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บทที่ 5
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชในการ
จัดทําแผนงานหรือวางแผนแนวทางกิจกรรมการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี ท อ งถิ่ น ได ต ามมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ด า นต า งๆ มี แ นวคิ ด พื้ น ฐาน หลั ก การทํ า งาน และ
แนวทางการดําเนินงานดังนี้

5.1 ปรัชญาการดําเนินการ
ปรัชญาการดําเนินการ คือ แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญเพื่อนําไปสูการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มีดังนี้
5.1.1 การเห็ น คุ ณ ค า หวงแหน และอนุ รั ก ษ ศ าสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และประชาคมกลุมองคกรชุมชน ตอง
ตระหนักถึงคุณคาของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี และมีจิตสํานึกที่จะสืบสาน
มรดกวัฒนธรรมทองถิ่นสืบไป
5.1.2 การคํานึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความหลากหลายในองคประกอบตางๆ เชน
ดานภูมิศาสตรกายภาพ อาชีพ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของแตละทองถิ่น
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ที่กลาวมา เพื่อจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลอง
5.1.3 การมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อการอยูรวมกันอยางสมานฉันท ถือเปนภารกิจหลัก
ขององค กรปกครองส วนทองถิ่น ที่จ ะตองใหความสําคัญกับการมีสวนร วมของประชาชนใน
ทองถิ่นในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น อันจะนําไปสูการอยู
รวมกันอยางสมานฉันทและยั่งยืน
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5.2 หลักการทํางาน และวางแผน
ในการทํางาน และวางแผนการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ควรยึดหลักการดังตอไปนี้
5.2.1 การศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งจาก
เอกสารและคําบอกเลา เชน แผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวง แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด (Cluster) งานวิจัย หนังสือตํารา และคําบอกเลาจากผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน
ซึ่งจะทําใหการวางแผนเหมาะสมสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ
5.2.2 การประสานงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประสานงานกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด องคกรทางศาสนา
และองค ก รเอกชน เพื่ อ ขอรั บ คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการวางนโยบาย จั ด ทํ า แผน และกิ จ กรรม
โครงการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
5.2.3 การมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรณรงคระดมความคิดเพื่อให
ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

5.3 ความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน กิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของประชาชนที่นับถือศาสนา
ตางกันในแตละทองถิ่นอาจดําเนินการไดในบางกิจกรรม เนื่องจากในบางศาสนามีบทบัญญัติวา
พิธีกรรมหรือประเพณีที่ปฏิบัติจะตองเปนคนที่นับถือศาสนานั้นเทานั้น หรือไมสามารถเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาอื่นที่ตนไมไดนับถือ ดังนั้นกิจกรรมที่ประชาชนซึ่งนับถือศาสนาตางกัน
ในแตละทองถิ่นสามารถเขารวมได คือ กิจกรรมที่เปนวันสําคัญของชาติ ซึ่งไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามาเกี่ยวของ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันเด็กแหงชาติ
นอกจากนั้น ประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
ศาสนา เชน ประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิด งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานศพ ฯลฯ ในสวนที่เปน
กิจ กรรมทางสั ง คม ผูที่ นับ ถือ ศาสนาต า งกัน ในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ สามารถเข า รว มไดใ นส ว นที่ ไ ม
เกี่ยวของกับศาสนพิธี
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5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ทั้ง 4 ดาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะทํางาน รับผิดชอบการทํางานดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น โดยมีผูนําศาสนาในชุมชนเปนที่ปรึกษา และ
มีคณะทํางาน ซึ่งอาจประกอบดวย
1.1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
1.2) ประธานสภาทองถิ่น
กรรมการ
1.3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.4) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
กรรมการ
1.5) ผูนําชุมชน
กรรมการ
1.6) สภาวัฒนธรรมทองถิ่น
กรรมการ
1.7) ตัวแทนประชาคม หรือ ปราชญทองถิ่น
กรรมการ
1.8 ) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.9) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/การศึกษากรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ จํานวนกรรมการ ขอ 1.3) - 1.7) เปนไปตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น
แตหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ยังไมมีความพรอมในการจัดตั้งคณะทํางาน
ดังกลาว อาจมอบหมายภารกิจที่เ กี่ยวข องกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วั ฒนธรรมและจารีต
ประเพณี ท องถิ่นใหค ณะทํางานหรือคณะกรรมการที่องคกรปกครองสว นท องถิ่ นแตงตั้ง เพื่อ
ทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
2) คณะทํางาน มีหนาที่ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนดและ
เสนอแนวทางตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของคณะทํางาน เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น
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5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและ/หรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานที่
กําหนด
6) คณะทํางาน เสนอขอคิดเห็นหรือใหการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
7) คณะทํางาน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
ตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว เพื่อสรุปผลการดําเนินการและใชเปนขอมูลประกอบการ
นําเสนอแนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป

44

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการทํางานดานการสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น

2. คณะทํางาน มีหนาที่ศึกษาขอมูลพื้นฐานจาก
ทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนดและเสนอ
แนวทางตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแนวทาง/
ขอเสนอของคณะทํางาน เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุ
แผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและ/หรือ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน หรือปรับ
การดําเนินการตามผลการประเมินระหวาง
ดําเนินการ

6. คณะทํางาน เสนอขอคิดเห็นสนับสนุน
การดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีทองถิ่น

7. คณะทํางาน ติดตามผลและประเมินผล
การดําเนินงาน
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5.5 แนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยอาจใชรูปแบบ PDCA (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 และตัวอยางโครงการในภาคผนวก ค)
คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สํารวจ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
กําหนดโครงการ/กิจกรรมไวในแผนยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติงานประจําป
เสนอของบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
- ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ในการฝกอบรม
ตองติดตอวิทยากรที่อาจเปนผูนําศาสนาหรือปราชญทองถิ่นหรือผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานอื่นๆ
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองใชสถานที่ราชการหรือศาสนสถานเปนที่ฝกอบรม
ใหประสานงานกับหนวยงานราชการหรือศาสนสถานที่เกี่ยวของเพื่อขอใชอาคารหรือสถานที่
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม จัดหาอุปกรณที่จําเปนตองใชในการอบรม (สําหรับหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดูไดจากภาคผนวก ง)
- หากเป น โครงการหรื อ กิ จ กรรมตามตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา เช น ตามมาตรฐาน
การสรางเครือขาย โดยอาศัยการจัดการฐานขอมูลดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสืบคนและรวบรวมขอมูลที่อาจหาไดจาก เว็บไซตตางๆ
ผานระบบอินเทอรเนต โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมการศาสนา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
- ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจทั่วไปทราบ
- ดํ า เนิ น การและตรวจสอบการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมให เ ป น ไปตามแผนที่
กําหนดไว
- ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
7) สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ พิจารณาผลดี-ผลเสีย
ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตอไป
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บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จากมาตรฐานทั้ ง 4 มาตรฐาน ในการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่น ทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมไดในลักษณะดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูใหขอมูล และ/หรือเปนผูสนับสนุนงบประมาณ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น
ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะดังนี้
1. ผลที่เปนนามธรรม เชน ความรูจากการจัดอบรมสัมมนา การสืบทอดวัฒนธรรม
การอยูรวมกันอยางสมานฉันทจากการสรางเครือขาย
2. ผลที่เปนรูปธรรม เชน กิจกรรมงานสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี ศูนยขอมูล หลักสูตรทองถิ่น ฐานขอมูลที่ประชาชนใชประโยชนได
ทั้งนี้ ในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคลอง เพื่อประโยชนสูงสุดของทองถิ่นเปนสําคัญ

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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• ทําบุญตักบาตร
• วันมาฆบูชา
• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
- เปนวันที่พระพุทธเจาประกาศ • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 • จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
โอวาทปาฎิโมกข
ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธบูชา • จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• กิจกรรมการละเลนและแขงกีฬาพื้นบาน
เชน วิ่งกระสอบ ชักคะเยอ เตะปบ ปดตา
ตีหมอ
• รวมกันพัฒนาทีส่ าธารณประโยชนและ
ศาสนสถาน
• การรณรงคเรือ่ งดื่มไมขับ, การงดดื่มของ
มึนเมาทุกชนิดรับปใหม ฯลฯ

กิจกรรมเสริม

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3

กิจกรรมหลัก

• วันขึ้นปใหม
• จัดพิธีทําบุญตักบาตร
- เปนการเริ่มตนศักราชใหมตาม • อาราธนาพระสงฆแสดงพระธรรม
สุริยคติแบบตะวันตก
เทศนา
• ผูนําทองถิ่นกลาวอวยพร

วันสําคัญและความสําคัญ

1 มกราคม

วัน/เดือน

ประเพณีไทยและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทอ งถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด
กิจกรรมตางๆ โดยดําเนินงานตามประเพณีที่จัดขึ้นในแตละเดือน ดังตัวอยางตอไปนี้

5.6 โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• ทําบุญตักบาตร
• วันอาสาฬหบูชา
- เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง
• ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ
ปฐมเทศนาและมีพระสงฆเกิดขึน้
ศีล 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปน
ครั้งแรก
พุทธบูชา
• เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8

• จัดการละเลนพืน้ บาน
• จัดการแขงขันกีฬาพื้นบานของแตละ
ทองถิ่น
• ประกวดเทพีสงกรานต
• รณรงคเรื่องสงกรานตไรแอลกอฮอล
• รณรงคไมเลนแปง ไมเลนปนฉีดน้ํา

กิจกรรมเสริม

• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• ทําบุญตักบาตร
• สรงน้ําพระสงฆ
• รดน้ําขอพรผูใ หญ
• แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ
บุรุษดวยการทําบุญอุทศิ ให

กิจกรรมหลัก

• วันวิสาขบูชา
• ทําบุญตักบาตร
- เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ
และปรินิพพานที่เวียนมาตรงกัน
ศีล 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปน
แตตางปกันอยางนาอัศจรรย
พุทธบูชา
- เปนวันสําคัญของโลกที่
• เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม
สหประชาชาติรับรอง

• เทศกาลสงกรานต
- เปนเทศกาลขึน้ ปใหมของชาว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ชาวไทย

วันสําคัญและความสําคัญ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6

13-15 เมษายน

วัน/เดือน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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• วันเขาพรรษา
- เปนวันที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตให
พระสงฆอยูจําพรรษา ณ วัดแหงเดียว
ตลอด 3 เดือน
- เปนระยะเวลาที่เหมาะแกการศึกษา
พระธรรมวินัย

วันสําคัญและความสําคัญ
• ทําบุญตักบาตร
• ถวายผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ
• รวมประเพณีแหเทียนพรรษา
• อธิษฐานจิตงดเวนการทําสิ่งไมดี
เชน งดเหลา ในชวงเขาพรรษา

กิจกรรมหลัก
• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• กิจกรรมตอเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมเสริม

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

แรม 13-15 ค่ํา เดือน 10
(ประเพณีภาคกลางและ
ภาคใต)

• บุญสารทเดือนสิบ
• ถวายกระยาสารทแดพระสงฆ
• จัดการละเลนพื้นบาน เชน พิธีชิงเปรต
- ประเพณีการถวายขาวกระยาสารท • แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ
(สําหรับประชาชนในภาคใต)
ตามจารีตประเพณี ของประชาชนใน
บุรุษดวยการทําบุญ ถวายทานแลว
ภาคกลางและภาคใต เปนการแสดงถึง อุทิศให
ความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่
ลวงลับ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 (ประเพณี • บุญขาวสาก
• ถวายกระยาสารทแดพระสงฆ
• รวมพิธีกวนกระยาสารท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ประเพณีการถวายขาวกระยาสารท • แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ • ประกวดกระยาสารทสูตรโบราณ
ตามฮีตหรือจารีตประเพณี ของ
บุรุษดวยการทําบุญ ถวายทานแลว
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุทิศให
เปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวที
ตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ

แรม 1 ค่ํา เดือน 8

วัน/เดือน

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

• มีการแขงขันกีฬาสากล เชน ฟุตบอล
วอลเลยบอล และกีฬาพื้นบาน เชน
วิ่งกระสอบ วิ่งเปยว ในวันตอนรับ
คณะผูมาทอดกฐิน
• ประกวดนางนพมาศ
• จัดประกวดกระทงประเภทตาง ๆ เชน
ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด
สรางสรรค ประเภทอนุรักษธรรมชาติ

• เทศกาลทอดกฐิน
• ทําบุญตักบาตร
- เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตใหพระสงฆ • เตรียมงานตอนรับคณะที่มา
ที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือนทําการรับ
ทอดกฐินหรือจัดงานทอดกฐิน
ผากฐินที่ทายกทายิกานํามาถวาย

• ประเพณีลอยกระทง
• จัดงานลอยกระทง
- เปนการขอขมาตอแมน้ําหรือพระแมคงคา • จัดนิทรรศการเรื่องลอยกระทง
- เปนการบูชารอยพระพุทธบาทที่อยูริมฝง
แมน้ํานัมมทา

แรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12

กิจกรรมที่ทําไดทุกโอกาส • การทําบุญถวายทาน ตักบาตร การรักษาศีล • ปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
การเขารวมกิจกรรมที่วัดจัดขึ้น
ดังกลาวดวยความตั้งใจ

• วันเทโวโรหณะ
• รวมกันพัฒนาที่สาธารณประโยชน
• ทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
- เปนวันที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรค • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล และ ศาสนสถาน
ชั้นดาวดึงสหลังจากแสดงธรรมโปรดพุทธ 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธ
มารดาตลอดพรรษา
บูชา

กิจกรรมเสริม

แรม 1 ค่ํา เดือน 11

กิจกรรมหลัก

• วันออกพรรษา
• ทําบุญตักบาตร
• ทําพิธีปวารณาระหวางพุทธศาสนิกชน
- เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตใหพระสงฆ • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล ดวยกัน คือ ตักเตือนกันถึงขอผิดพลาด
ที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือนทําพิธีปวารณา
ดวยใจปรารถนาดี
8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธ
หรือการวากลาวตักเตือนกันดวยจิตเมตตา บูชา

วันสําคัญและความสําคัญ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11

วัน/เดือน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ประเพณีและวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
ปฮิจเราะฮฺศักราช และระบบจันทรคติอิสลาม
“ฮิจเราะฮฺ” (Hijrah) แปลวา การอพยพ ซึ่งในทางประวัติศาสตรอิสลามหมายถึงการ
อพยพของศาสดามุ ฮัมมั ด จากนครมั ก กะฮฺ ไปยั ง นครมะดี น ะฮฺ ซึ่ ง ตรงกับ ค.ศ.622 และไดถู ก
กําหนดใหเปนจุดเริ่มตนของการนับศักราชแหงอิสลาม ซึ่งในภาษาไทยใชคําศัพทวา “ปฮิจเราะฮฺ
ศักราช” (อักษรยอ ฮ.ศ.) โดยนับวันตามระบบจันทรคติซึ่งในแตละปจะมีจํานวนวันนอยกวาระบบ
สุริยคติสากลอยูประมาณ 11 วัน การเทียบฮิจเราะฮฺศักราชกับคริสตศักราชจึงไมสามารถกําหนด
ดวยตัวเลขบวกลบที่แนนอนได เพราะเมื่อ ค.ศ. เพิ่มขึ้น 65 ป ฮ.ศ. ก็จะเพิ่มขึ้น 67 ป โดยในปแรก
ของการอพยพ ฮ.ศ. หางจาก ค.ศ. 622 ป แตในปจจุบัน ฮ.ศ. หางจาก ค.ศ. 579 ป
การกําหนดเดือนของชาวมุสลิมจะยึดถือตามจันทรคติแบบอาหรับ โดยถือการเขาสูเ ดือน
ใหมจากการเห็นดวงจันทรเสี้ยวขางขึ้น (new moon) ของทุกเดือน และเมื่อรวมปกษแรกกับปกษ
หลังจะมีวันในแตละเดือนจํานวน 29 หรือ 30 วัน ซึ่งในหนึ่งปจะแบงเปน 12 เดือน และเรียกชื่อ
เดือนดวยภาษาอาหรับ ดังนี้
เดือนที่ 1 มุฮัรฺรอม
เดือนที่ 7 รอญับ
เดือนที่ 2 ศอฟรฺ
เดือนที่ 8 ซะอฺบาน
เดือนที่ 3 รอบีอุลเอาวัล
เดือนที่ 9 รอมฎอน
เดือนที่ 4 รอบีอุษษานีย
เดือนที่ 10 เชาวาล
เดือนที่ 5 ญะมาดิลอูลา
เดือนที่ 11 ซุลเกาะอฺดะฮฺ
เดือนที่ 6 ญะมาดิษษานียะฮฺ เดือนที่ 12 ซุลฮิจญะฮฺ
สวนการกําหนดวันตามธรรมเนียมของชาวมุสลิมก็จะตางจากหลักสากล กลาวคือ จะถือการเขาสู
วันใหมเมื่อดวงอาทิตยลับขอบฟา ตัวอยางเชน หลังจากดวงอาทิตยตกในตอนเย็นวันศุกรก็จะถือวา
ค่ําคืนนั้นเปนคืนวันเสาร จนกระทั่งเวลารุงเชา เที่ยง บาย และเย็นของวันเสารนั้นผานไปหลังจาก
ดวงอาทิตยตก ก็จะเขาสูค่ําคืนของวันอาทิตย
การกําหนดวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
แมในปจจุบันจะมีการคํานวณวันและเดือนที่คอนขางแมนยําตรงตามการปรากฏจริงของ
ดวงจันทร โดยมี การจั ด พิมพเผยแพรทุกปในรูปของปฏิทิ นอิ สลามที่มีการบอกเวลาละหมาด
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประจําวัน 5 เวลาซึ่งคํานวณตามการโคจรของดวงอาทิตยในแตละวัน พรอมทั้งมีการกําหนดวัน
สําคัญทางศาสนา แตในทางปฏิบัติ มุสลิมจําเปนตองยึดถือตามศาสนบัญญัติ คือการกําหนดเดือน
ตามการเห็นดวงจันทรเสี้ยว (new moon) ซึ่งจะมีผลตอการกําหนดวันสําคัญทางศาสนาและการ
ปฏิบัติศาสนกิจ
การปฏิบัติศาสนกิจในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามจะตองสอดคลองกับการกําหนดเดือน
ทางจันทรคติ ซึ่งหากเทียบกับเดือนทางสุริยคติก็จะเร็วขึ้นปละประมาณ 11 วัน สังเกตจากใน
ปจจุบัน เดือนมุฮัรฺรอมซึ่งเปนเดือนแรกของ ฮ.ศ.1427 จะใกลเคียงกับเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549
แตเมื่อ 3 ปที่แลว เดือนมุฮัรฺรอมของ ฮ.ศ.1424 อยูในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.2546
สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยโดยจุฬาราชมนตรีเปน
ผูมีหนาที่ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรเพื่อกําหนดวันสําคัญทางศาสนาจากการมีผูเห็นดวง
จันทรในประเทศไทย ทั้งนี้มุสลิมสวนหนึ่งอาจมีการปฏิบัติที่ตางออกไป โดยถือจากการปรากฏ
ดวงจันทรเสี้ยว (new moon) ในสวนอื่นของโลก ซึ่งสามารถกําหนดวันและเดือนไดโดยอิงจาก
ประกาศของประเทศที่เห็นดวงจันทร จึงทําใหการกําหนดวันสําคัญทางศาสนาในบางชุมชนไม
ตรงกันในบางครั้ง
จากกรณีดังกลาว วันสําคัญทางศาสนาอิสลามจึงไมสามารถกําหนดเทียบกันไดกับ
ปฏิทินสุริยคติสากลหรือแมแตปฏิทินทางจันทรคติอินเดีย ไทย และจีนซึ่งมีการกําหนดใหบางป
เปนปอธิกมาส∗ การนําเสนอวันสําคัญทางศาสนาอิสลามกับการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม
ในที่นี้จึงตองถือตามเดือนทางจันทรคติอิสลาม

∗

ปอธิกมาส คือ ปทางจันทรคติที่ถูกกําหนดใหมี 13 เดือน ทั้งนี้ เพื่อมิใหเดือนทางจันทรคติเคลื่อนไป
ไกลจากเดือนทางสุริยคติมากนัก ดวยเหตุวาพิธีกรรมหรือประเพณีในแตละเดือนจะตองสัมพันธกับฤดูกาลซึ่ง
เปนผลจากการโคจรของดวงอาทิตย
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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54
มุสลิมชายไปมัสยิดเพื่อ
ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งไดแก
การฟงบรรยาย ศาสน
ธรรม (คุฏบะฮฺ) และ
ละหมาดรวมกัน ในชวง
เวลาเที่ยง

วันขึ้นศักราชใหมของ
ชาวมุสลิมไมมี
บทบัญญัติใหประกอบ
ศาสนกิจเปนกรณีพิเศษ

วันขึ้นปฮิจเราะฮฺศักราช
ใหม

วันที่ 1
เดือนมุฮัรรฺ อม

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

วันสําคัญ
ประจําสัปดาห

ความสําคัญ

วันศุกร
ของทุกสัปดาห

วันสําคัญ

วันขึ้นศักราชใหมของชาวมุสลิม
ไมมีการจัดงานรื่นเริงดังเชนวันป
ใหมสากลหรือวันตรุษของศาสนิก
ชนอื่น

มุสลิมชายที่ไดรวมละหมาดวัน
ศุกรควรนําขอคิดจาก “คุฏบะฮฺ”
มาถายทอดใหกบั มุสลิมะฮฺ (สตรี
มุสลิม) ที่บาน เพื่อเสริมสราง
ครอบครัวที่มคี ณ
ุ ธรรม

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

มุสลิมควรรําลึกถึงการอพยพ
(ฮิจเราะฮฺ) ของศาสดามุฮัมมัด
โดยตระหนักถึงการอพยพ
ตนเองไปสูการปฏิบัติตนใหดี
ยิ่งขึ้นกวาปทผี่ า นมา

การละหมาดรวมกันที่มัสยิดใน
วันศุกรเปนศาสนกิจบังคับ
สําหรับผูชาย แตสําหรับผูหญิง
ศาสนาสงเสริมใหปฏิบัติ
ศาสนกิจอยูท ี่บา น

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ตํานานโบราณเลาวา วัน
อาชูรอเปนวันทีท่ านนบีนูฮฺ
ไดนําพาบรรดาผูศรัทธาลง
จากเรือ หลังจากน้ําทวมโลก
ครั้งใหญ และไดนําพืชพันธุ
ธัญญาหารที่เปนเสบียงในเรือ
มาหุงตมเปนอาหารแจกจาย
แกบรรดาผูติดตาม

วันที่ 10
เดือนมุฮัรรฺ อม
เปน “วันอาชูรอ”

วันคลายวันเกิดของทาน
วันที่ 12 เดือน
รอบีอุลเอาวัล
ศาสดามุฮัมมัด
เปน “วันเมาลิดนิ นบีมุฮัมมัด”

ความสําคัญ

วันสําคัญ

-

มุสลิมผูเนนการปฏิบัติ
ตนตามจริยวัตรของ
ศาสดามุฮัมมัดจะถือศีล
อด 2 วัน คือในวันที่ 9
และ10 หรือในวันที่ 10
และ11

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)
มุสลิมชีอะฮฺจัดพิธีรําลึกถึง
วีรกรรมของทานอิหมามฮุเซน
ผูเปนหลานของศาสดามุฮัมมัด
และเปนบุคคลที่ชาวชีอะฮฺ
เคารพรักยิ่งซึ่งถูกสังหารอยาง
โหดเหี้ยมที่เมืองกัรฺบะลาใน
อิรัก
มุสลิมทุกคนควรรําลึกถึงจริย
วัตรของทานศาสดามุฮัมมัด ใน
ฐานะทีท่ านเปนแบบอยางซึ่ง
ประชาชาติมุสลิมจะตองศึกษา
แนวทางปฏิบัติและเจริญรอย
ตามแบบอยางอันดีงามของทาน

บางมัสยิดจัดงาน “เมาลิด” เพื่อ
เฉลิมฉลองและรําลึกถึงนบีมุฮมั
มัดดวยการเลาชีวประวัติทาน
อานบทรอยกรองสรรเสริญและ
ขอพรใหแดทาน พรอมทัง้ มีการ
จัดเลี้ยงอาหารแกคนในชุมชน มี
การบริจาคทรัพยสิน เสื้อผา ใหแก
คนยากจน หรือใหทุนการศึกษา
แกเด็กกําพรา

หมายเหตุ

มุสลิมในบางชุมชนรวมกันนํา
ขาว ถั่ว งา น้ําตาล เครือ่ งเทศ และ
ผลไมบางชนิดมากวนเปนอาหาร
ซึ่งเรียกตางกันในแตละทองถิ่น
เชน ขาวอาชูรอ, ซูรอ, ซูฆอ หรือ
บูโบร เปนการรําลึกเหตุการณใน
ตํานาน และสะทอนถึงความ
สามัคคีในชุมชน

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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56
-

วันครึ่งของเดือนชะอฺบาน
ซึ่งเปนชวงระยะเวลากอน
เดือนถือศีลอด

ค่ําวันที่ 15 เดือน
ชะอฺบาน เปน “คืน
นิศฟุ ชะอฺบาน”

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

-

ความสําคัญ

ค่ําวันที่ 27
เกิดเหตุการณมหัศจรรย
เดือนรอญับ เปน
ที่อลั ลอฮฺบันดาลใหนบี
“คืนอิสรอ- มิอรฺ อจญ” มุฮัมมัดเดินทางจากเมือง
มักกะฮฺไปยังเยรูซาเล็ม
ภายในหนึง่ คืนเพื่อเขาเฝา
พระองคและรับบท
บัญญัติโดยเฉพาะเรื่อง
การละหมาด

วันสําคัญ

มุสลิมในบางชุมชนจะชุมนุม
กันที่มัสยิด เพื่อละหมาด
อานคัมภีรอลั กุรอาน และบท
ขอพรรวมกัน จากนั้น
วันรุงขึ้น มุสลิมบางคนจะถือ
ศีลอด โดยอาจมีบางคนถือ
ศีลอดตอเนื่องจนถึงเดือน
รอมฎอน

-

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

มุสลิมสวนหนึ่งที่ไดศึกษา
และพิจารณาแบบฉบับของ
ศาสดามุฮัมมัดแลว ไม
พบวาคืนนิศฟุชะอฺบานเปน
วันสําคัญตามศาสนบัญญัติ
ดังนั้น ในบางชุมชนจึงไมมี
กิจกรรมใดๆ ในคืนดังกลาว
เปนกรณีพิเศษ

ตลอดเดือนรอญับ มุสลิม
ควรรําลึกถึงเหตุการณใน
คืนอิสรอ-มิอฺรอจญเพื่อ
ตระหนักวาการละหมาด
เปนศาสนกิจบังคับที่
จะตองปฏิบัติใหถูกตอง
และสม่ําเสมอ

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ความสําคัญ

เดือนรอมฎอนเปนเดือนที่
สําคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิม
เพราะเปนเดือนแหงการถือ
ศีลอดประจําป และเปนเดือน
แหงการประทานคัมภีรอัลกุ
รอานอันเปนธรรมนูญสูงสุด
สําหรับมนุษย

คําวา อีดิลฟฏริ แปลวา การ
เวียนกลับมาสูสภาพเดิม
(สภาพปรกติที่ไมไดถือศีล
อด) คือวันแหงการเฉลิมฉลอง
การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด

วันสําคัญ

วันที่ 1
เดือนรอมฎอน เปน
“วันเริ่มเดือนถือศีล
อด”

วันที่ 1 เดือนเชาวาล
เปน “วันตรุษอีดิล
ฟฏริ” หรืออาจ
เรียกวา วันอีดเล็ก
วันออกบวช และใน
จังหวัดทางภาคใตมัก
เรียกวา ฮารี รายอปอ
ซอ
มุสลิมจะอาบน้าํ และมักจะ
แตงกายดวยเสื้อผาชุดใหม
ไปฟงบรรยาย
ศาสนธรรมและละหมาดที่
มัสยิดในชวงเชา

มุสลิมผูบรรลุนติ ิภาวะตาม
หลักการอิสลามจะตองงด
เวนจากการกินดื่ม และตอง
อดทนอดกลั้นตออารมณ
ใฝต่ํา ตั้งแตแสงอาทิตยขึ้น
จนถึงดวงอาทิตยตกทุกวัน
ตลอด 1 เดือน และประพฤติ
ตนอยูในศีลธรรมอันดี

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

มุสลิมมักจะพบปะทักทายกัน
โดยการไปเยี่ยมเยียนผูอาวุโส ครู
อาจารย ญาติพนี่ อง เพื่อขออภัย
ในสิ่งที่เคยลวงเกินซึ่งกันและกัน
พรอมทั้งกลาวคําอวยพรใหแก
กัน หรืออาจจัดงานรื่นเริงใน
ขอบเขตของศาสนา

เพื่อแสดงความภักดีและ
เสริมสรางศรัทธาที่มั่นคงตอพระ
ผูเปนเจา มุสลิมจะเพิ่มการ
ละหมาดในเวลากลางคืนขึ้นอีก 1
เวลา อานและศึกษาคัมภีรอัลกุ
รอาน บริจาคทาน ออกจากบาน
เพื่อไปสํารวมตนที่มัสยิด ชวง 10
วันสุดทายของเดือน

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

กอนไปมัสยิด มุสลิมทุกคน
ตองจายทาน “ซะกาตฟฏเราะฮฺ”
ซึ่งมักจะเปนขาวสารประมาณ 3
กิโลกรัมตอคน ใหแกคน
ยากจนและคนขัดสนเพื่อทําให
การถือศีลอดสมบูรณและชําระ
ขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ
ระหวางการถือศีลอดที่ผานมา
ตลอดทั้งเดือนใหบริสทุ ธิ์

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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วันเริ่มประกอบพิธีฮัจญ

เปนวันรําลึกถึงปจฉิม
โอวาทของทานศาสดา
มุฮัมมัดที่ทงุ อะเราะฟะฮฺ

วันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺ
เปน “วันวุกูฟ หรือ
วันอะเราะฟะฮฺ”

ความสําคัญ

วันที่ 8 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ
เปน“วันตัรวฺ ียะฮฺ”

วันสําคัญ

-

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

ผูประกอบพิธีฮจั ญพักชุมนุม มุสลิมทั่วไปผูไมไดรวม
กันที่ทุงอะเราะฟะฮฺ ซึ่งเรียกวา ประกอบพิธีฮัจญก็มักจะ
การ “วุกูฟ”
ถือศีลอดหนึง่ วัน

ผูประกอบพิธีฮจั ญ แตงกาย
ดวยชุดสําหรับประกอบพิธี
ฮัจญ(ชุดเอียะฮฺรอม) และ
ออกจากนครมักกะฮฺแตเชาตรู
เพื่อไปพักคางแรมที่ตําบล
มินา

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)
พิธีฮัจญเปนศาสนกิจหนึ่ง
ในหาประการทีม่ ุสลิมตอง
ปฏิบัติ หากมีความพรอม
ทั้งกําลังกายและกําลัง
ทรัพย โดยกระทําไดปละ 1
ครั้ง ที่นครมักกะฮฺ ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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วันหลังจากเทศกาล
เฉลิมฉลองการ
ประกอบพิธีฮัจญ

คําวา อีดิลอัฎฮา แปลวา
การเวียนกลับมาสูความ
เสียสละ ซึ่งเปนวันเฉลิม
ฉลองการประกอบพิธี
ฮัจญ

วันที่ 10 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ
เปน “วันตรุษอีดิลอัฎ
ฮา” อาจเรียกกัน
โดยทัว่ ไปวา วันอีด
ใหญ หรือวันออก
ฮัจญี และในจังหวัด
ทางภาคใตมักเรียกวา
ฮารี รายอฮาญี

วันที่ 11 – 13 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ เปน
“วันตัชรีก”

ความสําคัญ

วันสําคัญ

ผูประกอบพิธีฮจั ญซึ่งยังคง
พักแรมอยูในตําบล มินา 3
วัน จะขวางกอนหินที่
บริเวณ “ญัมเราะฮฺ”หลังจาก
นั้นจึงกลับเขาสูน ครมักกะฮฺ
อีกครั้งเพื่อเดิน ตอวาฟและ
เดินสะอีย เปนอันเสร็จพิธี
ฮัจญ

ผูประกอบพิธีฮจั ญ นํากอน
หินไปขวางทีบ่ ริเวณ “ญัม
เราะตุลอะกอบะฮฺ” และเชือด
สัตวพลี จากนั้นจึงกลับมายัง
นครมักกะฮฺเพื่อเดิน “ตอ
วาฟ” รอบอาคารกะอฺบะฮฺ
และเดิน “สะอีย” ไปกลับ
ระหวางเนินเขาเศาะฟาและ
มัรฺวะฮฺ 7 เที่ยว แลวกลับไป
พักแรมที่มินา

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

-

มุสลิมทั่วไปผูไมไดรวม
ประกอบพิธีฮัจญจะประกอบ
ศาสนกิจและมีประเพณี
ปฏิบัติเชนเดียวกับวันตรุษ
อีดิลฟฏริ แตตางกันตรงที่
ไมมีการจายทาน “ซะกาตฟฏ
เราะฮฺ” แตจะมีการเชือดสัตว
พลี (กุรฺบาน) หลังจากการ
บรรยาย ศาสนธรรม และการ
ละหมาด

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

สําหรับมุสลิมทีไ่ มไดอยูในพิธฮี ัจญ
อาจยังมีการเชือดสัตวพลีในสามวันนี้

มุสลิมการรําลึกถึงการเสียสละของ
นบีอบิ รอฮีมซึ่งพรอมจะ สังหาร
บุตรชายคือนบีอิสมาอีล ซึ่งทั้งนี้เปน
การทดสอบจากพระเจา พระองค
อัลลอฮฺจึงโปรดใหเชือดสัตวพลี
(กุรฺบาน) เปนการทดแทน และถือเปน
ขอปฏิบัติของมุสลิมสืบตอมา โดย
มิไดเปนไปเพือ่ การบูชายัญตอพระเจา
แตเปนการเชือดเพื่อแจกเปนทานแก
คนยากจน และญาติพี่นองมุสลิม

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

เดือน

-

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)
- กิจกรรมสังสรรคปใ หม

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีโปรยเถา

- วันสมโภชนักบุญยอแซฟภัสดา ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
ของพระนางพรหมจารีย (19 มี.ค.)

- วันพุทธรับเถา
(เริ่มเทศกาลมหาพรต)

-

-

วันสําคัญ

กิจกรรม

- วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค หมายเหตุ พิธีบชู าขอบพระคุณ
เรียกแบบสั้นวา “มิสซา”

- วันสมโภชพระนางมารีย
พระชนนีพระเปนเจา (1 ม.ค.)

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

ประเพณีและวันสําคัญทางศาสนาคริสต
นิกายโปรเตสแตนท

-

-

-

กิจกรรม

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

เมษายน

เดือน
กิจกรรม

- วันอาทิตยมหาทรมาน
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
(เริ่มสัปดาหศักดิ์สิทธิ์)
- พิธีแหใบลาน
- วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
(ระลึกถึงพระเยซูเจาทรงตั้งศีล - พิธีลางเทา
มหาสนิท)
- พิธเี สกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์
- พิธีตั้งและเฝาศีล
- วันศุกรศักดิ์สทิ ธิ์
- พิธีระลึกถึงพระมหา
(พระเยซูเจาทรงรับทรมานและ
ทรมาน
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน)
- พิธีนมัสการกางเขน
- วันเสารศักดิ์สทิ ธิ์
- พิธีรับศีลมหาสนิท
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีเสกไฟ, เสกน้ํา, เสก
เทียน
- วันสมโภชพระเยซูเจาทรง
- พิธีรับศีลลางบาป (ถามี)
กลับคืนพระชนมชีพ (ปสกา) ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- กิจกรรมเสกไขปสกา, ขนม
ฯลฯ

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

- การนมัสการ

- การนมัสการ (แสดงความชื่น
ชมยินดี)

- วันพระเยซูคริสตทรงคืน
พระชนม

- พิธีแหเขา
- การนมัสการ
- การนมัสการ
- พิธีมหาสนิท

กิจกรรม

- วันศุกรประเสริฐ

- วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์

- วันอาทิตยทางตาล

วันสําคัญ

นิกายโปรเตสแตนท

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีแหศีลมหาสนิท

- วันสมโภชพระวรกายและพระ
โลหิตพระคริสตเจา

สิงหาคม

กรกฎาคม

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

- วันสมโภชพระตรีเอกภาพ

-

- วันสมโภชพระนางมารียรบั เกียรติ ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
ยกขึ้นสวรรคฯ (15 ส.ค.)
- พิธีเทิดเกียรติแมพระ

-

- วันสมโภชนักบุญเปโตรและ
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
นักบุญเปาโล อัครสาวก (29 มิ.ย.) - พิธีเทิดเกียรตินกั บุญ

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีรับศีลกําลัง (ถามี)

- วันสมโภชพระจิตเจา

มิถุนายน

กิจกรรม
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

พฤษภาคม - วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสู
สวรรค

เดือน
-

กิจกรรม

-

-

-

-

- วันพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
- การนมัสการพิเศษ
หมายเหตุ คาทอลิกใชคําวา
“พระจิต” สวนคริสเตียนใช
คําวา “พระวิญญาณบริสุทธิ”์

-

วันสําคัญ

นิกายโปรเตสแตนท

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

-

ตุลาคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

-

-

กันยายน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีเทิดเกียรติแมพระ
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

- วันสมโภชพระนางมารียผู
ปฏิสนธินิรมล (8 ธ.ค.)

- วันสมโภชพระคริสตสมภพ
(25 ธ.ค.)

- วันสมโภชพระเยซูเจากษัตริย ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
แหงสากลจักรวาล
หมายเหตุ ปดปปฏิทิน
คาทอลิก

- วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (1 ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
พ.ย.) และระลึกถึงวิญญาณใน - พิธีเสกสุสาน จุดเทียน
ไฟชําระ (2 พ.ย.)
ระลึกถึงผูตายทีส่ ุสาน

-

กิจกรรม

วันสําคัญ

เดือน

นิกายโรมันคาทอลิก

- วันเทศกาลเตรียมรับ
เสด็จ
- วันคริสตสมภพ

-

- วันมหาสนิทสากล

-

วันสําคัญ

- การนมัสการพิเศษ
- มีการเลี้ยงฉลอง มอบของขวัญ
และงานรื่นเริง

- การนมัสการพิเศษ

-

- การนมัสการพิเศษ
- พิธีมหาสนิท

-

กิจกรรม

นิกายโปรเตสแตนท

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

หมายเหตุ :
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1. สําหรับนิกายโรมันคาทอลิกนั้น ทุกวันอาทิตยเปนวันสําคัญทางศาสนา คริสต
ชนคาทอลิกทุกคนพึงปฏิบัติศาสนกิจโดยรวมพิธีมิสซาบูชา ขอบพระคุณตาม
วันตางๆ ในวันดังกลาว
2. วันฉลองที่ระบุ วัน เวลา ปกติจะจัดฉลองตรงวัน หรือเลื่อนมาวันอาทิตยกอน
วันดังกลาว
3. นิกายโปรเตสแตนท การกําหนดวันพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนม ใหนับจาก
วันที่ 21 มีนาคมของทุกปเปนหลัก และนับเอาวันอาทิตยแรกหลังวันเพ็ญเปน
วันคืนพระชนม (คํานวณตามปฏิทินจันทรคติ)

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

