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คาํนํา 
 

 ตาํรารายวิชาศาสนาเปรียบเทียบเล่มน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะให้เป็นตาํราประกอบการศึกษา
รายวิชาจริยธรรมกบัชีวิต รหัส 1500104 ซ่ึงมีการเรียนการสอนเป็นวิชาพื้นฐานในหมวดศึกษา
ทัว่ไป  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  โดยตระหนกัความจริงว่า บ่อเกิดของจริยธรรมส่วนใหญ่มาจาก
ศาสนา 
 เน่ืองจากศาสนาในโลกน้ีมีใหม้นุษยเ์ลือกนบัถือเป็นจาํนวนมาก แต่ละศาสนาก็มีจุดหมาย
ร่วมกนัคือสอนให้คนละเวน้ความชัว่ กระทาํแต่ความดี เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างเป็นสุข
ถึงแมว้่าศาสนาทั้งหลายมีแนวความคิด ความเช่ือ และแนวปฏิบติัแตกต่างกนั ผูร้วบรวมจึงพยายาม
เนน้จุดเด่นของศาสนาแต่ละศาสนาออกมาเสนอโดยหลีกเล่ียงการแข่งดีแข่งเด่นซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
เด็กขาด เพราะตระหนกัดีว่าการแข่งขนัชิงดีชิงเด่นกนั ยอ่มมีผลทาํให้เกิดการแตกแยกกนั ในกลุ่ม
ชนท่ีนบัถือศาสนาต่าง ๆ ในทาํนองตรงขา้ม การร่วมไมร่้วมมือกนัในกลุ่มนกัการศาสนาจะมีผลให้
เกิดการพฒันาทางจิตใหเ้จริญคู่กนัไปกบัการพฒันาทางวตัถุ 
 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ตาํรารายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ เล่มน้ี จะอาํนวยประโยชน์ให้แก่
ผูส้นใจทางศาสนาทั้งในแง่ปริยติัและปฏิบติัไม่มากกน็อ้ย  
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บทที ่1 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัศาสนา 
 

 

ศาสนา 
 ศาสนาเป็นวิชาท่ีแยกออกจากวิชาปรัชญา  เน่ืองจากปรัชญาเป็นเร่ืองเก่ียวกับสมอง 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการวิพากษวิ์จารณ์เพื่อแสวงหาคาํตอบท่ียงัหาคาํตอบไม่ไดแ้ละจะตอ้งแสวงหา
และคน้ควา้ต่อไป  ส่วนศาสนาเป็นเร่ืองเก่ียวพนัจิตใจ  ศรัทธาและอารมณ์  ปรัชญาอาจไม่ช่วยใหค้น
บรรลุธรรมอะไรได ้ นอกจากไดค้วามรู้ท่ีตนเองแสวงหา แต่ศาสนามีหลกัคาํสอนอนัเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัท่ีช่วยให้คนพน้จากความทุกข์ได ้  ศาสนาและปรัชญาต่างก็เป็นนามธรรมดว้ยกนั 

ทั้งคู่  ศาสนาเป็นเร่ืองของความเช่ือและอยูใ่นกรอบ  ปรัชญากเ็ป็นเร่ืองของความเช่ือเช่นเดียวกนัแต่
ไม่ติดยดึอยูใ่นกรอบและเป็นเร่ืองของความคิด ความสงสยั ไม่เก่ียวกบันรกสวรรค ์ ศาสนาและ
ปรัชญามีขอ้เหมือนกนัในฐานะท่ีเป็นผลผลิตของประสบการณ์ชีวติ เป็นการเสนอคาํตอบต่อปัญหา
ขั้นพื้นฐานของชีวิต แต่กมี็ความแตกต่างกนัในแง่ศาสนาตอ้งอาศยัศรัทธาเป็นพื้นฐาน ทั้งน้ีไม่ไดล้ะ
เวน้การใชเ้หตุผล ญาณและประสบการณ์อ่ืนๆ ของมนุษยเ์ขา้มาช่วย นอกจากนั้นปรัชญายงัมี 

ขอ้แตกต่างกนัท่ีวา่ ศาสนามีทฤษฎีและภาคปฏิบติัสอดคลอ้งกนั และปรัชญามีเพียงทฤษฎีแมจ้ะ 
มีหลกัจริยศาสตร์ซ่ึงเป็นขอ้สรุปลงสู่การปฏิบติั กเ็ป็นเร่ืองถกปัญหาเร่ืองปฏิบติัมากกวา่ นกัปรัชญา
อาจพดูไดไ้พเราะและจบัใจในเร่ืองท่ีตนพงึปฏิบติั แต่นกัศาสนาจะตอ้งปฏิบติัไดมิ้ฉะนั้นก็จะถือว่า
เป็นนกัปรัชญาศาสนาหรือเป็นนกัศาสนาศาสตร์เท่านั้น หาใช่นกัศาสนาท่ีแทจ้ริงไม่  (กีรติ บุญเจือ. 
2523:127 ) 

 

ความหมายของคาํว่า  “ศาสนา” 

 ก่อนจะศึกษาศาสนาและปรัชญาใหเ้ขา้ใจตลอดสายและลึกซ้ึง  ควรทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั
ศพัทเ์สียก่อนวา่ ศาสนา คืออะไร หรือหมายความวา่อยา่งไร แต่เน่ืองจากคาํวา่ “ปรัชญา” เป็นศพัท์
ท่ีจะตอ้งพดูถึงเน้ือหาหลากหลายจึงจะนาํไปกล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ต่อไป ดั้งนั้นท่านท่ีศึกษาขอใหไ้ด้
อ่านในบทดงักล่าว 
 คาํว่า  “ศาสนา” แปลความศพัทเ์ป็นภาษาไทยว่า  “คําส่ังสอน” ในภาษาองักฤษใชค้าํว่า 
Religion ซ่ึงหมายถึงศาสนาท่ีมีส่วนเก่ียวพนักบัพระผูเ้ป็นเจา้ 
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 ความหมายของศาสนานั้นมีมากมายและมีความลึกซ้ึงเกินกวา่ท่ีจะใชภ้าษาซ่ึงมีขอ้ความ
จาํกดัในเร่ืองคาํมาอธิบายไดค้รอบคลุมถูกตอ้งท่ีสมบูรณ์ได ้ ดั้งนั้นจึงยงัไม่มีผูใ้ดใหค้วามหมายของ
ศาสนาไดอ้ยา่งสมบูรณ์และถูกตอ้งมากท่ีสุด 

 อยา่งไรกต็าม  นกัวิชาการผูท้รงคุณวฒิุแขนงต่างๆ เช่น จิตวิทยา มนุษยวิทยา สงัคมวิทยา
และนกัวิชาการทางศาสนาไดใ้หค้วามหมายของศาสนาไว ้ ดงัน้ี 

 ศาสนา หมายถึง คาํสัง่สอน (พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 2525:758) ไดแ้ก่ หลกัธรรม 

คาํสอน ขอ้หา้ม ขอ้ปฏิบติัต่างๆ 

 ศาสนา  คือความเช่ือ (เสถียรโกเศศ . 2531 : 12) ซ่ึงแสดงออกมาใหป้รากฏเห็นเป็นกิริยา
อาการของผูท่ี้เล่ือมใสวา่ มีความเคารพเกรงกลวั ซ่ึงอาํนาจอนัอยูเ่หนือโลกหรือพระเจา้ ซ่ึงบอกให ้

ผูเ้ช่ือรู้ดว้ยปัญญา ความรู้สึกเกิดข้ึนเองดว้ยสมยญาณ วา่ตอ้งมีอยูเ่ป็นรูปร่างอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
และตอ้งเป็นผูส้ร้างและเป็นผูก้าํหนดวิถีชีวิตใหเ้ป็นอยู ่กล่าวกนัง่ายๆศาสนาคือการบูชาพระเจา้ผูซ่ึ้ง
มีทิพยอ์าํนาจอยูเ่หนือธรรมชาติดว้ยความเคารพยาํเกรง 
 ท่านพทุธทาสภิกข ุ (พทุธทาสภิกข.ุ 2492 : 19-23) ไดใ้หค้วามหมายของศาสนาไวว้า่ 
“แทจ้ริงศาสนามิใช่คาํสัง่สอนท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจ เพราะแปลตามตวัหนงัสือ  แต่ศาสนาท่ีแทจ้ริง
คือการกระทาํเพื่อใหเ้กิดการรอดพน้จากความทุกขห์รือส่ิงท่ีตนไม่ปรารถนา” 

 โดยธรรมชาติ มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายลว้นมีความกลวัต่อความทุกขแ์ละภยัอนัตราย  
ไม่ตอ้งการประสบกบัส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา มนุษยแ์ละสัตวมี์สัญชาตญาณแห่งการหนีรอดต่อส่ิง
เหล่านั้นและวถีิระบอบเพ่ือใหห้นีรอดไดด้ว้ยปัญญากคื็อ  ศาสนาท่ีแทจ้ริง 
 ท่านพทุธทาสเปรียบศาสนาวา่  ศาสนาคือโรงพยาบาลโลก ธรรมะคือโอสถสาํหรับโลก 

ศาสนาท่ีแทจ้ริงมีเพียงศาสนาเดียว ทุกศาสนาในโลกนั้นแทจ้ริงกคื็อศาสนาเดียวกนั  มีจุดมุ่งหมาย
สูงสุดใหม้นุษยพ์น้จากความทุกขท์ั้งหลายเหมือนกนั 

 หรือถา้จะใหค้วามหมายเป็นสากล อาจกล่าวไดว้า่ส่ิงท่ีเรียกวา่ ศาสนา นั้นคือ การประพฤติ
หรือการกระทาํตามกฎแห่งความจริงแห่งธรรมชาติอนัเดด็ขาด อนัทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ข้ึนระหวา่ง
มนุษยก์บัสภาพสูงสุด กล่าวคือ ความไม่มีทุกขเ์ลย 
 หลวงวจิิตรวาทการ(หลวงวจิิตรวาทการ 2523:1-3 ) ไดอ้ธิบายไวว้า่ คาํวา่ ศาสนา  
ทางภาษาฝร่ังเศสหมายความกวา้งกวา่ ศาสนาของไทย คาํวา่ศาสนาของไทยนั้น ใชใ้นกรณีมี
ลกัษณะหลายประการประกอบกนัคือ : 
 1. ตอ้งเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือโดยมีความศกัด์ิสิทธ์ิและไม่เช่ือถือเปล่าๆ ตอ้งเคารพบูชาดว้ย 
 2. ตอ้งมีคาํสอนทางศีลธรรมจรรยาและกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัความประพฤติปฏิบติัเพื่อ
บรรลุผลอนัดีงาม 
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 3. ตอ้งปรากฏตวัผูส้อน ผูต้ ั้ง ผูป้ระกาศท่ีรู้กนัแน่นอนและยอมรับวา่เป็นความจริงทาง
ประวติัศาสตร์ 
 4. ตอ้งมีคณะบุคคลทาํหนา้ท่ีโดยเฉพาะสาํหรับรักษาความศกัด์ิสิทธ์ิและคาํสอนนั้นสืบ
ต่อบุคคลคณะน้ี  เรียกวา่    พระ   ถือเป็นวรรณะและเพศพิเศษต่างกบัสามญัชน  เรียกวา่  สมณเพศ 

 5. ตอ้งมีความกวดขนัเร่ืองความจงรักภกัดี ถา้นบัถือศาสนาหน่ึงแลว้จะไปนบัถือ
ศาสนาอ่ืนไม่ได ้แมแ้ต่จะเคารพปูชนียวตัถุของศาสนาหรือลทัธิอ่ืนกถื็อวา่เป็นบาปใหญ่หลวงทีเดียว 
 นอกจากแนวความคิดดงักล่าว ยงัมีนกัปราชญช์าวตะวนัตกไดก้ล่าวถึงความหมายของ
ศาสนาไว ้ซ่ึงจะไดน้าํมากล่าวไวพ้อเป็นสงัเขป ดงัน้ี 

 เจมส์ เฟรเซอร์ ไดก้ล่าวไวว้า่ ศาสนาเป็นเร่ืองของความเช่ือในอาํนาจท่ียิง่ใหญ่กวา่มนุษย์
และเป็นความพยายามของมนุษยใ์นการท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพกบัอาํนาจนั้น 

 ยงิเกอร์ นกัสงัคมวิทยาชาวอเมริกนัเห็นวา่ ศาสนาเป็นระบบของความเช่ือและการปฏิบติั
โดยวิธีท่ีกลุ่มชนพยายามด้ินรน เพื่อทาํความเขา้ใจกบัความหมายสาํคญัท่ีสุดของชีวิตเป็นความ
พยายามท่ีจะไม่ยอมยุติลงแต่เพียงความตาย และไม่ยอมให้ความวา้วุ่นเขา้มามีบทบาททาํลาย
ความสมัพนัธ์แห่งมนุษย ์
 อีมิล เดอร์ไคม ์นกัมานุษยวทิยาและนกัสงัคมวิทยาท่ีมีช่ือเสียงไดใ้หจ้าํกดัความวา่ 
 ศาสนา คือ ระบบรวบรวมความเช่ือและการปฏิบติัเพื่อความสมัพนัธ์ในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ   
คาํวา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในความหมายของเดอร์ไคม ์ หมายถึง  ส่ิงเฉพาะตอ้งหา้ม สามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
พิธีกรรมและมีอาํนาจท่ีจะยงัผลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นอนัตรายได ้เดอร์ไคมไ์ดเ้นน้วา่ ศาสนาเป็น
เร่ืองของสงัคม 

 แรดคลิฟฟ์ บราวน์ เห็นดว้ยกบัเดอร์ไคมแ์ละเนน้เร่ืองพิธีกรรมโดยใหค้วามสาํคญัใน
พิธีกรรมพอๆกบัความเช่ือ และวา่พิธีกรรมเป็นส่วนสาํคญัในการคงอยูข่องสงัคม พิธีกรรมเป็นพลงั
ชุบชีวิตใหม่ใหแ้ก่สงัคมและแสดงออกถึงความรู้สึกร่วมกนัในกลุ่มนั้นๆทั้งเดอร์ไคมแ์ละแรดคลิฟฟ์
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ศาสนาเป็นระบบในสังคมท่ีมีหน้าท่ีรักษาและเพ่ิมพูนความมัน่คง
ในสงัคม 

 คารล ์ มาร์ค ไดแ้สดงทศันคติไวว้า่ ศาสนาคือเคร่ืองปลอบใจของสตัวโ์ลกผูท่ี้ถูกกดข่ี
อดทนต่อความอยติุธรรมและไม่ลุกฮือข้ึนต่อตา้น 

 เม่ือกล่าวโดยสรุป  กจ็ะไดค้วามวา่  ศาสนาตามความเช่ือของคนในสงัคมตะวนัตกจะมี
ลกัษณะสาํคญัอยู ่4 ประการ คือ ( เดือน คาํดี. 2531 : 26 ) 

 1. ความเช่ือในเร่ืองพระเจา้สร้างโลกและสรรพส่ิงต่างๆในโลก 

 2. พระเจา้เป็นผูส้ร้างคาํสอนท่ีเป็นธรรมจรรยาและกฎหมาย 
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 3. ความเช่ือบางอยา่งเป็นอจินไตย (ส่ิงท่ีอยูเ่หนือวิสยัของมนุษยธ์รรมดาจะคิดถึงได)้ 

กล่าวคือ  เช่ือไปตามคาํสอนนั้นโดยไม่คาํนึงถึงขอ้พิสูจน์ตามหลกัเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
 4. การมองตนและการกระทาํตลอดจนส่ิงอ่ืนใด  ถวายแก่ผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความจงรักภกัดี 

 ส่วนคาํวา่  ศาสนา  ตามความหมายของตะวนัออก  โดยเฉพาะพระพทุธศาสนาหมายถึง
คาํสอนของท่านผูรู้้ คาํสัง่คือ วินยั  คาํสอนคือ ธรรมะ รวมเรียกวา่ ธรรมวินยั หรือพรหมจรรย ์ 
มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัคาํวา่   ศาสนา ของชาวตะวนัตก  ดงัต่อไปน้ี 

 1. ไม่มีหลกัความเช่ือวา่ พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลก  แต่มีหลกัความเช่ือวา่กรรมเป็นผูส้ร้าง
โลกและสร้างสรรพส่ิง  ( กมฺมุนา  วตฺตติ โลโก  สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม) 

 2. ไม่มีหลกัความเช่ือวา่ คาํสอนต่างๆ มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ แต่มีหลกัเช่ือวา่คาํสอน
ต่างๆ ผูรู้้คือพทุธะเป็นผูส้ัง่สอน (สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ กสุลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปน ํ 

เอต ํ พทุธานสาสน ํ การไม่กระทาํชัว่ทุกอยา่ง สร้างสมคุณงามความดี การทาํจิตใจใหผ้อ่งใสน้ีคือ
พระพทุธศาสนา) 
 3. ไม่มีหลกัความเช่ือในคาํสอน โดยไม่คาํนึงถึงขอ้พิสูจน์ ในพระพทุธศาสนามีหลกัให้
ขอ้พิสูจน์คาํสอนนั้นได ้ ( สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยโิก ปจฺจตฺต ํ  เวทิตพฺโพ วิญญูหิ- 

ธรรมะเป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงใหค้วามสนใจและเหล่าวิญญูชนจะพงึรู้เฉพาะตน) 

 4. ไม่มีหลกัมอบตนใหแ้ก่พระผูเ้ป็นเจา้ แต่มีหลกัการมอบตนใหแ้ก่ตนเอง (อตฺตาหิ 

อตฺตโน นาโถ – ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตนเอง)  
 ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาน้ี ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ คาํวา่ ศาสนา ตามความหมายของ
ตะวนัออกกบัคาํวา่ ศาสนา  ตามความหมายของตะวนัตกยอ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม
ธรรมชาติของศาสนาแต่ละศาสนา กล่าวคือ ศาสนาตามความหมายของตะวนัออกโดยเฉพาะ
พระพทุธศาสนานั้น  มีธรรมชาติท่ีตั้งอยูบ่นเหตุผลและเป็นเร่ืองของมนุษยแ์ละธรรมชาติโดยตรง
ส่วนศาสนาทางตะวนัตกนั้นมีมูลบทของตนอยูท่ี่ศรัทธา หรือความเช่ือในส่ิงธรรมชาติ เหตุผลยอ่ม
นาํมาสนบัสนุนความเช่ือโดยไม่ตอ้งพิสูจน์ 
 

มูลเหตุแห่งการเกดิศาสนา 
 มูลเหตุของการเกิดข้ึนของศาสนา เกิดข้ึนจากสาเหตุอนัใดและเม่ือไหร่นั้น ไม่มีหลกัฐาน
ท่ีระบุไวแ้น่ชดั แต่นกัปราชญแ์ละนกัวิชาการทางศาสนา จิตวิทยา มนุษยว์ิทยาและสงัคมวิทยา
ศาสนาไดพ้ยายามคิดคน้ศึกษาหาขอ้มูล และสรุปสนันิษฐานไวต่้างกนั ดงัมีรายละเอียด  ดงัน้ี เช่น  

(นงเยาว ์ชาญณรงค.์ 2531 : 215) 
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 ไทเลอร์ กล่าวไวใ้นหนงัสือ “วฒันธรรมปฐมบรรพ” วา่จุดเร่ิมตน้ในความเช่ือทางศาสนา
ของมนุษย ์ มาจากความเช่ือเร่ืองวิญญาณ วา่มีจริง อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดศาสนาข้ึนในโลก 

และเป็นความเช่ือท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

 เฮอเบิร์ต สเปนเซอร์  ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ ลทัธิเคารพบรรพบุรุษ คือ รูปแบบ 

ความเช่ือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดทางศาสนาของมนุษย ์
 เจม เฟรเซอร์  มีความเห็นวา่ ความเช่ือในเร่ืองเวทมนตค์าถา อาถรรพ ์ เกิดก่อนความเช่ือ
ในเร่ืองของวญิญาณและเป็นมูลเหตุใหเ้กิดศาสนา 
 แมกซ์ มุลเลอร์ ไดท้าํวิจยัคน้ควา้และสรุปแนวความคิดไวว้า่ เป็นความคิดทางศาสนาเดิม
ของมนุษยท์ัว่โลกมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ ส่วนใหญ่มีความเช่ือในเร่ืองของวิญญาณ ไสย
ศาสตร์ เวทมนตค์าถาและเช่ือวา่พระเจา้สร้างโลก 

 จากความเช่ือในเร่ืองของวิญาณ  ผสีางเทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ เวทมนตค์าถา อาถรรพ ์

ไสยศาสตร์และความคิดกงัวลสงสยัเก่ียวกบัการมีอยูข่องส่ิงต่างๆในโลก ความเป็นไปของธรรมชาติ
ทั้งหลายเหล่าน้ีลว้นเกิดจากความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และจิตใจของมนุษยท์ั้งส้ิน เป็นความตอ้งการ
ทางอารมณ์และจิตใจ เกิดความรู้สึกตอ้งการความคุม้ครองท่ีพึงท่ียึดเหน่ียวทางใจ ตอ้งการ 
ความช่วยเหลือจากอาํนาจเหนือมนุษยแ์ละธรรมชาติ 

 จึงกล่าวไดว้า่  ศาสนาในชั้นแรกเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ( เดือน คาํดี. 2531 : 28 ) 

 1. เกิดจากความกลวัต่อธรรมชาติ 

 2. เกิดจากความปราศจากความรู้ 
 3. เกิดจากความตอ้งการผลตอบสนองตอบแทน 

 4. เกิดจากความคิดคน้หาเหตุและผล 

 5. เกิดจากอิทธิพลอนัย ัง่ยนืของบุคคล 

 6. เกิดจากลทัธิการเมือง 
 

 1. เกดิจากความกลวัต่อธรรมชาต ิ

  อาํนาจธรรมชาติเป็นอาํนาจท่ีลึกลบัและใหญ่ยิ่งเกินกว่ามนุษยจ์ะเขา้ใจได ้ มนุษย์
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้าศยัธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นการดาํรงชีวิตหรือประกอบอาชีพกต็าม มนุษยแ์มว้า่จะ
เอาชนะธรรมชาติไม่ไดท้ั้งหมด แต่กพ็ยายามแกไ้ขเหตุการณ์ทางธรรมชาติโดยการเรียนรู้ การสงัเกต
การศึกษากระบวนการของธรรมชาติเป็นอาํนาจของวิญญาณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลก
ยอ่มมีผูย้ิง่ใหญ่วิเศษกวา่มนุษยธ์รรมดาคอยดลบนัดาลใหแ้ก่มวลมนุษยอ์ยู ่ เช่น ดวงอาทิตยใ์ห ้

แสงสวา่ง ใหค้วามอบอุ่นและใหค้วามร้อนแก่มวลมนุษยด์ั้งนั้นส่ิงวิเศษหรือส่ิงท่ีมีอาํนาจลึกลบั  

จึงมีฤทธิเดช  มีอิทธิพลบนัดาลใหฝ้นตก  ฟ้าร้อง แผน่ดินไหว  เป็นตน้  ยอ่มมาจากอาํนาจส่ิงใด 
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ส่ิงหน่ึงซ่ึงไดรั้บสถาปนาใหเ้ป็นเทพเจา้ประจาํส่ิงนั้นๆไป และเทพเจา้เหล่าน้ีกอ็ยูเ่บ้ืองสูง ซ่ึงมนุษย์
ธรรมดามาสามารถท่ีจะมองเห็นได ้ จึงเช่ือวา่บรรดาเทพเจา้ต่างๆฤทธ์ิเดช สามารถบนัดาลให ้

ความดี ความร้ายแก่มนุษยไ์ม่สามารถต่อสูด้ว้ยกาํลงัได ้จึงยอมอยูใ่ตอ้าํนาจส่ิงเหล่านั้น 

 2. เกดิจากความปราศจากความรู้ 
  มนุษยไ์ม่รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาตินั้น เกิดข้ึนได้
อยา่งไร มาจากไหน ทาํไมถึงเป็นเช่นนั้น  เช่นชาวอินเดียโบราณไม่เคยข้ึนไปบนยอดเขาหิมาลยัซ่ึง
ปกคลุมดว้ยหิมะมากมายตลอดทั้งปี จึงคิดสงสยัและคาดเดาเอาเองวา่เป็นสถานท่ีสิงสถิตยข์อง 
ผูมี้อาํนาจลึกลบัเหนือมนุษยจึ์งอยูไ่ด ้ ซ่ึงถือวา่เป็นเทพเจา้เช่ือวา่น่าจะมีทางข้ึนสรรคไ์ดจ้ากยอดเขา
ท่ีสูงสุดนั้น หรือชาวธิเบตโบราณอาศยัอยูบ่นแผน่ดินท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึงสองพนักวา่ฟุต พื้นท่ี
ปกคลุมดว้ยหิมะหนาวตลอดปี  จึงไม่รู้วา่หิมะนั้นตกจากทอ้งฟ้า  และเพราะพวกตนอาศยัในพื้นท่ี 

ท่ีสูงท่ีสุดของโลก  ซ่ึงถูกเรียกวา่ ดินแดนหลงัคาโลก  จึงพากนันบัถือหิมะเหล่าน้ีเป็นตน้ 

 3. เกดิจากความต้องการผลตอบสนอง 
  สาเหตุน้ีเกิดจากอุปนิสยัของมนุษยห์ลายอยา่ง  เช่น  มนุษยมี์สญัชาตญาณวา่ เม่ือให้
ส่ิงใดแก่ใครกห็วงัใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากกวา่ ดีกวา่ใหต้นใหคื้อลงทุนนอ้ยแต่อยากไดก้าํไรมากและ
รู้จกัประจบเอาใจผูท่ี้อยูเ่หนือกวา่ตน เม่ือมีความกลวัในส่ิงใดกพ็ยายามนบัถือเคารพบูชา เช่น สงัเวย 
บวงสรวง ยอมเป็นผูอ้ยูใ่นอาณติั ดงันั้นเม่ือภูเขาไฟระเบิด กย็อมตวับูชา บวงสรวงเทพแห่งภูเขาไฟ
ระเบิดดว้ยการสงัเวยอยูเ่สมอ หวงัเพยีงไม่ใหภู้เขาไฟโกรธ (คือภูเขาไฟระเบิด) และขอใหคุ้ม้ครอง
ใหร้อดพน้จากภยัธรรมชาติอ่ืนๆมากมาย 
 4. เกดิจากความคดิค้นหาเหตุผล 
  เม่ือมนุษยเ์จริญข้ึน รู้จกัแสวงหาความรู้ รู้จกัสงัเกต ทดลอง ตลอดจนวิเคราะห์ วิจยั 
ส่ิงต่างๆจนเขา้ใจความจริงและความเป็นไปต่างๆอยา่งถูกตอ้งแลว้กไ็ดน้าํมาประกาศสัง่สอนเปิดเผย
แก่สงัคม เช่น พระพทุธเจา้ ตั้งแต่บาํเพญ็เพียรจนตรัสรู้และแสดงธรรมสัง่สอนสตัวโ์ลกทั้งมวล  

เป็นงานเก่ียวกบัการคน้ควา้และตรึกคิดอยา่งมีเหตุผล เก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องชีวติ จนทรงคิดคน้
พบอริยสจั 4 หมายถึงความจริงท่ีประเสริฐ 4 ประการ  ซ่ึงไดแ้ก่ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค  

หวัขอ้ธรรมทั้ง 4 ประการดงักล่าวเป็นเร่ืองของเหตุผลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั ต่อจากนั้นพระองคก์ท็รง
สัง่สอนหนทางท่ีมนุษยจ์ะเดินทางไปสู่ความพน้ทุกข ์ ซ่ึงรวมความลงไดว้า่ใหล้ะเวน้การทาํชัว่ 
ประกอบกรรมดีและทาํจิตใจใหผ้อ่งใส เม่ือรวมลงแลว้ไดแ้ก่  ศีล  สมาธิ  และปัญญานัน่เอง 
 5. เกดิจากอทิธิพลยัง่ยนืของบุคคลสําคญั 

  ถา้เรามองในแง่ประวติัศาสตร์  จะเห็นวา่ลทัธิบูชาบรรพบุรุษเป็นลทัธิศาสนารุ่นแรก 

แทบจะกล่าวไดว้า่เกิดมาพร้อมกบัมนุษยที์เดียวเม่ือบุคคลใดอยูใ่กลก้บับิดามารดา ซ่ึงเป็นผูป้กปัก
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รักษาตลอดเวลาและอิทธิพลต่อตนเอง มนุษยต์อ้งมีความเคารพเช่ือฟังบุพการีของตน เพราะ 
ความสาํนึกซ่ึงเกิดจากสญัชาตญาณ ลทัธิบูชาบรรพบุรุษจึงเป็นลทัธิศาสนาท่ีมีความบริสุทธ์ิโดย
ธรรมชาติเพราะไม่มีใครตบแต่งวางกฏเกณฑ ์ เป็นศาสนาท่ีเกิดข้ึนเองภายในจิตใจของมนุษย ์
  บุคคลสาํคญัท่ีมีอิทธิพลยัง่ยนืกลบัเป็นมูลเหตุหรือบ่อเกิดแห่งศาสนานั้น ไม่เฉพาะ
แต่บรรพบุรุษเป็นตน้ตระกลู อาจเป็นพระมหากษตัริยผ์ูเ้ป็นท่ีรักของราษฎรทั้งหลาย หรือนกัรบ 

ผูก้ลา้หาญท่ีไดช่้วยชาติ ช่วยประเทศ เช่นชาวจีนบูชานบัถือรูปบรรพบุรุษของตนเป็นเทพเจา้  
คนจีนในประเทศไทยมีการนบัถือกวนอู  วีรบุรุษในเร่ืองสามก๊ก  คนไทยบูชาพระสยามราชาธิราช
บูรพกษตัริย ์ เช่น  สมเดจ็พระนเรศวรพระมหาราชและพระเจา้ตากสินมหาราช  เป็นตน้ 

 6. เกดิจากลทัธิการเมือง 
  ลทัธิการเมืองท่ีถือวา่เป็นมูลเหตุแห่งศาสนานั้น  เพราะเม่ือมนุษยรู้์จกัปกครองควบคุม
กนัได ้ ปกครองดว้ยลทัธิและแบบอยา่งศาสนา เช่น พวกกรีก โรมนั มีเทวดาประจาํรัฐของตน  

ถา้รัฐหน่ึงไปรบกบัรัฐหน่ึง ฝ่ายชนะจะนาํเอาเทวรูปของรัฐท่ีแพน้ั้นมาเกบ็ไวเ้ป็นบริวารของเทวรูป 

ประจาํรัฐของตน ท่ีเห็นไดใ้นอดีตเช่น ลทัธินาชีของเยอรมนัสมยัฮิตเลอร์และมุสโสลินีแห่งโรม   

หรือลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์กาํลงัอธิบายวา่เป็นศาสนาอยูใ่นปัจจุบนั 

 

องค์ประกอบของศาสนา 
 ศาสนาแมจ้ะมีความหมายแตกต่างกนั โดยทัว่ไปแลว้ศาสนาจะตอ้งประกอบดว้ย
องค์ 6 ประการคือ ( เดือน  คาํดี 2531 : 28 )   

 1. มีผูป้ระกาศหรือศาสดา คือผูส้อนหรือผูก่้อตั้งศาสนาท่ีมีปรากฏหลกัฐานอยู่ใน
ประวติัศาสตร์  เรียกวา่พระศาสดา 
 2. มีคาํสอนในศาสนา รวมทั้งกฎเกณฑ์เก่ียวกับการปฏิบติัดังกล่าว คือมีขอ้ความท่ี
ท่องจาํสืบต่อกนัมาแลว้จารึกไวใ้นคมัภีร์  เรียกวา่พระธรรม 

 3. มีผูสื้บต่อหรือผูแ้ทนเป็นทางการของศาสนานั้นๆ หรือผูรั้บคาํนั้นมาปฏิบติั ซ่ึงไดแ้ก่
พระหรือนกับวช  โดยมีคุณสมบติัตามแต่ละศาสนาไดก้าํหนดไวเ้รียกวา่ สาวกหรือพระสงฆ ์

 4. มีศาสนสถาน คือเป็นสถานท่ีเคารพหรือเป็นท่ีตั้งหรือเป็นปูชนียสถาน เช่นโบสถ ์ 

วิหาร  เป็นตน้ 

 5. มีสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายหรือส่ิงแทนพธีิกรรม รวมทั้งปูชนียวตัถุ เช่น พระพทุธรูป  

ไมก้างเขน เป็นตน้ 

 6. เป็นเร่ืองท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีการปฏิบติัตามความเช่ือถือนั้น 
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 ขอ้ท่ีควรทราบคือ  แต่ละศาสนาไม่จาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบครบทั้ง 6 ขอ้ แต่การมี
องคป์ระกอบนอ้ยเกินไปยอ่มทาํใหน้กัการศาสนา หรือ ผูแ้ต่งตาํราทางศาสนาไม่นิยมจดัเป็นศาสนา
แต่มกัจะจดัเป็นลทัธิหรือความเช่ือเท่านั้น 

 ศาสนาบางศาสนามีองคป์ระกอบไม่ครบ 6 อยา่งดงักล่าวกน็บัเป็นศาสนา  เช่น  ศาสนา
ชินโตและศาสนาฮินดู ทั้งสองศาสนาน้ีไม่มีศาสดาผูต้ ั้งศาสนา  แต่มีคมัภีร์ทางศาสนา มีนกับวช 

มีศาสนสถานและปูชนียวตัถุส่ิงท่ีควรบูชา  จึงนบัวา่ขาดองคป์ระกอบเพียงอยา่งเดียว 
 ศาสนาอิสลามและศาสนาขงจ้ือ  ไม่มีนกับวช แต่กเ็ป็นศาสนา  มีคมัภีร์ทางศาสนาและ
พิธีกรรม 

 ขอ้ตกลงของผูว้ิจยัศาสนาและความเช่ือ ตามโครงการวิจยัพื้นฐานจิตใจของประชาชน
ชาวไทย สาขาปรัชญา สภาวจิยัคร้ังท่ี 2/2506 กาํหนดไวว้า่ ศาสนาตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะทั้งหมด
หรือส่วนมาก  ดงัต่อไปน้ี 

 1. มีศาสดาผูต้ ั้ง 
 2. มีคาํสอนเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยา 
 3. มีหลกัความเช่ือถืออนัเป็นเป้าหมาย 
 4. มีพิธีกรรม 

 5. มีสถาบนัทางศาสนา 
 

ความองิอาศัยกนัของปรัชญาและศาสนา 
 ปรัชญาและศาสนาเป็นส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งแยกกนัไม่ออก เพราะสาระสาํคญั
ของปรัชญากคื็อการแสวงหาความจริง สาระสาํคญัของศาสนาคือการแสวงหาความจริง หลกัแห่ง
ความจริงเพือ่แสวงหาความหลุดพน้จากทุกข ์ นกัศาสนาหลายท่านกก็ล่าววา่ความรู้ของสาขาปรัชญา 
กน็าํมาจากคมัภีร์ต่างๆของศาสนา เพราะในคมัภีร์ทางศาสนาไดก้ล่าวถึงความจริงของโลกจกัรวาล
มนุษยแ์ละแนวทางการดาํเนินชีวิตเอาไวใ้นยคุแรกๆ ท่ียงัไม่มีตาํราอะไรเลย  ชาวอินเดียกไ็ดศึ้กษา
หาความรู้จากคมัภีร์พระเวท  ซ่ึงนกัปราชญไ์ดร้วบรวมเอาไว ้
 คมัภีร์พระเวท  เป็นคมัภีร์ทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์ และเน่ืองจากปรัชญากบั
ศาสนาต่างกมี็ความสมัพนัธ์กนัจนแยกไม่ออก  ทาํใหค้นรุ่นหลงัมาถกเถียงตีความกนัวา่ ลทัธิคาร์ล
มาร์ค  เป็นศาสนาหรือไม่ ลทัธิเมาเซตุง เป็นศาสนาหรือไม่ และกมี็ปัญหาติดตามกนัวา่นกัปรัชญา
เมธีต่างๆของโลกเป็นศาสดาหรือไม่ มีการถกเถียงกนัจนไดข้อ้สรุปวา่ศาสดาเป็นนกัปฏิบติัดว้ย  คือ
ไดส้อนมนุษยถึ์งความเป็นจริงของโลกและหาทางพน้ทุกข ์ และยงัไดป้ฏิบติัตนเองตามคาํสัง่สอนท่ี
ไดส้อนมนุษยด์ว้ย จึงทาํใหมี้สาวก  มีผูศ้รัทธา  มีอารมณ์ของผูมี้ศรัทธาเขา้ร่วมดว้ยจนเกิดพลงัแห่ง
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ความเช่ือนั้น  เกิดพิธีกรรม  เกิดศาสนสถานข้ึน  เป็นตน้ตอของวฒันธรรมต่างๆ ส่วนนกัปรัชญานั้น
ท่านไดใ้ชปั้ญญาในการอธิบายปัญหาต่างๆทาํใหผู้ติ้ดตามผลเกิดความสนใจ แต่นกัปรัชญาบางท่าน
อาจไม่ตอ้งปฏิบติั  เพื่อสร้างแบบอยา่งใหผู้ค้นศรัทธาได ้ ศาสนาจึงมีความศรัทธาเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
ดว้ย  แต่ในเร่ืองของความรู้และการใหค้าํตอบเก่ียวกบัชีวิตแลว้ ปรัชญาและศาสนามีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งใกลชิ้ด แทบจะเป็นเร่ืองเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น หลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดก้าํหนดให้
พทุธศาสนิกชนมีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นความรู้คอยส่องแสงสวา่งนาํทางปัญญาดงักล่าว คือปรัชญา
นัน่เอง 
 

ศาสนากบัพธีิกรรม 

 ศาสนาประกอบไปดว้ยส่วน 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ีเป็นคาํสอนหรือส่วนท่ีเรียกวา่ ภาคทฤษฎี
หรือปรัชญา เป็นนามธรรมลว้นๆ และส่วนท่ีเป็นภาคปฏิบติั คือการนาํเอาคาํสอนในทางศาสนา 
มาปฏิบติัตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด เป็นส่วนท่ีเรียกไดว้า่เป็นรูปธรรมในกระบวนการทาง
ศาสนานั้นๆ กิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีศาสนาทุกศาสนาจะขาดมิได ้คือ พิธีกรรม  ซ่ึงเป็นภาคปฏิบติัและ
เป็นสญัลกัษณ์ของแต่ละศาสนาในการแสดงความเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  เช่น ต่อพระผูเ้ป็นเจา้หรือ
พระธรรมอนัเป็นส่ิงสูงสุดของศาสนา  โดยอาศยัเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 

ท่าทาง ภาษา  ส่ิงท่ีคิดประดิษฐข้ึ์นหรือเป็นอยูใ่นธรรมชาติ 

 ดงันั้น พิธีกรรมของแต่ละศาสนาจึงมีความแตกต่างกนัออกไปตามความเช่ือในศาสนา
นั้นๆ บางพิธีกรรมเกิดข้ึนเพราะแรงศรัทธา  ภกัดี  แต่บางพิธีกรรมเกิดข้ึนจากคาํสัง่ของผูเ้ป็นศาสดา  
ท่ีเห็นชดัเจน  คือ  การสวดรูปเคารพ  การปฏิญาณตน  การเซ่นสรวงสงัเวย  เป็นตน้  ทั้งหมดน้ี
รวมอยูใ่นพิธีกรรม 

 อยา่งไรกต็าม เร่ืองท่ีจดัไดว้า่เป็นพิธีกรรมนั้น ยอ่มมีขอบเขตกาํหนด พอจะประมวลมา
กล่าวไดด้งัน้ี ( เดือน  คาํดี 2531 : 48 )   

 1. พิธีกรรมท่ีมีความสาํคญัเช่น 

  1.1 เก่ียวกบักิจกรรมทางบา้นเมืองและในดา้นศาสนาจกัรเพือ่ความเป็นอยูร่่วมกนั
ฉนัทพ์ี่นอ้ง 
  1.2 เก่ียวเน่ืองกบัรัฐบาล  โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความเป็นสากลอนัเป็นท่ียอมรับของ
สงัคมนั้นๆ 

  1.3 เป็นเร่ืองท่ีมีแบบแผนกาํหนดตายตวั 
 2. พิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ  เช่น 

  2.1 พิธีกรรมในการับสมาชิกใหม่ 
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  2.2 พิธีกรรมรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 
  2.3 พิธีกรรมบูชาเทพเจา้ 
  2.4 พิธีกรรมเน่ืองในการเกิด  ในการแต่งงานและในการตาย 
  2.5 พิธีกรรมในการอุปสมบทและพิธีกรรมเน่ืองในหมู่สงฆ ์

  2.7 พิธีกรรมการเร่ิมตน้เขา้ทาํงานหรือปประกอบการใดการหน่ึงร่วมกนั 

  2.8 พิธีกรรมแนะนาํสมาชิกใหม่ต่อเพื่อนสมาชิกแต่ละท่าน  หรือแต่ละกลุ่ม 

 3. พิธีกรรมอนักาํหนดเก่ียวกบัแสดงความยนิดี ซ่ึงครอบคลุม ไปถึงกิจกรรม ต่างๆ เช่น 

  3.1 การสวดออ้นวอนต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
  3.2 บทบญัญติัของพระเจา้ตามศาสนาท่ีนบัถือ 
  3.3 การยนืหรือการเร่ิมตั้งไข่ของทารก 

   3.4 การยงิธนูในรูปแบบของการประลองยทุธ์หรือล่าสตัว ์
  3.5 การคุกเข่าและออ้นวอนส่ิงท่ีพึงประสงค ์

  3.6 การปรบมือหรือการประสานมือแสดงการคารวะ 
  3.7 การเดินแถวตามพิธีต่างๆ 

  3.8 การร้องเพลงแสดงสรรเสริญหรือแสดงออกใหป้รากฏในรูปประทบัใจ 
  3.9 การแบกไมก้างเขนอนัถือเป็นส่ิงศกัดิสิทธ์ิ  เคารพสกัการะทางศาสนาคริสต ์

  3.10 การจดัอนัดบัของฐานนัดรศกัด์ิ  หรือเคร่ืองหมายแสดงตาํแหน่งต่างๆ อน่ึง 
นอกจากพิธีกรรมแลว้ยงัอาจพบสญัลกัษณ์อ่ืนๆ  เช่น รูปเคารพ  ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละศาสนา  
โดยลกัษณะ  เช่น  

  3.11 เป็นตวัแทนของส่ิงเคารพต่างๆ  ประเภทหน่ึง ซ่ึงมกัจะไดรั้บประดบัประดา
ดว้ยเคร่ืองตกแต่งต่างๆ เป็นอยา่งดี โดยคนยคุก่อนเสมอเพ่ือใหค้วามแตกต่างจากคนธรรมดาสามญั 

  3.12 มีลกัษณะเป็นเช่นเดียวกบัรูปเคารพหรือตวัแทนของส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีได้
ถูกกาํหนดข้ึนภายหลงัตามความเช่ือถือ 
  3.13 มีการกาํหนดตาํแหน่งฐานะในการประกอบพิธีกรรมดว้ย 
 4. ลกัษณะแห่งการปฏิญาณตนในพิธีกรรมทางศาสนาคือ 
  4.1 เป็นพิธีกรรมท่ีมอบหนา้ท่ีตามธรรมชาติใหเ้ป็นอาํนาจของส่ิงเหนือธรรมชาติ  

คือ  มอบอาํนาจต่างๆ ท่ีตนจะพึงมีพึงได ้  รวมทั้งสิทธิเสรีภาพใหแ้ก่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ตลอดจนใหคุ้ณ
ใหโ้ทษหรือการอวยพร 
  4.2 เป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในยคุท่ีประกอบพิธีหรือบุคคล  เม่ือพิธี
นั้นถูกกาํหนดข้ึนมา 
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  4.3 คาํปฏิญาณตนในพิธีน้ี   บางคร้ังกถู็กจาํกดัลงไป  เพื่อเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็น
ประจกัษต์ามภาวะแห่งจิต  ท่ีแสดงอากปักิริยาอ่อนชอ้ยน่ิมนวลออกมา 
  4.4 ส่วนการเซ่นสรวงสงัเวยนั้น เป็นการแสดงออกโดยการมอบส่ิงของใหห้รือ
การกล่าวอุทิศมอบใหส่ิ้งท่ีเหนือธรรมชาติ หรือการแสดงความศกัด์ิสิทธ์ิและในการเซ่นสรวงสงัเวย
น้ี  จะมีการทาํลายเคร่ืองท่ีใชส้งัเวยดว้ย  พธีิการสงัเวยอาจจะประมวลไดด้งัน้ี 

   4.4.1 การกรีดเลือดบูชา 
   4.4.2 พิธีการเก่ียวกบัการวางศิลาฤกษ ์

   4.4.3 อุปกรณ์การฝังศพ 

   4.4.4 พิธีกงเตก็ 
   4.4.5 การสงัเวยดว้ยการฆ่ามนุษยโ์ดยการตดัศีรษะหรือจบัเผาทั้งเป็น 

   4.4.6 การรินสุราสงัเวยหรือการใชน้ํ้ าสงัเวย  เช่น  การไวผ้ ี ไหวเ้จา้ของชาว
จีน  รวมทั้งการประพรมนํ้ามนตด์ว้ย 
   4.4.7 การสวดออ้นวอนต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  และมีการเผาเคร่ืองบตัรพลีดว้ย 
   4.4.8 การฆ่าแพะบูชายญั  ถือวา่เป็นการฆ่าแพะเพื่อไล่บาปตวัเอง  ทั้งๆ ท่ี
แพะไม่รู้เร่ืองอะไรเลย  ท่ีเรียกกนัวา่  แพะรับบาป 

   4.4.9 การเซ่นไหวโ้ดยมีตวัแทน 

   4.4.10 การแกบ้น  ถือว่าเป็นการเปล้ืองปฏิญาณ หรือคาํสาบานท่ีให้ไว ้เม่ือ 
สมประสงคก์จ็ดัแกต้ามท่ีบนไว ้
 ตามท่ีกล่าวมาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ศาสนากบัพิธีกรรมเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถจะแยกออกจาก
กนัได ้ เป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั  เช่นเดียวกบัแก่นยอ่มอาศยักะพ้ีตน้ไมจึ้งดาํรงชีวิตต่อไปได ้

 

ศาสนากบัลทัธิ 
 ลทัธิ  คือ ระบบความเช่ืออยา่งหน่ึง ซ่ึงแฝงอยูใ่นพิธีกรรมต่างๆ คาํวา่ ลทัธิ บางคร้ังใช้
แทนศาสนา  เช่น  ลทัธิมหายาน  ลทัธิพราหมณ์  ลทัธิชินโต  เป็นตน้  บางคร้ังกห็มายถึงนโยบาย
ทางการเมืองท่ีรัฐบาลในบางรัฐประกาศเป็นหลกัปฏิบติัการ เพื่อใหค้นในชาติเดินตาม เช่น ลทัธิ
คอมมิวนิสต ์ ลทัธินาซี  ลทัธิบูชิโด  เป็นตน้ 

 รวมความวา่  ลทัธิ  หมายถึง ความเช่ือ หลกัการทางปรัชญา วิถีชีวิต  หรือเก่ียวกบัศาสนา
และเป็นแนวทางสาํหรับปฏิบติัตามลทัธิ อนัเป็นเร่ืองของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ดงันั้นลทัธิจึง
หมายถึงหลกัการอนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยบรรดาผูเ้ช่ือถือ หรือบรรดาสาวกท่ีมีต่อปรัชญาหรือสาํนกั
ท่ีตนสงักดัอยู ่
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 แต่อยา่งไรกต็าม  มีคาํนิยามใชแ้ทนกนัอยู ่  คือคาํวา่ นิยม  เป็นคาํท่ีใชต่้อทา้ยศพัทอ่ื์นๆ 

อนัแสดงถึงความนิยมเช่ือถือประเภทต่างๆ จนถึงประเภทท่ีนิยมกนัอยา่งบา้คลัง่กมี็  ทั้งคาํวา่  ลทัธิ 
และนิยมน้ี  ยงัมีคาํไวพจน์อีกมากในภาษาไทยท่ีใชก้นั  เช่น  ความเห็น  ทศันะ  ทฤษฎี  ทิฏฐิ  วาทะ 
เป็นตน้ แต่กมี็ความหมายเหมือนกนั แมจ้ะเป็นความเช่ือถือท่ีประกอบดว้ยพิธีกรรมแต่กมี็ความหมาย
อ่อนกวา่ศาสนา 
 อน่ึง  คาํวา่ นิยม นั้น   อาจแยกออกใหเ้ห็นความหมายไดอี้ก  2  นยั  คือ  
 นยัท่ี 1 ใชเ้ป็นคาํนาม  แสดงความหมายวา่   ลทัธิการหรือ  ทฤษฎีท่ีมีจุดหมายแน่นอน 

 นยัท่ี 2 ใชค้าํต่อทา้ยคาํศพัทอ่ื์นๆ อนัเป็นการแสดงถึงความคิดเป็นนิสยัของบุคคลไม่วา่
จะเป็นการไดรั้บการอบรมมาจนติดนิสยัหรือการใชเ้คร่ืองอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงบงัคบัให้
กระทาํจนเคยตวักต็าม  มีความหมายคือ 
 1. บ่งถึงอาการท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม 

  1.1 ใชแ้สดงอาการท่ีแสดงออกมาให้ปรากฏ การประพฤติปฏิบติัหรือกระบวนการ
ท่ีแสดงออกอย่างใดอย่างหน่ึง  เช่นการวิพากษว์ิจารณ์  การคดัลอกหรือเลียนแบบอย่างของผูอ่ื้น
แลว้เอามาเป็นของตนเองเป็นตน้ 

  1.2 เป็นการแสดงออกหรือลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลหรือส่ิงของต่างๆ เช่น 

การแสดงอาการตามลกัษณะสนัดานสตัว ์ เป็นตน้ 

 2. แสดงถึงนิสยัประจาํตวัของบุคคล  ซ่ึงเป็นไปโดยอตัโนมติัและถูกบงัคบั 

  2.1 แสดงภาวะดั้งเดิม หรือเง่ือนไขอนัเป็นคุณสมบติัท่ีแสดงออกตามคุณสมบติั
นั้นๆ เช่น นิสยัป่าเถ่ือน เป็นตน้ 

  2.2 แสดงภาวะหรือเง่ือนไขผดิปกติอนัเกิดจากการกระทาํท่ีร้ายแรงอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงของวตัถุ  เช่น โรคสุราเร้ือรัง หรือไดรั้บอิทธิพลจากความผดิปกติบางประการ เช่น สมองพิการ 
เป็นตน้ 

 3. ความเช่ือต่อลทัธิพิธีท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางสงัคม 

  3.1  ความเช่ือถือต่อการปฏิบติัตามหลกัศาสนา  เช่น พทุธศาสนา  เป็นตน้ 

  3.2 ความยดึมัน่ถือมัน่อยูก่บัระบบหรือระดบัของหลกัการต่างๆ   

 4. แสดงลกัษณะท่าทางต่างๆหรือแบบท่ีบ่งถึงลกัษณะเฉพาะ เช่น การพดูแบบธรรมดา
หรือช่างพดู  เป็นตน้ 

 อยา่งไรกต็ามโดยทัว่ไปการใชค้าํวา่ ลทัธิมกัจะหมายถึงเร่ืองทางศาสนา หรือ ปรัชญา
สาํนกัต่างๆ แต่เม่ือเปรียบเทียบความหมายของศาสนาแลว้ ลทัธิหมายถึงระบบความเช่ือและ 
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การปฏิบติัตามพิธีกรรมทางศาสนาท่ีไม่ครบองคป์ระกอบ หรือขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงจึงมีความหมาย
อ่อนกวา่คาํวา่  ศาสนา  ดงักล่าวแลว้ 
 

ประโยชน์และบทบาทหน้าทีข่องศาสนา 
 ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีมีคุณประโยชน์อย่างสูงต่อบุคคล สังคมและประเทศชาติโดย
แสดงออกทางบทบาทและหนา้ท่ีของศาสนา  ศาสนาและสงัคมมีความสมัพนัธ์กนัและพึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนัและกนัตลอดเวลา โดยเฉพาะในยามท่ีมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติต่างๆ เกิดข้ึนต่อบุคคล สงัคมและ
ประเทศชาติจะยิ่งเห็นไดช้ดัเจน เน่ืองจากศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ฉะนั้นส่ิงเร้าหรือ 

แรงกระตุน้ต่างๆกดี็ แนวความคิดกดี็และสถาบนัต่างๆทางสงัคมกดี็ ถือวา่ต่างกมี็อิทธิพลต่อศาสนา
และในทางกลบักนั สงัคมกไ็ดรั้บอิทธิพลจากศาสนาดว้ย ไม่วา่จะเป็นอาํนาจทางสงัคม กระบวนการ
ทางสงัคม และการกระจายทางสงัคม  การจดัระเบียบทางสงัคมและความมัน่คง 
 ศาสนามีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดต่อบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตายไป จะมากบา้งนอ้ยบา้งแลว้แต่
ละสถานะของบุคคลและระดบัจิตใจ ศาสนามีส่วนสมัพนัธ์ต่อบุคคลตั้งแต่บุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะ
เร่ิมตน้จากครอบครัวขยายออกมาสู่ชุมชนและประเทศ  เป็นตน้  เพราะถือวา่ความสมัพนัธ์นั้นเร่ิม
จากส่ิงอยูใ่กลต้วัเองแลว้ค่อยๆขยายออกมาจากครอบครัวหรือจะพดูง่ายๆ กคื็อ จากกลุ่มปฐมภูมิ
ไปสู่กลุ่มทุติยภูมิหรือกลุ่มอ่ืนๆ 

 คุณประโยชนแ์ละบทบาทหนา้ท่ีของศาสนาต่อบุคคลและสังคม พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(นงเยาว ์ชาญณรงค.์ 2531 : 207) 

 1. เป็นหลกัในการดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคม โดยการยดึคาํสอนทางศาสนามาใชเ้ป็นเป้าหมาย
ในการดาํเนินชีวิต การท่ีมนุษยย์อมรับศาสนาในรูปแบบน้ีถือวา่ศาสนาเป็นแบบอยา่งใหย้ดึเป็นหลกั
ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัอนัถือวา่เป็นเป้าหมายและจุดประสงคป์ระการหน่ึงของศาสนา  คือ  

  1.1 ในการจดัระบอบของสังคมนั้น ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาเป็นส่วนมาก  เช่น 

การจดัอนัดบัในการปกครอง  การจดัรูปแบบของสงัคม  เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากเดิมมีความเช่ือกนัวา่
ผูป้กครองหรือกษตัริยน์ั้นมกัจะจุติจากสวรรค ์  ดงัท่ีเรียกกนัวา่สมมุติเทพ คือ เป็นบุคคลอีกระดบั
หน่ึง ดาํรงฐานะลดหลัน่กนัลงมาตามลาํดบั  เม่ือมาอยูใ่นโลกมนุษยจึ์งไดใ้ชอิ้ทธิพลความเช่ือถือ
ทางศาสนาเป็นหลกัในการจดัการปกครอง 
  1.2 ศาสนามีอิทธิพลสามารถขจดัปัญหาเร่ืองชนชั้นไดต้ามความเช่ือถือทางศาสนา
ในทุกสงัคม  ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนท่ีมารวมกนัอยูใ่นสงัคมเดียวกนั  แมจ้ะมาจากบุคคลท่ีมีฐานะและ
ชาติชั้นวรรณะต่างกนั  อยา่งไรกต็ามสามารถรวมกนัไดเ้พราะอาศยัศาสนาเป็นศูนยก์ลาง 
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  1.3 หลกัหน่ึงของศาสนาท่ีเป็นศูนยร์วมของสงัคมกคื็อ การมีพิธีกรรมในการ
ประกอบพิธีกรรมประจาํสงัคมนั้น ตอ้งอาศยัศาสนาตามท่ีสงัคมนั้นยดึถือปฏิบติักนัมา ทั้งน้ีเพื่อช่วย
ใหเ้กิดความศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมนั้นข้ึน 

 2. ศาสนามีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนในสงัคม  เช่น  ครอบครัว  การศึกษา  การเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ  เป็นตน้ 

 3. ช่วยกาํกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม เพื่อให้มนุษยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสังคมท่ีอยู่
รวมกนัมาก  จะไดมี้แนวพฤติกรรมอยูร่่วมกนัเป็นรูปเป็นรอยเดียวกนั  คาํสอนของศาสนาในรูปน้ีมี
ทั้งคาํสอนท่ีเป็นขอ้หา้มมิใหป้ฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งแก่ตนเอง
และส่วนรวมได ้ แต่ในขณะเดียวกนักมี็คาํสอนใหป้ระพฤติปฏิบติัในส่ิงอนัจะอาํนวยประโยชน์และ
ผลดีทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น คือ สงัคม นบัวา่ศาสนาช่วยควบคุมพฤติกรรมใหมี้แนวทางการปฏิบติั
เป็นอนัเดียวกนั อนัเป็นสญัลกัษณ์ใหเ้ป็นผูรู้้แก่กลุ่มอ่ืนไดด้ว้ย 
 4. ศาสนาเป็นตวัเร้าและจูงใจใหม้นุษยย์นิดีปฏิบติัตาม โดยอาศยัหลกัคาํสอนหลกัศาสนา
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการต่ืนตวั เตม็ใจทาํความดีและยนิดีปฏิบติัตามศีลธรรมและกฎหมายของสงัคม 

 5. ศาสนาควบคุมและใหคุ้ณและโทษทางดา้นจิตใจแก่มนุษย ์ คือถา้ทาํดีแกผูท้าํกจ็ะ
ไดรั้บความปล้ืมใจ  สุขใจ  ถา้ทาํชัว่ผูท้าํกจ็ะไดรั้บความทุกขใ์จ  เกรงกลวับาป  เป็นตน้  นอกจากน้ี
ศาสนายงัควบคุมจิตใจของมนุษยใ์หเ้กิดมโนสาํนึก  เกิดความเขา้ใจหลกัคาํสอนของศาสนาทาํใหมี้
จิตใจเขม็แขง็และยงัช่วยอภิบาลอารมณ์เม่ือถูกภยัคุกคาม 

 6. ศาสนาเป็นตวัประสานความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาวะทางธรรมชาติดว้ย
ความนบัถือศรัทธาและบางศาสนาสอนให้มนุษยป์ฏิบติัจนเกิดปัญญาระดบัสูงเพื่อความหลุดพน้
จากทุกข ์  

 บุคคลแต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงในสงัคม เม่ือตวับุคคลแต่ละคนมีพฤติกรรมนอ้มนาํไป
ในทางใด สงัคมส่วนใหญ่จะนอ้มนาํโนม้เอียงไปแนวนั้น พฤติกรรมกจ็ะเป็นไปตามนั้น ฉะนั้น 

จึงกล่าวไดว้า่ ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีมีผลและอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อพฤติกรรมของสงัคม
และควบคุมสงัคม 

 ศาสนานาํความเจริญกา้วหนา้ต่างๆใหแ้ก่มนุษยม์ากมายหลายสาขา แมค้วามรู้ทางแพทย ์
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเขา้ใจวา่เป็นของใหม่ไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนากสื็บเน่ืองมาจากศาสนาและเป็นความรู้
ท่ีจากการคน้ควา้ของนกัศาสนาเป็นส่วนมาก ทุกประเทศยอมรับว่าความเจริญกา้วหนา้ทาง 
ศิลปวิทยาการทุกชนิดเกิดจากศาสนา ผูเ้ขียนประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่นเองยนืยนัวา่พทุธศาสนาไดน้าํ
ความเจริญทุกอยา่งเขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น วิชาสถาปัตยกรรมการช่างทุกชนิด ตลอดถึงวิชาดนตรี  
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จึงเห็นไดว้า่คุณค่าของศาสนานั้นมิไดอ้ยูท่ี่ความประพฤติเท่านั้น แต่ยงัใหผ้ลตลอดไปถึงความเจริญ
ในดา้นอ่ืนดว้ย 
 ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษา เพราะวชิาอนัเดียวในโลกท่ีไม่เคยหวงกนัมาแต่ไหนแต่
ไรกคื็อลทัธิศาสนา วดัจึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกในโลก วิชาการแพทยก์ไ็ดเ้กิดข้ึนจากศาสนา 
โรงพยาบาลแห่งแรกในโลกคือ วดั แพทยรุ่์นแรกของโลกคือพระ ทั้งยงัเป็นสวสัดิการท่ีดีของสงัคม
เพราะเป็นการรักษาใหเ้ปล่าๆไม่เอาค่าจา้ง ค่ารักษา วดัเป็นสโมสรแห่งแรก เป็นท่ีพบปะสงัสรรค ์

สนทนาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น เป็นท่ีบรรเทาระบายความทุกขร้์อน วดัเป็นท่ีบาํรุงหตัถกรรมช่าง 
ทุกชนิด โดยเฉพาะการก่อสร้าง เพราะมนุษยจ์ะสร้างวดัดว้ยความตั้งใจอยา่งเตม็ความสามารถ
เพื่อใหส้วยงามและถาวรท่ีสุด 

 ในประเทศไทยเร่ิมมองเห็นคุณประโยชนด์งักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะในสมยัท่ียงัไม่มี
โรงเรียน วดัคือโรงเรียน ในสมยัท่ียงัไม่มีโรงพยาบาล วดักเ็ป็นโรงพยาบาล ยามเจบ็ป่วย คนกไ็ปหา
พระให้รักษา มิใช่รักษาโรคเพียงร่างกายเท่านั้น แมโ้รคจิต วดัก็เป็นโรงพยาบาลโรคจิตท่ีดี  

ใชจิ้ตวิทยาไดผ้ล นบัวา่รากฐานของสงัคมไทยโบราณไดส้ร้างข้ึนจากวดั 

 ศาสนาอ่ืนกมี็ส่วนช่วยความเจริญกา้วหนา้มาใหแ้ก่เรามากเหมือนกนั โดยเฉพาะคริสต ์

ศาสนานิกายโปเตสแตนท ์ ซ่ึงไดน้าํวิชาแพทยส์มยัใหม่มาสอนให้ ทาํวิชาการพิมพห์นังสือ  

สร้างโรงพมิพข้ึ์นเป็นคร้ังแรกในเมืองไทย และสอนใหรู้้จกัการปลูกฝีป้องกนัไขท้รพิษ การฉีดวคัซีน 

การผา่ตดั และการรักษาโรคตามแผนปัจจุบนั 

 สรุปแลว้ ศาสนาเปรียบเสมือนสายใยท่ีเช่ือมมนุษยก์บัสังคมให้เขา้ดว้ยกนัในฐานะท่ี
ศาสนาเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสถาบนัท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ในสงัคม ซ่ึงสามารถ
แทรกอยูใ่นสงัคมแทบทุกวงการ ทุกสถาบนัสงัคมไม่วา่จะทาํอะไรลว้นมีศาสนาแทรกแซงควบคุม 

การกระทาํของมนุษยอ์ยูเ่สมอ  ไม่วา่จะเป็นสงัคมเลก็หรือใหญ่กต็าม ศาสนามีความสาํคญัมาตั้งแต่
ดึกดาํบรรพต์ราบจนถึงปัจจุบนั 

 ดงันั้นมนุษยห์รือสมาชิกในสงัคมจึงควรใหค้วามสนใจ เอาใจใส่แก่ศาสนาใหม้ากข้ึน 

เพราะทุกวนัน้ีค่านิยมใหค้วามศรัทธาในความศรัทธานบัถือ  และปฏิบติัตามศาสนาลดนอ้ยถอยลง
จากสมยัก่อนมาก  มนุษยม์องเห็นวตัถุอยูเ่หนือจิตใจ  ทาํใหจิ้ตใจของมนุษยแ์ขง็กระดา้งข้ึนและ
ศีลธรรมอ่อนลง  ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆมากมาย  นบัตั้งแต่หน่วยเลก็ของสงัคม  เช่น  ครอบครัว 
ตลอดไปจนถึงสงัคมและประเทศชาติ  และลุกลามถึงโลกทาํใหมี้การรบราฆ่าฟันก่อสงครามกนัอยู่
เสมอ  เพราะคนห่างเหินไม่สนใจศาสนา  ซ่ึงตราบใดท่ีมนุษยศ์รัทธา  ยดึมัน่และประพฤติตาม
หลกัธรรมของศาสนาอยูเ่สมอแลว้ ครอบครัว  สงัคม  ประเทศชาติและโลกกมี็แต่ความสงบสุข 
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 7. ประโยชน์ของการศึกษาศาสนา  
  การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาและศาสนาต่างๆในโลกจึงเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษา
ทั้งหลายทั้งทางตรงและทางออ้ม  ไดแ้ก่  ( นงเยาว ์ชาญณรงค.์ 2531 : 211 ) 

  7.1 ทาํให้รู้ถึงความเป็นมาและบทบาทหน้าท่ีคุณประโยชน์  และความสัมพนัธ์ 
ของศาสนาท่ีมีต่อมนุษยแ์ละสงัคม 

  7.2 ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการทางใจตามสญัชาตญาณของมนุษย ์  และวิถีทางพฒันา
พฤติกรรม  จิตใจและปัญญาของมนุษย ์
  7.3 ทาํใหรู้้และเขา้ใจศาสนาต่างๆท่ีมีอยูใ่นโลก การท่ีไดรู้้และเขา้ใจศาสนาใด 

กย็อ่มทาํใหเ้ขา้ใจลึกซ้ึงท่ีมีความเช่ือ  แนวความคิด คตินิยม  อุปนิสยั  ระเบียบ ประเพณี  พฤติกรรม
ของหมู่ชนท่ีนบัถือศาสนานั้นดว้ย 
  7.4 เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งหมู่ชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนั ท่ีอยูใ่นสงัคมเดียวกนั
หากมีการคบหาสมาคมติดต่อคา้ขายกบัผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืนกจ็ะเขา้ใจ และปรับตวัใหค้บหาสมาคม
ติดต่อกนัไดผ้ลดีมากข้ึน 

  7.5 ทาํใหเ้กิดสาํนึกเห็นคุณค่าของศาสนาของตนเองและศาสนาอ่ืน 

 

สรุปท้ายบท 

 ศาสนาเป็นวิชาท่ีแยกออกจากปรัชญา  เน่ืองจากปรัชญาเป็นเร่ืองแสวงหาความรู้เป็นเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการวิพากษ ์และแสวงหาคาํตอบ  เม่ือพบคาํตอบแลว้จะหยดุการแสวงหาต่อไป  ส่วนศาสนา
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัจิตใจ  ศรัทธา  อารมณ์  และเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต  

 แนวความคิดของชาวตะวนัตกและตะวนัออกนั้นแตกต่างกนัคือ แนวความคิดตะวนัตกมี
พื้นฐานอยูบ่นความเช่ือเร่ืองพระเจา้สร้างโลก  ทุกส่ิงทุกอยา่งจะดาํเนินไปตอ้งอยูภ่ายใตอ้าํนาจของ
พระผูเ้ป็นเจา้เพียงองคเ์ดียว  แต่แนวความคิดของชาวตะวนัออก  นั้นมีพื้นฐานอยูบ่นกฎแห่งกรรม
คือปฏิเสธอาํนาจของพระผูเ้ป็นเจา้โดยส้ินเชิง  คนจะดีหรือชัว่  ประสบความหวงัหรือส้ินหวงัอยูท่ี่
การกระทาํของตวัเอง 
 ในการศึกษาศาสนานั้นจะไดรั้บประโยชน์มากมาย  ซ่ึงสรุปพอเป็นตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

 1. เป็นหลกัในการดาํรงชีวิต 

 2. เป็นการจดัระบบของสงัคม 

 3. เป็นการขจดัปัญหาดา้นชนชั้น 

 4. เป็นศูนยก์ลางของสงัคม 
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 นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้  ศาสนายงัเป็นพื้นฐานทางวฒันธรรมของสงัคมแต่ละแห่งไม่วา่
สงัคมเหล่านั้นจะเป็นประเทศใดกต็าม  จะนบัถือศาสนาใดกต็าม  ศาสนาเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิด
วฒันธรรมได ้
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แบบฝึกหัด 

บทที ่1  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัศาสนา 
 

 

 1. จงอธิบายความหมายของศาสนาตามทศันของชาวตะวนัตก และตะวนัออกมาพอเขา้ใจ 
 2. สาเหตุการเกิดศาสนามีอะไรบา้ง จงอธิบายอยา่งละเอียด 

 3. จงอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัปรัชญามาอยา่งละเอียด 

 4. ศาสนากบัลทัธิแตกต่างกนัอยา่งไรอธิบาย 
 5. การศึกษาศาสนามีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
 

 



บทที ่2 

ววิฒันาการของศาสนา 
 

 

ววิฒันาการของศาสนา 
 การศึกษาศาสนาในสมยับรรพกาล  อาจศึกษาในเร่ืองของโชคลางความเช่ือกบัการนบัถือ
ผหีรือการนบัถือพระเจา้หลายองค ์  ความศรัทธาแรงกลา้ในส่ิงลึกลบั  ค่านิยม  เช่น  การศึกษาภาพ
และแกะสลกัของชาวออสเตรเลียดั้งเดิมท่ีเป็นเจา้ของประเทศคร้ังแรก  หรือการบูชาบรรพบุรุษของ
คนเผา่แอฟริกา 
 จากผลงานของนกัปราชญท์างดา้นปรัชญาและเทววิทยา  เช่น  ไทเลอร์ เดอร์ไคม ์เป็นตน้  

ไดศึ้กษาโดยวธีิเปรียบเทียบในเร่ืองลทัธิความเช่ือในส่ิงลึกลบัต่างๆ ไวซ่ึ้งต่อมามีคนสนใจ นาํเอา
เร่ืองเหล่าน้ีมาศึกษา  เช่น  ศึกษาในเร่ืองวิญญาณ  ภูตผ ี ปีศาจ  หมอผ ี การบวงสรวงดว้ยเลือด   

การใชค้าถาอาคม  การทาํเสน่ห์ การฝังศพและการบูชายญั ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี ( สุพตัรา สุภาพ. 

2520 : 109 ) 

 ไทยเลอร์ ไดใ้หท้ศันะไวว้า่ พื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีก่อใหเ้กิดววิฒันาการต่อมาคือการบูชาผสีาง
เทวดา เป็นความเช่ือของสงัคมดั้งเดิมในเร่ืองของวิญญาณ เพราะความเช่ือในเร่ืองวิญญาณจะช่วย
อธิบายความสงสยัใหป้รากฏการณ์บางอยา่งได ้ เช่น ความตาย  ความฝัน และเร่ืองวิญาณออกจาก
ร่างท่องเท่ียวไปยงัท่ีต่างๆ  ไทยเลอร์เห็นวา่ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของวิญญาณน้ีสามารถนาํไป
อธิบายเร่ืองลึกลบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติได ้

 เฟรเซอร์  ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองไสยศาสตร์จนถึงวิทยาศาสตร์ไดพ้บวา่
ไสยศาสตร์เป็นเร่ืองเช่ืออนัดบัแรกท่ีเกิดข้ึนและมีติดต่อกนัมานาน เช่น การด่ืมเลือดของแพะ ววั 
หรือกินสมองลิง  การกินดีงู  หรือในเร่ืองฟ้าร้อง  ฟ้าผา่ นํ้าท่วม เป็นตน้ 

 เดอร์ไคม ์ เช่ือวา่การปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสงัคมเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงอยูข่อง
มนุษย ์  พิธีกรรมต่างๆท่ีเป็นสญัลกัษณ์  เช่น  การใชรู้ปแกะสลกั การบูชายญั เป็นส่ิงเร้าความรู้สึก
และอารมณ์อย่างสูงท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมร่วม การเคารพยึดถือในวตัถุส่ิงเดียวกนัก่อให้เกิด
ความสามคัคีในหมู่มวลเหล่าสมาชิก วตัถุนั้นมีค่าเพราะเป็นท่ียอมรับของสงัคมนั้น พิธีกรรมและ
ความเช่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการกระทาํท่ีอยูใ่นขอบเขตของศีลธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของการจดัระเบียบ
ของสงัคม 
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 ความเช่ือและการนบัถือของมนุษยเ์ม่ือผา่นมาหลายยคุหลายสมยั กมี็การพฒันาเป็นระบบ 

พิธีกรรมและผูป้ระกอบพิธีกรรมมีกฎหา้มและธรรมเนียมปฏิบติั ซ่ึงปฏิบติัต่อมาเพ่ือความสงบสุข
ของสงัคมตามความเช่ือ 
 

ลทัธิธรรมชาตนิิยม 

 ลทัธิน้ีนบัถือธรรมชาติ เม่ือมนุษยเ์กิดข้ึนมากมี็ธรรมชาติต่างๆ เช่น ความมืด ความสวา่ง 
ความร้อน ความหนาว  ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ดวงดาว ฟากฟ้า  แม่นํ้า เกิดข้ึนอยูข่า้งเคียงใหม้นุษย์
ไดเ้ห็น ไดส้มัผสัมนุษย ์ไดรั้บความรู้สึกจากส่ิงเหล่านั้น  เป็นสุขบา้ง เป็นทุกขบ์า้ง  ทาํใหม้นุษยคิ์ด
วา่ธรรมชาติมีอาํนาจ สามารถบนัดาลความสุขความทุกขแ์ก่ตน  จึงเช่ือและถือวา่ธรรมชาตินั้นๆ 

มีอาํนาจอยูเ่หนือธรรมชาติของมนุษย ์ จึงเกรงกลวักราบไหว ้  นบัถือบูชาสืบต่อกนัมาตลอดชัว่ลูก 

ชัว่หลาน 

 มนุษยเ์ช่ือว่ามีอาํนาจหรือพลงัพิเศษยิ่งใหญ่ในธรรมชาติซ่ึงควบคุมธรรมชาติ เช่ือว่า
ปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติเกิดจากพลงัอาํนาจน้ีเอง  เช่น ฟ้าร้อง  ฟ้าผา่ แผน่ดินไหว  นํ้าท่วม 

พายภูุเขาไฟระเบิด  เป็นตน้  มนุษยจึ์งเกิดความเกรงกลวัอาํนาจดงักล่าว  และเรียกพลงัอาํนาจน้ีวา่ 
“มานา”   หมายถึงวิญญาณซ่ึงเป็นพลงัอาํนาจแห่งธรรมชาติ 

 ความเช่ือน้ีต่อมาวิวฒันาการมาเป็นการนบัถือพระเจา้และเทพเจา้ต่างๆ 

 

ลทัธิวญิญาณนิยม  

 ลทัธิน้ีเป็นการนบัถือผสีางเทวดา  และวิญญาณต่างๆ  ความมืด  ความสวา่ง  ความร้อน  

ความหนาว ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ ฟากฟ้า แม่นํ้า ภูเขา ตน้ไมใ้หญ่สามารถดลบนัดาลให้เกิด
ภาวะผนัแปรไปไดต่้างๆ ในธรรมชาติ  หรือบนัดาลใหเ้กิดความสุขความทุกขแ์ก่ตนนั้น  มีอาํนาจ
อะไรสกัอยา่งหน่ึงสิงสถิตอยู ่ ส่ิงนั้นเรียกวา่  สปิริต  หรือ วิญญาณ อาจเป็นผสีางมารร้าย  หรืออาจ
เป็นเทวะ กลายเป็นความเช่ืออาํนาจผสีางเทวดา เช่ือวา่ทุกส่ิงในโลกลว้นมีวิญญาณ สามารถบนัดาล
ความสุข ความทุกขใ์หแ้ก่มนุษยไ์ดแ้ต่ละอยา่งตามอาํนาจและความกรุณาท่ีมีอยู ่ เช่ือต่อไปวา่
วิญญาณนั้นตอ้งมีร่างกาย แต่ไม่สามารถจะเห็นได ้ จึงเร่ิมสร้างภาพเอาดว้ยความนึกคิดของตนเอง  
ภาพท่ีตนนึกคิดสร้างข้ึนมานบัถือนั้นเรียกวา่  ผสีางเทวดาหรือพระเจา้ 
 วิญญาณนิยมเป็นการแสดงถึงความเช่ือถือในส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถจะมองเห็นได ้ แต่มี
ความฝังจิตฝังใจในส่ิงนั้นอยูจ่นไม่สามารถจะลบลา้งออกจากจิตใจไดแ้ลว้กย็ดึถือ จะเป็นความเช่ือถือ
ท่ีจดัเป็นความเคยชินอนัติดเป็นนิสยัข้ึนมา และความเช่ือเหล่าน้ีกไ็ม่สามารถจะพิสูจน์ไดแ้ต่กอ็าจจะ
ถือวา่เป็นความเช่ือถือเพ่ือชดเชยอารมณ์ และเกิดความรู้สึกกลวัและหวาดระแวง 
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 ตามปกติมนุษยมี์ความเช่ือถือในส่ิงท่ีมองไม่เห็นตวัตน แต่ถือและเขา้ใจวา่มีฤทธ์ิหรือ
อาํนาจเหนือคน อาจบนัดาลใหดี้หรือร้าย  หรือใหคุ้ณและโทษแก่ตนเองได ้ความเช่ืออยา่งน้ีเรียกวา่ 
ลทัธิผสีางเทวดา อนัเป็นคติทางศาสนาท่ีมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของมนุษย ์ ก่อนจะมีววิฒันาการมาเป็น 

คติทางศาสนาอนัประณีตข้ึนในปัจจุบนั  ลทัธิผสีางเทวดาแบ่งออกไดเ้ป็น 4ประเภท คือ (นงเยาว ์
ชาญณรงค.์ 2531 : 219) 

 1. นบัถือผท่ีีเป็นเทวดาอารักษ ์  เช่น รุกขเทวดา เจา้ทุ่ง เจา้ป่า เจา้เขา  เป็นตน้ ถือวา่มี
เทพเจา้ประจาํอยูทุ่กแห่ง 
 2. ลทัธิบูชาบรรพบุรุษ นบัถือผปู่ียา่ ตา ยาย และผเีรือน หรือผบีรรพบุรุษ ถือวา่บรรพ
บุรุษล่วงลบัไปแลว้ วิญญาณมาอยูร่่วมกนัในรุ่มไมช้ายคาเดียวกนักบัลูกหลาน นบัถือผวีีรบุรุษ  เช่น  

นบัถือผเีจา้พอ่กวนอู  พระร่วง พระนเรศวร ขนุแผน เป็นตน้ 

 3. นบัถือผร้ีาย  เช่น ผ ีห่า (โรคต่างๆ)  หรือ ซาตานต่างๆ 

 4. ไสยศาสตร์ เวทยม์นตค์าถา ทาํคุณไสย พ่อมดหมอผีและพระ หมอยาหรือ 

หมอผูว้ิเศษ ซ่ึงมีความสามารถทาํพิธีติดต่อกบัพระเจา้และวิญญาณไดท้าํนายรู้เหตุการณ์ล่วงหนา้ได ้

 มาลิโนสก้ี ไดแ้สดงทศันคติไวว้า่ มนุษยพ์ฒันาการปฏิบติัพิธีกรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขของความเช่ือในอาํนาจลึกลบั หรือ ไสยศาสตร์  ไสยศาสตร์เกิดมาเพื่อช่วยให้มนุษย ์
สมความตอ้งการ เม่ือใดมนุษยต์อ้งการทาํในส่ิงท่ีเหนือความสามารถ  ตอ้งการคุม้ครอง ตอ้งการ
หลุดพน้ทุกข ์ มนุษยจ์ะหนัหนา้เขา้หาไสยศาสตร์ซ่ึงเขาเช่ือวา่จะช่วยใหบ้นัดาลใหไ้ดเ้พราะเช่ือวา่
ไสยศาสตร์มีอาํนาจไร้ขอบเขตจาํกดั 

 ความเช่ือในอาํนาจลึกลบัหรือไสยศาสตร์ เกิดก่อนศาสนาโดยมนุษยต์อ้งการความ
ช่วยเหลือจากอาํนาจลึกลบัโดยมีเง่ือนไขแลกเปล่ียนตามลกัษณะพิธีกรรมหรือการบวงสรวงสงัเวย 
 อาํนาจลึกลบัหรือไสยศาสตร์นั้น มีทั้งฝ่ายธรรมะ เป็นฝ่ายท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ช่วยให ้

สมปรารถนา บนัดาลใหเ้กิดส่ิงท่ีดี เช่น การขอกาํลงัพลงัอาํนาจ เทพวญิญาณท่ีดี  

 จากการนบัถือธรรมชาติ ปรากฏการธรรมชาติและผสีางเทวดาต่างๆ ดว้ยความเช่ือใน 

ส่ิงเหล่าน้ี มีอาํนาจมีพลงัท่ีจะบนัดาลส่ิงต่างๆ ทั้งดีแลทั้งร้ายใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้ น้ีเอง จึงสร้างเร่ืองราว
ตาํนานเร่ืองปรัมปรา  เทพนิยาย  เร่ืองลึกลบั  ไสยศาสตร์ คาถาอาคม เคร่ืองราง ของขลงั ฯลฯ  

เล่าสืบต่อกนัมาจาก ปู่ยา่ ตายาย พอ่ แม่สู่ลูกหลาน  ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีแมจ้ะขาดเหตุผลและพิสูจน์ไม่ได ้

แต่นกัศึกษาวทิยาศาสนาและนกัศึกษาศาสนาท่ีมีช่ือเสียงหลายคนกเ็ช่ือวา่มีส่วนในการเกิดศาสนา 
แบบเทวนิยมในเวลาต่อมา 
 จากวิวฒันาการของความเช่ือของมนุษยด์งักล่าว จึงเกิดเป็นศาสนาท่ีมีระบบและ
องคป์ระกอบทางศาสนาสืบต่อกนัมา ซ่ึงจะไดแ้บ่งแยกเป็นประเภทของศาสนาดงัต่อไปน้ี 
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ประเภทของศาสนา 
 เพราะความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มและความเช่ือ เป็นตน้ จึงทาํใหเ้กิดศาสนา
หลายรูปแบบข้ึน เพื่อสะดวกในการศึกษาจาํเป็นจะตอ้งมีการแบ่งศาสนาออกเป็นประเภทต่างๆ 

ตามลกัษณะและขอ้เทจ็จริงของศาสนาเหล่านั้น  ดงัน้ี 

 1. แบ่งออกตามลกัษณะของศาสนา  
  แบ่งออกตามลกัษณะของศาสนา ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

  1.1 เอกเทวนิยม เช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว เช่น ศาสนายวิ ศาสนาคริสต ์ ศาสนา
อิสลาม  เป็นตน้ 

  1.2 พหุเทวนิยม เช่ือในพระเจา้หลายองค ์เช่น ศาสนาฮินดู และศาสนากรีกโบราณ  

เป็นตน้ 

  1.3 สมัพตัถเทวนิยม เช่ือวา่ พระผูเ้ป็นเจา้สถิตอยูทุ่กหนทุกแห่ง เช่น ศาสนาฮินดู
ถือวา่พระพรหมสถิตยอ์ยูใ่นทุกหนทุกแห่งและเป็นคาํอธิบายพระเจา้ในเชิงปรัชญา 
  1.4 อเทวนิยม ไม่เช่ือวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้าง  ไดแ้ก่ ศาสนาพทุธ  เป็นตน้ 

 ทั้ง 4 ประเภทน้ี ยอ่ลงเป็น 2 คือ  
  1. เทวนิยม คือ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ศาสนายดูาย ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม 

เป็นตน้  เช่ือในพระเจา้สร้างโลก 

  2. อเทวนิยม  คือ ศาสนาพทุธ ศาสนาเชน ปฏิเสธพระเจา้สร้างโลก 

 2. แบ่งตามข้อเทจ็จริงของศาสนา 
  แบ่งตามขอ้เทจ็จริงของศาสนาออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1 ศาสนาท่ีตายแลว้ มี 12 ศาสนา ไดแ้ก่ 
   2.1.1 ทวีปเอเชีย  ไดแ้ก่  ศาสนาของชาวบิโลเนียนและสุมาเรีย, ศาสนาของ
ชาวฟินิเซียน, ศาสนานามมิกี, ศาสนามิถราของชาวเปอร์เซีย, ศาสนาของชาวฮิทไท,ศาสนาเดิมของ
ชาวอารยนั, ศาสนาอลัไต, ศาสนาเดิมของชาวไอนุ, ศาสนาเดิมของชาวอสัซีเรีย 
   2.1.2 ทวีปยโุรป  ไดแ้ก่  ศาสนาของชาวกรีกโบราณ, ศาสนาของชาวติวตนั
โบราณ, ศาสนาของพวกโรมนัโบราณ, ศาสนาของชาวสแกนดิเนเวียโบราณ, ศาสนาของพวก 

ชาวเซลท ์( ชาวองักฤษโบราณ ) 

   2.1.3 ทวีปอเมริกา ไดแ้ก่ ศาสนาของชาวเปรูโบราณ, ศาสนาของ 
ชาวแมกซิกนัโบราณ, ศาสนาของชาวอินคา, ศาสนาของชาวแอซเทค มายา, ศาสนาของ 
ชาวอินเดียนแดง 
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   2.1.4 ทวีปอาฟริกา  ไดแ้ก่ ศาสนาของชาวอียปิตโ์บราณ และศาสนาของ
ชาวเผา่อาฟริกา 
   ศาสนาท่ีตายไปแลว้เหล่าน้ี แมว้า่จะไม่มีผูน้บัถือแลว้ในปัจจุบนั แต่ความเช่ือ
และหลกัธรรมบางประการกย็งัมีอิทธิพลต่อชนชาติบรรพบุรุษเคยนบัถือศาสนาเหล่านั้นอยู ่ นอกจากน้ี
เทพเจา้และความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองพระเจา้ต่างๆ บางศาสนาท่ีตายไปแลว้นั้นยงัมีลกัษณะและเช่ือวา่
มูลฐานวิวฒันาการกลายไปเป็นเทพเจา้ของศาสนาท่ีมีชีวติอยูบ่างศาสนา 
   ศาสนาท่ีตายไปแลว้ ซ่ึงเคยเป็นศาสนาใหญ่มีผูน้ับถือมากต่ออารยธรรม
ศิลปวฒันธรรมพฤติกรรมและความเช่ือของมนุษยใ์นสมยัโบราณและยงัปรากฏเป็นท่ีรู้จกัและสนใจ
แก่ชาวโลกอยูใ่นปัจจุบนั จนมีนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญคุณวฒิุสาขาต่างๆและพยายามศึกษาคน้ควา้
มาโดยตลอดอยา่งไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงสมควรจะนาํมากล่าวโดยละเอียด เป็นตวัอยา่งของศาสนาท่ีตายไป
แลว้ท่ียงัมีผูค้นทัว่โลก คือ ศาสนาอียปิตโ์บราณ 

  2.2 ศาสนาท่ียงัมีชีวิตอยู ่
   ศาสนาท่ียงัมีชีวิตอยู่ ศาสนาท่ียงัมีผูน้ับถืออยู่ในปัจจุบนัโดยมีองคก์รทาง
ศาสนา มีพิธีกรรม มีการปฏิบติัตามหลกัคาํสอนสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนัอยา่งไม่ขาดสาย แมว้า่จะ
ขาดองคป์ระกอบบางอยา่งไป แต่กย็งัรักษาความเป็นลกัษณะเฉพาะแห่งศาสนาไว ้ ขอ้ท่ีน่าสงัเกต
คือศาสนาท่ียงัมีชีวิตอยูเ่หล่าน้ี ลว้นเป็นศาสนาท่ีมีแหล่งกาํเนิดในทวีปเอเชียทั้งส้ิน  คือ 
   2.2.1 ศาสนาท่ีเกิดในเอเชียตะวนัออก  ไดแ้ก่  

    1) ศาสนาชินโต  เกิดในประเทศญ่ีปุ่น 

    2) ศาสนาขงจ้ือ  เกิดในประเทศจีน 

    3) ศาสนาเต๋า เกิดในประเทศจีน 

   2.2.2 ศาสนาท่ีเกิดข้ึนในเอเชียใต ้คือ ชมพทูวีปหรือประเทศอินเดีย  ไดแ้ก่ 
    1) ศาสนาฮินดู-หรือศาสนาพราหมณ์ 

    2) ศาสนาพทุธ 
    3) ศาสนาเชน 

    4) ศาสนาซิกข ์

   2.2.3 ศาสนาท่ีเกิดข้ึนในเอเชียตะวนัตก (ตะวนัออกกลาง) ไดแ้ก่ 

    1) ศาสนายวิหรือยดูาห์ เกิดในปาเลสไตย ์
    2) ศาสนาคริสต ์เกิดในปาเลสไตย ์
    3) ศาสนาอิสลาม เกิดในดินแดนอาหรับ 

    4) ศาสนาโซโลอสัเตอร์  เกิดในประเทศอิหร่าน  เปอร์เซีย 
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   ศาสนาท่ีมีชีวติอยู ่ ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีมีผูน้บัถือมากท่ีสุดและเป็นศาสนาสากลคือ
มีผูน้บัถือหลายชาติ  หลายภาษา คือ ศาสนาพทุธ  ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม 

 3. แบ่งตามภูมิศาสตร์ทีเ่กดิของศาสนา ออกเป็น 3 ประเภท  

  3.1 ศาสนาท่ีเกิดในเอเชียตะวนัตก  คือ  จีนและญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ศาสนา ขงจ้ือ ศาสนา
เต๋า และศาสนาชินโต 

  3.2 ศาสนาท่ีเกิดในเอเชียตะวนัออก  คือ ปาเลสไตน์ เปอร์เซีย อารเบีย ไดแ้ก่ 

ศาสนายดูาย ศาสนาโซโรอสัเตอร์  ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอิสลาม 

  3.3 ศาสนาท่ีเกิดในเอเชียใต ้  คือ ชมพทูวีป  ไดแ้ก่ พทุธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ 

หรือ ฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาซิกข ์

 4. แบ่งตามลาํดับแห่งววิฒันาการของศาสนา 
  ศาสนาธรรมชาติ คือศาสนาท่ีมีความหมายกวา้งขวางมาก อนัเป็นท่ียอมรับของทุก
สงัคม ความเช่ือถืออนัเกิดจากธรรมชาติซ่ึงไดแ้ก่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน โดยคิดวา่เกิด
จากส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ เป็นผูบ้นัดาลหรือเนรมิตข้ึนมา เม่ือเป็นเช่นน้ี การท่ีมนุษยไ์ดเ้ห็นปรากฏ
ต่างๆทางธรรมชาติกเ็อาความรู้สึกของสามญัมนุษยเ์ขา้จบั จนทาํใหเ้กิดความเช่ือวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่ง
ตอ้งมีผูส้ร้าง ซ่ึงเช่ือวา่ในธรรมชาตินั้นมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอนัอยูเ่หนือธรรมชาติควบคุมอยู ่
 ลกัษณะความเช่ือของศาสนาธรรมชาติ  มีดงัต่อไปน้ี ( เดือน คาํดี 2531:38) 

 1. ยดึมัน่อยูก่บัความเช่ือท่ีแสดงออกดา้นบรรทดัฐานเดิม ทั้งในดา้นคาํสัง่คาํสอน ซ่ึงไดรั้บ 

สืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ อนัเป็นการยดึมัน่ต่อศาสนานั้นๆของผูน้บัถือท่ีมี 

 2. เนน้หนกัดา้นพฤติกรรมทางศาสนาในสงัคมต่างๆ ทั้งสงัคมเด่ียวและสงัคมเชิงซอ้น 

ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ หากศาสนาเหล่านั้นมีการแสดงออกทางปทสัถานทางสงัคม ท่ีแต่ละสงัคมจะมี
รูปแบบต่างๆกนัออกไปตามความเช่ือถือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเรารู้จกั
กนัในนามวา่ วฒันธรรมประจาํสงัคม 

 3. เป็นระบบความเช่ือถือท่ีมีความผูกพนัอยู่กับสภาวะเหนือธรรมชาติโดยคิดว่า
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนนั้นคงตอ้งเกิดจากการสร้างสรรคข์องผูมี้มหิทธานุภาพเป็นแน่ 

เม่ือเป็นดงัน้ีจึงยกใหส่ิ้งท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ อนัมนุษยธ์รรมดาไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงและรู้แจง้ใน
ส่ิงนั้นได ้  โดยคิดวา่ในส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมานั้นจะตอ้งมีผูส้ร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนมาเช่นเดียวกบัมนุษย ์ 
มิฉะนั้นจะเกิดข้ึนมาไม่ได ้ การยกใหส่ิ้งท่ีอยูน่อกเหนือธรรมชาตินั้น เพื่อใหส้มเหตุสมผลตาม
ปรากฏท่ีมีข้ึนในโลก 

 4. ศาสนาหลกัและศาสนาสถาบนั ศาสนาประเภทน้ีเป็นศาสนาท่ีมีการวิวฒันาการมา
โดยลาํดบั เป็นระบบศาสนาท่ีมีการจดัรูปแบบมีการควบคุมใหเ้ป็นระบบ จนถึงกบัการก่อตั้งเป็น 
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รูปสถาบนัข้ึน ศาสนาประเภทน้ีบางคร้ังเรียกวา่ศาสนาทางสงัคมหรือศาสนาพิธีการ อนัมีการ
จดัระบบความเช่ือสนองสงัคม ซ่ึงในการจดันั้นไดค้าํนึงถึงความเหมาะสมแก่สภาวะสังคมแต่ละ
สงัคมเป็นหลกั โดยก่อรูปเป็นสถาบนัทางศาสนาข้ึนอนัเป็นทาํใหศ้าสนาประเภทน้ีมีระบบยิง่ข้ึน
และมีความมัน่คงถาวรในสงัคมสืบมา โดยเป็นระบบศาสนาสถาบนั ท่ีมีระบบและรูปแบบปกครอง
ของตวัเอง เช่น ศาสนายวิ ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ เป็นตน้ 

 5. แบ่งตามลกัษณะของศาสนิก 
  5.1 ศาสนาของชาติ ไดแ้ก่ศาสนาท่ีนบักนัเฉพาะประชาชนในถ่ินกาํเนิดของศาสนา
นั้นๆ หรือเฉพาะชนชาติท่ีเป็นผูใ้หก้าํเนิดศาสนานั้นๆ ไดแ้ก่ ศาสนาชินโต เฉพาะชาวญ่ีปุ่น  

ศาสนาเต๋า เฉพาะชาวจีน ศาสนาเชน เฉพาะชาวอินเดีย ศาสนาซิกขเ์ฉพาะชาวอินเดีย ศาสนา 
พรามณ์ – ฮินดู เฉพาะชาวอินเดีย ศาสนายดูาย เฉพาะชาวยวิ ศาสนาโซโรอสัเตอร์เฉพาะ 
ชาวเปอร์เซีย 
  5.2 ศาสนาโลกหรือศาสนาสากล ไดแ้ก่ศาสนาท่ีแพร่หลายจากถ่ินกาํเนิดของคน
ไปสู่ดินแดนต่างๆ ทัว่โลกและมีประชาชนเช้ือชาติต่างๆนบัถือทัว่ไปคือศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต ์

และศาสนาอิสลามในปัจจุบนั 

 6. แบ่งตามประเภทของผู้นับถือ 
  6.1 ศาสนาเผา่  คือศาสนาท่ีบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงนบัถือเฉพาะในสถานท่ีแห่งใด
แห่งหน่ึง เช่น ศาสนาของคนโบราณหรือศาสนาของชนเผา่ต่างๆ นอกจากน้ีศาสนาใหญ่ๆของโลก
บางศาสนา เช่น ศาสนาฮินดู เซน ยดูาย ชินโตและศาสนาขงจ้ือ เป็นตน้ กจ็ดัอยูใ่นศาสนาประเภทน้ี 

เพราะมีการนบัถือเฉพาะในชาติใดชาติหน่ึง เช่น ศาสนาฮินดู มีผูน้บัถือกนัในเฉพาะประเทศอินเดีย
หรือชาวพื้นท่ีอินเดียอพยพกนัไปอยู ่ ศาสนาเชนกจ็าํกดัอยูใ่น เฉพาะในหมู่ชาวอินเดียเช่นกนั 

ศาสนายดูาย นบัถือกนัเฉพาะในหมู่ชาวอิสราเอล ศาสนาชินโตเฉพาะในหมู่ชาวญ่ีปุ่นและศาสนา
ขงจ้ือกเ็ฉพาะหมู่ชาวจีน 

  6.2 ศาสนาโลก  คือศาสนาท่ีมีผูน้บัถือกระจายอยูท่ ัว่โลก ไม่ไดจ้าํกดัอยูใ่นเฉพาะ
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง ณ ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง เช่น ศาสนาพทุธ คริสต ์และอิสลาม  

  6.3 ศาสนานิกาย  คือศาสนาท่ีเกิดจากศาสนาใหญ่ๆ หรืออาจเรียกวา่ นิกายยอ่ย
ของศาสนาสากลกไ็ด ้ศาสนาแบบน่ีมกัจะเกิด ณ จุดใดจุดหน่ึงของสงัคมก่อนแลว้ค่อยๆ แพร่กระจาย
ไปยงัส่วนอ่ืนๆของสังคมส่วนใหญ่มกัจะเกิดข้ึนในถ่ินท่ีวฒันธรรมต่างชาติมีอิทธิพลสูง กลุ่มท่ี
ตอ้งการฟ้ืนฟลูทัธิศาสนาและระบบสงัคมใหเ้ป็นตวัเองข้ึนมาใหม่ จะรวบรวมผูค้นท่ีเห็นดว้ยทาํการ
เผยแพร่ศาสนาและวฒันธรรมของตนในต่างแดนเพื่อธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นปึกแผน่ของวฒันธรรม
และศาสนาแห่งตน ศาสนาแบบน้ีมกัเกิดความรู้สึก เช่น กลุ่มชาวพทุธใหม่ในอินเดีย เป็นตน้ 
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จุดประสงคท่ี์สาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของการมีศาสนาแบบน้ีกเ็พื่อจะสร้างเอกลกัษณ์สาํหรับกลุ่มท่ีอยู่
ภายใตก้ารกดดนัของชนกลุ่มใหญ่ท่ีไม่ยอมรับสถานภาพเท่าเทียมกนัของบุคคล โดยอาศยัศาสนา
เป็นตวัช้ีนาํ 
 

ลกัษณะและความหมายของเทวนิยมและอเทวนิยม 

 1. ศาสนาประเภทเทวนิยม 

  ความหมายของศาสนาเทวนิยม มีลกัษณะดงัน้ี 

  1.1 ลทัธิและความคิดท่ีเช่ือวา่พระเจา้ผูท้รงสร้างโลก ทรงบาํรุงเล้ียง ทรงรักษา
และทรงปกครองอยูต่ลอดเวลา 
  1.2 ความเช่ือในพระเจา้องคเ์ดียวหรือหลายองค ์ ในปัจจุบนัมกัหมายถึงพระเจา้
องคเ์ดียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพระเจา้เฉพาะพระองคท่ี์ทรงสร้างโลกน้ีและมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์
ต่างๆซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นโลกน้ี 

  ศาสนาประเภทเทวนิยมน้ี เป็นศาสนาท่ีมุ่งสอนใหม้นุษยมี์ความเช่ือมัน่อยูก่บัพระเจา้
หรือเทพเจา้สูงสุดของศาสนา โดยมีความเช่ือวา่ 
  1. ทุกส่ิงทุกอย่างในโลกเกิดจากการสร้างสรรคข์องเทพเจา้ ซ่ึงเป็นผูก้าํหนดให้
เป็นไปทั้งส้ิน 

  2. เทพเจา้เป็นผูก้าํหนดวิถีชีวิตของมนุษย ์ โดยถือวา่มนุษยเ์กิดจากการสร้างสรรค์
ของเทพเจา้  ฉะนั้นความเช่ือในรูปแบบน้ีมนุษยจึ์งตอ้งผกูพนัอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ 
  3. มนุษยต์อ้งมีความเช่ือวา่ พระเจา้เป็นผูท้านดวงชีวิตใหแ้ก่ตนและดว้ยความเช่ือน้ี
เองมนุษยจึ์งถือวา่เป็นบุญคุณท่ีผกูพนักนัอยู ่ การเช่นน้ีจึงถือวา่มนุษยต์อ้งกระทาํเพื่อพระเจา้นั้นๆ 

อนัเป็นการแสดงตอบแทน 

  4. ความเช่ือดงักล่าวน้ี ถือว่าเป็นการกระทาํต่างๆจากบุคคลนั้นเป็นการกระทาํ
เพื่อพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีตนเองนบัถือ และพระองคจ์ะเป็นผูป้ระสานผลมาให ้

  จากความเช่ือดงักล่าวขา้งตน้นั้น ทาํใหมี้การแบ่งประเภทความเช่ือในเทวนิยมออกไป
ตามลกัษณะท่ีแสดงออกมา โดยถือเป็นเกณฑก์ารแยกประเภทตามความเช่ือพระเจา้  ดงัน้ี 

  1. เอกเทวนิยม เป็นลกัษณะความเช่ือวา่ทุกส่ิงในโลกเกิดจากการสร้างสรรคข์อง
พระเจา้เพียงพระองคเ์ดียวท่ีสามารถสร้างทุกส่ิงอยา่งข้ึนในโลก 

  2. พหุเทวนิยม เป็นความเช่ือต่อพระเจา้หลายพระองคโ์ดยถือว่าโลกน้ีเกิดจาก
พระเจา้หลายพระองคท์รงบญัชาใหเ้ป็นไปโดยแต่ละพระองค ์ทรงปฏิบติัหนา้ท่ีต่างกนั ศาสนาฮินดู
เป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยมท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ียงัมีเหลืออยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
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  ในศาสนาประเภทพหุเทวนิยมมีหลายศาสนาดว้ยกนั เช่น ศาสนาท่ีถือวา่มีพระเจา้
ประจาํมหาสมุทรและพระอาทิตย ์ เป็นตน้ ลกัษณะต่างๆของธรรมชาติแต่ละประเภทจะตอ้งมี 

พระเจา้ประจาํทั้งส้ิน และในดา้นอ่ืนๆพระเจา้ยงัคงมีหนา้ท่ีคอยตรวจดูความประพฤติของมนุษย ์ 
แมใ้นบางวฒันธรรมยงัมีความเช่ือถือเก่ียวกบัพระเจา้วา่ เป็นเทพเจา้ประจาํเรือน เป็นตน้ 

  3. สพัพตัถเทวนิยม ไดแ้ก่ความเช่ือท่ีวา่พระเจา้และจกัรวาลเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ไม่อาจแยกแยะออกจากกนัได ้ ทุกส่ิงท่ีมีอยูน่ั้น อยูใ่นความควบคุมดูแลของพระเจา้ทั้งส้ิน เม่ือเป็น
ดงัน้ี ศาสนาประเภทสพัพตัถเทวนิยมจึงมีลกัษณะเป็นความเช่ือถือท่ีวา่ทุกส่ิงมีพระเจา้จาํอยูท่ ั้งส้ิน  

เช่น แม่นํ้าคงคา แผน่ดินกมี็แม่ธรณี ตน้ไมก้มี็ รุกขเทวดา เป็นตน้ 

 2. ศาสนาประเภทอเทวนิยม  

  อเทวนิยม หมายถึง ศาสนาท่ีสอนวา่ไม่มีพระเจา้ไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีวา่ไม่มีพระเจา้ 
  อน่ึง ประวติัความเป็นมาของคาํวา่ อเทวนิยม  น้ี มาจากภาษากรีกและหมายความวา่ 
“ความเช่ือท่ีไม่เก่ียวกบัพระเจา้”ซ่ึงความเช่ือในรูปแบบน้ีเดิมเป็นเพียงความเช่ือท่ีมีความลาํเอียง
ในเร่ืองเช้ือชาติมากกว่า จะเห็นไดจ้ากการท่ีพวกคริสเตียนยุคก่อนๆ ไดรั้บการขนานนามว่า  
พวกอเทวนิยมเหมือนกนั เพราะพวกน้ีปฏิเสธไม่ยอมนบัถือพระเจา้ของพวกกรีกและโรมนั โสกราตีส 

กถู็กประณามวา่เป็นอเทวนิยม แมช้าวยวิถือวา่ใครอา้งตนวา่เป็นบุตรพระเจา้ กถื็อวา่เป็นผูล้บหลู่
พระเจา้ ทางตะวนัตกเช่ือวา่พระเจา้เป็นความดีสูงสุด คนท่ีเช่ือวา่มีพระเจา้และอยูฝ่่ายพระเจา้จึงเป็น
คนดีอยูใ่นตวั ตรงกนัขา้มคนท่ีไม่เคารพนบัถือพระเจา้กเ็ท่ากบัแยกตนไปอยูก่บัฝ่ายปีศาจ ซาตาน  

จึงเป็นคนชัว่ร้ายเลวทรามตามอตัโนมติัคนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นนกัศาสนา จะไดรั้บการดูหม่ิน 

เหยยีดหยาม คนตะวนัตกในสมยักลางมกัจะเห็นคนศาสนาอ่ืนต่างจากตวัเป็นคนนอกศาสนา 
  เม่ือเป็นดงัน้ี ในปัจจุบนัอเทวนิยมไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกัความเช่ือท่ีมีเหตุผล  

โดยเนน้หลกัคาํสอนทางศาสนาท่ีมีอยูต่ามความเป็นจริง เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีมีเหตุผลโดยอาศยั
ความกา้วหนา้ดา้นสติปัญญาของมนุษย ์ ความเช่ือในรูปแบบน้ีเป็นความเช่ือท่ีปราศจากความงมงาย
ต่อส่ิงไร้สาระเป็นความเช่ือท่ีเกิดจากการพจิารณาไตร่ตรองรอบคอบเสียก่อนจึงเช่ือ  ฉะนั้นศาสนา
ประเภทอเทวนิยม จึงเนน้หนกัดา้นความเป็นจริงมากกวา่เป็นความเช่ือท่ีผกูพนัอยูก่บัส่ิงนอกเหนือ
ธรรมชาติและศาสนาประเภทน้ีจะขยายตวัมากข้ึน เพราะเป็นศาสนาท่ีสามารถพิสูจน์ไดต้ามหลกั
เหตุผลและสามารถเขา้กบัความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ได ้
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ประสบการณ์และความรู้ของศาสนา 
 1. ประสบการณ์ทางศาสนา คือ ความรู้สึกวา่ตนเองไปรวมเป็นเอกภาพกบัทุกส่ิงทุกอยา่ง 
ไม่มีความเป็นตวัเองเหลืออยูเ่ลยและแตกต่างกนัไปตามความเช่ือของแต่ละศาสนา เช่น ในศาสนา
เทวนิยม เรียกส่ิงท่ีเป็นเอกภาพน้ีวา่ “ พระเจา้” พวกฮินดู เรียก “พรหมนั” ฝ่ายอเทวนิยม เช่น  

พทุธศาสนา เรียกวา่ “นิพพาน” แมจ้ะมีความแตกต่างกนั แต่กห็มายถึงการท่ีตวัของผูมี้ประสบการณ์
สลายตวัไปรวมกบัเอกภาพกบัส่ิงอ่ืนท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติในอเทวนิยม หรือเป็นเอกภาพกบัธรรมชาติ
ในอเทวนิยม หรือเป็นเอกภาพกบัธรรมชาติในอเทวนิยม อาจรวมเรียกวา่ “การบรรลุ” ในส่ิง 
สูงสุดแต่ละสาสนา มี 2 รูปแบบ คือ 
  1.1 ประสบการณ์แบบ “สมบติัสากลร่วม” หมายถึง ประสบการณ์ศาสนาท่ีมี
สมบติัร่วมกนั คือมีความละมา้ยคลา้ยคลึงกนั แต่มาใช่ส่ิงเดียวกนั 

  1.2 ประสบการณ์แบบสูญเสียตวัเอง  หมายถึงธรรมชาติของประสบการณ์ศาสนา 
คือการสูญเสียตวัเองโดยส้ินเชิงของผูมี้ประสบการณ์นั้น ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามระบบของ
ศาสนาในฝ่ายเทวนิยม เช่น ศาสนาพราหมณ์ เป้าหมายสูงสุดเขา้ไปรวมอยูก่บัพรหมนัโดยการ
ทาํลายอวิชชา 
 ส่วนศาสนาประเภทอเทวนิยม  หมายถึง  การละอตัตาได ้ การละอตัตากคื็อ ความเป็น
อนตัตา  อนตัตากคื็อการสูญเสียอตัตานัน่เอง 
 อยา่งไรกต็าม ศาสตราจารยแ์สง จนัทร์งาม กล่าววา่ประสบการณ์ศาสนาอาจแยกออกได้
เป็น 2 แบบ  คือ แบบเทวนิยมและแบบอเทวนิยม  ดงัน้ี 

 1. ประสบการณ์ศาสนาแบบเทวนิยม 

  ประสบการณ์ศาสนาแบบเทวนิยม แบ่งออกเป็น 4 แบบคือ 
  1.1 ประสบการณ์จากเทพเจา้ คือการไดพ้บเห็นจากเทพเจา้หรือสญัลกัษณ์แทน
เทพเจา้อยา่งใดอยา่งหน่ึง บางรายอาจจะไม่ไดเ้ห็น แต่ไดย้นิเสียงเทพเจา้ 
  1.2 ประสบการณ์เขา้สมัผสักบัเทพเจา้  หมายถึงประสบการณ์ท่ีเกิดจากความเช่ือ
ท่ีวา่ เทพเจา้เป็นจิตวิญญาณและคนเราอาจจะเขา้สมัผสักบัเทพเจา้ไดด้ว้ยวิญญาณ ไม่ใช่ดว้ยการ
กราบไหว ้วิงวอน การบูชายญั การประกอบพิธี หรือการรับใชผู้อ่ื้นและไม่ตอ้งคอยวา่หลงัตายจึงจะ
ไดส้มัผสักบัพระผูเ้ป็นเจา้ แต่จะเขา้สมัผสัไดด้ว้ยการสวดมนตภ์าวนา หรือการทาํจิตวิญญาณให้
สงบดว้ยผา่นทางวิญญาณ ผา่นทางธรรมชาติ  เป็นตน้ 

  1.3 เทพเจา้เขา้สิง  หมายถึงประสบการณ์ทางจิตอนัเกิดจากการเขา้สิงของเทพเจา้
โดยตรงตามคมัภีร์ใหม่ของศาสนาคริสต ์
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   1.3.1 คร้ันถึงวนัเพนเตคอศต ์บรรดาผูมี้ศรัทธาในพระเยซูคริสตเ์จา้ ไดชุ้มนุม
กนัท่ีแห่งหน่ึง 
   1.3.2 ทนัใดนั้น ก็มีเสียงดุจลมพดัลอยมาจากสรวงสรรคแ์ละดงักึกกอ้ง
ไปทัว่อาคารหลงัท่ีเขาชุมนุมกนัอยูน่ั้น 

   1.3.3 คร้ันแลว้กมี็เปลวไฟ สณัฐานคลา้ยล้ินลอยแผก่ระจายอยูเ่หนือศีรษะ
ของทุกๆคน 

   1.3.4 พวกเขากเ็อิบอาบซาบซ่านไปดว้ยวิญญาณบริสุทธ์ิ และเร่ิมตน้พดู
ภาษาต่างๆตามความท่ีวิญญาณบริสุทธ์ิทรงโปรดใหพ้ดู โดยท่ีพวกเขากไ็ม่ไดมี้ความเขา้ใจในภาษา 
  1.4 เปล่ียนจิตใจ  หมายถึงประสบการณ์ศาสนาแบบเร้าอารมณ์ดว้ยการพดูการร้อง
เพลงประกอบดนตรี การปรบมือและการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เขา้ช่วย เม่ืออารมณ์ต่างๆเฉพาะอยา่งยิง่
อารมณ์ต่ืนเตน้ ตกใจ กลวัข้ึนถึงสุดขีดแลว้ ทาํใหค้นเกิดกายวกิาร วจีวิการ ดว้ยกิริยาท่าทางแปลก
ข้ึนมา แลว้ในท่ีสุดอาจจะลม้สลบแน่น่ิงไปชัว่ระยะหน่ึง เม่ือต่ืนข้ึนมากจ็ะมีอารมณ์ปลอดโปร่ง
แจ่มใสสุขสบายอยา่งวิเศษ เหมือนตายแลว้เกิดใหม่ 

 ประสบการณ์ศาสนาแบบอเทวนิยม 

 เพราะปฏิเสธพระเจา้สร้างโลก ศาสนาประเภทอเทวนิยมจึงไม่มีประสบการณ์ตามแบบ 

อเทวนิยมโดยตรง แต่กต็รงไปตามกระบวนการธรรมชาติ อาศยัเหตุผลหรือปัญญา ไม่พึ่งการ
บนัดาลหรือเขา้สิงหรือออ้นวอนอาํนาจธรรมชาติ คาํวา่ “บรรลุ” จึงหมายถึงการรู้เขา้ใจธรรมชาติ
อยา่งรู้เท่าทนัตามความเป็นจริง แยกออกไดเ้ป็น 3 วิธี คือ 
 1. การบาํเพญ็ตบะหรือทรมานตนเป็นวิธีในศาสนาเชน หมายถึงการเผากิเลสอาสาวะ
โดยใหห้ายไปโดยการทรมานร่างกาย ในส่วนพระพทุธศาสนาหมายถึงการรักษาศีล เม่ือแบ่ง
ออกเป็นขั้นของการบาํเพญ็ตบะ มี 3 ขั้น คือ 
  1.1 การรักษาศีล เช่น ศีล 5-8-10-227 เป็นตน้ 

  1.2 การควบคุมอินทรียไ์ม่ใหต้กเป็นทาสอารมณ์ 

  1.3 รู้จกัประมาณในการบริโภคอาหาร 
  1.4 เป็นผูต่ื้นอยูเ่สมอ 
 การบาํเพญ็ตบะระดบัน้ีเป็นเร่ืองพื้นฐานในการปฏิบติัศาสนาของทุกระบบ ไม่วา่เทวนิยม
หรืออเทวนิยมกต็าม 

 2. การบาํเพญ็ตบะอย่างเคร่งครัด ทางพุทธศาสนาเรียกว่าธุดงค ์ หมายถึง การปฏิบติั
ตบะเบ้ืองตน้นัน่เอง แต่ปฏิบติัเคร่งและรัดกมุยิง่ข้ึนเพื่อเผากิเลสใหเ้หือดหายเร็วยิง่ข้ึน 
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 3. การทรมานตน คือการทาํทุกรกิริยาอยา่งอุกฤษฏ ์ แมชี้วิตจะส้ินไปกย็อม ถือวา่เป็น
การตายอยา่งประเสริฐ วิญญาณบรรลุโมกษะเป็นวิธีเขา้ถึงโมกษะตามคติศาสนาเชน 

 ประสบการณ์ทางจิตจากการทาํสมาธิ หมายถึง การทาํจิตสงบน่ิงอยู่ในอารมณ์เดียว
พทุธศาสนาถือวา่สมาธิเป็นฐานท่ีตั้งแห่งวปัิสสนา เป็นองคป์ระกอบของอริยมรรคมีองค ์ 8 ผูต้อ้งการ
บรรลุธรรมตอ้งปฏิบติั 

 ประสบการณ์ทางจิตจากการวิปัสสนา  หมายถึง การทาํสมาธิแน่วแน่แลว้จะเกิดความรู้
อย่างแจ่มแจง้ดุจเห็นดว้ยตาในความจริงแทข้องปรากฏการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นใน
ความเป็นจริงแห่งชีวิต 

 ตามท่ีกล่าวมาน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ประสบการณ์ศาสนาเป็นส่ิงมีจริง แมจ้ะทดสอบตามวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได ้แต่กไ็ม่ใช่ส่ิงเหลวไหลและเป็นการไม่สมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตดัสินประสบการณ์
ศาสนาดว้ยวิทยาศาสตร์ เพราะศาสนากบัวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบั 

ส่ิงเหนือธรรมชาติ อธิบายดว้ยเหตุผลไม่ได ้ ประสบการณ์ศาสนาเม่ือกล่าวโดยยอ่ กคื็อการเปล่ียน
นิสยัใจคอจากสภาพตํ่าไปสู่สภาพสูง เช่นเปล่ียนจากคนธรรมดาไปสู่บุคคลสูงสุด คือพระอริยบุคคล 
 2. ความรู้ทางศาสนา เน่ืองจากศาสนาคือวิถีชีวิต ดงันั้นทุกศาสนาเป็นแบบแผนของ
ชีวิต แสดงความรู้วา่ดว้ยโลกและชีวิต บ่อเกิดความรู้และประเภทของความรู้ทางศาสนาไวด้งัน้ี 

  2.1 ธรรมชาติของชีวิต อธิบายวา่ ชีวิตคืออะไร ประกอบไปดว้ยอะไรบา้งเกิดข้ึน
ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งไร และตายแลว้จะไปไหน 

  2.2 ธรรมชาติของโลกและจกัรวาล ศาสนาพยายามตอบคาํถามท่ีวา่โลกและจกัรวาล
คืออะไร เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร โลกอ่ืนมีหรือไม่ สตัวอ่ื์นมีหรือไม่ เก่ียวขอ้งกบัมนุษยอ์ยา่งไร 
  2.3 ธรรมชาติของเทพผูเ้ป็นเจา้ของจกัรวาล ศาสนาประเภทเทวนิยมอธิบายถึง
อาํนาจและคุณลกัษณ์ต่างๆ ของพระเจา้ตลอดถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ แต่ศาสนา
ประเภทอเทวนิยมไม่สนใจเร่ืองนั้น 

  2.4 เป้าหมายสูงสุดของชีวิต ศาสนาทุกศาสนาพยายามอธิบายถึงความหมายท่ี
แทจ้ริงของชีวติ โดยพยายามตอบคาํถามท่ีวา่ตนเกิดมาทาํไม และเป้าหมายสุดทา้ยคืออะไร 
  2.5 วิถีทางไปสู่เป้าหมายสูงสุด ทุกศาสนายอ่มจะเสนอทางท่ีปฏิบติัเพื่อบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดนั้น ซ่ึงตั้งอยูบ่นรากฐานความรู้ของแต่ละศาสนา 
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แหล่งทีม่าของความรู้ทางศาสนา 
 ความรู้ทุกแขนงของมนุษยย์่อมมีแหล่งท่ีมาแตกต่างกนัไปตามระบบและวิธีการ เช่น 

ความรู้บางอยา่งเกิดจากการสมัผสั บางอยา่งเกิดจากการคิดอนุมาน แต่ความรู้ทางศาสนาเกิดข้ึนจาก
แหล่งในระบบของตนเอง มีลกัษณะพิเศษคือ มีอาํนาจหรืออิทธิพลทาํใหผู้บ้รรลุความรู้ทางศาสนา
เช่นนั้น เกิดการเปล่ียนแปลงและกลายเป็นประสบการณ์ทางศาสนาไปดว้ย ต่อไปน้ีจะกล่าวถึง
แหล่งท่ีมาของความรู้ของฝ่ายเทวนิยมก่อนแลว้จึงอธิบายถึงแหล่งความรู้ฝ่ายอเทวนิยมตามลาํดบั 

 1. แหล่งทีม่าของความรู้ฝ่ายเทวนิยม 

  ศูนยก์ลางความรู้ของศาสนาฝ่ายเทวนิยม อยู่ท่ีการเปิดเผยของพระผูเ้ป็นเจา้ 
(Revelation) ท่ีเรียกวา่ววิรณ์  มีแหล่งกาํเนิดอยูบ่นความเช่ือในพระเจา้วา่ พระเจา้ทรงเป็นสพัพญัญู
ทรงรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง เพราะพระองคเ์ป็นผูส้ร้างเอง ซ่ึงสรรพส่ิงในจกัรภพรวมทั้งจกัรภพเอง
ดว้ย ดงัขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ไบเบ้ิลแห่งคริสตท่ี์วา่ “แมแ้ต่นกกระจอกนอ้ยท่ีตกลงมาตาย 
ก็ไม่รอดไปจากสายตาของพระองค”์ หรือ “แมแ้ต่ผมบนศีรษะของท่านพระเจา้ทรงนบัไวแ้ลว้” 

ดงันั้นความเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้จึงเป็นรากฐานแห่งความรู้ของฝ่ายเทวนิยม ซ่ึงอาจแบ่งการเปิดเผย
ของพระเจา้ได ้ ดงัน้ี 

  1.1 การดลใจ คือการท่ีพระเจา้ดลใจใหไ้ดค้วามรู้ความคิดใหม่ข้ึนมาโดยปัจจุบนั
ทนัด่วนในความสงบเงียบ และมีอาํนาจบงัคบัใหอ้ยากประกาศเผยแพร่ใหค้นอ่ืนรู้หรือบนัทึกไว้
เพื่อใหค้นอ่ืนไดรั้บรู้ 
  1.2 ความฝัน  ความฝันในคติของคนโบราณ ถือวา่เป็นแหล่งความรู้ท่ีบอกอนาคต
หรือความเป็นไปของชีวิต รวมทั้งชะตากรรมอีกดว้ยละเช่ือว่าความฝันให้ความรู้จริงไดแ้ละเป็น
เร่ืองพื้นฐานใหป้รากฏในศาสนาทุกระบบและทุกระดบั เพราะเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่ในทาง
ศาสนาเทวนิยมถือวา่พระเจา้อาจจะมาปรากฏพระองคแ์ก่ผูพ้ระองคต์อ้งการโปรด หรือตอ้งการตวั
ในทางความฝัน 

  1.3 การให้สัญญาณต่างๆ หมายถึงการท่ีพระเจา้แสดงความรู้หรือประสงคผ์่าน
สญัญาณต่างๆ ซ่ึงมนุษยจ์ะตอ้งตีความหมายอีกคร้ังหน่ึงจึงจะเขา้ใจได ้การตีความหมายมี 2 แบบ คือ 
   1.3.1 การคิดตีความสญัญาณธรรมชาติ  คือ สัญญาณปรากฏธรรมชาติ  เช่น  

ตาํแหน่งต่างๆ ของดาวนพเคราะห์หรือดาวหางในทอ้งฟ้า  เป็นตน้ 

   1.3.2 การตีความสญัญาณแบบสร้างข้ึน  เม่ือรอคอยดูปรากฏการธรรมชาติ
ไม่ทนัการณ์ มนุษยจึ์งคิดหาวิธีการต่างๆข้ึน เพื่อใหเ้ทพเจา้บอกความรู้ผา่นแก่ตน จึงไดท้าํสญัญาณ
ข้ึนเพื่อใหเ้ทพเจา้เปิดเผย 
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  1.4 การปรากฏการณ์ของนิมิตต่างๆ หมายถึงปรากฏการณ์ท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ย
อายตนะสมัผสัทั้ง 5 คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เทพเจา้อาจจะสร้างนิมิตข้ึนมา 
โดยอายตนะอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อติดต่อกนับอกข่าวสารแก่มนุษย ์ แต่ท่ีถือวา่เป็นนิมิตท่ีชดัเจน 

อาจตีความไดไ้ม่ยากนกั 
  1.5 เทพาวตาร หมายถึงการท่ีเทพเจา้อวตารหรือแปลงตวัลงมาเกิดในท่ามกลาง
หมู่มนุษยใ์นร่างต่างๆ ปฏิบติัการกิจความตอ้งการของพระองคแ์ลว้ กเ็สดจ็กลบัคืนสู่สวรรค ์ เป็นวธีิ
สุดทา้ยแห่งววิรณ์ของศาสนาเทวนิยม มีปรากฏอยู ่2 ศาสนา คือ ศาสนาฮินดูกบัศาสนาคริสต ์

 2. แหล่งทีม่าของความรู้ฝ่ายอเทวนิยม 

  กระบวนการความรู้ในพระพทุธศาสนาในฐานะอเทวนิยมมีแหล่งกาํเนิดคือ สมัมาทิฏฐิ
ซ่ึงอาจจาํแนกเป็น 2 ระดบั คือความรู้อยา่งตํ่า เรียกโลกิยปัญญาและความรู้อยา่งสูง เรียกวา่โลกตุร
ปัญญา อยา่งแรกเป็นความรู้อยูใ่นวิสยัของปุถุชน อยา่งหลงัเป็นความรู้ของพระอรหนัต ์ ซ่ึงพน้จาก
อาํนาจของกิเลสหรือสงัสารวฏั 

  2.1 ความรู้ 6 ระดบั 

   พระพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาอเทวนิยมศาสนาหน่ึง ไดจ้าํแนกความรู้ของ
มนุษยอ์อกเป็น  6  ขั้น ดงัต่อไปน้ี (แสง จนัทร์งาม. 2531 : 78) 

   2.1.1 ความรู้ระดบัวญิญาณ  หมายถึงการรับรู้รูป เสียง กล่ิน รส สมัผสัและ
มโนภาพดว้ยตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ แบบง่ายๆ ผวิเผนิและชัว่ระยะเวลาอนัสั้น เช่น เห็นรูปกรู้็แต่วา่
เป็นรูปเท่านั้น ยงัไม่รู้วา่เป็นรูปอะไร 
   2.1.2 ความรู้ระดบัสญัญา หมายถึงการรับรู้ถึงคุณภาพและรายละเอียดต่างๆ 

ของรูปเสียง กล่ิน รส ฯ เช่น พอเห็นรูปกรู้็วา่เป็นรูปคน  เป็นชาย เป็นคนอายมุาก เป็นตน้ คุณภาพ
เหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีเราเรียนรู้มาก่อน เม่ือเราเห็นรูปความรู้เก่าเหล่านั้นกท็ยอยเกิดข้ึน มีลกัษณะเป็น
การจาํได ้เพราะฉะนั้นท่านจึงแปลสญัญาวา่ “ความจาํไดห้มายรู้” 

   2.1.3 ความรู้ระดบัอภิญญา หมายถึงการรับรู้อาศยั ตา หู จมูก ล้ินและ 
ผวิกาย เช่น หลบัตาแลว้ตามองเห็นรูปไดห้รือมองเห็นวตัถุหรือเหตุการณ์ซ่ึงอยูใ่นท่ีไกลเกินวสิยั
ของตา  เป็นตน้ ความรู้ชนิดน้ีเกิดจากการพฒันาพลงัจิตตามหลกัสมาธิ 
   2.1.4 ความรู้ระดบัทิฏฐิหรือความเห็น หมายถึงการเห็นการเขา้ถึงความจริง
รวบยอดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัสภาวธรรม หรือการเห็นลกัษณะร่วมท่ีมีอยูเ่บ้ืองหลงัส่ิงเฉพาะต่างๆ เช่น 

เห็น ความเป็นคน ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัคนทุกคน เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัสงัขตธรรมทั้งปวง  
เป็นตน้ 



 33

   2.1.5 ความรู้ระดบัวิชชุญาณ  เป็นความรู้คลา้ยทิฐิและรู้สจัธรรมเช่นเดียวกบั
ทิฐิ แต่มีลกัษณะแตกต่างกนัคือ ในระดบัทิฐิความเห็นเกิดจากการคิดตามหลกัเหตุผลและเป็นการรู้
อยา่งเลือนๆลางๆ ยงัไม่แจง้ชดัเจน แต่ความรู้ระดบัวิชชุญาณไม่ไดเ้กิดจากการติดตามหลกัเหตุผล
แต่เกิดจากการทาํจิตใจใหส้งบอยา่งสมบูรณ์ตามหลกัสมาธิอนัถูกตอ้งแลว้นาํจิตนั้นไปเพง่ดูส่วนต่างๆ 

ของกาย หรือพฤติกรรมของกายโดยไม่ตอ้งคิดเม่ือเพง่ดูไปถึงจุดหน่ึงแลว้ความรู้ระดบัวิชชุญาณก็
เกิดข้ึนเองโดยปัจจุบนัทนัด่วนแบบเดียวกบัเปิดไฟสวา่งจา้ข้ึนในหอ้งมืด ความรู้ระดบัวิชชุญาณแม้
จะเห็นสัจธรรมอนัเดียวกบัทิฐิ เห็นไดแ้จ่มแจง้ชดัเจนมากกว่าเพราะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในจิตใจของผูเ้ห็นไดม้ากกวา่ 
   2.1.6 สมัโพธิญาณ เป็นการหลุดพน้จากสภาวะฝ่ายสงัขตะแลว้และอยูใ่น
สภาวธรรมฝ่ายอสงัขตะแลว้ ประกาศอิสรภาพจากสภาวธรรมฝ่ายสงัขตะไดเ้ตม็ท่ีแลว้ 
 ความรู้ทั้ง 6 ประการน้ี เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการเปิดเผย
จากเทพเจา้หรืออาํนาจภายนอกใด 

 

สรุปท้ายบท 

 การศึกษาศาสนาในสมยับรรพกาล อาจศึกษาในเร่ืองของโชคลางของขลงั ความเช่ือ 

เร่ืองผสีางเทวดา หรือนบัถือเทพเจา้หลายองค ์ความศรัทธาแรงกลา้ในส่ิงท่ีลึกลบั เป็นตน้ ความเช่ือ
และการนบัถือปรากฏการณ์ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติผา่นมาหลายยคุหลายสมยักมี็การพฒันาเป็นระบบ
พิธีกรรมและผูป้ระกอบพิธีมีกฎขอ้หา้มและธรรมเนียมปฏิบติั ซ่ึงถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาเพื่อความ
สงบสุขของสังคมและความเช่ือของตน ก่อนจะมีการพฒันาการมาเป็นคติทางศาสนาอนัประณีตข้ึน
ในปัจจุบนั มนุษยน์บัถือผสีางเทวดา แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. นบัถือผท่ีีเป็นเทวดาอารักษ ์

 2. นบัถือบูชาบรรพบุรุษ 

 3. นบัถือผร้ีาย 
 4. นบัถือไสยศาสตร์ 
 จากวิวฒันาการของความเช่ือของมนุษยด์งักล่าว จึงเกิดเป็นศาสนาท่ีมีระบบและมี
องคป์ระกอบทางศาสนาสืบต่อมา ซ่ึงสามารถแบ่งได ้ 2 ประเภท คือ ศาสนาประเภทเทวนิยม และ 
อเทวนิยม 

 การนบัถือบูชาศาสนานั้นข้ึนอยูก่บัศรัทธาอยา่งแรงกลา้  คือ มีจิตสาํนึกหรือมีความรู้สึก
วา่ตนเองไปรวมอยูก่บัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีตนเองเช่ือลกัษณะเช่นน้ี  เรียกวา่  ประสบการณ์ศาสนาซ่ึงมี
ความหมายวา่ ความรู้วา่ตนเองไปรวมเป็นเอกภาพกบัทุกส่ิงทุกอยา่งไม่เป็นตวัเองเหลืออยูเ่ลย และ
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แตกต่างกนัไปตามความเช่ือของแต่ละศาสนา  เช่น  ในศาสนาเทวนิยม เรียกส่ิงท่ีเป็นเอกภาพน้ีวา่ 
“พระเจา้” หรือชาวฮินดูเรียกวา่ “พรหมนั” ฝ่ายอเทวนิยม เช่น พทุธศาสนาเรียกวา่ “นิพพาน”  

แมแ้ตกต่างกนัแต่กห็มายถึงการท่ีตวัของผูมี้ประสบการณ์สลายตวัไปรวมกบัเอกภาพกบัส่ิงอ่ืนท่ีอยู่
เหนือธรรมชาติ ในเทวนิยมหรือเป็นเอกภาพกบัธรรมชาติในอเทวนิยมอาจรวมเรียกวา่ “ธรรมบรรลุ”  

ในส่ิงสูงสุดแต่ละศาสนา 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่  2  ววิฒันาการของศาสนา 
 

 

 1. จงอธิบายการวิวฒันาการของศาสนามาโดยสังเขป 

 2. ประเภทของศาสนามีก่ีประเภทอะไรบา้ง จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 
 3. คาํวา่ เทวนิยมและอเทวนิยมหมายถึงอะไร และมีความเช่ือแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
 4. จงอธิบายคาํวา่ ประสบการณ์ศาสนา มาพอสงัเขป 

 5. แหล่งท่ีมาของความรู้ทางศาสนานั้นมาจากอะไรบา้ง อธิบาย 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 3 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัศาสตร์ต่าง ๆ 
 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัการศึกษา 
 การศึกษา คือ กระบวนการพฒันาชีวิตเป็นตวัพฒันาและเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการพฒันา
บุคคล คือนาํมาใชพ้ฒันาคนทั้งชีวิต  ส่วนท่ีเป็นตวัพฒันาคือการศึกษา  เม่ือผูเ้รียนมีการศึกษาแลว้  
ก็จะนาํเอาคุณสมบติัหรือกิจกรรมท่ีไดจ้ากการศึกษานั้นไปเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินชีวิติและ
สร้างสรรพส่ิงต่างๆ ข้ึน การศึกษากก็ลายเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ซ่ึงตรงกบัหลกัศาสนาท่ี 

มุ่งอบรมใหค้นพฒันาและตั้งอยูใ่นคุณธรรมอนัดีงาม 

 ในศาสนาประเภทเทวนิยม จุดมุ่งหมายของการศึกษากคื็อ มุ่งสู่ความเป็นความดีใน
สายตาของพระเจา้เพื่อเขา้ไปเป็นเอกภาพกบัพระเจา้ในศาสนาเทวนิยม แมจ้ะไม่กล่าวถึงพระเจา้แต่
กมี็จุดหมายท่ีตวัเอง คือการดบัทุกขห์รือทาํตวัใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ นั้นกคื็อทั้งเทวนิยมและอเทวนิยม
ลว้นแต่เห็นการศึกษาคือ เคร่ืองมือนาํไปสู่การพฒันา และดาํเนินไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต
ดว้ยหลกั  2  ประการ  คือ  
 1. ความเช่ือในเทวนิยม ไดแ้ก่ความเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้วา่เป็นผูว้ิเศษ เป็นองคแ์ห่ง
ความดี  ความงาม และความสุขในอเทวนิยม อธิบายความเช่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจในธรรมชาติ
ของมนุษยว์า่เป็นสตัวป์ระเสริฐ และสามารถฝึกฝนและพฒันาใหเ้ป็นผูเ้จริญได ้ และมีวิสยัท่ีจะ
พฒันาไดอ้ย่างสูงสุด ดงันั้นศาสนาประเภทเทวนิยมจึงมีความเช่ือว่าทุกคนมีศกัยภาพ หรือ
ความสามารถท่ีจะเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ได ้และฝ่ายอเทวนิยมถือวา่การพฒันาคนตามหลกัศาสนา  คือ 

การดึงเอาศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษยแ์ต่ละคนเอาออกมาพฒันาใหง้อกงามเตม็ท่ีและใชใ้หไ้ดผ้ลดี
ท่ีสุด 

 2. สัจการแห่งตน หมายถึงการรู้จกัตนเอง การศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีทาํใหม้นุษยรู้์จกั
ตนเอง ตามความเป็นจริงวา่มีรากฐานเป็นมาอยา่งไร มีพื้นฐานแค่ไหนมีความถนดั มีศกัยภาพใน 

ดา้นใด ควรลด ควรเสริม ควรขดัเกลาและควรฝึกฝนในดา้นใดบา้งควรรู้จกัตนเองจะทาํใหเ้กิด 

ความมัน่ใจในการดาํเนินชีวติ  

 ความมัน่ใจ  อาศยัความเช่ือในส่ิงสูงสุดของตนเป็นสายสมัพนัธ์  กล่าวคือในศาสนา 
ฝ่ายเทวนิยมยอ่มไวใ้จในพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงถือวา่เป็นองคสู์งสุดแห่งความดี ความเมตา ทรงเป็น
สพัพญัญูและเป็นองคผ์ูส้ร้าง ทรงเป็นทั้งพานาํไปสู่ความสมบูรณ์ ส่วนฝ่ายอเทวนิยมหมายถึง 
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ความมัน่ใจในความเป็นมนุษยข์องตน  ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีฝึกฝนอบรม  และพร้อมสามารถท่ีจะตอบรับ
ส่ิงภายนอกและมีความเช่ือมัน่วา่ พระพทุธเจา้เป็นตวัอยา่งในการท่ีมนุษยส์ามารถพฒันาตนไปสู่
ความสมบูรณ์สูงสุด 

 การพฒันาชีวติมนุษย์ชาต ิ

 ศาสนากบัการศึกษา คือ กระบวนการพฒันาชีวิตมนุษยไ์ปสู่ความสูงสุด จึงมีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งแยกไม่ออก การพฒันาชีวิตนั้นสามารถพฒันาในดา้นต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี (เดือน คาํดี. 

2531: 246) 

 1. พฒันาด้านกาย  คือ ทาํใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรงปราศจากโรค แต่ในทางศาสนา 
มีความหมายลึกลงไปอีก คือ เป็นการพฒันาความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยา่งถูกตอ้ง  
ดีงานในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์ทางศาสนาใชค้าํว่า กายภาวนาเป็นการพฒันาระหว่างมนุษยก์บั
ธรรมชาติ  รู้จกัใชธ้รรมชาติอยา่งมีเหตุผล  การพฒันาดา้นกายทางศาสนาจึงมีความหมายกวา้งกว่า
การพฒันาโลก จึงหมายเพียงการอาศยักีฬาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้สุขภาพแข็งแรงและ
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

 2. พฒันาการทางสังคม หมายถึง การพฒันาการทางสงัคมคือไม่ก่อความเดือดร้อน  

ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นและการประพฤติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เก้ือกลูแก่ผูอ่ื้นและสงัคม การมีระเบียบ
วินยัมีความสามคัคีและมีความขยนัหมัน่เพยีร เป็นการพฒันาความสมัพนัธ์ในทางสงัคม ทางศาสนา
เรียกวา่ ศีลภาวนา หมายถึงการพฒันาอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยดีอยา่งเก้ือกลูเป็นประโยชนแ์ละ
ประกอบสมัมาชีพ 

 3. พฒันาทางอารมณ์ หมายถึง การพฒันาอารมณ์  คือ การฝึกฝนอบรมเสริมสร้างจิตใจ
ใหดี้งาม  พร่ังพร้อมสมบูรณ์ดว้ยคุณสมบติั  3  ประการ  คือ 
  3.1 คุณภาพจิต  คือเสริมสร้างจิตใจใหดี้งามดว้ยคุณธรรม 

  3.2 สมรรถภาพจิต  คือ  ความสามารถของจิต  เช่น  ความมีสติดี  มีวิริยะอุตสาหะ  
มีความเพยีรพยายามสูง้าน  มีความอดทน  มีสมาธิแน่วแน่  เป็นตน้ 

  3.3 สุขภาพจิต คือมีสุขภาพจิตดี มีจิตเป็นสุข สดช่ืน เบิกบานไม่ขุ่นมวั  
ปลอดโปร่ง  สงบ  ปิติปราโมทย ์ ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ การศึกษาทาํใหค้นมีจิตใจดี  มีอารมณ์
แจ่มใส มีความสุขเพราะความสุขเป็นแกนแห่งจริยธรรมและเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ทางศาสนา
เรียกวา่  จิตภาวนา 
 4. การพฒันาทางสตปัิญญา หมายถึงการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในดา้นวิชาการและ
วิชาชีพอย่างแทจ้ริง ถูกตอ้ง ปราศจากอคติดว้ยความบริสุทธ์ิใจและสามารถแกไ้ขปัญหาชีวิตได ้

โดยเฉพาะหมายถึงการรู้เท่าทนัธรรมดาของโลกและชีวติทางศาสนาเรียกวา่  ปัญญาภาวนา 
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  พระพทุธศาสนาไดถื้อวา่การศึกษาเป็นหวัใจของชีวิต  เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งถือเป็นแกน
ของชีวติเพราะศาสนาพทุธเกิดข้ึนจากการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ เป็นเร่ืองของปัญญาโดยตรง ดงันั้น 

กระบวนการศึกษาจึงจดัไว ้ 3  ประการ  คือ 
  4.1 ศีล  คือ  การศึกษาเบ้ืองตน้  สอนใหค้นละเวน้จากการเบียดเบียนซ่ึงกนัและ 
กนัและกนัทั้งทางกาย  วาจา  มีความประพฤติชอบและบริสุทธ์ิ 
  4.2 สมาธิ  คือการทาํจิตใจสงบสุข  เป็นการศึกษาระดบักลาง  เป็นการศึกษาเพื่อ  
พฒันาจิต  คือ  ทาํใหจิ้ตประกอบดว้ยคุณธรรมต่าง  ๆ 

  4.3 ปัญญา  ไดแ้ก่การศึกษาชั้นสูง  หมายถึงการพฒันาปัญญาเพ่ือความรู้แจง้เห็น
จริงในเชิงวิชาการ  และความเป็นธรรมดาของโลกและชีวิต  เพื่อทาํ คนใหพ้น้จากทาสของกิเลส
และเพื่อความพน้ทุกข ์ ไร้ปัญหาอยา่งส้ินเชิง 
 การศึกษาทั้ง 3 ระดบัน้ี คือปทสัถานแห่งการประพฤติปฏิบติั เพื่อมนุษยพ์ฒันามีจิตใจ
สูงข้ึน  มิใหมุ่้งแต่ใหมี้ความรู้พอสอบไล่ไดอ้ยา่งเดียว  จะตอ้งหมายถึงการศึกษาท่ีมีการฝึกอบรม
ทางกาย  วาจา  ใจ  ท่ีเรียกวา่พฤติกรรมและการยกระดบัจิตใจใหสู้งข้ึน  พร้อมทั้งการปรับตวัให ้

เขา้กบัความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัในสงัคม ซ่ึงเนน้การประยกุตท์ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของชีวิต 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัวฒันธรรม 

 คาํวา่ “วฒันธรรม” หมายถึงครรลองแห่งชีวิตอนัครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยไ์ด้
สร้างข้ึน  คิด  หรือประดิษฐข้ึ์นและความเช่ือถือตลอดถึงการปฏิบติัตามความเช่ือถือ  ศาสนาจดัได้
วา่เป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงตามคติของนกัสงัคมวิทยา  เช่น  เอดเวิร์ด  บี.  รอยเตอร์  กล่าววา่ศาสนา
ซ่ึงไดแ้ก่ความเช่ือถือและปฏิบติัตามความเช่ือถือนั้น  นบัเป็นผลสุดทา้ยของวฒันธรรม  ทีเดียว 
 1. ลกัษณะของวฒันธรรม 

  เม่ือกล่าวโดยทัว่ไปแลว้  วฒันธรรมมีลกัษณะดงัน้ี 

  1.1 เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการเรียนรู้ มนุษยแ์ตกต่างจากสตัวใ์นการอาศยัสญัชาตญาณ
กระทาํต่างๆ กล่าวคือสตัวอ์าศยัสญัชาตญาณ มนุษยอ์าศยัเหตุผลมากกวา่และการเรียนรู้เกิดจาก 

การเรียนรู้จากมนุษยด์ว้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ 

  1.2 เป็นมรดกทางสงัคม  วฒันธรรมตอ้งมีการเรียนรู้  แมว้า่จะเป็นการเรียนรู้แบบ
ไม่รู้สึกตวักต็าม เพราะวฒันธรรมเป็นส่ิงของมีอยูแ่ลว้แต่ละสงัคม วฒันธรรมจะตอ้งมีการสอน 

ไม่วา่จะรู้ตวัหรือไม่กต็าม ถา้วฒันธรรมจะตอ้งส้ินสุดหรือสูญหายไปกแ็สดงวา่คนรุ่นก่อนไม่ได้
ถ่ายทอดใหค้นรุ่นใหม่ต่อมา 
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  1.3 เป็นวิถีชีวิตหรือแบบของการดาํรงชีวิต ความคิดในเร่ืองวฒันธรรมทาํให้
สามารถจาํแนกวฒันธรรมของสงัคมเน่ืองจากอีกสงัคมหน่ึง เป็นวฒันธรรมเฉพาะอยา่ง เพราะ
บุคคลเกิดในสงัคมใดกเ็รียนรู้วฒันธรรมของสงัคมนั้น 

  1.4 เป็นส่ิงไม่คงท่ี เพราะมนุษยมี์การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิมให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป  จึงทาํใหว้ฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 2. ประเภทของวฒันธรรม 

  2.1 วฒันธรรมทางวตัถุ  ซ่ึงไดแ้ก่ส่ิงประดิษฐแ์ละเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น หมอ้หุงขา้ว  
แกว้นํ้า  มีด  โตะ๊  รถ  เคร่ืองบิน  โทรทศัน์  เป็นตน้ 

  2.2 วฒันธรรมไม่เก่ียวกบัวตัถุ หมายถึงอุดมการณ์  ค่านิยม  แนวความคิดในเร่ือง
ของการแข่งขนัอยา่งมีเหตุผล ประเพณีการปฏิบติัสืบต่อกนัมา และยอมรับกนัในกลุ่มของตนวา่ดี
งาม  เหมาะสม  เช่น  ศาสนา  ความเช่ือ  ความสนใจ  เป็นตน้ 

  วฒันธรรมตามพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ ไดแ้บ่งเน้ือหาวฒันธรรมออกเป็น  

4 อยา่ง  คือ 
  1. คติธรรม คือวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัในการดาํเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ
จิตใจและไดม้าจากศาสนา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อวฒันธรรมทางศีลธรรมและทางจิตใจ ซ่ึงเป็น
เร่ืองของ  “คติ” คือทางหรือหลกัดาํเนินชีวติ 

  2. เนติธรรม คือวฒันธรรมทางกฎหมาย  รวมทั้งระเบียบ  ประเพณีท่ียอมรับนบัถือ
กนัวา่มีความสาํคญัพอๆ กบักฎหมาย  คือบางอยา่งแมไ้ม่มีกฎหมายหา้มไว ้  แต่ถา้ใครทาํเขา้กเ็ป็นท่ี
รังเกียจของสงัคม  เป็นท่ีน่าอบัอายขายหนา้  เพราะถือกนัวา่เสียหาย 
  3. วตัถุธรรม คือวฒันธรรมทางวตัถุ เช่นเก่ียวกบัการกินดีอยูดี่ เคร่ืองนุ่งห่ม
บา้นเรือน  เคร่ืองใช ้ ถนน  หนทาง  และส่ิงประกอบความเป็นอยูทุ่กชนิด 

  4. สหธรรม คือวฒันธรรมทางสงัคม  นอกจากหมายถึงคุณภาพต่าง ๆ ท่ีทาํใหค้น
อยูร่่วมกนัอยา่งมีความผาสุก ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัแลว้ยงัรวมทั้งระเบียบ มารยาทท่ีจะติดต่อเก่ียวขอ้ง
สงัคมเป็นตน้ 

 3. ลกัษณะของวฒันธรรมไทย 
  วฒันธรรมไทยท่ีสะสมสืบทอดกนัมาชา้นาน ช้ีบ่งลกัษณะเฉพาะของคนไทยใน 

ดา้นต่าง ๆ  อาจกล่าวไดพ้อสงัเขป  ดงัน้ี 

  3.1 จิตใจของคนไทย  คนไทยมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่  มีเมตตา  กรุณา มีศีลธรรม 

ยึดมัน่ในหลกัพระพุทธศาสนาอนัเป็นศาสนาประจาํชาติ มีความกตญัญูกตเวที ซ่ือสัตวสุ์จริต  
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ยิม้แยม้  แจ่มใส  เคารพผูมี้อาวโุส  เป็นตน้  ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัจารึกสุโขทยัหลกัท่ีหน่ึง  เช่น   

คนในเมืองสุโขทยัมกัมาก  มกัทรงศีล  เป็นตน้ 

  3.2 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  กิริยามารยาทของคนไทย  มีลกัษณะเฉพาะทั้ง
ความเรียบร้อย เช่น การไหว ้การกราบ ฯลฯ มีประเพณีกรรมเป็นวิถีในการดาํเนินชีวิต มีการทาํบุญ
ในเทศกาลต่าง ๆ  ประเพณีหลวง  เช่น  ประเพณีเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  ทอดผา้ป่ามีประเพณี
กรรมเป็นวิถีในการดาํเนินชีวิตมีการ  ทอดกฐิน  ประเพณีราษฎร์  เช่น  การเกิด  การตาย  การบวช  

การโกนจุก  การแต่งงาน  เป็นตน้ 

  3.3 ศิลปกรรมไทย  มีการดดัแปลงผสมผสานใหเ้ขา้กบับุคลิกลกัษณะของคนไทย  
เช่น  พระพทุธรูปปางลีลา  มีฝีมือประณีตบรรจงแสดงลวดลายอ่อนนอ้ม  สลกัเสลาวิจิตรงดงาม 

  3.4 ภาษาและวรรณคดีไทย เป็นวฒันธรรมท่ีมีความยดืหยุน่ คลอ้ยตามค่านิยมของ
สงัคมไทย เช่น การยกยอ่งสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย เป็นตน้ การใชภ้าษากเ็หมาะสมกบั
กาลเทศะและบุคคล  การเรียบเรียงถอ้ยคาํกโ็นม้นา้วจิตใจของผูอ่้าน  ทั้งร้อยกรองและร้อยแกว้ 
  3.5 ค่านิยมไทย ค่านิยมคือแบบแผนในการกาํหนดพฤติกรรมของบุคคลไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีนิยมร่วมกนั  ทั้งในความรู้สึก  ความเช่ือและการประพฤติปฏิบติัต่าง ๆ  ค่านิยมมีทั้ง
ในลกัษณะท่ีพงึประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์ ค่านิยมเป็นทั้งเป้าหมายของชีวิตและเป็นวิถีทางในการ
ปฏิบติัท่ีถือเป็นเกณฑข์องสงัคม  คนส่วนใหญ่มีความเห็นพอ้งตอ้งกนั ค่านิยมของคนไทยท่ีพงึ
ประสงคค์วรปลูกฝังไว ้  เช่น  การพึ่งตนเองและขยนัหมัน่เพียร  รับผดิชอบ  ประหยดัและซ่ือสตัย ์
มีเหตุผลและเคารพผูใ้หญ่ ปฏิบติัตามคุณธรรมในศาสนา จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริยส์ามคัคีและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน มีระเบียบปฏิบติัตาม
กฎหมายเป็นตน้ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาและปรัชญา 
 เพื่อใหเ้ห็นความสมัพนัธ์และความแตกต่างกนั จึงขอยกคาํอธิบายเก่ียวกบัความหมาย  
บ่อเกิด  ขอบเขต  ความเป็นเอกภาพระหวา่งศาสนากบัปรัชญาทางตะวนัออกพร้อมทั้งลกัษณะของ
ศาสนาทางตะวนัตกวา่แยกและสมัพนัธ์กบัปรัชญาอยา่งไร 
 คาํวา่ “ปรัชญา” ของตะวนัตก หมายถึง ความรักในความรู้หรือความรักท่ีจะเป็นผูร้อบรู้
เป็นปราชญ ์ อน่ึง ถา้ใชค้วามหมายถึงบุคคล เช่น นกัปรัชญา กย็อ่มหมายถึงผูรั้กความรู้ คือผูรั้ก 

จะเป็นปราชญ ์ นกัปราชญก์รีกโบราณช่ือ ไพธากอรัส เป็นผูใ้ชค้วามหมายน้ีเป็นคร้ังแรก  
แต่นกัปรัชญาสมยัปัจจุบนัชาวเยอรมนัช่ือ ไฮเดกเกอร์ ใหค้าํจาํกดัความเสียใหม่วา่ “ฉลาดในความรัก”
ความแตกต่างในความหมายทั้ง  2  น้ีกคื็อ แต่ละคนพยายามท่ีจะตีคุณค่าของประสบการณ์แห่งชีวติ
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ในทุกระดบัและทุกๆ แง่มุม เช่น ประสบการณ์ทางศาสนา ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  
ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ประสบการณ์ทางสงัคม  เป็นตน้  ดงันั้นเพลโต  (Plato) นกัปรัชญา
กรีกโบราณไดใ้หค้าํจาํกดัความปรัชญาวา่ เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการศึกษาความจริงความดีและความงาม
เป็นตน้ 

 1. บ่อเกดิของปรัชญา 
  มนุษยมี์ธรรมชาติท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาชีวิตประจาํวนัอยา่งมากมาย  เช่น ปัญหา
ในดา้นเศรษฐกิจ  ปัญหาในดา้นการเมือง  ปัญหาในดา้นสงัคม  เป็นตน้  มนุษยจึ์งมีความจาํเป็นตอ้ง
ด้ินรนพยายามหาทางแกปั้ญหาเหล่านั้น และตอ้งอาศยัการคิดทบทวนและความตั้งใจในทุกส่ิง 
ทุกอยา่งท่ีตนเองยงัไม่รู้  ไม่เขา้ใจมาก่อน  เพื่อแกปั้ญหาชีวิต  ดวงจิตและปัญญาของมนุษยจึ์งพฒันา 
ข้ึนมาโดยลาํดบั  ประสบการณ์ต่าง ๆ  เหล่านั้นไดก้ลายเป็นบ่อเกิดแห่งปรัชญาต่อมา  แต่ทั้งน้ีมิได้
หมายความวา่ปรัชญายอ่มเกิดข้ึนจากมนุษยทุ์ก ๆ คน  และแนวความคิดท่ีจะอยูใ่นขั้นจดัไดว้า่เป็น
ปรัชญานั้นจะตอ้งเกิดจากบุคคล ผูมี้ความพยายามอย่างสูงท่ีจะรู้ความจริงขั้นสูงสุด แต่อาจจะ 
กล่าวไดว้า่ปรัชญามีบ่อเกิดจากสาเหตุต่อไปน้ี 

  1.1 ความรู้สึกประหลาดใจ  มนุษยอ์ยูก่บัธรรมชาติ  ไดพ้บปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

อยา่งเช่นฝนตก  ฟ้าร้อง  แผน่ดินถล่ม  ภูเขาไฟระเบิด  เป็นตน้  เกิดความประหลาดใจ  หรือไดเ้ห็น
เหตุการณ์บางอยา่งอนัเป็นเหตุแห่งความประหลาดใจแลว้นาํมาคิด  มาพิจารณา  มีผูเ้ห็นเป็นปัญหา  
น่าสืบคน้หาคาํตอบ  ดงันั้นแนวความคิดนั้นจึงกลายเป็นปรัชญา  
  1.2 ความสงสยั  คร้ันเม่ือมนุษยไ์ดพ้บกบัเหตุการณ์  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของโลก
และชีวิตทั้งท่ีเป็นส่วนของธรรมชาติทัว่ไปและส่วนของมนุษยเ์อง  โดยเฉพาะเกิดความสงสยัใครท่ี
จะรู้คาํตอบ และตรวจสอบความเช่ือทุกๆ อยา่ง สงสยัในทุกส่ิงท่ีเป็นปรากฏการณ์ของโลก เพื่อ
แสวงหาคาํตอบท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัปรากฏการณ์เหล่านั้นและตวัมนุษยเ์อง เช่น ปรัชญาของเดการ์ต
ท่ีเร่ิมจากความสงสยัทุกอยา่ง 
  1.3 การทดสอบเชิงวิจารณ์  การทดสอบดว้ยการพิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะ
ทบทวนวิพากษว์ิจารณ์  เทียบเคียง  เพือ่ใหไ้ดผ้ลสรุปในเร่ืองนั้นๆ ใหค้าํตอบท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ี
กาํหนดไวน้ั้น  กลายเป็นความหมายท่ีจะคน้หาความจริงอนัสูงสุดของขอ้กาํหนดดว้ย  โดยเขา้ถึง
บทสรุปอยา่งมีเหตุผลแลว้วางแนวความคิดเป็นหลกัการของตนเองข้ึน  กลายเป็นทฤษฎีต่างๆ ต่อมา 
  1.4 ความเขา้ใจกวา้ง นกัปราชญย์อ่มมีทศันะทีกวา้งไกลในการพิจารณารูปลกัษณะ
ของปัญหาท่ีมีความหลากหลาย โดยเปิดมโนทศัน์ใหก้วา้งและยอมรับขอ้มูลต่าง แลว้นาํไปสู่การ
วิพากษว์จิารณ์ในภายหลงั 
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  1.5 ยอมรับขอ้มูล ดา้นประสบการณ์และเหตุผลเป็นเคร่ืองช้ีแนวทาง โดยปกติ
แลว้นกัปราชญย์อ่มคิดตรึกตรองในขอบเขตแห่งประสบการณ์ของตน ในขณะเดียวกนักคิ็ดพิจารณา
ดว้ยเหตุของตนเองเป็นแรงสนบัสนุน แต่จะไม่วนสรุปเช่ือในดา้นประสบการณ์และเหตุผลของ
ตนเองเลยทีเดียว  พร้อมเสมอท่ีจะเขา้ถึงเหตุผลทั้ง ท่ีเหตุผลนั้นอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเช่ือ
เดิมของตนท่ีมีอยูก่่อน 

  1.6 ความไม่ยดึอุปาทาน นกัปราชญไ์ม่มีลกัษณะแนวความคิดท่ีแบบยดึมัน่ดนัทุรัง
แต่จะยอมรับเหตุผลท่ีอยูเ่หนืออารมณ์ กล่าวคือไม่ถืออารมณ์เป็นเคร่ืองตรวจสอบความคิดและ 
การวิจารณ์ 

  1.7 ความเพยีรไม่ลดละ เม่ือนกัปราชญย์งัไม่ไดข้อ้สรุป หรือคาํตอบท่ีน่าพอใจ
หรือมีเหตุผลเพียงพอท่ีเหนือไปกวา่ประสบการณ์และเหตุผลของตนเองแลว้ กจ็ะยนืยนัทฤษฎีหรือ
แนวความคิดของตนนั้นวา่ถูกตอ้ง ในขณะเดียวกนักจ็ะพยายามแสวงหาคน้ควา้คาํตอบท่ีดีกวา่
ต่อไปอยา่งไม่ลดละตลอดชีวิตตน 

  1.8 ความไม่ด่วนสรุป นกัปราชญไ์ม่ด่วนสรุปเอาอยา่งวิธีง่าย ๆ เดด็ขาด นอกจาก
จะไดมี้ขอ้พิสูจน์อยา่งแน่นหนามัน่คงถ่ีถว้นเสียก่อน  จะไม่กงัวลหรือเป็นห่วงวา่จะกินเวลาเร็วหรือ
ขา้เพียงใดในการท่ีจะนาํแนวความคิดและขอ้พิสูจน์ของตนไปสู่ขบวนการแห่งปรัชญา 
 เน้ือหาและขอบเขตของปรัชญาสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 
 1. ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาวา่ดว้ยศาสตร์ทั้งหลายท่ีเป็นปรัชญา ขอบเขตของปรัชญาในส่วนน้ี
รวมเอาศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งหลายท่ีเป็นปรัชญาลว้น ๆ เขา้ดว้ย อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา  
สุนทรีศาสตร์ จริยศาสตร์และตรรกวิทยา  นอกจากน้ียงัรวมกบัปรัชญาประยกุต ์ คือ การเอาปรัชญา
บริสุทธ์ิไปตีด่านผลสรุปของวิชาต่างๆ เขา้ดว้ย เช่น ปรัชญาศาสนา  ปรัชญาการปกครอง  ปรัชญา
การศึกษา ปรัชญาประวติัศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาสงัคม ปรัชญาวิทยาศาสตร์  ปรัชญา
ภาษา  เป็นตน้  ศาสตร์ทั้งหลายเหล่าน้ีลว้นแต่ท่ีเป็นส่วนสาํคญัทางเน้ือหาของปรัชญา 
 2. ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของปรัชญาในฐานะเป็นศาสตร์อนักวา้งขวาง ขอบเขตของปรัชญา
ในลกัษณะน้ี หมายถึง ปรัชญาท่ีเป็นศาสตร์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย กล่าวคือ เม่ือแรกนั้นวิทยาการ
ต่างๆ ลว้นแลว้แต่รวมอยูใ่นเน้ือหาปรัชญา ยงัไม่แยกตวัออกจากปรัชญา มีขอบเขตและวิธีการอยา่ง
เดียวกบัปรัชญา ต่อมาเม่ือวิชาแต่ละเน้ือหาสมบูรณ์ข้ึนจึงแยกตวัออกจากปรัชญาอาศยัวิธีการของ
ตนโดยเฉพาะ ฉะนั้นขอบเขตของปรัชญาในลกัษณะน้ีจึงมีลกัษณะเป็นแม่บทแห่งศาสตร์ต่างๆ  

แมจ้ะแยกออกไปแลว้ แต่ผลสรุปกย็งัจดัวา่เป็นปรัชญาอยูน่ัน่เอง 
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 2. ศาสนากบัปรัชญาตะวนัออก 
  ปรัชญาตะวนัออก  โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย  หรือปรัชญาจีน  มุ่งแสวงหาความจริง
เก่ียวกบัโลกและชีวิตเช่นเดียวกบัปรัชญาตะวนัตก แต่กมี็ขอ้แตกต่างกนั คือ ปรัชญาตะวนัตก 

มุ่งแสวงหาความจริงหรือขอ้เทจ็จริงเพยีงอยา่งเดียว  โดยไม่พยายามปฏิบติัตนเพ่ือใหถึ้งความจริง 
ซ่ึงแสวงหาพบแลว้ เพราะฉะนั้นนกัปราชญต์ะวนัตกอาจกาํเนินชีวิตไปในทางตรงกนัขา้มกบั
แนวความคิดทางปรัชญาของตนกไ็ด ้ อีกอยา่งหน่ึงปรัชญาตะวนัออกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกบัศาสนา  
คือแยกออกจากกนัเป็นคนละส่วน แต่ปรัชญาตะวนัออกไม่อาจแยกออกจากศาสนาไดเ้ดด็ขาด  

ทั้งน้ีเพราะนกัปราชญห์รือนกัคิดนั้น เม่ือแสวงหาความจริงพบแลว้กพ็ยายามปฏิบติัตามวิธีท่ีกาํหนด
ข้ึนไดเ้พือ่เขา้ถึงความจริงนั้นๆ ฉะนั้นปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงเป็นปรัชญาชีวติ เพราะแนวความคิด
ทางปรัชญาท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้นไดน้าํมาใชป้ฏิบติัในชีวติประจาํวนัดว้ย โดยลกัษณะดงักล่าวน้ีปรัชญา
กบัศาสนาของตะวนัออกจึงแยกออกจากกนัไม่ได ้ และคาํวา่ปรัชญาจึงหมายถึงความรู้ชั้นประเสริฐ 
 3. ลกัษณะปรัชญาตะวนัออก 
  ปรัชญาแมจ้ะมีมากมายหลายระบบและระบบต่างๆ เหล่านั้นแมจ้ะมีหลกัคาํสอน
สาํคญั  หลกัคาํสอนปลีกยอ่ยแตกต่างกนั อยา่งไรกต็ามแต่กระนั้นกมี็หลกัการสาํคญับางประการซ่ึง
เป็นลกัษณะร่วม ซ่ึงเดือน  คาํดี (เดือน  คาํดี. 2531 :277) ไดอ้า้งผลงานของสุทร ณ รังษีมากล่างไว้
โดยสงัเขป ดงัน้ี 

  3.1 ปรัชญาตะวนัออกทุกระบบถือวา่เป็นแนวความคิดทางปรัชญา มีสาระอยูท่ี่
สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ชีวิตประจาํวนั  เพื่อใหชี้วิตดาํเนินไปสู่อุดมการณ์ท่ีตั้งไวอ้ยา่ง
ดีท่ีสุด 

  3.2 ปรัชญาตะวนัออกทุกระบบ เกิดข้ึนจากความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสภาพท่ีเป็นอยู่
ของชีวิต โดยเห็นวา่ชีวิตของมนุษยน์ั้นเตม็ไปดว้ยความทุกขน์านปัการ นกัคิดหรือนกัปรัชญาของ
อินเดียจึงพยายามคิดคน้แสวงหาทางท่ีจะทาํใหชี้วิตน้ีหลุดพน้ไปจากสภาพท่ีเป็นทุกข ์ แลว้บรรลุถึง
ความสุขนิรันดร์ 
  3.3 ปรัชญาอินเดียทุกระบบเช่ือในกฎแห่งศีลธรรม ทั้งท่ีเป็นกฎแห่งสากลจกัรวาล
หรือกฎแห่งเหตุผล และในลกัษณะท่ีเป็นกฎแห่งศีลธรรม เช่ือวา่ทาํดียอ่มไดรั้บผลดี ทาํชัว่ยอ่ม
ไดรั้บผลชัว่ 
  3.4 ปรัชญาอินเดียทุกระบบ  มีทศันะตอ้งกนัในขอ้ท่ีมาวา่ อวิชชาหรืออวทิยาเป็น
สาเหตุแห่งความติดขอ้งและการเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะสงสาร  ส่วนวิชชาหรือวทิยาเป็นส่ิงท่ีทาํ
ใหห้ลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด  การติดขอ้งอยูใ่นโลกและการท่องเท่ียวไปในวฏัฏะสงสารทาํ
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ใหต้อ้งไดรั้บความทุกขท์รมานไม่มีส้ินสุด ฉะนั้นจึงมีการบรรลุโมกษะหรือการหลุดพน้จากทุกข ์

ทั้งปวง 
  อยา่งไรกต็ามเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียกวา่อวิชชาน้ี ปรัชญาอินเดียไม่ไดมี้ความเห็นตอ้งกนั
ทุกระบบ ระหวา่งปรัชญาฮินดูกบัพทุธปรัชญา ปรัชญาฮินดูถือวา่การเห็นหรือรู้ชดัวา่ส่ิงเท่ียงแทไ้ม่
แปรเปล่ียน เรียกวา่อาตมนั ส่วนพทุธปรัชญาถือวา่การเห็นวา่มีส่ิงท่ีเท่ียงแทเ้ช่นนั้นเป็นอวชิชา 
เป็นตน้ 

  3.5 ปรัชญาอินเดียทุกระบบถือวา่เป็นการบาํเพญ็สมาธิและวปัิสสนา โดยพิจารณา
ส่ิงต่างๆ ใหเ้ห็นตามสภาพความเป็นจริง  เป็นทางท่ีจะนาํไปสู่ความหลุดพน้จากทุกข ์  การควบคุม
ตนเองและการควบคุมจิตใจไม่ปล่อยให้เป็นไปตามอาํนาจของตณัหา เป็นทางขจดักิเลสหรือ
ความเศร้าหมองแห่งจิตใจใหห้มดไปได ้  เม่ือความเศร้าหมองแห่งจิตหมดไปแลว้กจ็ะบรรลุโมกษะ
ซ่ึงเป็นความสุขนิรันดร์ 
 4. ศาสนากบัปรัชญาตะวนัตก 
  ลกัษณะสาํคญัของศาสนาและปรัชญาในทางตะวนัตกก็คือการประนีประนอม
ระหว่างปรัชญากรีกกบัศาสนาคริสต ์ ซ่ึงอาจแบ่งปรัชญาในช่วงน้ีได ้2 ยคุคือ 
  4.1 สมยัปรัชญาปิตาจารย ์ ยคุน้ีเร่ิมจากกาํเนิดศาสนาคริสต ์ มาถึงปลายศตวรรษท่ี 

8 ปัญหาปรัชญาท่ีสาํคญัคือ การพยายามเอาปรัชญาเพลโตมาอธิบายคาํสอนของศาสนาคริสต ์ เพื่อ
พิสูจน์และสนบัสนุนคาํสอนในศาสนาคริสตใ์หเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือนกัปรัชญาคนสาํคญัท่ีสุดในยคุน้ี 

คือ เซนต ์ ออกสัติน 

  4.2 สมยัสกอลแลสติค ยคุน้ี เร่ิมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9-15 ปัญหาปรัชญาท่ีสาํคญัการ
พยายามนาํเอาปรัชญาจองเพลโตมาอธิบายและสนบัสนุนความคิดของอริสโตเติลในบางเร่ือง นกั
ปรัชญาท่ีสาํคญัคือ เซนต ์โธมสั อควินสั 

 สภาพทัว่ไปของคริสตศ์าสนิกชนในสมยัก่อนออกสัติน เก่ียวกบัความเห็นทางปรัชญา  
แบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ  คือ 
 1. พวกท่ีถือวา่ปรัชญาเป็นวิชานอกรีต ซ่ึงเป็นความรู้ของพวกนกัปราชญช์าวกรีกท่ีอยู่
ภายนอกศาสนา เพราะปรัชญาตามทศันะน้ีกล่าวถึงเฉพาะเน้ือหาทางปรัชญาลว้นๆ ไม่เก่ียวกบั
ศรัทธาของศาสนา เป็นเน้ือหาท่ีวา่ดว้ยเหตุผลโดยเฉพาะ เช่น ปัญหาปรัชญาของ โสกราตีส เพลโต 

และอริสโตเติล  เป็นตน้  พวกน้ีจะเห็นวา่ปรัชญาเป็นปฏิปักษ ์ ต่อศาสนาคริสตแ์ละถือวา่เป็นคาํ
สอนนอกรีต 

 2. อีกพวกหน่ึงถือวา่ปรัชญา คือ อารยธรรมของมนุษยท่ี์เกิดจากความรู้ทุกอยา่งท่ีจะพึง
แสวงหาและคน้ควา้มาไดด้ว้ยสามารถแห่งสติปัญญา แมแ้ต่ศาสนากเ็ป็นอารยธรรมท่ีเกิดจากความรู้
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ในธรรมชาติปัญญาของมนุษย ์ เหมือนกนั เทววิทยา เป็นวิชาท่ีสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีแทจ้ริงได ้

เพราะเทววิทยาเป็นเคร่ืองมือของเทววิทยา 
 5. ลกัษณะเฉพาะของวชิาศาสนาและวชิาปรัชญา 
  แมว้า่ศาสนากบัปรัชญาจะมีบ่อเกิดมาจากแหล่งเดียวกนั คือประสบการณ์ของชิวิต 

มนุษยก์ต็าม แต่กมี็ลกัษณะพิเศษเฉพาะอยา่งตามธรรมชาติของประสบการณ์ วิธีการและจุดมุ่งหมาย
ของแต่ละวิชาซ่ึงอาจเปรียบเทียบใหเ้ห็นเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี 

  5.1 ลกัษณะของศาสนา 
   5.1.1 วิชาศาสนามุ่งแสวงหาความรู้เก่ียวกบัรูปแบบวิถี และอิทธิพลของ
ศาสนาทีมีต่อชีวิตและสงัคม  รวมทั้งการตีความหลกัคาํสอนต่าง ๆ พยายามตอบปัญหา พื้นฐานท่ี
เก่ียวกบัชีวิตโดยการยดึเอาศรัทธาในหลกัพื้นฐาน ส่วนวิชาปรัชญามุ่งแสวงหาการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

เพื่อพยายามเขา้ใจตนเองและโลกโดยอาศยัเหตุผลเป็นหลกัการและจุดยนืในการมองปัญหาต่าง ๆ  

   5.1.2 วิชาศาสนาพึงแสวงหากฎทัว่ไป ซ่ึงเป็นบรรทดัฐานชีวิตของศาสนิก
ในศาสนานั้น ๆ ส่วนวิชาปรัชญาไม่ไดมุ่้งแสวงหากฎทัว่ไปเหมือนวิทยาศาสตร์และศาสนา เป็นการ
แสวงหาความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาพื้นฐานอนัมีลกัษณะเป็นนามธรรม  สมัพนัธ์กบัประสบการณ์
ชีวิต  ซ่ึงยอ่มแตกต่างกนัไปตามกาลเวลาและสถานท่ี 

   5.1.3 วิชาศาสนามิไดใ้ชเ้หตุผลเพียงอยา่งเดียวมาอธิบายประสบการณ์ของ
ชีวิตแต่อาศยัความงามและอารมณ์ ความรู้และศรัทธามาเป็นองคป์ระกอบเพ่ือท่ีจะเขา้ใจในหลกัธรรม
ศาสนา วิชาปรัชญามิไดแ้สวงหาความช่ืนชมและความงามในตงัของมนัเองในการตรวจสอบ
ทบทวน ไตร่ตรอง วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ อาจจะเกิดมีความช่ืนชมและความงามควบคู่กนัไปดว้ย 
   5.1.4 วิชาศาสนามุ่งพิสูจน์ความจริง อนัเป็นคาํตอบปัญหาเร่ืองชีวิตซ่ึง
มีลกัษณะเฉพาะตน ในแต่ละศาสนาบางอยา่งอาจจะสอดคลอ้งลบลอยกนักบัพิธีการ  กฎเกณฑท์าง
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  แต่ไม่สามารถพิสูจน์ไดทุ้กกรณี  เพราะศาสนาเป็นเร่ืองความเช่ือต่อ
ส่ิงนอกเหนือ กฎธรรมชาติ แต่วิชาปรัชญาพยายามความหลีกเล่ียงการพสูิจน์ตามแบบทางวิทยาศาสตร์  
คงมุ่งแต่คน้ควา้หาคาํตอบวา่อะไรจริง อะไรไม่จริงต่อไป 

   5.1.5 วิชาศาสนายึดมัน่ในเร่ืองของคุณค่าและขอ้เท็จจริง ถือว่ามีมาใน
ศาสนาเพราะทาํให้การปฏิบติัตามหลกัมีความหมาย แต่วิชาปรัชญามีปัญหาเร่ืองคุณค่าและ
ขอ้เทจ็จริง แสดงบทบาทแตกต่างกนั กล่าวคือวิชาอภิปรัชญาเก่ียวกบัความจริงขั้นสูงสุดญาณวทิยา
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ส่วนจริยศาสตร์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณค่าแต่ละลทัธิแต่ละสาํนกัทางปรัชญาเนน้
บทบาทของคุณค่าไม่ตรงกนั 
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  อยา่งไรกต็าม ในทางตะวนัออกศาสนาปรัชญาไม่แยกขาดจากกนัเหมือนตะวนัตก
คือศาสนาคริสตไ์ม่ถือว่าเป็นระบบปรัชญาระบบหน่ึง หากแต่เป็นเร่ืองประสบการณ์ชีวิตของผูท่ี้
เช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ตามประเพณีของชาวยวิในขั้นตน้ ต่อมานกัเทววทิยาในศาสนาคริสตไ์ดใ้ชป้รัชญา
กรีกมาช่วยอธิบายและให้เหตุผลสนบัสนุนขอ้ความเช่ือในศาสนาคริสตด์ว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ระบบ
ปรัชญาและศาสนาของตะวนัออกและตะวนัตกแตกต่างกนั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ ศาสนา
ตะวนัตกแยกจากปรัชญา ส่วนศาสนาตะวนัออกไม่แยกจากปรัชญา แต่ถึงอยา่งนั้นกต็ามทั้งศาสนา
และปรัชญาต่างกมี็ขอ้เหมือนกนั คือ เป็นผลผลิตของประสบการณ์ชีวติ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัวทิยาศาสตร์ 
 เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดแลว้ ดูเหมือนวา่วิทยาศาสตร์จะไม่เก่ียวขอ้งกนักบัวิชาศาสนา
แต่อยา่งไร เช่น วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ หรือแมแ้ต่วิชาจิตวิทยา เพราะวิชาเหล่าน้ีมี
พื้นฐานอยูท่ี่ตวัของตวัเอง วิธีการศึกษาคน้ควา้อยา่งเดด็ขาดและวตัถุแห่งการศึกษานั้นเป็นเร่ือง
สสารหรือวตัถุ ไม่เก่ียวขอ้งกบัจิตหรือคุณภาพแต่อยา่งใด 

 เม่ือพิจารณาอยา่งลึกซ้ึงแลว้จะเห็นไดว้า่ ศาสนาประเภทอเทวนิยมมีความสมัพนัธ์อยา่ง
มากมาย โดยเฉพาะพระพทุธศาสนา อาจกล่าวไดว้า่มีมูลบทวิธีการศึกษาและวตัถุแห่งการศึกษามี
ลกัษณะเป็นวทิยาศาสตร์อยา่งยิง่ ส่วนศาสนาประเภทเทวนิยมมีมูลบทตนอยูบ่นความเช่ือ ยอ่มมี
ความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่มีลกัษณะไม่เป็นวทิยาศาสตร์ต่อไปน้ีขอไดพ้จิารณา
ลกัษณะของวทิยาศาสตร์วา่มีขอ้ขดัแยง้และลงกนัไดก้บัศาสนาในแง่มุมใดบา้ง 
 1. ลกัษณะของวทิยาศาสตร์ 
  1.1 วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ท่ีแน่นอน รัดกมุและเป็นระบบระเบียบมีหนา้บรรยาย
ขอ้มูลของประสบการณ์อยา่งสมบูรณ์และกลมกลืนกนัดว้ยถอ้ยคาํท่ีง่ายท่ีสุด 

  1.2 นกัวิทยาศาสตร์ เม่ือจะศึกษาปรากฏการณ์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จะเร่ิมทาํการ 
รวบรามขอ้มูล วิเคราะห์ และจดัแบ่งเป็นประเภท ๆ ศึกษาดูเง่ือนไขท่ีชกันาํใหมี้ข้ึนมา คือการคน้หา
สาเหตุรวบรามพฤติกรรมสมํ่าเสมอ  คือการคน้หากฎแลว้นาํส่ิงต่าง ๆ ทั้งหลายลงเป็นเร่ืองราวอยา่ง
เป็นระเบียบ 

  1.3 วิทยาศาสตร์พยายามศึกษาในเชิงปริมาณมากกวา่คุณสมบติั โดยสนใจท่ีจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเขม้ของ 2 ปรากฏการณ์ เช่น ความเขม้ของกระแสไฟฟ้า
กบัความเขม้ของหลอดไฟฟ้า  วิทยาศาสตร์ไม่ตอบวา่ อยา่งไร แต่ใชข้อ้เทจ็จริงตอบเชิงปริมาณวา่ 
เท่าไร ดงันั้นนกัวิทยาศาสตร์จึงอาศยัการวดัชัง่ ตวง คาํนวณและรายละเอียด เป็นตน้ 
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  1.4 วิทยาศาสตร์ทุกแขนงยอ่มพยายามหาสาเหตุ เพราะเขา้ใจวา่ ถา้รู้สาเหตุไดเ้รา 
กส็ามารถควบคุมพลงัธรรมชาติไดแ้ละอาจจะพยากรณ์ในธรราชาติล่วงหนา้ได ้ดงันั้นในการปฏิบติั
เชิงวิทยาศาสตร์จึงเร่ิมข้ึนดว้ยการสืบหาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น สาเหตุของการตกผลึก
ของสนิม ของการปลูกธญัพืชไม่ไดผ้ล ของไขม้าลาเรีย ไทฟอยดแ์ละมะเร็ง ของเศรษฐกิจตกตํ่า 
และเศรษฐกิจเฟ่ืองฟ ู  ของนกัหยดุงานขจองความลม้เหลว หรือความสมัฤทธ์ิผลทางการศึกษา  
ของศีลธรรมเส่ือมโทรมในสงัคมและในชีวิตประจาํวนั หรือของสงคราม เป็นตน้ โดยใชค้าํวา่ 
ทาํไม เช่น ทาํไมเราจึงตอ้งนบัถือศาสนา ดงัน้ีเป็นตน้ 

 2. ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจสรุปไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

  2.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไดจ้ากประสบการณ์และทดสอบดว้ยประสบการณ์
เพราะวิทยาศาสตร์ไดใ้ชว้ิธีหาความรู้ทางอุปนยั โดยอาศยัอายตนะ สมัผสั คือ หู จมูก ล้ิน กาย  
ความเช่ืออะไรก็ตามท่ีไม่อาจจะรู้จกัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัเหล่าน้ี ถือว่าอยู่นอกขอบเขตของ
วิทยาศาสตร์ 
  2.2 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นสาธารณะและสากล กล่าวคือเม่ือเราพบขอ้เทจ็จริง
อนัหน่ึงแลว้ เรายอ่มสามารถอธิบายใหค้นอ่ืนฟังได ้ รวมทั้งสามารถจะแสดงหรือทดลองใหค้นอ่ืน
เห็นได ้ความรู้อยา่งน้ีเป็นสาธารณะ  ดงันั้นความรู้ทางวทิยาศาสตร์จึงสามารถอธิบายใหค้นอ่ืนท่ีอยู่
ในเง่ือนไขเดียวกนัเขา้ใจไดแ้ละมีลกัษณะสากล 
  2.3. ความรู้วิทยาศาสตร์มีลกัษณะเป็นเง่ือนไขและสามารถคาดหมายในอนาคตได ้

คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่วา่จะสลบัซบัซอ้นอยา่งไร แค่ไหน กมี็หลกัอยูว่า่ “ส่ิงๆ น้ี ถา้อยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขนั้นอะไรจะเกิดข้ึนกบัมนั” เพราะวิธีอุปนยัเป็นวิธีการกา้วกระโดดจากบางส่ิงไปสู่ทุก
ส่ิงและเป็นการกระโดดจากอดีตไปสู่อนาคตและเพราะหลกัฐานท่ีเราไดจ้ากประสบการณ์ใด อดีต
ทาํใหเ้ราสามารถสรุปไดว้า่อนาคตจะเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี 

 3. ข้อแตกต่างระหว่างวทิยาศาสตร์กบัศาสนา 
  3.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ลกัษณะเป็นเง่ือนไข และใหค้วามมัน่ใจไดใ้นระดบั 

น่าจะเป็น เช่น ขอ้ความวา่ ถา้เล่นกลางแดดมากจะปวดศีรษะแมว้า่จะเป็นความรู้สากลแต่กต็ั้งอยูบ่น
สมมติฐานและการควบคุมตวัแปร 
  ความรู้ทางศาสนามีลกัษณะเป็นสจัจะ และเป็นสากลไม่มียกเวน้ ตรงกนัขา้มกบั
ความรู้ท่ีเป็นเง่ือนไข เช่น พทุธศาสนาอธิบายวา่ “มนุษยก์ระทาํการเพราะแรงจูงใจ คือ กิเลส”  

นั้นกคื็อ มนุษยทุ์กคนยอ่มมีกิเลส มนุษยทุ์กคนยอ่มมีกิเลส ในศาสนาคริสตก์ล่าววา่ “ทุกคนมีบาป
ติดตวัมาแต่กาํเนิด” กเ็พราะเช่ือวา่มนุษยสื์บเช้ือสายมาจากมนุษยคู่์แรกของโลก คืออาดมักบัอีวา  
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ซ่ึงถูกพระเจา้สาปเป็นมรดกแก่ลูกหลาน และในศาสนาอิสลามสอนวา่ “ความตาย คือความประสงค์
ของพระเจา้” ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นความรู้ขั้นอนัติมะ คือสูงสุด 

  3.2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปราศจากความรู้สึก ค่านิยมและอตัตา เป็นเร่ืองของ
ปริมาณ ซ่ึงไดม้าจากการวดั ชัง่ ตามและคาํนวณ  แต่ความรู้ทางศาสนาเป็นเชิงคุณภาพและเป็นเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัอารมณ์หรือความรู้สึกค่านิยมสมัพนัธ์กบัเจตนารมณ์ (อตัตา) อยา่งแยกกนัไม่ออก 
  3.3 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แยกส่ิงท่ีศึกษาออกจากกอารมณ์และความรู้สึก 

มิฉะนั้นจะไม่ไดค้วามรู้สึกสากล ถา้แยกออกไม่ไดค้วามรู้นั้นจะมีลกัษณะเป็นเร่ืองส่วนตวัและ 
ตอ้งผา่น กรอบ จึงมีลกัษณะเป็น “รู้เก่ียวกบั” ส่วนความรู้ทางศาสนาเกิดจากการเขา้ไปผกูพนั  

เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีเราศึกษา ความรู้จึงไม่ตอ้งผา่น “กรอบ” ลกัษณะความรู้จึงเป็นการรู้จกั  

เพราะไม่ตอ้งผา่นกรอบกลาง 
  3.4 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีอยูน่อก กล่าคือวตัถุแห่งการศึกษาและวิธี
การศึกษา  เป็นเร่ืองแยกออกจากความรู้สึก ค่านิยม หรือรสนิยมของผูศึ้กษาเองดว้ยจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์อนัสูงสุด กคื็อการหลุดพน้จากอารมณ์และความรู้สึกส่วนตวัวางตวัเป็นกลาง 
ไม่เขา้ไปผูกพนักบัส่ิงท่ีเราจะศึกษาหาความจริงเก่ียวกบัมนั ดงันั้น ในการหาความจริงทาง
วิทยาศาสตร์  ผูศึ้กษาจะอยูร่อบนอก  จะเขา้ไปผกูพนั  หรือเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีเราศึกษา
ไม่ได ้

  แต่ในทางศาสนาตรงกนัขา้ม คือ ไม่แยกผูศึ้กษาออกจากส่ิงท่ีถูกศึกษาเพราะตอ้งการ 
“รู้จกั” หรือเป็นอนัเดียวกบัส่ิงท่ีเราศึกษานั้น ท่ีเรียกวา่ “เขา้ถึง” บา้ง “บรรลุ” บา้ง กคื็อความเขา้ไป
เป็นเอกภาพกบัส่ิงท่ีถูกศึกษา กล่าวคือ ผูศึ้กษาไดย้ดึเอา “ความจริง” ของศาสนาท่ีตนเองนบัถือ
ปฏิบติัอยูน่ั้นไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตนเท่า ๆ กบัท่ีตวัของเขาเป็นส่วนหน่ึงของ “ความจริง” นั้น 

  3.5 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ตั้งอยูบ่นฐานแห่งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม สามารถแสดงออก
ใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ยอวยัวะสมัผสัทั้ง 5 ได ้ ส่วนความรู้ทางศาสนาเป็นความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรมเก่ียวกบั
อาํนาจท่ีมองไม่เห็น  ซ่ึงควบคุมชะตาชีวติในฐานะกาํหนดชัว่ดี  และปรารถนาสมัพนัธ์กนัเขา้อยา่ง
เอกภาพ  เป็นเร่ืองเฉพาะตน 

 4. ทศันะของศาสนาเทวนิยมต่อวทิยาศาสตร์ 
  ศาสนาฝ่ายเทวนิยมแสดงทศันะต่อวิทยาศาสตร์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นเจา้ 
  4.1 ศาสนากบัวิทยาศาสตร์มีบ่อเกิดมากแหล่งเดียวกนั คือ อุบติัมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
  4.2 ศาสนากบัวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง ถือวิทยาศาสตร์อาศยัเหตุผล
แต่ศาสนาอาศยัศรัทธา หรืออารมณ์ทั้ง 2 ศาสตร์ไม่สามารถจะบรรจบกนัไดเ้ลย และไม่อาจ
เปรียบเทียบกนัได ้
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  4.3 ศาสนาเป็นสจัธรรมมากกวา่วิทยาศาสตร์  และมีความขดัแยง้กนัอยา่งตรงกนั
ขา้ม กล่าวคือ ศรัทธาอนัเป็นตวัศาสนายอ่มอยูเ่หนือเหตุผล  เหตุผลควรสนบัสนุนศรัทธาแต่เหตุผล
ในตงัของมนัเองทาํลาอิสรภาพของมนุษยใ์นการท่ีจะร่วมกิจกรรมกบัพระผูเ้ป็นเจา้โดยจาํกดัความคิด
ลงสู่ท่ีเรียกวา่ ขอ้เทจ็จริง 
  4.4 วิทยาศาสตร์ไม่เป็นทางนาํไปสู่สจัธรรมชั้นสูง เพราะวิทยาศาสตร์ยิง่พฒันา
มากเท่าใด กย็อ่มแสดงขอ้บกพร่องของศาสนามากเท่านั้น เพราะส่ิงท่ีเป็นศาสนานั้นอยูเ่หนือ
ธรรมชาติท่ีมองไม่เห็น 

 5. ความสัมพนัธ์ของศาสนากบัวทิยาศาสตร์ 
  ศาสนากบัวิทยาศาสตร์มีความเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

  5.1 ในฐานะเป็นวิถีชีวิตและระบบความรู้ของมนุษย ์ อาจกล่าวไดว้่า ศาสนากบั
วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของมนุษย ์  ซ่ึงลว้นแต่จะเป็นส่ิงสนบัสนุนกนัและกนั  เพื่อประโยชนข์อง
มนุษยน์ัน่เอง ความรู้ทั้งปวงของมนุษยเ์ม่ือจาํแนกออกแลว้มี 3 ศาสตร์นั้น ยอ่มศึกษาเร่ืองเดียวกนั 

คือ เร่ืองโลกและชีวิต นัน่กคื็อการศึกษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มหรือโลกภายนอก รวมทั้งตวัมนุษย์
เองโดยการไม่เอาอารมณ์ (อตัตา) ของตนเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ไดค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและเป็น
ความพยายามทีจะจดัการกบัวตัถุต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นอาํนาจควบคุมและนาํมาใชเ้ป็นอุปกรณ์ของมนุษย ์
เพื่อใหชี้วิตไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน  ยน่เวลา  สถานท่ีใหเ้ร็วและใกลชิ้ดมากข้ึน  มนุษย ์
สมารถประหยดัเวลา แรงงานและความส้ินเปลืองได ้ อีกทั้งไดใ้ชชี้วิตอย่างปลอดภยัซ่ึงเป็น
ความสมัพนัธ์ของคนกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบนิเวศวิทยา 
  5.2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะใชใ้นการควบคุมและสร้างสรรค ์ ส่ิงท่ี
เรียกธรรมชาติท่ีอยูร่วมตวัแลว้ ยงันาํมาจดัการกบัความสมัพนัธ์ของคนท่ีมีต่อกนัในสงัคมในฐานะ
ท่ีมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม  รวมกนัอยูเ่ป็นกอ้น  เป็นชุมชน พฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ดา้นการผลิต 

การแลกเปล่ียน ท่ีเรียกวา่เชิงเศรษฐกิจ วา่ทาํอยา่งไรสงัคมจึงจะหมุนไปสู่อุดมคติอยา่งกลมกลืนและ
ปลอดภยัทั้งในดา้นการเมือง หรือเศรษฐกิจและการศึกษา เป็นตน้ เพราะนบัวนัทวีความสลบัซบัซอ้น
ยิ่งข้ึนมนุษยไ์ม่สามารถเขา้ใจพฤติกรรม หรือความสัมพนัธ์ในแง่มุมเหล่านั้นไดอ้ย่างครบถว้น
สมบูรณ์จาํเป็นตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร์เป็น “กรอบ” แยกแยะใหม้นุษยรู้์จกับทบาทและหนา้ท่ีของตน
และสงัคม 

  5.3 ส่วนความสมัพนัธ์ในดา้นความเช่ือ ความบนัดาลใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองคุณภาพหรือ
คุณค่าของมนุษยท่ี์อยูน่อกขอบข่ายของวิทยาศาสตร์กเ็ป็นเร่ืองท่ีมนุษยทุ์กคนจาํตอ้งใชว้ิธีเขา้ไปรู้จกั
ดว้ยใจต่อใจ  พึงเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือดว้ยการถ่ายทอดชีวติจากชีวิต ซ่ึงเป็นวธีิท่ีใชเ้ฉพาะใน
เร่ืองขอมนุษยต่์อมนุษย ์เรียกวา่ มนุษยศ์าสตร์ 
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 วิชาศาสนาในฐานะเป็นแกนกลางแห่งคุณค่าของศาสนาทั้งปวง นอกจากจะมีหนา้ท่ีทาํ
ใหบุ้คคลบรรลุอุดมคติหรือความจริงข้ึนสูงสุดในชีวิตของตนแลว้ ยงัมีหนา้ท่ีในการธาํรงรักษาคุณค่า
ของมนุษยแ์ละความสมัพนัธ์ต่อกนัของคนในสงัคมท่ีเรียกวา่ “ความดี” เพราะศาสนาเป็นวิถีแห่ง
ความสมัพนัธ์ของมนุษย ์ มีความดีเป็นคุณภาพแห่งความเป็นคนและแห่งพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ 

เป็นคุณธรรมของมนุษยท่ี์จะถึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้เท่านั้น เพือ่ใหชี้วิตทั้งสามส่วนคือ มนุษย ์
สงัคม และธรรมชาติไม่ตอ้งเสียดุลต่อกนั มีความกลมกลืนกนัอยา่งไม่เป็นโทษภยัต่อกนั 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบักฎหมาย 
 วิวฒันาการของสังคมมนุษยท่ี์มีการรวมกนัอยู่เป็นกลุ่มเป็นกอ้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
กฎระเบียบหรือกติกาของสงัคมหรือชุมชนเป็นเคร่ืองบงัคบั เพื่อป้องกนัการกดข่ี ข่มเหง รังแก   
เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั และมีความจาํเป็นท่ีมนุษยจ์ะตอ้งทาํหนา้ท่ีของตนเองเพื่อความเป็นไปของ
สงัคม จึงตอ้งมีการกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีใหส้มาชิกในสงัคมไดป้ฏิบติั เม่ือรัฐเกิดข้ึนอาํนาจการ
บริหาร การบญัญติักฎ  ระเบียบต่างๆ และการพิพากษาจาํเป็นตอ้งเกิดข้ึนตามมา สถาบนันิติบญัญติั
กฎ  ระเบียบต่าง ๆ และการพิพากษาจาํตอ้งเกิดข้ึนตามมา สถาบนันิติบญัญติัเพื่อออกกฎหมายของ
รัฐจึงถือวา่เป็นสถาบนัท่ีตอ้งอยูบ่นความยติุธรรม  หรือความเป็นธรรมแก่สมาชิกในสงัคม 

 เม่ือกฎหมายท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบงัคบัใหส้มาชิกทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตนตามตอ้งมี
ธรรมเป็นรากฐานนั้น  จาํเป็นท่ีกฎหมายท่ีตอ้งอา้งอิงหลกัความเช่ือ ประเพณีวฒันธรรมและศาสนา
ไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองช่วยเหลือในการควบคุมความประพฤติทางกาย วาจาเท่านั้นยงัคุม้ครองจิตใจ
อนัเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งพฤติกรรมต่างๆ อีกดว้ย ตามท่ีปรากฏในประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าติ  

ในสมยัใดท่ีผูป้กครองตั้งอยูใ่นธรรม  ใชค้วามยติุธรรมบริหารบา้นเมือง  ในสมยันั้นประชาชนกมี็
ความสุขร่มเยน็  ในการทาํใหม้นุษยต์ั้งอยูใ่นความเสมอภาคกนัทัว่หนา้นั้น  จะตอ้งอาศยักฎระเบียบ
ท่ีเรียกวา่  กฎหมายเป็นเคร่ืองมืออยา่งจาํเป็น  การท่ีรัฐสร้างกฎหมายและระเบียบในสงัคมข้ึนมานั้น  

กเ็พื่อพิทกัษคุ์ม้ครองศาสนาและความดีของประชาชนนั้นเอง 
 ในสมยัแรกๆ กฎหมายเร่ิมข้ึนบนรากฐานแห่งศีลธรรม ในศาสนามนุษยถื์อวา่กฎหมาย
กบัศีลธรรมเป็นศีลธรรมเป็นเร่ืองเดียวกนั แมจ้ะเป็นบางส่วนท่ีเป็นขอ้ตกลง เป็นกฎ กติกา  
เป็นขอ้ตกลงกนัเอง เพื่อความสะดวกเพราะถือวา่กฎหมายคล่ีคลายออกจากพื้นฐานศาสนาและระยะ
หลงัทางยโุรป ประมาณ ค.ศ. 15-16 เห็นวา่ศีลธรรมกบัศาสนาควรแยกกนัโดยเฉพาะในความหมาย
นิติศาสตร์ และศตวรรษท่ี 19 นกันิติศาสตร์ตะวนัตกเห็นวา่ ศีลธรรมกบักฎหมายจะตอ้งแยกกนัโดย
เดด็ขาด โดยมีแนวความคิดวา่ “รัฐมีอาํนาจอธิปไตยไม่ตอ้งอยูใ่นอาํนาจใด ๆ ทั้งส้ิน” ศีลธรรมกบั
กฎหมายแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง เพราะกฎหมายเป็นคาํสัง่ของรัฐฐาธิปัตย ์ ซ่ึงอาจเป็นธรรมกไ็ดไ้ม่
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เป็นธรรมกไ็ด ้ ผลกคื็อกฎหมายเป็นสาเหตุแห่งความไร้จุดยนืแก่สงัคมขาดรากฐาน กฎหมายมี
ลกัษณะเป็นอตัตวิสยั เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกขแ์ละอยติุธรรมแก่คนบางพวก แต่กก็ลบักลายเป็น
ประโยชนแ์ก่คนบางพวก 

 ในท่ีสุด ปัจจุบนักม็าถึงยคุท่ีวา่ กฎหมาย ศีลธรรมและความยติุธรรม แมอ้าจจะถูกมองวา่
เป็นส่ิงท่ีแตกต่างกนั แต่กมี็ความเห็นลงรอยกนั วา่มีรากฐานอยา่งเดียวกนั คือต่างเป็นปรากฎการณ์
ในสงัคมมนุษยท่ี์ถูกผลกัดนัโดยแรง เจตนารมณ์ท่ีจะใฝ่หาความเป็นธรรมและความดีงาม แต่เพราะ
ดว้ยวิวฒันาการทางการสังคมท่ีสลบัซับซอ้นมากข้ึน ทาํให้มองเห็นว่าศีลธรรมหรือศาสนากบั
กฎหมายมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอนัท่ีจริงจะแยกออกจากกนัโดยเดด็ขาดนั้นไม่ไดเ้พราะยามใดท่ี
กฎหมายตากลงสู่ยคุของกฎหมายแขง็กระดา้ง หรือยนืหยดัในแบบพิธีการ จนกระทัง่กฎหมายตาม
ซากในยามขั้นพลงัคุณภาพท่ีสถิตอยูใ่นดวงจิตของมนุษยทุ์กคนกจ็ะแสดงออกมาเพ่ือความสมบูรณ์
ของกฎหมาย เพราะฉะนั้นกฎหมายกบัศาสนาจึงมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก ตลอดเวลาท่ี
กฎหมายเจริญพฒันามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ความคิดทางศีลธรรมความยติุธรรม ความดีงามได้
เขา้มาทาํใหก้ฎหมายมีความถูกตอ้งและยดืหยุน่ไดต้ามสมควร ทั้งน้ีเพราะรากฐานแห่งศีลธรรมและ
กฎหมายเป็นเร่ืองเดียวกนั กล่าวคือ มนุษยธรรมนัน่เอง 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัรัฐศาสตร์ 
 ศาสนากบัรัฐศาสตร์สัมพนัธ์กนัในฐานะท่ีศาสนาเป็นหน่ึงของสังคมท่ีมีความสาํคญั 

ใหค้วามหมายเอกภาพและสญัลกัษณ์ของชาติ เป็นท่ีมาของการถ่ายทอดทางวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติและเป็นวิถีประชาชนของชาติ 

 ศาสนาเป็นบ่อเกิดของคติธรรมอนัเป็นหลกัคุม้ครองสงัคม ไม่เพียงแต่ดา้นพฤติกรรมทาง
กายเท่านั้น แต่รวมไปถึงความรู้สึกสาํนึกอีกดว้ย การปกครองเป็นเร่ืองของคน 2 ฝ่าย คือ  

ฝ่ายผูป้กครองและฝ่ายผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองท่ีจะพึงปฏิบติัต่อกนับนหลกัธรรม อนัเป็นท่ีตั้งแห่งระเบียบ
และกฎเกณฑท์างสงัคม สมยัใดท่ีผูป้กครองตั้งอยูใ่นธรรม ใหค้วามเป็นธรรมเป็นหลกัในการบริหาร
บา้นเมือง สมยันั้นประชาชนก็มีความผาสุก ร่มเยน็ ดงันั้นธรรมของศาสนาจึงเป็นรากฐาน  

แห่งการปกครอง  อยา่งจาํเป็นและหลีกเล่ียงไม่ได ้

 วิชารัฐศาสตร์มาข้ึนมาจากปรัชญาการเมืองกมี็ราฐาน อยูบ่นจริยศาสตร์  จริยศาสตร์เป็น
วิชาท่ีวา่ดว้ยคุณค่าความประพฤติของมนุษยว์า่ ผดิ ถูก ชัว่ ดี อยา่งไร ดงันั้น  มาตรฐานหรือเกณฑ์
การตดัสิน  ถูก ผดิ จึงเป็นเร่ืองของขอบเขตศีลธรรมในศาสนาเม่ือศีลธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่า 
ถูก ผดิ แลว้บรรดาการปฏิบติัหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยท์ั้งปวง คือ อาศยัศาสนาเป็นวิถีทาง
ดาํเนินไปสู่เป้าหมายของชีวติและความกลมกลืนทางสงัคม 
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สรุปท้ายบท 

 ศาสนามีส่วนสมัพนัธ์กบัศาสตร์ต่างๆ มากมายทั้งน้ีกเ็พราะ ศาสนาเป็นบ่อเกิดของศาสตร์
ทั้งปวง  ดงัจะเห็นไดใ้นรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ศาสนากบัการศึกษา การศึกษาคือกระบวนการพฒันาชีวิตเป็นตวัพฒันาและเป็น
เคร่ืองมือสาํหรับพฒันาบุคคลซ่ึงกต็รงกบัหลกัศาสนาท่ีมุ่งอบรมใหค้นพฒันาทั้งตวัเองและตั้งอยูใ่น
คุณธรรมอนัดีงาม 

 2. ศาสนากบัวฒันธรรม  วฒันธรรมคือครรลองแห่งชีวิตอนัครอบคลุมทุกอยา่งท่ีมนุษย์
ไดส้ร้างข้ึน  คิดหรือประดิษฐคิ์ดคน้และความเช่ือถือและปฏิบติัตามความเช่ือถือ  ศาสนาจดัวา่เป็น
วฒันธรรมอยา่งหน่ึง  เพราะเก่ียวกบัความเช่ือถือและปฏิบติัตามความเช่ือถือนั้น 

 3. ศาสนากบัปรัชญา ศาสนากบัปรัชญามีความใกลชิ้ดกนัมาก คือ ศาสนาพยายาม
แสวงหาความผสมกลมกลืนระหว่างบุคคลกบัโลก ส่วนปรัชญาพยายามเขา้ใจโลกอย่างรวมๆ  

โดยหวงัจะไดพ้บความหมายอนัแทจ้ริงของโลก ศาสนาและปรัชญาจึงเหมือนกนัตรงท่ีต่างกแ็สวงหา
ความจริงขั้นสูงสุดเก่ียวกบัมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มของมนุษยด์ว้ยกนักนั แต่ในแง่น้ีมีขอ้แตกต่าง
อยูบ่า้ง  คือปรัชญาเม่ือคน้พบความจริงแลว้กห็ยดุเพยีงนั้น  แต่ศาสนาเม่ือพบความจริงแลว้นาํมา
ปฏิบติั อยา่งไรกต็ามทั้งปรัชญาและศาสนานั้นมีส่วนสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดแยกกนัไม่ออก 
 4. ศาสนากบัวิทยาศาสตร์ ถา้พิจารณาอยา่งผวิเผนิดูเหมือนวา่ศาสนาจะไม่เก่ียวกบั
วิทยาศาสตร์เลย แต่ถา้ดูอยา่งลึกซ้ึงแลว้ ศาสนามีส่วนสมัพนัธ์กบัวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกนัโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ศาสนาพทุธมีวิธีการศึกษาและวตัถุแห่งการศึกษา มีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์อยา่งยิง่ ส่วน
ศาสนาประเภทเทวนิยมมีมูลบทของตนอยูบ่นความเช่ือ ยอ่มมีความแตกต่างกนัไปอยา่งไรกต็าม
นกัวิทยาศาสตร์ กคื็อ นกัศาสนานั้นเอง  ดงันั้นจึงมีส่วนสมัพนัธ์อยา่งลึกซ้ึง 
 5. ศาสนากบักฎหมาย ในสมยัเร่ิมแรกมนุษยถื์อวา่ ศาสนากบักฎหมายเป็นเร่ืองเดียวกนั 

เน่ืองจากศาสนาเป็นเร่ืองศีลธรรม แมบ้างส่วนจะเป็นขอ้ตกลง เป็นกติกา ขอ้ตกลงกนัเองเพราะถือ
วา่กฎหมายมาจากพื้นฐานของศาสนาแต่ภายหลงัเห็นวา่ศีลธรรมกบักฎหมายความแยกจากกนัและ
ไดแ้ยกออกจากกนัไปตามทศันะของนกันิติศาสตร์ ปัจจุบนัมาถึงยคุท่ีวา่ กฎหมายศีลธรรมและ
ความยติุธรรม แมพ้อจะมองวา่เป็นส่ิงท่ีแตกต่างกนั แต่กมี็ความเห็นลงลอยกนัวา่มีรากฐานอยา่ง
เดียวคือต่างเป็นปรากฏการณ์ในสงัคมของมนุษยท่ี์ถูกผลกัดนัโดยเจตนารมณ์ท่ีจะไม่หาความเป็น
ธรรมและความดีงาม  ดงันั้นศาสนากบักฎหมายจึงมีส่วนสมัพนัธ์กนั 

 6. ศาสนากบัรัฐศาสตร์สมัพนัธ์กนัในฐานะท่ีศาสนาเป็นหน่ึงของสงัคมท่ีมีความสาํคญั
ใหค้วามหมายเอกภาพและสญัลกัษณ์ของชาติ เป็นท่ีมาของการถ่ายทอดทางวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ของชาติเป็นวถีิประชาชนของชาติ 
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 ศาสนาเป็นบ่อเกิดของคติธรรมอนัเป็นหลกัคุม้ครองสงัคม ไม่เพยีงเป็นพฤติกรรมทาง
กายเท่านั้น แต่รวมไปถึงความรู้สึกสาํนึกอีกดว้ย การปกครองเป็นเร่ืองของคนสองฝ่ายคือฝ่าย
ปกครองและฝ่ายใตป้กครองท่ีจะปฏิบติัต่อกนับนหลกัธรรมอนัเป็นท่ีตั้งแห่งกฎระเบียบและ
กฎเกณฑข์องสงัคม ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ศาสนากบัรัฐศาสตร์มีส่วนสมัพนัธ์กนัอยา่งแยกกนัไม่ออก 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่3  ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัศาสตร์ต่าง ๆ 
 

 

 1. จงอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัการศึกษามาพอเขา้ใจ 
 2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัวฒันธรรมมีวา่อยา่งไรอธิบายโดยละเอียด 

 3.ศาสนากบัปรัชญามีส่วนสมัพนัธ์กนัมากนอ้ยเพยีงใดอธิบาย 
 4. ศาสนากบักฎหมายและรัฐศาสตร์มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร อธิบายโดยละเอียด 

 5. ศาสนากบัวิทยาศาสตร์มีส่วนสมัพนัธ์กนัหรือไม่อยา่งไร อธิบายมาโดยละเอียด 

 

 

 



บทที ่4 

ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู 

 

 

 ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดในโลกศาสนาหน่ึงมีอายุมากกว่า 
4,000 ปี จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีขุดคน้พบอารยธรรมลุ่มแม่นํ้าสินธุ 
สันนิษฐานไดว้่าชาวพื้นเมืองดั้งเดิมท่ีอาศยัอยูใ่นชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในสมยัโบราณนั้น 

ไดมี้ความเจริญทางวฒันธรรมและอารยธรรมสูงแลว้ และมีการนบัถือลทัธิ ศาสนาอยา่งเป็นระบบ 

มีการป้ันรูปเคารพของเทพต่างๆ ท่ีตนนับถือ การนับถือในสมยันั้น เป็นลกัษณะพหุนิยม   

แบบนบัถือผสีางเทวดาและธรรมชาติ 

 ต่อมาพวกอารยนัซ่ึงเป็นเผา่ท่ีอาศยัทางตอนเหนือของชมพทูวิปแถบใกลเ้ทือกเขาหิมาลยั  
ซ่ึงเป็นชนเผา่นกัรบ มีความสามารถสูงในการผลิตอาวธุและรถศึกและมีความชาํนาญในการใชอ้าวธุ
บงัคบัและรถศึก  เก่งกลา้ในการรบ  ชอบทาํสงครามขยายดินแดน จนไดค้รอบครองชมพทูวีปไวใ้น
นาํอาจเกือบทั้งหมด พวกอาหรับเชา้ปกครองและตั้งมัน่อยูใ่นบริเวณแควน้ปัญจาบและดว้ยนโยบาย
และกศุโลบายในทางการเมือง การปกครอง ชาวอารยนัจึงพยายามกลืนชาติและทาํใหช้าวพ้ืนเมือง
เจา้ของถ่ินเดิมยอมรับดว้ยวิธีต่างๆ และท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือการรวมเอาลทัธิศาสนา ความเช่ือ
ของพื้นเมืองเขา้มาไวใ้นศาสนาของพวกตน โดยมีการปรับปรุงให้เป็นส่วนหน่ึงของศาสนา 
เปล่ียนแปลงช่ือและเร่ืองราวใหเ้ป็นเทพสูงสุดในศาสนา และอนัดบัรองลงมาแลว้แต่ความสาํคญั 

เพื่อใหมี้ความนบัถือความเช่ือร่วมกนัในแนวเดียวกนั พวกนกัรบชาวอายนัไดร้วบรวมเร่ืองราวและ
แต่งเติมบทสรรเสริญพระเจา้ กฎวนิยั แนวทางปฏิบติั พิธีกรรมข้ึนเป็นคมัภีร์ เพื่อเป็นหลกัการของ
ศาสนาข้ึน เรียกวา่ “คมัภีร์พระเวท” แปลวา่ “คมัภีร์แห่งความรู้” และน่ีเองเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งประวติั
ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซ่ึงมีปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร หลงัจากนั้น
ศาสนาพราหมณ์กแ็บ่งยคุต่าง ๆ ตามวิวฒันาการของศาสนาต่อมา 
 ศาสนาพราหมณ์เกิดข้ึนก่อนศาสนาพทุธและศาสนาเซน และมีผูน้บัถือศาสนาท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัเพิ่มข้ึน ทาํใหศ้าสนาพราหมณ์ตกตํ่าเน่ืองจากมีคนถือนอ้ยลง นกับวชศาสนาจึงช่วยกนั
พยายามแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาสาระและหลกัธรรมคาํสอนใหดี้ข้ึนและ เหมาะสมกบัสภาวการณ์  

เกิดการปฏิรูปศาสนาเดิมเป็นศาสนาท่ีปฏิรูปปรับปรุง แต่คมัภีร์ไดเ้พิม่เติมข้ึน  ไดแ้ก่คมัภีร์อุปนิษทั
และคมัภีร์ภวคีตา และเพ่ิมความเช่ือมัน่เร่ืองอวตารของพระเจา้ คือพระนารายณ์โดยถือวา่พระพทุธเจา้
เป็นองคอ์วตารองคท่ี์ 9 เพิ่มมาจากววิฒันาการและปฏิรูปศาสนาไดดี้และเหมาะสมยิง่ข้ึน ใหย้นืหยดั
อยูไ่ดท่้ากลางศาสนาท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีเอง ศาสนา พราหมณ์จึงกลายเป็นศาสนาฮินดูในเวลาต่อมา 
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 ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดู เป็นศาสนาพหุเทนิยม คือนบัถือพระเจา้หลายองค์
รวมทั้งนบัถือผสีางเทวดา  และมีความเช่ือวา่ธรรมชาติต่าง ๆ มีจิตวิญญาณท่ีมีอาํนาจแฝงเร้นอยูจึ่ง
ยกยอ่งใหเ้ป็นเทพีมากมาย 
 ศาสนาพราหมณ์เดิมมีอายเุก่าแก่มาก จึงไม่อาจสืบคน้หาหลกัฐานไดว้า่ใครเป็นผูก่้อตั้ง 
จึงเป็นศาสนาท่ีไม่ปรากฏวา่วา่มีศาสดา คงมีแต่ลทัธิความเช่ือถืออนัมัน่คง คมัภีร์และเทพเจา้ต่างๆ 

ท่ีนบัถือเคารพสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนั  ซ่ึงพอจะนาํมากลางเป็นยคุไดด้งัน้ี 

 

ยุคพราหมณะ 
 ประภาศรี สีอาํไพ  ไดก้ล่าวไวว้า่ความเช่ือดงัเดิมมีความเคารพยาํเกรงธรรมชาติ แมส้ตัว ์
เช่น โคกเ็ป็นท่ีนบัถือ  มีการแบ่งแยกคนเป็นวรรณะโดยมีนกับวชเป็นผูท้าํตาม  ความประสงคข์อง
อาํนาจเบ้ืองบนเรียกวา่ ปรมาตมนัหรือพรมนั ทุกอยา่งจึงเป็นไปตามพรหมลิขิต พราหมณ์จึงเป็น
กลุ่มท่ีมีฐานอาํนาจเกิดจากโอษฐข์องพระพรหม กษตัริยเ์กิดจากอุระพระพรหม แพศยเ์กิดจาก 

เพลาของพระพรหม ศูทรเกิดจากบาทของพระพรหม ถา้อยูน่อกวรรณะเหล่าน้ีจะถูกดูถูกเหยยีดหยาม  

รวมทั้งพวกผสมวรรณะจะกลายเป็นจณัฑาล  ถือเป็นเสนียดจญัไร 
 ความเช่ือในธรรมชาติทาํใหมี้เทวดากาํเนิดเก่ียวกบัธรรมชาติเหล่านั้น  เช่น  พระอาทิตย ์ 
พระอคันี  พระคงคา  เป็นตน้  ต่อมาเกิดลทัธินบัถือภูตผปีีศาจเช่ือวา่  แมน้ร่างกายตายไปวิญญาณ
ยงัคงอยูต่อ้งเช่นสรวงบูชาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ 

 

ยุคพระเวท 

 นงเยาว ์ชาญณรงค ์ไดก้ล่าวไวว้า่ ระหวา่ง 900-1,000 ปี ก่อนพทุธศกัราช คมัภีร์พระเวท
มีช่ืออีก ช่ือหน่ึงวา่ ศรุติ แบ่งออกเป็น 3 คือ มนัตระ พรหมณะ และอุปนิษทั 

 ภาคท่ี 1 มนัตระหรือมนต ์ หมายถึง บทสวดสรรเสริญพระเป็นเจา้เป็นคาํฉนัท ์ มีความ
เก่าแก่เป็นอนัดบัแรก 

 ภาคท่ี 2 พรหมณะ หมายถึง คาํร้อยแกว้ อนักล่าวถึงพิธีกรรมและคาํอธิบายเก่ียวกบั
พิธีกรรมนั้น ๆ มีความเก่ารองลงมาจากมนัตระ 
 ภาคท่ี 3 ส่วนอุปนิษทั แปลว่าเขา้ไปนั่นใกล ้ ฟังคาํสอนของอาจารยเ์ป็นภาคท่ี 3 

แห่งพระเวท  อนัอธิบายถึงปรัชญาวา่ดว้ยสภาพแห่งอาตมนัและปรมาตมนั 

 คมัภีร์พระเวท  แบ่งออกเป็น 4 คมัภีร์ คือ 
 1. คมัภีร์ฤคเวทเป็นคมัภีร์ท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุด  และเป็นคมัภีร์แห่งความรอบรู้ในบทสวด
สาํหรับสรรเสริญพระเจา้ 
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 2. คมัภีร์ชุรเวท  เป็นคมัภีร์รวบรวมบทร้องกรองใชส้าธยายในพิธีบูชายนัในศาสนา 
 3. คมัภีร์สามเวท เป็นคมัภีร์รวบรวมบทสวดมนตส์าํหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ 

ของประชาชนทัว่ไป 

 4. คมัภีร์อาถรรพเวท เป็นคมัภีร์แห่งเวทมนตค์าถา การทาํพิธีแกเ้คลด็ แกอ้าถรรพ ์

คุณไสยศาสตร์ต่างๆ 

 

คมัภร์ีอุปนิษทั 

 เป็นบทสรุปของพระเวท จึงมีช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่เวทานตะ ซ่ึงถือวา่เป็นการพฒันาปรัชญา
พระเวทใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน เป็นคมัภีร์ท่ีอธิบายถึงธรรมชาติของสากลจกัรวาลและวิญญาณของมนุษย ์
นบัเป็นตาํราเล่มแรกท่ีอธิบายถึงการเกิดใหม่ของมนุษยแ์ละเร่ืองราวของการเวียนวา่ยตายเกิด นบัเป็น
ตาํราอุปนิษทัหลายคมัภีร์ดว้ยกนัท่ีนบัวา่เก่าแก่จริงๆ มีประมาณ 10 คมัภีร์ อายขุองคมัภีร์ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดคือ 600-800 ปี ก่อนคริสตกาลแมน้จะมีขอ้ความขดัแยง้กนัเองบา้ง แต่ทุกคมัภีร์มีจุดมุ่งหมาย
เป็นอนัเดียวกนั  คือ ตอ้งการประกาศลทัธิเอกเทวนิยม  ส่ิงน้ีเป็นความจริงสูงสุดของโลกมนุษยแ์ละ
เอกภาพทั้งหมดเป็นการสาํแดงตวัของพรหม  มนุษยทุ์กคนเป็นพรหม  อยูต่ลอดเวลา แต่ความ 

ไม่ชดัเจนเลยทาํใหเ้ป็นงูไป  ดงันั้น  เม่ือมนุษยรู้์วา่เขาคือพรหม เขากไ็ดบ้รรลุโมกษะธรรม  ไม่ตอ้ง
เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารอีกต่อไป  (จนัดา  จนัทร์แกว้. 2526 : 25 – 29) 

 พรหมในท่ีน้ี  คือพระเจา้สูงสุด หรือปรมาตมนัซ่ึงเป็นวิญญาณสูงสุดในจกัรวาลทุกส่ิง
ทุกอยา่ง มาจากพระพรหมน้ีและจะกลบัคืนไปสู่พรหม  เม่ืออตัมนันั้นหลุดพน้เขา้บรรลุถึงโมกษะ 
 ในคมัภีร์อุปนิษทัในสงัคมอินเดีย  เกิดมีการคิดคน้หาทางแห่งความรู้นาํสู่หลุดพน้ทุกข ์

เกิดมีสาํนกัปรัชญาท่ีสาํคญัเกิดข้ึน 6 สาํนกั ปรัชญาเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานทางภูมิปัญญาของศาสนา
พราหมณ์หรือฮินดูในเวลาต่อมา  ซ่ึง นงเยาว ์ชาญณรงค ์ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 1. ปรัชญามีมางสา  ปรัชญาสาํนกัน้ีสถาปนาโดย ฤาษี  ไซมินี คาํวา่มีมางสา หมายถึง
การพิจารณาหาความถูกตอ้ง  หรือ สจัธรรม  ปรัชญาสาํนกัน้ีช่ือในเร่ืองอาํนาจเหนือธรรมชาติ  เช่น  

เร่ืองพลงัศกัด์ิสิทธ์ิ นรก สวรรค ์ ปรัชญามีมางสาจึงเป็นปรัชญาเทวนิยม คือ นบัถือพระเจา้  
มีการยดึถือเอาพิธีกรรมทางศาสนาเป็นพื้นฐานของโมกษะ คือการหลุดพน้ 

 2. ปรัชญาเวทานตะหรืออุตาระ ปรัชญาสาํนกัสถาปนาโดย  ฤาษีนวยาสหรือพทรายนะ 
ในตอนแรกแลว้วิวณันาการต่อเน่ืองกนัมาตลอด คาํว่า เวทาตะ แปลว่า ท่ีสุดของความรู้ หรือ  

ความรู้สูงสุด ปรัชญาสาํนักน้ีถือว่า อาตมนักบัพรหม เป็นส่ิงเดียวกนั พรหม คือส่ิงสมบูรณ์  

เป็นความแทจ้ริง  ส่ิงต่างๆ มาจากพรหม  ทุกคนจึงควรบูชาพรหมดว้ยในสงบ ลทัธิน้ีมีการคน้ควา้
หาเหตุผลแห่งโลกพร้อมทั้งตรัสรู้สภาพของตนเองดว้ย 
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 3. ปรัชญานยายะ ปรัชญาสาํนกัน้ีสถาปนาโดย ฤาษีโครมะ เป็นปรัชญามุ่งคน้ควา้หา
ความจริงเป็นหลกัและยดึเอาโมกษะคือการหลุดพน้เป็นเป้าหมาย เป็นปรัชญาคิดคน้หาความจริง
ของโลกตามหลกัของตรรกวทิยา คืออาศยัการอนุมานปรัชญานยายะมีทฤษฎีของความรู้วาไดม้า
จาก 4 ประการ ดว้ยกนัคือ 
  3.1 ความรู้ท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์โดยตรง 
  3.2 ความรู้ท่ีไดม้าจากการคิดคน้หาเหตุผล 
  3.3 ความรู้ท่ีไดม้าจากการเปรียบเทียบ  เรียกวา่ความรู้อนุมาน 

  3.4 ความรู้ท่ีไดม้าจากพยานหลกัฐาน เช่น ความรู้ท่ีไดจ้ากคมัภีร์พรเวท
ปรัชญานยายะถือวา่อาตมนัเป็นสภาพท่ีคงอยูนิ่รันดร  และถือวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลก เป็นผูท้รง
ใหค้มัภีร์พระเวท ปรัชญาสะนกัน้ีเป็นปรัชญาเทวนิยมและลทัธิน้ีถือวา่เหมาะในการคน้หาความรู้ 
 4. ปรัชญาไวเศษกิะ ปรัชญาสาํนกัน้ีสถาปนาโดย กนาทะ ปรัชญาไวเศษิกะเป็นปรัชญา
ท่ีแยกมาจากปรัชญานยายะ คาํวา่ไวเศษิกะ คือคาํเดียวกบัคาํวา่ วเิศษ ปรัชญาไวเศษิกะปรับปรุง
ปรัชญานยายะใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิข้ึน ปรัชญาไวเศษิกะมุ่งแสวงหาความจริงและยดึในโมกษะ
หรือการหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดเป็นเป้าหมายสาํคญั  ช่ือวา่ชีวิตปัจจุบนัสิบเน่ืองมาจากการ
กระทาํของตนเอง  ปรมาตมนัเป็นอนนัต ์ คือไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีเบ้ืองตน้ เบ้ืองปลาย ไม่มีรูปร่าง  
เหตุใหมี้โลกและชีวิต ชีวติคือส่วนยอ่ยของปรมาตมนั ปรัชญาไวเศษิกะยงัเป็นปรัชญากล่าวถึง
ธรรมชาติของอนุภาคปรมาณู โดยกล่าววา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในเอกภพเกิดข้ึนจากปรมาณู ซ่ึงแบ่งแยก
ออกเป็นส่วนย่อยอีกไม่ได ้ และพระเจา้เป็นผูส้ร้างโลกข้ึนจากปรมาณู ในหลกัการสร้างดา้น
จริยธรรม ปรัชญาไวเศษิกะมีความเห็นวา่ เม่ือไม่ทาํความชัว่วิญญาณกบ็ริสุทธ์ิ พน้ความทุกขไ์ด ้

 5. ปรัชญาสางขยะ ปรัชญาสาํนกัน้ี สถาปนาข้ึนโดยมหามุนีนิล สางขยะ แปลวา่ 
จาํนวน หรือ การนบั ปรัชญาสางขยะสอนไวว้า่ ชีวิตประกอบไปดว้ย 2 ภาค ภาคหน่ึง คือปุรุษะ 
ส่วนภาคหน่ึงคือประกฤติ  กล่าวง่าย ๆ ชีวิตมี 2 ส่วน คือ สสารกบัจิต เม่ือสองภาคน้ีประกอบกนัเขา้
ทาํใหเ้กิดส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติ  เช่น พืช สตัว ์ คน พระเจา้ เม่ือจิตแยกออกจากสสารไดโ้ดย
เดด็ขาดแลว้กจ็ะไม่กลบัมาเกิดอีก เม่ือพน้จากการเวียนวา่ยตายเกิด 

 จิตกบัประกฤติ (สารดั้งเดิม) มีคุณสมบติัตรงกนัขา้มกนัคือ จิตเป็นความรู้ท่ีบริสุทธ์ิส่วน
ประกฤติมีสภาพเป็นเพยีงสสาร แต่เม่ือจิตกบัประกฤติรวมกนัจะเกิดส่ิงต่าง ๆ ตามธรรมชาติข้ึน
มากมาย และววิฒันาการเร่ือยไป 

 6. ปรัชญาโยคะ ปรัชญาสาํนกัน้ี สถาปนาโดยฤาษีตนัไซบี  ปรัชญาโยคะคู่กบัปรัชญา
สางขยะ กล่าวคือปรัชญาสางขยะเป็นทฤษฎี ส่วนปรัชญาโยคะเป็นภาคปฏิบติั คาํวา่ โยคะ แปลว่า
การประกอบ คือการประกอบภาคปฏิบติัในภาคทฤษฎีปรัชญาสางขยะ 
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 การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาโยคะ คือการเพง่จิตไม่ใหจิ้ตมอารมณ์หวัน่ไหว โดยเพง่จิตให้
แน่วแน่อยูก่บัพระอิศวร  ทาํจิตสะอาดบริสุทธ์ิ  ควบคุมจิตไม่ใหเ้กิดความหวัน่ไหว  แมจ้ะพบกบั
อารมณ์แปรปรวน  จิตกไ็ม่หวัน่ไหวสัน่คลอน  ทั้งน้ีเพราะตั้งจิตมัน่อยูก่บัพระอิศวร  ผูท้รงพระนามวา่ 
ประนพ หรือ โอม ดงันั้นเม่ือภาวนาวา่ โอม กจ็ะป้องกนัอุปสรรคในการปฏิบติัโยคะวิถีทางการ
ปฏิบติัมีอยู ่8 ประการ คือ  
 1. ยมะ คือ การสาํรวมอิริยาบถและความประพฤติ ไม่เบียดเบียนชีวิตผูอ่ื้นไม่กล่าวเทจ็  
ประพฤติพรหมจรรย ์ ไม่ลกัทรัพย ์ ขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีเพื่อทาํใหใ้จมีความสะอาด 

 2. นิยมะ คือ การสาํรวมทาํให้จิตและร่างกายมีความสะอาด มีความสันโดษมี 

ความอดกลั้น เรียนรู้คมัภีร์ต่าง บริกรรมคาํวา่ โอม เพง่จิตอยูก่บัพระอิศวร โดยถือวา่พระองคเ์ป็น
ผูว้ิเศษ ไม่ติดอยูก่บักิเลสตณัหา อธิษฐานแนบแน่นอยูก่บัอิศวร 
 3. อาสนะ การนัง่ทาํใหจิ้ตใจแน่วแน่ในท่าต่าง ๆ มีอาจารยค์อควบคุมเป็นการฝึกฝนให้
จิตและร่างกายมีความสะอาด 

 4. ปราณยามะ คือ การควบคุมลมหายใจเขา้ออกดว้ยการหายใจลึกแลว้หยดุแลว้ระบาย
ลมหายใจออก วิธีน้ีเป็นการฝึกใหห้วัใจ  ปอดมีความแขง็แรง  เป็นการทาํใหจิ้ตมีความเขม้แขง็ 
 5. ปริตยาหาระ คือ การถอนอินทรียอ์อกจากอารมณ์  อินทรีย ์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
เป็นการทาํใหจิ้ตใจอยูร่ะดบัสูงกวา่อารมณ์  ไมมีความหวัน่ไหวไปตามอารมณ์ 

 6. ธารณะ  คือทาํใหจิ้ตตั้งมัน่  สนใจต่อการปฏิบติัสมาธิอยา่งเดียว อาจมุ่งจิตอยูใ่นส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง เป็นการทาํจิตใหมี้พลงัแน่วแน่ 

 7. ธยานะ  คือ การเพง่ท่ีเรียกวา่ เขา้ฌาน ทาํใหเ้กิดพลงัจิตมากยิง่ข้ึนและเกิดพลงัในการ
รู้เห็นความจริงยิง่ข้ึน 

 8. สมาธิ  คือ ทาํดวงจิตใหแ้น่วแน่  จิตจะจมด่ิงจนไม่เกิดมีความรู้สึกวา่มีตวัตนบุคคล
และอารมณ์เป็นหน่ึงอนัเดียวกนั 

 ผูป้ฏิบติัตามปรัชญาโยคะอยา่งเคร่งคดั เรียกวา่ โยคี การทาํโยคะ กคื็อการทาํจิตใหม้ัน่คง 
ไม่หวัน่ไหวไปตามความตอ้งการของอารมณ์ เป็นวิธีการแยกจิตอกจากกายไม่ติดแน่นอยูก่บัตณัหา  
อุปทานและความชัว่ทั้งหมด เป็นการชาํระจิตใหส้ะอาดดว้ยการทาํสมาธิ 
 ในคมัภีร์พระเวท ยงัมีหลกัท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิตของชาวฮินดูตั้งแต่เกิดไปจนตายและ
การจดัระเบียบแห่งสงัคมและชนชั้นต่าง ๆ ในสงัคม  ตลอดจนหนา้ท่ีของแต่ละชนชั้นนั้น ๆ อนัเป็น
จุดกาํเนิดของความเช่ือทางศาสนาในระบบชั้นวรรณะ ซ่ึงมีปรากฏเป็นคาํสอนและให้ถือปฏิบติั 

สืบต่อมาหลายพนัปี  โดยเป็นพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
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 ระบบชนชั้นวรรณะดงักล่าวแบ่งออกเป็น 4 วรรณะ คือ  
 1. วรรณะพราหมณ์ เป็นวรรณะสูง มีประมาณร้อยละ7 ของชาวฮินดูทั้งหมดและเป็น
ชนชั้นท่ีมีสิทธิและอิทธิพล เป็นอภิสิทธ์ิชนในสงัคม  โดยความเช่ือในพระเวทวา่ พราหมณ์เกิดจาก
ปากหรือศีรษะของพรหม จึงเป็นวรรณะท่ีจะไดเ้รียนรู้ศึกษาศาสนาและสรรพวิชาการต่างๆ และ 
สัง่สอนแก่คนทัว่ไป ทั้งยงัทาํหนา้ท่ีเป็นการส่ือกลางติดต่อกบัพระเจา้ดว้ย ดงันั้นคนทุกวรรณะ 
จึงตอ้งเคารพพวกพราหมณ์ดว้ย  ถือวา่เป็นวรรณะสูงสุดและบริสุทธ์ิ จึงนุ่งห่มสีขาวมกัและมกัมี
อาชีพเป็นครู อาจารย ์
 2. วรรณะกษตัริย ์  เป็นวรรณะสูงไดแ้ก่กษตัริย ์ ราชวงศผ์ูเ้ป็นประมุขปกครองประเทศ  
และนกัรบนกัปกครอง เช่ือกนัวา่เกิดจากอก และขนของพระพรหม วรรณะกษตัริยนิ์ยมนุ่งห่มสีแดง 
 3. วรรณะแพศย ์ เป็นวรรณะกลาง ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย กสิกร ประมง ฯลฯ  

เป็นวรรณะท่ีสาํคญัแก่เศรษฐกิจของบา้นเมือง เช่ือกนัว่าเกิดจากตะโพกและขาของพระพรหม
ส่วนมากนิยมใชสี้เหลือง 
 4. วรรณะศูทร  เป็นวรรณะตํ่าของสงัคม  มีอาชีพเป็นกรรมกร  คนรับใช ้  ผูใ้ชแ้รงงาน  

ลูกจา้ง  รับจา้งต่างๆ  เช่ือวา่เกิดจากเทา้ของพระพรหม 

 ทั้ง 4 วรรณะ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของสงัคม เปรียบไดว้า่ปรัชญา (พราหมณ์) อาํนาจ 
(กษตัริย)์  เงิน (แพศย)์  และแรงงาน (ศูทร) 
 นอกจากน้ียงัมีคนอีกจาํนวนหน่ึงในสังคมเป็นพวกท่ีตํ่าท่ีสุด เรียกว่า วรรณะจณัฑาล 

เป็นนพวกท่ีเกิดจากแต่งงานกบัคนวรรณะสูงกบัคนวรรณะตํ่า เกิดลูกหลานเช้ือสายออกมาจะ
กลายเป็น วรรณะจณัฑาล  เป็นพวกท่ีแยกออกจากสงัคม  เป็นพวกท่ีถูกดูหม่ินเหยยีดหยามรังเกียจ
ของคนทัว่ไป  ตอ้งแยกอยูต่่างหากเป็นหมู่บา้นและมีอาชีพท่ีตํ่าลาํบากท่ีคนทัว่ไปไม่อยากทาํ  เช่น  

กวาดถนน  เกบ็ขยะ  ลา้งสว้ม  ขดุหลุมศพ  เผาศพและขอทาน  เป็นตน้   

 คนวรรณะสูงถือวา่การแตะตอ้งถูกตวัพวกจณัฑาลเป็นมลทิน  ตอ้งรีบลา้ง 
 

ยุคมหากาพย์ 
 อยูใ่นราว  200-600  ปีก่อน  ค.ศ.  หรือเร่ิมตน้  พ.ศ.  ถึง  พ.ศ.  800  การเรียกช่ือยคุน้ี 

“มหากาพย”์  เพราะเป็นงานท่ีเด่นในยคุน้ี  คือ  มหากาพยร์ามายณะและมหากาพย ์
 มหาภารตะ ซ่ึงแต่ละเร่ืองเป็นบทกวีเร่ืองใหญ่และยาวเก่ียวกบัวีรบุรุษผูมี้นามกระเด่ือง  
ทั้งยงัแฝงปรัชญาไวด้า้ย โดยเฉพาะมหาถารตะไดมี้บางส่วนท่ีกลายมาเป็นคมัภีร์ศาสนาอนัมีช่ือเสียง
ของชาวอินเดีย  จนกระทั้งปัจจุบนัน้ีคือ  คมัภีร์ภควทัคีตา  อนัแสดงถึงหลกัธรรมเร่ืองอาตมนัและ



 63

พระพรหมไวช้ดัเจน  หนงัสือเร่ืองภควทัคีตาอยูใ่นบรรพหน่ึงของมหาภารตะ  มีนามวา่  ภีษมบรรพ  

ยคุน้ีเป็นยคุเร่ิมตน้แห่งพระพทุธศาสนา 
 ส่วนมหากาพยร์ามายณะ เป็นเร่ืองราวอมตะของวีรบุรุษซ่ึงเช่ือว่าเป็นปางหน่ึงของ
พระวิษณุนารายณ์อวตารลงมาเกิดปราบมาร มีความยาวมากและเป็นวรรณกรรมท่ีแพร่ในประเทศ
ต่าง ๆ  ไดแ้ปรเป็นภาษาของชาติตนและประพนัธ์เป็นวรรณะกรรมระดบัสูง  เช่น  เมืองไทยไดรั้บ
เอามหากาพยร์ามายณะมาแต่งเป็นคาํกลอนเร่ืองรามเกียรต์ิมาเล่นเป็นโขน ละคร หนงั หุ่นกระบอก 

เป็นตน้ชาวไทยและประเทศใกลเ้คียงรู้จกักบัรามายณะหรือรามเกียรต์ิ 

 

คมัภร์ีภควทัคตีา 
 คมัภีร์ภควทัคีตา เป็นคมัภีร์ศาสนาในยคุมหากาพย ์ ประพนัธ์ดว้ยภาษาสนัสฤตอนัเป็น
ภาษาแห่งวรรณกรรมชั้นสูงของอินเดียท่ีแพร่หลายท่ีสุดของชาวฮินดูและไดรั้บความสนใจตีพิมพ์
เป็นหลายภาษาและศึกษากนัแพร่หลายในหลายประเทศ  เน้ือหาสาระสาํคญัอนัเป็นจุดมุ่งประสงค์
ในการเรียบเรียงคมัภีร์น้ีกเ็พือ่มุ่งสอนธรรมะระดบัสูงของฮินดูวา่ การบรรลุโมกษะ คือการหลุด 

ไมต้อ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไปนั้น ยอ่มจะบนัดาลไดก้โ็ดยอาศยัญาณอยา่งเดียว แต่การท่ีจะบรรลุ
ถึงญาณนั้นจะตอ้งทาํตวัเราเป็นเสมือนภาชนะอนัเหมาะสมแก่ญาณนั้นเสียก่อน ซ่ึงจะเป็นไปไดก้็
โดยอาศยักรรมหรือการปฏิบติั  การปฏิบติันาํไปสู่จิตท่ีบริสุทธ์ิ  ความบริสุทธ์ิแห่งจิตยอ่มนาํไปสู่
เขตแดนแห่งญาณ  ซ่ึงนบัวา่เป็นโมกษะนั้นเอง  ในขณะท่ีอินเดียยงัติดยดึอยูก่บัการประกอบยญัพธีิ
นั้น คีตาน้ีไดป้ระกาศวา่ ผลท่ีจะไดรั้บจากยญัพิธีนั้น หาใช่ผลท่ีถาวรไม่ ถา้หากตอ้งการผลท่ีถาวร
แท ้  กค็วรละผลแห่งยญักรรม  คือการบูชายญั  แมแ้ห่งกรรมทั้งหลายเสีย  คีตา  แปลวา่  ตยาดี  คือ 
ผูเ้สียสละ การเสียสละมิใช่การเสียส่ิงท่ีประเสริฐ  แต่การเป็นการเสียสละแห่งกรรม  เพราะตอนใด
ท่ีเรายงัหลงใหลอยูใ่นผล  ตอนนั้นเรากย็งัเป็นทาสอวิชชาคือ  ความโง่เขลาอยู ่ และจะตอ้งเวียนวา่ย
ตายเกิดอยูใ่นวฏัสงสารตลอดไป แมก้ารปรารถนาผลแห่งการปฏิบติั กคื็อการผกูมดัชนิดหน่ึง
เหมือนกนั  เหตุนั้นหนา้ท่ีของเราโดยเฉพาะกคื็อการดาํเนินการ  มิใช่ความมุ่งหมายท่ีจะเสวยผล  

(จาํนง  ทองประเสริฐ. 2520 :  14) 

 คมัภีร์ภควทัคีตา เป็นส่วนหน่ึงท่ีแทรกอยูใ่นมหาภารตะ ซ่ึงเป็นคมัภีร์มหากาพยท่ี์ยาวท่ีสุด
ของอินเดีย (ประมาณหน่ึงแสนโศกา)  มหาคมัภีร์ภารตะ  เป็นคมัภีร์ท่ีพรรณนาถึงการรบระหว่าง
กองทพัทุรโยชน์กบักองทพัสองพี่น้อง ฝ่ายปาณฑพท่ีดาํเนินไปเป็นเวลาสิบแปดวนัท่ีทุ่งเกษตร  
ขา้งเมืองทสัตินาปุระ (ไม่ไกลจากเดลฮี นครหลวงอินเดียปัจจุบนันกั) ความจริงทุรโยชน์และ 
พี่นอ้งปาณฑพนั้นเป็นญาติสนิทกนั เติบโตมาในราชสาํนกัเดียวกนัและศึกษาวิ ชาการต่างๆ รวมทั้ง
วิชาการรบมาดว้ยกนั  จากอาจารยค์นท่ีสูงสุดองคห์น่ึงของอินเดีย  (มกัจะเรียกวา่พระนารายณ์) 
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 เม่ือพระกฤษณะเห็นอรชุนทอ้ใจและแสดงอารมณ์ไม่สู ้ กใ็หเ้หตุผลวา่การกระทาํเช่นนั้น
ไม่เป็นการสมควร  พระกฤษณ์ใหเ้หตุผลวา่อรชุนควรรบและจะตอ้งเขา้รบ  เหตุผลท่ีให ้  มีลกัษณะ
เป็นทั้งศาสนาและปรัชญา  ในท่ีสุดอรชุนกย็อมตดัสินใจเขา้รบจนกระทัง่มีชยัชนะในท่ีสุด 

 ขอ้ความท่ีพระกฤษณะอธิบายสัง่สอนอรชุน  พอสรุปไดว้า่  ท่ีอรชุนวา่ไม่ตอ้งการฆ่าฟัน
ญาติมิตรและครูบาอาจารยข์องตนนั้นอรชุนจะตอ้งเขา้ใจใหถู้กตอ้งเสียก่อนวา่  ท่ีวา่ฆ่านั้นหมายถึง
อะไร 
 พระกฤษณะอธิบายวา่ขวญัคน  (หรือ Soul ในภาษาองักฤษ) น้ีเป็นอมตะไม่มีเบ้ืองตน้ 

ไม่มีเบ้ืองปลาย  ไม่อาจจะสร้างหรือทาํลายได ้  (ศพัทภ์าษาสนัสกฤตสาํหรับคาํวา่ “ขวญั” น้ีไดแ้ก่ 
คาํวา่เทหิน  หรือ  ศรีริน  แปลตามตวัวา่ผูค้รองร่าง)  เม่ือเป็นเช่นน้ี  แมอ้รชุนจะเขา้ใจวา่ตนฆ่าใคร 
กต็าม ความจริงแลว้กมิ็ไดฆ่้าหรือทาํลายผูใ้ดเลย  พระกฤษณะอธิบายต่อไปวา่  อรชุนเป็นกษตัริย์
และหนา้ท่ีของกษตัริยท่ี์สาํคญัประการหน่ึงของกษตัริยน์ั้นคือการรบ  อรชุนจะเล่ียงหนา้ท่ีวรรณะ
ของตนระบุไวน้ั้นไม่ได ้ คนเราท่ีเกิดมาทุกคนจะตอ้งมีการปฏิบติัและตอ้งมีการประกอบกรรม  

แต่การประกอบกรรมท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นไปโดยไม่หวงัผลเฉพาะตวัเป็นการตอบแทน แต่จะตอ้ง
เป็นการกระทาํท่ีเน่ืองจากการรู้สาํนึกในหนา้ท่ีและดว้ยความเล่ือมใสศรัทธาองคพ์ระบรมเทพเป็น
หลกัการปฏิบติัการตามหนา้ท่ีเป็นของสาํคญัท่ีสุด  โลกจกัคงอยูไ่ดก้ต่็อเม่ือคนแต่ละคนปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีของวรรณะของตน  เช่นเดียวกบัการประกอบยญักรรม  หากพราหมณ์ละเลย  ไม่ประกอบกิจ
ตามหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งและยญักรรมนั้นจะส่งผลหรือสาํเร็จผลหาไดไ้ม่ 

 พระกฤษณะกล่าววา่  ผูท่ี้สามารถถอนตวัออกจากส่ิงท่ีอยูร่อบตวัได ้  โดยไม่มีใจผกูพนั
และถือวา่การประกอบกรรมท่ีตนกระทาํนั้นมาจากพรหมทั้งส้ิน แมป้ระกอบกรรมใดตามบาป 

จะติดเป้ือนเป็นมลทินแก่เขาก็หาไม่ ทาํนองเดียวกบันํ้าจะไม่ติดบนใบบวั ไดฉ้ันนั้น (8.10)  

แต่การท่ีจะถอนตวัออกจากส่ิงแวดลอ้มไดก้ต็อ้งมีการบาํเพญ็โยคะ แต่จะตอ้งสงัเกตประการหน่ึงวา่
คมัภีร์ภควทัคีตามิไดส้อนหลกัปรัชญาระบบโยคะโดยตรง  แต่คมัภีร์น้ีใชศ้พัทว์า่โยคะ และอาศยั
วิธีการตามแบบโยคะนั้น วิธีบาํเพญ็โยคะนั้นอธิบายในอธัยายะท่ี 6ผูบ้าํเพญ็โยคะตอ้งหาสถานท่ี 

ท่ีเหมาะสม  สงบเงียบ  ผูบ้าํเพญ็ตอ้งไม่ปล่อยตวัตามความอยาก  ความปรารถนาของตนจนเกินไป
แต่ก็มิไดย้กย่องชมเชยการบาํเพญ็ทุกกิริยา การบาํเพญ็โยคะมีจุดประสงคท่ี์จะรวมความคิดให้ 
ดวงจิตมุ่งเขา้สู่บรมเทพเพียงจุดเดียว การบาํเพญ็ในชั้นน้ีเรียกว่า ธนานโยคะ (หรือฌาณโยคะ)  
เม่ือสามารถรวบรวมจิตใจใหม้ัน่คงในบรมเทพแลว้การกระทาํการหรือการประกอบกรรมใดๆ กย็อม
จะเป็นไปตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง คือกระทาํโดยมิไดห้วงัผลตอบแทน เป็นการบาํเพญ็โยคะขั้นท่ี
สอนเรียกกรรมโยคะ 
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 บทสนทนาระหวา่งอรชุนกบัพระกฤษณะในตอนน้ีแหละท่ีเรียกวา่คมัภีร์ภควทัคีตาน้ีถา้
แลตามตวักแ็ปลไดว้า่ “บทเพลงอนัพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงขบัแลว้” เน้ือหาสารัตถะของคมัภีร์น้ี
ไดแ้ก่คาํพดูของพระกฤษณะ  แต่เม่ือพระกฤษณะเป็นอวตารองคห์น่ึงของพระวิษณุบรมเทพ  คมัภีร์
น้ีย่อมไดช่ื้อว่าเป็นคมัภีร์ท่ีบรรจุคาํสอนท่ีบรมเทพเป็นผูป้ระทานเป็นเทวจนะและย่อมมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิในตวัของมนัเอง  (นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ 2531 : 271)   

 

ยุคสูตร 
 ตั้งแต่ ค.ศ. 200 เป็นตน้มา เป็นยคุท่ีมีการรวบรวมเรียบเรียงปรัชญาหรือทรรศนะสายต่างๆ 

อนัมีอยูใ่นยคุมหากาพยใ์หเ้ป็นรูปสูตร หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ เป็นการยอ่ความหรือจบัประเดน็
สาํคญัลงเป็นสูตร  เพื่อจาํง่ายและเป็นหลกัฐาน 

 

ยุคปราชญ์ 

 ตั้งแต่ ค.ศ. 200 เป็นตน้มาเช่นเดียวกนั คือยคุของปราชญท่ี์มีช่ือเสียงหลายคนท่ีมี
ทรรศนะต่างๆ กนั โตแ้ยง้กนั นามของนักปราชญ์เหล่านั้นเช่นสังกราจารยแ์ละระพินท์  
นารถตะกอร์  เป็นตน้  นกัปราชญใ์นยคุน้ีไดแ้ปลความหมายของศาสนาใหดู้เด่นชดัและเรียบเรียง
คมัภีร์ทางศาสนาใหมี้ความเป็นระเบียบ  โดยไม่พึ่งหลกัเดิมในคมัภีร์พระเวทและคมัภีร์อุปนิษทั  

นอกจากนั้นแลว้นกัปราชญบ์างคนยงัตั้งนิกายใหม่ข้ึนมา  ยคุน้ีจึงถือวา่ยคุปราชญข์องศาสนาฮินดู 

 คมัภีร์ทางศาสนาฮินดูท่ีเกิดข้ึนในยคุน้ี คมัภีร์มนูธรรมศาสตร์เรียบเรียงโดย “มนู” 

นอกจากน้ีกมี็การรวบรวมหลกัการสาํคญัของฮินดู ไวเ้ป็นหลกัตรีมูรติ  เม่ือประมาณ พ.ศ. 800   

เกิดนิกายไวษณวะ  เม่ือประมาณ  พ.ศ.  1300  นอกจากนั้นยงัมีขบวนการจดัตั้งสมาคมเพ่ือเผยแพร่
หลกัธรรมในศาสนาฮินดูอีกหลายสมาคมดว้ยกนัในปัจจุบนั เช่น สมาคมพรหมสมาธอารยสมา
ธและรามกฤษณะมิชัน่  เป็นตน้ 

 

คมัภร์ีมนูธรรมศาสตร์ 
 คมัภีร์มนูธรรมศาสตร์ คือ กฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัของชาวฮินดู ผูแ้ต่งคมัภีร์น้ีมี
ช่ือเสียงมากคือ  พระมนู  และนอกจากน้ียงัมีผูแ้ต่งอีกหลายท่านแต่ไม่ค่อยมีช่ือเสียงมากนกั คมัภีร์
พระธรรมศาสตร์เป็นคมัภีร์ท่ีวางหลกัความประพฤติตลอดแนวทางครองชีวิตไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น
ทุกวรรณะ  ไดแ้ก่  อาศรม  4  และพิธีสกัการะหรือพิธีการท่ีทาํใหบ้ริสุทธ์ิ 
 อาศรม  4  เป็นระเบียบกฎเกณฑใ์นการดาํรงชีวิตของชาวฮินดู  คือ 
 อาศรม  1  พรหมจารี  คือวยัศึกษา  วยัน้ีตอ้งศึกษากบัครู – อาจารย ์
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 อาศรม  2  คฤหสัถ ์ คือวยัครอบครัว  วยัน้ีตอ้งมีความรับผดิชอบต่อครอบครัว 
 อาศรม  3  วานปรัสถ ์ คือวยัหาความสงบในป่า 
 อาศรม  4  สนัยาสี  คือวยัดาํเนินชีวิต  สละโลก  เป็นนกับวช 

 การกาํหนดขั้นตอนในการดาํเนินชีวิตของชาวฮินดูตามคมัภีร์มนูธรรมศาสตร์มีความสาํคญั
ต่อชนชั้นวรรณะ 3 ชั้นแรกเท่านั้น ไม่ไดก้าํหนดไวส้าํหรับวรรณะศูทร  หรือจณัฑาล  กฎ  2 ขอ้แรก
เป็นกฎขอ้บงัคบัท่ีจะตอ้งปฏิบติั  ส่วนกฎ  2  ขอ้หลงัเป็นเพียงกฎเสนอใหป้ฏิบติัเท่านั้น 

 

พระเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู   

 พระเจา้สูงสุดของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู  มี  3  องคร์วมเรียกวา่  “ตีมูรติ” คือ 

 1. พระพรหม  ผูส้ร้างทุกส่ิงทุกอยา่งในจกัรวาล 
 2. พระวษิณุหรือพระนารายณ์  ผูรั้กษาทุกส่ิงทุกอยา่งในจกัรวาล 
 3. พระอิศวรหรือพระศิวะ  ผูท้าํลายทุกส่ิงในจกัรวาล 

 

นิกายในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู 

 นิกายในศาสนาฮินดูมีมากมายหลายนิกาย  แยกยอ่ยตามความเช่ือเฉพาะกลุ่มชน  ทอ้งถ่ิน  

เมือง  ซ่ึงจะแยกไดด้งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. นิกายไศวะ 
  นิกายน้ีเป็นนิกายท่ีนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่เหนือเทพองค์อ่ืนๆ 

ศาสนิกชนในนิกายน้ีจะนับถือพระศิวะและศิวลึงค์สูงสุดและเคารพนับถือพระพรหม และ
พระนารายณ์รองลงมา 
  โดยทัว่ไปศาสนิกท่ีนบัถือนิกายน้ีจะนบัถือบูชาพระชายาของพระศิวะ คือพระนาง 
อุมาเทวีพร้อมทั้งโอรสทั้งสองคือ  พระพิฆเนศและพระขนัทกมุาร  (หรือพระการ์ติเกยา)  ตลอดจน
ววันนัทิซ่ึงเป็นพาหนะของพระศิวะดว้ย ชาวฮินดูนิกายน้ีจะนบัถือววัมาก คือ จะไม่ทาํรายทุบตี   

ด่าวา่ววัทั้งหลาย  เพราะเช่ือวา่เป็นเทพเจา้ดว้ย  ชาวฮินดูนิกายไศวะท่ีเคร่งมาก  แบ่งออกเป็นนิกาย
ยอ่ยเรียกวา่พวกลึงคย์ติั  คือพวกท่ีนบัถือศิวลึงคอ์ยา่งสูงถึงกบัทาํรูปศิวลึงคอ์นัเลก็ๆ  ไวท่ี้เอว 
 2. นิกายไวษณวะ 
  นิกายน้ีนบัถือพระวษิณุหรือนารายณ์เป็นเทพสูงสุด ส่วนเทพองคอ่ื์นๆ เป็นอนัดบัรอง 
พระวษิณุมีพระชายามีนามวา่พระนางลกัษณมี พระวษิณุและพระนางลกัษณมีไมปรากฏมีพระโอรส  

ธิดา พระวษิณุมีพาหนะเป็นพญาครุฑ  มีบลัลงักเ์ป็นพญาอนนัตนาคราชมีหนุมานเทพเป็นทหารเอก 
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  นิกายไวษณวะมีชาวฮินดูนบัถือมากทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย ชาวฮินดูท่ี 

นบัถือนิกานน้ี  เวลาทาํพิธีบูชาพระเจา้จะเจิมหนา้ผาก  3  จุด  เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเคารพ
พระวษิณุ 

  การเคารพพระวิษณุหรือพระนารายณ์มีแนวโนม้ทางปฏิบติัตามลทัธิภกัดี (การเสียสละ)  
มากกวา่การเขา้ฌาน  ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัของลทัธิไศวะโดยทัง่ ๆไปในลทัธิไวษณวะมีเป้าหมายเพือ่
สร้างความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัชีวิต ไม่มีการใชชี้วติสตัวบู์ชาพระวษิณุ มีความเช่ือมัน่ในการดาํรงชีวติ
ในแนวทางท่ีดี  ลทัธิน้ีมีความเห็นตรงกนัขา้ม  กบัลทัธิวิธีสอนการบาํเพญ็ตบะเพื่อความหลุดพน้ 

  ชาวฮินดูผูน้บัถือนิกายน้ีมีความเช่ือเร่ืองอวตาร การแบ่งภาคลงมาจุติเพื่อโปรดมนุษย์
ในยคุต่าง ๆ  ท่ีมีความยคุเขญ็  พระวิษณุอวตารลงมายงัโลกมนุษย ์10 คร้ังดว้ยมีบรรดาเทพทั้งหลาย
มาขอร้องใหพ้ระองคล์งมาช่วยมนุษย ์
 3. นิกายศักต ิ

  ลทัธิศกัติเจริญข้ึนในยคุกลาง  แต่ลทัธิเก่าแก่ไม่แพล้ทัธิไศวนิกายเพราะพฒันามาจาก
การบูชาอิตถีพละ ในรูปของพระแม่ธรณี เป็นลทัธิท่ีมีความเก่าแก่มากของชนชาติพื้นเมือง  
ก่อนหนา้ท่ีอารยธรรมพระเวทปรากฏในประเทศอินเดีย 
  การขุดคน้อารยธรรมลุ่มแม่นํ้าสินธุก็ไดพ้บหลกัฐานทางโบราณคดี ยืนยนัถึง
ความเก่าแก่ของวิชาน้ี เพราะพบรูปสตรีดินเผาท่ีมีลกัษณะเป็นพระแม่หรือพระแม่ธรณี ผูมี้อาํนาจ
ประสาทความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพนัธ์ุธญัญาหาร 
  นอกจากพบรูปพระแม่จาํนวนมากแลว้ การขดุคน้ดงักล่าวยงัไดพ้บหินเจาะรู ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยอวยัวะเพศหญิง การบูชาอิตถีพละอนัเป็นลทัธิเก่าท่ีปรากฏในกลุ่มชนท่ีมีอาชีพหลกั
ในการกสิกรรมไดว้วิฒันาการมาเป็นลทัธิศกัติและแพร่หลายในยคุกลาง 
  “ศกัติ” หมายถึง พลงั คือก่อใหเ้กิดการสร้างและพลงัควบคุมและจดัระเบียบจกัรวาล  
พลงัแห่งการผลิตสืบพนัธ์ุมนุษย ์
  นิกายศกัติ  คือ  นิกายท่ีนบัถือเทพี  หรือเทพเจา้ท่ีเป็นหญิง  ความเช่ือถือในเร่ืองน้ีมี
มาชา้นานแลว้  ชาวอินเดียโบราณนบัถือเทพีถือเป็นเทพมารดา  ไดเ้รียกวา่  พระแม่  เช่น  พระแม่
ธรณี  พระแม่คงคา  พระแม่โพสพ  นบัถือธรรมชาติท่ีมีลกัษณะใหก้ารอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพนัธ์ุ
ธญัญาหาร  เป็นพระแม่เทพี  ต่อมาเม่ือเทพเจา้สูงสุด  3  องค ์ กน็บัถือชายาของเทพเจา้เหลา้นั้นดว้ย  
เกิดเป็นนิกายท่ีนบัถือเทพเจา้เพศหญิงข้ึนแพร่หลาย เทพีในนิกายศกัติมีลกัษณะ 2 แบบคือ  

เป็นเทพมารคาใหค้วามรัก ความเมตตา ความอบอุ่น หึความอุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบต่างๆ  

แต่อีกระบบหน่ึงเป็นเทพแีห่งการลงโทษ  ผูท่ี้ทาํชัว่ดว้ยความโหดร้าย   
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  ภาคฝ่ายดี ไดแ้ก่ พระสรัสวดี เทพีแห่งความงาม ความเจริญ ศิลปะปัญญาพระลกัษณ
มีเทพีแห่งชีวิตสมรส ความงาม ความเจริญสมบูรณ์พนูสุข พระอุมาเทพีแห่งมารคดแห่งการให ้ 

การช่วยเหลือ  พระแม่ธรณี  พระแม่คงคา  พระแม่โพสพ  ปารวติ  อมัพกิา 
  ภาคฝ่ายร้าย ไดแ้ก่ พระแม่ทุรดาและพระแม่กาลี ซ่ึงเป็นปางหน่ึงของพระอุมาชาตา
แห่งพระศิวะ  เทพีทั้งสองมีความดุร้ายและน่ากลวัทั้งรูปร่างหนา้ตา  และชอบบูชายญัพลีกรรมดว้ย
เลือดและชีวติ   

 จึงมีพิธีกรรมใหแ้ก่เทพีเจา้องคน้ี์ดว้ยเลือดและชีวิต ในฐานะเทพีเจา้แห่งความน่าสะพรึงกลวั  
พิธีกรรมจดัใหก้บัเจา้แม่กาลีในท่ีสาธารณชน  ปกติจะบูชาดว้ยเลือด  เลือดจากเหยือ่ถูกนาํมาทาํพิธี
บูชายญัท่ีหนา้แท่นบูชาเจา้แม่กาลี  พิธีเคารพเจา้แม่กาลีจึงนากลวัมาก 
 

พธีิกรรมในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู 

 ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู  เป็นศาสนาท่ีมีพิธีกรรมมากมาย  ทั้งพิธีกรรมเพ่ือบูชาพระเจา้
และหลกัคาํสอนท่ีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู กาํหนดหนา้ท่ีของมนุษยไ์ว ้5 ประการ  
ท่ีจะตอ้งทาํ  คือ  (นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ 2531 : 282) 

 1. ศึกษาพระเวท 

 2. บูชายญั 

 3. ใหก้าํเนิดบุตร  (โดยเฉพาะบุตรชาย) 
 4. ตอ้นรับแขก 

 5. บริจาคทาน 

 ในหนา้ท่ีทั้ง 5 ประการดงักล่าวไดก้าํหนดใหม้นุษยท์าํพธีิบูชาพระเจา้คือบูชายญั ซ่ึงเป็น
พิธีกรรมท่ีสาํคญัของชาวอินดู  และไดก้าํหนดพิธีต่าง ๆ  ไวด้งัน้ี 

 1. พธีิบูชายญั 

  เป็นการทาํพิธีแสดงความเคารพ  ถือพระเจา้ดว้ยอามิสบูชา  ซ่ึงถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ี
ท่ีสาํคญั  ซ่ึงชาวฮินดูทุกคนตอ้งทาํ  สาํหรับส่ิงของวตัถุในการบูชานั้นจะดีเลว  มากนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
  การบูชายญัประกอบดว้ยเคร่ืองสงัเวย เช่น นํ้า นม เนย ขา้วเปลือก และสุรา   
ซ่ึงพระอคันีเทพเจา้แห่งไฟจะเป็นผูน้าํเอาของสงัเวยน้ีไปสู่เทพเจา้ทั้งหลาย โดยกลืนกินเอาส่ิงเหล่านั้น
แลว้แปรรูปเป็นควนันํ้าข้ึนสู่สวรรค ์ การบูชายญัมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเจริญทางวตัถุและประโยชน์
สุขในโลกน้ี 
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  นอกจากน้ีตายแบบแผนธรรมเนียมพราหมณ์ยงัมีการบูชาท่ียิง่ใหญ่ มกักระทาํโดยมี
พระราชาเป็นประธานในพิธี เป็นพิธีใหญ่ของบา้นเมือง นานๆ จึงจะทาํพิธีใหญ่เช่นน้ีสกัคร้ังตอ้ง
เป็นวาระท่ีสาํคญัหรือเพื่อขอความช่วยเหลือท่ียิง่ใหญ่ต่อพระเจา้  พิธีน้ีเรียกวา่ “มหายญั” มีการบูชายญั
ดว้ยองคป์ระกอบ  4  อยา่ง  คือ 
  1. อศัวเมธะ   การฆ่ามา้บูชายญั 

  2. โคเมธะ     การฆ่าโคบูชายญั 

  3. ราชสูยะ การฆ่าชา้งบูชายญั 

  4. นรเมธะ การฆ่าคนบูชายญั 

  พวกพราหมณ์ถือวา่การบูชายญัพระเจา้น้ีเป็นยอดบุญ  ผูบู้ชาจะพน้จากบาปทั้งหมด
ท่ีเคยทาํมาตั้งร้อยชัว่คนและผูท่ี้มีสิทธิจะทาํมหายญัไดจ้ะเป็นอยู่ในวรรณะพราหมณ์และวรรณะ
กษตัริยเ์ท่านั้น  และคนในวรรณะอ่ืนกไ็ม่มีโอกาสไดอ้ยูใ่นพิธีดว้ย 
 2. พธีิศิวาราตรี 
  พิธีศิวาราตรี เป็นพิธีกรรมท่ีจดัทาํใหมี้ข้ึนปีละคร้ังเพื่อบวงสรวงบูชาและทาํพลีกรรม
แก่พระศิวะเทพเจา้สูงสุดหน่ึงในตีมูรติ  ชาวฮินดูทุกคนจะทาํพิธีน้ีโดยเฉพาะชาวฮินดูท่ีนบัถือนิกาย
ไศวะ  จะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดและทาํพธีิอยา่งครบถว้น 

  ก่อนจะถึงวนัทาํพิธีซ่ึงจะเป็นวนัเพ็ญแห่งเดือนมาฆะ ชาวฮินดูจะเร่ิมถือศีลกิน 

มงัสาวิรัติล่วงหนา้ก่อน  2-3  วนั  สาํหรับผูท่ี้เคร่งครัดมากจะอดอาหารหน่ึงวนักบัสองคืนและจะพา
กนัสวดมนตต์ลอดคืนและอ่านคมัภีร์สลบักนัไป 

  เม่ือถึงวนัเพญ็ข้ึน 15 คํ่า อนัเป็นวนัประกอบพิธี ชาวฮินดูจะพากนัมาท่ีวหิารเทวาลยั
ของพระศิวะและนาํเอาขา้วตอกดอกไมต่้างๆ  อนัไดแ้ก่ดอกดาวเรือง มะลิ  กหุลาบ เป็นตน้ ท่ีเตรียม
ไวน้ั้นวางตรงรูปเคารพของพระศิวะและศิวลึงค ์ และเร่ิมตน้ร้องเพลงของศาสนาท่ีมีเน้ือความ
สรรเสริญพระศิวะ  สวดมนตแ์ละอ่านคมัภีร์พิธีดงักล่าว  จะทาํพร้อมเสียงสนัน่กอ้งไปทัง่บริเวณ
เทวาลยั  ชาวฮินดูท่ีมีศรัทธาแรงกลา้จะสวดไปจนกวา่เสียงจะขาดหายหลบัไปเองบางคนท่ีหลงัจาก
สวดมนตไ์ปไดน้านพอสมควรกก็ราบนมสัการเทวรูป  และกเ็ดินกลบับา้น 

 3. พธีิสวดสายยญัโญประวติร 
  พิธีสวดสายยญัโญประวิตร  คือสวดดว้ยถกัซ่ึงชาวอินเดียไดเ้ขา้พิธีกรรมทาํใหเ้ป็น
ดว้ยศกัด์ิสิทธ์ิ เรียกวา่ “ดว้ยสายยญัโญประวิตร” เดก็ชาวฮินดูในวรรณะสูง ไดแ้ก่ วรรณะพราหมณ์
และกษตัริยทุ์กคน เม่ือเกิดมาอายไุด ้ 12 ปี จะตอ้งเขา้พิธีสวมสายยญัน้ี เม่ือสวมแลว้ตอ้งกล่าว
ปฏิญาณตนเป็น  “พรหมจารี”  คือเป็นผูน้บัถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยสมบูรณ์หลงัจากนั้นจึงจะมี
โอกาสไดศึ้กษาคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  ของศาสนาได ้
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 4. พธีิประจําชีวติ 

  ผูท่ี้เป็นศาสนิกชนฮินดูจะตอ้งพิธีระจาํบา้น ละเวน้ไม่ได ้การทาํพิธีตอ้งอาศยัพราหมณ์
เป็นผูน้าํ  ตามคาํสอนในคมัภีร์มนูธรรมศาสตร์หรือมานวธรรมศาสตร์และคมัภีร์อ่ืน ๆ ไดก้าํหนด
พิธีประจาํบา้นไว ้  12  ประการ  ท่ีคนในวรรณะพราหมณ์  กษตัริยแ์ละแพศยจ์ะตอ้งทาํ  คือ  (จาํนง  
ทองประเสริฐ. 2520 : 9 -10)  

  4.1 พิธีเม่ือตั้งครรภ ์ เรียกวา่  ครรภาธาน 

  4.2 พิธีเม่ือเขา้ใจวา่เดก็ในครรภมี์ลมปราณหรือชีวิต  เรียกวา่  ปุงสวนะ  และเป็น
พิธีเม่ือมีเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นบุตรชาย 
  4.3 พิธีแยกผมหรือตดัผมหญิงผูมี้ครรภ ์  4  เดือน  6  เดือนและ  8  เดือน  เรียกวา่ 
สีมนัโตนะพยวะ 
  4.4 พิธีคลอดบุตร เอาเนยใสและนํ้าผึ่งใส่ชอ้นทองคาํใหท้ารกชิมแบบแตะล้ิน 3 คร้ัง  
เรียกวา่  ชาตกรรม 

  4.5 พิธีตั้งช่ือเด็กหลงัจากคลอดในวนัท่ี 10-12-13-14 หรือท่ี 101 เรียกว่า  
นามกรณะ 
  4.6 พิธีนาํเดก็ไปดูดวงอาทิตยอุ์ทยั  เม่ือเดก็อายไุด ้  84  เดือน  และดูดวงจนัทร์ 
ในวนัข้ึน  3  คํ่า  เดือน  3  เรียกวา่  นิษกรมณะ 
  4.7 พิธีป้อนขา้วในเดือนท่ี 7-8  หรือเม่ือทารกนั้นมีฟันงอก  เรียกวา่ อนันปราศนะ 
  4.8 พิธีโกนผมใหเ้หลือไวแ้ต่จุกตรงกลางศีรษะถกัเป็นหางเปีย  ซ่ึงเรียกวา่ สิยะ 
ใหท้าํในปีท่ี  3  เรียกวา่  จูฑการยะ 
  4.9 พิธีตกัผม ถา้เป็นพราหมณ์ตดัเม่ืออายไุด ้ 16 ปี กษตัริยเ์ม่ืออาย ุ 22 ปี 

และแพศยต์ดัเม่ืออาย ุ 24  ปี  เรียกวา่  เกศานตะ 
  4.10 พิธีเร่ิมการศึกษา  เป็นทวิชาติ  คือ  เกิด  2  คร้ัง  คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี สอง หลงัจาก
คลอดจากครรภม์ารดา  ซ่ึงถือวา่เป็นการเกิดข้ึนคร้ังแรก  คร้ังน้ีเกิดในศาสนาพราหมณ์  โดยคลอ้ง
สายยญัโญประวิตร  หรือสายธุรําแลว้ สอนใหว้า่มนต ์ คายตัรี  (ซ่ึงเป็นมนตป์ระจาํตวัไปตลอดชีพ)  

พิธีน้ีทาํเม่ืออายไุด ้ 5  ขวบ  หรือ  8  ขวบ  หรือ  12  ขวบ  เรียกวา่  อุปนยนะ 
  4.11 พิธีกลบับา้นเม่ือจบการศึกษาจากสาํนกัครู – อาจารย ์ เรียกวา่  สมาวรรตนะ 
  4.12 พิธีแต่งงานเรียกวา่  ววิาหะ 
  พิธีเหล่าน้ี ถา้เป็นเพศหญิงก็เวน้พิธีขอ้ 10 คือพิธีอุปนยนะและห้ามสวดคมัภีร์ 
พระเวทฮินดูในปัจจุบนัน้ีกป็ฏิบติักนัอยูเ่ป็นบางพิธีเท่านั้น คือพิธีตั้งช่ือ พิธีป้อนขา้ว พิธีคลอ้งดา้ย
ยญัโญประวิตรและพิธีแต่งงานเท่านั้น  ในชาวฮินดูบางพวกกมี็พิธีเจาะหูใหเ้ดก็ผูห้ญิงดว้ย 
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 5. พธีิศราทธ์ 
  พิธีศราทธ์ คือ พิธีท่ีผูมี้ศรัทธาสงัเวยบรรพบุรุษฝ่ายบิดาผูล่้วงลบัไปแลว้ดว้ยขา้วบิณฑ ์ 

กระทาํในวนัหน่ึงก่อนเผาศพและตลอดเวลาท่ีไวทุ้กข ์ทั้งน้ีกเ็พื่อวิญญาณของคนตายท่ีไดรั้บขา้วบิณฑ์
จะไดเ้ขา้สูร่้างหยาบ  พน้จากความเป็นเปรต  พิธีน้ีลูกชายเท่านั้นจึงจะทาํไดใ้นพิธีญาติหญิงชาย 
ทั้งฝ่ายบิดามารดาสืบข้ึนไป  3  ชัว่  จะตอ้งมาร่วมพิธีดว้ย  เรียกวา่  สบิณฑะ  แปลวา่  ร่วมขา้วบิณฑ ์ 

พิธีกาํหนดไวว้า่ตอ้งทาํเดือนละคร้ังเร่ือยไปตลอดปี 

 6. พธีิบูชาเทวดา 
  พิธีวา่ดว้ยการบูชาน้ีแตกต่างกนัไปตามวรรณะ  พวกวรรณะสูงจะบญัญติั  ดงัน้ี 

  6.1 สวดมนตภ์าวนา  อาบนํ้า  ชาํระร่างกาย  ชาํระพนัและสงัเวยเทวดาทุกวนั 

  6.2 พิธีสมโภชถือศีลและวนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ซ่ึงผดิแผกไปตามนิกายและทอ้งถ่ินต่าง ๆ 

  6.3 ไปนมสัการบาํเพญ็กศุลตามเทวาลยั 
 

ปรัชญาความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ฮินดู 

 ศาสนิกแห่งศาสนาน้ี  ไม่วา่จะเป็นนิกายใดกต็ายจะมีความเช่ือร่วมกนัและยดึถือเป็นหลกั
สาํคญัในการปฏิบติัตามแนวแห่งความเช่ือนั้น ความเช่ือของชาวฮินดูมีมากมายเพราะเน่ืองจาก
ประเทศอินเดียมีดินแดนกวา้งใหญ่ไพศาล  มีภูมิอากาศ  เผา่พนัธ์ุมากมาย  หลายร้อยเผา่  หลายร้อย
ภาษา  แต่พอสรุปความเช่ือท่ีสาํคญัของศาสนิกชนชาวฮินดูส่วนใหญ่ไดด้งัน้ี 

 1. เช่ือวา่พระพราหมณ์เป็นผูส้ร้างโลก 

 2. เช่ือวา่เทพทั้งสามแห่งตรีมูรติเป็นเทพสูงสุด 

 3. เช่ือวา่มนุษยมี์ส่วนประกอบ  คือร่างกายและอาตมนั  อาตมนัหรือจิตวิญญาณนั้นเป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีสุด  เช่ือวา่อาตมนัเดินมาจากพรหม  หรือ  ปรมาตมนั  เช่ือวา่มนุษยมี์ความหลุดพน้จาก
กิเลสและบรรลุถึงโมกษะอาตมนักจ็ะกลบัคืนไปสู่ปรมาตมนั คือการท่ีมนุษยจ์ะกลบัคืนไปอยูก่บั
พระเจา้สูงสุด 

 4. เช่ือเร่ืองการแบ่งชั้นวรรณะว่าพระพรหมทรงสร้างมนุษยใ์ห้แตกต่างกนัในฐานะ
แห่งชาติกาํเนิด ใครจะฝ่าฝืนไม่ยอมรับไม่ได ้ เพราะเป็นพรหมลิขิต 

 5. เช่ือเร่ืองการลา้งบาป  ลอยบาปในแม่นํ้าคงคาวา่หากไดอ้าบนํ้าในแม่นํ้าคงคาแลว้จะ
ลา้งบาปได ้ เม่ือตายไปตามสายนํ้าไปสู่สวรรคไ์ด ้ เพราะเช่ือวา่แม่นํ้าคงคาเป็นแม่นํ้าศกัด์ิสิทธ์ิไป
ผสมทาํพิธีกรรมต่างๆ  ท่ีตอ้งใชน้ํ้ ามนตด่ื์มกิน  เพื่อสิริมงคลและรักษาโรค 

 6. นบัถือบูชาเทพต่างๆ  อ่ืน ๆ  อีกมากมายหลายร้อยองค ์  แตกต่างไปตามทอ้งถ่ินและ
เผา่พนัธ์ุอาชีพ 



 72

 7. มีความเช่ือเร่ืองวิญญาณนิยม เช่ือว่าส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติมีวิญญาณสถิตอยู่มี
อาํนาจเหนือมนุษยแ์ละอาจใหคุ้ณใหโ้ทษได ้ มีความเช่ือถือ 
 ในบรรดาสตัวต่์างๆ ทั้งหมด โคเป็นสตัวท่ี์มีความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด  ท่ีจริงชาวฮินดูเช่ือวา่โค  

คือตวัแทนของพระเจา้ทั้งปวง  ทุกส่ิงทุกอยา่งมาจากโคเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ปัสสาวะของโคทาํใหชี้วิต  

วิญญาณและร่างกายมีความบริสุทธ์ิ  ตามถนนและในเมืองต่างๆ  ของชาวฮินดูวรรณะตํ่าเดินตามโค 

เพื่อเอาปัสสาวะของโคแสดงความเคารพและจะเกบ็ข้ีโคไปผสมดินฉาบฝาผนงับา้น การใหอ้าหาร
โคถือวา่เป็นคุณธรรมนั้นสูง 
 เช่ือกนัวา่โคและพราหมณ์ถูกสร้างข้ึนโดยพระพรหมในวนัเดียวกนั มีความศกัด์ิสิทธ์ิ
เท่ากนั  ดงัการฆ่าโคจึงมีบาปเท่าๆ กบัฆ่าพระพราหมณ์  โคมีความศกัด์ิสิทธ์ิในทุกนิกายและใน 

ทุกชนชั้น  วรรณะ  การรับประทานเน้ือโคนั้นชาวฮินดูเห็นวา่เป็นส่ิงชัว่ร้ายยิง่กวา่การรับประทาน
เน้ือมนุษย ์ ยิง่ไปกวา่นั้นพระศิวะยงัมีววันนัทิเป็นพาหนะ  และเม่ือพระกฤษณะยงัทรงเยาวว์ยัเคยอยู่
กบัฝงูโค  ดว้ยเหตุน้ีโคจึงเป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิของนิกายไศวะและนิกายไวษณวะ 
 สตัวท่ี์มีความสาํคญัรองลงมาจากโค คือพญานาคหรืองู ชาวฮินดูใหค้วามเคารพพญานาค
หรืองูใหญ่ ในอินเดียภาคใตแ้ละเบงกอลเป็นบริเวณท่ีมีผูน้บัถือพญานาคมากท่ีสุด ทุกบา้นใน 

มาลาบาร์ท่ีมดัทราสจะมีสถานท่ีเล้ียงงู  และมีงูเป็นจาํนวนมาก  เจา้ของบา้นจะใหน้มและผลไมเ้ป็น
อาหารเล้ียงงู เร่ืองพญานาคมีอยูม่ากมายในเร่ืองศาสนาฮินดูจึงมีพิธีกรรมใหก้บังูในเบงกอลมากกวา่
ในบริเวณอ่ืน ๆ  ของอินเดีย 
 ชาวฮินดูนิกายไวษณวะนบัถือหนุมาน  เพราะหนุมานเป็นหวัหนา้วานร  ช่วยพระรามนาํ
นางสีดามาจากยกัษร์าวนะ (ทศกณัฑ)์ และคุณธรรมในเร่ืองความซ้ือสตัยข์องหนุมานท่ีมีต่อพระราม  

เป็นแบบอย่างท่ีดีของชาวฮินดูทั้งมวลในภาพของนางสีดา และพระรามจะมีหนุมานนัง่อยู่แทบ 

พระบาท พร้อมปฏิบติัตามคาํสัง่ของเจา้นาย มีบางวหิารสร้างข้ึนเพื่อบูชาหนุมานโดยเฉพาะ 
 พระยาครุฑซ่ึงมีรูปคร่ึงมนุษยเ์ป็นพาหนะของพระวิษณุ  ดว้ยเหตุน้ีวา่วและนกอินทรีย ์
จึงไดรั้บการเคารพ นกยงูเป็นพาหนะของเทพีสรัสวดี หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม หนูเป็น
พาหนะของพระคเนฆ สิงโตเป็นพาหนะของทุรคาและพระแม่กาลี ภาคหน่ึงของมเหสีของพระศิวะ
ควายเป็นพาหนะของพญายม  ชา้งเป็นพาหนะของพระอินทร์  สตัวต่์าง ๆ  ดงักล่าวถือวา่เป็นสตัว์
ศกัด์ิสิทธ์ิของฮินดู 
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สรุปท้ายบท 

 ศาสนิกของพราหมณ์หรือฮินดู ไม่วา่จะเป็นนิกายใดจะมีความเช่ือรวมกนัและถือเป็น
หลกัในการปฏิบติัธรรมตามแนวความเช่ือนั้น  ความเช่ือของชาวอินเดีย  พอสรุปไดด้งัน้ี 

 1. เช่ือวา่พระพราหมณ์เป็นผูส้ร้างโลก 

 2. เช่ือวา่เทพทั้งสามแห่งตรีมูรติเป็นเทพสูงสุด 

 3. เช่ือวา่มนุษยมี์ส่วนประกอบ  คือร่างกายและอาตมนั  อาตมนัหรือจิตวิญญาณนั้นเป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีสุด  เช่ือวา่อาตมนัเดินมาจากพรหม  หรือ  ปรมาตมนั  เช่ือวา่มนุษยมี์ ความหลุดพน้จาก
กิเลสและบรรลุถึงโมกษะอาตมนักจ็ะกลบัคืนไปสู่ปรมาตมนั คือการท่ีมนุษยจ์ะกลบัคืนไปอยูก่บั
พระเจา้สูงสุด 

 4. เช่ือเร่ืองการแบ่งชั้นวรรณะว่าพระพรหมทรงสร้างมนุษยใ์ห้แตกต่างกนัในฐานะ
แห่งชาติกาํเนิด  ใครจะฝ่าฝืนไม่ยอมรับไม่ได ้ เพราะเป็นพรหมลิขิต 

 5. เช่ือเร่ืองการลา้งบาป  ลอยบาปในแม่นํ้าคงคาวา่หากไดอ้าบนํ้าในแม่นํ้าคงคาแลว้จะ
ลา้งบาปได ้  เม่ือตายไปตามสายนํ้าไปสู่สวรรคไ์ด ้  เพราะเช่ือวา่แม่นํ้าคงคาเป็นแม่นํ้าศกัด์ิสิทธ์ิไป
ผสม ทาํพิธีกรรมต่าง ๆ  ท่ีตอ้งใชน้ํ้ ามนตด่ื์มกิน  เพื่อสิริมงคลและรักษาโรค 

 6. นบัถือบูชาเทพต่าง ๆ  อ่ืน ๆ  อีกมากมายหลายร้อยองค ์ แตกต่างไปตามทอ้งถ่ินและ
เผา่พนัธ์ุ อาชีพ 

 7. มีความเช่ือเร่ืองวิญญาณนิยม  เช่ือวา่ส่ิงต่าง ๆ  ตามธรรมชาติมีวิญญาณสถิตอยูมี่
อาํนาจเหนือมนุษยแ์ละอาจใหคุ้ณใหถ้ามได ้ มีความเช่ือคือสตัวบ์างชนิดท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้สูงสุดต่าง
เช่นโค เป็นตน้ 

 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้  พอสรุปไดว้า่  ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม
คือนบัถือเทพเจา้หลายองค ์  และมีหลกัปฏิบติัท่ีเรียกจริยธรรมนั้น  มีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์  ไม่วา่จะ
เป็นคมัภีร์พระเวท  คมัภีร์อุปพิพทั  และคมัภีร์อ่ืน ๆ  อีก  ซ่ึงสามารถเลือกสรรนาํไปปฏิบติัได ้
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แบบฝึกหัด 

บทที ่ 4  ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู 

 

 

 1. จงอธิบายประวติัความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมาโดยสงัเขป 

 2. จงอธิบายหลกัจริยธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมา
พอเขา้ใจ 
 3. ผลความคิดของนกัปรัชญา  6  สาํนกั  มีลกัษณะแตกต่างกนั  จงอธิบายแนวความคิด
หรือปรัชญาของแต่สาํนกัมาพอเขา้ใจ 
 4. คาํวา่  “ตรีมูรติ”  หมายถึงอะไร  อธิบาย 
 5. อาศรม 4  ในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมีวา่อยา่งไร  อธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 5 

ศาสนาพทุธ 
 

 

 ศาสนาพทุธ  เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม  คือ ไม่เช่ือและไม่สอนเร่ืองพระเจา้สร้างโลก 

ไม่สอนโดยมีเทวดาเป็นจุดศูนยก์ลาง (สุชีพ ปุญญานุภาพ.  2506: 285) แต่สอนเนน้ในเร่ืองศีลธรรม
และปัญญาชั้นสูง และเป็นหน่ึงในสามของศาสนาของโลก คือมีผูน้บัถือในหลายประเทศ ไม่เฉพาะ
ในประเทศท่ีเกิดศาสนาน้ี ศาสนาอ่ืนนอกจากพระพุทธศาสนาท่ีนบัถือว่าเป็นศาสนาของโลก  

เพราะมีผูน้บัถือหลายประเทศ  คือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต ์

 พทุธศาสนาสอนใหใ้ชปั้ญญาพิจารณาเหตุผล  ไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่  ไม่ถือโลกเป็นใหญ่  

แต่ถือธรรมะเป็นใหญ่ ใครกต็ามแมน้บัถือศาสนาอ่ืนหรือสอนศาสนาอ่ืน แต่ถา้คาํสอนนั้นถูก 

มีเหตุผล พระพทุธศาสนากรั็บรองวา่ถูก แต่ในท่ีบางแห่งพระพทุธเจา้ตรัสวา่ ในขอ้ท่ีสอนไม่
ตรงกนัจงรับไว ้ จงพิจารณาเฉพาะในส่วนท่ีตรงกนัระหว่างพระพุทธเจา้กบัศาสดาท่ีสอนนั้นๆ  

เม่ือสอนวา่ส่ิงใดไม่ควร  ควรละแลว้ใครจะไดจ้ริง ตามท่ีสอนกนัมากกวา่  หรือสอนวา่ส่ิงใดควร
ปฏิบติั แลว้ใครปฏิบติัไดจ้ริงตามท่ีสอนมากกวา่กนั (มหาสีหนาทสูตรทีมนิกาย, พระไตรปิฎกฉบบั
ประชาชน  เล่ม  2  หนา้ 452) 

 พระพทุธศาสนาสอนเนน้หนกัเฉพาะเทวดาโดยความบริสุทธ์ิ  คือ มนุษยก์อ็าจเป็นเทวดา
ได ้ถา้ตั้งอยูใ่นคุณธรรมอนัสูงส่งและถา้เป็นเทวดาโดยความบริสุทธ์ิแลว้ กสู็งกวา่เทวดาทุกประเภท  

ความเป็นเทวดาในพระพทุธศาสนา  จึงเกิดมีไดใ้นชีวติน้ี ไม่ตอ้งรอชาติหนา้ 
 ส่วนเทวดาโดยกาํเนิด  หรือเทวดาบนสวรรคน์ั้น  แมพ้ระพทุธศาสนาไดส้อนไวแ้ต่กมิ็ได้
ยกยอ่งวา่เป็นเลิศ  คงถือเพียงเป็นส่ิงท่ีมีชีวติประเภทหน่ึงเท่านั้น  มีความเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกฎ
ของไตรลกัษณ์ 

 

กาํเนิดของพทุธศาสนา 
 1. พุทธประวตัิโดยสังเขป 

  พระพุทธเจา้ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” ทรงเป็นพระโอรสของพระเจา้ 
สิริสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพสัดุ์ นครหลวงของแควน้สักกะทาง
อินเดียภาคเหนือ พระองคท์รงประสูติท่ี  “สวนลุมพินี” อนัตั้งอยูแ่ดนต่อแดน ระหวา่งกรุงกบิลพสัดุ์
และกรุงเทวทหะ  ซ่ึงในปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเขตประเทศเนปาล  เรียกวา่ “ลุมมินเด”  
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 เม่ือเจริญเติบโต  ทรงไดรั้บการศึกษาศิลปวิทยาเป็นอยา่งดี เม่ือพระชนมไ์ด ้ 16 ปี  

ทรงอภิเษกสมรสกบัเจา้หญิงยโสธราหรือพิมพาแห่งกรุงเทวทหะ เม่ือพระชนมม์ายุได ้ 29 ปี  

ทรงไดพ้ระโอรสนามวา่  “ราหุล” 

 ในปีท่ี 29 แห่งพระชนมม์ายนุั้น ไดท้รงเสดจ็ออกผนวชเพ่ือแสวงหาการตรัสรู้สจัธรรม 

เพื่อพน้การเวยีนวา่ยตายเกิด และเพื่อสัง่สอนชาวโลกใหต้รัสรู้ตามคร้ังแรก  ทรงศึกษาจากอาฬา
รดาบส และอุทกดาบส แต่ไม่ทรงเห็นดว้ย จึงทรงคน้ควา้และปฏิบติัดว้ยพระองคเ์องต่อไป   

ทรงบาํเพญ็เพยีรอยา่งหนกัคร้ังแรกทรงทดลองดว้ยการทรมานพระองคต์ามแบบฉบบัของนกับวช
ในคร้ังนั้นในท่ีสุดทรงพบวา่มิใช่ทางท่ีถูก  จึงทรงฝึกอบรมทางจิตและตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ใน 6 ปี ต่อมา  คือเม่ือพระชนมม์ายไุด ้35 ปี  ณ  โคนตน้ไมพ้ระศรีมหาโพธ์ิ  ตาํบลอุฬุเวลาเสนา
นิคม  ปัจจุบนัเรียกวา่  “พทุธคยา”  แควน้พหิารของอินเดีย 
 ต่อจากนั้นไดเ้สดจ็ไปแสดงธรรมคร้ังแรกแก่ภิกษุ 5 รูป  ซ่ึงออกบวชตามพระองคแ์ละ
คอยรับใชใ้นระหวา่งบาํเพญ็เพียร แต่เม่ือเห็นพระองคท์รงเลิกการทรมานกาย กเ็ขา้ใจวา่ทรงผดิ  

จึงปลีกตวัออกมาอยูใ่นป่า  “อิสิปตนะ”  อนัเป็นท่ีใหอ้ภยัแก่เน้ือใกลก้รุงพาราณสีเม่ือพระองคต์รัสรู้
แลว้จึงทรงแสดงธรรมคร้ังแรกแก่ปัญจวคัคีทั้ง 5  ณ  ป่าอิสิปตนะนัน่เอง  ธรรมท่ีแสดงนั้นไดแ้ก่   

“ธมัจกักปัวตันสูตร”  สถานท่ีแสดงธรรมในสมยันั้น  ปัจจุบนัน้ีเรียกวา่ “สารนาถ”  อยูใ่นแควน้อุดร
ประเทศของอินเดีย 
 ทรงแสดงธรรมและบญัญติัวนิยั ประดิษฐานพระพทุธศาสนา มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา คือนกับวชชายหญิงและสาวกท่ีเป็นคฤหสัถช์ายหญิงมากมายเป็นเวลา 45 ปี กไ็ดป้รินิพาน 

ณ  ป่าไมส้าละใกลก้รุงกสิุนารา  ปัจจุบนัเรียกวา่  กสิุนคร  ทรงสอนใหถื้อพระธรรมวินยัเป็นศาสดา
แทนพระองค ์
 พระองคมิ์ไดส้อนศาสนายดึตวัพระองคเ์ป็นจุดศูนยก์ลาง แต่ตั้งพระธรรมเป็นศูนยก์ลาง  
พระธรรมคือความจริง  ความถูก  ความตรง  ท่ีทรงนาํมาสัง่สอนมิไดท้รงสัง่สอนดว้ยการเดา  แต่ได้
ทรงประพฤติปฏิบติัไดผ้ลประจกัษแ์จง้ในความจริงนั้นแลว้จึงนาํมาสัง่สอน 

 พระองคไ์ม่ทรงสอนเก่ียวกบัเทวดาสร้างโลกและไม่เรียกร้องความเคารพนบัถือ กลบัทรง
แสดงวา่ผูบู้ชาพระองคด์ว้ยวตัถุ เช่น ธูปเทียน ดอกไม ้ ไม่ช่ือวา่บูชาอยา่งยิง่ผูใ้ดประพฤติตนดีตาม
ธรรมะผูน้ั้นช่ือวา่บูชาพระองคด์ว้ยการบูชาอยา่งยิง่ เป็นการเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัท่ีความประพฤติ
ปฏิบติัของศาสนิกชน  เหตุการณ์ในพระชนมชี์พของพระองคคื์อ 
 1. ประสูติ  ก่อนพทุธศกัราช  80 ปี  ณ  ลุมพินี  ซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่  “ลุมมินเด”  ตั้งอยูใ่น
ประเทศเนปาล ในวนัวิสาขปุณณมี คือวนัพระจนัทร์เตม็ดวงแห่งเดือนวิสาขะ (เทียบดว้ยกลางเดือน 

6 ของไทย) 



 77

 2. ตรัสรู้ ก่อนพทุธศกัราช  45 ปี  ณ  โคนตน้โพธ์ิ  ตาํบลอุฬุเวลาเสนานิคมถึงปัจจุบนั  

เรียกวา่ “พทุธคยา”  ตั้งอยูใ่นแควน้พิหาร  ประเทศอินเดียในวนัวิสาขปุณณมีเช่นเดียวกบัวนัประสูติ  

เป็นแต่ต่างปีกนั 

 3. แสดงธรรมคร้ังแรก  ในปีท่ีตรัสรู้นัน่เอง  ห่างจากวนัตรัสรู้  2  เดือน  ณ  ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนัใกลก้รุงพาราณสี  ซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่ “สารนาถ” ตั้งอยูใ่นแควน้อุดรประเทศอินเดีย  
ในวนัอาสาฬหปุณณมี คือวนัพระจนัทร์เตม็ดวงแห่งอาสาฬหะ (เทียบดว้ยวนักลางเดือน 8 ของไทย) 
 4. ปรินิพพาน ก่อนพทุธศกัราช 1 ปี ณ  ป่าไมส้าละใกลก้รุงกสินารา  ซ่ึงปัจจุบนัเรียกวา่  
“กสิุนคร”  ตั้งอยูใ่นอุดรประเทศของอินเดียในวนัวิสาขปุณณมี  เช่น  เดียวกบัวนัประสูติและตรัสรู้ 

 

คมัภร์ีในพระพทุธศาสนา 
 คมัภีร์ในพระพทุธศาสนา  ไดร้วบรวมบนัทึกหลกัคาํสอนและวินยัต่างๆ ของพทุธศาสนา
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ  ประเภทหน่ึงเป็นดาํรัสของพระพทุธเจา้เรียกวา่ ไตรปิฎกอีกประเภท
หน่ึงเป็นคาํสอนของพระอรรถกถาจารยแ์ละปราชญอ่ื์นๆ  ท่ีแต่ข้ึนในชั้นหลงัเรียกอรรถกถา ฎีกา  
อนุฎีกา  โยชนาและอ่ืนๆ 

 พระไตรปิฎก  เป็นคมัภีร์รวบรวมบนัทึกคาํสอนของพระพทุธเจา้ซ่ึงกล่าวกนัวา่มีมากมาย 
(พระองคท์รงสัง่สอนประชาชนนานถึง 45 ปี)  ถึง 48,000  พระธรรมขนัธ์และไดมี้การทาํสงัคายนา
ชาํระเพื่อความถูกตอ้งถึง 10 คร้ัง ในเวลา 2,500 กวา่ปี   

 คมัภีร์พระไตรปิฎก ฉบบัเดิมเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยมี 45 เล่ม แบ่งออกเป็น 3 คมัภีร์  
(หรือ 3 หมวด)  คือ 
 1. พระวนัิยปิฎก เป็นคมัภีร์วา่ดว้ยวินยั ศีล สาํหรับใหภิ้กษุ สามเณร ปฏิบติันอกจากนั้น
กก็ล่าวถึงศีลเบ้ืองตน้ รวมกาํหนดหลกัการในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เร่ืองอุปสมบท
และการผกูพทัธสีมาและขอ้วตัรปฏิบติัต่างๆ  มารยาทท่ีดีงามของสงฆ ์ เป็นตน้ 

 วินยัปิฎก  มี  5  คมัภีร์  คือ 
 1. อาทิกรรม  มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  มหา(ภิกข)ุ  วิภงัค ์
 2. ปาจิตตีย ์ มีช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่  ภิกขนิุวิภงัค ์
 3. มหาวรรค 

 4. จุลวรรค และ 
 5. บริวาร 
 นบัเป็นธรรมขนัธ์ (หมวดธรรม)  ได ้21,000  ธรรมขนัธ์  พิมพเ์ป็นเล่มตั้งแต่เล่มหน่ึงถึง
เล่มแปด  รวมเป็น 8 เล่ม 
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 2. พระสุตตันตปิฎก เป็นคมัภีร์พระสูตรวา่ดว้ยหลกัธรรมคาํสอนทั้งหมดของพระพทุธเจา้
ท่ีตรัสแก่ชนต่างชั้น ต่างประเทศในเวลาและโอกาสต่างกนั ทั้งในแง่สจัธรรม คือความจริงของ 
ส่ิงต่างๆ วา่มีสภาพอยา่งไร และจริยธรรม คือ ขอ้ท่ีมนุษยค์วรปฏิบติั เพื่อใหค้วามเป็นมนุษย์
สมบูรณ์ข้ึนจนถึงขั้นสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีมนุษยค์วรจะไดแ้ละอยูร่วมกนัอยา่งเป็นสุข 
 พระสุตตนัตปิฏก  มี  5  คมัภีร์  ช่ือเรียกและจาํนวนสูตร  ดงัน้ี 

 1. ทีฆนิกาย  มี   34  สูตร 
 2. มชัฌิมนิกาย  มี  152  สูตร 
 3. สงัอุตตนิกาย  มี  7,762  สูตร 
 4. องัคุตตรนิกาย  มี  9,557  สูตร 
 5. ขทุทกนิกาย  อนัน้ีไม่แบ่งเป็นสูตร  แบ่งเป็นคมัภีร์มี  14  คมัภีร์ 
 3. พระอภิธรรมปิฎก เป็นคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงธรรมะระดบัสูง หรือปรมตัติสัจจะท่ี
พระพทุธเจา้ตรัสรู้  เป็นการอธิบายหลกัธรรมใหพ้ิศดารและเป็นระบบท่ีลึกซ้ึงละเอียดข้ึนไปหลาย
นยัเก่ียวกบัจิต  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัจิต  รูปและลกัษณะของรูปต่างๆ  และพระนิพพาน  คือความดบัทุกข์
บางท่านกล่าววา่  อภิธรรมเป็นปรัชญาและการวิเคราะห์เร่ืองจิตและสภาวะของจิตอยา่งละเอียดใน
ระดบัสูง 
 

ลกัษณะธรรมะในพระพทุธศาสนา 
 การสอนของพระศาสดาองคใ์ดก็ตาม ย่อมจะสอนธรรมเพื่อศาสนิกชนตามสมควรแก่
บุคคล ตามกาลเทศะ แต่ละอย่างไม่เหมือนกนั ฉะนั้นจะรู้ว่าธรรมนั้นเป็นของศาสดาองคใ์ด  

 กต็อ้งดูลกัษณะของธรรมนั้นๆ 

 ในพทุธศาสนาแสดงลกัษณะแห่งธรรมของพระพทุธเจา้วา่จะตอ้งประกอบดว้ย 8 อยา่งน้ี 

 1. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความกาํหนดัยอ้มใจ 
 2. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความประกอบทุกข ์

 3. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความพอกพนูกิเลส 

 4. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความปรารถนาใหญ่ 

 5. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความไม่สนัโดษ 

 6. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความเกียจคร้าน 

 7. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความคลุกคลีดว้ยหมู่คณะ 
 8. ธรรมนั้น  ตอ้งไม่เป็นไปเพือ่ความเล้ียงยาก 
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 หากธรรมใด คาํสอนใด เป็นไปโดยลกัษณะตรงกนัขา้ม คาํสอนนั้นไม่ใช่ธรรมะใน
พระพทุธศาสนา 
 

หลกัธรรมทัว่ไปของพระพทุธศาสนา 
 ในการประดิษฐานพระพทุธศาสนา พระพทุธองคท์รงสัง่สอนและปลูกฝังความเช่ือแก่
พทุธศาสนิกชน โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี  (สนิท   ตั้งกวี.   2527 : 21) 

 1. พทุธศาสนา คือ  สภาวะของบุคคล (Person)  มากกวา่คือสภาวะของโลก (Universe) 

ดงันั้น  จึงมีการปฏิเสธผูส้ร้างโลกหรือการมีพระผูเ้ป็นเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใดๆ ในสากลโลกทั้งส้ิน 

 2. พระพทุธศาสนาไม่คาํนึงถึงการสร้างโลก หรือมีพรหมผูส้ร้างโลกสร้างสรรพส่ิงใดๆ 

แต่ถา้จะมีการสมมติใหมี้พระพรหมนัน่กคื็อ บิดา มารดา ของบุตรทั้งหลายใหค้าํนึงแต่ระเบียบของ
โลก หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ “ธรรม” อนัเป็นของมีมา  เป็นมา  เกิดมา โดยกระแสธรรมชาติของตนเอง  
ฉะนั้นจึงเปล่ียนหลกั  “อตัตา”  หรือ  อาตมนัเสียเป็น “อนตัตา”  คือ 
 3. พระพทุธศาสนาไม่คาํนึงถึงการสร้างโลก  หรือมีพรหมผูส้ร้างโลก  สร้างความไม่ใช่
ตวัตน เราเขา 
 สรรพส่ิงในโลกน้ีแบ่งเป็น  2  คือ 
 1. วตัถุท่ีมีใจครอง 
 2. วตัถุท่ีไม่มีใจครอง 

 

 1. วตัถุท่ีมีใจครอง  ไดแ้ก่  มนุษยแ์ละสตัวท่ี์เกิดมาจากกรณี  2  ประการ  คือ  รูปวตัถุ  
หรือรูปธรรมและอรูปวตัถุ  หรือรูปธรรม 

  รูปวตัถุ คือ การรวมหรือคุมกนัเขา้เป็นรูปจากปรมาณูทั้งหลาย อนัเป็นธาตุแขง็ (ดิน)  

เหลว (นํ้า)  อากาศ (ลม)  ความร้อน (ไฟ) 

  อรูปวตัถุ  คือ  การรวมและคุมกนัเขา้เป็นอรูปวตัถุอนัหน่ึงจาก 
  เวทนา    -  ความรู้สึกสุข-ทุกข ์

  สญัญา    - ความจาํไดห้มายรู้ 
  สงัขาร    - อารมณ์แห่งเจตสิกทั้งส่วนดี ส่วนชัว่และส่วนกลางๆ 

  วิญญาณ  - ความรู้อารมณ์ทั้งหลาย หรือความมีชีวิตจิตใจ 
 2. วตัถุท่ีไม่มีใจครองนั้นไดแ้ก่ พฤกษชาติทั้งหลายรวมทั้งสรรพส่ิงทัว่ๆไปในโลก  

อนัเกิดจากรูปวตัถุหรือรูปธรรมอยา่งเดียว 
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 ทั้งน้ีเรียกวา่ ขนัธ์ 5  มีปกติท่ีจะสลายตวัไปและตกอยูใ่นอาํนาจของไตรลกัษณ์ คือ  
 อนิจจตา - ความเป็นของไม่เท่ียง 
 ทุกขตา - ความเป็นทุกข ์

 อนตัตตา - ความเป็นของไม่ใช่คน 

 3. กรรม พระพทุธศาสนาถือวา่เป็นมูลรากท่ีมีความสาํคญัยิง่ท่ีหมุนเวยีนมนุษยแ์ละสตัว์
ทั้งหลายในโลกน้ีใหด้าํเนินสภาวะไปแปลกอยา่งต่างกนั 

  กรรม  หมายถึง  การกระทาํดว้ยไตรทวาร  คือ  กาย  วาจา  และใจ  พระพทุธศาสนา 
จึงถือกรรมเป็นเร่ืองสาํคญั  ดงัมีรายละเอียดในเร่ืองกรรม  ดงัน้ี 

  1. ทุกคนตอ้งมีกรรมเป็นของตวัเอง 
  2. ทุกคนตอ้งมีกรรมเป็นทายาทคอยตอบสนอง 
  3. ทุกคนตอ้งมีกรรมเป็นท่ีเกิด  คือ  เกิดจากกรรม 

  4. ทุกคนตอ้งมีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ 
  5. ทุกคนตอ้งมีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั 
 4. เช่ือในเหตุผล พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนมีเหตุผลไม่ให้เช่ือในส่ิงเหลวไหล  

และพิสูจนไ์ม่ได ้

 5. เช่ือในสถานะของมนุษย ์  พระพทุธศาสนาไดจ้ดัระเบียบของมนุษย ์เป็นการอนุสนธิ
จากระเบียบของโลกข้ึน  เป็นทางปฏิบติัในขณะท่ีอยูใ่นโลก ระเบียบของมีอยู ่4  สถานะ คือ 
  1. โลกิยภูมิ 

  2. โลกตุรภูมิ 

  3. โลกิยภูมิ คือ สถานะท่ีมนุษยผ์ูเ้ป็นเพียงปุถุชน ไม่สามารถจะสละกิเลสไดย้งัมี
การเกาะเก่ียวครองชีพอยูใ่นโลกจาํเป็นตอ้งมีศีลธรรมและวนิยัในการปฏิบติัพร้อมดว้ยจรรยาอนั
เป็นเขม็ทิศช้ีทางความประพฤติ หลกัการใหญ่ของศีลธรรม คือ ความไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 

  4. โลกตุรภูมิ คือ สถานะท่ีมนุษยผ์ูป้รารถนาท่ีจะพน้จากกิเลสทั้งหลาย เขา้หา 
พระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ  หรือท่ีเรียกวา่ สาํเร็จเป็นพระอรหนัตขี์ณาสพเขา้สู่นิพพานในท่ีสุด 

 

หลกัจริยศาสตร์ในพระพทุธศาสนา 
 หลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มีมากมายถึง  94,000  พระธรรมขนัธ์แต่อาจสรุปยอ่  

ลงในหลกัปฏิบติัได ้ 3  ระดบั  คือ  (สนิท  ตั้งกวี  2527: 35) 

 1. จริยศาสตร์ขั้นตน้ 

 2. จริยศาสตร์ขั้นกลาง 
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 3. จริยศาสตร์ขั้นสูง 
 

 1. จริยศาสตร์ขั้นตน้ 

  จริยศาสตร์ขั้นตน้ไดแ้ก่  “เบญจศีล”  เบญจธรรม”  ศีล  5  ธรรม  5  ซ่ึงเป็นคู่ขนาน
และทาํหนา้ท่ีอุปการะซ่ึงกนัและกนั 

  ศีล  5  เป็นหลกัจริยธรรมเบ้ืองตน้อยา่งหยาบหรือระดบัพื้นฐาน เป็นลกัษณะการเวน้
ประพฤติชัว่ทางกาย  วาจา  เรียกวา่เบญจศีล  ไดแ้ก่ 
  1. เวน้จากการฆ่าสตัว ์
  2. เวน้จากการลกัทรัพย ์
  3. เวน้จากการประพฤติผดิในกาม 

  4. เวน้จากการพดูปด 

  5. เวน้จากการด่ืมสุราเมรัย 
  ธรรม 5 เป็นจริยศาสตร์เบ้ืองตน้อยา่งละเอียด เป็นคุณสมบติัทางใจ  5  อยา่ง  เรียกวา่  
“เบญจธรรม”  ไดแ้ก่ 
  1. มีเมตตา  กรุณาต่อมนุษยแ์ละสตัว ์
  2. เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผป่ระกอบสมัมาชีวะ 
  3. สาํรวมในกาม 

  4 พดูจริง 
  5. มีสติสมัปชญัญะ 
 2. จริยศาสตร์ขั้นกลาง 
  จริยศาสตร์ขั้นกลาง  ไดแ้ก่  “กศุลกรรมบถ”  แปลวา่  “ทางแห่งการกระทาํเป็นกศุล”  

คือ ท่ีดีงาม  มี  10  ขอ้  คือ 
  1. เวน้จากการฆ่าและเบียดเบียนสตัว ์
  2. เวน้จากการละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

  3. เวน้จากการประพฤติผดิประเวณี 

  วจีสุจริต  4  ไดแ้ก่ 
  1. เวน้จากการพดูเทจ็ 
  2. เวน้จากการพดูยยุงใหแ้ตกแยกกนั 

  3. เวน้จากการพดูคาํหยาบ 

  4. เวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ เหลวไหล ไร้สาระ 
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  มโนสุจริต  3  ไดแ้ก่ 
  1. ไม่คิดโลภอยากไดข้องผูอ่ื้น 

  2. ไม่คิดพยาบาทปองร้ายผูอ่ื้น 

  3. มีความคิดเป็นถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 

 3. จริยศาสตร์ขั้นสูง 
  จริยศาสตร์ขั้นสูงไดแ้ก่  การปฏิบติัใหถึ้งความทุกข ์ ท่ีเรียกวา่ “อริยมรรค” หรือ  

มรรคมีองค ์ 8  ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัปฏิบติัอนัประเสริฐ 8 ประการ คือ 
  3.1 ความเห็นชอบ  ไดแ้ก่  การท่ีปัญญา  รู้อริยสจั  4  คือ 
   3.1.1 รู้วา่ชีวิตน้ีมีแต่ความทุกขเ์ท่านั้น 

   3.1.2 รู้วา่ความทุกขน์ั้นเกิดจากเหตุ คือ ตณัหา ไม่ใช่เกิดจากพระเจา้บนัดาล 
   3.1.3 รู้วา่ทุกขน์ั้นสามารถดบัได ้ดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง 
   3.1.4 รู้จกัวิธีปฏิบติัเพื่อใหพ้น้ทุกข ์
  3.2 ความดาํริชอบ  คือ  คิดถูกตอ้ง  ไดแ้ก่ 
   3.2.1 คิดจะปลีกตวัออกจากกาม 

   3.2.2 คิดไม่พยายามปองร้ายผูอ่ื้น 

   3.2.3 คิดไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

  3.3 การเจรจาชอบ 

   3.3.1 ไม่พดูเทจ็บิดเบือนความจริงใหค้นอ่ืนเขา้ใจผดิ 

   3.3.2 ไม่พดูส่อเสียดยยุงใหแ้ตกความสามคัคี 

   3.3.3 ไม่พดูหยาบคาย 
   3.3.4 ไม่พดูเพอ้เจอ้ไร้สาระ 
  3.4 การกระทาํชอบ  คือ  ประพฤติสุจริตทางกาย 
   3.4.1 ไม่ฆ่าและเบียดเบียนสตัว ์
   3.4.2 ไม่ละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

   3.4.3 ไม่ประพฤติผดิประเวณี 

  3.5 เล้ียงชีวิตชอบ ไดแ้ก่ การเวน้อาชีพทุจริต ประกอบอาชีพสุจริต  (สมัมาอาชีวะ) 
  3.6 ความเพยีรชอบ  คือ  ความพยายามท่ีจะไม่ใหโ้อกาสแก่กิเลสอนัเป็นอุปสรรค์
ขดัขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน  ไดแ้ก่ 
   3.6.1 ระวงัไม่ใหบ้าปเกิดข้ึนแลว้ 
   3.6.2 พยายามละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
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   3.6.3 พยายามทาํความดีใหเ้กิดข้ึนภายในจิต 

   3.6.4 พยายามรักษาความดีท่ีมีอยูแ่ลว้ไม่ใหเ้ส่ือมและทาํดียิง่ๆข้ึน 

  3.7 การตั้งสติชอบ  คือ  ตั้งสติไวใ้นวิถีทางท่ีถูกท่ีควร  ท่ีตรงต่อการบรรลุ  มรรคผล  

ไดแ้ก่การตั้งสติกาํหนดพิจารณาส่ิงท่ีทั้งหลายใหรู้้เห็นความเป็นจริง คือ ตามส่ิงนั้นๆมนัเป็นของ 
มนัเอง คือ 

   3.7.1 การตั้งสติพจิารณากายใหรู้้เห็นตามความเป็นจริงวา่แต่เพยีงกายเท่านั้น 

ไม่ใช่สตัว ์  ตวับุคคล  ไม่ใช่ตวัเรา  ตวัเขาไม่วา่จะเป็นความรู้สึกเป็นสุขกดี็ความรู้สึกเป็นทุกขก์ดี็  

อยา่ไดย้ดึมัน่เพราะเป็นอนตัตาหาแก่นสารไม่ได ้

   3.7.2 การตั้งสติพิจารณา เวทนา คือ ความรู้สึกของเราใหรู้้เห็นตามความ
เป็นจริง  เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น ไม่ใช่สตัว ์ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตวัเรา  เขาไม่วา่จะเป็นความรู้สึก
เป็นสุขกดี็ ความรู้สึกเป็นสุขกดี็ ความรู้สึกเป็นทุกขก์ดี็ อยา่ไดย้ดึมัน่ถือมัน่ เพราะเป็นอนตัตา 
หาแก่นสารไม่ได ้

   3.7.3 การตั้งสติพิจารณาใหรู้้เห็นความเป็นจริง วา่เป็นเพียงความคิดเท่านั้น 

ไม่ใช่สตัว ์ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตวัเรา  ตวัเขา  เป็นอนตัตา  อยา่ไดย้ดึมัน่ถือมัน่กล่าวคือ ใหส้ติรู้ชดัวา่ 
จิตของตนมีราคะหรือไม่  มีโทสะหรือไม่  มีเศร้าสลดหรือวา่ผอ่นใส  ฟุ้ งซ่านหรือ วา่สงบ เป็นตน้  

   3.7.8 การตั้งสติกาํหนดพิจารณาธรรมใหรู้้เห็นตามความเป็นจริงวา่เป็น
เพียงธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่สตัว ์ ไม่ใช่ตวับุคคล  ฯลฯ  ใหรู้้สภาพตามความเป็นจริงไม่ใหย้ดึมัน่ 

  3.8 การตั้งมัน่ชอบ  หมายถึง  การทาํสมาธิ  ทาํใหใ้จสงบจนไดฌ้าณบริบูรณ์มี
พลงัแกร่งพอท่ีจะตดักิเลสใหข้าดออกจากจิตได ้ เรียกวา่ บรรลุนิพพาน 

 จริยศาสตร์ขั้นสูงน้ีเรียกวา่ ทางสายกลาง หรือ มชัณิมาปฏิปหาและในทางปฏิบติัตาม 

องคม์รรค 8 นั้น เป็นเพยีงการเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้ถึงจุดสุดยอดของพระพทุธศาสนา คือ  

พระนิพพาน ไม่ใช่จุดหมายอนัแทจ้ริง คือเป็นการชาํระพื้นใหส้ะอาดแลว้จึงใชอ้าวธุ คือ วิปัสสนา
ปัญญา ตดักิเลสใหข้าดสะบั้นลงโดยส้ินเชิงหาแก่นสารไม่ได ้ จึงใชอ้าวธุ คือ วิปัสสนาปัญญา  
ตดักิเลสใหข้าดสะบั้นลงโดยส้ินเชิง 
 องคป์ระกอบทั้ง 8  ของมรรค  เม่ือยน่ยอ่จะเป็นไตรสิกขา  คือ  เป็นปัญญา  ศีลและสมาธิ  
การยอ่มรรค 8  เป็นไตรสิกขาไดด้งัน้ี 

 1. สมัมาทิฏฐิและสมัมาสงักปัปะ  (ความเห็นชอบและความดาํริชอบ) คือ ปัญญา 
 2. สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะและสมัมาอาชีวะ  (การเจรจาชอบการกระทาํชอบและ
การเล้ียงชีวิตชอบ) คือ ศีล 
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 3. สมัมาวายามะ  สมัมาสติและสมัมาสมาธิ  (ความเพียรชอบ  การตั้งสติของและการ
ตั้งใจชอบ) คือ สมาธิ 
 ไตรสิกขาซ่ึงไดแ้ก่ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  จึงเกิดข้ึนมาไดจ้าการปฏิบติัตามมรรคมีองค ์ 8  

ดว้ยเหตุน้ีการบรรลุนิพพานจึงมี  ศีล  สมาธิและปัญญาเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอยูแ่ลว้ในมรรคมีองค ์8 

 หลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ อาจนาํมาสรุปไดเ้ป็น 3 ขั้น อนัเหมาะสมแก่ฐานะและ
ระดบัจิตของแต่ละบุคคล และเกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติั คือ ประโยชน์ขั้นตน้ประโยชน์ขั้นกลาง
และประโยชนข์ั้นสูงสุด 

 1. ประโยชน์ขั้นตน้ 

  ประโยชน์ขั้นตน้ไดแ้ก่  ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน ์  คือ  ประโยชน์เกิดจากการปฏิบติั
ธรรมท่ีจะพึงไดใ้นโลกน้ี  มีอยู ่ 4  อยา่ง  คือ  (นงเยาว ์ ชาญณรงค.์  2531 : 302) 

  1.1 ถึงพร้อมดว้ยความขยนัหมัน่เพียร เรียกวา่ อุฏฐานสมัปทา 
  1.2 ถึงพร้อมดว้ยการรักษา คือ ป้องกนัทรัพยท่ี์ตนหามาไดมิ้ให้เส่ือมเรียกว่า  
อารักขสมัปทา 
  1.3 คบเพ่ือนท่ีดี  ไม่คบมิตรชัว่  หรือมิตรเทียม  เรียกวา่ กลัยาณมิตตา 
  1.4 เป็นผูรู้้จกัเล้ียงชีพ คือ ใชจ่้ายทรัพยใ์หเ้หมาะสมควรแก่กาํลงัทรัพยท่ี์หามาได้
ไม่ใหฟุ้่ มเฟือยนกั เรียกวา่ สมชีวิตา 
 2. ประโยชน์ขั้นกลาง 
  ประโยชน์ขั้นกลาง  ไดแ้ก่  สมัปรายกิตัถประโยชน์  ไดแ้ก่  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บใน
โลกหนา้ มีอยู ่4 ประการ คือ 
  2.1 ถึงพร้อมดว้ยความเช่ือ คือ เช่ือในพระพทุธศาสนา เป็นความเช่ือท่ียติุดว้ย
เหตุผล เช่ือดว้ยความชอบธรรม ไม่ใหเ้ช่ืองมง่าย ไม่ใหเ้ป็นคนไร้ศาสนา ใหศ้าสนาเป็นเคร่ืองตดัสิน
ความประพฤติ เรียกวา่ ศรัทธาสมัปทา 
  2.2 ใหถึ้งพร้อมดว้ยความประพฤติดี คือ ใหป้ระพฤติทั้งกาย วาจา และใจ 
ประพฤติอยา่งใดอยา่งใหมี้โทษ  อยา่งตํ่าท่ีสุดใหต้ั้งอยูใ่นศีลธรรมเรียกวา่ สีลสมัปทา 
  2.3 ให้ถึงพร้อมดว้ยการเสียสละ คือ ให้มีอธัยาศยัเผื่อแผ่เจือจาน เรียกว่า  
จาคสมัปทา 
  2.4 ใหถึ้งพร้อมดว้ยความรู้ในส่ิงท่ีควรรู้ คือ ใหรู้้จกัคติของธรรมดา เช่น รู้จกั
ความทุกข ์ ความสุข  เหตุของความทุกขแ์ละความสุข เป็นตน้ เรียกวา่  ปัญญาสมัปทา 
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 3. ประโยชน์ขั้นสูงสุด 

  ประโยชน์ขั้นสูงสุด ไดแ้ก่  ปรมตัถประโยชน์ คือ พระนิพพานผูบ้าํเพญ็เพียรจะตอ้ง
ปฏิบติัตนตามธรรมขั้นสูงสุดเป็นลาํดบัไป เร่ิมตั้งแต่ปฏิบติัตนจากขั้นตํ่า คือ มีศีล  สูงข้ึนไปมีสมาธิ
แลว้ มีปัญญา  เรียกวา่ ปฏิบติัตนใหมี้ไตรสิกขา ท่านเปรียบไวว้า่ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ท่ีอบรมได้
เตม็ท่ีจกัสมัพนัธ์กนัประดุจเชือก 3 เกลียว  เอามือจบัเขา้ท่ีใดยอ่มกระทบไปทั้ง 3 เกลียว จกัอาํนวย
ผลดบักิเลสทุกขไ์ด ้

 

นิกายในพระพทุธศาสนา 
 พระพทุธศาสนา หลงัจากท่ีพระพทุธเจา้เสดจ็ปรินิพพานแลว้ จึงเกิดการแตกแยกใน 

คณะสงฆ ์ มีความไม่ลงรอยกนัในเร่ืองพระธรรมวินยัและอุดมการณ์ในทางปฏิบติัแบ่งออกเป็น  

2 ฝ่ายใหญ่ๆ หรือแบ่งออกเป็น 2 นิกายท่ีสาํคญั คือ นิกายหินยานและมหายาน 

 1. นิกายหินยาน  (แปลวา่ยานเลก็ คือ หลุดพน้ไปคนเดียว) หรือเถรวาท  ซ่ึงมีช่ือเรียก
กนัหลายช่ือ ไดแ้ก่  สาวกยาน  อรหตัตยาน  วิภชัวาทิน  เป็นตน้  นิกายหินยานยดึมัน่แน่นแฟ้นใน
หลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้และพระวินยั  หินยานมีผูน้บัถือแพร่หลายในฝ่ายใต ้ ไดแ้ก่ ประเทศ
ลงักา  ไทย  มอญ  พม่า  ลาว  เขมร  เป็นตน้ 

 2. นิกายมหายาน  (แปลวา่ยานใหญ่ คือ พาสรรพสตัวห์ลุดพน้ดว้ยกนั) ไดแ้ก่ มหาสงัมิกะ 
เอกยาน  อนุตรยาน  พทุธยาน  โพธิสตัวยานปรับปรุงหลกัคาํสอนและพระวนิยัใหเ้หมาะสมกบัและ
สภาพแวดลอ้ม นิกายน้ีมีผูน้บัถือแพร่หลายในฝ่ายเหนือ ไดแ้ก่ ประเทศจีน  เกาหลี  ญ่ีปุ่นและธิเบต  

เป็นตน้ 

 ข้อแตกต่างทีสํ่าคญัของสองนิกาย พอสรุปกล่าวได้ดังนี ้

 ฝ่ายหินยานหรือเถรวาท 

 1. มุ่งปฏิบติัไปสู่ทางแห่งการหลุดพน้ เป็นพระอรหนัต ์หมดพน้ทุกขไ์ปเพื่อตนเองก่อน 

เม่ือสาํเร็จแลว้จึงโปรดสตัวช่์วยเหลือผูอ่ื้นต่อไป และมีอุดมการณ์ในการหลุดพน้โดยใหแ้สวงหา
ดว้ยตนเอง 
 2. ยดึมัน่ในคาํสอนของพระพทุธเจา้ไม่เปล่ียนแปลงและเคร่งครัดในพระธรรมวินยั
และศีล 227  ขอ้ 
 3. ปฏิเสธลทัธิตรีกาย  (ธรรมกาย, นิรมานกายและสมัโภคกาย) ของพระพทุธเจา้ 
 4. ไม่รับพทุธภาวะท่ีมีอยูใ่นสรรพสตัว ์
 5. บุคคลจะสาํเร็จอรหัตผลไดด้ว้ยตวัเองทางเดียว โดยการปฏิบติัอริมรรค 8 ของ
พระพทุธเจา้ 
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 ฝ่ายมหายาน 

 1. มุ่งปฏิบติัตามทางแห่งโพธิสตัว ์ ยงัไม่ปรารถนาจะหลุดพน้ไปคนเดียวจนกวา่จะช่วย
สตัวอ่ื์นใหห้มดทุกข ์ขา้มพน้ทะเลแห่งสงัสารวฎัไปดว้ยกนัดว้ยความเมตตา กรุณา แก่เพื่อนร่วมเกิด  

เจบ็  ตาย  มีความเช่ือวา่พระพทุธเจา้มีพระประสงคจ์ะโปรดสรรพสัตวท์ั้งหลายใหพ้น้ทุกข ์ ดงันั้น
การเขา้ถึงพระสมัมาสมัโพธิญาณจะตอ้งสามารถ ขนสตัวท์ั้งหลายขา้มฝ่ังไปดว้ย มิใช่เอาแต่ตวัรอด
คนเดียว 
 2. ยดึมัน่ในคาํสอนของพระพทุธเจา้ไม่เปล่ียนแปลง และเคร่งครัดในพระวนิยั (แต่เพิ่ม
วินยัของพระโพธิสตัว)์ 
 3. มีความเช่ือในลทัธิตรีกายวา่พระพทุธเจา้มี 3 พระกาย 
 4. ยนืยนัวา่พทุธภาวะวา่มีอยูใ่นสภาพสตัวท์ั้งหลาย 
 5. บุคคลคงจะตรัสรู้ (หลุดพน้) ดว้ย 
  5.1 โดยการศึกษาจากคมัภีร์  (ปริยติั) 

  5.2 โดยการบาํเพญ็ทางใจ (ปฏิบติั) 

  5.3 โดยศรัทธาต่อพระพทุธเจา้ 
 อีกอรรถหน่ึง (อีกมิติหน่ึง) 
 1. โดยปฏิบติัตามอฏัฐงัคิกมรรค  (แบบเดียวกบัเถรวาท) 

 2. โดยหลกั ณาณ  (นิกายเชน) 

 3. โดยหลกัตนัตรยาน 

 4. โดยหลกัภกัดีต่ออมิตาภพทุธเจา้ 
 จากนิกายใหญ่สองนิกายน้ี  ยงัแยกยอ่ยออกเป็นนิกายเลก็ๆ อีกเช่น นิกาย หินยานหรือ
เถรวาท แบ่งออกเป็นธรรมยติุกนิกายและมหานิกาย  นิกายลงักาวงศ ์ฯลฯ ส่วนนิกามหายานมีแตก
ออกเป็นนิกายเชนและนิกายสุขาวดี เป็นตน้ 

 

ปรัชญาความเช่ือในพทุธศาสนา 
 หลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธศาสนามีอยูม่ากมาย แต่ชาวพทุธส่วนใหญ่จะมีความเช่ือ
ท่ีเป็นหลกัแนวทางเดียวกนั ไม่วา่จะนบัถือนิกายใด เป็นความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาและผงั แน่นใน
สายเลือดของชาวพทุธทั้งหลายและจะแสดงออกมาในพฤติกรรมต่างๆในการดาํเนินชีวติ ของชาวพทุธ 
พอสรุปดงัน้ี 

 1. เช่ือเร่ืองบุญ-บาป  พระพทุธเจา้ทรงเทศนาสอนเร่ืองบุญ บาปไวต้อนหน่ึง ความวา่ 
“หากบุรุษพึงทาํบาปนั้นบ่อยๆ ไม่พึงทาํความพอใจในบาปนั้น เพราะการสัง่สมบาปนาํทุกขม์าให”้
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ความเช่ือในพทุธศาสนา ไม่มีการลา้งบาป เช่ือวา่บาปลา้งหรือแกไ้ขไม่ไดแ้ต่อาจผอ่นหนกัใหเ้ป็น
เบาได ้หากทาํบุญมากๆ และสาํนึกผดิ 

  “บุญ”  แปลวา่“เคร่ืองชาํระสนัดาน ความดี กศุล ความสุข” บุญคือ การกระทาํในส่ิง
ท่ีดี  ทาํแลว้ไดรั้บผลบุญ จิตใจเป็นสุข ผอ่นคลาย สบายใจ อ่ิมเอิบใจบุญนั้น 

  “บาป”  คือส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบับุญ  คือ  การทาํในส่ิงท่ีไม่ได ้  ทาํผดิ  ทาํชัว่  เม่ือทาํ
แลว้กจ็ะไม่เป็นสุข ทุกขใ์จ หดหู่ วิตกกงัวล เศร้าหมอง หวาดกลวั   
  ตามความเช่ือในศาสนาพทุธนั้น การทาํบุญจะใหผ้ลสมบูรณ์ดีท่ีสุด ตอ้งอยูท่ี่เจตนา
ในการกระทาํท่ีบริสุทธ์ิ จิตใจอ่ิมเอิบ นอ้มนาํในการทาํบุญนั้นอยา่งเป่ียมดว้ยศรัทธา  ในขณะเร่ิมทาํ
บุญ (ปุพพเจตนา)  ขณะทาํบุญ  (ปุญจนเจตนา) และในขณะท่ีทาํบุญไปแลว้ (อปราปรเจตนา) 
  ในคมัภีร์สัตตนิบาต องัคุตรนิกายไดก้ล่าวเก่ียวกบัการทาํบุญไวว้่า “คร้ังหน่ึง 
พระสารีบุตรเถรอคัรสาวก ทูลถามพระพทุธเจา้วา่ คนท่ีทาํบุญเหมือนกนัๆ แต่ไม่ไดผ้ลเหมือนกนั
นั้นกมี็อยูไ่ม่ใช่หรือ พระพทุธเจา้ตรัสสอบวา่มีท่ีเป็นดงัน้ีเพราะคนบางคน จาํพวกในโลกน้ีเวลา
ทาํบุญมกัมุ่งผลในการกระทาํ หรือมีดวงจิตไม่บริสุทธ์ิเก่ียวกบัความเสียกายส่ิงท่ีตนไดท้าํไปแลว้ 
ผลบุญท่ีทาํแลว้กจ็ะนอ้ยลง ส่วนผูท่ี้ทาํบุญดว้ยความบริสุทธ์ิไม่มีดวงจิตเสียกายมาเก่ียวเกาะ ไม่มุ่ง
สัง่สมและไม่มีเจตนาอะไรอยา่งอ่ืนท่ีไม่ดี ตั้งใจอยูอ่ยา่งเดียววา่ การทาํบุญเป็นความดี เป็นประโยชน์ 
มีจิตศรัทธาในการกระทาํทั้งขณะเร่ิมทาํ กาํลงัทาํ และหลงัจากทาํไปแลว้กปิ็ติใจ นบัวา่เป็นบุญอนัดี
ท่ีสุด นบัวา่เป็นเจตนาของผูก้ระทาํ คือ 
  1. บุคคลทาํบุญโดยมิไดห้วงัผลตอบแทน เป็นการทาํบุญโดยมีเจตนาบริสุทธ์ิอยา่ง
แทจ้ริง 
  2. บุคคลท่ีทาํบุญโดยหวงัผลบุญเป็นเคร่ือง ตอบแทนเพื่อความสบายใจหรือเป็น
เคร่ืองช่วยเหลือบรรเทาทุกขท์างใจอนัเกิดจากผลของการกระทาํของตนนั้นๆ 

  3. บุคคลทาํบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกศุลใหแ้ก่ผูล่้วงลบัไปแลว้ ไดแ้ก่ บิดา มารดา  
บรรดาญาติมิตร  เป็นตน้ 

 2. การเวยีนว่ายตายเกดิ 

  เช่ือในการเวียนวา่ยตายเกิด หากบุคคลใดยงัไม่พน้จากกิเลสตณัหา เคร่ืองร้อยรัดและ
อวิชชา ความไม่รู้มาบดบงัอยูจ่ะเวยีนวา่ยตายเกิดอยูใ่นสงัสารวฏั หากเม่ือหลุดพน้จากกิเลส ตณัหา
และอวิชชาไดก้จ็ะหลุดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดอนัเป็นทุกขข์องสตัวโ์ลกได ้ การเช่ือเร่ืองการ
เวียนวา่ยตายเกิดน้ี ชาวพทุธจึงเช่ือเร่ืองชาติหนา้ 
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 3. ความเช่ือเร่ืองอนิจจัง 
  ชาวพทุธมีความช่ือเร่ืองอนิจจงั คือ ความไม่เท่ียงแทแ้น่นอน ทุกส่ิงเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละ
ดบัไป จึงไม่ควรประมาทและความเช่ือเร่ืองอนตัตา ความไม่มีตวัตนหรือความวา่งเปล่าจากตวัตน 

ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงใด 

 4. ความเช่ือเร่ืองการไม่จองเวร 
  ชาวพทุธมีความเช่ือวา่การไม่จองเวรซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีดี ดงัท่ีมีพทุธภาษิตวา่  
“ผูช้นะยอ่มก่อเวรผูแ้พย้อ่มนอนเป็นทุกข ์ บุคคลและความชนะและความแพเ้สียได ้ จึงสงบและ
นอนไดเ้ป็นสุข” ชาวพทุธมีคติสอนใจในความเช่ือน้ีวา่ “จงระงบัเวรดว้ยการไม่จองเวร” และ 
แพเ้ป็นพระชนะเป็นมาร” จากความเช่ือน้ีจึงทาํให้ชาวพุทธไม่ผูกพยาบาทนานและมกัให้อภยั
อโหสิกรรมใหห้ากผูท้าํผดิสาํนึกผดิ เพราะมีความเช่ือเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด จึงไม่ตอ้งไปใช ้

เวรกรรมในชาติหนา้ 
 5. ความเสมอภาคในการเกดิ 

  ชาวพทุธมีความเช่ือวา่ ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกนั จะแตกต่างกนัเฉพาะกรรมท่ีสัง่สม
มา ดงันั้นจึงปฏิเสธการแบ่งชั้นวรรณะของมนุษยเ์พราะส่ิงเหล่านั้นสมมติทั้งนั้น คุณภาพของคนอยู่
ท่ีความดี ทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นเพศใด สถานะใดกส็ามารถบรรลุธรรมไดเ้ท่าเทียมกนั 

 6. เสรีภาพในการเช่ือและศรัทธา 
  ชาวพทุธมีเสรีภาพในเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือและศรัทธา  แต่ความเช่ือนั้นจะตอ้งมี
เหตุผล ไม่ใช่เช่ืออยา่งงมงาย ควรคิดพิจารณาตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้เก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือ 
ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรัสไวใ้นกาลามสูตร เกสปุตติยสูตรวา่ 
  6.1 อยา่เช่ือโดยฟังตามกนัมา 
  6.2 อยา่เช่ือโดยปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
  6.3 อยา่เช่ือโดยฟังข่าวลือ 
  6.4 อยา่เช่ือโดยอา้งตาํรา 
  6.5 อยา่เช่ือโดยนึกเอาเอง 
  6.6 อยา่เช่ือโดยคาดคะเนเอาเอง 
  6.7 อยา่เช่ือโดยคิดเอาตามอาการท่ีเป็นไป 

  6.8 อยา่เช่ือโดยชอบใจวา่ถูกตอ้งตามลทัธิของตน 

  6.9 อยา่เช่ือโดยเช่ือวา่ผูพ้ดูควรจะเช่ือได ้

  6.10 อยา่เช่ือโดยนบัถือวา่ “ท่านเป็นครู เป็นอาจารยข์องเรา”อยา่เช่ืออยา่งงมงายใหใ้ช้
ปัญญาพิจารณาควบคู่กนัไปกบัศรัทธาและความเช่ือ 
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 7. เช่ือในกรรมลขิิต 

  ชาวพทุธเช่ือในกรรมลิขิต คือ เช่ือวา่ทาํกรรมดี ยอ่มไดรั้บผลดี ทาํกรรมชัว่ยอ่ม
ไดรั้บผลชัว่  กรรมจาํแนกสตัวโ์ลกใหเ้ป็นไปตามต่างๆกนั สตัวโ์ลกมีกรรมเป็นกาํเนิดมีกรรมเป็น
เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั 
 “บุคคลไม่ไดเ้ป็นคนชัว่ ไม่ไดเ้ป็นคนดีเพราะบาป หากเป็นเพราะการกระทาํบุคคลเป็น
ชาวนา เป็นศิลปิน เป็นพอ่คา้ เป็นคนรับใช ้ เป็นโจร เป็นทหาร เป็นตาํรวจ เป็นคนบูชายญั  

เป็นพระราชากเ็พราะการกระทาํ โลกเป็นไปตามกรรม สตัวท์ั้งหลายผกูพนัอยูก่บักรรมเหมือนกบั
สลกัล่ิม เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวรถท่ีแล่นไปนั้น  กรรมจะส่งผลเร็วหรือชา้ แลว้แต่ปัจจยัและชนิดของ
กรรม พระพทุธเจา้ทรง แสดงผลแห่งกรรมไวด้งัน้ี (นารีรัตน์   รักวจิิตรกลุ.  2533 : 12) 

 1. วิบากกรรมชัว่ 
  1.1 คนมีอายนุอ้ยเพราะฆ่าสตัว ์
  1.2 คนมีผวิพรรณทรามเพราะมกัโกรธแคน้พยาบาท 

  1.3 คนมีโรคมากเพราะเบียดเบียนสตัว ์ทรมานสตัว ์
  1.4 คนมีศกัด์ิตํ่าเพราะมกัริษยา 
  1.5 คนมีโภคทรัพยน์อ้ยเพราะไม่เอ้ือเฟ้ือ ไม่ใหท้าน 

  1.6 คนเกิดในตระกลูตํ่าเพราะกระดา้ง ถือตวัไม่อ่อนนอ้ม 

  1.7 คนมีปัญญาทรามเพราะไม่ไต่ถาม เกียจคร้าน ไม่แสวงหาความรู้ 
 2. วิบากกรรมดี 

  2.1 คนมีอายยุนืเพราะไม่ฆ่าสตัว ์
  2.2 คนมีโรคนอ้ยเพราะไม่เบียดเบียนสตัว ์
  2.3 คนมีผวิดีเพราะไม่โกรธแคน้พยาบาท 

  2.4 คนมีศกัด์ิสูงเพราะไม่ริษยา 
  2.5  คนมีทรัพยม์ากเพราะเอ้ือเฟ้ือเจือจาน 

  2.6 คนเกิดในตระกลูสูงเพราะไม่กระดา้งถือตวั รู้จกัอ่อนนอ้ม 

  2.7 คนมีปัญญาดีเพราะรู้จกัไต่ถามและขยนัแสวงหาความรู้ 

 

พธีิกรรมทางพระพทุธศาสนา 
 พิธีกรรม คือ งานพิธีท่ีจดัทาํข้ึนตามลทัธิความเช่ือ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความขลงั  
ความศกัด์ิสิทธ์ิหรือเพื่อเฉลิมฉลองหรือระลึกถึงเน่ืองในโอกาสใดโอกาสหน่ึงพิธีกรรมมกัเกิดข้ึน
ภายหลงัจากท่ีมีการยดึถือสิทธิ ดงันั้นลทัธิความเช่ือถือหรือศาสนาต่างๆ จึงเกิดข้ึนก่อนพิธีกรรม 
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 สาํหรับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้
ทั้งส้ินจนถึงปัจจุบนั พทุธศาสนาจึงมีพิธีกรรมหลากหลายเป็นท่ีทราบกนัอยูโ่ดยทัว่ไปความสาํคญั
ของพิธีกรรม พิธีกรรมมีความสาํคญัต่อศาสนามากมายทั้งในแง่ลบและแง่บวก ศาสนาเม่ือเกิด
นานๆไป ศาสนิกชนกน็บัถือในคาํสอนนอ้ยลง แต่ไปนบัถือพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมเพิ่มข้ึน 

ในท่ีสุดศาสนากมี็ 2 ส่วน คือ ส่วนหน่ึงเป็นแก่นแท ้คือ หลกัคาํสอนและส่วนหน่ึงคือพิธีกรรมต่างๆ 

พิธีกรรมเป็นเสมือนเปลือกกระพ้ีของตน้ไม ้ทาํหนา้ท่ีป้องกนัละหล่อเล้ียงแก่นภายใน พิธีกรรมจึงมี
ความสาํคญัในแง่ท่ีห่อหุม้แก่นแทข้องศาสนาไว ้ ส่วนในแง่ลบนั้นพธีิกรรมห่อหุม้ปิดบงัตวัแก่นแท้
ของศาสนาเสียจนมองไม่เห็น ทาํใหศ้าสนิกชนงมงายติดอยูแ่ต่พิธีกรรม กา้วไปไม่ถึงจุดสูงสุดของ
ศาสนา เช่น ภิกษุในพระพทุธศาสนาติดอยูใ่นพิธีกรรม และผลประโยชน์อยา่งอ่ืนเสียจนลืม
จุดมุ่งหมายของการบวช คือการศึกษาทฤษฎีแลว้นาํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงัเพื่อบรรลุท่ีสุดแห่งทุกข ์
 1. พธีิบวชนาค 

  การบวชเป็นประเพณีท่ีชาวพทุธโดยเฉพาะชาวไทยนิยมบวชกนัมากจนเป็นธรรมเนียม
วา่ผูช้ายชาวพทุธทุกคนตอ้งบวชเม่ืออาย ุ๒๐ ปี ก่อนท่ีจะแต่งงาน เพือ่ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา 
และบิดามารดากไ็ดอ้านิสงส์ท่ีบุตรของตนไดบ้วช 

 2. พธีิแต่งงาน 

  พิธีแต่งงานเป็นประเพณีไทย มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาเป็นบางส่วน  

ในกรณีท่ีคู่บ่าวสาวเป็นชาวพทุธ กล่าวคือ ตอนเยน็ก่อนวนัแต่งงาน เจา้ภาพจะนิมนตพ์ระสงฆ ์

มาสวดมนตเ์ยน็ท่ีเรือนหอหอ้งท่ีจะประกอบพิธี เจา้บ่าว เจา้สาวรับศีล ๕ และฟังพระสวดมนตจ์บ
แลว้พระสงฆก์จ็ะประพรมนํ้าพระพทุธมนต ์ พอรุ่งเชา้หรือเพล พระสงฆชุ์ดเดียวกนันั้นจะมา 
สวดชยัมงคลคาถา ถวายพรพระ คู่บ่าวสาวตดับาตรร่วมกนั ถวายอาหารร่วมกนั เสร็จแลว้ 
ถวายเคร่ืองไทยทานร่วมกนัและสุดทา้ยเม่ือพระใหพ้รกก็รวดนํ้าร่วมกนั เสร็จพิธีทางสงฆ ์

 3. พธีิศพ 

  พิธีศพ  เป็นพธีิสาํคญัอยา่งหน่ึงของคนไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั ศาสนาพทุธแทบทุกตอน 

เร่ิมตน้แต่ก่อนจะส้ินใจ ขณะท่ีผูป่้วยจะหมดลมหายใจ จะมีการบอกกนัให้ระลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ เพื่อจะทาํจิตให้สงบก่อนจะหมดลมหายใจ เม่ือหมดลมหายใจแลว้ก็จะ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปจนกวา่จะเสร็จ 
 4. พธีิมาฆบูชา 
  มาฆบูชา  เป็นพิธีบูชาพระในวนัเพญ็เดือน 3  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สาํคญัในสมยัท่ี
พระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่จึงไดจ้ดัใหมี้พิธีบูชาในวนัเพญ็เดือน 3 ของทุกปีเป็นการนอ้มระลึก
ถึงวนัน้ีในอดีตท่ีมีเหตุการณ์สาํคญัทางศาสนาเกิดข้ึน กล่าวคือ ในปีแรกแห่งการประกาศศาสนาท่ี
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กรุงราชคฤห์  กมี็พระอรหนัต ์ 1,250 รูป มาเฝ้าพระพทุธองค ์ พร้อมกนัโดยไม่ไดน้ดัหมาย  
พระพทุธองคจึ์งถึงโอกาสวนัน้ีแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์ เรียกวนัน้ีวา่เป็นวนัจาตุรงคสนันิบาต คือ
วนัท่ี ถึงพร้อมดว้ยองค ์4 ไดแ้ก่ (สถิต  วงศส์วรรค.์ 2514 :84) 

  4.1 พระสงฆส์าวกมาประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย มีจาํนวนถึง 1,250 รูป 

  4.2 พระสงฆท์ั้งส้ินลว้นเป็นเอหิภิกขอุุปสมัปทา คือ พระพทุธเจา้ ทรงเป็นผูบ้วช
ใหเ้องทั้งส้ิน 

  4.3 พระสงฆท่ี์มานั้นลว้นเป็นอรหนัตขี์ณาสพทั้งส้ิน 

  4.4 วนันั้นเป็นวนัเพญ็ พระจนัทร์เสวยตามฤกษ ์

  ต่อมาชาวพทุธไดถื้อเอาวนัน้ีเป็นวนัมาฆบูชา มีการตกับาตรในตอนเชา้ รับศีลฟังเทศน์
ในเวลากลางวนั พอถึงเวลากลางคืนกมี็การเวียนเทียนรอบปูชนียสถานเสร็จแลว้กเ็ขา้โบสถรั์บศีล
และฟังพระธรรมเทศนา เป็นเสร็จพิธี 
 5. พธีิวสิาขบูชา 
  พิธีวิสาขบูชา เป็นพิธีบูชาพระในวนัเพญ็เดือน 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์
สาํคญัในอดีตสมยั เม่ือพระพทุธเจา้ทรงมาพระชนมอ์ยูว่นัเพญ็เดือน 6 เป็นวนัท่ีมีเหตุการณ์สาํคญั
อยา่งยิง่ เก่ียวกบัประวติัชีวิตของพระพทุธเจา้ เกิดข้ึน 3 คร้ัง คือ 
  5.1 วนัประสูติ  เจา้ชายสิทธตัถะประสูติท่ีลุมพินีวนั ปัจจุบนัเรียกลุมมิเด ประเทศ
เนปาล เม่ือวนัเพญ็เดือน 6 ก่อน พ.ศ. 80 ปี 

  5.2 วนัตรัสรู้ พระสิทธตัถะไดต้รัสรู้อนุตรสัมมาสมัโพธิญาณท่ีตาํบลอุรุเวลาเสนา
นิคม ฝ่ังแม่นํ้าเนรัญชรา  แขวงเมืองคยา พทุธคยาปัจจุบนัเม่ือวนัเพญ็เดือน 6 ก่อน พ.ศ. 45 ปี 

  5.3 วนัปรินิพพานพระสัมมาสมัพทุธเจา้ ไดเ้สดจ็เขา้สู่นิพพานท่ีสาลวโนทยาน 

เมืองกสิุนารา ปัจจุบนัเรียกวา่ กาเซีย เม่ือวนัเพญ็เดือน 6  พ.ศ.  1 
  ต่อมาภายหลงัพทุธศาสนิกชนเห็นวา่ การท่ีเหตุการณ์ทั้ง 3 เก่ียวกบัองคพ์ระศาสดา
เกิดข้ึนในวนัเพญ็ เดือน6 เหมือนกนั จึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีน่าอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ จึงไดถื้อเอาวนัน้ีเป็น 

วนัระลึกถึงพระพทุธคุณ เรียกวา่วนัวิสาขบูชา ส่วนพิธีกรรมกป็ฏิบติัคลา้ยๆกบัวนัมาฆบูชาท่ีกล่าว
มาแลว้ 
 6. พธีิอาสาฬหบูชา 
  พิธีอาสาฬหบูชา  เป็นพิธีบูชาพระในวนัเพญ็ เดือน 8 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือระลึกถึงวนัน้ี
ในอดีต เม่ือพระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ ไดมี้เหตุการณ์สาํคญัเกิดข้ึนเก่ียวกบัการเร่ิมประกาศ
ศาสนาของพระองค ์ คือ ปฐมเทศนา ช่ือธรรมจกักปัปวตัตนสูตร ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  

แขวงเมืองพาราณสีปัจจุบนั เรียกวา่ สารนาถ  ผลของประกาศคาํสอนทาํใหอ้รัญญาโกณฑญัญะได้
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ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนากบัพระพุทธเจา้เป็นองคแ์รก วนัน้ีจึงมี
ความสาํคญัหลายประการ เช่น 

  6.1 เป็นวนัท่ีพระพทุธเจา้ประกาศศาสนาเป็นคร้ังแรก 

  6.2 เป็นวนักาํเนิดพระสงฆส์าวก 

  6.3 เป็นวนัท่ีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ซ่ึงก่อนหนา้น้ีมี 2 รัตน์ คือ พระพทุธรัตนะ
และพระธรรมรัตนะเท่านั้นส่วนพิธีกรรมในวนัน้ีกมี็ลกัษณะคลา้ยๆ กบัวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา
อ่ืนๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
 7. พธีิเข้าพรรษา – ออกพรรษา 
  การเขา้พรรษา เป็นพิธีทั้งคฤหสัถแ์ละภิกษุสงฆป์ฏิบติัในวนัเพญ็และวนัแรม 1 คํ่า 
เดือน 8 หรือเดือน 9 สาํหรับคฤหสัถก์ถ็วายผา้จาํนาํพรรษาแก่พระสงฆรั์กษาศีลและฟังธรรม  

บางคนกอุ็โบสถศีล (ศีล 8) ซ่ึงตอ้งนอนคา้งท่ีวดัทุกวนัพระตลอดพรรษา พอรุ่งข้ึนวนัแรมหน่ึงคํ่า
เดือน 11 เป็นวนัเทโวโรหนะ คือ วนัท่ีกิจกรรมตกับาตรเทโว ซ่ึงถือวา่เป็นกิจกรรมท่ียิง่ใหญ่ เป็นท่ี
นิยมกนัมากเพราะถือวา่ไดบุ้ญมากเน่ืองจากพระภิกษุสงฆผ์ูรั้บไทยธรรมบริสุทธ์ิ พิธีน้ีจดัข้ึนโดย
ถือเอาเหตุการณ์ตอนท่ีพระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากสวรรคท่ี์เมืองสงักสัสนคร หลงัจากท่ีไดไ้ปจาํพรรษา
อยูบ่นสวรรคเ์พื่อโปรดพทุธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน พอถึงวนัแรม 1 คํ่า เดือน 11 ชาวพทุธใน 

ชมพทูวีปคิดถึงพระพทุธองคม์ากเฝ้าคอยวนั เวลาท่ีพระพทุธองคเ์สดจ็กลบัพอพระองคเ์สดจ็ลงมาก็
พากนัไปเฝ้าอยา่งเน่ืองแน่นเป็นการชุมนุมท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด 

 

ลกัษณะพเิศษของพระพทุธศาสนา 
 พระพทุธศาสนา ในฐานะระบอบการดาํเนินชีวิตไปสู่ความพน้ทุกขแ์ละเป็นศาสนาท่ี
เกิดข้ึนดว้ยความพากเพียรของมนุษยโ์ดยตรงและเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษยโ์ดยตรงและเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่มนุษยโ์ดยแทจ้ริง จึงมีผูม้องพทุธศาสนาในแง่ดา้นต่างๆกนั ซ่ึงอาจแยกใหเ้ห็นได ้

เช่น (เดือน   คาํดี. 2531: 370) 

 1. พุทธศาสนา คือ ปฏิบติันิยม เพราะเนน้การปฏิบติับนเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ได ้เช่น 

หลกัไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิปัญญา 
 2. พุทธศาสนา คือ เหตุผลนิยม เพราะสอนหลกัปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม  

ไตรลกัษณ์  และอริยสจั 4  เป็นตน้ 

 3. พุทธศาสนา คือระบอบธรรมธิปไตย เพราะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้กบัลทัธิใดหรือ
ทฤษฎีใด ผดิถูกอยา่งไรนั้นไดท้รงแสดงหลกัธรรมเพ่ือเป็นเกณฑไ์ว ้เรียกวา่ ธรรมาธิปไตย กล่าวคือ 
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การกระทาํใดๆ ไม่วา่จะเป็นส่วนแห่งปัจเจกชนหรือสงัคม  ถา้หากประกอบดว้ยหลกัธรรมาธิปไตย
แลว้ การกระทาํนั้นกเ็ป็นอนัถูกตอ้ง 
 4. พุทธศาสนา คือ ระบอบพรหมจรรยนิ์ยม เพราะแสดงหลกัปฏิบติัสายกลางท่ีเรียกวา่ 
มชัฌิมาปฏิทา  ละเวน้ส่วนสุดทั้ง2กล่าวคือ มรรคมีองค ์8 เป็นทางดาํเนินชีวิต 

 5. พระพุทธศาสนา คือ สนัตินิยม เพราะสอนไม่ใหเ้บียดเบียนกนัดว้ยหลกัแห่งศีล เช่น 

เบญจศีล  เบญจธรรม สอนเพื่อสนัติภาพแก่โลกและชีวิตอยา่งไม่จาํกดัชาติ ชั้น วรรณะ รวมทั้ง
สรรพสตัวก์ไ็ม่ยกเวน้ 

 6. พระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยม เพราะปฏิเสธพระเจา้สร้างโลก และสอนไม่ใหร้อ
คอยวาสนาอาศยัอาํนาจภายนอกมาช่วยเหลือ แต่สอนใหพ้ึ่งตนเอง เช่น เร่ืองกฎแห่งกรรม กฎแห่ง
ไตรลกัษณ์  เพราะสรรพส่ิงยอ่มเป็นไปตามเหตุปัจจยั 
 7. พระพุทธศาสนาเป็นมนุษยนิยม เพราะถือว่าความคิดท่ีเป็นจริง ตอ้งก่อให้เกิด 

การกระทาํและการกระทาํนั้นตอ้งให้ผลเป็นคุณประโยชน์และความสุขแก่มนุษยแ์ละความจริง
ทั้งหลายทั้งปวง ตอ้งเป็นเร่ืองในชีวิตจริงของมนุษยแ์ละคุณค่าของส่ิงใดๆยอ่มไม่อยูเ่หนือคุณค่า
ของความเป็นมนุษย ์ พทุธธรรมเป็นเร่ืองของมนุษยโ์ดยตรง เพราะมนุษยเ์ท่านั้นเป็นผูส้ร้างโลก 

สร้างชีวิตของมนุษยเ์อง พร้อมกนันั้นกค็าํนึงถึงศกัด์ิศรีและเสรีภาพแห่งมนุษยเ์ป็นสาํคญั 

  ในขณะเดียวกนั เม่ือพิจารณาอยา่งลึกซ้ึงแลว้จะพบลกัษณะพิเศษของพระพทุธศาสนาท่ี
แตกต่างไปจากศาสนาประเภทเทวนิยมและอเทวนิยมดว้ยกนั เช่น 

  7.1 พทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งมชัฌิมาปฏิปทา เพราะสอนใหเ้วน้จากส่วนสุดทั้ง
สอง คือ กามสุขลัลิกานุโยคและอตัตกิลมตัถานุโยค 

  7.2 พุทธศาสนามีความเป็นสากล เพราะสอนสัจธรรมสากลกบัทุกส่ิง เช่น 

หลกัปาณาติบาตหรือหลกัเบญจศีล เบญธรรม 

  7.3 พทุธศาสนาเป็นกริยาวาที  หรือกรรมวาทะท่ีสอนวา่ คนจะดี จะชัว่กเ็พราะ
การกระทาํของตนเอง ไม่ใช่ญาติ โคตรกาํเนิด กล่าวคือสอนใหเ้ช่ือการกระทาํหรือกรรม 

  7.4 พทุธศาสนาเป็นวภิชัวาทะ เพราะอธิบายธรรมะดว้ยวิธีจาํแนก แยกแยะและ
ตอบปัญหาดว้ยวิธีการจาํแนกตอบตามเหตุผลและองคป์ระกอบ 

  7.5 พทุธศาสนามีวิมุติเป็นแก่นสาร เพราะสอนโดยวิมุติเป็นจุดหมายใหญ่และเป็น
หลกัการใหญ่ คือ มีความไม่ยดึมัน่ถือมัน่เป็นปริโยสาร โดยอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองตดัสิน 

  7.6 พุทธศาสนาประกาศความเป็นอนัตตาโดยหลกัแห่งปฏิจจสมุปบาท คือ 

แสดงสมัพนัธภาพแห่งเหตุปัจจยั ท่ีเรียกวา่กฎแห่งอิทปัปัจจยตา 
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  7.7 พทุธศาสนา ยนืยนัในศกัยภาพของมนุษยว์า่สามารถฝึกใหเ้ป็นสตัวผ์ูป้ระเสริฐ
ได ้โดยการพฒันาตนเองดว้ยวิชชาและจรณะ สามารถเล่ือนตนเองจากปุถุชน เป็นพระอริยบุคคลได ้

  7.8 พทุธศาสนาเป็นศาสนแห่งการศึกษา เพราะเอาการศึกษามาเป็นหลกัการดาํเนิน
ชีวิต  คือ  หลกัศีล  สมาธิ  ปัญญา  ทาํใหค้นดาํเนินชีวิตไปอยา่งถูกตอ้ง  ขดัเกลา  ชีวิตใหบ้ริสุทธ์ิ
สะอาด 

  7.9 พทุธศาสนาอุบติัข้ึนบนธรรมนูญแห่งประโยชน์เก้ือกลูแก่มวลชนเป็นเบ้ืองตน้
และเนน้การปฏิบติัธรรม ดาํเนินชีวิตไปอยา่งไม่ประมาณ ท่ีเรียกวา่ อปัปมาทธรรมเป็นปริโยสาน 

 

สรุปท้ายบท 

 ศาสนาพทุธ  เป็นศาสนาประเภทเทวนิยม  คือไม่เช่ือ ไม่สอนเร่ืองพระเจา้สร้างโลก  

ไม่สัง่สอนโดยมีเทวดาเป็นจุดศูนยก์ลาง แต่สอนเนน้เร่ืองศีลธรรมและปัญญาชั้นสูง คือ พระนิพพาน 

 ศาสนาพทุธ สอนใหศ้าสนิกใชปั้ญญา พจิารณาเหตุผล ไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่ ศาสนา
พทุธมีจริยธรรมแบ่งไดเ้ป็น 3ระดบั คือ ระดบัตน้ ไดแ้ก่ เบญจศีล  เบญจธรรม จริยธรรมระดบักลาง 
ไดแ้ก่ กศุลกรรมบถ 10 ประการ คือ กายกรรม 3 วจีกรรม  4  มโนกรรม  3  และจริยธรรมขั้นสูง คือ 

อริยมรรคมีองค ์8  ไดแ้ก่  เห็นชอบ  ดาํริชอบ  เจรจาชอบ  กระทาํชอบเล้ียงชีวิตชอบ  เพียรชอบ  

ตั้งสติชอบ  และตั้งใจมัน่ชอบ 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่5  ศาสนาพทุธ 
 

 

 1. จงอธิบายประวติัความเป็นมาของศาสนาพทุธมาพอเขา้ใจ 
 2. จริยธรรมในศาสนาพทุธมี 3 ระดบั อะไรบา้ง จงอธิบายโดยละเอียด 

 3. เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพทุธคืออะไร อธิบาย 
 4. ลกัษณะธรรมในพทุธศาสนาเป็นอยา่งไร อธิบาย 
 5. จงอธิบายปรัชญาความเช่ือในศาสนาพทุธมาโดยละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่6 

ศาสนาคริสต์ 
 

 

สภาพทัว่ไปของศาสนาคริสต์ 
 ศาสนาคริสต ์เป็นศาสนาท่ีมีผูน้บัถือทัว่โลกมากเป็นอนัดบัสองของโลก เน่ืองจากศาสนา
คริสตมี์การเผยแพร่ศาสนาอยา่งจริงจงัมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั และเป็นศาสนาประจาํชาติของ
ชาวตะวนัตกส่วนใหญ่หลายประเทศ ซ่ึงมีความเจริญทางวตัถุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งสูง 
ฉะนั้นพิธีทางศาสนาและธรรมเนียมประเพณีท่ีชาวตะวนัตกนบัถือ และปฏิบติัตามความเช่ือของ
ศาสนาคริสตจึ์งถูกถ่ายทอดเลียนแบบมาสู่ชาติตะวนัออกแพร่หลายไปทัว่โลก กลายเป็นค่านิยมและ
วฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นสากลของชาวโลก เช่น เทศกาลคริสตม์าส  วนัวาเลนไทน์  

การหยดุราชการในวนัเสาร์-อาทิตย ์เป็นตน้ 
 ศาสนาคริสต ์ เป็นศาสนาท่ีสืบเน่ืองมาจากศาสนายวิ ศาสดาผูก่้อตั้งเป็นชาวยวิและนบัถือ
ศาสนายิวมาก่อนและศาสนามีลกัษณะปรับปรุงและแกไ้ขให้มีความละเอียดลึกซ้ึง รอบครอบ
เหมาะสมข้ึนและสอนเนน้เร่ืองความรักของมนุษยช์าติและศรัทธามัน่คง คือ พระเจา้องคเ์ป็นหลกั
สาํคญั 
 

พระเจ้าของศาสนาคริสต์ 
 พระเจา้ของศาสนากคื็อ พระเจา้ของศาสนายวิ  มีพระเจา้เพียงองคเ์ดียว จดัเป็นเอกเทวนิยม 

ศาสนาคริสตย์อมรับเร่ืองราวของศาสนายวิในคมัภีร์ใบเบิลภาคแรก 
 คุณสมบติัทั้งปวงของพระเจา้กเ็หมือนพระเจา้ศาสนายวิทุกประการ เพราะเป็นองคเ์ดียวกนั 

แต่เพิ่มเติมในส่วนท่ีสาํคญัเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองการไถ่บาปของมนุษยท์ั้งมวล โดยพระผูช่้วยให้
รอด ผูม้าโปรดคือ พระเยซู ผูเ้ป็นบุตรของพระเจา้ เป็นผูท่ี้พระเจา้ส่งลงมาช่วยเหลือชาวยวิและมวล
มนุษย ์ ชาวคริสตเ์ช่ือวา่พระเจา้ของศาสนาคริสตก์คื็อ พระเจา้ของมนุษยช์าติทั้งโลก ดงันั้นจึงตอ้ง
เผยแพร่ศาสนาคริสตไ์ปทัว่โลกเพื่อใหม้นุษยใ์นโลกไดรู้้จกันบัถือและศรัทธาในพระเจา้ 
 



 98

ประวตัศิาสดาของศาสนาคริสต์ 
 ผูก่้อตั้งศาสนาคริสตใ์หมี้ข้ึนในโลก คือ พระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงประสูติในปี พ.ศ. 
534  ณ   ตาํบล เบธเลเฮม แขวงเมืองยเูดีย ปัจจุบนัคือ นครเยรุซาเรม ประเทศอิสราเอล 
 พระองคเ์ป็นบุตรของพระนางมาเรียหรือมารี หรือมารีอาและบิดาช่ือโจเซฟหรือโยเซฟ 

ตามตาํนานเล่าสืบมาวา่ พระนางมาเรียสืบเช้ือสายมาจากเดวิด วีรกษตัริยแ์ห่งชนชาติยวิ บิดามารดา
ของพระนางมาเรียเสียชีวิตตั้งแต่พระนางยงัเยาว ์ พระนางจึงอาศยัอยูว่ดัแห่งหน่ึงจนโตเป็นสาว 
พวกพระสงฆจึ์งจดัการใหพ้ระนางแต่งงานกบัโยเซฟ ซ่ึงมีอาชีพช่างไมแ้ละมีนิสยัความประพฤติดี 

แต่มีอายมุากกวา่พระนางมาก พวกพระเห็นวา่โยเซฟยงัเป็นโสด เป็นคนดี และมีอาวโุสเป็นผูใ้หญ่
สมควรคุม้ครองดูแลพระนางได ้ จึงจดัการแต่งงานใหอี้ก ทั้งในสมยันั้นมีกฎหมายของพวกโรมนั
ผูป้กครองบา้งเมือง (เพราะชาวยวิตกอยูใ่ตก้ารปกครองของกองทพัโรมนั) ระบุไวว้า่หญิงสาวจะไม่
มีผูป้กครองไม่ได ้โยเซฟพาพระนางมาเรียมาอาศยัทาํมาหากินอยูใ่นเมืองนาซาเรธ 
 ก่อนโยเซฟจะเขา้พิธีแต่งงานกบัพระนางมาเรียนั้น เทวทูตไดม้าแจง้โยเซฟวา่บุตรแห่ง
พระเจา้มาบงัเกิดแกพระนางมาเรีย โดยท่ีพระนางมาเรียคงเป็นสาวพรมจารียอ์ยู ่ ดงันั้นเม่ือแต่งงาน
แลว้โยเซฟจึงมิไดแ้ตะตอ้งพระนาง พระนางยงัคงเป็นพรหมจรรยจ์นตั้งครรภแ์ละในขณะเดียวกนั
เทวทูตกม็าปรากฏและแจง้แก่พระนางวา่ บุตรแห่งพระเจา้จะมาบงัเกิดแก่พระนางโดยพระนางยงั
เป็นพหรมจรรย ์ เทวทูตกล่าวแก่พระนางวา่  “มารีอา พระเจา้ทรงเมตตาเธอแลว้เธอจะตั้งครรภใ์ห้
กาํเนิดบุตรชายจงตั้งช่ือบุตรนั้นวา่ เยซู บุตรของพระนางจะเป็นผูย้ิง่ใหญ่จะไดช่ื้อวา่เป็นบุตรของ
พระเจา้ผูสู้งสุด พระเจา้ทรงตั้งใหพ้ระองคเ์ป็นกษตัริย ์ ดงัดาวดิบรรพบุรุษของพระองค ์ และ
พระองคจ์ะเป็นกษตัริยข์องบรรดาวงศว์านของยาโคบตลอดไป  อาณาจกัรของพระองคจ์ะย ัง่ยนื
ตลอดกาล” (ลูกา  1.29 - 34) 

 ขณะท่ีพระนางมาเรียมีครรภแ์ก่จวนใกลค้ลอดนั้น พวกโรมนัผูป้กครองในสมยันั้นไดส้ัง่
ให้สาํรวจสาํมะโนประชากรทัว่ประเทศ โยเซฟซ่ึงเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมจึงจาํเป็นจะตอ้งพา
ครอบครัวมาจดทะเบียนท่ีภูมินาํเนาเดิม พอเดินทางมาถึงเมืองเบธเลเฮม คืนวนัศุกร์ท่ี 25 ธนัวาคม 

543 (วนัคริสตม์าส) พระนางมาเรียกค็ลอดบุตรเป็นชายและใหช่ื้อวา่ “เยซู” 

 เม่ือพระเยซูประสูติในโรงนานั้น มีแสงสวา่งโชติช่วงเป็นอศัจรรยแ์ละโหราจารยไ์ด้
ทาํนายวา่ “กษตัริยแ์ห่งชนชาติยวิไดบ้งัเกิดแลว้” เม่ือกษตัริยเ์ฮโรดผูค้รองแควน้ยดูาย ทรงทราบก็
ไม่พอใจพระทยัดว้ย เกรงวา่จะเป็นผูม้าโค่นบลัลงักข์องพระองค ์ จึงโปรดใหฆ่้าทารกชายท่ีเกิดใน
หมู่บา้นเบธเลเฮมในระยะใกลเ้คียงกนัจนหมดส้ิน แต่โยเซฟไดรั้บการเตือนจากทูตสวรรคล่์วงหนา้
แลว้ จึงไดน้าํบุตร ภรรยาหลบออกไปพาํนกัอยูใ่นอียปิตเ์สีย เพื่อใหพ้น้จากอนัตราย 
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 โยเซฟพาบุตร ภรรยากลบัคืนสู่ดินแดนอิสราเอลเม่ือส้ินแผน่ดินของพระเจา้เฮโรดและ 
กลบัไปอาศยัอยูใ่นเมืองนาซาเรธ แควน้กาลิลี ซ่ึงตรงกบัคาํทาํนายวา่ “พระผูม้าโปรดจะเป็นชาวนา
ซาเรธ (อิสยาห์  11:1) 

 ในสมยัพระเยซูยงัเป็นเด็ก เป็นผูมี้ความเฉลียวฉลาดมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในวยัเดียวกนั 

พระองคส์นใจโตต้อบคาํถามกบับรรดาอาจารยท์ั้งหลายในเมือง สนใจไปฟังธรรมในวิหารของ
ชาวยวิ พระองคท์รงเป็นเดก็ชาวยวิท่ีสนใจในศาสนา มีสติปัญญาพิจารณาทรงนบัถือศาสนายวิ
เช่นเดียวกบัชาวยิวทั้งหลายในสมยันั้น คือ ทรงเขา้ทาํพิธีทาํสหนัดตามประเพณีของเด็กชายยิว 
ทุกคนและรับศีลมหาสนิท  เม่ืออาย ุ12 ปี 

 ตามหลกัฐานกล่าวไวว้า่ พระองคแ์มจ้ะยงัทรงพระเยาว ์แต่ชอบศึกษาหาความรู้จากคมัภีร์
ไบเบ้ิลจากนกับวชและอาจารยผ์ูรู้้ ทรงพอพระทยัท่ีจะปลอบใจชาวบา้นผูก้าํลงัมีความทุกขท์ั้งหลาย
ใหมี้ความอดทน รอคอยพระผูช่้วยใหร้อดพน้ทุกข ์ ซ่ึงเป็นความหวงัของชาวยวิทั้งหลาย ซ่ึงมี 

ความเช่ือมัน่ฝ่ังแน่นวา่พระเจา้จะส่งผูมี้บุญมาช่วยเหลือชาวยวิใหร้อดพน้จากการกดข่ีในการปกครอง
ของพวกโรมนั เช่นเดียวกบัคร้ังท่ีทรงส่งโมเสสมาช่วยให้ชาวยิวรอดพน้จากการเป็นทาสของ 
พวกอียปิต ์ ชาวยวิในสมยันั้นมีความทุกขม์าก  จึงเฝ้ารอคอยความหวงัในพระผูช่้วยใหร้อดหรือ 
พระผูไ้ถ่บาป โดยคาดคิดเอาเองวา่จะตอ้งเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ จึงจะช่วยชาวยวิได ้ เพราะ
กองทพัโรมนัผูก้ดข่ีนั้นยิง่ใหญ่เขม้แขง็ ฉะนั้นผูท่ี้จะมาช่วยไดต้อ้งยิง่ใหญ่และมีกองทพัท่ีเกรียงไกร
กวา่โรมนั 

 เม่ือพระเยซูเจริญวยัหนุ่ม บิดาไดถึ้งแก่กรรม พระองคพ์ามารดาอพยพมาสู่เมืองคานาอนั 

พระองคมิ์ไดส้นใจในสตรีเพศ แต่กลบัชอบศึกษาธรรมและโตต้อบอธิบายธรรมในวิหาร จนเม่ือ
อาย3ุ0 ปี พระองคไ์ดพ้บกบัจอห์น  นกับวชท่ีน่านบัถือและเทศนาสัง่สอนวา่พระผูม้าโปรดช่วยให้
รอดมาสู่โลกมนุษยแ์ลว้ จะมาช่วยชาวยวิในไม่ชา้น้ี พระเยซูทรงเล่ือมใสศรัทธาในท่านจอห์นผูน้ี้
และท่านผูน้ี้ไดท้าํพิธีรับศีลจุ่ม (ศีลลา้งบาป) ใหแ้ก่พระเยซูในแม่นํ้าจอร์แดนมีชาวบา้นหลายคนท่ี
ศรัทธาต่างพากนัมาให้ท่านจอห์นทาํพิธีรับศีลจุ่มและเรียกท่านจอห์นว่า ท่านจอห์นผูป้ระกอบ
พิธีบบัติสท ์

 หลงัจากท่ีพระเยซูทาํพิธีรับศีลบบัติสท ์ ทรงแสวงหาความสงบโดยลาํพงัในทะเลทราย
ประมาณ 40 วนั และกลบัมาใชชี้วิตอยา่งสงบเพ่ือศึกษาธรรมะอยู ่3 ปี  ในปีท่ีพระองคอ์ายไุด ้33 ปี 

พระองคเ์ดินทางไปประกอบพิธีแสวงบุญท่ีนครเยรุซาเลม เช่นท่ีเคยทาํทุกปี แต่คร้ังน้ีพระองคท์รง
ประกาศขบัไล่ผูท่ี้นาํขา้วของสินคา้ สตัวม์าขายในวหิารราวกบัเป็นตลาดนั้นทรงเทศนาประกาศ 
ขอ้ธรรมท่ีเขา้ใจง่ายแต่ละเอียดลึกซ้ึงในเทศนานั้น พระองคท์รงเห็นเร่ืองความรักเพื่อนมนุษย ์
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 พระเยซูทรงประกาศสัง่สอนและเทศนาแก่มหาชนทัว่ไป มีผูม้าฟังมากข้ึนหลายคนเกิด
ศรัทธาเล่ือมใสมากจนขอติดตามเป็นสาวกในสมยันั้นไม่เคยมีใครเทศนาสั่งสอนลึกซ้ึงและเขา้ใจ
ง่าย มีเหตุผลน่านบัถือ เช่นนั้นมาก่อนเลย 
 พระเยซูเสดจ็ไปในท่ามกลางคนจนและคนตํ่าตอ้ยโดยรักษาคนบาดเจบ็ คนป่วยและ
ปลอบโยนผูโ้ศกเศร้า ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคคลผูก้าํลงัแบกภาระหนกัและนาํความหวงัมาสู่จิตใจ
ของคนผูส้าํนึกผดิและเม่ือพระเยซูถูกต่อวา่ท่ีมาคลุกคลีกบัคนบาป พระเยซูต่อวา่ “บุคคลผูส้บายดีก็
ไม่จาํเป็นตอ้งการหมด แต่หมอจาํเป็นสาํหรับผูป่้วย ขา้พเจา้มาไม่ใช่เพื่อคนบุญแต่เพื่อคนบาป  

เพื่อจะไดส้าํนึกผดิ” 

 พระองคมิ์ไดรั้บเกียจท่ีจะรักษาคนเป็นโรคเร้ือน ทรงร่วมรับประทานอาหารกบัโสเภณี 

ผูศ้รัทธา แมค้นทัว่ไปจะรังเกียจแต่พระองคท์รงเมตตาและสงสาร 
 พระองคป์ระกาศวา่ พระองคท์รงเป็นบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูม้าไถ่บาปใหม้นุษย ์
พระองคคื์อกษตัริยแ์ห่งกษตัริยท์ั้งปวงในโลก 

 

เทศนาบนภูเขา 
 เทศนาของพระองคถู์กตอ้งและลึกซ้ึง ละเอียดอ่อนในทุกแง่และไดรั้บยกยอ่งศรัทธาแก่
ผูฟั้งมาก ทรงแกไ้ขบทธรรมคาํสอนของโมเสสและช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องท่ีชาวยิวกระทาํทรงช้ี
แนวทางท่ีถูกใหช้าวยวิประพฤติ เทศนาท่ีนาํช่ือเสียงมาสู่พระองคแ์ละมีผูฟั้งมาก ไดแ้ก่เทศนาบนภูเขา 
ซ่ึงมีขอ้ความตอนหน่ึงวา่ (นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ 2531:376) 

 ท่านไดย้นิพดูกนัมาแต่โบราณวา่ “เจา้จะไม่ประพฤติผดิประเวณี” แต่เราพดูกบัท่านวา่ 
ใครกต็ามมองดูสตรีจนเกิดความกาํหนดั ช่ือวา่ประพฤติผดิประเพณีกบันางในทางใจของเขาแลว้ 
 “และถา้ตาขวาของท่านทาํใหท่้านทาํความผดิ จงควกัมนัออกมาและขวา้งท้ิงไปจากท่าน 

จะเป็นการดีต่อท่าน เพราะมนัเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงในอวยัวะทั้งหลายของท่านไดสู้ญเสียไปดีกวา่ท่ี
จะทาํใหร่้างกายทั้งหมดของท่านถูกลากลงสู่นรก” 

 ท่านไดย้นิท่ีพดูกนัวา่ “ตาแทนตาและฟันแทนฟัน” แต่เราพดูกบัท่านวา่ อยา่ยอมตาม
ความชัว่ ถา้ผูใ้ดตบท่านท่ีแกม้ขวากใ็หห้นัแกม้ซา้ยใหเ้ขาอีก และถา้ผูใ้ดปรารถนาจะฟ้องร้องท่าน
และถือเอาเส้ือผา้ของท่าน กข็อใหผู้น้ั้นไดเ้ส้ือคลุมของเจา้ไปดว้ย และใครกต็ามมาบงัคบัท่านให้
เดินไป 1 ไมล ์กจ็งเดินไปพร้อมกบัเขาสองไมล”์ 

 “จงใหแ้ก่ผูข้อท่าน และอยา่เบือนหนา้หนีบุคคลผูอ้ยากจะยมืของจากท่านจงปฏิบติัต่อสู่
ผูอ่ื้นดงัท่ีท่านปรารถนาจะใหเ้ขาทาํกบัตน” 
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 ท่านไดย้นิท่ีกล่าวกนัวา่ “เจา้จงรักเพื่อนบา้นและเกลียดศตัรูของเจา้” แต่เราพดูกบัท่าน
ผูฟั้งวา่ “จงรักศตัรูของท่าน จงทาํดีแก่คนท่ีเกลียดท่าน จงอวยพรคนผูด่้าท่านและขอพรใหแ้ก่ 
ผูป้ระทุษร้ายท่าน จงทาํดีแก่คนท่ีเกลียดท่าน จงอวยพรคนผูด่้าท่านและขอพรใหแ้ก่ผูป้ระทุษร้ายท่าน 

ดว้ยวา่ท่านอาจเป็นลูกพระบิดาของท่านผูส้ถิตอยูใ่นสวรรค ์ เพราะพระองคท์รงทาํใหพ้ระอาทิตย์
ข้ึนทั้งเพื่อคนชัว่และคนดีและทรงส่งฝนมาใหท้ั้งคนอยติุธรรมและคนยติุธรรม 

 พระเยซูทรงสัง่สอนไปตามเมืองต่างๆ มีสาวกเพิ่มข้ึน มีประชาชนศรัทธาเล่ือมใสเป็น
จาํนวนมาก และมีผูม้อบตวัเป็นศิษยท์ั้งหมด 12 คน คือ  
 ชีโมน และอนัดรูว ์ เป็นชาวเมืองกาลิลี เม่ือพระเยซูพบเขา้เรียกให้ตามพระองคไ์ป  

“เพื่อตกคนแทนตกปลา” ซ่ึงทั้งสองคนตามไปดว้ยดี พากนัและท้ิงบา้นเรือนติดตามพระเยซูไป 

ทุกหนทุกแห่งเพื่อประกาศศาสนา 
 สาวกคนต่อมาคือ ยากอบและยอห์น บุตรเศเบดี เป็นชาวประมงเช่นกนั ฟิลลิปเป็น พอ่คา้
จากเมืองเบธโซดา บาร์โซโลมิว เป็นชาวเมือง นาธานาเอล มทัธิว ทอมสั เจมส์ (ยากอบ) บุตรของ
พระอลัพิอุส ซีโมนและจูตสั อิสดาริโอทเป็นคนเก็บเงินของบริษทัรวมอคัรทูตซ่ึงเป็นสาวก 

ผูติ้ดตามพระเยซูอยา่งใกลช้อด 12 คน ครบตามจาํนวนเผา่ของอิสราเอลแต่ดั้งเดิมสาวกคนท่ี 12 

ไดรั้บสินบนจากพวกโรมนั นาํจบัพระเยซูเม่ือพระเยซูถูกตรึงกางเขน 

 

สาเหตุแห่งการตรึงกางเขน 

 พระเยซูทรงเป็นชาวยิวท่ีไดศึ้กษาหลกัคาํสอนของศาสนายวิมาเป็นอยา่งดีเห็นทั้งขอ้ดี 

ขอ้ควรแกไ้ข การตีความและการยดึถือปฏิบติัการตามพระคมัภีร์ พระองคท์รงแตกฉานและรอบรู้
อยา่ง กวา้งขวาง เม่ือพระองคเ์ทศนาสัง่สอน กท็รงอธิบายทาํความเขา้ใจมิใช่ตีความตามตวัอกัษร
อยา่งเคร่งครัด โดยขาดความเขา้ใจ และสามญัสาํนึกและสภาพแวดลอ้ม เช่น ขอ้หา้มขอ้หน่ึงใน
บญัญติั 10 ประการ ระบุไวว้า่ 
 “จงอยา่ทาํงานใดๆ ในวนัสะบาโต (คือวนัพระ)” พวกนกับวชและชาวยวิ บางคนท่ีถือ 

เคร่งตามอกัษร จะไม่ยอมทาํอะไรเลยจริงๆ กระดุมขาดกเ็ยบ็ไม่ได ้ โดยถือเป็นการกระทาํท่ีขดัต่อ 
บญัญติัของศาสนา พระเยซูจึงทรงตั้งคาํถามข้ึนวา่ “ถา้ลูกแกะของท่านตกลงในบ่อในวนัสะบาโต 

ท่านจะไม่ช่วยข้ึนมาหรือ” 

 คร้ังหน่ึง เม่ือสาวกของพระเยซูกินขา้วโดยไม่ลา้งมือ ถือวา่เป็นการกระทาํท่ีขดัต่อวินยั 
ท่ีของพวกยวิ พวกนกับวชตาํหนิแต่พระเยซูกลบัสอนวา่ ความสกปรกของพวกเราอยูท่ี่จิตใจ และ 
การกระทาํอนัเป็นการแสดงออกของจิตใจมากกวา่ความสกปรกท่ีจะไดรั้บจากภายนอก 
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 พระองคท์รงประกาศว่าเป็นผูม้าไถ่บาปช่วยชาวยวิและทรงเป็นกษตัริยแ์ห่งกษตัริยท์ั้ง
ปวง ในโลกแต่ไม่ตรงกบัชาวยวิหวงัไว ้เพราะพระองคเ์ป็นคนธรรมดาสามยัไม่ใช่กษตัริยจ์ริงๆไม่มี
กงองทพัอนัเกรียงไกร และจะช่วยเหลือปลดปล่อยชาวยวิไดอ้ยา่งไร ทาํใหช้าวยวิบางส่วนไม่เช่ือ
และกลบัไม่พอใจในพระองค ์

 ผูไ้ม่พอใจทั้งหลายต่างปรึกษาหารือกนั คิดทาํลายพระเยซูแต่ถา้ลงมือ ทาํเองอยา่งเปิดเผย 
กจ็ะทาํใหป้ระชาชนท่ีนบัถือโกรธแคน้พวกตน จึงวางแผนยมืมือฆ่าคนโดย  ไปยยุงใส่ร้ายพระเยซู
กบันายทหารโรมนัผูส้าํเร็จราชการผูป้กครองเมืองจูเดีย ช่ือ พอนติอุส พิเลต (Pontius Pilate)  

ว่าพระเยซู ไดส้ัง่สอนซกัชวนใหช้าวยวิทั้งหลายกระดา้งกระเด่ือง จะนาํไป สู่การกบฏต่อโรมนั
เพราะเท่ียวประกาศตน วา่เป็นบุตรพระเจา้ส่งมาช่วย ชาวยวิให ้ พน้ทุกขแ์ละยงัประกาศวา่เป็น
กษตัริยข์องกษตัริยท์ั้งหลาย ผูส้าํเร็จราชการโรมนัหลงเช่ือ จึงสัง่ใหจ้บัตวัมาลงโทษพระเยซูโดย 
ตรึงกางเขน พระเยซูทรงล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหนา้วา่สาวกคนท่ี 12 ของพระองคจ์ะเป็นผูท้รยศ  
ขายพระองครั์บสินบนของพวกโรมนันาํจบัพระองคแ์ละทรงสัง่วา่ พระองคจ์ะส้ินชีวิตในวนัศุกร์
และจะฟ้ืนคืนชีพในวนัท่ีสาม (นบัจากวนัส้ินพระชนม)์ (ฉตัรสุมาลย ์ กบิลสิงห์. 2522:28- 29) 

 

การฟ้ืนคนืชีพ  

 การฟ้ืนคืนชีพของพระเยซูน้ีมีความสาํคญัมากสาํหรับชาวคริสต ์ ถา้พระเยซูไม่ฟ้ืนคืนชีพ
อาจไม่มีศาสนาคริสตเ์กิดข้ึนในโลก เพราะเม่ือพระเยซูถูกตึงไมก้างเขนนั้น ทาํใหช้าวยวิหลายคนท่ี
ศรัทธาในพระองคเ์ร่ิมเกิดความลงัเลและสงสยั เพราะยดึมัน่ในคาํทาํนายขอศาสดาพยากรณ์ของยวิ
ท่ีวา่ พระผูม้าโปรดนั้นจะช่วยใหพ้วกยวิพน้จากการเป็นทาส แต่ปรากฏวา่พระเยซูส้ินพระชนม ์

บนไมก้างเขนในหมู่สาวกเอง เม่ือเกิดเหตุข้ึนตั้งแต่ตอนท่ีพระเยซูถูกจบัจนกระทัง่ถูกตรึงไมก้างเขน 

เกรงกลวัต่อการจบักุมของพวกยวิและทหารโรมนัจนไม่มีใครกลา้ปรากฏตวัเปโตรซ่ึงเป็นผูน้าํใน
บรรดาสาวกกเ็คยปฏิเสธพระเยซูถึงสามคร้ัง ตรงกบัท่ีพระเยซูเองไดท้รงทาํนายไวล่้วงหนา้ใน
ขณะท่ีพระเยซูถูกตรึงไมก้างเขนนั้น ไม่ปรากฏวา่มีสาวกองคใ์ดองคห์น่ึงอยูใ่นเหตุการณ์เลย คงมี
แต่นางมารีแห่งมกัดาลา มารีมารดาของยาคอบและผูห้ญิงอ่ืนซ่ึงมีศรัทธาจงรักภกัดีต่อพระเยซูอยา่ง
แรกลา้ไดติ้ดตามไปจนถึงสถานท่ีท่ีโยเซฟแห่งอาริมาเชียนนาํพระศพไปประดิษฐานไวใ้นอุโมงค ์

ซ่ึงเจาะไวใ้นเชิงเขาซ่ึงยงัไม่ไดว้างศพของผูใ้ดมาก่อน 

 ในท่ีสุดพระองคก์ไ็ดฟ้ื้นคืนชีพในวนัท่ีสามตามปรากฏการณ์ท่ีชาวยวิไดป้ระสบพบเห็น
ดว้ยตนเอง ตรงกบัพระดาํรัสของพระเยซูซ่ึงเคยรับสัง่ไวใ้นขณะท่ีทรงพระชนมอ์ยู ่ พวกเขากเ็ร่ิม
แน่ใจมากข้ึนและท่ีสาํคญัท่ีสุดพระองคไ์ดพ้ิสูจน์ใหส้าวก 11 คนท่ีเหลืออยูม่ ัน่ใจในพระองคว์า่ 
งานทั้งหมดท่ีพวกเขาไดติ้ดสอยห้อยตามพระองคม์านั้นมิไดสู้ญเปล่าพระองคเ์ป็นผูม้าโปรดจริง
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และพวกเขากมี็ศรัทธาและกาํลงัใจในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพระองคต่์อไปอยา่งสุดชีวิต
จิตใจ 
 เห็นไดว้า่ ศรัทธาของบรรดาสาวกในสมยัแรกเร่ิมนั้นมีรากฐานตั้งมัน่อยูบ่นปาฏิหาริย์
ของพระเยซูและปาฏิหาริยท่ี์สาํคญัท่ีสุดในศาสนาคริสต ์ คือ การท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนชีพในวนัท่ีสาม
หลงัจากตรึงไมก้างเขนส้ินพระชนมไ์ปแลว้นัน่เอง 
 ชาวคริสตมี์ศาสนพิธีท่ีฉลองกนัอยา่งใหญ่โต เพื่อระลึกถึงวนัท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนชีพเรียกวา่
วนัอิสเตอร์ มีของขวญัท่ีมอบใหใ้นวนัน้ีคือรูปไข่ ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งการเกิด อาจมองได ้ 

2 ประเดน็ พระเยซูฟ้ืนคืนชีพอนัเป็นการเกิดของชีวิตใหม่และเพราะพระเยซูฟ้ืนคืนชีพน้ีเป็นจุดกาํเนิด
ของชาวคริสต ์ จึงนบัเป็นวนัมงคลนอกจากจะมีพิธีทางศาสนาแลว้ยงันบัเป็นงานแห่งความร่ืนเริง
เบิกบานดว้ย 
 

คมัภร์ีของศาสนาคริสต์ 

 คมัภีร์ไบเบิลเป็นคมัภีร์ท่ีสาํคญัและถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนายวิ (ยดูาห์) และศาสนา
คริสต ์ เร่ืองราวต่างๆ ทั้งบุคคลและสถานท่ีลว้นมีอยู่จริงตามบนัทึกทางประวติัศาสตร์และท่ีน่า
อศัจรรย ์ มากกคื็อ เร่ืองราวบุคคลและสถานท่ีท่ีกล่าวไวใ้น คมัภีร์ไบเบิลท่ีไม่มีบนัทึก ไวใ้น
ประวติัศาสตร์ (คือยงัหาหลกัฐาน อา้งอิงไม่ได)้ ต่อมาไดมี้การขดุคน้พบโดย นกัประวติัศาสตร์และ
โบราณคดีทั้งสถานท่ีและช่ือบุคคล ตามท่ีมีบนัทึกในคมัภีร์ใบเบิล 
 คมัภีร์ไบเบิลถูกบนัทึกรวบรวมข้ึนประมาณ 1300 ปี ก่อนคริสตกาล ประกอบดว้ย 2 ภาค 
คือ ภาคแรก และภาคหลงั  
 ในภาคแรก เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัปฐมกาลแห่งการสร้าง โลกประวติัศาสตร์ของชนชาติ
และเร่ืองราวของบรรพบุรุษของชนชาติยวิ การเป็นทาสของอียปิตแ์ละการรอดพน้จากทะเลแดง 
พน้จากการเป็นทาส ซ่ึงเรียกวา่ เอกโซดสั  การพเนจรร่อนเร่ในทะเลทรายจนพบดินแดนแห่งสญัญา
ท่ีพระเจา้ ทรงประทานใหแ้ก่ชาวยวิ นอกจากน้ีกมี็กฎเกณฑพ์ิธีกรรม ธรรมเนียมประเพณีต่างๆท่ีถือ
ปฏิบติัทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่ือกนัวา่ท่านโมเสสเป็นผูบ้นัทึกรวบรวมคมัภีร์ภาคแรกน้ีข้ึน ซ่ึง
ชาวยวิเรียกวา่คมัภีร์โตราห์ 

 ในภาคสองแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นเน้ือความเชิงประวติัศาสตร์กล่าวถึง
เร่ืองราวต่างๆ ของศาสดาพยากรณ์ยคุแรกๆ การพิชิตคานาอนัดินแดนแห่งพนัธสญัญาโดยผูน้าํ
ชาวยวิช่ือท่านโจชวัร์ ซ่ึงเป็นผูน้าํสืบจากท่านโมเสส ประมาณ 1,250 ปี ก่อนคริสตก์าลเน้ือความ
กล่าวต่อมาการตั้งอาณาจกัรยวิ และจนถึงการล่มสลายของ มหาวิหารหรือโบสถแ์ห่งแรก (586  

ปีก่อนคริสตก์าล) 
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 ส่วนท่ี 2  เป็นคาํพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์หลายคน  ในแต่ละช่วงแต่ละยคุสมยั และ
นอกจากนั้นเป็นบทรวมๆ ของเร่ืองราวหลายแง่หลายมุม ทั้งประวติัศาสตร์และกวีนิพนธ์เป็น 

ความเรียง เชิงพรรณนาท่ีนิพนธ์ข้ึนโดยเผยแพร่ศาสนาของพระเยซูคริสต ์

 คมัภีร์ไบเบ้ิลถูกแปลออกเป็นหลายภาษา หลายร้อยภาษาและครอบคลุมภาษาและ
ครอบคลุมภาษาหลกัๆ ท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลก ชาวคริสตเ์กือบทุกคนจะรู้เร่ืองราวและขอ้ธรรมต่างๆ
ในคมัภีร์ไบเบิลและถือวา่เป็น คมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 

 

คาํสอนของพระเยซู 

 คาํสอนท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีพระเยซูทรงประกาศสัง่สอนพอสรุปไดด้งัน้ี (เดือน คาํดี. 2531:376) 

 1. พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ซ่ึงพระเจา้ส่งมาเกิดในโลกมนุษยเ์พื่อไถ่บาป
มนุษยท์ั้งปวง มิเพียงแต่พระเมสิอาของพวกยวิเท่านั้น แต่เป็นพระคริสต ์ หมายถึงผูท่ี้พระเจา้
เลือกสรรใหม้าประสูติเพื่อไถ่บาปแก่มนุษยช์าติทั้งปวงดว้ย แต่มิไดเ้สดจ็มาปราบศตัรูดว้ยอาวธุ 
ทรงมาเพื่อสาร้างสนัติ 

 2. ผูใ้ดท่ีเช่ือในพระเยซูและคาํสัง่สอนของพระองค ์จะไดรั้บความรอดและชีวิตนิรันดร 
จะไม่ถูกพิพากษาในวนัส้ินโลก ส่วนผูท่ี้ไม่มีศรัทธาในพระองคจ์ะตอ้งถูกพิพากษาลงโทษ 

 3. ทรงสัง่สอนใหช้าวยวิกลบัใจใหม่ มิใหน้บัถือศาสนาเฉพาะในดา้นประกอบพิธีกรรม 

หรือท่องคาํสวดดว้ยปากโดยไม่จริงใจ ทรงติเตียนพวกยวินิกายฟาริซาย  และซาดูกาย  วา่เป็นพวก
ไม่มีความจริงใจต่อพระเจา้ไม่รักพระเจา้จริงพวกปากวา่ตาขยบิแสร้งเป็นผูเ้คร่งต่อศาสนาโดยไม่รู้จกั
พระเจา้ท่ีแทจ้ริง 
 4. พระบญัญติัสูงสุดของพระเยซู  คือ 

  4.1 จงรักพรเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตและส้ินสุดความคิด 

  4.2 จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง 
  ผูป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติั 10  ประการ  แต่ไม่รักพระเจา้หรือเพื่อนมนุษยไ์ม่ใช่ผูมี้
ศรัทธาในพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ผูท่ี้พระเจา้โปรดปราน คือ ผูท่ี้ตั้งอยูใ่นความดีมีความชอบธรรมทั้ง
กาย วาจา  ใจ  ผูท่ี้กระทาํผดิแมท้างจิตใจ เจตนารมณ์หรือความคิดกคื็อวา่ บาป เท่ากบัการกระทาํ 
 5. ทรงสอนมิใหก้งัวลเก่ียวกบัความสุขทางโลก อนัไดจ้ากวตัถุแต่ใหแ้สวงหาความสุข
และสนัติดา้นจิตใจ ทรงกล่าววา่ผูท่ี้ยงัห่วงสมบติัและเห็นแก่วตัถุจะไม่ไดข้ึ้นสวรรค ์ แต่ผูท่ี้สละ 
ทุกส่ิงเพื่อพระเจา้จะไดมี้ชีวตินิรันดร์ 
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 6. ในดา้นการปฏิบติัต่อเพื่อนมนุษย ์ ทรงสอนวา่การไม่ทาํชัว่ ตอบแทนชัว่หรือทาํดี  

ตอบแทนดี นั้นยงัไม่เพียงพอ ใหท้าํตอบแทนความชัว่และใหรั้กศตัรู ดงัท่ีไดท้รงเปรียบวา่ อยา่ต่อสู้
คนชัว่ ถา้ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่านกจ็งหนัแกม้ซา้ยใหเ้ขาดว้ย 
 7. ความดีสูงสุด คือการทาํตวัตามแบบพระเยซู เพราะพระเยซูคือพระเจา้ซ่ึงสาํแดง
พระองคใ์ห้ปรากฏแก่มนุษย ์ คุณธรรมสูงสุดของพระองคก์็คือ ความรักความเมตตากรุณา 
ความอ่อนโยน ความถ่อมตน ความอดทนต่อความทุกขท์ั้งปวง ความชอบ ความยุติธรรม  

ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความสงบและความบริสุทธ์ิทั้งกาย วาจา ใจ ทรงกล่าววา่ จงเป็นผูดี้โดยรอบ  

อยา่งพระบิดาของท่าน 

 

กาํเนิดศาสนาคริสต์ 

 หลงัจากพระเยซูเสดจ็จากไป พวกสานุศิษยก์ไ็ดป้ระชุมร่วมกนั เร่ิมออกเผยแพร่คาํสอน
ของพระองค ์ พวกน้ีแยกตวัออกจากศาสนายวิและมาตั้งศาสนาอิสระใหม่เรียกวา่ “ศาสนาคริสต”์ 

โดยอาศยัช่ือของพระคริสต ์ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 ไดส้าวก 4คน คือ มดัธาย  มารโก  ลูกาและโยฮนั  

เขียนประวติัและคาํสอนของพระเยซูรวม เรียกวา่พระกิติคุณ  เล่มแรกคือ มาระโก  ในปี ค.ศ. 65-70  

พ.ศ. 608-613 และอีก 3 เล่ม ในเวลาใกลเ้คียงกนั พระคมัภีร์น้ีคริสตศ์าสนิกชนเรียกวา่ พระคมัภีร์ 
ไบเบิล ประกอบดว้ยพนัธสญัญาฉบบัเดิมและพนัธสญัญาฉบบัใหม่ พนัธสญัญาฉบบัเดิมเป็นคมัภีร์
ของศาสนายวิ กล่าวถึงประวติัสร้างโลกกาํเนิดและประวติัชนชาติอิสราเอล กฎ ศาสนา คาํพยากรณ์
และบทเพลงสรรเสริญพระเจา้ส่วนพนัธสญัญาฉบบัใหม่นั้นเป็นหวัใจของศาสนาคริสต ์ ประกอบ
ไปดว้ย 
 1. พระกิติคุณหรือพระวรสาร 4 ฉบบั กล่าวถึงประวติัและคาํสัง่สอนของพระเยซูอยา่ง
สมบูรณ์ 

 2. กิจกรรมของสาวก 1 ฉบบั 

 3. จดหมายและคาํสอนของสาวกปอล  14 ฉบบั 

 4 จดหมายของอคัรสาวกยาโดโม 1 ฉบบั 

 5. คาํสอนของอคัรสาวกปิเตอร์  2 ฉบบั 

 6. คาํสอนของอคัรวกโยฮนั  3  ฉบบั 

 7. คาํสอนของอคัรสาวกยดูา   1  ฉบบั 

 8. บทพยากรณ์ของอคัรสาวกโยฮนั   1  ฉบบั 
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 เหตุท่ีเรียกว่าพระคมัภีร์ว่า “พนัธสัญญา” นั้นเพราะถือว่าพระวจนะของพระเจา้เป็น 

พนัธสญัญาท่ีพระเจา้ไดมี้ต่อมนุษยผ์ูมี้ศรัทธาในพระองค ์ เป็นขอ้ผกูพนัระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์
พนัธสญัญาฉบบัเดิมนั้นพระเจา้ไดท้รงทาํกบัพวกยวิวา่ ถา้ไพร่พลชาวยวิมีศรัทธาในพระองคอ์ยา่ง
แทจ้ริง พระองคก์จ็ะโปรดปรานความเจริญ ความยิง่ใหญ่และความรอดพน้จากความชัว่ ความบาป  

ดงัท่ีไดท้รงกล่าวกบัอนัราฮมั บรรพบุรุษของพวกยวิ วา่ “เราเป็นพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิท่ีสุด  เจา้จงเดิน
อยูต่่อหนา้เรา ใหเ้ป็นผูดี้รอบคอบ เราจะตั้งคาํสญัญาไมตรีของเราไวร้ะหวา่งเรากบัเจา้ และเราจะให้
วงศว์านของเจา้เกิดทวีข้ึนเป็นอนัมาก  เจา้เป็นบิดาของหลายประเทศ เราจะเป็นพระเจา้ของเจา้ และ
พงศพ์นัธ์ุของเจา้สืบไป แผน่ดินคนอนัทั้งส้ินท่ีเจา้เป็น แขกเมืองอาศยัอยูน่ั้นเราจะยกใหเ้จา้เพื่อเป็น
มรดกเป็นนิตยแ์ละเราจะเป็นพระเจา้ของเจา้ทั้งหลาย” (เดือน   คาํดี.  2531:380) 

 ส่วนพนัธสญัญาฉบบัใหม่  ทรงทาํกบัมนุษยโ์ลกทั้งหมดวา่ ผูใ้ดศรัทธาพระเยซูพระบุตร
ของพระเจา้จะโปรดใหร้อดจากบาปและมีชีวิตนิรันดร์  ทรงกล่าววา่ “ผูใ้ดวางใจในพระบุตรกมี็ชีวติ
นิรันดร์ ผูใ้ดไม่เช่ือในพระบุตรกจ็ะไม่ไดเ้ห็นชีวติและพระพิโรธของพระเจา้กต็กอยู ่กบัเขา” 

 

หลกัความเช่ือดั้งเดมิ 

 หลกัความเช่ือดั้งเดิมท่ีพวกอคัรสาวกไดว้างไวใ้นคริสตว์รรษท่ีหน่ึงเพื่อให้ศาสนิกชน
ท่องจาํเม่ือนมสัการพระเจา้หรือเม่ือทาํพิธีรับศีลและยดึถือเป็นรากฐานแห่งความเช่ือถือศาสนาคริสต์
ขนต่อมา แยกออกไดเ้ป็น 6 ประการ คือ  
 1. ขา้พเจา้เช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว พระบิดาผูท้รงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งส่ิงท่ีเห็น
ไดแ้ละส่ิงท่ีมองเห็นไม่ได ้

 2. เช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้ พระบุตรแต่พระองคเ์ดียวของพระเป็นเจา้ ทรงบงัเกิดแก่
พระบิดา ก่อนกปัก่อนกลัป์ เป็นพระเป็นเจา้จากพระเป็นเจา้ เป็นองคค์วามสวา่งจากองคค์วามสว่าง 
เป็นพระเป็นเจา้แทจ้ากพระเป็นเจา้แทมิ้ไดถู้กสร้างแต่ทรงบงัเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกบัพระบิดา 
องคพ์ระบุตรท่ีไดท้รงเนรมิตทุกส่ิงทุกอยา่งข้ึนมา เพราะเห็นแก่เรามนุษยเ์พือ่ช่วยเราใหร้อด พระองค์
จึงเสดจ็จากสวรรค ์

 เดชพระจิต พระองคท์รงรับเอากายจากพรหมจารีมารีมาเป็นมนุษย ์ พระองคท์รงถูกตรึง
กางเขนและถูกฝังไว ้ สมยัปอนติอุส  ปีเลต ทรงคืนชีพในวนัท่ี 3 (ตามพระคมัภีร์) เสดจ็สู่สวรรค์
ประทบัระดบัขวาของพระบิดา พระองคจ์ะเสดจ็มาอีกเพือ่พิพากษาผูเ้ป็นและผูต้าย 
 3. ขา้พเจา้เช่ือในพระจิตเจา้ผูป้ระทานชีวิต ทรงเน่ืองมาจากพระบิดาและพระบุตร 
พระองคด์าํรัสทางประกาศ 
 4. ขา้พเจา้เช่ือในพระศาสนจกัร (หน่ึงเดียว) ศกัด์ิสิทธ์ิ (คาทอลิก และสืบจากอคัรสาวก) 
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 5. ขา้พเจา้เช่ือในการยกบาป (ยอมรับวา่พิธีลา้งท่ียกบาปมีแต่พิธีเดียว) 
 6. ขา้พเจา้เช่ือในการคืนชีพของร่างกาย (ขา้พเจา้รอวนัท่ีผูต้ายจะคืนชีพและเช่ือในชีวติ
ของภพหนา้) 
 หลกัความเช่ือดั้งเดิมแต่ละนิกายกไ็ดตี้ความหมายไปต่างๆกนั และทาํใหเ้กิดทฤษฎีศาสนา
ท่ีขดัแยง้และสลบัซับซ้อนอาํนาจข้ึนมากมาย นิกายคาทอลิกถือว่าศาสนจกัรคาทอลิกเท่านั้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ ตีความหมายท่ีถูกตอ้งไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ส่วนนิกายอ่ืนๆ ถือเสรีภาพเท่าเทียมกนัต่างกอ็า้ง
วา่หลกัความเช่ือของตนใกลเ้คียงกบัท่ีพระเยซูทรงสอนไวม้ากท่ีสุด 

 

หลกัความเช่ือในยุคต่อมา 
 1. พระบิดา พระบุตรและพระจิต เป็น 3 บุคคล แต่ละบุคคลเป็นพระเจา้สมบูรณ์ใน
ตนเองเสมอกนั แต่เน่ืองมาจากกนั พระบิดาทาํใหเ้กิดพระบุตรและพระจิตเน่ืองมาจากพระบิดาและ
พระบุตรทั้ง 3 บุคคล รวมกนัเป็นหน่ึง เรียกวา่ ตรีเอกานุภาพ  

 2. พระเยซูคริสต ์ทรงมี 2 สภาวะ คือสภาวะพระเจา้และสภาวะมนุษย ์ 3 วนัหลงัจากท่ี
พระองคถู์กตรึงตายบนไมก้างเขนไดฟ้ื้นคืนพระชนม ์พระองคเ์สดจ็ไปสู่สวรรค ์หลงัจากไดป้ระทบั
อยูก่บัสาวกเป็นเวลา 40 วนั 

 3. ยกยอ่งพระนางมาเรียเป็นมารดาของพระเจา้ เรียกโดยทัว่ไปวา่แม่พระและถือวา่เม่ือ
ก่อนท่ีพระเยซูจะเสดจ็สู่สวรรคไ์ดท้รงสถาปนาใหพ้ระนางเป็นแม่พระของคริสตศ์าสนิกชน และ
พระนางไดถู้กยกข้ึนสวรรคท์ั้งร่าง ทรงเป็นกลางระหวา่งพระเจา้กบัชาวคริสตทุ์กคน 

 4. ยกยอ่งโยเซฟเป็นนกับุญ และยกยอ่งนบัถือสหพนัธ์นกับุญ นกับุญคือคริสตศ์าสนิกชน
ท่ีอุทิศตนใหแ้ก่ศาสนาจกัรและพระเจา้โปรดใหว้ิญญาณข้ึนสวรรค ์

 5. เม่ือตาย เช่ือว่าวิญญาณแยกจากกาย กายเป่ือยเน่า แต่ก็กลบัฟ้ืนคืนใหม่ในใน 

วนัส้ินโลกแลว้มาร่วมวิญญาณ ส่วนวิญญาณจะถูกพิพากษาทนัที เป็นรายบุคคลไปถา้ทาํดีกไ็ป
รวมอยูก่บัพระเจา้ชัว่นิรันดร ถา้ทาํชัว่กจ็ะตกนรกชัว่นิรันดร เช่นเดียวกนั 

 6. พระเยซูคริสตไ์ดท้รงสญัญาจะประทานพระจิตเจา้ก่อนเสดจ็สู่สวรรคแ์ละเม่ือไดรั้บ
พระจิตแลว้ บรรดาสาวกจะไดเ้ขา้ใจภารกิจของพระคริสตแ์ละประชากรใหม่แห่งพนัธสญัญาใหม่ 

คือพระศาสนาจกัรของพระคริสต ์
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นิกายของศาสนาคริสต์ 

 ศาสนาคริสตแ์ตกแยกเป็นนิกายต่างๆหลายนิกาย สาเหตุสาํคญัไดแ้ก่ การขดัแยง้กนัเอง
ของเหล่าสาวกผูใ้หญ่ หรืออคัรสาวกท่ีมีอยูห่ลายท่าน ทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ศาสนา เกิดมีพิธีกรรม 

ความเช่ือและปฏิบติัต่างกนั จึงแตกออกเป็นนิกายเป็นคณะถือปฏิบติัตามแบบความคิดความเช่ือของ
ฝ่ายตน นอกจากน้ีกมี็สาเหตุท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือการเส่ือมความศรัทธาของประชาชน 

ชาวคริสตซ่ึ์งเกิดเล่ือมใสศรัทธาแก่คณะสงฆแ์ละศาสนจกัรท่ีประพฤติไม่เหมาะสม ไม่ถูกตอ้งตาม
คาํสอนของพระเยซู ใชอ้าํนาจแห่งศาสนจกัรไปในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร เป็นตน้ 

 ในบรรดานิกายต่างๆ หลายนิการของศาสนาคริสตน์ั้นมี 3 นิการท่ีสาํคญัและเผยแพร่ไป
ทัว่โลก คือ 
 1. นิกายโรมนัคาทอลิก   

 2. นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์   

 3. นิกายโปรแตสแตนท ์  
 

 1. นิกายโรมันคาทอลิก นบัว่าเป็นนิกายท่ีสาํคญัและมีอิทธิพลมากในคริสตศ์าสนา  
คาํวา่ “คาทอลิก” แปลวา่ สากล หมายถึง เป็นศาสนาของคนทั้งโลก ทุกชั้นทุกวรรณะ ทุกชาติ   

ทุกภาษา  ท่ีช่ือวา่ “โรมนัคาทอลิก” กเ็พราะนิกายน้ีเป็นนิกายท่ีชาวโรมนันบัถือมากและศูนยก์ลาง
ของนิกายน้ี กอ็ยูท่ี่กรุงโรม แมใ้นปัจจุบนั โปป ผูมี้อาํนาจสูงสุดในคริสตจกัรกอ็ยูท่ี่กรุงวาติกนั  

ซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงโรมนัน่เอง ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ คาทอลิกจะตอ้งไดรั้บศีลจุ่มหรือศีลลา้งบาปแลว้อยา่งถูกตอ้ง 
และจะตอ้งดาํรงชีวิตแบบคริสตศ์าสนิกชนอยา่งเคร่งครัด 

 นิกายโรมนัคาทอลิกมีการจดัระบบศาสนาอยา่งมีแบบแผนสืบทอดกนัมา เรียกวา่ศาสนจกัร 
ซ่ึงเคยมีอาํนาจและมีอิทธิพลอย่างสูงทั้งในดา้นการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของยุโรป 

โรมนัคาทอลิกวางกฎขอ้บงัคบักบัศาสนาไวต้ายตวัแกไ้ขอีกไม่ไดแ้ละวางระเบียบบริหารศาสนาจกัร
และวินยัสงฆไ์วใ้ห้ยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตลอดมานบัพนัปี มีการสืบตาํแหน่งประมุขแห่ง 
ศาสนจกัรคือ องคส์นัตะปาปา หรือ โปป ชาวคาทอลิกถือวา่ โปป เป็นตวัแทนของพระเยซูสืบ
ตาํแหน่งต่อจากนกับุญปีเตอร์หรือ เปโตรอคัรสาวกคนสาํคญัของพระเยซู ชาวคาทอลิกทุกคน 

ถือปฏิบติัธรรมเนียมและพิธีกรรมทางศาสนาอยา่งเคร่งครัด ตอ้งเขา้พธีิศกัด์ิสิทธ์ิ 7 ประการ และ
ดาํเนินชีวิตอยูใ่นหลกัคาํสอนของศาสนาอยา่งเคร่งครัด ชาวคริสตค์าทอลิกถูกเรียกกนัทัว่ไป “คริสตงั”  

มีสญัญาลกัษณ์เป็นรูปไมก้างเขน มีพระเยซูถูกตรึงอยู ่
 2. นิกายกรีกออร์ธอดอกซ  นิกายน้ีมีศาสนาจกัรตั้งอยูท่ี่กรุงคอนแสตนติโนเปิล ซ่ึงแยก
ต่างหากจากศาสนจกัรแห่งกรุงโรม มีสนัตะปาปาแห่งกรุงคอนแสตนติโนเปิลเป็นประมุขและนบัถือ
จากท่านนกับุญปอล หรือเปาโล ซ่ึงเป็นอคัรสาวกผูเ้ผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นหมู่กรีกซ่ึงถือว่ามี
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อารยธรรมและวิชาการสูงส่งกวา่ชาวโรมนั ประมุขแห่งศาสนจกัรทั้งสองต่างกมี็อิทธิพลมีอาํนาจ
เหนือการเมือง การเมืองของยโุรปโดยประมุขแห่งศาสนจกัรกรุงโรมมีอาํนาจรับผดิชอบมีอิทธิพล
เหนือยุโรปตะวนัตกทั้งหมดและใชภ้าษาลาติน ส่วนประมุขศาสนจกัรกรุงคอนแสตนติโนเปิล 

มีอาํนาจรับผดิชอบ มีอิทธิพลเหนือยโุรปฝ่ายตะวนัออกทั้งหมดและใชภ้าษากรีกและในทางปฏิบติั 

ศาสนจกัรทั้งสองฝ่ายต่างกไ็ม่จริงใจต่อกนั มีความริษยากลัน่แกลง้ซ่ึงกนัและกนัขดัแยง้กนัอยู่
ตลอดเวลา ดงัท่ีมีบนัทึกในประวติัศาสตร์ยโุรป 

 ดว้ยเหตุน้ีฝ่ายชาวคริสต ์ กรีกถือตวัเช่ือว่ามีอารยธรรมสูงกว่าพวกโรมนั จึงเรียก 

กลุ่มตนเองวา่ออร์ธอดอกซ์  ซ่ึงหมายถึงความเช่ือทางสติปัญญาท่ีถูกตอ้ง หรือความเช่ือท่ีมีพื้นฐาน
ทางปรัชญา มีหลกัเหตุผลไม่งมงาย (ฉตัรสุมาลย ์ กบิลสิงห์.  2522:82) 

 นิกายออร์ธอดอกซ์ มีระเบียบวินยัและกฎเกณฑห์ลายประการต่างจากนิกายโรมนัคาทอลิก
ทั้งฝ่ายสงฆแ์ละฝ่ายฆราวาส เช่น การเป็นโสดของพระซ่ึงไม่บงัคบัในระดบัพระชั้นผูน้อ้ย (แต่ฝ่าย
คาทอลิกถือความเป็นโสดอยา่ง เคร่งครัด) 

 อยา่งไรกต็ามแก่นแทแ้ละสาระสาํคญัของหลกัธรรมคาํสอนในศาสนา ความเช่ือทั้งสอง
นิกายน้ียงัเหมือนกนั จะต่างกนัเฉพาะระเบียบ วนิยัแนวปฏิบติัท่ีผวิเผนิเป็นรายละเอียดเท่านั้น   

 3.  นิกายโปรแตสแตนท์ นิกายโปรแตสแตนทเ์ป็นช่ือรวมของนิกายต่างๆ ท่ีไม่ใช่
คาทอลิกและออร์ธอดอกซ์  คาํวา่ “โปรแตสแตนท”์ มาจากคาํวา่ “โปรเทสท ์   แปลวา่ “ประทว้ง”  

ซ่ึงมีเหตุมาจาการไม่พอใจของชาวคริสต์ท่ีเห็นความไม่ถูกตอ้งของศาสนจกัรและพระสงฆ์โดย
มีลูเธอร์ แลคาลวิน เป็นผูน้าํ สาเหตุสาํคญัท่ีเกิดขบวนการต่อตา้นในหมู่ชาวคริสตจ์นขยายวงกวา้ง
กลายเป็นความขงัแยง้อย่างรุนแรงข้ึน ทั้งน้ีเพราะพระผูน้าํศาสนาในนิกายคาทอลิกและ 
กรีกออร์ธอดอกซ์ ขณะนั้นถือเอาเร่ืองโครงสร้างภายนอกและพิธีกรรมเนียมซ่ึงเป็นเปลือกนอกเป็น
สาํคญั จนกระทัง่แก่นแทข้องศาสนาถูกปิดบงัถูกเอาวตัถุเงินทองสาํคญักวา่ความเช่ือตรงศรัทธาต่อ
พระเจา้ มีการขยายใบลา้งบาปทั้งๆท่ีไม่ใช่คาํสอนของพระเยซู เป็นตน้ 

 เม่ือไม่พอใจเกิดข้ึนอย่างรุนแรง จึงแยกตวัไม่ข้ึนกับศาสนจกัรแห่งกรุงโรมและ 
กรุงคอนแสตนติโนเปิล แยกตวัต่างหากเป็นนิกายแห่งการคดัคา้น คือ โปรแตสแตนท ์ซ่ึงแยกออกเป็น
หลายนิกาย นิกายท่ีสาํคญัของโปรแตสแตนท ์ไดแ้ก่  นิกายลูเธอรัน  นิกายคาลวนิ  นิกายองักลิกนั
แบบติสท ์ นิกายเพรสไปเทเรียน ฯลฯ 

 ชาวคริสตนิ์กายโปรแตสแตนทัว่ๆไปจะถือปฏิบติัศีล 2 ประการ  คือ ศีลลา้งบาป  และ 
ศีลมหาสนิท และเน้นให้ชาวคริสต์หมัน่อ่านและศึกษาพระคมัภีร์และพระวจนะของพระเยซู  

ชาวคริสตโ์ปรแตสแตนทบ์างนิกายปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดมาก เช่นมีการอดอาหารทุกวนัศุกร์และบาง
นิกายกไ็ม่กิน กุง้ กินหอย เป็นตน้ 
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 ชาวคริสตนิ์กายโปรแตสแตนทท์ัว่ไปเรียกวา่ “คริสเตียน” มีสญัลกัษณ์เป็นรูปไมก้างเขน 

(ไม่มีพระเยซูถูกตรึง) 
 

พธีิกรรมสําคญั 

 พิธีกรรมทางศาสนาท่ีสาํคญั เรียกพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 7 ประการ คือ  (เดือน  คาํดี. 2531:381) 

 1. ศีลล้างบาป หรือศีลจุ่ม  กระทาํเม่ือเป็นทารกหรือเม่ือเขา้เป็นศาสนิกชนพิธีน้ีทาํตาม
แบบของพระเยซูเม่ือก่อนทรงออกเทศนา ในนิกายคาทอลิก ปัจจุบนัไม่จุ่มตวัในนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิเทบน
ศีรษะเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของการลา้งบาป ศีลน้ีสาํคญัท่ีสุด ผูใ้ดไม่ไดรั้บศีลลา้งบาป จะไม่ไดชี้วิต 
นิรันดร์ 
 2. ศีลกาํลงั กระทาํอีกคร้ังหน่ึงเม่ือพน้วยัเดก็และเป็นผูใ้หญ่แลว้ เพื่อเป็นคริสตศ์าสนิกชน
ท่ีสมบูรณ์ 

 3. ศีลมหาสนิท สาํหรับคริสตศ์าสนิกชนท่ีสมบูรณ์ทุกคนอาจจะทาํทุกวนั ทุกสปัดาห์ 

ทุกเดือน หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยทานขนมปังและเหลา้องุ่นเป็นสญัลกัษณ์ตามแบบท่ีพระเยซู
ไดก้ระทาํแก่อคัรสาวก ในพระกระยาหารม้ือสุดทา้ยก่อนทรงถูกตรึง เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงการท่ีทรง
เล้ียงพระกายและพระโลหิต เพื่อมนุษยจ์ะไดห้ลุดพน้จากบาป  ขนมปังคือพระกาย  และเหลา้องุ่น
คือพระโลหิต  ฝ่ายคาทอลิกเช่ือวา่ในขณะทาํพิธีน้ีขนมปังและเหลา้องุ่น จะถูกเนรมิตแปรสภาพเป็น
พระกายและพระโลหิตของพระเยซูอยา่งแทง้จริง ผูท่ี้ไดรั้บจะมีชีวิตนิรันดร 
 4. ศีลแกบ้าป สาํหรับคาทอลิกท่ีไดก้ระทาํบาปประสงคจ์ะไดรั้บการอภยับาป ตอ้งไป
สารภาพบาปนั้นต่อนกับวชดว้ยความสาํนึกผดิอยา่งแทจ้ริงถือวา่นกับวชจะ อาํนวยไดรั้บอาํนาจใน
การยกบาปโดยตรงจากสันตะปาปา ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของพระเยซูคริสต ์ นกับวชจะอวยพรยกบาป  

จะตกัเตือนสัง่สอนมิใหท้าํบาปอีก และกาํหนดกิจศาสนาใหก้ระทาํเพือ่ใชโ้ทษ แต่ผูใ้ดสารภาพดว้ย
ความไม่จริงใจหรืออาํพรางความบาป กถื็อเป็นบาปอยา่งหนกั 
 5. ศีลเจิมคนไข ้กระทาํเม่ือคนไขเ้จบ็หนกัใกลจ้ะตายเม่ือชาํระบาปคร้ังสุดทา้ย และช่วย
ใหมี้สติกาํลงัความสามารถต่อสูค้วามตายไดถึ้งท่ีสุด เป็นการบรรเทาวิญญาและร่างกายของผูป่้วย 
โดยบาทหลวงใชน้ํ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิเจิม ทาท่ีตา  หู  จมูก  ปาก  มือ และเทา้ของคนไข ้ พร้อมกบั 

สวดอวยพร ทุกคนภายในบา้นจะตอ้งสวดพร้อมกนั 

 6. ศีลสมรสหรือศีลกล่าว กระทาํแก่คู่บ่าวสาวในพิธีสมรสผูท่ี้รับศีลสมรสโดยถูกตอ้ง
แลว้ จะหยา่ร้างกนัไม่ได ้ และหา้มสมรสใหม่ ในขณะท่ีสามีภรรยายงัมีชีวิตอยู ่ การจดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายโดยไม่ไดรั้บศีลสมรส  ไม่ถือวา่เป็นสามีภรรยาโดยถูกตอ้งตามกฎของศาสนา 
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 7. ศีลอนุกรม เป็นศีลบวชให้บุคคลเป็นบาทหลวงผูมี้อาํนาจโปรดศีลอนุกรม คือ 

สงัฆราชซ่ึงถือเป็นผูแ้ทนของพระเยซูคริสต ์ เม่ือรับศีลอนุกรมแลว้ไม่อนุญาตใหส้มรส กฎขอ้น้ี
เกิดข้ึนหลงัพระเยซูราวตน้สมยักลาง เดิมสาวกในสมยัแรกมีครอบครัวได ้ ต่อมาเร่ิมมีพวกพระไม่
สมรสข้ึน ศาสนจกัรจึงออกกฎตายตวัหา้มพระท่ีรับศีลอนุกรมสมรส 

 

สรุปท้ายบท 

 ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาท่ีมีผูน้บัถือทัว่โลกมาก เป็นอนัดบัสองของโลกเน่ืองจาก ศาสนา
คริสต ์ มีการเผยแพร่ศาสนาอยา่งจริงจงัมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั และเป็นศาสนา ประจาํชาติของ
ชาติตะวนัตก ส่วนใหญ่หลายประเทศซ่ึงมีความเจริญทางวตัถุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งสูง 
ฉะนั้นพิธีทางศาสนาและธรรมเนียมประเพณีท่ีชาวตะวนัตกนบัถือและปฏิบติัตามความเช่ือของ
ศาสนาคริสตจึ์งถูกถ่ายทอด เลียนแบบมาสู่ตะวนัออกแพร่หลายทัว่โลก กลายเป็นค่านิยมและ
วฒันธรรมท่ีมีอิทธิพล เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก เช่น เทศกาลคริสตม์าส วนัวาเลนไทน์ เป็นตน้ 

 การไม่ทาํความชัว่เพื่อกาํหนดทิศทางตามมาตรฐานศีลธรรมในความหมายของ ศาสนา
คริสต ์คือ  
 1. การสอนเนน้หนกัเร่ืองคุณธรรม อนัไดแ้ก่ ความรัก ความหวงั ความเช่ือ ความบริสุทธ์ิ  
ความสุขมุมีสติ  ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ เมตตา  ความอดทนต่อความทุกข์
ทรมานและการใหอ้ภยักนั 

 2. หลกัจริยธรรมท่ีมีส่วนเก่ียวกบัสงัคม ไดแ้ก่ความสมัพนัธ์ในครอบครัว ระหวา่งสามี  

ภรรยา  พอ่ลูก  นายกบัคนไข ้  เพื่อนบา้นและเพื่อมนุษยต่์างศาสนา ความรอบคอบไม่ย ัว่ยทุา้ทาย 
การแสวงหาความสงบและความเมตตา กรุณา  แมมิ้ใช่ในหมู่มิตร 
 3. ความสมัพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นประชากรของสงัคม มีความเช่ือฟังต่อผูมี้หนา้ท่ีรักษา
กฎหมาย ความซ่ือสตัยต่์อศีลธรรมของพระเจา้ ความอดทนต่อการเบียดเบียนดว้ยความแขง็แกร่ง
อดทน มีความสาํนึกในหนา้ท่ีเป็นความรับผดิชอบของตน 

 เม่ือสรุปคาํสอนในศาสนาคริสตแ์ลว้จะเห็นวา่ ศาสนาคริสตส์อนเนน้หนกั ในเร่ืองความ
รัก คือ สอนใหรั้กคนอ่ืน หรือรักเพื่อนบา้นและรักพระเจา้ จึงไดเ้ช่ือวา่เป็นศาสนาแห่งความรัก 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่ 6  ศาสนาคริสต์ 

 

 

 1. จงอธิบายประวติัและสภาพทัว่ไปของศาสนาคริสตโ์ดยละเอียด 

 2. เน้ือหาของเทศนาบนภูเขาของพระเยชูเป็นเช่นไรอธิบาย 
 3. หลกัจริยธรรมในพระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์ใหม่แตกต่างกนัอยา่งไรอธิบาย 
 4. หลกัความเช่ือเดิมและหลกัความเช่ือในการต่อมาของศาสนิกชนแตกต่างกนัอยา่งไร 
อธิบาย 
 5. จงอธิบายพิธีกรรมและนิกายในศาสนาคริสตม์าพอเขา้ใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 7 

ศาสนาอสิลาม 

 

 

ดนิแดนถิน่กาํเนิดของศาสนาอสิลาม 

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสากล คือมีผูน้บัถือศาสนาน้ีหลายชาติหลายภาษาทัว่โลก   

เป็นศาสนาใหญ่  เป็นหน่ึงในสามของโลก  ซ่ึงไดแ้ก่พทุธศาสนา  ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอิสลาม  

เป็นศาสนาท่ีมีจาํนวนผูน้บัถือมากเป็นอนัดบัสามของโลก (นงเยาว ์ ชาญณรงค.์ 2531 : 391) 

(ปัจจุบนัมีชาวมุสลิมทัว่โลกประมาณ 700  ลา้นคน  หรือเท่ากบั  1  ใน  6  ของประชากรทั้งหมด
ของโลก) 

 ประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาํชาติ  ไดแ้ก่กลุ่มประเทศอาหรับ และ
อิหร่าน  ปากีสถาน  บงัคลาเทศ  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  อียปิต ์  ตุรกี  ฯลฯ  นอกจากน้ีประเทศท่ีมี
ประชากรนบัถืออิสลามเป็นจาํนวนมากไดแ้ก่  อินเดีย  จีน  ไทย  สเปน  สาํหรับประเทศไทยมีชาว
มุสลิมอยูท่ ัว่ทุกจงัหวดั และมีมากท่ีสุดทางภาคใต ้ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล 4 จงัหวดั
ภาคใตข้องไทยน้ี รัฐไดอ้นุญาตให้ใชก้ฎหมายอิสลาม ศูนยก์ลางของศาสนาอิสลามทัว่โลกมี  

2  แห่ง  คือ  ทางทิศตะวนัออกและทิศใตข้องพรหมแดนประเทศปากีสถานและกลุ่มประเทศอาหรับ
และอิหร่าน 

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเอกเทวนิยม  คือ  นบัถือศรัทธาในพระเจา้สูงสุดพระองคเ์ดียว
ไม่นบัถืออ่ืนใดอีก คาํวา่ “อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับ แปลวา่ สนัติ (ศานติ) การยอมรับ 

การนอบนอ้มผูน้บัถือศาสนาอิสลามเรียกวา่  “มุสลิม”  ผูน้อบนอ้มตน  ผูแ้สวงหาสนัติ 

 ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนทะเลทรายในทวีปเอเชีย ซ่ึงโดยทัว่ไปเรียกวา่ตะวนัออกกลาง
ซ่ึงเป็นดินแดนถ่ินฐานของชาวอาหรับ 

 ตามตาํนานกล่าวว่าชาวอาหรับท่ีนบัถือศาสนาอิสลามนั้นสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษ
ผูน้บัถือและศรัทธาต่อพระเจา้อยา่งสูงสุดคนเดียวของยวิ คือ “อบัราฮมั” อิสมาเอล และมารดา 
ไดแ้ยกออกมาตั้งถ่ินฐานในทะเลทรายรอบบริเวณใกล้ๆ  วิหารกาบะฮฺ ตามตาํนานกล่าววา่เม่ือวยัเด็ก
อิสมาเอลเป็นผูค้น้พบบ่อนํ้าพท่ีุพุง่ข้ึนมาจากทรายบ่อนํ้าน้ีชาวอาหรับทัว่ไปนบัถือวา่เป็นบ่อนํ้าอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิใกล้ๆ  วิหารกาบะฮฺนัน่เอง 
 ชาวอาหรับเป็นชนเผา่ท่ีมีความเจริญทางอารยธรรม ศิลปวฒันธรรมต่างๆ สูง เช่นมีภาษา
เป็นของตนเอง  มีการปกครองแบบประชาธิปไตย  มีศิลปะวิทยาการ  มีการเดินทางคา้ขายดินแดน
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ชนชาติต่างๆ ท่ีมีแหล่งอารยธรรมท่ีเจริญทัว่โลก มีความรู้สูงในวชิาดาราศาสตร์ มีการกาํหนด
ปฏิทินข้ึนเอง ฯลฯ 

 ขอ้เด่นของชาวอาหรับท่ีคนทัว่ไปรู้จกัคือ  หวัหนา้เผา่  ภาษา  พรม  อูฐและความรู้เร่ือง
ดาราศาสตร์เป็นอยา่งดี 

 หัวหนา้เผ่าชาวอาหรับอยู่กนัเป็นเผ่าเป็นหมู่เหล่า เป็นตระกูลมีหัวหนา้ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยเลือกบุคคลท่ีมีคุณธรรม  มีความสามารถ มีอาวโุสสูงสุด  มีคุณสมบติัของผูน้าํมาเป็น
หวัหนา้เผา่ ผูน้าํเผา่ตาํแหน่งน้ีเป็นตาํแหน่งถาวร จะเลือกหวัหนา้คนใหม่กต่็อเม่ือคนเก่าตาย  หวัหนา้
เผา่มีอาํนาจเดด็ขาดในการปกครองและการตดัสินใจ 
 ภาษาอาหรับ  นบัเป็นภาษาท่ียอมรับในบรรดานกัดาราศาสตร์วา่  เป็นภาษาท่ีไม่มีภาษา
ของชนชาติใดจะเทียบไดใ้นดา้นความลึกซ้ึง และความละเอียดอ่อนทางภาษา มีจงัหวะเร้าใจมี
ความหมายลึกซ้ึง ร่ํารวยคาํ เป็นภาษาท่ีเอ้ือต่อการประชาสมัพนัธ์และสาํเนียงจงัหวะของภาษาท่ี
เปล่งออกมามีพลงัอาํนาจต่อผูไ้ดย้นิไดฟั้งมา 
 ชาวอาหรับสมยัโบราณมีความเช่ือและนบัถือหลากหลาย มีความเช่ือนบัถือบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ
ของอิสมาเอล เคารพบูชาหินกาบะฮฺ นบัถือบูชาเทพเจา้ต่างๆ มากมาย นบัถือดวงดาวและดวงจนัทร์
วา่เป็นเทพเจา้ นบัถือภูเขา  ลาํธาร  ตน้ไม ้ จอมปลวก  เป็นตน้ 

 มีความเช่ือเร่ืองภูต  ผ ี ปีศาจ  ถือโชคลาง  ไสยศาสตร์  โหราศาสตร์  มีการป้ันรูปเคารพ
เป็นตวัแทนของส่ิงต่างๆ ท่ีตนนบัถือไว ้ เช่น  สงัเวยบูชาเป็นประจาํในวิหารหินกาบะฮฺ  มีรูปเคารพ
ต่างๆ มากมาย 
 ศูนยก์ลางความเช่ือของชาวอาหรับอยูท่ี่เมืองมกักะฮฺ เพราะเป็นท่ีตั้งของวิหารกาบะฮฺและ
บ่อนํ้าพทุรายศกัด์ิสิทธ์ิของอิสมาเอล ชาวอาหรับทัว่ไปทั้งชาวยวิและชนชาติต่างๆ เดินทางมาสกัการะ
ต่อหินกาบะฮฺและจะด่ืมนํ้าพทุรายศกัด์ิสิทธ์ิ จนเกิดการคา้โดย พอ่คา้เขา้ดูแลบ่อนํ้า พทุรายข้ึนและ
ผกูขาดการขายนํ้าแก่ผูเ้ดินทางมาสกัการะทัว่ไป 

 ผูคุ้มกองคาราวานเดินทางมามากมายตลอดปี เกิดการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองจนทาํให้ 
นครมกักะฮฺกลายเป็นเมืองสาํคญัและเจริญมาก เป็นศูนยก์ลางศาสนาของนกัแสวงบุญทัว่โลก เป็น
ศูนยก์ลางการคา้ขายของกองคาราวาน  เพราะเป็นเมืองผา่นของพอ่คา้ท่ีขนส่งสินคา้ทางทะเลแดง
ตอ้งเดินผา่นเมืองมกักะฮฺ 
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พระเจ้าของศาสนาอสิลาม 

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเอกเทวนิยม  นบัถือพระเจา้องคเ์ดียวผูเ้ป็นพระเจา้สูงสุดผูส้ร้าง
โลก  สร้างมนุษยแ์ละทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก  ทรงพระนามวา่  “อลัเลาะฮฺ”  แต่ชาวมุสลิมท่ีเคร่งครัด  

จะไม่เอ่ยนามพระเจา้หรือถา้หากตอ้งการเอ่ยพระนามกจ็ะเอ่ยพระนามเฉยๆ แต่จะมีสร้อยคาํต่อทา้ย 
เพื่อแสดงความเคารพสูงสุด 

 ชาวมุสลิมทุกคนตอ้งมีศรัทธาอยา่งมัน่คงต่อพระเจา้ ในการทาํนมาชวนัละ 5 คร้ังนั้น 

ชาวมุสลิมจะสวดขอ้สรรเสริญพระเจา้  ซ่ึงมีปรากฏในคมัภีร์อลักรุอ่านวา่ 
 “ความสรรเสริญเป็นของพระอลัเลาะฮฺพระเจา้ของโลกทั้งหลาย 
 พระผูท้รงเมตตา  พระผูท้รงกรุณา 
 ทรงเป็นเจา้แห่งวนัตดัสินโลก 

 เราบูชาพระองคแ์ละเราวิงวอนพระองคข์อความช่วยเหลือ 
 ทรงแสดงทางถูกตอ้งแก่เรา 
 หนทางของบุคคลผูท่ี้ท่านชอบ” 

 

ประวตัศิาสดา 
 ศาสดาผูก่้อตั้งศาสนาอิสลาม  คือท่านศาสดา  “นบี  มูฮมัมดั  ศอลฯ  ท่านประสูติท่ีเมือง
มกักะฮฺ  เม่ือวนัท่ี  29 สิงหาคม  พ.ศ. 570  (บางตาํราบอกวา่ท่านเกิดวนัท่ี  20  เมษายน  ค.ศ. 570 

ดร. โมฮมัมดั  อลัดุลกาเดร์,  ศาสนาอิสลาม  หนา้  32)  บิดาของท่านช่ืออบัดุลลอฮฺ  มารดาช่ือ   
อามีนะฮฺ  เม่ือท่านอายไุด ้ 3  เดือน  บิดาท่านถึงแก่กรรม  ต่อมา  ไม่นานมารดาท่านกถึ็งแก่กรรมอีก  

ท่านจึงอยูก่บัปู่  ต่อมาปู่กถึ็งแก่กรรม  ลุงท่านจึงรับไปเล้ียงดูตั้งแต่เดก็จนเติบโตใหญ่” 

 ตระกลูของท่านนบีเป็นตระกลูท่ีสืบเช้ือสายโดยตรงมาจากอิสลาม บุตรของอบัราฮมัและ
ตระกลูของท่านไดรั้บการยกยอ่งจากเมืองมกักะฮฺวา่  มีความประพฤติเป็นท่ีน่านบัถือ  จึงมอบหมาย
ใหต้ระกลูของท่านเป็นผูดู้แลวิหารหินกาบะฮฺสืบหลายชัว่คน เผา่ของท่านบีเป็นชาวอาหรับเผา่กรุอิช  

(กรุอยชา)  หรือกเุรช 

 ในวยัเยาว ์ ท่านนบีไดข้ยนัช่วยงานอาชีพของลุงท่านเป็นอยา่งดี ท่านขยนัทาํงานสุขมุ
เยอืกเยน็ รักความยติุธรรมผดิกบัเดก็อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั จนคนทัว่ไปนิยมเช่ือถือท่านวา่มี 

ความซ่ือสตัย ์ คนทัว่ไปจึงขนานนามท่านวา่  “อลั - อามิน”  ซ่ึงแปลวา่ผูไ้วใ้จไดต้ั้งแต่เยาวว์ยั 
 ท่านนบีไดช่้วยลุงประกอบอาชีพคา้ขาย เดินทางแลกเปล่ียนสินคา้ไปยงัดินแดนต่างๆ 

ตลอดมาบางคร้ังเม่ือว่างจากการเดินทางก็เล้ียงแกะในทะเลทรายจนท่านนบีโตเป็นหนุ่มท่านไม่มี
เวลาวา่งเล่าเรียน จึงไม่รู้หนงัสือภาษาอาหรับ ท่านนบีอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได ้ แต่ท่านก็มี
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ประสบการณ์ศึกษาชีวติและความรู้ต่าง ๆ จากการเดินทางของท่าน  10  ปี  ทาํใหท่้านเป็นผูมี้ความรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย 
 ในขณะนั้นดินแดนอาหรับไดรั้บอิทธิพลของศาสนาใหญ่สองศาสนา คือศาสนายิว  
(ยดูาห์)  และศาสนาคริสตใ์นดินแดนอาระเบีย  ในขณะนั้นมีชาวยวิและชาวอาหรับท่ีนบัถือศาสนา
ยิวและชาวคริสตม์าตั้งถ่ินฐานอยู่ และเดินทางมาติดต่อคา้ขายและแสวงบุญอย่างมากตลอดเวลา 
โดยศาสนาคริสตก์าํลงัทาํการเผยแพร่ศาสนาอยา่งจริงจงั อยา่งไรก็ตามชาวอาหรับส่วนใหญ่ยงัมี
ความเช่ือถือผกูพนัต่อความเช่ือดงัเดิมของพวกตนอยา่งเคร่งครัด เป็นการยากท่ีจะเปล่ียนความเช่ือถือ
ของชาวอาหรับทั้งหลายได ้ เพราะพวกเขานบัถือต่อกนัมาหลายพนัปีจนเขา้ไปในสายเลือด 

 จากอิทธิพลของศาสนาใหญ่ ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีสืบเน่ืองกนัดงักล่าว จึงสนันิษฐานไดว้า่
ศาสนาอิสลามมีรากฐานจากศาสนาดงักล่าวนั้น 

 ในวยัหนุ่มท่านนบีไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสามารถคุมกองคาราวานไดดี้ท่ีสุดคนหน่ึง
ในบรรดาหวัหนา้คุมกองคาราวานทั้งหมดในนครมกักะฮฺ  ท่านนบีไดรั้บจา้งคุมกองคาราวานใหแ้ก่
หญิงหมา้ยช่ือ คาดิยะฮฺ  ผูมี้ฐานะดีมีอาชีพคา้ขายแต่สามีถึงแก่กรรมแลว้ นางจึงคุมกิจการคา้เองและ
จา้งท่านบีมาทาํการคา้ ท่านนบีทาํงานดว้ยความสามารถซ่ือตรงเป็นท่ีพอใจแก่นางมาก ประกอบกบั
บุคลิกลกัษณะสุขมุรอบคอบ น่าเช่ือถือเกินอายทุ่าน ทาํใหน้างตกลงสมรสกบั ท่านนบี ขณะนั้น
ท่านนบีอายไุด ้  25  ปี  และนางมีอาย ุ  40  ปี  แต่ยงัสาวสวยกวา่อาย ุ  นางเป็นคฤหบดีมีกิจการคา้
ใหญ่โต  เป็นท่ีเกรงใจของคนทัว่ไปในเมือง  มกักะฮฺ  การสมรสคร้ังน้ีทาํใหท่้านนบีเป็นท่ีรู้จกัคน
ทัว่ไป  และท่านกไ็ดช่้วยเหลือกิจการคา้  ครอบครัวอยา่งเตม็ความสามารถ 

 เม่ือท่านแต่งงานแลว้ ท่านกป็ระกอบการคา้เช่นเดิมและมีความสุข  อายขุองท่านกเ็พิม่ข้ึน
ท่านจึงงดการควบคุมกองคาราวาน โดยใหลู้กจา้งทาํแทน ตวัท่านหนัมาสนใจในการพิจารณาใน
ศาสนาต่าง ๆ ท่านสนใจในศาสนายวิและศาสนาคริสต ์  และในขณะเดียวกนัท่านกเ็ห็นความงมงาย
ไร้สาระและการประพฤติตนไปในทางท่ีผดิของชาวอาหรับทั้งหลายและท่านนบีกค็รุ่นคิดหาทาง
แกไ้ข  ท่านนบีมกัจะปลีกตวัไปใชเ้วลานัง่สงบจิตใจถํ้าตามภูเขารอบ ๆ นครมกักะฮฺเสมอเพ่ือใฝ่หา
ความสงบ  สนัติและคิดหาทางแกไ้ขสภาพสงัคมชาวอาหรับในคร้ังนั้น 

 ในวนัหน่ึงขณะท่ีท่านนัง่สงบอยูภ่ายในถํ้าของภูเขาฮีเราะฮฺ เทพกาเบรียลไดป้รากฏตวัต่อ
หนา้ท่านนบี  แลว้กล่าววา่ 
 “เราคือเทพกาเบรียล  “จงอ่าน” 

 “ขา้พเจา้อ่านไม่ออก”  มูฮมัมดัตอบ 

 มีเสียงสัง่ใหเ้ขาอ่านอีก  มูฮมัมดัไดอ้ธิบายวา่ท่านไม่สามารถอ่านออก  เม่ือมีเสียงสัง่เป็น
คร้ังท่ี  3  มูฮมัมดัถามวา่  “ขา้พเจา้จะอ่านอยา่งไร แลว้มีเสียงตอบวา่ 
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 “จงอ่านในนามของพระอลัเลาะฮฺ ผูเ้มตตาและกรุณา จงอ่านในนามของพระอลัเลาะฮฺ  
ผูท้รงสร้างมนุษยด์ว้ยปากกาและทรงสอนมนุษยถึ์งส่ิงท่ีเขาไม่รู้” 

 เม่ือต่ืนข้ึนมูฮมัมดัจาํเร่ืองท่ีเสียงนั้นกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนเสมือนวา่คาํเหล่านั้นถูกจารึกไว้
ในหัวใจของท่าน มูฮมัมดัไดอ้อกจากถํ้าและท่านไดย้ินเสียงอีกว่า“โอมูฮมัมดั เจา้เป็นทูตของ
พระอลัเลาะฮฺและเราคือเทพกาเบรียล” การเปิดเผยของพระเจา้คร้ังน้ีทาํใหท่้านนบีมูฮมัมดัหนกัใจ  
ท่านไดเ้ล่าความในใจใหแ้ก่นางคาดิยะฮฺภรรยาของท่านฟัง และภรรยาของท่านไดพ้ยายามทาํให้
ท่านนบีมูฮมัมดัสงบและเยอืกเยน็ลง เม่ือการเปิดเผยของพระเจา้มาถึงท่านนบีมูฮมัมดับ่อยคร้ังข้ึน 

นางไปตามหาอกัษณ์ผูฉ้ลาดมาบนัทึกถอ้ยคาํท่ีเทพกาเบรียลแสดงแก่ท่านนบี ซ่ึงท่านนบีเรียก 

“คมัภีร์อ่าน”  เพราะเทพกาเบรียลบงัคบัใหท่้านอ่าน 

 ท่านนบีเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสุขมุ เยอืกเยน็ รอบคอบแต่จริงจงั เดด็ขาดในสงคราม
แมพ้ระองคจ์ะมีฐานะสูงส่งเป็นทั้งศาสดาของศาสนาอิสลาม และเป็นกษตัริยป์กครองอาณาจกัร
อิสลามอนักวา้งใหญ่ไพศาล  มีกองทพัอนัเกรียงไกรนบัแสนคน แต่พระองคก์ค็งใชชี้วิตเรียบง่ายไม่
ฟุ้ งเฟ้อ  โอ่อ่าตามฐานะ  พระองคใ์ชเ้ส้ือผา้ง่าย ๆ ธรรมดาเป็นผา้ฝ้าย  ไม่ใช่ผา้สกัหลาดหรือผา้ไหม
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายของผูมี้ฐานะดีในสมยันั้น 

 โดยปกติแลว้ท่านนบีเป็นคนสุภาพถ่อมตนอยูเ่ป็นนิจ พร้อมท่ีจะใหอ้ภยัโทษใหแ้ก่ศตัรู
และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืน  พระองคท์รงตาํหนิและสัง่หา้มมิใหท้หารกระทาํทารุณแก่ศตรู 
 ท่านนบีไดแ้ต่งงานอีกหลายคร้ังหลงัจากภรรยาคนแรกถึงแก่กรรม แต่การแต่งงานใน
คร้ังหลงัๆ มกัเป็นเหตุเพื่อช่วยเหลือสตรีเหล่านั้น หรือบิดามารดาพยายามยกใหพ้ระองค ์ หรือ
เหตุผลทางการเมือง เพือ่ผกูพนัชนเผา่อาหรับต่างๆ ภรรยาคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนโปรดของท่าน ช่ืออาซาฮฺ 
เป็นธิดาของท่านอาบู มาร์คเพื่อนสนิท และเป็นกาํลงัสาํคญัของท่านซ่ึงยกลูกสาวใหแ้ก่ท่าน 

 ท่านนบีมีบุตรหลายคน แต่เสียชีวิตตั้งแต่ยงัเดก็ คงยงัเหลืออยูแ่ต่บุตรสาวคนเดียวช่ือ 
ฟาติมะ ซ่ึงเกิดจากนางคาดิยะฮฺภรรยาคนแรกของท่าน  ท่านนบีไดย้กฟาติมะใหแ้ต่งงานกบัท่านอาลี  

ตาลิบ ซ่ึงเป็นหลานของพระองคแ์ละเป็นลูกชายของลุงผูเ้ล้ียงดูท่านมา ท่านอาลีเป็นผูติ้ดตาม 

ผูซ่ื้อสตัยข์องท่านนบีและต่อมาไดเ้ป็นผูน้าํนิยายซีอะฮฺ 
 ตลอดเวลา  23  ปี  ท่านนบีไดต่้อสูใ้นการประกาศศาสนาและสัง่สอนชาวมุสลิมทั้งหลาย
พระองคส้ิ์นพระชนมเ์ม่ืออาย ุ  63  ปี  ในวนัท่ี  28  มิถุนายน  ค.ศ. 632  ท่ีเมืองมะดีนะฮฺ หลงัจากท่ี
กลบัจากการนมนัสการท่ีเมืองมกักะฮฺแลว้ 
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โครงสร้างของศาสนาอสิลาม 

 โครงสร้างของศาสนาอิสลามพอจะนาํมากล่าวโดยสงัเขปดงัต่อไปน้ี 

 1. หลกัศาสนา 
  1.1 ศรัทธาต่ออลัเลาะฮฺ 
  1.2 ศรัทธาต่อมะลาอิกะฮฺ 
  1.3 ศรัทธาต่อคมัภีร์ของพระเจา้ 
  1.4 ศรัทธาต่อศาสนทูต 

  1.5 ศรัทธาต่อวนัอวสาน 

  1.6 ศรัทธาต่อกฎกาํหนดสภาวะ 
 2. หลกัการปฏิบตั ิ

  2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัอลัเลาะฮฺ การนมสัการวนัละ 5 คร้ัง  
การถือศีลอดและการประกอบพิธีฮจัย ์
  2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์  บริจาคทาน  การแต่งงาน  การหยา่  
มารยาทความประพฤติท่ีควร  สจัจะทั้งกาย  วาจา  ใจ  ตรงต่อหนา้ท่ี  ตรงต่อเวลามีความละอาย  
ฯลฯ  ความประพฤติท่ีไม่ควรหกัหลงั  ยยุง  ใส่ใคล ้ เป็นพยานเทจ็  หูเบา  นินทา  เป็นตน้ 

  2.3 หนา้ท่ีของมนุษยก์บัสงัคมและครอบครัว  หนา้ท่ีของพอ่แม่ลูก หนา้ท่ีของสามี
ภรรยา หนา้ท่ีต่อเดก็กาํพร้า คนยากจน หนา้ท่ีต่อคนรับใช ้แม่หมา้ย หนา้ท่ีต่อเพื่อนบา้นแขก หนา้ท่ี
ต่อชาติบา้นเมือง 
  2.4 กฎหมาย  มรดก  อาญา  การทาํสญัญา  ฯลฯ 

  2.5 เศรษฐกิจ  การคา้  กรรมสิทธ์ิ  ดอกเบ้ีย  ฯลฯ 

  2.6 การเมืองและการปกครอง หนา้ท่ีของรัฐ หนา้ท่ีของผูป้กครองและผูใ้ตป้กครอง 
 3. หลกัศรัทธา  6  ประการ 
  3.1 การศรัทธาในในอลัเลาะฮฺ หลกัการน้ีมีขอ้อธิบายว่าเป็นการศรัทธาโดย
ปราศจากขอ้สงสยัใดๆ วา่พระองคคื์ออลัเลาะฮฺทรงมีอยูจ่ริง ทรงดาํรงอยูด่ว้ยพระองคเ์อง  ทรงมา
ตั้งแต่เดิมโดยไม่มีส่ิงใดมาก่อนพระองค ์ ทรงดาํรงอยู่ตลอดกาล ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยู่หลงัจาก
พระองคท์รงสร้างทุกๆ อยา่งใหท้อ้งฟ้า ในพิภพ ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นตอ้งพึ่งพระองค ์ แต่พระองค ์

ไม่ตอ้งพึ่งผูใ้ดหรือส่ิงใด  ทรงเดชานุภาพเหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง  ทรงเพยีบพร้อมไปดว้ยคุณลกัษณะ
อนัประเสริฐ 
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  นอกจากจะสอนใหต้ระหนกัวา่อลัเลาะฮฺมีจริงแลว้  ศาสนาอิสลามยงัเนน้ใหย้อมรับ
วา่อลัเลาะฮฺเป็นพระเจา้องคเ์ดียว  ไม่มีพระเจา้แห่งความดี พระเจา้แห่งความรัก พระเจา้แห่งสงคราม  

พระเจา้แห่งความชัว่  ฯลฯ 

  3.2 ศรัทธาในมะลาอิกะฮฺ มะลาอิกะฮฺเป็นผูรั้บใชห้รือเป็นข่าวของอลัเลาะฮฺ
ประเภทหน่ึงท่ีไม่อาจมองเห็นตวัตน หรือทราบรูปร่างแทจ้ริง บรรดามะลาอิกะฮฺน้ีปราศจากความ
ผดิพลาดบริสุทธ์ิจากความมวัหมองทั้งมวล มีคุณสมบติัไม่เหมือนมนุษยคื์อ ไม่กิน ไม่นอน ไม่มีเพศ
สามารถจาํแลงร่างได ้

  มะลาอิกะฮฺถูกสร้างข้ึนมาเพื่อมามากมายและทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ กนั  เพื่อรับใชอ้ลัเลาะฮฺ
โดยเคร่งครัด อาทิ เป็นผูน้าํโองการมาถ่ายทอดใหศ้าสดาบนัทึกความดี  ความชัว่ของมนุษย ์ ติดตาม
มนุษยไ์ปตลอดชีวิต  ฯลฯ 

  3.3 การศรัทธาในคมัภีร์ของพระเจา้ คือศรัทธาว่าอลัเลาะฮฺทรงประทานคมัภีร์
ใหก้บับรรดาศาสนทูต  เพื่อนาํไปประกาศใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงหลกัคาํสอนซ่ึงโดยสรุปแลว้
มี  2  ประการ  คือ 
   3.3.1 สอนถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ 
   3.3.2 สอนถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั 

   บรรดาคมัภีร์ท่ีประทานมานั้นมาในลกัษณะและวิธีประทานต่าง ๆ กนัดงัน้ี 

   1) ถ่ายทอดองคก์ารต่าง ๆ เขา้ในจิตใจของศาสดา 
   2) การไดย้นิเสียงในลกัษณะท่ีอยูใ่นภวงัคห์รือฝัน 

   3) โดยมะลาอิกะฮฺ  มีนามวา่ญีบรีลถูกส่งมาพร้อมกบัโองการของพระเจา้  
นาํมาใหศ้าสดาดว้ยคาํพดูอนัชดัเจน 

   สาํหรับคมัภีร์อลักรุอ่านไดถู้กบนัทึกไวต้ั้งแต่ศาสดามูฮมัมสัยงัมีชีวิตอยู ่ และได้
ถูกท่องจาํโดยสาวกของท่านอีกดว้ย อลักรุอ่านาํไม่เคยมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งใด มิใช่วรรณกรรม
ท่ีมนุษยป์ระพนัธ์ข้ึนมา  แต่ถูกประทานมาจากองคอ์ลัเลาะฮฺเจา้ 
   คมัภีร์อลักรุอ่านเป็นธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม เป็นภาษาอาหรับ อลัเลาะฮฺ 
ทรงประทานแก่ศาสดาเม่ือ  1,400  ปีมาแลว้  โดยท่านนญีบรีลหรือเทพกาเบรียลเป็นส่ือกลาง 
   อลักุรอ่านไดว้างหลกัเกณฑข์องการศรัทธาไวต้ลอดจนแนวทางการดาํเนิน
ชีวิตการปฏิบติัศาสนกิจตามหลกัแห่งอิสลาม เพียบพร้อมดว้ยวิทยาการต่างๆ ทั้งในดา้นกฎหมาย 
ปรัชญา ศีลธรรม ประวติัศาสตร์และอ่ืนๆ ส่วนเร่ืองราวเก่ียวกบัมนุษยน์ั้นอลักรุอ่านไดบ้นัทึกไว้
โดยละเอียด ลึกซ้ึงตั้งแต่เกิดจนหมดลมหายใจ ตายแลว้ไปอยูท่ี่ใด กบัยงัมีคาํตอบวา่มนุษยเ์กิดข้ึนมา
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ไดอ้ยา่งใด เกิดมาทาํไม แจกแจงรายละเอียดความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ มนุษยต่์อ
มนุษย ์ และมนุษยก์บัตวัเขาเอง 
   คมัภีร์อลักรุอ่าน  มีทั้งหมด  114  บท  สั้นบา้ง  ยาวบา้ง  และไดแ้บ่งออกเป็น  

30  ภาค การศึกษาคมัภีร์อลักรุอ่านเป็นหนา้ท่ีของชาวมุสลิมทุกคน ไม่วา่เดก็หรือผูใ้หญ่ บิดามารดา
มีหนา้ท่ีสอนอลักรุอ่านใหแ้ก่บุตรธิดาของตนใหส้ามารถอ่านออกและเขา้ใจเน้ือหา เพือ่นาํไปปฏิบติั
ได ้

   4) การศรัทธาในบรรดาศาสนทูตทั้งมวล  ใหศ้รัทธาวา่อลัเลาะฮฺทรงคดัเลือก
บุคคลใหเ้ป็นผูส่ื้อสาร  นาํบทบญัญติัของพระองคม์าสัง่สอนแก่ปวงชน อนักรุอ่านสอนวา่ศาสนทูต
นั้นมาสอนปวงชนของทุกยคุทุกสมยั  และมาส้ินสุดทา้ยคือท่านนบีมูฮมัมดั  รวมทั้งส้ินมี  25  ท่าน
ท่ีปรากฏในคมัภีร์อลักรุอ่าน 

   มุสลิมทุกคนตอ้งศรัทธาในบรรดาศาสนทูตทั้งมวล  จะละเวน้ท่านหน่ึงท่าน
ใดมิไดแ้ละถือวา่ทั้ง  25  ท่านนั้นเป็นมุสลิมและเป็นบ่าวของอลัเลาะฮฺเหมือนกนั 

   5) การศรัทธาต่อวนัปรโลก มีหลกัการอยูว่า่ตอ้งมีวนัหน่ึงเป็นวนัพิจารณาผล
กรรมของมนุษยท์ั้งหมด ทั้งน้ีเม่ือทุกส่ิงทุกอย่างในจกัรวาลไดพ้ินาศแตกดบัไปหมดแลว้ จากนั้น 

อลัเลาะฮฺจะไดใ้หทุ้กคนฟ้ืนคืนชีพมาชาํระงานท่ีเขาประกอบไวใ้นโลกน้ี ผูป้ระกอบความดีจะไดรั้บ
การตอบสนองดว้ยส่ิงดี  ผูป้ระกอบกรรมชัว่กจ็ะไดรั้บผลตอบสนอง  คือการลงโทษ  ดงัขอ้ความวา่ 
“ผูใ้ดประกอบกรรมดีแมเ้พยีงนอ้ยนิด เขากจ็ะไดเ้ห็นมนัและผูใ้ดประกอบกรรมชัว่ แมเ้พียงนอ้ยนิด
เขากจ็ะไดเ้ห็นมนัเช่นกนั”  ดงัน้ี 

   6) ศรัทธาต่อกฎสภาวะ กฎกาํหนดสภาวะคือระเบียบอนัรัดกมุท่ีอลัเลาะฮฺ
ทรงกาํหนดไวใ้หแ้ก่ชาวโลก การศรัทธาต่อกฎกาํหนดสภาวะคือ การยอมรับในอาํนาจของอลัเลาะฮฺ
ท่ีทรงครอบครองความเป็นไปของทุกส่ิง การดาํเนินการของแต่ละส่ิงย่อมเป็นไปตามประสงคท่ี์
พระองคท์รงกาํหนดไวทุ้กประการ  เช่น  การถือกาํเนิดชาติพนัธ์ุ  เป็นตน้   

 4. หลกัปฏิบัติ  5  ประการของอสิลาม  (พธีิกรรม) 

  4.1 เพื่อยนืยนัความเช่ือถือในเอกภาพของอลัเลาะฮฺ และเป็นการใหค้าํมัน่สญัญา
วา่ตนจะเคารพภกัดีต่อองคอ์ลัเลาะฮฺพระองคเ์ดียวไม่นาํส่ิงใดมาเป็นภาคีกบัพระองค ์ และใหค้าํมัน่
วา่ท่านศาสดามูฮมัมดัเป็นศาสนทูต  ของพระทูตของพระองคด์ว้ย 
  4.2 ท่านนมสัการวนัละ 5 คร้ัง การทาํนมสัการวนัละ 5 คร้ัง ในวนัหน่ึงกบัคืน
หน่ึงเป็นการยืนยนัว่า บุคคลนั้นตอ้งอยู่ในหลกัศรัทธาเป็นกิจวตัรท่ีตอ้งกระทาํตอนเชา้ตรู่ก่อน 

ดวงอาทิตยข้ึ์น  เวลาบ่าย  เวลาเยน็  เวลาพบคํ่าและเวลากลางคืน 
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   จุดมุ่งหมายของการนมสัการ  5  เวลา  คือ 
   1. ใหเ้กิดความนอบนอ้มถ่อมตน 

   2. ขดัเกลาจิตใจและสอนใหรู้้จกัมารยาทในการแสดงความภกัดี 

   3. ใหรู้้จกัตรงต่อหนา้ท่ีและตรงต่อเวลา 
   4. ใหต้ระหนกัถึงความเสมอภาค  เคียงบ่าเคียงไหล่  ไม่แบ่งชั้นวรรณะ 
   5. ให้เกิดความยาํเกรงต่อความเกรียงไกรของพระผูเ้ป็นเจา้ รักษาสัจจะ 
ซ่ือตรง ไม่โลภมีความสาํนึกต่อความเป็นธรรม 

   6. เคร่งครัดต่อระเบียบและเคารพกฎหมาย 
   7. รักษาความสะอาด 

   การนมสัการน้ีจะทาํคนเดียวก็ได ้ แต่ถา้ทาํร่วมกนัเป็นหมู่ยิ่งไดกุ้ศลเพิ่มข้ึน  

มีขอ้หา้มในการนมสัการเม่ือเวลามึนเมา 
  4.3 การถือศีลอด เป็นหลกัมูลฐานของอิสลามขอ้หน่ึงท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งปฏิบติั มี
กาํหนดข้ึนในทุกๆ ปี ปีละ 1 เดือน  คือตกในเดือนรอมฎอน อนัเป็นเดือนท่ี  6 แห่งปีอิสลาม นบั
แบบจนัทรคติ 

   การถือศีลอด คือการงดเวน้จากการบริโภคและอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดไวแ้น่นอน
มีหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั  คือ 
   1. เป็นมุสลิม 

   2. มีอายบุรรลุศาสนภาวะ  (ประมาณ  15  ปี) 

   3. มีสติสมัปชญัญะ 
   4. มีพลงัความสามารถท่ีจะถือปฏิบติัได ้

   กิจกรรมท่ีกระทาํในพิธีศีลอด  คือ 
   1. ตั้งจิตปรารถนา  (บรยะฮฺ)  ไวแ้ต่กลางคืนวา่ตนเองจะถือศีลอด 

   2. งดเวน้การกิน  ด่ืมและอ่ืน ๆ ตามขอ้กาํหนด 

   จุดประสงคข์องการถือศีลอด 

   1. เพื่อทาํใหจิ้ตใจบริสุทธ์ิ 
   2. ใหรู้้จกัควบคุมจิตใจและตดักิเลส 

   3. ใหรู้้จกัรสของการมีขนัติ 

   4. ใหรู้้จกัรสสภาพของคนยากจนอนาถา จะทาํใหเ้กิดความเมตตาแก่คนทัว่ไป 

   จุดเร่ิมตน้ของการเขา้ถือศีลอดในเดือนรอมฏอนตามศาสนบญัญติั คือ การดู 

ดวงจนัทร์  ตอ้งถือวนัถดัไปอีกวนัหน่ึงเป็นวนัตน้เดือนรอมฏอน 
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   ช่วงเวลาแห่งการถือศีลอดมีข้ึนเฉพาะกลางวนั นับตั้งแต่รุ่งอรุณของวนัจน
ดวงอาทิตยต์กในวนันั้น  ส่วนกลางคืนเป็นช่วงเวลาปกติ  จะกินหรือด่ืมไดโ้ดยเสรี 
   ขอ้ต่างอนัมีส่วนทาํใหก้ารถือศีลอดไร้ผลมีหลายขอ้ ดงันั้นในกรณีท่ีผูถื้อศีลอด
ตอ้งเสียผลไปดว้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง จึงมีความจาํเป็นตอ้งชดใชใ้นอตัราส่วนต่อวนั ยกเวน้บางกรณี
เท่านั้น 

  4.4 การบริจาคทรัพยเ์ป็นทาน  (ซะกาด)   

   ในอิสลามมีขอ้บญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองบริจาคอนัเป็นส่วนแห่งการประกนัสงัคมไว้
ดว้ย  และเร่ืองเป็นบทมูลฐานของอิสลามขอ้หน่ึงใน 5 ขอ้ ซ่ึงมุสลิมท่ีมีฐานะพึงกระทาํได ้  ตอ้งทาํ
การบริจาคทรัพยเ์ป็นทานตามหลกัการศาสนาแบ่งเป็น  2  ประเภท  โดยเฉพาะทานในเกณฑบ์งัคบั
คือ บญัญติัเฉพาะผูมี้ฐานะดี โดยตอ้งเป็นส่วนแบ่งทรัพยอ์นัตนมีอยูใ่หแ้ก่ผูถึ้งไดรั้บ 8 จาํพวก  

อนัไดแ้ก่ 
   4.4.1 ผูย้ากไร้  (นะกีร) 
   4.4.2 ผูข้ดัสน  (มิสถ่ิน) 

   4.4.3 เจา้การชะกาด อนัหมายถึง บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ผูเ้กบ็ ผูร้วบรวม 

ผูแ้จกจ่าย และผูท้าํบนัทึกเร่ืองของชะกาด 

   4.4.4 มุสลิมโดยสมคัร 
   4.4.5 ผูมี้หน้ีสินเพื่อกิจอนัชอบดว้ยศาสนา 
   4.4.6 ทาส  ผูว้ิ่งตอ้งการไถ่ตวัเป็นไท 

   4.4.7 การรณรงคเ์พือ่ศาสนาอิสลาม 

   4.4.8 ผูเ้ดินทางท่ีขาดทุนทรัพย ์
  4.5 การประกอบพิธีฮจัญ ์

 

การประกอบพธีิฮัจญ์ 

 การประกอบพิธีฮจัญ ์  คือการเดินทางไปประกอบพิธีตามศาสนบญัญติั  ณ  นครมกักะฮฺ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไปพบพี่นอ้งร่วมศาสนาท่ีมาจากส่วนต่างๆ ของโลกไปอยู่ร่วมกนัมีการ
กระทาํเหมือน ๆ กนัในสถานท่ีเดียวกนั โดยมีจุดมุ่งหมายพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวกนัแมจ้ะแตกต่าง
กนัในดา้นภาษา วฒันธรรม เช้ือชาติ ฐานะ ประเพณี แต่เขามิไดแ้ตกต่างกนัในฐานะเป็นบ่าวของ 
อลัเลาะฮฺ และเป็นพีน่อ้งร่วมศาสนา นอกจากจะเป็นคนท่ีปฏิบติัตามพระบญัญติัแลว้ยงัมีจุดมุ่งหมาย 
ดงัน้ี 
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 1. เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนผลประโยชน์และแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั 

 2. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงเอกภาพและความเท่าเทียมกนั  จะนาํมาซ่ึงความเขา้ใจกนัไดง่้าย 
 คุณสมบัตขิองผู้ทีจ่ะไปประกอบพธีิฮัจญ์ 

 1. เป็นมุสลิม 

 2. บรรลุนิติภาวะ 
 3. มีสติสมัปชญัญะ 
 4. มีความสามารถคือ  มีสุขภาพดี  ไม่มีโรคร้าย  มีทรัพยพ์อทั้งไปและกลบั  และให้
ครอบครัวมีใชจ่้ายโดยไม่เดือดร้อน  มีพาหนะไปกลบัพร้อมทั้งเสน้ทางตอ้งปลอดภยั  และตอ้งไม่มี
หน้ีสิน 

 คาํสอนวา่ดว้ยหนา้ท่ีของบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  บุตร 
 หนา้ท่ีของบิดามารดา ตอ้งเล้ียงดูบุตร ธิดาดว้ยความเอน็ดู ใหก้ารศึกษาอบรมทั้งใน 

ดา้นศาสนาและวิชาสามญั 

 หนา้ท่ีของลูก  อลักรุอ่าน สอนไวว้า่ “พระผูอ้ภิบาลของเจา้ทรงบญัชาวา่ จงเคารพภกัดีต่อ
พระองคใ์หก้ตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดา เม่ือท่านทั้งสองหรือคนใดคนหน่ึงบรรลุสู่วยัชรา และ 
อยูก่บัเจา้กจ็งทะนุถนอมท่านอยา่ใชว้าจากระดา้ง อยา่ดุท่าน แต่จะพดูจากบัท่านดว้ยความสุภาพ  

จงนบนอบต่อท่านจงขอพรใหท่้านวา่  ขา้แต่พระผูอ้ภิบาลของฉนั โปรดเมตตาท่านทั้งสองเหมือน
ดงัท่ีท่านทั้งสองเมตตา  โดยชุบเล้ียงฉนัแต่เยาว”์  และ 
 หนา้ท่ีของสามีและภรรยาอลักรุอ่านสอนวา่ “โอ ้มนุษยท์ั้งหลาย จงยาํเกรงพระผูอ้ภิบาล
ของสูเจา้ผูท้รงสร้างสูเจา้มาจากชีวิตหน่ึง และจากชีวตินั้นเราไดส้ร้างคู่ครองของเขาให”้ “นางคือ
ความอบอุ่นของสูเจา้และสูเจา้คือความอบอุ่นของนาง” และพระองคท์รงดลบนัดาลใหมี้ความรัก
และความเมตตา  (อนัไดแ้ก่การมีบุตร)  ระหวา่งเจา้ทั้ง  2 ” ดงัน้ี 

 

ข้อห้ามในศาสนาอสิลาม 

 ขอ้หา้มท่ีชาวมุสลิมทุกคนตอ้งถือปฏิบติัละเวน้โดยเคร่งครัด  ไดแ้ก่ 
 1. หา้มตั้งภาคีหรือยดึถือ นาํส่ิงอ่ืนมาเทียบเคียงอลัเลาะฮฺ เช่น เงินตรา ช่ือเสียง  
วงศต์ระกลู  เกียรติยศ  ประเพณี  แมแ้ต่อารมณ์กจ็ะนาํมาเป็นใหญ่ในตวัเองไม่ได ้

 2. หา้มกราบไหวบู้ชารูปป้ัน  วตัถุ  ตน้ไม ้  กอ้นอิฐ  ดวงดาว  ดวงอาทิตย ์  ดวงจนัทร์  
แม่นํ้า  ภูเขา  หา้มกราบไหวผ้สีางเทวดา  นางไม ้ ในศาสนาอิสลามไม่มีเจา้ท่ีเจา้ทาง  ดงันั้นอิสลาม
จึงหา้มเซ่นไหวส่ิ้งใด ๆ ทั้งส้ิน  หา้มกราบไหวบุ้คคลไม่วา่จะเป็นพอ่แม่  เจา้นาย  ผูบ้งัคบับญัชา  
ฯลฯ  กราบไหวไ้ดเ้ฉพาะพระองคเ์ดียวเท่านั้น 
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 3. หา้มเช่ือในเร่ืองดวงดาว  หา้มผกูดวง  หา้มดูหมอตรวจดูดวงชะตาราศี  หา้มดูลายมือ  
ถือโชคถือลาง  เช่น  เคร่ืองรางของขลงั  หา้มทาํเสน่ห์  สะเดาะเคราะห์  ต่ออาย ุ ฯลฯ 

 4. หา้มเล่นการพนนัทุกชนิด หา้มเส่ียงทาย เส่ียงโชค หา้มแทงมา้ ลอตเตอร์ร่ี หวย เบอร์ 
 5. หา้มกินสตัวท่ี์ตายเอง  สตัวท่ี์มีโรค  เลือดซ่ึงไดจ้ากการเชือดสตัวแ์ลว้รองเอามา  เช่น  

เลือดหมู  เลือดไก่  หา้มกินหมู  หา้มกินสตัวท่ี์นาํไปเซ่นไหว ้  สตัวท่ี์ถูกรัดคอใหต้ายโดยมิไดเ้ชือด
ใหเ้ลือดไหล  สตัวท่ี์มิไดก้ล่าวนามอลัเลาะฮฺ  หา้มกินสตัวท่ี์มีลกัษณะน่ารังเกียจ  สตัวท่ี์ตะปบสตัว์
อ่ืนเป็นอาหาร  หา้มกินดอกเบ้ีย 
 6. หา้มเสพส่ิงมึนเมาทุกชนิด  เช่น  เหลา้  เบียร์  กระแช่  นํ้าตาลเมา กญัชา ยาฝ่ิน  

เฮโรอิน  หรืออะไรกต็าม  เม่ือเสพเขา้ไปแลว้มนัจะเป็นอนัตรายแก่ร่างกายแลว้เป็นท่ีหา้มทั้งนั้น  

นกัปราชญมุ์สลิมบางกลุ่มมีความเห็นวา่  แมก้ระทัง่บุหร่ีกต็อ้งเป็นท่ีตอ้งหา้มเหมือนกนั 

 7. หา้มผดิประเวณีกบัหญิงทุกๆ คน  ไม่วา่จะเป็นการยนิยอม  ตกลงสมคัรใจดว้ยกนัทั้ง
สองฝ่ายกต็าม  ขอ้ความในเร่ืองการประเวณีมีอิสลาม  อยา่งเดียว  แต่อิสลามยงัไดห้า้มส่ือของการท่ี
จะชกันาํไปสู่การผดิประเวณีนั้นดว้ย เช่น การสงัคมระหวา่งเพศนั้น จะตอ้งมีขอบเขตจาํกดั  

หา้มมีการสุงสิงเกินขอบเขต 

 8. หา้มฆ่าส่ิงมีชีวิตทุกชนิดโดยเจตนาและไม่มีเหตุผล  รวมทั้งตวัเองและลูกในทอ้ง 
 9. หา้มประกอบอาชีพท่ีไม่ชอบดว้ยศีลธรรม หรืออาชีพนั้นจะนาํประชาชนไปสู่ความ
หายนะ  เช่น  การตั้งซ่อง  ตั้งโรงเหลา้  บาร์  อาบ -  อบ – นวด  ปล่อยเงินกูโ้ดยวิธีเกบ็ดอกเบ้ีย 
รับซ้ือของโจร  และเปิดสถานท่ีเริงรมยทุ์กชนิด 

 10. หา้มบริโภคอาหารท่ีหามาไดโ้ดยไม่ชอบธรรม 

 11. หา้มกกัตุนสินคา้จนราคาข้ึนสูง  แลว้นาํสินคา้นั้นออกขาย 
 12. หา้มกระทาํการใด ๆ ท่ีจะสร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง  ต่อเพื่อนบา้น  ต่อสงัคม  

และต่อประเทศชาติ 

 13. หา้มเอาอารมณ์มาเป็นใหญ่เหนือศรัทธา  เหนือเหตุผล 
 14. หา้มในเร่ืองของดอกเบ้ีย 
 15. หา้มคุมกาํเนิดโดยไม่จาํเป็นต่อสุขภาพ 

 16. หา้มแต่งกายโดยเปิดเผยของพึงสงวน  หรือแต่งกายผดิเพศ  ผูช้ายหา้มสวมใส่เส้ือผา้ 
หรือทองเป็นเคร่ืองประดบั  ส่วนหญิงไม่สวมเส้ือผา้บา  ตอ้งปกคลุมร่างกายใหมิ้ดชิด 
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ข้อควรปฏิบตัใินศาสนาอสิลาม 

 ท่านศาสดาทรงสัง่สอนชาวมุสลิมทั้งหลาย  เนน้เร่ืองความสะอาดอยา่งมากมายเป็นพเิศษ  

ถึงกบัตอ้งมีขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัความสะอาดในชีวิตประจาํวนัไวอ้ยา่งละเอียดในทุก ๆ เร่ือง 
 ท่านศาสดาให้ความสาํคญัเร่ืองความสะอาดโดยกล่าวไวต้อนหน่ึงว่า “ความสะอาดคือ
ส่วนหน่ึงแห่งความศรัทธา” และมกักล่าวสัง่สอนไวใ้นหะดิษ 

 จากบนัทึกหะดิษของท่านบุคอริและมุสลิม ไดก้ล่าวไวว้า่  มุสลิมควรตอ้งปฏิบติัดงัน้ีคือ 
 1. แต่งหนวด 

 2. ไวเ้ครา 
 3. แปรงฟัน 

 4. ทาํความสะอาดรูจมูก 
 5. ตดัเลบ็  

 6. ชาํระลา้งซอกน้ิวมือ 
 7. โกนขนในท่ีลบั 

 8. เม่ือปัสสาวะหรืออุจจาระเสร็จแลว้กใ็หมี้การชาํระ 
 9. กลั้วคอหรือบว้นปาก 
 และอีกหะดิษหน่ึงท่านอนุสุรอนเราะฮฺ  รายงานวา่มีดว้ยกนั  5  ประการ  ท่ีตอ้งใหเ้ป็นไป
ตามธรรมชาติ  คือ 
 1. ตดัปลายหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศชาย  คือการเขา้สุหนตั 

 2. โกนขนในท่ีลบั 

 3. โกนขน 

 4. ตดัเลบ็ 

 5. แต่งหนวด 

 นอกจากน้ีชาวมุสลิมท่ีเคร่งครัดยงัตอ้งปฏิบติัเร่ืองความสะอาดเร่ืองอ่ืน ๆ อีกมาก  เช่น  

ตอ้งชาํระลา้งร่างกายใหส้ะอาดหลงัการมีเพศสมัพนัธ์  โดยเฉพาะสตรีตอ้งสระผมดว้ย  ฯลฯ 

 

พธีิกรรมทีสํ่าคญัของอสิลาม 

 1. การเข้าสุหนัต 

  การเขา้สุหนัต  หรือคอตัน่และทางใตเ้รียกว่า มาโชะยาวี เป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึง
ของชาวมุสลิม 
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  การเขา้สุหนตั คือการขลิบปลายอวยัวะเพศชาย ซ่ึงจะทาํกนัในวยัเดก็ (ประมาณ   

6-10 ขวบ) หรือหากชายใดจะมาเป็นมุสลิมจะตอ้งศรัทธาหรือการแต่งงานกต็าม กต็อ้งเขา้พิธีสุหนตั
เช่นกนั 

  “ส่วนหญิงจะใชเ้ขม็หรือปลายมีดคมๆ แทงหรือกรีดนิดๆ ท่ีตรงปลายส่วนท่ียื่น 

ออกนิด ๆ เท่านั้นกเ็ป็นอนัเสร็จพิธี”  (อภยั  จนัทวิมล.  2507 : 32) 

  เน่ืองจากการเขา้สุหนตัเพศหญิงไม่มีบญัญติัของศาสนา ฉะนั้นการกระทาํดงักล่าว
หากจะมีกเ็ป็นเพยีงประเพณีของกลุ่มชน  หาไดเ้ป็นวฒันธรรมของอิสลามไม่  (เสาวนี  จิตตห์มวด.  
2522 : 194) 

 2. พธีิมุฮัรรอม 

  พิธีมุฮรัรอม เป็นพิธีของนิกายซีอิตซ่ึงนบัถืออาลีและเช้ือสายของอาลี พิธีน้ีมี
จุดมุ่งหมายใหช้าวมุสลิมระลึกถึงและกระทาํเพื่อเป็นเกียรติแก่การเสียสละชีวติเพื่อศาสนาของอิหม่าย
ฮุสเซนกบัคณะ ในวนัน้ีชาวมุสลิมชุมนุมกนัตั้งขบวนโดยถือ “อลุมส์” (เป็นรูปน้ิวมือทั้ง 5 ติดอยู่บน
ปลายไม ้ เป็นสญัลกัษณ์แทนผูบ้ริสุทธ์ิทั้ง 5 ตามความเช่ือของนิกายซีอิต ไดแ้ก่ ท่านนบีมูฮมัมดั อาลี 

นางฟาติมะฮฺ ฮสัซันและอุสเซน) เดินขบวนยาวเหยียดไปยงัฝ่ังนํ้ า ขณะเดินไปกตี็อกชกกตวัเอง 
คร่ําครวญดงั ๆ วา่  “โอหนอ โอรสอาลี ๆ ๆ ไปเร่ือย ๆ  พอถึงแม่นํ้ากเ็อหนุ่นจาํลองศพของฮุสเซน
จุ่มลงในนํ้า  เป็นเสร็จพิธี” 

 3. พธีิฉลองวนัประสูติของศาสดาโมฮัมมัด 

  พิธีมีลคั ซารีฟ เป็นพิธีเฉลิมฉลองเพื่อความสนุกสนานในวนัประสูติของพระศาสดา
โมฮมัมดั  คือวนัท่ี  12  เดือนรอบีลอุลเอาวณั  (เดือน  3)  สาํหรับวนัท่ี  11-12  ชาวมุสลิมจะพากนั
อดอาหาร มุสลิมอาวโุสจะไปเยีย่มบา้นต่างๆ และสวดคมัภีร์อลักรุอ่าน มีการแจกดอกไมแ้ละ 
ขนมหวานในนามศาสดามูฮมัมดั  การเฉลิมฉลองน้ีมีกาํหนด  1  เดือน  แต่วนัสาํคญัคือวนัท่ี  11-12  

ของเดือน 

 4. พธีิแต่งงาน 

  พิธีแต่งงานของชาวมุสลิม  เป็นพิธีการทางศาสนาอิสลาม  ซ่ึงเป็นหลกัการใหญ่ส่วน
ขอ้ปลีกยอ่ยนั้นมีความแตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถ่ิน 

  การสู่ขอตกลงเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่ฝ่ายชาย เม่ือตกลงแลว้กก็าํหนดพิธีสมรสจริงๆ 

โดยปรึกษากบัผูมี้หนา้ท่ีประกอบพิธีสมรส  ก่อนพิธีสมรส  4  วนั  กจ็ะมีการเตรียมการพิธีสู่ขอและ
หมั้นเจา้สาว เร่ิมดว้ยพิธีมนัจาฮฺ คือหญิงชาวบา้นทั้งฝ่ายเจา้บ่าวและเจา้สาวกจ็ะไปท่ีบา้นเจา้สาวเพือ่
มอบของขวญัใหแ้ก่เธอ ญาติฝ่ายชายกจ็ะสวมพวงมาลยัใหแ้ก่เจา้สาว และขอความยนิยอมจากมารดา  
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ต่อจากนั้นกเ็ป็นการเนา เป็นแป้งเปียกสีดาํท่ีริมฝีปากและฟันของเจา้สาว เพื่อแสดงวา่เป็นการสมรส
จริง ๆ 

  เม่ือเจา้บ่าวเจา้สาวไปสู่ท่ีประกอบพิธีสมรสแลว้ ผูมี้หนา้ท่ีประกอบพธีิ กเ็ร่ิมทาํพิธี
มงคลสมรสโดยอ่านโองการเก่ียวกบัการสมรสเจา้บ่าว  เซ็นช่ือในเอกสารสมรส ซ่ึงบ่งไปถึงค่าเล้ียง
ดูท่ีเจา้บ่าวจะตอ้งจ่ายเม่ือหยา่ร้างเจา้สาว  เม่ือเสร็จแลว้กจ็ะทาํพิธีต่อไปจนกวา่จะเสร็จ 
  ชาวมุสลิมไดรั้บอนุญาตใหมี้ภรรยาไดห้ลายคน คือมีได ้4 คน และยงัใหน้าํทาสหญิง
ของตนมาเป็นอนุภรรยาไดด้ว้ย  ตามความสามารถของสามีท่ีเล้ียงดูได ้ ดงัปรากฏในพระคมัภีร์วา่  
“เม่ือเห็นวา่หญิงใดเป็นท่ีพอใจกรั็บมาเป็นภรรยาได ้สอง สาม หรือส่ีคน  แต่ถา้กลวัวา่จะไม่บงัควร
กมี็ไวเ้พียงคนเดียวเท่านั้น  หรือมีภรรยาท่ีเป็นทาสเท่านั้น”  (สุเมธ  เมธาวิทยากลู. 2525 : 127) 

 5. พธีิศพ 

  เม่ือมีคนตาย  เขาจะผกูหวัแม่เทา้ทั้งสองของศพดว้ยดา้ยเขา้หากนั  และวางห่อเกลือ
เลก็ๆ ไวท่ี้ทอ้งเพื่อป้องกนัไม่ใหข้ึ้นอืด  บรรดาญาติมิตรกช่็วยเตรียมการต่างๆ เขาห่อศพดว้ยผา้ใหม่
เป็นผนื ๆ สาํหรับผูช้ายใหส้ามผนื  ศพผูห้ญิงใหห้า้ผนื  มีการโรยผงการบูรท่ีหนา้ผาก ตา ฝ่ามือ 
และขาของศพ บางทีกใ็ชข้องหอมอยา่งอ่ืน เสร็จแลว้บรรจุศพในหีบศพนาํไปยงัสุเหร่า ขณะท่ี
เคล่ือนศพไปกจ็ะร้องซํ้าๆ กนัวา่ “อชฺัฮะดุ อลัลาอิลาฮะอิลลลัอฮฺ” แปลวา่ “ไม่มีพระเจา้อ่ืนนอกจาก
องคอ์ลัเลาะฮฺ เม่ือถึงสุเหร่ามีการสวดฝังศพ จากนั้นกน็าํศพไปยงัหลุมท่ีเตรียมไว ้เม่ือวางศพในหลุม
แลว้ผูมี้หนา้ท่ีประกอบพิธีกจ็ะอ่านคมัภีร์อลักรุอ่านอ่านแลว้กลบดินสลบักบัการอ่านพระคมัภีร์ เม่ือ
กลบดินเสร็จแลว้ผูม้าส่งศพกจ็ะเดินถอยหลงัไป  40  กา้ว  และเดินกลบัมาท่ีหลุมฝังศพอีก แลว้ 
สวดออ้นใหพ้ระเจา้ทรงประทานพรแก่ผูต้ายเป็นเสร็จพธีิ” 

 ขอ้สงัเกตกคื็อ  มุสลิมจะไม่แต่งชุดดาํ  เพราะถือวา่การตายนั้นไม่ใช่ความทุกข ์ แต่เป็น
การกลบัไปสู่ความเมตตาของพระเจา้ 
 

ผู้นําทางศาสนาอสิลาม 

 1. จุฬาราชมนตรี เป็นตาํแหน่งผูน้าํศาสนาอิสลามในประเทศไทย เป็นตาํแหน่งทาง
บา้นเมืองสถาปนาข้ึน ใหมี้หนา้ท่ีบริหารศาสนาอิสลาม ตาํแหน่งน้ีปรากฏข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
แผน่ดินสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม  แห่งกรุงศรีอยธุยา  โดยไดท้รงแต่งตั้งพอ่คา้ชาวเปอร์เซียซ่ึงเขา้มา
ตั้งรกรากคา้ขายในกรุงศรีอยธุยาช่ือเฉกอะหมดัข้ึนเป็น “พระยาเฉกอะหมดัรัตนราชเศรษฐี” วา่ท่ี
จุฬาราชมนตรีนบัเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกในประเทศไทย และมีหนา้ท่ีในการบริหารศาสนาอิสลาม 

 2. ดาโต๊ะยุติธรรม คือขา้ราชการฝ่ายตุลาการซ่ึงไดรั้บตาํแหน่งแต่งตั้งใหเ้ป็นผูมี้อาํนาจ  
และหนา้ท่ีในกรวนิิจฉยัและช้ีขาดขอ้กฎหมายอิสลาม ในคดีแพง่ท่ีเก่ียวดว้ยเร่ืองครอบครัวและมรดก
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ของศาลชั้นตน้ 4 จงัหวดัภาคใต ้ คือ  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาสและสตูล  การแต่งตั้งดาโตะ๊ยติุธรรม
นั้น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการซ่ึงรัฐมนตรีกาํหนด โดยคดัเลือกจากอิสลามมิกชนผูมี้
คุณสมบติัดงัน้ี 

  2.1 มีสญัชาติไทย  อายไุม่ตํ่ากวา่ 25 ปี และเป็นผูท่ี้มีความเล่ือมใสในการปกครอง
ระบอบรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ และไม่อยูใ่นระหวา่งถูกพกัราชการ ไม่เป็นผูป้ระพฤติ
เส่ือมเสีย ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ไม่เคยถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ไม่เคยรับโทษ
จาํคุก ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบมีร่างกาย
ทุพลภาพหรือเป็นโรคท่ีตอ้งหา้มตามกฎกระทรวง 
  2.2 มีภูมิรู้ในศาสนาอิสลาม พอท่ีจะเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาดขอ้กฎหมายอิสลามเก่ียวกบั
ครอบครัวและมรดก 
  2.3 มีความรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได ้

  ในทางปฏิบติัอธิบดีผูพ้ิพากษา ผูพ้ิพากษาหัวหนา้ศาลและผูว้่าราชการจงัหวดัจะ
ปรึกษาคดัเลือกจากผูส้มคัร ซ่ึงผ่านการลงคะแนนของโต๊ะอิหม่ามประจาํมสัยิดในจงัหวดันั้นๆ  

มาก่อน กล่าวคือ โตะ๊อิหม่ามหรืออิหม่าม ซ่ึงถือวา่เป็นผูน้าํของชาวมุสลิมในทอ้งถ่ินเป็นผูท้รงคุณวฒิุ
ทางศาสนา  และเป็นตวัแทนของชาวมุสลิมออกเสียงผูไ้ดค้ะแนนนิยมจากโตะ๊อิหม่ามมาก มกัจะ
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นดาโตะ๊ยติุธรรม อน่ึงจาํพวกดาโตะ๊ยติุธรรมประจาํศาลหน่ึงๆ จะมีจาํนวน 2 นาย  
(ในทางปฏิบติั) และในการปฏิบติัหนา้ท่ีของดาโตะ๊ยติุธรรมนั้นจะแต่งกายตามจารีตประเพณีทาง
ศาสนา 
 3. อหิม่าม เป็นบุคคลท่ีม่ีความประพฤติดี  และมีความรู้ทางศาสนา  ส่วนใหญ่จะเป็น 

ผูท่ี้เคยไปแสวงบุญท่ีนครมกักะฮฺ อิหม่ามในประเทศไทยเป็นตาํแหน่งของผูน้าํในการทาํพิธีละหมาด
ร่วมกนัในมสัยดิ 

  แต่ในประเทศท่ีนบัถือนิกายซีอะฮฺเป็นส่วนใหญ่ เช่น ประเทศอิหร่านและอิรัก
ตาํแหน่งอิหม่ามเป็นตาํแหน่งท่ีมีความสาํคญัมากพอสมควร 
 4. โต๊ะครู หมายถึง  ผูอ้าวโุสท่ีมีความรู้ทางศาสนาและคมัภีร์ต่าง ๆ และสั่งสอนใหผู้ค้น
ในหมู่บา้น 

  ตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี ดาโตะ๊ยติุธรรมและอิหม่ามและโตะ๊ครูเหล่าน้ี ไม่ใช่ตาํแหน่ง
นกับวชในศาสนาอิสลาม 

 5. ตําแหน่งต่าง ๆ ในมัสยดิ 

  5.1 อิหม่าม  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํในการประกอบพิธีละหมาด 

  5.2 คอเตบ็  ทาํหนา้ท่ีบรรยายธรรม  เทศนาอบรมสัง่สอน 
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  5.3 บิหลัน่  ทาํหนา้ท่ีร้องเรียกใหค้นทาํละหมาด 

 

นิกายในศาสนาอสิลาม 

 นิกายท่ีสาํคญั ๆ ของศาสนาอิสลาม  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปและมีผูน้บัถือมาก  ไดแ้ก่ 
 1. นิกายซุนนีห์ พวกน้ีนบัถือคมัภีร์ซุนนะห์  เป็นพวกท่ีเคร่งครัดในคมัภีร์เดิม  ตอ้งการ
ใหช้าวมุสลิมทั้งหลายเขา้ใจพระคมัภีร์อลักรุอ่านง่ายข้ึน  จึงไดแ้ต่งตั้งคมัภีร์ซุนนะห์ข้ึน  เพื่ออธิบาย
พระคมัภีร์อลักรุอ่านข้ึน 

  นิกายซุนนีห์นบัถือโองการของพระเจา้และคาํสัง่สอนของศาสดาในคมัภีร์อลักรุอ่าน  

ไม่ยดึถือผูสื้บตาํแหน่งจะตอ้งเป็นสายโลหิตของศาสดา 
 2. นิกายซีอะฮฺ  เป็นนิกายใหญ่อีกนิกายหน่ึงรองลงมาจากนิกายซุนนีห์  นิกายน้ีเห็นวา่ 
ผูสื้บตาํแหน่งผูน้าํของอาณาจกัรอิสลาม และผูน้าํในศาสนาอิสลามในตาํแหน่งกาลิฟ ควรเป็น
ทายาทโดยตรงของท่านศาสดา  ซ่ึงกคื็อท่านอาลี  ซ่ึงเป็นทั้งหลานและลูกเขยของท่านศาสดาดว้ย 
 3. นิกายซูฟี ผูน้บัถือศาสนาอิสลามนิกายน้ีเป็นผูเ้คร่งครัด ซ่ึงทาํตวัคลา้ยกบันกับวช  

นุ่งห่มผา้ทาํดว้ยขนแกะชนิดหยาบ เป็นสญัลกัษณ์บอกถึงการเสียสละ ความสุขสาํราญทางโลกียวิสยั 
  นิกายซูฟี  มีคาํสอนเนน้หนกัในการชาํระดวงวิญญาณใหบ้ริสุทธ์ิ  การสละความสุข
สาํราญทางโลกียวิสยัและการบาํเพญ็สมาธิ  เพื่อใหเ้กิดปัญญา  ผูมี้ศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ควรจะ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  ไม่ใยดีต่อทรัพยส์มบติัและต่อโลก  ควรประพฤติตวัอยา่งนกับวช 

  นิกายน้ีแพร่หลายอยูใ่นประเทศเปอร์เซีย  ตุรกี  อฟักานิสถานและบางส่วนของทวีป
แอฟริกา 
 

สรุปท้ายบท 

 ศาสนาอิสลามสอนใหศ้าสนิกชนเช่ือมัน่ในเอกภาพขององคอ์ลัเลาะฮฺเพียงองคเ์ดียวเป็น
ศาสนาสากล  มีผูน้บัถือศรัทธาในพระเจา้สูงสุดองคเ์ดียว  คาํวา่อิสลามเป็นภาษาอาหรับ  แปลวา่  
“สนัติ”  การยอมรับนอบนอ้มผูน้บัถือศาสนาอิสลาม  เรียกวา่ มุสลิม ผูน้อบนอ้มตน ผูแ้สวงหาสนัติ 

 ศาสนาอิสลาม ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ไม่มีระบบนักบวช ทุกคนเป็นมุสลิม
เหมือนกนัหมด มีสิทธิในการเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้เท่าเทียมกนั ทุกคนเกิดมาดว้ยความปราณีของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ไม่มีบาปติดตวัมาแต่กาํเนิด เม่ือถึงแก่กรรมแลว้จะไปเกิดอีกคร้ังหน่ึงในวนัติดสินควร
ความชัว่ต่อหนา้พระเจา้ จริยธรรมของศาสนาอิสลามโดยทัว่ไปไดแ้ก่ หา้มผดิประเวณี การขโมย  
การเสพสุราส่ิงมึนเมา ส่ิงเสพติด การเกบ็ดอกเบ้ีย การไร้สจัจะและไม่ใหย้ดึส่ิงใดเท่าเทียมพระเจา้  
เป็นขอ้หา้มอยา่งเขม้งวดของผูน้บัถือศาสนาอิสลาม 
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 ศาสนาอิสลามไม่มีการไถ่บาป สิทธิในการไถ่บาปเป็นเร่ืองของพระเจา้เพียงองคเ์ดียว  
ศาสนาอิสลามเป็นทางสายกลางไม่ลาํเอียงไปทางวตัถุนิยมหรือจิตนิยม เป็นพลงัแห่งศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ ซ่ึงมีโองการอยูแ่ลว้มรคมัภีร์อลั-กรุอาน และศาสนาอิสลามเป็นคาํสอน
สุดทา้ยท่ีพระเจา้ทรงประทานมาใหแ้ก่มนุษยช์าติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131

แบบฝึกหัด 

บทที ่ 7  ศาสนาอสิลาม 

 

 

 1. จงอธิบายแนวความคิดและความหมายของอิสลามมาพอเขา้ใจ 
 2. จงอธิบายโครงสร้างและจริยธรรมของศาสนาอิสลามมาโดยสงัเขป 

 3. จุดประสงคข์องการถือศีลอดคืออะไรอธิบาย 
 4. คาํวา่ “ชะกาด” ในศาสนาอิสลามหมายถึงอะไรอธิบาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 8 

ศาสนาซิกข์ 

 

 

ความเป็นมาของศาสนาซิกข์ 

 ศาสนาซิกข ์  เป็นศาสนาท่ีสาํคญัและมีผูน้บัถือหลายลา้นคนในปัจจุบนั  ศาสนาซิกขเ์กิด
ในประเทศอินเดียและมีอายนุอ้ยท่ีสุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดีย  ศาสนาซิกขเ์ป็น
ศาสนาท่ีเกิดเน่ืองมาจากการถูกบีบบงัคบัในทางการเมือง  เกิดจากการท่ีบุคคลในศาสนาอ่ืนบงัคบั   

ขู่เขญ็  ศาสนาซิกขจึ์งกลายเป็นศาสนาของผูก้ลา้หาญ  ผูเ้สียสละและเป็นศาสนาของทหารและนกัรบ 

 ศาสนาซิกขไ์ดเ้ร่ิมตน้ในฐานะเป็นขบวนการทางศาสนาขบวนการหน่ึง ท่ีเกิดในทาง
ภาคเหนือของอินเดียในสมยันั้น  เน่ืองจากการเผชิญหนา้กนัระหวา่งศาสนาฮินดูกบัศาสนาอิสลาม  

แมว้า่ศาสนาซิกขจ์ะมีผูน้บัถือไม่มากนกั  เม่ือเปรียบเทียบกบัศาสนาอ่ืน ๆ แต่ประชาคมของผูน้บัถือ
ศาสนาซิกขก์น็บัวา่มีความสาํคญัดา้นการเมืองอยูม่าก 
 ปัจจุบนัผูท่ี้นับถือศาสนาซิกข ์ ไดมี้อยู่กระจดักระจายไปทัว่โลกในประเทศอินเดีย 
มีผูน้ับถือศาสนาซิกขม์ากในตอนเหนือของประเทศ คือ แควน้ปัญจาบและรัฐหรายยาและจมัมู-

แคชเมีย  โดยเฉพาะกรุงเดลฮี  นบัวา่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาซิกข ์  ทหารซิกขน์บัวา่เป็นทหาร
ชั้นหน่ึงของอินเดีย จนกระทัง่ไดรั้บสมญัญาวา่ “แขนคือดาบ” ของประเทศอินเดีย ศาสนาซิกข์
นบัวา่มีอิทธิพลต่อประเทศอินเดียอยูม่าก  เพราะชาวอินเดียส่วนใหญ่ในแควน้ซ่ึงเคยเป็นแควน้ใหญ่
มากของประเทศอินเดีย นบัถือศาสนาซิกข ์  เพราะแควน้ปัญจาบแหล่งท่ีเกิดของศาสนาและท่ีสาํคญั
กคื็ออกัษรและภาษาของแควน้ปัญจาบท่ีเป็นภาษาประจาํถ่ิน  กม็าจากศาสนาซิกข ์ดว้ยเหตุน้ีศาสนา
ซิกขจึ์งเป็นผูส้ร้างลกัษณะเฉพาะของแควน้ปัญจาบ นอกจากน้ีสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนาซิกข ์

ท่ีสาํคญัส่วนใหญ่สร้างข้ึนในแควน้ปัญจาบทั้งส้ิน รัฐปัญจาบเป็นรัฐท่ีเจริญมัน่คง เป็นรัฐใหญ่รัฐหน่ึง
ของประเทศอินเดีย  มีประชากรประมาณ  18  ลา้นคน  และในประชากรเหล่าน้ีนบัถือศาสนาซิกข ์ 

12  ลา้นคน  ตามสถิติ  พ.ศ. 2527  (นงเยาว ์ ชาญณรงค.์  2531 : 341) 

 คาํวา่ “ซิกข”์ หรือ “สิกขะ” แปลวา่ ศึกษาผูน้บัถือศาสนาซิกข ์ คือผูศึ้กษาเรียกวา่  “ศิษย”์  

และศาสดา  คือ  ครู  เรียกวา่  “คุรุ” 

 จุดมุ่งหมายของคุรุ  ผูป้ระกาศศาสนาน้ี  คือ  หาวิธีท่ีจะใหช้าวอินเดียท่ีนบัถือศาสนาฮินดู  

และนบัถือศาสนาอิสลามมีความสมานสามคัคี  เป็นพวกเดียวกนั  เลิกรบราฆ่าฟันกนั  เป็นศตัรูกนั
อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  โดยตั้งลิทธิใหม่ข้ึนมาแทนท่ี  ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นพระบญัญติัวา่ “มิไดมี้
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พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวฮินดูองคห์น่ึง มิไดมี้พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวมุสลิมอีกองคห์น่ึงเลย หากมี
พระผูเ้ป็นเจา้ของมนุษยช์าติทั้งมวลอยูเ่พยีงองคเ์ดียวเท่านั้น” 

 จากความคิดท่ีว่าพระเจา้ของมนุษยช์าตินั้น เป็นองคเ์ดียวกนัและมีองคเ์ดียวในโลก  

จากความคิดท่ีวา่พระเจา้ของมนุษยช์าตินั้น เป็นองคเ์ดียวกนัและมีองคเ์ดียวในโลก ศาสนาซิกข ์

จึงเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม เช่ือวา่พระเจา้สร้างโลกและทุกส่ิงในโลกและจกัรวาลและมีพระ
เจา้องคเ์ดียว  ไม่ถือพระเจา้อ่ืนใดอีก  พระเจา้ของศาสนาซิกขคื์อ  “อกาลปุรุขะ” หรือ  “อกาลบุรุษ” 

 

ประวตัศิาสดา 
 ศาสนาซิกขมี์คุรุหรือศาสดาทั้งหมด  10  ท่าน  ศาสดาองคแ์รกเป็นผูก้าํเนิดศาสนาช่ือ  
“คุรุนานกั”  และมีศาสดาสืบต่อมาจนเป็นองคท่ี์  10 หลงัจากนั้นกไ็ม่มีศาสดาอีกต่อไป  โดยคุรุองค์
ท่ี  10  ไดป้ระกาศใหช้าวซิกขท์ั้งหลายถือ  “พระคมัภีร์”  เป็นศาสดาแทน 

 1. ศาสดาองค์ที ่1  คอื  คุรุนานัก 
  ท่านคุรุนานกั  เป็นผูก่้อตั้งศาสนาซิกข ์ประสูติเม่ือวนัท่ี  3  คํ่า   เดือน  6  ตรงกบัวนั
เสาร์ท่ี  15  เมษายน  พ.ศ. 2521  (ค.ศ. 1469)  ณ  หมู่บา้นเลก็ ๆ ช่ือวา่  ตลัวนัติ  ซ่ึงในปัจจุบนั 

ไดแ้ก่นานกันคร  หรือนานกาณา  ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองละโฮร์  ซ่ึงเป็นเมืองหลวง
ของแควน้ปํญจาบ  ห่างออกไปประมาณ  64 ก.ม. เวลาน้ีอยูใ่นเขตประเทศปากีสถาน  (ตะวนัตก)  

บิดาของท่านช่ือ  มหิตา  กลัป์ยาณทาส  คนทัว่ไปเรียกวา่มหิตา  กาลู  มารดาช่ือ  ศรีตกฤปตา  บิดา
ของท่านเป็นคนในตระกลูสูง  เช้ือสายวรรณะกษตัริย ์  มีฐานะดีและมีวรรณคดีนิสยัดี  ซ่ือสตัย ์  
มีเมตตาแก่คนทัว่ไป  ท่านศาสดามีพี่สาวคนหน่ึงช่ือนานกี  เม่ือท่านเกิดข้ึนมาพีส่าวรักท่านมาก   

ถึงเอาช่ือของตนไปตั้งใหน้อ้งชายวา่  “นานกั”  และเพราะรักนอ้งชายนัน่เองต่อมาจึงไดส้มคัรเป็น
ซิกขค์นแรก 
 ในวยัเดก็ ท่านศาสดามีความเฉลียวฉลาดและสนใจในการศึกษาหาความรู้จากนกับวช
พราหมณ์และชาวมุสลิมผูท้รงความรู้  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากเดก็ทัว่ไป 

 ในวยัศึกษา ท่านขวนขวายศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆ จากครู  อาจารยผ์ูมี้ช่ือเสียง
ทั้งหลายในสมยันั้น  ทั้งสรรพศาสตร์ต่าง ๆ ภาษาสนัสกฤตภาษาอาหรับและเปอร์เซีย  ท่านมีครูเป็น
ทั้งพราหมณ์และมุสลิม ดว้ยความฉลาดลึกซ้ึงสูงส่งทางความคิดอนัส่อแววแห่งความเป็นอจัฉริยะ 
ของท่าน  ครูทุกท่านต่างยกยอ่งและใหค้วามเคารพนบัถือท่านเป็นอยา่งสูงทั้งนั้น  ท่านไดศึ้กษาทั้ง
ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลามและศาสนาโซโรอสัเตอร์ซ่ึงเป็นศาสนาของพวกเปอร์เซียจนมีความรู้  
ความสามารถพอจะโตเ้ถียงหลกัศาสนาจารยเ์ก่า ๆ ไดต้ั้งแต่สมยัยงัเป็นเดก็  เม่ือศึกษาจบแลว้กม็า
ประกอบอาชีพเป็นโคบาลรับจา้งเล้ียงววั 
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 เม่ืออายไุด ้ 18  ปี  (พ.ศ. 2030)  ท่านไดส้มรสกบัศรีสุลกัขณี  ธิดาของมูลจนัทร์แห่งเมือง
ครุทาสปุระและมีบุตรดว้ยกนั2  คน  คือ  ศรีจนัทร์กบัลกัษมิทาส 

 ในวนัหน่ึงขณะท่ีท่านกาํลงัทาํสมาธิอยูใ่นป่า ท่านไดรั้บปรากฏการณ์ทางจิตเป็นคร้ังแรก 

และไดเ้ห็นพระผูเ้ป็นเจา้มีขอ้ความปรากฏในคมัภีร์ครันตะสาหิฟวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทาน 

นํ้าทิพยถ์ว้ยหน่ึงซ่ึงคุรุนานกัไดรั้บไวด้ว้ยความสาํนึกในพระมาหกกรุณาธิคุณ  แลว้พระผูเ้ป็นเจา้ก็
ตรัสวา่ พระองคท์รงอยูก่บัคุรุทาํใหคุ้รุและผูน้บัถือนามของคุรุมีความสุข  ขอใหพ้ระองคอ์อกนาม
พระองคแ์ละสอนผูอ่ื้นใหท้าํเช่นนั้นดว้ย จงอยา่ยดึมัน่อยูก่บัโลก จงปฏิบติัโดยออกพระนาม ใหท้าน
ชาํระลา้งจิตใหส้ะอาด บูชาและเพง่... พระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ คือปฐมพรหมและตวันานกั  คือ  
ทิพยคุรุ” 

 เม่ือคุรุนานกัมีความสุขโสมนสัอยูก่บัปรากฏการณ์เป็นเวลา  3  วนัแลว้  ท่านกก็ลบัมา
บา้นแลว้ลงมือแจกทานแก่คนยากจน  ใหย้ารักษาและพยาบาลคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
 เม่ือคุรุนานกัมีอายไุด ้ 30  ปี  ท่านไดส้ละครอบครัวจาริกแสวงบุญไปในท่ีต่าง ๆ ในสมยั
นั้นอินเดียมีความแตกแยกและไดรั้บการรุกรานจากชาวมุสลิมท่ียกกองทพัมาตีไดดิ้นแดนของ
อินเดียไปมาก  และมีผูน้บัถือศาสนาอิสลามมากข้ึน  ชาวฮินดูและชาวมุสลิมไม่ถูกกนั  เพื่อเล่ียง 
การขดัแยง้โดยท่านนาํหลกัการของฮินดูและอิสลามมาประยกุตป์รับปรุงใหเ้ขา้กนั แลว้เพิ่มหลกัธรรม
ของท่านลงไปดว้ย  ท่านตั้งสาํนกัทางศาสนาข้ึน เพื่อชกัชวนใหช้าวฮินดูและมุสลิมอยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติ  เพราะแทจ้ริงแลว้พระเจา้ของศาสนาทั้งสองกคื็อ  “พระเจา้องคเ์ดียวกนั” 

 หลงัจากนั้นท่านกไ็ดอ้บรมสัง่สอนหลกัธรรมแก่คนทัว่ไป  จนมีคนยกยอ่งและศรัทธา
ท่านอยา่งมาก  และแพร่หลายทัว่ไป  ขยายวงกวา้งไปสู่ดินแดนขา้งเคียงอ่ืน ๆ จนมีคนนบัถือฝากตวั
เป็นศิษยม์ากมาย  ในการประกาศศาสนาของท่านนั้น  ไดเ้ดินทางไปหลายหวัเมืองต่าง ๆ ทางเหนือ  
เช่น เมืองหริทวาร ปาณิปัต เดลฮี พาราณสี แคชเมียร์ ทางใตก้ไ็ปจนถึงแควน้มทัราส และขา้มไป
จนถึงเกาะลงักาท่ีนบัวา่สาํคญัท่ีสุด กคื็อ ท่านไดเ้ดินทางไปถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย เขา้ไปสัง่สอนท่ี
เมืองมกักะฮฺ  จนถึงเมืองแบกแดดแลว้นบัวา่ท่านเป็นศาสดาองคเ์ดียวในโลกท่ีไดมี้โอกาสเดินทาง
ไปถึงเมืองมกักะฮฺ  หลกัสาํคญัท่ีท่านนาํมาสัง่สอนกคื็อ  สามคัคี  เสมอภาค  ศรัทธา และภกัดี 

 ในช่วงระยะเวลา  10 - 15  ปีสุดทา้ยแห่งชีวิตของท่าน  ท่านไดพ้กัอยูท่ี่บา้นกรรตาปูระ  
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวซิกขท่ี์ตั้งข้ึนมาใหม่ในแควน้ปัญจาบ  ท่านไดอ้ยูก่บัครอบครัวในฐานะพอ่บา้น
คนหน่ึง  และไดส้ัง่สอนประชาชนจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต  ณ  ท่ีนัน่  เม่ือวนัแรม  10  คํ่า  เดือน  

11  ตรงกบัวนัท่ี  7  กนัยายน  พ.ศ. 2082  มีพระชนมาย ุ  70 ปี  (จาํนง  ทองประเสริฐ  2520 : 130-

145)   
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 2. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 2  คอื  คุรุองัคพั  (พ.ศ. 2047 – 2095) 

  เป็นศิษยท่ี์คุรุนานกัรักมาก  ไดร้วบรวมบทประพนัธ์และชีวประวติัของคุรุนานกัข้ึน  

ไดต้ั้งศูนยเ์ผยแพร่คาํสอนของศาสดาองคแ์รกข้ึนหลายแห่ง ทาํใหช้าวซิกขมี์ความสมคัรสมานใกลชิ้ด
กนัยิง่ข้ึน  ท่านเป็นศาสดาอยูป่ระมาณ  14  ปี 

 3. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 3  คอื  คุรุอมรทาส  (พ.ศ. 2022 – 2117) 

  ท่านเป็นนกัปฏิรูปสงัคม ท่านสอนวา่ สตรีกมี็สิทธิจะหลุดพน้ไดแ้ละคดัคา้นการ
คลุมหนา้ของสตรีและการเผาสตรีทั้งเป็น  เม่ือสามีส้ินชีวิตแลว้  ท่านเป็นศาสดาตั้งแต่  พ.ศ. 2095 – 

2117  รวมเป็น  23  ปี 

 4. ศาสดาหรือคุรุรามทาส  (พ.ศ. 2077 – 2125) 

  ท่านเป็นศาสดาอยู ่ 8  ปี  และไดส้ร้างศูนยแ์ห่งความเป็นปึกแผน่ของชาวซิกขข้ึ์น  ณ  

เมือง  อมฤตสระหรือมฤตสาร์  ไดมี้การขดุสระอมฤตข้ึนยาวถึง  150  ฟุต  เมืองรอบ ๆ สระนั้นได้
ช่ือวา่รามทาสปุระ 
 5. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 5  คอื  คุรุอรชุน  (พ.ศ. 2106 – 2149) 

  เป็นศาสดาสืบต่อจากคุรุรามทาส  เป็นเวลา  26  ปี  ท่านไดส้ร้างสุวรรณวิหารข้ึน
กลางสระอมฤต  เช่นวหิารท่ีสวยงามมากมีประตูส่ีดา้น  ไม่มีรูปเคารพใด ๆ ทั้งส้ิน  ท่านไดร้วบรวม
คมัภีร์ของศาสนาซิกขข้ึ์น  เรียกวา่  ครันตะสาหิฟ  โดยรวบรวมโอวาทของคุรุทั้งส่ีท่ีกล่าวแลว้
ขา้งตน้  รวมทั้งขอ้เขียนของท่านเองดว้ย  ท่านไดถู้กกษตัริยมุ์สลิมราชวงศโ์มกลุท่ีเดลฮี  สัง่จบัเอา
ไปทรมานจนส้ินชีวิต 

 6. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 6  คอื  คุรุหริโคอนิท์  (พ.ศ. 2138 – 2188) 

  เป็นศาสดาส่ือต่อคุรุอรชุน ผูเ้ป็นบิดาของท่านรวม 40 ปี คุรุท่านน้ีมองเห็นวา่ 
ชาวซิกขจ์ะเป็นผูฝั้กใฝ่สนัติอยูต่่อไปไม่ไดแ้ลว้ ท่านจึงเปล่ียนวิธีการใชด้าบ สร้างสมกาํลงัรบ   

สร้างป้อมปราการ  ฝึกทหาร  เม่ือจกัรพรรดิชะหงัดีร์ทรงทราบจึงเชิญไปพบ  แลว้จึงจบัขงัไวใ้น
ป้อมรวมกบัราชาผูค้รองแควน้ต่าง ๆ ซ่ึงถูกจาํขงัอยูก่่อนถึง  52  องค ์ชาวซิกขจึ์งพากนัไปท่ีป้อมนั้น  

ในท่ีสุดจกัรพรรดิกท็รงปล่อยท่านคุรุใหเ้ป็นอิสระ  ในสมยัต่อมาท่านไดท้าํสงครามกบัชาวมุสลิม
ถึง 4-5  คร้ัง แต่ชนะทุกคร้ัง  นบัวา่ท่านผูน้ี้เป็นทั้งทหารและนกัเผยแพร่ศาสนา 
 7. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 7  คอื  คุรุหริโร  (พ.ศ. 2173 – 2204) 

  ท่านผูน้ี้เป็นศาสดารวม  16  ปี  ท่านไดท้าํใหศ้าสนาซิกขรุ่์งเรืองมีกาํลงัทหารเขม้แขง็
สามารถทาํใหค้นสาํคญัแห่งศาสนาฮินดูหนัมาถือศาสนาซิกขไ์ด ้

 8. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 8  คอื  คุรุหริกฤหัน  (พ.ศ. 2199 – 2207) 

  ท่านส้ินชีพเม่ืออายเุพียง  9  ปีเท่านั้น  เป็นศาสดาอยูเ่พยีง  4 ปี 
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 9. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 9  คอื  คุรุเตฆพหทร์  (พ.ศ. 2207 – 2218) 

  กษตัริยมุ์สลิมผูย้ิง่ใหญ่คือ  จกัรพรรดิโอรังเขป  แห่งราชวงศโ์มกลุ  ไดท้รงรับสัง่ให้
กองทพัมุสลิมจบัตวัท่านไปยงักรุงเดลฮี  และยงับงัคบัใหท่้านเปล่ียนศาสนา  แต่ท่านไม่ยอมจึงถูก
ประหารชีวิตและสบัร่างกายเป็น  4  ท่อน  เอาไปแขวนประจาน  ไวท่ี้ป้อม  4 ทิศ  ท่านเป็นศาสดา
อยู ่ 12  ปี  คือ  ตั้งแต่  พ.ศ. 2207 – 2218 

 10. ศาสดาหรือคุรุองค์ที ่ 10  คอื  คุรุโควนิทสิงห์  (พ.ศ. 2209 – 2241) 

  ผูไ้ดรั้บการขนานนามวา่ นกับุญผูเ้ป็นทหาร  เป็นศาสดาองคสุ์ดทา้ย  ท่านเป็นผูท้าํ
ใหศ้าสนาซิกขแ์ขง็แรงมัน่คงยิง่ข้ึน ดว้ยการปลุกใจสานุศิษยท์ั้งหลาย ทาํใหเ้ป็นนกัรบต่อตา้น
กษตัริยมุ์สลิม  ท่านไดต้ั้งศูนยก์ลางเผยแพร่ลทัธิของตนข้ึนท่ีเมืองดกักะและแควน้อสัสมั  ประกาศ
วา่ทุกคนควรเป็นนกัรบ  ต่อสู่เพื่อจรรโลงชาติและศาสนาของตน  ซิกขทุ์กคนจะตอ้งกลา้หาญ คาํวา่  
สิงห์  หมายถึง  ความกลา้หาญ 

 หลกัคาํสอนของศาสนาซิกข ์  เปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได ้ โดยท่านสอนวา่  
การทาํสงครามเพื่อปรารถนา  ท่านเป็นผูบ้ญัญติัใหช้าวซิกขทุ์กคนตอ้งถือดาบ  โพกศีรษะและสร้าง
ความเป็นเอกภาพใหก้องทพั  ทาํใหก้องทพัชาวซิกขใ์นสมยันั้นเขม้แขง็  และกลายเป็นศตัรูอนัพิชิต
ไดย้ากของจกัรพรรดิโอรังเขปผูเ้กรียงไกร 

ท่านเป็นผูริ้เร่ิมลทัธิแบบศีลจุ่มข้ึนในศาสนาซิกข ์  ท่านเป็นผูป้ระกอบพิธีใหผู้ท่ี้เขา้มาเป็น
สานุศิษยด์ว้ยพิธีประพรมนํ้ามนต ์ และใหด่ื้มนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  ซ่ึงมีดาบแช่ไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองหมายวา่ 
ผูด่ื้มนํ้าจะตอ้งเป็นผูก้ลา้หาญ พร้อมท่ีจะออกรบเพื่อจรรโลงชาติและศาสนา นํ้าด่ืมน้ีเรียกวา่  
“นํ้าอมฤต” 

 

ศีลของชาวซิกข์   

 เม่ือชาวซิกขด่ื์มนํ้าอมฤตแลว้ คุรุกใ็หศี้ล 21 ขอ้ ซ่ึงเป็นศีลประจาํชีวิตของศิษยทุ์กคน  คือ 
 1. นบัถือศาสดาทุกคนเป็นมิตรและถือวา่ตนเป็นบุตรแห่งศาสดานั้น 

 2. นบัถือเมืองปาฏลีบุตรและนามนกันครวา่เป็นปูชนียสถานท่ีประสูติของศาสดา 
 3. เลิกถือชั้น  วรรณะ 
 4. หา้มทะเลาะววิาทระหวา่งศิษยด์ว้ยกนั 

 5. พยายามพลีชีพในสนามรบ 

 6. บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  3  ประการ  คือ 
  6.1 พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นสจัจะ  เป็นศรีและเป็นอกาละ 
  6.2 ศาสโนวาทแห่งคุรุทั้งหลาย และ 
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  6.3 ความบริสุทธ์ิ 
 7. มี  “ก.  5  ประการ”  ไวก้บัตนคือ เกศ  กงัฆา  กฉา  กรา  กฤปาน 

 8. เวน้จากพดูปด 

 9. เวน้จากโลภ  โกรธ  หลง  และนบัถือภรรยาอ่ืนเสมอดว้ยมารดาของตน 

 10. ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นปฏิปักษต่์อศาสนาซิกข ์

 11. ไม่คบผูท่ี้ไม่ส่งเสริมการรบ 

 12. หา้มใชสี้แดง  (เพราะสีแดง  หมายถึง  ความรัก  ความเมตตา  ซ่ึงขดัต่อนิสยันกัรบ) 

 13. ใหใ้ชค้าํวา่  “สิงห์”  ต่อทา้ยตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 14. หา้มเปลือยศีรษะ   นอกจากเวลาอาบนํ้า 
 15. ไม่เล่นการพนนั 

 16. หา้มตดัหรือโกนผม  หนวด  และเครา 
 17. หา้มเก่ียวขอ้งกบับุคคลผูเ้บียดเบียนชาติ  ศาสนา 
 18. ใหถื้อวา่การข่ีมา้  ฟันดาบและมวยปลํ้า  เป็นกิจท่ีตอ้งทาํอยูเ่ป็นนิจ 
 19. ใหถื้อวา่เกิดมาเพื่อทาํใหผู้มี้ความทุกขใ์หเ้กิดความสุข  และทาํความเจริญใหแ้ก่ชาติ  

ศาสนา 
 20. เวน้จากความหรูหราฟุ่ มเฟือยท่ีไร้สาระ 
 21. ใหถื้อวา่การคบพระผูเ้ป็นเจา้เป็นอกาละและสักการบูชาผูเ้ป็นแขก  เป็นกิจท่ีควรทาํ
เป็นประจาํ 
 เร่ือง “ก. 5 ประการ” ท่ีศาสดาคุรุโควินทสิงห์บญัญติัใหช้าวซิกขทุ์กคนตอ้งมีไวป้ระจาํตวั 
เพราะมีความประสงคอ์บรมชาวซิกขใ์หเ้ป็นทหารโดยนิสยั มิใช่เหตุบงัคบั “ก. 5 ประการ” มีผลสาํคญั
ดงัน้ี 

 1. กฑา  (กรา)  คือกาํไลเหลก็ใหส้วมอยูเ่ป็นประจาํ  เพื่อเตือนใจทหารวา่เหลก็เป็นโลหะ
ท่ีมีค่าทั้งการคา้และการทาํอาวธุ 
 2. กจัฉา (กฉา) กางเกงขาสั้นเน่ืองจากประเพณีชาวอินเดีย ชายนิยมนุ่ง “โซตี” (ผา้ยาว
พนัตั้งแต่บั้นเอวลงไปเกือบจรดเทา้) จึงไม่สะดวกในการรบ  จึงใหใ้ชก้างเกงขาสั้นแทน 

 3. เกศ  ผมใหไ้วผ้มยาว  คือ  มีเหตุสาํคญัเพื่อเป็นเกราะสวมศีรษะไวด้ว้ยผม  แลว้พนัผา้
ไวอี้ก  ถา้ถูกทาํร้ายท่ีศีรษะกจ็ะไม่เจบ็มาก  และเพื่อดูน่าเกรงขามทาํลายขวญัขา้ศึก 
 4. กงัฆา  หวี  เม่ือบญัญติัใหไ้วผ้มยาวแลว้  จึงจาํเป็นตอ้งมีหวีไวส้าํหรับหวีผมเป็นของ
คู่กนั 

 5. กฤปาน (หรือกริปาน) ดาบใหพ้กติดตวัเป็นประจาํ  เป็นอาวธุสาํหรับนกัรบ 
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คมัภร์ีของศาสนาซิกข์ 

 คมัภีร์ของศาสนาซิกขมี์ความสาํคญัมาก  เพราะใชแ้ทนศาสดาดว้ย  ชาวซิกขเ์รียกคมัภีร์
ของตนวา่  “ครันตะสาหิฟ”  หรือ  “ครันตะซาหิฟ”  แบ่งออกเป็น  2  เล่ม  คือ 
 1. อาทิครันต ์  แปลวา่  “คมัภีร์แรก”  ซ่ึง  คุรุอรชุน  เป็นผูร้วบรวมข้ึนเม่ือ  พ.ศ. 2147  

มีบทนิพนธ์ของคุรุหรือศาสดาองคท่ี์  1  ถึงองคท่ี์  5  และยงัมีบทประพนัธ์ท่ีมีช่ือแห่งศาสนาอินดู 

และศาสนาอิสลาม  คือ  ท่านรามานทัะและท่านกพีร์  และนกัปราชญอี์กหลายท่านรวมอยูด่ว้ย 
 2. ทสมครันต ์ แปลวา่ “คมัภีร์ของคุรุองคท่ี์  10  เป็นชุมนุมขอ้เขียนของคุรโควินทสิงห์  

ซ่ึงรวบรวมข้ึนภายหลงัคมัภีร์อาทิครันต ์ ประมาณ  100  ปี” 

 

หลกัธรรมคาํสอนของศาสนาซิกข์ 

 หลกัธรรมคาํสอนท่ีสาํคญั ๆ ของศาสนาซิกข ์ ไดแ้ก่ 
 1. สามัคคี โดยเหตุท่ีศาสนาซิกข ์ เกิดข้ึนเพื่อความสมคัรสมานสามคัคีในหมู่คณะ  
ผูน้ับถือศาสนาอิสลามและฮินดู โดยมิไดย้ดึเอาศาสนาเป็นเหตุก่อความแตกแยกในชาติบา้นเมือง 
ถา้ประชาชนในชาติตอ้งแตกแยก เพราะถือเอาศาสนาเป็นเหตุแลว้  ต่อไปอินเดียกต็อ้งสูญชาติแน่  

ดงันั้นท่านคุรุนานกัซ่ึงเป็นฮินดูและท่านกีร์และท่านดาดูซ่ึงเป็นมุสลิม  จึงพยายามประยกุตค์าํสอน
ในศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดูเขา้ดว้ยกนัเพื่อความสามคัคี 

 2. ความเสมอภาค  ศาสนาซิกขส์นบัสนุนใหมี้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
ซ่ึงทุกคนทั้งชายและหญิงควรมีสิทธ์ิเทียมบ่าเทียมไหล่กนั  ทั้งน้ีเพราะคุรุนานกัปฐมศาสดาไดส้อน
ไวว้า่  “โลกทั้งหมดเกิดข้ึนจากแสงสวา่งเดียวกนั  คือ  พระผูเ้ป็นเจา้  จะวา่ใครดีใครชัว่วา่กนัไม่ได”้ 

 3. ศรัทธา  ศาสนาซิกขส์อนใหทุ้กคนมีศรัทธา  ความเช่ือ  ความเล่ือมใสในพระผูเ้ป็น
เจา้  และเช่ือวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลกและทุกส่ิงในโลก   

 ซิกขน์บัถือพระเจา้เพียงองคเ์ดียว  โดยมีขอ้ความในคมัภีร์ตอนหน่ึงวา่  “ณ  ประตูของ
พระผูเ้ป็นเจา้นั้น  มีนบีมูฮมัมดัตั้งหลายพนัองค ์  มีพระพรหม  พระวิษณุ  (พระนารายณ์)  และ 
พระศิวะ  (พระอิศวร)  ตั้งหลายพนัองค ์  แต่มีพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเหนือเทพทั้งหลายอยูเ่พยีงองคเ์ดียว
เท่านั้น ซ่ึงเป็นผูส้ร้างโลกและทุกส่ิงทุกอยา่ง พระนามของพระองคเ์ท่านั้นจริง” และ “พระผูเ้ป็นเจา้
ปราศจากความกลวั  และปราศจากความเป็นศตัรู  พระองคเ์ป็นชาตะ  (ไม่เกิด)  เป็นอมตะ  (ไม่ตาย)  
และเป็นสยมภู  (คือผูเ้ป็นเองไม่มีใครสร้าง)” 
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ข้อปฏิบัตขิองชาวซิกข์ 

 นอกจากน้ีชาวซิกขท์ั้งหลายตอ้งยึดถือในชีวิตประจาํวนัตามคาํสอนของศาสนา ดงัน้ี
(เสถียร  พนัธรังสี.  2524 : 191) 

 1. ใหต่ื้นเชา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมงก่อนรุ่งอรุณ 

 2. ต่ืนแลว้ใหบ้ริกรรมทางธรรม  เพื่อฟอกจิตใจใหส้ะอาด 

 3. ใหป้ระกอบสมัมาอาชีพ 

 4. ใหแ้บ่งส่วนรายได ้ 10  ส่วน  มอบแก่กองการกศุล 
 5. ใหล้ะเวน้จากการเสพของมึนเมา ประพฤติผดิประเวณี แมแ้ต่ละการสูบบุหร่ีกล็ะเวน้ 

 เม่ือทุกคนปฏิบติัตามคาํสอนเหล่าน้ี  ความเส่ือมจะไม่เกิดแต่สงัคม  การท่ีสอนใหแ้บ่ง
ส่วนรายไดเ้ขา้กองการกศุลนั้น  ทาํใหส้งัคมชาวซิกขมี์เงินทุนมากพอจดัเศรษฐกิจสงัคมสงเคราะห์
ใหอ้ยูใ่นขั้นมาตรฐานได ้ คนฐานะยากจนกมี็ชีวิตเป็นสุขไดพ้อสมควรแก่อตัภาพโดยไม่เป็นภาระ
ของสงัคมใหเ้กิดปัญหาสงัคม  ไม่มีขอทานในสงัคมชาวซิกข ์

 

ข้อห้ามของชาวซิกข์ 

 มีบทบญัญติัหา้มชาวซิกขท์ั้งหลายปฏิบติั  4  ประการคือ  (ธนู  แกว้โอภาส  ม.ป.ป. : 

8481) 

 1. หา้มตดัผมหรือขลิบหนวด 

 2. หา้มเสพส่ิงเสพติดทุกชนิด 

 3. หา้มผดิประเวณี 

 4. หา้มกินสตัวท่ี์ถูกฆ่าดว้ยวิธี  “กทุทะ”  (ถูกฆ่าในพิธีกรรม) 

 

พธีิกรรมทีสํ่าคญัของศาสนาซิกข์ 

 จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของศาสนาซิกข ์กคื็อตอ้งการใหทุ้กคนท่ีนบัถือศาสนาซิกข ์มีความรู้สึก
ต่อกนัฉนัทพ์ีน่อ้ง  เป็นการสร้าง  “ภราดรภาพ” ข้ึนในหมู่ศาสนิกชนท่ีนบัถือร่วมกนั  โดยไม่มีการ
ถือชั้นวรรณะ  พิธีกรรมท่ีสาํคญัจึงมุ่งอยูท่ี่ความเสมอภาคและความสามคัคี  ไดแ้ก่ 
 1. สังคตั  หมายถึง  การชุมนุมท่ีผูน้บัถือศาสนาซิกขร่์วมกนัเพื่อใหเ้กิดการสามคัคีในท่ี
ชุมนุมน้ี  ทุกคนจะตอ้งช่วยตวัเองเหมือนกนัหมดไม่มีนาย  ไม่มีบ่าว  คนไม่เคยทาํงานดว้ยตนเอง
เม่ือเขา้สู่พิธีน้ีแลว้จะตอ้งทาํทุกอยา่ง 
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 2. อมฤตสังการ  หมายถึงพิธีรับคนเขา้สู่ศาสนาซิกข ์  เพราะเหตุท่ีศาสนาน้ีเกิดจากการ
ประยกุตศ์าสนาอิสลามกบัศาสนาฮินดูเขา้ดว้ยกนั  ดงันั้นผูท่ี้ถือศาสนาซิกข ์  จึงอาจนบัถือศาสนา
ไหนมาก่อนกไ็ด ้ แต่เม่ือเขา้มาสู่ศาสนาน้ีแลว้  ตอ้งมีฐานะเสมอกนัหมด 

 ในเวลาประกอบพิธีอมฤตสงัการน้ี ทั้งชายและหญิงจะตอ้งเขา้ไปบูชาพระเจา้องคเ์ดียวกนั  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปฏิเสธวรรณะทาํลายทิฏฐิมานะและมีความสามคัคีกนั 

 3. พธีิปาหุล ชาวซิกขทุ์กคนท่ีจะรับเขา้สู่สงัคมซิกขไ์ดก่้อต่อเม่ือไดท้าํพิธีปาหุล ซ่ึง
คลา้ยกบัการถือศีลจุ่ม  หรือศีลลา้งบาปในศาสนาคริสต ์  แลว้กจ็ะรับเอา  กกะ  หรือส่ิงท่ีข้ึนตน้ดว้ย
อกัษร  “ก”  5  อยา่งคือ 
  3.1 เกศ  ไดแ้ก่  การไวผ้มยาว 
  3.2 กงัฆา  ไดแ้ก่  หวีขนาดเลก็ 
  3.3 กฉา  ไดแ้ก่  กางเกงขาสั้น 

  3.4 กนา  ไดแ้ก่  กาํไลมือทาํดว้ยเหลก็ 
  3.5 กฤปาน  ไดแ้ก่  ดาบ 

 ผูท่ี้ผา่นการประกอบพิธีปาหุลแลว้  จะไดน้ามวา่สิงห์ต่อท่านช่ือเหมือนกนัทุกคน  การทาํ
พิธีปาหุลและรับเอา  ก.  ทั้ง  5  เพื่อไดช่ื้อวา่เป็นชาวซิกขโ์ดยสมบูรณ์นั้น  ไดเ้กิดมีข้ึนในภายหลงั
ในสมยัของคุรุโควินทสิงห์  ซ่ึงเป็นคุรุหรือศาสดาองคสุ์ดทา้ยของศาสนาซิกข ์

 

นิกายของศาสนาซิกข์ 

 ศาสนาซิกข ์ แมว้่าจะเป็นศาสนาท่ีเกิดหลงัสุด ถึงกระนั้นก็มีการแตกแยกในดา้นความ
คิดเห็นเช่นเดียวกบัศาสนาอ่ืน ๆ เหมือนกนั  โดยขั้นแรกแตกออกเป็น  2  นิกาย  คือ 
 1. นิกายสหัชธรีย์  หรือสหิชธรี  หรือนานกัปันตี  นิกายน้ีเป็นนิกายท่ีดาํเนินตามคาํสอน
ของคุรุนานกัผูน้บัถือนิกายน้ี  ไม่ไวผ้มไวห้นวดโดยจะโกนหนวดเกล้ียงเกลาอยูต่ลอดเวลา และ 
ไม่ตอ้งเขา้พิธีปาหุลหรือลา้งบาป  ทั้งไม่รับอกัษร  ก.  ทั้ง  5  ดว้ย 
 2. นิกายสิงห์ หรือขาลสา หรือนิลมิเล เป็นนิกายท่ีดาํเนินตามคาํสอนของคุรุโควินทสิงห์
ในเร่ืองการลา้งบาป  ชาํระตนใหเ้ป็นคนบริสุทธ์ิ  ผูท่ี้นบัถือนิกายน้ีนิยมไวผ้มไวห้นวด  ผูท่ี้นิยม
นิกายน้ีตอ้งผา่นพิธีขาลสา  คือ  ผูบ้ริสุทธ์ิและเม่ือรับ  “อกัษร  ก.  ทั้ง  5  แลว้กจ็ะใชน้ามวา่ส่ิงห์
ต่อทา้ยได ้ เพราะถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิแลว้” 

 ต่อมา  เม่ือมีผูน้าํคนสาํคญัของซิกขค์นหน่ึง  คือ  ท่าน  “มูตา้ซิงค”์  หรือ  บูตา้  สิงห์   

ซ่ึงมีชีวิตอยูใ่นระหวา่ง  2416 -2486  ไดตี้ความในดา้นคาํสอนของศาสนาซิกขเ์สียใหม่  เพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์  สภาพแวดลอ้มทางสงัคมเปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อนมาก  ท่านผูน้ี้ได้
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เสนอความคิดใหม่ดงักล่าวหลายดา้น  ทาํใหเ้กิดการวพิากษว์ิจารณ์กนัในวงการศาสนาซิกขอ์ยา่ง
กวา้งขวาง  มีทั้งฝ่ายท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  ท่ีประณามท่านวา่เป็นผูท้รยศต่อซิกข ์ แนวความคิด
ของซิกขน้ี์  เรียกวา่  “พิรังการี”  หรือ  “ซิกขใ์หม่”  ส่วนซิกขท่ี์ยงัยดึมัน่ในคาํสอนและตีความ
แบบเดิม เรียก  “อกาลี”  หรือ  ซิกขเ์ก่า 
 แนวความคิดของซิกขใ์หม่ ไดแ้พร่หลายมีผูนิ้ยมนบัถือมากข้ึน เพราะเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ของสงัคมปัจจุบนัมากกวา่ “ซิกขเ์ก่า” ผูท่ี้เป็นกาํลงัสาํคญัในการเผยแพร่ต่อจากท่าน  

บูตาซิงห์คือท่านอวตารซิงห์  ท่านผูน้ี้ไดอุ้ทิศตนสัง่สอนแนวความคิดใหม่แก่คนทัว่ไป โดยพยายาม
อธิบายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจถึงหลกัคาํสอนท่ีแทจ้ริง  เนน้หนกัทางการใชม้นุษยชาติใหเ้ขา้ใจถึง
ความทุกขแ์ละพลงัเหนือมนุษย ์ โดยปฏิเสธคาํสอนต่างๆ ท่ีงมงานต่างๆ ท่ีสอนใหม้นุษยอุ์ทิศทุกส่ิง
ทุกอยา่งแก่พระเจา้อยา่งเดียว  เป็นตน้ 

 ในปัจจุบนั ชาวซิกขเ์ก่าและใหม่มีความขดัแยง้กนัเสมอ  จนบางคร้ังถึงกบัมีการยกพวก
เขา้ทาํร้ายกนัจนมีผูเ้สียชีวตินบัร้อยและมีการบาดเจบ็เป็นจาํนวนมากในปี 2521 (นงเยาว ์ ชาญณรงค.์  

2531 : 358) 

 

สรุปท้ายบท 

 ศาสนาซิกข ์  เป็นศาสนาท่ีมีความสาํคญัและมีผูน้บัถือหลายดา้น  ในปัจจุบนัศาสนาซิกข ์ 

เกิดในประเทศอินเดีย  และมีอายนุอ้ยท่ีสุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดีย  ศาสนาซิกข์
เป็นศาสนาเน่ืองจากการถูกบีบบงัคบัในทางการเมือง  เกิดจากการท่ีบุคคลในศาสนาอ่ืนบงัคบัขู่เขญ็  

ศาสนาซิกข ์ ศาสนาซิกขจึ์งกลายเป็นศาสนาของผูก้ลา้หาญ  ผูเ้สียสละเป็นศาสนาของทหารและ
นกัรบ 

 ศาสนาซิกข ์ เป็นศาสนาประเภทเทวนิยม  ต่อตา้นการแบ่งชั้นวรรณะ ต่อตา้นการบูชายญั 

และความเช่ืออยา่งงมงาย  ถือวา่ชีวิตของคนมีความหวงั  และมีโอกาสพบกบัความสาํเร็จในชีวติได ้

ถา้หากมนุษยพ์ยายามทาํความดีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นนกับวช ตอ้งพฒันาตนเองและสังคม ทาํงานหนกั 

ทาํความดีและกลา้หาญ  ต่อสู่กบัอธรรมทั้งมวล  ไม่งมงายในเคร่ืองรางของขลงั  กราบไหวบู้ชาส่ิงท่ี
ไร้สาระ  ตอ้งประพฤติตนเป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีเมตตาธรรม 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่ 8  ศาสนาซิกข์ 

 

 

 1. จงอธิบายประวติัความเป็นมาของศาสนาซิกซ์มาพอสงัเขป 

 2. จงอธิบายจริยธรรมในศาสนาซิกขม์าพอเขา้ใจ 
 3. ขอ้หา้มใหศ้าสนาซิกขมี์อะไรบา้ง อธิบาย 
 4. จงอธิบายพิธีกรรมท่ีสาํคญัของศาสนาซิกขโ์ดยสงัเขป 

 5. นิกายของศาสนาซิกขมี์อะไรบา้งอธิบาย 
 

 

 



บทที ่9 

ศาสนาในประเทศญีปุ่่ นและจีน 

 

 

ศาสนาชินโต 

 1. กาํเนิดและความเป็นมาของศาสนาชินโต 

  ประเทศญ่ีปุ่นไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่ง 3 คาํสัง่ หรือ 3 ศาสนา คือ ศาสนาขงจ้ือ 
ศาสนาพทุธและศาสนาชินโต ญ่ีปุ่นไดรั้บศาสนาขงจ้ือมาจากจีนและไดรั้บศาสนาพทุธจากประเทศ
อินเดีย โดยผ่านจากจีน ส่วนศาสนาชินโตนั้น เป็นศาสนาพ้ืนเมืองดัง่เดิมของชนชาติญ่ีปุ่น เกิดมี
คู่มากบัประวติัศาสตร์ชนชาติญ่ีปุ่นตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั 

 ศาสนาชินโตมีอิทธิพลครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งของชาวญ่ีปุ่นตั้งแต่เกิดจนตาย แทรกซึมลึก
ในความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม อารยธรรม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นศาสนาท่ีทาํ
ใหช้าวญ่ีปุ่นมีเอกภาพ เอกลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะอยา่งย ัง่ยนื 

 แมว้่าจะมีศาสนาอ่ืนเขา้มาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็จะถูกอิทธิพลของศาสนา
ชินโตเขา้ครอบงาํและผสมผสาน ทั้งน้ีเพราะชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ ไม่อาจละท้ิงความเช่ือของศาสนา 
ชินโตได ้ 

 แรกเร่ิมเดิมที บรรพบุรุษมีความเช่ือวา่ชาวญ่ีปุ่นนั้นมีพวกเดียวบนพื้นโลกน้ี ไม่มีชนชาติ
อ่ืนๆ อาศยัอยูใ่นโลกน้ีเลย ประชาชนชาวญ่ีปุ่นอาศยัอยูบ่นเกาะนอ้ยใหญ่ 8 เกาะ ดว้ยกนัและยงัมี
เกาะเลก็ๆ ท่ีไม่มีมนุษยอ์าศยัอีกเป็นพนัๆ เกาะ เน่ือง จากชาวญ่ีปุ่นไม่นิยมการเดินทางท่องเท่ียว 
มากนกั จึงทาํใหพ้วกเขาสรุปเอาวา่มีชนเพียงเผา่เดียวอาศยัอยูใ่นโลกน้ี ความเช่ือดงักล่าวนั้นได ้
ถูกบนัทึกในคมัภีร์ศาสนาเป็นนิยายโบราณ และนิทานพื้นบา้นท่ีนบัถือวา่จริงและเช่ือถือกนัต่อมา  
 ในสมยัต่อมาชาวญ่ีปุ่นไดมี้การติดต่อกบัประเทศจีน กไ็ดน้าํเอาพระพทุธศาสนาแบบจีน
ศาสนาขงจ้ือและพื้นฐานของวฒันธรรมอ่ืนๆ เป็นอนัมากมาใชช้าวญ่ีปุ่นไดน้าํศาสนาแบบจีนมาใช้
โดยปรับปรุงเขา้กบัพิธีกรรมและความเช่ือดัง่เดิมของพวกตน คือคร้ังแรกชาวญ่ีปุ่นนบัถือเทพเจา้  
ผสีาง เทวดาและธรรมชาติ เมือรับความเช่ือของชาวจีนเขา้มาจึงมีการนบัถือ เช่นไหวว้ิญญาณ 

บรรพบุรุษรวมอยูด่ว้ย กลายเป็นศาสนาพ้ืนเมือง ซ่ึงจีนเรียกวา่ “ทางแห่งเทพเจา้” หรือ “ชิน-เต๋า” 

และช่ือจีนวา่ “ชินโต” กก็ลายเป็นท่ีรู้จกักนัมาจนถึงปัจจุบนั ถึงแมว้า่จะมีช่ือเป็นภาษาญ่ีปุ่นวา่  
“กามิ-โน-มิชิ” กต็าม 
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 2. ส่ิงทีนั่บถือของศาสนาชินโต 

  ส่ิงท่ีชาวญ่ีปุ่นผูน้บัถือศาสนาชินโตทั้งหลายนบัถือเรียกวา่ “กามิ” ไดแ้ก่เทพเจา้ต่าง 
ๆ ท่ีมีอยูบ่นสวรรคแ์ละสิงสถิตอยูใ่นธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แม่นํ้า ภูเขา ตน้ไม ้ ทะเล เป็นตน้ 

นอกจากน้ีกร็วมถงัผสีางวิญญาณต่าง ๆ ท่ีสิงสถิตอยูต่ามธรรมชาติ และสถานท่ีไม่วา่จะเป็นตน้ไม้
หรือศาลเจา้ รวมทั้งส่ิงท่ีแลเห็นและไม่อาจแลเห็น เทพเจา้แห่งธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ 

  เม่ือศาสนาพทุธนิกายมหายาน เขา้มาเผยแพร่ในเกาะญ่ีปุ่นนั้น ศาสนาพทุธนิกาย
มหายานเขา้มาโดยการนาํของวฒันธรรมจีน ซ่ึงถือวา่เป็นวฒันธรรมท่ีสูง บุคคลชั้นสูงในสงัคม
ญ่ีปุ่นรับวฒันธรรมจีนกย็อมรับเอาศาสนาพทุธนิกายมหายานมาดว้ย จนต่อมาศาสนาพทุธเป็นท่ีนบั
ถือศาสนาชินโต และศาสนาพทุธมหายานกมิ็ไดบ้งัคบัหรือทาํลายความเช่ือดงัเดิม คือศาสนาชินโต
แต่ประการใด ในขณะเดียวกนักบัศาสนาชินโตกมี็อิทธิพลต่อศาสนาพทุธนิกายมหายาน ในญ่ีปุ่น
อยา่งมาก พระสงฆฝ่์ายมหายานจึงรับพธีิกรรมตามความเช่ือของชินโตและรับเอาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชินโตเขา้ไวอ้ยา่งมาก 

 3. ความเช่ือและศาสนาชินโต 

  ชาวญ่ีปุ่นนบัถือศาสนาชินโตมีความเช่ือพอยกมากล่าวไดด้งัน้ี 

  3.1 ความเช่ือวา่ ศาสนาชินโตเป็นศาสนาประจาํชาติของญ่ีปุ่นและเป็นประวติัศาสตร์
ตาํนาน แห่งกาํเนิด ของชนชาติญ่ีปุ่นและเกาะญ่ีปุ่นทั้งหลายพนัเกาะ เป็นท่ีตั้งของประเทศ 
  3.2 มีความเช่ือวา่ ปฐมจกัรพรรดิเทนโน ทรงสืบเช้ือสายมาจากสุริยเทพีและ
บรรดาจกัรพรรดิญ่ีปุ่น สืบเช้ือสายมาจากเทพเจา้โดยตรง และประชาชนญ่ีปุ่นมีความเช่ือภูมิใจวา่
เป็นประเทศเดียวในโลก ท่ีมีจกัรพรรดิสืบต่อมานานโดยไม่ขาดสาย 
  3.3 มีความเช่ือวา่ ในธรรมชาติ บูชาธรรมชาติ นบัถือเทพเจา้และวิญญาณ อาํนาจ
เหนือมนุษยต่์าง ๆ ท่ีสิงสถิตอยูใ่นธรรมชาติทั้งมวลและมีจิตใจรักธรรมชาติ 

  3.4 มีความเช่ือและนบัถือดวงอาทิตย ์ เพราะเช่ือวา่เทพเจา้แห่งดวงอาทิตยเ์ป็น
บรรพบุรุษขององคจ์กัรพรรดิ และเป็นสญัลกัษณ์ของชาวญ่ีปุ่น  

  3.5 ความเช่ือ ชีวติในโลกหนา้ และเช่ือในเร่ืองบุญ-บาป ผลกรรมดี กรรมชัว่
เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากพระพทุธศาสนานิกายมหายาน และศาสนาชินโต กย็อมรับคาํสอนน้ี 

  3.6 มีความเช่ือ วา่ศพทั้งหลายเป็นส่ิงท่ีไม่มีความบริสุทธ์ิและหา้มจดัทาํ พิธีศพ 

ในวดัชินโต ดงันั้นเม่ือชาวญ่ีปุ่นตาย จึงไปประกอบพิธีศพในวดัของศาสนาพทุธ 
  3.7 มีความเช่ือและนบัถือบูชา วญิญาณบรรพบุรุษและวีรบุรุษตามความเช่ือท่ีไดรั้บ
อิทธิพลมาจากศาสนาขงจ้ือ 
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 4. หลกัจริยธรรมของศาสนาชินโต  

  ประมวลหลกัจริยธรรมและปรัชญาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ประมวลขอ้ปฏิบติัของซามูไร 
นกัรบหรือขนุนาง และประมวลหลกัปฏิบติั น้ีเร่ิมตน้ดว้ย 
  4.1 ความกลา้หาญ เป็นหลกัจริยธรรมขอ้แรกในศาสนาชินโต จริยธรรมขอ้น้ีจะ
นาํเอาการอบรมแก่เดก็ตั้งแต่เยาวว์ยัพอเร่ิมจะเขา้ใจได ้จนกวา่จะเกิดจิตสาํนึกในความกลา้หาญ และ
สามารถตายแทนชาติได ้โดยเนน้วา่การตายอยา่งกลา้หาญ ดีกวา่การตายอยา่งไร้เกียรติ ดงันั้นนกัรบ 

ญ่ีปุ่นจึงยนิดีทาํ “ฮาราคิรี” คือ ฆ่าตวัตายโดยใชด้าบซามูไรคู่มือของตนเอง 
  4.2 ความขลาด ทาํนองเดียวกนักบัความกลา้หาญในทุกรูปแบบไดรั้บการยกยอ่ง 
ขอ้ความน้ีจะชดัเจนข้ึนในคาํกล่าวท่ีวา่ “บาปทุกอยา่งทั้งใหญ่และเลก็อาจจะไดรั้บอภยัดว้ยการสาํนึก
ผดิ ยกเว ้2 อยา่ง คือ “ความขลาดและการลกัขโมย” 

  4.3 ความจงรักภกัดี ถดัจากความกลา้หาญหรือแมจ้ะนาํหนา้มาก่อนกม็าถึงคุณธรรม
แห่งความจงรักภกัดี จนกระทั้งเร็วๆ น้ี ความจงรักภกัดีอนัดบัแรกคือ จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์
ต่อมาขยายไปจนถึงสมาชิกภายในครัว สงัคมและยงัไปถึงผูสื้บเช้ือสายในอนาคตอีกดว้ย 
  4.4 ความเลวทราม ชาวญ่ีปุ่นเกียจคนประพฤติเลวทราม ติเตียนการลกัขโมย  
การพดูเทจ็ การประพฤติผดิในกาม การแต่งงานกบัสายโลหิตเดียวกนั การโหดร้ายเยีย่งสตัวป่์า และ
เวทมนต ์ถึงแมว้า่จะไม่มีขอ้บงัคบัต่อตา้นในเร่ืองเหล่าน้ีอยา่งเปิดเผย ในศาสนาชินโตกต็าม 

  4.5 ความสะอาด ชาวญ่ีปุ่นนบัถือศาสนาชินโตจะเคร่งครัดในเร่ืองความสะอาด
ความเช่ือน้ีทาํใหช้าวญ่ีปุ่นนิยมอาบนํ้าก่อนรับประทานอาหารเยน็ โดยจะอาบนํ้าในบ่อนํ้าหรือ 
สระนํ้าใหญ่โดยแช่อยูใ่นนํ้า ขดัถูตวันาน ๆ และอาบนํ้ารวมกนักไ็ด ้

 สาํหรับพิธีกรรมของศาสนาชินโตถือวา่ความสะอาดมีความสาํคญั เวลาส่วนใหญ่มกัใช้
ในเร่ืองของความสะอาด การเป็นคนไม่สะอาดเป็นความผดิต่อเทพเจา้ และควรพิจารณาถึงส่ิงท่ีอาจ
ทาํใหเ้ทพเจา้ไม่พอใจไปดว้ย มิใช่มุ่งแต่เร่ืองของพิธีกรรมโดยฝ่ายเดียว 
 5. ศาสนสถานของศาสนาชินโต 

  ศาสนาชินโตมีวดัจาํนวนมากอยูท่ ัว่เกาะญ่ีปุ่น เป็นสถานท่ีท่ีชาวญ่ีปุ่นไปสวดมนต์
ในวดั ไม่มีรูปบูชาและพระปฎิมา เคร่ืองบูชาท่ีประชาชนนาํไปมีกระจกเงา หรืออาหาร หรือ 

หอกและการสวดมนตถื์อเป็นความจาํเป็นโดยตรงก่อนท่ีจะถึงบริเวณศาสนสถานของศาสนาชินโต 

เรียกวา่ “โทริ”เป็นสญัลกัษณ์ ประตูน้ีสร้างเป็นรูปประตูประกอบกบัเสา 2 เสา และมีไม ้ 2 อนัวาง 
ขวางอยูด่า้นบนและมกัจะทาสีแดง ประตู “โทริ” น้ีถือเป็นประตูวิญญาณ เกิดจากศรัทธาใน 

ดวงวิญญาณท่ีนบัถือเป็นเทพเจา้ต่าง ๆ เช่น วิญญาณ ภูเขา วิญญาณตน้ไม ้ วิญญาณแม่นํ้า ลาํธาร 
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วิญญาณมนุษยก์ลา้หาญ ผูก้ระทาํความดี ตลอดจนวิญญาณของสตัวป์ระเภทต่าง ๆ ซ่ึงเรียกวา่ คะมิ 

ตามแต่ชาวบา้นแต่ละทอ้งถ่ินจะนบัถืออยา่งไร  
 

ศาสนาขงจือ้ 
 ประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรืองมาหลายพนัปี ทั้งดา้นการปกครองเศรษฐกิจ อารยธรรม
และวฒันธรรม ชาวจีนในสมยัโบราณมีความรู้และศิลปะวิทยาการต่างๆ อยา่งสูง มี ภาษาเป็นของ
ตนเอง คิดประดิษฐใ์ชเ้อง รู้จกัวิธีเล้ียงไหม ทอผา้ รู้วชิาทางแพทย ์ มีการปกครองเป็นระบบยัง่ยนื
ถาวรสืบต่อกนัมาหลายปี 

 ในสมยัโบราณมีความเช่ือนบัถือบูชาในธรรมชาติ เทพเจา้ประจาํธรรมชาติวิญญาณของ
บรรพบุรุษและเช่ือในอาํนาจสวรรค ์ นอกจากน้ีชาวจีนยงัมีความเช่ืออนัเป็นภาคภูมิประเทศ คือ  
เช่ือวา่ประเทศจีนอยูใ่นใจกลางของโลก จึงทาํใหเ้กิดความคิดความเช่ือวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในธรรมชาติ
เก่ียวกบัชาวจีนทั้งส้ิน เกิดความคิดจินตนาการสร้างตาํนานความเช่ือวา่มีโลกวญิญาณสถิตอยู ่ มีหญิง 
เรียกวา่ “หยนิ” เป็นวิญญาณแห่งดิน ชายหญิงเป็นของคู่กนัในโลก เช่นเดียวกบัความมืดและ 
ความสวา่งดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ และเน่ืองจากมนุษยอ์าศยัอยูบ่นพื้นโลกชาวจีนจึงยกยอ่ง “หยนิ” 

วิญญาณเพศหญิงแห่งพื้นโลกมีอาํนาจเหนือกวา่ “หยาง” ซ่ึงเป็นเพศชาย เป็นวิญญาณแห่งฟ้า เหตุน้ีเอง
สงัคมของชาวจีน โบราณจึงใหค้วามสาํคญัแก่เพศแม่คือนบัถือและมีความกตญัญูต่อมารดาอยา่งสูง 
 1. ประวตัิขงจือ้ 
  ขงจ้ือเดิมช่ือวา่ ซิว คุง เกิดเม่ือ 551 ปี ก่อนคริสตกาล ในเมือง โซ รัฐลู่ ปัจจุบนัคือ
จงัหวดั ฉู่ย ู ในมณฑล ซานตุง บิดาช่ือ ขงซูเหลียงใฮ มารดาช่ือนางง่วนสี ขงจ้ือมีพี่นอ้ง 12 คน  

ท่านเองเป็นบุตรคนสุดทอ้ง เม่ือท่านอายไุด ้3 ขวบ บิดาซ่ึงรับราชการเป็นทหาร กถึ็งแก่กรรม ทาํให้
ฐานะทางครอบครัวยากจนลง แต่ดว้ยความมานะบากบั้นของมารดา ไดส่้งใหข้งจ้ือไดรั้บการศึกษา 
ดีตลอดมาจนเติมใหญ่ ขงจ้ือไดเ้ล่าเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆ ตลอดจนระเบียบแบบแผนต่างๆ  

ของราชวงศ ์ก่อนๆ ท่ีตกทอดมาอยา่ง รัฐลู่ จนจบและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบณัฑิต ขงจ้ือมีความรู้
และความเช่ียวชาญในการปกครอง การตดัสินคดีความ พิธีกรรม ระเบียบแบบแผนและ จริยศาสตร์ 
ต่างๆเป็นอยา่งมาก  

  ขงจ้ือแต่งงานเม่ืออาย ุ20 ปี มีบุตร 1 คน และเขา้รับราชการท่ีรัฐลู่ และไดล้าออกจาก
ราชการในภายหลงั เม่ือท่านไดล้าออกจากราชการแลว้ ท่านไดต้ั้งสาํนกัสอนลูกศิษย ์ เม่ือท่านอาย ุ
30 ปี ท่านมีศิษยม์ากกวา่ 3000 คน ขงจ้ือแต่ไดรั้บการยกยอ่งไปทัว่รัฐลู่ คาํสัง่สอนของเขาเป็นท่ีนบั
ถือ เป็นแนวทางปฏิบติัของชาวจีนทัว่ไปในสมยันั้น ท่านเสียชีวิตเม่ืออาย ุ72 ปี  
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 2. คมัภีร์สําคญัของศาสนาขงจือ้ 
  ขงจ้ือไดรั้บอบรมสั่งสอน เก่ียวกบัการป้องกนับา้นเมือง แนวทางดาํรงชีวิต  

หลกัจริยธรรม ของกลุ่มชนชั้นต่างๆ ตั้งแต่ชนชั้นปกครองผลเมือง จนถึงความสัมพนัธ์และ 
หลกัปฏิบติัต่อกนั ของคนในครอบครัวและบรรพบุรุษ นอกจากท่ียงัไดส้อนถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม ระเบียบแบบแผนต่างๆ ของบรรพบุรุษท่ียดึถือปฏิบติัต่อกนัมา ใหช้าวจีนสมยันั้น
ยดึถือเป็นหลกัในการดาํรงชีวิต  

  ขงจ้ือไดร้วบรวมและเรียบเรียงตาํราข้ึนมา 5 เล่ม คือ 
  2.1 ซุนชิว เป็นวรรณกรรมบนัทึกประวติัศาสตร์ของรัฐลู่ โดยรวบรวมเหตุการณ์
สาํคญัๆ ของรัฐลู่ ตั้งแต่ปี 722 - 679 ก่อนคริสตกาล ศกัราช โดยตั้งช่ือซุนชิว  
  2.2 ซูกิง เป็นวรรณกรรมประวติัศาสตร์จีนท่ีขงจ้ือ ชาํระ เร่ิมตั้งแต่สมยั พระเจา้เง้ียว 
ลงมาถึงสมยัราชวงศโ์จว กเ็ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั แบบแผนการปกครอง การทาํสตัยป์ฏิญาณ 

เพื่อปลุกขวญัก่อนไปทาํสงคราม การแต่งตั้งเจา้ครองนครของฮ่องเต ้ คาํสัง่ของฮ่องเต ้ ถึงเสนาบดี
และขนุนางขา้ราชการ ราชพิธีใหญ่ ๆ ก่อนโดยสรุป วรรณกรรมเล่มน้ีกคื็อ ประวติัศาสตร์แบบ
แผนการปกครองสมยัต่างๆ นั้นเอง  
  2.3 เฮ้ียะกิงหรือไอกิง เป็นวรรณกรรมท่ีวา่ดว้ยเร่ืองราวของความเปล่ียนแปลง 
ความสมัพนัธ์ของธรรมชาติ ตลอดจนคนและสตัวห์ลกัธรรมท่ีเนน้มากกคื็อ ความเปล่ียนแปลง 
ทุกส่ิงทุกอยา่ง อยูภ่ายใตก้ฎแห่ง ตน้จากมูลธาตุของจกัรภพ อิม หมายถึงธาตุดินหรือธาตุแม่ เอ๊ียง 
หมายถึง ธาตุดินหรือธาตุพอ่ ร่วมเรียกวา่อิมเอ๊ียงซ่ึงนาํไปสู่ความเปล่ียนแปลง และปรากฏการ
ธรรมชาติต่อๆ กนัไป ไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองพระเจา้สร้างโลก เป็นหนงัสือวิทยาศาสตร์ของจีนเล่มแรก 

กว็า่ได ้นกัปราชญก์ลุ่มขงจ้ือ ยคุหลงัจดัวรรณกรรมเล่มน้ีเป็นเร่ืองของอภิปรัชญา  
  2.4 โลย้กิงหรือหลีกิง เป็นวรรณกรรมท่ีวา่ดว้ยเร่ืองขนบธรรมเนียมจารีตต่างๆ 

และพิธีกรรม ตลอดจนมารยาททางสงัคม มีลกัษณะคลา้ยคลึงคมัภีร์มนูธรรมศาสตร์ ของอินเดีย 
เน้ือหาสาระคาํสอนในวรรณกรรมเล่มน้ี สอนวา่ ส่ิงท่ีถูกตอ้งจาํเป็นตอ้งทาํในทางท่ีถูกตอ้ง และ
อภิชน ควรตระหนกัวา่การกระทาํท่ีถูกตอ้ง กค็วรนาํมา ในวิถีท่ีถูกตอ้งหรือธรรมเนียมประเพณี 

และพิธีกรรม หรือกิจกรรม ไม่ไดต้กแต่งท่ีสวยงาม นอกจากเป็นส่วนหน่ึงของการกระทาํ ขงจ้ือ
เนน้ตระหนกัในเร่ืองอนัตราย ซ่ึงมีอยูใ่นการรับเอา พิธีกรรมหรือกิจกรรม โดยละท้ิง แก่นสารของ
พิธีกรรมนั้น 

  2.5 ซีกิง เป็นวรรณกรรมคาํโครงเล่มแรกของจีน ท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบนัเป็นการ
รวบรวมคาํโครง ท่ีมีอยูใ่นสมยัต่างๆ ระหวา่ง 1,000-700 ปีก่อน ค.ศ. เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศสานา 
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ธรรมชาติ ชีวิตในสงัคม ความรัก ฯลฯ ขงจ้ือรวบรวมไวป้ระมาณ 3,000 บท แต่ชาํระเรียบเรียงใหม่
ประมาณ 305 บท ความสาํคญัของวรรณกรรม ใหค้ติธรรม เพื่อเป็นการปลุกฝังดา้นจริยธรรมดว้ย  
 3. ปรัชญาและหลกัคาํสอนของขงจือ้ 
  3.1 ปรัชญาเก่ียวกบัโลกหนา้  
   ขงจ้ือมีความเช่ือเร่ืองวิญญาณและสอนประชาชนให้ทาํพิธีเช่น สังเวยดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษและใหถื้อวา่การสงัเวยวิญญาณ ของบรรพบุรุษเป็นหนา้ท่ีของลูกหลาน 

ผูสื้บสกลุตอ้งทาํเป็นประจาํทุกปี และทุกเทศกาล ประเพณีต่างๆ ขงจ้ือสอนใหช้าวจีนมีความกตญัญู
กตเวที รักษาเกียรติตระกลูและช่ือเสียงของบรรพบุรุษ แต่ขงจ้ือไม่เคยสอนถึงชีวิตในโลกหนา้หลงั
ความตาย คร้ังหน่ึงมีผูถ้ามขงจ้ือวา่ “ตายแลว้จะเป็นอยา่งไร” ท่านตอบวา่ “กเ็ร่ืองเป็นๆยงัไม่รู้ไฉน 

จะไปรู้เร่ืองตายไดแ้ลว้เล่า”  

  3.2 หลกัคาํสอนเก่ียวกบัเทพเจา้และวิญญาณต่างๆ  

   ขงจ้ือทาํพิธีบวงสรวงเทพเจา้ ตามจารีตประเพณีของชาวจีนในสมยัโบราณ  

ไดส้อนใหช้าวจีนทาํตามประเพณี แต่สอนวา่ “ จงเคารพบูชาผแีละเทพเจา้ แต่ควรอยูใ่หห่้างๆ ” 

   แต่มีผูถ้ามถึงต่อการปฏิบติัต่อผแีละเทพเจา้ ขงจ้ือตอบวา่ “เร่ืองของมนุษย์
ดว้ยกนัยงัไม่สามารถปฏิบติัใหดี้ไดด้ว้ย เพราะไฉนจะสามารถปฏิบติัต่อเทพเจา้ ผสีรางเทวดาได้
เล่า”    

  3.3 การปกครอง 
   ขงจ้ือไดแ้สดงความเห็นวา่ การปกครองโดยนิติธรรมเนียม ควรนาํมาใช้
มากกวา่การปกครองแบบอาํนาจและอาชญา ขงจ้ือไดว้างหลกัในการปกครองของผูน้าํ ดงัน้ี 

   3.3.1 นกัปกครองควรมีคุณธรรมและประพฤติตนเป็นอยา่งดีแก่ประชาชน  

   3.3.2 นกัปกครองควรเคารพยกย่องบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 

คุณธรรมความดีของเขามิใช่เคารพยกยอ่งท่ีตระกลู ยศศกัด์ิ ตาํแหน่ง โภคทรัพยห์รือเป็นญาติพี่นอ้ง
พวกพอ้งตน หรือคนประจบ 

   3.3.3 จงใชพ้ระคุณในการปกครองและอยา่ใชพ้ระเดช และมีความเท่ียงธรรม
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
   3.3.4 ใหมี้อธัยาศยัไมตรีแก่บุคคลทุกชั้นในสงัคม แก่แขกบา้นเมือง ประเทศ
เพื่อนบา้น 

   3.3.5 ใหค้วามรักแก่พลเมืองของตนเสมอโดยทัว่ไป เหมือนพอ่แม่ดูแลเอา
ใจใส่ลูก อน่ึงหลกัสาํคญัของการปกครองบา้นเมืองท่ีดี ขงจ้ือกาํหนดหลกัสาํคญัไว ้ 3 ประการคือ  

มีอาหารท่ีสมบูรณ์ มีกองทพัท่ีเขม้แขง็ และประชาชนมีความศรัทธาไวว้างใจผูป้กครอง 
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  3.4 หลกัจริยธรรมในสงัคม 

   ขงจ้ือมีความเห็นวา่ สงัคมประกอบข้ึนจากหน่วยยอ่ย คือปัจเจกชนแต่ละคน 

ถา้แต่ละคนเป็นคนดี สงัคมกดี็ดว้ย การกระทาํของแต่ละคนยอ่มกระทบกระเทือนต่อสงัคมและ
ประเทศชาติได ้

   บุคคลแต่ละคนยอ่มจะมีความสมัพนัธ์ต่อกนัไม่ โดยฐานะใดกฐ็านะหน่ึง และ
ความสมัพนัธ์ขั้นมูลฐานในสงัคมท่ีควรไดรั้บการปรับปรุง โดยไดย้ดึหลกัจริยธรรม 5 ประการ คือ  
   3.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกบัผูใ้ตป้กครอง ควรมีเมตตา
สุจริต และซ่ือสตัยภ์กัดี 

   3.4.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบิดามารดากบับุตรธิดา ควรมีเมตตาและกตญัญู
กตเวทีตอบแทนคุณ 

   3.4.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา ควรมีความรัก ซ่ือสตัย ์และรับผดิชอบ  

ในหนา้ท่ีตน  

   3.4.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้อ้ยกบัผูใ้หญ่ ควรมีคารวธรรม 

   3.4.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนต่อเพ่ือน ควรมีความจริงใจ 
 

ศาสนาเต๋า  
 ศาสนาเต๋า เป็นศาสนาท่ีชาวจีนนบัถือควบคู่มากบัศาสนาขงจ้ือและศาสนาพทุธมาหลาย
พนัปี โดยเฉพาะราชวงศฮ์ัน่และราชวงศถ์งั ศาสนาไดรั้บยกยอ่งมาก ทั้งน้ีเพราะกษตัริยร์าชวงศถ์งั 
มีกาํเนิดเดิมในสกลุแซ่ล้ี ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัเล่าจ้ือ ผูเ้ป็นศาสดาของศาสนาเต๋าบางยคุบางสมยักสู็ง
กวา่ศาสนาขงจ้ือและศาสนาพทุธ ทั้งน้ี สาเหตุสาํคญัท่ีฮ่องเตใ้นสมยัใดมีความศรัทธาในลทัธิศาสนา
ใดมากพิเศษ 

 ศาสนาเต๋าและศาสนาขงจ้ือมีหลกัธรรมคาํสอนและปรัชญาต่างกนัมากเป็นตรงกนัขา้ม
หลายประการ เช่น ศาสนาเต๋าสอนใหค้นหนีโลก หนีจากความมีหนา้มีตาทางสงัคม เพราะเป็นเพยีง
เปลือกส่ิงจอมปลอม ไม่ใช่แก่นสาร แต่ศาสนาขงจ้ือสอนใหค้นมีความรับผดิชอบ ต่อสงัคม
ภาระหนา้ท่ีของตนต่อตนเอง ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ ไม่ใหท้ิ้งสงัคม คาํสอนของเต๋า
ลึกซ้ึงเขา้ใจยาก ส่วนคาํสอนของขงจ้ือเป็นแบบเขา้ใจง่าย และเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตทัว่ไปและ
การปกครอง ศาสนาเต๋าเนน้หนกัในทางโลกตุระ แต่ศาสนาขงจ้ือเนน้หนกัไปทางโลกียก์ารใชชี้วติ
ท่ีดีในทางโลก ศาสนาขงจ้ือมีลกัษณะเป็นปรัชญามากกวา่ศาสนา ส่วนศาสนาเต๋ามีลกัษณะเป็น
อภิปรัชญา 
 



 152

 1. ประวตัิศาสดาผู้ก่อตั้งลทัธิหรือศาสนาเต๋า 
  ผูก่้อตั้งศาสนาเต๋าคือ เล่าจ้ือ เกิดในปี ค.ศ. 609 แก่กวา่ขงจ้ือประมาณ 50 ปี (บางตาํรา
วา่ 52 ปี) มีตาํนานเล่าสืบๆ เล่าจ้ืออยูใ่นครรภข์องมารดาถึง 72 ปี เม่ือคลอดออกมาจนเป็นคนแก่  

ผมและหนวดหงอกขาวโพลนหมด 

  คาํวา่ เล่าจ้ือ แปลวา่ อาจารยผ์ูเ้ฒ่า ปรัชญาเมธีหรือเดก็แก่หรือผูมี้จิตใจบริสุทธ์ิ
เช่นเดียวกบัเดก็ เล่าจ้ือไดรั้บการศึกษาจากธรรมชาติมากกวา่จากครู – อาจารย ์ และเป็นผูมี้ปัญญา
เฉลียวฉลาด ลึกซ้ึงมาแต่เยาวว์ยั 
  เล่าจ้ือเกิดในตระกลูแซ่ล้ี ณ หมู่บา้น เดน็ยนิล้ี ในมณฑลโฮนาน (เดิมเรียกวา่รัฐณอ้) 
ในตอนแรกเล่าจ้ือรับราชการเป็นบรรณรักษใ์นหอสมุด แห่งราชสาํนกัของราชวงศจิ์ว ต่อมาเล่าจ้ือ
อายคุรบ 70 ปี เกิดความเบ่ือหน่ายในสงัคมการเมือง การปกครองท่ีไม่ยติุธรรมและสับสนวุน่วาย  
จึงลาออกจากราชการปลีกตวัออกจากสังคม เดินทางท่องเท่ียวไปโดยการนัง่เกวียนเทียมควาย 
เดินทางไปยงัด่านตะวนัตก ขณะท่ีกาํลงัจะขา้มเขตแดนนั้น นายด่านรู้รักษาเขตแดนจาํเขาได ้ 

จึงขอร้องใหเ้ขียนบนัทึกคาํสัง่สอนเพ่ือจะเป็นคาํสอนเพ่ือเป็นตาํราใหศึ้กษาแก่คนทัว่ไป เสียก่อนจึง
ค่อยเดินทางขา้มแดนไป เล่าจ้ือจึงพกัอยูก่บันายด่านและเขียนบนัทึกคาํสัง่สอนหลกัจริยธรรมเป็น
อกัษรจีน 5000 ตวั เป็นโคลงสั้นๆ 81 โคลง “เต๋าเตก็กิง” 

 2. “เต๋า” คอือะไร 
  ประโยคในคมัภีร์ “เต๋าเต็กกิง” นั้น คือความหมายของเต๋า “เต๋าท่ีสามารถ 

แสดงออกมาเป็นคาํพดูได ้มิใช่เต๋าท่ีเป็นนิ-รันดร์ ช่ือท่ีสามารถเอ๋ย เป็นช่ือออกมาได ้มิใช่ช่ือท่ีคงอยู่
ตลอดกาล” 

  คาํวา่ “เต๋า” ตามรูปศพัทแ์ปลวา่ วิถีหรือ “หนทาง” แต่นกัปราชญใ์นยคุต่อมามี
ความเห็นวา่ คาํวา่ “เต๋า” ในคมัภีร์น้ีเป็นช่ือสมมติหรือตั้งข้ึนเพื่อเรียกภาวะ ภาวะหน่ึงซ่ึงสมัพนัธ์
ไม่ได ้ อยูเ่หนือถอ้ยคาํท่ีบรรยาย เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถรับรู้ไดโ้ดยประสาทสมัผสัทางกายใดๆ เลย
เป็นภาวะนิรันดร์ มีอยูทุ่กหนทุกแห่ง เป็นส่ิงท่ีทาํใหส้รรพส่ิงทั้งปวงเกิดข้ึนมา  
  คาํวา่ “เตก็”แปลวา่ พลงั เม่ือรวมกบัเต๋าแลว้นกัปราชญจึ์งใหค้าํอธิบายวา่น่าจะมี
ความหมายวา่ เป็นสภาวะแห่งธรรมชาติในสภาพความเป็นเองของธรรมชาติ หรือหนทางธรรมชาติเอง 
 เล่าจ้ือไดอ้ธิบายความหมายของเต๋าไวใ้นคมัภีร์ เต๋าเตก็กิง ดงัน้ี  

 1. เต๋าท่ีนาํมาวา่ขนานกนัได ้ มิใช่เต๋าท่ีแทจ้ริง นามซ่ึงนาํมาบญัญติัเรียกร้องกนัไดก้บ่็
ห่อนใช่นามท่ีเท่ียงแท ้อภาวะคือความไม่มีเป็นการณ์เหตุตั้งตน้แห่งฟ้าดิน ภาวะคือความมีช่ือวา่เป็น
มารดาของสรรพส่ิง การตั้งอยูใ่นภาวะเสมอยอ่มสามารถพิจารณาเห็นในความแปรเปล่ียนอนัล้ีลบั
ของส่ิงทั้งหลายได ้ และการตั้งอยูใ่นภาวะเป็นนิจยอ่มสามารถเห็นร่องรอยของส่ิงทั้งปวง ภาวะและ
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ภาวะทั้งสองน้ีโดยท่ีแทก้มี็กาํเนิดมาจากเอกภาพเดียว หากแต่มาเรียกช่ือแตกต่างกนัไปเท่านั้น ทั้ง
สองกเ็ป็นธรรมชาติอนัลึกซ่ึง มนัเป็นทวารแห่งความแปรเปล่ียนท่ีล้ีลบัของสรรพส่ิง (ต.ต.ก. บทท่ี 1) 

 2. เต๋า เป็นส่ิงท่ีวา่งเปล่า แต่เม่ือใชม้นัข้ึนมา ดูเหมือนวา่จะใชม้นัไม่รู้จกัหมดส้ิน  

มนัช่างเป็นธรรมชาติท่ีลึกซ้ึงเส่ียน่ีกระไร ประหน่ึงเป็นตน้เคา้ของส่ิงทั้งปวง มนัไม่แสดงความกลา้
ของมนัออกมา และมนักพ็น้จากความยุง่เหยงิวุน่วาย ในท่ีมีแสงสวา่งมนักก็ลมกลืนกบัความสวา่ง
นั้น ในท่ีท่ีมืดสกปรกกก็ลมกลืนกบัความโสมมได ้ และในท่ามกลางกบัความขมุกขมวั ดูประหน่ึง
มนัจะอยูท่ี่นั้น นัน่ไม่รู้วา่มนัเป็นบุตรของผูใ้ด แต่ทราบวา่มนัมีอยูก่่อนพระเจา้ (ต.ต.ก. บทท่ี 4 ) 

 3. มีธรรมชาติ ซ่ึงจะเลง็แลมิอาจจะเง่ียโสตฟังกบ่็ห่อนไดย้นิ คร้ันจะสมัผสักก็ระทบ
มิได ้ ธรรมชาติดงักล่าว น้ีจกัสืบสวนวจิยัอยา่งไรกอ็บัจน มนัเป็นเอกภาวะ มองดูมนัในฐานะเบ้ือง
สูงมนักไ็ม่เปล่งแสง มองดูมนัในฐานะเบ้ืองตํ่ามนักไ็ม่มืดมวั มนัเป็นเอกภาพ มนัเป็นธรรมชาติ  

ซ่ึงดาํรงมนัเป็นลกัษณะของส่ิงซ่ึงปราศจากปรากฏการณ์ เรียกมนัวา่ สภาพวบัๆ แวมๆ 

 คร้ันเราไปตอ้นมนัเบ้ืองหนา้ กแ็ลไม่เห็นศีรษะติดตามมนัไปขา้งหลงักไ็ม่พบหลงัของมนั 

ผูใ้ดสามารถถือเต๋าอนัเก่าแก่น้ีไวไ้ด ้ นาํมาใชใ้นการปกครองในปัจจุบนั ช่ือวา่ผูน้ั้นรู้แจง้ถึงมูลฐาน 

แห่งสกลจกัรวาล เป็นผูท้รงไวซ่ึ้งกฎของเต๋าโดยแท ้(ต.ต.ก. บทท่ี 4) 

 4. เต๋า เหมือนกบักระแสนํ้าท่ีไหลหลากไปทุกหนทุกแห่ง ทั้งซา้ยและทางขวาส่ิงทั้ง
ปวงมีกาํเนิดมาจากเต๋า แต่เต๋ากมิ็ไดมี้วาจาอยา่งใด ไม่ถือวา่มนัมีพระคุณต่อสรรพส่ิง ส่ิงทั้งปวงลว้น
ไดรั้บการทนุถนอมเล้ียงดูจากเต๋า แต่กมิ็ไดถื้อวา่ตนวา่เป็นเจา้บุญนายคุณ เน่ืองดว้ยเต๋า มิได้
ปรารถนาอยา่งไร จึงเรียกไดว้า่มนัเป็นส่ิงเลก็นอ้ย คร้ันพจิารณา จากแง่ท่ีสรรพส่ิงมีกาํเนิดมาจากเต๋า 
และเต๋ากมิ็ไดถื้อวา่มีพระคุณกเ็รียกไดว้า่มนัเป็นส่ิงท่ีใหญ่โดยแทจ้ริง (ด.ต.ก. บทท่ี 34 ) 

 3. คาํสอนของเล่าจือ้  
  เล่าจ้ือนอกจากสอนเร่ืองเต๋าเป็นอภิปรัชญาระดบัสูงและมีความลึกซ้ึงแลว้ ยงัสอน
หลกัการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์พื่อความสุขของตนเอง และสงัคมไวด้งัน้ี 

  3.1 ให้ครองชีวิตอย่างสงบ อย่าขวนขวายทาํในส่ิงท่ีเกินพอดีท่ีมีอยู่หรือความ
ผดิปกติของธรรมชาติ ใชชี้วติแบบเรียบง่ายอยา่ฝืนธรรมชาติ ใหชี้วิตอยา่งนํ้าเพราะธรรมชาติของนํ้า
นั้นยอ่มไม่ฝ่าฝืนกบัสถานการณ์สภาพแวดลอ้มของมนั เช่น อยูใ่นภาชนะใดกจ็ะมีรูปร่างตามภาชนะ
นั้น คนควรใชชี้วิตโดยปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มโดยไม่เสียคุณสมบติัและอุดมคติของตน 

  3.2 ใหม้องจุดดีของผูอ่ื้น อยา่มองแต่จุดเสียจุดบกพร่องของผูอ่ื้น 

  3.3 คนยิ่งรวยยิ่งทุกข ์ เพราะความรวยไม่สามารถจะซ้ือความสุขท่ีแทไ้ด ้ และ 
ยิ่งรวยมากเท่าใดกย็ิง่มีภาระห่วงใยทรัพยส์มบติัมากเท่านั้น 
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 ปรัชญาชีวิตของเล่าจ้ือ สรุปลงไดใ้นหวัขอ้ 4 ขอ้ คือ 
 1. จ้ือใจ คือรู้จกัตวัเองไดถู้กตอ้ง 
 2. จ้ือเซ่ง คือชนะตวัของตวัเองได ้

 3. จ้ือจกคือมีความรู้จกัพอดีตนเอง ไม่ทะเยอทะยาน 

 4. จ่ีอีเต๋าคือมีเต๋าเป็นอุดมคติ 

 หลงัจากเล่าจ้ือจากไปนอกด่าน กไ็ม่มีใครเคยพบเขาอีก ลทัธิคาํสอนเล่าจ้ือกลายเป็นลทัธิ
เต๋า เป็นอภิปรัชญาท่ีชาวจีนนบัถือและภาคภูมิ ต่อมาราว 200 ปี มีสาวกผูป้ราชญข์องลทัธิเต๋า 
จวงจ้ือ ไดร้วบรวมคาํสอนและคมัภีร์ของเล่าจ้ือข้ึนและไดเ้ขียนหนงัสือเพิ่มเติมข้ึนอีก สนบัสนุน
พิสูจน์คาํสอนของเล่าจ้ือและสัง่สอนคนทัว่ไป ทาํใหล้ทัธิเต๋ากลายเป็นศาสนาและมีผูน้บัถือมากข้ึน 

 4. นักบวชในศาสนาเต๋า 
  โดยเหตุท่ีศาสนาเต๋าในระยะหลงัๆ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองไสยศาสตร์มากข้ึนเพราะ
ในศาสนาเต๋ามีคาํสอนเก่ียวกบัการแสวงหายาอายวุฒันะดว้ยการเขา้สมาธิ การใชอ้าํนาจจิตภายใน
และอาํนาจส่ิงศกัด์ิในภายนอก เช่น เทพเจา้ เป็นตน้ นกับวชในศาสนาเต๋าจึงเป็นผูมี้ความชาํนาญใน
การประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัไสยศาสตร์ และอา้งวา่ สามารถติดต่อกบัฟ้าไดท้าํใหร้าชสาํนกั
รับรองปรัชญา และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของนกับวชในศาสนาน้ี 

 จุดหมายปลายทางของศาสนาเต๋าไดว้ิวฒันาการมาตามลาํดบั ในระยะหลงัๆ เป็นการ
แสวงหาอมฤตภาพ ผูท่ี้สาํเร็จมรรคผลตามคติแห่งศาสนาจะกลายเป็นเทพยดาหรือเขียนวิธีท่ีจะบรรลุมี 

2 ทางดว้ยกนั คือ วิธีภายนอกและวิธีภายใน 

 วิธีภายนอก ไดแ้ก่การแสวงหาแร่ธาตุต่างๆ มาสกดัเป็นเป็นยาอายวุฒันะจนถึงทาํใหเ้กิด
มีการเล่นแร่แปรธาตุต่างๆข้ึน 

 วิธีภายใน ไดแ้ก่การปฏิบติัสมาธิเพื่อรวบรวมพลงัต่างๆ ในร่างกายใหเ้ป็นเอกภาพเช่ือกนั
วา่นกับวชในศาสนาเต๋าถึงขั้นเป็นเซียนแลว้ จะสามารถแปลงกาย ล่องหน หายตวัเป็นผูว้เิศษได ้

สามารถติดต่อกบัเทพและดวงวิญญาณและบอกเหตุร้ายได ้

 นอกจากนั้นกส็ามารถทาํนายเหตุการณ์ต่าง ๆ ของตน ของประเทศและของโลกไดโ้ดย
วิธีการโปรยทรายลงพ้ืนดินและพื้นนํ้า คอยกาํหนดดูทิศทางลมหรือกระแสนํ้าท่ีพดัทรายไปยงัจุดใด
และพดัไปอยา่งไร ตรงท่ีกาํหนดทางลมน้ีเขา้กบัหลกัแห่งลมโยคของธรรมชาติ 2 อยา่ง คือ หยาง
และหยนิ ผลท่ีไดรั้บคือการทาํนายเคราะห์กรรมของผูอ่ื้นไดด้ว้ย และเป็นผลทาํใหผู้ท้าํนายกาํหนดรู้
พลงัทางธรรมชาติไดด้ว้ย (จาํนงค ์ ทองประเสริฐ 2525 : 153) 

 นกับวชและสาวกของศาสนาเต๋าประกาศวา่ สามารถติดต่อกบัเทพเจา้ ภูติฝีปีศาจปลุก
วิญญาณได ้ ทาํคุณไสย ทาํร้ายผูอ่ื้นไดแ้ละรวบรวมเอาเทพเจา้ต่างๆ ในสวรรค ์ ดวงดาวต่างๆ  
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ในทอ้งฟ้า เซียน ผูว้เิศษ ผูส้าํเร็จวิเศษของกายสิทธ์ิ ทาํของใหมี้คุณวิเศษ เล่นแร่แปรธาตุ เวทยม์นต์
คาถาเขา้ไวใ้นศาสนาเต๋า โดยเฉพาะประกาศวา่มีความรู้ ความสามารถในการทาํยาอายวุฒันะ และ
เรียกค่าทาํพิธีประกอบ ยาในราคาสูงมากเป็นท่ีนิยมนบัถือของเศรษฐี ขนุนางผูม้ ัง่คัง่และฮ่องเต ้ 

ราชสาํนกั เพราะฮ่องเตทุ้กพระองคล์ว้นมีอายยุืน่หม่ืนปี 

 เม่ือนกับวชในศาสนาเต๋ากลายเป็นผูช้าํนาญทางไสยศาสตร์ มีอาํนาจในราชสาํนกัเช่นน้ี 

กท็าํใหน้กัปราชญแ์ละนกัการเมืองผูสุ้จริตแต่ไม่เล่ือมใสตอ้งพา่ยแพแ้ก่นกับวชผูอ้า้งเอา อาํนาจเทวดา
และเวทมนตค์าถาเป็นเคร่ืองมือหากิน ทาํใหศ้าสนาเต๋ากลายเป็นศาสนาท่ีมีเทพเจา้ มากมาย และ
สามารถผสมกลมกลืนกบัพระพทุธศาสนานิกายมหายาน ซ่ึงมีความเช่ือแบบเดียวกนัน้ี ไดมี้การบูชา
ดวงวิญญาณของธรรมชาติ 

 แต่ในเวลาต่อมา เม่ือประชาชนเอือมระอาในนกับวช และสาวกของศาสนาเต๋าประชาชน
กห็นัไปสนใจนบัถือศาสนาพทุธและขงจ้ือมากข้ึน ทาํใหช่้วงระยะหลงัศาสนาเต๋ามีผูน้บัถือนอ้ยลง 
 

สรุปท้ายบท 

 ศาสนาท่ีประชาชนนบัถือมีหลากหลายดว้ยกนั ศาสนาใหญ่ๆ ท่ีสาํคญัไดน้าํมากล่าวไว้
ในบทต่อๆ ส่วนใหญ่บทน้ีไดน้าํเอาศาสนาท่ีเห็นวา่มีความสาํคญัในประเทศญ่ีปุ่นและในประเทศ
จีนมากล่าวไว ้ดงัจะสรุปรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ศาสนาชินโต 

  ชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือในศาสนาชินโตในเร่ืองต่างๆ คือ เช่ือวา่ศาสนาชินโตเป็นศาสนา
ประจาํชาติ เช่ือวา่ปฐมจกัรพรรดิเทนโน เป็นเช้ือสายมาจากสุริยเทพี และบรรดาจกัรพรรดิญ่ีปุ่นทั้ง
ปวงสืบเน่ืองมาจากเทพเจา้โดยตรง เช่ือในชาติและบูชาธรรมชาติ นบัถือดวงอาทิตย ์ เช่ือในเร่ือง
บุญ-บาป และนบัถือบูชาวิญญาณขงบรรพบุรุษ เพราะไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาขงจ้ือ 
  หลกัจริยธรรมของศาสนาชินโต ไดแ้ก่ ความกลา้หาญ ความไม่ข้ีขลาด ความจงรักภกัดี 

ความไม่ประพฤติเลวทราม และความสะอาด เป็นตน้ 

 2. ศาสนาขงจือ้ 
  ศาสนาขงจ้ือ เป็นศาสนาท่ีมีคาํสอนใหค้นทาํความดีในปัจจุบนั มากกวา่มุ่งหวงัผล 

ท่ีจะเกิดในชาติหนา้ หลกัคาํสอนของขงจ้ือ คือให้ความรักในบุคคลอ่ืน ปฏิบติัต่อคนอ่ืน มีความ
ซ่ือสตัย ์รักทาํประเพณีอยา่งเคร่งครัดใชส้ติปัญญาในวิชาการ และยดึถือความสุจริตเป็นท่ีตั้ง 
 3. ศาสนาเต๋าหรือศาสนาเล่าจือ้ 
  คาํสอนของเล่าจ้ือ เน้นเร่ืองจิตวิญญาณและธรรมชาติมากกว่าส่ิงใดแต่มิได้
หมายความว่า เล่าจ้ือละเลยสังคม ถา้ศึกษาให้ดีแลว้จะเห็นว่าเล่าจ้ือไดส้อนจริยธรรมไวด้งัน้ีคือ  
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สอนเร่ืองความเมตตาและให้มีความรักให้ผูอ่ื้น เพราะผูมี้เมตตาย่อมเอาชนะส่ิงทั้งปวงไดส้อน
ให้มีความประหยดั รู้จกัใชจ่้ายในส่ิงท่ีจาํเป็น และสอนเร่ืองอ่อนนอ้มถ่อมตน 

 สรุปไดว้า่ ศาสนาทุกศาสนาท่ีกล่าวมาแลว้ มีคาํสอนพื้นฐานในเร่ืองคลา้ยคลึงกนั เช่น 

ความไม่เบียดเบียน ความเมตตาปราณี ความอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่ 9  ศาสนาในประเทศญีปุ่่นและจนี 

 

 

 1. จงอธิบายประวติัความเป็นมาของศาสนาชินโต ศาสนาขงจ้ือและศาสนาเต๋าหรือ
ศาสนาเล่าจ๊ือมาโดยสงัเขป 

 2. จงอธิบายหลกัความเช่ือของแต่ละศาสนามาโดยละเอียด 

 3. จงอธิบายหลกัจริยธรรมของแต่ละศาสนามาโดยละเอียด 

 4. จงอธิบายพิธีกรรมของแต่ละศาสนามาพอเขา้ใจ 
 5. จงเปรียบเทียบหลกัคาํสอนของศาสนาทั้งสามศาสนาวา่มีความแตกต่างกนัหรือ
เหมือนกนัอยา่งไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่10 

ความสัมพนัธ์และประโยชน์ของศาสนา 
 

 

จุดร่วมของศาสนา 
 ศาสนาทุกศาสนาท่ีมีอยูใ่นโลกลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายท่ีเหมือนอยูป่ระการหน่ึงคือ สอนให้
คนละชัว่ ประพฤติดี ส่วนคาํสอนนั้นอาจแตกต่างกนัออกไปอยา่งตรงกนัขา้มหรือคลา้ยคลึงกนั เช่น 

ศาสนาแสดงใหเ้ราเห็นวา่ ส่ิงทั้งหลายในโลกน้ีเกิดจากเหตุ ถา้จะดบักต็อ้งดบัท่ีเหตุไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ี
เทพเจา้ดลบนัดาลแต่เป็นปัจจยัธรรมชาติปรุงแต่ง 
 สาํหรับศาสนาประเภทเทวนิยม เช่น ฮินดู ยวิ คริสต ์ อิสลาม ใชว้ิธีแบบบุคลาธิษฐานคือ 

สอนใหธ้รรมชาติแสดงอาํนาจออกมาในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวคือ พระเจา้เป็นเหตุใหเ้กิด 

ส่ิงต่างๆ และความเป็นไปของส่ิงนั้นๆ ศาสนิกชนไม่มีสิทธ์ิท่ีโตแ้ยง้วิพากษว์จิารณ์คาํสัง่ของพระเจา้
ให้มีศรัทธาความเช่ือในพระเจา้เท่านั้น ก็บรรลุถึงความดีขั้นสูงสุดนั้นได ้ แต่ศาสนาประเภท 

อเทวนิยม เช่น ศาสนาพทุธกลบัสอนใหโ้ตแ้ยง้วิเคราะห์หาเหตุผลของคาํสอนจะเช่ือแลว้ปฏิบติัตาม 

 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา 
 ศาสนาประเภทเทวนิยม เช่น พราหมณ์ ยวิ คริสต ์ อิสลาม มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ คนเรา
ตายแลว้วิญญาณข้ึนสวรรคไ์ปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นอนัเดียวกนักบัพระเจา้ตลอดกาลไม่กลบัมา
เกิดในมนุษยโ์ลกอีก เพราะมีแต่ความทุกข ์ฉะนั้นศาสนิกชนของศาสนาประเภทเทวนิยมจึงพยายาม
ทาํความดีท่ีสูงท่ีสุด เพื่อใหไ้ดบ้รรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ไปสวรรคใ์นอาณาจกัรแห่งพระเจา้
ตลอดไปชัว่นิรันดร ศาสนาพราหมณ์ เรียกภาวะท่ีหลุดพน้จากการเวียนวา่ยตายเกินไปรวมอยูก่บั
ปรมาตมนัวา่ โมกษะมุกติ ปวารณะ ไกรวลัย ์
 สาํหรับศาสนาประเภทเทวนิยม เช่น ศาสนาพทุธ เป็นตน้ จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ นิพพาน
หรือ นีรวาน เป็นสภาพท่ีวา่งเปล่าจากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง เม่ือบุคคลท่ีมี
สภาพจิตดงักล่าวน้ีตาย วิญญาณหรือจิตของเขาซ่ึงมีส่วนประกอบ 4 อยา่ง คือ เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ กห็มดสภาพไม่ไปเกิดในท่ีไหนอีกเลย ผูถึ้งนิพพานจึงหมดส้ินทุกขอ์นัเกิดจากการเกิด แก่ 

เจบ็ ตาย สวรรค ์ ชั้นสูงสุดของศาสนาพทุธ คือ ชั้นพรหมนั้นมีคาํเทียบเท่ากบัอาณาจกัรพระผูเ้ป็น
เจา้ ในศาสนาฝ่ายเทวนิยม สาํหรับศาสนาพราหมณ์วิญญาณของผูท้าํ ความดีสูงสุดจะไดข้ึ้นสวรรค์
ชั้นสูงสุด คือไปรวมอยูก่บัปรมาตมนั ลงมาเกิดเป็นอาตมนัใหม่อีกเป็นการคาบวงจรวฎัสงสาร  
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จึงสรุปไดว้า่ การบรรลุภาวะสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ กไ็ม่เหมือนกบันิพพานในพระพทุธศาสนา 
เพราะนิพพานเป็นสภาพท่ีสูญเพราะส้ินปัจจยัปรุงแต่งแลว้ 
 

แนวความคดิเร่ืองพระผู้เป็นเจ้า 
 1. ศาสนาฝ่ายเทวนิยม 

  ศาสนาพราหมณ์ หรือ ฮินดู แต่เดิมเป็นเอกเทวนิยม ถือพระพรหมเพยีงองคเ์ดียวเป็น
ผูใ้หก้าํเนิดทุกส่ิงทุกอยา่ง มีอาํนาจทุกส่ิงทุกอยา่ง ต่อมาศาสนาพราหมณ์กลายเป็นพหุเทวนิยม 

นบัถือเป็นเทพเจา้มากมาย พอถึงสมยัหลงัพทุธกาล ศาสนาพราหมณ์กลายเป็นศาสนาฮินดู และ 
มีลทัธิมูรติเกิดข้ึน โดยพราหมณ์ไดย้กเอาพระนารายณ์กบัพระอิศวร ใหเ้ป็นใหญ่เท่ากบัพระพรหม
โดย อาํนาจหนา้ท่ีต่างกนั คือ พระพรหมเป็นผูส้ร้าง พระนารายณ์เป็นผูรั้กษา และพระอิศวรเป็น 

ผูท้าํลาย นอกจากพระผูย้ิง่ใหญ่ทั้งสามน้ีแลว้ ชาวฮินดูยงันบัถือศกัด์ิ คือชายาของพระเจา้ดว้ย 
โดยเฉพาะศกัด์ิของพระศิวะ ไดแ้ก่ เจา้แม่กาลีทุรคา เป็นฤทธิเดชของเทวะผูเ้ป็นพระสวามี แม่ไปถึง
พระชายาดว้ย เม่ือเคารพนบัถือสามีกค็วรนบัถือภรรยาดว้ย 
  ศาสนายวิ คริสต ์ อิสลาม เป็นเอกเทวนิยมมีพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่อาํนาจศกัดานุภาพ  

ทุกส่ิงทุกอยา่งเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น และยงัมีเทพบริวารซ่ึงมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามโองการของพระเจา้ 
โดยหลกัการแลว้ศาสนาทั้งสามมีพระเจา้และเทพบริวารชุดเดียวกนั ส่วนช่ืออาจแตกต่างกนัออกไป
บา้ง เหมือนกนับา้ง แต่พฤติการณ์ เวลา และสถานท่ีเป็นชั้นเดียวกนั เช่นในเร่ืองพระเจา้ ศาสนาคือ 

ศาสนายวิกบัคริสตเ์ป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั คือ พระยะโฮวา แต่ศาสนาอิสลามมีช่ือแตกต่างกนั
ออกไปคือ องคอ์ลัเลาะฮฺ แต่มีเทพบริวารซํ้ากนักบัศาสนายวิและคริสต ์ เช่น เทพยบัรออิล เป็นเทพ
องคเ์ดียวกบัเทพกาเบรียลในศาสนายวิ และศาสนาคริสต ์ จากหลกัฐานในคมัภีร์อลักรุอ่านหลาย
แห่งแสดงวา่องคอ์ลัเลาะฮฺกบัพระยะโฮวา เป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนันัน่เอง (สุเมธ เมธาวิทยากลุ. 
2525 : 224 ) 

 2. ศาสนาอเทวนิยม  

  ศาสนาฝ่ายอเทวนิยม ไดแ้ก่ศาสนาพทุธและศาสนาชน ไม่ถือวา่มีพระเจา้หรือยอมรับ
อาํนาจพระผูเ้ป็นเจา้ แต่กย็งัยอมรับวา่มีเทวดาในฐานะเป็นสตัวช์นิดหน่ึง แต่สูงกวา่สตัวม์นุษยย์งัมี
กิเลสเช่นเดียวกนักบัมนุษย ์ แต่เบาบางกวา่ผูท่ี้สูงกวา่เทวดา คือ พระเจา้และพระอรหนัตท์ั้งหลาย  
ผูส้ิ้นกิเลสแลว้ พระเจา้ของศาสนาอเทวนิยม คือตวัเหตุปัจจยั เหตุปัจจยัคือธรรมชาติซ่ึงเหตุของ
สรรพส่ิงในสากลจกัรวาล และสรรพส่ิงจะเป็นอยา่งไรจะส้ินสุดอยา่งไร กแ็ลว้แต่เหตุปัจจยัท่ี
สงัเคราะห์กนัเขา้เป็นสรรพส่ิงนัน่เอง พระเจา้ไม่สามารถจะบนัดาลอะไรใหไ้ด ้



 161

  ศาสดาผูป้ระกาศคาํสอน กลุ่มศาสนาท่ีเกิดในอาหรับ ไดแ้ก่ ศาสนายวิ คริสต ์อิสลาม 

มีศาสดาผูป้ระกาศคาํสอนร่วมกนั หรือมีเช้ือสายเดียวกนั เช่น อาดมั โนอาห์ และอบัราฮมั ประวติั
ความเป็นมาของศาสนาทั้งสาม ลว้นยอมรับวา่บุคคลดงักล่าวเป็นบรรพบุรุษและเป็นผูป้ระกาศ 
คาํสอนของพระเจา้ แต่พอล่วงมาถึงสมยัอบัราฮมั ซ่ึงมีบุตรชาย 2 คน คืออิสมาอีลกบัอิสคั ส่วน 

อิสคัสืบสมบติัจากบิดาท่ีปาเลสไตน์ และเป็นบรรพบุรุษของยวิ ซ่ึงต่อมาไดแ้ตกแยกไปยวิ 12 เผา่ 
สาขาหน่ึงของยวิไดเ้ขา้ไปอียปิต ์เป็นบุรุษของโมเสส ศาสดาผูป้ระกาศคาํสอนของศานาเทวนิยมทั้ง
สามน้ี คือ ยวิ คริสต ์อิสลาม มีช่ือเรียกเฉพาะวา่ ศาสดาพยากรณ์บา้ง นบีบา้ง รอซูลบา้ง คาํวา่ศาสดา
พยากรณ์ เป็นภาษากรีก แปลวา่ ผูพ้ดูไวล่้วงหนา้หรือพดูแทน หรือผูพ้ดูในนาม (ของพระเจา้) 
ศาสดาพยากรณ์จึง ไม่ไดเ้ป็นผูต้รัสรู้เองเหมือนศาสดาของอเทวนิยม แต่ไดรั้บบญัชามาจากเทพเจา้
บนสรวงสวรรคเ์ช่น เทพกาเบรียล เป็นตน้  

  ในศาสนาพราหมณ์หรืออฮินดู ไม่ปรากฏชดัแจง้วา่ใครเป็นศาสดาผูป้ระกาศคาํสอน
แต่โดยพฤติการณ์แลว้ น่าจะเป็นพระมนูผูร้จนาคมัภีร์มนูศาสตร์ในสมยัพระเวทคาํสอนเป็น “ศรุติ” 

คือฤาษีทั้งหลายไดย้นิไดฟั้งมาจากพระเจา้ แลว้ทรงจาํกนัมาและสัง่สอนสานุศิษยสื์บๆ กนัมาดงันั้น
พระมนุนีและฤาษีควรจะเป็นศาสดาผูป้ระกาศคาํสอนของศาสนาพราหมณ์ 

  สาํหรับศาสนาอเทวนิยม เช่น พทุธ เซน เล่าจ้ือ ขงจ้ือ เป็นตน้ ศาสดาเป็นผูต้รัสรู้  
รู้แจง้เห็นจริง แลว้นาํมาสัง่สอนผูค้นจนเป็นท่ีศรัทธาเล่ือมใส จนกลายเป็นลทัธิศาสนาข้ึนมาใน
ท่ีสุด 

  จึงสงัเกตไดว้า่ ศาสดาผูป้ระกาศคาํสอนของศาสนาทุกประเภท มีคุณสมบติัร่วมกนั
อยูห่ลายประเดน็ เช่น มีฤทธานุภาพต่าง ๆ มีความเมตตาเสียสละ มีสติปัญญาเลิศกวา่คนธรรมดา  
 3. หลกัจริยศาสตร์ 
  ศาสนาคริสต ์ยวิ และอิสลาม มีหลกัปฏิบติัเบ้ืองตน้หลายๆ กนั เช่น ใหมี้ความศรัทธา
ในพระเจา้องคเ์ดียว ดงัปรากฏอยูใ่นหลกัศรัทธา 6 ประการ ประการแรกของศาสนาอิสลามอิสลาม
ในบญัญติั 10 ประการ 1-4 ของศาสนาคริสต ์

  ศาสนาอิสลามมีขอ้หา้มเก่ียวกบัการกินเน้ือสตัว ์คลา้ย ๆ กบัศาสนายวิ และถือปฏิบติั
กนัอย่างเคร่งครัดกนัมาจนถึงวนัน้ี เพราะถือว่าคมัภีร์เก่า ท่ีพระยะโฮวา ประทานลงมาทาง
โมเสสโนอาห์ เป็นตน้ นั้นเป็นอนัเดียวกนักบัองคอ์ลัเลาะฮฺประทานลงมาทางศาสดาพยากรณ์ 

องคเ์ดียวกนั เช่น มูชานุห์ เป็นตน้ แต่ สาํหรับศาสนาคริสตน์ั้น มีปีเตอร์ผูน้าํศาสนาคริสต ์

ไปเผยแพร่ในโรมไดเ้ลิกลม้บญัญติัเก่ียวกบัการกินเน้ือเสียหลายประการ โดยมีพระเจา้มาเขา้ฝันวา่ให้
ฆ่ากินไดต้ามใจชอบ (สุเมธ  เมธาวทิยากลุ. 2535 : 226) 
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  ในเร่ืองการกูย้มื ศาสนาคริสตห์า้มคิดเอาดอกเบ้ียกบัคนชาติเดียวกนั ใหคิ้ดเอาดอกเบ้ีย
กบัคนต่างชาติได ้ในศาสนาอิสลามใหคิ้ดดอกเบ้ียไดแ้ต่อยา่คิดสูงเป็นอนัขาด (ซูเราะห์ท่ี 2 ขอ้ 178-

280) 

  ถา้ลูกหน้ียากจน ไม่สามารถจะใชทุ้นคืนได ้กจ็ะเป็นการดีอยา่งยิง่ท่ีเจา้หนา้ท่ีจะยกเลิก
หน้ีสินนั้นเสีย  
  เก่ียวกบัการฆ่าสตัว ์ศาสนายวิหา้มฆ่าสตัวโ์ดยเดด็ขาด (บญัญติั 10 ประการ) ยกเวน้
ฆ่าบูชาพระเจา้ แต่ต่อมาศาสนาคริสตเ์ปล่ียนเป็นหา้มฆ่าคน แสดงวา่ฆ่าสตัวไ์ด ้ ศาสนาอิสลามให้
ฆ่าผูท่ี้เป็นศตัรูของศาสนาอิสลามทุกคน และใหเ้มตตาแก่ผูย้อมแพ ้ สาํหรับสตัวน์ั้นไม่หา้มยกเวน้
สตัวบ์างชนิดเท่านั้น ขอ้น้ีนบัวา่แตกต่างอยา่งตรงกนัขา้มกบัศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พทุธ และเชน 

ซ่ึงถือวา่การฆ่าสตัวทุ์กชนิดเป็นบาปทั้งส้ิน จะบาปมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของสตัวต์วัผูฆ่้าและ
เจตนาของผูฆ่้า 
 4. หลกัการอยู่ร่วมกนัโดยสันตขิองมวลมนุษย์ 
  คือ ศีล 5 เป็นหลกัขั้นพื้นฐานสาํหรับมนุษยท่ี์จะตอ้งนาํมาปฏิบติัเพือ่การอยูร่่วมกนั
ของมวลมนษย ์ ถา้มนุษยข์าดศีล 5 น้ีแลว้ สงัคมจะเกิดความวุน่วาย หาความสงบสุขไม่ได ้ เพราะ 
จะมีแต่การเบียดเบียนกนัและกนั หลกัจริยธรรมสากลคือศีล 5 น้ี จะมีปรากฏอยูทุ่กศาสนาเช่น 

ศาสนาพทุธกบัศาสนาเชน มีหลกัศีล 5 เกือบเหมือนกนัทุกขอ้ ส่วนหลกัในศาสนายวิและศาสนา
คริสตก์มี็หลกัการใหญ่ ๆ คลา้ยกบัศีลหา้ ของพทุธและเชน ดงัแสดงใหเ้ห็นดงัน้ี 

ศาสนายวิ – คริสต ์ ศาสนาพทุธ ศาสนาเชน 

- อยา่ฆ่า - เวน้จากการฆ่าสตัว ์ - เวน้จากการเบียดเบียน 

- อยา่ลกัทรัพย ์ - เวน้จากการลกัทรัพย ์ - เวน้จากการพดูเทจ็ 
- อยา่เป็นพยานเทจ็ - เวน้จากการประพฤติผดิในกาม - เวน้จากกการลกัทรัพย ์
- อยา่โลภเอาของเขา - เวน้จากการพดูเทจ็ - เวน้จากการเสพกาม 

 - เวน้จากการด่ืมสุรา - เวน้จากการความอยากได ้

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนายวิ คริสต์และอสิลาม 

 ศาสนาทั้งสามมีความสมัพนัธ์กนัหลายประการ จนสามารถสรุปไดว้า่เป็นศาสนาเดียวกนั
แต่ต่างสมยักนัเท่านั้น ถือศาสนายวิเกิดข้ึนประมาณ 1200 ปีก่อน ค.ศ. ในสมยัพระเยซู ศาสนา
อิสลามเกิดหลงัคริสตศ์กัราช 570 ปี ในสมยัท่านนบีมูฮมัมดั ซ่ึงเป็นสมยัท่ีศาสนาคริสตเ์ผยแพร่ใน
ดินแดนอาหรับแลว้ ดงัตวัอยา่งความสมัพนัธ์กนัระหวา่งศาสนาทั้ง 3 ดงัน้ี 
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 1. ศาสนายอมรับผูแ้ทนของพระเจา้ (นบี) ซ่ึงมีมาแลว้ 5 คน คือ 
  1.1 อาดมั มนุษยค์นแรกท่ีพระเจา้สร้างข้ึน 

  1.2 โนอาห์ ผูร้อดชีวิตจากการท่ีพระเจา้บนัดาลใหน้ํ้ าท่วมโลกคร้ังแรก 

  1.3 อบัราฮมั บรรพบุรุษของยวิและมุสลิม 

  1.4 โมเสส   ผูป้ระกาศบญัญติั 10 ประการ 
  1.5 พระเยซู ผูป้ระกาศศาสนาคริสต ์

  1.6 ท่านนบีมูฮมัมดั ผูป้ระกาศศาสนาคริสต ์

 ไดย้อมรับเร่ืองราวของนบีดงักล่าวมาแลว้น้ีของชาวยวิ คริสต ์ อิสลาม วา่เป็นบรรพบุรุษ
ของตนและเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจา้องคเ์ดียว 
 2. ศาสนายวิ คริสต ์ และอิสลามเป็นพฒันาการต่อเน่ืองของแนวคิดเก่ียวกบัการนบัถือ
พระเจา้องคเ์ดียวกนั เร่ิมตน้ศาสนายวิเป็นเอกเทวนิยม นบัถือพระยะโฮวา องคเ์ดียวอยา่งเคร่งครัด 

เพื่อความเป็นปึกแผน่ของชาวยวิ ท่ีแตกแยกกนัไม่อาจรวมกนัเป็นประเทศชาติเพื่อป้องกนัประเทศ
ตนได ้ ทาํใหต้กเป็นทาสของชาติอ่ืน หลงัจากโมเสสประกาศใหช้าวยวินบัถือพระยะโฮวาเจา้แต่
พระองคเ์ดียว กป็รากฏวา่ทาํใหช้าวยวิสามคัคีกนัข้ึน จนกะทัง่ตั้งแต่เป็นเอกราชและเจริญรุ่งเรือง 
ข้ึนอีกคร้ังในดินแดนปาเลสไตน์ จนตกไปเป็นประเทศของโรมนัในสมยัก่อนพระเยซูจะอุบติั 

 หลงัจากศาสนาคริสตเ์กิดแลว้ กาลเวลาล่วงไปอีก 570 ปี ท่านนบีมูฮมัมดั กไ็ดมี้การ
ประกาศโองการของพระเจา้องคเ์ดียวกนัอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเตือนอาหรับท่ีกลงัหลงใหลในพระเจา้ 
หลายองคท่ี์มหาวหิารกาบะฮุถึงกบัคาดโทษวา่ผูท่ี้นบัถือพระเจา้หลายองคจ์ะถึงการวิบติั แต่กมิ็ได้
เป็นการสรุปเน้ือหาจากคมัภีร์เก่าของศาสนาทั้งสองนัน่เอง และมีคาํสอนใหม่เพิ่มข้ึนบา้งบางส่วน
ซ่ึงถือวา่เป็นคมัภีร์ท่ีมีความสูงท่ีสุดมากกวา่ท่ีเคยประทานแก่ผูอ่ื้นมาก่อน 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาพราหมณ์ พทุธและศาสนาเชน 

 1. ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม มีพิธีกรรมมากมายเพ่ือเป็น
พิธีเขา้ถึงพระเจา้หรือสวรรค ์ พราหมณ์ไดส้ร้างใหมี้อาํนาจสูงสุด มนุษยจึ์งไดจ้าํใจใหย้อมตามท่ี
พระเจา้ปรารถนาทุกอยา่ง ทาํใหส้งัคมเดือดร้อนเพราะถูกบงัคบัใหจ้าํตอ้งทาํพิธีบวงสรวงสงัเวยดว้ย
ทรัพยสิ์นและชีวิตชาวฮินดูในระยะหลงั ๆ จึงไม่อาจทนต่อความกดดนัดงักล่าวได ้ จึงมีบางพวกคิด
ต่อตา้นพระเจา้และตั้งเป็นศาสนาใหม่ข้ึนมา เช่น ศาสนาเชน ศาสนาพทุธและลทัธิจารวากเป็นตน้ 

 2. ศาสนาพทุธกบัศาสนาเชนปฏิเสธอาํนาจของพระเจา้วา่ไม่ไดส้ร้างโลก ไม่ไดเ้ป็น 

ผูค้วบคุมรักษาและไม่ไดเ้ป็นผูท้าํลาย ผูท่ี้มีอาํนาจดงักล่าวน้ีคือตวัเรา ไม่สามารถลา้งบาปไดโ้ดยทาํ
พิธีกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี พิธีกรรมในศาสนาฮินดูจึงเป็นโมฆะ 
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 3. ศาสนาเชนยอมรับความเป็นอมฤภพของวญิญาณ คือ ความตาย แลว้วิญญาณของ
ผูท้าํความดีสูงสุดไดข้ึ้นสวรรคไ์ปอยูก่บัพระเจา้จนชัว่นิรันดร เช่นเดียวกบัศาสนาฮินดูแต่ศาสนา
พทุธเห็นวา่ความคิดนั้นไม่ถูกตอ้ง เพราะวญิญาณเป็นอนิจจงั ไมสามารถจะคงทนถาวรได ้ เน่ืองจาก
จะตอ้งมีปัจจยัปรุงแต่งใหเ้กิด ใหมี้ข้ึน ถา้ไม่มีการรวมตวัของเชนและปัจจยั วิญญาณกสู็ญสภาพ 

 4. ศาสนาพทุธกบัศาสนาเชน มีลกัษณะเหมือนกบัประเดน็หน่ึง คือ ใหมี้เมตตามนุษย์
และสตัวไ์ม่ใหเ้บียดเบียนรังแกกนั ฉะนั้นการฆ่าสตัวบู์ชายญัจึงผดิหลกัของศาสนาทั้งสอง 
ท่ีแตกต่างจากศาสนาพราหมณ์และยวิ ท่ีหา้มไม่ใหฆ่้า ยกเวน้ฆ่าบูชายญั 

 5. ศาสนาพทุธไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีนกับวชเชนทรมารตนจนเกินไป จนบางทีน่าสยดสยอง 
และการเปลือยกายของนกับวชทาํใหเ้ป็นท่ีน่ารังเกียจของผูพ้บเห็น มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมเม่ืออยูใ่น
สงัคมมนุษยก์ค็วรปฏิบติัตามจารีตและประเพณีของมนุษย ์
 6. ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู นับถือว่ามีอิทธิพลต่อศาสนาพุทธและศาสนาเชนมาก
คาํสอนบางอยา่งปรากฏเหมือนกนัและคลา้ยกนั เช่น ศาสนาเชน นาํเอาความมิดเร่ืองปรมาตมนัและ
อาตมนัมาใช ้ แต่เปล่ียนช่ือใหม่วา่ ชีวะ คาํสอนเร่ืองกรรมในศาสนาเชนและศาสนาพทุธกค็ลา้ยๆ 

กบักรรมในศาสนาฮินดู คือ คนเราจะไดดี้หรือชัว่มนัอยูท่ี่กรรมของตนเอง 
 7. ขนบธรรมเนียมตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาฮินดูไดถู้กนาํมาใชใ้นหมู่
ชาวพทุธมากมาย ลทัธิตน้ตระกลูของฮินดูนบัถือวา่มีอิทธิพลต่อชาวพทุธมาก ทาํใหศ้าสนาทั้งสอง
แยกกนัไม่ออก เช่น พิธีกรรมพทุธเร่ืองไสยศาสตร์สาํหรับชาวไทย ไดรั้บเอาวฒันธรรมฮินดูมาใช ้

หลายทางเช่น ภาษาไทย ปัจจุบนัมีภาษาบาลี และสนัสกฤตปนอยูม่ากท่ีสุด 

 

ความสัมพนัธ์ของจริยธรรมกบัศาสนา 
 จริยธรรมมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองความดี ความงาม ความสุข การกาํหนดคุณค่าของ 
คุณธรรม ศีลธรรมเพ่ือวางแนวทางมาตรฐานความประพฤติ สร้างความสมัพนัธ์ของมนุษยท่ี์มีต่อ
กนัดว้ยการปลูกฝังลกัษณะนิสยัในตนเองไปจนถึงการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม หลกัจริยธรรม 

จึงเป็นหลกัความประพฤติของบุคคลและกลุ่มชนปฏิบติัต่อกนัอยา่งสนัติสุข ไม่มีบทกาํหนดลงโทษ 

ตามคาํตดัสินของศาสดาในศาสนา ศาสนาทุกศาสนาจะมีแนวจริยธรรมท่ีกาํหนดคุณค่า ความดีมี
รายละเอียดและวีถีทางปฏิบติัตามความเช่ือและศรัทธาต่อบทธรรมในศาสนา จริยธรรมกบัศาสนา
จึงมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยยดึถือวา่ทุกศาสนาลว้นส่งเสริมใหค้นทาํดี 

 การศึกษาจริยศาสตร์ กาํหนดคุณธรรม จริยธรรมและศาสนาในแนวปรัชญาท่ีมีรายละเอียด
ต่างกนั ซ่ึงนาํมาพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่ในความแตกต่างกนันั้น มีความสมัพนัธ์ท่ีเห็นไดช้ดัเจน
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คือคุณธรรมมีหลกัปรัชญาเดียวกนักบัจริยธรรมกส็มัพนัธ์กบัศาสนา พิจารณาไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ประการ 
ดงัน้ี (ประภาศรี สีหอาํไพ 2531:24) 

 1. คุณธรรมมีตน้เคา้มาจากศาสนา 
 2. คุณธรรมไม่เป็นท่ียอมรับนบัถืออยา่งกวา้งขวาง ถา้ไม่อาศยัศาสนาเป็นส่ือในการ 
สืบทอด 

 3. คุณธรรมกบัศาสนามีความเส่ือมเกิดข้ึนได ้ ถา้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเส่ือมไป เพราะความ
เส่ือมทางคุณธรรมมีเหตุต่อเน่ืองโยงมาจากความเส่ือมทางศาสนา 
 

ศาสนากบัมนุษย์และสังคม 

 โดยธรรมชาติของมนุษยจ์ะอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัว จากครอบครัวจะรวมกนัเป็นตระกลู 
กลุ่มเผ่า และพฒันาข้ึนเป็นสังคม เพราะการดาํรงชีวิตนั้นมนุษยต์อ้งการเพื่อน การแลกเปล่ียน
ความช่วยเหลือ วตัถุและบริการสงัคมของมนุษยท์ั้งหลายจะอยูร่่วมกนัไดมี้กฎเกณฑ ์ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบติั อนัไดแ้ก่หลกัความถูกตอ้ง เหมาะสม จริยธรรม ศีลธรรม ระเบียบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

อนัเป็นท่ีมาแห่งกฎหมาย 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ในการดาํรงชีวิตอยูข่องมนุษยน์ั้น มีความตอ้งการหลกัอยู ่ 3 ประการ
คือ 
 1. ความตอ้งการทางกาย ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคและ
รวมถึงความตอ้งการวตัถุอ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนท่ีอยูอ่าศยั  
 2. ความตอ้งการทางสงัคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการเพื่อน มีความอบอุ่นในหมู่คณะ 
ความผกูพนักนัเป็นกลุ่ม เผา่ และชาติสมาคม การแลกเปล่ียนความช่วยเหลือทางวตัถุบริการ 
 3. ความตอ้งการทางใจ หรือตอ้งการส่ิงท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ความอบอุ่นทางอารมณ์ 

ความปลอบใจ อนันาํไปสู่ความตอ้งการทางศาสนา 
 โดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมนุษยห์รือสัตว์ลว้นก็มีธรรมชาติแห่งความกลวัและการ
เอาตวัรอดใหพ้น้จากความทุกข ์ภยัอนัตรายต่างๆ คร้ังเม่ือมนุษยผ์จญภยัอนัตรายอนัเกิดจากธรรมชาติ
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยูเ่หนืออาํนาจมนุษยแ์ละธรรมชาติอีกประการหน่ึง ยามเม่ือมนุษยป์ระสบ
ความทุกขใ์นใจ กต็อ้งการส่ิงท่ีช่วยปลอบใจคลายทุกขไ์ด ้ ช่วยทาํให ้ จิตใจของมนุษยดี์ข้ึน สาเหตุ
ต่างๆ เหล่าน้ีเองจึงตอ้งการศาสนามากข้ึน โดยเร่ิมจากความเช่ือ ลทัธิและการวิวฒันาการจน
กลายเป็นศาสนา และท่ีแห่งหลกัจริยธรรม ศีลธรรม ระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีท่ีถือปฏิบติัอยูใ่น
สงัคม เป็นส่ิงท่ีควบคุมสงัคมและประเทศชาติใหอ้ยูอ่ยา่งสงบสุข โดยส่วนรวมได ้ ศาสนาจึงเป็น
สถานท่ีสาํคญัสถาบนัหน่ึงของสงัคมและประเทศชาติ 
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ประโยชน์และหน้าทีข่องศาสนา 
 ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีมีคุณประโยชน์อย่างสูงต่อมนุษย ์ สังคมและประเทศชาติโดย
แสดงออกทางบทบาทหนา้ท่ีศาสนา ศาสนาและสงัคมมีส่วนสมัพนัธ์กนัและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนัตลอดมา โดยเฉพาะในยามท่ีมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติต่าง ๆ เกิดข้ึนต่อบุคคล สงัคมและปะเทศชาติ
จะยิง่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม ฉะนั้นส่ิงเร้าหรือแรงกระตุน้
ต่างๆกดี็ แนวความคิดกดี็ และสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคมกดี็ ถือวา่ต่างมีอิทธิพลต่อศาสนา และ
ในทางกลบักนัสงัคมกไ็ดรั้บอิทธิพลจากศาสนาดว้ย ไม่วา่จะเป็นอาํนาจทางสงัคม กระบวนการทาง
สงัคมและการกระจายทางสงัคมการจดัระเบียบของสงัคมและความมัน่คง 
 ศาสนามีความใกลชิ้ดต่อบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย จะมากนอ้ยสุดแทแ้ต่สถานะดบัจิตใจ
ของบุคคลและระดบัจิตใจ ศาสนามีความสมัพนัธ์ต่อบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ครอบครัว 
ขยายตวัไปสู่ชุมชน และประเทศ เป็นตน้ เพราะถือวา่ความสมัพนัธ์นั้น เร่ิมจากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเอง
ก่อนแลว้ค่อยขยายออกมาจากครอบครัว หรือจะพดูง่าย ๆ กคื็อ จากกลุ่มปฐมภูมิไปสู่ทุติยภูมิหรือ
กลุ่มอ่ืน ๆ 

 สรุปคุณประโยชน์และบทบาทหนา้ท่ีของศาสนาต่อบุคคลและสังคม พอสงัเขปดงัน้ี 

 1. เป็นหลกัในการดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคม โดยการยดึคาํสอนทางพระพทุธศาสนามาใช้
เป็นเป้าหมายในการดาํเนินชีวิต การท่ีมนุษยย์อมรับศาสนาในรูปน้ี ถือวา่ศาสนาเป็นแบบอยา่งให้
ยดึเป็นหลกัในการดาํรงชีวติ อนัถือวา่เป็นเป้าหมายและจุดประสงคป์ระการหน่ึงของศาสนา ดงัจะ
เห็นไดจ้ากรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.1 ในการจดัระบบของสังคมนั้นไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาเป็นส่วนมาก เช่น การจดั
อนัดบัในรูปการปกครอง การจดัรูปแบบของสังคม เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากเดิมมีความเช่ือว่า
ผูป้กครองหรือกษตัริยน์ั้นมกัจะจุติจากสวรรค ์ดงัท่ีเรียกวา่ สมมติเทพ คือ เป็นบุคคลอีกระดบัหน่ึง 
ดาํรงตาํแหน่งลดหลัน่กนัลงมาตามลาํดบั เม่ือมาอยูใ่นโลกมนุษยจ์ะไดใ้ชอิ้ทธิพลความเช่ือทาง
ศาสนาเป็นหลกัในการจดัการปกครอง 
  1.2 ศาสนามีอิทธิพล สามารถขจดัปัญหาเร่ืองชนชั้นไดต้ามความเช่ือถือทางศาสนา
ในทุกสังคม ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนท่ีมารวมอยู่ในสังคมเดียวกนั แมจ้ะมาจากบุคคลท่ีมีฐานะและ 
ชาติชั้น วรรณะต่างกนั อยา่งไรกต็าม สามารถรวมกนัไดเ้พราะอาศยัศาสนาเป็นศูนยก์ลาง 
  1.3 หลกัอนัหน่ึงของศาสนาท่ีเป็นศูนยร์วมของสงัคม กคื็อการมีพิธีกรรมในการ
ประกอบพิธีกรรมประจาํสงัคมนั้น ตอ้งอาศยัศาสนาตามท่ีสงัคมนั้นยดึถือปฏิบติักนัมา ทั้งน้ีเพี่อช่วย
ใหเ้กิดความศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมนั้น 
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 2. ศาสนามีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในสงัคม เช่น ครอบครัว การศึกษา การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 3. ช่วยกาํกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม เพื่อให้มนุษยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสังคมท่ีอยู่
ร่วมกนัมาก จะไดมี้แนวพฤติกรรมการอยูร่่วมเป็นรูปเป็นรอยเดียวกนั คาํสอนของศาสนาในรูปรอย
น้ีมีทั้งคาํสอนท่ีเป็นขอ้หา้มมิใหป้ฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งแก่ตนเอง 
และส่วนรวมได ้ แต่ในขณะเดียวกนักมี็คาํสอนใหป้ระพฤติปฏิบติัในส่ิงอนัจะอาํนวยประโยชน์และ
ผลดีทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น คือสงัคมนบัวา่ศาสนาช่วยควบคุมพฤติกรรมสงัคมใหมี้แนวทางพฤติกรรม
อยา่งเดียวกนั อนัเป็นสญัลกัษณ์ใหเ้ป็นท่ีรู้แก่กลุ่มอ่ืนดว้ย 
 4. ศาสนาเป็นตวัเร้าและจูงใจใหม้นุษยย์นิดีปฏิบติัตามโดยอาศยัหลกัคาํสอนของศาสนา
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการต่ืนตวั เตม็ใจทาํความดีและยนิดีปฏิบติัตามศีลธรรมและกฎหมายของสงัคม 

 5. ศาสนาควบคุมใหค้วบคุมใหคุ้ณและโทษทางดา้นจิตใจแก่มนุษย ์คือ ถา้ทาํดีผูท้าํกจ็ะ
ไดรั้บความปล้ืมใจสุขใจ ถา้ทาํชัว่ผูท้าํกจ็ะไดรั้บความทุกขใ์จ เกรงกลวับาป เป็นตน้ นอกจากน้ี
ศาสนายงัควบคุมจิตใจมนุษยใ์หเ้กิดมโนสาํนึก เกิดความเขา้ใจหลกัคาํสอนของศาสนา ทาํใหจิ้ตใจ
เขม้แขง็และยงัช่วยอภิบาลอารมณ์เม่ือถูกภยัคุกคาม 

 6. ศาสนาเป็นตวัประสานความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาวะเหนือธรรมชาติดว้ย
ความนบัถือศรัทธา และบางศาสนาสอนใหม้นุษยป์ฏิบติัจนเกิดปัญญาระดบัสูงเพื่อการหลุดพน้ 

 คุณประโยชนแ์ละบทบาทหนา้ท่ี ความสมัพนัธ์ของศาสนาต่อมนุษยน์ั้นยงัมีอีกมากมาย
เกินกวา่จะพรรณนาได ้ เช่น ศาสนานาํความเจริญกา้วหนา้ต่างๆ ใหแ้ก่มนุษยม์ากมายหลายสาขา 
แมค้วามรู้ทางแพทย ์ วทิยาศาสตร์ซ่ึงเขา้ใจกนัวา่เป็นของใหม่ ไม่เก่ียวกบัศาสนากสื็บเน่ืองมาจาก
ศาสนาและเป็นความรู้ท่ีเกิดมาจากการคน้ควา้ของนกัศาสนาเป็นส่วนมาก 

 ทุกประเทศยอมรับว่าความกา้วหนา้ทางศิลปะวิทยาการทุกชนิดเกิดจากศาสนา ผูเ้ขียน
ประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่นเองยืนยนัว่าพุทธศาสนาไดน้าํความเจริญทุกอย่างเขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น 

วิชาสถาปัตยกรรมการช่างทุกชนิดตลอดจนถึงวชิาดนตรี วชิาทอผา้ไหมและอ่ืนๆ ท่ีเป็น อุตสาหกรรม
สาํคญั ๆ ของญ่ีปุ่นกเ็ขา้ไปสู่ญ่ีปุ่นพร้อมกบัพระพทุธศาสนาเราจึงเห็นไดว้า่ คุณค่าของศาสนานั้น
ไม่ไดอ้ยูท่ี่ความประพฤติเท่านั้น แต่ยงัใหผ้ลตลอดไปถึงความเจริญกา้วหนา้ใน ทุกประการ 
 ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษา เพราะวิชาอนัเดียวในโลกท่ีไม่เคยหวงกนัมาแต่ไหนแต่ไร
ก็คือลทัธิศาสนา วดัจึงถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของโลก วิชาแพทยไ์ดเ้กิดข้ึนมาจากศาสนา
โรงพยาบาลแห่งแรกของโลกกคื็อวดั แพทยรุ่์นแรกของโลกกคื็อ พระ ทั้งยงัเป็นสวสัดิการท่ีดีของ
สงัคม เพราะเป็นการรักษาใหเ้ปล่า ๆ ไม่คิดค่าจา้ง ค่ารักษาแต่ประการใด วดัเป็นสโมสรแห่งแรก
เป็นท่ีพบปะสงัสรรคส์นทนาแลกเปล่ียนขอ้คิดความเห็น เป็นท่ีบรรเทาระบายความทุกขร้์อน วดัเป็นท่ี
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บาํรุงหตัถกรรมช่างทุกชนิดโดยเฉพาะการก่อสร้าง เพราะมนุษยจ์ะสร้างวดัดว้ยความตั้งใจและ 
แรงศรัทธาท่ีแทจ้ริง เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและถาวรท่ีสุด 

 ในประเทศไทยเรา ยิง่มองเห็นคุณประโยชน์ดงักล่าวไดช้ดัเจน เพราะในสมยัท่ีเรายงัไม่มี
โรงเรียน วดักเ็ป็นโรงเรียน ในสมยัท่ียงัไม่มีโรงพยาบาล วดักเ็ป็นโรงพยาบาล ยามเจบ็ป่วยกไ็ปหา
พระรักษา มิใช่รักษาโรคทางกายเท่านั้น แมโ้รคทางจิต วดักเ็ป็นโรงพยาบาลโรคจิตท่ีดีวิเศษใช้
จิตวิทยาอยา่งไดผ้ล นบัวา่รากฐานของสงัคมไทยโบราณไดส้ร้างข้ึนจากวดั 

 ศาสนาอ่ืนๆ ก็มีส่วนช่วยความเจริญกา้วหน้ามาให้แก่ประเทศไทยมากเหมือนกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตศ์าสนานิกายโปรแตสแตนท ์ ซ่ึงไดน้าํวิชาแพทยส์มยัใหม่มาสอนให้นาํ
วิชาการหนงัสือ สร้างโรงพิมพข้ึ์นเป็นคร้ังแรกในเมืองไทย และสอนใหรู้้จกัการปลูกฝีป้องกนั 

ไขท้รพิษการฉีดวคัซีน การผา่ตดัและการรักษาโรคตามแผนปัจจุบนั  

 ตามท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นวา่มนุษยไ์ดรั้บผลประโยชน์อนัเกิดจากอิทธิพลของศาสนาในดา้น
ต่างๆ อยา่งนอ้ยศาสนากเ็ป็นตวัช่วยจูงใจใหม้นุษยมี์ความมัน่คง เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความ
สงบจิตสบายใจ ตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 สรุปแลว้ศาสนาเป็นเสมือนสายใยท่ีเช่ือมนุษยก์บัสังคมให้เขา้ดว้ยกนั ในฐานะท่ีศาสนา
เป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัสถาบนัท่ีมีความสาํคญัอ่ืนๆ ในสงัคมซ่ึงสามารถแทรก
อยูใ่นสงัคมแทบทุกวงการ ทุกสถาบนัสงัคม ไม่วา่จะทาํอะไรลว้นมีศาสนามาแทรกในการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยอ์ยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือเลิกลม้ก็ตามศาสนามีความสาํคญัมา
ตั้งแต่ดึกดาํบรรพ ์ตราบจนกระทัง่ปัจจุบนั 

 ดงันั้นสมาชิกในสงัคมจึงควรใหค้วามสนใจ เอาใจใส่แก่ศาสนาใหม้าข้ึน เพราะทุกวนัน้ี
ค่านิยมในความศรัทธานบัถือและปฏิบติัตามศาสนาลดนอ้ยถอยลงจากสมยัก่อนมาก มนุษยก์ลบั
เห็นวตัถุอยูเ่หนือความเล่ือมใสศรัทธา ทาํใหจิ้ตใจของมนุษยแ์ขง็กระดา้งข้ึนและศีลธรรมอ่อนลง
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย นบัตั้งแต่หน่วยเลก็ของสงัคม เช่น ฆ่าฟัน ก่อสงครามกนัอยูเ่สมอ 

เพราะคนห่างเหินไม่สนใจศาสนา ซ่ึงตราบใดท่ีมีมนุษยศ์รัทธายดึมัน่และประพฤติตามแนวทางของ
ศาสนาอยูเ่สมอแลว้ ครอบครัว สงัคม ประเทศชาติและโลกกจ็ะมีแต่ความสงบสุข 

 

ประโยชน์ของการศึกษาศาสนา 
 การศึกษาศาสนาต่างๆ และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนามีประโยชน์ต่อผูศึ้กษาอยา่งสูง 
โดยทัว่ไปคนเรามีความรู้เก่ียวกบัศาสนานอ้ยมาก ส่วนใหญ่จะรู้และเขา้ใจศาสนาท่ีตนเองนบัถือ
เท่านั้น โดยเฉพาะในสมยัปัจจุบนั เยาวชนส่วนใหญ่ห่างเหินศาสนามาก แมแ้ต่ศาสนาท่ีตนเองนบั
ถือกย็งัมีความรู้นอ้ยมาก คือรู้และเขา้ในผวิเผนิ เท่านั้น การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาและ
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ศาสนาต่างๆ ท่ีมีผูน้บัถือในโลก หรือแมแ้ต่ศาสนาท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต แต่ปัจจุบนัไม่ปรากฏ 

ผูน้บัถือแลว้ เหล่าน้ีลว้นเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ เพราะศาสนานั้นจะยงัมีผูน้บัถืออยูห่รือไม่มีแลว้ 
ต่างกย็งัมีอิทธิพลความเช่ือ และเป็นรากฐานท่ีมาแห่งวฒันธรรม จริยธรรม ความเช่ือพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นปัจจุบนัทั้งส้ิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีคนทัว่ไปส่วนใหญ่จะไม่รู้ไม่เขา้ใจ 
 ฉะนั้น การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาและศาสนาต่างๆ ในโลกจึงเป็นประโยชน์แก่ 
ผูศึ้กษาทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ 
 1. ทาํใหรู้้ถึงความเป็นมาและบทบาทหนา้ท่ีคุณประโยชน์ และความสมัพนัธ์ของศาสนา
ท่ีมีต่อมนุษยแ์ละสังคม 

 2. ทาํให้เขา้ใจความตอ้งการทางใจ ตามสัญชาตญาณของมนุษยแ์ละวิถีทางพฒันา
พฤติกรรม จิตใจและปัญหาของมนุษย ์
 3. ทาํใหรู้้และเขา้ใจศาสนาต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นโลก การท่ีไดรู้้และเขา้ใจ ในศาสนาใด  

กย็อ่มจะทาํใหเ้ขา้ใจศาสนานั้นลึกซ้ึงท่ีความเช่ือ แนวความคิด คตินิยม อุปนิสยั ระเบียบประเพณี 

พฤติกรรมของหมู่ชนท่ีนบัถือศาสนานั้นดว้ย 
 4. เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งหมู่ชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัท่ีอยูใ่นสงัคมเดียวกนั และ
หากมีการคบหาสมาคมติดต่อคา้ขายกบัผูอ่ื้นท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ก็จะเขา้ใจและปรับตวัให้คบหา
สมาคมติดต่อกนัไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 5. ทาํใหเ้กิดสาํนึกเห็นคุณค่าของศาสนาของตนและศาสนาอ่ืน 

 

หลกัการศึกษาศาสนา 
 การศึกษาศาสนาท่ีดีและถูกตอ้งนั้น มีหลกัวา่  
 1. ผูศึ้กษาตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง ไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งศาสนาท่ีตนนบัถือและมีอคติแก่ศาสนา
อ่ืน 

 2. พยายามคิด รู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือ ศึกษาและมองศาสนานั้นอยา่งผูน้บัถือ
ศาสนานั้น คือทาํตวัเสมือนวา่เรานบัถือศาสนานั้น 

 3. การศึกษาศาสนาจะเขา้ใจความหมายและจุดประสงคอ์ยา่งลึกซ้ึงแทจ้ริง จะตอ้งรู้รักษา
ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง คือสามารถอ่านคมัภีร์ คาํสัง่สอนของศาสนานั้นจากภาษาเดิม เช่น ศาสนา
พทุธในภาษาบาลีเป็นภาษาเดิม ศาสนาคริสตใ์ชภ้าษาฮิบรูเป็นภาษาเดิม 

 4. ใหค้วามสนใจและเขา้ร่วมในกิจกรรมหรือพิธีกรรมของศาสนานั้น ดว้ยใจเป็นกลาง 
 5. เขา้ใจถึงประสบการณ์ทางศาสนาต่าง ๆ  
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 6. อยา่ยดึติด สงสยัขอ้ขอ้งใจในเหตุการณ์มหศัจรรยต่์างๆ ท่ีเป็นเกลด็ประวติัของ
ศาสนา เพราะมิใช่ตวัศาสนาท่ีแทจ้ริง เป็นเคร่ืองตกแต่งประดบัเพื่อยกยอ่ง เป็นเร่ืองตาํนานท่ีเล่าสืบๆ 

กนัมา 
 7. พิจารณาหลกัธรรมคาํสอบแต่ละศาสนาท่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูท่ี้นบัถือซ่ึงแสดง
ออกมาในดา้นต่างๆ เช่น ระเบียบ กฎเกณฑ ์ ขอ้หา้ม ขอ้พึงปฏิบติั หลกัศีลธรรม จริยธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม กฎหมาย ตลอดจนความเช่ือและอุปนิสยั 
 

สรุปท้ายบท 
 ศาสนาทุกศาสนาท่ีมีอยูใ่นโลกลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายท่ีเหมือนกนัอยูป่ระการหน่ึง คือ 
สอนใหค้นละชัว่ประพฤติดี ส่วนคาํสอนนั้นอาจแตกต่างกนัออกไปอยา่งตรงกนัขา้ม หรือคลา้ยคลึง
กนั เช่น พระพทุธศาสนาแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่ิงทั้งหลายในโลกน้ีเกิดจากเหตุ ถา้ดบักต็อ้งท่ีเหตุ ไม่ใช่
เป็นเร่ืองท่ีเทพเจา้ดลบนัดาล แต่เป็นปัจจยัธรรมชาติปรุงแต่ง 
 สาํหรับศาสนาประเภทเทวนิยม เช่น ฮินดู ยวิ คริสต ์ อิสลาม ใชว้ิธีบุคลธิษฐาน คือ  
สอนใหธ้รรมชาติแสดงอาํนาจออกมาในนามของพระผูเ้ป็นเจา้ กล่าวคือ พระเจา้เป็นเหตุใหเ้กิด 

ส่ิงต่างๆ และความเป็นไปของส่ิงนั้นๆ ศาสนิกชนไม่มีสิทธ์ิท่ีโตแ้ยง้วิพากษว์จิารณ์คาํสัง่ของพระเจา้ 
ใหมี้ศรัทธาในพระเจา้เท่านั้น กบ็รรลุถึงความดีขั้นสูงสุดนั้นได ้ แต่ศาสนาประเภทอเทวนิยม เช่น 

ศาสนาพทุธกลบัสอนใหโ้ตแ้ยง้วิเคราะห์หาเหตุผลของคาํสอนก่อนเช่ือแลว้ปฏิบติัตาม 
 หลกัการอยูร่่วมกนัโดยสนัติของมนุษย ์ ไดแ้ก่ ศีล 5 เป็นหลกัพื้นฐานสาํหรับมนุษยท่ี์
จะตอ้งนาํมาปฏิบติัเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติของมวลมนุษย ์ ถา้มนุษยข์าดศีล 5 สงัคมจะเกิด
ความวุน่วายหาความสุขไม่ได ้ เพราะมีแต่การเบียดเบียนกนั หลกัจริยธรรมสากลคือศีล 5 จะมี
ปรากฏอยูใ่นทุกศาสนา เช่น ศาสนาพทุธ กบัศาสนาเชน มีหลกัศีล 5 เกือบเหมือกบัทุกข ์ ส่วน 

หลกัศีลในศาสนายวิ และศาสนาคริสตก์มี็หลกัการใหญ่ ๆ คลา้ยกบัศีล 5 ในศาสนาพทุธ 
 ศาสนาเป็นส่ิงท่ีนาํความเจริญมาใหแ้ก่มนุษยช์าติมากมาย เช่น ความรู้ทางการแพทย ์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แมว้า่จะมีผูเ้ขา้ใจวา่ไม่ไดม้าจากศาสนา แต่ความเป็นจริงแลว้ กเ็กิดจากการ
คน้ควา้และคน้พบโดยนกัศาสนานัน่เอง 
 ทุกประเทศยอมรับวา่ความเจริญกา้วหนา้ทางศิลปวิทยาทุกชนิดเกิดจากศาสนาผูเ้ขียน
ประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่นยนืยนัวา่ พระพทุธศาสนาไดน้าํความเจริญทุกอยา่งเขา้มาสู่ประเทศญ่ีปุ่น  
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แบบฝึกหัด 
บทที ่10  ความสัมพนัธ์และประโยชน์ของศาสนา 

 

 

 1. จงอธิบายจุดร่วมและจุดต่างของแต่ละศาสนามาพอเขา้ใจ 
 2. จงเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของแต่ละศาสนามาโดยละเอียด 

 3. จงอธิบายความสมัพนัธ์ของศาสนาต่าง ๆ มาโดยสงัเขป 

 4. ศาสนา มนุษยแ์ละสงัคมมีส่วนสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
 5. จงอธิบายประโยชน์และหนา้ท่ีของศาสนามาโดยละเอียด 
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