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คำนำ 

 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรเปนกิจกรรมหนึ่ งของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ไดรับอนุมัติใหดำเนินการโครงการ
พัฒ นาอาจารยและบุคลากรด านการบ ริห ารงาน เผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในยุโรปจากสถานที่จริง ณ 
กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย ระหวางวันที่ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  
โดยมีผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต และผูเกี่ยวของ รวม
โครงการกวา ๓๐ รูป/คน 
 ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต และผูมีสวน
เกี่ยวของทุกทาน ที่มีสวนทำใหโครงการนี้ดำเนินการไปดวยความ
เรียบรอย ขอใหทานจงพบแตความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ไดรับความรูและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 
และเดินทางไป-กลับ โดยสวัสดิภาพ 

 

 
(รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  บุญปู) 
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โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลากร “ศึกษาดูงาน ณ สแกนดิเนเวีย” 

๑ 

บทนำ 

 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรเปนกิจกรรมหนึ่งของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา ไดรับอนุมัติใหดำเนินการโครงการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรดานการบริหารงานเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในยุโรปจากสถานท่ีจริง ณ กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย ระหวางวันท่ี ๒๑-
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  โดยมีผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต และ
ผูเก่ียวของ รวมโครงการกวา ๒๐ รูป/คน 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไดเปดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
โดยมีความมุงหวังใหพระสงฆ ขาราชการและประชาชนท่ัวไป ไดเขาศึกษา
พัฒนาตนเอง สมดังพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระปยมหาราชท่ีทรงมีพระราชประสงคใหเปนสถานท่ีศึกษา
พระไตรปฎกสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ และสอดคลองกับแผน
นโยบายการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ และเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดจัด
โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการเรียน
การสอนเปนไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑท่ีเก่ียวของ โดยกำหนดใหมี
การศึกษาดูงานดานการศึกษาและการบริหารท่ีสวีเดน ฟนแลนด นอรเวย
และเดนมารค โดยเนนการดูงานดานนโยบาย การจัดการศึกษาใน
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๒ 

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพคณาจารยและบุคลากรใหมี
ความรู ความเขาใจและสามารถนำมาบูรณาการเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การศึกษาของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีวิสัยทัศนดานการจัดการศึกษาในระดับ
นานาชาติ 
 ๒. เพ่ือใหคณาจารย ไดแลกเปลี่ ยนเรียนรูการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากผูเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ - ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย 
 ๒. เสนอตั้งแตงคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๔. ดำเนินโครงการ 
 ๕. ประเมินผล/สรุปโครงการ และรายงานตอมหาวิทยาลัย 
 
เปาหมายการดำเนินงาน 
 ๑. เชิงปริมาณ อาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา จำนวน ๘ รูป/คน 
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๓ 

 ๒. เชิ งคุณ ภาพ  อาจารยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ไดรับความรู ประสบการณ และทักษะ
ดานการบริหารจัดการการศึกษาอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. อาจารยไดรับความรูและมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารและ
การจัดการศึกษาระดับสากล 
 ๒. นิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการจัดการบริหารการศึกษา 
และการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเผยแผจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง 
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๔ 

กำหนดการ 
โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหวางวันท่ี  ๒๑–๒๗  กันยายน ๒๕๖๒  ณ  สแกนดิเนเวีย 

************** 
วันเสารท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ๒๒.๐๐ น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร H ประตู ๔ 
 ๐๑.๓๐ น. ออกเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสาย 
  การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960 (เดินทาง ๑๐.๕๐ ชม.) 
 ๐๗.๐๐ น.  ถึงกรุงสตอกโฮลม ชมเมืองเกาท่ีสุดแหงยุคกลาง, 
  พระราชวังสต็อคโฮลม 
 ๑๑.๐๐ น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๒.๐๐ น.  เขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา ท่ีจมในทองทะเล ๓๓๓ ป 
 ๑๘.๐๐ น.  เขาท่ีพัก / รับประทานอาหารเยน็ 

วันอาทิตยท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ๐๘.๐๐ น.  ฉันเชา / รับประทานอาหารเชา 
 ๐๙.๐๐ น.  เดินทางไปฟนแลนด ชมกรุงเฮลซิงกิ และสถานท่ีสำคัญ 
  ทางดานประวัติศาสตร 
 ๑๑.๐๐ น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๒.๐๐ น.  เขาศึกษาดูงานในโรงเรียนมัธยมของประเทศฟนแลนด 
 ๑๘.๐๐ น.  เขาท่ีพัก / รับประทานอาหารเย็น 
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๕ 

วันจันทรท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒  
 ๐๘.๐๐ น.  ฉันเชา / รับประทานอาหารเชา 
 ๐๙.๐๐ น.  เดินทางไปนอรเวย ชมกรุงออสโล เมืองหลวงของนอรเวย 
  และสถานท่ีสำคัญทางดานประวัติศาสตร 
 ๑๑.๐๐ น.  ฉันเพล / รับประทานอาหาร 
 ๑๒.๐๐ น.  เขาศึกษาดูงานดานประวัติศาสตรของนอรเวย 
 ๑๘.๐๐ น.  เขาท่ีพัก / รับประทานอาหารเยน็ 

วันอังคารท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒  
 ๐๘.๐๐ น.  ฉันเชา / รับประทานอาหารเชา 
 ๐๙.๐๐ น.  เดินทางเขาเยี่ยมชมวัดไทยในนอรเวย  
 ๑๑.๐๐ น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๒.๐๐ น.  เขาศึกษาดูงานดานประวัติศาสตรท่ีสำคัญของนอรเวย 
 ๑๘.๐๐ น.  เขาท่ีพัก / รับประทานอาหารเยน็ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ๐๘.๐๐ น.  ฉันเชา / รับประทานอาหารเชา 
 ๐๙.๐๐ น.  เดินทางสูประเทศเดนมารก และเขาเยี่ยมวัดไทย 
  ในเดนมารก และเยี่ยมชมสถานท่ีสำคัญ 
 ๑๑.๐๐ น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานดานประวัติศาสตรท่ีสำคัญของเดนมารก 
  จัตุรัสซิตี้ฮอลลฯลฯ 
 ๑๘.๐๐ น.  เขาท่ีพัก / รับประทานอาหารเย็น 

 

 



 

โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลากร “ศึกษาดูงาน ณ สแกนดิเนเวีย” 

๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ๐๘.๐๐ น.  ฉันเชา / รับประทานอาหารเชา 
  ๐๙.๐๐ น.  เดินทางเขาเยี่ยมชมสถานท่ีสำคัญ  
 ๑๑.๐๐ น.  ฉันเพล / รับประทานอาหาร 
  ๑๒.๐๐ น.  เดินทางสูสนามบินโคเปนเฮเกน 
 ๑๔.๒๕ น.  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย (เท่ียวบินท่ี TG951) 
   (ใชเวลาเดินทาง ๑๐.๓๕ ชม.) 

วันศุกรท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒  
 ๐๖.๐๐ น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ 
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๗ 

การเตรียมตัวเดินทางของผูรวมโครงการ 
************ 

ส่ิงท่ีตองเตรียมกอนเดินทาง 
๑. พาสปอรต ท่ีมีอายุใชงานเหลือมากกวา ๖ เดือน นับจากวันเดินทาง 
๒. รมหรือหมวกกันฝน อาจมีฝนเล็กนอย 
๓. รองเทาหุมสน หรือท่ีใสแลวกระชับในการเดินทาง 
๔. ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว) หรือยาแกแพอากาศ 
๕. หามนำอาวุธหรือสิ่งคลายอาวุธ เชน มีด สนับมือ วัตถุแหลมคม วัตถุ

ไวไฟ ไมขีดไฟ ติดตัวข้ึนเครื่อง 
๖. หามนำของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑขนาดเกิน ๑๐๐ มล. เชน เจล 

สเปรย ยาสีฟน น้ำหอม แชมพู สระผม รวมถึงอาหารเหลว ข้ึนเครื่อง 
๗. หามโหลด POWER BANK ใตทองเครื่อง ใสกระเปาถือข้ึนเครื่องได 
๘. ปลั๊กไฟ (รูปแบบปลั๊กไฟลหัวกลม กระแสไฟฟา ๒๒๐ โวลต) 
๙. กระเปาเดินทาง น้ำหนักทานละไมเกิน ๒๐ กิโลกรัม 
๑๐. การแลกเปลี่ยนเงิน แลกไดท่ีสนามบิน หรือติดตอ จนท.ทัวร 
๑๑. โทรศัพท หรือ Line ระหวางประเทศ ติดตอศูนยบริการแตละคาย 

ภายในสนามบินได 
๑๒. รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงกอนออกเดินทาง 
๑๓. ดูแลทรัพยสินและสิ่งของมีคาสวนตัวในระหวางเดินทาง 

 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากการศึกษาดูงานคร้ังนี้เปนกลุมใหญ 
            ขอใหทุกทานโปรดรักษาเวลาเพ่ือสวนรวม 
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๘ 

รายช่ือผูรวมโครงการ 
 
๑. พระราชสุตาภรณ, รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร 
๒. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารยประจำคณะสังคมศาสตร 
๓. พระครูโอภาสนนทกิตดิ์, ผศ.ดร. อาจารยประจำคณะครุศาสตร 
๔. พระมหาญาณวฒัน ฐิตวฑฺฒโน, ผศ.ดร. อาจารยประจำคณะครุศาสตร 
๕. พระมหาสมบัติ ธนปญโญ, ผศ.ดร. อาจารยประจำคณะครุศาสตร 
๖. พระสิทธิสงิหเสน ี อาจารยพิเศษ 
๗. พระครูวิจิตรปทุมรัตน, ดร. อาจารยพิเศษ 
๘. พระมหาเผด็จ  จิรกุโล, ดร. อาจารยพิเศษ 
๙. พระเอกลักษณ  นกทอง นิสิตปริญญาเอก 
๑๐. พระภาธร อินทะพลู นิสิตปริญญาเอก 
๑๑. พระสุริยา ณ นคร นิสิตปริญญาเอก 
๑๒. พระธีรพัฒน สิทธิบวรสกุล นิสิตปริญญาเอก 
๑๓. รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู รองคณบตีคณะครุศาสตร 
๑๔. รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผูชวยอธิการบดฝีายแผนยทุธศาสตร 
๑๕. รศ.ดร.สิน  งามประโคน อาจารยประจำคณะครุศาสตร 
๑๖. ดร.พีระวัฒน  ชยัสุข หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา 
๑๗. ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท ผอ.หลักสูตร ป.โท (พุทธบริหารการศึกษา) 

๑๘. ผศ.ดร.พรทิพย  วรรณวิโรจน อาจารยประจำคณะครุศาสตร 
๑๙. ดร.บุญเชิด  ชำนิศาสตร อาจารยประจำคณะครุศาสตร 
๒๐. นางสาวณัขชา  อมราภรณ นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร 
๒๑. นายฉัตรชัย  ธารพล นักจัดการงานทั่วไป คณะครุศาสตร 
๒๒. นางสาวสมพร  ชินกองไกร นิสิตปริญญาเอก 

------------------ 
สรุปจำนวน  บรรพชิต  ๑๒  รูป,  คฤหัสถ  ๑๐  คน 
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๙ 

บทสวดพุทธมนต 
(แบบยอเพ่ือเปนสิริมงคลในการเดินทาง) 

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

ความหมายของการสวดมนต 
 การสวดมนต หมายถึง การทองบนสาธยายบทสวดเปนทำนองมนต 
ซ่ึงเปนคำภาษาบาลีท่ีเปนคำสอนของพระ พุทธเจาจากพระไตรปฎก
โดยตรง อีกสวนหนึ่ งเปนบทท่ีอาจารย ท้ังหลายแตงข้ึน เพ่ือใชสวด
สรรเสริญคุณของพระรัตนะตรัย และเพ่ือปดเปาทุกขภัยหรือเพ่ือความ
เปนศิริมงคลแกบุคคลและสถานท่ี 
 การสาธยายมนต หมายถึง การเอาพุทธมนต หรือพุทธพจนบท
ตางๆ มาทอง มาสวด พิจารณา แจกแจง ทำความเขาใจความหมายของ
พุทธมนตบทนั้น เพ่ือเปนการศึกษา ทรงจำ และรักษาพระพุทธพจนไวสวน
หนึ่ง (มุขปาฐะ) 
 การรายมนต หมายถึง การรายเวทยมนตคาถา ซ่ึงสื่อไปในทางไสย
ศาสตร พุทธศาสนาไมมีการใชคำนี้ สิ่งท่ีใชสวด หรือสาธยายนั้น มีอยู ๓ 
ลักษณะดวยกัน คือ คาถา สูตร และปริตร  มีความหมายดังนี้ 
 คาถา เปนบทท่ีรอยกรองข้ึนมาตามแบบแผนท่ีกำหนด เพ่ือใชใน
การสวดทำนอง เชน บทพาหุงฯ ก็เปนคาถา เรียกวา วสันตดิลกคาถา เปน
ตน 
 สูตร หรือ พระสูตร เปนคำสั่งสอนท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนแกสาวก 
มีความเก่ียวเนื่องกันเรื่องอะไร พระองคก็จะยกบุคคลหรือสถานท่ีนั้นข้ึน
อาง เชน องคุลิมาลสูตร เปนตน 
 ปริตร แปลวา เครื่องปองกัน คุมครอง รักษา เชน สวดบทกรณี
เมตตสูตร เพ่ือปองกันภูตผีปศาจไมใหรบกวน มีเมตตาจิตตอกัน เปนตน 
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๑๐ 

ความเปนมา 
 การสวดพุทธมนตเม่ือเกิดข้ึนครั้งแรก โดยพระพุทธเจาทรงอนุญาต 
เชน การใหพรหลังฉัน แตกอนไมมีการสวดใหพร จนเม่ือชาวบานเริ่มพูดกัน
วา อยากใหมีการใหพรเหมือนลัทธิอ่ืนบาง พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตให
ภิกษุใหพรแกญาติโยม การสวดพุทธมนตหรือเจริญพุทธมนต นาจะเกิดข้ึน
ครั้งแรกโดยพุทธานุญาตในระหวางพรรษาท่ี ๒  - ๔ หลังการตรัสรู 
กลาวคือ กาลครั้งหนึ่ง ณ กรุงเวสาลี แควนวัชชี ไดเกิดทุพภิกขภัย ฝนแลง 
ขาวกลาแหงตาย คนยากคนจนอดอาหารลมตายเปนจำนวนมาก ซากศพ
ถูกขนไปโยนท้ิงกองรวมกันท่ีปานอกเมือง ทำใหเกิดโรคอหิวาหระบาดหนัก 
พวกอมนุษยเม่ือไดกลิ่นซากศพก็พากันเขาเมืองมาทำรายผูคน ประชาชน
ลมตายมากยิ่งข้ึน แมจะทำพลีกรรมและบวงสรวงตางๆ นานา แลวก็ตาม 
บรรดาเจาลิจฉวีจึงประชุมกันวา จะขอนิมนตพระพุทธเจาซ่ึงขณะนั้นทรง
ประทับอยูท่ีเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห แควนมคธ ซ่ึงอยูหางกัน ๓๐ โยชน 
 พระพุทธเจารับนิมนต แลวเสด็จมาทางแมน้ำคงคาพรอมกับภิกษุ 
๕๐๐ รูป เม่ือเสด็จข้ึนจากเรือประทับพระบาทลงบนพ้ืนแผนดินเวสาลีเปน
ครั้งแรก ก็เกิดสิ่งมหัศจรรยฝนโบกขรพรรษตกลงมามืดฟามัวดิน น้ำเจิ่ง
นองไปท่ัวนคร พัดพาซากศพลงแมน้ำคงคาไปจนหมด พ้ืนแผนดินเวสาลีจึง
สะอาดสะอานปลอดจากเชื้อโรคไปเปนลำดับแรก 
 จากนั้นพระองคก็เสด็จเขานครเวสาลี ตอนเสด็จเขาประตูพระนคร 
พวกเทวดาผูใหญมีทาวสักกเทวราช เปนตน นำเสด็จอยูดานหนา พวก
อมนุษยเห็นเทวดาผูใหญนำหนามาก็หนีกระจายไป แตก็ยังมีบางพวก
แอบๆ ซอนๆ อยูตามซอก หลืบในนคร จากนั้น พระพุทธองคจึงตรัสสอน
พุทธมนตชื่อรัตนปริตรแกพระอานนท ใหพระอานนทนำภิกษุและเจาลิจฉวี
เดินสวดพุทธมนตบทนี้ไปในระหวางกำแพงนคร ๓ ชั้น พระอานนทและ
ภิกษุก็เดินสวดพุทธมนตนี้อยูตลอด ๗ วัน บรรดาอมนุษยภูติผีปศาจท่ียัง
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๑๑ 

แอบซอนอยูในนครอยูไมไดพากันหนีไปจนหมดสิ้น ความสงบสุข และศิริ
มงคลกลับคืนสูชาวเวสาลีอีกครั้ง 
 จากนั้นจึงมีพัฒนาการตอมาโดยลำดับ มีการนำพุทธวัจนะบางบทท่ี
ไพเราะมาสวดเปนพุทธมนต บางทีก็ประพันธข้ึนใหมโดยเฉพาะ เชน ชัย
มงคลคาถา (พาหุง) บททำวัตรเชา-เย็น บทพิจารณาสังขาร และการจัด
หมวดหมู ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน ซ่ึงเปนท่ีนิยมและแพรหลายมา
จนถึงปจจุบันนี้ 
 

อานิสงส 
 อานิสงสหรือประโยชนของการสวดมนตกลาวโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. มีความสันติสุขและโชคดีประการตาง ๆ กลาวคือ ผูมีปกติกราบ
ไหว ออนนอมถอมตน การสรรเสริญคุณพระรัตน ตรัย และการสาธยาย
มนตตาง ๆ ยอมไดรับความสุขและการคุมครองปองกันจากภยันตราย
ท้ังหลายท้ังตนเองและผูอ่ืน 
 ๒. มีไตรสิกขาบริบูรณ กลาวคือ ขณะสวดมนตตองเตรียมกาย 
วาจา ใหพรอมกอน ไมเปนผูประกอบกายและวจีทุจริต 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 เนื่องจาก
บทสวดมนตเปนพุทธพจนท่ีทรงสั่งสอนสาวก เปนอุดมธรรม เชน ไตร
ลักษณ อริยสัจ อริยมรรค ปฏิจจสมุปบาท ชวยลดอนุสัยกิเลส คือ กิเลส
อยางละเอียดท่ีนอนเนื่องอยูในจิต คือ กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
มานะ ภวราคะ อวิชชา เปนตน เรียกวา ปญญาสิกขา 
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๑๒ 

 ๓. เปนการรักษาพุทธพจนไมใหสูญหาย กลาวคือ การสวดมนตเปน
การจารึกพุทธพจนไวดวยวิธีการทองจำ (มุขปาฐะ) ในใจคน ซ่ึงเปนวิธีการ
ดั้งเดิมท่ีพุทธสาสนิกชนไดทำสืบเนื่องกันมา ทำใหพุทธพจนเจริญม่ันคง
ยิ่งข้ึน 
 ๔. นำไปสูความหลุดพนจากสังสารวัฎ ดังในวิมุตติสูตรกลาวไววา 
การสาธยายมนต คือเหตุแหงความหลุดพน (วิมุตติ) อยางหนึ่งใน ๕ 
ประการ ไดแก การฟงธรรม การเทศน การสาธยาย การคิดอยางแยบคาย 
การแทงตลอดดวยปญญา ดังความวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง 
พระศาสดาหรือเพ่ือน สพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดง
ธรรมแกภิกษุ แมภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมา
แกชนเหลาอ่ืนโดยพิสดาร ก็แตวาภิกษุยอมทำการสาธยายธรรมเทาท่ีได
สดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมใน
ธรรมนั้น ตามท่ีภิกษุสาธยายธรรมเทาท่ีไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดย
พิสดาร เม่ือเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย เม่ือเกิด
ปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือใจเกิดปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลว 
ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมตั้งม่ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุแหง
วิมุตติขอท่ี ๓” (อัง.ปญจ. ๒๒/๒๖/๒๑-๒๓) 
 จึงขอสรุปอานิสงสการสวดมนตเปนคำสอดคลองใหจำงายๆ วา 
“ปกปองจากผองภัย บริบูรณไตรสิกขา รักษาพุทธพจน  หมดจดจากแดน
สงสาร” 
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๑๓ 

บูชาพระรัตนตรัย 

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธงั ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ  
 ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ 
 สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง  นะมามิ 

 

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 
 

 พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณงั 
คัจฉามิ 
 ทุติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ทุติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  
คัจฉามิ,  ทุติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
 ตะติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ตะติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  
คัจฉามิ,  ตะติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
 

 อิติป  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ สัม
ปนโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะ
มะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติฯ 
 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก  เอหิปสสิโก  
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 



โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลากร “ศึกษาดูงาน ณ สแกนดิเนเวีย” 

๑๔ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

เอวมฺเม  สุตํฯ  เอกํ  สมยํ  ภควา  พาราณสิยํ วิหรติ อิสิปตเน มิ
คทาเยฯ  ตตฺร โข ภควา ปฺจวคคฺิเย  ภิกฺขู  อามนเฺตสิฯ 

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 จกฺ
ขุกรณี  ญาณกรณี  อุปสมาย อภิฺญาย สมฺโพธาย  นิ พฺพานาย  
สงฺวตฺตติฯ 

อยเมว  อริโย  อฐงฺคิโก  มคฺโคฯ เสยฺยถีทังฯ สมฺมาทิฐิ สมฺ
มาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  
สมฺมาสต ิ สมฺมาสมาธิฯ 

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

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  สงฺขิตเฺตน  ปฺจุปาทานกฺขนธฺา  ทุกฺขาฯ 



โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลากร “ศึกษาดูงาน ณ สแกนดิเนเวีย” 

๑๕ 

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํฯ  ยายํ  ตณฺหา  โป
โนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา  ตัต๎ร ตัต๎ราภินนฺทินีฯ  เสยฺยถีทํฯ  กามตณฺ
หา  ภวตณฺหา  วิภวตณหฺาฯ 

อิทํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํฯ  โย  ตสฺสาเยว  
ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโยฯ 

อิทํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจํฯ 
อยเมว อริโย อฐงฺคิโก มคฺโคฯ เสยฺยถีทํฯ สมฺมาทิฐิ สมฺมาสงฺกปฺ

โป 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  ปุพฺ
เพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา  อุท
ปาทิ  วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก อุทปาทิฯ 
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๑๖ 

ตํ โข ปนิทํ  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ ปหีนนฺติ เม ภิกขเว  ปุพฺเพ  
อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุงฺ อุทปาทิ  ญาณํ  อุทปาทิ  ปฺญา  อุทปาทิ  
วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจนตฺิ  เม ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสสุเตสุ  ธมฺ
เมสุ  จกฺขุงฺ  อุทปาทิ  ญาณ ํ อุทปาทิ  ปฺญา  อุทปาทิ  วิชฺชา อุทปาทิ  
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  ภาวิตนตฺิ เม ภิกฺข
เว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุงฺ อุทปาทิ ญาณํ อุทปาทิ ปฺญา อุท
ปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิฯ 

ยาวกีวฺจ เม ภิกฺขเว  อิเมสุ  จตูสุ อริยสจฺเจสุ  เอวนฺติ ปริวฏํ 
ทฺวาทสาการํ  ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ น สุวิสุทฺธ ํ อโหสิฯ 
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๑๗ 

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  ปริวฏํ  
ทฺวาทสาการํ  ยถาภูตํ  ญาณทสฺสนํ  สุวิสุทฺธํ  อโหสิฯ 

อถาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺ
ราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  
ปจฺจฺญาสึฯ 

ญาณฺจ  ปน เม ทสฺสนํ  อุทปาทิ  อกุปฺปา เม วิมุตฺติ  อยมนฺติมา  
ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติฯ 

อิทมโว จ ภควาฯ อตฺตมนา ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ 
อภินนฺทุ งฺฯ อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยา กรณสฺมึ ภฺญมาเน อายสฺมโต 
โกณฺฑฺญสฺส  วิรชํ  วีตมลํ  ธมฺมจกฺขุงฺ  อุทปาทิ  ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺมํ  
สพฺพนตฺํ  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 โลกสฺมินตฺิฯ 

ภุมฺมานํ  เทวานํ  สทฺทํ  สุตฺวา 
จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ  จาตุมฺมหาราชิกานํ  

เทวานํ  สทฺทํ  สุตฺวา 
ตาวติงฺสา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ ตาวติงสานํ  เทวานํ  สทฺทํ  

สุตฺวา 
ยามา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ ยามานํ เทวานํ สทฺทํ  สุตฺวา 
ตุสิตา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ ตุสิตานํ เทวานํ สทฺทํ  สุตฺวา 
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๑๘ 

นิมฺมานรตี เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ นิมฺมานรตีนํ  เทวานํ  สทฺทํ  
สุตฺวา 

ปรนิมฺมิตวสวตฺตี  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํ  
เทวานํ  สทฺทํ  สุตฺวา 

พฺรหฺมกายิกา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุงฯ   
เอตมฺภควตา  พาราณสิยํ  อิสิปตเน  มิคทาเย  อนุตฺตร ํ ธมฺมจกฺกํ  

ปวตฺติตํ  อปฺปฏิวตฺติยํ  สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน 
วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินตฺิฯ 

อิติห  เตน  ขเณน  เตน  มุหุตฺเตน  ยาวพฺรหฺมโลกา  สทฺโท  อพฺ
ภุคฺคจฺฉิฯ 

อยฺจ  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  สงฺกมฺป  สมฺปกมฺป สมฺปเวธิฯ 
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 
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๑๙ 

มงคลจักรวาลใหญ 

สิ ริ ธิ ติ มติ เต โชชย สิ ทฺ ธิ  ม หิ ทฺ ธิ ม ห าคุณ าป ริ มิ ต ปุ ฺ ญ าธิ
การสฺสสพฺพนฺตรายนิวารณสมตฺถสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ทฺวตฺติงฺสมหาปุริสลกฺขณานุภาเวน อสีตยานุพยฺชนานุภาเวน อุตฺตร
สตมงฺคลานุภาเวน  ฉพฺพณฺณรงฺสิยานุภาเวน  เกตุมาลานุภาเวน ทส
ปารมิตานุภาเวน  ทสอุปปารมิตานุภาเวน  ทสปรมตฺถปารมิตานุภาเวน  
สีลสมาธิปฺญานุภาเวน  พุทฺธานุภาเวน  ธมฺมานุภาเวน  สงฺฆานุภาเวน  
เตชานุภาเวน  อิทฺธานุภาเวน พลานุภาเวน เญยฺยธมฺมานุภาเวน จตุราสี
ติสหสฺสธมฺมกฺขนฺธานุภาเวน นวโลกุตฺตรธมฺมานุภาเวน  อฐงฺคิกมคฺคานุ
ภาเวนะ  อฐสมาปตฺติยานุภาเวน ฉฬภิฺญานุภาเวน จตุสจจฺ ญาณานุ
ภาเวน  ทสพลญาณานุภาเวน 
 สพฺพฺุตญาณานุภาเวน เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขานุภาเวน  
สพฺพปริตตฺานุภาเวน  รตนตฺตยสรณานุภาเวน ตุยฺหํ สพฺพโรคโสกุปทฺทว
ทุกฺขโทมน สฺ สุปายาสา วิน สฺสนฺ ตุ  ส พฺพอนฺตรายาป  วิน สฺสนฺ ตุ   
สพฺพสงฺกปฺปา ตุยฺหํ สมิชฺฌนฺตุ  ทีฆายุตา  ตุยฺหํ  โหตุ สตวสฺสชีเวน 
สมงฺคิโก โหตุ  สพฺพทาฯ 
 อากาสปพฺพตวนภูมิคงฺคามหาสมุทฺทา อารกฺขกา  เทวตา  สทา  
ตุมฺเห  อนุรกฺขนตฺุฯ 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ เต 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพธมฺมานุภาเวน สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ เต 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพสงฺฆานุภาเวน สทา  โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ 
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๒๐ 

 นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ ปาปคคฺหนิวารณา 
ปริตตฺสฺสานุภาเวน หนตฺวา เตสํ อุปทฺทเว 
นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ ปาปคคฺหนิวารณา 
ปริตตฺสฺสานุภาเวน หนตฺวา เตสํ อุปทฺทเว 
นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ ปาปคคฺหนิวารณา 
ปรติฺตสฺสานุภาเวน  หนตฺวา เตสํ อุปทฺทเวฯ 

 

ชัยมงคลคาถา 

นะโม ๓ จบ  และ อิติปโส ภะคะวาฯ  จึงเริ่มสวด 
 พาหุงฺสหสฺ  สมภินิมฺมิตสาวุธนฺต ํ

 คฺรีเมขลํ  อุทิตโฆ  รสเสนมารํ 
 ทานาทิธมฺมวิธินา  ชิตฺวา  มุนินโฺท 
 ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ

มาราติเร  กมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ 
โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ 
ขนฺตีสุทนฺตวิธินา  ชิตฺวา  มุนินโฺท 
ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ

 นาฬาคิรึ  คชวรํ  อติมตฺตภูต ํ
 ทาวคคฺิจกฺกมสนีว  สุทารุณนฺต ํ
 เมตตฺมฺพุเสกวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
 ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ

อุกฺขิตตฺขคคฺมติหตถฺสุทารุณนฺต ํ
ธาวนตฺิโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ 
อิทฺธีภิสงฺขตมโน  ชิตวา  มุนินฺโท 
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๒๑ 

ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ
 กตฺตวาน  กฐมุทรํ  อิว  คพฺภินียา 
 จิฺจาย  ทุฐวจนํ  ชยกายมชฺเฌ 
 สนฺเตน  โสมวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
 ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ

สจฺจํ  วิหาย  มติสจฺจกาวาทเกตุงฺ 
วาทาภิโรปตมนํ  อติอนฺธภูตํ 
ปฺญาปทีปชลิโต  ชิตวา  มุนินฺโท   
ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ

 นนฺโทปนนฺทภุชคํ  วิพุธํ  มหิทฺธ ึ
 ปุตฺเตน  เถรภุชเคน  ทมาปยนโฺต 
 อิทฺธูปเทสวิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
 ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ

ทุคฺคาหทิฐิภุชเคน  สุทฐหตถฺํ 
พฺรหฺมํ  วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธาน ํ
ญาณาคเทน  วิธินา  ชิตวา  มุนินฺโท 
ตนเฺตชสา  ภวตุ  เต  ชยมงฺคลาน ิ

 เอตาป  พุทฺธชยมงฺคลอฐคาถา  โย วาจโน  ทินทิเน  สรเต  
มตนฺที  หิตวานเนกฺวิวิธานิ  จุปทฺทวานิ  โมกขํฺ  สุขํ  อธิคเมยฺย  นโร  
สปฺโญ 
 มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ ปูเรตวา ปารมี สพฺพา ปตฺ
โต 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 
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๒๒ 

 สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฐิตํ สุขโณ สุมุหุตฺโต  จ สุยิฏฐํ  พฺ
รหฺมจาริสุ  ปทกฺขิณํ  กายกมฺมํ  วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ 
ปณิธีเต ปทกฺขิณา ปทกขิฺณานิ กตฺวาน ลภนตฺตฺเถ ปทกฺขิเณฯ 
 ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ 
 ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพธมฺมานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ  
 ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพสงฺฆานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เตฯ 
 

โอวาทปาติโมกข แปล 
 (หัวหนากลาวนำ) 
 หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส. 
 (พรอมกัน) 
 สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง การไมทำบาปท้ังปวง 
กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทำกุศลใหถึงพรอม 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การชำระจิตของตนใหขาวรอบ 
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ธรรม ๓ อยางนี้เปนคำสั่งสอน 
  ของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
 ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา ขันติ คือความอดกลั้นเปนธรรม 
  เครื่องเผากิเลสอยางยิ่ง 
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา ผูรูท้ังหลายกลาวพระนิพพาน 
  วาเปนธรรมอันยิ่ง 
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผูกำจัดสัตวอ่ืนอยูไมชื่อวาเปน 
  บรรพชิตเลย 
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๒๓ 

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผูทำสัตวอ่ืนใหลำบากอยู 
  ไมชื่อวาเปนสมณะเลย 
 อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต การไมพูดราย, การไมทำราย 
ปาติโมกเข จะ สังวะโร การสำรวมในปาติโมกข 
มัตตัญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค 
ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง การนอนการนั่งในท่ีอันสงัด 
อะธิจิตเต จะ อาโยโค ความหมั่นประกอบในการทำจติใหยิ่ง 

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ธรรม ๖ อยางนี้ เปนคำสั่งสอน 
  ของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
 

แผเมตตาและอุทิศสวนกุศลแกสรรพสัตว 

 สัพเพ สัตตา สัตวท้ังหลายท่ีเปนเพ่ือนทุกข 
  เกิดแกเจ็บตายดวยกันท้ังหมดท้ังสิ้น 
อะเวรา  โหนตุ อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย 
อัพยาปชฌา โหนตุ อยาไดเบียดเบียนซ่ึงกันและกันเลย 
อะนีฆา  โหนตุ อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแตความสุขกายสุขใจ รักษาตน 
  ใหพนจากทุกขภัยท้ังสิ้นเถิด 
 
 อิทัง เม มาตาปตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปตะโร 
 ขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแกมารดา บิดาของขาพเจา ขอใหมารดา บิดา
ของขาพเจามีความสุข 
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๒๔ 

 อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
 ขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแกญาติท้ังหลายของขาพเจา  ขอใหญาติ
ท้ังหลายของขาพเจามีความสุข 
 อิทัง เม คุรูปชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปชฌายาจริยา 
 ขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแกครูอุปชฌายอาจารยของขาพเจา ขอใหครู
อุปชฌายอาจารยของขาพเจามีความสุข 
 อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
 ขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแกเจากรรมนายเวรท้ังหลายท้ังปวง ขอใหเจา
กรรมนายเวรท้ังหลายท้ังปวงมีความสุข 
 อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
 ขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแกสัตวท้ังหลายท้ังปวง ขอใหสัตวท้ังหลายท้ัง
ปวงมีความสุขท่ัวหนากันเทอญ 
 
 สรุปการพัฒนามนุษยดวยไตรสิกขา 
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ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสแกนดิเนเวีย 
 

 
 
 สแกนดิเนเว ีย (Scandinavia) เปนภูม ิภาคทางภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร มีศูนยกลางอยูที่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ มา
จากชื ่อเดิมวา มณฑลสกาเนียน (Scanian Province) ประเทศในกลุม
สแกนดิเนเวีย ไดแก สวีเดน นอรเวย และเดนมารก อาจรวมถึงประเทศ 
อื่น ๆ ในกลุมนอรดิก เชน ไอซแลนด ฟนแลนด จากความสัมพันธใกลชิด
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 ในทางภาษาและวัฒนธรรม นิยามของสแกนดิเนเวียอาจขยายไปถึง
ดินแดนที่เคยมีการพูดภาษานอรเวยโบราณและดินแดนที่มีการพูดภาษา
กลุมเจอรแมนิกเหนือ ดังนั้น ในทางภาษาและวัฒนธรรม สแกนดิเนเวียจึง
รวมถึงประเทศไอซแลนดและหมูเกาะแฟโร 
 นอกจากนี้ ในทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สแกนดิเนเวียอาจ
รวมถึงฟนแลนด จากการที่ฟนแลนดเปนสวนหนึ่งของสวีเดนมายาวนาน 
ถึงแมวาฟนแลนดจะมีความเกี่ยวของทางวัฒนธรรมกับชาติสแกนดิเนเวีย
อื่น ๆ แตชาวฟนแลนดมีเชื้อชาติและภาษาแบบฟนโน-ยูกริก ซึ่งมีลักษณะ
ของท้ังยุโรปตะวันตกและตะวันออก 
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 ถึงแมวาความหมายของสแกนดิเนเวียอาจข้ึนอยูกับบริบท กลุมนอร
ดิก นั้นหมายถึงนอรเวย สวีเดน เดนมารก ฟนแลนด และไอซแลนด 
รวมถึงหมูเกาะแฟโร กรีนแลนด และหมูเกาะโอลันด ซ่ึงมีความคลายคลึง
กันท้ังในดานการเมืองและดานวัฒนธรรม (https://th.wikipedia.org/ 
wiki/สแกนดิเนเวีย) 
 
 ในที่นี่ จะใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศ  เดนมารก  ฟลแลนด  นอรเวย 
และสวีเดน  เปนลำดับ ดังตอไปนี้ 
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ประเทศเดนมารก 
 

 
 
 เดนมารก (Denmark) ชื ่อทางการคือ ราชอาณาจักรเดนมารก 
(Kongeriget Danmark) เปนประเทศกลุมนอรดิก มีแผนดินหลักตั้งอยูบน
คาบสมุทรจัตแลนด ทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนเพื่อนบาน
ทางบกเพียงประเทศเดียว ทางทิศใตของประเทศนอรเวย และตะวันตก
เฉียงใตของประเทศสวีเดน มีพรมแดนจรดทะเลเหนือและทะเลบอลติก 
เดนมารกมีดินแดนนอกชายฝงหางไกลออกไปสองแหง คือหมูเกาะแฟโร
และกรีนแลนด ซ่ึงแตละแหงมีอำนาจปกครองตนเอง 
 เดนมารกเปนประเทศองคประกอบที่มีการปกครองระบอบราชาธิป
ไตยภายใตรัฐธรรมนูญและเปนสวนหนึ่งของสหภาพยุโรป แตยังไมเขารวม
ใชสกุลเงินยูโร เดนมารกเปนสมาชิกรุ นกอตั ้งขององคการสนธิสัญญา
ปองกันแอตแลนติกเหนือ 
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ภูมิศาสตร 
 เดนมารกแตเดิมเปนดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาตินอย พื ้นท่ี
ตลอดชายฝงเปนสันทรายกวางใหญ พื้นที่สวนอื่นเกิดจากธารน้ำแข็งและ
หนองน้ำ เดนมารกตั้งอยูระหวางทะเลบอลติกและทะเลเหนือ ลอมรอบ
ดวยพื้นน้ำเกือบทั้งหมด ภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร Jutland 
(Jylland) และเกาะตาง ๆ อีก 406 เกาะ ในจำนวนนี้ 76 เกาะมีผูอยูอาศัย 
เกาะใหญที ่ส ุดคือ Zealand (Sjælland), Funen (Fyn), Lolland และ 
Bornholm เกาะ Bornholm จะอยูในทะเลบอลติกทางดานตะวันออก
ของประเทศ เกาะอื่นๆสวนใหญจะเปนเกาะที่มีขนาดเล็กมาก ที่มีผู อยู
อาศัยเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย เกาะขนาดใหญจะเชื่อมตอกันดวยสะพาน 
สะพาน Øresund เชื ่อมตอเกาะ Zealand กับประเทศสวีเดน สะพาน 
Great Belt เชื่อมตอเกาะ Funen กับเกาะ Zealand และสะพาน Little 
Belt เช ื ่อมต อคาบสมุทร Jutland กับเกาะ Funen เร ือเฟอร ร ี ่และ
เครื ่องบินจะใชเพื ่อการเดินทางไปยังเกาะเล็กๆ เมืองหลวงหลักคือ
โคเปนเฮเกน (อยูบนเกาะ Zealand), Aalborg, Esbjerg (อยูบนคาบสมุทร 
Jutland) และ Odense (อยูบนเกาะ Funen) พื้นที่เกือบทั้งหมดเปนท่ี
ราบไมมีภูเขา นอกจากหมูเกาะแฟโร และเกาะกรีนแลนดซึ่งเปนดินแดน
โพนทะเลจะมีท้ังท่ีราบสูง และภูเขาสูง 
 ภูมิประเทศมีที่ราบสูงเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนที่ราบ มีความสูง
เฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลเพียง 31 เมตร จุดที่อยูสูงที่สุดตามธรรมชาติคือ
เนินเขา Møllehøj อยูที่ความสูง 170.86 เมตร เนินเขาอื่น ๆ ในบริเวณ 
Århus ตะวันตกเฉียงใต คือ Yding Skovhøj ที่ 170.77 เมตร และ Ejer 
Bavnehøj ท่ี 170.35 เมตร ขนาดผืนน้ำบนผืนดินคือ 210 ตารางกิโลเมตร 
ในเดนมารกตะวันออก และ 490 ตารางกิโลเมตร ในเดนมารกตะวันตก 
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ชองแคบออรซึนด (Oresund) ทางตะวันออกของประเทศ เปนชองแคบ
ระหวางเกาะ Zealand และประเทศสวีเดน เดนมารกมีอำนาจมากในการ
ควบคุมทางผานชองแคบนี้ สามารถเรียกเก็บภาษีจากผูผานเขาออกได 
 
ประวัติศาสตร 
 ประวัติศาสตรของเดนมารกเริ ่มตั ้งแตที ่ชนชาติเดนส (Denes) 
อพยพโยกยายถิ่นฐานมาจากสวีเดน ในปลายศตวรรษที่ 9 หัวหนานักรบ
ไวกิ้งชื่อวา Hadregon รบจนไดชัยชนะเหนือคาบสมุทรจัตแลนด จากนั้น
ราชวงศของเดนมารกไดเริ่มตนขึ้นในตนศตวรรษที่ 10 โดย บุตรชายของ 
Hadregon ข้ึนครองราชยมีนามวา กอรม เดอะ โอลด 
 ในยุคตอมา คือยุคของบุตรชายของ กอรม เดอะ โอลด ซึ่งมีชื่อวา 
ฮาราลด บลูทูธ รบไดชัยชนะขยายเขตแดนจนครอบคลุมพื้นที่เดนมารกใน
ปจจุบัน และพื้นที่สวนใหญของประเทศในแถบทะเลบอลติก ตลอดจน
อังกฤษ และในยุคนี้เองท่ีเดนมารกเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต 
 ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยของเดนมารกไดเริ่มตนขึ้น เมื่อป พ.ศ. 
1528 และไดเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อป 
พ.ศ. 2392 ซึ่งเปนปที่รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกไดถูกรางขึ้น ราชอาณาจักร
เดนมารก เคยครอบคลุมถึงสวีเดนและนอรเวย จนกระทั่งสวีเดนแยกตัว
ออกไป เมื ่อป พ.ศ. 2066 และเดนมารกสูญเสียนอรเวยใหแกสวีเดน 
ภายใตสนธิสัญญา Kiel เม่ือป พ.ศ. 2357 
 ภายหลังสงครามนโปเลียนยุติลง ในชวงสงครามโลกครั ้งที ่ 1 
ระหวางป พ.ศ. 2457 – 2461 เดนมารกไดดำเนินนโยบายเปนกลาง และ
เม่ือป พ.ศ. 2482 ในชวงตนของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เดนมารก ไดประกาศ
ความเปนกลาง อยางไรก็ดี เดนมารกถูกกองทัพเยอรมัน เขายึดครอง เม่ือ
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 ซี่งนำไปสูการรวมตัว ของขบวนการตอตาน 
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ของประชาชนชาวเดนมารก โดยตลอดชวงสงคราม ฝายเยอรมันไดตอบโต 
ดวยการเขาปกครองเดนมารกโดยตรง จนกระทั่งวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2488 เดนมารก ถูกปลดปลอย โดยกองกำลังพันธมิตร และภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เดนมารกไดรับรอง ความเปนเอกราชของไอซแลนด 
ซ่ึงไดประกาศตัวเปนเอกราชเม่ือป พ.ศ. 2487 
 ตอมาเดนมารก ไดใหสิทธิในการปกครองตนเอง แกหมูเกาะแฟโร 
และเกาะกรีนแลนด เมื ่อป พ.ศ.2491 และป พ.ศ. 2522 ตามลำดับ 
จากนั้นในป พ.ศ. 2496 รัฐธรรมนูญเดนมารก ไดรับการแกไข ซึ่งสงผลให 
มีบทบัญญัติใหม ที่สำคัญ ๆ ในเรื่องตาง ๆ อันไดแก ใหรัชทายาทสตรี มี
สิทธิขึ ้นครองราชสมบัติ กำหนดใหร ัฐสภา มีเพียงสภาเดียว และให
ประชาชนชาวเดนมารก ชายและหญิง ที่มีอายุครบ 18 ป บริบูรณ มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งได 
 ปจจุบัน เดนมารกเปนราชอาณาจักร โดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ คือ สมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอ ท่ี 
2 แหงเดนมารก ซ่ึงเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2515 
และทรงเปนประมุขแหงเดนมารก ลำดับท่ี 52 
 
การเมืองการปกครอง 
 เดนมารกมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศภายใตร ัฐธรรมนูญ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถมาเกรเธท่ี 2 ทรงเปนสมเด็จพระราชินีนาถและเปนพระ
ประมุขของราชอาณาจักรเดนมารก และมีวาที่องครัชทายาทคือ เจาชาย
เฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแหงเดนมารก วาท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค
ตอไปของเดนมารก 
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 รัฐสภาเดนมารก (The Forketing) เปนระบบรัฐสภาเดียว มีสมาชิก
สภาจำนวน 179 คน มาจากการเลือกตั้ง (รวมผูแทนจากหมูเกาะแฟโร 2 
คน และกร ีนแลนด  2 คน) ม ีวาระการดำรงตำแหน ง 4 ป   โดยมี
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทำหนาที่ในการบริหารประเทศ และ
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการยุบสภา 
 ระบบการเมืองของเดนมารกเปนการเมืองแบบหลายพรรคการเมือง 
ท่ีแตละพรรคการเมืองจะไดรับเลือกเปนตัวแทนเขาไปในรัฐสภา ซ่ึงรัฐบาล
เดนมารกมักจะตองบริหารงานได โดยไดรับการสนับสนุนจากเสียงสวน
นอยในสภาอยางนอยหนึ ่งพรรคเสมอ จึงหมายความวาการเมืองของ
เดนมารกนั้นเปนการเมืองแบบใชพรรครวมนั่นเอง ตั้งแต พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 
1909) เปนตนมา ไมมีพรรคการเมืองของเดนมารกพรรคใดที่สามารถ
ครอบครองเสียงขางมากในสภาเพียงพรรคเดียวไดเลย 
 
การแบงเขตการปกครอง 
 การแบงเขตการปกครองแบบเกาของเดนมารก มีทั ้งหมด 13 
มณฑล (270 เทศบาลนคร) และอีก 3 เทศบาลนครที่ไมขึ้นกับมลฑลใด 
พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 1970 - ค.ศ. 2006) กอนการปฏิรูปเขตการ
ปกครอง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
 
ประชากร 
 ในป พ.ศ. 2550 เดนมารกมีประชากรราว 5.4 ลานคน สวนใหญมี
เชื ้อสายเดนมารก รวมกับชาวพื้นเมืองของกรีนแลนดและแฟโร ภาษา
เดนมารกเปนภาษาทางการของประเทศ โดยใชรวมกับภาษากรีนแลนด
และภาษาแฟโรในกรีนแลนดและหมูเกาะแฟโรตามลำดับ ภาษาเยอรมัน
เปนภาษาชนกลุ มนอยที ่ไดร ับความคุ มครอง ใชในพื ้นที ่ต ิดชายแดน 
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่สำคัญ รอยละ 83 ของประชากรเปน
สมาชิกของคริสตจักรเอวาเจลิคัลลูเธอรันแหงเดนมารก ซึ่งเปนศาสนา
ประจำชาติ 
 
เศรษฐกิจ 
 เดนมารกคือหนึ ่งในประเทศที ่ใชระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
นอกจากนี ้ย ังเปนรัฐสวัสดิการขนาดใหญที ่มีสวัสดิการแกประชาชน
มากมาย อีกทั้งยังติดอันดับประเทศที่มีรายไดเขาประเทศในอันดับตน ๆ 
ของโลกอีกดวย ประสิทธิภาพทางการตลาดของเดนมารกก็อยูในระดับสูง 
นอกจากนี้มาตรฐานการอยูอาศัยของเดนมารกก็อยูสูงกวามาตรฐานเฉลี่ย
ของยุโรป รวมทั้งมีการคาขายเสรีจำนวนมากภายในประเทศ เดนมารกมี
ตัวเลขของผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรสูงกวาประเทศในแถบยุโรป
ทั่วไป และสูงกวาสหรัฐอเมริกาประมาณ 15 – 20 เปอรเซ็น ทั้งนี้ยังเปน
ประเทศที่มีการแขงขันทางธุรกิจสูงตามรายงานของการประชุมเศรษฐกิจ
โลกประจำป พ.ศ. 2551 (World Economic Forum 2008), ไอเอ็มดี 
(IMD) และหนังสือพิมพ ดิอีโคโนมิสต (The Economist) และเดนมารกก็
ยังเปนสมาชิกของธนาคารโลก ตลาดแรงงานของเดนมารกเปนตลาดที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปมาไดมากที่สุดในยุโรปตามการจัดลำดับของโออีซีดี 
(OECD) ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายสวัสดิการของรัฐที่ใหตลาดแรงงานท่ี
ยืดหยุน ซ่ึงจะสงผลใหตลาดแรงงานในประเทศสามารถวาจาง ไลออก หรือ
งานใหมไดอยางงายดาย ทำใหแรงงานในประเทศไมตองกังวลเรื่องตกงาน 
และยังเปนประเทศที่สามรถขายหรือหาซื้อสินคาไดอยางงายดาย โดยสิ่ง
ตาง ๆ เหลานี้เปนผลมาจากลัทธิเสรีนิยมที่เปดกวางทางธุรกิจมากมายใน
ยุคทศวรรษที่ 1990 สกุลเงินของเดนมารกคือโครเนอเดนมารก ซึ่งอัตรา
แลกเปลี่ยนของสกุลเงินของเดนมารกถือวามั่นคงโดยอยูราว ๆ 7.45 โค
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รเนอตอ 1 ยูโร และเม่ือเร็ว ๆ นี้อัตราแลกเปลี่ยนของโครเนอเดนมารกกับ
ดอลลารสหรัฐ อยูท่ี 5.75 โครเนอตอ 1 ดอลลาร สินคาสงออกมากกวา 70 
เปอรเซ็นตสงออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป สวนสินคาสงออกที่สำคัญ
คือ อาหารสัตว ผลิตภัณฑเคมี ผลิตภัณฑจากนม ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 
ปลา เฟอรนิเจอร หนังสัตว เครื่องจักร เนื้อสัตว น้ำมันและกาซธรรมชาติ 
และน้ำตาล สวนขนาดของเศรษฐกิจของเดนมารก ใหญเปนอันดับที่ 11 
จาก 162 ประเทศ ถูกจัดทำข้ึนโดยหนังสือพิมพ เดอะ วอลสตรีท เจอรนัล 
 
การศึกษา 
 ระบบการศึกษาของเดนมารกเปนระบบที่จะจัดหาสถานศึกษาให
นักศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือในระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
นักศึกษาไมจำเปนตองหาสถานศึกษาเอง สวนเกณฑระยะเวลาใน
การศึกษานั ้น เดนมารกกำหนดไวอยางต่ำ 10 ป ทั้งนี ้รวมถึงโรงเรียน
เอกชนหรือการศึกษาที่บานดวย 99% ของนักเรียนมีการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา 86% มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 46% มุงไปยังการศึกษา
ในระดับท่ีสูงกวา ซ่ึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแหงในเดนมารกลวนไมมี
คาใชจาย เดนมารกมีโอกาสทางการศึกษามากมายรวมทั้งมีการศึกษา
หลายชองทางใหศึกษาซึ่งรวมถึงโรงเรียนเตรียมเขาอุดมศึกษา (โรงเรียน
สอนในระดับที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษาแตต่ำกวาระดับอุดมศึกษา) ใน
เดนมาร กม ีมหาว ิทยาล ัยมากมาย แหงท ี ่ เก าแกและใหญท ี ่ส ุด คือ 
มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนท่ีกอตั้งในป ค.ศ. 1479 
 
การคมนาคม 
 ทางดานการคมนาคมของเดนมารกที่โดดเดนที่สุดก็คือ สะพานโอเร
ซอนด ท่ีเชื่อมทางหลวงยุโรปสายอี 20 ระหวางโคเปนเฮเกน, เดนมารก ไป
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ยัง มาลโม, สวีเดน โดยเปนสะพาน – อุโมงค มีทั้งทางสำหรับรถยนตและ
ทางรถไฟ และระบบสะพานเกรตเบลตที่เชื่อมระหวางเกาะซีแลนดและ
เกาะฟูเนน ทางทะเลก็มีทาเรือโคเปเฮนเกน มาลโม ซึ ่งกอนการสราง
สะพานโอเรซอนด ทาเรือแหงนี้ใชเปนเสนทางหลักในการไปมาระหวาง
สวีเดนและเดนมารก ซึ่งปจจุบันนี้ทาเรือขามฝากระหวางสองเมืองนี้ไดลด
ความสำคัญลงไปแลวเปนผลมาจากการสรางสะพานโอเรซอนดนั่นเอง 
สวนการคมนาคมทางรางของเดนมารกดำเนินการโดยการรถไฟแหง
เดนมารก (Danish State Railways) สำหรับขบวนรถไฟโดยสาร สวนการ
เดินรถไฟบรรทุกสินคาดำเนินการโดยบริษัทแรลลิออน (Railion) การ
ควบคุมการจราจรทางรถไฟทั ้งระบบควบคุมโดย บานด แดนมารก 
นอกจากนี ้ในกรุงโคเปนเฮเกนเองก็ม ีระบบรถไฟฟาใตดินขนาดเล็ก
ใหบริการและยังมีบริการรถไฟชานเมืองดวย สายการบินแหงชาติของ
เดนมารกคือ สายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนซิสเต็ม ซ่ึงเปนสายการบิน
แหงชาติร วมกันของสามประเทศคือ นอรเวย, สวีเดน และเดนมารก 
สนามบินที่ใหญที่สุดของประเทศคือสนามบินโคเปนเฮเกน และยังเปน
สนามบินหลักที่ใหญที่สุดของสายการบินแหงชาติ ทางทะเลมีบริการเรือ
เฟอรรี ่ระหวางเกาะแฟโรกับกรุงโคเปนเฮเกนและประเทศเพื่อบานเชน 
สวีเดน, นอรเวย และเยอรมนี เปนตน สวนรถยนตของเดนมารกจากท่ีมีรถ
จดทะเบียนในป พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) อยูทั้งหมด 1,389,547 คัน เพ่ิม
ขึ้นมาเปน 2,020,013 คัน ใน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) แตแมกระนั้นภาษี
ของการจดทะเบียนรถยนตก็ยังคงสูงลิ่วอยูเชนเดิมที่ประมาณ 180% และ
มาตรฐานรถยนตของเดนมารกไดรับการยอมรับวาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สูงดวย 
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วัฒนธรรม 
 ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนที่รู จักทั ่วไปนะฐานะนักแตง
นิทานอันโดงดังของเดนมารก จากนิทานหลาย ๆ เรื ่องของเขา เชน 
พระราชากับชุดลองหน (The Emperor’s New Clothes), เงือกนอยผจญ
ภัย (The Little Mermaid) และ ลูกเปดข้ีเหร (The Ugly Duckling) ฯลฯ 
จากนี้ยังมี นักเขียนรางวัลโนเบล คาเรน บลิกเซน, เฮนริก พอนทอปพิแดน 
นักฟสิกสรางวัลโนเบล นีลส บอร นักวาดการตูนลอเลียน วิกเตอร บอรจ 
และนักปรัชญา ซอรเรน เคียรเกการด ทั้งหมดลวนสรางชื่อเสียงใหแก
ตนเองและประเทศเดนมาร กในระด ับต างประเทศทั ้ งส ิ ้น ในกรุง
โคเปนเฮเกนลวนมีสถานที่ที่สวยงามและนาสนใจมากมายเชน สวนทิโวลี 
พระราชว ังอาเมเล ียนเบ ิร ก (ท ี ่พำน ักของพระราชวงศ เดนมาร ก) 
พระราชวังคริสเตียนเบิรก มหาวิหารโคเปนเฮเกน ปราสาทโรเซนเบิรก โรง
ละครโอเปรา โบสถเฟดเดอรริก พิพิธภัณฑโทรวารลดเซน และรูปแกะสลัก
นางเงือก ฯลฯ สวนนครท่ีใหญอันดับสองของประเทศคือ เมืองอารเธอร ซ่ึง
เปนเมืองเกาแกที่กอตั้งขึ้นในสมัยไวกิง และเปนเมืองที่เกาแกที่สุดของ
ประเทศดวย ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิหารที่ใหญที่สุดของประเทศและใหญ
ที่สุดเปนอันดับที่ 2 ของภูมิภาคยุโรปเหนือ เดนมารกยังเปนประเทศผูนำ
ทางดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหมือนกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
อื่น ๆ เชนการออกกฎหมายใหสื่อลามกเปนสิ่งถูกกฎหมายหรือการออก
กฎหมายใหผูรักรวมเพศสามารถสมรสกันไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 
วรรณกรรม 
 วรรณกรรมของเดนมารกที่เปนที่รูจักในระยะแรกคือ วรรณกรรม
ประเภทปริศนาและวรรณกรรมพื้นบานจากยุคคริสตศตวรรษที่ 10 – 11 
สวนแซกโซ แกรมาทิซัส เปนผู ที ่ซึ ่งไดรับการเคารพนับถือในฐานะนัก
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ประพันธคนแรกของเดนมารก เขาทำงานใหกับบิชอบที่แอบซาลอนตาม
บันทึกประติศาสตรของเดนมารก ซึ่งนอยมากที่จะมีผูรู จักนักประพันธคน
อื่นจากยุคกลางซึ่งเปนชวงเวลาที่เขามีชีวิตอยู นอกจากนี้ยังมีละครตลกท่ี
นิยมกันจากชวงยุคเรืองปญญาของ ลุดวิก ฮอลเบิรก และยังมีนักเขียนและ
นักประพันธที่สำคัญของโลกจากเดนมารก เชน ฮันส คริสเตียน แอนเดอร
เซน จากนิทานของเขาและยังมี ซอรเรน เคียรเกการด ผู ที ่ย ึดถือใน
หลักอัตถิภาวนิยม ซึ ่งผลงานการประพันธของเขาหลายละชิ ้นในชวง
คริสตศตวรรษที่ 19 ไดสงผลกระเทือนไปยังสังคมของเดนมารก และยังมี
นักเขียนชื่อดังอีกมากมายเชน จอรจ บลันด และเฮนริก พอนทอปพิแดน 
เปนตน ท้ังคูลวนไดรับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรมดวยกันท้ังคู 
 
ภาษา 
 ชาวเดนมารกสวนใหญใชภาษาเดนมารกเปนภาษาแม ซึ่งเปนภาษา
ในกลุมภาษาเจอรแมนิกเหนือ (หรือภาษาสแกนดิเนเวีย) ซึ่งเปนกลุมยอย
ของกลุมภาษาเจอรแมนิก สาขาของภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปยน ภาษา
เดนมารกเปนภาษาทางการภาษาเดียวของเดนมารก และเปนภาษา
ทางการหนึ่งในสองภาษาของเกาะกรีนแลนดและหมูเกาะแฟโร ซึ่งมีฐานะ
เปนดินแดนปกครองตนเองของเดนมารก นอกจากนี้ภาษาเดนมารกยังพูด
กันในหมูชนกลุมนอยทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี และในประเทศ
ไอซแลนด ภาษาเดนมารกเปนภาษาตางประเทศภาษาที่สอง (รองจาก
ภาษาอังกฤษ) ท่ีมีการเรียนการสอนกันในสถาบันการศึกษาแพรหลายท่ีสุด 
 
ดนตรี 
 เดนมารกเปนศูนยกลางทางดานวัฒนธรรมมาชานาน รวมถึงดนตรี
ดวยเชนกัน โดยที่โดดเดนที่สุดอยูที่กรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งเดนมารกเองมี
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ความหลายหลายทางดานดนตรี วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางออกไป
ในแตละแหง ซึ่งเกาะโพนทะเลของเดนมารกเองก็มีวัฒนธรรมพื้นบานท่ี
หลากหลายเชนกัน ซึ่งวงดุริยางคออรเคสตราหลวงของเดนมารกเปนวง
ออรเคสตราที ่เกาแกที ่สุดในโลก คารล นีลเซน และนักดนตรีซิมโฟนี่
ออรเคสตราอีก 6 คน เปนวงดนตรีแรกที่สรางชื่อเสียงทางดานดนตรีใน
ระดับตางประเทศใหกับประเทศจากการประพันธเพลงของคารล และ
ในขณะที่อุตสาหกรรมการบันทึกเสียงแผขยายออกไปทั่วโลก วงการเพลง
ในเดนมารกก็ป นนักดนตรีป อปสตารมากมายและป นนักดนตรีจาก
หลากหลายแขนงดวยเชนกัน แตน อยคนนักที ่จะโดงดังไปในระดับ
นานาชาติไดเทากับ ลาร อูลริช พรอมดวย วิกฟลดกับวงดนตรีปอปยุค
ทศวรรษท่ี 90 วงอควาท่ีโดงดังไปท่ัวโลก 
 
กีฬา 
 กีฬาที่ไดรับความนิยมในเดนมารกไดแก ฟุตบอลและลองเรือ หรือ
กีฬาทางน้ำอ ื ่นๆ ก็ได ร ับความนิยมเช นกัน สวนกีฬาในร มก็ได แก 
แบดมินตัน แฮนดีบอล กอลฟในรม และยิมนาสติก นอกจากนี้ในเดนมารก
ยังมีกลุมคนที่ชื่นชอบกีฬาที่ใชความเร็วซึ่งก็ประสมความสำเร็จในหลาย
รายการแขงขัน ที ่ประสบความสำเร็จมากที ่สุดคือจากการแขงขัน 24 
ชั่วโมง รายการ 24 Hours of Le Mans ในฝรั่งเศส ท่ีซ่ึง ทอมคริสเตนเซน 
ชนะเลิศการในแขงขัน 8 สมัย สวนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เชน คาโรไลน 
วอซเนียคกี นักเทนนิสดาวรุง, ไมเคิล รัสมุสเซน นักปนจักรยาน, ไมเคิล 
และ ไบรอัน เลาดรูป, ปเตอร ชไมเคิล, และยังเปนประเทศบานเกิดของ
อดีตนักชกแชมป WBA & WBC รุนซุเปอรมิดเดิลเวดท มิกเกล เคสสเลอร 
รวมถึง นักกอลฟยูโรเปยนทัวร ทอมัส บจอน ที่ชนะหลายรายการแขงขัน
ในเวทีโลก 
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อาหาร 
 วัฒนธรรมอาหารของเดนมารกสวนมากคลายคลึงกับกลุมประเทศ
นอรดิกอื ่น ๆ ซึ ่งบางสวนรับวัฒนธรรมการกินมาจากเพื ่อนบานอยาง
เยอรมนี โดยสวนมากประกอบข้ึนจากปลา เนื้อ อาหารจากนม เปนตน ซ่ึง
บางครั้งจะรวมเบียรเขาไปในบางม้ือเชน ม้ือเย็นดวย มักรับประทานอาหาร
มีประโยชน 
---------------------- 
ท่ีมา  https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศเดนมารก 
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ประเทศฟนแลนด 
 

 
 
 ประเทศฟนแลนด (Finland) ม ีช ื ่อเร ียกอยางเป นทางการวา 
สาธารณร ัฐฟ นแลนด   เป นประเทศในกล ุ  มนอร ด ิก  ต ั ้ งอย ู ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป เขตแดนดานตะวันตกเฉียงใตจรดทะเล
บอลติก ทางดานใตจรดอาวฟนแลนด ทางตะวันตกจรดอาวบอทเนีย 
ประเทศฟนแลนดมีชายแดนติดกับประเทศสวีเดน นอรเวย และรัสเซีย 
สำหรับหมูเกาะโอลันดที่อยูหางจากชายฝงตะวันตกเฉียงใตนั้น อยูภายใต
การปกครองของฟนแลนด แตเปนเขตปกครองตนเอง เคยถูกรัสเซียยึด
ครองและเปนดินแดนสวนหนึ่งของรัสเซีย 
 ฟนแลนดมีประชากรเพียง 5 ลานคน ในพื้นที่ 338,145 ตาราง
กิโลเมตร นับวามีประชากรที่เบาบาง แตมีดัชนีการพัฒนามนุษยตามสถิติ
ของสหประชาชาติ พ.ศ. 2549 อยูในลำดับที่ 11[3] ฟนแลนดเคยเปนสวน
หนึ่งของสวีเดนหลายศตวรรษ หลังจากนั้นก็อยูภายใตจักรวรรดิรัสเซีย
จนถึงป พ.ศ. 2460 ปจจุบันฟนแลนดเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
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 ภาษาฟนแลนดเปนหนึ่งในภาษาทางการไมก่ีภาษาของสหภาพยุโรป 
ที่ไมไดมีตนกำเนิดเปนกลุมภาษาอินโด-ยูโรเปยน รวมกับภาษาเอสโตเนีย 
ภาษาฮังการี และภาษามอลตา 
 ตั ้งแตประมาณ 2,700 ปกอนพุทธกาล ดินแดนฟนแลนดไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทางใตของอาวฟนแลนด โดยเขามาทางตะวันตก
เฉียงใตของฟนแลนด มีหลักฐานของเครื่องปนดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะ 
ตอมาในยุคสำริด พื ้นที ่ทางชายฝ งของฟนแลนดไดร ับอิทธ ิพลจาก
สแกนดิเนเวียและยุโรปกลาง ในขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากทะเลเขาไป ไดรับ
อิทธิพลการใชสำริดมาจากทางตะวันออกมากกวา 
 ในพุทธศตวรรษท่ี 5 พบวามีการคาขายแลกเปลี่ยนกับสแกนดิเนเวีย
มากขึ้น และการคนพบวัตถุแบบโรมันจากยุคนี้ดวย ปรากฏการกลาวถึง
ชาวฟนแลนดในเอกสารของชาวโรมันในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 7 
 
ประวัติศาสตร 
 ภายใตการปกครองของสวีเดน เชื ่อกันวาจุดเริ ่มตนของความ
เก่ียวพันระหวางสวีเดนกับฟนแลนดเริ่มตนในป พ.ศ. 1698 ในสงครามเผย
แผคริสตศาสนา ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เริ ่มมีการตั้งเมืองขึ้นในทาง
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศที่โอบู (Åbo) หรือตุรกุ (Turku) โดยตุรกุเปน
หนึ่งในเมืองท่ีใหญท่ีสุดของราชอาณาจักรสวีเดนในยุคนั้น ในชวงศตวรรษนี้ 
มีชาวสวีเดนจำนวนมากที ่เขามาตั ้งรกรากบริเวณชายฝ งทางใต และ
ตะวันตกเฉียงเหนือ บนหมูเกาะโอลันด และหมูเกาะอ่ืน ๆ ใกลเคียง ซ่ึงทำ
ใหภาษาสวีเดนยังคงเปนภาษาหลักของภูมิภาคนี ้มาจนถึงปจจ ุบัน 
นอกจากนี้ ภาษาสวีเดนไดกลายมาเปนภาษาของชนชั้นสูงในภาคอื่น ๆ 
ของฟนแลนดในยุคนั้นดวย 
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 พ.ศ. 2093 กษัตริยของสวีเดน สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 1 ได
ทรงกอตั้งเมืองเฮลซิงกิข้ึนในชื่อ "เฮลซิงฟอรส" (Helsingfors) แตเมืองนี้คง
สภาพเปนเพียงหมูบานชาวประมงกวาสองรอยป ชื่อเฮลซิงฟอรสยังคงเปน
ชื่อเมืองเฮลซิงกิในภาษาสวีเดนในปจจุบัน  ดินแดนฟนแลนดถูกยึดครอง
โดยรัสเซียสองครั้งในพุทธศตวรรษท่ี 23  
 
ราชรัฐฟนแลนดภายใตจักรวรรดิรัสเซีย 
 พ.ศ. 2352 ในชวงสงครามระหวางสวีเดนและรัสเซีย กองทัพของ
จักรพรรดิอเล็กซานเดอรที่ 1 ก็สามารถยึดดินแดนฟนแลนดไดอีกครั้ง 
ฟนแลนดดำรงสถานะเปนดินแดนปกครองตนเอง ราชรัฐฟนแลนด ภายใต
จักรวรรดิรัสเซีย จนกระทั่งถึงการประกาศเอกราชในป พ.ศ. 2460 ในยุค
ของราชรัฐฟนแลนด ภาษาฟนแลนดไดรับความสำคัญมากขึ้นในฟนแลนด 
อันเปนผลมาจากความเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยม จนกระท่ังไดรับ
สถานะเดียวกับภาษาสวีเดนใน พ.ศ.2435 ตอมาในป พ.ศ. 2449 ฟนแลนด
เริ่มมีการใหสิทธิเลือกตั้งอยางเทาเทียม (ผูใหญทุกคนมีสิทธิกันเทาเทียมกัน
โดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ หรือสถานะทางสังคม) โดยฟนแลนดเปนชาติ
แรกในโลก ท่ีใหสิทธิท้ังการเลือกตั้งและการลงเลือกตั้งแกสตรี 
 
หลังการประกาศเอกราช 
 หลังจากการปฏิวัติบอลเชวิกในรัสเซียประสบความสำเร็จ รัฐสภา
ของฟนแลนดลงมติเห็นชอบในเรื่องการประกาศเอกราชของฟนแลนด ใน
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2460 และรัฐบาลบอลเชวิกรัสเซีย ยอมรับการ
ประกาศเอกราชในเกือบหนึ่งเดือนถัดมา ซ่ึงเยอรมนีและชาติสแกนดิเนเวีย
อื่น ๆ ก็ยอมรับการประกาศเอกราชตามมาในทันที หลังจากการประกาศ
เอกราช ฟนแลนดก็ตกอยูในสภาวะสงครามกลางเมือง โดยเกิดการตอสู
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ระหวางฝาย"ขาว" ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากจักรวรรดิเยอรมนี และฝาย"
แดง" ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัสเซียบอลเชวิก ฝายขาวนั้นประกอบไป
ดวยกลุมคนที่มีฐานะคอนขางดี มีความเห็นทางการเมืองคอนไปทางขวา 
ในขณะที่ฝายแดงสวนใหญ ซึ่งคอนขางจะเปนฝายซายจะเปนกลุมแรงงาน 
ฝายขาวชนะสงครามนี ้ในเวลาตอมา กอตั ้งสาธารณรัฐฟนแลนดเปน
ผลสำเร็จ 
 หลังจากสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง รัฐสภาของฟนแลนด ซึ่งไมมี
สมาชิกของพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งสนับสนุนสาธารณรัฐอยูเลย ได
ประกาศตั้งราชอาณาจักรฟนแลนดขึ้น โดยเลือกเจาชายเฟเดอริก ชาลส 
แหงแฮสสของเยอรมนี ขึ้นเปนกษัตริยพระองคแรกของฟนแลนด แตเม่ือ
เยอรมนีแพสงครามโลกครั ้งที ่หนึ ่ง ความคิดนี ้จ ึงตองยกเลิกไป และ
ฟนแลนดก็ประกาศเปนสาธารณรัฐ โดยมีคารโล ยุโฮ สโตหลเบิรก เปน
ประธานาธิบดีคนแรก 
 
สงครามโลกครั้งท่ีสอง 
 ฟนแลนดตอสูกับสหภาพโซเวียตสองครั้งในชวงสงครามโลกครั้งท่ี
สอง ในสงครามฤดูหนาว ระหวางป พ.ศ.2482-2483 และสงครามตอเนื่อง 
ในป พ.ศ. 2484-2487 โดยรวมมือกับนาซีเยอรมนี (อาณาจักรไรชที่สาม) 
ในปฏิบัติการบารบารอสซา ทำใหสหราชอาณาจักรประกาศสงครามกับ
ฟนแลนด และฟนแลนดมีสถานะเปนประเทศฝายอักษะในสงครามโลกครั้ง
ท่ีสอง อยางไรก็ตาม ฟนแลนดเปลี่ยนฝายในป พ.ศ.2487 เม่ือตอสูขับไลนา
ซีเยอรมนีออกจากตอนเหนือของฟนแลนดในสงครามแลปแลนด หลังจาก
ท่ีเซ็นสัญญาสงบศึกกับโซเวียต ชาวฟนแลนดประมาณ 86,000 คนเสียชีวิต
ในสงครามสองครั ้งกับสหภาพโซเวียต ในขณะที ่อีกหาหมื ่นคนไดรับ
บาดเจ็บและทุพพลภาพถาวร 
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ยุคหลังสงคราม 
 จากสนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ฟนแลนดตอง
จายคาปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลใหกับสหภาพโซเวียต รวมถึงเสีย
ดินแดนถึงรอยละ 12 ของดินแดนทั้งหมด ทำใหตองหาที่อยูใหมใหกบัชาว
ฟนแลนดถึง 420,000 คน อยางไรก็ตาม ฟนแลนดไมเคยถูกครอบครอง
เลยในชวงสงคราม โดยเฮลซิงกิเปนหนึ่งในสามเมืองหลวงของประเทศ
ยุโรปที ่เขารวมสงครามที่ไมถูกยึดครองโดยฝายศัตรู (อีกสองเมืองคือ
ลอนดอนและมอสโก) 
 ในยุคสงครามเย็น ฟนแลนดไดรับอิทธิพลจากโซเวียตอยางมาก 
ฟนแลนดจายคาปฏิกรรมสงครามงวดสุดทายเมื่อ พ.ศ.2495 ซึ่งเปนป
เดียวกับที่เฮลซิงกิเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปก ซึ่งชวยฟนฟูกำลังใจของชาว
ฟนแลนดหลังสงคราม ปเดียวกันนี้ ฟนแลนดและประเทศในคณะมนตรี
นอรดิกเขารวมเปดเสรีหนังสือเดินทางในป โดยอนุญาตใหประชาชนของ
ชาติสมาชิกขามพรมแดนโดยไมตองมีหนังสือเดินทาง (ขณะนั้นฟนแลนดยัง
ไมไดเขารวมคณะมนตรี) โดยฟนแลนดเขารวมคณะมนตรีนอรดิกในป พ.ศ. 
2498 
 แมวาฟนแลนดจะไดอิทธิพลจากโซเวียตเปนอยางมาก แตก็ยังคง
รักษาประชาธิปไตยและเศรษฐกิจระบบตลาดเสรีไวได ซึ่งตางจากประเทศ
สวนใหญที่อยูติดกับสหภาพโซเวียต ความเสียหายจากสงคราม การที่ตอง
ฟนฟูเศรษฐกิจหลังสงครามและผลิตสินคาเพ่ือจายหนี้ใหกับสหภาพโซเวียต 
ทำให ฟ นแลนด พ ัฒนาเศรษฐก ิจของประเทศจากกส ิกรรมมาเปน
อุตสาหกรรม รวมถึงสรางระบบสวัสดิการสังคมท่ีดีไดในเวลาไมก่ีสิบป 
 หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลายลง ฟนแลนดก็ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจจากการที ่การคาทวิภาคีจำนวนมหาศาลหายไปอยางรวดเร็ว 
ฟนแลนดยื ่นใบสมัครเขารวมสหภาพยุโรปในป พ.ศ.2535 หลังจากท่ี
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๔๔ 

สวีเดนยื่นไปกอนหนานั้นและโซเวียตลมสลายลง ฟนแลนดเขารวมสหภาพ
พรอมกับสวีเดนและออสเตรียในป พ.ศ. 2538 
 
การเมืองการปกครอง 
 ฟ นแลนด ปกครอง ในระบอบสาธารณร ั ฐ  โดยใช  ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน มีรัฐสภา และใชระบอบกึ ่งประธานาธิบดี 
ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดีมีหนาที ่ร ับผิดชอบในเรื ่องของ
นโยบายตางประเทศ อำนาจบริหารสวนใหญจะอยูท่ีคณะรัฐมนตรี นำโดย
นายกรัฐมนตรี 
 
รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญของประเทศฟนแลนด ฉบับแรกมีใชเมื่อ พ.ศ. 2462 ไม
นานหลังจากประกาศอิสรภาพจากรัสเซีย และไมมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ตลอด 50 ปแรกของการใชรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปรัฐธรรมนูญครั้งสำคัญ
เริ่มในป พ.ศ. 2526 หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง รวมถึงการ
เริ่มใชระบบเลือกตั้งประธาธิบดีโดยตรง 
 พ.ศ.2538 ฟนแลนดเริ่มตั้งคณะทำงานรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2543 เพ่ือ
ศึกษาการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ และตอมาก็ตั้งคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2543 เพ่ือรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม คณะกรรมการเสร็จสิ้นการทำงาน
ในป พ.ศ. 2541 ในรูปของรางรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น คณะกรรมการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ทำการพิจารณาราง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานการ
เห็นชอบจากรัฐสภาในผานการอนุมัติจากประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ ใน
ป พ.ศ. 2542 เริ่มมีผลบังคับใชวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2543 และยังคงใชมา
จนถึงปจจุบัน 
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๔๕ 

 ในฟนแลนดไมมีศาลรัฐธรรมนูญและฝายตุลาการไมมีอำนาจในการ
ประกาศวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ อำนาจในการตีความวากฎหมายนั้น
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไมอยูในฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเทานั้น 
 
ฝายบริหาร 
 เซาลี นีนิสเตอ ประธานาธิบดีคนปจจุบันของฟนแลนด อำนาจ
บริหารของฟนแลนดอยู ที ่ประธานาธิบดี ซึ ่งเปนประมุขของประเทศ 
ประธานาธิบดีไดรับเลือกโดยตรง ดำรงตำแหนงเปนเวลา 6 ป มีหนาท่ี
รับผิดชอบนโยบายตางประเทศ รับรองกฎหมาย แตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอื่นๆอยางเปนทางการ และดำรงตำแหนงผูบัญชาการกองกำลัง
ของฟนแลนดดวย อยางไรก็ตาม กิจการภายในสหภาพยุโรปไมรวมอยูใน
อำนาจหนาท่ีของประธานาธิบดี แตเปนของคณะรัฐมนตรี 
 ผูที่ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีนั้น จะตองเปนชาวฟนแลนดโดย
กำเนิด ในปจจุบัน ประธานาธิบดีไมสามารถดำรงตำแหนงมากกวาสองสมัย 
ประธานาธิบดีคนปจจุบันคือเซาลี นีนิสเตอ เริ่มดำรงตำแหนงในป พ.ศ.
2555 
 ในคณะร ั ฐ มนตร ี จะม ี ต ำแหน  ง ผ ู  ต รวจการ  (ฟ  นแลนด : 
Oikeuskansleri; สวีเดน: Justitiekanslern) ทำหนาที ่ตรวจสอบการใช
อำนาจของรัฐ เชน ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี รวมถึงเจาหนาที่รัฐการ
ท่ัวไป ผูตรวจการจะเขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกท่ีไมมี
สิทธิออกเสียง ตำแหนงนี้และผูชวยแตงตั้งโดยประธานาธิบดี 
 
ฝายนิติบัญญัติ 
 รัฐสภาของฟนแลนด เปนระบบสภาเดี่ยว มีสมาชิก 200 คน ภายใต
รัฐธรรมนูญของฟนแลนด รัฐสภามีอำนาจนิติบัญญัติสูงสุด รัฐสภามีหนาท่ี
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๔๖ 

ผานกฎหมาย กำหนดงบประมาณรัฐ ยอมรับสนธิสัญญาระหวางประเทศ 
และดูแลการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐสภาสามารถแกไขรัฐธรรมนูญ ถอด
ถอนคณะรัฐมนตรี และดำเนินการหลังการใชสิทธิยับยั ้ง (ว ีโต) ของ
ประธานาธิบดีได การตรากฎหมายสามารถเริ่มโดยคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกของรัฐสภา การแกไขรัฐธรรมนูญจะตองผานความเห็นชอบของ
รัฐสภาสองครั้ง โดยสภาสองสมัยติดตอกัน (หมายความวา เห็นชอบโดย
รัฐสภาชุดปจจุบัน และชุดหลังการเลือกตั้งครั้งหนา) 
 สมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหนงเปนเวลาสี่ป การเลือกตั้งในฟนแลนด
จะแบงออกเปน 15 เขตเลือกตั้ง โดยจำนวนสมาชิกสภาของแตละเขต
ข้ึนอยูกับจำนวนประชากรในเขตนั้นๆ สมาชิกของแตละเขตไดรับเลือกโดย
แบงตามอัตราสวนตามระบบบัญชีรายชื่อแบบเปด หมูเกาะโอลันดจะมี
ตัวแทนในรัฐสภาหนึ่งท่ีเสมอ โดยท่ัวไปการเลือกตั้งจะจัดข้ึนในวันอาทิตยท่ี
สามของเดือนมีนาคม สมาชิกรัฐสภาประชุมกันท่ีอาคารรัฐสภา ซ่ึงตั้งอยูใน
กรุงเฮลซิงกิ 
 
พรรคการเมือง 
 ในยุคแรก ๆ พรรคการเมืองของฟนแลนดนั้นแบงตามพื้นฐานทาง
ภาษา และตอมาตามทัศนคติที่มีตอความพยายามรวมฟนแลนดเขาเปน
สวนหนึ่งของรัสเซีย การปฏิรูปรัฐสภาในป พ.ศ.2449 สรางระบบพรรค
การเมืองสมัยใหมใหกับฟนแลนด 
 ในฟนแลนดพรรคฝายซาย (สังคมนิยม) คอนขางแข็งแกรง พรรค
สังคมนิยมประชาธิปไตยแหงฟนแลนด ไดรับถึง 80 จาก 200 ที่นั่งในการ
เลือกตั้งครั้งแรก พรรคนี้ยังคงเปนหนึ่งในสามพรรคใหญในปจจุบัน 
 อีกสองพรรคสำคัญของฟนแลนดไดแกพรรคพันธมิตรแหงชาติ 
กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 โดยกลุมอนุรักษนิยม และพรรคกลาง หรือในอดีต
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๔๗ 

คือพรรคเกษตรกร สำหรับพรรคประชากรสวีเดน เปนพรรคเกาแกอีก
พรรคหนึ่ง ไดรับเสียงสนับสนุนอยางสม่ำเสมอจากเขตประชากรท่ีพูดภาษา
สวีเดน 
 ในชวงทศวรรษ 2510 และ 2520 เสียงสนับสนุนของพรรคซายจัด 
(เชนพรรคคอมมิวนิสต) เริ่มลดลง เชนเดียวกับบรรดาพรรคเสรีนิยมหรือ
พรรคกาวหนา พรรคใหมหลายพรรคเริ่มเขามามีบทบาท เชนพรรคคริส
เตียนเดโมแครต พรรคกรีน และพรรคพันธมิตรซาย 
 โดยทั่วไปแลว ไมมีพรรคใดไดเสียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว 
และจะตองรวมมือกับพรรคอ่ืนในการจัดตั้งรัฐบาลผสม พรรคการเมืองที่มี
สมาชิกในรัฐสภาในปจจุบัน จากการเลือกตั้งในเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 
ไดแก 
 
ภูมิประเทศ 
 ฟนแลนดเปนประเทศที่มีทะเลสาบและเกาะเปนจำนวนมาก โดยมี
ทะเลสาบถึง 187,888 แหง (ที่มีเนื้อที่มากกวา 500 ตารางเมตร) และมี
เกาะถึง 179,584 เกาะ โดยทะเลสาบไซมา ซ่ึงเปนทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดใน
ฟนแลนด เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดเปนอันดับหาของยุโรป ภูมิประเทศ
ทั่วไปของฟนแลนดมีลักษณะเปนที่ราบ ไมมีภูเขามากนัก จุดสูงสุดของ
ประเทศอยูที่ภูเขาฮัลติ ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของเขตแลปแลนด โดยมี
ความสูง 1,328 เมตร นอกจากทะเลสาบแลว พื้นที่สวนใหญของฟนแลนด
ปกคลุมดวยปาสน และมีพื้นที่เพาะปลูกไมมากนัก ฟนแลนดมีเกาะที่มี
ขนาดคอนขางใหญอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ บริเวณหมูเกาะโอ
ลันด และตลอดแนวชายฝงทางใตในอาวฟนแลนด ฟนแลนดเปนหนึ่งใน
ไมกี่ประเทศของโลกที่ยังคงมีขนาดใหญขึ้น จากการยกตัวของแผนดินที่มี
ผลมาตั้งแตยุคน้ำแข็งครั้งสุดทาย 
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๔๘ 

ภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศทางตอนใตของฟนแลนดเปนแบบเขตอบอุน ทางตอน
เหนือ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดแลปแลนด มีภูมิอากาศแบบปาสนหรือก่ึง
อารกติก ซ่ึงโดยท่ัวไปจะหนาวเย็น มีฤดูหนาวท่ีรุนแรงในบางครั้ง และมีฤดู
รอนที่คอนขางอบอุนโดยเปรียบเทียบ ฟนแลนดไดรับอิทธิพลจากกระแส
น้ำอุนกัลฟสตรีมเพราะอยูใกลมหาสมุทรแอตแลนติก ทำใหมีภูมิอากาศท่ี
คอนขางอบอุนเม่ือเปรียบเทียบกับละติจูดท่ีอยูสูงมาก 
 เน ื ้ อท ี ่ ร า วหน ึ ่ ง ในส ี ่ ของประ เทศฟ นแลนด ต ั ้ ง อย ู  เหนือ
อารกติกเซอรเคิล ทำใหเกิดปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืนได ในจุดท่ี
เหนือที่สุดของฟนแลนด พระอาทิตยไมตกดินเปนเวลา 73 วันในชวงฤดู
รอน และไมข้ึนเลยเปนเวลา 51 วันในชวงฤดูหนาว 
 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 ในอดีต นโยบายการคาขายของฟนแลนดอยูในกรอบของการรักษา
สัมพันธภาพกับเพื่อนบานมหาอำนาจจักรวรรดิรัสเซีย และตอมา สหภาพ
โซเวียต ถึงกระนั้นก็ตาม ฟนแลนดไดกลายเปนประเทศที่แผขยายอำนาจ
ทางเศรษฐกิจไดกวางไกลท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลกในเวลาตอมา 
 ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฟนแลนดพัฒนาไปเปนประเทศ
อุตสาหกรรมและเปนตลาดเสรี ซึ ่งมีผลผลิตตอประชากรสูงไมตางจาก
เศรษฐกิจในโลกตะวันตกอื่น ๆ ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญไดแกการผลิตไม 
โลหะ วิศวกรรม โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การคาระหวาง
ประเทศของฟนแลนดมีสวนมากกวาหนึ่งในสามของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ นอกจากปาไมและแรธาตุบางอยางแลว ฟนแลนดตอง
พึ ่งพาการนำเขาวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงสวนประกอบของสินคา
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๔๙ 

อุตสาหกรรมบางอยาง ภาคเศรษฐกิจที ่ใหญที ่สุดของฟนแลนดคือการ
บริการ ในขณะท่ีการผลิตปฐมภูมิมีสวนเพียงรอยละ 2.9 ของจีดีพี 
 
เหรียญมารกฟนแลนด กอนท่ีจะมีการใชเงินยูโร 
 พ.ศ.2534 ฟนแลนดประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยสวนหนึ่ง
เปนผลจากการสิ้นสุดลงของการคาขายแบบแลกเปลี่ยนกับสหภาพโซเวียต 
กอนป 2534 การคาขายมากกวาหนึ่งในหาของฟนแลนดเกิดข้ึนกับสหภาพ
โซเวียต ในป 2534 ฟนแลนดลดคาเงินมารกเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลก สงผลใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากข้ึน ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำถึงจุดต่ำสุดในป 2536 จากนั้นก็มีการเจริญเติบโตขึ้นจนถึงป 2538 
ตั้งแตนั้นมา ฟนแลนดก็อยูในกลุมที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงสุดในประเทศสมาชิก องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (โออีซีดี) 
 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไมเหมาะสม ทำใหการทำเกษตรกรรม
ถูกจำกัดอยูเพียงการผลิตเพื่อเพียงพอตอการบริโภคเทานั้น การทำปาไม 
ซึ ่งเปนสวนสำคัญของการสงออก จึงเปนอุตสาหกรรมอันดับสองของ
ประเทศ ฟนแลนดเปนหนึ่งใน 11 ประเทศที่รวมใชระบบเงินยูโรในวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2542 แทนสกุลเงินมารกฟนแลนด 
 ฟนแลนดไดรับการประกาศใหเปนประเทศที่มีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงที่สุดในโลกสามปติดตอกัน คือระหวาง 2546-2548 โดย
เวิลดอิโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum) ในชวงไมกี่ปที่ผานมา 
มีความสนใจไปที่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลาวไดวาบริษัทโนเกียของฟนแลนดเปนสวนประกอบสำคัญ
ในสาขาสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ นั่นคือภาคโทรคมนาคม 
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๕๐ 

การคมนาคม 
 จากขอมูลถึงป พ.ศ.2548 ถนนสาธารณะทั้งหมดของประเทศมี
ความยาว 78,189 กิโลเมตร ทางรถไฟทั้งประเทศมีความยาว 5,741 
กิโลเมตร โดยในเฮลซิงกิมีระบบรถไฟในเมือง และในปจจุบันกำลังมี
โครงการสรางไลทเรลในเมืองตัมเปเร และตุรกุ ฟนแลนดมีสนามบิน 148 
แหง โดยสนามบินท่ีใหญท่ีสุดคือทาอากาศยานเฮลซิงกิ-วันตา 
 ระบบรถไฟในฟนแลนดใหบริการโดยรัฐวิสาหกิจ "เวแอร" (VR) โดย
ใหบริการรถไฟเชื่อมตอเมืองตางๆทั่วประเทศ เสนทางรถไฟสวนใหญจะ
เริ่มตนหรือสิ้นสุดทางท่ีสถานีรถไฟกลางเฮลซิงกิ มีบริการรถไฟความเร็วสูง
เพนโดลีโน เชื่อมตอเมืองหลักของประเทศ โดยเฉพาะตัมเปเรและตุรกุ ทา
อากาศยานเฮลซิงกิ-วันตา เปนประตูสูเมืองหลักๆของโลกหลายแหง โดยมี
เที่ยวบินตรงไปยังกรุงเทพฯ ปกกิ่ง เดลี กวางเจา นาโกยา นิวยอรก โอซะ
กะ เซ่ียงไฮ ฮองกง และโตเกียว 
 
ประชากร 
 ฟนแลนดมีประชากรประมาณ 5 ลานคน และมีความหนาแนนของ
ประชากรอยู ที ่ราว 17 คนตอตารางกิโลเมตร ประชากรของฟนแลนด
กระจุกตัวอยูทางตอนใตของประเทศ ในจังหวัดอูซิมาซึ่งเปนที่ตั้งของเมือง
หลวงมีความหนาแนน 30 คนตอตารางกิโลเมตร (ในสวนของตัวเมือง
เฮลซิงกิมีความหนาแนนถึงสามพันคนตอตารางกิโลเมตร) ในขณะที่ทาง
ตอนเหนือในเขตแลปแลนด มีประชากรเพียงสองคนตอตารางกิโลเมตร
เทานั้น เมืองใหญอื่น ๆ นอกจากในเขตมหานครเฮลซิงกิ (ซึ่งรวมถึงเมือง
วันตาและเอสโป) ไดแกตัมเปเร ตุรกุ และโอวลุ 
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๕๑ 

ภาษา 
 รอยละ 92 ของประชากรฟนแลนดพูดภาษาฟนแลนดเปนภาษาแม 
รองลงมาคือภาษาสวีเดน (รอยละ 5.5) ซึ่งสองภาษานี้เปนภาษาทางการ
ของประเทศ ภาษาอื่นที่มีการพูดการในฟนแลนดไดแกภาษารัสเซีย และ
ภาษากลุมซามิ ภาษาและวัฒนธรรมของชาวซามิ ซ่ึงเปนชนพ้ืนเมืองในเขต
แลปแลนด ไดรับการคุมครองทางกฎหมาย 
 
ศาสนา 
 ชาวฟนแลนดประมาณรอยละ 83 นับถือศาสนาคริสตนิกายลูเธอรัน 
และมีสวนหนึ่ง (รอยละ 1.1) นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกส สอง
นิกายนี้เปนศาสนาประจำชาติของฟนแลนด นอกจากนี้ ศาสนาอ่ืนๆท่ีมีนับ
ถือในฟนแลนดไดแกนิกายโปรเตสแทนทอื ่น ๆ คาทอลิก อิสลาม และยู
ดาย นอกเหนือจากประชากรรอยละ 14.7 ท่ีไมนับถือศาสนาใด ๆ อยางไร
ก็ตาม การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา (เชนการเขาโบสถ) นั้นนอยกวาท่ี
เปนตามตัวเลขนี้พอสมควร ชาวฟนแลนดสวนใหญจะเคยเขาโบสถนอย
ครั้งมาก สวนใหญจะเปนงานพิธีตาง ๆ เชน การแตงงาน 
 
การศึกษา 
 ระบบการศึกษาของฟนแลนดใหความสำคัญกับความเสมอภาค โดย
ไมมีการเก็บคาเลาเรียนสำหรับนักเรียนเต็มเวลา ฟนแลนดมีการศึกษาภาค
บังคับ 9 ป ตั้งแตอายุ 7-16 ป โรงเรียนทุกแหงจะมีอาหารกลางวันบริการ
ฟรี การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไมบังคับ โดยมีทั้งการเรียนเตรียม
อุดมศึกษาสายสามัญ และอาชีวศึกษา และในระดับอุดมศึกษาก็จะมีท้ัง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาขั้นสูง จากโครงการเพื่อประเมิน
ศักยภาพเด็กนักเรียนสากลขององคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
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๕๒ 

การพัฒนา ประจำป พ.ศ.2549 นักเรียนอายุ 15 ปของฟนแลนดนั้นทำ
คะแนนสูงสุดในดานความสามารถในดานวิทยาศาสตร[41] เวิลดอิโคโนมิก
ฟอรัมจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเปนอันดับหนึ ่งของโลก 
ประชากรที่อายุเกิน 15 ปมีความสามารถในการอานออกเขียนได 100 
เปอรเซ็นต 
 
วรรณกรรม 
 การจารึกตัวอักษรของชาวฟนแลนดปรากฏพบเห็นนับแตยุคท่ี 
มิคาเอล อกริโคลา แปลหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม
ไปเปนภาษาฟนแลนดในราวคริสตศตวรรษที่ 16 ซึ่งเปนยุคกอตั้งนิกาย
โปรเตสแตนต แตกลับไมพบเห็นงานเขียนอื ่น ๆ มากนักจนกระท่ัง
คริสตศตวรรษที่ 19 เอเลียส เลินนรูต ไดรวบรวมบทกวีพื ้นบานของ
ฟนแลนดและคาเรเลีย เรียบเรียงเขาดวยกันและนำเสนอเปนผลงานชื่อ 
กาเลวาลา อันเปนมหากาพยแหงชาติของฟนแลนด หลังจากยุคนั้นจึงมีกวี
และนักเขียนเพ่ิมมากข้ึน ท่ีมีชื่อเสียงเชน อะเลกซิส กิวิ และ เอยโน เลยโน 
นักเขียนชาวฟนแลนดชื่อ ฟรันส เอมิล ซิลลันแป ไดรับรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรมในป พ.ศ.2482 และเปนชาวฟนแลนดผูเดียวท่ีไดรับรางวัลนี้นับ
ถึงปจจุบัน 
 
ซาวนา 
 การซาวนาแบบฟนแลนด เปนสวนสำคัญของวัฒนธรรมฟนแลนด 
ในป พ.ศ. 2555 ฟนแลนดมีซาวนาถึงกวาสามลานแหง เทียบกับจำนวน
ประชากรหาลานคนของประเทศ โดยเฉลี่ยแลวจะมีซาวนาหนึ่งแหงตอ
ครัวเรือน สำหรับชาวฟนแลนดแลว ซาวนาเปนสถานที่สำหรับผอนคลาย
กับครอบครัวและเพ่ือนฝูง และผอนคลายท้ังรางกายและจิตใจ 
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๕๓ 

อาหาร 
 พายคาเรเลีย (karjalanpiirakka) เปนอาหารพื้นบานของฟนแลนด 
มีตนกำเนิดจากเขตคาเรเลียทางตะวันออกของฟนแลนด  อาหารฟนแลนด
มักมีลักษณะเรียบงาย และมักไดรับการกลาวถึงในดานความเปนมิตรตอ
สุขภาพ สวนประกอบที่สำคัญคือปลา เนื ้อสัตว เบอรรี และผักตางๆ 
ในขณะที่การใชเครื่องเทศตาง ๆ มีไมมากนัก ตัวอยางอาหารที่สำคัญของ
ฟนแลนดที่คอนขางเปนเอกลักษณ ไดแก ruisleipä (ขนมปงขาวไรย เปน
ขนมปงที่มีสีเขมและมีรสเปรี้ยว) และ karjalanpiirakka (พายคาเรเลีย 
แปงกรอบสอดไสขาว) เปนตน 
 
ดนตรี 
 ดนตรีของฟนแลนดไดรับอิทธิพลจากดนตรีดั ้งเดิมของคาเรเลีย 
วัฒนธรรมคาเรเลียเปนสิ่งสื่อถึงการแสดงออกของตำนานเทพนิยายและ
ความเชื่อของชาวฟนนิก ดนตรีพื้นบานของฟนแลนด ไดถูกนำมาทำใหม
โดยวงดนตรีสมัยใหม และกลายมาเปนสวนหนึ่งของดนตรียอดนิยมใน
ปจจุบัน ชาวซามิในตอนเหนือของฟนแลนดมีดนตรีดั้งเดิมของตนเอง 
 สวนหนึ่งของดนตรีฟนแลนดสมัยใหมของฟนแลนดที่มีชื่อเสียงคือ
ดนตรีเดธเมทัล เชนเดียวกับวงดนตรีร็อก นักดนตรีแจซ และนักแสดงฮิป
ฮอป ดนตรีที่เปนที่นิยมของฟนแลนดยังรวมไปถึงอุปรากร และดนตรี
แดนซ วงดนตรีจากฟนแลนดหลายวงประสบความสำเร็จในวงการดนตรี
เฮฟวีเมทัลและดนตรีร็อกของยุโรปและญี่ปุน เชน วงไนทวิช อะมอรฟส วัล
ตาริ เปนตน พ.ศ. 2549 วงดนตรีลอรดิ (Lordi) จากฟนแลนด ชนะการ
ประกวดเพลงยูโรวิชัน 2006 โดยเปนชัยชนะครั้งแรกของฟนแลนดตลอด
ยี่สิบปที่สงประกวด เพลงที่ใชในการประกวดคือเพลง"ฮารดร็อกฮัลเลลยูา" 
(Hard Rock Halleluja) 
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๕๔ 

กีฬา 
 ประชากรของฟนแลนดมีความนิยมในกีฬาสูง กีฬาประจำชาติของ
ฟนแลนดคือ pesäpallo ซึ่งเปนกีฬาที่มีลักษณะคลายเบสบอล[48][49] 
นอกจากนี ้ กีฬาที ่ไดรับความนิยมสูง โดยเฉพาะในแงของการชมทาง
โทรทัศน ไดแก กีฬาฮอกกี ้น้ำแข็ง และการแขงรถสูตรหนึ ่ง ในอดีต 
ฟนแลนดเคยมีชื ่อเสียงในเรื่องนักวิ ่งระยะกลาง ในกีฬาโอลิมปก 1924 
(พ.ศ.2467) ท่ีปารีส ปาโว นุรมิ ควาถึงสี่เหรียญทอง ฟนแลนดเปนบานเกิด
ของนักกีฬาระดับโลกในปจจุบันหลายคน เชน มิกะ แฮกกิเนน กิมิ ไรก
เกอเนน (นักแขงรถสูตรหนึ่ง) ซามิ ฮูเปย ยาริ ลิตมาเนน (นักฟุตบอล) 
นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาอีกหลายชนิดท่ีประสบความสำเร็จในระดับโลก กีฬา
หรือกิจกรรมนันทนาการที่เปนที่นิยมในฟนแลนดไดแก ฟลอรบอล สกี 
และ sauvakävely (การเดินดวยแทงไมสกี) ฟนแลนดเคยเปนเจาภาพกีฬา
กีฬาโอลิมปกฤดูรอนในป พ.ศ. 2495 
 
การจัดอันดับนานาชาติ 
 ฟนแลนดมีด ัชนีการพัฒนามนุษย พ.ศ. 2549 ของสำนักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติอยูในลำดับที ่ 11 จากทั้งหมด 177 
ประเทศ 
 ฟนแลนดอยูในอันดับ 5 จาก 169 ประเทศ ในการจัดอันดับเสรีภาพ
สื่อขององคกรนักขาวไรพรมแดน ประจำปพ.ศ. 2550 กอนหนานี้ฟนแลนด
ไดอันดับ 1 ตั้งแตเริ่มจัดอันดับเม่ือปพ.ศ. 2545 จนถึงปพ.ศ. 2549 
 ฟนแลนดไดรับอันดับสูงสุดรวมกับเดนมารกและนิวซีแลนด ในการ
จัดอันดับการปลอดคอรร ัปชันโดยองคกรแทรนสแพเรนซีอินเตอร
เนชันแนล (Transparency International) ประจำป พ.ศ.2550 จาก
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ทั้งหมด 183 ประเทศ โดยฟนแลนดเปนประเทศที่ไดรับอันดับตน ๆ ใน
การจัดอันดับทุกครั้ง 
 จากการจัดอันดับของเวิลดออดิต (World Audit) ฟนแลนดเปน
ประเทศที่มีการคอรรัปชันต่ำสุด และเปนประชาธิปไตยมากที่สุดในโลก 
ฟนแลนดไดรับอันดับสองในการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการ
แขงขันสูงสุด โดยเวิลดอิโคโนมิกฟอรัม (World Economic Forum) 
ประจำป 2006-2007 กอนหนานี ้ฟนแลนดไดรับอันดับหนึ ่งมาสามป
ติดตอกัน 
 ฟนแลนดอยูในลำดับที่ 16 จาก 157 ประเทศในดัชนีเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ โดยเดอะเฮอริทิจฟาวนเดชันและเดอะวอลลสตรีตเจอรนัล 
ฟนแลนดอยูในอันดับที่หนึ่งของดัชนีความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2548 ในการวิจัยความรวมมือของมหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย 
 ฟนแลนดอย ู  ในอันด ับที ่  6 ของดัชน ีส ันต ิภาพโลก โดย The 
Economist Intelligence Unit 
 
------------------------ 
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศฟนแลนด 
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ประเทศนอรเวย 
 

 
 

 นอรเวย (Norway) มีชื ่อทางการวา ราชอาณาจักรนอรเวย เปน
ประเทศในกลุมนอรดิก ตั้งอยูในยุโรปเหนือ สวนตะวันตกของคาบสมุทร
สแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ฟนแลนด และรัสเซีย และมี
อาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ใกลกับประเทศเดนมารก
และสหราชอาณาจักร นอรเวยเปนประเทศที่มีชายฝงยาวและเปนที่ตั้ง
ของฟยอรดท่ีมีชื่อเสียง 
 ดินแดนหมูเกาะที่อยูใกลเคียง ไดแก สฟาลบารและยานไมเอน ตาง
ก็อยู ภายใตอำนาจอธิปไตยของนอรเวยและถือวาเปนสวนหนึ ่งของ
ราชอาณาจักร ในขณะที่เกาะบูแวในมหาสมุทรแอตแลนติกใต และเกาะป
เตอรที่ 1 ในมหาสมุทรแปซิฟกใตนั้น มีฐานะเปนอาณานิคมของนอรเวย
เทานั้น ไมถือเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักร นอกจากนี้ นอรเวยยังอาง
สิทธิ์เหนือดินแดนดรอนนิงมอดแลนดในทวีปแอนตารกติกา ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของสถานีวิจัยอีกดวย 
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ภูมิศาสตร 
 นอรเวยครอบคลุมพื ้นที่ทางตะวันตกของสแกนดิเนเวียในยุโรป
เหนือ มีพรมแดนสวนท่ีติดตอกับสวีเดนและฟนแลนดยาว 2,542 กิโลเมตร 
และพรมแดนสั้นๆติดตอกับรัสเซียทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันตกและ
ใตติดตอกับทะเลนอรเวเจียน ทะเลเหนือ และ Skagerak ทางทิศเหนือ
ติดตอกับทะเลแบเรนตส ภูมิอากาศ และสภาพแวดลอม 
 ภูมิประเทศ ภูเขาน้ำแข็งปกคลุมมากกวาครึ่งประเทศ โดยเฉพาะ
พื้นที่สูงและภูเขาสูงจะมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งป พื้นที่หลายแหงมีภูเขา
สลับซับซอน มีชองเขาแคบ ๆ สลับที่ราบหลายแหง ชายฝงทะเลสวนใหญ
เปนฟยอรดท่ีมีน้ำลึกแตนิ่ง เหมาะในการสรางทาเรือ 
 ภูมิอากาศ ปกคลุมไปดวยน้ำแข็ง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและ
ภูเขาสูงแยกกันโดย หุบเขาที่ อุดมสมบูรณ มีที่ราบขนาดเล็ก กระจายอยู
ทั่วไป ตามชายฝงมีธารน้ำแข็ง (Fjords) จำนวนมาก มีท่ีทุงหญาทุนดราท่ี
ไมมีตนไมทางทิศเหนือ บริเวณชายฝงอากาศเย็นสบาย ดวยอิทธิพลของ
กระแสน้ำอุนแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Current) พื้นที่ดานใน
ทวีปมีอากาศเย็นกวาและมีปริมาณน้ำท่ีตกจากฟา (ในรูปฝนหรือหิมะ หรือ
อื่น ๆ) มากกวา ฤดูรอนก็มีอากาศเย็นกวา ฝนตกตลอดทั้งป ในบริเวณ
ชายฝงตะวันตก 
 
ประวัติศาสตร 
 ชาวนอรเวยเองก็อพยพไปยังประเทศอื่นเชนเดียวกัน ในชวงครึ่ง
หลังของศตวรรษที่ 19 และในตอนตนของศตวรรษที่ 20 ชาวนอรเวย
ประมาณ 800,000 คนอพยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เนื ่องจาก
เศรษฐกิจของนอรเวยไมดีนักและประชากรหางานทำไดยากมาก หลายคน
ฝนวาจะไปเริ่มชีวิตใหมในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะไดยินวาที่นั่นมี
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โอกาสดี ๆ มากมาย หลายคนพบวาช ีว ิตในประเทศใหมน ี ้ม ีความ
ยากลำบากในชวงแรก ในขณะท่ีคนสวนใหญก็สามารถผานพนไปไดดวยดี 
 ปจจุบันชาวนอรเวยเปนจำนวนมากทำงานหรือศึกษาในตางประเทศ 
คนเหลานี้ใชเวลาเรียนรู วัฒนธรรมอื่น ๆ และเรียนรูภาษาใหม ๆ ชาว
นอรเวยที ่เปนผูใหญชวงตนมักใชเวลาสองถึงสามเดือนหรือตลอดทั้งป
เดินทางไปรอบโลกเพื ่อชมและหาประสบการณใหม ๆ ในประเทศและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
 ผูอพยพชุดลาสุดของนอรเวยคือกลุมที่เดินทางไปยังประเทศเขต
รอนและอาศัยอยูในระยะเวลาที่ตางกัน ผูชราภาพที่กินบำนาญหลายราย
ตองการออกจากพื้นที่เขตหนาวของนอรเวยในชวงฤดูหนาว หลายคนยาย
ถ่ินฐานไปยังประเทศอ่ืน เชน สเปน อยางถาวร ในขณะท่ีอีกหลายคนอาศัย
อยูในประเทศเหลานี้ในชวงฤดูหนาวและกลับมานอรเวยในชวงฤดูรอน 
 นอรเวยเปนถิ่นอาศัยของกลุมคนที่มีพื้นเพหลากหลายมาเปนเวลา
ยาวนาน ชาวซามีอาศัยอยูทางนอรเวยตอนเหนือมาเปนเวลาสองพันป 
และมีคนเดินทางมายังนอรเวยเพ่ือมาหางานทำนับเปนรอยปมาแลว ผูยาย
ถิ่นฐานชุดแรกที่เขามาทำงานที่นี่มาจากประเทศเพื่อนบานและในยุโรป
ตะวันตก ปจจุบันประชากรจากกวา 200 ประเทศอาศัยอยูท่ีนี่ 
 เศรษฐกิจของนอรเวยปรับตัวดีขึ้นนับตั้งแตป 1960 เปนตนมา ทำ
ใหมีความตองการแรงงานและมีคนเปนจำนวนมากจากหลายประเทศเดิน
ทางเขามาเพื่อหางานทำ คนกลุมแรกที่เขามามาจากยุโรป และนับตั้งแต
ชวงป 1970 เปนตนมา หลายคนมาจากเอเชีย อาฟริกาและละตินอเมริกา 
นอกจากนี้ยังมีชาวปากีสถานและชาวเตอรกที่เดินทางมาเพื่อทำงานที่นี่ 
หลายคนยังคงอาศัยอยูในนอรเวยในปจจุบัน ในป 1975 การยายถิ่นฐาน
ถูกชะลอไวชั่วคราวเนื่องจากอัตราการวางงานท่ีเพ่ิมข้ึนและปญหาดานการ
จัดหาท่ีอยูอาศัยใหกับคนท่ีเดินทางเขามาในประเทศ 
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 ปจจุบันประชากรจากประเทศใน EEA สามารถรับใบอนุญาตผู
พำนักและใบอนุญาตทำงานในนอรเวยได นอกจากนี้ผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพในสาขางานท่ีนอรเวยตองการก็สามารถขอรับใบอนุญาตทำงาน
ไดเชนกัน ในชวงปที่ผานมา ผูลี ้ภัยทางการเมืองหลายคนเดินทางมายัง
นอรเวยจากสวนตาง ๆ ของโลก ผูที่ลี้ภัยสงครามและกรณีความรุนแรง
สามารถยื่นขอลี้ภัยทางการเมืองในนอรเวยได 
 
ยุคไวกิ้ง 
 หมวกเหล ็ก ค นพบท ี ่  Gjermundbu ใกล  เม ือง Haugsbygd, 
Buskerud, เปนหมวกเหล็กสมัยไวก้ิงท่ีมีสภาพสมบูรณ 
 เราเรียกชวงเวลาระหวางคริสตศักราช 800–1100 วาเปนยุคไวก้ิง 
นอรเวยไมไดเปนประเทศท่ีเปนรัฐเดียว แตเปนราชอาณาจักรเล็ก ๆ หลาย
อาณาจักร ฮารรรัลด แฟรแฮร (Harald Hårfagre) เปนพระราชาของ
ดินแดนที่ใหญในป 872 ชาวไวกิ้งเดินทางไปหลายประเทศ และชาวไวก้ิง
บางสวนคือ พอคา จากการซ้ือและขายของตาง ๆ 
 ชาวเหนือที่อาศัยในแถบสแกนดิเนเวีย มีพื้นที่เพาะปลูกนอย จึงหัน
มายึดอาชีพการประมง และพัฒนาการตอเร ือเดินทะเล ซึ ่งต อมามี
ประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงจำเปนตองออกทะเลเพื่อคาขายแตพวกนี้ชอบทำ
ตัวเปนโจรสลัด เที่ยวรุกรานใครตอใคร ทำใหผูคนสวนใหญเรียกชาวเหนือ
พวกนี้วา Viking (ชาวนอรวิเจียนออกเสียงวา วีคิง) เรือเดินทะเลดั้งเดิม ซ่ึง
มีความยาว 22 เมตร กลางลำกวาง 5 เมตร ลึก 1.5 เมตร มีฝพาย 30-32 
คน ตรงกลางมีเสากระโดงสำหรับติดเรือใบ ทองเรือแบนเหมาะแกการโต
คลื่น หัวงอน ทายงอน ชวยใหปราดเปรียว โดยเฉพาะหัวเรือนั้น ทำเปนหัว
งู เนื่องจากมีความเชื่อวาสัตวเลื้อยคลานชนิดนี้จะชวยขจัดความชั่วราย 
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 จะเห็นไดวาสวนประกอบที่ทำเปนลำเรือนั้นคือไมโอก ซึ่งตีประกบ
กันเปนเกล็ด แลวเคลือบดวยน้ำมันเหนียว ๆ ซึ่งมีความแข็งแรงมากกวา
เรือไมอ่ืน ๆ สวนหางเสือนั้นทำเปนแบบถอดได ลำเรือมีน้ำหนักเบา พอข้ึน
ฝงก็ถอดหางเรือ เข็นเรือเกยตื้นไดคลอง ครั้นจะออกทะเลก็เข็นลงน้ำ ติด
หางเสือพรอมกับเรงฝพาย ชักใบเรือข้ึนเสากระโดง มีเรือไวก้ิงตั้งแสดงไว 3 
ลำ แตละลำมีอายุราว ๆ 1,000 ป ดูเหมือนกวาลำที่ขุดพบแรกสุดเมื่อรอย
ปเศษมานี้ แมจะผุพังไปมาก 
 แตเขาไดใชความพยายามเอาชิ้นสวนที่ยังใชไดมาประกอบรวมกับ
ของใหม ซึ่งของเดิมนั้นจะมีสีคล้ำกวาอยางเห็นไดชัด สวนชวงหลังของ
อาคาร ใชเปนท่ีแสดงสิ่งของท่ีขุดพบในซากเรือและในจำนวนเรือไวก้ิงหรือ
เรือเดินทะเลท้ัง 3 ลำนี้ มีเพียงลำเดียวท่ีมีสภาพคอนขางสมบูรณเนื่องจาก
จมอยูในโคลน อีกทั้งไดพบหลักฐานวาไมเคยออกทะเล แตใชเปนที่ฝงศพ
ของหญิงสูงศักดิ์ชาวไวกิ้ง 2 คน พรอมกับสิ่งของเครื่องใชสำหรับผูตายให
เอาไปใชในภพหนา และมีอยูลำหนึ่งเสียหายมาก เพราะโดนแทร็กเตอร
ของคนงานกอสรางโดยบังเอิญ สวนแพ Kon-Tiki ไดต ั ้งแสดงไว  อีก
พิพิธภัณฑ ในที่นั้นยังมีเรือฟาง Ra II อีกลำ ซึ่งสรางขึ้นมาเพื่อใชพิสูจน
ความจริงบางประการเม่ือไมนานมานี้ 
 
สหภาพคาลมาร (เดนมารก-นอรเวย) 
 ระหวางศตวรรษที่ 14 เดนมารกมีอิทธิพลเหนือนอรเวยเพิ่มมากข้ึน
เรื่อย ๆ ใน ค.ศ. 1397 นอรเวยอยูในสหภาพเดียวกับเดนมารกและสวีเดน
อยางเปนทางการ สหภาพถูกปกครองโดยกษัตริยรวมกัน สวีเดนคอย ๆ 
ถอนตัวออกมาจากสหภาพนี ้ แตเดนมารกและนอรเวยยังคงรวมกัน
จนกระท่ังค.ศ. 1814 
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 สหภาพถูกปกครองจากเดนมารก โคเปนเฮเกนเปนศูนยกลาง
วัฒนธรรมของสหภาพและชาวนอรเวยอานและเขียนเปนภาษาเดนมารก 
เกษตกรชาวนอรเวยจายภาษีใหกับกษัตริยในโคเปนเฮเกน 
 
การประกาศเอกราช 
 สหภาพกับสวีเดนลมสลายใน ค.ศ.1905 มีความขัดแยงทาง
การเมืองเปนเวลาหลายประหวางรัฐสภาของนอรเวยและกษัตริยใน
ประเทศสวีเดน และในชวงตนศตวรรษท่ี 20 มีความเชื่อมากข้ึนเรื่อย ๆ วา
นอรเวยควรเปนประเทศเอกราชและมีเสรีภาพ 
 วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1905 รัฐสภาประกาศวากษัตริยแหงสวีเดน
ไมไดเปนกษัตริยของนอรเวยอีกตอไป และสหภาพกับสวีเดนก็ลมสลายตา
มา ปฏิกิริยาตอบกลับในสวีเดนรุนแรงและสงครามระหวางนอรเวยและ
สวีเดนใกลจะเริ่มขึ้น เนื่องมากจากการลงประชามติสองครั้งเกิดขึ้นในป
เดียวกัน จึงเปนตัวกำหนดใหสหภาพกับสวีเดนลมสลายและชาติใหมของ
นอรเวยเปนการปกครองโดยมีกษัตริยเปนประมุข 
 เจาชายคารลแหงเดนมารกถูกเลือกใหเปนกษัตริยคนใหมของ
นอรเวย เขามีชื่อทางราชวงศของนอรเวยวา ฮากอน กษัตริยฮากอนเปน
กษัตริยองคท่ี 7 ของนอรเวยตั้งแต ค.ศ.1905 จนกระท่ังตายใน ค.ศ.1957 
 
สงครามโลก 
 นอรเวยถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2483 ถึง 2488 
และถูกทำลายในชวงสงครามไปมาก อาคารบานเรือน โรงงานและเมือง
ตาง ๆ ถูกทิ้งระเบิดและเผาทำลาย สินคาสวนใหญมีไมเพียงพอตอความ
ตองการและประชาชนตองประสบกับความยากลำบาก 
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 สงครามโลกครั้งท่ีสองเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนป 1939 เมื่อครั้งท่ี
โปแลนดถูกรุกรานโดยทหารเยอรมัน ทหารเยอรมันรุกรานนอรเวยเม่ือ
วันที่ 9 เมษายน 1940 มีการตอสูชวงสั้น ๆ เกิดขึ้นหลายแหงในประเทศ 
แตระยะเวลาเพียงไมกี ่วันเยอรมันก็สามารถควบคุมนอรเวยไดทั ้งหมด 
กษัตริยและเจาหนาท่ีรัฐบาลตางหลบหนีไปท่ีลอนดอนประเทศอังกฤษและ
ดำเนินการตอตานจากท่ีนั่น 
 ระหวางสงครามชวงสองสามวันแรก ยังไมมีการตอตานเกิดขึ้นมาก
นักในนอรเวย เจาหนาที่ตำรวจถูกพวกนาซีควบคุม โดยรัฐบาลใหมที่เขา
พวกกับนาซีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อบริหารประเทศแทน รัฐบาลชุดนี้ไมได
ถูกเลือกข้ึนตามระบอบประชาธิปไตย 
 ชาวนอรเวยหลายคนประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายระหวางชวง
สงคราม มีการเปดเผยขอมูลอยางไมมีการปดกั้น ทั้งทางหนังสือพิมพและ
ใบปลิว และมีอีกหลายคนที่ชวยคนใหหลบหนีจากพวกนาซีไปยังประเทศ
อื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งสวีเดนและอังกฤษ หลายคนถูกจับกุมและขังไวใน
คายกักกัน 
 แมวาประเทศจะถูกยึดครอง แตคนสวนใหญยังไปทำงานตามปกติ
และเด็ก ๆ ก็ยังคงไปเรียนหนังสือไดตามเดิม อยางไรก็ตาม อาหาร เสื้อผา
และปจจัยอื่น ๆ ถูกแบงสรรจากฝายควบคุม ทำใหหลายคนเกิดความไม
แนใจในอนาคต 
 นอรเวยมีเรือพาณิชยกอนชวงสงครามเปนจำนวนมาก ระหวางชวง
สงครามป 1940-1945 เรือหลายลำในจำนวนนี้สงสินคาไปยังประเทศท่ีทำ
สงครามกับเยอรมัน โดยรัฐบาลนอรเวยในลอนดอนเปนผูเตรียมการขนสง
เหลานี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของกองเรือถูกทิ้งตอรปโดหรือถลมดวยระเบิด 
ลูกเรือชาวนอรเวยเกือบ 4,000 คนตองเสียชีวิตระหวางสงคราม 
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 ชายและหญิงชาวนอรเวยประมาณ 10,000 คนเสียชีวิตเนื่องจาก
สงคราม ประมาณ 700 คนจากนี ้เปนชาวยิวที ่ถ ูกสงไปยังคายกักกัน
สวนกลางในเยอรมันและโปแลนด 
 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 1945 เยอรมันยอมจำนน นอรเวยจึงเปน
ประเทศเอกราชอีกครั้ง ชาวนอรเวยประมาณ 50,000 คนตองขอหากบฏ
หลังจากสงครามสิ้นสุด คนเหลานี้เปนสมาชิกของพรรคสังคมนิยมแหงชาติ
นอรเวย Nasjonal Samling ซ่ึงเปนกลุมผูฝกใฝกับพวกนาซี โดย25 คนถูก
ประหารชีวิตดวยขอหากบฏหลังสงคราม 
 
ยุคฟนฟูประเทศ 
 หลังป 1945 ประเทศไดเริ ่มบูรณะตัวเองใหมอีกครั้ง ซึ ่งนับเปน
ชวงเวลาที่ตื่นตัวมาก ทั้งการผลิตและการสงออกอยูในอัตราที่เพิ่มขึ้น กอง
เรือพาณิชยเองก็ถูกบูรณะข้ึนใหมอีกครั้ง 
 หลายคนสามารถหางานทำได และแมวาคาแรงจะไมสูงมากนัก แต
ปญหาความยากจนก็ลดลงไปไดบาง คนสวนใหญมีมุมมองท่ีดีและหลายคน
คาดหวังที่จะมีสวนรวมในการบูรณะประเทศนอรเวยขึ้นอีกครั้ง ความเทา
เทียมกัน และคุณคาที่เทากันกลายเปนสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับคนสวน
ใหญ เศรษฐกิจของนอรเวยคอย ๆ พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ แมวาจะยังคงตอง
แบงสรรสินคาใชอยูจนชวงปลายทศวรรษท่ี 1950 
 ระหวางชวงทศวรรษหลังสงคราม มีการปฏิรูปมากมายเกิดขึ้นเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคน ชั่วโมงการทำงานถูกกำหนดใหสั้นลง และ
วันหยุดยาวนานขึ้น ในป 1967 ไดมีการประกาศใชกฎหมายหลักประกัน
แหงชาติ กฎหมายนี้กำหนดขึ้นเพ่ือเปนหลักประกันทางเศรษฐกิจใหกับ
ประชากรทุกคน รวมท้ังคนชราและคนปวย 
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การเมืองการปกครอง 
 นอรเวยมีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ 
และระบอบรัฐสภา ประมุขแหงรัฐของนอรเวยคือพระมหากษัตริย โดย
พระองคปจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลดที่ 5 และองครัชทายาทคือ 
เจาชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแหงนอรเวย บทบาทของกษัตริยในปจจุบัน 
จำกัดอยูเพียงดานพิธีการและสัญลักษณ 
 
บริหาร 
 ประมุขของรัฐคือ พระมหากษัตริย นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะ
รัฐบาล พระมหากษัตริยแตงตั้งคณะรัฐมนตรีโดยไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ตำแหนงประมุขของรัฐสืบทอดโดยการสืบสันตติวงศ ตามดวยการ
เลือกตั้งรัฐสภา โดยทั่วไปผูนำพรรคการเมืองเสียงขางมากหรือผูนำคณะ
รัฐบาลผสมจะไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี 
 
นิติบัญญัติ 
 สภานิติบัญญัติของนอรเวย (Storting) มีลักษณะเปนรัฐสภาเดี่ยวท่ี
ไดมีการปรับใหเหมาะกับประเทศ (modified unicameral parliament) 
สมาชิกจำนวน 169 ที่นง ไดรับการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยมแบบ
สัดสวน วาระการดำรงตำแหนง 4 ป 
 
การแบงเขตการปกครอง 
 ประเทศนอรเวยแบงเขตการปกครองออกเปน 19 เทศมณฑล 
(fylker) และ 431 เทศบาล (kommuner) 
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 เทศมณฑลในนอรเวย เปนระดับการปกครองที่อยูระหวางรัฐกับ
เทศบาล แตในป พ.ศ. 2553 เทศมณฑลท้ัง 19 แหง จะถูกจัดแบงใหมเปน
เขตท่ีใหญข้ึน 5 - 9 เขต 
 เทศมณฑลและศูนยกลางการบริหารท้ัง 19 แหง 
 
กองทัพ 
 กองทัพนอรเวยปจจุบันมีประมาณ 23,000 คน รวมทั้งพนักงานพล
เรือน ตามที่ในปจจุบัน (ค.ศ.2009) ความพรั่งพรอมในการเรียกระดมพล
เต็มจะอยูที่ประมาณ 83,000 คน นอรเวยมีการเกณฑทหารสำหรับเพศ
ชาย (6-12 เดือนของการฝกอบรม) และ พลอาสาสมัครสำหรับเพศหญิง[8] 
กองทัพนอรเวยเปนผูใตบังคับบัญชากระทรวงกลาโหม ทหารของนอรเวย
จะแบงออกเปนสาขาตอไปนี้: กองทัพ, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และ 
กองอาสารักษาดินแดน 
 
เศรษฐกิจ 
 นอรเวยเปนประเทศที่ตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทางพื้นดิน ปา
ไม และทะเลอยางมาก โดยมีอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมการ
ประมง อุตสาหกรรมผลิตภัณทปาไม อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาดวยพลัง
น้ำ อุตสาหกรรมแรธาตุ จำพวกอะลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว และทองแดง 
และอุตสาหกรรมการตอเรือ และอุปกรณดานการเดินเรือทะเล นอกจากนี้ 
นอรเวยยังมีอุตสาหกรรมการเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติทางตอนใตของ
ทะเลเหนือ ร ัฐบาลนอรเวยจ ึงพยายามที ่จะดำเนินนโยบายที ่จะให
หลักประกันตอการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเปนประโยชนมากที่สุดเพ่ือ
ผลประโยชนดานเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
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 นอรเวยเปนรัฐสวัสดิการ ซึ่งมีนโยบายที่เนนการนำรายไดของรัฐมา
สนับสนุนภาคบริการเพื่อเปนหลักประกันทางสังคมแกประชาชนในดาน
ตางๆ อาทิ การบริการรักษาพยาบาล การศึกษา การจัดระบบบำเหน็จ
บำนาญ และการดูแลผูพิการและผูสูงอายุ เปนตน ลักษณะสำคัญของสังคม
นอรเวยอีกประการหนึ่ง คือ การเนนความเทาเทียมกันในเรื่องเพศ ซึ่งทำ
ใหสตรีชาวนอรเวยไดรับสิทธิในการทำงานและสิทธิทางดานสังคมอื่น ๆ 
เชนเดียวกับบุรุษ 
 สำหรับความรวมมือทางเศรษฐกิจของนอรเวยในระดับภูมิภาคยุโรป 
นอกเหนือจากการสงเสริมความรวมมือในกลุมประเทศนอรดิก (Nordic) 
ซึ่งประกอบดวยเดนมารก ฟนแลนด ไอซแลนด นอรเวย และสวีเดน แลว 
นอรเวยยังเปนสมาชิกสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free 
Trade Association - EFTA) ซึ่งมีสมาชิกประเทศ ไดแก ไอซแลนด ลิก
เตนสไตน นอรเวย และสวิตเซอรแลนด โดยไอซแลนด ลิกเตนสไตน และ
นอรเวยไดเจรจากับสหภาพยุโรป (European Union - EU) เพ่ือจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA) ซึ่งมีผลตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2537 
 
การทองเท่ียว 
 ชาวนอรเวยเดินทางมาทองเท่ียวในไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน
ป พ.ศ. 2549 มีจำนวน 101,920 คน ป พ.ศ. 2550 จำนวน 110,076 คน 
ป พ.ศ. 2551 จำนวน 127,976 คน และป พ.ศ. 2552 จำนวน 151,572 
คน ซึ่งมีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนอรเวยซึ่งมีจำนวน 4.8 
ลานคน ในขณะท่ีเม่ือป พ.ศ. 2552 มีนักทองเท่ียวไทยเดินทางไปทองเท่ียว
นอรเวยจำนวนประมาณ 8,000 คน 



โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลากร “ศึกษาดูงาน ณ สแกนดิเนเวีย” 

๖๗ 

 แหลงทองเท่ียวท่ีชาวนอรเวยนิยม คือ แหลงทองเท่ียวชายทะเลของ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ ่งจังหวัดภูเก็ต ปจจัยที ่ ทำใหชาวนอรเวยนิยม
เดินทางมาทองเที่ยวในไทย คือ ความสามารถสนองตอบตอความตองการ
ของนักทองเท่ียวนอรเวยในการทองเท่ียวประเภทหาดทราย ชายทะเลของ
ไทย และการท่ีไทยมีคาครองชีพท่ีไมสูง 
 เมื่อกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 การบินไทยไดเปดเสนทางบิน
ตรงไทย–นอรเวย เพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวนอรเวยและนักธุรกิจ ดวย
เครื่องแอรบัส 340-500 ประกอบดวยชั้นธุรกิจ 60 ท่ีนั่ง ชั้นประหยัด 42 ท่ี
นั่ง และชั้นประหยัด 113 ที่นั่ง โดยในปจจุบัน บินออกจากนอรเวยทุกวัน 
ใชเวลาบินราว 10 ชั่วโมงครึ่ง 
 
การคมนาคม และโทรคมนาคม 
 รถไฟรูปแบบทันสมัยที ่ประเทศนอรเวย ใชในการรับสงระหวาง
สนามบิน 
 เนื่องจากความหนาแนนของประชากรต่ำ รูปรางแคบและชายฝงท่ี
ยาว การขนสงสาธารณะในประเทศนอรเวยไดรับการพัฒนานอยกวาใน
หลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตนอกเมือง อยางเชนมี
ประเพณีการขนสงทางน้ำเกาของนอรเวย แตกระทรวงคมนาคมนอรเวยใน
ปท่ีผานมา การขนสงทางรถไฟ ถนน และทางอากาศดำเนินการผานบริษัท
ยอยจำนวนมากเพื่อที่จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้
ไดมีการเปนไปไดของการสรางใหมระบบรถไฟความเร็วสูงระหวางเมืองท่ี
ใหญที ่ส ุดของประเทศ เครือขายรถไฟของนอรเวยหลักยาว 4,114 
กิโลเมตร (2,556 ไมล) ของขนาดความกวางรางรถไฟมาตรฐาน ซึ่ง 242 
กิโลเมตร (150 ไมล) คือรางคูและ 64 กิโลเมตร (40 ไมล) เปนทางรถไฟ
ความเร็วสูง (210 กม. / ชม.) ขณะที่ 62% เปนไฟฟาที่ 15 kV 16 ⅔ AC 
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เฮิรตซ รถไฟขนสงผูโดยสารไดอยางมากที่สุด 56,827,000 คน และสินคา 
24,783,000 ตัน เครือขายทั ้งหมดเปนของการรถไฟบริหารนอรเวย
แหงชาติ ในขณะที่รถไฟดวนสนามบินกำลังดำเนินการโดย การรถไฟ
นอรเวย (NSB) และยังมีอีกหลายบริษัทท่ีดำเนินการขนสงสินคาทางรถไฟ 
 
ทางอากาศ 
 มีทาอากาศยาน 97 แหงในนอรเวย มีอยูเจ็ดสนามบินมีผูโดยสาร
มากกวาหนึ่งลานคนเปนประจำทุกป[17] ทาอากาศยานหลักของนอรเวย
คือ ทาอากาศยานนานาชาติออสโล[18] 
 
ภาษา 
 เขตของภาษาถิ่นในนอรเวย: นอรเวยเหนือ (เหลือง), นอรเวยกลาง 
(น้ำเงิน), นอรเวยตะวันตก (สม) และ นอรเวยตะวันออก (ฟา) 
 ภาษานอรเวย เปนภาษาในกลุมเจอรแมนิก เปนภาษาราชการของ
ประเทศนอรเวย และมีความใกลชิดกับภาษาสวีเดนและเดนมารก ภาษา
นอรเวยมีรูปแบบการเขียน 2 แบบ คือ ภาษาบุกมอล (Bokmål) (หมายถึง 
"ภาษาหนังสือ") และ ภาษานือนอสก (Nynorsk) (หมายถึง "ภาษานอรเวย
ใหม") ภาษานอรเวยอยูในอันดับท่ี 108 ผูพูด 4.7 ลานคน ตระกูลภาษามา
จากสแกนดิเนเวียตะวันออกและตะวันตก 
 แต คนนอร  เวย ส วนใหญน ิยมใช ภาษาบ ุ กมอลมากกว า ท้ัง
หนังสือพิมพหรือรายการทีวีตาง ๆ นอกจากนี ้เด็ก ๆ ทุกคนตองเรียน
ภาษาอังกฤษดวย ปจจุบันคนนอรเวยสวนใหญสามารถพูดภาษาอังกฤษได 
วรรณกรรม 
 ราวกลางศตวรรษที่ 19 การเคลื่อนไหวในศิลปะและวัฒนธรรมเริ่ม
ปรากฏออกมาใหเห็น ซ่ึงเราเรียกวา จิตนิยมของชาติ สวนสำคัญของการเค
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ลื่นไหวคือการเนนท่ีลักษณะของประเทศรวมถึงการขยายและการเสริมแตง 
ในนอรเวย มุงเนนเบื้องตนในเรื่องความสวยงามของประเทศตามธรรมชาติ 
ชุมชนเกษตรกรรมถูกมองวาเปน “ชาวนอรเวยท่ีเปนแบบอยาง” 
 จิตนิยมของชาติแสดงออกในรูปแบบของวรรณกรรม ทัศนศิลปและ
ดนตรี ในระหวางชวงเวลานี ้ ชาวนอรเวยเร ิ ่มพัฒนาความรู ส ึกของ
เอกลักษณของชาติมากข้ึน ความรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนชาวนอรเวยท่ีถูกพัฒนา
ยอยางมากมายนี้สงผลใหความปรารถนาอยางแรงกลาสำหรับประเทศคือ
การไดรับเอกราช 
 หลังจากเริ่มตนในสหภาพกับเดนมารกเปนเวลาหลายศตวรรษ ภาษ
เขียนของนอรเวยคือภาษาเดนมารก ภาษาเขียนที่เราอางถึงในปจจุบันคือ 
bokmål เปนการพัฒนาในอนาคตของภาษานี้ ในระหวางชวงเวลาจิตนยิม
ของชาติ คนจำนวนมากเชื่อวาชาวนอรเวยควรจะมาภาษาเขียนของตัวเอง
ซึ่งไมไดมีพื้นฐานมาจากภาษาเดนมารก ดวยเหตุผลนี้ นักภาษาศาสตรชื่อ 
Ivar Aasen (ค.ศ.1813–1896) เดินทางรอบประเทศเพื่อเก็บตัวอยางจาก
ภาษาพ้ืนเมืองหลายหลายภาษา เขาใชตัวอยางเหลานี้สรางภาษาเขียนใหม
เรียกวา nynorsk (ภาษานอรเวยใหม). ทั้ง nynorsk และ bokmål มีการ
พัฒนาอยางมากตั้งแตศตวรรษที่ 19 แตนอรเวยก็ยังคงมีสิ่งที่แตกตางกัน
อยางเปนทางการ 2 สิ่ง นอกเหนือจาก Sami และ Kven (kvensk) 
 
 
--------------------------- 
ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศนอรเวย 
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ประเทศสวีเดน 
 

 
 
 สว ี เดน (Sweden สว ี เดน: Sverige [ˈsværjɛ] ส ฺแวร ฺแย) ชื่อ
ทางการคือ ราชอาณาจักรสวีเดน เปนประเทศกลุ มนอรดิกตั ้งอยู บน
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในยุโรปเหนือ เขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศ
นอรเวย ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟนแลนด และชองแคบ 
สแกเกอรแรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใตจรดชองแคบแคทีแกต 
(Kattegat) และทางตะวันออกจรดทะเลบอลติก และอาวบอทเนีย มีกรุง
สต็อกโฮลมเปนเมืองหลวง ประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เวนแตใน
เขตเมืองใหญ พ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศประกอบดวยปาไม และภูเขาสูง 
 หลังจากสิ้นสุดยุคไวกิง สวีเดนกลายเปนสวนหนึ่งของสหภาพคาล
มาร รวมกับเดนมารกและนอรเวย (ในชวงเวลานี้ ฟนแลนดเปนสวนหนึ่ง
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ของราชอาณาจ ักรสว ี เดน) สว ี เดนได ออกจากสหภาพในช วงตน
คริสตศตวรรษที่ 16 และไดรบสูกับประเทศเพื่อนบานเปนเวลาหลายป 
โดยเฉพาะรัสเซีย และเดนมารกกับนอรเวยที ่ยังเปนสหภาพอยู  ซึ ่งไม
ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหภาพ ในคริสศตวรรษที่ 17 สวีเดนไดขยาย
เขตดวยสงครามและกลายเปนมหาอำนาจดวยขนาด 2 เทาของปจจุบัน ถึง
พ.ศ. 2457 สวีเดนไดสูญเสียพื้นที่ราชอาณาจักรรวมถึงฟนแลนดที่เคยเปน
สวนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแตพ.ศ. 2457 นั้น สวีเดนอยูในภาวะ
สันติ โดยท่ีมีนโยบายตางประเทศท่ีไมฝกใฝฝายใดในชวงสันติและเปนกลาง
ระหวางสงคราม 
 สวีเดนเปนผูสงออกเหล็ก ทองแดง และไมชั้นนำของยุโรปตั้งแตสมัย
ยุคกลาง อยางไรก็ดี การขนสงและการคมนาคมที่ดีขึ้น ทำใหสามารถใช
ทรัพยากรธรรมชาติจากสวนตาง ๆ ของประเทศไดมากขึ้น โดยเฉพาะไม 
และแรเหล็ก การเปดเสรีทางเศรษฐกิจและการจัดการศึกษาทั่วไป ชวยให
เกิดอุตสาหกรรมขึ้นอยางรวดเร็ว และในทศวรรษ 1890 ประเทศไดเริ่ม
พัฒนาอุตสาหกรรมขั ้นสูง ในชวงคริสตศตวรรษที ่ 20 ไดเกิดระบบ
สวัสดิการของรัฐบาลขึ้น ปจจุบัน สวีเดนมีความโนมเอียงในทางเสรีนิยม 
และความตองการความเทาเทียมกันในสังคม และมักจะเปนชาติที่อยูใน
อันดับตน ๆ ของ ดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาติ 
 
ภูมิศาสตร 
 สวีเดนเปนหนึ ่งในประเทศที่อยู เหนือสุดของโลก มีขนาดพื ้นท่ี
ใกลเคียงกับประเทศไทย สวีเดนมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 4 ในทวีปยุโรป มี
พื้นที่ 450,000 ตารางกิโลเมตร (ความกวาง 500 กิโลเมตร และความยาว 
1,600 กิโลเมตร) สวีเดนมีชายฝงที่คอนขางยาว จรดทะเลบอลติกและอาว
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บอทเนีย ทางตะวันตกมีเทือกเขาสแกนดิเนเวีย ทอดตามแนวพรมแดนกับ
ประเทศนอรเวย 
 สวีเดนแบงออกเปนสามภาคหลักๆ ไดแก โยตตาลันด ตั้งอยูทาง
ตอนใตของประเทศ เปนที ่ราบและมีปาไม สเวียลันด เปนที ่ราบอุดม
สมบูรณ และมีทะเลสาบจำนวนมาก และ นอรลันด เปนภูมิภาคตอนเหนือ
ของสวีเดน มีภูเขา ปาไม และแรธาตุมาก ประมาณรอยละสิบหาของพื้นท่ี
ท้ังหมดของประเทศตั้งอยูเหนือข้ึนไปจากอารกติกเซอรเคิล 
 ถึงแมวาสวีเดนจะตั้งอยูทางตอนเหนือมาก แตกลับมีภูมิอากาศแบบ
อบอุน เนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุนกัลฟสตรีม ทางตอนเหนือของ
อารกติกเซอรเคิล พระอาทิตยไมตกดินเลยในบางชวงของฤดูรอน และแทบ
ไม สามารถเห ็นได ในฤด ูหนาว สว ี เดนจ ึงเป นหน ึ ่ งในประเทศที ่ มี
ปรากฏการณพระอาทิตยเท่ียงคืน 
 
การเมืองการปกครอง 
 สวีเดนมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ โดยใช
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน มีรัฐสภา 
 พระมหากษัตริยสวีเดนเปนประมุขแหงรัฐ ซึ่งองคปจจุบันคือสมเด็จ
พระราชาธิบดีคารลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยทรงเปนตัวแทนสูงสุด
ของประเทศ แตไมมีอำนาจทางการเมืองใด ๆ รวมถึงไมจำเปนตองลงพระ
ปรมาภิไธยในการตัดสินใจของรัฐสภาดวย 
 จากการแกไขกฎการสืบราชสมบัติในป พ.ศ. 2522 ใหสิทธิเทาเทียม
กันกับรัชทายาททั้งชายและหญิง ทำใหตำแหนงรัชทายาทสูงสุดในปจจุบัน
เปนของเจาฟาหญิงวิกตอเรีย ซ่ึงเสด็จพระราชสมภพในป พ.ศ. 2520 
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รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญของสวีเดนประกอบดวยกฎหมายมูลฐานสี่ฉบับ ไดแก 
 Regeringsformen (เครื่องมือของรัฐบาล พ.ศ. 2517) 
 Successionsordningen (กฎการสืบราชสมบัติ พ.ศ. 2353) 
 Tryckfrihetsförordningen (พระราชบัญญัต ิเสร ีภาพสื ่อ พ.ศ. 
2309) 
 Yttrandefrihetsgrundlagen (กฎหมายมูลฐานวาดวยเสรีภาพใน
การแสดงออก พ.ศ. 2534) 
 การแกไขหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ จะตองไดรับความเห็นชอบตรงกัน
จากรัฐสภาสองครั ้ง โดยมีการเลือกตั ้งทั ่วไปคั ่นกลาง นอกจากนี ้ยังมี
พระราชบัญญัติรัฐสภา พ.ศ. 2517 (Riksdagsordningen) ซึ ่งมีสถานะ
พิเศษ สูงกวากฎหมายท่ัวไป แตอยูต่ำกวารัฐธรรมนูญ[4] 
 
เศรษฐกิจ 
 สว ีเดนเปนประเทศที ่ม ีการพัฒนาด านอุตสาหกรรมส ูงมาก 
เกษตรกรรมที่เคยเปนเศรษฐกิจหลักของประเทศมีการจางงานนอยกวา
รอยละสองของแรงงานทั้งหมดในปจจุบัน[8] อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่สำคัญ
ของสวีเดนไดแก การปาไม เหล็ก และไฟฟาพลังน้ำ แตในปจจุบัน 
อุตสาหกรรมขั้นสูงเชนรถยนต อากาศยาน อาวุธ และเวชภัณฑ เขามามี
ความสำคัญตอเศรษฐกิจอยางมาก การที่สวีเดนมีประชากรไมสูงนัก ทำให
ตลาดภายในประเทศจำกัดและตองพึ ่งพาการสงออก สวีเดนจึงเปน
แหลงกำเนิดของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกจำนวนมาก เชน 
วอลโว ซาบ อีริกสสัน อีเล็กโทรลักซ เอชแอนดเอ็ม เปนตน 
 สวีเดนไดร ับอันดับสามจากการจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของเวิลดอิโคโนมิกฟอรัมประจำป 2006/07 สวีเดนมีการเก็บภาษี
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ในอัตราที่สูง เชนเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค และมีสหภาพแรงงานท่ี
แข็งแกรง ธนาคารแหงชาติสวีเดน Sveriges Riksbank เปนธนาคารกลาง
ที ่ เก าแกที ่ส ุดในโลก กอตั ้งในป พ.ศ.2211 โดยปจจุบัน ธนาคารให
ความสำคัญกับเสถียรภาพของราคา มีเปาหมายเงินเฟอไมเกินรอยละ 2 
ปจจุบันสวีเดนยังคงใชสกุลเงินโครนาสวีเดน โดยในป พ.ศ.2546 ไดมีการ
ลงประชามติเก่ียวกับการใชคาเงินยูโร ซ่ึงรอยละ 56 ลงคะแนนเสียงไมเห็น
ดวย 
 
ประชากร 
 ในวันที ่ 31 กรกฎาคม 2012 สวีเดนมีประชากร 9,454,000 คน 
โดยประชากรไดเพิ่มเกินเกาลานคนครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 
จำนวนประชากรที่เกิดในตางประเทศนั้นสูงขึ้นอยางมากในคริสตศตวรรษ
ที่ 20 โดยในชวงเริ่มศตวรรษ มีประชากรที่เกิดตางประเทศราว 36,000 
คนจากประชากรทั ้งหมด 5 ลานคน ในป 2547 ประชากรที ่ เก ิดใน
ตางประเทศมีสูงกวาหนี่งลานคน โดยเปนผลมาจากการยายถิ่นฐานภายใน
กลุมนอรดิก การอพยพของแรงงานในชวงตน และผูลี้ภัยในชวงตอมา โดย
สวีเดนเปนประเทศที่มีผูยายเขาสูงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ผูอพยพ
จากนอกกลุ มนอรดิกลดลงหลังจากนโยบายการยายเขาประเทศใหม
ออกมาในปพ.ศ. 2510 
 จากประชากรในป 2548 กลุมที่ยายถิ่นฐานมาจากตางประเทศท่ี
ใหญที่สุดมาจากประเทศฟนแลนด รองลงมาคือตุรกี เยอรมนี เดนมารก 
นอรเวย โปแลนด อิรัก อิหราน และอดีตยูโกสลาเวีย ขอมูลของผูท่ียายเขา
ในป 2548 แสดงใหเห็นวาผูที่เกิดในกลุมนอรดิกยังคงเปนกลุมที่ใหญที่สุด 
มากถึงสองหมื่นคน โดยมากกวาครึ่งเปนผูที่เกิดในสวีเดนยายกลับเขามา 
นอกจากนี้ มากกวา 16,000 คนมีตนกำเนิดจากทวีปเอเชีย ราวครึ่งหนึ่ง
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ของจำนวนนี้มาจากอิรัก อิหราน จีน และไทย ประชากรที่รูหนังสือราวๆ
9.3 ลานคน รายไดประชาชาติตอปตอคน 28,400 เหรียญสหรัฐ 
 
ศาสนา 
 ในป พ.ศ.2549 ชาวสวีเดนประมาณ 6.9 ลานคนเปนสมาชิกของ
คริสตจักรแหงสวีเดน คิดเปนรอยละ 75 ของประชากรทั้งประเทศ โดย
จำนวนสมาชิกลดลงเรื่อย ๆ ทุกป คริสตจักรแหงสวีเดนเปนโบสถนิกายลู
เธอรัน นิกายโรมันคาทอลิกในสวีเดนมีสมาชิกราว 80,500 คน นอกจาก
คริสตศาสนา ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ 
จากการอพยพเขา จากการสำรวจ "ยูโรบารอมิเตอร" ในปพ.ศ. 2548 รอย
ละ 23 ตอบแบบสอบถามวาเชื่อวาพระเจามีอยูจริง 
 
ภาษา 
 ประเทศสวีเดนมีภาษาทางการ โดยมีภาษาสวีเดนเปนภาษาหลัก
ของประเทศที่ประชากรสวนใหญพูด สวีเดนรับรองภาษาของชนกลุมนอย
หาภาษา ไดแก ภาษาฟนแลนด เมแอนเกียลิ (Meänkieli) ภาษาซามิ 
ภาษาโรมานี และภาษายิดดิช ประเด็นเรื่องการใหภาษาสวีเดนเปนภาษา
ทางการถูกหยิบยกขึ้นมาในปพ.ศ. 2548 แตการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา
แพไป 145-147 
 
-------------------------------- 
ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศสวีเดน 
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สุดยอดสถานท่ีทองเท่ียว SCANDINAVIA 
 
ฟนแลนด เดนมารก นอรเวย สวีเดน 
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