
 

 
 

      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค านิยามของค าว่า ศาสนา ไว้ว่า “ลัทธิ 
ความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงก าเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์
ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเก่ียวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธี 
ที่กระท าตามความเห็นหรือตามค าสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ “ศาสนาจึงมีความหมายในลักษณะต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Religion” ค าในภาษาละตินว่า “Religio” แปลว่า “สัมพันธ”์ หรือ 
“ผูกพัน” ซ่ึงหมายถึง “ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า” (Man and God) หรือ “ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า” (Man and Gods) ด้วยการมอบศรัทธาบูชาพระเจ้าหรือเทพเจ้าผู้มีอ านาจเหนือ
ตน และความเคารพย าเกรงศรัทธาดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
           1.1 เชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาล 
         1.2 เชื่อว่าค าสอนศีลธรรมและกฎหมายเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือเทพเจ้าทรงก าหนด 
         1.3 เชื่อค าสอนของพระเจ้าหรือเทพเจ้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ 
  1.4 อุทิศตนแต่พระเจ้าหรือเทพเจ้า 
 2. ศาสนามาจากศัพท์เดิมในภาษาสันสฤกตว่า “ศาสน” ตรงกับค าในภาษาบาลีว่า  “สาสน” 
แปลว่า “ค าสั่งสอน” หรือ “การปกครอง” โดยมีความหมายตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ค าสั่งสอน แยกได้เป็น “ค าสั่ง” อันหมายถึงข้อห้ามท าความชั่วท่ีเรียกว่า ศีลหรือวินัย  
และเป็น “ค าสอน” อันหมายถึงค าแนะน าให้ท าความดีที่เรียกว่า ธรรม เม่ือรวม “ค าสั่ง” และ “ค าสอน” 
เข้าด้วยกัน จึงหมายถึง ศีลธรรม นั่นคือ มีทั้งข้อห้ามท าความชั่วและค าแนะน าให้ท าความดี 
  2.2 การปกครอง หมายถึง การปกครองจิตใจของตนเอง ความคุมดูแลตนเอง กล่าว
ตักเตือนตนเองอยู่เสมอ และรับผิดชอบการกระท าของตนเอง บุคคลผู้สามารถบังคับจิตใจตนได้ย่อมจะไม่ท า
ความชั่วท้ังในที่ลับและที่แจ้ง 
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มนุษย์ในสมัยดึกด าบรรพ์ได้ประสบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงเป็นทั้งความกลัว                 

และมหัศจรรย์ส าหรับตัวมนุษย์ เช่น ความมืด ความสว่าง  พายุพัด ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ไฟป่า  
เป็นต้น และด้วยความที่ไม่มีความรู้เก่ียวกับปรากฏการณ์เหล่านั้น มนุษย์จึงเกรงกลัวปรากฏการณ์ 
ธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

    

ภาพที ่1.1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
สืบคน้จาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวนัที ่10 พ.ย. 2557 

ดังนั้น มนุษย์จึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันตนจากภัยอันตรายที่คิดว่าจะได้รับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ รวมทั้งแสวงหาสิ่งซ่ึงเชื่อว่าสามารถคุ้มครองให้อยู่อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดวัฒนธรรม 
ตลอดจนประเพณียอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ และได้สร้าง
ขนบธรรมเนียมที่คิดว่าเป็นสิ่งจ าเป็น และควรประพฤติต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ยอมรับนับถือ จึงค่อยๆ วิวัฒนาการ
เรื่อยมาจนกลายเป็นลัทธิ และศาสนาต่างๆ  ต้ังแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันสามารถแยกได้ดังนี้                    
(เสถียร  พันธรังสี, 2513 : 18) 

1. เกิดจากอวิชา คือ ความไม่รู้เหตุรู้ผล เริ่มจากความไม่รู้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ทางดาราศาสตร์       
ทางชีววิทยา และรู้จักธรรมชาติอ่ืนๆ ที่อยู่รอบตัว เม่ือมีความไม่รู้ก็เกิดความกลัวในพลังทางธรรมชาติ 
ต้องการความช่วยเหลือจากธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสิ่งมีอ านาจเหนือตน จึงมีการสร้างขนบธรรมเนียมประเพณี 
เพ่ือบูชาเอาใจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเหล่านั้น เพ่ือจะสามารถช่วยให้มนุษย์มีความอยู่รอดไม่มีภัยต่อ ๆ ไป 
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2. เกิดจากความกลัว มนุษย์จะอยู่ในโลกได้ต้องมีหน้าที่ คือ การต่อสู้กับธรรมชาติ และต่อสู้สัตว์

ร้ายนานาชนิด และโดยเฉพาะกับมนุษย์ด้วยกันเอง ยามใดที่เราสามารถเอาชนะธรรมชาติหรือคนได้  
ความเกรงกลัวธรรมชาติ สัตว์ร้าย หรือมนุษย์ย่อมไม่มี แต่ถ้าไม่สามารถต่อสู้ได้ มนุษย์จะเกิดความกลัว 
ต่อสิ่งเหล่านั้น และในยามนี้เอง ที่มนุษย์ต้องพากันกราบ ไหว้บูชา และแสดงความจงรักภักดี ท าพิธีสังเวย
เซ่นไหว้ธรรมชาติดังกล่าว ด้วยความหวังหรืออ้อนวอนขอให้ส าเร็จตามความปรารถนาอันเป็นผลตอบแทน
ขึ้นมาเป็นความสุข ความปลอดภัย และอยู่ได้ในโลก 

3. เกิดจากความจงรักภักดี ซ่ึงเป็นศรัทธาครั้งแรกที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยยอมเชื่อว่าเป็นก าลัง
ก่อให้เกิดความส าเร็จได้ทุกเม่ือ ในกลุ่มศาสนาที่นับถือพระเจ้า (ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม)  
มุ่งเอาความภักดีต่อพระเจ้าเป็นหลัก  ทางพระพุทธศาสนาก็ยอมรับว่าศรัทธา หรือความเชื่อ ความเลื่อมใส
เท่านั้นที่จะ   พาข้ามโอฆสงสารได้ เม่ือเป็นดังนี้แสดงว่ามนุษย์ยอมตนให้อยู่ใต้อ านาจของธรรมชาติเหนือตน 
อันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง หรือพระเจ้า อย่างไรก็ตามผลท่ีเกิดตามมาคือมนุษย์ยอมให้เครื่องสังเวย  
แก่ธรรมชาตินั้น ๆ ด้วย ลักษณะนี้จึงเท่ากับมนุษย์เสียความเป็นใหญ่ในตน ยอมอยู่ใต้อ านาจของสิ่งที่ตน 
คิดว่ามีอ านาจเหนือตน 

 

 
 

ภาพท่ี 1.2  พิธีกรรมทางศาสนา 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 
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4. เกิดจากปัญญา ศาสนาที่เกิดจากปัญญามักเป็นฝ่ายอเทวนิยม คือไม่สอนเรื่องเทพเจ้าสร้างโลก 

ไม่ถือเทพเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนา หากแต่ถือความรู้ประจักษ์จริงเป็นส าคัญ เช่น พระพุทธศาสนา 
ความเน้นหนักของพระพุทธศาสนา คือ ญาณ หรือปัญญาขั้นสูงสุดที่ท าให้รู้แจ้งประจักษ์ความจริง และหลุด
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง 

5. เกิดจากอิทธิพลของบุคคลส าคัญ ความส าคัญของบุคคลที่เป็นเหตุเริ่มต้นของศาสนา หรือลัทธิ 
โดยมากมักมีเหตุเริ่มต้นโดยความบริสุทธ์ิจากจิตใจของมนุษย์ ไม่มีใครบังคับ ไม่มีใครวางหลักเกณฑ์ อีกทั้ง
เม่ือใครนับถือ ความส าคัญของบุคคลผู้นั้นก็จะพากันกราบไหว้ และเคารพบูชา 

6. เกิดจากลัทธิการเมือง ลัทธิการเมืองเป็นมูลเหตุของศาสนาเป็นเรื่องสมัยใหม่ อันสืบเนื่องจาก
การ   ที่ลัทธิการเมืองเฟ่ืองฟูขึ้นมา และลัทธิการเมืองนั้นได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อคนบางกลุ่ ม เช่น กลุ่มคน
ยากจน ซ่ึงคนเหล่านั้นได้ละทิ้งศาสนาเดิมที่ตนเองนับถืออยู่แล้วหันมานับถือลัทธิการเมืองเป็นศาสนาประจ า
สังคม หรือชาติลัทธิการเมือง เช่น ลัทธินาซี  ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นต้น 
 

 
ศาสนาทุกศาสนาต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ ต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข และสันติ เปรียบได้กับกฎหมายที่ใช้ควบคุมสังคม หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับโทษตาม
ข้อก าหนด ส่วนทางศาสนาหากไม่ปฏิบัติตามหลักค าสอนย่อมเกิดความเสื่อมแห่งชีวิต หรือได้รับความทุกข์
ตามเหตุแห่งการละเมิดค าสอนนั้นๆ  ศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมที่คอยหล่อหลอมจิตใจของมนุษย์ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยสามารถสรุปความส าคัญของศาสนาได้ดังนี้  

1. เป็นส่ิงยึดเหนียวจิตใจ ที่ท าให้มนุษย์มีที่พ่ึง และสร้างความม่ันใจในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิด
ความอบอุ่น สร้างความสุขช่วยผ่อนคลายความทุกข์ และศาสนามีค าสอนให้มนุษย์รู้จักน าหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาไปเป็นเรื่องน าพาชีวิตได้เป็นอย่างดี 

2. เป็นเครื่องมือในการสานสร้างความสามัคคี ของสมาชิกในสังคม ท าให้สังคมเป็นอันหนึ่ง            
อันเดียวกัน ช่วยลดความขัดแย้งท าให้เกิดสันติสุข 
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3. เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในสังคม หากบุคลใดยึดม่ันในหลักธรรม 

ค าสอน ก็จะท าให้ตนเองมีความสุขความเจริญ เพราะจะได้รับความเลื่อมใส ศรัทธา เคารพรักจากบุคคลอ่ืน 
เม่ือจะกระท ากิจกรรมใดๆ ก็จะได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือและส่งเสริมเป็นอันดี เป็นผลดีต่อการประกอบ
อาชีพหรือหน้าที่การงาน 

4. เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาสมาชิกของสังคม ศาสนาเป็นสิ่งที่สร้างความเคารพศรัทธา 
ขึ้นภายในจิตใจขอมนุษย์ให้ยึดม่ัน และปฏิบัติตามค าสอน ให้มนุษย์รู้จักการเกรงกลัวต่อบาป  ละอาย  
ต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ปลูกฝังให้รู้จักกรกระท าความดี เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม ให้รู้จัก 
สิ่งถูกต้องดีงาม 

5. เป็นพ้ืนฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะหลักธรรมค าสอนต่างๆ ของศาสนา 
ที่ประชาชน ในสังคมถือปฏิบัติมานั้น มีการสืบทอดกันมายาวนาน กลายเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของสังคม ที่จะยึดถือปฏิบัติ เช่น การท าบุญตักบาตร การไหว้พระ การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา 
เป็นต้น 
       

    
 

ภาพท่ี 1.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 
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6. เป็นเครื่องหมายของสังคม ศาสนาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ของประชาชน เพราะแต่ละสังคมจะมีศาสนาหลักของสังคมที่ท าให้สังคมอ่ืนรับรู้ เช่น สังคมไทยจะมีประชาชน
ที่นับถือศาสนาอ่ืนอีกมากมาย แต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประชาชนนับถือมากที่สุด จนกลายเป็น
ศาสนาประจ าชาติ สังคมอ่ืนรับรู้ว่าไทยเป็นสังคมชาวพุทธ 

7. เป็นมรดกทางสังคม ศาสนาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่งของสังคมโลก  
เพราะทุกศาสนาจะมีศาสนวัตถุ ศาสนิกชน หลักธรรมค าสอนและศาสนพิธีต่างๆ มากมายที่เป็นเครื่องบ่งชี้  
ถึงความเจริญก้าวหน้าหรือความเสื่อมถอยของสังคมได้เป็นอย่างดี 

ศาสนาจึงมีความส าคัญต่อบุคคล  สังคม  ในสังคมไทยจะไม่มีการกีดกันศาสนาอ่ืนๆ  พร้อมทั้งให้
การสนับสนุนและส่งเสริมศาสนาต่างๆ 

 
 

ภาพท่ี 1.4  ศาสนามีศาสนสถานและศาสนพิธีเป็นมรดกทางสังคม 
สืบค้นจาก http://www.aecnews.co.th/buddhism/read/51 เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 

http://www.aecnews.co.th/buddhism/read/51%20เมื่อวันที่%2010%20พ.ย
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 ศาสนาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับผู้ปฏิบัติระดับสังคม และระดับ 
ประเทศชาติ โดยเฉพาะศาสนานั้นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของมนุษย์ ประโยชน์ของศาสนาตามลักษณะต่างๆ 
ของสังคม มีดังนี้คือ 
 1. ระดับบุคคลศาสนาท าให้ผู้ยึดถือหลักธรรมค าสอนเป็น ผู้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาชีวิตอย่างมีเหตุผล และด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. ระดับสังคม ศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของมนุษย์ในสังคม มนุษย์สามารถใช้หลักธรรมค าสอน     
ในการประพฤติปฏิบัติต่อกัน ท าให้สมาชิกในสังคมเกิดความรักความสามัคคี ซ่ึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและเป็น
กฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบทางสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย 
 3. ระดับประเทศชาติ ศาสนาเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว มนุษย์ยึดถือหลักธรรมค าสอนเป็น
เครื่องยึดเหนียวจิตใจ มนุษย์มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สันติสุขเกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นแนวทางที่ส่งเสรมิ  
การปกครองประเทศได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.5  ศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน และให้ยึดหลักธรรมค าสอนเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 
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การจัดประเภทของศาสนา มีวิธีการจัดที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง เช่น  
 1. แบ่งตามสภาพปัจจุบัน  
         1.1 ศาสนาของชาวอียิปต์โบราณ ศาสนาของชนเผ่ามายา อินคาและอัซเตคในทวีปอเมริกา 
ศาสนาของกรีกโบราณและโรมันโบราณ ฯลฯ 
         1.2 ศาสนาที่ยังมีผู้นับถือในปัจจุบัน เช่น ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์  
และศาสนาอิสลาม ฯลฯ 
 2. แบ่งตามความหลากหลายเชื้อชาติของผู้นับถือ 
         2.1 กลุ่มสังคมตามเชื้อชาติของผู้นับถือ เช่น ศาสนาซิกส์ ศาสนาชินโต ศาสนาเต๋า ศาสนาเซน 
ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาโซโลอัสเตอร์ เป็นต้น 
         2.2 กลุ่มสังคมหลายเชื้อชาติของผู้นับถือ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม  
เป็นต้น 
 3. แบ่งตามลักษณะความศรัทธา ได้แก่ 
        3.1ประเภทเทวนิยม (Theism) เป็นศาสนานับถือพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นองค์ศักด์ิสิทธ์ิ
สร้างสรรค์โลก และสรรพสิ่งต่าง ๆ (Ceator) แบ่งเป็น 
                1) เอกเทวนิยม (Monotheism) เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว ได้แก่ ศาสนายูดาย
หรือยิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาไซโรอัสเตอร์ ศาสนาซิกส์ 
                2) พหุเทวนิยม(Poly Theism) เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ บางครั้งผสมผสานกับ
การบูชาธรรมชาติ (Nature – Waship) ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ศาสนาชินโต และศาสนาขงจื๊อ 
       3.2 ประเภทอเทวนิยม (Atheism) เป็นศาสนาที่ไม่มีการนับถือพระเจ้า ได้แก่ ศาสนาพุทธและ
ศาสนาเซน 
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 ศาสนามีบทบาทเก่ียวข้องกับมวลมนุษย์ทั้งปวง โดยศาสนาเป็นแนวทางชี้น าให้มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค าสอนเพ่ือพบกับความสุข และความหลุดพ้น จึงสามารถจ าแนกลักษณะที่ส าคัญของศาสนา 
ได้ดังนี้ 
 1. ศาสนาเป็นค าส่ังสอนให้มนุษย์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การท าความดี การละเว้น
ความชั่ว การท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ ความรักความเมตตา การบริจาค การปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรม 
ของศาสนา 
 2. ศาสนาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของมนุษย์ เช่น การนับถือพระเจ้า การมีศาสดาที่สืบทอด 
ค าสอนจากเทพเจ้ามาสู่มวลมนุษย์ การยอมรับนับถือหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ 
 3.  ศาสนาเป็นเครื่องหมายของความดี และศรัทธา เช่นมนุษย์มีความศรัทธาในความดีของพระเจ้า 
ศาสดา และหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 4. ศาสนาเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่เป็น
แนวทางใน การปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกศาสนา เช่น การนิพพาน การบรรลุ
โมกษะ การได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ 
 5. ศาสนามีจุดมุ่งหมายเพ่ือความเคารพนับถือและความดีสูงสุด ศาสนาทุกศาสนา มีหลัก 
ค าสอนที่เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน เช่น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่การบริจาค การให้อภัย  
การไม่เบียดเบียน ฯลฯ 
 

  
 
 ศาสนาเป็นระบบค าสอนที่เก่ียวกับความดี ความชั่ว ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มนุษย์สารถใช้ก ากับ
ความคิด และการกระท าทั้งทางกายและวาจา  ซ่ึงแต่ละศาสนามีค าสอนเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ สอนให้เป็นคนดีให้เข้ากับสังคมเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้เกิดความสามัคคี    
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มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ   และเป็นที่รวมแห่งความเชื่อถือศรัทธาเคารพอันสูงสุดของมนุษย์ในการอยู่
ร่วมกันศาสนาจึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ   ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบล้วนมีบทบาทส าคัญในการท า
ให้ศาสนามีความสมบูรณ์ โดยมีองค์ประกอบได้แก่ 
 1. ศาสดา ได้แก่ ผู้ให้ก าเนิดศาสนาหรือผู้สอนด้ังเดิม เช่น พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาของพุทธ
ศาสนา พระเยซูเป็นศาสดาของคริสต์ศาสนา แต่บางศาสนาก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นศาสดา เช่นศาสนา
พราหมณ์ หรือศาสนาฮินดู 
            
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.6  ศาสดาของศาสนาต่างๆ 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 

2. หลักธรรมค าสอน หมายถึง ข้อปฏิบัติที่มนุษย์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เช่น       
พระเวท เป็นคัมภีร์หลักของศาสนาพราหมณ์ พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา พระคัมภีร์
เดิมเป็นคัมภีร์หลักของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ เป็นต้น 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.7  หลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 
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 3. ผู้สืบทอดศาสนา ได้แก่ นักบวชหรือผู้แทนเป็นทางการของศาสนานั้นๆ เช่น พระภิกษุ สามเณร 
เป็นนักบวชของศาสนาพุทธ    บาทหลวงเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์  เป็นต้น   แต่บางศาสนาอาจไม่มี
นักบวชก็ได้   เช่น   ศาสนาขงจื้อ   ศาสนาอิสลาม   เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
4. ศาสนสถาน หมายถึง  ที่ต้ังหรือศูนย์กลางทางศาสนา ตลอดจนปูชนียสถานซ่ึงเป็นที่เคารพบูชาของศา
สนิกชนในศาสนานั้นๆ เช่น วิหาร โบสถ์ เจดีย์ ของศาสนาพุทธ   โบสถ์ของคริสต์   มัสยิดหรือสุเหร่าของ
ศาสนาอิสลาม ฯลฯ 
 
                   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.9  ศาสนสถาน ของศาสนาท่ีส าคัญ 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 

 

ภาพท่ี 1.8  ผู้สืบทอดทางศาสนา 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 
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 5. พิธีกรรม  คือกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาต่าง ๆ เพ่ือสืบทอดศาสนา ศาสนา 
ในศาสนิกชนปฏิบัติตามพิธีกรรมโดยสม่ าเสมอ  ก็จะน าความสุขมาสู่ตนเอง และบุคคลนั้นจะมีความเข้มแข็ง
ในการศรัทธาทางศาสนา และมีขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางของหลักธรรมค าสอน เช่น การท าบุญ  
การประกอบพิธีฮัจญ์ พิธีศีลจุ่ม พิธีศีลล้างบาป  เป็นต้น 
 6. สัญลักษณ์ ทุกศาสนามีสัญลักษณ์ซ่ึงใช้เป็นสื่อหรือเครื่องหมายแทนศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ        
มีสัญลักษณ์เป็นธรรมจักร ศาสนาคริสต์มีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขน ศาสนาอิสลามมีสัญลักษณ์เป็นรูป
พระจันทร์เสี้ยวและดวงดาว 
 
 
 
 
 
 
             

ภาพที่ 1.10   สัญลักษณ์ของศาสนา 
สืบค้นจาก  https://chaiyanann.wordpress.com/ เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2557 

 ศาสนามีคุณค่าต่อมนุษย์ในทุกขั้นตอนของการด าเนินชีวิต เพราะศาสนาช่วยให้มีหลัก สรุปได้ว่า  

ที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต ท าให้ชีวิตมีความหมายและความหวัง เป็นแหล่งก าเนิดศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมที่ดีงามของสังคม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพและความสงบสุขในสังคม และเป็นสิ่ง 
ยึดเหนี่ยวจิตใจท าให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ประเสริฐกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ 
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