
 
 

บทที่ ๔ 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ 

 
 ศาสนาคริสต์เกิดในประเทศปาเลสไตน์   เมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๔๓     โดยคิดตามปีเกิดของ
พระเยซูผู้เป็นศาสดา   เป็นศาสนาท่ีวิวัฒนาการมาจากศาสนายิว     เพราะท้ังสองศาสนาต่างนับถือ
พระเจ้าองค์เดียว คือ พระเยโฮวาห์   (Yehowah)  และยอมรับนับถือคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (Old 
testament) ของศาสนายิว   แม้พระเยซูเองก็ไม่เคยประกาศต้ังศาสนาคริสต์  มีแต่บอกว่าท่านนับถือ
ศาสนายิว  การท่ีท่านเท่ียวส่ังสอนธรรมต่างๆ ก็เพื่อท าให้ศาสนายิวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น   
 คริสต์  หรือ ไครสต์ ( Christ)  มาจากภาษาโรมันว่า คริสตุส (Christus)  ซึ่งค านี้มีรากศัพท์
มาจากภาษากรีก คือ Christos ซึ่งแปลมาจากค าว่า เมสสิยาห์ หรือเมสไซยา (Messiah) ในภาษาฮิบรู  
ส่วนค าว่า เมสสิยาห์  หรือ เมสไซยา แปลว่า พระผู้ปลดเปลื้องทุกข์ภัย หรือ พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ไม่
ตกนรกจากค าพิพากษาในวันตัดสินโลก  ซึ่งพระเจ้าจะส่งบุคคลนั้นลงมารับทุกข์ทรมานแทนมนุษย์
ท้ังหลาย   เมสสิยาห์จะเป็นผู้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน    
 ศาสนาคริสต์   เพิ่งเกิดขึ้นและน ามาใช้หลังจากพระเยซูส้ินชีพแล้ว     มีสาเหตุเนื่องมาจาก
ความโกรธแค้นของเหล่าพระสาวกท่ีศรัทธาในพระเยซูท่ีเห็นท่านถูกใส่ร้ายจากพวกหัวเก่าท่ีนับถือ
ศาสนายิว  จนเสียชีวิตท้ังๆ  ท่ีไม่มีความผิด บวกกับความศรัทธาท่ีเกิดมาจากการได้ฟังข่าวการฟื้นคืน
ชีพของพระเยซูจึงพากันแยกตัวออกมาจากศาสนายิว    ต้ังช่ือศาสนาใหม่ว่า ศาสนาคริสต์  โดยนักบวช
เซนต์ปอล เป็นผู้ก่อตั้ง 
 

 ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๘) 
 ศาสนาคริสต์  (อังกฤษ: Christianity) ราชบัณฑิตยสถานเรียกว่า คริสต์ศาสนา เป็นศาสนา
ประเภทเอกเทวนิยม    ท่ีมีพื้นฐานมาจากชีวิตและการสอนของพระเยซูตามท่ีปรากฏในพระวรสารใน
สาระบบ (canonical gospel) และงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่น ๆ  ผู้นับถือศาสนาคริสต์เรียกว่า
คริสต์ศาสนิกชนหรือคริสตชน    คริสตชนเช่ือว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า และเป็นพระเจ้า
ผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ด้วยเหตุนี้ คริสตชนจึงมักเรียกพระเยซูว่า "พระคริสต์" 
หรือ "พระเมสสิยาห์"   
 ศาสนาคริสต์ปัจจุบันแบ่งเป็น ๓  นิกายใหญ่ คือ โรมันคาทอลิก   อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ 
และโปรเตสแตนต์   ซึ่งยังแบ่งนิกายย่อยได้อีกหลายนิกาย เขตอัครบิดรโรมันคาทอลิก และออร์ทอ
ดอกซ์แยกออกจากกันในช่วงศาสนเภทตะวันออก-ตะวันตก (East–West Schism) ใน ค.ศ. ๑๐๕๔ 



 ๑๑๕ 

และนิกายโปรแตสแตนต์เกิดขึ้นหลังการปฏิรูปศาสนาในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖ ซึ่งแยกตัวออกจาก
คริสตจักรโรมันคาทอลิก 
 ศาสนาคริสต์ในช่วงแรกถือเป็นนิกายหนึ่งของศาสนายูดาห์เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษท่ี ๑  โดย
ถือก าเนิดข้ึนในชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกของตะวันออกกลาง (ปัจจุบัน คือ อิสราเอล
และปาเลสไตน์) ไม่นานก็แผ่ขยายไปยังซีเรีย  เมโสโปเตเมีย   เอเชียไมเนอร์ และอียิปต์  
 ศาสนาคริสต์มีขนาดและอิทธิพลเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษ และจนถึง
คริสต์ศตวรรษที่ ๔ ได้กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติจักรวรรดิโรมัน ระหว่างสมัยกลาง ดินแดนยุโรปท่ี
เหลือส่วนมากรับศาสนาคริสต์แล้ว แต่บางภูมิภาค เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ เอธิโอเปีย และ
บางส่วนของอินเดีย คริสตชนยังถือเป็นศาสนิกชนกลุ่มน้อย หลังยุคส ารวจ ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายไปยัง
ทวีปอเมริกา  ออสตราเลเซีย  แอฟริกา ซับสะฮารา และส่วนท่ีเหลือของโลกผ่านงานมิชชันนารีและการ
ล่าอาณานิคม 
 คริสต์ศาสนิกชนเช่ือว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ท่ีพยากรณ์ไว้ในคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งในศาสนาคริสต์
เรียก "พันธสัญญาเดิม" พื้นฐานเทววิทยาศาสนาคริสต์นั้นแสดงออกมาในหลักข้อเช่ือสากล 
(ecumenical creed) ท่ีมีมาต้ังแต่ศาสนาคริสต์ยุคแรก   และเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในบรรดา
คริสต์ศาสนิกชน การประกาศความเช่ือนี้มีอยู่ว่า พระเยซูทรงรับพระทรมาน ส้ินพระชนม์ และถูกฝังไว้ 
ก่อนจะคืนพระชนม์เพื่อให้ชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ท่ีเช่ือในพระองค์และไว้วางใจว่าพระองค์เป็นผู้ไถ่บาปพวกเขา
ยังเช่ืออีกว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์      ท่ีซึ่งพระองค์ทรงควบคุมและปกครองรวมกับพระเจ้าพระบิดา 
นิกายส่วนใหญ่สอนว่าพระเยซูจะกลับมาพิพากษามนุษย์ทุกคน    ท้ังคนเป็นและคนตาย    และให้ชีวิต
นิรันดร์แก่สาวกของพระองค์พระองค์ทรงถูกมองว่าเป็นแบบอย่างของชีวิตอันดีงาม และเป็นท้ังผู้เผย
พระวจนะและเป็นพระเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์ 
 ช่วงต้นคริสต์ศตรวรรษท่ี ๒๑ ศาสนาคริสต์มีศาสนิกชนประมาณ ๒.๔ พันล้านคนท่ัวโลก คิด
เป็นประมาณ ๓๓% หรือหนึ่งในส่ีถึงหนึ่งในสามของประชากรโลก และเป็นศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากท่ีสุด
ในโลกท้ังยังเป็นศาสนาประจ าชาติในหลายประเทศ 
 ในสมัยท่ีพระเยซูยังมีชีวิตอยู่ ศาสนาคริสต์เจริญเติบโตแพร่หลายไปได้น้อยมากเพราะมีผู้คอย
ขัดขวางทาลายล้าง พระเยซูเองก็มีเวลาเป็นศาสดาเพียง ๓ ปีเท่านั้นก็ส้ินชีพโดยการถูกตรึงไม้กางเขน 
ศาสนาคริสต์มีเจริญเติบโตหลังจากพระเยซูส้ินชีพแล้ว โดยการเผยแผ่ศาสนาอย่างจริงจังของเหล่าพระ
สาวกและผู้นับถือ ศาสนาคริสต์มีความเจริญแพร่หลายมากท่ีสุดในสมัยของพระเจ้าคอนสแตนตินท่ีทรง
เล่ือมใสและอุปถัมภ์ค้าชูศาสนาคริสต์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างศาสนสถาน การออกกฎหมายมิ
ลานในปี ค.ศ.๓๑๓ ให้สานักวาติกัน เป็นรัฐอิสระปกครองตนเอง ไม่ต้องขึ้นกับการปกครองของฝ่าย
อาณาจักร ฝ่ายอาณาจักรจะเข้าไปแทรกแซงกิจการในศาสนจักรไม่ได้ ให้สันตะปาปามีอ านาจเท่าราชา 
มีอ านาจปกครองศาสนจักรท้ังปวง ทรงนาไม้กางเขนมาเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์  และส่ิงท่ีทาให้



๑๑๖ 

ศาสนาคริสต์ได้รับความนับถือมากท่ีสุด คือ ในปี ค.ศ. ๓๒๕ ทรงออกกฎหมายให้ทุกคนนับถือศาสนา
คริสต์เท่านั้น ท่ีเรียกว่า ศรัทธาทางการ 
  ดังนั้น ต้ังแต่ ค.ศ. ๓๒๕-๑๐๕๔ ศาสนาคริสต์จึงได้เจริญเติบโตขนานใหญ่ จากศาสนาประจา
ชาติของประเทศอิตาลีกลายมาเป็นศาสนาประจาชาติของทุกประเทศในทวีปยุโรป และต่อมาได้ขยายไป
ยังประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และทวีปออสเตรเลียด้วย 
 

๑. เทศกาลในศาสนาคริสต์ (เทศกาลของศาสนาคริสต์, ๒๕๕๘) 
 

 เทศกาลคริสต์มาส 
 เทศกาลของศาสนาคริสต์ก็มาจากวันส าคัญทางศาสนาเช่นเดียวกัน  เช่น เทศกาลคริสต์มาส  
จัดเป็นเทศกาลท่ีมีความส าคัญมากส าหรับชาวคริสต์  ซึ่งเป็นเทศกาลฉลองการประสูติของพระคริสต์
เทศกาลคริสต์มาสจะจัดขึ้นในวันท่ี ๒๔ และ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี   ในบางประเทศคริสต์มาสอาจจะ
เริ่มก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งเดือน ช่วงเวลานี้เรียกว่า  "แอดเวนท์"   (มาจากภาษาลาติน แปลว่า 
"ก าลังมา")  และจะส้ินสุดลงในวันท่ี ๖ มกราคมซึ่งเป็นวันท่ีนักปราชญ์ ๓ คนท่ีมาจากทิศตะวันออกน า
ของขวัญมามอบแก่พระกุมารเยชู    ด้วยเหตุนี้ในคืนวันท่ี ๖ มกราคมจึงเป็นคืนแห่งการมอบของขวัญใน
หลาย ๆ แห่งของโลก  
         เมื่อวันคริสต์มาสอันเป็นวัดสุดยอดของเทศกาลมาถึง   การเฉลิมฉลองก็จะเริ่มขึ้นในช่วง
เทศกาลนี้บ้านเรือนจะถูกตกแต่งให้สดใสอบอุ่นด้วยต้นคริสต์มาสท่ีประดับประดาเอาไว้อย่างสวยงาม ท่ี
ใต้ต้นคริสต์มาสจะมีของขวัญวางเรียงไว้มากมายประตูบ้านและขอบเตาผิงจะถูกตกแต่งด้วยหรีดกิ่งสน
และฮอลลีในเดนมาร์กมีการประดับกิ่งเบริร์ชด้วยผลแอปเปิ้ลสีแดงผลเล็กๆ   และคนแคระตังจ๋ิวท่ี
เรียกว่า "พิสเชอร์"  ในนอรเวและสวีเดนมีการท าสัตว์ตัวเล็ก ๆ จากฟางแล้วผูกด้วยริบบ้ินสีแดง  
          พูดถึงอาหารในวันคริสต์มาสจะมีอาหารพิเศษมากมายท้ังไก่งวงท่ีแสนอร่อย  เนื้ออบก้อนโต
ซอสแครนเบอร์รรี   ขนมพาย  พุดดิง  เค้กและคุกกี้เป็นร้อย ๆ  ชนิดท่ีฝรั่งเศสมี  การท าเค้กพิเศษเป็น
รูปขอนไม้  รสชาติเข้มข้นท่ีเรียกว่า บุช เดอ โนแอล  (ขอยไม้คริสต์มาส)  และหลังจากอาหารค่ าท่ีแสน
วิเศษผ่านไป   นาทีอันน่าระทึกใจก็มาถึงนั่นก็คือการแกะของขวัญนั่นเอง   คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่ง
ความสุขท่ีมีเรื่องให้พูดถึงไม่รู้เบ่ือ    ส าหรับใครก็ตามท่ีก าลังจะฉลองเทศกาลนี้ก็ขอให้มีความสุขมาก ๆ 
         ทุกวันท่ี ๒๕ ธันวาคมของทุกปี  จะมีการฉลองรื่นเริงในหมู่คริสต์ศาสนิกชนท่ัวโลกกิจกรรมใน
วันนี้มีแต่ส่ิงท่ีน่ารื่นรมย์ไม่ว่าจะเป็นการกินเล้ียง แลกของขวัญแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาส ร้องเพลง
คริสต์มาสไปจนถึงเอาถุงเท้าไปแขวนรอซันตาคลอสผู้อารีย์น าของขวัญมาใส่ไว้ให้  
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        ความส าคัญของวันคริสต์มาส 
         วันคริสต์มาสมีความส าคัญ คือเป็นวันประสูติของพระเยซู   ศาสดาของศาสนาคริสต์ พระเยซู
เป็นชาวยิวประสูติในประเทศปาเลสไตน์  ซึ่งเดิมตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใกล้เคียงมาเป็นเวลาช้านาน
มีนักปราชญ์ชาวยิวหลายท่าน  พยากรณ์ว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาปลด
แอกชาวยิวให้ได้รับอิสระภาพ   ในท่ีสุดวันนั้นก็มาถึงเมื่อพระเยซูประสูติท่ีหมู่บ้านเบธเลเฮม  แคว้นยูดา 
มารดาของพระองค์ช่ือมาเรีย (ซึ่งเรารู้จักในนามแม่พระ)  บิดาช่ือโยเซฟมีอาชีพเป็นช่างไม้  
         พระเยซูทรงพระปรีชาสามารถมาต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์สามารถโต้ตอบกับพระชาวยิวในด้าน
ศาสนาได้อย่างฉะฉาน   ชีวิตในตอนต้นของพระองค์ด าเนินไปอย่างเรียบง่ายทรงมีอาชีพเป็นช่างไม้ช่วย
บิดาจนพระชนมายุราว ๓๐ พรรษา  จึงเสด็จออกประกาศค าสอนและทรงรักษาคนป่วยประเภทต่าง ๆ
เช่น  คนตาบอด  ง่อยเปลี้ย  ให้กลับเป็นปกติดังเดิม  
 

 เพลงคริสต์มาส 
          ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากท่ีสุดในโลก มีท้ังพระสงฆ์และฆราวาสเป็นผู้แต่งเพลง
ร้องเป็นภาษาลาติน เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี ๕  ลักษณะของเพลงเป็นแบบสง่า  เน้นถึงความหมายของ
การเสด็จมาของพระเยซูเจ้า แต่ในศตวรรษท่ี ๑๒ ได้มีวิวัฒนาการใหม่ในด้านเพลงนี้  เริ่มในประเทศ
อิตาลี โดยนักบุญฟรังซิส  อัสซีซี และนักบวชคณะฟรังซิสกันเป็นผู้มีส่วนในการสนับสนุน ให้มีเพลง
คริสต์มาสแบบใหม่  ซึ่งชาวบ้านชอบคือมีท่วงท านองท่ีร่าเริงกว่า  และเน้นถึงความช่ืนชมยินดี ในโอกาส
คริสต์มาสนี้  เพลงเหล่านี้เป็นภาษาลาติน และภาษาพื้นเมือง เพลงหนึ่งท่ีแต่งในสมัยนั้น (แต่งค าร้องใน
ปี ค.ศ.๑๒๗๔) และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือ  เพลง Oh Come, All Ye Faithful หรือ 
AdesteFideles   ในภาษาลาติน   เพลงคริสต์มาสท่ีเรานิยมร้องมากท่ีสุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นใน
ศตวรรษท่ี ๑๙  จากประเทศเยอรมัน และประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่   เพลงท่ีมีช่ือเสียงมากได้แก่  
เพลง  Silent Night, Holy Night  
          ความเป็นมาของเพลง Silent Night, Holy Night  คือ วันก่อนวันฉลองคริสต์มาส ของปี 
ค.ศ. ๑๘๑๘   คุณพ่อโจเซฟ โมห์   เจ้าอาวาสวัดท่ีโอเบิร์นดอฟ ประเทศออสเตรีย ได้ข่าวว่าออร์แกนใน
วันเสียท าให้วงขับร้อง  ไม่สามารถร้องเพลงตามท่ีซ้อมไว้ได้ คุณพ่อเองต้ังใจจะแต่งเพลงคริสต์มาสใหม่ 
หลังจากแต่งเสร็จ ก็เอาไปให้เพื่อนคนหนึ่งช่ือ ฟรานซ์กรูเบอร์ ท่ีอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงใส่ท านอง ในคืน
วันท่ี ๒๔ นั้นเอง  สัตบุรุษวัดนี้ ก็ได้ฟังเพลง Silent Night เป็นครั้งแรก  โดยการเล่นกีตาร์ประกอบการ
ขับร้อง ซึ่งกลายเป็นเพลงท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ัวโลก 
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 ซันตาคลอส 
    ซันตาคลอสท่ีเรารู้จักคุ้นเคยและเห็นภาพดังท่ีพรรณนามาต้ังแต่ตอนต้นเพิ่งมีก าเนิดขึ้นมาเมื่อ
ไม่เกิน ๒๐๐ ปีนี้เอง  กลุ่มชนท่ีสร้างเร่ืองราวของวันซาตาคลอสจนกลายเป็นต านานส าคัญส่วนหนึ่ง
ของเทศกาลคริสต์มาส คือ ชาวอเมริกันเชื้อสายดัตช์รุ่นบุกเบิกนั่นเอง  
          ต านานเล่าขานเกี่ยวกับซันตาคลอสเร่ิมขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  ๔  มีเด็กชายคนหนึ่ง
เกิดในหมู่บ้านไมรา ซึ่งสมัยก่อนโน้นต้ังอยู่ระหว่างเกาะโรดส์กับไซปรัส แต่ปัจจุบันเปล่ียนเป็นหมู่บ้าน
เดมรีมีบ้านเรือนต้ังเรียงรายบนสันทรายใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
          เด็กชายผู้เกิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ มีช่ือว่า "นิโคลัส"  ชีวิตของเขาอยู่บนกองเงินกองทองเพราะ
พ่อแม่มีฐานะร่ ารวยไม่ช้าไม่นานพ่อแม่ก็ถึงแก่กรรม ทรัพย์สินจึงตกเป็นของเขาเพียงผู้เดียว   แต่น่า
แปลกท่ีนิโคลัสกลับมีใจโอบอ้อมอารีต่อคนยากคนจนชอบแจกสมบัติช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจน
กลายเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัย  
          ครั้งนั้น  ก้อยังมีครอบครัวของชายชราคนจนครอบครัวหนึ่งก าลังมีปัญหาด้วยบุตรสาวท้ัง  ๓
ต้องการแต่งงานแต่ไม่มีเงินจัดพิธีให้สมเกียรติก่อนคนสุดท้อง ครอบครัวนี้จึงตกอยู่ในความทุกข์อย่าง
หนัก  
          แต่เมื่อนิโคลัสทราบข่าว จึงน าทองค าใส่ถุง ๒ ถุงแอบย่องเข่าไปวางไว้ในบ้านของชายยากจน
ยามดึกสงัด ท าให้ ๒ สาวได้จัดพิธีแต่งงานได้อย่างใหญ่โตสมความปรารถนา   ต่อมาก็ถึงเวลาของ
บุตรสาวคนสุดท้องนิโคลัสก็น าถุงทองแอบมาหย่อนลงทางปล่องไฟในยามราตรี   เหตุท่ีต้องใช้ปล่องไฟ
เพราะคืนนั้นหน้าต่างปิดสนิท  
          จากพฤติกรรมของนิโคลัสเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่เด็ก ๆ ในสมัยต่อมาแอบน าของขวัญวางไว้ท่ี
เตียงนอนของลูก ๆ ในตอนกลางคืน แล้วบอกว่าซันตาคลอสน าของขวัญมามอบให้กลายเป็นพฤติกรรม
เลียนแบบท่ียกย่องซันตาคลอสให้ฝังอยู่ในจิตส านึกของเด็กๆ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือ 
ต านานความเป็นมาของ ก าเนิดซันตาคลอสบิดาแห่งวันคริสต์มาส นั่นเอง  
        เมื่อชาวดัตช์บางกลุ่มอพยพมาอยู่ในอเมริกาก็น าเอาความเช่ือถือศรัทธาในนักบุญนิโคลัสติด
มาด้วยยังมีการเฉลิมฉลองวันเซนต์นิโคลัสกันทุกๆ ปี ในเดือนธันวาคมและในท่ีสุดก็ได้มีการดัดแปลง
ผสมผสานเข้ากับความเช่ือถือของชาวอเมริกันเช้ือสายอื่นๆ  ทางแถบตะวันออกของอเมริกาต านาน
เซนต์โคลัสก็เลยมาผูกโยงกับการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส  "ซินเตอร์คลาส" ของชาวดัตช์ซึ่งต่อมา
ได้กร่อนกลายเป็น  "ซันตาคลอส"  ก็มีบทบาทและหน้าท่ีส าคัญ คือ แจกของขวัญแก่เด็ก ๆ  ในตอน
เช้าตรู่ของทุกวันคริสต์มาสดังท่ีรู้ ๆ กันอยู่   
          ท้ังนี้   ภาพซันตาคลอส ภาพแรกท่ีปรากฏเป็นชายแก่ใจดี เคราขาวพุงพลุ้ยใส่เฟอร์โค้ท
ตัวหนาสีแดงขลิบขาว    หอบข้าวของพะรุงพะรังเช่นท่ีเราคุ้นเคยกันนั้น   เป็นฝีมือการวาดจากข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัวของนักเขียนการ์ตูนช่ือดังชาวอเมริกันท่ีช่ือว่า  
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"โธมัส แนสท์"  ภาพแรกของซันตาคลอสนี้ปรากฏเป็นครั้งแรกในนิตยสาร harper's illustrated 
weekly ปี พ.ศ.๑๘๖๓  
          ต่อมาเรื่องราวของซันตาคลอสก็แพร่กระจายไปสู่คริสต์ศาสนิกชนประเทศต่าง ๆท่ัวโลก 
จนกระท่ังหลาย ๆ ประเทศสามารถสร้างต านานท่ีมีรายละเอียดแบบเอ็กซ์ลูซีฟเกี่ยวกับซันตาคลอสเป็น
ของตนเองเช่น ซันตาคลอสประเทศฟินแลนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีท่ีสุดซันตาคลอสมีบ้านและออฟฟิศอยู่ท่ี
เมืองโรวานีมี เป็นเมืองท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่ในเขตแลปแลนด์ แคว้นหนึ่งของประเทศฟินแลนด์  
          แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าซันตาคลอสจะอยู่ท่ีไหน จะเป็นของชาติใด แก่นแท้หรือสปิริตของความ
เป็นซันตาคอลสก็คือ ความรัก ความเมตตา กรุณา และความสดใสร่าเริงซึ่งเป็นของสากลส าหรับ
มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและท่ัวทุกหนทุกแห่ง 
 
  ในปีๆ หนึ่ง (เรียกกันว่าปีพิธีกรรม) ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้มีภาคเทศกาล
และมีชื่อเรียกต่างกันตลอดปี ดังนี้ 
 

 ๑. เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent) 
 เริ่มต้นวันอาทิตย์ ๔ สัปดาห์ก่อนคริสต์มาสจนถึงวันท่ี ๒๔ ธันวาคมเป็นการเตรียมตัวเพื่อ
ช่วงเวลาของพระคริสตสมภพ ท่ีก าลังจะมาถึงช่วงเวลาแห่งการเตรียมนี้ เรียกว่า "เทศกาลเตรียมรับ
เสด็จฯ"  เรารอคอยด้วยความหวังถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พร้อมกับพระนางมารีอา 
 
 ๒. เทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) 
 เริ่มต้นจากวันคริสต์มาสถึงวันฉลองการรับพิธีล้างบาปของพระเยซูเจ้า ในระหว่างสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนธันวาคมและสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม   คริสตชนยังคงอยู่ในเทศกาลพระคริสต
สมภพ   ในช่วงเวลาแห่งความช่ืนชมยินดีเหล่านี้เราจะต้อนรับการเสด็จมาของพระผู้ไถ่   การประกาศ
ถึงการแสดงองค์ของพระคริสตเจ้า  (God'sepiphany)  พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ามายังแผ่นดิน 
ช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวและการเฉลิมฉลอง น าเราให้ผ่านพ้นปีเก่าและเข้าสู่ปีใหม่  ส าหรับคริสตชน
แล้วปีของเรามิใช่เพียงการหมุนเวียนไปของวันเวลาเท่านั้น  แต่การเวียนไปจนครบรอบปีของคริสตชน
คือการน าออกนอกเวลาไปสู่ความรุ่งเรืองแห่งนิรันดร์กาลในพระเจ้า 
 
 ๓. เทศกาลมหาพรต (The Lent) 
 เริ่มจากวันพุธรับเถ้า (AshWednesday)    มหาพรต คือ ช่วงเวลา  ๔๐ วัน แห่งการเตรียม
ตัวเพื่อเข้าสู่ปัสกา เลข ๔๐ เตือนให้เราระลึกถึงฝนท่ีตกตลอด ๔๐ วัน ๔๐ คืน ในสมัยโนอาห์ เพื่อช าระ
ล้างความช่ัวร้ายของแผ่นดินให้สะอาดหมดจด  ๔๐ ปี    แห่งการเดินทางของชาวฮีบรู   ในทะเลทราย   
เพื่อจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา  ๔๐ วัน   ท่ีพระเยซูเจ้าทรงอดอาหารและถูกประจญในถิ่น
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ทุรกันดาร  มหาพรต คือช่วงเวลาแห่งการภาวนาท่ีเข้มข้นการอดอาหาร การพลีกรรม และประกอบกิจ
ศรัทธาห้วงเวลาแห่งการให้ความสดช่ืนแก่โลกของเรา เพื่อไปสู่บ้านของพระเจ้า 
 สัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์   (PaschalTriduum)  เราคริสตชน จะรักษาวันพระเจ้านี้ได้อย่างเหนียว
แน่นเราอดอาหารในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และชิดสนิทกับพระด้วยการต่ืนเฝ้าในวันเสาร์ศักด์ิสิทธิ์เพราะเรา
ต่ืนเฝ้าและรอคอยให้การเสด็จกลับคืนพระชนมชีพในวันอาทิตย์ปัสกาท่ีก าลังมาถึงเราด้วยความกระหาย 
และโหยหาพระองค์ 
 การร่วมชิดสนิทและการอวยพร วันศุกร์ศักด์ิสิทธิ์ วันเสาร์ศักด์ิสิทธิ์ และวันอาทิตย์ปัสกานี้
รวมเรียกว่า  "PaschalTriduum" หมายถึง ๓ วันแห่งการผ่านพ้น Triduum คือหัวใจของปีพิธีกรรม 
ส่วนวันแห่งความตาย การถูกขังและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า ตลอดช่วงวันอัน
ศักด์ิสิทธิ์นี้   เราจะฉลองการเสด็จผ่านความตายของพระเยซูเจ้า (และของเรา) ด้วยการโปรดศีลล้าง
บาปพิธียืนยันการเป็นคริสตชน และการรับศีลมหาสนิทในช่วงปัสกานี้ (แก่คริสตชนใหม่) 
 
 ๔. เทศกาลปัสกา (Eastertime) 
 เริ่มจากวันอาทิตย์ปัสกาจนถึงวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า   เทศกาลปัสกา คือ  ช่วงเวลา 
๕๐ วัน  แห่งการเฉลิมฉลอง  ซึ่งอยู่ถัด Triduum นับได้ว่าเป็นเทศกาลท่ีเก่าแก่และงดงามท่ีสุดของ
พระศาสนจักร วันแห่งความช่ืนชมยินดีของโลก ซึ่งต่ืนจากการหลับใหล   ๕๐ วัน  (เปนเตก๊อสเต) คือ 
สัปดาห์ท่ีทวีคูณ ๗x ๗ = ๔๙ บวกอีก ๑ วันอาทิตย์ปัสกา   
 ดังนั้น  เทศกาลปัสกา จึงมีวันอาทิตย์ ๘ ครั้ง (๘ วัน) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความลึกลับของ
นิรันดรภาพ  แต่ละสัปดาห์เรามีวันพระเจ้า และแต่ละปี เรามีเทศกาลปัสกา ๕๐ วันแห่งการเปล่ง
เสียง  "อัลเลลูยา"   สรรเสริญพระเจ้า ๕๐ วัน แห่งการใช้ชีวิตตามบทบัญญัติแห่งความยุติธรรม และ
สันติสุข  ซึ่งเต็มเปี่ยมในตัวเราเมื่อรวมท้ัง ๓ ช่วงเข้าด้วยกัน คือ   มหาพรต   สัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์  
และปัสกา จึงกลายเป็นการผลิบานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร 
 
 ๕. เทศกาลธรรมดา (Ordinary Time) 
 เป็นเทศกาลท่ีแทรกอยู่ระหว่างเทศกาลพระคริสตสมภพ กับมหาพรต และระหว่าง
เทศกาลปัสกากับเทศกาลเตรียมรั บเสด็จพระคริสตเ จ้า เป็น เวลาประมาณ ๓๔ สัปดาห์  
นอกเหนือไปจากเทศกาลส าคัญของพระศาสนจักรแล้ว   สัปดาห์เหล่านี้เรียกว่า เทศกาลธรรมดา 
 ดังนั้น  ในแต่ละสัปดาห์ จึงมีการนับเป็นตัวเลข เพื่อช่วยให้เราแบ่งการอ่าน บทอ่านบทสวด
ต่าง ๆ ในหนังสือพิธีกรรมได้อย่างถูกต้องและรวมท้ังหนังสือสวดเป็นทางการของพระศาสนจักร ท่ี
เรียกว่าหนังสือท าวัตรอีกด้วย 
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 พิธีมิสซา 
 พิธีมิสซาฯ คือ พิธีบูชาขอบพระคุณในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน โดยมีองค์พระ
เยซูเจ้าเอง เป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย์ อาศัยพระกาย และพระโลหิต ท่ียอมสละ และพลี
ชีวิตเพื่อเรา 
 ดังนั้น พิธีมิสซาฯ จึงควรเป็นพิธีของ ส่วนรวมในความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันท่ีคริสตชนจะ 
ขอบพระคุณพระเจ้า ท่ีได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาไถ่บาปแทนเรามนุษย์ทุกคน   ใน
ความเป็นจริง  ค าว่า “มิสซา” หมายถึง “การถูกส่งไป” เพื่อ ประกาศข่าวดี และเป็นแบบอย่าง รวมท้ัง
มอบตนเอง และชีวิตให้มีคุณค่าต่อคนอื่นๆ เช่นเดียวกันกับท่ีเราได้รับจากพระเจ้าความหมายท่ีแท้จริง
ของค าว่า มิสซา จึงไม่ถูกต้องตรงกับ ท่ีเป็นอยู่ในเวลานี้เราจึงควรเรียกพิธีกรรมในปัจจุบันว่า “พิธีบูชา
ขอบพระคุณ” (Eucharistic Celebration)  โดยเน้นท่ี ความหมายของพิธีกรรมว่าเป็นการขอบพระคุณ
อย่างแท้จริง คือ พระเยซูเจ้า    เป็นท้ังผู้ถวายและเป็นเครื่องบูชาเอง    โดยผ่านทางพิธีการ หักปังบน
พระแท่นเพื่อขอบพระคุณพระบิดาส าหรับการส่งพระบุตร ให้มาไถ่กู้มนุษยชาติ  จะเห็นได้ว่า ค าว่า
มิสซาจึงไม่ตรงกับค าศัพท์ และ ความหมายทางพิธีกรรม   เพียงแต่มีความเข้าใจ  และถือกันมาจาก
ธรรมเนียมประเพณีเดิมมากกว่าพิธีมิสซา   
 ในพิธีมิสซาฯ  คริสตชนเช่ือว่า องค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่อยา่งแท้จริงใน ๓ วิธีการ คือ 
  ๑. จากพระวาจาของพระองค์ ในบทอ่านจากพระคัมภีร์พิธีมิสซา  
  ๒. ระหว่างการเสกปัง และเหล้าองุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญท่ีสุดในการท่ีพระเยซูเจ้าจะ
สถิตอยู่ในพิธีมิสซาฯเพราะเป็นการ รื้อฟื้นการเล้ียงอาหารค่ ามื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า 
  ๓. การรับศีลมหาสนิท ซึ่งเป็น “ปังทรงชีวิต”  
 เมื่อพิธีมิสซาฯ ส้ินสุดแล้ว  พระเยซูเจ้ายังคงประทับอยู่ใน ศีลมหาสนิทธรรมเนียมการเก็บ
รักษาศีลมหาสนิทไว้หลังมิสซา  จึงเกิดขึ้นเพราะความต้องการท่ีจะใช้เป็นศีลเสบียง   ส าหรับคน 
เจ็บป่วยและแจกศีลแก่ผู้ท่ีไม่สามารถมาร่วมพิธีมิสซาฯ ได้ จึงเกิด ธรรมเนียม “การเฝ้าศีล” เกิดขึ้นใน
ภายหลังด้วยจะเห็นได้ว่า มิสซา เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตคริสตชน ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่พิธีกรรม
ภายนอกเท่านั้น หรือการบริจาคทาน คริสตชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆท่ีประกอบขึ้นทุก
ขั้นตอนพิธีมิสซา  
 

  องค์ประกอบของพิธีมิสซาฯ 
  พิธีการต่างๆ ของพิธีมิสซาฯนั้น ประกอบด้วยภาคต่างๆ ดังนี้  
  ๑. ภาคเร่ิมพิธี  
  ๒. ภาควจนพิธีกรรมต้ังแต่เร่ิมพิธี  ไปจนถึงบทภาวนาของประธาน (Collecta)เริ่มจาก
บทอ่านแรกจากพันธสัญญาเดิม บทอ่านท่ีสองซึ่งเป็นบทจดหมายหรือหนังสืออื่นๆ ในพันธ สัญญาใหม่ 
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และพระวรสารซึ่งถือเป็นพระวาจาของพระเจ้าท่ีตรัสผ่านทางองค์พระบุตร คือ พระเยซูเจ้า การเทศน์ 
เตือนใจของพระสงฆ์การประกาศยืนยันความเช่ือ และบทภาวนา ของมวลชน 
  ๓. ภาคศีลมหาสนิท 
  ๔. ภาคปิดพิธี   เริ่มจากภาคถวายเครื่องบูชาจนถึงบทภาวนาหลังรับศีล คือ การเตรียม
เครื่องบูชา -การเสกศีลฯ และการรับศีลฯ  เป็นต้นองค์ประกอบของพิธีมิสซาฯ การอวยพร และการ
ส่งไป ท่ีให้เรากลับไปสู่ชีวิตกับเพื่อนพี่น้องในสังคมของเราต่อไป 
  

     รายละเอียดของการประกอบพิธีมิสซาฯ ดังนี้ 
  ๑. ภาคเร่ิมพิธี  
   เริ่มจากเพลงแห่เข้า (ในความเป็นจริงจะไม่มีเพลงก็ได้แต่การท่ีมี เพลง เพื่อให้สัตบุรุษรวม
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสรรเสริญพระเจ้า และถือเป็นการภาวนาอย่างหนึ่ง เพลงในพิธีกรรมท่ีดีควร
เป็นเพลงท่ีส่ือความหมาย ให้เข้าใจในพิธีกรรม และร่วมจิตใจได้) - ค าทักทาย - การสารภาพความผิด -
บทกีรีเอ - (พัฒนามาจากบทลีตานีอาในยุคแรกเริ่ม) -บทกลอรีอา และจบท่ีบทภาวนาของประธานซึ่ง
เป็นช่วงเช่ือมต่อไปสู่ช่วงท่ีสอง  
  ในภาควจนพิธีกรรมองค์ประกอบของพิธีมิสซาฯ   สาระโดยรวมของภาคเริ่มพิธีนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อเริ่มต้นน า และเตรียมให้บรรดาสัตบุรุษท่ีชุมนุมอยู่ด้วยกันมีความ รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
และเป็นการการโน้มน้าวจิตใจให้พร้อม  ท่ีจะฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างถูกต้องและให้เฉลิมฉลอง ศีล
มหาสนิทอย่างสมควรองค์ประกอบของพิธีมิสซาฯ 
  
 ๒. ภาควจนพิธีกรรมต้ังแต่เร่ิมพิธี  
 ภาควจนพิธีกรรมนี้    เป็นส่วนหนึ่งของพิธีท่ีชาวยิว    ปฏิบัติกันมาแต่เดิม    ก่อนยุคของ
พระเยซูคริสตเจ้าโดย ในพิธีมิสซาฯ จะจัดให้มี “โต๊ะพระวาจา” หรือ ธรรมาสน์ เพื่อใช้อ่านพระวาจา
ของพระเป็นเจ้า แยกออกจาก “โต๊ะศีลมหาสนิท” หรือพระแท่น อันเป็นจุดส าคัญท่ีสุดของพิธีกรรม
องค์ประกอบของพิธีมิสซาฯ   
 การอ่านบทอ่านไม่ใช่หน้าท่ีของประธาน แต่เป็นหน้าท่ีของศาสนบริกร เช่น สังฆานุกรหรือ
ผู้อ่านพระคัมภีร์ ส าหรับการอ่านพระวรสารนั้น เป็นหน้าท่ีของสังฆานุกรหรือประธานในพิธี จะต้อง
แสดงออกถึงการ คารวะอย่างยิ่งต่อพระวรสารที่อ่านโดยให้เกียรติอย่างพิเศษกว่าบทอ่าน อื่น ๆ ไม่ว่าใน
การเลือกผู้อ่านระดับศาสนบริกร หรือพระสงฆ์เอง  สัตบุรุษเอง ก็ต้องแสดงความคารวะอย่างพิเศษโดย
การยืนฟัง และพนมมืออย่างส ารวม  
 องค์ประกอบของพิธีมิสซาฯ  ในระหว่างการอ่านบทอ่านจะมีการร้องเพลงค่ัน ในช่วงแรกจะ
เป็นเพลงสดุดี (Psalms) และส่วนท่ีสองจะเป็นเพลงสรรเสริญ (Acclamation)หรือเพลง Hymn 
บทอัลเลลูยา ซึ่งจะร้องก่อนการอ่านพระวรสาร  องค์ประกอบของพิธีมิสซาฯ การเทศนาเตือนใจ 
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(Homily) เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม เป็นส่วน ท่ีจ าเป็นในการหล่อเล้ียงชีวิตคริสตชนและจะต้องอธิบาย
บางแง่ ในบทอ่านจากพระคัมภีร์ของมิสซาประจ าวันนั้น ๆ   
 การเทศนาเตือนใจ มีลักษณะพิเศษ แตกต่างกว่าการเทศน์ในรูปอื่น เพราะการเทศน์แบบนี้
เป็นการเทศน์เพื่ออธิบาย หรือโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง ให้ปฏิบัติตาม พระวาจาของพระเจ้าท่ีตรัสกับเราผ่าน
ทางพระคัมภีร์ มากกว่าจะมุ่ง เน้นแบบการสอนศาสนาให้คนกลับใจ (Evangelization) หรือการเทศน์ 
แบบสอนค าสอน (Catechesis)   
 เมื่อพระสงฆ์เทศน์เตือนใจแล้วจะเป็นการประกาศยืนยันความเช่ือ (Credo) เพื่อให้ประชากร
เห็นพ้องและสนองตอบพระวาจาของ พระเจ้า ท่ีได้ฟังในบทอ่าน และการเทศน์และให้รื้อฟื้นข้อความ
เช่ือ ก่อนท่ีจะเริ่มพิธีศีลมหาสนิท และยังนับว่าเป็นบทสรุป “ประวัติศาสตร์แห่งความรอด” ซึ่งสัตบุรุษ
ประกาศยืนยันความเช่ือของพระศาสนจักรท่ีมีมาแต่เดิม รวมท้ังแสดงความหวังท่ีจะมี ส่วนร่วมในชีวิต
นิรันดรกับพระเจ้าในบั้นปลายด้วย บทภาวนาเพื่อมวลชน มีข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงหน้าท่ีของ คริสตชนท่ี
จะต้องภาวนาเพื่อมนุษยโลกในสังคมในเรื่องต่างๆ ท่ี พระศาสนจักรได้ก าหนดไว้ 
  
 ๓. ภาคศีลมหาสนิท 
 เริ่มจากการเตรียมเครื่องบูชาโดยต้องเตรียมพระแท่น ซึ่งเป็น ศูนย์กลางของพิธีกรรมศีลมหา
สนิทท้ังมวล โดยปูผ้ารองถ้วยกาลิกส์ และจานศีล  (Corporal)   น าผ้าเช็ดถ้วยกาลิกส์ (Purificator) 
ถ้วยกาลิกส์และหนังสือมิสซาวางบนพระแท่น และน าแผ่นปัง และเหล้าองุ่นมาเตรียมไว้รวมท้ังมีการ
บริจาค ใส่ถุงทานส าหรับคนยากไร้ หรือทางวัดด้วยค าภาวนาแห่งศีลมหาสนิทหรือการเสกปัง และเหล้า
องุ่นให้เป็น พระกาย และพระโลหิตของพระเยซูเจ้าถือเป็นหัวใจส าคัญของ พิธีมิสซาฯ ประกอบด้วยการ
เสกศีลเพื่อระลึกถึง และรื้อฟื้นถึงการต้ังศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้า ในอาหารค่ ามื้อสุดท้ายก่อน ทรง
รับทรมานและส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน การขับร้องเพลง ศักด์ิสิทธิ์ บทข้าแต่พระบิดา การบิปังและ
การรับศีลมหาสนิท ของสัตบุรุษ ซึ่งการรับศีลมหาสนิทนับว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งในพิธี มิสซาบูชา
ขอบพระคุณพระเจ้า การรับศีลมหาสนิทให้ความหมายหลายประการเช่น 
   ๑) เป็นการร่วมสนิท เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า 
   ๒) เป็นการร่วมมีส่วนในงานกอบกู้ของพระเยซูเจ้า 
   ๓) เป็นการร่วมสนิทสัมพันธ์กับพี่น้องคริสตชนด้วยกัน   
  
 ๔. ภาคปิดพิธี 
 เมื่อสัตบุรุษรับศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ภาคปิดพิธี ในภาคนี้ ทางวัด สามารถประกาศ
ข่าวต่างๆ  ให้สัตบุรุษ ทราบ    จากนั้น จะเป็นการอ าลา และ อวยพร   ข้อสังเกตท่ีคริสตชนบางกลุ่ม
อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน เกี่ยวกับพิธีมิสซาฯ คือ จริงๆ แล้ว การแก้บาป (ศีลอภัยบาป) ไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีมิสซาฯ  สัตบุรุษสามารถรับศีลอภัยบาปได้ตลอดเวลา   แม้ไม่ใช่เวลามิสซาฯ แต่
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การท่ีมีการแก้บาปก่อนพิธี มิสซาฯ  นั้น ก็เพื่อประโยชน์ในด้านการอภิบาลสัตบุรุษ คืออ านวยความ
สะดวกแก่สัตบุรุษท่ีมาวัดอาทิตย์ละครั้ง  รวมท้ังท าให้การร่วมพิธีมิสซาฯ  ของสัตบุรุษท่ีรับศีลอภัยบาป
แล้ว มีความหมายมาก ยิ่งขึ้น  เป็นการเสริมสร้างจิตใจ แต่ส่ิงท่ีควรส่งเสริมคุณค่า และความหมายของ
ศีลอภัยบาปนั้น   สัตบุรุษควรรับศีลอภัยบาปอย่าง สม่ าเสมอในเวลาใดก็ได้ท่ีเหมาะสม    และมีความ
ต้องการคืนดีกับพระ ซึ่งไม่เพียงก่อนพิธีมิสซาฯ  เท่านั้น 
 
            อีสเตอร์ (Easter)  
 อีสเตอร์ หมายถึง การระลึกถึงการฟื้นคืนมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ หรือ วันคืน
พระชนม์   เข้าใจว่า  อีสเตอร์  มาจากค าภาษาอังกฤษโบราณ คือค าว่า Eastre ซึ่งเป็นช่ือเทพธิดาของ
ฤดูใบไม้ผลิ   ผู้รู้บางท่าน กล่าวว่าอาจมาจากภาษาเยอรมันโบราณ คือ ค าว่า Eostarun   ซึ่งแปลว่า 
รุ่งอรุณ   ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้น าเอาช่ือเทพธิดาฤดูใบไม้ผลิ  Eastre  หรือ ค าว่า  รุ่ง
อรุณ   Eostarun  ของภาษาเยอรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาอังกฤษว่า   Easter    เพื่อใช้เรียกวันคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์   นักวิชาการบางท่านได้ให้ข้อคิดว่า การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
เก่ียวข้องใกล้ชิดกับฤดูใบไม้ผลิตอย่างน้อย ๒ ประการ  
 ประการแรก     วันอีสเตอร์อยู่ในช่วงเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิคือระหว่างเดือนมีนา และเมษายน 
 ประการที่สอง  ฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่เพราะระหว่างฤดูหนาวท่ีหิมะตก หรือ
อากาศหนาวเย็น ต้นไม้ส่วนใหญ่จะไม่มีใบ มีลักษณะเหมือนตายไปแล้ว แต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงต้นไม้ท่ี
ดูเหมือนตายไปแล้วก็ผลิใบ จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีใช้ค าว่า Easter ส าหรับวันฟื้นคืนพระชนม์  
  

๒. พิธีกรรมส าคัญของศาสนาคริสต์ 
 
 พิธีศักด์ิสิทธิ์ (อังกฤษ: Sacrament) คือ พิธีกรรมท่ีเช่ือว่าพระเยซูทรงก าหนดไว้ให้
คริสต์ศาสนิกชนน าไปปฏิบัติเพื่อเป็นการระลึกถึงและนมัสการพระเป็นเจ้า และจะได้มีส่วนร่วมใน
แผนการแห่งความรอด ชาวโรมันคาทอลิกเรียกพิธีศักด์ิสิทธิ์ว่า "ศีลศักด์ิสิทธิ์" มีอยู่ ๗ ศีล แต่ชาว
โปรเตสแตนต์ถือว่าพระเยซูทรงก าหนดไว้เพียง ๒ พิธี คือ พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิทศักด์ิสิทธิ์ 
       ผู้นับถือศาสนาคริสต์ (คริสตชน) เช่ือว่า ศีลศักสิทธิ์ เป็น เคร่ืองหมายและเคร่ืองมือน าความ
รอด เป็นพระคุณ หรือของประทานจากพระเป็นเจ้า เพื่อให้เราได้รับความรอดปลอดภัย อาศัย
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ภายนอกแบบมนุษย์ เพื่อเป็นส่ือน าความหมายสร้างความสัมพันธ์กับพระ 
โดยทางความเช่ือภายใน เป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างพระกับมนุษย์ เพื่อช่วยให้ได้มีส่วนในความ
ศักดิ์สิทธิ์ และสัมผัสกับความรักของพระเจ้า 



 ๑๒๕ 

      ศีลศักด์ิสิทธิ์ เป็นเครื่องหมายภายนอกท่ีพระเยซูเจ้าทรงต้ังขึ้นโดยผ่านทางพระศาสนจักรท่ี 
ประทานให้แก่มนุษย์ เพื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องมือของพระ น ามาซึ่งพระคุณ พระหรรษทานแห่งความรอด 
และความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายภายนอกท่ีมาจากความเช่ือภายใน เพื่อท าให้ผู้รับศีลศักสิทธิ์ ได้รับ
พระหรรษทานจากองค์พระเป็นเจ้า ส าหรับประคับประคองการด าเนินชีวิตของคริสตชนคาทอลิก ต้ังแต่
เกิดจนตาย 
 พิธีกรรมในคริสต์ศาสนา  จึงหมายถึง  "ศีลศักด์ิสิทธิ์"  ได้แก่ เครื่องหมายภายนอกท่ีพระเยซู
คริสต์ทรงต้ังขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คนไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์     
 

      พิธีกรรมส าคัญของศาสนาคริสต์  เรียกว่า  พิธีรับศีลศักด์ิสิทธิ์  มี ๗ ประการ คือ  
      ๑. พิธีศีลล้างบาป (Baptism) หรือ พิธีศีลจุ่ม   
     เป็นพิธีกรรมแรกที่ผู้ท่ีนับถือศาสนาคริสต์จะต้องรับเพื่อเป็นการล้างบาปมลทินต่าง ๆ เพราะ
ชาวคริสต์เช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมา  เป็นการล้างบาปก าเนิดและบาปทุกอย่างท่ีติดตัวมาก่อน
หน้านั้น เพื่อให้กลับไปเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกของคริสตจักร มีสิทธิและหน้าท่ีอย่างคริสต
ชนทุกประการ 
  ศีลล้างบาป  มีความส าคัญ  ดังนี้ 
   ๑) เป็นพิธีกรรมส าหรับผู้เริ่มต้นนับถือศาสนาคริสต์ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 
    ๒) เป็นพิธีกรรมท่ีบาทหลวงท าพิธีล้างบาป เพราะมีความเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติด
ตัวมาต้ังแต่เกิด 
  ๓) นิกายโปรเตสแตนส์เรียกพิธีนี้ว่า ศีลจุ่ม 
  ๔) บาทหลวงท าพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ ามนต์ลงบนศีรษะ 

     ๒. พิธีศีลก าลัง  (Confirmation)  
    เป็นพิธีเจิมน้ ามันท่ีหน้าผาก เพื่อเป็นการยืนยันความเช่ือในการนับถือศาสนาคริสต์  เป็นการ
เสริมสร้างการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ท าให้ได้รับพระพร   ๗  ประการ  ของพระจิต และพร้อมท่ีจะอุทิศ
ตนรับใช้คริสตจักร 
       ศีลก าลัง มีลักษณะดังนี้ 

   ๑) พระสังฆราชเจิมน้ ามันท่ีหน้าผากของเด็กโตท่ีรู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน 
 ๒) พิธีท่ีแสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสตชนโดยสมบูรณ์ 

      ๓. พิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)  
     เป็นพิธีกรรมทีชาวคริสต์จะต้องไปฟังมิสซาในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพื่อระลึกถึงพระเยซู ชาว
คริสต์จะสวดมนต์ รับขนมปังและเหล้าองุ่นจากบาทหลวงมารับประทาน ถือเป็นการให้เลือดของผู้เข้า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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พิธีกับเลือดของพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของเหล่าคริสตชน
และความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการระลึกถึงการส้ินพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซู 
 

       ศีลมหาสนิท หรือศีลก าลัง มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
  ๑) การไปร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ท่ีเรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและค าสอน
ของพระเยซู 
   ๒) คริสตชนต้องอดอาหารก่อน ๑ ช่ัวโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
ครั้งถึงเวลารับศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนท่ีโต๊ะ  รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกาย
และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การ
เลี้ยงอาหารค่ าม้ือสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์  
 

 ๔. พิธีศีลแก้บาป หรือ ศีลอภัยบาป (Penance) เป็นพิธีกรรมท่ีชาวคริสต์จะต้องไปสารภาพ
บาปกับบาปหลวง ซึ่งบาทหลวงในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของพระเจ้าจะเป็นผู้ยกบาปนั้นให้  เป็นการ
สารภาพความผิดและชดใช้โทษบาปเพื่อให้ตนได้กลับไปคืนดีกับพระเจ้าและคริสตจักร 
     ศีลอภัยบาป หรือเรียกอีกอย่างว่า ศีลแก้บาป ลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
              ๑)  คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดท่ีได้กระท าไปเป็นการปลดเปล้ือง
บาปของตน 
              ๒)  แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว 
 

      ๕. พิธีศีลเจิมคนไข้  (Anointing of the Sick)  
     เป็นพิธีการเจิมคนไข้ด้วยน้ าเสก มีบาทหลวงเป็นผู้ท าพิธีเพื่อสร้างก าลัง ใจแก่ผู้ป่วยให้มี
ก าลังใจท่ีจะเอาชนะความเจ็บไข้   เจิมคนไข ้เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความรอด 
 

     ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมคร้ังสุดท้าย มีลักษณะดังนี้ 
       - เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ ามันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มี
ก าลังใจ ท่ีจะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย 
 

      ๖. พิธีศีลอนุกรม (Holy Orders) หรือ พิธีศีลบวช  
     เป็นพิธีบวชส าหรับผู้ท่ีจะเป็นบาทหลวง ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้กระท าหน้าท่ีเป็นผู้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เป็นการบวชในคริสตจักรเพื่ออุทิศตนเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ด้วยการอภิบาล
ปกครอง ท าให้ศักดิ์สิทธิ์ และอบรมส่ังสอนชุมชนคริสตชน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A


 ๑๒๗ 

      ศีลบวชหรืออนุกรม  มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
                  -  การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง  โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระท าพิธี 
 

      ๗. พิธีศีลสมรส  (Matrimony)  
      เป็นพิธีแต่งงานของหญิงและชาย โดยมีบาปหลวงซึ่งเป็นประธานและพยานทางศาสนาเป็น
ผู้ประกอบพิธีให้ในโบสถ์ พิธีแต่งงานเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าเป็นผู้กระชับความสัมพันธ์ของชาย
หญิงคู่นั้น พวกเขาจะไม่แยกจากกันจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะส้ินชีวิต  ศีลสมรส เป็นการแสดงตนต่อ
พระเจ้าและคริสตจักรว่าท้ังสองจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยาอย่างซื่อสัตย์ 
 

           ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้ 
    - การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระท าพิธีให้และ 
เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา 
 

บทบาทและความส าคัญของพิธีกรรม 
 

 ๑. ศีลล้างบาป (Baptism) 

 
 

ภาพที่  ๑๑๑  พระเยซูขณะรับศีลล้างบาป 
ที่มา : http://thaigoodview.com/node/12028 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Baptism3.jpg
http://thaigoodview.com/node/12028


๑๒๘ 

 

 
 

ภาพที่ ๑๑๑  การโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กทารก 
ที่มา : http://ccbkk.catholic.or.th/children/baptism/baptism.html 

 
 

 ศีลล้างบาป (Baptism) ศีลจุ่ม หรือบัพติศมา เป็นเครื่องหมายภายนอกท่ีมาจากความเช่ือ 
เพื่อเป็นการช าระหรือลบล้างบาปก าเนิด อาศัยการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 
 

 ความส าคัญ 
 ผู้ท่ีนับถือศาสนาคริสต์ทุก คนต้องผ่านพิธีรับศีลนี้ก่อน เพื่อแสดงว่าตนเองได้เข้ามาเป็นสมาชิก
ของศาสนจักรแล้ว   จึงจะสามารถรับศีลอื่น ๆ ต่อไปได้อีก  การรับศีลล้างบาปนี้กระท าได้เพียงครั้งเดียว
ในชีวิตแม้ว่าจะเปล่ียนไปนับถือศาสนาอื่น แต่ถ้ากลับมานับถือศาสนาคริสต์อีกก็ไม่ต้องรับศีลนี้ เพราะ
ถือได้ว่าท าการล้างบาปแล้ว   ท้ังนี้ เพราะชาวคริสต์เช่ือกันว่ามนุษย์มีบาปก าเนิดติดตัวมาต้ังแต่เกิดสืบ
มาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งตามพระคัมภีร์เก่า ในศาสนาคริสต์บอกว่าบาบก าเนิดนี้มาจากมนุษย์คู่แรก คือ 
อาดัม และ อีฟ 
 
 ประวัติความเป็นมา 
 พิธีล้างบาปสืบเนื่องมาจากความเช่ือของพวกอิสราเอลนับต้ังแต่ยุค พันธสัญญาเดิมท่ีเช่ือกันว่า
การช าระล้างด้วยน้ าเป็นเคร่ืองหมายของการช าระทางจิต ใจ การท าบัพติศมาหรือการท าพิธีล้างบาป
นี้ นักบุญจอห์น ( John the Baptism ) เคยท าให้กับพระเยซูท่ีแม่น้ าจอร์แดนและพระเยซูเคยมีค าส่ัง
ให้ผู้ท่ีจะเป็น สาวกนั้นต้องรับศีลล้างบาปในนามของพระบิดา  พระบุตร และพระจิต  ชาวคริสต์
นับต้ังแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันนี้จึงได้ถือปฏิบัติตามกันมา เพราะเช่ือว่าเป็นการช าระตนให้บริสุทธิ์จาก
บาป ยืนยันความเช่ือในพระคริสต์เจ้าผู้ทรงคืนชีพ 

http://ccbkk.catholic.or.th/children/baptism/baptism.html


 ๑๒๙ 

 ศีลล้างบาปเป็นศีลแรกท่ีทุกคนต้องรับเพื่อท่ีจะเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ตามท่ีพระเยซู
เจ้าได้อธิบายให้นิโคเดมุสฟังว่า.."ผู้ท่ีจะเป็นประชากรของ อาณาจักรพระเจ้าจะต้องเกิดใหม่จากน้ าและ
พระจิต"  
 คนท่ีจะรับศีลนี้ต้องแน่ใจว่า จะละท้ิงหนทางท่ีไร้ความรัก ความเมตตาต่อมนุษยชาติ และหันมา
รับเอาหนทางของพระเยซูคริสต์    ตามท่ียอห์นได้ประกาศเป็นแนวทางว่า   "จงกลับใจเสียใหม่...ใครมี
เสื้อ  ๒ ตัว  จงเอาตัวหนึ่งให้คนที่ไม่มี และคนมีอาหาร จงแบ่งให้คนอดอยาก...ส่วนคนเก็บภาษีอย่า
เก็บเกินพิกัด และพวกทหารอย่าบังคับขู่เข็ญเอาเงินจากผู้ใดหรือใส่ร้ายเขา จงพอใจกับค่าจ้างที่ตน
ได้รับ..."  ศีลศักด์ิสิทธิ์นี้ยังท าให้เขาเป็นสาวกของพระเยซู มีส่วนร่วมในบุญบารมีและศักด์ิศรีของ
พระองค์คือการเป็น สงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ (ผู้น า) ในชีวิตประจ าวันของเขา 
  ๑. หน้าที่สงฆ์คือ ภาวนา และร่วมถวายบูชามิสซา 
  ๒. หน้าที่ประกาศกคือ สั่งสอนด้วยค าพูดและตัวอย่างที่ดี 
  ๓. หน้าที่ของผู้น าคือ ต้องรักและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก 
 
 พิธีกรรม 
 พิธีการรับศีลล้างบาปนี้ มีเครื่องหมายท่ีส าคัญคือการใช้น้ า และการช าระล้างพร้อมกับค ากล่าว
ว่า ข้าพเจ้าล้างท่าน ในพระนามของ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ผลของศีลล้างบาปมีความเช่ือ
ว่าท าให้ได้รับพระหรรษทานได้กลับเป็นลูกของพระ มีเกียรติและศักด์ิศรีสมบูรณ์แบบ เพื่อด าเนินชีวิต
ไปสู่เป้าหมายของความศักดิ์สิทธิ์ทั้งในชีวิตนี้และชีวิต นิรันดรในสวรรค์ 
 ผู้รับศีลล้างบาปอาจกระท าได้ต้ังแต่เริ่มเกิดใหม่หรือกระท าตอนโตเป็น ผู้ใหญ่ ซึ่งจะดีกว่า 
เพราะเป็นการกระท าด้วยความศรัทธาของตนอย่างแท้จริง ผู้ท าพิธี คือ คุณพ่ออธิการ (ภาษา ชาวบ้าน
เรียกคุณพ่อเจ้าวัดซึ่งท าหน้าท่ีเป็นเจ้าอาวาส) หรือผู้ท่ีคุณพ่ออธิการได้มอบหมาย แต่ในยามวิกฤตใกล้
ตายก็โปรดศีลล้างบาปให้ได้ท้ังนั้น ผู้โปรดศีลล้างบาปจะต้องท าให้ถูกวิธี มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ 
 ผู้รับศีลล้างบาปแล้วตามปกติจะมีพ่อแม่ทูนหัวซึ่ง ไม่ใช่พ่อแม่ของตนเอง พ่อแม่ ทูนหัวนี้ คือ ผู้
ประคองศีรษะผู้รับศีลล้างบาปขณะท่ีผู้โปรดศีลล้างบาปจะเทน้ าลงบนศีรษะ ผู้ได้รับเกียรติเป็นพ่อแม่
ทูนหัวนี้จะต้องดูแลลูกทูนหัวทางฝ่าย วิญญาณไปจนกระท่ังลูกทูนหัวสามารถช่วย ตนเองได้ และพ่อแม่
ทูนหัวนี้จะแต่งงานกับลูกทูนหัวของตนไม่ได้เด็ดขาด การท าพิธีล้างบาปนี้อาจกระท าในวันคืนวันปาสกา 
หรือวันอาทิตย์ หรือวันท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1


๑๓๐ 

 ๒. ศีลก าลัง (Confirmation) 
 

 
 

ภาพที่ ๑๑๑  ลัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า 
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/f/f5/Confirmation2.jpg 

 
 การโปรดศีลก าลัง 
 การรับศีลก าลังของเป็นการยืนยัน หรือเครื่องหมายบ่งบอกถึง "การบรรลุนิติภาวะทางความ 
เช่ือ" หรือความศรัทธา คือการพัฒนาเติบโต มีก าลัง เข้มแข็งในความเช่ือ สามารถเป็นพยานถึงความเช่ือ 
ท้ังด้วยความคิด ค าพูด และการปฏิบัติ 
 
 ความส าคัญ 
 ผลของการศีลก าลังมีความเช่ือว่าผู้ท่ีรับศีลนี้จะได้รับพระคุณของพระจิต ๗ ประการ ได้แก่   
 ๑. พระด าริ หรือปรีชาญาน ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงน้ าพระทัยของพระท่ีมีต่อเราอย่างผู้ท่ี
ฉลาด  
 ๒. สติปัญญา ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงความลึกลับ และความจริงของข้อค าสอน 
 ๓. ความคิดอ่าน ให้เรารู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ ตัดสิน และปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้อง 
 ๔. พละก าลัง ให้เรามีพลังท่ีจะต่อสู้กับความยากล าบาก และการถูกประจญ 
 ๕. ความรู้ ให้เราสามารถมีความเข้าใจในค าสอนและข้อความเช่ือท้ังทางโลกและทางธรรม 
 ๖. ความศรัทธา ให้เรามีความรัก เล่ือมใสศรัทธา ผูกพัน และวางใจในพระเสมอ 
 ๗. ความย าเกรงพระเจ้า ให้เรามีความเคารพ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าพระเสมอ 
 
 การรับศีลนี้เป็นการแสดงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ อันเป็นการแสดงความมั่นคง
ทางจิต ใจ หรือเป็นการ รับพระจิตให้มาอยู่ในตน ดังนั้น ผู้ท่ีจะเข้ารับศีลนี้ควรอยู่ในวัยท่ีรู้เหตุผล นั่นคือ 
มีอายุประมาณ ๙-๑๔ ปี ในการโปรด ศีลก าลัง เป็นศีลท่ีพระศาสนจักรอัญเชิญพระจิตเจ้าเสด็จลงมา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Confirmation2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/f/f5/Confirmation2.jpg


 ๑๓๑ 

เหนือผู้รับ และประทานพระพรพิเศษให้ผู้รับ และประทานพระพิเศษให้ผู้รับได้มีพลังและปรีชญาณใน
การท าหน้าท่ีของคริสตชน ในฐานะท่ีมีภารกิจร่วมกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็น สงฆ์ ประกาศก และ
กษัตริย์ เหมือนสมัยอัครสาวก 
 
 ประวัติความเป็นมา 
 ห้าสิบวันหลังจากงานฉลองวันกู้ชาติ พวกสานุศิษย์ของพระเยซู มาชุมนุมในท่ีแห่งเดียวกัน 
ทันใดนั้นมีเสียงลมพัดจัด พัดกระโชกเข้ามาในบ้านท่ีก าลังชุมนุมกันอยู่ พวกสาวกเห็นเปลวไฟรูปร่าง
เหมือนล้ินกระจายออกไปถูกทุกคน สาวกทุกคนได้รับพระจิต จึงเริ่มพูดภาษาอื่น ตามท่ีพระจิตทรง
บันดาลให้เขาพูด ในสมัยก่อน ผู้ท่ีจะเป็นพระสงฆ์ ประกาศกหรือกษัตริย์จะต้องได้รับการเจิมก่อนและใน
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์ใน ปัจจุบัน พระสังฆราชจะเจิมผู้สมัครบวชด้วยน้ ามันคริสมา ซึ่งเป็นน้ ามันท่ีใช้เจิม
ผู้รับศีลก าลังด้วยเช่นกัน! 
 
 พิธีกรรม 
 พิธีกรรมของ การรับศีลก าลังคือการท าเครื่องหมาย โดยการปกมือ และการเจิมน้ ามันคริสมาท่ี
หน้าผาก ผู้โปรดศีลก าลังนั้น โดยปกติจะเป็นพระสังฆราช (Bishop) ประจ าท้องถิ่นประธานปกมือเหนือ
ศีรษะผู้รับศีลก าลัง ส่วนบาทหลวงอื่น ๆ ท่ีร่วมพิธีจะร่วมปกมือเพื่อ ร่วมโปรดศีลก าลังด้วยในขณะปกมือ
นั้น 
 

 ๓. ศีลมหาสนิท (Eucharist) 
 การรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก ในการกินอาหารค่ าม้ือสุดท้าย 
 ศีลมหาสนิทเป็นศีลท่ีส าคัญท่ีสุดเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชน มีความเช่ือว่าองค์พระเยซูเจ้า
ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทท่ีเข้ามาสนิทสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระองค์ ทุกคนจึงเป็นหนึ่ง
เดียวกันในครอบครัว เป็นสมาชิกหรือส่วนต่างๆในพระกายทิพย์ของพระเยซู 
 
 ความส าคัญ 
 ผู้ท่ีนับถือศาสนาคริสต์ต้องไปโบสถ์เพื่อท าพิธีบูชามิซซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ 
และจะได้รับศีลมหาสนิท ซึ่งรับได้เพียงครั้งเดียวใน ๑ วัน 
 ประวัติความเป็นมา 
 ศีลศักด์ิสิทธิ์ในข้อนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในสมัยท่ีพระเยซูยังมี ชีวิตอยู่ ซึ่งตรงกับคืนวัน
พฤหัสบดี ก่อนท่ีจะถูกจับตัวไปตรึงไม้กางเขน คืนวันนั้นได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับสาวกท้ัง ๑๒ 
คน อันเป็นมื้อสุดท้าย ( The Last Supper) ในการรับประทานอาหารครั้งนี้ ขนมปัง และเหล้าองุ่นได้
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญแห่งพันธสัญญา ท้ังนี้เพราะในขณะ รับประทานอาหารนั้น พระเยซูได้ส่งขนม



๑๓๒ 

ปังให้กับสาวกท้ัง ๑๒ คน พร้อมกับกล่าวว่าขนมปังนี้แทนกายของท่าน จากนั้น พระเยซูได้ส่งเหล้าองุ่น
ให้กับสาวกและกล่าวว่าเหล้าองุ่นนี้แทนโลหิตท่ีหลัง ออกมาเพื่อยกบาปโทษให้แก่คนท้ังหลาย 
 
 พิธีกรรม 
 เรื่องราวท้ังหมดนี้จึงเป็นท่ีมาของ "ศีลมหาสนิท" และการประกอบพิธีกรรมนี้ เรียกว่า " มิสซา" 
อันเป็นกิจกรรมของชาวคริสต์ เพื่อ ร่วมสนิทกับพระเจ้าโดยการรับประทาน " พระกาย" และ "พระ
โลหิต" นี้ คือความหมายของ "มหาสนิท" ซึ่งแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวใน ประชาคมเดียวกันและอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรัก (Agape) อีกท้ังเป็นการประกาศยอมรับว่าพระเจ้าได้สถิตอยู่ในกายตน 
 พิธีกรรมท่ีส าคัญคือการท าบูชามิซซา โดยมีเครื่องหมายท่ีส าคัญคือ แผ่นปังและเหล้าองุ่น ท่ีเป็น
พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ซึ่งชาวคริสต์จะได้รับจากพระสงฆ์ หรือผู้แทนของพระศาสน
จักร ในบูชามิสซา หรือพิธีขอบพระคุณผู้ท่ีจะรับศีลมหาสนิทนี้ได้ต้องผ่านการเรียนค าสอน ในพระคัมภีร์
ก่อน และต้องประกอบพิธีบูชามิซซาเพื่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถรับศีลมหาสนิทได้ 
 ศีลมหาสนิท เป็นศีลท่ีพระเยซูต้ังขึ้นระหว่างทานเล้ียงมื้อสุดท้ายกับสาวก พระองค์ตรัสว่า เรา
ปรารถนาเป็นอย่างมาก จะเล้ียงฉลองกับพวกท่านก่อนท่ีเราจะถูกทรมาน  แล้วพระองค์หยิบขนมปัง
ขึ้นมาขอบคุณ พระองค์ทรงหักออกแล้วส่งให้บรรดาสาวกพลางตรัสว่า นี่เป็นกายของเรา ซึ่งได้อุทิศให้
พวกท่าน จงท าอย่างนี้เป็นท่ีระลึกถึงเรา (ลก.๒๒:๑๔-๑๙) 
 พระองค์ทรงหยิบถ้วยข้ึนมา กล่าวขอบพระคุณพระเจ้า แล้วส่งให้พวกเขา ตรัสว่า พวกท่านทุก
คนด่ืมเถิด นี่เป็นโลหิตของเราซึ่งประทับตราพันธสัญญาของพระเจ้า โลหิตของเราต้องไหลออกเพื่อคน
เป็นอันมากจะได้รับการอภัยบาป (มธ.๒๖:๒๖-๒๙) พระเยซูยังตรัสอีกว่า เราเป็นอาหารแท้ท่ีมาจาก
สวรรค์ คนท่ีกินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร (ยน.๖:๕๘) 
 

 ๔. ศีลอภัยบาป (Penance) 
 ศีลอภัยบาป (Penance) หรือศีลสารภาพบาป (Confession) เป็นการคืนดีกับพระและเพื่อนพี่
น้อง มีความเสียใจ และต้ังใจท่ีจะกลับคืนดี เริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระหรรษทานของพระเจ้า 
 ความส าคัญ 
 การชดใช้บาปนั้น อาจารย์กีรติ บุญเจือ (๒๕๓๐ : ๙๗) ได้กล่าวว่า เป็นการเสริมแต่งคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ชีวิตพระเจ้าพัฒนายิ่งขึ้นตามล าดับท้ัง ในตนเองและผู้อื่น กิจการชดใช้บาปท่ีบาทหลวง 
ก าหนดนั้น อาจเป็นการสวดบทบางบท หรือให้ท าดีอะไรบางอย่างตามแต่สะดวกและใจรัก แต่ถ้าเป็น
การชดใช้ความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์จะต้องชดใช้ให้อย่างยุติธรรม มิฉะนั้นจะไม่พ้นบาปได้ การชดใช้
บาป จึงเป็นการเปิดประตูเข้าสู่ชีวิตใหม่ท่ีตนเองจะต้องวางแผนชีวิตโดยอาศัยค า แนะน าจากผู้รู้ เพื่อให้
ชีวิตของตนนั้น สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง 



 ๑๓๓ 

 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่อาจสารภาพบาปเป็นส่วนตัวได้ เช่น คนไข้ พูดไม่ได้ เครื่องบิน
ก าลังตก เรือก าลังล่ม หรือก าลังติดอยู่ในตึกท่ีไฟไหม้ บาทหลวงจะอภัยบาปให้ ทันที คนท่ีอยู่ในสภาพ
จ าเป็นนี้หากมีบาปแม้แต่นิดเดียวก็ได้รับการอภัยบาปทันทีโดย ไม่ต้องมีพิธีอะไรเพิ่ม แต่ถ้ารอดชีวิตไป
ได้และมีโอกาสสารภาพบาปได้เมื่อใด จะต้องสารภาพทันทีกับบาทหลวงรูปใดก็ได้ท้ังนั้น 
 ผลของศีลอภัยบาปคือ ท าให้ผู้รับได้กลับคืนดีกับพระ และอยู่ในชีวิตพระหรรษทาน ส านึกถึง
ความรักของพระ และต้ังใจท่ีจะปรับปรุงแก้ไข เริ่มต้นใหม่ให้สมกับความเป็นลูกของพระในความครบ
ครัน เป็นอิสระจากบาป มีความบริสุทธิ์ และมีสันติในจิต 
 
 ประวัติความเป็นมา 
 พิธีสารภาพบาปนี้ ได้แบบอย่างมาจากพระจริยวัตรของพระเยซูเมื่อครั้งไปรักษาโรคให้แก่คน
เป็นโรค เรื้อน และคนตาบอด คนเหล่านี้เมื่อได้รับการอภัยโทษจากพระเยซูแล้วก็หายจากโรคร้ายและ
คนตาบอด ได้กลายเป็นคนตาดี การรักษาโรคของพระเยซู ก็คือ การใช้อ านาจจิตท่ีเต็มไปด้วยความรัก
และความเมตตาอันยิ่งใหญ่แก่คนทุกข์ยาก เหล่านั้น เพราะพวกเขาเป็นผู้ท่ีมีบาปอันกระท าไว้แล้ว จึงถูก
พระเจ้าลงโทษ และพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าตามความเช่ือของชาวคริสต์สามารถยกบาปให้ได้เพียงกล่าว
แก่คนบาปเหล่านั้นว่า บาปของเจ้า เราได้ยกโทษให้แล้ว นับแต่นั้นมาการสารภาพบาปเป็นศีลศักด์ิสิทธิ์
ท่ีมีความส าคัญยิ่ง 
 ศีลอภัยบาป เป็นศีลท่ีอภัยบาปของมนุษย์ เมื่อได้ท าผิดพลาดไป ไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหน เพื่อ
จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ตามท่ีสัญญาไว้ในตอนรับศีลล้างบาป พระศาสนจักรได้รับอ านาจยกบาปจากพระ
เยซูเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสกับนักบุญเปโตรว่า "เปโตร ท่านคือศิลา บนศิลานี้เราจะสร้างศาสนจักรของเรา
ไว้ แม้แต่ความตายก็ไม่อาจจะเอาชนะศาสนจักรของเราได้ เราจะมอบกุญแจเข้าอาณาของพระเจ้าให้
ท่านไว้ ส่ิงใดท่ีท่านห้ามในโลกนี้ก็จะถูกห้ามในสวรรค์ และส่ิงใดท่ีท่านอนุญาตในโลกนี้ก็จะได้รับอนุญาต
บนสวรรค์ด้วย"  
 
 พิธีกรรม 
 ศีลในข้อนี้เป็นการยกบาปท่ีได้กระท าแล้ว หลังจากท่ีท าการรับศีลล้างบาปมาแล้ว ผู้ท่ีมีอ านาจ
ยกบาปให้ได้ต้องเป็นผู้ท่ีมีต าแหน่งระดับบิชอป ( Bishop ) หรือบาทหลวงท่ีได้รับมอบอ านาจจากบิชอป 
ถ้ายังช าระหรือชดใช้ไม่หมดก็ต้องไปใช้ในโลกหน้าในแดนช าระ 
 ผู้ท่ีจะเข้ารับศีลมหาสนิทหากมีบาปอยู่ต้องแก้บาปก่อน จึงจะเข้ารับศีลมหาสนิทได้ โดยการ
บอกบาปของตนแก่บาทหลวงเพื่อว่าท่านจะได้ยกบาปให้ ในการสารภาพบาปนี้นิยมกระท าในห้องเล็ก ๆ 
ซึ่งจัดไว้ด้านข้างของโบสถ์ ภายในห้องเล็กมีม่านหรือฉากกั้นกลาง บางแห่งท าเป็นฝาปรุไว้เพื่อให้ได้ยิน
เสียงโดยไม่จ าเป็นต้องเห็นหน้าผู้ สารภาพบาป ผู้สารภาพบาปและบาทหลวงจะเข้ามาคนละด้านของ
ห้อง เมื่อสารภาพแล้วบาทหลวงคาทอลิค จะกล่าวว่า "พระจิตได้รับบาปของท่านแล้ว บาปท่ีท่านท า



๑๓๔ 

ให้แก่ผู้อื่นก็ได้ยกโทษให้แล้ว" หลังจากนั้นผู้สารภาพแล้วจะต้องพยายามไม่ท าบาปท่ีตนท าไว้ และ
จะต้องต้ังใจมั่นท่ีจะไม่กระท าผิดต่อพระเจ้าอีกต่อไป 
  

 ๕. ศีลเจิมคนไข้ (Anointing of the Sick) 
 ศีลเจิมคนไข้เป็นศีลท่ีโปรดให้ส าหรับผู้ป่วยท่ีอ่อนก าลัง ในสภาพท่ีน่าเป็นห่วง หรือก าลังจะ
ส้ินใจ เพื่อเขาจะได้รับพระหรรษทานในยามเจ็บป่วย และเป็นการเตรียมจิตใจให้ยึดมั่นใน ความเช่ือ 
และเพื่อการฟื้นฟูสภาพทั้งกายและจิตใจ 
 
 ความส าคัญ 
 ศีลเจิมคนไข้เป็นศีลท่ีจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสุขภาพดีคืนมา หรือรับการยกบาป ตามท่ีนักบุญ
ยากอบเขียนไว้ว่า "มีใครในพวกท่านป่วยหรือ เขาควรจะเชิญผู้อาวุโสในศาสนจักรมาอธิษฐานเพื่อเขา
แล้วให้ผู้อาวุโสนั้นชโลม น้ ามันให้ในนามพระเจ้า ค าอธิฐานท่ีกล่าวมาด้วยความเช่ือจะช่วยคนป่วยได้ 
พระเจ้าจะให้เขากลับมีสุขภาพดีดังเดิม และจะทรงอภัยบาปท่ีได้กระท าไปแล้ว ฉะนั้น จงสารภาพบาป
ต่อกันและอธิฐานเพื่อกัน เพื่อท่านจะได้หายโรค ค าอธิฐานของคนดีมีพลังยิ่งนัก" 
 
 ประวัติ 
 แต่เดิมมาสาวกของพระเยซูได้รักษาคนไข้โดยใช้น้ ามันชโลมเพื่อให้หายจากไข้ จึงเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า พิธีชโลมน้ ามันศักด์ิสิทธิ์ (Holy Unction) ซึ่งคุณพ่อบาทหลวงผู้ท าพิธี อย่างไรก็ตามคนไข้ท่ีจะ
ท าศีลเจิมนี้ ส่วนมากเป็นพวกท่ีก าลังจะตายหรือเจ็บหนัก การท าพิธีนี้จะช่วยฟื้นฟูจิตใจของพวกเขาให้
ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ท่ี สามารถชนะความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และความตาย ดังนั้นการท่ีคนไข้
จะรับศีลเจิมนี้ส่วนมากเป็นพวกอยู่ในขั้นร้ายแรง คุณพ่อบาทหลวงจะเป็นผู้ท าพิธีกรรม  โดย เริ่มต้ังแต่
อ่านบทอ่านจากพระคัมภีร์เทศน์เตือนใจ ปกมือศีรษะคนไข้แล้วเสกน้ ามัน เจิมน้ ามันท่ีหน้าผากและมือ 
หรืออาจเพิ่มเติมในท่ีอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ถ้าคนไข้ตายแล้วนักบวชจะไม่ประกอบพิธี
นอกจากสวดภาวนาขอพระเจ้าอภัยบาปให้ 
 
 พิธีกรรม 
 พิธีกรรมมี เครื่องหมายส าคัญคือ การเจิมน้ ามันท่ีหน้าผาก และฝ่ามือท้ังสองข้าง คนไข้ท่ีจะรับ
ศีลเจิมนี้ส่วนมากเป็นพวกอยู่ในขั้นร้ายแรง บาทหลวงจะเป็นผู้ท าพิธีกรรม  โดย เริ่มต้ังแต่อ่านบทอ่าน
จากพระคัมภีร์เทศน์เตือนใจ ปกมือศีรษะคนไข้แล้วเสกน้ ามัน เจิมน้ ามันท่ีหน้าผากและมือ หรืออาจ
เพิ่มเติมในท่ีอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ถ้าคนไข้ตายแล้ว บาทหลวงจะไม่ประกอบพิธีนอกจากสวด
ภาวนาขอพระเจ้าอภัยบาปให้ 



 ๑๓๕ 

 ผู้ท่ีรับศีลนี้มีความเช่ือว่าจะได้รับพระหรรษทาน และเข้มแข็งมั่นคงในความเช่ือ พร้อมท่ีจะ
ยอมรับความเจ็บปวด และเห็นถึงพระพรในยามเจ็บป่วย มีส่วนร่วมในพระทรมาน และการกลับคืนชีพ
ของพระคริสตเจ้า ดังนั้น ควรจะให้ผู้ป่วยได้รับในขณะท่ีรู้ตัว เพื่อการเตรียมจิตใจได้อย่างดี ท้ังนี้ผู้รับก็
จะสามารถรับศีลอภัย และศีลมหาสนิท ซึ่งถือว่าเป็นศีลเสบียงท่ีให้ส าหรับผู้ป่วยเพื่อเป็นการเตรียม
กลับไปหาพระ เป็นเจ้าในสภาพของชีวิตพระหรรษทานและในความพร้อมของผู้ป่วย 
 

 ๖. ศีลอนุกรม  
     เป็นพิธีส าหรับการบวชเป็นนักบวช ได้แก่ มุขนายก บาทหลวง และพันธบริกร 
 

 
 

ภาพที่ ๑๑๑  การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระท าพิธี 
ที่มา : https://thanakorn2010.files.wordpress.com/2013/01/e0b8a8e0b8b5e0b8a5e0b89ae0b8a7e0b88a.jpg 

 

         มุขนายก 
         คริสตศาสนิกชนชาวคาทอลิกในประเทศไทยเรียกมุขนายกว่าพระสังฆราชกันมาต้ังแต่สมัย
อยุธยา โดยเลียนแบบการเรียกประมุขสงฆ์ของชาวไทยซึ่งใช้มาก่อนต้ังแต่สมัยสุโขทัยชาวคาทอลิกเช่ือ
ว่ามุขนายกเป็นผู้สืบต าแหน่งจากอัครทูต ซึ่งติดตามพระเยซูอย่าง ใกล้ชิดในสมัยท่ีพระองค์ยังคงด ารง
ชีพในโลกเมื่อ ๒๐๐๐ ปีมาแล้ว มุขนายกท าหน้าท่ีเป็นประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิก เป็นหัวหน้า
ปกครองคณะบาทหลวง คณะนักบวชคาทอลิกชาย-หญิง และคริสต์ศาสนิกชนชาวคาทอลิกภายในเขต
ปกครองของตน ซึ่งเรียกว่าเขตมิสซัง (Diocese) หรือมุขมณฑล โดยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๑๐ 
เขตมิสซังผู้จะรับศีลบวชเป็นมุขนายกจะต้องบวชเป็นบาทหลวงมาก่อน และต่อมาได้รับการแต่งต้ังจาก
พระสันตะปาปาโดยได้รับการอภิเษกเป็นมุขนายกซึ่งเป็นศีลอนุกรมขั้นสูงสุด 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


๑๓๖ 

 ประเภทของมุขนายก 
 

 ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรได้แบ่งมุขนายกออกเป็น ๒ ประเภท  ดังนี้ 
 ๑. มุขนายกเขตมิสซัง (diocesan bishop) หรือบิชอปโดยท่ัวไป คือมุขนายกท่ีพระ
สันตะปาปาแต่งต้ังให้มาปกครองเขตมิสซังใดเขตมิสซังหนึ่ง มุขนายกประเภทนี้แบ่งออกเป็น  
       ๑.๑ มุขนายกมหานคร (metropolitan bishop) คือมุขนายกท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปกครอง
ภาคคริสตจักร (ecclesiastical province) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท่ีรวมหลายเขตมิสซังไว้ด้วยกัน 
โดยเขตมิสซังหลักจะเป็นเขตมิสซังช้ันอัครมุมณฑล (archdiocese) มุขนายกมหานครจึงเป็นอัครมุข
นายกด้วยเพราะเป็นประมุขเขตมิสซังช้ันอัครมุขมณฑล 
       ๑.๒ มุขนายกปริมุขมณฑลหรือปริมุขนายก (suffragan bishop) หรือซัฟฟรากัน
บิชอป คือมุขนายกท่ีปกครองเขตมิสซังท่ีเป็นบริวารของอัครมุขมณฑล 
 ๒. มุขนายกเกียรตินาม (Titular bishop) หรือทิทิวลาร์บิชอป คือมุขนายกท่ีไม่มีเขตมิสซังใน
ปกครอง แต่ได้รับแต่งต้ังเป็นมุขนายกเพื่อเป็นเกียรติในการท างานให้คริสตจักร มุขนายกประเภทนี้
ได้แก่ 
        ๒.๑ มุขนายกผู้ช่วย (auxiliary bishop) หรืออ๊อกซิเลียรีบิชอป คือมุขนายกท่ีพระ
สันตะปาปาแต่งต้ังให้เป็นผู้ช่วยของมุขนายกเขตมิสซังในการ ปกครองเขตมิสซังหนึ่ง ๆ และจะได้รับ
แต่งต้ังจากมุขนายกเขตมิสซังให้เป็นอุปมุขนายก (vicar general) หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ช่วยมุข
นายก (episcopal vicar) ในเขตมิสซังของตน 
     ๒.๒ มุขนายกรอง (coadjutor bishop) หรือโคแอดจูเตอร์บิชอป คือมุขนายกผู้ช่วยท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายเกือบเท่ามุขนายกเขตมิสซัง และยังมีสิทธิ์สืบต าแหน่งเป็นมุขนายกเขตมิส
ซังองค์ต่อไป 
     ๒.๓ มุขนายกกิตติคุณ (bishop emeritus) หรือบิชอปอิเมริทัส คือมุขนายกเขตมิสซัง
ท่ีได้รับอนุมัติให้ลาออกจากต าแหน่งแล้ว (คือเกษียณตนเอง) 
 นอกจากนี้เหล่าประมุขมิสซังและเอกอัครสมณทูตก็ได้รับต าแหน่งเป็นมุขนายกเกียรตินามด้วย 
เพื่อให้มีเกียรติเสมือนมุขนายกเขตมิสซัง ตัวอย่างเช่น มุขนายก  ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว ประมุขมิสซัง
สยามได้เป็นมุขนายกเกียรตินามแห่ง  
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 ๑๓๗ 

 มุขนายกคาทอลิกในประเทศไทย 

 
 

 ภาพที ่๑๑๑       (ซ้าย) พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์   มุขนายกเขตมิสซังเชียงใหม่ 
   (ขวา) พระคุณเจ้า ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค ์  มุขนายกกิตติคุณเขตมิสซังเชียงใหม่ 
 ท่ีมา :  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/e/e8/Bishop_Francis_Xavier_Vira_Arpondratana.JPG 

 
 เมื่อพระสันตะปาปาประกาศต้ังมิสซังสยามในปี พ.ศ. ๒๒๑๒ แล้ว ก็ได้ส่งมุขนายกเกียรตินาม
ซึ่งล้วนแต่เป็นมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสมาเป็นประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย จนกระท่ัง 
วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสท่ี ๑๒ จึงประกาศแต่งต้ังมุขนายกเกียรติ
นามคนไทย คือ มุขนายก ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ประมุขมิสซังจันทบุรี เป็นมุขนายกเกียรตินามแห่ง 
Barcusus นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ด ารงต าแหน่งมุขนายก 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีมุขนายกเขตมิสซังคาทอลิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ (ท่ียังไม่ครบเกษียณ) ๑๐ 
ท่าน ได้แก่ 
  เขตมิสซังกรุงเทพฯ  -   อัครมุขนายก ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
  เขตมิสซังเชียงใหม่  -   มุขนายก ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 
  เขตมิสซังนครสวรรค์  -   มุขนายก ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 
  เขตมิสซังราชบุรี   -   มุขนายก ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 
  เขตมิสซังจันทบุรี  -   มุขนายก ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 
  เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี  -   มุขนายก โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 
 

 ๖ เขตมิสซังนี้อยู่สังกัดภาคคริสตจักรเดียวกัน โดยมีอัครมุขนายกเขตมิสซังกรุงเทพฯเป็นมุข
นายกมหานคร 
  เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง - อัครมุขนายก หลุยส์ จ าเนียร สันติสุขนิรันดร์ 
  เขตมิสซังอุบลราชธานี - มุขนายก ฟิลิป บรรจง ไชยรา 
  เขตมิสซังอุดรธานี - มุขนายก ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 
  เขตมิสซังนครราชสีมา - มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Bishop_Francis_Xavier_Vira_Arpondratana.JPG
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/e/e8/Bishop_Francis_Xavier_Vira_Arpondratana.JPG
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87_%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


๑๓๘ 

 ๔  เขตมิสซังนี้อยู่ในสังกัดภาคคริสตจักรเดียวกัน โดยมีอัครมุขนายกเขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง
เป็นมุขนายกมหานคร 
 

 มุขนายกที่ครบเกษียณ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีมุขนายกเขตมิสซังท่ีเกษียณแล้ว (หรือมุขนายกกิตติคุณ) ยังมีชีวิตอยู่ 
๖ ท่าน ได้แก่ 
  เขตมิสซังกรุงเทพฯ  -  พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
  เขตมิสซังเชียงใหม่  -  มุขนายก ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 
  เขตมิสซังนครสวรรค์ -  มุขนายก ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค 
  เขตมิสซังราชบุรี   -  มุขนายก ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย 
  เขตมิสซังจันทบุรี  -  มุขนายก ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต 
  เขตมิสซังอุดรธานี  -  มุขนายก ยอร์ช ยอด พิมพิสาร 
 

       ๗. ศีลสมรส (Martrimony) 
 ศีลศักดิ์สิทธิ์ในข้อนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"พิธีรับศีลกล่าว"เป็น ศีลท่ีใช้ในการประกาศความ
รักท่ี ชายและหญิงมีต่อกัน ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า และพร้อมท่ีจะกล่าวประกาศว่าเขาท้ังสองรัก
กัน ด้วยความสมัครใจ มีอิสระอย่างเต็มท่ี โดยไม่ได้ถูกบังคับ และพร้อมท่ีจะร่วมชีวิตคู่ เพื่อเป็นของกัน
และกัน เป็นหนึ่งเดียวในความรักท่ีหย่าร้างไม่ได้ ท่ีจะซื่อสัตย์ต่อกันจนตลอดชีวิต เพื่อเป็นเครื่องหมาย 
เป็นพยานถึงความรักของพระ และพร้อมท่ีจะมอบครอบครัวใหม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระ และอนาคต
ของลูกหลานซึ่งพระเจ้าให้มา และเด็กท่ีเกิดมาเหล่านี้จะต้องถูกน ามาประกาศความเป็น สัตบุรุษ โดย
การรับศีลล้างบาป 
 

 พิธีกรรม 
 พิธีกรรมมี เครื่องหมายส าคัญคือ ค ากล่าวของคู่บ่าวสาว ต่อหน้าพระสงฆ์ผู้แทนของพระศาสน
จักร รวมท้ังบรรดาสักขีพยาน ว่าเขาท้ังสอง 
 

๓. วันส าคัญทางศาสนาคริสต์ 
 

     ๒.๑ นิกายโรมันคาทอลิก ค.ศ. ๒๐๑๐ 
 วันที่ ๑ มกราคม สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า 
  พระนางมารีย์ได้รับเกียรติเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นท้ังพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้
คาทอลิกจึงนับถือและให้เกียรติสูงส่งแก่พระนางมารีย์ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A5_%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A_%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 ๑๓๙ 

 วันที่ ๓ มกราคม สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค ์
 พระเยซูคริสตเจ้แสดงองค์แก่หมู่บัณฑิต ซึ่งเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา และต่างศาสนาพระองค์
มิได้จ ากัดการแสดงองค์ต่อคริสตชนแต่เพียงกลุ่มเดียว 
 

 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุธรับเถ้า 
 การคลุกตนกับเถ้า เป็นประเพณีการแสดงออกของชาวยิวถึงความส านึกผิด กลับใจ และใช้โทษ
ความผิดของตน คาทอลิกน าพิธีดังกล่าวมาปรับและลดรูปแบบเป็นการโรยเถ้าบนศีรษะซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงการเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต(การพลีกายใช้โทษบาป) พร้อมกับเพื่อนคาทอลิกท่ัว
โลกเป็นเวลา ๔๐ วัน ก่อนสมโภชปัสกา 
 

 วันที่ ๑๙ มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ 
  นักบุญยอแซฟได้รับเกียรติเป็นสามีตามกฎหมายของพระนางมารีย์และเป็นบิดา 
(เล้ียง) ของพระเยซูเจ้า ท่านจึงได้รับการเทิดเกียรติจากคาทอลิกเป็นอย่างมาก 
 

 วันที่ ๒๘ มีนาคม อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) 
 เวลา ๑ สัปดาห์ก่อนวันปัสกา คาทอลิกน าชีวิตช่วงสุดท้ายของพระเยซูเจ้าท่ีเกิดขึ้นจริง มาท า
การไตร่ตรองและประยุกต์กับชีวิต โดยเริ่มด้วยขบวนแห่ต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยใบปาล์ม 
 

 วันที่ ๑ เมษายน พฤหัสบดีศักด์ิสิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงต้ังศีลมหาสนิท 
 เป็นวันระลึกถึงการรับประทานอาหารมื้อค่ าครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรง
บันดาลให้ปังและเหล้าองุ่น(อาหารและเครื่องด่ืมหลักในสมัยนั้น) กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของ
พระองค์ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ของการชูชาชีวิต (พระกายและพระโลหิต) เป็นการไถ่กู้มวลมนุษย์ 
 

 วันที่ ๒ เมษายน ศุกร์ศักด์ิสิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขน 
   เป็นวันระลึกถึงพระเยซูเจ้าผู้ได้ทรงสละชีวิตด้วยการส้ินพระชนม์ ส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักสุดยอดท่ีพระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์มีต่อมวลมนุษย์ 
 

 วันที่ ๓ เมษายน เสาร์ศักด์ิสิทธิ์ ระลึกถึงชัยชนะที่ท าให้มนุษย์มีความหวังที่จะชนะอ านาจ
บาป ความมืด และความชั่วทั้งหลาย 
  คาทอลิกเช่ือว่า พระเยซูเจ้ามิได้เป็นผู้แพ้ แต่ทรงพักผ่อนอยู่ในคูหารอเวลาท่ีกลับคืนชีพ
พระองค์เป็นผู้ชนะ ท าให้มนุษย์มีความหวังท่ีจะชนะอ านาจบาปความมืด และความช่ัวทั้งหลาย 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 วันที่ ๔ เมษายน สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (วันปัสกา) 
 พระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง อัลเลลูยา และมนุษย์ทุกคนก็มีส่วนในชัยชนะกับ
พระองค์ เหนือการทรมานและความตาย อีกท้ังมั่นใจว่าชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจ้า คือค าตอบของชีวิต 
 

 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จข้ึนสวรรค ์
  เป็นวันไตร่ตรองและฉลองความหวังว่า ค าตอบสุดท้ายท่ีมนุษย์พึงปรารถนา คือ การได้มี 
ชีวิตอยู่กับพระบิดาเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นผู้น าเราเข้าสู่พระราชัยสวรรค์อันเป็นบ้านแท้ถาวร 
 

 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม สมโภชพระจิตเจ้า 
 พระบิดาและพระเยซูเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้ามาสู่สานุศิษย์และมวลมนุษย์ทุกคน เพื่อดลใจให้ 
เข้าถึงค าสอนของพระคริสตเจ้าและน ามวลมนุษย์ให้ต่อสู้อ านาจของจิตช่ัวท่ียังท างานอยู่ในโลกนี้ 
 

 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม สมโภชพระตรีเอกภาพ 
 คาทอลิกเช่ือว่า พระเจ้าประกอบด้วยสามพระบุคคลท่ีทรงรักเป็นหนึ่งเดียว และมอบความเป็น
พระบุคคลของพระองค์แก่กันสามพระบุคคลทรงสนิทสัมพันธ์เป่ียมล้น จนกระท่ังได้ทรงแบ่งปันชีวิตของ
พระองค์ด้วยการสร้างให้มนุษย์มีภาพลักษณ์ของพระองค์ในตัวมนุษย์ 
 

 วันที่ ๖ มิถุนายน สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า 
  พระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่นท่ีได้รับการ
เสกในพิธีมิสซาบูชา เป็นอนุสรณ์แห่งพระทรมานและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า 
 

 วันที่ ๒๗ มิถุนายน สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก 
  นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลเป็นอัครสาวกเสาหลักของคาทอลิก ท่านท้ังสองเป็นผู้ก่อตั้ง 
พระศาสนจักรท่ีกรุงโรม ชีวิตการอุทิศตนขั้นวีรกรรมของท่านท้าทายให้คาทอลิกเลียนแบบอย่างท่าน 
 

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ 
 พระนางมารีย์เป็นมนุษย์บุคคลแรกท่ีเพียบพร้อมด้วยความดีงามจนกระท่ังได้มีส่วนร่วมในชัย
ชนะของพระเยซูเจ้าในระดับสูงสุดเหนือความตาย 
 

 วันที่ ๗ พฤศจิกายน สมโภชนักบุญท้ังหลาย 
  นักบุญหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์จ านวนมากท่ีไม่ได้รับการประกาศเป็นทางการ แต่ท่านเหล่านั้นได้ 
พยายามตอบสนองความรักท่ีพระเจ้าประทานแก่ท่าน ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระท่ังท่านได้บรรลุถึงพระ
เจ้า กลายเป็นนักบุญ ซึ่งคาทอลิกฉลองให้เกียรติท่านพร้อมกันในวันนี้ 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 

 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 
  พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงมาบนโลกนี้ เพื่อน าสันติมาสู่มนุษยชาติพระองค์ทรงรวบรวมมนุษย์
และส่ิงสร้างท้ังหลายเพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย แด่องค์พระบิดาเจ้า 
 

 วันที่ ๘ ธันวาคม สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล 
  พระนางมารีย์ด้รบการทะนุถนอมจากพระฤทธานุภาพของพระเจ้า ให้ปราศจากบาปทุกชนิด 
แม้กระท่ังบาปก าเนิด 
 

 วันที่ ๒๕ ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ 
  พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และดูเหมือนอยู่ห่างไกล ได้เสด็จมารับเอาเนื้อหนังกลับกลายเป็นมนุษย์ 
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งใหญ่และส าคัญ จนกระท่ังพระเจ้าเสด็จมาเป็นหนึ่งเดียว และเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง
บนโลกนี้กับมนุษย์ 
 

๔. วันส าคัญคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์ 
 

 วันอาทิตย์ทางตาล 
 พระเยซูทรงรับส่ังให้สาวกไปเอาลามาและประทับนั่งหลังลาเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ประชาชน
พากันเอาใบตาลมาปูตามทางท่ีพระองค์เสด็จผ่าน ให้สัญลักษณ์ว่าความรอดของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักร
แห่งโลกนี้ท่ีใช้อาวุธประหัตประหารกัน พระองค์ประทับนั่งบนหลังลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ 
เพื่อให้ประชากรได้ระลึกถึงค าท านายของผู้เผยพระวจนะ 

การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เป็นการแสดงตัวให้ชนชาติอิสราเอลได้ทราบถึง
การเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดตามค าท านายของผู้เผยพระวจนะ  และพระกรณียกิจของพระเยซู
คริสต์ตลอดสัปดาห์    พระองค์ได้แสดงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าท่ีมีพระประสงค์ต่อเราการก าหนดวัน 
วันอาทิตย์ ๑ สัปดาห์ต้นวันคืนพระชนม์ ก าหนดให้เป็นวันอาทิตย์ทางตาล 
 

 วันศุกร์ประเสริฐ 
 ตอนบ่ายของวันศุกร์พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงท่ีบนกางเขนด้วยความทุกข์ทรมานแล
ส้ินพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อทรงไถ่เราท้ังหลายให้พ้นจากความผิดบาปท้ังมวลพระเยซูคริสต์ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่ีเสด็จเข้ามาในโลก ทรงสภาพเป็นมนุษย์เช่นเราท้ังหลาย และถูกทรมานจนถึง
ความตาย พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อมนุษย์ท่ีมีความผิดบาปพระองค์ทรงยอมให้ชีวิตท่ี
บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นค่าไถ่เราท้ังหลายการก าหนดวัน คือ วันศุกร์ก่อนวันคืนพระชนม์ก าหนดให้เป็น
วันศุกร์ประเสริฐ 
 
 
 



๑๔๒ 

 วันพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ 
 ในวันอาทิตย์ตอนรุ่งอรุณพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนม์การฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ 
แสดงถึงพระลักษณะของพระเจ้าในพระองค์คริสตชนเช่ือในพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตาย  
พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งองค์นิรันดร์ ท่ีเป็นความหวังของมนุษยชาติ “ค่าจ้างของความบาปคือความ
ตาย” พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพ ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย วันนี้จึงเป็นวันท่ีส าคัญอย่างยิ่งของเหล่า
คริสตศาสนิกชนการก าหนดวัน ให้นับจากวันท่ี ๒๑ มีนาคมของทุกปีเป็นหลัก และวันอาทิตย์แรกหลัง
วันเพ็ญ จะเป็นวันคืนพระชนม์ (ค านวณจากปฏิทินตามจันทรคติ) 
 

 วันพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 วันพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือวันเพนเตคอส คือ วันท่ี ๕๐ นับต้ังแต่วันท่ีพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืน
พระชนม์ เป็นวันท่ีอัครสาวกและบรรดาผู้ติดตามพระองค์หลายชนชาติมาชุมนุมพร้อมกันประมาณ 
สามพันคน ทุกคนสามารถพูดและส่ือสารกับคนอื่น ๆ ด้วยภาษาพูดของตนเอง และสามารถร่วมสามัคคี
ธรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้น วันพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นวันท่ีคริสตจักรได้รับฤทธิ์เดชแห่งองค์พระ
วิญญาณบริสุทธิ์เป็นวันท่ีแสดงถึงว่าพระเจ้าได้ทรงท างานโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์กับคริสตจักรของ
พระองค์ท่ัวโลกการก าหนดวัน ให้ถือเอาวันอาทิตย์ท่ี ๕๐    โดยนับจากวันคืนพระชนม์เป็นวันแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 
 

 วันมหาสนิทสากล 
 พิธีมหาสนิทเป็นพิธีส าคัญของคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ทรงต้ังพิธีศักด์ิสิทธิ์นี้ โดยการ
รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับอัครสาวกท้ัง ๑๒ คน ในคืนวันพฤหัสบดีก่อนท่ีพระองค์จะถูกตรึง 
พระเยซูทรงใช้ขนมปังและน้ าองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ท่ีทรงหัก
ออกและหล่ังบนไม้กางเขนเพื่อช าระเราท้ังหลายให้ปราศจากความผิดบาปการก าหนดวัน  ปัจจุบัน
คริสตจักรท่ัวโลกจะประกอบพิธีมหาสนิทพร้อมกันในวันมหาสนิทสากลให้ถือเอาวันพฤหัสบดีของ
สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันมหาสนิทสากล 
 

 วันเร่ิมเทศกาลรับเสด็จ 
 คริสตจักรต่าง ๆ ท่ัวโลกจะร่วมกันเตรียมจิตใจของสมาชิกของตนให้พร้อมส าหรับวันท่ีพระเจ้า
ทรงส่งพระบุตรที่รักยิ่งของพระองค์เข้ามาในโลก ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เช่นเราท้ังหลาย 
 ดังนั้น เป็นโอกาสท่ีคริสตชนจะเตรียมใจรับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ นอกจากความ
ปีติยินดี ความสนุกสนานแล้ว คริสตจักรจะเตรียมจิตใจของสมาชิกของตนให้พร้อมท่ีจะรับองค์พระผู้
เป็นเจ้าเข้ามาในจิตใจ ให้การเสด็จมาของพระองค์มีความหมายต่อชีวิตของแต่ละคนการก าหนดวัน วัน
อาทิตย์สัปดาห์ท่ีส่ี ก่อนถึงวันคริสตสมภพ (บางครั้งตรงกับปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม 
ท้ังนี้ให้นับวันอาทิตย์เป็นหลัก) 
 



 ๑๔๓ 

 วันคริสตสมภพ 
 พระเจ้าทรงส่งพระบุตรอันเป็นท่ีรักยิ่งของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
พ้นจากความผิดบาป น ามนุษย์ให้กลับไปมีสัมพันธภาพท่ีสมบูรณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งวัน
บังเกิดของพระเยซูคริสต์ จึงเป็นวันท่ีคนท่ัวโลกร่วมกันแสดงความปีติยินดี การก าหนดวัน วันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม จะไม่ตรงกับวันอาทิตย์ทุกปี คริสตชนท่ัวโลกจึงนิยมฉลองคริสตสมภพในวันอาทิตย์แรกถัดจาก
วันท่ี ๒๕ ธันวาคมของทุกปี 
 

สรุป 
 การไปโบสถ์ในวันพระ โดยชาวคริสต์ในสมัยแรกๆ จะถือวันเสาร์เป็นวันพระ และวันเริ่มต้น
ของสัปดาห์เหมือนอย่างศาสนายิว  เพิ่งมาเปล่ียนเป็นวันอาทิตย์ในสมัยของเซนต์ปอล และถือกัน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงวันอาทิตย์ ชาวคริสต์จะไปโบสถ์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจเป็นการพัฒนาจิตใจ  
การเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ชาวคริสต์จะเฉลิมฉลองรื่นเริงเป็นการใหญ่เพราะถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิด
ของพระเยซู กล่าวคือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ถือว่าวันท่ี ๒๕ ธันวาคมของทุกปี 
เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเยซู แต่นิกาย ออร์ธอดอกซ์ตะวันออกถือว่า วันเกิดของพระเยซูตกอยู่ใน
เดือนมกราคม เทศกาลแอดเวนต์ (Advent) ก่อนถึงวันคริสต์มาส ๔ สัปดาห์ ชาวคริสต์จะพากันอ่าน
คัมภีร์พันธสัญญาเดิม เพื่อเตรียมตัวต้อนรับวันคริสต์มาส  การเฉลิมฉลองวันอีปิฟ่านี (Epiphany) 
หลังจากวันคริสต์มาสผ่านพ้นไปแล้ว ๑๒ วัน ชาวคริสต์จะเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันท่ีมีนักปราชญ์
ตะวันออกมาเยือนพระเยซูตอนเกิดใหม่  การเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ ชาวคริสต์จะเฉลิมฉลอง 
เพราะมีความเช่ือว่าเป็นวันกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซู กล่าวคือ ชาวคริสต์เช่ือว่าพระเยซูถูกตรึงไม้
กางเขนส้ินชีพในเย็นวันศุกร์ ครั้นรุ่งเช้าวันอาทิตย์ พระเยซูก็ฟื้นคืนชีพสู่สวรรค์ 

 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 ๑. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมในศาสนาคริสต์ 
 ๒. เทศกาลในศาสนาคริสต์ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีคือเทศกาลอะไร และจงอธิบายเทศกาลนั้นมา 
     พอเข้าใจ 
 ๓. เทศกาลตลอดปีของนิกายโรมันคาทอลิกในศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง จงบอกมาให้ครบ 
 ๔. พิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์หมายถึงอะไร จงอธิบาย 
 ๕. พิธีกรรมส าคัญของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง  จงบอกมาให้ครบ 
 ๖. วันส าคัญทางศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง   
 ๗. เทศกาลและพิธีกรรมในศาสนาคริสต์มีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไร  จงอธิบาย 
  
 


