หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 9
ศาสนาต่าง ๆ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/17

อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป

1. ประวัติศาสดาของศาสนาอืน่ ๆ
1.1 ศาสนาคริสต์
ประวัติ : กาเนิดทีเ่ มืองนาซาเร็ช ประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน เริ่มประกาศศาสนาตอนอายุ 30 ปี
โดยการรับศีลจุ่ม (พิธีล้างบาป) จากจอห์ นหรือลัทธิโยฮัน จากนั้นก็เริ่มประกาศศาสนาและถูกประหารชี วติ
โดยการถูกตรึงไม้ กางเขน เพราะขัดกับลัทธิของศาสนายิว ขณะอายุได้ 32 ปี

คัมภีร์ไบเบิลเป็ นคัมภีร์ทางศาสนา
หลักคาสอน

พิธีกรรมสาคัญ

● บัญญัติ 10 ประการ

● ศีลล้ างบาปหรือศีลจุ่ม
● ศีลกาลัง
● ศีลมหาสนิท
● ศีลแก้บาป
● ศีลเจิมคนไข้

คริสต์ ศาสนา

● หลักตรีเอกานุภาพ
พระบิดา พระบุตร พระจิต
● หลักความรัก
● หลักอาณาจักรของพระเจ้ า

● ศีลอนุกรม ศีลบวช

สัญลักษณ์ ศาสนา

● ศีลสมรส

● พระเยซู ถูกตรึงไม้ กางเขน

ศาสนาคริสต์ ในประเทศไทย
● นิกายโรมันคาทอลิก (คริสตัง) มีพระคาดินัลเป็ นประธานปกครองบาทหลวงเข้ ามา
เผยแผ่ศาสนาในเมืองไทยสมัยอยุธยา
● นิกายโปแตสแตนต์ (คริสเตียน) มีสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้ ามาเผยแผ่
ศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น

1.2 ศาสนาอิสลาม
ประวัติ มีต้นกาเนิดทีเ่ มืองเมกกะ ประเทศซาอุดอี าระเบีย
โดยนบีมูฮัมหมัด รับโองการจากทูตกาเบรียลทีน่ าโองการ
จากพระเจ้ ามาประทานเพือ่ ประกาศศาสนา
สัญลักษณ์ ประจาศาสนา
รู ปพระจันทร์ ครึ่งเสี้ยวและดาว

คัมภีร์ : อัลกุรอาน

ศาสนาอิสลาม
หลักคาสอนทางศาสนา

ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
หลักปฏิบตั ิ 5 ประการ
สานักจุฬาราชมนตรี
จุฬาราชมนตรีเป็ นผู้นาสู งสุ ด

การปฏิญาณตนต่ อพระเจ้ า

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ งประเทศไทย

การทาละหมาด 5 ครั้ง / วัน

คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด

การถือศีลอดเดือนรอมมะฎอน

คณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด

การบริจาคซะกาต

อิหม่ าม

การประกอบพิธีฮัจญ์ เมืองเมกกะ

คอเต็บ

หลักศรัทธา 6 ประการ

บิหลัน่

ศรัทธาต่ ออัลลอฮ์
ศรัทธาต่ อเทวทูต
ศรัทธาต่ อคัมภีร์
ศรัทธาต่ อบรรดาเราะซู ลหรือศาสนทูต (นบี)
ศรัทธาต่ อวันสิ้นโลก
ศรัทธาต่ อกฎกาหนด
สภาวการณ์ ของพระเจ้ า

1.3 ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้าสูประเทศไทยตั้งแต่ยุคขอมเรืองอานาจ
พิธีกรรมของพราหมณ์จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถชี ีวิตคนไทยกลมกลืนกับ
พระพุทธศาสนาและทาหน้าที่ประกอบพิธีกรรมในราชสานัก
เป็ นความเชื่อทีเ่ กิดจากคนผิวขาว (อารยัน)
กับชนพืน้ เมือง (ดราวิเดียน)
ประวัตศิ าสนา
พราหมณ์ -ฮินดู

เกิดก่ อนพุทธศักราช 1000-100 ปี ก่ อนพุทธกาล
ยุคพระเวท บูชาเทพ 3 กลุ่ม บนโลก อากาศ
และสวรรค์
ยุคพราหมณ์ ยุคทีแ่ บ่ งระบบวรรณะ 4
(นับถือพระพรหมองค์ เดียว)
พราหมณ์
กษัตริ ย์
แพศย์
ศูทร
จัณฑาล

ทาหน้ าทีป่ ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ชนชั้นปกครอง
พ่ อค้ า เกษตรกรรม
ชนผู้รับใช้
เป็ นชนนอกชั้นวรรณะทีเ่ กิดจากการแต่ งงานข้ ามวรรณะ

ยุคฮินดู (ปัจจุบนั ) นับถือเทพ 3 องค์ (ตรีมูรติ) คือ
พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ
● นิกายศาสนา

นิกายไวษณพ นับถือพระวิษณุเป็ นเทพเจ้ าสู งสุ ด เป้ าหมายหลุดพ้ น (โมกษะ)
นิกายไศวะ
นับถือพระศิวะเป็ นเทพเจ้ าสู งสุ ด สัญลักษณ์ (
) แต้ มหน้ าผาก
นิกายศักติ
นับถือเทพเจ้ าผู้หญิง (ชายาพระศิวะ) เจ้ าแม่ กาลี และปางเจ้ าแม่ ทุรคา (อุมาเทวี)

● ไตรเพท (คัมภีร์ด้งั เดิม)

คัมภีร์
ศาสนาพราหมณ์
ฮินดู

● ฤคเวท สวดสรรเสริญเทพเจ้ า
● ยชุ รเวท พิธีกรรมบวงสรวงบูชายัญ
● สามเวท ใช้ สวดถวายนา้ โสมแก่ พระอินทร์
● อาถรรพเวท คัมภีร์รวบรวมคาถาอาคม

1.4 ศาสนาสิกข์
ความหมาย
ศาสนาซิกข์หรือสิกข์ (ภาษาปัญจาป) แปลว่า ศึกษา

ยึดมันและเชื
่
่อถือในพระเจ้าองค์เดียว (วาเฮ่คุรุ)

จัดเป็ นเอกเทวนิยม

ประวัติศาสดา

ศาสดา คือ พระศาสดาคุรุนานักเดว หรือ คุรุนานักเทพ

ประกาศศาสนาที่แคว้นปั ญจาป รัฐทางตอนเหนือของอินเดีย

มีความรูท้ ้ งั ศาสนาฮินดูและอิสลาม

ประวัติ
ศาสนาสิกข์

วาจาแรกที่ประกาศศาสนา คือ
“ในโลกนี้ ไม่มีใครเป็ นฮินดู ไม่มีใครเป็ นอิสลาม”

ต่อต้านความอยุติธรรมทุกรูปแบบ
ไมให้หลงใหลไสยศาสตร์ โชคลาง

องค์ที่ 10 ซึ่งเป็ นองค์สุดท้าย คือ “คุรุโควินทสิงห์”

ทรงสถาปนาคัมภีรค์ ุรุครันถ์ซาฮิบเป็ นศาสดาแทนมนุษย์

สรุ ปความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่เป็ นสากล
พระพุทธศาสนา

ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู

อเทวนิยม
พระศาสดา : พระพุทธเจ้ า
คัมภีร์ : พระไตรปิ ฎก
สถานทีเ่ กิด : ประเทศอินเดีย เมื่อ 2,500 กว่าปี
ทีผ่ ่านมา
พิธีกรรมสาคัญ : วันสาคัญทางศาสนา
ศาสนสถาน : พระอุโบสถเป็ นที่ทาสั งฆกรรม

พหุเทวนิยม
ไม่ มีศาสดา
คัมภีร์ : มีมากมายเปลี่ยนไปตามยุค เช่ น
ไตรเพท เป็ นต้ น
สถานทีเ่ กิด : ประเทศอินเดียเมื่อ 3,000 กว่าปี
ทีผ่ ่านมา
พิธีกรรมสาคัญ : การสวดอ้อนวอนเทพเจ้ า
และพิธีกรรมบูชาเทพ
ศาสนสถาน : โบสถ์ /วิหาร : ใช้ ประกอบพิธีบูชา
เทพเจ้ า

ศาสนา

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาคริสต์
เอกเทวนิยม
ศาสดา : พระเยซู
คัมภีร์ : ไบเบิล
สถานทีเ่ กิด : ประเทศอิสราเอล หลังพุทธกาล
543 ปี
พิธีกรรมสาคัญ : พิธีรับศีลต่ าง ๆ
ศาสนสถาน : โบสถ์ : ใช้ สวดมนต์ อ้อนวอน
ขอพรพระเจ้ า

ศาสนาสิ กข์

เอกเทวนิยม
ศาสดา : 10 องค์ คุรุโควินทสิ งห์ องค์ สุดท้ าย
คัมภีร์ : คุรุครั นถ์ ซาฮิบ
สถานทีเ่ กิด : รัฐปัญจาบประเทศอินเดีย หลังพุทธกาล 2,000 กว่ าปี
พิธีกรรมสาคัญ : การเปิ ดอ่านพระคัมภีร์
ศาสนสถาน : คุรุดวาราใช้ ในการสวดมนต์ และพบปะของชาวสิ กข์

เอกเทวนิยม
ศาสดา : นบีมูฮัมหมัด
คัมภีร์ : อัลกุรอาน
สถานที่เกิด : ประเทศซาอุดีอาระเบียหลังพุทธกาล
1 พันกว่าปี
พิธีกรรมสาคัญ : การละหมาด 5 เวลา ถือศีลอด
ศาสนสถาน : สุ เหร่ าหรือมัสยิด ใช้ ทาละหมาด

2. หลักคาสอนของศาสนาต่างๆ เพือ่ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/21

วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ
และชักชวน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่น เห็นความสาคัญของการทา
ความดีต่อกัน
หลักธรรมเกี่ยวกับการอนุเคราะห์

ศาสนา

หลักธรรม

พระพุทธศาสนา

โภคอาทิยะ 5

ศาสนาอิสลาม

การบริจาคซะกาตให้ แก่คนจน

ศาสนาคริสต์

การทาความดีด้วยความเต็มใจ โดยไม่ หวังผลตอบแทน

ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู

แบ่ งปันด้ วยความยินดีและเต็มใจ

ศาสนาสิ กข์

จงให้ ทานแก่ คนจน แบ่ งรายได้ 10 ส่ วนอุทศิ การกุศล
หลักธรรมเกี่ยวกับความรักความเมตตา

พระพุทธศาสนา

สาราณียธรรม 6

ศาสนาอิสลาม

ผู้มีเมตตาย่ อมได้ รับเมตตาตอบแทน

ศาสนาคริสต์

จงมีความรักต่ อเพือ่ นมนุษย์ ด้วยกัน

ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู

สิ่ งทีม่ อบให้ ผ้ อู นื่ จงให้ ด้วยความรัก

ศาสนาสิ กข์

ให้ มีความรักและความเสมอภาคกับบุคคล
เท่าเทียมกัน

3. ค่านิยมและจริยธรรมที่กาหนดความเชือ่ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชน
เพือ่ ขจัดความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/18

ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของค่านิยม จริยธรรมทีเ่ ป็ นตัวกาหนด
ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพือ่
ขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

ค่านิยม กับ จริยธรรม

ค่านิยม = หลักการแนวคิดความเชื่อที่บุคคลยึดถือเป็ นคุณค่าร่วมกัน
จริยธรรม = การแสดงออกทางการปฏิบตั ิ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็น
เป็ นรูปธรรม

หลักการพืน้ ฐานทัว่ ไป
การไม่ ทาความชั่วทั้งปวง
การทาความดีให้ สมบูรณ์
การพัฒนาจิตให้ สะอาดผ่องใส

เป้ าหมายสู งสุ ด
การบรรลุนิพพาน
ค่ านิยม
และจริยธรรม
ทางพระพุทธศาสนา

ปัจเจกบุคคล
มีขันติธรรมในการขัดเกลากิเลส
รู้ จกั ประมาณในการบริโภค
เพียรพัฒนาตนเป็ นผู้รู้ ผู้ตนื่ อยู่เสมอ

สังคม
วิถี : ปฏิบัตติ นตามหลักโอวาท 3
เป้ าหมาย : นิพพาน หรือสันติภาพ
ภายในและความสงบสุ ขของสังคม

4. ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/22

เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม

แนวคิดประชาสั งคม
1. แนวคิดประชาสั งคม การมี
วัตถุประสงค์ อุดมคติร่วมกันในการ
สร้ างความรัก มิตรภาพ
2. วิถีประชา ใช้ กจิ กรรมวิถีชีวติ
ประเพณี วัฒนธรรม เป็ นศูนย์ กลาง
เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนาสั งคม

แนวคิด
ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม

แนวคิดทุนทางสั งคม
1. ทุนมนุษย์ ทมี่ ีคุณภาพ ความรู้
สติปัญญา ทักษะ คุณธรรม วินัย
ความรับผิดชอบ มารวมกลุ่มแก้ ปัญหา
และพัฒนา
2. ทุนทางสถาบัน ได้ แก่ ครอบครัว
สถาบันศึกษา ศาสนา การเมือง
องค์ กรต่ าง ๆ ทางสั งคมมีส่วนในการ
รับผิดชอบร่ วมกัน
3. ทุนทางปั ญญา วัฒนธรรม นามา
เป็ นทุนในการแก้ ปัญหา และพัฒนาสั งคม
เพือ่ ฉุ ดรั้งการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม
ในเชิงลบ

แนวคิดบวร ประกอบด้ วย บ้ าน วัด โรงเรียน (บวร) มาเป็ นกลไกความร่ วมมือในการแก้ปัญหา
และพัฒนาชุ มชนและสั งคม เพือ่ รักษาศิลปวัฒนธรรมและแบบความประพฤติทดี่ ีงามของชุ มชน
ให้ ดารงอยู่ โดยการสร้ างภูมิค้ ุมกันเพือ่ เป็ นแรงต้ านการเปลีย่ นแปลงทางสั งคมทีส่ ่ งผลด้ านลบต่ อ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9
*******************************************************************************
1. เพราะเหตุใด พระเยซูจงึ ถูกตรึงไม้กางเขน
(.........................................................................................................)
2. ศาสนาสิกข์มีศาสดาทัง้ หมดกี่พระองค์และเพราะเหตุใดจึงไม่มีศาสดาต่อจากนั้นอีก
(.........................................................................................................)
3. หลักธรรมคาสอนของทุกศาสนา มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน คือสิ่งใด
(.........................................................................................................)
4. ศาสนาใดที่มีหลักธรรมคล้ายกับพรหมวิหาร 4 ของศาสนาพุทธ มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง
(.........................................................................................................)
5. ในทางพระพุทธศาสนาค่านิ ยมและจริยธรรมเป็ นอย่างไร มีคณ
ุ ค่าและความสาคัญต่อสังคมอย่างไรบ้าง
(.........................................................................................................)
6. การขจัดความขัดแย้งเพื่อการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติหมายถึงอะไรและมนุ ษย์สามารถอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติได้อย่างไร
(.........................................................................................................)
7. ศาสนามีความสาคัญต่อสังคมอย่างไร
(.........................................................................................................)
8. นักเรียนคิดว่าในปัจจุบนั นี้ ชุมชนในสังคมไทยมีสภาพเป็ นอย่างไรและมีปญั หาอะไรบ้าง
(.........................................................................................................)
9. แนวคิด “บวร” ประกอบด้วยอะไรบ้าง การนาแนวคิดนี้ ไปใช้ในชุมชนที่นับถือศาสนาอืน่ ๆ
สามารถทาได้อย่างไร
(.........................................................................................................)
10. การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันระหว่างศาสนาต่างๆ ควรมีแนวทางการปฏิบตั ิอย่างไร
(.........................................................................................................)

