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   5.1.1  กระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกโครงการดีเด่นระดับประเทศ  

ด้านการสร้างสุขภาพวิถีพุทธและด้านการรักษาพยาบาลวิถีพุทธ

     -  คณะกรรมการระดับประเทศ

     -  คณะกรรมการระดับจังหวัด

     -  คณะกรรมการระดับเขต

  5.1.2  คณะกรรมการด�าเนินการประกาศรับสมัครและพิจารณาผลการสรรหาและคัดเลือกโครงการดี

เด่น ฯ ตามล�าดับ จากระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับเขต

  5.1.3  ผลของการสรรหาและคัดเลือก

    - รางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านสร้างสุขภาพ ฯ จ�านวน 3 รางวัล

    - รางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านการรักษาพยาบาล จ�านวน 3 รางวัล

  5.2 โครงการดีเด่นระดับประเทศ ด้านสร้างสุขภาพ วิถีพุทธ และด้านรักษาพยาบาล วิถีพุทธ ประจ�าปี 
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   5.2.1  ด้านสร้างสุขภาพ วิถีพุทธ

      1) รางวัลชนะเลิศ ด้านสร้างสุขภาพ วิถีพุทธ  

       ได้แก่ บ้านเนินตั้ว หมู่ 7 ต�าบลวัดโบสถ์ อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

      2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

       ได้แก่ บ้านสวาย หมู่ 2 ต�าบลไพรบึง อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

      3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

       ได้แก่ บ้านคุยป่ารัง หมู่ 5 ต�าบลวังควง อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร

   5.2.2  ด้านรักษาพยาบาล วิถีพุทธ

      1)  รางวัลชนะเลิศ ด้านรักษาพยาบาล วิถีพุทธ ได้แก่ โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

      2)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

      3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

 5.3 การประเมินผลและการถอดบทเรียนโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ปรากฎว่ามีกิจกรรมของโครงการฯ ด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและด้านการรักษาพยาบาลวิถีพุทธ ในโรงพยาบาล

  5.3.1 การถอดบทเรียนโครงการสร้างสุขภาพวิถีพุทธ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศภาพรวม 3 

โครงการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
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ตารางที่ 1 สรุปการถอดบทเรียนโครงการสร้างสุขภาพ วิถีพุทธ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น

ระดับประเทศภาพรวม 3 โครงการ ปี 2557
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ศำสนำอิสลำม 

 
  หลักกำรและแนวคิดของศำสนำ

 อิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตแก่

มนุษยชาติบนโลกนี้ ค�าว่า “ อิสลาม ” มีรากศัพท์มาจากค�าว่า “ อัส-สิลมฺ ” หมายถึง สันติภาพ ดังที่พระองค์ได้ตรัส

ไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน บทที่ 3 โองการที่ 19 ความว่า “ แท้จริงศาสนาแห่งอัลลอฮฺคืออิสลาม ” และคนที่นับถือศาสนา

อิสลามเรียกว่า “ มุสลิม ”ซึ่งหมายถึงผู้ที่นอบน้อมถ่อมตน หรือยอมจ�านนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺ

 แหล่งที่มำของหลักกำรสอนของศำสนำอิสลำม ที่ส�ำคัญคือ
 1. อลักรอุ่าน เป็นวจนะและค�าบญัชาของอลัลอฮ ฺ(ซุบฮานะฮวูะตะอาลา)  ทีไ่ด้ประทานลงมายงัท่านศาสดา

มูฮัมหมัด (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) โดยผ่านเทวทูตของอัลลอฮฺ (มะลาอิกะฮฺ) ต่อมาได้รวบรวมเป็นเล่มเรียกว่า” 

คัมภีร์อัลกุรอาน ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 30 ภาค (ญูซุอฺ) ประกอบด้วย 114 บท (ซูเราะห์) มีจ�านวน 6,236 โองการ                 

(อายะห์) เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตของมวลมนุษย์ทุกคน ตราบจนถึงวันสิ้นโลก (กียามะฮฺ) 

 2. อัลฮาดีษ หรือ แบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมมัด อัลฮาดีษ หมายถึง บันทึกการพูด การประพฤติปฏิบัติ 

ของท่านศาสดามฮูมัหมดั เริม่ตัง้แต่ได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นรอซูล (ผู้น�าสาสน์) เมือ่อาย ุ40 ปี ไปจนถงึวาระสุดท้ายแห่ง

ชีวิตของท่านเมื่ออายุ 63 ปี นอกจากนี้แล้วการกระท�าใดก็ตามของบรรดาสาวกต่อหน้าท่าน โดยที่ท่านได้อนุมัติและ

ไม่ได้ห้ามก็จัดอยู่ในความหมายของค�าว่าอัล-ฮาดีษ เช่นกัน

 3.  อิจญ์มะอฺ หมายถึง ความเห็นของปวงปราชญ์ทางกฎหมายอิสลามท่ีสอดคล้องและไม่ขัดต่อบทบัญญัติ

แห่งคัมภีร์กรุอ่านและอัล-ฮาดีษ

 4.  กยีาส หมายถึง การเอาส่ิงทีไ่ม่ถกูระบุไว้ในตวับทหลักฐานไปเทียบเคยีงกบัสิง่ซ่ึงระบอุยูใ่นตวับทหลกัฐาน 

เนื่องจากอนุมานว่าทั้งสองนั้นน่าจะสามารถใช้กฎเกณฑ์เดียวกันได้

แนวคิดของศาสนาอิสลาม

 อิสลามสอนให้เชื่อว่า มนุษย์คนแรกคือ อาดัม ถูกสร้างมาจากธาตุดินโดยตรงจากอัลลอฮ (ซุบฮานะฮูวะ                      

ตะอาลา) ต่อมาได้สร้างคู่ครองของท่านชื่อ ฮาวา และได้พ�านักอยู่ในสวนสวรรค์ ต่อมาท่านทั้งสองได้ละเมิดข้อห้าม      

ของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) โดยไปทานผลไม้ต้องห้ามชนิดหนึ่ง จากการยุยงชวนเชื่อของมารร้ายชัยตอน                      

ทัง้คู่จงึถกูเนรเทศออกจากสวนสวรรค์ ลงมาอยูบ่นโลกมนษุย์ พร้อมกบัมารร้ายชยัตอน แต่นบอีาดมัและฮาวาได้ส�านกึ

ผิดกลับเนื้อกลับตัว (เตาบะฮฺ) อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ก็ได้อภัยโทษให้ท่านทั้งสอง ส่วนมารร้ายชัยตอนกลับ

ด้ือดึงมีข้ออ้างต่างๆ สุดท้ายก็ถูกประทับตราว่า เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟิร) ต่ออัลลอฮ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)              

และจะถูกลงโทษในวันปรโลก ดังนั้นมุสลิมผู้ศรัทธาจะต้องพยายามปฏิบัติตามค�าส่ังใช้และค�าส่ังห้ามของอัลลอฮ                         

(ซบุฮานะฮู วะตะอาลา) อย่างเคร่งครดั โดยหวงัว่าเมือ่ตายไปแล้วจะได้กลับคนืสู่สวนสวรรค์ และพ�านกัอยูใ่นนัน้อย่าง

นิรันดร
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 ดังนั้น อิสลามจึงมีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนมาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใด สีผิวอะไร 

นับถือศาสนาอะไรก็ตาม ล้วนแต่มาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันและมีศัตรูตัวเดียวกัน คือ มารร้ายชัยตอน มุสลิมเชื่อว่า

อิสลามเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดเพราะมาพร้อมกับมนุษย์คนแรก คือ ท่านนบีอาดัม (อะลัยฮิสสลาม) จนถึงศาสดาคน

สุดท้ายนั้นคือ ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ทุกคนนับตั้งแต่ยุคของท่านนบีมูฮัม

หมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) จนถึงวันสิ้นโลกจะเรียกว่า “ประชาชาติมูฮัมหมัด” ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมผู้

ศรัทธาและยึดหมั่นในหลักการสอนของศาสนาอิสลามที่จะต้องท�าหน้าที่เผยแผ่หลักการสอนของศาสนาที่แท้จริงให้

กับประชาชาติบนโลกนี้ได้รับรู้และเข้าใจ เพราะอิสลาม คือ ศาสนาแห่งสันติภาพ มุสลิม เมื่อพบปะกันหรือกล่าวอ�าลา

กนั จะกล่าวค�าทกัทายเป็นภาษาอาหรบัว่า“อสัสลามมอุะลัยกมุฯ” แปลว่า ขอความสันติสุขจงมแีด่ท่าน และผูท้ีไ่ด้ยนิ

จะต้องตอบรับค�าทักทายนี้ว่า“วะอะลัยกูมุสสลามฯ”แปลว่า  ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านเช่นกัน การทักทายนี้จะใช้

เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันเท่านั้น

  โครงสร้ำงของศำสนำอิสลำม

 ศาสนาอิสลามประกอบด้วยหลักการสอนที่ส�าคัญ 3 ประการคือ

 1.  หลักอากีดะห์ หมายถึง หลักความเชื่อหรือศรัทธา (รุก่นอีหม่าน) มี 6 ประการ คือ

  1) ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ : เชื่อว่าอัลลอฮฺมีจริง เป็นผู้สร้าง ผู้บริหารจัดการโลกและจักรวาล ดูแลให้ปัจจัย

ยังชีพกับทุกชีวิต ดังนั้นเราจะต้องเคารพ สักการะ และวิงวอนขอต่อพระองค์เท่านั้น

  2)  ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ต่างๆของพระองค์ 

  3)  ศรัทธาต่อบรรดาเทวทูต (มาลาอีกะห์)

  4)  ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต(รอซูล)

  5)  ศรัทธาต่อวันปรโลก (วันกียามะห์) 

  6)  ศรัทธาต่อกฎการก�าหนดสภาวะ (กอฎอรฺ และกอดัร) มาจากอัลลอฮฺ

 ผู้ที่เชื่อหรือศรัทธาต่อหลักการสอนทั้ง 6 ประการนี้จะเรียกว่า “มุอมิน” (ในกรณีที่เป็นเพศชาย) และจะเรียก

ว่า “มุอฺมีนะฮ” (ในกรณีที่เป็นผู้หญิง) ส่วนผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮจะเรียกว่า “คนกาฟิร” และผู้ท่ีตั้งภาคีกับส่ิงอ่ืน                               

นอกจากอัลลอฮ จะเรียกคนเหล่านั้นว่า “คนมุชริก”

 2. หลักชารีอะห์  ซึ่งหมายถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการด�าเนินชีวิตของ

มนุษย์ในทุกๆด้าน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส�าคัญ คือ

  2.1 อิบาดะห์ คือ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺ หรือ การปฏิบัติศาสนกิจ

  2.2  มุอามาละฮ์ คือ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

ในสงัคม ในบางครัง้หลกัชารอีะฮ ฺจะรูจ้กัในนามของหลกัปฏิบตั ิซึง่มหีลกัการปฏบิตัทิีส่�าคัญ 5 ประการ ทีเ่รยีกว่า หลกั

การอิสลาม (รุก่นอิสลาม) คือ

    1) การปฏิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดจอกจากอัลลอฮฺ และนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูต              

ของพระองค์ ”

    2)  การละหมาด 5 เวลา
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    3)  การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

    4)  การจ่ายซะกาต หรือจ่ายทานภาคบังคับ

    5)  การท�าฮัจย์ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

 ผู้ที่ปฏิบติตามหลักการอิสลามทั้ง 5 ประการนี้จะเรียกคนเหล่านั้นว่า มุสลิม (ในกรณีที่เป็นเพศชาย) และจะ

เรียก มุสลีมะฮ (ในกรณีเป็นเพศหญิง)

 3. หลักคุณธรรมด�าเนินชีวิต (เอี๊ยะห์ซาน)

     อิสลามสอนให้มนุษย์ทุกคนท�าความดีต่ออัลลอฮ พ่อแม่ ตนเอง เพื่อนมนุษย์และสิ่งอื่นๆ ด้วยความ                  

บริสุทธิ์ใจ  (อิคลาส) เพื่อพระองค์อัลลอฮฺ เมื่อจะท�าอะไรก็ตามให้คิดเสมอว่า เสมือนเราเห็นอัลลอฮฺแต่ความจริงเราไม่

สามารถมองเห็นอัลลอฮฺได้เลยในโลกนี้ แต่เราต้องเชื่อว่า อัลลอฮฺก�าลังเฝ้าดูการกระท�าหรือพฤติกรรมของเรา                         

ตลอดเวลา ดังนั้นเราจะต้องท�าดีอยู่เสมอ ในทุกๆด้านตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

  ควำมเชื่อเรื่องสุขภำพตำมหลักศำสนำอิสลำม

 อิสลามมีหลักการสอนในเรื่องการดูแลสุขภาพ ดังนี้

 1. มุสลิมทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า สุขภาพท่ีดีถือเป็นความโปรดปราน (นิอฺมัต) อย่างหนึ่งจาก                      

อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ส่วนการเจ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งจากพระองค์อัลลอฮ ท่านศาสดา

มูฮัมหมัด (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) ได้ส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เพราะผู้ศรัทธาที่แข็งแรง

สมบูรณ์จะเป็นคนที่ดีกว่าและเป็นที่รักยิ่ง ณ อัลลอฮ มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ (สรุปจากอัล-ฮาดีษ) ดังนั้น                                          

เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย อิสลามส่งเสริมให้มีการบ�าบัดรักษา แต่ต้องบ�าบัดรักษาด้วยวิธีการหรือยาที่ฮาลาล (อนุมัติ)                              

ตามหลกัการของศาสนา ห้ามรกัษาด้วยยาหรอืวธิกีารท่ีฮารอม (ไม่อนมุติั) ส่วนจะหายหรือไม่นัน้ข้ึนอยูก่บัพระประสงค์

ของอัลลอฮ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) เท่านั้น

 2. อิสลามให้ความหวังกับผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าเขาจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม เพราะท่านศาสดาได้กล่าวว่า 

ความว่า “ทุกโรคมียารักษา เมื่อการบ�าบัดรักษานั้นสอดคล้องกับโรค เขาก็จะหายป่วยด้วยการอนุมัติจากพระองค์

อัลลอฮ อัซ-ซาวาญัลลา” (รายงานโดยมุสลิม) 

 3. นอกจากนั้นท่านศาสดายังได้กล่าวว่า ความว่า “ทุกความเหนื่อยล้า ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า                          

ความกังวลเจ็บไข้หรือความยากล�าบากที่มุสลิมประสบ แม้กระทั่งหนามที่ทิ่มแทงเขา ล้วนเป็นสาเหตุที่ท�าให้                          

อัลลอฮทรงลบล้างความผิดบาปของเขาทั้งสิ้น” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์ 5642 และมุสลิม 2573) และในฮาดีษบท

อื่นท่านได้กล่าวว่า ความว่า “ผู้ศรัทธาแต่ละคนจะไม่ประสบกับความเจ็บปวด แม้กระท่ังจากการทิ่มแทงของหนาม

หรือสิ่งที่สาหัสกว่านั้น นอกจากอัลลอฮทรงยกระดับของเขาขึ้นอีกหนึ่งระดับ หรือลบล้างหนึ่งความผิดจากตัวเขา” 

(รายงานโดยมุสลิม 2572)

 จะเห็นว่าในท่ามกลางของความเจ็บป่วย นอกจาก อิสลามมีหลักการสอนที่ให้ความหวัง ให้ก�าลังใจกับผู้ป่วย

ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นโรคท่ีร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม อิสลามสอนให้ผู้ป่วยทุกคนมองโลกในแง่ดี นอกจากนั้นอิสลามมี                    

หลักการสอนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพครอบคลุมท้ังทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบ�าบัดรักษา 

การฟื้นฟูจิตใจ โดยให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่า “การป้องกันโรคดีกว่าการบ�าบัดรักษา” และการบ�าบัดรักษาจะ

ต้องควบคู่กบัการมอบหมาย (ตะวักกลั) ต่อพระองค์อลัลอฮและวิงวอนขอต่อพระองค์อลัลอฮให้หายจากความเจบ็ป่วย
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ที่ก�าลังประสบอยู่ แต่เมื่อโรคที่เป็นอยู่นั้นไม่สามารถที่จะรักษาได้  มุสลิมทุกคนก็ปรารถนาให้จบชีวิตลงด้วยค�ากล่าว

สุดท้าย นั้นคือ “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การสักการะ นอกจากพระ

องค์อัลลอฮ”  เพราะท่านศาสดาได้กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่เสียชีวิตด้วยค�ากล่าว “ลาอิลาฮา อิลลัลลอฮ” เขาจะได้เข้า

สวนสวรรค์.”ดังนั้นในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ภาวะวิกฤต จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือญาติที่ใกล้ชิดช่วยสอนผู้ป่วยให้ร�าลึกถึงค�านี้

และกล่าวออกมาในวาระสุดท้ายของการสิ้นลมหายใจของเขา

 ประชากรมุสลิมมีจ�านวนประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งโลกและอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียมากกว่าทวีปอื่น 

ศูนย์วิจัย PEW Research Center มุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรทั้งโลก 

(6.8พนัล้านคน) ประเทศไทยมีมสุลมิประมาณ 4 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 5.8 ของประชากรทัง้ประเทศ โดยมปีระชากร

มุสลิมอาศัยอยู่ในภาคใต้มากที่สุดประมาณ 2.2 ล้านคน (ร้อยละ 27.8 ของคนใต้ทั้งหมด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประมาณ 28,000 คน ภาคเหนือประมาณ 30,000 คน ภาคกลางประมาณ 220,000 คน และกรุงเทพมหานคร 

2,738,000 คน (ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 2553) 

การกระจายตัวของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

อิสลาม 

อากิดะห์ 
(รุกุ่นอิหม่าม) 

ชารีอะฮ 
(บทบญัญติั) 

หลกัคุณธรรม 
(เอี�ยะฮซาน) 

อลั-กรุอ่านและอลั-ฮาดีษ 
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พิธีกรรมและการเข้าร่วม (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,2554)
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  กำรน�ำหลักศำสนธรรมมำใช้ในกำรดูแลสุขภำพ

 การดแูลสขุภาพท้ังในชมุชนหรอืในโรงพยาบาลโดยหลกัการแล้วจะใกล้เคยีงกนัเพราะทีส่�าคญัจะต้องพยายาม

ให้เกิดความครอบคลุมทั้ง 4 มิติของสุขภาพ คือ

  การดูแลสุขภาพร่างกาย

  1.1)  โภชนาการ 

    ต้องเป็นอาหารที่ฮาลาล ที่ดีมีประโยชน์ (ฎ็อยยิบ) ดังนั้นโรงพยาบาลจะต้องมีครัวฮาลาล 

  1.2)  การออกก�าลังกาย

    ให้ผู้ป่วยได้บริหารร่างกายตามความสามารถ ส�าหรับผู้ป่วยมุสลิมจะเน้นให้เขาได้ละหมาด 5 ซึ่งจะ

มีวิธีการละหมาดในยามป่วยไข้โดยเฉพาะซึ่งจะมีข้อผ่อนปรนบางประการ

  1.3)  การดูแลความสะอาด

    จะส่งเสริมให้มีการแปรงฟันทุกครั้งก่อนละหมาดและให้อาบน�้าละหมาด ในกรณีที่ผู้ป่วยสัมผัสน�้า

ไม่ได้ ก็ให้เลือกใช้วิธีตะยัมมุมแทน แต่ถ้ามีข้อห้ามด้วยวิธีทั้ง 2 เขาสามารถละหมาดได้โดยไม่ต้องอาบน�้าละหมาดและ

ตะยัมมุม

  การดูแลสุขภาพด้านจิตวิญญาณ 

  ควรจะมบุีคลากรทางการแพทย์ พยาบาลมสุลมิหรอืมสุลมีะฮทีผ่่านการอบรมเกีย่วกบัการดูแลผูป่้วยมสุลมิ

โดยเฉพาะในต่างประเทศจะมีผู้รู้ทางศาสนาโดยเฉพาะมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วย เพื่อถามถึงปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติ

ศาสนกิจ สอนให้ผู้ป่วยตระหนักอยู่เสมอว่า เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งจากอัลลอฮ. และเป็นการลบล้าง

ความผิดของเขาไปด้วย ให้ร�าลึกถึงจากอัลลอฮ. มาก ๆ และขอวิงวอนต่อพระองค์ให้หายจากโรคที่เป็นอยู่

  การดูแลสุขภาพด้านจิตใจ สอนผู้ป่วยให้ซิกรุลลอฮ (ร�าลึกถึงอัลลอฮ) ให้มากๆ ให้อ่านคัมภีร อัลกุรอ่าน 

เพราะการร�าลกึถึงอลัลอฮ.จะท�าให้จติใจสงบนิง่ ระบบประสาทจะท�างานดีข้ึน จะมผีลต่อการสร้างระบบภมูคิุม้กนัของ

ร่างกาย  ให้ความหวังกับผู้ป่วย อย่าได้รู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺ ให้มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ

  การดูแลสุขภาพด้านสติปัญญา บริโภคอาหารที่อิสลามอนุมัติ (ฮาลาล) ดีมีประโยชน์ (ฏ็อยยิบ) ให้ห่าง

ไกลจากอาหารหรือเครื่องดื่มที่ท�าลายสติปัญญา เช่น สิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมาทั้งหลาย พร้อมทั้งเสริมพลังด้านปัญญา

ด้วยความรู้ที่ดี และถูกต้อง 

  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) ในโรงพยาบาลควรจะมีห้องเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย

อยู่ข้าง ๆ ห้อง ICU หรือ ICCU เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติที่ใกล้ชิดได้อยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลา ให้ญาติได้อ่านกรุอ่านหรือ

สอนผู้ป่วยให้กล่าว กาลีมะฮ ฏ็อยยิบะฮ (ลาอิลาฮา อิลลัลลอฮ)

  ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจย์มีสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติ

ศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและตรวจสุขภาพร่างกายโดยรวมก่อนที่จะ

เดินทาง
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  กำรแพทย์ตำมแนวทำงนบี

 ในประวัติศาสตร์อิสลามได้จารึกไว้ว่า ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) เป็นคนที่มีสุขภาพ

ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านเคยเป็นแม่ทัพออกรบด้วยตนเองถึง 28  ครั้ง ท่านศาสดามีชีวิตความเป็น

อยู่ที่เรียบง่าย ไม่เคยเจ็บไข้ยกเว้นการเจ็บป่วยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิต การที่ท่านมีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรงเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติของท่านอย่างเคร่งครัดตามหลักค�าสอนของศาสนาในทุก ๆ ด้านได้อย่างครบ

ถ้วนสมบูรณ์ ท่านศาสดาได้พูดถึงหลักการบริโภคอาหาร การส่งเสริมให้ออกก�าลังกาย ให้พ่อแม่สอนลูก ๆ เกี่ยวกับ

เล่นกีฬา เช่น การว่ายน�้า การยิงธนูและการขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนั้นท่านได้ปฏิบัติและแนะน�าผู้ศรัทธาทุกคนให้สร้าง

ภมิูต้านทานโรค การป้องกันและรกัษาโรค ด้วยน�า้ผึง้ การดืม่น�า้ซมัซมั ทานเมลด็ฮบับาตซุเซาดะฮ (ยีห่ร่าด�า) อนิทผลัม

อัจญ์วะฮ และทานน�้ามันซัยตูน (น�้ามันมะกอก) เป็นต้น การอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบ�าบัดรักษา

โรคมืด (โรคที่เกิดจากมารร้ายชัยตอน โรคที่เกิดจากไสยศาสตร์ โรคทางด้านจิตใจที่มีความอคติริษยา คิดร้ายต่อผู้อื่น 

เป็นต้น) 

 การแพทย์ของท่านนบฯี มไิด้มุง่เน้นเฉพาะการมสีขุภาวะทีด่เีฉพาะบนโลกนีเ้ท่านัน้ แต่ให้ความส�าคญัเกีย่วกับ

ความสุขในโลกหน้าด้วย ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างควรจะอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลาม

  ประสบกำรณ์ของกำรดูแลสุขภำพ (Best practices)

 จะท�าอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจว่า สุขภาพที่ดีนั่นเป็นความโปรดปรานอย่างหนึ่งจากอัลลอฮฺ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์

ทกุคนปรารถนา แต่ในทางปฏบัิตเิราจะเห็นว่ามคีนจ�านวนหนึง่ทีม่พีฤตกิรรมท�าลายสขุภาพ แทนทีจ่ะต้องมพีฤตกิรรม

เสริมสร้างสุขภาพ เช่น คนที่เสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย คนที่สูบบุหรี่ เป็นต้น 

 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้ทั้งทางด้านการแพทย์และศาสนา ต้องบูรณการความรู้ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน โดย

เฉพาะทางด้านการดแูลผูป่้วย ท้ังผูป่้วยในและผูป่้วยนอก เราจะต้องหาวิธีการดูแลสขุภาพของผูป่้วยเหล่านัน้ให้ถกูต้อง

ตามมาตรฐานทางการแพทย์และศาสนา ที่เรียกว่า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และพยายามจัดสิ่งแวดล้อมในโรง

พยาบาลให้เอื้อต่อผู้ป่วยมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจของเขา เรียกว่า “อิบาดะห์ เฟรนล่ี ฮอสปิทอล” ( Ibadah 

friendly hospital )
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   ข้อคิดเห็นในกำรสร้ำงและพัฒนำนโยบำยสุขภำพดีวิถีธรรม วิถีไทย

 กรอบแนวคิด 

 หลักค�าสอนของอิสลามคือ วิถีการด�าเนินชีวิต เริ่มต้นจากหลักการศรัทธา (อากีดะห์) ก่อน เมื่อมีอากีดะห์ที่

ถูกต้อง มั่นคงจะน�าไปสู่หลักการปฏิบัติ และหลักการท�าความดีต่อไป โดยยึดหลักค�า สอนนี้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระท้ังนอนหลับ ใครก็ตามที่สามารถน�าหลักการสอนดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ�า

วันได้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อินชาอัลลอฮ(หากอัลลอฮทรงประสงค์) เขาจะมีสุขภาวะที่ดีและมีความสุขที่แท้จริง

ตามปรารถนา

 เป้าประสงค์

 1)  มีสุขบัญญัติวิถีอิสลามเป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้านสุขภาพ เช่น

  1.1) ด้านการประกอบศาสนกิจ : อิสลามส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติศาสนกิจ เช่นการละหมาด 5 เวลา 

การอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่าน การร�าลึกถึงอัลลอฮ การขอดุอาอ(การขอพร) และการบริจาคทาน เป็นต้น  โดยเฉพาะการ

ละหมาดจะไม่มีข้อยกเว้นส�าหรับผู้ป่วยตราบใดที่เขายังมีสติ ( ยกเว้นในเพศหญิงที่มีประจ�าเดือน และช่วงหลังคลอด

บุตร) ดังนั้นในโรงพยาบาลควรจะมีอุปกรณ์ช่วยหรือสถานที่ ที่เอื้อต่อผู้ป่วยในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว 

  1.2)  ด้านโภชนาการ : ในโรงพยาบาลจะต้องมีครัวฮาลาลเพื่อเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยมุสลิม

  1.3)  ด้านการบ�าบัดรกัษา : อิสลามเน้นการบ�าบดัรกัษาด้วยยาหรอืวธิกีารทีฮ่าลาล ไม่เฉพาะเจาะจงรกัษา

โรคทางกายและจิตใจเท่านั้น แต่จะต้องให้ความส�าคัญกับด้านจิตวิญญาณควบคู่ไปด้วย

  1.4)  ด้านการขอดุอาอ (การขอพร) : อิสลามส่งเสริมให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่มาเยี่ยมได้ขอดุอาอต่อพระองค์

อัลลอฮให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ และท่านศาสดาเคยปฏิบัติเป็นแบบอย่างเมื่อบรรดาสาวกของท่านป่วยไข้ ดังนั้น ทุก

โรงพยาบาลควรจะมีคู่มือเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมุสลิมโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 2)  ปัญหาสุขภาพของมุสลิมในประเทศไทยจะลดลง โดยเฉพาะปัญหา 3 ประเด็นหลัก คือ

  2.1)  ปัญหาด้านแม่และเด็ก เช่น เรื่องวัคซีน การเข้าสุนัต เป็นต้น

  2.2)  ปัญหาด้านทันตะสุขภาพ เช่น ปัญหาฟันผุ ปัญหาสุขภาพในช่องปาก เป็นต้น

  2.3)  ปัญหาเรื่องข้อห้ามที่ท�าลายสุขภาพ (ฮารอม) เช่น บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ 3H

 H1 = Halal : ด้านโภชนาการและด้านวิธีบ�าบัดรักษาที่ศาสนาอนุมัติ (ฮาลาล)

 H2 = Haram : สิ่งต่างๆที่ศาสนาไม่อนุมัติ เช่น ยาเสพติด การท�าลายสุขภาพ เป็นต้น

 H3 = Haj :  เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือภารดรภาพ

ตัวชี้วัด

  1) มีแนวทางการดูแลสุขภาพตามวิ4อิสลาม (อย่างน้อย 3 เรื่องหลัก คือ เรื่องแม่และเด็ก ทันตะสุขภาพ 

และยาเสพติด)

  2) น�าแนวทางการดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลามไปปฎิบัติในชุมชนมุสลิม

กลไกและเครื่องมือ
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 1)  ประกาศนโยบายสุขภาพวิถีธรรม

 2)  มีโครงสร้างในการบริหารจัดการ เพื่อจะน�านโยบายสู่การปฎิบัติ 3 ส่วน ดังนี้

  2.1)  องค์กรด้านศาสนา

  2.2)  องค์กรด้านสุขภาพ

  2.3)  องค์กรด้านวิชาการ

 3)  เครือข่าย (Network)

  3.1)  ทรัพยากรมนุษย์ : ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการหลักศาสนากับการแพทย์

  3.2)  งบประมาณ

ผลการด�าเนินการงาน กรณีศึกษา การจัดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน

 1. บริบทในสถานบริการ

  โรงพยาบาลรือเสาะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ให้การดูแลประชาชนในอ�าเภอรือเสาะ ที่เป็น

พหุวัฒนธรรม ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจ�านวน 97% ดังนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดบริการให้

ตรงตามความต้องการของผู้รบับริการ กรณีศกึษา การจดับรกิารวถิชุีมชน วิถอีสิลาม รพ.รอืเสาะ อ�าเภอรอืเสาะ จงัหวดั

นราธิวาส  ได้ด�าเนินการเป็นล�าดับดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การบูรณาการด้านนโยบายเพื่อเป็นการน�าองค์กร และเพ่ิมความเชี่ยวชาญขององค์กร โดยมีการประกาศ

นโยบายโรงพยาบาลวิถีชุมชน วิถีอิสลาม แก่ผู้รับบริการท่ีเป็นชาวมุสลิม เน้นให้มีการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ประกอบศาสนกิจ มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ มีการจัดสรรทรัพยากรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การด�าเนนินโยบายโรงพยาบาลวถิชีมุชน วถิอีสิลาม มุง่เน้นให้มกีารดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในทกุมติิทัง้ในระดับสถาน

บริการ และในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการท่ีสอดคล้องมิติด้านศาสนาท่ีมุ่งเน้นการปกป้องจิตวิญญาณ ปกป้อง

ชีวิต  ปกป้องสติปัญญา ปกป้องเชื้อสายและด้านทรัพยากร การด�าเนินงานจ�าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง และปรับระบบ

ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้ป่วย สิ่งแวดล้อมและภัยสุขภาพ

 การดูแลผู้ป่วยตามวิถีอิสลามได้ค�านึงถึงกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ สตรีต้ังครรภ์และกลุ่มวัยเด็ก  กลุ่มวัยผู้ใหญ่                           

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ ด้อยโอกาส   โดยด้านการส่งเสริมสุขภาพ เน้นการป้องกัน ส่วนการดูแลรักษา

สขุภาพเน้นการบูรณาการกบัมติด้ิานศาสนา ท้ังนีเ้นือ่งจากความจ�าเป็นด้านการปฏบิติัศาสนกจิอย่างต่อเนือ่ง แนวทาง

การ ส่งเสรมิการปฏบิตัศิาสนกิจในรพ.รอืเสาะ ได้มีการจัดท�าเอกสารเพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีได้ปฏบิตัติามรวมท้ังให้ค�าแนะน�า

ส่งเสรมิให้ผู้ป่วยและญาตไิด้ตระหนกัในการประกอบศาสนกจิในโอกาสต่างๆ เช่น การละหมาดในหอผูป่้วย  การถอืศลี

อดส�าหรับผู้ป่วย การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์องผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การริเริ่ม

กองทุนซากาตส�าหรบัเจ้าหน้าทีเ่พ่ือช่วยเหลอืผูป่้วยและประชาชนผู้ด้อยโอกาส การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทั้งในหอผู้ป่วยและกรณีเยี่ยมบ้าน เป็นต้น

 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2547 ได้ท�าให้โรงพยาบาลรือเสาะ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเป็นพี่เลี้ยง

แก่หน่วยงานอืน่ๆด้านการบรูณาการการดแูลผูป่้วยวถีิอสิลาม มนีวัตกรรมการจัดเตรียมห้องละหมาดแก่ผูป่้วย อปุกรณ์

การเตรยีมความพร้อมส�าหรบัผูป่้วยประกอบศาสนกจิ เช่น ผงดินตะยมัมมุ รถบริการผู้ป่วยละหมาด แนวทางการดแูล

ผูป่้วยละหมาดในหอผูป่้วย แนวทางการดแูลผูป่้วยระยะสุดท้าย แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนผู้เดินทางไป
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ประกอบพิธีหัจย์ แนวทางการดูแลผู้ป่วยถือศีลอด การดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยกองทุนซากาต เป็นต้น  การปรับ

ระบบโภชนาการที่อิงมาตรฐานอาหารฮาลาล แก่ผู้รับบริการ เพิ่มเติมจากมาตรฐานกรมอนามัย

ป 2546

100

100

80

0 0 0 0

0 0 0 0

95 95 96.8

100 100 100

80 89 95 96.8

99 89 98.7

ป 2547 ป 2548

ป 2546 ป 2547 ป 2548
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 การดูแลผู้ป่วยถือศีลอด ได้รับเงินที่ได้รับบริจาคแต่ละปี  ใช้ส�าหรับในการซ้ืออาหารและน�้าบริการการละศิ

ลอดของผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในทุกวันของเดือนรอมฎอน เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 รอมฎอน – 30 รอมฎอน โดยบริการทุกจุดบริการ 4 บริการ ดังนี้

 1. ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก

 2. ตึกผู้ป่วยในชาย

 3. ตึกผู้ป่วยในหญิง

 4. ตึกสูติกรรม

การละหมาดตาราเวียะฮ

โดยจะละหมาด 8 รอกาอัต ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่ม ณ อาคารละหมาดโรงพยาบาลรือเสาะ

ผลลัพธ์   ผลกระทบ  

ป 2546 9000 บาท

ป 2547 15000 บาท

ป 2548 15000 บาท

ป 2546 9000 บาท

ป 2547 15000 บาท 40

ป 2548 15000 บาท
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อาหารฮาลาล  ได้จดัท�า “โครงการพฒันาโรงครัวโรงพยาบาลมาตรฐานฮาลาล” ข้ึน เพ่ือพัฒนาโรงครัวในโรงพยาบาล

ให้ถกูต้องตามหลกัสขุาภบิาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวกรมอนามัยและได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล เพือ่

ให้โรงพยาบาลมกีารบรกิารอาหารทีส่ะอาด ปลอดภยั ถกูหลกัสขุาภบิาล และถกูต้องตามหลกัศาสนาแก่เจ้าหน้าท่ีและ

ประชาชนทีม่ารบัร่วม ได้มกีารพัฒนาโรงครวัในโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารฮาลาลและได้รับการรบัรอง

มาตรฐานจากคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดนราธิวาส

ป 2546 18,000 บาท

ป 2547 15,000 บาท

ป 2548 4,500 บาท

1,000

8

4

5

5

4

4

3

4

4

3

1,000

1,500
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การจัดอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วย  มีนวัตกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ผลการตรวจสุขภาพในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2551 – 2554

1. 100

100

90

94.00

80

2.

3.

4.
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 ชมรมจิตอาสา ผูผ่้านการประกอบพธิหีจัย์ กจิกรรมทีด่�าเนนิการผูผ่้านการประกอบพธิหีจัย์ 1.ด�าเนนิการตรวจ

สขุภาพให้แก่สมาชกิในชมรม 2.ให้ความรูเ้กีย่วกบัโรค/สถานการณ์โรคในปัจจบุนั 3. แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่าง

เจ้าหน้าที่กับสมาชิกในชมรม 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณสุขประชุม 3 เดือน/ครั้ง

 2. บริบทในชุมชน

  การบูรณาการด้านนโยบายโรงพยาบาลวิถีชุมชน วิถีอิสลามแก่ชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่าง การขับเคลื่อน                 

ในภาพภาคีเครือข่าย ตามความเชี่ยวชาญขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายโรงพยาบาลวิถีชุมชน วิถีอิสลาม ชุมชน

น้ัน ได้มีการรเิริม่กจิกรรมทัง้ในพืน้ทีอ่�าเภอรอืเสาะ ได้แก่ การจดัตัง้ชมรมอาวโุส อ.รอืเสาะ ในปี 2554 เพ่ือเป็นตัวแทน

ภาคประชนในการดูแลชุมชน ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส   การริเริ่มพัฒนาส้วมสาธารณะเพื่อไปสู่การด�าเนินงานต�าบล

สุขภาวะที่มัสยิดบ้านบือแรง

  โดยเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงจิตอาสาตามแบบอิสลามในการจัดการความสะอาด เน้นการ             

บูรณาการ 4 จิตอาสา  ได้แก่ 1.จิต  2.กาย  3.เวลา 4.ทรัพย์อาสา นอกจากนี้ ได้มีการบันทึกข้อตกลง เป็นภาคีเครื่อ

ข่ายการจัดการสุขภาพวิถีอิสลามกับมัสยิดบ้านเหนือ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือน�าไปสู่การเป็น ชุมชนสุข

ภาวะวิถีอิสลาม แบบยั่งยืน เน้นการอิงค�าสอนหลักการทางศาสนาที่ส�าคัญได้แก่ 1.ละหมาด เป็นหมู่คณะ  2.ซากาต  

3.ก�าชับในความดี ห้ามปรามความชั่ว เป็นต้น
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ศำสนำคริสต์

  หลักกำรและแนวคิดของศำสนำ

 ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนยิมท่ีมพีืน้ฐานมาจากชวิีตและการสอนของพระเยซู ผูน้บัถอืศาสนา

คริสต์ เรียกว่า คริสตศาสนิกชนหรือคริสตชน (Christian) คริสตศาสนิกชนเชื่อว่าพระเยซูเป็น พระบุตรของพระผู้เป็น

เจ้าและเป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ด้วยเหตุนี้คริสตศาสนิกชนจึงมักเรียกพระเยซูว่า 

“พระคริสต์” หรือ “พระเมสสิยาห์” ศาสนาคริสต์ปัจจุบันแบ่งเป็นสามนิกายใหญ่ คือ โรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์                   

ทอดอกซ์  และโปรเตสแตนต์  ซึ่งยังแบ่งเป็นนิกายย่อยอีกหลายนิกาย

  หลักธรรมค�ำสอนของศำสนำคริสต์

 หลกัธรรมค�าสอนของศาสนาครสิต์ แบ่งเป็น  5  หมวด  คอื  ความจรงิของพระเจ้า การทรงสร้างมนษุย์ ร่างกาย

เป็นพระวิหารของพระเจ้า  เม่ือมนษุย์ท�าบาป กข็าดความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าและการคนืสภาพ โดยมรีายละเอียด ดงันี้ 

 ความจริงของพระเจ้า

 (1)  พระเจ้าทรงเป็น “ความรกั” (1 ยอห์น4 : 8,1โครนิธ์13) พระเจ้าทรงพระปรชีาญาณทรงเป็นความสมบูรณ์

 (2)  เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว เป็นตรีเอกานุภาพ (พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์) 

พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า

  (3) เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ท่ีเข้ามาในโลกนี้ เพ่ือช่วยมนุษย์ท่ีเป็นคนบาป   (ยอห์น 

3:16-17)

 (4) ค�าสอนที่ส�าคัญที่สุดของศาสนาคริสต์   คือ  รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดก�าลังความคิด และ

รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง  (มัทธิว 22:37-39)

 (5) พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า  และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่า

กล่าว การปรบัปรงุแก้ไขคนให้ด ีและการอบรมในทางธรรม เพ่ือคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมท่ีจะกระท�าการดีทุกอย่าง  

(2 ทิโมธี 3:16-17)

 การทรงสร้างมนุษย์

 (1) มนุษยถ์ูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า (คณุค่า และศักดิ์ศรีของมนุษย)์  และปกครองสิง่ทีพ่ระเจา้สร้าง  

(ปฐมกาล 1 :26-27)

 (2)  พระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากผงคลีดิน  (ปฐมกาล 2:7)   

 (3) มนุษย์เมื่อยังไม่มีบาป ไม่มีความทุกข์ทรมาน ไม่เจ็บป่วย อยู่ในสวนเอเดน (ปฐมกาล 1:28-31)

 ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า (Your body is the temple of God.)

 (1) ร่างกายของเราเป็นพระวิหาร (1 โครินธ์  6:19 )  ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า                            

(พระวิญญาณบริสุทธิ์)  ผู้สถิตในท่าน  ท่านจึงไม่เป็นเจ้าของ ๆ ตนเอง พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาแพง ดังนั้น                
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จงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด

 (2)  ท่านจะต้องไม่กรีดร่างกาย เป็นการไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย ท่านจะต้องไม่สักตามเนื้อตัว เราคือพระยาห์เวห์                       

(เลวีนิติ 19:28)

 (3)  ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า ท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้า (พระวิญญาณบริสุทธิ์) 

ทรงพ�านักอยู่ในท่าน   ถ้าใครท�าลายพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงท�าลายเขา เพราะ พระวิหารของพระเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์  (1 โครินธ์ 3:16-17)  

 (4)  ในหมูท่่านทัง้หลาย อย่าให้มคีวามผดิประเวณ ีความลามกโสมมต่าง ๆ  หรอืความโลภ อย่างให้มแีม้แต่การ

พูดถึง (เอเฟซัส 5:3)

 สรปุ ความเป็นมนษุย์ คอื ความเป็นเหมอืนพระเจ้า เพราะมนษุย์ถกูสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า จงึมคีณุค่า 

และศักดิ์ศรี มนุษย์มาจากผงคลีดิน พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ปกครองสิ่งทรงสร้าง และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

  เมื่อมนุษย์ท�าบาป ก็ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้า

 (1) เมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า  กินผลจากต้นไม้ที่พระเจ้าสั่งห้ามกินในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:11) มนุษย์

จึงเป็นคนบาป  ความบาปท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์สิ้นสุดลง พระเจ้าให้มนุษย์ออกจากสวนเอเดน 

(ปฐมกาล 3:23) มนุษย์ (คนบาป) ต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ล�าบากตลอดชีวิต (ปฐมกาล 3:17) ต้องเพาะ

ปลูกบนดิน หากินด้วยเหงื่ออาบหน้า จนกลับไปเป็นผงคลีดิน (ปฐมกาล 3)

 (2)  การขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้า คือ ความตาย เป็นที่มาของความทุกข์ โรคภัย ไข้เจ็บ การเจ็บป่วย                    

ทั้งหลาย คริสตชนจึงต้องสารภาพบาป  (1 ยอห์น 1:8-9)

 บาป  คือ การไม่เชื่อฟัง ไม่วางใจในพระเจ้า  ไม่รับรู้  ไม่เคารพ ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรง

สร้าง 

 ด้วยว่าค่าจ้างของความบาปคอืความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้า คอื ชีวตินรัินดร์ใน   พระเยซคูรสิต์องค์

พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23)

 การคืนสภาพ 

 (1)  เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงพระชนม์ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์(ลูกา 24) และจะเสด็จ

กลับมาพิพากษามนุษย์ (มาระโก 13:24-27, ยอห์น 5:23, วิวรณ์ 22:12)

 (2)  การเชื่อวางใจในพระเยซู ท�าให้ มนุษย์คืนความสัมพันธ์กับพระเจ้า

  ปัจจุบันคริสตศาสนิกชนในประเทศไทยมีจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 777,821 คน คิดเป็น 1.2139% ของ

ประชากรไทย 64,076,033 คน ซึ่งส�ารวจโดยองค์กรของศาสนาคริสต์ในนิกายต่าง ๆ นิกายโปรเตสแตนต์ มีจ�านวน

สมาชิก 407,685 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของประชากร นิกายโรมันคาทอลิกมีจ�านวนสมาชิก  369,636 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 0.5769  ของประชากร  และนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ มีจ�านวนสมาชิก  500  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.0008  

ของประชากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558) มีการกระจายตัวของผู้นับถือศาสนาคริสต์มีอยู่ทั่วประเทศ ส่วน

ใหญ่อาศัยอยู่ที่ภาคเหนือ รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร
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  พิธีกรรมและกำรเข้ำร่วม

 1.  วันส�าคัญประจ�าสัปดาห์ วันสะบาโต (Sabbath Day) ซับบาธ” แปลว่า “พัก” พระเจ้าทรงสร้างโลก และ

พกัในวนัทีเ่จด็ของสปัดาห์ (ปฐมกาล 2 : 2-3, อพยพ 20:8-11) เพ่ือให้มนษุย์ได้ปฏบิติัเป็นแบบอย่าง ถอืเป็นวนับรสิทุธิ์  

ถือว่าวันนี้เป็นวันของพระเจ้า เพื่อนมัสการและถวายเกียรติแด่พระเจ้า เช่น การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และ

ขอบคุณพระเจ้า (คริสตชนจะไปโบสถ์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

 2.  วันส�าคัญประจ�าปี เรียงตามปฏิทินและเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ จะเป็นดังนี้ วันพุธรับเถ้า (อดอาหาร)

วันอาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday)วันศุกร์ประเสริฐ วันอีสเตอร์ วันคริสตมาส และวันอธิษฐานโลก

  (1)  วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต Lent (เทศกาลชดเชย ใช้โทษ

บาป พลีกรรม) เพื่อเตรียมตัวเตรียมจิตใจร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ซึ่งจะมีระยะเวลา 40 วัน

  (2)  วันอาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday)  ตรงกับวันอาทิตย์ก่อนปัสกา (Easter) เป็นวันฉลองเหตุการณ์ที่

ระบุบันทึกในพระวรสารทั้งสี่ฉบับ (มาระโก 11:1-11, มัทธิว 21: 1-11, ลูกา 19:28, ยอห์น 12:12-19 ในโอกาสที่พระ

เยซเูสดจ็เข้ากรงุเยรซูาเลมก่อนรบัพระทรมาน โบสถ์คาทอลกิจะแจกใบลานทีผู่กกบักางเขนในโอกาสนี ้แต่ในบางท้อง

ถิ่นก็จะแจกใบไม้อย่างอื่นที่มีในท้องถิ่น 

  (3)  วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) หรือวันศุกร์ศักด์ิสิทธิ์ (Holy Friday) เป็นวันที่ระลึกถึงการที่                    

พระเยซูถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปมนุษย์ 

  (4)  วนัอสีเตอร์ (Easter) เป็นวนัทีพ่ระเยซเูจ้าทรงกลบัเป็นขึน้จากความตาย  หลงัจากทีท่รงถกูตรงึกางเขน

และสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน   

  (5)  วันคริสต์มาส(Christmas)  เป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู  เป็นวันหยุดทางศาสนาและ

วัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม 

  (6) วันอธิษฐานโลก (Global day of Prayer), วันอธิษฐานสากล  เป็นการรวมพลังของคริสตชน                                 

เพื่ออธิษฐานและกลับใจใหม่  (2พงศาวดาร 7:14)   เพื่อน�าพระพรและการเยียวยามาสู่ประเทศชาติและประชาชาติ

ทั่วโลก  โดยใช้วันอาทิตย์เพ็นเทคอสต์  (การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์  กิจการ 2)  เป็นวันอธิษฐานเป็นประจ�า

ทุกปี 

 3.  พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

  เมือ่ตดัสนิใจรบัเชือ่และวางใจในพระเยซูคริสต์พระผูช่้วยให้รอดแล้ว เป็นการคนืความสัมพันธ์กับพระเจ้า  

ดังนั้น คริสตชนจะอธิษฐาน ภาวนา  สื่อสารกับพระเจ้าโดยตรง (เสมือนลูกพูดคุยกับพ่อ)   สารภาพบาป รับบัพติศมา 

รบัการอภยัโทษบาป อ่านพระครสิตธรรมคัมภร์ีซึง่เป็นพระวจนะของพระเจ้า  และนมสัการพระเจ้าในวนัสะบาโต (วนั

เสาร์ หรืออาทิตย์)  การนมัสการพระเจ้า ประกอบด้วย การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า อธิษฐาน สารภาพบาป อ่าน

พระคัมภีร์  สร้างความสัมพันธ์ สามัคคีธรรม รับฟังค�าเทศนาจากผู้รับใช้ของพระเจ้า เป็นหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระค�า

ของพระเจ้า ถวายทรัพย์ อธิษฐานขอบพระคุณ ขอการทรงน�าจากพระเจ้า และร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ ดังนี้                       

  (1)  พิธีบัพติศมา (โปรเตสแตนต์)   หรือ ศีลล้างบาป (โรมันคาทอลิก)  Baptism มาจากภาษากรีก               

baptismos แปลว่า การล้าง  เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ เพื่อเป็นการช�าระหรือลบล้างบาปก�าเนิด อาศัยการ

ช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้รับศีลล้างบาปอาจกระท�าได้ตั้งแต่เริ่มเกิดใหม่หรือกระท�าตอนโตเป็นผู้ใหญ่                            
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ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ทุกคนต้องผ่านพิธีรับศีลนี้ก่อน เพ่ือแสดงว่าตนเองได้เข้ามาเป็นสมาชิกของศาสนจักรแล้ว                    

จึงจะสามารถรับศีลอื่น ๆ ต่อไปได้อีก

  (2)  ศีลมหาสนิท  (Eucharist)   เป็นศีลที่ส�าคัญเป็นศูนย์กลางของชีวิต  คริสตชนมีความเชื่อว่าองค์พระ

เยซูเจ้า  เป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระองค์ ทุกคนจึงเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว เป็นสมาชิกหรือส่วนต่างๆ                

ในพระกายทิพย์ของพระเยซู พิธีกรรมที่ส�าคัญคือการท�าบูชามิซซา โดยใช้สัญลักษณ์ที่ส�าคัญ  คือ ขนมปังและน�้าองุ่น  

ที่เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า 

  (3)  ศีลอภัยบาป (Penance) หรือศีลสารภาพบาป (Confession) เป็นการคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่

น้อง  มีความเสียใจ และตั้งใจที่จะกลับคืนดี เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระหรรษทานของพระเจ้า ศีลในข้อนี้เป็นการยกบาป

ทีไ่ด้กระท�าแล้ว หลงัจากทีท่�าการรบัศลีล้างบาปมาแล้ว ผู้ทีม่อี�านาจยกบาปให้ได้ต้องเป็นผู้ทีม่ตี�าแหน่งระดับมุขนายก            

( Bishop ) หรือบาทหลวงที่ได้รับมอบอ�านาจจากมุขนายก ถ้ายังช�าระหรือชดใช้ไม่หมดก็ต้องไปใช้ในโลกหน้าในแดน

ช�าระ

  (4) ศีลเจิมคนไข้ (Anointing of the Sick)   เป็นศีลที่โปรดให้ส�าหรับผู้ป่วยที่อ่อนก�าลัง ในสภาพ   ที่น่า

เป็นห่วง  หรือก�าลังจะสิ้นใจ เป็นการเตรียมจิตใจให้ยึดมั่นใน  ความเชื่อ และเพ่ือการฟื้นฟูสภาพท้ังกายและจิตใจ

พธิกีรรมมีเครือ่งหมายส�าคญัคอื การเจมิน�า้มนัทีห่น้าผาก และฝ่ามอืท้ังสองข้างบาทหลวงจะเป็นผูท้�าพธิกีรรม โดยเริม่

ตั้งแต่อ่านบทอ่านจากพระคัมภีร์เทศน์เตือนใจ  ปกมือศีรษะคนไข้แล้วเสกน�้ามัน เจิมน�้ามันที่หน้าผากและมือ 

  ศีล 7 ประการ  (โรมันคาทอลิก)   คือ  ศีลล้างบาป (Baptism) ศีลก�าลัง (Confirmation รับพระจิต)                        

ศีลอภัยบาป (Penance) ศีลมหาสนิท (Eucharistics) ศีลสมรส  (ศีลกล่าว Matrimony)  ศีลบวช (Holy Order)  

และ ศีลเจิมผู้ป่วย คนไข้ (Anointing of the Sick)     

  กำรน�ำหลักศำสนธรรมมำใช้ในกำรดูแลสุขภำพ

 หลักศาสนธรรมในการดูแลด้านสุขภาพ มีดังนี้

 (1) ปฐมกาล 1:29-30  พระเจ้าตรสัอกีว่า  “เราให้ข้าวทกุชนดิซึง่อยูบ่นแผ่นดนิ และผลไม้ทีม่เีมลด็เป็นอาหาร

ส�าหรับท่าน  ส่วนบรรดาสัตว์ป่า นกในท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดิน เราให้หญ้าเขียวเป็นอาหาร”

 (2) ปฐมกาล 9:3  สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะเป็นอาหารของท่าน ดังที่เราให้พืชเขียวเป็นอาหารแก่ท่าน

แล้ว

 (3) 3 ยอห์น 1:2 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิต

วิญญาณของท่านก�าลังเจริญอยู่นั้น    

 (4) สุภาษิต 17:22  ใจร่าเริงเป็นยาขนานเอก จิตใจโศกเศร้าท�าให้กระดูกแห้ง

  A  joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
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  กำรดูแลสุขภำพตนเองและครอบครัว

  หลักศาสนธรรม

  (1) รักตนเอง ดูแลสุขภาพตนเอง  ดูแลผู้อื่น  (จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง - มัทธิว 22:39)

  (2) สตรี คือ  แม่ของบ้านเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการดูแลครอบครัว  บทบาทหน้าที่ของแม่ (สุภาษิต 

31:27-31)   

  (3) กินผักในที่มีความรัก ดีกว่ากินเนื้อในที่มีความเกลียดชัง (สุภาษิต 15:17)

               (4) หลักธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ  ครอบครัว  ชุมชน  (บุตรสิรา สุภาษิต)

 การดูแลสุขภาพกายและใจเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ ผู้ที่มีความรักตนเองและคนอื่นจึงจ�าเป็น

ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา นอกจากทุกคนจะมีหน้าที่ดูแลตนเองและคนในครอบครัวแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่

และบทบาทส�าคัญที่สุดก็ก็คือแม่บ้านนั่นเอง หากแม่บ้านของครอบครัวใดให้ความสนใจด้านสุขภาพ สมาชิกใน

ครอบครัวก็จะมีสุขภาพดีด้วย ดังนั้นการจะส่งเสริมสุขภาพคนในครอบครัวควรจะต้องเร่ิมต้นท่ีสตรีก่อน โดยเฉพาะ

การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพส�าหรับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาหารที่มีประโยชน์ เช่นธัญพืช ผักผลไม้ ต่าง ๆ

  ตัวอย่างกิจกรรมส�าหรับการดูแลตนเองและครอบครัว :   

  (1)  หนุนใจกัน อธิษฐานร่วมกัน สามัคคีธรรมในครอบครัว

  (2)  ฝึกเด็กกินอาหารสุขภาพ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง อาหารมื้อแรกของเด็กที่ไม่ใช่นมแม่คือ 

กล้วยน�้าว้า ข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ (มื้อแรกไม่ควรให้เด็กกินเนื้อสัตว์  โจ๊กส�าเร็จรูป) 

  (3)  ท�าคู่มือการปรุงอาหารสุขภาพ ปรุงอาหารจากข้าว ถั่ว ธัญพืช ที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายในครอบครัว 

วิธีการล้างผัก การผัดผัก

  กำรดูแลสุขภำพในชุมชน

  หลักศาสนธรรม 

  (1) เพราะเราคือ พระเจ้าแพทย์ของเจ้า  (อพยพ 15:26)

             (2) ใจร่าเริงเป็นยาวิเศษ  (สุภาษิต 17:22)

  ตัวอย่างกิจกรรมส�าหรับการดูแลในชุมชน

  (1) วัด/โบสถ์/คริสตจักร : จัดค่ายให้ความรู้แยกตามกลุ่มวัย คือ กลุ่มเด็กรวี กลุ่มอนุชน กลุ่มสตรี และ

กลุ่มผู้สูงอายุ

               (2)  สร้างแกนน�าอาสาสมคัรสขุภาพในแต่ละวัด  อาสาสมคัรเหล่านีจ้ะท�าหน้าทีใ่ห้ความรูแ้ละดูแลสขุภาพ

คนในชุมชนของวัด

  (3)  ท�าห้องสมุดสุขภาพในชุมชน

  (4)  กิจกรรมเยี่ยมเยียนตามบ้าน ประเมินดัชนีมวลกาย ชั่งน�้าหนัก วัดความดัน สอนเรื่องอาหาร น�้าดื่ม 

ดนตรีบ�าบัด

  (5) การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
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  (6) จัดสัมมนาให้ความรู้  Health Expo กิจกรรมประกอบด้วย การลงทะเบียน ซักประวัติ ตรวจประเมิน

สุขภาพร่างกาย  ดัชนีมวลกาย อายุสุขภาพอยู่ที่เท่าไร  ให้ความรู้เรื่อง N E W S T A R T 

      

  กำรดูแลสุขภำพในโรงพยำบำล

  ทีมอภิบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  (1)  เยี่ยมเยียนผู้ป่วย อธิษฐาน ให้ก�าลังใจ ร้องเพลงหนุนใจ มอบหนังสือหนุนใจ เล่านิทานให้

เด็กป่วยฟัง (เด็กที่ให้เคมีบ�าบัด)

  (2)  ศีลเจิมผู้ป่วย ได้แก่

   - การอภิบาลผู้ป่วย ส่งศีลเสบียง (ศีลมหาสนิท)

   - ใช้ข้อพระค�า ในการดูแลผู้ป่วย การมีมุมมองในเรื่องการเจ็บป่วย

   - แม้ในยามเจ็บป่วย ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า  

   - ด�าเนินการโดย อนุศาสนศก (chaplain) 

  การให้ความรู้ด้านสุขภาพ

           (1)  Coronary Health Improvement Program (CHIP) เป็นโปรแกรมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของหัวใจ                         

ให้ดีขึ้น 

     (2) Health Talk  : ให้ความรู้เรื่อง N E W S T A R T

การดูแลสุขภาพด้วย  นิวส์สตาร์ท  N E W S T A R T 

หลักกการดูแลสุขภาพด้วยนิวส์สตาร์ท รายละเอียดดัง ตารางที่ 6
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 ประสบกำรณ์ของกำรดูแลสุขภำพ (Best practices)

 การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนคลองเตยของคุณเสาวลักษณ์  อิ่มกมล   โดยใช้ นิวสตาร์ท NEWS-

TART กิจกรรมประกอบด้วย การวินิจฉัยสภาพแวดล้อมของชุมชนก่อนด�าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยเบาหวาน

จ�านวน 28 คน บุคลากรที่ลงพื้นที่ คือ จิตอาสาที่เข้าไปในชุมชน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีศาสนาจารย์เป็น                 

ผู้ให้ความรูด้้านศาสนา ด�าเนินกิจกรรมในชมุชน โดยประสานงานกบัผู้น�าชุมชนเพือ่ชี้แจงให้ทราบถงึวัตถุประสงคข์อง

กิจกรรมและขอความร่วมมือจากคนในชุมชน การตรวจประเมินสุขภาพร่างกายผู้ป่วย การให้ความรู้เรื่องการดูแล

สุขภาพ ขั้นตอนและวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่องการประกอบอาหารสุขภาพจาก

วัตถุดิบในชุมชน หลังด�าเนินกิจกรรมไปแล้วก็มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้ป่วยเบาหวาน 22 คน สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ ปัจจุบันมีการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น เช่น ชุมชน

อ่อนนุช 
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ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู

  หลักกำรและแนวคิดของศำสนำ

 ศาสนาพราหมณ์มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน  นับตั้งแต่การเริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวอารยันเริ่ม
ตัง้ถิน่ฐานในชมพทูวปี ต่อมาในสมยัหลงัพทุธกาลศาสนาพราหมณ์ได้ววิฒันาการมาเป็นศาสนาฮนิดหูรอืพราหมณ์ใหม่ 
ซึ่งมีหลักค�าสอนท่ีผิดแผกแตกต่างไปจากต้นก�าเนิดเดิมของศาสนานี้จึงนับว่าศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่มีอายุ
ยาวนานที่สุดของโลกศาสนาหนึ่ง1 ปัจจุบันผู้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูประมาณ 300,000 คน(สามแสนคน) เพศ
หญิงและเพศชายประมาณ 150,000 คน การกระจายตัวส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร เช่น สีลม(วัดแขก) เสา
ชิงช้า สุขุมวิท คลองตัน และธนบุรี เป็นต้น ส่วนในต่างจังหวัดมีการกระจายตัวอยู่ทั่วๆไปทุกจังหวัด ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดูเป็นศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาอ่ืนในโลกเพราะเป็นศาสนาท่ีไม่มีศาสดาผู้ก่อต้ังเพราะมีจุดเร่ิมต้นมาจากความ
เชือ่ว่ามเีทพเจ้าผูมี้อ�านาจเหนอืธรรมชาต ิเป็นผูส้ร้างสรรพสิง่ ต่อมาชาวอารยนัผูท้�าหน้าทีติ่ดต่อกบัเทพเจ้าได้สอนหลกั
การเรื่องก�าเนิดของสรรพสิ่งว่าเทพเจ้าหรือพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพส่ิงในลักษณะต่างๆต่อมาสรรพส่ิงท่ีพระพรหม
สร้างกต็กอยูภ่ายใต้การควบคมุของเทพเจ้าองค์อืน่ๆ ด้วย ท�าให้มเีทพเจ้ามากมายและท�าหน้าทีต่่างๆกนัในทีส่ดุศาสนา
พราหมณ์หรอืฮนิดจูงึกลายมาเป็นศาสนาประเภทพหเุทวนยิมในปัจจบุนั เนือ่งจากศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูมวีวิฒันาการ
มาเป็นเวลาอันยาวนาน ท�าให้แนวความคิดทางศาสนาแตกต่างกันออกไปมาก ดังนั้น การศึกษาประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู โดยแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยุคอารยัน2 ยุคพระเวท : ยุคสมัย
แห่งคัมภีร์พระเวท4 ยุคพราหมณะ : ยุคสมัยแห่งคัมภีร์พิธีกรรม5 ยุคฮินดู : ยุคสมัยการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่

  หลักธรรมค�ำสอน   

 หลักค�าสอนส�าคัญในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีดังต่อไปนี้
 1.  อาศรม หรือวิธีปฏิบัติของพราหมณ์ 4 คัมภีร์พราหมณะและอรัณยกะได้บัญญัติวิถีชีวิตส�าหรับบุคคลที่
จะเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ โดยก�าหนดเกณฑ์อายุคนไว้ 100 ปี แบ่งช่วงของการใช้ชีวิตไว้  4  ตอน ๆ ละ 25 ปี
ช่วงชีวิตแต่ละช่วงเรียกว่า อาศรม หรือ วัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
  1) ขั้นพรหมจรรย์ ในขั้นตอนนี้ เด็กชายในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์และไวศยะที่มีอายุครบ 8 ปีจะต้อง
เข้าพิธีอุปานยัน คือ ให้พราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิสวมสายธุรา หรือยัชโญปวีต เป็นการประกาศตนเป็นพรหมจารีเป็นการ
ประกาศตนว่าเป็นนักเรียน หรือแปลตามศัพท์ว่าผู้มีความประพฤติประเสริฐ  จนอายุครบ 25 ปี พรหมจารีมีหน้าที่
ดังนี้
   (1)  ตั้งใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน 
   (2)  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
   (3)  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
   (4)  ไม่คบกับเพศตรงกันข้าม 
   (5) เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้วต้องท�าพธิเีกศานตสนัสกา(ตดัผม) และพธิคีรุทุกัษณิามอบส่ิงตอบแทนครู
อาจารย์
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  2) ขั้นคฤหัสถ์ ในขั้นตอนนี้พรหมจารีผู้ผ่านอาศรมที่ 1 แล้ว ก็กลับมาสู่บ้านของตนช่วยพ่อ-แม่ท�างาน 
แต่งงานเป็นหัวหน้าครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ท�าการบูชาเทวดาทุกเช้าค�่า ชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุม
ของเทพเจ้าจึงต้องกระทาแต่สิ่งที่ดีงาม อยู่ในช่วงอายุ 26-50 ปี
  3)  ขั้นวานปรัสถ์  ในขั้นตอนนี้คฤหัสถ์ผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางใจก็จะออกจากครอบครัวไป
อยู่ในป่าบ�าเพ็ญสมาธิโดยอาจจะกลับมาสู่ครอบครัวอีกก็ได้อยู่ในช่วงอายุ 51-75 ปี  
  4)  ขั้นสันยาสี ในขั้นตอนนี้ พราหมณ์ที่ปรารถนาความหลุดพ้น  เรียกว่า โมกษะ จะออกจากครอบครัว
ไปอยูป่่าออกบวชเพือ่ปฏบัิติธรรมข้ันสงูและไม่กลบัมาสูโ่ลกียวสิยัอกีเลย เมือ่บวชแล้วจะสึกไม่ได้บ�าเพ็ญสมาธแิสวงหา
ความหลุดพ้นอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 76 ปีขึ้นไป7
 2.  หลักค�าสอนเรื่องตรีมูรติ  เทพเจ้าที่ส�าคัญในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และ                    
พระนารายณ์ รวมเรียกว่า ตรีมูรติ เทพเจ้าแต่ละองค์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1)  พระพรหม พระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก ในแนวคิดยุคแรกๆพระพรหมมี
ลักษณะที่ไม่มีตัวตน แต่ครั้นเวลาต่อมา พวกพราหมณ์ได้พบข้อบกพร่องว่า เมื่อพระพรหมไม่มีตัวตนประชาชนเคารพ
บูชาไม่ได้  พวกพราหมณ์จึงได้ก�าหนดให้พระพรหมมีตัวตน มี 4 พักตร์ สามารถมองดูได้ทั่วทิศและเพื่อให้ประชาชน
ได้เคารพบูชา ดังนั้น ลักษณะของพระพรหมจึงเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรม กล่าวคือพระพรหมที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมนั้น หมายถึงสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งในจักรวาล  ส่วนพระพรหมที่เป็นรูปธรรมเป็น เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งพระพรหมมีพระชายาชื่อพระสรัสวดีซ่ึงเป็นเทพีแห่งวาจาและการศึกษาเล่าเรียนเป็น                    
ผู้อุปถัมภ์ศิลปะวิทยาทั้งปวง
  2)  พระศิวะ เป็นเทพเจ้าแห่งการท�าลาย มีหลายชื่อ เช่น อิศวร รุทระ และนาฏราช เป็นต้น ประทับอยู่
ที่ภูเขาไกรลาสมีโคนันทีเป็นพาหนะและมีศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายของพลังแห่งการสร้างสรรค์ ลักษณะของพระศิวะ
เป็นรูปฤๅษี มี 4 กร นุ่งห่มหนังสัตว์ ประทับนั่งบนหนังเสือโคร่ง ถืออาวุธตรีศูล ธนู และคทาหัวกะโหลกมนุษย์ ห้อย
พระศอด้วยประค�าร้อยด้วยกะโหลก มีงูเป็นสังวาล พระศอมีสีดาสนิท กลาง  พระนลาฏมีพระเนตรดวงที่ 3 ถ้าพระ
ศิวะลืมพระเนตรดวงที่ 3 เมื่อใดไฟจะไหม้โลกเมื่อนั้นเหนือพระเนตรดวงที่ 3 มีรูปพระจันทร์ครึ่งซีก พระศิวะมีพระ
ชายาชื่ออุมา ซึ่งมีหลายลักษณะและมีรายชื่อเรียก เช่น ปารวตีเทวี ผู้เป็นธิดาแห่งหิมวัตหรือหิมาลัย ทุรคาเทวีผู้เป็น
เจ้าแม่แห่งสงคราม และกาลีเทวีผู้มีกายสีดา เป็นต้น  
  3)  พระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นเทพเจ้าผู้รักษาและคุ้มครองโลกให้เป็นสุขพระนารายณ์เป็นเทพเจ้า
ที่มีพลังทางท�านุบ�ารุงโลก เมื่อเวลาใดโลกเกิดยุคเข็ญ เมื่อเวลานั้นพระนารายณ์จะเสด็จไปช่วยบ�าบัดทุกข์ ปราบยุค
เข็ญ เรียกว่า  อวตาร
 3. หลกัค�าสอนเรือ่งปรมาตมนัหรอืพรหมนั และชวีาตมนั ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดเูชือ่ว่าปรมาตมนั บางครั้ง
เรียกว่า พรหมัน ปรมาตมันกับพรหมจึงเป็นสิ่งเดียวกันมีฐานะเป็นวิญญาณดั้งเดิมหรือความจริงสูงสุดของโลกและ
สรรพสิ่งในโลกเพราะสรรพสิ่งมาจากปรมาตมันหรือพรหมันด�ารงอยู่และในที่สุดก็จะกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับ
ปรมาตมันหรอืพรหมนัปรมาตมนัหรอืพรหมนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองไม่มรีปูร่างปรากฏมอียูใ่นสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงเป็นศูนย์
รวมแห่งวญิญาณทัง้ปวงเป็นความจรงิแท้หรือสจัธรรมเพียงส่ิงเดียว ส่วนโลกและสรรพส่ิงล้วนเป็นส่ิงทีไ่ม่มอียูจ่ริงเป็น
เพียงมายาหรือภาพลวงตาที่มีอยู่เพียงชั่วครั้งคราวเท่านั้น
  ส่วนชีวาตมนัหรอืบางครัง้เรยีกว่าอาตมนั เป็นตวัตนย่อย หรือวญิญาณทีม่อียูใ่นสิง่มชีวีติไม่ว่าจะเป็นมนษุย์
หรอืสตัว์วญิญาณของมนุษย์และสรรพสตัว์ย่อมเกดิมาจากวญิญาณสากลคอืปรมาตมันหรอืพรหมนั เมือ่วญิญาณทีอ่อก
มาจากปรมาตมันหรือพรหมันแล้วต้องเข้าไปสิงสถิตอยู่ในรูปแบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตนับชาติไม่ถ้วนและต้องมีลักษณะ
สภาวะทีไ่ม่เหมอืนกนัจนกว่าจะเข้าถงึความหลดุพ้น กระบวนการนีเ้รียกว่า การเวยีนว่ายตายเกดิหรือสังสารวฏั ดงันัน้ 
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การทีอ่าตมนัหรอืชวีาตมนัย่อยนีเ้ข้าไปรวมกบัปรมาตมนัหรือพรหมนัจึงจะเรียกว่า การพ้นจากทกุข์ ไม่มกีารเวยีนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป
 4. หลักค�าสอนการหลุดพ้นหรือโมกษะ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าวิญญาณเป็นอมตะจึงไม่ตายตาม
ร่างกายการตายเป็นเพียงวิญญาณออกจากร่างกาย เพราะร่างกายเดิมไม่สามารถอาศัยอยู่ได้วิญญาณก็จะไปถือเอา
ร่างใหม่ หรือที่เรียกว่า เกิดใหม่ ดุจคนสวมเสื้อผ้าที่เก่าคร�าคร่า ไปหาชุดใหม่สวมใส่เรียกว่า สังสารวัฏ เวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ร�่าไปตราบท่ียังไม่บรรลุความหลุดพ้น หรือโมกษะชาวฮินดูเชื่อว่าโมกษะเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต ผู้เข้าถึง
โมกษะจะไปอยู่กับพระพรหมชั่วนิรันดรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป การปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะนั้น มีหลัก
ปฏิบัติ 4 ประการ คือ  กรรมมรรค (กรรมโยคะ) ชยานมรรค (ชยานโยคะ) ภักติมรรค (ภักติโยคะ) ราชมรรค (ราช
โยคะ)
 ข้อควรปฏิบัติของศาสนิกชน
 ข้อควรปฏิบัติของศาสนิกชนฮินดูเรียกรวม ๆ ว่า นิยมะ มี 10 ประการ คือ
 1. หร ีความละอายต่อการท�าความชัว่ จ�าไว้เสมอว่าเคยท�าผดิอะไรไว้ ยอมรบัว่าสิง่ท่ีท�านัน้ผดิและพยายาม
แก้ไขสิ่งที่ท�าผิดนั้น กล่าวขอโทษจากใจจริงต่อคนที่ตนท�าผิดทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้ ก่อนนอนจะต้องลืม
ความรู้สึกขัดแย้งความรู้สึกโกรธเคืองทุกประการ พยายามหาทางแก้ไขส่ิงท่ีเคยท�าผิดและเลิกนิสัยท่ีไม่ดีท่ีท�าอยู่เป็น
ประจ�า ท�าตัวให้ดีขึ้นด้วยการแก้ไขสิ่งที่เคยท�าไม่ถูกต้อง อย่าคุยว่าตัวเองเก่ง หลีกเลี่ยงความหยิ่งและการเสแสร้ง
 2. สนัโตษะ ความสนัโดษ ด�าเนนิชวีติด้วยความพึงพอใจ ด�ารงชวีติทีร่าบเรียบ ด�ารงชวีติอย่างมคีวามสขุ ยิม้
เสมอ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ มคีวามรู้สกึเป็นหนีบ้ญุคณุทีต่นมสีขุภาพดี รู้สกึเป็นหนีบ้ญุคณุเพือ่น รูสึ้ก
เป็นหนี้บุญคุณทรัพย์สมบัติ ไม่รู้สึกขัดข้องใจในสิ่งที่ตนไม่มี คิดว่าตนเองที่แท้คือ สิ่งที่เป็นนิรันดรที่อยู่ภายใน ไม่ใช่ใจ 
ไม่ใช่ร่างกาย ไม่ใช่ความรู้สึกที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 3. ทาน การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถือว่าเงิน 1 ใน 10 ส่วนของเงินได้ทั้งหมดเป็นเงินของพระเป็นเจ้า 
จงบริจาคเงินส่วนนี้ให้แก่วัด อาศรม และองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาจิตใจ มีคติประจ�าใจว่า ไปวัด
พร้อมด้วยของถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปพบอาจารย์ (ทางศาสนา) ด้วยของบูชาคุณครู อาจารย์ บริจาคคัมภีร์ทางศาสนา 
ให้อาหารและให้สิ่งของแก่คนยากไร้ ให้เวลาและความรู้ของตนโดยไม่หวังค�าสรรเสริญเยินยอ ถือว่าแขกผู้มาเยือน
เหมือนดังเทพ
 4. อศัตกิยะ มศีรทัธาแนบแน่น เชือ่ในพระเป็นเจ้าอย่างไม่มคีวามเคลอืบแคลงสงสยั เชือ่มัน่ในอาจารย์ (ทาง
ศาสนา) เชื่อในเส้นทางท่ีจะด�าเนินไปสู่โมกษะหรือความพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อในค�าสอนของอาจารย์ 
(ทางศาสนา) เชื่อในคัมภีร์ทางศาสนา เชื่อในประเพณีทางศาสนาที่สืบทอดกันต่อ ๆ มาปฏิบัติตามวิถีทางแห่งภักดีต่อ
พระเป็นเจ้า และตามวิถีทางที่จะสร้างประสบการณ์อันจะท�าให้มีศรัทธาในระดับที่สูงขึ้น ศรัทธาในสิ่งวงศ์ตระกูลเคย
เคารพนบัถอื หลกีเลีย่งคนทีพ่ยายามให้ตนเลกินบัถือสิง่ทีต่นนบัถือโดยใช้หลักเหตุผลและการกล่าวหาว่าส่ิงทีต่นนบัถอื
นั้นว่าไม่ดี
 5. อีศวรปูชนะ ปลูกฝังความภักดีต่อพระเป็นเจ้าด้วยการบูชาและท�าสมาธิทุกวัน มีห้องพระไว้ในบ้าน                        
1 ห้อง ถวายดอกไม้ ผลไม้ หรืออาหาร แด่พระเป็นเจ้าเป็นประจ�าทุกวัน ท่องจ�าบทสวดส�าหรับบูชาให้ได้ ท�าสมาธิหลัง
จากการบูชา ก่อนออกจากบ้านให้ไปไหว้พระที่ห้องพระก่อน บูชาพระเป็นเจ้าด้วยใจที่เต็มไปด้วยความภักดี เปิดช่อง
ภายในใจของตนให้พระเป็นเจ้า ให้เทพและให้อาจารย์ (ทางศาสนา) ส่งความกรุณาเข้ามาที่ตนและคนที่ตนรักได้
 6. สิทธานตศรวณะ ฟังค�าสอนจากคัมภีร์ทางศาสนา ศึกษาค�าสอนและรับฟังจากอาจารย์ (ทางศาสนา)                    
ทีว่งศ์ตระกูลของตนเคารพนบัถอื เลอืกอาจารย์แล้วด�าเนนิตามเส้นทางทีอ่าจารย์นัน้สอน อย่าเสียเวลาลองผดิลองถกู
ในเส้นทางอื่น ๆ
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 7. มติ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นโดยพึ่งอาจารย์ (ทางศาสนา) ให้เป็นผู้น�าทาง แสวงหาความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับ
พระเป็นเจ้า จนกระทั่งเกิดความสว่างขึ้นในภายใน
 8. วรตะ ปฏบิตัพิรตทางศาสนาโดยไม่พยายามหลีกเลีย่ง อดอาหารตามวันทีก่�าหนดไว้ทางศาสนา เดินทาง
ไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปีละครั้ง
 9. ชปะ ท่องมนต์เป็นประจ�าทุกวัน สวดบทสวดที่อาจารย์ให้ไว้เป็นประจ�าวัน อาบน�้าก่อนแล้วจึงสงบจิต
สงบใจ ท�าสมาธิพร้อมกับท่องมนต์จนใจจดจ่ออยู่ที่มนต์นั้น ซึ่งจะท�าให้ใจมีความสะอาดผุดผ่อง จงท่องมนต์และสวด
บทสวดตามค�าสั่งของอาจารย์โดยเคร่งครัด ด�ารงชีวิตโดยปราศจากความโกรธ การท่องมนต์ของตนท�าให้ธรรมชาติ
ภายในใจมีความแข็งแกร่งขึ้น จงให้การท่องมนต์นั้นขจัดอารมณ์ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ออกไปจนท�าให้ใจหยุดนิ่ง
 10. ตปัส บ�าเพ็ญตบะตามค�าแนะน�าของอาจารย์ เพื่อขจัดความชั่วหรือกิเลสออกไปจากใจและเพื่อจุดไฟ
ภายในให้ลุกขึ้น ท�าให้ตนภายในเปลี่ยนเป็นตนใหม่ (เข้าถึงโมกษะ)

 ข้อห้ามในการปฏิบัติของศาสนิกชน
 ข้อห้ามในการปฏิบัติของศาสนิกฮินดูเรียกรวม ๆ ว่า ยมะ มีทั้งหมด 10 ข้อ คือ
 1. อหิงสา การไม่ท�าร้าย คือ การไม่ท�าร้ายอื่น ทั้งทายกาย ทางวาจา และทางใจ ด�าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วย
ความกรุณา ให้ความเคารพสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยนึกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยนึกว่าสิ่งมีชีวิต คือ พลังของพระเป็นเจ้าที่
ปรากฏให้เห็น จึงควรด�ารงชีวิตโดยปราศจากความกลัวและปราศจากความรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย รู้ตัวอยู่เสมอว่า 
การท�าร้ายผู้อื่นผลจะย้อนกลับมาสู่ตัวเอง ใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอื่น ๆ ด้วยวิถีทางแห่งสันติ ไม่ท�าตัวให้สิ่งมี
ชีวิตอื่นกลัว ไม่ท�าตัวให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น รับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
 2. สัตยะ ความสัตย์ ยึดมั่นในความสัตย์ งดเว้นการพูดเท็จ ยึดมั่นในค�ามั่นสัญญา พูดเฉพาะความจริง ค�าที่
เป็นความหวังดีต่อผู้อื่น ค�าที่เป็นประโยชน์มีสาระ รู้ตัวอยู่เสมอว่าการหลอกลวงก่อให้เกิดความห่างเหิน ดังนั้นอย่ามี
ความลับกับครอบครัวหรือคนท่ีเรารัก เมื่อท�าความผิดพลาดต้องยอมรับว่าผิดพลาด ไม่พูดจาให้ร้ายผู้อื่นลับหลัง ไม่
เป็นพยานเท็จ
 3. อัตเตยะ ไม่ลักทรัพย์ รักษาคุณธรรมแห่งการไม่ลักทรัพย์ คือ ไม่ลัก ไม่อยากได้ของที่เขาไม่ได้ให้ มีหนี้สิน
กต้็องจ่ายหนี ้ต้องควบคมุความอยากได้ ด�ารงชวีติตามรายได้ทีต่นม ีไม่ใช้จ่ายเงินทีกู่ย้มืมาเพ่ือประโยชน์อืน่นอกเหนอื
จุดประสงค์ของการกู้ยืม ไม่ติดการพนัน ไม่ฉ้อโกง ไม่ใช้ชื่อผู้อื่น ค�าพูดผู้อื่น ทรัพยากร หรือสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตหรือโดยไม่ประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. พรหมจรยะ หรือ พรหมจรรย์ ประพฤติตัวเช่นพรพม คือ ควบคุมกามารมณ์ เมื่อยังไม่แต่งงาน จะต้อง
งดเว้นการมีเพศสมัพนัธ์ เมือ่แต่งงานแล้วต้องมคีวามซือ่สตัย์ต่อสามแีละภรรยา ก่อนแต่งงานจะต้องใช้พลงัทัง้หมดเพือ่
การศึกษา เมื่อแต่งงานแล้วต้องสร้างความส�าเร็จให้แก่ชีวิตการแต่งงาน อย่าใช้พลังทางเพศไปในทางส�าส่อนทางเพศ 
ทัง้ทางความคิด ทางวาจา และทางกาย ควบคมุใจเกีย่วกบัเพศตรงข้าม คบคนทีม่จีติใจสงู แต่งตวัและใช้ค�าสภุาพ หลกี
เลี่ยงสื่อลามกต่าง ๆ
 5. กษมา ความอดทนอดกลั้น อดทนต่อสถานการณ์ที่ไม่อ�านวยและอดกลั้นต่อบุคคลที่สร้างความไม่พอใจ
ให้แก่ตน พยามท�าตัวให้เข้าได้กับสถานการณ์ ใครจะท�าอะไรก็ปล่อยให้เขาท�าไปตามสภาพทางจิตใจของเขา อย่าเอา
มาเป็นอารมณ์ในการสนทนา อย่าโต้เถียงด้วยอารมณ์ อย่าพยาบยามแสดงว่าความคิดของตนเหนือกว่าความคิดของ
ผูอ่ื้น อย่ารีบร้อนโดยขาดสต ิมคีวามอดทนและอดกลัน้ต่อเดก็และต่อผูส้งูอาย ุลดความเครยีดของตน ระงบัสตอิารมณ์
ให้คงที่เมื่อพบสิ่งร้าย ๆ หรือสิ่งดี ๆ ในชีวิต
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 6. ธฤติ ความมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง พยายามเอาชนะความท้อแท้ มีความกล้า ไม่โลเล ไม่มีใจที่เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา ไม่แน่นอน มีมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย โดยใจอยู่ที่พระเป็นเจ้าด้วยความไม่ท้อถอย ด้วยแผนงาน และแรงกระตุ้น
จากภายใน มคีวามมัน่คงในการตดัสนิใจ หลกีเลีย่งความเกียจคร้าน ความเฉือ่ยชา สร้างพลงัใจให้มคีวามเข้มแขง็ สร้าง
ความกล้าให้เกิดขึ้นในใจ มีความขยัน พยายามเอาชนะอุปสรรค อย่าให้การคัดค้านหรือความกลัว ความล้มเหลวน�า
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
 7. ทยา ความกรุณา พยามเอาชนะความมีใจโหดเหี้ยม โหดร้าย ความรู้สึกโกรธง่าย เจ้าอารมณ์ ต่อสิ่งมีชีวิต
ทั้งปวง ให้มองเห็นพระเป็นเจ้าในตัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย มีความรู้สึกที่ดี ต่อสัตว์ ต่อพืช และต่อดิน ให้อภัยต่อผู้ที่
ขอโทษ มีความเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีความขัดสนและตกทุกข์ได้ยาก ให้ความเคารพและนับถือคนที่อ่อนแอ ยากจน 
สูงอายุ ไม่เข้าข้างคนที่ท�าทารุณกรรมต่อคนในครอบครัว
 8. อรชวะ ความซื่อตรง ละทิ้งการหลอกลวงและท�าสิ่งที่ไม่ชอบ ท�าตัวตรงไปตรงมา แม้ในยามยาก ปฏิบัติ
ตามกฎหมายแห่งชาติของตนและของชาติที่ตนอาศัย เสียภาษี มีความซ่ือตรงในการท�าธุรกิจ ท�างานประจ�าวันด้วย
ความตรงไปตรงมา ไม่ติดสินบนและไม่รับสินบน ไม่โกง ไม่หลอกลวง หรือใช้วิธีการคดโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ 
ซื่อตรงต่อตนเอง เมื่อตนเองท�าผิดก็ยอมรับผิดให้คนอื่น
 9. มติาหาระ ควบคมุการบริโภคอาหาร รบัประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกนิไป ไม่รบัประทานอาหาร
ที่มีเนื้อ คือ เนื้อสัตว์ ปลา หอย ไก่ ไข่ ฯลฯ บริโภคเฉพาะอาหารมังสวิรัติ ไม่บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
รบัประทานอาหารเป็นเวลา รับประทานอาหารเมือ่รูส้กึหวิ ไม่รบัประทานอาหารเพราะความอยาก รับประทานอาหาร
ชนิดง่าย ๆ แต่มีประโยชน์ ไม่รับประทานอาหารที่ฟุ่มเฟือยแต่มีประโยชน์น้อย
 10. เสาจะ ความสะอาดบริสุทธิ์ รักษาความบริสุทธิ์ทั้งทางกายและภายในใจ รักษากายให้มีความสะอาด มี
พลานามัยที่ดี รักษาบ้านและที่ท�างานให้สะอาด ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม คบคนดี ไม่สุงสิงกับคนที่ประพฤติมิ
ชอบทางเพศ เช่น ผู้ประพฤติผิดทางเพศกับหญิงหรือชายที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาตน ไม่คบกับโจรหรือคนที่มีอาชีพไม่
สุจริต หลีกเลี่ยงสื่อลามก และหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลังท�าร้ายผู้อื่น ไม่ใช้ค�าพูดที่ระคายหูผู้อื่น ค�าพูดที่แสดงความโกรธ
หรือค�าหยาบคาย ท�าสมาธิให้ใจสงบทุกวัน

 พิธีกรรมและการเข้าร่วม
 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่มีพิธีกรรมเป็นส่วนประกอบส�าคัญอย่างหนึ่งของศาสนา เพราะชาวฮินดู
ทกุวรรณะย่อมมขีนบธรรมเนยีมประเพณเีฉพาะท่ีต้องประพฤติตามท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับวรรณะของตนและกฎประเพณี
ส่วนรวมที่ต้องปฏิบัติสาหรับทุกชั้นวรรณะ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
 หมวดที่ 1  กฎสาหรับวรรณะ ศาสนาฮินดูมีกฎส�าหรับวรรณะให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหลายเรื่อง เช่น
     1)  กฎเกีย่วกบัการแต่งงานจะแต่งงานนอกวรรณะของตนไม่ได้ แต่ผู้ชายเป็นพราหมณ์จะแต่งงาน
กับผู้หญิงในวรรณะอืน่ได้ เรยีกว่า อนโุลม ส่วนผูห้ญงิเป็นพราหมณ์จะแต่งงานกบัผูช้ายวรรณะอืน่ไม่ได้ เรยีกว่าปฏโิลม  
     2)  กฎเกี่ยวกับอาหารการกิน มีข้อก�าหนดว่าสิ่งใดกินได้ สิ่งใดกินไม่ได้และข้อก�าหนดว่าบุคคล
ในวรรณะใดปรุงอาหารให้คนวรรณะใดกินไม่ได้ เช่น วรรณะพราหมณ์ไม่กินอาหารที่คนวรรณะอื่นท�า เป็นต้น  
     3)  กฎเกีย่วกบัการประกอบอาชพีต้องประกอบอาชพีทีก่�าหนดไว้ส�าหรบัคนในวรรณะนัน้ๆเท่านัน้  
     4)  กฎเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัยในสมัยโบราณมีกฎห้ามชาวฮินดูมีถิ่นฐานบ้านเรือนนอกเขต
ประเทศอินเดีย และห้ามเดินเรือในทะเล แต่ปัจจุบันไม่ถือกันแล้ว
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 หมวดที่ 2 พิธีประจ�าบ้าน พิธีนี้เป็นพิธีที่ก�าหนดไว้ในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ หรือมนูศาสตร์เรียกว่า                
พิธีสังสการ เป็นพิธีกรรมที่คนในวรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์และวรรณะไวศยะจะต้องท�าโดยมีพราหมณ์หรือ
นักบวชเป็นผู้ท�าพิธี จ�านวน 16 ประการ คือ 
     1)  ครรภาธาน เป็นพิธีที่จัดขึ้นเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ถัดจากวันวิวาห์ 
     2)  ปุงสวัน เป็นพิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ที่เข้าใจว่าเป็นเพศชาย 
     3)  สีมันโตนยัน เป็นพิธีตัดผมหญิงมีครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์ได้ 4 6 หรือ 8 เดือน 
     4)  ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร 
     5)  นามกรรม พิธีตั้งชื่อเด็ก ในวันที่ 12 หรือ 14 ถัดจากวันคลอด 
     6)  นิษกรมณ พิธีน�าเด็กออกไปดูแสงอาทิตย์ยามเช้า เมื่ออายุได้ 4 เดือน 
     7)  อันนปราศัน พิธีป้อนข้าวเด็ก เมื่ออายุได้ 7 เดือนหรือ 8 เดือน 
     8)  จูฑากรรม พิธีโกนผมไว้จุก เมื่ออายุได้ 3 ขวบ 
     9)  เกศานตกรรม พิธีตัดผมถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ตัดเมื่ออายุ 16 ปี ถ้าวรรณะกษัตริย์                         
ตัดเมื่ออายุ 22 ปี  ถ้าวรรณะพราหมณ์ตัดเมื่ออายุ 24 ปี 
     10) อุปานยัน พิธีเข้ารับการศึกษา พวกวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ จะต้องท�าพิธีเข้ารับ                
การศกึษา และเมือ่อาจารย์ในส�านกันัน้ๆ รบัเดก็ไว้แล้วกจ็ะสวมสายธรุา หรือยชัโญปวตี ผู้ทีไ่ด้สวมสายนีแ้ล้วก็เรียกว่า
ทวิชหรือทิชาชาติ ได้แก่ เกิด 2 ครั้ง คือครั้งแรกเกิดจากครรภ์มารดาและครั้งที่ 2 เกิดจากการสวมสายยัชโญปวีตส่วน
พวกศูทรและจัณฑาลเป็นเอกชาติ คือ เกิดครั้งเดียวไม่อาจเป็นทวิชาติได้ 
     11) สมาวรรตน์  พิธีกลับบ้าน  จัดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มสาเร็จการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน 
     12) วิวาหะ พิธีแต่งงาน
     13) กรรณเวคนะ การเจาะหูจะท�าเมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 3-5 ปี
     14 วานปรัสยะ เตรียมที่จะสละความสุขทางโลก
     15) สันนยาสะ เป็นช่วงที่จะต้องสละทุกอย่างแล้วด�าเนินชีวิตแบบนักบวชเพื่อแสวงหาความพ้น
ไปจากการเวียนว่ายตายเกิด
     16) อันตะยัสติ การประกอบพิธีศพหลังมรณภาพ
 ในปัจจุบันนี้ชาวฮินดูผู้เป็นทวิชาติคงปฏิบัติอยู่ใน 4 พิธีเท่านั้น คือ  พิธีนามกรรม พิธีอันน ปราศัน พิธีอุปาน
ยัน และพิธีวิวาหะ  ที่เหลือนอกนั้นไม่ใคร่ปฏิบัติกันแล้ว ยกเว้นผู้ที่เคร่งครัดจริงๆ เท่านั้น18
 หมวดที่ 3  พธิศีราทธ์ พธิศีราทธ์เป็นพธิที�าบญุอทุศิให้มารดาบดิาหรอืบรรพบรุษุผูล่้วงลบัไปแล้วในเดอืน 10 
ตั้งแต่วันแรม 1 ค�่า ถึงวันแรม 15 ค�่า การท�าบุญอุทิศนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บิณฑะ   
 หมวดที่ 4  พธิบีชูาเทวดา ชาวฮนิดมูเีทพเจ้าทีเ่คารพมากมายหลายองค์ผูท้ีเ่กดิในวรรณะสงูสมยัก่อนได้บูชา
พระศิวะและพระวิษณุ เป็นต้น เวลาต่อมาเกิดลัทธิอวตารข้ึนมีการบูชาพระกฤษณะและพระรามขึ้นอีก แต่บุคคล                  
ในวรรณะต�่ามักถูกกีดกันมิให้ร่วมบูชาเทพเจ้าของบุคคลในวรรณะสูง ดังนั้น บุคคลในวรรณะต�า่จึงต้องสร้างเทพเจ้า
ของตนเองขึ้น เช่น เจ้าแม่กาลี เทพลิง เทพงู เทพเต่า รุกขเทพ เทพช้าง เป็นต้น การท�าพิธีบูชานั้นก็มีความแตกต่าง
กันออกไปตามวรรณะแต่บุคคลในวรรณะสูงมีพิธีในการบูชาพอจะก�าหนดได้ ดังนี้ 
     1)  สวดมนต์ภาวนา  สมานกาย ช�าระและสังเวยเทวดาทุกวัน ส�าหรับผู้เคร่งครัดในศาสนาต้อง
ท�าเป็นกิจวัตร ส่วนพวกที่ได้รับการศึกษาแผนใหม่มักไม่ค่อยปฏิบัติกัน 
     2)  พิธีสมโภช ถือศีล และวันศักดิสิทธิ เช่น ลักษมีบูชา วันบูชาเจ้าแม่ลักษมี สรัสวดีบูชา วันบูชา
เจ้าแม่สรัสวดี ทุรคาบูชา วันบูชาเจ้าแม่ทุรคา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละนิกายและท้องถิ่น 
     3)  การไปนมัสการบ�าเพ็ญกุศลตามเทวาลัยต่างๆ เพื่อแสดงความเคารพเทพเจ้าที่ตนนับถือ
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ศำสนำซิกข์

  หลักกำรและแนวคิดของศำสนำ

 ศาสนาซิกข์ หรือ ศาสนาสิกข์ (อังกฤษ: Sikhism) เป็นศาสนาที่ถือก�าเนิดขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ใน

ตอนเหนือของอินเดีย จากค�าสอนของ นานัก และคุรุผู้สืบทอดอีก 9 องค์ หลักปรัชญาของศาสนาซิกข์และการปฏิบัติ

ตามหลักศาสนา นิยมเรียกว่า “คุรมัต” (ความหมายโดยพยัญชนะหมายถึง “ค�าสอนของคุรุ” หรือ “ธรรมของซิกข์”) 

ค�าว่า “ซิกข์” หรือ “สิกข์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ศิษฺย” หมายถึง ศิษย์ ผู้เรียน หรือ “ศิกฺษ” หมายถึง การเรียน 

และภาษาบาลีว่า “สิกฺข” หรือ “สิกฺขา” [1] หมายถึง การศึกษา ผู้ศึกษา หรือผู้ใฝ่เรียนรู้ศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาที่ก่อ

ตั้งขึ้นมาโดย พระศาสดา ศรี คุรุ นานัก เดว ยิ ในปี พ.ศ. 2012 (ค.ศ. 1469) โดย ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ เป็นผู้ที่ได้ตั้ง

หลักธรรมและค�าสอนพื้นฐานของศาสนาซิกข์ขึ้นมา ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความจริงและเน้น

ความเรียบง่าย สอนให้ทุกคนยึดมั่นและศรัทธาในพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว จ�านวนผู้นับถือทั่วโลกมากกว่า 

800,000 คน ในประเทศไทยมีผู้นับถือประมาณ 2,200 คน เพศหญิง เท่ากับเพศชาย ส่วนใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป การก

ระจายตัวของผู้ที่นับถือศาสนา ส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพมหานครในเขต วัดนามธารี(พระราม 2) ซอยอโศก สุขุมวิท 

คลองตัน สี่แยกบ้านแขกและพาหุรัด ส�าหรับต่างจังหวัดจะกระจายตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น

  หลักธรรมค�ำสอนของศำสนำ

 ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่เน้นในหลักปฏิบัติ เป็นศาสนาแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธา การท�าดีและสวดมนต์

ภาวนาขอพรกับพระผู้เป็นเจ้า รู้จักกตัญญูบุพการี ไม่เบียดเบียนรวมไปถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ทรมานสัตว์ เน้นความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้เกียรติผู้มีคุณธรรมและสนับสนุนศาสนา มุ่งสร้างภราดรภาพและสัมพันธมิตร ครองชีพโดย

ธรรม สร้างความรักความสามัคคี ละเว้นการดื่มสุรา สารเสพติดและของมึนเมา สิ่งส�าคัญอีกประการที่ขาดไม่ได้คือ

ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ (SODH) ทั้งกาย วาจาและใจ ศาสนาซิกข์มีหลักค�าสอนที่เป็นทัศนคติเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อ

โลกและหลักปฏิบัติส�าคัญ ได้แก่

 1. พระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด ศาสดาคุรุนานักเน้นย�้าว่า พระเจ้าเป็นส่ิงสูงสุด ทรงอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์               

เป็นความจริงแท้สูงสุด มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจพระเจ้าได้โดยการมีประสบการณ์ตรงต่อ พระเจ้าที่อยู่ในหัวใจหรือ

จิตวิญญาณของมนุษย์  แม้พระเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ในฐานะหัวใจหรือจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลก็ตาม แต่

พระองค์ก็ไร้ขอบเขตอยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ พระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์และเข้าใกล้มนุษย์โดยพระวจนะของ

พระองค์ โดยพระวจนะนั้นมนุษย์จึงสามารถรู้จักและเข้าไปสู่พระองค์ได้พระเจ้ามีลักษณะเป็นท้ังไม่มีตัวตนและมีตัว

ตน (ธรรมาธิษฐานและบุคลาธิษฐาน) ในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง พระเจ้าอยู่เหนือการเข้าถึงได้ แต่เมื่อเกี่ยวข้องกับ

การสร้างโลก พระองค์ก็มีตัวตน แม้พระองค์ไม่มีรูปร่างแต่มนุษย์ก็สามารถเคารพบูชาพระองค์ได้ในฐานะเป็นพระเจ้า 

เพราะรูปแบบทุกอย่างนั้นมาจากแหล่งก�าเนิดที่ไม่มีรูปร่างนั่นคือพระเจ้า พระเจ้าที่ไม่มีรูปร่างจึงถูกเรียกว่า นาม หรือ

ชื่อที่ดีเยี่ยม และได้สร้างสรรพสิ่งในโลกขึ้นมา 
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 2.  โลกและมนุษย์ ตามทรรศนะของศาสนาซิกข์ โดยลักษณะที่แท้จริงแล้ว โลกและมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกัน

ข้ามจากพระเจ้า พระเจ้าสิงสถิตอยู่ทุกหนแห่งในโลกแต่ก็อยู่เหนือโลก แม้พระเจ้าจะอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ก็

อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ โลกเป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีหรือชั่วก็ได้ตามจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคน บุคคลผู้มุ่งสู่ความ

เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าก็จะพบว่าโลกคือสถานท่ีท่ีสวยงามเป็นพยานท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในขณะที่

บคุคลผูร้กัแต่ตนเองก็จะพบว่าโลกคือศตัร ูจติวญิญาณของมนษุ ย์มีศักยภาพพอทีม่คีวามสงบเป็นหนึง่เดียวกบัพระเจ้า 

แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะปรารถนาสมบัติภายนอกมากกว่าพระเจ้า

 3.  ความหลุดพ้นของมนุษย์ การกระท�าส่งผลต่อชีวิตของมวลมนุษย์ แต่พระเจ้าสามารถให้อภัยแก่บุคคลผู้มี

บาปหนาได้ เมื่อบุคคลหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้าพระองค์ก็จะอภัยให้แก่บุคคลนั้น บุคคลที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่

สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ การเห็นและการฟังคุรุสอนก็ยังไม่เพียงพอ บุคคลจะต้องพยายามเป็นหนึ่งเดียวกับ

พระเจ้าภายในจติใจของเขาเองการหลดุพ้นจงึจะเป็นไปได้โดยการล้างบาป คอื การนบัถอืศาสนาซิกข์นัน่เองจิตวิญญาณ

ของมนุษย์สามารถเลือกท่ีจะรักตนเองมากกว่าพระเจ้าก็ได้แต่การเห็นแก่ตนเองเป็นหลักจิตวิญญาณจะเหินห่างจาก

พระเจ้าจะทาให้ตกอยู่ภายใต้ความช่ัว ความไม่มีศีลธรรมและปฏิเสธการช่วยเหลือผู้อ่ืนการหันหน้าหนีพระเจ้าและผู้

อืน่จติวญิญาณยิง่เหินห่างจากพระเจ้ามากยิง่ข้ึนแต่หากหนัหน้าเข้าหาพระเจ้าและแสวงหาการมปีระสบการณ์เก่ียวกบั

พระองค์ในจติวญิญาณของตนมนษุย์ก็จะค้นพบว่าพระเจ้าจะท�าให้เขาเป็นผูป้รากฏในฐานะเป็นคุร ุพระองค์จะแผ่ซ่าน

ความสว่างซึง่นาบคุคลไปสูค่วามหลดุพ้นได้ เป้าหมายสูงสุดของศาสนาซิกข์กค็อืการเป็นหนึง่เดียวกบัพระเจ้าซ่ึงจะทา

ให้มนุษย์พบสันติภาพและความสุขที่เป็นนิรันดร4

 4.  ศลี 5 ประการ ครุโุควนิทสงิห์ต้ังกฎข้อปฏบิติัสาหรับกลุ่มนกัรบชาวซิกข์ ซ่ึงขึน้ต้นด้วยอกัษร “ก”5 ประการ 

ได้แก่  1. เกศ คือ การไว้ผม หนวด และเคราจะโกนไม่ได้ โดยเฉพาะผมเพื่อใช้เป็นเกราะกันศีรษะ ให้มองดูน่าเกรง

ขาม และเพื่อท�าลายขวัญข้าศึก 2. กังฆา คือ ต้องมีหวีเสียบหรือปักไว้ที่ผมเสมอขาดไม่ได้เพราะเป็นของคู่กันกับผม 3. 

กรา คือ จะต้องมีมีดพกประจ�าตัว (บางทีใช้ก�าไลเหล็กสวมข้อมือ) เพื่อเป็นข้อเตือนใจทหารชาวซิกข์ว่าเหล็กเป็นโลหะ

ที่มีค่าทั้งทางการค้าและอาวุธ  4. กิรปาน คือ จะต้องมีดาบประจ�าตัวส�าหรับนักรบ 5. กฉา  คือ จะต้องมีกางเกงขา

สั้นโดยนุ่งไว้ข้างในประจ�า เพราะกางเกงขายาวไม่เหมาะในการรบจึงต้องใช้กางเกงขาสั้นแทน5 การที่คุรุโควินทสิงห์

ได้บัญญัติศีลทั้ง 5 ข้อนี้ขึ้นมาสาเหตุมาจากการท�าสงคราม เช่น การสวมก�าไลเหล็กหรือมีดพกประจ�าตัวก็ให้รู้ว่าเป็น

พวกเดียวกันหรือจะต้องมีอาวุธไว้เพื่อป้องกันตนเองและเป็นเครื่องเตือนใจให้เข้มแข็งเหมือนเหล็ก เป็นต้น 

 5.  ค�าสอนเกีย่วกบัชวีติและสงัคม ศาสนาซิกข์ ส่งเสริมให้ศาสนกิมคีวามกล้าหาญอย่างมีเหตุผลไม่กลัวความ

ชัว่ร้ายใดๆสอนให้เชือ่ในชยัชนะของธรรมต่ออธรรม ให้ท�าตามหน้าทีร่บัผดิชอบโดยปราศจากความหวาดกลวัหรอืหวัง

สิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนศาสนาซิกข์เน้นความเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ของบุคคลต้องการให้มีความก้าวหน้าโดย

วิธีการแห่งความรู้จักตนเองและควบคุมตนเอง โดยปฏิบัติวินัยทางกาย คือช่วยเหลือผู้อื่นทางกายและวาจา วินัยทาง

ศีลธรรม คือ การเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมและวินัยทางจิตใจ คือ เชื่อในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ศาสนาซิกข์คัดค้าน

การกดขี่ทางการเมืองและอยุติธรรม ภาระหน้าที่ของคนคือหันมาสู่พระเจ้าละเลิกพิธีกรรมและประเพณีต่างๆย�้าการ

มอบกายถวายชีวิตต่อพระเจ้าโดยจ�าพระคุณและนามของพระเจ้าศาสนาซิกข์เชื่อว่าโลกนี้มีความหวัง แม้บุคคลที่ท�า

ผดิไปแล้วแก้ไขเสยีใหม่กจ็ะเป็นคนดไีด้ แต่การจะท�าเช่นนีไ้ด้จะต้องด�าเนนิตามค�าสอนของพระเจ้าด้วยพระมหากรณุา

พระองค์จะทรงช่วยเหลือแม้บางครั้งพระองค์จะทดสอบคนดีด้วยความชั่วและความเศร้าก็ตาม ศาสนาซิกข์สอนให้

ด�ารงชีวติให้เป็นประโยชน์แก่โลกให้ยดึมัน่ในหน้าทีก่ารงานเคารพในค�าสอนของครุนุานกัและพระเจ้าซึง่จะท�าให้รูแ้จ้ง
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สัจธรรมได้จะต้องมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์จะน�าเราไปสู่จุดหมายปลายทางชาวซิกข์จะ

สวดอ้อนวอนพระเจ้าด้วยจิตบริสุทธิมิได้มุ่งหวังว่าจะประทานรางวัลหรือส่ิงตอบแทนใดๆศาสนาซิกข์สนับสนุนชีวิต

ฆราวาสอย่างเดียว ทุกๆ คนควรเสียสละเพ่ือความเจริญของสังคม ทุกคนควรทางานหาเล้ียงชีพโดยไม่ตกเป็นภาระ

ของสังคมจะต้องทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น ดังนั้น จึงย�้าให้เห็นข้อผูกพันที่มีต่อสังคมหาลู่ทางเพื่อยกฐานะของ

สงัคมให้ดขีึน้และมคีวามยตุธิรรมในทกุกรณีศาสนาซกิข์ยอมรบัว่าสตรมีฐีานะเท่าเทยีมกบับรุษุให้สทิธทิางศาสนาสตรี

ทุกคนมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาและถือว่าเป็นสติของบุรุษ6

 พิธีกรรมและการเข้าร่วม  พิธีกรรมส�าคัญ ที่ชาวซิกข์ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ มีดังนี้ คือ  

 พิธีปาหุล ได้แก่ พิธีล้างบาป เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะรับเอา “ก” ทั้ง 5 ประการ ดังนี้ 1) เกศ  ได้แก่ การไม่ตัดผม 

2) กังฆา  ได้แก่ หวีขนาดเล็ก 3) กฉา  ได้แก่ กางเกงขาสั้น 4) กรา  ได้แก่ กาไลมือท�าด้วยเหล็ก 5) กิรปาน  ได้แก่ 

ดาบ ผูท้ีท่�าพธิล้ีางบาปแล้วจะได้นามว่า  “สิงห์”   ต่อท้ายชือ่เหมอืนกนัหมดทกุคนเพราะถอืว่าได้ผ่านความเป็นสมบัติ

ของพระเจ้าเองแล้ว เรียกว่า ขาลสา แห่ง วาหิคุรุ

 พิธีรับน�้าอมฤต (Baptism) ชาวซิกข์จะต้องเข้าพิธีรับน�้าอมฤตเพื่อแสดงความเป็นซิกข์ที่ดี และเป็นการรับคน

เข้าในศาสนาพิธีนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในสมัยของศาสดาคุรุโควินทสิงห์ โดยมีบุคคล ผู้เป็นท่ีรักของพระเจ้า

เป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกแล้วว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงรู้เรื่องราวในศาสนาเป็นอย่างดี เรียกว่า ปัญจปิยะ จ�านวน  5 คน 

เป็นผูท้�าพธิกีรรม โดยนัง่เรยีงเป็นแถวหนัหน้าไปทางครุศุาสดา (ในสมยัทีย่งัมศีาสดาอยู)่ แต่ปัจจุบนั บคุคลผูท้�าพธีิกรรม

ต้องนัง่หันหน้าไปทางพระคมัภร์ีครันถ์สาหบิบคุคลซึง่เป็นผูท้�าพธิกีรรมทัง้ 5 คนนัน้ต้องนัง่เหมอืนกนั โดยนัง่ทบัขาขวา

แต่ขาซ้ายยกชันข้ึนมาตั้งฉากกับพื้นต่อหน้าแท่นหินที่มีขันใบใหญ่ที่ใส่น้าแล้วหยดน�้าตาลลงไปภายในขันมีพระขรรค์

ซึ่งเป็นมีด 2 คม ทั้งพระขรรค์และขันน�้าที่ท�าพิธีนี้จะต้องท�าด้วยเหล็กกล้าอย่างดี จากนั้นให้ใช้พระขรรค์คนน�้าในขัน

ในขณะที่ก�าลังคนน�้านั้นจะมีการสวดมนต์ 5 บทผลัดกันสวดคนละ 1 บทหลังจากสวดมนต์จบแล้ว ท่านทั้ง 5 จะน�า

น�้านั้นมาให้ผู้เข้าพิธีรับน�้าอมฤตดื่มซึ่งผู้เข้าพิธีเหล่านี้ต้องนั่งด้านหลังของท่านทั้ง 5 และหันหน้าไปทางพระคัมภีร์ครัน

ถ์สาหิบหลังจากที่ดื่มน�้าแล้วในบางแห่งผู้เข้ารับพิธีจะต้องพูดว่า “คัลซาเป็นพระเจ้าชัยชนะเป็นของพระองค์” (คัลซา

ในที่นี้ หมายถึง ชาวซิกข์ ซึ่งนิยมใช้แทนกันเสมอ)

 ประเพณีการเล่นดนตรีสวรรค์ (Kirtan)ประเพณีนี้เป็นแบบอย่างหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความเคารพใน                  

พระผูเ้ป็นเจ้าชาวซิกข์นยิมสวดมนต์พร้อมกบัมดีนตรบีรรเลงประกอบและถอืกนัว่าเป็นดนตรสีวรรค์ทีจ่ะช่วยให้ผูส้วด

ได้มจีติแนบแน่นกบัพระผู้เป็นเจ้าได้รวดเร็วและดีขึน้เครือ่งดนตรทีีใ่ช้บรรเลงมลัีกษณะเหมอืนหบีสีเ่หลีย่ม ซ่ึงอาจเรียก

ว่า  “หีบเพลง”  

 ประเพณีการโพกศีรษะ (Turban หรือ Dastar) ชาวซิกข์มีลักษณะการแต่งกายแตกต่างจากชนกลุ่มอ่ืนใน

อนิเดยี ดจูากการโพกผ้าบนศรีษะ ซึง่เป็นส่วนประกอบส�าคญัในการแต่งกายได้ก่อก�าเนดิมาโดยศาสดาคุรนุานกัผ้าโพก

ศรษีะเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของนกับญุและนกัปราชญ์ทัง้หลายผ้าโพกศรีษะเรียกว่า ดัสตาร์ (Dastar)ในภาษาปัญจ

าบี โดยทั่วไปจะมีความยาว 4.5 เมตร หรือ 5 หลา มีความกว้างประมาณ 1.25 เมตร ผ้าที่ใช้นิยมผ้าฝ้ายเนื้อบาง แต่

บางคนอาจจะใช้ผ้าฝ้ายเนื้อหนาก็ได้ หรืออาจจะใช้ความยาวถึง 7 เมตร นอกจากนี้ยังมีผ้าโพกศีรษะขนาดสั้น เรียกว่า 

ดัสตาร่า (Dastara) มีความยาวประมาณ 1.5-2 เมตร ใช้โพกศีรษะอยู่ใต้ผ้าที่โพกไว้ภายนอกอีกชั้นหนึ่ง ส่วนสีนั้นไม่มี

การจ�ากดั ขึน้อยูก่บัความนยิมแต่ชาวซิกข์ในเมอืงไทยส่วนมากนยิมสีขาวและสีฟ้าสดทีเ่รียกว่า ฟ้าอมน�า้เงินในหมู่ชาว

ซิกข์การโพกผ้าไม่ได้มีความหมายเป็นเพียงแค่ประเพณีในการแต่งกายเท่านั้น แต่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสืบ


