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อิทธิพลทางศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 
ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมของชาวรัสเซีย 

 
ชนากานต์ วโรรส 

 
 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าศาสนาเป็นส่ิงที่สำคัญ ทุกประเทศบนโลกนั้นต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหน่ียวทางจิตใจให้กับคนในประเทศ ทั้งน้ี ในแต่ละประเทศก็มี ทั้งคนที่นับถือและไม่นับถือศาสนา
อยู่ร่วมกัน สำหรับประเทศรัสเซียแล้ว ศาสนาหลัก ๆ ที่ชาวรัสเซียนับถือนั้น ได้แก่ คริสต์ อิสลาม 
พุทธ และยิว โดยศาสนาหลักที่มีคนนับถือกันมากที่สุดก็คือ ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 
(Orthodox Christianity) ซึ่งถือเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาคริสตจักรทั้งหมดที่สังกัด 
คริสจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ (Eastern Orthodox Church) และเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที ่สุด
อันดับสองของโลกรองจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก (Roman Catholic Church) 
 
มาทำความรู้จักกับศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 
 คำว่า “ออร์โธดอกซ์” (Orthodox) มีความหมายตามตัวอักษรมาจากภาษากรีก หลักคำ
สอนที่ถูกต้องคือ ‘orthos’ แปลว่า ถูกต้อง และ ‘doxa’ แปลว่า คำสอน 
 เน่ืองจากในช่วงต้นของศาสนาคริสต์ มีการเผยแพร่คำสอนที่ผิด ทำให้เกิดความคลุมเครือ
และเป็นภัยต่ออัตลักษณ์ของศาสนจักร จึงมีการนำคำว่า ออร์โธดอกซ์ มาใช้เพื่อบ่งถึงความ
ความเป็นศาสนจักรดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องความใจริง ต่อต้านการสอนที่ผิด และ
ความแตกแยก มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องชาวคริสต์ และสรรเสริญพระเยซูผู ้ทรงเป็นหลักของ
ศาสนา 
 ชาวออร์โธดอกซ์เชื่อว่าศาสนจักรออร์โธดอกซ์เป็นศาสนจักรที่ แท้จริง ดั้งเดิม ศักดิ์สิทธิ์ 
และสากล เพราะเชื่อกันว่าศาสนจักรออร์โธดอกซ์มีหลักคำสอนที่แท้จริงและดั้งเดิมมาตั้งแต่
ศาสนาคริสต์ยุคแรกโดยไม่เคยเปล่ียนหลักคำสอนใดใด ศาสนจักรออร์โธดอกซ์จะมีความเช่ือเป็น
หนึ ่งเดียวกัน แต่แต่ละสังฆมณฑลจะมีอำนาจอ ิสระการปกครองตนเอง โดยจะมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นประมุข ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุด ผู้พิทักษ์ประเพณีของศาสนจักร และสามารถ
สืบสายกลับไปได้ถึงอัครสาวกของพระเยซู โดยเฉพาะนักบุญอันดรูว์อัครสาวก (Saint Andrew) 
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 โดยความเป็นมาของศาสนจักรออร์โธดอกซ์นี ้ สามารถสืบย้อนได้ถึงศตวรรษในคริสต์
ศาสนาอันเป็นช่วงระยะเวลาที่จักรวรรดิโรมันถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 อาณาจักร คือ (1) ‘โรมัน
ตะวันตก’ มีศูนย์กลางที่กรุงโรม โดยใช้ภาษาละตินเป็นภาษากลาง (2) ‘โรมันตะวันออก’ ซึ่งเรียก
กันว่า ไบแซนไทน์ (Byzantine) มีศูนย์กลางที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล มีสหมิตรที่เป็นแนวร่วม
เดียวกัน คือ เมืองอาเล็กซานเดรีย อันติอ็อค และเยรูซาเล็ม ใช้ภาษากรีกเป็นภาษาสื่อสารทั่วไป 
อาณาจักรทั้งสองนี้มีการแข่งขันกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การเมือง แม้อาณาจักรทั้งสองจะนับถือศาสนาคริสตเ์หมือนกัน แต่มุมมองในด้านความเช่ือต่างกัน 
เช่น ฝ่ายนิกายออร์โธดอกซ์ไม่บังคับในเรื่องการถือโสดของนักบวช ไม่บังคับในเรื่องการอดอาหาร
และการไว้หนวดเครา ปฏิเสธการไถ่บาปของบาปหลวงคาทอลิกเพราะเห็นว่าไม่จำเป็น นอกจากน้ี 
ฝ่ายนิกายออร์โธดอกซ์ยังไม่ยอมรับในอำนาจของพระสันตะปาปา และยังมีตีความเกี่ยวกับพระตรี
เอกภาพก็แตกต่างกันออกไป 
 
ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในประเทศรัสเซีย 
 คริสตจักรออร์โธดอกซ์นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหนึ่งพันปี ตามที่สืบทอดมาจาก
นักบุญอันดรูว์ อัครสาวกคนแรกของพระเยซู ซึ่งมีตำนานระบุว่าท่านเคยทำการประกาศข่าวดี 
(Evangelism) ที่ภูเขาเคียฟ 
 การประกาศข่าวดี คือ การเผยแพร่พระวรสาร หรือ การประกาศข่าวดีตามความเช่ือของ
ชาวคริสต์ว่า พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้รับสภาพมนุษย์และถูกตรึงกางเขนจนส้ินพระชนม์เพื่อไถ่มนุษย์
ผู้เช่ือจากบาป หลังจากนั้นสามวันก็ทรงคืนพระชนม์แล้วเสด็จขึ้นสวรรค์ โดยชาวคริสต์เช่ือว่าผู้เช่ือ
ข่าวดีนี้จะถูกไถ่บาปทันทีและได้ขึ้นสวรรค์หลังจากเสียชีวิต จนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายก็จะ
ได้รับบำเหน็จจากพระเจ้า การประกาศข่าวดีถือเป็นพันธกิจสำคัญที่พระเยซูฝากไว้แก่สาวกของ
พระองค์ก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ แต่สำหรับข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันในปัจจุบันนั้นคือ รัสเซียรับ
คริสต์ศาสนามาจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ 
 ในระยะแรก ศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียขึ้นตรงกับเขตอัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล 
จนกระทั่งในเวลาต่อมาศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็น ‘อัครบิดรแห่งมอสโก
และรัสเซียทั้งมวล’ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ ‘สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโก’ โดยมียอฟแห่ง
มอสโกเป็นอัครบิดรแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวลเป็นองค์แรก  

ในช่วงศตวรรษที่ 10 – 11 โบสถ์และอารามก็เริ่มสร้างและพัฒนาขึ้นมาหลายแห่งในสมัย
รัสเซียโบราณหรือสมัยอาณาจักรเคียฟรุส (Kievan Rus') นักบุญแอนโทนีแห่งคูหา (St. Anthony 
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of the Caves) ได้สร้างอารามแห่งคูหา (Monastery of the Caves) ในเมืองเคียฟ และนำ
ประเพณีต่าง ๆ  แบบอาธอเนียนเข้ามาในรัสเซีย อารามแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของชาวรัสเซีย เรียกได้ว่าเป็น ‘ศูนย์กลางแห่งศรัทธาในสมัยรัสเซียโบราณ’ อารามหรือวัดน้ันมี
ความเจริญรุ่งเรืองและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของชาวรัสเซีย อารามแห่งน้ีได้มีการวาด
ภาพไอคอน (Icon) ใฝ่พระเป็นเจ้า ศิลปะ วรรณคดี ผลงานทางศาสนา และประวัติศาสตร์ผู้แปล
วรรณกรรมเป็นภาษารัสเซียอยู่จำนวนมาก  
  
ศาสนาในคอมมิวนิสต์รัสเซีย 
 ทันทีที่ยุคคอมมิวนิสต์รัสเซียเริ่มต้นขึ้น ในปี ค.ศ. 1917 รัฐบาลโซเวียตก็ดำเนินการในการ
กำจัดศาสนาภายในสหภาพโซเวียต ด้วยเหตุน้ี คริสตจักรหลายแห่งน้ัน บ้างก็ถูกทำลาย บ้างก็ถูก
เปลี่ยนเป็นชมรมทางสังคม สำหรับนักบวชนั้น ถ้าไม่ถูกยิง ก็ถูกส่งไปยังค่ายกักกัน และถูกห้าม
ไม่ให้สอนศาสนาแก่ลูก ๆ ของตัวเอง โดยเป้าหมายหลักของการต่อต้านศาสนาในสหภาพโซ
เวียต คือ คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย เน่ืองจากเป็นคริสตจักรที่มีผู้ติดตามมากที่สุด แต่ในช่วง
สงครามโลกคร้ังที่สองน้ันศาสนจักรได้รับการฟื้นฟูในช่วงส้ัน ๆ เพราะสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียต
ในยุคน้ันพยายามหาวิธีที่จะเพิ่มอารมณ์ความรักชาติด้วยออร์โธดอกซ์ แต่น่ันก็จบลงอย่างรวดเร็ว
หลังสงคราม 
 ถึงอย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผ่านสถิติพบว่าในปัจจุบันรัสเซียเป็นประเทศที่มีชาวออร์โธ
ดอกซ์มากที่สุดในโลก โดยมีผู้ที่นับถือออร์โธดอกซ์กว่า 110 ล้านคน และรัสเซียยังติดอันดับที่ 4 
ประเทศที่มีชาวคริสต์มากที่สุดในโลก ศาสนานี้มีสมเด็จพระสังฆราชคีริล (Patriarch Kirill of 
Moscow) เป็นประมุข เขตอัครสังฆมณฑลออร์โธดอกซ์แห่งรัสเซียน้ันเป็นสังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุด
ในบรรดาสังฆมณฑลออร์โธดอกซ์ทั้งหมดทั่วโลก โดยอัครสังฆมณฑลแห่งรัสเซียนั้นมีสังฆมณฑล
ย่อยที่อยู่ภายใต้การปกครองอีกหลายแห่ง เช่น (1) สังฆมณฑลแห่งญี่ปุ ่น (2) สังฆมณฑลแห่ง
ยูเครน (3) สังฆมณฑลแห่งมอลโดวา (4) สังฆมณฑลแห่งประเทศจีน รวมถึงประเทศไทยด้วย 
 
วัฒนธรรมกับศาสนาจะเกี่ยวข้องอย่างไร 
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตหรือแบบแผนของพฤติกรรมในสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้นได้
ปฏิบัติถ่ายทอดสืบกันมาตามแนวความคิดสร้างสรรค์ในเรื ่องเกี่ยวกับความเชื่อและความรู้สึก 
ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม คือ ส่ิงที่มนุษย์เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตข้ึนที่ถ่ายทอดกัน
ได้ เลียนแบบกันได้ วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกันทำ
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ความตกลงกันว่าจะยึดระบบแบบใด หรือมีพฤติกรรมใดบ้างที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 
วัฒนธรรมนั้นก็คือระบบสัญลักษณ์ในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น และอิทธิพลทางศาสนาที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมของชาวรัสเซียน้ันมีมากมาย ได้แก่ 
 

1. วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร 
ชาวรัสเซียให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารเป็นอย่างมาก ชาวรัสเซียส่วนใหญ่นิยม

บริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชผักประจำถิ่น อย่างข้าวไรน์ หรือถั่วชนิดต่าง ๆ โดยนำ
ส่วนประกอบเหล่าน้ันมาดัดแปลงเป็นอาหารประเภทขนมปัง  

 

 
ภาพที่  1 ภาพซุปบอร์ช (Borsch Soup) ซุปที่ชาวรัสเซียทั่วไปกิน 

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borscht_served.jpg 

 
ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 14 – 15 ได้มีการพัฒนาอาหาร โดยได้มีการดัดแปลงขนมปังให้

มีรูปแบบที่หลากหลาย ในช่วงยุคแรกของชาวรัสเซีย ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์มีบทบาทต่อ
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารเป็นอย่างมาก โดยอาหารที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนาสามารถจำแนกได้
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ อาหารประเภทมังสวิรัติ และอาหารประเภทเน้ือหรือไขมันสัตว์  

โดยทั่วไปชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จะนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติช่วง 49 วันก่อน
วันอีสเตอร์1 (Easter) หรือที ่เรียกกันว่า วันออร์โธดอกซ์อีสเตอร์2 (Orthodox Easter) โดย

 
1 วันอีสเตอร์ คือ วันแห่งแห่งการเฉลิมฉลองที่ระลึกการฟ้ืนคืนพระชนม์ชีพขององค์พระเยซูเจ้า 
2 วันออร์โธดอกซ์อีสเตอร์ ชาวรัสเซียทั่วโลกถือว่าเป็นวันหยุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันหน่ึงที่พบในปฏิทินพิธีกรรมของพวกเขา พิธีดังกล่าวเป็นไปตาม
ปฏิทินจูเลียนและเกิดขึ้นหลังจากการเฉลิมฉลองปัสกาของของชาวยิว (Passover) 
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ส่วนมาก อาหารมังสวิรัติที่นิยมทานจะเป็นอาหารประเภทพืชผักต่าง ๆ รวมทั้งอาหารประเภท
ปลา เน่ืองจากคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ถือว่าปลาเป็นมังสวิรัติด้วย ส่วนอาหารประเภทเน้ือสัตว์กับ
ไขมันเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวรัสเซียเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยนำมาผสมกับผักชนิดต่าง ๆ  
 

2. วัฒนธรรมด้านภาษา 
ภาษารัสเซียมีความหมายหลากหลายประการเกี่ยวข้องกับนิกายออร์โธดอกซ์ ตัวอย่างเช่น 

คำว่า ‘ขอบคุณ’ ในภาษารัสเซียคือ ‘спасибо’ คำที่ผู้เรียนภาษารัสเซียทุกคนจะต้องรู้จักและ
พูดได้ คำน้ีมีความหมายในอีกนัยหน่ึงที่แปลได้ว่า ขอให้พระเจ้าช่วยคุณ !  
 

3. วัฒนธรรมด้านศิลปะ 
ศิลปะและสถาปัตยกรรมของชาวรัสเซียมีความงดงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีรูปแบบ

เฉพาะ โดยเฉพาะรูปศิลปะแบบดั้งเดิมที่เราเรียกว่า ‘ไอคอน’ (Icon) โดยคำว่า ICON น้ันมาจาก
คำว่า IKONA ซึ่งแปลว่า รูปภาพ โดยไอคอนน้ันเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิมาจากไบแซนไทม์หลังจาก
ที่ชาวรัสเซียเริ่มหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ภาพไอคอนในช่วงแรกมักเป็นภาพที่
เกี่ยวกับศาสนา อย่างเช่นภาพเกี่ยวกับพระเยซู  

 

 
ภาพที่  2 ภาพออร์โธออกซ์ไอคอน ‘Mother of God Kazan’ 

ที่มา: http://www.newdesignfile.com/post_byzantine-icons-mary-and-jesus_345399/ 
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โดยภาพไอคอนน้ันจะใช้เทคนิคการสร้างภาพที่เน้นให้เกิดมิติ ภาพไอคอนในช่วงแรกมีการ
เตรียมแผ่นไม้ที่ขึงด้วยผ้าและลงพื้นด้วยกาวผสมกับผงชอล์กหลายชั้น เมื่อแห่งสนิทแล้วก็จะทำ
การวาดภาพลงไป หลังจากนั้นจึงลงสีตาม เมื่อภาพเสร็จก็จะเคลือบด้วยน้ำมันเพื่อช่วยให้ภาพ
สว่างมากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งผลช่วยรักษาสีและคุณภาพอายุของงานศิลปะน้ันด้วย  
 ชาวรัสเซียเชื่อว่าภาพไอคอนเป็นภาพที่มีความศักดิ ์สิทธิ์และมีพลังเชื่อมโยงจากเทพผู้
คุ้มครอง ชาวรัสเซียเช่ือกันว่าเป็นภาพเคารพน้ันถูกวาดข้ึนตามจินตนาการที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ดล
ใจให้วาดขึ ้น จึงไม่ใช่ภาพธรรมดา แต่เป็นภาพที่มีจิตวิญญาณและความเชื ่อรวมอยู ่ในน้ัน  
ตัวอย่างเช่น ภาพ ‘Mother of God Kazan’  
 นอกจากนี้ งานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ก็คือ เพลงและ
ดนตรี ต้องย้อนกลับไปว่าคริสตจักรออร์โธดออกซ์ได้สร้างวัฒนธรรมของสลาฟตะวันออกเป็น
เวลานานมากกว่า 10 ศตวรรษ อิทธิพลของศาสนาจึงมีความลึกซึ้งมาก โดยผลงานดนตรีคลาสสิก
ช้ินเอกของรัสเซียแทบทุกช้ินและวรรณกรรมคลาสสิกรัสเซียอีกจำนวนมากต่างก็ได้รับอิทธิพลและ
ผสมผสานความเป็นออร์โธดอกซ์ไว้ ตัวอย่างเช่น  
 

4. วัฒนธรรมการแต่งกาย 
การแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ แต่ก็

เป็นเรื่องยากที่จะสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้ในปัจจุบัน เนื่องจากการแต่งกายแบบตะวันตกเป็นทางเลือก
ร่วมสมัยที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ชาวรัสเซียก็ยังเคารพตามกฎศาสนาดั้งเดิมที่
กำหนดให้ผู้หญิงสวมกระโปรงหรือเดรสยาวในโบสถ์และคลุมศีรษะด้วยผ้าพันคอ ผู้ชายควรถอด
หมวกเมื่อก้าวเข้ามาในโบสถ์และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เช่น กางเกงขายาว เส้ือแขนยาว เป็นต้น 

ในชุมชนมุสลิมการคลุมผ้าแบบดั้งเดิมของผู้หญิงในที่สาธารณะเป็นสิ ่งต้องห้ามในช่วง
สหภาพโซเวียต แม้กระทั ่งทุกวันนี ้ ผู ้หญิงอุซเบกหรือชาวทาจิกก็ม ีโอกาสน้อยที ่จะสวม
ฮิญาบหรือบูร์กาในที่สาธารณะมากกว่าผู้หญิงในตะวันออกกลางหรือทางเหนือแอฟริกา 
 

5. วัฒนธรรมการอยู่ในสังคมกับอิทธิพลทางศาสนา 
ชาวออร์โธดอกซ์ถือเป็นหนึ่งในคริสตจักรคริสเตียนที่อนุรักษ์นิยมมากที่สุด ชาวออร์โธ

ดอกซ์ยกย่องการเชื่อฟัง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความภาคภูมิใจ โดยมีตัวอย่างค่านิยมการอยู่
ร่วมกันในสังคมที่ได้จากอิทธิพลของออร์โธดอกซ์ เช่น จรรยาบรรณในการทำงาน 
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จรรยาบรรณในการทำงานของชาวยุโรปตะวันตกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิด
โปรเตสแตนต์ (Protestantism) เกี่ยวกับเสรีภาพส่วนบุคคล รวมถึงเสรีภาพของการร่ำรวย และ
ความสำคัญของการรับผิดชอบการกระทำของตนเอง แต่ผู้ศรัทธานิกายออร์โธดอกซ์น้ันมุ่งเน้นไปที่
ผลประโยชน์สาธารณะมากกว่า ความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างจริงจังเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ตนเองจะถูกมองเป็นรอง ผู้ศรัทธาออร์โธดอกซ์ยังให้ความสำคัญกับลำดับชนช้ันมาก 

แต่ทั้งน้ีก็ยังมีพฤติกรรมอื่นที่ละเอียดอ่อนของนิกายออร์โธดอกซ์ต่อวัฒนธรรมในรัสเซียอีก
มากมาย เช่น รอยยิ้มที่สดใสอาจพบเห็นได้ทั่วในหมู่ชาวอเมริกันและชาวยุโรปตะวันตก แต่สำหรับ
ในรัสเซียแล้ว รอยยิ้มถือเป็นส่ิงที่พบได้ยาก เป็นที่รับรู้ของคนภายนอกโดยทั่วไปว่า คนรัสเซียยิ้ม
ยาก โดยชาวรัสเซียมักไม่ค่อยยิ้มเน่ืองจากมีข้อห้ามทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา คือ ห้าม
อวดตัวเอง 

 

 
ภาพที่  3  ภาพที่สะท้อนการเป็นเสือยิ้มยากของชาวรัสเซีย 

ที่มา: https://board.postjung.com/815291. 

 
 แม้ว่ารอยยิ้มกว้างจะเป็นสัญญาณที่เป็นมิตรในตะวันตก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติในตะวันออก 
น้ำเสียงของชาวรัสเซียเช่นเดียว ชาวรัสเซียจะพูดน้ำเสียงที่อ่อนลงในที่สาธารณะ นอกจากนั้น อีก
หน่ึงพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนา คือ เมื่อคนในสังคมพบกันจะกอดและแลกเปล่ียนจูบเบา
เบาที่แก้มสามคร้ัง ส่ิงน้ีจะคล้ายกับพฤติกรรมของผู้ที่ไปร่วมพิธีในโบสถ์ถือปฏิบัติกัน 
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 อย่างไรก็ตาม ในประเทศรัสเซียก็ยังมีคนที่ไม่นับถือศาสนาอยู่ ในปัจจุบันประชากรชาว
รัสเซียที่ใช้ชีวิตแบบไม่นับถือศาสนาก็ถือว่ามีจำนวนหน่ึง แม้ว่าจะมีจำนวนผู้ที่เช่ือในตนเองหรือผู้ที่
ไม่นับถือศาสนาต่ำ แต่ถือว่าสูงกว่าจำนวนผู้ที่นับถือออร์โธดอกซ์อย่างเคร่งครัดอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ ผู้คนจำนวนมากในรัสเซียยอมรับและรับเอาอิทธิพลทางความคิดความเชื่อของตนเอง
มารวมกับออร์โธดอกซ์ เช่น การฝึกโหรศาสตร์กับศาสนาคริสต์ร่วมกัน เป็นต้น 
 บางส่วนในกลุ่มผู้ที่ไม่นับถือศาสนาก็ยอมรับความเชื่อในสิ่งที่คลุมเครือ คือ ความเชื่อใน
การมีอยู่ของวิญญาณและการกลับชาติมาเกิด บ้างก็เช่ือว่าการทำนายเครื่องรางของขลังไพ่ทาโรต์
และโยคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ในขณะที่ผู้ยึดมั่นออร์โธดอกซ์ต่อต้านเป็นอย่างมาก กล่าว
ได้ว่า คริสจักรในรัสเซียตอนนี้ แม้แต่ในกลุ่มผู้ที่บอกว่าตนเองศรัทธาในศาสนาก็ยังแสดงให้เห็น
การยึดมั่นถือมั่นที่น้อยมาก สังเกตได้จากงานพิธีกรรม บางคนมาปรากฏตัวในงานก็จริง แต่อยู่
เพียงในช่วงเวลาส้ัน ๆ ไม่รอจนจบพิธีกรรม 
 
 ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่า ชาวรัสเซียคิดว่าตนเองเป็นคริสเตียนออร์โธดอกซ์เต็มตัวตามสถิติ
ที่ยืนยันว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ชาวรัสเซียที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์กว่าหนึ่งใน
สามไม่เช่ือการดำรงอยู่ของพระเจ้า มีเพียงประมาณกลุ่มเล็กเล็กเท่าน้ันที่เข้าโบสถ์เป็นประจำและ
เคร่งครัดในคำสอน เรื่องด้วยทัศนคติที่มีต่อศาสนาปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปจากอดีต เพราะปัจจบุัน
ชาวรัสเซียมองว่า ศาสนาเป็นเพียงเรื่องของเอกลักษณ์ประจำชาติ มากกว่าเป็นความเชื่อสำหรับ
ชาวรัสเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9 Russian Studies Program, Thammasat University 

 

บรรณานุกรม 
 
ซาบิโร, เลียวนาร์ด เบอร์แทรม. การเมืองและการปกครองสหภาพโซเวียต. แปลโดย น.ชญานุตม์.  

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา, 2516. 
Geography of Russia. Religion, Diet, and Dress. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  

https://geographyofrussia.com/religion-diet-and-dress/. (วันที ่สืบค้นข้อมูล 21 
เมษายน 2564). 

Mouzenidis. Religion of Russia. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  
https://www.mouzenidis.com/en-us/russia/article/religion-and-traditions. 
(วันที่สืบค้นข้อมูล 20 เมษายน 2564). 

Say Hi Russia. (2014). ทำไมคนรัสเซียถึงเป็น “เสือยิ้มยาก”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  
https://board.postjung.com/815291. (วันที่สืบค้นข้อมูล 20 เมษายน 2564).  

https://geographyofrussia.com/religion-diet-and-dress/
https://www.mouzenidis.com/en-us/russia/article/religion-and-traditions
https://board.postjung.com/815291

