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ตามรัฐธรรมนู ญอันเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ไม่ได้กําหนด/หรือบังคับให้คนไทยจะต้องนับถือ
ศาสนาใดศาสนาหนึ7ง โดยประชาชนทัวไปมี
7 สทิ ธิและเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาได้ตามความต้องการ แต่จะต้อง
ไม่ไปกระทบต่อสิทธิของผูอ้ 7นื
ในโลกมีศาสนาอยู่จาํ นวนมาก แต่มศี าสนาทีย7 อมรับกันว่าเป็ นศาสนาใหญ่หรือเป็ นสากล ประมาณ 4 ศาสนา
คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ อิสลาม และพราหมณ์ (ฮินดู) การนับถือศาสนาของประชาชนในชาติ /หรือในภูมภิ าค
ใดๆ ย่อมเป็ นไปตามความเชื7อ ความเลื7อมใสศรัทธา ทีส7 บื เนื7องมาจากบรรพบุรุษ หรือตามความชอบในตัวผูน้ ําของกลุ่ม
ชนนันG ๆเป็ นสําคัญ จึงจําเป็ นทีจ7 ะต้องมีผรู้ บั ผิดชอบการอบรมโดยตรง/หรือเป็ นผูส้ อนศาสนา สําหรับในศาสนาพุทธ คือ
พระสงฆ์ และ อนุศาสนาจารย์1
คําสําคัญ: ความสัมพันธ์, ศาสนา, ผูส้ อนศาสนา

Abstract
The constitution laws is the supreme laws of Thailand, the provision do not comments and do not
prohibition about the religion. Every people can selection in respect in the religion.
In the world has many religions. The most has about four religions for every bodies. The big or the
important religions have Buddhism, Christianity, Islam and Brahminin (Hinduism). The respect in the religion
is reliability from the ancestors. So that in the religions must has the teachers in direct religions. In Buddhism
is the monks and the Chaplain.
Key words: Relationship, Religion, Evangelist.

บทนํา
สิง7 ทีม7 วลประชากรรักและหวงแหนร่วมกัน จนสามารถรวมจิตใจเข้าด้วยกันเป็ นหนึ7งเดียวอย่างมีเอกภาพมีอยู่ 2
ประการ คือ ชาติ และ ศาสนา การเข้าร่วมด้วยกันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างตามสภาวะของสิง7 แวดล้อม และสภาพ
ของสังคมโดยรวม แต่มสี งิ7 หนึ7งทีเ7 ป็ นมูลเหตุสาํ คัญของการรวมตัวกันก็คอื สภาพจิตใจทีม7 สี งิ7 ยึดเหนี7ยวร่วมกัน และที7
สําคัญประการหนึ7งคือ ผูน้ ํา/หรือหัวหน้า หากผูน้ ํานับถือ ศรัทธา และเชื7อมันอย่
7 างใด มวลมหาชนก็จะคล้อยตาม ผูเ้ ป็ น
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หัวหน้า เช่น หัวหน้า/หรือกลุ่มผู้นําที7เป็ นหัวหน้ามีความเชื7อมัน7 ศรัทธา และ นับถือศาสนาพุทธ ชนหมู่ใหญ่ท7ีเป็ น
สมาชิกหรือเป็ นบริวารก็จะนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกัน และผูน้ ําครอบครัวก็จะปลูกฝั งและอบรมสังสอนให้
7
บุตรหลาน
หรือสมาชิกในครอบครัวนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกัน ในส่วนทีแ7 สดงออกถึงความเป็ นเอกราชมีอธิปไตยหรือทีร7 วมตัว
กันของประชาชนเป็ นชาติ สรุปว่ามวลชนจะต้องเสียสละแม้กระทังชี
7 วติ เพื7อรักษาไว้ซง7ึ ความเป็ นเอกราชของ “ชาติ”
ซึง7 ความรับผิดชอบของคนในชาติสงิ7 หนึ7งทีต7 อ้ งปฏิบตั ติ ามคือ ชายไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื7อเป็ นทหาร
ส่วนสิง7 ที7ยดึ เหนี7ยวจิตใจของมวลมหาชนเหล่านันG คือ “ศาสนา” จากค่านิยมของคนไทยอีกประการหนึ7งคือ ชายไทย
จะต้องบวชเพื7อเป็ นการทดแทนบุญคุณของบุพการี หรือชายไทยจะต้องบวชก่อนแต่งงานหรือก่อนมีครอบครัว ดังนันG
เราพอจะอนุมานความศรัทธาของสังคมไทย ทีม7 มี าตังG แต่สมัยโบราณ ต่อผูช้ ายไทย หรือสตรีทจ7ี ติ ใจเข้มแข็งและองอาจ
กล้าหาญ ว่า “คนไทยฝากชีวิตไว้กบั ชาติ ฝากจิ ตใจไว้กบั ศาสนา”2
การอบรมเพื7อปลูกฝั งให้มคี วามรักชาติและศาสนานันG ในประเทศไทยส่วนใหญ่กจ็ ะนับถือศาสนาพุทธ เป็ นหลัก
ซึง7 เป็ นหน้าทีข7 องผูน้ ํา และ/หรือ ผูบ้ ริหารจะต้องส่งเสริมให้มวลชนเลือกนับถือศาสนาได้อย่างเสรี ส่วนความรักชาติและ
การเสียสละเพื7อชาติแม้จะต้องแลกด้วยชีวติ ทุกคนก็พร้อม เราจึงเป็ นประเทศทีม7 เี อกราชอย่างทุกวันนีG
การรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกันของมวลมหาชน เพื7อความเป็ นเอกราชของชาตินันG อาจจะประกอบด้วยมวลชน
หลายศาสนาร่วมมือร่วมใจกันบางประเทศทีอ7 ยู่คนละภูมภิ าคไม่มพี นGื ทีต7 ดิ ต่อกัน ก็สามารถรวมกันเพื7อปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ร่วมกันได้ เช่น ผูท้ 7นี ับถือศาสนาอิสลามด้วยกัน ก็จะเดินทางไปแสวงบุญทีเ7 ดียวกันเป็ นประจําทุกๆ ปี ท7นี ครเมกกะห์
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย หรือผูท้ น7ี บั ถือศาสนาพุทธก็นิยมทีจ7 ะไปแสวงบุญหรือประกอบพิธที ป7ี ระเทศอินเดีย เป็ นต้น

ศาสนาใหญ่ 4 ศาสนา3
ในการทีเ7 ราคัดเลือกศาสนามากล่าวเพียง 4 ศาสนา ซึง7 เป็ นศาสนาใหญ่ในโลก จากการพิจารณาจากการมีผนู้ บั
ถือศรัทธาจํานวนมาก การยอมรับว่าเป็ นศาสนาประจําชาติใดชาติหนึ7ง/หรือหลายๆชาติ และคนส่วนใหญ่ในชาตินบั ถือ
มากกว่าศาสนาอื7นๆ และเป็ นศาสนาทีม7 กี ารเผยแพร่และขยายตัวไปในทุกๆหมู่ชน ให้มวลมหาชนได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ
และประการสําคัญเป็ นศาสนาทีม7 อี ทิ ธิพลต่อเกิด “สงคราม หรือ สันติสขุ ” ของโลกและศาสนานันG ๆ เราจะต้องมีเวลาและ
โอกาสติดต่อประสานงานกับศาสนิกผูน้ บั ถือศาสนานันG ๆด้วย
1. ศาสนาพราหมณ์ (ฮิ นดู) มีมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือมากและยกให้เป็ นศาสนาประจําชาติ
ได้แก่ ประเทศอินเดีย และ เนปาล ซึง7 มีศาสนิกชนจํานวนมากนับถือและศรัทธา
2. ศาสนาพุทธ เป็ นศาสนาใหญ่ศาสนาหนึ7งทีม7 วลชนนับถือจํานวนมาก ในพืนG ทีท7 วีปเอเชีย และโดยเฉพาะ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย สหภาพเมียนม่าร์ ประเทศกัมพูชา สาธารรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศศรีลงั กา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี7ป่ ุน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมองโกเลีย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็ นต้น
3. ศาสนาคริ สต์ เป็ นศาสนาใหญ่ ที7มศี าสนิกจํานวนมาก ได้แก่ ประเทศในยุโ รป อเมริกา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ประเทศกรีซ และฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นต้น
4. ศาสนาอิ สลาม ศาสนิกผูน้ บั ถือ จะอยู่ในประเทศแถบเอเชีย และประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน ซาอุดอิ าระเบีย จอร์แดน และ
ประเทศในทวีปอัฟริกา
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ในอดีตการนับถือศาสนาทีแ7 ตกต่างกันของประชากรโลก เป็ นสาเหตุการสูร้ บทีม7 กี ารสูญเสียชีวติ เป็ นจํานวนมาก
ปั ญหาทีข7 ดั แย้งกันสืบเนื7องจากความไม่เข้าใจในการนับถือศาสนาของตน การไม่เคารพและกล่าวดูหมิน7 เหยียดหยาม
ศาสนาอื7น/หรือมวลชนกลุม่ อื7นๆ

สงครามครูเสด (The Crusades. ค.ศ.1096 – 1291)4
สงครามครูเสดเป็ นการสูร้ บระหว่างพวกคริสเตียนในยุโรปกับพวกมุสลิมทีย7 ดึ ครองนครเยรูซาเลม ในปาเลสไตน์
ซึง7 เป็ นดินแดนอันศักดิสิn ทธิของศาสนาคริ
สต์ พวกคริสเตียนยกทัพไปโจมตีดนิ แดนของพวกมุสลิม โดยอ้างว่ากระทําไป
n
เพื7อการปลดปล่อยนครเยรูซาเลม สงครามครูเสด ดําเนินอยู่ในช่วงระยะเวลาเกือบ 200 ปี และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การพัฒนาการของยุโรปทังG ในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ชาวคริสเตียนจากยุโรปยกกองทัพไปทํา
สงครามครูเสดถึง 6 ครังG ผูท้ ไ7ี ปทําสงครามและสนับสนุนการสูร้ บในสงคราครูเสดจะมีเหตุผลสําคัญคือ “ความศรัทธาต่อ
ศาสนาคริสต์” และ อ้างการปลดปล่อย “ปาเลสไตน์” นักรบทีไ7 ปทําสงครามครูเสดของชาวคริสเตียน จะมีเครื7องหมาย
“กางเขนทําด้วยผ้า” ติดไว้บนเสือG ของพวกตน จึงถูกเรียกว่า “Crusader” ซึง7 มีความหมายว่า “ผูต้ ดิ เครื7องหมายกางเขน”
ใน ค.ศ.1095 สันตะปาปาเออร์แบนที7 2 (Urban #2) ได้เรียกประชุมผูน้ ําทางศาสนาและขุนนางของฝรังเศส
7
เพื7อให้ยตุ กิ ารสูร้ บแย่งชิงอํานาจกัน และให้ช่วยกันปกป้ องศาสนาคริสต์ ในปี ต่อมาสันตะปาปาทรงนํากองทัพเข้าทํา
สงครามครูเสดครังG ที7 1 ผูเ้ ข้าร่วมสงครามมีจาํ นวนมาก จากดินแดนต่างๆทัวยุ
7 โรปเพราะมีความเชื7อว่าไปรบเพื7อศาสนา
และเป็ นการไถ่บาปทีย7 งิ7 ใหญ่ และผูเ้ สียชีวติ จากการสูร้ บจะได้ขนGึ สวรรค์ และสันตะปาปาทรงให้สญ
ั ญาว่าทรัพย์สนิ ของ
นักรบครูเสดจะได้รบั การคุม้ ครองจากศาสนจักร นักรบทีม7 หี นีGสนิ จะได้รบั การยกเว้นหนีG นักโทษในคดีอาญาก็จะได้รบั
การอภัยโทษด้วย

(ภาพที 1): Crusader คือ นักรบผูต้ ดิ เครื7องหมายกางเขน
คริสเตียนชนะในสงครามครูเสดครังG ที7 1 เมื7อชนะสงครามแล้วคริสเตียนก็สร้างเขตปกครองขึนG ใหม่ในปาเลสไตน์
หลักจากนันG นักรบคริสเตียนก็เดินทางกลับยุโรป เปิ ดโอกาสให้พวกมุสลิมกลับมารุกรานและยึดดินแดนในปาเลสไตน์คนื
จึงมีการสูร้ บอย่างยืดเยือG ยาวนาน และมีการสูร้ บของสงครามครูเสดอีก 3 ครังG ทีพ7 วกมุสลิมชนะในสงคราม จนกระทังใน
7
ปี ค.ศ.1291 กองทัพคริสเตียนชนะแล้วไม่ยดึ ครองดินแดนปาเลสไตน์กลับไปยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลแทน และพวก
มุสลิมเข้ายึดครองดินแดนปาเลสไตน์กลับคืนไป และสงครามครูเสดก็ยุตลิ ง
4
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(ภาพที 2): จิตรกรรมสันตะปาปาเออร์แบนที7 2 เรียกประชุมผูน้ ําศาสนาและขุนนาง
เพื7อให้เข้าร่วมรบเพื7อแย่งชิงดินแดนศักดิสิn ทธิ5n
สรุปในอดีตศาสนามีอทิ ธิพลมาก องค์สนั ตะปาปาจะทรงประกอบพิธสี รวมมงกุฎให้แก่จกั รพรรดิผคู้ รองนคร และ
มีอทิ ธิพลต่อการโน้มน้าว/หรือสังการให้
7
จกั รพรรดิผูค้ รองนครต่างๆ ส่งกองทัพไปร่วมรบในสงครามครูเสด (โดยอ้างว่า
ไปรบเพื7อคริสต์ศาสนา/หรือเพื7อคริสเตียน)
เมื7อปี พ.ศ.2542 ได้มกี ารสํารวจการนับถือศาสนาในประเทศไทย สรุปผลการสํารวจเป็ น สถิตทิ ใช้
ี อา้ งอิงได้ 6
และสามารถนํามาเป็ นฐานข้อมูลเพื7อหาตัวแปรหรือความเปลีย7 นแปลงของการนับถือศาสนาในประเทศไทยได้ ผลจาก
การสํารวจประกอบด้วยศาสนาหลัก 4 ศาสนา และอื7นๆ ข้อมูลประชากรในขณะนันG ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 62
ล้านคน
ศาสนา
1.พุทธศาสนา
2.ศาสนาอิสลาม
3.ศาสนาคริสต์
4.ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกซ์
5.ศาสนาอื7นๆ
รวม

ศาสนิ ก / ผูน้ ับถือ
57,134,880 คน
3,220,233 คน
991,600 คน
21,661 คน
97,813 คน
61,466,187 คน

จากสถิตทิ น7ี ํามาเป็ นฐานข้อมูลในเบือG งต้น(ของปี 2542) อัตราส่วนและจํานวนศาสนิกทีน7 ับถือศาสนาต่างๆ
ในประทศไทย โดยแนวโน้มการเพิม7 ขึนG ของแต่ละศาสนาก็มเี กณฑ์การขยายตัวเป็ นอัตราส่วนทีใ7 กล้เคียงกับสถิตดิ งั กล่าว
5

คู่มอื อนุ ศาสนาจารย์กองทัพบก พ.ศ.2538.(อ้างแล้ว), หน้า 15.
รายงานการศาสนาประจําปี 2542. กองแผนงาน กรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2542), หน้า

6

166.

เนื7องจากประเทศไทยไม่กาํ หนดให้ศาสนาใดศาสนาหนึ7งเป็ นศาสนาประจําชาติ และการนับถือศาสนาเมื7อจบ
สงครามโลกครังG ที7 2 สหประชาชาติได้มมี าตรการคุม้ ครองเรื7อง “เชือG ชาติ และ ศาสนา” โดยเฉพาะเรื7องศาสนาระบุไว้ใน
“ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน ข้อ 18”7 ดังนีG สิทธิมนุ ษยชน “ข้อ 18 ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งความคิด
มโนธรรมและศาสนาสิทธินGีรวมถึง อิสรภาพในการเปลีย7 นศาสนาหรือความเชื7อมัน7 และอิสรภาพในการแสดงออกซึ7ง
ศาสนาหรือความเชื7อมันของตน
7
โดยการสอน การปฏิบตั ิ และการสักการบูชา และการประกอบพิธกี รรม ไม่ว่าจะโดย
ลําพัง หรือ ในประชาคมร่วมกับผูอ้ 7นื และเป็ นการสาธารณะหรือส่วนบุคล”
จากผลการทีร7 ฐั บาลไทยได้แถลงนโยบาย ในการบริหารประเทศ ด้านการปกครอง ได้เน้นนโยบายแน่ นอน
ว่า จะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนพลเมืองมีสทิ ธิสมบูรณ์ในการนับถือศาสนา โดยมีขอ้ ความปรากฏแน่ ชดั ในรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (ไม่มกี ารเปลียนแปลงจนถึงปั จจุบนั ) ยังคงความเดิมใน มาตรา 388 “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพสมบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบตั ติ าม
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชื7อถือของตน เมื7อไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อหน้าทีข7 องพลเมือง และไม่เป็ นการขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ในการใช้เสรีภาพดังกล่าว บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครองมิให้
รัฐกระทําการใดๆอันเป็ นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์ อันควรมิควรได้ เพราะเหตุแห่งการนับถือศาสนา นิกายศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบตั ติ ามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตั พิ ธิ กี รรม ตามความเชื7อถือแตกต่างจากคนอื7น
รวมความว่า ประชาชนมีความเคารพมันคงอยู
7
่ในศาสนาเป็ นเวลาช้านานมาแล้ว เป็ นความเชื7อถือทีถ7 ่ายทอด
กันมาตังG แต่บรรพบุรุษ ครันG มาในสมัยปั จจุบนั นีG รัฐบาลของนานาชาติได้ยอมรับนับถืออย่างเป็ นทางการว่า การนับถือ
ศาสนาตลอดจนการปฏิบตั ิพธิ กี รรมทางศาสนา “เป็ นสิทธิเสรีภาพของมนุ ษย์” กับได้ให้ความสนับสนุ นและคุ้มครอง
อย่างกว้างขวาง
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7

ศาสนาทัวไป(สิ
7
ทธิมนุ ษยชน).คู่มอื อนุ ศาสนาจารย์กองทัพบก พ.ศ.2538.(อ้างแล้ว), หน้า 2.
ศาสนาทัวไป(สิ
7
ทธิมนุ ษยชน).คู่มอื อนุ ศาสนาจารย์กองทัพบก พ.ศ.2538.(อ้างแล้ว), หน้า 3.
9
พุทธประวัต.ิ http://th.wikipedia.org.th. หน้า 4.
8

เมื7อเป็ นดังนีG การทีผ7 มู้ หี น้าทีป7 กครองบังคับบัญชา จะทําการปกครองบังคับบัญชาคนอื7นก็ดี การทีข7 า้ ราชการจะ
ติดต่อประสานงานกับประชาชนก็ดี การทีว7 ญ
ิ vูชนจะเข้าสู่สงั คมทังG ภายในและภายนอกประเทศก็ดี จึงเป็ นการจําเป็ น
อย่างยิง7 ทีจ7 ะคํานึงถึงศาสนาประจําชีวติ ของผูค้ นเกีย7 วข้องเหล่านันG ทีเ7 ป็ นการบีบบังคับกันในทางศาสนา ไม่เคยปรากฏ
เป็ นผลดีทงั G ในอดีตและปั จจุบนั และการแตกแยกทางศาสนายากทีจ7 ะสมานกันได้ เมื7อชาวโลกมีการตื7นตัว ทุกคนก็ควร
จะได้หนั มาศึกษาศาสนาของตนให้มคี วามเข้าใจดียงิ7 ขึนG ด้วย เพราะปรากฏว่ามีอยู่เสมอ ในคนไทยทีเ7 ป็ นพุทธศาสนิก
ถูกชาวต่างประเทศสอบถาม เรื7องของพระพุทธศาสนา แล้วตอบเขาไม่ได้ หรือเดาตอบผิดๆถูกๆไปก็มี ย่อมเป็ นการ
เสียหายแก่ส่วนรวม จึงจําเป็ นทีพ7 ุทธศาสนิกจะต้องศึกษาให้รู้เรื7องของพระพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ การประสูติ
การตรัสรู้ และการปรินิพพาน
ศาสนาพราหมณ์ (ฮิ นดู)10
กําเนิดศาสนาพราหมณ์ โดยชนเผ่าอารยันทีอ7 ยู่ตอนใต้ของทวีปเอเชีย ได้อพยพย้ายทีอ7 ยู่ไปตามแนวเทือกเขา
หิมาลัย คือประเทศอินเดียในปั จจุบนั เป็ นผูก้ ่อตังG ศาสนาพราหมณ์ โดยมีความเชื7อดังG เดิมว่ามนุ ษย์เกิดภายใต้อทิ ธิพล
ของดวงดาว และจะนับถือเทพเจ้าตามธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระวรุณ พระวายุ พระอัคนี เป็ นต้น

เกิ ดการแบ่งชนชันW ในประเทศอิ นเดียเป็ น 4 ชนชันW /หรือ 4 วรรณะ คือ
1.วรรณะพราหมณ์ เป็ นวรรณะทีม7 อี าชีพหลักในการประกอบพิธที างศาสนา จะใช้เครื7องแต่งกายสีขาว
2.วรรณะกษัตริย์ เป็ นวรรณะทีม7 อี าชีพหลักเป็ นนักปกครอง และเป็ นนักรบ จะใช้เครื7องแต่งกายสีแดง
3.วรรณะแพศย์ เป็ นวรรณะทีม7 อี าชีพหลักเป็ นพ่อค้า ทําการค้าขายและแลกเปลีย7 นสินค้า จะใช้เครื7องแต่ง
กายสีเหลือง
4.วรรณะศูทร์ เป็ นวรรณะทีม7 อี าชีพหลักเป็ นกรรมกร จะใช้เครือ7 งแต่งกายสีดาํ
อิทธิพลศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยมีมาเป็ นเวลานาน และพิธกี รรมต่างๆของศาสนาพราหมณ์เข้ามามี
ส่วนต่อการดํารงชีวติ ของคนไทยที7นับถือศาสนาพุทธ โดยที7รฐั บาลไทยไม่กําหนดเคร่งครัดในเรื7องการนับถือศาสนา
ของคนในชาติ ดังนันG คนไทยได้คดั เลือกเอาความเจริญงดงามในการประกอบพิธขี องพราหมณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ศาสนาพุทธมากมาย ในบางครังG ก็มกี ารผสมผสานพิธกี ารเข้ากับศาสนาพุทธ เช่น พิธแี ลกนาขวัญในวันพืชมงคลเป็ น
ต้น และให้สงั เกตความเจริญของพราหมณ์ร่วมกับพุทธในสถานทีต7 ่างๆ เช่น ปราสาทขาพระวิหารในจังหวัดศรีสะเกษ
ปราสาทบ้านพลวงทีจ7 งั หวัดสุรนิ ทร์ เขาพนมรุง้ ในจังหวัดบุรรี มั ย์ ปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมา และเทวาลัย
ในจังหวัดลพบุรเี ป็ นต้น เมื7อชนชาติไทยเข้ามาอาศัยในพืGนที7ดงั กล่าวแล้วข้างต้น ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองที7ศาสนา
พราหมณ์ได้ดาํ เนินอยู่ก่อนแล้ว ชนชาติไทยจึงคัดเลือกเอาวัฒนธรรมสิง7 ดีๆ ทีส7 ามารถปรับเข้ากับพุทธศาสนาได้ มาใช้
พัฒนาประเทศ และสร้างประโยชน์ดา้ นการปกครองบ้านเมืองสืบไป ดังนันG เราจึงเห็นการผสมผสานศาสนาเข้าด้วนกัน
อย่างลงตัว ซึง7 ในบางโอกาสเราจะได้เห็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของ 2 ศาสนา เช่น พุทธร่วมกับพราหมณ์ เป็ นต้น

ศาสนาคริ สต์11
ศาสนาคริสต์เป็ นศาสนาทีย7 งิ7 ใหญ่ศาสนาหนึ7งในโลก มีถนิ7 กําเนิดในทวีปเอเชีย ประเทศปาเลสไตน์ (Palestine)
ศาสนาคริสต์ก่อกําเนิดภายหลังศาสนาพุทธ 543 ปี โดยพระเยซู เป็ นคนเชือG ชาติยวิ เป็ นผูก้ ่อตังG ศาสนาคริสต์ พระเยซู
พระองค์กาํ เนิดที7 เมืองเบธเลเฮม แคว้นกาลิลี ประเทศปาเลสไตน์
10
11

ศาสนาทัวไป(สิ
7
ทธิมนุ ษยชน).คู่มอื อนุ ศาสนาจารย์กองทัพบก พ.ศ.2538.(อ้างแล้ว), หน้า 14.
ศาสนาทัวไป(สิ
7
ทธิมนุ ษยชน).คู่มอื อนุ ศาสนาจารย์กองทัพบก พ.ศ.2538.(อ้างแล้ว), หน้า 18.

ทีม7 าของชื7อศาสนา “คริสต์ (Christ)” จากภาษากรีกเรียก “คริสโต (Christos) ซึง7 แปลว่า ผูช้ ่วยปลดเปลือG งทุกข์
ภัย ในภาษาโรมันเรียกว่า “คริสตัส (Christus)”
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ โดยพระเยซู ไม่เพียงแต่สอนศาสนาอย่างเดียว พระเยซูท่านมีความสามรถในการ
รักษาโรคภัยต่างๆได้ดว้ ย อํานาจทางจิตร (Healing Power) จึงมีผเู้ ลื7อมใสศรัทธามาก ต่อมาเมื7อพระเยซูมชี 7อื เสียงมาก
ขึนG และคําสอนของพระองค์ไม่สอดคล้อง หรือขัดต่อหลักของโมเสส จึงมีพระยิวทีไ7 ม่พอใจพระองค์ ช่วยกันวางแผน
กล่าวโทษพระองค์ จนพระองค์ถูกประหารด้วยการตรึงอยู่กบั ไม้กางเขน ทีภ7 ูเขาเหนือเมืองเยรูซาเล็ม
หลักการสําคัญทีส7 ดุ ทีพ7 ระเยซูเผยแพร่กค็ อื ความรัก เริม7 ตังG แต่ทรงสังสอนให้
7
คนรักพระเจ้า รักครอบครัว รัก
เพื7อนบ้าน และรักเพื7อนมนุ ษย์ทวไป
ั 7 จุดหมายสูงสุดคือสวรรค์ ได้แก่การเข้าไปอยู่ใกล้ชดิ พระผูเ้ ป็ นเจ้า โทษทีร7 า้ ยแรง
ของผูป้ ระพฤติฝ่าฝืนก็คอื นรก

พระคัมภีร์ ในศาสนาคริ สต์เรียกพระคัมภีรว์ ่า ไบเบิ ล (Bible) มีอยู่ 2 พระคัมภีร12์ คือ
1. พระคัมภี รเ์ ก่า (Old Testament) เป็ นลัทธิศาสนายิว ว่าด้วยการสร้างโลกและกล่าวถึงพระบัญญัติ 10
ประการ เขียนกันไว้ชา้ นานตังG แต่ก่อนทีพ7 ระเยซูเกิด
2. พระคัมภีรใ์ หม่ (New Testament) เป็ นพระคัมภีรท์ เ7ี ป็ นเรื7องสมัยใหม่ท7เี ป็ นเรื7องสมัยพระเยซูเอง ว่าด้วย
ประวัตแิ ละคําสอนของพระเยซูเอง ซึง7 สาวกของพระเยซูเขียนขึนG เองภายหลัง
พระบัญญัติ 10 ประการ พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงบัญญัติ โดยผ่านมาทางโมเสสปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีรเ์ ก่า และ
ต่อมาพระเยซูทรงรับรอง และได้สอนให้ชาวคริสต์ยดึ ถือปฏิบตั ิ ดังนีG
1.อย่านับถือพระเจ้าอื7น
2.อย่าบูชารูปเคารพ
3.อย่าออกนามพระยโฮวาเปล่าๆ
4.จงทํางานให้เสร็จใน 6 วัน วันที7 7 นันG อย่าทํางานใดๆ
5.จงนับถือบิดามารดาของตน
6.อย่าฆ่าคน
7.อย่าล่วงประเวณี
8.อย่าลักทรัพย์
9.อย่าเป็ นพยานเท็จ
10.อย่าโลภสิง7 ใดๆทีเ7 ป็ นของเพือ7 นบ้าน

นิ กายศาสนาคริ สต์ แบ่งเป็ น 3 นิ กายใหญ่ๆ13 คือ
1. โรมัน คาทอลิ ก (Roman Catholic) เป็ นนิกายดังG เดิม ตังG มันอยู
7 ่ทก7ี รุงโรม คําว่า คาทอลิก แปลว่า สากล
เป็ นนิกายทางกรุงโรม จึงเรียกว่าโรมันคาทอริก
2. กรีก ออร์ธอดอกซ์ (Greek Orthodox) เป็ นนิกายทีส7 บื เนื7องจากกษัตริยโ์ รมัน ทรงย้ายนครหลวง มาตังG
ทีก7 รุงคอนสแตนติโนเปิ ล ซึง7 เป็ นดินแดนของกรีก ศาสนาคริสต์ทก7ี รีกจึงแยกเป็ นอิสระจากกรุงโรม คําว่า ออร์ธอดอกซ์
แปลว่า ความเห็น เทีย7 งตรง และเพราะตังG อยู่ในดินแดนกรีก จึงเรียกว่า กรีก ออร์ธอดอกซ์
3. โปรเตสแตนท์ (Protestant) เป็ นนิกายทีเ7 กิดขึนG เมื7อ พ.ศ. 2063 โดยนักบวชหนุ่ มชาวเยอรมันผูห้ นึ7งชื7อ
มาติน ลูเธอร์ ทนดูความเสือ7 มโทรมของศาสนาทีก7 รุงโรมไม่ได้ โดยเฉพาะการที7 พระสันตะปาปามีความโลภเห็นแก่เงิน
12
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ศาสนาทัวไป(สิ
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ทธิมนุ ษยชน).คู่มอื อนุ ศาสนาจารย์กองทัพบก พ.ศ.2538.(อ้างแล้ว), หน้า 28.
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จนถึงขันG เปลีย7 นแปลงพิธลี า้ งบาปด้วยการนําเงินไปให้แก่วดั แทนการสารภาพบาป นักบวชหนุ่มจึงคัดค้านแล้วตังG นิกาย
ใหม่ เพราะการทีก7 ล้าค้านข้อบัญญัติ ของพระสันตะปาปาทีก7 รุงโรม นิกายนีGจงึ ชื7อว่า โปรเตสแตนท์ แปลว่า นิกายค้าน

ศาสนาอิ สลาม (Islam)14
ประวัติและกําเนิ ดศาสนาอิ สลาม ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาใหญ่ ในประเทศไทยมีศาสนิกผูน้ ับถือมาก
เป็ นลําดับที7 2 รองจากศาสนาพุทธ เพราะศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาทีอ7 บรมจิตใจของศาสนิกให้เกรงกลัวพระเจ้า และ
ต้องภัคดีต่อศาสนาได้มากทีส7 ดุ ในปั จจุบนั ศาสนาอิสลามแผ่คลุมทัวพื
7 นG ทีข7 องชาวอาหรับ และแทรกอยู่ในทุกพืนG ทีข7 อง
บางประเทศ เช่น บางจังหวัดในพืGนทีภ7 าคใต้ของประเทศไทย พระศาสดาของศาสนาอิสลาม นามว่า “มูฮมั มัด” หรือ
เรียกอย่างมุสลิมว่า “นบีมูฮามัด” อิสลามกําเนิดขึนG ในประเทศซาอุดอิ าระเบีย เมื7อ พ.ศ. 1113 หรือ ค.ศ. 570 คําว่า
อิสลาม แปลว่าสงบ หรือ บริสทุ ธิ n หรือ สะอาด ศาสนิกของศาสนาอิสลาม เรียก “มุสลิม” แปลว่า ผูภ้ คั ดีต่อพระเจ้า ส่วน
คําว่า “นบี” แปลว่านักบุญผูว้ เิ ศษ/หรือแปลว่า ผูเ้ ผยแพร่ศาสนาทีพ7 ระอัลเลอะห์ทรงแต่งตังG ขึนG
ประวัตโิ ดยสังเขปของ ท่านนบีมูฮมั มัด ประสูตทิ 7นี ครเมกกะห์ ในตระกูลนบีอาซิม เผ่ากุไรซ์ พระบิดาชื7อ
อับดุลเลาะห์ พระมารดาชื7ออมีน ะห์ ชีวิตในช่วงปฐมวัยท่านมีความยุ่งยากและไม่สะดวกสบาย เมื7อพระบิดาท่า น
เสียชีวติ ก่อนทีท7 ่านประสูติ 2 เดือน และพระมารดาเสียชีวติ เมื7อท่านอายุได้ 5 พรรษา ท่านนบีมูฮมั มัดต้องอยู่ในการ
เลียG งดูของท่านปู่ และต่อมาอีกไม่นานท่านปู่ กม็ าเสียชีวติ ดังนันG ท่านจึงต้องไปรับจ้างเป็ นเด็กเลียG งแกะ
เมื7อท่านนบีมูฮมั มัด มีอายุได้ 25 ปี เหคุการณ์ในชีวติ ท่านดีขนGึ เมื7อได้แต่งงานกับเศรษฐีนีหม้ายซึง7 มีอายุ
มากกว่าท่านถึง 15 ปี นามว่าคอดิยะห์ เมื7อท่านนบีมูฮมั มัดอายุได้ 40 ปี ท่านได้รบั บัญชาจากพระอัลเลาะห์ใ ห้เป็ น
ศาสดาสอนศาสนาอิสลาม
หนังสืออธิบายคัมภีรก์ ุระอาน ชื7อ “อัลมิสบาฮุล้ ฮิดายะฮ์” กล่าวว่าตลอดชีวติ ของท่านนบีมฮู มั มัด ยาวนานอยู่
ได้ถงึ 63 ปี นนั G ท่านมีพระชายารวม 14 คน พระชายาคอดิยะห์เป็ นลําดับที7 1 และ พระชายาญะมีล่ะห์เป็ นลําดับสุดท้าย
ท่านนบีมฮู มั มัดมีโอรส 3 และธิดา 4 รวม 7 องค์

ชาวมุสลิ มทีนับถือศาสนาอิ สลาม15
มุสลิมส่วนใหญ่ประมาณ 75–90% ของผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามทัวโลกเป็
7
นนิกาย “สุนนีย”์ และอันดับที7 2
ได้แก่นิกาย “ชีอะห์” ประมาณ 10–20% ประเทศทีม7 ปี ระชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากทีส7 ดุ ตามลําดับ ได้แก่
1. ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 12.7 % ของมุสลิมทังG โลก
2. ประเทศปากีสถาน ประมาณ 11.0 % ของมุสลิมทังG โลก
3. ประเทศอินเดีย ประมาณ 10.9 % ของมุสลิมทังG โลก
4. ประเทศบังกลาเทศ ประมาณ 9.2 % ของมุสลิมทังG โลก
5. นอกนันG จะพบแทรกอยู่ตามชุมชน ของประเทศต่างๆ เกือบทุกประเทศทัวโลก
7
แม้แต่ในประเทศไทยก็
มีไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน
อิสลาม เป็ นศาสนาใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากศาสนาพุทธ การเพิม7 ของประชากรชาวมุสลิมเป็ นไปอย่าง
รวดเร็วกว่าศาสนาอื7นๆ อาจจะมีสาเหตุมาจากการอนุญาตให้มสุ ลิมมีภรรยาได้มากกว่า 1 คน
หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม แบ่งเป็ น 3 หมวด คือ หลักการศรัทธา, หลักจริยธรรม และ หลักการปฏิบตั ิ
ซึ7งความเชื7อตามคําสอนว่า “สรรพสิง7 ในจักรวาล มิได้อุบตั ิขGนึ เองตามธรรมชาติ แต่ สิง7 เหล่านันG พระเจ้าหรือองค์
ศาสดาอัลเลอะห์เป็ นผูส้ ร้าง” ตามความเชื7อของนิกายซุนนีย์ ทีว7 ่า
14
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1. ศรัทธาว่าอัลเลอะห์เป็ นพระเจ้า
2. ศรัทธาในบรรดาคัมภีรต์ ่างๆ ทีอ7 ลั เลอะห์ประทานมาให้ในอดีต
3. ศรัทธาในศาสนทูต ต่ างๆที7อ ัลเลอะห์ ได้ทรงส่งมายัง หมู่ม นุ ษย์ และนบีมูฮ มั มัดเป็ นศาสนทูตคน
สุดท้าย ทีไ7 ด้รบั บัญชาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
4. ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะเลอะห์ บ่าวผูร้ บั ใช้อลั เลอะห์
5. ศรัทธาในวันสินG สุดท้าย คือหลังจากวันสินG โลกแล้ว มนุ ษย์จะฟืG นคืนเพื7อรับการตอบสนองความดีหรือ
ความชัวที
7 ไ7 ด้กระทําไปบนโลกนีG
6. ศรัทธาในกฎสภาวะ หรือ สิง7 ทีเ7 ป็ นการกําหนดและเงื7อนไขการกําหนดจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า

ฐานบัญญัติอิสลาม (รุกนุ ) ของซุนนี ย16์
1. การปฏิญาณตนว่าไม่มพี ระเจ้าอื7นใดนอกจากอัลเลอะห์
2. ดํารงการละหมาดวันละ 5 เวลา
3. จ่ายซะกาด
4. ถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนทุกปี
5. บําเพ็ญฮัจญ์ หากมีความสามารถ

บทสรุป
การศึกษาเรื7องความสําคัญของศาสนาในโลกเพียง4 ศาสนาใหญ่ ดังทีก7 ล่าวมาแล้ว สรุปว่าทุกๆ ศาสนาจะมี
ศาสดาของตนเองทีแ7 ต่ละท่านจะมีความเสียสละความสุขทางโลก/หรือโลกียว์ สิ ยั ของมนุ ษย์ แต่ละศาสดามีความมุ่งมัน7
ไปในทางเดียวกัน คือต้องการให้เกิดสันติสขุ ในหมู่มหาชน พร้อมทังG การสร้าง/หรือการบัญญัตขิ อ้ ห้ามต่างๆ เพื7อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความแตกแยกกัน ซึง7 อาจจะนําไปสู่การทําสงคราม หรือการสูร้ บกันอย่างในอดีตทีผ7 ่านมา การกําหนด ศีล/
หรือข้อห้าม/หรือบทบัญญัติ แต่ละศาสดาจะเน้นทีค7 วามรัก ความเอือG อาทรต่อกัน
แนวทางการอบรมสังสอนของแต่
7
ละศาสนาอาจจะใช้วธิ กี ารแตกต่างกัน แต่มวี ตั ถุประสงค์ท7เี หมือนกัน คือ
ความรัก ความสามัคคี ความสุข ของทุกคนในโลก สรุปผลที7ได้รบั ของผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาในโลก เพื7อใช้เป็ น
แนวทางและเป็ นหลักแห่งการสนทนาแก่ผใู้ คร่รใู้ นศาสนา จํานวน 3 ประการ ได้แก่
1.ศาสนาทําให้ผู้ท7นี ับถือเป็ นคนดี ศาสนาจะช่วยปรับปรุง กาย วาจา และใจ ให้เป็ นคนดี มีความกตัญvู
กตเวที มีความซื7อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา และมีความขยันหมันเพี
7 ยร ลักษณะดังกล่าวแล้ว เรียกว่า “ความดี”
เป็ นพลังอันสําคัญทีจ7 ะส่งเสริมให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้า และมีความสุข
2.ศาสนาทําให้ผู้นับถือสามารถปกครองตนเองได้ ไม่ต้องใช้กฎหมายหรือระเบียบ มาเป็ นกฎเกณฑ์เพื7อ
ควบคุมกลุ่มบุคคลในสังคม เนื7องจากคนดีทน7ี บั ถือศาสนาจะรูไ้ ด้ถงึ ความถูกต้องผิดชอบชัวดี
7
3.ศาสนาทําให้สงั คมดีขนGึ คนดีทน7ี ยั ถือศาสนาจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เนื7องจากการเป็ นคนดีมศี าสนา
ประจําใจทําให้รู้ สิทธิและหน้าทีข7 องตนต่อสังคม เคารพในสิทธิและหน้าทีข7 องตนเองและของผูอ้ 7นื ทีอ7 ยู่ร่วมกันในสังคม
ในลักษณะของ “สังคมทีม7 คี วามปรองดอง” มีแต่ความรักความสามัคคี
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