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คํานํา 

การศึกษาดูงานเปนกิจกรรมหน่ึงของการศึกษาเรียนรูของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 
ในป งบประมาณ  2562 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ได รับอนุมัติให ดําเนินการ
โครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการดานการบริหารการศึกษาจาก
สถานท่ีจริง ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ระหวางวันท่ี 7-10 
พฤษภาคม 2562

การไปศึกษาดูงานคร้ังน้ีทางหลักสูตรไดรับเกียรติจาก
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต ศิษยเกา และญาติธรรมเขา
รวมกิจกรรม รวมท้ังสิ้น 80 รูป/คน พรอมท้ังไดรวบรวมรายช่ือ 
ขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของในการศึกษาดูงานไวในคูมือน้ีแลว

ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ผูรวมโครงการ
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ขอทานจงพบแตความสะดวกสบาย 
ในการเดินทาง ได เพิ่ มพูนความรู ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ และเดินทางไป-กลับสวัสดิภาพ

(ดร.เกษม  แสงนนท)
ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
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บทนํา 

การศึกษาดูงานเปนกิจกรรมหน่ึงของการศึกษาเรียนรูของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2562 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณา
การดานการบริหารการศึกษาจากสถานที่จริง ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
ระหวางวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 

การไปศึกษาดูงานครั้งน้ีทางหลักสูตรไดรับเกียรติจากผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต ศิษยเกา และญาติธรรมเขารวมกจิกรรม รวม
ทั้งสิ้น 80 รูป/คน จะขอนําเสนในรูปแบบของโครงการ  ดังตอไปน้ี 

โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง ของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

ไดเปดดําเนินการต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา ปจจุบันมีนิสิตเขา
ศึกษาเปนรุนที่ 13 การจัดการศึกษาไดจัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พรอม
ทั้งศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกนิสิต จึงไดกําหนดให
นิสติไดไปสัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา บูรณา
การกับพุทธธรรม และศาสตรสมัยใหมณ เพิ่มพูนความรูใหมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูกวางไกล มีวิสัยทัศน ในการบริหารและ

การจัดการศึกษาระดับสากล 
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 2. เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน 
เพื่อการพัฒนาองคความรู การบริหารการศึกษา และการพัฒนาตนเอง 
และสังคมอยางตอเน่ือง 
 3. เพื่อใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการจัดการบริหาร
การศึกษา และการบูรณาการหลักพุทธธรรมจากผูเช่ียวชาญโดยตรง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางวันที่ 7-10  พฤษภาคม  2562 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย 
 2. เสนอต้ังแตงคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4. ดําเนินโครงการ 
 5. ประเมินผล/สรุปโครงการ และรายงานตอมหาวิทยาลัย 
 
เปาหมายการดําเนินงาน 
 1. ดานปริมาณ คณาจารย นิสิต และผูรวมโครงการ เดินทางไป
สัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 80 รูป/คน 

2. ดานคุณภาพ นิสิ ตและผู ร วม โครงการได ความรู และ
ประสบการณดานการบริหารการศึกษา และบูรณาการพุทธธรรมย่ิงข้ึน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นิสิตไดรับความรู และมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารและ
การจัดการศึกษาระดับสากล 
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 2. นิสิตมีความรูและทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน เพื่อ
การพัฒนาองคความรู การบริหารการศึกษา และการพัฒนาตนเอง และ
สังคมอยางตอเน่ือง 
 3. นิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการจัดการบริหารการศึกษา 
และการบูรณาการหลักพุทธธรรมจากผูเช่ียวชาญโดยตรง 
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กําหนดการ 
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานตางประเทศ 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วันท่ี 7-10 พฤษภาคม 2562  ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

 
วันอังคาร ท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
07.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 

ประตู 9 เคานเตอร S สายการบนิ CHINA AIRLINES (CI 834) 
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
15.40 น. ถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน 
17.00 น. ผานพิธีการศุลกากร และเดินทางไปมหาวิทยาลยัโฝวกวงซัน 
18.00 น. เขาท่ีพัก รับประทานอาหารค่ํา /ถวายนํ้าปานะพระภิกษ ุ

  

วันพุธ ท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา /ฉันเชา ณ หองอาหารของมหาวิทยาลยั 
08.00 น. สวดมนต เจริญจิตภาวนา แผเมตตาแกสรรพสตัว 
08.30 น. สัมมนาและศึกษาดงูานท่ีมหาวิทยาลัยโฝวกวงซัน  
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ฉันเพล ณ มหาวิทยาลยัโฝวกวงซัน 
13.00 น. ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไตหวัน ณ หมูบานโบราณจ่ิวเฟน 
15.00 น. ศึกษาธรณีวิทยาและหินรูปแปลกตา ณ อุทยาธรณีเยหลิว 
17.00 น. เขาท่ีพัก รับประทานอาหารค่ํา /ถวายนํ้าปานะพระภิกษ ุ

  

วันพฤหัสบดี ท่ี 9 พฤษภาคม 2562  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา /ฉันเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. สวดมนต เจริญจิตภาวนา แผเมตตาแกสรรพสตัว 
08.30 น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑเคร่ืองปนดินเผา, เคร่ืองถวยชา ณ เมืองอิงเกอ 
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11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ฉันเพล ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ วัดจงไถฉานซือ วัดท่ีผสานระหวางนิกายเขาดวยกัน  
15.00 น. ชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการรูปเคารพของพระถังซําจ๋ัง 

กราบไหว สิง่ศักดิ์สิทธ์ิ วัดกวนอู 
17.00 น. เขาท่ีพัก รับประทานอาหารค่ํา /ถวายนํ้าปานะพระภิกษ ุ

  

วันศุกร ท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
07.00 น. ฉันภัตตาหารเชา/อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. สวดมนต เจริญจิตภาวนา แผเมตตาแกสรรพสตัว 
08.30 น. ศึกษาดูงานตึกไทเป 101 ชมงานดานวิศวกรรมตึกสูงท่ีสุดในไตหวัน 
11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทองถิ่น 
13.00 น. ศึกษาดูงานอนุสรณสถานเจียง ไคเช็ค และสถานท่ีสําคญัตาง ๆ 
22.35 น. เดินทางกลับ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 837 
01.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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การเตรียมตัวเดินทางของผูรวมโครงการ 
 
ออกเดินทาง 

วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ 
เวลา 07.30 น.  ณ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคา
เตอร S สายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิน CI 834 

 
สิ่งท่ีตองเตรียมกอนเดินทาง 

1. พาสปอรต ที่มีอายุใชงานเหลอืมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. รมหรือหมวกกันฝน อาจมีฝนเล็กนอย 
3. รองเทาหุมสน หรือที่ใสแลวกระชับในการเดินทาง 
4. ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจําตัว) หรือยาแกแพอากาศ 
5. หามนําอาวุธหรือสิ่งคลายอาวุธ เชน มีด สนับมือ วัตถุแหลมคม 

วัตถุไวไฟ ไมขีดไฟ ติดตัวข้ึนเครื่อง 
6. หามนําของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑขนาดเกิน 100 มล. เชน 

เจล สเปรย ยาสฟีน นํ้าหอม แชมพู สระผม รวมถึงอาหารเหลว 
ข้ึนเครื่อง 

7. หามโหลด POWER BANK ใตทองเครื่อง ใหใสกระเปาถือติดตัวข้ึน
เครื่องได 

8. ปลั๊กไฟ (รูปแบบปลั๊กไฟลเหมือนไทย กระแสไฟฟา 110 โวลต) 
9. กระเปาเดินทาง นํ้าหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
10. การแลกเปลี่ยนเงิน แลกไดที่สนามบิน หรือติดตอ จนท.ทัวร 
11. โทรศัพท หรือ Line ระหวางประเทศ ติดตอศูนยบริการแตละ

คาย ภายในสนามบินได 
12. รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงกอนออกเดินทาง 
13. ดูแลทรัพยสินและสิ่งของมีคาสวนตัวในระหวางเดินทาง 
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การแตงกาย 
 - วันท่ี 7 พ.ค. 62 วันเดินทาง คฤหัสถใสเสื้อยืดสีเหลือง บรรพชิต
จีวรสีพระราชทานหมคลมุไหล 
 - วันท่ี 8 พ.ค. 62 คฤหัสถใสเสื้อยึดสีขาวแถบแดงทับดวยสูทของ
หลักสูตร เพื่อเขารวมสัมมนา 
 - วันอื่น ๆ ใสชุดสุภาพ 

 
เดินทางกลับ 
 วันท่ี 10 พ.ค. 62 ออกเดินทางจากไตหวัน 22.35 น.  ถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ 01.20 น. 
 
ประสานงาน: 
 ดร.เกษม แสงนนท โทร. 089-819-5991 
 พระสุรชัย สุรชโย  โทร. 089-056-1581 
 คุณสุทิศ  สวัสดี โทร. 089-068-4937 
 หรือติดตามกิจกรรมทางไลนกลุมอยางใกลชิด 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากการศึกษาดูงานคร้ังนี้เปนกลุมใหญ 
              ขอใหทุกทานโปรดรักษาเวลาเพ่ือสวนรวม 
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รายช่ือผูรวมโครงการ 
 
1. รศ.ดร.สมศักด์ิ บุญปู รองคณบดีคณะครุศาสตร 
2. ดร.พีรวัฒน ชัยสุข หน.ภาควิชาบริหารการศึกษา 
3. ดร.เกษม แสงนนท ผอ.หลักสูตร ป.โท 
4. รศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย ผูทรงคุณวุฒ ิ
5. รศ.ดร.สิน งามประโคน ผูทรงคุณวุฒ ิ
6. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผูทรงคุณวุฒ ิ
7. พระสิทธิสงิหเสนี, ดร. ผูทรงคุณวุฒ ิ
8. พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 
9. พระครสูังฆรกัษจกัรกฤษณ,ผศ.ดร. กัติยัง  อาจารยประจําหลักสูตร 
10. พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 
11. พระครูวิจิตรปทุมรัตน, ดร. ผูทรงคุณวุฒ ิ
12. ดร.บญุเชิด ชํานิศาสตร อาจารยประจําหลักสูตร 
13. พระสุรชัย หงษตระกูล เลขานุการหลักสูตร ป.โท 
14. นายสุทิศ สวัสดี จนท.หลักสูตร 
15. นายประวิทย ชัยสุข จนท.หลักสูตร 
16. นางสาววิลาวัลย บุญเพ็ง จนท.หลักสูตร 
17. พระครูโกศลกจิจานุสิฐ  พันธรัตน นิสิต ป.โท 
18. พระกิตติมศักด์ิ กลั่นแสง นิสิต ป.โท 
19. พระณัฐยุทธ ชัยวงศ นิสิต ป.โท 
20. พระมหาสันติภาพ ธูปหอม นิสิต ป.โท 
21. พระเอกกมล บุญเกิดรอด นิสิต ป.โท 
22. พระมหาครรชิต สุระมณี นิสิต ป.โท 
23. พระดรัณภัทร ศรีทับทมิ นิสิต ป.โท 
24. พระมหารัตนชนก อรัญทอง นิสิต ป.โท 
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25. พระมหาธนันพัชร แสงทอง นิสิต ป.โท 
26. พระสราวุฒ ิ สุวรรณชัย นิสิต ป.โท 
27. พระวิโรจน พาดี นิสิต ป.โท 
28. พระมหาดํารง สัมพะวงศ นิสิต ป.โท 
29. พระครสูังฆรกัษเดชกร  เกรียงไกรกลุ นิสิต ป.โท 
30. พระมหากิตติศักด์ิ แจงใจ นิสิต ป.โท 
31. พระครปูลัดประภัสพันธ  ฤทธ์ิสกุลวงษ นิสิต ป.โท 
32. พระสมุหกิตติศักด์ิ จาพันธ นิสิต ป.โท 
33. พระสมบรูณ เผือกออน นิสิต ป.โท 
34. พระสันติ โกมลยกุล นิสิต ป.โท 
35. พระครสูังฆรักษคําพา อินทิจักร นิสิต ป.โท 
36. พระอุดม เสือชุมแสง นิสิต ป.โท 
37. พระครปูลัดณัฏฐพล ชินปญชรางกรู นิสิต ป.โท 
38. พระสุนทร แพรมณี นิสิต ป.โท 
39. พระสุมลเฑียน รอดสุด นิสิต ป.โท 
40. พระอนันต คุมวงศ นิสิต ป.โท 
41. นายปณัยกร มีศร ี นิสิต ป.โท 
42. นายวรรณพต ศรีวงษ นิสิต ป.โท 
43. นายศักด์ิโสภณ สุขอวน นิสิต ป.โท 
44. นายไพรวัลย งามแสง นิสิต ป.โท 
45. MR.DEEPAK KUMAR นิสิต ป.โท 
46. นางปราณี แกนคง นิสิต ป.โท 
47. นางสาวนฤมล กองสุวรรณ นิสิต ป.โท 
48. นางสาวนาตยา เลียบจันทร นิสิต ป.โท 
49. นางสาวทิพวรรณ จันทรโม นิสิต ป.โท 
50. นางสาวชุติมา   เสือพันธุ นิสิต ป.โท 
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51. นางสาวนิตยา แยมศร ี นิสิต ป.โท 
52. นางสาวริญญารัตน วรจินตนาลกัษณ นิสิต ป.โท 
53. นางสาวบุญญารัตน   จันทวี นิสิต ป.โท 
54. นางสาวมณี  อาลากลุ นิสิต ป.โท 
55. นางสาวกมลลกัษณ โพธิอรุณพัชญ นิสิต ป.โท 
56. นางสาวรัฐวัลย เหมอืนมาตร นิสิต ป.โท 
57. นางสาวสุภาพร ประสิทธ์ิ นิสิต ป.โท 
58. นางสาวชุติมณฑน แดนสลัด นิสิต ป.โท 
59. นางสาวณัชชา อมราภรณ นิสิต ป.โท 
60. นางสาวอรุณรัตน   วิไลรัตนกุล นิสิต ป.โท 
61. นางสาวขวัญเรอืน มงคลชัยสริิกลุ นิสิต ป.โท 
62. นายวัลลภ อินขัด นิสิต ป.โท 
63. นายสุพันธ ดอนพลกอม นิสิต ป.โท 
64. นางสาววาร ี โศกเต้ีย นิสิต ป.โท (สังคมศึกษา) 
65. นางสาวรวีวรรณ วงคเดชานันทร นิสิต ป.เอก 
66. แมชีษิรประภา เพชรกจิ นิสิต ป.เอก 
67. นางเสงี่ยม ศรีนอก คณะทํางาน 
68. นางสาวกนกพร ศรีนอก คณะทํางาน 
69. นางนําพร ศรีวิชัย คณะทํางาน 
70. เด็กชายนนทชัย ศรีวิชัย คณะทํางาน 
71. เด็กชายชวณัฐ ศรีวิชัย คณะทํางาน 
72. นางรุงนภา บุญปู คณะทํางาน 
73. นางมณฑวรรณ แสงนนท คณะทํางาน 
74. นางมยุรา งามประโคน คณะทํางาน 
75. เด็กหญิงจิรัศยา งามประโคน คณะทํางาน 
76. เด็กชายวงศพัทธ งามประโคน คณะทํางาน 
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77. นางศินิภา ชัยสุข ผูรวมโครงการ 
78. เด็กชาย ฉันทพล ชัยสุข ผูรวมโครงการ 
79. เด็กชาย นฤดล ชัยสุข ผูรวมโครงการ 
80. เด็กหญิง อภิชญา ชัยสุข ผูรวมโครงการ 
 
------------------ 
พระภิกษุ 30  รูป 
คฤหัสถ 50  คน 
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บทสวดพุทธมนต 
(แบบยอเพื่อเปนสิรมิงคลในการเดินทาง) 

----------------------- 

ความหมายของการสวดมนต 
 การสวดมนต หมายถึง การทองบนสาธยายบทสวดเปนทํานอง
มนต ซึ่งเปนคําภาษาบาลีที่เปนคําสอนของพระ พุทธเจาจากพระไตรปฎก
โดยตรง อีกสวนหน่ึงเปนบทที่อาจารยทั้ งหลายแตงข้ึน เพื่อใชสวด
สรรเสริญคุณของพระรัตนะตรัย และเพื่อปดเปาทุกขภัยหรือเพื่อความ
เปนศิริมงคลแกบุคคลและสถานที่ 
 การสาธยายมนต หมายถึง การเอาพุทธมนต หรือพทุธพจนบท
ตางๆ มาทอง มาสวด พิจารณา แจกแจง ทําความเขาใจความหมายของ
พุทธมนตบทน้ัน เพื่อเปนการศึกษา ทรงจํา และรกัษาพระพทุธพจนไวสวน
หน่ึง (มุขปาฐะ) 
 การรายมนต หมายถึง การรายเวทยมนตคาถา ซึ่งสื่อไปในทางไสย
ศาสตร พุทธศาสนาไมมีการใชคําน้ี สิ่งที่ใชสวด หรือสาธยายน้ัน มีอยู ๓ 
ลักษณะดวยกัน คือ คาถา สูตร และปริตร  มีความหมายดังน้ี 
 คาถา เปนบทที่รอยกรองข้ึนมาตามแบบแผนที่กําหนด เพื่อใชใน
การสวดทํานอง เชน บทพาหุงฯ ก็เปนคาถา เรียกวา วสันตดิลกคาถา เปน
ตน 
 สูตร หรือ พระสูตร เปนคําสั่งสอนที่พระพุทธเจาตรัสสอนแกสาวก 
มีความเกี่ยวเน่ืองกันเรื่องอะไร พระองคก็จะยกบุคคลหรือสถานที่น้ันข้ึน
อาง เชน องคุลิมาลสูตร เปนตน 
 ปริตร แปลวา เครื่องปองกัน คุมครอง รักษา เชน สวดบทกรณี
เมตตสูตร เพื่อปองกันภูตผีปศาจไมใหรบกวน มีเมตตาจิตตอกัน เปนตน 
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ความเปนมา 
 การสวดพุทธมนตเมื่อเกิดข้ึนครั้งแรก โดยพระพุทธเจาทรงอนุญาต 
เชน การใหพรหลังฉัน แตกอนไมมีการสวดใหพร จนเมื่อชาวบานเริ่มพูด
กันวา อยากใหมีการใหพรเหมือนลัทธิอื่นบาง พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาต
ใหภิกษุใหพรแกญาติโยม การสวดพุทธมนตหรือเจริญพุทธมนต นาจะ
เกิดข้ึนครั้งแรกโดยพุทธานุญาตในระหวางพรรษาที่ ๒ - ๔ หลังการตรัสรู 
กลาวคือ กาลครั้งหน่ึง ณ กรุงเวสาลี แควนวัชชี ไดเกิดทุพภิกขภัย ฝนแลง 
ขาวกลาแหงตาย คนยากคนจนอดอาหารลมตายเปนจํานวนมาก ซากศพ
ถูกขนไปโยนทิ้งกองรวมกันที่ปานอกเมือง ทําใหเกิดโรคอหิวาหระบาด
หนัก พวกอมนุษยเมื่อไดกลิ่นซากศพก็พากันเขาเมืองมาทํารายผูคน 
ประชาชนลมตายมากย่ิงข้ึน แมจะทําพลีกรรมและบวงสรวงตางๆ นานา 
แลวก็ตาม บรรดาเจาลิจฉวีจึงประชุมกันวา จะขอนิมนตพระพุทธเจาซึ่ง
ขณะน้ันทรงประทับอยูที่เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห แควนมคธ ซึ่งอยูหาง
กัน ๓๐ โยชน 
 พระพุทธเจารับนิมนต แลวเสด็จมาทางแมนํ้าคงคาพรอมกับภิกษุ 
๕๐๐ รูป เมื่อเสด็จข้ึนจากเรอืประทับพระบาทลงบนพื้นแผนดินเวสาลีเปน
ครั้งแรก ก็เกิดสิ่งมหัศจรรยฝนโบกขรพรรษตกลงมามืดฟามัวดิน นํ้าเจิ่ง
นองไปทั่วนคร พัดพาซากศพลงแมนํ้าคงคาไปจนหมด พื้นแผนดินเวสาลี
จึงสะอาดสะอานปลอดจากเช้ือโรคไปเปนลําดับแรก 
 จากน้ันพระองคก็เสด็จเขานครเวสาลี ตอนเสด็จเขาประตูพระนคร 
พวกเทวดาผูใหญมีทาวสักกเทวราช เปนตน นําเสด็จอยูดานหนา พวก
อมนุษยเห็นเทวดาผูใหญนําหนามาก็หนีกระจายไป แตก็ยังมีบางพวก
แอบๆ ซอนๆ อยูตามซอก หลืบในนคร จากน้ัน พระพุทธองคจึงตรัสสอน
พุทธมนตช่ือรัตนปริตรแกพระอานนท ใหพระอานนทนําภิกษุและเจาลิจ
ฉวีเดินสวดพุทธมนตบทน้ีไปในระหวางกําแพงนคร ๓ ช้ัน พระอานนทและ
ภิกษุก็เดินสวดพุทธมนตน้ีอยูตลอด ๗ วัน บรรดาอมนุษยภูติผีปศาจที่ยัง
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แอบซอนอยูในนครอยูไมไดพากันหนีไปจนหมดสิ้น ความสงบสุข และศิริ
มงคลกลับคืนสูชาวเวสาลีอีกครั้ง 
 จากน้ันจึงมีพัฒนาการตอมาโดยลําดับ มีการนําพุทธวัจนะบางบทที่
ไพเราะมาสวดเปนพุทธมนต บางทีก็ประพันธข้ึนใหมโดยเฉพาะ เชน ชัย
มงคลคาถา (พาหุง) บททําวัตรเชา-เย็น บทพิจารณาสังขาร และการจัด
หมวดหมู ๗ ตํานาน และ ๑๒ ตํานาน ซึ่งเปนที่นิยมและแพรหลายมา
จนถึงปจจุบันน้ี 
 

อานิสงส 
 อานิสงสหรือประโยชนของการสวดมนตกลาวโดยสรุป ดังน้ี 
 ๑. มีความสันติสุขและโชคดีประการตาง ๆ กลาวคือ ผูมีปกติกราบ
ไหว ออนนอมถอมตน การสรรเสริญคุณพระรัตน ตรัย และการสาธยาย
มนตตาง ๆ ยอมไดรับความสุขและการคุมครองปองกันจากภยันตราย
ทั้งหลายทั้งตนเองและผูอื่น 
 ๒. มีไตรสิกขาบริบูรณ กลาวคือ ขณะสวดมนตตองเตรียมกาย 
วาจา ใหพรอมกอน ไมเปนผูประกอบกายและวจีทจุรติ เรียกวา มีสีลสิกขา  
การสวดมนตทําใหจิตใจสงบ สมาธิบริบูรณ กุศลจิตและกุศลธรรม เชน สติ 
สมาธิ ปติ ปราโมทย เปนตนยอมเกิด และทําใหอกุศลจิตและอกุศลธรรม 
เชน นิวรณ ๕ กามฉันท พยาบาท ถินมิทธะ อุทธัจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา 
เปนตน ยอมสงบ เรียกวา มีจิตสิกขา การสวดมนตทําใหมีปญญา 
เน่ืองจากบทสวดมนตเปนพุทธพจนที่ทรงสั่งสอนสาวก เปนอุดมธรรม เชน 
ไตรลักษณ อริยสัจ อริยมรรค ปฏิจจสมุปบาท ชวยลดอนุสัยกิเลส คือ 
กิเลสอยางละเอียดที่นอนเน่ืองอยูในจิต คือ กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ อวิชชา เปนตน เรียกวา ปญญาสิกขา 
 ๓. เปนการรักษาพุทธพจนไมใหสูญหาย กลาวคือ การสวดมนตเปน
การจารึกพุทธพจนไวดวยวิธีการทองจํา (มุขปาฐะ) ในใจคน ซึ่งเปนวิธีการ
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ด้ังเดิมที่พุทธสาสนิกชนไดทําสืบเน่ืองกันมา ทําใหพุทธพจนเจริญมั่นคง
ย่ิงข้ึน 
 ๔. นําไปสูความหลุดพนจากสังสารวัฎ ดังในวิมุตติสูตรกลาวไววา 
การสาธยายมนต คือเหตุแหงความหลุดพน (วิมุตติ) อยางหน่ึงใน ๕ 
ประการ ไดแก การฟงธรรม การเทศน การสาธยาย การคิดอยางแยบคาย 
การแทงตลอดดวยปญญา ดังความวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง 
พระศาสดาหรือเพื่อน สพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดง
ธรรมแกภิกษุ แมภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมา
แกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร ก็แตวาภิกษุยอมทําการสาธยายธรรมเทาที่ได
สดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมใน
ธรรมน้ัน ตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดย
พิสดาร เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิด
ปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลว 
ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีเปนเหตุแหง
วิมุตติขอที่ ๓” (อัง.ปญจ. ๒๒/๒๖/๒๑-๒๓) 
 จึงขอสรุปอานิสงสการสวดมนตเปนคําสอดคลองใหจํางายๆ วา 
“ปกปองจากผองภัย บริบูรณไตรสิกขา รักษาพุทธพจน  หมดจดจากแดน
สงสาร” 
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บูชาพระรัตนตรัย 

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม ิ 
 ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสาม ิ
 สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง  นะมาม ิ

 

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 
 

 พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม,ิ สังฆัง สะระณัง 
คัจฉาม ิ
 ทุติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉาม,ิ  ทุติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  
คัจฉาม,ิ  ทุติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม ิ
 ตะติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉาม,ิ  ตะติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  
คัจฉาม,ิ  ตะติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม ิ
 

 อิติป  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ 
สัมปนโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สตัถา  
เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติฯ 
 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก  เอหิปสสิ
โก  โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติฯ 
 สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปนโน  ภะคะวะ
โต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิ
ปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  
ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขต
ตัง  โลกัสสาติฯ 
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

เอวมฺเม  สุตํฯ  เอกํ  สมยํ  ภควา  พาราณสิยํ วิหรติ อิสิปตเน มิ
คทาเยฯ  ตตฺร โข ภควา ปฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  อามนฺเตสิฯ 

เท๎ว เม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา โย จายํ  กาเมสุ  
กามสุขลฺลิกานุโยโค  หีโน  คมฺโม  โปถุชฺชนิโก  อนริโย  อนตฺถสฺหิโต  
โย จายํ  อตฺตกิลมถานุโยโค  ทุกฺโข  อนริโย  อนตฺถสฺหิโตฯ 

เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน 
อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิญญาย สมฺโพธาย นิพฺ
พานาย สงฺวตฺตติฯ 

กตมา จ สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธา 
จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิฺญาย สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  
สงฺวตฺตติฯ 

อยเมว  อริโย  อฏฐงฺคิโก  มคฺโคฯ เสยฺยถีทังฯ สมฺมาทิฏฐิ สมฺ
มาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  
สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิฯ 

อยํ  โข  สา  ภิกฺขเว  มชฺฌิมา  ปฏิปทา   ตถา คเตน อภิสมฺ
พุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิฺญาย  สมฺโพธาย  นิพฺพา
นาย  สงฺวตฺตติฯ 

อิทํ โข ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขํ  อริยสจฺจํฯ  ชาติป ทุกฺขา  ชราป  ทุกฺ
ขา  มรณมฺป  ทุกขํ  โสกปริเทว ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา อปฺป
เยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ปเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข  ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป 
ทุกฺขํ  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขาฯ 

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํฯ  ยายํ  ตณฺหา  โป
โนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา  ตัต๎ร ตัต๎ราภินนฺทินีฯ  เสยฺยถีทํฯ  กามตณฺ
หา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหาฯ 
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อิทํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํฯ  โย  ตสฺสาเยว  
ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ  จาโค  ปฏินิสสฺคฺโค  มุตฺติ  อนาลโยฯ 

อิทํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจํฯ 
อยเมว อริโย อฏฐงฺคิโก มคฺโคฯ เสยฺยถีทํฯ สมฺมาทิฏฐิ  สมฺ

มาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม 
สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิฯ 

อิทํ  ทุกฺขํ  อริยสจฺจนฺติ เม ภิกขเว ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  
จกฺขุงฺ อุทปาทิ ญาณํ อุทปาทิ ปฺญา อุทปาทิ  วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก 
อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทํ  ทุกฺขํ  อริยสจฺจํ  ปริฺเญยฺยนฺติ เม ภิกขเว  ปุพฺเพ  
อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ อุทปาทิ ญานํ  อุทปาทิ  ปฺญา  อุทปาทิ  
วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก  อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทัง ทุกฺขัง  อริยสจฺจํ  ปริฺญาตนฺติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ  
อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา อุทปาทิ  
วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

อิทํ  ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจนฺติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ ธมฺ
เมสุ  จกฺขุงฺ อุทปาทิ  ญาณํ อุทปาทิ  ปฺญา อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  
อาโลโก อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทัง ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพนฺติ  เม  ภิกฺขเว  
ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา  
อุทปาทิ  วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทํ  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ ปหีนนฺติ เม ภิกขเว  ปุพฺเพ  
อนนุสสฺุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา  อุทปาทิ  
วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 
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อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจนฺติ  เม ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสสเุตสุ  ธมฺ
เมสุ  จกฺขุงฺ  อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา  อุทปาทิ  วิชฺชา อุท
ปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺจิกาตพฺพนฺติ เม ภิกฺขเว  ปุพฺ
เพ  อนนุสสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ  อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา อุท
ปาทิ  วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺจิกตนฺติ เม  ภิกฺขเว ปุพฺเพ  
อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ  อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา อุทปาทิ  
วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

อิทํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ เม ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุง อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา อุทปาทิ  
วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ  ภาเวตพฺพนฺติ เม 
ภิกฺขเว ปุพฺเพ  อนนุสสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ  อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  
ปฺญา อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ  ภาวิตนฺติ เม ภิกฺข
เว ปุพฺเพ อนนุสสฺุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุงฺ อุทปาทิ ญาณํ อุทปาทิ ปฺญา อุท
ปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

ยาวกีวฺจ เม ภิกฺขเว  อิเมสุ  จตูสุ อริยสจฺเจสุ  เอวนฺติ ปริวฏฏํ 
ทฺวาทสาการํ  ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ น สุวิสุทฺธํ  อโหสิฯ 

เนว  ตาวาหํ  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก สมารเก  สพฺรหฺมเก สสฺ
สมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺ
พุทฺโธ ปจฺจฺญาสึฯ 

ยโต จ โข เม ภิกฺขเว  อิเมสุ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  เอวนฺติ  ปริวฏฏํ  
ทฺวาทสาการํ  ยถาภูตํ  ญาณทสฺสนํ  สุวิสุทฺธํ  อโหสิฯ 
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อถาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺ
ราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  
ปจฺจฺญาสฯึ 

ญาณฺจ  ปน เม ทสฺสนํ  อุทปาทิ  อกุปฺปา เม วิมุตฺติ  อยมนฺติ
มา  ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติฯ 

อิทมโว จ ภควาฯ อตฺตมนา ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ 
อภินนฺทุงฺฯ อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยา กรณสฺมึ ภฺญมาเน อายสฺมโต 
โกณฺฑฺญสฺส  วิรช ํ วีตมลํ  ธมฺมจกฺขุงฺ  อุทปาทิ  ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺมํ  
สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมนฺติฯ 

ปวตฺติเต จ ภควตา ธมฺมจกฺเก ภุมฺมา เทวา   สทฺทมนุสฺสาเวสุงฺ 
เอตมฺภควตา พาราณสิยํ  อิสิปตเน มิคทาเย  อนุตฺตรํ  ธมฺมจกฺกํ  ปวตฺ
ติตํ  อปฺปฏิวตฺติยํ  สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา 
พฺรหมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติฯ 

ภุมฺมานํ  เทวานํ  สทฺทํ  สุตฺวา 
จาตุมมฺหาราชิกา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ  จาตุมมฺหาราชิกานํ  

เทวานํ  สทฺทํ  สุตฺวา 
ตาวติงฺสา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ ตาวติงสานํ  เทวานํ  สทฺทํ  

สุตฺวา 
ยามา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ ยามานํ เทวานํ สทฺทํ  สุตฺวา 
ตุสิตา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ ตุสิตานํ เทวานํ สทฺทํ  สุตฺวา 
นิมฺมานรตี เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ นิมฺมานรตีนํ  เทวานํ  สทฺทํ  

สุตฺวา 
ปรนิมฺมิตวสวตฺตี  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ  ปรนิมมฺิตวสวตฺตีนํ  

เทวานํ  สทฺทํ  สุตฺวา 
พฺรหฺมกายิกา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ   
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เอตมฺภควตา  พาราณสิยํ  อิสิปตเน  มิคทาเย  อนุตฺตรํ  ธมมฺจกฺกํ  
ปวตฺติตํ  อปฺปฏิวตฺติยํ  สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน 
วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติฯ 

อิติห  เตน  ขเณน  เตน  มุหุตฺเตน  ยาวพฺรหฺมโลกา  สทฺโท  อพฺ
ภุคฺคจฺฉิฯ 

อยฺจ  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  สงฺกมฺป  สมฺปกมฺป สมฺปเวธฯิ 
อปฺปมาโณ จ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ อติกฺกมฺเมว  เท

วานํ  เทวานุภาวํฯ 
อถโข  ภควา  อุทานํ  อุทาเนสิ  อฺญาสิ  วต  โภ  โกณฺฑฺโญ  

อฺญญาสิ  วต  โภ  โกณฺฑฺโญติฯ 
อิติหิทัง อายสฺสมโต โกณฺฑฺญสฺส  อฺญาโกณฺฑฺโญ  เตฺวว  

นามํ  อโหสีติฯ 
 

คาถาประจําวันเกิด 
 วันอาทิตย (โมรปริตตคาถา) 

   อุเทตยฺจกฺขุมา เอกราชา หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺป
ภาโส ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสสฺวณฺณํ ปฐวิปฺปภาส ํ ตยชฺช
คุตฺตา  วิหเรมุ  ทิวสํ เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพ  ธมฺ
เม,  เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ นมตฺถุ พุทฺธานํ 
นมตฺถุ โพธิยา, นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา อิมํ โส 
ปริตฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา 
 อเปตยฺจกฺขุมา เอกราชา หริสฺสวณฺโณ ปฐ
วิปฺปภาโส  ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ 
ตยชฺชคุตฺตา  วิหเรมุ รตฺตึ เย พฺราหฺมณา เวทคุ  สพฺพ 
ธมฺเม, เต เม นโม  เต จ มํ ปาลยนฺตุ นมตฺถุ พุทฺธานํ 
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นมตฺถุ โพธิยา, นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร 
จรติ  เอสนา 

(สวดวันละ ๖ จบ จะมีความรุงเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล) 

 

 วันจันทร (อภยปรติตคาถา) 
    ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลฺจโย จามนาโป สกุณสฺส  
สทฺโท ปาปคฺคโห ทุสสฺุปนํ อกนฺตํ พุทฺธานุภาเวน วินาส
เมนฺตุ 
    ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลฺจโย จามนาโป  สกุณสฺส  
สทฺโท ปาปคฺคโห ทุสฺสุปนํ  อกนฺตํ ธมฺมานุภาเวน วิ
นาสเมนฺตุ 
 ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ  อวมงฺคลฺจโย  จามนาโป  สกุณสฺส  
สทฺโท  ปาปคฺคโห ทุสฺสุปนํ อกนฺตํ สงฺฆานุภาเวน วิ
นาสเมนฺตุ. 
(สวดวันละ ๑๕ จบ จะมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยทั้ง

ปวง) 

 
 วันอังคาร 

 
ยสฺสานุสสฺรเณนาป อนฺตลิกฺเขป ปาณิโน ปติฏฐมธิ  คจฺฉนฺติ  ภู

มิยํ วิย สพฺพทา สพฺพูปทฺทวชาลมฺหา ยกฺขโจราทิ สมฺภวา คณนาน จ 
มุตฺตานํ  ปริตฺตนฺตมฺภณามเห. 

(สวดวันละ ๘ จบ  จะเกิดผลดีมีความสุขความเจริญแกตนและครอบครัว) 
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วันพุธ (กลางวัน) 
สพฺพาสีวิสชาตีนํ ทิพฺพมนฺตาคทํ วิย ยนฺนาเสติ วิสงฺโฆรงฺ
เสสฺจาป ปริสสฺยํ อาณกฺเขตฺตมฺหิ สพฺพตฺถ สพฺพทา 
สพฺพปาณินัง สพฺพโสป นิวาเรติ ปริตฺตนฺตมฺ- ภณามเห. 

(สวดวันละ ๑๗ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป) 
 

วันพุธ (กลางคืน) 
   กินฺนุ สนฺตรมาโนว ราหุ จนฺทํ ปมฺุจสิ สงฺวิคฺครูโป 
อาคมฺม กินฺนุ ภีโต ติฏฐสีติ สตฺตธา เม ผเล มุทฺธา 
ชีวนฺโต น สุขํ ละเภ พุทฺธาคาถาภิคิโตมฺหิ  โนเจ  มฺุ
เจยฺย  จนฺทิมนฺติ. 

(สวดวันละ  ๑๒  จบ  จะมีความเจริญสุข) 
 

 วันพฤหัสบดี 
 ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร นิพฺพตฺตํ วฏฏชาติย ํ
ยสฺส เตเชน ทาวคฺคิ มหาสตฺตํ วิวชฺชย ิ
เถรสสฺ สารีปุตฺตสฺส โลกนาเถน ภาสิตํ 
กปฺปฏฐายิ มหาเตช ํ ปริตฺตนฺตมฺภณาม เหฯ 
 (สวดวันละ  ๑๙  จบ  จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป) 

 

วันศุกร 
    อปฺปสนฺเนติ นาถสฺส สาสเน สาธุสมฺมเต อมนุสฺเสหิ สทา 
กิพฺพิสการิภิ ปริสานฺจตสฺสนฺน  มหิงสาย-จคุตฺติยา ยนฺเทเส
สิ มหาวีโร ปริตตนฺตมฺภณามเหฯ 

(สวดวันละ  ๒๑  จบ  จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน) 
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วันเสาร 

   ยโตหํ  ภคินิ  อริยาย  ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ 
สฺจิจฺจ  ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต 
โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺสะ 
 

 

มงคลจักรวาลใหญ 

สิ ริ ธิ ติ ม ติ เต โช ชยสิ ทฺ ธิ  ม หิ ทฺ ธิ มหา คุณ าป ริมิ ต ปุ ฺ ญ าธิ
การสฺสสพฺพนฺตรายนิวารณสมตฺถสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ทฺวตฺติงฺสมหาปุริสลกฺขณานุภาเวน อสีตยานุพยฺชนานุภาเวน อฏุตฺตร
สตมงฺคลานุภาเวน  ฉพฺพณฺณรงฺสิยานุภาเวน  เกตุมาลานุภาเวน ทส
ปารมิตานุภาเวน  ทสอุปปารมิตานุภาเวน  ทสปรมตฺถปารมิตานุภาเวน  
สีลสมาธิปฺญานุภาเวน  พุทฺธานุภาเวน  ธมฺมานุภาเวน  สงฺฆานุภา
เวน  เตชานุภาเวน  อิทฺธานุภาเวน พลานุภาเวน เญยฺยธมฺมานุภาเวน 
จตุราสีติสหสฺสธมฺมกฺขนฺธานุภาเวน นวโลกุตฺตรธมฺมานุภาเวน  อฏฐงฺ
คิกมคฺคานุภาเวนะ  อฏฐสมาปตฺติยานุภาเวน ฉฬภิฺญานุภาเวน 
จตุสจฺจ ญาณานุภาเวน  ทสพลญาณานุภาเวน 
 สพฺพฺุตญาณานุภาเวน เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขานุภาเวน  
สพฺพปริตฺตานุภาเวน  รตนตฺตยสรณานุภาเวน ตุยฺหํ สพฺพโรคโสกุปทฺทว
ทุ กฺข โทมนสฺสุปายาสา วินสฺ ส นฺ ตุ  สพฺพอนฺตรายาป  วินสฺ ส นฺ ตุ  
สพฺพสงฺกปฺปา ตุยฺหํ สมิชฺฌนฺตุ  ทีฆายุตา  ตุยฺหํ  โหตุ สตวสฺสชีเวน 
สมงฺคิโก โหตุ  สพฺพทาฯ 
 อากาสปพฺพตวนภูมิคงฺคามหาสมุทฺทา อารกฺขกา  เทวตา  สทา  
ตุมฺเห  อนุรกฺขนฺตุฯ 
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ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ เต 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพธมฺมานุภาเวน สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ เต 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพสงฺฆานุภาเวน สทา  โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ 
 นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ ปาปคฺคหนิวารณา 
ปริตฺตสฺสานุภาเวน หนฺตวา เตสํ อุปทฺทเว 
นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ ปาปคฺคหนิวารณา 
ปริตฺตสฺสานุภาเวน หนฺตวา เตสํ อุปทฺทเว 
นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ ปาปคฺคหนิวารณา 
ปริตฺตสฺสานุภาเวน  หนฺตวา เตสํ อุปทฺทเวฯ 

 

ชัยมงคลคาถา 

นะโม ๓ จบ  และ อิติปโส ภะคะวาฯ  จึงเริ่มสวด 
 พาหุงฺสหสฺ  สมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ 

 คฺรีเมขลํ  อุทิตโฆ  รสเสนมารํ 
 ทานาทิธมฺมวิธินา  ชิตฺวา  มุนินฺโท 
 ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

มาราติเร  กมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ 
โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ 
ขนฺตีสุทนฺตวิธินา  ชิตฺวา  มุนินฺโท 
ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

 นาฬาคิรึ  คชวรํ  อติมตฺตภูตํ 
 ทาวคฺคิจกฺกมสนีว  สุทารุณนฺตํ 
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 เมตฺตมฺพุเสกวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
 ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ 
ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ 
อิทฺธีภิสงฺขตมโน  ชิตวา  มุนินฺโท 
ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

 กตฺตวาน  กฏฐมุทรํ  อิว  คพฺภินียา 
 จิฺจาย  ทุฏฐวจนํ  ชยกายมชฺเฌ 
 สนฺเตน  โสมวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
 ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

สจฺจํ  วิหาย  มติสจฺจกาวาทเกตุงฺ 
วาทาภิโรปตมนํ  อติอนฺธภูตํ 
ปฺญาปทีปชลิโต  ชิตวา  มุนินฺโท   
ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

 นนฺโทปนนฺทภุชคํ  วิพุธํ  มหิทฺธึ 
 ปุตฺเตน  เถรภุชเคน  ทมาปยนฺโต 
 อิทฺธูปเทสวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
 ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

ทุคฺคาหทิฏฐิภุชเคน  สุทฏฐหตฺถํ 
พฺรหฺมํ  วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ 
ญาณาคเทน  วิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
ตนฺเตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลานิ 

 เอตาป  พุทฺธชยมงฺคลอฏฐคาถา  โย วาจโน  ทินทิเน  สรเต  
มตนฺที  หิตวานเนกฺวิวิธานิ  จุปทฺทวานิ  โมกฺขํ  สุขํ  อธิคเมยฺย  นโร  
สปฺโญ 
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 มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ ปูเรตวา ปารมี สพฺพา 
ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เต ชยมงฺคลํฯ 
 ชยนฺโต โพธิยา มูเล สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน เอวํ  ตฺวํ วิชโย โหหิ 
ชยสฺสุ ชยมงฺคเล อปราชิต ปลฺลงฺเก  สีเส ปฐวิโปกฺขเร อภิเสเก สพฺพ
พุทธานํ อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติฯ 
 สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฐิตํ สุขโณ สุมุหุตฺโต  จ สุยิฏฐํ  พฺ
รหฺมจาริสุ  ปทกฺขิณํ  กายกมฺมํ  วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ 
ปณิธีเต ปทกฺขิณา ปทกฺขิณานิ กตฺวาน ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณฯ 
 ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ 
 ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพธมฺมานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ  
 ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพสงฺฆานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ 
 

โอวาทปาติโมกข แปล 
 (หัวหนากลาวนํา) 
 หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส. 
 (พรอมกัน) 
 สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง การไมทาํบาปทัง้ปวง 
กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทํากุศลใหถึงพรอม 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การชําระจิตของตนใหขาวรอบ 
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ธรรม ๓ อยางน้ีเปนคําสัง่สอน 
  ของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา ขันติ คือความอดกลั้นเปนธรรม 
  เครื่องเผากิเลสอยางย่ิง 
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นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา ผูรูทัง้หลายกลาวพระนิพพาน 
  วาเปนธรรมอันย่ิง 
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผูกําจัดสัตวอื่นอยูไมช่ือวาเปน 
  บรรพชิตเลย 
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผูทําสัตวอื่นใหลําบากอยู 
  ไมช่ือวาเปนสมณะเลย 
 อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต การไมพูดราย, การไมทําราย 
ปาติโมกเข จะ สังวะโร การสํารวมในปาติโมกข 
มัตตัญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค 
ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง การนอนการน่ังในทีอ่ันสงัด 
อะธิจิตเต จะ อาโยโค ความหม่ันประกอบในการทําจิตใหยิง่ 

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ธรรม ๖ อยางน้ี เปนคําสั่งสอน 
  ของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 

แผเมตตาและอุทิศสวนกุศลแกสรรพสัตว 

 สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายทีเ่ปนเพื่อนทุกข 
  เกิดแกเจ็บตายดวยกันทัง้หมดทั้งสิ้น 
อะเวรา  โหนตุ อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย 
อัพยาปชฌา โหนตุ อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อะนีฆา  โหนตุ อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแตความสุขกายสุขใจ รกัษาตน 
  ใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด 
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 อิทัง เม มาตาปตูนัง โหตุ สขุิตา โหนตุ มาตาปตะโร 
 ขอสวนบุญน้ีจงสําเร็จแกมารดา บิดาของขาพเจา ขอใหมารดา บิดา
ของขาพเจามีความสุข 
 อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
 ขอสวนบุญน้ีจงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของขาพเจา  ขอใหญาติ
ทั้งหลายของขาพเจามีความสุข 
 อิทัง เม คุรูปชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปชฌายาจริยา 
 ขอสวนบุญน้ีจงสําเร็จแกครูอุปชฌายอาจารยของขาพเจา ขอใหครู
อุปชฌายอาจารยของขาพเจามีความสุข 
 อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
 ขอสวนบุญน้ีจงสําเร็จแกเจากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอใหเจา
กรรมนายเวรทั้งหลายทัง้ปวงมีความสุข 
 อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
 ขอสวนบุญน้ีจงสําเร็จแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง ขอใหสัตวทัง้หลายทั้ง
ปวงมีความสุขทั่วหนากันเทอญ 
 
 สรปุการพัฒนามนุษยดวยไตรสิกขา 
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ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับไตหวัน 
 
ธงชาติและตราแผนดิน 

  
 
แผนท่ีไตหวัน 
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 ไตหวัน (แปะเอย้ี: Tâi-oân; ไตอวัน) หรือ ไถวาน (อักษรโรมัน: 
Taiwan; จีนตัวยอ: 台湾; จีนตัวเต็ม: 臺灣/台灣; พินอิน: Táiwān; ไถ
วาน) หรือช่ือทางการวา สาธารณรัฐจีน (อังกฤษ: Republic of China; 

จีน ตัวยอ : 中华民国; จีน ตัวเต็ม : 中華民國; พินอิน : Zhōnghuá 

Mínguó) เปนรัฐในทวีปเอเชียตะวันออกปจจุบันประกอบดวยเกาะใหญ 5 
แหง คือ จินเหมิน (金門), ไตหวัน, เผิงหู (澎湖), หมาจู (馬祖), และอู
ชิว (烏坵) กับทั้งเกาะเล็กเกาะนอยอีกจํานวนหน่ึง ทองที่ดังกลาวเรียก
รวมกันวา "พื้นที่ไตหวัน" (臺灣地區) 
 ไตหวันดานตะวันตกติดกับจีนแผนดินใหญ ดานตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุน และดานใตติดกับฟลิปปนส กรุงไทเป
เปนเมืองหลวงสวนไทเปใหมเปนเขตปกครองที่จัดต้ังข้ึนใหม กินพื้นที่กรุง
ไทเป และเปนเขตซึ่งประชากรหนาแนนที่สุดในเวลาน้ี 
 เกาะไตหวันน้ันเดิมเปนที่อยูของชนพื้นเมือง และมีชาวจีนจาก
แผนดินใหญเขามาอาศัยรวมดวย จนกระทั่งชาววิลันดาและสเปนเดิน
ทางเขามาในยุคสํารวจเมื่อศตวรรษที่ 17 และมาต้ังบานเรือนกลายเปน
นิคมใหญโต ตอมาในป 1662 ราชวงศหมิงในแผนดินใหญถูกราชวงศชิง
แทนที่ เจิ้ง เฉิงกง (鄭成功) ขุนศึกหมิง รวมกําลังหนีมาถึงเกาะไตหวัน 
และเขารุกไลฝรั่งออกไปไดอยางราบคาบ เขาจึงต้ังราชอาณาจักรตงหนิง (
東寧) ข้ึนบนเกาะเพื่อ "โคนชิงฟนหมิง" (反清復明) แตในป 1683 
ราชวงศชิงปราบปรามอาณาจักรตงหนิงและเขาครอบครองไตหวันเปน
ผลสําเร็จ ไตหวันจึงกลายเปนมณฑลหน่ึงของจีน อยางไรก็ ดี ความ
บาดหมางระหวางจีนกบัญีปุ่นเปนเหตุใหญีปุ่นไดไตหวันไปในป 1895 กอน
เสียไตห วันคืนใหแกจีนหลั งสงครามโลกครั้ งที่ สอง ช วง น้ัน มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน พรรคกกมินต๋ัง (國民黨) ไดเปนใหญ แต

ไมนานก็เสียทีใหแกพรรคคอมมิวนิสตจีน (共产党) พรรคกกมินต๋ังจึงหนี

มายังเกาะไตหวันและสถาปนาสาธารณรัฐจีนข้ึนบนเกาะไตหวันแยก
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ตางหาก สวนฝายคอมมิวนิสตจีนที่ เปนฝายไดรับชัยชนะไดสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผนดินใหญ อยางไรก็ดี จีนยังคงถือวา 
ไตหวันเปนมณฑลหน่ึงของตน และไตหวันเองก็ยังมิไดรับการยอมรับจาก
นานาชาติวาเปนประเทศเอกราชมาจนบัดน้ี 
 ในชวงทศวรรษ 1980 ถึงตนทศวรรษ 1990 การเมืองการ
ปกครองสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ไดเจริญรุงเรืองจนเปนประชาธิปไตยที่มี
พรรคการเมืองหลายพรรคและมีการเลือกต้ังทั่วหนา อน่ึง ในชวงกลาง
ศตวรรษที่ 20 เศรษฐกิจไตหวันงอกงามอยางรวดเร็ว ไตหวันจึงกลายเปน
ประเทศพัฒนาแลว ทั้งไดช่ือวาเปนหน่ึงในสี่เสือแหงเอเชีย มีอุตสาหกรรม
ล้ําหนา และมีเศรษฐกิจใหญโตเปนอันดับที่ 19 ของโลก อุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีช้ันสูงของไตหวันยังมีบทบาทสําคัญมากในเศรษฐกิจโลก เปน
เหตุใหไตหวันไดเปนสมาชิกองคการการคาโลกและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก นอกจากน้ี เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และดัชนีการพัฒนามนุษยในไตหวัน
ยังไดรับการจัดอยูในอันดับสูงดวย 
 ภูมิศาสตร 
 สาธารณรัฐจีน มีลักษณะเปนกลุมเกาะ ทําใหภูมิประเทศติดกับ
ทะเล ไมติดกับประเทศใดเลย หางจากเกาะไปทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกเปนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใตเปนประเทศฟลิปปนสและ
ทะเลจีนใต สวนทิศตะวันออกเปนมหาสมุทรแปซิฟก 
 ประวัติศาสตร 
 อาณานิคมในศตวรรษที่ 17 
 บริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอรแลนดไดเขามาจัดต้ังสถานี
การคาข้ึนที่หมู เกาะเผิงหูในป พ.ศ. 2165 (ค.ศ. 1622) แตในภายหลัง
เนเธอรแลนดไดแพสงครามกับจีนและถูกขับไลออกไปโดยราชวงศหมิง 

33



 ในป พ.ศ.2167 (ค.ศ.1624) บริษัทไดสรางฐานที่มั่นซึ่งมีช่ือวา
ปอมซีแลนเดียบนเกาะชายฝงเถาหยวน ซึ่งปจจุบันอยูในพื้นที่ของเขตอาน
ผิง เมืองไถหนัน และบริษัทไดเริ่มนําเขาแรงงานมาจากมณฑลฝูเจี้ยน
และเผิงหู 
 ในป พ.ศ.2169 (ค.ศ.1626) ชาวสเปนเดินทางมาถึงและไดเขายึด
ครองบริเวณทางตอนเหนือของไตหวัน ที่ทาเรือของนครจีหลงและบริเวณ
ชายฝ งของนครซินเปยในปจจุบัน เพื่อเปนฐานในการขยายการคา 
กลายเปนยุคอาณานิคมของสเปนอยู 16 ป จน พ.ศ.2185 (ค.ศ.1642) 
เมื่อปอมปราการสุดทายของสเปนถูกกองทัพเนเธอรแลนดเขาตีไดสําเร็จ 
 ราชวงศชิง 
 ในป ค.ศ. 1638 หลังการพายแพของหลานชายของเจิ้ง เฉิงกง 
จากการบุกโจมตีทางทัพเรือของราชวงศชิงแมนจูที่นําทพัโดยช่ือ หลางจาก
ทางตอนใตของมณฑลฝูเจีย้น ทําใหราชวงศชิงผนวกยึดเกาะไตหวันมาเปน
สวนหน่ึงไดสําเร็จ และวางไวภายใตเขตอํานาจของมณฑลฝูเจี้ยน ราช
สํานักของราชวงศชิงพยายามลดการละเมิดลิขสิทธ์ิและความไมลงรอยกัน
ในพื้นที่โดยออกกฎหมายเพื่อจัดการตรวจคนเขาเมืองและเคารพสิทธิใน
ที่ดินของชนพื้นเมืองไตหวัน ผูอพยพจากฝูเจี้ยนทางใตสวนใหญยังคง
เดินทางไปไตหวัน เขตแดนระหวางดินแดนที่เสียภาษีและสิ่งที่ถูกพิจารณา
วาเปนดินแดน "เขตอันตราย" เปลี่ยนไปทางทิศตะวันออกโดยชาวพื้นเมือง
บางคนเขารีตรับวัฒนธรรมแบบจีน ในขณะที่คนอื่น ๆ ถอยกลับเขาไปใน
ภูเขา ในชวงเวลาน้ีมีความขัดแยงจํานวนมากระหวางกลุมชาวจีนฮั่นดวย
กันเองจากภูมิภาคตาง ๆ ของฝูเจี้ยนทางใตโดยเฉพาะอยางย่ิงระหวาง
เฉวียนโจวกับฉางโจว และระหวางฝูเจี้ยนตอนใตและชาวพื้นเมืองไตหวัน 
 ไตหวันหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 พ.ศ.2454 (ค.ศ.1911) การจลาจลอูฮั่น ในประเทศจีน เปน
จุดเริ่มตนการลมสลายของราชวงศชิง เมื่อพรรคคอมมิวนิสตจีนเขามามี
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อํานาจในจีนแผนดินใหญ พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) พรรคกกมินต๋ัง พรรค
การเมืองชาตินิยมที่เปนฝายแพก็พาผูคนอพยพหนีออกจากแผนดินใหญมา
ต้ังหลักที่ไตหวันเพื่อวางแผนกลับไปครองอํานาจในจีนตอไป 
 ชาวจีนมากกวา 1 ลาน 5 แสนคน อพยพตามมาอยูที่เกาะไตหวัน
ในยุคที่ เหมา เจอตง มีอํานาจเต็มที่ในจีนแผนดินใหญ ผูนําของประเทศทัง้
สองจีน คือผูนําพรรคคอมมิวนิสตกับผูนําสาธารณรัฐจีนบนเกาะไตหวัน 
แยงกันเปนกระบอกเสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก แตเสียงของนานา
ประเทศสวนใหญเกรงอิทธิพลของจีนแผนดินใหญ จึงใหการยอมรับจีน
แผนดินใหญมากกวา 
 พรรคกกมินต๋ังเรืองอํานาจ 
 ในป  พ .ศ . 2514 (ค .ศ .1971) ก อนที่ น ายพล  เจี ย ง ไค เช็ก 
(General Chiang Kaishek) (蔣中正) จ ะ ถึ ง อ สั ญ ก ร ร ม ไม กี่ ป 
สาธารณรัฐจีนซึ่งเปนประเทศที่รวมกอต้ังองคการสหประชาชาติไดสูญเสีย
สมาชิกภาพในฐานะตัวแทนชาวจีนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป 
พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) สหประชาชาติก็ประกาศรับรองจีนเดียวคือจีน
แผนดิน ใหญ และตัดสัมพันธท างการ เมืองกับสาธารณรัฐจีน ทั้ ง
สหรัฐอเมริกาก็ไดถอนการรับรองวาสาธารณรัฐจีนมีฐานะเปนรัฐ ไตหวัน
จึงกลายเปนเพียงดินแดนที่จีนอางวาเปนสวนหน่ึงของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนต้ังแตน้ันเปนตนมา 
 เมื่อเจียง ไคเช็ก ถึงแกอสัญกรรมในป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 
ลูกชายที่ ช่ือ เจี่ยง จิงกั๋ว (Chiang Chingkuo) ได เปนผูสืบทอดการ
ปกครองไตหวันตอและเริ่มกระบวนการ วางรากฐานไปสูประชาธิปไตย 
 ปฏิรูปประชาธิปไตย 
 หลังจากที่ประธานาธิบดี เจียง จิงกั๋ว เสียชีวิต ไตหวันจึงไดเขาสู
ระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ประธานาธิบดีคนใหม ซึ่งเกิดในไตหวัน 
ช่ือ หลี่ เติงฮุย (Lee Tenghui) ข้ึนบริหารประเทศ โดยการสนับสนุนของ
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เจี่ยง จิงกั๋ว (Chiang Chingkuo) ทั้งที่  หลี่ เติงฮุย (Lee Tenghui) น้ัน
เคลื่อนไหวสนับสนุนเอกราชไตหวัน นาย รัฐบาลจีนที่ปกกิ่งไดต้ังฉายา
ประธานาธิบดีไตหวันคนใหมวา "จิ้งจกปากหวาน" (A sweet-Talking 
Chameleon) ชวงเวลาที่นายหลี่ เติงฮุย เปนประธานาธิบดี การเมืองของ
ไตหวันเกิดการแตกแยกออกเปน 3 ฝายคือ 1) พวกกกมินต๋ัง ที่ตองการ
กลับไปรวมประเทศกับจีนแผนดินใหญ (รวมจีนแผนดินใหญภายใตการ
ปกครองของสาธารณรัฐจนี) 2) พวกที่ตองการใหไตหวันเปนประเทศอิสระ
ไมเกี่ยวของกับจีนแผนดินใหญ และ 3) พวกที่ตองการดํารงฐานะของ
ประเทศไวดังเดิมตอไป 
 ไตหวันกับจีนแผนดินใหญนัดเจรจาหาทางออกของขอขัดแยงทาง
การเมืองครั้งแรกที่สงิคโปรเมือ่ป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) แตปรากฏวาจีน
แผนดินใหญประวิงเวลาการลงนามในสัญญาหลายฉบับที่เปนขอตกลง
รวมกัน  ทํ าให ผลของการ เจรจาคราวน้ั น ไม ก าวหน าไป ถึ ง ไห น 
ความสัมพันธระหวางสองจนีเลวรายลงทุกที เมื่อประธานาธิบดี หลี่ เติงฮุย 
เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาและไดรับการยอมรับอยางเอิกเกริก ทําให
จีนแผนดินใหญไมพอใจเปนอยางมาก จึงกระทําการขมขวัญไตหวันกับ
ประเทศที่ใหการสนับสนุนไตหวัน ดวยการทําการซอมรบข้ึนใกล ๆ เกาะ
ไตหวัน สหรัฐอเมริกาออกมาแสดงอาการปกปองคุมครองไตหวันดวยการ
สงกําลังกองเรือรบของสหรัฐฯ มาปวนเปยนอยูในนานนํ้าที่จีนซอมรบ 
 ขณะที่โลกกําลังลอแหลมกับสถานการณที่ตึงเครียดในนานนํ้าจีน
มากข้ึนทุกทีน้ัน ไตหวันก็จัดใหมีการเลือกต้ังครั้งใหม และในการเลือกต้ัง
ครั้งใหมน้ันเอง ไตหวันก็ไดนายหลี่ เติงฮุย เปนประธานาธิบดีอีกครั้ง 
 ไตหวันเขาสูสภาวะวิกฤต เมื่อเกิดแผนดินไหวครั้งรายแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตรในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ทําใหประชากร
สวนมากที่เปนชาวพื้นเมืองเสียชีวิตไป 2,000 คน ทั้งเมืองมีแตเศษซากสิ่ง
ปรักหักพังที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ และชวงน้ีไตหวันตองเผชิญความ
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ยากลําบากจากภัยธรรมชาติรายแรง จีนแผนดินใหญก็เพิ่มความกดดัน
ไมใหนานาชาติเขามายุงเกี่ยวกับไตหวันแมในยามคับขันเชนน้ี โดยออกมา
ประกาศวา หากมีประเทศใดจะเขาไปใหความชวยเหลือไตหวัน จะตอง
ไดรับอนุญาตจากจีนกอน ซึ่งคําประกาศของจีนแผนดินใหญสวนทางกับ
เมตตาธรรมของประเทศทั่วโลกที่ตองการใหความชวยเหลือไตหวัน 
 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีการเลือกต้ังใหมใน
ไตหวัน ชาวไตหวันเลือกผูแทนจากพรรคประชาธิปไตยกาวหนา คือ นาย
เฉิน สุยเปยน (Chen Shui-bian) เปนประธานาธิบดีคนใหมของไตหวัน ผู
ประกาศนโยบายการเมืองแข็งกราววาไตหวันตองการแยกตัวเปนอิสระ
จากจีนแผนดินใหญ ยุติยุคของพรรคชาตินิยมที่ยังฝกใฝแผนดินใหญอยู 
จีนแผนดินใหญจึงถือวาเปนกบฏตอการปกครองของจีน เพราะแตไหนแต
ไรมา ไตหวันไมเคยประกาศอยางเปนทางการวาไตหวันเปนประเทศอิสระ
แยกจากจีน และจีนพูดอยูเสมอวาไตหวันเปนเด็กในปกครองที่คอนขางจะ
หัวด้ือและเกเร หากไตหวันประกาศวาเปนอิสระจากจีนเมื่อใด จีนก็จะยก
กําลังจัดการกับไตหวันทันที 
 ในขณะที่ความสัมพันธทางการเมืองระหวางสองจีนในสายตา
ชาวโลกเลวรายลง จีนทั้งสองกลับมีการติดตอทางการคามากข้ึน มีการ
ผอนปรนใหชาวไตหวันเดินทางไปจีนแผนดินใหญเพื่อเย่ียมญาติได ปรากฏ
การสําคัญคือนักธุรกิจไตหวันหอบเงินทุนมากกวา 20,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ ไปลงทุนดําเนินธุรกิจทางตอนใตของจีนแผนดินใหญ จนกระทั่ง
ขณะน้ีชาวไตหวันกลายเปนนักลงทุนรายใหญเปนลําดับ 2 ของจีน 
 ความไมแนนอนยังคงมีอยูตอไปเมื่อประธานาธิบดีบิลล คลินตัน 
มาเยือนจีนอยางเปนทางการในป พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) นักวิจารณ
การเมืองเริ่มประเมินกันวาอนาคตทางการเมืองของไตหวันเริ่มไมมั่นคง 
 การปกครอง 
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 การปกครองสาธารณรัฐจีนน้ันสถาปนาข้ึนตามรัฐธรรมนูญและ
ลัทธิไตรราษฎรซึ่งระบุวา สาธารณรัฐจีน "เปนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ของประชาชน ปกครองโดยประชาชน และเปนไปเพื่อประชาชน" 
 การปกครองน้ันแบงออกเปน 5 ฝาย เรียกวา "สภา" (yuan) คือ 
สภาบริหาร (Executive Yuan) ไดแก คณะรัฐมนตรีและฝายบรหิารทั้งสิ้น
, สภานิติบัญญั ติ (Legislative Yuan), สภาตุลาการ (Judicial Yuan), 
สภาควบคุม (Control Yuan) เปนฝายตรวจสอบ, และสภาสอบคัดเลือก 
(Examination Yuan) มีหนาที่จัดสอบคัดเลือกขาราชการ 
 บริหาร 
 ประธานาธิบดีเปนประมุขแห งรัฐและเปนจอมทัพกองทัพ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มาจากการเลือกต้ังของประชาชน อยูในตําแหนง
วาระ 4 ป  ไม เกิน 2 วาระ มาและไปพรอมกับรองประธานาธิบ ดี 
ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ ไช  อิ งเห วิน เธอเปนหัวหนาพรรค
ประชาธิปไตยกาวหนา (民主進步黨) คนปจจบุัน และเปนตัวแทนของ
พรรคเขาชิงตําแหนงประธานาธิบดีในการเลือกต้ังเมื่อป 2016 ตําแหนงซึ่ง
เธอพลาดไปในการเลือกต้ังปเมื่อป  2012 นอกจากน้ี เธอยังเคยเปน
หัวหนาพรรคมาแลวหน่ึงสมัยในชวงป 2008 ถึง 2012 
 ประธานาธิบดีมีอํานาจเหนือสภาบริหาร เพราะแตงต้ังสมาชิก
สภาบริหาร ซึ่งรวมถึง นายกรัฐมนตรี ผูเปนประธานสภาบริหารโดย
ตําแหนง สวนสมาชิกสภาบริหารน้ันรับผิดชอบนโยบายและการบริหาร
ราชการแผนดิน 
 นิติบัญญัติ 
 สภานิติบัญญัติน้ันใชระบบสภาเดียว มีสมาชิก 113 คน 73 คนมา
จากการเลือกต้ังของประชาชนดวยระบบแบงเขต 34 คนมาจากการ
เลือกต้ังของพรรคการเมืองตามระบบสัดสวน ที่เหลือ 6 คนน้ันมาจากการ
เลือกต้ังตามเขตชนพื้นเมือง 23 เขต สมาชิกสภานิติบัญญัติอยูในตําแหนง
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คราวละ 4 ป แตกอนยังมีสมัชชาแหงชาติทําหนาที่เปนคณะผูเลือกต้ังและ
สภารางรัฐธรรมนูญ ทั้งยังมีอํานาจนิติบัญญัติบางประการดวย แตภายหลัง
สมัชชาน้ียุบเลิกไปในป 2005 อํานาจหนาที่ของสมัชชาก็โอนตอไปยังสภา
นิติบัญญัติและผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งแสดงออกดวยประชามติแทน 
 นายกรัฐมนตรีมาจากการสรรหาของประธานาธิบดี โดยไมจําตอง
ไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ ขณะเดียวกัน สภานิติบัญญัติ
สามารถออกกฎหมายโดยไมตองคํานึงประธานาธิบดี สวนประธานาธิบดีก็
ดี นายกรัฐมนตรีก็ดี ไมมีอํานาจยับย้ังรางกฎหมายทั้งสิ้น ฉะน้ัน จึงมีนอย
ครั้งที่ประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติจะเจรจากันเกี่ยวกับรางกฎหมาย
ในยามที่เห็นแยงกัน 
 ตามประวัติศาสตรแลว สาธารณรัฐจีนมีผูปกครองจากพรรค
การเมืองที่ เขมแข็งอยูพรรคเดียวมาตลอด ทั้งรัฐธรรมนูญก็มิไดจํากัด
อํานาจของประธานาธิบดีไดโดยแจงชัด เปนเหตุใหอํานาจบริหารตกอยูใน
เงื้อมมือของประธานาธิบดีย่ิงกวานายกรัฐมนตรี 
 ตุลาการ 
 สําหรับฝายตุลาการน้ัน สภาตุลาการเปนองคกรสูงสุด มีอํานาจ
ตีความรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎ กับทั้งพิจารณาคดีทุกประเภท ไมวา
คดีปกครอง คดีรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น ๆ ประธานสภาตุลาการ รอง
ประธานสภาตุลาการ และตุลาการอื่นอีก 13 คน ประกอบกันเปน "ที่
ประชุมใหญตุลาการ" (Council of Grand Justices)[19] ตุลาการ ณ ที่
ประชุมใหญเหลาน้ีมาจากการเสนอช่ือและแตงต้ังของประธานาธิบดีเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ 
 ศาลช้ันสูงสุดของประเทศ คือ ศาลสูงสุด (Supreme Court) 
ประกอบดวย แผนกคดีแพงและคดีอาญาจํานวนหน่ึง แตละแผนกมีตุลา
การหัวหนาแผนก 1 คน กับตุลาการสมทบอีก 4 คน ทั้ง 5 คนน้ีอยูใน
ตําแหนงโดยไมมีวาระกํากับ อน่ึง เคยมีการต้ังศาลรัฐธรรมนูญข้ึนเปน
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เอกเทศในป 1993 เพื่อจัดการขอพิพาทบางประการในทางรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงจัดระเบียบพรรคการเมือง และเรงรัดกระบวนการประชาธิปไตย 
 สาธารณรัฐจีนไมใชลูกขุน แตสิทธิของประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอันเปนธรรมน้ันไดรับความคุมครองอยางเครงครัดทั้ง
ในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ คดีบางประเภทให ตุลาการมากคน
พิจารณาก็มี 
 โทษประหารยังคงใชอยู ในสาธารณรัฐจีน แตฝายปกครอง
พยายามลดการประหารลงใหได กระน้ัน ในป 2006 มีการสํารวจและ
พบวา ชาวสาธารณรัฐจีนกวารอยละ 80 ประสงคใหรักษาโทษประหารไว 
 การแบงเขตการปกครอง 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐจีนป ค.ศ. 1947 อาณาเขตของ
สาธารณรัฐจีนเปนไปตาม "ขอบเขตของประเทศที่มีอยู 
 เมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีนลี้ ภัยถอยไปไตหวันในป ค.ศ. 1949 
ดินแดนที่อางสิทธ์ิประกอบดวย 35 จังหวัดเขตเทศบาลพิเศษ 12 เขต
ปกครองพิเศษ 1 เขตและเขตปกครองตนเอง 2 เขต อยางไรก็ตามต้ังแต
การลาถอยของสาธารณรัฐจีนไดควบคุม มณฑลไตหวันและเกาะบางแหง
ของมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐจีนยังปกครองหมูเกาะปราตัสและเกาะไทผงิ
ในหมูเกาะสแปรตลีซึ่งเปนสวนหน่ึงของความขัดแยงขอพิพาทดินแดนใน
ทะเลจีนใตเปนผลใหสาธารณรัฐเขามามีสวนในการอางสิทธ์ิเหนือดินแดน
ดังกลาวในทะเลจีนใต บรรดาเกาะดังกลาวรัฐบาลสาธารณรัฐจีนไดจัดให
อยูภายใตการบริหารของเขตเทศบาลเกาสฺยง หลังจากการลาถอยไป
ไตหวัน 
 ต้ังแตป ค.ศ. 1949 รัฐบาลไดทําการเปลีย่นแปลงการแบงเขตการ
ปกครองในพื้นที่ภายใตการบริหารควบคุมของรัฐบาล การกําหนดเขตการ
ปกครองไดกําหนดใหไทเปกลายเปนเทศบาลพิเศษในป ค.ศ. 1967 และ
รวมถึงเกาสฺยง ในป ค.ศ. 1979 รัฐบาลทองถ่ินทั้งสองมี "ความคลองตัว" 
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โดยมีหนาที่ถายโอนไปยังรัฐบาลกลาง (มณฑลฝูเจี้ยนในป ค.ศ. 1956 และ
มณฑลไตหวันในป ค.ศ. 1998) ในปค.ศ. 2010 ซินเปย , ไถจง และไถ
หนานไดรับการยกระดับเปนเทศบาลพิเศษ และในป ค.ศ. 2014 มณฑล
เถา-ยฺเหวียนก็ไดรับการยกระดับเปนเทศบาลพิเศษดวย การยกระดับครั้งน้ี
ทําใหเขตการปกครองระดับบนสุดเขาสูสถานะปจจุบัน 
 การอางสิทธิ์เหนือดินแดน 
 แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐจีนจะยึดถือ ขอบเขตของ
ประเทศที่เปนไปอยูในปจจุบัน แบงเปน 2 อาณาเขตบริเวณดวยกันคือ 
 1. เขตเสรี (เกาะไตหวัน) เปนเขตที่เปนไปไดของสาธารณรัฐจีน
ตามหลักความเปนจริงในปจจุบัน อาณาเขตครอบคลุมเกาะใหญ 5 แหง 
คือ จินเหมิน (金門), ไตหวัน, เผิงหู (澎湖), หมาจู (馬祖), และอูชิว (烏
坵) รวมกับบรรดาหมูเกาะในหมูเกาะสแปรตลี อีก 2 แหงคือ หมูเกาะป
ราตัสและเกาะไทผิง ที่ยังคงเปนบริเวณที่มีความขัดแยงขอพิพาทดินแดน
ในทะเลจีนใต แตสาธารณรัฐจีนไดเขามาบริหารมีสวนในการอางสิทธ์ิเหนือ
ดินแดนดังกลาวในทะเลจีนใต เมื่อรวมอาณาบริเวณหมูเกาะทั้งหมดเรียก
รวมกันวา "พื้นที่ไตหวัน" (臺灣地區) สวนอาณาเขตทางทะเลติดตอกับ
ญี่ปุน, สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผนดินใหญ) และฟลิปปนส 
 2. บริเวณแผนดินใหญ (จีนแผนดินใหญ): เปนอาณาเขตดินแดน
เขตนอกเขตเสรี (พื้นที่ไตหวัน) ที่สาธารณรัฐจีนอางสิทธ์ิเรียกรองอธิปไตย
เหนือดินแดน โดยอางสิท ธ์ิยึดตามเขตแดนที่สาธารณรัฐจีนปกครอง
แผนดินใหญ เปนพื้นที่สวนใหญที่ต้ังบนจีนแผนดินใหญ พื้นที่ ดังกลาว
ควบคุมโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมเขตบรหิารพิเศษฮองกง
และมาเกา, สาธารณรัฐจีนยังมีการเรียกรองสิทธ์ิเหนือดินแดนของภูมิภาค
อื่นๆดังไปตอไป น้ีโดยถือเปนดินแดนที่ ถูกตองตามหลักนิตินัยตาม
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐจีน 
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 - มองโกเลียนอก (ปจจุบันคือประเทศมองโกเลียและสาธารณรัฐตู
วาในประเทศรัสเซีย 
 - ที่ราบสูงปามีร (Pamir Plateau) (ปจจุบัน คือดินแดนของ
ประเทศทาจิกิสถาน ปากีสถานและอัฟกานิสถาน) 
 - รัฐอรุณาจัลประเทศของประเทศอินเดีย 
 - รัฐกะชีนในประเทศเมียนมาร 
 - บางสวนทางดานตะวันออกของประเทศภูฏาน 
 - หมูเกาะเซ็งกะกุในทะเลจีนตะวันออก ปจจุบันเปนกรณีพิพาท
หมูเกาะเซ็งกะกุกับประเทศญี่ปุน 
 - บรรดาหมูเกาะในทะเลจีนใตทั้งหมด (รวมอาณาเขตทางทะเล) 
 
 สาธารณรัฐจีนบนเกาะไตหวัน พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949)–ปจจุบัน 
 หลังจากพรรคกกมินต๋ังถอยหนีมาอยูบนเกาะไตหวัน ประเทศ
สวนใหญยังคงรักษาความสัมพันธกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเอาไว แตการ
รับรองสถานะก็ลดลงเรื่อย ๆ อยางตอเน่ืองเมื่อในชวงคริสตทศวรรษ 
1970 มีหลายประเทศไดเปลีย่นไปรับรองสถานะของสาธารณรัฐประชาชน
จีนแทน ในปจจุบัน สาธารณรัฐจีนบนเกาะไตหวันยังคงไดรับการรับรอง
อยางเปนทางการจาก 17 รัฐ จาก 193 รัฐสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่ง
นอกจากทําเนียบสนัตะปาปาแลว สวนใหญจะเปนประเทศเล็ก ๆ ในแถบ
อเมริกากลางและแอฟริกา ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายที่จะไม
สานสัมพันธทางการทูตกับประเทศที่รบัรองสถานะของสาธารณรัฐจนี และ
ทุกประเทศที่มีความสัมพันธทางการทูตดวยจะตองมีแถลงการณรับรอง
สถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีนเหนือไตหวัน 
 ในทางปฏิบัติแลว ถึงแมวาประเทศสวนใหญจะไมมีความสัมพันธ
ทางการทูตอยางเปนทางการกับไตหวัน และแถลงการณที่ทางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตองการน้ันก็ไดเขียนข้ึนโดยใชคํากํากวมอยางย่ิง ประเทศ
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สําคัญ ๆ บางประเทศที่ไมไดรับรองสถานะของสาธารณรัฐจีนก็จะมี 
"สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป" หรือ "สํานักงานตัวแทนไทเป" 
ซึ่งปฏิบัติงานตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับสถานทูต เชน การออกวีซา เปน
ตน และในทํานองเดียวกัน หลายประเทศก็ไดจัดต้ังสํานักงานการคาและ
เศรษฐกิจข้ึนในสาธารณรัฐจีนเชน สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย และ
สถาบันอเมริกาในไตหวัน ซึ่งโดยพฤตินัยแลวก็คือสถานทูตของประเทศ
ตาง ๆ น่ันเอง 
 สาธารณรัฐจีนเคยเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติในฐานะ
สมาชิกกอต้ัง โดยไดอยูในตําแหนงของประเทศจีนในคณะมนตรีความ
มั่นคงจนกระทั่ งถึงป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ที่ ถูกขับออกโดย "มติ
สมัชชาสหประชาชาติที่ 2758 (General Assembly Resolution 2758)" 
และตําแหนงทั้งหมดในองคการสหประชาชาติก็ถูกแทนที่ดวยรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางสาธารณรัฐจีนไดแสดงความพยายามหลาย
ครั้งเพื่อกลับเขาเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ แตก็ไมเคยประสบ
ความสําเร็จ (ดูที่ จีนและองคการสหประชาชาติ) 
 นอกจากความขัดแยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเหนือดินแดน
บนแผนดินใหญแลว สาธารณรัฐจีนยังมีความขัดแยงกับมองโกเลียอีกดวย 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ที่สาธารณรัฐจีนไดอางสิทธิเหนือ
พื้นที่มองโกเลีย แตก็ถูกกดดันจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งยอมรบัรอง
อิสรภาพของมองโกเลียในที่สุด หลังจากน้ันไมนาน ก็ไดกลับคํารับรองน้ัน 
และกลาวอางสิทธิเหนือมองโกเลียอีกครั้งจนกระทั่งถึงเมื่อไมนานน้ี นับ
จากชวงปลายคริสตทศวรรษ 1990 เปนตนมา ความสัมพันธกับมองโกเลีย
ไดกลายมาเปนหัวขอที่สรางความขัดแยง ความเคลื่อนไหวใด ๆ ในการ
ยกเลิกอํานาจอธิปไตยเหนือมองโกเลียจะเกิดการโตแยงทันที เน่ืองจาก
ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนไดอางวา น่ันเปนจุดเริ่มตนของการประกาศ
อิสรภาพไตหวัน 
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 กองทัพ 
 กองทัพสาธารณรัฐจีนมีรากฐานมาจากกองทัพปฏิวัติแหงชาติจีน 
ซึ่งกอต้ังโดย ดร.ซุน ยัตเซ็น ในป ค.ศ. 1925 ในมณฑลกวางตุงโดยมี
เปาหมายในการรวมประเทศจีนภายใตพรรคกกมินต๋ัง จนกระทั่งเมื่อ
กองทัพปลดปลอยประชาชนจีนของพรรคคอมมิวนิสตจีนชนะสงคราม
กลางเมืองจีน กองทัพปฏิวัติแหงชาติจํานวนมากไดถอยกลับมายังไตหวัน
พรอมกับรัฐบาลคณะชาติ ซึ่งตอมาถูกปรับปรุงเปนกองทัพสาธารณรัฐจีน 
หนวยที่ยอมจํานนและยังคงอยูในจีนแผนดินใหญถูกยุบหรือรวมเขากับ
กองทัพปลดปลอยประชาชนจีน 
 ในปจจุบั นไตห วันได ดํารงรักษากองทัพขนาดใหญ และมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีซึ่งสวนใหญเปนการปองกันการคุกคามอยาง
ตอเน่ืองของการบุกรุกโดยกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน พรรค
คอมมิวนิสตจีนที่ปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีนไดบังคับใช "กฎหมาย
ตอตานการแบงแยกดินแดน" (Anti-Secession Law) กฎหมายฉบับน้ีซึ่ง
ผานรัฐสภาของจีนในป 2005 ไดปฏิเสธความเปนรัฐเอกราชของไตหวัน 
ใหถือนโยบายจีนเดียว และไดกําหนดวิธีการตางๆในการรวมชาติของสอง
แผนดินจีนใหเกิดข้ึนไดจริง กฎหมายฉบับน้ียังไดระบุถึง "การดําเนินการที่
ไมใชสันติวิธี" (ซึ่งก็คือการทําสงคราม) เอาไวดวย หากจีนเช่ือวามีความ
เปนไปไดที่การรวมชาติโดยไมเสียเลือดเน้ือประสบความลมเหลว 
 จากป ค.ศ.1949 ถึงป  ค.ศ. 1970 ภารกิจหลักของกองทัพ
สาธารณรัฐจีนคือ "ทวงคืนเอาจีนแผนดินใหญกลับคืนมา" ผานภารกิจ
เกียรติยศแหงชาติ เน่ืองจากภารกิจน้ีถูกเลื่อนและยกเลิกไปช่ัวคราว 
เน่ืองจากความแข็งแกรงทางการทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่
เพิ่มข้ึนอยางมาก กองทัพสาธารณรัฐจีนเปลี่ยนนโยบายไปเปนเนนการ
ปองกันแทน นโยบายดังกลาวเริ่มเปลีย่นการเนนจากกองทพัที่โดดเดนตาม
แบบด้ังเดิมมาเปนกองทัพอากาศและกองทัพเรือ 
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 รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ประชาธิปไตยในการทหารจึงไดเนนการริเริ่มจัดใหมีการควบคุมโดยพล
เรือนทําใหการควบคุมกองทัพสาธารณรัฐจีนก็เปลี่ยนผานเขามาอยูในการ
บริหารของรัฐบาลพลเรือน ในขณะที่ทหารสาธารณรัฐจีนมีสวนรวมทาง
ประวัติศาสตรกับพรรคกกมินต๋ัง เจาหนาที่ระดับสูงรุนเกาจึงมีความเห็น
อกเห็นใจแนวคิดสนับสนุนพรรค อยางไรก็ตามมีคนจํานวนมากที่
เกษียณอายุราชการและมีผูที่ไมใชชาวแผนดินใหญเขารวมในกองทัพในรุน
ตอมาดังน้ันความเอนเอียงทางการเมืองของกองทัพจึงเขามาใกลกับ
บรรทัดฐานของประชาชนในไตหวัน กองทัพสาธารณรัฐจีนไดเริ่มโครงการ
ลดจํานวนกําลังพล หรือ "จิงฉืออัน" (Jingshi An) (เปนโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ) เพื่อลดระดับกองทัพจากจํานวน 450,000 นาย ในป ค.ศ. 
1997 เปน 380,000 นาย ในป ค.ศ. 2001 การเกณฑทหารในไตหวัน
ยังคงมีผลบังคับใชสําหรับผูชายที่มีคุณสมบัติเริ่มต้ังแตอายุสิบแปด แตเปน
สวนหน่ึงของความพยายามในการลดจํานวนมากเพื่อที่จะใหไดรับโอกาส
ในการปฏิบัติราชการรับใชชาติตามขอกําหนดรางผานการรับใชราชการ
ชาติทางเลือกและถูกสงไปยังหนวยงานราชการหรืออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับการปองกันประเทศ 
 เศรษฐกิจ 
 สาธารณรัฐจีนเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่14ของ
โลก หนวยเงินตราที่ใช คือ ดอลลารไตหวัน ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญมี
จํานวนนอย แตเปนประเทศอุตสาหกรรมช้ันสงูอุตสาหกรรมน้ันเปนเนนไป
ที่การผลิต มีการนําเขานํ้ามันดิบและแรเหล็ก เพื่อนําไปผลิตรถยนต 
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ 
สงออกไปจําหนาย ถือเปนการคาโดยการผลิต ในปจจุบันมีการนําเขา
ช้ินสวนเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
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 ศาสนา 
 รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐจีนคุมครองเสรีภาพทางศาสนาและ
สิทธิในการปฏิบัติตามความเช่ือของประชาชน ตามสถิติในป ค.ศ. 2005 
ประเทศไตหวันมีพุทธศาสนิกชน 8,086,000 คน (35.1%) ศาสนิกชนเตา 
7,600,000 คน (33.0%) คริสตศาสนิกชน 903,000 คน (3.9%) โดยเปน
โปรเตสแตนต 605,000 คน (2.6%) และโรมันคาทอลิก 298,000 คน 
(1.3%) และศาสนิกชนลัทธิอนุตตรธรรม 810,000 คน (3.5%) เปนตน 
 
 เมืองใหญ 
 
อันดับ ชื่อเขต ชื่อภาษาจีน ประชากร 

1 ซินเปย 新北市 3,779,219 
2 เมืองไทเป 

台北市 2,627,990 
3 เทศมณฑลเถาหยวน 

桃園縣 1,921,526 
4 เทศมณฑลไถจง 

台中縣 1,546,114 
5 เมืองเกาสฺยง 

高雄市 1,516,115 
6 เทศมณฑลจางฮวา 

彰化縣 1,313,986 
7 เทศมณฑลเกาสฺยง 

高雄縣 1,244,282 
8 เทศมณฑลไถหนาน 

台南縣 1,105,515 
9 เมืองไถจง 

台中市 1,050,160 
10 เทศมณฑลผงิตง 

屏東縣 890,753 
11 เมืองไถหนาน 

台南市 762,486 
12 เทศมณฑลหยวินหลิน 

雲林縣 726,868 
13 เทศมณฑลเหมียวลี่ 苗栗縣 559,776 
14 เทศมณฑลเจียอี้ 嘉義縣 551,993 
15 เทศมณฑลหนานโถว 

南投縣 533,903 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%BA%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%BA%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%A7


อันดับ ชื่อเขต ชื่อภาษาจีน ประชากร 
16 ชนบทซินจู 新竹縣 491,405 
17 เทศมณฑลอี๋หลาน 

宜蘭縣 460,133 
18 เมืองซินจู 新竹市 396,983 
19 เมืองจีหลง 

基隆市 390,299 
20 เทศมณฑลฮวาเหลียน 

花蓮縣 344,087 
21 เมืองเจียอี้ 嘉義市 272,718 
22 เทศมณฑลไถตง 

台東縣 234,672 
23 เทศมณฑลเผิงหู 澎湖縣 92,077 
24 เทศมณฑลจินเหมิน 

金門縣 79,023 
25 เทศมณฑลเหลียนเจียง 

連江縣 9,814 
 

สถานที่ทองเที่ยว 
 

 

วั ด ห ล ง ซ า น  ( Longshan 
Temple) เปนวัดที่ศักด์ิสิทธ์ิ ขอพร 
เรื่องความสําเร็จในหนาที่การงาน 
และความสมหวังในเรื่องคูครอง 
เพราะมีดายแดงที่จะชวยเรื่องคู 

  

 

ตึ ก ไท เป  101 (Taipei101) สู ง
ที่สุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับ
สองของโลก สามารถมองเห็นไดใน
ระยะไกล ถาข้ึนไปชมวิวที่ช้ันสูงสุด
ของตึกจะเห็นเมืองไทเปทั้งหมด 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%8B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%88


  

 

ยานซีเหมินติง (Ximending) อยู
กลางเมือง เต็มไปดวยรานรวง
มากมาย เปรียบเหมือนยานสยาม
ของไทย ยังมีรานอาหาร คาเฟ 
และรานคาราโอเกะมากมาย 

  

 

Huashan 1914 Creative Park 
แหลงรวมงานศิลปะขนาดใหญ มี
อาคารหลายหลัง มีทั้งสวนจัดแสดง
ศิลปะ รานคาที่ขายแฮนดเมด และ
สวนที่จัดอีเวนทมากมาย 

  

 

ตล าด ปลา ไท เป  (Taipei Fish 
Market) ตลาดปลาขนาดใหญ ที่
ไมตองถึงญี่ปุน เพราะมีปลา และ
สัตวนํ้าอื่น ๆ มากมาย ราคาไมแพง 
มีบริการปรุงอาหารใหพรอม 

  

 

เข า ช า ง ห รื อ เข า เซี่ ย ง ซ า น 
(Xiangshan) เปนเขาเต้ีย ๆ บันได
คอนขางชัน สามารถปนติดตอกัน
ไดถึง 4 ลูก คนสวนใหญนิยมปน
ข้ึนไปถายรูปและชมวิวเมืองไทเป 
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วัดซื่ อหนาน (Zhinan Temple) 
เปนวัดเกาแก มีเทพเจาเทพลู ต
งป ง (Lü Dongbin) เปนเทพเจา
แหงธุรกิจ และอุตสาหกรรมตาม
ความเช่ือของลัทธิเตา 

  

 

อ นุ ส ร ณ ส ถ า น เ จี ย ง ไ ค เช็ ค 
( National Chiang Kai-shek 
Memorial Hall) ส ร า ง ข้ึ น เมื่ อ 
ค .ศ .1976 เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง อ ดี ต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ผูอัน
เปนที่รัก ศรัทธา และเทิดทูนของ
ชาวไตหวัน 

  

 

ยานฟูจินสตรีท (Fujin Street) มี
รานคา และคาเฟสวย ๆ มาเปด
ม าก ม าย  จึ ง ทํ า ให ย า น ฟู จิ น 
กลายเปนยานฮิปสเตอรที่เดินไดไม
เบื่อ มีเอกลักษณ 

  

 

อุทยานแหงชาติหยางหมิงซาน 
(Yangmingshan National Park) 
มีพื้นที่มากกวา 7 หมื่นไร สภาพปา
ยังคงความอุดมสมบรูณ สวยงาม 
ดอกไมบานสะพรัง่แตกตางกันไป
ตามฤดู 
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พิพิธภัณฑของจ๋ิว (Miniatures 
Museum of Taiwan) เ ป น ที่
รวบรวมของจิ๋วที่ถูกยอสวนออกมา
จากทั่วทุกมุมโลก 

  

 

ทะเลสาบสุ ริยั น จันทรา  (Sun 
Moon Lake) เปนทะเลสาบนํ้าจืด
ขน าด ให ญ  โดด เด น ด วย วิวที่
สวยงาม ไดรับการขนานนามวา
เปนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน 

  

 

หมูบ านโบราณจ่ิวเฟน (Jiufen 
Village) เปนหมูบานเล็ก ๆ ที่ ต้ัง
อยูบนไหล เขาของเมืองจีหลง มี
รานอาหาร รานขนม โรงนํ้าชา ที่
ตอนกลางคืนจะเปดโคมไฟสีแดง 
ทําใหไดบรรยากาศยอนยุค 

  

 

Taiwan Public Library ห อ ง 
สมุดสาธารณะของเมืองเปยโถว 
อยูท ามกลางความเขียวขจีของ
ธรรมชาติ เขาไปอานหนังสือไดฟรี 
มสีถาปตยกรรมและมุมสวยๆ มาก 
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พิพิธภัณฑบอนํ้าพุรอนเปยโถว 
( Beitou Hot Spring Museum)  
เคยเปนที่อาบนํ้าสาธารณะมากอน 
ถูกปดและทอดทิ้ง มีการฟนฟูข้ึน
ผสมผสานการออกแบบตะวันออก
และโรมันโบราณเขาดวยกัน 

  

 

บ อ นํ้ า พุ รอน เป ย โถว  (Beitou 
Thermal Valley)  นํ้าในบอจะมี
อุณหภูมิประมาณ 80-100 องศา
เซลเซียส ใครอยากไปแชนํ้าพุรอน
ก็ตรงไปที่เปยโถวไดเลย 

  

 

อุ ท ย า น แ ห งช า ติ ท า โร โ ก ะ 
(Taroko National Park) กินพื้นที่
ถึง 3 จังหวัดคือ ฮัวเหลียน ไทจง 
และหนันโถว มีธรรมชาติงดงาม 
ทั้งนํ้าตก ลําธาร จุดชมวิว ศาลเจา 

  

 

เจ ดี ย มั งก ร เสื อ  วัด ฉื อ จ้ี  (Ciji 
Temple) อยูเมืองเกาสง มีเจดีย
มังกรและเจดียเสืออยูหนาวัด ซึ่งมี
ความเช่ือวาถาคุณ เดินเขาปาก
มังกร แลวออกทางปากเสือจะ
เสริมสรางความเปนสิริมงคลย่ิง 
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ห มู บ า น ส า ย รุ ง  ( Rainbow 
Village) เปนหมูบานเกาของทหาร
ผานศึกที่เกือบจะโดนรื้อทิ้ง แตก็ได
มีผูที่ มาวาดลวดลายไว ช่ือ “อา
กงฝู” กอนที่จะจากไป 

  

 

ถนนโบราณซานเสีย (Sanxia Old 
Street)  เปนถนนคนเดินโบราณ
ที่ ต้ั ง อ ยู ใ ก ล กั บ วั ด  Sanxia 
Qingshui Zushi ยาวป ร ะม าณ 
260 เมตร มีความงดงามอยางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงขอมูล 
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไตหวัน 
http://travel.trueid.net/detail/1VBwoLjLoX1 
https://blog.traveloka.com/th/international-attraction/attractions-taiwan-trip/ 
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รายช่ือประจํารถ 
คันท่ี 1 

1. รศ.ดร.สมศักด์ิ  บุญปู บุญปู 

2. รศ.ดร.สุทธิพงษ   ศรีวิชัย 

3. รศ.ดร.สิน   งามประโคน 

4. พระสิทธิสงิหเสนี, ดร. 

5. พระครูภัทรธรรมคุณ,ดร. 

6. พระครูวิจิตรปทุมรัตน, ดร. 

7. พระครสูังฆรักษจกัรกฤษณ ภูริปฺโญ, ผศ.ดร. 

8. พระสุรชัย  สุรชโย,ดร. 

9. ดร.บญุเชิด   ชํานิศาสตร 

10. พระครูโกศลกจิจานุสิฐ ปฺุญโกสโล 

11. พระครปูลัดณัฏฐพล ขนฺติพโล 

12. พระมหาครรชิต อติภทฺโท 

13. พระมหารัตนชนก กิตฺติรตโน 

14. พระมหาธนันพัชร กิตฺติโสภโณ 

15. พระครปูลัดประภัสพันธ ปนาโท 

16. พระครสูังฆรักษคําพา ฐิตญาโณ 

17. พระวิโรจน ถิรสทฺโธ 

18. พระสราวุฒ ิ วิสุทฺโธ 

19. พระสันติ สิรจินฺโท 

20. พระอุดม ทีปโก 

21. พระมหากิตติศักด์ิ  ถิรกิตฺติ 

22. พระสมบรูณ อสโม 
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23. พระดรัณภัทร จิตฺตปฺโญ 

24. พระเอกกมล กิตฺติภทฺโท 

25. พระมหาสันติภาพ สนฺตจิตฺโต 

26. พระครสูังฆรกัษเดชกร มหายโส 

27. พระสุมลเฑียน สมานิโต 

28. พระสุนทร แพรมณี 

29. พระอนันต  คุมวงศ 

30. แมชีษิรประภา เพชรกจิ 

31. นายสุทิศ สวัสดี 

32. นายปณัยกร มีศร ี

33. นางรุงนภา บุญปู 

34. นางมยุรา งามประโคน 

35. เด็กชายวงศพัทธ งามประโคน 

36. นางสาวจริัศยา งามประโคน 

37. นางนําพร ศรีวิชัย 

38. เด็กชายนนทชัย ศรีวิชัย 

39. เด็กชายชวณัฐ ศรีวิชัย 

 
คันท่ี 2 

 
1. พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ,ดร. 

2. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 

3. ดร.เกษม แสงนนท 

4. ดร.พีรวัฒน  ชัยสุข 
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5. นางศศินิภา ชัยสุข 

6. เด็กชายฉันทพล   ชัยสุข 

7. เด็กชายนฤดล ชัยสุข 

8. เด็กหญิงอภิชญา ชัยสุข 

9. นางมณฑวรรณ แสงนนท 

10. นางเสงี่ยม ศรีนอก 

11. นางสาวกนกพร ศรีนอก 

12. นายประวิทย   ชัยสุข 

13. นายสุพันธ ดอนพลกอม 

14. พระมหาดํารงค ปชฺโชตชโย 

15. พระกิตติมศักด์ิ ถิรวชิโร 

16. พระปลัดณัฐยุทธ โฆสิตวํโส 

17. พระสมุหกิตติศักด์ิ กิตฺติธมฺโม 

18. นางสาวขวัญเรอืน มงคลชัยสริิกลุ 

19. นางสาวชุติมา เสือพันธุ 

20. นางสาวกมลลกัษณ โพธิอรุณพัชญ 

21. นางสาวชุติมณฑน แดนสลัด 

22. Mr.Deepak Kumar 

23. นางสาวนฤมล กองสุวรรณ 

24. นางสาวสุภาพร  ประสิทธ์ิ 

25. นางสาวนิตยา แยมศร ี

26. นางสาวรัฐวัลย เหมอืนมาตร 

27. นางสาวทิพวรรณ จันทรโม 

28. นางสาวรวีวรรณ วงคเดชานันท 
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29. นางสาวนาตยา เลียบจันทร 

30. นางสาวบุญญารัตน จันทวี 

31. นางสาววิลาวัลย   บุญเพ็ง 

32. นายไพรวัลย งามแสง 

33. นางสาวมณี อาลากลุ 

34. นางสาวณัชชา อมราภรณ 

35. นางสาวอรุณรัตน วิไลรัตนกุล 

36. นางสาววาร ี โศกเต้ีย 

37. นางสาวริญญารัตน วรจินตนาลกัษณ 

38. นางปราณี   แกนคง 

39. นายวรรณพต ศรีวงษ 

40. นายศักด์ิโสภณ สุขอวน 

41. นายวัลลภ อินขัด 
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หองพัก 
 

หอง ชื่อ ฉายา/นามสกุล จํานวน 

1 
พระครูโกศลกจิจานุสิฐ ปฺุญโกสโล 

2 
พระครปูลัดณัฏฐพล ขนฺติพโล 

2 
พระมหาครรชิต อติภทฺโท 

2 
พระมหารัตนชนก กิตฺติรตโน 

3 
พระมหาธนันพัชร กิตฺติโสภโณ 

2 
นายปณัยกร มีศร ี

4 
พระครปูลัดประภัสพันธ ปนาโท 

2 
พระครสูังฆรักษคําพา ฐิตญาโณ 

5 
พระวิโรจน ถิรสทฺโธ 

2 
พระสราวุฒ ิ วิสุทฺโธ 

6 
พระสันติ สิรจินฺโท 

2 
พระอุดม ทีปโก 

7 
พระมหากิตติศักด์ิ  ถิรกิตฺติ 

2 
พระสมบรูณ อสโม 

8 
พระดรัณภัทร จิตฺตปฺโญ 

2 
พระเอกกมล กิตฺติภทฺโท 

9 
พระมหาสันติภาพ สนฺตจิตฺโต 

2 
พระครสูังฆรกัษเดชกร มหายโส  

10 พระสุมลเฑียน สมานิโต 2 
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หอง ชื่อ ฉายา/นามสกุล จํานวน 

พระสุนทร แพรมณี 

11 
พระมหาดํารงค ปชฺโชตชโย 

2 
พระกิตติมศักด์ิ ถิรวชิโร 

12 
พระปลัดณัฐยุทธ โฆสิตวํโส 

2 
พระสมุหกิตติศักด์ิ กิตฺติธมฺโม 

13 

นางสาวขวัญเรอืน มงคลชัยสริิกลุ 

3 นางสาวชุติมา เสือพันธุ 

นางสาวกมลลกัษณ โพธิอรุณพัชญ 

14 
นางสาวชุติมณฑน แดนสลัด 

2 
Mr.Deepak Kumar 

15 
นางสาวนฤมล กองสุวรรณ 

2 
นางสาวสุภาพร  ประสิทธ์ิ 

16 
นางสาวนิตยา แยมศร ี

2 
นางสาวรัฐวัลย เหมอืนมาตร 

17 
นางสาวทิพวรรณ จันทรโม 

2 
นางสาวรวีวรรณ วงคเดชานันท 

18 
นางสาวนาตยา เลียบจันทร 

2 
นางสาวบุญญารัตน จันทวี 

19 
นางสาววิลาวัลย   บุญเพ็ง 

2 
นายไพรวัลย งามแสง 

20 นางสาวมณี อาลากลุ 2 
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หอง ชื่อ ฉายา/นามสกุล จํานวน 

นางสาวณัชชา อมราภรณ 

21 
นางสาวอรุณรัตน วิไลรัตนกุล 

2 
นางสาววาร ี โศกเต้ีย 

22 
นางสาวริญญารัตน วรจินตนาลกัษณ 

2 
นางปราณี   แกนคง 

23 
พระมหาสมบัติ    ธนปฺโญ,ดร. 

2 
นายวรรณพต ศรีวงษ 

24 
นายศักด์ิโสภณ  สุขอวน 

2 
นายวัลลภ อินขัด 

25 
พระสุรชัย  สุรชโย,ดร. 

2 
ดร.บญุเชิด ชํานิศาสตร 

26 
นายประวิทย ชัยสุข 

2 
นายสุพันธ ดอนพลกอม 

27 

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก 

3 นางเสงี่ยม ศรีนอก 

นางสาวกนกพร ศรีนอก 

28 
รศ.ดร.สมศักด์ิ  บุญปู บุญปู 

2 
นางรุงนภา บุญปู 

29 

ดร.พีรวัฒน  ชัยสุข ชัยสุข 

3 เด็กชายฉันทพล   ชัยสุข 

เด็กชายนฤดล ชัยสุข 
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หอง ชื่อ ฉายา/นามสกุล จํานวน 

30 
นางศศินิภา ชัยสุข 

2 
เด็กหญิงอภิชญา ชัยสุข 

31 
รศ.ดร.สิน   งามประโคน 

2 
เด็กชายวงศพัทธ งามประโคน 

32 
นางมยุรา งามประโคน 

2 
นางสาวจริัศยา งามประโคน 

33 
รศ.ดร.สุทธิพงษ   ศรีวิชัย 

2 
เด็กชายนนทชัย ศรีวิชัย 

34 นางนําพร ศรีวิชัย 
2  เด็กชายชวณัฐ ศรีวิชัย 

35 
ดร.เกษม แสงนนท 

2 
นางมณฑวรรณ แสงนนท 

36 
พระครูภัทรธรรมคุณ,ดร.  

2 
นายสุทิศ สวัสดี 

37 
พระสิทธิสงิหเสนี สิงหเสนี 

2 
พระครูวิจิตรปทุมรัตน นาคมี 

38 
พระครสูังฆรกัษจกัรกฤษณ กัติยัง 

2 
พระอนันต คุมวงศ 

39 แมชีษิรประภา เพชรกจิ 1 
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