสัมผัส ความรู้สึก และมโนภาพ โดยมีข้อค้นพบว่า การรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์ (ซึ่งหมายถึงการตีความหมายสิ่งต่าง ๆ) มีความเกี่ยวข้องกับการ
แสดงพฤติกรรมของมนุษย์ 

2. กลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ เน้นการทํางานของจิตสํานึก โดย
ศึกษาอิทธิพลของการคิด การรับรู้ นิสัย และอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ 

3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ เน้นการกระทําหรือพฤติกรรม
ภายนอกที่สามารถสังเกตได้ โดยสรุปว่า สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์ 

4. กลุ่มจิตวิทยาเกสตัสท์ (Gestalt Psychology) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ กล่าวไว้ว่า การเข้าใจ
บุคคลต้องศึกษาในภาพรวม ไม่แยกพิจารณาเฉพาะความคิด อารมณ์ สติปัญญา การรับรู้หรือ
แรงจูงใจ เท่านั้น 

5. กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ผู้นําของนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) ชาวออสเตรีย ได้อธิบายว่า จิตมนุษย์เปรียบเสมือนก้อนน้ําแข็งที่ลอยอยู่ใน
มหาสมุทร ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ําเพียงเล็กน้อยเปรียบได้กับจิตสํานึก (conscious mind) ส่วนที่จม
อยู่ใต้น้ํามีเยอะมาก เรียกว่า จิตก่ึงสํานึก (semiconscious mind) ซึ่งเป็นความจําที่บุคคลเก็บสะสม
ไว้ อาจนึกไม่ออกในทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจเรียกความจํากลับมาได้ เช่น ช่ือเพื่อนเก่า สถานที่ที่
เคยไปในวันเด็ก ส่วนที่จมอยู่ล่างสุดเป็นส่วนใหญ่และมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เรียกว่า 
จิตไร้สํานึก (unconscious mind) ได้แก่ ความกลัว ความเห็นแก่ตัว ความต้องการต่าง ๆ ที่ผิด
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ศีลธรรม ซึ่งจะถูกเก็บกดไว้แต่จะปรากฏออกมาในรูปของความฝัน ความขัดแย้งในใจ การพลั้งปากใน
การพูดออกมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.bloggang.com/ 
 
6. กลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ผู้นําของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ คือ อับราฮัม 

มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้อธิบายว่า มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน และความต้องการนี้
ทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น เรียกว่า ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
(Hierarchy of Needs) ได้แก่  

1) ความต้องการด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นมูลฐานของ
มนุษย์ และเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ร่างกายจะต้องได้รับการตอบสนองภายในช่วง
ระยะเวลาและสม่ําเสมอ  ถ้าร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้วชีวิตก็ดํารงอยู่ไม่ได้ ความต้องการ
เหล่านี้ ได้แก่ อาหาร อากาศ น้ําด่ืม ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและ
ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ในขั้นแรกนี้ องค์การทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
โดยการจ่ายค่าจ้างเพื่อคนงานหรือลูกจ้างจะได้นําเงินไปใช้จ่ายในการแสวงหาสิ่งจําเป็นขั้นมูลฐานของ
ชีวิตและการดํารงชีพของแต่ละบุคคล 

2) ความต้องการความมั่นคงความปลอดภัย (safety needs) ความต้องการนี้เป็นสิ่ง
สําคัญเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ความต้องการนี้จะเกี่ยวกับทางด้านร่างกาย และความ
ปลอดภัยจากอันตราย เพื่อจะให้ชีวิตเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สิน 
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ตลอดจนการได้รับการคุ้มครองปกป้องตามการคุกคามทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความมั่นคงใน
การทํางานด้วย 

3) ความต้องการการยอมรับนับถือ (belonging needs) เป็นความต้องการที่ได้ผ่านความ
ต้องการ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ที่ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็เริ่มจะมีความต้องการทางสังคม โดย
การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การต่าง ๆ หวังที่จะให้ได้รับการยอมรับ ความรัก ความเป็นมิตร 
ความรู้สึกที่มีพรรคพวก ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรู้สึกมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกัน รวมทั้งจะคบหา
สมาคมกับบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อให้สังคมตอบสนองความต้องการของตน      

4) ความต้องการได้รับการยกย่องทางสังคม (esteem needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมก็จะมุ่งหาทางตอบสนองความต้องการในลําดับที่สูงขึ้นไปอีก เป็น
ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือตน และรู้สึกว่าตนมีค่าให้คนอื่นยกย่องให้เกียรติ และเห็น
ความสําคัญของตน ต้องการความมีช่ือเสียงดีเด่นในสังคม ต้องการให้ตนดีเด่นกว่าบุคคลอ่ืนในสังคม
เดียวกัน ต้องการยกระดับสถานภาพของตนให้สูงยิ่งขึ้น จะทําให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจใน
ความรู้ความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น  

5) ความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสุดท้ายและเป็นความต้องการขั้นสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ คือ ความต้องการที่จะได้รับ
ความสําเร็จตามความนึกคิดหรือนึกฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จ เป็นความประสบความสําเร็จใน
สิ่งที่ตนเองต้องการหรือเป็นความปรารถนาสูงสุด ซึ่งความต้องการขั้นสุดท้ายที่บุคคลแต่ละคนอาจจะ
ไปสู่จุดมุ่งหมาย แต่บางคนอาจจะไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตก็เป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ 
แต่ละบุคคลนั้นเป็นสําคัญ 

7. กลุ่มจิตวิทยาการคิดการเข้าใจ (Cognitive Psychology) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ สนใจศึกษา
และอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ โดยให้ความสําคัญกับการคิด การใช้ภาษา การแก้ปัญหา และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
ระบบที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 
 Sarafino (1994 อ้างใน ศิรินภา จามรมาน และปนัดดา ชํานาญสุข, 2548) ได้อธิบายว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่าง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบชีววิทยา ระบบจิตวิทยา และ
ระบบสังคม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
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 1. ระบบชีววิทยา  
 มนุษย์ทุกคนได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบิดามารดา ผ่านทางสารพันธุกรรม
และกระบวนการทางพันธุกรรม ทําให้มนุษย์มีรูปร่างลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกับรรพบุรุษ 
ลักษณะที่สืบทอดทางพันธุกรรม เช่น สีผม สีตา รูปร่าง โครงสร้างของร่างกาย สติปัญญา เป็นต้น 
หากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทําให้โครงสร้างและการทํางานของอวัยวะบางอย่างผิดปกติ 
อาจส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ เช่น ความบกพร่องทางสมอง การป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ 
ในขณะที่การทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมีกลไกที่สลับซับซ้อน มีระบบประสาทเป็นศูนย์กลาง
ในการควบคุมและประสานงานในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งพฤติกรรมภายนอก เช่น การพูด 
การเดิน และพฤติกรรมภายใน เช่น การคิด การจํา  
 โรคซึมเศร้า (depression) เป็นตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีสาเหตุหนึ่งมาจาก
พันธุกรรมหรือสารเคมีในสมองที่เป็นสารสื่อประสาทมีการเปลี่ยนแปลงความสมดุล โดยการแสดง
อารมณ์รู้สึกซึมเศร้าและกังวลอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังหงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธง่าย อยู่ไม่สุข กระวน
กระวาย มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เช่น รู้สึกสิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้าย รู้สึกผิด รู้สึกตัวเองไร้ค่า 
ไม่มีทางเยียวยา มีความคิดจะทําร้ายตัวเอง คิดถึงความตาย พยายามทําร้ายตัวเอง ขาดสมาธิในการ
ทํางานหรือรู้สึกทํางานช้าลง ความจําเสื่อม และอาจมีพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น นอนไม่หลับ ต่ืนเร็ว  
บางคนอาจหลับมากเกินไป เบื่ออาหาร ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนแย่ลง การรักษาสามารถทําได้หลาย
วิธี เช่น การช็อดไฟฟ้า การใช้ยา 
 โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของสมองบางส่วน 
โดยอาจขาดการกระตุ้นให้ทํางานจากสารสื่อสารของใยประสาทในสมอง พฤติกรรมหรืออาการ
โดยรวมที่พบเห็น คือ มองโลกผิดไปจากความเป็นจริง วิตกกังวล รู้สึกสับสน แยกตัวจากสังคม 
บางครั้งอาจนั่งนิ่งเป็นหิน ไม่เคลื่อนไหว ไม่พูดจาใด ๆ หรือมีอาการประสาทหลอน เช่น ได้ยินเสียง
คนมาสั่งให้ตนทําโน่นทํานี่ มาเตือนหรือมาตําหนิ ทั้ง ๆ ที่ความจริงไม่มีคนพูด ซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่า 
“หูแว่ว” หรือบางคนอาจมองเห็นคน ผี หรือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มี เรียกว่า  
เห็นภาพหลอน หรือบางคนอาจมีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายหรือมีการวางแผนที่จะทําอย่างนั้น 
การรักษาสามารถทําได้โดยการกินยารักษา 
 อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบชีววิทยา คือ การที่
ร่างกายหลั่งสารเคมีที่กระตุ้นการทํางานของอวัยวะภายในร่างกาย เรียกว่า อดรีนาลีน (adrenalin) 
เมื่อเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต่ืนเต้นตกใจสุดขีด เช่น ไฟไหม้ ขโมยเข้าบ้าน ทําให้หัวใจเต้นเร็ว 
ความดันโลหิตสูงขึ้น กล้ามเนื้อมีกําลังมากขึ้นที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา 

นอกจากนี้ ยังมีส่วนของสมองที่เรียกว่า ต่อมไร้ท่อ (ductless gland) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์มาก อาจกล่าวโดยย่อ ๆ ถึงความสําคัญได้ดังนี้ 
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1. ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) ต่อมนี้มี 2 ต่อม ติดอยู่ข้างหลอดลมข้างละต่อม ถ้าชํารุด
สติปัญญาของคนจะเสื่อมถอย มีอาการซึมเศร้าเหงาหงอย 

2. ต่อมพาราไทรอยด์ (paratyroid gland) ต่อมนี้อยู่เหนือต่อมไทรอยด์ ถ้าต่อมนี้มีฮอร์โมน
น้อยเกินไป มนุษย์จะมีพฤติกรรมที่ต่ืนเต้นง่าย โกรธง่าย มีจิตใจหดหู่อยู่เสมอ 

3. ต่อมพิทูอิทารี่ (pituitary gland) ต่อมนี้ฝังอยู่กลางศรีษะ ถ้าต่อมทํางานไม่ปกติจะเป็น 
มนุษย์จะแคระแกร็นและขาดความเจริญทางเพศ 

4. ต่อมแอดรีนาล (adrenal gland) อยู่บนไตทั้งสองข้าง ถ้าต่อมนี้มีฮอร์โมนมากเกินไป
ความเจริญทางเพศจะรวดเร็วผิดปกติ 

5. ต่อมทางเพศ (sex gland) ต่อมนี้มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธ์ุ หากต่อมนี้ผิดปกติก็จะทํา
ให้อาการทางเพศผิดปกติด้วย 
 
 2. ระบบจิตวิทยา  
 ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นนักจิตวิทยาที่ได้ศึกษาเรื่องทางจิตวิทยาในการ
อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ว่าเกิดขึ้นจากการทํางานของจิด 3 ระดับ คือ 

1) จิตสํานึก (conscious mind) หมายถึง พลังผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยท่ี
บุคคลน้ันเข้าใจสาเหตุในการแสดงพฤติกรรมชัดเจน รู้ผิดชอบชั่วดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ควรไม่
กระทําหรือควรกระทําเพราะอะไร เช่น ไปกินข้าวเพราะความหิว ไปอ่านหนังสือเพราะต้องการ
ความรู้หรือกลัวสอบตก 

2) จิตก่ึงสํานึก (semiconscious mind) หมายถึง พลังผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม 
โดยที่บุคคลน้ันเข้าใจสาเหตุในการแสดงพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่ถ้าเขาคิดอย่าง
จริงจังอาจเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมได้ เช่น รักแรกพบ หรือการไม่ชอบหน้าคนนั้นเพียงแค่พบกัน
ครั้งเดียวเท่านั้น 

3) จิตไร้สํานึก (unconscious mind) หรือจิตใต้สํานึก หมายถึง พลังผลักดันให้บุคคล
แสดงพฤติกรรม โดยที่บุคคลนั้นไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงในการแสดงพฤติกรรม คิดไม่ได้ว่าอะไรควร
หรือไม่ควรกระทํา บางครั้งอาจเกิดประโยชน์แต่บางครั้งอาจเกิดผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน เช่น การชอบ
ขโมยของคนอื่นในขณะที่ตนเองก็มีฐานะดี 
 นอกจากนี้พฤติกรรมของมนุษย์และกระบวนการทางจิตยังมีความเกี่ยวข้องกับการคิดเข้าใจ 
อารมณ์ และแรงจูงใจ กล่าวคือ  
 1. การคิดเข้าใจ เป็นกิจกรรมทางสมองที่เป็นผลมาจากการรับรู้ การเรียนรู้ การจํา การคิด
การแปลความ ความเชื่อ และการแก้ปัญหาของมนุษย์ ซึ่งความคิดความเข้าใจของมนุษย์จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมและสุขภาพ เช่น การด่ืมเหล้า เบียร์ และสูบบุหรี่ เขาก็มีความคิดหรือความเชื่อว่าเป็นการ
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เข้าสังคม หรือบางคนบอกว่าได้บรรยากาศในการนั่งด่ืมเพื่อความสนุกสนานเฮฮาและลดความเครียด 
อะไรทํานองนี้ ดังนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อของเรา พฤติกรรมการด่ืมเหล้า เบียร์และ
สูบบุหรี่ก็ยังคงทําเหมือนเดิมทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง 
 

ที่มา : http://www.google.co.th 
 
 2. อารมณ์ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีผลต่อความคิด พฤติกรรมและการทํางานของอวัยวะ
ภายในร่างกาย ซึ่งอารมณ์ของมนุษย์มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ความสุข ความโกรธ ความกลัว 
ความเศร้าโศรกเสียใจ เป็นต้น หากบุคคลมีอารมณ์ดีมักจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ติดต่อ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทํางานและการรวมกลุ่มในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ อารมณ์จึงเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมในการที่จะเข้าหาและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 3. แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ออกมานั้นอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมก็ได้ ซึ่งเดวิด แมคเคลแลนด์ (David 
Mc Clelland) ได้แบ่งแรงจูงใจทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพื่อให้
ได้รับผลสําเร็จ ต้องทํางานที่ท้าทายไม่ง่ายหรือยากเกินไป และพยายามพัฒนาตนเองในการทํางาน
โดยการแข่งขันกับมาตรฐานที่ดีเลิศ 

2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น 
หรือเป็นที่นิยมชมชอบรักใคร่ของบุคคลอ่ืน พฤติกรรมที่แสดงออกจึงมีเป้าหมายที่การยอมรับจาก
บุคคลอ่ืน 

3) แรงจูงใจใฝ่อํานาจ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่จะได้มาซึ่งอิทธิพลที่เหนือกว่า
บุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม ทําให้แสดงพฤติกรรมในลักษณะของการแสวงหาอํานาจหรือตําแหน่ง เช่น  
การเป็นผู้บริหารในองค์กร นักการเมือง รุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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นอกจากนี้ เดวิด แมคเคลแลนด์ ได้กําหนดพฤติกรรมสําหรับผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
หากบุคคลใดมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะทําให้บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมที่เอื้อต่อความสําเร็จในการ
ทํางานหรือการเรียน โดยเขากําหนดไว้ 6 อย่าง คือ  

1) กล้าเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยพยายามใช้ความสามารถของตนเอง มีการตัดสินใจที่
แน่นอนว่าจะเลือกทําสิ่งใดที่เหมาะสมกับความสามารถของตน  

2) มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็งในการกระทําสิ่งใหม่ ๆ ที่จะทําให้ตนเองรู้สึกดีว่าได้
ประสบความสําเร็จ ไม่ชอบทํางานที่มีลักษณะซ้ําซากจําเจหรือเป็นกิจวัตร แต่ชอบงานที่ต้องใช้สมอง
ขบคิด ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป 

3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง พยายามทํางานให้สําเร็จเพื่อความพอใจของตนเอง ชอบ
อิสระในการคิดและทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

4) มีความสามารถในการจัดระบบงาน โดยสามารถทํางานหลายอย่างให้สําเร็จและ
พิจารณาลําดับก่อนหลังในการทํางานได้เป็นอย่างดี  

5) มีความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนล่วงหน้าได้อย่างรอบคอบ  
6) มีการติดตามผลการกระทําของตนเองและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 3. ระบบสังคม  
 เมื่อมนุษย์เกิดมาโดยได้รับการถ่ายลักษณะทางพันธุกรรมจากบิดามารดา และต้องได้รับการ
เลี้ยงดู หากไม่ได้รับการเลี้ยงดูทารกก็จะเสียชีวิต หลังจากนั้นเขาก็จะมีการพัฒนาพฤติกรรมต่าง ๆ 
ขึ้น ซึ่งนักสังคมวิทยาเชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะภายนอก 
ทั้งปวงที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น โดยที่มนุษย์ไม่มีทางหลีกหนีไปได้ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ คือ 

1) ครอบครัว เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด โดยเฉพาะ
ในวัยทารกหรือวัยเด็ก ซึ่งจะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว อาจประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ปู่ 
ยา ตา ยาย พ่ี ป้า น้า อา บางคนอาจโชคร้ายที่พ่อแม่เสียชีวิตหรือแยกทางกันก็จะมีคนอื่นเข้ามาดูแล 
เช่น พ่ีเลี้ยงในสถานเลี้ยงเด็ก อย่างไรก็ตาม เด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ จากคนใกล้ชิดเหล่านี้ก่อน 
เช่น การหัดพูดในคําง่าย ๆ สั้น ๆ ในกรุงเทพมหานครที่เป็นครอบครัวเด่ียวพ่อแม่ต้องไปทํางานทุกวัน 
ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกของตัวเอง ต้องไปจ้างพี่เลี้ยงที่เป็นคนภาคอีสานมาเลี้ยงปรากฏว่าเมื่อเด็กโตขึ้นพูด
เป็นสําเนียงคนอีสาน ในปัจจุบันอาจพูดไม่ค่อยชัดเหมือนคนพม่าก็ได้ เพราะพี่เลี้ยงมีแต่คนพม่า 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่กินอะไรลูกก็จะกินแบบนั้น ถ้าหากพ่อแม่ด่ืมเหล้า
หรือสูบบุรี่ เมื่อเด็กโตขึ้นก็มีแนวโน้มที่เขาจะทําเช่นนั้นด้วย ทั้งนี้อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
กลุ่มเพื่อนหรือสังคม  
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2) สังคมหรือชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่ครอบครัวหรือเราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เริ่ม
ต้ังแต่เกิด เรียนหนังสือ หรือไปทํางาน เพราะในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ ก็จะมีบรรทัดฐานของสังคม 
หรือมีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม แตกต่างกันออกไป เช่น สังคมไทยจะทักทายกันด้วยการยกมือไหว้ 
ในขณะที่สังคมของคนในยุโรปและอเมริกามักจะจับมือกัน ส่วนในตะวันออกกลางก็มักจะกอดกันหรือ
เอาแก้มมาชนกันอะไรในทํานองนี้ หรือการยิ้มของคนไทย จนต่างชาติเรียกว่า “สยามเมืองยิ้ม” หาก
เรามองพฤติกรรมของมนุษย์ในการทํางานบ้าง ซึ่งในแต่ละองค์กรก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันจน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เริ่มต้ังแต่การแต่งกายหรือเครื่องแบบโดยเฉพาะทหาร ตํารวจ พยาบาล 
ข้าราชการ แอร์โฮสเตส นางแบบ เป็นต้น รวมไปถึงลักษณะการทํางาน เช่น ตํารวจ มักมีพฤติกรรม
ในการใช้อํานาจกับประชาชนทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการรับเงินจาก
สถานบันเทิงต่าง ๆ ทั้งที่ให้โดยเสน่หาหรือรีดไถ โดยมักจะได้ยินว่าต้องหาเงินส่งให้เจ้านาย หากมี
ตํารวจคนหนึ่งจบใหม่และเข้าไปทํางานอยู่ในโรงพักนี้ ซึ่งมีลักษณะสังคมเป็นแบบที่กล่าว เขาจะมี
พฤติกรรมอย่างไร ผู้เขียนเชื่อว่าถ้าเขาตงฉินแบบไม้บรรทัด โดยไม่รับเงินใด ๆ ทั้งสิ้น ตํารวจคนนี้ก็จะ
อยู่โรงพักนี้ไม่ได้ ดังนั้นพฤติกรรมของเขาก็จะเป็นไปตามลักษณะของสังคมนั้น  

3) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ 
แสงแดด ความร้อน ความเย็น ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
ยกตัวอย่างในกรณีที่เราอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เราก็อาจแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น เหงื่อ
ออก ใจร้อน หงุดหงิดง่าย หรือการที่ประเทศไทยมีพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพันธ์ุอาหาร
ได้จํานวนมากจนสามารถเป็นครัวของโลกได้ คนไทยมีกินหรือได้บริโภคโดยไม่อดอยากถ้ารู้จักทํามา
หากิน เราก็มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสม เช่น กินทิ้งกินกว้าง ไม่ประหยัด ในขณะที่เพื่อนมนุษย์ร่วม
โลกใบนี้ในอีกหลายประเทศไม่มีจะกินต้องอด ๆ อยาก ๆ     

อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราอาจเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เราอาจเลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะดําเนิน
ชีวิตได้ในระดับหนึ่ง มีรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะที่ควรกับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการกิน 
การบริโภค การใช้ชีวิตหรือการทํางาน ซึ่งพุทธศาสนาย้ําว่า พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมดมีจิตหรือ
ความคิดเป็นตัวนํา พฤติกรรมที่แสดงออกจะดีหรือชั่วจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิต คุณภาพของจิตมา
จากการสั่งสมกุศลธรรม (ธรรมฝ่ายดี) หรืออกุศลธรรม (ธรรมฝ่ายช่ัว) มากน้อยแค่ไหนของจิต ดังนั้น
ถ้าเราคิดดี เราก็จะมีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ดี แต่ถ้าเราคิดไม่ดีเราก็อาจมีพฤติกรรมหรือการ
กระทําที่ไม่ดี และที่สําคัญ คือ ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิด ทุกอย่างก็จะไม่เปลี่ยน เช่น การดื่มเหล้า ถ้า
เรายังไม่เปลี่ยนความคิดว่าเหล้าไม่ดีไม่มีประโยชน์ หรือการเข้าสังคมไม่จําเป็นต้องดื่มเหล้า เราก็จะ
ยังคงจะดื่มเหล้าอยู่ เพราะถ้านั้นต้องกล้าเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยน ทําให้ให้
เงินทองเหลือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําไป  
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ตัวอย่างพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 
 
 การโกหก  
 การโกหก คือ การกล่าวคําที่ไม่จริง เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นบาป แต่ก็เป็นพฤติกรรมมนุษย์ที่มี
ต้ังแต่เกิดจนตายซึ่งไม่มีใครไม่เคยโกหก อยู่ที่ว่าจะบ่อยแค่ไหนเท่านั้น ยกเว้นคนใบ้กับคนหูหนวก  
การที่มนุษย์ทําเช่นนี้เพราะมันเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ หนังสือชื่อ  
The Day America Told the Turth ได้รายงานว่า จากการสํารวจคนอเมริกัน 4 หมื่นคน พบว่า 
มีคน 93% ที่พูดโกหกสม่ําเสมอ และ 35% ของคู่สมรสจําต้องโกหกเพื่อรักษาความสงบราบรื่นของ
ครอบครัว นอกจากนี้ยังพบว่า แทบทุกคนใน 1 สัปดาห์ จะพูดโกหกหนึ่งหรือสองครั้ง และการ
สนทนาระหว่างลูกกับพ่อแม่นั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดความจริงกันทั้งหมด ซึ่งโดยปกติผู้หญิงจะ
โกหกเก่งกว่าผู้ชาย และผู้หญิงที่ย่ิงสวยก็มักมีแนวโน้มว่าจะยิ่งโกหกเก่ง เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ผู้หญิงถนัดในการรู้ใจคู่สนทนาว่าเชื่อเรื่องประเภทใด ดังนั้นเธอจึงตกแต่งเรื่องราวให้ดูสมจริงได้ดีกว่า 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า 85% ของนิสิตชายหญิงที่กําลังรักกัน มักให้ข้อมูลของคนรักเก่าในลักษณะที่ไม่
ตรงความจริง และหนึ่งในสามของนิสิตกลุ่มนี้พูดโกหกอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 1 สัปดาห์ สําหรับกรณี
ของเด็กเล็ก ๆ นั้น นักจิตวิทยา พบว่า เด็กเริ่มโกหกเป็นเมื่ออายุได้ 2 ขวบ และเมื่ออายุได้ 5 ขวบ 
ความสามารถในการพูดปดก็ได้รับการพัฒนาสูงขึ้นมาก และโดยทั่วไปแล้วเด็กผู้หญิงก็พิสูจน์ให้ทุกคน
ประจักษ์ว่า มีความสามารถในการโกหกสูงกว่าเด็กชาย แต่การโกหกของเด็กวัยนี้ไม่น่ากังวล เพราะ
เด็กวัยนี้ไม่สามารถแยกจินตนาการออกจากความจริงได้ ดังนั้นการพูดโกหกจึงเป็นการพูดถึงสิ่งที่
จินตนาการออกมาอย่างบริสุทธ์ิใจ 
 สาเหตุของการโกหกมีมากมาย เริ่มต้ังแต่การต้องการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีหรือถนอมความรู้สึก
ที่ดีของคู่สนทนา การปิดบังความผิด ไปจนถึงใช้ในการสมัครงาน การจับโกหกทําได้ยากมาก
โดยเฉพาะในกรณีของคนที่รักมากหรือสนิทมาก เพราะความรู้สึกนึกคิดของเรามักไม่ต้ังอยู่บนความ
เที่ยงธรรม คือ เรามักลําเอียงคิดว่าคนที่เรารักมากนั้นพูดอะไร ๆ ก็จริงไปหมด เครื่องจับเท็จ 
(polygraph) เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ในการจับโกหก อุปกรณ์นี้ทํางานโดย
อาศัยหลักการตรวจจับสัญญาณชีพจร ลักษณะการเหงื่อออกหรือจังหวะการหายใจของคนที่กําลัง
ตอบคําถาม ซึ่งถ้าพูดโกหก ชีพจรและการทํางานต่าง ๆ ของร่างกายก็จะแตกต่างไปจากปกติทันที  
แต่อุปกรณ์นี้อาจทํางานพลาดได้มากถึง 75% ของการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม มีบุคคลบางอาชีพที่
ถนัดมากในเรื่องจับโกหก ได้แก่ ตํารวจ นักจิตวิทยา และแม่ของเรา (นิรนาม, 2554) 
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 วิธีการจับโกหกแบบง่าย ๆ อาจสังเกตจากพฤติกรรมเหล่านี้ 
1. จับอวัยวะ ได้แก่ 

1) จมูก เพราะเวลาเราโกหก เลือดจะไปคั่งที่จมูก  
2) ใบหู โดยเฉพาะหูขวา เพราะการโกหกใช้สมองซีกซ้ายที่จะควบคุมร่างกายส่วนขวา 

2. ถูคอหรือเขี่ยตา เป็น body language ของอาการลําบากใจ ซึ่งแสดงว่ากําลังคิดหรือ
หาทางให้มือสัมผัสอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เปิดไต๋ได้  

3. กลอกตาไปด้านบนขวา เพราะเวลาเราถามเกี่ยวกับความทรงจํา เช่น วันนี้ไปไหนมา คนที่
กําลังนึกความจริงจะกลอกตาไปด้านซ้ายหรือไม่ก็เพ่งตรงจุดกลาง เพราะสมองส่วนนั้นเป็นความจําที่
เพิ่งผ่านมา แต่ถ้ากลอกตาไปด้านบนขวา คือ กําลังนึกเรื่องโกหกอยู่ 

4. กะพริบตาบ่อย ๆ  
5. มือมักเก็บไว้ใต้โต๊ะ สําหรับพวกโกหกอาชีพมือเขาจะกําในท่าที่ปิดและจะจ้องตาเรา 
6. ไม่ตอบทันที จะหยุดนิดนึงก่อนตอบ เพราะกําลังคิดหาคําตอบ 
7. หาเรื่องโวยวายใส่ทันที เรียกว่า reverse psychology โดยเฉพาะพวกที่โกหกมืออาชีพ 

ทําให้เราตกเป็นฝ่ายโดนเขาซักแทน ซึ่งผู้ชายจะเป็นบ่อยตอนโดนแฟนถามถึงเบอร์โทรศัพท์แปลก ๆ 
เขาจะโวยวายใหญ่โตขึ้นมาทันที หาว่าผู้หญิงขี้ระแวง ยุ่งย่าม วุ่นวาย 

8. ชอบท้าให้ไปพิสูจน์ แต่ไม่มีการยืนยันว่าจะให้พิสูจน์ได้อย่างไร ที่ไหน และเมื่อไหร่  
 อย่างไรก็ตาม การโกหก เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรกระทํา และผิดศีลธรรมอันดีงาม ผลของการ
กระทําที่เห็นได้ง่ายที่สุด คือ ทําให้เป็นคนไม่น่าเชื่อถือ ในจิตใจจะปรุงแต่งฟุ้งกระจายอยู่ตลอดเวลา
เพื่อหลอกคนอื่นและในที่สุดก็อาจหลอกตัวเองด้วย 
 
 การฆ่าตัวตาย 
 การฆ่าตัวตาย คือ การกระทําที่ทําให้ตนเองเสียชีวิตโดยเจตนา อาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ 
เช่น การสูญเสียคนรัก ภาวะความเครียดที่ไม่สามารถหาทางออกได้ จึงฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา การ
ฆ่าตัวตายของมนุษย์ถือเป็นปัญหาสังคม ในประวัติศาสตร์การฆ่าตัวตายเป็นค่านิยมที่ได้รับการยอม
รับมาก่อน เช่น ในสมัยซามูไรของญี่ปุ่น การรักษาศักด์ิศรีด้วยการฆ่าตัวตาย ถือว่าดีกว่าอยู่อย่างไร้ค่า 
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้วิธีการฆ่าตัวตายแบบพลีชีพ โดยขับเครื่องบินบรรทุกระเบิดพุ่ง
เข้าชนเรือรบของสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันก็ยังมีการใช้ระเบิดพลีชีพโดยการขับรถพุ่งชนเป้าหมายหรือ
ขับเครื่องบินพุ่งชนตึกเวิร์ลเทด ในขณะที่พฤติกรรมฆ่าตัวตายไม่พบในสัตว์ประเภทอื่น ซึ่งการฆ่าตัว
ตายอาจมีหลายสาเหตุ ดังนี้ (ปราโมทย์ สุคนิชย์, มปป.) 
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 1. อาการซึมเศร้า 
 2. โรคจิต 
 3. ติดสุราเรื้อรังหรือสารเสพติด 
 4. บุคลิกภาพผิดปกติ 

การฆ่าตัวตายอาจมีสาเหตุอ่ืน ๆ โดยจําแนกได้ดังนี้ 
1. ความเชื่อ ลทัธิ ศาสนา เพราะต้องการหลุดพ้น อยู่กับพระเจ้า เกิดใหม่ชาติหน้า 
2. จิตวิทยา เพราะต้องการแก้แค้น ทําลาย ทําร้ายตัวเอง รู้สึกผิด ไร้ค่า หนีความทุกข ์
3. การแพทย ์เพราะต้องการพ้นจากความเจ็บป่วย พิการ เสียสมรรถภาพ โรคซึมเศร้า 
4. สังคมวิทยา เพราะความรัก ความผูกพัน 
อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษา พบอีกว่า  
1. คนมีการศึกษาสูงฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ํา 
2. คนไม่มีลูกฆา่ตัวตายมากกว่าคนที่มีลูก 
3. ชาวคริสต์นิกายคาทอลิกมกีารฆ่าตัวตายน้อย 
4. การเปลี่ยนสถานะสังคม เช่น การสูญเสยีคนรัก การตกงาน การตกอับ จนปรับตัวไม่ได้

หรือไม่ทัน ทําให้คนฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในสภาพสังคมเมืองหลวงหรือสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและขาดบรรทัดฐานที่แน่นอน 
 นอกจากนี้คนที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย มักจะเป็นคนต่อไปนี้ 

- ชายสูงอายุ 
- มีโรคทางจิตเวช 
- มีโรคทางกาย 
- หม้าย อย่าร้าง แยกกันอยู่ อกหัก 
- อยู่คนเดียว 
- สิ้นหวัง 
- ว่างงาน 
- มีปัญหาการเงิน 
- มีปืนในครอบครอง 
- มีประวัติครอบครัวฆ่าตัวตาย 
- มีประวัติครอบครัวในวัยเด็กสับสนวุ่นวาย 
- เคยหรือมีความพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
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 ในขณะที่คนที่คิดจะฆ่าตัวตายจะสัญญาณเตือนดังต่อไปนี้ 
- พูดคุยถึงการฆ่าตัวตายสําเร็จ 
- มีปัญหาการกินหรือการนอน 
- แยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน 
- ไม่สนใจงานที่เคยชอบหรือการเรียน 
- เตรียมตัวที่จะตายโดยจัดการภาระสุดท้าย 
- ทําสิ่งที่เสี่ยงภัยโดยไม่จําเป็น 
- เพิ่งมีหรือเคยมีการสูญเสียที่รุนแรงในชีวิต  
- หมกมุ่นเรื่องความตายและการตาย 
- ไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง  
- ด่ืมเหล้าหรือใช้สารเสพติดมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : http://www.google.co.th/ 
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มนุษ
ลําตัวต้ังตรง 
เด่นของมนษุ
มีภาษาพูด คิ
รอบตัวมาพัฒ
ความสะดวก
นอกจากนี้แล้
การจัดระเบยี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา
 
มนุษ

พัฒนาและห
ถูกยอมรับจ
เปลี่ยนแปลงไ
เมื่อรู้สึกเจ็บ 

ษย์ คือ สิ่งมีชีวิ
ยืนสองขา แล

ษย์ที่เหนือกว่าส
คิด อ่านและเขี
ฒนา ปรับปรุ
ต่างๆ ที่มีอยู่ใ
ล้วมนุษย์ยังได
ยบสังคม อําน

า: http://wik

ษย์ทุกคนล้วน
ล่อหลอมอย่า

จากคนในสัง
ไปตามวัย เมื
ปวดและไม่ส

สังคมมนุษ

วิตที่เลี้ยงลูกด้
ละมีมือสองขา้
สัตว์ชนิดอ่ืนคื
ขียน ความสา
ง แก้ไขเพื่อให
ในปัจจุบัน อ
ด้มีการพัฒนา
าจ หน้าที่และ

kipedia.org 

นมีหน้าที่และ
างกลมกลืนจา
คม นํามาป

มื่อแรกเกิดมนุ
สบาย ในวัยเด็

บทที่ 
ย์และการตั้

ด้วยนมชนิดห
างที่สามารถห
ือ มีสมองที่พั
ามารถในการ
ห้สามารถดําร
าทิ ไฟฟ้า ปร
าสิ่งที่มองไม่เห
ะสิทธิของควา

ความรับผิดช
ากคนในสังคม
ฏิบัติและสืบ

นุษย์ยังอยู่ในวั
ด็กก็จะมีหน้า

2 
ั้งถ่ินฐานขอ

นึ่ง ประกอบด
ยิบจับและทํา
ัฒนาเป็นอย่า
เรียนรู้และรู้จั
รงชีวิตอยู่ในโ
ระปา ถนน รถ
ห็นได้อีกด้วย
ามเป็นพลเมอื

ชอบที่มีต่อสัง
มหลายชั่วคน
บทอดแนวคิด
ัยทารกมีหน้า
ที่เล่น และเรี

องมนุษย์ 

ด้วย เพศชาย
างานได้หลาก
างมากจนสาม
จักใช้ประโยช
โลกนี้ได้ ดังจ
ถยนต์ รถไฟ 
ย เช่น โครงสร
อง ฯลฯ 

คม ภาระหน้
น หน้าที่นี้เป็น
ดนี้ เรื่อยมา 
ที่กิน นอน ขั

รียนรู้ที่จะปฏิส

ฐณัฐ  วง

ยและเพศหญิง
หลายหน้าที่ 
ารถใช้เหตุแล

ชน์จากสิ่งต่าง 
ะเห็นได้จากสิ
เรือ เครื่องบิน
ร้างสังคม กา

น้าที่ต่างๆ เหล
นข้อตกลงที่เกิ
หน้าที่ของม
ับถ่าย และร้อ
สัมพันธ์และสื

ศ์สายเชื้อ 

ง ไม่มีหาง 
ความโดด

ละผล การ
ๆ ที่มีอยู่

สิ่งอํานวย
น เป็นต้น 
รเลือกต้ัง 

ล่านี้ได้ถูก
กิดขึ้นและ
มนุษย์นั้น
องส่งเสียง
สื่อสารกับ



 

 

20

ผู้อ่ืน เมื่อเด็กสามารถพูดคุยกับคนอ่ืนรู้เรื่อง หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาคือ การเรียนหนังสือ การลดเวลาใน
การเล่นลง และเรียนรู้งานบ้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ เมื่อสําเร็จการศึกษา 
หน้าที่ของมนุษย์ภายใต้การกํากับของสังคมคือ การทํางานหรือการหางานทํา เมื่อมีความพร้อมเรื่อง
สถานทางเศรษฐกิจ หรือมีหน้าที่การงานมั่นคงแล้ว พ่อแม่มักต้องการให้ลูกแต่งงานมีครอบครัว เป็น
การก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ สําหรับผู้ชายแล้ว การก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ อาจประกอบด้วยหลาย
ปัจจัย อาทิ การบวชเรียน การทํางานหาเงินเองได้ การแต่งงานมีครอบครัว หรือการมีบุตร เป็นต้น 
ส่วนฝ่ายหญิงก็คล้ายคลึงกับฝ่ายชาย เพียงแต่ไม่ได้รับการคาดหวังจากสังคมในเรื่องการบํารุงพระ
ศาสนาตามความเชื่อในสังคมไทย และคนในสังคมเรียกการแต่งงานของฝ่ายหญิงว่าเป็น การออก
เรือน เพราะฝ่ายหญิงต้องย้ายไปอยู่อาศัยกับครอบครัวฝ่ายชาย และต้องทําหน้าที่ของลูกสะใภ้และ
ภรรยา  

การแต่งงานหรือการมีคู่ครองเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ เนื่องจากมนุษย์ไม่
สามารถดํารงชีวิตได้เพียงลําพังและเรียนรู้การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นกระบวนการสืบทอด
เผ่าพันธ์ุของมนุษย์ที่ต้องมีลูกหลานไว้สืบสกุล โดยทั่วไปการแต่งงานมีอีกความหมายหนึ่งคือ การสร้าง
ครอบครัวใหม่ เพื่อรองรับสมาชิกใหม่ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด
และเป็นสถาบันแห่งแรกที่มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้เป็นสมาชิก ครัวเรือนที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ
ลูก ถูกเรียกว่าเป็นครัวเรือนเดี่ยว สําหรับครัวเรือนที่มีองค์ประกอบมากกว่า พ่อแม่และลูก โดยอาจ
รวมเครือญาติอ่ืนๆ หรือเป็นครัวเรือนที่มีหลายครอบครัว เช่น พ่อแม่ ลูกชายลูกสะใภ้ ลูกสาวลูกเขย 
หรือมีหลายชายหลานสะใภ้ อาศัยอยู่ร่วมกันในชายคาเดียวกันหรือต่างชายคากันก็ได้ แต่มีการทําครัว
หรือทําอาหารร่วมกัน ครัวเรือนในลักษณะนี้เรียกว่า ครัวเรือนขยาย เมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน แต่ละ
คนจําเป็นต้องมีบทบาทหน้าที่ เช่น หน้าที่ของพ่อ แม่และลูก สังคมได้กํากับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวไว้ เช่น หน้าที่ของพ่อ คือ หัวหน้าครัวเรือน เป็นผู้นําของครอบครัว เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน บ้านและที่ดิน หารายได้ เลี้ยงดูและจุนเจือสมาชิกทุกคนในครอบครัว หน้าที่ของแม่ คือ 
การดูแลงานภายในบ้านต่างๆ เช่น การทําความสะอาด การทําอาหาร การเลี้ยงลูก การดูแลสุขภาพ
ของสมาชิกในครอบครัว ขณะที่ลูกแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกัน ตามลําดับเพศและลําดับการเกิด 
เช่น ลูกชาย ลูกสาว ลูกคนโต ลูกคนกลาง และลูกคนสุดท้อง เป็นต้น 

ความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อหน้าที่ของลูกสาวและลูกชายแตกต่างกัน ส่งผลให้การเลี้ยงดู
และอบรมแตกต่างกัน ลูกสาวมักช่วยงานบ้านหรืองานในครัว เพื่อเรียนรู้งานบ้านงานเรือน เช่น การ
ทําอาหาร งานเย็บปักถักร้อย การร้อยมาลัย งานซักผ้า รีดผ้า หรือกวาด เช็ดถูบ้าน ขณะที่การเลี้ยงดู
ลูกชายแตกต่างออกไป สังคมไม่ได้คาดหวังให้ลูกชายต้องช่วยงานบ้านงานครัว แต่ช่วยงานที่เน้นการ
ใช้แรง เช่น งานซ่อมแซมบ้าน หรืองานในสวน ไร่ นา เป็นต้น สําหรับหน้าที่ของลูกคนโตโดยเฉพาะ
เพศชาย คือ การเป็นผู้นําของครัวเรือนในอนาคต และช่วยเหลืองานของพ่อ แต่สําหรับลูกสาวคนโต
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จะเป็นกําลังหลักในการช่วยแม่ทํางานในบ้าน การดูแลน้อง และเมื่อโตเป็นสาว ครอบครัวมักมุ่งหวัง
ให้ลูกสาวคนโตแต่งงานหรือออกเรือนเป็นคนแรกก่อนลูกสาวคนในลําดับถัดไป บางสังคมคาดหวังว่า 
ลูกสาวคนสุดท้องจะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า แม้ว่ามรดกส่วนใหญ่จะถูกแบ่งให้แก่ลูกเท่าๆ 
กัน แต่พ่อแม่ก็มักจะกันส่วนของตนไว้ด้วยและจะยกให้ลูกสาวคนสุดท้องที่ทําหน้าที่ดูแลพ่อแม่จน
เสียชีวิตไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตของคนในสังคม และครอบครัวคือสถาบันการศึกษา
แห่งแรกที่ทําให้มนุษย์เรียนรู้สังคม หรือเรียนรู้เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถอาศัยอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

มนุษย์เริ่มเรียนรู้สมาชิกในสังคมคนอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ 
ซึ่งเริ่มจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา พ่ีน้อง และญาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติใกล้ชิดหรือ
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยตรงหรือใกล้ชิด ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมและคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และขยายวงเพิ่มขึ้นสู่ญาติที่มีความสัมพันธ์ที่ห่างออกไป หากทําการนับ
จํานวนญาติทั้งหมด อาจพบว่า เรามีญาติจํานวนมากและบางคนอาจมากกว่าร้อยคนทั้งที่เป็น
สายเลือดใกล้ชิดและที่ไม่มีสายเลือดใกล้ชิด คนในสังคมนอกเหนือจากญาติพ่ีน้องแล้ว สังคมยัง
ประกอบด้วยเพ่ือนบ้าน คนและครอบครัวอ่ืนๆที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน และเด็กที่อยู่ในระแวกบ้าน
เดียวกัน มักจะเป็นเพื่อนเล่นกันในสมัยเด็ก เมื่อโตขึ้นพร้อมเข้าเรียน มนุษย์ก็เริ่มรู้จักเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน และคุณครู พ่อแม่ของเพื่อนหรือผู้ปกครองคนอื่นๆ เป็นต้น เมื่อเรียนสูงขึ้นก็มีคนรู้จักมากขึ้น
ตามลําดับ ซึ่งผู้คนต่างๆ เหล่านี้ ล้วนต่างเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเช่นกัน อย่างไรก็ตามคนใน
สังคมที่เราอยู่อาศัย ไม่ได้จํากัดเพียงแค่ผู้คนที่เรารู้จักพูดคุย หรือพบหน้าพบตากันเท่านั้น แต่ยังนับ
รวมคนอื่นๆ ที่เราอาจไม่เคยรู้จักมักคุ้นเลยก็ได้ เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายในตลาด 
เป็นต้น  
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ดังนั้นสังคมจึงประกอบด้วยคนหลายๆ คน หรือการที่คนอยู่รวมตัวกัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันของคนส่วนใหญ่ เพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อต้องอยู่รวมกันหลายคน มนุษย์จะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์สังคมจากครอบครัวและจาก
การเข้าสังคมหรือการพบปะสังสรรค์กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ของสังคม ซึ่งในทุกๆ สังคมมักมีการแบ่งแยก
หรือการจัดกลุ่มทางสังคม (Social Grouping) ซึ่งการแบ่งกลุ่มทางสังคมอาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มชน เชื้อชาติ เช่น ไทใหญ่ มอญ ญวน ผีตองเหลือง จีน ลาว แขก ฝรั่ง นิโกร 
2. ลักษณะรูปร่างหน้าตา สีผิว เช่น คนอ้วน คนดํา คนเตี้ย คนพิการ  
3. เขตปกครอง ภูมิลําเนา เช่น หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ  
4. อาชีพหรืองาน เช่น ชาวนา ข้าราชการ พ่อค้า รับจ้าง นักเรียน พระ หมอ นักการเมือง 
5. วัย เช่น วัยทํางาน วัยผู้สูงอายุ วัยรุ่น  
6. กาลเวลา เช่น วัยรุ่นในอดีต วัยรุ่นในปัจจุบัน และ 
7. อ่ืนๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา   
การแบ่งกลุ่มทางสังคมนั้น ทุกคนในสังคมสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนอยู่ในสังคมใด อาจ

รวมถึงสามารถจําแนกได้ว่าบุคคลอ่ืนๆ อยู่ในสังคมใด แม้จะมีการแบ่งกลุ่มทางสังคมตามข้างต้นแล้ว 
แต่ในกลุ่มสังคมหนึ่งๆ อาจมีการแบ่งอีกหลายๆ กลุ่มได้เช่นกัน หรือพูดได้ว่าในสังคมมีการแบ่งพรรค
แบ่งพวก หรือการแบ่งเขาแบ่งเรา ยกตัวอย่างเช่น ในสังคมนิสิตนักศึกษา ก็มีการแบ่งมหาวิทยาลัย 
เช่น นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม้แต่ในสังคมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยกัน ก็มีการแบ่งแยก เป็นสังคมนิสิตในวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขต

เรา น้องพี่

พ่อ 

ปู่+ย่า ตา+ยาย 

ลุง อาป้า 

ปู่ทวด+ย่าทวด ตาทวด+ยายทวดปู่ทวด+ย่าทวด ตาทวด+ยายทวด

แม ่ลุง น้า ป้า

ลูกพี่ลูกน้อง 

หลาน 

ลูกพี่ลูกน้อง

หลานลูกหลาน หลาน

เขย/สะใภ้ เขย/สะใภ้ เขย/สะใภ้ 

มีความใกล้ชิดทางสายเลือดสูง มีความใกล้ชิดทางสายเลือดต่ําหรือไม่มีเลย 
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กําแพงแสน และในวิทยาเขตกําแพงแสนก็มีการแบ่งแยกตามคณะ ภาควิชา หลักสูตร สาขา ช้ันปี 
หรือแม้แต่ช้ันปีหรือห้องเรียนเดียวกันก็มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจมีการแบ่งตาม
ภูมิลําเนา หรือโรงเรียนมัธยมท่ีจบ การแบ่งกลุ่มสังคมท่ีซับซ้อนทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และการ
แสดงออกแตกต่างกันระหว่างสมาชิกในสังคมกับสมาชิกอ่ืนๆ   ความแตกต่างเหล่านี้ทําให้สังคมโลกมี
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับกลุ่มคนที่สลับซับซ้อนมาก ดังนั้นการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมี
ความจําเป็นต้องเรียนรู้การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ความสันติสุขจะเกิดขึ้นใน
สังคมน้ัน คนในสังคมควรเรียนรู้และเข้าใจผู้อ่ืน ทั้งทางด้านมุมมอง ทัศนคติ แนวคิด การพูดคุย และ
การแสดงออก  พฤติกรรมของแต่ละคนนั้นถูกบ่มเพาะจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เด็กมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมของแฝดเหมือน มีพ่อแม่คนเดียวกัน มีญาติ
เหมือนกัน มีหน้าตาเหมือนกัน แต่มีอุปนิสัยแตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันนี้
เป็นตัวช่วยให้พ่อแม่สามารถจําแนกลูกที่เป็นแฝดได้  
 

 
 

ทัศนคติและการแสดงออกของมนุษย์แต่ละคนนั้นขึ้นอยู่การหล่อหลอมจากสังคมต้ังแต่สังคม
เล็กคือ ที่บ้านจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ สังคมโลก ผ่านกระบวนการ อบรมสั่งสอน ภายใต้กฏระเบียบ
ของสังคมที่เรียกขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น หากการกระทําใดถูกต้อง
ตามกฏเกณฑ์ก็จะได้รับคําชมเชย หรือให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทนการกระทําดีนั้น หากพฤติกรรมใดขัด
ต่อข้อตกลงทางสังคมก็จะได้รับการตําหนิ ติเตียนและรุนแรงสุดคือการลงโทษ ยกตัวอย่างเช่น การฆ่า
ผู้อ่ืนโดยเจตนาก็จะถูกสังคมลงโทษ โดยผ่านอํานาจของศาลยุติธรรมที่สังคมก่อต้ังขึ้นด้วยการจําคุก
หรือประหารชีวิต เป็นต้น การเรียนรู้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้น 
เป็นกระบวนการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสูญเสียชีวิตไป แม้ว่าจะมีความหลากหลายและแตกต่าง
ในความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคน แต่บางสิ่งบางอย่างของคนที่อยู่สังคมเดียวกันร่วมสร้าง

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีต ข้อบังคับและกฏหมาย 

ครอบครัว 
ชุมชน 
ชนชั้นทางสังคม 
ภาษาและศิลปะ 
ศาสนา 

บ้าน โรงเรียน เพื่อนบ้าน วัด ชุมชน เพื่อน ญาติ พ่ีน้อง สิง่บันเทิง ข่าวสาร 

คําแนะนํา
อบรม สั่งสอน 

ชมเชย ให้รางวัล 
ตําหนิ ทําโทษ  

เลียนแบบ เอาอย่าง

เด็ก 

ผู้ใหญ่ 
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กันขึ้นมาภายใต้ความเช่ือและความคิดไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ความ
แตกต่างและความหลากหลายของมนุษย์นี้ยังนํามาสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ การรักใคร่ปรองดอง
กันของคนในสังคม การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของผู้อ่ืน หรือความเป็นปึกแผ่นของ
สังคม รวมทั้งการรู้ถึงหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม หรือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
อย่างรู้หน้าที่ ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะบรรยายรายละเอียดในลําดับต่อไปนี้   

 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มคนใน

แต่ละวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแสดงออกให้เห็นจากภายนอกได้ เช่น การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย อาหาร
การกิน นอกจากนี้ยังอาจมีความคล้ายคลึงกันหรือทับซ้อนกันของวัฒนธรรมได้อีกด้วย เช่น ชุด
แต่งงาน เนื่องจากพิธีมงคลสมรสถือได้ว่าเป็นงานสําคัญของทุกสังคมและเป็นงานที่สมาชิกในแต่ละ
สังคมจะแสดงออกให้ทุกคนในสังคมได้รับทราบและรับรู้ถึงการจะสร้างครอบครัวใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ซึ่งชุดแต่งงานนี้จะแสดงออกถึงความเชื่อ
ของคนในแต่ละวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ในวัฒนธรรมจีนมีความเชื่อว่า สีแดงเป็นสีมงคล และ
ทองหรือสีทองแสดงถึงความมั่งคั่ง มังกรกับหงส์แสดงซึ่งอํานาจวาสนา ยศ ศักด์ิและเป็นสัตว์มงคล 
และอักษรจีนแสดงถึงคําอวยพร ดังนั้นชุดแต่งงานของชาวจีนจึงประดิษฐ์ประดอยด้วยสีแดง สีทอง 
และชุดฝ่ายชายปักรูปมังกร ชุดฝ่ายหญิงปักรูปหงส์เป็นต้น ขณะที่วัฒนธรรมเกาหลีที่อยู่ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าว ดังนั้นชุดแต่งงานชาวเกาหลีจึงมีสีแดงเป็นหลัก
และปักลายดอกไม้หรือสัตว์มงคล เช่น หงส์ ด้วยทองคํา ในทางทิศใต้ของจีนติดต่อกับประเทศ
เวียดนามก็เช่นกัน วัฒนธรรมเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับชาวจีนมาก คือนิยมใช้สีแดงและเหลือง
ทองในชุดงานแต่ง สําหรับประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเกาะ แต่ก็มีการค้าขายกับประเทศจีนมา
นาน ดังนั้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเองก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากวัฒนธรรมจีนเช่นเดียวกัน แต่ไม่มาก
เท่ากับประเทศเกาหลีและประเทศเวียดนาม ชุดกิโมโนหรือชุดแต่งงานในญี่ปุ่นของชนชั้นสูงมักเป็นชุด
กิโมโนที่ตัดด้วยผ้าที่นําเข้าจากจีนคือ มีโทนสีแดงปักด้วยทอง แต่ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็มีความเชื่อ
ตามตํานานดังเดิมของตนคือ เรื่องเจ้าหญิงหิมะ จึงเป็นสาเหตุที่ชุดเจ้าสาวของญี่ปุ่นบางครั้งมีสีขาว 
บริสุทธ์ดังหิมะ ในทางตรงกันข้าม สีขาวในความเชื่อของจีนกลับใช้เป็นสีไว้ทุกข์หรือถูกใช้ในงานศพ 
ส่วนวัฒนธรรมของประเทศลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนเช่นกันกับเกาหลีและเวียดนาม แต่กลับไม่ได้รับ
อิทธิพลดังกล่าวเลย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพรมแดนระหว่างจีนและลาวเป็นภูเขาสูง ทําให้ไม่สะดวก
ในการรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน 

วัฒนธรรมของลาวแตกต่างออกจากจีนและเวียดนามอย่างเห็นได้ชัด และมีความคล้ายคลึง
กับวัฒนธรรมไทยและเขมรมากกว่า คือ ชุดแต่งงานของวัฒนธรรมลาวมีการนุ่งผ้าถุงและห่มสะไบ แต่
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เมื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างสามประเทศคือ ลาว ไทย เขมร จะพบว่าวัฒนธรรมไทยมีความ
เหมือนกับวัฒนธรรมเขมรมากที่สุด และสาเหตุที่วัฒนธรรมลาวแตกต่างจากไทยและเขมร อาจมี
สาเหตุจากภูมิประเทศที่วัฒนธรรมลาวตั้งอยู่โดดเด่ียวท่ามกลางภูเขาสูงและมีแม่น้ําขนาดใหญ่อย่าง
แม่น้ําโขงกั้น ส่วนประเทศไทยและเขมรมีเส้นทางติดต่อค้าขายกันสะดวก สาเหตุอีกประการหนึ่งที่
วัฒนธรรมไทยคล้ายกับวัฒนธรรมเขมรนั้น เนื่องจากอดีตอาณาจักรขอมรุ่งเรืองแต่มาเสื่อมอํานาจลง
ภายหลัง พร้อมกับอาณาจักรสยามเริ่มรุ่งเรืองแข็งแกร่งขึ้น จึงมีการนําเอาแนวคิดของอาณาจักรขอม
มาใช้ เช่น การเปลี่ยนแนวคิดการปกครองจากแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัย ถูกปรับเปลี่ยนมา
เป็นการปกครองแบบกษัตริย์เป็นสมมุติเทพ พร้อมกับการใช้คําราชาศัทพ์ เช่น เสวย เสด็จ สดับ  
การแต่งกายของกษัตริย์และขุนนางต่างๆ ก็นํามาจากของวัฒนธรรมขอมในอดีต ทําให้ลักษณะการ
แต่งกายของไทยคล้ายคลึงกับเขมรมาก ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
ภาพขวามือเป็นรูปลักษณะการแต่งกายของชายที่จะบวชพระหรือบวชนาคตามประเพณีไทย 

ภาพกลาง เป็นการแต่งกายของพระยาแรกนาของประเทศไทย ซึ่งคงลักษณะการแต่งกายขุนนางชั้น
ผู้ใหญ่ในอดีต แต่ด้วยเป็นตําแหน่งขุนนางชั้นสูง จึงทําให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจึงมีความหรูหราและ
วิจิตรบรรจงมากกว่าชุดบวชนาค และส่วนภาพขวามือ เป็นภาพชุดแต่งงานของชาวเขมรจะสังเกตเห็น
ว่าเจ้าบ่าวแต่งชุดคล้ายกับชุดที่ใช้ในงานบวชนาคและชุดของพระยาแรกนาของวัฒนธรรมไทย ซึ่งทั้ง
สามชุดนี้ต่างก็พัฒนามาจากชุดขุนนางในอดีตของวัฒนธรรมเขมรและวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยา 

 
ความเป็นปึกแผ่นของสังคม (Social solidarity) หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคีของ

คนในสังคมใช้วัดระดับของความรักใคร่ปรองดองกันของคนในแต่ละสังคม และสามารถสะท้อนความ
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เข้มแข็งหรือความขัดแย้ง การแตกแยกที่เกิดขึ้นของคนในแต่ละสังคม ด้วยเหตุที่สังคมมนุษย์มีการ
แบ่งแยกหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก และนํามาซึ่งการเห็นแก่ตัวและพวกผอง สังคมใดที่มีการแบ่งกลุ่ม
ทางสังคมที่ชัดเจนและรุนแรงย่อมทําให้กลุ่มที่ถูกเอารัดเอาเปรียบรุกขึ้นมาต่อต้านและอาจลุกลาม
เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน การจลาจล หรือกลายมาเป็นสงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นการฆ่าฟัน
กันเองของคนในชาติ ยกตัวอย่างเช่น สังคมเอเชียใต้โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย บังคลาเทศและ
เนปาล มีการแบ่งชนชั้นเป็นวรรณะ ได้แก่ วรรณะกษัตริย์ เป็นชนชั้นปกครองหรือนักรบ วรรณะ
พราหมณ์ เป็นนักบวชทําหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพ
เจ้าต่างๆ วรรณะแพศย์ ได้แก่ พวกแสวงหาทรัพย์สมบัติ อาทิ พ่อค้า เกษตรกร หรือพลเรือนทั่วไป 
และวรรณะศูทร เป็นพวกกรรมกรแบกหาม อาชีพชั้นตํ่าเป็นที่ดูถูกของคนในสังคม นอกจากนี้ยังมีอีก
กลุ่มหนึ่งคือ พวกจัณฑาล คือผู้ที่ทําผิดกฎของสังคม เช่น การแต่งงานข้ามวรรณะ ด้วยสังคมที่มีการ
แบ่งแยกชนชั้นที่ชัดเจน ทําให้มีการออกกฎหรือข้อห้ามที่เห็นแก่ตัวและพวกผองจากชนชั้นสูงต่างๆ 
นานา โดยเฉพาะการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทําให้การดํารงชีวิตของพวกจัณฑาลเต็มได้
ด้วยความลําบากและอุปสรรค เช่น การศึกษา อาหาร รายได้ สาธารณูปโภคต่างๆ ถูกจํากัด รวมทั้ง
การเข้าถึงเทพเจ้าต่างๆ ด้วย เพราะพราหมณ์จะไม่ทําพิธีกรรมทางศาสนาให้กับพวกจัณฑาล แม้แต่
ความหวังในการจะพึ่งหรือสวดอ้อนวอนเทพเจ้าเพื่อให้หลุดพ้นความทุกข์ยากลําบาก ก็ถูกขัดขวาง
จากชนชั้นสูง ดังตัวอย่างในภาพต่อไปนี้ แสดงกลุ่มคนจากวรรณะที่สูงกว่ากีดกันห้ามไม่ให้กลุ่ม
จัณฑาลเข้าศาสนาสถานในเนปาล 
 

 
ความขัดแย้งของคนในชาติเกิดทุกที่ในสังคมโลก แต่ระดับความรุนแรงนั้นแตกต่างออกไป

ตามภูมิสังคมและกาลเวลา แม้ว่าพ้ืนที่ในเอเชียใต้จะมีความขัดแย้งในสังคมสูงมากจากการแบ่งชนชั้น
ทางสังคม แต่ระยะต่อมาก็แหล่งกําเนิดของบุคคลสําคัญของโลกที่สร้างให้คนในพื้นที่นี้เกิดความ
ปรองดองขึ้นในสังคมช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นกัน ท่านผู้นั้นคือ มหาตมา คานธี ที่ทําให้คนในประเทศ
อินเดียเป็นปึกแผ่นเดียวกันเพื่อต่อต้านประเทศผู้ล่าอาณานิคมอย่างประเทศอังกฤษที่ย่ิงใหญ่ และจน
สามารถทําให้ประเทศอินเดียได้รับเอกราช อย่างไรก็ตามเมื่อมหาตมา คานธี เสียชีวิต ความรักใคร่
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ปรองดองของคนในชาติก็สูญหายไปด้วย ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศอินเดียยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างที่ควรจะเป็น ปัญหาเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหาหลักในพื้นที่นี้ 
โดยเฉพาะกลุ่มจัณฑาลที่เด็กสาวถูกนํามาค้าประเวณีหรือเป็นโสเภณีเด็กเพื่อนําเงินไปเลี้ยงดู
ครอบครัว ปัจจุบันระบบวรรณะในอินเดียยังคงมีความเข้มแข็งดังจะเห็นได้จากสิทธิในการใช้น้ําพุร้อน 
ผู้ที่อยู่ในวรรณะสูงจะได้ใช้น้ําก่อนตามลําดับโดยเรียงจากวรรณะกษัตริย์ น้ําจะไหลลงมาผ่านให้
วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพทย์และวรรณะศูทรตามลําดับ ดังนั้นน้ําที่วรรณะศูทรใช้จึงมีสีดําขุ่นๆ 
เหมือนน้ําโคลน ในสังคมไทยแม้จะไม่มีชนชั้นที่ชัดเจน แต่การกระตุ้นให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างคนที่
มั่งมีกับคนที่ยากจนจนเกิดความขัดแย้งขึ้นจนเป็นเหตุให้เกิดจลาจลขึ้นในสังคม และการใช้กําลังโดย
ไร้เหตุผล หากคนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง ดําเนินชีวิตด้วยเหตุและผล รวมทั้งยอมรับและรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืน ก็จะไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งและมุ่งทําร้ายผู้อ่ืนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง 

 
การพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างรู้หน้าที่ (Functional interdependence or Eusociality) 

ทุกคนในสังคมมีหน้าที่ของตน และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมและทําหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น 
ชาวนามีหน้าที่ผลิตอาหารหรือข้าวเพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมได้บริโภค หมอและพยาบาลมี
หน้าที่ในการรักษาพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในสังคม ตํารวจมีหน้าที่รักษากฎหมายและ
ปราบปรามผู้กระทําผิด หรือแม้แต่คนที่มีอาชีพต้อยตํ่า เช่น คนเก็บขยะ คนกวาดถนน ก็มีบทบาทที่
สําคัญต่อสังคมไม่ย่ิงหย่อนกว่าสมาชิกคนอื่นๆ เพราะหากสมาชิกในสังคมคนหนึ่งคนใด ไม่กระทํา
หน้าที่ของตนที่รับผิดชอบ ย่อมทําให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากคนเก็บขยะหรือ
คนกวาดถนนไม่มาทําหน้าที่ของตน สิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องความสะอาดหรือการขาดสุขาภิบาลท่ีดี 
นํามาซึ่งโรคภัยต่างๆ แก่คนในชุมชน หากคนขับรถประจําทางหรือคนขับรถแท็กซี่ทําการประท้วง
หยุดงานและปิดถนน ก็นํามาซึ่งปัญหาทําให้คนในสังคมได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง หรือการ
ที่ตํารวจไม่ทําหน้าที่รักษากฎหมาย บําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ราษฎร์ แต่กลับรีดไถ่เงิน ส่งผลให้คนใน
สังคมขาดความเชื่อถือต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และขาดความเช่ือมั่นต่อระบบโครงสร้าง
หน้าที่ของสังคม รวมทั้งหน้าที่ของตนและคนอื่นๆ และเห็นผลประโยชน์แก่ตนมากกว่าประโยชน์ส่วน
ร่วม และมองว่าการทุจริต การช่อโกงเป็นเรื่องที่ดีกว่าความซ่ือตรงต่อหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ
หรือจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ก็จะสะท้อนถึงศีลธรรมจรรยาอันตกตํ่าของคนในสังคม  

นิสิตนักศึกษาในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนหนังสือ หาก
นิสิตนักศึกษาไม่ทําหน้าที่ของตน กลับมั่วสุ่มกันด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด ยกพวกต่อยตีกับ
นักศึกษาสถาบันอื่น การยิงนักศึกษาสถาบันคู่อริ การพกมีด พกปืน หรือระเบิดต่างๆ  ก็ทําให้เกิด
ปัญหาของสังคมขึ้น และผู้ได้รับผลกระทบไม่เพียงเฉพาะนักศึกษาคู่กรณีเท่านั้น แต่สมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในสังคมก็ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงดังกล่าวด้วย เช่น นักเรียนประถมโดนยิงจากการทะเลาะ
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วิวาทกันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนในสังคมแสดงถึงระดับสูง
ตํ่าของศีลธรรมจรรยาของคนในสังคมนั้น หากคนในสังคมส่วนใหญ่ดําเนินชีวิตโดยขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี สังคมย่อมต้องเกิดปัญหาจากความเห็นแก่ตัวและพวกพอง ผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบย่อม
ไม่พอใจและโต้ตอบพฤติกรรมเห็นแก่ตัวและพวกพ้องดังกล่าว นอกเหนือจากพฤติกรรมที่สามารถเห็น
ผลกระทบต่อผู้อ่ืนได้อย่างชัดเจนแล้ว แต่พฤติกรรมบางอย่างตนเองเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้ดี แต่
บ่อยครั้งที่มนุษย์หลงลืมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เช่น การลอกการบ้านหรือ การลอกข้อสอบ 
แม้พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ได้กระทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย แต่แสดงให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง การทําให้ผู้อ่ืนหลงผิดในความสามารถตน และเป็นการทุจริต แม้ผลการเรียนที่ได้อาจได้
คะแนนสูง แต่คะแนนดังกล่าวไม่ได้มาด้วยความภาคภูมิหรือแลกมาด้วยความสามารถของตนจริง 
 

 
ที่มา: http://www.wisdomfishing.com 

 
คุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคมสามารถสะท้อนถึงการระดับความไม่ซื่อตรง

ของคนสังคม และความไม่ซื่อตรงดังกล่าวมีแนวโน้มที่สะท้อนถึงภาพรวมของคนในแต่ละประเทศได้
เช่นกัน เช่นในกรณีการจัดลําดับประเทศที่มีการทุจริตในวงราชการมากที่สุดของ The Political & 
amp, Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) ระบุว่า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีการ
ทุจริตในวงราชการอย่างรุนแรงในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่ประเทศที่มีการ
ทุจริตในวงราชการน้อยที่สุด ได้แก่ สิงค์โปร์ ฮ่องกงและญี่ปุ่น เป็นต้น ผลการจัดลําดับดังกล่าวทําให้
รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาออกมาตอบโต้ ปฏิเสธและไม่ยอมรับผลการจัดอันดับประเทศที่มีการ
ทุจริตมากที่สุด นอกจากนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ได้
เปิดเผยผลการจัดอันดับการคอร์รัปช่ันโลกหรือดรรชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน ประจําปี 2553 
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(Corruption Perceptions Index 2010) พบว่า ประเทศไทย ได้ 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน อยู่อันดับที่ 78 จากการจัดอันดับทั้งหมด 178 ประเทศทั่วโลก จากที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็น
บทสะท้อนความเป็นสังคมของแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน ระดับปฏิสัมพันธ์ทางพฤติกรรมและแนวคิด
ของคนในสังคมท่ีมีทิศทางเดียวกันของคนภายในสังคมและกํากับจากสภาพสิ่งแวดล้อมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ระดับปฏิสัมพันธ์อย่างปรองดองของคนในสังคมหรือการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บางครั้งการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่ต่างอาจนํามาซึ่งเหตุสะเทือน
ขวัญชาวโลกได้ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในประเทศเยอรมัน กัมพูชา และราวันดา เป็นต้น และ
สุดท้าย คือ ระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ หลักการดําเนินชีวิตของคนที่มีพันธะ
ต่อสังคมท่ีอยู่อาศัย กระบวนการทางสังคมต่างๆ มีส่วนหล่อหลอมให้คนมีความแตกต่างกัน ความ
แตกต่างของแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวพันกับถิ่นที่มา ที่อยู่อาศัย หรือภูมิประเทศ ภูมิอากาศก็มีส่วนต่อ
แนวคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของคนในสังคมเช่นกัน 
 
การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ 
 

สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานมีความหมายกว้างกว่าการอยู่อาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานชุมชน
ทั่วไป และรวมการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละแห่งว่า คนในสังคมนั้นได้เผชิญ
ปรากฏการณ์ทางสังคมใดบ้าง ซึ่งมนุษย์ยุคแรกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามถ้ําและกระโจม กลุ่มมนุษย์ที่
เลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์มักอาศัยอยู่ในกระโจมรวมกลุ่มกัน ดังเช่น ชาวซาไม (Sami) ในประเทศ
นอร์เวย์ ในภาพซ้ายมือ ชาวซาไมดํารงชีพโดยการตกปลาตามชายฝั่ง ดักจับสัตว์ เลี้ยงฝูงแกะและฝูง
กวางเรนเดียร์ อาศัยอยู่ในกระโจม ทําให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายตามฝูงสัตว์ซึ่งใช้เป็นอาหาร แม้จะ
อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ก็ยากต่อการป้องกันระวังภัยจากโจรผู้ร้ายหรือเผ่าอ่ืนๆ เข้าโจมตีหรือ
ปล้นสะดม ขณะที่มนุษย์บางกลุ่มเลี้ยงชีพด้วยการกสิกรรมหรือการเพาะปลูกธัญพืช อาทิ ข้าวสาลี 
หรือ ข้าวบาร์เลย์ แล้วอาศัยอยู่ตามถ้ําหรือภูเขาสูง เช่น เมืองเยริโค (Jericho) ในเขตเวสต์แบงก์ 
ดินแดนปาเลสไตน์ ดังภาพขวามือ เมืองเยริโคนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองหรือชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่าง
ต่อเนื่องยาวนานและเก่าแก่ที่สุดในโลก เพราะเมืองและชุมชนต้ังอยู่ในหน้าผาสูงหรือภูเขา ทําให้เป็น
การยากที่ชุมชนจะถูกทําลายจากเผ่าอ่ืนๆ เนื่องจากการเข้าออกของชุมชนถูกจํากัดด้วยสภาพ 
ภูมิประเทศ การมีแหล่งน้ําจากน้ําพุที่มีน้ําให้อุปโภคและบริโภคตลอดปี และดินมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกธัญพืช ประกอบกับการสร้างกําแพงและป้อมเมืองจากหินที่หนา 3 เมตรและ
สูงถึง 9 เมตร ชาวเมืองเยริโคจึงสามารถอยู่รอดมาได้ยาวนาน จากหลักฐานที่ค้นพบคาดว่ามีการต้ัง
รกรากอยู่ในเมืองเยริโคนี้มานานกว่า 9,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันยังมีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองนี้ราว 
20,000 คน 
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ที่มา: http://en.wikipedia.org ที่มา: flickr.com/photos/checco/1842466625/
 

ปรากฎการณ์ธรรมชาติและการสร้างป้อมกําแพงเมืองที่หนาแน่นเป็นผลพวงมาจากการ
เจริญเติบโตชุมชนและการรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ซึ่งชาวเมืองเยริโคสะสมความมั่งคั่งดังกล่าวจาก
ความสําเร็จในการทํากสิกรรม เมืองหรือชุมชนที่มีเศรษฐกิจดีหรือร่ํารวยย่อมตกเป็นเป้าหมายในการ
ปล้นสะดมจากโจรผู้ร้ายหรือชุมชนอื่นที่ยากจนกว่า ขณะที่ชาวซาไมซึ่งอาศัยอยู่ในกระโจม แม้จะ
สร้างกระโจมร่วมกัน แต่ไม่มีปราการป้องกันโจรผู้ร้าย ทําให้สะดวกและง่ายดายต่อโจรผู้ร้ายในการ
ปล้นสะดม สิ่งที่ป้องกันภัยจากโจรได้ดีที่สุดของชาวซาไมคือ การไม่ถือครองสิ่งล่อตาล้อใจแก่โจรผู้ร้าย 
เนื่องจากชาวซาไมมีเพียงเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารและสิ่งมีค่าที่มีก็คือหนังสัตว์เท่านั้น ดังนั้นความวิตก
กังวล การป้องกันระวังภัยของคนทั้งสองชุมชนจึงแตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดและพฤติกรรมภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ สะท้อนถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นที่แตกต่างกัน เช่น วิตกกังวลหรือ
หวาดระแวง สังคมไทยก็เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบคนที่อยู่ในเมืองกับคนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะ
พบว่า ผู้คนในชนบทจะมีอัธยาศัยไมตรีดี รู้จักพูดคุย และเอื้อเฟื้อ เผื่อเเผ่ ซึ่งกันเเละกันกับเพื่อนบ้าน
หรือคนต่างถิ่น คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันส่วนใหญ่จะรู้จักกันแทบทุกครัวเรือน ในขณะที่คนใน
เมืองโดยเฉพาะในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโด คนที่อยู่ข้างบ้านหรือข้างห้องเป็นใคร มาจากที่ไหนก็ไม่
รู้จักมักคุ้นกันเลย เป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ หากมีคนแปลกหน้าก็มักไม่ต้อนรับหรือพูดคุยด้วย 
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า บ้านที่อยู่ในเมืองแทบทุกหลังติดเหล็กดัดและป้องกันขโมยอย่างแน่นหนา ส่วน
บ้านในชนบทแทบไม่มีการติดเหล็กดัดเลย ยกเว้นบ้านที่มีฐานะร่ํารวยหรือเศรษฐีในหมู่บ้าน 

ตัวอย่างของการตั้งถิ่นฐานที่สะท้อนถึงสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ 
ถู่โหล (Fujian Tulou) มณฑลฟู่เจียน ประเทศจีน เป็นอาคารคล้ายป้อมค่ายที่สร้างจากดินเหนียว
ขนาดใหญ่ มีรูปร่างภายนอกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือวงกลม เป็นอาคารดินเหนียวอัดแน่นขนาด 3 – 5 
ช้ัน เพื่อสําหรับอยู่อาศัยราว 80 ครัวเรือน ภายในมีห้องขนาดเล็กที่ปิดล้อมด้วยผนังดินเหนียวขนาด
ใหญ่ ซึ่งภายในผนังทําเป็นห้องโถง ห้องเก็บเสบียงอาหาร และแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหลายครอบครัว 
พ้ืนที่ส่วนกลางอาจปล่อยเป็นลานโล่งและมักมีบ่อน้ําใช้อยู่บริเวณกลางอาคาร สําหรับอาคารที่มีขนาด
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ใหญ่อาจมีการก่อสร้างที่พักเพิ่มเติมในลานที่เปิดโล่งไว้ก็ได้ โดยภาพรวมแล้วคล้ายป้อมค่ายป้องกัน
เมืองขนาดเล็กมากกว่าที่อยู่อาศัยทั่วไป มีประตูเข้าออกเพียงทางเดียว ประตูทําจากไม้เนื้อแข็งหนา
ราว 4-5 นิ้ว และหุ้มด้วยเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่น ช้ันบนจะมีช่องปืนใช้สําหรับยิงป้องกัน
ตนเอง และล้อมลอบด้วยทุ่งนาที่คนในถู่โหลใช้ในการเพาะปลูกเพื่อการดํารงชีพ คนที่อาศัยอยู่มักเป็น
คนในตระกูลหรือแซ่เดียวกัน เขตมณฑลฟู่เจียนมีอาคารในลักษณะเช่นนี้กระจัดกระจายอยู่ 46 แห่ง 
ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ที่มา: http://en.wikipedia.org 

 
แม้ว่ารูปลักษณะภายนอกเสมือนป้อมปราการเมืองขนาดย่อม แต่ภายในอาคารมีลักษณะเปิด

โล่ง มีทางเดินและบันไดเชื่อมต่ออย่างทั่วถึง นอกจากนี้มักมีห้องโถ่งขนาดใหญ่ที่ใช้พบปะหารือของ
คนในบ้านรวมทั้งใช้เป็นที่รวบรวมป้ายบรรพบุรุษไว้สักการะด้วย ลักษณะภายในคล้ายกับชุมชนหรือ
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ด้วยการสร้างบ้านในลักษณะคล้ายป้อมปราการนี้ หลายแห่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นี้ขาดความปลอดภัย ห่างไกลความเจริญ เป็นเขตภูเขา เป็นบ้านป่า
เมืองเถื่อน หรือห่างไกลจากอํานาจของผู้ปกครอง มีการปล้นสะดมเอาทรัพย์สินและทําร่างกาย
เจ้าของทรัพย์บ่อยครั้ง ทําให้ชาวบ้านต้องค้นหาวิธีการแก้ไขหรือออกมาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเองและครอบครัว เพราะการสร้างบ้านหรืออาคารในลักษณะเช่นนี้ต้องใช้เงินและแรงงานมากกว่า
การสร้างบ้านแบบทั่วไป ผู้คนอาศัยอยู่ในถู่โหลดําเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงภัยจากโจรผู้ร้าย 
ดังนั้นการรวมตัวอยู่ด้วยกัน เป็นวิธีที่จะช่วยกันป้องกันและระวังภัย ภายในป้อมปราการที่ร่วมกัน
สร้างขึ้น โดยมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวจึงง่ายต้องการป้องกันตัว อีกทั้งมีช่องยิงปืนสําหรับโต้ตอบ
โจรผู้ร้าย การที่มณฑลฟู่เจียนมีบ้านในลักษณะอย่างนี้จํานวนมาก ยังสะท้องถึงสังคมที่ไม่ได้รับการ
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คุ้มครอง หรือการไม่ได้รับการเลียวแลและเอาใจใส่ของผู้ปกครองในเขตนี้ ผู้คนในสังคมนี้จึงต้อง
หาทางพึ่งพาตนเองจึงทําให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างบ้านหรืออาคารแบบป้อมปราการนี้ 

 

 

ที่มา: http://en.wikipedia.org 
ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานจึงสามารถสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนและพฤติกรรมในสังคม 

คนที่เป็นสมาชิกในแต่ละสังคมย่อมได้รับการหล่อหลอมด้านพฤติกรรมและทัศนคติจากถิ่นฐานของตน 
และแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามถิ่นฐานหรือแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น คนญี่ปุ่น เป็นคนขยัน 
อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ดังนั้นหากทําของหายในญี่ปุ่นจึงมีโอกาสสูงมากที่
จะได้ของคืน แม้แต่ในอดีตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นใช้นักบิน Kamikaze ขับเครื่องบินพุ่ง
ชนเรือรบฝ่ายสัมพันธมิตรจมไปหลายลํา หรือการคว้านท้องตัวเองเมื่อแพ้สงคราม และเหตุการณ์ภัย
ธรรมชาติครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขนาด 8.9 ริกเตอร์ และ
คลื่นซึนามิที่มีความสูงถึง 10 เมตร ที่เมืองเซนได (Sendai) และระยะต่อมาก็มีแผ่นดินไหวอีกหลาย
ครั้ง ส่งผลให้ระบบหล่อเย็นของโรงงานนิวเคลียร์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเสียหาย และมีกัมตะภาพรังสี
รั่วไหลออกมา คนงานกลุ่มหนึ่งได้เสียสละโดยเสี่ยงชีวิตในการผลัดกันฉีดน้ําเพื่อลดความร้อนในระบบ
หล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เนื่องจากระบบระบายความร้อนใช้การไม่ได้ การเสียสละดังกล่าว
ย่ิงใหญ่กว่าการเสียสละชีวิต เพราะการรับกัมตะรังสีจะมีผลกระทบต่อร่างกายและทุกข์ทรมาน พิกล
พิการก่อนจะเสียชีวิตไปในที่สุด แต่สังคมญี่ปุ่นได้สร้างให้คนญี่ปุ่นเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม และ
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เสียสละโดยไม่คํานึงถึงชีวิตตนเองและมุ่งทําหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด เพื่อสกัดก้ันไม่ให้กัมตะรังสี
รั่วไหลออกไปมากขึ้นและไปส่งผลร้ายกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม 

เมื่อต้องเผชิญต่อภัยพิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่ คนญี่ปุ่นยังคงมีการรักษาวินัยอย่างเข้มแข็ง  
ดังจะเห็นได้จากภาพด้านล่าง เมื่อเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและคลื่นซึนามิทําลายบ้านเมือง ผู้คน
ญี่ปุ่นซึ่งประสบภัยก็ยังคงรู้จักหน้าที่ตนเข้าแถวตามที่ทางการกําหนดไว้ เพื่อรอรับน้ําบนสนามกีฬา
ของโรงเรียนโดยปราศจากการตื่นตระหนกตกใจ แล้วแย่งชิงน้ําจนเกิดการโกลาหลที่เกิดขึ้นในหลาย
สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าผู้คนในญี่ปุ่นเป็นสังคมคุณภาพ สังคมญี่ปุ่นทําให้คนญี่ปุ่นเป็นคนได้รับการ
พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ การแสดงออก พฤติกรรมและจิตใต้สํานึกที่คนญี่ปุ่นแต่ละคนถูกหล่อ
หลอมจากการเลี้ยงดู ครอบครัว ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ในขณะที่คนไทยยังขาด
คุณภาพและเห็นแก่ตัว เช่น เกิดน้ําท่วมโรงงานยางพาราแห่งหนึ่งชาวบ้านแอบมาขโมยยางไปขาย 
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกปลาควํ่า แทนที่จะรีบเข้าช่วยเหลือกลับช่วยกันขโมยปลาที่ตกหล่น 
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจเจ้าของโรงงานยางพาราที่เจอปัญหาน้ํา
ท่วมโรงงาน หรือเจ้าของปลาที่ต้องพบอุบัติเหตุจากรถคว่ําแล้วต้องถูกขโมยปลาจากชาวบ้านที่รุมเข้า
มาแย่งกันจับปลาไปหน้าตาเฉย เหตุการณ์นี้สะท้อนความเห็นแก่ตัวของคนไทย เมื่อผู้อ่ืนต้องเผชิญกับ
ความยากลําบากก็ไม่เข้าช่วยเหลือ กลับแย่งชิงทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมาเป็นของตนอย่างไร้ซึ่ง
มนุษยธรรม 

 

 
 

พฤติกรรมที่น่าละอายใจดังกล่าว แม้จะเป็นการกระทําของคนบางกลุ่ม แต่ก็มีผลภาพลักษณ์
ที่ไม่ดีของคนไทยที่เปิดเผยต่อสังคมโลก กระบวนการในการให้ศึกษาที่ผ่านมาต้ังแต่ ครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียน และศาสนาในสังคมไทย ยังล้มเหลวในการพัฒนาคน คนไทยบางส่วนยังเห็นแก่ตัวและขาด
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ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก การพัฒนาคนในสังคมไทยอาจมีความเป็นไปได้ยากเพราะ  
คนไทยอพยพมาจากหลายแห่งหรือหลากถิ่นฐาน ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า คนไทยนั้น อพยพมาจาก
เทือกเขาอัลไต แถบประเทศจีน ย้ายลงมาทางทิศใต้และสร้างอาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรล้านนา 
อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา ตามลําดับ แต่ความเป็นจริงแล้ว การสร้างเมืองหรือชุมชน
ของไทยนั้น เกิดกวาดต้อนผู้คนมาจากทั่วทุกสารทิศ ทําให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอันได้แก่ 
ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายเขมร  ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อ
สายมลายู ชาวชวา ชาวจาม ชาวเวียดนาม ชาวพม่า และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น ชาวกะเหรี่ยง 
ลีซอ ชาวม้ง ส่วย เป็นต้น ด้วยการสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยก่อนในการสู้รบและกวาดต้อนผู้คนเข้ามา
เพื่อสร้างอาณาจักรขึ้น เมื่ออาณาจักรมีความเข้มแข็ง เจริญเติบโตและมั่งคั่งก็จะดึงดูดให้ผู้คนสมัครใจ
เข้ามาอาศัยอยู่และทํามาหากิน การที่คนหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่รวมกันจํานวนมาก ย่อมต้องมี
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อตามการตั้งถิ่นฐานหรือภูมิลําเนาดังเดิม แหล่งที่มาหรือถิ่นฐานที่
แตกต่างกันของมนุษย์ทําให้มิติหรือมุมมองที่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนไทยจํานวน
มากมีแหล่งที่มาหรือมาจากถิ่นฐานที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยก็มีความจําเป็น
จะต้องปรับตัวและยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมสังคมที่อาจแสดงออกหรือมี
พฤติกรรมที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขและให้สังคมเกิดความสันติสุขอย่างถาวร 
 



บทที่ 3 
การขัดเกลาทางสังคม 

สุมิตร  สุวรรณ 
 

 มนุษย์ มีการอยู่รวมกันเป็นสังคมต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เรียกว่า สังคมมนุษย์ ซึ่งมนุษย์จะเริ่ม
เรียนรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา เมื่อคลอดออกมาก็จะต้องพึ่งพาผู้อ่ืนในวัยเยาว์ ซึ่งไม่สามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้หากไม่ได้รับการเลี้ยงดู ในขณะที่มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นสัญลักษณ์
ในการติดต่อความหมายหรือความเข้าใจระหว่างกันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งสัตว์ชนิดอ่ืนไม่มี
แต่ดําเนินชีวิตด้วยสัญชาตญาณ อย่างไรก็ตาม ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนนั้น มีองค์ประกอบ  
2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  

1. พันธุกรรม 
2. การขัดเกลาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.google.co.th/ 
 
การขัดเกลาทางสังคม (socialzation) คือ กระบวนการอบรมสั่งสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้และรับเอาระเบียบ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ และค่านิยมต่าง ๆ ที่
กลุ่มได้กําหนดไว้เป็นระเบียบของความประพฤติและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมนั้น (ปฬาณี  
ฐิติวัฒนา, 2548) ในขณะที่ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้กล่าวถึง การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง 
กระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยาซึ่งมีผลทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ เด็กที่
เกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความเป็นคนโดยแท้จริง สามารถอยู่ร่วมและมีความสัมพันธ์
กับคนอื่นได้อย่างราบรื่น  
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ความมุ่งหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
 
การขัดเกลาทางสังคมมีความมุ่งหมายที่สําคญั 4 ประการ คือ 
1. การปลูกฝังระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน การมีระเบียบวินัยถือเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนิน

ชีวิตในสังคม ถึงแม้จะต้องฝืนใจหรือไม่เต็มใจทําก็ตาม ระเบียบวินัยพ้ืนฐานที่มนุษย์ได้รับการอบรมสั่ง
สอนให้ประพฤติปฏิบัติมาต้ังแต่วัยเยาว์ เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย การไหว้ การทักทาย ความ
สะอาด การตรงต่อเวลา การไม่พูดโกหก การไม่ลักขโมย เป็นต้น โดยพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะทําเป็น
แบบอย่าง ดังนั้นถ้าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ไม่สามารถทําเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เด็กก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีโดย
การเลียนแบบ ครอบครัวจึงเป็นสถาบันแรกที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลามนุษย์ 

2. การปลูกฝังความมุ่งหวังในชีวิต ความมุ่งหวังในชีวิตหรือความต้องการในอนาคตมักจะ
ได้รับการปลูกฝังมาต้ังแต่เด็กต้ังแต่ครอบครัว โรงเรียน หรือคนในสังคม ซึ่งสังคมไทยผู้ใหญ่มักจะ
ปลูกฝังเด็ก ๆ ว่า โตขึ้นไปขอให้เป็นคนดี หรือขอให้ได้รับการศึกษาสูง ๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน โดย
ยกย่องอาชีพข้าราชการทั้งหมอ พยาบาล ทหาร ตํารวจ หรือครู แต่ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสโลกที่เป็นวัตถุนิยม จึงมักจะปลูกฝังเรื่องความร่ํารวยหรือการมีเงินมีทองเยอะ ๆ จะได้
สุขสบาย 

3. การกําหนดบทบาทหน้าที่ในสังคม มนุษย์จะได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักบทบาทหน้าที่
ตามวัยของตนในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่น ในวัยเด็กจะได้รับการอบรมให้รู้จักรักเคารพพ่อแม่และ
ญาติพ่ีน้อง ลูกที่ดีต้องมีหน้าที่เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน เมื่อโตขึ้นไปโรงเรียนก็ต้องเชื่อฟัง
คุณครู ต้ังใจเรียนหนังสือ รวมถึงเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมหรือถูกต้องตามกาลเทศะ รู้ว่าเวลาไหน
หรือสถานที่ไหนควรจะทําอะไร หรือรู้ว่าใครเป็นเด็ก ใครเป็นผู้ใหญ่ เป็นต้น ครั้นเป็นผู้ใหญ่มีอาชีพ
หน้าที่การงานก็ต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
จากองค์กรหรือหน่วยงาน หากไม่ทําหน้าที่ก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนในสังคม เช่น ถ้าเป็นตํารวจก็
ต้องรักษากฎหมาย จับโจรผู้ร้าย แต่ถ้าตํารวจทําตัวเป็นโจรเองสังคมก็วุ่นวายสับสน 

4. การทําให้เกิดความชํานาญหรือทักษะ ในอดีตที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังไม่
เจริญก้าวหน้า มนุษย์ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เกิดทักษะหรือความชํานาญจากบ้านหรือวัด เช่น 
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว วิชาอาคม ส่วนเด็กผู้หญิงจะได้รับการอบรมเรื่องการบ้านการเรือนจากในวัง 
แต่ปัจจุบันโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาได้เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อทําให้มนุษย์
เกิดความชํานาญหรือทักษะต่าง ๆ ในการทํางานหรือประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 
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องค์กรที่ให้การขัดเกลาทางสังคม 
 

การขัดเกลาทางสังคมมีบทบาทต่อมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย ซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัว โดยมี
องค์กรหรือสถาบันทางสังคมที่สําคัญ 6 หน่วย คือ  

1. ครอบครัว เป็นสถาบันแรกที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลามนุษย์ต้ังแต่แรกเกิด ได้แก่ พ่อแม่  
ซึ่งอาจมีญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น 
ในขณะที่สังคมเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร พ่อแม่มักจะไม่มีเวลาเพราะต้องไปทํางานทุกวัน
อาจมีพ่ีเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงดูและทําหน้าที่แทน เด็กจึงพูดสําเนียงแบบคนอีสานหรือคนพม่าได้ก่อน โดย
ผ่านภาษาหรือคําพูดซึ่งพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะหัดพูดหรือเริ่มสอนคําง่าย ๆ และที่สําคัญ คือ การทําเป็น
แบบอย่าง 

2. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นองค์กรที่เป็นทางการที่ทําหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมต่อ
จากครอบครัว ครูจึงเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองที่ทําหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้มีความรู้ ความคิด 
ความเชื่อและพฤติกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามีช่วงระยะเวลาในการทําหน้าที่
ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม เริ่มต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล อายุ 2 – 3 ขวบ จนถึงระดับอุดมศึกษา 

3. วัดหรือศาสนา ในสังคมไทยวัดหรือศาสนาพุทธมีบทบาทในการขัดเกลาคนไทยมาตั้งแต่ใน
อดีต โดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่ได้มีโอกาสไปบวชหรือการอาศัยอยู่ในวัด ซึ่งจะได้รับการขัดเกลาจาก
พระสงฆ์ให้มีความรู้ รวมทั้งมีศีลธรรมจรรยามารยาทควบคู่ กันไป ในขณะที่โลกปัจจุบันได้มี
เปลี่ยนแปลงไปมาก คนรุ่นสมัยเริ่มไม่สนใจเข้าวัดหรืออ่านหลักธรรมคําสอนของศาสนา ทําให้จิตใจ
ของมนุษย์แย่ลงไปก็ได้ 

4. กลุ่มเพื่อน ในช่วงของการเป็นวัยรุ่น กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลหรือแรงผลักดันต่อตัวเราอย่าง
มาก ซึ่งเรามักจะทําตามเพื่อนทั้งทางบวกและทางลบ เช่น ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความกล้า
หาญ การหนีโรงเรียน การสูบบุหรี่ การด่ืมเหล้า การเที่ยวเตร่ เป็นต้น 

5. กลุ่มอาชีพ เมื่อบุคคลผ่านการศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาก็จะเริ่มต้นประกอบอาชีพตามสาขาที่ตนเองศึกษามา ทําให้มีกลุ่มอาชีพเดียวกันซึ่ง
จะมีลักษณะนิสัยใจคอหรือทัศนคติในทํานองเดียวกัน เช่น แพทย์ ทหาร ตํารวจ วิศวกร ครูอาจารย์
ทนายความ สื่อมวลชน เป็นต้น 

6. สื่อมวลชน ในโลกปัจจุบันมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วทุกมุมโลก ทําให้สื่อ 
ต่าง ๆ มีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต เป็นแหล่งที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ความรู้ ความบันเทิง รวมท้ังการ
บริการทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีสื่ออื่น ๆ อีก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
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รูปแบบการขดัเกลาทางสังคม 
 
 การขัดเกลาทางสังคมในระยะวัยเด็ก โดยได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวหรือพ่อแม่ อาจแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า (ปฬาณี  ฐิติวัฒนา, 2548) 

1. การเลี้ยงลูกแบบเข้มงวดกวดขันมาก จะส่งผลให้ลูกจะเป็นคนที่พ่ึงพิงคนอื่น ยอมแพ้ และ
ยินยอมตามผู้อ่ืน 

2. การเลี้ยงลูกแบบไม่ควบคุมมากและมีท่าทีอบอุ่น (สายกลาง) จะทําให้ลูกมีความเช่ือมั่น 
เป็นคนคล่องแคล่ว ว่องไว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. การเลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยไม่เป็นมิตร จะทําให้ลูกเป็นคนดื้อ ไม่ยอมให้ใครง่าย ๆ 
และเป็นคนก้าวร้าว ซึ่งจะพบได้จากประวัติของเด็กที่เกเร 
 การเลี้ยงดูลูกโดยการให้ความรักและความเอาใจใส่เป็นเรื่องสําคัญมาก ๆ เพราะเป็นที่แรกที่
จะฝึกเด็กให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เช่น เวลาการเข้านอนและตื่นนอน การ
รับประทานอาหาร การเก็บของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบ เป็นต้น สิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งในการ
เลี้ยงดูลูก คือ การใช้อารมณ์และความรุนแรงในการลงโทษโดยขาดเหตุผล ซึ่งสามารถฝึกเด็กให้มี
เหตุผลโดยใช้วิธีการสร้างเงื่อนไขง่าย ๆ ให้เขาเลือก 2 วิธี หากเขาตอบอันไหนก็ตามเราสามารถรับได้
ทั้งคู่ เช่น เด็กกําลังดูโทรทัศน์ แต่เราอยากให้เขาเลิกดู เราก็สร้างเงื่อนไขง่าย ๆ โดยบอกว่าเมื่อจบ
รายการนี้จะไปอาบน้ําหรือกินข้าวก่อน ไม่ว่าเด็กตอบอะไรเราก็รับได้ทั้งคู่ นอกจากนั้นให้พึงระลึก
เสมอว่าการทําให้เด็กกลัวจะไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้ เช่น เด็กท่องศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วถูกตี  
ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง วิธีการที่ดี คือ การพยายามอ่าน พูด หรือเขียนบ่อย ๆ เขาก็จะจําได้เอง 
 
ผลของการขัดเกลาทางสังคม 
 

ผลของการขัดเกลาทางสังคมทําให้เกิดลักษณะสําคัญ คือ ความเป็นตัวตน (self) ซึ่งจอร์จ 
เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead อ้างใน ปฬาณี  ฐิติวัฒนา, 2548) นักจิตวิทยาสังคม  
ชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. มนุษย์เราโดยทั่วไปจะไม่มีความเป็นตัวตน ระบบสังคมจะเริ่มสร้างให้บุคคลเกิดความเป็น
ตัวตนจากวัยเด็กผ่านพ่อแม่ และกลุ่มเพื่อน 

2. ความเป็นตัวตนจะเริ่มเกิดจากเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเริ่มจากพ่อแม่ ทําให้เกิด
ความสํานึกเกี่ยวกับจิตใจของตนเองในความเป็นตัวตน 

3. ในการขัดเกลาทางสังคม ปัจจัยที่สร้างความเป็นตัวตนทางสังคม คือ ภาษา 
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4. เมื่อทารกได้เติบโตขึ้น จะเริ่มพัฒนาความรู้สึกว่าอะไรถูก อะไรผิด โดยยึดบุคคลอื่นเป็น
เกณฑ์พ้ืนฐาน นั่นคือ บุคคลเริ่มเข้าใจว่าสังคมต้องการให้เขาปฏิบัติอย่างไรและจากผลสะท้อนที่บุคคล
อ่ืนมีต่อตน เด็กจะเริ่มรู้จักว่าตัวของตัวคือใคร และมีเอกลักษณ์ของตัว ซึ่งในที่สุดเด็กคนนั้นก็ถูก 
ขัดเกลาให้เรียนรู้วัฒนธรรมของสังคม 

5. ความเป็นตัวตนทางสังคม ไม่ได้หมายถึง การยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คํานึงถึงความ
ต้องการของสังคม ประเพณี และกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ (Me) แต่บุคคลยังมีความต้องการของตัวเอง (I)  
ที่ต้องการแสดงออก ริเริ่ม และการสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาวิเคราะห์ ชาวออสเตรีย ได้แบ่ง
ตัวตนออกเป็น 3 ส่วน หรือที่เรียกว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคล คือ  

1. สัญชาตญาณ (id) คือ พลังที่ติดตัวมาแต่กําเนิด อยู่ในจิตไร้สํานึก มุ่งแสวงหาความพึง
พอใจและเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น โดยไม่คํานึงถึงเหตุผล ความถูกต้อง 
และความเหมาะสม ประกอบด้วย ความต้องการทางเพศและความก้าวร้าว เป็นโครงสร้างเบื้องต้น
ของจิตใจและเป็นพลังผลักดันให้ ego ทําในสิ่งต่าง ๆ ตามท่ี id ต้องการ 

2. อัตตา (ego) คือ พลังแห่งการใช้หลักของเหตุและผลตามความเป็นจริง เป็นส่วนของ
ความคิด สติปัญญา และการรับรู้ที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในระดับจิตสํานึกเป็นส่วนใหญ่ 

3. อภิอัตตา (superego) คือ ส่วนที่ควบคุมการแสดงออกของบุคคลในด้านของคุณธรรม 
ความดี ความช่ัว ความถูกผิด มโนธรรม จริยธรรมที่สร้างโดยจิตใต้สํานึกของบุคคลน้ัน ซึ่งเป็นผลที่
ได้รับจากการเรียนรู้ในสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ  

 

 
George Herbert Mead         Sigmund Freud 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเข้ารับการศึกษาก็จะได้รับการขัดเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากทางสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดคุณสมบัติที่เป็นตัวตน
ของบุคคล ซึ่งเรียกว่า อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU : Identity of Kasetsart 
University) คือ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” โดยมีความหมายดังนี้ (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2554) 

สํานึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความต้ังใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ  

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ในการทํางานและในการปฏิบัติใด ๆ 
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้  

มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทํางานเป็นทีม 

และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 



บทที่ 4 
การจัดระเบยีบสังคม 

สุมิตร  สุวรรณ 
 

 มนุษย์มีการอยู่รวมกันเป็นสังคม โดยมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันหรือมีการทํากิจกรรมร่วมกัน
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้แต่ละคนรู้ว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานที่หรือสถานการณ์นั้น ซึ่งจะทําให้มนุษย์ขจัดหรือลดปัญหา
ความขัดแย้งลงได้และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 การจัดระเบียบสังคม หมายถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนทั้งหลาย อันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างบุคคลและกลุ่ม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา และบุตร ทั้งนี้เพื่อ
การดํารงอยู่ของสังคม (สุดา ภิรมย์แก้ว, 2548) ในขณะที่พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาไทย-อังกฤษ  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวว่า การจัดระเบียบสังคม หมายถึง การจัดหน่วยหรือกลุ่มของสังคม
เป็นส่วนย่อยอย่างมีระบบโดยคํานึงถึงเรื่องเพศ อายุ เครือญาติ อาชีพ ทรัพย์สิน เอกสิทธ์ิ อํานาจ
สถานภาพ ฯลฯ แต่ละส่วนย่อยย่อมมีหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีแบบอย่าง กฎหมาย ระเบียบ
รวมทั้งประเพณี เป็นแนวดําเนินหรือปฏิบัติ  
 
องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม 
 

1. บรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถาน (Norms) หมายถึง มาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
หรือกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ กฎ ระเบียบ มารยาท แบบแผนความประพฤติต่าง ๆ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน (Folkways) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติของบุคคลใน
สังคม ซึ่งปฏิบัติตามความเคยชินและเป็นที่ยอมรับในสังคม แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป ผู้ที่ไม่ปฏิบัติอาจจะได้รับการติเตียนหรือการนินทาจากผู้อ่ืน แต่ไม่ได้ถูกลงโทษอะไร เช่น 
การพูด การกิน การทักทายด้วยการไหว้ การแต่งกาย การบวชก่อนแต่งงาน การอาบน้ําวันละ 2 ครั้ง 
การลุกให้คนชรานั่งในรถประจําทาง เป็นต้น   

2) กฎศีลธรรมหรือจารีต (Morals) หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดมีความสําคัญมากกว่าวิถีประชา มักเป็นข้อห้ามทางศาสนา เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
เข้ามาเกี่ยวข้อง หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกสังคมประณามอย่างรุนแรง ทําให้เสียช่ือเสียง เช่น การประพฤติ
ผิดในลูกเมียคนอ่ืน การอยู่กินกันก่อนแต่งงาน การมีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ การไม่
เลี้ยงดูและไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น 
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3) กฎหมาย (Laws) หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยองค์กรทางการเมืองการปกครองหรือรัฐ เพื่อควบคุมมนุษย์ในสังคมอย่างเป็นทางการ ผู้ใดฝ่าฝืน
ย่อมได้รับการลงโทษตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียกว่า กระบวนการยุติธรรม 
ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ผู้พิพากษา และกรมราชทัณฑ์ (อ่ายรายละเอียดในบทที่ 9 หัวข้อมนุษย์กับ
กฎหมาย) 

 
2. สถานภาพ (Status) หมายถึง ตําแหน่งหรือฐานะที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือ

สังคม เป็นสิ่งเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่นและสังคมส่วนรวม เป็นตัวกําหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างไรในสังคม ซึ่งบุคคลหนึ่งอาจมีหลายสถานภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

1) สถานภาพที่ได้มาโดยกําเนิด เช่น เพศ เชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด วงศ์ตระกูล ลูกหลาน ซึ่งใน
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความเจริญก้าวหน้า เราอาจเปลี่ยนสถานภาพบางอย่างได้ เช่น การ
ผ่าตัดแปลงเพศ  

2) สถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถหรือได้เพิ่มเติมจากสถานภาพเดิม อาจได้มาจาก
การศึกษา การประกอบอาชีพ การสมรส เช่น แพทย์ พยาบาท ทหาร ตํารวจ ครู นักเรียน นิสิต
นักศึกษา นักกีฬา นักร้อง นักธุรกิจ นายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
 

3. บทบาท (Roles) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพของตนในสังคม เช่น  
สถานภาพเป็นลูกต้องมีบทบาทเป็นลูกที่ดี ไม่ด้ือ เชื่อฟังคําสั่งสอน ยามพ่อแม่แก่เฒ่าก็ต้องคอยเลี้ยงดู 
สถานภาพเป็นนักเรียนต้องมีบทบาทเรียนหนังสือ ขยันหมั่นเพียร เชื่อฟังคําสั่งสอนของครู เป็นต้น 
สถานภาพกับบทบาทจะเป็นของควบคู่กันเสมอ แต่บางครั้งในเวลาเดียวกันบทบาทอาจขัดกันเองได้ 
ทําให้ยากต่อการปฏิบัติในบทบาทหนึ่ง เช่น สถานภาพเป็นตํารวจ บทบาทต้องจับกุมโจร แต่บังเอิญ
ลูกของตนกลับเป็นโจร คําถามคือ ตํารวจคนนั้นจะแสดงบทบาทอย่างไร ซึ่งอาจจําแนกบทบาทได้เป็น 
3 แบบ คือ (สุดา ภิรมย์แก้ว, 2548) 

1) บทบาทในอุดมคติ คือ บทบาทท่ีบุคคลในสังคมคาดหวังเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามสถานภาพนั้น แต่อาจไม่มีใครปฏิบัติตามนั้นก็ได้ เช่น มีสถานภาพเป็นครู คนในสังคมต้อง
คาดหวังว่าเป็นคนดี ไม่ด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน มีความรู้ความสามารถในการสอนหนังสือ  

2) บทบาทท่ีบุคคลอ่ืนเข้าใจหรือรับรู้ คือ บทบาทท่ีตัวเราคิดเอาเองว่าควรจะเป็นอย่างไร 
ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม เช่น เราคิดว่าครูคนนี้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
แต่คนอื่นเขาอาจรับรู้หรือเห็นอาจอีกอย่างหนึ่งก็ได้  
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3) บทบาทที่แสดงออกจริง คือ การกระทําที่บุคคลปฏิบัติจริง ๆ อาจขึ้นกับสถานการณ์
เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย ซึ่งอาจต้องแสดงบทบาทแตกต่างกันออกไป เช่น ครูบางคนอาจดื่มเหล้า
และสูบบุหรี่เมื่อเข้าสังคมหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูง ไม่ได้เป็นไปตามบทบาทในอุดมคติ 
 
 สถานภาพกับบทบาท  

สถานภาพและบทบาทเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน เราควรแสดงบทบาทให้เหมาะสมกับ
สถานภาพ ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมโดยส่วนรวม ดังนี้ 

1. ทําให้บุคคลรู้จักฐานะของตนเองในสังคม 
2. ทําให้เกิดการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มสมาชิก 
3. ทําให้บุคคลมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
4. ทําให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
 สถานภาพกับการแบ่งชัน้ทางสังคม 
 สถานภาพนอกจากจะทําให้บุคคลต้องประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทแล้ว ยังแสดงถึงระดับ
หรือชั้นทางสังคมว่าอยู่ในระดับสูงหรือตํ่า มีสิทธิที่จะเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่ง หรือมีอํานาจควบคุมอีก
ฝ่ายหนึ่งได้ โดยมักจัดไว้เป็นคู่ ๆ ตามความสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อกัน เช่น บิดามารดากับบุตร  
ครูอาจารย์กับนิสิต รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ตํารวจกับประชาชน นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น สถานภาพจึงเป็น
ที่มาของการแบ่งชั้นทางสังคม มีความเหนือกว่าหรือด้อยกว่าในเชิงอํานาจ เกียรติยศ ศักด์ิศรี  
ทรัพย์สมบัติและผลประโยชน์ ซึ่งอํานาจของผู้ที่มีสถานภาพเหนือกว่าเป็นสิ่งที่ติดมากับตําแหน่ง ไม่ได้
เป็นของตัวบุคคลใดบุคลหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อบุคคลใดเข้ามาดํารงตําแหน่งก็จะมีสถานภาพและ
อํานาจตามตําแหน่งนั้น เมื่อพ้นจากตําแหน่งนั้นก็จะหมดสถานภาพและอํานาจไปโดยปริยาย เช่น 
นายกรัฐมนตรี อธิบดี ผู้จัดการ เป็นต้น 
 
การควบคุมทางสังคม (Social control) 
 
 การควบคุมทางสังคม หมายถึง วิธีการและกระบวนการที่กลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิก
ของสังคมปฏิบัติตามท่ีสังคมคาดหวัง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมีระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง
มี 3 วิธีใหญ ่ๆ คือ   

1. การให้รางวัลผู้ปฏิบัติตาม เช่น การยิ้ม การยกย่องชมเชย การยอมรับให้เข้าร่วมกลุ่ม  
การให้เงินหรือสิ่งของ ซึ่งบางครั้งการให้รางวัลไม่จําเป็นต้องเป็นวัตถุหรือสิ่งของเสมอไป 
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     2. การลงโทษ เป็นวิธีการควบคุมทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การควบคุมแบบ
ไม่เป็นทางการมักทําโดยครอบครัว ญาติพ่ีน้อง หรือชาวบ้าน เช่น การตัดญาติขาดมิตร การหัวเราะ
เยาะ การซุบซิบนินทา การขับไล่ออกจากหมู่บ้าน เป็นต้น การควบคุมแบบเป็นทางการมักทําโดยรัฐ 
เช่น การออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
     3. การอบรมปลูกฝังจนเกิดจิตสํานึกในการควบคุมตนเอง เป็นวิธีการควบคุมทางสังคมที่ดี
ที่สุดซึ่งเกิดจากภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งหากบุคคลได้รับการอบรมสั่งสอนจนเกิดจิตสํานึกรู้ว่าอะไร
ควรไม่ควร รู้ผิดถูกช่ัวดี ไม่กระทําความผิด โดยไม่ต้องมีใครมาคอยเฝ้าดูเพื่อให้รางวัลหรือลงโทษ หรือ
อาจเรียกว่า การมีวินัยในตนเอง (selfdiscipline) นั่นเอง 
 
รูปแบบการจดัระเบยีบทางสังคม 
 
 การจัดระเบียบทางสังคม แบ่งออกเป็น 5 แบบ ดังนี้ 

1. แบบเครือญาติ คือ การถือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นหลักในการควบคุมความ
ประพฤติ โดยเฉพาะในสังคมของชาวจีนและสังคมไทยที่ยกย่องนับถือผู้อาวุโสในครอบครัวหรือคนใน
เครือญาติให้เป็นผู้นํา ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย อากง อาม่า ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น 

2. แบบนายกับบ่าวหรือศักดินา คือ การถือความสัมพันธ์โดยยึดถือพระคุณในการเป็นผู้รับใช้
ที่ซื่อสัตย์และได้อาศัยที่ดินของนายมาทํามาหากิน เช่น ระบบศักดินาหรือระบบเจ้าขุนมูลนายของไทย
ในสมัยก่อน 

3. แบบสถานภาพ คือ การถือความสัมพันธ์ตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดมาโดยกําเนิด รวมทั้งที่
ได้มาในภายหลังด้วย เช่น ระบบวรรณะในสังคมอินเดีย แต่ละคนจะถูกกําหนดกฎเกณฑ์การใช้ชีวิต
ของตนและจํากัดขอบเขตความสัมพันธ์ที่ชัดเจนตามสถานภาพของตน  

4. แบบพันธะสัญญา คือ การถือความสัมพันธ์ตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายกระทําต่อกัน 
โดยเฉพาะในสังคมอุตสาหกรรมปัจจุบัน เช่น ในบริษัทคนมีความสัมพันธ์กันในฐานะลูกจ้างกับ
นายจ้างหรือมีสัญญาในการจ้างงาน 

5. แบบระบบราชการ (Bureaucracy) คือ การยึดถือความสัมพันธ์แบบเป็นทางการตาม
ตําแหน่งหน้าที่ที่รัฐเป็นผู้กําหนดให้ ซึ่ง แมกซ์ วีเบอร์ (Max Weber) ได้กําหนดลักษณะสําคัญไว้  
5 ประการ ได้แก่  

1) การแบ่งงานกันทําตามหน้าที่และความชํานาญเฉพาะด้าน ซึ่งได้ผ่านการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรด้วยระบบคุณธรรม  

2) มีลําดับช้ันของการบังคับบัญชาตามตําแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน 
3) มีระเบียบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นทางการ หากทําผิดจะมีบทลงโทษชัดเจน 
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4) ไม่ยึดถือความเป็นส่วนตัว พวกพ้องหรือญาติพ่ีน้อง  
5) มีความก้าวหน้าในงานตามความรู้ความสามารถของตนเอง 

 
แมกซ ์วีเบอร์ (Max Weber)

 
 ระบบราชการของไทย ได้เริ่มมีการจัดการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่มาต้ังแต่ในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยแบ่งออกเป็น 12 กระทรวง จนในปัจจุบันมีทั้งหมด 19 กระทรวง และสํานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง มีรัฐมนตรีซึ่งมาจากฝ่ายการเมืองเป็นผู้บริหารสูงสุด และ
มีข้าราชการประจําปฏิบัติงานตามลําดับช้ันของการบังคับบัญชา โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่ง
เรียงลําดับจากใหญ่มาหาเล็ก คือ กระทรวง กรม กอง แผนก ฝ่าย เป็นต้น  

ตัวอย่างการบริหารราชการแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างองค์กร
ตามระบบราชการ โดยมีฐานะเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสูงสุด เรียกว่า
อธิการบดี ลําดับถัดมา เรียกว่า คณบดีและหัวหน้าภาควิชา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีก 
เรี ยก ว่า  ผู้ อํ านวยการสํ านักหรือสถาบัน  ซึ่ งทั้ งหมดมาจากการสรรหาและแต่ ง ต้ั ง โดย 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวาะระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  
ส่วนบุคลากรที่ เข้ามาทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ .2542 เป็นต้นมา เรียกว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไมได้มีสถานภาพเป็นข้าราชการแล้ว เนื่องจากมีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้อยู่นอกระบบราชการหรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

ในขณะที่ระบบราชการไทยที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย เริ่มต้ังแต่ความ
ล่าช้าและความไร้ประสิทธิภาพในการทํางาน การกําหนดบทบาทขององค์กรไม่ชัดเจน ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยดําเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นระบบศูนย์รวมอํานาจการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางไม่สามารถ
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่
โดยเฉพาะคนดีและคนเก่งไม่เข้าสู่ระบบราชการ แต่นิยมเข้าทํางานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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เนื่องจากมีรายได้น้อยกว่าภาคเอกชนมาก ซึ่งต่างจากอดีตที่คนไทยเชื่อว่า “สิบพ่อค้ายังไม่เท่าหนึ่ง
พญาเลี้ยง” (รุ่ง แก้วแดง, 2538) ดังภาพ 
 
  ร้อยละของความนิยม 
          เอกชน 
        
          ราชการ 
           
           2500   2510   2520  2530   2540     ปี 
 

ภาพแสดงความนิยมของคนไทยกับระบบราชการไทย 
 
 อย่างไรก็ตาม สําหรับคนในชนบทการเป็นข้าราชการยังเป็นที่นิยมใฝ่ฝันของอีกหลาย
ครอบครัว เนื่องจากมีความมั่นคงสูงและมีสวัสดิการที่ดีมากทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
และครอบครัว เงินบําเหน็จบํานาจในบั้นปลายของชีวิต รวมถึงเรื่องเกียรติยศและศักด์ิศรี ถึงแม้ว่า
เงินเดือนเริ่มต้นจะน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนก็ตาม แต่ในระยะยาวน่าจะดีกว่า 

 



บทที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประพันธ์  เกียรติเผ่า 
 

สังคมประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่ตลอดมา ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมกับสังคมเป็นของคู่กัน ต้องไปด้วยกันเสมอ ถ้าสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ก็เปลี่ยน มีผลเกี่ยวเนื่องกัน ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การค้นพบ การประดิษฐ์  
การขัดแย้ง การแข่งขันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมมีผลทําให้ระบบ รูปแบบทางสังคม
และวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลง 

เป็นที่ยอมรับกันว่า สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรคงสภาพเดิมอยู่ช่ัวนิรันดร กล่าวอีกนัย
หนึ่ง ก็คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดหรือไม่ชัด เร็วหรือช้าเท่านั้น 
และในที่สุดก็แตกดับสลายไป อาทิ รถยนต์เมื่อประกอบเสร็จใหม่ ๆ เราซื้อมาใช้ก็เป็นรถยนต์ใหม่ แต่
พอใช้ไปสัก 2 – 3 ปี ก็กลายเป็นรถยนต์เก่า และเมื่อใช้ไปนาน ๆ ก็เก่าย่ิงขึ้น จนในที่สุดก็กลายเป็น
เศษเหล็ก ต้นไม้เมื่อแรกปลูกก็เป็นต้นไม้เล็ก ๆ นาน ๆ ไปต้นไม้ก็เติบใหญ่ขึ้น มนุษย์เมื่อแรกเกิดก็พูด
ไม่ได้ เดินไม่ได้ ครั้นมีอายุ 2 – 3 ขวบ ก็พูดได้และเดินได้ และในที่สุดก็ล้มตาย หมดสภาพแห่งความ
เป็นมนุษย์ จึงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือมิใช่วัตถุก็ตาม ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ สังคม
มนุษย์ก็อยู่ภายใต้กฎดังกล่าว คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น 
เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์สังเกตเห็นได้ ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้าไม่มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนมากนัก หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีขอบเขตกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของบุคคลอย่างรุนแรงก็ได้ 
 
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
(New Revised Edition, A.D.1994) ได้บัญญัติไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลง (Change) มีความหมายตรง
กับหลายคํา อาทิเช่น Transformation หรือ Modification หรือ Alteration ส่วนความหมายของ
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องมากที่สุดที่นิยามไว้คือ การเปลี่ยนแปลง หมายถึง “การเปลี่ยนรูปแบบ 
ลักษณะ หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ ให้แตกต่างไปจากเดิม หรือต่างไปจากที่ควรจะเป็น”  

ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) ได้กล่าวถึงความหมายของสังคม ดังนี้ 
มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะ มีทั้งหญิงและชาย ต้ังภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่ง ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็น
ประจําเป็นเวลานานตามสมควร พอจะเรียนรู้และปรับปรุงตนเองแต่ละคนได้ และประกอบการงาน
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เข้ากันได้ดี มีความสนใจร่วมกันในสิ่งอันเป็นมูลฐานแห่งชีวิต มีการครองชีพ ความปลอดภัยทาง
ร่างกาย ความมีอนามัย และความมีไมตรีจิตต่อกัน และมีความรู้สึกว่าคนแต่ละคนเป็นหน่วยหนึ่งของ
ส่วนรวม มนุษย์ที่รวมกันเป็นหมู่คณะตามเงื่อนไขที่กล่าวมานี้ เรียกว่า สังคม (วิทย์ วิศทเวทย์และ
คณะ, 2533) 

dward B Tylor นักมานุษยวิทยาผู้มีช่ือเสียงของอังกฤษ เขียนไว้ในหนังสือ Privatives 
society อธิบายคําว่า Culture ว่า “Culture as that complex whole which include 
knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any capacities and habits, acquired 
by men as a member of society” ซึ่งพอแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ วัฒนธรรม หมายถึง 
ส่วนรวมทั้งหมดอันสลับซับซ้อน ซึ่งได้แก่ วิชาความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม และความสามารถอื่นใด ตลอดจนความเคยชินต่างๆ ซึ่งคนเราได้รับมาในฐานะเป็น
สมาชิกของสังคม (ฐิรวุฒิ เสนาคํา, 2549) 

จากคําสําคัญของคําว่า “การเปลี่ยนแปลง” “สังคม” และ “วัฒนธรรม” เมื่อนํามารวมกัน
เป็นประโยคว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม” มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยาม 
ความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม” ไว้หลายความหมาย อาทิเช่น จุมพล 
หนิมพานิช (2538 : 126) ให้ความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างสังคม ได้แก่ ระเบียบแบบแผนต่างๆ เช่น แบบแผนความสัมพันธ์ใน
สังคม ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง หน้าที่หรือกระบวนการต่างๆ 
ของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่อย่าง ใดอย่างหนึ่ง และมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสมัยใดสมัยหนึ่ง พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 337) ได้กําหนดความหมายของ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” หมายถึง 
การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ระบบครอบครัว ระบอบการ
ปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ีอาจเป็นไปในทาง
ก้าวหน้าหรือถดถอยเป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเองและที่เป็น
ประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 99 – 100) ได้
กําหนดความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
วัฒนธรรมของประชาชาติหนึ่งๆ ทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ แต่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสองประเภทนี้เป็นไปไม่เท่ากัน โดยท่ัวไปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
เปลี่ยนแปลงช้ากว่า นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโดยการวางแผนก็ได้ ซึ่ง 
Smelser (1988 : 382 อ้างใน สุพิศวง ธรรมพันธา, 2538 : 68) ได้ให้ความหมายของ “การ
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เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” ไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อ และลักษณะการ
แสดงออกของวิถีชีวิตทั่วไปในสังคม ผลของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ทํา
ให้เปลี่ยนแปลงวิถีใหม่มาให้ผู้คน เช่น ความก้าวหน้าของวิชาฟิสิกส์ ทําให้เกิดการผลิตระบบสื่อสาร
แบบโทรเลขและโทรศัพท์ขึ้นใช้ทั่วโลก ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกว้างขวางทั่วโลก เป็น
ต้น และ สุริชัย หวันแก้ว (2538) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม” หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และสร้างขึ้น และที่สําคัญก็คือ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยม บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ในสังคมนั้นๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมจากสถานภาพและบทบาทชายเป็นใหญ่มาเป็นหญิงและชายเท่าเทียมกัน 
ค่านิยมในการเลือกคู่ ค่านิยมในการแต่งงานเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  
 
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

โลกยุคปัจจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับโลกยุคเก่า การเปลี่ยนเข้า
สู่โลกยุคใหม่เริ่มขึ้นราวร้อยกว่าปีมานี้ โดยเริ่มจากสังคม
ตะวันตกแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลกในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปรากฏขึ้นชัดเจนหลายประการ เช่น 
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขนาดของสังคมต่าง ๆ โดย
เฉลี่ยใหญ่ขึ้น มีการต้ังถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรและชุมชน
เมืองมากขึ้น สังคมมนุษย์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
มากขึ้น มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย มีผลผลิตทางวัฒนธรรม (เช่น ข่าวสาร ความรู้ และ
บันเทิง) ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากทั้งชนิดและปริมาณ การจัดระเบียบทางสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น 
อีกทั้งความไม่เท่าเทียมภายในสังคมและระหว่างสังคมเพิ่มขึ้น  

การเปลี่ยนแปลง เหล่านี้เกิดขึ้นมากน้อยและเร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากจนกลายเป็นสังคมท่ีก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางของโลกยุคใหม่ หลายสังคม
เปลี่ยนแปลงช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางด้านที่เป็นปัญหา เช่น ประชากรเพิ่มมากจนกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย ในบางประเทศเน้นการพัฒนาด้านวัตถุเกินไปจนเป็นปัญหา 

ต่อความสัมพันธ์ทางสังคม แนวโน้มที่กําลังเป็นไปขณะนี้ 
คือ การแพร่กระจายเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจจาก
สังคมที่ “พัฒนาแล้ว” ไปสู่สังคมที่ “ด้อยพัฒนา” หรือ 
“กําลังพัฒนา” ทั่วโลก หรือที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” นัก
สังคมวิทยามองการเปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนใหญ่รวมทั้ง
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สังคมไทยในปัจจุบันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคม
แบบประเพณีไปสู่สังคมแบบใหม่ เรียกกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่า “การเปลี่ยนเป็นความทันสมัย” 
(modernization) หรือ “ภาวะทันสมัย” ซึ่งหมายถึง “การ
เปลี่ยนเป็นแบบสังคมตะวันตก” (ดุจฤดี คงสุวรรณ, 2555)   

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ ในปัจจุบันมักไม่ใช่เรื่องภายในของประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคมโลก 
ที่ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจโลก การค้าการเงินระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ 
(Multinational corporation) ซึ่งเป็นระบบที่ทําให้ประเทศต่างๆ ผูกพัน จนกลายเป็นสังคมเดียวกัน
นั่นคือ “ระบบสังคมโลก” หลายคนมักเข้าใจว่า “ความทันสมัย” คือ  “การพัฒนา” 
(development) แต่บางคนกลับเห็นว่า“สังคมที่ทันสมัยอาจไม่พัฒนาก็ได้” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้ คํา

นิยามศัพท์ที่ต่างกัน ตามทัศนะของ ดุจฤดี คงสุวรรณ์ 
(2555) ได้นําเสนอลักษณะของ “สังคมที่ทันสมัย” ใน
แง่มุมที่เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว คือ เป็นสังคมอุตสาหกรรม  
ระบบตลาดเสรี และระบบการเมืองมีรูปแบบเป็น
ประชาธิปไตย  
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันมักไม่ใช่เรื่องภายในของประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สังคมโลก ที่ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจโลก การค้า การเงินระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ 
(Multinational corporation) ซึ่งเป็นระบบที่ทําให้ประเทศต่างๆ ผูกพัน จนกลายเป็นสังคมเดียวกัน
นั่นคือ “ระบบสังคมโลก” 
 นอกจากนั้นสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยนั้นมักพบลักษณะบางประการที่
เรียกว่า “ทวิลักษณ์” (dualism) คือมีภาวะที่แตกต่างกันมากดํารงอยู่ควบคู่กัน เช่น ด้านเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่คู่กันแค่มีความไม่เท่าเทียมกัน รายได้ระหว่างกลุ่มคนภาค
เกษตรกับภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกันมาก รัฐบาลมักจะเอาใจใส่และเอื้อ
ประโยชน์แก่นักธุรกิจมากกว่าเกษตรกร และนักธุรกิจมักได้รับชัยชนะเหนือเกษตรกรในการขัดแย้ง
เพื่อแย่งทรัพยากรน้ํา ที่ดิน ป่าไม้ ในด้านการเมืองก็มีลักษณะสองด้าน คือ ด้านหนึ่งคนเมืองและชน
ช้ันกลางซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น เสรีภาพทางการเมือง
หรือระบบประชาธิปไตยเป็นกระแสหลักถูกผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับระบบธุรกิจตลาดเสรี แต่ใน
อีกด้านหนึ่งเกษตรกรในชนบทยังคุ้นเคยกับระบบอํานาจแบบอุปถัมภ์ และวิถีชีวิตแบบประเพณี ทํา
ให้สังคมมีรูปแบบของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแต่มีพฤติกรรมทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ มี
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ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ ฝ่ายชนบทกับฝ่ายคนเมือง เช่น กรณีการเมืองในประเทศไทย
ซึ่งคนชนบทกับคนเมืองมีความคาดหวังต่อนักการเมืองต่างกันจึงมักเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า “คน
ชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนเมืองล้มรัฐบาล” อยู่เสมอ  

 
ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง 
 
 การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัย คือ  

1. ปัจจัยภายนอก 
1.1 การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก หรือวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็น

วัฒนธรรมที่เรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา 
1.2 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันตกที่ไม่ซับซ้อน กับวัฒนธรรมดังเดิมของ

ท้องถิ่น ซึ่งสลับซับซ้อน ลึกซึ้ง เข้าใจได้ยาก ส่งผลให้ละเลยและหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม เด็กยุคใหม่
หลงลืมวัฒนธรรมมารยาทไทยซึ่งเป็นสิ่งดีงามไป แต่กลับไปเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 

1.3 ความเจริญทางเทคโนโลยีที่เข้ามา เช่น การพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นับเป็นสื่ออัน
สําคัญที่ทําให้ชุมชนได้รับข่าวสารเรื่องราวต่างๆ เกิดการเรียนรู้ ยอมรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยมุ่งความทันสมัย ไม่คํานึงถึงรากฐานวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม 

2. ปัจจัยภายใน 
2.1 ความเจริญทางด้านสังคมและชุมชน จังหวัดได้มีการวางแผนโครงการด้านต่างๆ 

ทําให้ท้องถิ่นเกิดความเจริญ มีความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ  
2.2 เมื่อสังคมและชุมชนมีการขยายตัวอย่างขวางขวางผู้คนหันไปสนใจเศรษฐกิจ

มากขึ้น เกิดการแข่งขันทําให้เกิดการหลงลืมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.3 ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นด้ังเดิม ไม่ได้ศึกษา ทําให้ยากต่อการปฏิบัติ

และขาดความกล้าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม รวมถึงการแต่งกาย ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นผลให้เกิด
ปัญหาทางสังคมขึ้นหลายประการ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหายาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2465 กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศเป็นยาเสพติดให้โทษตามบัญชีที่ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประกอบด้วย ยาเสพติดประเภทกดประสาท เสพเข้าไป
แล้วทําให้เกิดอาการมึนงง สมองชา เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยา
เสพติดประเภทกระตุ้นประสาท เสพเข้าไปแล้ว กระตุ้นประสาท
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ให้ออกฤทธิ์ตามยาเมื่อหมดฤทธิ์ทําให้ร่างกายเสื่อมโทรม เช่น แอมเฟตามิน ยาบ้า ยาอี ยาเสพติด
ประเภทหลอนประสาท เสพเข้าไปแล้วทําให้ประสาทส่วนที่รับรู้ผิดปกติไปปรากฏเป็นภาพต่างๆ ทั้ง
ขนาดรูปร่าง เช่น แอเสดี ยาเค ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ผสมผสาน เสพนิดหน่อยกระตุ้นประสาท เสพ
มากมอีาการหลอนประสาท เช่น กัญชา 

สาเหตุของการเสพยาเสพติด เกิดจากจิตใจ เกิดจากร่างกายที่เจ็บป่วย เกิดจากความคึก
คะนอง อยากรู้อยากเห็น อวดดี อยากทดลอง ติดเพราะยาซึ่งมีคุณสมบัติทําให้ติด และติดเพราะ
สิ่งแวดล้อม อยู่ใกล้กับพวกเสพติด  

ผลของยาเสพติดให้โทษ โทษร่างกายและจิตใจ ยาเสพติดทุกกประเภทก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมต่อร่างกายและจิตใจ โทษต่อครอบครัว ทําให้เศรษฐกิจในครอบครัวตกตํ่าจนถึงหายนะได้ โทษ
ต่อสังคม เช่น เกิดการลักขโมย ปล้นจี้ และโทษต่อประเทศชาติ มีผลกระทําต่อเศรษฐกิจ ถ่วงความ
เจริญของประเทศ 

2. ปัญหาคอร์รัปชั่น (Corruption) ความหมาย ตาม Webster’s seventh New 
Collegiate Dictionary อธิบายเกี่ยวกับคอร์รัปช่ัน คือ เป็นการกระทําที่ขัดต่อความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมความดี หรือศีลธรรม เป็นการกระทําผิดทํานองคลองธรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย 
เนื่องจากการให้สินบนหรือไม่เหมาะสม และเป็นการกระทําที่ถือว่าไม่บริสุทธ์ิ หรือไม่เหมาะสม 

ลักษณะของคอร์รัปช่ัน มีของเขตกว้างขวางครอบคลุมการกระทํา
ในลักษณะ เช่น การแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อํานาจไม่ชอบธรรม การ
จูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว หรือกลั่นแกล้งเพื่อที่จะให้มีการ
ตอบแทนการปฏิบัติของคนอย่างตรง ๆ ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง บิดเบือน
ข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ สมยอม รู้เห็นเป็นใจ 
เพิกเฉยการกระทําที่ผิดกฎหมาย ปลอมแปลงหรือการกระทําใดๆ อันเป็น
เท็จ การเล่นพรรคเล่นพวกในวงบริหารงานบุคคล การให้สินบนแก่
นักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ และผู้ไปใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง  

สาเหตุของคอร์รัปช่ัน มีสาเหตุหลายประการ เช่น แรงจูงใจและโอกาส ความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจ ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมายมี่ช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง การมีตําแหน่งเอื้ออํานวยต่อ
การกระทําผิด ประชาชนยินยอมพร้อมใจหรือความไม่เข้าใจของประชาชน ขาดมาตรการลงโทษการ
คอร์รัปช่ันอย่างเด็ดขาด 

ผลของการคอร์รัปช่ัน ได้แก่ ทําให้ชาติเสื่อมเสียช่ือเสียง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ก่อให้เกิดความแตกแยกและความไม่ยุติธรรมในสังคม ทําให้ประชาชนขาดความศรัทธาในข้าราชการ 
ในหมู่ข้าราชการการก็เกิดระบบทํางานแบบขอไปที การคอร์รัปช่ันก่อให้เกิดระบบผูกขาด ทรัพยากร
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ของรัฐถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคนที่คิดเอาประโยชน์ตัวเป็นลําดับ การนําเอาไปเป็น
ข้ออ้างของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล 

 
3. ปัญหาความยากจน (Poverty) ความยากจน คอ สภาพการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่งมี

รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถจะบําบัดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนเป็น
เหตุให้บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่
สังคมวางไว้ 

สาเหตุของปัญหาความยากจน เช่น ความไม่เท่า
เทียมกันในความสามารถของบุคคล เนื่องจากสิ่งของและ
บริการต่างๆ มีมากขึ้น ไม่สามารถทํางานตามปกติได้เนื่องจาก
ความเจ็บป่วยความพิการทางร่างกายและจิตใจ, ชราภาพ ภัย
ธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น้ําท่วม โรคระบาด ฯลฯ การว่างงาน 
การมีบุตรมาก การศึกษาต่ํา ไม่สามารถพัฒนาอาชีพของตน

ได้ ความเกียจคร้าน ไม่ชอบทํางาน 
ผลของความยากจน ได้แก่ การเป็นภาระของสังคมที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ การพัฒนา

ประเทศมีความล่าช้า เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และความไม่มั่นคงทางสังคม เกิดปัญหาสังคม
อ่ืนๆ ตามมาเช่น ปัญหาอาชญากรรม  เกิดปัญหาแก่ผู้ยากจนเองไม่สามารถจะกระทําอะไรตามที่
ต้องการ 

4. ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ เอดส์ มาจากคําว่า “AIDS” ซึ่งย่อมาจาก Acquired 
Immunodeficiency Syndrome Acquired หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นในภายหลังมิได้เป็นมาแต่
กําเนิดหรือสืบสายเลือดทางพันธุกรรม Immuno หมายถึง เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
Deficiency หมายถึง ความบกพร่อง ความเสื่อม หรือการขาด Syndrome หมายถึง กลุ่มอาการ ซึ่ง
เป็นโรคที่มีอาการหลายๆ อย่างไม่เฉพาะที่ระบบใดระบบหนึ่ง 

ดังนั้น ความหมายของคําว่า AIDS หรือ เอดส์ จึงหมายถึง 
“กลุ่มอาการของโรคที่ เกิดจากภูมิคุ้ม กันในร่างกายเสื่อม หรือ
บกพร่อง” ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อ HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) เมื่อเข้าสู่ร่างกายของคนแล้ว จะไป
ทําลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่ป้องกันเชื้อโรค ทําให้ภูมิคุ้มกัน
โรคของคนนั้นเสื่อมหรือบกพร่องจนเป็นสาเหตุให้ร่างกายของคนนั้น
อ่อนแอมีการเจ็บป่วยบ่อย รักษาไม่หายป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และในที่สุด
ก็จะตายด้วยโรคเรื้อรังนั้น 
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ผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคเอดส์ การแพร่ขยายของโรคเอดส์ซึ่งทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และปัจจัยการพัฒนาประเทศโดย
ส่วนรวม ปัญหาที่เกิดจากการแพร่ของโรคเอดส์ คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
และปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ (http://learning.ricr.ac.th/thailife/webunit3.htm) 
 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุที่สําคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติประการหนึ่ง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้กระทําอีกประการหนึ่ง แต่ใน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงสามารถทําให้เกิดรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง 2 แบบ ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงแบบเส้นตรง เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กล่าวว่า ทุกสังคมจะมี
วิวัฒนาการแบบเดียวกันตลอด โดยเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีความเจริญของอารยธรรมขั้นตํ่าไปสู่
สังคมที่มีความเจริญของอารยธรรมระดับสูงขั้นต่อไป นักวิชาการที่เสนอรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมแบบเส้นตรงได้แก่ ออกุสต์ กองต์ เลวิส เฮนรี่ มอร์แกน และคาร์ล มาร์คซ์ เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงแบบวัฎจักร เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่มีความสมํ่าเสมอ สังคม
จะมีจุดเริ่มต้น จากนั้นจะค่อยๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงที่สุดก็จะเสื่อมสลายไป คล้ายกับ
ความเจริญของมนุษย์ที่เริ่มจากเด็กทารก เติบโตเป็นวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา และในที่สุดก็ตายจากไป 
หรือหากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาในวันหนึ่งๆ คือ เริ่มจากเช้ามืด สว่าง และมืด แล้ว
ค่อย ๆ กลับมาเช้าใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เมื่อสังคมมีความเจริญถึงจุดสูงสุดแล้ว ก็จะค่อย ๆ 
เสื่อมสลายลง โดยไม่ได้สูญหายไปแต่จะมีการปรับปรุงและเจริญขึ้นมาใหม่ เช่น สังคมของกรีก อียิปต์ 
จีน อินเดีย เป็นต้น (http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Lesson13) 
 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถจําแนกและแบ่งกลุ่ม
ได้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่นิยม (Structural & Functionalism Theory) เชื่อว่า
โครงสร้างของสังคมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของสังคม โครงสร้างแต่ละส่วนของสังคมจะมีหน้าที่ของตนเอง 
และประสานสัมพันธ์กับโครงสร้างอื่นๆ สังคมจึงจะมีดุลยภาพ นักทฤษฎีคนสําคัญ คือ ออกุสท์ คอมท์ 
(August Comte) เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) เอมิลี เดอร์ไคม์ (Emile Durkhime) 
โรเบิร์ท เค เมอร์ตัน (Robert k. Merton) และ เจฟฟรีย์ อเลกซานเดอร์ (Jeffrey Alexander) นัก



 

 

55

ทฤษฎีเหล่านี้ได้เสนอแนวความคิดและสาระสําคัญของทฤษฎีไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะ ทัลคอทท์ 
พาร์สัน (Talcott Parson) ได้เสนอแนวคิดที่สําคัญ ดังนี้ 

1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การทางสังคม มนุษย์เข้าไปอยู่ในสังคมและรวมกันเป็น
องค์การด้วยความสมัครใจ การตัดสินใจกระทําทางสังคมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระทํา (Actor) เป้าหมาย (Goals) วิธีการที่เลือกใช้ (Means) สถานการณ์ที่ผู้กระทําต้องเลือกวิธีใด
วิธีหนึ่ง (Situational Conditions) และตัวกําหนดเชิงบรรทัดฐาน คือ บรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม 
และความคิดต่างๆ ที่ผู้กระทํานํามาใช้เพื่อเลือกวิธีการที่จะให้บรรลุเป้าหมาย  

1.2 แนวความคิดเรื่องระบบการกระทํา ระบบการกระทําเกิดขึ้นจากการที่ผู้กระทําแสดง
บทบาทตามสถานภาพที่ดํารงอยู่ สถานภาพและบทบาทเหล่านี้ จะประสานสัมพันธ์กันในรูปแบบของ
ระบบต่างๆ อันเป็นระบบการกระทําระหว่างกัน (System of Interaction) ประกอบด้วยผู้กระทํา
จํานวนมาก ซึ่งมีสถานภาพและบทบาทที่รวมกัน เรียกว่า ระบบสังคม แต่การตัดสินใจในการกระทํา
ทางสังคมของบุคคลก็ยังคงเป็นเช่นเดิม คือ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธีการไปสู่เป้าหมาย 
ภายใต้กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม ความเชื่อ ความคิดต่างๆ และจะต้องนํา
สภาพการณ์ต่างๆ เข้ามาพิจารณาด้วย ที่สําคัญคือระบบย่อยของสังคม ความต้องการจําเป็นเชิง
หน้าที่ แบบแผนต่างๆ ของตัวแปร กระบวนการทางสังคม และลักษณะที่สําคัญของระบบสังคม  

1.3 แนวความคิดเรื่องความจําเป็นพื้นฐานของระบบสังคม ระบบการกระทําทางสังคมมี
ความต้องการจําเป็นพื้นฐาน 4 ประการ คือ การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) การปรับตัว 
(Adaptation) การบูรณาการหรือผสมผสานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน (Integration) และการจัดการกับ
ความตึงเครียดโดยใช้กฎระเบียบต่างๆ (Latency)  

1.4 แนวความคิดเรื่องลําดับขั้นของข่าวสารในการควบคุมระบบสังคม เนื่องจากระบบย่อย
ของสังคมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงต้องมีลําดับขั้นของการควบคุมข่าวสาร เพื่อให้ความสัมพันธ์
ประสานกลมกลืนกัน โดยระบบวัฒนธรรมจะควบคุมข่าวสารของระบบสังคม ระบบสังคมจะควบคุม
ระบบข่าวสารของระบบบุคลิกภาพ ระบบบุคลิกภาพจะควบคุมข่าวสารของระบบอินทรีย์ ตามลําดับ  

1.5 แนวความคิดเรื่องสื่อกลางการแลกเปลี่ยน (Generalized Symbolic Media of 
Exchange) ระบบย่อยของระบบสังคมจะมีความสัมพันธ์ทั้งภายในระบบและระหว่างระบบโดยมี
ข่าวสารเป็นสื่อสัญลักษณ์กลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งกระทําได้หลายแนวทาง เช่น  

1.5.1 การแลกเปลี่ยนระหว่างระบบโดยใช้สื่อเป็นสัญลักษณ์ เช่น อํานาจ อิทธิพล 
และความผูกพัน  

1.5.2 การแลกเปลี่ยนภายในระบบใดระบบหนึ่ง มีลักษณะเช่นเดียวกับการ
แลกเปลี่ยนระหว่างระบบ  
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1.5.3 การแลกเปลี่ยนหน้าที่เฉพาะของแต่ละระบบ เช่น การปรับตัว การบรรลุ
เป้าหมาย จะเป็นตัวกําหนดสื่อกลางที่จะใช้ในระบบหรือระหว่างระบบ  

1.6 แนวความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจาก
กระบวนการความสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสาร พลังงานภายในระบบ และพลังงานระหว่างระบบต่างๆ ถ้า
หากมีข่าวสารและพลังงานมากเกินไป จะทําให้มีข่าวสารหรือพลังงานเป็นผลออกของระบบมาก
เกินไป ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น เช่น ถ้าคนในสังคมมีเหตุจูงใจมากจะทํางานหรือแสดง
บทบาทมาก และอาจทําให้ตนเองเกิดการจัดระเบียบ บทบาท บรรทัดฐาน และระบบค่านิยมของ
สังคมใหม่ แต่ถ้าหากมีข่าวสารหรือพลังงานน้อยเกินไป เช่น ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมขัดแย้งกัน จะทํา
ให้เกิดการขัดแย้งทางบรรทัดฐานหรือเกิดการเสียระเบียบขึ้น ก็จะส่งผลต่อระบบบุคลิกภาพและ
ระบบอินทรีย์ ดังนั้น การควบคุมข่าวสาร จึงเป็นทั้งแหล่งที่จะทําให้เกิดดุลยภาพและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมควรเป็นแบบวิวัฒนาการ เพราะเหตุผลที่สําคัญ
คือ  

1.6.1 ทําให้เกิดการจําแนกความแตกต่างระหว่างระบบย่อยของสังคม  
1.6.2 ทําให้เกิดการจําแนกความแตกต่างในแต่ละระบบย่อยของสังคม  
1.6.3 ทําให้เกิดการเร่งในเรื่องบูรณาการของสังคม เกิดหน่วยหรือโครงสร้างด้าน

บูรณาการใหม่ๆ   
1.6.4 ทําให้ระบบย่อยของสังคมสามารถดํารงอยู่ได้  

ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่นิยม ที่กล่าวมาแล้ว สรุปสาระสําคัญได้ว่า สังคมจะประกอบด้วย
โครงสร้างที่เป็นระบบย่อยๆ หลายระบบ แต่ละระบบจะมีหน้าที่ของตนเองแตกต่างกันออกไป ซึ่งทํา
หน้าที่ที่ต่างกันนี้จะก่อให้เกิดความสมดุลในสังคมนั้นๆ แต่ถ้าโครงสร้างที่เป็นระบบย่อยๆ ใดเกิดความ
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ จะทําให้สังคมนั้นขาดความสมดุล ระบบย่อยทั้งหมดก็จะต้องปรับตัวเข้า
หากันใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลดังเดิม ทําให้สังคมมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และปรับตัวอยู่
เสมอ การปรับตัวนี้เป็นการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อควบคุมสังคม 

2. ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) เป็นทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่นิยม นักทฤษฎีคนสําคัญ คือ โสเครติส 
(Socratis) อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) เฟรดริช เฮเกล (Friedrich Hegel) ลุดวิก เฟอร์
บัค (Ludwig Feuerbach) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) จอร์จ ซิมเมล (George Simmel) เลวิส โค
เซอร์ (Lewis Coser) และ ราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf)  

โสเครติส (Socratis) นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ ได้ใช้ความขัดแย้งด้วยการถามตอบหรือ
วาทศิลป์ เพื่อแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลมากกว่าเดิม เป็นความขัดแย้งในทางความรู้ 
และความคิดเห็นของบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้ถามกับผู้ตอบ ผู้ถามจะถามจนผู้ตอบไม่สามารถโต้แย้งได้



 

 

57

และยอมจํานน จึงจะบอกคําตอบที่ถูกต้องให้ ความขัดแย้งแบบนี้เรียกว่า ความขัดแย้งแบบ
สมเหตุสมผลมากกว่าเดิม (Logical Consistency) ซึ่งเป็นวิธีการที่โสเครติสใช้สอนในสมัยนั้น โสเคร
ติสนับว่าเป็นนักปราชญ์ของทฤษฎีความขัดแย้งในยุคแรกๆ  

อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) (ค.ศ. 1724 – 1804) นักทฤษฎีความขัดแย้งชาว
เยอรมัน ได้เสนอทฤษฎีความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกละเลยมานาน มีสาระสําคัญ คือ ความ
ขัดแย้ง (Dialectic) ของมนุษย์เริ่มจาก “ข้อเสนอเบื้องต้น” (Thesis) แล้วมี “ข้อขัดแย้ง” 
(Antithesis) มนุษย์แต่ละคนจะมีความขัดแย้งธรรมชาติ (Natural Dialectics) คือ ความขัดแย้งใน
จิตใจ ซึ่งประกอบด้วยภาวะสําคัญ 2 ส่วน คือ 

1. ภาวะที่คล้ายพระผู้เป็นเจ้า (Homo Noumenon) คือ ความดีงาม ความบริสุทธ์ิ หรือ
ระบบคุณธรรมสูงสุดที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  

2. ภาวะที่เป็นมนุษย์ธรรมดา (Homo Phenomenon) คือ ภาวะอันแท้จริงของมนุษย์ที่มี
ความเห็นแก่ตัว การละเมิดศีลธรรมต่างๆ เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์  

มนุษย์แต่ละคนจะพยายามบังคับตนเอง เพื่อไปสู่ภาวะอันคล้ายคลึงกับพระผู้เป็นเจ้า แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ถูกบงการด้วยความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการต่างๆ ที่เป็นภาวะมนุษย์ธรรมดา จึงทํา
ให้มนุษย์แต่ละคนมีความขัดแย้งในจิตใจเหมือนกับเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลา ความขัดแย้งดังกล่าวนี้
จะนํามนุษย์ไปสู่ความก้าวหน้า คือ มีศีลธรรมเพิ่มขึ้นเสมอ แต่ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปถึงภาวะอัน
สมบูรณ์ของพระเจ้าได้ ความขัดแย้งจึงจะยังคงมีอยู่ในตัวมนุษย์ตลอดไปไม่มีวันหมดสิ้น 

เฟรดริช เฮเกล (Friedrich Hegel) (ค.ศ. 1770 – 1831) นักทฤษฎีความขัดแย้งชาวเยอรมัน 
มีความคิดเห็นแตกต่างไปจาก อิมมานูเอล คานท์ บางประการ โดยเสนอว่าภาวะของพระผู้เป็นเจ้า
ไม่ใช่ความดีงาม ความบริสุทธ์ิ หรือระบบคุณธรรมอันสูงสุด แต่เป็นภาวะของความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์
แบบและไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีธรรมชาติเป็นเจ้าในด้านอาณาเขต ประวัติศาสตร์ คือ พระผู้เป็นเจ้าใน
ด้านพัฒนาการทางเวลา ดังนั้น พระผู้เป็นเจ้ากับโลกจึงเป็นสิ่งเดียวกัน เรียกว่า “โลกตน” (World-
Self) ความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองรัฐบางรัฐพยายามจะ
ครอบครองและควบคุมรัฐอื่นๆ ไว้ทั้งโลก จึงเกิดสงครามระหว่างรัฐขึ้น ความขัดแย้งนี้เรียกว่า “ความ
ขัดแย้งทางประวัติศาสตร์” (Historical Conflict) ความขัดแย้งมีลักษณะเป็น 3 เส้า คือ  

1. ข้อเสนอ ได้แก่ การท่ีมีรัฐหนึ่งซึ่งมีอิสระ มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง
แตกต่างออกไปจากรัฐอื่นๆ พยายามครอบครองรัฐอื่นๆ  

2. ข้อขัดแย้ง ได้แก่ การเกิดสงครามระหว่างรัฐต่างๆ ขึ้น  
3. ข้อประสาน (Synthesis) ได้แก่ การที่สงครามระหว่างรัฐสิ้นสุดลง โดยมีรัฐใดรัฐหนึ่ง

เป็นผู้ชนะสามารถยุติความขัดแย้งได้ ภาวะของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงจึงได้แก่การที่โลกทั้งโลกมีเพียง
รัฐเดียว ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่มีความขัดแย้งอีกต่อไป  
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ลุดวิก เฟอร์บัค (Ludwig Feuerbach) (ค.ศ. 1804 – 1872) นักทฤษฎีความขัดแย้งชาว
เยอรมัน เป็นนักทฤษฎีคนแรกที่เสนอว่าพระเจ้าไม่มีในโลก พระเจ้าเป็นเพียงความคิดเพ้อฝัน เป็นสิ่ง
ที่ไร้เหตุผล เพราะความจริงแล้วมนุษย์เป็นผู้สร้างพระเจ้า ไม่ใช่ พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ ความ
ขัดแย้งจึงไม่ได้เกิดจากภาวะขัดแย้งกันระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า แต่เป็นความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์ด้วยกันเอง โดยโลกมนุษย์นั้นเป็นโลกแห่งวัตถุ มนุษย์แต่ละคนมีความเห็นแก่ตัว พยายาม
ครอบครองวัตถุต่างๆ ไว้ให้มากที่สุด มนุษย์จงได้รับวัตถุไม่มากเท่าที่ควร ทําให้เกิดความขัดแย้ง 
เรียกว่า ความขัดแย้งทางวัตถุ (Material Dialectic) ความขัดแย้งดังกล่าวจะยุติลงได้ด้วยการเป็น
มนุษย์แห่งชุมชน (Communist) คือ สังคมหรือชุมชนที่ไม่มีกรรมสิทธ์ิครอบครองวัตถุ ไม่มีการเห็นแก่
ตัว มีการแบ่งปันวัตถุใช้ร่วมกันโดยกรรมสิทธ์ิทุกอย่างเป็นของสังคม  

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) (ค.ศ. 1818 – 1883) นักทฤษฎีความขัดแย้งชาวเยอรมัน เป็นนัก
ทฤษฎีความขัดแย้งคนสําคัญที่สุด สาระสําคัญของทฤษฎีคือเขาปฏิเสธศาสนาที่ปลูกฝังในเรื่องของ
พระเจ้า เพราะทําให้มนุษย์ห่างไกลจากความเป็นตนเอง  
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นเนื่องจากความเป็นวัตถุนิยม โดยเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลงหรือกําหนดโครงสร้างของสังคม (Economic Determinism) การจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจจะกําหนดการจัดระเบียบทางสังคม โครงสร้างชนชั้น การจัดระเบียบของสถาบันต่างๆ 
ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา และระบบความคิดต่างๆ เป็นพลังที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติหรือขัดแย้งทางชน
ช้ันในสังคมขึ้น  

โครงสร้างของสังคมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) ได้แก่ สถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น กฎหมาย 

ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ อุดมการณ์ ค่านิยม ศิลปะ เป็นต้น มีหน้าที่ 2 ประการ คือ  
1.1 สร้างความชอบธรรมในกฎหมาย จริยธรรม ซึ่งพวกชนชั้นผู้ปกครองได้บัญญัติไว้

เพื่อผลประโยชน์ในกลุ่มของตน  
1.2 เป็นเครื่องมือของชนชั้นผู้ปกครอง เพื่อรักษาสถานภาพและบทบาทที่เหนือกว่า

เอาไว้  
2. โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure) เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พลังการผลิต 

ทรัพยากร เทคโนโลยี เป็นต้น โครงสร้างส่วนล่างนี้จะเป็นตัวกําหนดโครงสร้างส่วนบนอีกทีหนึ่ง และ
ถือว่าเป็นรูปแบบของการผลิต (Mode of Production) ซึ่งมี 2 ส่วน คือ  

2.1 พลังการผลิต (Productive Forces) ได้แก่ ทรัพยากร วัตถุดิบ เทคโนโลยี ที่
นํามาใช้ในการผลิต เป็นต้น  

2.2 ความสัมพันธ์ของการผลิต (Productive Relation) คือ การที่บุคคลหรือกลุ่มคนมี
ความสัมพันธ์กันในเรื่องพลังการผลิต ซึ่งจะทําให้เกิดชนชั้นในสังคมขึ้น 2 ชนชั้น คือ  
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2.2.1 เจ้าของปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเพียงจํานวนน้อย แต่ได้ประโยชน์มาก  
2.2.2 ผู้ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ซึ่งมีเป็นจํานวนมากแต่ได้รับประโยชน์

จากการผลิตน้อย (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, 2536)  
3. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) เป็นแนวความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎี

วิวัฒนาการทางชีวภาพของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) โดยนักสังคมวิทยาในกลุ่มทฤษฎี
วิวัฒนาการเสนอว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอน
ตามลําดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งในลักษณะที่มีการพัฒนาและก้าวหน้า
กว่าขั้นที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีรูปแบบเรียบง่ายไปสู่รูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้น 
และมีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นสังคมที่มีความสมบูรณ์ ตัวอย่างของนักสังคมวิทยาที่
สร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยใช้แนวความคิดวิวัฒนาการ มีดังนี้ 

ออกุสต์ กองต์ (Auguste Comte) เสนอว่า สังคมมนุษย์มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้ (Knowledge) ผ่าน 3 ขั้นตอน ตามลําดับ คือ จากขั้นเทววิทยา (Theological stage) 
ไปสู่ขั้นอภิปรัชญา (Metaphysical stage) และไปสู่ขั้นวิทยาศาสตร์ (Positivistic stage) 

ลิวอิส เฮนรี่ มอร์แกน (Lewis Henry Morgan) เสนอว่า สังคมจะมีขั้นของการพัฒนา 3 ขั้น
คือ จากสังคมคนป่า (Savage) ไปสู่สังคมอนาอารยชน (Barbarian) และไปสู่สังคมอารยะธรรม 
(Civilized) 

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) เสนอว่า วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์เป็นแบบ
สายเดียว (Unilinear) ที่ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมีจุดกําเนิดมาจากแหล่งเดียวกันด้วยและมารวมตัว
กันด้วยกระบวนการสังเคราะห์ (Synthesis) ทําให้เกิดพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น 
การพัฒนาของสังคมจะมีวิวัฒนาการเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ กล่าวคือ มนุษย์ที่มีความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดีจะมีชีวิตอยู่รอดตลอดไป และนําไปสู่การ
พัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป 

เฟอร์ดินาน ทอยนีย์ (Ferdinand Tonnies) เสนอว่า สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
แบบ Gemeinschaft ไปสู่สังคมแบบ Gesellschaft 
โรเบิร์ต เรดฟิวด์ (Robert Redfield) เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเริ่มจากสภาพของสังคม
ชาวบ้าน (Folk) เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแบบเมือง (Urban) 
 ต่อมาแนวความคิดในการสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบสายเดียว (Unilinear) 
ที่เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องเปลี่ยนผ่านแต่ละขั้นที่กําหนดไว้ ได้รับการโต้แย้งว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม น่าจะมีวิวัฒนาการแบบหลายสาย (Multilinear) เพราะแต่ละสังคมมีจุด
กําเนิดที่แตกต่างกัน มีรูปแบบของสังคมที่แตกต่างกัน หรือแม้ว่าสังคมท่ีมีรูปแบบที่เหมือนกันแต่
อาจจะมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันก็เป็นได้ 
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4. ทฤษฏีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) ลักษณะที่สําคัญของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความทันสมัยประกอบด้วย (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2547) การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและ
เทคโนโลยีในการดํารงชีวิตจากแบบเรียบง่ายในสังคมจารีต ไปสู่การดํารงชีวิตที่อาศัยความรู้และ
เทคโนโลยีระดับสูง มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรม
แบบยังชีพ หรือการทําการเกษตรในที่ดินแปลงเล็กเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตขนาดใหญ่
เพื่อขาย มีการจ้างแรงงานภายนอกครอบครัวหรือชุมชนแทนการใช้แรงงานในครอบครัว มีระบบ
อุตสาหกรรมในโรงงานและการใช้เครื่องจักรกลเพิ่มมากขึ้น วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงจาก
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการเป็นแบบเป็นทางการ เกิดเมืองเพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวของสังคม
เมือง มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล เกิดชนชั้นกลาง
และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของคนจากอํานาจ
เหนือธรรมชาติ ครอบครัวและชุมชนนิยม เป็นความคิดเชิงเหตุผล ปัจเจกชนนิยมและวัตถุนิยม 
โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว สถาบันทางสังคมต่างๆ
มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และมีการจัดระเบียบทางสังคมใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรมากขึ้นแทนที่บรรทัดฐานและวิถีประชาที่ใช้กันในสังคมจารีต  

แนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัยแบ่งสังคมออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สังคมประเพณีที่ด้อยพัฒนา
กับสังคมทันสมัยที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นกระบวนการสร้างความทันสมัย 
(Modernization) เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางเดียว และเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้
ระบบต่างๆ ในสังคมมีโอกาสได้ปรับตัวไปพร้อมกับการรักษาสมดุลยภาพ (equilibrium ) และความ
มั่นคง (stability) ของสังคมซึ่งรูปจําลองของการพัฒนา (Development Models) ก็คือรูปแบบของ
สังคมเมืองที่ทันสมัย และพุ่งประเด็นไปที่เป้าหมายแรกของการพัฒนานั่นคือ ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ( Development equates economic growth) โดยใช้ดัชนีช้ีวัดที่สําคัญของการพัฒนา 
(Development Indicators ) นั่นก็คือ รายได้ประชาชาตินั่นเอง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาแต่ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (Change for the better ) เท่านั้นจึงจะเรียกว่า การ
พัฒนา ซึ่งต้องเกิดมาจากการวางแผน และการกําหนดทิศทางการเปลี่ยนที่พึงประสงค์ และต้อง
สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย กระบวนการสร้าง
ความทันสมัย (Modernization Process) โดยมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสองระดับ คือระดับ
สังคมและระดับบุคคลการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ประเทศ
ด้อยพัฒนาทั้งหลายที่ได้รับอิทธิพลจากการแผ่ขยายอํานาจของประเทศตะวันตก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
รวดเร็ว เช่นถนน สาธารณูปโภคต่างๆ โรงพยาบาล และโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วนี้ไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่น ปัญหาที่
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ตามมาคือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยและไม่
เห็นคุณค่า การเกิดมลภาวะ ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคมต่างๆ อีกมากมาย 

โดยสรุป กระบวนการสร้างความทันสมัย (Modernization Process) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ชนิตา รักษ์พลเมือง : 2545 ) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป (Revolutionary Process) 
ของวิวัฒนาการทางสังคม เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน (Complex Process) เป็นกระบวนการที่
เป็นระบบ (Systemic Process) เป็นกระบวนการในระดับโลก (Global Process) เป็นกระบวนการ
ที่ใช้เวลายาวนาน (Lengthy Process) เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน (Phased Process) เป็น
กระบวนการสร้างความเป็นเอกพันธ์ (Homogenizing Process) เป็นกระบวนการที่ไม่ย้อนกลับ 
(Irreversible Process) และเป็นกระบวนการก้าวหน้า (Progressive Process)  
 
 



บทที่ 6 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

ณัฐฐญิา  จิตรฉ่ํา 
 
เมื่อโลกที่เราอยู่ในปัจจุบัน กําลังส่งสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกําลังเผชิญ

อยู่ โดยเฉพาะปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ 
การปนเปื้อนของมลพิษ ทั้งในน้ํา ในดิน และในอากาศ รวมทั้งอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ซึ่งนับวันจะเป็น
ปัญหาที่กําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติและส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ เมื่อมนุษย์เราต้องดํารงชีวิตโดย
พ่ึงพาอาศัยสิ่งแวดล้อม และเมื่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา ซึ่งแน่นอนเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม มนุษย์เราก็ย่อมได้รับผลโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เขียนจึงนําเสนอข้อมูลเพื่อให้
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมและการร่วมมือในสังคมโลก 
 
ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม 
 
 ในมุมมองของนักวิชาการได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 
 สิ่งแวดล้อม หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทําขึ้น (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535:1) 

  สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์เป็นแหล่งก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและเป็นปัจจัย
สําคัญในการกําหนดลักษณะของการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์อีกด้วย (วรนุช อุษณกร, 
2547: 2)     

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 
หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 
19) 
  สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น 
มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต มีรูปธรรมหรือนามธรรมและมีความเหมาะสมหรืออาจไม่เหมาะสมก็ได้ เช่น 
แสงแดด แม่น้ํา ถนน บ้านเรือน โบราณสถาน ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น (สวัสด์ิ โนนสูง, 2546 : 
1) 
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  จากความหมายของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่รอบ ๆ ตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเราสามารถจําแนกประเภทของ
สิ่งแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (natural environment) หมายถึงทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  

1.1 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ 
ในการเกิด เป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเพิ่มจํานวนขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ แต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่สูญสิ้นไป
ได้ หากมนุษย์เราทําให้ธรรมชาติเสียสมดุล ได้แก่ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า สัตว์น้ํา เป็นต้น  

1.2 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (abiotic environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติ
สร้างขึ้นมา ได้แก่ แร่ธาตุ ดิน หิน น้ํา อากาศ ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น  

 
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made environment) สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ 

เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนเองหรืออาจสร้างขึ้นด้วยเหตุจําเป็น 
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ  

2.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มองเห็น
ได้ จับต้องได้ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู่ บางสิ่งที่มนุษย์สร้างก็
เป็นไปเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิต ได้แก่ ปัจจัยสี่ อันหมายถึง อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่บางสิ่งก็สร้างเพื่อสนองความต้องการอันไร้ขอบเขตของ
ตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างที่เกินความจําเป็น อันจะนําความเสียหายมาสู่สิ่งแวดล้อมและชีวิต
มนุษย์เองได้  

2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่นกฎหมาย 
ประเพณี ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น บางสิ่งอาจสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น 
ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นต้น  

 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า มนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ไม่อาจแยกตัวเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้ ในเมื่อมนุษย์มีความผูกพันกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นเช่นนี้ มนุษย์จึงไม่อาจปฏิเสธภาระความรับผิดชอบต่อการพิทักษ์รักษา
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สภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อความอยู่รอดของตัวมนุษย์เอง ซึ่ง จิรากรณ์ คชเสนี 
(2553:92-95) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีชีวิต ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ด้วยกันเองตามธรรมชาตินั้นได้ผ่านกระบวนการ วิวัฒนาการที่ทําให้ผลลัพธ์ของ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ปรากฏนั้นเป็นไปเพื่อความปกติและต่อเนื่องของธรรมชาติ แต่ในกรณีมนุษย์
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ถูกจัดเป็นทรัพยากรหรือฐานทรัพยากรที่มนุษย์สามารถกอบโกยใช้ประโยชน์ได้โดยไม่
คํานึงว่ามนุษย์มีสิทธ์ิทําเช่นนั้นได้หรือไม่ 

2. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตบางปัจจัย เช่นก๊าซออกซิเจน น้ํา
หรือพลังงานซึ่งมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยไม่สนใจว่าผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์จะ
เป็นอย่างไร แต่ในที่สุดมนุษย์ก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น 

3. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมเฉพาะของ
มนุษย์ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการปรับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้อยู่ในช่วงที่มนุษย์สามารถทนทานได้และ
ดํารงชีวิตอยู่ตามปกติ นอกจากนี้มนุษย์ยังสร้างกลไกหรือระบบกลไก อันได้แก่ระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยีในการแบ่งสรร ปันส่วนทรัพยากรในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง 

 
มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากจํานวน
มนุษย์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมอย่างขาดความตระหนัก ดังจะเห็นได้จากสถิติ
จํานวนประชากรโลก ในปี 2555 ได้เพิ่มสูงกว่า 7 พันล้านคน โดยอัตราเติบโตของจํานวนประชากร
โลกในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.2% ต่อปี กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้คาดการณ์
ว่า จํานวนประชากรโลกจะแตะหนึ่งหมื่นล้านคนในปี ค.ศ. 2626 หรือในอีก 70 ปีข้างหน้า จาก
จํานวนประชากรโลกในปี 2555 จะเห็นได้ว่า จีนยังคงครองแชมป์ประเทศที่มีประชากรมากเป็น
อันดับ 1 ของโลก ด้วยจํานวน 1,350 ล้านคน ตามมาด้วยอินเดีย มีจํานวน 1,260 ล้านคน ทั้งสอง
ประเทศนี้มีประชากรมากถึง 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรโลก และในอีก 40 ปีข้างหน้า คือ ในปี 
2593 อินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าจีนอันเนื่องมาจากนโยบาย
การมีลูกคนเดียวของรัฐบาล (จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา, 2556:11) 
  สําหรับประเทศไทย ในปี 2553 จากการสํามโนประชากร พบว่ามีจํานวนประชากร ทั้งสิ้น 
65.4 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555:16) จากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมา ซึ่งแนวทางในการลดสภาพปัญหา ทุกคนต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงการช่วยกัน
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ดูแลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการที่จะป้องกันและแก้ไข ในที่นี้
ผู้เขียนจะนําเสนอปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก  
 
 สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในปี 2555  
  กรมควบคุมมลพิษ สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555 โดยแบ่งเป็น
สถานการณ์ที่สําคัญ 3 ด้าน คือ ด้านอากาศ ด้านน้ํา และขยะ โดยในอากาศพบฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM10) ยังเป็นปัญหา ด้านคุณภาพน้ําผิวดินยังดี แต่น้ําทะเลคุณภาพแย่ลงกว่าปีที่แล้ว ส่วน
ปริมาณขยะลดลงจากปี 2554 ที่มีอุทกภัย อยู่ที่ 43,000 ตันต่อวัน    

จากการตรวจวัดสารมลพิษทาง
อากาศ 5 ชนิด ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
โอโซน และฝุ่น สรุปว่า คุณภาพอากาศใน
ภาพรวมของประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก ไม่ เกิน  10 ไมครอน 
(PM10) โดยมีค่าเฉลี่ยรายปี และค่าเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมงสูงสุด เท่ากับ 42 และ 142 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 (39 และ 113 
มคก ./ลบ .ม . )  แต่ส่วนใหญ่อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ฝุ่น PM10 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานก็
ลดลง เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานยานพาหนะใหม่
และการควบคุมการเผาในที่โล่ง อย่างไรก็ตามในปี 2555 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  อากาศภาพรวม
ยังปกติ ยกเว้นฝุ่นละอองขนาดเล็ก สระบุรี 
ค ร อ ง แ ช ม ป์  อ า ก า ศ แ ย่  เ นื่ อ ง จ า ก
อุตสาหกรรมโรงโม่บดหิน รองลงมา คือ 
จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน  ในช่วง
สถานการณ์หมอกควันกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดในปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ 
นนทบุรี สมุทรสาคร เนื่องจากการจราจร 
โรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง    
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พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีปัญหาคุณภาพอากาศเรื่องฝุ่น PM10 มากที่สุดในเขต พญาไท 
ราษฎร์บูรณะ ธนบุรี ดินแดง บางนา ราชเทวี จตุจักร ยานนาวา บางขุนเทียน บางกะปิ ห้วยขวาง วัง
ทองหลาง ป้อมปราบศัตรูพ่าย และปทุมวัน 
 

สถานการณ์หมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2555 ต้องถือว่า ระดับปัญหาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา เพราะฝุ่น PM10 เพิ่มขึ้น ทุกจังหวัดโดย
เฉพาะที่ อ.แม่สาย เชียงราย สูงสุดอยู่ที่ 470 
มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ต้องไม่
เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) มากกว่ามาตรฐาน 3 
เท่ า  อยู่ ในระดับที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สอดคล้องกับปริมาณ จุดความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น
ต้ังแต่ปลายเดือน ม.ค.และสูงขึ้นต่อเนื่องถึงเดือน 
เม.ย.ซึ่งรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย คือ เมียน
มาร์ และลาว  

 
สถานการณ์ของสารอินทรีย์ระเหย

ง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ใน
กรุงเทพมหานคร พบ สารเบนซีน เกิน
มาตรฐานบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง ริมถนน 
แต่ค่าความเข้มข้นมีแนวโน้มลดลงทุกจุด
เก็บตัวอย่าง ต้ังแต่ปี 2553 - 2555 ส่วน
ในจังหวัดระยอง สารเบนซีน สาร 1,3 -
Butadiene และสาร  1,2-
Dichloroethane มีค่าสูงเกินมาตรฐาน 
แต่สถานการณ์ มีแนวโน้มดีขึ้น โดยความ
เ ข้ ม ข้ น ส า ร เ บ น ซี น  แ ล ะ  1 ,2 -
Dichloroethane มีค่าลดลง ทั้งนี้ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะการจําหน่ายและใช้น้ํามัน
มาตรฐาน  EURO 4 และการควบคุมการ
ระบายสาร VOCs จากกิจกรรมต่าง ๆ  
ยกเว้นสาร 1,3-Butadiene มีค่าเพิ่มขึ้น 

ที่มาภาพ : ://media.thaigov.go.th
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นอกจากนี้ พารามิเตอร์ที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ ก๊าซโอโซนระดับผิวพ้ืน 
เพราะปริมาณค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และ ในปี 2555 พบเกินมาตรฐานใน
หลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ส่วนสารมลพิษ
อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
สารตะกั่ว ไม่เกินมาตรฐานทุกพ้ืนที่และทุกช่วงเวลา  

  คุณภาพน้ําแม่น้ําสายหลักทั่วประเทศ จํานวน 48 สาย และแหล่งน้ํานิ่ง 4 แห่ง ปี 2555 
ร้อยละ 80 มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป เมื่อเทียบกับปี 2554 อาจไม่ดีขึ้น (ร้อย
ละ 85) แต่ถ้าดูในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น (ร้อยละ 72 ในปี 2551) เนื่องจากแหล่งน้ํา
ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง เพราะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของ คพ. และของ
กระทรวง อาทิเช่น แม่น้ําท่าจีนตอนบน-ตอนล่าง ลําตะคอง ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 
  พ้ืนที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําโดยเร่งด่วน ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยา สมุทรปราการ 
นนทบุรี แม่น้ําท่าจีน สมุทรสาคร นครปฐม แม่น้ําป่าสัก สระบุรี เป็นต้น  
 
 คุณภาพน้ําทะเลมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเนื่องจากบริเวณท่ีเคยมีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี
มากและดีลดน้อยลงอย่างมาก (เกณฑ์ดีมากจากร้อยละ16 ในปี 2551 ร้อยละ 2 ในปี 2554 เป็นไม่มี
เลยในปี2555 และเกณฑ์ดี จากร้อยละ 48 ในปี 2551 ร้อยละ 36 ในปี 2554  เป็นร้อยละ15 ในปี 
2555) ได้แก่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก บริเวณเกาะเสม็ด (อ่าวทับทิม) ระยอง อ่าวไทยฝ่ังตะวันตก หาด
เจ้าสําราญ หาดปึกเตียน เพชรบุรี 
อ่าวมะนาว กองบิน 53 หัวหิน เขา
ตะเกียบ ประจวบคีรีขันธ์ ปากแม่น้ํา
ชุมพร อ่าวปากหาด หาดภารดรภาพ 
ชุมพร เกาะสมุย เกาะพงัน สุราษฎร์
ธานี ชายฝั่งอันดามัน บริเวณ หาดกะ
รน ภูเก็ต เกาะพีพี กระบี่ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นชายหาดท่องเที่ยวและชุมชน 
และบริเวณ ที่คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
มากมาโดยตลอดคือ อ่าวไทยตอนใน 
(อ่าวไทยรูป  ตัว ก) 
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สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชน ของปี 2555 เกิดขึ้นประมาณ 16 ล้านตัน หรือ 43,000 
ตันต่อวัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 8 หมื่นตัน (ปี 2554 มีขยะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติจากกรณี

อุทกภัย) โดยร้อยละ 22 เป็นขยะที่
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร (9,800 ตัน
ต่อวัน) ทั้งนี้ ขยะทั้งหมดถูกนําไปกําจัด
อย่างถูกต้องเพียง 5.8 ล้านตัน หรือร้อย
ละ 36 ขยะส่วนที่เหลือกว่า 10 ล้านตัน 
ถูกกําจัดทิ้งโดยการเผากองทิ้งในบ่อดิน
เก่าหรือพื้นที่รกร้าง  จังหวัดที่น่าห่วงใย
ไ ด้แ ก่  ฉะเ ชิง เทรา  ตาก  นครปฐม 
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ป ทุ ม ธ า นี 
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ส ง ข ล า 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุรินทร์ 

 ของเสียอันตราย ผลการศึกษาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากการสํารวจปริมาณกากของ
เสียอุตสาหกรรม ในปี 2555 มีปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ จํานวน 3.95 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 84 
ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด แต่ก็ยังพบปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย ในหลายพื้นที่ เช่น 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ ต.หนองแหน ฉะเชิงเทรา และบางพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นต้น  
  ของเสียอันตรายจากชุมชน ประมาณ 7 แสนตัน (ร้อยละ 15) ของปริมาณของเสียอันตราย
ทั้งหมด ซึ่งเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 360,000 ตัน และของเสียอันตราย
อ่ืนกลุ่มแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 354,000 ตัน   
 มูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้ข้อมูลระบุว่ามีอยู่ประมาณ 43,000 ตัน (ร้อยละ 1 ของปริมาณของ
เสียอันตรายทั้งหมด) ตัวเลขนี้ก็ยังไม่สะท้อนปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนื่องจากยังขาดการรวบรวม
ข้อมูลการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล คลินิค หรือโรงพยาบาลเอกชนในทุกประเภทและทุก
ขนาด  
   
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 
 
  ในรอบปีที่ผ่านมา ธรรมชาติได้ส่งเสียงเตือนมนุษย์
หลายคร้ัง เช่น การเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงกว่า 8.9 ริกเตอร์ 
และเกิดคลื่นสึนามิ ถล่มที่ประเทศญี่ปุ่น แผ่นดินไหวขนาด 
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รป
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ของการกระทําในอดีต ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ กิ ด ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่ มี ป ริ ม า ณ ม ห า ศ า ล ใ น ปั จ จุ บั น
(http://www.energysavingmedia.com) 

 
ภาวะโลกร้อน เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะ

อากาศโลกผันผวนรุนแรงหลายเหตุการณ์ อาทิ คลื่น
ความร้อน มากเป็นประวัติการณ์ และในหลายพื้นที่
ของโลกเกิดภาวะฝนตกหนัก เมื่อปีที่ผ่านมา เกิด
เหตุการณ์สภาวะอากาศผันผวนที่ส่งผลเลวร้ายขึ้นทั่ว
โลก นักวิชาการเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ กล่าวว่า ภัย
ธรรมชาติเริ่มทยอยเกิดขึ้นต้ังแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว มี
การออกสํารวจความเสียหายจากพายุหมุน ทอร์นาโด 
ในเมือง ซินซินเนติ รัฐ Arkansas ในวันขึ้นปีใหม่   

พายุหมุนลูกดังกล่าว เป็นหนึ่งในพายุทอร์นาโด 1,600 ลูก ที่เกิดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาตลอด
ทั้งปีที่แล้ว และสภาวะอากาศผันผวนรุนแรงยังเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกอีกด้วย และใน
ประเทศไทยเกิดฝนตกหนักกว่าปกติถึง 80% จนทําให้น้ําท่วมกรุงเทพฯ ส่วนปีก่อนหน้านั้น รัสเซีย 
เจอกับสภาพอากาศร้อนมากที่สุดในรอบ 500 ปี ซึ่งจริง ๆ แล้ว รัสเซีย เป็นประเทศที่มีอากาศหนาว
มากว่าอากาศร้อน แต่กลับมีอากาศที่ร้อนมากกว่าประเทศไทย จนกลายเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ  

Rajendra Pachauri ประธานคณะกรรมการ Intergovernment Panel on Climate 
Change ของยูเอ็น หรือ IPCC กล่าวว่า เห็นได้ชัดเจนว่าคลื่นความร้อน เกิดบ่อยและกินเวลานานขึ้น 
แล้วยังพบว่าภาวะฝนตกหนักและตกนานก็เพิ่มขึ้นด้วย แม้จะไม่มีหลักฐานการยืนยันความเกี่ยวข้อง
ระหว่างภาวะโลกร้อนกับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ตาม ประธาน IPCC กล่าวว่า อุณหภูมิบนโลกที่สูงขึ้น
จากแก๊สเรือนกระจก จะทําให้เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนักและพายุรุนแรง บ่อยครั้งขึ้นกว่าปัจจุบัน 
ทางแก้ที่ต้องเร่งทําตอนนี้คือ ต้องช่วยกันลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ถูกปล่อยไปในชั้นบรรยากาศ 
ซึ่งหากทําได้ จะเป็นการช่วยลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติลงได้ในอนาคตภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะอากาศโลกที่ผันผวน (http://www.matichon.co.th) 
 

สถิติการปล่อยก๊าซ C02 เหยียบหลักหมื่นตัน 
สื่อต่างชาติรายงานข่าว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นถึง 

49% จากการวิจัยของทีมวิจัยนานาชาติ ประกอบด้วยคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศทินดัลล์ มหาวิทยาลัย อีสต์ แองเกลีย โดยที่ผลการวิจัยดังกล่าวระบุว่า ระดับการปล่อย

www.google.co.th 



พ
วิท
IW
ป
อ
อ

ค

 

 

ก๊าซคาร์บอนไ
รวมตัวของก๊า
มหาสมุทรแล
อินเดีย รัสเซี
 

อัตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถา
.ศ. 2554 พุ่ง
ทยาศาสตร์แห
WC) ประเทศเ
ล่อยก๊าซคาร์บ
ย่างต่อเนื่อง อ
ยู่ที่ 40 ล้านเม
  จาก
าร์บอนไดออ

ไดออกไซด์สงู
าซคาร์บอนได
ละพื้นดินที่อยู่ใ
ย และประเท

ราการปล่อยก๊

บันวิจัยของเย
สูงขึ้น 2.5 เป
ห่งมหาวิทยาล
เยอรมนี ระบวุ
บอนไดออกไซ
อัตราการปล่อ
มตริกตัน ภาย
ข้อมูลทางสถิ
กไซด์มากท่ีสุ

งถึงหมื่นล้านต
ดอ๊อกไซด์ถึง
ในระดับที่เท่า
ศต่างๆ ในทวี

ก๊าซคาร์บอนไ

ยอรมนี เปิดเ
ปอร์เซ็นต์ อยู่ที
ลัยไฮเดลเบิร์ก
ว่า การฟื้นตัว
ซด์มากขึ้น แล
อยก๊าซคาร์บอ
ยในปี พ.ศ. 25
ถิติ พบว่า ใน
ดโลก โดยใน

ก๊
2
ต

เ
ก

ตัน ในปี 2010
389.6 ส่วน

ากัน การปล่อ
วีปยุโรป (http

ไดออกไซด์  ปี

เผยว่า สถิติกา
ที่ 34 ล้านเมต
ก (Interdisci
วของภาคอุตส
ละหากแนวโน้
อนไดออกไซด์
563 
นปี พ.ศ. 255
ปี พ.ศ. 2554

ก๊าซเพิ่มขึ้น 3
2000 ถึง 
ตรวจสอบ เมื่อ
         
 จากก
เผาผลาญเชื้อ
การตัดไม้ทําล
0 มลพิษครึ่งห
น ต่อ 1ล้านตั
ยมลพิษมีจําน
p://www.en

ป ี54 เพิ่มขึน้

ารปล่อยก๊าซค
ตริกตันหรือป
plinary Cen
สาหกรรมหลัง
น้มการฟื้นตัวข
ด์จากทั่วโลกจ

54 ปร
4 จีนปล่อย

3.1% ในท
2010 ซึ่ง
อทศวรรษ 19

การวิจัย ซึ่งเป็
อเพลิงฟอสซิ
ลายป่า ระบุว่
หนึ่งยังอยู่ในช้ั
ตัน มลพิษที่เห
นวนมากที่สุดใ
ergysavingm

น 2.5 %  

คาร์บอนไดออ
ระมาณ 37.4
nter for Sc
วิกฤติเศรษฐกิ
ของภาคอุตสา
ะพุ่งสูงขึ้นเป็น

ะเทศจีนเป็น
ก๊าซเรือนกระ

ทุกๆปี ระหว่
เป็นสามเท่าข

990   

ป็นการรวมผล
ล การผลิตปู

ว่า ปัจจุบันมีก
ช้ันบรรยากาศ
หลืออยู่จะถูกดู
ในประเทศ จนี

media.com) 

อกไซด์จากทั่ว
48 ล้านตัน สถ
cientific Com
กิจโลก ส่งผลใ
าหกรรมยังคง
น 20 เปอร์เซ็

นประเทศที่ป
ะจกจํานวน 8

71

างปี ค.ศ. 
ของที่เคย

ลของการ
ปูนซีเมนต์ 
การปล่อย
ศ ซึ่งมีการ
ดูดซับโดย
น สหรัฐฯ 

ัวโลกในปี 
ถาบันวิจัย
mputing: 
ให้ทั่วโลก
ดําเนินไป
ซ็นต์ หรือ

ล่อยก๊าซ
8.9 ล้าน



 

 

72

เมตริกตัน จากเดิม 8.3 ล้านเมตริกตัน ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จีนปล่อย
ออกมาสูงกว่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสหรัฐอเมริกาถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศ
อ่ืนๆ ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด ได้แก่ อินเดีย รัสเซีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี 
ตามลําดับ (http://www.energysavingmedia.com) 
 จากสถานสิ่งแวดล้อมข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับ
การยกเว้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศมหาอํานาจต่าง ๆ ซึ่งปัญหายังมีอีกมากมายที่ต้อง
คนควรให้ความสนใจและตระหนักว่าต้องร่วมมือกันแก้ไข อย่ารอให้เกิดปัญหาที่สะสมจนยากเกิน
เยียวยาแล้วจะไม่มีใครช่วยได้ 
 
มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมและการร่วมมือในสังคมโลก 
 
  ในวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระบบเศรษฐกิจ
แบบบริโภคนิยมการพัฒนาประเทศให้มีความสะดวกสบายรองรับความต้องการต่างๆ ให้มากที่สุด จึง
มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากความโยงใย ความซับซ้อน และมีผลกระทบหลากหลายจากการ
พัฒนาดังกล่าว จนไม่สามารถแยกส่วนในการแก้ไขปัญหาได้ 

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อม การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และติดตามเส้นทางต้นทางปัญหาจนถึง
ปลายทาง การจัดการโดยอาศัยความพร้อมในทรัพยากร ไม่ว่าเทคโนโลยี คน ทักษะในการแก้ไข
ปัญหา โดยเชื่อมโยงทรัพยากร องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นขั้นตอนและได้ผล
ตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมนั้น หมายถึง การวางระบบการ
แก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม 

ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ใน
ประเทศไทยมีมานานแล้ว และเป็นการประเมินผลกระทบที่จะเกิดอย่างมีระบบ โดยวางแนวทาง 2 
แนว ในการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2553) 

1. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ การคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แล้วกําหนด
มาตรการรองรับในด้านนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบในแต่ละด้านส่วนใหญ่แล้วพิจารณา
ความรุนแรงมากน้อยของผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น มีมาตรการที่เพียงพอในการรองรับผล
การประเมินเป็นมาตรการลดผลกระทบที่กําหนดชัดเจนในเรื่องวิธีการ สถานที่เวลา งบประมาณและ
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 
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2. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผลสืบเนื่องจากการคาดการณ์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและได้วางระบบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้วนั้น จะต้องมีการเฝ้า
ระวัง 
 
บทบาทขององค์การสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 
 

1. องค์การสหประชาชาติ(UN) เป็นผู้ริเริ่มแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.1 ปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่สหประชาชาติให้ความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ 
ปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อภาวะขาดแคลนอาหาร 
ปัญหาด้านพลังงาน ปัญหาการเพิ่มของจํานวนประชากร และปัญหามลพิษภาวะของสิ่งแวดล้อมต่าง 
ๆ  

1.2 การประชุมสหประชาชาติเรื่อง “สิ่งแวดล้อมของมนุษย์” ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน ปี พ.ศ. 2515 เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของโลกที่ประชุมกําหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World 
Environment Day) 

1.3 ผลการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ พ.ศ. 2515 ทําให้ทั่วโลกต่ืนตัวและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ได้เกิดองค์กรสําคัญในสหประชาชาติที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และกลุ่มองค์กรอิสระของภาคเอกชน คือ กลุ่มกรีน
พีช (Green Peace) เป็นต้น 

2. การประชุม “เอิร์ตซัมมิต”(Earth Summit 1992) พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล เป็นการประชุมที่สหประชาชาติจัดขึ้นเกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดแผน
แก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติ เรียกว่า “แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน” 

3. การประชุม “เอิร์ตซัมมิต”(Earth Summit 2002) พ.ศ. 2545 ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก 
ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นกาประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกและปัญหาปรากฏการณ์เรือนกระจก 
4.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Green House Effect) เป็นปัญหาวิกฤติด้าน

สิ่งแวดล้อมที่องค์กรของสหประชาชาติสังเกตพบเป็นเวลานานกว่า 50 ปีมาแล้ว เกิดจากการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดในประเทศที่พัฒนา
แล้วเป็นส่วนใหญ่ 

4.2 ผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศของโลก
เช่น เกิดภาวะโลกร้อน อุณหภูมิของผิวโลกและระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน
ไปจากเดิม เช่น เกิดน้ําท่วม ฝนแล้ง และคลื่นความร้อนปกคลุม เป็นต้น 

5. ข้อตกลงหรือพิธีสารโตเกียว 
5.1 “พิธีสารโตเกียว” เป็นข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต

ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการประชุมร่วมกันของชาติ
อุตสาหกรรมทั่วโลก 55 ประเทศ ณ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2540 

5.2 สาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต คือ มุ่งให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก หรือลดอัตราการเผาไหม้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง จนถึงระดับที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของโลก 

5.3 ความล้มเหลวของพิธีสารเกียวโต สหรัฐอเมริกาเป็นชาติเดียวที่ปฏิเสธการให้สัตยาบัน
ในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จํานวนมากที่สุด 
ประมาณร้อยละ 36 ของโลก โดยอ้างว่าไม่เกิดผลดีต่อการประกอบอุตสาหกรรมของตน 

6. กฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน มีกฎหมายระหว่างประเทศที่นานาชาติได้ประชุมกําหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อวางมาตรการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ดังนี้ 

6.1 อนุสัญญาไซเตส (CITES) เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้มี
การค้าสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์ุ 

6.2 อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) และพิธีสารมอลทรีออล (Montreal 
Protocol) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัยหาโอโซนของโลกถูกทําลาย 

6.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

6.4 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ
เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ป้องกันการตัดไม้ทําลาย
ป่าที่นําไปสู่การทําลายระบบนิเวศและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

6.5 อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน
การถ่านเทกากของเสียอันตรายหรือสารเคมีเป็นพิษ จากประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วไปสู่
ประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายมลพิษและเป็นอันตรายต่อประชาชนในประเทศกําลัง
พัฒนา 
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มาตรการทางสิ่งแวดล้อม  
 

มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ประเทศไทยได้นํามาใช้โดยสามารถแบ่งออก
ได้ ดังนี้ 

1. มาตรการควบคุมและกํากับ (Command and Control Measure) มาตรการกํากับ
และควบคุม ประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบ การออกมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และอนุสัญญาต่าง ๆ 
มาตรการประเภทนี้จะมีประโยชน์กรณีที่สภาพสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเปราะบาง และต้องการการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเข้มงวด 

2. มาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กร (Administrative Measure) การบริหาร
จัดการองค์กร เป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถนําเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การจัดต้ังหน่วยงานต่าง ๆ  

3. มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Measure) มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็น
วิธีที่มีความเหมาะสมกับสภาพการที่สภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับที่ไม่เปราะบางเกินไปหรือระดับ
มลพิษอยู่ในเกณฑ์ปานกลางที่ระบบนิเวศยังพอรองรับได้การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นการ
สร้างสิ่งจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปรับพฤติกรรมของประชาชนและผู้ประกอบการให้ปล่อยมลพิษ
ออกสู่สภาวะแวดล้อมน้อยลง และอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

4. มาตรการทางเทคโนโลยี (Technology Measure) ในการดําเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดี สิ่งที่จําเป็นคือต้อง
ควบคุมเทคโนโลยีทั้งการใช้ทรัพยากรและการบําบัด/กําจัดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมาตรการทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

4.1 เครื่องมือประเภทป้องกัน เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact 
Assessment) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Impact Assessment) 
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

4.2 เครื่องมือด้านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่นํามาใช้ในการลดปัญหา
มลพิษที่แหล่งกําเนิด เช่น เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(Appropriate Technology) และเทคโนโลยีทางเลือก (Alternative Technology) ผลิตภัณฑ์ที่
ประหยัดการใช้ทรัพยากร เช่น ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label)  

5. มาตรการทางสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมแนวทางที่ควรปฏิบัติร่วมกันหรือไม่ควร
ปฏิบัติ การจัดศึกษา การสร้างจิตสํานึกขั้นพื้นฐานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม มาตรการทางสังคมเหล่านี้จะเน้นในเรื่องการเปลี่ยน/ควบคุมพฤติกรรมของประชาชน
และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดจิตสํานึก ค่านิยมและจริยธรรมในด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (นิยดา สวัสด์ิพงษ์ และคณะ, 
2551:12-18) 
 

สรุป สิ่งแวดล้อมที่เราได้อาศัยอยู่นั้นนับได้ว่า เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ ปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เร่งด่วน รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกหน่วยงาน 
เพื่อให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด 
 



บทที่ 7 
มนุษย์กับเศรษฐกิจ 

สุมิตร  สุวรรณ 
 

 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่ศึกษาถึงเรื่องการผลิต การบริโภค การกระจาย
สินค้า การค้า การบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์สรุปไว้ว่าเป็นวิชาที่กล่าวถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด 
โดยมีความสําคัญกับมนุษย์ เพราะ  
 1. มนุษย์ต้องทําการผลิตและบริโภคเพื่อการดํารงชีวิต 
 2. มนุษย์ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทุกชนิด 
 3. ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมีจํากัด 
 4. การผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการของมนุษย์มีผลกระทบต่อผู้อ่ืน 
 
หน่วยเศรษฐกิจ 
 
 การจัดสรรทรัพยากรกระทําโดยหน่วยเศรษฐกิจ (Economic Unit) ซึ่งทุกสังคมจะประกอบ
ไปด้วยหน่วยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธุซึ่งกันและกัน หน่วยเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่  
 1. ภาคครัวเรือน (households) ทําหน้าที่ขายปัจจัยการผลิต การบริโภค และการออม 
 2. ภาคธุรกิจ (firms) ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ  
 3. ภาครัฐบาล (goverment) ทําหน้าที่กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวก แทรกแซงเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและตอบสนองต่อสังคมโดยรวม 
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แบบจําลองแสดงกระแสการหมนุเวียนทางเศรษฐกิจ

ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน

ภาครัฐ

สถาบนัการเงิน

รายได้ (ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบีย้ กําไร)

(1) ปัจจยัการผลิต (แรงงาน ท่ีดิน ทนุ ความสามารถในการประกอบการ)

การลงทนุ การลงออม

(2) สินค้าและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าและบริการ

การใช้จ่ายของรัฐบาล การใช้จ่ายของรัฐบาล

ภาษี ภาษี

 
 
 บุคคลในหน่วยเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ (ไขแสง รักวานิช, 2548) 

1. ผู้ผลิต คือ บุคคลที่หน้าทีผ่ลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งหวังกําไรสูงสุด (maximum 
profit) 

2. เจ้าของปัจจัยการผลิต คือ เจ้าของที่ดิน เจ้าของทุน เจ้าของทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทน
สุทธิสูงสุด (maximum net gain) 

3. ผู้บริโภค คือ บุคคลที่บริโภคสินค้าและบริการ โดยมุ่งหวังที่จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
(maximum satisfaction) 
 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 1. การผลิตสินค้าและบริการ หมายถึง การทําสิ่งของหรือบริการให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า
ในการบําบัดความต้องการของมนุษย์ หรืออาจกล่าวว่าการผลิตเป็นการสร้างอรรถประโยชน์ (utility) 
ให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่งอรรถประโยชน์ก็คือ ความสามารถของสินค้าและบริการในการบําบัดความ
ต้องการของมนุษย์แล้วทําให้มนุษย์ในฐานะเกิดความพึงพอใจ ในการทําสิ่งของหรือบริการให้เกิด
อรรถประโยชน์ ทําได้หลายวิธี คือ  

1) การเปลี่ยนรูป (form uility) คือ การเปลี่ยนรูปสิ่งของเพื่อให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ
เช่น การนําข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร การนําวัชพืชมาทําเป็นเครื่องจักสาร 
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2) การเปลี่ยนสถานที่ (place utility) คือ การนําสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่
หนึ่ง ทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การนําข้าวสารจากโรงสีไปวางจําหน่ายที่ร้านค้า  

3) การอาศัยเวลา (time utility) คือ การเก็บสินค้าไว้ซักระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์
มากขึ้น เช่น การผลิตเสื้อกันหนาวไว้ขายในฤดูหนาว 

4) การเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของ (possession utility) คือ การเปลี่ยนเจ้าของจากคน
หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เช่น เจ้าของโรงสีขายข้าวสารให้พ่อค้าไปจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค 

5) การให้บริการ (service utility) คือ กาให้บริการลูกค้า เช่น การจัดส่งสินค้าให้ที่บ้าน 
การให้บริการหลังการขาย 
 2. การกระจายรายได้ (Income distribution) คือ การจัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนร่วม
ในการผลิต หรือจ่ายให้กับเจ้าของการผลิตประเภทต่าง ๆ ในส่วนแบ่งของมูลค่าผลผลิต เช่น เจ้าของ
ที่ดินจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า แรงงานได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าจ้าง เจ้าของทุน
ได้รับส่วนแบ่งในรูปของดอกเบี้ย และผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไร 
 3. การบริโภคสินค้าและบริการ คือ การที่ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจ
จากสินค้าและบริการ โดยการอุปโภค บริโภค และการครอบครอง ทั้งนี้เพื่อบําบัดความต้องการของ
มนุษย์ โดยปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการบริโภคสินค้าและบริการ ได้แก่ ราคาของสินค้า รายได้ของ
ผู้บริโภค รสนิยมของผู้บริโภค ระดับราคาสินค้าที่คาดคะเนในอนาคต และฤดูกาล 
 
ระบบเศรษฐกิจ 
 
 ระบบเศรษฐกิจ (economic system) หมายถึง การรวมตัวกันของหน่วยเศรษฐกิจเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้รูปแบบการปกครอง จารีตประเพณี และสังคมวัฒนธรรม โดย
กําหนดว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร จํานวนมากน้อยเท่าใด เมื่อผลิตแล้วจะแจกจ่ายให้ใครจึงจะเกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทั่วไประบบเศรษฐกิจอาจแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ (ไขแสง 
รักวานิช, 2548) 
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) เป็นระบบที่ให้เอกชนสามารถมีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สินต่าง ๆ มีเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะทําการผลิต การจําหน่าย และการดําเนินงานทุก
อย่างด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะดําเนินไปโดยอาศัยกลไกของราคาที่ผู้ประกอบการ 
ต่างมุ่งหวังผลกําไรสูงสุดเป็นแรงจูงใจสําคัญ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต
โดยตลาดจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ผู้ซื้อพอใจ ซึ่งระบบการแข่งขันนี้หากเป็นไปอย่างถูกต้อง
จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตด้วยกันหรือผู้ผลิตกับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อเสีย
ในเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน ผู้ที่มีทรัพย์สินมากมีโอกาสที่จะหารายได้มากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินน้อย  
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จนทําให้รายได้ของคนแตกต่างกันมาก ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมและความแตกต่างระหว่าง
ชนชั้นของคนในสังคม หรือที่บางคนเรียกว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” อีกทั้งยังทําให้มีการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยมุ่งแต่ผลกําไรสูงสุดเท่านั้น 
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) เป็นระบบที่รัฐเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ส่วนใหญ่ทั้งที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เอกชนไม่มีสิทธ์ิเป็นเจ้าของทรัพย์สินใด ๆ โดยรัฐจะเข้า
ควบคุมและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การแจกจ่าย และการให้ค่าจ้าง
ตอบแทน โดยประชาชนจะได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่ข้อเสียสําคัญ คือ 
การขาดเสรีภาพ และแรงจูงใจในการทํางาน รวมทั้งความล่าช้าที่ต้องมาจากส่วนกลางซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (mixed economic) เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการผสมผสาน
ระหว่างแบบทุนนิยมกับแบบสังคมนิยม ลักษณะสําคัญ คือ ยังให้เอกชนมีสิทธ์ิในทรัพย์สิน แต่รัฐจะ
เข้ามาควบคุมการใช้ทรัพยากรบางอย่างที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น ป่าไม้ ที่ดิน แม่น้ํา 
แหล่งแร่ธาตุ หรือรัฐอาจเข้ามาลงทุนเองโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
การขนส่งมวลชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
 อย่างไรก็ดี อาจสรุปเกณฑ์การแบ่งระบบเศรษฐกิจ ได้ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นของส่วนบุคคลหรือส่วนรวม 
 2. การจัดสรรทรัพยากรและผลผลิตผ่านกลไกตลาด (กลไกราคา) หรือการบังคับ 
 3. กรรมสิทธ์ิทรัพย์สินเป็นของบุคคลหรือส่วนรวม 
 
กลไกในการจัดการเศรษฐกิจ 
 
 1. กลไกภาครัฐ คือ ระบบราชการ โดยมีผู้ตัดสินใจหลัก คือ ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญท่ีมี
ความชํานาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมหรือ
แทรกแซง 
 2. กลไกภาคเอกชน คือ กลไกตลาด โดยมีผู้ตัดสินใจหลัก คือ เอกชนแต่ละรายทั้งผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ผู้ลงทุน ซึ่งตัดสินใจโดยพิจารณาเรื่องผลตอบแทนสูงสุดเป็นสําคัญ 
 3. กลไกภาคประชาสังคม คือ การร่วมมือกันโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกและผู้นํา โดย
พิจารณาถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก 
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ผลลัพธ์ของระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ 
 
 การผลิตสินค้าและบริการมีมากมายหลายชนิด ไม่ว่าระบบเศรษฐกิจจะเป็นแบบใด ซึ่งการ
วัดผลลัพธ์ของระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ มีดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) คือ มูลค่าสินค้า
และบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในรอบ 1 ปี โดยไม่คํานึงว่าทรัพยากรที่นํามาผลิต
สินค้านั้นเป็นของชนชาติใด กล่าวคือ เป็นรายได้ของคนในชาติและต่างชาติที่หามาได้ภายในประเทศ  
 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : GNP) คือ มูลค่าสินค้าและ
บริการขั้นสุดท้ายที่พลเมืองของประเทศผลิตขึ้นมาได้ในรอบ 1 ปี โดยไม่ยึดอาณาเขตทางการเมือง
หรือประเทศ กล่าวคือ เป็นรายได้ของคนในชาติที่หามาได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 3. รายได้ประชาติ (National Income : NI) คือ ผลรวมของรายได้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งบุคคล
ในระบบเศรษฐกิจได้รับในฐานะที่มีส่วนร่วมในการผลิตหรือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตในรอบ 1 ปี 
หรือมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตได้ในระยะเวลา 1 ปี 
 4. ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) คือ ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจํา 
ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กําหนดไว้เป็นปีฐาน 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) คือ กระบวนการเพิ่มรายได้ประชาชาติ 
มาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การใช้
เทคโนโลยีในการผลิต โดยเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ  
 1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 2. การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 3. มีภาวะการทํางานเต็มที่หรือเหมาะสม 
 4. การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
 5. มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 6. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นกระแสหลักของโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย เป็นการพัฒนาตาม
แนวคิดทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งมีแนวคิดว่า สังคมมีความเจริญไม่เท่ากัน 
ประเทศที่ร่ํารวยต้องช่วยประเทศยากจนทั้งด้านทุน เทคโนโลยี และวิชาการ ด้วยการทําให้เป็น
อุตสาหกรรม เพื่อจะได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยมีตัวช้ีวัดของการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) รายได้ประชาชาติ (NI) และมีกลยุทธ์ในการพัฒนา คือ  
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มบทบาทของรัฐในการวางแผนและการร่วมมือ
กับต่างประเทศ (สุมิตร สุวรรณ, 2554) 

ผลการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ต้ังแต่ พ.ศ.2504 เป็นต้นมานั้น สังคมไทยได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ดังจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวของคนไทยที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนคน
ยากจนของประเทศลดลง อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่ยังได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการพ้ืนฐาน
ทางสังคมมากขึ้นในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ ในชนบทมีไฟฟ้าใช้ มีระบบประปาและน้ําสะอาดดื่มกิน 
ในด้านคมนาคมขนส่งมีถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด อําเภอและตําบล ด้านการศึกษาคนไทย 
มีการศึกษาสูงขึ้น มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขทําให้อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในขณะที่การพัฒนาได้
มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่งคั่งในเรื่องรายได้ ทําให้คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม
มากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคม เช่น การย่อหย่อนศีลธรรมและจริยธรรม ขาด
ระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมด้ังเดิมที่ดีงามของไทยเริ่มจาง
หายไปพร้อม ๆ กับการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมของท้องถิ่น นอกจากนี้
สภาพบีบคั้นทางจิตใจของคนในสังคมเกิดจากความแออัดของชุมชนเมือง สภาวะแวดล้อมที่เสื่อม
โทรมลงซึ่งมากับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ได้ส่งผลให้ภาวะการเจ็บป่วยของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปสู่โรคสมัยใหม่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งการบาดเจ็บล้ม
ตายจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ที่สูงขึ้น 
อีกทั้งการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ รวมทั้งมองข้ามการพัฒนาคุณค่าของความเป็นคน ละเลยภูมิปัญญา และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554) ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยต้องประสบปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในที่สุด
รัฐบาลต้องประกาศให้เงินบาทลอยตัว สถาบันการเงินต้องปิดกิจการ จํานวน 56 แห่ง จนต้องขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
จึงได้มีพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะได้กล่าวในหัวข้อลําดับถัดไปนี้ 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวคิดเชิงปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยใน
โอกาสต่าง ๆ มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2517 จนถึงปัจจุบัน ดังเช่น (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) 

“…การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบ้ืองต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐาน
ความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป...” (18 
กรกฎาคม 2517) 

“…คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย 
ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิต
อธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่า
จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้
...” (4 ธันวาคม 2517) 

“…การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบ
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียง
กับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิต
อาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน
หรือในอําเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้
มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่า
ขนส่งมากนัก...” (4 ธันวาคม 2540)  

 จากพระราชดํารัสที่กล่าวมาข้างต้น “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
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ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ใน
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

จุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่
ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมี
ความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่าง
เป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สําหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 
หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่
กระจายไปถึงคนในชนบทหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอ
ในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการ
จัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกัน
มาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไข
พ้ืนฐานที่ทําให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักด์ิศรีภายใต้อํานาจและความมี
อิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับ
การสนองตอบต่อความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
ทั้งหมดที่กล่าวนี้ ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูก
กระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่ในปี พ.ศ.2540 และปัญหาความอ่อนแอของ
ชนบท รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี  

 
ความหมายเศรษฐกิจพอเพยีง หมายถึง 
1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
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2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ 
คือ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

2. คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  

  
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดําเนิน

ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดํารินั้นสามารถทําได้ ดังนี้ 
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทกุด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจรติ  
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแขง่ขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  
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4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้
มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ  

5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  
การประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนให้ค้มค่า
ตัวอย่างเช่น 

1. การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
2. การปลูกผักและข้าวที่ปลอดสารพิษ 
3. การทําสารไล่แมลงศัตรูพืช 
4. การทําเกษตรแบบผสมผสาน 
5. การรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต 
นอกจากนั้นยังอาจรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิก เช่น การต่อต้านยาเสพติด 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การต้ังร้านค้าชุมชน การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ การ
จัดสวัสดิการชุมชน การจัดทําแผนแม่บทชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้เช่นเดียวกัน โดยหัวใจสําคัญอยู่ที่  

1. ความพอประมาณ เช่น มีความเสี่ยงปานกลาง มีกําไรปกติ แบ่งปันและไม่เบียดเบียน
ลูกค้า มีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อจัดส่งงานเมื่อยอดสั่งสินค้าเพิ่ม  

2. มีเหตุผล เช่น มีการสร้าง brand ของตนเองอย่างต่อเนื่องและมี brand ต่างกันสําหรับ 
แต่ละระดับของตลาด มีการตรวจสอบการทํางานของบริษัทอ่ืนอย่างสม่ําเสมอ ขยายการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีค่าแรงถูก มีความยืดหยุ่นในการเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ 

3. การสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น กระจายผลิตภัณฑ์ในหลายระดัยและขยายตลาดในหลายประเทศ 
ให้ราคาแก่ suppliers อย่างเหมาะสม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิ 
ประเมินความเสี่ยงของกิจการทุก ๆ 6 เดือน ป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้ขายเงินตราล่วงหน้า 

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ
กลุ่มคนทุกระดับอาชีพ รวมทั้งในระดับชุมชนหรือองค์กรธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนดินและแหล่งน้ําที่
อุดมสมบูรณ์กว่าอีกหลายประเทศในโลก จนมีคนเขาเรียกกันว่า สุวรรณภูมิ (ดินแดนแห่งทองคํา) 
นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ มีหลักธรรมคําสอนที่สําคัญโดยการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง ไม่โลภ ไม่ประมาท ใช้สติปัญญาและเหตุผล มีความอดทน 
พ่ึงตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์โลกทั้งหลาย การที่
ประมุขของรัฐเป็นผู้นําในการพูดเรื่องดังกล่าว ทําให้เรามีที่ยืนในสังคมได้อย่างมั่นใจและสง่าผ่าเผย 
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ในขณะที่โลกตกอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม แบบที่เรียกว่า “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” มีการกอบโกย
กันแบบว่าไม่รู้จักคําว่า “พอ” คืออะไร คนในสังคมพยายามหาวัตถุมาเป็นเครื่องแข่งขันกัน เช่น 
รถยนต์คันใหม่ย่ีห้อดัง ๆ บ้านหลังใหญ่ ๆ ที่ได้มาพร้อมกับหนี้สิน ตลอดจนค่านิยมในการดื่มเหล้า
ต่างประเทศโดยขาดปัญญาคิดได้ว่ามีประโยชน์หรือโทษอย่างไร ต้องเสียเงินมากมายที่อาจมาพร้อม
กับโทษหรือพิษภัยต่อร่างกาย ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลย โดยมักจะอ้างกันเสมอว่า “เข้าสังคม” 
อย่างไรก็ตาม หากได้มีการนําแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตให้
เหมาะสมกับตนเอง เช่น การทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ชีวิตอาจมีความสุข
มากกว่าการอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกร้อนและเหนื่อยไปบ้าง
อยา่งน้อยการดํารงชีวิตในชนบทก็ได้รับอากาศที่บริสุทธ์ิกว่าโดยไม่ต้องไปซื้อ ในขณะที่กรุงเทพฯ มีแต่
มลพิษจากการจราจร ในแต่ละวันต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางเพราะรถติด อีกทั้งการอยู่ในชนบท
ผู้คนก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ค่าครองชีพก็ถูกกว่า นึกอยากจะกินอะไรก็ปลูกเอาบนที่ดินของตนเอง 
ดังพระราชดํารัสที่ว่า “กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน” ทําให้สามารถเก็บออมเงินทองได้มาก
ขึ้นอีกด้วย  
 



บทที่ 8 
มนุษย์กับการเมือง 

สุมิตร  สุวรรณ 
 

   อริสโตเติล (Aristotle) เป็นบิดาแห่ง “วิชารัฐศาสตร์” 
เป็นนักปราชญ์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด เขาได้เขียนหนังสือ
เกี่ ยวกับการเมืองการปกครองไว้หลายเล่ม  เช่น  The 
Constitution of Athens (รัฐธรรมนูญของกรุงเอเธนส์) The 
Politics (การเมือง) The Ethics (จริยธรรม) เป็นนัก
รัฐศาสตร์คนแรกที่ได้ริเริ่มการศึกษาของศาสตร์ทางด้านนี้ 
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การตรวจสอบและการ
สังเกตการณ์ เขาได้กล่าวว่า รัฐเป็นศูนย์รวมทางด้านการเมือง
มีอํานาจหรือที่เรียกว่าอํานาจในการปกครอง สามารถบังคับ
ให้สมาชิกของสังคมนั้นประพฤติปฏิบัติตามความต้องการของ

รัฐ นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ของไทยได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า การเมืองเป็นเรื่องของการ
แสวงหาอํานาจ การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม 
การเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้ง (Pennock 
and Smith, 1964; ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2535) การเมืองเป็นสภาพแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย 
นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตมนุษย์ได้ ไม่ว่า
จะชอบหรือไม่ก็ตาม (อํานาจ ธีระวนิช, 2547 ; พจน์ พงศ์สุวรรณ, 2536) เพราะนักการเมืองเป็นผู้ที่มี
อํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และควบคุมการ
ปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมายนั้น 
 
พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
  

ตามประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาได้ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน การเมืองการปกครอง
ของไทยอาจแบ่งตามราชธานีหรือเมืองหลวง ออกเป็น 4 ระยะ คือ สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรี
อยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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สมัยกรุงสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.google.co.th/ 
 
สุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์มักจะยึดเอาการที่

มนุษย์เริ่มมีภาษาเขียนเป็นจุดเริ่มต้น โดยหลักฐานประเภทลายลักษณ์ถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุด นั่นคือ 
การประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช สุโขทัยจึงเป็นศูนย์กลางของสยามหรือไทย 
ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1781-1962) ต้ังอยู่บริเวณตอนเหนือของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา โดยมี
ลักษณะเป็นอาณาจักรหรือนครรัฐเช่นเดียวกับรัฐอื่น ๆ เช่น อโยธยา สุพรรณภูมิ หริภุญชัย ล้านนา 
ล้านช้าง นครศรีธรรมราช ลักษณะการปกครองเป็นแบบพ่อปกครองลูก ผู้ปกครอง คือ พ่อขุน ซึ่ง
เปรียบเสมือนพ่อที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูก มีการสร้างกระดิ่งแขวนไว้ที่หน้าประตูพระราชวัง เมื่อ
ประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้ไปสั่นกระดิ่งร้องเรียนได้ ลักษณะสังคมเป็นแบบไพร่กับทาส 
ความสัมพันธ์ของคนรวมกลุ่มกันแบบเครือญาติ สภาพเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม ดังข้อความปรากฏ
ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 “…ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า  
ค้าถ้วยชามสังคโลก” และเมืองสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์มาก ดังคํากล่าว “ในน้ํามีปลาในนามีข้าว” 
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ เช่นสังคมไทยส่วน
ใหญ่ในชนบทปัจจุบัน 
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สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://th.wikipedia.org/ 
 
อาณาจักรอยุธยาได้ก่อต้ังในปี พ.ศ.1893 ในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา โดยพระเจ้าอู่ทอง 

ในช่วงแรกมิได้เป็นศูนย์กลางของชาวไทยในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีน แต่ด้วยความเข้มแข็งที่ทวี
เพิ่มขึ้นประกอบกับวิธีการทางการสร้างความสัมพันธ์กับชาวไทยกลุ่มต่าง ๆ ในที่สุดอยุธยาก็สามารถ
รวบรวมกลุ่มชาวไทยต่างๆ ในดินแดนแถบนี้ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อํานาจได้ และได้กลายมาเป็นรัฐ
มหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองจนอาจถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรือง
มั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคสุวรรณภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ เช่น 
โปรตุเกส สเปน ดัตซ์ ฝรั่งเศส จีน อินเดีย และญี่ปุ่น มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล โดยมีประเทศราช
แผ่ขยายไปจนถึงรัฐฉานของพม่า อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนานและมณฑลชานสี อาณาจักร 
ล้านช้าง อาณาจักรขอม และคาบสมุทรมมลายูในปัจจุบัน ลักษณะการปกครอง เรียกว่า ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) มีการรวมศูนย์อํานาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์และ 
ใช้ระบบศักดินาเป็นเครื่องมือในการปกครองเพื่อสร้างความจงรักภักดีในหมู่พวกขุนนาง (พวงเพชร  
สุรัตนกวีกุล และพรภิรมณ์ เชียงกูล, 2548) อาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมอํานาจลงราวพุทธศตวรรษที่ 
24 ซึ่งพงศาวดารไทยในอดีตส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงความอ่อนแอของกษัตริย์ ขุนนาง และระบบ
ราชการ หรือผู้ปกครองแย่งชิงอํานาจความเป็นใหญ่หรือการแย่งชิงราชสมบัติ ทําให้บ้านเมืองสูญเสีย
กําลังพลเป็นจํานวนมากไประหว่างการรบที่เป็นสงครามกลางเมือง นอกจากนี้ยังอาจเกิดจาก 
ความล้มเหลวของระบบการป้องกันตนเองของอยุธยา การไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพหัวเมือง 
การเรียกเกณฑ์ไพร่พลเข้าสู่กองทัพได้จํานวนน้อย การว่างเว้นจากการทําศึกสงครามมานาน ตลอดจน
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นหลังจากการค้าขายกับต่างชาติที่เจริญรุ่งเรือง ทําให้เกิดความป่ันป่วน การ
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จัดระเบียบและควบคุมเกิดความยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม หากมองเหตุผลทางยุทธวิธีของฝ่ายพม่า
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําหลากและปัญหาการขาดแคลนเสบียงได้เป็นผลสําเร็จ อีกทั้งพม่ายังได้
โจมตีหัวเมืองทางเหนือเพื่อป้องกันการตีกระหนาบก่อนจะเข้าปิดล้อมพระนคร ซึ่งพม่าได้แบ่งกอง
กําลังออกเป็น 2 ส่วน ทั้งทางเหนือและทางใต้ ในขณะที่อยุธยาใช้วีธีการตั้งรับโดยสามารถต้านทาน
การปิดล้อมของกองทัพพม่าไว้ได้นานถึง 14 เดือน แต่ก็ไม่อาจหยุดย้ังได้ ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2310 ทหารพม่าได้บุกเข้ามายังพระนครได้สําเร็จ โดยทําการจุดไฟเผาเมือง วัด และปราสาทราชมณ
เทียร เป็นเวลา 15 วัน รวมทั้งรวบรวมทรัพย์สมบัติและจับผู้คนเป็นเชลยกลับพม่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ม า : 
http://www.google.co.th/ 

 
สมัยกรุงธนบุรี 
ภายหลังจากที่พม่าเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลจํานวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อม 

โดยไปต้ังหลักอยู่ที่เมืองจันทบุรี และได้รวบรวมไพร่พลประมาณ 5,000 คน เข้าตีเมืองธนบุรีและ
อยุธยาคืนจากพม่า แต่สภาพกรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมมาก ยากแก่การบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่  
พระยาตากจึงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยกรุง
ธนุบรีเป็นราชธานีอยู่เพียง 15 ปี (พ.ศ. 2310 – 2325) ลักษณะการเมืองการปกครองยังคงเหมือนกับ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงปลายรัชกาลเกิดการแย่งชิงบัลลังก์จากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจาก
ทรงมีสติฟ่ันเฟือน เจ้าพระยาจักรีได้เข้าควบคุมสถานการณ์และสุดท้ายได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น
กษัตริย์แทน  
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
กรุงรัตนโกสินทร์ต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งสามารถป้องกันข้าศึกจาก

พม่าได้ดี ในช่วงต้นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ลักษณะการปกครองมีลักษณะ
เช่นเดียวกับในสมัยอยุธยาและธนบุรี ยังต้องเผชิญกับการรุกรานจากพม่าโดยเฉพาะในสงครามเก้าทัพ 
ในระยะต่อมาชาวตะวันตกได้เริ่มเข้ามาค้าขายพร้อมกับการเข้ามาล่าอาณานิคม มีการลงนามใน
สนธิสัญญาต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญาเบอร์นี สนธิสัญญาบาวริ่ง มีการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย
แบบตะวันตก มีการประกาศเลิกทาส มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน โดยแบ่งออกเป็น 12 
กระทรวง และได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่าง พ.ศ.2457 – 2461 ซึ่งตรงกับในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้เกิดการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ผู้ทําการยึดอํานาจเรียกว่า “คณะราษฎร”  
ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการสายทหารบก ทหารเรือ และสายพลเรือน จํานวน 99 คน โดยมีพระยา
พหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้า ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้
ประทับอยู่ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงตัดสินพระทัยยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสงบ ในขณะที่คณะราษฎรได้ประกาศหลัก 6 ประการ ดังนี้ 

1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทาง
เศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 

2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 
3. จะต้องบํารุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม่จะพยายามหางาน

ให้ราษฎรทําโดยเต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 
4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิย่ิงกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่) 
5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพน้ีไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น 
6. จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
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พระยาพหลพลพยุหเสนา หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

 
หลังจากนั้นได้มีการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีคนแรก คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา และมีการ

พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 ต่อมาพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 ขณะทรง
ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักร ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงปีเศษ โดยทรงมีเหตุผลในการ
ตัดสินพระทัยตามความในพระราชหัตถเลขา ดังนี้ 

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอํานาจ อันเปนของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป 
แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อํานาจนั้น
โดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของ
ข้าพเจ้า ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียง ในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริง ไม่เปนผลสําเร็จ และ
เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้เปนอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือ หรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน
ได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตําแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี้เปนต้นไป 
ข้าพเจ้าขอสละสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวง ซึ่งเปนของข้าพเจ้าอยู่ ในฐานะที่เปนพระมหากษัตริย์ 
แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวง อันเปนของข้าพเจ้าแต่เดิมมา ก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบ
สันตติวงศ์” หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 พระมหากษัตริย์ถูกลดอํานาจและ
บทบาทลง โดยเป็นเพียงประมุขภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้น อํานาจในการบริหารประเทศตก
อยู่ในกลุ่มผู้นําฝ่ายทหาร โดยบุคคลที่น่าสนใจมีดังนี้ 
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จอมพล ป.พิบูลสงคราม เดิมช่ือ แปลก ขีตตะสังคะ เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง พ.ศ.2481 – 
2487) มีนโยบายที่สําคัญคือ การมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ ให้ประชาชนนิยมใช้สินค้าไทย ด้วยคําขวัญว่า 
“ไทยทํา ไทยใช้ ไทยเจริญ” มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองและให้เกิดความทันสมัย เช่น ประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง เลิก
สวมเสื้อราชปะแตน และให้นุ่งกางเกงขายาวแทน มีการยกเลิกบรรดาศักด์และยศข้าราชการพลเรือน 
มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 เปลี่ยนวันขึ้นปี
ใหม่จากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล เปลี่ยนเพลง
ชาติไทยมาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังห้ามประชาชนกินหมาก ให้ผู้หญิงเลิกนุ่งโจง
กระเบน เปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทน ให้สวมหมวก สวมรองเท้า ไม่ส่งเสริมศิลปะและดนตรีไทยเดิมแต่
ส่งเสริมดนตรีสากลโดยมีคําขวัญที่รู้จักกันดี คือ “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” หรือ “ท่านผู้นําไปไหนฉันไป
ด้วย” ในขณะเดียวกันในช่วงนี้ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2481 - 2488) ท่านต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการประคับประคองประเทศชาติ ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ 

ในช่วง พ.ศ.2502 – 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี การบริหารประเทศ 
ได้ใช้มาตรการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อจัดการความสงบเรียบร้อยของประเทศ เช่น ประหารชีวิตเจ้าของ
บ้านทันทีหลังจากบ้านใดเกิดเพลิงไหม้ เพราะถือว่าเป็นการก่อความไม่สงบ การใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 
17 การปราบปรามการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ ได้ประกาศยกเลิกสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เช่น 
พรรคการเมือง โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” ทั้งยังได้สร้างผลงานทั้งทางด้าน
การปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาประเทศไว้มากมาย ผลงานที่สําคัญ ๆ ได้แก่ การออกกฎหมาย
เลิกการเสพและจําหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาด กฎหมายปราบปรามพวกนักเลงอันธพาล กฎหมายปราม
การค้าประเวณี และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากต่างประเทศทําการศึกษาค้นคว้าวิจัย จนกระทั่งได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504 – พ.ศ.2509 ซึ่งแผนดังกล่าวได้เป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน มีการสร้างสาธารณูปโภคสําคัญที่เป็นพื้นฐานของการ
ดํารงชีวิต เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ให้กระจายไปทั่วทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งเรียกว่า “น้ําไหล ไฟ
สว่าง ทางสะดวก” นอกจากนี้ท่านยังเป็นเจ้าของคําพูดที่ว่า “พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” 

ในช่วง พ.ศ.2506 – 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก่อนพ้นจาก
ตําแหน่งในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ได้ใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรามนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุม
เรียกร้องรัฐธรรมนูญ จนทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก และต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้เดินทางกลับ
ประเทศไทยอีกครั้งโดยบวชเป็นสามเณร ทําให้นักศึกษาประชาชนได้ออกมาประท้วงขับไล่อดีต
นายกรัฐมนตรีจนเป็นเหตุให้กลุ่มการเมืองอีกฝ่ายที่นําโดย พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ ฉวยโอกาสก่อ
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รัฐประหารและทําการล้อมปราบนักศึกษาประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ.2519 ทําให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายจํานวนมาก  
 

 
  

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา จอมพล ป.พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร 

 
ที่มา: http://th.wikipedia.org 
 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปัจจุบันเป็นประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นนายกรัฐมนตรี
ระหว่างปี พ.ศ.2523 – 2531 ได้ประกาศใช้คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/23 เรื่อง นโยบายการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โดยใช้หลัก “การเมืองนําการทหาร” ซึ่งได้ระบุถึงสาเหตุของการก่อการ
ร้ายคอมมิวนิสต์ว่าเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความไม่เท่า
เทียมทางการเมือง คือ สภาพการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและประชาชนไม่ได้ใช้อํานาจอธิปไตย 
แต่อํานาจนี้อยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจและสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้ง
ข้าราชการซึ่งใช้อํานาจหน้าที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนที่ไม่มีทางต่อสู้ การปกครองแบบเผด็จการ 
จึงเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้คอมมิวนิสต์เติบโตและขยายตัวได้ง่าย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์
ต้องแก้ไขด้วยวิถีทางการเมืองเท่านั้น โดยเชื่อว่าประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้ ซึ่ง
ต่างจากสถานการณ์ในภาคใต้ปัจจุบันที่ปัญหามีความซับซ้อนอยู่มาก 

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างปี พ.ศ.2531 – 2534 ผลงานที่โดด
เด่น คือ การดําเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอินโดจีน
ภายใต้นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” ในช่วงนี้ตัวเลขความเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้สูงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนมีการคาดหมายว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่หรือที่เรียกว่า “เสือตัวที่ 5” ของเอเชียต่อจากประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน  
แต่การบริหารงานของรัฐบาลได้เริ่มประสบปัญหาในช่วงท้ายของวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อถูกโจมตี
ว่ามีการทุจริตหาผลประโยชน์ในโครงการลงทุนของรัฐ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ได้ถูกยึด
อํานาจการปกครองจากคณะนายทหารที่เรียกว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)  
ซึ่งต่อมานําไปสู่เหตุการณ์เดือนพฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 เมื่อ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการ
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ทหารบก ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนําที่เข้ายึดอํานาจและปฏิเสธมาตลอดว่าจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
แต่สุดท้ายก็รับตําแหน่ง จนเป็นที่มาของคําว่า “เสียสัตย์เพื่อชาติ” นําไปสู่การเดินขบวนขับไล่จาก
ประชาชนและมีการใช้กําลังทหารเข้าสลายฝูงชน ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก และ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2540  
 
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน 
 

พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2549
ได้ก่อต้ังพรรคไทยรักไทย ผลงานที่ได้รับการชื่นชม คือ การใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ได้ก่อนกําหนดและดําเนินโครงการประชานิยมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เงินสะพัดไปสู่ประชาชนระดับ
ล่างสามารถลดความยากจนได้ถึงครึ่งหนึ่งภายในสี่ปี อีกทั้งได้ริเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค และดําเนินการกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งได้รับความนิยมจนเป็น
นายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มาจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดํารง
ตําแหน่งจนครบวาระ 4 ปี และได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองด้วยคะแนนเสียงสูงที่สุด
เพียงพรรคเดียวเป็นประวัติการณ์ทางการเมืองไทย การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในสมัยที่สองนี้
ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้ครอบครัว พรรคพวก และบริวาร มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการ
แก้กฎหมายโดยอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
มูลค่า 73,300 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่เสียภาษี จนเกิดกระแสต่อต้านจากสังคมว่าผู้นําไร้
จริยธรรม และนําไปสู่การยึดอํานาจจากคณะทหารที่เรียกว่า คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 โดยระบุสาเหตุ
สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. มีการทุจริตอย่างกว้างขวาง  
2. มีการแทรกแซงองค์กรอิสระ 
3. มีการดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง 
4. สร้างความแตกแยกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 ภายหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 เป็นต้นมา การเมืองไทยยังคงมีปัญหาที่
สําคัญ ๆ ในหลายประการ สรุปได้ดังนี้ (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2553) 

1. ความแตกแยกของคนในชาติ มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือ
เคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายมากขึ้น โดยกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งจําเป็นต้อง
ควบคุมให้การชุมนุมดังกล่าวอยู่ในความสงบเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศและสร้างความเชื่อมั่น



 

 

97

แก่ต่างประเทศ รวมทั้งยังคงมีการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติในลักษณะขบวนการเชื่อมโยง
ระหว่างภายในกับภายนอกประเทศ  

2. การบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสสุจริต โดยอยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่อ่อนแอและไม่
สมดุล ภาคราชการมีบทบาทหลัก แต่ภาคประชาชนถูกจํากัดบทบาท นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชัดเจนของข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป จึงมีปัญหาการตีความและการใช้
ความรู้สึกหรือกระแสสังคมตัดสินใจ โดยเฉพาะด้านการรักษากฎหมายและการดําเนินการต่าง ๆ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เกี่ยวข้องหรือคู่กรณี อีกทั้งยังเป็นช่องว่างให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทําให้การบังคับใช้กฎหมายขาด
หลักนิติธรรม 
 3. ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เป็นปัญหาทางการเมืองอีก
ประการหนึ่งที่มีแนวโน้มอาจจะทําให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนหรืออธิปไตย โดยอาศัยความ
เชื่อมโยงทางศาสนา ภาษา และเผ่าพันธ์ุ แสดงปฏิกิริยาต่อต้านอํานาจรัฐไทยโดยตรง 
 4. การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย มีตัวแทนในการเข้ามา
ถือครองที่ดินทั้งที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมและที่พักอาศัย ทําให้เกิดกรรมสิทธ์ิที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศไทย 
 5. เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังไม่มีความชัดเจนและหาข้อสรุปไม่ได้ โดยเฉพาะจุดที่มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ทั้งบนแผ่นดินและท้องทะเล ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและพลังงาน  
 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้สรุปสถานะด้าน
การบริหารจัดการประเทศว่าได้เริ่มเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 
แต่ยังมีการรวมศูนย์อํานาจการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยังไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมตัดสินใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บรายได้ให้
เพียงพอต่อการพึ่งตนเอง กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง จึงยังไม่
สามารถสร้างสร้างความเป็นธรรมกับทุกภาคี ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐยังขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการทํางานเป็นเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดพลังร่วมในการตรวจสอบ แม้ความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันที่ทําโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.8 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในปี พ.ศ.2548 ซึ่ง
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า ทั้งวัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึก ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคขัดขวางการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกับการขาดคุณภาพและจิตสํานึกสาธารณะ จึงทําให้ไม่
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สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์สาธารณะ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็น
ธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบที่ซับซ้อนมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การเมืองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ยังคงหนีไม่
พ้นวัฏจักรแบบเดิม ๆ ซึ่งนักวิชาการบางท่านเรียกว่า วงจรอุบาทว์ กล่าวคือ มีสภาพของการผูกขาด
การเลือกต้ัง ทําให้คนดี ๆ เข้าสู่ระบบการเมืองได้ยาก นําไปสู่การทุจริตคอรัปช่ันทั้งในรูปของนโยบาย
และการปฏิบัติ เกิดการจับกลุ่มกันเพื่อรักษาและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ จนถึงการสร้างอํานาจเผด็จ
การทางรัฐสภา ทําให้การเมืองขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถขับเคลื่อนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลสุดท้ายก็คือการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ในบางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อยึด
อํานาจจากรัฐบาลแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พอเลือกต้ังก็ได้นักการเมืองคนเดิม ๆ เข้ามาอีกเป็น
อย่างนี้เรื่อยไป ซึ่งเราควรจะเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดทางการเมืองใหม่ จากเดิมที่เคยบอกว่า 
การเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอํานาจ เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่า
ทางสังคม เป็นเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้ง 
(Pennock and Smith, 1964; ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2535) เป็น “การเมือง คือ ความเสียสละ” 
กล่าวคือ เสียสละความสุขส่วนตัว เสียสละความสุขครอบครัว เสียสละในตําแหน่งหน้าที่การงานเดิม
หรือธุรกิจของตนเองมาทําประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้อยู่ดีมีสุข โดยไม่ต้องเสียสละ
นานมากนักเอาแค่ 5 – 10 ปีก็พอ ไม่ใช่อยู่กันจนชนิดแบบว่าตายคาเก้าอ้ี เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี
ได้มีโอกาสได้เข้ามาปกครองบ้านเมืองดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้คนเป็นคนดีได้
ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงเป็นการมิใช่ทําให้
ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” 

 
องค์ประกอบของรัฐ 
 
 คําว่า รัฐ (State) เป็นที่รู้จักกันมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มี
ผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ (สุพจน์ รัศมิทัต, 2546: 10) 
 อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า รัฐเป็นสังคมสูงสุด ได้รวบรวมเอาสังคมทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะบรรลุความดีงามขั้นสูงสุด ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถประสบความสุขและความสมบูรณ์สุด
ยอดได้หากปราศจากรัฐ 
 ชิเซโร กล่าวว่า รัฐเป็นประชาคมทางจิตใจ ทุกคนเป็นเจ้าของรัฐโดยเท่าเทียมกันและอยู่
ภายใต้กฎหมายเดียวกัน เขาเรียกรัฐว่า เร โปพูลิ (Res Populi) ซึ่งหมายความว่า กิจการของ
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ประชาชน เพื่อเน้นว่า รัฐเป็นสมบัติร่วมกันของทุกคน สมาชิกที่อาศัยอยู่ในรัฐนั้นได้รับผลประโยชน์
จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรัฐที่ดีจะต้องให้มีรัฐบาลที่ยุติธรรม  
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้รวบรวมความหมายของคําว่ารัฐ โดยที่สํานักมาร์กซ์ซิสต์ (Marxism) 
เห็นว่า รัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามใจชอบ โรเจอร์ เบนจามิน 
(Roger Benjamin) และเรมอนด์ ดูวอล (Raymond Duwall) ให้ความหมายของรัฐไว้ 4 แนว คือ  
 1. รัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาล หมายความถึง กลุ่มบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
ในสังคมการเมอืง 
 2. รัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการหรือเครื่องมือทางการบริหารที่เป็นปึกแผ่น และเปน็
ระเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบัน 
 3. รัฐในฐานะที่เป็นชนชั้นปกครอง 
 4. รัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ 
 เจ พี เน็ตเทิล (J.P.Nettle) กล่าวว่า  
 1. รัฐ หมายถึง องค์กรที่รวมศูนย์การทําหน้าที่และโครงสร้างไว้เพื่อที่จะปฏิบัติการได้อย่าง
ทั่วด้าน เป็นแนวคิดด้ังเดิมที่เน้นเรื่องอํานาจอธิปไตยและรัฐอธิปไตย กล่าวคือ รัฐมีฐานะสูงกว่า
องค์กรอื่น ๆ ในสังคม อํานาจของรัฐเป็นอํานาจตามกฎหมาย แนวคิดนี้จึงเชื่อมโยงรัฐกับกฎหมาย 
ระบบราชการ และรัฐบาล 
 2. รัฐในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง การที่รัฐมีอิสระใน
การดําเนินกิจการต่าง ๆ กับรัฐอื่น ๆ ซึ่งหากรัฐมีอิสระในการดําเนินกิจการระหว่างประเทศสูงก็จะมี
ความเป็นรัฐ (Stateness) สูง 
 3. รัฐในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัว 
 4. รัฐในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม-วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีวิวัฒนาการ ซึ่งคิดว่ารัฐ
กับชาติเป็นเรื่องเดียวกัน  
  

นิคอส พอลเลนซัส (Nicos Poulantzas) เห็นว่า รัฐ เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบชนชั้น
และกระบวนการใช้อํานาจผ่านทางสถาบันต่าง ๆ เช่น รัฐบาล ศาล และตํารวจ ในขณะที่ เฟรนซ์ 
ออฟเฟนไฮเมอร์ (Franz Oppenheimer) มีความเห็นว่า รัฐ เป็นองค์กรของการใช้วิธีการทาง
การเมืองซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อวิธีการทางเศรษฐกิจได้สร้างสิ่งของขึ้นมามากพอสําหรับสนองความต้องการ
ของคนเราแล้วจนถึงขั้นที่สิ่งของเหล่านั้นอาจถูกแย่งชิงปล้นไปได้ด้วยการรุกราน ดังจะเห็นได้ว่า  
ในระยะแรกรัฐและอํานาจมีพ้ืนฐานอยู่บนการมีกําลังเหนือกว่า โดยผู้ใช้อํานาจมีการปฏิบัติการ  
4 อย่าง คือ การทําสงคราม การสร้างรัฐ การปกป้องคุ้มครอง และการดูดซับทรัพยากรจากสังคม 
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ดังนั้นหน้าที่ พ้ืนฐานที่สําคัญของรัฐ คือ การป้องกันภัย เพื่อมิให้ผู้มีอํานาจรัฐอื่นมาปล้นสะดม
ทรัพย์สินและกําลังคนไป 
 สรุปความหมายได้ว่า รัฐมักจะเน้นถึงความผูกพันทางการเมือง อันหมายถึง การท่ีประชาชน
อยู่ภายใต้ระบบการเมืองอย่างเดียวกัน มีอธิปไตยเดียวกัน รวมทั้งมีเอกราชเต็มที่ในฐานะที่เป็นรัฐ 
ส่วนคําว่าประเทศนั้นมักจะเน้นเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น เขตแดน ทรัพยากร เป็นต้น (สุพจน์ 
รัศมิทัต, 2546: 11) ในส่วนของผู้เขียนนั้นมีความคิดเห็นว่า รัฐในอดีตก็คือประเทศในปัจจุบันนั่นเอง 
ซึ่งประกอบด้วย ประชากรที่มีเชื้อชาติเผ่าพันธ์ุ มีภาษา มีเขตแดน มีผู้ปกครอง และมีอํานาจในการ
ปกครองเขตแดนหรือดินแดนนั้น  
 องค์ประกอบสําคัญของรัฐที่นักรัฐศาสตร์กล่าวไว้โดยทั่วไป มีอยู่ 4 ประการ คือ (ชัยอนันต์ 
สมุทวาณิช, 2535) 
 1. ประชากร (Population) รัฐทุกรัฐควรมีประชากรจํานวนมากพอสมควรที่จะทําให้รัฐ
ดํารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง และไม่ว่ารัฐจะมีขนาดเท่าใดก็ตามไม่ควรมีประชากรมากเกินไปจนล้น
อาณาเขตหรือมากเกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ 
 2. ดินแดน (Territory) รัฐต้องมีอาณาเขตที่แน่นอน ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่าต้องมีขนาด
เท่าใดจึงจะถือเป็นรัฐได้ ดินแดนนี้ประกอบด้วย พ้ืนดิน พ้ืนน้ํา และท้องฟ้าที่อยู่เหนือพื้นดิน โดยปกติ
อาณาเขตทางทะเลจะถือเกณฑ์อยู่ห่างจากชายฝั่ง 12 ไมล์ทะเล เป็นเขตปกครอง และห่างจากชายฝั่ง 
200 ไมล์ทะเล เป็นเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
 3. รัฐบาล (Government) รัฐต้องมีรัฐบาลสําหรับปกครองประชาชน เป็นผู้ใช้อํานาจ
อธิปไตยอันเป็นอํานาจสูงสุดของรัฐ ในการดําเนินกิจกรรมของรัฐในนามของประชาชน โดยการ
นําเสนอนโยบายและดําเนินนโยบายที่ต้องกระทําเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในรัฐ 
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของพลเมืองและป้องกันการรุกรานจากรัฐอื่น 
 4. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นอํานาจสูงสุดในการปกครอง ประกอบด้วย อํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อาจมีการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางไปยังท้องถิ่น
ได้เพื่อความสะดวกในการปกครอง นอกจากนั้นต้องเป็นอิสระปราศจากการควบคุมของรัฐอื่น ๆ ใน
การที่จะดําเนินการบริหารหรือกําหนดนโยบาย 
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อย่างไรก็ตาม รัฐทุกรัฐจะมีรัฐบาลเป็นศูนย์รวมอํานาจและเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจรัฐในการ
ทําหน้าที่หลัก 3 ด้าน คือ  
 1. การรักษาความมั่นคง 
 2. การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการให้ความยุติธรรม 
 3. การให้สวัสดิการทางสังคม 
 
ระบอบการปกครอง 
 
 พฤทธิสาณ ชุมพล (2540) ได้สรุปรูปแบบการปกครองเอาไว้ 2 ระบอบใหญ่ ๆ คือ การ
ปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 
 1. การปกครองระบอบเผด็จการ อํานาจในการสร้างและกําหนดนโยบาย มีลักษณะรวม
ศูนย์อยู่ที่บุคคล คณะทหาร ข้าราชการ หรือผู้นําพรรค มี 2 แบบย่อย ได้แก่ 
 1) เผด็จการแบบอํานาจนิยม (Authoritarian) อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ปกครองเพียง
คนเดียว เช่น พระมหากษัตริย์ 
 2) เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarian) อํานาจอยู่ที่พรรคการเมืองพรรคเดียวหรือกลุ่ม
เดียว เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน เกาหลีเหนือ สหภาพโซเวียตเดิม เผด็จการทหารในพม่า 
 2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานาจเป็นของประชาชนโดยอาศัยเสียงของคนส่วน
ใหญ่ แต่คํานึงถึงเสียงส่วนน้อย ซึ่งประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้งการพูด การ
เขียน การร้องเรียน การชุมนุม ตลอดจนการได้รับความคุ้มครองในความยุติธรรมจากศาล แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบย่อย ได้แก่ 
 1) ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracies) ฝ่ายบริหารได้รับการ
เลือกให้ดํารงตําแหน่งจากฝ่ายรัฐสภา ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายรัฐสภามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ไทย 
หรืออาจมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สิงคโปร์ 
 2) ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Democratic Presidential) ฝ่ายบริหารได้รับการ
เลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย เช่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย 
 อย่างไรก็ตาม อริสโตเติล ได้กล่าวไว้ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการ
ปกครองที่พลเมืองของรัฐสามารถหมุนเวียนกันมาเป็นผู้ปกครอง ส่วนอดีตประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา นายอับราฮัม ลินคอร์น ได้กล่าวสั้น ๆ ว่า ประชาธิปไตยเป็น “การปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” โดยมีลักษณะสําคัญ คือ  
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1. ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย 
2. ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย 
3. ยึดถือเสียงข้างมาก ให้การเคารพคุ้มครองเสียงข้างน้อย 
4. ได้รับความยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ 
หลักการสําคัญของประชาธิปไตย 
1. หลักการเลือกต้ังโดยเสรี 
2. หลักการใช้เหตุผล 
3. หลักเสรีภาพ 
4. หลักการปกครองโดยยึดกฎหมาย 
5. หลักความเสมอภาค/ความเท่าเทียม 

 
โครงสร้างทางการเมือง 
 
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย มีโครงสร้างทางการเมืองหรือสถาบัน
ที่สําคัญ ได้แก่  

1. รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญไม่ได้ ซึ่งต้ังแต่ปี พ.ศ.2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศที่บัญญัติถึง 

1) รูปแบบการปกครอง 
2) อํานาจอธิปไตย 
3) องค์กรทางการเมือง 
4) สิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง 
5) การแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ 

2. สถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยเคยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอํานาจสูงสุดมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย ครั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนไทยทั้งชาติมีฐานะอยู่เหนือการเมือง ทรงเป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตยผ่านทางรัฐบาล รัฐสภา 
และศาล 

3. สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา 
โดยทําหน้าที่สําคัญ คือ การออกกฎหมายสําหรับการปกครองและการบริหารประเทศ ควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การให้ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ การถอดถอนบุคคลออกจาก
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ตําแหน่งการให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ  

4. สถาบันบริหารหรือรัฐบาล มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินด้วยการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า บําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน สร้างความยุติธรรมในสังคม สร้างความมั่นคงให้
เกิดขึ้นในชาติ ดูแลให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิ
และเสรีภาพให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา คณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มีหน้าที่กําหนดนโยบายที่จะเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินของ
แต่ละกระทรวงและควบคุมให้ข้าราชการประจําของแต่ละกระทรวง ได้แก่ กรม กอง นํานโยบายไป
ปฏิบัติให้เกิดผลทั่วประเทศ 

5. สถาบันตุลาการหรือศาล มีอํานาจหน้าที่ในการตัดสินคดีความให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร  

ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอิสระที่จัดต้ังขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญว่ามีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมทั้งมี
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมการการ
เลือกต้ังว่าคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ 

ศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
บัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น มี 3 ช้ัน คือ  

1) ศาลช้ันต้น ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาล
ล้มละลาย 

2) ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 
3) ศาลฎีกา เป็นศาลยุติธรรมสูงสุดมีอยู่เพียงศาลเดียว 
ศาลปกครอง เป็นศาลที่จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 มีอํานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน และข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ ศาลปกครองแบ่งออกเป็นศาล
ปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด 
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ศาลทหาร มีมาเป็นเวลานานตั้งแต่มีการทหารไว้ป้องกันประเทศ มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาลงโทษบุคคลผู้กระทําความผิดอาญาต่อหน้าที่ราชการ เช่น หนีทหาร หรือความผิดอาญาอื่น
โดยจํากัดพ้ืนที่เฉพาะในบริเวณที่ต้ังหน่วยทหาร ซึ่งเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีไม่อยู่ในอํานาจ
ศาลทหาร หรือคดีที่ไม่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอํานาจศาลพลเรือน หรือคดีที่ต้องดําเนินในศาลเยาวชน
และครอบครัว โดยบุคคลท่ีอยู่ในอํานาจศาลทหาร ได้แก่ ทหารประจําการ ทหารกองประจําการ 
นักเรียนทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม และเชลยศึก  

6. พรรคการเมือง คือ องค์กรทางการเมืองที่รวบรวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และมี
เป้าหมายเพื่อได้อํานาจทางการเมืองในรัฐบาล นโยบายต่าง ๆ ของพรรคการเมืองส่วนมากจะเป็น
ผลรวมของความต้องการภายในพรรค ซึ่งเมื่อพิจารณาสมาชิกพรรคแต่ละคนแล้ว อาจจะมีความ
แตกต่างกันอย่างมากก็ได้ ในระบอบรัฐสภาพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะมีผู้นํา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้า
พรรคการเมืองนั้นได้รับเสียงข้างมากก็จะรับหน้าที่เป็นผู้นํารัฐบาลในการบริหารประเทศ 
 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบสอดรับกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
ให้มีความโปร่งใส ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมในทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1.ระดับต้น เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยอภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและ
สถานการณ์ปัจจุบัน การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง การร่วมลงชื่อเพื่อเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ การเสนอ
กฎหมาย การประชาพิจารณ์ การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

2. ระดับกลาง เช่น การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม การร่วมปราศรัยในการชุมนุม
เพื่อเรียกร้องหรือการร่วมกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายด้วย 

3. ระดับสูง เช่น การลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกองค์กรท้องถิ่น การก่อต้ังพรรคการเมือง การจัดต้ังรัฐบาล 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และส่งเสริม

ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพียงใดก็จะให้มีการ 
ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและให้ผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การป้องกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้งความต้องการหรือ
ความปรารถนาประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง 

 
สาเหตุที่ประชาชนไม่มีส่วนรว่มทางการเมือง 
ในอดีตที่ผ่านมานั้น จะเห็นว่าประชาชนคนไทยไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากนัก 

อาจสรุปสาเหตุต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1. การเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนํา 
2. เป็นอํานาจนิยมในบางสมยั 
3. วงจรอุบาทว์ทางการเมือง 
4. พฤติกรรมของนักการเมืองไทย 

- ไม่มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- เล่นพรรคเลน่พวก 
- ใช้อํานาจไมถู่กต้องตามทํานองคลองธรรม 
- แย่งชิงอํานาจ 
- แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
- ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

5. สังคมไทย/บุคลิกภาพคนไทย 
- ระบบอุปถัมภ์/พรรคพวก 
- ระบบเครือญาติ 
- ระบบอาวุโส 
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- ขาดระเบียบวินัย 
- รักสนกุ/ความสบายในการทํางาน 
- มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
- ความกตัญญ/ูบุญคุณ 

 
รัฐธรรมนูญ 
 

รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหรือรัฐ เป็นกฎหมายที่มีลําดับศักด์ิ
สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ ซึ่งสามารถแสดงลําดับ
ศักด์ิของกฎหมายดังภาพ 

 
ที่มา: http://www.google.co.th 
 
รัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรกับรัฐธรรมนูญ

แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม ซึ่งมีที่มา ดังนี้ 
1. วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โดยประมุขของรัฐในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มอบให้ 
2. การสถาปนาหรือการตั้งรัฐใหม่ 
3. การช่วงชิงอํานาจหรือการปฏิวัติรัฐประหาร 
4. ประชาชนหรือราษฎร 
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สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.2475 มาจากการปฏิวัติยึดอํานาจโดยการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่วนในปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นฉบับที่ 18 ถึงแม้จะมีการ
ร่างโดยตัวแทนของประชาชน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนหน้านั้นได้มีการยึดอํานาจจากรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกต้ัง โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญมักจะบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการปกครอง 
2. สิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง 
3. อํานาจอธิปไตย 
4. องค์กรทางการเมือง 
5. การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
6. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ในส่วนของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน มีการแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 15 

หมวด จํานวน 309 มาตรา ประกอบด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 
หมวด 1 บททั่วไป  
หมวด 2 พระมหากษัตริย์  
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย  
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
หมวด 6 รัฐสภา  
หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  
หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี  
หมวด 10 ศาล  
หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
บทเฉพาะกาล  
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่นิสิตควรทราบเอาไว้บ้าง ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาพอ

สังเขป ดังต่อไปนี้ 
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หมวด 1 บททั่วไป  
มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
มาตรา 4 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง 
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครอง

แห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน…การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ 

มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ… 
 
หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย  
มาตรา 70 บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา 71 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตาม

กฎหมาย 
มาตรา 72 บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อม

ได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ… 
มาตรา 74 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
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ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี… 

 
หมวด 6 รัฐสภา  
มาตรา 93 สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจาก

การเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจํานวน 375 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบสัดส่วน
จํานวน 125 คน…(แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554) 

มาตรา 99 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกต้ัง และ 
(3) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวัน

เลือกต้ัง 
มาตรา 100 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง 
(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(4) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
มาตรา 101 บุคคลผูม้ีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกต้ัง... 
มาตรา 111 วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนรวม 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังในแต่

ละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และมาจากการสรรหาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้น หักด้วยจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง 

มาตรา 115 บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
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(3) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(4) ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังต้องมีลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 
(ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(5) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดํารง

ตําแหน่งทางการเมือง 
(6) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดํารง

ตําแหน่งและพ้นจากการเป็นสมาชิกหรือการดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่เกิน 5 
ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ… 

 
หมวด 9 คณะรัฐมนตรี  
มาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน 

ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน…
นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีมิได้ 

มาตรา 174 รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ 
(3) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า... 
มาตรา 172 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็น

นายกรัฐมนตรี...มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี 
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลง
มติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระทําโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 
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หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการการเลือกต้ัง จํานวน 5 คน 
2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน จํานวน 3 คน 
3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จํานวน 9 คน 
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน 7 คน 
 
หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
มาตรา 259 ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีหน้าที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา 265 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
(1) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

ตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็น
พิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ใน
ธุรกิจการงานตามปกติ… 

มาตรา 269 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท…รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย… 

มาตรา 271 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหน่งได้  

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหน่งได้ 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหน่งได้ 
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มาตรา 274 สมาชิกวุฒิสภา มีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

 
หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 291 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจํานวนไม่น้อย

กว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน... 

(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
 



บทที่ 9 
มนุษย์กับกฎหมาย 

สถาพร  รอดโพธิ์ทอง และสมุิตร  สุวรรณ 
 
 กฎหมาย  (law) คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐได้ตราขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากจารีต
ประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามหรือ
เพื่อกําหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (สารานุกรมเสรี, 2554) 
ซึ่งบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้ความจากความผิดไม่ได้ ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อยู่ใน
สังคม เราไม่สามารถปฏิเสธกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐนั้นได้  
 
ลักษณะของกฎหมาย 
 
 กฎหมายมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ (ไฉไล ศักดิวรพงศ์ และปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, 2548) 
 1. ต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์ คือ ผู้มีอํานาจสูงสุดของแต่ละรัฐ 
 2. ต้องเป็นคําสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้ใด 
 3. ต้องเป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไปจนกว่าจะถูกยกเลิก 
 4. ต้องปฏิบัติตามจะหลีกเลี่ยงมิได้ 
 5. ต้องมีสภาพบังคับ หากมีการฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
ที่มาของกฎหมาย 
 

1. กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของไทย สามารถจําแนกตามรูปแบบและองค์กรที่ตราขึ้นได้

ตามลําดับศักด์ิ ดังนี้  
1) รัฐธรรมนูญ  
2) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
3) พระราชบัญญัติ  
4) พระราชกําหนด  
5) พระราชกฤษฎีกา  
6) กฎกระทรวง  
7) กฎหมายที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตราขึ้น 
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2. จารีตประเพณี 
ตามประวัติศาสตร์นั้น จารีตประเพณีได้รับการใช้บังคับเสมอเป็นกฎหมายมาแต่บุรพกาล

ก่อนที่สังคมจะรวมเป็นรัฐและมีระบบอักษรใช้ ซึ่งปัจจุบันในบางประเทศมีการบันทึกจารีตประเพณี
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการสืบทอดและขจัดข้อสงสัยด้วย ถึงแม้จะมีความพยายามใน
การเขียนกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความกว้างขวางเพียงไร แต่ก็ไม่อาจครอบคลุมกรณีทั้ง
ปวงได้ จึงต้องอาศัยจารีตประเพณีมาประกอบให้สมบูรณ์เสมอ เช่น ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

 
3. หลักกฎหมายทั่วไป 
หลักกฎหมายทั่วไป ได้แก่ หลักกฎหมายที่ผู้พิพากษาค้นคว้าหามาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

กรณีที่ไม่มีทั้งกฎหมายลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณี และบทกฎหมายอันใกล้เคียงที่สุดใช้แล้ว  
ซึ่งผู้พิพากษาจะอาศัยสิ่งใดเป็นเครื่องค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปนั้น โดยนักนิติศาสตร์ให้ความเห็นว่า 

1) สุภาษิตกฎหมาย คือ คํากล่าวที่ปลูกถ่ายความคิดทางกฎหมาย และยังเป็นบทย่อของ
หลักกฎหมายต่าง ๆ ด้วย เช่น กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ความยินยอมไม่ทําให้เป็นการละเมิด ผู้รับโอน
ไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนให้  

2) การพิเคราะห์โครงสร้างกฎหมาย วิธีนี้เห็นกันว่าดีกว่าวิธีก่อน เนื่องเพราะมีความ
แน่นอนกว่าการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปโดยใช้สุภาษิตเป็นเครื่องมือ เพราะบางครั้งสุภาษิตก็ใช้แก่
บางประเทศหรือบางท้องที่มิได้ โดยการเทียบเคียงวินิจฉัย 
 
ระบบกฎหมาย 

 
กฎหมายที่ใช้กันในโลกแบ่งออกได้เป็นสองระบบใหญ่ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(common law system) และระบบประมวลกฎหมาย (civil law system) ซึ่งทั้งสองระบบนี้ต่างก็มี
กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่คนโดยทั่วไปมักจดจําว่าระบบกฎหมาย common law 
ไม่ใช่กฎหมายลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ดี การแบ่งระบบกฎหมาย
โดยทั่วไปที่ได้รับการยอมรับกันในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ 
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1.  ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)  
เป็นระบบที่ใช้กันในเครือจักรภพอังกฤษและในสหรัฐอเมริกา โดยจะใช้คําพิพากษาที่ศาลเคย

วางหลักไว้แล้วเป็นหลักในการพิจารณา ระบบนี้มีกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภาเช่นเดียวกับประเทศที่
ใช้ระบบประมวลกฎหมาย แต่ระบบกฎหมายทั่วไปนี้ จะให้อํานาจผู้พิพากษาในการตีความกฎหมาย
อย่างมาก จึงลดทอนความสําคัญของกฎหมายของรัฐสภาลง และจะตีความในลักษณะจํากัดเท่าที่ลาย
ลักษณ์อักษรไว้บัญญัติเท่านั้น ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบันนั้น ได้แก่ เครือจักรภพอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เป็นต้น 
 

2. ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System)  
เป็นระบบที่ใช้กันในภาคพื้นทวีปยุโรป โดยมีหลักกฎหมายซึ่งสืบทอดมาจากหลักกฎหมาย

โรมัน ในการเรียนการสอนกฎหมายของบางประเทศ เช่น เยอรมัน จะต้องเรียนรู้ภาษาลาตินก่อนจึง
จะสามารถเรียนกฎหมายได้ ประมวลกฎหมายสําคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับกันและเป็นตัวอย่างให้กับนานา
ประเทศ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ระบบกฎหมายนี้ ผู้พิพากษาสามารถตีความกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรในลักษณะขยายความได้ โดยมีหลักว่า ผู้พิพากษาจะต้องค้นหากฎหมายที่จะนํามา
ตัดสินคดีความจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรก่อน หากไม่ได้จึงจะใช้หลักกฎหมายทั่วไป และ
กฎหมายจารีตประเพณี ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบันนั้น ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี 
ญี่ปุ่น ประเทศสแกนดิเนเวีย รวมทั้งประเทศไทย เป็นต้น 

 
3. ระบบกฎหมายศาสนา (Religious Law System)  
เป็นระบบกฎหมายที่พ่ึงพิงกับหลักทางศาสนาหรือใช้คัมภีร์ทางศาสนาเป็นกฎหมาย ซึ่งมักจะ

มีวิธีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การใช้ฮาลัคกาห์ของยิวในกฎหมายมหาชน ถือเป็น
เรื่องที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้ ขณะที่การใช้กฎหมายอิสลามขี่นอยู่กับบรรทัดฐานการใช้
กฎหมายที่มีมาก่อนและการตีความด้วยการเทียบเคียงเป็นต้น ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบัน
นั้น ได้แก่ อัฟกานิสถาน ลิเบีย อิหร่าน เป็นต้น 

 
4. ระบบกฎหมายผสมผสาน (Pluralistic Systems)  
เป็นระบบที่ใช้การผสมผสานจากสามระบบข้างต้น ซึ่งมักเกิดจากอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ที่

ทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างระบบกฎหมายขึ้น เช่น มาเลเชีย ใช้ระบบกฎหมายทั่วไปเป็นหลัก
ผสมผสานกับระบบกฎหมายศาสนา อิยิปต์ใช้ระบบกฎหมายศาสนาเป็นหลักผสมผสานกับระบบ
ประมวลกฎหมาย เป็นต้น 
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การออกกฎหมาย 
 

1. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดที่กําหนดรูปแบบการปกครองและระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ตลอดจนรับรองและส่งเสริมสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนทั้งประเทศ เป็นกฎหมายแม่บทของ
กฎหมายอื่นทุกฉบับ กฎหมายอื่นจึงจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้ โดยปกติมีที่มา ดังนี้  

1) วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
2) การสถาปนารัฐใหม่ 
3) การช่วงชิงอํานาจหรือคณะปฏิวัติ 
4) ประชาชน 

2. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายชนิดนี้อยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ แต่วิธีการ
ตรานั้นจะมีการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ องค์กรที่มีหน้าที่ตรากฎหมายประเภทนี้ 
คือ รัฐสภา 

3. พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายชั้นรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ และ
เป็นกฎหมายที่ถือได้ว่าออกมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรง องค์กรที่มีหน้าที่ตรากฎหมายประเภทนี้ คือ
รัฐสภา 

4. พระราชกําหนด เป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมอบอํานาจในการตราให้แก่ฝ่ายบริหาร คือ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ใช้ในกรณีรีบด่วนหรือฉุกเฉิน พระราชกําหนดนั้นเมื่อมีการประการใช้แล้ว
คณะรัฐมนตรีต้องนําเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ถ้ามิได้รับความเห็นชอบก็เป็นอัน
สุดสุดลง แต่ผลของการสิ้นสุดลงนี้ไม่กระทบกระเทือนบรรดาการที่ได้กระทําลงระหว่างใช้พระราช
กําหนดนั้น 

5. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารและไม่ต้องผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากรัฐสภา ผู้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้น โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การออกพระราชกฤษฎีกาต้องอาศัยกฎหมายอ่ืนที่มีศักด์ิสูงกว่าซึ่งเป็น
กฎหมายแม่บทที่ให้อํานาจออกได้ โดยมีการกําหนดรายละเอียดซึ่งเป็นหลักการย่อย ๆ ของ
พระราชบัญญัติหรือของพระราชกําหนด เปรียบเสมือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หน้าที่อธิบายขยายความในรัฐธรรมนูญ  

6. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารและไม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากรัฐสภา ผู้เสนอกฎกระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกับกระทรวงนั้น โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี มีลักษณะคล้ายพระราชกฤษฎีกา ข้อที่พิจารณาให้เห็นถึงความแตกต่างกันว่าควรจะ
ออกกฎหมายในรูปพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาของกฎหมายที่ต้องการ
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บัญญัตินั้นมีความสําคัญเพียงใด ซึ่งหากมีความสําคัญเป็นอย่างมากจะออกมาในรูปของพระราช
กฤษฎีกา แต่ถ้ามีความสําคัญน้อยกว่าก็จะออกในรูปของกฎกระทรวง 

7. กฎองค์การบัญญัติ เป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตราขึ้นและใช้บังคับภายใน
เขตอํานาจของตน ได้แก่ ข้อบังคับตําบล เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติเมืองพัทยา เนื่องจากอํานาจในการตรากฎหมายประเภทนี้ได้รับมา
จากพระราชบัญญัติ โดยทั่วไปจึงถือว่ากฎองค์การบัญญัติมีศักด์ิตํ่ากว่าพระราชบัญญัติ แต่ว่าใช้บังคับ
ภายในเขตใดเขตหนึ่งเป็นการทั่วไปเท่านั้น 
 
การบังคับใช้กฎหมาย 
 

กฎหมายที่ผ่านกระบวนการจัดทําและประกาศใช้แล้วย่อมมีผลบังคับใช้ได้ การบังคับข้อ
กฎหมายจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย อาณาเขตที่กฎหมาย
ใช้บังคับ และบุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ โดยวันที่เริ่มบังคับใช้กฎหมายจะมีผลต้ังแต่เมื่อใดนั้น 
โดยทั่วไปในกฎหมายนั้นจะระบุวัน เวลา ที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่วัน
เดียวกันกับวันที่ประกาศใช้กฎหมายก็ได้ แต่ถ้าในกฎหมายนั้นไม่ได้ระบุวันที่จะเริ่มบังคับใช้ไว้ก็จะมี
ผลต้ังแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักที่ว่า “กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง” เว้นแต่บาง
กรณีที่มี่ความจําเป็นจะต้องบังคับใช้ย้อนหลังก็จะมีการระบุไว้ชัดเจนในกฎหมายนั้นว่า ให้มีผลบังคับ
ใช้ย้อนหลัง วันเริ่มบังคับใช้กฎหมายอาจกําหนดได้ดังนี้ 

1. ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ จะใช้ในกรณีรีบด่วน
โดยให้กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ทันทีต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้กฎหมายจะต้องไป
ค้นดูว่าราชกิจจานุเบกษาลงประกาศวันใด ก็จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันไหนเป็นต้นไป 

2. ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีปกติโดยทั่วไป วันเริ่ม
บังคับใช้กฎหมายจะให้มีผลต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งผู้ใช้กฎหมายจะต้อง
ไปค้นดูว่าราชกิจจานุเบกษาลงประกาศวันใดวันถัดมา กฎหมายนั้นก็จะมีผลบังคับใช้เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน 

3. ใช้บังคับในอนาคต ในกรณีที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือประชาชน ได้จัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วันเริ่มบังคับใช้กฎหมายจะกําหนดไว้
ล่วงหน้า โดยกําหนดให้ระยะเวลาผ่านพ้นไประยะหนึ่ง จึงจะให้กําหมายมีผลบังคับใช้ เช่น
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้
กฎหมายก็จะต้องไปค้นดูราชกิจจานุเบกษาว่าลงประกาศวันใด แล้วต้องรอให้ผ่านพ้นไปอีก 15 วัน 
กฎหมายนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ 
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การแบ่งประเภทกฎหมาย 
 

1. แบ่งโดยแหล่งกําเนิดของกฎหมาย  
1) กฎหมายภายใน เป็นกฎหมายที่องค์กรของรัฐที่มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย 

บัญญัติขึ้นใช้ภายในประเทศ ได้แก่ กฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามอยู่ในปัจจุบัน 
2) กฎหมายภายนอก เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ เช่น 

องค์การสหประชาชาติ หรือเกิดจากความตกลงระหว่างประเทศที่เห็นพ้องต้องกัน เช่น สนธิสัญญา
หรืออนุสัญญา หรือความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น ข้อตกลง
เขตการค้าเสรี การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น 
 

2. แบ่งโดยฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  
1) กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน 

หรือประชาชนทั่วไปด้วยกัน เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเกี่ยวกับการทํานิติกรรม
สัญญาของบุคคล เป็นต้น 

2) กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรัฐ อํานาจหน้าที่ หรือภารกิจ
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ์ของรัฐและประชาชน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา เป็นต้น 
 

3. แบ่งโดยเจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมาย แยกได้เป็นหลายประเภท เช่น  
1) กฎหมายระเบียบบริหารราชการ  
2) กฎหมายการเงินการคลัง  
3) กฎหมายธุรกิจ  
4) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
5) กฎหมายสาธารณสุข  
6) กฎหมายสวัสดิการสังคม  
7) กฎหมายแรงงาน  
8) กฎหมายอุตสาหกรรม  
9) กฎหมายส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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4. แบ่งโดยลักษณะการใช้กฎหมาย  
1) กฎหมายสารบัญญัติ เป็นกฎหมายที่กําหนดสิทธิหรือหน้าที่ให้บุคคลปฏิบัติ เช่น 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กําหนดหน้าที่ของนายจ้างในการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการทํางาน 
เป็นต้น 

2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาล และขั้นตอนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้น เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เป็นต้น 
 

5. การแบ่งโดยสภาพบังคับของกฎหมาย  
1) กฎหมายแพ่ง  
2) กฎหมายอาญา  
3) กฎหมายปกครอง  
4) กฎหมายอื่นที่มีสภาพบังคับทั้งทางอาญาและทางปกครอง เช่น กฎหมายโรงงาน  

 
กฎหมายอาญา 

 
ลักษณะกฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อย เมื่อ

บุคคลใดกระทําความผิดที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ จะต้องได้รับ
โทษตามกฎหมาย ซึ่งได้กําหนดโทษทางอาญาไว้ 5 ชนิด คือ 

1. ประหารชีวิต คือ นําตัวไปยิงด้วยปืนให้ตายหรือฉีดยา 
2. จําคุก คือ นําตัวไปขังไว้ที่เรือนจํา 
3. กักขัง คือ นําตัวไปขังไว้ ณ ที่อ่ืนที่ไม่ใช่เรือนจํา เช่น นําไปขังไว้ที่สถานีตํารวจ 
4. ปรับ คือ นําค่าปรับซึ่งเป็นเงินไปชําระให้แก่เจ้าพนักงาน 
5. ริบทรัพย์สิน คือ ริบเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของหลวง เช่น ปืนเถื่อน 
 
การกระทําความผิดทางอาญา 
การได้รับโทษตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทํา

ความผิด กฎหมายมิได้ถือว่าการกระทําความผิดทุกอย่างร้ายแรงเท่าเทียมกัน การลงโทษผู้กระทํา
ความผิดจึงขึ้นอยู่กับการกระทําและสังคมมีความรู้สึกต่อการกระทํานั้น ๆ ว่า อะไรเป็นปัญหาสําคัญ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจแบ่งการกระทําความผิดอาญาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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1. ความผิดต่อแผ่นดินยอมความไม่ได้ หมายถึง ความผิดในทางอาญาซึ่งนอกจากจะมีผลต่อ
ตัวผู้รับผลร้ายแล้ว ยังมีผลกระทบที่เสียหายต่อสังคมอีกด้วย ซึ่งรัฐจําเป็นต้องป้องกันสังคมเอาไว้ด้วย
การย่ืนมือเข้ามาเป็นผู้เสียหายเอง ดังนั้นแม้ผู้รับผลร้ายจากการกระทําโดยตรงจะไม่ติดใจเอาความ 
แต่ก็ยังต้องเข้าไปดําเนินคดีฟ้องร้องเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ เช่น การฆ่าผู้อ่ืนตาย 

2. ความผิดอันยอมความกันได้ หมายถึง ความผิดในทางอาญาซึ่งไม่ได้มีผลร้ายกระทบต่อ
สังคมโดยตรง หากตัวผู้รับผลร้ายไม่ติดใจเอาความแล้ว รัฐก็ไม่อาจย่ืนมือเข้าไปดําเนินคดีกับผู้กระทํา
ความผิดได้ ถึงแม้จะดําเนินคดีไปแล้ว เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 

การรับโทษทางอาญา 
บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อ 
1. กระทําโดยเจตนา คือ การกระทําโดยรู้สํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผู้กระทํา

ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น ตัวอย่างเช่น นายแดงใช้ปืนยิงไปท่ีหน้าอกของ
นายดําถึงแก่ความตาย นายแดงมีเจตนาฆ่านายดํา เพราะ (1) แดงรู้ว่าเป็นการ “ฆ่า” “ผู้อ่ืน” จึงเป็น
การ “รู้” “ข้อเท็จจริง” อันเป็น “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตามมาตรา 288 
และ (2) นายแดง “ประสงค์ต่อผล” กล่าวคือประสงค์ให้นายดําตาย เพราะใช้ “ปืน” ซึ่งเป็นอาวุธ
ร้ายแรงยิงไปที่หน้าอกของนายดํา อันเป็น “อวัยวะสําคัญ”  

2. กระทําโดยไม่เจตนา คือ ผู้กระทําไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือไม่อาจเล็งเห็นผลของการ
กระทํานั้นได้ เช่น เราผลักเพื่อนเพียงจะหยอกล้อเท่านั้น แต่บังเอิญเพื่อนล้มลงไป ศีรษะฟาดขอบ
ถนนถึงแก่ความตาย เป็นต้น 

3. กระทําโดยประมาท คือ การกระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทําโดยปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านี้ได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เช่น จําเลยจุดไฟเผากองฟางในลานนวดข้าวของ
ตนเองในเวลาแดดร้อนจัด ไฟได้ไหม้ลุกลามไปไหม้ไร่กล้วยของผู้เสียหาย เป็นการกระทําโดยประมาท 
จําเลยมีความผิดตามมาตรา 225  

 
เหตุยกเว้นหรือลดหย่อนผ่อนโทษ 
โดยหลักทั่วไปแล้วบุคคลใดกระทําความผิดต้องรับโทษ แต่มีบางกรณีที่กฎหมายไม่ลงโทษ 

ลดหย่อนผ่อนโทษ ถ้ามีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 
1. การกระทําความผิดด้วยความจําเป็น  
2. การกระทําความผิดเพราะความบกพร่องทางจิต  

 3. การกระทําความผิดเพราะความมึนเมาโดยไม่รู้หรือถูกขืนใจให้เสพ  
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 4. การกระทําตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน   
5. การกระทําเพื่อป้องกัน  
6. การกระทําผิดเนื่องจากอุบัติเหตุ  
7. การกระทําผิดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  
8. การกระทําที่บันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 
9. สามีภริยากระทําความผิดต่อกันในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐาน 
10. ขาดอายุความ 
11. เด็กอายุยังไม่เกิน 10 ปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับ

โทษ ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
คุ้มครองเด็ก เพื่อดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

12. เด็กอายุกว่า 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็ก
นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 

(2) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีคําสั่งให้
มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อกําหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปี และกําหนดจํานวนเงิน
ตามท่ีเห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องชําระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท ใน
เมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 

(3) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่
ตาม (2) ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 56 
ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลแต่งต้ังพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติ
เด็กนั้น 

(4) ถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็ก
นั้นได้ หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับ
ข้อกําหนดดังกล่าวใน(2) ศาลจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควร
เพื่อดูแลอบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การน้ันยินยอม  
ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอํานาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแล อบรม และสั่งสอน 
รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานทําตามสมควร หรือให้ดําเนินการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ หรือ 
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(5) ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อฝึก
และอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ 18 ปี"  

13. ผู้ใดอายุกว่า 15 ปีแต่ตํ่ากว่า 18 ปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาล
พิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษา
ลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตาม มาตรา 74 หรือถ้าศาล
เห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง 
 14. ผู้ใดอายุต้ังแต่ 18 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้า
ศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น ลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้  
 
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นจะต้องมีการสืบสวนและ
สอบสวนเกี่ยวกับความผิดโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อน จากนั้นพนักงานอัยการจึงจะฟ้องคดีอาญาต่อ
ศาล หรือในบางกรณีผู้เสียหายจะฟ้องต่อศาลโดยตรงก็ได้ การพิจารณาสืบพยานของศาลจะต้อง
กระทําโดยเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนและต่อหน้าจําเลย เมื่อมีคําพิพากษาแล้วจะต้องบังคับให้เป็นไป
ตามคําพิพากษาโดยไม่ชักช้า โดยมีองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. พนักงานสอบสวนหรือตํารวจ เป็นองค์กรที่สําคัญที่สุดองค์กรหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพราะเป็นหน่วยงานแรกที่รับผิดชอบต่อกระบวนการยุติธรรมก่อนที่คดีหรือข้อ 
พิพาทที่เกิดขึ้นจะผ่านไปยังพนักงานอัยการ และเข้าสู่การพิจารณาของศาล ตํารวจเป็นผู้จับกุม
ผู้กระทําความผิด และทําการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนแล้วส่งเรื่องหรือสํานวน
สอบสวนให้พนักงานอัยการ  

2. ทนายความ เป็นผู้ที่เข้ามาว่าความแก้ต่างให้แก่คู่ความไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจําเลย 
ทนายความเป็นผู้ประกอบอาชีพกฎหมายโดยอิสระ ทนายความจะให้คําปรึกษาหรือดําเนินคดีแทน 
โดยคิดค่าบริการจากลูกความ ทนายความจึงเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม เพราะ
เป็นผู้รู้กฎหมาย และทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคู่ความในการดําเนินคดีในศาล การกระทําของทนายใน
ศาลมีผลเท่ากับคู่ความทําเอง 

3. พนักงานอัยการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดําเนินคดีต่อจากพนักงาน สอบสวน เมื่อ
พนักงานสอบสวนได้สอบสวนคดีเสร็จแล้ว ก็จะส่งสํานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ เพื่อฟ้อง
ผู้ต้องหาต่อศาลต่อไป พนักงานอัยการจึงเปรียบเสมือนทนายของแผ่นดิน มีอํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินคดีในนามของรัฐ 

4. ศาลยุติธรรม ศาลเป็นผู้ทําหน้าที่พิจารณาชี้ขาดคดีหรือตัดสินคดีตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม ศาลแบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
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ก. ศาลช้ันต้น คือ ศาลที่จะเริ่มพิจารณาอรรถคดีเป็นเบื้องแรก ศาลช้ันต้นที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญา สําหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระ
นครใต้ ศาลแขวงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลอาญาธนบุรี และศาล
อาญา ส่วนในจังหวัดอ่ืนได้แก่ ศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลคดีเด็กและเยาวชน 

ข. ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลซึ่งวินิจฉัยข้อผิดพลาดหรือข้อขาดตกบกพร่องของศาลชั้นต้น 
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนวิธีพิจารณาอรรถคดี ศาลอุทธรณ์นั้นเดิมมีอยู่ศาลเดียว ต้ังอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันได้ขยายออกไปอีก 9 ศาล คือ ศาลอุทธรณ ์ภาค 1 – 9 

ค . ศาลฎีกา เป็นศาลสูงสุดของศาลในระบบศาลยุติธรรม มีศาลเดียว ต้ังอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการพิจารณาคดีของ
ศาลอุทธรณ์อีกขั้นหนึ่ง 
 5. กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกือบทุกขั้นตอน โดยทําหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจําเลยไว้ใน
ระหว่างการดําเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นชั้นก่อนศาลพิจารณา ระหว่างการพิจารณา ตลอดจน
ภายหลังการพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของศาล เช่น ควบคุมตัว ปล่อยตัว หรือ
แม้แต่คําพิพากษาประหารชีวิต ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ ที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามคําพิพากษาของศาล เป็นต้น อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ยังมีความรับผิดชอบสําคัญอื่น
อีก คือ การฝึกอบรม และแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมขังให้กลับตนเป็นคนดี ด้วยการให้การอบรมทั้งในด้าน
ศีลธรรม และอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ภายหลังได้รับการปล่อย
ตัวไป 

 
ตัวอย่างลักษณะความผิดทางอาญา 
ลักษณะที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร เช่น  
มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระ

ราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 30 – 35 ปี  
มาตรา 113 (3) ผู้ใดใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย เพื่อแบ่งแยก

ราชอาณาจักรหรือยึดอํานาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทําความผิดฐาน
เป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ลักษณะที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง เช่น 
มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทําการตาม

หน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา 144 ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงาน...เพื่อ
จูงใจให้กระทําการไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้
บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่ 5 – 20 ปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่ 20,000 – 40,000 บาท หรือประหารชีวิต 

ลักษณะที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม เช่น 
มาตรา 172 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี 

พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทําให้ผู้ อ่ืนหรือประชาชน
เสียหาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา เช่น 
มาตรา 208 ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณรนักพรตหรือนักบวช

ในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 
ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน เช่น 
มาตรา 214 ผู้ใดประพฤติตนเป็นปกติธุระเป็นผู้จัดหาที่พํานัก ที่ซ่อนเร้นหรือที่ประชุมให้

บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระทําความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค 2 นี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เช่น 
มาตรา 217 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และ

ปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 14,000 บาท 
มาตรา 227 ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือทําการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือ

รื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระทําการนั้น ๆ โดย
ประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง เช่น 
มาตรา 240 ผู้ใดทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ 

ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อํานาจให้ออกใช้หรือทําปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือ
ใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระทําความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต่ 10 – 20 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 40,000 บาท 



 

 

125

มาตรา 264 ผู้ใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความ 
หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมใน
เอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือประชาชน ถ้าได้กระทําเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใด
หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 
ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า เช่น 
มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกําเนิด 

สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น 
มาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระทําชําเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กําลังประทุษร้าย 

โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้ผู้นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืนต้อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 4– 20 ปี และปรับต้ังแต่ 8,000 – 40,000 บาท 

ลักษณะที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย เช่น 
มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต่  

15 – 20 ปี 
มาตรา 289 ผู้ใดฆ่าบุพการี ฆ่าเจ้าพนักงาน...ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต 
มาตรา 290 ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทําร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น ถึงแก่ความตาย ต้อง

ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 3 – 15 ปี 
มาตรา 291 ผู้ใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
มาตรา 301 หญิงใดทําให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อ่ืนทําให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 306 ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดย

ประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เช่น 
มาตรา 309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระทําการใด ไม่กระทําการใดหรือจํายอมต่อสิ่งใด โดยทํา

ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายเสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือ
ของผู้อ่ืน หรือโดยใช้กําลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทําการนั้น ไม่กระทําการนั้นหรือจํา
ยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง 
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ลักษณะที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น 
มาตรา 336 ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระทําความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
มาตรา 337 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืน ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะ

ที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทําอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 
ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้น
กระทําความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

มาตรา 338 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืน ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะ
ที่เป็นทรัพย์สิน โดยการขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทําให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่
สามเสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทําความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่ 1 – 20 ปี และปรับต้ังแต่ 2,000 – 40,000 บาท 

มาตรา 339 ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป…ผู้นั้นกระทําความผิดฐานชิง
ทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 5 – 20 ปี และปรับต้ังแต่ 10,000 – 20,000 บาท 

มาตรา 340 ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ผู้นั้นกระทํา
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 10 - 15 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 30,000 
บาท 

 
ความผิดลหุโทษ 
ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดเล็กน้อย ไม่คํานึงเจตนา ไม่มีพยายาม ผู้สนับสนุนไม่ต้องรับ

โทษ อัตราโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท เช่น 
 - เจ้าพนักงานถามชื่อและที่อยู่ แต่ไม่ยอมบอก 
 - ไมป่ฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุอันควร 
 - ส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรําคาญ 
 - พกอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร  
 - เมาสุราประพฤติตนวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้  
 - เปิดเผยร่างกาย กระทําการอันควรขายหน้า ลามก ต่อหน้าธารกํานัล 
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การจับกุมผู้กระทําความผิด 
หลักของการจับกุมผู้สงสัยว่ากระทําความผิด มีอยู่ว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับ

ผู้ใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
1. เมื่อบุคคลนั้นได้กระทํา ความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 80 
2. เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิด หรือพบโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้

นั้นจะกระทําผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถใช้ในการกระทําความผิด 
3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตาม มาตรา 66 (2) แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่

อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือ จําเลยที่หนีหรอืจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตาม 

มาตรา 117 
 
การจับกุมผู้กระทําความผิดของราษฎร 
ราษฎรจะจับผู้อ่ืนไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่ง มาตรา 82 หรือเมื่อผู้นั้นกระทํา

ความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย  
1. เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับจะขอความช่วยเหลือเพื่อจัดการตามหมาย 
2. ผู้นั้นกระทําความผิดซึ่งหน้า ได้แก่ ความผิด ซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการใดซึ่ง

แทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทําผิดมาแล้วสด ๆ และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้าย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีต่อไปนี้ 

1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทําโดยมีเสียงร้อยเอะอะ 
2) เมื่อพบบุคคลหน่ึงแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิด ในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่

เกิดเหตุนั้น และมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอัน
สันนิษฐานว่าได้ใช้ในการกระทําผิดหรือมีร่องรอย พิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น 

 
ข้อยกเว้นเรื่องการจับกุมผู้กระทําความผดิ 
ข้อยกเว้นเรื่องการจับกุมผู้กระทําความผิด คือ จะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับ 
1. ในที่รโหฐาน เว้นแต่จะได้ทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่

รโหฐาน  
2. ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของ

พระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ต้ังแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตําหนัก หรือในที่
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ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ต้ังแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพํานัก เว้นแต่ 

(1) นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตให้จับ และได้แจ้ง
เลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ์รับทราบแล้ว 

(2) เจ้าพนักงานผู้ถวาย หรือให้ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท พระบรมวงศ์ต้ังแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้จับตาม
กฎหมายว่าด้วยราชองครักษ์ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัย 

 
เหตุที่จะออกหมายจับได้ 
1. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุก

อย่างสูงเกินสามปี หรือ 
2. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อ

ว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่
อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่า
บุคคลนั้นจะหลบหนี  

3. เมื่อผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมหรือขังอยู่ไม่มาตามหมายเรียก หรือตามนัด โดย
ไม่มีข้อแก้ตัวอันควรก็ดี ได้หนีไปก็ดี มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐานโดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ดี 

4. เมื่อผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งถูกปล่อยชั่วคราว ไม่สามารถทําสัญญาประกันให้จํานวนเงินสูง
กว่าเดิม หรือหาหลักประกันมาเพิ่มหรือให้ดีกว่าเดิมตามมาตรา 115 ได้ จะออกหมายจับบุคคลที่ยัง
ไม่รู้จักช่ือก็ได้ แต่ต้องบอกรูปพรรณของผู้นั้นให้ละเอียดเท่าที่ทําได้ 
 

การแจ้งความในคดีอาญาแผ่นดิน 
1. แจ้งความทางโทรศัพท์ เป็นการสะดวกรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ได้ดีที่สุด ซึ่งจะต้อง

แจ้งรายละเอียดในลักษณะของคดีอาญาที่เกิดขึ้น และบอกถึงสถานที่เกิดเหตุให้ ชัดเจน เพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้มาตรวจสถานที่เกิดเหตุได้ทันท่วงทีในสถานที่เกิดเหตุ สิ่งที่กระทําได้ทันทีของผู้แจ้ง 
หรือผู้เห็นเหตุการณ์ ได้แก่ การนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ช่วยกันทําการดับไฟ ส่วนเหตุการณ์อ่ืน ๆ 
ที่เกิดจากคดีอาญาไม่ควรเข้าไปจับต้อง เช่น อาวุธปืนในที่เกิดเหตุ ข้าวของที่ล้มกระจัดกระจายอยู่ 
การเคลื่อนย้ายศพ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อนจะ
เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างยิ่ง และการแจ้งความคดีอาญาจะต้องแจ้งความต่อสถานีตํารวจใน



 

 

129

เขตท้องที่ที่เกิดเหตุ เราอยู่ท้องที่ใดควรจะได้ทราบเบอร์โทรศัพท์ของสถานีตํารวจในท้องที่เอาไว้ เพื่อ
ความสะดวกต่อการแจ้งเหตุ 

2. แจ้งความด้วยตนเอง คือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาญาอาจจะเป็นผู้ประสบ
เหตุการณ์เองหรือญาติ ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยตรง ซึ่งการไปแจ้งความด้วยตนเองควรจะ
ไปแจ้งความต่อหน่วยบริการตํารวจ ซึ่งอาจจะเป็นป้อมยาม สายตรวจก็ได้ ถ้าเห็นว่าเป็นการสะดวก
กว่าที่จะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจในท้องที่เกิดเหตุโดยตรง  

3. ข่าวจากส่ือสารมวลชน ถือได้ว่าเป็นการแจ้งความอย่างหนึ่ง เพราะคดีอาญาแผ่นดิน 
บางอย่างทางผู้เสียหายต้องการจะปิดไว้เพื่อการต่อรองกับคนร้าย เช่น การจับตัวไปเรียกค่าไถ่ 
ความผิดอาญาในลักษณะเช่นนี้ แม้จะไม่มีผู้ใดแจ้งความท้ังทางโทรศัพท์และแจ้งความด้วยตนเอง แต่
เมื่อข่าวเกิดแพร่ไปสู่สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่เกิดเหตุก็จะต้องดําเนินการสืบสวนเพื่อหา
ข้อเท็จจริง  

คดีอาญาแผ่นดิน เมื่อมีผู้แจ้งความไม่ว่าจะทางใดก็ตาม เจ้าหน้าที่ ตํารวจจะมีหน้าที่
ดําเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาพยานหลักฐานในการจับกุมคนร้าย และเมื่อทําการจับกุมคนร้ายที่
ก่อเหตุได้แล้ว จะทําการสอบสวนและหาพยานหลักฐาน เพื่อส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ถูก 
กล่าวหาไปยังอัยการ เพื่อพิจารณาสั่งฟ้องศาลหรือสั่งไม่ฟ้องศาลอาญาต่อไป แม้เพียงแต่ทราบข่าว
โดยไม่มีผู้แจ้ง ในความผิดอาญาแผ่นดินทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะดําเนินการสืบข้อเท็จจริงเพื่อ
ดําเนินการ ต่อไป  
 

การดําเนินคดีอาญาที่ยอมความได้  
คดีอาญาที่ยอมความได้ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคดีความผิดส่วนตัว เช่น ยักยอกทรัพย์ ข่มขืน

หญิงอายุเกิน 18 ปี เจ้าหน้าที่ตํารวจจะดําเนินคดีได้ เมื่อ 
1. ผู้เสียหายแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งสามารถบอกตัวผู้กระทําความผิดได้ เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดีได้  
2. ในระหว่างการดําเนินคดีได้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือชั้นส่งฟ้อง

ศาล ถ้าผู้เสียหายและผู้กระทําผิดสามารถตกลงยอมความกันได้ การดําเนินคดีเป็นอันสิ้นสุดในชั้น
สอบสวน เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ต้องดําเนินการสอบสวน ปิดสํานวนการสอบสวนได้เลย ในชั้นส่งฟ้อง
ศาลก็ปิดคดีได้ 

3. แต่ถ้าผู้เสียหายไม่ตกลงยอมความกับผู้กระทําผิด ยืนยันที่จะดําเนินคดีจนถึงที่สุด การ
ดําเนินคดีก็คงดําเนินไปเช่นเดียวกับความผิดในคดีอาญาแผ่นดิน  
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล เช่น เรื่องสภาพบุคคล ทรัพย์ 
หนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น การกระทําผิดทางแพ่ง ถือว่าเป็นการละเมิดต่อบุคคลท่ี
เสียหายโดยเฉพาะไม่ทําให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนอย่างการกระทําผิดอาญา 

กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเศรษฐกิจและการค้า โดยวางระเบียบเก่ียวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น การต้ัง
หุ้นส่วนบริษัท การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับต๋ัวเงิน เช่น เช็ค กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย 
การเช่าทรัพย์ การจํานอง การจํานํา เป็นต้น 

ในปัจจุบันกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย ได้บัญญัติรวมเป็นกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน เรียกช่ือว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” แบ่งออกเป็น 6 บรรพ (บรรพ 
หมายถึง หมวดหมู่ใหญ่ของกฎหมาย) สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

 
บรรพ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป  
1. เรื่องบุคคล บุคคล หมายถึง สิ่งที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 2 

ประเภท คือ  
1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง มนุษย์ซึ่งมีสภาพบุคคลและสิ้นสุดสภาพบุคคลโดยการตาย

และต้องมีสิ่งซึ่งประกอบ หรือทําให้ความเป็นบุคคลปรากฏชัดเจนขึ้น ตามความประสงค์ของกฎหมาย 
ซึ่งเรียกว่า "สิ่งจําแนกตัวบุคคล" คือ ทําให้บุคคลหนึ่งแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ได้แก่ ช่ือ ภูมิลําเนา  

1.2 นิติบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายคนร่วมกันต้ังกลุ่มขึ้นโดยอาศัยอํานาจในทาง
กฎหมาย กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คณะบุคคล หน่วยงาน บริษัทจํากัด กองทรัพย์สิน ฯลฯ 
ซึ่งกฎหมายยินยอมให้กระทําการได้ นิติบุคคล ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ไม่มีชีวิตจิตใจ จึงต้องมีผู้แทนนิติ
บุคคลแสดงเจตนา หรือกระทําการแทน เช่น มีกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าอาวาสวัด ฯลฯ ทําหน้าที่แทน 
ประเภทของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กระทรวง ทบวง กรม วัด ห้าง
หุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว บริษัทจํากัด สมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เช่น 
พรรคการเมือง รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  

2. เรื่องความสามารถของบุคคล ความสามารถของบุคคล หมายถึง ความสามารถในการมี
สิทธิหรือใช้สิทธิตามกฎหมายปกติแล้ว บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิตามกฎหมายทัดเทียมกัน แต่ที่อาจ
แตกต่างกันออกไปก็คือ ความสามารถในการใช้สิทธิ ซึ่งบางครั้งก็ถูกจํากัดในการใช้ความสามารถ 
เนื่องจากกฎหมายได้จํากัดเอาไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  

3. เรื่องทรัพย์ ทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
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3.1 อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน เช่น ตึกรามบ้านช่อง ทรัพย์อัน
ประกอบ เป็นอันเดียวกันกับที่ดิน สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในที่ดิน เช่น สิทธิครอบครอง 
สิทธิอาศัย  

3.2 สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ทั้งหลายอันอาจขน เคลื่อนจากที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง
ได้ ไม่ว่าเคลื่อนด้วยแรงเดินแห่งตัวทรัพย์นั่นเอง หรือเคลื่อนด้วยกําลังภายนอก กําลังแรงแห่ง
ธรรมชาติอันอาจถือเอาได้ เช่น น้ําตก  

4. เรื่องนิติกรรม นิติกรรมเป็นศัพท์พิเศษใช้กันในภาษากฎหมาย ซึ่งหมายถึงการกระทําของ
บุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายและโดยสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิตามเจตนาของบุคคลน้ัน แต่มีกรณีหนึ่งที่ไม่ได้สมัครใจและมิได้มุ่ง
โดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ แต่เป็นการกระทําของบุคคลท่ีก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ  
โดยเหตุซึ่งเกิดจากกฎหมายบังคับหรือกําหนดไว้ เรียกว่า นิติเหตุ เช่น ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภ
มิควรได้ และในการทํานิติกรรมนั้นขอบเขตที่กฎหมายกําหนดห้ามไว้สําหรับวัตถุประสงค์มี 3 
ประการ คือ  

4.1 นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เช่น ทําสัญญาจ้างฆ่าคน  
4.2 นิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ทําสัญญา

ค้าประเวณี  
4.3 นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย เช่น ทําสัญญาซื้อขายบ้านที่ถูกไฟไหม้

หมดแล้ว  
 

บรรพ 2 ว่าด้วยเรื่องหนี้  
หนี้ คือ ความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "เจ้าหนี้" และ 

อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า "ลูกหนี้" ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้และลูกหนี้ก็มีหน้าที่ 3 
อย่างคือ  

1. กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ เช่น นายจ้าง จ้างให้มาร้องเพลง แต่ถ้า
ไม่มานายจ้างเรียกร้องค่าเสียหายได้  

2. งดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามคําสั่งของเจ้าหนี้ เช่น ให้หยุดตอกเสาเข็ม เพราะ
จะทําให้ตึกข้าง ๆ ร้าวเสียหาย 

3. ทําการโอนทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สิน คือ การโอนทรัพย์สินที่ตกลงกันเอาไว้ การ
ระงับแห่งหนี้ หมายถึง หนี้ได้สิ้นสุดลงหรือได้ระงับลง ซึ่งมีอยู่ 5 กรณี  

3.1. โดยการชําระหนี้  
3.2. โดยการปลดหนี้  
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3.3. โดยการหักกลบลบหนี้  
3.4. โดยการแปลงหนี้  
3.5. โดยหนี้เกลื่อนกลืนกัน 

 
บรรพ 3 ว่าด้วยเรื่องเอกเทศสัญญา  
เอกเทศสัญญา คือ สัญญาอันเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ ซึ่งมีหลายลักษณะในบรรพ 3 ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจะยกให้เห็นเป็นบางลักษณะ เช่น 
ลักษณะที่ 1 ซื้อขาย คือ สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน

ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้น สัญญาซื้อขายมี 2 อย่าง 
ตามลักษณะของทรัพย์สิน ดังนี้  

1. สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ หรืออาจจะทําเป็นสัญญาจะซื้อ จะขาย ก่อนจะไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานก็ได้ เช่น การ
ซื้อขายที่ดิน 

2. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ถ้าราคาตกลงกัน 500 บาท หรือมากกว่านั้น ก็ต้องมี
หลักฐานเป็นหนังสือ มีการวางมัดจําหรือมีการชําระหนี้บางส่วนจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ถ้าหาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ส่วนราคาทรัพย์ตํ่ากว่านี้ก็ไม่ต้องทําเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้  

ทรัพย์สินที่ห้ามซื้อขาย  
1. สาธารณสมบัติแผ่นดิน เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ดินที่รัฐบาลหวง

ห้าม เช่น ที่ดินในเขตป่าสงวน  
2. ทรัพย์นอกพาณิชย์ ซึ่งหมายถึงทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ หรือไม่อาจโอนให้กันโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว  
3. ทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามขายหรือจําหน่าย เช่น รูปถ่าย สมุด หรือสิ่งของอันมีลักษณะเป็น

ของลามกอนาจาร  
4. ทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ ทรัพย์สินนั้นจะซื้อขายกันไม่ได้ เช่น อาวุธปืนเถื่อน 

ฝิ่นเถื่อน สุราเถื่อน  
ลักษณะที่ 5 เช่าซื้อ หมายถึง สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คํามั่นว่าจะ

ขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจํานวน
เท่านั้น เท่านี้ เป็นคราว ๆ สัญญาเช่าซื้อต้องทําเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ให้เช่าซื้อ ถ้า
หากผู้เช่าซื้อผิดนัด ไม่ใช้เงิน 2 คราวติดต่อกัน หรือกระทําผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสาระสําคัญ 
เจ้าของทรัพย์สินที่ให้ เช่าซื้ออาจบอกเลิกสัญญาได้ ผู้เช่าซื้อจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และห้ามผู้
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เช่าซื้อจําหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินที่เช่าซื้อมา ซึ่งอาจมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้ เพราะผู้เช่าซื้อยัง
ไม่มีกรรมสิทธิในทรัพย์นั้น จนกว่าจะชําระราคาจนครบถ้วน  

ลักษณะที่ 9 ยืม คือ สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้ยืม ได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่
คู่สัญญาอีก ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้ยืม และผู้ยืมต้องคืนทรัพย์สินที่ยืมแก่ผู้ให้ยืม ซึ่งลักษณะของการยืม 
แยกได้ดังนี้  

1. ยืมใช้คงรูป หมายถึง สัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้
ยืม ได้ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่าและผู้ยืมสัญญาว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จ" 
เช่น การยืมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ วิทยุ  

2. ยืมใช้สิ้นเปลือง หมายถึง สัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้น 
เป็นปริมาณมีกําหนดให้แก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณ
เช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น  

3. การกู้ยืมนั้น มีบทบัญญัติแยกออกมาต่างหากเป็นกรณีพิเศษ และถือว่าการกู้ยืมเงินเป็น
การยืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

3.1 การกู้ยืมเงินจะบริบูรณ์ได้ก็ด้วยการส่งมอบเงิน  
3.2 พยานหลักฐานในการกู้ยืม ถ้ายืมเงินมากกว่า 50 บาทขึ้นไป จะต้องมีหลักฐานกู้ยืม

เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ลงลายมือชื่อผู้ยืมไว้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ในกรณีผิดสัญญา
และ ในการคิดดอกเบี้ยจะคิดเกินร้อยละ 15 บาทต่อปี ไม่ได้  

3.3 การใช้เงินคืน ควรมีการเพิกถอนในเอกสาร คือ มีการบันทึกข้อความลงในการกู้ยืม
นั้นว่า ได้ใช้เงินกันแล้วหรืออาจะเวนคืนเอกสารหลักฐานแห่งการกู้ยืม หรืออาจะให้ผู้ให้ยืมออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดก็ได้  

 
บรรพ 4 ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สิน  
คําว่า ทรัพย์ หมายถึง วัตถุที่มีรูปร่าง เช่น รถยนต์ วิทยุ บ้านที่ดิน ส่วนสิ่งอื่นที่ไม่มีรูปร่าง 

เช่น สิทธิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่ทรัพย์สิน แต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
ความหมายของคําว่า ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ 
ดังนั้นคําว่าทรัพย์สินจึงมีความหมายกว้างกว่าทรัพย์ การได้มาและสิ้นไปซึ่งทรัพย์สิน หมายถึง สิทธิ
เหนือทรัพย์สินหรือเรียกว่า ทรัพย์สินจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ โดยอํานาจแห่งกฎหมาย เช่น  

1. กรรมสิทธ์ิ หมายถึง ความเป็นเจ้าของการครอบครองทรัพย์สินที่สําคัญที่สุด  
2. สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน เช่น ผู้เช่าย่อมมีสิทธิ

ครอบครองทรัพย์สิน เช่น ผู้เช่าย่อมมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินที่เช่าเจ้าของที่ดินที่ไม่มีโฉนด แต่มี
เอกสารอื่นแทน เช่น น.ส. 3 , ส.ค. 1 ก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง  
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3. ภาระจํายอม หมายถึง การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ต้องรับภาระบางอย่างอันกระทบถึง 
ทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่าง ซึ่งตนควรจะมีสิทธินั้นอยู่แต่ต้องงดเว้น เช่น 
การปล่อยให้คนเดินผ่านที่ดินของตนจนเวลาเลย 10 ปีขึ้นไป  

4. สิทธิอาศัย หมายถึง สิทธิบุคคลจะอาศัยอยู่ในโรงเรือนของผู้อ่ืนโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า  
5. สิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง หรือ 

สิ่งเพาะปลูกบนดิน หรือใต้ดินนั้น โดยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนั้น  
6. สิทธิเก็บกิน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิใช้สอย ถือประโยชน์จัดการและเอาประโยชน์ 

บางอย่างจากทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น  
7. ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ แต่มีสทิธิได้รับชําระหนี้เป็นคราว ๆ จากทรัพย์สินนั้นหรือได้ใช้ ตลอดจนถือเอาซึ่ง
ประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น  

8. ทางจําเป็น หมายถึง ที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ เช่น สระ บึง หรือทะเลล้อม
อยู่ จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ก็มีสิทธิสามารถที่จะผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ได้  

หมายเหตุ ตามข้อ 4-7 ถ้าไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะใช้ยันบุคคลภายนอกไม่ได้ 
ใช้ยันได้เฉพาะคู่กรณี และเฉพาะสิทธิเหนือพื้นดินตกทอดทางมรดกได้เท่านั้น 

 
บรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 
1. การหมั้น ชายและหญิงจะทําการหมั้นกันได้ต่อเมื่อต่างมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ถ้าฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดอายุไม่ถึง17 ปีบริบูรณ์ การหมั้นนั้นย่อมเป็นโมฆะ การหมั้นจะต้องมีของหมั้นและจะต้องส่ง
มอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นแก่หญิงและตกเป็นสิทธิแก่หญิงทันที การหมั้นจะต้องได้รับ
ความยินยอมดังต่อไปนี้  

1.1 บิดาและมารดาในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา  
1.2 บิดาหรือมารดาในกรณีทีบิ่ดาหรือมารดาตายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกถอนอํานาจ

ปกครอง  
1.3 ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  
1.4 ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ได้การ

หมั้นที่ทําโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมฆียะ 
2. การสมรส จะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร

ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนได้ และการสมรสจะถือว่าชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อมีการจด
ทะเบียนสมรสกันแล้ว ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส คือ 
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2.1 เป็นหลักประกันความมั่นคงว่า เมื่อคู่สมรสได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว สามีหรือ
ภรรยาจะ ไปจดทะเบียนสมรสอีกไม่ได้ ถ้ามกีารจดทะเบียนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งยกขึ้นกล่าวอ้างได้โดยไม่
ต้องรอให้ศาลพิพากษาเสียก่อน  

2.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้  
2.3 ชายหญิงที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อจดทะเบียนสมรสโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็กลายเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ คือ สามารถทํากิจการงานได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง แม้จะหย่ากันในภายหลังก็ยังบรรลุนิติภาวะอยู่อย่างเดิม  

3. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา มี 2 ประเภท  
3.1 สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สินที่  

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส  
- เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามสมควรแก่

ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส โดยการรับมรดก หรือโดยการให้โดยเสน่หา  
- ของหมั้น  

3.2 สินสมรส ได้แก่ ทรัพย์สินที่ 
- คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรส  
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส โดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อ

พินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส  
- เป็นดอกผลของสินส่วนตัว  
- ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส 
4. ความสัมพันธ์ในครอบครัว  

4.1 สามีภรรยาต้องอยู่กินกันฉันสามีภรรยา และต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตาม
ความสามารถและฐานะของตน  

4.2 บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดาและมีสิทธิรับมรดกของบิดา  
4.3 บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร จนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะต้องให้การศึกษาแก่

บุตร แม้บุตรจะอายุ 20 ปีแล้ว แต่พิการและหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ยังต้องอุปการะ เมื่อบุตรบรรลุนิติ
ภาวะแล้วต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  

4.4 บุตรจะฟ้องบุพการีของตนไม่ได้  
4.5 บิดามารดามีอํานาจปกครองบุตร ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
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4.6 บุคคลที่จะรับผู้อ่ืนเป็นบุตรบุญธรรมได้ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี และต้องแก่กว่าผู้ที่
จะมาเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี  

4.7 บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม 
 

บรรพ 6 ว่าด้วยเรื่องมรดก 
เมื่อบุคคลใดตายถ้าทําพินัยกรรมไว้ มรดกก็จะตกทอดแก่บุคคลที่ผู้ตายได้ระบุไว้ใน

พินัยกรรม หากไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้มรดกก็จะตกทอดแก่บุคคลที่เป็นญาติและคู่สมรสของผู้ตาย
ดังนั้น ทายาทท่ีมีสิทธิในการรับมรดกจึงมีอยู่ 2 กรณี คือ  

1. สิทธิตามกฎหมาย ผู้รับมรดก เรียกว่า ทายาทโดยธรรม  
2. สิทธิตามพินัยกรรม ผู้รับมรดก เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม  
พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายเอาไว้ พินัยกรรมจะมีหลายแบบ เช่น  
1. แบบธรรมดาหรือทั่วไป  
2. แบบเขียนเองทั้งฉบับ  
3. แบบเอกสารฝ่ายเมือง  
4. แบบเอกสารลับ  
5. แบบทําด้วยวาจา  
6. แบบทําในต่างประเทศ  
7. แบบทําในภาวะสงคราม  
พินัยกรรม ทั้ง 7 แบบ มีแบบที่สําคัญซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ๆ คือ แบบเขียนเองทั้งฉบับ เพราะ

เขียนด้วยลายมือผู้ทําพินัยกรรมเองตลอดทั้งฉบับ โดยมีวัน เดือน ปี ที่ทําพินัยกรรม มีข้อความตาม 
ต้องการ และไม่ต้องมีพยานรู้เห็นในการทําพินัยกรรมแต่อย่างใด 

 
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเริ่มต้น โดยคู่ความเสนอคําฟ้องต่อศาล จากนั้นศาลจะทําการ

พิพากษาคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นผู้จัดการบังคับให้บรรลุผลตามคําพิพากษา การ
พิจารณาคดีในศาลชั้นต้น จะต้องกระทําในศาลโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความที่มาศาล แต่ในศาลอุทธรณ์ 
และศาลฎีกานั้นไม่จําต้องกระทําโดยเปิดเผย ศาลเพียงแต่พิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนก็
วินิจฉัยคดีได้ การบังคับคดีแพ่งจะทําต่อเมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาล หรือในบางกรณีถ้าไม่อาจปฏิบัติดังกล่าวได้ ศาลอาจมีคําสั่งให้จับกุมขังลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาได้ โดยมีองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1. คู่ความ ในคดีแพ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนฟ้อง (โจทก์) หรือผู้ถูกฟ้อง (จําเลย) กฎหมายจะ
เรียกว่าคู่ความ นอกจากนั้นคู่ความยังหมายความถึงผู้ร้องเรียนสําหรับคดีไม่มีข้อพิพาทด้วย และ
เนื่องจากคดีแพ่งเป็นเรื่องของเอกชนที่จะต้องรักษาส่วนได้เสียของตนเอง กระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่งจึงยินยอมให้คู่ความมอบหมายให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทนได้ ดังนั้น คู่ความจึงหมายความรวมถึง
บุคคลผู้มีสิทธิกระทําแทนคู่ความตามกฎหมาย หรือในฐานะทนายความด้วยนอกจากนี้บุคคลภายนอก
ที่ศาลอนุญาตให้ร้องสอดเข้ามาเป็นโจทก์ หรือจําเลยในภายหลังก็ถือว่าเป็นคู่ความด้วยเช่นกัน 

2. ศาลยุติธรรม ศาลเป็นผู้พิพากษาคดีแพ่งที่คู่ความฟ้องร้องกัน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ศาลแบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การฟ้องร้องคดีแพ่งจะต้องฟ้องที่
ศาลช้ันต้นเป็นลําดับแรก แต่เนื่องจากศาลชั้นต้นมีหลายประเภทและตั้งอยู่ในทุกจังหวัด การเสนอคํา
ฟ้องจะต้องเสนอให้ถูกศาล มิฉะนั้นศาลก็จะไม่รับฟ้องหรือยกฟ้องเสีย 

3. เจ้าพนักงานบังคับคดี คือ เจ้าพนักงานของศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอํานาจตามหาบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความ
ในระหว่างพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง การที่ศาลจะให้ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ศาลจะต้องออกหมายบังคับคดีต้ังผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี สําหรับในกรุงเทพ มหา
นคร ศาลจะตั้งเจ้าพนักงานในกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ส่วนในจังหวัดอื่น จ่าศาลจะทําหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีถือเป็นเจ้าพนักงานของศาล จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามคําสั่งของศาล เมื่อศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่อย่างใด เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มี
สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคําสั่งของศาลได้ 
 
สรุปข้อแตกต่างคดีแพ่งกับคดีอาญา 

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา

• ความสัมพันธ์เอกชนกับเอกชน 

• การละเมิดไม่ถอืเป็นเรื่องร้ายแรง 

• จุดประสงค์คุ้มครองสิทธิบุคคล 

• บังคับชดใช้เป็นสินไหมและเอาจากมรดกได้ 

• ตีความกว้าง 

• ยอมความได้ 

• ไม่สนใจเจตนา ถือเป็นความผิด 

• ผู้ร่วมกระทําผดิ ร่วมรับผิดเทา่กัน 

• กําหนดโทษใกล้เคียงความเสียหายของคู่ความ

• ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน 

• ถือเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสาธารณะ 

• จุดประสงค์คุ้มครองสังคม 

• บังคับเอากับเนื้อตัวร่างกาย เฉพาะตัว 

• ตีความตามตัวบทโดยเคร่งครัด 

• ความผิดส่วนใหญ่ยอมความไม่ได้ 

• บุคคลจะรับโทษเมื่อได้ประทําโดยเจตนา 
    เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น 

• กระทําผิดหลายคนแยกพิจารณา  
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    ตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ซึ่งรับโทษต่างกัน

• การลงโทษเพื่อบําบัดความเสียหายสังคม 
    เพื่อให้ผู้กระทําผิดหลาบจํา ไม่เอาอย่าง 

 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 

ปัจจุบันมนุษย์บนโลกได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูลผ่านทางสายหรือไร้สาย ซึ่งมี
บทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น อีกทั้งระบบการสื่อสารในปัจจุบันก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตส่งข้อมูล
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้อาจมีทั้งข้อมูลส่วนตัวและที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว บางครั้ง 
ผู้ส่งและผู้รับคงไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้บุคคลอื่นได้รับรู้ถึงข้อมูลนั้นเสมอไป โดยเฉพาะข้อมูล
ส่วนตัวที่หากผู้กระทําผิดได้ไป อาจนําไปก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สิน (สราวุธ 
เบญจกุล, 2550) ประเทศไทยจึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 ซึ่งกําหนดให้การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบเป็นการ
กระทําความผิด มีโทษปรับและจําคุก มีสาระสําคัญดังนี้ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2550) 

มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดทําขึ้นเป็นการ
เฉพาะถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
40,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 8 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มี
ไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคล ทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 9 ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา 10 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือ
ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 12 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือใน

ภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 
200,000 บาท 

(2) เป็นการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทําต่อข้อมูล 
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 3 – 15 
ปี และปรับต้ังแต่ 60,000 – 300,000 บาท ถ้าการกระทําความผิดตาม (2) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 20 – 40 ปี 

มาตรา 13 ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 
11 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) 
(2) (3) หรือ (4) 
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มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตาม
มาตรา 14 

มาตรา 16 ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือ
ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่
เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยสุจริต ผู้กระทําไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายใน
ความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์
ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

มาตรา 17 ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
(1) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
(2) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 
สรุปบทลงโทษ 

ฐานความผิด โทษจําคุก โทษปรับ 

มาตรา 5 เข้าถงึคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรา 6 ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 7 เข้าถงึข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท

มาตรา 8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท

มาตรา 9 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 11 ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวน ไม่มี ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 12 รบกวนข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์
(1) ก่อความเสยีหายแก่ประชาชน 
(2) ก่อความเสยีหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ/เศรษฐกิจ 
ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ชีวิต 

ไม่เกิน 10 ปี 
3 - 15 ปี 
 
20 - 40 ปี 

และปรับไม่เกิน 200,000 
60,000-300,000 บาท 
 
ไม่มี 
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มาตรา 13 การจําหน่าย/เผยแพร่ชุดคําสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 14 การนําเข้า/เผยแพร่เนื้อหาอันลามกไม่
เหมาะสม 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 15 ความรับผิดของผู้ให้บริการ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 16 การตัดต่อภาพผู้อ่ืนทําให้เสื่อมเสยีช่ือเสียง ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท

 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก มีสาระที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของนิสิต
โดยตรง ดังนี้ 
 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถ (2) ในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่  
 ถ้าการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย ต้องระวางโทษ จําคุกต้ังแต่ 1 – 5 ปี และ
ปรับต้ังแต่ 20,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
 ถ้าการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษ จําคุกต้ังแต่ 2 – 6 ปี 
และปรับต้ังแต่ 40,000 – 120,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
 ถ้าการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ จําคุกต้ังแต่ 3 – 10 ปี และ
ปรับต้ังแต่ 60,000 – 200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
 การทดสอบผู้ขับขี่เมาสุรา ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ถ้าเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสุรา โดยใช้วิธีการตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจวัดลมหายใจ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิในการแปลงค่าเท่ากับ 2,000 
 2. ตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิในการแปลงค่าเท่ากับเศษ 1 ส่วน 1.3 
 3. ตรวจวัดจากเลือด  

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของแอลกอฮอล์ในเลือด 
1. ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม 
2. อัตราการดื่ม 
3. การด่ืมเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะ 
4. น้ําหนักของร่างกาย 
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ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อร่างกาย 
30  มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะมีอาการสนุกสนานร่าเริง 
50  มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะทําให้เคลื่อนไหวช้าลง 
100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะเมาเดินไม่ตรง 
200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะเกิดอาการสับสน 
300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะเกิดอาการง่วงซึม 
400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะเกิดอาการสลบอาจถึงตาย 

 
 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถ (9) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสําหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องโทษปรับต้ังแต่ 400 – 1,000 บาท 
 มาตรา 122 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสาร ต้องสวมหมวกนิรภัย ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ฯ 
ขับในขณะที่คนโดยสารมิได้สวมหมวกนิรภัย ยกเว้น พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือ
ศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าโพก ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 มาตรา 123 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ยอมให้ผู้อ่ืนนั่งในตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่เกิน
สองคน ผู้ขับขี่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย และต้องจัดให้คนโดยสารที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับขี่
รัดเข็มขัดขณะโดยสารรถยนต์และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ผู้ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 มาตรา 140 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ใดฝ่าฝืนให้ว่ากล่าวตักเตือน 
หรือออกใบสั่งให้ผู้กระทําผิดชําระค่าปรับ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ให้ติดใบสั่งที่รถที่เห็นได้ง่าย ในการ
ออกใบสั่งจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่
เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน 
 มาตรา 162 ผู้ใดขับขี่รถในระหว่างที่ถูกเพิกถอนตามคําสั่งศาล ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
2 ปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท ในขณะที่พระราชบัญญัติรถยนต์ กําหนดว่า ผู้ขับรถต้องได้รับ
ใบอนุญาตและต้องมีใบอนุญาตขับรถ หากไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับรถได้ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 
18 ปีบริบูรณ์ และ 15 ปีบริบูรณ์สําหรับรถจักรยานยนต์ 
 

การปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  
 1. กรณีผิดชัดเจน เคลื่อนย้ายรถให้พ้นทางได้ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อน อย่าหลบหนีเพราะอาจเป็นเหตุให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น 
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 2. กรณีถูก  
- แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
- แจ้งบริษัทประกันภัย (ถ้ามี) 
- ไม่ควรแยกรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมาหรือคู่กรณียอมรับผิด โดยมีบันทึกยอมรับผิด 
- ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ให้จดย่ีห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียน และหมวดจังหวัดไว้ 
- ถ้าคู่กรณีหลบหนี ให้ไปดําเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและลงบันทึก

ประจําวัน และถ้ามีทรัพย์สินในรถเสียหายต้องแจ้งความลงบันทึกประจําวันเพื่อเรียกร้องด้วย 
 3. กรณีไม่แน่ใจตกลงกันไม่ได้ 

- แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อทําเครื่องหมาย ณ ที่เกิดเหตุ  
- แจ้งบริษัทประกันภัย (ถ้ามี) 

อย่าลืม หากมีผู้บาดเจ็บให้รีบนําส่งโรงพยาบาล 
  



 

 

144

 
 
  ...เป็นรามลักษณ์  ยักษ์ลิง  จริงแน่หรือ 
  แท้ก็คือ   หัวโขน  โยนให้ใส่ 
  พอจบบท  หมดเรื่อง ถอดเครื่องไป  
  เดิมเป็นใคร  ก็เป็น  เหมือนเช่นตน 

 ...อย่าเริงใจ    หมายว่า   ข้านี้ใหญ่ 
  อํานาจใช้    ข่มเขา    เอาทุกหน 
  พิเคราะห์ดู    ให้รู้แน่    แก่ใจตน  
  เกิดเป็นคน   ควรหมั่น  ขยันเอย 
  ...เมื่อเขาสวม    หัวโขน    โดนท่านแล้ว 
  ก็ไม่แคล้ว    ลีลา    ตามหัวโขน 
  ท่าไม่เต้น    ตามจังหวะ   และจะโคน 
  เอาหัวโขน    สวมหัวตอ   ก็พอกัน... 
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คณาจารย์ผู้เรียบเรียง 
 
1. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
เว็บต์ไชต์ http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw/ 
อีเมลย์: sumit.s@ku.ac.th 
การศึกษา - ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
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ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
เว็บต์ไชต์ http://www.edu.kps.ku.ac.th/t_ed/index.html 
อีเมลย์: feduorw@ku.ac.th 
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ณฐัฐิญา  จิตรฉ่ํา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
เว็บต์ไชต์ http://kus.kps.ku.ac.th/satit/new/index.php/personnal.html 
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การศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 - ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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5. ดร.ประพันธ์  เกียรติเผ่า 
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
เว็บต์ไชต์ http://www.edu.kps.ku.ac.th/PE/index.html 
การศึกษา - ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 - ปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศกึษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. พันตํารวจโท สถาพร  รอดโพธิ์ทอง 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
เว็บต์ไชต์ http://www.ecdpolice.com/ 
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การศึกษา - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหดิล 
 - ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

 


