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ศาสนาทั่วไป  (Religions) ๐๐๐ ๑๐๙

ความหมายของศาสนา

-ความหมายในภาษาไทย 

ค าว่า “ศาสนา” แปลมาจากค าว่า สาสน  ในภาษาบาลี, ศาสน  ในภาษา
สันสกฤต หมายถึง “ค าสั่งสอน” ค าสั่งสอนท่ีนับว่าเป็นศาสนานั้น เป็น
ประดิษฐกรรมทางความคิดอันสูงสุดของคนเท่านั้น ของสัตว์ไม่มี 
ดังนั้น ศาสนาจึงเป็นสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศาสนาก็เท่ากับไม่มี
สมบัติของคน



-ความหมายในภาษาอังกฤษ

ค าว่า “ศาสนา” ในภาษาไทย ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “religion”
ค าอังกฤษค านี้มีผู้สันนิษฐานว่า มาจากภาษาลาติน “religio” และค านี้
ในภาษาลาติน ก็สันนิษฐานอีกว่ามาจาก 2 ค า คือ “relegere”
ซึ่งแปลว่า “การปฏิบัติต่อ หรือการเกี่ยวข้องกับความระมัดระวัง”
อย่างหนึ่ง, จากค าว่า “religare” ซึ่งแปลว่า “ผูกพัน



นอกจากนี้ยังมีการให้ความหมายหรือค าจ ากัดความตามเนื้อหาที่
นักปราชญ์ทางศาสนาได้ให้ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไป ดังนี้

1.ดร.โรเบิต เออร์เนสต์ ฮุม เสนอไว้ 8 ข้อ

1.เน้นความหมายทางพุทธิปัญญา (Intelectual Emphasis)
2.เน้นความหมายทางศีลธรรม (Moral Emphasis)
3.เป็นความหมายทางสะเทือน (Emotional Emphasis)
4.เน้นความหมายทางการบูชา (Emphasis worship)



5.เน้นความหมายทางประโยชน์ส่วนตน Emphasis on self-advantage)
6.เน้นความหมายทางสังคม (Social Emphasis)
7.เน้นความหมายเร่ืองส่วนตนของแต่ละคน (Indivividual Emphasis)
8.เน้นความหมายทางกระบวนการแห่งอุดมคติอันสูงสุด

(Emphasis on the Supeme Idealizing process)

1. Max Miller เน้นพุทธิปัญญา (Intellect) กล่าวว่า ศาสนา คือ 
ความสามารถหรืออ านาจทางจิตซึ่งไม่ขึ้นแก่ความรู้สึกทางประสาท
สัมผัสหรือเหตุผล สามารถน าบุคคลให้เข้าถึงพระเจ้าภายใต้
พระนามต่างๆ



2. Immanuel Kant เน้นศีลธรรม (Moral) กล่าวว่า ศาสนา คือ 
การยอมรับรู้ถึงหน้าที่ทั้งปวง ตามเทวโองการ

3. Allen Menses เน้นการบูชา (Worship) กล่าวว่า ศาสนา คือ 
การบูชาพลังท่ีสูงกว่า

4. Edward Scribner Ams เน้นสังคม (Society) กล่าวว่า ศาสนา คือ 
ความรู้สึกถึงคุณค่าทางสังคมอันสูงสุด

5. G.W. Stratton เน้นอดุมคติอันสูงส่ง (Supreme Ideal) กล่าวว่า 
ศาสนา คือ ความนิยมชมชอบถึงโลก



6. Adams Brown เน้นชีวิต (Life) กล่าวว่า ศาสนา หมายถึงชีวิตของ
บุคคลในส่วนที่สัมพันธ์กับท่านผู้เหนือมนุษย์ธรรมดาของเขา

7. หลวงวิจิตรวาทการ เน้นองค์ประกอบของศาสนา กล่าวว่า ค าสอน
ที่จัดเป็นศาสนานั้นต้องเป็นเรื่องท่ีถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีค าสอน
ทางจรรยา มีศาสดา มีคณะบุคคลท่ีรักษาความศักดิ์สิทธิ์และค าสอนไว้ 
เช่น พระหรือนักบวช และมีการกวดขันเรื่องความจงรักภักดี



8. ศ. เสถียร พันธรังสี เน้นลักษณะของศาสนา กล่าวว่า ลักษณะ
ท่ีเรียกว่าศาสนาได้ มีหลักดังนี้คือ ต้องเป็นเร่ืองความเชื่อถือได้
โดยมีความศักด์ิสิทธิ์ มีค าสอนทางธรรมจรรยา มีศาสดา และมีผู้สืบต่อ
ค าสอนท่ีเรียกว่าพระหรือนักบวช

9. อาจารย์สุชีพ ปุญญานภุาพ เน้นลักษณะค าสอน กล่าวว่า ค าสอน
ที่นับว่าเป็นศาสนานั้นว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ คือ ความเชื่อในอ านาจที่มองเห็น
ไม่ได้ด้วยตาบางอย่าง เช่น อ านาจของธรรม หรือ อ านาจของพระเจ้า 
มีหลักศีลธรรม มีค าสอนว่าด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิต 
และมีพิธีกรรม



10. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย
ของศาสนาไว้ว่า ศาสนา คือ ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก
แสดงก าเนิดและสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในง่ายปรมัตถ์
ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในง่าย
ศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท าตามความเห็นหรือ
ตามค าสั่งสอนในความเชือ่ถือนั้นๆ



ศาสนาคืออะไร

1. ค าสั่ง(บงัคับให้ท า) 
2. ค าสอน (แนะน าชักชวนให้ท า) 
3. ค าสั่งสอน 
4. ความเช่ือในอ านาจที่มองไม่เห็นด้วยตาบางอยา่ง 
5. หลักศีลธรรม 
6. จุดหมายสูงสดุแห่งชีวิต 
7. พิธีกรรมทางศาสนา



เหตุให้เกิดศาสนาในโลก

มนุษย์ในสมัยดึกด าบรรพ์ได้ประสบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ 
ซึ่งมีท้ังความน่ากลัว แปลกประหลาด และมหัศจรรย์ส าหรับตัวมนุษย์ 
เช่น ความมืด ความสว่าง พายุพัด ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า แผน่ดินไหว ไฟป่า 
เป็นต้น และด้วยความที่ไม่มีความรู้เก่ียวกับปรากฏการณ์เหล่านั้น 
มนุษย์จึงเกรงกลัวปรากฏธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น 



ดังนั้น มนุษย์จึงแสวงหาสิ่งท่ีจะมาคุ้มครองป้องกันตนจากภัยอันตราย
ท่ีคิดว่าจะได้รับจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมท้ังแสวงหาสิ่งซึ่งเชื่อ
ว่าสามารถคุ้มครองให้อยู่อย่างเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดวัฒนธรรม 
ตลอดจนประเพณียอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติว่าเป็นสิ่งท่ีมี
อิทธิพลเหนือมนุษย์ และได้สร้างขนบธรรมเนียมท่ีคิดว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 
และควรประพฤติต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ียอมรับนับถือ   

จากความเชื่อของกลุ่มคน และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวข้อง
กับความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ จึงค่อยๆ วิวัฒนาการเรื่อยมา 
จนกระทั่งกลายเป็นลัทธิ และศาสนาต่างๆ นัน่เอง



เหตุให้เกิดศาสนาในโลกสรุปไดด้ังนี้

1. เกิดจากความไม่รู้ ( อวิชชา ) ความไม่รู้ ได้แก่ ความไม่รู้เหตุรู้ผล
 เร่ิมแต่ความไม่รู้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ทางดาราศาสตร์ ไม่รู้ชีววิทยา
 และไม่รู้จักธรรมชาติอื่นๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา เมื่อมีความไม่รู้เหตุผล
ก็เกิดความกลัวในพลังทางธรรมชาติ ต้องการความช่วยเหลือจาก
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งมีอ านาจเหนือตน
 จึงมีการสร้างขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อบูชาเอาใจสิ่งศักด์ิสิทธิ์
เหล่านั้นเพื่อที่จะสามารถช่วยให้มนุษย์มีความอยู่รอดไม่มีภัยต่อๆ ไป 



2. เกิดจากความกลัว มนุษย์จะอยู่ในโลกได้ต้องมีหน้าที่ คือ การต่อสู้
กับธรรมชาติ และสู้สัตว์ร้ายนานาชนิด และโดยเฉพาะกับมนุษย์ด้วย
กันเอง ยามใดที่เราสามารถเอาชนะธรรมชาติหรือคนได้ ความเกรงกลัว
ธรรมชาติ สัตว์ร้าย หรือมนุษย์ย่อมไม่มี แต่ถ้าไม่สามารถต่อสู้ได้ 
มนุษย์จะเกิดความกลัวต่อสิ่งเหล่านั้น และในยามนั้นเอง ที่มนุษย์ต้อง
พากันกราบไหว้บูชา และแสดงความจงรักภักดี ท าพิธีสังเวยเซ่นไหว้
ต่อธรรมชาติดังกล่าว ด้วยความหวังหรืออ้อนวอนขอให้ส าเร็จ
ตามความปรารถนาอันเป็นผลตอบแทนขึ้นมาเป็นความสุข 
ความปลอดภัย และอยู่ได้ในโลก 



3. เกิดจากความจงรักภักด ีความจงรักภักดีเป็นศรัทธาครั้งแรกท่ี
มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยยอมเชื่อว่า เป็นก าลังก่อให้เกิดความส าเร็จได้ทุก
เมื่อ ในกลุ่มศาสนาท่ีนับถือพระเจ้า ( ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม ) มุ่งเอาความภักดีต่อพระเจ้าเป็นหลักใหญ่ในศาสนา ในกลุ่ม
ชาวอารยันมี ศ าสนาพราหมณ์ ( ฮินดู ) มีค าสอนถึงภักติมรรค คือ 
ทางแห่งความภักดี อันจะยังบุคคลให้ถึงโมกษะ คือหลุดพ้นได้ แม้
ในทางพระพุทธศาสนาก็ยอมรับว่าศรัทธา หรือความเชื่อ ความ
เล่ือมใสเท่านั้นที่จะพาข้ามโอฆสงสารได้ เมื่อเป็นดังนี้แสดงว่ามนุษย์
ยอมตนให้อยู่ใต้อ านาจของธรรมชาติเหนือตน 



อันเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเองซึ่งเรียกว่าเทพเจ้า หรือพระเจ้า อย่างไร
ก็ตาม ผลที่เกิดตามมาคือมนุษย์ยอมให้เครื่องเซ่น สังเวยแก่ธรรมชาติ
นั้นๆ ด้วย ลักษณะนี้จึงเท่ากับมนุษย์เสียความเป็นใหญ่ในตน ยอมอยู่ใต้
อ านาจของสิ่งท่ีตนคิดว่ามีอ านาจเหนือตน 



4. เกิดจากความอยากรู้เหตุผล ( ปัญญา ) ศรัทธาอันเกิดจากปัญญาคือ
มูลเหตุให้เกิดศาสนาอีกทางหนึ่ง แต่ศาสนาประเภทนี้มักเป็นฝ่าย
อเทวนิยม คือไม่สอนเรื่องเทพเจ้าสร้างโลก ไม่ถือเทพเจ้าเป็นศูนย์กลาง
แห่งศาสนา หากแต่ถือความรู้ประจักษ์จริงเป็ น ส าคัญ เช่น 
พระพุทธศาสนา ความเนน้หนักของพระพุทธศาสนา คือ ญาณ 
หรือปัญญาชั้นสูงสุดที่ท าให้รู้แจ้งประจักษ์ความจริง และ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง 



5. เกิดจากอิทธิพลของคนส าคัญ ศาสนาหรือลัทธิที่เกิดจากความส าคัญ
ของบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน ที่มีเร่ืองราว 
หรือความส าคัญของบุคคลท่ีอยู่ ณ ที่นั้น ความส าคัญของบุคคล
ที่เป็นเหตุเริ่มต้นของศาสนา หรือลัทธิ โดยมากมักมีเหตุเร่ิมต้น
โดยความบริสุทธิ์จากจิตใจของมนุษย์ ไม่มีใครบังคับ 
ไม่มีใครวางหลัก อีกทั้งเมื่อใครนับถือความส าคัญของบุคคลผู้ใด
ก็จะพากันกราบไหว้ และเคารพบูชา 



6. เกิดจากลัทธิการเมือง ลัทธิการเมืองอันเป็นมูลเหตุของศาสนา
เป็นเรื่องสมัยใหม่ อันสืบเนื่องจากการที่ลัทธิการเมืองเฟื่องฟูขึ้นมา 
และลัทธิการเมืองนั้นได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อคน บางกลุ่ม เป็นต้นว่า
 กลุ่มคนยากจน ซึ่งคนเหล่านั้นก็ได้ละทิ้งศาสนาเดิมที่ตนเอง
นับถืออยู่ แล้วหันมานับถือลัทธิการเมืองดังกล่าวเป็นศาสนา
ประจ าสังคม หรือชาตินิยมลัทธิการเมือง เป็นต้นว่า ลัทธินาซี 
ลัทธิฟาสซิสม์ และลัทธิคอมมิวนิสต์ 



ประเภทของศาสนา

ประเภทศาสนา มีวิธีการจัดแบ่งท่ีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ท่ีใช้ในการแบ่ง ได้แก่

1. แบ่งประเภทตามความเช่ือเกี่ยวกับพระเจ้า

1.1 เทวนิยม (Theism) นับถือพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ 
สร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆ แบ่งเป็น 



ก . เอกเทวนิยม (Monotheism) นับถือพระเจ้าองค์เดียว ได้แก่ 
ศาสนาสิข ศาสนาเต๋า ศาสนายูดาหรือยิว ศาสนาโซโรอัสเตอร์ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ข . พหุเทวนิยม (Polytheism) นับถือพระเจ้าหลายองค์ และ
อาจผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติ (Nature worship) 
ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาขง จื๊อ ศาสนาชินโต 



1.2 อเทวนิยม (Atheism) เป็นศาสนาที่ไม่มีการนับถือพระเจ้า คือไม่เชื่อ
หรือไม่สอนให้เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกได้แก่ ศาสนาพุทธ
 และ เชนหรือนิครนถ์ 

2. แบ่งประเภทตามการที่มีผู้นบัถืออยู่หรือไม่

2.1 ศาสนาทีต่ายไปแล้ว (Dead Religions) หมายถึง ศาสนาที่มีผู้นับ
ถือในอดีตกาล แต่ในปัจจุบันไม่มีผู้นับถือ มี 12 ศาสนา ได้แก่ 

1. ศาสนาของพวกกรีกโบราณ
2. ศาสนาของพวกติวตันโบราณ
3. ศาสนาของพวกโรมันโบราณ



4. ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ
5. ศาสนาของพวกเปรูโบราณ
6. ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ
7. ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ
8. ศาสนาของพวกบาบิโลเนียน 

9. ศาสนาของพวกฟินิเชียน
10. ศาสนามนีกี
11. ศาสนามิถรา
12. ศาสนาของพวกฮิทไท 



2.2 ศาสนาที่ยงัมีชีวิตอยู่ (Living Religions) หมายถึง ศาสนา
ที่ยังมีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบัน มี 11 ศาสนา ได้แก่ 

1. ศาสนาคริสต์
2. ศาสนาอิสลาม
3. ศาสนาพุทธ
4. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
5. ศาสนาโซโรอัสเตอร์
6. ศาสนาเชน
7. ศาสนาสิข

8. ศาสนาเต๋า
9. ศาสนาขงจ้ือ
10. ศาสนาชินโต
11. ศาสนายิว 



3. แบ่งประเภทตามการมีผู้นับถือเฉพาะชาติหรือหลายชาติ

3.1 ศาสนาของชาติ (National Religions) ได้แก่ ศาสนาที่เกิดขึ้น
ในประเทศนั้น และมีผู้นบัถือภายในประเทศนั้น หรือชนชาตินั้น ไดแ้ก่ 

1 . ศาสนาชินโต มีผู้นับถือเฉพาะชนชาติญี่ปุ่น
2. ศาสนาขงจื๊อ มีผู้นับถือเฉพาะชาวจีน
3. ศาสนาเต๋า มีผู้นับถือเฉพาะชาวจีน
4. ศาสนาศาสนาเชน มีผูน้ับถือเฉพาะชาวอินเดีย



5. ศาสนาสิข มีผู้นับถือเฉพาะชาวอินเดีย
6. ศาสนาหราหมณ์-ฮินดู มีผู้นับถือเฉพาะชาวอินเดยี
7. ศาสนายิวหรือยูดา มีผู้นับถือเฉพาะชนชาติยิว
8. ศาสนาโซโร อัสเตอร์ เกิดในเปอร์เชียแต่ยังมีผู้นับถือ
ประมาณ 1 แสนคนในอินเดีย 



3.2 ศาสนาของโลก (Universal Religions) คือ ศาสนาสากล ได้แก่ 
ศาสนาที่เกิดในแห่งหนึ่ง แต่มีผู้นับถืออีกหลายแห่งในประเทศอ่ืน 
ได้แก่ 

1. ศาสนาคริสต์
2. ศาสนาอิสลามหรือมหมัด
3. ศาสนาพุทธ 



4. แบ่งตามชื่อศาสนา 

4.1 ชื่อตามผู้ตั้งศาสนา ได้แก่ ศาสนาขงจื๊อ ตั้งชื่อตามท่านขงจื๊อ 
หรือศาสนาโซโรอัสเตอร์ ตั้งชื่อตามท่านศาสดา โซโรอัสเตอร์ 
4.2 ชื่อตามนามเกียรติยศของผู้ตั้งศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ค าว่า
พุทธะ แปลว่า ท่านผู้รู้ ทั้ง ๆ ที่นามแท้จริงของพระพุทธเจ้าคือ 
สิทธัตถะ โคตมะ หรือศาสนาเชน ค าว่า เชน มาจากค าว่า ชินะ 
แปลว่าผู้ชนะ ทั้งที่ชื่อจริงของผู้ตั้งศาสนาคือ วรฺธมานะ ศาสนา
คริสต์ ค าว่า คริสต์หรือ ไครสต์ ( Christ ) แปลว่าผู้ได้รับอภิเศก 



4.3 ช่ือตามหลักค าสอนในศาสนา ได้แก่ ศาสนาเต๋า ค าว่า " เต๋า " 
แปลว่า ทาง (The Way)หรือทิพยมรรคา (The Divine Way) 
ศาสนาชินโต ค าว่า " ชินโต " แปลว่า ทางแห่งเทพท้ังหลาย 
(The Way of the Gods) ศาสนาอิสลาม คือศาสนามหมัดนั่นเอง 
แต่นิยมเรียกว่าอิสลาม ค าว่า อิสลาม แปลว่า ยอมจ านน 
หรือยอมอ่อนน้อม (ต่อพระเป็นเจ้า) ศาสนาสิข แปลว่า ศาสนาของสาวก 
( The religion of “the Disciples” ) 



องค์ประกอบของศาสนา
การพิจารณาว่าสิ่งใดจัดเป็นศาสนาหรือไม่นั้น โดยปกติจะพิจารณา
จากองค์ประกอบของศาสนา คือ ระบบความเชื่อถือ หรือหลักค าสอนใด
ก็ตามที่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ กับนับได้ว่าเป็นศาสนา



๑. ศาสดา คือผู้ตั้งศาสนา หรือผู้สอนดั้งเดิม
๒. คัมภีร์ศาสนา คือ ข้อความที่ท่องจ ากันไว้ได้แล้ว ได้จดจารึกไว้
     เป็นลายลักษณ์อักษร หลักค าสอน หรือ หลักธรรม รวมอยู่ในข้อนี้ 
๓. นักบวช คือผู้สืบต่อศาสนา หรือผู้แทนเป็นทางการของศาสนานั้นๆ 
     ซึ่งมีข้อก าหนดคุณสมบัติไว้ต่างๆ กันตามคติของแต่ละศาสนา 
๔. วัด หรือ ศาสนสถาน คือที่ตั้งทางศาสนา หรือ ปูชนียสถาน คือ
      สถานที่เคารพทางศาสนา 
๕. เครื่องหมาย หรือสิ่งแทน , พิธีกรรม รวมทั้ง ปูชนียวัตถุ 
     คือสิ่งที่พึงเคารพบูชา 



แต่ละศาสนาไม่จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบครบหมดทุกข้อ 
แต่การมีองค์ประกอบน้อยเกินไป ท าให้นักการศาสนา 
ไม่นิยมจัดว่าเป็นศาสนา แต่จัดเป็นเพียงลัทธิ หรือความเชื่อถือเท่านั้น

ความส าคญัของศาสนา

1. ศาสนาท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาล้วน
มุ่งหวังให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดี 
และเมื่อศาสนิกชนเป็นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน 
2.  ศาสนาเปน็บ่อเกิดแห่งธรรมจรรยา และขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงาม และหากบุคคลในสังคม



3. ศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพราะศาสนิกชนสามารถ
ด าเนินวิถีชีวิตตามแบบอย่างของพระศาสดา หรือปฏิบัติตามหลักค า
สอนทางศาสนา

4. ศาสนาจะช่วยให้มนุษยท์ราบว่าสิ่งใดดีชั่ว ถูกผิด ตามมาตรฐาน
ของศาสนานั้น ๆ และทราบถึงผลแห่งการกระท านั้น ๆ เช่น ค าสอน
เร่ืองหลักกรมในพระพุทธศาสนา ว่าท าดีได้ดี หรือท าชั่วได้ชั่ว เป็น
ต้น



5. ศาสนาเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการ และถ่ายทอดวิทยาการ 
เนื่องจากจะเป็นแหล่งความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ และถ่ายทอด
ศาสตร์เหล่านั้นไปสู่มนุษย์ในสังคม ความรู้ทางการแพทย์ ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม การช่าง การดนตรี และหัตถกรรม เป็นต้น

6. ศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมความมั่นคงในการปกครองประเทศ เช่น 
พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดมั่นและด าเนินนโยบายในการปกครอง
ประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ 



7. ศาสนาเป็นที่พึง่ทางใจ เมื่อปุถุชนเกิดความทุกข์ร้อนใจ กล่าวคือ 
มื่อคนเราเกิดความทุกข์กายและใจก็ย่อมจะหาทางออกให้กับปัญหา
ที่เกิดขึ้น และรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคือ
การน าหลักธรรมทางศาสนาที่คนเคารพนับถือมาเป็นที่พึ่งทางใจ
 และน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 



ค าสั่งสอนที่ได้ชื่อว่าศาสนา

1. เป็นค าสั่งสอนที่ประกอบด้วยความเชื่อถือ 
2. เป็นค าสั่งสอนที่ว่าด้วยศีลธรรม จรรยา พร้อมท้ังผลของการปฏิบัติตาม
3. เป็นค าสั่งสอนที่มีผู้ตั้งหรือผู้เป็นศาสดา รู้ได้ด้วยประวัติศาสตร์

4. เป็นค าสั่งสอนที่มีผู้รับสืบทอดศาสนา หรือสาวก
5. เป็นค าสั่งสอนที่กวดขันในความจงรักภักดี นับถือศาสนานี้แล้วจะ
ไปนับถือศาสนาอื่นอีกไม่ได้



6. เป็นค าสั่งสอนที่กวดขันในความจงรักภักดี นับถือศาสนานี้แล้วจะ
    ไปนับถือศาสนาอื่นอีกไม่ได้
7. เป็นค าสั่งสอนที่มีผู้นับถือ ( ศาสนิก ) มากพอสมควร 



ศาสนาที่ตายไปแล้ว

ศาสนาท่ีตายไปแล้ว หมายถึง ศาสนาท่ีไม่มีผู้นับถือ คงเหลืออยู่
แต่ซากสิ่งก่อสร้าง หรือจิตรกรรม ปฏิมากรรมพอให้สอบค้นได้ แต่
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า เป็นศาสนาเก่าแก่กว่าศาสนาที่ยังมีชีวิต
อยู่ในปัจจุบันเสมอไป บางศาสนา เช่น ศาสนามนีกี 
(Manichaeism) เกิดประมาณ ค.ศ. 242 มีผู้สันนิษฐานว่าได้น า
หลักจากศาสนาของชาวบาบิโลนโบราณ ศาสนาพุทธ และศาสนา
คริสต์ไปรวมกันตั้งเป็นอีกศาสนาหนึ่ง ศาสนานี้เกิดในศตวรรษท่ี 3 
และอยู่มาได้ถึงศตวรรษท่ี 10 คือ มีอายุประมาณ 700 ปีก็ตาย



ศาสนาที่ตายไปแล้วในทวีปต่างๆ รวม 12 ศาสนา เป็นศาสนา
ประเภท เทวนิยม คือ เชื่อถือในเทพเจ้า และเทพเจ้าแห่งดวง
อาทิตย์ 

ศาสนาทีต่ายไปแล้ว มี 12 ศาสนา ดังนี้ 

ศาสนาทีต่ายแล้วในทวีปยโุรป 

1. ศาสนาของพวกกรีกโบราณ



    ศาสนาของพวกกรีกโบราณเป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม คือ 
ท่ีนับถือเทวดามากองค์ โดยน าลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ไปใส่ให้เทพ
เจ้า เรียกว่า Anthopomorphic Polytheism ชนชาวกรีกในสมัยนั้นบูชา
เทพบุตรและเทพธิดา ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะอย่างเดียวกับมนุษย์ 
ระยะเวลาท่ีศาสนากรีกโบราณเกิดขึ้น เจริญขึ้น และเสื่อมไปนั้น มี
ประมาณกว่า 2 พันปี

ศาสนานี้ไม่มีคัมภีร์ศาสนา แต่ได้มีบทกวีของโฮเมอร์และเฮลิออด 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายจะเป็นคัมภีร์ศาสนา เกิดขึ้นในสมัยหลัง คือ เมื่อ
ศาสนานี้เจริญจนจะถึงขีดสุดแล้ว 



เทพเจ้าผู้เป็นประมุขแห่งเทพทั้งหลายในศาสนาของพวกกรีกโบราณ 
คือ ซีอุส (Zeus) ผู้ประทับนั่งเหนือยอดเขาโอลิมปุส เทพซีอุส มิใช่
พระเจ้าผู้สร้างโลก แต่เป็นบิดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นเทพ
เจ้าแห่งเมตตากรุณา ถ้าจะเทียบกับศาสนาของพวกโรมัน เทพซีอุสก็
เท่ากับพระพฤหัสบดี หรือ Jupiter เหตุท่ีการนับถือพระพฤหัสบดี 

ไปเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาของกรีกโบราณ ก็เพราะชนชาติกรีกมี
พื้นเป็นคนเชื้อสายอารยัน คือคนเชื้อชาติอารยันนั้น อพยพไปทาง
ยุโรปก็มี ไปทางอินเดียก็มี เราไปพบว่า ภาษาบาลีและสันสกฤตของ
อินเดียนั้น มีรากค าที่ตรงกับกรีกหลายค า



เทพเจ้าท่ีประจ าอยู่ ณ ภูเขาโอลิมปุสนั้น มีชาย 6 หญิง 6 และยังมีเทพ
อื่นๆ อีกมากมาย รวมท้ังเทพเจ้าประจ าความตายผู้จดบัญชีความดี
ความชั่วของมนุษย์ไว้ แล้วจัดสรรให้ไปสู่สวรรค์หรือนรกตามกรรม
ของตน 



ตัวอย่างชื่อของเทพเจ้าชายหญิง ณ ภูเขาโอลิมปุส นอกจากซีอุสผู้
เป็นใหญ่แล้ว ก็มี เฮรา (Hera) ผู้เป็นมเหสีของซีอุส โปเซดอน เทพ
เจ้าแห่งทะเล อปอลโล เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ อาเรส เทพเจ้าแห่ง
สงคราม เฮแฟสตุส เทพเจ้าแห่งการช่างโลหะ เฮอร์เมส เทพเจ้าแห่ง
การประดิษฐ์ และอโพรไดท์ เทพเจ้าแห่งความงาม เทียบด้วยวีนัส 
ในศาสนาของพวกโรมัน เป็นต้น มีผู้กล่าวว่า เทพเจ้าตลอดจน
วีรบุรุษท่ีเป็นเทพเจ้า ผี พญามาร และอื่นๆ ในศาสนากรีกโบราณ
นั้นมีจ านวนอยู่ประมาณ 3 หมื่น หรือไล่เลี่ยกัน



โดยปกติการเอาใจเทพเจ้าให้ชอบนั้น มีการสวดอ้อนวอน
และการเซ่นสรวงด้วยเครื่องบูชา เช่น ขนม เมล็ดพืช 
ผลไม้แรกเกิด วางไว้บนแท่นบูชา แล้วเผา เครื่องดื่มท่ี
สังเวยก็มี เหล้าองุ่น นมสดและน้ าผึ้ง แต่การเซ่นสรวงด้วย
สัตว์ท่ีฆ่าก็มี เมื่อฆ่าแล้วใช้วิธีเผาไฟและต้องเลือกสัตว์ท่ี
ไม่มีต าหนิ คล้ายกับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์โอลด์ เทสตเมนต์
ของคริสตศาสนา และศาสนายิว 



แต่ที่ต่างออกไปก็มี คือ เทพเจ้าแต่ละองค์ชอบสัตว์ต่างๆ กัน 
เช่น ม้า ส าหรับเทพเจ้าแห่งทะเล หมู ส าหรับเทพธิดาแห่ง
เกษตรกรรม สุนัข ส าหรับเทพธิดาเฮเกต ผู้มีอ านาจในดินฟ้า
และทะเล แพะส าหรับเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น



อวสานแห่งศาสนาของกรีกโบราณ เริ่มต้นแต่เมื่อปรัชญาคือ 
การค้นหาความจริง และความรู้ รุ่งเรือง 
ศาสนาก็ค่อยๆ หลบจากเมืองหลวงไปอยู่ในชนบท และ
เมื่อจักรพรรดิจัสติเนียนได้สั่งปิดโรงเรียนปรัชญาท้ังหมดในกรุงเอเธนส์
 เมื่อ ค.ศ. 529 ศาสนาและลัทธิพิธีเป็นทางราชการของกรีก
ก็เป็นอันชื่อว่าเลิกล้มแต่นั้นมา



2. ศาสนาของพวกติวตันโบราณ

ชนชาติติวตัน คือ ชนเชือ้สายยุโรปท่ีพูดภาษาติวตัน อันไดแ้ก่ 
อังกฤษ เยอรมัน เฟลมิช พวกสแกนดิเนเวียน และพวกดัทช์ เป็นต้น 
ชนชาติติวตันพวกอื่นส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในยุโรปภาคกลาง ค่อนไปทางเหนือ



ชนเผ่าติวตันมิได้บูชาเทพเจ้าเหมือนกันท้ังหมด มีเทพเจ้าหลาย
องค์ท่ีพวกทางเหนือบูชา แต่พวกทางใต้ไม่รู้จักเลย แต่ก็มีเทพเจ้า
อยู่หลายองค์ท่ีได้รับความเคารพนับถือ และบูชาตรงกันท้ังทาง
เหนือ และทางใต้ ประมุขของเทพเจ้าท่ีนับว่าส าคัญคือ โวดาน 
หรือ โวตาน ในภาษาเยอรมัน โอเดน ในภาษา แซกซัน และโอ
ดินในภาษาทางสแกนดิเนเวียน คือยุโรปภาคเหนือ



วันพุธ หรือ Wednesday เป็นค าที่มาจากนามของเทพเจ้าองค์นี้ 
นอกจากนั้น ชื่อวันในภาษาอังกฤษ คือ วันอังคาร Tuesday วันพฤหัสบดี 
Thursday และวันศุกร์ Friday เป็นค าท่ีตั้งขึ้นจากนาม
ของเทพเจ้าองค์ส าคัญในศาสนาของพวกติวตันโบราณ
และสแกนดิเนเวียนโบราณท้ังสิ้น หน้าท่ีของเทพเจ้าผู้เป็นประมุขคือ 
โวดาน, โวเดน หรือ โอดิน นั้น มีอยู่ต่างๆ กัน
ตามความเชื่อถือของคนในเผ่าติวตัน ท่ีแยกออกเป็นหลายสาย เช่น 
บางสายถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลม บ้างก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการสงคราม 
แห่งบทกวี แห่งเกษตรกรรม แห่งความเจริญงอกงาม และแห่งความตาย



เทพเจ้าชื่อ ธอร์ (Thor) หรือ โดนาร์ (Donar) เป็นเทพเจ้าแห่งพายุ
 แห่งฟ้าผ่าและฟ้าแลบ และเป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรด้วย เทพเจ้าองค์นี้
ประจ าวันพฤหัสบดี เทพเจ้าชื่อ ติว (Tiu) เป็นเทพเจ้าแห่งวันอังคาร 
นกการศาสนาไม่แน่ใจว่าจะเป็นเทพเจ้าส าคัญของศาสนาติวตันโบราณ
หรือไม่ แต่ในศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ
ไม่ค่อยส าคัญนัก ผู้ท่ีนับถือเทพเจ้าองค์นี้ ใช้วันอังคารเป็นวันแต่งงาน 
และมีการชุมนุมใหญ่



เทพเจ้าชื่อ เฟรยร์ (Freyr) พวกติวตันนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง
ความเจริญงอกงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความสงบและความรัก 
เป็นคู่กับเทพเจ้าหญิง ผู้มีนามว่า เฟรยา (Freyja) ซึ่งเป็นท่ีมา
แห่งวันศุกร์ แต่เทพธิดาแห่งวันศุกร์นี้บ้างก็ว่าเป็นภริยาของโอ
ดิน



นอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าอื่นๆ อีกมาก พิธีกรรมของศาสนานี้มีการฆ่า
มนุษย์บูชายัญ ซึ่งส่วนมากเป็นเชลยในสงคราม และเป็นศาสนาท่ี
ปนกันระหว่างพ่อมดหมดผี และพระ จนยากท่ีจะกล่าวว่าพิธีกรรมนั้นๆ 
เป็นพิธีกรรมทางมายาหรือทางศาสนา การบินและเสียงร้องของนก 
ก็ถือเป็นเครื่องบอกโชคลางท้ังดีและร้ายได้ เสียงม้าร้องก็เป็น
เครื่องบอกให้รู้อะไรๆ ได้ พวกพระจะพยายามสังเกตอย่างถ่ีถ้วน
เพราะถือกันว่า ม้านั้นรู้ใจของเทพเจ้า



2. ศาสนาของพวกโรมันโบราณ

ศาสนาของพวกโรมันโบราณนั้น มาจากความเชื่อแบบพื้นๆ 
ของพวกลาติน ซึ่งเป็นเชื้อสายชาวนาและผู้เล้ียงสัตว์แห่งท่ีราบ
ภาคกลางของแหลมอิตาลี พวกลาตินคือชนเชื้อชาตลิาติน และพูด
ภาษาลาติน ได้แก่ ชาวโรมันโบราณ ภาษาที่นับเนื่องในภาษา
ลาตินก็คือ ฝรั่งเศส, อิตาเลียน, โปรตุเกส และสเปน พวกลาติน
เชื่อถือในผีสางเทวดา คือ เชื่อว่ามีวิญญาณหรือผีสางนับจ านวน
มากสิงอยู่ในป่า น้ าพุ แม่น้ า บ่อน้ า และในบ้านใกล้ๆ เตาไฟ



ในบ้านมีผีสางเทวดาส าคัญอยู่ 4 คือ ชานุส ซึ่งเป็นผีหรือเทพ
ผู้รักษาเรือน มี 2 หน้าประจ าอยู่ท่ีประตู หน้าหนึ่งหันออกนอกบ้าน 
หน้าหนึ่งหันเข้าในบ้าน ลาร์ เทพแห่งนาและการเก็บเกี่ยว พีเนท 
เทพผู้รักษาห้องเก็บของ และเวสตะ เทพผู้รักษาเตาไฟ เวลาเด็กเกิด
จะมีการถวายเครื่องสังเวยแก่เทพชื่อปิคัมนุสและปิลัมนุส

ในสมัยต่อมาเมื่อชาวโรมันติดต่อกับชนชาติอื่นมากขึ้นก็ได้รับเอาเทพเจ้า
ของพวกกรีกมาผสมด้วย เป็นแต่ได้ตั้งชื่อให้ใหม่เป็นภาษาลาติน



เช่น ยูปิเตอร์ หรือพระพฤหัสบดี ผู้เป็นใหญ่แห่งเทพเจ้าท้ังหลาย 
เอามาจากเทพชื่อ ซีอุส ของกรีก มาร์สหรือพระอังคาร เป็นเทพเจ้า
แห่งการสงคราม ตรงกับเทพชื่อเอเรสของกรีก วีนัสหรือพระศุกร์
 เทพเจ้าแห่งความรัก ตรงกับชื่อ อโฟรไดท์ ของกรีกซึ่งเดิมที
เป็นเทพเจ้าแห่งสวนและเป็นภริยาของพระอังคาร เนปจูนหรือพระเกตุ 
เทพเจ้าแห่งสมุทร ตรงกับเทพชื่อ โปเซดอนของกรีก จูโน เทพธิดา
แห่งท้องฟ้าเป็นผู้คุ้มครองสตรี การเกิดและการแต่งงาน 
ตรงกับเทพชื่อ เฮราของกรีก เมอคิวรี่หรือพระพุธ เป็นเทพมีปีก
ท าหน้าท่ีสื่อสารของเทพท้ังหลาย และเป็นผู้น าวิญญาณของผู้ตาย 
ต่อมาเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าขายด้วยตรงกับเทพของกรีกชื่อ เฮอเมส



4. ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ

ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ ใกล้ชิดกับพวกติวตันโบราณ
มาก จะเห็นความต่างกันเล็กน้อยในการออกเสียงเทพในนิยาย เช่น 
โอดินของพวกสแกนดิเนเวียนนั้น พวกท่ีอยู่ใต้ลงไปเรียกว่า โวตาน
บ้าง โวดานบ้าง โวเดนบ้าง นอกนั้นความพิศดารในเร่ืองรายละเอียด
ประจ าตัวของเทพเจ้าก็อาจแตกต่างกันไปบ้าง โดยเทพเจ้าท่ีชื่อโอดิน
ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแห่งเทพเจ้านั้น 



ตามเทพนิยายของพวกสแกนดิเนเวียนมีเคราสีเทายาว มีตาเพียง
ตาเดียว การท่ีมีตาเพียงข้างเดียวนี้เพราะได้เอาตาข้างหนึ่งแลกกับ
วิชาความรู้และสติปัญญาจากเทพชื่อ มิมีร์ ผู้เป็นลุง ผู้คุ้มครองน้ าพุ
แห่งปัญญา ซึ่งอาจจะให้แก่มนุษย์คนไหนอย่างไรก็ได้

นอกจากโอดินแล้ว ยังมีเทพเจ้าที่ส าคัญอีก 11 องค์ คือ ธอร์ 
บอลเดอร์ เฮอมอค เป็นต้น อยู่ในสวรรค์ชื่ออัสคาร์ด และ
โดยเฉพาะท้องพระโรงท่ีประทับของโอดินนั้น เรียกว่า ฮัลลา เป็น
สถานท่ีซึ่งวีรบุรุษผู้ถูกฆ่าตายในสงครามจะถูกน าไปเฝ้าและได้อยู่ 
ณ ที่นั้น



ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ มีหลักการใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ 
มียักษ์ซึ่งเท่ากับเป็นฝ่ายชั่ว และมีเทพเจ้าซึ่งเท่ากับฝ่ายดี คอยต่อสู้
ปราบปรามกันอยู่เสมอพวกยักษ์ เช่น โลกี เป็นต้น เป็นตัวแทน
ของฝ่ายชั่ว แม้เมื่อพวกสแกนดิเนเวียนเลิกนับถือศาสนาดั้งเดิมแล้ว 
ก็ยังมีความเชื่อยักษ์ท่ีชื่อโลกีนี้อยู่เป็นแต่เปล่ียนสภาพเป็นซาตาน 
หรือปิศาจ ตามความเชื่อของพวกคริสต์



โดยปกติโอดินได้รับการบูชาด้วยการฆ่าพวกเชลยศึกเป็นเครื่องสังเวย 
พระองค์คอยตรวจตราดูโลกมีนกดุเหว่า 2 ตัวชื่อ ฮูกิน ซึ่งแปลว่า
ความคิดตัวหนึ่ง ชื่อ มูนิน ซึ่งแปลว่าความจ าตัวหนึ่ง 
มาเกาะที่พระอังสา (บ่า) ในเวลากลางคืน แล้วรายงานเหตุการณ์ที่
ได้บินตรวจดูโลกมาตลอดกลางวัน



ศาสนาทีต่ายไปแล้วในทวีปอเมริกา
1. ศาสนาของพวกเปรูโบราณ

ศาสนาของพวกเปรูโบราณ หรือ ชนเผ่าอินคานั้น ถือศาสนา
ที่นับถือพระอาทิตย์และค าว่า อินคา นัน้ เป็นชื่อสกุลของชนที่มีอ านาจ
ในการปกครอง เป็นพวกที่ด ารงต าแหน่งส าคัญทางศาสนา 
(เช่น เป็นหัวหน้าพระ) ทางรัฐบาล ทางกองทัพ และทางสังคม 
ข้อส าคัญที่สุดคือ ถือว่าบุคคลผู้เกิดในสกุลอินคาเป็นผู้สืบสายมาจาก
พระอาทิตย์



กล่าวตามนิยายของศาสนานี้ พระอาทิตย์ซึ่งเป็นพระบิดาใหญ่ ได้ทรง
ส่งโอรสชื่อ มังโก คาปัก กับธิดา มานะ โอเอลโล ฮัวโก ลงมาสู่โลก
เพื่อสอนศิลปะแห่งอารยธรรมแก่ประชาชนของพระองค์ โดยทรง
มอบลิ่มสลักทองอันใหญ่ให้ สั่งให้ท่องเท่ียวไปจนกว่าลิ่มสลักทอง
นั้นจะจมลงไปในพื้นดินเอง ณ จุดนั้น จึงตั้งศูนย์กลางแห่งประชาชาติ
ขึ้น ลิ่มสลักทองนั้นได้จมหายไป ณ หุบเขาคัสโก (ซึ่งแปลว่า สะดือ
หรือใจกลาง) ใกล้ทะเลสาปชื่อติติกากา ในภาคกลางของเปรู ณ ท่ี
นั้นมีโบสถ์พระอาทิตย์ซึ่งเป็นตึกงามสง่า ประดับด้วยสิ่งมีค่าและ
วิจิตรบรรจงท่ีสุดในอเมริกา สามารถแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับสิ่ง
ย่ิงใหญ่ใดๆ ในโลกสมัยโบราณและสมัยกลางได้เป็นอย่างดี



โอรสและธิดาของพระอาทิตย์ได้สมรสกัน มีผู้สืบสกุลซึ่งได้นามว่า 
อินคา เป็นผู้ปกครองแผ่นดินนั้น โดยสิทธิทางเทพเจ้าเพราะมีก าเนิด
เดิมมาจากเทพเจ้า และเพื่อที่จะถนอมรักษาเชื้อสายแห่งเทพเจ้า 
ชายชาวอินคาทุกคน ถ้าสามารถจะท าได้ ก็จะต้องแต่งงานกับพี่สาว
หรือน้องสาวคนโต เพื่อให้ผู้สืบสกุลได้สืบต่อครอบครองบัลลังก์
ต่อไป



พระราชินีท่ีถูกต้องตามกฎหมายนั้นเรียกกันว่าโกยา โอรสทุก
พระองค์ของพระนางมีสิทธิพิเศษได้ด ารงต าแหน่งส าคัญต่างๆ 
จากผลแห่งการวัดกะโหลกศีรษะของซากศพชนเผ่าอินคา แสดงว่า
การแต่งงานกันเองในสกุลนี้ท าให้เกิดชายท่ีมีความสามารถทาง
จิตใจสูงมาก แม้ว่าจะมีพระราชินีท่ีถูกต้องตามกฎหมายเพียง
พระองค์เดียว แต่การมีชายามากก็อนุญาตไว้อย่างไม่จ ากัดจ านวน 
ฉะนั้น โอรสธิดาของกษัตริย์อินคาจึงมีจ านวนถึง 300 ก็เคยมี ส่วน
องค์กษัตริย์อินคาเองด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของพระ เป็น
ประมุขผู้พิพากษาและเป็นจอมทัพ



คนเผ่าอินคาหรือชนชั้นปกครองน้ัน เทียบด้วยผู้ก าเนิดในสกุลกษัตริย์ 
ผู้ครองบัลลังก์ หรือนัยหนึ่งพระมหากษัตริย์เมื่อสวรรคตจะมีพิธีฝังศพ 
โดยน าอวัยวะภายในออก แล้วอาบน้ ายาไม่ให้เน่า ฝัง่ในท่านั่ง ณ เบ้ือง
ขวาของทางเดินด้านข้างในโบสถ์ ณ หลุมฝังศพนั้น คนใช้และนาง
สนมเป็นอันมากจะถูกบูชายัญ เพื่อให้ตามไปรับใช้และเป็นนางสนม 
พิธีสตีแบบอินเดียก็ใช้ปฏิบัติกันมา คือ ชายาที่ดีของกษัตริย์อินคา 
ยกเว้นพระราชินีที่เรียกกันว่า โกยา จะต้องถูกฝังท้ังเป็น ส่วนโกยา
หรือพระราชินีเมื่อสวรรคตก็มีการใส่น้ ายา และฝังในท่านั่ง
เช่นเดียวกัน 



โดยให้หันพระพักตร์เข้าหากษัตริย์อินคา เป็นแต่ฝัง ณ เบ้ืองซ้าย
ของทางเดินด้านข้างภายในโบสถ์ โดยนัยนี้ประชาชนเผ่าอินคา
ได้รักษาพระศพกษัตริย์ของตน ซึ่งสืบต่อตามล าดับกันมาเพื่อให้
คนรุ่นหลังได้รู้เห็นเป็นหลักฐาน



มีเทพเจ้าชั้นน าอีก 2 คือ ปะจะกะมัค เทพเจ้าแห่งความร้อน 
และวิระโกจะ เทพเจ้าแห่งความชื้น ท้ัง 2 องค์นี้เป็นเทพผู้
สร้างสรรค์ บางคนสันนิษฐานว่า เทพทั้ง 2 นี้ หมายถึงการเกี่ยวพัน
หรือผสมกันระหว่างชน 2 เผ่า แต่บางคนก็เห็นว่าเป็นเครื่องหมาย
ท่ีแสดงถึงเพศหญิงและเพศชาย เทพเจ้าประจ าฟ้าผ่า ฟ้าร้องก็ได้รับ
การบูชาในฐานะเป็นมุขมนตรีของพระอาทิตย์ สายรุ้งได้รับการ
บูชาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว 
และดาวพระศุกร์ก็ได้รับการบูชาในฐานะเป็นเทพเจ้าต่างหาก
ออกไป มีการบูชาไฟ คือ จุดไฟไว้ท่ีแท่นบูชาเป็นประจ า และจะ
ท าพิธีเปลี่ยนไฟใหม่เมื่อครบปี โดยใช้กระจกโค้งรวมแสงแดดให้
เกิดไฟ



มีลัทธิพิธีหลายอย่างในศาสนาอินคาที่คล้ายของคริสต์ เช่น พิธีล้าง
บาปให้แก่เด็ก พิธีสารภาพบาป พิธีบูชายัญเด็กโดยเพียงกรีดเอา
เลือดออก เทียบด้วยพิธีสุหนัดในศาสนายิวและศาสนาอิสลาม แม้
ในศาสนาคริสต์ พระเยซูเองก็ได้รับพิธีเมื่อเกิดได้ 8 วัน มีร่องรอย
ของการใช้ลูกบูชายัญเพื่อถ่ายบาปของพ่อในศาสนาอินคาว่าตรงกัน
กับเรื่องของอับราฮัม และไอแซก ในคัมภีร์ โอลด์ เทสตเมนต์ ของ
ศาสนายิว และศาสนาคริสต์



นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมท่ีคล้ายกับของคริสต์มากอีกอย่าง
หนึ่ง ก็คือ การกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ อันประพรมด้วยเลือดแกะท่ี
ถูกฆ่าบูชายัญของพวกอินคา ซึ่งมีค าสวดในพิธีกรรมว่า ผู้ใดกิน
ซังกุ คือขนมปังศักดิ์สิทธิ์นี้ในบาป มีใจไม่แน่นอน พระบิดาคือ
พระอาทิตย์ก็จะลงโทษให้ประสบความล าบากยากแค้น แต่ผู้ใด
กินขนมปังอย่างมีใจเดียว (ในพระบิดา) 



พระอาทิตย์และเทพเจ้าแห่งสายฟ้าก็จะแสดงความพอพระหฤทัย จะ
ประทานลูกเต้าและความสุขส าราญตลอดปีท้ังหลาย รวมท้ังสิ่งท่ี
ต้องการด้วย ท่ีว่าพิธีนี้คล้ายพิธีในศาสนาคริสต์นั้น คือ ในศาสนา
คริสต์ มีพิธีกินขนมปังกับเหล้าองุ่น ด้วยถือว่า ขนมปังเป็นร่างกาย 
เหล้าองุ่นเป็นเลือดของพระเยซู ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า The Holy 
Communion ซึ่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกใช้ค าไทยว่า ศีลมหา
สนิท นอกจากนั้นยังมีค าใกล้เคียงกันอีก 2 ค า คือ The Holy Eucharist 
และ The Lord's Supper ซึ่งท้ังฝ่ายโปรแตสแตนต์และฝ่าย
โรมันคาทอลิกต่างก็มีพิธีนี้ด้วยกัน



ชนเผ่าอินคานั้นเป็นเผ่ามนุษย์กินคน แต่เท่าที่ชาวผิวขาวได้
รุกรานเข้าไปยึดครอง ก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นชนเผ่าที่มี
อารยธรรมสูงสุดในบรรดาชนเผ่าโบราณในโลกซีกตะวันตก มี
หลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่า
ประชาชนยุคเดียวกันในยุโรป อาฟริกา และตะวันออกใกล้

ศาสนานี้เป็นประเภท พหุเทวนิยม คือนับถือเทพเจ้าหลายองค์



2.  ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ

ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ คือ ศาสนาของชนเผ่าอัซเทค 
ซึ่งอยู่ในประเทศเม็กซิโก สมัยโบราณ ศาสนานี้จัดเข้าในพหุเทวนิยม 
คือ นับถือเทพเจ้าหลายองค์ มีพระเป็นผู้ท าพิธีทางศาสนา 
และล าดับชั้นของพระก็มีมากมาย จัดเป็นระเบียบอย่างดี 
ในสมัยท่ีพวกผิวขาว คือพวกสเปนเข้าไปสู่ดินแดนแถบนั้น 
พวกพระเป็นผู้ควบคุมศาสนาและชนเผ่าอัซเทคเป็นส่วนใหญ่



ศาสนาของพวกเปรูโบราณ เม็กซิกันโบราณ มิได้ตายไปตาม
ธรรมชาติ คือร่วงโรยหมดผู้นับถือไปเอง แต่ตายไปเพราะถูกชนเผ่า
อื่นท่ีเข้ายึดครองยัดเยียดศาสนาอื่นให้จนศาสนานั้นๆ ไม่สามารถ
ด ารงอยู่ได้ ผลที่ปรากฏก็คือ ดินแดนแถบใต้ของสหรัฐลงมา คือ 
เม็กซิโก ซึ่งแม้จะนับเป็นอเมริกาเหนือถัดมาถึงอเมริกากลาง แล้วก็
ถึงอเมริกาใต้ ต่างก็พูดภาษาสเปนเป็นส่วนใหญ่ นี้เป็นผลแห่งการที่
สเปนเข้ายึดครองในศตวรรษท่ี 16 แห่งคริสตศักราช



ประเทศท่ีเรียกว่า กลุ่มลาตินอเมริกันนั้น คือประเทศท่ีเคยถูกสเปน 
ฝรั่งเศส และโปรตุเกสยึดครอง และใช้ภาษาเหล่านี้ แต่ส่วนใหญ่
ใช้ภาษาสเปน อย่างไรก็ตาม ภาษาเหล่านี้ นับเนื่องในภาษาลาตินท้ังสิ้น 
ค าว่าลาตินอเมริกาจึงบ่งชัดถึงประเทศท่ีอยู่ในทวีปอเมริกาท่ีใช้
ภาษาลาตินการส ารวจทางโบราณคดี ท าให้ได้พบปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกลูกหนึ่ง ห่างจากนครหลวงของเม็กซิโกเป็นปิรามิด
แห่งพระอาทิตย์ มีเนื้อท่ีประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร สูง 216 ฟิต 



มีผู้สันนิษฐานกันว่า เบื้องแรกศาสนานี้นับถือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
เพียงองค์เดียว ต่อมามีเทพเจ้าหลายองค์ 
ครั้นมาถึงศตวรรษที่ 16 ปรากฏว่า มีเทพเจ้าชั้นส าคัญถึง 13 องค์ 
เทพเจ้าชั้นผู้น้อยลงมาประมาณ 200 องค์

        เทพนิยายของชนเผ่านี้เล่าไว้ว่า มียุคส าคัญอยู่ 4 ยุคในอดีต 
เมื่อสิ้นยุคแต่ละยุคมนุษย์ก็ได้ถูกท าลายหมดสิ้น 
ในยุคต่อมาจึงเกิดขึ้นใหม่ในฐานะที่สูงกว่า โบสถ์มีมากเหลือเกิน 
ในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีประชาชนสามแสนคน 
ปรากฏว่ามีโบสถ์กว่า 600 แห่ง ชนเหล่านี้สร้างท่ีอยู่ส าหรับพระ 
เพื่อพระจะได้รับใช้เทพเจ้า



ในศาสนานี้ มีพระทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง การศึกษาของประชาชน
อยู่ในมือของพระ เด็กหญิงก็ได้รับการสั่งสอนจากพระผู้หญิง
ในเรื่องศิลปะการบ้านเรือน เด็กชายก็ได้รับการสั่งสอน
จากพระผู้ชายในเร่ืองดาราศาสตร์ การปกครอง ประเพณีโบราณ 
การเขียนรูปตัวแทนหนังสือ



 เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่คือ พระอาทิตย์ เชื่อกันว่าพระอาทิตย์นั้นจะส่อง
แสงอยู่ได้จ าเป็นต้องมีหัวใจมนุษย์หล่อเล้ียง เพราะฉะนั้น จึงเป็น
ธรรมเนียมของคนพวกนี้ ที่จะต้องท าสงครามเพื่อจับเชลยมาฆ่า เอา
หัวใจบูชาเป็นเครื่องหล่อเล้ียงพระอาทิตย์ มีประวัติที่บันทึกไว้ว่า 
ประมาณศตวรรษที่ 15 ก่อนท่ีพวกสเปนจะเข้าไปรุกรานนั้น ได้มี
พิธีบูชายัญโดยใช้มนุษย์ถึง 20,000 คน พระเป็นผู้ฆา่แล้วเอามีดท า
ด้วยหินผ่าควักหัวใจ ครั้นแล้วก็เอาศพโยนลงไปบูชาเทพเจ้าแห่ง
ไฟในท่ามกลางไฟ โดยผ่าศพนั้นก่อน ผู้ที่ถูกบูชายัญจะได้รับ
เกียรติอย่างสูง



ถือว่าเสมือนหนึ่งเป็นผู้ตายในสงคราม ในสมัยที่พวกสเปนไปรุกราน
ในศตวรรษที่ 16 นั้นก็มีชาวสเปนเป็นอันมากถูกจับไปบูชายัญ
 ตามพิธีศาสนาของพวกนี้

เทพเจ้าท่ีส าคัญยังมีอีก คือ อุยทซิโลโปชทลิ (Uitzilopochtli) 
ครั้งแรกเป็นเทพเจ้าประจ าเผ่าอัซเทค 
ต่อมาเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม และยังมีเทพเจ้าอื่นๆ อีก เช่น 
เทพเจ้าแห่งผู้สร้างสรรค์ เทพเจ้าแห่งฝน เทพเจ้าแห่งความตาย 
และเทพเจ้าแห่งท้องฟ้า



มีผู้ถอดค าแปลแห่งข้อเขียน และบทสวดของศาสนานี้ 
อันมีหลักศีลธรรมที่ดีอยู่ เช่น 

1. จงให้เสื้อผ้าแก่คนท่ีเปลือยเปล่า จงเลี้ยงอาหารคนท่ีหิว 
ไม่ว่าจะสิ้นเปลืองสักเท่าไร

2. จงดูแลคนเจ็บ เพราะว่าคนเจ็บเหล่านั้นคือรูปปฏิมาของเทพเจ้า

3. ผู้ที่จ้องมองสตรีด้วยความอยากรู้อยากเห็นมากเกินไป 
ถือว่าประพฤติล่วงกามด้วยตา



4. ขอได้โปรดเมตตาประทานพรซึ่งข้าพเจ้าท้ังหลายไม่ควรจะได้ 
โดยผ่านทางบุญของพวกข้าพเจ้าเองเถิด 

ศาสนาที่ตายไปแล้วในทวีปอาฟริกา
1. ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ                                                                     

ตามหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏว่า ศาสนาที่ตายไปแล้วในทวีป
อาฟริกามีเพียงศาสนาเดียว คือ ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ 
ศาสนานี้เกิดก่อนคริสตศักราชประมาณ 3,000 ปี และย่ังยืนมา
จนถึง ค.ศ. 391 เป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม คือ นับถือเทพเจ้า
หลายองค์



    นักการศาสนามีความเห็นว่า ก่อนหน้านั้นประชาชนที่ตั้ง
ภูมิล าเนาในแถบแม่น้ าไนล์ เป็นพวกนับถือเครื่องรางของขลัง ต่อมา
จึงนับถือเทพเจ้า โดยมีเทพเจ้าแต่ละองค์เป็นผู้ปกครองท้องถ่ิน ไม่ว่า
จะเป็นต าบลหรือจังหวัด

นอกจากนับถือเทพเจ้าแล้ว ก็ยังมีการนับถือสัตว์หลายชนิดว่า
เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในที่บางแห่งนับถือสิงโต บางแห่งนับถือ
จระเข้ บางแห่งนับถือสุนัขป่า หรือสุนัขจิ้งจอก บ้างก็นับถือแมว 
บ้างก็นับถือลิง และบ้างก็นับถือเหย่ียว หรือนกกระสา



การนับถือสัตว์กับการนับถือเทพเจ้าท่ีมีศีรษะเป็นรูปสัตว์มีทีท่า
าจะเก่ียวข้องกันอยู่บ้าง รายนามเทพเจ้าท่ีมีร่างเป็นมนุษย์แต่ศีรษะ
เป็นรูปสัตว์นั้นมีอยู่มาก เช่นเทพชื่ออนุมิสมีศีรษะเป็นรูปจ้ิงจอก 
เทพชื่อฮาธอร์มีศีรษะเป็นโค เทพชื่อโฮรัสมีศีรษะ
เป็นเหย่ียวนกเขา เทพชื่อมุนท์มีศีรษะเป็นเหยี่ยวตะไกร 
เทพชื่อเมเขตมีศีรษะเป็นแร้งเทพชื่อเซเขตมีศีรษะเป็นสิงโตตัวเมีย 
เทพชื่อเซตมีศีรษะเป็นนกกระสาและเทพชื่อเซเมกมีศีรษะเป็นจระเข้ 
ส่วนเทพชื่อบาสต์เป็นเทพธิดาแมว



เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในศาสนาของพวกอียิปต์โบราณก็คือ โอ
สิริส (Osiris) มีค าจารึกและข้อความในคัมภีร์ศาสนา กล่าวไว้ว่า 
เทพองค์นี้ เป็นราชาแห่งความนิรันดร เป็นเจ้าแห่งความถาวร เป็น
เจ้าชายแห่งเทพและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้ปกครองโลก เป็นผู้ด ารง
อยู่ตลอดกาล

ก่อนท่ีเทพโอสิริสจะได้รับยกย่องให้เป็นเทพใหญ่ท่ีสุดนั้น 
เทพชื่อ รา (Ra) ได้ครองต าแหน่งน้ีมาก่อนในฐานะเป็นเทพเจ้า
แห่งดวงอาทิตย์ ส่วนเทพโอสิริสเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ าไนล์



มูลเหตุท่ีความเคารพนับถือในเทพเจ้าจะเพิ่มมากขึ้นและปะปนกันนั้น 
เนื่องมาจากชนแต่ละเผ่ากม็ีเทพเจ้าที่เคารพนับถือของตนเอง 
คล้ายกับเทพเจ้าประจ าต าบล หรือจังหวัด รวมทั้งประจ าเผ่าด้วย 
เมื่อเผ่าไหนมีอ านาจได้ปกครองชนเผ่าอื่น เทพประจ าเผ่านั้นก็พลอยมี
เกียรติย่ิงขึ้น ชนเผ่าที่ถูกปกครองจึงพลอยนับถือเพิ่มขึ้นจากเดิม 
โดยนัยนี้กาลเวลาล่วงไป ความผสมปนเปกันของเทพเจ้าก็มีมากยิ่งขึ้น 
เทพชื่อ รา ซึ่งแต่เดิมเป็นพระอาทิตย์ ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าเทพทั้งปวง
ก็มีผู้นับถือน้อยลง กลายเป็นเทพโอสิริสก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่แทน



เทพเจ้าของอียิปต์มีขึ้นมีลง ตามความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หรือการสงคราม ท่ีเนื่องมาจากการแย่งอ านาจกัน ตัวอย่างเช่น เทพ
โฮรัสแห่งเมืองเบห์เดท เป็นเทพชั้นน าแห่งอียิปต์ภาคใต้ ส่วนเทพ
เซทแห่งเมืองออมบอสเป็นเทพชั้นน าแห่งอียิปต์ภาคเหนือ 
เนื่องจากอาณาจักรท้ัง 2 เป็นคู่แข่งและท าสงครามกันอยู่เสมอ เทพ
ท้ัง 2 ก็กลายเป็นมีสภาพขัดแย้งกันไปด้วย แม้เมื่ออาณาจักรทั้ง 2 
เลิกท าสงครามกันจนเร่ืองขัดแย้งแต่เดิมเป็นท่ีลืมเลือนไปแล้ว



แต่ความคิดถึงเทพทั้ง 2 ว่าเป็นศัตรูกันก็ยังมีอยู่ คือ เทพโฮรัสในฐานะ
พระอาทิตย์ จะต้องต่อสู้กับเทพชื่อเซท ซึ่งเป็นเทพแห่งความมืดอยู่
ตลอดกาลนิรันดร ต่อมาเมื่อเมืองเมมฟีสเป็นราชธานีแห่งอียิปต์ เทพ
ชื่อปตาห์ก็เป็นหัวหน้าเทพอื่นๆ ต่อมาอีก เมื่อชาวเมืองเธเบสได้ครอง
อ านาจสูงสุด เทพชื่อ อาโมน ก็กลายเป็นผู้น าของเทพทั้งหลาย



เนื่องจากพระในศาสนาอียิปต์โบราณมีส่วนเก่ียวข้องอยู่อย่าง
ใกล้ชิด จึงเชื่อกันว่า พระจะเป็นผู้จัดระเบียบเทวดาซึ่งยุ่งเหยิงให้เป็น
ชุด ที่เรียกว่า “ไตรเทพ” โดยรวมเทพ 3 องค์มาอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน คือ พ่อแม่และลูก เช่น ชาวเธเบส มีชุดไตรเทพคือ อาโมน 
เป็นบิดา มัท เป็นมารดาและโคน เป็นบุตร แต่ชุดไตรเทพซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีในชีวิตของชนชาวอียิปต์โบราณก็คือ โอสิริส เป็นบิดา อิ
ซิส เป็นมารดา และโฮรัส เป็นบุตร



ความเชื่อในชีวิตหลังความตาย เป็นมูลเหตุอันหนึ่งให้มีประเพณี
ทางศาสนาเกี่ยวกับผู้ตาย คือ เขาเชื่อกันว่าทันทีท่ีมนุษย์ตายลง 
วิญญาณจะลงไปสู่โลกเบื้องล่าง ซึ่งจะมีการพิพากษา
ในสภาแห่งความจริง ซึ่งเทพชื่อ โอสิริส เป็นประธาน 
มีเทพอื่นๆ อีก 42 องค์เป็นผู้แทนเขต 42 เขตของอยีิปต์โบราณ 
คอยเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าค าสารภาพของผู้ตายนั้นเป็นจริงหรือไม่



ในการพิพากษาความดีความชั่วของผู้ตายนั้น จะมีการน าหัวใจของ
ผู้ตายขึ้นตาชั่ง เทียบกับอีกข้างหนึ่งซึ่งมีขนนกใส่ไว้ ขนนกเป็น
เครื่องหมายของความยุติธรรมหรือความชอบธรรม ถ้าขนนกหนัก
กว่า ก็แสดงว่าผู้นั้นท าความด าไว้ จะได้มีโอกาสไปอยู่ในสวรรค์
กับเทพชื่อ โอสิริส ถ้าขนนกเบากว่าก็แสดงว่าท าชั่วไว้ ซึ่งจะต้อง
ถูกลงโทษให้ตกนรกทนทุกข์ทรมานหรือให้ไปเกิดในรูปแห่งสัตว์
ดิรัจฉานท่ีไม่ดีไม่งามต่างๆ 



การท ามัมมี่หรือศพอาบน้ ายา เพื่อเก็บร่างของผู้ตายไว้มิให้เน่า
เป่ือยนั้น เนื่องจากความเชื่อท่ีว่า ในภายหลังจะฟื้นมามีชีวิตอีก และ
เพราะมีความเชื่อตามเทพนิยายท่ีว่า เทพโอสิริสก็เคยถูกเทพชื่อ เซท 
ผู้เป็นน้องชายฝาแฝดของตนฆ่าถึงแก่ชีวิต แต่ภริยาผู้เป็นน้องสาว
ชื่อ อิซิสได้อาบยาและน าไปฝังไว้ในโคลนในแม่น้ าไนล์ ภายหลัง
เซทค้นพบศพอีกจึงสับเป็นท่อนๆ ถึง 14 ท่อน ขว้างไปตามกระแส
ลม แต่ในที่สุดอิซิสได้เก็บรวบรวมมาอีก และช่วยกันกับบุตรโฮรัส 
ท าให้โอสิริสฟื้นขึ้นมาไดอ้ีกด้วยพิธีทางมายาบางประการ



ผู้ที่ได้ไปอยู่ในสวรรค์นั้น จะได้รับความสุขไม่ขาดสาย เป็นความสุข
ชั่วนิรันดร แต่ถ้าผู้ตายผู้ใดต้องการเอาชนะความตายและความแก่เฒ่า
ตลอดกาล ผู้นั้นจะต้องถูกกระท าให้เหมือนกับเทพชื่อโอสิริสทุกประการ
 จะมีการตั้งชื่อให้ว่า โอสิริส มีม้วนกระดาษท่ีท าด้วยพฤกษชาติ
ชื่อปาปิรุสบันทึกข้อความอันประกอบด้วยเวทมนต์
 รูปภาพอันเรียกว่า คัมภีร์ของผู้ตาย (The Book of the Dead) และ
เครื่องใช้บางอย่างบรรจุไว้ที่หลุมศพด้วย ในสมัยก่อนถ้ามีการฝังศพ
กษัตริย์หรือคนชั้นสูงจะมีการน าทาสมาฆ่าเพื่อให้ไปรับใช้ในปรโลกด้วย
 แต่ในสมัยต่อมาได้มีการน าดินมาปั้นเป็นรูปคนใช้แทนการฆ่า
คนจริงๆ ท่ีหลุมฝังศพ



มีผู้กล่าวกันว่า ศาสนาของอียิปต์โบราณ ได้มีการคิดค านึงถึง
ศีลธรรมอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากการท่ีผู้ตายไปปรากฏตัวเมื่อมี
การพิพากษาความดีความชั่วต่อหน้าเทพชื่อโอสิริสนั้น มีการ
ระบุถึงความผิดท่ีได้กระท าหรือไม่ด้วย เช่น การฆ่าคน การท าชู้ 
การน าน้ านมออกจากปากเด็ก การโกงตาชั่ง การโกงด้วย
เครื่องวัด



ศาสตราจารย์บราเดน สรุปข้อสังเกตไว้ 4 ประการเก่ียวกับ
ศาสนาของชาวอียิปต์โบราณ คือ 

1. ศาสนาของอียิปต์โบราณ มีการพัฒนาขนานไปกับพัฒนาการ
แห่งการเมืองการปกครอง
2. มีความเชื่อในชีวิตอนาคต ส าหรับพระเจ้าแผ่นดนิก่อน แต่
ภายหลังส าหรับบุคคลทุกคน

3. มีการเน้นหนักทางศีลธรรมอย่างน่าสังเกต เทพเจ้าที่เข้ามา
เก่ียวข้องในการนี้ ก็ได้รับการตีความไปในทางต้องการ ความดีงาม



4. มีความเชื่อว่า ชีวิตในอนาคตก าหนดด้วยการครองชีพทางศีลธรรม 
อันนับเป็นความเชื่อท่ีเก่าแก่เท่าที่เรารู้ได้

เก่ียวกับก าหนดกาลที่ว่า ศาสนาของชาวอียิปต์โบราณเริ่มต้น
ก่อนคริสตศักราช 3,000 ปี จนถึงคริสตศักราช 391 ปีนั้น ระยะกาล
เร่ิมต้นก าหนดด้วยราชวงศ์แรกที่ปกครองอียิปต์ 
ส่วนระยะกาลสุดท้ายก าหนดด้วยการที่จักรพรรดิโรมันพระนามว่า 
ธีโอโดสิอุส ผู้ได้ชัยต่อดินแดนแถบนี้ ได้สั่งปิดโบสถ์สุดท้าย
ของชาวอียิปต์



ศาสนาที่ตายแล้วในทวปีเอเชีย
1. ศาสนาของพวกบาบิโลเนียน

ก าหนดกาลแห่งศาสนาของพวกบาบิโลเนียนนั้น เร่ิมต้นเมื่อ
ประมาณ 3,750 ปี จนถึง 500 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นไปตาม
ประวัติศาสตร์ คือ อาณาจักรบาบิโลเนียนั้น ตั้งอยู่ ณ หุบผาแห่ง
แม่น้ าไทกริสและยูเฟรติส ได้แก่ประเทศอิรักในปัจจุบัน ประชาชน
แห่งอาณาจักรบาบิโลเนีย ได้ให้ก าเนิดอารยธรรมแห่งเอเชีย
ตะวันตก และได้ถูกกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เชียยกทัพเข้ายึดครอง
เมื่อปี 538 ก่อน ค.ศ. อาณาจักรนี้จึงล่มจมตั้งแต่นั้นมา



ความเชื่อถือในเทพเจ้า เป็นไปในลักษณะเชื่อว่า ธรรมชาติต่างๆ 
มีเทพเจ้าก ากับอยู่ และเพทเจ้าเหล่านี้ก็มีลักษณะหรือความเป็นไป
แบบมนุษย์เรานี้เอง ทุกๆ เมืองมีเทพเจ้าของตนเองประจ าในฐานะ
เป็นผู้คุ้มครองรักษา และประชาชนแห่งเมืองไหน
นับถือเทพเจ้าอะไร ก็ถือว่าเทพเจ้าของตนนั้นย่ิงใหญ่กว่าเทพเจ้าอื่นๆ 
มีการนับถือเทพเจ้า 3 องค์ แบบ



“ไตรเทพ” ของอียิปต์ เป็นแต่มีชื่อต่างออกไป คือ อนุเทพเจ้า
แห่งท้องฟ้า เอนลิล หรือเบลเทพเจ้าแห่งโลก และอีวา เทพเจ้า
แห่งน่านน้ า ต่อจากนั้นก็มีชุดไตรเทพกลุ่มท่ี 2 คือ ซิน เทพเจ้า
แห่งดวงจันทร์ ชามัช เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ และอดัด หรือ รัม
มัน เทพเจ้าแห่งบรรยากาศ พายุ ฟ้าร้องและสายฟ้า เทพแต่ละ
องค์ดังกล่าวนี้ มีศูนย์กลางแห่งการบูชา
ในเมืองต่างๆ ไม่เหมือนกัน เช่น เทพอนุ ได้รับการบูชาในเมือง
อีเรค เทพชื่อ เอนลิล ในเมืองนิปปุร เป็นต้น



นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าฝ่ายสตรี ซึ่งมีหน้าท่ีในการให้ก าเนิดแก่
เทพบุตร เทพ เทพธิดา ในจ านวนเทพฝ่ายสตรีเหล่านี้มีเทพที่นับ
ถือส าคัญท่ีสุด คือ อุชตาร์ เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก เทียบด้วย
เทพวีนัสของชาวโรมัน

โบสถ์ หรือซิกกูรัท เป็นตึกใหญ่และสวยงามมาก สร้างไว้
ในนครท้ังหลายของบาบิโลเนีย สูงเหนืออาคารบ้านเรือน
ท้ังหลาย พระเป็นผู้ควบคุมดูแล และโดยปกติ พระเป็นกลุ่มชน
ท่ีได้รับการศึกษาดีโดยเฉพาะ



การบูชายัญของศาสนานี้ มีการฆ่าโค แกะ ปลา มีผลไม้และดอกไม้ 
วางไว้บนแท่นบูชา มีการสวดอ้อนวอน และมีบทสวดอันคล้อง
จอง

ประชาชนชาวบาบิโลเนียนถึงความเคลื่อนไหวแห่งดวงดาว
ด้วยความสนใจใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นต้นเค้าแห่งการศึกษาดารา
ศาสตร์ วรรณคดีที่เหลืออยู่ ได้เล่าถึงเทพนิยายและเรื่องการสร้าง
โลก ซึ่งนักการศาสนาเชื่อกันว่า ได้มีอิทธิพลเป็นอันมากต่อ
ข้อความในคัมภีร์ไบเบิ้ลตอนต้นๆ ของพวกยิว และคริสเตียน



   ศาสตราจารย์ บราเดน ให้ข้อสังเกตไว้ส าหรับศาสนาของ
พวกบาบิโลเนียน รวม 6 ข้อ คือ
1. ความเจริญควบคู่กันไประหว่างศาสนากับการเมือง
(คือเมืองไหนมีอ านาจ เทพเมืองนั้นก็เป็นใหญ่ คล้ายศาสนา
ของอียิปต์โบราณ)



2. มีการรวมเทพเจ้าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 องค์ คล้ายของอียิปต์
3. มีความโน้มเอียงในการบูชาเทพเจ้าองค์เดียว
4. มีพัฒนาการขนานไปกับศาสนาของพวกเฮบรู
5. มีเร่ืองเทพเจ้าเป็นเรื่องส าคัญในศาสนานี้
6. เร่ืองชีวิตในอนาคตไม่ถือเป็นส าคัญในศาสนานี้



2. ศาสนาของพวกฟินิเชียน

พวกฟินิเชียน คือ พลเมืองของอาณาจักรฟินิเชีย (Phoenicia) ซึ่งได้แก่ 
ดินแดนชายฝั่งทะเลของซีเรียในปัจจุบัน ขยายไปทางเหนือ จาก
ภูเขาคาร์เมลประมาณ 100 ไมล์ ชนเผ่าคาเธจซึ่งเป็นคู่แข่งของพวก
โรมันนั้น ดังเดิมก็ขึ้นอยู่แด่ชนเผ่าฟินิเซียนนี้
ศาสนาของชนเผ่าฟินิเชียนมีส่วนส าคัญในชีวิตของเขามาก ศาสนานี้
นับถือเทพเจ้ามากหลายแต่ละองค์มีนามทั่วไปว่า บาอัล (Baal) 
เหมือนกันหมด



พิธีกรรมของศาสนานี้มีการฆ่ามนุษย์
บูชายัญและการสังเวยเทพเจ้าด้วยกาม ความจริงพิธีกรรมแบบ
หลังนี้มิใช่มีแต่ของชาวฟินิเชียนเท่านั้น
 แม้ในศาสนาที่ตายแล้วอื่นๆ เช่น ของอียิปต์ ของกรีก และแม้
ศาสนาฮินดูบางสาขา 
ซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันก็มีพิธีกรรมท านองนี้



3. ศาสนามนีกี

ศาสนานี้มีชื่อท่ีใช้กันในภาษาอังกฤษว่า Manichaeism ส่วนผู้นับ
ถือศาสนานี้ใช้ค าอังกฤษว่าManichee (มนีกี) ศาสนานี้ตั้งชื่อตามศาสดา
ผู้มีนามว่า มนี (Mani) ผู้เขียนสันนิษฐานว่า ชื่อศาสนาที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษแบบนั้นคงจะมาจากภาษาลาตินท่ีเขียนชื่อ มนี เป็น
 มนีกีอุส Manichaeus ศาสนานี้มีหลักการเป็น “ทวินิยม” หรือ 
dualism อันเชื่อในหลักการ 2 อย่างคือ เทพฝ่ายแสงสว่าง 
และพญามาร ฝ่ายความมืด หลักการ 2 อย่างนี้ตรงกับศาสนา
โซโรอัสเตอร์ซึ่งจะกล่าวต่อไป เป็นแต่ต่างกันโดยชื่อ
และรายการปลีกย่อยเท่านั้น



ศาสดามนี เกิด ค.ศ. 216 ตาย ค.ศ. 276 แต่ปีเกิดยังไม่แน่นัก 
ท่านผู้นี้เกิดใกล้เมือง ซเตสิโฟน ในแคว้นเมโซโปตาเมีย และได้
เร่ิมเผยแผ่ศาสนานี้ในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 242 คือ เมื่ออายุ
ประมาณ 27 ปี ได้เดินทางเผยแผ่ศาสนาไปในเอเชียกลาง อินเดีย 
และ

ตะวันตกของประเทศจีน และได้กลับสู่ภูมิล าเนาเดิมเมื่อ ค.ศ. 
270 ได้ท าให้คนนับถือมิใช่น้อย แต่น่าเสียดายที่ในครั้งสุดท้าย
ได้ถูก มะกี หรือพระแห่งศาสนาพื้นเมืองเบียดเบียน ทั้งยังถูก
พระเจ้าบาหรัมที่ 1 กษัตริย์แห่งเปอร์เชียสั่งการให้ทรมานและ
ถลกหนังจนตาย คัมภีร์ของศาสดาผู้นี้ได้สูญหายไปท้ังหมด



ตามหลักการของศาสนานี้ ปรากฏว่าอาณาจักรแห่งแสงสว่างได้
ส่งทูตลงมาแนะน าทางแห่งความดีแก่มนุษยชาติ บุคคลท่ีส่งมานั้น 
รวมท้ังโนอา อับราฮัม โซโรสเตอร์ พระพุทธเจ้า 
พระเยซูและมนี เป็นคนสุดท้ายซึ่งยิ่งใหญ่ท่ีสุด ศาสนานี้ด ารงมาได้
ประมาณศตวรรษท่ี 10 แห่งคริสตศักราชก็สลายตัว
หลักการของศาสนามนีก็ยังมีท่ีส าคัญอีกบางประการ อันได้แก่ ความเชื่อ
ในเร่ืองราวในอดีต อนาคตและปัจจุบัน



เรื่องของอดีต คือ ในสมัยหนึ่ง พญามาร หรือซาตานผู้เป็นประมุข
แห่งอาณาจักรมืด ได้รุกรานอาณาจักรสว่าง และท าการได้ผล ต่อ
บุคคลผู้เป็นต้นก าเนิดของมนุษย์ท้ังปวงในตอนแรก แต่เทพเจ้าแห่ง
แสงสว่างผู้สร้างมนุษย์คนแรกนั้นได้เข้าต่อสู้ด้วยพระองค์เอง พญา
มารจึงพ่ายแพ้ไป แม้กระนั้นพญามารก็ได้กลืนเอาเนื้อหาของแสง
สว่างไปมากอยู่เหมือนกัน ฉะนั้นจึงต้องพยายามบังคับให้พญามาร
คายออกมาให้จงได้ สิ่งท่ีพญามารคายออกมาก็ได้เกิดเป็นพระอาทิตย์ 
พระจันทร์ ส่วนร่างของพญามารก็กลายเป็นโลก ด้วยเหตุนี้โลกจึง
ประกอบไปด้วยท้ังส่วนที่ดีและชั่ว



เรื่องของปัจจุบัน คือ การพยายามท าให้เศษแห่งแสงสว่างที่ยังติด
ค้างอยู่บนโลกได้หลุดพ้นไปจากโลก และมีความเชื่อกันว่า มีวงล้อ
น าแห่งจักรวาล ซึ่งเก็บเศษแสงสว่างจากกายของคนที่ก าลังตาย ใส่ถัง
ไปเก็บไว้ที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ พอเศษแห่งแสงสว่างเหล่านั้น
บริสุทธิ์แล้วก็น าไปสู่แหล่งเดิม ท่ีเรียกว่า แนวแห่งความรุ่งโรจน์ 
(เข้าใจว่าได้แก่ล าแสงขาวๆ บนท้องฟ้าที่เห็นได้ชัดในเวลากลางคืน
ข้างแรม ที่เรียกว่าทางช้างเผือก หรือ Milky Way) ตกลงอาณาจักร
แห่งแสงสว่างตามความเข้าใจของศาสนานี้ก็น่าจะได้แก่ทางช้างเผือก
นั่นเอง



เร่ืองของอนาคต เมื่อได้สกัดแสงสว่างออกจากมนุษย์หมดสิ้นแล้ว 
โลก (ซึ่งเป็นกายของพญามาร) ก็จะไหม้ลุกเป็นเปลวไฟ 
เป็นเวลา 1,468 ปี คือถูกท าลายหมด จะคงเหลืออยู่เพียงอาณาจักร
แห่งแสงสว่างอย่างเดียว



4. ศาสนามิถรา

ศาสนานี้เรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า Mithraism ค าว่า มิถรา หมายถึง
เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เป็นศาสนาที่มีลักษณะเป็นเอกเทวนิยม คือ เชื่อถือ
ในเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียว แม้จะเกิดในเอเชีย แต่ก็ได้เคย
แพร่หลายไปในอาณาจักรโรมันและในกลุ่มชาวโรมันที่เป็นทหาร 
ยังมีซากเหลือปรากฏคือ ก าแพง หรือผนัง สิ่งก่อสร้างของชาวโรมัน 
ผู้เคยรุกรานเกาะอังกฤษและได้ไปยึดครองอยู่ในระยะหนึ่ง มี
ภาพเขียนหรือร่องรอยอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่า ในสมัยนั้นศาสนามิถราได้
แพร่หลายไปเป็นศาสนาน าในอาณาจักรโรมัน



ศาสนามิถราเจริญถึงขีดในศตวรรษที่ 2 แห่งคริสตศักราช ครั้นถึง
ศตวรรษท่ี 4 ก็เสื่อมสลายไปในท่ีสุด การสลายตัวของศาสนามนีก็ตาม 
ของศาสนามิถราก็ตาม ผู้ค้นคว้าบางท่านได้บันทึกไว้ว่า เพราะถูกบีบ
คั้นจากศาสนาคริสต์



แต่แม้เช่นนั้นศาสนามิถราซึ่งเกิดก่อนคริสตศาสนาก็ยังมีความ
ละม้ายคล้ายคลึงกับหลักคริสตศาสนายอู่มาก เช่น พิธีล้างบาป 
พิธีกินขนมปังกับเหล้าองุ่น การถือวันอาทิตย์เป็นวันส าคัญทาง
ศาสนา การถือวันเกิดของมิถราว่าตกในวันท่ี 25 ธันวาคม ศาสนา
มิถราเชื่อว่าชีวิตนี้มิใช่สุดท้าย แต่เป็นทางไปสู่ชีวิตท่ีมีความสุข 
หรือความทุกข์ชั่วนิรันดรอีกต่อหน่ึง กล่าวคือ ในวันสุดท้าย มิถ
รา ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ จะเรียกให้ผู้ตายทุกคนลุกขึ้นมารจาก
หลุมฝังศพ แล้วส่งผู้ท าความดีไปสู่สวรรค์ ผู้ท าความชั่วไปสู่
อาณาจักรแห่งความมืดมน



หลักการใหญ่ของศาสนามิถรา คือ การบูชามิถราเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้
แต่งต าราบางคนกล่าวว่า ชื่อ มิถรานี้ ปรากฏในคัมภีร์พระเวทของ
ศาสนาพราหมณ์ และในคัมภีร์อเวสตะของศาสนาโซโรสเตอร์ ท่ี
ปรากฏในคัมภีร์พระเวทนั้นในฐานะเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างใน
ท้องฟ้า (Ormuzd) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อหุรมัสดะ ในการต่อสู้
เพื่อความก้าวหน้าแห่งความถูกธรรม และเหตุแห่งแสงสว่าง ศาสนา
นี้มีความโน้มเอียงไปในทางบูชาพระอาทิตย์ด้วย



กล่าวตามเทพนิยายของศาสนามิถรา เทพเจ้าได้ทรงเกิดเป็นมนุษย์จาก
ก้อนหิน หรือในถ้ า คนเลี้ยงแกะเป็นพวกแรกที่แสดงความเคารพต่อ
เทพเจ้านั้น พระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์ฆ่าโคผู้อันศักด์ิสิทธิ์ตัวหนึ่ง 
เพื่อให้โลหิตของโคท าให้โลกอุดมสมบูรณ์ ต่อมา มิถราหรือเทพเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่นั้นก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ แต่ก็พร้อมท่ีจะช่วยเหลือและ
ประทานพรแก่ผู้ท่ีเชื่อถือในพระองค์ ภาพนูนท่ีค้นพบในหลายภาคของ
ยุโรปท าเป็นรูปเทพเจ้ามิถราก าลังฆ่าโค



เพราะเหตุท่ีแหล่งก าเนิดของเทพเจ้าเป็นถ้ า ฉะนั้น การบูชาใน
ศาสนามิถราจึงกระท ากันในถ้ า บางครั้งก็เป็นถ้าจริง บางครั้งก็ท า
จ าลองขึ้น

การท่ีจะเป็นผู้นับถือศาสนามิถรานั้น มีพิธีกรรมถึง 7 ขั้น ในการ
นี้มีพิธีเจิมหน้าผากด้วยเลือดแกะหรือโคเพื่อเป็นการล้างบาปด้วย



ศาสนาของชนเผ่านี้ เจริญรุ่งเรืองถึงขีดระหว่าง 1,400 ถึง 1,200 ปี 
ก่อนคริสตศักราช มีลักษณะเป็นพหุเทวนิยมผสมทวินิยม คือ
เชื่อถือในเทพเจ้ามากองค์ แต่นิยมนับถือเป็นคู่ๆ เช่น เทพเจ้าฝ่าย
ชายและฝ่ายหญิงประจ าสวรรค์ พื้นดิน แม่น้ า บ่อน้ า ลม เมฆ เป็น
ต้น หลักฐานของศาสนานี้ท่ีขุดค้นพบ ณ เมือง โบฆัซ – เกอุย
(Boghaz – Keui) มีการกล่าวถึงชื่อเทพเจ้าของพวกบาบิโลเนียน 
อัสสิเรียน พวกอินโด ยุโรป (ได้แก่ พวกอารยัน ซึ่งมีภาษาสาขา
เดียวกันท้ังยุโรปและอินเดียอันรวมถึงภาษาเปอร์เซียด้วย) 

5. ศาสนาของพวกฮิทไท



พวกอินเดียนรวมไว้ในศาสนาของตนด้วย แสดงว่ามีใจกว้างขวาง
ในการรับเอาเทพเจ้าของศาสนาต่างๆมาไว้ในศาสนาของตน 
แต่เทพเจ้าท่ีย่ิงใหญ่นั้น มีเป็นของตัวเองต่างหาก คือ เทพบุตรแห่งอากาศ
และเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งมีนามว่า เตชับ และเคฟิต 
หรือเคฟะ โดยล าดับ



แม้ว่าพวกฮิทไทจะสิ้นอ านาจลงแล้วเป็นเวลานาน แต่อิทธิพลแห่ง
ศาสนาของพวกฮิทไทยังคงมีอยู่ในดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนียน
ตะวันออก มีค ากล่าวว่า ลัทธินับถือเทพเจ้าคู่สามีภริยา
ท่ีแสดงสัญลักษณ์ออกเป็นรูปโคผู้ กับสิงโตนั้นสืบเนื่องมาจาก
ศาสนานี้ ในศตวรรษท่ี 3 แห่งคริสตศักราชยังมีการบูชาที่เรียกว่า 
“เทวสมรส” (Divine Marriage) ของชาวพื้นเมือง ในเอเชียไมเนอร์ 
และในซีเรีย



พวกทหารโรมันก็เคยน าเอาลัทธิเทพเจ้าของชาวฮิทไท คือ 
รูปผู้ชายใส่หมวกแบบชาวฮิทไทยืนบนหลังโคผู้ ถือสามง่ามและขวาน 
ไปแพร่หลายในท่ีต่างๆ รวมท้ังในอังกฤษซึ่งมีการค้นพบรูป
ของเทพเจ้าดังกล่าวมาด้วย
(มหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddish University.All rights reserved www.mbu.ac.th)

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



หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ของโลก

ศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม 
เพราะศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ท าความดีละเว้นความชั่ว 
ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อคนในสังคม



องค์ประกอบของศาสนา

1. ศาสดา คือ  ผู้ก่อต้ังศาสนา
2. คัมภีร์  คือ หลักค าสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา
3. นักบวช คือ ผู้สืบทอดค าสอน
4. พิธีกรรม คือ การปฏิบัติในการท าพิธีทางศาสนา
5. ศาสนสถาน คือ สถานท่ีควรเคารพบูชาและใช้

ประกอบพิธีทางศาสนา



**ศาสนาอิสลาม ไม่มีนักบวช แต่มีศาสดา มีคัมภีร์ 
มีศาสนสถาน และพิธีกรรม นับเป็นศาสนาเช่นกัน**



ความส าคญัของศาสนา
1. เป็นพื้นฐานของกฎศีลธรรมของสังคม
2. เป็นแหล่งก าเนิดจริยธรรม
3. เป็นแหล่งท่ีท าให้เกิดศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
4. เป็นกลไกของรัฐในการควบคุมสังคม
5. เป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป

ในแนวเดียวกัน



ประโยชน์ของศาสนา 
1. ช่วยให้สมาชิกของสังคมสงบสุข
2. ท าให้ผู้นับถือเป็นคนดี มีศีลธรรม
3. เป็นบ่อเกิดของศิลปวัฒนธรรม
4. เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของสมาชิกในสังคม
5. เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสุข



ศาสนาที่ส าคัญของโลก 

1. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
ศาสนาพราหมณ์

แหล่งก าเนิดในประเทศอินเดีย เป็นศาสนาดั้งเดิม
ของชนเผ่าอารยัน มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์
โดยเฉพาะตรีมูรติ (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) ต่อมาวิวัฒนาการ
เป็นศาสนาฮินดู



เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์
- เทพเจ้าสูงสุด คือ พระปรมาตมัน
- ความเชื่อเกี่ยวกับตรีมูรติ คือ พระพรหม คือ ผู้สร้าง 

พระวิษณ(ุพระนารายณ์) คือ ผู้คุ้มครอง
และพระอิศวร(พระศิวะ) คือ ผู้ท าลาย

- คัมภีร์พระเวท มีอยู่ 3 คัมภีร์ ถือว่าเป็นคัมภีร์ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในโลก ต่อมาเพิ่มอาถรรพเวทเข้าไป ได้แก่



ฤคเวท (บทสวดสรรเสริญเทพเจ้า)
ยชุรเวท(คู่มือพราหมณ์ในการท าพิธีบูชายัญ)

สามเวท (ใช้สวดขับกล่อมเทพเจ้า)
อาถรรพเวท (เป็นมนต์คาถาทางไสยศาสตร)์



ศาสนาฮินดู
ความเชื่อศาสนาฮินดูที่แตกต่างไปจากศาสนาพราหมณ์ 

ได้แก่
- เชื่อเร่ืองวิญญาณเป็นอนันตะ คือเวยีนว่ายตายเกิด

ไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหลุดพ้นโมกษะ
- ให้คนที่เกิดในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ 

ปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 อย่างเคร่งครัด
- สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพราหมณ์ คัมภีร์พระเวท 

วรรณะ 4 ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณไวศยะ
(แพทย์) และวรรณะศูทร



นิกายในศาสนาฮินดู
1. นิกายพรหม นับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด
2. นิกายไวษณพ (ลัทธิอวตาร) นับถือพระวิษณุ 
3. นิกายไศวะ นับถือพระศิวะ มีศิวลึงค์เป็นสัญลักษณ์
4. นิกายศากติ นับถือเทพเจ้าที่เป็นสตรี 



หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
1. หลักธรรม 10 ประการ

1. ธฤติ คือ ความพอใจ 6. อินทรียนิครหะ คือ การส ารวมอินทรีย์
(ร่างกาย)

2. กษมา คือ ความอดทน 7. ธี คือ ความรู้ (ปัญญา)
3. ทมะ คือ ความข่มใจ 8. วิทยา คือ ความรู้ (ปรัชญา)

4. อัสเตยะ คือ การไม่กระท าเยี่ยงโจร 9. สัตยะ คือ ความซื่อสัตย์
5. เศาจะ คือ ความบริสุทธิ์ 10. อโกธะ คือ ความไม่โกรธ



2. หลักอาศรม 4 
1. พรหมจารี คือ เป็นวัยศึกษาเล่าเรียน
2. คฤหัสถ์ คือ เป็นวัยครองเรือน
3. วานปรัสถ์ คือ เป็นวัยออกไปอยู่ป่า
4. สันยาสี คือ เป็นวัยสุดท้ายของชีวิต ออกบวช

เป็นสันยาสี บ าเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น



3. หลักปรมาตมัน และโมกษะ
1. หลักปรมาตมัน มีความเชื่อว่า ปรมาตมัน 

หมายถึง พลังธรรมชาติ เป็นอมตะไม่มีเบ้ืองต้นและ
สิ้นสุด ส่วนวิญญาณย่อยเรียกว่า อาตมัน สามารถไปรวม
กับปรมาตมันได้เมื่อบรรลุโมกษะ

2. หลักโมกษะ เป็นหลักปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจาก
วัฏจักรแห่งชีวิต ด้วยการน าอาตมันของตนเข้าสู่ปรมาตมัน



4. หลักปรัชญาภควัทคีตา ได้แก่
1. กรรมโยคะ การท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
2. ชยานโยคะ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญหา ความรู้แจ้ง
3. ภักติโยคะ ความรัก ความภักดีอุทิศตนต่อพระเจ้า

เพื่อน าไปสู่การหลุดพ้น



5. หลักทรรศนะหก ได้แก่
1. สางขยะ ทรรศนะเกี่ยวกับชีวิต
2. โยคะ ทรรศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยส ารวมอินทรีย์ 

ท าจิตใจให้บริสุทธิ์
3. นยายะ ทรรศนะเกี่ยวกับความรู้
4. ไวเศษิกะ ทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งท่ีมีอยู่จริงชั่วนิรันดร 9 อย่าง

คือ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาศ กาละเทศะ อาตมัน มนะ
5. มางสา ทรรศนะเกี่ยวกับปรัชญาน่าเชื่อถือ
6. เวทานตะ ทรรศนะเกี่ยวกับอุปนิษัท

(อุปนิษัท คือ คัมภีร์ในส่วนสุดท้ายของพระเวท
 เป็นคัมภีร์ท่ีเป็นหลักปรัชญาลึกซึ้ง)



พิธีกรรมที่ส าคัญของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
1. พิธีศราทธ์ คือ พิธีท าบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
2. พิธีประจ าบ้าน ได้แก่

- พิธีอุปนยัน คือ พิธีเริ่มการศึกษา ถ้าเป็นหญิงยกเว้น
- พิธีวิวาหะ คือ พธิีแต่งงาน

3. ข้อปฏิบัติเก่ียวกับวรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพทศย์ศูทร แต่ละ
วรรณะมีการด าเนินชีวิตท่ีต่างกันจึงต้องปฏิบัติตามวรรณะของตน 
เช่น การแต่งงาน การแต่งกาย เป็นต้น

4. พิธีบูชาเทพเจ้า แต่ละวรรณะจะมีการปฏิบัติต่างกันในเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น งานศิวะราตรี(พิธีลอยบาป) งานบูชาเจ้าแม่ลักษมี 
(เทวีแห่งสมบัติและความงาม) เป็นต้น 



2. ศาสนาพุทธ 
ศาสนาพุทธมีถิ่นก าเนิดในประเทศอินเดีย ประเภทอ

เทวนิยม (ไม่นับถือพระเจ้า) มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา คัมภีร์
ของศาสนาพุทธ คือ พระไตรปิฎก หมายถึงต าราที่บันทึกค าสอนของ
พระพุทธเจ้า แบ่งออกเป็น 3 คัมภีร์ คือ

1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยศีลหรือวินัยของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา

2. พระสุตตันตปิฎก (พระสูตร) ว่าด้วยค าสอนของ
พระพุทธเจ้าและสาวก รวมทั้งชาดกต่าง ๆ

3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยหลักธรรมล้วน ๆ



นิกายส าคญัของศาสนาพทุธ 
1. นิกายเถรวาท หรือหีนยาน

ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัย

ประเทศที่นับถือ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ลาว กัมพูชา
2. นิกายอาจริยวาท หรือมหายาน

ดัดแปลงพระธรรมวินัยได้ ประเทศที่นับถือ ได้แก่ 
จีน ทิเบต ญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลี



หลักค าสอนของศาสนาพทุธ 
1. อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ

- ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
- สมุทัย คือ เหตุของความเป็นทุกข์ ได้แก่ ตัณหา
- นิโรธ คือ ความดับทุกข์ หรือนิพพาน
- มรรค คือ ข้อปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ความดับทุกข์ 

หมายถึง อริยมรรค 8 ประกอบด้วย



1. สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ
3. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระท าชอบ

5. สัมมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ คือ ความ
พยายามชอบ
7. สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ 8. สัมมาสมาธิ คอื การตั้งใจชอบ

อริยมรรค 8 เมื่อสรุปรวมแล้วเรียกว่า ไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา



2. ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ หมายถึง องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ คือ 
ส่วนที่เป็นร่างกาย และส่วนที่เป็นจิตใจ ได้แก่



1. รูปขันธ์ คือ ร่างกายและพฤติกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยธาตุ 4 คือ 
ดิน น้ า ลม ไฟ
2. วิญญาณขันธ์ คือ ความรู้อารมณ์ท่ีผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ

3. เวทนาขันธ์ คือ ความรู้สึก ซึ่งเป็นผลมาจากสุขเวทนา ความสุข
ทางกายและใจ ,ทุกขเวทนา คือ ทุกข์ทางกายและใจ ,อุเบกขาเวทนา 
คือ ความไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายและใจ



4. สัญญาขันธ์ คือ การก าหนดได้ 6 อย่างจากวิญญาณและเวทนา คือ 
รูป รส กลิ่น เสียง
5. สังขารขันธ์ คือ ความคิด แรงจูงใจ สภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดี 
คิดชั่ว เป็นผลมาจากวิญญาณและเวทนา



3. ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งหลายท้ังปวงในโลก ได้แก่
1. อนิจจตา คือ ความไม่เที่ยง
2. ทุกขตา คือ ความเป็นทุกข์
3. อนัตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตน 



3. ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาคริสต์ก าเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ หรือ

อิสราเอลในปัจจุบัน ศาสดาคือพระเยซู ซึ่งเป็น
บุตรของโยเซพและมาเรีย เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากท่ีสุด
วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย จึงมีพระเจ้า



หรือท่ีเรียกว่า พระยะโฮวาห์
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ คือ คัมภีร์ไบเบิล ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ
- พระคัมภีร์เก่า  มีสาระเก่ียวกับพระเจ้าสร้างโลก 

ซึ่งประกอบด้วย บทเพลง บทสวด และสุภาษิต
- พระคัมภีร์ใหม่  เป็นคัมภีร์ท่ีมีสาระเกี่ยวกับ

ประวัติและค าสอนของพระเยซู การเผยแผ่ศาสนาของ
สาวก จดหมายเหตุ และวิวรณ์ บ้ันปลายชีวิตของมนุษยชาติ



นิกายที่ส าคญัของศาสนาคริสต์ 
1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นนิกายท่ีนับถือและปฏิบัติตาม

ค าสอนของพระเยซู มีพิธีกรรมท่ีเคร่งครัด มีสันตะปาปาเป็นผู้น า
ศาสนาสูงสุด ประเทศท่ีนับถือ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สเปน 
โปรตุเกส ฟิลิปปินส์ ผู้ที่นับถือเรียกตนเองว่า คริสตัง



2. นิกายออร์โธดอกซ์ เป็นนิกายท่ีแยกจากนิกาย
โรมันคาทอลิก ด้วยเหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรม ประเทศ
ท่ีนับถือ ได้แก่ กรีซ โรมาเนีย บัลแกเรีย สหภาพโซเวียต และ
ประเทศในยุโรปตะวันออกบางประเทศ

3. นิกายโปรแตสแตนต์ เป็นนิกายท่ีแยกมาจากนิกาย
โรมันคาทอลิก ผุ้ก่อต้ังคือ มาติน ลูเธอร์

พิธีกรรมท่ีส าคัญคือ ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท 
ผู้ที่นับถือนิกายนี้เรียกว่า คริสเตียน



หลักค าสอนของศาสนาคริสต์ 
1. หลักค าสอน เร่ืองตรีเอกานุภาพ คือ การนับถือพระเจ้าองค์

เดียว แบ่งเป็น 3 ภาค คือ
- พระบิดา หมายถึง พระเจ้า
- พระบุตร หมายถึง พระเยซู
- พระจิต หมายถึง วิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของชาว

คริสต์ที่มีศรัทธา



2. หลักค าสอนเร่ืองความรัก ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ได้
ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรัก สอนให้รักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์
เหมือนรักตัวเอง



3. ค าสอนเร่ืองบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่
1. จงนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระยะโฮวาห์
2. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
3. ถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
4. จงนับถือบิดามารดา
5. อย่าฆ่าคน



6. อย่าผิดประเวณี
7. อย่าลักทรัพย์
8. อย่าใส่ความนินทาว่าร้ายผู้อื่น
9. อย่าคิดมิชอบ
10. อย่าโลภในสิ่งของผู้อื่น

4. อาณาจักรพระเจ้า หมายถึง อาณาจักรแห่งจิตใจท่ีมีพระเจ้าเป็น
เป้าหมาย



พิธีกรรมที่ส าคัญของคริสต์ศาสนา 
1. พิธีศีลจุ่ม กระท าแก่ทารกเมื่อเร่ิมเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน โดย

ใช้น้ าศักด์ิสิทธิ์เทลงบนศีรษะเพื่อล้างบาป
2. พิธีศีลล้างบาป เป็นการยืนยันว่าตนยอมรับนับถือศาสนา

คริสต์จริง
3. พิธีศีลมหาสนิท เป็นการรับประทานขนมปังและดื่มเหล้าองุ่น

เพื่อระลึกถึงพระเจ้าที่ทรงสละพระวรกายเพื่อมนุษย์จะได้หลุดพ้นจาก
บาป



4. พิธีศีลสมรส กระท าแก่คู่บ่าวสาวก่อนการจดทะเบียนสมรส
5. พิธีสารภาพบาป ต้องไปกระท าต่อหน้าบาทหลวงเพื่อสารภาพบาป
6. พิธีเจิมครั้งสุดท้าย กระท าแก่ผู้ป่วย
7. พิธีเข้าบวช เป็นการบวชบุคคลเป็นบาทหลวงในคริสต์ศาสนา 



4.ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาอิสลามก าเนิดท่ีนครมักกะห์ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลเลาะห์ ศาสดา
ของศาสนาคือ พระนบีมุฮัมหมัด ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกตนเอง
ว่า มุสลิม

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ท่ีพระผู้เป็นเจ้า

ประทานให้แก่มนุษย์



นิกายที่ส าคัญของศาสนาอิสลาม 
1. นิกายซุนนี จะปฏิบัติเคร่งครัดในคัมภีร์อัลกุรอานและ

ค าสอนของศาสดาท่ีสุด ใช้หมวกสีขาวเป็นเครื่องหมาย
2. นิกายชีอะห์ ยกย่องอาลี ใช้หมวกสีแดงเป็น

เครื่องหมาย
3. นิกายวาฮะบีห์ นับถือพระอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว ไม่มี

พิธีกรรมใด ๆ นอกเหนือจากพระคัมภีร์



หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
1. หลักศรัทธา 6 ประการ

1. ศรัทธาในพระอัลเลาะห์เพียงองค์เดียว
2. ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์ คือ เทวทูต
3. ศรัทธาในพระคัมภีร์
4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
5. ศรัทธาในวันพิพากษา
6. ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวการณ์



2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ
1. การปฏิญาณตน ยอมรับว่าพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียว
2. การละหมาด หรือ นมาซ วันละ 5 ครั้ง
3. การถือศีลอด หรือ อัศศิยาม หมายถึง การละหรืองดเว้น

บริโภคอาหาร
4. การบริจาคซะกาต หมายถึง การบริจาคทานหรือบริจาคทรัพย์

ท่ีได้มาด้วยความสุจริตแก่ผู้ที่ควรรับซะกาต
5. การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ วิหารกะบะห์ ท่ีเมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย 



ความสอดคล้องของหลักค าสอนทั้ง 4 ศาสนา  ได้แก่
1. การท าความดี ละเว้นความชั่ว

2. การแสดงความรักความเมตตา และเสียสละ
3. การเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์

4. การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ขยันหมั่นเพียร
5. สอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน 

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



จุดมุ่งหมายของศาสนา

เป้าหมายของพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา อเทวนิยม เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่า

ทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน

กล่าวคือ พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตของตนเองด้วย....

ผลแห่งการกระท าของตนเอง เพื่อน าตนเองออกจากกองทุกข์มี....



เป้าหมายเพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวงในโลกด้วยวิธีการ

"สร้างปัญญา"ในการอยู่กับทุกข์อย่างรู้เท่าทันความเป็นจริงวัตถุประสงค์

สูงสุดของศาสนาคือ "การหลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวง"เช่นเดียวกับ

พระศาสดาทรง หลุดพ้น ได้ด้วย ก าลังสติปัญญาและความเพียรของ...

พระองค์เอง ในฐานะท่ีพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของ

พระเจ้าองค์ใด



เป้าหมายสูงสดุของศาสนาคริสต์

    เป้าหมายสูงสุดคือการรอดพ้นจากบาปและกลับไปมีชีวิตนิรันดร์
ในอาณาจักรของพระเจ้า แต่การท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้น มนุษย์จะต้องมี
ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักค าสอนท่ีพระเจ้าทรงประกาศผ่านพระเยซู
ให้มนุษย์ “สร้างความดี ละเว้นบาปหรือความชั่ว” การสร้างความดี
ของชาวคริสต์ เพื่อปฏิบัติตามค าสอนเร่ืองการรักเพื่อนมนุษย์ จึง
เป็นไปนรูปแบบของการสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดความสุข
แก่สังคมส่วนรวม 



เช่น จัดตั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และด้านสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ อย่างไรก็ตามการบ าเพ็ญประโยชน์เหล่านี้ มา
จากหลักค าสอนท่ีส าคัญอันเป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิตของ
ชาวคริสต์ คือ 



"รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง" ซึ่ง
เป็นค าสอนที่แสดงออกถึงอานุภาพแห่งความรักความเมตตาใน
ศาสนาคริสต์ ความรักในศาสนาคริสต์มาจากพื้นฐานของบัญญัติ 
๑๐ ประการ (Ten Commandments)ในพระคัมภีร์เก่าที่ทรงบัญญัติ
ผ่านโมเสส ดังนี้



บัญญัติ ๑๐ ประการ 
๑) อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา
๒) อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร
๓) จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์
๔) จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุ
เจ้าจะได้ยืนนาน
๕) อย่าฆ่าคน



๖) อย่างล่วงประเวณีผัวเมียเขา
๗) อย่าลักทรัพย์
๘) อย่าเป็นพยานเท็จ
๙) อย่าโลภสิ่งครัวเรือนของเพื่อนบ้าน
๑๐) อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน



เป้าหมายสูงสดุของศาสนาอิสลาม

เป้าหมายชีวิตในอิสลาม ศาสนาอิสลามก าหนดเป้าหมายชีวิต
ท่ีพระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระเจ้า  และปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอ่าน
อย่างเคร่งครัด

พระเจ้า  คือ  สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด  ทุกคนต้องศรัทธาเคารพย าเกรงในพระเจ้า
เพราะพระเจ้ามีอ านาจเหนือทุกสิ่ง  หากมนุษย์ต้องปฏิบัติตาม
หลักศรัทธา 6 ประการ  และหลักปฏิบัติ 5 ประการ
 เป้าหมายสูงสุดของศาสนาอิสลาม  คือ  สันติภาพของมนุษยชาติ



เป้าหมายชีวิตในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
การมีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธา  ความดี  และความรู้ในธรรมชาติ

อันแท้จริงของตนว่า  เป็นหนึ่งกับปรมาตมัน  หรือวิญญาณสากล  
เมื่อตายลงวิญญาณอมตะอันบริสุทธิ์จะเข้ารวมเป็นหนึ่งกับปรมาตมัน  
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและความทุกข์ท้ังปวงและการบรรลุโมกษะ

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



การเผยแผ่ศาสนา
การเผยแผ่ศาสนาคือ การท าให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจหลักค าสอนของศาสนา
ให้ถูกต้อง ให้รู้จักประวัติความเป็นมาของศาสนา ให้เห็นการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆของศาสนา เมื่อรู้และเห็นแล้วใครมีศรัทธาจะนับถือหรือ
ไม่นั้นเป็นสิทธิของแต่ละคน ในท่ีนี้เราจะพูดถึงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวพุทธด้วยกัน เพราะชาวพุทธบางคนเป็น
ชาวพุทธแต่ชื่อ
ผู้ที่จะเผยแพร่ศาสนาได้นั้น ก่อนอื่นตัวเองต้องเป็นศาสนิกชนที่ดี รู้

และเข้าใจหลักธรรมและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมได้ถูกต้องอีกด้วย
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวพุทธด้วยกันมีดังนี้



1) ถ้าเห็นเขาไม่เข้าใจหลักธรรม ก็อธิบายให้ฟังตามท่ีเรารู้ 
     หรือแนะน าหนังสือดีๆให้เขาอ่าน
2) เห็นเพื่อนประพฤติมิชอบ เราก็ควรชี้แนะให้เห็นคุณและ
    โทษว่าไม่ดีอย่างไร ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้
3) แนะน าชาวพุทธท่ีน่านับถือให้คนที่เป็นชาวพุทธแต่ชื่อได้รู้จักเพื่อ
    ว่าให้เขาเห็นว่าการเป็นคนดีนั้นท าไดไ้ม่ยาก และท าให้ชีวิต
    ประสบความส าเร็จด้วย
4) ชวนเพื่อนเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบ้าง

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



จบการน าเสนอ


