
www.dra.go.th

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒สายตรงศาสนา 
วารสาร

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

- ม
ีนา

คม
 ๒

๕๖
๒

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา 

น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์



พระบารมีปกเกล้า

2 วารสารสายตรงศาสนา

“...เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใด

หากปฏิบัติโดยดีและถูกต้อง

ก็ย่อมจะมีประโยชน์สำาหรับแต่ละบุคคล

และเป็นประโยชน์สำาหรับส่วนรวมด้วย

เพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำาดีตั้งใจดี

ทำาให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุข...”

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๔

ภาพจาก http://www.photoontour.com



บทบรรณาธิการ

 วารสารสายตรงศาสนา ปี ท่ี  ๑๖ ฉบับที่  ๒  

(เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นวารสารท่ียังคง

มุ่งมั่นเป็นสื่อกลางด้านศาสนสัมพันธ์ในการสื่อสารและ 

เผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา  

ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านความเป็นมาของศาสนา ศาสดา  

ศาสนบคุคล ของพระพทุธศาสนา ศาสนาอสิลาม ศาสนาครสิต ์

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์  ในเล่มนี้   

ท่านยังจะได้เยี่ยมยลมัสยิด ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม 

ได้เรียนรู้วันสำาคัญของศาสนาอิสลาม และได้รับทราบ 

ผลการดำาเนินงานโครงการ กิจกรรมของกรมการศาสนา 

ที่ได้ดำาเนินการร่วมกับองค์การศาสนาและภาคีเครือข่าย 

 วารสารสายตรงศาสนาฉบับนี้อยู่ ในช่วงเวลา 

การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 

ซ่ึงดำาเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา

ได้ร่วมกับองค์การศาสนา ท้ัง ๕ ศาสนา จัดพิธีทาง

ศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมี

คุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทุกศาสนาท่ีอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร รวมทั้งเสริมสร้าง 

ความปรองดองสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา  

ด้วยการปฏบิติัศาสนกจิอนัเปน็มงคลตามหลักศาสนา จงึได้

นำาเสนอความหมาย และความสำาคญัของพธิกีารทางศาสนา

ของทั้ง ๕ ศาสนา ให้ท่านผู้อ่านได้เรียนรู้อีกด้วย

    กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

3ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

๑. วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านศาสนา การอนุรักษ์สืบทอด 

  ศาสนพิธีและประเพณีที่ดีงาม

 ๒. เพื่อเผยแพร่งานของกรมการศาสนา

 ๓. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ

๒. คณะที่ปรึกษา

 ๑.  นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา

 ๒. นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา

 ๓. นายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา

 ๔. นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา

 ๕. นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา

 ๖. นายสำารวย นักการเรียน ผู้อำานวยการ

   สำานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 ๗. นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล ผู้อำานวยการกองศาสนูปถัมภ์

 ๘. นายอนุชา หะระหนี ผู้อำานวยการสำานักงานขับเคลื่อน 

   แผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาติ

 ๙. นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์ ผู้อำานวยการกองศาสนพิธี

๓. บรรณาธิการ

 นางสาววิภากมล สายอุบล นักวิชาการเงินและบัญชี

   ชำานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

   เลขานุการกรมการศาสนา

๔. ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 ๑.  นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ ๒.  นางสาวปารวี ลีวัฒนา

 ๓.  นางสาวอัญญาณี เทศประสิทธิ ์ ๔.  นายไกรสร ตันธนวัฒน์

 ๕.  นางสาวเจณิสตา ธงเก้า ๖.  นางสาวปาลิน หนูช่วย

 ๗. นายฉัตรชัย  พิมพ์พิจิตต์

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



สารบัญ

พระบารมีปกเกล้า
  พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ 

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง ณ พระตำาหนัก

จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

บทบรรณาธิการ 

สารบัญ 

เรื่องเล่าจากปก 
 พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา 

 น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์

แห่งราชวงศ์จักรี งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี 

กรุงรัตนโกสินทร์

ศาสนปริทรรศน์ 
 ภารกิจของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาสน์บัญชร 
 ศาสนาในประเทศไทย

เยี่ยมยลศาสนสถาน 
  ศาสนาอิสลาม

๒

๓
๔
๕

๗

๑๐

๒๑

๒๙

๓๑

๔๖
๕๑

โลกร่มเย็นด้วยศาสนา 
 วันสำาคัญทางศาสนาอิสลาม

เส้นทางแห่งศรัทธา 
 

4 วารสารสายตรงศาสนา

สายตรงศาสนา 
วารสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

๓๒๑๐ ๒๙

๓๑
๓๔

๓๘

๓๙

๔๑

๔๒
๔๓

 ปลุกศรัทธาพระพุทธศาสนา สังเวชนียสถาน

 การส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของ

 วิถีชีวิต

 ทูตานุทูตประจำาประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน 

 เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

 ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม พลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

สร้างเด็กไทย อนาคตชาติที่ยั่งยืน

 การอบรมผู้สอนประจำาศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม

 และจริยธรรมประจำามัสยิด ประจำาปี ๒๕๖๒

 ค่ายเยาวชนสมานฉันท์

 ปักหมุดพื้นที่คุณธรรมทั่วไทย

เรื่องเล่ารอบรั้วศาสนา 

แสงธรรมส่องใจ 



5ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

 ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ กรงุรตันโกสนิทร์มอีายคุรบ ๒๓๗ ปี 

แห่งการสถาปนา รฐับาลได้รณรงค์ส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนร่วมจดังาน 

สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระโอกาสดังกล่าว โดยกระทรวง

วัฒนธรรม ได้จดังาน ๒๓๗ ปี กรงุรตันโกสนิทร์ ระหว่างวนัที ่๘ - ๑๐ 

มนีาคม ๒๕๖๒ ณ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร และสวนสนัติ

ชยัปราการ เพือ่น้อมรำาลกึในพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็

พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรทีีท่รง 

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย 

ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำาพาและพัฒนาประเทศให้

เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ ๒๓๗ ปี ในการนี้ 

กรมการศาสนา ได้ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮนิดู ศาสนาซกิข์ และภาคีเครอืข่าย 

ต่างๆ จัดงาน “พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา น้อมรำาลึก 

พระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ในงาน

มหกรรมใต้ร่มบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชมุใหญ่ หอสมดุแห่งชาติ เขตดุสติ กรงุเทพฯ  

เพื่อรวมพลัง ๕ ศาสนา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ในฐานะทีท่กุพระองค์เป็นอคัรศาสนูปถัมภก 

และเสริมสร ้างความปรองดองสมานฉันท ์ของศาสนิกชน 

ทุกศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นมงคลของแต่ละศาสนา 

ตามลำาดับ ดังนี้

๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (พระพุทธศาสนา)
 การเจริญพระพุทธมนต์ หรือการสวดมนต์ เป็นหลักสำาคัญ

อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา นิยมมาตั้งแต่โบราณกาล ในช้ันต้น 

สวดสาธยายเพื่อจำาหลักคำาสอนที่เป ็นพระพุทธวจนะเท่านั้น  

ใช้ภาษามคธเป็นพื้น เพราะภาษามคธเป็นภาษาหลักเดิมของ

พระพุทธศาสนา และนับถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ การได้ยินได้ฟัง 

พระสงฆ์สวดสาธยาย ถอืว่าเป็นสริมิงคล ประสทิธิป์ระสาทความเจรญิ 

และสามารถท่ีจะป้องกันภัยอันตรายได้ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา

ย่อมนับถือพระพุทธมนต์เสมอด้วยชีวิตจิตใจ จัดเป็นกุศลพิธีมาแต่

ครั้งพุทธกาล 

เรื่องเล่าจากปก

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา 
น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

 งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

*กองศาสนพิธี กรมการศาสนา

เรียบเรียงโดย : นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ 

รักษาการในตำาแหน่งนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ (ด้านศาสนิกสัมพันธ์)*

5ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒



6 วารสารสายตรงศาสนา

 

๒. พิธีดุอาขอพร (ศาสนาอิสลาม)
 ดอุา คอื การขอพร หรอื คำาขอพร พระเป็นเจ้าได้ทรงบญัญตัิ
ไว้ว่า “สูเจ้าจงขอแล้วพระองค์จะประทานให้” ดุอาถือเป็นความ
จำาเป็นเพื่อแสดงออกถึงการรำาลึกถึงอัลลอฮ์ และเฉพาะพระองค์
เท่านั้นที่ทรงสิทธิ์ตอบสนองหรือไม่ตอบสนองคำาขอ อิสลามสอนให้
อ่านดุอาอ์ในเวลาและโอกาสต่างๆ เช่น เวลาก่อนเข้านอนและเมื่อ 
ตืน่นอนก่อนหลงัดืม่นำา้ ก่อนและหลงัรบัประทานอาหาร หลงัการหาว 
ไอ และจาม เมือ่เข้าและออกจากมสัยดิ ก่อนออกจากบ้าน ขณะขับข่ี
ยานพาหนะ เมื่อฝันร้าย ประสบเหตุอันน่าสะพรึงกลัว ตื่นตาตื่นใจ 
คับขัน ต้องการความช่วยเหลือ และในวาระต่างๆ อีกมากมาย 

๓. พิธีอธิษฐานภาวนา (ศาสนาคริสต์)
 การอธิษฐานภาวนา เป็นรปูแบบความผกูพนัระหว่างมนษุย์
กับพระเป็นเจ้าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตาม
ประสามนุษย์ว่า “เราจะบอกว่าเรารักกันอย่างไร หากเราไม่เคย
คิดถึงกัน ไม่เคยสนทนากัน ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่คิดจะทำาสิ่ง
ที่ดีให้แก่กันและกัน หรือเมื่อคิดถึงแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติสิ่งที่ดีต่อกัน” 
การภาวนาสำาหรับชาวคริสตศาสนิกชนจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออก
ถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยมีบทภาวนาที่คริสตศาสนิกชนทุกคน
สามารถอธษิฐานภาวนาร่วมกนัได้ เป็นบทภาวนาทีใ่ช้ในการอธษิฐาน
สาธารณะ เพ่ือแสดงความเป็นนำา้หนึง่ใจเดียวกนั เป็นบทภาวนาจาก
คัมภีร์ไบเบิล เช่น บทเพลงสดุดี บทข้าแด่พระบิดา หรือบทภาวนา
ที่พระศาสนจักรได้ประพันธ์ขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันการภาวนาด้วย
บทภาวนาที่แต่ละคนอธิษฐานแบบเงียบๆ ภายในใจ หรือด้วยวาจา  
กเ็ป็นการภาวนาเช่นกนั นอกจากน้ัน ครสิตศาสนิกชนภาวนาแม้ขณะ
ที่กำาลังทำางาน หรือทำากิจกรรมต่างๆ ในชีวิต หากคิดถึงพระเจ้าใน

กิจการทุกอย่างที่ทำาเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นการภาวนาทั้งสิ้น

๔. พิธีสวดมนต์ (ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู)
 การสวดมนต์ หรือ ท่องพระเวท เรียกว่า พรหมยัชญะ และ
เทวยชัญะ เป็นหลกัสำาคญั ๒ ประการ ทีผู่น้บัถอืศาสนาฮนิดู๑ ทีเ่คร่ง
จะต้องทำาประจำาวนั ทีเ่รยีกว่า ปัญจมหายชัญะ คอืการบชูาท่ียิง่ใหญ่ 

๕ ประการ ได้แก่
 ๑. พรหมยชัญะ จะต้องท่องคมัภร์ีพระเวทและคมัภร์ีอืน่ๆ ทกุวนั การปฏบิตั ิ
เช่นนีจ้ะช่วยให้ไม่ลมืสิง่ทีร่ำา่เรยีนมา เป็นการรกัษาความรูเ้ก่า และเพิม่ความรูใ้หม่
 ๒. ปิตฤยัชญะ นึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วทุกวัน เพื่อให้รู้ว่า 
ตนเองมีหน้าที่รักษา ทำานุบำารุง และสืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ
ได้สร้างไว้
 ๓. เทวยัชญะ ระลึกถึงพระเจ้าโดยการสวดมนต์ทุกวัน และทำาสมาธิ
 ๔. ภูตยัชญะ ให้อาหารแก่คนที่หิวโหย เพื่อพัฒนาความมีนำ้าใจใน
การที่จะแบ่งปันผู้อื่น รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลสัตว์และพืชด้วย เป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดี
 ๕. นรยชัญะ ให้ความรกัความเคารพนบัถอืแขกผูม้าเยอืน คอืเจ้าของ
บ้านจะต้องให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุด ถือว่าแขกผู้มาเยือน 
เปรียบเสมือนเทพ

๕. พิธีสวดกีรตันและอัรดาส (ศาสนาซิกข์)
 ก่อนจะดำาเนินการใดๆ ไม่ว่าทางศาสนาหรือทางสังคม
ประเพณี ชาวซิกข์จะสวดขอพรจากพระศาสดา ซ่ึงมีเนื้อหาความ
หมายว่า “ข้าแต่พระศาสดา นานักองค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนา
ซกิข์ และพระศาสดาอืน่ๆ ทัง้หลาย จวบถงึพระศาสดาครุโุคบนิต์ซงิห์
ผูส้ถาปนาพระมหาคมัภร์ีศริคิรุรุนัถ์ ซาฮบิ ขอพระองค์ได้โปรดเมตตา
ประทานพรให้... (พร้อมกล่าวกจิกรรมหรอืการร้องขอทีต้่องการ ) ... 
ท้ายทีส่ดุบทอรัดาสจะจบลงด้วยศาสนสำานวนทีว่่า “นานกันาม จรัด ี
กาลา เตเร่ ปาเน่ ซารบัธดา ปาร่า” อันหมายถึงว่า ในนามของ 
พระศาสดานานกั ขอความรกัและสนัติสขุจงประสบแด่มนษุยชาติ
ทั้งหลาย๒ 
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๑ ศาสนาฮินด ูเปน็ศาสนาทีป่ระชาชนสว่นใหญข่องอนิเดยีนบัถอื ในประเทศไทยคนรูจ้กัศาสนาฮนิดู
ในชื่อ “ศาสนาพราหมณ์” ดังนั้น ชื่อทางการของศาสนา 

 ฮินดูในประเทศไทยคือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
๒  บทสวดขอพรศาสนาซิกข์ เป็นการขอร้องให้พระองค์ประทานพรและเมตตาแด่ชนทุกชั้น 

ทุกวรรณะ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกัน
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ศาสนปริทรรศน์

7ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

 “กรมการศาสนา” เป็นหน่วยงานทางราชการที่รับภารกิจ

ด้านการพระศาสนา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีพัฒนาการชื่อเรียก

ไปตามกาลสมัย ตั้งแต่กรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมธรรมการ

สังการี โดยมีกำาหนดชื่อหน่วยงานว่า “กรมการศาสนา” ตั้งแต่วัน

ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๘๔ เป็นต้นมา โดยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ จึงมี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัต้ังแต่วนัที ่๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

กรมการศาสนา ได้มาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมีการจัดตั้ง

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่ากับกรมขึ้นตรง

ต่อนายกรัฐมนตรี และโอนภารกิจบางส่วนของกรมการศาสนาไป

เป็นของสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับ

การดำาเนินงานของรัฐด้านศาสนา ทั้ง ๕ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ 

ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

กรมการศาสนา มีฐานะทางกฎหมายและมีอำานาจ
หน้าที่อย่างไร ตามกฎหมายใด
 ๑. กรมการศาสนา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม มีฐานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 

๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

 ๒. กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ กำาหนดให้ กรมการศาสนา  

มภีารกจิเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของรฐัด้านศาสนา โดยการทำานบุำารงุ 

สง่เสรมิและใหก้ารอปุถมัภค์ุม้ครองกจิการด้านพระพทุธศาสนาและ

ศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้ 

คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ 

ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำาเนินการเพื่อให้คนไทย

นำาหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการพฒันาคณุภาพชวีติใหเ้ปน็คนด ี

มีคุณธรรม โดยมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

   (๑)  ทำานุบำารุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

   (๒)  เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ภารกิจของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

   (๓)  ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

กจิการฮจัย ์รวมท้ังกฎหมายและระเบียบอืน่ ท่ีเกีย่วข้อง (ปจัจบุนัการ

ส่งเสริมกิจการฮัจย์ได้โอนภารกิจไปยังกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๙)

   (๔)  ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำานุบำารุงศาสนสถาน  

และศาสนวัตถุ

   (๕)  ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 

ทีท่างราชการรบัรอง และสนบัสนนุการดำาเนนิการขององคก์ารศาสนา

   (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น

อำานาจหนา้ทีข่องกรม หรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรีมอบหมาย

 ๓.  กรมการศาสนามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ในการ

ดำาเนินงานดังต่อไปนี้

 วิสัยทัศน์
 “ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ 

ศาสนาทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรมนำาสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน”

 พันธกิจ
 ๑.  สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี

 ๒.  ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

 ๓.  ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา

 ๔. อุปถัมภ์ ทำานุบำารุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา

 ยุทธศาสตร์
 ๑. รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิด

ความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน

 ๒.  สง่เสรมิ สบืสาน ปลกูฝงัจติวญิญาณ ใหเ้กดิความเลือ่มใส

ศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 ๓. บูรณาการการทำางานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรม

ทางศาสนาสู่ประชาชน

 ๔. นอ้มนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงบรูณาการงาน

ศาสนา

รวบรวมโดย : กลุ่มนิติการ สำานักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา



8 วารสารสายตรงศาสนา8 วารสารสายตรงศาสนา

สำานักงานเลขานุการกรม
 มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ๑)  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และ
งานกิจกรรมพิเศษของกรม 
 ๒)  ดำาเนนิการเกีย่วกับงานชว่ยอำานวยการและเลขานกุารของกรม 
 ๓)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรมและเผยแพร่
กิจกรรมความก้าวหน้าในงานด้านต่างๆของกรม 
 ๔)  ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ 
การพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
 ๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
 ๖)  ดำาเนนิการเกีย่วกบังานกฎหมายและระเบยีบงานนติกิรรม 
และสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของกรม 
 ๗) จัดทำาและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง ดำาเนินการเกีย่วกบั 
งานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
ของหน่วยงานในสังกัด 
 ๘) จัดระบบการสำารวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
 ๙) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทาง
ศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 ๑๐) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหนว่ย

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองศาสนูปถัมภ์
 อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ดำาเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล  
งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
 ๒) ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์ 
 ๓) ดำาเนินการให้การอุปถัมภ์ประสานงานและควบคุมดูแล
การเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง 
 ๔)  ดำาเนินการประสานงานระหว่างผู้นำาศาสนาและ 
ศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ 
 ๕) เสนอแนวการกำาหนดนโยบายและมาตรการในการสร้าง
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง 
 ๖) จดัทำาและเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นศาสนพธิ ีดา้นมารยาทไทย 
ในทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั้งในและต่างประเทศ  
วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัยและวิชาการทาง
ศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป 
 ๗) ปฏิบัติงานร่วมกับสำานักพระราชวัง รับสนองงานใน
พระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์ตามพระบรม
ราชโองการและหมายรับสั่ง 
 ๘)  สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทางศาสนาอืน่ทีท่างราชการ
รบัรอง เพือ่สง่เสรมิใหน้ำาหลกัธรรมทางศาสนานำาไปสูก่ารเสรมิสรา้ง
ศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะการกำาหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสนอต่อนายก
รัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม 
 ๒) ดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ 
สง่เสรมิการนำาหลกัธรรมไปพฒันาคณุภาพชวีติ เพือ่สรา้งให้นกัเรยีน
นักศึกษาและประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม 
 ๓) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม 
 ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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นายสำารวย นักการเรียน
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล
ผู้อำานวยการกองศาสนูปถัมภ์

นางสาวฐิติมา สุภภัค
นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม

นางสาววิภากมล สายอุบล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทน เลขานุการกรมการศาสนา

ทำาเนียบผู้บริหาร กรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมการศาสนา

นางศรีนวล ลัภกิตโร
รองอธิบดีกรมการศาสนา



10 วารสารสายตรงศาสนา

ศาสน์บัญชร

ศาสนาในประเทศไทย*

พระพุทธศาสนา
 ในปัจจุบันชาวไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ นับถือ

พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม 

เคร่งครัดในพระธรรมวินัย พยายามรักษาคติความเชื่อและแนวปฏิบัติ

ถือตามทีพ่ระอรหนัต์พุทธสาวกได้วางหลกัธรรมวนิยัเป็นแบบแผนไว้

ต้ังแต่เมือ่ครัง้ปฐมสงัคายนา ซึง่นบัถอืแพร่หลายในประเทศไทย พม่า 

ลาว กัมพูชา และศรีลังกา

 ผู้คนส่วนใหญ่ในดินแดนประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา

ฝ่ายเถรวาทมาตั้งแต่สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๖ 

พระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทประดิษฐานอย่างมัน่คงเป็นศาสนาหลกั

ของบ้านเมอืงสบืมาในสมยัสโุขทยั อยธุยา จนถงึปัจจบุนั กล่าวได้ว่า 

เป็นศาสนาประจำาชาตขิองชาวไทยมาช้านานจงึมอีทิธพิลต่อวถิชีวีติ

และวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเป็นอันมาก ทั้งคติความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วรรณคดี ค่านิยม เป็นต้น

 ในปัจจบุนัพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทยยงัแบ่ง

ออกเป็นคณะมหานกิายซึง่เป็นคณะสงฆ์ทีม่อียูเ่ดมิ และคณะธรรมยตุ 

หรือธรรมยุติกนิกาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น

 นอกจากนี้ พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานยังเป็นที่นับถือของ

ชาวไทยอยูด้่วยส่วนหนึง่ ซึง่เจรญิรุง่เรอืงควบคูก่นัมากบัฝ่ายเถรวาท 

ปัจจุบันพระพุทธศาสนามหายานมีจีนนิกายและอนัมนิกายตาม

ทะเบียนวัดและสำานักสงฆ์จีนนิกายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง

เช่น วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพฯ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ 

วัดบำาเพ็ญจีนพรต กรุงเทพฯ วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี  

วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 พระบรมศาสดา ศาสนบุคคล
 พระพทุธศาสนามปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี 

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู ้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาคือ  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 พระบรมศาสดา
 พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามพีระนามเดมิว่า เจ้าชายสทิธตัถะ เป็น

พระราชโอรสพระเจ้าสทุโธทนะ และพระนางสริมิหามายา แห่งแคว้น

ศากยะ (สกักะ) อนัมกีรงุกบลิพสัดุเ์ป็นราชธาน ีประสตูเิมือ่วันขึน้ ๑๕ คำา่ 

เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ณ สวนลุมพินี (สวนลุมพินี

และกรุงกบิลพัสดุ์ในปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล) 

 เมื่อพระชนมายุ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้เชิญ

พราหมณ์ ๑๐๘ คนมารับโภชนาหาร และได้เชิญพราหมณ์  

๘ คนเข้าพิจารณาพระลักษณะของพระกุมารเพื่อถวายคำาพยากรณ์ 

พราหมณ์ ๗ คน ในจำานวนนั้นทำานายเป็น ๒ ประการ คือ หากพระราชกุมาร

ครองราชย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หากผนวชจะได้ตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้า เว้นแต่พราหมณ์อายุน้อยสุดชื่อ “โกณฑัญญะ” 

พยากรณ์ว่า พระราชกุมารจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

แล้วขนานพระนามพระราชกุมารว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “มีความ

ต้องการสำาเร็จ” และหลังจากประสูติแล้ว ๗ วัน พระพุทธมารดาได้

เสด็จสวรรคต จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท 
วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

*ข้อมูลจาก : หนังสือศาสนาในประเทศไทย, กรมการศาสนา
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 เจ้าชายสทิธตัถะราชกมุารทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทัง้ ๑๘ สาขา 

ในสำานักอาจารย์วิศวามิตร ซึ่งเป็นสำานักที่มีชื่อเสียงที่สุด 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 ทำาให้ทรงสังเวช  

พระราชหฤทยัในเพศฆราวาส วนัทีเ่จ้าชายราหลุประสติูนัน้ เป็นวนัที ่

เจ้าชายสิทธตัถะเสดจ็ออกบรรพชา ณ ฝ่ังแม่นำา้อโนมา หลงัจากออกผนวช

มา ๖ พรรษา ต่อมาในวันเพ็ญเดือน ๖ ณ อรุณเวลาเสนานิคม 

แขวงเมืองพาราณสี ขณะมีพระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา ได้ตรัสรู้เป็น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 เมื่อตรัสรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสั่งสอนประชาชน

ตามแว่นแคว้นต่างๆ ในอินเดียเพื่อนำาพาให้ประชาชนทั้งหลายไปสู่ 

ความพ้นทุกข์อยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ พรรษา ชาวอินเดียในสมัยนั้น

ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา และเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็น

จำานวนมาก จนกระทั่งพระพุทธองค์พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา  

จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 พุทธกิจประจำาวัน ๕ ประการ
 พุทธกิจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำาเพ็ญเป็นประจำา 
ในแต่ละวันมี ๕ ประการ ได้แก่

เวลาเช้า  - เสด็จออกบิณฑบาต เพื่อโปรดเวไนยสัตว์
เวลาเย็น  -  เสด็จออกพระคันธกุฎี แสดงพระธรรมเทศนา 

แก่ประชาชน
เวลาคำ่า  - ทรงตอบปัญหาธรรม แสดงธรรม ประทาน

โอวาทแก่เหล่าภิกษุทั้งหลาย
เวลาเที่ยงคืน - ทรงตอบปัญหาเทวดา
เวลาใกล้รุ่ง - ทรงตรวจพิจารณาสัตว์โลกที่สามารถและ 

ที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จ
ไปโปรดหรือไม่

 ศาสนบุคคล
 ผู้สืบทอดในพระพุทธศาสนา คือ พุทธบริษัท ๔ ได้แก่ ภิกษุ 

ภกิษุณ ีอบุาสก และอบุาสกิา อนัหมายถึง พทุธศาสนกิชน พทุธมามกะ 

พุทธสาวก อันเป็นกลุ่มผู้ร่วมกันนับถือ ร่วมกันศึกษา และรักษา

สืบทอดพระพุทธศาสนาไว้

 ภิกษุ หมายถึง ชายท่ีบวชในพระพุทธศาสนา ถือสิกขาบท 

๒๒๗ ข้อ ภิกษุสาวกรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

 ภิกษุณี หมายถึง หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา  

มสีกิขาบทและขนบธรรมเนยีมทำานองเดยีวกบัภกิษ ุแต่ถอืสกิขาบท

มากกว่าภิกษุ คือ ๓๑๑ ข้อ หญิงท่ีจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีต้อง

บรรพชาเป็นสามเณรีก่อน อายุ ๑๘ ปี แล้วพึงขอสิกขาสมมุติต่อ

ภกิษณุสีงฆ์เพือ่กำาหนดให้รกัษาสกิขาบท ๖ ประการถ้วน ๒ ปี ภกิษณุี

รูปแรก คือ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

 อุบาสก หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ชายท่ีแสดงตนเป็นผู้ที่นับถือ

พระพทุธศาสนาโดยประกาศถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ ปฐมอบุาสก

ผู้ถึงสรณะ ๒ (พระพุทธและพระธรรม) คือ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ 

ปฐมอุบาสกผู้ถึงไตรสรณะ (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์)  

คือ บิดาพระยสะ

 อุบาสิกา หมายถึง คฤหัสถ์ผู ้หญิงที่แสดงตนเป็นผู ้ที่

นับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  

ปฐมอุบาสิกา คือ มารดาของพระยสะ และภรรยาเก่าพระยสะ

 อนึ่ง เด็กชายที่บวชในพระพุทธศาสนามีอายุยังไม่ครบ  

๒๐ ปีบริ บูรณ์ เรียกว ่า “สามเณร” สามเณรองค ์แรกใน 

พระพุทธศาสนาคือ ราหุล ส่วนเด็กผู้หญิง เรียกว่า “สามเณรี”  

ซึง่สามเณรและสามเณรถีอืสกิขาบท ๑๐ ลกัษณะ การบวชของภกิษุ

และภิกษุณี เรียกว่า “อุปสมบท” ส่วนการบวชของสามเณรหรือ 

สามเณรี เรียกว่า “บรรพชา” 

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
พระสงฆ์ประชุมปฏิบัติศาสนกิจ ในพระอุโบสถวัดผ่องพลอยวิริยาราม 
กรุงเทพมหานคร
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ศาสนาอิสลาม
 หลงัจากท่านนบมีฮุมัมดั สิน้ชวีติ เกดิความขดัแย้งในเรือ่งการ

เป็นคอลีฟะห์ (ผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามต่อจากท่านนบีมุฮัมมัด 

หรือกาหลิบ) จึงทำาให้ศาสนาอิสลามแยกออกเป็นนิกายต่างๆ  

ที่สำาคัญ ได้แก่ 

	 นกิายซนุน	ีหรอืซนุนะห์ นกิายนีเ้คร่งครดัปฏบิติัตามพระมหา 

คัมภีร์อัลกุรอาน อัลฮะดีษ โดยถือว่าคอลีฟะห์ มีเพียง ๔ คน  

คือ อบูบักร์ โอมาร อุสมาน และอาลี มุสลิมส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้ง

ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทยนับถือนิกายนี้

 นิกายชีอะห์	ชีอะห์ แปลว่า พรรคพวก หมายถึงพรรคพวก

ท่านอาล ีนกิายนีถ้อืว่าท่านอาล ีบตุรเขยของท่านนบมีฮุมัมดั คนเดยีว

เท่านั้นเป็นผู้ที่ถูกต้อง ผู้ถือนิกายนี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอิหร่าน

อิรัก เยเมน อินเดียและประเทศในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออก

 มุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนี นิกายชีอะห์ 

ก็มบ้ีาง แต่เดมิมสุลมินกิายซอีะห์เป็นผูท้ีม่บีทบาทสำาคัญในสงัคมไทย 

โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาได้สืบสาแหรกต่อเนื่องกันมา ได้แก่ สกุล

บนุนาค ศรเีพญ็ อหะหมดัจฬุา จฬุารตัน์ และสายสกลุอืน่ๆ ตำาแหน่ง

จฬุาราชมนตรีในสายเจ้าพระยารตันราชเศรษฐ ี(เฉกอะหมดั) ซึง่เป็น 

มุสลิมนิกายซีอะห์มาส้ินสุดที่จุฬาราชมนตรีสอน อหะหมัดจุฬา  

ในสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ก่อนเปลีย่นมาเป็น 

มุสลิมนิกายซุนนี (จุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์) สมัยพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ภายในมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี
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 ศาสดา ศาสนบุคคล
 ศาสดาของศาสนาอสิลามคอื ท่านนบมุีฮมัมัด เกดิทีน่ครมกักะห์ 

เมือ่วันจันทร์ที ่๑๒ เดอืนเราะบอิลุเอาวลั ซึง่ตรงกบัวนัที ่๒๒ เมษายน 

พ.ศ. ๑๑๑๔ ท่านนบีได้โองการจากอัลลอฮ์ โดยผ่านสื่อเทวทูต 

ญิบรออีล และได้รับบัญชา ให้นำาหลักการศาสนาออกเผยแผ่แก่

มวลมนุษย์ หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นนบี ๖ เดือน ท่านนบีทำาหน้าที่

ประกาศสอนศาสนาเริ่มจากครอบครัวและขยายวงกว้างออกไปยัง

เพ่ือนฝงูและญาตมิติร ท่านต้องเผชญิอปุสรรคนานาจากการต่อต้าน

ของพวกกุเรซ ใช้เวลาประกาศศาสนาอยู่ที่มักกะห์ ๑๓ ปีจนในที่สุด

ต้องอพยพไปเมอืงมะดนีะฮ์ การอพยพจากมักกะห์ไปยงัเมืองมะดนีะฮ์

ของท่านนบีมุฮัมมัด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศักราชอิสลาม เรียกว่า 

ฮิจญ์เราะห์ศักราช ท่านนบีประกาศศาสนาที่เมืองน้ีระยะหนึ่งจึง 

เดินทางกลับมักกะห์ สิ้นชีวิตเมื่ออายุ ๖๓ ปี ณ เมืองมะดีนะฮ์  

รวมเวลาที่เป็นศาสนทูต ๒๓ ปี ท่านนบีมุฮัมมัดถือเป็นศาสดา 

คนสุดท้ายของศาสนาอิสลาม

 ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชเพ่ือทำาหน้าที่ประกอบพิธีกรรม

และเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะ ถือว่ามุสลิมทุกคนมีหน้าที่ในการ

สืบทอดศาสนา ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา ศึกษาและ

เรียนรู้หลักคำาสอนของศาสนาให้รู้แจ้งเห็นจริง และทำาหน้าที่เผยแผ่

ตามกำาลังความรู้ของตน

 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารกิจการต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา

ในประเทศไทย มีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

เป็นผูก้ำากบัดแูล โดยมจีฬุาราชมนตร ีเป็นประธานกรรมการ ถอืเป็น

ผู้นำาสูงสุดด้านการบริหารกิจการมุสลิมในประเทศไทย นอกจากนี้

ยังมีกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด กรรมการมัสยิด ซึ่งดูแลกิจการ

ต่างๆ ในมัสยิด มีอิหม่ามเป็นผู้นำาประจำามัสยิด คอเต็บ เป็นผู้แสดง

ธรรมประจำามสัยดิ และบิหลัน่เป็นผูป้ระกาศเชิญชวนให้มสุลิมปฏบิตัิ

ศาสนกิจตามเวลา 

มัสยิดกลาง จังหวัดสงขลา

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีปัจจุบัน

คอเต็บ แสดงธรรมในการละหมาด
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ศาสนาคริสต์
 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทีม่ผีูน้บัถอืมากทีส่ดุในโลก ราว ๒.๑ 

พันล้านคน สำาหรับประเทศไทย จากการสำารวจของสำานักงานสถิติ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชาชนนับถือคริสต์ศาสนาทั่วประเทศ 

จำานวน ๗๘๙,๓๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙ ของประชากรทั้งหมด 

(จำานวน ๖๕,๙๘๑,๖๖๐ คน) ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมีนิกาย

หลักอยู่ ๒ นิกาย คือ นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic 

Church) และนิกายโปรเตสแตนท์ (Protestant Christian Church)

๑. นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic Church)
 เดิมเรียกว่า นิกายคาทอลิกแต่อย่างเดียว คำาว่า “คาทอลิก” 

มาจากภาษากรีก แปลว่า “สากล” หรือ “ทั่วไป” เมื่อกล่าวถึง

นกิายนีจ้งึหมายถงึศาสนจกัรทีเ่ป็นสากลและเป็นทีย่ดึเหนีย่วสำาหรบั

คริสต์ศาสนิกชนโดยทั่วไป ต่อมาเมื่อศาสนจักรเกิดแตกแยกออก

เป็นศาสนจักรตะวันออกและศาสนจักรตะวันตก เมื่อ พ.ศ. ๑๕๙๗ 

ศูนย์กลางของศาสนาทั้งสองฝ่ายจึงแยกออกจากกัน ฝ่ายตะวันตก 

ซึ่งมีศูนย์กลางที่กรุงโรม ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาหลักทางศาสนา 

จึงเรียกว่า โรมันคาทอลิก ส่วนฝ่ายตะวันออกเรียกว่า ออร์โธด็อกซ์ 

นิกายนี้มีความเชื่อและปฏิบัติตามคำาสอนและประเพณีอย่าง

เคร่งครัดมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือกรุงอิสตันบูล 

ในปัจจุบันนิกายโรมันคาทอลิกน้ีมีผู ้นับถืออย่างแพร่หลายใน 

กลุม่ประเทศทางยโุรปตะวนัตก โดยเฉพาะในอติาล ีโปรตุเกส สเปน 

และฝรั่งเศส

 ผูน้ำาสงูสดุของศาสนาครสิต์โรมนัคาทอลกิ คอืพระสันตะปาปา 

(Pope) ซึง่มาจากภาษาละตนิว่า Papa และในภาษากรกีว่า Pappas 

หรอื โป๊ป นัน่เอง แปลว่าบิดา ประทับอยูท่ี่นครรฐัวาตกินัอนัมสีถานะ 

เป็นรัฐเอกราชอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี อันเป็นศูนย์กลาง 

การปกครองของนกิายนีด้้วย นกิายโรมนัคาทอลกิเชือ่ว่า พระเยซเูป็น

ผู้มอบสถานะผู้แทนของพระองค์ให้นักบุญเปโตร (St. Peter) และ

ถือว่าท่านเป็นพระสนัตะปาปาองค์แรก นกิายโรมนัคาทอลิกปกครอง

กนัเป็นลำาดบัชัน้ เหตมุาจากในยคุเริม่แรกของศาสนาครสิต์ เกดิการ

รวมตัวของคริสต์ศาสนิกชนในแต่ละท้องถิ่นที่เรียกกันว่า คริสตจักร

ทำาให้ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของ

ผู้ทำาหน้าท่ีดูแลปกครองนี้มาชัดเจนข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๒  

เมื่อศาสนาคริสต์ขยายตัวออกไปมากขึ้น จึงต้องมีตำาแหน่งสังฆราช 

หรอืมขุนายก (Bishop) เพือ่ปกครองแต่ละเขตทีเ่รยีกว่า “สังฆมณฑล” 

(Diocese) มุขนายกประจำามุขมณฑล เป็นผู้แต่งตั้งบาทหลวงให้

ปกครองดูแลโบสถ์คริสต์แต่ละแห่ง และยังมีตำาแหน่งอัครมุขนายก 

(Archbishop) หรือในไทยเรียกว่า อัครสังฆราช ทำาหน้าท่ีดูแล 

มุขมณฑลที่มีความสำาคัญเป็นพิเศษ

บริเวณลานโบสถ์ของอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี

โบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 ในโครงสร้างการปกครองของนิกายโรมันคาทอลิกยังมี

พระคาร์ดินัล (Cardinal) เป็นตำาแหน่งสมณศักดิ์ที่สูงรองจาก 

พระสันตะปาปา มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพระสันตะปาปาในการ

ปกครองพระศาสนจกัรสากล ตำาแหน่งคาร์ดนิลัในสมยัแรกๆ อาจจะ

เป็นฆราวาสก็ได้ นับตั้งแต่ตรากฎหมายพระศาสนจักร ฉบับ ค.ศ. ๑๙๑๗ 

และ ฉบับ ค.ศ. ๑๙๘๓ พระสงฆ์และพระสังฆราชเท่านั้นท่ีมีสิทธิ์ 

ได้รับการยกสมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลได้ พระคาร์ดินัลมีหน้าท่ี

ในการเข้าร่วมประชุมลับเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่แทน

ตำาแหน่งที่ว่างลง และพระคาร์ดินัลแต่ละองค์ก็มีสิทธิ์ได้รับเลือก

เป็นพระสันตะปาปาได้เช่นกัน พระคาร์ดินัลอาจมีตำาแหน่งเป็น 

มุขนายกในการปกครองหรือไม่ก็ได้ พระคาร์ดินัลชาวไทยคนแรก 

ได้แก่ พระอคัรสงัฆราช ไมเกิล้ มชียั กจิบญุช ูประมขุเขตการปกครอง 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศแต่งต้ังเมื่อวันที่ ๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๒๖ และมีพิธีสถาปนาเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม นครรัฐวาติกัน และ

ในปัจจบุนัมพีระคาร์ดนิลัองค์ที ่๒ คือพระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร์ 

เกรียงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ พระอคัรสงัฆราชแห่งเขตปกครองกรงุเทพฯ 

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 

ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรงเป็น 

พระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากภูมิภาคละตินอเมริกา ทรงมีชาติ

กำาเนิดเป็นชาวอาร์เจนตินา และนับเป็นครั้งแรกในรอบ ๑,๓๐๐ ปี 

ที่พระสันตะปาปาไม่ได้เป็นชาวยุโรป

 ประเทศไทยมีการต้ังมิสซังสยาม (สังฆมณฑลหรือเขต

ปกครองของศาสนจักรคาทอลิกในสยาม) มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๑๒  

ส่วนตำาแหน่งมุขนายก หรือบิช็อป จะเรียกว่า พระสังฆราช ตามความ 

คุ้นชินของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในยุคแรกผู้เป็นประมุข 

ของสังฆมณฑลสยามล้วนแต่มาจากต่างประเทศ คนไทยคนแรกที่ได้รับ 

แต่งตั้งตำาแหน่งมุขนายก ได้แก่ มุขนายก ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง 

ประมขุมสิซงัจนัทบรุ ีได้รบัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๑๒ มิสซังสยามปกครองโดยสังฆราชคนแรก 

คือ บาทหลวงหลุยส์ ลาโน ได้รับการอภิเษกเป็นสังฆราช เมื่อวันที่ 

๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๒๑๗ รปูแบบการปกครองมสิซงัสยามใช้มาจนถงึ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการจัดรูปแบบการปกครองของมิสซังสยามใหม่  

โดยแบ่งเป็น ๒ แขวงทางพระศาสนจกัร (Ecclesiastical Provinces) 

คือแขวงกรุงเทพฯ และแขวงท่าแร่-หนองแสง ดังนั้น กรุงเทพฯ และ 

ท่าแร่-หนองแสงจงึถกูยกขึน้มาสูร่ะดบัอคัรสงัฆมณฑล (Archdiocese- 

Metropolitan) ซึ่งจะมีปริสังฆมณฑล (Suffragan Diocese) ที่อยู่ 

ภายใต้แขวง และมีผู้ปกครองแต่ละเขตมีสมณศักดิ์เป็นสังฆราช 

แยกจากกนั (ส่วนเขตการปกครองในปัจจบุนัน้ันแบ่งออกเป็น ๑๐ เขต)

ในประเทศไทยปัจจบุนันกิายโรมนัคาทอลกิ บรหิารงานโดยสภาสูงสุด

เรียกว่า “สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” 

(Catholic Bishops’ Conference of Thailand - CBCT) ประกอบ

ไปด้วยมุขนายกของเขตมิสซังทั้ง ๑๐ เขต นิกายโรมันคาทอลิก 

มผีูน้บัถือในประเทศไทย จำานวน ๓๖๙,๖๓๖ คน (จากการสำารวจของ 

องค์กรคริสต์ศาสนาในนิกายต่างๆ)

โบสถ์วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จังหวัดยโสธร 
ซึ่งเป็นโบสถ์ไม้ในนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภายในอาสนวิหารแม่พระบังเกิด จังหวัดสมุทรสงคราม พระเยซูถูกตรึงกางเขนในโบสถ์วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จังหวัดยโสธร
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๒. นิกายโปรเตสแตนท์ (Protestant Christian Church)
 นิกายโปรเตสแตนท์เกิดจากการปฏิรูปทางศาสนาในการ

ประชุมของสภาแห่งสปีเยอร์ (Diets of Speyer) พ.ศ. ๒๑๓๕ สภา

ดงักล่าวได้ออกกฎหมายกดีกนัผูท้ีเ่ชือ่ตามแนวคดิของมาร์ติน ลเูธอร์ 

(Martin Luther) จนเกิดการประท้วงขึ้นและนำาไปสู่การแตกแยก

ของศาสนาในที่สุด

 มาร ์ติน ลู เธอร ์  เป ็นบาทหลวงชาวเยอรมันในคณะ 

ออกุสติเนียน ตีความคัมภีร์ไบเบิ้ลในภาคพันธสัญญาใหม่ว่า มนุษย์

สามารถกลับไปมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าได้ด้วยตนเองหรือ

ด้วยพธิกีรรมและความศรทัธาอย่างจรงิใจในพระเยซ ูการทำาบญุหรอื

ล้างบาปกบันักบวชน้ันไม่สามารถทำาให้คนทีไ่ม่มศีรทัธาอย่างแท้จรงิ

กลับไปคืนดีกับพระเจ้าได้ ใน พ.ศ. ๒๐๖๐ มาร์ติน ลูเธอร์ ได้เสนอ 

ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป ๙๕ ข้อ นับเป็นต้นกำาเนิดของโปรเตสแตนท์ 

เนื่องจากในช ่วงเวลานั้นเกิดความขัดแย ้งเรื่องอำานาจและ 

ผลประโยชน์ระหว่างศาสนจกัรและอาณาจกัรบ่อยคร้ัง รวมไปถงึการที่ 

นักบวชในศาสนาครสิต์ได้ทำาการซือ้ขายใบไถ่บาป ทำาให้คนไม่ศรทัธา

ต่อพระเยซอูย่างแท้จรงิ มาร์ตนิ ลเูธอร์ ถกูขบัออกไปจากชมุชนของ

ครสิต์ศาสนิกชนเมือ่ พ.ศ. ๒๐๖๔ แต่กม็ผีูเ้หน็ด้วยกบัเขาเป็นจำานวน

มากจึงถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มโปรเตสแตนท์ นิกายนี้ถือการปฏิบัติตาม

คัมภีร์ไบเบิ้ลอย่างเคร่งครัด ไม่ยอมรับบัญญัติอื่นๆ หรือคำาสั่งใดๆ 

ของพระสนัตะปาปาจากกรงุโรม ไม่ยอมรบัการมอีำานาจเด็ดขาดของ

สำานักวาติกันในการตีความพระคัมภีร์ ไม่มีนักบวชถือพรหมจรรย์  

ไม่ยกย่องแม่พระมารีย์และนักบุญต่างๆ ว่ามีความสำาคัญเท่ากับ 

พระเยซ ูไม่มกีารสกัการบชูาพระแม่และนักบญุอืน่ๆ นิกายโปรเตสแตนท์ 

แพร่หลายในทวีปอเมริกาเหนือและในยุโรปบางพื้นที่ เช่น เยอรมนี 

อังกฤษ และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย

 นิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยประกอบไปด้วยนิกาย

ย่อยหลายนิกาย เข้ามาทำางานเผยแผ่จริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๗๑ กลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามา

ทำางานจากหลายประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 

คณะที่เข้ามามีหลากหลายกลุ่ม เช่น ลอนดอนมิชชันนารีโซไซเอ็ทตี้ 

อเมริกันเพรสไบเทเรียน คณะกรรมาธิการพันธกิจคริสตจักรโพ้น

ทะเลแห่งอเมรกิา คณะอเมรกินัแบ๊บตสิต์ คณะแองกลกินัเชร์ิช ฯลฯ 

ซึ่งต่อมากลุ่มมิชชันนารีที่เข้ามาในช่วงแรกได้รวมตัวกันตั้งเป็นสภา 

คริสตจักรในประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อให้เป็นคริสตจักรของ

ชนพื้นเมืองอย่างแท้จริงหลังจากนั้นกลุ่มมิชชันนารีอื่นๆ ได้จัดตั้ง 

เป็นองค์กรอีก ๓ กลุ ่ม คือ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย  

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ และคริสตจักร (เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส) 

ปัจจุบันองค์กรคริสเตียนฝ่ายโปรเตสแตนท์ที่ได้รับการรับรองจาก

กรมการศาสนามีอยู่ ๔ องค์กร คือ

 ๑. สภาครสิตจกัรในประเทศไทย ปกครองคณะเพรสไบเทเรยีน 

คณะครสิเตยีนเชร์ิช (ดสิไซเปิลส์ออฟไครส์) คณะลเูทอแรนเชร์ิชออฟ

อเมริกาในประเทศไทย เป็นต้น

 ๒. สหกจิครสิเตยีนแห่งประเทศไทย ปกครองคณะครสิเตยีน

แอนด์มิชชันนารีอัลไลแอนซ์ คณะเวิร์ลด์ไวด์อีแวนเจไลเซชั่นครูเสด 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆ อีก เช่น นิกายลูเธอร์แรน เป็นต้น

 ๓. มลูนธิคิรสิตจกัรคณะแบ๊บตสิต์ ปกครองครสิตจกัรแบ๊บตสิต์ 

ภายในโบสถ์ของคริสตจักรไคร้สตเชิร์ช 
(Christ Church) เป็นโบสถ์ใน
นิกายแองกลิกันเชิร์ช

คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพ (องค์การคริสตจักรแองกลิกันในประเทศไทย)

ในประเทศไทย 

 ๔. มู ล นิ ธิ ค ริ ส ต จั ก ร

เซเว ่นธ ์เดย ์แอ ๊ดเวนตีสแห่ง

ประเทศไทย
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 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 แต่งงานกบัมารย์ี หญงิพรหมจรรย์ ซึง่ได้ต้ังครรภ์พระเยซู

โดยพระอานุภาพแห่งพระเจ้า ในเวลานั้นจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตุส 

สั่งให้มีการจดทะเบียนสำามะโนประชากรทั่วแผ่นดินในอาณาจักร  

โยเซฟ จึงพามารย์ีออกเดนิทางไปบ้านเกดิคอืเมอืงเบธ็เลเฮม แต่ไม่มี

ที่ว่างในโรงแรมจึงไปพักกันในคอกสัตว์ของโรงแรม พระเยซูคริสต์ 

ได้ถือกำาเนิด ณ ที่นั้น

 ปัจจุบันถือว ่าวันที่พระเยซูคริสต์ถือกำาเนิดคือในวันที่  

๒๕ ธันวาคม (เช่ือกันว่าเป็นการกำาหนดข้ึนภายหลัง) ส่วนปีที่เกิด

นั้นมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ คัมภีร์ไบเบ้ิลมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต

ของพระองค์อยู่ในพระวรสาร (Gospel) ในวัยเด็ก พระองค์อาศัย  

อยู่ที่เมืองนาซาเร็ท เมื่ออายุ ๑๒ ปี พระองค์ได้เดินทางไปฉลอง 

พระวิหารที่เยรูซาเล็ม ณ ที่นั่น พระองค์ได้แสดงให้ผู้คนทั้งหลายได้

รู้ถึงเส้นทางท่ีพระองค์จะเติบโตไปในอนาคต ด้วยการไปนั่งฟังและ

ไถ่ถามบรรดานกัปราชญ์ในศาสนาของชาวยวิในพระวหิาร บดิาและ 

มารดาของพระองค์ต้องตามหาเป็นเวลาถึง ๓ วัน พระคัมภีร์ไม่ได้ 

บันทึกรายละเอียดของพระองค์มากนักในช่วงอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี 

จนถงึ ๓๐ ปี ทราบเพยีงแต่ว่าพระองค์ใช้ชวีติอย่างเรยีบง่าย มอีาชพี

เป็นช่างไม้อยู่ในบ้านเกิดของมารดาที่พากันย้ายไปอยู่ หลังจากบิดา

เสียชีวิต พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงไปทำาพิธีล้างบาปที่แม่นำ้า

จอร์แดนกับยอห์น บับติสท์ (John the Baptist) ซึ่งเป็นผู้ประกาศ

แก่ชาวอิสราเอลว่าจะมีผู้มาช่วยให้รอดพ้นจากบาปในไม่ช้า และ

พระองค์เป็นพระแมสซีอาห์ จึงขอให้เตรียมรับเสด็จพระเจ้าที่กำาลัง

จะมา ขณะที่พระองค์มีอายุได้ ๓๐ ปี หลังจากรับพิธีล้างบาปแล้ว 

พระองค์เริ่มพันธกิจท่ีบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อมาไถ่บาปมวลมนุษย์ 

โดยการเดินทางไปยังถิ่นกันดาร จำาศีลภาวนา ไม่ดื่มกิน เป็นเวลา 

๔๐ วัน ในช่วงนี้เป็นช่วงที่พระองค์ต้องต่อสู้กับมารท่ีมาผจญด้วย 

การท้าทายต่างๆ เพือ่ยัว่ยใุห้พระองค์หลงทาง แต่ในทีส่ดุมารกพ่็ายแพ้ 

และจากไป พระองค์จึงได ้เริ่มออกเทศนาสั่งสอนสาวกตาม 

ที่ต่างๆ พระเยซูทรงมีสาวกที่ใกล้ชิดในรุ่นแรกทั้งหมด ๑๒ คน 

สาวกรุ่นแรกของพระองค์นี้เป็นสามัญชนส่วนใหญ่เป็นชาวประมง  

พวกเขาได้ละทิ้งทุกอย่างในชีวิตและพากันติดตามพระองค์ไปในที่

ต่างๆ สาวกท้ัง ๑๒ คนนัน้ ได้แก่ เปโตร (ซีโมน เปโตร) อนัดรว์ู ยากอบ  

(บุตรเศเบดี) ยอห์น ฟิลิป บาร์โธโลมิว โธมัส มัทธิวยากอบ (บุตร

อัลเฟอัส) ยูดาส (เลบเบอัส, ธัคเคอัส) ซีโมนผู้รักชาติ ยูดาส อิสคา

ริโอท (ซึ่งเป็นผู้ทรยศขายพระองค์) สาวกทั้ง ๑๒ คนของพระเยซูนี้ 

ถูกเรียกว่า อัครสาวก (Apostles)
คริสตจักรที่ ๑ สำาเหร่ เป็นคริสตจักรแห่งแรกของนิกายโปรเตสแตนท์ 

ก่อตั้งโดยคณะเพรสไบเทเรียน ใน พ.ศ. ๒๔๐๐

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสันตะปาปา องค์ที่ ๒๖๖ 
ดำารงตำาแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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 สงัคมชาวยวิเวลานัน้อยูภ่ายใต้การปกครองและเป็นเมอืงขึน้

ของอาณาจักรโรมัน ประชาชนทั่วไปได้รับความทุกข์นานัปการจาก

หลายสาเหตุ ชื่อเสียงของพระเยซูคริสต์เร่ิมเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น 

เนือ่งจากวธิกีารทีพ่ระองค์ใช้ในการประกาศความเช่ือคือการช่วยเหลอื 

ผู ้ที่ เป ็นทุกข์จากโรคต่างๆ เช่น คนที่เดินไม่ได้หรือเป็นง่อย  

คนท่ีถกูผเีข้า คนเป็นลมบ้าหม ูคนตาบอด คนเป็นใบ้ ให้หายจากโรค 

ทำาให้คนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระองค์ และรับฟัง 

คำาสอนของพระองค์เพิ่มมากขึ้นบัญญัติสำาคัญสูงสุดคือบัญญัต ิ

แห่งความรกั รกัพระเจ้าอย่างสงูสดุโดยการแสดงออกทางความรกัต่อ

เพ่ือนมนษุย์ และเน้นศกัดิศ์รกีารเป็นมนษุย์นัน้เท่าเทยีมกนัหมด คอื

การเป็นลกูพระเจ้าเนือ่งจากพระองค์ยกฐานะคนทีต่กขอบสงัคมให้มี 

ความหวังในชีวิต ดังน้ัน คำาสอนของพระองค์จึงขัดแย้งกับบรรดา 

ธรรมาจารย์ และพวกฟารสีีซึง่เป็นกลุม่ทีถ่อืความเชือ่ตามโมเสสอย่าง

เคร่งครัด แต่กระทำาเพื่อเอาหน้าเอารัดเอาเปรียบสังคม แบบพวก

หน้าซื่อใจคด ความนิยมชมชอบต่อพระเยซูคริสต์ของคนท้ังหลาย

เพิ่มมากขึ้น จึงทำาให้พระองค์ถูกกลุ่มนักบวชที่เห็นต่างและไม่พอใจ

ทีพ่ระองค์ได้อ้างว่าเป็นบตุรของพระเจ้าทีจ่ะนำามนษุย์ไปสูค่วามรอด 

จึงวางแผนสังหารพระองค์ ช่วงเวลาของการเผยแผ่คำาสอนของ

พระองค์ดำาเนินไปในช่วงเวลาเพียงแค่ ๓ ปีก่อนจะสิ้นพระชนม์จาก

การถูกประหารโดยถูกจับตรึงกางเขน

 ในวันที่พระองค์ถูกจับโดยทหารโรมันคืนวันก่อนฉลองเทศกาล 

ปัสกาอนัเป็นเทศกาลของชาวยวิทีร่ะลกึถงึการเดนิทางออกจากการ

เป็นทาสในประเทศอียิปต์ ระลึกถึงการข้ามทะเลแดง (ปัสกา หรือ

การข้ามผ่าน Pass over) จากการเป็นทาสสูก่ารเป็นไท ตามประเพณี

ผูค้นจะมารบัประทานเนือ้แกะและขนมปังไม่มเีชือ้ร่วมกนั ในวนันัน้ 

พระองค์ได้สั่งให้อัครสาวกทั้ง ๑๒ จัดโต๊ะอาหารตามประเพณี และ

ประกาศในที่นั้นว่าจะมีสาวกคนหนึ่งทรยศต่อพระองค์ก่อนจะ 

รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารคำ่าคร้ัง 

สุดท้าย (The Last Supper ซึ่งต่อมากลายเป็นพิธีมิสซาในปัจจุบัน) 

แล้วพระองค์ได้พาสาวกไปสวดภาวนาร่วมกันที่สวนเยทเซมานี  

ในเวลาไม่นาน ยูดาส อิสคาริโอท ได้พาชาวยิวและทหารโรมันมา 

จับกุมพระองค์ด้วยข้อกล่าวหาว่า พระองค์อ้างตนว่าเป็นบุตรของ

พระเจ้าพร้อมกับดูหมิ่นพระเจ้าและศาสนาตาม

ประเพณียิว พระองค์ถูกนำา ตัวไปสอบสวนต่อหน้า

มหาปุโรหิตและข้าหลวงของโรมันผู้ท่ีมีชื่อว่า ปิลาโต 

ระหว่างการสอบสวนพระองค์ถูกโบยและกล่าวคำาด่า

ว่าต่างๆ ใส่ร้ายป้ายส ีปิลาโตเองกม็องไม่เหน็ความผดิ

และไม่อยากเข้าไปยุ่งกบักฎศาสนายิว จงึเอานำา้มาล้างมอื 

เป็นสัญลักษณ์ประกาศว่าไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องนี้ 

และปล่อยให้ชาวยวิจดัการกนัเอง ท้ายทีสุ่ดพระเยซูถกู

ตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนยังบริเวณ 

นอกเมือง ณ เนินเขา ชื่อ กัลวารีโอ พระเยซูถูก

ประหารพร้อมกับโจร ๒ คน เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์  

บรรดาสาวกได้นำาศพของพระองค์เข้าไปฝังไว้ในถำา้ ใน

พระคมัภร์ีได้ยนืยนัถึงการฟ้ืนคนืชีพของพระเยซ ู๓ วนั 

หลังจากถูกประหารชีวิต และการไปปรากฏตัว 

ต่อหน้าสาวกหลายๆ คน กล่าวกนัว่ามคีนเห็นพระองค์

กว่า ๕๐๐ คน เป็นเวลา ๔๐ วัน ก่อนจะเสด็จกลับ 

สู่สวรรค์ หลังจากนั้นบรรดาสานุศิษย์ และบรรดา 

ผู ้ ท่ีมีความเช่ือในพระองค์ได้อยู ่ร ่วมกันอธิษฐาน

ภาวนาวอนขอพระคุณจากองค ์พระจิ ต เจ ้ า 

(Holy Spirit) ต่อมาผู ้ที่ได้รับฟังการเทศนาของ 
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เซนต์ปีเตอร์ (นักบญุเปโตร) ทีท่ำาหน้าทีเ่ป็นดงัหวัหน้าของอคัรสาวก 

ทัง้หลายเป็นประจกัษ์พยานในคำาสอนของพระเยซคูรสิต์ ประชาชน 

เกิดความเลื่อมใสเป็นจำานวนนับพันคนและเพ่ิมจำานวนขึ้นเรื่อยๆ 

ขณะเดยีวกันได้สร้างความไม่พอใจให้กบัผูน้ำาในศาสนายดูายจนต้อง 

ถูกเบียดเบียนทำาร้ายด้วยวิธีการต่างๆ นานา แต่นับได้ว่าศาสนาคริสต์ 

เริ่มหยั่ งรากในจิตใจของผู ้คนและเริ่มแพร ่หลายออกไปใน 

ทีต่่างๆ นบัแต่นัน้มา บรรดาอคัรสาวกทีส่ำาคญัได้แก่ เปโตร หรอืปีเตอร์ 

สันตะปาปาองค์แรก ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร อันดรูว์ อัครสาวก 

ฟิลปิ อคัรสาวก มทัธวิ อคัรสาวก โธมสั อคัรสาวก มทัธอีสั อคัรสาวก 

ยากอบ (บุตรเศเบดี) หรือ เจมส์ อัครสาวก ยากอบ (บุตรอัลเฟอัส) 

อัครสาวก ยูดาส (ธัคเดอัส) อัครสาวก บาร์โธโลมิว อัครสาวก ซีโมน 

อัครสาวก เปาโล อัครสาวก หรือ เซ็นต์ปอล (Saint Paul) ส่วนสตรี

ในยุคแรกๆ ท่ีมีบทบาทมากนอกเหนือจากพระนางมารีย์ มารดา 

พระเยซูคริสต์ ได้แก่ มารีย์ แห่งมักดาเลน มาร์ธา ลิเดีย ฯลฯ 
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ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 สกลุพราหมณ์จากสายภาคใต้เป็นหลกัในการก่อต้ังเทวสถาน

ประจำาพระนคร มกีารตัง้เสาชงิช้า ตามคติการสร้างบ้านเมอืงของพธิี

พราหมณ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๗ หลงัจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ สร้างพระบรม

มหาราชวงั มนเทยีร พระราชฐานและวดัพระศรรีตันศาสดารามแล้วเสร็จ 

มีการประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย และพิธีโล้ชิงช้า  

เพือ่พระผู้เป็นเจ้าเสดจ็มาประสทิธิป์ระสาทสวสัดิมงคล อนัอดุมด้วย

ความมั่นคงไพบูลย์แห่งพระราชอาณาจักร

 พราหมณ์ ณ เทวสถานแห่งน้ี คือกลไกสำาคัญที่ทำาหน้าที่

ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายในการพระราชพิธีแห่งพระมหากษัตริยา 

ธิราชเจ้าทุกรัชกาลของแผ่นดิน ตลอดทั้งพิธีของพระราชวงศ์ 

หน่วยราชการและอาณาประชาราษฎร์ ให้ศานติสุข ให้ความร่มเย็น 

ธำารงอยู่ในสังคมไทยสืบเนื่องต่อมาไม่ขาดสายตราบปัจจุบัน ซึ่งการ

พระราชพิธีหรือพิธีน้ันๆ จะมีพิธีสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก

ทำาให้พิธีกรรมทั้งสองศาสนาได้ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

แสดงเอกลักษณ์ความกลมกลืนไปด้วยกันตลอดมา

 อย่างไรก็ตาม ไม่ว ่าบ้านเมืองสังคมไทยจะก้าวเข ้าสู ่

สถานการณ์ใด หรือบ้านเมืองมีผลกระทบจากสังคมโลกสถานใด 

บทบาทความสำาคัญของคติพราหมณ์แห่งเทวสถานมิได้ลด หรือ

ตัดทอนสิ่งที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมคร้ังประเทศไทยยึดถือการปกครอง

ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์ ต้ังแต่โบราณกาลกระทัง่ถงึรชักาลท่ี ๗ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 หลังจาก พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครอง

เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จารีตอันเป็นโบราณ 

ราชประเพณอีนังดงาม แม้มไิด้รับความนยิมและเห็นชอบในคติพราหมณ์

ตามกระแสของระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้นก็ตาม ระเบียบ

ประเพณีตามคติพราหมณ์ยังคงรักษาและถือปฏิบัติแสดงความเป็น

เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชาตไิทยเสมอมา คตพิราหมณ์แห่งเทวสถาน

คงสนองภารกจิท่ีเกดิข้ึนใหม่ตามสมยั ซึง่ได้มกีารพฒันาปรบัรปูแบบ 

ดั้งเดิมให้สอดคล้องตามความประสงค์ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างสมบูรณ์

ตลอดมา จึงได้เห็นวิวัฒนาการ การปรุงแต่งคติความดีงาม 

ที่คณะพราหมณ์ยึดมั่นและสร้างสรรค์สรรพสิ่งมงคลนานาประการ 

ทั้งในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทุกๆ โอกาส 

เพื่อความร่มเย็น ศานติสุข และเป็นขวัญกำาลังใจในการธำารง 

ความเจริญรุ่งเรืองให้ยั่งยืนสืบไป

 คณุสมบัตขิองพราหมณ์ในสงัคมไทย ผูม้สีทิธิใ์นการประกอบ

พิธีกรรม คือพราหมณ์ทวิชาติ ถือว่าเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงหมายถึง 

ผู้ได้มีการเกิด ๒ ครั้ง กำาเนิดพราหมณ์ครั้งแรกจากบิดามารดา  

กำาเนดิครัง้ที ่๒ จากการบวชเพือ่ปฏบิตับิชูาและประกาศพระคณุของ

เทพเจ้า เพื่อนำาชีวิตของศาสนิกชนให้กลับไปอยู่กับพรหม พรหมัน 

มีคุณสมบัติ ๕ ประการคือ

 ๑. ชาติหรือกำาเนิด ต้องเกิดจากบิดามารดาผู้อยู่ในวรรณะ

พราหมณ์มาโดยตลอด ๗ ชั่วอายุ

เทวาลัยท้าวมหาพรหม เทวสถานโบสถ์พราหณ์ กรุงเทพมหานคร

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมแสดงรูปพราหมณ์ประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
เพื่อสวัสดิมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร
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 ๒. มนตร์ ต้องเรียนจบไตรเพทและคัมภีร์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

กับคัมภีร์ไตรเพทจนมีความรู้ความชำานาญ

 ๓. วรรณะ หมายถึงรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณงดงามผุดผ่อง

คล้ายพรหม

 ๔. ศีล คือปฏิบัติรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย รู้จักควบคุม

อารมณ์

 ๕. ปัญญา หมายถงึ ความรอบรู ้ความฉลาดทีเ่กดิจากการเรยีน 

ชนทั่วไปนับถือว่าเป็นอาจารย์

 ลักษณะดังกล่าวคือรูปแบบพราหมณ์ของเทวสถาน ซ่ึงเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมไทย สังเกตได้จากการไว้มวยผม แต่งกายนุ่งขาว

ตลอดเวลา เมื่อประกอบพิธีกรรมจะนุ่งโจง สวมเสื้อราชปะแตน 

ไม่บริโภคเน้ือโค ไม่ปฏิเสธการปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนา  

การปฏิบัติธรรมเนื่องตามข้อบัญญัติในศาสนาและมีการประสาน

สัมพันธ์สมาคมกับคณะพราหมณ์-ฮินดูในนิกายอื่นๆ ทุกแห่งอย่างดี

 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีคณะพราหมณ์-ฮินดูในนิกายอื่น 

ซ่ึงเป็นแหล่งที่ชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย

และพำานักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานจำานวนมาก ได้สร้าง 

ศาสนสถานขึ้น สำาหรับปฏิบัติศาสนกิจและประกอบพิธีสักการบูชา 

พระผูเ้ป็นเจ้าและเทพยดาด้วย ปรากฏว่า เริม่ตัง้แต่รชักาลที ่๕ เป็นต้น

มาตราบถึงรัชกาลปัจจบุนั ได้เผยแพร่ศาสนกจิในกลุม่ชนชาวอนิเดยี

อย่างเสรีขึ้น

 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง 

ทัง้ชาวไทยและชาวจนี เมือ่ถงึเทศกาลสำาคญัจะมผีูไ้ปสกัการะร่วมงาน  

นอกจากชาวอินเดียแล ้ว ยังมีประชาชนในศาสนาอ่ืนด ้วย  

อนัแสดงศรทัธาความเชือ่อย่างแท้จรงิในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดน่ัูนเอง

 ศาสดา ศาสนบุคคล
 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีบรมศาสดา

ที่เป็นบุคคลอุบัติมาเพื่อประกาศศาสนาและทำาหน้าที่เผยแผ่ 

หลักธรรมคำาสอนแก่มวลมนุษยชาติอย่างเช่นหลายๆ ศาสนา หากมี 

แต่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ความเก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

ไม่อาจประมาณเวลาได้ คาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า ๕,๐๐๐ ปี ด้วย  

“พระพรหม” ผู้สร้างโลก แล้วดับสูญ เกิดดับมามาก โลกของเรา 

จะเป็นโลกที่เท่าใดแล้ว ไม่สามารถคำานวณได้

 เมือ่เริม่ต้นเรยีกศาสนาว่า “สนาตนธรรม” แปลว่า กายอนัไม่รูจ้กัตาย 

หมายถึง พระวิษณุ มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า วิษณุธรรม คือคำาสั่งสอน 

ของพระวิษณุเป็นเจ้า ต่อมาอีกหลายพันปี เรียกว่า “ไวทิกธรรม”

 อีกหลายพันปีต่อมา มีผู้ตั้งชื่อศาสนานี้ใหม่ว่า “อารยธรรม” 

แปลว่า ความเจรญิด้วยขนบธรรมเนียมอนัดีงาม ต่อมาอกีหลายพนัปี 

ศาสนาสนาตนธรรมเปล่ียนไปเรยีกว่า “พราหมณธรรม” แม้จะมชีือ่

ตามยคุต่างๆ ตามทีส่าธยายมาแท้จรงิแล้วคอืธรรมะอนัเดยีวกนัท้ังส้ิน

 เมื่อ ๗๐๐ ปี มานี้ ศาสนาเปลี่ยนมาเรียกชื่อใหม่ว่า “สินธุ” 

และ “หินทู” และ “ฮินดู” แปลว่า ธรรมที่สอนลัทธิอหิงสา แม้ไม่

อาจสอบค้นได้ว่า สนาตนธรรม เกดิขึน้เมือ่ใดกต็าม ในคมัภร์ีพระเวท

กล่าวว่า คอืธรรมอนัไม่มต้ีนไม่มปีลาย เกดิขึน้มาตัง้แต่สร้างโลก นบัว่า 

เป็นเวลานานอย่างเหลือท่ีจะคณานับ เมื่อสนาตนธรรมเป็นศาสนา

ของตน จึงแปลว่า ศาสนาที่มีมาแต่นิรันดรกาล คือมีมาตั้งแต่

ดัง้เดมิ ไม่มผีูใ้ดรูว่้าเริม่ต้นเมือ่ใด การได้เรยีนธรรมจากสนาตนธรรม  

เช่ือว่ากล่าวไว้ในคัมภีร์พระเวท ซ่ึงมิใช่เป็นคัมภีร์ที่มนุษย์แต่ง  

หากพวกฤๅษีได้ยินมาโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้า คัมภีร์จึงมีช่ือเรียก

รวมๆ ว่า ศรุติ แปลว่า “การได้ยิน” ฤๅษีผู้ได้ยินคัมภีร์พระเวทเป็น

ผู้มีญาณวิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา ดังนั้น พราหมณ์-ฮินดูจึงเป็น

ศาสนาที่สืบทอดมาจากการนับถือคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ของ

พระผูเ้ป็นเจ้า เป็นศาสนาทีไ่ม่มศีาสดาเป็นผูก่้อตัง้เหมอืนศาสนาอืน่

ทั่วไป ได้นำาความเก่าแก่ของคัมภีร์ที่แต่งขึ้นมาเป็นเกณฑ์กำาหนดยุค

ของศาสนาด้วย เล่าว่าจุดเริ่มต้นของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดขึ้น

เมือ่ประมาณ ๓,๕๐๐ ปีมาแล้ว ชาวอารยนัอพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐานใน

อนิเดยีบรเิวณลุม่แม่นำา้สนิธอุนัเป็นทีม่าของคำาว่า “ฮนิด”ู ต้นนำา้เกดิ

จากภูเขาหิมาลัยในเขตประเทศอินเดีย ไหลผ่านประเทศปากีสถาน

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์
(พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล)
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ไปลงทะเลอาหรับ ชาวอารยันมีคัมภีร์ทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด 

ในโลก เรียกว่า เวทะ หรอื พระเวท แรกทเีดยีวม ี๓ คมัภร์ี คอื ฤคเวท 

สามเวท และ ยชรุเวท ต่อมา มคัีมภีร์อาถรรพเวทเพ่ิมข้ึนมาอกีคัมภร์ีหนึง่ 

คัมภีร์ของพราหมณ์-ฮินดูมีจำานวนเพิ่มขึ้นตามสมัยในกาลต่อมา  

ซึ่งกำาหนดไว้เป็น 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 มีคัมภีร์ปุราณะเกิดข้ึน  

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 ซึ่งทั้งสองกลุ ่มนี้ 

แต่งกวีบทสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่ตนนับถือด้วยภาษาทมิฬ

คมัภร์ีท่ีเป็นสาระแห่งคมัภร์ีท้ังหลายอกี ๒ เล่ม คอื คมัภร์ีมหาภารตะ 

ซึ่งมีศรีมัทภควัทคีตาเป็นตอนที่สำาคัญที่สุด และคัมภีร์รามายณะ  

ว่าด้วยพระรามเป็นอวตารปางที่ ๗ ของพระวิษณุ ในปัจจุบันกล่าว

ได้ว่าทกุๆ ครอบครวัชาวอนิเดยี ทัง้ในและนอกประเทศ มพีระคมัภร์ี

เหล่านีไ้ว้ในครอบครองของตน นอกจากจะถอืเป็นวรรณกรรมสำาคญั

แล้วยงัเป็นคมัภร์ีท่ีให้บทเรยีนทางปรชัญา ทางศาสนา และจรยิธรรม

หลากหลายด้าน ด้วยเป็นคมัภร์ีแห่งมนษุยธรรม จงึมกีารแปลเผยแผ่

ออกไปหลายภาษา ด้วยหลักคำาสอนที่ว่า ชีวะ คือ วิญญาณ ไม่มีวัน 

ตายและไม่เคยมีวันสูญสลายไป ย่อมมีอยู ่ตลอดกาล เพียงแต่

หมุนเวียนอยู่ในกรรมคติที่กระทำาอยู่ตลอดเวลา

 ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า วรรณะพราหมณ์ได้รบัมอบหมายหน้าที่

เป็นสื่อกลางสำาหรับการสื่อสารระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้า 

และเช่ือว่าพราหมณ์ถือกำาเนดิมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหม เป็นผู ้

มีความรู้คัมภีร์พระเวท สัจธรรมความรู้สูงสุดอันเป็นแก่นแท้ของ

ศาสนา การสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยการประกอบพิธีบวงสรวง

บูชาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้บันดาลความสุขแก่มนุษย์ได้ความ

สำาเร็จ จึงถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างใกล้ชิด

 แม้พราหมณ์-ฮินดู จะเป็นศาสนาเทวนิยม ท่ีเน้นพิธีกรรม

และการสวดอ้อนวอนบูชาพระผู้เป็นเจ้า แต่มีการปฏิบัติเพ่ือให้ถึง

ความหลุดพ้นตามหลักขององค์ประกอบ ๓ ประการ คือ กรรมโยค 

คอื การประพฤตกิรรมดลีะเว้นกรรมชัว่ชญานโยคะ คอื ความรูค้วาม

เห็นที่ถูกต้องเป็นเกณฑ์ ภักติโยค คือ ความภักดีแด่องค์ภควานโดย

ไม่หวังผลตอบแทน

 การปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะนำาไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ 

ความหลดุพ้นจากกองทกุข์ กองกเิลส อนัเป็นหนึง่เดยีวกบัปรมาตมนั 

ซึ่งไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่อไป และพราหมณ์เท่านั้น

จะเป็นผู้เผยแผ่พระเวทและหนทางไปสู่การหลุดพ้นนั้นได้

จารึกภาษาทมิฬที่เขาพระนารายณ์ พบที่เขาพระนารายณ์ อำาเภอกะปง จังหวัดพังงา 
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

พระกฤษณะและชายา ณ วัดเทพมณเทียร สมาคมฮินดูสมาช

 พราหมณ์-ฮินดูถือว่า ในสนาตนธรรม มีตำาราหรือคัมภีร์ที่

ยกย่องในศาสนา ดังนี้ พระเวท ๔ เล่ม อุปเวท ๔ เล่ม ศาสตร์ ๖ เล่ม 

อุปนิษัท ๓๘ เล่ม ปุราณะ ๑๘ เล่ม อุปปุราณะ ๑๘ เล่ม นอกจากนั้น 

มคีมัภร์ีอืน่ๆ ทำานองอรรถาธบิายจำานวนมากนบัได้หลายพนัเล่ม และม ี
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ศาสนาซิกข์
 ศาสนาซิกข์กำาเนิดขึ้นในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของ

ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๒ เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม 

คือ นับถือพระเจ้าพระองค์เดียว โดยเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก

และมีอำานาจยิ่งใหญ่ที่สุด

 คำาว่า “ซิกข์” เป็นภาษาปัญจาบ ตรงกับคำาภาษาสันสกฤต

ว่า “ศิษฺย” แปลว่า ผู้ศึกษาหรือศิษย์ หมายความว่า ชาวซิกข์หรือ

ผู้นับถือศาสนาซิกข์ทุกคนเป็นศิษย์ของ “คุรุ” หรือครู ซึ่งหมายถึง

ศาสดาของศาสนาซิกข์

 นิกายของศาสนาซิกข์ที่สำาคัญแบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือ 

นิกายขาลสาและนิกายสหัชธรี

 นิกายขาลสาหรือสิงห ์ นิกายจะเน ้นตามคำาสอนของ 

พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์เป็นหลัก ชาวซิกข์ในนิกายนี้ต้องผ่านพิธี

รับอมฤตและรับศาสนสัญลักษณ์ ๕ ประการ จึงมีการไว้ผมและ

หนวดเครา โดยไม่ตัดหรือโกนตลอดชีวิต ส่วนนิกายสหัชธรีนั้น มีผู้

สันนษิฐานว่าอาจเป็นนิกายเดยีวกบันามธาร ีซึง่หมายถงึการเทดิทนู

พระผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้า

 ชาวซิกข์เดินทางเข้ามาสู่ดินแดนไทยครั้งแรกเมื่อใดน้ันยังไม่

ปรากฏหลักฐานระบุแน่ชัด แต่สามารถอนุมานได้ว่า ชาวซิกข์เริ่ม

เดนิทางเข้ามาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยต้ังแต่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวซิกข์ในกรุงเทพมหานคร  

ส่วนใหญ่เริม่ตัง้บ้านเรอืนอยูบ่ริเวณพาหรัุดกระจายออกไปตลอดแนว

ตั้งแต่ถนนบ้านหม้อมาจนจดถนนพาหุรัด จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๔๑ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำาริให้ปลูก

สร้างอาคารตึกแถวริมถนนพาหุรัดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ

ต่างๆ พ่อค้าชาวซิกข์จึงเริ่มเข้าไปจับจองเพื่อเปิดร้านค้าขายผ้าและ

สินค้านำาเข้าจากประเทศอินเดีย ทำาให้พาหุรัดกลายเป็นย่านการค้า

ที่สำาคัญเรื่อยมาจนปัจจุบัน

 อนึ่ง การสร้างตึกแถวบริเวณถนนพาหุรัดในช่วงแรกคงจะ

ทำาการก่อสร้างเฉพาะตึกแถวริมถนนเท่านั้น ส่วนด้านในยังคงเป็น

บ้านไม้หลังคามุงแฝก หรือบ้านไม้ฝาไม้ไผ่ขัดแตะเช่นเดิม จนเกิด

เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงมีประกาศห้ามการก่อสร้าง

อาคารไม้ในบรเิวณพืน้ท่ีเพลงิไหม้ ทำาให้อาคารตกึแถวทีส่ร้างขึน้ใหม่

บริเวณริมถนนพาหุรัดกลายเป็นอาคารคอนกรีตที่มีรูปแบบทันสมัย

มากขึน้ เมือ่ประกอบกบัการเป็นย่านการค้าและย่านชุมชนมาแต่เดมิ 

ส่งผลให้บรเิวณนีม้คีวามเจรญิมากขึน้เป็นลำาดบั ดงัปรากฏภาพความ

เจรญิของย่านนีใ้นหนงัสอืเรือ่ง นริาศบางกอก ตอน “นริาศชมตลาด

ส�าเพ็ง” ของนายบุศย์ ซึ่งแต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๔ 

บทกลอนดงักล่าวสะท้อนภาพความเจรญิทางการค้าและความคับค่ัง 

ของผู้คนในย่านถนนจักรเพชร ถนนพาหุรัด สะพานหัน สำาเพ็ง 

เรื่อยไปจนถึงบริเวณวัดเกาะ (วัดสัมพันธวงศ์) ซึ่งบริเวณนั้นมีการ

จำาหน่ายสนิค้าหลากชนดิ ท้ังผ้าและผลไม้จากต่างประเทศ ร้านยาไทย 

และจีน เครื่องแก้ว เครื่องกระป๋อง หนังสัตว์ และเครื่องเทศ ฯลฯ

 จากการทีพ่าหรุดักลายเป็นย่านการค้าทีส่ำาคญั ทำาให้มชีาวซกิข์ 

เข้ามาทำาการค้าและสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้มากขึ้น ดังปรากฏ

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ของชาวซิกข์ท่ีมาประกอบการค้า 

ในย่านนี้ อาทิ

 ๑.  ร ้านเกียปาซิงห์อาร ์มาซิงห์ จดทะเบียนวันที่  ๒๕  

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ จำาหน่ายผ้าต่างๆ

 ๒.  ร ้านจำาปาซิงห ์มาเกตราม จดทะเบียนวันที่  ๑๖  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ จำาหน่ายผ้าต่างๆ

 ๓.  ร้าน อาร์. เอส. บัลบีร์ซิงห์ จดทะเบียนวันที่ ๒๖  

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ จำาหน่ายผ้าต่างๆ

ศาสนาจารย์ นั่งถวายปรนนิบัติเพื่อเอื้ออำานวยความสะดวกสบาย
ให้แก่บรรดาศาสนิกชน ที่เข้ามาขอฟังธรรม

ศาสนาจารย์กำาลังกระทำาอัรดาส โดยมีศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธายืนขึ้นรวมจิตรวมใจ
สวดอุทิศเผื่อแผ่บุญให้สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน
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 อน่ึง ปรากฏหลักฐานว่าชาวซิกข์บางคนที่เข้ามาตั้งถ่ินฐาน 

ทำา การค้าในย่านพาหรุดั และมเีงนิทนุสะสมมากพอ ได้ทำาคำาร้องขอซ้ือ 

บ้านและที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ชาวไทยเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย

ถาวร จึงทำาให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาพักอาศัยในดินแดน

ไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีแล้ว เนือ่งจากตามหลกักฎหมายทีด่นิ

ไทยว่าด้วยการขายที่ดินให้แก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้กำาหนดไว้วา่ ที่ดนิ

ภายในกำาแพงพระนครและห่างจากกำาแพงพระนครโดยรอบออกไป 

๒๐๐ เส้น ห้ามผู้เป็นเจ้าของที่ดินขายที่ดินนั้นเป็นสิทธิขาดแก ่

ชาวต่างประเทศ ซึง่ยงัเข้ามาพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยไม่ถงึ ๑๐ ปี

 นอกจากบรเิวณพาหรุดัและถนนจกัรเพชรแล้ว ยงัมชีาวซกิข์ 

บางส่วนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณบ้านหม้อ ถนนราชวงศ์

และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย เมื่อชาวซิกข์ได้เข้ามาพำานักอาศัยใน 

กรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้นจึงนำาไปสู่การมีศาสนสถาน ๕ แห่งแรก 

ในบริเวณถนนบ้านหม้อ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยศาสนิกชนชาวซิกข์ 

ได้เช่าบ้านเรือนไม้ ๑ คูหา แล้วจัดตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม  

แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการประกอบศาสนกิจบางประการ 

ศาสนิกชนชาวซิกข์จึงประกอบศาสนกิจกันเองสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

 ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้น ชาวซิกข์จึงได้ย้ายจากสถานที่

เดิมมาเช่าบ้านหลังใหญ่ขึ้น ณ บริเวณหัวมุมถนนพาหุรัดและถนน

จกัรเพชร หลงัจากตกแต่งแก้ไขจนสามารถประกอบศาสนกจิได้แล้ว

กพ็ร้อมใจกนัอญัเชญิพระมหาคัมภร์ีมาประดิษฐานเป็นประธาน และ

สวดมนต์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำาทุกวัน ไม่มีวันหยุด นับตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๔๕๖

 พ.ศ. ๒๔๗๕ สงัคมชาวซกิข์เติบโตมากขึน้ ศาสนิกชนชาวซกิข์ 

จงึเหน็ถึงความจำาเป็นในการมศีาสนสถานถาวรแทนการเช่าสถานที่ 

เพื่อทำาเป็นศาสนสถาน ดังนั้น จึงมีการรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อ 

จัดซ้ือท่ีดินและก่อสร้างศาสนสถาน เป็นอาคารขนาด ๓ ชัน้ ใช้ชือ่ว่า 

“ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา” ครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

บริเวณย่านพาหุรัดได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่าย

สัมพันธมิตร แรงสั่นสะเทือนทำาให้ศาสนสถานคุรุดวาราบางส่วน 

เสยีหายจนไม่สามารถประกอบศาสนกจิได้อกีต่อไป จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ชาวไทยซิกข์ พร้อมด้วยสมาคมศรีคุรุสิงห์สภาได้ร่วมใจกันก่อสร้าง

ศาสนสถานคุรุดวาราขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิม ถือเป็นศูนย์รวมของซิกข์

ศาสนิกชนในประเทศไทยสืบมาตราบจนปัจจุบัน

 องค์การศาสนาซิกข์ ที่กรมการศาสนาให้การรับรองปัจจุบัน

มี ๒ องค์การ คือ

 ๑.  สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา

 ๒.  สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย

 ศาสดา ศาสนบุคคล
 ศาสดาแห่งศาสนาซกิข์เรยีกว่า “ครุ”ุ องค์ปฐมบรมศาสดา คือ 

คุรุนานักเทพ ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๒ ณ หมู่บ้านตัลวันดี ซึ่งเป็น 

หมู่บ้านเล็กๆ ปัจจุบันเรียกว่า “นันกาน่า ซาฮิบ” ตั้งอยู่ทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลาโฮร์ แคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน

 ในสมัยของพระองค์ ศาสนาอิสลาม นิกายชุนนี ซึ่งมุ่งสอน

เรื่องการสละความหรูหราสะดวกสบายกำาลังมีบทบาทอย่างมาก 

ในสังคม ส่วนศาสนาฮินดูก็ได้เกิด ลัทธิภักดีขึ้น ลัทธินี้มุ่งเน้นความ

จงรักภักดีและเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้า โดยไม่ประสงค์สิ่งใดตอบแทน 

คุรุนานักเทพ ซึ่งมีความสนใจในศาสนามาแต่วัยเยาว์ จึงได้ศึกษา

ทัง้ศาสนาฮนิดแูละอสิลาม โดยได้สนทนาธรรมกบันกับญุของทัง้สอง

ศาสนา เมือ่เจรญิวยั และแต่งงานมคีรอบครวั ได้แยกตวัไปบำาเพญ็ตน 

และพิจารณาธรรมเพียงผู้เดียว เมื่อแน่ใจว่าตนได้ค้นพบธรรมะ 

อันเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้เริ่มสั่งสอนธรรมแก่คนทั้งปวง

 ขณะนัน้ประเทศอนิเดยีตกอยูภ่ายใต้การปกครองของราชวงศ์

โมกุล ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในอินเดีย

นับถือศาสนาฮินดู จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นับถือศาสนา

ท้ังสองพระศาสดาครุนุานกัเทพได้เข้ามามบีทบาทในการแก้ไขปัญหา

ความขดัแย้งโดยสัง่สอนให้ทัง้สองฝ่ายสามคัค ีไม่แบ่งแยกซึง่กนัและกนั 

ในเบ้ืองต้นพระศาสดาคุรุนานักเทพมีสาวกเพียงสองคน คนหนึ่ง 

เป็นชาวฮนิด ูส่วนอกีคนเป็นนกัดนตรชีาวมสุลมิ ทัง้สองคนได้ตดิตาม

พระศาสดาคุรุนานักเทพออกเดินทางไปสอนศาสนายังที่ต่างๆ โดย

แต่งหลักธรรมเป็นโศลงหรือกาพย์กลอน แล้วดีดพิณร้องไป ทำาให้ 

มีชาวบ้านสนใจมาฟังมากในทุกแห่ง

ปฐมบรมศาสดา คุรุนานักเดว
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 พระศาสดาครุนุานกัเทพกล่าวว่าตนเป็นเพยีงครผููห้น่ึงเท่านัน้ 

เมื่อกลับจากสั่งสอนศาสนาแล้ว ได้กลับมาเป็นผู้ครองเรือนดังเดิม

และสั่งสอนให้ทุกคนเป็นผู้ครองเรือนที่ดีและต้ังมั่นอยู่ในศาสนา 

ไม่สนับสนุนให้คนสละโลกเพื่อบำาเพ็ญตบะ ด้วยเห็นว่าคฤหัสถ์เพศ 

สามารถหลุดพ้นจากห้วงสงสารได้ หากบำาเพ็ญภาวนาชำาระล้างจิตใจ 

ให้สะอาดอยู่เสมอ

 ตามประวัติพระศาสดาคุรุนานักเทพเป็นผู้มีเมตตาสูงและ 

มคีวามนอบน้อม แต่เคร่งครดัในหลกัศาสนาและยดึม่ันในความถกูต้อง

ตลอดชวิีตพระองค์ได้ออกเดนิทางสอนศาสนาไปทัว่ประเทศอนิเดยี

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)

 ในสมัยของพระศาสดาคุรุโควินทสิงห์ ได้มีการบัญญัต ิ

หลักการทางศาสนาเพิ่มเติม ส่งผลให้ชาวซิกข์มีเอกลักษณ์โดดเด่น

จากชาวอินเดียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่

 ๑.  การประกาศว่าต่อจากพระองค์จะไม่มศีาสดาในรปูบคุคล

อกีต่อไป และให้ชาวซกิข์ยดึถอืพระธรรมคำาสัง่สอนในพระมหาคมัภร์ี

เพียงอย่างเดยีว โดยพระองค์ได้สงัคายนา “พระมหาคมัภร์ีอาทคิรนัถ์” 

แล้วสถาปนาให้เป็นพระศาสดานรินัดร์กาลแห่งศาสนาซกิข์ พระนามว่า 

“พระศาสดาศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ” ให้ชาวซิกข์ยึดถือสืบมาจนปัจจุบัน

 ๒.  การสถาปนาพธิรีบัอมฤต เพ่ือความเป็นชาวซกิข์ทีส่มบูรณ์

และได้มอบศาสนสัญลักษณ์ ๕ ประการ ให้แก่ชาวซิกข์ คือ

  ๑)  เกศา คือ ผมและหนวดเครา ชาวซิกข์จะไม่ปลงผม

จากส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย เนือ่งจากเป็นสิง่ทีพ่ระเจ้าประทาน

ให้ตามหลักแห่งธรรมชาติ

  ๒)  กังฆะ คือ หวีไม้สำาหรับทำาความสะอาดเกศา

  ๓) กัจฉะ คือ กางเกงผ้าฝ้ายขาสั้น สำาหรับสวมใส ่

เพื่อความกระฉับกระเฉง ไม่ประเจิดประเจ้อ

  ๔) การ่า คือ กำาไลเหล็กกล้า เป็นสัญลักษณ์ของความ

อดทนและเตือนใจให้งดเว้นจากการทำาบาป

  ๕)  กีรปาน คือ มีดดาบสั้น ทำาด้วยเหล็กกล้าสำาหรับ

ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น 

ศาสนาจารย์กำาลังกระทำาอัรดาส โดยมีศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธายืนขึ้นรวมจิตรวมใจ
สวดอุทิศเผื่อแผ่บุญให้สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน
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เยี่ยมยลศาสนสถาน

 มัสยิด เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงสถานที่ประกอบศาสนกิจ

ของมุสลิม ในฐานะที่เป็นบ้านของพระเจ้า เป็นสถานที่สำาหรับแสดง

ความภักดีต่อพระเจ้า และดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน

ตามแนวทางศาสนาและของชมุชน เช่น ปฏบิตัศิาสนกจิ การประชมุ 

การศึกษา การบริหาร การตัดสินคดีความพิธีกรรม ฯลฯ มัสยิด  

ยังเรียกต่างกันอีกว่า กุฎี สุเหร่า

ประเภทของมัสยิด
 มัสยิดกลาง (ยะมีอะฮ์) ประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็น

จำานวนมาก มักมีมัสยิดกลางสำาหรับละหมาดร่วมกัน โดยเฉพาะใน

วันศุกร์ มุสลิมจากมัสยิดแต่ละชุมชนจะมาละหมาดรวมกัน และฟัง

คำาอบรมสั่งสอนก่อนละหมาด (คุตบะฮ์) ที่มัสยิดกลาง มัสยิดกลาง

จึงมักเป็นศูนย์กลางของเมือง

 มัสยดิชมุชน ในชมุชนมสุลมิแต่ละแห่งมกัมมีสัยดิชมุชนเป็น 

ศนูย์กลางการปฏบิตัศิาสนกจิและประกอบกจิกรรม นอกจากนีย้งัมี 

มัสยิดส่วนบุคคล ในชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลจากมัสยิด มักมี

การสร้างอาคารขนาดเล็ก สำาหรับละหมาดรวมกันในหมู่เครือญาติ  

ที่มีเพียงไม่กี่หลังคาเรือน และมัสยิดที่สร้างอยู่ร่วมกับอาคารอื่นๆ  

ในลกัษณะต่างๆ เช่น ในห้างสรรพสนิค้า ในสนามบนิ ในโรงพยาบาล 

ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

องค์ประกอบสำาคัญของมัสยิด
 โถงละหมาด สำาหรับแสดงความภักดีต่อพระเจ้าร่วมกันตาม

แนวทิศกิบละฮ์ (กะอ์บะฮ์ มัสยิดอัลฮะรอมนครมักกะห์ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย)

ศาสนาอิสลาม*

 มห์ิรอบ ทีส่ำาหรบัอหิม่ามนำาละหมาด มกัสร้างมลีกัษณะเป็น

ซุ้มโค้งเว้าเข้าไปในผนัง

 มิมบัร สำาหรับให้อิหม่ามหรือคอเต็บข้ึนกล่าวคุตบะฮ์  

แจ้งข่าวสาร หรือปราศรัย ในโอกาสที่มีการละหมาดร่วมกันในวันศุกร ์

โดยทั่วไปมิมบัรมักจะวางอยู่กลางหรืออยู่ด้านขวาของมิห์รอบ

 ลานหรือโถงอเนกประสงค์ ทำาหน้าที่รองรับคนจำานวนมาก 

ท้ังในวันปกติและวันสำาคัญ นอกจากนี้ยังใช้จัดกิจกรรมทางสังคมที่

ไม่ขัดต่อหลักศาสนาด้วย

 ทีอ่าบนำา้ละหมาด ก่อนการละหมาดจะต้องทำาความสะอาด

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือ ใบหน้า แขน เท้า พื้นที่ส่วนนี้มัก

เตรียมไว้สำาหรับให้อาบนำ้าละหมาดได้หลายๆ คนพร้อมกัน

 หออะซาน (หอคอยประกาศเรียกละหมาด) สำาหรับให้ 

ผู้ประกาศเวลาละหมาด หออะซานมักสร้างเป็นหอสูงที่มีรูปทรงที่

โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิดที่มองเห็นได้ในระยะไกล

ลักษณะสถาปัตยกรรม
 ในอดตี มกัสร้างมสัยดิตามรปูแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิน่ 

ในสมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะ

เป็นศลิปะไทยประเพณมีากกว่าศลิปะอสิลาม แต่หลงัจากสมยัรชักาล

ที่ ๕ มุสลิมเชื้อชาติต่างๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย ได้นำาเอารูปแบบ 

สถาปัตยกรรมและลวดลายศิลปะอิสลามจากชนชาติของตน 

มาใช้ในการสร้างมสัยดิ มสัยดิในประเทศไทยจงึมลีกัษณะทีผ่สมผสาน

สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของหลายชาติเข้าด้วยกัน จึงพบเห็น

มัสยิดที่มีอิทธิพลของสถาปัตยกรรมไทย ชวา มลายู อินเดียอาหรับ 

และเปอร์เซีย (อิหร่าน) รวมถึงสถาปัตยกรรมยุโรป 

*ข้อมูล : หนังสือศาสนสถานสำาคัญคู่แผ่นดิน, กรมการศาสนา
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ว่า “กุฎีขาว” (คำาว่า กุฎี นำามาใช้เรียกศาสนสถานของมุสลิมมาแต่

สมยัอยธุยา แต่เมือ่ได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัมิสัยดิอสิลาม 

พุทธศักราช ๒๔๙๐ ได้เปลี่ยนคำาเรียกเป็นมัสยิด) มัสยิดแห่งนี้ตั้ง 

หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีความโดดเด่นด้วยเป็นมัสยิดก่ออิฐถือปูน

ทรงไทย เนื่องจากมัสยิดในระยะแรกส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบของ

สถาปัตยกรรมท้องถ่ินในการสร้าง เพราะรูปแบบมัสยิดในดินแดน

อาหรบัไม่สอดคล้องกบัเงือ่นไขในท้องถิน่ ประกอบกบัข้อจำากดัด้าน

วัสดุโครงสร้างและกรรมวิธีการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามมัสยิดแห่งนี้  

ผูส้ร้างได้บรรจหุลกัการสำาคญัของศาสนาอสิลามไว้ คอื มมิบรั มห์ิรอบ 

โครงสร้างภายในเป็นพืน้ราบ สะอาด ปราศจากรปูเคารพ มเีสาคำา้ยนั 

พาไล จำานวน ๓๐ ต้น เท่ากบับทบญัญตัใินคมัภร์ีอลักรุอานทีม่ ี๓๐ บท 

และห้องละหมาดมี ๑๒ หน้าต่าง ๑ ประตู รวม ๑๓ ช่อง เท่ากับ

จำานวนรุกุ่น หรือกฎละหมาด ๑๓ ข้อ ๓๐

มัสยิดบางหลวง
 ตั้ งอยู ่ที่  ซอยมัสยิดบางหลวง ถนนอรุณอมรินทร ์  

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ประวัติความเป็นมา
 หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ทำาให้ชาวมุสลิมเชื้อสาย

มลายท่ีูเรียกว่า แขกตาน ีอพยพลงมาอาศัยอยูบ่รเิวณแพสองฝ่ังคลอง

บางกอกใหญ่ ต่อมาประชากรมจีำานวนเพิม่มากขึน้ จงึได้ย้ายขึน้บนบก 

สร้างที่อยู่อาศัยฝั่งตรงข้ามวัดหงส์รัตนาราม ยาวตลอดไปถึงคลอง 

วดัดอกไม้หรอืคลองบปุผาราม และขยายเป็นชมุชนมสัยดิบางหลวง

ในเวลาต่อมา ชมุชนนีส้ร้างมสัยดิขึน้ สนันิษฐานว่าสร้างในสมยัรชักาล

ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕) โดยพ่อค้ามุสลิมชื่อโต๊ะหยี และให้ชื่อว่า “มัสยิด

บางหลวง” เนื่องจากตัวอาคารมัสยิดทาด้วยสีขาว ชาวบ้านจึงเรียก



28 วารสารสายตรงศาสนา28 วารสารสายตรงศาสนา

 ต่อมามิมบัรเก่าในมัสยิดชำารุด เจ้าสัวพุก พ่อค้าจีนมุสลิม  

(ต้นตระกูล พุกภิญโญ) ได้ก่อสร้างมิมบัรและมิห์รอบขึ้นใหม่ เป็น 

ซุ้มทรงวมิาน ก่ออิฐถอืปนูปิดทอง ผสมผสานด้วยลวดลายปนูป้ันของ

ศิลปะ ๓ ชาติ ประกอบด้วยฐานเสา เป็นปูนปั้นลวดลายไทยเกี่ยว

กระหวัดด้วยกิ่งใบฝรั่งเทศและดอกเมาตาลของจีน ตลอดตัวเสา

ประดับกระจกสีลายไทยเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ลายรักร้อย และลาย

แก้วชงิดวง ส่วนด้านบนเป็นซุม้วมิาน ๓ ยอด สอดแทรกด้วยลวดลาย

ก้านใบฝรั่งเทศและดอกเมาตาลของจีน เต็มทั้ง ๓ ยอด ตลอดทั้งซุ้ม

ประดับด้วยกระจกสี พร้อมกับได้แกะสลักแผ่นไม้เป็นอักษรอาหรับ

นนูลอย เป็นชือ่ อลัลอฮ์ นบมีฮุมัมดั ศาสดาของศาสนา บทอลักรุอาน 

ท่ีสำาคัญติดตั้งไว้ภายในซุ้ม ที่ผนังมัสยิดมีชามติดอยู่ และมีคำาว่า

อัลลอฮ์ มุฮัมมัด นอกจากนี้ยังมีคัมภีร์อัลกุรอานเก่าแก่อายุ ๓๐๐ ปี 

โคมไฟพระราชทาน ซ่ึงเป็นเครือ่งสงัเคด็ในงานพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. ๑๒๙ (พุทธศักราช ๒๔๕๓)

มัสยิดบางหลวง สะท้อนความเป็นมาของมัสยิด ภูมิปัญญาและ

ความสามารถของช่างในชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดี มัสยิดแห่งนี้ได้รับ

พระราชทาน “รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำาปี 

๒๕๕๔ ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม” จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลักษณะสถาปัตยกรรม
 มัสยิดมีผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง 

มีหลังคาพาไลยื่นออกมาข้างหน้า ด้านอื่นเป็นหลังคาปีกนก มีเสา 

รองรับหลังคา บันไดทางขึ้นอยู ่ทางทิศเหนือและใต้ของพาไล 

ด้านหน้า หลังคาทรงจัว่มงุกระเบือ้งว่าวสีเขยีว หน้าบนัหน้า - หลงัประดบั 

ด้วยปูนปั้นลายศิลปะ ๓ ชาติ คือ กรอบหน้าบัน เป็นเครื่องลำายอง 

ประดับห้ามลายไว้บนยอด เป็นศิลปะไทย หน้าบัน เป็นปูนปั้นลาย 

ก้านแย่งใบฝรั่งเทศ เป็นศิลปะตะวันตก และดอกไม้เป็นดอก 

เมาตาล ศลิปะจนี ลายศลิปะ ๓ ชาตนิี ้ได้นำามาประดบัทีก่รอบประตู

และหน้าต่างทุกบานของมัสยิด ในส่วนตัวอาคารที่เป็นปูน ทาสีขาว

ทั้งหมดส่วนที่เป็นไม้ทาสีเขียว 
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โลกร่มเย็นด้วยศาสนา

วันสำาคัญทางศาสนาอิสลาม*

29ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์
 เป็นวนัสำาคญัในรอบสปัดาห์ทีม่สุลมิจะต้องไปรวมตวักนัเพือ่

ฟังธรรมกถา (คุตบะฮ์) ละหมาดวันศุกร์ และดุอาอ์ คือ การขอพร

จากพระเจ้า ซึ่งถือว่าจำาเป็นเพื่อแสดงออกถึงการรำาลึกถึงอัลลอฮ์  

ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ในการไปร่วมละหมาดวันศุกร์ มุสลิม

ต้องอาบนำ้าและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ตั้งใจรับฟังคำาสั่งสอน

และนำามาปฏิบัติ

เดือนรอมฎอน
 รอมฎอน เป ็นเดือนแห ่งการถือศีลอด (เดือนท่ี ๙  

ทางจันทรคติตามปฏิทินอิสลาม) มุสลิมทกุคนต้องงดกิน งดดื่ม และ

งดเพศสมัพนัธ์ นบัแต่ยำา่รุง่เมือ่แสงตะวนัเริม่ปรากฏ จนถงึยำา่คำา่เมือ่

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 

อดีิล้ฟิตร์ ฟังคตุบะฮ์ การบรจิาคทาน การเลีย้งอาหารและเยีย่มเยยีนกนั

วันอะรอฟะฮ์
 ตรงกับวันที่ ๙ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ (เดือนที่ ๑๒ ทางจันทรคติ

อิสลาม) เป ็นวันร ่วมชุมนุมใหญ่ของผู ้ ไปประกอบพิธีฮัจย ์ที่ 

ทุ่งอะรอฟะฮ์ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจย์จะถือศีลอดในวันนั้น

วันอีดิ้ลอัฏฮา
 ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุ ้ลฮิจยะห์ เป็นวันเฉลิมฉลอง 

เมือ่บรรดาผูป้ระกอบพธิฮีจัย์เดนิทางกลบัจากการพกัทีทุ่ง่อะรอฟะฮ์ 

ในวันดังกล่าวมีการละหมาดอีดิ้ลอัฏฮาและมีการเชือดสัตว์พลีทาน

วันอาซูรออ์
 คอืวนัที ่๑๐ เดอืนมหุรัรอม (เดอืนที ่๑ ทางจนัทรคตอิสิลาม) 

เป็นวันที่ควรถือศีลอดเพื่อจะได้กุศลอันยิ่งใหญ่  
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เส้นทางแห่งศรัทธา

 สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานท่ี

ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธปรินิพพาน  

อนัเป็นสถานทีส่ำาคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบั “พทุธประวติั” ขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมมหาศาสดาเอกของโลกทั้ง ๔ สังเวช

นียสถานตั้งอยู่ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล จึงเป็นยอดแห่งความ

ปรารถนาของชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

อยากจะเดินทางไปให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้งในชีวิต นับเป็นโชคดี 

อย่างยิ่งที่ “ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสร่วมเส้นทางสายบุญกับ 

“โครงการส่งเสรมิพระสงฆ์และพทุธศาสนกิชนไปประกอบศาสนกจิ 

ณ สงัเวชนยีสถาน ๔ ตำาบล” ประเทศอนิเดีย-เนปาล ประจำาปี ๒๕๖๒ 

รุ ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  

โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชประสงค์ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรชักาลที ่๙ 

ในการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญของชาวพุทธ โดยการดูแล

ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 การเดินทางในครั้งน้ี พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต)  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา

แห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางศรีนวล ลัภกิตโร 

รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พระครู

ปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสาย

ประเทศอินเดีย-เนปาล และหัวหน้ากองงานพระธรรมวิทยากร  

เป็นพระธรรมวิทยากร

ปลุกศรัทธาพระพุทธศาสนา
สังเวชนียสถาน*

*ข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
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 หลายคนอาจสงสัยว่า ทำาไมคนไทยต้องไปสังเวชนียสถาน 

จึงขออาราธนา พระธรรมกิตติเมธี มาให้ความกระจ่าง “ในมหา

ปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎกเล่ม ๑๐ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 

มหาวรรค องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบคำาถาม 

พระอานนท์ว่า สังเวชนียสถาน ๔ แห่งคือ สถานที่ตถาคตประสูติ ตรัสรู้

อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม และ

เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นสถานท่ี 

ทีก่ลุบตุรผูม้ศีรทัธา ภกิษ ุภกิษณีุ อบุาสก อบุาสกิา ผูม้ศีรัทธาควรไปด ู

ชนเหล่าใดจารกิไปยงัเจดย์ีจกัมจีติเลือ่มใส ชนเหล่านัน้หลงัตายจาก

ไปจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ดังนั้น นอกจากพระธรรมคำาสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีสถานที่ที่เป็นรูปธรรมคือ สังเวชนียสถาน

ทั้ง ๔ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตา ฟังเสียงด้วยหูจากพระธรรม

วิทยากร ตลอดจนการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่นั้นๆ  

เรยีกว่าตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ได้สมัผสัของจรงิ จะเกิดความรูส้กึซาบซึง้ 

ศรัทธาหนักแน่นยิ่งข้ึน ทำาให้ส่งผลให้มีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

เราในฐานะพุทธศาสนิกชนถ้าไม่ได้เห็นของจริงอาจสงสัยว่า

พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า สถานที่ที่ว่ามีจริงหรือเปล่า อาตมาเอง 

เรียนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค จบปริญญาโท ก่อนจะมาเห็น

ของจริงยังมีความเคลือบแคลงสงสัย แต่เมื่อได้มาเห็น ความสงสัย

ก็หมดไป และเมื่อได้เห็นของจริง เวลากลับมาพูดให้ญาติโยมฟังก็

เห็นภาพเลย เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับพระภิกษุสงฆ์และผู้ที่ทำาหน้าที่

เผยแผ่พระพุทธศาสนา”

 ขณะที่ พระครูปลัดเฉลิมชาติ พระธรรมวิทยากรบอกว่า  

“อานสิงส์ทีเ่กิดขึน้พระพทุธเจ้าตรสัรับรองด้วยพระองค์เองว่า บคุคลใด 

ก็ตามท่ีเดินทางมาสู่สังเวชนียสถาน ได้เห็น ได้เกิดจิตเล่ือมใสและ

ใจศรัทธาเบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าสู่สุคติในโลก 

สวรรค์ได้ เรียกว่าเป็นการการันตีขั้นพื้นฐานว่าการมาสู่สังเวชนียสถาน 

เมื่ อ เ กิดความเลื่ อมใสศรัทธาตายไปแล ้ วจะได ้ ไปสู ่ สุ คติ 

โลกสวรรค์ เสมือนหนึ่งเป็นการปิดอบายภูมิให้แก่ตัวเรา แต่ถ้ามี

การพัฒนายกระดับจิตไปสู่ปัญญา เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมา- 

สมัพทุธเจ้า อย่างสถานท่ีปรนิพิาน ถ้าเรามองเหน็หลกัธรรมว่า ขนาด

พระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศท่ีสุดยังไม่พ้นความตาย แม้เราเองก็ต้องตาย

เช่นกัน หากเห็นสัจธรรมตรงนี้แล้วนอกจากจะเข้าสู่สุคติภูมิแล้ว  

ยังเป็นการยกตัวเองไปสู่อริยภูมิได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก” 

หัวหน้ากองงานพระธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิยังบอกด้วยว่า มีคน

ที่กลัวความยากลำาบากกับการมา ๔ สังเวชนียสถาน โดยเฉพาะการ

เข้าห้องนำา้ ปตท. (ไปตามทุง่) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ไม่ต้องกงัวลอกีต่อไป 

เพราะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม กับพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เปิดศูนย์

อำานวยความสะดวกผู้ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน  

๔ ตำาบล ปัจจุบันมีถึง ๑๑ ศูนย์และกำาลังจะสร้างเพิ่มเติมอีก ๑ ศูนย์ 

ระหว่างเมืองกุสินาราไปพาราณสี ซึ่งครอบคลุมทุกเส้นทาง  

เพื่อดูแลผู ้แสวงบุญให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมี 

พระธรรมกิตติเมธี พระครูปลัดเฉลิมชาติ
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พระธรรมวทิยากรทีผ่่านการอบรมเข้มมาคอยให้คำาแนะนำาและบอก

เล่าเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า พร้อมข้ออรรถ ข้อธรรมทีส่อดคล้องกบั

สถานที ่ทำาให้ผูม้าแสวงบญุเกดิความรู ้ความเลือ่มใสศรทัธามากย่ิงข้ึน 

จนนำาไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

 “ทีมข่าวศาสนา” มองว่า การได้เดินทางสู่เส้นทางบุญใน  

๔ สังเวชนียสถาน และสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะ

เป็นแม่นำา้คงคาอนัศกัดิส์ทิธิ ์แม่นำา้เนรญัชราทีท่รงอธษิฐานลอยถาด

ทองคำา บ้านนางสุชาดา เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรก 

ของโลกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย และเชตวันมหาวิหาร  

สถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นานถึง ๑๙ พรรษา ทำาให้รู้ซึ้ง

ว่าการเสด็จไปเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ยังสถานที่ต่างๆ แสนยากลำาบาก 

เพราะขนาดคณะของเรานั่งรถตระเวนไปสถานที่แต่ละแห่งใช้เวลา

ไม่ตำ่ากว่า ๘-๑๐ ชั่วโมง แต่พระพุทธเจ้าเสด็จด้วยสองพระบาท

โดยไม่ทรงท้อพระทัย ใช้เวลาในการประกาศพระศาสนายาวนาน

ถึง ๔๕ พรรษา

 เป็นแรงศรัทธาให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ได้มารู ้  

มาเห็น หมดความเคลือบแคลงสงสัย และทวีความเลื่อมใสศรัทธา 

อยากปฏิบัติศาสนกิจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อความดำารง

มั่นคงสืบไป 
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เรียบเรียงโดย : นางสาวฐิติมา สุภภัค
นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ กรมการศาสนา

การส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

 วถิชีวีติของคนในสงัคมไทยด้ังเดิมจะมหีลกัธรรมทางพระพทุธ

ศาสนาเป็นหลักยึดเหน่ียวทางจิตใจ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ  

เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 

อันดีงาม เสริมสร้างความสุขแก่คนในชุมชน ดังนั้นวัดจึงมีอิทธิพล

ต่อค่านิยมและวิถีการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม โดยคนไทย 

นิยมไปวัดเพื่อทำาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 

สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา  

เพ่ือเสริมสรา้งสริมิงคล ความสงบสขุรม่เยน็แกต่นเองและครอบครวั 

เพือ่เปน็การพลกิฟืน้วถิชีวีติอนัดงีามของไทย ประกอบกบักรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายของรัฐบาลในการนำามิติ 

ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

อยา่งมคีณุภาพและคณุธรรม รวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารนำาพลงั “บวร” 

บ้าน-วัด-โรงเรียน เพิ่มเติมบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม 

จรยิธรรม วฒันธรรม ดำารงตนตามหลกัธรรมทางศาสนา และหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีแนวคิดรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทย 

เข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต โดยมีกรอบแนวคิดการดำาเนินงาน 

ดังนี้
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กรอบแนวคิดการดำาเนินงานรณรงค์ให้คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
๑. พัฒนาระบบบริหารการดำาเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดผ่านสถาบันหลักทางสังคม

 -  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเป็นแหล่งบ่มเพาะให้เด็ก เยาวชน เข้าวัดตั้งแต่เยาว์วัย  

 -  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษานำาพลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน เสริมสร้างบทบาทวัดใน

การส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน

 -  พัฒนาและส่งเสริมบทบาทวัดให้เป็นสถานที่น่าเลื่อมใสศรัทธาและมีบทบาทเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาจิตใจและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

 -  สร้างความเข้าใจ และส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่ือมวลชนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัด

ปฏิบัติธรรมผ่านสื่อที่หลากหลาย

๓. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้คนเข้าวัดเป็นวิถีชีวิต

 -  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้คนเข้าวัดเสริมสร้างความดี

 -  สง่เสรมิให้ชมุชนเป็นกลไกสำาคญัในการนำาพลงั “บวร” บา้น วดั โรงเรยีน รณรงคส์ง่เสรมิ

ให้คนในชุมชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม

 -  ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายจิตอาสา ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้คนในองค์กร/ชุมชน 

เข้าวัดปฏิบัติธรรมดำาเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าวัด
๑. ได้ค้นพบต้นแบบในการดำารงชีวิตที่ดี
๒. ได้แรงบันดาลใจการศึกษาธรรมะ เรียนรู้คุณธรรม 

จริยธรรม การทำาความดี และแนวทางการปฏิบัติตน  
ในการเป็นชาวพุทธที่ดี

๓. ได้รับการกล่อมเกลาท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจจาก
พระสงฆ์ให้เป็นผู้มีศีล สมาธิ และปัญญา

๔. ได้คุณธรรมพ้ืนฐานในการดำารงชีวิต เช่น ความรู้ 
ด้านพระพุทธศาสนา หลักศีล ๕ ความกตัญญู เสียสละ 
ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ การเป็นผู้ให้ และจิตใจที่เปี่ยม
ไปด้วยเมตตา

๕. ได้ร่วมขับเคลื่อนพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนให้วัด 
มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชน

๖.  ไดอ้นรัุกษส์บืทอดพระพุทธศาสนาและสบืสานประเพณ ี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๗.  เกิดความสามัคคีปรองดอง เกื้อกูลกัน ในชุมชน สังคม
ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและวิถีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ครอบครัว

วัด/พระสงฆ์ เป้าหมาย

คนไทยเข้าวัด

เป็นวิถีชีวิต

สถานศึกษา

ชุมชน

องค์กรเครือข่าย เครือข่ายจิตอาสา สื่อมวลชนชุมชน

การรณรงค์ส่งเสริมให้

คนไทยเข้าวัดเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต

๑. พฒันาระบบบริหารการดำาเนนิงานเผยแผ่พระพทุธศาสนา
 ๑) กรมการศาสนาประสานความร่วมมือไปยังคณะสงฆ์

ร่วมพัฒนาวัดให้มีบทบาทสำาคัญเป็นแหล่งบ่มเพาะเรียนรู้ศีลธรรม

ของชุมชน โดยพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่น สงบร่มเย็นเอื้ออำานวยต่อ

การมาศึกษาธรรมะ และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดในวันธรรม

สวนะหรือวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ๒) ปรับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกโดย 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา ส่งเสริมการเปิดวัดให้ประชาชนเข้าศึกษาเรียนรู้ธรรมะ 

ในตอนเย็นหรือวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ๓) พัฒนาพระสงฆ์ให้มีภูมิรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม เป็นที ่

ยอมรับของพุทธศาสนิกชน พร้อมท้ังมีศักยภาพในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม 

ท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร/

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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๒. รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเข้าวดัผ่านสถาบนัหลักทางสงัคม
 ๑) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเป็นแหล่งบ่มเพาะให้เด็ก 

เยาวชน เข้าวัด ตั้งแต่เยาว์วัย

 พ่อแม่ซ่ึงถือเป็นครูคนแรกของลูก ต้องอบรมปลูกฝังให้ลูก 

มคีวามศรทัธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาต้ังแต่เด็ก โดยสัง่สอนอบรม 

ให้ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา  

การประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

เข้าวัดปฏิบัติธรรม ส่งเสริมให้ลูกปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำาเพื่อให้

เกิดความคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลัก

ธรรมทางศาสนา

 ๒) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษานำาพลัง “บวร” บ้าน-วัด-

โรงเรียน เสริมสร้างบทบาทวัดในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน

  l สถานศึกษาจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องวัดและการฟังธรรมกับหน่วยการเรียนอื่นๆ โดยแทรก

เนื้อหาลงในกิจกรรมหลักของนักเรียนปฐมวัย เช่น การฝึกสมาธิ  

เดนิจงกรม สนทนา อภปิรายเกีย่วกบัความสำาคัญของวดั สาธติวธิกีาร 

ตักบาตร การกราบไหว้พระสงฆ์ การพาเด็กไปฟังธรรมและปฏิบัติ

กิจกรรมทีว่ดัในวนัสำาคญัทางพระพทุธศาสนา จัดกจิกรรมสร้างสรรค์ 

วาดภาพระบายสวีดั ป้ันดนินำา้มนังานวดั สร้างภาพปะติดโบสถ์ วหิาร

ตามทีเ่ดก็ เคยมปีระสบการณ์มาก่อน กจิกรรมเสรใีห้เด็กเล่นบทบาท

สมมติเทศกาลต่างๆ ที่จัดในวัด การไหว้พระหรือกราบพระ การต่อ

บลอ็กเป็นสิง่ปลกูสร้างในวดั เล่นเกมต่อภาพตดัต่อรปูวัดหรือส่ิงปลูก

สร้างทีอ่ยูใ่นวดั เกมจบัคู ่เกมการเรยีงลำาดบัเหตกุารณ์กจิกรรมในวนั

สำาคัญทางพระพุทธศาสนา เกมศึกษารายละเอียดของภาพ

  l  ส ่งเสริมให้เด็กพัฒนาคุณธรรมด้านความสุภาพ  

โดยเฉพาะการมีความสุภาพในเรื่องการปฏิบัติตนขณะอยู่ในวัด  

การแต่งกายเพือ่ไปวดัและฟังธรรม ตลอดจนการพดูจาและมารยาท

ของชาวพุทธท่ีดีต่างๆ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

  l  ส่งเสรมิให้เดก็ และเยาวชนได้เรยีนรูห้ลกัธรรม (ศลี ๕) 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและวถิวีฒันธรรมทีด่งีามของไทย

  l  ส่งเสรมิให้สถาบนัการศกึษาทกุระดบัเป็นโรงเรยีนวถิพุีทธ 

จัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมพุทธมามกะ เครือข่ายคุณธรรม  

ลานธรรมลานวิถีไทย ทั่วประเทศ

  l  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมเช่ือมร้อยกับ

วดั เช่น จติอาสาพฒันาวดั/การแสดงตนเป็นพทุธมามกะในวนัสำาคญั

ทางศาสนา เสริมศึกษา/ทัศนศึกษาวัดเรียนรู้ธรรมะ “พบพระพบ

ธรรม”/“ปลูกหน่อคุณธรรม” จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย นุ่งขาว 

ทุกวันศุกร์หรือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

 ๓) พฒันาและส่งเสรมิบทบาทวดัให้เป็นสถานทีน่่าเลือ่มใส

ศรัทธาและมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจิตใจและ 

การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

  l  ส่งเสรมิให้วดัปรบัปรงุภมูทิศัน์วดัให้สะอาด สงบ ร่มรืน่

และเอื้ออำานวยต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  l  สนบัสนนุให้วดัเป็นแหล่งเรยีนรูศ้ลีธรรมของชมุชนโดย

เกดิจากการมส่ีวนร่วมของบ้าน วดั โรงเรยีน เช่น จดัอบรมจติภาวนา

แก่ประชาชน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

  l  สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู ้ด ้านปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน เช่น สขุภาพดวีถีิพทุธ ศนูย์ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอาชพี

 ๔) สร้างความเข้าใจ และส่งเสริม สนับสนุน ให้สื่อมวลชน

ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมผ่านสื่อที่หลากหลาย

  l ประสานความร่วมมือสื่อทุกภาคส่วน (วิทยุ โทรทัศน์ 

สิง่พมิพ์ สือ่บคุคล เฟสบุค๊ ไลน์ ฯลฯ) ร่วมรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชน

เข้าวัด

  l  จัดทำาสปอตวิทยุ โทรทัศน์ “วิถีธรรม วิถีไทย” เข้าวัด 

วนัอาทิตย์พฒันาคณุภาพชีวติชาวพทุธ”หรอื ละครโทรทศัน์เชญิชวน 

ให้ประชาชนเข้าวัดศึกษาเรียนรู ้ธรรมะในตอนเย็นหรือวันหยุด  

(วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)หรือเรียนรู้หลักธรรมทาง

ศาสนาผ่านรายการหรือละครโทรทัศน์
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๓. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้คนเข้าวัด
เป็นวิถีชีวิต
 ๑) บูรณาการความร่วมมือองค์กรเครือข่ายร่วมรณรงค ์

ส่งเสริมให้คนเข้าวัดเสริมสร้างความดี

  l  ส ่ ง เสริมสนับสนุนให ้องค ์กรเครือข ่ ายภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้บคุลากรในสงักดั/ประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

กับองค์กรเห็นความสำาคัญของการเข้าวัดปฏิบัติธรรม และเข้าร่วม

กิจกรรมกับวัดอย่างต่อเนื่อง 

  l  ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรเครือข่ายที่ดำาเนินงาน

รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม

 ๒) ส่งเสรมิให้ชมุชนเป็นกลไกสำาคญัในการนำาพลงั “บวร” 

บ้าน วัด โรงเรยีน รณรงค์ส่งเสรมิให้คนในชุมชนเข้าวดัปฏบิตัธิรรม

  l ชุมชนนำาพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เสริมสร้าง

บทบาทวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมศีลธรรมและศูนย์จัดกิจกรรม

ของชุมชน

  l ส่งเสริมให้ผู้นำาชมุชน ได้แก่ นายกอบต. กำานนั ผูใ้หญ่บ้าน 

ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานชมรมต่างๆ ร่วมรณรงค์เชิญชวน 

คนในชุมชนปฏิบัติศาสนกิจในวันธรรมสวนะ วันสำาคัญทางศาสนา 

ผ่านสื่อบุคคล เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์

  l ชุมชนจัดตั้งแกนนำาเชิญชวนคนในชุมชนรักษาศีล ๕ 

ทำาบุญ ตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม

  l  ชุมชนส่งเสริมให้มีจัดตั้งชมรมศีลธรรมในวัด

  l  ชุมชนรณรงค์ให้คนในชุมชนเป็นจิตอาสาพัฒนาวัด 

หรือร่วมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในวัดในช่วงวันธรรมสวนะ 

วนัสำาคญัทางศาสนา เช่น วนัวสิาขบชูา วนัมาฆบชูา วนัอาสาฬหบชูา

และเข้าพรรษา

 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายจิตอาสา ร่วมรณรงค์

ส่งเสรมิให้คนในองค์กร/ชมุชนเข้าวดัปฏบิตัธิรรมดำาเนนิชวีติตาม

แนวทางวิถีพุทธ

  l  ส่งเสรมิให้เครอืข่ายจติอาสาทัง้ในระดบับุคคล องค์กร/

ชุมชน เช่น อสม. อพปร. ผูท้ำาคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา ชมรม 

ผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม สถานศึกษา ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิก

ในชมุชน ทำาบญุตกับาตร สวดมนต์ ไหว้พระ เข้าวดัปฏบิตัธิรรม และ 

ทำากจิกรรมจติอาสาภายในวดั ทัง้นี ้กรมการศาสนามุง่หวงัให้คนไทย

เข้าวัดจนเป็นวิถีชีวิต ได้แรงบันดาลใจการทำาความดีจากการศึกษา

เรียนรู้ธรรมะ นำาหลักศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิต และชุมชน 

สังคม เกิดความสามัคคีปรองดอง เกื้อกูลกัน ภายใต้วิถีวัฒนธรรม

ไทยที่ดีงาม 
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เรียบเรียงโดย : นายศักดิ์เพชร ยานะแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ*

ทูตานุทูตประจำาประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน 
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆ  
เปน็ปจัจยัเชือ่มโยงความสมัพนัธ ์และเปน็ประโยชน์เกือ้กลูในภาพรวม 
ทั้งด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา กับประเทศ
เพื่อนบ้าน และนานาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำาหนดเร่ืองดังกล่าว 
เป็นนโยบายสำาคัญ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้สนอง
นโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยดำาเนินงานด้านศาสนสัมพันธ์ 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ทั้งระดับทวิภาคี 
พหุภาคี ระหว่างคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา และหน่วยงานต่างๆ 
ในต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใต้กรอบนโยบายของรฐับาล จนกอ่ให้
เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
 เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร 
และเวียนเทียน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี พระธรรมธัชมุน ี
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางฉวีรัตน์ 
เกษตรสนุทร ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงวฒันธรรม เปน็ประธาน
ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ 

กรมการศาสนา หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนเขา้รว่มพธิี 
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวได้เรียนเชิญทูตานุทูตของประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 
๕ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรฐัอนิเดยี สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา และสาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมพิธีเพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ โดยใชม้ติแิละกจิกรรมทางพระพทุธศาสนาเปน็ตวัประสาน 
เชื่อมโยง
 วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ในอดีต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงริเร่ิม
ให้มีการทำาพิธีบูชาและทำาบุญทางพระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษ  
เพือ่รำาลกึถึงการประชุมใหญข่องพระอรหนัตสาวกจำานวน ๑,๒๕๐ รปู
ทีเ่รยีกวา่ จาตรุงคสนันบิาต ซึง่เกดิเมือ่วนัเพญ็เดอืน ๓ ณ พระเวฬวัุน 
มหาวิหาร ในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์ คือ 
หลกัคำาสอนสำาคญัซึง่เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา มใีจความสำาคญั
คือการไม่ทำาบาปทั้งปวง การทำาความดีให้ถึงพร้อม และการทำาจิต
ของตนใหผ้อ่งใส จดัไดว้า่เปน็ธรรมทีเ่ปน็อกาลโิก ทนัสมยัเหมาะสม 
กับทุกยุค ไม่ถูกจำากัดด้วยกาลเวลา การที่กรมการศาสนาได้จัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม 
กิจกรรม จึงมีส่วนอย่างสำาคัญในการช่วยเสริมสร้างจิตสำานึก 
ของพุทธศาสนิกชนให้ตระหนักในความประเสริฐและความสำาคัญ
ของพระพุทธศาสนา ทำาให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจใน
พระธรรมคำาสอนของพระพทุธองคม์ากยิง่ข้ึน พรอ้มทัง้จะไดน้อ้มนำา
มาปฏบิตัใิหเ้กดิผลดใีนชวีติ ชว่ยฟืน้ฟศูลีธรรม อนัเปน็การแกป้ญัหา

สังคมได้อีกทางหนึ่ง 
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ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรมพลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสร้างเด็กไทย 

อนาคตชาติที่ยั่งยืน
เรียบเรียงโดย : นายธนพล พรมสุวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ*

*สำานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา 

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ริเริ่มครั้งแรกใน

ประเทศศรีลังกา ได้ขยายมายังประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖  

ตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๕๐๐ พระพมิลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) อธบิดสีงฆ์ 

(เจ้าอาวาส) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยน้ัน ได้มีดำาริให้

จัดตั้ง “โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” และเปิดทำาการสอน 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดมหาธาตุฯ นับเป็น

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย

 กรมการศาสนา ได้ใหก้ารสนบัสนนุโรงเรยีนพระพทุธศาสนา 

วนัอาทติยค์ร้ังแรกเมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๒๐ และในป ีพ.ศ. ๒๕๒๓ ไดม้กีาร 

เปลีย่นชือ่ “โรงเรยีน” เป็น “ศนูยศ์กึษา” เพ่ือใหม้เีอกลักษณเ์ปน็การเฉพาะ 

และสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

จึงใช้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” จนถึงปัจจุบัน 

และใช้อักษรย่อว่า “ศพอ.” และเ พ่ือให้การอุปถัมภ์ของ 

กรมการศาสนาเปน็ไปอยา่งมรีะบบ ในป ีพ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ออกระเบยีบ 

กรมการศาสนาวา่ดว้ยศนูยศ์กึษาพระพทุธศาสนาวันอาทติยเ์ปน็คร้ังแรก  

โดยไดป้ระกาศใชเ้มือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ทำาใหก้ารบรหิารงาน 

มีทิศทาง เอกภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อวันท่ี  

๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ ไดม้กีารปรับปรุงระเบยีบฯ ดังกลา่วเปน็ครัง้แรก 

และได้มีการปรับปรุงอีก ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐  

และครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังคงบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ ไว้เช่นเดิม

 “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” หรือ ศพอ. 

เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในชุมชนท่ีพระสงฆ์จัดตั้งขึ้น 

เพือ่เปน็แหลง่ปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรมแกเ่ดก็เยาวชน และประชาชน

ให้มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เป็นโครงการสำาคัญของ 

กรมการศาสนา ทีส่นองนโยบายของกระทรวงวฒันธรรม เปน็หนึง่ใน

พลังบวร (บ้าน - วัด - โรงเรียน) ที่มีบทบาทสำาคัญต่อชาติบ้านเมือง 

ปจัจบุนัมจีำานวนศนูยฯ์ จำานวน ๓,๗๙๕ ศนูย ์(ขอ้มลูป ีพ.ศ. ๒๕๖๒) 

โดยเปน็โครงการทีเ่สรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน ซึง่กระทรวง

วัฒนธรรม มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความเข้มแข็งของวัดในอดีตให้กลับคืน 

สูส่งัคมโดยเฉพาะ ศพอ. ซึง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศ เปน็ฐานปฏิบตักิาร 

ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างเสริม “ชุมชนคุณธรรม” เนื่องจาก

วัดในอดีตมีบทบาทอย่างยิ่งท่ีคำ้าชูสังคมไทยให้ดำารงอยู่อย่างมั่นคง  

เป็นเสาหลักของชุมชน เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน มีพระสงฆ์

เป็นผู้นำา คอยให้คำาปรึกษา สั่งสอน อบรมทางปัญญา เป็นศูนย์รวม

ศิลปะวัฒนธรรมและสรรพวิชาการ เป็นรมณียสถานเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ รวมท้ังเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ผูกพัน

กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
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 ปัจจุบัน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำาเนินการ

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตามระเบียบว่าด้วย

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบว่า

ด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือให้การเรียนการสอนและการเผยแผ่หลักธรรมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

สู่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยใช้

หลกัสตูร “ธรรมศกึษา” ของคณะสงฆต์ามประกาศของแมก่องธรรม 

สนามหลวง ซึง่มทีัง้ระดบัธรรมศกึษาชัน้ตร ีชัน้โท ชัน้เอก เปน็วชิาบงัคบั 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ศีลธรรม มีวิชาสามัญ

ให้เลือกตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละศูนย์ รวมท้ังมีการ

จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสสำาคัญต่างๆ และเปิดสอน

ในวันอาทิตย์ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ชั่วโมง และวันอื่น 

ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารศนูยฯ์ เหน็สมควร และตามความเหมาะสม 

ของพื้นที่  
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การอบรมผู้สอนประจำาศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจำามัสยิด ประจำาปี ๒๕๖๒

เรียบเรียงโดย : นางสุพัตรา หะยีอับดุลรอมาน
นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ*

*กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา

 กรมการศาสนาร่วมกับสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมผู้สอน
ประจำาศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำามัสยิดข้ึน  
เพือ่สนบัสนนุการศกึษาดา้นศาสนาแกเ่ยาวชนชาวไทยมุสลมิใหเ้ตบิโต
เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำาสอนทาง
ศาสนาและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาและการเผยแผ่หลักธรรม 
คำาสอนตามแนวทางในแต่ละศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ  
และความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อน 
การอบรมเดก็ในศนูยอ์บรมศาสนาอสิลามและจริยธรรมประจำามสัยดิ
ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องคำานึงถึงบุคลากรผู้ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
กับเด็กและเยาวชน คือ ผู้สอนประจำาศูนย์ฯ 
 เมือ่วนัพธุที ่๑๓ กมุภาพันธ ์๒๕๖๒ นายกติติพันธ ์พานสุวรรณ 
อธบิดกีรมการศาสนา เปน็ประธานในพธิเีปดิการอบรมผูส้อนประจำา
ศนูยอ์บรมศาสนาอสิลามและจรยิธรรมประจำามสัยดิ ประจำาป ี๒๕๖๒ 
โดยมีผู้สอนประจำาศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม 
ประจำามัสยิดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสมาคม
คุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทน
สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร วิทยากร 
และเจา้หนา้ท่ีกรมการศาสนา เขา้รว่มอบรม โดยมนีายนราศกัดิ ์พฒุเพง็ 
เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะผู้สอนในด้านศาสนาอิสลาม  
การจดัการศกึษา และการสง่เสรมิคณุธรรม ๔ ประการ “พอเพยีง วนิยั 
สุจริต จิตอาสา” ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรม จำานวน ๓ วัน ๒ คืน  

การจดัอบรมผู้สอนประจำาศนูยอ์บรมศาสนาอสิลามและจรยิธรรมประจำา
มัสยิด ประจำาปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย 
การดำาเนินงานที่ได้กำาหนดไว้ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ 
ผู้เข้ารับการอบรมผู้สอนประจำาศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจำามัสยิด ให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายของวิทยากร  
พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ตลอดระยะเวลาการเขา้ร่วมอบรม 
รวมทัง้ตอ้งการใหมี้การอบรมพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหส้ามารถ 
นำาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนของ 
ศนูยอ์บรมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน โดยกิจกรรมตา่งๆ มกีารเปดิโอกาส 
ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการนำาเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ 
หรอืซกัถามและโตต้อบกบัวทิยากรผูบ้รรยายในวชิาตา่งๆ เพือ่ให้เกดิ
ความรูแ้ละความเขา้ใจยิง่ขึน้ สามารถนำาไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาให้

มีความเหมาะสมกับรูปแบบการสอนของตนเอง 
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ค่ายเยาวชนสมานฉันท์

 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรม เพ่ือเสริมสรา้งและปลกูฝงัใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชน

มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และมี

จิตสำานึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำาหลักธรรม 

ทางศาสนาและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็แนวทางใน

การดำาเนินชีวิต เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝัง

ใหเ้ด็กและเยาวชนซึง่เปน็อนาคตของชาติ ได้เรยีนรูห้ลกัธรรมคำาสอน 

ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม

บนพืน้ฐานทีแ่ตกตา่งกนั และพฒันาใหเ้ปน็คนดีมคีณุธรรมจรยิธรรม 

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน 

ที่ดำาเนินงานด้านศาสนา ซึ่งเป็นแกนหลักที่สำาคัญต่อการพัฒนา 

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  

มุง่เนน้สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไทยเกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งความสมานฉนัท ์ 

รวมทั้งยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา 

และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการนำามิติทางศาสนามากล่อมเกลา 

ปลูกจิตสำานึกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ยอมรับ

ในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  

และความเสมอภาค โดยการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนสมานฉันท์” 

เพื่อระดมสรรพกำาลังจากทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันในการ

ดำาเนินกิจกรรม ได้แก่ องค์กรทางศาสนา ๕ ศาสนา ที่ทางราชการ

ใหก้ารรบัรอง สำานกังานวฒันธรรมจงัหวดั องคก์รเครอืขา่ยทางศาสนา 

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน ซึ่งสามารถกำาหนด 

ขั้นตอนในการดำาเนินการได้ ๓ ขั้นตอน คือ

 ๑.  การสร้างปัญญา โดยการนำาหลักธรรมทางศาสนามา 

กล่อมเกลาให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง

ศาสนา เป็นคนดมีคีณุธรรม มคีวามสมานฉนัท์ เป็นนำา้หนึง่ใจเดยีวกนั

 ๒.  การสร้างจิตสำานึกในการเคารพให้เกียรติ การยอมรับ 

ความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และความเสมอภาค 

และมองเห็นคุณค่าสาระความสำาคัญของการสมานฉันท์ได้ 

อย่างชัดเจน

 ๓.  การนำาไปประพฤติปฏิบัติ เป็นขั้นตอนสำาคัญที่จะทำาให้ 

คนไทยและสังคมไทยจะได้ร่วมมือกันปลูกฝังและสร้างค่านิยม 

“ความสมานฉนัท”์ อยา่งจริงจงั รูแ้ละเขา้ใจในคณุคา่และคณุประโยชน ์

และเป็นผู้นำาในการประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำาวัน

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นว่าการจัด

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ให้แก่เยาวชนทั้ง ๕ ศาสนา ได้มา 

เข้าค่ายทำากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ 

เข้าถึงศาสนาท่ีนับถือต่างกัน ทำาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ 

ในความแตกต่าง สามารถนำาหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

และหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น 

ศูนย์รวมทางจิตใจ โดยในส่วนกลางได้นำาเยาวชน จำานวน ๑๕๐ คน  

เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โบสถ์ 

พระมหาไถ่ พัทยา และสำานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี และในส่วนภูมิภาค 

ไดร้ว่มกับสำานกังานวฒันธรรมจงัหวดั ๕๔ จงัหวดั และองคก์ารศาสนา 

ในแต่ละจังหวัด ดำาเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์  

*กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา

เรียบเรียงโดย : นางสุพัตรา หะยีอับดุลรอมาน
นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ*



43ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

“ปักหมุดพื้นที่คุณธรรมทั่วไทย”
(ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

เรียบเรียงโดย : นายชนะกิจ คชชี
นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ*

*สำานักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา

 จากการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในห้วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา  

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีย่ิงจากคณะอนกุรรมการสง่เสรมิคุณธรรมระดับกระทรวง โดย

ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

ระดับจังหวดั โดยผู้วา่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั เปน็แกนหลกัสำาคญั 

ในการขับเคล่ือนงานได้เป็นอย่างดียิ่งโดยมีพลังบวร คือ บ้าน  

วดั/ศาสนสถาน และโรงเรยีน รว่มเปน็แกนกลางสำาคญัใหก้ารสนบัสนุน

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำาคัญที่จะพัฒนาคุณธรรม  

๔ กลุ่มเป้าหมาย ซึง่คณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิไดเ้หน็ชอบ 

ให้ขับเคล่ือน องค์กร ชุมชน อำาเภอและจังหวัดทั่วประเทศ ให้มี

ความดีอยู่ใน “วิถีชีวิต” เพื่อก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง 

ยัง่ยนื” ทีร่กัและเคารพเทดิทูนในสถาบันชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์

เป็นอนาคตชาติที่เข้มแข็ง

 คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ

จงัหวัดคณุธรรม โดยมรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม เปน็ประธาน 

ได้กำาหนดแนวทางการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำาเภอและจังหวัด

คุณธรรม เพื่อให้มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำาเร็จ  

โดยให้ภาคส่วนต่าง ๆ นำาไปขับเคลื่อน ซึ่งได้ให้คำาจำากัดความดังนี้

 “องคก์ร” หมายถงึ ผูน้ำาและสมาชกิขององคก์รหรอืหนว่ยงาน 

ภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ร่วมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร  

ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัด สำาหรับในจังหวัด 

จะประกอบด้วยองค์กรภาครัฐที่สังกัดส่วนภูมิภาค และสังกัดส่วนกลาง

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นด้วย 

 “ชุมชน” หมายถึง คนในชุมชนท่ีอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน 

อย่างเปน็ทางการตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พทุธศกัราช 

๒๔๕๗ แก้ไขฉบับท่ี ๑๒ หรือเป็นชุมชนท่ีอยู่รวมกันโดยธรรมชาติ 

ตามความสนใจ มีระบบความสัมพันธ์ที่เป็นหรือไม่เป็นทางการ  

ท่ีมีหรือไม่มีการบังคับบัญชา และอาจมีวัฒนธรรมที่เหมือนหรือ 

แตกต่างกัน

 “อำาเภอ” หมายถงึ นายอำาเภอ ผูแ้ทนสว่นราชการในอำาเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลตำาบล องค์การ

บริหารส่วนตำาบล) และชุมชนที่ตั้งอยู่ในอำาเภอนั้น เข้ามามีส่วนร่วม

ดำาเนินการพัฒนาคุณธรรมในอำาเภอนั้น 

 “จงัหวดั” หมายถงึ ผูว้า่ราชการจงัหวดั หวัหนา้สว่นราชการ 

ประจำาจังหวัด เป็นส่วนราชการที่สังกัดส่วนภูมิภาคและสังกัดส่วนกลาง 

ที่มีที่ทำาการตั้งอยู่ ในจังหวัด เทศบาลนคร องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดและ

หอการคา้ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดันัน้ รว่มสง่เสรมิคณุธรรมให้คนในองค์กร 

ชมุชน อำาเภอ และจงัหวดั มคีณุธรรม ยดึมัน่ในหลกัธรรมทางศาสนา 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและวถิวีฒันธรรมไทย อยูร่่วมกนั

เป็นสังคมคุณธรรมที่สันติสุข

  นอกจากนี้ได้กำาหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินองค์กร 

ชุมชน อำาเภอ และจังหวัดคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ

สง่เสรมิคณุธรรม ระดบัคณุธรรม และระดบัคณุธรรมตน้แบบ ตวัชีว้ดั

เหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้

มาตรฐาน จนเกดิการเปลีย่นแปลงในเชงิพฤติกรรมของประชาชน

จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

*กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
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44 วารสารสายตรงศาสนา

 การประเมนิองคก์ร ชมุชน อำาเภอคณุธรรม แตล่ะกลุม่เปา้หมาย
มีตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
 ระดับที่ ๑ ระดับส่งเสริมคุณธรรม แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีตัว
ชี้วัด ๓ ตัวชี้วัดดังนี้
 องค์กรและชุมชน	 มีการประชุมประกาศข้อตกลงหรือ
เจตนารมณ์รว่มกนั มกีารกำาหนดคณุธรรมเปา้หมาย ปญัหาทีอ่ยากแก ้
ความดีที่อยากทำา และมีการจัดทำาแผนส่งเสริมคุณธรรม
 อำาเภอ	มีการประชุมส่วนราชการ อำาเภอ เทศบาล ตำาบล 
องค์การบริหารส่วนตำาบล และชุมชน เพื่อประกาศข้อตกลงหรือ
เจตนารมณ์ กำาหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากทำา จัดทำาแผนส่งเสริมคุณธรรมและมีการจัดตั้งคณะทำางาน
ของอำาเภอ
 ระดับที่ ๒ ระดับคุณธรรม แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีตัวช้ีวัด  
๖ ตัวชี้วัด คือ ต้องผ่านตัวชี้วัดในระดับที่ ๑ และต้องดำาเนินการ 
เพิ่มอีก ๓ ตัวชี้วัด
 องคก์รและชมุชน	มกีารประเมนิผลตามแผนสง่เสรมิคุณธรรม 
มกีารประชมุทบทวน/ปรับปรงุแผนและมกีารประกาศยกยอ่ง/เชดิชู
บุคคลที่ทำาดีหรือมีคุณธรรม
 อำาเภอ	มีการประเมินผลตามแผนสง่เสรมิคุณธรรมเปน็แผนฯ
ทีไ่ดร้บับรรจเุปน็ยทุธศาสตรจ์งัหวดัและมกีารประกาศยกยอ่ง/เชดิชู
บุคคล องค์กร ชุมชนที่ทำาดีหรือมีคุณธรรม
 ระดบัที ่๓ ระดบัคณุธรรมตน้แบบ แตล่ะกลุม่เปา้หมายมตีวั
ชีว้ดั ๙ ตวัชีว้ดัตอ้งผา่นตวัชีว้ดัในระดบัที ่๑ และระดบัที ่๒ และตอ้ง
ดำาเนินการเพิ่มอีก ๓ ตัวชี้วัด

 องคก์ร	ชมุชนและอำาเภอ มกีารประเมนิความสำาเรจ็ตามแผน 
มกีารสง่เสรมิคณุธรรมเพิม่เตมิใน ๓ มติ ิมติศิาสนา มติเิศรษฐกจิพอเพยีง 
มติวิถิวีฒันธรรมและมอีงคค์วามรูเ้ปน็แหลง่เรยีนรูถ้า่ยทอดขยายผล
สู่องค์กร ชุมชน อำาเภออื่นๆ
 ส่วนการประเมินจังหวัดคุณธรรม มีตัวช้ีวัด ๑๐ ตัวชี้วัด  
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
 ระดับที่ ๑ ระดับส่งเสริมคุณธรรม มีตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัดคือ 
มีการประชุมส่วนราชการประจำาจังหวัด ทั้งหน่วยงานสังกัด 
สว่นภมิูภาคและสว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีจั่งหวัดรว่มประกาศเจตนารมณ์
หรือข้อตกลง มีการกำาหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากทำา มีการจัดตั้งคณะทำางานจากทุกภาคส่วน มีการ
ถ่ายทอดคุณธรรมเป้าหมายไปในอำาเภอ
 ระดับที่ ๒ ระดับคุณธรรม มีตัวชี้วัด ๗ ตัวชี้วัดต้องผ่านตัว
ชี้วัดในระดับที่ ๑ และต้องดำาเนินการเพิ่มอีก ๓ ตัวชี้วัด คือ มีการ 
ดำาเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำา 
มีแผนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ 
จงัหวัดมีการประกาศยกยอ่ง/เชดิชบุูคคล/องค์กร/ชมุชน/อำาเภอทีท่ำาด ี
หรือมีคุณธรรม
 ระดับที่ ๓ ระดับคุณธรรมต้นแบบ มีตัวชี้วัด ๑๐ ตัวช้ีวัด
ต้องผ่านตัวชี้วัดในระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ และต้องดำาเนินการเพิ่มอีก 
๓ ตัวช้ีวัด คือ มีการประเมินความสำาเร็จตามแผน มีการส่งเสริม
คุณธรรมเพิ่มเติมใน ๓ มิติ มิติศาสนา มิติเศรษฐกิจพอเพียง และ
มิติวิถีวัฒนธรรม มีองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผล 
สู่จังหวัดอื่น
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 จากการดำาเนนิงาน ๒ ปทีีผ่า่นมา เปน็ทีน่่ายนิดียิง่ทีป่รากฏวา่ 
ด้วยความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
กระทรวง โดยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
เป็นแกนหลักสำาคัญในการขับเคลื่อนงานได้เป็นอย่างดียิ่งโดยมีพลัง
บวร คอื บ้าน วัด/ศาสนสถาน และโรงเรยีน รว่มเปน็แกนกลางสำาคญั
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ
 ตลอดจน สมาชิกในองค์กร คนในชุมชน อำาเภอและจังหวัด 
มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ในปัจจุบันมีองค์กรชุมชน อำาเภอ 
จังหวัดคุณธรรมกว่า ๓๕,๘๘๗ แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ได้ร่วมแรง 
รว่มใจกันสร้างสงัคมคณุภาพและคณุธรรม กลายเปน็พลงัขบัเคลือ่น 
ท่ีเข้มแข็งเป็นการรวมพลังกันของคนในองค์กร ชุมชน อำาเภอและ
จังหวัด ที่ทำาให้ทุกอย่างสำาเร็จได้โดยเร็วตามความต้องการที่แท้จริง
ของคนในพืน้ทีน่ัน้ๆ ใหบ้รรลผุลอยา่งเปน็รปูธรรมตามความมุง่หมาย
ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 ความสำาเร็จที่ยั่งยืนและน่าภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ไม่ใช่
เพยีงแค่มรีายได้เพิม่ขึน้จากการพฒันาต่อยอดทนุทางวฒันธรรมของ
ท้องถ่ินเท่านั้น หากแต่ปัญหาต่างๆ ในองค์กร ชุมชน อำาเภอและ
จังหวัดลดน้อยลงและบางปัญหาก็หมดไป เช่น การทะเลาะวิวาท 
การเล่นการพนัน ยาเสพติด การลักขโมย อบายมุข หนี้สินลดลง 
เกิดสิ่งดีงามข้ึนในพื้นท่ี อาทิ การยิ้มแย้มแจ่มใส บ้านเรือนชุมชน
สะอาดน่าอยู่ มีความสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง มีการรวมกลุ่มจิตอาสาพัฒนา
พื้นที่และกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม  
มกีารรกัษาประเพณแีละอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรม มีนำ้าใจเอื้ออาทร เป็นเจ้าบ้านท่ีดีต้อนรับผู้มาเยือน 
มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) มีโฮมสเตย์วิถีไทย รวมทั้ง 
มีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านวิถีชุมชนสร้างความประทับใจและ 
การมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจากทุกทิศท่ัวไทยและ 

ทั่วโลก 
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เรื่องเล่ารอบรั้วศาสนา

 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ 

อธบิดกีรมการศาสนา เปน็ประธาน

พิธีกล่าวเปิดงาน โครงการอบรม 

ผู้สอนประจำาศูนย์อบรมศาสนา

อิสลามและจริยธรรมประจำามัสยิด 

ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วนัพธุที ่๑๓ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 

อัญชลีน่า แกรนด์ เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

เป็นประธานพธิเีปดิการประชมุสมัมนา “การสง่เสรมิและพัฒนาองคก์ร 

ชุมชน อำาเภอ และจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม

คณุธรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมนีายพงศ์ศักติฐ ์

เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ 

เกษตรสนุทร ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงวฒันธรรม นายปรารพ 

เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์  

พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เขา้รว่ม เมือ่วนัที ่๑๔ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทาวน์ อนิ ทาวน ์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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 นางศรนีวล ลภักติโร รองอธบิดกีรมการศาสนา 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่

สังคม : ค่ายคุณธรรมสำาหรับเยาวชน ประจำาปี 

งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี  

เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ อาคารมหาเจษฎาบดนิทร ์ชัน้ ๓ วดัยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  

อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

ถวายพระพรชัยมงคลแด ่สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลท่ี ๙ ในงานสปัดาหส์ง่เสรมิการเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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 นางฉวรีตัน ์เกษตรสนุทร ผูช้ว่ยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวฒันธรรม

เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องใน

เทศกาลมาฆบชูา ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมนีางยพุา ทววีฒันะกจิบวร 

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี 

กรมการศาสนา นายอนนัต ์ชโูชต ิอธบิดกีรมศลิปากร ผูบ้รหิารกระทรวง

วัฒนธรรม คณะทูตานุทูตของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา  

๕ ประเทศ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 นางศรนีวล ลภักิตโร รองอธบิดกีรมการศาสนา 

ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอัญเชิญพระบรม 

สารีริกธาตุ และจุดโคมมาฆประทีป เนื่องใน 

งานสัปดาห์ส่ ง เสริมพระพุทธศาสนาใน

เทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี 

พระเดชพระคุณพระวัสกาดุเว มหินทวงศ์ 

มหานายะกะ เถโร เจา้อาวาสวดัราชกรูศูรสีภุตู ิ

ประเทศศรีลังกา ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย 

พระประมุขสงฆ์นานาชาติ จำานวน ๖ ประเทศ 

เ ด็ก  เยาวชน นัก เรี ยนและประชาชน

จำานวน ๑,๒๕๐ รูป/คน เมื่อวันที่  ๑๙ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดนายโรง  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
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  นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะสู่คนท้ังมวลไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยและ 

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 นำานักเรียนโรงเรียน 

โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนพิบูลประสรรค ์

สถาบันราชานุกูล เข้าชมนิทรรศการ  

โดยมีการ จัดแสดง ท้ังหมด ๙ ห้อง  

มีชื่อเรียกว่า “อัญมณี แห่งมหานคร”  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมใน

ยุครัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน 
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 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการ

ศาสนา เปน็ประธานเปดิงาน คอนเสรต์ิการกศุล  

“พระธรรมนำาเพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬา” 

และมอบเกียรติบัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๓  

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก  

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

 นายกติตพินัธ ์พานสวุรรณ อธบิดกีรมการ 

ศาสนา เยี่ยมชมนิทรรศการดำาเนินงานของ 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ

กรุงเทพมหานคร และถวายบรรยายความรู้ 

เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

และ เข้ าถวายสั กการะ  พระธรรมสุ ธี   

(นรนิทร ์นรนิโฺท ป.ธ.๓) เจ้าอาวาสวดัหวัลำาโพง 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ วดัหวัลำาโพง เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 



แสงธรรมส่องใจ

๕๑ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

 “ดถิมีาฆบูชาได้เวยีนมาบรรจบอกีคำารบหนึง่แล้ว พทุธศาสนกิชนต่างทราบกนัดว่ีา ในดถิเีพญ็เดอืน ๓ เช่นนี้ 

เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานแก่พระสาวก ๑,๒๕๐ รูป  

ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุและเป็นพระอรหันต์ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มให้มี 

วนัมาฆบชูาขึน้ในประเทศไทย กเ็พือ่ให้พทุธบริษทัร่วมกนับชูาพระรตันตรยัเป็นกรณพีเิศษ และน้อมรำาลกึถงึพระธรรม 

ที่พระศาสดาทรงพระมหากรุณาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. การไม่ท�าบาปทั้งปวง  

๒. การบ�าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ ๓. การช�าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

 การได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธท่ีแท้นั้น มิได้อยู่ที่การขึ้นทะเบียนหรือการป่าวประกาศ หากอยู่ที่การศึกษา 

พระธรรมคำาสั่งสอน ด้วยวิธีการฟังหรือการอ่าน เปรียบเสมือนการศึกษาแผนที่นำาทางให้รอบคอบชัดเจน จะได้ไม่ 

หลงทางและไม่เสียเวลา การศึกษาพระธรรมในระดับนี้เรียกว่า “ปริยัติธรรม” ซึ่งจำาเป็นยิ่งสำาหรับพุทธบริษัท  

ในฐานะที่เป็น “สาวก” ซึ่งแปลว่าผู้ฟัง ย่อมไม่ใช่ผู้คิดเองตรัสรู้เอง แต่ต้องวางตนเป็นผู้ฟังที่ดีของพระศาสดา  

การศึกษาที่ดี จักช่วยป้องกันไม่ให้หลงใหลไปเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่นับถือหรือเชื่อสิ่งผิดๆ เพราะมีพระพุทธธรรมเป็นเครื่อง

สกัดก้ันความตกตำา่ และคอยชีห้นทางทีถ่กูต้องให้อยูต่ลอดเวลา ครัน้ศกึษาพระธรรมในระดบัการฟังจนเจนจบแล้ว 

คณุภาพของจติใจย่อมยกระดบัไปสูก่ารปฏิบัต ิทีเ่รยีกว่า “ปฏบิติัธรรม” เป็นสติสมัปชญัญะทีส่ามารถเข้าถงึเฉพาะ

สภาพธรรมที่ปรากฏ จนปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเรา นี้เป็นของเรา น้อมนำาเข้าไปถึง “ปฏิเวธธรรม” 

คอื การบรรลมุรรค ผล นพิพาน ได้ในทีส่ดุ วนัมาฆบชูาอนัเป็นวนัประกาศหวัใจพระศาสนา จึงเป็นโอกาสท่ีชาวพทุธ 

พึงปฏิญาณตนว่า จะหันมาศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง มิใช่เพียงในระดับพิธีกรรมหรือโดยผิวเผิน เพื่อให้เกิดสติ

ปัญญา สามารถอำานวยความร่มเย็นมาสู่ชีวิตและสังคมส่วนรวมได้สมความมุ่งมาดปรารถนา

 ขอพระสทัธรรมของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจงดำารงมัน่คงอยูใ่นโลกนีต้ลอดกาลนาน และขอพุทธบรษิทั

ทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.”

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

พระคติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ
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