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หมวดที่ 1 : อาเซียนทั่วไป
SECTION 1 : GENERAL ASEAN

กำเนิดอาเซียน The birth of ASEAN
เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 อาเซียน(ASEAN) ยอมาจาก Association of South-East
Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนองคกรระดับภูมิภาค

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 : ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส
7 มกราคม พ.ศ. 2527 : บรูไนเขารวมเปนสมาชิก
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 : เวียดนามเขารวมเปนสมาชิก
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 : ลาวและเมียนมาร(พมา)
9 เมษายน พ.ศ. 2542 : กัมพูชา เขารวมเปนสมาชิก
รูจักกับ อาเซียน+3 และ อาเซียน+6 คือ ความรวมมืออยางเปน
ทางการในดานตางๆโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการคาระหวาง
กลุมอาเซียนกับประเทศคูเจรจาทำใหกลุมประเทศอาเซียนมีตลาด
ใหญขึ้นตามลำดับ

โดย +3 คือ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน

และ +6 คือ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย
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กำเนิดอาเซียน The birth of ASEAN
กรอบปฏิบัติอาเซียน เรียกวา กฎบัตรอาเซียน (ASEAN
Charter) เริม่ ใชเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนเอกสาร
มีรายละเอียดระบุโครงสรางองคกรและหลักปฏิบัติรวมกัน
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวรวมทั้ง
เรือ่ งการสรางประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน จัดตัง้ ขึน้
เพื่อใหประเทศสมาชิกมีความอันหนึ่งอันเดียวกันมีความ
พรอมในทุกดานมีความสามารถในการแขงขันสูงโดยมี
ประชาชนเปนศูนยกลางผูนำอาเซียนตกลงกันวาจะสราง
ประชาคมใหสำเร็จในป พ.ศ. 2558

ดวงตราอาเซียน เปนสัญลักษณเพือ่ แสดงถึงความ
เปนอาเซียน โดยมีลกั ษณะเปนรูปรวงขาวสีเหลือง
10 ตนมัดรวมกันไวบนพืน้ หลังสีแดงอยูใ นวงกลม
เสน สีขาวและเสนสีน้ำเงินซึ่งหมายถึง ประเทศ
สมาชิกรวมตัวกันเพือ่ มิตรภาพและความเปนหนึง่
เดียวกัน พื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน
ซึ่งแสดงถึงความเปนเอกภาพมีตัวอักษรคำวา
“asean” สีน้ำเงิน อยูใตภาพรวงขาวอันแสดงถึงความมุงมั่นที่จะทำงานรวมกันเพื่อความ
มั่นคง สันติภาพ เอกภาพและความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ และความกาวหนา
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง อาเซียน รวมตัวกันเพื่อความรวมมือกัน
ทางการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ขณะนีท้ เ่ี รามีกฎบัตร อาเซียน (ธรรมนูญ อาเซียน หรือ ASEAN Charter)
ซึ่งเปนเสมือนแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปสูการเปนประชาคม
อาเซียนอยางยั่งยืน
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ASEAN

กาลานุกรม

กาลานุกรมอาเซียน

TIMELINE

ASEAN

สิงหาคม 2560
สาธารณอินโดนีเซีย มาเลเซียสาธารณรัฐ
ฟลิปปนสสาธารณรัฐสิงคโปรและราชอาณาจักรไทยรวมกอตัง้ อาเซียนสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต

4-5 สิงหาคม 2520
การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่
2 ณ กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย

14-15 ธันวาคม 2530

28 กรกฎาคม 2538

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่
3 ณ มะนิลา ประเทศฟลปิ ปนส

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เขารวมเปนสมาชิก

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 1
ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

บรูไนเขารวมเปนสมาชิก

23-24 กุมภาพันธ 2519

7 มกราคม 2527

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 4
ณ ประเทศสิงคโปร
27-29 มกราคม 2535

5

23 กรกฎาคม 2540
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
เขารวมเปนสมาชิก

9 เมษายน 2542
ราชอาณาจักรกัมพูชา
เขารวมเปนสมาชิก

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6
ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม

14-15 ธันวาคม 2538

15-16 ธันวาคม 2541
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4-5 พฤศจิกายน 2545
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8
ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 7
ณ บันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
5-6 พฤศจิกายน 2544

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9
ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
7-8 ตุลาคม 2546

29-30 พฤศจิกายน 2547
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10
ณ เวียงจันทร ประเทศลาว

11-14 มกราคม 2550
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12

16 ธันวาคม 2551
เริ่มใชกรอบปฏิบัติอาเซียน
เรียกวา กฏบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter)

10-11 เมษายน 2552
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14
ณ ชะอำ หัวหิน และพัทยา

THE
ASEAN
CHARTER

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 11

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13
ณ ประเทศสิงคโปร

12-14 ธันวาคม 2548

18-12 พฤศจิกายน 2550

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14
ณ ชะอำ หัวหิน และพัทยา ประเทศไทย
27 กุมภาพันธ-1 มีนาคม 2552
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8-9 เมษายน 2553

7-8 พฤษภาคม 2554

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 16
ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 18
ณ จากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 15
ณ ชะอำ หัวหิน และพัทยา
23-25 ตุลาคม 2552
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การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 17
ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม
28-30 ตุลาคม 2553

3-4 เมษายน 2555
การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 20
ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 19
ณ จากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย
17-19 พฤศจิกายน 2554

การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 21
ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
18-19 พฤศจิกายน 2555

22-23 เมษายน 2556

10-11 พฤษภาคม 2557

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22
ณ บันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24
ณ เนปดอว ประเทศพมา

2558
เปาหมายสูประชาคมอาเซียน

ASEAN
COMMUNITY

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23
ณ บันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
9-10 ตุลาคม 2556

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24
ณ เนปดอว ประเทศพมา (ภาคตอ)
10-12 พฤศจิกายน 2557

วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025
และแผนงานประชาคมอาเซียน
2016-2025 มุงหนาไปดวยกัน
อาเซียน 2025
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ขอมูลที่นาสนใจ ASEAN

นายลิ ม จ็ อ ก ฮอย (Lim Jock Hoi)

สุ ร ิ น ทร พิ ศ สุ ว รรณ
อตี ด เลขาธิ ก ารอาเซี ย น คนไทยคนที ่ 2

10

ที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งานเลขาธิ ก ารอาเซี ย น ณ ประเทศอิ น โนนี เซี ย

ที ่ ม า http://www.aseanthai.net/images/content/asean/1659asean_secretariat_building_by_halfenergized-d4da8lh.jpg

วั น ก อ ตั ้ ง : 8 สิ ง หาคม พ.ศ. 2510
วั น อาเซี ย น : 8 สิ ง หาคม
ที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งานเลขาธิ ก ารอาเซี ย น : กรุ ง จาการ ต า อิ น โดนี เซี ย
คำขวั ญ : One Vision, One Identity, One Community
(หนึ ่ ง วิ ส ั ย ทั ศ น , หนึ ่ ง อั ต ลั ก ษณ , หนึ ่ ง ประชาคม)
ประธานอาเซี ย น : เมี ย นมาร (2557)
เลขาธิ ก ารอาเซี ย น : นายลิ ม จ็ อ ก ฮอย (Lim Jock Hoi)
จากบรู ไ น (14 มกราคม 2561)
พื ้ น ที ่ ใ นอาเซี ย น : 4,464,322 ตร.กม.
ประชากรอาเซี ย น : 600.18 ล า นคน
เพลงประจำอาเซี ย น : The ASEAN Way
ภาษากลาง : อั ง กฤษ

ขอมูลที่นาสนใจ ASEAN
รายได เ ฉลี ่ ย ต อ หั ว ของประชาชนอาเซี ย น : 3,870 ดอลลาร ส หรั ฐ ฯ
ต อ คนต อ ป
ประเทศคู  เจรจา : จี น ญี ่ ป ุ  น เกาหลี ใ ต อิ น เดี ย ออสเตรเลี ย
นิ ว ซี แ ลนด สหรั ฐ อเมริ ก า รั ส เซี ย แคนาดา และ
1 กลุ  ม คื อ สหภาพยุ โรป
ทรั พ ยากรธรรมชาติ : น้ ำ มั น ก า ซธรรมชาติ ป า ไม
สิ น ค า ส ง ออกสำคั ญ : น้ ำ มั น และก า ซธรรมชาติ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตลาดส ง ออกสำคั ญ : ญี ่ ป ุ  น จี น สหภาพยุ โรป สหรั ฐ อเมริ ก า
สิ น ค า นำเข า สำคั ญ : น้ ำ มั น และก า ซธรรมชาติ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตลาดนำเข า สำคั ญ : สหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุ โรป ญี ่ ป ุ  น จี น
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สามเสาหลักอาเซียน

POLICE
ASEAN

1 2 3
เสาที่ 1

เสาที่ 2

เสาที่ 3

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASC : ASEAN Security Community ASCC : ASEAN Socio- Cultural Community AEC : ASEAN Economic Community
- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political
-Security Community–ASC) อาเซียนจะเปนกลไกสำคัญที่ทำให
ประเทศสมาชิ ก มี ค วามพร อ มในการร ว มมื อ ปองกันและจัดการ
กั บ ความขั ด แย ง ระหว า งกั น มากขึ ้ น โดยเฉพาะภั ย ข า มชาติ ใ น
รูปแบบตางๆรวมทั้งจะจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนเพื่อสงเสริมแนว
คิดประชาธิ ป ไตยและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าค
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- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community-ASCC) อาเซียนกำลังมุงพัฒนาความรวมมือในสาขา
การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม สาธารณสุ ข พลั ง งาน สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีเปาหมายให
ประชาชนในภูมิภาค รูจักและเขาใจกันมากขึ้นมีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนี้นอกจากนี้อาเซียนยังไดรวมมือ
รวมใจกันจัดการกับปญหาสังคมและภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
อยางฉับพลันและเกินกวาที่จะควบคุม ดูแลไดเพียงลำพัง เชน
ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาภัยพิบัติ ปญหาโรคระบาด เปนตน

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
-AEC) อาเซียนกำลังเรงรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสรางเขตการ
คาเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน เพื่อพัฒนาอาเซียน ซึ่งมี
ประชากรกวา 567 ลานคน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณใหเปน
ตลาดและฐานการผลิตที่เปนหนึ่งเดียวภายในป 2558 ซึ่งจะทำ
ใหอาเซียนนาสนใจและมีอำนาจตอรองทางเศรษฐกิจ

SINGAPORE

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)
เมืองหลวง : สิงคโปร (Singapore)
การเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข

วันชาติ : ๙ สิงหาคม
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
(สมาชิกกอตั้ง)
ภาษาประจำชาติ : ภาษามาเลย หรือ ภาษามลายู
ภาษาราชการ : อังกฤษ จีน มาเลย และภาษาทมิฬ

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ ๗๑๘.๓ ตารางกิโลเมตร
33 %
of
people

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã
ลักษณะทางภูมิศาสตร
สิงคโปรเปนนครรัฐที่ตั้งอยูบนเกาะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
697 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดเทากับเกาะภูเก็ตของไทย) โดยจะเปนเกาะ
ใหญหนึ่งเกาะ (เกาะสิงคโปร) และเกาะเล็กๆ อีกมากกวา 60 เกาะตั้ง
อยูทางตอนใตของคาบสมุทรมลายู ทางทิศเหนือติดกับชองแคบยะโฮร
ทิ ศ ใต ต ิ ด กั บ ช อ งแคบสิ ง คโปร ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ ทะเลจี น ใต แ ละทิ ศ
ตะวั น ตกติ ด กั บ ช อ งแคบมะละกา
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กลวยไมแวนดา มิส โจควิม
(Vanda Miss Joaquim)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 5,543,494 (2013)

ภูมิประเทศ
ในภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศจะเปนเนินเขา
โดยภาคกลางจะมี เ นิ น เขาที ่ เ ป น ต น กำเนิ ด ของแม น ้ ำ ที ่ ส ำคั ญ ของ
สิงคโปร พื้นที่บริเวณชายฝงของสิงคโปรจะมีลักษณะเวาแหวงเหมาะที่
จะเปนทาเรือ
ภูมิอากาศ
สิงคโปรอยูในเขตอากาศรอนชื้นและมีฝนตกชุก ประเทศนี้
มีอุณหภูมิคงที่ ไมมีการแบงแยกฤดูกาลที่ชัดเจนในชวงเดือนมิถุนายน

มรดกโลก
อาเซียน
สิงคโปร

– กรกฎาคม จัดเปนเดือนที่รอนที่สุด และในชวงเดือนพฤศจิกายน –
มกราคมจะเปนชวงมรสุม
ประชากร
มีจำนวนประชากรประมาณ 5.54 ลานคน เปนประเทศทีม่ ี
ประชากรหนาแนนมากที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก และประชากรก็มี
ความหลากหลายของเชือ้ ชาติ ซึง่ สวนใหญจะเปนชาวจีน รองลงมาจะ
เปนชาวมาเลย และชาวอินเดีย

สิงคโปรมีมรดกโลก จำนวน 1 แหง คือ
- สวนพฤกษศาสตรแหงชาติสิงคโปร
Singapore Botanic Gardens

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
สิ ง คโปร เ ป น ประเทศที ่ ม ี พ ื ้ น ที ่ จ ำกั ด และมี แ หล ง ทรั พ ยากร
ธรรมชาติอยูนอย สินคาสงออกที่สำคัญจึงเปนพวกเครื่องคอมพิวเตอร
อุ ป กรณ แ ละส ว นประกอบ น้ ำ มั น สำเร็ จ รู ป แผงวงจรไฟฟ า และส ว น
ประกอบอากาศยานและอุ ป กรณ ก ารบิ น ส ว นสิ น ค า นำเข า ที ่ ส ำคั ญ ก็
จะเป น พวกพลั ง งาน อาหาร และวั ต ถุ ด ิ บ ในงานอุ ต สาหกรรม เช น
ยางพารา
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เซอร สแตมฟอรด ราฟเฟลส
(Sir Stamford Rafﬂes)
ตัวแทนของบริษทั บริตชิ อินเดีย
ตะวันออก (The British East
India Company) เดินทาง
มาตกลงการคากับสุลตานผู
ปกครองสิงคโปรโดยมีการลง
นามทำขอตกลงเพื่อใหสิทธิ์
แกอังกฤษในการกอตั้งสถานี
การคาที่สิงคโปรและจัดตั้ง
เปนทาเรือปลอดภาษีสำหรับ
ประเทศแถบเอเชี ย รวมถึ ง
สหรัฐอเมริกาและตะวันออก
กลางและต อ มาก็ ย ึ ด ครอง
สิงคโปรไวได

¾.È.2506

ในช ว งสงครามโลกครั ้ ง ที ่ 2
สิ ง คโปร ต กเป น เมื อ งขึ ้ น ของ
ญี่ปุนแตหลังจากสิ้นสุดสงคราม
สิ ง คโปร ก ็ ก ลายเป น เมื อ งขึ ้ น
ของอั ง กฤษอี ก ครั ้ ง

สิงคโปรแยกตัวออกจากมาเลเซีย
และประกาศตัวเปนเอกราชตัง้ แต
นั้นมาสิงคโปรก็พยายามพัฒนา
และปรับปรุงประเทศใหมีความ
เจริ ญ ก า วหน า และประชากร
มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงสุด

สิงคโปรไดรับเอกราชจากอังกฤษ
และเขาเปนสวนหนึ่งของสหพันธ
รัฐมลายา หรือมาเลเซีย

¾.È.2506

¾.È. 2434

ในศตวรรษที่ 13 เจาชายแสง นิลา
อุตามา แหงปาเลมบัง เดินทาง
ออกมาแสวงหาสถานที ่ ส ำหรั บ
สรางเมืองใหมและไดสรางเมือง
ขึ ้ น ที ่ บ ริ เวณเกาะเทมาเส็ ก และ
เปลี่ยนชื่อเปน สิงหปุระ

ª‹Ç§Ê§¤ÃÒÁâÅ¡

สิงคโปรตกเปนเมืองขึน้
ของโปรตุเกส

¾.È. 2054

ในศตวรรษที่ 3 ของประวัติศาสตร
จีนมีการกลาวถึงสิงคโปรเปนครั้ง
แรกในชือ่ ของ โปหลัวชางทีห่ มายถึง
ปลายสุดคาบสมุทร เดิมสิงคโปร
เปนที่รูจักกันในชื่อวา เทมาเส็ก
มีกษัตริยเปนผูปกครอง

¤.Ê. 1201 - 1300

¤.Ê. 201 - 300

¡ÒÅÒ¹Ø¡ÃÁ : ÊÔ§¤â»Ã

BRUNEI

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
เมืองหลวง : บันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
การเมืองการปกครอง
ปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาอิสลาม
วันชาติ : 23 กุมภาพันธ
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 7 มกราคม พ.ศ. 2527
ภาษาประจำชาติ : ภาษามาเลย
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 5,770 ตารางกิโลเมตร
13 %
of
people

»ÃÐà·ÈºÃÙä¹
ลักษณะทางภูมิศาสตร
บรูไนมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนเกาะบอรเนียว ในทะเลจีนใต
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ดอกซิมปอร
(Simpor)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 417,784 (2556)

ภูมิประเทศ
ประกอบด ว ยพื ้ น ที ่ ส องส ว นที ่ ไ ม ต ิ ด กั น โดยพื ้ น ที ่ ด  า น
ตะวั น ตก มี ป ระชากร 97% ส ว นพื ้ น ที ่ ด  า นตะวั น ออกซึ ่ ง เป น ภู เขา
มี ป ระชากรเพี ย ง 10,000 คน สำหรั บ พื ้ น ที ่ ช ายฝ  ง ทางด า นเหนื อ
ของบรูไน ติดกับทะเลจีนใต สวนพรมแดนทางบกที่เหลือทั้งหมดถูก
ลอมรอบดวยรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศเขตรอน มีอุณหภูมิและความชื้นสูง และมีฝนตกชุกตลอดป

มรดกโลก
อาเซียน
บรูไน

ประชากร
มีจำนวนประชากรประมาณ 417,784 คน สวนใหญมีเชื้อชาติ
มลายูรองลงมาคือ จีน และชาวพื้นเมือง

ประเทศบรูไนยังไมมีมรดกโลก
(สถานที่สำคัญในประเทศบรูไน)

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
บรู ไ นเป น ประเทศร่ ำ รวยเพราะเป น ผู  ผ ลิ ต น้ ำ มั น รายใหญ เ ป น
อันดับ 3 ในอาเซียน และเปนผลิตกาซธรรมชาติ LNG เปนอันดับ 4 ของโลก
สินคาสงออกที่สำคัญ คือ น้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ นอกจากนี้ บรูไน
ยังมีอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีมาตรฐานการผลิตที่ถูกตองตามบัญญัติ
ของศาสนาอิสลาม ปจจุบันบรูไนมีการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความ
หลากหลาย โดยการสงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวม
ทั้งเปดเสรีดานการคา
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¾.È.2556

การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
ครั้งที่ 23 ณ บันดารเสรีเบกาวัน
ประเทศบรูไน

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22
ณ บันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

บรูไนไดรับเอกราชเมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ.2527 หลัก
จากอยูภายใตอารักขาของ
อังกฤษมานานถึง 95 ป

¾.È.2556

บรู ไ นได ล งนามในสนธิ ส ั ญ ญา
ยินยอมเปนรัฐในอารักขาของ
อั ง กฤษ เพราะเกรงว า จะต อ ง
เสียดินแดนไปและหลังจากนั้น
ไมนานบรูไนก็สำรวจพบน้ำมัน
และกาซธรรมชาติที่เมืองเซรีอา
ทำใหบรูไนเปนประเทศทีม่ ฐี านะ
มั่งคั่ง

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 7
ณ บันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

¾.È.2544

พรรคประชาชนบอรเนียวไดรับ
ชั ย ชนะอย า งท ว มท น จากการ
เลือกตั้ง แตถูกกีดกันไมใหจัดตั้ง
รัฐบาล จึงมีความพยายามที่จะ
ยึดอำนาจจากสุลตานแตไมสำเร็จ
รัฐบาลของสุลตานจึงประกาศ
กฎอัยการศึก โดยตออายุประกาศ
ทุกๆ 2 ป เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

¾.È. 2527

¾.È. 2505

บรูไนมีอำนาจและชื่อเสียงทางดาน
การค า และครอบครองอาณาเขต
สวนใหญในเกาะบอรเนียวและสวน
หนึ่งของหมูเกาะซูลุตอมาเมื่อสเปน
และฮอลันดาแผอำนาจเขามาในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตบรูไนก็เสีย
ดินแดนและเสื่อมอำนาจลง

¾.È. 2449

¤.Ê. ·Õè 14 - 16
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LAOS

ชื่อทางการอยางเปนทางการ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตัวยอ: สปป.ลาว)
(The Lao People’s Democratic Republic)
เมืองหลวง : เวียงจันทร (Vientiane)

การเมืองการปกครอง

มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต

ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
วันชาติ : 2 ธันวาคม
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540
ภาษาประจำชาติ : ภาษาลาว
ภาษาราชการ : ภาษาลาว

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร
66 %
of
people

»ÃÐà·ÈÅÒÇ
ลักษณะทางภูมิศาสตร
ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร
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ดอกจำปาลาว
(Champa)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 6,695,166 (2556)

ภูมิประเทศ
ไมมที างออกสูท ะเล พืน้ ทีส่ ว นใหญเปนทีร่ าบสูง มีปา ไมปกคลุม
หนาแนน ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับไทย ทิศใตตดิ กับกัมพูชา
ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพมา
ภูมอิ ากาศ
แบบเขตรอน คลายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย

มรดกโลก
อาเซียน
ลาว

ลาว มี ม รดกโลกทางวั ฒ นธรรม จำนวน 2 แห ง
- เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang)
- ปราสาทหินวัดพูและสิ่งกอสรางใกลเคียงในแขวง
จำปาสัก (Vat Phou and Associated Ancient
Settlements within the Champasak Cultural
Landscape )

ประชากร
เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ลานคน ประกอบดวย 68 ชนเผา
ภาวะเศรษฐกิ จ ของลาวมี พ ั ฒ นาการที ่ ด ี ข ึ ้ น ตามลำดั บ นั บ
ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุมชนชาติ คือ ลาวลุม ลาวเทิง และลาวสูง
ตัง้ แตเปลีย่ นเปนระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาด เมือ่ พ.ศ.2529 ลาวมีทรัพยากร
ธรรมชาติ ท ี ่ ส มบู ร ณ โดยมี ผ ื น ป า และพื ้ น ที ่ ท ำการเกษตรขนาดใหญ
รวมทั้งมีแรธาตุตางๆ เชน ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก ถานหิน อัญมณี และ
น้ำมัน ไปจนถึงมีเหมืองแรทองคำ และยังมีแหลงน้ำสำหรับผลิตไฟฟาสง
ออกที่สรางรายไดใหประเทศอยางมาก

23
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ฝรั ่ ง เศสแพ เ วี ย ดนามที ่ เ ดี ย น
เบียนฟู ลาวจึงไดรับเอกราชอยาง
สมบู ร ณ ใ น พ.ศ.2496 โดยมี
เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ วัฒนา
ขึ ้ น ครองราชย ต  อ เจ า สุ ภ านุ ว งศ
หนึง่ ในขบวนการลาวอิสระประกาศ
ตนเปนพวกนิยมคอมมิวนิสต และ
เปนหัวหนาขบวนการประเทศลาว
ออกเคลื่อนไหวทางการเมือง

ในช ว งสงครามโลกครั ้ ง ที ่ 2
กองทั พ ญี ่ ป ุ  น รุ ก เข า มาในลาว
ขบวนการลาวอิ ส ระจึ ง ได
ประกาศเอกราชเมื ่ อ ญี ่ ป ุ  น แพ
สงครามลาวจึงตกอยูในอำนาจ
ฝรั่งเศสอีกครั้ง

¾.È.2518

แต เ ดิ ม ลาวอยู  ใ ต ก ารปกครอง
อาณาจั ก รน า น ต อ มาก็ ต กอย ู
ในการปกครองของสยามนาน
ถึง 114 ป จนเกิดวิกฤติการณ
ร.ศ.112 สยามตองยกดินแดน
ลาวทั้งหมดใหเปนของฝรั่งเศส

ª‹Ç§Ê§¤ÃÒÁâÅ¡
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พรรคปฏิวัติประชาชนลาวที่นำโดย
เจาสุภานุวงศยึดอำนาจรัฐบาลของ
เจาสวางวัฒนาไดสำเร็จและประกาศ
สถาปนา “สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” ขึน้ อยางเปนทางการ
ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518

INDONESIA

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวง : จาการตา (Jakarta)
การเมืองการปกครอง
อินโดนีเซียปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปนประมุข

ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาอิสลาม
วันชาติ : 17 สิงหาคม
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
(สมาชิกกอตั้ง)
ภาษาประจำชาติ : ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาราชการ : ภาษาอินโดนีเซีย

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตร
0.7 %
of
people

»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ลักษณะทางภูมิศาสตร
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งอยู
ระหวางคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลีย และระหวางมหาสมุทรอินเดีย
กับมหาสมุทรแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอรเนียว
หรือกาลีมนั ตัน, ประเทศปาปวนิวกินบี นเกาะนิวกินหี รืออีเรียน และประเทศ
ติมอร-เลสเต บนเกาะติมอร
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กลวยไมราตรี
(Moon Orchid)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 263,991,000 (2560)

ภูมิประเทศ
ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันตก
เฉียงใตติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร-เลสเตและ
ปาปวนิวกินี ทิศใตตดิ กับทะเลติมอร อินโดนีเซียเปนประเทศทีม่ หี มูเ กาะมาก
ที่สุดในโลกประมาณ 17,508 เกาะ แบงพื้นที่เปน 4 สวน คือหมูเกาะ
ซุนดาใหญ หมูเ กาะซุนดานอย หมูเ กาะมาลุกุ และอีเรียนจายา
ภูมิอากาศ
อินโดนีเซียอยูในเขตรอนชื้นแบบศูนยสูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแลง
(พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน – เมษายน)

มรดกโลก
อาเซียน
อินโดนีเซีย

ประชากร
มีประชากรประมาณ 263 ลานคน ประชากรมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ที่มีมากที่สุดคือ จาวา รองลงมาคือ ซุนดา มาดู มาเลย
และยังมีชนชาติพื้นเมืองอื่นๆ ที่กระจายกันอยูตามเกาะตางๆ

อินโดนีเซีย มีมรดกโลกจำนวน 8 แหง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม 4 แหง
- บูโรบูดรู  หรือ กลุม วัดบุโรพุทโธ (Borobudur Temple Compounds)
- ปรัมบานัน (Prambanan )หรือ กลุมวัดพรัมบานัน (Prambanan
Temple Compounds)
- แหลงมนุษยยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site)
- ภูมิทัศนวัฒนธรรมเขตบาหลี : ระบบสุบักหลักการตามปรัชญา
ไตรหิตครณะ (Cultural Landscape of Bali Province: the Subak
System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy)
มรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แหง
- อุทยานแหงชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park)
- อุทยานแหงชาติโคโมโด (Komodo National Park)
- อุทยานแหงชาติลอเรนซ (Lorentz National Park)
- มรดกป า ฝนเขตร อ นของเกาะสุ ม าตรา (Tropical Rainforest

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
ในอดี ต เศรษฐกิ จ ของอิ น โดนี เซี ย พึ ่ ง พาการส ง ออกน้ ำ มั น และ
ก า ซธรรมชาติ เ ป น หลั ก แต ห ลั ง เกิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ น ้ ำ มั น ในตลาดโลก
อิ น โดนี เซี ย จึ ง หั น มาพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอื ่ น ๆ ได แ ก การกลั ่ น น้ ำ มั น
การต อ เรื อ ประกอบรถยนต และการผลิ ต อุ ป กรณ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
นอกจากนี้อินโดนีเซียยังอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปน
ปาไม แรธาตุตางๆ เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ดีบุก และเหล็ก
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ทั้งสองฝายลงนามเพื่อยุติความ
ขั ด แย งใน ข อ ตกลงลิ งกั ด ยาติ
(Linggadjati Agreement)
แตภายหลังเนเธอรแลนดละเมิด
ขอตกลงโดยนำทหารเขาโจมตี
อินโดนีเซียอีก
ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุน
ไดยึดครองอินโดนีเซียและขับไล
เนเธอรแลนดออกไปไดสำเร็จ

27 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È.2492

อิ น โดนี เซี ย ถื อ โอกาสประกาศ
เอกราชเพราะญี่ปุนแพสงคราม
โดยมี ซูการโนเปนประธานาธิบดี
คนแรกแตเนเธอรแลนดไมยอม
รั บ และพยายามกลั บ เข า ยึ ด
ครองอิ น โดนี เซี ย อี ก ทำให เ กิ ด
การสูรบกันอยางรุนแรง

¾.È. 2489

¾.È. 2485

»ÃÐÇÑµÔ

ในอดี ต อิ น โดนี เซี ย เป น แหล ง
เครื ่ อ งเทศที ่ ส ำคั ญ จึ ง เป น ที่
สนใจของชาวตะวันตกและตก
เป น อาณานิ ค มของประเทศ
เนเธอรแลนดนานกวา 300 ป

17 ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È.2488

¡ÒÅÒ¹Ø¡ÃÁ : ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ

อินโดนีเซียจึงไดรับเอกราชจาก
เนเธอรแลนดเนื่องจากสหประ
ชาชาติกดดันแตเนเธอรแลนด
ก็ ไ ม ค ื น ดิ น แดนอิ เรี ย นจายา
ตะวันตกใหจนในทีส่ ดุ ประชาชน
ในดินแดนนัน้ ไดลงประชามติขอ
เปนสวนหนึ่งของอินโดนีเซียตอ
สหประชาชาติ จ ึ ง สามารถรวม
กันไดสมบูรณใน พ.ศ.2506

MALAYSIA

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)
เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur)
การเมืองการปกครอง

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข

ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาอิสลาม
วันชาติ : 31 สิงหาคม
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
(สมาชิกกอตั้ง)
ภาษาประจำชาติ : ภาษามาเลย
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 329,847 ตารางกิโลเมตร
19 %
of
people

»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ
ลักษณะทางภูมิศาสตร
ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวยรัฐ 13
รัฐ และดินแดนสหพันธ 3 ดินแดน และมีเนือ้ ทีร่ วม 330,809 ตารางกิโลเมตร
(127,720 ตารางไมล) โดยมีทะเลจีนใตแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนซึ่งมีขนาด
ใกลเคียงกัน ไดแก มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก มาเลเซีย
มีพรมแดนทางบกและทางทะเลรวมกับไทย และมีพรมแดนทางทะเลรวม
กับสิงคโปร เวียดนาม และอินโดนีเซีย
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ดอกบุหงารายา
(Bunga Raya)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 31,437,000 (2560)

ภูมิประเทศ
ประเทศมาเลเซียประกอบดวยพื้นที่ 2 สวนโดยมีทะเลจีนใต
กั้นมาเลเซียตะวันตกตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายูมีพรมแดนทิศเหนือ
ติดกับไทย และทิศใตติดกับสิงคโปร โดยประกอบดวย 11 รัฐ เขตที่
ปกครองโดยรัฐบาลกลาง คือ เกาะลาบวนมาเลเซียตะวันออกตั้งอยูทาง
ตอนเหนือของเกาะบอรเนียว (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทิศใตติดกับ
อินโดนีเซียทัง้ หมด ประกอบดวย 2 รัฐ 2 เขตทีป่ กครองโดยรัฐบาลกลาง
คือ กัวลาลัมเปอร (เมืองหลวง) ปุตราจายา (เมืองราชการ)

มรดกโลก
อาเซียน
มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซี ย มี ม รดกโลก จำนวน 4 แห ง คื อ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม 2 แหง
- มะละกา และจอรจทาวน นครประวัตศิ าสตร บนชอง
แคบมะละกา (Melaka and George Town, Historic
Cities of the Straits of Malacca)
- แหลงโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง (Archaeological
Heritage of the Lenggong Valley)
มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แหง
- อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park)
- อุทยานแหงชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National
Park)

ภูมิอากาศ
เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
รอนชื้นและฝนตกชุกตลอดป โดยอยูภายใตอิทธิพลของกระแส
มาเลเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องเปนประเทศอุตสาหกรรรม
ลมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต
ใหมที่มีเศรษฐกิจกาวหนาแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนรองจาก
ประชากร
สิงคโปร แหลงอุตสาหกรรมจะอยูทางมาเลเซียตะวันตก ปนัง เปนเมืองทาใหญ
มีจำนวนประชากรประมาณ 31 ลานคน โดยมีเชื้อชาติหลัก คือ ของประเทศมีถนนหลวงมาตรฐานสูงเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ คูคาสำคัญของ
มลายู รองลงมาคือ จีน อินเดีย และเชือ้ ชาติอน่ื ๆ เชน ไทย ทมิฬ ฮอลันดา มาเลเซียคือ ญีป่ นุ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร สินคาสงออก ไดแกเครือ่ งใชไฟฟา
อาหรับ เปนตน รวมถึงยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิม เชน โอรังอัสลี อีบาน และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส น้ำมันปาลม เคมีภัณฑ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ
และคาดาดุนซุน เปนตน
กาซธรรมชาติ เหล็ก ยางพารา และเปนผูสงออกดีบุกอันดับตนๆ ของโลก
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ไทยหรือสยาม ได ไทรบุร(ี เกดะห)
กลันตันและตรังกานูเปนเมืองขึน้

ไดมีการรวมสหพันธรัฐมาลายา
สิงคโปร ภายหลังซาบาหบรูไนและ
สิงคโปรไดแยกตัวออกเปนอิสระ

¾.È.2506

อังกฤษเขายึดครองตอจากดัตช
และได จ ั ด ตั ้ ง เขตปกครองรวม
ปนงั มะละกา และสิงคโปรเรียกวา
เขตจัดตั้งชองแคบ (The Straits
Settlements)

31 ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È.2500

¾.È. 2359

»ÃÐÇÑµÔ

¾.È. 2367

มาเลเซียเคยตกเปนเมืองขึ้นของ
ประเทศตางๆ ตั้งแต พ.ศ.2054
โดยถูก โปรตุเกสยึดครองชอง
แคบมะละกาซึ่งเปนเสนทางการ
คาสำคัญในขณะนั้นและตอมา
ตกเปนของเนเธอรแลนด

มาเลเซียไดรับเอกราชในวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 โดยใช
ชือ่ ประเทศวาสหพันธรัฐมาลายา
และมีนายกรัฐมนตรีคนแรกชื่อ
ตนกู อับดุล ราหมาน

PHILIPPINES

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
สาธารณรัฐฟลปิ ปนส (Republic of the Philippines)
เมืองหลวง : มะนิลา (Manila)
การเมืองการปกครอง
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
วันชาติ : 12 มิถุนายน
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
(สมาชิกกอตั้ง)
ภาษาประจำชาติ : ภาษาฟลิปโน
ภาษาราชการ : ภาษาฟลิปโน และภาษาอังกฤษ

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 300,000 ตารางกิโลเมตร
0.5 %
of
people

»ÃÐà·È¿ÅÔ»»¹Ê
ลักษณะทางภูมิศาสตร
ฟลิปปนสเปนประเทศที่ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญที่มีมากถึง
7,107 เกาะ ซึ่งเมื่อรวมแลวจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร (เปนพื้นดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร) ถาลองเทียบขนาดแลว
ก็จะมีขนาดประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย ประเทศแหงนี้ตั้งอยูใน
มหาสมุ ท รแปซิ ฟ  ก ทางทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ ทะเลจี น ใต
ทางทิศใตและทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟก
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พุดแกว

(Sampaguita Jasmine)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 104,261,000 (2560)

ภูมิประเทศ
หมูเกาะของฟลิปปนสจะเปนหมูเกาะของเทือกเขาหินใหม
ทำใหมกั เกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยูบ อ ยครัง้ และในปจจุบนั นี้
ก็ยังมีภูเขาไฟที่พรอมจะปะทุอยูอยางนอย 22 ลูก โดยเฉพาะภูเขาไฟ
มายอน พินาตูโบ และทาล นอกจากนี้ฟลิปปนสยังมีที่ราบแคบๆ ซึ่งจะ
มีที่ราบที่สำคัญก็คือที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอนที่เรียกวาที่ราบ
มะนิลา ถือเปนที่ราบที่ใหญที่สุด ฟลิปปนสแบงออกเปน หมูเกาะหลักๆ
คือ ลูซอน (Luzon) เปนหมูเกาะทางตอนเหนือของประเทศ วิสายาส

มรดกโลก
อาเซียน
ฟลิปปนส

(Visayas) อยูทางตอนกลางของประเทศ และ มินดาเนา (Mindanao)
อยูทางตอนใต

ภูมิอากาศ

ฟลิปปนสอยูในพื้นที่มรสุมเขตรอน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน
ฤดูฝน และฤดูหนาว และจากผลของการอยูในเขตมรสุมฟลิปปนส
จึงตองประสบภัยธรรมชาติบอยครั้งจากพายุและไตฝุน

ประชากร

มีจำนวนประชากรประมาณ 104 ลานคน ซึ่งสวนใหญจะเปน

ฟลิปปนส มีมรดกโลก จำนวน 6 แหง คือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แหง
- นครประวัติศาสตรวีกัน (Historic Town of Vigan)
- โบสถ บ าโรคแห ง ฟ ล ิ ป ป น ส (Baroque Churches of the
Philippines)
- นาขั ้ น บั น ไดแห ง เทื อ กเขาฟ ล ิ ป ป น ส (Rice Terraces of the
Philippine Cordilleras)
มรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 3 แหง
- อุทยานแหงชาติแมน้ำใตดินปวยรโต-ปรินเซซา (Puerto-Princesa
Subterranean River National Park)
- อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural
Park)
- เขตสงวนพันธุสัตวปาภูเขาฮามิกีตัน (Mount Hamiguitan Range
Wildlife Sanctuary)

พื้นเมืองของฟลิปปนสที่เรียกวา ชาวมลายู และรองลงมาจะเปนลูกครึ่งจีน
ลูกครึ่งสเปน และลูกครึ่งอเมริกัน
เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
ฟลิปปนสเปนประเทศเกษตรกรรม แตมีเนื้อที่ใชในการเพาะปลูก
อยูอยางจำกัด จึงทำใหพื้นที่เพาะปลูกสวนใหญอยูบริเวณที่ราบต่ำและเนิน
เขาที่ปรับใหเปนขั้นบันได พืชเศรษฐกิจสำคัญคือมะพราว ออย ปานอบากา
และขาวเจา นอกจากนี้ยังมีแรสงออกที่สำคัญ คือ เหล็กโครไมต ทองแดง
เงิน
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หลังจากนั้นก็เกิดสงครามตอตาน
สหรั ฐ ฯ ที ่ เรี ย กว า Philippine
American War ก อ นจะได ร ั บ
เอกราชอย า งสมบู ร ณ ใ นวั น ที่
4 กรกฎาคม พ.ศ.2489

¾.È.2489

หลังจากที่เฟอรดินานดมาเจแลน (Ferdinand Magellan)
นักสำรวจชาวโปรตุเกสคนพบหมูเกาะฟลิปปนสทำใหชาว
ตะวันตกไดรูจักหมูเกาะฟลิปปนสสเปนพยายามเขามาทำ
ใหคนพื้นเมืองหันมานับถือศาสนาคริสตจนทำใหเกิดความ
ขัดแยงและในทีส่ ดุ สเปนก็เขามายึดครองฟลปิ ปนสยาวนาน
กวา 300 ป ตอมาเกิดขบวนการเรียกรองอิสรภาพที่นำ
โดยโฮเซ รีซัล (Jose Rizal) ปญญาชนชาวฟลิปปนส ซึ่งก็
ไดรับโทษประหารในเวลาตอมา

¾.È. 2441

¾.È.2064

¡ÒÅÒ¹Ø¡ÃÁ : ¿ÅÔ»»¹Ê

ในพ.ศ.2441สหรัฐอเมริกาและ
สเปนเกิ ด ความขั ด แย ง กั น จน
เกิ ด เป น สงครามแล ว สหรั ฐ
อเมริกาก็ไดเขามาครอบครอง
ฟ ล ิ ป ป น ส แ ทนสเปนนานถึ ง
14 ป (ตั ้ ง แต ช  ว ง พ.ศ.2442พ.ศ.2456)

VIETNAM

ชื่อทางการอยางเปนทางการ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวง : ฮานอย (Hanoi)
การเมืองการปกครอง
เวียดนามปกครองดวยระบอบสังคมนิยม
ศาสนาประจำชาติ : ไมมี
วันชาติ : 2 กันยายน
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538
ภาษาประจำชาติ : ภาษาเวียดนาม
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร
90 %
of
people

ดอกบัว
(Lotus)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 93,700,000 (2560)

»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ
ลักษณะทางภูมิศาสตร
เวียดนาม มีลักษณะพื้นที่เปนแนวยาวคลายตัว S มีพื้นที่
ประมาณ 331,690 ตารางกิโลเมตร (3 ใน 5 ของไทยหรือประมาณ 65%)
ตั้งอยูทางดานตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน ทางทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใตติดกับทะเลจีนและอาวไทย ทิศตะวันออกติดกับอาวดัวเกี๋ย
และทะเลจีน และทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว
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ภูมิประเทศ
พื้นที่ภูมิประเทศของเวียดนามนั้นสวนใหญจะเปนภูเขาสูง
(โดยเฉพาะทางภาคเหนือ) คั่นระหวางที่ราบลุมแมน้ำแดงและตอนใต
เปนที่ราบลุมแมน้ำโขง นอกจากนี้ยังมีชายฝงทะเลแคบๆ ที่ยาวจาก
เหนือจรดใต
ภูมิอากาศ
เวียดนามอยูในพื้นที่มรสุมเขตรอน ทางภาคเหนือของประเทศจะมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผลิ (มีนาคม – เมษายน) ฤดูรอ น (พฤษภาคม

มรดกโลก
อาเซียน
เวียดนาม

– สิ ง หาคม) ฤดู ใ บไม ร  ว ง (กั น ยายน – พฤศจิ ก ายน) และฤดู ห นาว
(ธันวาคม – กุมภาพันธ) สวนทางภาคกลางและภาคใตจะมีเพียง 2 ฤดู
คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูแลง (ตุลาคม – เมษายน)
ประชากร
มีจำนวนประชากรประมาณ 93 ลานคน สวนใหญเปนชาว
เวียด รองลงมาจะเปนชนกลุมนอย ชาวเขา และชาวเขมร

เวียดนาม มีมรดกโลก จำนวน 8 แหง คือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 5 แหง
- หมูโบราณสถานเมืองเว (Complex of Hue Monuments)
- เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town)
- สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน (My Son Sanctuary)
- พระราชวังจักรพรรดิแหงทังลอง-ฮานอย (Central Sector of the
Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi)
- พระราชวังแหงราชวงศโฮ (Citadel of the Ho Dynasty)
มรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 3 แหง
- อาวฮาลอง (Ha Long Bay)
- อุทยานแหงชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National
Park)
มรดกโลกแบบผสม (วัฒนธรรมและธรรมชาติ)
- แหลงภูมิทัศนจางอาน (Trang An Landscape Complex)

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
เวี ย ดนามจั ด ได ว  า เป น ประเทศหนึ ่ ง ที ่ ม ี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว อีกทั้งเวียดนามยังเปนประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ทำใหเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญๆ มากมาย และยังมี
พื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูกอีกดวย เวียดนามมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ
ขาวเจา ยางพารา ชา กาแฟ และยาสูบ สำหรับแรสงออกที่สำคัญ คือ
เหล็ก ถานหินแอนทราไซต นอกจากนี้ยังมีกาซธรรมชาติและน้ำมันอีกดวย
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เกิ ด ขบวนการเวี ย ดมิ น ห ข ึ ้ น
เพื่อขับไลฝรั่งเศสโดยมีโฮจิมินห
เปนผูนำ

¾.È.2497

เวียดนามไดรับอิสรภาพจากจีน ดวย
ความชวยเหลือจากเมอซิเออร ปกโน
เอด เบอาง (Pigneu fe Behaine) มิชชัน
นารีชาวฝรั่งเศสและความสามารถของ
แมทพั เหงียน อัน (Nguyen Anh) ซึง่ ตอ
มาไดสถาปนาตนเองขึ้นเปนจักรพรรดิ
ญาลอง
-ต อ มาในสมั ย พระเจ า มิ ง ห ห ม า งมี
นโยบายตอตานคาทอลิกเปนเหตุให
ฝรั่งเศสเขาแทรกแซงเวียดนาม และใน
พ.ศ.2426เวียดนามก็ตกเปนอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศส
ได แ บ ง เวี ย ดนามออกเป น สามส ว น
คืออาณานิคมโคชินจีนในภาคใต
เขตอารักขาอันนามในตอนกลางและ
เขตอารักขาตัวเกี๋ยในภาคเหนือ

¾.È. 2503

¾.È. 2484

ประเทศเวียดนามตกอยูภายใต
การปกครองของราชวงศ จ ี น
ทำให ไ ด ร ั บ อิ ท ธิ พ ลด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม การปกครองและ
แนวคิดขงจื้อมาจากจีน

¾.È. 2344

700 »‚¡‹Í¹¾Ø·¸¡ÒÅ - ¾.È. 1481

¡ÒÅÒ¹Ø¡ÃÁ : àÇÕÂ´¹ÒÁ

เวียดนามทำอนุสัญญาเจนีวาเพื่อ
สงบศึ ก กั บ ฝรั ่ ง เศส เป น ผลให
เวียดนามตองแบงประเทศออก
เปน 2 สวน คือ เวียดนามเหนือ
ภายใตการนำของพรรคคอมมิวนิสตและเวียดนามใตภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

เกิดสงครามเวียดนาม เปนสงครามระหว า งเวี ย ดนามเหนื อ
และเวียดนามใต สงครามนี้ยุติ
ลงไดดวยชัยชนะของเวียดนามเหนือทำใหเวียดนามรวมกันเปน
หนึ ่ ง เดี ย วภายใต ช ื ่ อ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

MYANMAR

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Republic of
the Union of the Myanmar)
เมืองหลวง : เนปดอว (Nay Pyi Taw)
การเมืองการปกครอง
มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ
ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ
วันชาติ : 4 มกราคม
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540
ภาษาประจำชาติ : ภาษาเมียนมาร
ภาษาราชการ : ภาษาเมียนมาร

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร
80 %
of
people

ดอกประดู
(Padauk)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 51,486,253 (2557)

»ÃÐà·ÈàÁÕÂ¹ÁÒÃ
ลักษณะทางภูมิศาสตร
เมียนมารเปนรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมเเดน
ติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมเเดนเมียนมารมีความยาว 1,930 กิโลเมตรเปนแนวชายฝงตามอาวเบงกอลและทะเล
อันดามันดวยพืน้ ที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศเมียนมารเปนประเทศ
ทีใ่ หญเปนอันดับที่ 40 ของโลก และใหญเปนอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ภูมิประเทศ
ทิ ศ เหนื อ และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ติ ด กั บ จี น และทิ เ บต
ทิศใตและตะวันออกเฉียงใตติดกับลาวและไทย ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดกับอินเดียและบังกลาเทศทิศใต ติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล
ภูมิอากาศ
แบบมรสุมเขตรอน มี 3 ฤดู คือ รอน ฝน และหนาวซึ่งสภาพ
อากาศจะแตกตางกันไปตามภูมิประเทศ โดยพื้นที่สูงจะหนาวเย็นพิื้นที่
ภาคกลางจะแหงแลงกวาแถบชายฝงทะเลตอนใต

มรดกโลก
อาเซียน
เมียนมาร

เมียนมาร มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 1
แหง คือ
- กลุมเมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient
Cities)

ประชากร
เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
มีจำนวนประชากรประมาณ 51 ลานคน มีหลายเชื้อชาติสวน
เมียนมารเปนประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายไดเฉลี่ยตอบุคคลอยูใน
ใหญมีเชื้อชาติเมียนมาร รองลงมา คือ ไทยใหญ มอญ ยะไข กะเหรี่ยง เกณฑตำ่ การเกษตรกรรมถือเปนอาชีพหลักของเมียนมาร ซึง่ มีการปลูกขาว
คะฉิ่น ไทย และชิน
เจา ผัก และพืชเมืองรอนหลายชนิด นอกจากนีย้ งั มีการขุดแรและน้ำมัน รวม
ทั้งมีเหมืองดีบุกอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคอุตสาหกรรมนั้น
อยูในขั้นกำลังพัฒนา โดยมีอุตสาหกรรมตอเรือเดินสมุทรอยูบริเวณเมือง
ยางกุง มะริด และทวาย ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ
ปาไม อัญมณี แรธาตุ และน้ำมัน
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¾.È.2531

พมาไดรบั เอกราชอยางสมบูรณ

ปจจุบนั นางออกซานซูจไี ดรบั การปลอยตัวแลว
และพรรคสันนิบาตแหงชาติเพือ่ ประชาธิปไตย
หรือเอ็นแอลดีของนางก็ไดรบั ชัยชนะอยางทวม
ทนในการเลือกตั้งซอมเมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ.2555

เกิดเหตุการณ 8888 (8 สิงหาคม
ค.ศ.1988) ที่ทหารฆาประชาชน
จำนวนมาก

»˜¨¨ØºÑ¹

พมาเปลี่ยนชื่อประเทศจาก
“Burma” เปน “Myanmar”
และสภาฟนฟูกฎระเบียบ
ของชาติหรือสลอรกจัดใหมี
การเลื อ กตั ้ ง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปนครั้งแรก
ในรอบ 30 ป

àËµØ¡ÒÃ³ÊÓ¤ÑÞ

¾.È. 2532

นายพลเนวินกอรัฐประหาร
ปกครองพมาแบบเผด็จการ
และปดประเทศ

¾.È. 2505

ชนเผามอญเขามาตัง้ รกรากในพมา
หลังจากนั้นดินแดนนี้ก็ถูกชนชาติ
ชาติตางๆ เขามาผลัดเปลี่ยนยึด
ครองจนตกเป น อาณานิ ค มของ
อังกฤษใน พ.ศ.2429 ตอมามีการ
กอตั้งกลุมสันนิบาตเสรีภาพแหง
ประชาชนตอตานฟาสซิสตโดยคณะ
ของอองซาน เพื่อเจรจาเรียกรอง
เอกราชจากอังกฤษ

4 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È. 2491

¾.È.2429

¡ÒÅÒ¹Ø¡ÃÁ : àÁÕÂ¹ÁÒÃ

สภาสลอร ก ไม ย อมรั บ ชั ย ชนะของนางออง
ซานซูจี และสั่งกักบริเวณนาง
-สภาสลอรกเปลี่ยนชื่อเปนสภาแหงสันติภาพ
และพัฒนาประเทศและถูกประกาศใหสนั ติภาพ
ไปในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554
-รัฐบาลชุดแรกนำโดยพลเอก เต็ง เสง ปกครอง
ประเทศและเปลี่ยนชื่อจาก “สหภาพพมา”
เปน “สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร”

CAMBODIA

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง : พนมเปญ (Phnom Penh)
การเมืองการปกครอง
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ
วันชาติ : 9 พฤศจิกายน
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 30 เมษายน พ.ศ.2542
ภาษาประจำชาติ : ภาษากัมพูชา
ภาษาราชการ : ภาษากัมพูชา

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร
96.4 %
of
people

»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ
ลักษณะทางภูมิศาสตร
กัมพูชาตั้งอยูในอินโด – แปซิฟก มีพื้นที่ประมาณ 181,035
ตารางกิโลเมตร

46

ดอกลำดวน
(Rumdul)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 15,957,223 (2560)

ภูมิประเทศ
มีลักษณะคลายอาง โดยตรงกลางเปนแองทะเลสาบและลุม
แมนำ้ โขงอันกวางขวาง มีภเู ขาลอมรอบ 3 ดาน มีแมนำ้ สำคัญคือ แมนำ้ โขง
แมนำ้ ทะเลสาบ แมนำ้ บาสัก ทะเลสาบโตนเลสาบ ดานตะวันออกมีเทือกเขา
อันนันกั้นเวียดนาม ดานเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ มีเทือกเขาพนม
ดงรักกัน้ เขตไทย ดานใตและตะวันตก มีเทือกเขาบรรทัดกัน้ เขตไทยดาน
ตะวันออกเฉียงใต เปนที่ราบลุมแมน้ำโขง

มรดกโลก
อาเซียน
กัมพูชา

ภูมิอากาศ
มรสุมเขตรอน เปนแบบรอนชืน้ แถบมรสุม มีฝนตกชุกทีย่ าวนาน
ประชากร
มีจำนวนประชากรประมาณ 15 ลานคน สวนใหญเปนชาวกัมพูชา
รองลงมาคือ เวียดนาม จีน และอื่นๆ

กัมพูชา มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน
3 แหง คือ
- แองกอร หรือ เมืองพระนคร (Angkor)
- ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah
Vihear)
- Temple Zone of Sambor Prei Kuk,
Archaeological Site of Ancient

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
รัฐบาลกัมพูชาใหความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ มุง ขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเรงรัด
การพัฒนาโครงพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน การสรางสนามบิน ถนน ไฟฟา
ประปา และสาธารณูปโภคตางๆ รวมทั้งสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ
รายไดหลักของกัมพูชามาจากภาคเกษตรกรรม พืชที่สำคัญคือ ขาวเจา
ยางพารา พริกไทย นอกจากนี้ยังมีการทำประมงน้ำจืดและปาไมดวย
สวนภาคอุตสาหกรรมยังเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม
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มีการเปลี่ยนการปกครองมาเปน
สาธารณรัฐ แตกลับลมสลายใน
พ.ศ.2518 เมือ่ เขมรแดงหรือพรรค
คอมมิวนิสตกมั พูชา ภายใตการนำ
ของพอล พต ขึ้นเปนผูนำ

¾.È.2535

กษัตริยน โรดม (Norodom)ได
ลงนามในสนธิสญ
ั ญาฉบับแรก
กับฝรัง่ เศส ซึง่ ถือเปนจุดเริม่ ตน
ที่กัมพูชาตกอยูในอำนาจของ
ฝรัง่ เศส

¾.È. 2522

¾.È. 2497

กัมพูชาไดรับเอกราชอยาง
สมบูรณตามขอตกลงในสนธิ
สัญญาเจนีวา

¾.È.2513

¾.È. 2406

ÂØ¤àÃÔèÁµŒ¹

กัมพูชาเริม่ ตนขึน้ จากการทีพ่ ระเจา
ชัยวรมันที่ 2 ไดรวบรวมอาณาจักร
ขอมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน
พ.ศ.1345 ซึ่งอาณาจั ก รมี ความ
รุงเรืองมากวา 600 ป

กลุม กัมพูชาฝายซายลมลาง
รั ฐ บาลของเขมรแดงและ
ปกครองประเทศ

àËµØ¡ÒÃ³à»ÅÕèÂ¹á»Å§

¡ÒÅÒ¹Ø¡ÃÁ : ¡ÑÁ¾ÙªÒ
ตอมาฮุนเซนไดทำรัฐประหารและจัดใหมีการ
เลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ.2541 โดยมีตนเองได
ดำรงนายกรัฐมนตรีตอมาจนถึงปจจุบัน

กองกำลังสหประชาชาติ (UNTAC)เขาจัดการ
และฟน ฟูกมั พูชา โดยแตงตัง้ ใหมนี ายกรัฐมนตรี
2 คน คือ เจานโรดม รณฤทธิ์ และฮุนเซน

THAILAND

ชื่อทางการอยางเปนทางการ
ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
การเมืองการปกครอง

ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย  เ ป น ประมุ ข

ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต และฮินดู
วันชาติ : 5 ธันวาคม
วันที่เปนสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510
(สมาชิกกอตั้ง)
ภาษาประจำชาติ : ภาษาไทย
ภาษาราชการ : ภาษาไทย

ดอกไมประจำชาติ
ขนาดพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร
94.6 %
of
people

»ÃÐà·Èä·Â

ดอกราชพฤกษ
(Ratchaphruek)

สัดสวนผูนับถือพระพุทธศาสนาตอประชากร
จำนวนประชากร 65,931,550 (2559)

ลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกันดังนี้ ภาคเหนือ มีภูเขาสูง โดย
จุดสูงสุดคือ ดอยอินทนนทซึ่งเปนแหลงตนน้ำที่สำคัญ ภาคตะวันออก
ลักษณะทางภูมิศาสตร
ตั้งอยูในอินโด – แปซิฟก มีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนที่ราบสูงแหงแลง ไมเอื้อตอการเพาะปลูก ภาคกลางเปนที่
ราบลุมแมน้ำเจาพระยามีความอุดมสมบูรณที่สุด ภาคใตติดทะเลสอง
มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และเมียนมาร
ฝงมีจุดแคบสุดที่คอคอดกระ ภาคตะวันออกมีชายฝงทะเลเรียบขาว
ภูมิประเทศ
และโคงเวา ภาคตะวันตกเปนหุบเขาและแนวเทือกเขา
ทิศเหนือติดกับเมียนมารและลาว ทิศตะวันตกติดกับทะเล ภูมิอากาศ
อันดามันและเมียนมาร ทิศตะวันออกติดกับลาวและกัมพูชา ทิศใตติดกับ
แบบเขตรอน แบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน (ชวงเดือนมีนาคม
อาวไทยและมาเลเซีย ประเทศไทยแบงออกเปน 6 ภาค ซึ่งแตละภาคมี
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มรดกโลก
อาเซียน

ประเทศไทย

– พฤษภาคม) ฤดูฝน (ชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม) และฤดูหนาว
(ชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ) ซึ่งภาคใตของประเทศจะแบงเปน
2 ฤดูคือ ฤดูฝนและฤดูรอน
ประชากร
มีจำนวนประชากรประมาณ 65 ลานคน ซึง่ มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ โดยเชื้อชาติหลักคือ ชาวไทย และยังมีชาวไทยเชื้อสาย
ตางๆ รวมถึงชนกลุมนอยตามพื้นที่ตางๆ อีกดวย

ประเทศไทย มีมรดกโลกจำนวน 5 แหง คือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แหง
- แหลงโบราณคดีบานเชียง
(Ban Chiang Archaeological Site)
- นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร (Historic City of Ayutthaya)
- เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร
(Historic Town of Sukhothai and
Associated Historic Towns)
มรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 2 แหง
- ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ (Dong Phayayen
Khao Yai Forest Complex)
- เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง
(Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuaries)

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
ไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว การบริการถือเปนกลุมเศรษฐกิจหลักที่ทำรายไดหลักใหกับ
ประเทศ แรงงานสวนใหญของไทยอยูในภาคเกษตรกรรมมีขาวเปนพืช
เศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศ สวนพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ
ไดแก ยางพารา ผักและผลไมตางๆ รวมไปถึงการทำปศุสัตว นากุง ประมง
ทางทะเล จนไดชื่อวาเปนแหลงผลิตอาหารที่สำคัญของโลก
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การคุกคามของชาติตะวันตกทำให
ไทยตองยอมเสียดินแดนบางสวน
ใหแกอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อแลก
กับเอกราช ซึ่งสยามถือเปนประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ไมเคยตก
เปนอาณานิคมของชาติใด

ลัทธิคอมมิวนิสตไดแพรขยายไปทั่วภูมิภาค
อาเซี ย นแต ไ ทยก็ ส ามารถรอดพ น และยุ ต ิ
สงครามกับฝายคอมมิวนิสตไทยไดใน พ.ศ.2523

24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ในสมัย
รัชกาลที่ 7 คณะราษฎรไดปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย

Ê§¤ÃÒÁàÂç¹

¾.È. 2482

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2482
ในสมัยจอมพลป.พิบลู สงคราม
ไดเปลีย่ นชือ่ “ประเทศสยาม”
มาเปน “ประเทศไทย”

Ê§¤ÃÒ§âÅ¡¤ÃÑé§·Õè 2

พระเจาตากสินมหาราชทรงกอบ
กูเอกราชและตั้งกรุงธนบุรีเปน
ราชธานีอยู 15 ป จนเมื่อวันที่ 6
เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาฯ ไดสถาปนาราช
วงศจกั รีขน้ึ โดยมีกรุงรัตนโกสินทร
เปนราชธานี

¾.È.2475

ÃÑª¡ÒÅ·Õè 5

ประวั ต ิ ศ าสตร ช าติ ไ ทยเริ ่ ม จาก
อาณาจักรสุโขทัยนับตัง้ แต พ.ศ.1781
ซึง่ ในอดีตนัน้ ไทยมีชอ่ื วา “สยาม”
ซึ ่ งเปน คำที่ชาวตา งชาติ ใช เรี ยก
อาณาจักรอยุธยาเมือ่ ราว พ.ศ.2000
ในขณะนัน้ กรุงศรีอยุธยาเปนอาณา
จักรที่รุงเรืองมาก จนกระทั่งเสื่อม
อำนาจ และเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ
พ.ศ.2310

ª‹Ç§ÂØ¤¸¹ºØÃÕáÅÐÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã
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ระหว า งสงครามโลกครั ้ ง ที ่ 2 ไทย
ลงนามเป น พั น ธมิ ต รกั บ ญี ่ ป ุ  น แต
เนือ่ งจากฝายสัมพันธมิตรใหการยอมรับ
ขบวนการเสรี ไ ทยไทยจึ ง รอดพ น
จากประเทศผูแพสงคราม

ประเทศเมียนมาร

คำขวัญั ประจำประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศลาว

ดินแดนแหงทะเลเจดีย / เจดียพันองค
ดินแดนที่เคยถูกขนานนามวา ษีแหงเอเชีย
ดินแดนเลขานุการ UN คนแรกแหงเอเชีย
ดินแดนแหงคนกินหมาก
ดินแดนแหงพหุสังคม พหุวัฒนธรรม พหุชาติพันธุ
ดินแดนแหงสะพานไมสักอูเบ็ง
ดินแดนแหงเมืองหลวงหลายสิบ
ดินแดนแหงชายนุงสะโหรง
ดินแดนแหงเขาวัดตองถอดรองเทา
ดินแดนแหงสวยดวยทาทานาคา
ดินแดนแหง ศรัทธา รอยยิ้ม
ดินแดนแหงพุทธเปนศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517
ดินแดนแหงคนกินหมากดวยนาคา

ดินแดนแหงทุงไหหิน
ดินแดนน้ำตกสวยงาม
ดินแดนแหงขุนเขาและสายน้ำ
ดินแดนแหงปราสาทวัดพู

ดินแดนแหงปราสาทขอม
ดินแดนแหงโตนเลสาป
ดินแดนแหงนางอัปสรา
ดินแดนแหงเขมรหลายฝาย

ประเทศฟลปิ ปนส

ดินแดนแหงรอยยิ้ม
ดินแดนแหงมิตรไมตรี
ดินแดนแหงผาเหลือง
ดินแดนแหงการทองเที่ยววัดวาอาราม
ดินแดนแหงชางเปนสัญลักษณ
ดินแดนแหงโอกาส
ดินแดนแหง Street food

ดินแดนแหงตึกแฝด
ดินแดนแหงชัยบุตร
ดินแดนหลากวัฒนธรรมกับความงามที่ซอนอยู

เมืองแหงคอมมิวนิสตหัวใจพุทธ
ดินแดนแหงรูปมังกร
ดินแดนแหงลุงโฮ

ประเทศกัมพูชา

ประเทศไทย

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศเวียดนาม

ดินแดนแหงคาทอลิก
ดินแดนวัฒนธรรมสเปน
ดินแดนแหงหลากหมูเกาะ
ดินแดนนางงามจักรวาล

ประเทศสิงคโปร
ดินแดนแหงเกาะ
ดินแดนแหงเทคโนโลยี
ดินแดนแหงความสะดวกสบาย
ดินแดนแหงชาวจีนเปนใหญในอาเซียน
ดินแดนแหงแสงสี
ดินแดนแหงสิงโตทะเล

ประเทศอินโดนีเซีย
ดินแดนแหงภูเขาไฟ
ดินแดนแหงหมูเกาะนอยใหญ
ดินแดนบรมพุทโธ แหงพุทธสถานขนาดใหญในโลก

ประเทศบรูไน
ดินแดนแหงมัสยิดทองคำลือชื่อ
ดินแดนแหงความสงบสุข
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สมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีเมืองหลวงศูนยกลางการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
1. ประเทศลาว มีพรมแดนติดตอกับไทยทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ มีแมน้ำโขงกั้นเขตแดน มีนครหลวงเวียงจันทรเปนเมืองหลวง เวียงจันทรมแี หลงทองเทีย่ วทีน่ า สนใจหลายแหง เชน ประตูชยั พระธาตุหลวงและหอพระแกว
2. ประเทศกัมพูชา มีกรุงพนมเปญเปนเมืองหลวง เปนศูนยกลางของการคาและอุตสาหกรรมและยังเปนศูนยราชการของ
ประเทศดวย กัมพูชามีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม มีสิ่งมหัศจรรยของโลกซึ่งเปนที่รูจักกันดี คือ ปราสาท
เขาหินนครวัดและนครทม ซึง่ อยูใ นเมืองเสียมเรียบ อันเปนสิง่ กอสรางทีเ่ กิดขึน้ ในยุคอารยะธรรมเขมรโบราณ

3. ประเทศเวียตนาม เปนอีกประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
มีกรุงฮานอยเปน
4. ประเทศเมียนมาร ไดยายเมืองหลวงและหนวยราชการตาง ๆ มาอยูที่เมืองเนปดอวเมื่อป 2549
5. ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่แบงออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ
มาเลเซียตะวันตกอยูบนคาบสมุทรมลายูและก็มาเลเซีย
6. ประเทศบรูไน มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวาเนกราลาบรูไนดาสุสลามมีเมืองหลวงชื่อวาเมืองบันดาเสรีเบกาวัน
บรูไนเปนประเทศที่มีขนาดเล็กแตวาเปนแหลงน้ำมันดิบอันอุดมสมบูรณบรูไน จึงจัดวาเปนประเทศที่ร่ำรวย
7. ประเทศสิงคโปร เปนประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุมประชาคมอาเซียน มีพื้นที่เพียง 699.4 ตารางกิโลเมตรเทานั้น
หรือวามีขนาดเทา ๆ กับเกาะภูเก็ตของไทยเรา แตสิงคโปรนับวาเปนประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในยานนี้
8. ประเทศอินโดนีเซีย ถือเปนประเทศที่เปนหมูเกาะขนาดใหญที่สุดในโลกประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
9. ประเทศฟลิปปนส ประกอบดวยหมูเกาะตาง ๆ มากกวา 7,000 เกาะ
มีกรุงมนิลาเปนเมืองหลวงกรุงมนิลาตั้งอยูบนเกาะ
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10. ประเทศไทย กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการปกครอง เศรษฐกิจและการคา เปนเมืองที่มีความทันสมัย และยังรักษา
อดีตอันเกาแกไวไดในเวลาเดียวกัน มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลายแหง เชน พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ
และวัดวาอารามตาง ๆ วัดพระแกว วัดโพธิ์ วัดอรุณ

สกุลเงินประเทศสมาชิกอาเซียน

1

Thailand

Loas PDR

5

Indonesia

2

สกุลเงิน : บาท (THB)
1 ดอลลาร(USD) = 31.83 บาท

สกุลเงิน : รูเปย (IDR)
1 ดอลลาร(USD) = 13,317.99 รูเปย
1 บาท(THB) = 418.48 รูเปย

6

Malaysia

สกุลเงิน : กีบ (LAK)
1 ดอลลาร(USD) = 8,281.98 กีบ
1 บาท(THB) = 260.23 กีบ

สกุลเงิน : ริงกิต (MYR)
1 ดอลลาร(USD) = 3.93 ริงกิต
1 บาท(THB) = 0.12 ริงกิต

9

Vietnam

3

Combodia

สกุลเงิน : เรียล (KHR)
1 ดอลลาร(USD) = 4,016.94 เรียล
1 บาท(THB) = 126.22 เรียล

7

Philipines

สกุลเงิน : เปโซ (PHP)
1 ดอลลาร(USD) = 50.83 เปโซ
1 บาท(THB) = 1.60 เปโซ

10

สกุลเงิน : ดง (VND)
1 ดอลลาร(USD) = 22,708.74 ดง
1 บาท(THB) = 713.55 ดง

Brunei

สกุลเงิน : ดอลลาร (BND)
1 ดอลลาร(USD) = 1.32 ดอลลาร
1 บาท(THB) = 0.04 ดอลลาร

4

Myanmar

สกุลเงิน : จาด (MMK)
1 ดอลลาร(USD) = 1,330.99 จาด
1 บาท(THB) = 41.82 จาด

8

Singapore

สกุลเงิน : ดอลลาร (SGD)
1 ดอลลาร(USD) = 1.32 ดอลลาร
1 บาท(THB) = 0.04 ดอลลาร

อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 24 มกราคม 2561
จาก https://th.coinmill.com/
ภาพ : https://money.kapook.com/view76748.html
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Language

Muslim

LGBT

ជំរាបសួរ

Multicultural
Religion Halo

Hello

Society

Cristian

Diversity สวัสดี Xin chào
Hindi Immigration Buddhist
Hijab

Mabu

selamat

uhay

หมวดที่ 2 : พหุวัฒนธรรม
สังคม พหุศาสนาในอาเซียน

SECTION 2 : Multi Socio-Cultures Religions
in ASEAN

พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
การรับอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอก

พหุวัฒนธรรมในอาเซียน

อิทธิพลภารตาภิวัฒน

ประวัติศาสตรอาเซียนยาวนาน

อิทธิพลจีนาภิวัตน /เกาหลี/ญี่ปุน

กลุมคน กลุมภาษา กลุมศาสนา วัฒนธรรม

อิทธิพลอาหรับ-เปอรเซียภิวัตน/อิสลามาภิวัฒน

เปนภูมิภาคเปดกวาง

อัศดงคตภิวัตน

การรับอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอก

โลกาภิวัตน

เปนชุมทาง/แวะพัก
เปนภมิภาคแหงการแบงปน
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พหุศาสนาในอาเซียน

ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล และพิธีกรรมตางๆ ของชาวอาเซียนนั้น มีพื้นฐานมาจากศาสนาอยางปฏิเสธไมได
ฉะนั้น มาดูกันวา ประชาชนของแตละประเทศนับถือศาสนาอะไรกันบาง
1. บรูไน ดารุสซาลาม : อิสลาม 67 %
พุทธ 13 %
คริสต 10 %
ที่เหลือนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู
2. กัมพูชา : พุทธ ๙๕ %
อิสลาม ๓ %
ที่เหลือนับถือศาสนาคริสตและ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
3. อินโดนีเซีย : อิสลาม 87 %
คริสต 9.5 %
พราหมณ-ฮินดู 1.8 % และ
พุทธ 1.3 %
4. ลาว : พุทธ 78 %
และเปนศาสนาประจำชาติ,คริสตประมาณหนึ่งแสน
และนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 300 คน
ที่เหลือนับถือผี 16-17 %
5. มาเลเซีย : อิสลาม 60.4 %, พุทธ 19.2 %
คริสต 11.6 %, พราหมณ-ฮินดู 6.3 %
และอื่นๆ 2.4 %

6. เมียนมาร : พุทธ 90 % และเปนศาสนาประจำชาติ
คริสต 5 %
อิสลาม 3.8 %
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 0.05 %
7. ฟลปิ ปนส : คริสต 92 %
อิสลาม 5 %
พราหมณ-ฮินดู 2 % และ
ศาสนาพุทธ 1.5 %
8. สิงคโปร : พุทธ 42.5 %
อิสลาม 14.9 %
พราหมณ-ฮินดู 4 %
ไมนับถือศาสนา 25 %
9. เวียดนาม : พุทธ 95 %
เปนศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย
อิสลาม 4 %
ศาสนาคริสตและอื่นๆ 1 %
10. ประเทศไทย : พุทธ 95 %
เปนศาสนาประจำชาติโดยพฤตินยั
ศาสนาอิสลาม 4 %, อืน่ ๆ 1 %
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มอญ

ขุนลอ
ลานชาง
ลานชาง 2 (เมืองหลวง)
ลานชาง 3 (อาณาจักร)
ลานชาง ภายใตอาณาจักรสยาม

อาณาจักรสะเทิม/ทะโทง
อาณาจักรเมาะตะมะ หงสาวดี
หงสาวดีใหม

พมา

อาณาจักรปยู
อาณาจักรพุกาม
อาณาจักรอังวะ
อาณาจักรตอง
อาณาจักรคองบอง

ยะไข

ธัญญาวดี (พศต. 1-8)
เลโม (พศต. 13-18)
มรมัง

ฟูนัน
เจนละ (บกและน้ำ)
มหานคร
หลังพระนคร
ละแวก
ภายใตอาณาจักรสยาม

เวสาลี (พศต. 8-13)
เมียวอูหรือมรอู (พศต. 18-23)

ฟลิปปนส

ยุคกอนอาณานิคมตะวันตก
ภายใตอาณานิคมสเปน
ภายใตอาณานิคมอเมริกา

ทวารวดี
โคตรบูรณ
หริภุญชัย
ลพบุรี

หลังไทยเขายึดครอง

ยุคโบราณ
มะละกา

เตมาเสก
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อาณาจักรลินยี่/จามปา
อาณาจักรจารีต

กอนไทยเขายึดครอง

สุโขทัย
ลานนา
อยุธยา
ธนบุรี
กรุงเทพ

จีนยึดครองหนึ่งพันป
อาณาจักรไดเวียด
อิสรภาพ
ยุคการแบงแยก
ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส

เกาะชวา
ตรุมา
ฆาทรี
สิงหัตสาหรี่
ยุคการเขามาของอิสลาม
ยุคจารีตอิสลาม
ยุคอาณานิคมดัชต

บรูไน

ÍÒà«ÕÂ¹ÂØ¤ÃÑ°ªÒµÔãËÁ‹
ลาว
เขตการปกครองของประเทศลาว
ระดับบนสุดแบงเปน 17 แขวง และ 1
นครหลวง (ไดแก นครหลวงเวียงจันทน)

เมียนมาร
ประเทศพมาแบงเขตการปกครองในระดับ
ภูมิภาคออกเปน 7 เขต (region)
สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรสวนใหญเปน
กลุมชาติพันธุพมา และ 7 รัฐ (states)
สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรสวนใหญเปน
ชนกลุมนอย และ 1 ดินแดนสหภาพ

เวียดนามแบงเขตการปกครองระดับบนสุด
ออกเปน 58 จังหวัด (tỉnh) และ 5 เทศบาล
นครซึ ่ ง เทศบาลนครอยู  ใ นระดั บ เดี ย วกั บ
จังหวัด

กัมพูชา

กั ม พู ช าแบ ง เขตการปกครองออกเป น 24
จั ง หวั ด และ 1 เทศบาลนคร

ไทย

การปกครองสวนภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบไป
ดวย จังหวัด ปจจุบนั มีทง้ั สิน้ 76 จังหวัดไมรวมกรุงเทพฯ
ซึง่ เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ กอนหนาป พ.ศ. 2515
กรุงเทพมหานครเคยเปนสวนหนึง่ ของการปกครองสวน
ภูมิภาคแตละจังหวัดนัน้ มีผวู า ราชการจังหวัดเปนหัวหนา
ปกครอง

ฟลิปปนส
ฟ ล ิ ป ป น ส แ บ ง เป น หน ว ยรั ฐ บาลท อ งถิ ่ น (local government
units, LGUs) โดยที่มีจังหวัดเปนหนวยหลัก ปจจุบันมี 81 จังหวัด
(provinces) แบงออกเปน นคร (cities) และ เทศบาล (municipalities)

บรูไน

มาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียเปนประเทศสหพันธรัฐแบงเขต
การปกครองออกเป น 13 รั ฐ และ 3 ดิ น แดน
สหพันธโดย 11 รัฐ กับ 2 ดินแดนสหพันธ อยูใน
มาเลเซียตะวันตก และอีก 2 รัฐ กับ 1 ดินแดน
สหพันธ อยูในมาเลเซียตะวันออก

เวียดนาม

สิงคโปร

สิงคโปรแบงเขตการปกครองสวนทองถิ่นเปน
5 ภาค คือ
1. ภาคกลาง (Central Region)
2. ภาคตะวันตก (West Region)
3. ภาคเหนือ (North Region)
4. ภาคตะวันออก (East Region)
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East
Region)

อินโดนีเซีย

ปจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบงเขตการปกครอง
ออกเปน 31 จังหวัด (provinsi), 2 เขตปกครอง
พิ เ ศษ (daerah istimewa) และ 1 เขตนคร
หลวงพิ เ ศษ (daerah khusus ibukota)
โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแตละจังหวัด

ประเทศบรูไนแบงการปกครองระดับ
บนสุดออกเปน 4 เขต (daerah)
ดังนี้
เขตบรูไน-มัวรา (Brunei-Muara)
เขตเบอไลต (Belait)
เขตตูตง (Tutong)
เขตเติมบูรง (Temburong)
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- คนเวียดนามจะกลาวคำวา "ซินจาว" หมายถึง
สวัสดี เมื่อพบปะกัน
- การนั ด หมายคนเวี ย ดนามควรนั ด ล ว งหน า และ
ตองตรงตอเวลาเพราะคนเวียดนามเปนคนที่ตรง
ตอเวลานัดหมาย
- ควรพูดจาดวยความสุภาพนุมนวลเพราะคนเวียด
นามถือวาการพูดจาเสียงดังหรือหวนเปนมารยาท
ที่หยาบคาย
- การขามถนนในเวียดนามใหเดินตรงไปขางหนา
หามหยุดเด็ดขาดเพราะรถที่ผานไปมาจะรูจังหวะ
และจะหยุดใหเอง
- การถามเรื ่ อ งส ว นตั ว ถื อ ว า เป น วิ ธ ี ผ ู ก มิ ต รแบบ
หนึ่งของคนเวียดนาม

- คนไทยทักทายและแสดงความเคารพดวยการไหว
พรอมกลาวคำวา "สวัสดี"
- คนไทยมักสงรอยยิ้มใหกันและกันแสดงถึงความ
เปนมิตรไมตรีแมจะไมเคยรูจักกันมากอน
- เมือ่ ไดยนิ เพลงชาติไทยควรยืนตรงเพือ่ แสดงถึงการ
ใหเกียรติและใหความเคารพตอสถาบันชาติ
- เมื่อไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงมหรสพ
หรือโรงภาพยนตทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความ
เคารพตอสถาบันพระมหากษัตริย
- ควรถอดรองเท า เมื ่ อ เข า บ า น หรื อ ศาสนสถาน
เชน อุโบสถ วิหาร เปนตน

- การติดตอธุรกิจ ควรแตงกายสุภาพ ผูชายสวมเสื้อ
แขนยาว ผูกเนคไท ผูหญิงสวมเสื้อแขนยาว กระโปรงหรือชุดทำงาน และกลาวคำวา "หนีหาว" ซึ่ง
หมายถึง สวัสดีเมื่อพบปะกัน
- เมื่อไดรับเชิญ ควรใหเจาภาพ เปนผูสั่งอาหาร
- ควรนำของขวัญไปใหเจาภาพเมื่อไดรับเชิญ
- การแลกเปลี ่ ย นนามบั ต รให ใช ส องมื อ ยื ่ น นามบัตรดวยความสุภาพ
- ควรถอดรองเทาเมือ่ เขาบานพัก ไปโบสถหรือมัสยิด
- เมื่อโดยสารรถสาธารณะ ใหสละที่นั่งแกผูสูงอายุ
คนพิการ และสตรีมีครรภ

- คนมาเลยโดยทัว่ ไป จะกลาวคำวา "ซาลามัตดาตัง"
เมื่อพบปะกัน
- ชาวมุสลิมมาเลยจะทักทายกันดวยคำวา "ซาลาม"
โดยยื่นมือทั้งสองขางมาแตะกับมือของอีกฝายแลว
นำไปแตะที่หนาอกของตนเองการทักทายวิธีนี้ใช
ทักทายกับเพศเดียวกันเทานั้น
- ชาวอินเดียมาเลยจะทักทายกันดวยการประนม
มือที่ระดับอกและกลาวคำวา "นมัสเต"
- ชาวจีนมาเลยจะทักทายกันดวยการจับมือเชนเดียว
กับชาวตะวันตกทั่วไป

- คนเมียนมาจะกลาวทักทายดวยคำวา"มินกาลาบา"
หมายถึง สวัสดี
- คนเมี ย นมาจะให ค วามเคารพนั บ ถื อ ผู  ท ี ่ อ าวุ โ ส
กวาและใหเกียรติคนวัยเดียวกันและเมตตาผูที่อายุ
นอยกวา
- คนเมี ย นมาจะให ค วามเคารพศรั ท ธาต อ พระ
รัตนตรัย
- คนเมียนมาจะใหความชวยเหลือแกผูที่ตองการ
ความชวยเหลืออยางเต็มที่
- คนเมียนมาจะเอาใจใสและพูดกันดวยความสุภาพ
- คนเมียนมาถือเปนธรรมเนียมวา ควรถอดรองเทา
ถุงเทา ถุงนองและเดินเทาเปลาเมื่อไปเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์

- คนฟลิปปนสจะทักทายดวยคำวา "กูมุสตา" และ
กลาวคำวา "ซาลามัต" (ขอบคุณ) หรือ "มาลามิง
ซาลามัต" (ขอบคุณมากๆ) เพือ่ แสดงความขอบคุณ
จากใจ เมื่อไดรับความชวยเหลือ
- คนฟลิปปนสจะทักทายเพื่อนดวยการสงยิ้มและ
เลิกคิ้วให และเมื่อคนฟลิปปนสโบกมือตอนรับควร
โบกมือตอบ เพื่อแสดงไมตรีจิตตอกัน
- เมื่อไดรับเชิญไปในโอกาสตางๆ เปนธรรมเนียมที่
ควรไปถึงหลังเวลานัดครึ่งชั่วโมง ยกเวนการนัด
หมายอยางเปนทางการหรือเจรจาทางธุรกิจ

- คนบรูไนจะกลาวคำทักทายวา "ซาลามัต ดาตัง”
เมือ่ พบปะกัน
- เมื่อไปบานของชาวบรูไน เชื้อสายมาเลยหรือจีน
ควรถอดรองเทากอนเขาใจในบาน
- การจัดงานตามประเพณีและวัฒนธรรมอืน่ ๆ ในที่
สาธารณะจะตองขออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของและควรระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อมิใหผิดหลัก
ศาสนาอิสลาม
- เมือ่ ไปเยีย่ มชมศาสนาหรือสถานทีส่ ำคัญชาวบรูไน
ควรแตงกายใหเรียบรอยและรัดกุมรวมทั้งรองเทา
เพศหญิงควรคลุมผมและแตงกายใหมดิ ชิดโดยคลุม
หัวเขาและแขน

- คนลาวจะกลาวทำทักทายวา "สบายดี” พรอมกับ
สงรอยยิม้ และประนมมือไหวเมือ่ พบปะกัน
- คนลาวจะใหความสำคัญกับผูท อ่ี าวุโสกวาทัง้ เรือ่ ง
อายุหรือตำแหนงหนาทีก่ ารงานตามลำดับเพราะคน
ลาวเห็นวาเปนเรือ่ งสำคัญ
- คนลาวนิยมการทำบุญตักบาตร ผูชายจะยืนใส
บาตรไดตามปกติแตหากเปนหญิงควรนั่งคุกเขาใส
บาตร
- ควรถอดรองเทากอนเขาอุโบสถวหิ ารและกอนเขา
บานทุกครัง้
- เมื่อไดรับเชิญใหเขารวมรำวงคูรำควรยกมือไหว
กอนรำวงและกลาวขอบคุณอีกครัง้ หลักจากรำวงเสร็จ

- ควรใหความเคารพตอผูสูงอายุ
- ควรใหเจาของบานเริ่มทานอาหารกอนตอจาก
นั้นผูมาเยือนถึงจะรับประทานตอได
- ควรใหผูอาวุโสที่สุดของโตะรับประทานอาหาร
กอน แลวจึงเริ่มรับประทานได
- ไมควรชี้เทาไปที่บุคคลอื่น เชนเวลานั่งกับพื้นผู
หญิงควรเก็บปลายเทาอยางสำรวม
- ไมควรเดินขามเทาคนอื่น
- ไมควรเรอหรือแคะฟนขณะรับประทานอาหาร
- ที่กัมพูชาผูชายสามารถจับมือกันไดเพื่อแสดง
มิตรภาพที่ดีและไมใชเกย

- ควรใช ส รรพนามเรี ย ก “คุ ณ ” ด ว ยการกล า ว
วา อันดา (Anda) ซึ่งเปนคำสุภาพใชไดทั่วไป
- ควรกลาว “สวัสดี” ดวยการกลาววา “เซอลามัด
ดาตัง” (Selamat Datang)
- ควรกลาว “อรุณสวัสดิ์” หรือเมื่อตองการกลาว
ทักทายในยามเชา ดวยการกลาววา“เซอลามัตปากี”
(Selamat Pagi)
- ควรจับมือ (Shake Hand) กันทั้งสองฝายเมื่อ
เพศชายพบกัน
- ควรจับมือ (Shake Hand) กันทั้งสองฝายเมื่อ
เพศหญิงพบกันพรอมกับแนบแกมชนกัน
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- ไมควรไปเยี่ยมบานคนเวียดนาม โดยไมแจงลวง
หนาเพราะคนเวียดนามจะรูส กึ เสียหนาทีไ่ มไดเตรียม
ตัวหรือจัดอาหารตอนรับแขก
- ไมควรปฏิเสธเครือ่ งดืม่ หรืออาหารวางทีค่ นเวียดนาม
จัดไวตอนรับเพราะถือวาเปนการหยาบคายและไม
สุภาพ
- ไมควรรับประทานอาหารวางและเครือ่ งดืม่ ระหวาง
การประชุมเพราะถือวาเสียมารยาทเปนอยางมาก
ควรรอใหการประชุมเสร็จสิ้นกอน
- ไมควรใชตะเกียบชี้บุคคลและสิ่งของในขณะรับ
ประทานอาหาร
- ไมควรยืนเทาเอว หรือกอดอกขณะพูดคุยเจรจา
กับบุคคลอื่นเพราะถือเปนการไมสุภาพ

- ไมควรแสดงกิริยาละเมิดหรือดูหมิ่นสถาบันเกี่ยว
กับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยไ ทย
- คนไทยถือวาศีรษะเปนสิง่ สูงสุด ไมควรจับหรือสงสิง่
ของขามศีรษะซึง่ ถือวาไมสภุ าพ
- คนไทยถือวา เทา เปนของต่ำ ไมควร ใชเทาชี้
เขี่ย หรือเดินขามบุคคลหรือสิ่งของ เชน
อาหาร หนังสือ เปนตน
- พระพุทธรูปเปนสิง่ ทีค่ นไทยใหความเคารพไมควร
กระทำการใดๆ ที่แสดงถึง การลบหลู ดูหมิ่น
เชน การปนปาย หรือนำไปวางในที่ ทีไ่ มเหมาะสม
- ไมควรแตงกายดวยชุดสีดำ ในงานพิธมี งคลตางๆ
เชน งานแตงงาน เยีย่ มผูป ว ย วันเกิด เปนตน

- ธรรมเนียมของคนสิงคโปรไมมกี ารใหทปิ เนือ่ งจาก
คาบริการจะรวมอยูใ นสินคาและบริการนัน้ แลว
- ไมควรใชนว้ิ ชีบ้ คุ คล เพราะถือเปนการไมสภุ าพ
- ไมควรจับศีรษะผูอ น่ื ยกเวนจะสนิทสนมกัน เนือ่ ง
จากถือวาศีรษะเปนของสูงในทุกศาสนา
- ไมถมน้ำลาย หรือทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะ
เพราะจะถูกปรับ
- หามสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะ เชน ปายรถเมล รานคา
ยกเวนสถานที่ ทีก่ ำหนด
- เมือ่ ไดรบั เชิญไมควรรับประทานอาหารกอนเจาภาพ
โดยเฉพาะเจาภาพทีม่ เี ชือ่ สายจีน

- ไมควรถามนามสกุลของชาวมุสลิมมาเลย เพราะจะ
ใชคำวา "บิน" (Bin) ซึง่ แปลวา "ลูกของ" แลวตาม
ดวยชือ่ ของบิดาแทน
- ไมควรแตะศีรษะคนมาเลย โดยเฉพาะเด็ก เพราะ
ถือวาหยาบคาย
- ไมควรใชมอื ซายในการหยิบของหรือสงของใหแก
คนมาเลย รวมถึงการใชมอื ซายแตะหรือสะกิดผูอ น่ื
เพราะถือวาไมสภุ าพ
- การใหของขวัญคนมาเลเซีย ไมควรมอบของขวัญ
ที่เกี่ยวของกับสุนัข หมู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพราะขัดตอหลักศาสนาอิสลาม

- ไมควรพูดจาหยาบคาย กาวราว หรือรุนแรงตอกัน
- ไมแสดงกิริยาที่หยาบคายหรือนาละอาย ในที่
สาธารณะ
- ในการทักทาย ไมควรสัมผัสมือผูห ญิงชาวเมียนมา
ยกเวนฝายหญิงจะยินยอม
- ไมควรแสดงการดูถูกพอแม ครูบาอาจารย หรือ
บุคคลอืน่
- ไมควรลืมบุญคุณของผูม พี ระคุณตอเรา
- ไมควรเบียดเบียนผูท ด่ี อ ยกวารวมทัง้ สัตว

- ไมควรเรียกภรรยาของเจาบานวา แมบานเพราะ
ถือวาเปนคำดูถูก
- ไมควรใหดอกเบญจมาศ และดอกลิลลีส่ ขี าวเพราะ
ถือเปนดอกไมที่ใชในงานศพ
- เมื่อไดรับของขวัญจากคนฟลิปปนส ไมควรเปด
ดูตอหนาผูใหทันที
- เมือ่ ไดรบั เชิญไปงาน ไมควรนำกระเชาผลไมไปให
เจาภาพ หรือสงไปกอน เพราะถือเปนการดูถูก
ควรใหหลังงานไปแลว เพื่อแสดงความขอบคุณ
- ไมควรปฏิเสธอาหารที่คนฟลิปปนสไดจัดเตรียม
หรือตั้งใจนำมาใหโดยเฉพาะอาหารที่ผูใหปรุง
ดวยตนเอง

- ไมควรพูดเรื่องการเมือง เพศ ศาสนา และควร
หลีกเลี่ยงชักชวนใหชาวมุสลิมนับถือศาสนาอื่น
- ไมควรดืม่ หรือรับประทานอาหารตอหนาคนมุสลิม
ในชวงถือศีลอด เดือนรอมฎอน
- ไมควรเดินผานหรือเดินตัดหนาผูที่กำลังสวด
มนตอยู
- สตรีไมควรนั่งใหปลายเทาชี้ไปทางผูชาย และไม
ควรหัวเราะเสียงดังเพราะไมสุภาพ
- หามถายภาพภายในศาสนสถาน
- การใชไสยศาสตรถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย

- ประเทศลาวมีสถานทีส่ ง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิ์ การสักการะการ
เขาไปเทีย่ วชมไมควรแตะตองหรือเขาชมใน
บริเวณทีห่ วงหามกอนไดรบั อนุญาต
- พระสงฆและสามเณรเปนบุคคลทีค่ นลาวใหความ
เคารพเพศหญิงไมควรแตะตองหรือสัมผัสพระ
สงฆและสามเณร
- ไมควรตบหรือจับศีรษะผูใดคนลาวถือวาเปน
มารยาททีไ่ มสภุ าพทีส่ ดุ
- ไมควรใชเทาหรือแตะสิ่งของเพราะคนลาวถือวา
เทาเปนของต่ำ และไมสภุ าพ
- การกอดจูบ แตะเนือ้ ตองตัวหรือการแสดงความรัก
ตอกันคนลาวถือเปนเรื่องสวนตัวและไมควรแสดง
ในทีส่ าธารณะ

- ระวังกิริยามารยาทตอเพศตรงขาม และไมควร
วางหรือแตะมือชาวกัมพูชาเวลาถายรูปเพราะอาจ
ทำให เขาใจผิดกัน
- เมื่อเขาเขตวัดควรปดมือถือและเครื่องเลน MP3
ทุกครั้ง
- ไมสงเสียงดังในเขตวัด และตองไมสวมหมวกเมื่อ
เขาเขตวัดหรือโบสถ
- ไมควรหอกระดาษของขวัญดวยสีขาว เพราะถือ
วาเปนสีของการไวทุกข ควรใชกระดาษที่มีสีสัน
- เมื่อไดรับของขวัญแลวยังไมควรเปดออกทันที
- เมื่อจะสงของใหผูอื่นควรสงดวยสองมือ หรือไม
ก็สงของดวยมือขวา ถือวาเปนมารยาทที่ดี

- ไมควรนำอาหารและเครื่องดื่มเขามัสยิดโดยเด็ด
ขาด เนือ่ งจากชาวอินโดนีเซียถือวามัสยิดเปนศาสนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
- สตรีที่มีประจำเดือน ไมควรขึ้นไปประกอบพิธีใน
มัสยิด เวน แตการเดินผานเขาไปโดยไมหยุดและไม
กลับไปกลับมา เนื่องจากผูที่เขามัสยิดไดนั้น ควรมี
รางกายและจิตใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์
- ไมควรถายภาพในมัสยิดขณะที่ชาวมุสลิมกำลัง
ทำพิธีละหมาดหรือกำลังสวดมนตชำระลาง
- ไมควรใชมอื ซายรับหรือสงของใดๆ เพราะมือซาย
ใชเพื่อสุขอนามัยสวนบุคคล
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ชาติพันธุอาเซียน
“อุษาคเนย” หรือ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนภูมิภาคที่เต็มไปดวยมนตเสนหทางอารยธรรมและชาติพันธุวรรณะที่หลากหลาย

ความแตกตางดานภาษา

การนับถือศาสนา

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

ตามหลักรัฐศาสตร

แบงตามความแตกตางทางภาษา
1. กลุมตระกูลมอญ-เขมร หรือ ออสโตร
เอเชียติก เชน มอญ เขมร ลัวะ ละวา
ขา มอย ฯลฯ
2. กลุมตระกูลชวา-มลายู หรือออสโตร
เนเซียน/มาลาโยโพลินิเซียน อาทิ
ชวา มลายู จาม มอแกน ซาไก ฯลฯ
3. กลุม ตระกูลไทย-ลาว เชน ไทย ลาว จวง
หลี อาหม ฯลฯ
4. กลุม ตระกูลจีน-ทิเบต อาทิ พมา กะเหรีย่ ง
อะขา ปะดอง ฯลฯ และ
5. กลุม ตระกูลมง-เมีย่ น เชน แมว เยา ฯลฯ
(สุจิตต วงษเทศ, 2547, น.108-11)

แบงตามการนับถือศาสนา
1. กลุม ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ เชน ไทย พมา
ลาว เขมร ฯลฯ
2. กลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม เชน ชวา
มลายู จาม โรฮิงยา ฯลฯ
3. กลุม ทีน่ บั ถือศาสนาคริสต เชน ฟลปิ ปนโน
คะฉิ่น ติมอร ฯลฯ และ
4. กลุมที่นับถือภูตผีทองถิ่น เชน อะขา
ขมุ มูเซอ ลีซอ ฯลฯ

แบงตามรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
1.ชนกลุม ใหญซง่ึ มักอาศัยอยูใ นเขตทีร่ าบ
และหุบเขา
2.ชนกลุม นอย ซึง่ มักอาศัยอยูใ นเขตภูเขา
และที่สูงชันโดยแตละกลุมลวนมีวิวัฒนา
การและระดับการพัฒนาที่หลากหลาย
พอๆกั น (มิ ล ตั น ออสบอร น , 2544,
น.74-75)
ยกตั ว อย า ง ชนที ่ ร าบอย า งชาวพม า
ชาวเขมรและชาวเวียดนาม มักมีความ
ชำนาญในการปลูกขาวรวมถึงมีรากฐาน
อารยธรรมที่อิงแอบอยูกับโครงขายชล
ประทานและระบบสังคมกสิกรรม ชนภูเขา
อยางชาวลีซอ ชาวลาหูและชาวอะขา
มักดำรงชีวติ ดวยการเพาะปลูกแบบเรรอ น
โดยเนนการลาสัตวเก็บของปาและทำไร
เลือ่ นลอย ทัง้ ชนทีร่ าบและชนภูเขา ตางมี
ปฏิสัมพันธทางการเมือง การคา ภาษา
และวัฒนธรรมไมมากก็นอ ยซึง่ จัดเปนแบบ
แผนทางวัฒนธรรมที่พบเห็นไดทั่วไปโดย
เฉพาะอยางยิง่ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตภาคพื้นทวีป

แบงตามหลักรัฐศาสตรจดั แบงกลุม ชน
1.ชนกลุมใหญ โดยในแตละรัฐ มักมีกลุม
ชาติพนั ธุห ลากหลายกลุม อาศัยอยูใ นประ
เทศเดียวกันโดยกลุมชาติพันธุที่อำนาจ
ในการปกครองประเทศมักถือวาเปนชน
กลุมใหญ
2.ชนกลุม นอยกลุม ชาติพนั ธุท ไ่ี มมอี ำนาจ
ในการปกครองประเทศมักเรียกขานกันวา
ชนกลุม นอย ยกตัวอยางเชนประเทศพมา
ซึง่ ประกอบดวยชาวพมาทีเ่ ปนชนหมูม าก
ภายในประเทศ และชนเผาตางๆ เชน
กะเหรีย่ ง คะฉิน่ มอญ ไทใหญ คะยาห ฯลฯ
ซึ่งถือเปนชนกลุมนอยที่ยังขาดอานาจใน
การปกครองทองถิ่น หรือกรณีของประ
เทศไทยที่มีคนไทยเปนชนสวนใหญ รวม
ถึงมีคนเขมร พมา อินเดียและมลายูเปน
ชนสวนนอยของประเทศ

ความเปนชุมชนพหุสังคมในเอเชียอาคเนยถือเปนประเด็นที่นาสนใจสาหรับการบูรณาการ
(Integration)และการอยูร ว มกันเปนประชาคมอาเซียนซึง่ ถึงแมจะเปนนวัตกรรมการรวมกลุม ทีพ่ ง่ึ เริม่ ได
รับความนิยมในยุคปจจุบันความหลากหลายทางชาติพันธุก็ถือเปนแบบแผนอันคลาสสิกที่อยูเคียงคูกับ
เอเชียอาคเนยมาเปนเวลาชานาน กระนัน้ ก็ตามการผูกโยง ประเด็นทางชาติพนั ธุใ หเขากับการบูรณาการ
อาเซียน กลับเปนประเด็นทีถ่ กู ละเลยและไมคอ ยเปนทีถ่ กเถียงกันในวงการทูตระหวางประเทศ สืบเนือ่ ง
จากการถูกกดทับอำพรางดวยกระบวนการสรางรัฐสมัยใหม คละเคลากับอิทธิพลของลัทธิชาตินยิ มทีท่ ำ
ใหแตละชาติยงั คงมีความหวาดระแวงซึง่ กันและกันรวมถึงการมองขามวิถชี วี ติ ของคนตัวเล็กตัวนอยตาม
แนวตะเข็บชายแดนซึง่ ถือเปนชนชายขอบและมักถูกกีดกันออกจากการเปนพลเมืองหลักของอาเซียน
ที่มักมองกันแตเพียงสิบชาติหลักของรัฐที่เปนสมาชิกอาเซียน เชน ชาติพมา ชาติไทย ชาติเวียดนาม
และชาติสิงคโปร
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1
2
3
4
5

เชิ้อชาติพันธุ ในประเทศสมาชิกอาเซียน

6
7
8
9
10

Malaysia

Thailand

30%

22%

9% 7% 14%

18%

ไทยกลาง

ลานนา

ไทยเชื้อสายจีน

อีสานหรือลาว

ใต

มอญ,เขมร,มลายู
22%

ลาวลุม

ลานนา (รวมชาวมง,เยา)

ลาวเทิง

เวียดนาม (1%)

9%

7% 11% 8%

มลายู

จีน

อินเดีย

อื่นๆ

รัฐซาราวะก และรัฐซาบะฮ
80%

5%

มลายู

จีน

ชวา(3%)

ชนพื้นเมืองและอื่นๆ

9%

อินเดีย(2%)

Singapore

Combodia

94%
เขมร

24%

Philipines

Loas PDR

68%

50%

5%

เวียดนาม

จีน(1%)

76.5%
มลายู

13.8% 8.1%

จีน

อินเดีย

อื่นๆ(1.6%)

Vietnam

Myanmar

68%

9% 7% 16%

พมา

ไทใหญ

กะเหรี่ยง

ยะไข,จีน,มอญ,คะฉิ่น,อินเดีย,ชิน,กะยาและอื่นๆ

Indonesia

42%

16%

34%

ชวา

ซุนดา

มาดูรา(4%)

บาตัก,มีนังกาเบา,เบอตาวี,บูกิส,อาเจะฮและอื่นๆ

มลายู(4%)

86%
ญวณ

14%

ตาย,ไท,เหมื่อง,ฮั้ว(จีน),ชาวเขมร,นุง,มง

Brunei

41.2%
มลายู
เมลาเนา

20.4%
จีน
อิบัน(3.3%)

28.9%
อินเดียและอื่นๆ

6.2%
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ภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน
– ประเทศอินโดนีเซีย ภาษาราชการ คือ บาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
– ประเทศมาเลเซีย ภาษาราชการ คือ ภาษามาเลย หรือภาษามลายู (Bahasa Melayu)
– ประเทศฟลิปปนส ภาษาราชการ คือ ภาษาฟลิปปนส (Filipino, ฟลิปโน หรือภาษาตากาล็อก)
– ประเทศสิงคโปร ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ (English)
– ประเทศบรูไน ภาษาราชการ คือ ภาษามาเลย (Bahasa Melayu)
– ประเทศเวียดนาม ภาษาราชการ คือ ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
– ประเทศลาว ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว (Laotian)
– ประเทศพมา ภาษาราชการ คือ ภาษาพมา (Burmese)
– ประเทศกัมพูชา ภาษาราชการ คือ ภาษาเขมร (Khmer)
– ประเทศไทย ภาษาราชการ คือ ภาษาไทย (Thai)

Selamat pagi

Kumusta
Xin chào
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ជំរាបសួរ

สวัสดี

Selamat pagi

Selamat pagi
你好

ภาษาตามกลุมชาติพันธ
1. กลุม ตระกูลมอญ-เขมร หรือ ออสโตรเอเชียติก เชน มอญ เขมร ลัวะ ละวา
ขา มอย ฯลฯ
2. กลุมตระกูลชวา-มลายู หรือออสโตรเนเซียน/มาลาโยโพลินิเซียน อาทิ
ชวา มลายู จาม มอแกน ซาไก ฯลฯ
3. กลุมตระกูลไทย-ลาว เชน ไทย ลาว จวง หลี อาหม ฯลฯ
4. กลุมตระกูลจีน-ทิเบต อาทิ พมา กะเหรี่ยง อะขา ปะดอง ฯลฯ และ
5. กลุมตระกูลมง-เมี่ยน เชน แมว เยา ฯลฯ

ภาษาราชการและภาษาถิ่นในประเทศสมาชิกอาเซียน
ไทย

ลาว

ไทย
อีสาน

กัมพูชา เมียนมาร เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
บาฮาซา

พมา
ลาวเวียงจันทร

ไทใหญ เวียดนาม มาเลย
อังกฤษ
ปะหลอง จีน

อังกฤษ
จีน

จีน
ทมิฬ
มลายู

ฮินดิ
มลายู

เหนือ ลาวเหนือ เขมร
ใต ลาวกลาง ฝรั่งเศส กะเหรี่ยง ฝรั่งเศส
เขมร ลาวใต
อาระกัน เขมร
มลายู
มง
ญอ
ปลัง
ภูไท
มอน

ฟลิป โน

ซุนฮา

มลายู

อังกฤษ

มีนังกาเบา

อังกฤษ

สเปน

จีน

ชวา
จีนฮกเกี้ยน อาเจะฮ
จีนแตจิ๋ว บาหลี
เบตาวี
กาโย
*ฟลิปปนสมีการใช *อินโดนีเซียมีภาษา
ภาษามากกวา
พูดมากกวา 700
170 ภาษา
กวาภาษา
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ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
ภาคพื้นที่เปนแผนดิน

ประเทศลาว
ประเพณีแหพระบัวเข็ม

ประเทศเมียนมาร

ประเพณีปอยสางลอง ประเพณีลางพระ
(Poy Sang Long)
พักตรมหามัยมุนี
หรืองานบวชลูกแกว

ตักบาตรขาวเหนียว

รำวงบัดสลบ (Budsiob) ซึ่ง
เปนการเตนทีม่ ที า ตามจังหวะ
เพลงกันเปนหมูค ณะ

ประเทศเวียดนาม
งานนมัสการพระธาตุอินทรแขวน

นมัสการเจดียชเวดากอง

เทศกาลกลางฤดูใบไมรวง
จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ
ตอพระจันทร

เต็ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan)
หมายถึง เทศกาลแหงรุง อรุณแรกของป

สงกรานต

ประเทศกัมพูชา
การไหว

การแสดงโขน
เทศกาลน้ำ

ประเทศไทย
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ระบำอัปสรา

ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน
ภาคพื้นที่เปนหมูเกาะ

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศสิงคโปร

เทศกาลทาเดา คาอามาตัน
(Tadau Kaamatan) เปน
เทศกาลเกีย่ วกับการเก็บเกีย่ ว

เทศกาล Deepavali
เทศกาลแหงแสงสวางและ
เปนงานขึ้นปใหมของชาวฮินดู

การรำซาบิน (Zabin)
เปนการแสดงการฟอน
รำหมูข องมาเลเซีย

เทศกาลตรุษจีน เทศกาล
ปใหมของชาวจีนที่จัดขึ้น
ในเดือนกุมภาพันธ

ประเทศอินโดนีเซีย

วายัง กูลติ (Wayang Kilit)
เปนการแสดงเชิดหุน เงา

ประเทศฟลิปปนส

อาติหาน (Ati – Atihan)
จัดขึน้ เพือ่ รำลึกและแสดง
ความเคารพตอ “เอตาส (Aetas)”
ชนเผาแรกทีม่ าตัง้ รกรากอยูบ นเกาะ
แหงหนึง่ ใน ฟลปิ ปนส

เทศกาลดินาญัง (Dinayang)
งานนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ รำลึกถึง
นักบุญซานโต นินอย

ประเทศบรูไน
ประเทศบรูไนมีวฒ
ั นธรรมที่
คลายคลึงระหวางมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย

ผาบาติก (Batik) หรือ ผาปาเตะ
ระบำบารอง (Barong Dance)
ละครพืน้ เมืองดัง้ เดิมของเกาะบาหลี เปนผาพืน้ เมืองของอินโดนีเซีย
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การแตงกายประจำชาติในอาเซียน

สำหรับชุดผูหญิงคือ ชุดไทยจักรี
สำหรับชุดผูชายคือ ใสเสื้อพระราชทาน

สำหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู
สำหรับชุดผูหญิงเรียกวา บาจูกุรัง

สำหรับชุดผูหญิงเรียกวาซัมปอต (Sampot)
สำหรับผูช ายนัน้ มักสวมใสเสือ้ ทีท่ ำจากผาไหม
หรือผาฝายทั้งแขนสั้นและแขนยาว
พรอมทั้งสวมกางเกงขายาว

อาวหญายเปนชุดประจำชาติของประเทศเวียดนาม

สิงคโปรไมมีชุดประจำชาติเปนของตนเองแตจะ
แตงการตามเชื้อชาติหลักอันไดแก จีน อินเดีย
มาเลย เปนตน

ผูห ญิงลาวจะนุง ผาซิน่ และเสือ้ แขนยาวทรงกระบอก
สำหรับผูชายมักแตงกายแบบสากลหรือนุงโจงกระ
เบนคลายการแตงชายของชายไทย

สำหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู
สำหรับชุดของผูหญิง เรียกวา บาจูกุรุง

ผูชายจะนุงกางเกงและสวมเสื้อที่เรียกวา บารองตากาล็อก
สวนผูหญิงนุงกระโปรงยาว ใสเสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้น
เหนือไหลคลายปกผีเสื้อ เรียกวา บาลินตาวัก

เกบายา (Kebaya)เปนชุดประจำชาติของประเทศ
อินโดนีเซียสำหรับผูหญิง
ผูชายมักจะสวมใสเสื้อแบบบาติกและนุงกางเกง
ขายาว
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ลองยี
เปนชุดแตงกายประจำชาติของประเทศพมา

ภาพประกอบและขอมูลจากเว็บ : https://suwannasabeloved.wordpress.com/

อาหารประจำชาติสมาชิกอาเซียน

ตมยำกุง

มีสวนผสมหลักเปนกุงพรอมกับเครื่องตมยำอันแสน
แซบสไตลไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก

ลักซา (Laksa)

ลักซามีลักษณะคลายกวยเตี๋ยวตมยำใสกะทิทำใหรส
ชาติเขมขน คลายคลึงกับขาวซอยของไทย

อาม็อก (Amok)

เปนอาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา มีลกั ษณะคลาย
หอหมกของไทย โดยเปนการนำเนื้อปลาสด ๆ ลวก
พริกเครือ่ งแกง และกะทิแลวทำใหสกุ โดยการนำไปนึง่

กาโด กาโด (Gado Gado)

ประกอบไปดวยผัก และธัญพืชหลากหลายชนิดทั้ง
แครอท มันฝรัง่ กะหล่ำปลี ถัว่ งอก ถัว่ เขียว นอกจาก
นีย้ งั มีเตาหู และไขตม สุกดวย กาโด กาโดจะนำมารับ
ประทานกับซอสถั่วที่คลายกับซอสสะเตะ

ภาพและขอมูลจากเว็บ : https://hilight.kapook.com/view/73514

อัมบูยัต (Ambuyat)

มีลักษณะเดนอยูที่ตัวแปงจะเหนียวขนคลายขาวตม
หรือโจก ตัวแปงอัมบูยตั เองไมมรี สชาติแตความอรอย
จะอยูที่การจิ้มกับซอสผลไมที่มีรสเปรี้ยวนอกจากนี้
ยังมีเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด

สลัดหลวงพระบาง
(Luang Prabang Salad)

เนื่องจากมีรสชาติกลาง ๆ ทำใหรับประทานไดทั้ง
ชาวตะวันออก และตะวันตกโดยสวนประกอบสำคัญ
คือ ผักน้ำ และมันแกว แตงกวา มะเขือเทศ ไขตม
ผักกาดหอม และหมูสับลวกสุก

หลาเพ็ด (Lahpet)

อโดโบ (Adobo)

โดยการนำใบชาหมั ก มาทานกั บ เครื ่ อ งเคี ย ง เช น
กระเทียมเจียว ถั่วชนิดตาง ๆ งาคั่ว กุงแหง ขิง
มะพร า วคั ่ ว เรี ย กได ว  า มี ล ั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ
เมี่ยงคำของประเทศไทย

ทำจากเนือ้ หมู หรือเนือ้ ไก ทีผ่ า นการหมักและปรุงรส
โดยจะใสนำ้ สมสายชู ซีอว๊ิ ขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน
พริกไทยดำ นำไปทำใหสุกโดยอบในเตาอบหรือทอด
แลวนำมารับประทานกับขาวสวยรอน ๆ

นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak)

เปาะเปยะเวียดนาม
(Vietnamese Spring Rolls)

โดยนาซิ เลอมัก จะเปนขาวหุงกับกะทิ และใบเตย
ทานพรอมเครื่องเคียง 4 อยาง ไดแก ปลากะตัก
ทอดกรอบ แตงกวาหั่น ไขตมสุก และถั่วอบ

ความอรอยของเปาะเปย ะเวียดนาม อยูท ก่ี ารนำแผน
แปงซึง่ ทำจากขาวจาวมาหอไส ซึง่ อาจจะเปนไก หมู
กุง หรือหมูยอ โดยนำมารวมกับผักสมุนไพรอีกหลาย
ชนิด และนำมารับประทานคูกับน้ำจิ้มหวาน
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หมวดที่ 3 : พุทธศาสนาในอาเซียน
SECTION 3 : Buddhism in ASEAN

พระเจาอโศกมหาราช สงพระโสณะ
และอุตตระเพือ่ ประกาศพระพุทธ
ศาสนา ณ ดินแดนชมพูทวีป

ขุนหลวงเมากษัตริยไทอายลาว
พวกหนึง่ ประกาศนับถือพระพุทธ
ศาสนานับเปนกษัตริยไ ทองคแรก
ที่เปนพุทธมามกะ

218/263

พศต.ที่ 4

-พระธรรมาจารยจากจีนเขามายังเวียด
นามผานภิกษุสงฆทั้งเขามาเพื่อหยุด
อยูที่เวียดนามกอนที่จะออกเดินทาง
ตอไปยังอินเดีย
-พระสงฆจากอินเดียแวะพักทีเ่ วียดนาม
กอนมุงหนาตอไปยังจีนทานเหลานั้น
จะทิง้ รองรอยการทำหนาทีเ่ ผยแผพทุ ธ
ศาสนาไวเปนหลักฐาน
-พุทธศาสนาในเวียดนามมีหลายนิกาย
แตจุดมุงหมายรวมกันคือการอุทิศตัว
เพื่อศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรม
-คณะธรรมาจารยหลวงจีนเดินทางไป
ยั ง เวี ย ดนามสถาปนามหายานและ
นิกายอื่นๆ ณ ดินแดนแหงเดียวที่รับ
อิทธิพลมหายานจากจีน

พุทธศาสนา

พศต.ที่ 5

พศต.ที่ 6

พศต.ที่ 7

พศต.ที่ 8

ป พ.ศ.966 พระคุ ณ วรมั น หั ว หน า
คณะสงฆเดินทางมาจากแควนคันธาระกาปศะไปยังสุวรรณทวีปหมูเกาะชวา
ในแถบอินโดนีเซียเชือ่ วาคณะสงฆชดุ นี้
นาจะเดินทางมายังปากแมน้ำโขงของ
อาณาจั ก รฟู น ั น ก อ นประกาศพุ ท ธศาสนาใหเจริญรุง เรืองทีอ่ าณาจักรฟูนนั
กอนทีจ่ ะเดินทางไปยังหมูเ กาะจารึกของ
กษัต ริยฟูน ัน จารึกถึงพระคุณ วรมัน
เปนอักษรสันสกฤต (คืออักษรคฤนห)
สมั ย ราชวงศปลลวะของอินเดียใต

พศต.ที่ 9

พศต.ที่ 10

พศต.ที่ 9

พศต.ที่ 10

พุทธศาสนายุคสุวรรณภูมิ
218/263

อาณาจักรจามปา (คริสตศตวรรษ
ที ่ 2-15)เจริ ญ รุ  ง เรื อ งช ว งต น
คริสตศตวรรษที่ 2-15

พศต.ที่ 4

พศต.ที่ 5

พศต.ที่ 6

พศต.ที่ 7

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
เวียดนามตกอยูใตอำนาจ
ของจีนและรับอิทธิพลจาก
จีน (พุทธศตวรรษ 7-11)
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พศต.ที่ 8

อาณาจักรปยู (Pyu) ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 8-13 ศูนยกลางอำนาจในยุคนัน้ เปน
ลักษณะของการตัง้ รัฐอิสระทีไ่ มขน้ึ ตรง
ตอกัน (ประมาณ พ.ศ.443–1383)
อาณาจักรนีต้ ง้ั อยูท ภ่ี าคกลางและเหนือ
ของพมาในปจจุบัน

สมัยอาณาจักรฟูนนั เจริญ
รุงเรืองสูงสุดรับเอาพระ
พุทธศาสนา

-พระภิกษุจากอาณาจักรฟูนันไปเมือง
จีนเพือ่ แปลเอกสารทางพระพุทธศาสนา
รูปหนึ่งชื่อสังฆปาละหรือสังฆวรมัน
(เกิดป พ.ศ.1003)เมื่อทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับราชวงศฉีทานโดยสารสำเภา
ไปยังเมืองจีนโดยเหตุทท่ี า นรูห ลายภาษา
จักรพรรดิหวูแหงราชวงศเหลียงจึง
อาราธนาใหทา นแปลคัมภีรพ ระไตรปฎก
ในระหวางเวลา 16 ป
-มันทระ/มันทรเสนะเดินทางไปเมือง
จีนเพือ่ แปลคัมภีรพ รอมดวยตอมาจักร
พรรดิหวูทรงขอใหทา นรวมงานกับทาน
สังฆปาละแตทานไมมีความรูเกี่ยวกับ
ภาษาจีนกอนที่พระโพธิธรรมจะเดิน
ทางขึ้นไปเผยแผที่ดินแดนจีน

พศต.ที่ 11

-พระถังซำจัง๋ หรือหลวงจีนเหีย้ นจังออก
จากเสฉวนป ค.ศ.629 มาถึงอินเดียชมพูทวีปป ค.ศ.633 และกลับสูแผน
ดินจีนทีเ่ มืองเชียงอาน (หรือฉางอัน) ป
ค.ศ.645 แมไมไดเดินทางมาทางเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตหรือสุวรรณภูมิโดย
ตรงแตทา นก็กลาวถึงดินแดนแถบนีใ้ น
จารึกบันทึกการเดินทางของทานเชนกัน

-พระธรรมปาละจากดินแดนของราช
วงศปล ลวะแหงอินเดียนำคณะสงฆเดิน
ทางมาเผยแผพุทธศาสนาไปทั่วทะเล
จีนตอนใต จีนเรียกวา กิมกังกีเ่ ดินทาง
ไปจีน เมือ่ พ.ศ.1284 และ พ.ศ.1289
รวมสองครั้งซึ่งเชื่อวาพระธรรมปาละ
รูปนี้นาจะมรณภาพทางดินแดนทาง
เหนือ 1369 ภิกษุโวโงนทอง (Vo Ngon
Thong)

-อาณาจักรไดเวียดสมัยนี้แสดงใหเห็น -พระเจาอโนรธา (พ.ศ.1587-1620)
ถึงหนาใหมทางประวัติศาสตรชาติได สามารถรวบรวมแผนดินพมาสำเร็จป
เวียดและความเจริญรุงเรืองของพระ พ.ศ.1500 (นับตามแบบพมาเปน พ.ศ.
พุทธศาสนาเวียดนามพระสงฆจำนวน 1501: คัมภีรสาสนวงส)ยกทัพตีเมือง
มากเกี ่ ย วข อ งกั บ การเมื อ งภายใต สะเทิมของมอญนำพระพุทธศาสนา
รัชสมัยของกษัตริยด นิ ฮ Dinh (968-980), จากที่นั้นมาในอาณาจักรของพระองค
ราชวงศเลแรกเริ่ม the Former Le เชน พระไตรปฎกและประเพณีทาง
(980-1009), ราชวงศลี Ly (1010- พระพุทธศาสนามาทรงทำใหนิกาย
1225) และราชวงศตรัน the Tran เถรวาทแพรหลายดวยความชวยเหลือ
(1225-1400) Dynasties. บางรูปรับ จากพระภิกษุมอญชื่อ ชินอรหันตทรง
การแตงตัง้ เปนทีป่ รึกษาของรัฐและเปน สรางเจดียท ส่ี ำคัญหลายแหงโดยเฉพาะ
ราชครู (State Counsellors and มหาเจดียช เวดากองโดยสรางเสริมเจดีย
National Teachers) เชนอาจารยฉาน องคเดิมซึง่ เปนประเพณีทส่ี บื ตอมายาว
ขวง เวียด (Khuong Viet) ฟบ ตวน นานวาพระเจาแผนดินทุกพระองคจะ
(Phap Thuan) เวียน ชุง (Vien Chung) ตองทรงทำนุบำรุงพระเจดีย

พุทธศาสนา

-ภิกษุอินเดีย วินีตรุจิ จบการศึกษา
เดินทางมายังเวียดนามเมือ่ เผยแผพทุ ธ
ศาสนาแบบมหายานใหภิกษุที่มีชื่อ
เสียงรูปหนึง่ ชือ่ ฟบเหียน (Phap Hien)
จึงถือวาเปนจุดเริ่มตนแหงการเริ่ม
ประดิษฐานพระพุทธศาสนามหายาน
ขึน้ ในเวียดนามเปนครั้งแรก
-พระพุทธศาสนาในเวียดนามที่รับมา
จากจีนเจริญรุง เรืองมีการศึกษาปฏิบตั ิ
อยางกวางขวางมีการศึกษาภาษาบาลี
เปนที่แพรหลาย

พศต.ที่ 12

พศต.ที่ 13

พศต.ที่ 14

พศต.ที่ 15

พศต.ที่ 16

พศต.ที่ 15

พศต.ที่ 16

พุทธศาสนายุคสุวรรณภูมิ(ตอ)

พศต.ที่ 11

พศต.ที่ 12

พศต.ที่ 13

พศต.ที่ 14

-สมัยพระเจาชัยวรมันพ.ศ.1021–1057 -อาณาจักรโคตรบูรณ นี้เริ่มตนตั้งแต ตัวอักษรอินเดียสมัยราชวงศปาลลวะ -อาณาจั ก รมาตาราม (Mataram): -กษั ต ริ ย  ร าชวงศ ไ ศเลนทรสร า ง -อาณาจักรศรีวชิ ยั สงพระภิกษุไปศึกษา -อาณาจักรโยนกเชียงแสนแบง 2 ระยะ
อาณาจักรฟูนนั เปนศูนยกลางพระพุทธ พุทธศตวรรษ 12 มีอาณาเขตครอบ และตัวอักษรจากแควนเบงกอลทาง คริสตศตวรรษที่ 7 (ยุคเดียวกับศรีวชิ ยั มหาสถูปยิ่งใหญที่เรียกวาโบโรบูดูร พระพุทธศาสนาทีม่ หาวิทยาลัยนาลันทา ระยะแรกเริ ่ ม ตั ้ ง แต พ ุ ท ธศตวรรษที่
ศาสนาที่สำคัญ
คลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในสุมาตรา)อาณาจักรสำคัญเกิดขึน้ ใน Borobudur (บรมพุทโธ) ขึน้ (บางตำรา ซึ ่ ง อุ ป ถั ม ภ โ ดยกษั ต ริ ย  แ ห ง แคว น 15-18 เรียกวา สมัยเชียงแสนรุนแรก
ตลอดจนดินแดนฝงซายของแมน้ำโขง ที่ใชในเอเชียอาคเนยสวนใหญมาจาก ชวาหลายแหงทัง้ อาณาจักรคาขายชาย วา สรางตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 9 เบงกอลทั้งยังสงพระภิกษุชางฝมือมา ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแตพุทธศตวรรษที่
มีศูนยกลางอยูที่นครพนมอาณาจักร อินเดียใตแผเขามาในเอเชียอาคเนย ฝงทะเลและอาณาจักรกสิกรรมทำนา อยูหางจากเมืองจาการตาประมาณ เผยแผพุทธศาสนาและศิลปะปาละ 18-21 เรียกวา สมัยเชียงแสนรุนหลัง
โคตรบูรณปรากฏอยูใ น “ตำนานอุรงั ค ระหวาง 1250-1300/ค.ศ.707-757 ขาวลึกเขาไปในผืนแผนดินโดยเฉพาะ 68 กิโลเมตร)อาณาจักรมอญที่สะเทิม สรางพุทธรูปแกชาวศรีวิชัย
มีศนู ยกลางอยูท เ่ี มืองเชียงแสน(อำเภอ
ธาตุ ” รั บ อิ ท ธิ พ ลจากอิ น เดี ย มี ก าร ที่เกาะสุมาตรามีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ ในชวาภาคกลางและภาคตะวันออก /ตะโทง (Thaton)เจริญสูงสุดยิ่งกวา
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย)
ปกครองโดยกษัตริยนับถือพระพุทธ เกิดขึ้นคืออาณาจักรศรีวิชัย(พุทธศต เมือ่ ตนคริสตศตวรรษที่ 8 (พ.ศ.1300) อาณาจักรใดๆในบริเวณใกลเคียงทั้ง
ศาสนานิกายเถรวาทตามแบบทวารวดี วรรษที่ 13-19) มีศูนยกลางอยูที่เมือง อาณาจักรมาตารามเสื่อมลงไปโดยมี ทางดานวัฒนธรรม ศาสนาและการคา
และมีความเชือ่ พืน้ เมืองเรือ่ งการนับถือ ปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา(ประเทศ อาณาจักรใหมของชาวพุทธแหงราชวงศ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบูชาพญานาค อินโดนีเซียในปจจุบัน)มีอิทธิพลครอบ ไศเลนทร (Sailendra)เจริญขึ้นมาบน
ศาสนสถานที ่ ส ำคั ญ ของอาณาจั ก ร คลุมตั้งแตเกาะชวาในอินโดนีเซียขึ้น ทีร่ าบเกทุ (Kedu Plain)ทีอ่ ยูใ กลเคียง
คื อ พระธาตุพนม
มาถึงอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎรธานี
เริ่มตนตั้งแตศตวรรษที่ 13

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
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-รัฐเวียดนามจัดตั้งองคการปกครอง
คณะสงฆขน้ึ โดยเอานักบวชเตาและพุทธ
เขาในระบบฐานันดรศักดิ์ นอกจากนี้
พระองคทรงสถาปนาพระภิกษุงอฉั่น
หลูเปนประมุขสงฆของเวียดนามและ
แตงตั้งเปนที่ปรึกษาของพระองค
-พระเจาไลไทตองทรงทำนุบำรุงพระ
พุทธศาสนา ทรงโปรดใหสรางวิหาร
95 แหงสมัยราชวงศไล (215 ป) พระ
พุทธศาสนาเจริญรุง เรืองสูงสุดพระเจา
อโศกแหงเวียดนามทรงเอาใจใสบาน
เมืองและประชาชนดำเนินรอยตาม
พระเจาอโศกมหาราช เชน สงเคราะห
ประชาชนผูทุกขยาก เปนตน

พศต.ที่ 16

-สมณวงศในลังกาเกือบสูญกลับฟน อีก
ครั้ง พระเจาวิชัยพาหุที่ 1 ศิริสังฆโพธิ์
ชาวสีหลกอบกูอ สิ รภาพและครองราชย
หลังจัดการทางฝายราชอาณาจักรเรียบ
รอยแลวพระองคเริ่มงานชำระพระ
ศาสนา พระภิกษุสงฆที่บริสุทธิ์ไมมี
พระองคจึงสงราชทูตไปขอพระสงฆ
จากพม า ในรั ช กาลพระเจ า อนุ ร ุ ท ธ
พระสงฆ 20 รูปสมณวงศในลังกาจึง
กลับมีขึ้นอีก
-กำเนิดลังกาวงศสมัยพระเจาปรากรม
พาหุที่ 1 เมื่อสงบเรียบรอยพระองค
รวมพระสงฆลังกาเปนหนึ่งเดียวภาย
ใตเถรวาทลังกาวงศยคุ นีส้ ถาปตยกรรม
และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง

-พระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงกัมพูชา
มหานครปกครองอาณาจักรมหานคร
ในกัมพูชาพระองครบั สัง่ ใหสรางปราสาท
บายนที ่ อ ั ง กอร ท ำนุ บ ำรุ ง พระพุ ท ธ
ศาสนาสรางวัดวาอารามสรางปราสาท
และพระพุทธรูปจำนวนมากมายสถาปนา
ปราสาทตาพรมเปนมหาวิทยาลัยสงฆ
มีพระมหาเถระเปนศาสตราจารยใหญ
18 องค อาจารยรอง 2740 องคทง้ั ยัง
สงพระราชกุมารไปศึกษาพุทธศาสนา
ที่ลังกา

พระพุทธศาสนาลังกาวงศ (A Sri Lankan
Tradition)จากปฏิรูปใหญในศรีลังกา
เขามาเผยแผในดินแดนแผนดินใหญ
อาเซียน โดยพระสงฆลงั กาและพระสงฆ
จากอาเซียนสมัยนัน้ ไปศึกษาและกลับ
มาเผยแผยังดินแดนของตนพระพุทธ
ศาสนาลังกาวงศเผยแผเขาไปยังลาว
จากไทยไปกัมพูชาหลังจากไทยอิสร
ภาพจากเขมรและเผยแผเขาไปยังเขมร
และดินแดนอื่นๆ ในอาเซียนตลอดจน
เชียงตุง นานเจา ทางใตของจีน

พศต.ที่ 18

พศต.ที่ 19

-พระมหาปาสามานเถระและพระมหา
เทพลังกา พรอมคณะอีก 20 รูปเดิน
ทางออกจากกัมพูชาตามคำนิมนตของ
พระยาฟ า งุ  ม ในอาณาจั ก รล า นช า ง
พรอมนำพระพุท ธรูปปางหามญาติ
ชื่อพระบาง,พระไตรปฎกมาถวายแก
พระเจาฟางุม กับพระมเหสีและเผยแผ
พระพุทธศาสนาจนเจริญรุงเรือง

พุทธศาสนา

พศต.ที่ 17

พศต.ที่ 20

พุทธศาสนายุคลังกาวงศ

พศต.ที่ 16
-ลังกาเดือดรอนวุนวายจากภัยภายใน
การแยงชิงราชสมบัติกันเองภายนอก
การทำสงครามกับทมิฬทางภาคใตของ
อินเดียพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป
สูญสิ้นสมณวงศ
-กษัตริยองคที่ 2 แหงราชวงศเล สง
พระภิกษุสงฆไปขอพระไตรปฎกจาก
ประเทศจีน 1 ชุดและทรงแนะนำให
ประชาชนเลิกนับถือผีสาง เทวดาหันมา
นับถือพระพุทธศษสนาแตประชาชน
ยังนับถือผีสางเทวดาควบคูกับนับถือ
พระพุทธศาสนา
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พศต.ที่ 17
-พระเจาอนุรุทธ /อโนรธามงชอแหง
อาณาจักรพุกาม พมาปราบอาณาจักร
สะเทิม/สะโทง/สุธรรมวดีรบั อารยธรรม
มอญทางพระพุทธศาสนาผานศิลปะ
และวรรณกรรมทำใหพระพุทธศาสนา
เจริญในหลายดาน

พศต.ที่ 18

พศต.ที่ 19

-เริ่มตนขึ้นของการนับถือพุทธศาสนา
ลังกาวงศในสมัยพระเจาปรมกามพาหุ
พระองคปฏิรูปขนานใหญทำใหยุคนี้
ลังกาวงศมีอิทธิพลมีสวนรวมตอการ
สรางวัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต แมแต
ตอกระบวนทัศนทางการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ

-อาณาจั ก รเขมรรั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
พระพุทธศาสนาลังกาวงศซึ่งเขาผาน
ทางอาณาจัก รสยามและสยามผาน
อาณาจักรตามพลิงค (นครศรีธรรมราช)

พศต.ที่ 20
-ราชอาณาจักรพุกามในพมาถูกโจมตี
จากมองโกลถึงการอวสานแหงอาณา
จั ก รที ่ ย ิ ่ ง ใหญ ด  า นพระพุ ท ธศาสนา
เถรวาทแหงอินเดียและลังกา

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม

-ในศรี ล ั ง กา พระเจ า ศรี ราชสิ ง หะ
ฟนสมณวงศและพระพุทธศาสนาใน
ลังกาดวยนิมนตพระสงฆจากราชอาณา
จักรสยามนำโดยพระอุบาลีเถระ

พุทธศาสนา

-พระเจ า ไชยเชษฐาธิ ร าชย า ยเมื อ ง
เชียงคำมาอยูท เ่ี วียงจันทนประดิษฐาน
-ในสมัยพระธรรมเจดีย (พ.ศ.2015 พระแก ว มรกต และพระแซกคำ
-2035) อาณาจักรมอญเจริญสูงสุด (พระพุ ท ธสิ ห ิ ง ค / พระสิ ง ค ) ไว ท ี ่
และพระพุทธศาสนาไดรับการ
เวี ย งจั น ทน เรี ย กว า เวี ย งจั น ทน
ปฏิรูปขนานใหญ
ลานชางแตพระบางประดิษฐานทีเ่ มือง
เชียงทองลานชางหลวงพระบางและ
สรางวัดเปนทีป่ ระดิษฐานพระแกวมรกต
ขึ้นเปนพิเศษ สรางพระธาตุหลวง

พศต.ที่ 21

พศต.ที่ 22

-เจาชายมงกุฏ(ภายหลังเปนสมเด็จ
พระมงกุ ฏ ร. 4) สถาปนานิ ก าย
ธรรมยุติกนิกาย ในประเทศไทย

พศต.ที่ 23

พศต.ที่ 24

พุทธศาสนายุครัฐจารีต

พศต.ที่ 21
-เวียดนามแตกแยกเปน 2 อาณาจักร:
อาณาจักรฝายเหนือ ตังเกี๋ย ปกครอง
โดย ราชวงศ ต ริ น ห (Trinh) และ
อาณาจักรฝายใต แควนอานัม ปกครอง
โดยราชวงศเหวียน (Nguyen) ทั้ง 2
อาณาจักรตางทำสงครามตอกันเปน
เวลา 270 ป
-พระเจาเลทันตองรวบรวมอาณาจักร
จามปาเขาเปนดินแดนสวนหนึ่งของ
เวียดนามสำเร็จ

พศต.ที่ 22
-ฝรั่งเศสมามายังอาณาจักรสยามแหง
อยุธยาเริ่มแผนการเปลี่ยนใหยอมรับ
นับถือศาสนาคริสต
-เมื่อสมเด็จพระนารายสวรรคต เริ่มมี
ความชัดแยงภายในเชิงอำนาจของราช
วงศและขุนนาง คอนสแตนติน ฟอลคอน
พระสหายชาวกรีกผูม บี ทบาทดานการ
เมืองในราชสำนักถูกสังหารชาวตางชาติ
ตะวันตกอพยพหนีจากอยุธยา

พศต.ที่ 23

พศต.ที่ 24

-พระเจาอลองพญากษัตริยพ มายกทัพ
ไปทำลายกรุงหงสาวดีอยางราบคาบ
ชาติมอญสูญสิ้นอำนาจลงเด็ดขาด
-สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ร. 1
ในประเทศไทยสถาปนาราชวงศจักรี
ในประเทศไทย

-เวียดนามปราบปรามผูท เ่ี ขารีตศาสนา
คริสตและนักสอนศาสนาโดยการจับ
ฆาตาย กลาววา นับจำนวนเปนแสน
จนเกิดขัดแยงระหวางเวียดนามกับ
อังกฤษจนทำใหองั กฤษเขายึดเวียดนาม

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
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-พระธุดงคเดินทางจากศรีลงั กาไปพมา
เพื ่ อ อุ ป สมบทและกลั บ ไปสถาปนา
นิกายรามัญญะ ที่ศรีลังกา

2400

-การสังคายนาครั้งที่ 5 ฝายเถรวาท
จัดขึ้นมัณฑะเลย

2410

พุทธศาสนา
2420

2430

2440

-พระพุทธศาสนาไมรบั การเอาใจใสจาก
รัฐที่ปกครองโดยเจาอาณานิคมฝรั่ง
เศสชาวเวียดนามรวมตัวเพือ่ ลุกขึน้ กอบ
กูเอกราชแตถูกปราบปรามอยางรุน
แรงจึงมีการจัดตั้งสมาคมพุทธศาสนา
ศึกษาแหงโคชินจีน (Cochinchina
Buddhist Study Society) ที่เมือง
ไซงอน ที่เมืองเว (อานัม)และที่เมือง
ฮานอยสมาคมมีวัตถุประสงคเนนดาน
การศึกษาสังคมสงเคราะหและปฏิรูป
พระวินยั ของพระสงฆและสงเสริมพระ
-อาจารยเสาและอาจารยมั่นฟนจารีต สงฆใหมีการศึกษาพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติของพระสายปาในประเทศไทย แบบใหม

2450

2460

2470

2450

2460

2470

-โทมัส แวน เอิรพ (Thomas Van Erp)
ทำการขุดคนอยางจริงจัง ทำใหทราบ
วาสาเหตุหนึ่งที่ทำใหโบโรบูโดรไดรับ
ความเสียหายคือน้ำที่ไหลเซาะกัดลาด
เนินเขา

-มีการเปลี่ยนจากพระราชบรรณาลัย
เปนพุทธศาสนบัณฑิตโดยมีฝรั่งเศส
ผู  ป กครองในฐานะเจ า อาณานิ ค มมี
บทบาทในการจัดตั้งดังกลาวดวยเหตุ
ผลทางการเมืองที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
ปองกันอิทธิพลของไทยทีส่ ง ผานเขามา
ทางพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนายุคอาณานิคม

2400
-กัมพูชาตกเปนเมืองขึ้นของฝรัั่งเศส

2410

2420
-เวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
รัฐสมัยภายใตเจาอาณานิคมฝรั่งเศสมี
นโยบายควบคุมการเผยแผพระพุทธ
ศาสนายึดคัมภีรไปเผาทำลายการรวม
ตัวของพุทธศาสนิกชนเพือ่ ประกอบพิธี
กรรมตางๆตองไดรับอนุญาตจากทาง
การฝรั่งเศสกอน
-พม า ตกเป น เมื อ งขึ ้ น ของอั ง กฤษ
สถาบั น กษั ต ริ ย  ถ ู ก โค น ลงแม ร ั ฐ ที ่
ปกครองโดยอาณานิคมจะไมสนับสนุน
พระพุทธศาสนาแตประชาชนชาวพมา
ยังคงเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มาก

2430
-อาณาจักรลาวตกเปนอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต พ.ศ.2436 จนหมด
สิ้นในป พ.ศ.2447 ลาวถูกฝรั่งเศส
ยึดครองเปนอาณานิคมตลอด 45 ป
จึงรับเอกราชคืน ภายในตัวสถูปทำให
รากฐานของสถูปยุบพังลงและกรอน
ไปตามกาลเวลา

2440

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
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-พุ ท ธศาสนบั ณ ฑิ ต ก อ ตั ้ ง ขึ ้ น โดย
การบริจาคทรัพยสวนพระองคของ
พระบาทศรีสวัสดิ์ (King Sisowath
:1904-1927)เริ ่ ม แรกมี ช ื ่ อ ว า เขมร
บรรณาลัย

-ในพมามีการจัดทำสังคายนาพระไตร -มีการจัดตัง้ สมาคมพุทธศาสนาขึน้ ใหม
ปฎกนานาชาติ เมื่อ พ.ศ.2493
แทนสมาคมพุทธเกาเพือ่ ฟน ฟูการศึกษา
ที่ลมเลิกไปเนื่องมากจากสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 (2492) พระเจาเบา ได (king
Bảo Đại : 1913–1997) ดำรงตำแหนง
เปนประมุขของเวียดนามใตป ค.ศ.1951
พระองคลงนามคำสั่งหมายเลข 10
ละทิ้งทุกศาสนา (ยกเวนภารกิจของ
ศาสนาคริ ส ต น ิ ก ายคาธอลิ ก และ
โปรแตสแตนต ) ต อ สถานสมาคม
สาธารณชน

2490

2495

-กัมพูชาไดเอกราชจากฝรั่งเศสและ
เรียกชื่อประเทศวาพระราชอาณาจักร
กัมพูชา
-ขบวนการพุทธใหมในเวียดนาม โดย
ปญญาชนเวียดนาม เจาหนาทีร่ ฐั จัดตัง้
สหภาพฆราวาสขึน้ มุง เผยแผพทุ ธธรรม
มีการเขียนคำสอนเถรวาทและสราง
เจดียจ นกระทัง่ พระพุทธศาสนาเถรวาท
พัฒนาอยางรวดเร็วในหมูช าวเวียดนาม
ระหวางสงครามเวียดนาม

-ติ ช นั ท ฮั น ห (1926-ป จ จุ บ ั น ) -ตั้งยุวพุทธิกสมาคมแหงมาเลเซียหลัง -องค ก ารยู เ นสโก (UNESCO) เข า -พุ ท ธสงฆ เวี ย ดนาม Vietnamese
รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลโนเบล มีการประชุมสัมมนาชาวพุทธหนุม สาว บูรณะซอมแซมพุทธสถานอันเปนมรดก Buddhist Sangha ตั ้ ง ขึ ้ น นำโดย
สาขาสันติภาพ ทานทำงานเพื่อตาน ระดับชาติขน้ึ ทีม่ หาวิทยาลัย มาเลเซีย โลกแหงนี้ (ดวยงบประมาณ 8 ลาน สังฆราช ติช ดึก นวน Thich Duc Nhuan
-พระราชบัญญัติกฎหมายคณะสงฆ สงครามในเวียดนาม ประดิษฐคำวา กรุงกัวลาลัมเอร มีเครือขายทัว่ ประเทศ เหรี ย ญสหรั ฐ ) การขุ ด ค น และการ มีเอกลักษณการรวมกันของมหาเถรวาท
ปฏิสังขรณเปดเผยถึงความงดงามอัน มหายานและนิกายคักซี หลังจากรวม
มีผลบังคับใชกับคณะสงฆจนกระทั่ง พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially กวา 70 แหง
เลิศล้ำ ความกวางใหญไพศาล และ พระพุทธศาสนาเวียดนาม วันที่ 7 พ.ย.
ปจจุบันออกโดยรัฐบาลสมัยจอมพล Engaged Buddhism) เพื่อบรรยาย
การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เนน
ความวิจติ รตระการตาของแผนหินแกะ 1981 สมาคมทางพระพุทธศาสนา 9
สฤษดิ์ ธนรัตน
การใหบริการสังคมและการเรียกรอง
สลักที่ประดับตกแตงจากยอดบนสุด แหงสรางองคกรทางศาสนาหนึ่งเดียว
ที่ปราศจากความรุนแรง
จนถึงฐานลางของสิง่ กอสรางทำใหความ ภายใตชื่อ “Vietnamese Buddhist
ยิง่ ใหญงดงามของโบโรบูโดรปรากฏตอ Sangha”โดยมีกฏบัตทิ อ่ี อกเปนระเบียบ
สายตาของชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
คือ ความสามัคคีมีเอกภาพเปนพลัง
และการกระทำความเปนหนึ่งเดียว

พุทธศาสนา

2500

2505

2510

2515

2520

2525

2515

2520

2525

พุทธศาสนายุคเอกราชและกำเนิดอาเซียน

2490
-โฮ ชิ มินฮ (Hồ Chí Minh) จัดตั้ง
รัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
เวียดนาม (Vietnamese People’s
Democratic Government)
-พมารับเอกราชคืนจากอังกฤษ
-ลาวรับเอกราชกลับคืนโดยสมบูรณ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 มีชื่อ
เปนทางการวา "พระราชอาณาจักร
ลาว"

2495

2500

2505

-รัฐบาลออกกฎหมายรับรองใหพระ -มีการความริเริ่มกอตั้งเปนสมาคม/
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ การร ว มตั ว ขึ ้ น นำโดยประเทศไทย
-มาเลเซียรับเอกราชจากอังกฤษ มาเลเซีย และฟลิปปนส รวมกันจัด
เมื่อ พ.ศ.2500
ตั้ง “สมาคมอาสา (Association of
Southeast Asia)”

2510

- 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย -2513/1970s เป น ต น มา ผู  ล ี ้ ภ ั ย -2518 หลังจากวันเรียกรองเอกราช
มี ก ารลงนามใน “ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ สงครามในอินโดจีน เวียดนาม กัมพูชา ของเวียดนามใตมีกระบวนการเคลื่อน
(The Bangkok Declaration)” และลาว อพยพตั้งรกรากในอเมริกา ไหวนำโดยพระ ติค ตรี ทู (Thich Tri
ประกอบดวยสมาชิก 5 ประเทศอันได ออสเตรเลีย และยุโรปพรอมตัง้ ถิน่ ฐาน Thu) เพื่อรวมนิกายและสมาคมชาว
แก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ชุมชนชาวพุทธในประเทศดังกลาว พุทธในเวียดนาม
สิงคโปร และไทย รัฐมนตรีกระทรวง
ตางประเทศทัง้ 5 ประเทศรวมลงนาม
กอใหเกิด “สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต” (Association of
Southeast Asia Nation : ASEAN)
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-มีความพยายามฟน ฟูพระพุทธศาสนา
ในลาวขึน้ อีกครัง้ มีพระสงฆและคฤหัสถ
ชาวไทยไปสังเกตสภาพบานเมืองใน
ประเทศลาวเปนครั้งคราวฝายลาวสง
พระสงฆลาว 7 รูปพรอมคฤหัสถ 3 ทาน
มาไทยระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน
-3 ธันวาคม 2530เพื่อศึกษาแนวทาง
ฟนฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศ
ลาวจากพระชั้นผูใหญของไทย

-กระทรวงธรรมการและ ศาสนา -สถาบัน Khmer Theravada Buddhist
(Ministry of Cult and Religion) Academy for Buddhist Studies
ของกั ม พู ช าตั ้ ง พุ ท ธศาสนบั ณ ฑิ ต สถาปนาขึ้นอยางเปนทางการ วันที่
(Buddhist Institute) ขึ้นมาใหมเพื่อ 06 ธันวาคม 2559 ในเมือง จัน โท (Can
เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาทาง Tho) และมี ว ิ ท ยาลั ย ทางพระพุ ท ธ
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของกัมพูชา ศาสนาเถรวาท [Theravada Buddhist
เชน ในอดีตชวงแรกนั้นขอใชกุฏิสงฆ College (Intermediate Level)]
วัดอุณาโลมเปนที่ทำการและดำเนิน -มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
การตามวัตถุประสงฆของการกอตั้ง มหามกุฏฯไดรบั การอนุมตั ริ บั รองพรบ.
พุทธศาสนบัณฑิตนับแตป2 535/1992 การศึกษา โดยรัฐบาลไทย
ก็เริ่มดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปจจุบัน

พุทธศาสนา

2535

2540

-องคการสหประชาชาติกำหนดใหวัน
วิสาขบูชาเปน "วันสำคัญสากล" (ดวย
ชื่อวันวา "Vesak") โดยการเสนอของ
ประเทศศรีลังกาดังกลาว ดวยมติเอก
ฉั น ท ใ นที ่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ แ ห ง
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ.2542

2545

ตัง้ สำนักงานใหญของสมาคมนานาชาติ
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)
และสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ (IABU)
โดยมีอธิการบดี มจร
เปนประธานของสมาคมทัง้ สองสมาคม

2550

-จัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปฎก
- จัดพิมพ CBT

2555

2560

2555

2560

ทธศาสนายุคคอาเซี
กำเนิด
พุทพุธศาสนายุ
ยอาเซี
นปจยจุนบัน

2535

2540

2545

2550

เมื่อป 2547 สมาคมนานาชาติ
-ตามรายงานขององคกร Vietnam
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) Buddhist Sangha ป พ.ศ.2550
ไดเริ่มจัดงานวิสาขบูชาโลกเปนครั้ง มี พ ระเถรวาท ประมาณ 8919 รู ป
แรกจนถึงปจจุบัน
แบ ง เป น พระเวี ย ดนามเขมร 8574
และ พระเถรวาทเวียดนาม 345 รูป

-พุทธศาสนาเวียดนามในปจจุบันตาม
รายงานของ Vietnam Buddhist
Sangha เดือนสิงหาคม 2012 มีวดั ทัว่
ประเทศ 14, 778 แหง เปนวัดมหายาน
13,710 แหง เปนวัดเถรวาท 527 แหง
เปนวัดนิกายคักซี 541 แหง

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
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สถิติพระสงฆและวัด สถานที่ พระพุทธศาสนาในอาเซียน
ลาว

วัด 4,884 แหง
- วัดที่มีพระจำพรรษา 4,134 แหง
- วัดที่เปนวัดราง 750 แหง
- พระภิกษุสงฆสามเณร 35,000 รูป

เวียดนาม

*ขอมูลป พ.ศ. 2560

วัด 7,000 แหง
- พระภิกษุสงฆสามเณร 500,000 รูป

เมียนมาร

*ขอมูลป พ.ศ. 2560

วัด 45,000 แหง
- พระภิกษุสงฆสามเณร 500,000 รูป

กัมพูชา

วัด 4,392 แหง
- พระภิกษุสงฆสามเณร 54,764 รูป
- มหานิกายมีวัด 4,387 แหง
- ธรรมยุตินิกายมีวัด 5 แหง
*ขอมูลป พ.ศ. 2009

ไทย

วัด 37,713 แหง
- วัดราษฎร 37,403 แหง
- วัดพระอารามหลวง 310 แหง
- วัดที่เปนวัดราง 6,097 แหง
- พระภิกษุสงฆสามเณร 355,295 รูป
*ขอมูลป พ.ศ. 2555

อินโดนีเซีย
- วัด 150 แหง
- มหายาน 100 แหง
- หีนยาน 50 แหง (วัดไทยมี 4 แหง) ไดแก วัดพุทธเมตตา
วัดวิปสสนาคราหะ วัดเมนดุตพุทธศาสนวงศ วัดธรรมทีปาราม

มาเลเซีย

- วัดไทย 70 แหง
- วัดเมียนมาร 2 แหง

สิงคโปร

- มี 29 สมาคม
- วัดไทย ไดแก วัดอนันทเมตยาราม
วัดปาเลไลยก สิงคโปร
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สัดสวนประชากรชาวพุทธในอาเซียน
สวนที่เปนแผนดิน
ประเทศลาว
75 %
ประเทศเมียนมาร
90 %
ประเทศเวียดนาม
70 %

ประเทศไทย
95 %
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ประเทศกัมพูชา
95 %

สัดสวนประชากรชาวพุทธในอาเซียน
สวนที่เปนหมูเกาะ
ประเทศมาเลเซีย
19.2 %
ประเทศฟลิปปนส
1.5 %
ประเทศสิงคโปร
42.5 %
ประเทศบรูไน
13 %

ประเทศอินโดนีเซีย
1.3 %
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กระแสพุทธศาสนาจากอินเดียสูอาเซียนสมัยสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาในลุมแมน้ำคงคา
พุทธศาสนาในลุมแมน้ำกฤษณา-โคธาวรี
พุทธศาสนาในภูมิภาคคันธาระ อินเดียเหนือ

พุทธศาสนาในคุชฌราช และเสารัษตระ อินเดียตะวันตก
พุทธศาสนาในอินเดียเหนือและภูมิภาคเดคคาน จักรวรรษคุปตะ

พุทธศาสนาในตะวันออกและอีสาณ พิหาร

พุทธศาสนาในทมิฬนาดู อินเดียใต
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พุทธศาสนาลังกาวงศในอาเซียน
ยุคเริ่มตน ฉปทาวงศในพุกามและราหุลวงศในนครศรีธรรมราช
ที่พุกาม พระอุตตราชีวะ กับ ฉปทาเดินทางไปลังกาพรอมกับบวชเรียนและกลับมา ยังพุกามพรอมดวยภิกษุ 4 รูป : สีวลี อานันทะ ตามลินทะ ราหุล จารึกกัลยาณีสีมา (เมืองสะเทิม)
ระบุวา ทานจปฎะ (ชาวมอญ) ออกไปบวชใหมในลังกาทวีประหวาง 1723 ถึง 1733 ไดคบหาและกลับมาพรอมกับพระสหายชือ่ พระตามลินทะ ซึง่ เปนกัมโพชราชบุตรทีน่ ครศรีธรรมราช
พระราหุลเถระ และภิกษุชาวนครไปบวชเรียนทีล่ งั กากลับมา ราว พ.ศ. 1800 เมือ่ พวกพระภิกษุไทยซึง่ ไดไปบวชแปลง ณ เมืองลังกา กลับมาตัง้ คณะทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชกอนแลว
ชักชวนพระสงฆชาวลังกาตามมาชวยกันสรางพระมหาธาตุทเ่ี มืองนครศรีธรรมราชแปลงเปนรูปพระสถูปอยางลังกา ลังกาวงศเริ่มมาตั้งที่เมืองนครศรีธรรมราชเมื่อ พ.ศ. 1740
กอนตั้งกรุงสุโขทัยประมาณ 50 ป

ยุคตอมา สารีบุตรวงศในพุกามมายังเมาะตะมะ มอญ
ที่มอญ พระสารีปุตรพรอมคณะเดินทางมาจากพุกามสูพมาใต มอญ รามัญนิกายเริ่มเสื่อมลงที่ไทย พอขุนรามคำแหงนิมนตพระสงฆจากลังกา ในศิลาจารึกของพอขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1820 ความวา “พอขุนรามคำแหงกระทำ
โอยทานแกมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบพระไตรปฎก หัวกกกวาปูครูในเมืองนี้ ทุกตนลุกแตเมืองนครศรีธรรมราชมา” เมื่อพอขุนรามคำแหงมหาราช เสด็จขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1817 - พ.ศ. 1860)
ทรงสดับกิตติศัพทของพระสงฆลังกา จึงทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราช ซึ่งเปนพระเถระชาวลังกาที่มาเผยแผอยูที่นครศรีธรรมราช มาเผยแผพระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัยที่กัมพูชา พระตามลินทะ นำลังกาวงศไปเผยแผที่ลานนา
สมัยพระเจากือนา นิมนตพระอานนทเถระจากนครพัน พระเจากือนาพระองคทรงสราง เจดียวัดสวนดอก เจดียสุเทวบรรพรต(ดอยสุเทพ)พระสงฆหลายรูปเกิดความไมพอใจ และมีบางรูปไดเดินทางไปที่ประเทศลังกา เชน พระเมธังกร
พระญาณมงคล และพระมอญ พระเขมร ฯลฯ เหตุผลในการเดินทางไปลังกาของพระเถรเหลานั้น คือ 1.เพื่อศึกษาพระไตรปฎก 2. เพื่ออุปสมบทใหม (ในสมัยนั้นพระที่เดินทางไปอยูที่ลังกาจะตองเขาอุปสมบทใหมในสีมากลาง
แมน้ำกัลยาณีคงคา เรียกวา อุทกสีมา โดยมีพระธรรมสวามี เปนพระอุปชฌาย พระวันรัต เปนพระกรรมวาจา) หลังจากบานเมืองทางสยามเกิดสงบลงจึงไดเดินทางกลับมาและไดนิมนตพระชาวลังกามาดวย 2 รูป คือ
1.พระอุตตมปญญาสามี 2.พระวิกรมพาหุสามี พระชาวลังกาทั้งสองรูปนี้ เมื่อมาแลวก็ไดบวชกุลบุตรที่ประเทศไทยและไดตั้งนิกายใหม เรียกวา “นิกายลังกาวงศใหม” นิกายวัดปาแดงเปนนิกายลังกาวงศใหม
รัชสมัยพญาสามฝงแกน ในครั้งนั้นมีพระสงฆจากลานนาเดินทางไปศึกษาบวชเรียนที่ลังกา แลวกลับมาพรอมกับพระชาวลังกา นำวัตรปฏิบัติเขามาเผยแผในลานนา เกิดการจัดตั้งเปนสาขาในถิ่นตาง ๆ มากมาย
ขณะที่นิกายวัดสวนดอกที่กำลังเสื่อมก็ถูกโจมตีในเรื่องวัตรปฏิบัติที่หยอนยาน

ยุคจารีต- กัลยาณีวงศ / มหาวิหารวงศ / สุวรรณโสภณวงศ
รัชสมัยของพญาติโลกราช พุทธศาสนามีความรุงเรือง ในดินแดนลานนา มีพระชาวลังกาชื่อ พระอุตตมปญญา ไดขึ้นมาประกาศลัทธิลังกาวงศใหม ซึ่งเครงครัดกวาเดิมอยูที่สำนัก
วัดปากวางเชิงดอยสุเทพ พญาติโลกราชทรงมีความเลื่อมใสในลัทธิลังกาวงศใหมเปนอยางมาก โดยพระองคทรงอุปถัมภ และทรงเคยเสด็จออกผนวชในคณะสงฆนิกายนี้เปนเวลา
7 วัน จากนั้นโปรดใหผูกพัทธสีมาวัดปากวางรัชสมัยพระธรรมเจดีย เกิดการปฏิรูปคณะสงฆขนานใหญ มีการรวมนิกายทั้ง 6 เดิมเปนนิกายเดียวคือ คณะกัลยาณีวงศ
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วงศ/คณะสงฆ/นิกายทางพระพุทธศาสนาอาเซียนยุคอดีต

ไทย - ลานนา

ยุคที่ 1 พอขุนรามนำพุทธศาสนา
เขามาจากนครศรีธรรมราชนำมา
จากมอญ
ยุคที่ 2 ยุคพระธรรมราชาลิไท
ยุคที่ 3 ยุคพระบรมไตรโลกนาถ
นำพระพุทธศาสนาลังกาวงศเขา
มาเผยแพรในอยุธยา
ลานนา
ลังกาวงศยุคที่ 1 พระอานนท
พรอมภิกษุ 10 รูป จากนครพัน
ลั ง กาวงศ ย ุ ค ที ่ 2 พระสุ ม น/
อโนมทั ส สี ผ ู  เ ผยแพร จ นเป น ที ่
รูจักในนิกายวัดสวนดอก
ลังกาวงศยคุ ที่ 3 นิกายทีว่ ดั ปาแดง
เปนนิกายลังกาวงศใหมเรียกวา
นิกายวัดปาแดงญาณคัมภีร
ลังกาวงศยุคที่ 4 มีพระชาวลังกา
ชื่อ พระอุตตมปญญาไดขึ้นมา
ประกาศลั ท ธิ ล ั ง กาวงศ ใ หม ซ ึ ่ ง
เครงครัดกวาเดิม
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พมา - มอญ

ฉปทาวงศ พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ
ฉปทไดเดินทางไปลังกากับพระ
อาจารยหลังจากนัน้ ทานก็นำคำ
สอนมาเผยแพรยังประเทศตอ
สารีบุตรวงศ พ.ศ. 1793 ลัทธิ
ลั ง กาวงศ โ ดยการนำของพระ
สารีบตุ รและคณะไดเริม่ มีอำนาจ
มาจนถึงพมาใต
กัลยาณีวงศ พระเจาธรรมเจดีย
จึงไดทรงสงสมณทูตไปยังลังกา
เพือ่ ไปศึกษาดูวธิ กี ารผูกพัทสีมา
ที่ถูกตองและรับการอุปสมบท
ใหมเมือ่ สมณทูตชุดนีก้ ลับมาแลว
ก็ไดประกอบพิธีผูกกัลยาณีสีมา
ตามแบบมหาวิหารขึ้น

เวียดนาม

นิกายเธียร/ธยาน/ฉานเขามา
พุทธศตวรรษที่ 8
- มหาชีวกะ
- ฉิโจงโหลง/กัลยาณรุจิ
- เมียวโป (Meou - Po)
- เกาซาระ
มหายาน-นิกายธยานนิกายแรก
ไตนิดะรุจิ (Tynida Ruchi)
วินตี รุจิ ภิกษุทก่ี อ ตัง้ นิกายขึน้
นิกายธยานะที่ 2 ป พ.ศ. 1363
ทานโวโงนทอง (Ven. Vo Ngon
Thong) เดิ น ทางมาประกาศ
พุ ท ธธรรมในเวี ย ดนามเกิ ด ใน
สกุ ล ตรินหในมณฑลกวางโจว
นิ ก ายธยานะที ่ ส าม พระเจ า
ไหลทันตอง (Ly Than Tong)
โอรสพระเจ า ไหลไทต อ ง (Ly
Thai Tong) จับเชลยศึกไดมาก
มายในคราวที่พระองคทรงทำ
สงครามกั บ แคว น เชี ย มทั น ห
(Chiem Thanh)

ลาว

ปาสมันตวงศ พระมหาปาสมันต
เถระ และพระมหาเทพลั ง กา
พรอมดวยพระสงฆอีก ๒๐ รูป
และนักปราชญผเู รียนจบพระไตร
ป ฎ กอี ก ๓ ท า น คื อ นรสิ ง ห
นรเดช และนรศาสตร ใหนำเอา
พระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน
ในลาว
เทพมงคลมุนีวงศ สุโขทัย-ลาน
ชางพระเทพมงคลมุนีไปเผยแผ
พุทธศาสนาในลานชาง

กัมพูชา

ตามลินทะวงศ
พุทธศาสนาจากไทย(สยามวงศ)

นิกาย/สมาคม/องคกรทางพระพุทธศาสนาอาเซียนจารีต-ปจจุบัน

ไทย

แบงออกเปน 2 นิกาย คือ
1) มหานิกาย
2) ธรรมยุตกิ นิกาย
หมายเหตุ :
สมัยรัชกาลที่ 3
พระวชิรญาณเถระ(เจาฟามงกุฏ :
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูห วั ขณะดำรงพระยศเปนเจา
ฟามงกุฏ) ขณะทีผ่ นวชอยูท จ่ ี งั หวัด
เพชรบุรไี ดทรงศรัทธาเลือ่ มใสใน
จริยาวัตรของพระมอญ ชือ่ ซาย
ฉายา พุทธฺ วํโส จึงไดทรงอุปสมบท
ใหมในวงศพระสงฆมอญ (รามัญ
นิกาย) ป พ.ศ. 2372 และได
ทรงตัง้ คณะธรรมยุต ขึน้ ป พ.ศ.
2376

เมียนมาร

แบงออกเปน 9 นิกาย คือ
1) สุธรรมนิกาย (Thudhamma,
Sudhamma Sect)
2) นิกายชะเวคยิน (Shwegyin
Sect)
3) นิ ก ายเหง็ ด ตวิ น (Hngeit
Twin, Hngettwin Sect)
4. นิกายโตนะ (Tona Sect)
5. นิกายมหาทวาระ
(Mahadvara, Dvaya Sect):
6. นิกายอนุชวนทวาระ (Anauk
Chawing Dwara Sect)
7. นิกายมูลทวาระ (Mula Dwara
Sect)
8. นิกายโยนะ (Yona Sect):
นิกายนีเ้ ริม่ กอตัง้ พ.ศ.2297
9. นิกายเวฬุวนั (Veluvan Sect)
นิกายนีแ้ ยกออกจากนิกายทวาระ

เวียดนาม

แบงออกเปน 3 นิกาย คือ
1) พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
(เฝดยาวเฮฝายนามตอง หรือ
เหงียรถุย ติวเถือ่ ) มี 2 คณะ คือ
(1) คณะสงฆเถรวาทเวียดนาม
เถรวาทแบบลังกาวงศมหานิกาย
(2) คณะสงฆเถรวาทฝายกัมพูชา
มีสองนิกาย คือ ธรรมยุตกิ นิกาย
และมหานิกาย
2) นิกายมหายาน (ภาษาเวียดนาม
วา เฝดยาวเฮฝายบักตอง ดายเถือ้ )
นิกายทีม่ อี ทิ ธิพลตอจิตใจและใหญ
มากเปนอับดับหนึง่ ของประเทศ
เวียดนาม
3) พระพุ ท ธศาสนานิ ก าย
เฮฝายยูตังคัดสี (นิกายแปลง
รวมเอาเถรวาทและมหายานและ
นิกาย เกาๆ ในอดีตขึน้ มาเปนอีก
นิกายหนึง่ )

อินโดนีเซีย

แบงออกเปน 3 นิกาย คือ
1) คณะสงฆอากุงอินโดนีเซีย
2) คณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย
3) คณะสงฆมหายานอินโดนีเซีย

กัมพูชา

แบงออกเปน 2 นิกาย คือ
1) มหานิกาย
2) ธรรมยุติกนิกาย

หมายเหตุ : สำหรับนิกายในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ นั้น
ขึ้นอยูกับการปกครองของฝายบานเมือง เชน ลาว มีคณะสงฆ
หนึ่งเดียวเรียกวาคณะสงฆลาว ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร
มีนิกายทั้ง 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน วัชรยาน และมีสมัชชา
สงฆของแตละประเทศนั้นๆ รวมกันทุกนิกาย
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ทำเนียบสมณศักดิ์คณะสงฆอาเซียน

สมณศักดิ์ในเมียนมาร
กลุมแรกแบงเปน
สายวิชาการ

- มูละคัณธะวาจะกะ
- มหาคัณธะวาจะกะ
- อัครมหาคัณธะวาจะกะ
สายเผยแผ

- มูละสัทธัมมโชติกะ
- มหาสัทธัมมโชติกะ
- อัคคมหาสัทธัมมโชติกะ
สายกรรมฐาน

- มูละกัมมัฏฐานาจริยะ
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- มหากัมมัฏฐานาจริยะ
- อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ

กลุมที่ ๒ เปนสมณศักดิ์ชั้นสูงที่สุด
ที่มีมาจากเดิมจนถึงปจจุบัน
ชั้นตน

- ตรีปฏกธร แปลวา ผูทรงจำพระไตรปฏก
(ผูที่สามารถทองพระไตรปฏกไดทั้ง
๓ ปฏก)
ชั้นกลาง

- อัครมหาบัณฑิต พระเถระที่จะ
ไดสมณศักดิ์ชั้นนี้ตองมีอายุอยางนอย ๖๐ ป
ชั้นสูงสุด

- อถิธชมหารัฐคุรุ แปลวา บรมครูแหงแผนดิน
ผูซึ่งชูธงแหงพระศาสนา ผูที่ไดรับมีอายุ
อยางนอย 80 ป

สมณศักดิ์ในประเทศไทย
สมณศักดิ์คณะสงฆไทย
1. พระสังฆราชหนึ่งพระองค
2. สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป
3. พระราชาคณะเจาคณะรอง 23 รูป
4. พระราชาคณะชั้นธรรม 50 รูป
5. พระราชาคณะชั้นเทพ 100 รูป
เจาคณะหน ้นราช 210 รูป
6. พระราชาคณะชั
7. พระราชาคณะชั้นสามัญ 510 รูป
เจาคณะภาค
8. พระครู
สัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอกพิเศษ(ไมจำกัดจำนวน)
เจาคณะจังหวัด
9. พระครูฐานานุกรม ตั้งไดตามจำนวน
ที่ปรากฏในสัญญาบัตรของพระราชาคณะ
เจาคณะอำเภอ
10. พระครูประทวนสมณศักดิ์
(พระครู
ผูอุปการะการศึกษา ไมจำกัดจำนวน)
เจาคณะตำบล
11. พระเปรียญ ป.ธ.9 - ป.ธ.8 - ป.ธ.7 ป.ธ.6 -เจป.ธ.5
าอาวาส- ป.ธ.4 - ป.ธ.3

ทำเนียบสมณศักดิ์คณะสงฆอาเซียน

สมณศักดิ์ในกัมพูชา
ฝายมหานิกาย

สมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดี
สมเด็จพระอัครสังฆราช
สังฆราช
สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี
สมเด็จพระสังฆนายก
สมเด็จพระธรรมลิขิตรองสมเด็จ
พระสังฆนายกองคที่ ๑
สมเด็จพระมหาโพธิวงศรองสมเด็จพระสังฆนายกองคที่ ๒

สมเด็จพระวันรัตนรองสมเด็จพระสังฆนายกองคที่ ๓

สมเด็จพระอุดมมุนี
สมเด็จพระอุดมปญญา
สมเด็จพระอุดมวงษา
สมเด็จพระมหาอริยวงษา
สมเด็จพระอุดมจริยา
พระราชาคณะชั้นเอก
พระราชาคณะชั้นโท
พระราชาคณะชั้นตรี
พระราชาคณะชั้นจัตวา

ฝายธรรมยุติกนิกาย
สมเด็จพระอภิสิริสุคันธมหาสังฆราชาธิบดี

สมเด็จพระอภิสังฆราช
สมเด็จพระมหาสุธรรมาธิบดี
สมเด็จพระสังฆนายก
สมเด็จพระมงคลเทพาจารย
รองสมเด็จพระสังฆนายกองคที่ ๑
สมเด็จพระพุฒาจารย
รองสมเด็จพระสังฆนายกองคที่ ๒
พระราชาคณะชั้นเอก
พระราชาคณะชั้นโท
พระราชาคณะชั้นตรี
พระราชาคณะชั้นจัตวา
พระราชาคณะชั้นกิตติมศักดิ์
พระครูปลัด
พระครูวินัยธร
พระครูธรรมธร
พระสมุห

สมณศักดิ์ในลาว
สมณศักดิ์คณะสงฆลาว
(ไมตำแหนงทางการปกครอง)
สมณศักดิ์ตามแบบของอาณาจักรลานชาง
ไดจัดทำเนียบสมณศักดิ์ไว ประกอบดวย
1) สำเร็จ คือพระภิกษุ/สามเณรที่ไดรับ
เถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 1
2) ซา คือพระภิกษุ/สามเณรที่ไดรับ
เถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 2
3) คู (ครู) คือพระภิกษุ/สามเณรที่ไดรับ
เถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 3
4) คูหลักคำ คือพระภิกษุ/สามเณรที่ไดรับ
เถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 4
5) คูลูกแกว คือพระภิกษุ/สามเณรที่ไดรับ
เถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 5
6) คูยอดแกว คือพระภิกษุ/สามเณรที่ไดรับ
เถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 6
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การปกครองของคณะสงฆทางพระพุทธศาสนาอาเซียน
ระบบการปกครองคณะสงฆกัมพูชา

ระบบการปกครองคณะสงฆเมียนมาร

สภาขั้นสูง

สภาโอวาทจริยะ

สมเด็จพระสังฆนายก
คณะมหานิกาย 9 รูป

ระดับ 7 รัฐ 7 เขต

คณะธรรมยุติกนิกาย 5 รูป
เลขาธิการ

คณะกรรมการสังฆมหานายกะ

รองเลขาธิการ

สภาชั้นหนึ่ง

สภาชั้นสอง

เจาคณะจังหวัด

เจาคณะอำเภอ

คณะมหานิกาย 9 รูป

คณะธรรมยุติ 5 รูป

คณะมหานิกาย 9 รูป

คณะธรรมยุติ 5 รูป

เลขาธิการ

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

หมายเหตุ
สภาสงฆในกัมพูชามี 3 ระดับ คือ
1. สภาชั้นสูง หรือ เถระสภาสำหรับแตละนิกายซึ่งอยูใตบังคับบัญชาของพระสังฆนายกในแตละนิกาย
2. สภาชั้นหนึ่ง หรือ สภาเจาคณะจังหวัด อยูภายใตการปกครองของเจาคณะจังหวัด
3. สภาชั้นสอง หรือ สภาเจาคณะอำเภอ อยูภายใตการปกครองของเจาคณะอำเภอ
แตละเถระสภาตองมีประธานหนึ่งรูปและสมาชิกอีก 9 รูป สำหรับคณะมหานิกาย มีสมาชิก 5 รูปสำหรับคณะธรรมยุติ แตละสภาตองมีเลขาธิการ 1 รูป และรองเลขาธิการ 1 รูป สภาชิกแหงสภา
เหลานัน้ ตองไดรบั การแตงตัง้ จากพระมหากษัตริยต ามคำเสนอของพระสังฆนายกและหลังจากไดรบั ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา การกระทรวงธรรมการ สมาชิกตองไดรบั การคัดเลือกมาจากมนตรีชน้ั สูง
ประธานจะตองคัดเลือกมาจากพระราชาคณะชัน้ เอก สวนเลขาธิการตองคัดเลือกมาจากพระสงฆชน้ั ฐานานุกรม โดยสภาสงฆตา งๆเหลานีต้ อ งมีความรูท างศาสนาอยางชัดเจนพรอมทัง้ ความเขาใจเกีย่ วกับ
อธิกรศาสนาและความเขาใจทางโลกดวย

90

ระดับเมือง
ระดับหมูบาน
ศาลวินิจฉัยสูงสุด

สภาพระวินัยหรือตุลาการ

ศาลวินิจฉัยระดับรัฐ/เขต
ศาลพระวินัยระดับเมือง

The Committee now consists of 47 members, including a chairman, six vice chairmen, one secretary general, six joint
general secretaries and 33 other members, all of whom are appointed by the Burmese Ministry of Religious Affairs.Until
1995, appointment
terms lasted 5 years. Since 1995, the government has cut term lengths, with a quarter of seats changed every 3 years.

การปกครองของคณะสงฆทางพระพุทธศาสนาอาเซียน
ระบบการปกครองคณะสงฆลาว

ระบบการปกครองคณะสงฆไทย

โครงสรางการจัดตั้งของพระสงฆตาม
ธรรมนูญปกครองสงฆลาว ค.ศ. 2004
มีองคกรเปนของตนเองชื่อวา
"องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว"

การปกครองแบงออกเปน ๒ คณะ คือ
คามวาสี พวกที่คลุกคลีดวยชาวบาน
และอรัญญวาสี พวกอยูในปา

1. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวขั้นศูนยกลาง

สมเด็จพระสังฆราช

2. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว
ขั้นแขวง นครหลวง และเขตพิเศษ

กรรมการมหาเถรสมาคม

3. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวขั้นเมือง
4. องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวขั้นวัด

แบงยอยการบริหารเปน 4 สวน คือ
1. กรรมาธิการปกครองสงฆ
2. กรรมาธิการศึกษาสงฆ
3. กรรมาธิการเผยแผศีลธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน
4. กรรมาธิการสาธารณูปการ

เจาคณะหนใหญ
เจาคณะภาค
เจาคณะจังหวัด
เจาคณะอำเภอ
เจาคณะตำบล
เจาอาวาส

แบงยอยการบริหารเปน 6 สวน คือ
1. กรรมาธิการบริหาร
2. กรรมาธิการการศึกษา
3. กรรมาธิการศึกษาสงเคราะห
4. กรรมาธิการการเผยแผ
5. กรรมาธิการสาธารณูปการ
6. กรรมาธิการสาธารณะสงเคราะห
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การปกครองของคณะสงฆทางพระพุทธศาสนาอาเซียน
ระบบการปกครองคณะสงฆเวียดนาม

สภาสังฆราช
ระดับ
ศูนย
กลาง

สภาบริหาร
คณะกรรมการ
กิจการคณะ
สงฆ

ระดับ
จังหวัด
หรือ
เมือง

คณะกรรมการ
ศาสนศึกษา
สำหรับพระสงฆ
และภิกษุณี

คณะกรรมการ
เผยแผธรรมะ

คณะกรรมการ
ดานศาสนพิธี

คณะกรรมการ
วัฒนธรรม

คณะกรรมการ
ใหขอแนะนำแก
ชาวพุทธฆราวาส

คณะกรรมการ
เศรษฐศาสตร
และการเงิน

คณะกรรมการ
สาธารณะ
สงเคราะห

คณะกรรมการ
กิจการ
นานาชาติ

คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
เวียดนาม

คณะอนุกรรมการ
สาธารณะ
สงเคราะห

คณะอนุกรรมการ
กิจการ
นานาชาติ

สภาบริหารระดับจังหวัดและเมือง
คณะอนุกรรมการกิจการคณะ
สงฆ

คณะอนุกรรมการ
ศาสนศึกษา
สำหรับพระสงฆ
และภิกษุณี

คณะอนุกรรมการ
เผยแผธรรมะ

คณะอนุกรรมการ
ดานศาสนพิธี

คณะอนุกรรมการ
วัฒนธรรม

คณะอนุกรรมการ
ใหขอแนะนำแก
ชาวพุทธฆราวาส

คณะอนุกรรมการ
เศรษฐศาสตร
และการเงิน

การจัดการระดับตำบล/หมูบาน
ระดับ
ตำบล
เจดีย
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วัดวาอาราม วัดวาอาราม
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก

บานและ
สถานที่ขนาดยอม
เพื่อการฝกปฏิบัติ
(ศูนยปฏิบัติ)

หมายเหตุ ระบบการปกครองคณะสงฆเวียดนาม ป พ.ศ. 2524 - ปจจุบัน คณะสงฆเวียดนามทุกนิกาย
ทุกระดับการปกครองจะมีการประชุมใหญกัน(Buddhist Congress) ทุกๆ 5 ป

สภาบริหารของคณะสงฆลาว

ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน มจร (ชมรมนิสิตลาว)
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กรรมการมหาเถรสมาคมในประเทศไทย
มหานิกาย

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย

สมเด็จพระพุทธชินวงศ

สมเด็จพระพุฒาจารย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย

พระวิสุทธิวงศาจารย

พระพรหมวชิรญาณ

พระพรหมบัณฑิต
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ธรรมยุตินิกาย

พระพรหมดิลก

สมเด็จพระอริยวงยวงษาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

พระพรหมโมลี

พระพรหมสิทธิ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ

พระพรหมเมธาจารย

พระธรรมธัชมุนี

พระพรหมเมธี

พระพรหมมุนี

พระพรหมวิสุทธาจารย

พระธรรมบัณฑิต

สภาบริหารของคณะสมเด็จพระสังฆนายกของประเทศกัมพูชา
มหานิกาย

ธรรมยุติกนิกาย

สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี
สมเด็จพระสังฆราชฝายคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย

สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ
สมเด็จพระสังฆราชฝายคณะสงฆมหานิกาย

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี
อธิบดีสงฆ

สมเด็จพระพุฒาจารย
รองอธิบดีสงฆที่ ๒

สมเด็จพระมหาโพธิวงศ
รองอธิบดีสงฆที่ ๑

สมเด็จพระอุดมปญญา

สมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระอุดมมุนี

สมเด็จพระอุดมวงษา

สมเด็จพระมหาอริยวงษา

ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน มจร (ชมรมนิสิตเขมะระ)
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สภาบริหารของคณะสงฆเมียนมาร
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ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน มจร (ชมรมนิสิตเมียนมาร)

สภาบริหารของคณะสงฆเวียดนาม

ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน มจร (ชมรมนิสิตเวียดนาม)
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ระบบการศึกษาทางพระพุทธศาสนา/สงฆอาเซียน

ไทย
การศึกษาของชาติ/พุทธศาสนา
การศึกษาของประชาชน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
การศึกษาของคณะสงฆ
การศึกษาสมัยใหม
การศึกษาแนวจารีต/ในวัด
นักธรรม/ธรรมศึกษา
นักธรรมเอก/นักธรรมโท/นัก
ธรรมตรี
บาลีเปรียญ
- ประโยคเปรียญตน 1-2-3
- ประโยคเปรียญกลาง 4-5-6

- ประโยคเปรียญตน 1-2
มัธยม:
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง
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เมียนมาร
การศึกษาจัดโดยรัฐฯ
- สอบสวนกลาง/ปฐมเปย
- สอบธรรมจริยชั้นพิเศษ
- สอบปฎกธร
- มหาวิทยาลัย
การศึกษาจัดโดยเอกชน
- สอบของภิกษุอภิวังสะ
- สอบของเณร/เณรจอ

เวียดนาม
การศึกษาของคณะสงฆและชาว
พุทธเวียดนาม มี 4 ระดับ
1.การศึกษาระดับพื้นฐาน
2.การศึกษาระดับกลาง
3.การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
วิทยาลัย
4.การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
องคกรชาวพุทธสงฆแหง
เวียดนามมี 4 มหาวิทยาลัย ที่
ฮานอย เว โฮจีมินห และ
มหาวิทยาลัยเถรวาทในจังหวัด
กันเธอ (Can Tho) สำหรับพระ
พระชาวเขมร
สำหรับระดับอุดมศึกษาวิทยาลัย
มี 8 แหง
โรงเรียนพุทธศาสนาระดับกลาง
31 แหง
และโรงเรียนระดับพืน้ ฐานอีกกวา
พันแหง

ลาว
ปค.ศ.1996 รบ. ไดปรับปรุงโครง
สรางโรงเรียนสรางสงฆเปน
วิทยาลัยสงฆ
มีหลักสูตรการเรียนการสอน 4 ป
โดยคัดเลือกจากนักเรียนทีจ่ บมัธยม
ศึกษาปท่ี 6 เมือ่ จบจะไดรบั ปริญญา
เทียบเทาปริญญาตรี มีหลักสูตร
วิชาพุทธศาสตรเปนวิชาบังคับและ
วิชาเลือกอีก 2 สาขา คือ
ครุศาสตรและอักษรศาสตร
ใชระบบหนวยกิต
วิชาพื้นฐานเพื่อพัฒนาชาติ เชน
วิชาเศรษฐศาสตร กฏหมายทั่วไป
ภาษาตางประเทศ
ปจจุบันการศึกษาสงฆทั่วประเทศ
ขึ้นอยูกับคณะศึกษาสงฆศูนยกลาง
และคณะศึกษาสงฆแตละระดับอยู
ภายใตการกำกับบริหารขององคการ
พุทธศาสนาสัมพันธลาว
สวนทางดานเทคนิควิชาการไดรับ
การชวยเหลือจากกระทรวงศึกษา
ธิการและแผนกศึกษาประจำแขวง
มีมูลนิธิการศึกษาสงฆเพื่อจัดหา
ทุนมาบำรุงเรื่องการศึกษาสงฆให
เจริญกาวหนาเทียบเทาระดับสากล

กัมพูชา
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมข
องคณะสงฆกัมพูชาในปจจุบันมี 3
รูปแบบคือ
1.การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม
2.การศึกษาพุทธิกศึกษา
3.การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระสีหนุราช
วิทยาเขตออกเปน 3
1. วิทยาเขตพระตะบอง
2. วิทยาเขตกัมปงจาม
3. วิทยาเขตกำปงชนัง
วิทยาลัยสงฆกัมพูชามีพรบ.อยาง
สมบูรณมีสถานะเปนมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐบาลขณะนีเ้ ปดแลว
4 คณะ คือ 1. คณะปรัชญา
ศาสนา และนิติศาสตร
2. คณะบาลี สันสกฤต
และภาษาตางประเทศ
3. คณะอักษรศาสตรเขมร
4. คณะสารสนเทศ

สถาบันอุดมศึกษาทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน (ปจจุบัน)
ลาว

วิทยาลัยองคตื้อ ลาว เวียงจันทร
วิทยาลัยสงฆจำปาศักดิ์ ลาว Sangha
College of Champassak

กัมพูชา
มหาวิสุตารามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพุทธิกสากลวิทยาลัย
พระสีหนุราชา
Preah Sihanouk Raja Buddhist
University
Preah Sihamuni Raja Buddhist
University

อินโดนีเซีย
Kertarajasa Buddhist College
Bodhi Dharma Buddhist College
Nalanda Buddhist College
Syailendra Buddhist College
Smaratungga Buddhist College
Jinarakkhita Buddhist College

เวียดนาม
สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งหมดมี 1 สถาบัน 3 วิทยาเขต คือ
1. สถาบันการศึกษาพุทธศาสนา สวนกลาง ฮานอย
2. สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเว
3. สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตโฮจิมินห
4. สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเกินเธอ
Hong Duc Temple
Vietnam Buddhist Research Institute Ho Chi Minh City College for
Buddhist Studies
Thien Minh Temple
Hanoi College for Buddhist Studies
Hue College for Buddhist Studies
Can Tho College for Buddhist Studies Chua Buu An
Lam Dong College for Buddhist Studies Linh Son Temple
Ba Ria – Vung Tau College for Buddhist Studies Dai Tong Lam
Monastery
Bac Lieu College for Buddhist Studies
Advanced School for Dharma Dissemination Hoa Khanh Temple
Khmer Theravada Academy for Buddhist Studies Pôthisomrôn
Temple
National Council for Monastic Education
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สถาบันอุดมศึกษาทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน (ปจจุบัน)
ไทย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย

International Buddhist College

สิงคโปร
ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร
วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร
Buddhist and Pali College of Singapore
Buddhist Library Graduate School (Singapore)
The Buddhist College of Singapore

เมียนมาร

มาเลเซีย
Buddhist Institute Sunday Dhamma School
Dharma Buddhist University
Malaysian Buddhist Institute
Nalanda Institute Malaysia
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International Theravada Buddhist Missionary
University, Yangon
Sitagu International Buddhist Academy (SIBA)
Sagaing Hill, Myanmar (Burma)
State Pariyatti Sasana University, Yangon
State Pariyatti Sasana University, Mandalay
International Buddhist Education Center, Sagaing
Buddhist University, Yangon
Buddhist University, Mandalay Sitagu
International Buddhist Academy (SIBA)
Shan State Buddhist University (SSBU)
Mon State Buddhist University
Sariputta College

พุทธรูป-พุทธวัตถุสำคัญในอาเซียน

พระบาง พระแทรกคำ พระองคตื้อ

พระชัยพุทธมหานาค ปางนาคปรก

ไทย

ลาว

กัมพูชา

พระธยานิพุทธไวโรจนะ

พระพุทธรูปกลันตัน

เวียดนาม

มาเลเซีย

พระแกวมรกต

พระพุทธรูปที่เมนดุด (Candi Mendut)

อินโดนีเซีย

พระธาตุเขี้ยวแกว

สิงคโปร

พระมหามัยมุนี

เมียนมาร
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วัด/เจดีย/พุทธสถานในอาเซียน

วัดชเวนันดอว เมียนมาร

วัดพระปฐมเจดีย ประเทศไทย

หอพระแกว ลาว

พระปรางควัดอรุณฯ ประเทศไทย

วัดเชียงทอง ลาว
พระมหามัยมุนี เมียนมาร

ปราสาทนครวัด กัมพูชา
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บุโรพุทโธ อินโดนีเซย

วัดสีสะเกด ลาว

เจดียชเวดากอง เมียนมาร

วัดเจดียเงิน กัมพูชา

วิหารวรรณกรรม วันเหมียว เวียดนาม

พระพุทธรูปองคใหญปางประทับนั่งในอาเซียน

KhaYaKhaYu Buddha Statue
MuDon, Myanmar
Big Buddha.
Kandal province. Combodia

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
หรือ พระใหญ จ.ภูเก็ต

Tuol Preah Reachea pagoda in
Kandal province. Combodia

Maha Myat Muni Buddha, Myanmar

พระพุทธชินประทานพร จ.กาญจนบุรี พระสัพพัญูรูแจงสามแดนโลกธาตุ จ.เลย

พระมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ
(พระใหญเพชรบูรณ) จ.เพชรบูรณ

พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ
จ. อางทอง

Chin Swee Caves Temple, Malaysia
พระพุทธไตรรัตนนายก จ.กรุงเทพฯ

พระมหาพุทธพิมพ จ.อางทอง
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พุทธรูปปางไสยาสนในอาเซียน
Laykyun Setkyar

Maha Bodhi Tahtaung
Thich Ca Phat Dai (วุงเตา, เวียดนาม)

Biggest reclining Buddha statue, Vietnam

พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี
Shwethalyaung Buddha

Chaukhtatgyi Buddha Temple

Reclining Buddha at the Vinh Trang Pagoda,
My Tho, Vietnam

Reclining Buddha, Buddha Park.

พระพุทธไสยาสนฯ, วัดปาภูกอน
Sleeping buddha in temple Vientiane, Laos
Sleeping Buddha
Kompong Cham, Cambodia

พระพุทธไสยาสน, กรุงเทพฯ
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Reclining Buddha Wat Chayamangkalaram,
Penang, Malaysia.

Patung Buddha, Indonesia

พุทธรูปปางประทับยืนในอาเซียน

Ananda Temple, Myanmar The Shakyamuni Statue, Vietnam
Standing Buddha, Myanmar

พระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน

The Bronze Mailtreya Statue, Vietnam

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี
หรือหลวงพอใหญ
หลวงพอโต วัดอินทรวิหาร

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ
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พระภิกษุสงฆธรรมทูต-ภายในอาเซียน

ไทย

พุกามไป
นครศรีธรรมราช
พระราหุล

สุโขทัย
ไปลานนา

นครศรีธรรมราช
ไปสุโขทัย

ลานนา

กัมพูชา

กัมพูชา ไปลาว
ลานชาง

ไทยไปกัมพูชา

มอญ ไปลานนา
ลังกาวงศยุคที่ 1
พระอานนทพรอมภิกษุ
10 รูป

วัดสวนดอก
สุโขทัยไปลานนา
ลังกาวงศยุคที่ 2
พระสุมน*อโนมทัสสี

กัมพูชาไปจีน
พระสงฆปาละ
และมันทเสนไป
เมืองจีนเพื่อแปล
ตำราคำภีรเ ปนภาษาจีน

พระโอรสของพระเจาชัยวรมันที่ 7
ไปศึกษาที่ศรีลังกา
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ลาว

ลานนาไปลานชาง
ป 2066 สมัยพระเจาเมืองแกว
ลานนา พระเจาโพธิสารราชเจา
กษัตริยแหงศรีศตนาคนหุตสง
ราชทูตไปยังราชสำนักเชียงใหม
เพื่อขอพระสงฆและพระไตรปฎก
ไปสืบพระศาสนา

พมา
มอญ
อาระกัน

พุกาม ไปมอญ
พระสารีบุตรและคณะ
ไดเริ่มมีอำนาจมาจนถึงพมาใต
และพวกรามัญนิกายก็เริ่มเสื่อมลง

พระภิกษุสงฆธรรมทูตนานาชาติในอาเซียน-ลังกา
พระธรรมราชาลิไท สงสมณทูตไปลังกา
พระบรมไตรโลกนาถ สงสมณทูตไปลังกา
พระอุบาลีเถระและอริยมุนี 2 รูป ซึ่งเปนหัวหนาไปลังกา เดินทางอยู 1 เดือน
21 วันจึงถึงลังกา ไดจำพรรษาที่วัดบุปผาราม ณ ประเทศลังกา
ครั้งที่ 2 ไทยไดสง พระภิกษุ คือ พระวิสุทธาจารย พระวรญาณมุนี
และพระจำนวน 20 รูป เณร 20 รูป รวมเปน 42 รูปไปลังกา
ในครั้งนี้ไทยไดอัญเชิญพระทันตธาตุ จากลังกามาดวย
(พระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจา)
พระพุทธเลิศหลานภาลัย สงสมณทูตไปลังกา
2556 มีการเฉลิมฉลองพุทธยันตี
และการครบรอบสมณทูตความสัมพันธไทยศรีลังกา
ประเทศไทย

- พระเจาธรรมเจดียจึงไดทรงสงสมณทูตไปยังลังกา เพื่อไปศึกษาดูวิธีการผูก
พัทสีมาที่ถูกตอง และรับการอุปสมบทใหมเมื่อสมณทูตชุดนี้กลับมาแลวก็ได
ประกอบพิธีผูกกัลยาณีสีมา ตามแบบมหาวิหารขึ้น

ฉปทาวงศ ป พ.ศ. 1718 พระเถระรูปหนึ่งชื่อ อุตตราชีวะ พรอมกับศิษยชื่อ
ฉปท เดินทางไปยังประเทศลังกา
ประมาณ พ.ศ. 1793 ลัทธิลงั กาวงศโดยการนำของพระสารีบตุ รและคณะ
ไดเริม่ มีอำนาจมาจนถึงพมาใต และพวกรามัญนิกายก็เริ่มเสื่อมลง
กัลยาณีวงศ
พระเจาธรรมเจดียจึงไดทรงสงสมณทูตไปยังลังกา เพื่อไปศึกษาดูวิธีการผูก
พัทสีมาที่ถูกตอง และรับการอุปสมบทใหมเมื่อสมณทูตชุดนี้กลับมาแลวก็ได
ประกอบพิธีผูกกัลยาณีสีมา ตามแบบมหาวิหารขึ้น
เมียนมาร

อารกัน
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พระภิกษุสงฆธรรมทูตนานาชาติในอาเซียน-อินเดีย-จีน
อินเดีย - อาเซียน - จีน - อินเดีย

ลังกา-อาเซียน-อินเดีย
เวียดนาม-อินเดีย

พระโสณะและอุตตระ
มหาชีวกะ
ทานขวองตังหอย (Khuong Tang Hoi)
ทานฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong)
พระคุณวรมัน
พระโพธิธรรม
พระธรรมปาละ
พระวัชรโพธิ
วินีตรุจิ

จีน - อาเซียน - อินเดีย

ฟาเหียน
อี้–จิง (I–Ching)
เจาตากวน ราชวงศหงวน
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กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๓
คณะสงฆสงสมณทูตคณะหนึ่งไปยังอินเดีย
เพื่อเยี่ยมและนมัสการสังเวชนียสถาน
และสถานที่สำคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา
คณะทูตชุดนี้ประกอบดวย
ทานวานกี (Ven. Van Ky)
ทานมอกโซเดบา (Ven. Moc zo De Ba)
ทานกุยซุง (Ven. Khuy Sung)
ทานเวเดียม (Ven. Hue Diem)
ทานตรีหันห (Ven. Tri Hanh)
ทานไดทังดัง (Ven. Dni Thang Dang)

พระพุทธโฆษาจารย
ที่ไปแปลคัมภีรพุทธศาสนา
ในประเทศลังกาก็เปนชาวเมืองสะเทิม
และวาเมือ่ พระพุทธโฆษาจารยกลับจาก
ลังกานัน้ ก็ไดกลับมายังประเทศพมา

บุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาในอดีต

หลวงพอพุทธทาสภิกขุ
ประเทศไทย

Thích Trí Tịnh (1997-2014) หลวงพอปญญานันทภิกขุ
ประเทศเวียดนาม
ประเทศไทย

พระติช ตรี ถู (1909-1984)
ประเทศเวียดนาม

พระฮวต ตัท
(Ven. Hout Tath)
ประเทศกัมพูชา

พระติช ทัน ตือ
ประเทศเวียดนาม

พระฮิม เจียว (1898-1943)
ประเทศกัมพูชา

พระสังฆราชจวน นาถ
(Ven. Chuon Nath)
ประเทศกัมพูชา

สมเด็จพระมหาโฆษะนันทะ
ประเทศกัมพูชา

พระอู วิสาระ
ประเทศเมียนมาร

พระทิช มินห เจา
ประเทศเวียดนาม

พระติช กวง ดึก
ประเทศเวียดนาม

มหาศรี สะยะดอ
ประเทศเมียนมาร

พระศรี ธรรมานันทะ
ชาวศรีลังกา
แตไปอยูมาเลเซีย

สมเด็จพระสังฆราชยอดแกว
พุทธชิโนรส
ประเทศลาว

พระมหาผอง สมาเลิก
ประเทศลาว

พระชินรักขิต
อินโดนีเซีย

พระมหาปาน อานันโท
ประเทศลาว

พระมิน ดัน กวง
ประเทศเวียดนาม

พระติช ตารน ติค (1915-2005) พระติช ดิค นวล (1897-1993)
ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม

สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสโภ) พระอู อุตตมะ
(พ.ศ. 2446 - 2532)
เมียนมาร
ประเทศไทย

พระอุบาลีเถระ
ประเทศไทย

เตาง กวิน สะยาดอ
ศาสนไบย/ตาตะนาบาย
องคสุดทายของเมียนมาร

U Dhammaloka (1856 – c. 1914)

*บุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาในอดีตในอาเซียนบางสวน
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บุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาในปจจุบัน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จสังฆราช องคที่ 20
ประเทศไทย

110

Thich Kien Nguyet
เวียดนาม

สมเด็จมหารัชมังคลาจารย
ประเทศไทย

สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
(ประยุทธ ปยุตฺโต)
สมเด็จเทพวงศ
ประเทศไทย
กัมพูชา

พระภัททันตะ กุมารภิวังสะ
ประธานคณะกรรมสังฆมหา
นายกะ แหงเมียนมาร

พระพรหมบัณฑิต
THICH GIAC TOAN
อธิการบดี มจร
ประเทศเวียดนาม
ประเทศไทย
*บุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาในปจจุบันในอาเซียนบางสวน

สมเด็จพระสังฆราชบัวคลี่
(ธรรมยุติกนิกาย)
ประเทศกัมพูชา

พระทิช โฟ ตือ
ประเทศเวียดนาม

Thich Thien An
เวียดนาม

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี
ประเทศกัมพูชา

พระติช เทียน ตัม
(เถรวาท)เวียดนาม

พระศรีปญญาวโรมหาเถร
สังฆปาโมกขแหงสังฆเถรวาท
อินโดนีเซีย

พระติช นัช ฮัน
เวียดนาม

พระราชสุเมธาจารย
(Robert Jackman)
อเมริกา

พระมหางอน
พระสังฆราชรูปที่ 5
ประเทศลาว

พระ ดร.บุนมา สีมมาพรหม
รองประธานองคการ
พุทธศาสนาสัมพันธลาว

THICH THIEN NHON
THICH GIAC NHUONG
พระมิงกุน สยาดอ
ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานสมเด็จพระสังฆราช ประธานคณะกรรมการ
คณะสงฆเวียดนาม
คณะสงฆเวียดนามรูปที่ 1 โอวาทจริยะ คณะสงฆเมียนมาร

วรรณกรรมทางพุทธศาสนาในอาเซียน
ไทย
ปญญาสชาดก (ชาดก 50 เรื่อง เชน สมุทโฆษชาดก) แตงเลียนแบบ
อรรถกถาชาดกเกาลังกา เปนตน
คัมภีรมังคลัตถทีปนี-อธิบายมงคลสูตร 38 ประการ
จักรวาฬทีปนี
พระเวสสันดรทีปนี
ไตรภูมิพระรวง / เตภูมิกถา
โยชนาพระวินัย (หนังสือประกอบ) พระวินัย
และพระอภิธรรม 7 คัมภีร และโยชนาอภิธัมมัตถสังคหะ
ชินกาลมาลีปกรณ ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลังกา
และเมืองไทยโดยสังเขปเปนตนแตง
วิสุทธิมรรคทีปนี (อธิบายวิสุทธิมรรค) แตงโดย พระอุตตาราม
คัมภีรจามเทวีวงศ (เขียนยกยองถึงความเลื่อมใสของพระนางจามเทวี
ในพุทธศาสนา) พระแตงโดย โพธิรังสี

เมีียนมาร

รัชสมัยพระเจานรปติ (พ.ศ. 1785-2011)
มีกวีที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งทานสีลวังสะ และทานอริยวังสะ
ผูเชี่ยวชาญในอภิธรรมปฎกดวย
วรรณกรรม
ดานบาลีไวยากรณ
ดานอภิธรรมและ
ดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
อื่นๆ ในยุคหลังมีผูแตงรวบรวมหลายเลม เชน ศาสนวงศ

เวียดนาม
ราชวงศตรัน (Tran)
พระพุทธศาสนาก็คงเจริญรุงเรืองเชนเดียวกัน
พระเจาตรันไทตอง (Tran Thai Tong)
ทรงเปนกษัตริยที่ทรงเขาใจในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง
และนิพนธหนังสือไว 2 เลม คือ
“Guide For Dhyana” (ทางไปสูธยาน) และ
“Khoa Hu” ซึ่งบัดนี้ก็ยังคงเก็บรักษาไวเปนอยางดี

อินโดนีเซีย
คัมภีรทางพุทธศาสนาแบบชวาที่สำคัญ 2 เลม
ไดแก คัมภีรสังหยังกามาหานิกัน
(Sang hyang Kamahaanikan)
และคัมภีรกามาหายานันมันตรานายา
(Kamahayanan Mantranaya)
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เทศกาลทางศาสนาในอาเซียน วิสาขบูชา
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ไทย

ลาว

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

สิงคโปร

เมีียนมาร

เวียดนาม

มาเลเซีย

การบิณฑบาต และใสบาตร

ไทย

ลาว

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

สิงคโปร

เมีียนมาร

เวียดนาม

มาเลเซีย
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ประเพณี เทศกาล วัฒนธรรมพุทธอาเซียน
การอุปสมบท

ไทย
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ไทย

เมีลาว
ียนมาร

เวียดนาม

ลาว
สิงคโปร

ไทใหญ

กัมพูชา

แหลงทองเที่ยวสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ในอาเซียน

ทะเลเจดีย, ประเทศเมียนมาร

เจดียชเวดากอง, ประเทศเมียนมาร

วัดพระธาตุหลวง, ประเทศลาว
วัดตุง คาลัท, ประเทศเมียนมาร

พระธาตุอินทรแขวน, ประเทศเมียนมาร
เจดียเฉินกวก อายุเกาแกเกือบ 1,500 ป,
ประเทศเวียดนาม

ประสาทหินวัดพู, ประเทศลาว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, ประเทศไทย
วัดเชียงทอง, ประเทศลาว

วัดอรุณราชวราราม, ประเทศไทย
หลวงพระบาง, ประเทศลาว

วัดพระธาตุพนม, ประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ประเทศไทย

นครธม, ประเทศกัมพูชา
วัดกูบังตีกา, รัฐเปอรลิส, ประเทศมาเลเซีย
วัดพระเขี้ยวแกว, ประเทศสิงคโปร

วัดไทยไชยมังคลาราม, รัฐปนัง, ประเทศมาเลเซีย

บุโรพุทโธ, ประเทศอินโดนีเซีย
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หมวดที่ 4 : มหาจุฬาฯ กับอาเซียน
SECTION 4 : MCU and ASEAN

มจร ยุค 1.0 ยุควิทยาลัย การสถาปนามหาวิทยาลัย / ริเริ่มการจัดการศึกษา

ปสถาปนามหาธาตุวิทยาลัย

เปดเรียน/ริเริ่มการจัด
การศึกษา

ตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย

2439

2441

2490

2430

2432

เปลี่ยนจากมหาธาตุวิทยาลัย -การเลาเรียนเบื้องแรก
(มูลศึกษา)
เป น มหาจุ ฬ าลงกรณราช- -การเลาเรียนเบื้องตน
วิทยาลัย13 กันยายน 2439 (ประถมศึกษา=ประโยค 1)
-การเลาเรียนเบื้องกลาง
(มัธยมศึกษา ประโยค 2-3)
-การเลาเรียนเบื้องสูง
(อุดมศึกษา)
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2436

ประชุมสงฆมหานิกายจำนวน
57 รูปมีมติเห็นชอบเปดการ
ศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย

มจร ยุค 2.0 มหาวิทยาลัยสงฆ (2490-2527) ยุคปรับปรุงและขยายการศึกษา

ใชระบบหนวยกิตทวิภาค
เปดเรียนระดับมหาวิทยาลัย หรือการแบงภาคการศึกษา
ออกเปนสองภาคการเรียน
กำเนิดคณะพุทธศาสตร

2490

2506

-กอตั้งคณะเอเชียอาคเนย
-เป ด สอนหลั ก สู ต รแผนก
อบรมครูศาสนศึกษา

2500
2507

คณะเอเชียอาคเนยไดเปลีย่ น
ชือ่ เปนคณะมานุษยสงเคราะหศาสตรโดยขยายขอบเขตวิชา
ทีศ่ กึ ษาในคณะนีใ้ หกวางขวาง
ขึน้

มหาจุฬาเตปฎกํ

2500

2510
ก อ กำเนิ ด สมาคมแห ง
ประชาชาติ อ าเซี ย น 5
ประเทศ

กอตัง้ คณะครุศาสตรขน้ึ และ
สถาปนาโรงเรียนพุทธศาสนา ไดเปดการเรียนการสอนเมือ่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2504
วันอาทิตย

2501

2504

2512

2521

คำสัง่ มส.ใหเปนมหาวิทยาลัยสงฆ

ตั้งวิทยาเขตหนองคาย
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มจร ยุค 3.0 มหาวิทยาลัยของรัฐ: ยุครับรองการศึกษา-ปริญญาบัตรและสถานะของมหาวิทยาลัย
สูยุคพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีพรบ. รับรองปริญญา

2527

เปดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ใหปริญญาวา
“พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
(พธ.ม.)”ในปการศึกษา 2531

2531
2538

อบรมพระธรรมทูตสายตาง
ประเทศ

120

คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและ
วั ฒ นธรรม นำโดย นายอำนวย
สุวรรณคีรี ประธานกรรมาธิการ และ
คณะรวมประชุมรวมกับนายกสภามหา
วิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี
และคณบดี ที ่ ต ำหนั ก สมเด็ จ วั ด
มหาธาตุฯ คณะกรรมาธิการรับวาจะ
ดำเนิ น การเรื ่ อ งพระราชบั ญ ญั ต ิ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย

2535

2540

พรบ. มจร

พระไตรปฎก มจร แปลสมโภช
2542 ตามด ว ยอรรถกถา
ฎีกา ฉบับลานนา

2537

2542

เริม่ สราง มจร วังนอย

2543

Buddhist Summit

มจร ยุค 4.0 มหาวิทยาลัยนานาชาติ: ยุคเขาสูพุทธศาสตรศึกษานานาชาติ
การเปนศูนยกลางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

2545

2554

น้ำทวมใหญ มจร

2547

2550

2555

2556

ตั ้ ง สถาบั น ภาษาให ก ั บ
บุคคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลัย

- ยายสำนักงานใหญ มจร
- ย า ยสำนั ก งานใหญ ข อง
มหาวิทยาลัยมาตั้งอยูในพื้น
ที่แหงใหมจำนวน ๓๒๓ ไร

บัณฑิตวิทยาลัย มจร ไดจัด
สัมมนาทางวิชาการ
“ผลงานวิทยาลนิพนธดีเดน
ประจำปการศึกษา 2552”

2558

2560

2551

ตั้งหนวยงานใหมรองรับการ - 31 ธันวาคม 2558
เขาสูความเปนนานาชาติ
มจร เตรียมเขาสูป ระชาคม
- ศูนยอาเซียนศึกษา
อาเซียน

- วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

- วิทยาลัยพระธรรมทูต

- สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ไดรบั การรับรองจากสหประชาชาติ
ใหเปนองคกรที่ปรึกษาพิเศษของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แหงสหประชาชาติ

2552

- ฉลองครบรอบ 130 ป
สถาปนามหาจุฬาฯ และ
ฉลอง 70 ปคณะพุทธศาสตร
-จัดสหบรรณานุกรมพระไตรปฎก
- จัดพิมพ CBT

RE

สถาบันสมทบตางประเทศ

ตัง้ สำนักงานใหญของสมาคม
นานาชาติสภาสากลวันวิสาข
บูชาโลก (ICDV) และสมาคม
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาน
จัดงานวิสาขบูชา(Vesak)โลก านาชาติ (IABU)
ครัง้ แรก-จนถึงปจจุบนั (2560) โดยมีอธิการบดี มจร
เปนประธานของสมาคมทั้ง
สอง
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การยอมรับในประเทศอาเซียน
- พ.ศ. 2555 สมณศักดิ์ที่อัคคมหาสัทธัมมโชติกะ
รัฐบาลและคณะสงฆแหงประเทศพมาไดประกอบพิธี
ถวาย ณ มหาปาสาณคูหา ในวันที่ 21 มีนาคม 2551
- ม.บู ร พาถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
แด อธิการบดี ฯลฯ

ปาฐกถา
- ที่ประชุมวิสาขบูชา ประเทศเวียดนาม
- รวมประชุมและสัมนาเมียนมาร, ลาว, กัมพูชา,
สิงคโปร, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย

บุกเบิกสถาบันสมทบในอาเซียน

ผูนำจัดวิสาขบูชานานาชาติ
- เปนประธาน UNDV, ICDV และ CBT เชิญชาว
พุทธทั่วโลกและชาวพุทธกลุมประเทศอาเซียน
มารวมงาน ผูแทนจาก ประเทศอาเซียน ลาว
กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย
สิงคโปร พมา เขารวมตัง้ แตป 2548 ถึงปจจุบนั
(2560) รวม 13 ครั้ง
- เปนประธานคณะกรรมการจัดทำสหบรรณานุกรม
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- มหาปญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
- ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร
- วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร

บุคคลสำคัญมจร กับอาเซียน
สมเด็จพระพุฒาจารย
(อาจ อาสภเถระ)
ผูมีวิสัยทัศนกวางไกลเนนพระ
พุทธศาสนาเชือ่ มโยงกับอาเซียน

หลวงพอภัททันตะอาสภมหาเถระ

ผูอุทิศตนเพื่อวางรากฐานการ
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนาในประเทศไทย

สมเด็จพระพุฒาจารย
เกี่ยว อุปเสโน
ผู  ท ำหน า ที ่ เ ป น เลขาธิ ก าร
เสมือนอธิการบดีรูปแรก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย

พระราชรัตนโมลี (นคร เขมบาลี)

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

(ป.อ.ปยุตโฺ ต)

ผูสนับสนุนการเรียนของพระสงฆใน
อาเซียน จนคณะ 3 วัดมหาธาตุครั้ง
กลายเปนทีพักอาศัยของพระสงฆ
นานาชาติอาเซียนที่เขามาศึกษาใน
มจร

ผูน ำมจร และยุคพรบ.การศึกษา มจร
ผูเ ปดโอกาสการศึกษาใหชาวพุทธและ
วางมจร ในอาเซียนและทัว่ โลกนับเปน
ยุคมจร ในเวทีนานาชาติผูบุกเบิกให
โอกาสนิสติ อาเซียนไดเขาศึกษา มจร
มากยิ่งขึ้น

พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.

พระราชวรเมธี, ดร.

ศ. (พิเศษ) จำนงค ทองประเสริฐ

นั ก ปราชญ ใ นอาเซี ย นผู  เขี ย นหนั ง สื อ
กาลานุ ก รม พระพุ ท ธศาสนาในอารย
ธรรมโลกและพระพุทธศาสนาในอาเซียน
รวมทั้งประเทศในอาเซียนผูเปนปราชญ
ทางพระพุทธศาสนาของอาเซียนและ
โลก

ผูมีบทบาทดานวิชาการตอพระพุทธศาสนาในอาเซียนและสนับสนุนการดำเนิน
การพระพุทธศาสนาในลุมแมน้ำโขงและ
ผูเขียน พระพุทธศาสนาในเวียดนาม

รักษาการศูนยอาเซียนศึกษารูปแรก
ผูสนับสนุนนโยบายและจัดทำตำรา
และฐานขอมูลพระพุทธศาสนาใน
อาเซี ย นและโครงการวิ จ ั ย ต า งๆ
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในอาเซียน

ผู  บ ุ ก เบิ ก เอเชี ย อาคเนย ศ ึ ก ษา
นอกจากนีย้ งั ไดเขียนตำรา หนังสือ
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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มหาปญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร
วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร
THAILAND

www.tkbf.hu/

http://www.siba.edu.lk/
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วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก
ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู
สาธารณรัฐไตหวัน
สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติ
ประเทศศรีลงั กา
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท
ประเทศฮังการี
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มจร กับ เทศกาลวิสาขบูชานานาชาติ

ครัง้ ที่ 1 - เมือ่ วันที่ 25พฤษภาคม 2547 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมกับมหาเถรสมาคม
และรัฐบาลไทยเปนเจาภาพจัดประชุมผูน ำชาวพุทธโลก
วาดวยวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ หอ
ประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ
“เนนสงเสริมการศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ และ
ปกปองคุม ครองพระพุทธศาสนารวมทัง้ รวมกันจัดการ
เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาทั้งที่ศูนยประชุมใหญและ
ศูนย ประจำภูมิภาค”

2547

ครัง้ ที่ 3 ระหวาง วันที่ 7–10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
มจร ไดจดั ประชุมชาวพุทธนานาชาติวา ดวย
วันวิสาขบูชา ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และศูนยประชุม UN กรุงเทพฯ
“เนนเรือ่ งสันติภาพโลกความรวมมือระหวาง
พระพุทธศาสนานิกายตางๆ การพัฒนาแบบ
ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว”

2548

ครัง้ ที่ 2 ระหวาง วันที่ 18-21พฤษภาคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจดั ประชุม
ชาวพุทธนานาชาติวา ดวยวันวิสาขบูชา ณ หอประชุม
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมและศูนยประชุม UN
กรุงเทพฯ
“เนนสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใหพทุ ธมณฑล
เปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาแหงโลก เปนศูนย
ประสานงานระหวางองคกรทางพระพุทธศาสนาและ
สงเสริมแลกเปลีย่ นแหลงขอมูลทางพระพุทธศาสนา”

2549

ครั้งที่ 5 ระหวาง วันที่ 18-19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2551 มจรไดรว มมือกับมหาเถรสมาคม
และรัฐบาลไทย จัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุม UN
กรุงเทพฯ การประชุมนี้มีผูนำชาวพุทธ นัก
วิชาการ และผูแ ทนจากประเทศตางๆ ทัว่ โลก
เดินทางมารวมประชุมจำนวน 1,500 คน

2550

ครัง้ ที่ 4 ระหวาง วันที่ 26-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
มจร ไดรว มมือกับมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทยจัด
ประชุมชาวพุทธนานาชาติวา ดวยวันวิสาขบูชาวันสำคัญ
ของสหประชาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และศูนยประชุม UN กรุงเทพฯ
การประชุมปนม้ี ผี นู ำชาวพุทธ นักวิชาการ และผูแ ทน
จากประเทศตางๆ ทั่วโลกเดินทางมารวมประชุม
ประมาณ 2,000 คน
“เนนเรือ่ งพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล และเฉลิม
ฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา”

2551

ครั้งที่ 7 การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเรื่อง
“การฟนตัวจากวิกฤติการณของโลกตาม
ทัศนะชาวพุทธ ” Global Recovery: The
Buddhist Perspective วั น ที ่ 23 - 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรี
อยุ ธ ยา และศู น ย ป ระชุ ม สหประชาชาติ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

2552

ครั้งที่ 6 การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ
เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลก เรือ่ ง
“พระพุทธศาสนากับการแกวกิ ฤติการณของ
โลก” วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ หอ
ประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา และ
ศูนยประชุม UN กรุงเทพมหานคร

2553

ครั้ง 9 การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
“พุ ท ธชยั น ตี : 2600 ป แห ง การตรั ส รู 
ของพระพุทธเจา” เรื่อง “พระปญญาตรัสรู
ของพระพุทธเจาเพื่อประโยชนสุขของมวล
มนุษยชาติ” วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2555 ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย, หอประชุมพุทธมณฑล
และ UN กรุงเทพฯ

2554

ครัง้ ที่ 8 การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนือ่ งในวัน
วิสาขบูชาโลก เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ" วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ณ หอประชุมพุทธมณฑลและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย
ประชุม UN กรุงเทพมหานคร
การประชุมปนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยตางๆ ผูนำ
ชาวพุทธ นักวิชาการ และผูแทนจากประเทศตางๆ
ทั่วโลก เดินทางมารวมประชุมประมาณ 5,000 คน

2555

ครัง้ ที่ 11 การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ
ในวั น ที ่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
จ.พระนครศรีอยุธยาในการประชุมปนี้มี
อธิการบดี มหาวิทยาลัยตางๆ ผูนำชาวพุทธ
นักวิชาการ และผูแทนจากประเทศตางๆ
ทั ่ ว โลก เดิ น ทางมาร ว มประชุ ม ประมาณ
๑,๕๐๐ คน

2556

ครัง้ ที่ 10 เรือ่ ง “การศึกษากับการเปนพลเมืองของโลก:
มุมมองของพระพุทธศาสนา” ระหวางวันที่ 21-22
พฤษภาคม ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนยการประชุม
UN กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม
ในการประชุมปนี้มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยตางๆ
ผูน ำชาวพุทธ นักวิชาการและผูแ ทนจากประเทศตางๆ
ทัว่ โลก เดินทางมารวมประชุมประมาณ 5,000 คน

2557

ครัง้ ที่ 13 - ระหวางวันที่ 2223 พ.ค.2559 2,000 รูป/คน
จาก 85 ประเทศในหัวขอ
“พุทธวิถีสูสันติภาพโลก”

2558

2559

ครัง้ ที่ 12 - ระหวางวันที่ 28-30 พ.ค. 2558
1,500 รูป/คน จาก 8ประเทศและมีผูเขา
ประชุมทั้งจากประเทศไทย จำนวน
3,500 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 5,000 รูป/คน
ในหัวขอ
““พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก”
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มจร กับ ความสัมพันธระหวางประเทศอาเซียน
วันที่ 17 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ศูนยพุทธศาสนาศึกษาลุมน้ำโขงและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดสัมมนา
ทางวิชาการระดับภูมภิ าคเรือ่ ง “อารยธรรมพระ
พุทธศาสนาในลุม น้ำโขง” ณ โรงแรมหนองคาย
แกรนด จังหวัดหนองคาย และนครเวียงจันทร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนักวิชา
การทางพระพุทธศาสนา ๕ ประเทศรวมงาน
พระพุทธศาสนาในลุมน้ำโขง”

2551

2552

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2556
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 260 ป การ
สถาปนาพระพุทธศาสนาสยามนิกายในศรีลงั กา
หนึ ่ ง ในกิ จ กรรมเป น การสั ม มนานานาชาติ
เรื่อง
“การแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนานานาชาติใน
บริบทโลก”ฉลอง 260 ปพุทธนิกายสยามวงศ
ธรรมทูตสานสัมพันธไทย-ศรีลงั กา ทีเ่ มืองแคนดี
ประเทศศรีลังกา

2553

2554

2555

วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
พระพรหมบั ณ ฑิ ต ศ.ดร. อธิ ก ารบดี มจร
กรรมการ มส. พรอมดวย พระโสภณวชิราภรณ
(ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝายกิจการตาง
ประเทศ และผูบ ริหาร สำนักสงเสริมฯ พรอมดวย
ที่ปรึกษารวมพิธีเปดมหาวิทยาลัยสงฆรัฐฉาน
Shan State Buddhist University (SSBU)
ณ Taunggyi รัฐฉาน (Shan State)รวมเปด
มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ แ ห ง แรกของรั ฐ ฉาน ณ
Taunggyi เมี ย นมาร ประเทศสาธารณรั ฐ
แห ง สหภาพเมี ย นมาร
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วันที่ 7 พฤษภาคม. พ.ศ 2556
ดร.โจโกวูยนั โต อธิบดีกรมการศาสนาผูอ ำนวย
การพุทธศาสตรศกึ ษาและมาตุภมู แิ ละเจาหนาที่
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการประเทศอินโดนีเซีย
รวมเปนสักขีพยานเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการและการจัดกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาทัง้ ในประเทศและระหวางประเทศพระ
ครูปลัดวัฒนวชิรคุณและคณะไดเดินทางไปเยีย่ ม
และชมวัดคณะสงฆมหายาน ณ วัดวิหารธัมมะ
สักการะ ‘มจร’ รวมฟน ฟูพทุ ธศาสนาในอินโดนีเซีย‘มจร’ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ
วิทยาลัยพุทธศาสตรทูตวีระอินโดนีเซียเยือน
วั ด วิ ห ารธั ม มสั ก การะ กรุ ง จากาต า
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2556

2557

วันที่ 10-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
คณะนำโดย พระโสภณวชิราภรณ รองอธิการบดี
ฝายตางประเทศเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ไดเดินทางไปรวมประชุม ซึง่ มีทง้ั หมด 18 ประเทศ
เถรวาทมารวมประชุมในครัง่ นี้ จัด ณ วิทยาลัย
มาตุงคะ มะเกลัง รวมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ณ
เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย

ระหวางวันที่ 21-22 พ.ค. 2556
เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ป
สมเด็ จพระญาณสั งวร สมเด็ จพระสั งฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๑,๕๐๐ รูป/คน
จาก ๘๗ ประเทศทัว่ โลกสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 260 ปการสถาปนาพระพุทธศาสนา
สยามนิกายในศรีลังกา หนึ่งในกิจกรรมเปน
การสัมมนานานาชาติ เรื่อง“การแลกเปลี่ยน
พระพุ ท ธศาสนานานาชาติ ใ นบริ บ ทโลก”
ฉลอง 260 ปพทุ ธนิกายสยามวงศธรรมทูตสาน
สัมพันธไทย-ศรีลังกา ที่เมืองแคนดี ประเทศ
ศรีลังกา

2558

2559

วันที่ 17–19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
พระโสภณวชิราภรณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ รก. ผูอำนวยการ
วิ ท ยาลั ย พระธรรมทู ต มจร พร อ มด ว ย
ผู  ต ิ ด ตาม เข า ร ว มสั ม มนาพระพุ ท ธศาสนา
เถรวาท ครัง้ ที่ 1 (The Frist Theravada Buddhist
forum) โดยพุทธสมาคมสิบสองปนนา เมือง
สิบสองปนนา มณฑลยูนนาน มจร รวมสัมมนา
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ณ เมื อ งสิ บ สอง
ปนนา จีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

มจร กับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาเซียน + นานาชาติ)
2549
- Most Venerable Ji Swang ประเทศเกาหลีใต
สาขา Teaching of Buddhism
- Most Venerable Sheng Hui Congress
ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Chinese Taipei Social Work
- Most Venerable Tibbatuwawe Sri Siddhartha
ประเทศศรีลังกา สาขา Buddhist Studies
- Most Venerable Bhaddanta Lummara
ประเทศเมียนมาร สาขา Buddhist Studies
2548
- พระซิ มิ่ง ยี่ ประเทศสิงคโปร
สาขา สังคมสงเคราะหศาสตร
- พระซุง กัก ประเทศเกาหลี
สาขา การสอนพระพุทธศาสนา
- พระซิน ติ้ง ประเทศจีน(ไตหวัน) สาขา ธรรมนิเทศ
- พระสิตคู สยาดอ อาชิน ญาณัสสะ ประเทศเมียนมาร
สาขาปรัชญา
- พระปลเลคมะ สิริสุมนะ ธัมมรักขิตะ สิรินิวาสะ
นายกเถระ ประเทศศรีลังกา
สาขาการบริหารการศึกษา

กอนป 2550
2541
- พระภัททันตะ สุมังคลาลังการะ
ประเทศเมียนมาร สาขา พุทธศาสตร
- พระปุนชี มหาตมายา อานันทไมตรี
ประเทศศรีลังกา สาขา พุทธศาสตร
2540
- พระปญญานันทะ ประเทศศรีลังกา
สาขา พุทธศาสตร
- พระเกียวเซ เอ็นชินโจ ประเทญี่ปุน
สาขา พุทธศาสตร
2539
- ดร.พระติก มินท เจา ประเทศเวียดนาม
สาขา พุทธศาสตร
- พระภัททันตะ ธัมมานันทะ ประเทศไทย
สาขา พุทธศาสตร
- พระกก หวอง เกาะฮองกง
สาขา สังคมศาสตร
2538
- พระวิสุทธิสีลคุณ ประเทศมาเลเซีย
สาขา ครุศาสตร
- ดร.พระเชียว กุงโบ ประเทศเวียดนาม
สาขา พุทธศาสตร
2537
- พระภิกษุมาปาลาคาม วิปุลสารเถระ
ประเทศศรีลังกา สาขา มนุษยศาสตร

- Venerable Tssung Tzu ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Educational Administration
- Venerable Shion Ito ประเทศญี่ปุน
สาขา Educational Administration
- Most Venerable Son Young Dong
ประเทศเกาหลีใต สาขา Buddhism
- Venerable Tipitakadhara Sirindabhivvamsa
ประเทศเมียนมาร สาขา Buddhism
- Most Venerable Jnanastee Nahathera
Mahatthera ประเทศบังกลาเทศ
สาขา Buddhism
- Most Venerable Xue Kwan ประเทศเกาหลีใต
สาขา Educational Administration
- Most Venerable Jig Kwan ประเทศเกาหลีใต
สาขา Educational Administration

2550

2547
- พระอาจารย เซิ่ง เหยียน ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา ธรรมนิเทศ
- สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ประเทศกัมพูชา
สาขาพระพุทธศาสนา
2546
- พระอกุรติเย อมรวังสะ มหาเถระ ประเทศศรีลังกา
สาขาการบริหารการศึกษา
- พระคิม มิน - ฮี ประเทศเกาหลี
สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร
- พระอาจารยชิง หวิน ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา การบริหารการศึกษา
2544
- พระชิง ชิน กังหัว ประเทศ(ไตหวัน)
สาขา พระพุทธศาสนา
- พระเมทคมะ วชิรญาณ มหาเถระ
สาขาพระพุทธศาสนา
- พระ เค. ศรีธรรมานันทะ ประเทศมาเลเซีย
สาขาปรัชญา
2543
- พระ ดร. ชินไก โกริ ประเทศญี่ปุน สาขาพุทธศาสตร
2542
- ทานลามะ ดูบูม ตุลกุ ประเทศอินเดีย
สาขาพระพุทธศาสนา
- พระมะดิเฮ ปญญาสีหะ มหานายกเถระ วชิรญาณ
ประเทศศรีลังกา สาขาพระพุทธศาสนา
- พระมหาวิจิตร วีรญาโณ ประเทศลาว
สาขาพระพุทธศาสนา

- Mr.Hiroshi Matsumoto ประเทศญี่ปุน
สาขา Social Work
- Ven.Yi Sun ประเทศจีน สาขา Buddhist Studies
- Master Shi Yong Xin ประเทศจีน
สาขา Buddhist Studies
- Ven.Dr.T.Dhammaratana ประเทศฝรั่งเศส
สาขา Dhamma Communication
- Ven.Hui Kong ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Buddhist Studies
- Ven.Gandamala Lankara ประเทศเมียนมาร
สาขา Buddhist Studies
- Most.Ven.Phrakhrubasangla ประเทศเมียนมาร
สาขา Buddhist Studies
- Most.Ven.Thich Thien Nhon ประเทศเวียดนาม
สาขา Buddhist Management
- Most.Ven,Shogen Miyabayashi ประเทศญี่ปุน
สาขา Buddhist Studies

2551

2552

- Ven. Dr.Myung Sung ประเทศเกาหลีใต
สาขา Buddhist Studies
- Ven. Shi Fa Zhao ประเทศสิงคโปร
สาขา Social Work
- Most Ven. Master Ching Liang ประเทศจีน
สาขา Buddhist Management
- Ven.Shunan Noritake ประเทศญี่ปุน
สาขา Mahayana Studies
- Ven.Phrakhruba Luang Jom Munag Vannsiri
ประเทศจีน สาขา Educational Administration
- Most Ven.Prof.Thich Tri Quang,Ph.D.
ประเทศเวียดนาม สาขา Teaching of Buddhism
- Most Ven.Saly Kantasilo ประเทศลาว
สาขา Dhamma Communication

- Lance Selwyn Cousins ประเทศสหราชอาณาจักร
สาขา Buddhist Studies
- Professor Dr. Jens Braarvig ประเทศนอรเวย
สาขา Buddhist Studies
- คุณหญิงสุวรรณ โห (Suvann Ho) ประเทศกัมพูชา
สาขา Social Work
- Mr.Tao Chuo Len ประเทศจีน
สาขา Educational Administration
- Venerable Bhikkhuni Tzu Chuang
ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา Buddhist Studies
- พระเปนฮวน ประเทศจีน สาขา Philosophy
- Venerable Chao Chu ประเทศสหรัฐอเมริกา
สาขา Buddhist Studies
- Venerable Aggamahapanditha Nilanga Kotte
chapter ประเทศศรีลังกา สาขา Buddhist Studies
- Venerable Yi Yin ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Buddhist Studies

2553

2554

- Hon. Pradeep Nitanga Dela Diyawadana
Nilame ประเทศศรีลังกา
สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร
- Most Venerable Prof.Le Manh That
ประเทศเวียดนาม สาขา Philosophy
- Phra Dr.Khammai Dhammasami
ประเทศสหราชอาณาจักร สาขา Buddhist Studies
- Most Venerable Thich Giac Toan
ประเทศเวียดนาม สาขา Buddhist Studies
- Venerable Manzushir Buza Rembochi
ประเทศมองโกเลีย สาขา Buddhist Studies
- Venerable Shi Hui Soing ประเทศอินโดนีเซีย
สาขา Social Work
- Most Venerable Pong Piyadhiro (Samaleuk)
ประเทสลาว สาขา Educational Administration
- Most Venerable Pannyananda
ประเทศเมียนมาร สาขา Pali
- Venerable Yuan Tsung ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Buddhist Studies
- Most Vennerable Dr.Ja-Woo ประเทศเกาหลีใต
สาขา Philosophy
- Most Venerable Matster Jue Xing ประเทศจีน
สาขา Dhamma Communication
- H.H. Samdech Preah Maha Somedhadhipatey
ประเทศกัมพูชา สาขา Buddhist Studies
- H.H.Dr.Dharmasen Mahathero (Dharmeswar)
ประเทศบังกลาเทศ Dhamma Communication

- Venerable Chun Fa ประเทศจีน
สาขา Buddhist Art
- Venerable Kusalasasana Mahastha
ประเทศอินโดนีเซีย
สาขา Buddhist Educational Administration
- H.E. Dr.Khim Shwe ประเทศเมียนมาร
- Venerable Dr.Godagama Mangata
สาขา Social Work
ประเทศศรีลังกา สาขา Buddhist Studies
- Venerable Bhikhuni Hsu-Tzu (Wang Shu Yun)
- Venerable Shi Kwang Phing ประเทศสิงคโปร
ประเทศจีน(ไตหวัน) สาขา Buddhist Studies
สาขา Buddhist Studies
- Most Venerable Shi Chang Zang ประเทศจีน
- The Most Venerable Phramaha Bounma
สาขา Buddhist Studies
Simmaphom ประเทศลาว
- Most Venerable Prof. Satyapala ประเทศอินเดีย
สาขา Buddhist Studies
สาขา Buddhist Studies
The Most Venerable Bhamaw Sayadaw
- Most Venerable Phra Bhavanaviteht
ประเทศสหราชอาณาจักร สาขา Vipassanabhavana Dr.Bhaddanta Kumara Bhivamsa
ประเทศเมียนมาร สาขา Buddhist Studies
- Most Venerable Thich Duc Thanh Socialist
- The Most Venerable Win Sein Sayadaw
ประเทศเวียดนาม
Bhaddanta Kesara ประเทศเมียนมาร
สาขา Buddhist Educational Administration
สาขา Buddhist Psychology
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- Prof.Dr. Richard Gombrich
ประเทศสหราชอาณาจักร สาขา Buddhist Studies
- Bhikhuni Dharma Master Cheng yen
ประเทศจีน สาขา Social Work
- Ven. Shi Yin Le ประเทศจีน สาขา Social Work
- Most Ven. Chun Yi ประเทศจีน
สาขา Buddhist Studies
- Most Ven. Ming Kuang ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Buddhist Management
- Ven. Andhanavira Maha Sthavira
ประเทศอินโดนีเซีย
สาขา Buddhist Educational Administration
- Most Ven. Ming Sheng ประเทศจีน
สาขา Buddhist Studies
- Most Ven. Thich Dat Dao ประเทศเวียดนาม
สาขา Educational Administration
- Most Ven. Seo Eui-Hyun (Seo Hwang-Yong)
ประเทศเกาหลีใต สาขา Buddhist Management
- Most Ven. Maha Bouakham Saribouth
ประเทศลาว สาขา Dhamma Communication
- Most Ven. Zhi Hui เกาะฮองกง
สาขา Buddhist Studies
- Most Ven. Miao Ling ประเทศจีน
สาขา Dhamma Communication
- Most Ven. Acharya Buddharakkhita
ประเทศอินเดีย สาขา Pali
- Most Ven. Bhaddanta Jatila ประเทศเมียนมาร
สาขา Insight Meditation
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- นายมารติน สเคอเยน (Martin Scheyen)
ประเทศนอรเวย สาขา Sociology
- นายตุน ตุน อู สัทธัมมะ โชติกะธชะ
ประเทศเมียนมาร
สาขา Dhamma Communication
- พระปสันโน (Most Ven. Pasanno)
ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา Buddhist Studies
- พระธรรมาจารยโกว ดง ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Chinese Taipei Buddhist Management
- พระธรรมาจารย เตา ซือ ประเทศจีน
สาขา Buddhist Management
- พระ อากุรติเย นันทะ (Most Ven. A.Nanda)
ประเทศศรีลังกา สาขา Buddhist Studies
- พระมัตซูนากะ ยูไก (MostVen.MatsunakaYukei)
ประเทศญี่ปุน สาขา Buddhist Studies
- พระภัททันตะ ปญญาทีปะ ประเทศเมียนมาร
สาขา Buddhist Studies

- Venerable Tssung Tzu ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Educational Administration
- Venerable Shion Ito ประเทศญี่ปุน
สาขา Educational Administration
- Most Venerable Son Young Dong
ประเทศเกาหลีใต สาขา Buddhism
- Venerable Tipitakadhara Sirindabhivvamsa
ประเทศเมียนมาร สาขา Buddhism
- Most Venerable Jnanastee Nahathera
Mahatthera ประเทศบังกลาเทศ สาขา Buddhism
- Most Venerable Xue Kwan ประเทศเกาหลีใต
สาขา Educational Administration
- Most Venerable Jig Kwan ประเทศเกาหลีใต
สาขา Educational Administration

2559

2560

- Venerable Tssung Tzu ประเทศจีน(ไตหวัน)
สาขา Educational Administration
- Venerable Shion Ito ประเทศญี่ปุน
สาขา Educational Administration
- Most Venerable Son Young Dong
ประเทศเกาหลีใต สาขา Buddhism
- Venerable Tipitakadhara Sirindabhivvamsa
ประเทศเมียนมาร สาขา Buddhism
- Most Venerable Jnanastee Nahathera
Mahatthera ประเทศบังกลาเทศ สาขา Buddhism
- Most Venerable Xue Kwan ประเทศเกาหลีใต
สาขา Educational Administration
- Most Venerable Jig Kwan ประเทศเกาหลีใต
สาขา Educational Administration

• จำนวนผูไดรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 56 รูป/คน
• จำนวนผูไดรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประเทศนอกสมาชิกอาเซียน จำนวน 84 รูป/คน
• จำนวนทั้งสิ้น 140 รูป/คน
ขอมูลจากกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
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สภามหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาอธิการบดี
สภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและเเผนพัฒนา
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองกิจการนิสิต
กองกิจการวิทยาเขต
กองคลังและทรัพยสิน
กองนิติการ
กองแผนงาน
กองวิชาการ
กองวิเทศสัมพันธ
กองสื่อสารองคกร
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานพระสอนศีลธรรม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คณะ
คณะพุทธศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะสังคมศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบัน/ศูนย/วิทยาลัย
สถาบันภาษา
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
สถาบันวิปสสนาธุระ
สำนักทะเบียนและวัดผล
สำนักสงเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม
สำนักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยพระพุทธศาสตร
นานาชาติ
วิทยาลัยพระธรรมฑูติ

อธิการบดี

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

วิทยาเขต/วิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม
วิทยาเขตขอนแกน
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตเเพร
วิทยาเขตสุรินทร
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาเขตนครสวรรค
วิทยาลัยสงฆนครพนม
วิทยาลัยสงฆเลย
วิทยาลัยสงฆลำพูน
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย
วิทยาลัยสงฆปตตานี

วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร
วิทยาลังสงฆนครลำปาง
วิทยาลัยสงฆเชียงราย
วิทยาลังสงฆศรีษะเกษ
วิทยาลังสงฆราชบุรี
วิทยาลังสงฆพทุ ธปญญาศรีทวารวดี
วิทยาลังสงฆพอขุนผาเมือง
วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด
คณะพุทธศาสตร
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คณะกรรมการประกันคุณภาพ

หนวยตรวจสอบภายใน

หองเรียน/หนวยวิทยบริการ
หร. วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงหบุรี
หร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏธานี

หร. คณะพุทธศาสตร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

นวบ. วัดหงษประดิษฐาราม อ.หาดใหญ จ.สงขลา
นวบ. วัดอภิสิทธ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

นวบ. วัดใหญอินทาราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ชลบุรี

นวบ. วัดปาประดู(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง
นวบ. พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
นวบ. วัดพระรูป อ.เมือง จ.จันทบุรี
นวบ. วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
นวบ. วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
นวบ. วัดพฤกษะวันโชติการาม อ.พานหิน จ.พิจิตร
นวบ. วัดทานา อ.เมือง จ.ตาก
นวบ. วัดหมอนไม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
นวบ. วัดปาเลไลยกวรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
นวบ. วัดสระแกว อ.เมือง จ.สระแกว
นวบ. สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ

สถาบันสมทบ
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก
ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
มหาปญญาวิทยาลัย อำเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาชิน
จู สาธารณรัฐไตหวัน
ศูนยการศึกษาพระ
อาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร
วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ ประเทศศรีลังกา
วิทยาลัยพระพุทธศาสนา
ประเทศสิงคโปร
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรม
เกท

สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
สภาวิขาการ
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลนโยบายและแผนพัฒนา

อธิการบดี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

ผูชวยอธิการบดี
คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะสังคมศาสตร

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีผายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ
รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
รองอธิการบดีวิทยาเขตตางๆ

ผูอำนวยการ
สำนักงานวิจัยพุทธศาสตร
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม
สำนักงานอธิการบดี
วิทยาลัยสงฆ, สำนักงานวิชาการ,
สำนักงานวิทยาเขต
ศูนยอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ
วิทยาลัยพระธรรมทูต
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นวลักษณเกาประการ
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(ภาพจากกองกิจการนิสิต)

การแตงกายของนิสิตบรรพชิต/คฤหัสถ

(ภาพจากกองกิจการนิสิต)
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สถิติจำนวนนิสิตทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปการศึกษา 2545 - 2560

จำนวนนิสิต

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

6,844 7,212 7,235

9,073 8,884

9,922

17,009
14,516
11,710

26,330
25,255
23984
23,588
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21,235
19,054

5,000
0

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ปการศึกษา

สถิติจำนวนนิสิตตางชาติทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปการศึกษา 2551 - 2560

จำนวนนิสิต

2,000
1,500

1,329

1,354

1,000

1,274

1,276

1,395
1,189

1,468

1,448

1,187
1,062
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100
50
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ปการศึกษา
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ขอมูล : สวนสถิตินิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล

หมจีวรของนิสิตบรรพชิตอาเซียน มจร
ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

เมียนมาร

มาเลย-สิงคโปร-อินโด

อินเดีย - บังคลาเทศ - จีน

ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน มจร (ศูนยอาเซียนศึกษา)
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โครงสรางชมรมนิสิตอาเซียนและนานาชาติ มจร
ชมรมนิสิตอารกัน (เมียนมาร)
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ชมรมนิสิตลาว

ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน ศูนยอาเซียนศึกษา มจร

ชมรมนิสิตกัมพูชา

ชมรมนิสิตมอญ (เมียนมาร)

โครงสรางชมรมนิสิตอาเซียนและนานาชาติ มจร
ชมรมนิสิตเถรวาทเวียดนาม

ชมรมนิสิตไทใหญ(เมียนมาร)

ชมรมนิสิตปะโอ(เมียนมาร)

ชมรมนิสิตเขมรกรอม

ชมรมนิสิตเวียดนาม

ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน ศูนยอาเซียนศึกษา มจร
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ชมรมนิสิตอาเซียน + นานาชาติ มจร
ชมรมรักษไทย
ชมรม ETEC
ชมรม English Club
ชมรมคฤหัสถ มจร เชียงใหม
ชมรมสังคมศึกษา มจร ขอนแกน
ชมรมพุทธศาสตร
ไทย

ชมรมนิสติ กัมพูชา / เขมะระ

ลาว

ชมรมนิสิตจีน มจร
ชมรมนิสิตอินเดีย มจร
ชมรมนิสิตบังคลาเทศ มจร
ชมรมนิสิตชาติพันธุจามมู มจร
ชมรมนิสิตศรีลังกา มจร
นิสิตมาเลเซียรวม 16 รูป
นิสิตอินโดนีเซีย 1 รูป

กัมพูชา

เวียดนาม

อาเซียน + จีน + บังคลาเทศ

พมา

Shan State Students at the MCU

Thai Yai Students at the MCU

สมาคมนิสิตลาว มจร
ชมรมนิสิต สปป. ลาว
ชมรมนิสิตมง มจร เชียงใหม
รับปริญญาลาว มจร ขอนแกน
นิสิตลาวรวม 338 รูป
นิสิตลาว
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ที่มา : เครือขายนิสิตอาเซียน ศูนยอาเซียนศึกษา มจร

ชมรมนิสิตพมา
นิสิตเวียดนามมหายาน

นิสิตเขมรกรอม

ชมรมนิสติ เวียดนามมหายาน
ชมรมนิสติ เวียดนามเถรวาท
ชมรมนิสติ เขมรเถรวาท เวียดนาม
ชมรมนิสติ เขมรกรอม
เวียดนามรวม 135 รูป

ชมรมนิิสิตไต 190 รูป
ชมรมนิสิตมอญ 30 รูป
ชมรมนิสิตอารกัน 80 รูป

ปะโอ-ปะลอง-วา-กะยา-กะเหรี่ยง-ละหุ

ชมรมนิสิตปะโอ 14 รูป
ชมรมนิสิตปะลอง 8 รูป

อารกัน

ชมรมนิสิตวา 2 รูป
มอญ

บรรยากาศการรับปริญญาของนิสิตจากชาติพันธุในประเทศอาเซียน
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RE

หมวดที่ 5 : ศูนยอาเซียนศึกษา
SECTION 5 : ASEAN STUDIES CENTRE

กาลานุกรม: พัฒนาการศูนยอาเซียนศึกษา
มจรตั้งคณะอาเซียอาคเนย
แบงเปน ๔ ภาควิชา หลักสูตรนี้
มี ๒๕๘ หนวยกิต

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

RE

ประกาศใชโลโกอยางเปนทางการ

2506

2557

2559

2556

การจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา
การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนศูนยกลาง
(HUB)ของการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน

2558

การแตงตั้งคณะกรรมการประจำศูนยอาเซียน
ศึกษาครั้งที่ 1
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2560

ยายสำนักงานมาอยูที่หอง A400
โซนเอ อาคารเรียนรวม
จัดทำแผนกลยุทธพัฒนา
ศูนยอาเซียนศึกษา
(ระยะ 5 ป 2560-2564)

RE

ตราสัญลักษณศูนยอาเซียนศึกษา

1. สัญลักษณประชาคมอาเซียน หมายถึง เปนหนวยงานที่อยูภายในประชาคมอาเซียน
2. ธรรมจักร
2.1 กานลอธรรมจักร จำนวน 10 กาน หมายถึง 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.2 ดอกบัว เปนดอกไมที่แฝงความหมายทางธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
2.3 กลีบดอกบัวสีชมพู หมายถึง ชาติพันธุทั้งหลายที่กระจายอยูใน 10 ประเทศของประชาคมอาเซียน และ
ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดรับการอบรมบมเพาะตาม
อัตลักษณและนวลักษณของความเปนลูกมหาจุฬาฯ และสีชมพูยังเปนสีประจำมหาวิทยาลัยอีกดวย
2.4 พืน้ หลังธรรมจักรสีทอง หมายถึง ดินแดนสุวรรณภูมทิ ท่ี ง้ั 10 ประเทศตัง้ อยูซ ง่ึ เปนดินแดนทีพ่ ระพุทธศาสนา
มีความเจริญรุงเรืองมาแตครั้งอดีตกาล
3. กรอบวงกลมสีนำ้ เงิน วงกลม หมายถึง ความเปนสากล และสีนำ้ เงิน หมายถึง มิตรภาพ อีกทัง้ ยังหมายถึงสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย และความเปนราชวิทยาลัยอีกดวย
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พระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร.
อธิการบดี
พระราชวรเมธี, ดร.

พระศรีธวัชเมธี

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รักษาการผูอำนวยการศูนยอาเซียนศึกษา

รองผูอำนวยการศูนยอาเซียนศึกษา

พระมหาสมพงษ สนฺตจิตฺโต, ดร.

ดร.ลำพอง กลมกูล

ผูอำนวยการสวนงานบริหาร

ผูอำนวยการสวนวิจัย
สารสนเทศและบริการวิชาการ

พระปลัดอภิเชษฐ สุภทฺรวาที

นางสาวมุกระวี ฉิมพะเนาว

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

142

โครงสรางเว็บไซตและระบบฐานขอมูลออนไลนศูนยอาเซียนศึกษา

(รูปแบบเว็บไชตบางสวน)
http://www.asc.mcu.ac.th/database http://www.asclib.mcu.ac.th
จาก http://www.asc.mcu.ac.th/ http://www.asc.mcu.ac.th/networks
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ผลผลิต/หนังสือที่ผลิตโดยศูนย/โบรชัวร

วารสารพุทธอาเซียนเลม 1

พระพุทธศาสนาในอาเซียนเลม 1 การเขียนบทความวิชาการสูอาเซียน

วารสารพุทธอาเซียนเลม 2

พระพุทธศาสนาในอาเซียนเลม 2

รายงานวิจัย

1
รายงานประจำป

อินโฟกราฟก
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โครงสรางบริหารเครือขายนิสิตอาเซียน มจร
ASEAN Studies Centre
Facilitator

MCU ADVISORS
- Rector
- Vice-rectors
- Dean
- Vice-deans
- Student Affairs
- Foreign Relations

Structure: ASEAN MCU Student Networks

ASEAN MCU
Student Network

ASEAN MCU Alumni

Academic Section

Administration Section

ASEAN Knowledge

ASEAN Information System

ACADEMIC SERVICE

Buddhism

Website

Publication

Management

Budget

Plan

Yearly Plan

Networking Relations
Students Database
MCU ASEAN Students

Multi-culture

Facebook Fanpage

Video

Materials

Religions

Lines

Still Photos,Photography

Document

Strategy Plan

MCU Non-ASEAN Students
Social Works Students Group

ASEAN MCU Alumni
Peaceful Co-existence

Online-Internet

Meeting

ASEAN MCU Alumni

Note : Every ASEAN MCU Student group is a member and other non-ASEAN MCU Student group can apply for membership.
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แผนยุทธศาสตร
ศูนยอาเซียนศึกษา

แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยอาเซียน 2560 - 2564
วิสัยทัศน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

ศูนยกลางการเรียนรูพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
1. สรางองคความรูดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาองคความรูและวิจัย
ดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

๑.๑ ฐานขอมูลสารสนเทศดาน
เปาประสงค พระพุทธศาสนาและพหุวัฒน
ธรรมในอาเซียนสามารถสืบคน
และเขาถึงไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ
๑.๒ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒ
นธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาคมอาเซียน

2.สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูดาน
พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

3.บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
พัฒนาการใหบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
สรางเครือขายและพัฒนาความ
รวมมือดานศาสนา ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพสูมาตรฐานสากล

๒.๑ แหลงเรียนรู หลักสูตร และ
ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๒.๒ เครือขายอาจารย นิสิต
ศิษยเกา และสถานศึกษา
ประชาคมอาเซียนมีกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่อง

๓.๑ ผลงานการใหบริการวิชา
การดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรมเปนเลิศระดับ
นานาชาติ
๓.๒ บุคคลชุมชนและสังคม
ในประเทศอาเซียนนำผลจาก
การใหบริการวิชาการไปใช
ประโยชนพัฒนาตนเองและ
สังคมได

๔.๑ เครือขายความรวมมือ
ดานศาสนาภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนภายใน
ประเทศไทยมีกิจกรรมรวม
กันอยางสม่ำเสมอ
๔.๒ เครือขายความรวมมือดาน
ศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเ
ซียนมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ำ
เสมอ

๕.๑ ระบบการบริหารจัดการ
เปนเลิศและเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๕.๒ บุคลากรมีความเปนมือ
อาชีพและมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
๕.๓ ระบบฐานขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศทันสมัยและ
เชื่อมโยงกับเครือขายใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
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แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยอาเซียน 2560 - 2564 (ตอ)
ตัวชี้วัด

๑.๑.๑ จำนวนฐานขอมูลสาร
สนเทศดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๑.๑.๒ จำนวนผูรับบริการ
ขอมูลสารสนเทศดานพระพุทธ
ศาสนาและพหุวัฒนธรรมใน
อาเซียน
๑.๑.๓ ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
๑.๒.๑ จำนวนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมที่
ตอบสนองความตองการของ
ประชาคมอาเซียน
๑.๒.๒ รอยละของงานวิจัย
หรือนวัตกรรมดานพระพุทธ
ศาสนาและพหุวัฒนธรรมที่ได
รับการอางอิงหรือนำไปประยุกต
ใชในการพัฒนาตนเอง องคกร
หรือชุมชน
๑.๒.๓ จำนวนหนวยงานที่นำ
งานวิจัยดานพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไปประยุกตใช
ในการพัฒนาตนเอง องคกร
หรือชุมชน

๒.๑.๑ จำนวนแหลงเรียนรู
ดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรมอาเซียนใน
มหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ จำนวนของหลักสูตร
ดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๒.๑.๓ รอยละของแหลงเรียนรู
หรือผูเชี่ยวชาญที่ไดรับรางวัล
ดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
ระดับชาติและนานาชาติ
๒.๒.๑ จำนวนกิจกรรมของ
เครือขายอาจารยนิสิต ศิษยเกา
สถานศึกษา ประชาคมอาเซียน
๒.๒.๒ รอยละของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เขารวม
กิจกรรมเครือขาย
๒.๒.๓ จำนวนผลงานที่ได
จากการจัดกิจกรรมของเครือ
ขายอาจารย นิสิต ศิษยเกา
และสถานศึกษาประชาคม
อาเซียน

๓.๑.๑ จำนวนผลงานการให
บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมที่ได
รับรางวัลทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
๓.๑.๒ จำนวนประเทศทั้งที่เปน
สมาชิกอาเซียนและที่ไมเปน
สมาชิกอาเซียนที่รับบริการ
วิชาการดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรม
๓.๑.๓ รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
๓.๒.๑ จำนวนประเทศใน
อาเซียนที่มีบุคคล ชุมชน
หรือหนวยงานนำผลจากการ
ใหบริการวิชาการไปใชในการ
พัฒนาตนเองและสังคม
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๔.๑.๑ จำนวนเครือขายความ
รวมมือดานศาสนา ภาษาศิลปะ
และวัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศไทย
๔.๑.๒ จำนวนหนวยงานภาย
ในเครือขายและนอกเครือขาย
ดานศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
ไทยที่จัดกิจกรรมรวมกัน
๔.๑.๓ จำนวนกิจกรรมดาน
ศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
ไทยที่เครือขายดำเนินการรวม
กัน
๔.๒.๑ จำนวนเครือขายความ
รวมมือดานศาสนา ภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๔.๒.๒ จำนวนหนวยงานภายใน
เครือขายและนอกเครือขายดาน
ศาสนา ภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีจ่ ดั กิจกรรมรวมกัน
๔.๒.๓ จำนวนกิจกรรมดาน
ศาสนา ภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เครือขายดำเนิน
การรวมกัน

๕.๑.๑ รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ
ผลสำเร็จตามแผนพัฒนาศูนย
อาเซียนศึกษาระยะที่ ๑๒
๕.๑.๒ รอยละการใชจายงบ
ประมาณเปนไปตามแผนงบประมาณ
๕.๑.๓ ระดับความพึงพอใจ ของ
ผูบริหารสมาชิกเครือขายและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีตอ
การบริหารจัดการองคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๕.๑.๔ จำนวนรางวัลดานการ
บริหารจัดการที่องคกรหรือ
บุคลากรไดรับ
๕.๒.๑ ระดับความสุขของบุคลากร
๕.๒.๒ จำนวนคูมือการปฏิบัติงาน
๕.๒.๓ จำนวนบุคลากรที่ได
รับรางวัลหรือไดรับการแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
๕.๒.๔ ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของศูนยอาเซียนศึกษา
๕.๓.๑ จำนวนระบบฐานขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เชือ่ มโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน
๕.๓.๒ จำนวนประเทศสมาชิก
อาเซียนทีเ่ ปนเครือขายเชือ่ มโยงระบบ
ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยอาเซียน 2560 - 2564 (ตอ)
กลยุทธ

ผูรับผิดขอบ

๑.๑.๑ พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม ในประเทศ
และตางประเทศ
๑.๑.๒ พัฒนาความรวมมือแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียนผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๑.๑.๓ เผยแพรและใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมใน
อาเซียน
๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและ
นวัตกรรมดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรมอาเซียน
๒.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการหาแหลงทุน
ทำวิจัย และนวัตกรรมดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมอาเซียนทั้งภายในและภาย
นอกประเทศ
๒.๑.๓ สำรวจและกำหนดปญหาวิจัยดาน
พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมที่สอดคลอง
กับความตองการของประชาคมอาเซียน
๒.๑.๔ สนับสนุนการทำวิจัยและการมีสวนรวม
ของเครือขายในการดำเนินงานวิจัยดาน
พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมที่สอดคลอง
กับความตองการของประชาคมอาเซียน
๒.๑.๕ สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย
ในประเทศ และตางประเทศ

๒.๑.๑ จำนวนแหลงเรียนรูด า นพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ จำนวนของหลักสูตรดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
๒.๑.๓ รอยละของแหลงเรียนรูหรือผูเชี่ยวชาญ
ที่ไดรับรางวัลดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวฒ
ั นธรรมในอาเซียน ระดับชาติและนานาชาติ
๒.๒.๑ จำนวนกิจกรรมของ เครือขายอาจารย
นิสิต ศิษยเกา สถานศึกษา ประชาคมอาเซียน
๒.๒.๒ รอยละของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขา
รวมกิจกรรมเครือขาย
๒.๒.๓ จำนวนผลงานที่ไดจากการจัดกิจกรรม
ของเครือขายอาจารย นิสิต ศิษยเกาและสถาน
ศึกษาประชาคมอาเซียน

สวนวิจัย สารสนเทศ
และบริการวิชาการ

สวนงานบริหารแผนและ
พัฒนาเครือขาย

๓.๑.๑ จำนวนผลงานการใหบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมที่ได
รับรางวัลทั้งในประเทศและตางประเทศ
๓.๑.๒ จำนวนประเทศทั้งที่เปนสมาชิก
อาเซียนและที่ไมเปนสมาชิกอาเซียนที่รับ
บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรม
๓.๑.๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
๓.๒.๑ จำนวนประเทศในอาเซียนที่มีบุคคล
ชุมชนหรือหนวยงานนำผลจากการใหบริการ
วิชาการไปใชในการพัฒนาตนเองและสังคม

สวนวิจัย สารสนเทศ
และบริการวิชาการ
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๔.๑.๑ จำนวนเครือขายความรวมมือดาน
ศาสนา ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
ในประเทศไทย
๔.๑.๒ จำนวนหนวยงานภายในเครือขายและ
นอกเครือขายดานศาสนา ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทยที่จัดกิจกรรม
รวมกัน
๔.๑.๓ จำนวนกิจกรรมดานศาสนา ภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย
ที่เครือขายดำเนินการรวมกัน
๔.๒.๑ จำนวนเครือขายความรวมมือดาน
ศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๔.๒.๒ จำนวนหนวยงานภายในเครือขายและ
นอกเครือขายดานศาสนา ภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
จัดกิจกรรมรวมกัน
๔.๒.๓ จำนวนกิจกรรมดาน ศาสนา ภาษา
ศิลปะ และ วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เครือขายดำเนินการรวมกัน

สวนงานบริหาร
แผนและพัฒนาเครือขาย

๕.๑.๑ รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุผลสำเร็จตาม
แผนพัฒนาศูนยอาเซียนศึกษาระยะที่ ๑๒
๕.๑.๒ รอยละการใชจายงบประมาณเปนไปตาม
แผนงบประมาณ
๕.๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสมาชิก
เครือขายและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีตอ
การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๑.๔ จำนวนรางวัลดานการบริหารจัดการที่
องคกรหรือบุคลากรไดรับ
๕.๒.๑ ระดับความสุขของบุคลากร
๕.๒.๒ จำนวนคูมือการปฏิบัติงาน
๕.๒.๓ จำนวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือได
รับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น
๕.๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของศูนยอาเซียนศึกษา
๕.๓.๑ จำนวนระบบฐานขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๕.๓.๒ จำนวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปน
เครือขายเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สวนงานบริหาร
แผนและพัฒนาเครือขาย

SWOT ANALYSIS

- บุคลากรมีความพรอมในการวิจัย
- มีผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีความพรอมในการจัด
บริการวิชาการ

- ขาดการนำแผนปฏิบัติการไปดำเนินการ ควรมี
แผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับการดำเนินงาน
- การทำงานขาดการเชื่อมโยงและสื่อสารภาย
ในองคกร
- เครื่องมือขาดการเชื่อมโยงขอมูล
- บุคลากรยังไมเขาใจงานของตนเองอยางชัดเจน
- การบริหารโครงการยังไมเปนไปตามระบบ PDCA
- งบประมาณจาก 10ลาน เหลือ 3
- ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- ผูบริหารมีเวลานอย
- ประชาคม มจรยังไมใหความสำคัญกับศูนยอาเซียน
ที่ตั้งขึ้น
- บุคลากรยังไมเพียงพอ
- การติดกับหนวยงานตางๆ
- การจัดการโครงการไมเปนไปตามระยะเวลา
มีความกระชั้นชิด

S

W

STRENGTHS

- พระพุทธศาสนาในอาเซียนมีประวัตศิ าสตรยาวนาน
- เครื่อขาย มจร มีมาก
- ASEAN มีพุทธศาสนาจำนวนมากมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูกันได
- ประเทศไทย มีคนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
มาก จัดตั้งศูนยที่ปรึกษาอาเซียนได
- ความรวมมือจากวิทยาเขต เครื่อขาย
- เครือขายมีมาก วิทยาลัยสงฆ วิทยาเขต

- รัฐบาลใหการสนับสนุนเชิงนโยบายแรงงานตางชาติ

- เสนทางสายไหม One Belt One Road
- การทองเที่ยวอาเซียน + พุทธ + มรดกโลก
- การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมรดกโลกในประเทศ
อาเซียน
- AEC เปดโอกาสในการเดินทางเขาออกไทยได
งายกวาเดิม
- มหาวิทยาลัยทั่วไทยมีศูนยอาเซียนศึกษา
(เชื่อมโยงการได)
- มีองคกรนานาชาติในอาเซียนจำนวนมากที่จะ
ทำงานเพื่ออาเซียน
- มีเขตเศรษฐกิจลุมแมน้ำโขง สารวิน อิรวดี

O

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES
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- ความขัดแยงในกลุม อาเซียนศาสนา
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
- ศาสนาอื่นมีการเผยแผศาสนาเชิง
รุกมากขึน้ เปนอุปสรรคในการ
เผยแผพุทธศาสนา
- ตางศาสนา อิสลาม – คริสต : นอย
- ไมมี พุทธ : มาก

T

THREATS

ศูนยกลางการเรียนรูพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

ประสิ ท ธิ ผ ล

“ประชาคมในประเทศอาเซียนนำผลจากการใหบริการวิชาการไปใชประโยชนพัฒนาตนเองและสังคมได”

คุ ณ ภาพการ

F

ประสิ ท ธิ ภ าพ

C

การพั ฒ นาองค ก ร

I

L

บุ ค คลชุ ม ชนและสั ง คมในประเทศ
อาเซี ย นนำผลจากการให บ ริ ก าร
วิ ช าการไปใช ป ระโยชน พ ั ฒ นาตน
เองและสั ง คมได

เครือขายความรวมมือดานศาสนา
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นมี ก ิ จ กรรมร ว มกั น
อยางสม่ำเสมอ

ผลงานการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
และพหุวฒ
ั นธรรมเปนเลิศระดับนานาชาติ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานพระ
พุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรม
ในอาเซียนสามารถสืบคนและ
เขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสน
เทศทันสมัยและเชื่อมโยงกับเครือ
ขายในประเทศสมาชิก

เครือขายอาจารย นิสติ ศิษยเกา
และสถานศึ ก ษา ประชาคม
อาเซี ย นมี ก ิ จ กรรมร ว มกั น
อยางตอเนื่อง

แหลงเรียนรูหลักสูตรและผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนาและ
พหุวัฒนธรรมในอาเซียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เครือขายความรวมมือดานศาสนา
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
ภายในประเทศไทยมีกิจกรรมรวม
กันอยางสม่ำเสมอ

บุ ค ลากรมี ค วามเป น มื อ อาชี พ
และมี ค วามสุ ข ในการปฏิบัติงาน
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ระบบการบริหารจัดการ
เปนเลิศและเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการประจำศูนยอาเซียนศึกษา

พระราชวรเมธี, ดร.

พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

พระศรีธวัชเมธี

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.

พระมหาสมพงษ คุณากโร, ดร.

ศ,ดร.ประภัสส เทพชาตร

ดร.ลำพอง กลมกูล

พระปลัดระพิณ พุทฺธิสาโร, ดร.

พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.

อธิบดีกรมอาเซียน

ดร.มนตรา เลี้ยวเส็ง

นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล

พระมหาสมพงษ สนฺตจิตฺโต, ดร.
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พระปลัดอภิเชษฐ สุภทฺทรวาที

นางสาวมุกระวี ฉิมพะเนาว

พันธกิจศูนยอาเซียนศึกษา มจร
1. สรางองคความรูดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูดาน
พระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน

3. บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
และพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนาและพหุวัฒนธรรมในอาเซียน
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หมวดที่ 6 : ฐานขอมูลทั่วไป
SECTION 6 : GENERAL DATABASE

วิทยานิพนธ

รวบรวมลาสุดเมื่อ พ.ศ. 2560

ฐานขอมูลงานวิทยานิพนธพระพุทธศาสนาในอาเซียน & อาเซียนศึกษา พ.ศ./ป
การศึกษาของคณะสงฆในประเทศพมา

2540

พระมหาบัวสาย ปฺญาวชิโร (ขนเปยม)

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอการสรางเจดียในสมัยสุโขทัย

2549

นายพิบูลย ลิ้มพานิชย

การพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆของรัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

2557

นายหัฎฐกรณ แกนทาว

วิเคราะหการเตรียมความพรอมของพุทธศาสนิกชนไทยสูประชาคมอาเซียน

2556

นางสาววิรัลพัชร อภิเลิศทรงศักดิ์

การเตรียมความพรอมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.(สวนกลาง)
ในการเขารวมประชาคมอาเซียน ปพุทธศักราช 2558 (การบริหารการศึกษา)

2548

พระปุริปุญญวิทย ธมฺมโชโต (ธนนาถเชาวรินทร)

A study of Theravada Buddhism in Vietnam

2553

Mae Chee Huynh Kim Lan

การศึกษาเปรียบเทียบทบาทของโปรตุเกสและฮอลันดาในมะละกาคริสตศตวรรษที่ 16-17

2540

นายศิวาวุฒม ชัยเชาวรินทร

พุทธศาสนากับพมาในสมัยอาณาจักรพุกาม (ค.ศ. 1057-1287)

2540

นางสาวกรรณิการ ถนอมปญญารักษ

การบริหารจัดการโรงเรียนเพือ่ รองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียนกรณีศกึ ษา :
โรงเรียนตนแบบการพัฒนาสูป ระชาคมอาเซียน
การเตรียมความพรอมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพือ่ การเขาสูป ระชาคมอาเซียน

2556

พระมหาสุรชัย ปนฺนภาโร (สารศิลป)

2557

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. และคณะวิจัย

2558

พระครูอดุลยปญญาภิรักษ

การเตรียมความพรอมของพระสงฆในการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย: กรณีศึกษาพระสงฆระดับพระสังฆาธิการ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
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ผูแตง/สังกัด

วิทยานิพนธ
ฐานขอมูลงานวิทยานิพนธพระพุทธศาสนาในอาเซียน & อาเซียนศึกษา พ.ศ./ป

ผูแตง/สังกัด

การคาของอาณาจักรลานนา ตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22

2550

นางชวิศา ศิริ

การศึกษาของคณะสงฆในประเทศพมา

2540

พระมหาบัวสาย ปฺญาวชิโร (ขนเปยม)

การศึกษาของคณะสงฆในราชอาณาจักรกัมพูชา

2553

พระสุเธีย สุวณฺณเถโร (ยนต)

คติความเชื่อของคนไทยสมัยสุโขทัย พ.ศ. 1726 - พ.ศ. 2006

2550

นางสาววิราวรรณ สมพงษเจริญ

คติความเชื่อเรื่องพระราหูในวัฒนธรรมลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2553

นางสาวขนิษฐา มากทวี

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-ลาว พ.ศ. 2518-2548

2553

นางสาวอภิรดี แขโส

ที่มาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย

2549

นายจตุพร วรวัชรพงศ

พัฒนาการทางประวัตศิ าสตรของชวาตัง้ แตสมัยโบราณถึงการลมสลายของอาณาจักรมัชปาหิต

2547

นางสาวสิริพร ศิริโพธิ์คา

การคาของอาณาจักรลานนา ตัง้ แตตน พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22

2550

นางชวิศา ศิริ

ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน พ.ศ. 2415 ถึงสิ้นทศวรรษ 2520

2553

นายอนุชิต สิงหสุวรรณ

ประวัติศาสตรอารกันตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ. 1785

2547

นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงค

พงศาวดารลาวฉบับมหาสิลา วีระวงศในฐานะหลักฐานประวัตศิ าสตรชาติลาว 2554

นางนาตยา กรณีกิจ
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วิทยานิพนธ
ฐานขอมูลงานวิทยานิพนธพระพุทธศาสนาในอาเซียน & อาเซียนศึกษา พ.ศ./ป
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ผูแตง/สังกัด

วัดไทยในสังคมมุสลิม กรณีศึกษาที่ วัดอุตตมาราม (วัดบางแซะ) หมูบานตะเละเซะห
(หมูบานบางแซะ) ตำบลหรือเปค อำเภอปาเสรมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

2545

นายสุชาญ เทพไชย

การวางผังบริเวณพุทธสถานสมัยสุโขทัย บริเวณเมืองเกาสุโขทัย

2545

นายสันทนา ภิรมยเกียรติ

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี ชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 24

2555

นางสาวปทมาพร ทองเฝอ

ลักษณะวรรณกรรมมอญ : กรณีศึกษาวรรณกรรมพระอาจารยอะเฟาะ

2532

นางบุษบา ตระกูลสัจจาวัตร

ศึกษาวิเคราะหเรื่องพระโพธิสัตวในอนุภาคลุมแมน้ำโขง

2554

พระบุญเทียน พุทฺธวโร (ปญญาแกว)

ศึกษาอิทธิพลของตันตระที่มีตอพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย

2548

พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล)

รองรอยและอิทธพลของคติพุทธศาสนามหายานที่มีตอความเชื่อและพิธีกรรมพื้นบานในจังหวัดเชียงใหม

2545

นายวรรธนะ มูลขำ

บทความวิชาการ/วิจัย
ผูแตง/สังกัด

เรื่อง
ความหลากหลายทางชาติพันธุกับประชาคมอาเซียน: ปญหาและขอพิจารณา

นิภาพรรณ เจนสันติกุล

คลื่นลูกที่สี่ เอเชียตะวันออกเฉียงใตกับการยายถิ่นของชาวจีนยุคใหม

ดร.สักกรินทร นิยมศิลป

ความหลากหลายทางชาติพันธุกับการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน

ดุลยภาค ปรีชารัชช

เวียดนาม: การตอตานและการรับแนวคิดจากโลกตะวันตก

กฤษณะ ทองแกว

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิศึกษา

ผศ.ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง

“สุวรรณภูมิ” ในตำนาน จินตนาการในอาเซียน

พจนก กาญจนจันทร

อารยธรรมแดนใต ตามพรลิงค ลังกาสุกะ ศรีวชิ ยั และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร)

สืบพงศ ธรรมชาติ อ.ด.

อยุธยากับอาเซียน ภาพสะทอนการดำเนินความสัมพันธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ศุภกาณฑ นานรัมย

ชาวตางชาติในเมืองไทยเปนใครบาง?

ปทมา วาพัฒนาวงศ

พุทธศิลปในบริบท ความหลากหลายทางชาติพันธุ

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ประวัติศาสตรสังคมของการเดินทางของพระมหาเขื่อน
การเคลื่อนไหวขามพรมแดนในเขตตอนบนลุมน้ำโขง
ทบทวนรูปแบบเจดียทรงระฆังของอยุธยากอนพุทธศตวรรษที่ 21
รูปแบบและการเชื่อมโยงกับขอมูลทางประวัติศาสตร
การเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ

วสันต ปญญาแกว และพระสรรพวุธ อภิสิทธิ์
ประภัสสร ชูวิเชียร
สุเทพ สารบรรณ
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นนทบุรี: หางหุนสวนจำกัด เชน ปริ้นติ้ง, 2560.
ศูนยอาเซียนศึกษา. พระพุทธศาสนาในอาเซียน (เลม 2 แบงตามประเทศ). นนทบุรี: หางหุนสวนจำกัด เชน ปริ้นติ้ง, 2560.
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต. (ออนไลน). สืบคนจาก http://www.sac.or.th/databases/southeastasia/index.php
(เขาถึง: 3 สิงหาคม 2560)
ศูนยอาเซียนศึกษา. (ออนไลน). สืบคนจาก http://www.asc.mcu.ac.th/?page_id=6700 (เขาถึง: 3 สิงหาคม 2560)
หนังสือเลมแรกของมจร. (ออนไลน). สืบคนจาก http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.
M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%20111.html (เขาถึง: 5 สิงหาคม 2560)
สามเสาหลักอาเซียน. (ออนไลน). สืบคนจาก http://www.uasean.com/kerobow01/18 (เขาถึง: 10 สิงหาคม 2560)
ภาษาและวัฒนธรรม. (ออนไลน). สืบคนจาก https://muaypattaraporn.wordpress.com (เขาถึง: 12 สิงหาคม 2560)
การประชุมงานวิสาขบูชาโลก. (ออนไลน). สืบคนจาก http://www.mcu.ac.th/site/in_intl.php (เขาถึง: 16 กันยายน 2560)
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คณะผูจัดทำ

Creator Team

สนฺตจิตฺโต ภิกฺขุ

สุภทฺทรวาที ภิกฺขุ

นนฺทธมฺมิ โก ภิกฺขุ

วรสีหพโล ภิกฺขุ

Santacitto Bhikkhu

Subhadravadhi Bhikkhu

Nandadhammiko Bhikku

Varasihaphalo Bhikku

ปยรตโน ภิกฺขุ
Piyaratano Bhikkhu

วชิรญาโณ ภิกฺขุ

Vajirayano Bhikkhu

สามเณรภูวดล มุมทอง

Samanera Puwadol Moomthong

นางสาวอุบลวรรณา กลิ่นจุย
Miss Ubonwanna Klinjuy

นางสาวสุมาลี คงคา
Miss Sumalee Kongka
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