www.dra.go.th
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

สายตรงศาสนา
วารสาร

พระบารมีปกเกล้า

“...เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใด
หากปฏิบัติโดยดีและถูกต้อง
ก็ย่อมจะมีประโยชน์สำ�หรับแต่ละบุคคล
และเป็นประโยชน์สำ�หรับส่วนรวมด้วย
เพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำ�ดีตั้งใจดี
ทำ�ให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุข...”
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๔
ภาพจาก http://www.photoontour.com
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วารสารสายตรงศาสนา

บทบรรณาธิการ
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านศาสนา การอนุรักษ์สืบทอด
		 ศาสนพิธีและประเพณีที่ดีงาม
๒. เพื่อเผยแพร่งานของกรมการศาสนา
๓. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ
๒. คณะที่ปรึกษา
๑. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
๒. นางศรีนวล ลัภกิตโร
๓. นายมานัส ทารัตน์ใจ
๔. นางสาวพิไล จิรไกรศิริ
๕. นายชวลิต ศิริภิรมย์
๖. นายสำ�รวย นักการเรียน
			
๗. นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล
๘. นายอนุชา หะระหนี
			
๙. นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์
๓. บรรณาธิการ
นางสาววิภากมล สายอุบล
			
			
๔. ผู้ช่วยบรรณาธิการ
๑. นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ
๓. นางสาวอัญญาณี เทศประสิทธิ์
๕. นางสาวเจณิสตา ธงเก้า
๗. นายฉัตรชัย พิมพ์พิจิตต์

อธิบดีกรมการศาสนา
รองอธิบดีกรมการศาสนา
ที่ปรึกษากรมการศาสนา
ที่ปรึกษากรมการศาสนา
ที่ปรึกษากรมการศาสนา
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผู้อำ�นวยการกองศาสนูปถัมภ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการกองศาสนพิธี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำ�นาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เลขานุการกรมการศาสนา
๒. นางสาวปารวี ลีวัฒนา
๔. นายไกรสร ตันธนวัฒน์
๖. นางสาวปาลิน หนูช่วย

๕. กองบรรณาธิการ
๑. นางสาวฐิติมา สุภภัค
๒. นายชนะกิจ คชชี
๓. นายธนพล พรมสุวงษ์
๔. นายประภาส แก้วสวรรค์
๕. นางสาววาสนา เพ็งสะและ ๖. นายโอสธี ราษฎร์เรือง
๗. นายศักดิ์เพชร ยานะแก้ว
๘. นายพจนาถ ปัญญาศิลป์
๙. นางสุพัตรา หะยีอับดุลรอมาน ๑๐. นางสาวเรณู รัตนชัยเดชา
๑๑. นายบุณยเกียรติ เกียรติบรรจง

บทบรรณาธิการ
วารสารสายตรงศาสนา ปี ที่ ๑๖ ฉบั บ ที่ ๒
(เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นวารสารที่ยังคง
มุ่งมั่นเป็นสื่อกลางด้านศาสนสัมพันธ์ในการสื่อสารและ
เผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา
ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านความเป็นมาของศาสนา ศาสดา
ศาสนบุคคล ของพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู และศาสนาซิ ก ข์ ในเล่ ม นี้
ท่านยังจะได้เยี่ยมยลมัสยิด ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
ได้เรียนรู้วันสำ �คัญของศาสนาอิสลาม และได้รับทราบ
ผลการดำ�เนินงานโครงการ กิจกรรมของกรมการศาสนา
ที่ได้ดำ�เนินการร่วมกับองค์การศาสนาและภาคีเครือข่าย
วารสารสายตรงศาสนาฉบั บ นี้ อ ยู่ ใ นช่ ว งเวลา
การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
ซึ่งดำ�เนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
ได้ ร่ ว มกั บ องค์ ก ารศาสนา ทั้ ง ๕ ศาสนา จั ด พิ ธี ท าง
ศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมี
คุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทุกศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร รวมทั้งเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉั น ท์ ข องศาสนิ ก ชนทุ ก ศาสนา
ด้วยการปฏิบตั ศิ าสนกิจอันเป็นมงคลตามหลักศาสนา จึงได้
นำ�เสนอความหมาย และความสำ�คัญของพิธกี ารทางศาสนา
ของทั้ง ๕ ศาสนา ให้ท่านผู้อ่านได้เรียนรู้อีกด้วย

				

กองบรรณาธิการ

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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สารบัญ
วารสาร

สายตรงศาสนา
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

๒

พระบารมีปกเกล้า

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง ณ พระตำ�หนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

๓
๔
๕

บทบรรณาธิการ

๗
๑๐
๒๑

ศาสนปริทรรศน์

สารบัญ
เรื่องเล่าจากปก

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี
กรุงรัตนโกสินทร์
ภารกิจของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาสน์บัญชร

ศาสนาในประเทศไทย

เยี่ยมยลศาสนสถาน

๔๖
๕๑

โลกร่มเย็นด้วยศาสนา

วันสำ�คัญทางศาสนาอิสลาม

เส้นทางแห่งศรัทธา

๓๑ ปลุกศรัทธาพระพุทธศาสนา สังเวชนียสถาน
๓๔ การส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของ

วิถีชีวิต
๓๘ ทูตานุทูตประจำ�ประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๙ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม พลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
สร้างเด็กไทย อนาคตชาติที่ยั่งยืน
๔๑ การอบรมผู้สอนประจำ�ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจำ�มัสยิด ประจำ�ปี ๒๕๖๒
๔๒ ค่ายเยาวชนสมานฉันท์
๔๓ ปักหมุดพื้นที่คุณธรรมทั่วไทย

เรื่องเล่ารอบรั้วศาสนา
แสงธรรมส่องใจ

ศาสนาอิสลาม

๑๐
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๒๙
๓๑

วารสารสายตรงศาสนา

๒๙

๓๒

เรื่องเล่าจากปก

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
เรียบเรียงโดย : นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่งนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ (ด้านศาสนิกสัมพันธ์)*

ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ กรุงรัตนโกสินทร์มอี ายุครบ ๒๓๗ ปี
แห่งการสถาปนา รัฐบาลได้รณรงค์สง่ เสริมให้ทกุ ภาคส่วนร่วมจัดงาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระโอกาสดังกล่าว โดยกระทรวง
วัฒนธรรม ได้จดั งาน ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และสวนสันติ
ชัยปราการ เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รีทที่ รง
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงน�ำพาและพัฒนาประเทศให้
เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ ๒๓๗ ปี ในการนี้
กรมการศาสนา ได้ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาซิกข์ และภาคีเครือข่าย
ต่างๆ จัดงาน “พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา น้อมร�ำลึก
พระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ในงาน
มหกรรมใต้ร่มบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ
เพื่อรวมพลัง ๕ ศาสนา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะทีท่ กุ พระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภก
และเสริ ม สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ ข องศาสนิ ก ชน
ทุกศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นมงคลของแต่ละศาสนา
ตามล�ำดับ ดังนี้

*กองศาสนพิธี กรมการศาสนา

๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (พระพุทธศาสนา)

การเจริญพระพุทธมนต์ หรือการสวดมนต์ เป็นหลักส�ำคัญ
อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา นิยมมาตั้งแต่โบราณกาล ในชั้นต้น
สวดสาธยายเพื่ อ จ�ำหลั ก ค�ำสอนที่ เ ป็ น พระพุ ท ธวจนะเท่ า นั้ น
ใช้ ภ าษามคธเป็ น พื้ น เพราะภาษามคธเป็ น ภาษาหลั ก เดิ ม ของ
พระพุทธศาสนา และนับถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ การได้ยินได้ฟัง
พระสงฆ์สวดสาธยาย ถือว่าเป็นสิรมิ งคล ประสิทธิป์ ระสาทความเจริญ
และสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายได้ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา
ย่อมนับถือพระพุทธมนต์เสมอด้วยชีวิตจิตใจ จัดเป็นกุศลพิธีมาแต่
ครั้งพุทธกาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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๒. พิธีดุอาขอพร (ศาสนาอิสลาม)

ดุอา คือ การขอพร หรือ ค�ำขอพร พระเป็นเจ้าได้ทรงบัญญัติ
ไว้ว่า “สูเจ้าจงขอแล้วพระองค์จะประทานให้” ดุอาถือเป็นความ
จ�ำเป็นเพื่อแสดงออกถึงการร�ำลึกถึงอัลลอฮ์ และเฉพาะพระองค์
เท่านั้นที่ทรงสิทธิ์ตอบสนองหรือไม่ตอบสนองค�ำขอ อิสลามสอนให้
อ่านดุอาอ์ในเวลาและโอกาสต่างๆ เช่น เวลาก่อนเข้านอนและเมื่อ
ตืน่ นอนก่อนหลังดืม่ น�ำ้ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการหาว
ไอ และจาม เมือ่ เข้าและออกจากมัสยิด ก่อนออกจากบ้าน ขณะขับขี่
ยานพาหนะ เมื่อฝันร้าย ประสบเหตุอันน่าสะพรึงกลัว ตื่นตาตื่นใจ
คับขัน ต้องการความช่วยเหลือ และในวาระต่างๆ อีกมากมาย

๔. พิธีสวดมนต์ (ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู)

การสวดมนต์ หรือ ท่องพระเวท เรียกว่า พรหมยัชญะ และ
เทวยัชญะ เป็นหลักส�ำคัญ ๒ ประการ ทีผ่ นู้ บั ถือศาสนาฮินดู๑ ทีเ่ คร่ง
จะต้องท�ำประจ�ำวัน ทีเ่ รียกว่า ปัญจมหายัชญะ คือการบูชาทีย่ งิ่ ใหญ่
๕ ประการ ได้แก่

๑. พรหมยัชญะ จะต้องท่องคัมภีรพ์ ระเวทและคัมภีรอ์ นื่ ๆ ทุกวัน การปฏิบตั ิ
เช่นนีจ้ ะช่วยให้ไม่ลมื สิง่ ทีร่ ำ�่ เรียนมา เป็นการรักษาความรูเ้ ก่า และเพิม่ ความรูใ้ หม่
๒. ปิตฤยัชญะ นึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วทุกวัน เพื่อให้รู้ว่า
ตนเองมีหน้าที่รักษา ท�ำนุบ�ำรุง และสืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ
ได้สร้างไว้
๓. เทวยัชญะ ระลึกถึงพระเจ้าโดยการสวดมนต์ทุกวัน และท�ำสมาธิ
๔. ภูตยัชญะ ให้อาหารแก่คนที่หิวโหย เพื่อพัฒนาความมีน�้ำใจใน
การที่จะแบ่งปันผู้อื่น รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลสัตว์และพืชด้วย เป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดี
๕. นรยัชญะ ให้ความรักความเคารพนับถือแขกผูม้ าเยือน คือเจ้าของ
บ้านจะต้องให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุด ถือว่าแขกผู้มาเยือน
เปรียบเสมือนเทพ

๓. พิธีอธิษฐานภาวนา (ศาสนาคริสต์)

การอธิษฐานภาวนา เป็นรูปแบบความผูกพันระหว่างมนุษย์
กับพระเป็นเจ้าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตาม
ประสามนุษย์ว่า “เราจะบอกว่าเรารักกันอย่างไร หากเราไม่เคย
คิดถึงกัน ไม่เคยสนทนากัน ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่คิดจะท�ำสิ่ง
ที่ดีให้แก่กันและกัน หรือเมื่อคิดถึงแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อกัน”
การภาวนาส�ำหรับชาวคริสตศาสนิกชนจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออก
ถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยมีบทภาวนาที่คริสตศาสนิกชนทุกคน
สามารถอธิษฐานภาวนาร่วมกันได้ เป็นบทภาวนาทีใ่ ช้ในการอธิษฐาน
สาธารณะ เพือ่ แสดงความเป็นนำ�้ หนึง่ ใจเดียวกัน เป็นบทภาวนาจาก
คัมภีร์ไบเบิล เช่น บทเพลงสดุดี บทข้าแด่พระบิดา หรือบทภาวนา
ที่พระศาสนจักรได้ประพันธ์ขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันการภาวนาด้วย
บทภาวนาที่แต่ละคนอธิษฐานแบบเงียบๆ ภายในใจ หรือด้วยวาจา
ก็เป็นการภาวนาเช่นกัน นอกจากนัน้ คริสตศาสนิกชนภาวนาแม้ขณะ
ที่ก�ำลังท�ำงาน หรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต หากคิดถึงพระเจ้าใน
กิจการทุกอย่างที่ท�ำเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นการภาวนาทั้งสิ้น
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วารสารสายตรงศาสนา

๕. พิธีสวดกีรตันและอัรดาส (ศาสนาซิกข์)

ก่ อ นจะด�ำเนิ น การใดๆ ไม่ ว ่ า ทางศาสนาหรื อ ทางสั ง คม
ประเพณี ชาวซิกข์จะสวดขอพรจากพระศาสดา ซึ่งมีเนื้อหาความ
หมายว่า “ข้าแต่พระศาสดา นานักองค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนา
ซิกข์ และพระศาสดาอืน่ ๆ ทัง้ หลาย จวบถึงพระศาสดาคุรโุ คบินต์ซงิ ห์
ผูส้ ถาปนาพระมหาคัมภีรศ์ ริ คิ รุ รุ นั ถ์ ซาฮิบ ขอพระองค์ได้โปรดเมตตา
ประทานพรให้... (พร้อมกล่าวกิจกรรมหรือการร้องขอทีต่ อ้ งการ ) ...
ท้ายทีส่ ดุ บทอัรดาสจะจบลงด้วยศาสนส�ำนวนทีว่ า่ “นานักนาม จัรดี
กาลา เตเร่ ปาเน่ ซารบัธดา ปาร่า” อันหมายถึงว่า ในนามของ
พระศาสดานานัก ขอความรักและสันติสขุ จงประสบแด่มนุษยชาติ
ทั้งหลาย๒

๑ ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ของอินเดียนับถือ ในประเทศไทยคนรูจ้ กั ศาสนาฮินดู
ในชื่อ “ศาสนาพราหมณ์” ดังนั้น ชื่อทางการของศาสนา
ฮินดูในประเทศไทยคือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
๒ บทสวดขอพรศาสนาซิ ก ข์ เป็ น การขอร้ อ งให้ พ ระองค์ ป ระทานพรและเมตตาแด่ ช นทุ ก ชั้ น
ทุกวรรณะ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกัน

ศาสนปริทรรศน์

ภารกิจของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
รวบรวมโดย : กลุ่มนิติการ สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา

“กรมการศาสนา” เป็นหน่วยงานทางราชการที่รับภารกิจ
ด้านการพระศาสนา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีพัฒนาการชื่อเรียก
ไปตามกาลสมัย ตั้งแต่กรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมธรรมการ
สังการี โดยมีกำ�หนดชื่อหน่วยงานว่า “กรมการศาสนา” ตั้งแต่วัน
ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๘๔ เป็นต้นมา โดยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จนกระทั่ ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการ จึ ง มี
การประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
กรมการศาสนา ได้มาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมีการจัดตั้ง
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่ากับกรมขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี และโอนภารกิจบางส่วนของกรมการศาสนาไป
เป็นของสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานของรัฐด้านศาสนา ทั้ง ๕ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

กรมการศาสนา มีฐานะทางกฎหมายและมีอำ�นาจ
หน้าที่อย่างไร ตามกฎหมายใด

๑. กรมการศาสนา เป็ น ส่ ว นราชการระดั บ กรม สั ง กั ด
กระทรวงวัฒนธรรม มีฐานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา
๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๒. กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ กำ�หนดให้ กรมการศาสนา
มีภารกิจเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำ�นุบ�ำ รุง
ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์คมุ้ ครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้
คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำ�เนินการเพื่อให้คนไทย
นำ�หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม โดยมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
			 (๑)		ทำ�นุบำ�รุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
			 (๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

			 (๓)		ดำ � เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
กิจการฮัจย์ รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ปัจจุบนั การ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ได้โอนภารกิจไปยังกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๙)
			 (๔)		ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำ�นุบำ�รุงศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ
			 (๕)		ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
ทีท่ างราชการรับรอง และสนับสนุนการดำ�เนินการขององค์การศาสนา
			 (๖)		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็น
อำ�นาจหน้าทีข่ องกรม หรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๓. กรมการศาสนามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในการ
ดำ�เนินงานดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ
ศาสนาทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมนำ�สู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน”

พันธกิจ

๑. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๓. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
๔. อุปถัมภ์ ทำ�นุบำ�รุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา

ยุทธศาสตร์

๑. รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน
๒. ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณ ให้เกิดความเลือ่ มใส
ศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. บูรณาการการทำ�งานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรม
ทางศาสนาสู่ประชาชน
๔. น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงาน
ศาสนา

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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สำ�นักงานเลขานุการกรม

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และ
งานกิจกรรมพิเศษของกรม
๒) ดำ�เนินการเกีย่ วกับงานช่วยอำ�นวยการและเลขานุการของกรม
๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรมและเผยแพร่
กิจกรรมความก้าวหน้าในงานด้านต่างๆของกรม
๔) ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
๖) ดำ�เนินการเกีย่ วกับงานกฎหมายและระเบียบงานนิตกิ รรม
และสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของกรม
๗) จั ด ทำ � และประสานแผนการปฏิ บั ติ ง านของกรมให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง ดำ�เนินการเกีย่ วกับ
งานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
ของหน่วยงานในสังกัด
๘) จัดระบบการสำ�รวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
๙) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทาง
ศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
๑๐) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองศาสนูปถัมภ์

อำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล
งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
๒) ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์
๓) ดำ�เนินการให้การอุปถัมภ์ประสานงานและควบคุมดูแล
การเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
๔) ดำ � เนิ น การประสานงานระหว่ า งผู้ นำ � ศาสนาและ
ศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
๕) เสนอแนวการกำ�หนดนโยบายและมาตรการในการสร้าง
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง
๖) จัดทำ�และเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นศาสนพิธี ด้านมารยาทไทย
ในทางพระพุ ท ธศาสนาและศาสนาอื่ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัยและวิชาการทาง
ศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป
๗) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ สำ � นั ก พระราชวั ง รั บ สนองงานใน
พระบรมราชานุ เ คราะห์ แ ละพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ต ามพระบรม
ราชโองการและหมายรับสั่ง
๘) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอืน่ ทีท่ างราชการ
รับรอง เพือ่ ส่งเสริมให้น�ำ หลักธรรมทางศาสนานำ�ไปสูก่ ารเสริมสร้าง
ศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
๙) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการกำ�หนดนโยบาย
และแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพื่ อ เสนอต่ อ นายก
รัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม
๒) ดำ�เนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ส่งเสริมการนำ�หลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ สร้างให้นกั เรียน
นักศึกษาและประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม
๓) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม
๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ทำ�เนียบผู้บริหาร กรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมการศาสนา

นางศรีนวล ลัภกิตโร
รองอธิบดีกรมการศาสนา

นายสำ�รวย นักการเรียน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล
ผู้อำ�นวยการกองศาสนูปถัมภ์

นางสาวฐิติมา สุภภัค
นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม

นางสาววิภากมล สายอุบล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำ�นาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน เลขานุการกรมการศาสนา
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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ศาสน์บัญชร

ศาสนาในประเทศไทย*
พระพุทธศาสนา

ในปัจจุบันชาวไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ นับถือ
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม
เคร่งครัดในพระธรรมวินัย พยายามรักษาคติความเชื่อและแนวปฏิบัติ
ถือตามทีพ่ ระอรหันต์พทุ ธสาวกได้วางหลักธรรมวินยั เป็นแบบแผนไว้
ตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ปฐมสังคายนา ซึง่ นับถือแพร่หลายในประเทศไทย พม่า
ลาว กัมพูชา และศรีลังกา
ผู้คนส่วนใหญ่ในดินแดนประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทมาตั้งแต่สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๖
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทประดิษฐานอย่างมัน่ คงเป็นศาสนาหลัก
ของบ้านเมืองสืบมาในสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงปัจจุบนั กล่าวได้วา่
เป็นศาสนาประจ�ำชาติของชาวไทยมาช้านานจึงมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเป็นอันมาก ทั้งคติความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วรรณคดี ค่านิยม เป็นต้น
ในปัจจุบนั พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทยยังแบ่ง
ออกเป็นคณะมหานิกายซึง่ เป็นคณะสงฆ์ทมี่ อี ยูเ่ ดิม และคณะธรรมยุต
หรือธรรมยุติกนิกาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นอกจากนี้ พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานยังเป็นที่นับถือของ
ชาวไทยอยูด่ ว้ ยส่วนหนึง่ ซึง่ เจริญรุง่ เรืองควบคูก่ นั มากับฝ่ายเถรวาท
ปัจจุบันพระพุทธศาสนามหายานมีจีนนิกายและอนัมนิกายตาม
ทะเบียนวัดและส�ำนักสงฆ์จีนนิกายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง
เช่น วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ
วั ด บ�ำเพ็ ญ จี น พรต กรุ ง เทพฯ วั ด โพธิ์ เ ย็ น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

พระบรมศาสดา ศาสนบุคคล

พระพุทธศาสนามีประวัตคิ วามเป็นมายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี
นั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย พุ ท ธกาลผู ้ ป ระกาศศาสนาและเป็ น ศาสดาคื อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระบรมศาสดา

จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท
วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ เป็น
พระราชโอรสพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิรมิ หามายา แห่งแคว้น
ศากยะ (สักกะ) อันมีกรุงกบิลพัสดุเ์ ป็นราชธานี ประสูตเิ มือ่ วันขึน้ ๑๕ ค�ำ่
เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ณ สวนลุมพินี (สวนลุมพินี
และกรุงกบิลพัสดุ์ในปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล)
เมื่ อ พระชนมายุ ๕ วั น พระเจ้ า สุ ท โธทนะโปรดให้ เชิ ญ
พราหมณ์ ๑๐๘ คนมารั บ โภชนาหาร และได้ เชิ ญ พราหมณ์
๘ คนเข้าพิจารณาพระลักษณะของพระกุมารเพื่อถวายค�ำพยากรณ์
พราหมณ์ ๗ คน ในจ�ำนวนนั้นท�ำนายเป็น ๒ ประการ คือ หากพระราชกุมาร
ครองราชย์ จ ะได้ เ ป็ น พระเจ้ า จั ก รพรรดิ หากผนวชจะได้ ต รั ส รู ้
เป็นพระพุทธเจ้า เว้นแต่พราหมณ์อายุน้อยสุดชื่อ “โกณฑัญญะ”
พยากรณ์ว่า พระราชกุมารจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
แล้วขนานพระนามพระราชกุมารว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “มีความ
ต้องการส�ำเร็จ” และหลังจากประสูติแล้ว ๗ วัน พระพุทธมารดาได้
เสด็จสวรรคต
*ข้อมูลจาก : หนังสือศาสนาในประเทศไทย, กรมการศาสนา

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทงั้ ๑๘ สาขา
ในส�ำนักอาจารย์วิศวามิตร ซึ่งเป็นส�ำนักที่มีชื่อเสียงที่สุด พระเจ้า
สุทโธทนะ ทรงสร้างปราสาท ๓ ฤดูให้ประทับ เมื่อพระชนม์ได้ ๑๖
พรรษา ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา หรือพิมพา ผู้เป็นธิดา
ของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะ
เมื่อพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่ง
พระนามว่า พระราหุล ซึ่งแปลว่า บ่วง พระองค์ทอดพระเนตรเทวทูต
ทั้งสี่ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ท�ำให้ทรงสังเวช
พระราชหฤทัยในเพศฆราวาส วันทีเ่ จ้าชายราหุลประสูตนิ นั้ เป็นวันที่
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา ณ ฝัง่ แม่นำ�้ อโนมา หลังจากออกผนวช
มา ๖ พรรษา ต่อมาในวันเพ็ญเดือน ๖ ณ อรุณเวลาเสนานิคม
แขวงเมืองพาราณสี ขณะมีพระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา ได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อตรัสรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสั่งสอนประชาชน
ตามแว่นแคว้นต่างๆ ในอินเดียเพื่อน�ำพาให้ประชาชนทั้งหลายไปสู่
ความพ้นทุกข์อยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ พรรษา ชาวอินเดียในสมัยนั้น
ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา และเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็น
จ�ำนวนมาก จนกระทั่งพระพุทธองค์พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา
จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

พุทธกิจประจำ�วัน ๕ ประการ

พุ ท ธกิ จ ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงบ�ำเพ็ ญ เป็ น ประจ�ำ
ในแต่ละวันมี ๕ ประการ ได้แก่
เวลาเช้า
- เสด็จออกบิณฑบาต เพื่อโปรดเวไนยสัตว์
เวลาเย็น
- เสด็จออกพระคันธกุฎี แสดงพระธรรมเทศนา
แก่ประชาชน
เวลาค�่ำ
- ทรงตอบปัญหาธรรม แสดงธรรม ประทาน
โอวาทแก่เหล่าภิกษุทั้งหลาย
เวลาเที่ยงคืน - ทรงตอบปัญหาเทวดา
เวลาใกล้รุ่ง - ทรงตรวจพิจารณาสัตว์โลกที่สามารถและ
ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จ
ไปโปรดหรือไม่

พระสงฆ์ประชุมปฏิบัติศาสนกิจ ในพระอุโบสถวัดผ่องพลอยวิริยาราม
กรุงเทพมหานคร

ศาสนบุคคล

ผู้สืบทอดในพระพุทธศาสนา คือ พุทธบริษัท ๔ ได้แก่ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา อันหมายถึง พุทธศาสนิกชน พุทธมามกะ
พุทธสาวก อันเป็นกลุ่มผู้ร่วมกันนับถือ ร่วมกันศึกษา และรักษา
สืบทอดพระพุทธศาสนาไว้
ภิกษุ หมายถึง ชายที่บวชในพระพุทธศาสนา ถือสิกขาบท
๒๒๗ ข้อ ภิกษุสาวกรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
ภิกษุณี หมายถึง หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา
มีสกิ ขาบทและขนบธรรมเนียมท�ำนองเดียวกับภิกษุ แต่ถอื สิกขาบท
มากกว่าภิกษุ คือ ๓๑๑ ข้อ หญิงที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีต้อง
บรรพชาเป็นสามเณรีก่อน อายุ ๑๘ ปี แล้วพึงขอสิกขาสมมุติต่อ
ภิกษุณสี งฆ์เพือ่ ก�ำหนดให้รกั ษาสิกขาบท ๖ ประการถ้วน ๒ ปี ภิกษุณี
รูปแรก คือ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
อุบาสก หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นผู้ที่นับถือ
พระพุทธศาสนาโดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ปฐมอุบาสก
ผู้ถึงสรณะ ๒ (พระพุทธและพระธรรม) คือ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ
ปฐมอุบาสกผู้ถึงไตรสรณะ (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์)
คือ บิดาพระยสะ
อุ บ าสิ ก า หมายถึ ง คฤหั ส ถ์ ผู ้ ห ญิ ง ที่ แ สดงตนเป็ น ผู ้ ที่
นับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ปฐมอุบาสิกา คือ มารดาของพระยสะ และภรรยาเก่าพระยสะ
อนึ่ ง เด็ ก ชายที่ บ วชในพระพุ ท ธศาสนามี อ ายุ ยั ง ไม่ ค รบ
๒๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ เรี ย กว่ า “สามเณร” สามเณรองค์ แ รกใน
พระพุทธศาสนาคือ ราหุล ส่วนเด็กผู้หญิง เรียกว่า “สามเณรี”
ซึง่ สามเณรและสามเณรีถอื สิกขาบท ๑๐ ลักษณะ การบวชของภิกษุ
และภิกษุณี เรียกว่า “อุปสมบท” ส่วนการบวชของสามเณรหรือ
สามเณรี เรียกว่า “บรรพชา”

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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ศาสนาอิสลาม

หลังจากท่านนบีมฮุ มั มัด สิน้ ชีวติ เกิดความขัดแย้งในเรือ่ งการ
เป็นคอลีฟะห์ (ผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามต่อจากท่านนบีมุฮัมมัด
หรื อ กาหลิ บ ) จึ ง ท�ำให้ ศ าสนาอิ ส ลามแยกออกเป็ น นิ ก ายต่ า งๆ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
นิกายซุนนี หรือซุนนะห์ นิกายนีเ้ คร่งครัดปฏิบตั ติ ามพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอาน อัลฮะดีษ โดยถือว่าคอลีฟะห์ มีเพียง ๔ คน
คือ อบูบักร์ โอมาร อุสมาน และอาลี มุสลิมส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้ง
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทยนับถือนิกายนี้
นิกายชีอะห์ ชีอะห์ แปลว่า พรรคพวก หมายถึงพรรคพวก
ท่านอาลี นิกายนีถ้ อื ว่าท่านอาลี บุตรเขยของท่านนบีมฮุ มั มัด คนเดียว
เท่านั้นเป็นผู้ที่ถูกต้อง ผู้ถือนิกายนี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอิหร่าน
อิรัก เยเมน อินเดียและประเทศในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออก
มุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนี นิกายชีอะห์
ก็มบี า้ ง แต่เดิมมุสลิมนิกายซีอะห์เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในสังคมไทย
โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาได้สืบสาแหรกต่อเนื่องกันมา ได้แก่ สกุล
บุนนาค ศรีเพ็ญ อหะหมัดจุฬา จุฬารัตน์ และสายสกุลอืน่ ๆ ต�ำแหน่ง
จุฬาราชมนตรีในสายเจ้าพระยารัตนราชเศรษฐี (เฉกอะหมัด) ซึง่ เป็น
มุสลิมนิกายซีอะห์มาสิ้นสุดที่จุฬาราชมนตรีสอน อหะหมัดจุฬา
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก่อนเปลีย่ นมาเป็น
มุสลิมนิกายซุนนี (จุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์) สมัยพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ภายในมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี

12 วารสารสายตรงศาสนา

มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี

ศาสดา ศาสนบุคคล

ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ ท่านนบีมฮุ มั มัด เกิดทีน่ ครมักกะห์
เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนเราะบิอลุ เอาวัล ซึง่ ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๑๑๑๔ ท่านนบีได้โองการจากอัลลอฮ์ โดยผ่านสื่อเทวทูต
ญิบรออีล และได้รับบัญชา ให้น�ำหลักการศาสนาออกเผยแผ่แก่
มวลมนุษย์ หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นนบี ๖ เดือน ท่านนบีท�ำหน้าที่
ประกาศสอนศาสนาเริ่มจากครอบครัวและขยายวงกว้างออกไปยัง
เพือ่ นฝูงและญาติมติ ร ท่านต้องเผชิญอุปสรรคนานาจากการต่อต้าน
ของพวกกุเรซ ใช้เวลาประกาศศาสนาอยู่ที่มักกะห์ ๑๓ ปีจนในที่สุด
ต้องอพยพไปเมืองมะดีนะฮ์ การอพยพจากมักกะห์ไปยังเมืองมะดีนะฮ์
ของท่านนบีมุฮัมมัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศักราชอิสลาม เรียกว่า
ฮิจญ์เราะห์ศักราช ท่านนบีประกาศศาสนาที่เมืองนี้ระยะหนึ่งจึง
เดินทางกลับมักกะห์ สิ้นชีวิตเมื่ออายุ ๖๓ ปี ณ เมืองมะดีนะฮ์
รวมเวลาที่เป็นศาสนทูต ๒๓ ปี ท่านนบีมุฮัมมัดถือเป็นศาสดา
คนสุดท้ายของศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชเพื่อท�ำหน้าที่ประกอบพิธีกรรม
และเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะ ถือว่ามุสลิมทุกคนมีหน้าที่ในการ
สืบทอดศาสนา ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา ศึกษาและ
เรียนรู้หลักค�ำสอนของศาสนาให้รู้แจ้งเห็นจริง และท�ำหน้าที่เผยแผ่
ตามก�ำลังความรู้ของตน

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีปัจจุบัน

มัสยิดกลาง จังหวัดสงขลา

คอเต็บ แสดงธรรมในการละหมาด

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารกิจการต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา
ในประเทศไทย มีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เป็นผูก้ �ำกับดูแล โดยมีจฬุ าราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ ถือเป็น
ผู้น�ำสูงสุดด้านการบริหารกิจการมุสลิมในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด กรรมการมัสยิด ซึ่งดูแลกิจการ
ต่างๆ ในมัสยิด มีอิหม่ามเป็นผู้น�ำประจ�ำมัสยิด คอเต็บ เป็นผู้แสดง
ธรรมประจ�ำมัสยิด และบิหลัน่ เป็นผูป้ ระกาศเชิญชวนให้มสุ ลิมปฏิบตั ิ
ศาสนกิจตามเวลา
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทีม่ ผี นู้ บั ถือมากทีส่ ดุ ในโลก ราว ๒.๑
พันล้านคน ส�ำหรับประเทศไทย จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชาชนนับถือคริสต์ศาสนาทั่วประเทศ
จ�ำนวน ๗๘๙,๓๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ ของประชากรทั้งหมด
(จ�ำนวน ๖๕,๙๘๑,๖๖๐ คน) ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมีนิกาย
หลักอยู่ ๒ นิกาย คือ นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic
Church) และนิกายโปรเตสแตนท์ (Protestant Christian Church)

๑. นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic Church)

เดิมเรียกว่า นิกายคาทอลิกแต่อย่างเดียว ค�ำว่า “คาทอลิก”
มาจากภาษากรีก แปลว่า “สากล” หรือ “ทั่วไป” เมื่อกล่าวถึง
นิกายนีจ้ งึ หมายถึงศาสนจักรทีเ่ ป็นสากลและเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วส�ำหรับ
คริสต์ศาสนิกชนโดยทั่วไป ต่อมาเมื่อศาสนจักรเกิดแตกแยกออก
เป็นศาสนจักรตะวันออกและศาสนจักรตะวันตก เมื่อ พ.ศ. ๑๕๙๗
ศูนย์กลางของศาสนาทั้งสองฝ่ายจึงแยกออกจากกัน ฝ่ายตะวันตก
ซึ่งมีศูนย์กลางที่กรุงโรม ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาหลักทางศาสนา
จึงเรียกว่า โรมันคาทอลิก ส่วนฝ่ายตะวันออกเรียกว่า ออร์โธด็อกซ์
นิ ก ายนี้ มี ค วามเชื่ อ และปฏิ บั ติ ต ามค�ำสอนและประเพณี อ ย่ า ง
เคร่งครัดมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือกรุงอิสตันบูล
ในปั จ จุ บั น นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก นี้ มี ผู ้ นั บ ถื อ อย่ า งแพร่ ห ลายใน
กลุม่ ประเทศทางยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะในอิตาลี โปรตุเกส สเปน
และฝรั่งเศส

โบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บริเวณลานโบสถ์ของอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี

ผูน้ �ำสูงสุดของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก คือพระสันตะปาปา
(Pope) ซึง่ มาจากภาษาละตินว่า Papa และในภาษากรีกว่า Pappas
หรือ โป๊ป นัน่ เอง แปลว่าบิดา ประทับอยูท่ นี่ ครรัฐวาติกนั อันมีสถานะ
เป็นรัฐเอกราชอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี อันเป็นศูนย์กลาง
การปกครองของนิกายนีด้ ว้ ย นิกายโรมันคาทอลิกเชือ่ ว่า พระเยซูเป็น
ผู้มอบสถานะผู้แทนของพระองค์ให้นักบุญเปโตร (St. Peter) และ
ถือว่าท่านเป็นพระสันตะปาปาองค์แรก นิกายโรมันคาทอลิกปกครอง
กันเป็นล�ำดับชัน้ เหตุมาจากในยุคเริม่ แรกของศาสนาคริสต์ เกิดการ
รวมตัวของคริสต์ศาสนิกชนในแต่ละท้องถิ่นที่เรียกกันว่า คริสตจักร
ท�ำให้ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ท�ำหน้าที่ดูแลปกครองนี้มาชัดเจนขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๒
เมื่อศาสนาคริสต์ขยายตัวออกไปมากขึ้น จึงต้องมีต�ำแหน่งสังฆราช
หรือมุขนายก (Bishop) เพือ่ ปกครองแต่ละเขตทีเ่ รียกว่า “สังฆมณฑล”
(Diocese) มุขนายกประจ�ำมุขมณฑล เป็นผู้แต่งตั้งบาทหลวงให้
ปกครองดูแลโบสถ์คริสต์แต่ละแห่ง และยังมีต�ำแหน่งอัครมุขนายก
(Archbishop) หรือในไทยเรียกว่า อัครสังฆราช ท�ำหน้าที่ดูแล
มุขมณฑลที่มีความส�ำคัญเป็นพิเศษ

ภายในโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายในอาสนวิหารแม่พระบังเกิด จังหวัดสมุทรสงคราม

พระเยซูถูกตรึงกางเขนในโบสถ์วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จังหวัดยโสธร

ในโครงสร้ า งการปกครองของนิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก ยั ง มี
พระคาร์ดินัล (Cardinal) เป็นต�ำแหน่งสมณศักดิ์ที่สูงรองจาก
พระสั น ตะปาปา มี ห น้ า ที่เ ป็นที่ป รึก ษาพระสันตะปาปาในการ
ปกครองพระศาสนจักรสากล ต�ำแหน่งคาร์ดนิ ลั ในสมัยแรกๆ อาจจะ
เป็นฆราวาสก็ได้ นับตั้งแต่ตรากฎหมายพระศาสนจักร ฉบับ ค.ศ. ๑๙๑๗
และ ฉบับ ค.ศ. ๑๙๘๓ พระสงฆ์และพระสังฆราชเท่านั้นที่มีสิทธิ์
ได้รับการยกสมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลได้ พระคาร์ดินัลมีหน้าที่
ในการเข้าร่วมประชุมลับเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่แทน
ต�ำแหน่งที่ว่างลง และพระคาร์ดินัลแต่ละองค์ก็มีสิทธิ์ได้รับเลือก
เป็นพระสันตะปาปาได้เช่นกัน พระคาร์ดินัลอาจมีต�ำแหน่งเป็น
มุขนายกในการปกครองหรือไม่ก็ได้ พระคาร์ดินัลชาวไทยคนแรก
ได้แก่ พระอัครสังฆราช ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู ประมุขเขตการปกครอง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๒๖ และมีพิธีสถาปนาเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม นครรัฐวาติกัน และ
ในปัจจุบนั มีพระคาร์ดนิ ลั องค์ที่ ๒ คือพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งเขตปกครองกรุงเทพฯ
ได้รับการประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีพิธี
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่วนพระสันตะปาปาพระองค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส (Pope Francis) มีพระนามเดิมว่าฮอร์เฆ่ มารีโอ แบร์โกลิโอ
เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา องค์ที่ ๒๖๖ สืบต่อจากนักบุญเปโตร
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรงเป็น
พระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากภูมิภาคละตินอเมริกา ทรงมีชาติ
ก�ำเนิดเป็นชาวอาร์เจนตินา และนับเป็นครั้งแรกในรอบ ๑,๓๐๐ ปี
ที่พระสันตะปาปาไม่ได้เป็นชาวยุโรป
ประเทศไทยมี ก ารตั้ ง มิ ส ซั ง สยาม (สั ง ฆมณฑลหรื อ เขต
ปกครองของศาสนจักรคาทอลิกในสยาม) มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๑๒
ส่วนต�ำแหน่งมุขนายก หรือบิช็อป จะเรียกว่า พระสังฆราช ตามความ
คุ้นชินของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในยุคแรกผู้เป็นประมุข

ของสังฆมณฑลสยามล้วนแต่มาจากต่างประเทศ คนไทยคนแรกที่ได้รับ
แต่งตั้งต�ำแหน่งมุขนายก ได้แก่ มุขนายก ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง
ประมุขมิสซังจันทบุรี ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๒๑๒ มิ ส ซั ง สยามปกครองโดยสั ง ฆราชคนแรก
คือ บาทหลวงหลุยส์ ลาโน ได้รับการอภิเษกเป็นสังฆราช เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๑๗ รูปแบบการปกครองมิสซังสยามใช้มาจนถึง
พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการจัดรูปแบบการปกครองของมิสซังสยามใหม่
โดยแบ่งเป็น ๒ แขวงทางพระศาสนจักร (Ecclesiastical Provinces)
คือแขวงกรุงเทพฯ และแขวงท่าแร่-หนองแสง ดังนั้น กรุงเทพฯ และ
ท่าแร่-หนองแสงจึงถูกยกขึน้ มาสูร่ ะดับอัครสังฆมณฑล (ArchdioceseMetropolitan) ซึ่งจะมีปริสังฆมณฑล (Suffragan Diocese) ที่อยู่
ภายใต้แขวง และมีผู้ปกครองแต่ละเขตมีสมณศักดิ์เป็นสังฆราช
แยกจากกัน (ส่วนเขตการปกครองในปัจจุบนั นัน้ แบ่งออกเป็น ๑๐ เขต)
ในประเทศไทยปัจจุบนั นิกายโรมันคาทอลิก บริหารงานโดยสภาสูงสุด
เรียกว่า “สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย”
(Catholic Bishops’ Conference of Thailand - CBCT) ประกอบ
ไปด้วยมุขนายกของเขตมิสซังทั้ง ๑๐ เขต นิกายโรมันคาทอลิก
มีผนู้ บั ถือในประเทศไทย จ�ำนวน ๓๖๙,๖๓๖ คน (จากการส�ำรวจของ
องค์กรคริสต์ศาสนาในนิกายต่างๆ)

โบสถ์วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จังหวัดยโสธร
ซึ่งเป็นโบสถ์ไม้ในนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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๒. นิกายโปรเตสแตนท์ (Protestant Christian Church)

นิกายโปรเตสแตนท์เกิดจากการปฏิรูปทางศาสนาในการ
ประชุมของสภาแห่งสปีเยอร์ (Diets of Speyer) พ.ศ. ๒๑๓๕ สภา
ดังกล่าวได้ออกกฎหมายกีดกันผูท้ เี่ ชือ่ ตามแนวคิดของมาร์ตนิ ลูเธอร์
(Martin Luther) จนเกิดการประท้วงขึ้นและน�ำไปสู่การแตกแยก
ของศาสนาในที่สุด
มาร์ ติ น ลู เ ธอร์ เป็ น บาทหลวงชาวเยอรมั น ในคณะ
ออกุสติเนียน ตีความคัมภีร์ไบเบิ้ลในภาคพันธสัญญาใหม่ว่า มนุษย์
สามารถกลับไปมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าได้ด้วยตนเองหรือ
ด้วยพิธกี รรมและความศรัทธาอย่างจริงใจในพระเยซู การท�ำบุญหรือ
ล้างบาปกับนักบวชนัน้ ไม่สามารถท�ำให้คนทีไ่ ม่มศี รัทธาอย่างแท้จริง
กลับไปคืนดีกับพระเจ้าได้ ใน พ.ศ. ๒๐๖๐ มาร์ติน ลูเธอร์ ได้เสนอ
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป ๙๕ ข้อ นับเป็นต้นก�ำเนิดของโปรเตสแตนท์
เนื่ อ งจากในช่ ว งเวลานั้ น เกิ ด ความขั ด แย้ ง เรื่ อ งอ�ำนาจและ
ผลประโยชน์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรบ่อยครัง้ รวมไปถึงการที่
นักบวชในศาสนาคริสต์ได้ท�ำการซือ้ ขายใบไถ่บาป ท�ำให้คนไม่ศรัทธา
ต่อพระเยซูอย่างแท้จริง มาร์ตนิ ลูเธอร์ ถูกขับออกไปจากชุมชนของ
คริสต์ศาสนิกชนเมือ่ พ.ศ. ๒๐๖๔ แต่กม็ ผี เู้ ห็นด้วยกับเขาเป็นจ�ำนวน
มากจึงถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มโปรเตสแตนท์ นิกายนี้ถือการปฏิบัติตาม
คัมภีร์ไบเบิ้ลอย่างเคร่งครัด ไม่ยอมรับบัญญัติอื่นๆ หรือค�ำสั่งใดๆ
ของพระสันตะปาปาจากกรุงโรม ไม่ยอมรับการมีอ�ำนาจเด็ดขาดของ
ส�ำนักวาติกันในการตีความพระคัมภีร์ ไม่มีนักบวชถือพรหมจรรย์
ไม่ยกย่องแม่พระมารีย์และนักบุญต่างๆ ว่ามีความส�ำคัญเท่ากับ
พระเยซู ไม่มกี ารสักการบูชาพระแม่และนักบุญอืน่ ๆ นิกายโปรเตสแตนท์
แพร่หลายในทวีปอเมริกาเหนือและในยุโรปบางพื้นที่ เช่น เยอรมนี
อังกฤษ และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย

คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพ (องค์การคริสตจักรแองกลิกันในประเทศไทย)

นิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยประกอบไปด้วยนิกาย
ย่อยหลายนิกาย เข้ามาท�ำงานเผยแผ่จริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๗๑ กลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามา
ท�ำงานจากหลายประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
คณะที่เข้ามามีหลากหลายกลุ่ม เช่น ลอนดอนมิชชันนารีโซไซเอ็ทตี้
อเมริกันเพรสไบเทเรียน คณะกรรมาธิการพันธกิจคริสตจักรโพ้น
ทะเลแห่งอเมริกา คณะอเมริกนั แบ๊บติสต์ คณะแองกลิกนั เชิรช์ ฯลฯ
ซึ่งต่อมากลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามาในช่วงแรกได้รวมตัวกันตั้งเป็นสภา
คริสตจักรในประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อให้เป็นคริสตจักรของ
ชนพื้นเมืองอย่างแท้จริงหลังจากนั้นกลุ่มมิชชันนารีอื่นๆ ได้จัดตั้ง
เป็นองค์กรอีก ๓ กลุ่ม คือ สหกิจคริส เตียนแห่งประเทศไทย
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ และคริสตจักร (เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส)
ปัจจุบันองค์กรคริสเตียนฝ่ายโปรเตสแตนท์ที่ได้รับการรับรองจาก
กรมการศาสนามีอยู่ ๔ องค์กร คือ
๑. สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปกครองคณะเพรสไบเทเรียน
คณะคริสเตียนเชิรช์ (ดิสไซเปิลส์ออฟไครส์) คณะลูเทอแรนเชิรช์ ออฟ
อเมริกาในประเทศไทย เป็นต้น
๒. สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ปกครองคณะคริสเตียน
แอนด์มิชชันนารีอัลไลแอนซ์ คณะเวิร์ลด์ไวด์อีแวนเจไลเซชั่นครูเสด
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆ อีก เช่น นิกายลูเธอร์แรน เป็นต้น
๓. มูลนิธคิ ริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ปกครองคริสตจักรแบ๊บติสต์
ในประเทศไทย
๔. มู ล นิ ธิ ค ริ ส ต จั ก ร
เซเว่ น ธ์ เ ดย์ แ อ๊ ด เวนตี ส แห่ ง
ประเทศไทย

ภายในโบสถ์ของคริสตจักรไคร้สตเชิร์ช
(Christ Church) เป็นโบสถ์ใน
นิกายแองกลิกันเชิร์ช
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วารสารสายตรงศาสนา

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสันตะปาปา องค์ที่ ๒๖๖
ดำ�รงตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ศาสดา และบรรดาอัครสาวก

ศาสนาคริสต์ มีศาสดาคือ พระเยซูคริสต์ (Jesus Christ)
พระเยซู ตามเนื้อความในพระคัมภีร์ พระองค์ทรงเป็นชาวยิวและ
ทรงบังเกิดที่เมืองเบ็ธเลเฮม (Bethlehem) แคว้นยูเดีย ปัจจุบันอยู่
ในเขตของกรุงเยรูซาเลม (Jerusalem) ประเทศอิสราเอล พระเยซู
เป็นบุตรชายของ โยเซฟ และ มารีย์ แห่งเมืองนาซาเร็ท (Nazareth)
ซึ่งอยู่ตอนเหนือของอิสราเอลในปัจจุบันกล่าวกันว่าบิดามารดาของ
ท่านสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เดวิดที่ยิ่งใหญ่ของชาวยิว โยเซฟ นั้น
เป็นช่างไม้ แต่งงานกับมารีย์ หญิงพรหมจรรย์ ซึง่ ได้ตงั้ ครรภ์พระเยซู
โดยพระอานุภาพแห่งพระเจ้า ในเวลานั้นจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตุส
สั่งให้มีการจดทะเบียนส�ำมะโนประชากรทั่วแผ่นดินในอาณาจักร
โยเซฟ จึงพามารียอ์ อกเดินทางไปบ้านเกิดคือเมืองเบ็ธเลเฮม แต่ไม่มี
ที่ว่างในโรงแรมจึงไปพักกันในคอกสัตว์ของโรงแรม พระเยซูคริสต์
ได้ถือก�ำเนิด ณ ที่นั้น

คริสตจักรที่ ๑ สำ�เหร่ เป็นคริสตจักรแห่งแรกของนิกายโปรเตสแตนท์
ก่อตั้งโดยคณะเพรสไบเทเรียน ใน พ.ศ. ๒๔๐๐

ปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า วั น ที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ ถื อ ก�ำเนิ ด คื อ ในวั น ที่
๒๕ ธันวาคม (เชื่อกันว่าเป็นการก�ำหนดขึ้นภายหลัง) ส่วนปีที่เกิด
นั้นมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ คัมภีร์ไบเบิ้ลมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต
ของพระองค์อยู่ในพระวรสาร (Gospel) ในวัยเด็ก พระองค์อาศัย
อยู่ที่เมืองนาซาเร็ท เมื่ออายุ ๑๒ ปี พระองค์ได้เดินทางไปฉลอง
พระวิหารที่เยรูซาเล็ม ณ ที่นั่น พระองค์ได้แสดงให้ผู้คนทั้งหลายได้
รู้ถึงเส้นทางที่พระองค์จะเติบโตไปในอนาคต ด้วยการไปนั่งฟังและ
ไถ่ถามบรรดานักปราชญ์ในศาสนาของชาวยิวในพระวิหาร บิดาและ
มารดาของพระองค์ต้องตามหาเป็นเวลาถึง ๓ วัน พระคัมภีร์ไม่ได้
บันทึกรายละเอียดของพระองค์มากนักในช่วงอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี
จนถึง ๓๐ ปี ทราบเพียงแต่วา่ พระองค์ใช้ชวี ติ อย่างเรียบง่าย มีอาชีพ
เป็นช่างไม้อยู่ในบ้านเกิดของมารดาที่พากันย้ายไปอยู่ หลังจากบิดา
เสียชีวิต พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงไปท�ำพิธีล้างบาปที่แม่น�้ำ
จอร์แดนกับยอห์น บับติสท์ (John the Baptist) ซึ่งเป็นผู้ประกาศ
แก่ชาวอิสราเอลว่าจะมีผู้มาช่วยให้รอดพ้นจากบาปในไม่ช้า และ
พระองค์เป็นพระแมสซีอาห์ จึงขอให้เตรียมรับเสด็จพระเจ้าที่ก�ำลัง
จะมา ขณะที่พระองค์มีอายุได้ ๓๐ ปี หลังจากรับพิธีล้างบาปแล้ว
พระองค์เริ่มพันธกิจที่บังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อมาไถ่บาปมวลมนุษย์
โดยการเดินทางไปยังถิ่นกันดาร จ�ำศีลภาวนา ไม่ดื่มกิน เป็นเวลา
๔๐ วัน ในช่วงนี้เป็นช่วงที่พระองค์ต้องต่อสู้กับมารที่มาผจญด้วย
การท้าทายต่างๆ เพือ่ ยัว่ ยุให้พระองค์หลงทาง แต่ในทีส่ ดุ มารก็พา่ ยแพ้
และจากไป พระองค์ จึ ง ได้ เริ่ ม ออกเทศนาสั่ ง สอนสาวกตาม
ที่ต่างๆ พระเยซูทรงมีสาวกที่ใกล้ชิดในรุ่นแรกทั้งหมด ๑๒ คน
สาวกรุ่นแรกของพระองค์นี้เป็นสามัญชนส่วนใหญ่เป็นชาวประมง
พวกเขาได้ละทิ้งทุกอย่างในชีวิตและพากันติดตามพระองค์ไปในที่
ต่างๆ สาวกทัง้ ๑๒ คนนัน้ ได้แก่ เปโตร (ซีโมน เปโตร) อันดรูว์ ยากอบ
(บุตรเศเบดี) ยอห์น ฟิลิป บาร์โธโลมิว โธมัส มัทธิวยากอบ (บุตร
อัลเฟอัส) ยูดาส (เลบเบอัส, ธัคเคอัส) ซีโมนผู้รักชาติ ยูดาส อิสคา
ริโอท (ซึ่งเป็นผู้ทรยศขายพระองค์) สาวกทั้ง ๑๒ คนของพระเยซูนี้
ถูกเรียกว่า อัครสาวก (Apostles)
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สังคมชาวยิวเวลานัน้ อยูภ่ ายใต้การปกครองและเป็นเมืองขึน้
ของอาณาจักรโรมัน ประชาชนทั่วไปได้รับความทุกข์นานัปการจาก
หลายสาเหตุ ชื่อเสียงของพระเยซูคริสต์เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
เนือ่ งจากวิธกี ารทีพ่ ระองค์ใช้ในการประกาศความเชือ่ คือการช่วยเหลือ
ผู ้ ที่ เ ป็ น ทุ ก ข์ จ ากโรคต่ า งๆ เช่ น คนที่ เ ดิ น ไม่ ไ ด้ ห รื อ เป็ น ง่ อ ย
คนทีถ่ กู ผีเข้า คนเป็นลมบ้าหมู คนตาบอด คนเป็นใบ้ ให้หายจากโรค
ท�ำให้คนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระองค์ และรับฟัง
ค�ำสอนของพระองค์ เ พิ่ ม มากขึ้ น บั ญ ญั ติ ส�ำคั ญ สู ง สุ ด คื อ บั ญ ญั ติ
แห่งความรัก รักพระเจ้าอย่างสูงสุดโดยการแสดงออกทางความรักต่อ
เพือ่ นมนุษย์ และเน้นศักดิศ์ รีการเป็นมนุษย์นนั้ เท่าเทียมกันหมด คือ
การเป็นลูกพระเจ้าเนือ่ งจากพระองค์ยกฐานะคนทีต่ กขอบสังคมให้มี
ความหวังในชีวิต ดังนั้น ค�ำสอนของพระองค์จึงขัดแย้งกับบรรดา
ธรรมาจารย์ และพวกฟารีสซี งึ่ เป็นกลุม่ ทีถ่ อื ความเชือ่ ตามโมเสสอย่าง
เคร่งครัด แต่กระท�ำเพื่อเอาหน้าเอารัดเอาเปรียบสังคม แบบพวก
หน้าซื่อใจคด ความนิยมชมชอบต่อพระเยซูคริสต์ของคนทั้งหลาย
เพิ่มมากขึ้น จึงท�ำให้พระองค์ถูกกลุ่มนักบวชที่เห็นต่างและไม่พอใจ
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ทีพ่ ระองค์ได้อา้ งว่าเป็นบุตรของพระเจ้าทีจ่ ะน�ำมนุษย์ไปสูค่ วามรอด
จึงวางแผนสังหารพระองค์ ช่วงเวลาของการเผยแผ่ค�ำสอนของ
พระองค์ด�ำเนินไปในช่วงเวลาเพียงแค่ ๓ ปีก่อนจะสิ้นพระชนม์จาก
การถูกประหารโดยถูกจับตรึงกางเขน
ในวันที่พระองค์ถูกจับโดยทหารโรมันคืนวันก่อนฉลองเทศกาล
ปัสกาอันเป็นเทศกาลของชาวยิวทีร่ ะลึกถึงการเดินทางออกจากการ
เป็นทาสในประเทศอียิปต์ ระลึกถึงการข้ามทะเลแดง (ปัสกา หรือ
การข้ามผ่าน Pass over) จากการเป็นทาสสูก่ ารเป็นไท ตามประเพณี
ผูค้ นจะมารับประทานเนือ้ แกะและขนมปังไม่มเี ชือ้ ร่วมกัน ในวันนัน้
พระองค์ได้สั่งให้อัครสาวกทั้ง ๑๒ จัดโต๊ะอาหารตามประเพณี และ
ประกาศในที่นั้นว่าจะมีสาวกคนหนึ่งทรยศต่อพระองค์ก่อนจะ
รั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น หลั ง จากรั บ ประทานอาหารค�่ ำ ครั้ ง
สุดท้าย (The Last Supper ซึ่งต่อมากลายเป็นพิธีมิสซาในปัจจุบัน)
แล้วพระองค์ได้พาสาวกไปสวดภาวนาร่วมกันที่สวนเยทเซมานี
ในเวลาไม่นาน ยูดาส อิสคาริโอท ได้พาชาวยิวและทหารโรมันมา
จับกุมพระองค์ด้วยข้อกล่าวหาว่า พระองค์อ้างตนว่าเป็นบุตรของ
พระเจ้ า พร้ อ มกั บ ดู ห มิ่ น พระเจ้ า และศาสนาตาม
ประเพณียิว พระองค์ถูกน�ำ ตัวไปสอบสวนต่อหน้า
มหาปุโรหิตและข้าหลวงของโรมันผู้ที่มีชื่อว่า ปิลาโต
ระหว่างการสอบสวนพระองค์ถูกโบยและกล่าวค�ำด่า
ว่าต่างๆ ใส่รา้ ยป้ายสี ปิลาโตเองก็มองไม่เห็นความผิด
และไม่อยากเข้าไปยุง่ กับกฎศาสนายิว จึงเอาน�ำ้ มาล้างมือ
เป็นสัญลักษณ์ประกาศว่าไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องนี้
และปล่อยให้ชาวยิวจัดการกันเอง ท้ายทีส่ ดุ พระเยซูถกู
ตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนยังบริเวณ
นอกเมื อ ง ณ เนิ น เขา ชื่ อ กั ล วารี โ อ พระเยซู ถู ก
ประหารพร้อมกับโจร ๒ คน เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์
บรรดาสาวกได้น�ำศพของพระองค์เข้าไปฝังไว้ในถ�ำ้ ใน
พระคัมภีรไ์ ด้ยนื ยันถึงการฟืน้ คืนชีพของพระเยซู ๓ วัน
หลั ง จากถู ก ประหารชี วิ ต และการไปปรากฏตั ว
ต่อหน้าสาวกหลายๆ คน กล่าวกันว่ามีคนเห็นพระองค์
กว่า ๕๐๐ คน เป็นเวลา ๔๐ วัน ก่อนจะเสด็จกลับ
สู่สวรรค์ หลังจากนั้นบรรดาสานุศิษย์ และบรรดา
ผู ้ ที่ มี ค วามเชื่ อ ในพระองค์ ไ ด้ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น อธิ ษ ฐาน
ภาวนาวอนขอพระคุ ณ จากองค์ พ ระจิ ต เจ้ า
(Holy Spirit) ต่ อ มาผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง การเทศนาของ

เซนต์ปเี ตอร์ (นักบุญเปโตร) ทีท่ �ำหน้าทีเ่ ป็นดังหัวหน้าของอัครสาวก
ทัง้ หลายเป็นประจักษ์พยานในค�ำสอนของพระเยซูคริสต์ ประชาชน
เกิดความเลื่อมใสเป็นจ�ำนวนนับพันคนและเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ
ขณะเดียวกันได้สร้างความไม่พอใจให้กบั ผูน้ �ำในศาสนายูดายจนต้อง
ถูกเบียดเบียนท�ำร้ายด้วยวิธีการต่างๆ นานา แต่นับได้ว่าศาสนาคริสต์
เริ่ ม หยั่ ง รากในจิ ต ใจของผู ้ ค นและเริ่ ม แพร่ ห ลายออกไปใน
ทีต่ า่ งๆ นับแต่นนั้ มา บรรดาอัครสาวกทีส่ �ำคัญได้แก่ เปโตร หรือปีเตอร์

สันตะปาปาองค์แรก ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร อันดรูว์ อัครสาวก
ฟิลปิ อัครสาวก มัทธิว อัครสาวก โธมัส อัครสาวก มัทธีอสั อัครสาวก
ยากอบ (บุตรเศเบดี) หรือ เจมส์ อัครสาวก ยากอบ (บุตรอัลเฟอัส)
อัครสาวก ยูดาส (ธัคเดอัส) อัครสาวก บาร์โธโลมิว อัครสาวก ซีโมน
อัครสาวก เปาโล อัครสาวก หรือ เซ็นต์ปอล (Saint Paul) ส่วนสตรี
ในยุคแรกๆ ที่มีบทบาทมากนอกเหนือจากพระนางมารีย์ มารดา
พระเยซูคริสต์ ได้แก่ มารีย์ แห่งมักดาเลน มาร์ธา ลิเดีย ฯลฯ
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สกุลพราหมณ์จากสายภาคใต้เป็นหลักในการก่อตัง้ เทวสถาน
ประจ�ำพระนคร มีการตัง้ เสาชิงช้า ตามคติการสร้างบ้านเมืองของพิธี
พราหมณ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๗ หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ สร้างพระบรม
มหาราชวัง มนเทียร พระราชฐานและวัดพระศรีรตั นศาสดารามแล้วเสร็จ
มีการประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย และพิธีโล้ชิงช้า
เพือ่ พระผูเ้ ป็นเจ้าเสด็จมาประสิทธิป์ ระสาทสวัสดิมงคล อันอุดมด้วย
ความมั่นคงไพบูลย์แห่งพระราชอาณาจักร
พราหมณ์ ณ เทวสถานแห่งนี้ คือกลไกส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่
ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายในการพระราชพิธีแห่งพระมหากษัตริยา
ธิ ร าชเจ้ า ทุ ก รั ช กาลของแผ่ น ดิ น ตลอดทั้ ง พิ ธี ข องพระราชวงศ์
หน่วยราชการและอาณาประชาราษฎร์ ให้ศานติสุข ให้ความร่มเย็น
ธ�ำรงอยู่ในสังคมไทยสืบเนื่องต่อมาไม่ขาดสายตราบปัจจุบัน ซึ่งการ
พระราชพิธีหรือพิธีนั้นๆ จะมีพิธีสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ท�ำให้พิธีกรรมทั้งสองศาสนาได้ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แสดงเอกลักษณ์ความกลมกลืนไปด้วยกันตลอดมา
อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ว ่ า บ้ า นเมื อ งสั ง คมไทยจะก้ า วเข้ า สู ่
สถานการณ์ใด หรือบ้านเมืองมีผลกระทบจากสังคมโลกสถานใด
บทบาทความส�ำคัญของคติพราหมณ์แห่งเทวสถานมิได้ลด หรือ
ตัดทอนสิ่งที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมครั้งประเทศไทยยึดถือการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตัง้ แต่โบราณกาลกระทัง่ ถึงรัชกาลที่ ๗
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หลังจาก พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จารีตอันเป็นโบราณ
ราชประเพณีอนั งดงาม แม้มไิ ด้รบั ความนิยมและเห็นชอบในคติพราหมณ์
ตามกระแสของระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้นก็ตาม ระเบียบ
ประเพณีตามคติพราหมณ์ยังคงรักษาและถือปฏิบัติแสดงความเป็น

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม กรุงเทพมหานคร

20

วารสารสายตรงศาสนา

เทวาลัยท้าวมหาพรหม เทวสถานโบสถ์พราหณ์ กรุงเทพมหานคร

เอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของชาติไทยเสมอมา คติพราหมณ์แห่งเทวสถาน
คงสนองภารกิจทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ตามสมัย ซึง่ ได้มกี ารพัฒนาปรับรูปแบบ
ดั้งเดิมให้สอดคล้องตามความประสงค์ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างสมบูรณ์
ตลอดมา จึ ง ได้ เ ห็ น วิ วั ฒ นาการ การปรุ ง แต่ ง คติ ค วามดี ง าม
ที่คณะพราหมณ์ยึดมั่นและสร้างสรรค์สรรพสิ่งมงคลนานาประการ
ทั้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทุกๆ โอกาส
เพื่ อ ความร่ ม เย็ น ศานติ สุ ข และเป็ น ขวั ญ ก�ำลั ง ใจในการธ�ำรง
ความเจริญรุ่งเรืองให้ยั่งยืนสืบไป
คุณสมบัตขิ องพราหมณ์ในสังคมไทย ผูม้ สี ทิ ธิใ์ นการประกอบ
พิธีกรรม คือพราหมณ์ทวิชาติ ถือว่าเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงหมายถึง
ผู้ได้มีการเกิด ๒ ครั้ง ก�ำเนิดพราหมณ์ครั้งแรกจากบิดามารดา
ก�ำเนิดครัง้ ที่ ๒ จากการบวชเพือ่ ปฏิบตั บิ ชู าและประกาศพระคุณของ
เทพเจ้า เพื่อน�ำชีวิตของศาสนิกชนให้กลับไปอยู่กับพรหม พรหมัน
มีคุณสมบัติ ๕ ประการคือ
๑. ชาติหรือก�ำเนิด ต้องเกิดจากบิดามารดาผู้อยู่ในวรรณะ
พราหมณ์มาโดยตลอด ๗ ชั่วอายุ

จิตรกรรมแสดงรูปพราหมณ์ประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เพื่อสวัสดิมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร

๒. มนตร์ ต้องเรียนจบไตรเพทและคัมภีร์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับคัมภีร์ไตรเพทจนมีความรู้ความช�ำนาญ
๓. วรรณะ หมายถึงรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณงดงามผุดผ่อง
คล้ายพรหม
๔. ศีล คือปฏิบัติรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย รู้จักควบคุม
อารมณ์
๕. ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ ความฉลาดทีเ่ กิดจากการเรียน
ชนทั่วไปนับถือว่าเป็นอาจารย์
ลักษณะดังกล่าวคือรูปแบบพราหมณ์ของเทวสถาน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไทย สังเกตได้จากการไว้มวยผม แต่งกายนุ่งขาว
ตลอดเวลา เมื่อประกอบพิธีกรรมจะนุ่งโจง สวมเสื้อราชปะแตน
ไม่ บ ริ โ ภคเนื้ อ โค ไม่ ป ฏิ เ สธการปฏิ บั ติ กิ จ ทางพระพุ ท ธศาสนา
การปฏิบัติธรรมเนื่องตามข้อบัญญัติในศาสนาและมีการประสาน
สัมพันธ์สมาคมกับคณะพราหมณ์-ฮินดูในนิกายอื่นๆ ทุกแห่งอย่างดี
เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีคณะพราหมณ์-ฮินดูในนิกายอื่น
ซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย
และพ�ำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานจ�ำนวนมาก ได้สร้าง
ศาสนสถานขึ้น ส�ำหรับปฏิบัติศาสนกิจและประกอบพิธีสักการบูชา
พระผูเ้ ป็นเจ้าและเทพยดาด้วย ปรากฏว่า เริม่ ตัง้ แต่รชั กาลที่ ๕ เป็นต้น
มาตราบถึงรัชกาลปัจจุบนั ได้เผยแพร่ศาสนกิจในกลุม่ ชนชาวอินเดีย
อย่างเสรีขึ้น
ศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู ได้ เ ป็ น ที่ นิ ย มอย่ า งกว้ า งขวาง
ทัง้ ชาวไทยและชาวจีน เมือ่ ถึงเทศกาลส�ำคัญจะมีผไู้ ปสักการะร่วมงาน
นอกจากชาวอิ น เดี ย แล้ ว ยั ง มี ป ระชาชนในศาสนาอื่ น ด้ ว ย
อันแสดงศรัทธาความเชือ่ อย่างแท้จริงในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนนั่ เอง

ศาสดา ศาสนบุคคล

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีบรมศาสดา
ที่ เ ป็ น บุ ค คลอุ บั ติ ม าเพื่ อ ประกาศศาสนาและท�ำหน้ า ที่ เ ผยแผ่
หลักธรรมค�ำสอนแก่มวลมนุษยชาติอย่างเช่นหลายๆ ศาสนา หากมี
แต่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ความเก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ไม่อาจประมาณเวลาได้ คาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า ๕,๐๐๐ ปี ด้วย
“พระพรหม” ผู้สร้างโลก แล้วดับสูญ เกิดดับมามาก โลกของเรา
จะเป็นโลกที่เท่าใดแล้ว ไม่สามารถค�ำนวณได้
เมือ่ เริม่ ต้นเรียกศาสนาว่า “สนาตนธรรม” แปลว่า กายอันไม่รจู้ กั ตาย
หมายถึง พระวิษณุ มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า วิษณุธรรม คือค�ำสั่งสอน
ของพระวิษณุเป็นเจ้า ต่อมาอีกหลายพันปี เรียกว่า “ไวทิกธรรม”
อีกหลายพันปีต่อมา มีผู้ตั้งชื่อศาสนานี้ใหม่ว่า “อารยธรรม”
แปลว่า ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดีงาม ต่อมาอีกหลายพันปี
ศาสนาสนาตนธรรมเปลีย่ นไปเรียกว่า “พราหมณธรรม” แม้จะมีชอื่
ตามยุคต่างๆ ตามทีส่ าธยายมาแท้จริงแล้วคือธรรมะอันเดียวกันทัง้ สิน้

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์
(พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล)

เมื่อ ๗๐๐ ปี มานี้ ศาสนาเปลี่ยนมาเรียกชื่อใหม่ว่า “สินธุ”
และ “หินทู” และ “ฮินดู” แปลว่า ธรรมที่สอนลัทธิอหิงสา แม้ไม่
อาจสอบค้นได้วา่ สนาตนธรรม เกิดขึน้ เมือ่ ใดก็ตาม ในคัมภีรพ์ ระเวท
กล่าวว่า คือธรรมอันไม่มตี น้ ไม่มปี ลาย เกิดขึน้ มาตัง้ แต่สร้างโลก นับว่า
เป็นเวลานานอย่างเหลือที่จะคณานับ เมื่อสนาตนธรรมเป็นศาสนา
ของตน จึงแปลว่า ศาสนาที่มีมาแต่นิรันดรกาล คือมีมาตั้งแต่
ดัง้ เดิม ไม่มผี ใู้ ดรูว้ า่ เริม่ ต้นเมือ่ ใด การได้เรียนธรรมจากสนาตนธรรม
เชื่อว่ากล่าวไว้ในคัมภีร์พระเวท ซึ่งมิใช่เป็นคัมภีร์ที่มนุษย์แต่ง
หากพวกฤๅษีได้ยินมาโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้า คัมภีร์จึงมีชื่อเรียก
รวมๆ ว่า ศรุติ แปลว่า “การได้ยิน” ฤๅษีผู้ได้ยินคัมภีร์พระเวทเป็น
ผู้มีญาณวิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา ดังนั้น พราหมณ์-ฮินดูจึงเป็น
ศาสนาที่สืบทอดมาจากการนับถือคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระผูเ้ ป็นเจ้า เป็นศาสนาทีไ่ ม่มศี าสดาเป็นผูก้ อ่ ตัง้ เหมือนศาสนาอืน่
ทั่วไป ได้น�ำความเก่าแก่ของคัมภีร์ที่แต่งขึ้นมาเป็นเกณฑ์ก�ำหนดยุค
ของศาสนาด้วย เล่าว่าจุดเริ่มต้นของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดขึ้น
เมือ่ ประมาณ ๓,๕๐๐ ปีมาแล้ว ชาวอารยันอพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานใน
อินเดียบริเวณลุม่ แม่นำ�้ สินธุอนั เป็นทีม่ าของค�ำว่า “ฮินดู” ต้นน�ำ้ เกิด
จากภูเขาหิมาลัยในเขตประเทศอินเดีย ไหลผ่านประเทศปากีสถาน

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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ไปลงทะเลอาหรับ ชาวอารยันมีคัมภีร์ทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด
ในโลก เรียกว่า เวทะ หรือ พระเวท แรกทีเดียวมี ๓ คัมภีร์ คือ ฤคเวท
สามเวท และ ยชุรเวท ต่อมา มีคมั ภีรอ์ าถรรพเวทเพิม่ ขึน้ มาอีกคัมภีรห์ นึง่
คัมภีร์ของพราหมณ์-ฮินดูมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นตามสมัยในกาลต่อมา
ซึ่งก�ำหนดไว้เป็น ๓ สมัยคือ
สมัยแรก เรียกว่า สมัยพระเวท แรกทีเดียว มี ๓ คัมภีร์ คือ
ฤคเวท สามเวท และ ยชุรเวท ต่อมา มีคัมภีร์อาถรรพเวทเพิ่มขึ้นมา
อีกคัมภีร์หนึ่ง
สมัยที่ ๒ เรียกว่า สมัยอิติหาสะ มี ๒ คัมภีร์ คือ รามายณะ
และมหาภารตะ
สมัยที่ ๓ เรียกว่า สมัยปุราณะ มีคัมภีร์ปุราณะเกิดขึ้น
๑๘ คัมภีร์ และคัมภีร์อุปปุราณะเกิดขึ้นอีก ๑๘ คัมภีร์ นับแล้ว
มีมากกว่า ๑๐๐ คัมภีร์จนไม่สามารถกล่าวได้หมด
คัมภีร์ทั้ง ๓ สมัย คือ สมัยพระเวท สมัยอิติหาสะ และสมัย
ปุราณะ เป็นคัมภีร์ที่ใช้ภาษาสันสกฤตทั้งสิ้น ผู้รู้ภาษาสันสกฤตและ
สามารถประกอบพิธีทางศาสนาคือพราหมณ์เท่านั้น ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ได้มีการแต่งคัมภีร์และบทสวดบูชาพระเป็นเจ้า
และเทพเจ้าด้วยภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ชนในท้องถิ่นนั้นๆ เข้าใจ
ในศาสนาง่ายขึ้น เช่น เรื่องรามเกียรติ์ นิกายไวษณพจะนับถือ
พระนารายณ์เป็นเจ้าแต่งด้วยภาษาอวธี ในอินเดียภาคใต้ มีผู้นับถือ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทั้งนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
และนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นพระเจ้าสูงสุด ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้
แต่งกวีบทสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่ตนนับถือด้วยภาษาทมิฬ

จารึกภาษาทมิฬที่เขาพระนารายณ์ พบที่เขาพระนารายณ์ อำ�เภอกะปง จังหวัดพังงา
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

พราหมณ์-ฮินดูถือว่า ในสนาตนธรรม มีต�ำราหรือคัมภีร์ที่
ยกย่องในศาสนา ดังนี้ พระเวท ๔ เล่ม อุปเวท ๔ เล่ม ศาสตร์ ๖ เล่ม
อุปนิษัท ๓๘ เล่ม ปุราณะ ๑๘ เล่ม อุปปุราณะ ๑๘ เล่ม นอกจากนั้น
มีคมั ภีรอ์ นื่ ๆ ท�ำนองอรรถาธิบายจ�ำนวนมากนับได้หลายพันเล่ม และมี
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พระกฤษณะและชายา ณ วัดเทพมณเทียร สมาคมฮินดูสมาช

คัมภีรท์ เี่ ป็นสาระแห่งคัมภีรท์ งั้ หลายอีก ๒ เล่ม คือ คัมภีรม์ หาภารตะ
ซึ่งมีศรีมัทภควัทคีตาเป็นตอนที่ส�ำคัญที่สุด และคัมภีร์รามายณะ
ว่าด้วยพระรามเป็นอวตารปางที่ ๗ ของพระวิษณุ ในปัจจุบันกล่าว
ได้วา่ ทุกๆ ครอบครัวชาวอินเดีย ทัง้ ในและนอกประเทศ มีพระคัมภีร์
เหล่านีไ้ ว้ในครอบครองของตน นอกจากจะถือเป็นวรรณกรรมส�ำคัญ
แล้วยังเป็นคัมภีรท์ ใี่ ห้บทเรียนทางปรัชญา ทางศาสนา และจริยธรรม
หลากหลายด้าน ด้วยเป็นคัมภีรแ์ ห่งมนุษยธรรม จึงมีการแปลเผยแผ่
ออกไปหลายภาษา ด้วยหลักค�ำสอนที่ว่า ชีวะ คือ วิญญาณ ไม่มีวัน
ตายและไม่เคยมีวันสูญสลายไป ย่อมมีอยู่ตลอดกาล เพียงแต่
หมุนเวียนอยู่ในกรรมคติที่กระท�ำอยู่ตลอดเวลา
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า วรรณะพราหมณ์ได้รบั มอบหมายหน้าที่
เป็นสื่อกลางส�ำหรับการสื่อสารระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้า
และเชือ่ ว่าพราหมณ์ถอื ก�ำเนิดมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหม เป็นผู้
มีความรู้คัมภีร์พระเวท สัจธรรมความรู้สูงสุดอันเป็นแก่นแท้ของ
ศาสนา การสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยการประกอบพิธีบวงสรวง
บูชาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้บันดาลความสุขแก่มนุษย์ได้ความ
ส�ำเร็จ จึงถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างใกล้ชิด
แม้พราหมณ์-ฮินดู จะเป็นศาสนาเทวนิยม ที่เน้นพิธีกรรม
และการสวดอ้อนวอนบูชาพระผู้เป็นเจ้า แต่มีการปฏิบัติเพื่อให้ถึง
ความหลุดพ้นตามหลักขององค์ประกอบ ๓ ประการ คือ กรรมโยค
คือ การประพฤติกรรมดีละเว้นกรรมชัว่ ชญานโยคะ คือ ความรูค้ วาม
เห็นที่ถูกต้องเป็นเกณฑ์ ภักติโยค คือ ความภักดีแด่องค์ภควานโดย
ไม่หวังผลตอบแทน
การปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะน�ำไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ
ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ กองกิเลส อันเป็นหนึง่ เดียวกับปรมาตมัน
ซึ่งไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่อไป และพราหมณ์เท่านั้น
จะเป็นผู้เผยแผ่พระเวทและหนทางไปสู่การหลุดพ้นนั้นได้

ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์ก�ำเนิดขึ้นในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๒ เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม
คือ นับถือพระเจ้าพระองค์เดียว โดยเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก
และมีอ�ำนาจยิ่งใหญ่ที่สุด
ค�ำว่า “ซิกข์” เป็นภาษาปัญจาบ ตรงกับค�ำภาษาสันสกฤต
ว่า “ศิษฺย” แปลว่า ผู้ศึกษาหรือศิษย์ หมายความว่า ชาวซิกข์หรือ
ผู้นับถือศาสนาซิกข์ทุกคนเป็นศิษย์ของ “คุรุ” หรือครู ซึ่งหมายถึง
ศาสดาของศาสนาซิกข์
นิกายของศาสนาซิกข์ที่ส�ำคัญแบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือ
นิกายขาลสาและนิกายสหัชธรี
นิ ก ายขาลสาหรื อ สิ ง ห์ นิ ก ายจะเน้ น ตามค�ำสอนของ
พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์เป็นหลัก ชาวซิกข์ในนิกายนี้ต้องผ่านพิธี
รับอมฤตและรับศาสนสัญลักษณ์ ๕ ประการ จึงมีการไว้ผมและ
หนวดเครา โดยไม่ตัดหรือโกนตลอดชีวิต ส่วนนิกายสหัชธรีนั้น มีผู้
สันนิษฐานว่าอาจเป็นนิกายเดียวกับนามธารี ซึง่ หมายถึงการเทิดทูน
พระผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้า
ชาวซิกข์เดินทางเข้ามาสู่ดินแดนไทยครั้งแรกเมื่อใดนั้นยังไม่
ปรากฏหลักฐานระบุแน่ชัด แต่สามารถอนุมานได้ว่า ชาวซิกข์เริ่ม
เดินทางเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทยตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานของชาวซิ ก ข์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร
ส่วนใหญ่เริม่ ตัง้ บ้านเรือนอยูบ่ ริเวณพาหุรดั กระจายออกไปตลอดแนว
ตั้งแต่ถนนบ้านหม้อมาจนจดถนนพาหุรัด จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๔๑
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำริให้ปลูก
สร้างอาคารตึกแถวริมถนนพาหุรัดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ
ต่างๆ พ่อค้าชาวซิกข์จึงเริ่มเข้าไปจับจองเพื่อเปิดร้านค้าขายผ้าและ
สินค้าน�ำเข้าจากประเทศอินเดีย ท�ำให้พาหุรัดกลายเป็นย่านการค้า
ที่ส�ำคัญเรื่อยมาจนปัจจุบัน

ศาสนาจารย์กำ�ลังกระทำ�อัรดาส โดยมีศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธายืนขึ้นรวมจิตรวมใจ
สวดอุทิศเผื่อแผ่บุญให้สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน

อนึ่ง การสร้างตึกแถวบริเวณถนนพาหุรัดในช่วงแรกคงจะ
ท�ำการก่อสร้างเฉพาะตึกแถวริมถนนเท่านั้น ส่วนด้านในยังคงเป็น
บ้านไม้หลังคามุงแฝก หรือบ้านไม้ฝาไม้ไผ่ขัดแตะเช่นเดิม จนเกิด
เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงมีประกาศห้ามการก่อสร้าง
อาคารไม้ในบริเวณพืน้ ทีเ่ พลิงไหม้ ท�ำให้อาคารตึกแถวทีส่ ร้างขึน้ ใหม่
บริเวณริมถนนพาหุรัดกลายเป็นอาคารคอนกรีตที่มีรูปแบบทันสมัย
มากขึน้ เมือ่ ประกอบกับการเป็นย่านการค้าและย่านชุมชนมาแต่เดิม
ส่งผลให้บริเวณนีม้ คี วามเจริญมากขึน้ เป็นล�ำดับ ดังปรากฏภาพความ
เจริญของย่านนีใ้ นหนังสือเรือ่ ง นิราศบางกอก ตอน “นิราศชมตลาด
ส�ำเพ็ง” ของนายบุศย์ ซึ่งแต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๔
บทกลอนดังกล่าวสะท้อนภาพความเจริญทางการค้าและความคับคัง่
ของผู้คนในย่านถนนจักรเพชร ถนนพาหุรัด สะพานหัน ส�ำเพ็ง
เรื่อยไปจนถึงบริเวณวัดเกาะ (วัดสัมพันธวงศ์) ซึ่งบริเวณนั้นมีการ
จ�ำหน่ายสินค้าหลากชนิด ทัง้ ผ้าและผลไม้จากต่างประเทศ ร้านยาไทย
และจีน เครื่องแก้ว เครื่องกระป๋อง หนังสัตว์ และเครื่องเทศ ฯลฯ
จากการทีพ่ าหุรดั กลายเป็นย่านการค้าทีส่ �ำคัญ ท�ำให้มชี าวซิกข์
เข้ามาท�ำการค้าและสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้มากขึ้น ดังปรากฏ
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ของชาวซิกข์ที่มาประกอบการค้า
ในย่านนี้ อาทิ
๑. ร้ า นเกี ย ปาซิ ง ห์ อ าร์ ม าซิ ง ห์ จดทะเบี ย นวั น ที่ ๒๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ จ�ำหน่ายผ้าต่างๆ
๒. ร้ า นจ�ำปาซิ ง ห์ ม าเกตราม จดทะเบี ย นวั น ที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ จ�ำหน่ายผ้าต่างๆ
๓. ร้ า น อาร์ . เอส. บั ล บี ร ์ ซิ ง ห์ จดทะเบี ย นวั น ที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ จ�ำหน่ายผ้าต่างๆ
ศาสนาจารย์ นั่งถวายปรนนิบัติเพื่อเอื้ออำ�นวยความสะดวกสบาย
ให้แก่บรรดาศาสนิกชน ที่เข้ามาขอฟังธรรม
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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อนึ่ง ปรากฏหลักฐานว่าชาวซิกข์บางคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ท�ำ การค้าในย่านพาหุรดั และมีเงินทุนสะสมมากพอ ได้ท�ำค�ำร้องขอซือ้
บ้านและที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ชาวไทยเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย
ถาวร จึงท�ำให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาพักอาศัยในดินแดน
ไทยเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปีแล้ว เนือ่ งจากตามหลักกฎหมายทีด่ นิ
ไทยว่าด้วยการขายที่ดินให้แก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ก�ำหนดไว้วา่ ที่ดนิ
ภายในก�ำแพงพระนครและห่างจากก�ำแพงพระนครโดยรอบออกไป
๒๐๐ เส้น ห้ามผู้เป็นเจ้าของที่ดินขายที่ดินนั้นเป็นสิทธิขาดแก่
ชาวต่างประเทศ ซึง่ ยังเข้ามาพักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยไม่ถงึ ๑๐ ปี
นอกจากบริเวณพาหุรดั และถนนจักรเพชรแล้ว ยังมีชาวซิกข์
บางส่วนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณบ้านหม้อ ถนนราชวงศ์
และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย เมื่อชาวซิกข์ได้เข้ามาพ�ำนักอาศัยใน
กรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้นจึงน�ำไปสู่การมีศาสนสถาน ๕ แห่งแรก
ในบริเวณถนนบ้านหม้อ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยศาสนิกชนชาวซิกข์
ได้เช่าบ้านเรือนไม้ ๑ คูหา แล้วจัดตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม
แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการประกอบศาสนกิจบางประการ
ศาสนิกชนชาวซิกข์จึงประกอบศาสนกิจกันเองสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้น ชาวซิกข์จึงได้ย้ายจากสถานที่
เดิมมาเช่าบ้านหลังใหญ่ขึ้น ณ บริเวณหัวมุมถนนพาหุรัดและถนน
จักรเพชร หลังจากตกแต่งแก้ไขจนสามารถประกอบศาสนกิจได้แล้ว
ก็พร้อมใจกันอัญเชิญพระมหาคัมภีรม์ าประดิษฐานเป็นประธาน และ
สวดมนต์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจ�ำทุกวัน ไม่มีวันหยุด นับตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๕๖
พ.ศ. ๒๔๗๕ สังคมชาวซิกข์เติบโตมากขึน้ ศาสนิกชนชาวซิกข์
จึงเห็นถึงความจ�ำเป็นในการมีศาสนสถานถาวรแทนการเช่าสถานที่
เพื่ อ ท�ำเป็ น ศาสนสถาน ดัง นั้น จึง มีก ารรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อ
จัดซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้างศาสนสถาน เป็นอาคารขนาด ๓ ชัน้ ใช้ชอื่ ว่า
“ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา” ครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
บริเวณย่านพาหุรัดได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตร แรงสั่นสะเทือนท�ำให้ศาสนสถานคุรุดวาราบางส่วน
เสียหายจนไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้อกี ต่อไป จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๒๒
ชาวไทยซิกข์ พร้อมด้วยสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาได้ร่วมใจกันก่อสร้าง
ศาสนสถานคุรุดวาราขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิม ถือเป็นศูนย์รวมของซิกข์
ศาสนิกชนในประเทศไทยสืบมาตราบจนปัจจุบัน
องค์การศาสนาซิกข์ ที่กรมการศาสนาให้การรับรองปัจจุบัน
มี ๒ องค์การ คือ
๑. สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
๒. สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
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วารสารสายตรงศาสนา

ปฐมบรมศาสดา คุรุนานักเดว

ศาสดา ศาสนบุคคล

ศาสดาแห่งศาสนาซิกข์เรียกว่า “คุร”ุ องค์ปฐมบรมศาสดา คือ
คุรุนานักเทพ ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๒ ณ หมู่บ้านตัลวันดี ซึ่งเป็น
หมู่บ้านเล็กๆ ปัจจุบันเรียกว่า “นันกาน่า ซาฮิบ” ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลาโฮร์ แคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน
ในสมัยของพระองค์ ศาสนาอิสลาม นิกายชุนนี ซึ่งมุ่งสอน
เรื่องการสละความหรูหราสะดวกสบายก�ำลังมีบทบาทอย่างมาก
ในสังคม ส่วนศาสนาฮินดูก็ได้เกิด ลัทธิภักดีขึ้น ลัทธินี้มุ่งเน้นความ
จงรักภักดีและเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้า โดยไม่ประสงค์สิ่งใดตอบแทน
คุรุนานักเทพ ซึ่งมีความสนใจในศาสนามาแต่วัยเยาว์ จึงได้ศึกษา
ทัง้ ศาสนาฮินดูและอิสลาม โดยได้สนทนาธรรมกับนักบุญของทัง้ สอง
ศาสนา เมือ่ เจริญวัย และแต่งงานมีครอบครัว ได้แยกตัวไปบ�ำเพ็ญตน
และพิจารณาธรรมเพียงผู้เดียว เมื่อแน่ใจว่าตนได้ค้นพบธรรมะ
อันเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้เริ่มสั่งสอนธรรมแก่คนทั้งปวง
ขณะนัน้ ประเทศอินเดียตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของราชวงศ์
โมกุล ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในอินเดีย
นับถือศาสนาฮินดู จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นับถือศาสนา
ทัง้ สองพระศาสดาคุรนุ านักเทพได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสัง่ สอนให้ทงั้ สองฝ่ายสามัคคี ไม่แบ่งแยกซึง่ กันและกัน
ในเบื้องต้นพระศาสดาคุรุนานักเทพมีสาวกเพียงสองคน คนหนึ่ง
เป็นชาวฮินดู ส่วนอีกคนเป็นนักดนตรีชาวมุสลิม ทัง้ สองคนได้ตดิ ตาม
พระศาสดาคุรุนานักเทพออกเดินทางไปสอนศาสนายังที่ต่างๆ โดย
แต่งหลักธรรมเป็นโศลงหรือกาพย์กลอน แล้วดีดพิณร้องไป ท�ำให้
มีชาวบ้านสนใจมาฟังมากในทุกแห่ง

พระศาสดาคุรนุ านักเทพกล่าวว่าตนเป็นเพียงครูผหู้ นึง่ เท่านัน้
เมื่อกลับจากสั่งสอนศาสนาแล้ว ได้กลับมาเป็นผู้ครองเรือนดังเดิม
และสั่งสอนให้ทุกคนเป็นผู้ครองเรือนที่ดีและตั้งมั่นอยู่ในศาสนา
ไม่สนับสนุนให้คนสละโลกเพื่อบ�ำเพ็ญตบะ ด้วยเห็นว่าคฤหัสถ์เพศ
สามารถหลุดพ้นจากห้วงสงสารได้ หากบ�ำเพ็ญภาวนาช�ำระล้างจิตใจ
ให้สะอาดอยู่เสมอ
ตามประวัติพระศาสดาคุรุนานักเทพเป็นผู้มีเมตตาสูงและ
มีความนอบน้อม แต่เคร่งครัดในหลักศาสนาและยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ตลอดชีวติ พระองค์ได้ออกเดินทางสอนศาสนาไปทัว่ ประเทศอินเดีย
รวมถึงประเทศใกล้เคียง ได้พยายามสร้างความประนีประนอมและ
ความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆ ในประเทศอินเดีย โดยให้ถือว่า
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เพราะมาจากพระเจ้าพระองค์เดียวกันและ
พระองค์เป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งมวล
เมื่อพระศาสดาคุรุนานักเทพสิ้นพระชนม์ ศาสนาซิกข์มี
พระศาสดาสืบต่อมาอีก ๙ พระองค์ คือ
๑. คุรุอังคัตเทพ (พ.ศ. ๒๐๔๗ - ๒๐๙๕)
๒. คุรุอมรเทพ (พ.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๑๑๗)		
๓. คุรุรามดาบส (พ.ศ. ๒๐๗๗ - ๒๑๒๔)
๔. คุรุอรชุนเทพ (พ.ศ. ๒๑๐๖ - ๒๑๔๙)			
๕. คุรุฮาร์โควินท์ (พ.ศ. ๒๑๓๘ - ๒๑๘๘)
๖. คุรุหริราย (พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๒๐๔)		
๗. คุรุหริกฤษณะ (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๐๗)
๘. คุรุเตฆ พาหทุร (พ.ศ. ๒๑๖๔ - ๒๒๑๘)			
๙. คุรุโควินทสิงห์ (พ.ศ. ๒๒๐๙ - ๒๒๕๑)
ในสมั ย ของพระศาสดาคุ รุ โ ควิ น ทสิ ง ห์ ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ
หลักการทางศาสนาเพิ่มเติม ส่งผลให้ชาวซิกข์มีเอกลักษณ์โดดเด่น
จากชาวอินเดียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่
๑. การประกาศว่าต่อจากพระองค์จะไม่มศี าสดาในรูปบุคคล
อีกต่อไป และให้ชาวซิกข์ยดึ ถือพระธรรมค�ำสัง่ สอนในพระมหาคัมภีร์
เพียงอย่างเดียว โดยพระองค์ได้สงั คายนา “พระมหาคัมภีรอ์ าทิครันถ์”
แล้วสถาปนาให้เป็นพระศาสดานิรนั ดร์กาลแห่งศาสนาซิกข์ พระนามว่า
“พระศาสดาศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ” ให้ชาวซิกข์ยึดถือสืบมาจนปัจจุบัน
๒. การสถาปนาพิธรี บั อมฤต เพือ่ ความเป็นชาวซิกข์ทสี่ มบูรณ์
และได้มอบศาสนสัญลักษณ์ ๕ ประการ ให้แก่ชาวซิกข์ คือ
		 ๑) เกศา คือ ผมและหนวดเครา ชาวซิกข์จะไม่ปลงผม
จากส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีพ่ ระเจ้าประทาน
ให้ตามหลักแห่งธรรมชาติ
		 ๒) กังฆะ คือ หวีไม้ส�ำหรับท�ำความสะอาดเกศา

		 ๓) กั จ ฉะ คื อ กางเกงผ้ า ฝ้ า ยขาสั้ น ส�ำหรั บ สวมใส่
เพื่อความกระฉับกระเฉง ไม่ประเจิดประเจ้อ
		 ๔) การ่า คือ ก�ำไลเหล็กกล้า เป็นสัญลักษณ์ของความ
อดทนและเตือนใจให้งดเว้นจากการท�ำบาป
		 ๕) กีรปาน คือ มีดดาบสั้น ท�ำด้วยเหล็กกล้าส�ำหรับ
ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น

ศาสนาจารย์กำ�ลังกระทำ�อัรดาส โดยมีศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธายืนขึ้นรวมจิตรวมใจ
สวดอุทิศเผื่อแผ่บุญให้สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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เยี่ยมยลศาสนสถาน

ศาสนาอิสลาม*
มัสยิด เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงสถานที่ประกอบศาสนกิจ
ของมุสลิม ในฐานะที่เป็นบ้านของพระเจ้า เป็นสถานที่ส�ำหรับแสดง
ความภักดีต่อพระเจ้า และด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ตามแนวทางศาสนาและของชุมชน เช่น ปฏิบตั ศิ าสนกิจ การประชุม
การศึกษา การบริหาร การตัดสินคดีความพิธีกรรม ฯลฯ มัสยิด
ยังเรียกต่างกันอีกว่า กุฎี สุเหร่า

ประเภทของมัสยิด

มัสยิดกลาง (ยะมีอะฮ์) ประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็น
จ�ำนวนมาก มักมีมัสยิดกลางส�ำหรับละหมาดร่วมกัน โดยเฉพาะใน
วันศุกร์ มุสลิมจากมัสยิดแต่ละชุมชนจะมาละหมาดรวมกัน และฟัง
ค�ำอบรมสั่งสอนก่อนละหมาด (คุตบะฮ์) ที่มัสยิดกลาง มัสยิดกลาง
จึงมักเป็นศูนย์กลางของเมือง
มัสยิดชุมชน ในชุมชนมุสลิมแต่ละแห่งมักมีมสั ยิดชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการปฏิบตั ศิ าสนกิจและประกอบกิจกรรม นอกจากนีย้ งั มี
มัสยิดส่วนบุคคล ในชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลจากมัสยิด มักมี
การสร้างอาคารขนาดเล็ก ส�ำหรับละหมาดรวมกันในหมู่เครือญาติ
ที่มีเพียงไม่กี่หลังคาเรือน และมัสยิดที่สร้างอยู่ร่วมกับอาคารอื่นๆ
ในลักษณะต่างๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้า ในสนามบิน ในโรงพยาบาล
ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

องค์ประกอบส�ำคัญของมัสยิด

โถงละหมาด ส�ำหรับแสดงความภักดีต่อพระเจ้าร่วมกันตาม
แนวทิศกิบละฮ์ (กะอ์บะฮ์ มัสยิดอัลฮะรอมนครมักกะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย)

*ข้อมูล : หนังสือศาสนสถานสำ�คัญคู่แผ่นดิน, กรมการศาสนา
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วารสารสายตรงศาสนา

มิหร์ อบ ทีส่ �ำหรับอิหม่ามน�ำละหมาด มักสร้างมีลกั ษณะเป็น
ซุ้มโค้งเว้าเข้าไปในผนัง
มิ ม บั ร ส�ำหรั บ ให้ อิ ห ม่ า มหรื อ คอเต็ บ ขึ้ น กล่ า วคุ ต บะฮ์
แจ้งข่าวสาร หรือปราศรัย ในโอกาสที่มีการละหมาดร่วมกันในวันศุกร์
โดยทั่วไปมิมบัรมักจะวางอยู่กลางหรืออยู่ด้านขวาของมิห์รอบ
ลานหรือโถงอเนกประสงค์ ท�ำหน้าที่รองรับคนจ�ำนวนมาก
ทั้งในวันปกติและวันส�ำคัญ นอกจากนี้ยังใช้จัดกิจกรรมทางสังคมที่
ไม่ขัดต่อหลักศาสนาด้วย
ทีอ่ าบน�ำ้ ละหมาด ก่อนการละหมาดจะต้องท�ำความสะอาด
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือ ใบหน้า แขน เท้า พื้นที่ส่วนนี้มัก
เตรียมไว้ส�ำหรับให้อาบน�้ำละหมาดได้หลายๆ คนพร้อมกัน
หออะซาน (หอคอยประกาศเรียกละหมาด) ส�ำหรับให้
ผู้ประกาศเวลาละหมาด หออะซานมักสร้างเป็นหอสูงที่มีรูปทรงที่
โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิดที่มองเห็นได้ในระยะไกล

ลักษณะสถาปัตยกรรม

ในอดีต มักสร้างมัสยิดตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิน่
ในสมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะ
เป็นศิลปะไทยประเพณีมากกว่าศิลปะอิสลาม แต่หลังจากสมัยรัชกาล
ที่ ๕ มุสลิมเชื้อชาติต่างๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย ได้น�ำเอารูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมและลวดลายศิ ล ปะอิ ส ลามจากชนชาติ ข องตน
มาใช้ในการสร้างมัสยิด มัสยิดในประเทศไทยจึงมีลกั ษณะทีผ่ สมผสาน
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของหลายชาติเข้าด้วยกัน จึงพบเห็น
มัสยิดที่มีอิทธิพลของสถาปัตยกรรมไทย ชวา มลายู อินเดียอาหรับ
และเปอร์เซีย (อิหร่าน) รวมถึงสถาปัตยกรรมยุโรป

มัสยิดบางหลวง

ตั้ ง อยู ่ ที่ ซอยมั ส ยิ ด บางหลวง ถนนอรุ ณ อมริ น ทร์
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมา

หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ท�ำให้ชาวมุสลิมเชื้อสาย
มลายูทเี่ รียกว่า แขกตานี อพยพลงมาอาศัยอยูบ่ ริเวณแพสองฝัง่ คลอง
บางกอกใหญ่ ต่อมาประชากรมีจ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ จึงได้ยา้ ยขึน้ บนบก
สร้างที่อยู่อาศัยฝั่งตรงข้ามวัดหงส์รัตนาราม ยาวตลอดไปถึงคลอง
วัดดอกไม้หรือคลองบุปผาราม และขยายเป็นชุมชนมัสยิดบางหลวง
ในเวลาต่อมา ชุมชนนีส้ ร้างมัสยิดขึน้ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาล
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕) โดยพ่อค้ามุสลิมชื่อโต๊ะหยี และให้ชื่อว่า “มัสยิด
บางหลวง” เนื่องจากตัวอาคารมัสยิดทาด้วยสีขาว ชาวบ้านจึงเรียก

ว่า “กุฎีขาว” (ค�ำว่า กุฎี น�ำมาใช้เรียกศาสนสถานของมุสลิมมาแต่
สมัยอยุธยา แต่เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตมิ สั ยิดอิสลาม
พุทธศักราช ๒๔๙๐ ได้เปลี่ยนค�ำเรียกเป็นมัสยิด) มัสยิดแห่งนี้ตั้ง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีความโดดเด่นด้วยเป็นมัสยิดก่ออิฐถือปูน
ทรงไทย เนื่องจากมัสยิดในระยะแรกส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบของ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นในการสร้าง เพราะรูปแบบมัสยิดในดินแดน
อาหรับไม่สอดคล้องกับเงือ่ นไขในท้องถิน่ ประกอบกับข้อจ�ำกัดด้าน
วัสดุโครงสร้างและกรรมวิธีการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามมัสยิดแห่งนี้
ผูส้ ร้างได้บรรจุหลักการส�ำคัญของศาสนาอิสลามไว้ คือ มิมบัร มิหร์ อบ
โครงสร้างภายในเป็นพืน้ ราบ สะอาด ปราศจากรูปเคารพ มีเสาคำ�้ ยัน
พาไล จ�ำนวน ๓๐ ต้น เท่ากับบทบัญญัตใิ นคัมภีรอ์ ลั กุรอานทีม่ ี ๓๐ บท
และห้องละหมาดมี ๑๒ หน้าต่าง ๑ ประตู รวม ๑๓ ช่อง เท่ากับ
จ�ำนวนรุกุ่น หรือกฎละหมาด ๑๓ ข้อ ๓๐
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ต่อมามิมบัรเก่าในมัสยิดช�ำรุด เจ้าสัวพุก พ่อค้าจีนมุสลิม
(ต้นตระกูล พุกภิญโญ) ได้ก่อสร้างมิมบัรและมิห์รอบขึ้นใหม่ เป็น
ซุม้ ทรงวิมาน ก่ออิฐถือปูนปิดทอง ผสมผสานด้วยลวดลายปูนปัน้ ของ
ศิลปะ ๓ ชาติ ประกอบด้วยฐานเสา เป็นปูนปั้นลวดลายไทยเกี่ยว
กระหวัดด้วยกิ่งใบฝรั่งเทศและดอกเมาตาลของจีน ตลอดตัวเสา
ประดับกระจกสีลายไทยเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ลายรักร้อย และลาย
แก้วชิงดวง ส่วนด้านบนเป็นซุม้ วิมาน ๓ ยอด สอดแทรกด้วยลวดลาย
ก้านใบฝรั่งเทศและดอกเมาตาลของจีน เต็มทั้ง ๓ ยอด ตลอดทั้งซุ้ม
ประดับด้วยกระจกสี พร้อมกับได้แกะสลักแผ่นไม้เป็นอักษรอาหรับ
นูนลอย เป็นชือ่ อัลลอฮ์ นบีมฮุ มั มัด ศาสดาของศาสนา บทอัลกุรอาน
ที่ส�ำคัญติดตั้งไว้ภายในซุ้ม ที่ผนังมัสยิดมีชามติดอยู่ และมีค�ำว่า
อัลลอฮ์ มุฮัมมัด นอกจากนี้ยังมีคัมภีร์อัลกุรอานเก่าแก่อายุ ๓๐๐ ปี
โคมไฟพระราชทาน ซึง่ เป็นเครือ่ งสังเค็ดในงานพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. ๑๒๙ (พุทธศักราช ๒๔๕๓)
มัสยิดบางหลวง สะท้อนความเป็นมาของมัสยิด ภูมิปัญญาและ
ความสามารถของช่างในชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดี มัสยิดแห่งนี้ได้รับ
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พระราชทาน “รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�ำปี
๒๕๕๔ ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม” จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลักษณะสถาปัตยกรรม

มัสยิดมีผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง
มีหลังคาพาไลยื่นออกมาข้างหน้า ด้านอื่นเป็นหลังคาปีกนก มีเสา
รองรั บ หลั ง คา บั น ไดทางขึ้ น อยู ่ ท างทิ ศ เหนื อ และใต้ ข องพาไล
ด้านหน้า หลังคาทรงจัว่ มุงกระเบือ้ งว่าวสีเขียว หน้าบันหน้า - หลังประดับ
ด้วยปูนปั้นลายศิลปะ ๓ ชาติ คือ กรอบหน้าบัน เป็นเครื่องล�ำยอง
ประดับห้ามลายไว้บนยอด เป็นศิลปะไทย หน้าบัน เป็นปูนปั้นลาย
ก้ า นแย่ ง ใบฝรั่ ง เทศ เป็ น ศิ ล ปะตะวั น ตก และดอกไม้ เ ป็ น ดอก
เมาตาล ศิลปะจีน ลายศิลปะ ๓ ชาตินี้ ได้น�ำมาประดับทีก่ รอบประตู
และหน้าต่างทุกบานของมัสยิด ในส่วนตัวอาคารที่เป็นปูน ทาสีขาว
ทั้งหมดส่วนที่เป็นไม้ทาสีเขียว

โลกร่มเย็นด้วยศาสนา

วันสำ�คัญทางศาสนาอิสลาม*

วันศุกร์

เป็นวันส�ำคัญในรอบสัปดาห์ทมี่ สุ ลิมจะต้องไปรวมตัวกันเพือ่
ฟังธรรมกถา (คุตบะฮ์) ละหมาดวันศุกร์ และดุอาอ์ คือ การขอพร
จากพระเจ้า ซึ่งถือว่าจ�ำเป็นเพื่อแสดงออกถึงการร�ำลึกถึงอัลลอฮ์
ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ในการไปร่วมละหมาดวันศุกร์ มุสลิม
ต้องอาบน�้ำและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ตั้งใจรับฟังค�ำสั่งสอน
และน�ำมาปฏิบัติ

เดือนรอมฎอน

รอมฎอน เป็ น เดื อ นแห่ ง การถื อ ศี ล อด (เดื อ นที่ ๙
ทางจันทรคติตามปฏิทินอิสลาม) มุสลิมทุกคนต้องงดกิน งดดื่ม และ
งดเพศสัมพันธ์ นับแต่ยำ�่ รุง่ เมือ่ แสงตะวันเริม่ ปรากฏ จนถึงย�ำ่ ค�ำ่ เมือ่
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บุคคลบางประเภท เช่น ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์
หญิงที่ให้นมบุตร ผู้เดินทาง ผู้ป่วยเรื้อรัง ละเว้นการถือศีลอดได้และ
ให้ถือชดใช้ภายหลังหรือชดใช้เป็นอาหารแก่คนยากจน
*ข้อมูล : หนังสือศาสนาในประเทศไทย, กรมการศาสนา
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วันอีดิ้ลฟิตร์

ตรงกับวันที่ ๑ เดือนเชาวาล (เดือนที่ ๑๐ ทางจันทรคติตาม
ปฏิทินอิสลาม) เป็นวันเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดตลอดเดือน
รอมฎอนมักเรียกกันว่า วันออกบวช ในวันดังกล่าวมีการละหมาด
อีดลิ้ ฟิตร์ ฟังคุตบะฮ์ การบริจาคทาน การเลีย้ งอาหารและเยีย่ มเยียนกัน

วันอะรอฟะฮ์

ตรงกับวันที่ ๙ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ (เดือนที่ ๑๒ ทางจันทรคติ
อิ ส ลาม) เป็ น วั น ร่ ว มชุ ม นุ ม ใหญ่ ข องผู ้ ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ที่
ทุ่งอะรอฟะฮ์ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจย์จะถือศีลอดในวันนั้น
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วันอีดิ้ลอัฏฮา

ตรงกั บ วั น ที่ ๑๐ เดื อ นซุ ้ ล ฮิ จ ยะห์ เป็ น วั น เฉลิ ม ฉลอง
เมือ่ บรรดาผูป้ ระกอบพิธฮี จั ย์เดินทางกลับจากการพักทีท่ งุ่ อะรอฟะฮ์
ในวันดังกล่าวมีการละหมาดอีดิ้ลอัฏฮาและมีการเชือดสัตว์พลีทาน

วันอาซูรออ์

คือวันที่ ๑๐ เดือนมุหรั รอม (เดือนที่ ๑ ทางจันทรคติอสิ ลาม)
เป็นวันที่ควรถือศีลอดเพื่อจะได้กุศลอันยิ่งใหญ่

เส้นทางแห่งศรัทธา

ปลุกศรัทธาพระพุทธศาสนา
สังเวชนียสถาน*

สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานที่
ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธปรินิพพาน
อันเป็นสถานทีส่ �ำคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ “พุทธประวัต”ิ ขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมมหาศาสดาเอกของโลกทั้ง ๔ สังเวช
นียสถานตั้งอยู่ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล จึงเป็นยอดแห่งความ
ปรารถนาของชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อยากจะเดินทางไปให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้งในชีวิต นับเป็นโชคดี
อย่างยิ่งที่ “ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสร่วมเส้นทางสายบุญกับ
“โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล” ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจ�ำปี ๒๕๖๒
รุ ่ น ที่ ๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ - ๘ มี น าคม ๒๕๖๒
โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชประสงค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ในการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญของชาวพุทธ โดยการดูแล
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
การเดินทางในครั้งนี้ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางศรีนวล ลัภกิตโร
รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พระครู
ปลั ด เฉลิ ม ชาติ ชาติ ว โร เลขานุ ก ารหั ว หน้ า พระธรรมทู ต สาย
ประเทศอินเดีย-เนปาล และหัวหน้ากองงานพระธรรมวิทยากร
เป็นพระธรรมวิทยากร
*ข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
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พระธรรมกิตติเมธี

หลายคนอาจสงสัยว่า ท�ำไมคนไทยต้องไปสังเวชนียสถาน
จึงขออาราธนา พระธรรมกิตติเมธี มาให้ความกระจ่าง “ในมหา
ปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎกเล่ม ๑๐ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
มหาวรรค องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตรั ส ตอบค�ำถาม
พระอานนท์ว่า สังเวชนียสถาน ๔ แห่งคือ สถานที่ตถาคตประสูติ ตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม และ
เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นสถานที่
ทีก่ ลุ บุตรผูม้ ศี รัทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูม้ ศี รัทธาควรไปดู
ชนเหล่าใดจาริกไปยังเจดียจ์ กั มีจติ เลือ่ มใส ชนเหล่านัน้ หลังตายจาก
ไปจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ดังนั้น นอกจากพระธรรมค�ำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีสถานที่ที่เป็นรูปธรรมคือ สังเวชนียสถาน
ทั้ง ๔ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตา ฟังเสียงด้วยหูจากพระธรรม
วิทยากร ตลอดจนการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่นั้นๆ
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พระครูปลัดเฉลิมชาติ

เรียกว่าตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ได้สมั ผัสของจริง จะเกิดความรูส้ กึ ซาบซึง้
ศรัทธาหนักแน่นยิ่งขึ้น ท�ำให้ส่งผลให้มีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
เราในฐานะพุ ท ธศาสนิ ก ชนถ้ า ไม่ ไ ด้ เ ห็ น ของจริ ง อาจสงสั ย ว่ า
พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า สถานที่ที่ว่ามีจริงหรือเปล่า อาตมาเอง
เรียนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค จบปริญญาโท ก่อนจะมาเห็น
ของจริงยังมีความเคลือบแคลงสงสัย แต่เมื่อได้มาเห็น ความสงสัย
ก็หมดไป และเมื่อได้เห็นของจริง เวลากลับมาพูดให้ญาติโยมฟังก็
เห็นภาพเลย เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์และผู้ที่ท�ำหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา”
ขณะที่ พระครูปลัดเฉลิมชาติ พระธรรมวิทยากรบอกว่า
“อานิสงส์ทเี่ กิดขึน้ พระพุทธเจ้าตรัสรับรองด้วยพระองค์เองว่า บุคคลใด
ก็ตามที่เดินทางมาสู่สังเวชนียสถาน ได้เห็น ได้เกิดจิตเลื่อมใสและ
ใจศรัทธาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าสู่สุคติในโลก
สวรรค์ได้ เรียกว่าเป็นการการันตีขั้นพื้นฐานว่าการมาสู่สังเวชนียสถาน
เมื่ อ เกิ ด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธาตายไปแล้ ว จะได้ ไ ปสู ่ สุ ค ติ
โลกสวรรค์ เสมือนหนึ่งเป็นการปิดอบายภูมิให้แก่ตัวเรา แต่ถ้ามี
การพัฒนายกระดับจิตไปสู่ปัญญา เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างสถานทีป่ รินพิ าน ถ้าเรามองเห็นหลักธรรมว่า ขนาด
พระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศที่สุดยังไม่พ้นความตาย แม้เราเองก็ต้องตาย
เช่นกัน หากเห็นสัจธรรมตรงนี้แล้วนอกจากจะเข้าสู่สุคติภูมิแล้ว
ยังเป็นการยกตัวเองไปสู่อริยภูมิได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก”
หัวหน้ากองงานพระธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิยังบอกด้วยว่า มีคน
ที่กลัวความยากล�ำบากกับการมา ๔ สังเวชนียสถาน โดยเฉพาะการ
เข้าห้องนำ�้ ปตท. (ไปตามทุง่ ) ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ไม่ตอ้ งกังวลอีกต่อไป
เพราะได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม กับพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เปิดศูนย์
อ�ำนวยความสะดวกผู้ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
๔ ต�ำบล ปัจจุบันมีถึง ๑๑ ศูนย์และก�ำลังจะสร้างเพิ่มเติมอีก ๑ ศูนย์
ระหว่ า งเมื อ งกุ สิ น าราไปพาราณสี ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทุ ก เส้ น ทาง
เพื่ อ ดู แ ลผู ้ แ สวงบุ ญ ให้ มี ค วามสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ยั ง มี

พระธรรมวิทยากรทีผ่ า่ นการอบรมเข้มมาคอยให้ค�ำแนะน�ำและบอก
เล่าเรือ่ งราวของพระพุทธเจ้า พร้อมข้ออรรถ ข้อธรรมทีส่ อดคล้องกับ
สถานที่ ท�ำให้ผมู้ าแสวงบุญเกิดความรู้ ความเลือ่ มใสศรัทธามากยิง่ ขึน้
จนน�ำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
“ทีมข่าวศาสนา” มองว่า การได้เดินทางสู่เส้นทางบุญใน
๔ สังเวชนียสถาน และสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะ
เป็นแม่นำ�้ คงคาอันศักดิส์ ทิ ธิ์ แม่นำ�้ เนรัญชราทีท่ รงอธิษฐานลอยถาด
ทองค�ำ บ้านนางสุชาดา เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรก
ของโลกที่ พ ระเจ้ า พิ ม พิ ส ารสร้ า งถวาย และเชตวั น มหาวิ ห าร
สถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นานถึง ๑๙ พรรษา ท�ำให้รู้ซึ้ง
ว่าการเสด็จไปเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ยังสถานที่ต่างๆ แสนยากล�ำบาก
เพราะขนาดคณะของเรานั่งรถตระเวนไปสถานที่แต่ละแห่งใช้เวลา
ไม่ต�่ำกว่า ๘-๑๐ ชั่วโมง แต่พระพุทธเจ้าเสด็จด้วยสองพระบาท
โดยไม่ทรงท้อพระทัย ใช้เวลาในการประกาศพระศาสนายาวนาน
ถึง ๔๕ พรรษา
เป็ น แรงศรั ท ธาให้ พ ระสงฆ์ แ ละพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ไ ด้ ม ารู ้
มาเห็น หมดความเคลือบแคลงสงสัย และทวีความเลื่อมใสศรัทธา
อยากปฏิบัติศาสนกิจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อความด�ำรง
มั่นคงสืบไป
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การส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
เรียบเรียงโดย : นางสาวฐิติมา สุภภัค
นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ กรมการศาสนา

วิถชี วี ติ ของคนในสังคมไทยดัง้ เดิมจะมีหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงาม เสริมสร้างความสุขแก่คนในชุมชน ดังนั้นวัดจึงมีอิทธิพล
ต่ อ ค่ า นิ ย มและวิ ถี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต ของคนในสั ง คม โดยคนไทย
นิ ย มไปวั ด เพื่ อ ทํ า บุ ญ ตั ก บาตร ถวายภั ต ตาหารแด่ พ ระสงฆ์
สมาทานศี ล (รั บ ศี ล ) ฟั ง พระธรรมเทศนา เจริ ญ จิ ต ภาวนา
เพือ่ เสริมสร้างสิรมิ งคล ความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว
เพือ่ เป็นการพลิกฟืน้ วิถชี วี ติ อันดีงามของไทย ประกอบกับกรมการศาสนา
กระทรวงวั ฒ นธรรม ได้ รั บ นโยบายของรั ฐ บาลในการนำ � มิ ติ
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารนำ�พลัง “บวร”
บ้าน-วัด-โรงเรียน เพิ่มเติมบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม ดำ�รงตนตามหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จึ ง มี แ นวคิ ด รณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทย
เข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต โดยมีกรอบแนวคิดการดำ�เนินงาน
ดังนี้
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วารสารสายตรงศาสนา

กรอบแนวคิดการดำ�เนินงานรณรงค์ให้คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
ครอบครัว
วัด/พระสงฆ์
สถานศึกษา
ชุมชน

เป้าหมาย
การรณรงค์ส่งเสริมให้
คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต

คนไทยเข้าวัด
เป็นวิถีชีวิต
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าวัด

องค์กรเครือข่าย

เครือข่ายจิตอาสา

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

สื่อมวลชนชุมชน

๑. พัฒนาระบบบริหารการดำ�เนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒. รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดผ่านสถาบันหลักทางสังคม
- ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเป็นแหล่งบ่มเพาะให้เด็ก เยาวชน เข้าวัดตั้งแต่เยาว์วัย
- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษานำ�พลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน เสริมสร้างบทบาทวัดใน
การส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน
- พัฒนาและส่งเสริมบทบาทวั ดให้ เป็ น สถานที่ น่ าเลื่ อมใสศรั ท ธาและมี บทบาทเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาจิตใจและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
- สร้างความเข้าใจ และส่งเสริม สนับสนุน ให้สื่อมวลชนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมผ่านสื่อที่หลากหลาย
๓. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้คนเข้าวัดเป็นวิถีชีวิต
- ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้คนเข้าวัดเสริมสร้างความดี
- ส่งเสริมให้ชมุ ชนเป็นกลไกสำ�คัญในการนำ�พลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน รณรงค์สง่ เสริม
ให้คนในชุมชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายจิตอาสา ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้คนในองค์กร/ชุมชน
เข้าวัดปฏิบัติธรรมดำ�เนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธ

๑. พัฒนาระบบบริหารการด�ำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑) กรมการศาสนาประสานความร่วมมือไปยังคณะสงฆ์
ร่วมพัฒนาวัดให้มีบทบาทส�ำคัญเป็นแหล่งบ่มเพาะเรียนรู้ศีลธรรม
ของชุมชน โดยพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่น สงบร่มเย็นเอื้ออ�ำนวยต่อ
การมาศึกษาธรรมะ และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดในวันธรรม
สวนะหรือวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
๒) ปรับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา ส่งเสริมการเปิดวัดให้ประชาชนเข้าศึกษาเรียนรู้ธรรมะ
ในตอนเย็นหรือวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

๑. ได้ค้นพบต้นแบบในการดำ�รงชีวิตที่ดี
๒. ได้ แรงบั น ดาลใจการศึ ก ษาธรรมะ เรี ย นรู้ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การทำ�ความดี และแนวทางการปฏิบัติตน
ในการเป็นชาวพุทธที่ดี
๓. ได้รับการกล่อมเกลาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจาก
พระสงฆ์ให้เป็นผู้มีศีล สมาธิ และปัญญา
๔. ได้ คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานในการดำ � รงชี วิ ต เช่ น ความรู้
ด้านพระพุทธศาสนา หลักศีล ๕ ความกตัญญู เสียสละ
ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ การเป็นผู้ให้ และจิตใจที่เปี่ยม
ไปด้วยเมตตา
๕. ได้ร่วมขับเคลื่อนพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนให้วัด
มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชน
๖. ได้อนุรกั ษ์สบื ทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๗. เกิดความสามัคคีปรองดอง เกื้อกูลกัน ในชุมชน สังคม
ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

๓) พัฒนาพระสงฆ์ให้มีภูมิรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่
ยอมรั บ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน พร้ อ มทั้ ง มี ศั ก ยภาพในการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ที่เปลี่ยนแปลง เช่น จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร/
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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สมมติเทศกาลต่างๆ ที่จัดในวัด การไหว้พระหรือกราบพระ การต่อ
บล็อกเป็นสิง่ ปลูกสร้างในวัด เล่นเกมต่อภาพตัดต่อรูปวัดหรือสิง่ ปลูก
สร้างทีอ่ ยูใ่ นวัด เกมจับคู่ เกมการเรียงล�ำดับเหตุการณ์กจิ กรรมในวัน
ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เกมศึกษารายละเอียดของภาพ
		ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก พั ฒ นาคุ ณ ธรรมด้ า นความสุ ภ าพ
โดยเฉพาะการมีความสุภาพในเรื่องการปฏิบัติตนขณะอยู่ในวัด
การแต่งกายเพือ่ ไปวัดและฟังธรรม ตลอดจนการพูดจาและมารยาท
ของชาวพุทธที่ดีต่างๆ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
		ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรูห้ ลักธรรม (ศีล ๕)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถวี ฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามของไทย
		ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกระดับเป็นโรงเรียนวิถพี ทุ ธ
จัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมพุทธมามกะ เครือข่ายคุณธรรม
ลานธรรมลานวิถีไทย ทั่วประเทศ
		ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมเชื่อมร้อยกับ
วัด เช่น จิตอาสาพัฒนาวัด/การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันส�ำคัญ
ทางศาสนา เสริมศึกษา/ทัศนศึกษาวัดเรียนรู้ธรรมะ “พบพระพบ
ธรรม”/“ปลูกหน่อคุณธรรม” จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย นุ่งขาว
ทุกวันศุกร์หรือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
๓) พัฒนาและส่งเสริมบทบาทวัดให้เป็นสถานทีน่ า่ เลือ่ มใส
ศรัทธาและมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจิตใจและ
การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
		ส่งเสริมให้วดั ปรับปรุงภูมทิ ศั น์วดั ให้สะอาด สงบ ร่มรืน่
และเอื้ออ�ำนวยต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
		สนับสนุนให้วดั เป็นแหล่งเรียนรูศ้ ลี ธรรมของชุมชนโดย
เกิดจากการมีสว่ นร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน เช่น จัดอบรมจิตภาวนา
แก่ประชาชน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
		สนั บ สนุ น ให้ วั ด เป็ น ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ด ้ า นปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน เช่น สุขภาพดีวถิ พี ทุ ธ ศูนย์สง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาอาชีพ
๔) สร้างความเข้าใจ และส่งเสริม สนับสนุน ให้สื่อมวลชน
ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมผ่านสื่อที่หลากหลาย
		ประสานความร่วมมือสื่อทุกภาคส่วน (วิทยุ โทรทัศน์
สิง่ พิมพ์ สือ่ บุคคล เฟสบุค๊ ไลน์ ฯลฯ) ร่วมรณรงค์สง่ เสริมให้ประชาชน
เข้าวัด
		จัดท�ำสปอตวิทยุ โทรทัศน์ “วิถีธรรม วิถีไทย” เข้าวัด
วันอาทิตย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ชาวพุทธ”หรือ ละครโทรทัศน์เชิญชวน
ให้ประชาชนเข้าวัดศึกษาเรียนรู้ธรรมะในตอนเย็นหรือวันหยุด
(วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)หรือเรียนรู้หลักธรรมทาง
ศาสนาผ่านรายการหรือละครโทรทัศน์
l

๒. รณรงค์สง่ เสริมให้คนไทยเข้าวัดผ่านสถาบันหลักทางสังคม
๑) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเป็นแหล่งบ่มเพาะให้เด็ก
เยาวชน เข้าวัด ตั้งแต่เยาว์วัย
พ่อแม่ซึ่งถือเป็นครูคนแรกของลูก ต้องอบรมปลูกฝังให้ลูก
มีความศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาตัง้ แต่เด็ก โดยสัง่ สอนอบรม
ให้ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมทางศาสนา
การประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้ลูกปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจ�ำเพื่อให้
เกิดความคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลัก
ธรรมทางศาสนา
๒) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาน�ำพลัง “บวร” บ้าน-วัดโรงเรียน เสริมสร้างบทบาทวัดในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน
		สถานศึกษาจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องวัดและการฟังธรรมกับหน่วยการเรียนอื่นๆ โดยแทรก
เนื้อหาลงในกิจกรรมหลักของนักเรียนปฐมวัย เช่น การฝึกสมาธิ
เดินจงกรม สนทนา อภิปรายเกีย่ วกับความส�ำคัญของวัด สาธิตวิธกี าร
ตักบาตร การกราบไหว้พระสงฆ์ การพาเด็กไปฟังธรรมและปฏิบัติ
กิจกรรมทีว่ ดั ในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
วาดภาพระบายสีวดั ปัน้ ดินนำ�้ มันงานวัด สร้างภาพปะติดโบสถ์ วิหาร
ตามทีเ่ ด็ก เคยมีประสบการณ์มาก่อน กิจกรรมเสรีให้เด็กเล่นบทบาท
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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๓. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้คนเข้าวัด
เป็นวิถีชีวิต

๑) บูรณาการความร่วมมือองค์กรเครือข่ายร่วมรณรงค์
ส่งเสริมให้คนเข้าวัดเสริมสร้างความดี
		ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ร่วมรณรงค์สง่ เสริมให้บคุ ลากรในสังกัด/ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
กับองค์กรเห็นความส�ำคัญของการเข้าวัดปฏิบัติธรรม และเข้าร่วม
กิจกรรมกับวัดอย่างต่อเนื่อง
		ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ อ งค์ ก รเครื อ ข่ า ยที่ ด�ำเนิ น งาน
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม
๒) ส่งเสริมให้ชมุ ชนเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำพลัง “บวร”
บ้าน วัด โรงเรียน รณรงค์สง่ เสริมให้คนในชุมชนเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม
		ชุมชนน�ำพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เสริมสร้าง
บทบาทวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศีลธรรมและศูนย์จัดกิจกรรม
ของชุมชน
		ส่งเสริมให้ผนู้ �ำชุมชน ได้แก่ นายกอบต. ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานชมรมต่างๆ ร่วมรณรงค์เชิญชวน
คนในชุมชนปฏิบัติศาสนกิจในวันธรรมสวนะ วันส�ำคัญทางศาสนา
ผ่านสื่อบุคคล เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์
l

l

l

l

		ชุมชนจัดตั้งแกนน�ำเชิญชวนคนในชุมชนรักษาศีล ๕
ท�ำบุญ ตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม
		ชุมชนส่งเสริมให้มีจัดตั้งชมรมศีลธรรมในวัด
		ชุมชนรณรงค์ให้คนในชุมชนเป็นจิตอาสาพัฒนาวัด
หรือร่วมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในวัดในช่วงวันธรรมสวนะ
วันส�ำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา
๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายจิตอาสา ร่วมรณรงค์
ส่งเสริมให้คนในองค์กร/ชุมชนเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมด�ำเนินชีวติ ตาม
แนวทางวิถีพุทธ
		ส่งเสริมให้เครือข่ายจิตอาสาทัง้ ในระดับบุคคล องค์กร/
ชุมชน เช่น อสม. อพปร. ผูท้ �ำคุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา ชมรม
ผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม สถานศึกษา ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิก
ในชุมชน ท�ำบุญตักบาตร สวดมนต์ ไหว้พระ เข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม และ
ท�ำกิจกรรมจิตอาสาภายในวัด ทัง้ นี้ กรมการศาสนามุง่ หวังให้คนไทย
เข้าวัดจนเป็นวิถีชีวิต ได้แรงบันดาลใจการท�ำความดีจากการศึกษา
เรียนรู้ธรรมะ น�ำหลักศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต และชุมชน
สังคม เกิดความสามัคคีปรองดอง เกื้อกูลกัน ภายใต้วิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม
l

l

l

l

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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ทูตานุทูตประจำ�ประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียบเรียงโดย : นายศักดิ์เพชร ยานะแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำ�นาญการพิเศษ*

การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในมิ ติ ต่ า งๆ
เป็นปัจจัยเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์เกือ้ กูลในภาพรวม
ทั้งด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา กับประเทศ
เพื่อนบ้าน และนานาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำ�หนดเรื่องดังกล่าว
เป็นนโยบายสำ�คัญ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนอง
นโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยดำ�เนินงานด้านศาสนสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ทั้งระดับทวิภาคี
พหุภาคี ระหว่างคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา และหน่วยงานต่างๆ
ในต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล จนก่อให้
เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร
และเวียนเทียน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี พระธรรมธัชมุนี
เจ้ า อาวาสวั ด ปทุ ม วนาราม เป็ น ประธานฝ่ า ยสงฆ์ นางฉวี รั ต น์
เกษตรสุนทร ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่

กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวได้เรียนเชิญทูตานุทูตของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
๕ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมพิธีเพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ โดยใช้มติ แิ ละกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวประสาน
เชื่อมโยง
วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ในอดีต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงริเริ่ม
ให้มีการทำ�พิธีบูชาและทำ�บุญทางพระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษ
เพือ่ รำ�ลึกถึงการประชุมใหญ่ของพระอรหันตสาวกจำ�นวน ๑,๒๕๐ รูป
ทีเ่ รียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ซึง่ เกิดเมือ่ วันเพ็ญเดือน ๓ ณ พระเวฬุวนั
มหาวิหาร ในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์ คือ
หลักคำ�สอนสำ�คัญซึง่ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีใจความสำ�คัญ
คือการไม่ทำ�บาปทั้งปวง การทำ�ความดีให้ถึงพร้อม และการทำ�จิต
ของตนให้ผอ่ งใส จัดได้วา่ เป็นธรรมทีเ่ ป็นอกาลิโก ทันสมัยเหมาะสม
กับทุกยุค ไม่ถูกจำ�กัดด้วยกาลเวลา การที่กรมการศาสนาได้จัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
กิ จ กรรม จึ ง มี ส่ ว นอย่ า งสำ � คั ญ ในการช่ ว ยเสริ ม สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก
ของพุทธศาสนิกชนให้ตระหนักในความประเสริฐและความสำ�คัญ
ของพระพุทธศาสนา ทำ�ให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจใน
พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธองค์มากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ จะได้นอ้ มนำ�
มาปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลดีในชีวติ ช่วยฟืน้ ฟูศลี ธรรม อันเป็นการแก้ปญ
ั หา
สังคมได้อีกทางหนึ่ง
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*สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรมพลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสร้างเด็กไทย
อนาคตชาติที่ยั่งยืน
เรียบเรียงโดย : นายธนพล พรมสุวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำ�นาญการพิเศษ*

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ริเริ่มครั้งแรกใน
ประเทศศรีลังกา ได้ขยายมายังประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) อธิบดีสงฆ์
(เจ้าอาวาส) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้น ได้มีดำ�ริให้
จัดตั้ง “โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” และเปิดทำ�การสอน
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดมหาธาตุฯ นับเป็น
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย
กรมการศาสนา ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้มกี าร
เปลีย่ นชือ่ “โรงเรียน” เป็น “ศูนย์ศกึ ษา” เพือ่ ให้มเี อกลักษณ์เป็นการเฉพาะ
และสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ นับแต่นั้นเป็นต้นมา
จึงใช้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” จนถึงปัจจุบัน
และใช้ อั ก ษรย่ อ ว่ า “ศพอ.” และเพื่ อ ให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ ข อง
กรมการศาสนาเป็นไปอย่างมีระบบ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ออกระเบียบ
กรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นครัง้ แรก
โดยได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ทำ�ให้การบริหารงาน
มีทิศทาง เอกภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ได้มกี ารปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าวเป็นครัง้ แรก
และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง อี ก ๒ ครั้ ง คื อ ครั้ ง ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
*สำ�นักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา

และครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังคงบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ไว้เช่นเดิม
“ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ ” หรื อ ศพอ.
เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในชุมชนที่พระสงฆ์จัดตั้งขึ้น
เพือ่ เป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน และประชาชน
ให้ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ พระพุ ท ธศาสนา เป็ น โครงการสำ � คั ญ ของ
กรมการศาสนา ทีส่ นองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหนึง่ ใน
พลังบวร (บ้าน - วัด - โรงเรียน) ที่มีบทบาทสำ�คัญต่อชาติบ้านเมือง
ปัจจุบนั มีจ�ำ นวนศูนย์ฯ จำ�นวน ๓,๗๙๕ ศูนย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
โดยเป็นโครงการทีเ่ สริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ซึง่ กระทรวง
วัฒนธรรม มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความเข้มแข็งของวัดในอดีตให้กลับคืน
สูส่ งั คมโดยเฉพาะ ศพอ. ซึง่ กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ เป็นฐานปฏิบตั กิ าร
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างเสริม “ชุมชนคุณธรรม” เนื่องจาก
วัดในอดีตมีบทบาทอย่างยิ่งที่คํ้าชูสังคมไทยให้ดำ�รงอยู่อย่างมั่นคง
เป็นเสาหลักของชุมชน เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน มีพระสงฆ์
เป็นผู้นำ� คอยให้คำ�ปรึกษา สั่งสอน อบรมทางปัญญา เป็นศูนย์รวม
ศิลปะวัฒนธรรมและสรรพวิชาการ เป็นรมณียสถานเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ผูกพัน
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
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ปัจจุบัน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำ�เนินการ
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามระเบียบว่าด้วย
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบว่า
ด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การเรียนการสอนและการเผยแผ่หลักธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
สู่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยใช้
หลักสูตร “ธรรมศึกษา” ของคณะสงฆ์ตามประกาศของแม่กองธรรม
สนามหลวง ซึง่ มีทงั้ ระดับธรรมศึกษาชัน้ ตรี ชัน้ โท ชัน้ เอก เป็นวิชาบังคับ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ศีลธรรม มีวิชาสามัญ
ให้เลือกตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละศูนย์ รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสสำ�คัญต่างๆ และเปิดสอน
ในวันอาทิตย์ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ชั่วโมง และวันอื่น
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เห็นสมควร และตามความเหมาะสม
ของพื้นที่
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การอบรมผู้สอนประจำ�ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจำ�มัสยิด ประจำ�ปี ๒๕๖๒
เรียบเรียงโดย : นางสุพัตรา หะยีอับดุลรอมาน
นักวิชาการศาสนาชำ�นาญการพิเศษ*

กรมการศาสนาร่ ว มกั บ สมาคมคุ รุ สั ม พั น ธ์ อิ ส ลามแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด โครงการอบรมผู้ ส อน
ประจำ�ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ�มัสยิดขึ้น
เพือ่ สนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาแก่เยาวชนชาวไทยมุสลิมให้เติบโต
เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำ�สอนทาง
ศาสนาและสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรม
คำ�สอนตามแนวทางในแต่ละศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ
และความสมานฉั น ท์ ใ นสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ในการขั บ เคลื่ อ น
การอบรมเด็กในศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ�มัสยิด
ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องคำ�นึงถึงบุคลากรผู้ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
กับเด็กและเยาวชน คือ ผู้สอนประจำ�ศูนย์ฯ
เมือ่ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกิตติพนั ธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรมผูส้ อนประจำ�
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ�มัสยิด ประจำ�ปี ๒๕๖๒
โดยมี ผู้ ส อนประจำ � ศู น ย์ อ บรมศาสนาอิ ส ลามและจริ ย ธรรม
ประจำ�มัสยิดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสมาคม
คุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทน
สำ�นักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ�กรุงเทพมหานคร วิทยากร
และเจ้าหน้าทีก่ รมการศาสนา เข้าร่วมอบรม โดยมีนายนราศักดิ์ พุฒเพ็ง
เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะผู้สอนในด้านศาสนาอิสลาม
การจัดการศึกษา และการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินยั
สุจริต จิตอาสา” ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรม จำ�นวน ๓ วัน ๒ คืน
*กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา

การจัดอบรมผูส้ อนประจำ�ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ�
มัสยิด ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
การดำ�เนินงานที่ได้กำ�หนดไว้ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้เข้ารับการอบรมผู้สอนประจำ�ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจำ�มัสยิด ให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายของวิทยากร
พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมอบรม
รวมทัง้ ต้องการให้มกี ารอบรมพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถ
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนของ
ศูนย์อบรมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยกิจกรรมต่างๆ มีการเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการนำ�เสนอแนวคิดสร้างสรรค์
หรือซักถามและโต้ตอบกับวิทยากรผูบ้ รรยายในวิชาต่างๆ เพือ่ ให้เกิด
ความรูแ้ ละความเข้าใจยิง่ ขึน้ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้
มีความเหมาะสมกับรูปแบบการสอนของตนเอง
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ค่ายเยาวชนสมานฉันท์
เรียบเรียงโดย : นางสุพัตรา หะยีอับดุลรอมาน
นักวิชาการศาสนาชำ�นาญการพิเศษ*

รั ฐ บาลให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ งานด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม เพือ่ เสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และมี
จิตสำ�นึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำ�หลักธรรม
ทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การดำ�เนินชีวิต เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนซึง่ เป็นอนาคตของชาติ ได้เรียนรูห้ ลักธรรมคำ�สอน
ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
บนพืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกัน และพัฒนาให้เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ที่ดำ�เนินงานด้านศาสนา ซึ่งเป็นแกนหลักที่สำ �คัญต่อการพัฒนา
ให้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชน มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มุง่ เน้นส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรูใ้ นเรือ่ งความสมานฉันท์
รวมทั้งยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการนำ�มิติทางศาสนามากล่อมเกลา
ปลูกจิตสำ�นึกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
และความเสมอภาค โดยการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์”
เพื่อระดมสรรพกำ�ลังจากทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันในการ

ดำ�เนินกิจกรรม ได้แก่ องค์กรทางศาสนา ๕ ศาสนา ที่ทางราชการ
ให้การรับรอง สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรเครือข่ายทางศาสนา
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน ซึ่งสามารถกำ�หนด
ขั้นตอนในการดำ�เนินการได้ ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การสร้างปัญญา โดยการน�ำหลักธรรมทางศาสนามา
กล่อมเกลาให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
ศาสนา เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม มีความสมานฉันท์ เป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน
๒. การสร้างจิตสำ�นึกในการเคารพให้เกียรติ การยอมรับ
ความแตกต่างทางเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และความเสมอภาค
และมองเห็ น คุ ณ ค่ า สาระความสำ � คั ญ ของการสมานฉั น ท์ ไ ด้
อย่างชัดเจน
๓. การนำ�ไปประพฤติปฏิบัติ เป็นขั้นตอนสำ�คัญที่จะทำ�ให้
คนไทยและสั ง คมไทยจะได้ ร่ ว มมื อ กั น ปลู ก ฝั ง และสร้ า งค่ า นิ ย ม
“ความสมานฉันท์” อย่างจริงจัง รูแ้ ละเข้าใจในคุณค่าและคุณประโยชน์
และเป็นผู้นำ�ในการประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำ�วัน
กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม จึ ง เห็ น ว่ า การจั ด
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ให้แก่เยาวชนทั้ง ๕ ศาสนา ได้มา
เข้าค่ายทำ�กิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ
เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน ทำ�ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ
ในความแตกต่าง สามารถนำ � หลักธรรมทางศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ
และหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ โดยในส่วนกลางได้นำ�เยาวชน จำ�นวน ๑๕๐ คน
เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โบสถ์
พระมหาไถ่ พั ท ยา และสำ � นั ก งานบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และกี ฬ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี และในส่วนภูมิภาค
ได้รว่ มกับสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๕๔ จังหวัด และองค์การศาสนา
ในแต่ละจังหวัด ดำ�เนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์
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ี่
ุดพื้นท
ปักหรมรมทั่วไทย
คุณธ

“ปักหมุดพื้นที่คุณธรรมทั่วไทย”

(ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
เรียบเรียงโดย : นายชนะกิจ คชชี
นักวิชาการศาสนาชำ�นาญการพิเศษ*

จากการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในห้วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียงิ่ จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง โดย
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นแกนหลักสำ�คัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นงานได้ เ ป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง โดยมี พ ลั ง บวร คื อ บ้ า น
วัด/ศาสนสถาน และโรงเรียน ร่วมเป็นแกนกลางสำ�คัญให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำ�คัญที่จะพัฒนาคุณธรรม
๔ กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบ
ให้ขับเคลื่อน องค์กร ชุมชน อำ�เภอและจังหวัดทั่วประเทศ ให้มี
ความดีอยู่ใน “วิถีชีวิต” เพื่อก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง
ยัง่ ยืน” ทีร่ กั และเคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
เป็นอนาคตชาติที่เข้มแข็ง
คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
จังหวัดคุณธรรม โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
ได้กำ�หนดแนวทางการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำ�เภอและจังหวัด
คุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้ มี ม าตรฐานกลางในการประเมิ น ความสำ � เร็ จ
โดยให้ภาคส่วนต่าง ๆ นำ�ไปขับเคลื่อน ซึ่งได้ให้คำ�จำ�กัดความดังนี้
“องค์กร” หมายถึง ผูน้ �ำ และสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาครั ฐ ที่ ร่ ว มส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมภายในองค์ ก ร
ที่ อ ยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครและพื้ น ที่ จั ง หวั ด สำ � หรั บ ในจั ง หวั ด
จะประกอบด้วยองค์กรภาครัฐที่สังกัดส่วนภูมิภาค และสังกัดส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นด้วย
*สำ�นักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา

“ชุมชน” หมายถึง คนในชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน
อย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช
๒๔๕๗ แก้ไขฉบับที่ ๑๒ หรือเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันโดยธรรมชาติ
ตามความสนใจ มีระบบความสัมพันธ์ที่เป็นหรือไม่เป็นทางการ
ที่มีหรือไม่มีการบังคับบัญชา และอาจมีวัฒนธรรมที่เหมือนหรือ
แตกต่างกัน
“อำ�เภอ” หมายถึง นายอำ�เภอ ผูแ้ ทนส่วนราชการในอำ�เภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลตำ�บล องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล) และชุมชนที่ตั้งอยู่ในอำ�เภอนั้น เข้ามามีส่วนร่วม
ดำ�เนินการพัฒนาคุณธรรมในอำ�เภอนั้น
“จังหวัด” หมายถึง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำ�จังหวัด เป็นส่วนราชการที่สังกัดส่วนภูมิภาคและสังกัดส่วนกลาง
ที่ มี ที่ ทำ � การตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด เทศบาลนคร องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดและ
หอการค้าทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดนัน้ ร่วมส่งเสริมคุณธรรมให้คนในองค์กร
ชุมชน อำ�เภอ และจังหวัด มีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในหลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถวี ฒ
ั นธรรมไทย อยูร่ ว่ มกัน
เป็นสังคมคุณธรรมที่สันติสุข
นอกจากนี้ได้กำ�หนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กร
ชุมชน อำ�เภอ และจังหวัดคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ตัวชีว้ ดั
เหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้
มาตรฐาน จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชน
จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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การประเมินองค์กร ชุมชน อำ�เภอคุณธรรม แต่ละกลุม่ เป้าหมาย
มีตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ ระดับส่งเสริมคุณธรรม แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีตัว
ชี้วัด ๓ ตัวชี้วัดดังนี้
องค์ ก รและชุ ม ชน มี ก ารประชุ ม ประกาศข้ อ ตกลงหรื อ
เจตนารมณ์รว่ มกัน มีการกำ�หนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาทีอ่ ยากแก้
ความดีที่อยากทำ� และมีการจัดทำ�แผนส่งเสริมคุณธรรม
อำ�เภอ มีการประชุมส่วนราชการ อำ�เภอ เทศบาล ตำ�บล
องค์การบริหารส่วนตำ�บล และชุมชน เพื่อประกาศข้อตกลงหรือ
เจตนารมณ์ กำ�หนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากทำ� จัดทำ�แผนส่งเสริมคุณธรรมและมีการจัดตั้งคณะทำ�งาน
ของอำ�เภอ
ระดับที่ ๒ ระดับคุณธรรม แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีตัวชี้วัด
๖ ตัวชี้วัด คือ ต้องผ่านตัวชี้วัดในระดับที่ ๑ และต้องดำ�เนินการ
เพิ่มอีก ๓ ตัวชี้วัด
องค์กรและชุมชน มีการประเมินผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
มีการประชุมทบทวน/ปรับปรุงแผนและมีการประกาศยกย่อง/เชิดชู
บุคคลที่ทำ�ดีหรือมีคุณธรรม
อำ�เภอ มีการประเมินผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป็นแผนฯ
ทีไ่ ด้รบั บรรจุเป็นยุทธศาสตร์จงั หวัดและมีการประกาศยกย่อง/เชิดชู
บุคคล องค์กร ชุมชนที่ทำ�ดีหรือมีคุณธรรม
ระดับที่ ๓ ระดับคุณธรรมต้นแบบ แต่ละกลุม่ เป้าหมายมีตวั
ชีว้ ดั ๙ ตัวชีว้ ดั ต้องผ่านตัวชีว้ ดั ในระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ และต้อง
ดำ�เนินการเพิ่มอีก ๓ ตัวชี้วัด
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องค์กร ชุมชนและอำ�เภอ มีการประเมินความสำ�เร็จตามแผน
มีการส่งเสริมคุณธรรมเพิม่ เติมใน ๓ มิติ มิตศิ าสนา มิตเิ ศรษฐกิจพอเพียง
มิตวิ ถิ วี ฒ
ั นธรรมและมีองค์ความรูเ้ ป็นแหล่งเรียนรูถ้ า่ ยทอดขยายผล
สู่องค์กร ชุมชน อำ�เภออื่นๆ
ส่วนการประเมินจังหวัดคุณธรรม มีตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ ระดับส่งเสริมคุณธรรม มีตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัดคือ
มี ก ารประชุ ม ส่ ว นราชการประจำ � จั ง หวั ด ทั้ ง หน่ ว ยงานสั ง กั ด
ส่วนภูมภิ าคและส่วนกลางทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดร่วมประกาศเจตนารมณ์
หรือข้อตกลง มีการกำ�หนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากทำ� มีการจัดตั้งคณะทำ�งานจากทุกภาคส่วน มีการ
ถ่ายทอดคุณธรรมเป้าหมายไปในอำ�เภอ
ระดับที่ ๒ ระดับคุณธรรม มีตัวชี้วัด ๗ ตัวชี้วัดต้องผ่านตัว
ชี้วัดในระดับที่ ๑ และต้องดำ�เนินการเพิ่มอีก ๓ ตัวชี้วัด คือ มีการ
ดำ�เนินงานตามคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ�
มีแผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์
จังหวัดมีการประกาศยกย่อง/เชิดชูบคุ คล/องค์กร/ชุมชน/อำ�เภอทีท่ �ำ ดี
หรือมีคุณธรรม
ระดับที่ ๓ ระดับคุณธรรมต้นแบบ มีตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด
ต้องผ่านตัวชี้วัดในระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ และต้องดำ�เนินการเพิ่มอีก
๓ ตัวชี้วัด คือ มีการประเมินความสำ�เร็จตามแผน มีการส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มเติมใน ๓ มิติ มิติศาสนา มิติเศรษฐกิจพอเพียง และ
มิติวิถีวัฒนธรรม มีองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผล
สู่จังหวัดอื่น

จากการดำ�เนินงาน ๒ ปีทผี่ า่ นมา เป็นทีน่ า่ ยินดียงิ่ ทีป่ รากฏว่า
ด้วยความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
กระทรวง โดยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เป็นแกนหลักสำ�คัญในการขับเคลื่อนงานได้เป็นอย่างดียิ่งโดยมีพลัง
บวร คือ บ้าน วัด/ศาสนสถาน และโรงเรียน ร่วมเป็นแกนกลางสำ�คัญ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ตลอดจน สมาชิกในองค์กร คนในชุมชน อำ�เภอและจังหวัด
มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ในปัจจุบันมีองค์กรชุมชน อำ�เภอ
จังหวัดคุณธรรมกว่า ๓๕,๘๘๗ แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม กลายเป็นพลังขับเคลือ่ น
ที่เข้มแข็งเป็นการรวมพลังกันของคนในองค์กร ชุมชน อำ�เภอและ
จังหวัด ที่ทำ�ให้ทุกอย่างสำ�เร็จได้โดยเร็วตามความต้องการที่แท้จริง
ของคนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมตามความมุง่ หมาย
ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ความส�ำเร็จที่ยั่งยืนและน่าภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ไม่ใช่
เพียงแค่มรี ายได้เพิม่ ขึน้ จากการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นเท่านั้น หากแต่ปัญหาต่างๆ ในองค์กร ชุมชน อ�ำเภอและ
จังหวัดลดน้อยลงและบางปัญหาก็หมดไป เช่น การทะเลาะวิวาท
การเล่นการพนัน ยาเสพติด การลักขโมย อบายมุข หนี้สินลดลง
เกิดสิ่งดีงามขึ้นในพื้นที่ อาทิ การยิ้มแย้มแจ่มใส บ้านเรือนชุมชน
สะอาดน่าอยู่ มีความสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง มีการรวมกลุ่มจิตอาสาพัฒนา
พื้นที่และกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม
มีการรักษาประเพณีและอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม มีน�้ำใจเอื้ออาทร เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือน
มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) มีโฮมสเตย์วิถีไทย รวมทั้ง
มีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านวิถีชุมชนสร้างความประทับใจและ
การมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจากทุกทิศทั่วไทยและ
ทั่วโลก

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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เรื่องเล่ารอบรั้วศาสนา
นายกิ ต ติ พั น ธ์ พานสุ ว รรณ
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน
พิ ธี ก ล่ าวเปิ ด งาน โครงการอบรม
ผู้ ส อนประจำ � ศู น ย์ อ บรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจำ�มัสยิด
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่ วันพุธที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
อัญชลีน่า แกรนด์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานพิธเี ปิดการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ชุมชน อำ�เภอ และจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีนายพงศ์ศกั ติฐ์
เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์
เกษตรสุนทร ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ
เหล่ า วานิ ช เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์
พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
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นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่
สังคม : ค่ายคุณธรรมสำ�หรับเยาวชน ประจำ�ปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ผู้ บ ริ ห ารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมการศาสนา เข้ า ร่ ว มในพิ ธี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชัน้ ๓ วัดยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ในงานสัปดาห์สง่ เสริมการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำ�ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
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นางฉวีรตั น์ เกษตรสุนทร ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องใน
เทศกาลมาฆบูชา ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนางยุพา ทวีวฒ
ั นะกิจบวร
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี
กรมการศาสนา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผูบ้ ริหารกระทรวง
วั ฒ นธรรม คณะทู ต านุ ทู ต ของประเทศที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา
๕ ประเทศ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา
ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุ และจุดโคมมาฆประทีป เนื่องใน
งานสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาใน
เทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี
พระเดชพระคุ ณ พระวั ส กาดุ เว มหิ น ทวงศ์
มหานายะกะ เถโร เจ้าอาวาสวัดราชกูรศู รีสภุ ตู ิ
ประเทศศรีลังกา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย
พระประมุขสงฆ์นานาชาติ จำ�นวน ๖ ประเทศ
เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย นและประชาชน
จำ � นวน ๑,๒๕๐ รู ป /คน เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วั ด นายโรง
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
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		นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยและ
ทุกสภาพร่างกาย ผ่านกิจกรรม “ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเครือข่าย
เด็ก เยาวชน คนพิการพร้อมผู้ดูแล/ผู้ปกครองจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และสถาบันราชานุกูล
เข้าร่วมกิจกรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรมการศาสนา นำ � นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนพิบูลประสรรค์
สถาบั น ราชานุ กู ล เข้ า ชมนิ ท รรศการ
โดยมี ก ารจั ด แสดงทั้ ง หมด ๙ ห้ อ ง
มี ชื่ อ เรี ย กว่ า “อั ญ มณี แห่ ง มหานคร”
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ นิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ เพื่ อ เรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมใน
ยุครัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
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นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการ
ศาสนา เป็นประธานเปิดงาน คอนเสริตก์ ารกุศล
“พระธรรมนำ�เพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬา”
และมอบเกี ย รติ บั ต ร เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓
มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุ ม เล็ ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

นายกิตติพนั ธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการ
ศาสนา เยี่ยมชมนิทรรศการดำ�เนินงานของ
ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ ข อง
กรุงเทพมหานคร และถวายบรรยายความรู้
เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และเข้ า ถวายสั ก การะ พระธรรมสุ ธี
(นรินทร์ นรินโฺ ท ป.ธ.๓) เจ้าอาวาสวัดหัวลำ�โพง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดหัวลำ�โพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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วารสารสายตรงศาสนา

แสงธรรมส่องใจ

พระคติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ
“ดิถมี าฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกค�ำรบหนึง่ แล้ว พุทธศาสนิกชนต่างทราบกันดีวา่ ในดิถเี พ็ญเดือน ๓ เช่นนี้
เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานแก่พระสาวก ๑,๒๕๐ รูป
ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุและเป็นพระอรหันต์ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มให้มี
วันมาฆบูชาขึน้ ในประเทศไทย ก็เพือ่ ให้พทุ ธบริษทั ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพเิ ศษ และน้อมร�ำลึกถึงพระธรรม
ที่พระศาสดาทรงพระมหากรุณาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. การไม่ท�ำบาปทั้งปวง
๒. การบ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ ๓. การช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
การได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้นั้น มิได้อยู่ที่การขึ้นทะเบียนหรือการป่าวประกาศ หากอยู่ที่การศึกษา
พระธรรมค�ำสั่งสอน ด้วยวิธีการฟังหรือการอ่าน เปรียบเสมือนการศึกษาแผนที่น�ำทางให้รอบคอบชัดเจน จะได้ไม่
หลงทางและไม่เสียเวลา การศึกษาพระธรรมในระดับนี้เรียกว่า “ปริยัติธรรม” ซึ่งจ�ำเป็นยิ่งส�ำหรับพุทธบริษัท
ในฐานะที่เป็น “สาวก” ซึ่งแปลว่าผู้ฟัง ย่อมไม่ใช่ผู้คิดเองตรัสรู้เอง แต่ต้องวางตนเป็นผู้ฟังที่ดีของพระศาสดา
การศึกษาที่ดี จักช่วยป้องกันไม่ให้หลงใหลไปเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่นับถือหรือเชื่อสิ่งผิดๆ เพราะมีพระพุทธธรรมเป็นเครื่อง
สกัดกัน้ ความตกตำ�่ และคอยชีห้ นทางทีถ่ กู ต้องให้อยูต่ ลอดเวลา ครัน้ ศึกษาพระธรรมในระดับการฟังจนเจนจบแล้ว
คุณภาพของจิตใจย่อมยกระดับไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทีเ่ รียกว่า “ปฏิบตั ธิ รรม” เป็นสติสมั ปชัญญะทีส่ ามารถเข้าถึงเฉพาะ
สภาพธรรมที่ปรากฏ จนปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเรา นี้เป็นของเรา น้อมน�ำเข้าไปถึง “ปฏิเวธธรรม”
คือ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ในทีส่ ดุ วันมาฆบูชาอันเป็นวันประกาศหัวใจพระศาสนา จึงเป็นโอกาสทีช่ าวพุทธ
พึงปฏิญาณตนว่า จะหันมาศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง มิใช่เพียงในระดับพิธีกรรมหรือโดยผิวเผิน เพื่อให้เกิดสติ
ปัญญา สามารถอ�ำนวยความร่มเย็นมาสู่ชีวิตและสังคมส่วนรวมได้สมความมุ่งมาดปรารถนา
ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงด�ำรงมัน่ คงอยูใ่ นโลกนีต้ ลอดกาลนาน และขอพุทธบริษทั
ทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.”

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
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