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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สํา หรั บ มาตรฐานการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําขึ้น โดยหวังเปน
อยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ
การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญ
สูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ประเทศไทยประกอบดวยประชากรที่มีความแตกต าง หลากหลายทั้งทางด านศาสนา
วัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เปนอัตลักษณของแตละทองถิ่น แตความแตกตาง
เหลานี้ ก็ไดรับการหลอมรวมใหเปนหนึ่งเดียวกันดวยสํานึกรักแผนดินเกิดและสํานึกความเปน
ประเทศเดียวกั น และแสดงออกมาในแนวทางที่เปนเอกภาพในความหลากหลายทั้งด านศิ ลปะ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและจารีตประเพณีที่สําคัญในวิถีชีวิตประจําวัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการสงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนาและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเพราะเปนหนวยงานราชการที่ใกลชิดกับ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด โดยมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นไวอยางชัดเจนและหลากหลาย
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา
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(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น”
มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
• พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 “องคการบริห ารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดํ าเนิน กิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
2
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(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวั ฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น”
ดวยการตระหนักถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนิ นการในด านการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปภายใตมาตรฐานเดียวกัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จึงไดจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใชเปน
คูมือแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนกําหนดยุทธศาสตรแผนงานและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน สําหรับ
กิจกรรมการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.2.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานสําหรับ
กิ จ กรรมการส ง เสริ ม ศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น ซึ่ ง จะช ว ยให ก าร
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
ขั้นพัฒนาในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด
1.3.2 เปนการจัดทําตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา ภายใตกรอบมาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
บทที่ 1 บทนํา
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1.4 คํานิยาม
1.4.1 ศาสนา คือ แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม
1.4.2 ศิลปะ คือ ฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษเห็น
โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป
1.4.3 ศิลปะพื้นบาน หรือ ศิลปะทองถิ่น คือ ฝมือของชางประจําถิ่นที่แสดงออกถึง
ภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
1.4.4 วัฒนธรรม คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมา
ทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม
1.4.5 จารีตประเพณี คือ ขอปฏิบัติและขอหามในการควบคุมพฤติกรรมทั้งแงบวกและ
แงลบ ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม
1.4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน คือ ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองปฏิบัติในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.4.7 ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ภารกิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
ยกระดับในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนามากกวามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
อาจจะปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
1.4.8 มาตรฐานดานการเรียนรู คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
เรียนรูและเขาใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น
1.4.9 มาตรฐานดานการมีสว นรว ม คือ เกณฑการสงเสริม ใหป ระชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่น
ในทองถิ่น
1.4.10 มาตรฐานดานการสรางเครือขาย คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่น
สรางและขยายเครือขายการเรียนรูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของ
ตนเองหรือทองถิ่นอื่น
1.4.11 มาตรฐานดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชน
ในทองถิ่นอยูรวมกับผูอื่นในสังคมทุกระดับอยางเอื้ออาทร สงบสุข และยั่งยืน
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บทที่ 2
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
ในการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
สํ า หรั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี เ อกสาร งานวิ จั ย ระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ขอเสนอแนะจากแหลงตางๆ สามารถประมวลแนวคิดไดดังนี้

2.1 ความหมายของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
2.1.1 ศาสนา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 1100) ไดนิยามความหมายของ
“ศาสนา” วาคือ ลัทธิความเชื่อของมนุษยอันมีหลัก คือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลกเปนตน
อันเปนไปในฝายปรมัตถฝายหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเปนไปในฝายศีลธรรมประการ
หนึ่งพรอมทั้งลัทธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (2538: 291) ไดนิยามความหมายของ
“ศาสนา” วาคือ คําสอน, คําสั่งสอน, ปจจุบันใชหมายถึงลัทธิความเชื่อถืออยางหนึ่งๆ พรอมดวย
หลักคําสอน ลัทธิพิธี องคการและกิจการทั่วไปของหมูชนผูนับถือลัทธิความเชื่ออยางนั้นๆ ทั้งหมด
รายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาตางๆ ในประเทศไทย ดูเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ก
สรุป ความหมายของ “ศาสนา” คือ แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของ
สังคม

ตัวอยางวัดของศาสนาพุทธ

ตัวอยางมัสยิดของศาสนาอิสลาม

ตัวอยางโบสถของศาสนาคริสต

ศาสนสถานของศาสนาหลักในประเทศไทย คือ
วัดในศาสนพุทธ มัสยิดในศาสนาอิสลามและโบสถในศาสนาคริสต
บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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2.1.2 ศิลปะพื้นบาน, ศิลปะทองถิ่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดนิยามความหมาย “ศิลปะ” วา
คื อ ฝ มื อ , ฝ มื อ ทางการช า ง, การทํ า ให วิ จิ ต รพิ ส ดาร, การแสดงออกซึ่ ง อารมณ ส ะเทื อ นใจให
ประจักษเห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป
ศิลป พีระศรี (อางอิงใน วิบูลย ลี้สุวรรณ. ศิลปะชาวบาน 2519) ศิลปะชาวบาน
(Folk Art) การรองรําทําเพลง จิตรกรรมการวาดเขียนและอื่นๆ ซึ่งมีกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของ
ประชาชน เรียกวา ศิลปะชาวบาน
วั ฒ นะ วั ฒ นาพั น ธุ , บุ บ ผา วั ฒ นาพั น ธุ แ ละสามารถ ศรี จํ า นงค (2544)
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน คือ ผลงานที่ทําขึ้นเองโดยชาวบานเพื่อใชเองหรือขาย มีรูปแบบเรียบงาย
ใชวัสดุที่หาไดใกลตัว
สรุปความหมายของศิลปะพื้นบาน หรือ ศิลปะทองถิ่น หมายถึง ฝมือของชางประจําถิ่น
ที่แสดงออกถึงภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
ศิลปะพื้นบานอาจแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 คือ งานฝมือชาง ไดแก งานหัตถกรรมตางๆ เชน เครื่องจักรสาน
งานแกะสลัก หรือจิตรกรรม เชน ภาพเขียนสี งานดานสถาปตยกรรม เชน รูปแบบอาคาร ศาสนสถาน
หรือบานเรือนที่อยูอาศัย
ประเภทที่ 2 คือ งานศิลปะดานการแสดง เชน การขับรอง การฟอนรํา มโนราห
ฟอนเล็บ หมอลํา ลําตัด เพลงฉอย เพลงอีแซว
ประเภทที่ 3 คือ กีฬาหรือการละเลนพื้นบาน เชน การแขงกลองเส็ง เปนตน

การทอผาจัดเปนศิลปะพื้นบานหรือศิลปะทองถิ่น
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2.1.3 วัฒนธรรม
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ป พ.ศ. 2542 ได นิ ย ามความหมาย
“วัฒนธรรม” วาคือ สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ, วิถีชีวิตของหมูคณะ, ในพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ
เรีย บรอย ความกลมเกลี ยวก าวหนาของชาติ และศีลธรรมอั นดี ของประชาชน, ทางวิ ทยาการ
หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยู
ในหมูพวกของตน
กลุ ม ประชาสัมพัน ธ สํา นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห ง ชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม (2548) วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนในสังคม
เชน การกิน การอยู การแตงกาย และหลักเกณฑการดําเนินชีวิต ซึ่งคนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมา
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา
ประเวศ วะสี (2548: 20) วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตรวมกันของกลุมชนอันสอดคลอง
กับสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ สิ่งแวดลอมในแตละแหงแตกตางกัน วัฒนธรรมจึงแตกตางหลากหลายไปตาม
ชุมชนทองถิ่นตางๆ ที่เรียกวา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมกันมีความหมายกวางและ
ครอบคลุมมาก
สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร (2544) แบงมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมเปน 2 ประเภท คือ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ เปนวัตถุ สิ่งกอสราง หรื อ
สถานที่ หมายถึง วัตถุหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นจากฝมือ การประดิษฐคิดคน การดัดแปลง การอยูอาศัย
หรือใชประโยชนจากมนุษย สามารถเห็นและจับตองได สิ่งตางๆ ดังกลาวอาจจะใชประโยชนเพียง
ชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวทิ้งรางไปหรือใชประโยชนมาจนกระทั่งปจจุบัน มรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทนี้ มีทั้งชนิดที่เคลื่อนที่ได เรียกวา “โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ” และชนิดที่ติดที่เรียกวา
“โบราณสถาน”
และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมจับตองไมได ไดแก ความคิด ความเชื่อ
ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนขอปฏิบัติในกลุม หรือสังคม ซึ่งยอมรับปฏิบัติสืบตอกันมา เชน
ศาสนา จารีต หรือฮีต ความรู สื่อตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่มองไมเห็น แตจะสัมผัสไดทางประสาทสัมผัส
อื่นๆ เมื่อไดนําเอาสิ่งที่มองไมเห็นดังกลาวมาแสดงออกในรูปของการปฏิบัติ ไดแก พิธีกรรม
ทางศาสนา การพูดหรือสื่อภาษา การเขียนหรือจารึก การรอง-เลนดนตรีเปนการสื่อทํานองออกมา
บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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เปนเสียง ฯลฯ ซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทที่เปนนามธรรมเหลานี้แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและวรรณกรรม และศิลปการแสดง
สรุ ป ความหมายของ “วั ฒ นธรรม” คื อ แบบแผนการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ถือ ปฏิ บั ติ
ปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมาทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม

เกษตรกรรมเปนวัฒนธรรมของชาวชนบทไทย

วิถีชีวิตของชาวไทยในภาคกลาง

2.1.4 จารีตประเพณี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ “จารีต”
วาคือ สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี
และใหความหมายของ “จารีตประเพณี” ไววา คือ ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา ถาฝาฝนถือวา
เปนผิดเปนชั่ว
สามารถ จันทรสูรย (2541 : 11) จารีตประเพณี หมายถึง ประเพณีที่บรรพชนได
ถือปฏิบัติกันมาแตอดีตกาล ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติตาม ถือวาเปนความผิด สวนใหญเปนหลัก
ศีลธรรมของสังคม ที่สังคมถือวามีคุณคาแกสวนรวม ผูที่ฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษ
มงคล หวังสุขใจ และชมพู โกติรัมย (2548 : 80) จารีต หรือกฎศีลธรรม (Mores)
เปนบรรทัดฐานที่ถือวาสําคัญในความรูสึกของคนทั่วไปในสังคม เปนกฎที่กําหนดวาการกระทําใดถูก
การกระทําใดผิด หรือเปนกรรมดี กรรมชั่ว การฝาฝนศีลธรรมถือวากระทบกระเทือนตอสังคมโดย
สวนรวม อยางนอยก็มีผลกระทบตอความเชื่อทางศีลธรรม ผูฝาฝนจึงมักถูกลงโทษอยางรุนแรง
จากคนอื่น
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สรุป ความหมายของ “จารีตประเพณี” คือ ขอปฏิบัติและขอหามในการควบคุม
พฤติกรรมทั้งแงบวก และแงลบ ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม

การทําขวัญนาคเปนจารีตประเพณีไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา

ชาวเรณูนคร จังหวัดนครพนมมีประเพณีการตอนรับแขก
ผูมาเยือนดวยการเลี้ยงอุ (น้ําเมาชนิดหนึ่ง)

2.2 ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
บทบั ญญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2540 มี เจตนารมณ ให
ประชาชนทําหนาที่พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น และใหสิทธิ
แกชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
ครอบคลุมหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบํารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
มาตรา 46 “บุ คคลซึ่ งรวมกั น เป น ชุ ม ชนทอ งถิ่น ดั้ ง เดิ ม ย อ มมี สิ ทธิ อนุ รั ก ษ ห รื อ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และ
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา 69 “บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญา
ทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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มาตรา 289 “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น...”
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
บทบั ญญั ติ ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 ใหค วามสํ าคั ญกั บ
การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ดังนี้
มาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
มาตรา 7 “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง”
มาตรา 23 “การจั ด การศึก ษา ทั้ ง การศึก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา”
มาตรา 63 “รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน”
ในเรื่องที่เ กี่ย วของกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น นั้น
ในสวนของสหประชาชาติและประเทศตางๆ ไดกําหนดแนวทางและหลักการไว (ดูรายละเอียด
จากภาคผนวก ข) เชน
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- กฎบัตรสหประชาชาติ ไดกําหนดเรื่องการไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตาง
ดานเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา
- รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) ไดกําหนดเรื่องการจะ
ออกกฎหมายเพื่อหามกอตั้งศาสนาหรือหามประกอบกิจกรรมทางศาสนามิได
- รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินเดีย ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) ไดกําหนดสิทธิ
เสรีภาพในการรักษาภาษา อักษรหรือวัฒนธรรมของตน
- สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุน ไดมีกฎหมายวาดวยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาโดยเฉพาะ
- กฎหมายการศึกษาของสาธารณรัฐฟลิปปนส ไดกําหนดเรื่ องแนวทางการ
จัดระบบศิลปนแหงชาติไวในหลายสาขา

2.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
2.3.1 กระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ซึ่งประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2547 ไวดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 รักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูอยางมั่นคง
1) ศึกษาวิจัย อนุรักษ มรดกทรัพยสินทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปน
ระบบ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) สงเสริม ฟนฟู สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3) ฟนฟู สืบทอด ภูมิปญญาไทย
4) ธํ า รงรั ก ษาวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
กิจกรรมในยุทธศาสตรที่ 1 เชน เชิดชูวัฒนธรรมอันเปนสัญลักษณของจังหวัด
ตางๆ ภูมิปญญาไทย, ภูมิปญญาโลก ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมิปญญาคนไทย
1) สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหโอกาสแกประชาชนอยางทั่วถึง ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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2) สงเสริมใหเกิดโอกาสแหงการเรียนรูสรางสรรคและพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตลอดชีวิต
3) สงเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางสอดคลอง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4) การสรางคานิยม จิตสํานึกในสังคมไทยในกลุมคนทุกกลุม ทุกระดับใหเห็น
คุณคาในศิลปะและวัฒนธรรม
กิ จ กรรมในยุ ท ธศาสตร ที่ 2 เช น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ช นชาติ ไ ทย หอศิ ล ป ห อ งสมุ ด
อิเล็กทรอนิก อุทยานประวัติศาสตร แหลงโบราณสถาน แหลงมรดกโลก การสรางคานิยมใหเกิด
ความรักชาติ การปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 3 นําทุนวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคม และเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ
1) การศึกษาวิจัยและประยุกต สรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดคุณคา
2) สงเสริมและสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสรางความสมานฉันท
ใหเกิดขึ้นกับคนในชาติ
4) ใช มิ ติ ท างศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมเป น สื่ อ ในการเสริ ม สร า งความ
รวมมือระหวางประเทศ
กิ จ กรรมในยุ ท ธศาสตร ที่ 3 เช น ประเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางการท อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมของภูมิภาค, ประเทศไทยเปนประตูสูวัฒนธรรมแหงเอเชียอาคเนย (Southeast Asian
Cultural Gateway) ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมและดําเนินการงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมดวยตนเอง
2) ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร
จัดการ การบริการ การเผยแพร และประชาสัมพันธ
3) บูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายในการดําเนินงานดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
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4) แก ก ฎหมาย ระเบี ย บ และกํ า หนดคุ ณ ภาพมาตรฐาน ตลอดจนการวิ จั ย
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมในยุทธศาสตรที่ 4 เชน E – Culture, ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน, ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อดูแลงานวัฒนธรรมในสาขาตางๆ ฯลฯ
2.3.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณความเปน
ไทยที่เปนมรดกและคุณคาของทองถิ่นและของชาติอยางเปนระบบ
2) สงเสริมใหมีการเผยแพรสรางความเขาใจใหถองแทถึงกระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเพียรและความรูรัก
สามัคคี รวมทั้งสนับสนุนใหมีการนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง
3) สนับสนุนใหมีการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตแกประชาชน
อยางเปนองครวม ทั้งในเรื่องของการศึกษา พัฒนาทักษะ ฝกอบรม การกลั่นกรองและใชประโยชน
จากขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การเสริมสราง
วิถีประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเปนไทยและทองถิ่นของตนเอง
4) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีคุณภาพและมีทักษะในการเผยแพรหลักธรรม
สูสาธารณชนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและกลุมเปาหมาย
5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประยุกตหลักคําสอนของแตละศาสนามาสู
วิถีปฏิบัติของประชาชนอยางถูกตองเหมาะสม และเปดพื้นที่สาธารณะของศาสนสถานในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจคนและพัฒนาสังคม รวมทั้งกํากับดูแลสงเสริมสถาบันศาสนาใหเนน
เผยแพรหลักคําสอนที่ถูกตองแกประชาชน
6) พัฒ นาคุณ ภาพและคุณ ธรรมของครูอ าจารยแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน ควบคูกับการปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน และประสานความรวมมือกับครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกันตาม
ความเหมาะสม
7) สนั บ สนุ น ให บ า น ศาสนสถาน สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ปลู ก ฝ ง และ
ถายทอดภูมิปญญา ประเพณีที่ดีงาม หลักศาสนาของคนในชุมชน และการนําภูมิปญญาไปใช
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ในทางปฏิ บัติ แ ละพั ฒ นาอย า งตอ เนื่ อ ง โดยใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่ อต า งๆ เชื่ อ มต อ
เครือขายภูมิปญญาเพื่อใหสามารถเขาถึงชุมชนในทุกระดับ
8) สนับสนุนผูเ ชี่ย วชาญดานภูมิ ปญญาทองถิ่ น ปราชญชาวบาน ฯลฯ ให มี
โอกาสทําประโยชนเพื่อชุมชน
9) สงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการรวบรวม วิจัย สังเคราะหและพัฒนาตอยอด
ภูมิปญญา โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการภูมิปญญาอยางเปนระบบและ
สามารถเขาถึงไดสะดวก
10) รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของการไวเนื้อเชื่อใจ
การประนีประนอม การสรางสันติและความสมานสามัคคี
2.3.3 แนวคิดตามทฤษฎีดอกไมหลากสี คือ แนวคิดเรื่องเอกภาพในความหลากหลาย
ความเหมือนในความแตกตาง รัฐควรปลูกฝงแนวคิดนี้ใหกับประชาชนในทองถิ่นโดยเนนไปที่
เยาวชน ใหแตละชุมชนดํารงเอกลักษณ ซึ่งเปนมรดกทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีในทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปในแตละสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีเอกภาพ ประหนึ่งดอกไมที่มีสีสันแตกตางกันแตก็สวยงามเมื่ออยูรวมกัน ซึ่งพอสรุปได
ดังนี้
1) ใหความรูเรื่องความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของแตละ
ภาค แตละจังหวัด ตลอดจนถึงความแตกตางในระดับทองถิ่นแกประชาชน โดยเนนที่แนวคิดเรื่อง
“ความแตกตางคือความงดงาม”
2) สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความแตกตาง ความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใหตระหนักถึงคุณคาของความเปนเพื่อนมนุษย เพื่อนรวมชาติ
และเพื่อนรวมสังคม ไมแบงแยก
3) สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี เ ครื อ ข า ยของกลุ ม ที่ มี เ ชื้ อ ชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมแตกตางกันและรวมกลุมประกอบกิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันอยางสมานฉันท
เชน การเขารวมในกิจกรรมของแตละศาสนาอยางเพื่อนบานและชวยเหลือดวยสิ่งของหรือดาน
แรงงาน
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2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.4.1 รัตติยา สาและ (2544) ไดวิจัยเรื่อง การปฏิสัมพันธระหวางศาสนิกชนที่ปรากฏใน
จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไดพยายามศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธและการ
รอมชอม ระหวางผูคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับผูคนที่นับถือศาสนาพุทธใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนประการสําคัญ ทั้งนี้โดยมุงเนนศึกษาความเปนไปไดในการที่จะนําพลังทางวัฒนธรรม
ไปใชสําหรับประโยชนของการพัฒนา
วิธีดําเนินการศึกษา งานวิจัยเรื่องนี้มีการกําหนดพื้นที่ และผูคนจํานวน 4 หมูบาน
สําหรับเปนตัวแทนของแตละจังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
โดยลักษณะพื้นฐานของแตละพื้นที่มีความเหมือนกันในฐานะที่ตั้งอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
แตยังไดซอนเรนลักษณะความตางในสวนของบริบทภายใน ทั้งที่เปนสวนของกายภาพและชีวภาพ
พอสมควร โดยมีกรอบการวิเคราะหหลัก อยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่ถือวา (1) การรอมชอม
เป นผลของกระบวนการปฏิสัมพัน ธที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจ และการยอมรั บในเรื่อง
“ความแตกตางของคานิยม” ซึ่งกันและกัน (2) การมองปรากฏการณที่เปนจริงในสังคม ซึ่งสําแดง
ผานสัญลักษณเชิงพฤติกรรม อันเกิดจากความเชื่อที่หลอหลอมโดยกระบวนการทางความคิดของ
ผูคน ซึ่งเปนศูนยกลางของสังคม จึงนาที่จะบอกใหไดรูจักและเขาใจลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบาน
ตามที่ตองการจะรูจักได และ (3) การมองวัฒนธรรมพื้นบานในระดับนี้ ตองมองจากตัวควบคุม
การกระทําและพฤติกรรม (วัฒนธรรม) คือมองที่บริบทของสังคม (ระบบคานิยม)
ผลการศึ ก ษาพบว า พลั ง สํ า คั ญ ที่ เ อื้ อ ต อ การปฏิ สั ม พั น ธ และการรอมชอม
ระหวางศาสนิกชน ที่ปรากฏในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ ความเขาใจและยอมรับในเรื่อง
“ความแตกต า งของค านิ ย ม” ซึ่ งกั น และกั น ที่ มี ค วามเป น ไปได โดยอาศั ย ผลึ ก แห ง ความเป น
กัลยาณมิตร ซึ่งกอตัวจากอํานาจของระบบอุปถัมภ ในลักษณะของความสัมพันธระหวางความเปน
เกลอ เปนเครือญาติ เปนนายจาง – ลูกจาง เปนเจานาย (ลูกพี่) – ลูกนอง เปนครู – ศิษย และความ
เปนผูนํา และเปนผูตาม ทั้งในระบบ และนอกระบบ ดวยเงื่อนไขของความจําเปน ทางดานปจจัย
ตางๆ เพื่อการดํารงชีพ พลังดังกลาวนี้ นับไดวาเปนอีกวิญญาณหนึ่งซึ่งเปนกลไกที่มีคุณคาอัน
มหาศาล ถารูจักนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาชาติในที่สุด
ซึ่งตรงกับปจฉิมวิสัชนา ของศาสตราจารยสุธิวงศ ที่วา “การพัฒนาทุกสวนเสี้ยวของชาติเปนการ
พัฒนาชาติ”
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2.4.2 สุ วิ ไ ล เปรมศรี รั ต น (2547: 15) ได เ สนอแนวทางการศึ ก ษาวิ จั ย และการจั ด
กิจกรรมที่เอื้อตอการธํารงรักษาภูมิปญญา ภาษา และวัฒนธรรมพื้นบานที่หลากหลาย เพื่อใหเปน
ทุนทางสังคม ดังนี้
1) การศึกษาและบันทึกองคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญา ภาษาและวัฒนธรรม
พื้นบานของกลุมชนตางๆ เพื่อความเขาใจมนุษยชาติของภูมิภาคนี้ กอนที่จะเสื่อมสลายไปตาม
กาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลกาภิวัตน องคความรูนี้ยังนําไปใชในการ
พัฒนาเครื่องมือทางภาษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ชวยประชากรกลุมยอยเปนสะพาน
กาวเขาสูสังคมใหมไดอยางมั่นคง มีคุณภาพและมีความมั่นใจ
2) จัดทํากิจกรรมที่เสริมพลังใหชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางอัตลักษณ และความ
เชื่อมั่นในพลังของตนเอง เชน โครงการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต โดยรวมมือกัน
ระหวางชุมชนและนักวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เชน จัดทําหลักสูตรทองถิ่นตามความ
ตองการของชุมชน รวมถึงการสรางสื่อการเรียนการสอน การฝกครูชุมชน และการฝกปฏิบัติ
บริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี หรือการเขียนรายงาน การเขียนโครงการ เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการสรางเครื่องมือและเตรียมความพรอมแกชุมชนกลุมชาติพันธุอื่นๆ ดานการศึกษาและฟนฟู
วัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบาน รวมทั้งการสรางศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปนแหลงพบปะ
จัดกิจกรรม และเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชุมชนและบุคคลทั่วไป
2.4.3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547)
- เสนอแนะในเรื่อง “ประเด็นการอนุรักษเผยแพรและการใชประโยชนจาก
วัฒนธรรมทองถิ่น” แกคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1) รัฐควรเนนการวิจัยและการรับฟงความเห็นจากประชาชนผูเปนเจาของ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่น และแตละชาติพันธุ เพื่อกําหนดหลักเกณฑการสงเสริมวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2) การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานทางวัฒนธรรม ควรพัฒนาการรวบรวม
และการจัดเก็บอยางเปนระบบ ทันสมัย ครบถวน ครอบคลุมขอมูลที่จําเปน มีศูนยกลางรวบรวม
ขอมูลและการจัดเก็บอยางตอเนื่อง และควรมีการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลของแตละทองถิ่น
เพื่อความสะดวกในการเขาถึง และการใชประโยชนจากฐานขอมูล
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3) พัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น ควบคูกับการอนุรักษ และการฟนฟูความ
เปนเอกลักษณ ของแตละท องถิ่นและชาติพันธุ มีการพัฒนาวัฒนธรรมดั้ง เดิ มและสร างสรรค
วัฒนธรรมใหม เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
4) รั ฐ ควรกระจายอํ า นาจให จั ง หวั ด และส ว นท อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น เชน พิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอศิลป หอสมุด ฯลฯ
5) การสงเสริมศักยภาพหนวยงานดานวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยเฉพาะ
การสงเสริมศักยภาพของสภาวัฒนธรรม ใหมีการอบรมขั้นพื้นฐานการทํางานดานวัฒนธรรม
สรางเครือขา ยและสนั บสนุน สื่อเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมท องถิ่น ไดรับการสนั บสนุน ดาน
งบประมาณ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางความคิดและการ
เรียนรูของประชาชน
6) สงเสริม “สิทธิทางวัฒนธรรม” ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การมีสวนรวมของประชาชน ตองมีการจัดเวที/โครงการวัฒนธรรมประจําทองถิ่น ใชมาตรการจูงใจ
7) สงเสริมการลงทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเปนทุนทางสังคมแหงการอยู
รวมกัน โดยการสรางรายไดใหกับประเทศจากการทองเที่ยว ทําใหคนทํางานดานวัฒนธรรมมี
รายไดสูงขึ้น
8) สร า งค า นิ ย มการเห็ น คุ ณ ค า วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ควรมี ก ารส ง เสริ ม
วัฒนธรรม ศึกษา สนับสนุนสินคาและบริการทางวัฒนธรรมโดยการจัดซื้อภาครัฐ และควรมีการ
ผลิตสื่อเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
9) สรางวัฒนธรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดี รัฐควรปลูกฝงและ
สงเสริมคานิยมที่ดีงาม เพื่อยกระดับจิตใจของคนในสังคม
-

เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานดานวัฒนธรรมขององคกรภาคประชาชน

ดังตอไปนี้
1) ปรับบทบาทสภาวัฒนธรรมตําบลในการดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ใหค รอบคลุม โดยมีก ารแบง กลุม งานเพิ่ม เพื่อ ใหค รอบคลุม การดํา เนิน งานดา นวัฒ นธรรม
อันไดแก
(1) การวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรม
(2) การอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
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(3) การถ า ยทอด เผยแพร แลกเปลี่ ย น และส ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรม
(4) การเสริมสรางความเปนเลิศทางวัฒนธรรม
2) สงเสริมการสรางวัฒนธรรมทองถิ่นเขมแข็ง โดยลดการพึ่งพิงรัฐ อาศัย
แนวคิดในการพัฒนาชุมชน โดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง และพัฒนาอยางเปนองครวมทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนระยะยาว
3) รัฐทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานดานวั ฒนธรรมของชุมชนให
เพียงพอ รัฐควรทําหนาที่สนับสนุนมากกวาสั่งการในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชุมชน
ตางๆ เพื่อใหแตละชุมชนรักษาไวซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชวยใหคนในชุมชนรัก
หวงแหนและรูจักอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น
4) สงเสริมแกนนําที่เขมแข็งในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน ควรสงเสริม
บทบาทกลุมแกนนําตางๆ ในชุมชนที่มีพลังในการขับเคลื่อนงานทางดานวัฒนธรรมทองถิ่นให
พัฒนาตอไปได อาทิ
(1) สถาบัน อุ ด มศึก ษาในชุม ชนเป น แกนนํา ในการวิจั ย ศึ ก ษาและ
จัดทําแบบเรียน เรียนรูประวัติศาสตรและชุมชนของตน
(2) โรงเรี ย นเปน แกนนํ า ในการปลู ก ฝ ง การเห็น คุ ณ ค า วั ฒ นธรรม
ทองถิ่น ครู อาจารย ผูนําศาสนา เปนแกนนําในการถายทอดความรูและจิตสํานึกที่ดีในวัฒนธรรม
ทองถิ่นแกเด็กและเยาวชน ผานหลักสูตรการสอน
(3) ผูนําชุมชนเปนแกนนําในการสรางวัฒนธรรมทองถิ่น เผยแพรวิถี
ชีวิต คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่น อันเปนสวนสําคัญของการสรางชุมชนเขมแข็ง
5) สรางความสมดุลระหวางการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรม
ตางชาติ
(1) จดบันทึก “มรดกวัฒนธรรมของทองถิ่น”
(2) ขึ้นทะเบียน “มรดกวัฒนธรรมของชาติ”
(3) ใหการสนับสนุนแกวัฒนธรรมของทุกกลุมคนอยางเทาเทียมกัน
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2.4.4 ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี (2547) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมเรื่อง
วัฒนธรรมกับการพัฒนา สรุปไดดังนี้
1) การสรางความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อใหคนในสังคมทราบวาวัฒนธรรมคือ
อะไร และวัฒนธรรมสําคัญสําหรับการพัฒนาอยางไร เปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุด เพราะเมื่อเกิด
ความเขาใจที่ถูกตอง (สัมมาทรรศนะหรือสัมมาทิฐิ) สังคมก็จะปฏิบัติถูกตองได กิจกรรมเพื่อสราง
ความเขาใจที่ถูกตองนี้ ไดแก
(1) มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดอยางสม่ําเสมอ
(2) การรวบรวมขอมูลขาวสาร ความรู การสงเสริมการวิจัย การสังเคราะห
ขอมูล ขาวสาร และผลการวิจัยใหเปนปญญาที่สูงขึ้น
(3) การสรางสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ วีดีโอ มัลติวิชั่น การเผยแพร
ทางวิทยุและโทรทัศน มีการปรับปรุงอยูเสมอ ควรจะแสวงหาความรวมมือจากฝายตางๆ รวมทั้ง
ทางภาคธุรกิจการเงินดวย
(4) การประชุมสัมมนาในรูปแบบกลุมตางๆ ควรมีการประชุมใหญทาง
วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคเปนประจําทุกป
2) การสนั บ สนุ น เวที ท างวั ฒ นธรรมในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ควรสนั บ สนุ น เวที
วัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายในชุมชนทองถิ่นตางๆ
3) สงเสริมสถาบันครอบครัว โดยการสนับสนุนใหพอ แม ลูกไดมีเวลาใหแกกัน
และกันมากยิ่งขึ้นเหมือนในอดีต อันจะเปนการสรางความอบอุน ความรัก ความเขาใจในครอบครัว
ไดมากยิ่งขึ้น
4) ส ง เสริ ม องค ก รชุ ม ชนและกระบวนการเรี ย นรู ข องประชาชน ชุ ม ชนที่
เขมแข็ง คือ ผูปฏิบัติวัฒนธรรม และชุมชนที่เขมแข็งจะกอใหเกิดการพัฒนาทุกดาน
5) ปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
6) รวมมือกันสรางความเขาใจบทบาทความสําคัญของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ
7) มีการเพิ่มกองทุนและการบริหารงานวัฒนธรรม ในการสงเสริมวัฒนธรรม
กับการพัฒนาตองการเงินทุน และการบริหารจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
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2.5 บทสรุปแนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
จากการคนควาเอกสาร งานวิจัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นและขอเสนอ
ของผูทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปแนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ไดดังนี้
1) การเขาใจในเรื่องความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
กลา วคือ สังคมวัฒนธรรมไทยเปน สังคมแหงความหลากหลาย ที่มี ก ลุ มคนที่มี ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่หลากหลายรวมกัน การอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมแหง
ความหลากหลายนี้ คนในทองถิ่นจําเปนตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อยูแวดลอมตน
2) การกระตุนใหทองถิ่นเห็นถึงความสําคัญและภาคภูมิใจในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีของตน อันจะนํามาสูการมีจิตสํานึกและการรวมตัวของคนในทองถิ่น เพื่อ
ทํางานดานการอนุรักษและพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่น
3) การมี ส ว นร ว มของคนในท อ งถิ่ น ในการดํ า เนิ น งานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ทั้งในสวนของการเสนอความคิดเห็น
และการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสํานึกรวมของคนทองถิ่นในการดูแลรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีของตน
4) การดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ่น อันจะเปน
การเผยแพร สืบสาน อนุรักษ และพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นใหยังคงดํารงอยูอยางยั่งยืนทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และกอประโยชนใหกับทองถิ่น อาทิ ดานเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทองถิ่น การศึกษา เปนตน
5) การจัดทําฐานขอมูลองคความรูทองถิ่นในรูปของการศึกษาวิจัย กลาวคือ คนใน
ทองถิ่นทําหนาที่สํารวจ คนควา และบันทึกองคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญา ภาษา และวัฒนธรรม
พื้นบานของตนเอง เพื่อเผยแพรและธํารงไวสืบไป
6) การสรางเครือขายสายใยวัฒนธรรม สงเสริมใหสังคมสรางและขยายเครือขาย
การเรียนรูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของตนเองหรือทองถิ่นอื่นอยาง
บูรณาการ
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บทที่ 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีทองถิ่น
การจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นนี้
ตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานที่มุงใหประชาชนในทองถิ่นเปนศูนยกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหมีความรู ความเขาใจ
และมีศักยภาพใน 4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการมีสวนรวม ดานการสรางเครือขายและดาน
การอยูรวมกันอยางสมานฉันท ดังแผนภูมิตอไปนี้

การเรียนรู

การอยู
รวมกันอยาง
สมานฉันท

ประชาชน

การมี
สวนรวม

การสราง
เครือขาย

แผนภูมิแสดงแนวคิดพืน้ ฐานในการจัดทํา
มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ดังนั้น จากการประมวล ศึกษาและสังเคราะหกรอบแนวคิดเรื่องการสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระเบีย บ กฎและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อง แนวทางการจัด ทํ า มาตรฐานการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและจารี ต ประเพณีท องถิ่ น ก็ดํา เนิน ไปตามแนวคิ ด พื้ น ฐานทั้ ง 4 ด า นดั ง กลาว และ
สามารถจัดแบงประเภทของมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นดานตางๆ ได 4 ดาน ดังนี้
3.1 ดานการเรียนรู
3.2 ดานการมีสวนรวม
3.3 ดานการสรางเครือขาย
3.4 ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท

3.1 ดานการเรียนรู
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นเรียนรู เขาใจและเคารพศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปน
แนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.1.1 สงเสริมกิจกรรมการใหความรูความเขาใจ และเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของศาสนาตางๆ ในประเทศไทย เพื่อใหเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนา
3.1.2 ส ง เสริ ม ให มี ห ลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ที่ บ รรจุ ค วามรู เ รื่ อ ง “ท อ งถิ่ น ของเรา” ไว ใ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.3 ให ความรู แ ละความเขาใจวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี ที่สําคัญของท องถิ่น
ตนเอง
3.1.4 เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษ หวงแหน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถิ่น
3.1.5 ปลูกฝงแนวคิดเรื่องเอกภาพในความหลากหลายหรือ “ทฤษฎีดอกไมหลากสี”
ใหกับประชาชนในทองถิ่นโดยเนนไปที่เยาวชน
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บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.1.6 ปลู ก ฝ ง แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ความพอเพี ย ง พอดี เช น เศรษฐกิ จ
พอเพียง การแบงปนและเอื้ออาทรตอกัน
3.1.7 สง เสริ มให ป ระชาชนมีก ารเรี ย นรูต ามอัธยาศั ย การเรีย นรู ต ลอดชี วิ ต ในเรื่ อ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1.8 การจั ดทํ าฐานขอมูลพื้นฐานทางศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ทองถิ่น

การค้ําตนโพธิ์เปนประเพณีทองถิ่นที่สําคัญอยาง
หนึ่งของชุมชนในภาคเหนือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ต อ งให ค วามรู แ ละส ง เสริ ม ให เ ป น เนื้ อ หาสํ า คั ญ ในการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกรักวัฒนธรรม
จารีตประเพณีทองถิ่นใหแกเยาวชน

3.2 ดานการมีสวนรวม
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนทองถิ่นมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปน
แนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.2.1 สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรมตางๆ ของศาสนาที่ตนเองนับถือ
และกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลตางๆ ตามประเพณีทองถิ่น
3.2.2 จัดทําประชาพิจารณและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นเพื่ออนุรักษ
และสงเสริ มการดํ า เนิ น ชี วิต ตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต ประเพณีแ ละภู มิป ญญา
ทองถิ่น
3.2.3 กําหนดยุทธศาสตรและวางแผนกิจกรรมการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ตามแผนทุกๆ 3 ป
บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

3.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทองถิ่นของตนเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวม

การแขงเรือเปนประเพณีที่ไมเกี่ยวของกับศาสนาแตเปดโอกาสใหประชาชนจํานวนมากมีสวนรวม

3.3 ดานการสรางเครือขาย
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นสรางและขยายเครือขายการเรียนรู เขาใจ
และเคารพศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของตนเองหรือทองถิ่นอื่น
มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปนแนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.3.1 สงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นของตนระหวาง
หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ในการอนุรักษ
และสงเสริมการดํ าเนินชีวิตตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
3.3.2 จัดกิจกรรมการถายทอดประสบการณระหวางหนวยงานราชการ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ดานการอนุรักษและสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และตามศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ่น
3.3.3 สงเสริมหรือจัดตั้งองคกรเพื่อเปนเครือขายระดับบุคคล ครอบครัว หรือทองถิ่น
เพื่อการเรียนรู เขาใจและเคารพ อนุรักษและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
24

บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภูมิปญญาทองถิ่น ในลักษณะตางๆ ตลอดจนเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นๆ เชน ศูนยวัฒนธรรมระดับ
ทองถิ่น สภาวัฒนธรรม กลุมชมรมที่เกี่ยวของ
3.3.4 จัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางเครือขายดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อถายทอดองคความรู และประสบการณซึ่งขอมูลดังกลาว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการจัดเก็บรวบรวมเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยูแลว

รูปแบบของเครือขาย/องคกรวัฒนธรรม

3.4 ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท
คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นอยูรวมกับผูอื่นในสังคมทุกระดับอยาง
เอื้ออาทร สงบสุข และยั่งยืน มีกรอบแนวคิดที่ควรนําไปเปนแนวทางจัดทําดัชนี ดังนี้
3.4.1 การบูรณาการคุณคาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอชุมชน

บทที่ 3 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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3.4.2 การยอมรับความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นซึ่งกันและกัน
3.4.3 การซึ มซั บวั ฒ นธรรม และจารีต ประเพณีท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกับ วิถี ชีวิ ต ของ
ประชาชนในทองถิ่น

การเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีแหเจา ของชาวไทยเชื้อสายจีน แสดงถึง
ความสมัครสมานกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันอยางสมานฉันทของ
ประชาชนตางเชื้อชาติ และมีความเชื่อที่หลากหลาย
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บทที่ 4
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
เพื่อใหองคก รปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
จึงไดกําหนดตัวชี้วัด ขั้น พื้นฐาน และตัวชี้วัด ขั้น พัฒนา ขึ้นมาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยไดกําหนดความหมายของตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด
ขั้นพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองปฏิบัติในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา
มากกวามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจะปฏิบัติหรือ
เลือกปฏิบัติตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
การดําเนินการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามมาตรฐาน
ทั้ง 4 ดาน ทั้งที่เปนตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา สามารถปรับใชแนวทางการดําเนินงาน
ตามแบบ PDCA ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P)
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4
ดานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ นั่นคือ ตองกําหนดเปาหมาย
ของแผนวาคืออะไร เปาหมายหลักคือประชาชนในทองถิ่น โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกประชาชน
ในทองถิ่นเปนสําคัญ โดยอาจกําหนดเปาหมายเปนทั้งรูปธรรม เชน ผลที่เปนตัวเลข สามารถนับ
ได ในมาตรฐานทั้ ง 4 ด าน ตั วชี้ วั ดขั้ นพื้ นฐานส วนใหญ มี เป าหมายเป นตั วเลข อี กอย างหนึ่ งคื อ
เปาหมายที่เปนนามธรรม ในมาตรฐานทั้ง 4 ดาน เปาหมายแบบนามธรรม ก็มีหลายแหง เชน
ในมาตรฐานดานการเรียนรู ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานมีเปาประสงคใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เรื่องศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทองถิ่นตนเองมากขึ้น แตเปาหมายนามธรรม
บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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ก็สามารถเปลี่ยนเปนเปาหมายรูปธรรม คือ ตัวเลขได เชน การวัดความรู ความเขาใจเรื่องศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นของประชาชนออกมาเปนจํานวนรอยละ
ในการจัดทําแผน เปาหมายที่กําหนดไวตองสามารถบรรลุไดจริง สามารถนํามาสูการ
ปฏิบัติไดจริง เชน การกําหนดเปาหมายตามมาตรฐานที่ 1 ดานการเรียนรู ดัชนีชี้วัดขั้นพัฒนา
คือ การจัดทําเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถาในทองถิ่นยังไมมีสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่ใชสําหรับการจัดทําเว็บไซต คือ โทรศัพทพื้นฐาน จึงเปนการยากที่จะบรรลุเปาหมายได
ดังนั้น เปาหมายดังกลาวจึงไมสามารถนํามาสูการปฏิบัติไดจริง
นอกจากนี้ แผนที่จัดทําขึ้นตองเปนแผนที่จําเปน มีสาระชัดเจน รัดกุม อานเขาใจงายและ
ปฏิบัติตามไดงาย ที่สําคัญตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (D)
เมื่ อกํ า หนดเป า หมายและวางแผนการส ง เสริม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4 ดานแลว ขั้นตอไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําความ
เขาใจแผนที่วางไวใหชัดเจน โดยตองอธิบายแผนใหผูปฏิบัติทุกระดับชั้นรูและเขาใจตรงกัน
ทั่วถึงกันแลวจึงลงมือปฏิบัติ เชน ในการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณเพื่อจัดทําแผนแมบท
ในการอนุรักษและสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ตามมาตรฐานที่ 2 ดานการมีสวนรวม ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองอธิบาย
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทราบถึงขั้นตอนการทําประชาพิจารณ ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสิ้น
โดยอาจขอความรู เ รื่ อ งประชาพิ จ ารณ นี้ จ ากผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญมาเป น ที่ ป รึ ก ษา
โครงการได เพื่อความชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกันของผูปฏิบัติ
ในการปฏิบัติตามแผนนี้ผูมีหนาที่รับผิดชอบโครงการตองตรวจสอบดูแลการปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนอยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามแผนและเพื่อใหกําลังใจกับผูปฏิบัติ ทั้งยังเปนการแสดง
ถึงความเอาใจใสดูแลของผูรับผิดชอบโครงการดวย
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (C)
ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ทั้งตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางเปน
ระบบนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู ในขั้นนี้เมื่องานดําเนินไปไดระยะหนึ่งผูรับผิดชอบ
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โครงการหรือกิจกรรมต องดู แลวามีปญ หาและอุปสรรคใดๆ หรื อไม ต องมีก ารทบทวนแผน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่อาจมีได
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห แกไข ประเมินผลการดําเนินการ (A)
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นตามแผน ตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นที่ไดกลาวแลวขางตน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน และตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานหรือตัวชี้วัดขั้นพัฒนาจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นโครงการ ขั้นตอนสุดทายที่ผูรับผิดชอบโครงการและผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญก็คือ
การวิเคราะห ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรุปผลไวในการดําเนินการครั้งตอไป
การวิเคราะห ประเมินผลนั้นสามารถกระทําไดโดยประเมินผลตามลําดับระยะเวลา
การดําเนินงานหรือตามหัวขอที่เราสามารถกําหนดขึ้นเพื่อใหงายตอการวิเคราะห ประเมินผล เชน
งานดานสถานที่ งานดานประชาสัมพันธ เปนตน ในการประเมินผลหากพบวามีปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการ ใหตรวจสอบหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกปญหาที่ไดดําเนินการไปแลว
พรอมทั้งทํารายงานสรุปผลไวในการดําเนินงานครั้งตอไป เชน ในการดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมดานการมีสวนรวม คือ การเขารวมโครงการคายคุณธรรม ปรากฏวามีผูเขารวมโครงการ
นอยกวาเปาหมาย ผูรับผิดชอบโครงการและผูปฏิบัติการตองพบปะกันเพื่อทบทวนสาเหตุของ
ปญหาวาอยูที่ใด ปญหาดังกลาวอาจมีสาเหตุหลากหลาย เชน การประชาสัมพันธไมทั่วถึง หรือ
ประชาชนในทองถิ่นสวนใหญตองไปทํางานในกรุงเทพฯ เปนตน เมื่อทราบสาเหตุแนชัดแลวให
บันทึกการประเมินผลไวเพื่อแกไขในการจัดโครงการครั้งตอไป ซึ่งบางปญหาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็สามารถแกไขไดเอง เชน ถาการประชาสัมพันธไมทั่วถึงก็อาจใชวิธีเคาะประตูบาน
เชิญชวน เปนตน แตบางปญหาตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนในการแกไข เชน ประชาชน
ตองเดินทางไปทํางานในกรุงเทพฯ ตองแกที่แนวนโยบายของสวนกลางจนถึงระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย คือ การปลูกจิตสํานึกรักถิ่นเกิด วิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
อนึ่ง ในการดําเนิน การโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน หากประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไดตามแผน ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานก็ตองประเมินผลแลว
บันทึกวา ความสําเร็จของโครงการเปนผลของการดําเนินงานแบบใดบาง มีปจจัยใดบางที่นํา
โครงการไปสูความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมแบบเดิม
หรือแบบอื่นๆ ในครั้งตอไป
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ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ หมายถึง ตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
– เชิงปริมาณ คือ จํานวนที่สามารถวัดเปนตัวเลขได เชน จํานวนกิจกรรม, จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
– เชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ คุ ณ ค า ที่ ไ ม ส ามารถวั ด เป น จํ า นวนตั ว เลขได แต อ าจวั ด ได ใ น
ลักษณะวามี หรือไมมี เชน มีการวางแผน-ไมมีการวางแผน

4.1 ดานการเรียนรู
ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(1) การให
- จัดใหมีหรือ
ความรูเกี่ยวกับ สนับสนุน
ศาสนา ศิลปะ กิจกรรมที่เสริม
วัฒนธรรม
ความรูแกเด็กและ
และจารีต
เยาวชนในดาน
ประเพณีใน
ศาสนาที่ตน
ทองถิ่นของตน นับถือ
ตัวชี้วัด

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เสริม
ความรูแกเด็กและ
เยาวชนในดาน
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีทองถิ่น
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9

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- การบรรยายหลักธรรม/ - จํานวนกิจกรรม
คําสอนทางศาสนาโดย - จํานวนครัง้ ที่จัด
ผูนําศาสนาเนือ่ งในวัน แตละกิจกรรม
สําคัญทางศาสนา
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
- รอยละผูเขารวม
กิจกรรมที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น
- รอยละของ
- การจัดคายกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรม
“ทองถิน่ ของเรา”
ที่สามารถนํา
เพื่อใหเยาวชนรูจ ัก
ทองถิน่ ของตนเองและ ความรูไป
ประยุกตใชได
มีจิตสํานึกในการ
อนุรกั ษวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีทองถิ่น
กิจกรรม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด

(2) สงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินตามวิถี
ชีวิตที่สมดุล
ทั้งทางศาสนา
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และความ
ทันสมัย

ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
- จัดกิจกรรม
ยกยอง เชิดชู
ปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ
โดยพิจารณาผู
ทรงความรูจาก
บุคคลในทองถิ่น
9
- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เสริม
ความรูแกเด็กและ
เยาวชนในดาน
ศิลปะพื้นบาน

- สนับสนุนหรือ
ประสาน
หนวยงานที่
เกี่ยวของจัด
กิจกรรมเพือ่
ปลูกฝงแนวทาง
การดําเนินชีวิต
ตามหลักความ
พอดี แบงปนและ
เอื้ออาทรตอกัน

9

กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

- จัดงานยกยองเชิดชู
เกียรติแกปราชญ
ชาวบาน เพือ่ เปนเกียรติ
และยกยองในฐานะ
บุคคลตัวอยาง

- การเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตางๆ มาให
ความรูหรือการนํา
เยาวชนในทองถิน่ เขา
รวมปฏิบัติจริงในเรือ่ ง
เกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน
เชน การแกะสลัก,การ
ทําหัวโขน, เครื่องปน
ดินเผา, การทอผา
- กิจกรรมอยูอยาง
ไทย อยูอยางพอเพียง
ตามแนวพระราช
ดํารัส ฯลฯ

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
(3) การจัดทํา - จัดทําฐานขอมูล 9
ฐานขอมูล
ดานศาสนา
พื้นฐานทาง
วัฒนธรรมและ
ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและ ทองถิ่น
จารีตประเพณี
ทองถิ่น
ตัวชี้วัด

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อ
จัดทําศูนย/แหลง
เรียนรูของ
ทองถิ่นใน
รูปแบบตางๆ
ที่ประชาชน
สามารถเขาถึงได
งาย และ
หลากหลาย

32

9

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กิจกรรม
- การออกแบบ
สอบถาม,สํารวจ
ขอมูล, สรุปผลและ
จัดเก็บรวบรวมให
เปนระบบ

- การจัดทําพิพิธภัณฑ
พื้นบาน/ศูนยการ
เรียนรูทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทองถิ่น, การจัด
นิทรรศการ, การ
จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร
ทางเว็บไซต, วิทยุ
ชุมชน, หอกระจาย
ขาว ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จํานวน
ฐานขอมูล
- จํานวน
ระเบียนขอมูล

- จํานวนผูเขาชม
- จํานวน
ระเบียนขอมูล
- จํานวนสื่อ
- ความถี่ในการ
เผยแพร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด
(4) การจัดทํา
หลักสูตร
ทองถิ่นดาน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี
ทองถิ่นรวมกับ
สถานศึกษาใน
ทองถิ่น

แนวทางการ
ดําเนินการ
-ประสาน สถาบัน
การศึกษาหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมกัน
จัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นดานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
ทองถิ่นและ
ประสาน
สถานศึกษาใน
ทองถิ่นเพื่อใช
หลักสูตร

ขั้น
กิจกรรม
พื้นฐาน พัฒนา
9 - หลักสูตรศิลปะ
พื้นบาน, หลักสูตร
วัฒนธรรม และ
ประเพณีทองถิ่น
ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- มีหลักสูตร
ทองถิ่น
- จํานวน
หลักสูตร
ทองถิ่น

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

4.2 ดานการมีสวนรวม
ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(1) การจัด
-จัดกิจกรรมหลัก
กิจกรรมดาน ในดานศาสนา ตาม
ศาสนา ศิลปะ วันสําคัญของ
วัฒนธรรม และ ศาสนาโดยประสาน
จารีตประเพณี ผูนําศาสนา/ผูนํา
ทองถิน่ ที่เนน ชุมชน รวมทั้ง
ประชาชนใน ประชาชนใน
ทองถิน่ เปน
ทองถิน่ (ดู
ศูนยกลาง
รายละเอียด
ในบทที่ 5)
ตัวชี้วัด

- รวมกันจัด
กิจกรรมดาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่สําคัญ
ของทองถิน่ โดย
ประสานองคกร
เครือขาย ผูนํา
ชุมชนรวมทั้ง
ประชาชนใน
ทองถิน่

34

9

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จํานวนกิจกรรม
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมกับ - จํานวนครัง้ ที่จัด
ศาสนสถาน จัดกิจกรรม แตละกิจกรรม
หลักทางศาสนาในวัน - รอยละของ
สําคัญ เชน การทําบุญ งบประมาณ/
ทรัพยากรที่
ตักบาตร เวียนเทียน
ประชาชนใน
ในวันสําคัญทาง
ทองถิน่ นํามา
พระพุทธศาสนา,
สมทบในการจัด
งานวันอาชูรอ,
กิจกรรม
งานวันคริสตมาส
ฯลฯ
กิจกรรม

- การจัดงานประเพณี
ประจําของทองถิ่น
เชน งานบุญบั้งไฟ,
ประเพณีผีตาโขน
ฯลฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด

(2) การจัด
กิจกรรมเพือ่
ปลูกฝงจิตสํานึก
ในการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ทองถิ่น

แนวทางการ
ดําเนินการ
- การจัดกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ
และความ
สมานฉันทดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
ทองถิน่
- การจัดประชุม
อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการใหแก
เยาวชนหรือ
ประชาชนในชุมชน
โดยเชิญผูทรง
ความรู ปราชญ
ชาวบาน นักวิชาการ
เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และ
ความสํานึกในการ
ที่จะอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีของ
ทองถิ่น

ขั้น
กิจกรรม
พื้นฐาน พัฒนา
9
- การจัดกีฬา ดนตรี
และการละเลน
พื้นบาน, งาน
หัตถกรรม, งาน
สถาปตยกรรม
พื้นบาน

9

- โครงการสอน
ศาสนาใหแกเยาวชน
และประชาชน
- โครงการรัก
วัฒนธรรมทองถิ่น
- โครงการมัคคุเทศก
รุนจิ๋ว ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ

- จํานวนกิจกรรม
- จํานวนครัง้ ที่จัด
แตละกิจกรรม
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(3) การจัดทําแผน - ใหชุมชน
การสงเสริม
องคกร เครือขาย
ศาสนา ศิลปะ และประชาชนมี
วัฒนธรรม และ สวนรวมในการ
จารีตประเพณี จัดทําแผน
ทองถิน่
9
- ใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
ติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด

36

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จัดเวทีประชาคม
- มีแผนการ
หรือมีชอ งทางการรับ สงเสริมศาสนา
ฟงความคิดเห็น
ศิลปะ วัฒนธรรม
(ตูหรือเว็บบอรด) จาก และจารีตประเพณี
ประชาชนในทองถิ่น
ทองถิ่น
กิจกรรม

- จัดระบบหรือวิธีการ - มีรายงานการ
ประเมินผลการ
ประเมินผลตาม
ดําเนินงานตามแผน
แผน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.3 ดานการสรางเครือขาย
ตัวชี้วัด
(1) จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณดา น
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ทองถิน่ ระหวาง
ทองถิน่ ของตน
และทองถิ่นอื่น

ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
- ประสานงานกับ
ผูนําศาสนาตาง ๆ
หรือ องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ อืน่ ๆ
เพื่อจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ
การดําเนินชีวิต
ความรู ดานศาสนาที่
ตนนับถือ

- ประสานงานกับ
กลุมตาง ๆ หรือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อืน่ ๆ
เพื่อจัดตั้งเครือขาย
ดานศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ระหวางทองถิน่

9

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- ศึกษาดูงาน
- จํานวนกิจกรรม
- จํานวน
ระหวางทองถิ่น
เชน วัฒนธรรม
ผูเขารวม
สัญจร, ธรรมยาตรา กิจกรรม
- มีเครือขาย
รวมกับ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น อื่นๆ
- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่มี
ความรูเพิ่มขึ้น
- การจัดตั้งกลุม
ดานตาง ๆ เชน กลุม
หัตถกรรม จิตรกรรม
สถาปตยกรรม
ศิลปะการแสดง กีฬา
หรือการละเลน
พื้นบาน
กิจกรรม

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(2) สงเสริมให
- จัดใหมีหรือ
สถาบันทางศาสนา สนับสนุนกิจกรรม
สถาบันการศึกษา การถายทอดความรู
ชุมชน สราง
ดานศาสนา ศิลปะ
เครือขายเพื่อ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปลูกฝง และ
ปญญา และจารีต
ถายทอดภูมิปญญา ประเพณีระหวาง
ประเพณีที่ดีงาม
ทองถิ่น
ระหวางชุมชน
ตัวชี้วัด

(3) นําฐานขอมูล
ดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีที่ทองถิน่
ไดรวบรวมขึ้นอยาง
เปนระบบมา
เชื่อมโยงและสราง
เครือขายดาน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ทองถิ่นกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอืน่ ๆ

38

- จัดใหมี หรือ
สนับสนุนการสราง
เครือขายฐานขอมูล/
แลกเปลี่ยนขอมูล
ดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ระหวางทองถิน่

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

9

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- การบรรยายจาก - จํานวนโครงการ
ผูอาวุโสในแตละ - จํานวนครัง้ ที่จัด
ทองถิ่น, การ
แตละกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
- จํานวนผูเขารวม
วัฒนธรรม,
กิจกรรม
ถายทอดความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
ฯลฯ
กิจกรรม

- การจัดตั้ง
- จํานวน
เครือขายชมรม
ระเบียนขอมูล
อนุรกั ษศิลปะ
- จํานวนผูข อใช
พื้นบาน, การจัดทํา ขอมูล
ฐานขอมูลเผยแพร - จํานวนทีเ่ พิ่มขึ้น
และแลกเปลีย่ น
ขององคกร
ขอมูลกับทองถิน่
ปกครองสวน
อื่น ฯลฯ
ทองถิ่น ที่เขา
รวมเครือขาย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัด
(4) สงเสริมกิจกรรม/
โครงการที่เนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในเรือ่ งองค
ความรูเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการ
ดําเนินการ
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวมกับ
สถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดําเนิน
การศึกษาเพื่อ
สงเสริมเครือขาย
ธุรกิจชุมชน

ขั้น
กิจกรรม
พื้นฐาน พัฒนา
9 - การวิจัย
สมุนไพรและ
การแพทยแผน
ไทย, การ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม,
โครงการหนึง่
ตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ฯลฯ

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- จํานวนโครงการ
- จํานวนผูเขารวม
โครงการ
- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่
สามารถนํา
ความรูไป
ประยุกตใชได
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4.4 ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท
ขั้น
แนวทางการ
ดําเนินการ
พื้นฐาน พัฒนา
9
(1) จัดกิจกรรม
- จัดใหมี/
รณรงคประชา
สนับสนุน/ประสาน
สัมพันธให
กับหนวยงานอืน่ ใน
ประชาชนตระหนัก การประชาสัมพันธ
ถึงคุณคาของการ เพื่อสรางความ
ไวเนื้อเชื่อใจ การ สมานฉันท
ประนีประนอม
การสรางสันติ และ
ความสมานสามัคคี
ตัวชี้วัด

(2) จัดกิจกรรมการ
ประสานความ
รวมมือ และความ
เขาใจระหวางกัน
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- การบรรยายหรือ
กิจกรรมที่ใหความรู
ความเขาใจแก
ประชาชนเพือ่ สราง
ความสมานฉันท

9

- จัดใหมี/
สนับสนุน/ประสาน
กับหนวยงานอืน่ จัด
กิจกรรมเชือ่ มโยง
เครือขาย เพือ่ สราง
และประสานความ
เขาใจ และความ
รวมมือระหวางกัน

9

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ
- การประชาสัมพันธ - จํานวนกิจกรรม
ตามสื่อตางๆ เชน
- จํานวนครัง้ ที่
การจัดทําปาย,
เผยแพร
ขอความ, เสียงตาม - จํานวนสือ่ ที่
สาย, วิทยุชุมชน,
เผยแพร
การเขารวมกิจกรรม
ของศาสนาอืน่ ที่
สามารถเขารวมได
ฯลฯ
กิจกรรม

- การบรรยายเรือ่ ง
ศิลปะพื้นบานหรือ
วัฒนธรรมเพื่อให
ความรูและสราง
ความเขาใจรวมกัน

- จํานวนกิจกรรม
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
- มีคณะกรรมการ
เพื่อความ
สมานฉันท ซึง่
- การจัดตั้ง
มาจากตัวแทน
คณะกรรมการเพื่อ ของชุมชน
ความสมานฉันท
ทําหนาที่เชื่อมโยง
เครือขาย, การ
บรรยายเรือ่ งศิลปะ
พื้นบาน หรือ
วัฒนธรรมเพือ่ ให
ความรูและสราง
ความเขาใจรวมกัน
ฯลฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชในการ
จัดทําแผนงานหรือวางแผนแนวทางกิจกรรมการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี ท อ งถิ่ น ได ต ามมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ด า นต า งๆ มี แ นวคิ ด พื้ น ฐาน หลั ก การทํ า งาน และ
แนวทางการดําเนินงานดังนี้

5.1 ปรัชญาการดําเนินการ
ปรัชญาการดําเนินการ คือ แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญเพื่อนําไปสูการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มีดังนี้
5.1.1 การเห็ น คุ ณ ค า หวงแหน และอนุ รั ก ษ ศ าสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และประชาคมกลุมองคกรชุมชน ตอง
ตระหนักถึงคุณคาของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี และมีจิตสํานึกที่จะสืบสาน
มรดกวัฒนธรรมทองถิ่นสืบไป
5.1.2 การคํานึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความหลากหลายในองคประกอบตางๆ เชน
ดานภูมิศาสตรกายภาพ อาชีพ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของแตละทองถิ่น
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ที่กลาวมา เพื่อจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลอง
5.1.3 การมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อการอยูรวมกันอยางสมานฉันท ถือเปนภารกิจหลัก
ขององค กรปกครองส วนทองถิ่น ที่จ ะตองใหความสําคัญกับการมีสวนร วมของประชาชนใน
ทองถิ่นในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น อันจะนําไปสูการอยู
รวมกันอยางสมานฉันทและยั่งยืน
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5.2 หลักการทํางาน และวางแผน
ในการทํางาน และวางแผนการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ควรยึดหลักการดังตอไปนี้
5.2.1 การศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งจาก
เอกสารและคําบอกเลา เชน แผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวง แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด (Cluster) งานวิจัย หนังสือตํารา และคําบอกเลาจากผูนําศาสนา ปราชญชาวบาน
ซึ่งจะทําใหการวางแผนเหมาะสมสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ
5.2.2 การประสานงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประสานงานกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด องคกรทางศาสนา
และองค ก รเอกชน เพื่ อ ขอรั บ คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการวางนโยบาย จั ด ทํ า แผน และกิ จ กรรม
โครงการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
5.2.3 การมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรณรงคระดมความคิดเพื่อให
ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

5.3 ความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน กิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของประชาชนที่นับถือศาสนา
ตางกันในแตละทองถิ่นอาจดําเนินการไดในบางกิจกรรม เนื่องจากในบางศาสนามีบทบัญญัติวา
พิธีกรรมหรือประเพณีที่ปฏิบัติจะตองเปนคนที่นับถือศาสนานั้นเทานั้น หรือไมสามารถเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาอื่นที่ตนไมไดนับถือ ดังนั้นกิจกรรมที่ประชาชนซึ่งนับถือศาสนาตางกัน
ในแตละทองถิ่นสามารถเขารวมได คือ กิจกรรมที่เปนวันสําคัญของชาติ ซึ่งไมมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามาเกี่ยวของ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันเด็กแหงชาติ
นอกจากนั้น ประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
ศาสนา เชน ประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิด งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานศพ ฯลฯ ในสวนที่เปน
กิจ กรรมทางสั ง คม ผูที่ นับ ถือ ศาสนาต า งกัน ในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ สามารถเข า รว มไดใ นส ว นที่ ไ ม
เกี่ยวของกับศาสนพิธี
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5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น ทั้ง 4 ดาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะทํางาน รับผิดชอบการทํางานดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น โดยมีผูนําศาสนาในชุมชนเปนที่ปรึกษา และ
มีคณะทํางาน ซึ่งอาจประกอบดวย
1.1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
1.2) ประธานสภาทองถิ่น
กรรมการ
1.3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.4) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
กรรมการ
1.5) ผูนําชุมชน
กรรมการ
1.6) สภาวัฒนธรรมทองถิ่น
กรรมการ
1.7) ตัวแทนประชาคม หรือ ปราชญทองถิ่น
กรรมการ
1.8 ) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.9) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/การศึกษากรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ จํานวนกรรมการ ขอ 1.3) - 1.7) เปนไปตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น
แตหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ยังไมมีความพรอมในการจัดตั้งคณะทํางาน
ดังกลาว อาจมอบหมายภารกิจที่เ กี่ยวข องกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วั ฒนธรรมและจารีต
ประเพณี ท องถิ่นใหค ณะทํางานหรือคณะกรรมการที่องคกรปกครองสว นท องถิ่ นแตงตั้ง เพื่อ
ทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
2) คณะทํางาน มีหนาที่ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนดและ
เสนอแนวทางตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของคณะทํางาน เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น
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5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและ/หรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น ตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานที่
กําหนด
6) คณะทํางาน เสนอขอคิดเห็นหรือใหการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
7) คณะทํางาน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
ตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว เพื่อสรุปผลการดําเนินการและใชเปนขอมูลประกอบการ
นําเสนอแนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบการทํางานดานการสงเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น

2. คณะทํางาน มีหนาที่ศึกษาขอมูลพื้นฐานจาก
ทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนดและเสนอ
แนวทางตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแนวทาง/
ขอเสนอของคณะทํางาน เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุ
แผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการและ/หรือ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน หรือปรับ
การดําเนินการตามผลการประเมินระหวาง
ดําเนินการ

6. คณะทํางาน เสนอขอคิดเห็นสนับสนุน
การดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีทองถิ่น

7. คณะทํางาน ติดตามผลและประเมินผล
การดําเนินงาน

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

5.5 แนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยอาจใชรูปแบบ PDCA (ดูรายละเอียดในบทที่ 4 และตัวอยางโครงการในภาคผนวก ค)
คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สํารวจ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
กําหนดโครงการ/กิจกรรมไวในแผนยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติงานประจําป
เสนอของบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
- ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ในการฝกอบรม
ตองติดตอวิทยากรที่อาจเปนผูนําศาสนาหรือปราชญทองถิ่นหรือผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานอื่นๆ
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองใชสถานที่ราชการหรือศาสนสถานเปนที่ฝกอบรม
ใหประสานงานกับหนวยงานราชการหรือศาสนสถานที่เกี่ยวของเพื่อขอใชอาคารหรือสถานที่
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม จัดหาอุปกรณที่จําเปนตองใชในการอบรม (สําหรับหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดูไดจากภาคผนวก ง)
- หากเป น โครงการหรื อ กิ จ กรรมตามตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา เช น ตามมาตรฐาน
การสรางเครือขาย โดยอาศัยการจัดการฐานขอมูลดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสืบคนและรวบรวมขอมูลที่อาจหาไดจาก เว็บไซตตางๆ
ผานระบบอินเทอรเนต โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมการศาสนา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
- ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจทั่วไปทราบ
- ดํ า เนิ น การและตรวจสอบการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมให เ ป น ไปตามแผนที่
กําหนดไว
- ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
7) สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ พิจารณาผลดี-ผลเสีย
ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตอไป
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บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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จากมาตรฐานทั้ ง 4 มาตรฐาน ในการส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่น ทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด
โครงการ/กิจกรรมไดในลักษณะดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูใหขอมูล และ/หรือเปนผูสนับสนุนงบประมาณ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น
ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะดังนี้
1. ผลที่เปนนามธรรม เชน ความรูจากการจัดอบรมสัมมนา การสืบทอดวัฒนธรรม
การอยูรวมกันอยางสมานฉันทจากการสรางเครือขาย
2. ผลที่เปนรูปธรรม เชน กิจกรรมงานสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี ศูนยขอมูล หลักสูตรทองถิ่น ฐานขอมูลที่ประชาชนใชประโยชนได
ทั้งนี้ ในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคลอง เพื่อประโยชนสูงสุดของทองถิ่นเปนสําคัญ

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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• ทําบุญตักบาตร
• วันมาฆบูชา
• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
- เปนวันที่พระพุทธเจาประกาศ • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 • จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
โอวาทปาฎิโมกข
ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธบูชา • จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• กิจกรรมการละเลนและแขงกีฬาพื้นบาน
เชน วิ่งกระสอบ ชักคะเยอ เตะปบ ปดตา
ตีหมอ
• รวมกันพัฒนาทีส่ าธารณประโยชนและ
ศาสนสถาน
• การรณรงคเรือ่ งดื่มไมขับ, การงดดื่มของ
มึนเมาทุกชนิดรับปใหม ฯลฯ

กิจกรรมเสริม

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3

กิจกรรมหลัก

• วันขึ้นปใหม
• จัดพิธีทําบุญตักบาตร
- เปนการเริ่มตนศักราชใหมตาม • อาราธนาพระสงฆแสดงพระธรรม
สุริยคติแบบตะวันตก
เทศนา
• ผูนําทองถิ่นกลาวอวยพร

วันสําคัญและความสําคัญ

1 มกราคม

วัน/เดือน

ประเพณีไทยและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทอ งถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด
กิจกรรมตางๆ โดยดําเนินงานตามประเพณีที่จัดขึ้นในแตละเดือน ดังตัวอยางตอไปนี้

5.6 โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• ทําบุญตักบาตร
• วันอาสาฬหบูชา
- เปนวันที่พระพุทธเจาแสดง
• ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ
ปฐมเทศนาและมีพระสงฆเกิดขึน้
ศีล 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปน
ครั้งแรก
พุทธบูชา
• เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8

• จัดการละเลนพืน้ บาน
• จัดการแขงขันกีฬาพื้นบานของแตละ
ทองถิ่น
• ประกวดเทพีสงกรานต
• รณรงคเรื่องสงกรานตไรแอลกอฮอล
• รณรงคไมเลนแปง ไมเลนปนฉีดน้ํา

กิจกรรมเสริม

• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• จัดประกวดสวดมนตหมู รองเพลงธรรมะ
และสวดสรภัญญะ

• ทําบุญตักบาตร
• สรงน้ําพระสงฆ
• รดน้ําขอพรผูใ หญ
• แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ
บุรุษดวยการทําบุญอุทศิ ให

กิจกรรมหลัก

• วันวิสาขบูชา
• ทําบุญตักบาตร
- เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ
และปรินิพพานที่เวียนมาตรงกัน
ศีล 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปน
แตตางปกันอยางนาอัศจรรย
พุทธบูชา
- เปนวันสําคัญของโลกที่
• เวียนเทียนและปฏิบัติธรรม
สหประชาชาติรับรอง

• เทศกาลสงกรานต
- เปนเทศกาลขึน้ ปใหมของชาว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ชาวไทย

วันสําคัญและความสําคัญ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6

13-15 เมษายน

วัน/เดือน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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• วันเขาพรรษา
- เปนวันที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตให
พระสงฆอยูจําพรรษา ณ วัดแหงเดียว
ตลอด 3 เดือน
- เปนระยะเวลาที่เหมาะแกการศึกษา
พระธรรมวินัย

วันสําคัญและความสําคัญ
• ทําบุญตักบาตร
• ถวายผาอาบน้ําฝนแดพระสงฆ
• รวมประเพณีแหเทียนพรรษา
• อธิษฐานจิตงดเวนการทําสิ่งไมดี
เชน งดเหลา ในชวงเขาพรรษา

กิจกรรมหลัก
• จัดคายคุณธรรมอบรมประชาชนทั่วไป
• จัดคายเยาวชนพุทธบุตร
• จัดสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา
• กิจกรรมตอเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมเสริม

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

แรม 13-15 ค่ํา เดือน 10
(ประเพณีภาคกลางและ
ภาคใต)

• บุญสารทเดือนสิบ
• ถวายกระยาสารทแดพระสงฆ
• จัดการละเลนพื้นบาน เชน พิธีชิงเปรต
- ประเพณีการถวายขาวกระยาสารท • แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ
(สําหรับประชาชนในภาคใต)
ตามจารีตประเพณี ของประชาชนใน
บุรุษดวยการทําบุญ ถวายทานแลว
ภาคกลางและภาคใต เปนการแสดงถึง อุทิศให
ความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษที่
ลวงลับ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 (ประเพณี • บุญขาวสาก
• ถวายกระยาสารทแดพระสงฆ
• รวมพิธีกวนกระยาสารท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ประเพณีการถวายขาวกระยาสารท • แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพ • ประกวดกระยาสารทสูตรโบราณ
ตามฮีตหรือจารีตประเพณี ของ
บุรุษดวยการทําบุญ ถวายทานแลว
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุทิศให
เปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวที
ตอบรรพบุรุษที่ลวงลับ

แรม 1 ค่ํา เดือน 8

วัน/เดือน
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• มีการแขงขันกีฬาสากล เชน ฟุตบอล
วอลเลยบอล และกีฬาพื้นบาน เชน
วิ่งกระสอบ วิ่งเปยว ในวันตอนรับ
คณะผูมาทอดกฐิน
• ประกวดนางนพมาศ
• จัดประกวดกระทงประเภทตาง ๆ เชน
ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด
สรางสรรค ประเภทอนุรักษธรรมชาติ

• เทศกาลทอดกฐิน
• ทําบุญตักบาตร
- เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตใหพระสงฆ • เตรียมงานตอนรับคณะที่มา
ที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือนทําการรับ
ทอดกฐินหรือจัดงานทอดกฐิน
ผากฐินที่ทายกทายิกานํามาถวาย

• ประเพณีลอยกระทง
• จัดงานลอยกระทง
- เปนการขอขมาตอแมน้ําหรือพระแมคงคา • จัดนิทรรศการเรื่องลอยกระทง
- เปนการบูชารอยพระพุทธบาทที่อยูริมฝง
แมน้ํานัมมทา

แรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12

กิจกรรมที่ทําไดทุกโอกาส • การทําบุญถวายทาน ตักบาตร การรักษาศีล • ปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
การเขารวมกิจกรรมที่วัดจัดขึ้น
ดังกลาวดวยความตั้งใจ

• วันเทโวโรหณะ
• รวมกันพัฒนาที่สาธารณประโยชน
• ทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
- เปนวันที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรค • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล และ ศาสนสถาน
ชั้นดาวดึงสหลังจากแสดงธรรมโปรดพุทธ 8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธ
มารดาตลอดพรรษา
บูชา

กิจกรรมเสริม

แรม 1 ค่ํา เดือน 11

กิจกรรมหลัก

• วันออกพรรษา
• ทําบุญตักบาตร
• ทําพิธีปวารณาระหวางพุทธศาสนิกชน
- เปนวันที่พระพุทธเจาอนุญาตใหพระสงฆ • ปฏิบัติธรรม เชน รักษาศีล 5 หรือ ศีล ดวยกัน คือ ตักเตือนกันถึงขอผิดพลาด
ที่อยูจําพรรษาครบ 3 เดือนทําพิธีปวารณา
ดวยใจปรารถนาดี
8 ฟงพระธรรมเทศนาเพื่อเปนพุทธ
หรือการวากลาวตักเตือนกันดวยจิตเมตตา บูชา

วันสําคัญและความสําคัญ

ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11

วัน/เดือน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ประเพณีและวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
ปฮิจเราะฮฺศักราช และระบบจันทรคติอิสลาม
“ฮิจเราะฮฺ” (Hijrah) แปลวา การอพยพ ซึ่งในทางประวัติศาสตรอิสลามหมายถึงการ
อพยพของศาสดามุ ฮัมมั ด จากนครมั ก กะฮฺ ไปยั ง นครมะดี น ะฮฺ ซึ่ ง ตรงกับ ค.ศ.622 และไดถู ก
กําหนดใหเปนจุดเริ่มตนของการนับศักราชแหงอิสลาม ซึ่งในภาษาไทยใชคําศัพทวา “ปฮิจเราะฮฺ
ศักราช” (อักษรยอ ฮ.ศ.) โดยนับวันตามระบบจันทรคติซึ่งในแตละปจะมีจํานวนวันนอยกวาระบบ
สุริยคติสากลอยูประมาณ 11 วัน การเทียบฮิจเราะฮฺศักราชกับคริสตศักราชจึงไมสามารถกําหนด
ดวยตัวเลขบวกลบที่แนนอนได เพราะเมื่อ ค.ศ. เพิ่มขึ้น 65 ป ฮ.ศ. ก็จะเพิ่มขึ้น 67 ป โดยในปแรก
ของการอพยพ ฮ.ศ. หางจาก ค.ศ. 622 ป แตในปจจุบัน ฮ.ศ. หางจาก ค.ศ. 579 ป
การกําหนดเดือนของชาวมุสลิมจะยึดถือตามจันทรคติแบบอาหรับ โดยถือการเขาสูเ ดือน
ใหมจากการเห็นดวงจันทรเสี้ยวขางขึ้น (new moon) ของทุกเดือน และเมื่อรวมปกษแรกกับปกษ
หลังจะมีวันในแตละเดือนจํานวน 29 หรือ 30 วัน ซึ่งในหนึ่งปจะแบงเปน 12 เดือน และเรียกชื่อ
เดือนดวยภาษาอาหรับ ดังนี้
เดือนที่ 1 มุฮัรฺรอม
เดือนที่ 7 รอญับ
เดือนที่ 2 ศอฟรฺ
เดือนที่ 8 ซะอฺบาน
เดือนที่ 3 รอบีอุลเอาวัล
เดือนที่ 9 รอมฎอน
เดือนที่ 4 รอบีอุษษานีย
เดือนที่ 10 เชาวาล
เดือนที่ 5 ญะมาดิลอูลา
เดือนที่ 11 ซุลเกาะอฺดะฮฺ
เดือนที่ 6 ญะมาดิษษานียะฮฺ เดือนที่ 12 ซุลฮิจญะฮฺ
สวนการกําหนดวันตามธรรมเนียมของชาวมุสลิมก็จะตางจากหลักสากล กลาวคือ จะถือการเขาสู
วันใหมเมื่อดวงอาทิตยลับขอบฟา ตัวอยางเชน หลังจากดวงอาทิตยตกในตอนเย็นวันศุกรก็จะถือวา
ค่ําคืนนั้นเปนคืนวันเสาร จนกระทั่งเวลารุงเชา เที่ยง บาย และเย็นของวันเสารนั้นผานไปหลังจาก
ดวงอาทิตยตก ก็จะเขาสูค่ําคืนของวันอาทิตย
การกําหนดวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
แมในปจจุบันจะมีการคํานวณวันและเดือนที่คอนขางแมนยําตรงตามการปรากฏจริงของ
ดวงจันทร โดยมี การจั ด พิมพเผยแพรทุกปในรูปของปฏิทิ นอิ สลามที่มีการบอกเวลาละหมาด
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประจําวัน 5 เวลาซึ่งคํานวณตามการโคจรของดวงอาทิตยในแตละวัน พรอมทั้งมีการกําหนดวัน
สําคัญทางศาสนา แตในทางปฏิบัติ มุสลิมจําเปนตองยึดถือตามศาสนบัญญัติ คือการกําหนดเดือน
ตามการเห็นดวงจันทรเสี้ยว (new moon) ซึ่งจะมีผลตอการกําหนดวันสําคัญทางศาสนาและการ
ปฏิบัติศาสนกิจ
การปฏิบัติศาสนกิจในวันสําคัญทางศาสนาอิสลามจะตองสอดคลองกับการกําหนดเดือน
ทางจันทรคติ ซึ่งหากเทียบกับเดือนทางสุริยคติก็จะเร็วขึ้นปละประมาณ 11 วัน สังเกตจากใน
ปจจุบัน เดือนมุฮัรฺรอมซึ่งเปนเดือนแรกของ ฮ.ศ.1427 จะใกลเคียงกับเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2549
แตเมื่อ 3 ปที่แลว เดือนมุฮัรฺรอมของ ฮ.ศ.1424 อยูในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.2546
สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยโดยจุฬาราชมนตรีเปน
ผูมีหนาที่ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรเพื่อกําหนดวันสําคัญทางศาสนาจากการมีผูเห็นดวง
จันทรในประเทศไทย ทั้งนี้มุสลิมสวนหนึ่งอาจมีการปฏิบัติที่ตางออกไป โดยถือจากการปรากฏ
ดวงจันทรเสี้ยว (new moon) ในสวนอื่นของโลก ซึ่งสามารถกําหนดวันและเดือนไดโดยอิงจาก
ประกาศของประเทศที่เห็นดวงจันทร จึงทําใหการกําหนดวันสําคัญทางศาสนาในบางชุมชนไม
ตรงกันในบางครั้ง
จากกรณีดังกลาว วันสําคัญทางศาสนาอิสลามจึงไมสามารถกําหนดเทียบกันไดกับ
ปฏิทินสุริยคติสากลหรือแมแตปฏิทินทางจันทรคติอินเดีย ไทย และจีนซึ่งมีการกําหนดใหบางป
เปนปอธิกมาส∗ การนําเสนอวันสําคัญทางศาสนาอิสลามกับการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม
ในที่นี้จึงตองถือตามเดือนทางจันทรคติอิสลาม

∗

ปอธิกมาส คือ ปทางจันทรคติที่ถูกกําหนดใหมี 13 เดือน ทั้งนี้ เพื่อมิใหเดือนทางจันทรคติเคลื่อนไป
ไกลจากเดือนทางสุริยคติมากนัก ดวยเหตุวาพิธีกรรมหรือประเพณีในแตละเดือนจะตองสัมพันธกับฤดูกาลซึ่ง
เปนผลจากการโคจรของดวงอาทิตย
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มุสลิมชายไปมัสยิดเพื่อ
ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งไดแก
การฟงบรรยาย ศาสน
ธรรม (คุฏบะฮฺ) และ
ละหมาดรวมกัน ในชวง
เวลาเที่ยง

วันขึ้นศักราชใหมของ
ชาวมุสลิมไมมี
บทบัญญัติใหประกอบ
ศาสนกิจเปนกรณีพิเศษ

วันขึ้นปฮิจเราะฮฺศักราช
ใหม

วันที่ 1
เดือนมุฮัรรฺ อม

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

วันสําคัญ
ประจําสัปดาห

ความสําคัญ

วันศุกร
ของทุกสัปดาห

วันสําคัญ

วันขึ้นศักราชใหมของชาวมุสลิม
ไมมีการจัดงานรื่นเริงดังเชนวันป
ใหมสากลหรือวันตรุษของศาสนิก
ชนอื่น

มุสลิมชายที่ไดรวมละหมาดวัน
ศุกรควรนําขอคิดจาก “คุฏบะฮฺ”
มาถายทอดใหกบั มุสลิมะฮฺ (สตรี
มุสลิม) ที่บาน เพื่อเสริมสราง
ครอบครัวที่มคี ณ
ุ ธรรม

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

มุสลิมควรรําลึกถึงการอพยพ
(ฮิจเราะฮฺ) ของศาสดามุฮัมมัด
โดยตระหนักถึงการอพยพ
ตนเองไปสูการปฏิบัติตนใหดี
ยิ่งขึ้นกวาปทผี่ า นมา

การละหมาดรวมกันที่มัสยิดใน
วันศุกรเปนศาสนกิจบังคับ
สําหรับผูชาย แตสําหรับผูหญิง
ศาสนาสงเสริมใหปฏิบัติ
ศาสนกิจอยูท ี่บา น

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ตํานานโบราณเลาวา วัน
อาชูรอเปนวันทีท่ านนบีนูฮฺ
ไดนําพาบรรดาผูศรัทธาลง
จากเรือ หลังจากน้ําทวมโลก
ครั้งใหญ และไดนําพืชพันธุ
ธัญญาหารที่เปนเสบียงในเรือ
มาหุงตมเปนอาหารแจกจาย
แกบรรดาผูติดตาม

วันที่ 10
เดือนมุฮัรรฺ อม
เปน “วันอาชูรอ”

วันคลายวันเกิดของทาน
วันที่ 12 เดือน
รอบีอุลเอาวัล
ศาสดามุฮัมมัด
เปน “วันเมาลิดนิ นบีมุฮัมมัด”

ความสําคัญ

วันสําคัญ

-

มุสลิมผูเนนการปฏิบัติ
ตนตามจริยวัตรของ
ศาสดามุฮัมมัดจะถือศีล
อด 2 วัน คือในวันที่ 9
และ10 หรือในวันที่ 10
และ11

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)
มุสลิมชีอะฮฺจัดพิธีรําลึกถึง
วีรกรรมของทานอิหมามฮุเซน
ผูเปนหลานของศาสดามุฮัมมัด
และเปนบุคคลที่ชาวชีอะฮฺ
เคารพรักยิ่งซึ่งถูกสังหารอยาง
โหดเหี้ยมที่เมืองกัรฺบะลาใน
อิรัก
มุสลิมทุกคนควรรําลึกถึงจริย
วัตรของทานศาสดามุฮัมมัด ใน
ฐานะทีท่ านเปนแบบอยางซึ่ง
ประชาชาติมุสลิมจะตองศึกษา
แนวทางปฏิบัติและเจริญรอย
ตามแบบอยางอันดีงามของทาน

บางมัสยิดจัดงาน “เมาลิด” เพื่อ
เฉลิมฉลองและรําลึกถึงนบีมุฮมั
มัดดวยการเลาชีวประวัติทาน
อานบทรอยกรองสรรเสริญและ
ขอพรใหแดทาน พรอมทัง้ มีการ
จัดเลี้ยงอาหารแกคนในชุมชน มี
การบริจาคทรัพยสิน เสื้อผา ใหแก
คนยากจน หรือใหทุนการศึกษา
แกเด็กกําพรา

หมายเหตุ

มุสลิมในบางชุมชนรวมกันนํา
ขาว ถั่ว งา น้ําตาล เครือ่ งเทศ และ
ผลไมบางชนิดมากวนเปนอาหาร
ซึ่งเรียกตางกันในแตละทองถิ่น
เชน ขาวอาชูรอ, ซูรอ, ซูฆอ หรือ
บูโบร เปนการรําลึกเหตุการณใน
ตํานาน และสะทอนถึงความ
สามัคคีในชุมชน

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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-

วันครึ่งของเดือนชะอฺบาน
ซึ่งเปนชวงระยะเวลากอน
เดือนถือศีลอด

ค่ําวันที่ 15 เดือน
ชะอฺบาน เปน “คืน
นิศฟุ ชะอฺบาน”

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

-

ความสําคัญ

ค่ําวันที่ 27
เกิดเหตุการณมหัศจรรย
เดือนรอญับ เปน
ที่อลั ลอฮฺบันดาลใหนบี
“คืนอิสรอ- มิอรฺ อจญ” มุฮัมมัดเดินทางจากเมือง
มักกะฮฺไปยังเยรูซาเล็ม
ภายในหนึง่ คืนเพื่อเขาเฝา
พระองคและรับบท
บัญญัติโดยเฉพาะเรื่อง
การละหมาด

วันสําคัญ

มุสลิมในบางชุมชนจะชุมนุม
กันที่มัสยิด เพื่อละหมาด
อานคัมภีรอลั กุรอาน และบท
ขอพรรวมกัน จากนั้น
วันรุงขึ้น มุสลิมบางคนจะถือ
ศีลอด โดยอาจมีบางคนถือ
ศีลอดตอเนื่องจนถึงเดือน
รอมฎอน

-

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

มุสลิมสวนหนึ่งที่ไดศึกษา
และพิจารณาแบบฉบับของ
ศาสดามุฮัมมัดแลว ไม
พบวาคืนนิศฟุชะอฺบานเปน
วันสําคัญตามศาสนบัญญัติ
ดังนั้น ในบางชุมชนจึงไมมี
กิจกรรมใดๆ ในคืนดังกลาว
เปนกรณีพิเศษ

ตลอดเดือนรอญับ มุสลิม
ควรรําลึกถึงเหตุการณใน
คืนอิสรอ-มิอฺรอจญเพื่อ
ตระหนักวาการละหมาด
เปนศาสนกิจบังคับที่
จะตองปฏิบัติใหถูกตอง
และสม่ําเสมอ

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ความสําคัญ

เดือนรอมฎอนเปนเดือนที่
สําคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิม
เพราะเปนเดือนแหงการถือ
ศีลอดประจําป และเปนเดือน
แหงการประทานคัมภีรอัลกุ
รอานอันเปนธรรมนูญสูงสุด
สําหรับมนุษย

คําวา อีดิลฟฏริ แปลวา การ
เวียนกลับมาสูสภาพเดิม
(สภาพปรกติที่ไมไดถือศีล
อด) คือวันแหงการเฉลิมฉลอง
การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด

วันสําคัญ

วันที่ 1
เดือนรอมฎอน เปน
“วันเริ่มเดือนถือศีล
อด”

วันที่ 1 เดือนเชาวาล
เปน “วันตรุษอีดิล
ฟฏริ” หรืออาจ
เรียกวา วันอีดเล็ก
วันออกบวช และใน
จังหวัดทางภาคใตมัก
เรียกวา ฮารี รายอปอ
ซอ
มุสลิมจะอาบน้าํ และมักจะ
แตงกายดวยเสื้อผาชุดใหม
ไปฟงบรรยาย
ศาสนธรรมและละหมาดที่
มัสยิดในชวงเชา

มุสลิมผูบรรลุนติ ิภาวะตาม
หลักการอิสลามจะตองงด
เวนจากการกินดื่ม และตอง
อดทนอดกลั้นตออารมณ
ใฝต่ํา ตั้งแตแสงอาทิตยขึ้น
จนถึงดวงอาทิตยตกทุกวัน
ตลอด 1 เดือน และประพฤติ
ตนอยูในศีลธรรมอันดี

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

มุสลิมมักจะพบปะทักทายกัน
โดยการไปเยี่ยมเยียนผูอาวุโส ครู
อาจารย ญาติพนี่ อง เพื่อขออภัย
ในสิ่งที่เคยลวงเกินซึ่งกันและกัน
พรอมทั้งกลาวคําอวยพรใหแก
กัน หรืออาจจัดงานรื่นเริงใน
ขอบเขตของศาสนา

เพื่อแสดงความภักดีและ
เสริมสรางศรัทธาที่มั่นคงตอพระ
ผูเปนเจา มุสลิมจะเพิ่มการ
ละหมาดในเวลากลางคืนขึ้นอีก 1
เวลา อานและศึกษาคัมภีรอัลกุ
รอาน บริจาคทาน ออกจากบาน
เพื่อไปสํารวมตนที่มัสยิด ชวง 10
วันสุดทายของเดือน

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

กอนไปมัสยิด มุสลิมทุกคน
ตองจายทาน “ซะกาตฟฏเราะฮฺ”
ซึ่งมักจะเปนขาวสารประมาณ 3
กิโลกรัมตอคน ใหแกคน
ยากจนและคนขัดสนเพื่อทําให
การถือศีลอดสมบูรณและชําระ
ขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ
ระหวางการถือศีลอดที่ผานมา
ตลอดทั้งเดือนใหบริสทุ ธิ์

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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วันเริ่มประกอบพิธีฮัจญ

เปนวันรําลึกถึงปจฉิม
โอวาทของทานศาสดา
มุฮัมมัดที่ทงุ อะเราะฟะฮฺ

วันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺ
เปน “วันวุกูฟ หรือ
วันอะเราะฟะฮฺ”

ความสําคัญ

วันที่ 8 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ
เปน“วันตัรวฺ ียะฮฺ”

วันสําคัญ

-

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

ผูประกอบพิธีฮจั ญพักชุมนุม มุสลิมทั่วไปผูไมไดรวม
กันที่ทุงอะเราะฟะฮฺ ซึ่งเรียกวา ประกอบพิธีฮัจญก็มักจะ
การ “วุกูฟ”
ถือศีลอดหนึง่ วัน

ผูประกอบพิธีฮจั ญ แตงกาย
ดวยชุดสําหรับประกอบพิธี
ฮัจญ(ชุดเอียะฮฺรอม) และ
ออกจากนครมักกะฮฺแตเชาตรู
เพื่อไปพักคางแรมที่ตําบล
มินา

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)
พิธีฮัจญเปนศาสนกิจหนึ่ง
ในหาประการทีม่ ุสลิมตอง
ปฏิบัติ หากมีความพรอม
ทั้งกําลังกายและกําลัง
ทรัพย โดยกระทําไดปละ 1
ครั้ง ที่นครมักกะฮฺ ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย

หมายเหตุ

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

วันหลังจากเทศกาล
เฉลิมฉลองการ
ประกอบพิธีฮัจญ

คําวา อีดิลอัฎฮา แปลวา
การเวียนกลับมาสูความ
เสียสละ ซึ่งเปนวันเฉลิม
ฉลองการประกอบพิธี
ฮัจญ

วันที่ 10 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ
เปน “วันตรุษอีดิลอัฎ
ฮา” อาจเรียกกัน
โดยทัว่ ไปวา วันอีด
ใหญ หรือวันออก
ฮัจญี และในจังหวัด
ทางภาคใตมักเรียกวา
ฮารี รายอฮาญี

วันที่ 11 – 13 เดือน
ซุลฮิจญะฮฺ เปน
“วันตัชรีก”

ความสําคัญ

วันสําคัญ

ผูประกอบพิธีฮจั ญซึ่งยังคง
พักแรมอยูในตําบล มินา 3
วัน จะขวางกอนหินที่
บริเวณ “ญัมเราะฮฺ”หลังจาก
นั้นจึงกลับเขาสูน ครมักกะฮฺ
อีกครั้งเพื่อเดิน ตอวาฟและ
เดินสะอีย เปนอันเสร็จพิธี
ฮัจญ

ผูประกอบพิธีฮจั ญ นํากอน
หินไปขวางทีบ่ ริเวณ “ญัม
เราะตุลอะกอบะฮฺ” และเชือด
สัตวพลี จากนั้นจึงกลับมายัง
นครมักกะฮฺเพื่อเดิน “ตอ
วาฟ” รอบอาคารกะอฺบะฮฺ
และเดิน “สะอีย” ไปกลับ
ระหวางเนินเขาเศาะฟาและ
มัรฺวะฮฺ 7 เที่ยว แลวกลับไป
พักแรมที่มินา

ศาสนกิจ
(กิจกรรมหลัก)

-

มุสลิมทั่วไปผูไมไดรวม
ประกอบพิธีฮัจญจะประกอบ
ศาสนกิจและมีประเพณี
ปฏิบัติเชนเดียวกับวันตรุษ
อีดิลฟฏริ แตตางกันตรงที่
ไมมีการจายทาน “ซะกาตฟฏ
เราะฮฺ” แตจะมีการเชือดสัตว
พลี (กุรฺบาน) หลังจากการ
บรรยาย ศาสนธรรม และการ
ละหมาด

ประเพณีปฏิบัติ
(กิจกรรมเสริม)

สําหรับมุสลิมทีไ่ มไดอยูในพิธฮี ัจญ
อาจยังมีการเชือดสัตวพลีในสามวันนี้

มุสลิมการรําลึกถึงการเสียสละของ
นบีอบิ รอฮีมซึ่งพรอมจะ สังหาร
บุตรชายคือนบีอิสมาอีล ซึ่งทั้งนี้เปน
การทดสอบจากพระเจา พระองค
อัลลอฮฺจึงโปรดใหเชือดสัตวพลี
(กุรฺบาน) เปนการทดแทน และถือเปน
ขอปฏิบัติของมุสลิมสืบตอมา โดย
มิไดเปนไปเพือ่ การบูชายัญตอพระเจา
แตเปนการเชือดเพื่อแจกเปนทานแก
คนยากจน และญาติพี่นองมุสลิม

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

เดือน

-

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)
- กิจกรรมสังสรรคปใ หม

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีโปรยเถา

- วันสมโภชนักบุญยอแซฟภัสดา ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
ของพระนางพรหมจารีย (19 มี.ค.)

- วันพุทธรับเถา
(เริ่มเทศกาลมหาพรต)

-

-

วันสําคัญ

กิจกรรม

- วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค หมายเหตุ พิธีบชู าขอบพระคุณ
เรียกแบบสั้นวา “มิสซา”

- วันสมโภชพระนางมารีย
พระชนนีพระเปนเจา (1 ม.ค.)

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

ประเพณีและวันสําคัญทางศาสนาคริสต
นิกายโปรเตสแตนท

-

-

-

กิจกรรม

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

เมษายน

เดือน
กิจกรรม

- วันอาทิตยมหาทรมาน
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
(เริ่มสัปดาหศักดิ์สิทธิ์)
- พิธีแหใบลาน
- วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
(ระลึกถึงพระเยซูเจาทรงตั้งศีล - พิธีลางเทา
มหาสนิท)
- พิธเี สกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์
- พิธีตั้งและเฝาศีล
- วันศุกรศักดิ์สทิ ธิ์
- พิธีระลึกถึงพระมหา
(พระเยซูเจาทรงรับทรมานและ
ทรมาน
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน)
- พิธีนมัสการกางเขน
- วันเสารศักดิ์สทิ ธิ์
- พิธีรับศีลมหาสนิท
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีเสกไฟ, เสกน้ํา, เสก
เทียน
- วันสมโภชพระเยซูเจาทรง
- พิธีรับศีลลางบาป (ถามี)
กลับคืนพระชนมชีพ (ปสกา) ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- กิจกรรมเสกไขปสกา, ขนม
ฯลฯ

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

- การนมัสการ

- การนมัสการ (แสดงความชื่น
ชมยินดี)

- วันพระเยซูคริสตทรงคืน
พระชนม

- พิธีแหเขา
- การนมัสการ
- การนมัสการ
- พิธีมหาสนิท

กิจกรรม

- วันศุกรประเสริฐ

- วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์

- วันอาทิตยทางตาล

วันสําคัญ

นิกายโปรเตสแตนท
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∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีแหศีลมหาสนิท

- วันสมโภชพระวรกายและพระ
โลหิตพระคริสตเจา

สิงหาคม

กรกฎาคม

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

- วันสมโภชพระตรีเอกภาพ

-

- วันสมโภชพระนางมารียรบั เกียรติ ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
ยกขึ้นสวรรคฯ (15 ส.ค.)
- พิธีเทิดเกียรติแมพระ

-

- วันสมโภชนักบุญเปโตรและ
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
นักบุญเปาโล อัครสาวก (29 มิ.ย.) - พิธีเทิดเกียรตินกั บุญ

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีรับศีลกําลัง (ถามี)

- วันสมโภชพระจิตเจา

มิถุนายน

กิจกรรม
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันสําคัญ

นิกายโรมันคาทอลิก

พฤษภาคม - วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสู
สวรรค

เดือน
-

กิจกรรม

-

-

-

-

- วันพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
- การนมัสการพิเศษ
หมายเหตุ คาทอลิกใชคําวา
“พระจิต” สวนคริสเตียนใช
คําวา “พระวิญญาณบริสุทธิ”์

-

วันสําคัญ

นิกายโปรเตสแตนท
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-

ตุลาคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

-

-

กันยายน

∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พิธีเทิดเกียรติแมพระ
∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ

- วันสมโภชพระนางมารียผู
ปฏิสนธินิรมล (8 ธ.ค.)

- วันสมโภชพระคริสตสมภพ
(25 ธ.ค.)

- วันสมโภชพระเยซูเจากษัตริย ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
แหงสากลจักรวาล
หมายเหตุ ปดปปฏิทิน
คาทอลิก

- วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (1 ∗ พิธีบูชาขอบพระคุณ
พ.ย.) และระลึกถึงวิญญาณใน - พิธีเสกสุสาน จุดเทียน
ไฟชําระ (2 พ.ย.)
ระลึกถึงผูตายทีส่ ุสาน

-

กิจกรรม

วันสําคัญ

เดือน

นิกายโรมันคาทอลิก

- วันเทศกาลเตรียมรับ
เสด็จ
- วันคริสตสมภพ

-

- วันมหาสนิทสากล

-

วันสําคัญ

- การนมัสการพิเศษ
- มีการเลี้ยงฉลอง มอบของขวัญ
และงานรื่นเริง

- การนมัสการพิเศษ

-

- การนมัสการพิเศษ
- พิธีมหาสนิท

-

กิจกรรม
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หมายเหตุ :

64

1. สําหรับนิกายโรมันคาทอลิกนั้น ทุกวันอาทิตยเปนวันสําคัญทางศาสนา คริสต
ชนคาทอลิกทุกคนพึงปฏิบัติศาสนกิจโดยรวมพิธีมิสซาบูชา ขอบพระคุณตาม
วันตางๆ ในวันดังกลาว
2. วันฉลองที่ระบุ วัน เวลา ปกติจะจัดฉลองตรงวัน หรือเลื่อนมาวันอาทิตยกอน
วันดังกลาว
3. นิกายโปรเตสแตนท การกําหนดวันพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนม ใหนับจาก
วันที่ 21 มีนาคมของทุกปเปนหลัก และนับเอาวันอาทิตยแรกหลังวันเพ็ญเปน
วันคืนพระชนม (คํานวณตามปฏิทินจันทรคติ)
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ภาคผนวก ก
ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย
ศาสนาพุทธโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
พระพุทธศาสนาเกิ ด ขึ้น ในอิน เดีย ก อ นพุทธศักราช 45 ป (พุ ทธศั กราชเริ่ มตั้ ง แต ป ที่
พระพุทธเจาเสด็จเขาสูปรินิพาน) เปนศาสนาที่สําคัญในโลกศาสนาหนึ่งมีผูนับถือหลายรอยลาน
คนโดยเฉพาะในประเทศตางๆ ทางเอเชีย ใต เอเชีย ตะวันออก และเอเชี ยอาคเนย ผูใ ห กํา เนิด
พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจา ซึ่งเปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา
แหงกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ซึ่งเวลานี้อยูในเขตประเทศเนปาล ในสมัยที่พระองคยังไมไดออก
ผนวช มีพระนามวาสิทธัตถะ ในขณะที่ยังทรงพระเยาวอยูก็ทรงศึกษาศิลปวิทยาการในสํานักตางๆ
หลายสํานักดวยกันจนเปนผูมีความรู ความชํานาญในวิชาการตางๆ หลายสาขา
เมื่อพระสิทธัตถะมีพระชนมได 16 พรรษา ก็ทรงอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโสธรา
และมีโอรสองคหนึ่ง คือ เจาชายราหุล ตอมาเมื่อพระชนมายุได 29 พรรษาก็ทรงเบื่อหนายโลก
เพราะทรงเห็นความไมเที่ยงแทแนนอนของโลกและทรงหวังจะชวยชาวโลกใหพนทุกข จึงไดทรง
สละความสุขนานาประการออกผนวช เพื่อหาทางที่จะนําไปสูความพนทุกข ทรงผนวชอยูจนกระทั่ง
มีพระชนมได 35 พรรษา จึงไดตรัสรูคือรูแจงในความจริงแหงโลก เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
เมื่อตรัสรูแลว พระองคก็เสด็จเที่ยวสั่งสอนประชาชนในแควนตางๆ ในอินเดียเปน
เวลาถึง 45 ป พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอยูจนกระทั่งมีพระชนมายุได 80 พรรษา จึงปรินิพพาน
หลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธเจ า ปริ นิ พ พานแล ว สาวกของพระองค ก็ ยั ง ช ว ยกั น เผยแผ
พระพุทธศาสนาสืบตอมา จนกระทั่งถึงประมาณ พ.ศ. 300 พระเจาอโศกมหาราชแหงเมืองปาฏลีบุตร
รวมกับคณะสงฆไดสงพระสงฆออกประกาศพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อินเดีย คณะพระธรรมทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนที่ปจจุบันเปนประเทศตางๆ
ทางเอเชียใต เอเชียตะวันออก และเอเชียอาคเนย พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองขึ้นในดินแดน
เหลานี้ตามลําดับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย
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นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนา
หลังจากที่พระพุ ทธเจาปริ นิพพานแล วประมาณ 100 ป พระพุทธศาสนาก็เ ริ่มมีก าร
แบ ง แยกในด า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย จนถึ ง สมั ย พระเจ า อโศก
มหาราช ก็แตกแยกกันออกเปนนิกายใหญๆ 2 นิกาย คือ มหายาน กับ เถรวาท
มหายาน “มหายาน” แปลวา “ยานใหญ” เปนลัทธิของภิกษุฝายเหนือของอินเดีย ซึ่งมี
จุดมุงหมายที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาใหมหาชนเลื่อมใสเสียกอนแลวจึงสอนใหระงับดับกิเลส
ทั้งยั ง ได แ ก ไ ขคํา สอนในพระพุท ธศาสนาให ผัน แปรไปตามลําดั บ นิ ก ายมหายานนี้ ไ ดเ ขา ไป
เจริญรุงเรืองอยูใน ทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุน และเวียดนาม เปนตน
เถรวาท เปนนิกายของภิกษุฝายใต ที่สอนใหพระสงฆปฏิบัติเพื่อดับกิเลส ของตนเอง
กอน และหามเปลี่ยนแปลงแกไขพระวินัยอยางเด็ดขาด นิกายนี้มีผูนับถือมากในประเทศศรีลังกา
ไทย พมา ลาว และกัมพูชา
ศาสดา
สกุลกําเนิดและปฐมวัย
กอนพุทธศักราช 80 ป พระนางสิริมหามายา ราชธิดาของกษัตริยโกลิยวงคผูครองกรุง
เทวทหะ พระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ กษัตริยผูครองกรุงกบิลพัสดุ ทรงประสูติพระโอรส เมื่อ
วั น ศุก ร ขึ้ น 15 ค่ํ า เดื อน 6 ณ สวนลุ มพิ นี วั น ซึ่ง ตั้ ง อยูร ะหวา งกรุง กบิล พัสดุกั บ กรุ ง เทวทหะ
(ปจจุบัน คือ ตําบลรุมมินเด ประเทศเนปาล)
หลังจากประสูติ
อสิต ดาบส เปน มหาฤษีผูเ ปน ที่เ คารพของราชสกุล ไดรับ ทราบขา วการประสูติข อง
พระกุมารจึงเดินทางมาเยี่ยมและไดทํานายวา ถาพระกุมารอยูครองฆราวาสจะไดเปนจักรพรรดิ
ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกของโลก 5 วันหลังประสูติพระเจาสุทโธทนะพรอมทั้งพระนาง
สิริมหามายา พระประยูรญาติไดจัดพิธีขนานพระนามพระราชกุมารวา สิทธัตถะ โดยเชิญพราหมณ
108 คน มาเลี้ยงแลวไดคัดเลือกเอาพราหมณชั้นยอด 8 คนใหเปนผูทํานายลักษณะพระกุมาร เมื่อ
ประสูติได 7 วัน พระมารดาก็เสด็จทิวงคต พระเจาสุทโธทนะจึงมอบใหพระนางปชาบดีซึ่งเปน
พระขนิษฐาของพระนางสิริมหามายา เปนผูเลี้ยงดู เมื่อเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุ 8 พรรษา
70
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ไดทรงศึกษาในสํานักครูวิศวามิตร พระองคทรงศึกษาไดอยางรวดเร็ว และทรงพระปรีชาสามารถ
ในการกีฬา ขี่มา ฟนดาบ และยิงธนู
อภิเษกสมรส
เมื่อเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 16 พรรษา พระราชบิดาไดโปรดใหสรางปราสาท 3
หลัง ใหประทับใน 3 ฤดู และทรงสูขอพระนางโสธราพิมพา พระราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธะ
แหงกรุงเทวทหะ ในตระกูลโกลิยวงคใหอภิเษกดวย จนพระชนมายุ 29 พรรษา พระนางยโสธราก็
ประสูติพระโอรสทรงพระนามวา ราหุล
ออกบรรพชา
เจาชายสิทธัตถะทรงเบื่อหนายในทางโลก พระองคก็ยังคงตริตรองถึงชีวิตคน คิดคนหา
วิธีทางดับทุกข พระองคจึงตัดสินใจเสด็จออกบวช โดยพระองคทรงมากัณฐกะ สูแมน้ําอโนมา ณ
ที่นี้ พระองคทรงอธิษฐานเพศเปนบรรพชิตและมอบเครื่องประดับและมากัณฐกะใหนายฉันนะนํา
กลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ
เขาศึกษาในสํานักดาบส
ระยะแรกหลังจากทรงออกบวชแลว เจาชายสิทธัตถะไดทรงศึกษาในสํานักอาฬารดาบส
และอุททกดาบส ที่กรุงราชคฤห อาณาจักรมคธ เมื่อสําเร็จการศึกษาจากสํานักนี้แลว พระองค
ทรงเห็นวาไมใชหนทางในการหลุดพนจากทุกข ตามที่พระองคไดทรงมุงหวังไวพระองคจึงลา
อาฬารดาบส และอุททกดาบส เดินทางไปแถบแมน้ําคยา ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมแหงกรุง
ราชคฤห
บําเพ็ญทุกรกิริยา
เมื่อพระองคทรงเปลี่ยนพระทัยที่จะคิดคนควาแสวงหาความรูดวยพระองคเองแทนที่จะ
ทรงเลาเรียนในสํานักอาจารยแลว พระองคเริ่มดวยการทรมานพระวรกายตามวิธีการของโยคี
เรียกวาการบําเพ็ญทุกรกิริยา ณ บริเวณแมน้ําเนรัญชรานั้น พระองคไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาเปน
เวลา 6 ป แตพระองคก็ยังคงมิไดคนพบทางหลุดพนจากทุกข พระองคทรงเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยา
แลวกลับมาเสวยพระกระยาหารเพื่อบํารุงพระวรกายใหแข็งแรง ในขณะที่พระมหาบุรุษไดทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยานั้น ไดมีปญจวัคคียมาคอยปรนนิบัติรับใชดวยความหวังวา พระมหาบุรุษไดตรัสรู
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แลวพวกตนจะไดรับการถายทอดบาง และเมื่อพระมหาบุรุษลมเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยา ปญจ
วัคคียก็ไดชวนกันละทิ้งมหาบุรุษไปทั้งหมด เปนผลทําใหพระมหาบุรุษไดอยูตามลําพังในที่สงบ
เงียบ ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งปวง ปญจวัคคีไปอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี พระองค
ไดทรงตั้งพระสติและเดินทางสายกลาง คือ การปฏิบัติในความพอเหมาะพอควร
ตรัสรู
ตรัสรู ตอนเชาวันเพ็ญเดือน 6 กอนพุทธศักราช 45 ป นางสุชาดาไดนําขาวมธุปายาสเพื่อ
ไปบวงสรวงเทวดา ครั้น เห็ นพระองคป ระทับที่โคนตนไทรดวยอาการสงบ นางจึ ง ถวายข าว
มธุปายาส แลวพระองคจึงเสด็จไปริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ตอนเย็นวันนั้นเองพระองคไดกลับมายัง
ตนโพธิ์ที่ประทับพบคนหาบหญาชื่อโสตถิยะ นายโสตถิยะไดถวายหญาใหพระองคปูลาด ณ ใต
ตนโพธิ์ แลวพระองคขึ้นประทับหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออกและไดตั้งจิตอธิษฐานวา
แมเลือดในกายของเราจะเหือดแหงไปเหลือแตหนัง เอ็น กระดูก ก็ตาม ถายังไมพบธรรมอันวิเศษ
แลวจะไมยอมหยุดความเพียรเปนอันขาด เมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานแลว พระองคก็ทรงสํารวมจิตให
สงบแนวแน พระองคเริ่มบําเพ็ญเพียรทางจิต และในที่สุดทรงพนจากกิเลสทั้งปวง ตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในวันเพ็ญเดือน 6
ประกาศพระศาสนาครั้งแรก
ในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือนอาสาฬหะ (เดือน 8) ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจาเสด็จ
ไปหาปญจวัคคีย พระองคไดทรงแสดงธรรมเทศนา ชื่อวา ธรรมจักกัปวัตนสูตร ในขณะที่ทรง
แสดงธรรมนั้น ทานโกณฑัญญะไดธรรมจักษุ คือ พระโสดาบัน ไดทูลขออุปสมบทในพระธรรม
วินัยของสัมมาสัมพุทธเจา พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเปนพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนา
การประกาศพระพุทธศาสนา
เมื่อพระองคมีสาวกเปนพระอรหันต 60 รูป และก็ไ ดออกพรรษาแลว ทรงพิจารณา
เห็ น สมควรว าจะออกไปประกาศศาสนาใหเ ปน ที่แพร ห ลายไดแลว พระองคจึงสงสาวกออก
ประกาศศาสนาพรอมกันทีเดียว 60 รูป ไป 60 สาย สาวกทั้ง 60 รูปเมื่อไดรับพุทธบัญชาเชนนั้นก็
แยกยายกันไปประกาศศาสนาตามจังหวัด อําเภอ และตําบลตางๆ ทําใหกุลบุตรในดินแดนถิ่นฐาน
ตางๆ เหลานั้นหันมาสนใจมากเลื่อมใสมากขึ้น ตั้งแตพรรษาที่ 1 ที่พระองคไดสาวกเปนพระอรหันต
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จํานวน 60 รูปแลว พระองคก็ไดทําการประกาศเผยแผคําสอนจนแพรหลายและมั่นคง การประกาศ
ศาสนาของพระองคไดดําเนินการไปอยางเขมแข็ง โดยการจาริกไปยังหมูบานชนบทนอยใหญ
ในแควนตางๆ ทั่วชมพูทวีปตลอดเวลาอีก 44 พรรษาคือพรรษาที่ 2 - 45 ดังนี้
พรรษาที่ 2 เสด็จไปยังเสนานิคมในตําบลอุรุเวลา ในระหวางทางไดสาวก กลุมภัททวคคีย
30 คน และที่ตําบลอุรุเวลาได ชฎิล 3 พี่นอง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และ คยากัสสปะ
กับศิษย 1,000 คน เทศนาอาทิตตปริยายสูตร ที่คยาสีสะแลวเสด็จไปยังราชคฤหแหงแควนมคธ
กษัตริยเสนิยะพิมพิสาร ทรงถวายสวนเวฬุวันแดคณะสงฆ ไดพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
เปนสาวก อีก 2 เดือนตอมาเสด็จไปยังกบิลพัสดุ ทรงพํานักที่นิโครธาราม ไดสาวกมากมาย เชน
พระนันทะ ราหุล พระอานนท พระเทวทัต และพระญาติอื่นๆ อนาถปณฑิกะเศรษฐีอาราธนาไปยัง
กรุงสาวัตถีแหงแควนโกศล ถวายสวนเชตวันแดคณะสงฆ ทรงจําพรรษาที่นี่
พรรษาที่ 3 นางวิสาขาถวายบุพพาราม ณ กรุงสาวัตถี ทรงจําพรรษาที่นี่
พรรษาที่ 4 ทรงจําพรรษาที่เวฬุวัน ณ กรุงราชคฤหแหงแควนมคธ
พรรษาที่ 5 โปรดพระราชบิดาจนไดบรรลุอรหัตผล ทรงไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
พระญาติฝายสักกะกับพระญาติฝายโกลิยะเกี่ยวกับการใชน้ําในแมน้ําโรหิณี ทรงบรรพชาอุปสมบท
พระนางปชาบดีโคตมี และคณะเปนภิกษุณี
พรรษาที่ 6 ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยในกรุงสาวัตถีย ทรงจําพรรษาบนภูเขามกุลบรรพต
พรรษาที่ 7 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่กรุงสาวัตถี ระหวางจําพรรษา เสด็จขึ้นไปยัง
สวรรคชั้นดาวดึงสโปรดพุทธมารดาดวยพระอภิธรรม
พรรษาที่ 8 ทรงเทศนาในแควนภัคคะ ทรงจําพรรษาในสวนเภสกลาวัน
พรรษาที่ 9 ทรงเทศนาในแควนโกสัมพี
พรรษาที่ 10 คณะสงฆแหงโกสัมพีแตกแยกกันอยางรุนแรง ทรงตักเตือน แตกลับไมเชื่อฟง
จึ ง เสด็ จ ไปประทั บ และจํ า พรรษาในป า ปาลิ เ ลยยกะ มี ช า งเชื อ กหนึ่ ง มาเฝ า พิ ทั ก ษ แ ละรั บ ใช
ตลอดเวลา
พรรษาที่ 11 เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี คณะสงฆแหงโกสัมพีปรองดองกันได ทรงจําพรรษา
ในหมูบานพราหมณชื่อ เอกนาลา
พรรษาที่ 12 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่เวรัญชา เกิดความอดอยากอยางรุนแรง
พรรษาที่ 13 ทรงเทศนาและจําพรรษาบนภูเขาจาลิกบรรพต
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พรรษาที่ 14 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่กรุงสาวัตถี ราหุลขอบรรพชาอุปสมบท
พรรษาที่ 15 เสด็จ ไปยังกรุง กบิลพัสดุ สุป ปพุท ธะถูก แผน ดิน สูบ เพราะขัด ขวางทาง
บินฑบาตร
พรรษาที่ 16 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่เมืองอาลวี
พรรษาที่ 17 เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี กลับมายังอาลวีและทรงจําพรรษาที่กรุงราชคฤห
พรรษาที่ 18 เสด็จไปยังอาลวี ทรงจําพรรษาบนภูเขาจาลิกบรรพต
พรรษาที่ 19 ทรงเทศนาและจําพรรษาที่บนภูเขาจาลิกบรรพต
พรรษาที่ 20 โจรองคุลีมาลยกลับใจเปนสาวก ทรงแตงตั้งใหพระอานนทรับใชใกลชิด
ตลอดกาลทรงจําพรรษาที่กรุงราชคฤห ทรงเริ่มบัญญัติวินัย
พรรษาที่ 21 - 44 ทรงยึดเอาเชตวันและบุพพารามในกรุงราชคฤหเปนศูนยกลางการ
เผยแพรและเปนที่ประทับจําพรรษา เสด็จพรอมสาวกออกเทศนาโปรดเวไนยสัตวตามแวนแควน
ตางๆ โดยรอบ
พรรษาที่ 45 และสุดทาย พระเทวทัตคิดปลงพระชนม กลิ้งกอนหินจนเปนเหตุให
พระบาทหอโลหิต ทรงไดรับการบําบัดจากหมอชีวก
ทรงปรินิพาน
การเสด็จปรินิพพาน หลังจากพระพุทธเจาแสดงปจฉิมโอวาท ซึ่งวันนั้นตรงกับวันเพ็ญ
เดือนวิสาขะ (เดือน 6) ในยามสุดทายของวันนั้น ณ ปาไมสาละ (สาลวันอุทยาน) ของกษัตริยมัลละ
กรุงกุสินารา พระองค ไดประทับใตตนสาละคู หลังจากตรัสโอวาทใหแกพระสงฆแลว เสด็ จ
ปรินิพพานดวยพระอาการสงบ ซึ่งเปนที่นาอัศจรรยนัก ที่วันประสูติ วันตรัสรู และวันปรินิพพาน
ของพระพุทธเจาตรงกัน คือ วันเพ็ญเดือน 6
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คําสอน และหลักปฏิบัติ
ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ไดทรงแสดงไวมีมากมาย แตพอรวมลงไดในหลัก
ทั่วไป 3 ประการ คือ
1. ละเวนความชัว่ (สพฺพปาปสฺส อกรณํ)
อะไรก็ตามที่ทําไปทางกาย พูดทางวาจา หรือคิดทางใจแลวจะยังผลให
(1) ทําใหตนเองเดือดรอน
(2) ทําใหคนอื่นเดือดรอน
(3) ทําใหทั้งตนเองและผูอื่นเดือดรอน
(4) ไมเปนประโยชนแกตนและผูอื่น สิ่งนั้นจัดวาเปนความชั่ว
จะตองงด ลด ละ สละ เวน หลีกเลี่ยง หางไกลใหได
2. บําเพ็ญความดีใหเกิดขึ้น (กุสลสฺสูปสมฺปทา)
อะไรก็ตามที่ทําทางกาย พูดทางวาจา หรือคิดทางใจแลวจะยังผลให
(1) ไมทําใหตนเองเดือดรอน
(2) ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
(3) ไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน
(4) เปนประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น สิ่งนั้นจัดวาเปนความดี
ใครประพฤติปฏิบัติเขาเรียกวาประพฤติดี ทุกคนควรประพฤติแตความดี
3. การชําระจิตใจใหสะอาด (สจิตฺตปริโยทปนํ)
อะไรก็ตามที่ทําใหสิ่งที่ทํา คําที่พูด อารมณที่คิด แลวทําใหจิตใจสะอาดประณีต
สูงขึ้น ดวยคุณธรรม เชน ทาน สันโดษ เมตตากรุณา ปญญา ซึ่งเปนเครื่องขจัดความโลภ ความโกรธ
และความหลง อันเปนเครื่องเศราหมองใจใหบรรเทาเบาบางไปจากจิตใจ สาธุชนควรปฏิบัติสิ่งนั้น
อริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนามีความจริงอยู 4 ประการคือ
1. ทุกข คือ การมีอยูของทุกข เกิด แก เจ็บ และตายลวนเปนทุกข ความเศราโศก
ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังลวนเปนทุกข การพลัดพราก
จากของที่รักก็เปนทุกข ความเกลียดก็เปนทุกข ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดในขันธ
ทั้ง 5 ลวนเปนทุกข
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2. สมุทัย คือ เหตุแหงทุกข เพราะอวิชา ผูคนจึงไมสามารถเห็นความจริงของชีวิต
พวกเขาตกอยูในเปลวเพลิงแหงตัณหา ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศราโศก ความวิตกกังวล
ความกลัว และความผิดหวัง
3. นิโรธ คือ ความดับทุกข การเขาใจความจริงของชีวิตนําไปสูการดับความเศราโศก
ทั้งมวล อันยังใหเกิดความสงบและความเบิกบาน
4. มรรค คือ หนทางนําไปสูความดับทุกข อันไดแก อริยมรรคมีองค 8 ซึ่งไดรับการ
หลอเลี้ยงดวยการดํารงชีวิตอยางมีสติ ความมีสตินําไปสูสมาธิและปญญาซึ่งจะปลดปลอยใหพน
จากความทุกขและความโศกเศราทั้งมวลอันจะนําไปสูความศานติและความเบิกบาน พระพุทธองค
ไดทรงเมตตานําทางพวกเราไปตามหนทางแหงความรูแจงนี้
ศีล แปลวา ปกติ คือเปนไปตามปกติของกาย วาจา ปราศจากเจตนาที่คิดคด เพราะฉะนั้น
ศีลจึงเปนการรักษากายวาจาใหเปนปกติ เรียบรอย ศีลทางกาย เชน ไมเบียดเบียนสัตว ไมลักทรัพย
ไมประพฤติผิดในกาม ไมเสพเครื่องดองของมึนเมา ศีลทางวาจา เชน การละเวนจากการพูดเท็จ,
สอเสียด เปนตน จึงเห็นไดวาศีลนั้นปราบปรามกิเลสอยางหยาบ ที่ลวงทางกาย และทางวาจา ศีลมี
หลายประเภท แตที่เปนเบื้องตนที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรปฏิบัติ คือ ศีล 5 อันไดแก
(1) ปาณาติปาตา เวรมณี
ละเวนสังหาร ประทุษรายตอชีวิตและ
รางกายสัตวอื่น
(2) อาทินนาทานา เวรมณี
ละเวนจากการขโมยสิ่งของ
(3) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี
ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม
(4) มุสาวาทา เวรมณี
ละเวนการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
(5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ละเวนการเสพ เครื่องดอง ของมึนเมา
ศาสนิกชน
พระพุทธศาสนาจะดํารงอยูไดก็ดวยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพุทธศาสนิกชนทั้ง 4
ประเภท ที่เรียกวา พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดังพุทธดํารัสที่วา
“ดูกอนอานนท ถาตราบใดพุทธบริษัท 4 ยังมีอยู พุทธศาสนาของเราตถาคตจะไมรูจักคํา
วาเสื่อม” หลักการปฏิบัติของพุทธบริษัทก็คือ ภิกษุและภิกษุณีมีหนาที่ศึกษาพระธรรมวินัย และ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน แลวนําธรรมะมาสั่งสอนแนะนําใหผูอื่นรูตามเห็นตาม สงเสริมวิธีการ
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ประพฤติปฏิบัติขอวัตรที่ถูกตอง อุบาสกอุบาสิกาเปนผูใกลชิดพุทธศาสนา มีหนาที่ศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสอนและเปนผูทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา
ศาสนสถาน
สถานที่ อั น เป น ศู น ย ก ลางทางด า นจิ ต ใจและใช สํ า หรั บ ประกอบศาสนพิ ธี ข อง
พุทธศาสนิกชน คือ วัด วัดเปนที่รวมของคนหลายประเภทซึ่งแตกตางกัน ทั้งอายุ ฐานะ และความ
เปนอยู การศึกษา อาชีพ ตลอดจนนิสัยใจคอ โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันยอมเกิดขึ้นไดงาย
จึงจําเปนตองระมัดระวังสํารวมตน โดยปฏิบัติดังนี้
1. สํารวมกาย วาจา ใจ ใหสงบเรียบรอย งดอาการคะนองดวยประการทั้งปวง
2. งดดื่มเหลา และสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
3. ควรนั่งใหเปนระเบียบในสถานที่ที่กําหนดไว
4. ในการประกอบศาสนพิธี เชน สวดมนต สมาทานศีล ถวายสัง ฆทาน ฯลฯ
ควรเปลงเสียงอยางชัดเจนโดยพรอมเพรียงกัน
5. เมื่อมีสิ่งใดทําใหขุนของหมองใจ เชน อากาศรอน กระหายน้ํา เห็นหรือไดยินกิริยา
อาการที่ไมเหมาะสมของคนอื่น หรือการไมไดรับความสะดวกในเรื่องตางๆ ขอให
อดทนและแผเมตตา ใหความเห็นอกเห็นใจทุกสิ่งทุกอยาง อยาใหเกิดโทสะขึ้นได
6. การสนทนากับพระ ในการสนทนากับพระนั้น หากเปนผูชายไมคอยมีระเบียบ
ปฏิบัติที่เครงครัดนัก เพียงแตใหตระหนักวาเปนการสนทนากับพระ ซึ่งเปนปูชนีย
บุคคลของสังคม มีเพศ คือ สถานะทางสังคมเหนือกวาตน เมื่อเขาไปถึงที่อยูของทาน
ควรจะกราบพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานอยูในนั้นกอน แลวจึงกราบพระสงฆ
ซึ่งนิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐสําหรับคนที่ตองแสดงความเคารพอยางสูง
ในกรณีที่เปนสตรีนั้น ควรมีผูชายไปดวยจะเปนการดี เพราะพระทานอาจจะมี
ปญหาทางพระวินัย ตองอาบัติไดงายเมื่ออยูกับสตรีสองตอสอง
มีสถานที่ที่ชาวพุทธทั้งหลายสมควรอยางยิ่งที่จะไปนมัสการ กราบไหวสักการะ คือ
สังเวชนียสถาน 4 แหงในดินแดนพุทธภูมิ
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ดังที่พระพุทธองคทรงมีพระพุทธดํารัสเกี่ยวกับสังเวชนียสถานทั้ง 4 ณ พระแทนบรรทม
หรือเตียงปรินิพพานนั้นเอง พระพุทธองคไดทรงปรารถเรื่องราวตางๆ หลายเรื่องกับพระอานนท
พุทธอุปฏฐากรวมทั้งเรื่อง สังเวชนียสถานทั้ง 4 ตําบล จากในมหาปรินิพพานสูตร พอสรุปไดดังนี้
ครั้งนั้นพระอานนทเถรเจาไดกราบทูลพระองควา ในกาลกอนภิกษุทั้งหลายที่ไดแยกยาย
กันไปจําพรรษาอยูตามชนบทในทิศตางๆ เมื่อสิ้นไตรมาศครบ 3 เดือนตามวินัยนิยมหรือออก
พรรษาแลว ขาพระองคทั้งหลายก็ยอมจะเดินทางมาเฝาพระองคเปนอาจิณวัตร ก็เพื่อจะไดเห็นจะ
ไดเขาใกล จะไดอุปฎฐากพระองค อันจะทําใหเกิดความเจริญทางจิต ก็มาบัดนี้เมื่อกาลแหงการลวง
ไปแหงพระองคแลว ก็แลวขาพระองคทั้งหลายก็จะไมไดเห็น จะไมไดนั่งใกล จะไมไดสากัจฉา
(สนทนาธรรม) เหมือนกับสมัยที่พระองคยังมีพระชนมชีพอีกตอไป
เมื่อพระอานนทกราบทูลดังนี้แลว พระตถาคตเจาไดทรงแสดงสถานที่ 4 ตําบลวาเปนสิ่ง
ที่ควรจะดู ควรจะไดเห็น ควรจะเกิดสังเวช (ความสลดใจกระตุนเตือนจิตใจใหคิดกระทําแตสิ่งดี
งาม) แกกุลบุตร กุลธิดา ผูมีศรัทธา คือ
1. สถานที่พระตถาคตเจาบังเกิดแลวคือ ประสูติจากพระครรภมารดา ตําบลหนึ่งคือ
อุทยานลุมพินี
2. สถานที่พระตถาคตเจาตรัสรู พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตําบลหนึ่งคือ ควงไม
โพธิ์ พุทธคยา
3. สถานที่พระตถาคตเจาใหพระอนุตรธัมมจักรเปนไป หรือแสดงปฐมเทศนาตําบล
หนึ่ง คือ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (ปจจุบันเรียก สารนาถ)
4. สถานที่พระตถาคตเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ตําบลหนึ่ง คือ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา (ปจจุบันเรียก กาเซีย)
อนึ่ง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูมีศรัทธามายังสถานที่ 4 ตําบลนี้ ดวยมีความเชื่อวา
พระตถาคตเจาไดบังเกิดขึ้นแลว ณ สถานที่นี้ พระตถาคตเจาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ณ สถานที่นี้ พระตถาคตเจาไดใหพระอนุตรธรรมจักเปนไปแลว ณ สถานที่นี้ และพระตถาคตเจา
ไดเสด็จดับขันธปรินิพพานดวยอนุปาทเสสนิพพานธาตุแลว ณ สถานที่นี้
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ศาสนพิธี
พิ ธี คื อ แบบอย า งหรื อ แบบแผนต า งๆ ที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ใ นทางพระศาสนาโดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา เรียกวา ศาสนพิธี ศาสนพิธีนี้มีดวยกันทุกศาสนาและเปนเรื่องเกิดขึ้นทีหลัง
ศาสนา แมศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาก็เชนกันเกิด ขึ้นภายหลังทั้งสิ้น เหตุเกิ ดศาสนาพิธีใ น
พระพุทธศาสนานี้ก็เนื่องจากมีหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจาทรงวางไวแตในปที่
ตรั ส รู เพื่ อ พุ ท ธสาวกจะได ถื อ เป น หลั ก ในการออกไปประกาศพระศาสนา อั น เรี ย กว า
“โอวาทปาติโมกข” ในโอวาทปาติโมกขนั้น มีหลักการสําคัญที่ทรงวางไวเปนหลักทั่วไปๆ ไว 3
ประการ คือ พระพุทธศาสนานี้
(1) สอนไมใหทําความชั่วทั้งปวง
(2) สอนใหอบรมกุศลใหพรอม
(3) สอนใหทําจิตใจของตนใหผอ งแผว
โดยหลักการทั้ง 3 นี้ เปนอันวาพุทธบริษัทตองพยายามเลิกละความประพฤติชั่วทุกอยาง
จนเต็มความสามารถ และพยายามสรางกุศลสําหรับตนใหพรอมเทาที่จะสรางไดกับพยายามชําระ
จิตใจใหผองใสอยูเสมอดวยการพยายามทําตามคําสอนในหลักการนี้เปนการพยายามทําดีเรียกวา
"ทําบุญ" และการทําบุญนี้เองที่พระพุทธเจาทรงแสดงวัตถุคือที่ตั้งอันเปนทางไว โดยหลักยอๆ 3
ประการ เรียกวา "บุญกิริยาวัตถุ" คือ
(1) ทาน การบริจาคพัสดุของตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น
(2) ศีล การรักษากายวาจาใหสงบเรียบรอยไมลวงบัญญัติหาม
(3) ภาวนา การอบรมจิตใจใหผองใสในการกุศล
วันสําคัญทางศาสนา
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา กลางเดือน 3 ถือเปน "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลวา
การประชุมอันประกอบดวยองค 4 ซึ่งเปนเหตุการณอัศจรรยเกิดขึ้นพรอมกันในสมัยพุทธกาล คือ
1. พระสงฆ จํานวน 1,250 รูป ซึ่งจาริก ไปเผยแผพระพุทธศาสนาในสถานที่ตางๆ
เดินทางมาเฝาพระพุทธเจา ณ เวฬุวัน มหาวิหาร กรุงราชคฤห แควนมคธ
2. พระสงฆจํานวน 1,250 รูปเหลานี้ ลวนเปนพระอรหันต และไดรับการบวชจาก
พระพุทธเจาโดยตรงดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
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3. พระสงฆจํานวน 1,250 รูป ตางมาประชุมพรอมเพรียงกันโดยมิไดมีการนัดหมาย
4. วั น ที่ ม าประชุ ม ตรงกั บ วั น เพ็ ญ เดื อ นมาฆะ (วั น เพ็ ญ กลางเดื อ น 3) เป น วั น ที่
พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนาอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข
โอวาทปาติโมกข คือ ขอธรรมยออันเปนหลักหรือหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา 3
ประการ ไดแก
(1) ไมทําความชั่วทั้งปวง เวนจากความชั่วดวยกาย วาจา ใจ
(2) ทําความดีใหถึงพรอม ดวยกาย วาจา ใจ
(3) ทําจิตใจใหหมดจดบริสุทธิ์ผองใส
การปฏิ บั ติ ต นสํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนในวั น นี้ ก็ คื อ การทํ า บุ ญ ตั ก บาตรในตอนเช า
หรือไมก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทําบุญฟงเทศนที่วัด ตอนบายฟงพระธรรมเทศนา ในตอนเย็น
หรือตอนค่ํา จะพากันนําดอกไม ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
พรอมกับพระภิกษุสงฆโดยพระสงฆผูเปนประธานจะนําวา นะโม 3 จบ จากนั้นกลาวคําถวาย
ดอกไมธูป เทีย น ทุก คนวา ตาม จบแลว เดิน เวีย นขวา ตลอดเวลาใหร ะลึก ถึง พระพุท ธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แลวนําดอกไม ธูปเทียนไปปกบูชาตามที่ทางวัดเตรียม
ไวเปนอันเสร็จพิธี
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา เปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้น
ในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ํา) เดือนหก
วั น วิ ส าขบู ช าจึ ง นั บ ว า เป น วั น สํ า คั ญ สู ง สุ ด ในพระพุ ท ธศาสนา เป น วั น ที่ ก อ ให เ กิ ด
พระพุทธเจา ผูตรัสรูพระธรรมและนํามาสั่งสอนแกสรรพสัตว และพระสงฆสาวกผูสืบพระศาสนา
ตอมาจนถึงปจจุบัน และทางองคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันวิสาขบูชานี้เปนสําคัญสากล
ของโลกอีกดวย
การปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันนี้ก็เหมือนกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
อื่นๆ คือ การทําบุญตักบาตรในตอนเชา ตอนบายฟงพระธรรมเทศนา ในตอนเย็นหรือตอนค่ํา
จะพากันนําดอกไม ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
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วันอาสาฬหบูชา
วั น อาสาฬหบู ช า ตรงกั บ วั น เพ็ ญ ขึ้ น 15 ค่ํ า เดื อ น 8 ถื อ เป น วั น สํ า คั ญ วั น หนึ่ ง ใน
พระพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ดังนี้
1. เปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือ แสดงธรรมเปนครั้งแรก
มีชื่อวา ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ซึ่งมีใจความสําคัญกลาวถึงอริยสัจ หรือความจริงอันประเสริฐ 4
ประการ ไดแก ทุกข คือ ความลําบาก ความไมสบายกายไมสบายใจ, สมุทัย คือ เหตุที่ทําใหเกิด
ทุกข, นิโรธ คือ ความดับทุกข, และ มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงทุกข
2. เปนวันที่เกิดสังฆรัตนะ หรือเปนวันที่เกิดพระอริยสงฆสาวกในพระพุทธศาสนา
ขึ้นครั้งแรกในโลก พระอริยสงฆสาวกองคแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งเมื่อไดฟงพระธรรม
เทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรแลว บังเกิดดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวช ซึ่งพระพุทธองคประทาน
อนุญาตใหอุปสมบทเปนภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
3. เป น วั น ที่ พ ระรั ต นตรั ย คื อ พระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ เกิ ด ขึ้ น ครบ 3
ประการ และเปนครั้งแรกในโลก
4. การปฏิ บั ติ ต นสํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนในวั น นี้ ก็ เ หมื อ นกั บ วั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาอื่นๆ คือ การทําบุญตักบาตรในตอนเชา ตอนบายฟงพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะ
ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ในตอนเย็นหรือตอนค่ํา จะพากันนําดอกไม ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกัน
ทําพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
วันเขาพรรษา
ความหมายของวันเขาพรรษา คือ เปนวันที่พระภิกษุสงฆอธิษฐานวาจะพักประจําอยู ณ
ที่แหงใดแหงหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกําหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไมไปคางแรม
ในที่อื่น เรียกกันโดยทั่วไปวา "จําพรรษา"
แตเดิมในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาไมไดทรงบัญญัติพระวินัยใหพระสงฆสาวกอยู
ประจําพรรษา เหลาภิกษุสงฆจึงตางพากันออกเดินทางเผยแผพระพุทธศาสนาในสถานที่ตางๆ โดย
ไมยอทอทั้งในฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน ตอมาชาวบานไดพากันติเตียนวา พวกสมณะศากยบุตร
ไมยอมหยุดสัญจรแมในฤดูฝน ในขณะที่พวกพอคาและนักบวชในศาสนาอื่นๆ ตางพากันหยุด
สัญจรในชวงฤดูฝนนี้ การที่พระภิกษุสงฆจาริกไปในที่ตางๆ ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ําขาวกลา
ชาวบาน ไดรับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ําสัตวเล็กสัตวนอยที่ออกหากินจนถึงแกความตาย
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เมื่ อ พระพุ ท ธองค ท รงทราบเรื่อ งจึ ง ได ว างระเบี ย บให พ ระภิ ก ษุ สงฆ เ ขา อยู ป ระจํ า ที่
ตลอดเวลา 3 เดือนฤดูฝน ภิกษุสงฆที่อธิษฐานเขาพรรษาแลวจะไปคางแรมที่อื่นนอกเหนือจาก
อาวาสหรือที่อยูของตนไมไดแมแตคืนเดียว หากไปแลวไมสามารถกลับมาในเวลาที่กําหนดคือ
กอนรุงสวาง ถือวาพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา
แตหากมีกรณีจําเปน ภิกษุผูอยูพรรษาสามารถกระทํา สัตตาหกรณียะ คือ ไปคางที่อื่นได
โดยไมถือวาเปนการขาดพรรษา แตตองกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน
แมการเขาพรรษาจะเปนเรื่องของภิกษุ แตพุทธศาสนิกชนก็ถือเปนโอกาสดีที่จะได
ทําบุญรักษาศีลและชําระจิตใจใหผองใส พอถึงวันเขาพรรษาก็จะไปรวมทําบุญตักบาตร ฟงเทศน
ฟงธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเวนอบายมุขตางๆ เปนกรณีพิเศษ เชน
งดเสพสุรา งดฆาสัตว เปนตน ตลอดเวลาในพรรษา 3 เดือน อนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบท
ใหบุตรหลานของตนโดยถือกันวาการเขาบวชเรียนและอยูจําพรรษาในระหวางนี้จะไดรับอานิสงส
อยางสูง ในวันนี้หรือกอนวันนี้พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะ เชน ดอกไม ธูปเทียน
เครื่องใช เชน สบู ยาสีฟน เปนตน พรอมทั้งผาอาบน้ําฝนมาถวายพระภิกษุ สามเณร เพื่อสําหรับใชสอย
ในพรรษา และที่สําคัญคือ มีประเพณีหลอเทียนขนาดใหญเพื่อใหจุดบูชาพระประธานในโบสถอยู
ไดตลอด 3 เดือน บางครั้งมีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเปนขบวนแหทั้งทางบกและทางน้ํา
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจําพรรษา หรือออกจากการอยูประจําที่ในฤดูฝน
ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11
วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันมหาปวารณา” คําวา “ปวารณา” แปลวา
“อนุญาต” หรือ “ยอมให” คือ เปนวันที่เปดโอกาสใหพระภิกษุสงฆดวยกัน วากลาวตักเตือนกันได
ในขอที่ผิดพลั้งลวงเกินระหวางที่จําพรรษาอยูดวยกัน ในวันออกพรรษานี้กิจที่พุทธศาสนิกชนนิยม
ปฏิบัติกันคือ การบําเพ็ญกุศล เชน ทําบุญตักบาตร จัดดอกไม ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟง
พระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนําไปใสบาตรในวันนี้ก็คือ ขาวตมมัดไต และขาวตมลูกโยน
และการรวมกุศล “ตักบาตรเทโว” คําวา “เทโว” ยอมาจาก “เทโวโรหน” แปลวาการเสด็จจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส การตักบาตรเทโวเปนการระลึกถึงวันที่พระพุทธองคเสด็จกลับจากการโปรดพุทธมารดา
ในสวรรคชั้นดาวดึงส ประเพณีการทําบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทยมักมี
พิธีเหมือนกัน แตจะผิดกันก็เพียงแตสถานที่ที่สมมติวาเปนสวรรคชั้นดาวดึงสเทานั้น
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หลังจากวันออกพรรษาแลวมีประเพณีอยางหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทํากันมากคือ การทอดกฐิน
การที่มีประเพณีทอดกฐินมีเรื่องวา ในครั้งพุทธกาล พระภิกษุชาวปาไถยรัฐ (ปาวา) ผูทรงธุดงค
จํานวน 30 รูป เดินทางไกลไปไมทันเขาพรรษา เหลือทางอีกหกโยชนจะถึงนครสาวัตถี จึงตกลง
พักจําพรรษาที่เมืองสาเกตตลอดไตรมาส เมื่อออกพรรษาจึงเดินทางไปเฝาพระบรมศาสดา ณ
เชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ภิกษุเหลานั้นมีจีวรเกา เปอนโคลน และเปยกชุมดวยน้ําฝน ไดรับ
ความลําบากตรากตรํามาก พระพุทธองคจึงทรงถือเปนมูลเหตุ ทรงมีพุทธานุญาตใหภิกษุที่จําพรรษา
ครบสามเดือนกรานกฐินได และใหไดรับอานิสงส หาประการคือ
1) เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา
2) ไมตองถือไตรจีวรไปครบ
3) ฉันคณะโภชนได
4) ทรงอติเรกจีวรไดตามปรารถนา
5) จีวรอันเกิดขึ้นนั้นจะไดแกพวกเธอ
การทอดกฐินในปจจุบัน ถือวาเปนทานพิเศษ กําหนดเวลาปหนึ่งทอดถวายไดเพียงครั้ง
เดียว ตามพระวินัยกําหนดกาลไว คือ ตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ผูมีจิต
ศรัทธาจะทอดกฐิน จะทอดไดในระหวางระยะเวลานี้เทานั้น จะทอดกอนหรือทอดหลังกําหนดนี้
ไมจัดวาเปนการทอดกฐิน
องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
1. มหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคมเปนองคกรการปกครองสูงสุดของคณะสงฆไทย ประกอบดวย
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช ทรงดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการ สมเด็ จ พระราชาคณะทุ ก รู ป เป น
กรรมการโดยตําแหนง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งไมเกินสิบสองรูปเปน
กรรมการ อธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง กรมการศาสนาทํา
หนาที่สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
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2. กรมการศาสนา
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ ดานศาสนา โดยการทํานุบํารุงสงเสริมให
การอุปถัมภคุมครองกิจการดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจน
สงเสริมพัฒนาความรูคูคุณธรรม สงเสริมความเขาใจอันดี และสรางความสมานฉันทระหวาง
ศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหคนไทยนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนคนดีมีคุณธรรม
3. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานสวนราชการ มีฐานะเปนกรมอยูใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและบุคลากรอื่นๆ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ดําเนินการเพื่อใหไดงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานคณะสงฆ ตามกฎหมาย
วาดวยคณะสงฆ
2) ดําเนินการเพื่อใหไดงบประมาณเพื่อการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
3) จัดทําและปฏิบัติแผนและโครงการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
4) ประสานแผนและโครงการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
5) อํานวยความสะดวกดานธุรการ การเงิน และดานอื่นๆ สําหรับการบริหารงาน
คณะสงฆ ตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
6) เปนผูแทนคณะสงฆในการดําเนินอรรถคดีตางๆ เพื่อการอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนา
7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล และงานรัฐพิธี
8) จัดการดานธุรการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสมณศักดิ์
9) ดําเนินการเกี่ยวกับการสราง ตั้ง รวม ยาย ยุบ เลิกวัด
10) กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนพระพุทธศาสนาแหงชาติ
11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะสงฆมอบหมาย
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ศาสนาอิสลามโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
อิ ส ลาม มาจากรากคํ า ภาษาอาหรั บ ว า สะลิ ม ะ ซึ่ ง แปลว า “สั น ติ การนอบน อ ม
การยอมจํานน” อิสลาม หมายความวา “การนอบนอมยอมจํานนอยางสิ้นเชิงตอพระเจา คือ อัลลอฮฺ
(ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)∗ เพียงพระองคเดียว เพื่อบรรลุถึงความสันติสุข” อันเปนระบอบแนวทาง
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ พ ระผู เ ป น เจ า ประทานแก ม นุ ษ ย โดยผ า นผู นํ า สาส น (ศาสดา) ในแต ล ะยุ ค
นับตั้งแตพระเจาสรางมนุษยคนแรกขึ้นมาบนโลก จนกระทั่งแนวทางดังกลาวถูกประทานลงมา
อยางครบถวนสมบูรณในสมัยของทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)∗∗ ซึ่งบุคคลผู
ปฏิบัติตนตามแนวทางนี้เรียกวา มุสลิม อันไดแกผูศรัทธาในพระองคอัลลอฮฺวาเปนพระเจาที่
แทจริงเพียงองคเดียว และเคารพปฏิบัติตามทานศาสดามุฮัมมัดในฐานะที่ทานเปนผูนําสาสนแหง
พระองคอัลลอฮฺ
หากพิจารณาวาองคประกอบของศาสนาประกอบดวย ศาสดา คัมภีร สาวกหรือผูสืบ
ทอด และศาสนสถาน อิสลามก็ถือเปนศาสนาหนึ่งที่มีองคประกอบตางๆ ดังกลาวครบถวน แตแท
ที่จริงอิสลามเปนระบอบแนวทางแหงการดําเนินชีวิตของมุสลิม อิสลามจึงมิไดเปนเพียงศาสนา
หากแตยังเปนวิถีทางในการดําเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษยทุกดาน ตั้งแตเกิดจนตาย
นับตั้งแตเรื่องสวนตัว ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จนสามารถกลาวไดวาอิสลามนั้นเปน
วัฒนธรรม อั น มี พื้น ฐานมาจากพระบัญญัติ แ หง พระผูเ ปน เจ า ในคั มภี รอัลกุรอาน รวมทั้ง จาก
แบบอยางคําสอนของทานนบีมุฮัมมัด
ศาสดา
บรรดาผู นํ า สาสน หรือ ศาสดาในอดี ตลว นแตไ ด รับ มอบหมายจากพระเจ า ใหเ ผยแผ
แนวทางแหงอิสลามแกมนุษยชาติ จนในราว ค.ศ. 570 ผูนําสาสนทานสุดทายของพระเจาไดกําเนิด
∗

ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เปนคํากลาวเพื่อสดุดีพระองคอัลลอฮฺ หมายความวา “มหาบริสุทธิ์แดพระองค
ผูทรงสูงสง”
∗∗
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เปนคํากลาวเพื่อสดุดี ทานนบีมุฮัมมัด หมายความวา “ขอความโปรด
ปรานจากอัลลอฮฺ และความสันติจงมีแดทาน”
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

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

∗

ชื่อตัวเอนในวงเล็บเปนชื่อในคัมภีรของชาวยิวและคริสตซึ่งไดรับบทบัญญัติเดิมจากพระผูเปนเจา
เชนเดียวกัน
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ทานนบีมูซา (โมเสส) ทานนบีฮารูน (อาโรน) ทานนบีดาวูด (เดวิด) ทานนบีสุลัยมาน (โซโลมอน)
ทานนบีอีซา (เยซู) จนกระทั่งศาสดาทานสุดทาย คือ ทานนบีมุฮัมมัด
1.5 ศรัทธาตอวันฟนคืนชีพ (เยามุลกิยามะฮฺ) ซึ่งเปนวาระที่โลกและชีวิตมนุษยทุก
คนจะตองสิ้นสุดลงดวยพระประสงคแหงอัลลอฮฺ และทุกชีวิตที่ตายลงจะถูกเรียกใหคืนชีพมาเพื่อ
รับการพิพากษาการกระทําของตนในขณะที่มีชีวิตอยู
1.6 ศรัทธาในกฎสภาวการณของพระเจา แบงเปน กฎที่ตายตัว คือ ความเปนไป
ของสรรพสิ่งที่อัลลอฮฺกําหนดขึ้นโดยไมอาจเปลี่ยนแปลงได เชน ชะตากรรม กําเนิดของมนุษย
และสัตวโลก ปรากฏการณทางธรรมชาติ สภาวะของการเกิด แก เจ็บ ตาย ฯลฯ และ กฎที่ไม
ตายตัว คือ การดําเนินไปตามความสัมพันธระหวางเหตุและผล อันเกิดจากดุลยพินิจของมนุษยทจี่ ะ
ใชสติปญญาซึ่งพระเจาประทานมาให เลือกปฏิบัติตามบัญญัติใชและบัญญัติหามตางๆ
2. หลักการปฏิบัติ คือ หลักพื้นฐานอิสลาม 5 ประการที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติ เพื่อ
ยืนยันความศรัทธา ไดแก
2.1 การกลาวคําปฏิญาณตน วา “อัชฮะดุอันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุอันนะ
มุฮัมมะดัรฺ รอซูลุลลอฮฺ” หมายความวา “ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดที่คูควรแกการ
เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ และขาพเจาขอปฏิญาณวามุฮัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ”
2.2 การละหมาด คือ การแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮฺตามแบบอยางที่ทาน
นบีมุฮัมมัดไดปฏิบัติ โดยกระทําทุกวัน วันละ 5 ครั้ง คือในเวลา เชามืด บาย บายคลอย หัวค่ํา และ
เวลากลางคืน เพื่อเปนการสรรเสริญและวิงวอนขอพรตอพระเจา และยับยั้งผูละหมาดจากความชั่วชา
2.3 การถือศีลอด คือ การงดเวนจากการกินดื่ม จากการมีความสัมพันธทางเพศ
และจากความชั่วทั้งปวง ทั้งกาย วาจา และใจ ตั้งแตแสงตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกดิน ตลอดเดือน
รอมฎอน (เดือนที่ 9 ตามจันทรคติอิสลาม) เพื่อแสดงความยําเกรงและสํารวมตนตอพระผูเปนเจา
2.4 การบริจาคทรัพยที่เรียกวา ซะกาต คือ การจายภาษีตามจํานวนและระยะเวลาที่
กําหนด ใหกับบุคคล 8 จําพวกที่กําหนดไวในอัลกุรอาน (เชน คนยากจน คนอนาถา ผูมีหนี้สิน)
เพื่อขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์ปราศจากมลทินแหงความตระหนี่ และกอเกิดความเจริญงอกงามใน
สังคม
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2.5 การบําเพ็ญฮัจญ คือ การไปเยือนและปฏิบัติศาสนกิจ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย ระหวางวันที่ 8 - 13 เดือนซุลฮิจญะฮฺ (เดือนที่ 12) เพื่อเรียนรูประวัติศาสตรของ
บุคคลสําคัญ เห็นความเสมอภาคของมนุษยและภราดรภาพระหวางมุสลิมทั่วโลก
3. หลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต คือ หลักการที่เกี่ยวของกับจริยธรรม มารยาท
ศีลธรรมตลอดจนความประพฤติอันดีงาม ซึ่งมุสลิมทุกคนตองตระหนักอยูเสมอวาพระผูเปนเจา
นั้นทรงรูเห็นการกระทําของตนในทุกๆ พฤติกรรม ทั้งดีและไมดี โดยอาจจําแนกไดดังนี้
3.1 คุณธรรมที่ตองประพฤติ คือ ความดีงามตางๆ ไดแก ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ความเมตตากรุณา ความกตัญูกตเวที การแตงกายที่ถูกตองตามบทบัญญัติ ความสะอาด
ของกายและใจ ความกลาหาญ การใหอภัย ความเทาเทียมและความเสมอภาคระหวางมนุษ ย
การเคารพสิทธิของผูอื่น ตลอดจนหนาที่บาวของพระผูเปนเจาซึ่งตองปฏิบัติตามคําบัญชาใชของ
พระองคและไมกระทําสิ่งที่พระองคหาม หนาที่ของผูรูที่ตองใหความรูแกผูใฝรูทั้งดานศาสนาและ
ความรูทั่วไป หนาที่ของผูไมรูที่จะตองใฝแสวงหาความรูทั้งทางศาสนาและสามัญควบคูกันไปอยูเ สมอ
และบทบาทหนาที่ตอสมาชิกในครอบครัว และสังคมสวนรวม ตามครรลองของอิสลาม ฯลฯ
3.2 คุณลักษณะที่ตองละเวน คือ ความตระหนี่ถี่เหนียว ความอิจฉาริษยา การติฉิน
นินทา ความเขลาและความขลาดกลัว การทรยศและอกตัญู การลวงละเมิดและรุกรานสิทธิของ
ผูอื่น การรบราฆา ฟน การทะเลาะเบาะแวง การลัก ขโมย ฉอ ฉล หลอกลวง การกิน ดอกเบี้ย
การกระทําผิดประเวณีหรือทําอนาจาร การดื่มของมึนเมาหรือรับประทานสิ่งที่เปนโทษตอรางกาย
และจิตใจ การบอนทําลายสังคมแมวาในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงความประพฤติอันจะทําใหสิ้น
สภาพความเปนมุสลิม คือ การตั้งภาคีกับพระเจา ไดแก การปฏิเสธหลักการศรัทธาแมเพียงหนึ่ง
ประการ การเชื่อถือหรือเคารพกราบไหวสิ่งอื่นเสมอกับอัลลอฮฺ การพกพาหรือสักการะบูชาวัตถุ
หรือเครื่องรางของขลังรวมทั้งการสักยันต การเขารวมปฏิบัติพิธีกรรมหรือความเชื่อของศาสนาอื่น
การเชื่อถือในโหราศาสตรและไสยศาสตร
ศาสนิกชน
หากมองวา อิส ลามเปน ศาสนา ศาสนิก ชนผูนับ ถือ ศาสนาอิส ลาม เรีย กวา มุส ลิม
การธํารงรักษาและสืบทอดแนวทางแหงอิสลามเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนไมจํากัด อายุ เพศ เผาพันธุ
เชื้อชาติ หรือฐานันดร ดวยเหตุนี้ อิสลามจึงไมมีสถาบันนักบวชหรือนักพรตดังเชนศาสนาอื่นๆ
90

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ศาสนสถาน
สถานที่อันเปนศูนยกลางทางดานจิตใจของสังคมมุสลิม เรียกวา มัสยิด ซึ่งหมายถึ ง
สถานที่แหงการแสดงการเคารพสักการะและรําลึกถึงอัลลอฮฺ โดยมัสยิดจะไมมีการประดับรูปภาพ
รูปปน หรือวัตถุบูชาใดๆ อันจะทําใหมุสลิมมีใจไขวเขวไปจากการเคารพสักการะอัลลอฮฺ มัสยิด
ทุกแหงในโลกจะถูกสรางในลักษณะใหผูประกอบพิธีละหมาดหันหนาไปยังทิศที่ตั้งของอาคาร
กะอฺบะฮฺ ซึ่งในบางประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจเรียกมัสยิดวา สุเหรา
นอกจากเพื่อการปฏิบัติละหมาด มัสยิดยังอาจใชเปนสถานที่ใหความรูเกี่ยวกับอิสลาม
แกคนในชุมชน สถานที่ประชุมปรึกษาหารือ หรือจัดกิจกรรมที่ไมขัดตอหลักการอิสลามอีกดวย
มัสยิดที่สําคัญในโลก มี 3 แหงดวยกัน คือ
มั ส ยิ ด อั ล ฮะรอม ในนครมั ก กะฮฺ อั น เป น ที่ ตั้ ง ของอาคารกะอฺ บ ะฮฺ ศู น ย ก ลางของ
ประชาคมมุสลิมทั่วโลก ถือเปนมัสยิดแหงแรกและเปนมัสยิดที่สําคัญที่สุด
มัสยิดนะบะวีย ในนครมะดีนะฮฺ สถานที่ฝงรางของศาสดามุฮัมมัด
มัส ยิด อัล อัก ซอ ในนครเยรูซ าเล็ม สถานที่ซึ่ง ศาสดามุฮัม มัด ถูก นํา ขึ้น สูชั้น ฟา เพื่อ
เขาเฝาอัลลอฮฺ และรับบทบัญญัติตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการละหมาดประจําวัน 5 เวลา
ศาสนพิธี
นอกจากพิธีตางๆ ในหลักการปฏิบัติ 5 ประการซึ่งมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติแลว ยังมีพิธี
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมุสลิมอีกดวย ไดแก พิธีที่ทํากับเด็กแรกเกิด (อะกีเกาะฮฺ) พิธีแตงงาน
(วะลีมะตุนนิกาฮฺ) การจัดการเกี่ยวกับคนตาย (ญะนาซะฮฺ) ฯลฯ ซึ่งลวนแตเปนพิธีหรือประเพณีที่
ถูกกําหนดรายละเอียดและรูปแบบไวตั้งแตสมัยศาสดามุฮัมมัด
นอกจากนี้ ยัง มี ศ าสนกิจ บางอยา งอั น เนื่ อ งมาจากแบบฉบั บ และจริ ย วั ต รของศาสดา
มุฮัมมัดที่สงเสริมใหมุสลิมปฏิบัติในโอกาสตางๆ เชน การละหมาดนอกเหนือจากการละหมาด
ประจําวัน 5 เวลา หรือการถือศีลอดนอกเดือนรอมฎอน สวนพิธีกรรมที่มนุษยปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์นั้น ไมมีในหลักการอิสลาม

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

91

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

วันสําคัญทางศาสนา
ชาวมุสลิมกําหนดวัน เดือน ป ตามจันทรคติแบบอิสลาม ปฏิทินอิสลามจึงตางจากปฏิทิน
สากล โดยหนึ่งปจะมี 12 เดือน และแตละเดือนจะมี 29 หรือ 30 วัน ซึ่งวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
มีดังนี้
วันศุกรของทุกสัปดาห เปนวันสําคัญประจําสัปดาห
วันที่ 1 เดือนมุฮัรฺรอม (เดือนที่ 1) เปนวันขึ้นศักราชใหม
วันที่ 10 เดือนมุฮัรรอมเปนวันอาชูรอ
วันที่ 12 เดือนรอบีอุลเอาวัล (เดือนที่ 3) เปนวันเมาลิดิน-นบีมุฮัมมัด
วันที่ 26 เดือนรอญับ (เดือนที่ 7) เวลาค่ําลง เปนคืนอิสรอ-มิอฺรอจญ
วันที่ 14 เดือนชะอฺบาน (เดือนที่ 8) เวลาค่ําลง เปนคืนนิศฟุชะอฺบาน
วันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9) เปนวันเริ่มการถือศีลอด
วันที่ 1 เดือนเชาวาล (เดือนที่ 10) เปนวันตรุษอีดิลฟฏริ (วันเฉลิมฉลองสิ้นสุดเทศกาลถือ
ศีลอด)
วันที่ 8 เดือนซุลฮิจญะฮฺ (เดือนที่12) เปนวันเริ่มประกอบพิธีฮัจญ
วันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เปนวันอะเราะฟะฮฺ
วันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เปนวันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันเฉลิมฉลองการประกอบพิธีฮัจญ)
วันที่ 11 – 13 เดือนซุลฮิจญะฮฺ เปนวันตัชรีก
องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
1.

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

∗

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

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

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

ข. บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
ง. รับศีลมหาสนิท

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

หมายเหตุ : ปจจุบันคาทอลิกประมาณ 75% จะแตงงานกับชาวพุทธ ทั้งคูควรไดรับความรูเรื่องแตงงานเปนกรณีพิเศษ
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นิกายโปรเตสแตนท
ศาสนพิธีที่สําคัญของศาสนาคริสตกลุมโปรเตสแตนทมีลักษณะที่คลายกับคาทอลิก คือ
การมีพระเยซูคริสตเปนศูนยกลางของการประกอบพิธี แตมีความแตกตางไปคือ มิไดเนนรูปแบบ
พิธีกรรมที่เปนกฎเครงครัด ใหความสําคัญตอพระคัมภีร และไมเนนการประกอบพิธีที่เกี่ยวของ
กับพระแมมารียและบรรดานักบุญ
1. พิธีนมัสการพระเจา
ความหมาย การนมัสการพระเจา หมายถึง การตอบสนองพระราชกิจของพระองค
ผูทรงกระทําพระราชกิจในอดีต ปจจุบันและอนาคต เปนกระบวนการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางพระผู
เปนเจากับมนุษย ในฐานะที่พระเจาเปนผูริเริ่มกระทําพระราชกิจของพระองค และมนุษยเปนผู
ตอบสนอง
รูปแบบของการนมัสการพระเจา (ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย) มีที่มาจาก
ความเขาใจในพระวจนะของพระผูเปนเจา (โดยเฉพาะจากพระธรรมอิสยาห ซึ่งเมื่อไดพบกับองค
พระผูเปนเจาผูบริสุทธิ์และทรงเดชานุภาพ จึงไดมองเห็นความผิดบาปของตนเอง ยอมสารภาพ
และรับการชําระจากพระองค โดยประสงคจะอุทิศตนเปนผูรับใชของพระเจา) เปนการแสดงออก
ถึงความหมายของพฤติกรรมที่เราทํารวมกันในการนมัสการ โดยใชองคประกอบตางๆ เพื่อสื่อ
ความหมายใหเปนที่ปรากฏออกมา ไดแก บทเพลง พระวจนะ การอธิษฐาน การถวาย และศาสนพิธี
เปนตน อันเปนไปตามโครงสรางของ “ระเบียบนมัสการพระเจา”
ระเบียบนมัสการพระเจา แบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
• สวนที่ 1 การทรงสําแดงของพระเจา
• สวนที่ 2 ความสํานึกผิดและรับการอภัย
• สวนที่ 3 การเผยพระวจนะของพระเจา
• สวนที่ 4 การตอบสนองของมนุษย
การนมัสการพระเจา ซึ่งเปนการสื่อสารของมนุษยตอพระเจา เพื่อตอบสนองตอ
พระองค โดยการเฉลิมฉลองพระคุณ ความรัก ในความยิ่งใหญของพระองค ดวยความเชื่อถือ
ศรัทธา ดวยใจสํานึกผิด ดวยยกยอง ถวายเกียรติ ขอบพระคุณ และถวายตัวการทรงสําแดงของพระเจา
ซึ่งประจักษแกคริสตชนของพระองค ดวยความจริง จิตวิญญาณ และความบริสุทธิ์ จึงสมควรที่
มนุษยจะสรรเสริญ เทิดพระเกียรติ และสดุดีความยิ่งใหญของพระผูเปนเจาในการตอบสนองตอ
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พระเจาของคริสตชน เกิดขึ้นเมื่อเขาเหลานั้นไดมองเห็นตนเอง รูจักตนเอง สํานึกตน และรูผิดบาป
จึงสารภาพใหพระเจาทรงอภัย และทรงชําระใหแกเขา ซึ่งจะปรากฏในรูปแบบการนมัสการ คือ
การอธิษฐาน การสารภาพความผิดบาป การขอชําระ ยอมรับการนําจากพระองค และการประกาศ
อภัยโทษบาป จากพระวจนะของพระเจา
การเผยพระวจนะและการรั บ ฟ ง พระวจนะของพระเจ า เป น ส ว นที่ 3 ในการ
นมัสการ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดรับการชําระความผิดบาปแลว เปนการรับพระบัญชาจาก
พระองค เพื่อกระทําพันธกิจในการรับใชพระองค
การตอบสนองของมนุษยตอพระเจาจะสมบูรณ เมื่อไดฟงพระบัญชาจากพระองค
จึงเกิดความเขาใจและสํานึกที่จะตอบสนองดวย การยอมจํานน การมอบถวาย และการอุทิศตนใน
การรับใชพระองค ซึ่งอยูในรูปแบบของศาสนพิธีตางๆ
องคประกอบของระเบียบนมัสการ ประกอบดวย
• การสรรเสริญ เทิดพระเกียรติและโมทนาพระคุณ
• การสารภาพความผิดบาป
• การประกาศอภัยโทษ และการชําระ
• การยืนยันความเชื่อ
• การเผยพระวจนะและการฟงพระวจนะของพระเจา
• การมอบถวาย
• ศาสนพิธี
• ขอพระพร
ขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบการนมัสการพระเจา มีดังนี้
(แบบการนมัสการวันอาทิตยหรือโอกาสอื่น)
สวนที่ 1 การทรงสําแดงของพระเจา
1. การเตรียมจิตใจ
1.1 เตรียมใจนมัสการพระเจา (ใชเพลงบรรเลงจากเครื่องดนตรี หรือคณะ
นักรองหรือรองเดี่ยว) จากนั้นผูนํา กลาววา “พระเจาทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค
จงใหสิ้นทั้งพิภพอยูสงบตอพระพักตรพระองคเถิด ใหเรานมัสการพระเจาดวยใจยําเกรง”
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1.2 การเทิดพระเกียรติ ผูนําหรือผูประกอบพิธี กลาววา “ขอใหพระคุณและ
สันติสุขจากพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจาจงดํารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด ขอใหเรา
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา”
ผูรวมในพิธี กลาวรับ “ใหเราสรรเสริญพระนามขององคพระผูเปนเจา”
ผูนํา กลาว “ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปตลอดเปนนิตย ตั้งแตดวงอาทิตยขึ้นไป
จนกระทั่งดวงอาทิตยตก”
ผู ร ว มในพิ ธี กล า วรั บ “ขอให พ ระนามขององค พ ระผู เ ป น เจ า เป น ที่
สรรเสริญ”
2. ถวายเพลงเทิดพระเกียรติ
3. อธิษฐาน (สรรเสริญพระเจา)
สวนที่ 2 การสารภาพบาปและรับการอภัย
ผูนํา กลาวนํา “พระคัมภีรสอนเราวา เมื่อเราเขามาอยูจําเพาะพระเจา เราจะตองถอม
ใจสารภาพความผิดบาปของเรา พระคัมภีร กลาววา ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวง
ตัวเอง และสัจจะไมไดอยูในตัวเราเลย ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยง
ธรรมก็ จ ะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชํ า ระเราใหพ น จากอธรรมทั้ งสิ้ น ให เ รา
อธิษฐานสารภาพผิดตอพระพักตรของพระเจา”
1. อธิษฐานสารภาพบาป
ผูนําและผูรวมพิธี กลาวพรอมกัน “ขาแตพระเจาผูทรงฤทธิ์และเมตตากรุณา
ทรงเปนแหลงแหงบรรดาความดี ผูทรงลวงรูความคิดในใจของขาพระองคทั้งหลาย ขาพระองคขอ
สารภาพตอพระองควาไดทําผิดบาปตอพระองค และทําชั่วรายในสายพระเนตรของพระองค ขอได
โปรดชําระขาพระองคจากมลทินบาปในอดีตและขอประทานพระคุณ และฤทธานุภาพที่ละทิ้ง
ความชั่ว เพื่อวาเมื่อหลุด พนจากการเปนทาสของความบาปแลว ขาพระองคจะไดบังเกิดผลดี
โดยพระเยซูคริสตทูลขอในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
2. การประกาศการอภัยโทษ โดยศิษยาภิบาล หรือศาสนาจารย ใชขอพระคัมภีร
หรือเลือกขอพระคัมภีรตอนหนึ่งตอนใดที่มีความเหมาะสม อาทิ “จงฟงคําของพระเจาที่กระชับ
ความมั่นใจของเรา แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือ ขณะที่เรายังเปน
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คนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา (โรม 5:8)” “เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระ
คริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดเกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น
ทั้งสิ้น นี้ เ กิดมาจากพระเจ าผูทรงใหเราคืน ดีกันกับพระองค ทางพระเยซูคริสต และทรงโปรด
ประทานใหเรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน (2 โครินธ 5:17 - 18) พี่นองทั้งหลายใหเราสรรเสริญ
พระเจา ผูทรงพระคุณไถเราจากอํานาจแหงความบาปแลว”
1. อธิษฐานเผื่อสมาชิก โดยศิษยาภิบาล หรือผูปกครอง
2. ถวายเพลง
สวนที่ 3 การเผยพระวจนะของพระเจา
ผูนํา กลาวนํา “ใหเราถอมใจรับฟงพระวจนะของพระเจา”
ผู ร ว มพิ ธี รั บ พร อ มกั น “ข า แต พ ระเจ า ขอทรงเป ด ตาของข า พระองค เพื่ อ ข า
พระองคจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรยจากพระธรรมของพระองค” หรืออาจใชเพลงสั้นๆ ขับรองแทนได
1. อัญเชิญพระวจนะของพระเจา สามารถเลือกมานําเสนอได ทั้งจากพระคัมภีร
พันธสัญญาเดิม และจากพระคัมภีรพันธสัญญาใหม
2. ถวายเพลงสาธุการ
3. ถวายเพลง เชน เพลงสรรเสริญ โดยคณะนักรอง
4. เผยพระวจนะ
5. ประกาศหลักขอเชื่อ ผูนํา กลาววา “ขอใหเราทั้งหลายประกาศความเชื่อของ
เราตามหลักขอเชื่อ” ซึ่งสามารถเลือกใชหลักขอเชื่ออัครธรรมทูต หรือหลักขอเชื่อไนเซียก็ได”
6. พิธีมหาสนิท ซึ่งมีลําดับพิธีการตางๆ จะไดนําเสนอในเรื่องของพิธีมหาสนิท
ตอไป
7. ถวายเพลง
สวนที่ 4 การตอบสนองของมนุษย
1. เชิญชวนถวาย โดยใชขอพระคัมภีร หรือขอความ ดังตอไปนี้ ผูนํา “พี่นอง
ทั้งหลาย การนมัสการที่แทจริง คือ การถวายตัวเราใหเปนเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยูโดยรูอยูวาสิ่ง
สารพัดที่เรามีอยูนั้นเปนของพระองค ขอใหเราถวายทั้งทรัพยและชีวิตเพื่อพระราชกิจของพระเจา”
2. ผานถุงถวาย
3. อธิษฐานมอบถวาย
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4. ถวายเพลง
5. คํากําชับ โดยผูขอพระพร ดังนี้ “จงออกไปสูโลกอยางสันติ จงมีใจกลา จงยึดถือ
สิ่งที่ดีไว อยาทําความชั่วตอบแทนความชั่ว จงหนุนใจผูทอแทและเกื้อกูลผูออนแอ จงชวยคน
ทุก ขเ ข็ญ ใจ และใหเ กีย รติแ กทุก คน จงรัก และปรนนิบัติอ งคพ ระผูเ ปน เจา จงชื่น ชมยิน ดีใ น
ฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์”
6. ขอพระพร
7. เพลงตอบสนอง
8. ประกาศงานของคริสตจักร
9. เสร็จพิธี
2. พิธีกรรมเฉพาะ
1) พิธีบัพติศมา หรือพิธีเขาพันธสัญญา
ความหมาย
เปนการเขาสูพันธสัญญาระหวางพระผูเปนเจากับผูรับบัพติสมา โดยประกาศ
ตนตามความเชื่อที่วา “ความบาป” ของเราไดรับการอภัยจากพระเยซูคริสต ดวยพระองคไดตาย
แทนเรา ดังนั้น เราจึงไดรับการสรางใหม (เกิดใหม) เขาสูครอบครัวของพระเจา (คริสตจักร)
สัญลักษณของพิธีบัพติศมา
พิธีบัพติศมาใช “น้ํา” เปนสัญลักษณ เนื่องดวยน้ํามีคุณสมบัติในการชําระลาง
ใหสะอาด ในพิธีนี้มีวัตถุประสงคที่จะ “ชําระลาง” ใหเราสะอาด ปราศจากมลทิน และความผิด
บาป รวมทั้งเปนการไดรับชีวิตใหม ที่เราไดรับจากพระเจา
รูปแบบของพิธีบัพติศมา
ในประเทศไทยใชกันอยู 2 รูปแบบ โดยสื่อความหมายอยางเดียวกัน และควร
ตองมีความเขาใจ ดวยตระหนักวา “เราไดรับความรอดโดยพระคุณและการทรงไถจากพระเยซู
คริสต” คือ พิธีจุม และพิธีพรม
• พิธีจุม คือ การที่ใหผูรับบัพติศมาลงไปในน้ํา จะเปนบอที่จัดเตรียมขึ้นใน
คริสตจักร หรือแมน้ํา หรือทะเลตามความเหมาะสม

122

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

• พิธีพรม คือ การนําน้ําแตะที่ศีรษะโดยผูประกอบพิธีจะใชมือขวาจุมลง
ในขันน้ําที่ผูปกครองคริสตจักรเปนผูถือขันน้ําที่เตรียมไว และผูประกอบพิธีวางมือบนศีรษะของ
ผูที่รับบัพติศมา
ผูที่จะรับบัพติศมาตองเตรียมพรอม โดยรับการศึกษา เรียนรู ใหมีความเขาใจ
ถึงหลักความเชื่อ แนวทางปฏิบัติและการดําเนินชีวิตใหม จากคริสตจักร ทั้งผูที่เปนผูเชื่อใหม และ
ลูกหลานผูเชื่อ
สําหรับพิธีบัพติศมาแกเด็กหรือทารก ซึ่งยังไมสามารถประกาศความเชื่อดวย
ตนเองได จะทําการเขาสูพันธสัญญา (รับบัพติศมา) ผานทางบิดามารดาของเด็ก และคริสตจักร
(ชุมชนของพระเจา) อันเปนการสัญญาตอพระองควาจะชวยกันรับผิดชอบในการนําทารกหรือเด็ก
ผูนี้ ไปสูความเชื่อในภายหนา โดยจะกระทําขึ้นเมื่อเด็กมีอายุครบ 12 ป อันเปนการยืนยันความเชื่อ
ของตนเอง ใน “พิธีประกาศตัวเปนสมาชิกสมบูรณของคริสตจักร” หรือแมวาคริสตจักรอาจจะ
ไมใหบัพติศมาแกเด็กหรือทารก ยอมจัดใหมี “พิธีถวายบุตร” ขึ้นแทน ซึ่งหมายความถึง การมอบ
เด็กหรือทารกใหอยูในการอารักขาของพระเจา จนเมื่อเด็กหรือทารกผูนั้นเติบโตขึ้น และมีความ
พรอมที่จะประกาศความเชื่อของตนเองได จึงใหรับการอบรมจากคริสตจักร และประกอบพิธี
บัพติศมาตอไป
2) พิธีมหาสนิท
ความหมาย
คริสเตียนจัดพิธีมหาสนิท เพื่อเปนการระลึกถึงพันธสัญญาและฟนสัมพันธ
ภาพกับพระองค ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคริสตศาสนิกชน และประกาศการวายพระชนม
ขององคพระผูเปนเจาจนกวาพระองคจะเสด็จมา โดยคริสตชนทุกคนที่ไดรับบัพติศมา หรือได
ประกาศความเชื่อมาแลวก็รับสิทธิ์เขารวมพิธีมหาสนิท พิธีมหาสนิทสําหรับคริสตชนทั่วไป และ
พิธีมหาสนิทสําหรับผูไมสามารถมาโบสถได
พิธีมหาสนิทสําหรับคริสตชนทั่วไป
ซึ่งจะจัดใหมีพิธีขึ้นในโบสถ โดยมีแบบพิธีที่นิยมปฏิบัติใน 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 เปนกรณีที่พิธีมหาสนิทอยูตอนทายของการนมัสการ ผูรวมพิธีจะ
รวมขับรองเพลงเตรียมใจสูพิธีมหาสนิท ผูประกอบพิธี (ศาสนาจารย) จะกลาวนําแลวรวมกันนอม
ระลึกถึงพระเยซูคริสตผูตั้งพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ คือ พิธีมหาสนิทนี้ ดังที่พระองคไดตรัสสั่งเหลาสาวกไววา
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“จงกระทําอยางนี้ใหเปนที่ระลึกถึงเรา” กอนที่พระองคจะทนทุกขทรมาน ซึ่งพิธีนี้จะทําใหคริสตชน
ระลึกถึงพันธสัญญาตอพระองค วาจะเชื่อฟงพระองคตลอดไป โดยจิตของเราอยูในพระองค ดั่งเปน
แขนงแหงเถาองุน ที่เสมือนเชนพระเยซูคริสต ดังนั้นพิธีมหาสนิทนี้จะทําใหคริสตชนมั่นใจยิ่งวา
พระเยซูคริสตทรงพระชนมจะเสด็จกลับมาและประทับอยูกับเรา โดยเมื่อเสร็จการอธิษฐาน จะยก
ขอความในพระคัมภีรเพื่อใชในการขอพร และรวมกันรับประทานขนมปง และน้ําองุนตามความ
เหมาะสม
แบบที่ 2 เริ่ ม ด ว ยผู ร ว มพิ ธี ขั บ ร อ งเพลงเตรี ย มใจสู พิ ธี ม หาสนิ ท จากนั้ น
ผูประกอบพิธี เลือกขอพระคัมภีรที่เหมาะสมจากตอนใดตอนหนึ่ง โดยเปนการระลึกถึงการเลี้ยง
อาหารครั้งสุดทายของพระเยซูคริสต ซึ่งพระองคไดทรงบัญชาใหสาวกประกอบพิธีนี้ เพื่อระลึกถึง
พระองคจนกวาพระองคจะเสด็จกลับมาอีก โดยพิธีนี้มีความหมายสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้
• ประการแรก พระกายที่พระเยซูคริสตทรงยอมทนทุกขทรมานดวยความ
รัก และการเสียสละ เพื่อนําเรากลับมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจา คืนดีกนั กับเพื่อนบาน
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักร การเขาสูพิธีนี้ หมายถึง การยอบรับวาเราตางก็เปนสวน
หนึ่งของพระกายของพระคริสต คือ คริสตจักร และยอมจํานนที่จะทําตามพระบัญชาของพระเยซู
คริสตเจาของเรา
• ประการที่สอง พระโลหิตที่พระเยซูคริสตประทานใหเปนคาไถเราพน
จากความผิดบาป และกลับมาคืนดีกับพระเจาพระบิดาของเรา เพราะฉะนั้นโดยพระเยซูคริสต
เทานั้นที่ทรงมีชีวิตอยูในเรา
• ประการที่สาม พระเยซูคริสต ตรัสวา “จงกระทําอยางนี้ใหเปนที่ระลึกถึง
เรา” ใหเราทั้งหลายระลึกถึงความรัก การเสียสละ การทรงไถ การคืนดีที่พระองคไดทรงกระทํา
เพื่อเรา พิธีนี้เปนพันธสัญญามั่นคงที่พระเจาทรงมีตอเราและฝายเราสัญญาวาจะเชื่อฟงพระองค
ตลอดไป ฉะนั้นถาผูใดสํานึกบาปของตน และตองการที่จะพนจากอํานาจของบาปนั้น ทั้งมีความ
เชื่อ และไววางใจในพระเยซูคริสต และประสงคที่จะใหพระองคเปนผูชวยในการดําเนินชีวิต
จากนั้นคริสตชนรวมกันอธิษฐานถึงความสํานึกผิดบาปและการชําระบาป
ผูประกอบพิธีจะกลาวรับและแสดงการขอบพระคุณตอพระเยซูคริสต พรอมแสดงความเคารพ
และมอบขนมปงใหกับคริสตชนทั้งหลายรับไปเพื่อรับประทานพรอมกัน จากนั้นหยิบถวยดวย
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ความเคารพ ดวย “ถวยนี้ คือ พันธสัญญาใหมโดยโลหิตของพระเยซูคริสตเจา” แลวคริสตชนรับ
ไปดื่มพรอมกัน จากนั้นอธิษฐานและขอพระพรตอพระเจาผูทรงพระคุณ การไถและชีวิตใหมใน
องคพระเยซูคริสต การยอมรับและเปนผูรับใชตามพระประสงคของพระองค แลวรวมกันขับรอง
เพลงตอบสนอง เปนอันเสร็จพิธี
พิธีมหาสนิทสําหรับผูไมสามารถมาโบสถได
พิธี ก ารเริ่ม พิธี คื อ เริ่ มต น ด ว ยการร อ งเพลง อธิ ษ ฐาน ตามความเหมาะสม
โดยผูประกอบพิธีจะไมใชขอพระคัมภีร รวมทั้งอาจเลือกใชคําอธิษฐานเฉพาะตอนที่เห็นวามีความ
เหมาะสม ดังนั้น เมื่อเริ่มพิธีผูประกอบพิธีจะกลาวนํา จากนั้นจะดําเนินพิธีอธิษฐาน โดยผูรวมพิธี
จะกลาวตาม จากนั้นเพื่อเปนการระลึกถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต จึงดําเนินการประกาศถึง
พันธสัญญาที่ใหไวกับพระองค ผูประกอบพิธีจะมอบขนมปงและน้ําองุนแกผูรับและผูปกครอง
ที่ไปรวมดวย ใหดื่มเพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณของพระเยซู (ควรดื่มดวยอาการเคารพ) จากนั้น
รวมกันอธิษฐานขอพระพร เสร็จพิธี อาจมีการบรรเลงหรือขับรองเพลงตอบสนอง (พระเจาเปน
ความรัก)
3) พิธีสมรส
พิธีก ารแตง งานของชาวคริสตจัด ขึ้น ในโบสถ เพราะชาวคริสเตีย นเชื่อวา
พระผูเปนเจาเปนผูสรางมนุษย จุดเริ่มตนของชีวิตแตงงานจึงควรเริ่มตนที่พระผูเปนเจา ขั้นตอนแรก
ของงานแตงงานแบบคริสต คือ เจาสาวตองเดินควงแขนมากับบิดาของเธอไปตามทางเดินสูแทนพิธี
ขั้นตอนนี้ถือเปนการมอบกรรมสิทธิ์ในการปกปองดูแลทะนุถนอมเจาสาวใหกับเจาบาว รวมทั้ง
เจาสาวเองก็มีหนาที่ปรนนิบัติและใหความเคารพนับถือสามีเชนกัน
ขณะที่เจาสาวเดินมาสูแทนพิธี วงดนตรีจะบรรเลงเพลงตอนรับ พรอมกับแขก
ที่มางานทั้งหมดจะลุกขึ้นยืนเพื่อใหเกียรติเจาสาว เมื่อถึงหนาแทนพิธีคุณพอของเจาสาวจะมอบเธอ
ใหกับเจาบาว แลวศาสนาจารยผูประกอบพิธีจึงอานขอพระคัมภีรเกี่ยวกับการใชชีวิตคู หลังจากนั้น
ผูประกอบพิธีจะทําหนาที่เพียงกลาวนําใหเทานั้น สวนคูบาวสาว ผลัดกันกลาวคําปฏิญาณจนเสร็จ
เรียบรอย ทั้งคูจะสวมแหวนแตงงานใหแกกัน แหวนแตงงานของชาวคริสตเปนที่รูกันดีวาตองเปน
แหวนกลมเกลี้ยงไมมีรอยตอ เพื่อสื่อถึงความรักอันไมมีที่สิ้นสุด ตอจากนั้นคูบาวสาวจะลงนามใน
หนังสือสําคัญที่ออกจากโบสถ ซึ่งเปนคนละใบกับทะเบียนสมรส จากนั้นผูใหญซึ่งเปนที่เคารพ
ของคูบาวสาว จะใหโอวาทเรื่องการใชชีวิตคูจากพระคัมภีร แลวจึงเขาสูขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอน
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หนึ่งนั่นคือ การจุดเทียนครอบครัว เริ่มจากเจาสาวจุดเทียนซาย และเจาบาวจุดเทียนขวา แลวทั้งคู
จึงมาจุดเทียนกลางพรอมกัน แสดงถึงการเปนครอบครัวเดียว ถึงตอนนี้ผูประกอบพิธีจะอธิษฐาน
ขอพรสําหรับครอบครัวใหม และประกาศการแตงงานคูบาวสาวอยางเปนทางการ
นอกจากนี้ ชุ ด แต ง งานตามประเพณี นิ ย มของคริ ส เตี ย นจะเป น สี ข าว
เพราะเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของหญิงสาว “ผูรอคอย” จะไดแตงงานกับ “คูพระพร” ที่พระ
ผูเปนเจาทรงประทานให สวนผาคลุมหนา (veil) เปนตัวแทน (สัญลักษณ) ของการอดทน รอคอย
สงวนไว เพื่อวาที่สามีจนถึงวินาทีที่ทั้งคูไดแตงงานกัน
4.) พิธีศพ
ความนํา
พิธีบรรจุศพ
ควรใหทางโปรเตสแตนทเพิ่มเติมขอมูล
พิธีฝงศพ
พิธีเผาศพ
วันสําคัญทางศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิก
1. วันอาทิตย (Sunday) เปนวันพระเจาที่ชาวคริสตหยุดงานและจะไปปฏิบัติศาสนกิจ
รวมพิธีมิสซาที่โบสถที่ใกลเคียง
2. วันคริสตมาส (Christmas) คือ วันสมโภชการเกิดมาของพระเยซู ตรงกับวันที่ 25
ธันวาคมของทุกป
3. วันสมโภชปสกา (Pasqua) หรือ (Easter) คือวันสมโภชการกลับคืนชีพของพระเยซู
ตรงกับวันอาทิตยแรกหลังจากวันพระจันทรเต็มดวง ระหวางวันที่ 21 มีนาคม ถึง 25 เมษายน
วันใดวันหนึ่ง
4. วันสมโภชเกี่ยวกับพระนางมารีอา เชน สมโภชแมพระไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรค
ทั้งกายและวิญญาณ (Mary Assumption) ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม และสมโภชแมพระปฏิสนธิ
นิรมล (Mary Immaculate Conception) ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกป

126

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

5. วันฉลองเกี่ยวกับนักบุญ เชน นักบุญทั้งหลาย (All Saints day) ตรงกับวันที่ 1
พฤศจิกายน วันฉลองนักบุญยอแซฟ ตรงกับวันที่ 19 มีนาคม วันฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล
ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน
6. วันฉลองเกี่ยวกับทูตสวรรค เชน ฉลองทูตสวรรคมีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล
ทุกวันที่ 29 กันยายนของทุกป
7. คาทอลิกยังมีวันฉลองอีกหลายวัน ซึ่งจะถูกบรรจุไวในปฏิทินคาทอลิก
วันสําคัญทางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตามปฏิทินฉบับหลวง
- วันที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย พระชนนีพระเปนเจา
- วันที่ 8 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค
- วันที่ 1 มีนาคม วันพุทธรับเถา
- วันที่ 19 มีนาคม
วันสมภพนักบุญยอเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารียมารีย
- วันที่ 9 เมษายน วันอาทิตยมหาทรมาน (แหใบลาน)
- วันที่ 13 เมษายน วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหา
สนิท
- วันที่ 14 เมษายน วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจาทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม
บนไมกางเขน
- วันที่ 15 เมษายน วันเสารศักดิ์สิทธิ์
- วันที่ 16 เมษายน วันสมโภชพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ (วันปสกา)
- วันที่ 28 พฤษภาคม วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค
- วันที่ 4 มิถุนายน วันสมโภชพระจิตเจา
- วันที่ 11 มิถุนายน วันสมโภชพระตรีเอกภาพ
- วันที่ 18 มิถุนายน วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา
- วันที่ 29 มิถุนายน วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก
- วันที่ 15 สิงหาคม วันสมโภชพระนางมารียรับเกียรติยกขึ้นสวรรค
- วันที่ 1 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
- วันที่ 26 พฤศจิกายน วันสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล
- วันที่ 8 ธันวาคม วันสมโภชพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล
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- วันที่ 25 ธันวาคม

วันสมโภชพระคริตสมภพ

นิกายโปรเตสแตนท
วันสําคัญทางศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ตามปฏิทินฉบับหลวง
- วันที่ 3 มีนาคม วันอธิษฐานสากล
- วันที่ 9 เมษายน วันอาทิตยทางตาล
- วันที่ 14 เมษายน วันพระศุกรประเสริฐ
- วันที่ 16 เมษายน วันพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนม
- วันที่ 4 มิถุนายน วันพระวิญญาณบริสุทธิ์
- วันที่ 1 ตุลาคม
วันมหาสนิทสากล
- วันที่ 3 ธันวาคม วันเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
- วันที่ 25 ธันวาคม วันคริสตสมภพ
องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
ศาสนาคริสตในประเทศไทย ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ใหการรับรองมี 5
องคกร ดังตอไปนี้
• ศาสนาคริ ส ต นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก ได ใ ช ชื่ อ ว า สภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (Catholic Bishop’s Conference of Thailand) ซึ่งเขามาเผยแผใน
ประเทศไทย ตั้งแตสมัยอยุธยา พ.ศ. 2110 (ค.ศ. 1567) โดยมิสชันนารีชาวโปรตุเกส นักบวชคณะ
โดมินิกัน จากมะละกา ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 3 แสนคน มีพระสงฆ หรือบาทหลวงทั้งสิ้น 710
องค ภราดา 121 คน ภคินี 1,439 คน วัด 463 แหง (จากปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2005)
สํานักงาน 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 - 2681 - 3900 โทรสาร. 0 - 2681 - 5370
• สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Church of Christ in Thailand) ไดกอตั้งเปน
สภาฯ เมื่อ พ.ศ. 2477 แตมิสชันนารีไดเขามาเผยแผในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828)
รุนแรกๆ มาจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา ปจจุบันมีการปกครองแบงออกเปน 19 ภาค มีคริสตจักร
844 แหง สมาชิก 120,000 คน
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สํานักงานอยูที่ 328 ถ. พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0 – 2214-6000, โทรสาร. 0 - 2214 - 4291
• สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย (The Evangelical Fellowship of Thailand) ไดรบั
การรับรองจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2512 ตอมา พ.ศ. 2519 ไดจัดตั้งเปนมูลนิธิสหกิจ
คริสเตียน ปจจุบันมีสมาชิกที่เปนมิสชันนารี 800 คน มีคริสตจักรในสังกัด 1,200 แหง และสมาชิก
ประมาณ 100,000 คน มีองคกรในสังกัด 110 คณะ
สํานักงานอยูที่ 64/1 ถ.รามคําแหง ซอย 22 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 - 2318 - 3887
• สหคริสตจักรแบบติสตในประเทศไทย (Thailand Baptist Convention the Baptist
Church Foundation) ไดเขามาเผยแผในประเทศไทย พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มี คริสตจักร 48 แหง
มีสมาชิก 5,000 คน (ค.ศ. 2001)
สํานักงานอยูที่ 90 ถ.สุขุมวิท ซ.2 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 - 2656 - 9038 โทรสาร. 0 -2251 – 0680
• มูลนิธิคริสตจักรเซเวนเดย แอดเวนติสแหงประเทศไทย (Seventh-day Adventist
Churches of Thailand) ไดเริ่มเขามาเผยแผในประเทศไทย พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) มีคริสตจักร 30
แหง และมีสมาชิก 7,000 คน (ค.ศ. 2001)
สํ า นั ก งานเลขที่ 12 ซ.ปรี ดี พนมยงค 37 สุ ขุ ม วิ ท 71 คลองตั น เหนื อ วั ฒ นา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 - 2381 - 3298 โทรสาร. 0 - 2381 - 1928
การวางตนที่เหมาะสมระหวางศาสนา
การอยูรวมกันอยางสมานฉันทของคริสตชนกับศาสนิกของศาสนาอื่นๆ ในสังคมไทย
โดยธรรมชาตินั้น คริสตชนจะเปนผูที่รักสันติ ไมใชความรุนแรง และยอมเปนฝายถูกกระทําอยูแลว
เนื่องจากพระเยซูทรงสอนใหรักผูอื่นเหมือนรักตนเอง ไปจนถึงขั้นรักศัตรู แมแตพระเยซูเอง
ก็ทรงยอมถูกขมเหงจนสิ้นพระชนมโดยยังทรงอภัยแกบุคคลเหลานั้น บรรดาสาวกของพระองค
ก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน
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1. คริสตชนไทยปรารถนาจากภาครัฐ และบุคคลทั่วไป
เพื่อใหเกิดความสมานฉันทกับทุกศาสนาในสังคมไทย ก็คือ เสรีภาพและความ
เสมอภาคในการนับถือศาสนา และการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา อันไดแก
• เสรีภาพของคริสตชนในการเชื่อในพระเยซูคริสต การปฏิบัติตามคําสอนของ
พระองค การนมัสการพระเจา และการสรางสถานนมัสการ ฯลฯ
• เสรีภาพคริสตชนที่จะรักษาความเชื่อของตนไว คริสตชนมีเสรีภาพที่จะไม
ตองสวดมนต ไมแสดงความเคารพที่มีนัยทางศาสนาตอวัตถุ รูปปน ภาพ หรือบุคคล ของศาสนา
หรือความเชื่ออื่น เนื่องจากคริสตชนมีบทบัญญัติวาจะแสดงการนมัสการแดพระผูเปนเจาเทานั้น
• เสรี ภ าพแกค ริ ส ตชนในการสอนและสื่ อ สารเรื่ อ งของศาสนาคริ ส ต ใ ห แ ก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งใหเสรีภาพแกคนไทยโดยทั่วไปที่จะสามารถเรียนรูเรื่องของคริสตศาสนา
จากคริสตชน ไปจนถึงขอนับถือศาสนาคริสตดวย
• ภาครัฐและบุคคลทั่วไปพึงใหเกียรติคริสตศาสนาอยางเทาเทียมกับศาสนาอื่น
และตองไมถือเอาการที่บุคคลหรือองคกรใดเพราะเขาเปนคริสตชน มาเปนเหตุใหปฏิบัติตอบุคคล
หรือองคกรนั้นอยางไมเปนธรรม ไมเสมอภาค เมื่อเทียบกับการปฏิบัติตอผูที่นับถือศาสนาอื่น
2. คริ ส ตชนไทยต อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ความสมานฉั น ท กั บ ทุ ก ศาสนาใน
สังคมไทย
คริสตชนตองไมใชเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการสอนเรื่องศาสนาคริสต
จนเกิน ขอบเขต จนกระทั่ง ไปละเมิด กฎหมายบา นเมือ ง ละเมิด ศาสนาอื่น และละเมิด สิท ธิ
สวนบุคคล เชน
• ดานการไมละเมิดศาสนาอื่น คริสตชนตองไมกลาวถึงศาสนาอื่นในดานลบ
หรือกลาวเปรียบเทียบวาศาสนาของตนเหนือกวาศาสนาอื่น
• ดานการไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล การสอนหรือสื่อสารเรื่องของคริสตศาสนา
ตองไมเปนการบีบบังคับใหผูฟงตองตอบสนอง และตองใหผูฟงมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับฟงได
• ดานความไมเปนศาสนาคริสตนิยม คริสตชนตองไมถือเอาการที่บุคคล หรือ
องคกรใดที่มิไดเปนคริสตชนมาเปนเหตุใหปฏิบัติตอบุคคลหรือองคกรนั้นอยางไมเปนธรรม และ
ไมเสมอภาคเมื่อเทียบกับการปฏิบัติตอผูที่เปนคริสตชน
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• ดานความรัก - เคารพตอธรรมประเพณี คริสตชนตองเคารพตอกฎหมาย
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน หรือองคกรศาสนาอื่นๆ
3. ศาสนิกชนอื่นๆ ควรปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอศาสนพิธีคริสตชน
• การวางตนใหเหมาะสมเมื่อจะตองเขารวมพิธีคริสตศาสนา เชน พิธีมิสซาของ
คาทอลิกหรือพิธีนมัสการของโปรเตสตันท การเขารวมพิธีสวดศพ หรือพิธีปลงศพ ของคริสตชน
โดยการแตงกาย การอยูในอิริยาบทที่เหมาะสม ซึ่งปกติแลวพิธีกรของคริสตศาสนาจะไดแจง หรือ
ประชาสัมพันธระหวางพิธีวา ขั้นตอนไหน ยืน นั่ง หรือคุกเขา
• การรูถึงพิธีกรรมเฉพาะอยางที่สงวนไวเฉพาะของศาสนาคริสตแตละนิกาย
เชน การรับศีลมหาสนิท (แผนปงศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งสงวนไวเฉพาะคาทอลิก
• การรูแนวทางหรือเงื่อนไขบางอยางที่เกี่ยวของกับขอความเชื่อและหลักปฏิบัติ
ที่จําเปนของแตละนิกาย เชน การที่ศาสนิกชนอื่นจะแตงงานกับคริสตชน ควรศึกษาวามีเงื่อนไข
หรือแนวทางปฏิบัติอยางไร เงื่อนไขดังกลาวนั้น ควรปรึกษาบาทหลวงหรือผูนําคริสตจักร เพราะ
การแตงงานระหวางศาสนาจะมีผลตามมาอีกมากมาย เชน พิธีกรรมการแตงงาน และการอบรม
เลี้ยงดูบุตร
• การรูหลักการปฏิบัติตนเมื่อตองอยูรวมกันในสถาบันหรือองคกรคริสตชน
เชน โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานสังคมสงเคราะห ฯลฯ วาแตละองคกรมีแนวทางพิเศษที่
แตกตางจากองคกรของศาสนาอื่นอยางไร
สรุป
หลักธรรมของศาสนาคริสตเปนหลักธรรมเกี่ยวกับความรักตอพระเจาตอตนเอง และตอ
เพื่อนมนุษ ยเ ชน ความรัก ตอผูยากจน ผูตกทุก ข คนเปนโรค คนเจ็บปว ย ฯลฯ โดยหลั กธรรม
ดัง กล าวมุ ง ให ผู ป ฏิ บั ติ เ น น จิ ต ตารมย ค วามรั ก มากกวา จะเน น รู ป แบบเชิ ง กฎหมายและความ
ยุติธ รรม สว นคริส ตชนจะตอ งนํา หลัก ธรรมไปปฏิบัติใ นชีวิต ประจํา วัน เพื่อ ใหสัง คมนั้น ๆ
เกิดบรรยากาศแหงความรักตามที่พระเยซูสอน หลักธรรมของศาสนาสามารถพบเห็ นไดจาก
การศึกษาพระคั มภีรและการรวมในพิธีกรรมของคริสตชนแตละนิก าย เพราะพระคั มภี รและ
พิธีกรรมสามารถหลอเลี้ยงชีวิตคริสตชนใหใกลชิดกับองคพระเยซูคริสต
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สวนผูนับถือศาสนาอื่น (พุทธ อิสลาม ฯลฯ) หากมีโอกาสศึกษาหลักธรรมหรือเรียนรู
พิ ธ ีก รรมของศาสนาคริ ส ตแ ลว จะทํ า ใหส ามารถวางตนได อ ย า งเหมาะสม เพื ่ อ นํ า ไปสู
“ความสมานฉันท” ภายในประเทศ และทําใหประเทศไทยมีความสงบและสันติสุข
หมายเหตุ :
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เอกสารที่ทานศึกษาอยูนี้ เกิดจากการประมวลความรูเพื่อผูนับ
ถือศาสนา ตาง ๆ (ที่มิใชคริสตศาสนา) เพื่อใหเกิดความรู ความ
เขาใจอยางถูกตองที่สุด อาจเปนไปไดที่ศัพททางศาสนาอาจจะ
เข า ใจยาก รวมทั้ ง หลายประโยคได แ ฝงความคิ ด เชิ ง ศาสน
ศาสตร (เทววิ ท ยา) ไว ด ว ย หากไม ส ามารถเข า ใจ ท า นควร
ปรึกษาผูรูของศาสนาคริสตอีกครั้งหนึ่ง
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ศาสนาซิกขโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
ศาสนาซิกขหรือสิกขเปนภาษาปญจาบ ตรงกับภาษาบาลีวา “สิกข” และภาษาสันสกฤต
วา “ศิกษ” แปลวา “ศึกษา” ถาใชเ ปนคุณศัพทจะแปลวา “ผู ศึกษา” (ซึ่ งถอดใจความว า “ผูเป น
ศิษย”) ซึ่งความมุงหมายในการตั้งชื่อศาสนานี้ตองการจะเนนใหศาสนิกชนเปน “ผูศึกษา” หรือเปน
“ศิษย” เพราะหลักการของศาสนานี้ถือวาศาสนิกชนจะเขาถึงพระเจาไดก็โดยผานทางคุรุ หรือครู
ซึ่งถือวาเปนศาสดาจารยผูสอนศาสนานี้ อันมีสืบตอกันมาถึง 10 ทาน
ศาสนาซิกขเปนหนึ่งในศาสนาที่เกิดขึ้นใหม เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆ ของโลก
เปน ศาสนาที่ยึด ถือ และเชื่อ มั่น ใน “เอกเทวนิย ม” (Monotheistic) คือ เชื่อ ถือ ความเปน เอก
หนึ่งเดียวของพระผูเปนเจาพระองคเดียว อีกนัยหนึ่งคือ ศาสนาซิกขเปนศาสนาที่ยึดมั่น และเชื่อถือ
ในพระเจาพระองคเดียว (วาเฮคุรุ) อยางเครงครัด ตลอดจนเชื่อวาพระผูเปนเจาเปนผูสมบูรณ และ
แผไปทั่วในทุกสรรพสิ่ง อมตภาวะ ผูสรางมูลเหตุของเหตุทั้งปวง ไรซึ่งความเปนปฏิปกษ ไรซึ่ง
ความหวาดกลัว สถิต มั่น คงในทุก สรรพสิ่ง ที่ท รงสรา ง และคุม ครอง พระองคมิไ ดท รงเปน
พระเจาของคณะ หรือชาติใดชาติหนึ่ง แตทรงเปน “พระแหงความเมตตา คุณธรรม และสัจธรรม
อั น แท จ ริ ง ” พระผู ท รงสร า งมนุ ษ ย ไม ใ ช เ พื่ อ ลงโทษในความผิ ด ของเขา แต ใ ห เ ขาเข า ใจใน
จุดประสงคที่แทจริงของพวกเขาในจักรวาลนี้ และเพื่อหลอหลอมใหเขากลับเขาแหลงกําเนิด
ดั้งเดิม นอกจากนี้ ศาสนาซิกขยังไดสอนหลักธรรมที่ยอมรับทั่วไปในสากลโลกปจจุบันและใน
อนาคต คือ ความซื่อสัตย ความเห็นอกเห็นใจ ความถอมตน ความเลื่อมใสในสัจธรรม และการรับใช
สังคม และที่สําคัญยิ่งการยอมรับและใหความเคารพในความเชื่อถือของศาสนาอื่นๆ
สัญลักษณของศาสนาซิกข
คันดา
(เครื่องหมายเกียรติยศ)
คันดา คือ สัญลักษณของชาวซิกข ประกอบดวย กีรปาน (ดาบของชาวซิกข) สองดาม
คันดาตรงกลางหนึ่งอัน (ดาบลักษณะสองคม) และวงจักร (หวงกลม) กลมภายในหนึ่งหวงชาว
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ซิกขไดยอมรับเครื่องหมายนี้เปนสัญลักษณ / เอกลักษณ / เครื่องหมายแหงเกียรติยศ แหงชาติตน
ดามทั้งสองดานแสดงถึงความมีอํานาจอธิปไตย ทั้งทางโลกและทางธรรมอยางสมบูรณ วงจักร
แสดงถึงความเปนอมตะหนึ่งเดียวของพระผูเปนเจาผูทรงสราง ใหกําเนิดทุกสรรพสิ่ง ดาบสองคม
แสดงถึงความเปนผูริเริ่ม ฉะนั้น อํานาจอธิปไตย ความเปนอมตะ (ของพระผูเปนเจา) และความ
เปนผูริเริ่ม บุกเบิก คือสัญลักษณพื้นฐานสามประการของความเปนชนชาติซิกข
ศาสดา
ศาสนาซิกขกอตั้งโดย “พระศาสดาคุรุนานัก เดว” (สําหรับจุดเริ่มตนของศาสนาซิกขนั้น
นับตั้งแตปเกิดของศาสดาองคแรก คือป พ.ศ. 2012 หรือ ค.ศ.1469) พระศาสดาคุรุนานัก เดว
ถือกําเนิดในหมูบานตัลวันดี (ปจจุบันมีนามเรียกวา “นันกานาซาฮิบ” ใกลเมืองลาโฮร ตั้งอยูใน
ประเทศปากีสถาน) พระองคทรงเดินทางไปเผยแพรสัจธรรมแหงความเสมอภาค และความรัก
แกมวลชนทั่วอินเดียและเลยไปถึงเขตแดนอารเบีย เมโสโปเตเมียและอาฟกานิสถาน พระองคทรง
คัดคานและตอตานความอยุติธรรมทุกรูปแบบ ไมใหหลงใหลในไสยศาสตร ความเชื่อโชคลาง
อภินิหารตางๆ ในขณะเดียวกันทรงสอนใหมีจิตใจที่ซื่อสัตยและเจตนาที่บริสุทธิ์
หลังจากศาสดาคุรุนานักแลว ศาสนาซิกขยังมีพระศาสดาอีกเกาพระองคไดทรงสืบทอด
เจตนารมณและคําสอนของพระศาสดาคุรุนานัก โดยมีพระศาสดาคุรุโควินทสิงห เปนพระศาสดา
พระองคที่สิบ ซึ่งพระองคตอมาไดทรงสถาปนาพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบเปนศาสดานิรันดรกาล
ของชาวซิกขในป ค.ศ. 1708 เปนการสิ้นสุดการสืบทอดพระศาสนาโดยพระศาสดาในรางของ
มนุษย
คําสอน และหลักปฏิบัติ
หลักความเชื่อขั้นพื้นฐาน
ความเชื่อถือพื้นฐานของซิกข คือ “มูลมันตระ- บทสวดขั้นมูลฐาน” (ขอมูลแหงมนตร
ประเสริฐ) บทสวดนี้เปนบทสวดปฐมบท แรกเริ่มตนในพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบ ประพันธ
โดยพระศาสดาคุรุนานัก เปนบทสรุปและรากฐานแหงความเชื่อถือของชาวซิกข ชาวซิกขจะสวด
ภาวนาบทสวดนี้ทุกวัน คําอธิบายของบทสวดนี้มีสังเขป ดังตอไปนี้:
เอก -โองการ : พระผูเปนเจามีจริงและเพียงพระองคเดียว
สัตยนาม : นามของพระองคคือ สัจจะ จริงและถาวร
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กรฺตาปุรุข :
นิรเภา :
นิรแวร :
อกาลมูรัติ :

พระองคคือผูสราง และ ทรงสถิตในทุกสรรพสิ่ง
พระองคไรซึ่งความกลัว
ทรงปราศจากเวร ปราศจากศัตรู ทรงเปยมเมตตาธรรม ไรความเกลียดชัง
ทรงเปนอมตะ อยูเหนือกฎแหงกาลเวลา ไมมีที่สุด ไมมีเบื้องตนและ
ทามกลาง
อชูนี :
ทรงไมมีการกําเนิด และ ดับสูญ
แสภังค :
ทรงดํารงอยูเปนเอกภาพดวยพระองคเอง
คุรุประสาท : จะเขาใจและบรรลุถึงพระองคดวยพระเมตตาของสัจคุรุ (พระศาสดา)
หรือพระองคเอง
ความชั่วขั้นอุกฤษฎ 5 ประการ
แตละศาสนาจะวางหลักแหงความชั่วเอาไว และแนะนําสั่งสอนใหควรจะหลีกเลี่ยงจาก
ความชั่วเหลานั้น สําหรับบาปอันสําคัญ 5 ประการในศาสนาซิกข คือ
1. ตัณหา (การประพฤติผิดในกาม) เปนบาปอันละเอียดมาก ไมใหผลดีแกผูกระทําผิด
เลย นอกจากความอับอายขายหนา และความทุกขทรมาน โดยเฉพาะถาไปติดโรคภัยที่ไมสามารถ
จะรักษาเยียวยาได ศาสนาซิกขสอนใหครองชีพ ครองเรือนเปนสามีภรรยาและมีครอบครัวของ
ตนเอง
2. ความโกรธ เปนบาปอันหนึ่งของจิต กอใหเกิดการทะเลาะวิวาท ความโกรธจะตอง
มีขันติ (ความอดกลั้น) เขามาควบคุม และมีการใหอภัยเปนพี่เลี้ยงคอยดูแล พระผูเปนเจาทรงสถิตย
ในดวงจิตของทุกคน ฉะนั้นเราไมควรจะทําลายจิตใจของผูใดแมแตนอย
3. ความโลภ คือ ความอยากได อยากครอบครองทุกสิ่งที่ไมใชของตน โดยวิถีทางที่
ไมถูกตองและยุติธรรม ศาสนาซิกขสอนใหทํามาหาเลี้ยงชีพดวยความขยันขันแข็ง ไมเอาเปรียบ
ผูใด ประกอบสัมมาอาชีวะดวยความสุจริต แลวแบงปนสิ่งที่หามาไดใหแกผูยากไร ขาดแคลน และ
แบงปนผลกําไร 10 เปอรเซ็นต (ดัสวันต) ใหแกสังคมสวนรวมหรือองคกรการกุศล
4. โมหะ คือ ความยึดมั่น หลง เกาะติด ในวัตถุจนเกินไป เชน ยึดมั่นในบุตร สามี
ภรรยา และทรัพยสมบัติ ของนอกกายตางๆ เมื่อสิ่งเหลานั้นสูญสลายจากไป ก็เปนทุกขอยางมหันต
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5. อหั ง การ ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ชั่ ว ร า ยและต อ งระวั ง ไม ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในดวงจิ ต เพราะมั น
กอใหเกิดความอิจฉาริษยา ความจองหองอวดดีและความหลงละเมอ ทําใหลืมการกระทําที่ดี
ทั้งปวงไดในพริบตา การแกไขบาปอันเกิดจากการกระทํานี้ คือ ตองมีความถอมตน ยอมใหอภัย
แกผูอื่น มีความเมตตากรุณาตอผูอื่น ชาวซิกขที่แทจริงจะถือตนเปนเพียงผงธุลีที่ปลายเทาของผูอื่น
ดวยพระเมตตาของพระผูเปนเจา เราจะหลุดพนจากอํานาจของความชั่วรายทั้งหานี้
มหาคัมภีรอาทิครันถ
พระมหาคัมภีรของศาสนาซิกข คือ อาดิครันถ เปนที่รวมของพระธรรม บทสวดภาวนา
สดุดีพระผูเปนเจา โดยพระศาสดาของซิกข และนักบวช นักบุญ และนักปราชญ ของอินเดียใน
สมัยนั้น ประดุจศูนยรวมของขอปฏิบัติทางศาสนาและจิตใจ พระมหาคัมภีร อาดิครันถ จะแตกตาง
จากพระคัมภีรศาสนาอื่นๆ พอสมควร โดยมีหลักการที่เปนเอกลักษณเดนชัดของพระองคเอง
ดังตอไปนี้ :
1. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ ยอมรับในพระผูเปนเจา-พระองคเดียว หนึ่งเดียวเทานั้น
ปฏิเสธเทพเจา, เทวดา และทุกรูปแบบของจิตวิญญาณ ไมยอมรับในการเปนตัวแทนของพระเจา
โดยผูหนึ่งผูใด
2. พระธรรมของพระมหาคัมภีรอาดิครันถ มีความอิสระ ไมผูกมัดกับแหลงกําเนิด
ของหมูชนใด หรือ จําเพาะเจาะจงสําหรับชนชาติใด ไมใชศาสนาของผูถูกคัดเลือก แตเปนศาสนา
ของสากลพิภพนี้ ชนใดก็สามารถจะปฏิบัติและศรัทธาในพระธรรม คําสอนของพระมหาคัมภีร
อาดิครันถได
3. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ ปฏิเสธพิธีกรรม การสักการบูชาสัญลักษณแบบตางๆ
โดยที่การประกอบพิธีการบูชาตางๆ นี้จะเปนแหลงของผลประโยชนของผูประกอบทําพิธีบูชา
เหลานั้น พระมหาคัมภีรจึงปฏิเสธการมีนักบวช, พระ และ ตัวแทนของเจาลัทธินิยมตางๆ
4. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ วางรากฐานแหงความพยายามที่จะแสวงหา ขอปฏิบัติ
ที่จะหลอหลอมรวมจิตต (สรรพสิ่งมีชีวิต) เขาเปนหนึ่งเดียวกับพระผูเปนเจา
5. พระมหาคั ม ภี ร อ าดิ ค รั น ถ ปฏิ เ สธทฤษฎี ทั่ ว ๆไปที่ ก ล า วอ า งถึ ง การก อ กํ า เนิ ด
แตวิเคราะห จักรวาลทั้งมวลคือผลงานของผูสราง (พระผูเปนเจา - Creater ) ผูซึ่งดํารง แผซานทุก
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แหงหนในสรรพสิ่งที่พระองคสรางสรรค ผลงานของพระองคไรซึ่งขอบเขตและกาลเวลา ตั้งแต
จุลภาคถึงมหภาคลวนอยูใตพระเมตตาของพระองค
6. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ เนนความสําคัญในการดํารงชีวิตอยางมีสัจธรรม ใช
แรงงานอยางสุจริตธรรม เผยแนวทางของศาสนาแหงฆราวาส จึงปฏิเสธการสละละทิ้งและการถือ
สันโดษอยางสิ้นเชิง
7. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ สนับสนุนความเสมอภาคของมวลมนุษยทุกคน ไมวาจะ
มีเชื้อชาติกําเนิด , เพศ หรือ นับถือศาสนาใด สตรีมีความเสมอภาคทัดเทียมบุรุษทุกประการ ทรง
ปฏิเสธการแบงชั้นวรรณะและสีผิว
8. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ แนะนําใหรัฐเปนผูแสวงหาและอํานวยความสะดวก
แกชุมชนทางดานอาหาร, ที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหม เพราะจะไมมีการบริจาคหรือศรัทธาจาก
มวลชน ถาปราศจากสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเหลานี้
9. พระมหาคัมภีรอาดิครันถ ทรงวางแนวปฏิบัติอยางสมดุลยระหวาง การกระทํา
(กรรม), การปฏิบัติธรรม (ศรัทธา สวดภาวนา) และ ปญญา (ความรู) โดยหลักการคือศาสนาแหง
ความศรัทธาและเสียสละ คือ
รางกาย - ประกอบสัมมาอาชีวะ เลี้ยงดูแลครอบครัวและแบงปนชวยเหลือผูยากไร
จิต - รําลึก สวดภาวนาพระธรรม เปนหนึ่งเดียวกับพระผูเปนเจา
ปญญา - ศึกษาพระธรรม รูแยกชั่ว ดี และรับใชสังคม
ศาสนิกชน
ศาสนิกชนซิกขทุกคนสามารถทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดเทาเทียมกัน
ทั้งชายและหญิง และการอานคัมภีรทางศาสนาถือวาเปนหนาที่ของศาสนิกชนทุกคน ตามประวัติศาสตร
ในตอนแรกประกาศศาสนายุคของศาสดาอมรทาส องคที่ 3 ทานไดเริ่มใหมีสมณทูตเดินทางไป
เผยแพร ศ าสนาทั่ ว ประเทศอิ น เดี ย แต ต อ มาคณะสมณทู ต เริ่ ม มี อํ า นาจเหนื อ ชาวซิ ก ข อื่ น ๆ
โดยเฉพาะคนยากจน ทานศาสดาคุรุโควินทสิงห องคที่ 10 จึงไดสั่งใหเลิกวิธีสมณทูต ตั้งแตนั้นมา
ศาสนาซิกขจึงไมมีนักบวช พระ หรือนักบุญ แตผูที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจําวันจะ
ถูกขนานนามวา “ครันธี” (Granthi) ศาสนาจารยผูที่นําสวดภาวนาเปนทํานองเพลงจะมีนามวา
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“สังคีตจารย” (Ragi: ราฆี้) และการรองบทสวดเรียกวา “กีรตัน” (Kritan) ซึ่งเปนบทสวดภาวนา
สดุดีวาเฮคุรุ (องคพระผูเปนเจา)
ศาสนสถาน
ศาสนสถานของศาสนาซิกข เรียกวา คุรุดวารา ซึ่งหมายถึงประตู หรือทางที่ออกไปสู
พระศาสดา ในคุรุดวาราทุกแหงจะมีการอัญเชิญพระศาสดาคุรุครันถซาฮิบมาประทับฐานในหอง
โถงใหญ ซึ่งใชเปนสถานที่สวดภาวนา และประกอบศาสนกิจประจําวัน ในประเทศไทยมีคุรุดวารา
อยูในหลายจังหวัด เพื่อเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนิกชนซิกข คุรุดวาราที่สําคัญที่สุด
ของศาสนาซิก ขใ นประเทศไทยคือ คุรุด วาราศรีคุรุสิงหสภา ตั้ง อยูเ ลขที่ 565 ถนนจัก รเพชร
เขตพระนคร กรุ ง เทพฯ ตามประวัติ ศ าสตร ชาวซิ ก ข เ ดิ น ทางเข า มาสู ป ระเทศไทยตั้ งแตส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และมีการรวมตัวกัน ภายในชุมชนอยางคอนขางมั่นคง
และมีการคัดเลือกกลุมผูนําภายในชุมชนของตนเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา และสังคม เมื่อมี
ชาวซิกขมาอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมากขึ้น ชาวซิกขเหลานั้นจึงจัดตั้งศาสนสถานถาวรขึ้น
ในป พ.ศ. 2475 ซึ่งนับเปนการเริ่มตนของการกอตั้งศรีคุรุสิงหสภาอยางเปนทางการ
ศาสนพิธี
หนาที่ประการหนึ่งของสมาคมศรีคุรุสิงหสภา คือ การเผยแพรคําสอนทางศาสนาซิกข
ใหเปนที่รูจักแกคนทั่วไป ซึ่งการเผยแพรคําสอนนี้ทางสมาคมไดดําเนินการทั้งภายในกลุมชาว
ซิกขและบุคคลทั่วไป โดยมีกิจกรรม ตางๆ ดังนี้
1. การเผยแผศาสนธรรมแกชาวซิกข คําสอนสําคัญในการปฏิบัติชีวิตสวนตนของ
ชาวซิกข คือ
1.1 การสวดนาม (การระลึกถึงพระเจา) และเจริญธรรมในพระมหาคัมภีร
1.2 การดําเนินชีวิตตามศาสโนวาทของพระศาสดา
1.3 การทําเซวา
หลักปฏิบัติตนทั้ง 3 ประการนี้ จะเห็นวามีความสัมพันธกับพระมหาคัมภีรถึง 2
ประการ เพราะผูที่จะดําเนินชีวิตตามศาสโนวาทได ยอมตองเขาใจคําสั่งสอนของพระศาสดาที่
บั น ทึ ก ในพระมหาคั ม ภี ร คุ รุ ค รั น ถ ซ าฮิ บ ซึ่ ง บั น ทึ ก คํ า สอนของศาสนาซิ ก ข ด ว ยอั ก ษรคุ รุ มุ ขี
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(Gurumukhi) ทําใหชาวซิกขโดยทั่วไป แมวาจะมีความเขาใจภาษาปญจาบีจากการพูดในครอบครัว
แตผูที่จะศึกษาถึงขั้นอาน-เขียนไดมีไมมากนัก โดยเฉพาะกลุมที่เติบโตในไทยและรับการศึกษาใน
ประเทศไทย ทําใหสมาคมศรีคุรุสิงหสภาตองจัดกิจกรรมเพื่อใหชาวซิกขมีความเขาใจ และรับรู
คําสอนในพระมหาคัมภีรไดลึกซึ้งขึ้นโดย
ก. จัดชุมนุมเจริญธรรมและศึกษาพระมหาคัมภีรเปนประจําทุกวันโดยในเวลาเชา
จะทําการประกาส กัรนา (Prakash Karna) และรับพระบัญชา ซึ่งพระบัญชาที่ไดในแตละวันนั้น
ชาวซิกขจะนํามาเปนหลักในการปฏิบัติตน การจัดชุมนุมเจริญธรรมเพื่อใหชาวซิกขไดรวมกันสวด
ภาวนาที่คุรุดวารานี้มีความสําคัญมาก เพราะชาวซิกขเห็นวาการชุมนุมเจริญธรรมรวมกันจะทําให
เกิดประโยชนตอจิตใจมาก เนื่องจากไดเขารวมในสังกัด (Sangat) เพราะตามคําสอนของศาสนา
ซิกขถือวาชาวซิกขจํานวน 5 คนขึ้นไป ที่มารวมประกอบศาสนพิธี คือ ตัวแทนของพระศาสดา
ดั ง นั้ น การมาร ว มเจริ ญ ธรรมที่ คุ รุ ด วาราจึ ง มี ผ ลต อ จิ ต ใจมากกว า การสวดภาวนาเพี ย งผู เ ดี ย ว
นอกจากนั้น การมาที่คุรุดวารายังจะไดรับฟงคําอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา เพิ่มเติม
จากศาสนจารยที่จะบรรยายทุกวันหลังจากจบพิธีสวดภาวนาแลว การดําเนินการในเรื่องนี้ จึงเปน
การเผยแพรคําสอนที่อยูในพระมหาคัมภีรใหชาวซิกขทั่วไปเขาใจมากขึ้น
ข. การจัดศาสนพิธีในวันสําคัญทางศาสนาซิกข โดยในวันเหลานั้นสมาคมจะจัด
ใหมีการสวดอคันดปาธ (Akhand Path) คือ การอานพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบ โดยสมบูรณ
และไม มี ก ารหยุ ด พั ก เป น เวลาต อ เนื่ อ งกั น 48 ชั่ ว โมง ทํ า ให ช าวซิ ก ข ส ามารถเข า มาร ว มได
ตลอดเวลา ในวันสําคัญเหลานี้ ผูปกครองชาวซิกขนิยมนําบุตรหลานมาคุรุดวาราดวย ทําใหเปน
การปลูกฝงความศรัทธาในศาสนาแกเยาวชนอีกทางหนึ่ง
ค. การจัดชั้นเรียนเพื่อสอนอักษรคุรุมุขี และกีรตัน ดังที่กลาวแลววาชาวซิกข
ทั่วไปแมจะพูดและฟงภาษาปญจาบีได แตความรูทางดานอักษรคุรุมุขีในระดับอาน-เขียนไดยัง
นอยอยู ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหมีชาวซิกขที่สามารถอานพระมหาคัมภีรไดมากขึ้น ทางสมาคมจึงจัด
ชั้นเรียนเพื่อสอนอักษรคุรุมุขีใหแกชาวซิกขที่สนใจการเรียนรูอักษรคุรุมุขีนี้ นอกจากจะเป น
ประโยชนตอผูเรียนแลว ยังมีผลตอการเผยแพรศาสนธรรม เพราะผูเรียนสามารถนําความรูนั้นไป
สั่งสอนใหบุคคลในครอบครัวตอไป โดยเฉพาะผูเรียนที่เปนสตรี จะสงผลคอนขางมากเพราะสตรี
ชาวซิกขเปนผูรับภาระในการดูแลและอบรมบุตรธิดาเต็มที่ เนื่องจากครอบครัวที่บุตรธิดายังเล็กอยู
มารดาจะไมไปประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหสตรีมีผลอยางสําคัญในการชวยเผยแพรศาสนาซิกข
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

นอกจากนั้นสมาคมยังจัดสอนกีรตัน (Kirtan) ใหกับผูสนใจ กีรตันเปนการขับรอง
ประกอบทํานอง โดยนําคําสอนในพระมหาคัมภีรซึ่งแตงเป นโศลกตางๆ มาขับรองประกอบ
ทํานองที่กําหนดไว ศาสนาซิกขเห็นวาดนตรีมีสวนชวยนําจิตใจเขาสูสมาธิไดดี ศาสดาของศาสนา
ซิกข จึงกําหนดทวงทํานองที่จะขับรองประกอบคําสอนเพื่อเปนสื่อนําจิตใจ กีรตันจึงเปนสวนหนึ่ง
ของศาสนพิธีที่สําคัญในการเผยแพรศาสนา
การเชิญนักปราชญทางศาสนาซิกขมาบรรยายธรรม สมาคมไดเชิญนักปราชญทาง
ศาสนาซิกขจากตางประเทศมาเยี่ยมเยือนคุรุดวารา และบรรยายธรรมใหกับชาวซิกขไดรับฟงและ
ตอบขอซักถามทางศาสนา นอกจากการเชิญทานเหลานั้นแลว สมาคมยั งจั ดหาโสตวัสดุ เช น
แถบบันทึกเสียง แผน C.D. ฯลฯ ตลอดจนหนังสือดานศาสนามาใหบริการแกชาวซิกขที่สนใจ
เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องศาสนาไดชัดเจนขึ้น
การดําเนินงานเพื่อเผยแพรศาสนธรรมแกชาวซิกขเหลานี้ ทางสมาคมดําเนินการ
โดยเปนผูบริหารจัดการ แตการสั่งสอนและเผยแผศาสนธรรมเพื่อเสริมความเขาใจแกชาวซิกข
บรรดา ศาสนจารยที่สมาคมเชิญมาประจําอยูที่คุรุดวาราตางๆ เปนผูดําเนินการ การบริหารจัดการ
ของสมาคมในที่นี้รวมไปถึงการที่สมาคมจะเปนผูจัดการให ศาสนจารยทานตางๆ หมุนเวียนไป
ประจําตามคุรุดวาราทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตลอดจนการเขารวมศาสนพิธีตางๆ ที่จัด
ภายในคุรุดวารา และภายนอกคุรุดวารา การดําเนินงานของสมาคมจึงเปนการประสานและแผ
ศาสนธรรมใหแพรหลายในหมูชาวซิกข
2. การเผยแผศาสนธรรมแกบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปในสังคมไทย ยังรูจักศาสนา
ซิกขไมมากนัก ดังนั้น สมาคมจึงถือเปนภาระสําคัญประการหนึ่ง ที่จะเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ศาสนาซิกขใหคนทั่วไปรูจัก เนื่องจากศาสนามีสวนรวมในการกําหนดระเบียบแบบแผน คานิยม
และอุดมคติในการดําเนินชีวิตของมนุษย พรอมทั้งการพัฒนาทางดานจิตใจ ดังนั้นในสังคมที่มีคน
หลายเชื้อชาติศาสนามาอยูรวมกัน กลุมคนเหลานั้นควรเรียนรูเกี่ยวกับศาสนาของคนกลุมอื่น
เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องโลกทัศนของแตละฝาย อันจะทําใหมีชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบ
สุข สมาคมจึงดําเนินงานในดานนี้ผานกิจกรรมตอไปนี้
ก. การจัดพิมพเอกสารเผยแพร คําสอนทางศาสนาซิกข และประวัติศาสนาซิกข
เอกสารเหลานีเ้ ปนเอกสารทีท่ างสมาคมจัดพิมพเพื่อเผยแพรแกบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
ตัวอยางเอกสารที่จัดพิมพ อาทิ
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- ศาสนาซิกข ฉบับของศรีคุรุสิงหสภา ซึ่ งสมาคมศรี คุรุสิงหสภา และ
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพรวมกัน เพื่อเผยแพรแกซิกขศาสนิกชน และศาสนิก
อื่น ๆ รวมทั้งนิสิต นัก ศึก ษา และนัก เรีย น หนังสือฉบับนี้ไ ดรับอนุญ าตใหใ ชในโรงเรีย นได
ตามประกาศกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 17 พฤศจิกายน 2519
- ชาวซิกข เปนหนังสือเพื่อนําเสนอแบบอยางการดําเนินชีวิต ตามคําสั่ง
สอนของศาสดา
- มูลมันตระ หรือขอมูลแหงมนตรประเสริฐของพระศาสดาคุรุนานัก
องคปฐมศาสดาแหงศาสนาซิกข เรียบเรียงโดยสุนทรจิตตและศรีจันทรกลาศีล สมาคมศรีคุรุสิงหสภา
จัดพิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ. 2516
- ชี วิ ต และปรั ช ญาของพระศาสดา เตฆบฮาเดอร ศาสดาองค ที่ 9 แห ง
ศาสนาซิกข โดยสุนทรจิต สมาคมศรีคุรุสิงหสภา จัดพิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ. 2548
นอกจากการพิ ม พ เ อกสารเผยแพร ใ นภาษาไทยแล ว สมาคมยั ง มี เ อกสาร
ภาษาอังกฤษในรูปหนังสือและแผนพับเพื่อแจกใหผูสนใจดวย
ข. การเข า ร ว มประชุ ม สั ม มนากั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ สมาคมส ง ตั ว แทนเข า ร ว ม
ประชุมสัมมนากับกรมการศาสนา คณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ตลอดจนสถาบันการศึกษาระดับสูง เพื่อรวมใหขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศาสนาซิกข
ค. การเป น วิ ท ยากร สมาคมจั ด วิ ท ยากรนํ า ชมคุ รุ ด วาราและบรรยายเกี่ ย วกั บ
ศาสนาให กั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนนั ก วิ ช าการ และผู ส นใจทั่ ว ไปที่ ข อเยี่ ย มชม
นอกจากนั้นยังเปนวิทยากรไปบรรยายเพื่อใหความรูทางศาสนาซิกขในสถาบันการศึกษาตางๆ ที่
เชิญมา
ง. การจัดหองสมุด ทางสมาคมจัดหองสมุดที่มีเอกสารเกี่ยวกับศาสนาซิกขไว
บริการแกศาสนิกชนชาวซิกข และผูสนใจทั่วไปใหเขามาใชเปนสถานที่คนควาหาความรูได โดย
หองสมุด นี้จะมีทั้งเอกสารของสมาคม หนังสือ รูปภาพ แถบบันทึ กเสีย งทั้ งในภาษาไทยและ
อังกฤษ หองสมุดนี้จึงจัดเปนหองสมุดเฉพาะทางแหงหนึ่ง
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การดําเนินงานเพื่อเผยแพรศาสนธรรมของสมาคม จึงเปนการดําเนินงานในสอง
แนวทาง แนวทางแรก คือ การปลูกฝงศรัทธาและความรูเกี่ยวกับศาสนาใหกับชาวซิกขเพื่อความ
เขาใจในศาสนารวมกัน มีผลทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมซิกข แนวทางที่สอง
คือ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาซิกขใหกับบุคคลในสังคมไทยเพื่อจะไดอยูรวมกันอยางมี
ความสุข
วันสําคัญ
เทศกาลที่สําคัญของชาวซิกขจะมีดังนี้
1. วันคลายวันประสูติ และวันสิ้นชีพของพระศาสดาทั้งสิบพระองค
2. วันคลายวันสถาปนาพระมหาคัมภีรคุรุครันถซาฮิบ เปนพระศาสดาผูสองแสงนํา
ทางของชาวซิกขทั้งมวลชั่วนิรันดร
3. วันคลายวันสถาปนาของ “คาลซา” โดยพระศาสดาคุรุโควินทสิงห ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ตรงกับวันที่ 14 เมษายน ของทุกป (วันวิสาฆี)
4. วันคลายวันพลีชีพของเหลาวีรชนชาวซิกข ผูซึ่งสละชีวิตเพื่อปกปองศาสนาและ
ผูถูกกดขี่
5. วันสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณที่สําคัญในประวัติศาสตรของศาสนาซิกข
องคกรทางศาสนา “คุรุดวารา” ในประเทศไทย
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-

กรุงเทพฯ

-

จังหวัดภูเก็ต

-

จังหวัดชลบุรี

-

จังหวัดสงขลา

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

จังหวัดอุบลราชธานี 291-293 ถนนอุบลกิจ จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 0-4525-5236
จังหวัดขอนแกน 157-159 ถนนรวมจิต อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0-4332-0105
จังหวัดเชียงใหม 134 ถนนเจริญรัถ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทรศัพท 0-5324-6537
จังหวัดนครราชสีมา 187 ถนนชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4426-8271
จังหวัดลําปาง
106-1-3 ถนนทิพยชาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
โทรศัพท 0-5431-5832
จังหวัดเชียงราย
196/25-26 ถนนไตรรัตน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57000

ภาคผนวก ก ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

143

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ศาสนาพราหมณ-ฮินดูโดยสังเขป
ประวัติความเปนมา
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูมีแหลงกําเนิดในเอเชียใต แถบประเทศอินเดียและประเทศ
ปากีสถาน เป นศาสนาที่เก าแกมากที่สุด ในโลกศาสนาหนึ่ ง มี อายุ มากกวา 5,000 ป ผูที่ นับถื อ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูถือวาศาสนาของตนไมมีจุดกําเนิดและไมมีจุดสิ้นสุดจะคงอยูคูโลกนิรันดร
ศาสนาพราหมณหรือศาสนาฮินดูเปนศาสนาเดียวกัน คําวา ศาสนาพราหมณ มีความหมายวา
“ศาสนาของพระพรหม” ตอมาไดปฏิรูปใหเปน ศาสนาฮินดู คําวา “ฮินดู” เปนคําที่ใชเรียกชาวอารยัน
ที่อพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานในลุมแมน้ําสินธุซึ่งอยูในประเทศปากีสถานในปจจุบัน ชนชาวอารยันได
พัฒ นาศาสนาพราหมณโ ดยการปฏิรูป คํา สอนเดิม และเพิ่ม เติม คํา สอนใหมๆ ลงไปผสมกับ
ความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมืองหรือชาวมิลักขะหรือทัสยุ แตไมไดเรียกศาสนาใหมวา “ฮินดู”
เพียงแตเรียกวา “สนาตนะธรรม” หรือกฎธรรมชาติที่นิรันดร ตอมาชาวตะวันตกจึงเรียกศาสนา
ของคนแถบแมน้ําสินธุวา “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณจึงมีอีกชื่อในศาสนาใหมวา
“ฮินดู” ปจจุบันนี้ศาสนิกชนพราหมณ-ฮินดูสวนมากอยูในประเทศอินเดีย สวนหนึ่งจะอาศัยอยูใน
ประเทศอื่นๆ เชน ศรีลังกา บาหลี อินโดนีเซีย ไทย และแอฟริกาใต
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีชื่อเรียกหลายอยาง ดังนี้
1. สนาตนะธรรม แปลวา “ศาสนาเกาแก” หมายความวา เปนศาสนาที่ดาํ รงอยูเปน
นิตย ไมมวี ันเสื่อมสูญ
2. ไวทิกธรรม แปลวา “ธรรมที่ไดมาจากพระเวท”
3. อารยธรรม แปลวา “ธรรมอันดีงาม”
4. พราหมณธรรม แปลวา “คําสอนของพราหมณาจารย”
สัญลักษณของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ อักษรเทวนาครี อานวา “โอม” ซึ่งยอมาจาก
อักษร อ อุ และ ม หมายถึงเทพยิ่งใหญ ทั้งสาม อักษร “อ” แทนพระศิวะ อักษร “อุ” แทนพระวิษณุ
และอักษร “ม” แทนพระพรหม
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ศาสดา
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูไมปรากฏวามีศาสดาเอกหรือผูกอตั้งศาสนา แตเชื่อกันวาคํา
สอนตางๆ เป นคําสอนของพระผูเปนเจาและไมใชเ ปนผลงานของมนุ ษย (อเปารุ เษยะ) เหล า
พราหมณหรือพระฤๅษีผูมีญาณวิเศษไดยินหรือฟงจากพระผูเปนเจา (ศรุติ) แลวมีการจดจําไวหรือ
ถายทอดตอกันทางความทรงจํา (สมฤติ) ที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน ทานเหลานี้ที่มีชื่อเสียงโดดเดน
ไดแก
1. ฤๅษีวยาสะ ตามตํานานเชื่อกันวาเปนผูรวบรวมเรียบเรียงคัมภีรพระเวท คัมภีรอิติ
หาสะหรือประวัติศาสตร และคัมภีรปุราณะ ทั้งยังเปนผูแตงมหากาพยมหาภารตะดวยถือวาเปน
ฤๅษี ที่ สํ า คั ญ และมี ผ ลงานมากที่ สุ ด ท า นมี อ ายุ อ ยู ตั้ ง แต ส มั ย พระเวท (3000-1500 ป ก อ น
คริสตศักราช)
2. ฤๅษี ว าลมี กิ เป น ชื่ อ ของพระฤๅษี ผู แ ต ง มหากาพย ร ามายณะซึ่ ง เป น ต น เค า ของ
วรรณกรรมเรื่อ งรามเกีย รติ์ข องไทย สัน นิษ ฐานวา มีอ ายุป ระมาณปลายศตวรรษที่ 4 และ
ตนศตวรรษที่ 3 กอนคริสตศักราช
3. ฤๅษี ก ป ล ะ ผู ตั้ ง สํ า นั ก ปรั ช ญาสางขยะ สั น นิ ษ ฐานว า เกิ ด ในสมั ย ศตวรรษที่ 6
กอนคริสตศักราช
4. ฤาษีปตัญชลิ ผูตั้งสํานักปรัชญาโยคะ สันนิษฐานวาเกิดในสมัยศตวรรษที่ 3 หรือ 4
กอนคริสตศักราช
5. ฤๅษีโคตมะ หรือเคาตมะ ผูตั้งสํานักปรัชญานยายะ สันนิษฐานวาเกิดประมาณ 550 ป
กอนคริสตศักราช
6. ฤๅษีกณาฑะ ผูตั้งสํานักปรัชญาไวเศษิกะ สันนิษฐานวาเกิดประมาณศตวรรษที่ 3
กอนคริสตศักราช
7. ฤๅษีไชมินิ ผูตั้งสํานักปรัชญามีมางสา หรือปูรวมีมางสา สันนิษฐานวาเกิดระหวาง
ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 กอนคริสตศักราช
8. ฤๅษีพาทรายณะ ผูตั้งสํานักปรัชญาเวทานตะหรืออุตตรมีมางสา มีผูกลาววาเปน
ฤๅษีทานเดียวกับฤๅษียาสะ และเกิดระหวางศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 กอนคริสตศักราช
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9. ทา นมนุ หรือมนู ผูแ ตงคัมภีรธรรมศาสตรห รื อที่ เรีย กว าคั มภีรมนู ธรรมศาสตร
สันนิษฐานวาเกิดในสมัยศตวรรษที่ 5 กอนคริสตศักราช
10. ท า นศั ง กระหรื อ ศั ง กราจารย เป น นั ก ปรั ช ญาที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในสํ า นั ก ปรั ช ญา
เวทานตะ สันนิษฐานวาเกิดระหวาง ค.ศ. 788 ถึง ค.ศ. 820 ทานเปนพรามณแตรอบรูเรื่องพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะพุทธปรัชญาดีมากแตงหนังสือไวจํานวนมาก และถือกันวาเปนผูคนพบแนวคิด
เรื่อง “อัทไวตะ” หรือ “ไมมีสอง” คือ สรรพสิ่งเปนอยางเดียวกัน
11. ทานนาถมุนี (ค.ศ.824-ค.ศ.924) ถือกันวาเปนผูนําคนแรกของลัทธิไวษณวะ
12. ทานรามานุ ชะ (เกิด ค.ศ.1027 สิ้นชีพ ค.ศ.1137) ถื อกัน วาเป นคนสํ าคัญยิ่ งของ
นิกายไวษณวะและเจาของปรัชญาวิศิษฏาทไวตะ (เอกนิยมแบบพิเศษ) อันสืบเนื่องมาจากสํานัก
ปรัชญาเวทานตะ
13. ทานมัธวะ (ค.ศ.1199-ค.ศ.1277) เปนผูนําทานหนึ่งแหงนิกายไวษณวะและเจาของ
ปรัชญาทไวตะ หรือทวินิยม อันสืบเนื่องมาจากสํานักปรัชญาเวทานตะ
คําสอน และหลักปฏิบัติ
หลักการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของชาวฮินดู คือ "อาศรม 4" ที่ระบุในพระเวท
1. พรหมจารี หมายถึง เปนการประพฤติตนเปนพรหมจารีตั้งแตวัยเด็กที่อยูในวัย
ศึกษาเลาเรียน จนกวาจะจบหลักสูตร
2. คฤหั สถ หมายถึง ผูครองเรือน คือ แตง งานมีครอบครั ว ขอปฏิ บัติ คือ การบู ชา
เทวดาเชา ค่ํา ปฏิบัติตามหลักผูครองเรือน
3. วนปรัสถ หมายถึง ผูอยูปา หลังจากมีลูกหลาน กลายเปนผูเฒา ก็ใหละทิ้งครอบครัว
บําเพ็ญเพียรในที่สงบ เพื่อบรรลุธรรมขั้นสูง เพื่อรูแจงและเขาถึงพรหมัน
4. สันยาสี หมายถึง ผูสละทุ กอยาง คือ ใหสละโลกเปนนั กบวชที่ออกจาริกไปยั ง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บําเพ็ญประโยชนตอชาวโลกโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ
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คัมภีรที่สําคัญ
คัมภีรที่สําคัญของชาวฮินดูมีดังนี้
1. กลุมคัมภีรศรุติ หมายถึง คัมภีรเหลาฤๅษีและพราหมณไดยินไดฟงจากพระผูเปน
เจาโดยตรง คําวา ศรุติ แปลวา สิ่งที่ไดฟงมา ประกอบดวยคัมภีรพระเวท 4 คือ
1.1 ฤคเวท เปนบทสวดสรรเสริญเทพเจาตางๆ
1.2 ยชุรเวท เปนบทสวดในการประกอบพิธีกรรมตางๆ
1.3 สามเวท เปนบทสวดที่อยูในรูปโคลงบทสวดประกอบสังคีต ใชสรรเสริญเทพเจา
เชนเดียวกับฤคเวทเพราะคัดมาจากบางสวนของฤคเวท
1.4 อาถรรพเวท เปนคําสอนที่แนะนําแนวทางการดํารงชีวิตใหแกมนุษย
นอกจากนี้ยังมีคัมภีรที่เปนคําอธิบายของพระเวทที่เรียกวา เวทางคะ อีก 6 อยาง คือ
ศึกษา ไวยากรณ นิรุกต ฉันท กัลป และชโยติษ
2. กลุมคัมภีรสมฤติ หมายถึง คัมภีรที่เปนผลงานของมนุษยซึ่งเหลาฤๅษีหรือพราหมณ
ไดรจนาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย หรือที่รูจักกันดีในชื่อวา ธรรมศาสตร
บางทีก็เปนกฎหมาย บางครั้งก็เปนจารีตประเพณี เปนคัมภีรที่มีเนื้อหายืดหยุนตามสภาพสังคมและ
สมัย
3. กลุ ม คั ม ภี ร อิ ติ ห าสะและปุ ร าณะ อิ ติ ห าสะ หมายถึ ง คั ม ภี ร ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ประวัติศาสตรหรือเรื่องวีรบุรุษ เชน มหากาพยรามายณะตนเคาเรื่องรามเกียรติ์ของไทย มหากาพย
มหาภารตะ เปนตน สวนปุราณะ หมายถึง เรื่องเลาโบราณ ตํานานหรือพงศาวดาร เชน เรื่องพระ
พรหมสรางโลก เรื่องอวตารทั้งสิบปางของพระนารายณ เปนตน ทั้งสองคัมภีรนี้อยูในรูปแบบที่ฟง
หรือศึกษาไดงายกวากลุมศรุติและสมฤติมาก เหมาะสําหรับชาวบานที่ไมชอบฟงเรื่องแนววิชาการ
หรือไมอาจศึกษาพระเวทที่หามไวสําหรับชนชั้นสูงคือพราหมณเทานั้น
ศาสนิกชน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูไดจัดแบงมนุษยตามหนาที่ของแตละมนุษยออกเปน 4 กลุมที่
เรียกวา วรรณะ ดังนี้
1. พราหมณ ทําหนาที่เปนครูสอนหรือผูทําพิธีกรรม
2. กษัตริย ทําหนาที่เปนนักรบหรือผูปกครอง
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3. แพศย ทําอาชีพคาขาย
4. ศูทร ทํางานที่ใชแรงงาน รวมทั้งการเกษตรกรรมดวย
ยังมีอีกวรรณะหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังในสังคมฮินดู คือ วรรณะจัณฑาลซึ่งเกิดจากการ
แตง งานขา มวรรณะ เชน วรรณะพราหมณแ ตง กับ วรรณะแพศยลูก ที่เ กิด มาเรีย กวา จัณ ฑาล
เปนวรรณะที่ถูกรังเกียจและถือวาต่ําที่สุดในบรรดาวรรณะทั้งหลาย
เรื่องวรรณะนี้มีตนกําเนิดมาจากชาวอารยันที่เขามาตั้งถิ่นฐานรวมกับชาวทัสยุซึ่งเปน
คนพื้นเมืองแลวแบงหนาที่กันตามความเหมาะสมและไมไดถือเรื่องวรรณะอยางเครงครัดเลย
แมในคัมภีรอุปนิษัทที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของพระเวทไดกลาวถึงชายหนุมชื่อ สัตยกาม ชพละ
(Satyakama Jabala) ว า เกิ ด จากแม ซึ่ง เปน เพี ย งสาวใช แ ต ก็ ส ามารถเรี ย นพระเวทในสํ า นั ก ของ
อาจารยที่เปนพราหมณ ตอมารูแจงและเขาถึงพรหมันได แตตอมาภายหลังชนวรรณะพราหมณมี
อิทธิพลมากในสังคมจึงถือเรื่องวรรณะอยางเครงครัดและถือวาตนเองสูงกวาวรรณะอื่นๆ แต
ปจจุบันตามรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียถือวาการถือวรรณะเปนเรื่องฝาฝนกฎหมาย แตการถือ
วรรณะกันก็ยังมีอยูในประเทศอินเดีย ดังนั้นการถือวรรณะแบบมีวรรณะสูงต่ํานี้เปนเรื่องของคน
ในสังคมฮินดูเอง ศาสนาไมไดสอนไว
ศาสนสถาน
ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทยที่สําคัญ คือ เทวสถานหรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปวา โบสถพราหมณ ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ดานหนาวัดสุทัศนเทพวราราม ติดกับ
เสาชิงชา ตามประวัติกลาววาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2327 มีโบสถอยู 3 หลัง กออิฐถือปูน มีกําแพงลอมรอบ
และทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางเสาชิงชาขึ้น เมื่อวันพุธ แรม 4 ค่ํา เดือน 5 ปมะโรง พุทธศักราช 2327
ทรงสรางเทวสถานและเสาชิงชาขึ้นตามประเพณีพระนครโบราณ ในปจจุบันโบสถพราหมณยัง
เปนศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของศาสนิกชนพราหมณ-ฮินดูในประเทศไทย เพราะเปนสถานที่
ประกอบพิ ธี ก รรมต า งๆ ของตระกู ล พราหมณ ร าชสํ า นั ก ที่ สื บ ทอดกั น มาตั้ ง แต ส มั ย ต น กรุ ง
รัตนโกสินทร
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ศาสนสถานที่สําคัญของศาสนิกชนพราหมณ-ฮินดู ก็คือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก
สีลม) ตั้งอยูที่ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 โดยคณะชาวอินเดียใตซึ่งเขามา
ตั้งถิ่นฐานอยูทางภาคใตของประเทศ วัดตั้งอยูบนถนนสีลมเพื่อเปนที่บูชาพระอุมา ตามลัทธิศักติ
ทางศาสนาฮินดู มีเจาแมศรีมหาอุมาเทวีเปนประธาน องคเทพและเทพี (เทวี) ตางๆ ไดนํามาจาก
ประเทศอินเดีย เทศกาลที่สําคัญของวัดแขกสีลม คือ เทศกาลแหเจาแมวัดแขก ประมาณเดือน
ตุลาคมของทุกป เรียกวา “เทศกาลนวราตรี"หรือ "เทศกาลดุซเซรา" มีการจัดขบวนอัญเชิญเจาแม
อุมาแหไปตามถนนรอบๆ ชุมชนฮินดู
ศาสนพิธี
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาที่คอนขางจะเนนหนักในเรื่องพิธีกรรมมาก ตั้งแตเกิด
จนกระทั่งตายศาสนาพราหมณ-ฮินดูไดกําหนดแบบแผนไวอยางละเอียด เพราะเชื่อกันวาถาทํา
พิธีกรรมถูกตองครบถวนหนาแลวจะมีผลขึ้นมาโดยอัตโนมัติแมเทพก็ไมสามารถขัดขวางได
พิธีกรรมจึงเปนส ว นหนึ่งของกฎเกณฑแหงเอกภพ ชาวฮิน ดูก็ ตั้งใจประกอบพิ ธีก รรมเพื่อ ให
บรรลุผลตามเปาหมาย พิธีกรรมสําคัญที่ชาวฮินดูปฏิบัติเพื่อใหเกิดมงคลแกชีวิต มีดังนี้ คือ
พิธีประจําบาน
พิธีนี้เปนหนาที่เฉพาะวรรณะกษัตริย วรรณะพราหมณ และวรรณะแพศย มี 12 ประการ
รวมเรียกวา “พิธีสังสการ” ซึ่งมีการปฏิบัติตามลําดับขั้นดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 ครรภาธาน เปนพิธีที่จัดขึ้นเมื่อทราบวาตั้งครรภ ถัดจากวันวิวาห
ขั้นที่ 2 ปุงสวัน เปนพิธีปฏิบัติตอเด็กในครรภที่เขาใจวาเปนเพศชาย
ขั้นที่ 3 สีมันโตนยัน เปนพิธีตัดผมหญิงมีครรภ เมื่อครรภได 4,6 หรือ 8 เดือน
ขั้นที่ 4 ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร
ขั้นที่ 5 นามกรรม พิธีตั้งชื่อเด็ก ในวันที่ 12 หรือ 14 ถัดจากวันคลอด
ขั้นที่ 6 นิษกรมณ พิธีนําเด็กออกไปดูแสงอาทิตยยามเชา เมื่ออายุได 4 เดือน
ขั้นที่ 7 อันนปราศัน พิธีปอนขาวเด็กเมื่ออายุได 5 เดือน หรือ 6 เดือน
ขั้นที่ 8 จูฑากรรม พิธีโกนผมจุก เมื่ออายุได 3 ขวบ
ขั้นที่ 9 เกศานตกรม พิธีตัดผม ถาเปนวรรณะพราหมณตัดเมื่ออายุ 16 ป ถาวรรณะ
กษัตริยตัดเมื่ออายุ 22 ป ถาวรรณแพศยตัดเมื่ออายุ 24 ป
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ขั้นที่10 อุปนัยน พิธีเริ่มการศึกษาเพื่อเปนพราหมณโดยคลองดายยัชโญปวีต
ขั้นที่11 สมาวรรตน พิธีกลับบาน ปฏิบัติเมื่อสําเร็จการศึกษาจากสํานักครูแลว
ขั้นที่12 วิวาหะ พิธีแตงงาน
พิธีทั้ง 12 ประการนี้ ถาเปนหญิงหามทําพิธีอุปนัยนอยางเดียว นอกนั้นทําไดหมดและ
หามสวดคัมภีรพระเวท เพราะเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนเฉพาะผูชายและคนบางวรรณะเทานัน้ ใน
ปจจุบัน เหลาพราหมณไดลดพิธีปฏิบัติเหลือเพียง 4 อยาง คือ
- พิธีนามกรรม
- อันนปราศัน
- อุปนัยน
- วิวาหะ
พิธีศราท
เปนพิธีสังเวยวิญญาณบรรพบุรุษดวยขาวบิณฑ (กอนขาวสุก) เพื่อใหผูตายไมตองเปน
เปรตเรรอน เมื่อไดรับขาวแลวจะไดไปสูสุคติอยูรวมกับวิญญาณบรรพบุรุษ ผูทําศราทถาเปนลูก
ชายยิ่งจะชวยใหพอพนขุมนรก “ปุตตะ” พิธีกระทําในวันที่หนึ่งกอนวันเผาศพและวันที่ 11 นับจาก
วันตายจะทําพิธีใหญโดยญาติทั้งหญิงและชายสายบิดาและมารดาสืบขึ้นไป 3 ชั่วคนตองมารวมพิธี
ญาติเ หลานี้เรียกวา “สบิณ ฑ” แปลวา “รวมข าวบิณฑ” หลังจากนั้ น ทําพิ ธีเ ดือนละครั้ง แลว จึง
เปลี่ยนทําปละครั้ง ถาหากทําพิธีเสร็จแลวขาวของเครื่องใชจะตองทิ้งในแมน้ําหรือโคนตนโพธิ์
พิธีบูชาเทวดา
การบูชาเทวดาเปนหนาที่ที่ทุกวรรณะตองกระทํามีวิธีการปฏิบัติดังนี้ คือ
- การสวดมนตภาวนา
- การสมโภช ถือศีล และการกระทําพิธีกรรมในวันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแตละทองที่อาจมี
รูปแบบแตกตางกันออกไป
- การไปนมัสการบําเพ็ญกุศล ณ เทวสถาน
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วันสําคัญ
เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม)
ในเดือนนี้ตลอดวันขึ้น 1 ค่ํา ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เปนวันนวราตรี จะมีการทําพิธีบูชาตลอด 9
วัน เชนเดียวกับเดือน 5 สวนวันขึ้น 10 ค่ํา เปนวันพระแมอุมา โดยเฉพาะพวกวรรณะกษัตริ ย
จะตองบูชาเปนพิเศษ เชื่อกันวาใครบูชาพระนางในวันนี้จะไดรับชัยชนะตลอดป
ขึ้น 15 ค่ํา ในตอนกลางคืนพวกพราหมณและผูนับถือศาสนาฮินดู จะบูชาพระวิษณุ
ดวยสิ่งของสีขาวลวน
แรม 13 ค่ํา เป น วั น ที่ ผูนั บถื อ ศาสนาทํา พิธี บู ช าพระแมลั ก ษมี พระพิ ฆเนศ พระกุ เ วร
พระสรัสวดี พระอินทร เมื่อบูชาแลวตองไปซื้อเสื้อผาและของใชใหมๆ จะไดเกิดสิริมงคล
แรม 14 ค่ํา พวกพราหมณจะบูชาพระยมในตอนกลางคืน มีการจุดประทีปตามไฟเปน
การถวายพระยม เมื่อตายไปจะไมไปนรกแตถาหากทํากรรมหนักขนาดลงนรกก็จะมีไฟนําทางอัน
เปนผลมาจากการจุดประทีปถวายพระยมนั่นเอง
อนึ่งในวันนี้เปนวันเกิดของหนุมาน ซึ่งเชื่อกันวาเปนปางหนึ่งของพระศิวะ
แรม 15 ค่ํา เปนวันบูชาเทพทั้ง 5 พระองค และเปนวันบูชาพระลักษมี
เดือนยี่ (ประมาณเดือนมกราคม)
วันขึ้น 15 ค่ํา เปนวันศิวาราตรี พวกพราหมณบูชาพระศิวะตลอด 24 ชั่วโมง ดวยการอด
อาหารและอดนม
เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม)
แรม 1 ค่ํา เรียกวาโฮลี มีการเลนสาดสีใสกันเพื่อใหเชื้อโรคสิ้นไป วันนี้อาจเรียกไดวา
เปนวันตรุษของชาวฮินดู เปนวันสนุกสนานของคนทุกวรรณะ โดยเฉพาะพวกวรรณะศูทรถือวา
เปนวันสําคัญมากในชีวิตของพวกเขา
แรม 15 ค่ํา เดือน 4 ถือวาเปนวันสิ้นปของศาสนาฮินดู
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องคกรทางศาสนาในประเทศไทย
องคกรทางศาสนาที่ไดรับรองอยางเปนทางการ มี 2 หนวยงาน คือ
1. สมาคมฮิ น ดู ส มาช เป น องค ก รทางศาสนาพราหมณ ฮิ น ดู ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร ม า
ยาวนาน โดยเริ่มจากกลุมชนชาวอินเดียที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยไดตั้งกลุมขึ้นมาในป พ.ศ. 2462
เรียกวา ฮินดูสภา และไดเปลี่ยนชื่อมาเปน ฮินดูสมาช ในป พ.ศ. 2499 และไดรับการจดทะเบียน
เปนองคกรทางศาสนาโดยกรมการศาสนาเมื่อป พ.ศ. 2512 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไดเสด็จพระราช
ดํา เนิน เปด ปราสาทเทพมณเฑีย ร (วัด ฮิน ดู) ฮิน ดูส มาชไดดํา เนิน กิจ กรรมชว ยเหลือ สัง คมทั้ง
ทางดานศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การสงเคราะห การบริจาคสิ่งของตางๆ ใหกับสังคม นับเปน
องคกรทางศาสนาพราหมณฮินดูที่สําคัญในประเทศไทย
2. สมาคมฮินดูธรรมสภา
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ภาคผนวก ข
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(สําเนา)
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
....................................................
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540
เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมัสยิดอิสลามและกฎหมายวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
พ.ศ.2540”
มาตรา 2 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490
(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488
(3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2491
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“มัสยิด” หมายความวา สถานที่ซึ่งมุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีละหมาดวัน
ศุกรเปนปกติ และเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม
“สัปปุรุษประจํามัสยิด” หมายความวา มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีมติ
รับเขาเปนสัปปุรุษประจํามัสยิด และมีชื่ออยูในทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด แตผูนั้นจะเปน
สัปปุรุษเกินกวาหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไมได
“อิหมาม” หมายความวา ผูนําศาสนาอิสลามประจํามัสยิด
“คอเต็บ” หมายความวา ผูแสดงธรรมประจํามัสยิด
“บิหลั่น” หมายความวา ผูประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป
------------------------มาตรา 6 พระมหากษั ต ริ ย ท รงแต ง ตั้ ง จุ ฬ าราชมนตรี ค นหนึ่ ง เพื่ อ เป น ผู นํ า กิ จ การ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ใหนายกรัฐมนตรีนําชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปนจุฬาราชมนตรี
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารสรรหาจุ ฬ าราชมนตรีต ามวรรคสองให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง ใหมีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา 7 จุฬาราชมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนมุสลิมผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(3) เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสนาอิสลามเปนอยางดี
(4) เปนผูประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามโดยเครงครัด
(5) เปนผูมีความสัมพันธอันดีกับทุกศาสนา
(6) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(7) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(8) ไมเปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม เ ป น ผู ทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บัติ ห น า ที่ ไ ด ไร ค วามสามารถหรื อ มี จิ ต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(10) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา 8 จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(2) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(3) ออกประกาศแจ ง ผลการดูด วงจั น ทร ต ามมาตรา 35 (11) เพื่อ กํ า หนดวั น สํ าคั ญ
ทางศาสนา
(4) ออกประกาศเกี่ยวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
มาตรา 9 จุฬาราชมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให พ น จากตํ า แหน ง เพราะขาดคุ ณ สมบั ติ
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7
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มาตรา 10 จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการอิสลาม
ประจํ า จั ง หวั ด และกรรมการอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด มี สิ ท ธิ ส วมเสื้ อ ครุ ย และประดั บ เข็ ม พระ
ปรมาภิไธย ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการนั้น
มาตรา 11 เมื่อเห็นสมควร กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดตั้ง “อิสลามวิทยาลัย” ขึ้นเพื่อให
การศึกษาและอบรมทางวิชาการศาสนา วิชาการทั่วไป และวิชาชีพได
หมวด 2
การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด
------------------------มาตรา 12 การสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดตั้ง การรวม และการเลิก
มัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 ใหมั สยิ ดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจ าหนาที่แลวมี ฐานะเปนนิ ติ
บุ ค คล โดยให ค ณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด เป น ผู แ ทนของมั ส ยิ ด ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนทําการแทนก็ได
มาตรา 14 มัสยิดที่เปนนิติบุคคลอาจเลิกไดโดยการจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงาน
เจาหนาที่บรรดาทรัพยสินของมัสยิดที่เลิกตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปยังมัสยิดที่เปนนิติบุคคลที่อยู
ใกล ที่สุ ด ถ า ไม อ าจทํ า ได ใ ห โ อนไปยั งมั ส ยิ ด ที่ เ ป น นิติ บุ ค คลที่ อยู ใ นลํ า ดับ ถั ด ไป เว น แต เ ป น
ทรัพยสินที่ไดมาโดยมีผูอุทิศให และผูอุทิศใหไดแสดงเจตนาไวเปนอยางอื่น
มาตรา 15 มัสยิดที่ไดจดทะเบียนแลวใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิดตามหมวด 5 ภายในเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียน
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หมวด 3
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
------------------------มาตรา 16 ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง
ประเทศไทย” ประกอบดวยจุฬาราชมนตรีเปนประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ซึ่งเปนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ถามีเศษใหปดทิ้ง
การคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และการคัดเลือกกรรมการอื่น
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการด ว ยกั น เองเป น รองประธานกรรมการ เลขาธิ ก าร
และตําแหนงอื่นตามความจําเปน
มาตรา 17 กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 ยกเวน (2) และ (10)
(2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
มาตรา 18 คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ใหคําปรึกษาหรือขอแนะนําเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแกคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยมอบหมาย
(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและการจัดหาผลประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและมัสยิด
(5) ออกระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
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(6) ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในจังหวัดที่ไมมีคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยจะมอบหมายให
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ใกลเคียงปฏิบัติหนาที่แทนก็ได
(7) พิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามมาตรา 41
(8) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจายของสํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยใหถูกตองตามความเปนจริง
(9) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(10) สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม
(11) ประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
(12) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 19 กรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
แตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงหกป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการคัดเลือกเพื่อดําเนินการแตงตั้งใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันครบกําหนดตามวาระ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม
ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา 20 นอกจากการพน ตําแหนงจากวาระตามมาตรา 19 กรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยมี ม ติ ใ ห พ น จากตํ า แหน ง เพราะ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหมี
การคัด เลื อ กและดํา เนิ น การแต งตั้ง กรรมการแทนตํ า แหนงที่ว า งภายในเก าสิบวั น นับ แต วัน ที่
ตําแหนงวาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงที่วางเหลือไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
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ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยที่พนจาก
ตําแหนงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21 ในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีกรรมการ
มาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู จึ ง จะเป น องค ป ระชุ ม
ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด แตถา
เปนมติใหกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง มติดังกลาวตองมีเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา 22 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีฐานะเปนนิติ
บุ ค คลมี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย โดยมี
คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยเป น ผู แ ทนของสํ า นั ก งานในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยอาจมีมติมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ไดและใหเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน
หมวด 4
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
------------------------มาตรา 23 จังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดตามมาตรา 13 ไมนอย
กว า สามมั ส ยิ ด ให ค ณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยประกาศให จั ง หวั ด นั้ น มี
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน
แตไมเกินสามสิบคน
การคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด ให ก ระทรวงมหาดไทยดํ า เนิ น การให
อิหมามประจํามัสยิดในจังหวัดนั้นเปนผูคัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ และตําแหนงอื่นตามความจําเปน
ให ก ระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่ อ ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเป น ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
(2) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก
(3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก
มาตรา 25 กรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เมื่อตําแหนง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดวางลงใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตตําแหนงกรรมการ
วางลงกอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และยังมีกรรมการเหลืออยูไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ไดรับการคัดเลือก จะไมใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่
วางก็ได กรรมการที่ไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 26 ในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามตอผูวาราชการจังหวัด
(2) กํากับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใน
จังหวัดและจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมอบหมาย
(3) ประนีประนอมหรือชี้ขาดคํารองทุกขของสัปปุรุษประจํามัสยิดซึ่งเห็นวาไมไดรับ
ความเปนธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(4) กํากับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใหเปนไปโดยเรียบรอย
(5) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(6) สอบสวนพิจารณาใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4)
(7) สั่งใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพักหนาที่ระหวางถูกสอบสวน
(8) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยาย การรวม และการเลิกมัสยิด
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(9) แต ง ตั้ ง ผู รั ก ษาการแทนในตํ า แหน ง อิ ห ม า ม คอเต็ บ และบิ ห ลั่ น เมื่ อ ตํ า แหน ง
ดังกลาววางลง
(10) ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหยาตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(11) ประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแหงศาสนา
อิสลามเมื่อไดรับการรองขอ
(12) จั ด ทํ า ทะเบี ย นทรั พ ย สิ น เอกสารและบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน และรายงานผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงินและทรัพยสินใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยทราบปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(13) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัด
มาตรา 27 นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระตามมาตรา 25 กรรมการอิ ส ลาม
ประจําจังหวัดพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 24
ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่พนจากตําแหนง
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหนํามาตรา 21 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา 29 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลมี
หนาที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกิจการอิสลาม
ประจําจังหวั ดอาจมี มติมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได และให
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน

ภาคผนวก ข กฎหมายที่เกี่ยวของ

161

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

หมวด 5
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
------------------------มาตรา 30 ใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(1) อิหมามเปนประธานกรรมการ
(2) คอเต็บเปนรองประธานกรรมการ
(3) บิหลั่นเปนรองประธานกรรมการ และ
(4) กรรมการอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นกําหนดจํานวนไมนอ ย
กวาหกคนแตไมเกินสิบสองคน
ให สั ป ปุ รุ ษ ประจํ า มั ส ยิ ด ซึ่ ง มี อ ายุ ตั้ ง แต สิ บ ห า ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไป ประชุ ม กั น คั ด เลื อ ก
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเลือกกรรมการตาม (4) เปนเลขาธิการหนึ่งคน
นายทะเบียนหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามความจําเปน
ใหประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนประธานในที่ประชุมสัปปุรุษประจํา
มัสยิด เพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิด แลวเสนอคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
กําหนด
มาตรา 31 อิ ห ม า ม คอเต็ บ และบิ ห ลั่ น ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
(1) อานพระคัมภีรอัลกุรอานไดถูกตอง
(2) สามารถนําในการปฏิบัติศาสนกิจไดถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(3) มีความสามารถแสดงธรรมได
(4) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
อิหมาม คอเต็บ และบิหลั่น ไมถือเปนนักพรตหรือนักบวช
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การพ น จากตํ า แหน ง ของ อิ ห ม า ม คอเต็ บ และบิ ห ลั่ น ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา 32 กรรมการตามมาตรา 30 (4) ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17
(2) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
(3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่มัสยิดนั้นตั้งอยูไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก
มาตรา 33 เมื่อตําแหนงอิหมาม คอเต็บ หรือบิหลั่น วางลง ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติใน
มาตรา 30 มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่ตําแหนงวาง
มาตรา 34 กรรมการตามมาตรา 30 (4) มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง สี่ ป เมื่ อ ตํ า แหน ง
กรรมการวางลง ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติในมาตรา 30 มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง เวนแตตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง
เนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4) และผูที่
พนจากตําแหนงไดยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตามมาตรา 41
ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหนับแตวันที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติ
ถ า ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงก อ นถึ ง กํ า หนดตามวาระไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น
จะไมดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได กรรมการที่ไดรับการคัดเลือกแทนอยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 35 คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) บํารุงรักษามัสยิดและทรัพยสินของมัสยิดใหเรียบรอย
(2) วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิดเพื่อใหการดําเนินงานของมัสยิดเปนไปดวย
ความเรียบรอย
(3) ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ชี้ แ จงของคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย
และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในเมื่อไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและกฎหมาย
(4) สนั บ สนุ น สั ป ปุ รุ ษ ในการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความสามั ค คี แ ละ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
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(5) พิจารณามีมติรับมุสลิมเขาเปนสัปปุรุษประจํามัสยิด
(6) อํานวยความสะดวกและอบรมสั่งสอนใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติศาสนกิจ
โดยถูกตองเครงครัด
(7) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสัปปุรุษประจํามัสยิดเมื่อไดรับการรองขอ
(8) จัดใหมีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด และตรวจตราแกไขเพิ่มเติม
สมุดทะเบียนดังกลาวใหถูกตองตรงตามความเปนจริง
(9) จําหนายชื่อสัปปุรุษประจํามัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวา
ผูนั้นกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(10) จัดใหมีทะเบียนทรัพยสิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจายของมัสยิดใหถูกตอง
ตรงความเปนจริง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพยสินของมัสยิด
แลวรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป
(11) ดูดวงจันทรและแจงผลการดูดวงจันทรตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
(12) สงเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
มาตรา 36 สัปปุรุษประจํามัสยิดผูถูกจําหนายชื่อตามมาตรา 35 (9) มีสิทธิยื่นคํารอง
คัดคานตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดประกาศให
จําหนายชื่อออกจากทะเบียน และใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน ที่ไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการอิสลามประจํ า
จังหวัดใหเปนที่สุด
การยื่นคํารองคัดคานและการพิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา 37 อิหมามมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
(2) ปกครองดูแลและแนะนําเจาหนาที่ของมัสยิดใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหเรียบรอย
(3) แนะนําใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
และกฎหมาย
(4) อํานวยความสะดวกแกมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ
(5) สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแกบรรดาสัปปุรุษประจํามัสยิด
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มาตรา 38 คอเต็บมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการแสดง
ธรรมแกสัปปุรุษประจํามัสยิด
มาตรา 39 บิ ห ลั่ น มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามบั ญ ญั ติ แ ห ง ศาสนาอิ ส ลามในการ
ประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
มาตรา 40 กรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบกําหนดวาระตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง สําหรับกรรมการอื่นตามมาตรา 30 (4)
ในคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด มี ม ติ ใ ห พ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 32
(5) สัปปุรุษประจํามัสยิดตามมาตรา 30 วรรคสอง จํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดขอใหพนจากตําแหนง และคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง
(6) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติในทางที่
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกมัสยิด หรือบกพรองตอหนาที่ หรือดําเนินกิจการของมัสยิดไปในทาง
ไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอหลักการของศาสนาอิสลาม หรือกระทําการอันอาจเสื่อมเสียประโยชน
ของมัสยิด และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง
ในกรณีที่สอบสวนแลวเห็นวาพฤติการณแหงความผิดที่ไดกระทํายังไมถึงขั้นใหพน
จากตําแหนง คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอาจวินิจฉัยใหภาคทัณฑไวกอนก็ได
มาตรา 41 กรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4) (5) และ
(6) มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่รับทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพิจารณาวินิจฉัยให
เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยใหเปนที่สุด
การยื่ น คํ า ร อ งคั ด ค า น และการวิ นิ จ ฉั ย คํ าร อ งคัด ค า นตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด
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มาตรา 42 การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ใหนํามาตรา 21 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
------------------------มาตรา 43 ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง จุ ฬ าราชมนตรี อ ยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา 9
ให ก รรมการกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยและกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั ง หวั ด ซึ่ ง
ดํารงตํ า แหนงอยู ใ นวัน ที่ พระราชบัญญัตินี้ ใ ชบังคับดํารงตํ า แหนงต อไปอีกสองปนับ แต วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา 40
มาตรา 44 ใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 เปน
มัสยิดตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 45 ให “อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 เปนอิสลามวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 46 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช
2488 ใหใ ชบังคั บโดยอนุโลมกอนจนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบี ยบ ประกาศ และคํ าสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
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*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม
พุทธศักราช 2488 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎหมายตางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น
(1) กฎบัตรสหประชาชาติ
สหประชาชาติมีความประสงคและหลักการเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถิ่น ที่ตองการใหบรรลุถึงการรวมมือระหวางประเทศ ในอันที่จะแกปญหา
ระหว า งประเทศทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม หรื อ มนุ ษ ยธรรมและในการส ง เสริ ม และ
สนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และตออิสรภาพอันเปนหลักมูล1สําหรับทุกคน โดยไมเลือก
ปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา โดยสมัชชาจะตองริเริ่มการศึกษาและทําคําแนะนํา
เพื่อความมุงประสงคในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึกษาและอนามัย และชวยเหลือใหไดรับสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพอันเปนหลักมูลสําหรับ
ทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา
(2) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332)
ไดสงเสริมสิทธิดานศาสนา การพูดและการพิมพ ไวดังนี้
(ในการแกไขรัฐธรรมนูญ 10 มาตราแรกที่ผานความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332)
“สภาคองเกรสจะออกกฎหมายเพื่อหามกอตั้งศาสนาหรือหามประกอบกิจกรรมที่
เกี่ยวกับศาสนานั้นๆ หรือเพื่อลดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพหรือสิทธิของประชาชนใน
การชุมนุม และเรียกรองใหรัฐบาลชดเชยความเสียหายตางๆ อยางสันติมิได”
‘Congress shall make no law respecting establishment of religion, or prohibiting
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the
people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.’ (First
Amendment, Article I) (Edward C. Smith, 1966: 49)

1

คําวา หลักมูล แปลมาจาก ภาษาอังกฤษวา fundamental หมายถึง สิ่งที่เปนพื้นฐาน เปนสวนแรกสุดของสิทธิและเสรีภาพของ
มนุษย
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(3) รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินเดีย ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493)
ไดสงเสริมสิทธิดานศาสนา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ่น ดังนี้
มาตรา 29 (1) “ประชากรชาวอินเดียทุกภาคสวนที่อาศัยอยูในดินแดนของประเทศ
อิน เดีย หรือ ณ ที่ ใดๆ ที่ มีภาษา, อัก ษร, หรือวัฒนธรรมเปนของตนเองอั นแตกตางกั น มี สิทธิ
เสรีภาพในอันที่จะรักษาภาษา, อักษร, หรือวัฒนธรรมเปนของตนเองนั้นๆ”
‘Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof
having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.’
(Article 29 (1))
มาตรา 30 (1) “ชนกลุมนอยทุกหมูเหลาไมวาจะนับถือศาสนาหรือพูดภาษาใดๆ
มีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะจัดตั้งและบริหารสถาบันการศึกษาตามความประสงคของกลุม”
‘All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to
establish and administer educational institutions of their choice.’ (Article 30 (1)) (Bruce Graham,
1990: 115)
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กฎหมายของตางประเทศ
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
1) สาธารณรัฐเกาหลี มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา ไดแก กฎหมายปกปองสมบัติทางวัฒนธรรม กฎหมายวาดวยความคุมครองสมบัติ
ทางวัฒนธรรม ในสวนที่เกี่ยวของกับสมบัติวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ กฎหมายวาดวยการพิทักษ
สมบัติทางวัฒนธรรม กฎหมายของคณะกรรมการสมบัติทางวัฒนธรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการบริหารและดําเนินการ ตามกฎหมายปกปองสมบัติทางวัฒนธรรมกําหนดให
มีหนวยงานทําหนาที่ดูแลและจัดการสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบดวยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไดแก สํานักงานสมบัติทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา (Office of
Cultural Properties) สํานักงานศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบาน ในสถาบันวิจัยสมบัติทาง
วัฒนธรรมแหงชาติ (Department of the Performing Arts and Folklore of the National Research
Institute of Cultural Properties, NRICP) มู ล นิ ธิ ป กป อ งสมบั ติ ท างวั ฒ นธรรม (The Cultural
Property Protection Foundation) ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน ไมแสวงหาผลกําไร และคณะกรรมการ
สมบัติทางวัฒนธรรม (The Cultural Properties Committee)
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสมบัติทางวัฒนธรรมแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
ดานการแตงตั้งและการเสนอชื่อบุคคลเปนผูทรงภูมิปญญา โดยการสืบคน เลือกสรรและประกาศ
รับรองสินทรัพย หรือสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีความสําคัญ โดยไดประกาศยกยอง
ผูทรงภูมิปญญา ผูเปนเจาของทรัพยสินหรือสมบัตินั้นควบคู ไปดวย เพื่อให เปนแหล งความรู
สํา หรับ ถา ยทอดไปยัง ชนรุน หลัง ตอ ไป สว นสํา นัก งานศิล ปะการแสดงและศิล ปะพื้น บา น
เปนผูจัดทําขอมูล และผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อเผยแพรผลงานของผูทรงภูมิปญญา
2) ประเทศญี่ปุน ไดเริ่มมีการอนุรักษดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา หลังจาก
เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเมื่อป ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) เปนตนมา โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
กฎหมายการสงวนรักษามรดกของชาติ (The National Treasure Conservation Act) ค.ศ.1929 (พ.ศ.
2472) กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) กฎหมายคุมครองทรัพยสิน
ทางวัฒนธรรม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) (ปรับปรุง ค.ศ.1954 (พ.ศ.2497)) และกฎหมายคุมครอง
ทรัพยสินทางวัฒนธรรม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) (ปรับปรุง ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518))
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การบริหารงาน ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ
(Commission for the Protection of Intangible Cultural Properties) ทําหนาที่เปนผูคัดเลือกสมบัติ
ทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร และศิลปกรรมตามเกณฑการคัดเลือก
ที่ไดกําหนดไว
ในการปฏิบัติง าน คณะกรรมการพิทัก ษส มบัติท างวัฒ นธรรมเชิง จิต วิญ ญาณ
เปนผูคัดเลือกสมบัติทางวัฒนธรรม เพื่อทําการอนุรักษ พรอมกับคัดเลือกบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่มีความรูความชํานาญ ตามเกณฑการคัดเลือกสมบัติทางวัฒนธรรม (Cultural Properties) ดังนี้
- สมบัติวัฒนธรรมทางภูมิปญญา (Cultural Properties) ที่มีคุณลักษณะเปน
ศิลปวัตถุ โดยเนนวาเปนสิ่งที่มีคุณคาทางศิลปะสูง เปนการทิ้งรองรอยทางประวัติศาสตรที่สําคัญไว
และเปนสวนหนึ่งของทองถิ่น
- สมบัติทางวัฒนธรรมที่เปนรายบุคคลหรือรายกลุม เพื่อประกาศยกยองให
เป น ผู ท รงภู มิ ป ญ ญา โดยเน น การเป น ผู มี ค วามรู ค วามชํ า นาญเป น อย า งดี เ กี่ ย วกั บ สมบั ติ ท าง
วัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเปนผลงานที่มีความโดดเดนเปนพิเศษ เปนผูมีความรูความชํานาญ
อยางลึก ซึ้งเกี่ยวกับการบูรณะและรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่ควรค าแกการ
อนุรักษ
โดยสรุปแลวจะเห็นวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรม
เชิงจิ ตวิ ญญาณ ได ดํ าเนินการคนหาและประกาศยกยองควบคู กันไป ทั้งการอนุรักษ สมบั ติ ทาง
วัฒนธรรมที่เปนศิลปวัตถุและสมบัติทางวัฒนธรรมที่เปนรายบุคคลหรือกลุมไปพรอมกัน
3) สาธารณรัฐฟลิปปนส ในป ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517) ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนสประกาศใหมี “แนวทางการจัดระบบศิลปนแหงชาติ” (National Artists System) ใน
หลายสาขา ไดแก วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ สถาปตยกรรม ภาพยนตร เปนตน
การดํ า เนิ น งานตามแนวทางดั ง กล า วมอบให ศู น ย วั ฒ นธรรมแห ง ฟ ลิ ป ป น ส
(Cultural Centre of the Philippines: CCP) เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแนวทาง และ
ทําหนาที่เปนผูประสานงาน และในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ ไดทําการ
คัดเลือก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ตองไดรับความเห็นชอบเบื้องตนจากคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกกอน ขั้นตอนที่ 2 จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของศูนยวัฒนธรรม
ภาคผนวก ข กฎหมายที่เกี่ยวของ

171

มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

แหงฟลิปปนส และคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมและการเผยแพรวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ 3 เปน
ขั้นตอนสุดทาย ไดรับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีฟลิปปนส
เกณฑการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ โดยสรุปเปนผูสรางผลงานใหเห็นเปนเอกลักษณ
และเกียรติภูมิของชาติ เปนผูมีผลงานสรางสรรคที่มีความโดดเดน เปนที่ยอมรับโดยเพื่อนศิลปน
และนักวิจารณงานศิลปะอยางกวางขวาง
บุคคลใดที่ไดรับยกยองเปนศิลปนแหงชาติแลว จะไดรับตอบแทนเปนเงินสดและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และสวัสดิการตางๆ จากรัฐ โดยการคัดเลือกศิลปนแหงชาติในสาขาตางๆ
เปนไปตามมาตรฐาน ผูทรงภูมิปญญา ของ UNESCO
จากกฎหมายของประเทศดั งกล าวขา งต น จะเห็ น ว า ในสาธารณรั ฐ เกาหลี แ ละ
ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายวาดวยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาโดยเฉพาะสวนในสาธารณรัฐ
ฟลิปปน ส มีนโยบายชัดเจนในการดําเนินงานการศึก ษาดานศิ ลปะ วัฒนธรรมและภู มิ ปญญา
ให ดํ า เนิ น ไปได อ ย า งดี แ ละต อ เนื่ อ ง และทุ ก ประเทศดั ง กล า วมานี้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานขึ้ น
รับผิดชอบโดยตรง ทําใหการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา ของประเทศตางๆ เหลานี้
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางเอกสารแบบฟอรม รูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผล
ตัวอยางแผนปฏิบัติงานประจําป
การจัดทําแผนการทํางานประจําป จัดทําเพื่อกําหนดลวงหนาวาในแตละปจะทํากิจกรรม
อะไรบาง ในชวงเดือนไหน ใชเงินทั้งหมดเทาไร และใครเปนผูรับผิดชอบเพื่อใหเห็นภาพรวมของ
ทั้งป
แผนการทํางานปงบประมาณ.................................
ผูรับ
ผิดชอบ

1. กิจกรรมยก
ยองปราชญ
ชาวบาน
2. กิจกรรม
ทัศนศึกษา
เพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรูกับ
ทองถิ่นอื่น
3. กิจกรรม
จัดทํา
ฐานขอมูล

อําเภอ.....
.....

งบ
ประมาณ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

กิจกรรม

หมาย
เหตุ

อําเภอ.....
.....

คณะกรรม
การ
ชุด............
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ตัวอยางแบบฟอรมโครงการ
ชื่อโครงการ

............................................................................................................

หนวยงานเจาของโครงการ ............................................................................................................
หลักการและเหตุผล

............................................................................................................

ขอบเขตของการอบรม

............................................................................................................

สถานที่ดําเนินการ

.........................................................................................................

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
ระยะเวลาในการดําเนินการ ...........................................................................................................
ตารางเวลาในการดําเนินการ
งาน

งบประมาณการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

..................................................................................................

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
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ตัวอยางโครงการ
คายคุณธรรม
หลักการ
ดาบคมที่ไรฝก ระเบิดที่ปราศจากสลักนิรภัย อาจนําอันตรายมาสูเจาของและคนรอบขาง
ไดทุกเมื่อฉันใด วิชาความรูที่ไมมีศีลธรรมกํากับยอมนําภัยพิบัติมาสูผูเปนเจาของความรู และอยู
ใกลเคียงไดฉันนั้น
บุคคลที่ประกอบดวยวิชาความรูดี และความประพฤติดี จึงเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ
เปนบุคคลที่สังคมตองการ และแสวงหาการฝกอบรม คายคุณธรรมเปนกระบวนการที่ตองการให
เกิดผูมีความรูคูคุณธรรม เพื่อสรางคนรุนใหม (NEW GENERATION) ที่มีวิสัยทัศนที่ยาวไกล
มีโลกทัศน และชีวทัศน มีความสมดุลระหวางสมองทั้งสองดาน มีความสมดุลระหวางโลกกับธรรม
กายกับจิตวิญญาณ เหตุกับผล สติกับปญญา กอเกิดพลังสรางสรรคตนเอง และอุทิศตนเพื่อรับใช
สังคมอยางรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง และความเปนไปของโลกโดยใชคําสอนทางพระพุทธศาสนา
เปนหลักในการอบรม
วัตถุประสงค
การจัดฝกอบรมนักเรียน และเยาวชนตามโครงการคายพุทธธรรมของสถาบันสงเสริม
และพัฒนาการพระศาสนา มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการฝกฝน เรียนรู ดังนี้
1. เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก เสริมสราง และสืบสานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม และรูจักนําหลักธรรมคําสั่งสอนไปใชในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใครตอการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจากระบบนิเวศ
ธรรมชาติ
3. เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี 5 ประการ คือ ลูกดี ศิษยดี เพื่อนดี พลเมืองดี
และพุทธศาสนิกชนที่ดี
4. เพื่อเปนการสงเสริมการเรียน การสอน วิชาพระพุทธศาสนาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาป พ.ศ.2542 วาดวยการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม
5. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูพระพุทธศาสนาดวยกิจกรรมตางๆ และปฏิบัติจริง
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กําหนดการอยูคายพุทธธรรม
วันที่ 1 ของการอบรม
07.30-08.30 น.
นักเรียนลงทะเบียนรายงานตัว
08.30-09.00 น.
นักเรียนทุกคนพรอมกันในที่ประชุม
09.00-09.30 น.
พิธีเปดการอยูคายพุทธธรรม
- เปดเพลงพระรัตนตรัย
- ประธานฝายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสงฆขึ้นธรรมาสนใหศีล
- นักเรียน ครู อาจารย และแขกผูมีเกียรติกราบพระ
- อาราธนาศีล และรับศีล
- ประธานฝายฆราวาสรับการรายงาน
- กลาวรายงาน
- ประธานกลาวเปดการอบรม
09.30-10.15 น.
ประธานสงฆกลาวสัมโมทนียกถา
10.15-10.30 น.
แนะนําพระวิทยากร วิทยากร และคณะครูพี่เลี้ยง
10.30-11.30 น.
พิธีมอบตัวเปนศิษย
- สัญญาใจ
- คําปฏิญาณพุทธบุตร
- กติกาการอยูคายพุทธธรรม
11.30-12.30 น.
รับประทานอาหาร
12.30-13.00 น.
พบครูอาจารยพี่เลี้ยง
13.00-13.30 น.
ธรรมนันทนาการ
13.30-16.30 น.
แบงกลุมนักเรียน 4 ฐาน
- ฐานที่ 1 ศาสนพิธี
- ฐานที่ 2 มารยาทชาวพุทธ
- ฐานที่ 3 กฎแหงกรรม
- ฐานที่ 4 กลุมสัมพันธ
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16.30-17.30 น.
17.30-18.30 น.
18.30-19.30 น.
19.30-20.30 น.
20.30-21.30 น.
21.30 น.

นักเรียนอาบน้ํา ทําภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
ทําวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา
กิจกรรมสูความเปนพุทธบุตร
ฉายสไลดเรื่องพุทธประวัติ
นักเรียนเขานอน

วันที่ 2 (3-4) ของการอบรม
04.30-05.00 น.
ตื่นนอนทําภารกิจสวนตัว
05.00-05.15 น.
บริหารกาย
05.15-06.00 น.
ทําวัตรเชา เจริญจิตตภาวนา เดินจงกรม
06.00-07.00 น.
กิจกรรมหนาเสาธง
07.00-07.30 น.
บําเพ็ญประโยชน
07.30-08.30 น.
รับประทานอาหาร
08.30-11.30 น.
แบงกลุมนักเรียนมาตรฐาน 4 ฐาน
- ฐานที่ 1 พระคุณของพระรัตนตรัย
- ฐานที่ 2 พระคุณของคุณพอคุณแม
- ฐานที่ 3 พระคุณของคุณครู
- ฐานที่ 4 พระคุณของพระมหากษัตริย
11.30-12.30 น.
รับประทานอาหาร
12.30-13.00 น.
พบครูอาจารยพี่เลี้ยง
13.00-13.30 น.
ธรรมนันทนาการ
13.30-16.30 น.
แบงกลุมนักเรียนตามฐาน 4 ฐาน
- ฐานที่ 1 เพื่อนที่ดี
- ฐานที่ 2 พลเมืองที่ดี
- ฐานที่ 3 พุทธศาสนิกชนที่ดี
- ฐานที่ 4 สุขภาพอนามัยที่ดี
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16.30-17.30 น.
17.30-18.30 น.
18.30-20.00 น.
20.00-21.30 น.

21.30 น.

นักเรียนอาบน้ํา ทําธุรกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
ทําวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา
นักเรียนแสดงละครธรรมะเรื่อง
- ความสนใจใฝรูและสรางสรรค
- ความมีน้ําใจ
- ความมีวินัย
- ความเปนไทย
นักเรียนเขานอน

วันสุดทายของการอบรม
04.30-05.00 น.
ตื่นนอนทําภารกิจสวนตัว
05.00-05.15 น.
บริหารกาย
05.15-06.00 น.
ทําวัตรเชา เจริญจิตตภาวนา เดินจงกรม
06.00-07.00 น.
กิจกรรมหนาเสาธง
07.00-07.30 น.
บําเพ็ญประโยชน
07.30-08.30 น.
รับประทานอาหาร
08.30-09.30 น.
อภิปรายเรื่องศิษยดีมีคุณธรรม
09.30-10.30 น.
แบงกลุมเขียนเรียงความ เรื่องพระคุณของคุณพอคุณแม พระคุณของคุณครู
10.30-11.30 น.
สนทนาธรรม
11.30-12.30 น.
รับประทานอาหาร
12.30-13.00 น.
ธรรมนันทนาการ
13.00-16.00 น.
อธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม
16.00-16.30 น.
พิธีปดการอยูคายพุทธธรรม
- ประธานฝกอบรมมอบวุฒิบัตร
- ประธานฝกอบรมมอบศิษยคืน
- ผูบริหารโรงเรียนรับศิษยคืน และกลาวปดการอบรม
- พระอาจารยนํากราบพระ
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ตัวอยางโครงการ
โครงการจัดทําฐานขอมูลดานศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ : (อบต./เทศบาล/อบจ.) ...............................
3. หลักการและเหตุผล :
ศาสนา วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น ของไทย จั ด ว า เป น “ทรั พ ยากรทาง
วัฒนธรรม” หรือ “ทรัพยสินทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของชาติ ซึ่งจําเปนตอง
อนุรักษไวเพื่อสงมอบใหประชาชนรุนตอๆ ไปนําไปจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน
จนสามารถนําไปสูการพัฒนาในดานตางๆ ของสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนความหมาย
ที่แทจริงของการอนุรักษเพื่อการพัฒนา
การเผยแพรความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในยุคปจจุบัน การนําเอาวิธีการจัดการและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยจัดรวบรวมขอมูลที่ยังกระจัดกระจายมาทําระบบฐานขอมูลศาสนา
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมใหเผยแพรความรูนี้ประสบ
ความสําเร็จสูงจนสามารถนําไปสูความเขมแข็งของสังคมและวัฒนธรรมไทยตอไปได เพราะ
วิธีการที่ชว ยใหเ กิ ดความรว มมือในการอนุ รักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไ ว เพื่อนํ าไปใช
ประโยชนไดดีที่สุดก็คือการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องนี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดแก
สาธารณชนทั่วไป ดังนั้น (อบต./เทศบาล/อบจ.).................. จึงดําเนินการจัดทําฐานขอมูลดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นเพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลแกผูสนใจ
4. วัตถุประสงค :
4.1 จัดทําระบบฐานขอมูลทางศาสนาในทองถิ่น
4.2 จัดทําระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมในทองถิ่น
4.3 จัดทําระบบฐานขอมูลทางจารีตในประเพณีทองถิ่น
5. ระยะเวลาดําเนินการ : ตลอดปงบประมาณ.............
6. สถานที่ดําเนินการ : ................................................
1. ชื่อโครงการ :
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7. ผูเขารวมโครงการ :

ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปที่ใชบริการคนควา
ฐานข อ มู ล ด า นศาสนา วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น ของ
(อบต./เทศบาล/อบจ.)..................

8. งบประมาณ :
8.1 รายรับ จากงบประมาณบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น เปนเงิน..............บาท
8.2 รายจาย
เปนเงิน..............บาท
หมวดคาตอบแทน
- คาอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติ
- คาอาหารปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ
- คาจางเหมาผูเชี่ยวชาญจัดทําระบบเก็บขอมูล
หมวดคาใชสอย
- คาถายเอกสาร
- คาจางเหมาพิมพขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
หมวดคาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาแผนดิสก, แผน CD, วัสดุคอมพิวเตอร
- คาซื้อหนังสือและเอกสารวิชาการ
- ค า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล อ ลื่ น สํ า หรั บ รถยนต ที่ ใ ช เ ดิ น ทางออกเก็ บ ข อ มู ล
ภาคสนาม
- คาใชจายอื่น ๆ
หมายเหตุ : ขอถัวจายคาใชจายทุกรายการ
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9. แผนการดําเนินงาน :
กําหนดเวลา
กิจกรรม

พ.ศ. ..........
พ.ศ. ...........
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมขอมูลทาง
ศาสนา วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
ทองถิ่นของ
ตําบล...........
2. จัดทําระบบ
ฐานขอมูลและ
นําเขาสูระบบแม
ขาย (Server)
3. ทดลองเปด
ใหบริการคนควา
แกผูสนใจทั่วไป
และประเมินผล
4. เปดใหบริการ
คนควาแกผูสนใจ
ทั่วไป

10 ผลที่คาดวาจะไดรับ :
10.1 สามารถสร า งระบบฐานข อ มู ล ของวิ ช าการด า นศาสนา วั ฒ นธรรม และจารี ต
ประเพณีทองถิ่นของ (อบต./เทศบาล/อบจ.)..................
10.2 สามารถจัดเก็บและจัดการขอมูลของวิชาการดานศาสนา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีทองถิ่นของ (อบต./เทศบาล/อบจ.)..................รวมไมนอยกวา .................
รายการ
10.3 สามารถใหบริการขอมูลวิชาการดานศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
ของ (อบต./เทศบาล/อบจ.).................. แกสาธารณชนทั่วไป
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11. ดัชนีชี้วัดสําหรับการประเมินโครงการ :
11.1 จํานวนฐานขอมูลของวิชาการดานศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
ของ (อบต./เทศบาล/อบจ.).......................อยางนอย ............. รายการ
11.2 จํานวนผูมาใชบริการคนควาฐานขอมูลดานศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่นของ (อบต./เทศบาล/อบจ.).........................อยางนอย ............. รายตอป
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ตัวอยางโครงการ
การใหความรูการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ-วัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม
หนวยงานเจาของโครงการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ 25 กันยายน 2546 กระทรวงศึกษาธิการประชุมลงนามขอตกลงความ
รวมมือกับกระทรวงการท องเที่ยวและกีฬาที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยในลักษณะบูรณาการ
สาระสําคัญประการหนึ่งของขอตกลงดังกลาวเนนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและอบรมความรู
ดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธและการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
ระดับตางๆ (สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษาที่ ศธ.0508/ว47 หนา 6)
โครงการการใหความรูการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว เชิงนิเวศวัฒนธรรม ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงคราม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาชาติ
เปนอยางยิ่ง เพราะใหความสําคัญกับการกระจายรายไดและโอกาสทางการศึกษาที่ระดับรากหญา
ขณะเดียวกันก็เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาการทองเที่ยว (Community Participation-based Tourism) อยางมีคุณคาและมีมูลคาเพื่อ
การเรียนรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมใหเปนมรดกชาติสืบไป
เพื่อตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลขางตน คณะโบราณคดี ไดจัดทําโครงการบริการทาง
วิชาการในลักษณะของการฝกอบรมใหความรู แกนักเรียนและครูอาจารยจากสถานศึกษาตางๆ ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหมีความรูพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น เพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดการทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อ
การทองเที่ยวไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2. เพื่อสงเสริมการหารายไดพิเศษของนักเรียนและสถานศึกษา
3. เพื่ อตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรูใ นอั น ที่ จ ะอนุ รัก ษ แ ละพัฒ นา
ทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมไดอยางยั่งยืนตอไป
ชื่อโครงการ
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ขอบเขตของการอบรม
การอบรมครั้งนี้เนนการฝกอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนตางๆ
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่สนใจการเปนมัคคุเทศก โดยใหโรงเรียนสงนักเรียนเขารวมการ
ฝกอบรม โรงเรียนละ 5 คน พรอมอาจารยผูควบคุมโรงเรียนละ 1ทาน
การติดตอประสานงาน
ติดตอสถานที่จัดโครงการ ทั้งบรรยายในสถานที่ และนอกสถานที่, อาหาร, รถบัส และ
หนวยงาน/ทองถิ่น/โรงเรียนที่เกี่ยวของ
สถานที่ดําเนินการ
บานสวนภูมณี ตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมไดรับการกระจายรายไดและโอกาสทางการศึกษา
2. ผูเขาอบรมรูวิธีอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน
3. ชุมชนระดับฐานรากไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การสํารวจขอมูลศิลปวัฒนธรรม ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. การสํารวจขอมูลภาคสนามในจังหวัดสมุทรสงคราม
ระยะเวลาในการดําเนินการ
การอบรม ใชเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน 2548
ระยะเวลาที่ทําการดําเนินการ
เดือนที่ 1-5
ศึกษาสํารวจขอมูลศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสมุทรสงคราม
เดือนที่ 6
ติดตอประสานงาน และเตรียมสถานที่เพื่อการฝกอบรม
เดือนที่ 7
ฝกอบรม
เดือนที่ 8
ติดตามผลการอบรม
เดือนที่ 9-12
สรุปและประเมินผลโครงการ
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-

1
งาน
ศึกษาสํารวจขอมูลศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
สมุทรสงคราม
ติดตอประสานงานสถานที่และเตรียมพรอม
เพื่อการจัดฝกอบรม
อบรม
ติดตามผลการอบรม
สรุปและประเมินผลโครงการ

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

งบประมาณการดําเนินงาน
เปนงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ.2548

จํานวนเงิน

หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
(4 คน x 600บาท x 6 ชั่วโมง)
คาเบี้ยเลี้ยงผูดาํ เนินงาน 8 คน
[(1 คน x 240บาท x 2 วัน) + (6 คน x 180บาท x 3 วัน)]
คาที่พักผูดําเนินงาน 14 คน 3 คืน (7 หอง x 400 บาท x 3 คืน)

200,000 บาท
26,520 บาท
14,400 บาท
3,720 บาท
8,400 บาท

หมวดคาใชสอย
65,480 บาท
คาจางเหมารวบรวมและวิเคราะหขอมูล
20,000 บาท
คาอาหารกลางวันผูที่เขาฝกอบรม 40 คน (40 คน x 50 บาท x 4 วัน) 8,000 บาท
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มผูที่เขาฝกอบรม 40 คน
4,800 บาท
(40 คน x 15 บาท x 4 วัน x 2 มื้อ)
คาเหมาจายพิมพเอกสารและถายเอกสาร
8,000 บาท
คาเชายานพาหนะพรอมน้ํามันเพื่อทัศนศึกษา 2 วันวันละ 8,000 บาท 16,000 บาท
(8,000 บาท x 2 วัน x 1 คัน)
คาเบี้ยเลี้ยงผูสํารวจ 6 คน 2 วัน
2,280 บาท
[(1 คน x 240บาท x 2 วัน) + (5 คน x 180บาท x 2 วัน)]
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คาที่พักผูสํารวจ 6 คน 1 คืน (6 คน x 400 บาท x 1 คืน)
คายานพาหนะเพื่อการสํารวจ วันละ 2,000 บาท 2 วัน
(2,000 บาท x 2 วัน x 1 คัน)

2,400 บาท
4,000 บาท

หมวดคาวัสดุ
96,060
คาจัดพิมพหนังสือประกอบการอบรม (200 เลม)
80,000
คาวัสดุประชาสัมพันธ
10,000
คาฟลมสี 3 มวนๆ ละ 140 บาท (140 บาท x 3 มวน)
420
คาลางฟลมสี 3 มวนๆ ละ 180 บาท (180 บาท x 3 มวน)
540
คาฟลมสไลดและอัดขยาย 10 มวนๆ ละ 250 บาท (250 บาท x 10 มวน) 2,500
คาลางและเมาทสไลด 10 มวนๆ ละ 200 บาท (200 บาท x 10 มวน) 2,000
คามวน VDO เทป ความยาว 120 นาที 4 มวนๆ ละ 150 บาท
600
(150 บาท x 4 มวน)
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งหมด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,940 บาท
200,000 บาท

หมายเหตุ ขอถัวจายคาใชจายทุกรายการ
ตารางการดําเนินการ (โดยประมาณ)
วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2548
จํานวน 20 คน
กลุมที่ 1
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ บานสวนภูมณี ตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
09.00 - 10.30 น.
การจัดการทรัพยากรศิลปะโบราณคดี เพื่อการทองเที่ยวทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวาง เลิศฤทธิ์
10.30 - 10.45 น.
รับประทานอาหารวาง
10.45 - 12.15 น.
ชุมชนและการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม วิทยากร
รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค
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12.15 - 13.15 น.
13.15 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.
กลุมที่ 2
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.
12.15 - 13.15 น
13.15 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ภาษา วรรณกรรม จิ ต วิ ท ยาการบริ ก ารและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เ พื่ อ การ
ทองเที่ยววิทยากร อาจารย อมรชัย คหกิจโกศล
รับประทานอาหารวาง
ประวัติศาสตรศิลปะในจังหวัดสมุทรสงคราม วิทยากร
อาจารย ลักษมณ บุญเรือง
จํานวน 20 คน
ลงทะเบียน ณ บานสวนภูมณี ตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
ชุมชนและการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม วิทยากร
รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค
รับประทานอาหารวาง
การจัดการทรัพยากรศิลปะโบราณคดี เพื่อการทองเที่ยวทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวาง เลิศฤทธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน
ประวัติศาสตรศิลปะในจังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยากร อาจารย ลักษมณ บุญเรือง
รับประทานอาหารวาง
ภาษา วรรณกรรม จิ ต วิ ท ยาการบริ ก ารและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เ พื่ อ การ
ทองเที่ยววิทยากร อาจารย อมรชัย คหกิจโกศล

วันเสารที่ 4 มิถุนายน 2548
08.00 น.
ลงทะเบียน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
09.00 น.
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑวัดเขายี่สาร และวิถีชุมชนเขายี่สาร
แบงกลุม กลุม 1 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค
กลุม 2 วิทยากรโดย อาจารย อมรชัย คหกิจโกศล
กลุม 3 วิทยากรโดย อาจารย สิริอาภา รัชตะหิรัญ
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12.00 น.
13.00 น.

16.00 น.
17.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ชุมชนเขายี่สาร)
ทัศนศึกษาและฝกนําชมแหลงโบราณคดีคูบัว จังหวัดราชบุรี (และวัด
มหาธาตุ)
แบงกลุม กลุม 1 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค
กลุม 2 วิทยากรโดย อาจารย อมรชัย คหกิจโกศล
กลุม 3 วิทยากรโดย อาจารย ลักษมณ บุญเรือง
เดินทางกลับโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ถึงโรงเรียนศรัทธาสมุทร

วันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2548
08.00 น.
ลงทะเบียน ณ บานสวนภูมณี ตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
09.00 น.
ทัศนศึกษาทางเรือ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวสวน และวัดบางแคนอย
แบงกลุม กลุม 1 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค
กลุม 2 วิทยากรโดย อาจารย อมรชัย คหกิจโกศล
กลุม 3 วิทยากรโดย อาจารย ลักษมณ บุญเรือง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (บานสวนภูมณี)
13.00 น.
ฝกหัดนําชมวิถีชีวิตและประเพณี พิธีกรรม ชุมชนลุมน้ําแมกลอง
แบงกลุม กลุม 1 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค
กลุม 2 วิทยากรโดย อาจารย อมรชัย คหกิจโกศล
กลุม 3 วิทยากรโดย อาจารย ลักษมณ บุญเรือง
16.00 น.
พิธีปดการอบรม และมอบวุฒิบัตร
16.30 น.
เดินทางกลับโรงเรียนศรัทธาสมุทร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
การฝ กอบรมครั้ ง นี้ ค าดว า จะเกื้อ หนุ น ยุทธศาสตร การพั ฒนาการท อ งเที่ย วทั้ ง ระดั บ
ทองถิ่นและระดับประเทศ
1. ผูเขารับการฝกอบรมจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
2. เสริมสรางความรู ความสามารถ และความเขาใจในการดูแล พิทักษ สืบสาน และ
พัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติและสังคม
3. เปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน
การรับสมัคร
ส งแบบตอบรั บ การเข าร ว มฝ ก อบรมทางโทรสาร ภายในวั น ที่ 30 พฤษภาคม 2548
ที่นางสาวสุธาทิพย แสงเดชะ สํานักงานเลขานุการคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท 0-2224-7684 โทรสาร 0-2226-5355
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ตัวอยางแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
โครงการอบรม.....................................................................................................
ระหวางวันที่ ..........................................
(อบต./เทศบาล/อบจ.) ..............................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองวางที่ตรงตามความคิดเห็นของทาน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขารับการอบรม
เรื่อง

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

1. ระยะเวลาที่จัดอบรมมีความเหมาะสม
2. สถานที่มีความเหมาะสม
3. อาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
4. ความพรอมของโสตทัศนูปกรณ
5. หัวขอการบรรยายมีความนาสนใจ
6. ความรู/ความเขาใจที่ไดรับจากการบรรยาย
7. ความประทับใจจากการเขารับการอบรม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
วิทยากร: ..................................................
เรื่อง

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง นอย

1. วิทยากรมีความรอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยาย
2. ความสามารถในการบรรยายใหผูอื่นเขาใจอยาง
ชัดเจน
3. สื่อที่ใชประกอบการบรรยายมีความความ
เหมาะสม
4. เอกสารประกอบการอบรมมีความความเหมาะสม
5. วิทยากรตอบคําถามไดอยางชัดเจน
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทัศนศึกษา
วันที่ ................................................
เรื่อง

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

1. ทานมีพื้นความรูเดิมเกี่ยวกับสถานที่แตละแหงเพียงใด
2. ทานไดรับความรูความเขาใจในแตละสถานที่เพิ่มขึ้น
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยายแตละ
สถานที่
4. ทานคิดวาความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชน
ตอการประกอบอาชีพมัคคุเทศกเพียงใด
5. วิทยากรเปดโอกาสใหทานซักถามขอสงสัย
6. วิทยากรมีการเตรียมความพรอมในการบรรยาย
7. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารวาง
8. ทานไดรับประสบการณในการฝกหัดเปนมัคคุเทศก
มากนอยเพียงใด
9. การฝกปฏิบัตินําทัวรบนรถมีความเหมาะสมเพียงใด
10. วิทยากรสามารถแนะนําเทคนิคและวิธีการนําทัวรได
11. วิทยากรสามารถดึงดูดความสนใจและใหทานเขา
มีสวนรวมในกิจกรรม
12. ทานคิดวาวิทยากรมีการเตรียมความพรอม

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………….….……………….
…………………………………………………………………………………..….………………
………………………………………………………………………………….….……………….
.…………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………….….……………….
………………………………………………………………………………….….……………….
………………………………………………………………………………….….……………….
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การแปลผลคะแนนเฉลี่ย
คาเฉลี่ย (Mean) เปนคาคะแนนกลาง ไดจากการนําผลรวมของคะแนนในแตละตอนหารดวย
จํานวนผูที่ตอบแบบประเมินทั้งหมดในขอนั้น
4.01-5.00 หมายถึง ผูประเมินมีความคิดเห็นในระดับดีที่สุด
3.01-4.00 หมายถึง ผูประเมินมีความคิดเห็นในระดับดีมาก
2.01-3.00 หมายถึง ผูประเมินมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.01 -2.00 หมายถึง ผูประเมินมีความคิดเห็นในระดับพอใช
0.00-1.00 หมายถึง ผูประเมินมีความคิดเห็นในระดับนอย
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ตัวอยางรายละเอียดสําหรับการจัดทําฐานขอมูล
ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น
สําหรับ (อบต. / เทศบาล / อบจ.) .........................................
เขตขอมูล
สถานที่ตั้ง

ประชากร

ศาสนา

ศิลปะพื้นบาน

วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีทองถิ่น

รายละเอียด
ตําบล อําเภอ จังหวัด คําขวัญหรือตราสัญลักษณของทองถิ่น โดย
อาจออกแบบสรางเองได พรอมสถานที่สําคัญ สถานที่ทองเที่ยว
(ถามี)
จํานวนรวม จํานวนหมูบาน จํานวนหลังคาเรือน จํานวน
ประชากรแยกแตละหมู แยกตามศาสนาที่นับถือ ตามกลุมอายุ
ตามเพศ ตามอาชีพ
แยกตามศาสนา(ถามีหลายศาสนา) จํานวนวัด มัสยิด โบสถ
เทวสถาน พรอมสถานที่ตั้ง จํานวนพระภิกษุ สามเณร ผูน ํา
ศาสนาที่ปฏิบัติหนาที่อยูใ นศาสนสถาน ประเพณีที่สําคัญทาง
ศาสนา
ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการแสดง ศิลปะการละเลนพื้นบาน และ
กีฬาพืน้ บาน โดยจัดเปนหมวดหมู พรอมประวัติปราชญทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญศิลปะแตละดาน
ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิต
ของประชากรในทองถิ่น ของดีทองถิ่น เชน การทอผาไหม
การประดิษฐหัตถกรรมตางๆ ประเพณีที่สาํ คัญของทองถิ่น
ทั้งในอดีตและปจจุบนั โดยอาจใหรายละเอียดที่ชัดเจนและ
หากมีภาพประกอบยิ่งจะทําใหฐานขอมูลสมบูรณมากยิง่ ขึ้น

ภาคผนวก ค ตัวอยางเอกสารแบบฟอรม รูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผล
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ภาคผนวก ง
ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
หนวยงาน
กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนยบริการขอมูล
ประชาชน (Call Center)
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ที่อยู
666 ชั้น 15-23 ถ.บรมราชชนนี
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กทม. 10700

โทรศัพท
0-2422-8888

0-2246-6700
กด 1 ขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับกระทรวง
วัฒนธรรมและ
หนวยงานในสังกัด
กด 2 ขอมูลดานศาสนา
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
กด 3 กฎหมายเกี่ยวกับ
กระทรวง
วัฒนธรรม
กด 4 ขาวประชาสัมพันธ
โครงการ และ
กิจกรรมตางๆ
กด 5 แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ
รองเรียน
กด 0 ติดตอเจาหนาที่

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานวัฒนธรรม
หนวยงาน
ที่อยู
สํานักงานคณะกรรมการ ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง
วัฒนธรรมแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร 10320
เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
ผูอํานวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา

0-2248-5838-9,
0-2247-0013 ตอ 1301,
1303-4
0-2248-5837,
0-2247-0013 ตอ 1205
0-2645-2282,
0-2247-0013 ตอ 1316
แฟกซ 0-2645-2283
0-2645-3054,
0-2247-0013 ตอ 1102-3
แฟกซ 0-2645-3054
0-2247-0013 ตอ 1122

ผูอํานวยการกองกลาง

ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและเผยแพร
วัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่

โทรศัพท
0-2247-0013

ถ.เจาคุณ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

0-7562-3966
แฟกซ 0-7562-3967
krabi@m-culture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดหลังเกา
ถ.แสงชูโต อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ชั้น 2
(ซีกซาย)
ถ.กาฬสินธุ ต.กาฬสินธุ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 4600
ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร (ชั้น 3) 0-5571-0379
ถ.กําแพงเพชร – สุโขทัย ต.หนองปลิง แฟกซ 0-5571-0380
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
kamphaengphet@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
0-4324-5013
ถ.ศูนยราชการ ต.ในเมือง
แฟกซ 0-4324-5014
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
khonkaen@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
0-3930-3298
(อาคารซายมือ)
แฟกซ 0-3930-3289
ถ.เลียบเนิน อ.เมือง
chanthaburi@mจ.จันทบุรี 22000
culture.go.th
410/1 ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง
0-3853-5892
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
แฟกซ 0-3853-5891
chachoengsao@mculture.go.th

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกําแพงเพชร

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแกน

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โทรศัพท
0-3451-8797
แฟกซ 0-3451-8434
kanchanaburi@mculture.go.th
0-4381-5805
แฟกซ 0-4381-5806
kalasin@m-culture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี

ที่อยู
ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสรอย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาท

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (ชั้น 5)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเขต
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ศาลากลางจังหวัด(หลังเกา)
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชัยภูมิ

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชัน้ 4
ถ.อาภากร อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเกา)
ถ.สิงหไกล อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตรัง

ศาลากลางจังหวัดตรัง
(อาคารใหม ชัน้ 1) ถ.พัทลุง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท
0-3827-6407
แฟกซ 0-3827-7407
chonburi@m-culture.go.th
0-5641-6575
แฟกซ 0-5641-6576
chainat@m-culture.go.th
0-4481-2964
แฟกซ 0-4481-2984
chaiyaphum@mculture.go.th
0-7750-7753
แฟกซ 0-7750-7776
chumphon@mculture.go.th
0-5371-7420
แฟกซ 0-5371-7454
chiangrai@mculture.go.th
0-5321-6371
แฟกซ 0-5321-6393
chiangmai@mculture.go.th
0-7521-7586
แฟกซ 0-7521-7585
trang@m-culture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดตราด
ถ.ราษฎรนิยม ต.บางพระ
อ.เมือง จ.ตราด 23000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตาก

ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.ตาก 63000
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 3
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง
จ.นครนายก 26000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครนายก

โทรศัพท
0-3952-3948
แฟกซ 0-3952-3970
mailto:trat@mculture.go.th
0-5551-7722
แฟกซ 0-5551-7646
tak@m-culture.go.th
0-3731-5050
แฟกซ 0-3731-5050
nakhonnayok@mculture.go.th
0-3424-3043
แฟกซ 0-3424-3187
nakhonpathom@mculture.go.th

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม

พระราชวังสนามจันทร
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครพนม

ศาลากลางจังหวัดนครพนม
(หลังใหม ชัน้ 1)
ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

0-4252-1255
แฟกซ 0-4251-6187
nakhonphanom@mculture.go.th

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

(วัดพระนารายณมหาราช)
ถ.จอมพล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4425-7754
แฟกซ 0-4425-5216
nakhonratchasima@mculture.go.th
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ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
ที่อยู
สํานักงานวัฒนธรรม
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาส

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท
0-7535-8336
แฟกซ 0-7534-7811
nakhonsithammarat@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค (ชั้น 4) 0-5622-7164
ถ.สวรรควิถี อ.เมือง
แฟกซ 0-5622-7415
จ.นครสวรรค 60000
nakhonsawan@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3
0-2580-1348
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แฟกซ 0-2950-4270
nonthaburi@mculture.go.th
ถ.นราภิรมย ต.บางนาค
0-7351-2833
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
แฟกซ 0-7351-1650
narathiwat@mculture.go.th
ถ.หนอดํา ต.ในเวียง
0-5471-1651
อ.เมือง จ.นาน 55000
แฟกซ 0-5471-1650
nan@m-culture.go.th
ถ.นิวาศ อ.เมือง
0-4461-1244
จ.บุรีรัมย 31000
แฟกซ 0-4461-3607
burirum@m-culture.go.th
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเกา) 0-2593-4406
ถ.เทศปทุม ต.บางปลอก
แฟกซ 0-2593-4270
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
pathumthani@mculture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ถ.สละชีพ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ 77000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี

ถ.ปราจีนอนุสรณ อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปตตานี

ศาลากลางจังหวัดปตตานีหลังใหม
ชั้น 4
ถ.เดชา อ.เมือง
จ.ปตตานี 94000
ศูนยราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพังงา

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง
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(ขางที่วาการอ.เกา)
ต.เวียง อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
อาคารศูนยศิลปหัตถกรรมพืน้ บาน
จังหวัดพังงา
ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเกา)
ถ.ราเมศวร ต.คูหาสวรรค
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท
0-3260-4307
แฟกซ 0-3260-4308
prachuapkhirikhan@mculture.go.th
0-3745-2125
แฟกซ 0-3745-2126
phrachinburi@mculture.go.th
0-7332-3195-6
แฟกซ 0-7332-3197
pattani@m-culture.go.th
0-3533-6881-3
แฟกซ 0-3533-6881
ayutthaya@mculture.go.th
0-5448-5781-2
แฟกซ 0-5448-5783
phayao@m-culture.go.th
0-7641-4177-8
แฟกซ 0-7641-4177
phangnga@mculture.go.th
0-7461-7958
แฟกซ 0-7461-7959
patthalung@mculture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร

ที่อยู
ศาลาประชาคม (ศาลากลางหลังเกา)
ถ.บุษบา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
(หลังเกา ชั้น 3)
ถ.วังจันทร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดดอนไกเตีย้ (เดิม)
ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพร

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมหาสารคาม

โทรศัพท
0-5661-2675
แฟกซ 0-5661-2676
phichit@m-culture.go.th

0-5523-5056
แฟกซ 0-5523-5057
phitsanulok@mculture.go.th
0-3242-4324
แฟกซ 0-3242-4325
petchaburi@mculture.go.th
อาคารราญรอนอริราช วัดเพชรวราราม 0-5671-2825
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง
แฟกซ 0-5671-2826
จ.เพชรบูรณ 67000
phetchabun@mculture.go.th
อาคารสํานักงานการศึกษา ศาสนา
0-5462-5496
ศิลปวัฒนธรรม
แฟกซ 0-5462-5873
เลขที่ 2 ถ.สองแคว อ.เมือง
phrae@m-culture.go.th
จ.แพร 54000
อาคารที่วาการอ.เมืองภูเก็ต
0-7622-3617
ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ
แฟกซ 0-7622-3654
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
phuket@m-culture.go.th
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
0-4372-3715
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม – รอยเอ็ด
แฟกซ 0-4372-1207
จ.มหาสารคาม 44000
mahasarakham@mculture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแมฮองสอน

ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน
(หลังเกา)
ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง
จ.แมฮองสอน 58000
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
(หลังใหม ชัน้ 5)
ถ.แจงสนิท อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถ.สุขยางค อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยะลา

โทรศัพท
0-4261-3684
แฟกซ 0-4261-4823
mukdahan@mculture.go.th
0-5361-4393
แฟกซ 0-5361-4303
maehongson@mculture.go.th
0-4571-5137
แฟกซ 0-4571-5138
yasothon@m-culture.go.th

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง

วัดสุวรรณคีรวี ิหาร พระอารามหลวง
ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

0-7322-8272-3
แฟกซ 0-7322-8272
yala@m-culture.go.th
0-4352-7814
แฟกซ 0-4351-2596
roiet@m-culture.go.th
0-7781-3382
แฟกซ 0-7781-3383
ranong@m-culture.go.th

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง

ศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเกา)
อาคารหลวงปูค่ํา ถ.ตากสินมหาราช
ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-3926
แฟกซ 0-3862-3925
rayong@m-culture.go.th

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดรอยเอ็ด
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หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลําปาง
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลา

ที่อยู
โทรศัพท
อาคารเขตตรวจราชการพื้นที่ 4 (ชั้น 6) 0-3232-2786
ถ.ไกรเพชร อ.เมือง
แฟกซ 0-3232-2862
จ.ราชบุรี 70000
ratchaburi@mculture.go.th
ที่วาการ อ.เมืองลพบุรี (อาคารหลังเกา) 0-3641-4258
ถ.นารายณมหาราช อ.เมือง
แฟกซ 0-3641-2928
จ.ลพบุรี 15000
lopburi@m-culture.go.th
อาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
0-5422-8763
(เดิม ชั้น 2) ถ.พระเจาทันใจ อ.เมือง
แฟกซ 0-5422-8762
จ.ลําปาง 52000
lampang@m-culture.go.th
ศาลากลางจังหวัดลําพูน
0-5351-0243
ต.ในเมือง อ.เมือง
แฟกซ 0-5351-0244
จ.ลําพูน 51000
lamphun@m-culture.go.th
ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง
0-4286-1319
อ.เมือง จ.เลย 42000
แฟกซ 0-4286-1320
loei@m-culture.go.th
อาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
0-4561-7811
ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง
แฟกซ 0-4561-7812
จ.ศรีสะเกษ 33000
sisaket@m-culture.go.th
อาคารพิพิธภัณฑ บริเวณศูนยราชการ 0-4271-6247
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
แฟกซ 0-4271-6214
sakonnakhon@mculture.go.th
หลังที่วาการอําเภอเมืองสงขลา
0-7432-6147
ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง
แฟกซ 0-7432-6823
จ.สงขลา 90000
songkhla@m-culture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสระแกว
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสระบุรี
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสิงหบรุ ี
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ที่อยู
ถ.สตูลธานี ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทรศัพท
0-7472-5056
แฟกซ 0-7472-5102
satun@m-culture.go.th
อาคาร 3 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 0-2756-3326
ที่1 (ชั้น 2)ถ.สุขุมวิท อ.เมือง
แฟกซ 0-2756-3006
จ.สมุทรปราการ 10270
samutprakan@mculture.go.th
หลังอาคารที่วาการอ.เมือง
0-3471-8138
สมุทรสงคราม
แฟกซ 0-3471-8138
ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ
samutsonghram@mอ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
culture.go.th
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
0-3441-1326
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
แฟกซ 0-3441-1325
samutsakhon@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดสระแกว ชั้น 2
0-3742-5030
ถ.สุวรรณศรี ต.ทาเกษม
แฟกซ 0-3742-5127
อ.เมือง จ.สระแกว 27000
sakaeo@m-culture.go.th
หลังที่วาการอําเภอเมืองสระบุรี
0-3622-0464
ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว
แฟกซ 0-3623-1372
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
saraburi@m-culture.go.th
อาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 0-3652-4590
สิงหบุรี
แฟกซ 0-3652-4591
ถ.สิงหบุรี - บางบาน ต.บางบัญ
singburi@m-culture.go.th
อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎรธานี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอางทอง

ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท
0-5561-6130-1
แฟกซ 0-5561-6130
sukhothai@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
0-3553-6045
ถ.สุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย แฟกซ 0-3553-6045
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
suphanburi@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
0-7727-5464
ถ.ดอนนก ต.ตลาด
แฟกซ 0-7727-5465
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
suratthani@mculture.go.th
อาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 0-4471-3316
ถ.กรุงศรีนอก อ.เมือง
แฟกซ 0-4471-3310
จ.สุรินทร 32000
surin@m-culture.go.th
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2
0-4241-3247
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
แฟกซ 0-4241-3248
nongkhai@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู ชั้น 2 0-4231-2354
ถ.อุดร - เลย ต.ลําภู
แฟกซ 0-4231-2354
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
nongbualamphu@mculture.go.th
ศาลากลางจังหวัดอางทอง (อาคารเกา 0-3561-5914-6
ชั้น 2)อ.เมือง จ.อางทอง 14000
แฟกซ 0-3561-5916
angthong@mculture.go.th
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หนวยงาน
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอํานาจเจริญ

ที่อยู
ศูนยราชการอํานาจเจริญ ชั้น 3
ถ.ชยางกูร ต.โพนหนามแทง
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี

อาคารราชินูทิศ ถ.โพศรี
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุทัยธานี

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ ชั้น 1
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ 53000
ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี

ถ.นครบาล อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
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โทรศัพท
0-4545-2800
แฟกซ 0-4545-2801
amnatcharoen@mculture.go.th
0-4221-2538
แฟกซ 0-4221-2538
udonthani@mculture.go.th
0-5540-3092
แฟกซ 0-5540-3093
uttaradit@m-culture.go.th
0-5651-3866
แฟกซ 0-5651-3866
uthaithani@mculture.go.th
0-4524-4531-2
แฟกซ 0-4524-4533
ubonratchathani@mculture.go.th

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สภาวัฒนธรรมเขต 50 เขต (กรุงเทพมหานคร)
หนวยงาน
คลองเตย

ที่อยู
มูลนิธิความหวังของชาวไทย
เลขที่ 1200 ถ.พระรามสี่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท
0-2671 0596
แฟกซ 0-2240-2881

คลองสาน

1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูลาง
เขตคลองสาน กทม. 10600

0-2437 9856-7,
แฟกซ 0-2437 7168

คลองสามวา

69/703 บานสวนชัยพัฒน
ซ.คายลูกเสือโสมาภา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม. 10510
มูลนิธิทรงวิทย-บุญชูไตรรัตนรังษี
เลขที่ 5/1 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230
63/3 ซอยเสนานิคม 1 หมู 11
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กทม. 10230
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนปญญาวิทยา
เลขที่ 3 หมู 2 ถ.เอกชัย ซ.15
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
10150
วัดพรหมรังษี แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กทม.10210
13 ซอยอินทามระ 30 ประชาสุข
เขตดินแดง กทม. 10400

0-2519 5771-5
แฟกซ 0-2510-3430

คันนายาว

จตุจักร

จอมทอง

ดอนเมือง
ดินแดง

0-2906 0753
แฟกซ 0-2919-9536
0-2570-1533,
แฟกซ 0-2570-0558
0-2416 2052,
แฟกซ 0-2893 8729

0-2565 2329,
แฟกซ 0-2565-2575
0-2277-1811,
แฟกซ 0-2275-5387,
0-2247-6358

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
ดุสิต
ตลิ่งชัน

ทวีวัฒนา

ทุงครุ
ธนบุรี

บางกอกนอย

บางกอกใหญ

บางกะป
บางขุนเทียน
208

ที่อยู
701 ถ.นครชัยศรี แขวงถนนนครชัยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา
เลขที่ 19/3 หมู 15 ซ.จรัลสนิทวงศ 35
ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
1 หมู 3 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กทม. 10170
1032/1 หมู 1 ถ.ประชาอุทิศ ซ. 59
แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140
51/1 ถ.ตากสิน ซ. 29 แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
โรงเรียนจรัลสนิทวงศบริหารธุรกิจ
เลขที่ 18 ถ.จรัลสนิทวงศ ซอย 41
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย
กทม. 10700
บริษัท วัฒนวนา จํากัด
หางสรรพสินคาฟวเจอรพารค-บางแค
เลขที่ 110 หมู 9 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
499/39 หมูบานเฟองฟา ถ.นวมินทร
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 10240
131/1218 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

โทรศัพท
0-2243-1805,
แฟกซ 0-0241-4131
0-2448-6950,
แฟกซ 0-2418-5057

0-2889-0723

0-2427-9346
0-2476-4440,
0-2460-0123
แฟกซ 0-2476-2404
0-2434-6157-8
แฟกซ 0-2433-3647

0-2454-8606
แฟกซ 0-2454-8811

0-2375-2908
0-2451-4343

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
บางเขน

ที่อยู
10/73 จรรยานิเวศน ถ.แจงวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท
0-2552-6677 ตอ 2062,
แฟกซ 0-2986-1258

บางคอแหลม

ชุมชนวัดไผเงิน
เลขที่ 942/1 ถ.วัดไผเงิน ซ.วัดไผเงิน
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม
กทม. 10120

0-2211 0730
แฟกซ 0-2674-9024

บางแค

114 หมู 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ เขตบางแค
กทม. 10160

0-2454 0949
แฟกซ 0-2454 7507

บางซื่อ

ภัตตาคารวิเศษไกยาง
เลขที่ 309 ถ.ประชาราษฎร 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

0-2585-0233

บางนา

66/62 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

แฟกซ 0-2393-0976

บางบอน

1/9 ม.6 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม.10150

0-2415-3567
แฟกซ 0-2415-2928

บางพลัด

โรงเรียนไทยอาชีวศึกษา
เลขที่ 40 ซ.จรัลสนิทวงศ 71
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม.10700
รานอาหารตะลิงปลิง
ถ.ปน แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500

0-2435-6402
แฟกซ 0-2435-6391

บางรัก

0-2236-4826

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

หนวยงาน
บึงกุม

ปทุมวัน

ประเวศ

ปอมปราบศัตรูพาย

พญาไท

พระโขนง
พระนคร

ภาษีเจริญ
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ที่อยู
20/40 ซ.สุวรรณประสิทธิ์ 32
ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม
เขตบึงกุม กทม. 10240
186 ซ.ตรอกธรรมา ถ.กรุงเกษม
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กทม. 10330
1/5 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ซี 2
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กทม. 10250
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย
50 ถ.ศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตพญาไท
13 ซ.อารีย 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
5 ถ.สุขุมวิท ซ.93 แยกพึ่งมี 46
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10250
โรงน้ําแข็งสยาม
เลขที่ 84/1 ถ.ลําพู แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200
บริษัท ไฮวาอินเตอรแพค จํากัด
เลขที่ 127 หมู 7 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ
ฝงเหนือ ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท
0-2374-3009
แฟกซ 0-2375-4661
0-2223-0147-8
แฟกซ 0-2215 0475
0-2368-2934,
0-2736-2273
0-2282-4196
แฟกซ 0-2282-5826
ตอ 6435
0-2270-1395
แฟกซ 0-2270-1395

0-2331-2972
0-2282-1482

0-2420-2871-2
แฟกซ 0-2420-3028,
0-2420-2875

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
มีนบุรี

ยานนาวา

ราชเทวี

ราษฎรบูรณะ

ลาดกระบัง
ลาดพราว

วังทองหลาง

วัฒนา

ที่อยู
สํานักงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เลขที่ 12/3 หมู 13 ถ.สุวินทวงศ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
วัดดาน (ยานนาวา)
เลขที่ 872 ถ.พระราม 3 ซ.34
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม.10120
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตราชเทวี
10 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
โรงเรียนอนุบาลปญญาศักดิ์
57 หมู 8 ถ.ประชาอุทิศ ซ.7
เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140
30 หมู 2 แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
99 หมู 11 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230
โรงเรียนอุดมศึกษา
229 ซ.ลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310
87/110 อาคารโมเดิรนทาวน ชั้น 14
ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

โทรศัพท
0-2917-3838
แฟกซ 0-2917-3843
แฟกซ 0-2294-2586

0-2354-4202
0-2354-4200-1
ตอ 6785-6
แฟกซ 0-2354-4202
0-2427-5558

0-2739-1333
แฟกซ 0-2326-9221
0-2570-1405
แฟกซ 0-2570-1036
0-2538-2954

0-2382-1560-4
แฟกซ 0-2381-2717

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
สวนหลวง

ที่อยู
7/105 ซ.ออนนุช 30 ถ.สุขุมวิท 77
เขตสวนหลวง กทม. 10250

สะพานสูง

99/494 ซ.ซี 4 พาคเวยโฮม ซ.รามคําแหง
ถ.รามคําแหง เขตสะพานสูง
กทม. 10240
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตสัมพันธวงศ
37 ถ.โยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ
กทม. 10100
161 อาคารสงเคราะห ทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
55/88 หมู 2 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน
เขตสายไหม กทม. 10220
51/409 หมูบานนิสา ถ.เพชรเกษม 69
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กทม. 10160
64 หมู 9 แขวงหนองจอก
เขตหนองจอก กทม. 10530
1/360 หมู 5 ซ.ชินเขต 1/55 ถ.ามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โรงเรียนสิริเทพ
เลขที่ 88/2 ซ.วัฒนานิเวศน
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กทม. 10320

สัมพันธวงศ

สาทร
สายไหม
หนองแขม

หนองจอก
หลักสี่
หวยขวาง
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โทรศัพท
0-2331-4332-3
แฟกซ 0-2742-0278

0-2235-9127
แฟกซ 0-2235-9127

0-2286-0837
แฟกซ 0-2287-1113
แฟกซ 0-2992-4891
0-2807-8682
แฟกซ 0-2807-7274
0-2553-1475
0-2580-9740
แฟกซ 0-2954-5015
0-2275-8306
แฟกซ 0-2693-4661

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด
หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
กระบี่

ที่อยู
วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
กาญจนบุรี
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
กําแพงเพชร

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โรงเรียนอนุกลู นารี
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000

โทรศัพท
0-7563-2628,
0-7563-2627,
0-7561-1155
แฟกซ 0-7561-1938
0-3463-3227-30 ตอ 560
แฟกซ 0-3463-3224
0-4381-1271
แฟกซ 0-4381-2523
0-5579-9932
แฟกซ 0-5579-9933

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ขอนแกน

โรงเรียนกัลยาณวัตร
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4322-1511
แฟกซ 0-4322-4175

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
จันทบุรี

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

0-3933-5408-9
แฟกซ 0-3932-7175

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สถาบันราชภัฏราชนครินทร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ชลบุรี

โรงเรียนชลกันยานุกูล
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

0-3851-6626,
0-3851-1010
แฟกซ 0-3851-5830
0-3828-5369,
0-3827-8581
แฟกซ 0-3829-7122

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ชัยนาท

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
อ.เมือง จ.ชัยนาท 73000

0-5641-1645
แฟกซ 0-5641-1507

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ชัยภูมิ

ที่อยู
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท
0-4481-1162,
0-4481-6288
แฟกซ 0-4481-1455

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ชุมพร

วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7753-4277,
0-7753-4279
แฟกซ 0-7753-4277

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
เชียงราย

สถาบันราชภัฏเชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
เชียงใหม

สถาบันราชภัฏเชียงใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000

0-5377-6000-1,
0-5377-6002,
0-5377-6003
แฟกซ 0-5377-6001
0-5335-8466,
0-5341-2528,
0-5341-2526
แฟกซ 0-5335-8104

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ตรัง

วิทยาลัยสภาราชินี
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

0-7521-8792,
0-7551-5621
แฟกซ 0-7521-0792

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ตราด

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป
อ.เมือง จ.ตราด 23000

0-3951-1209,
0-3951-1649
แฟกซ 0-3953-1986

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม
อ.เมือง จ.ตาก 63000

0-5551-1134,
0-5550-5723
แฟกซ 0-5554-0248
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ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นครนายก

ที่อยู
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นครปฐม

สถาบันราชภัฏนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นครพนม
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นครสวรรค

สถาบันราชภัฏนครสวรรค
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นนทบุรี
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นราธิวาส

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โรงเรียนนราสิกาขาลัย
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท
0-3731-1254,
0-3731-1255,
0-3731-1667
แฟกซ 0-3731-1255,
0-3731-1222
0-3426-1059,
0-3426-1037
แฟกซ 0-3426-1048
0-4251-1188
0-4425-5939,
0-4425-5321
แฟกซ 0-4424-4739
0-7537-7712,
0-7537-7432,
0-7537-7435-6,
0-7539-6089
แฟกซ 0-7537-7440,
0-7539-6017
0-5622-7200-9,
0-5621-9100
แฟกซ 0-5622-1237
0-2525-3229 กด 2
แฟกซ 0-2525-3171
0-7351-1115
แฟกซ 0-7351-1592

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
นาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
บุรีรัมย
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ปทุมธานี

ที่อยู
โรงเรียนสตรีศรีนาน
อ.เมือง จ.นาน 55000
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12180

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000
โรงเรียนปราจีนบุรีกัลยาณี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ปตตานี

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล
อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

0-3532-2078,
0-3532-2076,
0-3532-2077
แฟกซ 0-3524-2708

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
พะเยา

โรงเรียนพะเยาวิทยาคม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000

0-5448-3041,
0-5443-1275
แฟกซ 0-5443-1522

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
พังงา

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
อ.เมือง จ.พังงา 82000

0-7641-2065,
0-7641-1579
แฟกซ 0-7641-1579
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โทรศัพท
0-5471-0373
แฟกซ 0-5477-3079
0-4460-1618
แฟกซ 0-4461-1221
0-2529-0674-7,
0-2525-3229
แฟกซ 0-2529-2580
0-3261-1103
แฟกซ 0-3260-3576
0-3721-3390
0-3721-1071
แฟกซ 0-3721-3902
0-7333-6182,
0-7333-6627
แฟกซ 0-7333-6638

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
พัทลุง
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
พิจิตร

ที่อยู
โรงเรียนสตรีพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
พิษณุโลก

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
เพชรบุรี

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท
0-7461-3023
แฟกซ 0-7461-1163
0-5661-1265,
0-5661-1711
แฟกซ 0-5661-1711
0-5525-8548,
0-5525-1206
แฟกซ 0-5523-0596
0-3249-3308
แฟกซ 0-3249-3306

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000

0-5671-1396 ตอ 1802
แฟกซ 0-5672-2217

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
แพร

โรงเรียนนารีรัตน
อ.เมือง จ.แพร 54000

0-5451-1124
แฟกซ 0-5451-1500

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ภูเก็ต

สถาบันราชภัฏภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
มหาสารคาม

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

0-7624-1130,
0-7621-1959
แฟกซ 0-7621-1778
0-4372-1839
แฟกซ 0-4372-1839

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
มหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรม
มศว.มหาสารคาม
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โรงเรียนมุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

0-4372-1686
แฟกซ 0-4372-1686
0-4261-1087,
0-4261-1590
แฟกซ 0-4261-3590

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
แมฮองสอน

ที่อยู
โรงเรียนหองสอนศึกษา
อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน 58000

โทรศัพท
0-5361-1349,
0-5361-2079
แฟกซ 0-5361-2074

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ยโสธร

โรงเรียนยโสธรพิทยาคมอิสาร
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

0-4571-1656
แฟกซ 0-4571-1656

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ยะลา

สถาบันราชภัฏยะลา
อ.เมือง จ.ยะลา 95000

0-7321-6595,
0-7321-6593,
0-7321-2510
แฟกซ 0-7321-2443,
0-7321-2108

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
รอยเอ็ด

โรงเรียนสตรีศึกษารอยเอ็ด
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

0-4351-5410,
0-4351-1410
แฟกซ 0-4351-5410

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ระนอง

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

0-7781-1078,
0-7782-1530,
0-7782-3051
แฟกซ 0-7782-3052

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3866-1010,
0-3861-4322
แฟกซ 0-3861-4332

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ราชบุรี

สถาบันราชภัฏ
หมูบานจอมบึง อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150

0-3226-1790-7,
0-3226-1076,
0-3226-1077-8
แฟกซ 0-3226-1078
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ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ลพบุรี

ที่อยู
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท
0-3641-3096,
0-3642-2608
แฟกซ 0-3642-2610
0-5424-1014,
0-5424-1018
แฟกซ 0-5424-1019
0-5353-5693,
0-5353-5503,
0-5351-1178
แฟกซ 0-5351-1060
0-4283-5223,
0-4283-5224
แฟกซ 0-4283-5233

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ลําปาง

สถาบันราชภัฏลําปาง
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ลําพูน

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
เลย

สถาบันราชภัฏเลย
อ.เมือง จ.เลย 42000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

0-4561-2611,
0-4561-6177
แฟกซ 0-4561-3088

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สกลนคร

สถาบันราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

0-4271-6396,
0-4271-6394,
0-4271-1375 ตอ 303
แฟกซ 0-4271-6395

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สงขลา

สถาบันราชภัฏสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

0-7432-5007,
0-7431-4993,
0-7433-1184-9
แฟกซ 0-7431-1210,
0-7433-2002

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สงขลา

ที่อยู
สถาบันทักษิณคดีศึกษาบานอาวทราย
หมู 1 ต.เกาะยอ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา
อ.เมือง จ.สตูล 91000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม

โรงเรียนถาวรานุกูล
อ.เมือง จ.สุมุทรสงคราม 75000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร

วิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สระแกว

โรงเรียนสระแกว
อ.เมือง จ.สระแกว 27000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สระบุรี

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

0-3622-0292,
0-3621-1206,
0-3621-1199
แฟกซ 0-3623-0669

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สิงหบุรี

โรงเรียนสิงหบุรี
อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000

0-3651-1521
แฟกซ 0-3651-1987
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โทรศัพท
0-7433-1184,
0-7433-1185,
0-7433-1186
แฟกซ 0-7433-2008
0-7471-1956,
แฟกซ 0-7471-1955
0-2387-0307,
0-2395-0016,
0-2395-2344
แฟกซ 0-2387-0308
0-3471-1238,
0-3471-1854
แฟกซ 0-3471-3854
0-3441-2310,
0-3441-2309
แฟกซ 0-3441-2309
0-3724-1091 ตอ 116

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สุโขทัย

ที่อยู
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท
0-5561-1786
แฟกซ 0-5561-2848

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี

โรงเรียนสงวนหญิง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สุราษฎรธานี

สถาบันราชภัฏสุราษฏรธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
สุรินทร

สถาบันราชภัฏสุรินทร
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
หนองคาย

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

0-3552-1659
แฟกซ 0-3552-1659
ตอ 101
0-7735-5466,
0-7735-5642,
0-7735-5474
แฟกซ 0-7735-5642
0-4451-1604
แฟกซ 0-4452-1387,
0-4451-1631
0-4241-1203
แฟกซ 0-4241-2485

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
หนองบัวลําภู

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
อางทอง

โรงเรียนสตรีอางทอง
อ.เมือง จ.อางทอง 14000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญ

โรงเรียนอํานาจเจริญ
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000

0-4231-2547,
0-4231-2548
แฟกซ 0-4231-2548
0-3560-3902
0-3561-1511
แฟกซ 0-3562-6338
0-4551-1959,
0-4551-1960,
0-4551-1538
แฟกซ 0-4551-1960

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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หนวยงาน
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
อุดรธานี

ที่อยู
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี 34000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
อุทัยธานี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท
0-4221-1051,
0-4221-1050
แฟกซ 0-4224-1418
0-5541-6601,
0-5541-1096
แฟกซ 0-5541-6020
0-5651-1334,
0-5651-2540
แฟกซ 0-5651-4471
0-4526-2425,
0-4526-2424,
0-4526-2423
แฟกซ 0-4531-1465

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
หนวยงาน
ศูนยมานุษยวิทยาสิริธร
(องคการมหาชน)
ที่ปรึกษาศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร
ผูอํานวยการศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร
รองผูอํานวยการศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร
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ที่อยู
20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170

โทรศัพท

0-2880-9429
0-2880-9429
แฟกซ 0-2880-9332
0-2880-9429
แฟกซ 0-2880-9332

ภาคผนวก ง ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
อาคารธนาลงกรณ ชั้น 15-16
เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2422 - 8771 - 8799 และ 0 2422 8800 – 8818
E - mail dra@m-culture.go.th
ตําแหนง
โทรศัพท
โทรสาร
อธิบดี
0-2422-8791, 0-2446-8181
เลขานุการอธิบดี
0-2422-8789, 0-2422-8790 0-2422-8788
รองอธิบดี
0-2446-8182, 0-2422-8788
ที่ปรึกษาอธิบดี
0-2422-8786
เลขานุการกรม
0-2446-8183, 0-2422-8784
หัวหนากลุมพัฒนาระบบฯ
0-2422-8784
หัวหนางานแผนงาน
0-2422-8781
0-2422-8782
หัวหนางานบริหารทั่วไป
0-2422-8779
0-2422-8777
ผอ.กองศาสนูปถัมภ
0-2446-8185, 0-2422-8809
หัวหนาฝายศาสนสัมพันธ
0-2422-8798-9
หัวหนาฝายประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม 0-2422-8795-6,
0-2422-8798
ผอ.สํานักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
0-2446-8184, 0-2422-8818
ผอ.กลุมสงเสริมศีลธรรมในเด็กและเยาวชน 0-2422-8811
ผอ.กลุมสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร 0-2422-8812
หลักธรรม
ผอ.กลุมสงเสริมการปฏิบัติศีลธรรมใน
0-2422-8813
ประชาชน
ผอ.กลุมสนับสนุนเครือขายปฏิบัติศีลธรรม
0-2422-8814
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กรมศิลปากร
หนวยงาน
กรมศิลปากร
อธิบดีกรมศิลปากร
รองอธิบดีกรมศิลปากร

เลขานุการกรมศิลปากร
กลุมนิติการ
อธิการสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป
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ที่อยู
ถนนหนาพระธาตุ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท

0-2225-1807
0-2222-3831,
0-2222-5535,
0-2221-6882
0-2225-1227
0-2226-1751
0-2224-4704
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ภาคผนวก จ
ลักษณะรวมทางสังคม-วัฒนธรรมไทย
แบบแผนการดํารงชีวิตของสังคมไทยในแตละทองถิ่นมีความเหมือนและแตกตางกัน
หากแตยังมีลักษณะรวมในการดําเนินชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ที่สามารถพบเห็นไดทุกภูมิภาค
1. วัฒนธรรมขาว (rice culture)
ดวยทําเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ และระบบนิเวศนของเขตรอนยานอุษาคเนย ทั่วบริเวณที่
เป น ประเทศไทย รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ า น จึ ง เป น แหล ง เก า แก ที่ สุ ด ของโลกแห ง หนึ่ ง ที่ มี
วัฒนธรรมปลูกขาว การทําไร ทํานา มีคุณคา มีความหมายล้ําลึกและกวางไกลตอชีวิตคนยิ่งกวา
การผลิตเพื่อบริโภค คือหมายถึงวิถีชีวิตดวย รวมที่มีลักษณะพื้นฐานอันมี “ขาว” เปนปจจัยแมบท
ดังจะเห็นไดจากโลกทัศน ชีวทัศน และความสัมพันธอันลึกซึ้งระหวาง “คน” กับ “ขาว” อันมี
พัฒนาการมาเปนความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี กิจวัตร วิถีการผลิตและการบริโภค กลาวใหเปน
รูปธรรม คนไทยไมวาอยูที่ใดแตไหนแตไรมาจะตองดํารงชีพอยูดวยการทําไรไถนา ทําเหมืองฝาย
ทดน้ําเขานา บูชาผีนาหรือแมขวัญขาว ทําขวัญขาว ทําขวัญควาย (ไถนา) อาหารการกินมีขาวเปน
อาหารหลัก พืชผัก ปลา ภักษาหารอื่นๆ คนไทยก็เรียกรวมวา “กับขาว” ที่ใดมีพื้นที่ กวางใหญ น้ําดี
ดินดี ก็จะมีการปลูกขาวเลี้ยงคนไดจํานวนมาก เมื่อมีคนมากบานเมืองก็มีกําลัง มีอํานาจ พื้นที่ใด
กันดาร ขาดน้ํา คนจะเสาะหาพื้นที่ “ดินดําน้ําชุม” เพื่อตั้งหลักทําไรไถนาเลี้ยงชีวิต ทุกปเมื่อยางเขา
ฤดูฝน พระเจาแผนดินก็จะทรงโปรดใหทําพิธีแรกนาขวัญ โดยเสด็จเปนองคประธาน เมื่อทํานา
มานานหลายชั่วอายุคน ความรูความชํานาญก็สั่งสมไวมาก โดยเฉพาะการคัดพันธุขาวที่เหมาะสม
แกดินฟาอากาศ และการเลือกสรรตกแตงทําเลเพาะปลูก การผลิตเครื่องมือ เครื่องใช อาหาร
บานเรือน ยุงฉาง เครื่องปรุงอาหาร ตลอดจนศิลปวัตถุ หนีไมพนการออกแบบสิ่งของที่พัวพันกับ
การปลูก การเก็บรักษา การหุงหาอาหารที่มีขาวเปนหัวใจ วรรณกรรมทองถิ่น พิธีกรรม การละเลน
ต า งๆ ก็ ไ ม ห นี ห า งจากข า ว การตั้ ง หลั ก แหล ง เป น คุ ม บ า น เป น เมื อ ง เป น แว น แคว น และ
ราชอาณาจักร ก็ตองคํานึงถึงทําเลปลูกขาวเลี้ยงไพรบานพลเมือง การเกณฑทัพการทําสงคราม
ก็ตองวางแผนทํานา เก็บขาวปลาอาหารไวเลี้ยงกองทัพ ดวยเหตุผลหลายประการเหลานี้ ขาวจึงเปน
ศูนยกลางของชีวิตคนไทย รวมถึงคนอื่นๆ ทั่วบริเวณอุษาคเนย นี่คือ ลักษณะรวมประการตน
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2. ความเชื่อ – พิธีกรรม กอนที่กลุมชนผูตั้งถิ่นฐานอันเปนประเทศไทยทุกวันนี้จะรับ
พุทธศาสนาเปนเวลาหนึ่งพันปมานี้ คนในผืนแผนดินนี้มีความสัมพันธใกลชิดกับธรรมชาติ และ
สิ่งเหนือธรรมชาติ ตามความเชื่อเกี่ยวกับความลี้ลับของสรรพสิ่งอันเปนวิสัยของมนุษยที่ตองการ
ดํารงอยูดวยความรูสึกสมดุลกับสภาวะแวดลอม สิ่งเหนือธรรมชาตินี้ในมโนคติของคนไทยแตเดิม
คือ “ผี” ในความหมายของจิตวิญญาณ ไดแก ผีบรรพบุรุษ ผีฟา (แถน – เทวดา) ผีนา (แมขวัญขาว
– แมโพสพ) ผีดิน (แมธรณี) ผีน้ํา (แมคงคา) และผีอื่นๆ อีกมากทั้งนี้ก็เพราะมนุษยจัดตัวเองเปน
สวนหนึ่งในธรรมชาติผูทรงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ที่จะดลบันดาลใหทั้งความอุดมสมบูรณและความ
วิบัติภยันตรายทั้งหลาย เพื่อใหเขาใจและเขาถึงอํานาจลี้ลับในธรรมชาติรวมถึงอํานาจลี้ลับแหง
เผาพันธุ คนจึงสมมติสิ่งที่ตนยึดถือนั้นวามีตัวตน (personification) เปนผีที่พึงกราบไหว บูชา
เซนสรวง เพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดพนภัยพิบัติ (อันมีอยูในธรรมชาติ) ความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ
อันเปนการแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติตามมโนคติ
ของคนดังกลาวนี้ ดูเผินๆ ดวยสายตาของคนสมัยใหมจัดวาเปนความงมงาย แตพิจารณาใหลึกลง
ไปจะพบว า เป น ภู มิ ป ญ ญาในการปรั บ ตั ว กั บ สภาพแวดล อ ม การยอมรั บ อํ า นาจอิ ท ธิ พ ลแห ง
ธรรมชาติและยอมรับขอจํากัดของคนในธรรมชาติ แมจะคอนไปทางเปนภยาคติ แตไดทําใหเกิด
ดุลยภาพแหงการดํารงอยูรวมกันของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งสิ้นทั้งปวงที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยง
กันเปนหนึ่งเดียวอันไมควรละเมิดใหเสียดุลยภาพ เพื่อใหการดํารงเผาพันธุและการรักษาระบบ
นิเวศนที่ชีวิตไดพึ่งพาอาศัย ประสบการณทั้งดีและรายจึงทําใหคนบัญญัติ “ขะลํา” หรือ ขอหามขึ้น
ไว ใ นวั ฒ นธรรมของตนเพื่ อ ป อ งกั น การล ว งละเมิ ด การล ว งละเมิ ด ขะลํ า เป น การผิ ด ผี ต อ งมี
บทลงโทษทางสัง คมหรื อ มี ก ารแก เ คล็ด แล ว แต ก รณี ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ การปรั บ ตั ว ใหป ระสาน
สอดคลองกับของคนทั้งหมดในสังคม ประเพณีจารีตตางๆ ที่มีขอหามและขอพึงปฏิบัติมีอยูมากที่
คนในวัฒนธรรมนั้นลืมเหตุที่มา ลืมอรรถาธิบายเสียสิ้นแลว คงอยูแตความศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือสืบเนื่อง
กันมา สังคมไทยทุกภูมิภาคมีลักษณะรวมนี้เปนลักษณะดั้งเดิมดังกลาวขางตน และยังเปนพลังแฝงเรน
อยูในกาลเวลาที่เราเรียกวา “สมัยใหม” ในระดับที่เราสามารถตรวจสอบไดทุกหนทุกแหง
อนึ่ง แมจะไดมีการเรียนรูมากขึ้นจากการรับอารยธรรมภายนอกที่มีอิทธิพลทั้ง
พราหมณ พุทธและวิทยาศาสตร ความเชื่อและพิธีกรรมทางสังคมประเพณีเดิมก็มิไดสูญหายไปไหน
แตยังคงฝงรากลึกอยูในจิตสํานึกหรือใตสํานึกของคนสวนใหญ ครั้นเมื่อ “ปญญา” และจริยวัตร
ใหมจากพุทธศาสนาเขามา ก็เอามาผสมผสานเพิ่มเติมเขากับความเชื่อเดิม นานเขาศาสนธรรม คือ
พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ ก็ไดกลายเปนที่เคารพนับถือสูงสุด เพราะสามารถทําความเขาใจชีวิตได
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ลึก ซึ้ง กวา อย างไรก็ ตามความเชื่อผีและไสยอัน สืบสานมาแต เ ดิ มก็ ยั งคงอยู ยัง แข็งแรงอยู ก็ มี
ออนกําลังลงก็มี แตไมเคยสูญหายหมดไป ดังจะเห็นไดงายจากธรรมเนียมปฏิบัติบางอยางใน
ปจจุบันอันเปนยุคสมัยที่เรียกไดวาเคารพเหตุผลทางวิทยาศาสตรเปนสําคัญ นั้นคือ การถวายขาว
พระพุทธในการทําบุญเลี้ยงพระโอกาสตางๆ ผูปฏิบัติยอมทราบดีวาพระพุทธเจามิใชผีหรือเทพ
เพราะเสด็จปรินิพพานนานแลว แตดวยความคุนเคยกับพิธีกรรมเซนไหว ผูปฏิบัติจะรูสึกสบายใจ
อบอุนใจ ถาไดถวายขาวพระพุทธเสมือนหนึ่งทานเปนเทพหรือผี ยิ่งกวานั้น แมคนในสมัยนี้จะเชื่อ
เหตุ – ผลเปนวิทยาศาสตร แตเพราะตองเผชิญปญหาชีวิตอันซับซอนยอกยอน สับสน เหตุผลอยาง
เดียวไมเพียงพอเสียแลว คนสวนใหญจึงหันมาพึ่งโหราศาสตร ไสยศาสตร และการยึดถือศาสน
ปฏิบัติเปนเหมือนดั่งรมชูชีพ จึงยังนิยมบนบานศาลกลาวและทําพิธีตางๆ อยูมาก รวมไปถึงการ
เคารพบู ชารูปศั ก ดิ์สิทธิ์ ห รื อนับถือผูวิเศษอยูไ มนอย แมการเจ็ บไขไ ด ป วยที่รับการรั ก ษาดว ย
การแพทยสมัยใหมอันเปนวิทยาศาสตร แตดวยจิตใจที่หวั่นไหว พรั่นพรึงในสิ่งลี้ลับที่เกินปญญา
จะรูไดหมด คนทั้งหลายจึงยังคงยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชาผีและเทพตลอดจนเชื่อไสยศาสตร
ในลักษณะอาการไมแตกตางจากคนในอดีตเลย คนอีสานทั้งในอดีตและทุกวันนี้ก็ยังยึดถือ หมอลํา
ผีฟา ยังกลัวผีปอบ ในขณะที่คนกรุงเทพก็ยังบนบานพระแกวมรกตและระลึกถึง “พระสยามเทวา
ธิราช” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยูนั่นเอง โดยเฉพาะในยามมีทุกขหนัก หรือเผชิญเหตุการณที่มี
ภยันตรายเกินกวาที่คนจะควบคุมได รวมความวาความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผี เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีอยู
เปนสามัญลักษณะของคนทั่วไปในประเทศไทย ไมวาอยูที่ใดหรือมีสถานภาพแตกตางกันอยางไร
ทั้ง นี้ มิ ไ ด ห มายความว า ลั ก ษณะร ว มดัง กล า วจะเป น ข อเด น หรื อ ข อ ด อ ย แต เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่
ประจักษแจง ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ บนฐานความเชื่อ – พิธีกรรมและจิตสํานึกเชนนี้ มีภมู ปิ ญ
 ญา
อันเกิดจากประสบการณสั่งสมในการปรับตัวการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงอยางไร และยังคง
มีคุณคามีความหมายที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตใหสอดคลองกับบริบทใหมไดเพียงใด
3. อิทธิพลของพุ ทธศาสนา เมื่อพระพุทธศาสนาแพรกระจายเขามายั งแว นแควน
สุวรรณภูมิ ทั้งทางตอนลาง ผานจากลังกามายังนครปฐมและนครศรีธรรมราช ขึ้นมาสูสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา หรือเขามาตอนบน ผานพุกามเขาสูลานนาและตอนใน สวนบนของอุษาคเนย
อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทก็มีตอคนในแวนแควนตางๆ อยางมาก โดยไดปรับเปลี่ยนความ
เชื่อพิธีกรรมโลกทัศน – ชีวทัศนและวิถีชีวิตของคนทั้งในระดับพื้นบานพื้นเมืองขึ้นไปถึงระดับ
อาณาจักร และถึงระดับอุดมคติในชีวิต กลาวคือ โดยพื้นฐานคนอยูใกลชิดธรรมชาติอันคอนขาง
อุดมสมบูรณและสะดวกสบายกวาบริเวณหนาวจัดหรือทะเลทราย การจัดตัวเองอยูในอาณัติของ
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ธรรมชาติโดยนับถืออํานาจลี้ลับแหงธรรมชาติ ทําใหเกิดดุลยภาพในชีวิตระดับหนึ่งแลวก็จริง
แตคนในสังคมแถบนี้ก็หาไดบรรลุถึงความสุขสมบูรณแบบไม ยังคงมีทุกขอยางนอยก็ในฐานที่ชีวิต
ยังเวียนวายตายเกิดอยู นอกจากนั้นก็ยังมีทุกขทั้งในสังคมเดียวกันและตางเผาพันธุตางแวนแควน
และมีทุกขจากธรรมชาติอันอยูนอกเหนือวิสัยที่คนจะควบคุมหรือเอาชนะได คนจึงจําเปนตอง
เรียนรูที่จะควบคุมทั้งธรรมชาติรอบตัว ธรรมชาติของสังคม และธรรมชาติใน “ตัวคนเอง” ใหได
ระดับหนึ่งจึงจะอยูไดอยางเปนสุข
ธรรมแหงพุทธศาสนาและขอวัตรปฏิบัติของชาวพุทธสายเถรวาทจึงไดเขามามี
อิทธิพลตอการปรับทาที ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และพิธีกรรมตางๆ ใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ไดอย างสมดุล ทั้ง ภายนอกและภายใน โดยจูงคนเขาสูระดั บจิตใจที่ประณี ต สามารถควบคุม
ธรรมชาติภายในของตนเองไดดียิ่งขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันก็สามารถรับความจริง ความเปนไป
ในธรรมชาติรอบตัวและในสังคมมนุษยดวยกัน อยางรูเทาทันและไมหักหาญควบคุมธรรมชาติ
ควบคุมสังคมดวยอหังการ เพราะความเขาใจโลก เขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง เขาใจตนเอง เขาใจ
ผูอื่น เรียนรูวิธีหรือมรรคที่จะดํารงชีวิตที่มีทุกขนอยลงๆ โดยการควบคุมกาย วาจา ใจ ของตนและ
ของกลุมชนในสังคมเดียวกันดวยการปฏิบัติตามขอบัญญัติแหงศาสนาที่ลดการเบียดเบียนกัน –
เบียดเบียนตนเอง ลดละความเห็นแกตัว ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง จนสามารถเขาใจวิถี
ชีวิตที่เปนอุดมคติ เปนที่พึงปรารถนาสูงสุดคือการดับทุกขสิ้นเชิง พุทธศาสนาสอนใหคนมองเห็น
วาวิถีความเปนอยูที่ใกลเคียง “อุดมคติ” และมีความเปนไปไดสําหรับทุกๆ คนที่ตองการชีวิตเชนนี้
คือ เพศบรรพชิต หรือการถือบวชเปนพระสงฆ ขอนี้อธิบายไดวา ในสถานภาพ “สงฆ” บุคคลไม
ครองเรือน ไรสมบัติ มุงแตแสวงหาความสุขสงบอันเกิดจากการละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใจใหผองใส
ขอวัตรปฏิบัติตางๆ ของสงฆ กลาวโดยรวมก็คือ การดํารงตน ดวยศีล สมาธิ และปญญา เพื่อ
ขจัดกิเลส ตัณหา ใหเบาบางลงจนหมดไปในที่สุด ในการดํารงอยูเชนนี้ ตัวตนหรืออัตตาของตนจะ
เล็ ก มาก สุ ด ยอดคื อ ไม มี ตั ว ตน เมื่ อ ไม มี ตั ว ตนก็ ไ ม เ ป น ที่ ตั้ ง เกาะเกี่ ย วของทุ ก ข ห รื อ สุ ข
ในความหมายของชาวโลก มีอยูก็แคศานติสุข นี่คือการดํารงชีวิตตามอุดมคติของชาวพุทธ คนทุกคน
มีสิท ธิแ ละมีโ อกาสเชน นี ้ หากแตใ นทางปฏิบ ัต ิก ารบํา เพ็ญ ตนอยู ใ นสมณเพศยอ มเปน การ
สะดวกกวาที่จะบรรลุถึงสภาวะที่เปนอุดมคตินี้ ถึงกระนั้นชาวพุทธโดยทั่วไปก็ตระหนักดีวา แมจะ
ยัง ไปสูอุด มคติไ มไ ด แตป ฏิบัติธ รรมไดม ากเทา ไร ก็จ ะมีทุก ขนอ ยลงเทา นั้น ผลที่ไ ดรับ คือ
ผูป ฏิ บัติ ธ รรมมี ค วามโลภ โกรธ หลงน อ ยลง เห็ น แก ตั ว น อ ยลง การเอาเปรี ย บซึ่ งกั น และกั น
ก็นอยลงการเอาเปรียบสิ่งแวดลอมธรรมชาติก็นอยลงเชนกัน
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ในเชิงรูปธรรม ตั้งแตระดับชุมชนหมูบานพื้นเมืองไปจนถึงระดับบานเมืองและรัฐ
การดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงอุดมคตินี้ มีวัดเปนศูนยกลางชีวิต กลาวคือ คนจะไปวัดเพื่อถือศีล
ฟงธรรม บูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีกรรมเพื่อชําระกาย วาจา ใจ ใหบริสุทธิ์ผองแผว ในเชิง
การศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู วัดก็เปนที่แสวงหาความรู ความเขาใจ ความจริงในชีวิต ความจริง
ในธรรมชาติของสรรพสิ่งและฝกฝนที่จะเปนคนดีตามนัยแหงพุทธธรรม การบวชเรียนจึงเปน
บุญกริยาอันยิ่งใหญที่คนทั้งหลายนิยม เพราะนอกจากเปนผลดีแกตนและบุตรหลานแลว ก็ถือวา
เปนการชวยดํารงพระศาสนาดวย นอกจากนั้นวัดก็ยังเปนศูนยรวมของการทําบุญตามกาละสําคัญๆ
เชน วิสาขบูชา มาฆบูชา เขาพรรษา ออกพรรษา การรวมกันทํากิจกรรมตางๆ เปนการเอื้ออาทร
สงเคราะหกัน วัดและหมูบานจึงใกลชิดกันตลอดมา ไมเพียงเทานั้น ในระดับบานเมืองหรือรัฐ
ประมุขแหงรัฐของแวนแควนไทยในอดีตตลอดจนปจจุบันเลื่อมใสในพุทธศาสนา จนเกิดกระแส
นิยมเรียกประมุขนั้นวา “พระธรรมราชา” และไดมีการบัญญัติ “ทศพิธราชธรรม” “จักรวรรดิวัตร”
ขึ้นไวเปนจรรยาบรรณแหงการปกครอง จริงอยูการปกครองในยุคสมัยตางๆ ประวัติศาสตรก็มิได
จารึกไววาผูปกครองจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวเสมอไป แตอยางนอยการมีจรรยาบรรณ
เชน นี้ก็เ ปน การบงชี้ก ารยกยอ งพุท ธธรรมไวเ ปน อุด มการณแ หง รัฐ ระดับ หนึ่ง ในการปฏิบัติ
พระราชพิธีตางๆ ของชนชั้นปกครอง นอกจากพิธีพราหมณซึ่งนํามาใชเพื่อยกระดับความศักดิ์สิทธิ์
และสิท ธิธ รรมตา งๆ แลว พิธีพุท ธก็เ ขา มาอยูคูกัน เสมอเพื่อ ผลทางรัฐ ประศาสนศาสตรแ ละ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางประชาราษฎรกับประมุข
นอกจากนั้น พระเจาแผนดินของไทยทุกยุคสมัยก็ไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ทั้ ง ด ว ยการสร า งวั ด วาอาราม ศิ ล ปวั ต ถุ รวมไปถึ ง การสั ง คายนาพระไตรป ฏ ก พระนามของ
พระมหากษัตริยก็นิยมใหมีความหมายและคุณคาของพุทธศาสนาอยูดวย เชน “พระพุทธยอดฟา
จุฬ าโลก” “พระพุท ธเลิศ หลา นภาลัย ” “พระพุท ธเจา หลวง” “พระหนอ พุท ธางกูร ” เปน ตน
สวนราชาศัพทก็มีคําดังเชน “พระพุทธเจาขา” ฯลฯ ในระดับเมือง ประชาชนแทบทุกจังหวัดจะ
นับถือพุทธศาสนาเปนสวนใหญ และเปนเชนนี้สืบเนื่องกันนมนานหลายศตวรรษ ดังจะเห็นไดวา
ทั่วประเทศมีปูชนียสถานตางๆ มากมายในรูปของเจดีย พระปรางค พระพุทธรูป พระพุทธบาท ฯลฯ
ซึ่งบรรพชนทานไดสรางไวใหเปนศูนยรวมจิตใจและเพื่อดํารงพระศาสนาใหยืนยง ในดานสังคม
หรือระบบความสัมพันธ คนไทยทั่วไปก็ยกใหพระเปนผูนําทางศีลธรรมและทางสติปญญา เปนครูบา
เปนที่พึ่งเมื่อมีทุกข และเปนที่ฝากลูกหลานใหไดศึกษาเลาเรียน ไมเพียงเทานั้น ดวยศรัทธาและ
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เชื่อมั่น วัดกลายเปนที่ฝากสมบัติ เปนพิพิธภัณฑ เปนคลังพัสดุ เปนศาลาประชาคม เปนโรงแรม
เปนที่พักผอนหยอนใจ เปนที่หลบภัยของชีวิตและสัตวที่ถูกขมเหงเปนเขตอภัยทาน และทายสุด
เปนที่ทําศพเมื่อถึงเวลาที่แตละคนจากโลกนี้ไป
วิถีชีวิตดังกลาวนี้ โดยสรุปเปนวิถีชีวิตของคนไทยทุกถิ่นฐานที่ไดมีพัฒนาการมา
ยาวนานมีลักษณะคลายคลึงกันหมดในสาระสําคัญ ไมวาจะพบเห็นในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง
หรือ ภาคใต จะมีขอ ยกเวน ก็แ ตสัง คมที่นับ ถือ ศาสนาอิส ลามหรือ คริสเตีย น หรือ อื่น ๆ ซึ่ง แม
จะแตกตางในศรัทธาทางศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติ แตก็ไดมีสวนรวมทุกขสุขกับสังคมไทย
พุทธอยางมีขันติธรรมตอกันเสมอมา ภาพรวมของวัฒนธรรมขาวที่คนดํารงอยูผสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกวา “ผี” และตอมาก็นับถือ “พุทธศาสนา” ทั้งสามองคประกอบ
นี้อยูรว มกันมานานจนแยกไมออก เปรียบดังวัตถุตางธาตุที่หลอมรวมเปนโลหะเนื้อเดียวกัน
ครั้นเมื่อตองเผชิญกับวิถีชีวิต “สมัยใหม” อันมีรากฐานที่มาแตกตางโดยสิ้นเชิงกับรากเหงาเดิม
ของไทย การปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นเปนปรากฏการณที่ซับซอน กวางขวาง และสั่นสะเทือน
ระบบโครงสรางอยางใหญหลวงในรอบรอยปกวานี้
4. อิทธิพลวัฒนธรรมใหม ในที่นี้ “วัฒนธรรมใหม” กินความครอบคลุมการเมือง –
การปกครอง การทหาร ความรูวิทยาการ เศรษฐกิจ ความเชื่อ – ประเพณี และการศึกษา รวมกัน
เบ็ ด เสร็ จ เป น อิ ท ธิ พ ลที่ โ ลกตะวั น ตกนํ า มาแผ ข ยายครอบงํ า สั ง คมทั่ ว โลก สั ง คมไทยก็ ต อ ง
เผชิญหนากับอิทธิพลนี้อยางเต็มตัว โดยขอใหญใจความ ประเด็นที่มุงหยิบยกขึ้นพิจารณา คือ
คนในประเทศไทยรับอิทธิพลนี้เหมือนๆ กัน รวมกัน อาจจะมากนอยหรือเร็วชากวากันบาง แตทุก
ชีวิตตองปรับเปลี่ยนความคิดความเปนอยูเพราะอิทธิพลอยางเดียวกัน อิทธิพลนี้จึงมีสวนในการ
ปรุ ง แต งลัก ษณะร ว ม สร างป ญหารว ม สรางความสํา เร็ จ และความลม เหลวร ว ม ทั้งนี้ก็ เพราะ
สังคมไทย วิถีชีวิตไทยไดรับการทดสอบ และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเหตุปจจัยใหม ทําให
เกิดการเรียนรู การสูญเสีย การสืบทอด และการผลิตใหมทางวัฒนธรรม และการนําภูมิปญญา
ดั้งเดิมมาประยุกตใชในสถานการณใหม ประสบทั้งความสําเร็จและความลมเหลวนานาประการ
ในสาระสําคัญมีทั้งปรากฏการณที่เปนเหตุปจจัยใหเกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลง และปรากฏการณ
ที่เปนผลของการปรับตัวเปลี่ยนแปลง อันพอจะสรุปไดโดยสังเขปดังนี้ คือ
ประการแรก ได มี ก ารปฏิ รู ป โครงสร า งและกลไกการปกครองของรั ฐ ไทย
จากราชอาณาจักรแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนรัฐชาติสมัยใหมที่มีระบบราชการเปนองคกร
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หลัก โดยรวมศูนยอํานาจไวที่กรุงเทพฯ ความเปนตัวของตัวเองของภูมิภาคตางๆ ในทางการ
ปกครอง วัฒนธรรม ศิลปะ ภาษา ขนบประเพณี ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ “ขอบขัณฑสีมา” ได
ถูก ลดทอนลงมาใหสลายตัว อยางช าๆ แลว หลอมรวมเปน อั น หนึ่ งอัน เดีย วกั น เพื่ อ ความเป น
ปกแผนรวมกันไมใหใครมาแบงแยกได ทั้งหมดนี้เปนการปรับตัวเพื่อตอบโตลัทธิลาเมืองขึ้น
ซึ่งรัฐไทยกระทําไดสําเร็จภายใตบารมีของสถาบันพระมหากษัตริยไทย ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให
คนในสังคมไทยทุกถิ่นฐานตองนอมรับ “วัฒนธรรมหลวง” ผานกลไกของระบบราชการและ
ระบบการศึกษา มีผลให “วัฒนธรรมราษฎร” ของชุมชนพื้นบานพื้นเมืองเจือจางหมดความสําคัญลง
จิตสํานึกในความเปนคนเหนือ คนอีสาน คนใต ยังมีอยูเปนธรรมดา แตไมสําคัญเทาความเปนคนไทย
รวมกันบนผืนแผนดินที่จะแบงแยกมิได ทุกทองถิ่นคือทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนสวนหนึ่ง
ของประเทศไทย โดยนัยนี้คุณคาที่ไดรับการตอกย้ํา คือ ชาตินิยม ในขณะที่ ทองถิ่นศึกษา ถูกละเลย
โดยพฤตินัยและบางครั้งก็ถูกดูแคลนโดยราชการ จนคลายความสําคัญลงเกือบหมดสิ้น
ประการที่สอง ดวยการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหมทําใหการเดินทางไปมาหาสู
การสงขาวสาร การรับขาวสาร การเรียนรูใหมเปนไปสะดวกรวดเร็วกวาในอดีตกาล ประกอบกับ
โครงสร า งเศรษฐกิ จ สมั ย ใหม เ ป ด โอกาสให ค นมี ท างเลื อ กในการทํ า งานและการครองชี พ
หลากหลายกวางขวางขึ้น รวมทั้งมีการเดินทางอพยพเคลื่อนยายมากขึ้น ความเปนปกแผนของ
ชุมชนอันเกิดจากความใกลชิดและการพึ่งพากัน โดยเฉพาะในชนบทจึงคลายตัวลง การมีสวนใน
การทํามาหากินบนผืนแผนดินดวยการทํานาทําไร บวชเปนพระหรือรับราชการตามที่เคยมีมาใน
สัง คมประเพณี ไดรับ การขยายขอบเขตใหมีท างเลือ กมากมายหลากหลายในสังคมสมัย ใหม
การสื่อสารทําความเขาใจกันรับผิดชอบรวมกันในชุมชนจึงเปลี่ยนไป คนมุงทํางานเฉพาะอยาง
(specialization) มากกวาการทําไดหลายอยางในการดํารงชีพ ความแปลกแยก ความไมเขาใจกัน
นําไปสูก ารไม นําพาต อประโยชน รว มกัน จึง เกิด ขึ้นตามมา ในกระแสของความเปลี่ ยนแปลง
ดัง กลา วนี้สัง คมเมือ งเติบ โตขยายตัว ดึง ดูด คนและทรัพ ยากรจากภาคชนบทเขา มามากขึ้น
สวนสังคมชนบทไดถูกขูดรีดทรัพยากร คือ ดิน น้ํา ปา และแรงงานคน ทําใหชนบทเล็กลง ถดถอย
ออนแอ และยากจนลง เพราะเปนฝายถูกกระทําโดยอิทธิพลทางเศรษฐกิจ – สังคมจากเมืองและ
จากภายนอกทั้งที่รูตัวและไมรูตัว
ประการที่สาม แบบแผนการผลิตและการบริโภคของคนในสังคมไทยเปลี่ยนไป
มาก จากการทําไรไถนาเปนชีวิตมุง “เฮ็ดกินเฮ็ดอยู” ไดกลายมาเปนการปลูกขาวและปลูกพืช
เศรษฐกิจตางๆ เพื่อขายเอาเงินตรามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของอื่นมากินมาใชจนกระทั่ ง
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ชาวนาสวนใหญจําตองขายถูกซื้อแพง ลําบากหนักเขา เปลี่ยนจากขายขาวมาขายแรงงาน ขายลูก
สาวก็มี การอุตสาหกรรมขยายตัวไมมากในทศวรรษกอนๆ แตขยายตัวเร็วมากหลากหลายมากใน
ทศวรรษที่ผานมา และในปจจุบันวิธีการผลิตทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคก็เปนไปดวยปริมาณมากๆ
มุงผลกําไรมากๆ ระบบการพึ่งพากันในชุมชนแบบ “พริกบานเหนือเกลือบานใต” หรือ “มัดเกลอ”
หรือ “ผูกเสี่ยวกัน” ไมอาจดํารงอยูได เพราะระบบเศรษฐกิจสมัยใหมถือเอาอํานาจเงิน แรงงาน
เทคโนโลยีการผลิตการจัดการและการโฆษณาเปนปจจัยสําคัญ คนเปนเพียง “ทรัพยากรมนุษย” ที่
ตองรับใชเศรษฐกิจเพื่อไดรับผลตอบแทนตามระดับความสามารถ เมื่อเปนเชนนี้วิถีชีวิตจึงเปลี่ยน
มากจากสังคมประเพณีมาเปนสังคมสมัยใหม ความตองการและการตอบสนองเปลี่ยนโฉมหนาไป
ระบบคุณคาก็เปลี่ยนตามไปดวย
ประการที่สี่ การศึกษาอบรมและกระบวนการเรียนรู รวมถึงสารัตถะของความรู
เปลี่ยนไป การเรียนรูที่บานในวงเครือญาติและในไรนาปาเขา และ/หรือที่วัด ที่วัง ตามครรลอง
ของสังคมประเพณีออนกําลังลง ทั้งบาน วัด และวังไมสามารถใหการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมการ
เขาสู “ความทันสมัย” ได ขณะเดียวกันวิธีการดําเนินการและสงเสริมใหเอกชนดําเนินการจัด
การศึกษาในรูปโรงเรียนทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
รวมไปถึงการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกโรงเรียน การแพรกระจายของการศึกษาโดยรัฐตาม
หลักวิทยาการสมัยใหม (ตามโลกตะวันตก)ในรูปแบบของหลักสูตร แบบเรียน ครูผูสอน และ
วิธีการวัดผล ลวนเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ – สังคมสมัยใหม ในนามของ
การทําประเทศใหทันสมัย (modernization) ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปนการพัฒนา (development) แตยัง
เปนที่โตแยงตลอดมาวา ทั้งความทันสมัยและการพัฒนาทําใหคนในสังคมไทยอยูดีมีสุขถวนหนา
กวาที่เคยเปนมา หรืออยางนอยก็อยูมีสุขเสมอเหมือนกับที่เคยเปนมาจริงหรือ อีกทั้งแนวทางการ
พัฒนาที่มุงมั่นเดินหนาไปอยางเรงรีบนี้ มีความถูกตองชอบธรรมเพียงไร ระหวางคนสวนนอย
ที่มั่งคั่งกับสามัญชนคนธรรมดา อันรวมกันเปนคนสวนใหญของประเทศ
อยางไรก็ตาม แมผลสัมฤทธิ์เบ็ดเสร็จของการจัดการศึกษาที่ไมคอยใหความสําคัญ
ตอ “รากเหงา” วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย แตก็ไดทําใหคนรูหนังสือ “ภาษาไทย” ทั่วหนาทํา
ใหคนมี “ความรู” สมัยใหม (แตจะมี “ปญญา” แคไหนยังเปนที่ถกเถียงกันอยู) ทําใหคนสื่อสารกัน
รูเรื่อง ทําใหคนมีจิตสํานึกรวมกันในฐานะเปนคนของผืนแผนดินไทยรวมกัน และมีสวนมีสิทธิ์ใน
การดํารงอยูในสภาพแวดลอม (ที่เสื่อมโทรม) เดียวกัน รวมชะตากรรมกันทั้งดีและราย อีกทั้ง
สื่ อ มวลชน เช น วิ ท ยุ โทรทั ศ น หนั ง สื อ พิม พ สิ่ ง ตีพิ ม พ ทั้ ง สารคดีแ ละบั น เทิ ง คดี รวมไปถึ ง
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เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร เชน โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร ฯลฯ ในความหมายกวางขวางของ
การศึกษา ลวนมีสวนในการเปดโลกแหงความรูและขอมูลอันกวางใหญไพศาล คนในสังคมไทย
และสังคมโลกทุกหนแหงไดรับขอมูลขาวสารรวดเร็ว ถูกปลุกเราดวยโฆษณาชวนเชื่อ ไดรับ
ความรู ความคิดใหมๆ แปลกๆ ไดรับความบันเทิงมวลชนแทนความบันเทิงทองถิ่นที่เคยมีในอดีต
ทั้งสิ้นทั้งปวงเปนการเรียนรูที่กวางขวางยิ่งใหญ ซับซอน และสับสน จนไมรูที่มาที่ไป สังคมไทยก็
เชนเดียวกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลก ไดกลายเปน สังคมแหงการเรียนรูทุกกาลเทศะ ทั้งในทางดีและ
ในทางรา ย ดว ยนวัต กรรมตา งๆ การเรีย นรูจึง เปน ระบบเปด ที่ใ หทั้ง เนื้อ หาสาระ ใหคุณ คา
ใหวิธีการและใหการรับรูปญหาขอขัดแยงแปลกใหมไมรูจบ
อนึ่ง ระบบการศึกษาในปจจุบันไดรับเอาโครงสรางวิธีการ และเนื้อหาสาระของ
ความรูตามกระแสของโลกตะวันตกที่เนนความรูเ ชิงประจัก ษ (empirical) เพื่อความทันสมัย
การกาวไปขางหนาและเนนระเบียบวิธีที่ตองพิสูจนดวยกระบวนการวิทยาศาสตร เชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่สามารถบันดาลความไพบูลยทางวัตถุและความสะดวกสบายนานาประการ
ใหมนุษย และทําใหมนุษยพิชิตธรรมชาติได เชน เชื่อในวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม ทั้งๆ ที่
การแพทย สมัยใหม ไมได ใหความสําคัญกับจิตวิญญาณของมนุษ ยที่ลึกซึ้งกวาความมีชีวิ ตเชิ ง
กายภาพ เปนผลใหคนทั่วโลกละทิ้งและดูแคลนภูมิปญญาสั่งสมในอดีตที่ใหความสําคัญตอความ
เป น ไปในธรรมชาติ แ ละในสั ง คมมนุ ษ ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ สั ม พั น ธ อ ย า งแยบยลกั บ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของเผาพันธุ ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะมีทัศนะโดยรวมวา ความรูสั่งสมเหลานี้
เป น มรดกที่ ผูก ติ ด กับสั งคมประเพณี (traditional society) ที่ตกสมัย แล ว โดยทั่ ว ไปคนไทยยุ ค
ปจจุบันจึงหันหลังใหกับภูมิปญญา – ปรีชาญาณสั่งสมที่เกิดบนผืนแผนดินนี้ ขณะเดียวกันก็เรียนรู
วิทยาการสมัยใหมตามแบบอยางโลกตะวันตก ดวยความเชื่อมั่นวาถูกตองและมีประโยชนโดยไม
เฉลียวใจ รับรูขอจํากัด ขอผิดพลาด และอันตรายที่ตามมา โดยเฉพาะความอับจนของกระบวนการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตรในกรณีที่นํามาใชกับสิ่งมีชีวิต ทั้งที่ปราชญตะวันตกจํานวนมากยอมรับ
ขอจํากัดและขอผิดพลาดเหลานี้แลว นี่คือสภาพการเรียนรูและปมปญหาของการศึกษาสมัยใหม
ทั้งหมดดังวิเคราะหโดยสังเขปนี้ คือ ภาพลักษณของบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทย
ปจจุบันที่สงผลกระทบถึงคนไทยทั้งมวลถวนหนากัน การเสื่อมสลาย การสืบสาน การยืนหยัด
หรือการผลิตใหมใหรับกับสถานการณเปนเรื่องที่ภูมิปญญา – ปรีชาญาณของแผนดินนี้กําลังถูก
ทดสอบครั้งใหม
ภาคผนวก จ ลักษณะรวมทางสังคม-วัฒนธรรมไทย
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ภาคผนวก ฉ
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ?1
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังพระราชดํารัสที่ใครขออัญเชิญ
มาจากวารสารชัยพัฒนาวา
“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง
สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืม
เสาเข็มเสียดวยซ้ําไป”
1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง
หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง ความจํ าเป น ที่ จ ะต อ งมี ร ะบบภู มิ คุม กั น ในตั ว ที่ ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน
และการดํ า เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต อ งเสริ ม สร า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความ
รอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี2

1.2 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง3
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา มุงเนนการรอด
พนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบน “ทางสายกลาง” และการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน
3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกลและไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
4.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
4.2 เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภและไมตระหนี่
5. แนวทางปฏิ บั ติ / ผลที่ ค าดว า จะได รั บ จากการนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

2. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง ในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ
หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี
มีความรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
ภาคผนวก ฉ การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิด
ที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่แนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือ
เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนขั้นเปนตอนนั้น เปนตัวอยางการใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ
แบบพื้นฐานกับแบบกาวหนา ไดดังนี้
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพึ่งน้ําฝน
และประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภคและมีขอสมมติวา
มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาในเรื่องดังกลาว จากการแกปญหาความเสี่ยงเรื่องน้ํา จะทําให
เกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และใชที่ดินสวนอื่นๆ สนองความตองการ
พื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพื่อมีรายไดที่จะเปนคาใชจายอื่นๆ ที่ไมสามารถผลิต
เองได ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว
อยางไรก็ตาม แมกระทั่งในทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือ
จากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
ความพอเพี ย งในระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ องค ก รเป น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบก า วหน า ซึ่ ง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ
หรือการที่ธุรกิจตางๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแตละครอบครัว
หรือ องคกรต างๆ มี ความพอเพีย งขั้นพื้ นฐานเปนเบื้ องตนแลวก็จ ะรวมกลุมกันเพื่อรว มมือกั นสรา ง
ประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและ
กันตามกําลังและความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ
เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง
ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม
ขั้นที่ 3 ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ในประเทศ เชน
บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้ จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา
แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตางๆ ที่ดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง กลายเปน เครือ ขายชุมชนพอเพีย งที่เชื่อมโยงกันดวยหลักไม เบียดเบียน แบงปน และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด
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3. การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัต4ิ
สังคมไทยจะยั่งยืนไดดวยการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตองและนําไป
ปฏิบัติไดอยางแพรหลายกวางขวาง ดังนั้น ประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถนอมนําปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปประพฤติปฏิบัติและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มิไดจํากัดอยูแคประชาชนบางกลุม บาง
ระดับเทานั้น หากแตบรรดาเหลาผูนําของประเทศในระดับตางๆ ยิ่งตองนอมนําไปปฏิบัติและประยุกตใช
เพื่อจะคอยๆ ชวยคลี่คลายวิกฤตปญหาของชาติในปจจุบันนี้ได
ทั้งนี้เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพิจารณาการพัฒนาสังคมในหลายระดับ หลายมิติแบบ
บูรณาการไมวาจะเปนการพึ่งตนเอง ความมีจริยธรรม โลกาภิวัตน และการบริหารประเทศ ซึ่งลวน
เกี่ยวกับการตัดสินใจในทุกระดับ ในทุกภาคสวน ชุมชน ประชาชน ธุรกิจเอกชน วิชาการ และการเมือง
ใหถูกทิศทาง
การจะสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งนั้ น ต อ งทํ า ความเข า ใจกั บ สองระบบคิ ด คื อ
แนวคิดเศรษฐกิจแบบการคาเสรี หรือ ทุนนิยมโลกาภิวัตน กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหชัดแจงกอน
ดังตารางตอไปนี้
ประเด็นการพัฒนา
1. เปาหมายหลัก
2. วิธีการ
3. คานิยม
4. แรงจูงใจ

เศรษฐกิจการคาเสรี/ทุนนิยม
เนนประสิทธิภาพ ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
เนนความเปนปจเจกบุคคล ทุนเอกชน
องคกรธุรกิจ
เนนการแขงขันแบบแพคัดออก
ปลาใหญกินปลาเล็ก
เนนกําไรบริษัท วัตถุนิยม บริโภคนิยม

5. ทรัพยากรธรรมชาติ เนนพัฒนาอุตสาหกรรมนําหนา
และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
6. เทคโนโลยี
เนนไฮเทค เทคโนโลยีราคาแพง
ภูมิปญญาตะวันตก
7. โลกาภิวัตน
เปดเสรีเต็มที่สูโลกาภิวัตน

เศรษฐกิจพอเพียง/พึ่งตนเอง
เนนการพึ่งตนเองได กระจายรายไดที่
เปนธรรม
เนนกลุมชุมชน สหกรณ เศรษฐกิจ
ชุมชน
เนนรวมแรง รวมใจ รวมมือกัน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคีธรรม
เนนสํานึกสาธารณะ จิตใจเพื่อสวนรวม
ความสัมพันธที่ดีในชุมชน ตองพึ่งพา
อาศัยกัน
เนนความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ ชีวิต
สังคม กับระบบนิเวศน
เนนเทคโนโลยีขั้นกลาง ภูมิปญญาที่
รับใชชุมชน
เนนความแข็งแกรงโครงสรางระบบ
ภายในชาติ ควบคูการเขาสูโลกาภิวัตน
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ในปจจุบันสํานึกความดีงามของคนเสื่อมถอยลดนอยลงจนเกิด “วิกฤติทางจริยธรรม” การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองนํามาซึ่งวิกฤติดิน น้ํา ปาไม สิ่งแวดลอม เกมการเงินในตลาดหุน
ตลาดเงินทุนจนเกินพอดีนํามาซึ่ง “วิกฤตการณทางการเงิน” การยื้ออํานาจอยางไมสุจริตกลายเปน
“วิกฤตการณทางการเมือง”
สาเหตุแ หงวิ กฤตเหล านี้ มีมาจากทั้งบุ คคล ระบบ โครงสรางของสัง คม โดยเฉพาะระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตย ไมมีธรรมาภิบาลและแนวทางการพัฒนาประเทศที่ตกเปน
เบี้ยลางของโลกาภิวัตน
นโยบายสาธารณะ ซึ่งก็คือ นโยบายที่ใหคุณใหโทษตอสาธารณชนที่ออกโดยรัฐบาล สวนใหญ
สรางสํานึกแบบผิดๆ ใหกับประชาชน เชน ทําใหประชาชนหลงระเริง ตกอยูใน “หลมแหงกิเลส” โลภเกินตัว
ถูกกระตุนใหอยากมี อยากใชจนเปนหนี้สินแบบโงหัวไมขึ้น ดังเชนผลจากนโยบาย “ประชานิยม” ที่
สรางมายาภาพ ทําลายศักยภาพการพึ่งตนเองของสังคมชนบท ชาวบานออนเปลี้ยตองพึ่งพาแตเพียงสิ่งที่
รัฐหยิบยื่นให คนในสังคมถูกปลูกฝงคานิยม “ยกยองคนรวย” เพราะมีการสรางคุณคาลวงวา “ความรวย
คือความสุข” นโยบายดังกลาวผลักประชาชนใหตกสูหวงเหวลึกของ “การพัฒนาจอมปลอม” ทําให
ประชาชนเสพจนติดและเสียนิสัย ตองรอเสพไปอยางไมมีวันสิ้นสุด
ในปจจุบันพลเมืองโลกที่ไมยอมรับเสนทางพัฒนาแบบประชานิยมนี้มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
มีค วามขั ดแย ง ที่ ว า ดว ยแนวทางการพั ฒ นาสองระบบดั ง กล าว คื อ ระหว า งวั ต ถุนิ ย ม กั บ ยั่ ง ยื น นิ ย ม
มากมาย มีทั้งสงครามที่ใชอาวุธและไมใชอาวุธที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เชน สงครามแยงชิงน้ํามัน แยงชิง
แหลงน้ํา สงครามแบงแยกดินแดน สงครามวัฒนธรรม สงครามเศรษฐกิจการคา เชน ในประเทศไทยมี
หลายกรณีที่มีการเปดเสรีใหทุนขามชาติเขามายึดครองเสนเลือดใหญทางเศรษฐกิจ ผานตลาดหุน ผาน
สนธิสัญญาการคาจนชุมชนหมดทางไปและคนในสังคมเดียวกันเกิดความแตกแยกอยางรุนแรง เพราะผล
ของการตอตานระบบแนวคิดทุนนิยมที่คนสวนใหญเสพจนติดนั่นเอง
ดังนั้น แนวทางและทิศทางการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยในขั้นตอนแรกนี้จึงควรแปรเปลี่ยน
จาก “ระบบทุนนิยมแบบมักงายมักได” ในปจจุบัน ที่มีการเก็งกําไรดวยความโลภลนเกินรวมถึงการสราง
สํานึกบริโภคนิยมลนเกิน อีกทั้งมีความไมเปนธรรมใหพัฒนาไปสูอนาคตเปน “ระบบทุนนิยมแนวตลาด
เชิงสังคมบนความพอเพียง” ที่มีการเผื่อแผแบงปน โดยที่มีวิธีการและดําเนินการอยางเปนขั้นตอน ตอง
นําเนื้อหาสาระสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองไปประยุกตและผสมผสานอยางเปนระบบ
ในนโยบายสาธารณะสําคัญๆ ไดแก นโยบายการเงิน การคลัง นโยบายเศรษฐกิจการคาและการเงิน
ระหวางประเทศ นโยบายพัฒนาภาคเกษตรชนบท นโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
นโยบายการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
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คนทั่ ว ไปมั ก มองเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเชิ ง เทคนิ ค เชิ ง กลไกแบบแยกส ว น จึ ง คิ ด ว า เศรษฐกิ จ
พอเพียงเปนเรื่องเกี่ยวของอยูแคเพียงภาคเกษตรหรือคนในชุมชนชนบท หรือคิดเชิงเทคนิควาเปนเรื่อง
ของคนยากคนจนมีรายไดนอยเทานั้น การตีความอยางนี้เปนการคิดคับแคบ อันที่จริงควรมองเศรษฐกิจ
พอเพียงในเชิงปรัชญาและแนวทางดวย กลาวคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถนําไปประยุกตใชได
กับคนในทุกสาขาอาชีพไดอยางมีความสุขในทุกสถานะทางสังคม ไมวาคนรวยหรือคนจน ทั้งคนใน
เมืองและในชนบท จากทองนาถึงโลกาภิวัตน ยิ่งไปกวานี้สามารถนําไปเปนฐานคิดหลักของยุทธศาสตร
ชาติและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับโลกได
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ด อยู ใ นกระบวนทัศ น ก ารพัฒ นา แนวที่ เ น น การพั ฒ นาให “คน” เป น
ศู น ย ก ลาง มี ค นเป น ตั ว ตั้ ง ไม ใ ช ค นเป น “เครื่ อ งมื อ ” อย า งระบบทุ น นิ ย ม (ดั ง เช น มองเครื่ อ งจั ก ร,
เทคโนโลยี, ที่ดิน เปน เครื่อ งมือ ในการผลิต สิน คา และบริก าร) เพราะ “คน” มีค วามรูสึก นึก คิด และ
จิตวิญญาณ คนจึงควรจะเปน “ผูกระทําการ” เปนตัวของตัวเอง ไมใช “ผูถูกกระทําหรือถูกกําหนด”
เศรษฐกิจพอเพียงจึงใหความสําคัญเบื้องตนกับ “การพึ่งตนเอง” ในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับชาติ
จนถึงระดับโลก
สังคมไทยและสังคมโลกจะมีปญหารุมเราเขามาอีกมากมายในอนาคต เชน วิกฤติเรื่องน้ํามัน
เรื่องน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนทางออก สามารถสรางทางเลือก
และทางรอดของโลกสูความสุข รมเย็นอยางยั่งยืนได
การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูกิจกรรมการปฏิบัต5ิ
มีขอที่ควรคํานึงดังตอไปนี้
1. การพัฒนาตองเกิดจากภายในจึงจะมั่นคง
2. การพัฒนาตองเปนลําดับขั้นตอน
3. เนนเรื่องความสามารถพึ่งตนเองเปนมาตรฐานขั้นตน
4. ศึกษาทดลองจนหาวิธีที่เหมาะสมโดยเริ่มจากขนาดเล็กกอน
5. การพัฒนาที่ยั่งยืนตองอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคูกันไป
6. การพัฒนาที่ดีตองไมกอใหเกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอม
7. การพัฒนาจะไดผลดีตองเปนไปตามลักษณะทางภูมิศาสตรและสังคมของแตละทองถิ่น
8. การพัฒนาจะไดผลดีตองอาศัยหลักวิชาและวิธีการที่เหมาะสม
9. การพัฒนาจะไดผลดีตองทําการเปนรูปแบบโครงการ
10. การพัฒนาจะไดผลดีตองมีการประสานงานและบูรณาการ
11. โครงการพัฒนาจะดําเนินการไดดีตองมีสํานักงานรับผิดชอบ
12. การพัฒนาจะสําเร็จไดตองอาศัยความขยัน อดทน อยางตอเนื่องและยาวนาน
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เศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของชุมชน6
ในการสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกไขปญหาความยากจน ที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
จั ด ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2547 ผู นํ า ชุ ม ชนได ร ว มกั น ค น หาความหมายและให คํ า นิ ย ามเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณของแตละคน ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกตางกัน โดยสามารถสรุปและ
แบงแยกความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับจิตสํานึก ระดับ
ปฏิบัติและระดับปฏิเวธ (ผลที่ไดจากการปฏิบัติ) ดังนี้ คือ
1. ระดับจิตสํานึก
เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในชุมชนแตละคนตระหนักถึงความสุขและความพอใจในการใชชีวิต
อยางพอดี (ความสันโดษ) และรูสึกถึงความพอเพียง คือ ดําเนินชีวิตอยาง “สมถะ” ประกอบสัมมาอาชีพ
อยางถูกตอง ไมใหอดอยากหรือไมโลภมากจนตักตวงเกินไปหรือกระทั่งเบียดเบียนผูอื่น ทั้งยังตองรูจัก
เผื่อแผ แบงปนไปยังสมาชิกในชุมชนดวย แมวาระดับความพอเพียงของสมาชิกแตละคนไมเทาเทียมกัน
แต ส มาชิ ก ทุ ก คนที่ ดํา เนิ น ตามหลั ก การเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเห็ น สอดคล อ งกั น ในการยึ ด มั่ น หลั ก การ
3 ประการ คือ
1.1 การใชชีวิตบนพื้นฐานของการรูจักตนเอง รูจักพัฒนาตนเองดวยการพยายามทําจิตให
ผองใส เย็นอยูเปนประจํา
1.2 การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการดําเนินกิจการตางๆ ตองรวมกันใช
สติปญญา ความสามารถ ศักยภาพที่ตนเองมีอยูแกปญหากอนที่จะพึ่งผูอื่น มีการปรึกษาหรือถอยทีถอย
อาศัยชวยเหลือกันในชุมชน เปนตน
1.3 การใชชีวิตอยางพอเพียง รูจักลดกิเลสและลดความตองการของตนเองลงเพื่อใหเหลือ
แรงและเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทําประโยชนใหแกสวนรวมมากขึ้น
2. ระดับปฏิบัติ
ผูนําชุมชนจากแตละทองที่ไดใหความเห็นที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทางในการ
นําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับปฏิบัติไดเปน 4 ขั้น คือ
2.1 ขั้นแรก พึ่งตนเองได คือ ตองพึ่งพาตนเองดานปจจัย 4 ไดในระดับครอบครัวกอน แตละ
ครอบครัวตองทําบัญชีรายรับ รายจาย เพื่อรักษาระดับการใชจายไมใหฟุมเฟอย ใชจายอยางพอดี ประหยัด
2.2 ขั้นที่สอง อยูไดอยางพอเพียง คือ หลังจากที่สมาชิกพึ่งตนเองดานปจจัย 4 ไดแลว ตอง
พัฒนาให “สามารถอยูไดอยางพอเพียง” คือ ดําเนินชีวิตตามหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “ทางสายกลาง”
ใหตนเองอยูไดอยางสมดุล มีความสุขที่แทจริง ไมใหอัตคัดหรือขาดแคลนเกินไป หรือโลภมากเกินไป
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จนตองเบียดเบียนผูอื่นและสิ่งแวดลอม หากเปนสังคมเกษตร ก็มุงใหทําเกษตรแบบพออยูพอกิน ปลูกไว
กินเองกอ น หากเหลือ จึงขาย และขยายพันธุ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการลงแขกหรือ เอาแรงกัน เพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกแทนการใชเครื่องจักรเพื่อทุนแรง
2.3 ขั้นที่สาม อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร คือ มีความคิดที่จะแจกจายแบงปนไปใหผูอื่น เปน
วัฒนธรรมที่สามารถลดความเห็นแกตัว และสรางความพอเพียงใหเกิดในจิตใจ เชน ในการจัดการ
ทรัพยากรปานั้น สมาชิกที่อาศัยอยูบริเวณปาจะมุงเก็บผลผลิตจากปา เพื่อมาใชในการยังชีพใหพออยูพอกิน
และแบงปนสวนที่เหลือ ตองไมใหดวยวิธีการขายที่จะเพิ่มความโลภในเงินทองและเรงทําลายปาชุมชน
ใหเสื่อมเร็วขึ้น การทําเชนนี้เปนการสราง เครือขาย รวมกลุมกันทางสังคม
2.4 ขั้นสุด ทาย อยู ดียิ่งขึ้ นดวยการเรีย นรู คือ สมาชิกแต ละคนในชุมชนตอ งรูจัก พัฒนา
ตนเอง โดยการเรียนรูจากธรรมชาติและประสบการณในโลกกวางดวยตนเองหรือจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับผูอื่น กอใหเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่ทุกคนตางชวยกันพัฒนาชีวิตของตนเองและ
ผูอื่น มีการสืบทอดและเรียนรูเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนสังคมที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชคุณธรรมและวัฒนธรรมเปนตัวนํา ไมใชเงินเปนตัวตั้ง
3. ระดับปฏิเวธ
เปน ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ในระดั บที่สอง เปนผลที่เกิ ดจากการพัฒนาจิตใจใหเกิ ดความ
พอเพียงในทุกระดับของการดําเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และขยายไปถึงในระดับสังคม ดังนี้
3.1 ความพอเพี ย งในระดั บ ครอบครั ว คื อ การที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วามเป น อยู ใ น
ลักษณะที่พึ่งพาตนเองไดอยางมีความสุขทั้งทางกายและใจ มีปจจัยสี่พอเพียง ไมเปนหนี้ ไมเบียดเบียน
ผูอื่นและสิ่งแวดลอม
3.2 ความพอเพียงในระดับชุมชน คือ การที่แตละครอบครัวที่พึ่งตนเองไดแลวรวมกลุมกัน
ดําเนินตามวิถีชีวิตอยางพอเพียง รวมกันทําประโยชนเพื่อสวนรวม ดําเนินชีวิตอยางสมดุล ไมมากเกินไป
ไมนอยเกินไป
3.3 ความพอเพีย งในระดั บสังคม คือ การที่ชุม ชนหลายๆ แหงที่ มีความพอเพี ย งแลว มา
รวมกันแลกเปลี่ยนความรู สืบทอดภูมิปญญาและรวมกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเปน
เครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชนใหเกิดเปนสังคมแหงความพอเพียงในที่สุด

ตัวอยางของบุคคลที่ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บุคคลที่ไดดําเนินชีวิต ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพีย งที่ทั้ง มีชื่อ เสีย งเปน ที่รูจัก กัน ดีในระดับ
วงกวางและที่เปนปราชญชาวบานที่รูจักกันในระดับชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการดวย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ควรยกเปนตัวอยางดังนี้7
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

1. พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ
อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ผูปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดชีวิต
ทานไดใหแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไววา
“เศรษฐกิจพอเพียง จะเปนทั้งภูมิคุมกันและปอมปราการอันสําคัญยิ่งใหญที่จะใหคนไทย
อยูรอดปลอดภัยในทุกสภาวการณโดยเฉพาะ “ยุคโลกาภิวัตน” ที่ลมตะวันตกพัดแรงนําเอาทั้งสิ่งที่ดีงาม
และไมดีงามเขามา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานมรดกทางปญญาใหคนไทยมีความ
“เขมแข็ง” ไวเปนคาถาปองกันลมรายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง เปนพระราชปรัชญาเพื่อการดํารงชีวิตที่ยึดหลักความพอดี มีเหตุผล
พอประมาณ ไมประมาท ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง ไมตกขอบ มีความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต ไมแยงชิงของผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน คําวา พอเพียงนั้น ไมเฉพาะทางเศรษฐกิจเทานั้น
จะตองมีความพอเพียงทั้งทางการเมือง พอเพียงทั้งทางสังคมอีกดาน เชน เปนการเมืองที่สุจริต เที่ยงธรรม
ไมซื้อสิทธิขายเสียง มีความสมานฉันท เปนสังคมเอื้ออาทร สงบ เรียบรอย ไมเลือกปฏิบัติ มีความผสม
กลมกลืนกันในชาติ ศาสนา เผาพันธุ”
2. นายคําเดื่อง ภาษี
ปราชญชาวบาน หรือ ครูภูมิปญญาไทย แหงบานโนนเขวา ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย
ผูถอยหลังเพื่อตั้งรับและสรางอนาคตใหมที่พอเพียง
จากการลมลุกคลุกคลานเพราะการดําเนินชีวิตตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
โลกาภิวัตน ตัดไมทําลายปา เบียดเบียนธรรมชาติ จนทําใหปาเสื่อมโทรม ทําเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว
คือ ปลูกพืชชนิดเดียวตลอด ทําใหดินเสีย ทํามาหากินไมพอเลี้ยงตนเอง เปนหนี้สินมาก เกิดความเครียด
ทั้งทางกายและใจ เกษตรกรรากหญากลายเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจของนายทุน ทํางานโดยมั่งหวังเงิน
เปนตัวตั้ง เมื่อคิดไดจึงหันหลังกลับมาตั้งรับเพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการหวนกลับคืนสูระบบ
เกษตรธรรมชาติ
เกษตรธรรมชาติ ของพอคําเดื่อง ภาษี คือ การเรียนรูธรรมชาติ ใชความหลากหลายทางชีวภาพ
สรางปฏิสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ ใหธรรมชาติเปนเครื่องมือทํางานแทนคนแตกอนคนเราเคยลงมือ
ปฏิบัติเอง แตปจจุบันเราจะใชธรรมชาติปฏิบัติแทน เราเปนเพียงแคผูดูแล เชน การปลูกพืช ตนไมโดยไม
ใชเงินซื้อปุย แตหาวัสดุที่ไดจากธรรมชาติ นั้นคือใหใบไมหลนลงมาเปนปุยเอง สังเกต จดจําทําเปนขอมูล
บันทึกไวเพื่อศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขการทําเกษตรแบบธรรมชาติใหประสบผลสําเร็จจนกระทั่ง
เกิดความพอดี สมดุลระหวางคนกับธรรมชาติ คนก็พอเพียง ธรรมชาติก็พอดี ไมมีการเบียดเบียนกัน
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พอคําเดื่อ ง ภาษี เปนนักพัฒนาที่เปนตนแบบของแนวทางความคิดในการสรางขบวนการ
ดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมดวยวิถีไทยโดยอาศัยธรรมชาติ กลาวคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยู
เดิมเปนฐานทรัพยากรของตนเองและชุมชน รูจักการเรียนรูจากธรรมชาติโดยการสังเกตแลวตั้งคําถาม
ให กั บ ตั ว เอง เพื่ อ นํ า ไปสู วิ ธี ก ารแก ป ญ หา ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า งานของพ อ คํ า เดื่ อ ง คื อ จะพึ่ ง ตนเอง
ชวยเหลือตัวเองไดตลอดไป แตก็ยังติดตอสังคมภายนอกดวยการถายทอดความรูและประสบการณที่มี
ไปสูชุมชน สงเสริมชุมชนใหใชชีวิตอยางพอเพียงเพื่อใหเกิดความสุขสงบอยางยั่งยืน
ทานไดใหเหตุผลของการถอยหลังกลับไปสูการดําเนินชีวิตแบบเกษตรธรรมชาติไววา
“...คิดวาตองตั้งหลักใหม คือ การตั้งหลักเพื่อเปนการฝกตนเอง ไมใชตั้งหลักบนพื้นฐาน
แบบเดิมที่ผานมา สรางขบวนการทางความคิดขึ้นมาใหม “ตองหันมามองตัวเองกอน” คือ ถามีความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติแบบสมัยกอนแลวจะเริ่มตนสูใหม แตจะสูแบบที่ไมไปทําลายฐานของตัวเองคือ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เป น การมาสร า งกองทั พ สร า งขุ ม กํ า ลั ง ไว ก อ นจึ ง จะสู ไม ใ ช ก ารถอยแบบ
สะเปะสะปะ คือ เปนการถอยแบบรูหลักและเขาใจ “เปนการถอยแบบมีแนวคิดมีอุดมการณของตัวเอง”
3. นายประยงค รณรงค
ผูไดรับรางวัลแมกไซไซ สาขาพัฒนาชุมชน ป พ.ศ. 2547
ปราชญชาวบาน แหงตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูเสนอแนวคิดจัดทําแผนแมบทยางพาราไทยและตอสูกับทุนนิยมดวยเศรษฐกิจชุมชนที่พอเพียง
จากที่เคยเปนเพียงผูผลิตยางสงโรงงานยางแผน เปนเพียงผูถูกกระทํา ถูกกําหนดโดยระบบ
การตลาดแบบทุ น นิ ย ม พ อ ประยงค ได ริ เ ริ่ ม เป น ผู นํ า ให ชุ ม ชนรวมตั ว กั น ผลิ ต น้ํ า ยาง และสร า ง
โรงงานผลิตยางแผนที่มีคุณภาพดี เพื่อกําหนดราคายางพาราเอง โดยตั้งกลุมเกษตรทําสวนยางไมเรียง
ตั้งแต ป พ.ศ. 2527 และไดดําเนินกิจการมาอยางมั่นคง ยั่งยืน ไมเคยกูเงิน ธกส. มาลงทุน
นอกจากนี้พอประยงคยังไดสรางเครือขายการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
ชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และภาคอีสาน ตลอดจนภาคกลาง และไดเรียนรูเพิ่มเติมวา
ชีวิตของชาวสวนยางจะฝากไวกับยางพาราตลอดไปไมได จึงไดพัฒนาจากสวนยางพาราไปเปนสวน
เกษตรผสมผสานซึ่งเปนการดําเนินชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน
4. นายมารติน วีเลอร (Mr. Martin Wheeler)
ชาวอังกฤษแตเปนเขยอีสาน แหงบานคําปลาหลาย ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
ผูคิดวา “คนไทยรวยกวาคนอังกฤษ”
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มารติน วีเลอร เปนชาวอังกฤษ เกิดที่เมืองแบล็คพูล (Blackpool) จบการศึกษาปริญญาตรี
เกียรตินิยมสาขาภาษาละติน จากมหาวิทยาลัยลอนดอน เขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีพอสมควร แตมา
อยูประเทศไทยกับภรรยาที่เปนชาวอีสาน
มารตินลงมือปลูกตนไมทุกชนิดในที่ดินของตนเอง เพื่อใหตนไมเปนบํานาญชีวิตของตนและ
ของลูกๆ ปลูกผักทุกชนิด เขาไดกลาววา
“ประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณ 200 ปที่แลว ก็มีสภาพเหมือนกับประเทศไทยในวันนี้
เกษตรกรขายที่ดินใหกับนายทุน และหอบลูกหลานเขาไปอยูในเมือง ซึ่งมีแตความแออัด “ตองขี่หัวกัน
อยู” หากคนไทยคิดอยางนี้อยูก็จะมีสภาพเหมือนประเทศอังกฤษ จึงควรดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพราะวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของชีวิต ไมใชเฉพาะดานเกษตรเทานั้น จะตองมีความเปนอยู
แบบเรียบงาย การรูจักตัวเองเปนสิ่งสําคัญ การรูจักอดออม ขยัน ประหยัด อดทน ไมทะเยอทะยาน
ไมแขงขัน ไมเนนกําไร สามารถพึ่งตนเองได ชุมชนพอเพียง มีความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน เทานี้ก็ทําให
ชีวิตมีความสุขแลว...ผมถือวางานที่อิสระที่สุดคือ งานการเกษตร เพราะทําใหเราอิ่มทุกวัน...”
1

2

3

4

5
6

7

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2549) หนา 3-4
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาส
ตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร. เรื่องเดียวกัน หนา 12-22
สรุปสาระจากบทความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แสงธรรมนําชีวิต โดย รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตีพิมพในหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี รวมกับ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี เนื่องในวโรกาสฉลองการครองราชยครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ.2549
เจตน ธนวัตน. การดําเนินวิถีชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปจากหนังสือ “การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. ป 2547
หนา 11-18
คัดเลือกจากหนังสือ การดําเนินวิถีชีวติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย เจตน ธนวัฒน. และหนังสือ ปราชญชมุ ชน สืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน จัดพิมพโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ.2548.
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ที่ มท 0891.4/ ว 127

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
18 มกราคม 2550
เรื่อง การลงนามความรวมมือในการดําเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาขอตกลงความรวมมือ จํานวน 1 ชุด

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตําบล ไดลงนามขอตกลงความ
รวมมือในการดําเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น กับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2550 โดยตกลงดําเนินงานรวมกันในการสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางนําไปสูการปฏิบัติ
เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และภาคสวนตางๆ เพื่อใหเกิดชุมชน
ทองถิ่นที่อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร สมานฉันท แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการที่จะอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดและ
ถายทอดศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมทองถิ่น รวมทั้งการจัดการภูมิวัฒนธรรม ที่รักษาอัตลักษณ
ของทองถิ่นและการขจัดมลทัศน โดยการดําเนินงานดังกลาวจะใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
อําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดการเรียนการสอนที่มีการ
สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น โดยจะใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานรวมกัน
เพื่ อ เป น การประสานการดํ า เนิ น งานร ว มกั น ระหว า งองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
หนวยงานภาคีเครือขายการดําเนินงานดานวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอ
ความรวมมือใหจังหวัดแจงขอตกลงความรวมมือดังกลาวขางตนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทราบเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
สมพร ใชบางยาง
(นายสมพร ใชบางยาง)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
โทร. 0-2241-9000 ตอ 4122-3 โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102,4112
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ขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
และสมาคมองคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น
**********************
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคม
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งตอไปเรียกวา “องคกรภาคี” ไดตกลงในการจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวย
ความรว มมือ ทางวัฒ นธรรมทอ งถิ่น ซึ่ง ในขอ ตกลงรว มกัน นี้ จะเปน ความรว มมือ ขององคก รภาคี
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และสนับสนุนดานศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจารีตประเพณี
ของทองถิ่น โดยองคกรภาคีจะดําเนินงานรวมกันในเรื่องดังตอไปนี้
ขอ ๑ องคกรภาคี จะสงเสริม สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรู เขาใจและ
เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขอ ๒ องค ก รภาคี จะสง เสริ ม สนั บ สนุน ให อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การด า น
ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น โดยยึ ด หลั ก การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน ชุมชน องคกรเครือขายทางวัฒนธรรมในทองถิ่น
ขอ ๓ องคกรภาคี จะสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและในเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ
สภาวัฒนธรรมตําบล ทางดานศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น
ขอ ๔ องคกรภาคี จะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อใหเกิดชุมชน
ทองถิ่นที่อยูรวมกันอยางเอื้ออาทรและความสมานฉันท และสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีระหวางชุมชนทองถิ่นที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางหลากหลายในสังคมไทย
ขอ ๕ องคกรภาคี จะสงเสริม สนับสนุน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดการเรียนการสอน เพื่อ
อนุรักษ สืบทอด ถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู ทางศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมของทองถิ่น
รวมทั้งสงเสริมการใชหลักสูตรทองถิ่นดานภูมิปญญา และ ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถิ่น
ขอ ๖ องคกรภาคี จะสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมทั้งองคกรเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ สภา
วัฒนธรรมตําบล ในการดําเนินงาน อนุรักษ ฟนฟู สืบทอด ถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรทองถิ่น จารีตประเพณีและวัฒนธรรม อันเปนอัตลักษณและรากเหงาของทองถิ่น
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ขอ ๗ องคกรภาคี จะสนับสนุน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สราง พัฒนา และ
ทํานุบํารุง รักษาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม และกิจกรรมลานวัฒนธรรมในทองถิ่น
ขอ ๘ องคกรภาคี จะสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น ในการรักษาคุณธรรม
จริ ย ธรรมและการนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ นชุ ม ชน และการอนุ รั ก ษ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนมรดกของทองถิ่นสืบไป
ขอ ๙ องคกรภาคี จะรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม โดยรักษาอัตลักษณของทองถิ่นและขจัดมลทัศนเปนสําคัญ
ขอ ๑๐ องค ก รภาคี จะร ว มกั น จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร และจะสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรในการ
ดําเนินงานรวมกันตอไป
ขอ ๑๑ องค ก รภาคี จะร ว มกั น ประชุ ม หารื อ ในการจั ด ตั้ ง กลไกที่ จ ะให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า
ติดตาม และประเมินผล แผนงาน โครงการ กิจกรรมการดําเนินงานตามกรอบ ขอตกลงความรวมมือฉบับ
นี้ตอไป
ขอตกลงนี้ทําไวเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีขอตกลงตรงกันทั้งหา
ฉบับใหถือไวหนวยงานละหนึ่งฉบับ และมีผลเปนขอผูกพันในการดําเนินงานขององคกรภาคี ตั้งแตวันที่
ลงนามในขอตกลงเปนตนไป
ลงชื่อ

สมพร ใชบางยาง
(นายสมพร ใชบางยาง)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วิจัย อัมราลิขิต
(นายวิจัย อัมราลิขิต)
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

ปริศนา พงษทัดศิริกุล
(นางปริศนา พงษทัดศิริกุล)
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

วิฑูร ชาติปฏิมาพงษ
(นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ)
นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย

ลงชื่อ

นพดล แกวสุพัฒน
(นายนพดล แกวสุพัฒน)
นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
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