
อตันิยม ปรตัถนิยม 

และสานเสวนา

ครัง้ท่ี ๓



ภาพรวมกิจกรรมการเรียนการสอน

• ชีแ้จงวัตถุประสงค์และการประเมินผล (5 นาท)ี
• กิจกรรมโต้วาท ี(15 นาท)ี
• บรรยายเนือ้หา (30 นาท)ี
• เขียนเรียงความ (40 นาท)ี
• สรุป (10 นาท)ี



วตัถปุระสงคก์ารเรยีนร ู้

• ๑. นักศึกษาเขา้ใจและสามารถแยกแยะระหว่างแนวคิด

เรื่องอตันิยมและปรตัถนิยมในพทุธศาสนา คริสตศ์าสนา 

และอิสลาม

•๒. นกัศึกษาสามารถคิดบนพ้ืนฐานของแนวคิด
เรื่องอตันิยมและปรตัถนิยมจากมุมมองของศาสนาได้



๑.๑ นักศึกษาสามารถทวนทฤษฎีและมโนทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน

วิธีวดัผล: ประเมินภาพรวมการโตว้าที ๒ กลุม่ในการท ากิจกรรม

(๗-๘ คะแนน)

ขั้นเป็น

แบบอยา่ง

(๕-๖ คะแนน)

ขั้นไดท้กัษะ

(๓-๔ คะแนน)

ขั้นพฒันา

(๐-๒ คะแนน)

ขั้นเร่ิมตน้
เต็ม ๘

คะแนน

นักศึกษา

มากกวา่รอ้ยละ 

๘๐ สามารถ

ร่วมแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

นักศึกษารอ้ย

ละ ๖๐-๘๐ 

สามารถร่วม

แสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

นักศึกษา

ประมาณรอ้ย

ละ ๕๐ ท่ีร่วม

แสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

นักศึกษาน้อย

กวา่รอ้ยละ ๕๐

ท่ีร่วมแสดง

ความคิดเห็น

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

วิธีการประเมิน



๓.๑ นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงและสงัเคราะหค์วามคิดอยา่งเหมาะสม

ภายในกรอบการท างานและทฤษฎีท่ีให้

วิธีวดัผล: ประเมินภาพรวมการโตว้าที ๒ กลุม่ในการท ากิจกรรม
(๗-๘ คะแนน)

ขั้นเป็นแบบอยา่ง

(๕-๖ คะแนน)

ขั้นไดท้กัษะ

(๓-๔ คะแนน)

ขั้นพฒันา

(๐-๒ คะแนน)

ขั้นเริ่มตน้

เตม็ ๘

คะแนน

นักศึกษาในภาพรวม

สามารถยกตวัอยา่ง

และอธิบายเช่ือมโยง

ส่ิงท่ีเรียนรูท่ี้เขา้กบั

ประเด็นปัญหาท่ี

ซบัซอ้นใน

ชีวติประจ าวนัได้

อยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม

นักศึกษาในภาพรวม

สามารถยกตวัอยา่ง

และอธิบายเช่ือมโยง

ส่ิงท่ีเรียนรูท่ี้เขา้กบั

ปัญหาใน

ชีวติประจ าวนัได้

อยา่งเหมาะสม

นักศึกษาในภาพรวม

สามารถยกตวัอยา่ง

และอธิบายเช่ือมโยง

ส่ิงท่ีเรียนรูท่ี้เขา้กบั

ปัญหาใน

ชีวติประจ าวนัไดบ้า้ง

ในบางประเด็น

นักศึกษาในภาพรวม

ไมส่ามารถอธิบายส่ิง

ท่ีเรียนรูท่ี้เขา้กบัหรือ

สอดคลอ้งกบัปัญหา

ในชีวติประจ าวนั

วิธีการประเมิน



๗.๑ นักศึกษาสามารถพดูหรือเขียนเก่ียวกบัทฤษฎี มโนทศัน์ ขอ้มลู ค าอธิบาย 

หรือแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีแบบแผน

วิธีวดัผล: ๑. ประเมินภาพรวมในการท ากิจกรรม (เต็ม ๘ คะแนน) 

๒. ประเมินกิจกรรมเดี่ยวจากบนัทึก (เต็ม ๘ คะแนน)

(๗-๘ คะแนน)

ขั้นเป็นแบบอยา่ง

(๕-๖ คะแนน)

ขั้นไดท้กัษะ

(๓-๔ คะแนน)

ขั้นพฒันา

(๐-๒ คะแนน)

ขั้นเร่ิมตน้

เต็ม ๘

คะแนน

นักศึกษาเลือกใช้

รปูแบบการส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ

และความ

สรา้งสรรคอ์ยา่ง

มากเพื่ออธิบาย

ทฤษฎี มโนทศัน์ 

และขอ้มลู

นักศึกษาเลือกใช้

รปูแบบการส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ

เพื่ออธิบายทฤษฎี

มโนทศัน์ และ

ขอ้มลู

นักศึกษาเลือกใช้

รปูแบบการส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ

น้อยเพื่ออธิบาย

ทฤษฎี มโนทศัน์ 

และขอ้มลู

นักศึกษาเลือกใช้

รปูแบบการส่ือสาร

ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

น้อยเพื่ออธิบาย

ทฤษฎี มโนทศัน์ 

และขอ้มลู

วิธีการประเมิน



๘.๑ นักศึกษาแสดงออกซ่ึงความสามารถในการปฏิสมัพนัธก์บัอาจารยแ์ละ

นักศึกษาคนอ่ืนๆ

วิธีวดัผล: ประเมินภาพรวมการโตว้าที ๒ กลุ่มในการท ากิจกรรม
(๗-๘ คะแนน)

ขั้นเป็นแบบอยา่ง

(๕-๖ คะแนน)

ขั้นไดท้กัษะ

(๓-๔ คะแนน)

ขั้นพฒันา

(๐-๒ คะแนน)

ขั้นเร่ิมตน้

เต็ม ๘

คะแนน

นักศึกษามากกวา่

รอ้ยละ ๘๐ รบัฟัง 

ปฏิสมัพนัธ ์และ

พดูคุยกบัอาจารยแ์ละ

เพื่อนนักศึกษาอยา่ง

สุภาพและสรา้งสรรค์

นักศึกษารอ้ยละ ๖๐-

๘๐

รบัฟัง ปฏิสมัพนัธ ์

และพดูคุยกบัอาจารย์

และเพื่อนนักศึกษา

อยา่งสุภาพและ

สรา้งสรรค์

นักศึกษารอ้ยละ ๕๐

รบัฟัง ปฏิสมัพนัธ ์

และพดูคุยกบัอาจารย์

และเพื่อนนักศึกษา

อยา่งสุภาพ หรือ

บางครั้งก็พยายาม

ผกูขาดหรือครอบง า

การพดูคุย

นักศึกษาน้อยกวา่

รอ้ยละ ๕๐

รบัฟัง ปฏิสมัพนัธ ์

และพดูคุยกบัอาจารย์

และเพื่อนนักศึกษา 

หรือบางครั้งเถียงกบั

เพื่อนร่วมทีม 

ขดัขวางการพดูคุย

เพื่อบรรลุความเห็น

ร่วมกนัของกลุ่ม

วิธีการประเมิน



๔๐ คะแนน
คะแนนกลุ่ม ๓๒ คะแนน

คะแนนเดี่ยว ๘ คะแนน

รวมคะแนน



กิจกรรม (15 นาท)ี

โตว้าทีญตัติ

“เป็นไปไดไ้หมท่ีจะรกัแบบไม่เห็นแกต่วั”



• เลือกตวัแทนนกัศึกษาจากกลุม่ (คณะ/สาขาวิชา) จ านวน 6 คน เพื่อเป็นกรรมการ
ตดัสิน (ออกมานัง่ตา่งหาก + หารือเพื่อก าหนดเกณฑต์ดัสินดว้ยกนั)

• แจง้การโตว้าทีญตัต ิ“เป็นไปไดไ้หมท่ีจะรกัแบบไม่เห็นแกต่วั” แกน่กัศึกษา และ

ให้นัก ศึกษาร ะดมสมอง  แสดงความ เ ห็น ในญัตติ แล ะ เ ขียนความ เ ห็น                      

ลงบนโพสตอิ์ท (พรอ้มชื่อ-สกลุ และรหัส) ติดไวบ้นท่ีท่ีเตรียมไวใ้หส้ าหรับฝ่ายท่ี

เห็นดว้ยกบัฝ่ายท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัญตัติ

• เลือกโพสต์อิทจากทั้ง  2 ฝ่าย และให้เจ ้าของโพสต์อิทออกมาแสดงและ          
อธิบายความเห็นของตน ฝ่ายละ 3 คน (หรือมากกว่า หากเจอประเด็นซ า้กันอาจ
เลือกใหมก็่ได)้ 

• กรรมการตดัสินว่าฝ่ายไหนน าเสนอไดด้มีนี า้หนกั พรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลประกอบ



ความรักแบบไม่เหน็แก่ตัว (30 นาท)ี

•พุทธศาสนา (10 นาท)ี
•คริสต์ศาสนา (10 นาท)ี
•ศาสนาอิสลาม (10 นาท)ี



ค าสอนเกี่ยวกบัปรตัถนิยม

ในพทุธศาสนา

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อ านาจ ยอดทอง

ภาควิชามนุษยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์



ความรกั ๒ ประเภทในพทุธศาสนา

ประเภทท่ี ๑ ความรกัแบบเสน่หา คือ ความรกัท่ีเกิดมาจาก

ตณัหา (ความทะยานอยากได)้

๑) ตอ้งการเสพเสวยความสุขจากคน สตัว ์หรือส่ิงของท่ีตนรกั

๒) มีตนเองเป็นศนูยก์ลาง ตอ้งการความสุขมาปรนเปรอตนเอง

๓) ท าใหเ้กิดการแสวงหาความสุขอยา่งไมม่ีส้ินสุด และไม่รูจ้กัอ่ิม

อาจเรียกวา่ “ความรกัตนเอง” หรือ “ความรกัท่ีเห็นแก่ตวั” หรือ 

“ความรกัท่ีมุง่เอาความสุขจากคนอ่ืน”



ประเภทท่ี ๒ ความรกัแบบเมตตา คือ ความรกัแบบ

ปรารถนาดีหรือหวงัดี อยากใหค้นและสตัวท่ี์ตนรกัมีความสุข 

๑) ปรารถนาดีต่อคนและสตัวอ่ื์นอยูเ่สมอ

๒) มุง่กระท าหรือแสดงออกแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สุขของคนอ่ืนเสมอ

๓) เห็นความสุขของคนอ่ืนเป็นความสุขของตนเอง

๔) ท าลายความพยาบาทอาฆาตแคน้ได้

๕) ตอ้งมีปัญญา/อุเบกขาควบคุมใหค้วามรกัถูกตอ้งเสมอ

• อาจเรียกวา่ “ความรกัคนอ่ืน” หรือ “ความรกัท่ีมุง่ท าใหค้นอ่ืนมี
ความสุข” 



สถานการณก์ารแสดงความรกัแบบเมตตา

• แสดงในรูปแบบเมตตา ความปรารถนาดี หวงัดี
• ใชใ้นสถานการณ์ท่ีคนอ่ืนอยู่เป็นปกติ เช่น ครูอาจารยต์ั้ งใจปฏิบัติ
หนา้ท่ีอยา่งตั้งใจ บิดามารดาท าหนา้ท่ีเล้ียงดบุูตรธิดาอยา่งเต็มท่ี

• แสดงในรูปแบบกรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยใหพ้น้ทุกข์
• ในสถานการณ์ท่ีคนอ่ืนตกทุกขเ์ดือดรอ้น เช่น นักศึกษา/นักเรียนมี
ปัญหาการเรียนหรืออ่ืนๆ ครูอาจารยคิ์ดและท าการช่วยเหลืออย่าง

เต็มท่ี บุตรธิดาประสบปัญหาความเดือดรอ้น บิดามารดาคิดและท า

การช่วยเหลือเท่าท่ีสามารถท าได ้



สถานการณก์ารแสดงความรกัแบบเมตตา (ต่อ)

• แสดงในรูปแบบมุทิตา ยนิดีเม่ือคนอ่ืนไดด้ี มีความสุข
• ในสถานการณ์ท่ีคนอ่ืนมีสุขส าเร็จหรือท าอะไรกา้วไปดว้ยดี เช่น เมื่อลูก

ศิษยป์ระสบความส าเร็จในการศึกษา อาชีพหรือการงาน ก็รูสึ้กยินดีดว้ย

ความจริงใจ  เมื่อบุตรธิดาประสบความส าเร็จ หรือเจริญกา้วหน้าใน

การศึกษาหรืออาชีพการงาน บิดามารดาก็รูสึ้กยนิดีดว้ยความจริงใจ 

• แสดงในรูปแบบของอุเบกขา ความวางเฉย เป็นกลาง
(ปัญญา)

• ในสถานการณท่ี์ตอ้งวางใจเป็นกลาง ยดึถือธรรมคือความถูกตอ้งเป็น

หลกั และคอยควบคุมเมตตา กรุณา และมุทิตาใหถู้กตอ้ง



การควบคมุสถานการณก์ารแสดงความรกั

• การควบคมุเมตตา เช่น 

• ครูเกลียดพ่อแม่ ด.ช.แดง ท าใหรู้สึ้กไม่ดีต่อ ด.ช.แดงดว้ย แต่ดว้ย
ความเมตตา ท าใหค้รยูึดมัน่ในหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบติัต่อด.ช.แดง

เช่นเดียวกบัศิษยค์นอ่ืนอยา่งไมล่ าเอียง (เมตตามีอุเบกขา) 

• ครูสอนเด็กและมีลูกผูอ้ านวยการเรียนอยู่ดว้ย ถา้เด็กคนอ่ืนท าผิด
ครูจะต าหนิและลงโทษ ส่วนลกูผูอ้ านวยการครูจะพดูเพราะ เอาใจ

ใส่กว่าเด็กคนอ่ืน บางครั้งท าผิด ก็แกล้งเป็นไม่เห็น ห รือช่วย

อธิบายใหแ้ทน เพื่อไม่ตอ้งรบัโทษ (มีเมตตา ขาดอุเบกขา)



• การควบคมุกรุณา เช่น 
• ลูกขับรถชนต ารวจตายคาท่ี ถึงแมจ้ะรักลูกเพียงใด ก็ยินยอมใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย และชว่ยเท่าท่ีสามารถท าได ้(กรุณามีอุเบกขา) 

• ลูกขับรถชนต ารวจตายคาท่ี ดว้ยความรักลูก จึงพยายามใชเ้งินท าทุกอย่าง

เพื่อใหลู้กพน้จากคดีความ แมก้ระทัง่การหนีไปต่างประเทศ (กรุณาขาด

อุเบกขา)

• การควบคมุมุทิตา เช่น
• เม่ือศิษยป์ระสบความส าเร็จ หรือเจริญกา้วหน้าในการศึกษาหรืออาชีพการ

งาน ครูอาจารยก็์รูสึ้กไม่พอใจและริษยา ท่ีเด็กคนน้ีไดดี้กว่าลูกตัวเอง /หรือ

รูสึ้กยินดีและแสดงความยินดีดว้ยดว้ยหวงัจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากอาชีพการงาน

ของลกูศิษย ์(มุทิตา ขาดอุเบกขา)

การควบคมุสถานการณก์ารแสดงความรกั (ต่อ)



• เมตตาพรหมวิหาร
• เป็นความรกัท่ีจ าเพาะเจาะจงคนท่ีรกัคนใดคนหน่ึง เช่น 
บิดามารดารกับุตรธิดา ครอูาจารยร์กัศิษย ์ฯลฯ

• เมตตาอปัปมญัญา
• เป็นความรกัท่ีไม่จ าเพาะคนใดคนหน่ึง หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เป็นความรักท่ีไม่มีประมาณ มีต่อสรรพส่ิงอย่างเท่า

เทียมกนั 



ขอ้ควรระวงั

• วิบัติของความรักแบบเมตตา คือ การเกิดข้ึนแห่งความรักแบบ
ตณัหาท่ีสามารถเขา้ไปแทรกแซงความรกัแบบน้ีไดต้ลอดเวลา

• ผูมี้ความรกัประเภทน้ี หากยงัไม่บรรลโุลกุตรธรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือยงัไมสามารถก าจดักิเลสไดอ้ย่างถาวรแลว้ ตอ้งระมัดระวังอย่า

ใหต้ณัหาเขา้มาแทรก ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นโทษทนัที เช่น

• ตนัหาเขา้ไปท าลายเมตตา กรุณา มุทิตา ท าใหอุ้เบกขาไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้

• เขา้ไปท าลายตวัความรกัแบบเมตตา เชน่ พอ่แม่/ครอูาจารย/์พระสงฆ์

ลวนลาม ขม่ขืนลกูศิษย์

(ขุ.อิต.ิอ. ๔๕/๑๔๖ ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั, และ พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, ๒๕๕๕: 
๑๐๐๑-๑๐๐๔)



ค าสอนเกี่ยวกบัปรตัถนิยม

ในคริสตศ์าสนา

ดร. ประทีป  ฉตัรสุภางค์

ภาควิชามนุษยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์



ความรกัแบบไม่เห็นแก่ตวัในคริสตศ์าสนา

God is Love



ความรกัของครสิตศ์าสนา

กบันิยามความรกัของมนษุยใ์นปรชัญากรกี

ความรกั 4 รปูแบบ



๑. ความรกัแบบ EROS
• เป็นความรกัแบบความตอ้งการทางเพศ หรือรกัแบบสามีภรรยา 

• ไม่ไดห้มายความถึงความตอ้งการทางกายอยา่งเดียว แตห่มายถึงจติใจดว้ย 

แตเ่ป็นจติใจเชิงโลกีย บางครั้งเรียกว่าความใคร่



๒. ความรกัแบบ PHILIA

• เป็นความรกัแบบความตอ้งการที่จะได้

• รกัแบบมิตรภาพ หรือความสมัพนัธฉ์นัทเ์พื่อน

• เป็นความปรารถนาที่จะไดค้วามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นที่ดีกบัตน



๓. ความรกัแบบ STORGE
• เป็นความรกัแบบตอ้งการที่จะรกั

• เป็นความรกัตามสายโลหิต 

• หรือรกัเพราะว่าตอ้งรกั เช่น แม่รกัลกู พี่กบันอ้ง ฯลฯ



๔. ความรกัแบบ AGAPE

• เป็นความรกัแบบที่ตอ้งการจะให้

• คือการท่ีไม่ตอ้งการอะไรทั้งส้ิน 
นอกจากเห็นคนที่เรารกัมี

ความสุข 

• อนัน้ีเรยีกว่ารกัอยา่งแทจ้ริง 

• คริสตศ์าสนากลา่วว่าเป็นรกัของ
พระเจา้ เป็นรกัท่ีบรสุิทธ์ิ



นิยามความรกัในครสิตศ์าสนา

• ความรกันั้นก็อดทนนาน และกระท าคุณ
ให ้ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่ง

ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเอง

ฝ่ายเดียว  ไ ม่ ฉุนเ ฉียว  ไ ม่ช่ างจดจ า

คว าม ผิด  ไ ม่ ช่ื นชมยิ นดี เ ม่ื อ มี ก า ร

ประพฤติผิด แต่ช่ืนชมยินดีเม่ือประพฤติ

ชอบ ความรกัทนไดทุ้กอย่าง แมค้วามผิด

ของผู ้อื่น และเช่ือในส่วนดีของเขาอยู่

เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทน

ตอ่ทุกอยา่ง (๑ โครนิทร ์๑๓:๔-๗)



แนวคิดเรือ่งความรกัในครสิตศ์าสนา

• แนวคิดเรือ่งความรกั

• ความรกัแบบมนุษย์

• ความรกัแบบพระเป็นเจา้

• แนวคิดเรือ่งความรกัในครสิตศ์าสนา

• รกัพระเป็นเจา้

• รกัเพื่อนมนุษย์

• มนุษยเ์ป็นฉายาลกัษณข์องพระเป็นเจา้



รกัพระเจา้ - รกัเพ่ือนมนษุย์

• เริ่มจาก...รกัพระเป็นเจา้สุดดวงใจ 
สุดสตปัิญญา สุดชีวิตจติใจ 

• และ..รกัเพื่อนมนุษย ์เหมือนที่ท่าน
รกัตนเอง..   รกัเพื่อนมนุษย ์ดงัที่

พระเป็นเจา้ทรงรกัเรา

• เพราะ..ทุกส่ิงที่ทา่นไดก้ระท าตอ่พี่
นอ้งที่ตอ้ยต า่ ท่านไดท้  าต่อเราเอง

• ดว้ยการ..แสดงความรกัโดยไม่หวงั
สิ่งใดตอบแทน



ความรกัโดยไมเ่ห็นแกต่วัในครสิตศ์าสนา

• อยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือว่า มนุษยน์ั้นประกอบดว้ย

ร่างกายและวิญญาณ อันเป็นพระฉายาลักษณข์อง

พระเจา้ เม่ือมนุษย์รักกันและกัน เม่ือนั้นเขาได้

แสดงออกซ่ึงความรกัตอ่พระเจา้ และเม่ือร่างกายอนั

เป็นสิ่งจ  ากัด (ความตาย) ไดสู้ญส้ินไป วิญญาณอัน

เป็นอมตะนิรันดร ์อันมีความสัมพันธอ์ันดีกับพระ

เจา้ จะไดอ้ยู่พระเจา้ในอาณาจกัรสวรรค ์จุดหมาย

ปลายทางแห่งชีวิตมนุษย ์

• เม่ือมนุษยมี์มโนทัศน์เช่นน้ี มนุษยจ์ึงปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความรักโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว มุ่ง

ปรารถนาเพ่ือสันติสุข ทั้งของตนเอง ผูอ่ื้น ชุมชน 

สงัคม และโลก



ค าสอนในศาสนาอิสลาม
เกี่ยวกับปรัตถนิยม
วรพงษ ์เจรญิวงษ ์และ ไลลา หริ่มเพ็ง

ภาควิชามนุษยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์



ลกัษณะค ำสอนของศำสนำอสิลำม
• ค ำสอนของศำสนำอิสลำมประกอบด้วยค ำสอนด้ำนควำมเช่ือ
และค ำสอนด้ำนกำรปฏิบตั ิ

• ควำมเช่ือเป็นรำกฐำนของกำรปฏิบตั ิและกำรปฏิบตัเิป็นกำร
ยืนยนัควำมเช่ือ 

• ควำมเช่ือถือศรัทธำจะต้องแสดงออกมำผ่ำนกำรปฏิบตัิ/กำรใช้
ชีวิต 

• ดงันัน้ บคุคลหนึง่จะเป็นศำสนิกท่ีสมบรูณ์ได้ก็ตอ่เมื่อเขำยดึมัน่
ในค ำสอนทัง้สองสว่น โดยมีควำมเช่ือถือศรัทธำท่ีถกูต้อง พร้อม
ทัง้แสดงออกมำถงึควำมศรัทธำนัน้ด้วยกำรปฏิบตั ิ



ค าสอนในศาสนาอิสลามที่สนับสนุนการมุ่ง
ประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน 
๑. ควำมเมตตำ (เรำะห์มะฮ์) 
๒. กำรท ำดี (อิห์ซำน) 



๑. ควำมเมตตำ (เรำะห์มะฮ์) 
•กำรมีเมตตำตอ่ผู้ อ่ืนเป็นกำรแสดงออกถึงควำมศรัทธำ
ตอ่ข้อควำมเช่ือท่ีส ำคญั ๓ เร่ือง ได้แก่ 
o พระเจ้ำหนึง่เดียว 
o นะบีมฮุมัมดั ผู้ประกำศค ำสอน 
o ชีวิตหลงัควำมตำย 



๑.๑ ควำมเช่ือในพระเจ้ำหน่ึงเดียว
อิสลามเรียกร้องให้ศาสนิกเชื่อมั่นว่า
• อลัลอฮ์เป็นพระเจ้ำหนึง่เดียว ทรงสร้ำงมนษุย์และสรรพสิง่
• มนษุย์ถกูสร้ำงมำเพ่ือรับใช้พระเจ้ำ ด้วยกำรท ำนบุ ำรุงสงัคมโลกให้
บรรลคุณุธรรม ในฐำนะผู้แทนของพระองค์ 
• คณุลกัษณะของพระเจ้ำ คือ กำรมีควำมเมตตำตอ่ทกุๆสรรพสิง่ 

(เราะห์มะฮ์) ดงัปรำกฎในพระนำมท่ีโดดเดน่ท่ีสดุพระนำมหนึง่ของ
พระเจ้ำวำ่ “อรัเราะห์มาน” หมำยถึง พระผู้ทรงเมตตำ 



• อิสลำมสอนว่ำ มนุษย์จะได้รับความเมตตาของพระเจ้าได้
ด้วยการมีเมตตาต่อผู้อ่ืน
• ท่ำนนะบีได้กล่ำวว่ำ “พวกท่านจงมีเมตตาต่อผู้คนทัง้หลายที่อยู่
บนผืนโลกเถิด แล้วพระผู้ทรงสถิตย์บนฟ้าจะประทานความ
เมตตาแก่พวกท่าน” (ตริมิซีย์และอะบดูำวดู)

• และ “ความเมตตานัน้มิใช่มีให้แก่มิตรสหายเท่านัน้ หากแต่
หมายถงึ ความเมตตาจักมีแก่มนุษย์ทัง้มวล” (อลัอลับำนีย์)

ดงันัน้ ผู้ ท่ีเช่ือมัน่ในพระเจ้ำจึงต้องมีเมตตำแก่ทุกสรรพสิ่งตลอดจน
เพ่ือนมนษุย์อย่ำงครอบคลมุ จึงจะเป็นกำรแสดงออกถึงศรัทธำท่ีมี
อยูอ่ยำ่งแท้จริง



๑.๒ ควำมเช่ือในนะบีมุฮัมมัด
อิสลามเรียกร้องให้ศาสนิกเชื่อมั่นว่า
• นะบีมฮุมัมดั เป็นผู้ประกำศค ำสอนคนสดุท้ำยท่ีพระเจ้ำสง่มำเพื่อ
เป็นกำรส ำแดงควำมเมตตำของพระเจ้ำแก่โลก (๒๑:๑๐๗) โดย
ปรำกฎออกมำใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
• กำรประกำศค ำสอนแห่งเมตตำธรรม
• กำรเป็นแบบอย่ำงของควำมเมตตำ



ก) ท่ำนได้ประกาศค าสอนแห่งเมตตาธรรม เช่น ให้ท ำดีตอ่เครือ
ญำติและเพื่อนบ้ำน ไมข่่มเหงรังแกผู้ออ่นแอ สละทรัพย์และแรงกำย
เพื่อช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกำสเช่นเด็กก ำพร้ำและคนยำกไร้ ไกลเ่กลี่ย
ควำมขดัแย้ง ให้อภยัแก่ผู้ ท่ีเคยปองร้ำย เป็นต้น  

ข) ท่ำนเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่มนุษย์ในด้านคุณธรรม (๖๘:๔) 
เช่น กำรอดกลัน้ควำมโกรธ กำรให้อภยั ควำมส ำรวมออ่นน้อม กำร
เสียสละทรัพย์แก่ผู้ ท่ีขดัสนหรือร้องขอ

ดังนัน้ ผู้ ท่ีเช่ือถือศรัทธำในนะบีมุฮัมมัดจึงต้องด ำเนินชีวิตตำม
แนวทำงท่ีเป่ียมด้วยควำมเมตตำแก่ผู้ คนทัง้หลำย จึงจะเป็นกำร
แสดงออกถงึศรัทธำท่ีมีอยูอ่ยำ่งแท้จริง 



๑.๓ ควำมเช่ือในชีวติหลงัควำมตำย
อิสลามเรียกร้องให้เช่ือว่า
• มนษุย์มีชีวิตใน ๒ โลก ได้แก่ ๑) โลกปัจจบุนั (ดนุยำ) และ 
๒) โลกหลงัควำมตำย (อำคเิรำะฮ์) 
• มนษุย์ท่ีปฏิบตัคิวำมดีในโลกนีจ้ะได้กำรตอบแทนท่ีดีจำกพระเจ้ำ
ในโลกหลงัควำมตำย 
• ดงันัน้ ผู้ ท่ีศรัทธำในกำรตอบแทนของพระเจ้ำในชีวติหลงัควำม
ตำยจะเสียสละตนเองและปฏิบตัติอ่ผู้อื่นด้วยควำมเมตตำในโลก
นีด้้วยควำมมุง่หวงัในควำมเมตตำของพระเจ้ำในโลกหน้ำ   



๒. กำรท ำดี (อห์ิซำน)
• กำรแสดงออกถงึควำมเมตตำและปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นด้วยควำมดี 
เรียกวำ่ กำรท ำดี (อิห์ซำน) 
• ในคมัภีร์อลักรุอำน พระเจ้ำตรัสวำ่

• “และจงท ำดี (แก่ทกุสิง่/ทกุคน) ดงัท่ีพระเจ้ำได้ท ำดีตอ่เจ้ำ” (๒๘: 
๗๗) 

• “และจะมีกำรตอบแทนอนัใดเลำ่ส ำหรับกำรท ำดี (ของมนษุย์ตอ่
มนษุย์) นอกจำกด้วยกำรท ำดี (ของพระเจ้ำตอ่มนษุย์)” (๕๕: 
๖๐)



ตวัอย่ำงของกำรท ำดต่ีอผู้อืน่
• กำรให้อภยัและระงบัควำมโกรธ (เป็นกำรก้ำวข้ำมตนเอง อดกลัน้
อำรมณ์ เพ่ือควำมเมตตำตอ่ผู้ อ่ืน)
• กำรท ำดีแก่คนกลุม่ตำ่งๆ เป็นพิเศษ (พอ่แม/่ผู้ยำกไร้/เพ่ือนบ้ำน/เครือ
ญำติ ฯลฯ)
• กำรตอบโต้สิ่งเลวร้ำยด้วยควำมดีท่ีเหนือกวำ่ เชน่ ตอบโต้กำรต ำหนิ
ดำ่ทอด้วยควำมสภุำพ ตอบโต้กำรกลัน่แกล้งด้วยกำรปฏิบตัิดี 
• พระเจ้ำตรัสวำ่ “และความดีและความชัว่นัน้หาเท่าเทียมกนัไม่ เจ้าจง

ผลกัไส (ความชัว่) ดว้ยส่ิงทีดี่กว่า แลว้เมือ่นัน้ผูที้ร่ะหว่างเจ้ากบัเขาเคย
มีความบาดหมางกนัก็จะกลบักลายเป็นมิตรทีร่ักใคร่กนั” (๔๑ : ๓๔)



สรุป
• ควำมเช่ือในพระเจ้ำ ผู้ ประกำศค ำสอน และชีวิตหลังควำม
ตำย จะส่งเสริมให้บุคคลที่ศรัทธำอย่ำงถูกต้องและจริงใจมี
ความเมตตา (เราะห์มะฮ์) โดยข่มจิตใจที่เห็นแก่ตัว สละ
ประโยชน์ตนเองได้เพ่ือเอือ้อำทรตอ่ผู้อื่น ก ำหนดควำมมุ่งหวงั
ไว้ที่ควำมรักควำมเมตตำของพระเจ้ำเป็นเป้ำหมำยสงูสุดของ
ชีวิต
• กำรแสดงออกถึงควำมเมตตำแก่เพ่ือนมนษุย์และสรรพสิ่งเป็น
สว่นหนึง่ของ การท าดี (อิห์ซาน) ที่มีหลำกหลำยรูปแบบหรือ
วิธีกำร



มอบหมายงาน (40 นาที)

• ใหนั้กศึกษาเขียนบนัทึกหรือเรียงความ ๑-๒ หน้า 

เร่ือง “บทเรียนและประสบการณ์

การท าเพื่อผูอ่ื้นของขา้พเจา้”

• ส่งก่อนออกจากหอ้งเรยีน


