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ค�ำน�ำ

	 หน่วยงานทีส่นองงานสถาบนัพระมหากษตัริย์ด้านการศาสนาแต่คร้ังกรุงสุโขทยัเป็นต้นมา	
มชีือ่ว่า	หมืน่ราชสงัฆการ	ีบ้าง	กรมสงัฆการี	บ้าง	กรมธรรมการ	บ้าง	ซ่ึงเดิมมหีน้าท่ีเกีย่วกบัการบริหาร
การปกครองของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก	เพราะเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถือ
	 ครั้นต่อมา	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๔๘๔	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง	 
กระทรวง	ทบวง	กรม	จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“กรมการศาสนา”	แต่นั้นมา	โดยมีภารกิจในการสนองงาน 
สถาบันพระมหากษัตริย์และทางราชการเกี่ยวกับศาสนา	 รวมทั้งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคน 
ในสังคม	 แต่เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายด้านศาสนาและวัฒนธรรม	 พสกนิกร 
มีความหลากหลายในการถือศาสนา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ความเสมอภาค 
ในการถือศาสนา	 ตลอดทั้งการส่งเสริม	 สนับสนุนการศาสนาให้มีความเท่าเทียม	 ซ่ึงจ�าเป็นจะต้อง 
มีหน่วยงานของรัฐเข้ามารับรองศาสนาอย่างเป็นทางการ	 จึงมอบภารกิจให้กรมการศาสนา 
สนองงานด้านการศาสนาทั้ง	 ๕	 ศาสนา	 คือ	 ศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต	์ 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 และศาสนาซิกข์	 ซึ่งกรมการศาสนาได้ท�าหน้าที่สนองงานด้านการศาสนา	 
เกิดความเรียบร้อยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๗	กรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้น�าศาสนาที่ทางราชการรับรองทั้ง	๕	ศาสนา
ได้มีความเห็นพ้องกันว่า	 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของคนในสังคม	 และความดีของศาสนิกชนท่ีส�าคัญ	 คือ	 ความกตัญญู	 โดยท่ีศาสนาในประเทศไทย 
ที่มีความยั่งยืนในสังคมพหุนิยมก็เนื่องจากการได้รับการท�านุบ�ารุง	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 จากสถาบัน 
พระมหากษัตริย์และบรรพชนท่ีเห็นความส�าคัญและได้สืบทอดมาโดยไม่ขาดสาย	 เห็นควรที่จะได ้
มีการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีให้เป็นที่ประจักษ์	 จึงก�าหนดวันที่	 ๒๐	 สิงหาคมของทุกปี 
จัดกิจกรรม	และให้ใช้ชื่องานว่า	“วันศาสนูปถัมภ์”	
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	ปีที่	 ๕๔	 ของการจัดงาน	 “วันศาสนูปถัมภ์”	 และเป็นปีที่	 ๗๖	 ของชื่อ	 
“กรมการศาสนา”	 ในการจัดงานในปีนี้	 กรมการศาสนาได้จัดพิมพ์หนังสือ	 “วันศาสนูปถัมภ	์ 
พ.ศ.	 ๒๕๖๐”	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู ่สาธารณชน	 ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบด้วย	 วันส�าคัญ 
และเทศกาลทางศาสนา	 ๕	 ศาสนาของศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต ์	 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 และศาสนาซิกข์	 ความเป็นมาแห่งศาสนูปถัมภ์	 และกิจกรรมที่ส�าคัญ 
ของกรมการศาสนาในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 หนังสือเล่มน้ีจักอ�านวยประโยชน์ให้ศาสนิกชนได้รับทราบถึงพระราชจริยวัตรของ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับศาสนา	 ตลอดจนเข้าใจบทบาทภารกิจของกรมการศาสนา 
ในการสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์	 ศาสนา	 และประเทศชาติ	 ก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม	 
ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนสืบไป

	 	 	 (นายมานัส	ทารัตน์ใจ)
	 	 	 อธิบดีกรมการศาสนา





สำรบัญ

วันส�าคัญและเทศกาลทางศาสนาตางๆ

ความเปนมาแหงศาสนูปถัมภ์

ประวัติกรมการศาสนา

สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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วันส�ำคัญและเทศกำลทำงศำสนำ

วันธรรมสวนะหรือวันพระ

 วันธรรมสวนะ	 หมายถึง	 วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพ่ือปฏิบัติ

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประจ�าสัปดาห์	 หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกค�าหนึ่งว่า

“วันพระ”	 ได้แก่	 วันถือศีลฟังธรรม	 (ธรรมสวนะ	 หมายถึง	 การฟังธรรม)	

โดยก�าหนดตามปฏิทินจันทรคติ	 โดยมีเดือนละ	 ๔	 วัน	 ได้แก่	 วันขึ้น	 ๘	 ค�่า	

วันขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 (วันเพ็ญ)	 วันแรม	 ๘	 ค�่า	 และวันแรม	 ๑๕	 ค�่า	 (หากเดือน

ใด เป ็น เดื อนขาด 	 ถือ เอาวั นแรม 	 ๑๔	 ค�่ า ) 	 พุทธศาสนิ กชนจึ งถื อว ่ า

วันพระเป็นวันส�าคัญท่ีจะถือโอกาสไปวัดเพื่อท�าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์	

ฟังพระธรรมเทศนา	สวดมนต์	และเจริญกรรมฐาน

	 ส�าหรับผู ้ ท่ี เคร ่งครัดอาจถือศีล	 ๘	 หรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย

นอกจากนี้	 ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรท�าบาปใดๆ	 โดยเชื่อกันว่าการท�าบาป

ในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น
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วันวิสาขบูชา

 วิสาขบูชา	 แปลว่า	 การบูชาในวันเพ็ญขึ้น	๑๕	ค�่า	 เดือน	๖	 เป็นชื่อของ

พิธีบูชาและการท�าบุญในพระพุทธศาสนา	 ที่ปรารภวันประสูติ  วันตรัสรู ้ 

และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า	 เหตุการณ์ทั้ง	 ๓	 ร่วมกันในวันนี้เป็นมหัศจรรย์

แม้แต่ละเหตุการณ์จะห่างกันหลายสิบปี	 ในบรรดาวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

ประเภทร�าลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลส�าคัญในอดีต	 วันวิสาขบูชานับว ่า

เป ็นวันส�าคัญที่สุด	 ทั้งในแง ่ที่ เป ็นวันเก ่าแก่มีมาแต่โบราณกาล	 และในแง่

ที่ เป ็นสากล	 คือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	 มีการจัดงานฉลองกันท่ัวไป

ในประเทศทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนา	 และต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติได้ก�าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญสากล

ของโลก	เหตุการณ์ทั้ง	๓	ในวันวิสาขบูชา	มีความหมายและคติที่เราจะปฏิบัติตามได้	

ดังนี้

สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้
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 การประสตู ิมคีวามหมายเตอืนให้เราระลกึว่า	พระพทุธเจ้าอาศยัความเพยีร

และสติปัญญา	 ฝกฝนตนให้บรรลุความเป็นมนุษย์ผู้เยี่ยมยอดได้	 กลายเป็นศาสดา

ที่เคารพบูชาของปวงเทพและหมู่มนุษย์	 น�าประโยชน์สุขมาให้	 ไม่เฉพาะแต่ตนเอง

ผู้เดียว	 แต่เกื้อกูลแก่ชาวโลกท้ังหมดด้วย	 ทุกคนจึงควรมีก�าลังใจ	 เพียรพยายาม

ใช้สติปัญญาพิจารณา	บ�าเพ็ญความดีงาม	ฝกฝนปรับปรุงตนให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ

ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

 การตรัสรู ้ มีความหมายเตือนให้เราระลึกว่า	 การเข้าถึงความดีงาม

ที่ท�าให ้ เจ ้าชายสิทธัตถะผู ้ เป ็นมนุษย ์เป ็นพระพุทธเจ ้า	 ความดีงามที่ว ่านี้	

คือสิ่งที่เรียกว่า	 “ธรรม”	 หรือ	 “พระธรรม”	 เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู ้อริยสัจ	 ๔	

คือ	 ทุกข ์ 	 สมุทัย	 นิ โรธ	 มรรค	 นอกจากนี้ 	 การตรัสรู ้ยั งสอนเราด ้วยว ่า	

การบรรลุผลส�าเร็จท่ีดีงามนั้น	 มิใช่จะกระท�าได้ง่าย	 พระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้ได้	

ต ้องทรงบ�าเพ็ญเพียรพยายาม	 และใช ้สติป ัญญาอย่างยวดยิ่ง	 จนบางคร้ัง

แทบจะสิ้นพระชนม์	 อีกทั้งเมื่อไปสั่งสอนผู้อื่น	 ก็ต้องทรงเสียสละล�าบากพระกาย

เสด็จเที่ยวไปทุกถิ่น	 ดังนั้น	 บุคคลที่จะท�าความดีงาม	 บ�าเพ็ญประโยชน์สุข

แก่หมูช่น	กค็วรด�าเนินตามพทุธปฏปิทา	โดยการเพยีรพยายามด้วยความเสยีสละอดทน	

ไม่ยอมท้อถอย

 การปรินิพพาน	 มีความหมายเตือนให้เราระลึกว ่า	 พระชนมชีพ

ของพระพุทธเจ้า	 ในฐานะที่เป็นชีวิตมนุษย์	 เมื่อถึงคราวสิ้นสุดก็ดับไปเป็นธรรมดา	

แต่พระธรรมท่ีได้ทรงค้นพบ	เปดเผยให้ปรากฏในโลกแล้วเป็นสิง่ไม่ตาย	ยงัคงส่องทาง

แห่งปัญญา	 เพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่มนุษย์สืบต่อไป	 และทั้งพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้ง

คณะสงฆ์ไว้ท�าหน้าท่ีรกัษา	สบืทอดส่งต่อประทปีแห่งธรรมแทนพระองค์ต่อๆ	มาอกีด้วย	

ฉะนั้น	 การด�าเนินให้เข้าถึงอมตธรรมและบรรลุอมตประโยชน์	 คือ	 พระนิพพาน

จึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลาย	ทั้งที่ต่างคนต่างท�าและร่วมกันช่วยกันท�าต่อไป

สถานที่ปรินิพพาน
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วันอาสาฬหบูชา

 อาสาฬหบูชา	 หมายถึง	 การบูชาใน

วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ	คือ	วันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๘	

เพราะเป็นวันส�าคัญในพระพุทธศาสนา	 ตรงกับวันท่ี

พระสัมมาสัมพุทธ เจ ้ าทรงแสดงปฐมเทศนา	

(พระธรรมเทศนากณัฑ์แรก)	คอื	ธมัมจักกปัปวตัตนสูตร	

แก ่พระป ัญจวัคคีย ์ 	 ที่ป าอิสิปตนมฤคทายวัน	

แขวงเมืองพาราณสี	 ในวันขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๘	

หลงัจากวนัตรสัรู	้๒	เดอืน	ซึง่มใีจความส�าคญัให้ละเว้น

ทางสุดโต่งทั้งสอง	 แล้วปฏิบัติตามทางสายกลาง	

(มัชฌิมาปฏิปทา)	 หรืออริยมรรคมีองค์	 ๘	 และ

พราหมณ์โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม	 ส�าเร็จ

พระโสดาบันแล้วทูลขอบวช	 เป็นวันแรกท่ีพระสงฆ์

สาวกเกิดขึ้นในโลก	คือ	พระโกณฑัญญะ	ได้บวชเป็น

ภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	 คือ	 รับอุปสมบท

จากพระพุทธเจ ้ าโดยตรง	 จึ ง เป ็นวันแรกที่มี

พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์
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วันมาฆบูชา

 มาฆบูชา	แปลว่า	การบูชาในวันเพ็ญขึ้น	๑๕	ค�่า	 เดือน	๓	เป็นวันส�าคัญ

ในพระพทุธศาสนา	คอืเป็นวนัทีพ่ระพทุธองค์ประทานโอวาทปาติโมกข์ในทีป่ระชมุใหญ่

ของพระสาวก	 ซึ่งประกอบด้วยองค์	 ๔	 ที่เรียกว่า	 จาตุรงคสันนิบาต	 คือ	 พระสาวก

ทั้งหลายที่มาประชุม	มีลักษณะ	๔	ประการ	ได้แก่

	 ๑.	ล้วนเป็นเอหิภิกขุ

	 ๒.	ล้วนเป็นพระอรหันต์

	 ๓.	มีจ�านวนถึง	๑,๒๕๐	รูป	โดยมิได้นัดหมาย

	 ๔.	วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ

	 การประชุมดังกล่าวมีขึ้น	 ณ	 พระเวฬุวันมหาวิหาร	 ใกล้กรุงราชคฤห์	

เมอืงหลวงของแคว้นมคธ	ในปีแรกทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู	้คอืหลงัจากวนัตรสัรูไ้ป	๙	เดอืน
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 โอวาทปาตโิมกข์	แปลว่า	โอวาททีเ่ป็นประธาน	หรอืค�าสอนทีเ่ป็นหลกัใหญ่	

หมายถึง	 ธรรมที่เป็นหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนา	 นิยมเรียกว่าเป็นหัวใจ

ของพระพุทธศาสนา

	 ความในโอวาทปาติโมกข์	แบ่งออกเป็น	๓	ตอน

	 ตอนแรกว่า	“ขันติ	คือ	ความอดทน	เป็นตบะอย่างยิ่ง	พระพุทธะทั้งหลาย

กล่าวพระนิพพานว่ายอดเยี่ยม	ผู้ท�าร้ายผู้อื่น	เป็นบรรพชิตไม่ได้ทีเดียว	ผู้เบียดเบียน

ผู้อื่น	 เป็นสมณะไม่ได้”	 พระพุทธเจ้าตรัสเพ่ือแสดงหลักการที่เป็นลักษณะเฉพาะ

ของพระพทุธศาสนาว่า	ตบะ	ความเพยีรเครือ่งเผากเิลสทีถ่กู	คอื	ขนัต	ิมใิช่การทรมานตน	

ส่วนที่กล่าว	 พระนิพพานวายอดเยี่ยม คือ ตรัสชี้ชัดลงไปวา พระนิพพาน

เปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

	 ตอนสองว่า	 “การไม่ท�าบาปทั้งปวง	 ๑	 การยังกุศลให้ถึงพร้อม	 ๑	

การท�าจิตของตนให้ผ่องใส	 ๑	 น่ีคือค�าส่ังสอนของท่านผู้ตรัสรู้แล้วท้ังหลาย”	

จ�าง่ายๆ	 สั้นๆ	 ว่า	 เว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้บริสุทธิ์	 ที่เรียกกันทั่วไปว่า	หัวใจของ

พระพุทธศาสนา หลักปฏิบัติท่ีตรัสตอนนี้	 เป็นทั้งแนวทางและขอบเขตในการที่

พระสาวกท้ังหลายจะไปอบรมสั่งสอนประชาชน	 ให ้ตรงตามหลักการของ

พระพุทธศาสนา	และสอนได้เป็นแนวเดียวกัน	มีเอกภาพในการเผยแผ่
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	 ตอนสามว่า	 “การไม่กล่าวร้าย	 ๑	 การไม่ท�าร้าย	 ๑	 ความส�ารวม

ในพระปาติโมกข์	 ๑	 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร	 ๑	 ท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัด	 ๑	

การประกอบความเพียรในอธิจิต	 ๑	 นี่คือค�าสั่งสอนของท่านผู้ตรัสรู้แล้วทั้งหลาย”	

เพื่อเป็นหลักความประพฤติและการปฏิบัติตน	 หรือหลักปฏิบัติในการท�างาน

ส�าหรับผู้ท่ีจะไปประกาศพระศาสนาว่า	 ผู้สอนต้องเป็นผู้ไม่กล่าวร้าย	 ฯลฯ	 จนถึง

ต้องมใีจแน่วแน่เข้มแขง็	ฝกอบรมจิตใจอยูเ่สมอ	สรุปว่า	ไปท�างานกใ็ห้ไปท�างานจริงๆ	

ท�างานเพื่องาน	 มุ ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส�าคัญ	 ไม่ใช่ไปหาความสุข

สนุกสบาย

 การบ�าเพ็ญกุศลที่พุทธศาสนิกชนนิยมประพฤติปฏิบัติ เนื่องใน

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา คือ

	 ๑.	การให้ทาน	คือ	การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ	สามเณร	การบริจาค

ทรัพย์ช่วยผู้ยากไร้	ฯลฯ

	 ๒.	การรักษาศีล	คือ	การส�ารวม	ระวังกายและวาจา	ด้วยการรักษาศีล	๕	

หรือศีล	๘

	 ๓.	การฟังพระธรรมเทศนาและการบรรยายธรรม

	 ๔.	การเจริญภาวนา	 คือ	 การบ�าเพ็ญภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์

ปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนา

	 ๕.	 การเวียนเทียน	พุทธศาสนิกชนจะแต่งกายให้สุภาพ	 เพื่อเป็นการบูชา

พระรัตนตรัย	 และประนมมือ	 ถือดอกไม้ธูปเทียน	 โดยเดินเวียนรอบพระอุโบสถ

หรือรอบพระบรมสารีริกธาตุไปทางขวามือของตนจนครบ	 ๓	 รอบ	 ในแต่ละรอบ

ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ	พระธรรมคุณ	และพระสังฆคุณ	ตามล�าดับ

วันอัฏฐมีบูชา
	 วันอัฏฐมีบูชา	 เป ็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ ้า	

ทีเ่มอืงกสุนิารา	ซึง่ตรงกบัวนัแรม	๘	ค�า่	เดอืน	๖	คอื	หลงัจากพระพทุธองค์ปรนิพิพาน

ได้	๗	วัน	ส�าหรับกิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติในวันนี้คือ	ท�าบุญตักบาตร	รักษาศีล	

ฟังธรรม	 เวียนเทียน	 เพื่อเป ็นพุทธบูชา	 หลักธรรมที่ เกี่ยวข ้องในวันนี้ 	 คือ	

หลักไตรลักษณ์	 คือ	 อนิจจัง-ความไม่เที่ยง	 ไม่คงที่	 ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและ

สลายไป	 ทุกขัง-ความเป็นทุกข์	 ภาวะบีบคั้นท่ีถูกบังคับด้วยการเกิดข้ึนแล้วสลายไป

เพราะปัจจัยปรุงแต่ง	อนัตตา-สภาวะความไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอน
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วันเข�าพรรษา-วันออกพรรษา

 วันเข้าพรรษา หมายถึง	 วันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ�าอยู ่	

ณ	แห่งใดแห่งหนึ่ง	ตลอดระยะเวลาฤดูฝน	มีก�าหนด	๓	เดือน	ตามพระวินัยบัญญัติ

และไม่ไปค้างแรมที่อื่น	 ช่วงเวลานี้	 โดยทั่วไปเรียกกันว่า	 จ�าพรรษา	 เริ่มตั้งแต่

วันแรม	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๘	 จนถึงวันข้ึน	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 มีการถวายเทียนพรรษา

การถวายผ้าอาบน�้าฝน	 การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีล	 ๕	 ศีล	 ๘	

ฟังเทศน์ฟังธรรม	การเจรญิกรรมฐานตามก�าลงัศรทัธา	ช่วง	๓	เดอืนของการเข้าพรรษา

จึงเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนได้บ�าเพ็ญกุศลให้มากกว่าปกติ

 วันออกพรรษา	 คือ	 วันออกจากการจ�าพรรษาตลอด	 ๓	 เดือน	 ตรงกับ

วันแรม	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 ชาวบ้านจะบ�าเพ็ญกุศล	 เช่น	 จัดดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา

พระที่วัด	 ฟังพระธรรมเทศนา	 และ	 “ตักบาตรเทโว”	 ซ่ึงย่อจาก	 “เทโวโรหณ”	

แปลว ่าการเสด็จจากเทวโลก	 เพื่อระลึกวันที่พระพุทธองค ์ เสด็จกลับจาก

การโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกชั้นดาวดึงส์	 โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสสะ	

พุทธศาสนิกชนทราบข่าวจึงพากันไปท�าบุญตักบาตรพระพุทธองค์	ณ	ที่นั่น



พระพุทธศาสนา

9
วันศาสนูปถัมภ� พ.ศ. ๒๕๖๐

การทอดกฐิน

 การทอดกฐนิ	คอื	การท�าบญุถวายผ้ากฐนิ	ทีเ่รยีกว่า	กฐนิทาน	มกีารปฏบิตัิ

ตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้อยู่จ�าพรรษาครบ	 ๓	 เดือนแล้ว	

รับผ้าท่ีประชาชนถวายหลังจากออกพรรษา	 ซ่ึงเป็นฤดูจีวรกาล	 คือ	 ช่วงระยะเวลา

การท�าจีวรของพระภิกษุ	 เพื่อเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่	 แทนผ้าที่เก่ามากหรือขาดช�ารุด

โดยเริ่มท�าในระหว่างตั้งแต่วันออกพรรษา	 คือ	 วันแรม	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 จนถึง

วันขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 กลางเดือน	 ๑๒	 (วันลอยกระทง)	 วัดหนึ่งๆ	 รับกฐินได้เพียง

ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น	การทอดกฐินในประเทศไทยแยกได้	๒	ประเภท	คือ	กฐินหลวง	

และกฐินราษฎร์	 เมื่อเจ้าภาพตั้งเครื่องกฐินขึ้น	 ก็นิยมเรียกว่าตั้งองค์กฐินบ้าง	

กองบุญกฐินบ้าง	 ถ้ามีการสมโภช	 ก็เรียกว่าสมโภชองค์กฐิน	 ถ้าเป็นพระกฐิน

พระราชทาน	เรียกว่า	สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
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วันสงกรานต�

	 วันสงกรานต์	 เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย	 ซึ่งโดยทั่วไปจัดขึ้น

ระหว่างวันที่	๑๓-๑๕	เมษายน	เดือน	๕	ตามจันทรคติซึ่งทั้ง	๓	วันจะมีชื่อเรียกเฉพาะ	

คือวันที่	 ๑๓	 เมษายน	 เรียกว่า	 มหาสงกรานต์	 (วันผู้สูงอายุ)	 วันที่	 ๑๔	 เมษายน	

เรียกว่า	วันเนา	(วันครอบครัว)	วันที่	๑๕	เมษายน	เรียกว่า	วันเถลิงศก

	 เสฐียรโกเศศอธิบายว่า	 ค�าว่า	 “สงกรานต์”	 มาจากภาษาสันสกฤต	

แปลว่า	 การเคลื่อนท่ี	 หรือการเคลื่อนย้าย	 หมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์

จากราศีหนึ่งสู่อีกราศีหนึ่ง	 ตามความหมายในภาษาสันสกฤต	 สงกรานต์จึงเกิดข้ึน

ทุกเดือน	 ส่วนระยะเวลาท่ีคนไทยเรียกว่า	 “สงกรานต์”	 นั้น	 เป็นช่วงที่พระอาทิตย์

เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู ่ราศีเมษ	 นับว่าเป็นมหาสงกรานต์	 เพราะเป็นวัน

และเวลาตั้งต้นปีใหม่ตามสุริยคติซึ่งถือปฏิบัติในอินเดีย	 อินเดียซึ่งนับถือศาสนาฮินดู

มีประเพณีฉลองปีใหม่ที่เรียกว่าทิวาลี	 (Diwali)	 ในฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลานานมาแล้ว

ในสมัยโบราณไทยนับเดือนตามจันทรคติและฉลองการขึ้นปีใหม่ในเดือนอ้าย

ซึง่ตรงกบัเดอืนธนัวาคม	ประเพณสีงกรานต์จงึน่าจะเป็นประเพณฉีลองการขึน้ปีใหม่

ที่รับมาจากอินเดีย	 เนื่องจากเดือนเมษายนเป็นเวลาที่คนไทยว่างจากการท�านา

จึงเป ็นการเหมาะสมส�าหรับคนไทยที่จะฉลองป ีใหม ่ในช ่วงเวลานั้นด ้วย	

ในการฉลองการขึ้นปีใหม่อินเดียมีงานเรียกว่าโหลี	 (Holi)	 และมีต�านานเล่าถึง

งานโหลีนี้หลายส�านวนอธิบายความเป็นมาของการเล่นสาดน�้าสี	 ในงานฉลองโหลีนี้

คนอินเดีย	 มีการเล่นสาดแปงและน�้าสีใส่กัน	 คนไทยซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา
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มีประเพณีฉลองสงกรานต์ด้วยการท�าบุญ	 รดน�้าและสาดน�้าเพ่ือแสดงความกตัญญู	

และแสดงความปรารถนาดีต่อกัน	 นอกจากนี้ยังมีต�านานซ่ึงอธิบายความเป็นมา

ของประเพณีสงกรานต์	 ตลอดจนการท�านายเรื่องดินฟาอากาศ	 การผลิตพืชผล

และเหตุการณ์บ้านเมืองด้วย

	 ประเพณีสงกรานต์เป็นการฉลองการข้ึนปีใหม่ตามสุริยคติแต่เนื่องจาก

ยังนิยมนับวันทางจันทรคติกันอยู ่	 ช ่วงเวลาฉลองสงกรานต์ในแต่ละท้องถิ่น

จึงอาจไม่ตรงกันทีเดียว	โดยปรกติอยู่ระหว่างวันที่	๑๓-๑๕	เมษายน	ในล้านนาบางปี

สงกรานต์อาจอยู่ในช่วงวันที่	 ๑๔-๑๖	 เมษายน	 ในภาคกลางนิยมท�าบุญตักบาตร

ในวันที่	 ๑๓	 เมษายน	 ถือเป็นวันมหาสงกรานต์คือเป็นวันที่พระอาทิตย์ก้าวเข้าสู่

ราศีเมษ	 เป็นวันสิ้นปีเก่า	 วันที่	 ๑๔	 เมษายน	 เป็นวันเนา	 คือวันที่เชื่อมต่อระหว่าง

ปีเก่ากับปีใหม่	และวันที่	๑๕	เมษายน	เป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่

	 ประเพณสีงกรานต์	นอกจากเป็นประเพณกีารข้ึนปีใหม่ของไทยแล้วยงัพบว่า

ประเทศเพือ่นบ้าน	ได้แก่	ลาว	เมยีนมา	กมัพูชา	ตลอดจนกลุ่มชนท่ีพูดภาษาตระกลูไท

หลายกลุ ่มก็มีประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ด้วย	 เช่น	 ไทล้ือ

ในเขตปกครองตนเองสิบสองพันนา	 และไทเหนือในเขตปกครองตนเองใต้คง	

มณฑลยูนนาน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ไทขึนและไทใหญ่ในสหภาพพม่า	 ไทพ่าเก	

ไทอ่ายตอน	 และไทค�าตี่หรือไทค�าที่ ในรัฐอัสสัม	 และรัฐอรุณาจัลประเทศ	

ประเทศอินเดีย	 น่าสังเกตว่า	 สังคมที่มีประเพณีสงกรานต์ล้วนเป็นสังคมที่นับถือ

พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท

	 พิธีสงกรานต์	 เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว	 หรือชุมชน

บ้านใกล้เรือนเคียง	 แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู ่สังคมในวงกว้าง	 และมีแนวโน้ม

ที่จะเปลี่ยนทัศนคติ	 และความเชื่อไป	 ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็น

องค์ประกอบหลักในพิธี	 ได้แก่	 การใช้น�้าเป็นตัวแทน	 แก้กันกับความหมายของ

ฤดรู้อน	ช่วงเวลาทีพ่ระอาทติย์เคล่ือนเข้าสู่ราศเีมษ	ใช้น�า้รดให้แก่กนัเพ่ือความชุม่ชืน่	

มีการขอพรจากผู้ใหญ่	การร�าลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ	 ในชีวิตสมัยใหม่

ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์	 นับวันสงกรานต์

เป็นวันครอบครัว	 ในพิธีเดิมมีการสรงน�้าพระที่น�าสิริมงคล	 เพื่อให้เป็นการเริ่มต้น

ปีใหม่ทีม่คีวามสขุ	ปัจจบุนัมพัีฒนาการและมแีนวโน้มว่าได้มกีารเสริมจนคลาดเคล่ือน

บิดเบือนไป	 เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเท่ียวว่าเป็น	 “Water	 Festival”	

เป็นภาพของการใช้น�้าเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน�้า
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วันลอยกระทง

	 วันลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ	

ตรงกับวันเพ็ญเดือน	๑๒	เพราะพระจันทร์เต็มดวง	ท�าให้แม่น�้าใสสะอาด	แสงจันทร์

ส่องเวลากลางคืน	เป็นบรรยากาศที่สวยงาม	การลอยกระทงในเมืองไทย	มีมาตั้งแต่

ครั้งสุโขทัย	 เรียกว่า	 การลอยพระประทีป	 หรือลอยโคม	 เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริง

ของประชาชนทั่วไป	ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์	สนมเอกของพระร่วง	

ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม	 การลอยกระทง

หรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ	 กระท�าเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท

ที่แม่น�้านัมมทานที	ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย	

ปัจจุบันเรียกว่า	แม่น�้าเนรพุททา

	 คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายต�านาน	ดังนี้

	 ๑.	การลอยกระทง	เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา

	 ๒.	การลอยกระทง	 เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์	 คือบูชา

พระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร

	 ๓.	การลอยกระทง	เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า	 ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก	

เมื่อครั้งเสด็จไปจ�าพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรด

พระพุทธมารดา

	 ๔.	การลอยกระทง	 เพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า	 ที่หาดทราย

ริมแม่น�้านัมมทานที	เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ

	 ๕.	การลอยกระทง	 เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์	 ซ่ึงเป็นที่บรรจุ

พระเกศาของพระพุทธเจ้า
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	 ๖.	การลอยกระทง	เพื่อบูชาท้าวพกพรหม	บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก

	 ๗.	การลอยกระทง	 เพื่อบูชาพระอุปคุตตเถระ	 ซึ่ งบ�าเพ็ญเพียร

บริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล

	 การลอยกระทงในปัจจบุนั	ยงัคงรกัษารปูแบบเดมิเอาไว้ได้ตามสมควร	เมือ่

ถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน	๑๒	ชาวบ้านจะจัดเตรียมท�ากระทงจากวัสดุที่

หาง่ายตามธรรมชาต	ิเช่น	หยวกกล้วยและดอกบวั	น�ามาประดษิฐ์เป็นกระทงสวยงาม	

ปักธปูเทยีนและดอกไม้เคร่ืองสักการบชูา	ก่อนท�าการลอยในแม่น�า้กจ็ะอธษิฐานในส่ิง

ทีมุ่ง่หวงั	พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคาตามคุม้วดัหรอืสถานทีจ่ดังานหลายแห่ง	มกีาร

ประกวดกระทง	ประกวดนางนพมาศ	และมมีหรสพสมโภชในตอนกลางคนื	นอกจาก

นั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟ	พลุ	ตะไล	ซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	วัสดุที่น�า

มาใช้ท�ากระทง	ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ

	 เหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทยดังนี้

	 ๑.	เพื่อขอขมาแม่คงคา	 เพราะได้อาศัยกินและใช้	 และอีกประการหนึ่ง

มนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน�้าด้วย

	 ๒.	เพือ่สกัการะรอยพระพทุธบาท	ณ	นมัมทานท	ีซ่ึงประพทุธเจ้าทรงประทบั

รอยพระบาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น�้านัมมทานที	ในประเทศอินเดีย

	 ๓.		เพือ่ลอยทกุข์โศกโรคภยั	และส่ิงไม่ดี	คล้ายกบัพิธลีอยบาปของพราหมณ์

	 ๔.		เพื่อบูชาพระอุปคุต	 ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแกพระอุปคุต

อย่างสูง	 ซึ่งตามต�านานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถ

ปราบพญามารได้	 การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตอง	 เพียงแต่ขอให้มีกระทงจะท�าด้วย

อะไรก็ได้	เช่น	ใบตอง	การกล้วย	กาบพลับพลึง	เปลือกมะพร้าว	กระดาษ	จุดธูปเทียน

ปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา	เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่น�าล�าคลอง
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วันส�ำคัญและเทศกำลทำงศำสนำ

	 ในอิสลามมีวันส�าคัญที่มีรากฐานจากหลักบัญญัติของศาสนาให้มุสลิม

จะต้องปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ	ในวันดังกล่าว	ดังนี้

วันศุกร�

 วันศุกร์	เรียกในภาษาอาหรับว่า	เยามุลญุมุอะฮ์	ประเทศมุสลิมยกให้วันนี้

เป็นวันหยุด	 เป็นวันท่ีมุสลิมละจากการงานตามปกติไปประกอบศาสนกิจร่วมกัน

ที่มัสยิด	 ซึ่ งมีการละหมาดท่ีเรียกว ่า	 ละหมาดญุมอะฮ ์ 	 และฟ ังคุตบะฮ ์	

(หรือการบรรยายธรรม)	 ในช่วงเวลาบ่าย	 ศาสนกิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ส�าหรับ

มุสลิมชาย	 แต่มิได ้ห ้ามมุสลิมะฮ์	 (หรือมุสลิมหญิง)	 เข ้าร ่วม	 เพราะฉะนั้น

ในหลายประเทศ	 เช ่น	 ประเทศไทย	 มัสยิดโดยทั่วไปมีมุสลิมะฮ ์ เข ้าร ่วม

ประกอบศาสนกิจนี้	 โดยอยู่ในที่ซึ่งแยกสัดส่วนระหว่างชายหญิง	 การประกอบ

ศาสนกิจวันศุกร์	 นับแต่เริ่มการบรรยายธรรมจนจบด้วยการละหมาดและดุอาอ์	

(การขอพร)	ใช้เวลาประมาณ	๓๐	นาที	ตั้งแต่	๑๒.๓๐-๑๓.๐๐	นาฬกา	หรือตั้งแต่

เริ่มเข้าสู่เวลาละหมาดบ่าย	(ซุฮร์)	ในแต่ละวัน
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	 วันศุกร์	นับเป็นศูนย์รวมความสัมพันธ์ของสังคมชุมชนมุสลิม	เป็นสถาบัน

การศึกษาศาสนา	และศีลธรรมของชุมชน	ในขณะเดียวกัน	วันศุกร์ไม่ลดความส�าคัญ

ของการประกอบอาชีพ	 ท่านศาสดามุฮัมมัดได้ชี้โทษของการละเลยศาสนกิจข้อนี้	

และเน้นความส�าคัญของการรักษาหน้าที่นี้อย่างเคร่งครัด	 ด้วยการสอนให้มุสลิม

รักษาเวลา	ความสะอาดของร่างกาย	เสื้อผ้า	อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	ขอพร	ฟังคุตบะฮ์

ด้วยความส�ารวม	และน�าค�าอบรมสั่งสอนไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว

	 คัมภีร์อัลกุรอานมีค�าสอนที่บ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างเรื่องเชิงศาสนา

และเรื่องทางโลก	 ในกรณีวันศุกร์	 ไว้ว่า	 “โอ้	 บรรดาผู้ศรัทธา	 เมื่อมีการประกาศ

เพื่อการละหมาดในวันศุกร์	 ดังน้ัน	 พวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การร�าลึกถึงอัลลอฮ์

และจงทิ้งการค้าขายทั้งหลายเสีย	 นั่นเป็นการดีกว่าส�าหรับพวกเจ้า	 ถ้าหาก

พวกเจ้ารู ้	 และเมื่อการละหมาดเสร็จสิ้นแล้ว	 พวกเจ้าก็จงแยกย้ายกันไปบน

หน้าแผ่นดิน	 เพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์	 และจงร�าลึกถึงอัลลอฮ์

อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อที่พวกเจ้าจะได้ประสบผลส�าเร็จ”	(อัลกุรอาน	๖๒	:	๙-๑๐)
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เดือนรอมฎอน

 รอมฎอน	 เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของมุสลิม	 จัดเป็นเดือนที่	 ๙	

ทางจันทรคติอิสลาม	 มีความจ�าเริญเป็นพิเศษ	 เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอานประทาน

มาเป็นครั้งแรกในเดือนน้ี	 อัลลอฮ์พระเป็นเจ้าทรงยกให้เป็นเดือนที่ประเสริฐ	 และ

มีเหตุการณ์ส�าคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในเดือนนี้	 มุสลิมทุกคน	 ทั้งชายหญิงที่บรรลุ

ศาสนภาวะตามบญัญตัศิาสนา	ต้องถอืศลีอด	ด้วยการงดกนิ	งดด่ืม	และงดมเีพศสัมพันธ์	

นับแต่เวลาย�่ารุ ่ง	 เมื่อแสงตะวันเริ่มปรากฏ	 จนถึงเวลาย�่าค�่า	 เมื่อเวลาอาทิตย์

ลบัขอบฟา	ก่อนถึงเวลาเริม่ถือศลีอดจะมกีารรบัประทานอาหารเพือ่เตรยีมตวั	เรยีกว่า	

อาหารสะฮูร	หรือที่เรียกกันว่า	“สะโฮ”	เมื่อสิ้นเวลาถือศีลอดของวัน	มุสลิมสามารถ

ดืม่	กนิ	ใช้ชวีติตามปกตไิด้ตราบเท่าทีย่งัไม่เข้าสู่เวลาถอืศลีอดในวนัต่อไป	การถอืศลีอด

มีเงื่อนไขข้อปฏิบัติหลายประการผ่อนผันให้บุคคลบางประเภท	 เช่น	 ผู ้ปวย	

หญิงมีครรภ์	 หญิงให้นมบุตร	 ผู้เดินทาง	 ผู้ปวยเรื้อรัง	 ละเว้นการถือศีลอด	 โดยถือ

ชดใช้ภายหลัง	 หรือชดใช้เป็นอาหารให้แก่คนยากจน	 เป็นต้น	 นอกจากงดเว้น

การปฏิบัติบางอย่าง	 ผู ้ถือศีลอดอยู่ในหลักการส�ารวมตน	 และกระท�าสิ่งดีงาม

เป็นพิเศษ	 เช่น	 การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	 การนมาซยามค�่าคืน	 การพ�านักให้มัสยิด	

(เอี๊ยะติกาฟ)	การบริจาคทาน



ศาสนาอสิลาม

17
วันศาสนูปถัมภ� พ.ศ. ๒๕๖๐

	 ทั้งนี้บัญญัติการถือศีลอดมีคุณค่าในการปกปองผู ้ปฏิบัติและสังคม

ให้ปลอดภัยจากความเสียหาย	ทั้งทางด้านจิตใจ	ร่างกาย	สังคม	เศรษฐกิจ	เป็นการ

สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ

วันอีด

	 หมายถึง	วันเฉลิมฉลอง	วันรื่นเริง	ค�าว่า	“อีด”	แปลว่า	“ที่เวียนกลับมา”	

นั่นคือ	วันที่เวียนมาสู่การเฉลิมฉลองเพื่อความรื่นเริง	ในแต่ละปีจะมีวันอีด	๒	วัน	คือ	

วันอีดิ้ลฟตร์	และวันอีดิ้ลอัฎฮา
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วันอีดิ้ลฟ�ตร�

	 ตรงกับวันที่	 ๑	 เดือนเชาวาล	 (เดือนที่	 ๑๐	ทางจันทรคติอิสลาม	ถัดจาก

เดือนรอมฎอน)	 เป็นวันเฉลิมฉลองหลังจากเสร็จสิ้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

มุสลิมในภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย	มักเรียกกันว่า	วันออกบวช

หรือวันอีดเล็ก	ส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเรียกว่า	วันรายา	หรือวันฮารีรายอ

(ภาษามลายูปัตตานี)

	 การปฏิบัติตนในวันอีดิ้ลฟตร์ตามแบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัด

มีหลายประการ	 เช่น	 การจ่ายซะกาตฟตเราะห์	 คือ	 ทรัพย์	 เป็นข้าวสาร	 ธัญพืช	

อาหารพื้นเมือง	 หรือจ่ายเป็นเงินที่มีมูลค่าเท่ากันแทนให้แก่คนยากจน	 เพ่ือให้

สมาชิกส่วนนี้ของสังคมสามารถรื่นเริงเหมือนคนอื่น	และช�าระข้อบกพร่องของผู้จ่าย

ที่อาจมีในการถือศีลอดที่ผ ่านมาของตน	 การกล่าวสรรเสริญความเกรียงไกร

ของอัลลอฮ์	 การละหมาดอีดร่วมกันในลานกลางแจ้ง	 และฟังการบรรยายธรรม	

(คุตบะฮ์)	 การขออภัยต่ออัลลอฮ์ให้แก่กันและกัน	 การเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง

และผู้มีพระคุณ	 การกิน	 ดื่ม	 และรื่นเริงในกรอบของศาสนา	 การเลี้ยงอาหารที่บ้าน	

และแจกจ่ายไปยังเพื่อนบ้าน
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วันอีดิ้ลอัฎฮา

	 ตรงกับวันที่	 ๑๐	ของเดือนซุลฮิจยะฮ์	 (เดือนที่	 ๑๒	 แห่งปฏิทินจันทรคติ

อิสลาม)	 เป็นวันท่ีบรรดาผู ้ประกอบพิธีฮัจย์	 เดินทางกลับจากการวุกู ฟ	 (พัก)	

ที่ทุ่งอะรอฟะฮ์	เพื่อเข้ามาท�าการตอวาฟ	(เดินวน)	รอบกะอ์บะฮ์	มุสลิมในภาคกลาง

ขอ งประ เทศ ไทย 	 มั ก เรี ย ก วั นนี้ ว ่ า 	 วั น ออกฮ ะยี 	 ห รื อวั น อี ด ใ หญ 

การปฏบิตัตินในวนัอดีิล้อฎัฮาตามแบบอย่างของท่านศาสดามฮุมัมดัเป็นเช่นเดยีวกบั

การปฏิบัติตนในวันอีดิ้ลฟตร์	 แต่ไม่มีการจ่ายซะกาตฟตเราะห์	 โดยในวันอีด้ิลอัฎฮา	

จะมีการท�ากุรบาน	(เชือดสัตว์	เช่น	วัว	แพะ	แกะ)	และน�าเนื้อสัตว์ที่เชือดไปแจกจ่าย

ให้แก่ญาติพี่น้อง	และคนยากจน	นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ถือศีลอดในวันอารอฟะห์	

คือวันที่	๙	ของเดือนซุลฮิจยะฮ์
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วันคริสตสมภพ หรือวันคริสต�มาส* 

	 คอื	วนัฉลองการบังเกดิของพระเยซเูจ้า	ตรงกบัวนัที	่๒๕	ธนัวาคมของทกุปี	

ค�าว่า	 “คริสต์มาส”	 เป็นค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า	 “Christmas”	 มาจาก

ค�าภาษาอังกฤษโบราณว่า	 “Christes	 Maesse”	 ที่แปลว่า	 “บูชามิสซาของ

พระคริสต์เจ้า”	 พบครั้งแรกในเอกสารโบราณในปี	 ค.ศ.	 ๑๐๓๘	 และค�านี้ก็ได้

แปรเปลี่ยนมาเป็นค�าว่า	 “Christmas”	 ส�าหรับในภาษาไทย	 “คริสต์มาส”	 ก็มี

ความหมายเช่นกัน	 เพราะค�าว่า	 “มาส”	แปลว่า	 “เดือน”	ดังนั้น	 คริสต์มาสจึงเป็น

เดือนที่ระลึกถึงพระคริสต์เจ้าเป็นพิเศษ	 หรืออีกความหมายหนึ่ง	 ค�าว่า	 “มาส”	

หมายถึง	 “ดวงจันทร์”	 คริสต์มาสจึงหมายถึงพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่าง

ส่องโลก	 ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิด	 เป็นเหมือนดวงจันทร์ที่ส ่องสว่าง

ในตอนกลางคืน	 ในวันคริสต์มาสนิยมอวยพรกันด้วยค�าว่า	 “Merry	 X’mas”	

ค�าว่า	 “Merry”	 ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่า	 “สันติสุขและความสงบทางใจ”	

เป็นค�าที่ใช้อวยพรขอให้ได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ	การเฉลิมฉลองนี้เกิดจาก

วันส�ำคัญและเทศกำลทำงศำสนำ

*http://www.chanforchan.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=538726991&Ntype=5
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การประยุกต์ประเพณีท้องถ่ิน	 เนื่องจากทุกปีชาวโรมันจะมีการเฉลิมฉลองพระเสาร์	

(Saturn)	 และเรียกเทศกาลเฉลิมฉลองนี้ว ่า	 “Saturnalia”	 ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่

กลางเดือนธันวาคมและไปสิ้นสุดในวันที่	 ๑	 มกราคมของทุกปี	 เชื่อกันว่าจักรพรรดิ

คอนสแตนติน	(ค.ศ.	๒๘๐-๓๓๗)	ซึ่งกลับใจหันมานับถือศาสนาคริสต์	ทรงปรารถนา

ท่ีจะฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระกุมารเยซูในเวลาเดียวกันกับที่คนต่างศาสนา

เฉลิมฉลองเทพเจ้าของเขา	 พระองค์จึงทรงก�าหนดให้วันท่ี	 ๒๕	 ธันวาคมของทุกปี

เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระกุมารเยซู	 เมื่อชาวโรมันกลับใจหันมานับถือ

ศาสนาคริสต์	 ประเพณีการเฉลิมฉลองพระเสาร์ก็หายไป	คงเหลือแต่การเฉลิมฉลอง

การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า	 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกจึงได้ถือเอา

วันที่	 ๒๕	 ธันวาคมของทุกปี	 เป็นวันสมโภชพระคริสตสมภพนับตั้งแต่บัดนั้น	

ประเพณีนี้ได้เริ่มมาจากกรุงโรมในศตวรรษที่	 ๔	 และค่อยๆ	 เผยแพร่ไปในยุโรป

และทวีปต่างๆ	ทั่วโลกในเวลาต่อมา

	 ครสิต์มาส	ส�าหรับคริสต์ศาสนิกชนจึงเป็นวนัส�าคญัวนัหนึง่	เป็นวนัท่ีระลึกถึง

การท่ีพระบุตรของพระเจ้าทรงเสดจ็มาบงัเกดิเป็นมนษุย์เพือ่ไถ่บาป	และน�ามวลมนษุย์

ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด	จะรวยหรือจน	คนศรัทธาหรือคนบาป	กลับไปหาพระบิดาเจ้า	

เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นหนึ่งในเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี	 และเป็นเทศกาล

แห่งการให้
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  ซานตาคลอส (Santa Claus) 

เป ็นจุดเด ่นหรือสัญลักษณ์ท่ีเด็กและผู ้คนนิยม

กันมากที่ สุดในเทศกาลคริสต ์มาส	 แต ่ที่ จริ ง

ซานตาคลอสแทบจะไม ่มี ส ่ วน เกี่ ยวข ้ องกับ

เ ท ศก า ลนี้ เ ล ย 	 ชื่ อ ซ า นต าคลอส 	 ม า จ า ก

นักบุญนิโคลัส	 (Saint	 Nicholas)	 ซึ่งเป็นชาวกรีก

เกิดที่เมืองไลเซีย	 ในเอเชียไมเนอร์	 ชาวฮอลแลนด์

นับถือว่าท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ	

นักบุญองค ์นี้ เป ็นสังฆราชแห่งไมรา	 มีชีวิตอยู ่

ในศตวรรษที่	 ๔	 และเสียชีวิตในวันที่	 ๖	 ธันวาคม	

วันที่ 	 ๖	 ธันวาคมจึงเป ็นวันฉลองระลึกถึงท่าน

ในหลายๆ	 ประเทศ	 แต่ชาวฮอลแลนด์มักจะฉลอง

ในคืนวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่ง

อพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว้	

คือ	 ฉลองนักบุญนิโคลัส	 ในคืนวันที่	 ๕	 ธันวาคมของทุกปีเชื่อกันว่านักบุญองค์นี้จะมาเยี่ยมเด็กๆ	

และเอาของขวญัมาให้	เดก็อืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่ลกูหลานของชาวฮอลแลนด์ทีอ่พยพมา	กรู้็สึกอยากมส่ีวนร่วม

ในประเพณแีบบนีบ้้างเพือ่รบัของขวญั	ประเพณนีีจึ้งเร่ิมเป็นทีรู้่จักและแพร่หลายไปทัว่สหรัฐอเมริกา	

โดยมีการเปลี่ยนชื่อนักบุญนิโคลัส	 เป็นซานตาคลอส	 และแทนที่จะเป็นสังฆราช	 ก็กลายเป็นชายแก่

อ้วนใส่ชุดสีแดง	 อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือ	 มีเลื่อนเป็นยานพาหนะโดยมีกวางเรนเดียร์ลาก	 และ

จะมาเยี่ยมเด็กๆ	ทุกคนในโลกนี้ในโอกาสคริสต์มาสโดยลงมาทางปล่องไฟของบ้าน	เพื่อเอาของขวัญ

มาให้เด็กเหล่านั้น	 มากน้อยตามความประพฤติของแต่ละคน	 ลักษณะภายนอกของซานตาคลอส

ที่ถูกสมมติขึ้นนี้ดูเหมือนว่าจะลอกเลียนแบบมาจากเทพเจ้าทอร์	(Thor)	ซึ่งเป็นเทพเจ้าในเทพนิยาย

ของสแกนดิเนเวียที่เดินทางด้วยรถศึกมีแพะลาก	 และลอกเลียนแบบนักบุญนิโคลัสที่น�าของขวัญ

มาแจกเด็กๆ	อันที่จริง	ซานตาคลอสเป็นรูปแบบที่น่ารัก	เหมาะส�าหรับเป็นกุศโลบาย	หรือเป็นนิยาย

ให้เด็กๆ	 เชื่อเพื่อจะได้ประพฤติตนเป็นคนดี	 แต่บางครั้งอาจท�าให้คนทั่วไปเข้าใจผิด	 คิดว่าเทศกาล

คริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองซานตาคลอสแทนที่จะเข้าใจว่าเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดของ

พระเยซู	ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเทศกาลคริสต์มาส
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วันอีสเตอร� หรือวันป�สกา*

	 คือ	 วันระลึกถึงวันที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย	

ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์	ค�าว่า	“อีสเตอร์”	ที่น�ามาใช้ส�าหรับการสมโภชนั้น	มาจากค�าว่า	

“Eostre”	 ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิของพวกทูโทนิค	 เทพองค์นี้

เป็นเทพเจ้าแห่งการฟนคืนชีพ	เพราะก่อนถึงฤดูนี้	ใบไม้จะร่วงหล่นจนเหลือแต่เพียง

ล�าต้นและกิ่งก้าน	 พอถึงฤดูใบไม้ผลิ	 ต้นไม้จะกลับมาผลิดอกออกใบ	 มีชีวิตชีวา

อีกครั้งหนึ่ง	 ฉะนั้น	 ฤดูใบไม้ผลิจึงถูกน�ามาเปรียบกับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ

ของพระเยซูด้วย	ด้วยเหตุนี้จึงเรียกวันนี้ว่า	“อีสเตอร์”

*http://www.catholic.or.th/spiritual/article/article2009/article01.html
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	 สมัยก ่อนพระศาสนจักรตามที่ต ่างๆ	

จัดฉลองสมโภชวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่ไม่ตรงกัน	

จนกระทั่งถึงปี	 ค.ศ.	 ๓๒๕	 สภาสังคายนาไนเซีย

ซึ่งเป็นสภาสังคายนาที่ผู้น�าของคริสต์ศาสนาทั่วโลก	

ได้มาประชุมพร้อมหน้ากัน	 และมีมติก�าหนดให้

ครสิต์ศาสนกิชนทัว่โลกท�าการฉลองสมโภชวนัอสีเตอร์

ให้ตรงกัน	 โดยค�านวณตามระบบจันทรคติ	 ทั้งนี้

เนื่องจากต้องการให้การฉลองวันที่พระเยซูทรง

กลับคนืพระชนมชพีจากความตาย	ตรงกบัเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกจริงๆ

	 การฉลองวนัอสีเตอร์	หรือวนัปัสกาในอดีต	

โดยทั่ ว ไปจะเริ่ มตั้ งแต ่ เช ้ ามืดของวันอาทิตย ์	

คริสต์ศาสนิกชนจะไปรวมตัวกันที่โบสถ์	หรือที่สุสาน	

หรือในทุ่งกว้างหรือตามปาเขา	 ร้องเพลงนมัสการ

พระเจ้าตั้งแต่ยังมืดอยู่	พอดวงอาทิตย์ค่อยๆ	โผล่ขึ้น

จากขอบฟา	 เสียงเพลง	 “เป็นข้ึนแล้ว”	 ก็จะดังกระหึ่มขึ้น	 เขาจะร้องเพลงอธิษฐานโมทนาพระคุณ

พระเจ้า	และสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมีชัยชนะเหนือความตาย	หลังจากนั้น

ก็จะเป็นการบรรยายถึงการกลับคืนพระชนมชีพจากความตายของพระเยซูคริสต์	 มีการเทศน์สอน

หนุนใจให้คริสต์ศาสนิกชนยืนหยัดอยู่ในศรัทธาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า	 และด�าเนินชีวิตอย่างมีชัย

เหนอืบาปทัง้ปวง	เพือ่จะสามารถพชิติความตายและมชีวีตินรินัดร	จากนัน้กจ็ะมกีารรบัประทานอาหาร

เช้าร่วมกัน	บางแห่งกอ็าจจะมกีารเล่นเกมสนกุๆ	บางแห่งกน็ยิมเอาไข่มาระบายสีต่างๆ	ให้แลดูสวยงาม	

และน�าไปซ่อนให้เด็กๆ	และหนุ่มสาวค้นหากันอย่างสนุกสนาน
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	 ในปัจจุบันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก ่อนการฉลองสมโภชปัสกา	 จะมี

พิธีกรรมต่างๆ	 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสฯ	 ศักดิ์สิทธิ์	 ในช่วงเช้าของวันพฤหัสฯ	 ศักดิ์สิทธิ์	

จะมีพิธีเสกน�้ามันศักดิ์สิทธิ์	 ในตอนค�่าจะมีพิธีระลึกถึงพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท	

ในพธิมีสิซาบูชาตอนค�า่วนัพฤหสัฯ	ศกัดิส์ทิธิ	์พระสงฆ์ผูป้ระกอบพธิ	ีจะท�าพธิล้ีางเท้า

ตัวแทนสัตบุรุษ	 ๑๒	 คน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้า

อัครสาวก	๑๒	คน	ก่อนอาหารค�่ามื้อสุดท้าย	เพื่อเป็นการสอนให้รู้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้น�า	

ต้องรูจ้กัถ่อมตนรบัใช้ผูอ้ืน่	ในวนัศกุร์ศกัด์ิสิทธิ	์ซ่ึงเป็นวนัทีพ่ระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน

และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน	คริสต์ศาสนิกชนจะต้องถือศีล	อดอาหารและอดเนื้อ	

ในตอนค�่าจะไม่มีพิธีมิสซา	 แต่จะมีการอ่านบทอ่านท่ีบรรยายถึงพระมหาทรมาน

ของพระเยซูเจ้า	 และมีการนมัสการกางเขน	 ส�าหรับวันเสาร์ศักด์ิสิทธิ์	 ถือว่า

เป็นคืนตื่นเฝาปัสกา	 ก่อนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 จะมีการเสกไฟแห่เทียนปัสกา

และเสกน�้า	หลังจากนั้นก็จะเป็นการฟังบทอ่าน	ซึ่งมีทั้งหมด	๖	บท	ในโบสถ์บางแห่ง

จะมีการ โปรดศีลล ้ า งบาปและศีลก� าลั ง ให ้ กับพี่ น ้ อ งที่ สมั คร ใจมา เป ็น

คริสต์ศาสนิกชนใหม่	พิธีมิสซาในวันนี้จะงดงาม	สง่า	และเต็มเปียมไปด้วยความยินดี

เป็นพิเศษ
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วันวาเลนไทน� (Valentine)*

	 วันวาเลนไทน์มาจากชื่อของนักบุญวาเลนไทน์	 (Saint	 Valentine)	

ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยจักรพรรดิเคลาดิอุส	 (Claudius)	 ที่	 ๒	 แห่งกรุงโรม	 ในสมัยนั้น

จักรพรรดิเคลาดิอุสได้ออกกฎห้ามราษฎรมิให้มีการแต่งงานในเมืองของพระองค์

เพราะทรงต้องการท�าศึกสงคราม	 พระองค์ทรงประสงค์ให้ผู้ชายทุกคนเป็นทหาร

พระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าไม่มีการแต่งงานผู้ชายจะมุ ่งสนใจแต่การท�าศึกสงคราม

แต่เพียงอย่างเดียว	 นักบุญหรือเซนต์วาเลนไทน์ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกล่าว	 ในฐานะที่เป็นบาทหลวงท่านฝาฝนกฎหมาย	 โดยการประกอบ

พิธีแต่งงานให้หนุ่มสาวท่ีต้องการแต่งงานอย่างลับๆ	 วันหนึ่ง	 ข่าวการประกอบ

พิธีสมรสก็ไปถึงพระกรรณของจักรพรรดิเคลาดิอุส	 พระองค์จึงทรงส่ังทหาร

ไปจับบาทหลวงวาเลนไทน ์มาขังคุกรอวันประหาร	 ระหว ่างท่ีอยู ่ ในคุกคู ่

บ ่าวสาวที่ท ่านเคยประกอบพิธีสมรสให้ก็แอบไปเยี่ยมเยียนอย่างสม�่าเสมอ	

*http://www.cefiroclub.com/cms/board/index.php?topic=1406.0
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ที่นั่นท่านยังได้รู ้จักหญิงสาวผู ้หนึ่ง	 ซึ่งเป็นลูกสาวของผู ้คุม	 นางพูดคุยกับท่าน

และบอกท่านเสมอว่า	 ท่านท�าถูกต้องแล้ว	 บาทหลวงวาเลนไทน์ถูกประหารชีวิต

ด้วยการตัดศีรษะเมื่อวันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๖๙	 ก่อนตายท่านได้ฝาก

บันทึกสั้นๆ	 ถึงเพื่อนคนหนึ่งของท่านว่า	 “Love	 from	 your	 Valentine”	

ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 ๔๙๖	 พระสันตะปาปาเกลาสิอุส	 (Gelasius)	 ได้ทรงประกาศ

แต ่งตั้ ง ให ้ท ่านเป ็นนักบุญและให ้ ถือเอาวัน ท่ี 	 ๑๔	 กุมภาพันธ ์ของทุกป ี

เป็นวันฉลองนักบุญวาเลนไทน์	 เพื่อเป็นอนุสรณ์ร�าลึกถึงคุณความดี	 ความกล้าหาญ	

และความเสียสละของท่าน	 ผู้คนโดยทั่วไปจึงยึดถือเอาวันนี้เป็นวันแห่งความรัก	

แต่ในเวลาต่อมาวันวาเลนไทน์มักใช้แทนความรักของหนุ ่มสาวเป็นส่วนใหญ่	

โดยในวนัน้ีจะมกีารส่งขนม	เช่น	ชอ็กโกแลต	และดอกไม้	เช่น	ดอกกหุลาบ	ให้กบัคนรกั
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วันฮาโลวีน (Halloween)*

	 วันฮาโลวีน	 หรือที่เรียกกันวันปล่อยผี	 ในวันดังกล่าวมักมีการจัดตกแต่ง

บ้านเรือนและร้านค้าโดยใช้ฟักทองที่คว้านเป็นรูปผี	 หรือใช้วัสดุอื่นๆ	 ประดิษฐ์

เป็นตัวผีหรือท�าให้มีหน้าตาเป็นผี	 เพื่อสร้างบรรยากาศให้กลายเป็นงานรื่นเริง	

“Halloween”	 เป็นค�าภาษาอังกฤษ	 เพี้ยนมาจากค�า	 “All	 Hallows	 Eve”	

ซึ่งแปลว่า	วันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย	โดย	“Hallow	+	Even	(evening)	=	

Halloween”	ค�าว่า	“Hallow”	เป็นค�าแองโกลแซกซัน	แปลว่า	“ท�าให้ศักดิ์สิทธิ์”

ตรงกับภาษาเยอรมันว่า	 “heiligen”	 ในปัจจุบันนิยมใช้ค�ามาจากภาษาละตินว่า

“sanctify”	 ค�า	 “Hallow”	 ยังมีใช้ในบทสวดอธิษฐานเก่าๆ	 เช่น	 “Hallowed	

be	 Thy	 name”	 (ขอพระนามจงเป็นท่ีสักการะ)	 นอกจากนั้นค�าว่า	 “Hallow”	

ยังแปลว่า	สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ผู้ศักดิ์สิทธิ์	 หรือนักบุญ	ค�า	“All	Hallowmas”	จึงแปลว่า

วนัสมโภชนกับญุทัง้หลาย	ในปัจจบุนัวนัก่อนวนัสมโภชครสิต์มาสม	ี“Christmas	Eve”	

วันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลายก็มี	 “All	 Hallowmas	 Eve”	 ซ่ึงต่อมาย่อเป็น	

Halloween	 โดยมีงานรื่นเริงและพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกับคืนก่อน

วันคริสต์มาส	 ในเวลาต่อมาคริสต์ศาสนิกชนพร้อมใจกันเลื่อนพิธีกรรมทางศาสนา

ไปหลังวันสมโภชนักบุญท้ังหลาย	 และเรียกว ่า	 วันวิญญาณในแดนช�าระ

(All	Souls	Day)	เพื่อให้ควบคู่กับวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย	(All	Saints	Day)

	 การสมโภชนักบุญท้ังหลายเริ่มโดยพระสันตะปาปาโบนีฟาสที่ 	 ๔	

(Boniface	 IV)	 โดยก�าหนดวันที่	 ๑๓	 พฤษภาคมของทุกปี	 นับตั้งแต่	 ค.ศ.	 ๖๑๓	

เป็นต้นมา	 ซึ่งตรงกับวันเปดโบสถ์แพนทีอัน	 (Pantheon)	 อันเป็นโบสถ์สรรพเทพ

*http://www.dek-d.com/boa
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ของชาวโรมันมาแต่เดิม	และจักรพรรดิโฟกัส	 (Phocas)	ยกให้เป็นของคริสต์ศาสนา

ต่อมาพระสันตะปาปาเกรโกรีที่	 ๔	 (Gregory	 IV)	 ทรงเปลี่ยนวันสมโภชนักบุญ

ทั้งหลายมาเป็นวันที่	๑	พฤศจิกายน	นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๘๓๔	เป็นต้นมา	

	 คริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกในช่วงเวลานั้น	 ถือว่าวันฮาโลวีนมีความส�าคัญ

เคียงคู ่กันกับวันคริสต์มาสและวันอีสเตอร์	 จึงเริ่มงานตั้งแต่วันก่อนวันฉลอง

หรือวันสุกดิบ	ขณะนั้นเกาะอังกฤษยังรับอ�านาจของพระสันตะปาปาอยู่	ชาวอังกฤษ

จึงรับนโยบายของพระสันตะปาปาไปปฏิบัติตาม	 ด้วยเหตุที่ชาวเผ่าเคลต์ของ

เกาะอังกฤษ	(ไอร์แลนด์และสก็อตแลนด์)	ถือเอาวันที่	๑	พฤศจิกายนเป็นวันเริ่มต้น

ฤดูหนาว	 และเป็นวันขึ้นปีใหม่	 (Samhoin)	 มาเป็นเวลานานแล้ว	 โดยจัดพิธีเป็น	

๒	 วัน	 คือ	 วันสุกดิบ	 (๓๑	 ตุลาคม)	 เป็นวันท�าบุญเลี้ยงผี	 ซึ่งเชื่อกันว่าทั้งคืนจะมีผี

ออกเพ่นพ่านรับส่วนบุญ	 เมื่อจัดท�าพิธียกอาหารท�าบุญท�าทานแล้ว	 ก็ปดประตู

หน้าต่างอยู ่แต่ในบ้าน	 อธิษฐานขอให้ผีไปที่ชอบๆ	 วันรุ ่งขึ้น	 (๑	 พฤศจิกายน)

เป็นวันปีใหม่	 ได้ท�าพิธีบูชาเทพเจ้า	 ตามด้วยการรื่นเริงตามประเพณี	 เมื่อชนพวกนี้

ยอมรับนับถือคริสต์ศาสนาแล้วก็ยังคงปฏิบัติประเพณีนี้สืบต่อมา	 ครั้นได้รับ

การประกาศรับรองจากพระสันตะปาปา	 ผู้น�าศาสนาก็หาวิธีแทรกพิธีกรรมของ

คริสต์ศาสนาเข้ากับประเพณีดั้งเดิม	 วันสุกดิบจึงกลายเป็นวันท�าบุญให้วิญญาณ

ของผู้ล่วงลับ	คือ	วิญญาณที่ยังอยู่ในแดนช�าระ	(purgatory)	จึงท�าพิธีสวดอ้อนวอน

ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้ได้ขึ้นสวรรค์
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	 วิญญาณเหล่านี้จึงไม่น่ากลัวเหมือนผีท่ีเร่ร่อนขอส่วนบุญ	 เมื่อชาวบ้าน

หันมานับถือคริสต์ศาสนาแล้วก็ไม่เช่ือเรื่องผีที่ออกมาขอส่วนบุญแต่ก็ยังสืบทอด

ประเพณนีีต่้อไป	โดยปรบัให้เข้ากบัสถานการณ์	กล่าวคอื	คนืวนัสุกดิบถือเป็นคนืเล่นผี	

มีผู ้แต่งตัวสมมุติเป็นผีออกมาเพ่นพ่านขอส่วนบุญ	 ใครที่ไม่ชอบแต่งตัวเป็นผี

ก็ยินดีจัดเลี้ยงต้อนรับผีในครอบครัวของตน	 โดยคว้านฟักทองหรือใช้วัสดุอื่น

ท�าให้มีหน้าตาเป็นผี	 สร้างบรรยากาศให้มีผีในบ้านต้อนรับผีนอกบ้าน	 กลายเป็น

งานสนุกสนานรื่นเริงที่มีบรรยากาศแปลก	วันรุ่งขึ้นจึงเป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย	

และต่ออีกวันหนึ่งจึงเป็นวันท�าบุญให้วิญญาณในแดนช�าระ	

	 เมือ่ชาวไอรชิและชาวสกอ็ตอพยพไปต้ังหลักแหล่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

ก็น�าเอาประเพณีนี้ไปปฏิบัติ	 ปรากฏว่าถูกใจชาวอเมริกันทุกเชื้อชาติ	 จึงปฏิบัติ

ตามกันอย่างจริงจังตลอดมา	 และตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๙	 เป็นต้นมา

ก็กลายเป็นเทศกาลประจ�าชาติมาจนทุกวันนี้
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วันอาทิตย�

	 หนึ่งในพระบัญญัติ	 ๑๐	 ประการ	 คือ	 “วันพระเจ ้าอย่าลืมฉลอง

เป็นวนัศกัดิส์ทิธิ”์	วนัพระเจ้าถอืเป็นวนัหยดุพกัผ่อน	การพกัผ่อนเป็นการถอืตามแบบ

พระเป็นเจ้า	ที่ได้ทรงพักจากงาน	“เนรมิตสร้างโลก”	เดิมวันพระเจ้าตรงกับวันเสาร์

ที่ชนชาวอิสราเอลเรียกว่า	 “วันสับบาโต”	 ศาสนายูดาห์ยังคงยึดถือวันเสาร์

เป็นวันศักดิ์สิทธิ์	 แต่ส�าหรับคริสต์ศาสนานับตั้งแต่สมัยอัครสาวก	 วันพระเจ้า

ได้เลือ่นมาเป็นวนัอาทิตย์		ซ่ึงเป็นวนัระลกึถงึการกลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซูเจ้า

ผู้ทรงไถ่บาปของมนุษย์

	 ความมุ่งหมายส�าคัญของการถือ	“วันพระเจ้า”	เป็นวันฉลองศักดิ์สิทธิ์	คือ

การส่งเสริมให้กราบนมัสการและถวายคารวะแด่พระผู้เป็นเจ้า	 โดยร่วมพิธีกรรม

ทางศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่พิธมีสิซาบชูาขอบพระคณุ	นอกนัน้ยงัเป็นการส่งเสริม

ชีวิตครอบครัว	ชีวิตชุมชน	เพราะสมาชิกที่หยุดพักจากการท�างานมีโอกาสอยู่รวมกัน	

ได้พบปะสังสรรค์	 ช่วยเหลือ	 แบ่งปันประสบการณ์	 และร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความศรัทธา	 รวมทั้งความรัก	 ความสามัคคีในหมู่คณะ	 นอกจากนี้ยังเป็นโอกาส

ที่แต่ละคนจะได้พัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณของตน	 โดยมีเวลาฟังพระวาจา

ของพระเจ้า	 ศึกษาค�าสอนของศาสนา	 และพิจารณาทบทวนการกระท�าของตน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

	 พระบัญญัติประการนี้	 ห้ามการท�างานที่เป็นอุปสรรคต่อเปาหมาย

ดังกล่าวนี้	 งานที่ห้ามท�าคือ	 งานการอาชีพ	 แต่งานที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

หรอืเป็นการช่วยเหลอืผูอ้ืน่โดยไม่คดิหวงัผลตอบแทนกย่็อมสามารถท�าได้ตลอดเวลา
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วันสําคัญในเดือนอ�าย

	 ในเดือนอ้าย	พิธีพราหมณ์มีอยู่	๒	พิธี	คือ	พิธีไล่เรือ	และพิธีจองเปรียง

พิธีไล�นํ้า

	 การพระราชพิธีในเดือนอ้าย	 ตามที่ในตามกฎมนเทียรบาล	 เรียกว่า

ไล่เรือ	 เถลิงพิธีตรียัมพวายให้น�้าลดเร็วๆ	 คือ	 ถึงเดือนอ้ายแล้วน�้ายังมากไม่ลด	

เมล็ดข ้าวในรวงแก่หล่นลงในน�้า	 ถึงจะค้างอยู ่ก็ เป ็นข ้าวเมล็ดหักละเอียด	

เพราะเกี่ยวไม่ได้ด้วยน�้ามาก	 จึงต้องขวนขวายที่จะให้น�้าลด	 พิธีนี้จะต้องท�า

ในเดือนอ้าย	 จะเลื่อนไปเดือนยี่ก็เป็นเวลาเกินต้องการไป	 ตามในกฎมนเทียรบาล

กล่าวไว้ว่า	 พระเจ้าแผ่นดินและพระอัครมเหสี	 พระเจ้าลูกเธอ	 หลานเธอ	 และ

พระสนม	 แต่งอย่างเต็มยศโบราณลงเรือพระที่นั่ง	 เจ้าพระยามหาเสนาตีฆ้อง	

มีอาลักษณ์หรือราชบัณฑิตอ่านค�าประกาศต้ังสัตยาอธิษฐาน	 นมัสการพระรัตนตรัย

และเทพยดา	 และพระเจ้าแผ่นดินซึ่งนับเป็นสมมติเทพยดา	 แล้วอ้างความสัตย์

ซึ่งได้มีความนับถือต่อเทพยดาท้ังสาม	 คือ	 วิสุทธิเทพยดา	 อุปปาติกเทพยดา	

สมมติเทพยดา	ขอให้น�้าลดลงไปตามความประสงค์

พิธีจองเปรียง

	 พระราชพิธีจองเปรียงนี้ 	 เป ็นพิธีพราหมณ์ท�าแต่ฝ ายเดียว	 ต่อมา

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	เพิ่มพิธีสงฆ์เข้าด้วย

	 เรื่องความเป็นมาแห่งพิธียกโคมตามประทีปบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม	

คือ	 พระอิศวร	 พระพรหม	 พระนารายณ์	 ตามก�าหนดที่ยกโคมนั้น	 คือเดือน	 ๑๒	

ถ้าปีใดมีอธิกมาสให้ยกโคมมาตั้งแต่ข้ึน	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๑๒	 เป็นต้นไป	 จนถึง

วนัแรม	๒	ค�า่	จงึเป็นวนัลดโคม	และถ้าปีใดไม่มอีธกิมาส	ให้ยกโคมขึน้ในวนัขึน้	๑๓	ค�า่	

เดอืนอ้าย	ขึน้ค�า่หนึง่เป็นวนัลดโคมลง	ในพธินีีพ้ราหมณ์เป็นผูท้�าในพระบรมมหาราชวงั	

คอื	พราหมณ์ประชุมกนัผกูพรต	พระราชครฯู	ต้องกนิถัว่กนิงาสบิห้าวนั	ส่วนพราหมณ์

นอกนั้นกิน	 ๓	 วัน	 เวลาเช้าพราหมณ์ต้องถวายน�้ามหาสังข์ทุกวันจนถึงวันลดโคมลง

เทียนที่จะจุดในวันนั้นต้องเอามาถวายให้ทรงทาเปรียงเสียก่อน

วันส�ำคัญและเทศกำลทำงศำสนำ
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	 ก่อนเวลาท่ีจะยกโคมขึ้น	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สวดมนต์เย็น

ฉันเช้า	 พระสงฆ์ท่ีมาสวดมนต์นั้นใช้พระราชาคณะไทย	 ๑	 พระครูปริตรไทย	 ๔

พระราชาคณะรามัญ	 ๑	 พระครูปริตรรามัญ	 ๔	 รวมเป็น	 ๑๐	 รูป	 เมื่อทรงศีลแล้ว

อาลักษณ์อ่านประกาศเรื่องพระราชพิธีและพระราชด�าริซ่ึงได้ทรงจัดเพิ่มเติม

และพระราชทานแผ่พระราชกุศลให้แก่เทพยดา	 แล้วพระสงฆ์จึงได้สวดมนต์ต่อไป

เวลาเช้าพระสงฆ์สวดมนต์ต่อไปจนกระท่ังได้ฤกษ์	 เมื่อได้ฤกษ์แล้วทรงหล่ังน�้าสังข์

และจุณเจิมเสาโคมชัย	 แล้วจึงได้ยกโคมข้ึน	 ในเวลาท่ียกโคมขึ้นนั้น	 พระสงฆ์

ฉันเสร็จแล้วถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ฯ	 ของท่ีจะใช้ในพิธี	 มีขวดน�้ามัน

ไส้ตะเกียงโคม	 ให้ต้องกันกับพระราชพิธีเสาโคมชัย	 ๓	 ต้น	 โคมประเทียบ	 ๓	 ต้น

เสาใช้ไม้แก่นยาว	 ๑๑	 วา	 เสาโคมชัยที่ยอดมีฉัตร	 ผ้าขาว	 ๗	 ชั้น	 ตลอดเสาทาด้วย

น�้าปูนขาว	 มีหงส์ติดลูกกระพรวนชักขึ้นไปให้มีเสียงดังในเวลาที่ลมพัด	 โคมที่เป็น

บริวารนั้นเสาท�าด้วยไม้ไผ่	ที่ยอดฉัตรท�าด้วยผ้าขาวเป็น	๓	ชั้น	เช่นเดียวกัน

วันสําคัญในเดือนยี่

	 ขึ้น	๑๕	ค�่า	 เดือน	๑๒	เรียกว่า	ศารทียปูรณิมาที่สองหรือการติกีปูรณิมา
วันน้ีเป็นการจัดการบูชาถวายพระวิษณุและถวายประทีปแก่เทพเจ้าทั้งหลาย
ในเทวาลัยต่างๆ	 บนท้องฟา	 และในน�้า	 ถือกันว่า	 เมื่อถวายประทีปไปแล้วจะได้รับ
แสงสว่างในภายใน	ดวงประทีปจะน�าวิญญาณของผู้ถวายเมื่อตายไปสู่คติที่ดี
	 ขึ้น	 ๖	 ค�่า	 ถึงแรม	 ๖	 ค�่า	 เดือนยี่	 รวมเวลา	 ๑๕	 วัน	 เป็นพระราชพิธี
ตรียัมพวายตรีปาวาย	 เป็นพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงอุปถัมภ์
ให้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีบูชาพระอิศวรและพระนารายณ์	 เรียกว่า
“ตรีปาวาย”	 เป็นเวลา	 ๕	 วัน	 พระราชพิธีตรียัมพวายตรีปาวายเป็นพระราชพิธี
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 ซึ่งท�าในเดือน	 ๖	 อันเป็นพิธี
เริ่มการเพาะปลูก	 ส่วนพืชพันธ์ุธัญญาหารพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปาวาย
เป็นพิธีเฉลิมฉลองที่พระเป็นเจ้าเสด็จมายังโลกและยังเป็นพิธีหลังการเก็บเกี่ยว
พืชพันธ์ุธัญญาหารแล้ว	 จึงจัดธัญญาหารและพลาหารถวายแด่เทพเจ้าที่เสด็จมา
เพื่อระลึกถึงพระคุณ	 เป็นการแสดงซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อเทวดาที่ประทานพร
ให้ข้าวกล้าและธญัพชืผลาหาร	ท�าให้ประเทศชาติและประชาชนมคีวามอดุมสมบรูณ์
โดยทัว่กนั	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงอปุถมัภ์พระราชพธินีีม้าแต่โบราณกาล
จนปัจจุบันนี้
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วันสําคัญในเดือน ๓

	 ข้ึน	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๓	 เรียกว่า	 วสันตปัญจมี	 วันนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดู
จะท�าการบูชาพระแม่เจ้าสรัสวดี	 เพื่อให้ผู้บูชามีสติปัญญาดีขึ้น	 และวันนี้ก็ได้ท�าการ
บูชาพระกามเทพด้วย	 เพื่อปองกันมิให้จิตตกไปสู่อารมณ์ฝายต�่า	 และวันเดียวกันนี้
ก็ได้บูชาพระวิษณุเจ้าด้วย	 เดือน	 ๓	 นี้	 ถือกันว่าเป็นเดือนท�าบุญตลอด	 ประชาชน
จะพากันไปสู ่แม่น�้าทุกสายเพื่ออาบน�้าล้างบาป	 บางคนไปพักอยู ่ใกล้แม่น�้า
ตลอดทั้งเดือน
	 ขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๓	เรียกว่า	มาฆีปูรณิมา	ผู้นับถือเทพเจ้าองค์ใดก็จะบูชา
เจ้าองค์นั้น	 ถือว่าวันนี้เป็นวันส�าคัญมากในด้านการบูชาการกุศล	 คือกุศลผลบุญ
ที่บังเกิดขึ้นเนื่องจากการบูชา
	 วันที่	 ๑๔	 มกราคมทุกๆ	 ปี	 เป็นวันสงกรานต์	 เรียกว่า	 วันมาฆสงกรานต์
ชาวพราหมณ์-ฮินดูน�าเอาข้าวกับถั่วปนกันถวายเทพเจ้า	 พราหมณ์	 และสันยาสี

วันนี้เป็นวันท�าบุญกันเป็นการใหญ่	เรียกวันนี้ว่า	ขีจรี	
	 แรม	๑๔	ค�่า	 เดือน	๓	 เรียกว่า	 สิวราตรี	 วันนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดูจะบูชา
พระศิวะตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ผู้นับถือเคร่งครัดอดอาหารและอดนอนตลอด	๒๔	ชั่วโมง	
วนันีเ้ป็นวนัปรากฏของพระศวิะและอภเิษกสมรสของพระศวิะ	เชือ่กนัว่าบชูาพระศวิะ
แล้วจะได้คู่ชีวิตที่ดีและมีความสุขความเจริญ

วันสําคัญในเดือน ๔

	 ขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๔	เรียกว่า	โหลีปูรณิมา	วันนี้เป็นวันที่ชาวพราหมณ์-ฮินดู
น�าเอาของสกปรกออกจากบ้านไปรวมไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วเผา	 ในขณะที่เผานั้น	
ชาวบ้านจะร้องเพลงประเภทลูกทุ่งที่เรียกว่า	เพลงโหลิ
	 แรม	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๔	 เรียกว่า	 โหลี	 โหลา	 หรือผคุวา	 มีการฉลองโหลี
ด้วยการเล่นสาดสีต่างๆ	 เชื่อกันว่าด้วยการเล่นสีสาดกันนั้นเชื้อโรคต่างๆ	 หมดสิ้นไป	
คนส่วนมากถือกันว่าวันโหลีเป็นวันตรุษอินเดีย	 วันนี้เป็นวันส�าคัญของพวกกรรมกร	
หรือพวกวรรณะศูทร	แต่ผู้คนก็ร่วมสนุกสนานกันทุกวรรณะ
	 ทางปฏิทินโหราศาสตร์	 วันขึ้น	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๕	 เป็นวันแรกของปี	 และ
วันแรม	๑๕	ค�่า	เดือน	๔	เป็นวันสิ้นปี
	 แรมหรือขึ้น	๘	ค�่า	แรมและขึ้น	๑๑	ค�่า	แรมและหรือขึ้น	๑๕	ค�่า	ถือว่า
เป็นวันพระของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	โรงเรียน	สถานศึกษา	วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
ที่สอนคัมภีร์พระเวทต้องหยุดวันพระเดือนละ	๖	วัน
	 พิธีการฉลองและบูชาพระมหาลักษมี	 ตรงกับแรม	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑
จัดที่มนเทียรวิษณุและอารยสมาช
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	 พิธีการฉลองและบูชาพระศิวะ	 ตรงกับแรม	 ๑๔	 ค�่า	 เดือน	 ๓	 จัดที่
วิษณุมนเทียรและที่เทพมณเทียร	
	 พิธีโหลี	โหลา	หรือพคุวา	คือ	การฉลองปีใหม่	จัดที่วิษณุมนเทียร
	 พิธีประจ�าสัปดาห์	 มีการสวดมนต์บูชาทุกวันอาทิตย์	 เพื่อความเหมาะสม
และอนุ วัตรตามสั งคมที่ นิ ยมหยุดงานกันในวันอาทิตย ์ 	 ที่ เทพมนเทียร	
เวลา	๐๘.๐๐-๑๐.๐๐	น.	ที่อารยสมาช	เวลา	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐	น.	และที่วิษณุมนเทียร	
เวลา	๑๓.๐๐-๑๗.๐๐	น.
	 นอกจากนี้	 หากศาสนิกชนผู้มีความเล่ือมใสศรัทธาประสงค์จะจัดงานใด
ทางเทวาลัยจะจัดพิธีให้ตามความประสงค์ของเจ้าภาพ	 เช่น	 พิธีเนื่องในการหมั้น
การแต่งงาน	 การตาย	 ตามโอกาสและตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้

หรืออื่นๆ	เป็นต้น

วันสําคัญในเดือน ๕

	 วันส�าคัญในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 เริ่มต ้นศักราชใหม่ตามปฏิทิน

โหราศาสตร์ตรงกับวันขึ้น	๑	ค�่า	เดือน	๕

	 ข้ึน	 ๑	 ค�่า	 เดือน	๕	 ถึงขึ้น	 ๙	 ค�่า	 เรียกว่า	 นวราตรี	 ชาวพราหมณ์-ฮินดู

ท�าการบูชาเจ้าแม่อุมา	ซึ่งมี	๙	ปางด้วยกัน	แต่ละราตรีท�าการบูชาแต่ละปาง	ดังนี้

	 ๑.	ไศลปุตรี	 เป็นปางแรก	 ปางนี้พระแม่เจ้าอุมาเป็นบุตรีของภูเขา	

คือเป็นธิดาของหิมพานต์	ซึ่งเป็นราชาแห่งภูเขาทั้งหลาย

	 ๒.	พรหมจาริณี	เป็นปางที่สอง	ปางนี้เป็นปางที่พระแม่เจ้าอุมาเกิดขึ้นเอง	

ไม่มีพ่อแม่	ปางนี้พระนางอุมาอยู่เป็นโสดตลอดกาล

	 ๓.	จันทรฆัณฎา	เป็นปางที่สาม	ปางนี้เป็นปางที่พระแม่เจ้าอุมาปราบอสูร

ด้วยเสียงระฆัง
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	 ๔.	กูษมาณฑา	เป็นปางที่สี่	หรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า	ปางทุรคา	ปางนี้

เป็นปางที่พระแม่เจ้าอุมาปราบอสูรด้วยอาวุธทั้ง	๔	กร

	 ๕.	สกันทมาตา	 เป ็นปางที่ห ้า	 ปางนี้ เป ็นปางที่พระแม ่ เจ ้าอุมา

เลีย้งพระขนัธกมุารเป็นโอรสพระศวิะกบัอมุาเทวหีรือปารวตี	ซ่ึงจะไปปราบอสูรต่อไป

	 ๖.	 กาตยายนี	 เป็นปางที่หก	 ปางนี้เป็นปางที่พระแม่เจ้าอุมาเทวีเป็นเทวี

ของปีศาจโดยใช้พวกภูตผีปีศาจเป็นพลพรรคไปปราบอสูร	 ๗.	 กาลราตรหีรอื

กาลี	เป็นปางที่เจ็ด	ปางนี้เป็นปางที่พระแม่เจ้าอุมาเทวีเสวยเลือดของอสูร

	 ๘.	มหาเคารี	 เป็นปางท่ีแปด	 ปางนี้เป็นปางที่พระแม่เจ้าอุมาเทวีทรงเป็น

เจ้าแม่แห่งธัญชาติ	จึงเรียกชื่อว่า	อันนปูรณา	หมายถึง	เจ้าแม่ที่ท�าให้ธัญชาติสมบูรณ์

	 ๙.	สิทธิทาตรี	 เป็นปางที่เก้า	 ปางนี้เป็นปางที่เจ้าแม่อุมาเทวีกลับเป็น

เจ้าแม่แห่งความส�าเร็จทุกอย่างทุกประการ

	 เมื่อท�าการบูชาครบท้ัง	 ๙	 วัน	 ๙	 ปางเสร็จแล้ว	 ก็ท�าการบูชาไฟ	

คือ	 โหมกุณฑ์	 และเชิญกุมารี	 ๙	 คน	 แทนปางที่	 ๙	 โดยใช้เด็กผู้หญิงมีอายุไม่เกิน	

๑๐	ขวบ	ตามล�าดับดังนี้	ปางแรกเด็กผู้หญิงมีอายุ	๒	ขวบ	ปางที่	๒	เด็กมีอายุ	๓	ขวบ	

อย่างนี้เรื่อยไปตามล�าดับ	 จนถึงปางที่	 ๙	 ใช้เด็กผู้หญิงมีอายุ	 ๒	 ขวบ	 เมื่อเสร็จพิธี

ประชาชนทั้งหลายที่มาร ่วมชุมนุมในงาน	 ก็มอบสิ่งของแก ่เด็กทั้ง	 ๙	 คน	

ประชาชนผู้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 เชื่อกันว่าเมื่อท�าพิธีนี้เสร็จแล้วจะได้

ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งกายและใจ
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วันสําคัญในเดือน ๖

	 ขึ้น	 ๓	 ค�่า	 เดือน	 ๖	 เรียกชื่อว่า	 อกษัตยริติยา	 การท�าบุญกันในวันนี้

เชื่อกันว่าบุญที่ท�าในวันนี้นั้นจะทรงอยู่ชั่วนิรันดร	และในวันนี้ปางที่	๕	ของพระวิษณุ	

ชื่อปรศุรามจะมาปรากฏ

	 ขึ้น	๑๔	ค�่า	เดือน	๖	เรียกว่า	นฤสิงหจตุรทศี	เป็นวันปรากฏของพระวิษณุ

ปางที่	๓	ชื่อนฤสิงห์	การประกอบพิธีเพื่อบูชาพระวิษณุเจ้าในวันนี้เพื่อพิชิตศัตรู

	 ข้ึน	๑๕	ค�า่	เดอืน	๖	เรยีกว่า	ไวศาขปีรูณมิา	เป็นวนัศนูย์กลางของสงกรานต์

วันนี้ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูถือว่าส�าคัญมาก	 เพราะตามสุริยคตินั้นถือว่า

เป็นวันเพ็ญแรกของปี	 ประชาชนท�าพิธีบูชาไฟและท�าบุญตามประเพณีของตระกูล	

แต่ละตระกูล	 ในวันนี้ถ้าสถานท่ีแห่งใดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่จะต้องจัดการ

แห่พระพุทธรูปนั้น

	 เดือน	 ๖	 เรียกว่า	 พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็น

พระราชพิธี	 ๒	 วัน	 ก�าหนดวันโดยค�านวณตามหลักวิชาโหราศาสตร์	 ดังนั้น	

วันในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน	แต่พิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์	พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เป็นพิธีพราหมณ์	ความหมายของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น

ก็ เพื่อต ้องการให ้พืชพันธ ์ุ ธัญญาหารในพระราชอาณาจักร	 อุดมสมบูรณ ์

ตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก	 โดยขอพรจากเทพเจ้าให้ทรงเมตตาต่อประชาราษฎร์

ทัง้มวล	อกีนยัหนึง่กเ็ปรยีบเสมอืนว่าพระเจ้าแผ่นดนิเองทรงประกอบการเกษตรด้วย

และเป็นนิมิตหมายว่าฤดูการเกษตรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

	 วันที่	 ๑๓	 เมษายนของทุกปี	 อันเป็นวันสงกรานต์	 ฉะนั้น	 จึงเรียกกันว่า

เมษสงกรานติ	 หรือสตุอาสงกรานติ	 จัดท�าการบูชาพระวิษณุ	 และจัดการท�าบุญ

ด้วยขนมสตุและน�้าเพื่อเป็นการบ�าบัดทุกข์แก่คนอื่นด้วยของกินและน�้า	 บางแคว้น

ในประเทศอินเดีย	 ถือว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วย	 เช่น	 แคว้นปัญจาบ	 เป็นต้น	

เพราะในปัญจาบเดือนนี้ เป ็นเดือนที่ เก็บข ้าวสาลีเสร็จ	 เมื่อการเก็บเกี่ยว

เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉลองปีใหม่เลย
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วันสําคัญในเดือน ๗

	 ขึ้น	๑๐	ค�่า	 เดือน	๗	วันนี้เป็นวันแรกที่น�้าของแม่น�้าคงคาจากพรหมโลก

ไหลลงสู่โลกนี้	 คือ	 บนพระเศียรของพระศิวะ	 และน�้าพระแม่คงคาจากพระเศียร

ของพระศิวะก็ไหลลงสู่ภูเขาหิมาลัย	 จากภูเขาหิมาลัยจึงไหลลงสู่แม่น�้า	 ตั้งแต่นั้น

แม่น�้าสายนี้จึงเรียกว่า	 แม่น�้าคงคา	 ถือกันว่าเป็นวันที่แม่น�้าคงคาเกิดขึ้นในโลก

จึงขนานนามว่า	 คงคาทศมี	 หรือคังคาทสหรา	 ชาวบ้านท่ีต้ังบ้านเรือนอยู ่ใกล้

แม่น�้าคงคาและตลอดถึงแม่น�้าอ่ืนๆ	 จะจัดเล่นกีฬาในน�้ากัน	 เช่น	 การแข่งเรือ	

ว่ายน�้า	และอื่นๆ

	 ขึ้น	 ๑๑	 ค�่า	 เดือน	 ๗	 เรียกกันว่า	 นิรชลาเอกทศี	 วันบูชาพระวิษณุเจ้า

โดยการอดอาหารและน�้าเป็นเวลา	 ๒๔	 ชั่วโมง	 คือ	 ไม่ด่ืมน�้าและงดรับประทาน

สิ่งของใดๆ	ทั้งสิ้น

	 ขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๗	 เรียกว่า	 เชษฐีปูรณิมา	 วันเร่ิมจากจตุรมาศ	 คือ	

วันเริ่มต้นแห่งการเข้าพรรษา	 เป็นเวลา	 ๔	 เดือน	 ผู้เป็นสันยาสีจะต้องอยู่ประจ�าที่

เป็นเวลา	 ๔	 เดือน	 เหตุท่ีงดเดินทาง	 ๔	 เดือน	 เพราะเป็นฤดูฝนไปมาไม่สะดวก

ในฤดูนี้มีแมลงต่างๆ	 เกิดขึ้นมากมาย	 กลัวจะเดินเหยียบย�่าสัตว์ให้ตาย	 จะเป็น

บาปติดตัว

วันสําคัญในเดือน ๘

	 ข้ึน	 ๒	 ค�่า	 เดือน	 ๘	 เรียกว ่า	 วันรถยาตรา	 น�าเอารูปปฏิมาของ

พระวิษณุเจ ้าขึ้นแห่ภายในเขตหมู ่บ ้านเพ่ือให้คนบูชา	 ถือกันว่าผู ้ที่มีโอกาส

ได้บูชาพระรูปนั้นแล้วจะมีความสุขความเจริญและพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด	

ในเมืองชคันนาถปุรีแคว้นอัสสัมมีการฉลองพิธีนี้อย่างใหญ่โต

	 ขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๘	 เรียกว่า	 คุรุปูรณิมา	 หรืออวยาสปูรณิมา	 เป็นวัน

บูชาครูบาอาจารย์ในวันน้ี	 มหาฤษีวยาสได้รับความส�าเร็จในการแต่งต�าราต่างๆ	

เป็นวันเริ่มต้นเขียนต�ารา	 เป็นวันเขียนต�าราจบ	 และเป็นวันเริ่มสอนศิลปวิทยา

ความรู้ต่างๆ	แก่ศิษยานุศิษย์	ซึ่งทั้ง	๓	วาระ	เป็นวันเดียวกัน
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วันสําคัญในเดือน ๙

	 ขึ้น	๕	ค�่า	เดือน	๙	เรียกกันว่า	นาคปัญจมี	

ในวันนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดูท�าการบูชาพญานาค	

โดยเอาน�้านมให้งูและพญานาคกิน	 ประชาชน

ถอืกนัว่าถ้างกูนิน�า้นมของผูใ้ด	งจูะไม่ท�าอนัตรายใดๆ	

แก่ครอบครวันัน้ตลอดระยะเวลา	๑	ปี	ในวนัเดยีวกนันี้

ได้จัดการแสดงศิลปะทางกายและทางอาวุธ	 เช่น	

มวยปล�้า	ฟันดาบ	เป็นต้น

	 ขึ้น	๑๕	เดือน	๙	เรียกว่า	ศราวณีปูรณิมา	

เป็นวันส�าคัญโดยเฉพาะส�าหรับวรรณะพราหมณ์	

แต่กม็คีวามส�าคญัแก่วรรณะอืน่ๆ	ด้วย	พวกพราหมณ์

จะพากันไปสู ่แม่น�้าสายต่างๆ	 ตั้งแต่เช้า	 ท�าพิธี

ทางพระเวทจนกระทั่งถึงตอนบ่าย	 ต้องอยู ่ในน�้า

ตลอดระยะเวลาท่ีอ ่านคัมภีร ์พระเวท	 โดยการ

กล ่าวอุทิศกุศลที่ท� านั้นให ้แก ่บรรพบุรุษทุกๆ	

คนในตระกูลของตน	 คือ	 ท�าการบูชาพระฤๅษี

ที่ล ่วงลับไปแล้ว	 เรียกว่า	 ฤๅษีบูชา	 ท�าการบูชา

เทพต่างๆ	เรียกว่า	เทวรูป

	 ตอนเย็นจะมีศิษยานุศิษย์มหาพราหมณาจารย์	 พรหมณาจารย์ก็ผูกด้วยสายสิญจน์

ทีข้่อมอืให้แก่ศษิย์	และศษิย์ถอืว่าเป็นมงคลตลอดปี	ตามประเพณสีมยัใหม่	พีส่าวและน้องสาวผกูด้าย

ให้แก่พีช่ายและน้องชายด้วย	เพือ่ความเป็นมงคลของครอบครัว	พราหมณ์ทีเ่ข้าท�าพิธใีนวนันี	้ล้วนแต่

ได้ผ่านพิธีอุปนยนสันการมียัญโยปวิตทั้งสิ้น

	 แรม	๔	ค�่า	เดือน	๙	เรียกว่า	คเณเศจตุรถี	วันนี้เป็นวันบูชาพระคเณศผู้บูชาต้องอดอาหาร

ตลอดวันจนกว่าจะท�าพิธีเสร็จแล้ว	และไหว้พระจันทร์ที่ปรากฏขึ้นแล้วจึงจะรับประทานอาหารได้
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	 แรม	๖	ค�่า	เดือน	๙	เรียกว่า	หลษัษฐี	เป็นวันบูชาพระสุริยเทพ	และพี่ชาย

พระกฤษณะ	ชื่อว่า	พลเทพ	อันเป็นอวตารของพญานาค

	 แรม	 ๘	 ค�่า	 เดือน	 ๙	 เรียกว่า	 ศรีกฤษณะชนมาอัฏฐมี	 วันนี้เป็นวันที่

พระกฤษณะมาปรากฏเป็นการฉลองวันอุบัติขึ้นของพระกฤษณะอย่างมโหฬาร

ผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาจะอดอาหารตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืน	 เมื่อบูชาพระกฤษณะเสร็จ

ในเวลาเที่ยงคืนแล้วจึงมารับประทานอาหาร

	 แรม	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๙	 เรียกว่า	 กุโศตปาฏนีอมาวสยา	 พราหมณาจารย์

และศิษยานุศิษย์ที่ก�าลังเรียนพระเวทอยู่	 ไปเก็บกุศ	 คือ	 หญ้าคา	 เพ่ือน�ามาใช้ใน

พธิต่ีางๆ	ตามปกตหิญ้าคาทีจ่ะน�ามาใช้ในพธิทีกุวนันีท้ีไ่ปน�ามาในวนัอืน่นัน้ใช้ได้เพยีง	

๒๔	ชั่วโมง	แต่หญ้าคาที่เก็บมาใช้ในวันนี้ใช้ได้ตลอดปี

วันสําคัญในเดือน ๑๐

	 ข้ึน	 ๓	 ค�่า	 เดือน	 ๑๐	 เรียกว่า	 หรตาสิกาตฤติยา	 เป็นวันส�าคัญของ

พระแม่เจ้าอุมาและพระศิวะ	 ตอนที่พระแม่อุมายังเป็นพรหมจาริณีกุมารีอยู่นั้น

พระนางทรงบ�าเพ็ญตบะวิงวอนให้พระศิวะแต่งงานกับพระองค์	 พระศิวะได้เสด็จ

มาให้ปรากฏต่อพระพักตร์ของพระนาง	 พร้อมกับให้สัจจสัญญาว่าจะแต่งงาน

กับพระนาง	 และให้พรว่า	 สตรีใดบ�าเพ็ญตบะในวันนี้จะได้สามีที่ดี	 และที่มีสามีแล้ว

ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 ข้ึน	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๑๐	 เรียกว่า	 มหาลัยปูรณิมา	 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง

วันแรม	 ๑๕	 ค�่า	 เดือนเดียวกัน	 เป็นเวลา	 ๑๖	 วัน	 ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

จะท�าพิธีบูชาสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว	 โดยการเชิญ

พราหมณ์หรือสันยาสีมาฉันอาหารที่บ้าน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการท�าบุญให้แก่ผู ้ตาย

การท�าบุญนี้จะต้องก�าหนดวันให้ตรงกับดิถีที่ตายของบรรพบุรุษ	เช่น	บรรพบุรุษตาย	

๓	 ค�่า	 เดือน	 ๗	 ผู้ท�าบุญก็เลือกเอาเฉพาะเลข	 ๓	 ในระหว่าง	 ๑๖	 วันดังกล่าวแล้ว	

ซึ่งตรงกับวันศารทหรือปตฤปักษะ
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วันสําคัญในเดือน ๑๑

	 ขึ้น	๑	ค�่า	 เดือน	๑๑	ถึง	๙	ค�่า	 เดือนเดียวกัน	 เป็นเวลา	๙	วัน	 เรียกว่า

นวราตรี	 โดยจัดเป็นพิธีบูชาติดต่อกันไปเป็นเวลา	 ๙	 วัน	 ความพิสดารมีอธิบาย

อย่างเดียวกันกับวันส�าคัญในเดือน	๕

	 ขึ้น	 ๑๐	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 เรียกว่า	 วิชยาทศมี	 เป็นพิธีบูชาพระอุมาเทวี

โดยอ่านออกพระนามว่า	 วิชยาเทวี	 วันนี้เป็นวันที่ได้รับชัยชนะส�าเร็จอย่างเด็ดขาด

ของพระนางอุมาในการปราบอสูร	 ชื่อมหิษาสุระ	 คือยักษ์ตนหนึ่งที่แปลงมาเป็น

ควายปาท�าร้ายมนุษย์	 พระนางทุรคาเทวีทรงฆ่าสุรตนนั้นตายที่เมืองไมซอร์

แคว้นกรณาตกั	ใครบูชาพระนางในวนันีจ้ะได้ชยัชนะตลอดปี	วนันีถ้อืว่าเป็นวนัส�าคญั

ของวรรณะกษตัรย์ิ	อาวธุทกุประเภททีม่อียูใ่นบ้านเรอืนจะต้องออกมาให้พราหมณ์เจมิ

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน

	 ขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 เรียกว่า	 ศรทปูรณิมา	 หรือศสศษปุรณิมา

ในเวลากลางคนืผูน้บัถอืศาสนาพราหมณ์-ฮนิดทู�าพธิบีชูาพระวษิณเุจ้า	สิง่ของทีน่�ามา

บูชาพระวษิณเุจ้าในวนันัน้จะเป็นประเภทอาหารหรอือืน่ใดกต็ามจะต้องเป็นสขีาวล้วน	

เพราะท้องฟาแจ่มใสในการภาวนาในวนันัน้	กใ็ห้ภาวนาในใจว่าวนันีเ้ป็นวนัปราศจาก

เมฆหมอก	ขอให้จิตใจของเราจงแจ่มใสปราศจากโลภะ	โทสะ	โมหะ	เถิด	วันนี้เป็นวัน

บรรจบครบจตุรมาศ	วันนี้บรรดาพราหมณ์	พรหมจารี	และสันยาสี	จะออกเดินทาง

จาริกสั่งสอนประชาชน

	 แรม	๑๓	ค�่า	 เดือน	๑๑	 เรียกว่า	อันเตรัส	 วันนี้ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์

และฮนิดไูด้ท�าพธิบีชูาพระลกัษม	ีพระคเณศ	และพระกเุวร	พระแม่สวสัวด	ีพระอนิทร์	

เมื่อผู้ท�าพิธีกรรมได้ท�าการบูชาเสร็จแล้ว	 ต้องไปซ้ือภาชนะหรือเคร่ืองอาภรณ์ใหม่ๆ	

เชื่อกันว่าการซื้อสิ่งของในวันนี้เป็นมงคล

	 แรม	 ๑๔	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 เรียกว่า	 นรกจตุรทสี	 วันนี้ในเวลากลางวัน

พวกพราหมณ์-ฮินดูได้ท�าการบูชาพระยายมด้วยเครื่องสักการะ	 ในเวลากลางคืน

ได้จุดประทีปถวายแก่พระยายม	 เชื่อกันว่าเมื่อบูชาพระยายมและได้ถวายประทีป

แก่พระองค์แล้วตายไปจะไม่ไปสู่นรก	 หากท�ากรรมอย่างหนักหนีนรกไม่พ้นผู้ตาย

จะเดินทางไปนรกโดยมีประทีปน�าทางให้สว่าง	 วันนี้ถือกันว่าเป็นวันเกิดของ

พระหนุมาน	อันเป็นปางหนึ่งของพระศิวะด้วย	วันนี้มีการบูชาพระหนุมาน	ด้วยการ

บูชาพระหนุมานนี้จะได้พรจากพระองค์	 ผู ้บูชามักจะไปที่โบสถ์อันเป็นที่สถิต

ของพระหนุมาน	แต่ส่วนการบูชาพระยายมท�ากันที่บ้านของตน
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	 แรม	 ๑๕	 ค�่ า	 เดือน	 ๑๑	 ทีปมาลิกา	 ทีปาวลี 	 หรือทีวาลี 	 วันนี้

ชาวพราหมณ์-ฮินดูจะท�าการบูชาเทพเจ้าทั้ง	 ๕	 พระองค์	 เหมือนกันกับที่กล่าวไว้

ในวันส�าคัญ	 ในวันแรม	 ๑๓	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 และถือว่าวันนี้เป็นวันส�าคัญของ

พระแม่เจ้ามหาลักษมี	 การบูชานั้นจัดท�ากันในตอนเย็น	 โดยการจุดประทีปโคมไฟ

ไว้ในบ้านตลอดคืนเพื่อเป็นการต้อนรับพระแม่เจ้ามหาลักษมี	 เชื่อกันว่าเมื่อบูชา

พระแม่เจ้ามหาลกัษมแีล้วจะได้รบัทรพัย์สนิเงนิทองต่างๆ	เชือ้โรคต่างๆ	จะถกูท�าลาย

ด้วยดวงประทีป	เพราะเป็นเดือนที่ไม่มีแมลง	วันนี้เป็นวันส�าคัญของวรรณะแพศย์

วันสําคัญในเดือน ๑๒

	 ขึ้น	๑	ค�่า	 เดือน	๑๒	เรียกว่า	อันนกูฏะ	ในวันนี้ผู้ท�าพิธีจะต้องน�าอาหาร	

๕๖	อย่าง	ไปถวายเทพเจ้าในเทวาลัยทุกแห่งเท่าที่สามารถจะไปได้

	 ขึ้น	๒	ค�่า	 เดือน	๑๒	เรียกว่า	ยมทวิตียา	หรือภราตฤทลตียา	วันนี้พี่ชาย

หรอืน้องชายต้องไปรบัประทานอาหารทีบ้่านพ่ีสาวหรือน้องสาว		ผู้ชายต้องน�าของขวญั

ไปให้พี่สาวหรือน้องสาวของตน	 และรับประทานอาหารด้วย	 เสร็จแล้วพี่สาวหรือ

น้องสาวก็เจิมดิลกที่หน้าให้พี่ชายหรือน้องชาย	เพื่อเป็นสิริมงคล

	 ข้ึน	 ๑๒	 ค�่า	 เดือน	 ๑๒	 เรียกว่า	 วามนทวาทศี	 วันนี้เป็นวันประสูติของ

พระวามนะ	 ซึ่งเป็นปางท่ี	 ๕	 ของพระนารายณ์	 ชาวพราหมณ์-ฮินดูได้ท�าการบูชา

ถวายพระวามนะหรือพระวิษณุเจ้า	 ผลที่ได้แก่ผู้ท�าการบูชาก็คือ	 ท�าให้เป็นผู้มีสติ

ปัญญารุ่งเรือง

	 ในคัมภีร์พระเวทหรือคัมภีร์โบราณของภารตวรรษ	 ได้ระบุแสดงไว้ว่า

งานดูเซร่าเป็นเทศกาลท่ีต้องมีการเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริก	 เพราะเป็นงานฉลอง

ชยัชนะระหว่างความดแีละความชัว่	ตามเรือ่งราวในรามายณัทีส้ิ่นสุดด้วยความปราชยั

ของทศกัณฐ์	 ด้วยพระบารมีของพระแม่วิชยเทวีชาวเมืองจึงมีการเฉลิมฉลองกัน

อย่างเต็มที่	 มีการประดับประดาประทีปโคมไฟสว่างไสว	 มีการแสดงนาฏลีลา	

การประกอบพธีิกรรม	การบูชาเพลงิ	มกีารอ่านคมัภร์ีพระเวทอนัศกัดิส์ทิธิ	์และลงท้าย

ด้วยการน�าองค์เทพเทวีและเทพี	ออกแห่ไปตามถนนสายต่างๆ	ในวันวิชัยทัสมี
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	 ในงานพธิเีนาวราตรหีรอืดเูซร่านี	้ประชาชนพากนัถอืศลี	บ้างกบ็�าเพญ็กศุล

บนบานศาลกล่าวขอโชคลาภกันตามเจตนารมณ์	 เพราะในระยะนี้ถือว่าเป็นวาระ

ที่องค์เทพเจ้า	 และองค์เจ้าแม่ศรีอุมาเทวี	 จะเสด็จมารับการคารวะบูชาจาก

บรรดาสานุศษิย์ท่ัวสารทศิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวนัวชิยัทสัมเีจ้าแม่อมุาเทวจีะปรากฏ

ในเรือนร่างของคนทรง	 เพ่ือแสดงนาฏลีลาน�าหน้าขบวนแห่ไปเยี่ยมเยียนบรรดา

สานุศิษย์ผู้ศรัทธาตามเคหะสถานบ้านเรือนต่างๆ	 เพื่อเป็นการประสิทธิ์ประสาทพร

แก่สานุศิษย์โดยทั่วหน้ากัน

	 การประกอบพิธีเนาวราตรีนี้จะต้องมีการปลุกเสกร่ายพระเวท	รวม	๙	วัน	

๙	คืน	ถือกันว่าผู้ที่มาร่วมกุศลในระหว่างพิธีนี้จะได้รับพระชัยมงคลและเป็นสิริมงคล

แก่ตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง	 ชาวภารตจึงได้ยึดถือและปฏิบัติพิธีดังกล่าวนี้

สืบต่อกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้	โดยมีสานุศิษย์ชายไทย	จีน	และต่างชาติ	คอยต้อนรับ

ขบวนแห่องค์เจ้าแม่ในวนัวชิยัทสัมด้ีวยความศรทัธา	ซึง่ในงานวนัวชิยัทสัมโีดยเฉพาะ

วันแห่นี้จะมีสานุศิษย์ผู้เข้าร่วมขบวนและผู้ร่วมชมงานประมาณ	๓-๔	หมื่นคน

	 ขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	๑๒	 เรียกว่า	 ไวกุณฐจตุรทศี	 วันนี้เป็นวันท�าการบูชา

พระวิษณุเจ้าผู้ท�าการบูชาแล้วหากตายไปจะไปเกิดในโลกไวกุณฐะ	 อันเป็นที่สถิต

ของพระวิษณุ	 ในวันนี้ยังได้มีการบูชาพระวิษณุและพระศิวะสลับกันไป	 ตามปกติ

คนจะบูชาพระวิษณุเจ้าด้วยใบกะเพราแดง	 และถวายบูชาพระศิวะด้วยใบมะตูม	

แต่วันนี้การถวายจะตรงกันข้าม	 การบูชาพระวิษณุในวันนี้ย่อมได้ผลในทางจิตใจ	

ส่วนการบูชาพระศิวะในวันนี้จะได้ผลในทางวัตถุ
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วันประสูติพระศาสดาคุรุนานัก

	 พระศาสดานานกัทรงเป็นองค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์	พระปรัชญา

ของพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและเป็นแม่แบบแห่งศาสนาซิกข์	 วันประสูติ

ของพระองค์จึงมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตามคุรุดวาราศาสนสถานวัดซิกข์

ทุกแห่งทั่วโลก	 วันประสูติของพระศาสดาตรงกับวันสิบห้าค�่า	 เดือนสิบเอ็ด	

ตามปีจันทรคติ	 ก ่อนจะถึงวันดังกล่าวประมาณหกสิบชั่วโมง	 ช่วงเย็นจะมี

การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์จ�านวนสิบเอ็ดสรูป	 (เล่ม)	 มาประดิษฐานบนอาสนะ

ที่ได้เตรียมการไว้โดยเฉพาะอย่างสมพระเกียรติ	 จากน้ันจะอัรดาสสวดขอพร

เพื่อเริ่มสวดบทจากพระมหาคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเราเรียกว่า	 อคันด์	 ปาธ	

(Akhand	 Path)	 ศาสนิกชนจะผลัดเปล่ียนกันสวดพระมหาคัมภีร์ด้วยศรัทธา

อันแรงกล้าทั้งกลางวันและกลางคืน	 โดยมีศาสนิกชนมาร่วมฟังอย่างคับคั่ง

ด้วยจิตอันสงบ	 หนึ่งพันสี่ร ้อยสามสิบหน้าจากพระมหาคัมภีร์จะถูกสวดอ่าน

ตั้งแต่ปฐมบทมูลมันตระ	 และหกสิบชั่วโมงให้หลังเวลาเช้าตรู่ซึ่งตรงกับวันประสูติ

ของพระศาสดานานัก	 การสวดก็จะสิ้นสุดลงท่ามกลางศาสนิกชนจ�านวนมากมาย

ที่มาร่วมเฉลิมฉลอง	

	 ในวันดังกล ่าวจะมีการแจกจ ่ายอาหารเครื่องดื่มต ่างๆ	 มากมาย

ในโรงครัวพระศาสดา	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารพิเศษกว่าวันธรรมดามากมายนัก	

ศาสนิกชนจะท�าอาหารจากบ้านของตนเองหลากหลายชนิด	 หลากหลายรส

มาร่วมแจกจ่ายในโรงครัวพระศาสดาด้วย	 ตกเย็นของวันเดียวกันศาสนิกชน

จะมารวมตัวกนัท่ีศาสนสถานอีกครัง้หน่ึงเพือ่เฉลมิฉลอง	ศาสนาจารย์จะสัง่สอนเทศน์

จากพระมหาคัมภีร์	 ศาสนสังคีตจารย์จะแสดงกีรตันหรือการเทศน์ประกอบดนตรี	

เยาวชนชาวซิกข ์ก็จะมาร ่วมด ้วยช ่วยกันและปวารณาตนรับใช ้ศาสนิกชน

ที่มาร ่วมงานฉลองโดยพร ้อมเพรียงกัน	 จวบจนเวลาอันสมควรก็จะมีพิธี

สวดอนนัด์ซาฮบิและจบลงด้วยอรัดาสหรอืการสวดขอพรพร้อมแยกย้ายกนักลบับ้าน

วันส�ำคัญและเทศกำลทำงศำสนำ
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วันประสูติพระศาสดาคุรุโกบินด�ซิงห�

	 พระศาสดาองค์ท่ี	 ๑๐	 คุรุโกบินด์ซิงห์เป็นผู้สถาปนาคาลซาหรือซิกข์

ท่ีสมบูรณ์แบบ	 ด้วยสัญลักษณ์	 ห้า	 ก	 วันประสูติของพระองค์จึงมีการเฉลิมฉลอง

อย่างสมพระเกียรติเฉกเช่นเดียวกับพระศาสดาคุรุนานักเดวการเฉลิมฉลอง

กจ็ะคล้ายคลงึกบัการเฉลมิฉลองของพระศาสดานานกั	เว้นแต่เนือ้หาและหลกัปรชัญา

จะเน้นของพระศาสดาคุรุโกบินด์ซิงห์เป็นหลัก

วันสละชีพพิทักษ�ธรรม

	 พระศาสดาองค ์ที่ 	 ๕	 คุรุอารยันเดว	 ได ้สละชีพของพระองค์เอง

โดยถูกเจ้าผู ้ครองนครในสมัยนั้นบังคับให้นั่งบนกระทะเหล็กที่ต้ังอยู ่บนกองไฟ

พระศาสดาได ้สละชีพเพ่ือพิทักษ์ไว ้ ซ่ึงความเท ่าเทียมและความเสมอภาค

ของมนุษย ์ ทุกศาสนา	 และเพื่อด�ารงสิทธิในการนับถือและความเชื่อแห ่ง
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ปรัชญาของตน	 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของ

พระองค์	 ชาวซิกข์	 จึงพร้อมใจกันจัดงานวันสละชีพพิทักษ์ธรรม	 ในวันดังกล่าว

นอกจากจะมีศาสนพิธีในคุรุดวาราแล้ว	 ชาวซิกข์จะแจกจ่ายน�้าดื่มให้แก่ผู้สัญจร

ไปมาทุกคน	 โดยไม่ค�านึงว่าจะนับถือศาสนาใด	 การแจกจ่ายน�้าดื่มอาจจะเป็น

น�้าหวาน	 น�้าผลไม้	 หรือน�้าเปล่าก็ได้	 เพื่อสื่อให้เห็นถึงการดับร้อนผ่อนกระหาย

ผู้อยู่ท่ามกลางความร้อนดุจพระศาสดาที่ถูกทรมานในศาสนสถานคุรุดวาราวัดซิกข์	

ศาสนิกชนจะน�าเอาอัลมอนด์	 ซึ่งแช่น�้าไว ้ ต้ังแต่คืนก่อนมาบดปั นคั้นเอาน�้า

มาผสมเครื่องเทศ	 น�้าตาล	 และน�้าเปล่า	 มาแจกจ่ายในหมู่ศาสนิกชน	 เพื่อร�าลึกถึง

พระเมตตาของพระศาสดาที่ได้สละชีพปกปองสิทธิอันชอบธรรมของเราในอดีต

วันวิสาขี

	 วันวิสาขี	 เป็นวันที่พระศาสดาคุรุโกบินด์ซิงห์	ทรงสถาปนาประชาคมซิกข์	

(คาลซา)	เป็นครั้งแรก	และได้ประทานศาสนสัญลักษณ์	“๕ก”	เป็นศาสนสัญลักษณ์

ประจ�ากายของชาวซิกข์



ควำมเป�นมำแห�งศำสนูปถัมภ�

	 ในฐานะท่ีประเทศไทยมศีาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ�าชาตมิายาวนานและคนไทยส่วนใหญ่

กว่าร้อยละ	๙๐	นับถือพระพุทธศาสนา	กิจการศาสนูปถัมภ์แต่เดิมมาจึงอยู่ที่ศาสนาพุทธเป็นหลัก

	 ก่อนตัง้อาณาจกัรสโุขทัย	คนไทยอาจนบัถอืพระพทุธศาสนากนัมาก่อนแล้วแต่ไม่พบประวตัิ

พอที่จะศึกษารายละเอียดได้เพียงพอ	 การศึกษาเรื่องศาสนูปถัมภ์จึงกระท�าได้ไกลเพียงยุคสุโขทัย

เท่านั้น

 จากศิลาจารึกสุโขทัยจะเห็นได้ชัดว่า	 กิจการศาสนูปถัมภ์ของยุคสุโขทัยได้รับการเอาใจใส่

อย่างจริงจัง	 ท้ังจากองค์พระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง	 ประชาชนชาวไทย

ในยุคสุโขทัยนั้นอยู ่ในศีลในธรรมกันท่ัวบ้านท่ัวเมือง	 เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาประชาชนท้ังหลาย

ต่างพากันประกอบศาสนกิจ	 จ�าศีลภาวนากันทั่วทุกตัวตน	 จึงถือได้ว่าเป็นกิจการศาสนูปถัมภ์

ที่ส�าคัญอันหนึ่ง	 คือ	 อุปถัมภ์ค�้าจุนพระพุทธศาสนาให้มีความหมายเต็มรูป	 เพราะถ้ามีแต่วัด	

มีแต่โบสถ์	 วิหาร	 มีแต่พระสงฆ์	 โดยผู ้คนชาวบ้านชาวเมืองไม่เอาใจใส่ที่จะปฏิบัติศาสนกิจ	

ใช้พระศาสนาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนให้เต็มท่ีแล้ว	 วัดวาอารามก็คงจะมีความหมาย

ไม่มากไปกว่าศาลเจ้าหรือสุสาน	 และพระสงฆ์	 สามเณรก็คงมีฐานะเป็นเพียงผู้ดูแลประจ�าสถานท่ี

ดังกล่าวเท่านั้น	 เท่าที่พระพุทธศาสนายังคงมีความส�าคัญในฐานะเป็นหลักบ้านหลักเมืองตลอดมา

จนตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะประชาชนชาวไทยอุปถัมภ์ค�้าจุนให้พระพุทธศาสนาได้มีความหมาย

อย่างสมบูรณ์ในทางอ�านวยประโยชน์แก่สังคมนั่นเอง
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 ส่วนศาสนูปถัมภ์ส�าหรับศาสนาอื่นๆ	ก็เป็นมาด้วยดีโดยตลอด	ไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์กัน

ด้วยสาเหตุเกี่ยวกับศาสนา	 และยังได้รับการสนับสนุนค�้าจุนส่งเสริมด้วยดีตลอดมา	 จนกระทั่ง

บทบัญญัติของบางศาสนาที่มีฐานะเป็นกฎหมายของชุมชนก็มีกฎหมายไทยบัญญัติให้การรับรองไว้

อย่างแน่ชัดด้วย

	 อาจจะสรุปได้ว่า	การศาสนูปถัมภ์ในประเทศไทยที่มีลักษณะแน่นอนถาวรและแผ่กว้างไป

ยากที่จะหาได้ในประเทศอื่นใดท่ัวโลก	 บนผืนแผ่นดินไทยนี้	 หากมีชีวิตจิตใจเป็นไทยแล้ว	

ศาสนาใดไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่จะให้เรารักกันไม่ได้

	 ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการด�าเนินงานวันศาสนูปถัมภ์ขึ้นเป็นครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	

๒๕๐๗	ณ	ห้องประชุมกรมการศาสนา	กระทรวงศึกษาธิการ	โดยแยกงานออกเป็น	๒	ตอน	

	 ตอนแรก	 เป็นการชุมนุมผู้แทนองค์การศาสนาต่างๆ	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 (ม.ล.ป น	 มาลากุล)	 เป็นประธาน	 ซ่ึงท่านได้กล่าวปราศรัยเป็นที่ประทับใจยิ่ง

อยู่ตอนหนึ่งว่า

	 “เห็นใจเจ้าหน้าที่ขององค์การทางศาสนาทุกศาสนา	ซึ่งต้องด�าเนินงานด้วยความรอบคอบ	

เพราะการศาสนานั้นเกี่ยวข้องกับศรัทธาของประชาชนทุกระดับ	 มีข้อปัญหาและเหตุผลในการ

แก้ปัญหานั้นๆ	 พิเศษแตกต่างจากปัญหาทางธุรกิจอื่นๆ	 และเป็นปัญหาท่ีจะแก้ไขให้เสร็จส้ินไป

โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทันทีทันใดไม่ได้	 ผู้ท�างานทางด้านศาสนาจึงต้องมีความเสียสละและอดทน

เป็นทุนอยู่ในใจ	มุ่งกุศลเป็นก�าไร	และมีความสบายใจเมื่อได้เห็นความสุขของคนอื่น”

	 ตอนสอง	 เป็นการบ�าเพ็ญกุศลอุทิศร�าลึกถึงศาสนูปถัมภ์ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ	

เพราะบรรพชนเหล่านั้นเป็นผู้ท�าให้พระพุทธศาสนาได้ยืนยาวมาถึงปัจจุบัน

	 ความส�าเรจ็ของการจดังานในวนันัน้	จงึท�าให้มกีารจดังาน	“วนัศาสนปูถมัภ์”	ขึน้เป็นประจ�า

ทกุปี	แต่ได้ก�าหนดให้ใช้วนัถดัจากวนัเปลีย่นชือ่กรมตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	

พุทธศักราช	๒๔๘๔	คือ	วันที่	๒๐	สิงหาคม	เป็นวันศาสนูปถัมภ์ตลอดมา
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ประวัติกรมกำรศำสนำ*

	 กรมการศาสนาเป็นหน่วยงานระดับกรมขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นหน่วยงาน

ทางราชการที่รับภารกิจด้านการพระศาสนา	 ในอดีตที่ผ่านมามิได้เป็นหน่วยงานเดียวกันดังเช่น

ที่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน	 การมอบหมายภารกิจในด้านการพระศาสนาให้แก่ผู ้ใดหรือหน่วยงานใด

เป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชสมัย	 เมื่อทรงเห็นว่าผู ้ใดหรือหน่วยงานใด

สามารถรับสนองภารกิจดังกล่าวได ้ดีและเป็นไปตามพระราชประสงค์	 ก็ทรงมอบภารกิจ

งานการพระศาสนาให้แก่ผู ้นั้นปฏิบัติ	 จะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่า	 ภารกิจ

ด้านพระศาสนานั้น	 บางสมัยพระมหากษัตริย์ก็ทรงรับภาระเอง	 บางสมัยก็มอบหมายให้เสนาบดี

หรือพระเถระผู้ใหญ่รับผิดชอบด�าเนินการแทน	

	 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 จากการค้นพบในศิลาจารึกวัดจุฬามณี	 ทราบว่า	 ในรัชสมัย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 พระองค์ทรงสร้างพระวิหารวัดจุฬามณี	 และได้เสด็จออกทรงผนวช

อยู่ที่วัดจุฬามณี	 ๘	 เดือน	 ครั้นทรงลาผนวชแล้วมีพระราชโองการให้หมื่นราชสังฆการีรับหมาย

รับผ้าพระราชทานให้พระครูธรรมไตรโลกนารถราชมุนีสีลวิสุทธาจารย์	 อธิการรามจุฬามณี

น�าไปทาบรอยพระพุทธบาท

	 จะเห็นได ้ว ่า	 ในสมัยกรุงสุโขทัยและในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 มีราชบัณฑิตย ์และ

หมื่นราชสังฆการี	 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชื่อต�าแหน่งรับมอบหมายจากพระเจ้าแผ่นดินให้รับภารกิจ

ด้านการพระศาสนา

	 ในการถวายความอุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ก็ดี	 พระภิกษุสามเณรก็ดี	 พระมหากษัตริย์

ย่อมทรงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝายคฤหัสถ์เป็นผู ้ด�าเนินการแทนพระองค์	 และทรงแต่งตั้งให้มียศ

มีต�าแหน่งสูงต�่าลดหลั่นกัน	 รวมทั้งให้มีหน่วยงานสังกัด	 ตลอดจนผู้บังคับบัญชา	 หน่วยงาน

ที่ดูแลงานด้านพระศาสนา	 คงมีมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว	 หากแต่ไม่อาจ

หาหลักฐานได้แน่นอน	 แม้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก็เช ่นกัน	 โดยเฉพาะก่อนแผ่นดิน

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 พระมหากษัตริย์องค์ที่	 ๘	 แห่งกรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งชาติไทยยังไม่มี

ระบบศักดินาบรรดาศักดิ์แก่ขุนนาง	ข้าราชการ	ย่อมยากที่จะค้นหาหลักฐานเป็นอย่างยิ่ง

	 ครั้นถึ งแผ ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 เรื่ องหน ่วยราชการงานบริหาร

การพระศาสนา	 จึงได้ความเป็นเค้าขึ้นว่า	 ได้มีการตั้งหน่วยงานนี้ในระดับที่พอจะเทียบกับ

ยุครัตนโกสินทร์ว่า	 เป็นหน่วยงานระดับกรมใหญ่	 ซึ่งเจ้ากรมมีศักดินาชั้นเสนาบดีกระทรวง	

หรือระดับกระทรวงขึ้นแล ้ว	 ทั้ งนี้ โดยอาศัยจากความในพระธรรมนูญกฎหมายว ่าด ้วย

*	ข้อมูลจากหนังสือประวัติกรมการศาสนาและการพระศาสนาในประเทศไทย.	กรมการศาสนา	จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงาน
	พระกฐินพระราชทาน	พ.ศ.	๒๕๑๖
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ต�าแหน่งศักดินาข้าราชการพลเรือน	 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราข้ึน

เพื่อแต่งตั้งขุนนาง	 ข้าราชการ	 ให้มีบรรดาศักด์ิเป ็นพระยา	 พระ	 หลวง	 ขุน	 หมื่น	 และ

ให้ผู ้มีบรรดาศักดิ์แต่ละชั้นถือศักดินาช้ันละเท่าน้ันเท่าน้ี	 และในกฎหมายฉบับน้ันก็ระบุให้มี

กรมสังกัด	 มีชื่อกรมต่างๆ	 จัดการเรื่องราวต่างๆ	 ข้ึนพร้อมกัน	 หน่วยงาน	 เช่น	 กรมการศาสนา	

ในปัจจุบันนี้	 ควรจะถือได้ว่าเริ่มต้นมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา	 และเริ่มต้น

ด้วยชื่อกรมธรรมการ	หรือกรมสังฆการีมาแล้ว

 เจ้าหน้าที่ฝายคฤหัสถ์	 ซึ่งช่วยปฏิบัติดูแลกิจการของคณะสงฆ์	 สังกัดกรมพระธรรมการ 

หัวหน้ากรมมีบรรดาศักด์ิเป็นพระยาพระเสด็จ	 หรือออกญาพระเสด็จ	 ต�าแหน่งออกญาพระเสด็จ

เป็นต�าแหน่งสูงรับพระบรมราชโองการโดยตรง	และบังคับบัญชาราชการอย่างสิทธิ์ขาด

	 ในพระธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยต�าแหน่งศักดินาข้าราชการพลเรือนมีว่า

 ออกญาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีศรีสุภราชพิริยพาหุ	 ถือศักดินา	 ๑๐,๐๐๐	 ไร่	ขุนธรรมเสนา 

ราชปลัดทูลฉลอง	ขุนศรีปรีชานนท์ ปลัดนั่งศาล

 กรมธรรมการ	 มีกรมสังฆการี	 เป็นกรมข้ึนอีกกรมหนึ่ง	 มีหลวงธรรมรักษา เป็นเจ้ากรม	

ขุนธรรมาธิบดี เป็นราชปลัดทูลฉลอง	ขุนศรีธรรมลังการ์ เป็นปลัดนั่งศาล

 ต�าแหน่งออกญาพระเสด็จ ผู้บัญชาการกรมธรรมการนั้น	 ค้นได้จากพระราชพงศาวดาร

พบชื่อนี้เป็นอย่างไกลที่สุดเพียงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา	(รัชกาลที่	๑๗	แห่งกรุงศรีอยุธยา)	

เมื่ อ 	 พ.ศ . 	 ๒๑๑๒	 สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จ เถลิ งถวัลยราชสมบัติ 	 ในป ีแรก	

ตรัสเอาพระยาศรีธรรม	 เป็นพระยาพระเสด็จ	 ในจดหมายเหตุฝรั่งเศสว่า	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๒๒๘	

ราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี	 สมเด็จพระนารายณ์โปรดเกล้าฯ	 ให้ข้าราชการผู้ใหญ่

สองนายเป็นผู้ต้อนรับ	และน�าราชทูตเข้าเฝา	ปรากฏว่าคนหนึ่งเป็นออกญาพระเสด็จ๑

 การด�าเนินการดังกล่าวสืบเนื่องมาถึงสมัยต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 จึงได้มีการมอบหมาย

ภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการพระศาสนาให้แก ่หน่วยงานที่ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ตั้งขึ้นรับผิดชอบแทนพระองค์	 แบ่งเป ็น	 ๓	 กรม	 คือ	 กรมธรรมการ	 กรมสังฆการี	 และ

กรมราชบัณฑิตย์	 ได้ทรงมอบหมายงานที่ให้แต่ละกรมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ตั้งขึ้นรับภารกิจ

งานด้านการพระศาสนาเป็นอย่างๆ	 ไป	 ดังจะเห็นจากแผนผังโครงสร้างงานการบริหารและหน้าที่

ของกรมต่างๆ	ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ตั้งขึ้นดังต่อไปนี้	

๑	ข้อมูลจากหนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ	ฉบับพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองวันครบรอบ	๖๑	ปี	ของกระทรวง	
โดย	ศ.รอง	ศยามานนท์
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มีหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับ
พิธีสงฆ์ทั้งปวง

มีหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานบอก
หนังสือพระภิกษุสามเณร
รวมทั้งการแปล
พระปริยัติธรรม

มีหน้าที่
รับภาระในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่พระภิกษุ
สามเณรกระท�ากับ
ฆราวาส	 	

พระมหากษัตริย์

กรมราชบัณฑิตย์กรมสังฆการีกรมธรรมการ

	 ภารกิจด้านการพระศาสนาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ	

ที่ทรงตั้งข้ึนไปด�าเนินการน้ัน	 ถือเสมือนมอบหมายให้ปฏิบัติแทนพระองค์ต่างพระเนตรพระกรรณ	

หากมสีิง่ใดท่ีสมควรกราบบังคมทูล	หรอืมปัีญหาทีไ่ม่สามารถวนิจิฉัยได้กต้็องน�าความขึน้กราบบงัคมทลู	

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	วินิจฉัยสั่งการ

	 เรื่องของกรมสังฆการี	 หรือสังฆการีธรรมการ	 หรือธรรมการสังฆการี	 ซึ่งเจ้ากรม

มีศักดินาเทียบชั้นเสนาบดีนี้	 นอกจากจะเป็นกรมใหญ่แล้วยังเป็นกรมเก่าแก่กว่ากรมอื่นๆ	

ในสังกัดกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด	 และมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับ

การศาสนา	 การจัดการคณะสงฆ์มาแต่โบราณ	 ด่ังปรากฏหลักฐานตามที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๕	 ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมการสังฆการี 

ไว้ดังนี้

	 “กรมธรรมการสังฆการีน้ี	 ตามต�าแหน่งเดิมเป็นกรมใหญ่	 ได้ต้ังธรรมการหัวเมืองว่า

ความพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์	 หรือพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์	 ไม่ว่าความอย่างใด	 อ�านาจของ

กรมธรรมการที่เป็นอยู ่บัดนี้ก็ไม่สู ้ผิดกับแต่ก่อนมากนัก	 เป็นแต่ไม่มีอ�านาจที่จะตั้งธรรมการ

หัวเมือง	 ขาดไปพร้อมๆ	 กับกรมอื่นๆ	 แต่ธรรมการหัวเมืองก็ยังมีหนังสือบอกข่าวคราว

เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างพระสงฆ์หัวเมืองบ้างน้อยๆ	 ราย	 แต่กรมธรรมการมักจะได้

พูดจากับพระสงฆ์เจ ้าคณะตามหัวเมืองนั่นเองเสียโดยมาก	 ถ ้าเจ ้าเมืองกรมการเมืองใด

จะขอตั้งเจ ้าคณะหัวเมือง	 ก็ยังมีใบบอกมาที่กรมธรรมการนั้นด ้วย	 คงอยู ่อย ่างแต ่ก ่อน	

แต่ต�าแหน่งใหญ่คือที่พระยาพระเสด็จน้ันไม่ได ้ ต้ังมาเสียช้านาน	 ด้วยผู ้ ซ่ึงจะเป็นขุนนาง

ในต�าแหน่งธรรมการนี้	 ดูเหมือนจะใช้ผู้สนัดในทางวัดๆ	 ผู้ซ่ึงสนัดในทางวัดๆ	 เช่นนั้น	 ก็คงต้องใช้

ที่เป็นคนบวชอยู่นาน	 เร่อร่างุ่มง่ามไม่สมควรเป็นขุนนางผู้ใหญ่	 จึงได้ลดต�าแหน่งมีศักดินาน้อยลง	

คงใช้เจ้านายไปก�ากับอยู่เสมอมา”
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	 ส่วนท่ีว่า	 กรมธรรมการสังฆการี	 	เป็นกรมเก่านั้น	 ปรากฏตามพระราชนิพนธ์ของ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงอธิบายไว้ในหนังสือประวัติสังเขป

แห่งการจัดการศึกษาปรัตยุบันแห่งประเทศสยาม	ภาค	๑	(พ.ศ.	๒๔๑๔-๒๔๓๖)	ไว้ดังนี้

	 “กระทรวงธรรมการตั้งเป็นกระทรวงเสนาบดี	 ในรัชกาลที่	 ๕	 เมื่อวันที่	 ๑	 เมษายน	

รัตนโกสินทร์ศก	 ๑๑๑	 ตรงกับปีมะโรง	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 กรมต่างๆ	 ซ่ึงรวมเข้าเป็นกระทรวงธรรมการ

คือ	 กรมศึกษาธิการ	 ๑	 กรมพิพิธภัณฑ์	 ๑	 กรมพยาบาล	 ๑	 กรมธรรมการสังฆการี	 ๑	 ทั้ง	 ๔	

กรมนี้เดิมบังคับบัญชาอยู่ต่างกัน	 เป็นกรมเก่าแต่กรมธรรมการสังฆการี	 นอกจากนั้นมีขึ้นเมื่อ	

ในรัชกาลที่	๕”

	 จากเค้าความตามท่ีพบในเอกสารทางประวัติศาสตร์และพระราชพงศาวดารต่างๆ	

จึงถือเป็นข้อยุติว่า	 กรมการศาสนามีประวัติความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น	 และได้สรุปประวัติโดยเริ่ม

แต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก	 รัชกาลที่	 ๑	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา	

ดังนี้

 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒)

	 ๑.	ยุคแรกเรียกชื่อว่า	กรมสังฆการีขวา	 เจ้ากรมเป็นที่หลวงธรรมรักษา	 ได้ความจาก

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่	๑	ว่า	“เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

เสวยราชย์แล้ว	 ทรงตั้งต�าแหน่งพระราชาคณะ	ปรากฏว่า	หลวงธรรมรักษา เจ้ากรมสังฆการีขวา 

ซึ่งเป็นพระพิมลธรรมมาก่อน	ต้องสึกในแผ่นดินกรุงธนบุรี	 ว่าต้องอธิกรณ์อทินนาทาน	ทรงแคลงอยู่	

จึงให้พิจารณาไล่เลียงดูใหม่	 ก็บริสุทธิ์อยู ่	 หาขาดสิกขาบทไม่	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้กลับบวชเข้าใหม่ให้เป็นพระญาณไตรโลก	 อยู่วัดสลัก	 (ปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์)	

การครั้งนี้ในปี	พ.ศ.	๒๓๒๕	ปีแรกที่เสวยราชย์”

	 ๒.	ยุคที่สอง	 เรียกชื่อว่า สังฆการีธรรมการ	 ไม่ปรากฏนามเจ้ากรม	 ได้นามน้ีจาก

กฎหมายคณะสงฆ์	 ฉบับที่	 ๑	 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก	 ตราขึ้นหลังจาก

เสวยราชย์ได้	๕	เดือน

	 ๓.	ยุคที่สาม	 เรียกชื่อว่า	สังกระรียธรรมการ	 ไม่ปรากฏนามเจ้ากรมเช่นกัน	 ได้นามนี้จาก

ประกาศกฎเกี่ยวกับพระสงฆ์	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๔๔

	 ตามท่ีกล่าวมานี้	 เข้าใจว่า	 ชื่อกรมทั้ง	 ๓	 นี้คงเป็นกรมเดียวกัน	 อาจเปลี่ยนชื่อกันบ้าง

หรือไม่ก็เรียกเพี้ยนกันบ้าง	 หรือหากเป็นคนละกรม	 ก็คงจะเป็นกรมข้ึนต่อพระยาพระเสด็จ 

เจ้ากรมธรรมการใหญ	ตามแบบแผนกรุงศรีอยุธยา
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 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๓๖๗)

	 ต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 รัชกาลท่ี	 ๒	 นามกรม

ได้เปลี่ยนจากค�าว่า	สังกะรียธรรมการ	เป็นกรมสังฆการี	อันเป็นการเริ่มต้นใช้ชื่อหน่วยงานนี้ว่า	กรม	

เป็นการแน่นอนเป็นครั้งแรก	 เจ้ากรมสังฆการีในแผ่นดินนี้	 ได้ความจากหนังสือราชสกุลวงศ์

กรุงรัตนโกสินทร์ว่า	 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 ทรงสถาปนา	 พระเจ้าน้องยาเธอ

พระองค์เจ้าชายไกรสร	 (พระราชโอรสองค์ที่	 ๓	 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก)	

เป็นกรมหมื่นรักษ์รณเรศ เปนผู้ก�ากับกรมสังฆการี เปนพระองค์แรก

 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)

	 ครัน้มาถึงสมยัแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๓	กรมหมืน่รกัษ์รณเรศ

ซึ่งได้เลื่อนเป็นกรมหลวงรักษ์รณเรศ	 ผู ้ก�ากับกรมสังฆการี	 ถูกลงพระอาญาส้ินพระชนม์

จึงทรงสถาปนา	 พระองค์เจ ้าชายสุทัศน์	 (พระราชโอรสองค์ที่ 	 ๔๐	 ของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก)	 ซึ่งเป็นพระราชปตุลาของพระองค์ขึ้นเป็นกรมหมื่นสรไกรวิชิต

ซึ่งเป ็นต ้นราชสกุลสุทัศน ์	 เป ็นผู ้ก�ากับกรมสังฆการีแทน	 นับเป ็นผู ้ก�ากับกรมสังฆการี 

องค์ที่ ๒

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑)

	 ในรัชกาลที่	 ๔	 มีการเพิ่มชื่อต่อท้ายจากค�าว่า	 กรมสังฆการี	 เป็นกรมสังฆการีธรรมการ	

มีผู้ก�ากับกรม	๑	ต�าแหน่ง	และต�าแหน่งอื่นอีก	๓	ต�าแหน่ง	ดังนี้

	 เจ้ากรมสังฆการีธรรมการองค์ท่ี	 ๑	 รัชกาลท่ี	 ๔	 ทรงแต่งต้ังให้สมเด็จเจ้าฟามหามาลา 

กรมพระยาบ�าราบปรปกษ์ (สมเด็จเจ้าฟากลาง)	 พระราชโอรสองค์ที่	 ๖๕	 ของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 รัชกาลที่	 ๒	 และเป็นพระเจ้าน้องยาเธอของพระองค์	 ซ่ึงเป็นต้นราชสกุล	

มาลากุล	 เป็นผู้ก�ากับกรมสังฆการีธรรมการองค์ที่	 ๑	 เป็นองค์ที่	 ๓	 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 =	

องค์ที่	๑	กรมหลวงรักษ์รณเรศ	องค์ที่	๒	กรมหมื่นสรไกรวิชิต)

	 เจ้ากรมสังฆการีธรรมการองค์ที่	 ๒	 (สมัยรัชกาลที่	 ๔)	 ครั้นเมื่อสมเด็จเจ้าฟามหามาลา	

กรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	 ทรงโปรดว่าการในต�าแหน่งอื่นๆ	 โดยเฉพาะแล้ว	 พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ได้ทรงสถาปนา	 พระองค์เจ้าอรรณพ	 (พระราชโอรสองค์ท่ี	 ๓๒	

ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๓	 และเป็นพระภาคิไนยของพระองค์)	 ขึ้นเป็น

กรมหมื่นอุดมรัตนราษี	ซึ่งเป็นต้นราชสกุล	อรรณพ	แล้วโปรดให้เป็นผู้ก�ากับกรมสังฆการีธรรมการ

องค์ที่ ๒	 ต่อจากสมเด็จเจ้าฟามหามาลา	กรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	 และเป็นองค์ที่	 ๔	 ในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์
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	 ส่วนต�าแหน่งอื่นอีก	๓	ต�าแหน่งนั้น	ได้แก่

	 ๑.	ปลัดจางวาง	ได้แก่	หลวงธรรมการาจารย์

	 ๒.	ผู้ช่วย	 ได้แก่	 ขุนซุกซนสังฆาธิกรณ์	 (ราชทินนามบรรดาศักดิ์นี้ต่อมาเปลี่ยนเป็น	

ขุนพิสนท์สังฆกิจ)

	 ๓.	จางวางกรมธรรมการ	 พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีศรีศุภราชพิริยพาหะ 

(เปลี่ยนเป็นพระธรรมการบดีศรีวิสุทธิศาสนวโรประการ)

 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)

	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งเป็นรัชสมัยของการปฏิรูป

การเศรษฐกิจและสังคมครั้งแรกของเมืองไทยที่ปวงชนได้รับผลของการปรับปรุงจากพระบารมี

มาจนตราบเท่าทุกวันน้ี	 งานด้านพระศาสนาก็ได้รับการปรับปรุงด้วย	 พระองค์ทรงมุ่งหวังที่จะ

เร่งรัดปรับปรุงการศึกษาของประชาชนให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ	 โดยจัดตั้งโรงเรียนขึ้น

ให้แพร่หลาย	 แต่รากฐานการศึกษาของไทยนั้นมาจากวัดและพระสงฆ์	 เมื่อต้องการที่จะปรับปรุง

การศึกษาของประชาชนจึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงงานของคณะสงฆ์ควบคู ่กันไปด้วย	 จนถึงกับ

มีกระแสพระราชด�ารัสว่า

 โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น มีกิจเกี่ยวข้องด้วยพระอารามและพระสงฆ์มากอยู ควรจะได้

รวมงานที่เกี่ยวข้องมาอยูในบังคับเดียวกัน

	 ดังนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๒	 จึงให้รวมกรมหลายกรมท่ีเกี่ยวกับงานการจัดการศึกษา	

และงานที่เกี่ยวกับพระศาสนามาอยู ่กรมเดียวกัน	 โปรดเกล้าฯ	 ให้เรียกชื่อว่า	 กรมธรรมการ	

(มีฐานะเท่ากระทรวงแต่สมัยนั้นเรียกว่ากรม)	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 มอบหมายอ�านาจหน้าที่

ให้กรมธรรมการ	ดังนี้	

 เปนพนักงานที่จะบังคับบัญชาเกี่ยวข้องในพระสงฆ์ ต�าแหนงที่พระยาพระเสด็จ 

และเปนผู้บังคับการโรงเรียนและโรงพยาบาลทั่วราชอาณาเขต

 กรมสังฆการีธรรมการย้ายมาอยู ่ ในสังกัดกรมธรรมการโดยกลับชื่อเสียใหม่ว ่า	

กรมธรรมการสังฆการี
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	 การรวบรวมงานที่รับภารกิจด้านการพระศาสนาในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๒	 นั้น	 แสดงเป็น

ผังโครงการบริหารได้ดังนี้

	 หน้าที่ของกรมธรรมการสังฆการีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 มอบหมายให้ปฏิบัติ

จะเห็นได้จากแผนผังการบริหารข้างต้น	คือ

 ๑. พนักงานบัญชีพระสงฆ์ มีหน้าที่ส�ารวจท�าบัญชีพระภิกษุสามเณรทั่วราชอาณาจักร

 ๒. พนักงานการพระอาราม	 มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้าง	 ซ่อมแซมบูรณะ	 และกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกับวัด

 ๓. พนักงานจัดผลประโยชน์พระอาราม	 มีหน้าที่จัดการศาสนสมบัติของวัดและ

ของการพระศาสนา

 ๔. ตุลาการศาลพระธรรมการ	มีหน้าที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณร

 ๕. พนกังานการพระราชพิธ	ีมหีน้าท่ีเกีย่วกบัพระราชพิธแีละพิธต่ีางๆ	ท่ีพระสงฆ์เกีย่วข้อง

อยู่ด้วย

	 กรมศึกษาธิการได้รับการปรับปรุงระบบการบริหารงานอีกครั้งหนึ่ง	หลังจากที่ได้ปรับปรุง

มาแล้วเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๓๒	ไม่นานนัก	ทั้งนี้เพราะ

	 ๑.	พระเจ้าลูกยาเธอ	 กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ	 (พระยศขณะนั้น)	 ได้เสด็จกลับจาก

การดูงานการศึกษาในภาคพื้นยุโรปในปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 ได้ทรงถวายความเห็นในการปรับปรุง

การศึกษาส�าหรับประชาชนไว้หลายประการ	 และทรงเห็นว่าหากได้ปรับปรุงระบบการบริหารของ

กรมธรรมการให้ดียิ่งขึ้นแล้วการจัดการศึกษาส�าหรับประชาชนก็จะบรรลุผลตามความเห็นของ

กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ

	 ๒.	ภาระหน้าทีข่องกรมธรรมการมมีากข้ึนจ�าต้องขยายและปรับปรุงระบบบริหารให้สามารถ

รับภาระได้เต็มที่	พร้อมทั้งเป็นการเตรียมโครงสร้างงานไว้เพื่อการขยายในอนาคตด้วย

พระมหากษัตริย์

มหาดไทย กลาโหม กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนา ฯลฯ

กรมธรรมการ

กรมพยาบาลกรมกลาง กรมธรรมการ
สังฆการี

กรมศึกษาธิการ กรมแผนที่
และพิพิธ-
ภัณฑสถาน

-	ตุลาการศาลพระธรรมการ
-	พนักงานการพระราชพิธี

-	พนักงานบัญชีพระสงฆ์	
-	พนักงานการพระอาราม -	พนักงานจัดผลประโยชน์พระอาราม
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 การปรับปรุงกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการคร้ังนี้ 	 เป ็นการยกฐานะกรม

ซึ่งมีงานมากขึ้นเป็นกระทรวงตามพระราชประสงค์และตัดเอากรมแผนที่ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการศึกษามากนักออกไปสังกัดอื่น	 ส่วนงานหลักของกรมใดที่เคยท�าอยู ่ก่อนก็ให้ท�าต่อไป	

กรมธรรมการสังฆการีได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมสังฆการี	 ดังนั้น	 งานของกรมสังฆการีจึงเป็นงาน

ที่มาจากงานของกรมธรรมการสังฆการีเดิมนั่นเองจะมีเปลี่ยนแปลงก็แต่เฉพาะขยายปริมาณงาน

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	กว้างขวางออกไปเท่านั้น
 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘)

	 ในสมัยรัชกาลท่ี	 ๖	 ฐานะของกรมการศาสนาซ่ึงอยู่ในนามกรมสังฆการีมาแต่สมัยรัชกาล

ที่	๕	นั้น	ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่	๖	ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นอีก	๓	ครั้ง	คือ

	 ครัง้แรกในปี	พ.ศ.	๒๔๕๔	อันเป็นปีที	่๒	ในรชักาลที	่๖	ได้ทรงพจิารณาเหน็ว่า	หน้าทีร่าชการ

ในกระทรวงธรรมการแต่เดิมมีกรมข้ึนใหญ่บ้าง	 เล็กบ้าง	 มีกิจการต้องท�าไม่สมส่วนกัน	 จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดระเบียบใหม่ออกเป็น	 ๕	 กรม	 คือ	 กรมกลางหรือแผนกบัญชาการ	 ๑	

กรมสังฆการี	 ๑	 กรมธรรมการ	 ๑	 กรมราชบัณฑิตย์	 ๑	 กรมศึกษาธิการ	 ๑	 โดยแยกกรมธรรมการ

สังฆการีออกเป็น	๒	กรม	คือ	กรมสังฆการี	กับ	กรมธรรมการ

กระทรวงธรรมการ

พระมหากษัตริย์

แผนกบัญชาการ กรมสังฆการี กรมธรรมการ กรมราชบัณฑิตย์ กรมศึกษาธิการ

	 ด้วยเหตุท้ังสองประการดังกล่าวแล้ว	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ประกาศต้ัง

กรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการ	 เมื่อวันที่	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 และให้แบ่งงาน

ในกระทรวงธรรมการ	ดังนี้

กระทรวงธรรมการ

พระมหากษัตริย์

กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ กรมสังฆการี
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กรมสังฆการี มีหน้าที่

	 ๑.	ส�ารวจและท�าบัญชีพระภิกษุสามเณรโดยแยกเป็นมณฑล	ตามวุฒิ	และสมณศักดิ์	

	 ๒.	จัดการบรรพชาอุปสมบท	 แต่งตั้งพระสังฆาธิการและพระสมณศักดิ์	 พระอุปัชฌาย์

การสอบไล่พระปริยัติธรรม	การตั้งไวยาวัจกร	และการพระราชกุศล

	 ๓.	ควบคุมและปราบปรามอลัชชีภิกษุ	ตลอดจนตรวจการปกครองคณะสงฆ์

	 ๔.	ตรวจบัญชีพระสงฆ์ให้ถูกต้อง	 ตรวจเหตุการณ์ซ่ึงจะท�าความมัวหมองให้แก่คณะสงฆ์	

ตรวจการปกครองเพื่อให้รู้ความเจริญและความเสื่อมแห่งคณะสงฆ์

กรมธรรมการ มีหน้าที่

	 ๑.	ส�ารวจจดัท�าบญัชวีดั	แยกเป็นประเภทวดัหลวง	วดัราษฎร์	และวดัร้างทัว่ราชอาณาจกัร

	 ๒.	ควบคุมการตรวจสอบการสร้างวัด	รวมทั้งการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

	 ๓.	จัดการท�านุบ�ารุงวัดและจัดการเกี่ยวกับศาสนสมบัติ

	 เมือ่ได้มกีารปรบัปรงุกระทรวงธรรมการในปี	พ.ศ.	๒๔๕๔	และพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชด�ารัสว่า	หน้าที่ของกระทรวงนั้นควรจะมีอยู่	๒	อย่าง	คือ	หน้าที่จัดการศึกษา

ให้แก่ปวงชน	 และดูแลส่งเสริมการพระศาสนาเท่านั้น	 การจัดระบบบริหารและมอบหมายหน้าที่

การงานก็ควรจะเป็นไปตามหน้าที่ดังกล่าว	 ดังนั้น	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๕๙	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้จัดแบ่งส่วนราชการและหน้าที่การงานในกระทรวงธรรมการเสียใหม่	ดังนี้

กรมกลาง กรมศึกษาธิการกรมธรรมการ

กองบัญชาการ กรมสังฆการี กรมพระอาราม กองอธิกรณ์

กระทรวงธรรมการ

	 ส�าหรับการพระอารามตามจังหวัดชั้นนอกในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 เป็นปีแรกที่โปรดเกล้าฯ

ให้จัดข้าราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงธรรมการเป็นเจ้าหน้าท่ีฝายการศาสนาสมทบกับ

การศึกษา	และในปี	พ.ศ.	๒๔๖๑	โปรดเกล้าฯ	 ให้เปลี่ยนชื่อกรมพระอารามเป็นกรมกัลปนา	ต่อมา

ปี	พ.ศ.	๒๔๖๒	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	พระองค์ได้ทรงด�าริว่า

	 “ราชการของกระทรวงธรรมการ และกรมศึกษาธิการนั้น ตางชนิดกันทีเดียว 

ยากท่ีจะเลือกหาเจ้ากระทรวงผู้สามารถบัญชาการได้ดีทั้ง ๒ กรม คงได้ทางหนึ่ง เสียทางหนึ่ง 

มีพระบรมราชประสงค์จะให้ราชการเปนไปสะดวก ทั้งจะให้สมแกทรงเปนพุทธศาสนูปถัมภก

โดยตรง จงึมพีระบรมราชโองการด�ารสัเหนือเกล้าให้ย้ายกรมธรรมการมารวมอยูในพระราชส�านัก

ตามประเพณเีดมิ สวนกระทรวงธรรมการให้เรียกวา กระทรวงศกึษาธกิาร มหีน้าทีจ่ดัการศกึษา”
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กระทรวงวัง

กรมธรรมการ

กรมสังฆการี กรมกัลปนา กองศาสนสมบัติ กองปริยัติธรรม

	 ส�าหรับกระทรวงศึกษาธิการในระยะนั้นคงเหลือหน่วยงานเพียง	 ๓	 หน่วย	 คือ	

กองบัญชาการ	กรมศึกษาธิการ	และกรมมหาวิทยาลัย

 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗)

	 ในป ี 	 พ .ศ . 	 ๒๔๖๙	 ได ้มีการเป ล่ียนแปลงงานของกรมธรรมการ	 กล ่าวคือ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงพระราชด�าริว่า	 การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด	

โปรดให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการและให้กรมธรรมการได้กลับมา

รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ	ให้แบ่งส่วนราชการและหน้าที่การงานกระทรวงธรรมการใหม่	ดังนี้

กระทรวงธรรมการ

กองบัญชาการกระทรวง กรมศึกษาธิการ กรมมหาวิทยาลัย กรมธรรมการ

	 การปรับปรุงครั้งนี้ยังคงให้กรมสังฆการีเป็นกรมหนึ่งอยู ่ในกรมธรรมการตามเดิม	

แต่ได้แยกกรมกลัปนาซึง่มหีน้าท่ีดแูลรกัษาศาสนสมบติัไปขึน้กบักรมพระคลงัข้างทีก่ระทรวงพระคลงั

มหาสมบัติ

	 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นสมัย

ประชาธปิไตยแล้ว	ได้มพีระราชบญัญตัจิดัต้ังกระทรวง	ทบวง	และกรม	พ.ศ.	๒๔๗๖	แบ่งส่วนราชการ

ของแผ่นดินออกเป็น	๗	กระทรวง	คือ

 ดังนั้น	ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๒	ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	๒	อย่าง	คือ	

	 ๑.	เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ	เป็นกระทรวงศึกษาธิการ

	 ๒.	โปรดให้ย้ายกรมธรรมการไปรวมอยู่ในกระทรวงวัง	 โดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัด

ระเบียบบริหารในกรมธรรมการใหม่	ดังนี้
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		 ๑.	กระทรวงกลาโหม

		 ๒.	กระทรวงมหาดไทย

		 ๓.	กระทรวงเศรษฐการ

		 ๔.	กระทรวงยุติธรรม

		 ๕.	กระทรวงพระคลัง

		 ๖.	กระทรวงธรรมการ

		 ๗.	กระทรวงต่างประเทศ

		 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลให้ยุบกรมกัลปนา	 สังกัดกระทรวง

พระคลงัมหาสมบตั	ิลงเปนกองศาสนสมบติั	โอนกลับมาสังกดัอยูใ่นกรมธรรมการ	กระทรวงธรรมการ	

แบ่งส่วนราชการใหม่	ดังนี้

กระทรวงธรรมการ

กรมเลขานุการรัฐมนตรี กรมศึกษาธิการ กรมปลัด กรมศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กรมธรรมการ

กองกลาง
-	แผนกสารบัญ
-	แผนกสถิติและทะเบียน

กองศาสนสมบัติ กองปริยัติธรรม
-	แผนกสอบไล่
-	แผนกแถลงการณ์

กองสังฆการี
-	แผนกปกครอง
-	แผนกพิธี

	 ต่อมาในวันที่	๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖	ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหาร

แห่งราชอาณาจักรสยาม	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖	 จัดระเบียบการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม	 ซึ่งใช้เป็น

บรรทัดฐานสืบมาจนถึงปัจจุบัน	ดังนี้

	 ราชการบริหารส่วนกลาง

	 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

	 ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

	 จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ 	 ได ้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	

พ.ศ.	๒๔๗๖	อกีฉบบัหนึง่	เพิม่ส�านกันายกรฐัมนตรแีละกระทรวงวงัขึน้ใหม่เปลีย่นชือ่กระทรวงพระคลงั	

เป็นกระทรวงการคลัง	 กระทรวงธรรมการมีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา	 การธรรมการ	

และการศิลปากร	แบ่งส่วนราชการออก	ดังนี้
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 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙)

	 ครั้นต่อมาเมื่อวันท่ี	 ๑	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 ได้มีการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง

ธรรมการใหม่ออกเป็น	 ๒	 ส�านักงาน	 ๕	 กรม	 โดยเพิ่มกรมมหาวิทยาลัย	 ขึ้นอีก	 ๑	 กรม	

นอกนั้นคงเดิมแต่มีการก�าหนดแน่ชัดในเรื่องหัวหน้าส่วนราชการของกรมธรรมการและกรมต่างๆ	

ให้เรียกว่า	อธิบดี	มีอัตราเงินเดือนขึ้น	ณ	บัดนั้น

	 ต่อมาเมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 มีผลให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็น	 “กระทรวงศึกษาธิการ” 

เปลี่ยนชื่อกรมธรรมการเป็น	“กรมการศาสนา”	 โดยบัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ�านาจและ

หน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา	 การศาสนา	 และการศิลปากร	 โดยแบ่งส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ออกเป็น	

	 ๑.	ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี	 ๒.	 ส�านักงานปลัดกระทรวง

	 ๓.	กรมการศาสนา	 ๔.		กรมพลศึกษา

	 ๕.		กรมมหาวิทยาลัย	 ๖.		กรมศิลปากร

	 ๗.		กรมสามัญศึกษา	 ๘.		กรมอาชีวศึกษา

	 ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีสาระส�าคัญต่อกระทรวงศึกษาธิการ	

และกรมการศาสนา	ดังนี้

 ๑. เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเปนกระทรวงศึกษาธิการ

 ๒.  เปลี่ยนชื่อกรมธรรมการเปนกรมการศาสนา

	 ๓.		ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา

การศาสนา	และกรมศิลปากร

 ฉะนั้น จึงนับได้วา กรมการศาสนา ได้ถือก�าเนิดนามนี้มาตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนต้นมา

กระทรวงธรรมการ

ส�านักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี

ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง

กรมพลศึกษา กรมศิลปากร กรมศึกษาธิการ

กรมธรรมการ

ส�านักงานเลขานุการกรม
-	 แผนกสารบรรณ
-	 แผนกสถิติและทะเบียน

กองศาสนสมบัติ
-	แผนกกัลปนา
-	แผนกบัญชี
-	แผนกส�ารวจ

กองศาสนศึกษา
-	แผนกธรรมศึกษา
-	แผนกอุปการะ
		การศึกษา

กองสังฆการี
-	แผนกคณะสงฆ์
-	แผนกพิธี
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ส�านักงานเลขานุการกรม

-	แผนกสารบรรณ

-	แผนกสถิติและทะเบียน

-	แผนกองค์การสาสนา

กองสาสนศึกษา

-	แผนกธรรมศึกษา

-	แผนกอุปการะ

		การศึกษา

กองสาสนสมบัติ

-	แผนกกัลปนา

-	แผนกบัญชี

-	แผนกส�ารวจ

กองสังฆการี

-	แผนกคณะสงฆ์

-	แผนกอธิกรณ์

-	แผนกพิธี

กองเลขาธิการคณะสงฆ์

กรมการสาสนา

	 ส่วนการจัดระเบียบบริหารกรมการศาสนายังคงแบ่งส่วนราชการตามแบบเดิม	 ต่อมา

ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 จึงได้มีการปรับปรุง

เพิม่ส่วนราชการเป็นการรบัสนองงานตามกฎหมายคณะสงฆ์ฉบบันีอ้กี	ปรากฏตามพระราชกฤษฎกีา

จัดวางระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ	พุทธศักราช	๒๔๘๕	ดังนี้

	 กรมการศาสนาแบ่งส่วนราชการออกเป็น	๕	กอง	๑๑	แผนก	คือ

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๗	 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมการศาสนาใน

กระทรวงศึกษาธิการ	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๗	ได้เพิ่มแผนกอนุสาสนาจารย์	ขึ้นในส�านักงานเลขานุการกรม 

อีก	๑	แผนก	

 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๘๙-ปจจุบัน)

	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๔	ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง	ส�าหรับ

กรมการศาสนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง	นอกจากกรมการสาสนาเป็นกรมการศาสนา นอกนั้นคงเดิม	

การปรบัปรงุครัง้นีเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบบัที	่๑๓)	พ.ศ.	๒๔๙๔

	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๒	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕	กรมการศาสนา	 ได้โอนไปสังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม	อันเป็นกระทรวงตั้งใหม่	ตามผังดังนี้

กระทรวงวัฒนธรรม

ส�านักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี

ส�านักงาน
ปลัดกระทรวง

กรมการวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร
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กรมการศาสนา

ส�านักงานเลขานุการกรม
-	แผนกสารบรรณ
-	แผนกสถิติและทะเบียน
-	แผนกองค์การศาสนา
-	แผนกบูรณะวัด	

กองศาสนศึกษา
-	แผนกธรรมศึกษา
-	แผนกอุปการะ
		การศึกษา

กองสังฆการี
-	แผนกคณะสงฆ์
-	แผนกพิธี
-	แผนกอธิกรณ์

กองศาสนสมบัติ
-	แผนกบัญชี
-	แผนกกัลปนา
-	แผนกส�ารวจ

กองเลขาธิการคณะสงฆ์ กองอนุศาสนาจารย์

	 กรมการศาสนาได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 เมื่อวันที่	

๑๒	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๕	 อยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประมาณ	 ๖	 ปี	 ๕	 เดือน

ก็โอนกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม	 ท้ังน้ีเป็นผลจากคณะรัฐบาลคณะปฏิวัติชุด	

จอมพล	 ถนอม	 กิตติขจร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ๖)	 พุทธศักราช	๒๕๐๑	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๑	 ยุบเลิก

กระทรวงวัฒนธรรม	 และสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ	 เหลือลงเป็นกองๆ	 หนึ่ง	 สังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ

	 การโอนกรมการศาสนากลับคืนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งนั้น	 หน่วยราชการของ

กรมการศาสนาคงแบ่งเป็นแผนกต่างๆ	 ตามที่ได ้สังกัดอยู ่ในกระทรวงวัฒนธรรมตามเดิม

ตลอดมาจนกระทั่ งวันที่ 	 ๔	 ตุลาคม	 พ.ศ. 	 ๒๕๐๖	 จึงได ้มีการปรับปรุ งส ่วนราชการ

กรมการศาสนาอีกครั้ งหนึ่ ง 	 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ ่งส ่วนราชการกรมการศาสนา	

กระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 การปรับปรุงครั้ งนี้นับเป ็นการปรับปรุงครั้ ง ใหญ ่

เพื่อรับสนองงานตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาประเทศของรัฐบาล	 และรับสนองงานให้สอดคล้อง

กับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่	(พ.ศ.	๒๕๐๕)	โดยเพิ่มจาก	๖	กอง	๑๒	แผนก	

เป็น	๗	กอง	๒๕	แผนก	ดังนี้

	 กรมการศาสนาในขณะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 ได้มีการปรับปรุงเพ่ือขยายงาน

ด้านการอนุศาสนาจารย์	 ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นเพียงแผนกอนุศาสนาจารย์	 ขึ้นอยู ่ในส�านักงาน

เลขานุการกรมได ้ยกฐานะให ้ เป ็นกองอนุศาสนาจารย ์ขึ้นในกรมการศาสนา	 เมื่อวันที่	

๑๓	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๕	 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมการศาสนา	

ในกระทรวงวัฒนธรรม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๕	 แบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาออกเป็น	 ๖	 กอง

๑๑	แผนก	ดังนี้
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ส�านักงานเลขานุการกรม

-	แผนกสารบรรณ

-	แผนกสถิติและทะเบียน

-	แผนกกฎหมาย

-	แผนกคลัง

กองศาสนศึกษา

-	แผนกต�ารา

	 และห้องสมุด

-	แผนกวิจัย

-	แผนกวิทยาลัย

		การศาสนา

กองจริยศึกษา

-	แผนกศาสนาจารย์

-	แผนกส่งเสริม

	 และเผยแพร่	 	

	 จริยศึกษา

 กองศาสนูปถัมภ์

-	แผนกพิธี

-	แผนกศาสน-	 	

	 สงเคราะห์

-	แผนกองค์การ	 	

	 ศาสนา

กรมการศาสนา

กองงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

-	แผนกกลาง

-	แผนกคณะสงฆ์

-	แผนกปริยัติธรรม

-	แผนกอุปการะการศึกษา

-	แผนกบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

กองศาสนสมบัติ

-	แผนกทะเบียนทรัพย์สิน

-	แผนกบัญชี

-	แผนกจัดประโยชน์กลาง

-	แผนกจัดประโยชน์ภูมิภาค

กองการพัฒนา

-	แผนกศาสนสถาน

-	แผนกบูรณะวัด

-	แผนกช่าง

-	แผนกประสานงาน

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ	 ฉบับท่ี	 ๒๑๗	 ลงวันท่ี	 ๒๙	 กันยายน	

๒๕๑๕	 ให้โอนกองวัฒนธรรม	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดในกรมการศาสนา๑ 

มีผลให้กรมการศาสนาแบ่งส่วนราชการ	ดังนี้

๑

 ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	๑๔๕	วันที่	๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๒๕	(ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๕	เป็นต้นไป)

63
วันศาสนูปถัมภ� พ.ศ. ๒๕๖๐



กองศาสนศึกษา
-	แผนกต�าราและห้องสมดุ
-	แผนกวิจัย
-	แผนกวิทยาลัยการศาสนา

กองจริยศึกษา
-	แผนกศาสนาจารย์
-	แผนกส่งเสริม
	 และเผยแพร่	 	
	 จริยศึกษา

 กองศาสนูปถัมภ์
-	แผนกพิธี
-		แผนกศาสน-	 	
	 สงเคราะห์
-	แผนกองค์การศาสนา

กองศาสนสมบัติ
-	แผนกทะเบียนทรัพย์สิน
-	แผนกบัญชี
-	แผนกจัดประโยชน์กลาง	
-	แผนกจัดประโยชน์ภูมิภาค

กองงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
-	แผนกกลาง
-	แผนกคณะสงฆ์
-	แผนกปริยัติธรรม
-	แผนกอุปการะการศึกษา
-	แผนกบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

กองการพัฒนา
-	แผนกศาสนสถาน
-	แผนกบูรณะวัด
-	แผนกช่าง
-	แผนกประสานงาน

กองวัฒนธรรม
-	แผนกธุรการ
-	แผนกวัฒนธรรมวิทยา
-	แผนกวัฒนธรรมทางจิตใจ
-	แผนกวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี
-	แผนกวัฒนธรรมทางวรรณกรรม
-	แผนกวัฒนธรรมทางวัตถุธรรมและศิลปกรรม

กรมการศาสนา

ส�านักงานเลขานุการกรม
-	แผนกสารบรรณ
-	แผนกสถิติและทะเบียน
-	แผนกกฎหมาย
-	แผนกคลัง

	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๖๙	

แบ่งส่วนราชการในกรมการศาสนาใหม่ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้	 มีผลให้กรมการศาสนา

แบ่งส่วนราชการ	ดังนี้

กรมการศาสนา

ส�านักงาน

เลขานุการกรม

-	แผนกสารบรรณ	

-	แผนกการเจ้าหน้าที่

-	แผนกคลัง

-	แผนกสถิติ

	 และทะเบียน

กองแผนงาน กองวัฒนธรรม กองศาสนศึกษา กองพุทธศาสนสถาน

กองศาสนูปถัมภ์

-	แผนกพิธี	

-	แผนกศาสนสงเคราะห์

-	แผนกองค์การศาสนา

	 ในประเทศ	

ส�านักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม

ส�านักงาน
ศาสนสมบัติ
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	 โดยทีป่ระกาศของคณะปฏวิตัดัิงกล่าวข้างต้น	ให้แบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาออกเป็น	

๕	 กอง	 ๓	 ส�านักงาน	 และมีอยู่	 ๑	 ส�านักงาน	 กับ	 ๑	 กอง	 เท่านั้น	 ที่แบ่งออกเป็นแผนก	 คือ	

ส�านักงานเลขานุการกรม	และกองศาสนูปถัมภ์	นอกนั้นไม่ได้แบ่งออกเป็นแผนก

	 เรื่องนี้ 	 ต ่อมากรมการศาสนาได ้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุง

หน ่ วยราชการของคณะปฏิ วั ติ อนุ มั ติ ให ้ แบ ่ งส ่ วนราชการ ในกองและในส� านั ก งาน	

ในกรมการศาสนาออกเป็นฝายต่างๆ	 แทนแผนก	 โดยพิจารณาจากกองนั้นๆ	 มีลักษณะงาน

ฝายวิชาการหรือจัดด�าเนินการที่มิ ใช ่งานบริหารทั่วไป	 ฉะนั้น	 โดยอาศัยความเห็นชอบ

ในหลักการจากคณะกรรมการปรับปรุงหน่วยราชการของคณะปฏิวัติอนุมัติ	 กรมการศาสนา

จึงแบ่งส่วนราชการใหม่	ดังนี้

ส�านักงานเลขานุการกรม

-	แผนกสารบรรณ

-	แผนกการเจ้าหน้าที่

-	แผนกคลัง	

-	แผนกสถิติและทะเบียน

กองแผนงาน

-	ฝายโครงการ

	 และงบประมาณ

-	ฝายวางแผน

-	ฝายวิจัย	

กองวัฒนธรรม

-	ฝายธุรการ

-	ฝายวัฒนธรรมวิทยา

-	ฝายวัฒนธรรมนิเทศ

-	ฝายวัฒนธรรม	 	

	 สัมพันธ์	

 กองศาสนศึกษา 

-	ฝายจริยธรรม

-	ฝายการศกึษาของสงฆ์

 แผนกสามัญ

-	ฝายเผยแพร่ศาสนา

	 ในต่างประเทศ

 ส�านักงานศาสนสมบัติ

-	ฝายทะเบียนทรัพย์สิน

-	ฝายบัญชีและการเงิน

-	ฝายกฎหมาย

-	ฝายช่าง

-	ฝายจัดประโยชน์	 	

	 ศาสนสมบัติกลาง

-	ฝายจัดประโยชน์

	 ศาสนสมบัติของวัด

-	ฝายการพิมพ์และ		

	 จ�าหน่ายศาสนภัณฑ์

กองพุทธศาสนสถาน

-	ฝายศาสนสถาน

-	ฝายบูรณะและ

	 พัฒนาวัด

ส�านักงานเลขาธิการ

มหาเถรสมาคม

-	ฝายการประชุม

	 และธุรการ

-	ฝายโรงเรียน

	 พระสังฆาธิการ

-	ฝายปริยัติธรรม

-	ฝายคณะสงฆ์

 กองศาสนูปถัมภ์

-	แผนกพิธี

-	แผนกศาสนสงเคราะห์

-	แผนกองค์การ

	 ศาสนาในประเทศ

กรมการศาสนา

65
วันศาสนูปถัมภ� พ.ศ. ๒๕๖๐



	 ต่อมาเมื่อวันท่ี	 ๒	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 คณะกรรมการที่ปรึกษาระเบียบบริหารของ

นายกรฐัมนตร	ีโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร	ีอนมุตัใิห้แบ่งส่วนราชการในกองและในส�านกังาน

ของกรมการศาสนาออกเป็นงานต่างๆ	ตามลักษณะของงาน	ดังนี้

ส�านักงานเลขานุการกรม
-	แผนกสารบรรณ
-	แผนกการเจ้าหน้าที่	
-	แผนกคลัง

กองแผนงาน
-	งานโครงการ
	 งบประมาณและ
	 ประเมินผล
-	งานวิจัย	

กองวัฒนธรรม
-	งานวัฒนธรรมวิทยา
-	งานวัฒนธรรมนิเวศ
-	งานวัฒนธรรม	 	
	 สัมพันธ์	

 กองศาสนศึกษา 
-	งานจริยศึกษา
-	งานปริยัติศึกษา
-	งานพุทธศาสน-	
	 สัมพันธ์

กองพุทธศาสนสถาน
-	งานศาสนสถาน
-	งานบูรณะและ
	 พัฒนาวัด

กองศาสนูปถัมภ์
-	แผนกพิธี	
-	แผนกศาสน-
	 สงเคราะห์
-	แผนกองค์การ
	 ศาสนาในประเทศ

ส�านักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม

-	งานประชุม
-	งานอบรม
	 พระสังฆาธิการ
-	งานคณะสงฆ์	

   ส�านักงานศาสนสมบัติ
-	งานจัดประโยชน์ศาสนสมบัติ
-	งานบัญชีและการเงิน
-	งานนิติการ
-	งานก่อสร้างและบ�ารุงรักษา
-	งานการพิมพ์และจ�าหน่าย	
	 ศาสนภัณฑ์

กรมการศาสนา

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๙	กรมการศาสนาได้ปรบัปรงุแบ่งงานภายในกรมการศาสนาใหม่ตามหนงัสอื	
ส�านักงาน	 ก.พ.	 ที่	 สร	 ๐๕๐๕/๑๗๐๔๒๖	 ลงวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๕๑๙	มีลักษณะของงาน
ดังนี้

ส�านักงานเลขานุการกรม
-	แผนกสารบรรณ
-	แผนกการเจ้าหน้าที่
-	แผนกคลัง	
-	ฝายนิติการ

กองแผนงาน
-	ฝายโครงการ
	 และงบประมาณ
-	ฝายวิเคราะห์
	 และประเมินผล

กองศาสนศึกษา
-	ฝายปริยัติปกรณ์	
-	ฝายปริยัติศึกษา
-	ฝายศาสนสถานศึกษา
-	ฝายจริยศึกษา
-	ฝายศาสนนิเทศก์	

 กองพุทธศาสนสถาน 
-	ฝายพุทธศาสนสถาน
-	ฝายบูรณะและพัฒนาวัด
-	ฝายออกแบบและก่อสร้าง
-	ฝายพุทธมณฑล	

กองศาสนูปถัมภ์
-	แผนกพิธี	
-	แผนกศาสนสงเคราะห์
-	แผนกองค์การศาสนา	
	 ในประเทศ

ส�านักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม

-	ฝายบริหารของ
	 มหาเถรสมาคม
-	ฝายการคณะสงฆ์	
-	ฝายสังฆการ
-	ฝายศาสนวิเทศ

ส�านักงานศาสนสมบัติ
-	ฝายจัดประโยชน์	
	 ศาสนสมบัติ
-	ฝายทะเบียนและสัญญา
-	ฝายการเงินและการบัญชี
-	ฝายพิมพ์และจ�าหน่าย

 กองวัฒนธรรม
-	ฝายวัฒนธรรมวิทยา	
-	ฝายวัฒนธรรมนิเทศ
-	ฝายวัฒนธรรมสัมพันธ์	
-	ฝายวัฒนธรรม
		โสตทัศนูปกรณ์

กรมการศาสนา
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	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	ได้มพีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม

แห่งชาต	ิกระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	และได้มพีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา	

กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ดังนี้

ส�านักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน กองศาสนศึกษา  กองพุทธศาสนสถาน 

กองศาสนูปถัมภ์ ส�านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ส�านักงานศาสนสมบัติ 

กรมการศาสนา

	 ดงันัน้	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	กรมการศาสนาได้ปรบัปรงุการแบ่งงานภายในกรมการศาสนาใหม่

ตามหนังสือส�านักงาน	 ก.พ.	 ที่	 สร	 ๐๗๐๗/๕๔๑๒๓	 ลงวันที่	 ๒๘	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	

มีลักษณะของงาน	ดังนี้

ส�านักงานเลขานุการกรม
-	งานสารบรรณ
-	งานประชาสัมพันธ์	
-	งานการเจ้าหน้าที่
-	งานคลัง	
-	งานนิติการ

กองแผนงาน
-	ฝายโครงการ
	 และงบประมาณ
-	ฝายข้อมูล
	 และสถิติ
-	ฝายวิเคราะห์
	 และประเมินผล

กองศาสนศึกษา
-	ฝายปริยัติปกรณ์	
-	ฝายปริยัติศึกษา
-	ฝายศาสนสถานศึกษา
-	ฝายเผยแผ่
	 พระพุทธศาสนา
-	ฝายจริยศึกษา
-	ฝายศาสนนิเทศก์	

 กองพุทธศาสนสถาน 
-	ฝายพุทธศาสนสถาน
-	ฝายบูรณะและ
		พัฒนาวัด
-	ฝายออกแบบและ
		ก่อสร้าง
-	ฝายส�ารวจและ	 	
	 รังวัดที่ดิน
-	ฝายพุทธมณฑล	

กองศาสนูปถัมภ์
-	ฝายพิธี	
-	ฝายศาสนสงเคราะห์	
-	ฝายองค์การศาสนา
	 ในประเทศ
-	ฝายกิจการศาสนาอิสลาม

ส�านักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม

-	ฝายบริหารของมหาเถรสมาคม
-	ฝายการคณะสงฆ์	
-	ฝายสังฆการ
-	ฝายศาสนวิเทศ

ส�านักงานศาสนสมบัติ 
-	ฝายจัดการศาสนสมบัติ	
		ส่วนกลาง
-	ฝายจัดการศาสนสมบัติ
		ส่วนภูมิภาค	
-	ฝายทะเบียนและสัญญา
-	ฝายการเงินและบัญชี	
-	ฝายการพิมพ์และจ�าหน่าย

กรมการศาสนา
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	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	

ให้แยกฝายพุทธมณฑล	 กองพุทธศาสนสถานมาจัดตั้งเป็นส�านักงานพุทธมณฑล	 มีฐานะเป็น

ส่วนราชการเทียบเท่ากอง

	 กรมการศาสนาได้มกีารปรบัปรงุแบ่งงานภายในกรมการศาสนาตามหนงัสอืส�านกังาน	ก.พ.

ที่	สร	๐๗๐๙/๗๐๓	ลงวันที่	๑๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๓๒	มีลักษณะงาน	ดังนี้

ส�านักงานเลขานุการกรม
-	งานสารบรรณ
-	ฝายเผยแพร่และ
	 ประชาสัมพันธ์	
-	ฝายการเจ้าหน้าที่	
-	ฝายคลัง
-	ฝายนิติการ

กองแผนงาน
-	งานธุรการ
-	ฝายนโยบาย
	 และแผน	
-	ฝายข้อมูลสถิติ	
	 และสารสนเทศ
-	ฝายวิเคราะห์
	 และประเมินผล
-	ฝายฝกอบรม

กองศาสนศึกษา
-	งานธุรการ
-	ฝายบริหารการศึกษา	
	 ของคณะสงฆ์
-	ฝายวิชาการ
-	ฝายเผยแผ่
	 พระพุทธศาสนา
-	ฝายจริยศึกษา
-	ฝายการศึกษา	 	
	 สงเคราะห์	

 กองพุทธศาสนสถาน 
-	งานธุรการ
-	ฝายศาสนสถาน
-	ฝายบูรณะและ	 	
	 พัฒนาวัด
-	ฝายออกแบบและ
		ก่อสร้าง
-	ฝายส�ารวจและ	 	
	 รังวัดที่ดิน	

กองศาสนูปถัมภ์ 
-	งานธุรการ
-	ฝายพิธี	
-	ฝายศาสนสงเคราะห์	
-	ฝายองค์การศาสนา
	 ในประเทศ
-	ฝายกิจการ
	 ศาสนาอิสลาม

ส�านักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม

-	งานธุรการ
-	ฝายเลขานุการ	 	
	 สมเด็จพระสังฆราช
-	ฝายบริหารของ
	 มหาเถรสมาคม
-	ฝายการคณะสงฆ์
-	ฝายการสังฆการ
-	ฝายศาสนวิเทศ

ส�านักงานศาสนสมบัติ 
-	งานธุรการ
-	ฝายจดัการศาสนสมบตัิ
	 ส่วนกลาง
-	ฝายจัดการศาสนสมบัติ
 ส่วนภูมิภาค
-	ฝายทะเบียนและ
		สัญญา
-	ฝายกองทุน
	 ศาสนสมบัติ

 ส�านักงานพุทธมณฑล
-	งานบริหารพุทธมณฑล
-	งานคลังและพัสดุ
-	งานอาคารสถานที่
-	งานกิจกรรม	
-	งานประชาสัมพันธ์	
-	งานอุทยาน		

กรมการศาสนา

	 เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	มาตรา	๖	วรรค	๔	

บัญญัติให้ราชการภายในส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี	 กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	

และมีฐานะเป็นกรม	 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	 และให้ระบุอ�านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ

ไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย	 ดังนั้น	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ	

กรมการศาสนา	กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	๒๕๓๖	ได้ก�าหนดหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้
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	 ๑.	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์	 กฎหมายว่าด้วยการก�าหนดวิทยฐานะ
ผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์	 รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 ๒.	จดัท�าและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบาย	และแผนแม่บทของกระทรวง	
ก�ากับ	เร่งรัด	ติดตาม	ประเมินผล	การปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด	และด�าเนินการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมและงานสถิติข้อมูลทางด้านการศาสนา
	 ๓.	ส่งเสริม	ดูแล	รักษา	และท�านุบ�ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ
	 ๔.	ท�านุบ�ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเสริมสร้างศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
	 ๕.	ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา	 การจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	 ตลอดจนสนองงานคณะสงฆ์ด้านการปกครอง	
การศาสนศึกษา	การศึกษาสงเคราะห์	การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	และการดูแลรักษาสาธารณูปการ
	 ๖.	พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
	 ๗.	ให้การอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆ	ที่ทางราชการรับรอง
	 ๘.	ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรมหรอืตามทีก่ระทรวง	
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
	 จนกระทัง่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	
พ.ศ.	๒๕๔๕	และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๔๕	ท�าให้กรมการศาสนาถูกแบ่งออกเป็น	๒	หน่วยงาน	ดังนี้	
 ๑. กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
 ๒. ส�านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เป็นหน่วยงานอิสระอยู่ภายใต้การก�ากับของ
นายกรัฐมนตรี

ข้อมูล	ณ	วันที่	๓	สิงหาคม	๒๕๖๐	

  

ข้อมูล	ณ	วันที่	๓	สิงหาคม	๒๕๖๐	

 

 

 

โครงสร้างของกรมการศาสนา

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมตรวจสอบภายใน

ส�านักงานเลขานุการกรม
-		กลุ่มนิติการ
-		กลุ่มบริหารทั่วไป
-		กลุ่มบริหารงานบุคคล
-		กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
-	กลุ่มประชาสัมพันธ์และ	
	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
-		กลุ่มการคลัง
-		กลุม่ศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ

กองศาสนูปถัมภ์
-	ฝายบริหารทั่วไป
-		กลุ่มพิธี
-		กลุม่ส่งเสรมิวชิาการด้านศาสนพธิี
-		กลุ่มศาสนสงเคราะห์และ
	 ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
-		กลุ่มศาสนสัมพันธ์
-		กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริม
	 องค์การทางศาสนา
-		กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านศาสนา

ส�านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
-	ฝายบริหารทั่วไป
-	กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม
	 จริยธรรม
-	กลุ่มวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
-	กลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรม	
	 ส่วนภูมิภาคท้องถิ่น
-	กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ			
	 คุณธรรมแห่งชาติ

 กรมการศาสนา
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ตรำกรม

	 ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๗๕	ถงึ	พ.ศ.	๒๔๘๔	นัน้	กรมการศาสนายงัมชีือ่ว่า	กรมธรรมการ	มหีน้าที่

จดัการเกีย่วกบัเรือ่งศาสนา	จนถงึ	พ.ศ.	๒๔๘๔	กรมธรรมการจึงได้เปล่ียนชือ่ใหม่เป็นกรมการศาสนา	

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๔๘๔

	 ตราส�าหรบัต�าแหน่งอธบิดกีรมการศาสนา	เป็นตราประจ�าต�าแหน่ง	ชาดรปูกลม	ศนูย์กลาง

กว้าง	๖	เซนตเิมตร	ลายกลางเป็นรปูเสมา	มอีกัษรตัว						ท่ีเรียกกนัว่าเธาะ	ขัดสมาธ	ิต้ังอยูบ่นบลัลังก์สิงห์	

ภายในกนกเปลว	 มีอักษรที่ขอบเบื้องล่างว่า	 “อธิบดีกรมการศาสนา”	 ตรานี้ได้ประกาศใช้

เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔

	 ตราของกรมการศาสนาเป็นแบบโบราณ	คอืมตัีวเธาะอยูก่ลางใบเสมา	ตัวเธาะน้ีนยิมใช้ในทาง

เลขยนัต์	ถอืกนัว่าขลงัด	ีโบราณจารย์หมายเอารูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทบันัง่สมาธิ	

ณ	 ควงไม้พระศรีมหาโพธิจนส�าเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ	 แต่บางท่านก็ว่าหมายถึงธรรม	

ตามเครือ่งรางของขลงัต่างนยิมใช้ตวัเธาะขดัสมาธนิีม้าก	ฉะน้ัน	การท่ีน�ามาบรรจุไว้ในตรากรมจึงดูขลังดี	

ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกแบบ

ที่มา	:	หนังสืออุเทศ	เรื่อง	ตราต่างๆ	กรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ	พุทธศักราช	๒๕๒๔

ตรากรมการศาสนา

ตราประจ�าต�าแหนงอธิบดีกรมการศาสนา
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สถำนที่ตั้ งกรมกำรศำสนำจำกอดีตถึงป�จจุบัน

	 สถานที่ตั้ งที่ท� าการของกรมการศาสนา	 นับแต ่อยู ่ ในนามอื่น	 มิ ได ้ ต้ั งประจ�า
อยู ่ ในที่ แห ่ ง เดี ยว 	 ได ้ โยกย ้ ายไป ต้ั งตามสถาน ท่ีต ่ า งๆ	 ในพระบรมมหาราชวั งบ ้ า ง	
นอกพระบรมมหาราชวังบ้าง	 ตั้งอยู ่เอกเทศบ้าง	 อยู่รวมตึกเดียวกับกระทรวงธรรมการบ้าง	
กระทรวงวัฒนธรรมบ้าง	ดังนี้
 ครั้งที่ ๑	 ก่อน	 พ.ศ.	 ๒๔๓๒	 ตั้งอยู่ที่ตึกสุนันทา	 ปากคลองตลาด	 ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
โรงเรียนราชินีล่าง
 ครั้งที่  ๒	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๓๓-๒๔๔๐	 ตั้งอยู ่ที่ตึกยาวข้างประตูพิมานไชยศรี	
ในพระบรมมหาราชวัง
 ครั้งที่ ๓	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๔๐-๒๔๔๘	กลับมาอยู่ที่ตึกสุนันทา	ปากคลองตลาดตามเดิม
 ครั้งที่ ๔	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๔๘-๒๔๕๒	ตั้งอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ที่พระราชวังบวรสถานมงคล	
(วังหน้า)	ปัจจุบันเป็นโรงละครแห่งชาติ

 ครั้ งที่  ๕ 	 ระหว ่ า ง 	 พ .ศ . 	 ๒๔๕๒-๒๔๘๓	 ตั้ ง อยู ่ ที่ ตึ กกระทรวงธรรมการ	
ณ	 บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร	 ริมคลองโอ่งอ่างใกล้ปากคลองตลาด	 ปัจจุบันเป็นที่ท�าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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 ครั้งที่ ๖	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔-๒๔๙๗	 ต้ังอยู ่ ท่ีเรือนไม้ในบริเวณวังจันทรเกษม
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
 ครั้งที่ ๗	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๙๘-๒๕๐๑	ตั้งอยู่ในหอพาณิชย์ภัณฑ์	สนามเสือปา	

 ครั้งที่ ๘	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒-๒๕๐๖	 ต้ังอยู ่ในตึกกระทรวงวัฒนธรรม	 (เดิม)	
สนามเสือปา	ปัจจุบันเป็นที่ของส�านักพระราชวัง

หอพาณิชย์ภัณฑ์
สนามเสือปา
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 ครั้งที่ ๙ ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๐๖-๒๕๔๖	ตั้งอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ	
ซึ่งรื้อเรือนไม้ที่ท�าการเดิมของกรมแล้วสร้างตึกขึ้นบริเวณนั้น	 โดยเปดตึกที่ท�าการเมื่อวันที่	
๒๔	ตุลาคม	๒๕๐๖ 

 ครั้งที่ ๑๐ ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๔๖-๒๕๔๘	ตั้งอยู่ที่ตึกที่ท�าการส�านักงานมหาวิทยาลัยมหิดล	
ชั้น	๕	เชิงสะพานพระปนเกล้า	ฝังธนบุรี	
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  ครั้งที่ ๑๑ ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘-ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ตึกธนาลงกรณ์	 ชั้น	 ๑๒,	 ๑๕-๑๖	
ถนนบรมราชชนนี	เขตบางพลัด	รวมอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม	
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รำยนำมผู�ด�ำรงต�ำแหน�งอธิบดีกรมกำรศำสนำ

	 ผู ้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา	 ในที่นี้ 	 หมายถึงชื่อกรมที่ เรียกอย ่างอื่น	

และนามผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่	๑	เป็นต้นมา	ตามล�าดับ	ดังนี้

ยุคเรียกชื่ออยางอื่นกอนจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

 ๑.		หลวงธรรมรักษา	 สมัยรัชกาลที่	๑

	 ๒.		กรมหลวงรักษ์รณเรศ	(พระองค์เจ้าไกรสร)	 สมัยรัชกาลที่	๒

	 ๓.		กรมหมื่นสรไกรวิชิต	(พระองค์เจ้าสุทัศน์)	 สมัยรัชกาลที่	๓

	 ๔.		สมเด็จเจ้าฟามหามาลา	กรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	 สมัยรัชกาลที่	๔

	 ๕.		กรมหมื่นอุดมรัตนราษี	(พระองค์เจ้าอรรณพ)	 สมัยรัชกาลที่	๔

ยุคเรียกชื่ออยางอื่นเมื่อจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม แล้ว

	 ๑.		เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร	(ม.ร.ว.คลี่	สุทัศน์)	 สมัยรัชกาลที่	๕

	 ๒.		พระศรีธรรมลังการ์	(เฟอง	พรหมจินดา)	เจ้ากรมสังฆการี	 สมัยรัชกาลที่	๖

	 ๓.		พระธรรมการบดี	(ช่วง	รัศมิทัต)	เจ้ากรมธรรมการ	 สมัยรัชกาลที่	๖	

ยุคเรียกชื่อ กรมธรรมการ

 ๑.	 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี	(สนั่น	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	 	 สมัยรัชกาลที่	๖

	 ๒.		พระยาเมธาธิบดี	(สาตร์	สุทธเสถียร)	 สมัยรัชกาลที่	๗

	 ๓.		พระพิพิธวรรณการ	(ตาบ	นาคธน)		 สมัยรัชกาลที่	๗	

	 ๔.		พระราชธรรมนิเทศ	(เพียร	(ไตติลานนท์)	ราชธรรมนิเทศ)	 สมัยรัชกาลที่	๘

	 	 (พ.ศ.	๒๔๗๗-พ.ศ.	๒๔๗๘)

	 ๕.		พระช�านาญอนุศาสน์	(ทองค�า	โคปาลสุต)	 สมัยรัชกาลที่	๘

	 	 (พ.ศ.	๒๔๗๘-พ.ศ.	๒๔๘๔)
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ยุคเปลี่ยนชื่อเปน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ   

 ๑.	พระช�านาญอนุศาสน์	(ทองค�า	โคปาลสุต)	 สมัยรัชกาลที่	๘

	 	 (วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๔๘๔-๓๑	ตุลาคม	๒๔๘๕)

	 ๒.		พ.อ.หลวงสารานุประพันธ์	(นวล	(ปาจิณพยัคฆ์)	สารานุประพันธ์)	 สมัยรัชกาลที่	๘

	 	 (วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๔๘๕-๒๔๘๗)

	 ๓.		พระประชากรบริรักษ์	(ประชา	(แอร่ม)	สุนทรศารทูล)	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 	 (วันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๔๘๘-วันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๔๙๔)

ยุคเปนชื่อ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

	 ๑.		นายบุญช่วย	สมพงษ์		 (พ.ศ.	๒๔๙๔-พ.ศ.	๒๔๙๗)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

ยุคเปนชื่อ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

	 ๑.		นายฟุง	ศรีวิจารณ์		 (พ.ศ.	๒๔๙๗-พ.ศ.	๒๕๐๖)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๒.		พ.อ.ปน	มุทุกันต์	 (พ.ศ.	๒๕๐๖-พ.ศ.	๒๕๑๕)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๓.		นายหล่อ	รีละชาติ	 (พ.ศ.	๒๕๑๕-พ.ศ.	๒๕๑๕)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๔.		นายเชื้อ	สาริมาน	 (พ.ศ.	๒๕๑๖-พ.ศ.	๒๕๑๖)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๕.		นายวัชระ	เอี่ยมโชติ	 (พ.ศ.	๒๕๑๖-พ.ศ.	๒๕๑๘)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 	๖.		นายประจวบ	ค�าบุญรัตน์		 (พ.ศ.	๒๕๑๘-พ.ศ.	๒๕๑๙)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 	๗.		นายพินิจ	สมบัติศิริ	 (พ.ศ.	๒๕๑๙-พ.ศ.	๒๕๒๓)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 	๘.		ศ.ดร.ธนู	แสวงศักดิ์		 (พ.ศ.	๒๕๒๓-พ.ศ.	๒๕๒๕)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 	๙.		นายช�าเลือง	วุฒิจันทร์	 (พ.ศ.	๒๕๒๕-พ.ศ.	๒๕๒๗)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๐.		นายมงคล	ศรีไพรวรรณ	 (พ.ศ.	๒๕๒๗-พ.ศ.	๒๕๓๐)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๑.		ร.อ.อดุลย์	รัตตานนท์	 (พ.ศ.	๒๕๓๐-พ.ศ.	๒๕๓๒)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๒.		นายเสมอ	นาคพงศ์		 (พ.ศ.	๒๕๓๒-พ.ศ.	๒๕๓๕)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๓.		นายจ�าเริญ	เสกธีระ		 (พ.ศ.	๒๕๓๕-พ.ศ.	๒๕๓๗)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๔.		นายพนม	พงษ์ไพบูลย์	 (พ.ศ.	๒๕๓๗-พ.ศ.	๒๕๓๘)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๕.		นายถวัลย์	ทองมี		 (พ.ศ.	๒๕๓๘-พ.ศ.	๒๕๔๐)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

76
วันศาสนูปถัมภ� พ.ศ. ๒๕๖๐



	 ๑๖.		นายสมานจิต	ภิรมย์รื่น	 (พ.ศ.	๒๕๔๐-พ.ศ.	๒๕๔๑)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๗.		นายพิภพ	กาญจนะ		 (พ.ศ.	๒๕๔๑-พ.ศ.	๒๕๔๒)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๘.		นายไพบูลย์	เสียงก้อง	 (พ.ศ.	๒๕๔๒-พ.ศ.	๒๕๔๔)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๑๙.		นายสมานจิต	ภิรมย์รื่น	 (พ.ศ.	๒๕๔๔-พ.ศ.	๒๕๔๕)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

ยุคเปนชื่อ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

	 ๑.		นายกล้า	สมตระกูล	 (พ.ศ.	๒๕๔๕-พ.ศ.	๒๕๔๖)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๒.		นายปรีชา	กันธิยะ	 (พ.ศ.	๒๕๔๖-พ.ศ.	๒๕๕๐)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๓.		นายสด	แดงเอียด	 (พ.ศ.	๒๕๕๐-พ.ศ.	๒๕๕๔)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๔.	 นายปรีชา	กันธิยะ	 (พ.ศ.	๒๕๕๔-พ.ศ.	๒๕๕๖)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๕.	 นายกฤษศญพงษ์	ศิริ	 (พ.ศ.	๒๕๕๖-พ.ศ.	๒๕๕๙)	 	 สมัยรัชกาลที่	๙

	 ๖.	 นายมานัส	ทารัตน์ใจ	 (พ.ศ.	๒๕๕๙-ปัจจุบัน)	 	 สมยัรชักาลที	่๙,	๑๐
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ท�ำเนียบอธิบดีกรมกำรศำสนำ ตั้ งแต� พ.ศ. ๒๔๗๗-ป�จจุบัน

พระราชธรรมนิเทศ 
(เพียร	ราชธรรมนิเทศ)
พ.ศ.	๒๔๗๗-๒๔๗๘

พระช�านาญอนุศาสน์ 
(ทองค�า	โคปาลสุต)
พ.ศ.	๒๔๗๘-๒๔๘๕

พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ 
(นวล	สารานุประพันธ์)
พ.ศ.	๒๔๘๕-๒๔๘๗

พันเอกปน มุทุกันต์
พ.ศ.	๒๕๐๖-๒๕๑๕

นายหลอ รีละชาติ
พ.ศ.	๒๕๑๕-๒๕๑๕

นายเชื้อ สาริมาน
พ.ศ.	๒๕๑๖-๒๕๑๖

พระประชากรบริรักษ์ 
(ประชา	สุนทรศารทูล)
พ.ศ.	๒๔๘๘-๒๔๙๔

นายบุญชวย สมพงษ์
พ.ศ.	๒๔๙๔-๒๔๙๗

นายฟุง ศรีวิจารณ์
พ.ศ.	๒๔๙๗-๒๕๐๖
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ร้อยเอกอดุลย์ รัตตานนท์
พ.ศ.	๒๕๓๐-๒๕๓๒

นายเสมอ นาคพงศ์ 
พ.ศ.	๒๕๓๒-๒๕๓๕

นายจ�าเริญ เสกธีระ
พ.ศ.	๒๕๓๕-๒๕๓๗

ศาสตราจารย์ ดร.ธนู แสวงศักดิ์
พ.ศ.	๒๕๒๓-๒๕๒๕

นายช�าเลือง วุฒิจันทร์
พ.ศ.	๒๕๒๕-๒๕๒๗

นายมงคล ศรีไพรวรรณ
พ.ศ.	๒๕๒๗-๒๕๓๐

นายวัชระ เอี่ยมโชติ
พ.ศ.	๒๕๑๖-๒๕๑๘

นายประจวบ ค�าบุญรัตน์
พ.ศ.	๒๕๑๘-๒๕๑๙

นายพินิจ สมบัติศิริ
พ.ศ.	๒๕๑๙-๒๕๒๓

79
วันศาสนูปถัมภ� พ.ศ. ๒๕๖๐



นายพนม พงษ์ไพบูลย์
พ.ศ.	๒๕๓๗-๒๕๓๘

นายถวัลย์ ทองมี
พ.ศ.	๒๕๓๘-๒๕๔๐

นายสมานจิต ภิรมย์รื่น
พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๔๑

นายพิภพ กาญจนะ
พ.ศ.	๒๕๔๑-๒๕๔๒

นายไพบูลย์ เสียงก้อง
พ.ศ.	๒๕๔๒-๒๕๔๔

นายสมานจิต ภิรมย์รื่น
พ.ศ.	๒๕๔๔-๒๕๔๕
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นายกล้า สมตระกูล
พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๖

นายปรีชา กันธิยะ
พ.ศ.	๒๕๔๖-๒๕๕๐

นายสด แดงเอียด
พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๔

นายปรีชา กันธิยะ
พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๖

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๙

นายมานัส ทารัตน์ใจ
พ.ศ.	๒๕๕๙-ปัจจุบัน

ยุคเป�นชื่อ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม
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สรุปผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ
ในป�งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

๑. สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย�ในงานพระบรมราชานุเคราะห� 
 งานพระบรมราชูปถัมภ� งานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี

	 กรมการศาสนามีหน้าที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์	 ให้ถูกต้องตามโบราณ

ราชประเพณี	 และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยบุคลากรได้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง	 สง่างาม	

สมพระเกียรต	ิก่อให้เกดิความเชือ่มัน่ศรทัธาและชืน่ชมในการปฏบิตังิาน	ทัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการสนองงาน

สถาบันพระมหากษัตริย์	ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จ�านวน	๑,๕๒๐	ครั้ง

 กิจกรรมอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี :	 หน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรเครือข่ายทางศาสนา	

ได้รับความรู้	 ความเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องเกี่ยวกับงานพระราชพิธี	 พระราชกุศล	 รัฐพิธี	

ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา	 และประเพณีวัฒนธรรมไทย	 สามารถเผยแพร่องค์ความรู ้

ไปยังหน่วยงาน	และชุมชนให้สามารถร่วมปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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๒. กิจกรรมถวายเป�นพระราชกุศลเเด�
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 กรมการศาสนา	 มีหน้าที่ในการสนองงานพระราชพิธี	 งานพระราชกุศล	 งานรัฐพิธี	

และงานศาสนพิธี	ของกระทรวง	กรมต่างๆ	และปฏิบัติงานร่วมกับส�านักพระราชวัง	รับสนองงาน

ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่งการ

พระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุล	ถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศ	

ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง

 กิจกรรมถวายเปนพระราชกุศลเเดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประกอบด้วยพิธีบ�าเพ็ญกุศล	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 กรมการศาสนาปฏิบัติหน้าที่นิมนต์
พระสงฆ์/นมินต์พระสงฆ์สมณศกัดิ	์ในการพระราชพธิ	ีตลอดจนการปฏบิตัพิระสงฆ์ฯ	จ�านวน	๒๔๓	ครัง้	
ได้ปฏิบตัหิน้าทีน่มินต์พระสงฆ์/นมินต์พระสงฆ์สมณศกัด์ิ	จ�านวน	๗,๗๗๐	รูป	และในส่วนภมูภิาคแจ้ง
ผู้น�าองค์การศาสนา	จ�านวน	๑๕	องค์การ	ประกอบพิธีทางศาสนาตามหลักปฏิบัติของศาสนา	

 กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒	เมษายน
จดักจิกรรมเทศน์มหาชาตเิวสสนัดรชาดก	ส่วนกลาง	ณ	วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม	และส่วนภมูภิาค

ตามที่จังหวัดก�าหนด	ประชาชนเข้าร่วม	จ�านวน	๕๖,๒๐๐	คน

๓. กิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
 และพระบรมวงศานุวงศ�
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 การเข้าวดัปฏบิตัธิรรมวนัธรรมสวนะ	มวีดัทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรม	๔๖	วัด	มีผู้เข้าร่วม	๔,๘๐๐	คน	ส่วนภูมิภาคได้ส�ารวจ

วัดทั้งสิ้น	 ๑๖,๙๔๕	 วัด	สวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท�านองสรภัญญะ	จัดประกวดทั่วประเทศ	จ�านวน	๒,๖๒๓	ทีม	

จ�านวน	๑๘,๓๖๑	คน	ประกวดบรรยายธรรม	มีเด็ก	 เยาวชน	

เข้าร่วมจ�านวน	๑๐,๒๐๐	คน	

๔. ส�งเสริมค�านิยมหลัก ๑๒ ประการ เสริมสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคม 

 สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน และสวดมนต์ข้ามปีทั่วโลก	จ�านวน	๑๕	จังหวัด	 (ติดชายแดน)	

และวัดพุทธในต่างประเทศ	๕	 ประเทศ	 และได้ขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่ก�ากับดูแล

พระธรรมทตูในต่างประเทศ	จ�านวน	๕๐๔	วดั	จดังานมาฆบชูาสานสมัพันธไมตรีในมติิพระพุทธศาสนา

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมบ�าเพ็ญกุศลตักบาตรและเวียนเทียนกับคณะทูตานุทูต	 จ�านวน	

๕	ประเทศ	ประกอบด้วย	 เมียนมา	กัมพูชา	ลาว	ศรีลังกา	และเวียดนาม	และจังหวัดที่มีอาณาเขต

ติดต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน	 จ�านวน	 ๑๖	 จังหวัด	 จัดงานวิสาขบูชาสานสัมพันธไมตรี

ในมิติพระพุทธศาสนา	 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน	ณ	 พระอุโบสถ	 วัดพระเชตุพน-

วิมลมังคลาราม	 โดยมีคณะทูตานุทูต	 จ�านวน	 ๕	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 ภูฏาน	 กัมพูชา	 ลาว	

๕. แลกเปลี่ยนองค�ความรู�ด�านศาสนา พัฒนาความสัมพันธ�ในมิติทางศาสนา
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ศรีลังกา	 เวียดนาม	 ในมิติอาเซียนร่วมกับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน	จ�านวน	๑๖	จังหวัด	จัดกิจกรรมวิสาขบูชา

	 ส่วนภูมิภาค	 ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมในพื้นที่	 ส่วนกลาง	 จัดกิจกรรมไหว้พระในห้วง

วันส�าคัญทางศาสนา	มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	๓๐,๒๔๐	คน

๖. ส�งเสริมการท�องเที่ยวเส�นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา
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 สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 จ�านวน	 ๑,๕๒๐	 ครั้ง	

สงเสริมผู ้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือและประเพณีท้องถ่ิน	 โดยมีผู ้เข้ารับ

การอบรม	 จ�านวน	 ๑,๓๕๗	 คน	 การฝกหัดนักสวดพระมหาชาติค�าหลวง	 โดยจัดท�าหลักสูตร

ส�าหรับฝ กหัดนักสวดพระมหาชาติค�าหลวง	 การฝกหัดสวดโอ ้เอ ้วิหารราย	 ด�าเนินการ

จัดประกวดระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ	 มีโรงเรียนเข้าร่วม	

๑๐๓	 แห่ง	 นักเรียน	 จ�านวน	 ๑,๒๙๓	 คน	 ตลอดจนงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตาม

พระบรมราชโองการ

๗. รักษา สืบทอด และเทิดทูนในมิติศาสนา

 วันมาฆบูชา	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ณ	สวนลุมพินี	กิจกรรมประกอบด้วย	

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	 บรรยายธรรม	 นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับมาฆบูชา	 คุณธรรม

ตามพระราชด�ารัส	 นิทรรศการชุมชนคุณธรรมพลังบวร	 (บ ้าน	 วัด	 โรงเรียน)	 การแสดง

ทางศิลปวัฒนธรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม

ในสถานศึกษาฉายภาพยนตร์จิตตนคร	 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	

พระราชพิธีการถวายเทียนรุ่ง	 ณ	 พระอารามหลวง	 ๕	 พระอาราม	 เชิญทูตานุทูตประเทศที่นับถือ

พระพุทธศาสนาเข้าร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา	 เช่น	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์	 ตักบาตร

พระสงฆ์	และเวียนเทียน	จ�านวน	๕	ประเทศ	คือ	กัมพูชา	สปป.ลาว	เมียนมา	เวียดนาม	และศรีลังกา	

ณ	 วัดปทุมวนาราม	 การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดต่างๆ	 ๕๐	 เขตในกรุงเทพมหานคร	

และ	 ๗๖	 จังหวัดทั่วประเทศ	 รวมทั้งจัดงานพระพุทธศาสนามาฆบูชาอาเซียนใน	 ๑๖	 จังหวัดที่มี

ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑๗,๗๐๒,๕๓๖	คน

๘. ส�งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา
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 วนัวสิาขบชูา	จดังานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้พทุธศาสนกิชน

ทุกกลุ่มวัยได้เข้าวัดท�าบุญตักบาตร	 ปฏิบัติธรรม	 รักษาศีล	 เจริญจิตภาวนา	 ช�าระจิตใจให้สะอาด

ผ่องใส	ด�ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	ระหว่างวันที่	๔-๑๐	

พฤษภาคม	๒๕๖๐	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคพร้อมกนัทัว่ประเทศ	โดยได้สนองงานตามนโยบาย

ของรัฐบาล	 บูรณาการการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วน	 มีกระทรวงต่างๆ	 รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา	 รวม	๗	 วัด	 คือ	 วัดพุทธปัญญา	 วัดเสมียนนารี	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	

วัดโสมนัสวิหาร	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 วัดพิชยญาติการาม	 และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	

ทั้งนี้มีจ�านวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ	จ�านวน	๔๒,๑๐๒,๓๗๖	คน

 วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา	 เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ด้วยมิติศาสนา	ในส่วนกลาง	กรมการศาสนาร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	คณะสงฆ์	เครือข่าย

องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	สถานศึกษา	คณะครู	 นักเรียน	 ร่วมจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา	๙	ต้น	

เพื่อถวายพระอารามหลวง	 ๙	 วัด	 คือ	 ๑.	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 ๒.	 วัดบวรนิเวศวิหาร	

๓.	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ๔.	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 ๕.	 วัดปทุมวนาราม	

๖.	 วัดสามพระยา	 ๗.	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 ๘.	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	 และ	

๙.	 วัดสุวรรณาราม	 ส่วนภูมิภาค	 มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 ทั่วประเทศ	

โดยมีกิจกรรม	อาทิ	หล่อเทียนพรรษา	ถวายเทียนพรรษา	ถวายผ้าอาบน�้าฝน	ตักบาตร	เวียนเทียน	

ฟังพระธรรมเทศนา	 เจริญจิตภาวนา	 เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาว	 รักษาศีล	 ๕	

ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๒๙,๗๕๑,๗๕๙	คน
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	 การจดักจิกรรมผ่านศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์		โดยให้วดัเป็นสถานทีจ่ดัการเรยีน

การสอนด้านศาสนาให้แก่เดก็และเยาวชน	เพราะตระหนกัให้วดัมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	 เป็นแหล่งอบรมบ่มนิสัยและสร้างจิตส�านึกให้เห็นคุณค่า

ด้านศาสนา	 ปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 จ�านวน	 ๓,๕๕๓	 แห่ง	 เป็นศูนย์กลาง

ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน	 เป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของครอบครัว	

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เด็กและเยาวชนได ้รับการอบรมจากศูนย ์ฯ	

จ�านวน	๑,๐๙๕,๐๕๔	คน

	 นอกจากนั้นยังมีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด	 ปัจจุบันมีจ�านวน	

๘๖๒	แห่ง	มีเด็ก	เยาวชน	จ�านวน	๙๒,๒๔๕	คน	และคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา	จ�านวน	๒๔	แห่ง

๙. สนับสนุนการศึกษา เรียนรู�หลักธรรมทางศาสนา

๑๐. ส�งเสริมให�ประชาชนน�อมนําหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ

	 ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กระทรวงมหาดไทย	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 กรุงเทพมหานคร	 และภาคีเครือข่าย	 จัดสวดมนต์ข้ามปี	

ซึ่งด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล	 ในการน�าศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม

และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้ธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	

ให ้คงอยู ่คู ่สังคมไทยอย่างมั่นคง	 โดยได ้ร ่วมกันส ่งเสริมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข ้ามปี	

พร ้อมทั้ ง เชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ ร ่ วมท�าบุญ	 รักษาศีล	 เจริญภาวนา	 ปฏิบัติธรรม	

ฟังพระธรรมเทศนา	 สวดมนต์	 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์	 ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่	 ในวันที่	

๑	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจท่ีบริสุทธิ์แจ่มใสเป็นมงคลกับชีวิต	
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รวมทั้งร่วมสวดมนต์ข้ามปี	 แสดงความจงรักภักดี	 เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราช	 พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	 และสวดมนต์ให้ประเทศไทย	

ประชาชน	 ครอบครัว	 และตนเองมีความสุขตลอดปีใหม่	 ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน	

ลด	 ละ	 เลิกอบายมุขในเทศกาลปีใหม่	 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีท่ัวประเทศรวม	

จ�านวน	 ๑๙,๗๔๕,๑๑๒	 คน	 และมีพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมสวดมนต ์ข ้ามป ีทั่วประเทศ	

จ�านวน	๒๔,๕๙๓	แห่ง	

 การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร ้อน	 ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	โดยส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร	อาทิ	ณ	วัดยานนาวา	วันที่	๓๑	มีนาคม	

๒๕๖๐	 สามเณรและศีลจาริณีเข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวน	 ๓๖๒	 รูป/คน	 และในส่วนภูมิภาค

จัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส�านักงานเจ้าคณะจังหวัด	 โดยมีผู ้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น	

๓๖๐,๖๙๗	รูป/คน

 สร้างคนดีสู สังคม : ค ายคุณธรรมส�าหรับเยาวชน 	 กิจกรรมนี้มุ ่งเน ้นเด็กและ

เยาวชนที่หลงผิดให้ได้รับการปลูกฝังให้สามารถน้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา	 หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 และวิถีวัฒนธรรม	 มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	 สามารถด�าเนินชีวิต

เป็นประชากรท่ีดีของสังคมในอนาคตโดยไม่หวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้าอีก	 รวมทั้งสามารถ

ปรับวิธีคิดและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเหมาะสม	 โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม	

จ�านวน	๑,๐๐๐	คน
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	 ผูท้�าคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนาเป็นผูเ้สยีสละทัง้ก�าลงักาย	ก�าลงัสตปัิญญา	ก�าลงัทรพัย์	

และเวลาอันมีค่าเพื่อท�านุบ�ารุง	 สนับสนุน	 ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา	

จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์	 ซึ่งบุคคลท่ีด�าเนินชีวิตในลักษณะนี้	 ย่อมได้ชื่อว่าน�าเอาคุณธรรม

มาใช้ในการด�าเนินชีวิต	 สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มีผู้ได้รับการคัดเลือก	จ�านวน	๑๖๐	รูป/คน/แห่ง

๑๑. ยกย�องและเชิดชูผู�ทําคุณประโยชน�ต�อพระพุทธศาสนา

 ธรรมะสูคนทั้งมวล ประชาชนทุกกลุ่มวัย	รวมทั้งผู้พิการ	ทุพพลภาพ	ได้รับการฟนฟูจิตใจ

จากหลกัธรรมทางศาสนา	ให้มคีวามเข้มแขง็ทางด้านจติใจ	สามารถด�ารงชวีติในทางทีถ่กูต้องเหมาะสม	

ให้มีศักยภาพสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 เป็นที่ยอมรับของสังคม	 ไม่รู ้สึกแปลกแยก

จากสังคม	 กรมการศาสนาได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมธรรมะสู ่คนทั้งมวล	 เพื่อให้กลุ ่มคนพิการ

ได้เข้าร่วม	 และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส�าคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๖,๙๗๖	คน
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	 อุดหนุนจุฬาราชมนตรี	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์การศาสนา	 ๑๐	 องค์กร	

การด�าเนินงานของจุฬาราชมนตรี	 กิจกรรมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 กิจกรรม

คณะกรรมการกลางอิสลามประจ�าจังหวัด	 กิจกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

กิจกรรมการแข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ	 กิจกรรมสัมมนาผู้น�าศาสนาอิสลาม

การบูรณะศาสนสถาน	 จ�านวน	 ๖๓๒	 แห่ง	 รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาคริสต ์	

พราหมณ์-ฮินดู	และซิกข์

๑๒. ส�งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม คริสต� พราหมณ�-ฮินดู และซิกข�

	 การด�าเนินการนี้ผ่านกิจกรรมลานธรรม	 ลานวิถีไทย	 เปดพื้นที่วัด/ศาสนสถานเป็นพื้นที่

สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู ้ทางประวัติศาสตร์	 และจัดกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	

เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 และชุมชน	 เพื่อเชื่อมระหว่างสถาบันชาติ	 ศาสนา	

และพระมหากษัตริย์	 คนในชุมชนมีความผาสุก	 ร่มเย็น	 และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	

มีลานธรรม	ลานวิถีไทย	จ�านวน	๙๐๓	แห่ง	ประชาชน	จ�านวน	๒๗๐,๙๐๐	คน

๑๓. ส�งเสริมศาสนสถานเป�นแหล�งเรียนรู�หลักธรรมทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรม
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	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๙-

๒๕๖๔)	 เมื่อวันท่ี	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 และ

เป็นกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย	โดยมีทุกภาคส่วน

ของสังคม	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคธุรกิจเอกชน	 ภาควิชาการ	 ภาคสื่อมวลชน	 ภาคประชาสังคม	

และภาคประชาชนและในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดเปาหมาย	ดังนี้

๑๕. สร�างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

	 การด�าเนินการโดยจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์เสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก	 เยาวชน	

มีศีลธรรม	 มีจิตส�านึกท่ีดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย	 น้อมน�าหลักธรรมและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครอง

ศาสนาต่างๆ	ภายใต้ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	ท่ี	๔๙/๒๕๕๙	ในการส่งเสริมความเข้าใจ

อันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา	 ท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนาและน�าพาประเทศ

ไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	

	 กรมการศาสนาได้จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์	 ในระหว่างวันที่	 ๓-๕	 เมษายน	 ๒๕๖๐	

มีเยาวชนพร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงจากศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต์	 ศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู	 และศาสนาซิกข์	 เข้าร่วมกิจกรรมฯ	 จ�านวน	 ๑๖๗	 คน	 ตลอดจนสนับสนุนให้จัดค่ายเยาวชน	

จ�านวน	๑๙	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดนนทบุรี	สมุทรปราการ	ตราด	ปทุมธานี	ชลบุรี	ปราจีนบุรี	

นครนายก	บุรีรัมย์	ศรีสะเกษ	กาฬสินธุ์	ล�าปาง	เชียงราย	อุทัยธานี	พิษณุโลก	ราชบุรี	กระบี่	ภูเก็ต	

ชุมพร	และพัทลุง

๑๔. ส�งเสริมงานด�านศาสนิกสัมพันธ�
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	 (๑)	มีบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 ภาคชุมชน	 ภาคธุรกิจ

เอกชน	 ภาควิชาชีพ	 ภาควิชาการ	 ภาคสื่อมวลชน	 และภาคประชาชน	 ได้รับการอบรมและ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

	 (๒)	มีหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร

ในภาคส่วนต่างๆ	ทัง้ภาครฐั	ภาคประชาสังคม	ภาคชมุชน	ภาคธรุกจิเอกชน	ภาควชิาชพี	ภาควชิาการ	

ภาคสื่อมวลชน	และภาคประชาชน

	 (๓)	มีหน่วยงาน	 องค์กรที่ส่งเสริมและกระตุ้นการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	 ศาสนา

และพระมหากษัตริย์

	 (๔)	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์

		 (๕)	เกิดชุมชนคุณธรรม	องค์กรคุณธรรม	หรือหน่วยงานคุณธรรม	จ�านวน	๗,๐๐๐	องค์กร

ต้นแบบ

๑๖. ส�งเสริมการจัดกิจกรรมร�วมกันทางศาสนาแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 

	 การด�าเนนิการโดยผ่านกจิกรรมเชือ่มใจชายแดนใต้สันติสุข	มกีลุ่มเปาหมายเป็นผู้น�าศาสนา	

และศาสนิกชนในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา	 ปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 จ�านวน	 ๒	 โครงการ	 คือ	

การจัดกิจกรรมสร้างชุมชนศรัทธา	 (กัมปงตักวา)	 ตามโครงการทุ่งยางแดงโมเดล	 ประกอบด้วย	

๕	กิจกรรม	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	๙,๘๕๐	คน	และโครงการด�าเนินงานกิจกรรมสร้างชุมชนคุณธรรม

ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่	 ๒๔๔	 หมู่บ้าน	 ประกอบด้วย	 ๔	 กิจกรรม	 มีผู้เข้าร่วม	

จ�านวน	๑,๐๖๐	คน	รวมจ�านวน	๑๐,๙๑๐	คน
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๑๗. ส�งเสริมชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด�วยพลังบวร

	 ส่งเสริมให้มีการน�ามิติทางศาสนา	 พลังบวร	 (บ้าน	 วัด	 ศาสนสถาน	 โรงเรียน	 ราชการ)	

นโยบายประชารฐั	เป็นกลไกส�าคญัในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมศีลีธรรม	คณุธรรม	จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์	 เป ็นศูนย ์กลางเรียนรู ้หลักธรรมทางศาสนา	 หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ประเพณี	 วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม	 รวมทั้งส่งเสริมให้วัด	 ศาสนสถาน	 ชุมชน	

และสถานศึกษา	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๒,๑๙๑	 แห่ง	 เป็นกลไกส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในเด็ก	เยาวชน	โดยได้ด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้

	 (๑)	ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยกรมการศาสนาร่วมกับ

วัดแสงจันทร์	 และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในพื้นที่	 จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมน�าเศรษฐกิจ

พอเพียง	เมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	วัดแสงจันทร์	อ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว

	 (๒)	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายชุมชนคุณธรรม

ด�าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวรในพื้นที่
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