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ภาคผนวก ก
ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย
ศาสนาพุทธโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
พระพุทธศาสนาเกิ ด ขึ้น ในอิน เดีย ก อ นพุทธศักราช 45 ป (พุ ทธศั กราชเริ่ มตั้ ง แต ป ที่
พระพุทธเจาเสด็จเขาสูปรินิพาน) เปนศาสนาที่สําคัญในโลกศาสนาหนึ่งมีผูนับถือหลายรอยลาน
คนโดยเฉพาะในประเทศตางๆ ทางเอเชีย ใต เอเชีย ตะวันออก และเอเชี ยอาคเนย ผูใ ห กํา เนิด
พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจา ซึ่งเปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา
แหงกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ซึ่งเวลานี้อยูในเขตประเทศเนปาล ในสมัยที่พระองคยังไมไดออก
ผนวช มีพระนามวาสิทธัตถะ ในขณะที่ยังทรงพระเยาวอยูก็ทรงศึกษาศิลปวิทยาการในสํานักตางๆ
หลายสํานักดวยกันจนเปนผูมีความรู ความชํานาญในวิชาการตางๆ หลายสาขา
เมื่อพระสิทธัตถะมีพระชนมได 16 พรรษา ก็ทรงอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโสธรา
และมีโอรสองคหนึ่ง คือ เจาชายราหุล ตอมาเมื่อพระชนมายุได 29 พรรษาก็ทรงเบื่อหนายโลก
เพราะทรงเห็นความไมเที่ยงแทแนนอนของโลกและทรงหวังจะชวยชาวโลกใหพนทุกข จึงไดทรง
สละความสุขนานาประการออกผนวช เพื่อหาทางที่จะนําไปสูความพนทุกข ทรงผนวชอยูจนกระทั่ง
มีพระชนมได 35 พรรษา จึงไดตรัสรูคือรูแจงในความจริงแหงโลก เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
เมื่อตรัสรูแลว พระองคก็เสด็จเที่ยวสั่งสอนประชาชนในแควนตางๆ ในอินเดียเปน
เวลาถึง 45 ป พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอยูจนกระทั่งมีพระชนมายุได 80 พรรษา จึงปรินิพพาน
หลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธเจ า ปริ นิ พ พานแล ว สาวกของพระองค ก็ ยั ง ช ว ยกั น เผยแผ
พระพุทธศาสนาสืบตอมา จนกระทั่งถึงประมาณ พ.ศ. 300 พระเจาอโศกมหาราชแหงเมืองปาฏลีบุตร
รวมกับคณะสงฆไดสงพระสงฆออกประกาศพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อินเดีย คณะพระธรรมทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนที่ปจจุบันเปนประเทศตางๆ
ทางเอเชียใต เอเชียตะวันออก และเอเชียอาคเนย พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองขึ้นในดินแดน
เหลานี้ตามลําดับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
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นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนา
หลังจากที่พระพุ ทธเจาปริ นิพพานแล วประมาณ 100 ป พระพุทธศาสนาก็เ ริ่มมีก าร
แบ ง แยกในด า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย จนถึ ง สมั ย พระเจ า อโศก
มหาราช ก็แตกแยกกันออกเปนนิกายใหญๆ 2 นิกาย คือ มหายาน กับ เถรวาท
มหายาน “มหายาน” แปลวา “ยานใหญ” เปนลัทธิของภิกษุฝายเหนือของอินเดีย ซึ่งมี
จุดมุงหมายที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาใหมหาชนเลื่อมใสเสียกอนแลวจึงสอนใหระงับดับกิเลส
ทั้งยั ง ได แ ก ไ ขคํา สอนในพระพุท ธศาสนาให ผัน แปรไปตามลําดั บ นิ ก ายมหายานนี้ ไ ดเ ขา ไป
เจริญรุงเรืองอยูใน ทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุน และเวียดนาม เปนตน
เถรวาท เปนนิกายของภิกษุฝายใต ที่สอนใหพระสงฆปฏิบัติเพื่อดับกิเลส ของตนเอง
กอน และหามเปลี่ยนแปลงแกไขพระวินัยอยางเด็ดขาด นิกายนี้มีผูนับถือมากในประเทศศรีลังกา
ไทย พมา ลาว และกัมพูชา
ศาสดา
สกุลกําเนิดและปฐมวัย
กอนพุทธศักราช 80 ป พระนางสิริมหามายา ราชธิดาของกษัตริยโกลิยวงคผูครองกรุง
เทวทหะ พระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ กษัตริยผูครองกรุงกบิลพัสดุ ทรงประสูติพระโอรส เมื่อ
วั น ศุก ร ขึ้ น 15 ค่ํ า เดื อน 6 ณ สวนลุ มพิ นี วั น ซึ่ง ตั้ ง อยูร ะหวา งกรุง กบิล พัสดุกั บ กรุ ง เทวทหะ
(ปจจุบัน คือ ตําบลรุมมินเด ประเทศเนปาล)
หลังจากประสูติ
อสิต ดาบส เปน มหาฤษีผูเ ปน ที่เ คารพของราชสกุล ไดรับ ทราบขา วการประสูติข อง
พระกุมารจึงเดินทางมาเยี่ยมและไดทํานายวา ถาพระกุมารอยูครองฆราวาสจะไดเปนจักรพรรดิ
ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก 5 วันหลังประสูติพระเจาสุทโธทนะพรอมทั้งพระนาง
สิริมหามายา พระประยูรญาติไดจัดพิธีขนานพระนามพระราชกุมารวา สิทธัตถะ โดยเชิญพราหมณ
108 คน มาเลี้ยงแลวไดคัดเลือกเอาพราหมณชั้นยอด 8 คนใหเปนผูทํานายลักษณะพระกุมาร เมื่อ
ประสูติได 7 วัน พระมารดาก็เสด็จทิวงคต พระเจาสุทโธทนะจึงมอบใหพระนางปชาบดีซึ่งเปน
พระขนิษฐาของพระนางสิริมหามายา เปนผูเลี้ยงดู เมื่อเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุ 8 พรรษา
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ไดทรงศึกษาในสํานักครูวิศวามิตร พระองคทรงศึกษาไดอยางรวดเร็ว และทรงพระปรีชาสามารถ
ในการกีฬา ขี่มา ฟนดาบ และยิงธนู
อภิเษกสมรส
เมื่อเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 16 พรรษา พระราชบิดาไดโปรดใหสรางปราสาท 3
หลัง ใหประทับใน 3 ฤดู และทรงสูขอพระนางโสธราพิมพา พระราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธะ
แหงกรุงเทวทหะ ในตระกูลโกลิยวงคใหอภิเษกดวย จนพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางยโสธราก็
ประสูติพระโอรสทรงพระนามวา ราหุล
ออกบรรพชา
เจาชายสิทธัตถะทรงเบื่อหนายในทางโลก พระองคก็ยังคงตริตรองถึงชีวิตคน คิดคนหา
วิธีทางดับทุกข พระองคจึงตัดสินใจเสด็จออกบวช โดยพระองคทรงมากัณฐกะ สูแมน้ําอโนมา ณ
ที่นี้ พระองคทรงอธิษฐานเพศเปนบรรพชิตและมอบเครื่องประดับและมากัณฐกะใหนายฉันนะนํา
กลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ
เขาศึกษาในสํานักดาบส
ระยะแรกหลังจากทรงออกบวชแลว เจาชายสิทธัตถะไดทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส
และอุททกดาบส ที่กรุงราชคฤห อาณาจักรมคธ เมื่อสําเร็จการศึกษาจากสํานักนี้แลว พระองค
ทรงเห็นวาไมใชหนทางในการหลุดพนจากทุกข ตามที่พระองคไดทรงมุงหวังไวพระองคจึงลา
อาฬารดาบส และอุททกดาบส เดินทางไปแถบแมน้ําคยา ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมแหงกรุง
ราชคฤห
บําเพ็ญทุกรกิริยา
เมื่อพระองคทรงเปลี่ยนพระทัยที่จะคิดคนควาแสวงหาความรูดวยพระองคเองแทนที่จะ
ทรงเลาเรียนในสํานักอาจารยแลว พระองคเริ่มดวยการทรมานพระวรกายตามวิธีการของโยคี
เรียกวาการบําเพ็ญทุกรกิริยา ณ บริเวณแมน้ําเนรัญชรานั้น พระองคไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาเปน
เวลา 6 ป แตพระองคก็ยังคงมิไดคนพบทางหลุดพนจากทุกข พระองคทรงเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยา
แลวกลับมาเสวยพระกระยาหารเพื่อบํารุงพระวรกายใหแข็งแรง ในขณะที่พระมหาบุรุษไดทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยานั้น ไดมีปญจวัคคียมาคอยปรนนิบัติรับใชดวยความหวังวา พระมหาบุรุษไดตรัสรู
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แลวพวกตนจะไดรับการถายทอดบาง และเมื่อพระมหาบุรุษลมเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยา ปญจ
วัคคียก็ไดชวนกันละทิ้งมหาบุรุษไปทั้งหมด เปนผลทําใหพระมหาบุรุษไดอยูตามลําพังในที่สงบ
เงียบ ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งปวง ปญจวัคคีไปอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี พระองค
ไดทรงตั้งพระสติและเดินทางสายกลาง คือ การปฏิบัติในความพอเหมาะพอควร
ตรัสรู
ตรัสรู ตอนเชาวันเพ็ญเดือน 6 กอนพุทธศักราช 45 ป นางสุชาดาไดนําขาวมธุปายาสเพื่อ
ไปบวงสรวงเทวดา ครั้น เห็ นพระองคป ระทับที่โคนตนไทรดวยอาการสงบ นางจึ ง ถวายข าว
มธุปายาส แลวพระองคจึงเสด็จไปริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ตอนเย็นวันนั้นเองพระองคไดกลับมายัง
ตนโพธิ์ที่ประทับพบคนหาบหญาชื่อโสตถิยะ นายโสตถิยะไดถวายหญาใหพระองคปูลาด ณ ใต
ตนโพธิ์ แลวพระองคขึ้นประทับหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออกและไดตั้งจิตอธิษฐานวา
แมเลือดในกายของเราจะเหือดแหงไปเหลือแตหนัง เอ็น กระดูก ก็ตาม ถายังไมพบธรรมอันวิเศษ
แลวจะไมยอมหยุดความเพียรเปนอันขาด เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานแลว พระองคก็ทรงสํารวมจิตให
สงบแนวแน พระองคเริ่มบําเพ็ญเพียรทางจิต และในที่สุดทรงพนจากกิเลสทั้งปวง ตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในวันเพ็ญเดือน 6
ประกาศพระศาสนาครั้งแรก
ในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือนอาสาฬหะ (เดือน 8) ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจาเสด็จ
ไปหาปญจวัคคีย พระองคไดทรงแสดงธรรมเทศนา ชื่อวา ธรรมจักกัปวัตนสูตร ในขณะที่ทรง
แสดงธรรมนั้น ทานโกณฑัญญะไดธรรมจักษุ คือ พระโสดาบัน ไดทูลขออุปสมบทในพระธรรม
วินัยของสัมมาสัมพุทธเจา พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเปนพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนา
การประกาศพระพุทธศาสนา
เมื่อพระองคมีสาวกเปนพระอรหันต 60 รูป และก็ไ ดออกพรรษาแลว ทรงพิจารณา
เห็ น สมควรว าจะออกไปประกาศศาสนาใหเ ปน ที่แพร ห ลายไดแลว พระองคจึงสงสาวกออก
ประกาศศาสนาพรอมกันทีเดียว 60 รูป ไป 60 สาย สาวกทั้ง 60 รูปเมื่อไดรับพุทธบัญชาเชนนั้นก็
แยกยายกันไปประกาศศาสนาตามจังหวัด อําเภอ และตําบลตางๆ ทําใหกุลบุตรในดินแดนถิ่นฐาน
ตางๆ เหลานั้นหันมาสนใจมากเลื่อมใสมากขึ้น ตั้งแตพรรษาที่ 1 ที่พระองคไดสาวกเปนพระอรหันต
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จํานวน 60 รูปแลว พระองคก็ไดทําการประกาศเผยแผคําสอนจนแพรหลายและมั่นคง การประกาศ
ศาสนาของพระองคไดดําเนินการไปอยางเขมแข็ง โดยการจาริกไปยังหมูบานชนบทนอยใหญ
ในแควนตางๆ ทั่วชมพูทวีปตลอดเวลาอีก 44 พรรษาคือพรรษาที่ 2 - 45 ดังนี้
พรรษาที่ 2 เสด็จไปยังเสนานิคมในตําบลอุรุเวลา ในระหวางทางไดสาวก กลุมภัททวคคีย
30 คน และที่ตําบลอุรุเวลาได ชฎิล 3 พี่นอง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และ คยากัสสปะ
กับศิษย 1,000 คน เทศนาอาทิตตปริยายสูตร ที่คยาสีสะแลวเสด็จไปยังราชคฤหแหงแควนมคธ
กษัตริยเสนิยะพิมพิสาร ทรงถวายสวนเวฬุวันแดคณะสงฆ ไดพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
เปนสาวก อีก 2 เดือนตอมาเสด็จไปยังกบิลพัสดุ ทรงพํานักที่นิโครธาราม ไดสาวกมากมาย เชน
พระนันทะ ราหุล พระอานนท พระเทวทัต และพระญาติอื่นๆ อนาถปณฑิกะเศรษฐีอาราธนาไปยัง
กรุงสาวัตถีแหงแควนโกศล ถวายสวนเชตวันแดคณะสงฆ ทรงจําพรรษาที่นี่
พรรษาที่ 3 นางวิสาขาถวายบุพพาราม ณ กรุงสาวัตถี ทรงจําพรรษาที่นี่
พรรษาที่ 4 ทรงจําพรรษาที่เวฬุวัน ณ กรุงราชคฤหแหงแควนมคธ
พรรษาที่ 5 โปรดพระราชบิดาจนไดบรรลุอรหัตผล ทรงไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
พระญาติฝายสักกะกับพระญาติฝายโกลิยะเกี่ยวกับการใชน้ําในแมน้ําโรหิณี ทรงบรรพชาอุปสมบท
พระนางปชาบดีโคตมี และคณะเปนภิกษุณี
พรรษาที่ 6 ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยในกรุงสาวัตถีย ทรงจําพรรษาบนภูเขามกุลบรรพต
พรรษาที่ 7 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่กรุงสาวัตถี ระหวางจําพรรษา เสด็จขึ้นไปยัง
สวรรคชั้นดาวดึงสโปรดพุทธมารดาดวยพระอภิธรรม
พรรษาที่ 8 ทรงเทศนาในแควนภัคคะ ทรงจําพรรษาในสวนเภสกลาวัน
พรรษาที่ 9 ทรงเทศนาในแควนโกสัมพี
พรรษาที่ 10 คณะสงฆแหงโกสัมพีแตกแยกกันอยางรุนแรง ทรงตักเตือน แตกลับไมเชื่อฟง
จึ ง เสด็ จ ไปประทั บ และจํ า พรรษาในป า ปาลิ เ ลยยกะ มี ช า งเชื อ กหนึ่ ง มาเฝ า พิ ทั ก ษ แ ละรั บ ใช
ตลอดเวลา
พรรษาที่ 11 เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี คณะสงฆแหงโกสัมพีปรองดองกันได ทรงจําพรรษา
ในหมูบานพราหมณชื่อ เอกนาลา
พรรษาที่ 12 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่เวรัญชา เกิดความอดอยากอยางรุนแรง
พรรษาที่ 13 ทรงเทศนาและจําพรรษาบนภูเขาจาลิกบรรพต
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พรรษาที่ 14 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่กรุงสาวัตถี ราหุลขอบรรพชาอุปสมบท
พรรษาที่ 15 เสด็จ ไปยังกรุง กบิลพัสดุ สุป ปพุท ธะถูก แผน ดิน สูบ เพราะขัด ขวางทาง
บินฑบาตร
พรรษาที่ 16 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่เมืองอาลวี
พรรษาที่ 17 เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี กลับมายังอาลวีและทรงจําพรรษาที่กรุงราชคฤห
พรรษาที่ 18 เสด็จไปยังอาลวี ทรงจําพรรษาบนภูเขาจาลิกบรรพต
พรรษาที่ 19 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่บนภูเขาจาลิกบรรพต
พรรษาที่ 20 โจรองคุลีมาลยกลับใจเปนสาวก ทรงแตงตั้งใหพระอานนทรับใชใกลชิด
ตลอดกาลทรงจําพรรษาที่กรุงราชคฤห ทรงเริ่มบัญญัติวินัย
พรรษาที่ 21 - 44 ทรงยึดเอาเชตวันและบุพพารามในกรุงราชคฤหเปนศูนยกลางการ
เผยแพรและเปนที่ประทับจําพรรษา เสด็จพรอมสาวกออกเทศนาโปรดเวไนยสัตวตามแวนแควน
ตางๆ โดยรอบ
พรรษาที่ 45 และสุดทาย พระเทวทัตคิดปลงพระชนม กลิ้งกอนหินจนเปนเหตุให
พระบาทหอโลหิต ทรงไดรับการบําบัดจากหมอชีวก
ทรงปรินิพาน
การเสด็จปรินิพพาน หลังจากพระพุทธเจาแสดงปจฉิมโอวาท ซึ่งวันนั้นตรงกับวันเพ็ญ
เดือนวิสาขะ (เดือน 6) ในยามสุดทายของวันนั้น ณ ปาไมสาละ (สาลวันอุทยาน) ของกษัตริยมัลละ
กรุงกุสินารา พระองค ไดประทับใตตนสาละคู หลังจากตรัสโอวาทใหแกพระสงฆแลว เสด็ จ
ปรินิพพานดวยพระอาการสงบ ซึ่งเปนที่นาอัศจรรยนัก ที่วันประสูติ วันตรัสรู และวันปรินิพพาน
ของพระพุทธเจาตรงกัน คือ วันเพ็ญเดือน 6
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คําสอน และหลักปฏิบัติ
ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ไดทรงแสดงไวมีมากมาย แตพอรวมลงไดในหลัก
ทั่วไป 3 ประการ คือ
1. ละเวนความชัว่ (สพฺพปาปสฺส อกรณํ)
อะไรก็ตามที่ทําไปทางกาย พูดทางวาจา หรือคิดทางใจแลวจะยังผลให
(1) ทําใหตนเองเดือดรอน
(2) ทําใหคนอื่นเดือดรอน
(3) ทําใหทั้งตนเองและผูอื่นเดือดรอน
(4) ไมเปนประโยชนแกตนและผูอื่น สิ่งนั้นจัดวาเปนความชั่ว
จะตองงด ลด ละ สละ เวน หลีกเลี่ยง หางไกลใหได
2. บําเพ็ญความดีใหเกิดขึ้น (กุสลสฺสูปสมฺปทา)
อะไรก็ตามที่ทําทางกาย พูดทางวาจา หรือคิดทางใจแลวจะยังผลให
(1) ไมทําใหตนเองเดือดรอน
(2) ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
(3) ไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน
(4) เปนประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น สิ่งนั้นจัดวาเปนความดี
ใครประพฤติปฏิบัติเขาเรียกวาประพฤติดี ทุกคนควรประพฤติแตความดี
3. การชําระจิตใจใหสะอาด (สจิตฺตปริโยทปนํ)
อะไรก็ตามที่ทําใหสิ่งที่ทํา คําที่พูด อารมณที่คิด แลวทําใหจิตใจสะอาดประณีต
สูงขึ้น ดวยคุณธรรม เชน ทาน สันโดษ เมตตากรุณา ปญญา ซึ่งเปนเครื่องขจัดความโลภ ความโกรธ
และความหลง อันเปนเครื่องเศราหมองใจใหบรรเทาเบาบางไปจากจิตใจ สาธุชนควรปฏิบัติสิ่งนั้น
อริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนามีความจริงอยู 4 ประการคือ
1. ทุกข คือ การมีอยูของทุกข เกิด แก เจ็บ และตายลวนเปนทุกข ความเศราโศก
ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังลวนเปนทุกข การพลัดพราก
จากของที่รักก็เปนทุกข ความเกลียดก็เปนทุกข ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดในขันธ
ทั้ง 5 ลวนเปนทุกข
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2. สมุทัย คือ เหตุแหงทุกข เพราะอวิชา ผูคนจึงไมสามารถเห็นความจริงของชีวิต
พวกเขาตกอยูในเปลวเพลิงแหงตัณหา ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศราโศก ความวิตกกังวล
ความกลัว และความผิดหวัง
3. นิโรธ คือ ความดับทุกข การเขาใจความจริงของชีวิตนําไปสูการดับความเศราโศก
ทั้งมวล อันยังใหเกิดความสงบและความเบิกบาน
4. มรรค คือ หนทางนําไปสูความดับทุกข อันไดแก อริยมรรคมีองค 8 ซึ่งไดรับการ
หลอเลี้ยงดวยการดํารงชีวิตอยางมีสติ ความมีสตินําไปสูสมาธิและปญญาซึ่งจะปลดปลอยใหพน
จากความทุกขและความโศกเศราทั้งมวลอันจะนําไปสูความศานติและความเบิกบาน พระพุทธองค
ไดทรงเมตตานําทางพวกเราไปตามหนทางแหงความรูแจงนี้
ศีล แปลวา ปกติ คือเปนไปตามปกติของกาย วาจา ปราศจากเจตนาที่คิดคด เพราะฉะนั้น
ศีลจึงเปนการรักษากายวาจาใหเปนปกติ เรียบรอย ศีลทางกาย เชน ไมเบียดเบียนสัตว ไมลักทรัพย
ไมประพฤติผิดในกาม ไมเสพเครื่องดองของมึนเมา ศีลทางวาจา เชน การละเวนจากการพูดเท็จ,
สอเสียด เปนตน จึงเห็นไดวาศีลนั้นปราบปรามกิเลสอยางหยาบ ที่ลวงทางกาย และทางวาจา ศีลมี
หลายประเภท แตที่เปนเบื้องตนที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรปฏิบัติ คือ ศีล 5 อันไดแก
(1) ปาณาติปาตา เวรมณี
ละเวนสังหาร ประทุษรายตอชีวิตและ
รางกายสัตวอื่น
(2) อาทินนาทานา เวรมณี
ละเวนจากการขโมยสิ่งของ
(3) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี
ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม
(4) มุสาวาทา เวรมณี
ละเวนการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
(5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ละเวนการเสพ เครื่องดอง ของมึนเมา
ศาสนิกชน
พระพุทธศาสนาจะดํารงอยูไดก็ดวยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพุทธศาสนิกชนทั้ง 4
ประเภท ที่เรียกวา พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดังพุทธดํารัสที่วา
“ดูกอนอานนท ถาตราบใดพุทธบริษัท 4 ยังมีอยู พุทธศาสนาของเราตถาคตจะไมรูจักคํา
วาเสื่อม” หลักการปฏิบัติของพุทธบริษัทก็คือ ภิกษุและภิกษุณีมีหนาที่ศึกษาพระธรรมวินัย และ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน แลวนําธรรมะมาสั่งสอนแนะนําใหผูอื่นรูตามเห็นตาม สงเสริมวิธีการ
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ประพฤติปฏิบัติขอวัตรที่ถูกตอง อุบาสกอุบาสิกาเปนผูใกลชิดพุทธศาสนา มีหนาที่ศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสอนและเปนผูทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา
ศาสนสถาน
สถานที่ อั น เป น ศู น ย ก ลางทางด า นจิ ต ใจและใช สํ า หรั บ ประกอบศาสนพิ ธี ข อง
พุทธศาสนิกชน คือ วัด วัดเปนที่รวมของคนหลายประเภทซึ่งแตกตางกัน ทั้งอายุ ฐานะ และความ
เปนอยู การศึกษา อาชีพ ตลอดจนนิสัยใจคอ โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันยอมเกิดขึ้นไดงาย
จึงจําเปนตองระมัดระวังสํารวมตน โดยปฏิบัติดังนี้
1. สํารวมกาย วาจา ใจ ใหสงบเรียบรอย งดอาการคะนองดวยประการทั้งปวง
2. งดดื่มเหลา และสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
3. ควรนั่งใหเปนระเบียบในสถานที่ที่กําหนดไว
4. ในการประกอบศาสนพิธี เชน สวดมนต สมาทานศีล ถวายสัง ฆทาน ฯลฯ
ควรเปลงเสียงอยางชัดเจนโดยพรอมเพรียงกัน
5. เมื่อมีสิ่งใดทําใหขุนของหมองใจ เชน อากาศรอน กระหายน้ํา เห็นหรือไดยินกิริยา
อาการที่ไมเหมาะสมของคนอื่น หรือการไมไดรับความสะดวกในเรื่องตางๆ ขอให
อดทนและแผเมตตา ใหความเห็นอกเห็นใจทุกสิ่งทุกอยาง อยาใหเกิดโทสะขึ้นได
6. การสนทนากับพระ ในการสนทนากับพระนั้น หากเปนผูชายไมคอยมีระเบียบ
ปฏิบัติที่เครงครัดนัก เพียงแตใหตระหนักวาเปนการสนทนากับพระ ซึ่งเปนปูชนีย
บุคคลของสังคม มีเพศ คือ สถานะทางสังคมเหนือกวาตน เมื่อเขาไปถึงที่อยูของทาน
ควรจะกราบพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานอยูในนั้นกอน แลวจึงกราบพระสงฆ
ซึ่งนิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐสําหรับคนที่ตองแสดงความเคารพอยางสูง
ในกรณีที่เปนสตรีนั้น ควรมีผูชายไปดวยจะเปนการดี เพราะพระทานอาจจะมี
ปญหาทางพระวินัย ตองอาบัติไดงายเมื่ออยูกับสตรีสองตอสอง
มีสถานที่ที่ชาวพุทธทั้งหลายสมควรอยางยิ่งที่จะไปนมัสการ กราบไหวสักการะ คือ
สังเวชนียสถาน 4 แหงในดินแดนพุทธภูมิ
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ดังที่พระพุทธองคทรงมีพระพุทธดํารัสเกี่ยวกับสังเวชนียสถานทั้ง 4 ณ พระแทนบรรทม
หรือเตียงปรินิพพานนั้นเอง พระพุทธองคไดทรงปรารถเรื่องราวตางๆ หลายเรื่องกับพระอานนท
พุทธอุปฏฐากรวมทั้งเรื่อง สังเวชนียสถานทั้ง 4 ตําบล จากในมหาปรินิพพานสูตร พอสรุปไดดังนี้
ครั้งนั้นพระอานนทเถรเจาไดกราบทูลพระองควา ในกาลกอนภิกษุทั้งหลายที่ไดแยกยาย
กันไปจําพรรษาอยูตามชนบทในทิศตางๆ เมื่อสิ้นไตรมาศครบ 3 เดือนตามวินัยนิยมหรือออก
พรรษาแลว ขาพระองคทั้งหลายก็ยอมจะเดินทางมาเฝาพระองคเปนอาจิณวัตร ก็เพื่อจะไดเห็นจะ
ไดเขาใกล จะไดอุปฎฐากพระองค อันจะทําใหเกิดความเจริญทางจิต ก็มาบัดนี้เมื่อกาลแหงการลวง
ไปแหงพระองคแลว ก็แลวขาพระองคทั้งหลายก็จะไมไดเห็น จะไมไดนั่งใกล จะไมไดสากัจฉา
(สนทนาธรรม) เหมือนกับสมัยที่พระองคยังมีพระชนมชีพอีกตอไป
เมื่อพระอานนทกราบทูลดังนี้แลว พระตถาคตเจาไดทรงแสดงสถานที่ 4 ตําบลวาเปนสิ่ง
ที่ควรจะดู ควรจะไดเห็น ควรจะเกิดสังเวช (ความสลดใจกระตุนเตือนจิตใจใหคิดกระทําแตสิ่งดี
งาม) แกกุลบุตร กุลธิดา ผูมีศรัทธา คือ
1. สถานที่พระตถาคตเจาบังเกิดแลวคือ ประสูติจากพระครรภมารดา ตําบลหนึ่งคือ
อุทยานลุมพินี
2. สถานที่พระตถาคตเจาตรัสรู พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตําบลหนึ่งคือ ควงไม
โพธิ์ พุทธคยา
3. สถานที่พระตถาคตเจาใหพระอนุตรธัมมจักรเปนไป หรือแสดงปฐมเทศนาตําบล
หนึ่ง คือ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (ปจจุบันเรียก สารนาถ)
4. สถานที่พระตถาคตเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ตําบลหนึ่ง คือ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา (ปจจุบันเรียก กาเซีย)
อนึ่ง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูมีศรัทธามายังสถานที่ 4 ตําบลนี้ ดวยมีความเชื่อวา
พระตถาคตเจาไดบังเกิดขึ้นแลว ณ สถานที่นี้ พระตถาคตเจาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ณ สถานที่นี้ พระตถาคตเจาไดใหพระอนุตรธรรมจักเปนไปแลว ณ สถานที่นี้ และพระตถาคตเจา
ไดเสด็จดับขันธปรินิพพานดวยอนุปาทเสสนิพพานธาตุแลว ณ สถานที่นี้
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ศาสนพิธี
พิ ธี คื อ แบบอย า งหรื อ แบบแผนต า งๆ ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ใ นทางพระศาสนาโดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา เรียกวา ศาสนพิธี ศาสนพิธีนี้มีดวยกันทุกศาสนาและเปนเรื่องเกิดขึ้นทีหลัง
ศาสนา แมศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาก็เชนกันเกิด ขึ้นภายหลังทั้งสิ้น เหตุเกิ ดศาสนาพิธีใ น
พระพุทธศาสนานี้ก็เนื่องจากมีหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจาทรงวางไวแตในปที่
ตรั ส รู เพื่ อ พุ ท ธสาวกจะได ถื อ เป น หลั ก ในการออกไปประกาศพระศาสนา อั น เรี ย กว า
“โอวาทปาติโมกข” ในโอวาทปาติโมกขนั้น มีหลักการสําคัญที่ทรงวางไวเปนหลักทั่วไปๆ ไว 3
ประการ คือ พระพุทธศาสนานี้
(1) สอนไมใหทําความชั่วทั้งปวง
(2) สอนใหอบรมกุศลใหพรอม
(3) สอนใหทําจิตใจของตนใหผอ งแผว
โดยหลักการทั้ง 3 นี้ เปนอันวาพุทธบริษัทตองพยายามเลิกละความประพฤติชั่วทุกอยาง
จนเต็มความสามารถ และพยายามสรางกุศลสําหรับตนใหพรอมเทาที่จะสรางไดกับพยายามชําระ
จิตใจใหผองใสอยูเสมอดวยการพยายามทําตามคําสอนในหลักการนี้เปนการพยายามทําดีเรียกวา
"ทําบุญ" และการทําบุญนี้เองที่พระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุคือที่ตั้งอันเปนทางไว โดยหลักยอๆ 3
ประการ เรียกวา "บุญกิริยาวัตถุ" คือ
(1) ทาน การบริจาคพัสดุของตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น
(2) ศีล การรักษากายวาจาใหสงบเรียบรอยไมลวงบัญญัติหาม
(3) ภาวนา การอบรมจิตใจใหผองใสในการกุศล
วันสําคัญทางศาสนา
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา กลางเดือน 3 ถือเปน "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลวา
การประชุมอันประกอบดวยองค 4 ซึ่งเปนเหตุการณอัศจรรยเกิดขึ้นพรอมกันในสมัยพุทธกาล คือ
1. พระสงฆ จํานวน 1,250 รูป ซึ่งจาริก ไปเผยแผพระพุทธศาสนาในสถานที่ตางๆ
เดินทางมาเฝาพระพุทธเจา ณ เวฬุวัน มหาวิหาร กรุงราชคฤห แควนมคธ
2. พระสงฆจํานวน 1,250 รูปเหลานี้ ลวนเปนพระอรหันต และไดรับการบวชจาก
พระพุทธเจาโดยตรงดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
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3. พระสงฆจํานวน 1,250 รูป ตางมาประชุมพรอมเพรียงกันโดยมิไดมีการนัดหมาย
4. วั น ที่ ม าประชุ ม ตรงกั บ วั น เพ็ ญ เดื อ นมาฆะ (วั น เพ็ ญ กลางเดื อ น 3) เป น วั น ที่
พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนาอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข
โอวาทปาติโมกข คือ ขอธรรมยออันเปนหลักหรือหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา 3
ประการ ไดแก
(1) ไมทําความชั่วทั้งปวง เวนจากความชั่วดวยกาย วาจา ใจ
(2) ทําความดีใหถึงพรอม ดวยกาย วาจา ใจ
(3) ทําจิตใจใหหมดจดบริสุทธิ์ผองใส
การปฏิ บั ติ ต นสํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนในวั น นี้ ก็ คื อ การทํ า บุ ญ ตั ก บาตรในตอนเช า
หรือไมก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทําบุญฟงเทศนที่วัด ตอนบายฟงพระธรรมเทศนา ในตอนเย็น
หรือตอนค่ํา จะพากันนําดอกไม ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
พรอมกับพระภิกษุสงฆโดยพระสงฆผูเปนประธานจะนําวา นะโม 3 จบ จากนั้นกลาวคําถวาย
ดอกไมธูป เทีย น ทุก คนวา ตาม จบแลว เดิน เวีย นขวา ตลอดเวลาใหร ะลึก ถึง พระพุท ธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แลวนําดอกไม ธูปเทียนไปปกบูชาตามที่ทางวัดเตรียม
ไวเปนอันเสร็จพิธี
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา เปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้น
ในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ํา) เดือนหก
วั น วิ ส าขบู ช าจึ ง นั บ ว า เป น วั น สํ า คั ญ สู ง สุ ด ในพระพุ ท ธศาสนา เป น วั น ที่ ก อ ให เ กิ ด
พระพุทธเจา ผูตรัสรูพระธรรมและนํามาสั่งสอนแกสรรพสัตว และพระสงฆสาวกผูสืบพระศาสนา
ตอมาจนถึงปจจุบัน และทางองคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันวิสาขบูชานี้เปนสําคัญสากล
ของโลกอีกดวย
การปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันนี้ก็เหมือนกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
อื่นๆ คือ การทําบุญตักบาตรในตอนเชา ตอนบายฟงพระธรรมเทศนา ในตอนเย็นหรือตอนค่ํา
จะพากันนําดอกไม ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
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วันอาสาฬหบูชา
วั น อาสาฬหบู ช า ตรงกั บ วั น เพ็ ญ ขึ้ น 15 ค่ํ า เดื อ น 8 ถื อ เป น วั น สํ า คั ญ วั น หนึ่ ง ใน
พระพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ดังนี้
1. เปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือ แสดงธรรมเปนครั้งแรก
มีชื่อวา ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ซึ่งมีใจความสําคัญกลาวถึงอริยสัจ หรือความจริงอันประเสริฐ 4
ประการ ไดแก ทุกข คือ ความลําบาก ความไมสบายกายไมสบายใจ, สมุทัย คือ เหตุที่ทําใหเกิด
ทุกข, นิโรธ คือ ความดับทุกข, และ มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงทุกข
2. เปนวันที่เกิดสังฆรัตนะ หรือเปนวันที่เกิดพระอริยสงฆสาวกในพระพุทธศาสนา
ขึ้นครั้งแรกในโลก พระอริยสงฆสาวกองคแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งเมื่อไดฟงพระธรรม
เทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรแลว บังเกิดดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวช ซึ่งพระพุทธองคประทาน
อนุญาตใหอุปสมบทเปนภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. เป น วั น ที่ พ ระรั ต นตรั ย คื อ พระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ เกิ ด ขึ้ น ครบ 3
ประการ และเปนครั้งแรกในโลก
4. การปฏิ บั ติ ต นสํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนในวั น นี้ ก็ เ หมื อ นกั บ วั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาอื่นๆ คือ การทําบุญตักบาตรในตอนเชา ตอนบายฟงพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะ
ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ในตอนเย็นหรือตอนค่ํา จะพากันนําดอกไม ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกัน
ทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
วันเขาพรรษา
ความหมายของวันเขาพรรษา คือ เปนวันที่พระภิกษุสงฆอธิษฐานวาจะพักประจําอยู ณ
ที่แหงใดแหงหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกําหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไมไปคางแรม
ในที่อื่น เรียกกันโดยทั่วไปวา "จําพรรษา"
แตเดิมในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาไมไดทรงบัญญัติพระวินัยใหพระสงฆสาวกอยู
ประจําพรรษา เหลาภิกษุสงฆจึงตางพากันออกเดินทางเผยแผพระพุทธศาสนาในสถานที่ตางๆ โดย
ไมยอทอทั้งในฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน ตอมาชาวบานไดพากันติเตียนวา พวกสมณะศากยบุตร
ไมยอมหยุดสัญจรแมในฤดูฝน ในขณะที่พวกพอคาและนักบวชในศาสนาอื่นๆ ตางพากันหยุด
สัญจรในชวงฤดูฝนนี้ การที่พระภิกษุสงฆจาริกไปในที่ตางๆ ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ําขาวกลา
ชาวบาน ไดรับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ําสัตวเล็กสัตวนอยที่ออกหากินจนถึงแกความตาย
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เมื่ อ พระพุ ท ธองค ท รงทราบเรื่อ งจึ ง ได ว างระเบี ย บให พ ระภิ ก ษุ สงฆ เ ขา อยู ป ระจํ า ที่
ตลอดเวลา 3 เดือนฤดูฝน ภิกษุสงฆที่อธิษฐานเขาพรรษาแลวจะไปคางแรมที่อื่นนอกเหนือจาก
อาวาสหรือที่อยูของตนไมไดแมแตคืนเดียว หากไปแลวไมสามารถกลับมาในเวลาที่กําหนดคือ
กอนรุงสวาง ถือวาพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา
แตหากมีกรณีจําเปน ภิกษุผูอยูพรรษาสามารถกระทํา สัตตาหกรณียะ คือ ไปคางที่อื่นได
โดยไมถือวาเปนการขาดพรรษา แตตองกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน
แมการเขาพรรษาจะเปนเรื่องของภิกษุ แตพุทธศาสนิกชนก็ถือเปนโอกาสดีที่จะได
ทําบุญรักษาศีลและชําระจิตใจใหผองใส พอถึงวันเขาพรรษาก็จะไปรวมทําบุญตักบาตร ฟงเทศน
ฟงธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเวนอบายมุขตางๆ เปนกรณีพิเศษ เชน
งดเสพสุรา งดฆาสัตว เปนตน ตลอดเวลาในพรรษา 3 เดือน อนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบท
ใหบุตรหลานของตนโดยถือกันวาการเขาบวชเรียนและอยูจําพรรษาในระหวางนี้จะไดรับอานิสงส
อยางสูง ในวันนี้หรือกอนวันนี้พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะ เชน ดอกไม ธูปเทียน
เครื่องใช เชน สบู ยาสีฟน เปนตน พรอมทั้งผาอาบน้ําฝนมาถวายพระภิกษุ สามเณร เพื่อสําหรับใชสอย
ในพรรษา และที่สําคัญคือ มีประเพณีหลอเทียนขนาดใหญเพื่อใหจุดบูชาพระประธานในโบสถอยู
ไดตลอด 3 เดือน บางครั้งมีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเปนขบวนแหทั้งทางบกและทางน้ํา
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจําพรรษา หรือออกจากการอยูประจําที่ในฤดูฝน
ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11
วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันมหาปวารณา” คําวา “ปวารณา” แปลวา
“อนุญาต” หรือ “ยอมให” คือ เปนวันที่เปดโอกาสใหพระภิกษุสงฆดวยกัน วากลาวตักเตือนกันได
ในขอที่ผิดพลั้งลวงเกินระหวางที่จําพรรษาอยูดวยกัน ในวันออกพรรษานี้กิจที่พุทธศาสนิกชนนิยม
ปฏิบัติกันคือ การบําเพ็ญกุศล เชน ทําบุญตักบาตร จัดดอกไม ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟง
พระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนําไปใสบาตรในวันนี้ก็คือ ขาวตมมัดไต และขาวตมลูกโยน
และการรวมกุศล “ตักบาตรเทโว” คําวา “เทโว” ยอมาจาก “เทโวโรหน” แปลวาการเสด็จจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส การตักบาตรเทโวเปนการระลึกถึงวันที่พระพุทธองคเสด็จกลับจากการโปรดพุทธมารดา
ในสวรรคชั้นดาวดึงส ประเพณีการทําบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทยมักมี
พิธีเหมือนกัน แตจะผิดกันก็เพียงแตสถานที่ที่สมมติวาเปนสวรรคชั้นดาวดึงสเทานั้น
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หลังจากวันออกพรรษาแลวมีประเพณีอยางหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทํากันมากคือ การทอดกฐิน
การที่มีประเพณีทอดกฐินมีเรื่องวา ในครั้งพุทธกาล พระภิกษุชาวปาไถยรัฐ (ปาวา) ผูทรงธุดงค
จํานวน 30 รูป เดินทางไกลไปไมทันเขาพรรษา เหลือทางอีกหกโยชนจะถึงนครสาวัตถี จึงตกลง
พักจําพรรษาที่เมืองสาเกตตลอดไตรมาส เมื่อออกพรรษาจึงเดินทางไปเฝาพระบรมศาสดา ณ
เชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ภิกษุเหลานั้นมีจีวรเกา เปอนโคลน และเปยกชุมดวยน้ําฝน ไดรับ
ความลําบากตรากตรํามาก พระพุทธองคจึงทรงถือเปนมูลเหตุ ทรงมีพุทธานุญาตใหภิกษุที่จําพรรษา
ครบสามเดือนกรานกฐินได และใหไดรับอานิสงส หาประการคือ
1) เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา
2) ไมตองถือไตรจีวรไปครบ
3) ฉันคณะโภชนได
4) ทรงอติเรกจีวรไดตามปรารถนา
5) จีวรอันเกิดขึ้นนั้นจะไดแกพวกเธอ
การทอดกฐินในปจจุบัน ถือวาเปนทานพิเศษ กําหนดเวลาปหนึ่งทอดถวายไดเพียงครั้ง
เดียว ตามพระวินัยกําหนดกาลไว คือ ตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ผูมีจิต
ศรัทธาจะทอดกฐิน จะทอดไดในระหวางระยะเวลานี้เทานั้น จะทอดกอนหรือทอดหลังกําหนดนี้
ไมจัดวาเปนการทอดกฐิน
องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
1. มหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคมเปนองคกรการปกครองสูงสุดของคณะสงฆไทย ประกอบดวย
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช ทรงดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการ สมเด็ จ พระราชาคณะทุ ก รู ป เป น
กรรมการโดยตําแหนง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งไมเกินสิบสองรูปเปน
กรรมการ อธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง กรมการศาสนาทํา
หนาที่สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
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2. กรมการศาสนา
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ ดานศาสนา โดยการทํานุบํารุงสงเสริมให
การอุปถัมภคุมครองกิจการดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจน
สงเสริมพัฒนาความรูคูคุณธรรม สงเสริมความเขาใจอันดี และสรางความสมานฉันทระหวาง
ศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหคนไทยนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนคนดีมีคุณธรรม
3. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานสวนราชการ มีฐานะเปนกรมอยูใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและบุคลากรอื่นๆ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ดําเนินการเพื่อใหไดงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานคณะสงฆ ตามกฎหมาย
วาดวยคณะสงฆ
2) ดําเนินการเพื่อใหไดงบประมาณเพื่อการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
3) จัดทําและปฏิบัติแผนและโครงการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
4) ประสานแผนและโครงการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
5) อํานวยความสะดวกดานธุรการ การเงิน และดานอื่นๆ สําหรับการบริหารงาน
คณะสงฆ ตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
6) เปนผูแทนคณะสงฆในการดําเนินอรรถคดีตางๆ เพื่อการอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนา
7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล และงานรัฐพิธี
8) จัดการดานธุรการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสมณศักดิ์
9) ดําเนินการเกี่ยวกับการสราง ตั้ง รวม ยาย ยุบ เลิกวัด
10) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนพระพุทธศาสนาแหงชาติ
11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะสงฆมอบหมาย
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ศาสนาอิสลามโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
อิ ส ลาม มาจากรากคํ า ภาษาอาหรั บ ว า สะลิ ม ะ ซึ่ ง แปลว า “สั น ติ การนอบน อ ม
การยอมจํานน” อิสลาม หมายความวา “การนอบนอมยอมจํานนอยางสิ้นเชิงตอพระเจา คือ อัลลอฮฺ
(ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)∗ เพียงพระองคเดียว เพื่อบรรลุถึงความสันติสุข” อันเปนระบอบแนวทาง
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ พ ระผู เ ป น เจ า ประทานแก ม นุ ษ ย โดยผ า นผู นํ า สาส น (ศาสดา) ในแต ล ะยุ ค
นับตั้งแตพระเจาสรางมนุษยคนแรกขึ้นมาบนโลก จนกระทั่งแนวทางดังกลาวถูกประทานลงมา
อยางครบถวนสมบูรณในสมัยของทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)∗∗ ซึ่งบุคคลผู
ปฏิบัติตนตามแนวทางนี้เรียกวา มุสลิม อันไดแกผูศรัทธาในพระองคอัลลอฮฺวาเปนพระเจาที่
แทจริงเพียงองคเดียว และเคารพปฏิบัติตามทานศาสดามุฮัมมัดในฐานะที่ทานเปนผูนําสาสนแหง
พระองคอัลลอฮฺ
หากพิจารณาวาองคประกอบของศาสนาประกอบดวย ศาสดา คัมภีร สาวกหรือผูสืบ
ทอด และศาสนสถาน อิสลามก็ถือเปนศาสนาหนึ่งที่มีองคประกอบตางๆ ดังกลาวครบถวน แตแท
ที่จริงอิสลามเปนระบอบแนวทางแหงการดําเนินชีวิตของมุสลิม อิสลามจึงมิไดเปนเพียงศาสนา
หากแตยังเปนวิถีทางในการดําเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษยทุกดาน ตั้งแตเกิดจนตาย
นับตั้งแตเรื่องสวนตัว ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จนสามารถกลาวไดวาอิสลามนั้นเปน
วัฒนธรรม อั น มี พื้น ฐานมาจากพระบัญญัติ แ หง พระผูเ ปน เจ า ในคั มภี รอัลกุรอาน รวมทั้ง จาก
แบบอยางคําสอนของทานนบีมุฮัมมัด
ศาสดา
บรรดาผู นํ า สาสน หรือ ศาสดาในอดี ตลว นแตไ ด รับ มอบหมายจากพระเจ า ใหเ ผยแผ
แนวทางแหงอิสลามแกมนุษยชาติ จนในราว ค.ศ. 570 ผูนําสาสนทานสุดทายของพระเจาไดกําเนิด
∗

ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เปนคํากลาวเพื่อสดุดีพระองคอัลลอฮฺ หมายความวา “มหาบริสุทธิ์แดพระองค
ผูทรงสูงสง”
∗∗
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เปนคํากลาวเพื่อสดุดี ทานนบีมุฮัมมัด หมายความวา “ขอความโปรด
ปรานจากอัลลอฮฺ และความสันติจงมีแดทาน”
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ขึ้นที่นครมักกะฮฺในดินแดนอาหรับ ทานมีนามวา มุฮัมมัด ซึ่งมีความหมายวา “ผูควรแกการยกยอง
สรรเสริญ” ทานเปนชาวอาหรับเผากุเรช บิดาของทานชื่ออับดุลลอฮฺ และมารดาชื่ออามีนะฮฺ ทาน
กําพราบิดาตั้งแตยังไมเกิด และเมื่อเกิดมาไดไมนานมารดาก็เสียชีวิต ทานจึงไปอาศัยอยูกับปู และ
เมื่อปูเ สีย ชีวิต ทา นจึงตอ งไปอาศัย อยูกับลุง และไดรับการฝก ฝนดานการคาขายและการดูแ ล
ปศุสัตวจากลุง ทําใหไ มมีโอกาสเลาเรียนหนังสือ ทานจึงเป นผูอานหนังสือไมออกและเขีย น
หนังสือไมได
เมื่อ มุฮัม มัด เจริญวัย ขึ้น การใชชีวิต ของทา นตา งไปจากคนหนุม ในวัย เดีย วกัน ที่มัก
รักสนุก คึกคะนอง ชอบการผจญภัยไรสาระ แตทานไดรวมกลุมกับเพื่อนจัดตั้งกลุมสังคมสงเคราะห
ชื่อวา “ฮิลฟุลฟุดูล” เพื่อชวยเหลือผูตกยาก บําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชน และทานเปนบุคคลที่
ชาวเมืองมักกะฮฺใหการยกยองวาไมเคยโกหก ทานจึงไดฉายาวา “อัลอะมีน” ซึ่งแปลวา ซื่อสัตย
และไววางใจได นอกจากนั้นทานยังเปนผูตอตานความปาเถื่อน ปฏิเสธความโงเขลาและงมงาย
ของสังคมทั่วดินแดนอารเบียในยุคนั้นที่เต็มไปดวยความเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากคําสอนของ
ศาสดายุคกอนๆ ถูกละเลยเพิกเฉย จึงเกิดการละเมิดศีลธรรมตางๆ ขึ้น เชน การเสพของมึนเมา
การคาประเวณี การใหกูเพื่อเอาดอกเบี้ย การสักการะรูปเคารพ การบูชายัญ การเชื่อถือโชคลาง
การเสี่ยงทาย ฯลฯ
จากการที่เปนผูมีคุณธรรมและมีความสามารถในการคาขาย ทําใหมุฮัมมัดเปนที่พอใจ
ของนางเคาะดีญะฮฺ เศรษฐีนีหมายซึ่งเปนกุลสตรีที่ดีงามแหงเผากุเรช นางจึงไดเชิญใหทานเปน
ผูจัดการในฐานะหัวหนากองคาราวานสินคาของนาง โดยใหทานนําสินคาไปขายยังประเทศซีเรีย
ปรากฏผลวาการคาดําเนินไปดวยความเรียบรอยและไดกําไรเกินความคาดหมาย จึงทําใหนาง
พอใจในความสามารถและความซื่อสัตยของทานเปนอยางมาก และในที่สุดนางก็ตัดสินใจขอ
แตงงานกับทาน โดยขณะนั้นมุฮัมมัดมีอายุ 25 ป สวนนางมีอายุ 40 ป หลังจากแตงงาน ทั้งสองมี
บุตรดวยกัน 6 คน เปนหญิง 4 คนและชาย 2 คน แตลูกชายทั้งสองไดเสียชีวิตตั้งแตยังเปนทารก
ยามวางจากปฏิบัติภารกิจหนาที่ มุฮัมมัดมักปลีกตัวไปหาความสงบนอกตัวเมืองมักกะฮฺ
ภายในถ้ําฮิรอในเนินเขาญะบัลนูร และในค่ําคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอน ขณะที่ทานมีอายุได 40 ป
มลาอิกะฮฺ นามวาญิบรออีล ไดนําวะฮีย (การไขแสดง) จากอัลลอฮฺมาสูทาน โดยทานเปนผูไดรับ
เลือกจากพระเจาใหเปนนบี (ผูบอกขาว) พรอมทั้งประทานตําแหนงรอซูล (ผูนําสาสน) ผูมีหนาที่
เผยแผแนวทางแหงอัลลอฮฺดั่งที่บรรพศาสดาในอดีต เชน นบีมูซา (โมเสส) และ นบีอีซา (เยซู) เคย
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ไดรับ นั่นคือการประกาศพระบัญญัติ อันไดแก หลักความเชื่อในพระเจาเพียงองคเดียว คําบัญชา
กฎระเบียบและคําสั่งสอนตางๆ ซึ่งเปนทางนําในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษย
ในตอนแรกทา นนบีมุฮัม มัด ดํา เนิน การเผยแผแ นวทางแหง พระผูเ ปน เจา อยา งลับ ๆ
แกวงศญาติและเพื่อนใกลชิดเปนการภายใน แตกระนั้นทานก็ยังถูกกลั่นแกลงและตอตานดวย
วิธีการตางๆ นานาจากญาติผูใหญและหัวหนาชาวเมืองมักกะฮฺ และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทาน
ไดรับบัญชาจากพระเจาใหประกาศคําสอนโดยเปดเผย ญาติพี่นองในตระกูลเดียวกัน ตลอดจนชาว
กุเรชและชาวอาหรับเผาอื่นๆ ที่เคยนับถือทานตางพากันโกรธแคนและตั้งตนเปนศัตรูกับทาน
จนถึงกับวางแผนสังหารทานหลายครั้งแตก็ไมสําเร็จ บรรดาชนผูศรัทธาในแนวทางอิสลามซึ่ง
ไดชื่อวา “มุสลิม” ไดถูกกดขี่ขมเหงอยางหนักและถูกคว่ําบาตรไมสามารถคบคาสมาคมกับผูใดได
จนตองลี้ภัยไปยังอบิสสิเนีย (เอธิโอเปย) สวนทาน นบีมุฮัมมัดก็ยังคงมุงมั่นเผยแผคําสอนแหง
อิสลามตอไปในนครมักกะฮฺ
ประมาณปที่ 10 ของการเผยแผอิสลาม (ค.ศ.622) หลังจากทานนบีมุฮัมมัดไดสูญเสีย
ภรรยาและลุงอันเปนกําลังใจและกําลังสําคัญไป ทานจึงทําการฮิจเราะฮฺ (อพยพ) บรรดาผูศรัทธา
ไปอยูนครมะดีนะฮฺ โดยถือเปนปแหงการเริ่มตนศักราชอิสลามซึ่งเรียกวา “ฮิจเราะฮฺศักราช”
ทานนบีมุฮัมมัดไดรับการตอนรับอยางดีจากชาวมะดีนะฮฺซึ่งพรอมใจใหทานเปนผูนําใน
การทําสงครามเมื่อถูกรุกรานโดยกองทัพจากเมืองมักกะฮฺที่มุงหมายทําลายประชาคมมุสลิมและ
แนวทางอิสลาม โดยในชวงระยะเวลานี้ทานยังคงไดรับพระบัญญัติจากพระผูเปนเจาอยางตอเนื่อง
และในปที่ 8 แหงฮิจเราะฮฺศักราช เมื่อประชาคมมุสลิมเขมแข็งขึ้น ทานจึงไดนําบรรดาชาวมุสลิม
กลับเขานครมักกะฮฺ เพื่อลมเลิกลัทธิการสักการะบูชารูปเคารพซึ่งมีอยูโดยรอบอาคารอัลกะอฺบะฮฺ
โดยมุงหมายใหสถานที่ดังกลาวมีไวจําเพาะเพื่อการเคารพสักการะพระผูเปนเจาคืออัลลอฮฺแตเพียง
พระองคเดียว ตามแนวทางเดิมที่พระเจาทรงบัญชาผานศาสดาในยุคกอน คือ นบีอิบรอฮีม (อับราฮัม)
โดยการเขายึดนครมักกะฮฺในครั้งนี้มิไดมีการตอตาน จึงไมมีการเสียเลือดเนื้อแตอยางใด
หลังจากพิชิตนครมักกะฮฺแลว ทานนบีมุฮัมมัดมิไดอาศัยอยูที่มักกะฮฺ แตไดกลับไปอยูที่
นครมะดีนะฮฺ และในปสุดทายแหงชีวิต ทานไดกลับมายังนครมักกะฮฺอีกครั้งเพื่อประกอบพิธีฮัจญ
ที่ถูกตองตามหลักการอิสลามใหเปนแบบอยางแกมุสลิมทุกคน พรอมทั้งแสดงปจฉิมโอวาทแก
ประชาชาติของทานซึ่งไปชุมนุมกันที่ทุงอะเราะฟะฮฺ จากนั้นในปที่ 11 แหงฮิจเราะฮฺศักราช ทานก็
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เสียชีวิตลงขณะที่อายุได 63 ป รางของทานถูกฝงอยูในบริเวณบานของทานซึ่งในปจจุบันเปนที่ตั้ง
ของมัสยิดนะบะวียในนครมะดีนะฮฺ
ตลอดระยะเวลา 23 ปแหงการเปนนบีของทาน พระผูเปนเจาไดทยอยประทานพระบัญญัติ
ลงมาอยางตอเนื่อง ซึ่งตอมาสาสนจากอัลลอฮฺเหลานี้ไดถูกรวบรวมเปนเลม คือ พระมหาคัมภีร
อัลกุรอาน อันเปนแนวทางที่ครบถวนสมบูรณและเปนธรรมนูญแหงชีวิตมนุษยไปตลอดกาล
เพื่อมนุษยจะไดครองตนบนโลกนี้อยางถูกตองกอนกลับคืนสูพระผูเปนเจา
คําสอนและหลักปฏิบัติ
ชาวมุสลิมยึดถือคําสอนพื้นฐานของอิสลามอันประกอบดวยโครงสรางสําคัญ 3 ประการ
คือ หลักการศรัทธา (อัรกานุลอีมาน), หลักการปฏิบัติ (อัรกานุลอิสลาม) และหลักคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิต (อัลเอี๊ยะฮฺซาน)
1. หลั กการศรั ทธา คือ หลักพื้นฐานอิสลาม 6 ประการที่มุ สลิมทุก คนตองเชื่ อมั่ น
ศรัทธา โดยครบถวน ซึ่งจะปฏิเสธแมประการใดประการหนึ่งมิได ไดแก
1.1 ศรัทธาในอัลลอฮฺวาเปนพระผูเปนเจาแตเพียงพระองคเดียว
1.2 ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮฺ เทวทูตผูไดรับภารกิจจากอัลลอฮฺซึ่งตางก็ทําหนาที่
ตางๆ กัน เชน เปนสื่อกลางระหวางศาสดากับพระเจา บันทึกความดีความชั่วของมนุษย นําวิญญาณ
มนุษยออกจากราง สอบสวนความประพฤติของมนุษยหลังจากเสียชีวิต ฯลฯ
1.3 ศรัทธาในบรรดาคัมภีร พระดํารัสแหงอัลลอฮฺซึ่งประทานสูมนุษยโดยผาน
ศาสดาในแตละยุค โดยมีอัลกุรอานเปนคัมภีรสุดทายซึ่งสมบูรณที่สุด ซึ่งอัลลอฮฺบัญชาผานทาน
นบีมุฮัมมัดมายังประชาชาติผูศรัทธา
1.4 ศรั ท ธาต อ บรรดาศาสนทู ต หรื อ ศาสดา ผู ถู ก คั ด เลื อ กจากอั ล ลอฮฺ ใ ห นํ า
บทบัญญัติของพระองคมาสั่งสอนแกมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยตั้งแตพระผูเปนเจาสรางโลก เริ่มจาก
มนุษยคนแรกคือ ทานนบีอาดัม เรื่อยมา เชน ทานนบีนูฮฺ (โนอาห)∗ ทานนบีอิบรอฮีม (อับราฮัม)

∗

ชื่อตัวเอนในวงเล็บเปนชื่อในคัมภีรของชาวยิวและคริสตซึ่งไดรับบทบัญญัติเดิมจากพระผูเปนเจา
เชนเดียวกัน

88

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ทานนบีมูซา (โมเสส) ทานนบีฮารูน (อาโรน) ทานนบีดาวูด (เดวิด) ทานนบีสุลัยมาน (โซโลมอน)
ทานนบีอีซา (เยซู) จนกระทั่งศาสดาทานสุดทาย คือ ทานนบีมุฮัมมัด
1.5 ศรัทธาตอวันฟนคืนชีพ (เยามุลกิยามะฮฺ) ซึ่งเปนวาระที่โลกและชีวิตมนุษยทุก
คนจะตองสิ้นสุดลงดวยพระประสงคแหงอัลลอฮฺ และทุกชีวิตที่ตายลงจะถูกเรียกใหคืนชีพมาเพื่อ
รับการพิพากษาการกระทําของตนในขณะที่มีชีวิตอยู
1.6 ศรัทธาในกฎสภาวการณของพระเจา แบงเปน กฎที่ตายตัว คือ ความเปนไป
ของสรรพสิ่งที่อัลลอฮฺกําหนดขึ้นโดยไมอาจเปลี่ยนแปลงได เชน ชะตากรรม กําเนิดของมนุษย
และสัตวโลก ปรากฏการณทางธรรมชาติ สภาวะของการเกิด แก เจ็บ ตาย ฯลฯ และ กฎที่ไม
ตายตัว คือ การดําเนินไปตามความสัมพันธระหวางเหตุและผล อันเกิดจากดุลยพินิจของมนุษยทจี่ ะ
ใชสติปญญาซึ่งพระเจาประทานมาให เลือกปฏิบัติตามบัญญัติใชและบัญญัติหามตางๆ
2. หลักการปฏิบัติ คือ หลักพื้นฐานอิสลาม 5 ประการที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติ เพื่อ
ยืนยันความศรัทธา ไดแก
2.1 การกลาวคําปฏิญาณตน วา “อัชฮะดุอันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุอันนะ
มุฮัมมะดัรฺ รอซูลุลลอฮฺ” หมายความวา “ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดที่คูควรแกการ
เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ และขาพเจาขอปฏิญาณวามุฮัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ”
2.2 การละหมาด คือ การแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮฺตามแบบอยางที่ทาน
นบีมุฮัมมัดไดปฏิบัติ โดยกระทําทุกวัน วันละ 5 ครั้ง คือในเวลา เชามืด บาย บายคลอย หัวค่ํา และ
เวลากลางคืน เพื่อเปนการสรรเสริญและวิงวอนขอพรตอพระเจา และยับยั้งผูละหมาดจากความชั่วชา
2.3 การถือศีลอด คือ การงดเวนจากการกินดื่ม จากการมีความสัมพันธทางเพศ
และจากความชั่วทั้งปวง ทั้งกาย วาจา และใจ ตั้งแตแสงตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกดิน ตลอดเดือน
รอมฎอน (เดือนที่ 9 ตามจันทรคติอิสลาม) เพื่อแสดงความยําเกรงและสํารวมตนตอพระผูเปนเจา
2.4 การบริจาคทรัพยที่เรียกวา ซะกาต คือ การจายภาษีตามจํานวนและระยะเวลาที่
กําหนด ใหกับบุคคล 8 จําพวกที่กําหนดไวในอัลกุรอาน (เชน คนยากจน คนอนาถา ผูมีหนี้สิน)
เพื่อขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์ปราศจากมลทินแหงความตระหนี่ และกอเกิดความเจริญงอกงามใน
สังคม
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2.5 การบําเพ็ญฮัจญ คือ การไปเยือนและปฏิบัติศาสนกิจ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย ระหวางวันที่ 8 - 13 เดือนซุลฮิจญะฮฺ (เดือนที่ 12) เพื่อเรียนรูประวัติศาสตรของ
บุคคลสําคัญ เห็นความเสมอภาคของมนุษยและภราดรภาพระหวางมุสลิมทั่วโลก
3. หลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต คือ หลักการที่เกี่ยวของกับจริยธรรม มารยาท
ศีลธรรมตลอดจนความประพฤติอันดีงาม ซึ่งมุสลิมทุกคนตองตระหนักอยูเสมอวาพระผูเปนเจา
นั้นทรงรูเห็นการกระทําของตนในทุกๆ พฤติกรรม ทั้งดีและไมดี โดยอาจจําแนกไดดังนี้
3.1 คุณธรรมที่ตองประพฤติ คือ ความดีงามตางๆ ไดแก ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ความเมตตากรุณา ความกตัญูกตเวที การแตงกายที่ถูกตองตามบทบัญญัติ ความสะอาด
ของกายและใจ ความกลาหาญ การใหอภัย ความเทาเทียมและความเสมอภาคระหวางมนุษ ย
การเคารพสิทธิของผูอื่น ตลอดจนหนาที่บาวของพระผูเปนเจาซึ่งตองปฏิบัติตามคําบัญชาใชของ
พระองคและไมกระทําสิ่งที่พระองคหาม หนาที่ของผูรูที่ตองใหความรูแกผูใฝรูทั้งดานศาสนาและ
ความรูทั่วไป หนาที่ของผูไมรูที่จะตองใฝแสวงหาความรูทั้งทางศาสนาและสามัญควบคูกันไปอยูเ สมอ
และบทบาทหนาที่ตอสมาชิกในครอบครัว และสังคมสวนรวม ตามครรลองของอิสลาม ฯลฯ
3.2 คุณลักษณะที่ตองละเวน คือ ความตระหนี่ถี่เหนียว ความอิจฉาริษยา การติฉิน
นินทา ความเขลาและความขลาดกลัว การทรยศและอกตัญู การลวงละเมิดและรุกรานสิทธิของ
ผูอื่น การรบราฆา ฟน การทะเลาะเบาะแวง การลัก ขโมย ฉอ ฉล หลอกลวง การกิน ดอกเบี้ย
การกระทําผิดประเวณีหรือทําอนาจาร การดื่มของมึนเมาหรือรับประทานสิ่งที่เปนโทษตอรางกาย
และจิตใจ การบอนทําลายสังคมแมวาในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงความประพฤติอันจะทําใหสิ้น
สภาพความเปนมุสลิม คือ การตั้งภาคีกับพระเจา ไดแก การปฏิเสธหลักการศรัทธาแมเพียงหนึ่ง
ประการ การเชื่อถือหรือเคารพกราบไหวสิ่งอื่นเสมอกับอัลลอฮฺ การพกพาหรือสักการะบูชาวัตถุ
หรือเครื่องรางของขลังรวมทั้งการสักยันต การเขารวมปฏิบัติพิธีกรรมหรือความเชื่อของศาสนาอื่น
การเชื่อถือในโหราศาสตรและไสยศาสตร
ศาสนิกชน
หากมองวา อิส ลามเปน ศาสนา ศาสนิก ชนผูนับ ถือ ศาสนาอิส ลาม เรีย กวา มุส ลิม
การธํารงรักษาและสืบทอดแนวทางแหงอิสลามเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนไมจํากัด อายุ เพศ เผาพันธุ
เชื้อชาติ หรือฐานันดร ดวยเหตุนี้ อิสลามจึงไมมีสถาบันนักบวชหรือนักพรตดังเชนศาสนาอื่นๆ
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ศาสนสถาน
สถานที่อันเปนศูนยกลางทางดานจิตใจของสังคมมุสลิม เรียกวา มัสยิด ซึ่งหมายถึ ง
สถานที่แหงการแสดงการเคารพสักการะและรําลึกถึงอัลลอฮฺ โดยมัสยิดจะไมมีการประดับรูปภาพ
รูปปน หรือวัตถุบูชาใดๆ อันจะทําใหมุสลิมมีใจไขวเขวไปจากการเคารพสักการะอัลลอฮฺ มัสยิด
ทุกแหงในโลกจะถูกสรางในลักษณะใหผูประกอบพิธีละหมาดหันหนาไปยังทิศที่ตั้งของอาคาร
กะอฺบะฮฺ ซึ่งในบางประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจเรียกมัสยิดวา สุเหรา
นอกจากเพื่อการปฏิบัติละหมาด มัสยิดยังอาจใชเปนสถานที่ใหความรูเกี่ยวกับอิสลาม
แกคนในชุมชน สถานที่ประชุมปรึกษาหารือ หรือจัดกิจกรรมที่ไมขัดตอหลักการอิสลามอีกดวย
มัสยิดที่สําคัญในโลก มี 3 แหงดวยกัน คือ
มั ส ยิ ด อั ล ฮะรอม ในนครมั ก กะฮฺ อั น เป น ที่ ตั้ ง ของอาคารกะอฺ บ ะฮฺ ศู น ย ก ลางของ
ประชาคมมุสลิมทั่วโลก ถือเปนมัสยิดแหงแรกและเปนมัสยิดที่สําคัญที่สุด
มัสยิดนะบะวีย ในนครมะดีนะฮฺ สถานที่ฝงรางของศาสดามุฮัมมัด
มัส ยิด อัล อัก ซอ ในนครเยรูซ าเล็ม สถานที่ซึ่ง ศาสดามุฮัม มัด ถูก นํา ขึ้น สูชั้น ฟา เพื่อ
เขาเฝาอัลลอฮฺ และรับบทบัญญัติตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการละหมาดประจําวัน 5 เวลา
ศาสนพิธี
นอกจากพิธีตางๆ ในหลักการปฏิบัติ 5 ประการซึ่งมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติแลว ยังมีพิธี
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมุสลิมอีกดวย ไดแก พิธีที่ทํากับเด็กแรกเกิด (อะกีเกาะฮฺ) พิธีแตงงาน
(วะลีมะตุนนิกาฮฺ) การจัดการเกี่ยวกับคนตาย (ญะนาซะฮฺ) ฯลฯ ซึ่งลวนแตเปนพิธีหรือประเพณีที่
ถูกกําหนดรายละเอียดและรูปแบบไวตั้งแตสมัยศาสดามุฮัมมัด
นอกจากนี้ ยัง มี ศ าสนกิจ บางอยา งอั น เนื่ อ งมาจากแบบฉบั บ และจริ ย วั ต รของศาสดา
มุฮัมมัดที่สงเสริมใหมุสลิมปฏิบัติในโอกาสตางๆ เชน การละหมาดนอกเหนือจากการละหมาด
ประจําวัน 5 เวลา หรือการถือศีลอดนอกเดือนรอมฎอน สวนพิธีกรรมที่มนุษยปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์นั้น ไมมีในหลักการอิสลาม
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วันสําคัญทางศาสนา
ชาวมุสลิมกําหนดวัน เดือน ป ตามจันทรคติแบบอิสลาม ปฏิทินอิสลามจึงตางจากปฏิทิน
สากล โดยหนึ่งปจะมี 12 เดือน และแตละเดือนจะมี 29 หรือ 30 วัน ซึ่งวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
มีดังนี้
วันศุกรของทุกสัปดาห เปนวันสําคัญประจําสัปดาห
วันที่ 1 เดือนมุฮัรฺรอม (เดือนที่ 1) เปนวันขึ้นศักราชใหม
วันที่ 10 เดือนมุฮัรรอมเปนวันอาชูรอ
วันที่ 12 เดือนรอบีอุลเอาวัล (เดือนที่ 3) เปนวันเมาลิดิน-นบีมุฮัมมัด
วันที่ 26 เดือนรอญับ (เดือนที่ 7) เวลาค่ําลง เปนคืนอิสรอ-มิอฺรอจญ
วันที่ 14 เดือนชะอฺบาน (เดือนที่ 8) เวลาค่ําลง เปนคืนนิศฟุชะอฺบาน
วันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9) เปนวันเริ่มการถือศีลอด
วันที่ 1 เดือนเชาวาล (เดือนที่ 10) เปนวันตรุษอีดิลฟฏริ (วันเฉลิมฉลองสิ้นสุดเทศกาลถือ
ศีลอด)
วันที่ 8 เดือนซุลฮิจญะฮฺ (เดือนที่12) เปนวันเริ่มประกอบพิธีฮัจญ
วันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เปนวันอะเราะฟะฮฺ
วันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เปนวันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันเฉลิมฉลองการประกอบพิธีฮัจญ)
วันที่ 11 – 13 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เปนวันตัชรีก
องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
1.

สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย เปนหนวยงานราชการที่มี
หนาที่รับผิดชอบงานดานการบริหารองคกรศาสนาอิสลามในประเทศไทย ทั้งในระดับประเทศ
ระดับ จัง หวัด และระดับ มัส ยิด โดยมีจุฬ าราชมนตรีดํา รงตํา แหนง ประธานคณะกรรมการฯ
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค ก รศาสนาอิ ส ลาม พ.ศ. 2540 (ดู ร ายละเอี ย ดใน
ภาคผนวก ข) และเปนสถาบันที่มีหนาที่ใหความเห็น คําวินิจฉัยตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
งานสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานผลิตตําราทางศาสนารับผิดชอบวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาล
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งานตรวจสอบ งานออกหนังสือ รับรองกิจการฮาลาล และการเพิกถอนหนังสือรับรอง งานติดตาม
และประเมินผลรับผิดชอบงานเผยแพรหลักธรรมคําสอนศาสนาอิสลามแกประชาชนทั่วไป เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ถูกตอง และการแนะนําชี้แจงขอมูล ความคิดเห็น ทัศนคติที่คลาดเคลื่อน ผิดพลาด
เกี่ยวกับศาสนา และรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการฮัจญตามพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจญ
2. ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานนาม ศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป
จากอดี ต ที่ ผ า นมาสํ า นั ก งานของคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย
เปลี่ ย นย า ยสถานที่ ไ ปเรื่ อ ยๆ ตามผู นํ า สู ง สุ ด คื อ ท า นจุ ฬ าราชมนตรี แต ณ ป จ จุ บั น นี้ ส ถานที่
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหารกิจการศาสนาอิสลามไดถูกตั้งขึ้นอยางถาวรและมั่นคงแลว ทั้งนี้เกิด
จากแรงผลักดันในสมัยทานจุฬาราชมนตรี ประเสริฐ มะหะหมัด ในป พ.ศ 2533 ที่ไดมีปรารภตอ
รัฐบาลขณะนั้นเพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อเปนศูนยรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางศาสนาอิสลาม
เชนเดียวกับพุทธมณฑลซึ่งเปนศูนยรวมกิจกรรมของชาวพุทธ ดูเหมือนวาจะไดรับการตอบสนอง
ดวยดีตลอดมาจากรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการบริหารองคกรชุดแรก คือคณะกรรมการกลาง
อิ ส ลามแห ง ประเทศไทยชุ ด ป จ จุ บั น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค ก รศาสนาอิ ส ลาม
พ.ศ.2540 ซึ่งมีจุฬาราชมนตรี อาจารยสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ เปนประธาน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีไดจัดทําโครงการกอสรางศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
- ใชเปนสถานที่ประชุมจัดงานเมาลิดกลาง
- เปนศูนยกลางการบริหารงานของจุฬาราชมนตรี
- เปนศูนยกลางการประสานงานและใหความรูเกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจย
- เป น ศู น ย ป ระสานงานแลกเปลี่ ย นข า วสาร และส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ กั บ
ประเทศมุสลิมทั่วโลก
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3. สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล
สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล (The Institute for Halal Food Standard) ภายใตการ
กํากับ ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการบริหาร
องคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ไดจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมี ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ตามประกาศจัดตั้งตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทยวาดวยการจัดตั้งสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546
สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลเปนสถาบันของประเทศในการพัฒนา ศึกษา วิจัย
กลั่น กรอง และติด ตามตรวจสอบผลิต ภัณ ฑอ าหารฮาลาล เพื่อ ใหผูป ระกอบการเกิด ความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานอาหารฮาลาลที่ ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง ศาสนาอิ ส ลามและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื่อใหเปนที่เชื่อถือยอมรับของผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการและ
องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งศึกษาปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของกับกิจการมาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อใหมีความรูความสามารถในการสนับสนุนการผลิต
และการสงออกอาหารฮาลาลตลอดจนการประสานการดํา เนิ น งานกั บองคกรฮาลาลระหวาง
ประเทศและองคกรรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศตางๆ เพื่อเสริมสรางความเชื่อถือ
และการยอมรับมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทย
4. มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย กอตั้งเมื่อประมาณป พ.ศ.2494 โดย
ชาวไทยมุสลิม ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ไดรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดสรางสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
ทางด า นศาสนาและพิ ธี ก รรมตามหลั ก ความเชื่ อ ถื อ ของตน ซึ่ ง เป น สิ ท ธิ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมุงหวังที่จะใหไดมีสถานที่อันเปนศูนยรวมของประชากร
ไทย ผูนับถือศาสนาอิสลามขึ้น เพื่อสรางความเปนปกแผน และความมั่นคงของศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทย ใหสมศักดิ์ศรีของชาวไทยมุสลิมโดยทั่วไป และเปนการประกาศใหชาวโลกไดทราบ
ถึงเสรีภาพของการนับถือศาสนาในประเทศไทยวามีอยางสมบูรณทุกประการ โดยมีวัตถุประสงค
ที่สําคัญในการจัดตั้งมูลนิธิฯ คือ
1) ดําเนินกิจการสาธารณประโยชน เชน การสงเคราะหเด็กกําพรา และผูยากไร
ในดานการครองชีพ การรักษาพยาบาลและการศึกษา
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2) ดําเนินการใหศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทยเปนศูนยกลางรวมของบรรดา
มุสลิมโดยทั่วไปไดใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรม หรือพิธีการใดๆ เกี่ยวกับศาสนา วิชาการ สังคม
และความมั่นคงของชาติ ดําเนิ นการเผยแพรศาสนา และวิชาการตางๆ ตลอดจนกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ
3) เพื่อใหศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทยแหงนี้เปนหลักฐานยืนยันในสิทธิ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาของปวงชนชาวไทยเปนเกียรติแกประเทศชาติและองคพระประมุขใน
ฐานะที่ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกแหงอิสลาม
5. มูลนิธิสันติชน
มู ล นิ ธิ สั น ติ ช นเริ่ ม จากรายการวิ ท ยุ เ พื่ อ สั น ติ ช น เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม 2524
ออกอากาศทุกวัน ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม และสงขลา ป 2525 ไดเริ่มจัดทํารายการวิทยุรอมฎอน
ออกอากาศทั้งตอนเย็นและตอนกลางคืนทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนเปนประจําทุกปตลอดมาจนถึง
ปจจุบัน
ป 2527 ไดจัดตั้งสถาบันสันติชน เปดสอนศาสนาอิสลามใหกับนักศึกษาผูใหญทุก
วันอาทิตย
ป 2529 ไดยื่นจดทะเบียนมูลนิธิสันติชน ป 2530 กอสรางอาคารมูลนิธิสันติชน
อยูที่ซอย 112 ถนนลาดพราว และเปดใชอาคารเมื่อป 2532
มูลนิธิสันติชนมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการศึกษาและเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนดานการศึกษาแกเยาวชนใหมีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพที่ดี และเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคกรการกุศล มูลนิธิสันติชนได
เปดอบรมผูสนใจอิสลามขึ้น เพื่อสอนอิสลามใหกับผูเขารับอิสลามใหมหรือผูที่มิใชมุสลิม มูลนิธิ
สั น ติ ช นได จั ด ตั้ ง หน ว ยบรรเทาสาธารณภั ย ขึ้ น เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ที่ เ จ็ บ ป ว ย ผู เ สี ย ชี วิ ต
ใหบริการรับผูปวยสงโรงพยาบาลฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
มูลนิธิสันติชนไดจัดตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชน สอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) และไดเปลี่ยนหลักสูตรเปนสอนศาสนาควบคูสามัญ ชั้น ม.1-6 ตอมาป
2546 ไดขยายหลักสูตรเปนชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.6 และป 2548 ไดขยายหลักสูตรเปนชั้นอนุบาล 1 ถึง
ชั้น ม.6 และไดเริ่มกอสรางอาคารเรียนใหม เปนอาคาร 5 ชั้น สําหรับชั้นมัธยมปลายและแผนก
English Program งบประมาณคากอสราง 25 ลานบาท จะเปดใชอาคารเรียนไดในปการศึกษา 2549
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นอกจากนี้มูลนิธิสันติชนไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอนอัลกุรอานในตอนเย็น
ใหกับเยาวชนมุสลิม โครงการสอนอัลกุรอานในวันเสารใหกับผูใหญ โครงการชวยเหลือมุสลิม
ผูพิการและดอยโอกาส โครงการเลี้ยงละศีลอด จัดตั้งกองทุนซะกาต กองทุนเด็กกําพราอนาถา
หนวยบริการฮัจญ มัสยิดสันติชน กลุมมุสลิมะฮฺ กลุมผูสูงอายุ เปนตน
6. สมาคมคุรุสัมพันธ
ยอนหลังไปเมื่อป 2497 คณะศิษยเกาของโรงเรียนอันยุมันอิสลาม ไดพบปะพูดคุย
เพื่อการจัดทําตําราเรียนวิชาการศาสนาหลักสูตรฟรฎอีน (หลักปฏิบัติที่เปนขอบังคับสําหรับมุสลิม
ทุกคน) เปนภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อใหงายตอการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนั้นเยาวชนมุสลิมไดเรียน
วิชาการศาสนาจากตําราภาษาอาหรับและมลายูกันทั้งสิ้น เมื่อไดทําหลักสูตรและตําราเรียนฟรฎอีน
เปนภาษาไทยเรียบรอยแลว จึงนําเขาทดลองสอนในโรงเรียนของคณะผูดําเนินการหลายโรงเรียน
และหาขอบกพรองที่ควรจะเพิ่มเติมแกไขใหเนื้อหาวิชาครบถวนสมบูรณ
สองป ผา นไปกับ การทดลองการเรีย นการสอนและแกไ ขเพิ่ ม เติม เนื้อ หาสาระ
วิชาการ จึงมีความคิดที่จะจัดตั้งกลุมดําเนินการเปนนิติบุคคล เพื่อดําเนินการอยางจริงจัง ดังนั้น
ป 2499 สมาคมคุรุสัมพันธจึงกําเนิดขึ้น ซึ่งมีโรงเรียนของคณะผูดําเนินการจํานวน 48 โรงเรียน
เปนโรงเรียนนํารอง โดยการจัดระบบควบคุมดูแลโรงเรียนเปนหนวยสอบ ใหหนวยสอบเปนศูนย
ประสานงานกับสํานักงานสมาคมคุรุสัมพันธตลอดเวลา โรงเรียนจํานวน 48 โรงเรียน ก็สามารถ
จัดแบงออกไดเปน 10 หนวยสอบในระยะแรกเริ่ม
ป 2524 ไดขยายกิจการของสมาคมฯ ออกไปอยางกวางขวาง เปาหมายการขยาย
งานคือ มุงเผยแพรกิจกรรมสูหลายจังหวัดในภาคใต
ป 2528 ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการเรียนชั้นปที่ 5, 6 พรอมจัดทําแบบเรียนครบ
ชุดวิชาเปนผลสําเร็จจนมีการเรียนการสอนในปจจุบัน และกิจการของสมาคมขยายตัวกวางขวาง
ออกไปทั้งประเทศ จากที่เคยมีสนามสอบเพียงแหงเดียวของจังหวัด นั้นๆ ไดขยายหนวยแตก
ออกเปน หนวยสอบประจําอําเภอมากขึ้น เพื่อรองรับเยาวชนมุสลิมที่เขามาเรียนรูตามหลักสูตร
ของสมาคมฯ
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7. สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย
ในอดีตคนหนุมสาวมุสลิมรวมตัวกันเปน “กลุม” เล็กๆ ในสังกัดของชุมชนหรือ
มัส ยิด ตามทอ งถิ่น ตา งๆ การจัด ตั้ง เปน ไปอยา งงา ยๆ และกิจ กรรมที่ทํา มีลัก ษณะจํา กัด อาทิ
การปรับปรุงมัสยิด การทําความสะอาดกุโบรฺ (สุสาน) ในชุมชน แตการรวมตัวในลักษณะทองถิ่น
นี้ไมสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของเยาวชนมุสลิมไดอยางแทจริง
เพื่อที่จะกอตั้งสถาบันอันเปนศูนยกลางของคนหนุมสาวมุสลิมในระดับชาติ และ
เพื่อที่จะผลักดันการแกไขปญหาของเยาวชนมุสลิมใหเปนไปอยางจริงจังและเหมาะสม หนุมสาว
มุสลิมกลุมหนึ่งจึงไดริเริ่มใหมีการจัดตั้งองคกรของเยาวชนมุสลิมในระดับชาติแหงหนึ่งขึ้นภายใต
นามวา “สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย” หรือ ย.ม.ท. ซึ่งไดรับการจดทะเบียนและไดรับอนุมัติ
จากทางราชการในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2507 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
- ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก มี ลั ก ษณะเป น ผู นํ า ที่ ดี เ พื่ อ ประโยชน ต อ ท อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ
- สงเสริมการศึกษา, ศาสนา, วัฒนธรรม, กีฬา, สันทนาการและสวัสดิการแก
สมาชิกและชุมนุมชน
- สงเสริมความสามัคคีและความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- ส ง เสริ ม ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู แ ละข า วสารในระหว า งสมาชิ ก และ
ระหวางสมาชิกกับสมาคมฯ
- สงเสริมและจัดใหมีสถานศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนา
- สงเสริมและจัดใหมีสถานสงเคราะหและกองทุนสงเคราะหแกบุคคลทั่วไป
- ประสานงานและใหความรวมมือกับสมาคมฯ หรือองคการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกัน
- ไมยุงเกี่ยวกับพรรคการเมืองใดๆ
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ศาสนาคริสตโดยสังเขป∗
ประวัติความเปนมา
คริสตศาสนา เปนศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจาสูงสุด(God) ที่มีความเปนเอกภาพแบบ
ตรีเอกาภาพ ระหวางพระบิดา พระบุตร (พระเยซูคริสต) และพระจิต ผูนับถือประกอบดวยนิกาย
ตางๆ เปนจํานวนมาก โดยมีนิกายหลักๆ 3 นิกาย คือ นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) หรือ
เรียกยอๆ วา “คาทอลิก” ลําดับถัดมา คือ นิกายออรโธดอกซ (Orthodox) และนิกายโปรเตสแตนท
(Protestant) ซึ่งแตละนิกายนั้นมีความแตกตางกันในบางประการ คริสตศาสนาไดเขามาเผยแผใน
ประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผานทางคณะมิชชันนารี สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทย
มีประชากรผูนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอื่นๆ (ยกเวนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม) คิดเปน
รอยละ 1.33 (จากประมวลขอมูลสถิติพื้นฐาน สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2546) อันเปนศาสนาที่มีผู
นับถือมากเปนลําดับที่ 3 ของประเทศไทย แตเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากถึง 1 ใน 3 ของประชากร
โลก (มากกวา 2,000 ลานคนโดยประมาณ) ซึ่งในการจัดทําเอกสารครั้งนี้ จะไดศึกษา รวบรวม
และนําเสนอถึงพิธีการที่เกี่ยวของกับศาสนาคริสต และการเขารวมพิธีการทางศาสนาตามหลักการ
และแนวทางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholicism) และนิกายโปรเตส
แตนท (Protestantism) เทานั้น เนื่องจากในประเทศไทยมีคริสตชนนับถือ 2 นิกายดังกลาวเปน
จํานวนมาก
ประวัติศาสตรของศาสนาคริสตเปนเรื่องเกี่ยวกับแผนการแหงความรักของพระเจาที่
ไถบาปมนุษยใหรอดพนจากบาป เริ่มจากการสรางโลกโดยพระบิดา เมื่อพระเจาทรงสถาปนา
ความสัมพันธกับมนุษย ไดพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ พระองคทรงเปดเผยความจริงเกี่ยวกับพระองค
เกี่ยวกับโลกและมนุษยเอง โดยผานทางชนชาติอิสราเอล ผานทางกษัตริย เชน กษัตริยดาวิดและ
ซาโลมอน ผานทางประกาศก (ผูเผยพระวจนะ) เชน อิสยาหและเยเรมีย ผานทางผูนําบรรพบุรุษ
เชน อับราฮัมและโมเสส และทางเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับชนชาตินี้ การเปดเผยสัจธรรมมาถึง
ชั้นสมบูรณเมื่อพระเยซูทรงมารับสภาพเปนมนุษย ครั้งนี้พระเจาไมทรงใชคนกลางเพื่อเปดเผย

∗

เรียบเรียงจากบทความของคุณพอไพศาล อานามวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ
ขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย.
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สัจธรรม พระองคทรงเสด็จมาเองโดยทางพระบุตรคือ พระเยซู ชีวิต กิจการ และคําสั่งสอนของ
พระองคเปน “หนทาง ความจริง และชีวิต” ซึ่งนํามนุษยไปสูความรอดพนจากบาปนั่นเอง
ศาสนาคริสตนับเปนศาสนาใหญศาสนาหนึ่ง มีผูนับถืออยูทั้งหมดทุกนิกาย ประมาณ
กวา 2,000 ลานคน คริสตศาสนา เปนศาสนาที่สืบเนื่องมาจากการปฏิรูปลัทธิยิว (ยูดาย) ซึ่งเปน
ศาสนาแบบเอกเทวนิยมเชื่อในพระผูเปนเจาสูงสุดเพียงพระองคเดียว คือ พระยะโฮวาห หรือยาเวห
เปนพระผูสรางโลกและสรรพสิ่ง เปนองคปฐมเหตุตอสิ่งตางๆ ทั้งหลายทั้งปวง ทรงสรางโลกและ
สถาปนาความสัมพันธกับมนุษย โดยเรียกผูนับถือศาสนาคริสต โดยทั่วไปทุกๆนิกายวา “คริสตชน”
(Christian)
คําวา “คริสต” มาจากภาษาละตินวา “Christus” (คริสตุส) หรือในภาษากรีก “Christos”
(คริสตอส) แปลตามตัวอักษรไดคือ ไดรับการเจิม หรือ ไดรับการแตงตั้งใหศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง
ผูไดรับการเจิมใหเปนตัวแทนของพระเจา ศาสนาคริสตจึงมีรากฐานถึงความเชื่อเรื่อง “พระเจา”
(God) ที่มีความสัมพันธแบบตรีเอกาภาพ (Trinity) คือ พระบิดา (Father) พระบุตร (Son) และพระ
วิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ (Spirit) (คาทอลิ ก ใช คํ า ว า “พระจิ ต ”) ความสั ม พั น ธ ข องพระเจ า ในรู ป แบบ
ดังกลาวนี้สามารถเขาใจไดจากการศึกษาชีวิตของพระเยซูคริสต
ศาสนาคริสตไดแพรหลายออกจากเอเชียตะวันออกกลาง สูทวีปยุโรป บรรดาศิษยของ
พระเยซู ค ริ ส ต ไ ด ป ระกาศศาสนาและปลู ก ฝ ง ความเชื่ อ เริ่ ม ที่ อ าณาจั ก ร (ยุ โ รปตะวั น ตก และ
ตะวันออก) หลังจากนั้นการประกาศศาสนาไดแพรไปทั่วทวีปยุโรปแลวไดมีการประกาศเทศนา
ไปยังประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ-ใต ทวีปอัฟริกา ทวีปเอเชีย จนทําใหเกิดคริสตชนกระจายไป
ทั่วทุกมุมโลกดังที่พบเห็นอยูในปจจุบันนี้ คริสตชนแมวาจะนับถือองคพระเยซูคริสตเปนศาสดา
ก็จริง แตเหตุผลทางประวัติศาสตร สถานการณทางสังคมการเมือง และเหตุผลเชิงการปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนาทําใหศาสนาคริสตแบงออกเปนนิกายตางๆ คือ นิกายออรโธดอกซ (ยุโรป
ตะวั น ออก) นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก (ยุ โ รปตะวั น ตก) นิ ก ายแองกลี กั น (อั ง กฤษและประเทศ
เครือจักรภพ) และกลุมโปรเตสแตนท ซึ่งแบงเปนกลุมปฏิรูปและกลุมอิสระอีกมากมาย (ยุโรป
เหนือและอเมริกา)
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ศาสดา
สกุลกําเนิด
กอนที่พระเยซูอุบัติ ประวัติศาสตรของชนชาติยิวที่เปนมายังกระจัดกระจายไมสามารถ
รวมกันเปนปกแผนได จวบจนถึงสมัยตกอยูภายใตการปกครองของโรมันมีหัวหนาซึ่งเปนนักพรต
ของศาสนายิว ประจําอยูที่กรุงเยรูซาเลม เมื่อ พ.ศ. 543 หรือปที่ 1 แหงคริสตศักราช พระเยซูไครสต
ไดสมภพขึ้นในโลกที่ตําบลเบธเลเฮ็ม (Bethlehem) แควนยูดา ในประเทศปาเลสไตน ในวันที่ 25
ธันวาคม และวันดังกลาวนี้ชาวคริสตถือเปนวันคริสตมาส บริเวณที่ทรงสมภพเปนคอกเลี้ยงสัตว
โดยเปนบุตรของโยเซฟ และพระนางมารีย ตระกูลชางไม พระนางมารียนั้นเปนผูสืบสกุลมาจาก
พระเจาเดวิด โดยเปนธิดาของโยคิมและนางแอนนา นางแอนนาไดนําพระนางมารียไปถวายไวที่
โบสถตั้งแตยังเยาว เพื่อใหไดเรียนวิชาศาสนาและการเย็บปกถักรอย ตอมาไมนาน บิดามารดาของ
พระนางมารียไดถึงแกกรรม เมื่อพระนางมารียโตขึ้นเปนสาวแลว พวกบาทหลวงที่โบสถเห็นวา
นางสมควรจะมีสามีได แตนางไมสมัครใจจะมีสามี แตก็สุดวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงได เพราะกฎหมาย
บานเมืองมีอยูวา หญิงสาวจะไมมีผูปกครองไมได พวกบาทหลวงเห็นวาโยเซฟ เปนผูสมควร จึง
แนะนําใหโยเซฟไปสูขอ พระนางมารียจึงรับหมั้น เมื่อสูขอรับหมั้นไดแลวยังไมไดแตงงานอยูกิน
ดวยกัน แตปรากฏวาพระนางมารียมีครรภแลว ดวยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ และในค่ําคืนวันนั้นก็
ไดมีทูตของพระเจามาสําแดงในฝนของโยเซฟวา
"โยเซฟ อยาวิตกในการที่จะรับเอาพระนางมารียมาเปนภรรยาเจาเลยเพราะผูที่จะ
ปฏิสนธิในครรภของนางเปนโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ นางจะประสูติเปนชาย แลวเจาจงเรียก
นามทานวา เยซู เพราะวาทานเปนผูที่จะโปรดชวยพลไพรของทานใหรอดจากความผิดของเขา”
ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็ไดทําตามของทูตของพระเจา โดยไดรับพระนางมารียมา แตมิไดรว ม
อยูหลับนอนกับนาง จนนางประสูติบุตรชายแลว และไดเรียกนามของบุตรวา “เยซู”
ชีวิตปฐมวัย
เมื่อพระเยซูไดสมภพ ณ ตําบลเบธเลเฮ็ม แควนยูดา ครั้งนั้นเฮโรดเปนกษัตริยผูครองกรุง
เยรูซาเลม ไดมีพวกนักปราชญจากทิศตะวันออก คือ เปอรเซีย เดินทางมายังกรุงเยรูซาเลม แลวถามวา
“ทานผูที่บังเกิดมาเปนกษัตริยชาติยูดาอยูที่ไหน? เพราะวาเมื่อเราผูอยูในทิศตะวันออก
ไดเห็นดาวของทานปรากฏขึ้นแลว เราจึงหวังจะถวายนมัสการทาน”
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ครั้ น กษั ต ริ ย เ ฮโรดได ส ดั บ เช น นั้ น ก็ ท รงหวาดหวั่ น สะดุ ง กลั ว ไม ส บายพระทั ย
ทั้ง ชาวกรุ ง เยรู ซาเลมก็พ ลอยหวั่น กลัว ดว ย จึ งมี รับ สั่ง ใหป ระชุ ม บรรดาปุ โ รหิ ต ใหญ กั บ พวก
อาลักษณแหงพลเมือง แลวตรัสถามวา “ผูเปนพระคริสตนั้นจะบังเกิดแหงใด?”
พวกนักปราชญทูลวา “ที่ตําบลเบธเลเฮ็ม แควนยูดา”
กษัตริยเฮโรดไดเชิญพวกนักปราชญเขาเฝาเปนการลับ แลวไดตรัสถามถึงที่ดาวนั้น
ปรากฏแลวจึงไดใหพวกนักปราชญเดินทางไปยังตําบลเบธเลเฮ็ม พรอมทั้งมีรับสั่งวา
“จงไปหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแลวจงกลับมาแจงแกเรา เพื่อเราจะไดไปถวายนมัสการ
ทานดวย”
เมื่อพวกนักปราชญไดฟงคําของกษัตริยแลวก็ไดลาไป และดาวซึ่งเขาไดเห็นในทางทิศ
ตะวันออกนั้นก็ไดนําเขาไป จนมาหยุดอยูเหนือสถานที่ที่กุมารประทับอยูนั้น พวกนักปราชญก็เกิด
ปติยินดี ครั้นเขาไปในที่พักอาศัยก็ไดพบกุมารกับพระนางมารียมารดา จึงพากันถวายนมัสการ
กุมารนั้น แลวเปดหีบหยิบเอาของวิเศษ คือ ทองคํา กํายาน มดยอบ (ยางหอมสีแดง ใชในพิธีทาง
ศาสนา) ออกมาถวายเปนเครื่องบรรณาการ แลวพวกนักปราชญเหลานั้นก็ไดยินคําหามในฝนมิให
กลับไปเฝากษัตริยเฮโรด จึงไดกลับไปยังเมืองของตนโดยทางอื่น
ครั้นพวกนักปราชญกลับไปแลว ทูตของพระเจาไดมาปรากฏแกโยเซฟในฝนวา
“จงลุกขึ้น พากุมารกับมารดาหนีไปยังประเทศอียิปต และคอยอยูที่นั่นจนกวาเราจะบอกเจา
เพราะวาเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อประหารชีวิตเสีย”
ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงไดลุกขึ้นพากุมารกับมารดาเดินทางไปยังประเทศอียิปต และ
ไดอยูที่นั่นเปนชั่วคราวกอน ครั้นกษัตริยเฮโรดที่กรุงเยรูซาเลมทรงทราบวา พวกนักปราชญดูหมิ่น
ไมยอมกลับมาแจงขาวก็ทรงกริ้วโกรธยิ่งนัก จึงทรงสั่งใหจับเด็กชายตั่งแตอายุสองขวบลงมาใน
ตําบลเบธเลเฮ็ม และตําบลใกลเคียงอื่นๆ แลวนําไปประหารชีวิต ยังผลทําใหเด็กชายถูกจับไป
ประหารชีวิตตายเสียเปนจํานวนมาก ตอมาครั้น กษัตริยเฮโรดสิ้นพระชนมแลวทูตของพระเจาจึง
ไดไปปรากฏในฝนแกโยเซฟที่ประเทศอียิปตวา
“จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดากลับไปยังแผนดินอิสราเอลเพราะผูที่แสวงชีวิตของกุมาร
นั้นตายแลว”
โยเซฟจึ ง ได พ ากุ ม ารกั บ มารดากลั บ ไปยั ง แผ น ดิ น อิ ส ราเอล โดยได ไ ปอาศั ย ที่ เ มื อ ง
นาซาเรธ (Nazareth) แคว น กาลิ ลี พระเยซู ไ ด รั บ การชุ บ เลี้ ย งท า มกลางความสงบและสะอาด
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ในคัมภีรลูกากลาวไววา มีชีวิตอยูอยางธรรมดาสามัญ สิ่งแวดลอมตางๆ ในชีวิตมีแตเรื่องของ
ศาสนา เรื่องของธรรมและนักพรต
ทรงรับศีลจุมและออกประกาศศาสนา
เมื่อพระเยซูมีพระชนมายุ 30 พรรษา ไดพบกับโยฮันหรือจอหน ผูใหศีลจุม (John the
Baptist) การรับศี ลจุมหรือบับติศมา เปนการใชน้ําเปนเครื่องหมายภายนอกเทลงศีรษะ 3 ครั้ง
หมายถึง การชําระลางบาปมลทินโทษตางๆ อันเปนเครื่องหมายแสดงวาผูเขาพิธีเปนผูเขาถึงพระเจา
พระเยซูไดขอรับบับติศมาหรือศีลจุมตามลัทธิของโยฮัน ณ บริเวณแมน้ําจอรแดน การขอรับบับติศมา
นี้ครั้งแรกโยฮันทูลหามพระเยซูวา “ขาพเจาตองการขอรับบับติศมาจากพระองคมากกวา ควร
หรือที่พระองคจะเสด็จมาหาขาพเจา?” แตพระเยซูตรัสตอบโยฮันวา “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะวา
สมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสั่งชอบธรรมทุกประการ”
ไดอัครสาวก
หลังจากที่พระเยซูไดออกมาจากปา ไมนานก็ไดทราบวากษัตริยเฮโรดไดมีรับสั่งใหจับ
ตัวโยฮันหรือจอหน ผูใหศีลจุมแกพระองคไปประหารชีวิต เนื่องจากขอหาสอนศาสนาวิปริตไป
จากคัมภีรเดิม พระองคจึงหลบออกจากเมืองนาซาเรธตรงไปยังแควนกาลิลี ทองเที่ยวเทศนาอยู
ตามหมูบานริมทะเล ในขณะทรงดําเนินอยูตามชายทะเลนั้น ทรงเห็นพี่นองชาวประมง 2 คนหนึ่ง
ชื่อซีมอน (Simon) หรืออีกชื่อวา เปโตรหรือปเตอร กับนองชายชื่ออังดรูว (Andrew) ทรงถามคน
ทั้ง 2 วา “กําลังทําอะไร?” คนทั้ง 2 ตอบวา “กําลังตีอวนจับปลา” พระเยซูตรัสวา “จงตามเรามา
เราจะชวยใหทานตีอวนจับคน” คนทั้ง 2 เลื่อมใสจึงตามไป พระเยซูทรงพบพีน่ อ งชาวประมงอีก 2 คน
คือ เจมส (James) หรือยาคอบ กับจอหนหรือโยฮัน (John) กําลังหาปลาอยู พระเยซูทรงเรียกให
ตามไป สองพี่นองก็ ตามไป ตอมานั้นพระเยซูก็ไดพบอัครสาวกตอไปอีก รวมเป น อัครสาวก
12 คน คือ
1. ซีมอนหรือเปโตร
2. อังดรูว
3. เจมสหรือยาโคโป (ยาคอบ)
4. ยอหนหรือโยฮัน
5. ฟลิป
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6. บารโธโลมิว
7. มัทธิว (คนเก็บภาษี)
8. ธัดเดอัส (โธมา)
9. เจมสหรือยาโคโป (บุตรอัลเฟอัส)
10 เลบเบอัส หรืออาดาย
11 ซีโมน
12 ยูดาส (ผูกบฏ)
ในระหวางนั้นกิตติศัพทของพระเยซูไดขจรขจายเลื่องลือออกไปไกล ไดทรงสนใจความ
ทุกขยากเดือดรอนของสามัญชน และไดชวยเหลือเขาเหลานั้น ไมวาจะเปนผูเจ็บปวยตางๆ เปนผู
ไดรับทุกขทรมาน ผูที่ถูกผีสิงหรือคนเปนลมบาหมูและคนงอยใหหายจากโรคภัยนั้นๆ คราวหนึ่ง
ขณะที่พระองคกําลังยืนเทศนาใหคนทั้งหลายฟงอยูในหมูบานแหงหนึ่งในแควนกาลิลี ก็มีทหาร
โรมันคนหนึ่งเดินทางมาพบคนชุมนุมกันอยู เขาไปดูเห็นพระเยซูกาํ ลังยืนเทศนาอางถึงพระเกียรติคณ
ุ
ของพระเจาอยู เกิดความเสื่อมใส จึงไดขอรองใหพระเยซูออกไปชวยรักษาโรคใหลูกชายซึ่งกําลัง
นอนปวยอยูที่บาน พระเยซูไดตรัสสั่งนายทหารโรมันคนนั้นเปนความวา
“ท า นจงกลั บ ไปหาลู ก ของท า นเถิ ด ถ า ท า นเชื่ อ ว า ลู ก ชายของท า นจะหายจากความ
เจ็บปวยดวยอํานาจของพระเจา โรคก็จะอันตรธานหายไปเอง”
นายทหารโรมันคนนั้นก็รีบเดินทางกลับบานดวยความเชื่อ พอถึงบานก็เห็นลูกชายหาย
จากความเจ็บปวยเปนปกติ อยางนาอัศจรรย ผลแหงการเทศนาและการชวยเหลือผูเดือดรอนตก
ทุกขไดยากทั้งหลายโดยไมเลือกหนาเชนนี้ จึงไดมีผูคนแตกตื่นมาเฝารุมลอมพระองคเปนจํานวน
มาก รวมทั้งไดติดตามไปดูพระองคเปนขวัญตา นอกจากชาวแควนกาลิลีเองแลว ยังมีชาวเมืองชาว
แควนอื่นๆ ไดดั้นดนมาเฝาพระองค แมจะตองคางคืนคางแรมก็ไมยอทอ
เทศนาบนภูเขา
เย็นวันหนึ่งพระเยซูไดเสด็จขึ้นไปบนยอดเขาพรอมกับอัครสาวก 12 คน แตเชาตรู ดวยมี
พระประสงคจะใหอัครสาวกไดสัมผัสกับความสงบ แตก็ไมวายที่มีฝูงชนติดตามพระองคไป และ
ในวันนั้น ในชวงเย็นมีฝูงชนติดตามขึ้นมาเฝาพระองคเปนจํานวนมากเปนพิเศษ พระองคจึงเสด็จ
ลงไปยังที่ราบบนภูเขาซึ่งมีหญาขึ้นเปนหยอมๆ มีโขดหินระเกะระกะ ทรงถือเปนโอกาสดีที่จะ
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พยายามทําความเขาใจกับฝูงชนที่มาชุมนุมกันอยูนั้นเกี่ยวกับลักษณะคําสอนของพระองคโดย
พระองคไดตรัสวา
“อยาคิดวาเรามาทําลายพระบัญญัติและคําสอนของศาสดาพยากรณเลย เรามิไดมาทําลาย
แตเรามาเพื่อจะใหสําเร็จประโยชน”
กล า วคื อ พระองค ไ ด สั่ ง สอนดํ า เนิ น ตามคํ า สอนดั้ ง เดิ ม ของโมเสสในพระคั ม ภี ร เ ก า
เพียงแตแกไขใหดีประเสริฐลึกซึ้งสมเหตุสมผล มีความหมายยิ่งขึ้นกวาเดิม
ผลแหงเทศนาบนภูเขา
เมื่อคําสอนเหลานี้แพรหลายออกไป ทําใหคนบางกลุมบางพวกเห็นวาคําสอนของพระ
เยซูหลายเรื่องผิดจากคําสอนเดิมของศาสนายิว และยิ่งพระเยซูกลาวตําหนิผูนําศาสนายิววา ทําตน
ไมเหมาะสม เปนพวกหนาซื่อใจคด จึงทําใหพระองคมีผูเกลียดชังมากขึ้น ทั้งพวกนักพรตยิวก็พา
อิจฉา
ตอมาเมื่อพระเยซูประกาศวา จะพาคนทั้งหลายไปสูอาณาจักรแหงสวรรค พวกนักพรต
ชาวยิวยิ่งไมพอใจมากขึ้น ไดตั้งขอคัดคานพระเยซูวา พระเยซูไมใชพระเมสสิอาห (Messiah) ที่จะ
ชวยชาวยิวตามทํานาย เพราะพระเมสสิอาหนั้นจะตองเปนผูแกลวกลาสามารถเปนนักรบไมออนแอ
แตพระองคมาเพื่อยุยงชาติชาวยิวใหแตกแยกกันตางหาก การที่พระเยซูสอนใหคนมีความเมตตา
กรุณาเสียสละและใหอภัยแมกระทั่งแกศัตรู พวกนักพรตชาวยิวจึงถือเอามาเปนเหตุสําคัญในการ
กําจัดพระองค ดวยขอหาเปนกบฏตออาณาจักรโรมัน
บั้นปลายชีวิต
ภายหลังที่พระเยซูไดประกาศศาสนา สั่งสอนใหคนเปนคนดีมีเมตตา มีความรักตอกัน
และกัน รวมทั้งไดอนุเคราะหชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก ผูเจ็บปวย ผูไมมีที่พึ่งทางใจ โดยใชเวลามา
เพียง 3 ป การอวสานของพระเยซูไดเกี่ยวเนื่องกับพิธีกินเลี้ยง ที่เรียกวา เทศกาลปสกา (Pascals)
เพื่อเปนอนุสรณถึงวันที่โมเสสพาชาวยิวหนีออกจากอียิปตพนจากความเปนทาสได อันเปนอาหาร
มื้อสุดทาย (the Last Supper) พระเยซูไดประทับนั่งบนโตะยาวพรอมอัครสาวก 12 คน องคพระ
เยซูไดทรงรูลวงหนาดวยวิญญาณวาจะมีคนมาตามจับพระองค และมีสาวกคนหนึ่งจะเปนผูทรยศ
ตอพระองค ในขณะรับประทาน อาหารกันอยูนั้นพระองคไดตรัสปรารภเรื่องนี้ใหสาวกฟง สาวก
จึงไดทูลถามวาจะเปนใครในบรรดาพวกตน พระเยซูจึงไดรับสั่ง
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“ผูที่เอาขนมปงจิ้มในชามเดียวกับพระองคนั้นแหละจะเปนทรยศ” ทรงรับสั่งตอไปวา
“คนเชนนั้นเกิดมาก็เสียทีเกิด” ยูดาสสาวกคนที่ 12 ไดฟงเชนนั้นจึงถามพระเยซูวา “ทานอาจารย
หมายถึงขาพเจาหรือ” พระเยซูกับตรัสวา “ขนมปงนี้เทากับเนื้อรางกายของพระองค” แลวทรงหยิบ
แกวไวนขึ้นพรอมกับรับสั่งวา “เทากับโลหิตของพระองค เปนโลหิตแหงสัญญา ขอใหทุกคนจง
ทานและดื่ม เราจะไมไดเสวยรวมกันอีกจนกวาไดรวมกันใหมในอาณาจักรแหงพระเจา (Kingdom
of god)” พอรับประทานเสร็จก็ไดพรอมกันรองเพลงสรรเสริญเกียรติคุณของพระเจา แลวพระเยซู
ก็ไดเสด็จเดินทางพรอมกับสาวกไปยังภูเขามะกอกเทศ (Mount of Olives) แตปรากฏวาระหวางทาง
ยูดาสสาวกผูทรยศไดแอบหนีไป พระเยซูจึงไดตรัสเตือนสาวกที่เหลือ 11 คน ใหรักซึ่งกันและกัน
วา “เรารักเจาทั้งหลายมาแลวฉันใด เจาจงรักซึ่งกันและกันดวยฉันนั้น คนทั้งปวงจะรูไดวาเจาเปน
เหลาสาวกของเรา ก็เพราะวาเจาทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน”
จากนั้นก็ไดทรงพาสาวกเดินทางตอไปยังตําบลเกธเซเมน (Gethsemane) ในระหวางทาง
ก็ไดตรัสเลาถึงการที่จะมีคนมาทํารายพระองค ซึ่งสาวกตางพากันประกาศแข็งขันวา จะยอมถวาย
ชีวิต ถาตายก็ตายดวยกันในขณะที่ทรงเจริญสมาธิอธิษฐานจิตหาความสงบ ณ บริเวณแหงหนึ่งใน
ตําบลนี้ พรอมทั้งรับสั่งใหเฝารักษาดูแลก็ไดมีพวกทหารโรมันโดยยูดาสสาวกผูทรยศไดนําทางมา
พรอมทั้งชี้ตัวพระเยซูใหพวกทหารโรมันไดเขาจับพระเยซู ขณะนั้นปเตอรหรือเปโตรอัครสาวก
คนสนิทของพระเยซู ไดชักดาบออกตอสูปองกัน มีผลทําใหทหารโรมันคนหนึ่งหูขาดไปขางหนึ่ง
แตพระเยซูหาม พระเยซูก็เลยถูกจับโดยงาย เพราะพระองคไมตอสูปองกันตัว ทั้งยังมีสติปลอยให
จับดวยดี ฝายสาวกก็พาหลบหนีไป
พระเยซูถูกตรึงไมกางเขน
หลังจากที่พระเยซูถูกจับแลว พวกทหารโรมันก็ไดนําไปสูที่พิพากษาโทษ คณะกรรมการ
ศาสนาของนั ก พรตยิ ว ได พิ พ ากษาตั ด สิ น ให ล งโทษประหารชี วิ ต โดยตรึ ง ไม ก างเขนแต ก าร
ประหารชีวิตนั้นตองนําเสนอขอความเห็นชอบตอปลาต (Pilate) ผูเปนหัวหนาปกครองโรมัน ชั้น
แรกปลาตก็บายเบี่ยง แตในที่สุดก็ตองประหารชีวิตตามเสียงสวนมากเพราะประชาชนรองบอกวา
“จะรับบาปเอง”
ตอมาจากนั้นในรุงซึ่งเปนวันศุกรพวกทหารโรมันจึงใหพระเยซูแบกไมกางเขนเดินทาง
ออกไปสูตําบลโกลโกธา (Golgotha) (ตําบลเนินหัวกะโหลกผี) อันเปนสถานที่ประหารคน พรอม
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กั น นั้ น ก็ ไ ดนํ า นั ก โทษของบ า นเมือ งคนอื่ น อี ก 2 คน เพื่อ ไปประหารชี วิ ต โดยตรึ ง ไม ก างเขน
เชนเดียวกับพระเยซูเบื้องซายคนหนึ่ง เบื้องขวาอีกคนหนึ่ง ในระหวางทางไปสูที่ตรึง ณ เนินโกล
โกธานั้นมีผูเดินทางตามไปดูเปนจํานวนมาก มีคนผูหนึ่งเดินทางตามไปแลรองไหไปพลางดวย
ความสงสาร พระเยซูทรงรับสั่งวา “อยารองไหสงสารเราเลย จงรองไหสงสารตัวเองเถิด”
เมื่อเดินทางถึงตําบลโกลโกธาอันเปนเนินประหารชีวิตแลว พวกทหารโรมันก็ไดจับพระ
เยซูขึ้นตรึงกับไมกางเขน เอาตะปูตอกมือที่เหยียดยาวทั้งสองขาง สวนเทาทั้งสองขางไขวติดกัน
แลวเอาตะปูตอก โดยมีนักโทษถูกตรึงในลักษณะเดียวกัน ขางซายคนหนึ่ง และขางขวาอีกคนหนึ่ง
ในระหวางที่ถูกตรึงนั้นพระเยซูไดรับการทรมานอยางแสนสาหัส ในขณะนั้นก็ไดทรงขอน้ําดื่ม
แลวทรงขอพรจากพระเจา และมีคําสั่งวา “ขอทรงยกโทษใหเขาเพราะเขาไดทําไปในสิ่งเขาไมรู”
คําพูดประโยคนี้ถือกันวาเปนปจฉิมพจนของพระเยซู ตั้งแตเที่ยงวันของวันนั้นจนถึงบาย 3 โมงมี
ความวิปริตทางดินฟาอากาศ โดยอากาศไดมืดครึ้มทั่วไปทั้งแผนดิน พอพระเยซูตรัสปจฉิมพจน
ดังกลาวแลวไมนาน มีพระโลหิตซึมจากมือและเทาที่ถูกตะปูตอก และพระศอ (คอ) ตกแลวก็
สิ้นพระชนมชีพไปเมื่อมีพระชนมายุได 32 พรรษา
ตอมาจากนั้นพวกทหารโรมันก็ไดจัดการนําศพไปบรรจุ การบรรจุนั้นไดเจาะศิลาเขาไป
แลวเอาศพบรรจุเอาแผนหินกอนใหญเปนฝาปดปากชอง มีผูคนตามไปดูการบรรจุศพเปนจํานวน
มากและหลายคนไดนําเอาน้ําหอมไปประพรมหลุมบรรจุศพดวย พอถึงวันอาทิตยมีผูคนพากันไป
สักการะหลุมบรรจุศพ แตกลับไดพบวาแผนดินฝาหลุมศพไดเคลื่อนออก และไมมีศพอยูภายใน
เพราะพระเยซูไดทรงกลับฟนคืนชีพเสด็จขึ้นสวรรค อยางไรก็ตามการที่พระเยซูตองถูกตรึงดวย
ไมกางเขนสิ้นชีพเชนนี้ นิกายโรมันคาทอลิกถือวา พระยะโฮวาผูเปนเจาเปนผูทรงพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิไดแกมวลชนมนุษยชาติ ไดประทานพระบุตร (พระเยซู) ลงมาเพื่อเสียสละชีวิตเปน
การไถถอนโทษบาป (Atonement) ของมนุษยโดยพลีชีวิตพระบุตรของพระองค
คําสอนและหลักปฏิบัติ
พระคัมภีร
การจะเขาใจเรื่อง “พระเจา” มีความจําเปนตองศึกษาพระคัมภีร ซึ่งบรรจุเรื่องราวเกีย่ วกับ
แผนการของพระเจาแตตนจนจบ คัมภีรไบเบิล (Bible or Holy Bible) ประกอบดวย พระคริสต
ธรรมเกา (The Old Testament) และพระคริสตธรรมใหม (The New Testament) มีขอบเขตเนื้อหา
โดยสังเขป คือ
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พระคริสตธรรมเกา หรือพระคัมภีรพันธสัญญาเดิม อันเนื่องมาจากศาสนาคริสตเกิดจาก
การปฏิรูปลัทธิยิวของชาวฮีบรู จึงรับเอาหลักธรรมบางประการมาจากบทบัญญัติของคัมภีรโตราห
คัมภีร 5 เลมแรก เชน เลมชื่อ “อพยพ” มาเปนคําสอนในคริสตศาสนาดวย คือ “บัญญัติ 10 ประการ”
ซึ่งพระผูเปนเจาทรงประทานใหแกโมเสสบนยอดเขาซีนาย และยังมีหนังสืออีกหลายเลม เชน
ปฐมกาล, อิสยาห, บทเพลงสดุดี ฯลฯ
พระคริ สตธรรมใหม หรือพระคัมภีรพั นธสัญญาใหม ประกอบดวยหนังสือ 27 เล ม
เขียนดวยภาษากรีก มีเนื้อหาแบงเปน 3 สวนหลัก อันประกอบดวย
1. พระวรสาร หรือพระกิตติคุณ (The Gospels) แปลวา “ขาวดี” ซึ่งบันทึกเรื่องราว
ชี ว ประวั ติ การประกาศศาสนาคริ ส ต แ ละคํ า สอนของพระเยซู จํ า นวน 4 เล ม ได แ ก มั ท ธิ ว
(Mathew) มาระโก (Mark) ลูกา (Luke) ยอหน (John) รวมเรียก “พระวรสาร” (Synoptic Gospels)
2. หนังสือกิจการอัครทูต และจดหมายของบรรดาสาวก หนังสือกิจการอัครทูต (The
Acts of the Apostles) มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมแรกของชาวคริสตในกรุงเยรูซาเล็ม ประวัติการ
เผยแผศาสนาของนักบุญเปโตรและสาวกบางทาน การกอตั้งศาสนจักรในประเทศกรีก และการเผยแผ
ศาสนาของนักบุญเปาโล
จดหมายของบรรดาสาวก (The Pauline and Catholic Epistles) สวนใหญเปนจดหมาย
ของนัก บุญเปาโล สวนที่เหลือเปนจดหมายของนักบุญยอหน (John) นักบุญยาโคบ (James or
Jacob) นักบุญเปโตร (Peter) และนักบุญยูดา (Jude)
3. หนังสือวิวรณ (Revelation) เปนหนังสือเลมสุดทายในพระคริสตธรรมใหม ซึ่งเปน
“การเปดเผยของพระเจา” มีเนื้อหาในเชิงสัญลักษณที่ไมอาจเขาใจไดตามตัวอักษร กลาวถึง
ชัยชนะของพระผูเปนเจาและการสถาปนาอาณาจักรของพระองค (The Kingdom of God) ในวัน
พิพากษาโลก (The Day of Judgement)
หลักคําสอนสําคัญ
คริสตชนจะไดรับหลักคําสอนศาสนาที่ผานมา 2 ทางที่สําคัญ คือ หลักคําสอนศาสนา
จากพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) ซึ่งพระเจามอบผานทางบรรพบุรุษโมเสส, หลักคําสอน
ศาสนาจากพันธสัญญาใหม (The New Testament) ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต
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หลักศาสนาจากพันธสัญญาเดิม (คําสอนที่ผานมาจากบรรพบุรุษ)
(หนังสืออพยพ 20:1-17) “พระเจาตรัสถอยคําทั้งสิ้นตอไปนี้วา เราคือพระยาหเวห (หรือ
พระเยโฮวาห) พระเจาของทาน เปนผูนําทานออกจากแผนดินอียิปต ใหพนจากการเปนทาส
- ทานตองไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากเรา
- ทานตองไมทํารูปปฏิมา (รูปเคารพ) สําหรับตน ไมวาจะเปนรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู
ในทองฟาเบื้องบน หรือซึ่งอยูในแผนดินเบื้องลาง หรือซึ่งอยูในน้ําใตแผนดิน
- ทานตองไมกราบไหวรูปปฏิมา (รูปเคารพ) หรือนมัสการรูปเหลานั้น เพราะเรา คือ
พระยาหเวห พระเจาของทานเปนพระเจาที่ไมยอมใหมีคูแขง เปนพระเจาที่ลงโทษ
ความผิดบิดาที่เกลียดชังเรา ไปถึงลูกหลานจนถึงสามสี่ชั่วอายุคน แตเราแสดงความ
รักมั่นคงตอผูที่รักเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา จึงถึงพันชั่วอายุคน
- ทานตองไมกลาวพระนามพระยาหเวห พระเจาของทานอยางไมเหมาะสม เพราะ
พระยาหเวหจะไมทรงละเวนโทษผูที่กลาวพระนามของพระองคอยางไมเหมาะสม
- จงระลึกถึงวันสับบาโตวาเปนวันศักดิ์สิทธิ์ ทานจะตองออกแรงทํางานทั้งหมดใน
หกวัน แตวันที่เจ็ดเปนวันพักผอนที่ถวายแดพระยาหเวหพระเจาของทาน ในวันนัน้
ทานตองไมทํางานใดๆ ไมวาจะเปนทาน บุตรชาย บุตรสาว บาวไพรชายหญิง สัตว
ใชงานหรือคนตางถิ่นที่อาศัยอยูกับทาน เพราะในหกวัน พระยาหเวห ทรงสรางฟา
แผนดิน ทะเล และสรรพสิ่งที่มีอยูในที่เหลานี้ แตในวันที่เจ็ด พระองคทรงพักผอน
เพราะฉะนั้น พระยาหเ วห ท รงอวยพระพรวั น สั บ บาโต และทรงทํา ให เ ป น วั น
ศักดิ์สิทธิ์
- จงนั บ ถื อ บิ ด ามารดา เพื่ อ ท า นจะได มี อ ายุ ยื น อยู ใ นแผ น ดิ น ที่ พ ระยาห เ วห พ ระ
เจาของทานประทานใหทาน
- อยาฆาคน
- อยาลวงประเวณี
- อยาลักขโมย
- อยาเปนพยานเท็จใหรายเพื่อนบาน
- อยาโลภมักไดบานเรือนของเพื่อนบาน อยาโลภมักไดภรรยาของเพื่อนบาน หรือ
บาวไพรชายหญิง โค ลา หรือทรัพยสินใดที่เปนของเพื่อนบาน”
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หลักศาสนาจากพันธสัญญาใหม (มาจากคําสอนพระเยซูคริสตโดยตรง)
- บัญญัติแหงความรัก หรือหลักแหงความรัก (Love or Agapé)
(มธ 22: 37 - 39) “ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ
สุดวิญญาณ สุดสติปญญาของทาน นี้คือบทบัญญัติเอกและเปนบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการ
ที่สองก็เชนเดียวกันคือ ทานตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคําสอนของ
บรรดาประกาศก (ผูเผยพระวจนะ) ก็ขึ้นอยูกับบัญญัติสองประการนี้”
หลักแหงความรัก ถือเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมที่สําคัญของศาสนาคริสต หมายถึง
ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข โดยทั้งหลักคริสตธรรมใหม และหลักคริสต
ธรรมเกา กลาววา “ความรัก” มีอยู 2 ลักษณะ คือ ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา และความรัก
ระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน ซึ่งความรักระหวางมนุษยกับมนุษยนั้นแสดงออกโดยความเมตตา
กรุณาและความเสียสละ ในขณะที่ความรักที่มนุษยกับพระเจาจะแสดงออกโดยความศรัทธา
- ความสุขแทจริง
(มธ 5: 1 - 12) “พระเยซูเ จา ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนมากมายจึง เสด็จ ขึ้น
บนภูเขาเมื่อประทับแลวบรรรดาศิษยเขามาหอมลอมพระองค พระองคทรงเริ่มตรัสสอนวา
• ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
• ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน
• ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก
• ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม
• ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา
• ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
• ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา
• ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักร
สวรรคเปนของเขา
ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ขมเหงและใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชม
ยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้นยิ่งใหญนัก
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หลักขอเชื่อ
• ขาพเจาเชื่อในพระเจาหนึ่งเดียว
พระบิดาผูทรงสรรภานุภาพ เนรมิตฟาดิน ทั้งสิ่งที่เห็นไดและเห็นไมได
• ขาพเจาเชื่อในพระเยซูคริสตเจาพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจา
ทรงบังเกิดจากพระบิดากอนกาลเวลา
• ทรงเปนพระเจาจากพระเจา
ทรงเปนองคความสวาง จากองคความสวาง
• ทรงเปนพระเจาแท จากพระเจาแท
มิไดทรงถูกสราง แตทรงบังเกิดรวมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
• อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งไดรับการเนรมิตขึ้นมา
เพราะเห็นแกเรามนุษย เพื่อทรงชวยเราใหรอด พระองคจึงเสด็จจากสวรรค
• พระองคทรงรับสภาพมนุษย จากพระนางมารียพรหมจารีดวยพระอานุภาพ
ของพระจิตเจา
และทรงบังเกิดเปนมนุษย
• สมัยปอนทิอัส ปลาต พระองคทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
พระองคสิ้นพระชนม และถูกฝงไว
• ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร
เสด็จสูสวรรค ประทับเบื้องขวาพระบิดา
• พระองคจะเสด็จมาอีกดวยพระสิริรุงโรจน เพื่อทรงพิพากษาผูเปนและผูตาย
รัชสมัยของพระองคจะไมสิ้นสุด
• ขาพเจาเชื่อในพระจิต พระเจาผูทรงบันดาลชีวิต
ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
• ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุงโรจนรวมกับพระบิดาและพระบุตร
พระองคดํารัสทางประกาศก
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• ขาพเจาเชื่อวา มีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องจาก
อัครสาวก
ขาพเจาประกาศยืนยันวา มีศีลลางบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
• ขาพเจารอวันที่ผูตายจะกลับคืนชีพ
และคอยชีวิตในโลกหนา อาแมน
หลักการปฏิบัติของศาสนา
คริสตชนตองนําหลักธรรมเรื่องความรักมาสูแนวทางปฏิบัติ 3 แนวทางคือ
1) การปฏิบัติธรรม กลาวคือ คริสตชนตองรับฟงคําสอนที่บันทึกในพระคริสตธรรม
คัมภีรซึ่งหัวใจของคําสอนของศาสนาคริสต เพราะในพระคัมภีรมิใชแคกลาวถึงประวัติของพระ
เยซูเจา แตยังกลาวถึงชีวิตและคําสอนของพระองค คริสตชนจึงควรรับฟงบทเทศนาที่มาจากพระ
คัมภีร เชน ความรัก การใหอภัย ฯลฯ
2) การปฏิบัติศาสนกิจ กลาวคือ คริสตชนตองสัมพันธและมีชีวิตพระเจาดวยการรวม
ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (แนวปฏิบัติหลักของคาทอลิก) หรือ รวมพิธีนมัสการ (แนวปฏิบัติ
หลักของคริสเตียน) การอธิษฐานภาวนา เพราะกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่พระเยซูเจาไดทรง
ปฏิบัติและทรงเรียกรองใหสาวกและผูติดตามตอมาไดปฏิบัติตาม คริสตชนจึงตองมาโบสถเพื่อ
รวมพิธีดังกลาวในวันพระเจาสัปดาหละ 1 ครั้ง
3) การปฏิ บัติกิจ กุ ศ ล กลา วคือ คริ ส ตชนตอ งแสดงออกถึง หลั ก ธรรมความรัก
ที่พระเยซูเจาทรงสอน เชน การทําทาน การจําศีลอดอาหาร การชวยเหลือผูดอยโอกาสที่พบเห็นใน
สังคม ฯลฯ
การปฏิบัติตามหลักธรรมของคริสตชน คือ การเขาใจถึงความรักของพระเจาผานทาง
ชีวิตของพระเยซู เมื่อคริสตชนเขาใจแลว ทุกคนตองมุงสูการปฏิบัติ 3 ประการ คือ “การปฏิบัติ
ธรรม - การปฏิบัติศาสนกิจ - การปฏิบัติกิจกุศล” ที่จะตองปฏิบัติควบคูกันไปในชีวิตของตน
ศาสนาคริสตในประเทศไทย
ศาสนาคริสต คือ ศาสนาที่มีความเชื่อหลักๆ เหมือนกัน คือเชื่อในองคพระผูเปนเจา
ในพระเยซูคริสตเจา และพระคัมภีร อยางไรก็ตามในแตละนิกายอาจจะมีความแตกตางกันออกไป
บางในดานความเชื่อ ดานศาสนพิธี ดานการปฏิบัติการปกครอง
ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย
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การแบงศาสนาคริสตเปนนิกายหลักๆ
• นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) เรียกสั้นๆ วา “คาทอลิก” เนื่องมาจากใช
ภาษาละตินและยึดแนวทางจารีตพิธีกรรมของโรมันเปนหลัก มีพระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุด
และมีพระคารดินัล พระสังฆราช พระสงฆ นักบวช ปกครองและเผยแผศาสนาและมีศูนยกลางอยูที่
กรุงโรม รวมทั้ง ยังมีคณะนักบวชชายและหญิง กอตั้งขึ้นมาเพื่อทํางานตามวัตถุประสงคของแตละ
คณะ เชน คณะคามิลเลียน ดูแลคนปวย สวนคณะซาเลเซียน ชวยเด็กยากจน กําพรา คณะเซนตคาเบรียล
และคณะเซนตปอล เดอ ชารต ดูแลกิจการการศึกษาเยาวชน ฯลฯ
• นิกายออรโธดอกซ (Orthodox) สวนใหญจะยึดพิธีกรรมแบบดั้งเดิม ใชภาษากรีก
สวนใหญอยูในรัสเซีย กรีกและยุโรปตะวันออก มีผูนําสูงสุดของแตละประเทศ เรียกวา พระอัยกา
(Patriarch) เชน พระอัยกาแหงรัสเซีย พระอัยกาแหงคอนสแตนติโนเปล เปนตน ไมมีผูนําสูงสุด
ระดับสากล ปจจุบันในประเทศไทยมีกลุมที่เปนออรโธดอกซเพียงเล็กนอย
• นิกายโปรเตสแตนท (Protestants) ประกอบดวยนิกายยอยๆ อีกเปนจํานวนมาก
เปน รอ ยนิก าย และมีค วามแตกตางกัน หลัก ๆ คือ ดา นการปกครองแตละนิก ายมีอิสระตอกัน
สวนใหญแตละนิกายจะเนนฆราวาสทําหนาที่ประกาศศาสนา ปกครองแบบคณะธรรมกิจเปนฝาย
ปกครอง สวนฝายจิตมีศิษยาภิบาลหรือศาสนาจารย เปนผูนําฝายจิตใจของคริสตจักร∗
ความแตกตางกันระหวางนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนท (ไมขออธิบายนิกายออรโธ
ดอกซ เพราะมีจํานวนนอยในประเทศไทย)
• เกี่ยวกับพระคัมภีร ในฐานะทรงอํานาจสูงสุดในเรื่องราวของความเชื่อ ในทัศนคติ
ของศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนท ซึ่งพบความแตกตางกันเกี่ยวกับจํานวนเลม
ของพระคั มภีร รวมทั้งแนวทางการตีความหมายและการจัดระบบวิธีการสอนของพระคัมภีร
คาทอลิกตีความจากความเห็นชอบจากสวนกลาง แตโปรเตสแตนทมีความอิสระกวา
• เกี่ยวกับพิธีมิสซา (Mass) หรือพิธีศีลมหาสนิท ในฐานะที่เปนพิธีกรรมแหงพระ
กายและพระโลหิตของพระคริสตเจา เปนการถวายคําสรรเสริญตอพระบิดาเจา เปนเครื่องระลึก
เปนเครื่องบูชาพลีชีพและการประทับอยูจริงของพระคริสตเจา รวมทั้งการเสด็จลงมาของพระจิต
∗

ข อ สั ง เกต : ในประเทศไทย มี ข อ สั ง เกตเล็ ก ๆ น อ ยๆ มี คํ า เรี ย กคาทอลิ ก ว า “คริ ส ตั ง ” และเรี ย กโปรเตสแตนท ว า
“คริสเตียน” คาทอลิกเรียกวัดวา “วัด หรือ โบสถ” สวนทางโปรเตสแตนทเรียกวา “คริสตจักร”
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เจาผูทรงทําใหบูชาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพบความแตกตางเกี่ยวกับการประทับอยูของพระเยซูในแผนปง
นั้น คาทอลิกเชื่อวาเปนพระกายและพระโลหิตแทของพระเยซูเจา แตโปรเตสแตนทเชื่อวา แผนปง
และเหลาองุนเปนเพียงสัญลักษณแหงการประทับอยูของพระองคเทานั้น
• เกี่ยวกับการปกครอง เปนเรื่องของบทบาทหนาที่ศาสนศักดิ์ และการปกครองของ
พระสังฆราชพระสงฆ (บาทหลวง) ในศาสนาคริสตทั้งนิกายคาทอลิก หรือศาสนาจารยในศาสนา
คริสตนิกายโปรเตสแตนท ซึ่งพบความแตกตางเกี่ยวกับบทบาทดังกลาวซึ่งคาทอลิกมีแนวทางการ
ปกครองที่เปนหลั่นชั้นฐานันดรที่เกี่ยวของกับผูรับศีลบวช แตโปรเตสแตนทมีการปกครองที่อาศัย
ระบบโดยฆราวาสคริสตชนที่ไมเกี่ยวของกับศีลบวช โดยมีระบบคณะธรรมกิจบริหารจัดการ
สวนดานจิตใจดําเนินการโดยศิษยาภิบาล
• เกี่ยวกับขอความเชื่อเรื่องพระนางพรหมจารีมารีอา ในฐานะพระมารดาของพระเจา
ตามความเชื่อของศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนท ซึ่งพบความแตกตางเกี่ยวกับ
สถานะภาพของพระแมตอพระเยซูคริสต คาทอลิกใหเกียรติแมพระในฐานะที่มีความเปนแมของ
พระเยซูเจาผูมีสถานะภาพที่เปนมนุษยแทและพระเจาแท สวนโปรเตสแตนทไดใหความสําคัญตอ
เรื่องความเชื่อพระเยซูเจาโดยตรง โดยมิตองอาศัยความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระนางมารีอา
ศาสนพิธีที่สําคัญ
นิกายโรมันคาทอลิก
ศาสนพิธีที่สําคัญของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกนั้น เปนไปตามหลักคําสอนแหง
ศาสนา ซึ่งขอเท็จจริงมิไดเปนเพียงคติธรรมคําสอน หากแตครอบคลุมถึงการปฏิบัติพิธีการ หรือ
กิจกรรมตางๆ ของศาสนาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันของคริสตศาสนิกชน ซึ่งมีพระผูเปนเจา
ทรงเปนศูนยกลางชีวิต ดังตอไปนี้
1. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (Mass)
ความหมาย เปนศาสนพิธีหลักของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก เปนรูปแบบของ
การประทับอยูของพระเจา โดยคริสตชนจะตองรวมพิธีอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง คือวันอาทิตย
คริสตชนที่เขารวมพิธีจะไดรับฟงวาจาของพระเจาผานทางฟงพระคัมภีร และไดรับอาหารที่เปน
แผนปงศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพวกเขาเหลานั้นจะไดดําเนินชีวิตเปนคริสตชนที่ดี
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ขั้นตอน ของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เริ่มพิธี
ก. เพลงเริ่มพิธี
ค. บทพระสิริรุงโรจน
ภาควจนพิธีกรรม
ก. บทอาน
ค. เทศน
จ. บทภาวนาเพื่อมวลชน
ภาคบูชาขอบพระคุณ
ก. เตรียมเครื่องบูชา
ค. บทภาวนาขอบพระคุณและการเสกศีล
จ. บทภาวนาหลังรับศีล
ปดพิธี

ข. บทร่ําวิงวอน
ง. บทภาวนาของประธาน
ข. พระวรสาร
ง. บทขาพเจาเชื่อ

ข. บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
ง. รับศีลมหาสนิท

2. ศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments)
ศีลศักดิ์สิทธิ์เปนเหมือนรูปแบบของการที่พระเจาทรงอยูและประทานพระคุณ
สําหรับคริสตชนตั้งแตเกิดจนตายที่เปนแบบขั้นตอนตางๆ ของชีวิต
1) ศีลลางบาป (Baptism) เปนพิธีกรรมในการรับเขาเปนสมาชิกคริสตชน มาจาก
คํากริยาภาษากรีก bapto หรือ baptizo แปลวา “จุม” เปนศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรก และเปนพิธีเขา
เปนคริสตชน อันเปนการแสดงออกภายนอกเพื่อยอมรับคริสตศาสนา จารีตศีลลางบาปกระทําโดย
การรดน้ําสามครั้งเหนือศีรษะผูรับพิธีพรอมกับกลาววา “ขาพเจาลางทานในพระนามของพระบิดา
พระบุต รและพระจิต ” เนื่อ งมาจากความเชื่อ ที่วา มนุษ ยทุก คนเกิด มาพรอ มกับ มีบ าปติด ตัว
เปนบาปกําเนิด (original sin) อันเนื่องมาจากบรรพบุรุษคูแรกคือ อาดัมและเอวา ขัดคําสั่งของ
พระผูเปนเจา น้ําไดกลายเปนสัญลักษณของการชําระลางบาป แตในปจจุบันบาทหลวงทานจะรดน้ํา
ลงบนศีรษะของผูที่รับศีลลางบาป สําหรับเด็กเล็กๆที่บิดามารดาเปนคริสตชนจะนําบุตรไปพบ
บาทหลวงใหทา นทํา พิธี พรอ มมีพอ ทูน หัว (godfather) หรือ แมทูน หัว (godmother) ไปดว ย
เพื่อเปนตัวแทนของเด็กในการประกาศความเชื่อ และเปนผูรับผิดชอบเตรียมการ ในการอบรม
เลี้ยงดูเขาดานศาสนาตอไป
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2) ศีลกํา ลั ง (Confirmation) เปนพิธีกรรมสํ า หรั บผู เขา พิ ธีเป นชาวคริสต อยา ง
สมบูรณแบบ และเปนการยืนยัน (to confirm) ความเชื่อและศรัทธาของผูเขาพิธีวาจะปฏิบัติตนเปน
ชาวคริสตอยางสมบูรณหลังจากที่เคยรับศีลลางบาปแลว โดยการประกาศความเชื่ออยางเปดเผย
และดวยความเต็มใจ ผูที่ทําพิธีใหศีลกําลังคือพระสังฆราชหรือบาทหลวง โดยมีพิธีการปกมือทั้ง
สองบนศีรษะของผูเขาพิธีรับศีลกําลังและเจิมน้ํามันคริสมา (น้ํามันศักดิ์สิทธิ์ที่ไดรับการเสกโดย
พระสังฆราชและบรรดาพระสงฆในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์) ที่หนาผากของผูนั้นเปนการประทับ
“ตรา” (รูปกางเขน) บนวิญญาณ อันเปนสัญลักษณของความแข็งแกรงที่พระจิตเจาประทานให
ซึ่งนับแตนี้ไปจะเปนพลังนําเขาในทุกสิ่งที่จะกระทํา
3) ศีลอภัยบาป (Penance) เปนพิธีกรรมที่ทําใหผูกระทําบาปสามารถกลับคืนดีกับ
พระเจาและไดรับการอภัยโทษจากพระเจา การแกบาปมีเงื่อนไข โดยการไปสารภาพบาปตอ
บาทหลวง ซึ่งเปนผูแทนของพระผูเปนเจา บาทหลวงจะอภัยบาปให และอบรมผูมาขออภัยให
ระมัดระวังไมทําบาปอีก
4) ศีลมหาสนิท (Eucharist หรือ Holy communion) เปนพิธีกรรมหลักของชีวิต
แบบคริสตชน เปนรูปแบบของการอยูรวมกันระหวางคริสตชนกับพระผูเปนเจาอยางสนิทแนบแนน
โดยการนํารูปแบบงานเลี้ยงครั้งสุดทาย (The Last Supper) ที่พระเยซูทรงรวมรับประทานอาหารค่ํา
รวมกับบรรดาสาวกทั้ง 12 คน กอนที่พระองคจะสละพระชนมชีพบนไมกางเขน การประกอบ
พิธีกรรมของศีลมหาสนิทนี้ ตอมาเรียกวา “มิสซา” (Mass)
คาทอลิกเขารับศีลมหาสนิทจะรับขนมปงและเหลาองุนที่เปนการรับพระกาย
และพระโลหิตของพระเยซูเขาไปในตัวเขาและพระเยซูจะมีความสนิทแนบแนนเปนหนึ่งเดียวกัน
เรียกวา “มหาสนิท” (Communion) รวมทั้งการเปนหนึ่งเดียว ในการอยูรวมกับชาวคริสตอื่นๆ ดวย
ความรัก (Agape) การทํามิสซานี้ประกอบพิธีทุกวันโดยบาทหลวง คริสตชนเขารวมก็สามารถไป
รวมไดทุกวันแตวันอาทิตยเปนวันบังคับ
5) ศีลบวช (Orders) เปนพิธีกรรมที่พระเจาทรงเลือกสรรและแตงตั้งบุคคลบางคน
ใหทําหนาที่พิเศษอันเปนการรับใชพระเจาจนตลอดชีวิต ผูที่จะบวชเปนบาทหลวงหรือพระสงฆใน
ศาสนาคริสตไดตองเปนชายที่ผานการรับศีลลางบาปและศีลกําลังแลว นอกจากนั้นยังตองเปนผูท มี่ ี
ศีลธรรมอันดีและเชื่อมั่นวาตนไดรับการดลใจจากพระผูเปนเจา เพราะศีลศักดิ์สิทธิ์นี้จะ “ตรา” ไว
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ในบุคคลผู รับ ทําใหเขาเปน “พระสงฆตลอดนิรันดร” และมีหนาที่พิเศษบางอยางที่ ทําใหเขา
แตกตางไปจากคริสตชนอื่น
6) ศีลสมรส (Matrimony) เปนพิธีกรรมเพื่อชายหญิงสรางครอบครัวตามแบบ
คริสตชน ประกอบพิธีกรรมโดยบาทหลวง พิธีสมรสซึ่งเปนพิธีศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา คาทอลิกสอน
ความเปนหนึ่งเดียวใหสามีภรรยาดํารงในความรักตลอดชีวิตและหามการหยาราง เปาหมายของ
การแตงงานอีกอยางหนึ่งคือการมีบุตร
7) ศีลเจิมคนไข (Extreme unction) เปนพิธีกรรมสําหรับคนปวยไข หรือคนใกล
สิ้นชีวิต พิธีกรรมนี้สืบเนื่องมาจากการที่พระเยซูทรงรักษาคนปวยใหหายไดดวยอํานาจศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค สําหรับผูปวยหนักบาทหลวงจะเปนผูทําพิธีให โดยการเจิมผูปวยดวยน้ํามันศักดิ์สิทธิ์
ปกติแลวคริสตชนผูปวยหนักประสงคจะรับการเจิมครั้งสุดทายนี้ รวมทั้งผูปวยไขธรรมดาดวย
กรณีผูปวยแบบกะทันหันไมสามารถหาบาทหลวงมาเจิมได ญาติพี่นองอาจรับหนาที่เปนผูเจิมใหก็
ไดและไปแจงบาทหลวงภายหลัง
3. พิธีอื่นๆ (ที่คาทอลิกเกี่ยวของกับศาสนาอื่น ๆ)
1) พิธีสมรส
พิ ธี แ ต ง งานมี ลั ก ษณะเรี ย บง า ยโดยผู ก ระทํ า พิ ธี คื อ เจ า บ า วและเจ า สาวเอง
พระสงฆเปนแตเพียงพยานทางการของพระศาสนจักร รวมทั้งประชาคมที่รวมอยูในพิธีนั้นดวย
การแตงงานหรือความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาเปรียบไดกับความสัมพันธระหวางพระเจา
กับมนุษย ระหวางพระคริสตกับพระศาสนจักรของพระองค ดวยเหตุนี้ “มนุษยจึงไมมีสิทธิ์แยกทั้ง
สองคนจากกัน”
พิธีการแตงงานเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ เปนเครื่องหมายและเครื่องมือสําหรับความ
รอด เปนพระหรรษทานพิเศษที่พระเจาประทานใหแกสามีภรรยาเพื่อจะไดดําเนินชีวิต เปนพยาน
ถึงความสัมพันธที่พระเจาทรงมีตอมนุษย ความรักที่พระคริสตทรงมีตอพระศาสนจักร
ตามปกติ พิธีกรรมการแตงงานจะประกอบพิธีในโบสถและกระทําระหวาง
มิสซา หลังจากภาควจนพิธีกรรม พระสงฆจะไปยืนตอหนาคูบาวสาว โดยมีพยานเปนชายหญิง
อีกคูหนึ่งอยูดวย สวนสําคัญที่สุดของพิธีกรรมมี 2 สวนคือ 1. คํามั่นสัญญาของคูแตงงานที่วา
“ฉันขอรับเธอเปนภรรยา (สามี) และขอสัญญาวาจะซื่อสัตยตอเธอทั้งในยามสุขและในยามทุกข
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ทั้งในเวลาปวยและเวลาสบาย และจะยกยองใหเกียรติเธอจนกวาชีวิตจะหาไม” และ 2. การสวม
แหวนโดยทั้งสองสวมแหวน ซึ่งพระสงฆเสกนั้นแกกัน พรอมกับกลาวแกกันและกันวา “ขอใหรับ
แหวนวงนี้เพื่อเปนเครื่องหมายถึงความรักและความซื่อสัตยของฉัน”∗
2) พิธีศพ/การรวมพิธีศพ/การฝงศพ
ความหมาย เรื่องความตายของคริสตชนนั้น ถูกเผยแสดงสอดคลองกับความ
เขาใจพระธรรมล้ําลึกปสกาแหงการสิ้นพระชนมและการกลับเปนขึ้นมาของพระคริสตเจา ซึ่งให
ความหวังแกคริสตชนผูสิ้นใจเหมือนกับพระเยซูคริสตเจานั้น “ถูกเนรเทศจากรางกายมากกวา เพื่อ
ไปอยูกับพระเจา” วันแหงความตายนั้นเปนการเริ่มตนความสมบูรณของชีวิตใหมที่ไดเริ่มเมื่อวัน
รับศีลลางบาป
พิธีการฝงศพคริสตชน เปนการประกอบพิธีกรรม พระศาสนจักรมุงแสดงถึง
ความเปนหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิผลกับผูลวงลับไปแลว โดยคริสตชนมีสวนรวมกับชุมชนที่รวม
ชุมนุมกันในพิธีปลงศพ และเพื่อการประกาศชีวิตนิรันดรแกชุมชน
ธรรมประเพณีทางพิธีกรรมมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. การสวดระหวางตั้งศพ (หรือวันสวดพระอภิธรรมแบบพุทธ) คาทอลิกจะ
จัดวจนพิธีกรรม หรือพิธีบูชาขอบพระคุณในวันที่ศพยังตั้งอยูในบริเวณ
บา น หรือ สถานที่พัก ศพตามจํา นวนวัน ที่กํา หนดตามความเหมาะสม
ไมยึดถือฤกษยาม
2. วันปลงศพ คาทอลิกจะประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณสําหรับผูลวงลับ และ
จะทําพิธีฝงในหลุมศพที่สุสานใกลเคียง
การรวมพิธีวันฝงศพ โดยปกติจะมีพิธีมิสซาปลงศพกอนโดยปกติจะทํากันในวัด
ผูรว มพิธีที่มิใ ชค ริส ตค วรแตง ตัว ใหเ หมาะกับ กาลเทศะ และรว มพิธีมิส ซาดว ยความสํา รวม
ไมพูดคุย หรือสงเสียงรบกวนระหวางพิธีอันทําใหเกิดความไมเรียบรอยได หลังจากเสร็จพิธีขณะที่
นําศพของผูตายไปยังสุสาน โดยแขกผูมีเกียรติและญาติๆนําดอกไมและดินที่แจกใหระหวาง
ทางเขาสุสาน นําไปวางบนโลงศพของผูตายเพื่อแสดงความเคารพรักและเตือนใจเสมอมาว า
มนุษยนั้นมาจากดินและก็กลับกลายเปนดิน
∗

หมายเหตุ : ปจจุบันคาทอลิกประมาณ 75% จะแตงงานกับชาวพุทธ ทั้งคูควรไดรับความรูเรื่องแตงงานเปนกรณีพิเศษ
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นิกายโปรเตสแตนท
ศาสนพิธีที่สําคัญของศาสนาคริสตกลุมโปรเตสแตนทมีลักษณะที่คลายกับคาทอลิก คือ
การมีพระเยซูคริสตเปนศูนยกลางของการประกอบพิธี แตมีความแตกตางไปคือ มิไดเนนรูปแบบ
พิธีกรรมที่เปนกฎเครงครัด ใหความสําคัญตอพระคัมภีร และไมเนนการประกอบพิธีที่เกี่ยวของ
กับพระแมมารียและบรรดานักบุญ
1. พิธีนมัสการพระเจา
ความหมาย การนมัสการพระเจา หมายถึง การตอบสนองพระราชกิจของพระองค
ผูทรงกระทําพระราชกิจในอดีต ปจจุบันและอนาคต เปนกระบวนการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางพระผู
เปนเจากับมนุษย ในฐานะที่พระเจาเปนผูริเริ่มกระทําพระราชกิจของพระองค และมนุษยเปนผู
ตอบสนอง
รูปแบบของการนมัสการพระเจา (ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย) มีที่มาจาก
ความเขาใจในพระวจนะของพระผูเปนเจา (โดยเฉพาะจากพระธรรมอิสยาห ซึ่งเมื่อไดพบกับองค
พระผูเปนเจาผูบริสุทธิ์และทรงเดชานุภาพ จึงไดมองเห็นความผิดบาปของตนเอง ยอมสารภาพ
และรับการชําระจากพระองค โดยประสงคจะอุทิศตนเปนผูรับใชของพระเจา) เปนการแสดงออก
ถึงความหมายของพฤติกรรมที่เราทํารวมกันในการนมัสการ โดยใชองคประกอบตางๆ เพื่อสื่อ
ความหมายใหเปนที่ปรากฏออกมา ไดแก บทเพลง พระวจนะ การอธิษฐาน การถวาย และศาสนพิธี
เปนตน อันเปนไปตามโครงสรางของ “ระเบียบนมัสการพระเจา”
ระเบียบนมัสการพระเจา แบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
• สวนที่ 1 การทรงสําแดงของพระเจา
• สวนที่ 2 ความสํานึกผิดและรับการอภัย
• สวนที่ 3 การเผยพระวจนะของพระเจา
• สวนที่ 4 การตอบสนองของมนุษย
การนมัสการพระเจา ซึ่งเปนการสื่อสารของมนุษยตอพระเจา เพื่อตอบสนองตอ
พระองค โดยการเฉลิมฉลองพระคุณ ความรัก ในความยิ่งใหญของพระองค ดวยความเชื่อถือ
ศรัทธา ดวยใจสํานึกผิด ดวยยกยอง ถวายเกียรติ ขอบพระคุณ และถวายตัวการทรงสําแดงของพระเจา
ซึ่งประจักษแกคริสตชนของพระองค ดวยความจริง จิตวิญญาณ และความบริสุทธิ์ จึงสมควรที่
มนุษยจะสรรเสริญ เทิดพระเกียรติ และสดุดีความยิ่งใหญของพระผูเปนเจาในการตอบสนองตอ
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พระเจาของคริสตชน เกิดขึ้นเมื่อเขาเหลานั้นไดมองเห็นตนเอง รูจักตนเอง สํานึกตน และรูผิดบาป
จึงสารภาพใหพระเจาทรงอภัย และทรงชําระใหแกเขา ซึ่งจะปรากฏในรูปแบบการนมัสการ คือ
การอธิษฐาน การสารภาพความผิดบาป การขอชําระ ยอมรับการนําจากพระองค และการประกาศ
อภัยโทษบาป จากพระวจนะของพระเจา
การเผยพระวจนะและการรั บ ฟ ง พระวจนะของพระเจ า เป น ส ว นที่ 3 ในการ
นมัสการ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดรับการชําระความผิดบาปแลว เปนการรับพระบัญชาจาก
พระองค เพื่อกระทําพันธกิจในการรับใชพระองค
การตอบสนองของมนุษยตอพระเจาจะสมบูรณ เมื่อไดฟงพระบัญชาจากพระองค
จึงเกิดความเขาใจและสํานึกที่จะตอบสนองดวย การยอมจํานน การมอบถวาย และการอุทิศตนใน
การรับใชพระองค ซึ่งอยูในรูปแบบของศาสนพิธีตางๆ
องคประกอบของระเบียบนมัสการ ประกอบดวย
• การสรรเสริญ เทิดพระเกียรติและโมทนาพระคุณ
• การสารภาพความผิดบาป
• การประกาศอภัยโทษ และการชําระ
• การยืนยันความเชื่อ
• การเผยพระวจนะและการฟงพระวจนะของพระเจา
• การมอบถวาย
• ศาสนพิธี
• ขอพระพร
ขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบการนมัสการพระเจา มีดังนี้
(แบบการนมัสการวันอาทิตยหรือโอกาสอื่น)
สวนที่ 1 การทรงสําแดงของพระเจา
1. การเตรียมจิตใจ
1.1 เตรียมใจนมัสการพระเจา (ใชเพลงบรรเลงจากเครื่องดนตรี หรือคณะ
นักรองหรือรองเดี่ยว) จากนั้นผูนํา กลาววา “พระเจาทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค
จงใหสิ้นทั้งพิภพอยูสงบตอพระพักตรพระองคเถิด ใหเรานมัสการพระเจาดวยใจยําเกรง”
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1.2 การเทิดพระเกียรติ ผูนําหรือผูประกอบพิธี กลาววา “ขอใหพระคุณและ
สันติสุขจากพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจาจงดํารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด ขอใหเรา
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา”
ผูรวมในพิธี กลาวรับ “ใหเราสรรเสริญพระนามขององคพระผูเปนเจา”
ผูนํา กลาว “ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปตลอดเปนนิตย ตั้งแตดวงอาทิตยขึ้นไป
จนกระทั่งดวงอาทิตยตก”
ผู ร ว มในพิ ธี กล า วรั บ “ขอให พ ระนามขององค พ ระผู เ ป น เจ า เป น ที่
สรรเสริญ”
2. ถวายเพลงเทิดพระเกียรติ
3. อธิษฐาน (สรรเสริญพระเจา)
สวนที่ 2 การสารภาพบาปและรับการอภัย
ผูนํา กลาวนํา “พระคัมภีรสอนเราวา เมื่อเราเขามาอยูจําเพาะพระเจา เราจะตองถอม
ใจสารภาพความผิดบาปของเรา พระคัมภีร กลาววา ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวง
ตัวเอง และสัจจะไมไดอยูในตัวเราเลย ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยง
ธรรมก็ จ ะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชํ า ระเราใหพ น จากอธรรมทั้ งสิ้ น ให เ รา
อธิษฐานสารภาพผิดตอพระพักตรของพระเจา”
1. อธิษฐานสารภาพบาป
ผูนําและผูรวมพิธี กลาวพรอมกัน “ขาแตพระเจาผูทรงฤทธิ์และเมตตากรุณา
ทรงเปนแหลงแหงบรรดาความดี ผูทรงลวงรูความคิดในใจของขาพระองคทั้งหลาย ขาพระองคขอ
สารภาพตอพระองควาไดทําผิดบาปตอพระองค และทําชั่วรายในสายพระเนตรของพระองค ขอได
โปรดชําระขาพระองคจากมลทินบาปในอดีตและขอประทานพระคุณ และฤทธานุภาพที่ละทิ้ง
ความชั่ว เพื่อวาเมื่อหลุด พนจากการเปนทาสของความบาปแลว ขาพระองคจะไดบังเกิดผลดี
โดยพระเยซูคริสตทูลขอในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
2. การประกาศการอภัยโทษ โดยศิษยาภิบาล หรือศาสนาจารย ใชขอพระคัมภีร
หรือเลือกขอพระคัมภีรตอนหนึ่งตอนใดที่มีความเหมาะสม อาทิ “จงฟงคําของพระเจาที่กระชับ
ความมั่นใจของเรา แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือ ขณะที่เรายังเปน
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คนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา (โรม 5:8)” “เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระ
คริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดเกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น
ทั้งสิ้น นี้ เ กิดมาจากพระเจ าผูทรงใหเราคืน ดีกันกับพระองค ทางพระเยซูคริสต และทรงโปรด
ประทานใหเรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน (2 โครินธ 5:17 - 18) พี่นองทั้งหลายใหเราสรรเสริญ
พระเจา ผูทรงพระคุณไถเราจากอํานาจแหงความบาปแลว”
1. อธิษฐานเผื่อสมาชิก โดยศิษยาภิบาล หรือผูปกครอง
2. ถวายเพลง
สวนที่ 3 การเผยพระวจนะของพระเจา
ผูนํา กลาวนํา “ใหเราถอมใจรับฟงพระวจนะของพระเจา”
ผู ร ว มพิ ธี รั บ พร อ มกั น “ข า แต พ ระเจ า ขอทรงเป ด ตาของข า พระองค เพื่ อ ข า
พระองคจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรยจากพระธรรมของพระองค” หรืออาจใชเพลงสั้นๆ ขับรองแทนได
1. อัญเชิญพระวจนะของพระเจา สามารถเลือกมานําเสนอได ทั้งจากพระคัมภีร
พันธสัญญาเดิม และจากพระคัมภีรพันธสัญญาใหม
2. ถวายเพลงสาธุการ
3. ถวายเพลง เชน เพลงสรรเสริญ โดยคณะนักรอง
4. เผยพระวจนะ
5. ประกาศหลักขอเชื่อ ผูนํา กลาววา “ขอใหเราทั้งหลายประกาศความเชื่อของ
เราตามหลักขอเชื่อ” ซึ่งสามารถเลือกใชหลักขอเชื่ออัครธรรมทูต หรือหลักขอเชื่อไนเซียก็ได”
6. พิธีมหาสนิท ซึ่งมีลําดับพิธีการตางๆ จะไดนําเสนอในเรื่องของพิธีมหาสนิท
ตอไป
7. ถวายเพลง
สวนที่ 4 การตอบสนองของมนุษย
1. เชิญชวนถวาย โดยใชขอพระคัมภีร หรือขอความ ดังตอไปนี้ ผูนํา “พี่นอง
ทั้งหลาย การนมัสการที่แทจริง คือ การถวายตัวเราใหเปนเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยูโดยรูอยูวาสิ่ง
สารพัดที่เรามีอยูนั้นเปนของพระองค ขอใหเราถวายทั้งทรัพยและชีวิตเพื่อพระราชกิจของพระเจา”
2. ผานถุงถวาย
3. อธิษฐานมอบถวาย
ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย
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4. ถวายเพลง
5. คํากําชับ โดยผูขอพระพร ดังนี้ “จงออกไปสูโลกอยางสันติ จงมีใจกลา จงยึดถือ
สิ่งที่ดีไว อยาทําความชั่วตอบแทนความชั่ว จงหนุนใจผูทอแทและเกื้อกูลผูออนแอ จงชวยคน
ทุก ขเ ข็ญ ใจ และใหเ กีย รติแ กทุก คน จงรัก และปรนนิบัติอ งคพ ระผูเ ปน เจา จงชื่น ชมยิน ดีใ น
ฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์”
6. ขอพระพร
7. เพลงตอบสนอง
8. ประกาศงานของคริสตจักร
9. เสร็จพิธี
2. พิธีกรรมเฉพาะ
1) พิธีบัพติศมา หรือพิธีเขาพันธสัญญา
ความหมาย
เปนการเขาสูพันธสัญญาระหวางพระผูเปนเจากับผูรับบัพติสมา โดยประกาศ
ตนตามความเชื่อที่วา “ความบาป” ของเราไดรับการอภัยจากพระเยซูคริสต ดวยพระองคไดตาย
แทนเรา ดังนั้น เราจึงไดรับการสรางใหม (เกิดใหม) เขาสูครอบครัวของพระเจา (คริสตจักร)
สัญลักษณของพิธีบัพติศมา
พิธีบัพติศมาใช “น้ํา” เปนสัญลักษณ เนื่องดวยน้ํามีคุณสมบัติในการชําระลาง
ใหสะอาด ในพิธีนี้มีวัตถุประสงคที่จะ “ชําระลาง” ใหเราสะอาด ปราศจากมลทิน และความผิด
บาป รวมทั้งเปนการไดรับชีวิตใหม ที่เราไดรับจากพระเจา
รูปแบบของพิธีบัพติศมา
ในประเทศไทยใชกันอยู 2 รูปแบบ โดยสื่อความหมายอยางเดียวกัน และควร
ตองมีความเขาใจ ดวยตระหนักวา “เราไดรับความรอดโดยพระคุณและการทรงไถจากพระเยซู
คริสต” คือ พิธีจุม และพิธีพรม
• พิธีจุม คือ การที่ใหผูรับบัพติศมาลงไปในน้ํา จะเปนบอที่จัดเตรียมขึ้นใน
คริสตจักร หรือแมน้ํา หรือทะเลตามความเหมาะสม
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• พิธีพรม คือ การนําน้ําแตะที่ศีรษะโดยผูประกอบพิธีจะใชมือขวาจุมลง
ในขันน้ําที่ผูปกครองคริสตจักรเปนผูถือขันน้ําที่เตรียมไว และผูประกอบพิธีวางมือบนศีรษะของ
ผูที่รับบัพติศมา
ผูที่จะรับบัพติศมาตองเตรียมพรอม โดยรับการศึกษา เรียนรู ใหมีความเขาใจ
ถึงหลักความเชื่อ แนวทางปฏิบัติและการดําเนินชีวิตใหม จากคริสตจักร ทั้งผูที่เปนผูเชื่อใหม และ
ลูกหลานผูเชื่อ
สําหรับพิธีบัพติศมาแกเด็กหรือทารก ซึ่งยังไมสามารถประกาศความเชื่อดวย
ตนเองได จะทําการเขาสูพันธสัญญา (รับบัพติศมา) ผานทางบิดามารดาของเด็ก และคริสตจักร
(ชุมชนของพระเจา) อันเปนการสัญญาตอพระองควาจะชวยกันรับผิดชอบในการนําทารกหรือเด็ก
ผูนี้ ไปสูความเชื่อในภายหนา โดยจะกระทําขึ้นเมื่อเด็กมีอายุครบ 12 ป อันเปนการยืนยันความเชื่อ
ของตนเอง ใน “พิธีประกาศตัวเปนสมาชิกสมบูรณของคริสตจักร” หรือแมวาคริสตจักรอาจจะ
ไมใหบัพติศมาแกเด็กหรือทารก ยอมจัดใหมี “พิธีถวายบุตร” ขึ้นแทน ซึ่งหมายความถึง การมอบ
เด็กหรือทารกใหอยูในการอารักขาของพระเจา จนเมื่อเด็กหรือทารกผูนั้นเติบโตขึ้น และมีความ
พรอมที่จะประกาศความเชื่อของตนเองได จึงใหรับการอบรมจากคริสตจักร และประกอบพิธี
บัพติศมาตอไป
2) พิธีมหาสนิท
ความหมาย
คริสเตียนจัดพิธีมหาสนิท เพื่อเปนการระลึกถึงพันธสัญญาและฟนสัมพันธ
ภาพกับพระองค ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคริสตศาสนิกชน และประกาศการวายพระชนม
ขององคพระผูเปนเจาจนกวาพระองคจะเสด็จมา โดยคริสตชนทุกคนที่ไดรับบัพติศมา หรือได
ประกาศความเชื่อมาแลวก็รับสิทธิ์เขารวมพิธีมหาสนิท พิธีมหาสนิทสําหรับคริสตชนทั่วไป และ
พิธีมหาสนิทสําหรับผูไมสามารถมาโบสถได
พิธีมหาสนิทสําหรับคริสตชนทั่วไป
ซึ่งจะจัดใหมีพิธีขึ้นในโบสถ โดยมีแบบพิธีที่นิยมปฏิบัติใน 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 เปนกรณีที่พิธีมหาสนิทอยูตอนทายของการนมัสการ ผูรวมพิธีจะ
รวมขับรองเพลงเตรียมใจสูพิธีมหาสนิท ผูประกอบพิธี (ศาสนาจารย) จะกลาวนําแลวรวมกันนอม
ระลึกถึงพระเยซูคริสตผูตั้งพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ คือ พิธีมหาสนิทนี้ ดังที่พระองคไดตรัสสั่งเหลาสาวกไววา
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“จงกระทําอยางนี้ใหเปนที่ระลึกถึงเรา” กอนที่พระองคจะทนทุกขทรมาน ซึ่งพิธีนี้จะทําใหคริสตชน
ระลึกถึงพันธสัญญาตอพระองค วาจะเชื่อฟงพระองคตลอดไป โดยจิตของเราอยูในพระองค ดั่งเปน
แขนงแหงเถาองุน ที่เสมือนเชนพระเยซูคริสต ดังนั้นพิธีมหาสนิทนี้จะทําใหคริสตชนมั่นใจยิ่งวา
พระเยซูคริสตทรงพระชนมจะเสด็จกลับมาและประทับอยูกับเรา โดยเมื่อเสร็จการอธิษฐาน จะยก
ขอความในพระคัมภีรเพื่อใชในการขอพร และรวมกันรับประทานขนมปง และน้ําองุนตามความ
เหมาะสม
แบบที่ 2 เริ่ ม ด ว ยผู ร ว มพิ ธี ขั บ ร อ งเพลงเตรี ย มใจสู พิ ธี ม หาสนิ ท จากนั้ น
ผูประกอบพิธี เลือกขอพระคัมภีรที่เหมาะสมจากตอนใดตอนหนึ่ง โดยเปนการระลึกถึงการเลี้ยง
อาหารครั้งสุดทายของพระเยซูคริสต ซึ่งพระองคไดทรงบัญชาใหสาวกประกอบพิธีนี้ เพื่อระลึกถึง
พระองคจนกวาพระองคจะเสด็จกลับมาอีก โดยพิธีนี้มีความหมายสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้
• ประการแรก พระกายที่พระเยซูคริสตทรงยอมทนทุกขทรมานดวยความ
รัก และการเสียสละ เพื่อนําเรากลับมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจา คืนดีกนั กับเพื่อนบาน
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักร การเขาสูพิธีนี้ หมายถึง การยอบรับวาเราตางก็เปนสวน
หนึ่งของพระกายของพระคริสต คือ คริสตจักร และยอมจํานนที่จะทําตามพระบัญชาของพระเยซู
คริสตเจาของเรา
• ประการที่สอง พระโลหิตที่พระเยซูคริสตประทานใหเปนคาไถเราพน
จากความผิดบาป และกลับมาคืนดีกับพระเจาพระบิดาของเรา เพราะฉะนั้นโดยพระเยซูคริสต
เทานั้นที่ทรงมีชีวิตอยูในเรา
• ประการที่สาม พระเยซูคริสต ตรัสวา “จงกระทําอยางนี้ใหเปนที่ระลึกถึง
เรา” ใหเราทั้งหลายระลึกถึงความรัก การเสียสละ การทรงไถ การคืนดีที่พระองคไดทรงกระทํา
เพื่อเรา พิธีนี้เปนพันธสัญญามั่นคงที่พระเจาทรงมีตอเราและฝายเราสัญญาวาจะเชื่อฟงพระองค
ตลอดไป ฉะนั้นถาผูใดสํานึกบาปของตน และตองการที่จะพนจากอํานาจของบาปนั้น ทั้งมีความ
เชื่อ และไววางใจในพระเยซูคริสต และประสงคที่จะใหพระองคเปนผูชวยในการดําเนินชีวิต
จากนั้นคริสตชนรวมกันอธิษฐานถึงความสํานึกผิดบาปและการชําระบาป
ผูประกอบพิธีจะกลาวรับและแสดงการขอบพระคุณตอพระเยซูคริสต พรอมแสดงความเคารพ
และมอบขนมปงใหกับคริสตชนทั้งหลายรับไปเพื่อรับประทานพรอมกัน จากนั้นหยิบถวยดวย
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ความเคารพ ดวย “ถวยนี้ คือ พันธสัญญาใหมโดยโลหิตของพระเยซูคริสตเจา” แลวคริสตชนรับ
ไปดื่มพรอมกัน จากนั้นอธิษฐานและขอพระพรตอพระเจาผูทรงพระคุณ การไถและชีวิตใหมใน
องคพระเยซูคริสต การยอมรับและเปนผูรับใชตามพระประสงคของพระองค แลวรวมกันขับรอง
เพลงตอบสนอง เปนอันเสร็จพิธี
พิธีมหาสนิทสําหรับผูไมสามารถมาโบสถได
พิธี ก ารเริ่ม พิธี คื อ เริ่ มต น ด ว ยการร อ งเพลง อธิ ษ ฐาน ตามความเหมาะสม
โดยผูประกอบพิธีจะไมใชขอพระคัมภีร รวมทั้งอาจเลือกใชคําอธิษฐานเฉพาะตอนที่เห็นวามีความ
เหมาะสม ดังนั้น เมื่อเริ่มพิธีผูประกอบพิธีจะกลาวนํา จากนั้นจะดําเนินพิธีอธิษฐาน โดยผูรวมพิธี
จะกลาวตาม จากนั้นเพื่อเปนการระลึกถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต จึงดําเนินการประกาศถึง
พันธสัญญาที่ใหไวกับพระองค ผูประกอบพิธีจะมอบขนมปงและน้ําองุนแกผูรับและผูปกครอง
ที่ไปรวมดวย ใหดื่มเพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณของพระเยซู (ควรดื่มดวยอาการเคารพ) จากนั้น
รวมกันอธิษฐานขอพระพร เสร็จพิธี อาจมีการบรรเลงหรือขับรองเพลงตอบสนอง (พระเจาเปน
ความรัก)
3) พิธีสมรส
พิธีก ารแตง งานของชาวคริสตจัด ขึ้น ในโบสถ เพราะชาวคริสเตีย นเชื่อวา
พระผูเปนเจาเปนผูสรางมนุษย จุดเริ่มตนของชีวิตแตงงานจึงควรเริ่มตนที่พระผูเปนเจา ขั้นตอนแรก
ของงานแตงงานแบบคริสต คือ เจาสาวตองเดินควงแขนมากับบิดาของเธอไปตามทางเดินสูแทนพิธี
ขั้นตอนนี้ถือเปนการมอบกรรมสิทธิ์ในการปกปองดูแลทะนุถนอมเจาสาวใหกับเจาบาว รวมทั้ง
เจาสาวเองก็มีหนาที่ปรนนิบัติและใหความเคารพนับถือสามีเชนกัน
ขณะที่เจาสาวเดินมาสูแทนพิธี วงดนตรีจะบรรเลงเพลงตอนรับ พรอมกับแขก
ที่มางานทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนเพื่อใหเกียรติเจาสาว เมื่อถึงหนาแทนพิธีคุณพอของเจาสาวจะมอบเธอ
ใหกับเจาบาว แลวศาสนาจารยผูประกอบพิธีจึงอานขอพระคัมภีรเกี่ยวกับการใชชีวิตคู หลังจากนั้น
ผูประกอบพิธีจะทําหนาที่เพียงกลาวนําใหเทานั้น สวนคูบาวสาว ผลัดกันกลาวคําปฏิญาณจนเสร็จ
เรียบรอย ทั้งคูจะสวมแหวนแตงงานใหแกกัน แหวนแตงงานของชาวคริสตเปนที่รูกันดีวาตองเปน
แหวนกลมเกลี้ยงไมมีรอยตอ เพื่อสื่อถึงความรักอันไมมีที่สิ้นสุด ตอจากนั้นคูบาวสาวจะลงนามใน
หนังสือสําคัญที่ออกจากโบสถ ซึ่งเปนคนละใบกับทะเบียนสมรส จากนั้นผูใหญซึ่งเปนที่เคารพ
ของคูบาวสาว จะใหโอวาทเรื่องการใชชีวิตคูจากพระคัมภีร แลวจึงเขาสูขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอน
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หนึ่งนั่นคือ การจุดเทียนครอบครัว เริ่มจากเจาสาวจุดเทียนซาย และเจาบาวจุดเทียนขวา แลวทั้งคู
จึงมาจุดเทียนกลางพรอมกัน แสดงถึงการเปนครอบครัวเดียว ถึงตอนนี้ผูประกอบพิธีจะอธิษฐาน
ขอพรสําหรับครอบครัวใหม และประกาศการแตงงานคูบาวสาวอยางเปนทางการ
นอกจากนี้ ชุ ด แต ง งานตามประเพณี นิ ย มของคริ ส เตี ย นจะเป น สี ข าว
เพราะเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของหญิงสาว “ผูรอคอย” จะไดแตงงานกับ “คูพระพร” ที่พระ
ผูเปนเจาทรงประทานให สวนผาคลุมหนา (veil) เปนตัวแทน (สัญลักษณ) ของการอดทน รอคอย
สงวนไว เพื่อวาที่สามีจนถึงวินาทีที่ทั้งคูไดแตงงานกัน
4.) พิธีศพ
ความนํา
พิธีบรรจุศพ
ควรใหทางโปรเตสแตนทเพิ่มเติมขอมูล
พิธีฝงศพ
พิธีเผาศพ
วันสําคัญทางศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิก
1. วันอาทิตย (Sunday) เปนวันพระเจาที่ชาวคริสตหยุดงานและจะไปปฏิบัติศาสนกิจ
รวมพิธีมิสซาที่โบสถที่ใกลเคียง
2. วันคริสตมาส (Christmas) คือ วันสมโภชการเกิดมาของพระเยซู ตรงกับวันที่ 25
ธันวาคมของทุกป
3. วันสมโภชปสกา (Pasqua) หรือ (Easter) คือวันสมโภชการกลับคืนชีพของพระเยซู
ตรงกับวันอาทิตยแรกหลังจากวันพระจันทรเต็มดวง ระหวางวันที่ 21 มีนาคม ถึง 25 เมษายน
วันใดวันหนึ่ง
4. วันสมโภชเกี่ยวกับพระนางมารีอา เชน สมโภชแมพระไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรค
ทั้งกายและวิญญาณ (Mary Assumption) ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม และสมโภชแมพระปฏิสนธิ
นิรมล (Mary Immaculate Conception) ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกป
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5. วันฉลองเกี่ยวกับนักบุญ เชน นักบุญทั้งหลาย (All Saints day) ตรงกับวันที่ 1
พฤศจิกายน วันฉลองนักบุญยอแซฟ ตรงกับวันที่ 19 มีนาคม วันฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล
ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน
6. วันฉลองเกี่ยวกับทูตสวรรค เชน ฉลองทูตสวรรคมีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล
ทุกวันที่ 29 กันยายนของทุกป
7. คาทอลิกยังมีวันฉลองอีกหลายวัน ซึ่งจะถูกบรรจุไวในปฏิทินคาทอลิก
วันสําคัญทางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตามปฏิทินฉบับหลวง
- วันที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย พระชนนีพระเปนเจา
- วันที่ 8 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค
- วันที่ 1 มีนาคม วันพุทธรับเถา
- วันที่ 19 มีนาคม
วันสมภพนักบุญยอเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารียมารีย
- วันที่ 9 เมษายน วันอาทิตยมหาทรมาน (แหใบลาน)
- วันที่ 13 เมษายน วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหา
สนิท
- วันที่ 14 เมษายน วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจาทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม
บนไมกางเขน
- วันที่ 15 เมษายน วันเสารศักดิ์สิทธิ์
- วันที่ 16 เมษายน วันสมโภชพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ (วันปสกา)
- วันที่ 28 พฤษภาคม วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค
- วันที่ 4 มิถุนายน วันสมโภชพระจิตเจา
- วันที่ 11 มิถุนายน วันสมโภชพระตรีเอกภาพ
- วันที่ 18 มิถุนายน วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา
- วันที่ 29 มิถุนายน วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก
- วันที่ 15 สิงหาคม วันสมโภชพระนางมารียรับเกียรติยกขึ้นสวรรค
- วันที่ 1 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
- วันที่ 26 พฤศจิกายน วันสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล
- วันที่ 8 ธันวาคม วันสมโภชพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล
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- วันที่ 25 ธันวาคม

วันสมโภชพระคริตสมภพ

นิกายโปรเตสแตนท
วันสําคัญทางศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ตามปฏิทินฉบับหลวง
- วันที่ 3 มีนาคม วันอธิษฐานสากล
- วันที่ 9 เมษายน วันอาทิตยทางตาล
- วันที่ 14 เมษายน วันพระศุกรประเสริฐ
- วันที่ 16 เมษายน วันพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนม
- วันที่ 4 มิถุนายน วันพระวิญญาณบริสุทธิ์
- วันที่ 1 ตุลาคม
วันมหาสนิทสากล
- วันที่ 3 ธันวาคม วันเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
- วันที่ 25 ธันวาคม วันคริสตสมภพ
องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
ศาสนาคริสตในประเทศไทย ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ใหการรับรองมี 5
องคกร ดังตอไปนี้
• ศาสนาคริ ส ต นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก ได ใ ช ชื่ อ ว า สภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (Catholic Bishop’s Conference of Thailand) ซึ่งเขามาเผยแผใน
ประเทศไทย ตั้งแตสมัยอยุธยา พ.ศ. 2110 (ค.ศ. 1567) โดยมิสชันนารีชาวโปรตุเกส นักบวชคณะ
โดมินิกัน จากมะละกา ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 3 แสนคน มีพระสงฆ หรือบาทหลวงทั้งสิ้น 710
องค ภราดา 121 คน ภคินี 1,439 คน วัด 463 แหง (จากปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2005)
สํานักงาน 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 - 2681 - 3900 โทรสาร. 0 - 2681 - 5370
• สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Church of Christ in Thailand) ไดกอตั้งเปน
สภาฯ เมื่อ พ.ศ. 2477 แตมิสชันนารีไดเขามาเผยแผในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828)
รุนแรกๆ มาจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา ปจจุบันมีการปกครองแบงออกเปน 19 ภาค มีคริสตจักร
844 แหง สมาชิก 120,000 คน
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สํานักงานอยูที่ 328 ถ. พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0 – 2214-6000, โทรสาร. 0 - 2214 - 4291
• สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย (The Evangelical Fellowship of Thailand) ไดรบั
การรับรองจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2512 ตอมา พ.ศ. 2519 ไดจัดตั้งเปนมูลนิธิสหกิจ
คริสเตียน ปจจุบันมีสมาชิกที่เปนมิสชันนารี 800 คน มีคริสตจักรในสังกัด 1,200 แหง และสมาชิก
ประมาณ 100,000 คน มีองคกรในสังกัด 110 คณะ
สํานักงานอยูที่ 64/1 ถ.รามคําแหง ซอย 22 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 - 2318 - 3887
• สหคริสตจักรแบบติสตในประเทศไทย (Thailand Baptist Convention the Baptist
Church Foundation) ไดเขามาเผยแผในประเทศไทย พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มี คริสตจักร 48 แหง
มีสมาชิก 5,000 คน (ค.ศ. 2001)
สํานักงานอยูที่ 90 ถ.สุขุมวิท ซ.2 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 - 2656 - 9038 โทรสาร. 0 -2251 – 0680
• มูลนิธิคริสตจักรเซเวนเดย แอดเวนติสแหงประเทศไทย (Seventh-day Adventist
Churches of Thailand) ไดเริ่มเขามาเผยแผในประเทศไทย พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) มีคริสตจักร 30
แหง และมีสมาชิก 7,000 คน (ค.ศ. 2001)
สํ า นั ก งานเลขที่ 12 ซ.ปรี ดี พนมยงค 37 สุ ขุ ม วิ ท 71 คลองตั น เหนื อ วั ฒ นา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 - 2381 - 3298 โทรสาร. 0 - 2381 - 1928
การวางตนที่เหมาะสมระหวางศาสนา
การอยูรวมกันอยางสมานฉันทของคริสตชนกับศาสนิกของศาสนาอื่นๆ ในสังคมไทย
โดยธรรมชาตินั้น คริสตชนจะเปนผูที่รักสันติ ไมใชความรุนแรง และยอมเปนฝายถูกกระทําอยูแลว
เนื่องจากพระเยซูทรงสอนใหรักผูอื่นเหมือนรักตนเอง ไปจนถึงขั้นรักศัตรู แมแตพระเยซูเอง
ก็ทรงยอมถูกขมเหงจนสิ้นพระชนมโดยยังทรงอภัยแกบุคคลเหลานั้น บรรดาสาวกของพระองค
ก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน
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1. คริสตชนไทยปรารถนาจากภาครัฐ และบุคคลทั่วไป
เพื่อใหเกิดความสมานฉันทกับทุกศาสนาในสังคมไทย ก็คือ เสรีภาพและความ
เสมอภาคในการนับถือศาสนา และการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา อันไดแก
• เสรีภาพของคริสตชนในการเชื่อในพระเยซูคริสต การปฏิบัติตามคําสอนของ
พระองค การนมัสการพระเจา และการสรางสถานนมัสการ ฯลฯ
• เสรีภาพคริสตชนที่จะรักษาความเชื่อของตนไว คริสตชนมีเสรีภาพที่จะไม
ตองสวดมนต ไมแสดงความเคารพที่มีนัยทางศาสนาตอวัตถุ รูปปน ภาพ หรือบุคคล ของศาสนา
หรือความเชื่ออื่น เนื่องจากคริสตชนมีบทบัญญัติวาจะแสดงการนมัสการแดพระผูเปนเจาเทานั้น
• เสรี ภ าพแกค ริ ส ตชนในการสอนและสื่ อ สารเรื่ อ งของศาสนาคริ ส ต ใ ห แ ก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งใหเสรีภาพแกคนไทยโดยทั่วไปที่จะสามารถเรียนรูเรื่องของคริสตศาสนา
จากคริสตชน ไปจนถึงขอนับถือศาสนาคริสตดวย
• ภาครัฐและบุคคลทั่วไปพึงใหเกียรติคริสตศาสนาอยางเทาเทียมกับศาสนาอื่น
และตองไมถือเอาการที่บุคคลหรือองคกรใดเพราะเขาเปนคริสตชน มาเปนเหตุใหปฏิบัติตอบุคคล
หรือองคกรนั้นอยางไมเปนธรรม ไมเสมอภาค เมื่อเทียบกับการปฏิบัติตอผูที่นับถือศาสนาอื่น
2. คริ ส ตชนไทยต อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ความสมานฉั น ท กั บ ทุ ก ศาสนาใน
สังคมไทย
คริสตชนตองไมใชเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการสอนเรื่องศาสนาคริสต
จนเกิน ขอบเขต จนกระทั่ง ไปละเมิด กฎหมายบา นเมือ ง ละเมิด ศาสนาอื่น และละเมิด สิท ธิ
สวนบุคคล เชน
• ดานการไมละเมิดศาสนาอื่น คริสตชนตองไมกลาวถึงศาสนาอื่นในดานลบ
หรือกลาวเปรียบเทียบวาศาสนาของตนเหนือกวาศาสนาอื่น
• ดานการไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล การสอนหรือสื่อสารเรื่องของคริสตศาสนา
ตองไมเปนการบีบบังคับใหผูฟงตองตอบสนอง และตองใหผูฟงมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับฟงได
• ดานความไมเปนศาสนาคริสตนิยม คริสตชนตองไมถือเอาการที่บุคคล หรือ
องคกรใดที่มิไดเปนคริสตชนมาเปนเหตุใหปฏิบัติตอบุคคลหรือองคกรนั้นอยางไมเปนธรรม และ
ไมเสมอภาคเมื่อเทียบกับการปฏิบัติตอผูที่เปนคริสตชน
130

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

• ดานความรัก - เคารพตอธรรมประเพณี คริสตชนตองเคารพตอกฎหมาย
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน หรือองคกรศาสนาอื่นๆ
3. ศาสนิกชนอื่นๆ ควรปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอศาสนพิธีคริสตชน
• การวางตนใหเหมาะสมเมื่อจะตองเขารวมพิธีคริสตศาสนา เชน พิธีมิสซาของ
คาทอลิกหรือพิธีนมัสการของโปรเตสตันท การเขารวมพิธีสวดศพ หรือพิธีปลงศพ ของคริสตชน
โดยการแตงกาย การอยูในอิริยาบทที่เหมาะสม ซึ่งปกติแลวพิธีกรของคริสตศาสนาจะไดแจง หรือ
ประชาสัมพันธระหวางพิธีวา ขั้นตอนไหน ยืน นั่ง หรือคุกเขา
• การรูถึงพิธีกรรมเฉพาะอยางที่สงวนไวเฉพาะของศาสนาคริสตแตละนิกาย
เชน การรับศีลมหาสนิท (แผนปงศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งสงวนไวเฉพาะคาทอลิก
• การรูแนวทางหรือเงื่อนไขบางอยางที่เกี่ยวของกับขอความเชื่อและหลักปฏิบัติ
ที่จําเปนของแตละนิกาย เชน การที่ศาสนิกชนอื่นจะแตงงานกับคริสตชน ควรศึกษาวามีเงื่อนไข
หรือแนวทางปฏิบัติอยางไร เงื่อนไขดังกลาวนั้น ควรปรึกษาบาทหลวงหรือผูนําคริสตจักร เพราะ
การแตงงานระหวางศาสนาจะมีผลตามมาอีกมากมาย เชน พิธีกรรมการแตงงาน และการอบรม
เลี้ยงดูบุตร
• การรูหลักการปฏิบัติตนเมื่อตองอยูรวมกันในสถาบันหรือองคกรคริสตชน
เชน โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานสังคมสงเคราะห ฯลฯ วาแตละองคกรมีแนวทางพิเศษที่
แตกตางจากองคกรของศาสนาอื่นอยางไร
สรุป
หลักธรรมของศาสนาคริสตเปนหลักธรรมเกี่ยวกับความรักตอพระเจาตอตนเอง และตอ
เพื่อนมนุษ ยเ ชน ความรัก ตอผูยากจน ผูตกทุก ข คนเปนโรค คนเจ็บปว ย ฯลฯ โดยหลั กธรรม
ดัง กล าวมุ ง ให ผู ป ฏิ บั ติ เ น น จิ ต ตารมย ค วามรั ก มากกวา จะเน น รู ป แบบเชิ ง กฎหมายและความ
ยุติธ รรม สว นคริส ตชนจะตอ งนํา หลัก ธรรมไปปฏิบัติใ นชีวิต ประจํา วัน เพื่อ ใหสัง คมนั้น ๆ
เกิดบรรยากาศแหงความรักตามที่พระเยซูสอน หลักธรรมของศาสนาสามารถพบเห็ นไดจาก
การศึกษาพระคั มภีรและการรวมในพิธีกรรมของคริสตชนแตละนิก าย เพราะพระคั มภี รและ
พิธีกรรมสามารถหลอเลี้ยงชีวิตคริสตชนใหใกลชิดกับองคพระเยซูคริสต
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สวนผูนับถือศาสนาอื่น (พุทธ อิสลาม ฯลฯ) หากมีโอกาสศึกษาหลักธรรมหรือเรียนรู
พิ ธ ีก รรมของศาสนาคริ ส ตแ ลว จะทํ า ใหส ามารถวางตนได อ ย า งเหมาะสม เพื ่ อ นํ า ไปสู
“ความสมานฉันท” ภายในประเทศ และทําใหประเทศไทยมีความสงบและสันติสุข
หมายเหตุ :
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ศาสนาซิกขโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
ศาสนาซิกขหรือสิกขเปนภาษาปญจาบ ตรงกับภาษาบาลีวา “สิกข” และภาษาสันสกฤต
วา “ศิกษ” แปลวา “ศึกษา” ถาใชเ ปนคุณศัพทจะแปลวา “ผู ศึกษา” (ซึ่ งถอดใจความว า “ผูเป น
ศิษย”) ซึ่งความมุงหมายในการตั้งชื่อศาสนานี้ตองการจะเนนใหศาสนิกชนเปน “ผูศึกษา” หรือเปน
“ศิษย” เพราะหลักการของศาสนานี้ถือวาศาสนิกชนจะเขาถึงพระเจาไดก็โดยผานทางคุรุ หรือครู
ซึ่งถือวาเปนศาสดาจารยผูสอนศาสนานี้ อันมีสืบตอกันมาถึง 10 ทาน
ศาสนาซิกขเปนหนึ่งในศาสนาที่เกิดขึ้นใหม เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆ ของโลก
เปน ศาสนาที่ยึด ถือ และเชื่อ มั่น ใน “เอกเทวนิย ม” (Monotheistic) คือ เชื่อ ถือ ความเปน เอก
หนึ่งเดียวของพระผูเปนเจาพระองคเดียว อีกนัยหนึ่งคือ ศาสนาซิกขเปนศาสนาที่ยึดมั่น และเชื่อถือ
ในพระเจาพระองคเดียว (วาเฮคุรุ) อยางเครงครัด ตลอดจนเชื่อวาพระผูเปนเจาเปนผูสมบูรณ และ
แผไปทั่วในทุกสรรพสิ่ง อมตภาวะ ผูสรางมูลเหตุของเหตุทั้งปวง ไรซึ่งความเปนปฏิปกษ ไรซึ่ง
ความหวาดกลัว สถิต มั่น คงในทุก สรรพสิ่ง ที่ท รงสรา ง และคุม ครอง พระองคมิไ ดท รงเปน
พระเจาของคณะ หรือชาติใดชาติหนึ่ง แตทรงเปน “พระแหงความเมตตา คุณธรรม และสัจธรรม
อั น แท จ ริ ง ” พระผู ท รงสร า งมนุ ษ ย ไม ใ ช เ พื่ อ ลงโทษในความผิ ด ของเขา แต ใ ห เ ขาเข า ใจใน
จุดประสงคที่แทจริงของพวกเขาในจักรวาลนี้ และเพื่อหลอหลอมใหเขากลับเขาแหลงกําเนิด
ดั้งเดิม นอกจากนี้ ศาสนาซิกขยังไดสอนหลักธรรมที่ยอมรับทั่วไปในสากลโลกปจจุบันและใน
อนาคต คือ ความซื่อสัตย ความเห็นอกเห็นใจ ความถอมตน ความเลื่อมใสในสัจธรรม และการรับใช
สังคม และที่สําคัญยิ่งการยอมรับและใหความเคารพในความเชื่อถือของศาสนาอื่นๆ
สัญลักษณของศาสนาซิกข
คันดา
(เครื่องหมายเกียรติยศ)
คันดา คือ สัญลักษณของชาวซิกข ประกอบดวย กีรปาน (ดาบของชาวซิกข) สองดาม
คันดาตรงกลางหนึ่งอัน (ดาบลักษณะสองคม) และวงจักร (หวงกลม) กลมภายในหนึ่งหวงชาว
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ซิกขไดยอมรับเครื่องหมายนี้เปนสัญลักษณ / เอกลักษณ / เครื่องหมายแหงเกียรติยศ แหงชาติตน
ดามทั้งสองดานแสดงถึงความมีอํานาจอธิปไตย ทั้งทางโลกและทางธรรมอยางสมบูรณ วงจักร
แสดงถึงความเปนอมตะหนึ่งเดียวของพระผูเปนเจาผูทรงสราง ใหกําเนิดทุกสรรพสิ่ง ดาบสองคม
แสดงถึงความเปนผูริเริ่ม ฉะนั้น อํานาจอธิปไตย ความเปนอมตะ (ของพระผูเปนเจา) และความ
เปนผูริเริ่ม บุกเบิก คือสัญลักษณพื้นฐานสามประการของความเปนชนชาติซิกข
ศาสดา
ศาสนาซิกขกอตั้งโดย “พระศาสดาคุรุนานัก เดว” (สําหรับจุดเริ่มตนของศาสนาซิกขนั้น
นับตั้งแตปเกิดของศาสดาองคแรก คือป พ.ศ. 2012 หรือ ค.ศ.1469) พระศาสดาคุรุนานัก เดว
ถือกําเนิดในหมูบานตัลวันดี (ปจจุบันมีนามเรียกวา “นันกานาซาฮิบ” ใกลเมืองลาโฮร ตั้งอยูใน
ประเทศปากีสถาน) พระองคทรงเดินทางไปเผยแพรสัจธรรมแหงความเสมอภาค และความรัก
แกมวลชนทั่วอินเดียและเลยไปถึงเขตแดนอารเบีย เมโสโปเตเมียและอาฟกานิสถาน พระองคทรง
คัดคานและตอตานความอยุติธรรมทุกรูปแบบ ไมใหหลงใหลในไสยศาสตร ความเชื่อโชคลาง
อภินิหารตางๆ ในขณะเดียวกันทรงสอนใหมีจิตใจที่ซื่อสัตยและเจตนาที่บริสุทธิ์
หลังจากศาสดาคุรุนานักแลว ศาสนาซิกขยังมีพระศาสดาอีกเกาพระองคไดทรงสืบทอด
เจตนารมณและคําสอนของพระศาสดาคุรุนานัก โดยมีพระศาสดาคุรุโควินทสิงห เปนพระศาสดา
พระองคที่สิบ ซึ่งพระองคตอมาไดทรงสถาปนาพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบเปนศาสดานิรันดรกาล
ของชาวซิกขในป ค.ศ. 1708 เปนการสิ้นสุดการสืบทอดพระศาสนาโดยพระศาสดาในรางของ
มนุษย
คําสอน และหลักปฏิบัติ
หลักความเชื่อขั้นพื้นฐาน
ความเชื่อถือพื้นฐานของซิกข คือ “มูลมันตระ- บทสวดขั้นมูลฐาน” (ขอมูลแหงมนตร
ประเสริฐ) บทสวดนี้เปนบทสวดปฐมบท แรกเริ่มตนในพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบ ประพันธ
โดยพระศาสดาคุรุนานัก เปนบทสรุปและรากฐานแหงความเชื่อถือของชาวซิกข ชาวซิกขจะสวด
ภาวนาบทสวดนี้ทุกวัน คําอธิบายของบทสวดนี้มีสังเขป ดังตอไปนี้:
เอก -โองการ : พระผูเปนเจามีจริงและเพียงพระองคเดียว
สัตยนาม : นามของพระองคคือ สัจจะ จริงและถาวร
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กรฺตาปุรุข :
นิรเภา :
นิรแวร :
อกาลมูรัติ :

พระองคคือผูสราง และ ทรงสถิตในทุกสรรพสิ่ง
พระองคไรซึ่งความกลัว
ทรงปราศจากเวร ปราศจากศัตรู ทรงเปยมเมตตาธรรม ไรความเกลียดชัง
ทรงเปนอมตะ อยูเหนือกฎแหงกาลเวลา ไมมีที่สุด ไมมีเบื้องตนและ
ทามกลาง
อชูนี :
ทรงไมมีการกําเนิด และ ดับสูญ
แสภังค :
ทรงดํารงอยูเปนเอกภาพดวยพระองคเอง
คุรุประสาท : จะเขาใจและบรรลุถึงพระองคดวยพระเมตตาของสัจคุรุ (พระศาสดา)
หรือพระองคเอง
ความชั่วขั้นอุกฤษฎ 5 ประการ
แตละศาสนาจะวางหลักแหงความชั่วเอาไว และแนะนําสั่งสอนใหควรจะหลีกเลี่ยงจาก
ความชั่วเหลานั้น สําหรับบาปอันสําคัญ 5 ประการในศาสนาซิกข คือ
1. ตัณหา (การประพฤติผิดในกาม) เปนบาปอันละเอียดมาก ไมใหผลดีแกผูกระทําผิด
เลย นอกจากความอับอายขายหนา และความทุกขทรมาน โดยเฉพาะถาไปติดโรคภัยที่ไมสามารถ
จะรักษาเยียวยาได ศาสนาซิกขสอนใหครองชีพ ครองเรือนเปนสามีภรรยาและมีครอบครัวของ
ตนเอง
2. ความโกรธ เปนบาปอันหนึ่งของจิต กอใหเกิดการทะเลาะวิวาท ความโกรธจะตอง
มีขันติ (ความอดกลั้น) เขามาควบคุม และมีการใหอภัยเปนพี่เลี้ยงคอยดูแล พระผูเปนเจาทรงสถิตย
ในดวงจิตของทุกคน ฉะนั้นเราไมควรจะทําลายจิตใจของผูใดแมแตนอย
3. ความโลภ คือ ความอยากได อยากครอบครองทุกสิ่งที่ไมใชของตน โดยวิถีทางที่
ไมถูกตองและยุติธรรม ศาสนาซิกขสอนใหทํามาหาเลี้ยงชีพดวยความขยันขันแข็ง ไมเอาเปรียบ
ผูใด ประกอบสัมมาอาชีวะดวยความสุจริต แลวแบงปนสิ่งที่หามาไดใหแกผูยากไร ขาดแคลน และ
แบงปนผลกําไร 10 เปอรเซ็นต (ดัสวันต) ใหแกสังคมสวนรวมหรือองคกรการกุศล
4. โมหะ คือ ความยึดมั่น หลง เกาะติด ในวัตถุจนเกินไป เชน ยึดมั่นในบุตร สามี
ภรรยา และทรัพยสมบัติ ของนอกกายตางๆ เมื่อสิ่งเหลานั้นสูญสลายจากไป ก็เปนทุกขอยางมหันต
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5. อหั ง การ ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ชั่ ว ร า ยและต อ งระวั ง ไม ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในดวงจิ ต เพราะมั น
กอใหเกิดความอิจฉาริษยา ความจองหองอวดดีและความหลงละเมอ ทําใหลืมการกระทําที่ดี
ทั้งปวงไดในพริบตา การแกไขบาปอันเกิดจากการกระทํานี้ คือ ตองมีความถอมตน ยอมใหอภัย
แกผูอื่น มีความเมตตากรุณาตอผูอื่น ชาวซิกขที่แทจริงจะถือตนเปนเพียงผงธุลีที่ปลายเทาของผูอื่น
ดวยพระเมตตาของพระผูเปนเจา เราจะหลุดพนจากอํานาจของความชั่วรายทั้งหานี้
มหาคัมภีรอาทิครันถ
พระมหาคัมภีรของศาสนาซิกข คือ อาดิครันถ เปนที่รวมของพระธรรม บทสวดภาวนา
สดุดีพระผูเปนเจา โดยพระศาสดาของซิกข และนักบวช นักบุญ และนักปราชญ ของอินเดียใน
สมัยนั้น ประดุจศูนยรวมของขอปฏิบัติทางศาสนาและจิตใจ พระมหาคัมภีร อาดิครันถ จะแตกตาง
จากพระคัมภีรศาสนาอื่นๆ พอสมควร โดยมีหลักการที่เปนเอกลักษณเดนชัดของพระองคเอง
ดังตอไปนี้ :
1. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ ยอมรับในพระผูเปนเจา-พระองคเดียว หนึ่งเดียวเทานั้น
ปฏิเสธเทพเจา, เทวดา และทุกรูปแบบของจิตวิญญาณ ไมยอมรับในการเปนตัวแทนของพระเจา
โดยผูหนึ่งผูใด
2. พระธรรมของพระมหาคัมภีรอาดิครันถ มีความอิสระ ไมผูกมัดกับแหลงกําเนิด
ของหมูชนใด หรือ จําเพาะเจาะจงสําหรับชนชาติใด ไมใชศาสนาของผูถูกคัดเลือก แตเปนศาสนา
ของสากลพิภพนี้ ชนใดก็สามารถจะปฏิบัติและศรัทธาในพระธรรม คําสอนของพระมหาคัมภีร
อาดิครันถได
3. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ ปฏิเสธพิธีกรรม การสักการบูชาสัญลักษณแบบตางๆ
โดยที่การประกอบพิธีการบูชาตางๆ นี้จะเปนแหลงของผลประโยชนของผูประกอบทําพิธีบูชา
เหลานั้น พระมหาคัมภีรจึงปฏิเสธการมีนักบวช, พระ และ ตัวแทนของเจาลัทธินิยมตางๆ
4. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ วางรากฐานแหงความพยายามที่จะแสวงหา ขอปฏิบัติ
ที่จะหลอหลอมรวมจิตต (สรรพสิ่งมีชีวิต) เขาเปนหนึ่งเดียวกับพระผูเปนเจา
5. พระมหาคั ม ภี ร อ าดิ ค รั น ถ ปฏิ เ สธทฤษฎี ทั่ ว ๆไปที่ ก ล า วอ า งถึ ง การก อ กํ า เนิ ด
แตวิเคราะห จักรวาลทั้งมวลคือผลงานของผูสราง (พระผูเปนเจา - Creater ) ผูซึ่งดํารง แผซานทุก
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แหงหนในสรรพสิ่งที่พระองคสรางสรรค ผลงานของพระองคไรซึ่งขอบเขตและกาลเวลา ตั้งแต
จุลภาคถึงมหภาคลวนอยูใตพระเมตตาของพระองค
6. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ เนนความสําคัญในการดํารงชีวิตอยางมีสัจธรรม ใช
แรงงานอยางสุจริตธรรม เผยแนวทางของศาสนาแหงฆราวาส จึงปฏิเสธการสละละทิ้งและการถือ
สันโดษอยางสิ้นเชิง
7. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ สนับสนุนความเสมอภาคของมวลมนุษยทุกคน ไมวาจะ
มีเชื้อชาติกําเนิด , เพศ หรือ นับถือศาสนาใด สตรีมีความเสมอภาคทัดเทียมบุรุษทุกประการ ทรง
ปฏิเสธการแบงชั้นวรรณะและสีผิว
8. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ แนะนําใหรัฐเปนผูแสวงหาและอํานวยความสะดวก
แกชุมชนทางดานอาหาร, ที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหม เพราะจะไมมีการบริจาคหรือศรัทธาจาก
มวลชน ถาปราศจากสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเหลานี้
9. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ ทรงวางแนวปฏิบัติอยางสมดุลยระหวาง การกระทํา
(กรรม), การปฏิบัติธรรม (ศรัทธา สวดภาวนา) และ ปญญา (ความรู) โดยหลักการคือศาสนาแหง
ความศรัทธาและเสียสละ คือ
รางกาย - ประกอบสัมมาอาชีวะ เลี้ยงดูแลครอบครัวและแบงปนชวยเหลือผูยากไร
จิต - รําลึก สวดภาวนาพระธรรม เปนหนึ่งเดียวกับพระผูเปนเจา
ปญญา - ศึกษาพระธรรม รูแยกชั่ว ดี และรับใชสังคม
ศาสนิกชน
ศาสนิกชนซิกขทุกคนสามารถทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดเทาเทียมกัน
ทั้งชายและหญิง และการอานคัมภีรทางศาสนาถือวาเปนหนาที่ของศาสนิกชนทุกคน ตามประวัติศาสตร
ในตอนแรกประกาศศาสนายุคของศาสดาอมรทาส องคที่ 3 ทานไดเริ่มใหมีสมณทูตเดินทางไป
เผยแพร ศ าสนาทั่ ว ประเทศอิ น เดี ย แต ต อ มาคณะสมณทู ต เริ่ ม มี อํ า นาจเหนื อ ชาวซิ ก ข อื่ น ๆ
โดยเฉพาะคนยากจน ทานศาสดาคุรุโควินทสิงห องคที่ 10 จึงไดสั่งใหเลิกวิธีสมณทูต ตั้งแตนั้นมา
ศาสนาซิกขจึงไมมีนักบวช พระ หรือนักบุญ แตผูที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจําวันจะ
ถูกขนานนามวา “ครันธี” (Granthi) ศาสนาจารยผูที่นําสวดภาวนาเปนทํานองเพลงจะมีนามวา
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“สังคีตจารย” (Ragi: ราฆี้) และการรองบทสวดเรียกวา “กีรตัน” (Kritan) ซึ่งเปนบทสวดภาวนา
สดุดีวาเฮคุรุ (องคพระผูเปนเจา)
ศาสนสถาน
ศาสนสถานของศาสนาซิกข เรียกวา คุรุดวารา ซึ่งหมายถึงประตู หรือทางที่ออกไปสู
พระศาสดา ในคุรุดวาราทุกแหงจะมีการอัญเชิญพระศาสดาคุรุครันถซาฮิบมาประทับฐานในหอง
โถงใหญ ซึ่งใชเปนสถานที่สวดภาวนา และประกอบศาสนกิจประจําวัน ในประเทศไทยมีคุรุดวารา
อยูในหลายจังหวัด เพื่อเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนิกชนซิกข คุรุดวาราที่สําคัญที่สุด
ของศาสนาซิก ขใ นประเทศไทยคือ คุรุด วาราศรีคุรุสิงหสภา ตั้ง อยูเ ลขที่ 565 ถนนจัก รเพชร
เขตพระนคร กรุ ง เทพฯ ตามประวัติ ศ าสตร ชาวซิ ก ข เ ดิ น ทางเข า มาสู ป ระเทศไทยตั้ งแตส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และมีการรวมตัวกัน ภายในชุมชนอยางคอนขางมั่นคง
และมีการคัดเลือกกลุมผูนําภายในชุมชนของตนเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา และสังคม เมื่อมี
ชาวซิกขมาอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมากขึ้น ชาวซิกขเหลานั้นจึงจัดตั้งศาสนสถานถาวรขึ้น
ในป พ.ศ. 2475 ซึ่งนับเปนการเริ่มตนของการกอตั้งศรีคุรุสิงหสภาอยางเปนทางการ
ศาสนพิธี
หนาที่ประการหนึ่งของสมาคมศรีคุรุสิงหสภา คือ การเผยแพรคําสอนทางศาสนาซิกข
ใหเปนที่รูจักแกคนทั่วไป ซึ่งการเผยแพรคําสอนนี้ทางสมาคมไดดําเนินการทั้งภายในกลุมชาว
ซิกขและบุคคลทั่วไป โดยมีกิจกรรม ตางๆ ดังนี้
1. การเผยแผศาสนธรรมแกชาวซิกข คําสอนสําคัญในการปฏิบัติชีวิตสวนตนของ
ชาวซิกข คือ
1.1 การสวดนาม (การระลึกถึงพระเจา) และเจริญธรรมในพระมหาคัมภีร
1.2 การดําเนินชีวิตตามศาสโนวาทของพระศาสดา
1.3 การทําเซวา
หลักปฏิบัติตนทั้ง 3 ประการนี้ จะเห็นวามีความสัมพันธกับพระมหาคัมภีรถึง 2
ประการ เพราะผูที่จะดําเนินชีวิตตามศาสโนวาทได ยอมตองเขาใจคําสั่งสอนของพระศาสดาที่
บั น ทึ ก ในพระมหาคั ม ภี ร คุ รุ ค รั น ถ ซ าฮิ บ ซึ่ ง บั น ทึ ก คํ า สอนของศาสนาซิ ก ข ด ว ยอั ก ษรคุ รุ มุ ขี
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(Gurumukhi) ทําใหชาวซิกขโดยทั่วไป แมวาจะมีความเขาใจภาษาปญจาบีจากการพูดในครอบครัว
แตผูที่จะศึกษาถึงขั้นอาน-เขียนไดมีไมมากนัก โดยเฉพาะกลุมที่เติบโตในไทยและรับการศึกษาใน
ประเทศไทย ทําใหสมาคมศรีคุรุสิงหสภาตองจัดกิจกรรมเพื่อใหชาวซิกขมีความเขาใจ และรับรู
คําสอนในพระมหาคัมภีรไดลึกซึ้งขึ้นโดย
ก. จัดชุมนุมเจริญธรรมและศึกษาพระมหาคัมภีรเปนประจําทุกวันโดยในเวลาเชา
จะทําการประกาส กัรนา (Prakash Karna) และรับพระบัญชา ซึ่งพระบัญชาที่ไดในแตละวันนั้น
ชาวซิกขจะนํามาเปนหลักในการปฏิบัติตน การจัดชุมนุมเจริญธรรมเพื่อใหชาวซิกขไดรวมกันสวด
ภาวนาที่คุรุดวารานี้มีความสําคัญมาก เพราะชาวซิกขเห็นวาการชุมนุมเจริญธรรมรวมกันจะทําให
เกิดประโยชนตอจิตใจมาก เนื่องจากไดเขารวมในสังกัด (Sangat) เพราะตามคําสอนของศาสนา
ซิกขถือวาชาวซิกขจํานวน 5 คนขึ้นไป ที่มารวมประกอบศาสนพิธี คือ ตัวแทนของพระศาสดา
ดั ง นั้ น การมาร ว มเจริ ญ ธรรมที่ คุ รุ ด วาราจึ ง มี ผ ลต อ จิ ต ใจมากกว า การสวดภาวนาเพี ย งผู เ ดี ย ว
นอกจากนั้น การมาที่คุรุดวารายังจะไดรับฟงคําอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา เพิ่มเติม
จากศาสนจารยที่จะบรรยายทุกวันหลังจากจบพิธีสวดภาวนาแลว การดําเนินการในเรื่องนี้ จึงเปน
การเผยแพรคําสอนที่อยูในพระมหาคัมภีรใหชาวซิกขทั่วไปเขาใจมากขึ้น
ข. การจัดศาสนพิธีในวันสําคัญทางศาสนาซิกข โดยในวันเหลานั้นสมาคมจะจัด
ใหมีการสวดอคันดปาธ (Akhand Path) คือ การอานพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบ โดยสมบูรณ
และไม มี ก ารหยุ ด พั ก เป น เวลาต อ เนื่ อ งกั น 48 ชั่ ว โมง ทํ า ให ช าวซิ ก ข ส ามารถเข า มาร ว มได
ตลอดเวลา ในวันสําคัญเหลานี้ ผูปกครองชาวซิกขนิยมนําบุตรหลานมาคุรุดวาราดวย ทําใหเปน
การปลูกฝงความศรัทธาในศาสนาแกเยาวชนอีกทางหนึ่ง
ค. การจัดชั้นเรียนเพื่อสอนอักษรคุรุมุขี และกีรตัน ดังที่กลาวแลววาชาวซิกข
ทั่วไปแมจะพูดและฟงภาษาปญจาบีได แตความรูทางดานอักษรคุรุมุขีในระดับอาน-เขียนไดยัง
นอยอยู ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหมีชาวซิกขที่สามารถอานพระมหาคัมภีรไดมากขึ้น ทางสมาคมจึงจัด
ชั้นเรียนเพื่อสอนอักษรคุรุมุขีใหแกชาวซิกขที่สนใจการเรียนรูอักษรคุรุมุขีนี้ นอกจากจะเป น
ประโยชนตอผูเรียนแลว ยังมีผลตอการเผยแพรศาสนธรรม เพราะผูเรียนสามารถนําความรูนั้นไป
สั่งสอนใหบุคคลในครอบครัวตอไป โดยเฉพาะผูเรียนที่เปนสตรี จะสงผลคอนขางมากเพราะสตรี
ชาวซิกขเปนผูรับภาระในการดูแลและอบรมบุตรธิดาเต็มที่ เนื่องจากครอบครัวที่บุตรธิดายังเล็กอยู
มารดาจะไมไปประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหสตรีมีผลอยางสําคัญในการชวยเผยแพรศาสนาซิกข
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นอกจากนั้นสมาคมยังจัดสอนกีรตัน (Kirtan) ใหกับผูสนใจ กีรตันเปนการขับรอง
ประกอบทํานอง โดยนําคําสอนในพระมหาคัมภีรซึ่งแตงเป นโศลกตางๆ มาขับรองประกอบ
ทํานองที่กําหนดไว ศาสนาซิกขเห็นวาดนตรีมีสวนชวยนําจิตใจเขาสูสมาธิไดดี ศาสดาของศาสนา
ซิกข จึงกําหนดทวงทํานองที่จะขับรองประกอบคําสอนเพื่อเปนสื่อนําจิตใจ กีรตันจึงเปนสวนหนึ่ง
ของศาสนพิธีที่สําคัญในการเผยแพรศาสนา
การเชิญนักปราชญทางศาสนาซิกขมาบรรยายธรรม สมาคมไดเชิญนักปราชญทาง
ศาสนาซิกขจากตางประเทศมาเยี่ยมเยือนคุรุดวารา และบรรยายธรรมใหกับชาวซิกขไดรับฟงและ
ตอบขอซักถามทางศาสนา นอกจากการเชิญทานเหลานั้นแลว สมาคมยั งจั ดหาโสตวัสดุ เช น
แถบบันทึกเสียง แผน C.D. ฯลฯ ตลอดจนหนังสือดานศาสนามาใหบริการแกชาวซิกขที่สนใจ
เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องศาสนาไดชัดเจนขึ้น
การดําเนินงานเพื่อเผยแพรศาสนธรรมแกชาวซิกขเหลานี้ ทางสมาคมดําเนินการ
โดยเปนผูบริหารจัดการ แตการสั่งสอนและเผยแผศาสนธรรมเพื่อเสริมความเขาใจแกชาวซิกข
บรรดา ศาสนจารยที่สมาคมเชิญมาประจําอยูที่คุรุดวาราตางๆ เปนผูดําเนินการ การบริหารจัดการ
ของสมาคมในที่นี้รวมไปถึงการที่สมาคมจะเปนผูจัดการให ศาสนจารยทานตางๆ หมุนเวียนไป
ประจําตามคุรุดวาราทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตลอดจนการเขารวมศาสนพิธีตางๆ ที่จัด
ภายในคุรุดวารา และภายนอกคุรุดวารา การดําเนินงานของสมาคมจึงเปนการประสานและแผ
ศาสนธรรมใหแพรหลายในหมูชาวซิกข
2. การเผยแผศาสนธรรมแกบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปในสังคมไทย ยังรูจักศาสนา
ซิกขไมมากนัก ดังนั้น สมาคมจึงถือเปนภาระสําคัญประการหนึ่ง ที่จะเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ศาสนาซิกขใหคนทั่วไปรูจัก เนื่องจากศาสนามีสวนรวมในการกําหนดระเบียบแบบแผน คานิยม
และอุดมคติในการดําเนินชีวิตของมนุษย พรอมทั้งการพัฒนาทางดานจิตใจ ดังนั้นในสังคมที่มีคน
หลายเชื้อชาติศาสนามาอยูรวมกัน กลุมคนเหลานั้นควรเรียนรูเกี่ยวกับศาสนาของคนกลุมอื่น
เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องโลกทัศนของแตละฝาย อันจะทําใหมีชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบ
สุข สมาคมจึงดําเนินงานในดานนี้ผานกิจกรรมตอไปนี้
ก. การจัดพิมพเอกสารเผยแพร คําสอนทางศาสนาซิกข และประวัติศาสนาซิกข
เอกสารเหลานีเ้ ปนเอกสารทีท่ างสมาคมจัดพิมพเพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
ตัวอยางเอกสารที่จัดพิมพ อาทิ
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- ศาสนาซิกข ฉบับของศรีคุรุสิงหสภา ซึ่ งสมาคมศรี คุรุสิงหสภา และ
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพรวมกัน เพื่อเผยแพรแกซิกขศาสนิกชน และศาสนิก
อื่น ๆ รวมทั้งนิสิต นัก ศึก ษา และนัก เรีย น หนังสือฉบับนี้ไ ดรับอนุญ าตใหใ ชในโรงเรีย นได
ตามประกาศกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 17 พฤศจิกายน 2519
- ชาวซิกข เปนหนังสือเพื่อนําเสนอแบบอยางการดําเนินชีวิต ตามคําสั่ง
สอนของศาสดา
- มูลมันตระ หรือขอมูลแหงมนตรประเสริฐของพระศาสดาคุรุนานัก
องคปฐมศาสดาแหงศาสนาซิกข เรียบเรียงโดยสุนทรจิตตและศรีจันทรกลาศีล สมาคมศรีคุรุสิงหสภา
จัดพิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ. 2516
- ชี วิ ต และปรั ช ญาของพระศาสดา เตฆบฮาเดอร ศาสดาองค ที่ 9 แห ง
ศาสนาซิกข โดยสุนทรจิต สมาคมศรีคุรุสิงหสภา จัดพิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ. 2548
นอกจากการพิ ม พ เ อกสารเผยแพร ใ นภาษาไทยแล ว สมาคมยั ง มี เ อกสาร
ภาษาอังกฤษในรูปหนังสือและแผนพับเพื่อแจกใหผูสนใจดวย
ข. การเข า ร ว มประชุ ม สั ม มนากั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ สมาคมส ง ตั ว แทนเข า ร ว ม
ประชุมสัมมนากับกรมการศาสนา คณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ตลอดจนสถาบันการศึกษาระดับสูง เพื่อรวมใหขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศาสนาซิกข
ค. การเป น วิ ท ยากร สมาคมจั ด วิ ท ยากรนํ า ชมคุ รุ ด วาราและบรรยายเกี่ ย วกั บ
ศาสนาให กั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนนั ก วิ ช าการ และผู ส นใจทั่ ว ไปที่ ข อเยี่ ย มชม
นอกจากนั้นยังเปนวิทยากรไปบรรยายเพื่อใหความรูทางศาสนาซิกขในสถาบันการศึกษาตางๆ ที่
เชิญมา
ง. การจัดหองสมุด ทางสมาคมจัดหองสมุดที่มีเอกสารเกี่ยวกับศาสนาซิกขไว
บริการแกศาสนิกชนชาวซิกข และผูสนใจทั่วไปใหเขามาใชเปนสถานที่คนควาหาความรูได โดย
หองสมุด นี้จะมีทั้งเอกสารของสมาคม หนังสือ รูปภาพ แถบบันทึ กเสีย งทั้ งในภาษาไทยและ
อังกฤษ หองสมุดนี้จึงจัดเปนหองสมุดเฉพาะทางแหงหนึ่ง
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การดําเนินงานเพื่อเผยแพรศาสนธรรมของสมาคม จึงเปนการดําเนินงานในสอง
แนวทาง แนวทางแรก คือ การปลูกฝงศรัทธาและความรูเกี่ยวกับศาสนาใหกับชาวซิกขเพื่อความ
เขาใจในศาสนารวมกัน มีผลทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมซิกข แนวทางที่สอง
คือ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาซิกขใหกับบุคคลในสังคมไทยเพื่อจะไดอยูรวมกันอยางมี
ความสุข
วันสําคัญ
เทศกาลที่สําคัญของชาวซิกขจะมีดังนี้
1. วันคลายวันประสูติ และวันสิ้นชีพของพระศาสดาทั้งสิบพระองค
2. วันคลายวันสถาปนาพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบ เปนพระศาสดาผูสองแสงนํา
ทางของชาวซิกขทั้งมวลชั่วนิรันดร
3. วันคลายวันสถาปนาของ “คาลซา” โดยพระศาสดาคุรุโควินทสิงห ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ตรงกับวันที่ 14 เมษายน ของทุกป (วันวิสาฆี)
4. วันคลายวันพลีชีพของเหลาวีรชนชาวซิกข ผูซึ่งสละชีวิตเพื่อปกปองศาสนาและ
ผูถูกกดขี่
5. วันสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณที่สําคัญในประวัติศาสตรของศาสนาซิกข
องคกรทางศาสนา “คุรุดวารา” ในประเทศไทย
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-

กรุงเทพฯ

-

จังหวัดภูเก็ต

-

จังหวัดชลบุรี

-

จังหวัดสงขลา

คุรุดวาราศรีคุรุสิงหสภา เลขที่ 565 ถนนจักรเพชร กรุงเทพฯ
10200
โทรศัพท 0-2224-8097-8, 0-2221-1011 โทรสาร 0-2224-8095
เลขที่ 8 ถนนสุทัศน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท 0-7625-8374
483/4 ซอย 17 สายใต-2 พัทยา ชลบุรี 20260
โทรศัพท 0-3842-4400, 0-3824-7928
22/26 ถนนเพชรเกษม 21 หาดใหญ 90110
โทรศัพท 0-7424-4937
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-

จังหวัดอุบลราชธานี 291-293 ถนนอุบลกิจ จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 0-4525-5236
จังหวัดขอนแกน 157-159 ถนนรวมจิต อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0-4332-0105
จังหวัดเชียงใหม 134 ถนนเจริญรัถ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทรศัพท 0-5324-6537
จังหวัดนครราชสีมา 187 ถนนชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4426-8271
จังหวัดลําปาง
106-1-3 ถนนทิพยชาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
โทรศัพท 0-5431-5832
จังหวัดเชียงราย
196/25-26 ถนนไตรรัตน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57000
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ศาสนาพราหมณ-ฮินดูโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูมีแหลงกําเนิดในเอเชียใต แถบประเทศอินเดียและประเทศ
ปากีสถาน เป นศาสนาที่เก าแกมากที่สุด ในโลกศาสนาหนึ่ ง มี อายุ มากกวา 5,000 ป ผูที่ นับถื อ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูถือวาศาสนาของตนไมมีจุดกําเนิดและไมมีจุดสิ้นสุดจะคงอยูคูโลกนิรันดร
ศาสนาพราหมณหรือศาสนาฮินดูเปนศาสนาเดียวกัน คําวา ศาสนาพราหมณ มีความหมายวา
“ศาสนาของพระพรหม” ตอมาไดปฏิรูปใหเปน ศาสนาฮินดู คําวา “ฮินดู” เปนคําที่ใชเรียกชาวอารยัน
ที่อพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานในลุมแมน้ําสินธุซึ่งอยูในประเทศปากีสถานในปจจุบัน ชนชาวอารยันได
พัฒ นาศาสนาพราหมณโ ดยการปฏิรูป คํา สอนเดิม และเพิ่ม เติม คํา สอนใหมๆ ลงไปผสมกับ
ความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมืองหรือชาวมิลักขะหรือทัสยุ แตไมไดเรียกศาสนาใหมวา “ฮินดู”
เพียงแตเรียกวา “สนาตนะธรรม” หรือกฎธรรมชาติที่นิรันดร ตอมาชาวตะวันตกจึงเรียกศาสนา
ของคนแถบแมน้ําสินธุวา “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณจึงมีอีกชื่อในศาสนาใหมวา
“ฮินดู” ปจจุบันนี้ศาสนิกชนพราหมณ-ฮินดูสวนมากอยูในประเทศอินเดีย สวนหนึ่งจะอาศัยอยูใน
ประเทศอื่นๆ เชน ศรีลังกา บาหลี อินโดนีเซีย ไทย และแอฟริกาใต
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีชื่อเรียกหลายอยาง ดังนี้
1. สนาตนะธรรม แปลวา “ศาสนาเกาแก” หมายความวา เปนศาสนาที่ดาํ รงอยูเปน
นิตย ไมมวี ันเสื่อมสูญ
2. ไวทิกธรรม แปลวา “ธรรมที่ไดมาจากพระเวท”
3. อารยธรรม แปลวา “ธรรมอันดีงาม”
4. พราหมณธรรม แปลวา “คําสอนของพราหมณาจารย”
สัญลักษณของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ อักษรเทวนาครี อานวา “โอม” ซึ่งยอมาจาก
อักษร อ อุ และ ม หมายถึงเทพยิ่งใหญ ทั้งสาม อักษร “อ” แทนพระศิวะ อักษร “อุ” แทนพระวิษณุ
และอักษร “ม” แทนพระพรหม
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ศาสดา
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูไมปรากฏวามีศาสดาเอกหรือผูกอตั้งศาสนา แตเชื่อกันวาคํา
สอนตางๆ เป นคําสอนของพระผูเปนเจาและไมใชเ ปนผลงานของมนุ ษย (อเปารุ เษยะ) เหล า
พราหมณหรือพระฤๅษีผูมีญาณวิเศษไดยินหรือฟงจากพระผูเปนเจา (ศรุติ) แลวมีการจดจําไวหรือ
ถายทอดตอกันทางความทรงจํา (สมฤติ) ที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน ทานเหลานี้ที่มีชื่อเสียงโดดเดน
ไดแก
1. ฤๅษีวยาสะ ตามตํานานเชื่อกันวาเปนผูรวบรวมเรียบเรียงคัมภีรพระเวท คัมภีรอิติ
หาสะหรือประวัติศาสตร และคัมภีรปุราณะ ทั้งยังเปนผูแตงมหากาพยมหาภารตะดวยถือวาเปน
ฤๅษี ที่ สํ า คั ญ และมี ผ ลงานมากที่ สุ ด ท า นมี อ ายุ อ ยู ตั้ ง แต ส มั ย พระเวท (3000-1500 ป ก อ น
คริสตศักราช)
2. ฤๅษี ว าลมี กิ เป น ชื่ อ ของพระฤๅษี ผู แ ต ง มหากาพย ร ามายณะซึ่ ง เป น ต น เค า ของ
วรรณกรรมเรื่อ งรามเกีย รติ์ข องไทย สัน นิษ ฐานวา มีอ ายุป ระมาณปลายศตวรรษที่ 4 และ
ตนศตวรรษที่ 3 กอนคริสตศักราช
3. ฤๅษี ก ป ล ะ ผู ตั้ ง สํ า นั ก ปรั ช ญาสางขยะ สั น นิ ษ ฐานว า เกิ ด ในสมั ย ศตวรรษที่ 6
กอนคริสตศักราช
4. ฤาษีปตัญชลิ ผูตั้งสํานักปรัชญาโยคะ สันนิษฐานวาเกิดในสมัยศตวรรษที่ 3 หรือ 4
กอนคริสตศักราช
5. ฤๅษีโคตมะ หรือเคาตมะ ผูตั้งสํานักปรัชญานยายะ สันนิษฐานวาเกิดประมาณ 550 ป
กอนคริสตศักราช
6. ฤๅษีกณาฑะ ผูตั้งสํานักปรัชญาไวเศษิกะ สันนิษฐานวาเกิดประมาณศตวรรษที่ 3
กอนคริสตศักราช
7. ฤๅษีไชมินิ ผูตั้งสํานักปรัชญามีมางสา หรือปูรวมีมางสา สันนิษฐานวาเกิดระหวาง
ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 กอนคริสตศักราช
8. ฤๅษีพาทรายณะ ผูตั้งสํานักปรัชญาเวทานตะหรืออุตตรมีมางสา มีผูกลาววาเปน
ฤๅษีทานเดียวกับฤๅษียาสะ และเกิดระหวางศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 กอนคริสตศักราช
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9. ทา นมนุ หรือมนู ผูแ ตงคัมภีรธรรมศาสตรห รื อที่ เรีย กว าคั มภีรมนู ธรรมศาสตร
สันนิษฐานวาเกิดในสมัยศตวรรษที่ 5 กอนคริสตศักราช
10. ท า นศั ง กระหรื อ ศั ง กราจารย เป น นั ก ปรั ช ญาที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในสํ า นั ก ปรั ช ญา
เวทานตะ สันนิษฐานวาเกิดระหวาง ค.ศ. 788 ถึง ค.ศ. 820 ทานเปนพรามณแตรอบรูเรื่องพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะพุทธปรัชญาดีมากแตงหนังสือไวจํานวนมาก และถือกันวาเปนผูคนพบแนวคิด
เรื่อง “อัทไวตะ” หรือ “ไมมีสอง” คือ สรรพสิ่งเปนอยางเดียวกัน
11. ทานนาถมุนี (ค.ศ.824-ค.ศ.924) ถือกันวาเปนผูนําคนแรกของลัทธิไวษณวะ
12. ทานรามานุ ชะ (เกิด ค.ศ.1027 สิ้นชีพ ค.ศ.1137) ถื อกัน วาเป นคนสํ าคัญยิ่ งของ
นิกายไวษณวะและเจาของปรัชญาวิศิษฏาทไวตะ (เอกนิยมแบบพิเศษ) อันสืบเนื่องมาจากสํานัก
ปรัชญาเวทานตะ
13. ทานมัธวะ (ค.ศ.1199-ค.ศ.1277) เปนผูนําทานหนึ่งแหงนิกายไวษณวะและเจาของ
ปรัชญาทไวตะ หรือทวินิยม อันสืบเนื่องมาจากสํานักปรัชญาเวทานตะ
คําสอน และหลักปฏิบัติ
หลักการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของชาวฮินดู คือ "อาศรม 4" ที่ระบุในพระเวท
1. พรหมจารี หมายถึง เปนการประพฤติตนเปนพรหมจารีตั้งแตวัยเด็กที่อยูในวัย
ศึกษาเลาเรียน จนกวาจะจบหลักสูตร
2. คฤหั สถ หมายถึง ผูครองเรือน คือ แตง งานมีครอบครั ว ขอปฏิ บัติ คือ การบู ชา
เทวดาเชา ค่ํา ปฏิบัติตามหลักผูครองเรือน
3. วนปรัสถ หมายถึง ผูอยูปา หลังจากมีลูกหลาน กลายเปนผูเฒา ก็ใหละทิ้งครอบครัว
บําเพ็ญเพียรในที่สงบ เพื่อบรรลุธรรมขั้นสูง เพื่อรูแจงและเขาถึงพรหมัน
4. สันยาสี หมายถึง ผูสละทุ กอยาง คือ ใหสละโลกเปนนั กบวชที่ออกจาริกไปยั ง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บําเพ็ญประโยชนตอชาวโลกโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ
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คัมภีรที่สําคัญ
คัมภีรที่สําคัญของชาวฮินดูมีดังนี้
1. กลุมคัมภีรศรุติ หมายถึง คัมภีรเหลาฤๅษีและพราหมณไดยินไดฟงจากพระผูเปน
เจาโดยตรง คําวา ศรุติ แปลวา สิ่งที่ไดฟงมา ประกอบดวยคัมภีรพระเวท 4 คือ
1.1 ฤคเวท เปนบทสวดสรรเสริญเทพเจาตางๆ
1.2 ยชุรเวท เปนบทสวดในการประกอบพิธีกรรมตางๆ
1.3 สามเวท เปนบทสวดที่อยูในรูปโคลงบทสวดประกอบสังคีต ใชสรรเสริญเทพเจา
เชนเดียวกับฤคเวทเพราะคัดมาจากบางสวนของฤคเวท
1.4 อาถรรพเวท เปนคําสอนที่แนะนําแนวทางการดํารงชีวิตใหแกมนุษย
นอกจากนี้ยังมีคัมภีรที่เปนคําอธิบายของพระเวทที่เรียกวา เวทางคะ อีก 6 อยาง คือ
ศึกษา ไวยากรณ นิรุกต ฉันท กัลป และชโยติษ
2. กลุมคัมภีรสมฤติ หมายถึง คัมภีรที่เปนผลงานของมนุษยซึ่งเหลาฤๅษีหรือพราหมณ
ไดรจนาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย หรือที่รูจักกันดีในชื่อวา ธรรมศาสตร
บางทีก็เปนกฎหมาย บางครั้งก็เปนจารีตประเพณี เปนคัมภีรที่มีเนื้อหายืดหยุนตามสภาพสังคมและ
สมัย
3. กลุ ม คั ม ภี ร อิ ติ ห าสะและปุ ร าณะ อิ ติ ห าสะ หมายถึ ง คั ม ภี ร ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ประวัติศาสตรหรือเรื่องวีรบุรุษ เชน มหากาพยรามายณะตนเคาเรื่องรามเกียรติ์ของไทย มหากาพย
มหาภารตะ เปนตน สวนปุราณะ หมายถึง เรื่องเลาโบราณ ตํานานหรือพงศาวดาร เชน เรื่องพระ
พรหมสรางโลก เรื่องอวตารทั้งสิบปางของพระนารายณ เปนตน ทั้งสองคัมภีรนี้อยูในรูปแบบที่ฟง
หรือศึกษาไดงายกวากลุมศรุติและสมฤติมาก เหมาะสําหรับชาวบานที่ไมชอบฟงเรื่องแนววิชาการ
หรือไมอาจศึกษาพระเวทที่หามไวสําหรับชนชั้นสูงคือพราหมณเทานั้น
ศาสนิกชน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูไดจัดแบงมนุษยตามหนาที่ของแตละมนุษยออกเปน 4 กลุมที่
เรียกวา วรรณะ ดังนี้
1. พราหมณ ทําหนาที่เปนครูสอนหรือผูทําพิธีกรรม
2. กษัตริย ทําหนาที่เปนนักรบหรือผูปกครอง
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3. แพศย ทําอาชีพคาขาย
4. ศูทร ทํางานที่ใชแรงงาน รวมทั้งการเกษตรกรรมดวย
ยังมีอีกวรรณะหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังในสังคมฮินดู คือ วรรณะจัณฑาลซึ่งเกิดจากการ
แตง งานขา มวรรณะ เชน วรรณะพราหมณแ ตง กับ วรรณะแพศยลูก ที่เ กิด มาเรีย กวา จัณ ฑาล
เปนวรรณะที่ถูกรังเกียจและถือวาต่ําที่สุดในบรรดาวรรณะทั้งหลาย
เรื่องวรรณะนี้มีตนกําเนิดมาจากชาวอารยันที่เขามาตั้งถิ่นฐานรวมกับชาวทัสยุซึ่งเปน
คนพื้นเมืองแลวแบงหนาที่กันตามความเหมาะสมและไมไดถือเรื่องวรรณะอยางเครงครัดเลย
แมในคัมภีรอุปนิษัทที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของพระเวทไดกลาวถึงชายหนุมชื่อ สัตยกาม ชพละ
(Satyakama Jabala) ว า เกิ ด จากแม ซึ่ง เปน เพี ย งสาวใช แ ต ก็ ส ามารถเรี ย นพระเวทในสํ า นั ก ของ
อาจารยที่เปนพราหมณ ตอมารูแจงและเขาถึงพรหมันได แตตอมาภายหลังชนวรรณะพราหมณมี
อิทธิพลมากในสังคมจึงถือเรื่องวรรณะอยางเครงครัดและถือวาตนเองสูงกวาวรรณะอื่นๆ แต
ปจจุบันตามรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียถือวาการถือวรรณะเปนเรื่องฝาฝนกฎหมาย แตการถือ
วรรณะกันก็ยังมีอยูในประเทศอินเดีย ดังนั้นการถือวรรณะแบบมีวรรณะสูงต่ํานี้เปนเรื่องของคน
ในสังคมฮินดูเอง ศาสนาไมไดสอนไว
ศาสนสถาน
ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทยที่สําคัญ คือ เทวสถานหรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปวา โบสถพราหมณ ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ดานหนาวัดสุทัศนเทพวราราม ติดกับ
เสาชิงชา ตามประวัติกลาววาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2327 มีโบสถอยู 3 หลัง กออิฐถือปูน มีกําแพงลอมรอบ
และทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางเสาชิงชาขึ้น เมื่อวันพุธ แรม 4 ค่ํา เดือน 5 ปมะโรง พุทธศักราช 2327
ทรงสรางเทวสถานและเสาชิงชาขึ้นตามประเพณีพระนครโบราณ ในปจจุบันโบสถพราหมณยัง
เปนศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของศาสนิกชนพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทย เพราะเปนสถานที่
ประกอบพิ ธี ก รรมต า งๆ ของตระกู ล พราหมณ ร าชสํ า นั ก ที่ สื บ ทอดกั น มาตั้ ง แต ส มั ย ต น กรุ ง
รัตนโกสินทร
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ศาสนสถานที่สําคัญของศาสนิกชนพราหมณ-ฮินดู ก็คือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก
สีลม) ตั้งอยูที่ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 โดยคณะชาวอินเดียใตซึ่งเขามา
ตั้งถิ่นฐานอยูทางภาคใตของประเทศ วัดตั้งอยูบนถนนสีลมเพื่อเปนที่บูชาพระอุมา ตามลัทธิศักติ
ทางศาสนาฮินดู มีเจาแมศรีมหาอุมาเทวีเปนประธาน องคเทพและเทพี (เทวี) ตางๆ ไดนํามาจาก
ประเทศอินเดีย เทศกาลที่สําคัญของวัดแขกสีลม คือ เทศกาลแหเจาแมวัดแขก ประมาณเดือน
ตุลาคมของทุกป เรียกวา “เทศกาลนวราตรี"หรือ "เทศกาลดุซเซรา" มีการจัดขบวนอัญเชิญเจาแม
อุมาแหไปตามถนนรอบๆ ชุมชนฮินดู
ศาสนพิธี
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาที่คอนขางจะเนนหนักในเรื่องพิธีกรรมมาก ตั้งแตเกิด
จนกระทั่งตายศาสนาพราหมณ-ฮินดูไดกําหนดแบบแผนไวอยางละเอียด เพราะเชื่อกันวาถาทํา
พิธีกรรมถูกตองครบถวนหนาแลวจะมีผลขึ้นมาโดยอัตโนมัติแมเทพก็ไมสามารถขัดขวางได
พิธีกรรมจึงเปนส ว นหนึ่งของกฎเกณฑแหงเอกภพ ชาวฮิน ดูก็ ตั้งใจประกอบพิ ธีก รรมเพื่อ ให
บรรลุผลตามเปาหมาย พิธีกรรมสําคัญที่ชาวฮินดูปฏิบัติเพื่อใหเกิดมงคลแกชีวิต มีดังนี้ คือ
พิธีประจําบาน
พิธีนี้เปนหนาที่เฉพาะวรรณะกษัตริย วรรณะพราหมณ และวรรณะแพศย มี 12 ประการ
รวมเรียกวา “พิธีสังสการ” ซึ่งมีการปฏิบัติตามลําดับขั้นดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 ครรภาธาน เปนพิธีที่จัดขึ้นเมื่อทราบวาตั้งครรภ ถัดจากวันวิวาห
ขั้นที่ 2 ปุงสวัน เปนพิธีปฏิบัติตอเด็กในครรภที่เขาใจวาเปนเพศชาย
ขั้นที่ 3 สีมันโตนยัน เปนพิธีตัดผมหญิงมีครรภ เมื่อครรภได 4,6 หรือ 8 เดือน
ขั้นที่ 4 ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร
ขั้นที่ 5 นามกรรม พิธีตั้งชื่อเด็ก ในวันที่ 12 หรือ 14 ถัดจากวันคลอด
ขั้นที่ 6 นิษกรมณ พิธีนําเด็กออกไปดูแสงอาทิตยยามเชา เมื่ออายุได 4 เดือน
ขั้นที่ 7 อันนปราศัน พิธีปอนขาวเด็กเมื่ออายุได 5 เดือน หรือ 6 เดือน
ขั้นที่ 8 จูฑากรรม พิธีโกนผมจุก เมื่ออายุได 3 ขวบ
ขั้นที่ 9 เกศานตกรม พิธีตัดผม ถาเปนวรรณะพราหมณตัดเมื่ออายุ 16 ป ถาวรรณะ
กษัตริยตัดเมื่ออายุ 22 ป ถาวรรณแพศยตัดเมื่ออายุ 24 ป
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ขั้นที่10 อุปนัยน พิธีเริ่มการศึกษาเพื่อเปนพราหมณโดยคลองดายยัชโญปวีต
ขั้นที่11 สมาวรรตน พิธีกลับบาน ปฏิบัติเมื่อสําเร็จการศึกษาจากสํานักครูแลว
ขั้นที่12 วิวาหะ พิธีแตงงาน
พิธีทั้ง 12 ประการนี้ ถาเปนหญิงหามทําพิธีอุปนัยนอยางเดียว นอกนั้นทําไดหมดและ
หามสวดคัมภีรพระเวท เพราะเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนเฉพาะผูชายและคนบางวรรณะเทานัน้ ใน
ปจจุบัน เหลาพราหมณไดลดพิธีปฏิบัติเหลือเพียง 4 อยาง คือ
- พิธีนามกรรม
- อันนปราศัน
- อุปนัยน
- วิวาหะ
พิธีศราท
เปนพิธีสังเวยวิญญาณบรรพบุรุษดวยขาวบิณฑ (กอนขาวสุก) เพื่อใหผูตายไมตองเปน
เปรตเรรอน เมื่อไดรับขาวแลวจะไดไปสูสุคติอยูรวมกับวิญญาณบรรพบุรุษ ผูทําศราทถาเปนลูก
ชายยิ่งจะชวยใหพอพนขุมนรก “ปุตตะ” พิธีกระทําในวันที่หนึ่งกอนวันเผาศพและวันที่ 11 นับจาก
วันตายจะทําพิธีใหญโดยญาติทั้งหญิงและชายสายบิดาและมารดาสืบขึ้นไป 3 ชั่วคนตองมารวมพิธี
ญาติเ หลานี้เรียกวา “สบิณ ฑ” แปลวา “รวมข าวบิณฑ” หลังจากนั้ น ทําพิ ธีเ ดือนละครั้ง แลว จึง
เปลี่ยนทําปละครั้ง ถาหากทําพิธีเสร็จแลวขาวของเครื่องใชจะตองทิ้งในแมน้ําหรือโคนตนโพธิ์
พิธีบูชาเทวดา
การบูชาเทวดาเปนหนาที่ที่ทุกวรรณะตองกระทํามีวิธีการปฏิบัติดังนี้ คือ
- การสวดมนตภาวนา
- การสมโภช ถือศีล และการกระทําพิธีกรรมในวันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแตละทองที่อาจมี
รูปแบบแตกตางกันออกไป
- การไปนมัสการบําเพ็ญกุศล ณ เทวสถาน

150

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันสําคัญ
เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม)
ในเดือนนี้ตลอดวันขึ้น 1 ค่ํา ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เปนวันนวราตรี จะมีการทําพิธีบูชาตลอด 9
วัน เชนเดียวกับเดือน 5 สวนวันขึ้น 10 ค่ํา เปนวันพระแมอุมา โดยเฉพาะพวกวรรณะกษัตริ ย
จะตองบูชาเปนพิเศษ เชื่อกันวาใครบูชาพระนางในวันนี้จะไดรับชัยชนะตลอดป
ขึ้น 15 ค่ํา ในตอนกลางคืนพวกพราหมณและผูนับถือศาสนาฮินดู จะบูชาพระวิษณุ
ดวยสิ่งของสีขาวลวน
แรม 13 ค่ํา เป น วั น ที่ ผูนั บถื อ ศาสนาทํา พิธี บู ช าพระแมลั ก ษมี พระพิ ฆเนศ พระกุ เ วร
พระสรัสวดี พระอินทร เมื่อบูชาแลวตองไปซื้อเสื้อผาและของใชใหมๆ จะไดเกิดสิริมงคล
แรม 14 ค่ํา พวกพราหมณจะบูชาพระยมในตอนกลางคืน มีการจุดประทีปตามไฟเปน
การถวายพระยม เมื่อตายไปจะไมไปนรกแตถาหากทํากรรมหนักขนาดลงนรกก็จะมีไฟนําทางอัน
เปนผลมาจากการจุดประทีปถวายพระยมนั่นเอง
อนึ่งในวันนี้เปนวันเกิดของหนุมาน ซึ่งเชื่อกันวาเปนปางหนึ่งของพระศิวะ
แรม 15 ค่ํา เปนวันบูชาเทพทั้ง 5 พระองค และเปนวันบูชาพระลักษมี
เดือนยี่ (ประมาณเดือนมกราคม)
วันขึ้น 15 ค่ํา เปนวันศิวาราตรี พวกพราหมณบูชาพระศิวะตลอด 24 ชั่วโมง ดวยการอด
อาหารและอดนม
เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม)
แรม 1 ค่ํา เรียกวาโฮลี มีการเลนสาดสีใสกันเพื่อใหเชื้อโรคสิ้นไป วันนี้อาจเรียกไดวา
เปนวันตรุษของชาวฮินดู เปนวันสนุกสนานของคนทุกวรรณะ โดยเฉพาะพวกวรรณะศูทรถือวา
เปนวันสําคัญมากในชีวิตของพวกเขา
แรม 15 ค่ํา เดือน 4 ถือวาเปนวันสิ้นปของศาสนาฮินดู
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องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
องคกรทางศาสนาที่ไดรับรองอยางเปนทางการ มี 2 หนวยงาน คือ
1. สมาคมฮิ น ดู ส มาช เป น องค ก รทางศาสนาพราหมณ ฮิ น ดู ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร ม า
ยาวนาน โดยเริ่มจากกลุมชนชาวอินเดียที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยไดตั้งกลุมขึ้นมาในป พ.ศ. 2462
เรียกวา ฮินดูสภา และไดเปลี่ยนชื่อมาเปน ฮินดูสมาช ในป พ.ศ. 2499 และไดรับการจดทะเบียน
เปนองคกรทางศาสนาโดยกรมการศาสนาเมื่อป พ.ศ. 2512 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไดเสด็จพระราช
ดํา เนิน เปด ปราสาทเทพมณเฑีย ร (วัด ฮิน ดู) ฮิน ดูส มาชไดดํา เนิน กิจ กรรมชว ยเหลือ สัง คมทั้ง
ทางดานศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การสงเคราะห การบริจาคสิ่งของตางๆ ใหกับสังคม นับเปน
องคกรทางศาสนาพราหมณฮินดูที่สําคัญในประเทศไทย
2. สมาคมฮินดูธรรมสภา
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