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อนุโมทนากถา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
เน้นการจัดการเรียนการสอนทางพุทธศาสนา โดยมีปรัชญาการจัดการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อ
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เน้นจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไป
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข รวมทั้งมีพันธกิจที่ส่งเสริมการวิจัยและ
ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความ
รู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน�ำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพุทธศาสนา
นอกจากนี้ มจร ได้เกี่ยวข้องกับอาเซียนมานั้นมานาน โดยสมัยก่อนนั้น ได้มีคณะ
อาคเนย์ศึกษาใน มจร มีบุคลากรคนส�ำคัญ คือ ท่าน ศ.พิเศษ จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ผู้เป็น
เหมือนสัญลักษณ์ทางการศึกษาด้านอาเซียนศึกษาของ มจร และปัจจุบันนี้ มจร เป็นสถาน
ศึกษาที่มีความโชคดีอยู่ในตัว เพราะแทนที่เราจะไปหาอาเซียนเท่านั้น แต่อาเซียนเข้ามา
หาเรา เพราะมีนิสิตที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจ�ำนวนมาก และยัง
มีลูกศิษย์ลูกหาของ มจร ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ถือว่า มจร ได้สร้างบุคลากรไว้ในภูมิภาค
นี้ และยังมีสถาบันสมทบของ มจร ที่อยู่ในอาเซียนอีก 3 แห่งคือ 1) มหาปัญญาวิทยาลัย
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์
3) วิทยาลัยพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ การจัดท�ำโครงการ ผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทาง
วิชาการและวิจัยทางด้านพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยการ
ด�ำเนินการ เพื่อตอบรับต่อวิสัยทัศน์ที่จะให้มหาจุฬาฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา
นานาชาติ ผู้ที่มีส่วนในการผลิตต�ำราและจัดฐานข้อมูลครั้งนี้ ในการจัดการศึกษาจ�ำเป็นต้อง
มีหนังสือคู่มือ เพื่อเป็นสื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะอาเซียนศึกษา
ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของคณะกรรมการด�ำเนินงานและผลิตต�ำรา และ
ฐานข้อมูล ที่ได้รับร่วมกันประกอบกรณียกิจอันเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ด้วยอ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ทุกท่านจงผลิตงานด้านนี้ออกมาเรื่อยๆ
และจงปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย จงบรรลุประโยชน์โสตถิผล สมปรารถนาทุกประการ
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ค�ำนิยม
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การ
จัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงาน
อาเซียน รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอืน่ ๆ ใน
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากภารกิจที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้จัดท�ำโครงการ
ผลิตต�ำราและฐานข้อมูลวิชาการ รวมทั้งการวิจัยทางพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตต�ำราทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ำรา
และเพื่อบริการทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ ให้เชื่อมโยงเชิง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และ
สังคมส่วนรวม
บัดนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ผลิตต�ำราและฐานข้อมูลเล่มทีห่ นึง่ ชือ่ ว่า "พุทธศาสนา
ในอาเซียน" โดยคณาจารย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้มีความรู้ด้านอาเซียน โดยเฉพาะ
พุทธศาสนา การน�ำเสนอผลงานดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ปัญญาของ
พุทธอาเซียนสู่สาธารณะ ต่อไป
ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนส�ำคัญแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละแรงกาย
แรงใจผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท�ำให้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ต่อยอด
ผลงานอีกมากมาย โดยเฉพาะในภาคสนามทีท่ กุ ท่านจะต้องท�ำวิจยั ค้นคว้า หาองค์ความ
รูม้ าจัดท�ำ และขอเป็นก�ำลังใจให้กบั คณะท�ำงานและคณะกรรมการทีเ่ ขียนทุกท่าน ในการ
ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

(พระราชวรเมธี)
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
รักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
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ค�ำนิยม
วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ได้เปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
มีเป้าหมายหลักของการรวมตัวกัน จ�ำแนกเป็น 3 เสาหลัก ประกอบด้วย 1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community–AEC) และ 3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community–ASCC) โดยที่ท้ังสาม
เสาหลักมีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา และเสาหลักที่สามเป็นเสาหลักที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพุทธศาสนา
แก่ ค ณะสงฆ์ แ ละสั ง คม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ และความร่ ว มมื อ อั น ดี ร ะหว่ า ง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเพื่อธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
จัดการศึกษาทางพุทธศาสนา และจากเสาหลักที่ได้ก�ำหนดไว้นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ที่มีสถานะ
เทียบเท่ากับคณะหรือสถาบัน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในด้านวิชาการด้านอาเซียนศึกษานั้น มจร ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนขึ้นมา เพื่อจะเป็นศูนย์
เรียนรู้ ด้านพุทธอาเซียนศึกษา เพื่อช่วยพัฒนา สร้างเสริม สนับสนุนการด�ำเนินการของ
ประชาคมอาเซียนให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการด้านอาเซียน
เพื่อต่อยอดให้มีการผลิตต่อไป ขออนุโมทนาชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ ที่ช่วยกันผลิต
หนังสือเล่มนี้

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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ค�ำน�ำ

พระพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับเป็นพันๆปี พร้อม
กั บ ชาวเอเชี ย ในดิ น แดนต่ า งๆ พระพุ ท ธศาสนาแม้ จ ะมี 2 ลั ก ษณะ คื อ พระพุ ท ธ
ศาสนาแบบตัวบทที่เน้นพระไตรปิฎก หลักค�ำสอน หรือพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม
และพระพุทธศาสนาแบบบริบท ที่เน้นการผสมผสานกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
ถิ่นเดิมที่พระพุทธศาสนาเข้าไป ซึ่งมีความเป็นมายาวนานตราบเท่าปัจจุบันได้เข้าไป
ยังดินแดนต่างๆ ทั่วทั้งเอเชีย ทั้งเอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชีย
เหนือ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตน และได้เผยแผ่เข้าไปยังดินแดนอื่นๆ นอกเอเชีย
ตามที่ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้
จัดท�ำโครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูลทางวิชาการ และการวิจัยทางด้านพระพุทธ
ศาสนาในอาเซียน นั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตต�ำราและฐานข้อมูล
ทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพการเขียนต�ำรา
เพื่อบริการวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เชื่อมโยงวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งเผยแผ่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วน
รวม ในประชาคมอาเซียน
โครงการนี้ ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม (ปี พ.ศ.2559):
		
พระพุทธศาสนาในอาเซียน เล่ม 1 (แบ่งตามยุค)
		
พระพุทธศาสนาในอาเซียน เล่ม 2 (แบ่งตามประเทศ)
		
ฐานข้อมูลอินโฟกราฟฟิค (ASEAN Infographic)
		
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน
		
การวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
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ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใช้ชื่อว่า พระพุทธศาสนาในอาเซียน เป็นชื่อหนังสือ
โดยมีความว่า พระ น�ำหน้า ส่วนในเนื้อหาผู้เขียนจะใช้ ค�ำว่า พุทธศาสนา โดยไม่
ใส่ค�ำว่า พระ ในแต่ละบทและเนื้อหา เพื่อให้หนังสือมีความกระชับแต่ยังยกย่องอยู่
ส� ำ หรั บ หนั ง สื อ พระพุ ท ธศาสนาในอาเซี ย น มุ ่ ง น� ำ เสนอประวั ติ ศ าสตร์
พระพุทธศาสนาในอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เน้นการอธิบาย
พระพุ ท ธศาสนาในอาเซี ย นโดยก� ำ หนดตามกรอบเวลาที่ เ ป็ น ยุ ค สมั ย เริ่ ม ตั้ ง แต่
พระพุทธศาสนาในอาเซียน พระพุทธศาสนายุคสุวรรณภูมิโบราณ พระพุทธศาสนายุค
เถรวาทอินเดีย พระพุทธศาสนายุคมหายานและฮินดู พระพุทธศาสนายุคการเข้ามา
ของลังกาวงศ์ พระพุทธศาสนายุคการเข้ามาของอิสลาม พระพุทธศาสนายุครัฐจารีต
พระพุทธศาสนายุคอาณานิคม พระพุทธศาสนายุครัฐเอกราชหรือรัฐชาติ พระพุทธ
ศาสนายุคก�ำเนิดอาเซียน และพระพุทธศาสนายุคการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนว
โน้มอาเซียน ส่วนที่ 2 แบ่งตามประเทศ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พระพุทธศาสนา
ในประเทศลาว พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์
พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ และพระพุทธศาสนาในประเทศบูรไน
หนังสือเล่มนี้ผลิตขึ้นโดยคณะกรรมการเขียนประจ�ำบท ซึ่งประกอบด้วย
นักเขียนชาวไทยและชาวต่างชาติที่รู้ภาษาไทยทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนเนื้อหา
ในงานเขียนทางศูนย์อาเซียนขอให้ผู้เขียนแต่ละบทรับผิดชอบในเนื้อหาสาระเอง และ
ลิขสิทธิ์ในการน�ำเสนอ ทางศูนย์อาเซียนศึกษามีหน้าที่ประสานงาน รวบรวมเพื่อเป็น
รูปเล่ม จึงขออนุโมทนาทุกท่านในส่วนการด�ำเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาในอาเซียนต่อไป
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ประเทศและเมืองหลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : Patrick Heenan and Monique Lamontagne. (2001). The
southeast Asia Handbook. London : Fitzroy Dearborn, p.xi.
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บทที่ 1: บทน�ำพุทธศาสนาในอาเซียน

พุ ท ธศาสนาเป็ น หนึ่ ง ในศาสนาของโลกและเป็ น ศาสนาแห่ ง โลก (world
religions) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเฉพาะในดินแดนทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย
ใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง และโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผ่านจาก
มาตุภูมิแห่งชมพูทวีปไปยังดินแดนต่างๆ ที่อยู่นอกดินแดน ปัจจุบันพุทธศาสนาได้
รับความนิยมในประเทศตะวันตกมากขึ้นตามล�ำดับ เพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีการบีบ
บังคับทางกฎหมาย หรืออาญาทางแผ่นดิน และมีอิสรภาพในการเลือกนับถือ ไม่ใช่
ความรุนแรงเน้นสันติภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์แม้มีความต่างทางเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ
สีผิว พุทธศาสนาส่งผ่านหลักค�ำสอนหรือพุทธธรรมที่สร้างความสันติสุขให้กับโลกที่
ปราศจากสงครามและความขัดแย้งหลายพื้นที่ ในประวัติศาสตร์ศาสนาที่ยาวนาน
นั้นปรากฏไม่เคยมีการก่อสงครามในนามพระพุทธเจ้า หากจะมีการท�ำสงครามที่เป็น
ชาวพุทธ ก็เพียงเพื่ออ้างความชอบธรรมในชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ดินแดนของตน แต่คน
เหล่านั้นไม่เคยอ้างความชอบธรรมในนามพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า พุทธ
ศาสนาสร้ า งสั น ติ สุ ข ให้ แ ก่ ม วลมนุ ษ ยชาติ ม าอย่ า งยาวนานทุ ก พื้ น ที่ ข องโลกที่ พุ ท ธ
ศาสนาแผ่เข้าไป ไม่เว้นแม้แต่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในปัจจุบัน
พุทธศาสนา
ศาสนาทั้งหลายล้วนอุบัติขึ้นเนื่องมาจากความหวาดกลัว จากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ จากความหวาดกลั ว ต่ อ สิ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น หรื อ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ ห รื อ
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พระเป็นเจ้า เกิดจากความกลัวต่อภัยสงคราม กลัวต่ออาญาทางบ้านเมืองที่บีบบังคับ
ด้านกฎหมายให้ต้องนับถือ สาเหตุการเกิดขึ้นของศาสนาจึงมีที่มาจากความกลัวที่
แตกต่างกัน ส�ำหรับพุทธศาสนาเหตุผลที่เกิดมาจากความไม่รู้ (อวิชชา) ในสิ่งที่เป็น
จริง ตามที่เป็นจริง โดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์ที่ท�ำไมต้องประสบทุกข์ ความไม่
สบายกาย ไม่สบายใจ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ท�ำให้เจ้าชายพระองค์หนึ่งตั้งค�ำถาม
เพื่อจะมุ่งแสวงหาความจริงของชีวิต พุทธศาสนาจึงอุบัติขึ้นไม่ใช่จากความเกรงกลัว
แต่ เ กิ ด เพราะสิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า ความทุ ก ข์ ย ากของมนุ ษ ยชาติ การตระหนั ก รู ้ ทั้ ง ความ
ทุกข์ระดับปัจเจกบุคคล ที่ยึดมั่นในตัวตนและความทุกข์ยากของสังคมที่ยึดมั่นต่อ
ระบบชนชั้นวรรณะอย่างแรงกล้า พระองค์จึงเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ที่จะค้นหาทางดับ
ทุกข์ด้วยพระองค์เอง ยอมเสียสละความสุขสบายทางกายและอ�ำนาจทางบ้านเมือง
เพื่อออกผนวชและแสวงหาธรรม แทนที่จะแสวงหาอ�ำนาจ ผลประโยชน์เศรษฐกิจ
การเมือง อย่างที่คนทั้งหลายนิยมกัน พระองค์มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติแม้จะตามความนิยม
ของนักบวชสมัยนั้น คือการทรมานร่างกาย ท�ำให้กายได้รับความทุกข์ทรมานล�ำบาก
แต่สิ่งที่ปฏิบัติก็ไม่เป็นผล จึงถือทฤษฏีหลักการใหม่ คือทางสายกลาง มุ่งปฏิบัติจน
พระองค์พ้นทุกข์เป็นเบื้องต้นคนแรก จึงได้พระนามว่า พุทธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิก
บาน ใช้เวลาวิจัยปฏิบัติทดลองด้วยพระองค์เองเป็นเวลานานถึง 6 ปี และเผยแผ่ผล
วิจัยการค้นคว้าหรือค�ำสอนของพระองค์เป็นเวลานานถึง 45 ปี นับแต่พุทธศาสนา
อุบัติขึ้น และส่งต่อไปยังผู้คนหลายกลุ่มหลายชนชั้นและหลายชาติพันธุ์เพื่อให้เกิด
สันติสุขแก่พหุชน
ค�ำว่า พุทธศาสนา ประกอบด้วยค�ำหลัก 2 ค�ำ คือ พุทธะ กับ ศาสนา พุทธะ
แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ศาสนาแปลทับศัพท์ ค�ำสอน แปลว่า ค�ำสอนของผู้รู้
ผู้ตื่นแล้ว และผู้เบิกบาน ในตะวันตก ใช้ค�ำว่า Buddhism เป็นภาษาอังกฤษ แสดง
ถึงพุทธศาสนาในแง่มุมของชาวตะวันตกที่หมายถึง ลัทธิ ระบบความเชื่อของพุทธ
เจ้า เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ยุคล่าอาณานิคม โดยเฉพาะในเอเชียใต้ อินเดียและศรีลังกา
นั้น น�ำความฉงนสนเท่ห์และความน่าค้นหามาให้ประเทศเจ้าอาณานิคม ซึ่งภายหลัง
มีขบวนการศึกษาเชิงพื้นที่และจารึกโบราณคดีเพราะอยากรู้และตอบสนองการบูรพา
ศึกษา ท�ำให้เกิดการจัดตั้งสมาคมศึกษาและค้นคว้าพุทธศาสนาอย่างจริงจังทั้งด้าน
โบราณคดี การอ่านจารึก ต�ำรา ซึ่งเป็นอักษรเก่าโบราณ น�ำความเปลี่ยนแปลงมาสู่
พุทธศาสนาในประเทศอินเดียและพุทธศาสนาในหลายพื้นที่ กระทั่งมีการฟื้นฟูอย่าง
จริงจังหลังจากหายไปเป็นเวลาพันปีในดินแดนมาตุภูมิ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

จากประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน จะเห็ น ว่ า พุ ท ธศาสนามี อิ ท ธิ พ ลในอิ น เดี ย
กระทั่ ง มุ ส ลิ ม ขึ้ น มามี อ� ำ นาจ แม้ พุ ท ธศาสนาในมาตุ ภู มิ อิ น เดี ย สมั ย มุ ส ลิ ม ครอง
ความยิ่งใหญ่เกือบ 700 ปีจะเป็นยุคเสื่อมและมืดมิด จนไม่มีใครเอ่ยพระนามของ
พระพุทธเจ้า ดวงอาทิตย์แห่งพุทธศาสนาดับแสงลงที่อินเดีย แต่ก็กลับส่องสว่างยัง
ดินแดนนอกอินเดีย เอเชียตะวันออกไกล จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ทิเบต มองโกเลีย และ
บางพื้นที่ของรัสเซีย ศรีลังกา รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พุทธศาสนาเข้ามามี
บทบาทและมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานเหมือนดินแดนมาตุภูมิไม่
ขาดสาย ตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีป โบราณผ่านการจารึกที่แผ่นหิน พงศาวดาร
และวรรณกรรมทางศาสนา ยุคการเข้ามาของลังกาวงศ์ ยุคการเข้ามาของศาสนา
อิสลาม การแผ่ขยายของอารยธรรมจีน การเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกพร้อม
การล่าอาณานิคม และยุครัฐชาติ จนกระทั่งยุคร่วมสมัย อารยธรรมโลกาภิวัตน์ พุทธ
ศาสนาในดินแดนนี้ได้ส่งอิทธิพลหลายด้านต่อวิถีชีวิต บ้านเมือง ความคิด และศิลป
วัฒนธรรมของผู้คนชาวอาเซียน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และความมั่นคง
รวมทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมของอาเซียน ควบคู่กับประวัติศาสตร์ชาติอาเซียน กล่าว
ว่า หากจะพูดถึงชาติอาเซียนของการนับถือศาสนาหลัก 3 ศาสนา คือ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมีประวัติศาสตร์ควบคู่มาตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ
โบราณ ตราบเท่าปัจจุบัน
ค�ำนิยามของพุทธศาสนาในหลากหลายบริบท: การให้ค�ำนิยามของพุทธ
ศาสนาแตกต่างกันบนพื้นฐานของการให้ค�ำอธิบายบนศาสตร์ที่หลากหลาย ในแง่
ประวัติศาสตร์ การนับถือ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง องค์ประกอบทางพุทธ
ศาสนา และอีกหลากหลายตามประเภทการให้ค�ำนิยาม
พุ ท ธศาสนา-พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ : พุ ท ธศาสนาในฐานะเป็ น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ยุคแรก พุทธศาสนาสมัยพุทธกาลยุค
ต้ น หรื อ ดั้ ง เดิ ม (Early Buddhism) ยุ ค ที่ 2 พุ ท ธศาสนาเชิ ง จารี ต (Traditional
Buddhism) มี 3 รู ป แบบ คื อ 1) พุ ท ธศาสนาเถรวาท/หี น ยาน 2) พุ ท ธศาสนา
มหายาน 3) พุทธศาสนาวัชรยาน/ตันตรยาน ลักษณะนี้ล้วนมีที่มาจากอินเดีย ซึ่ง
แบ่งยุคสมัยที่จะกล่าวข้างหน้า ยุคที่ 3 พุทธศาสนายุคใหม่ (Modern Buddhism/
Neo Buddhism)
พุทธศาสนา-ศาสนาของโลก (world religion): หากจะเปรียบอายุศาสนา
ของโลก ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม พุทธศาสนา
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เปรียบเหมือนผู้ใหญ่ ศาสนาฮินดูเปรียบเหมือนผู้สูงวัย ศาสนาคริสต์เปรียบเหมือน
วัยหนุ่มสาว และศาสนาอิสลามเปรียบเหมือนวัยเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้ทราบอายุว่ามีมา
ยาวนาน พุ ท ธศาสนาถือว่าเผยขยายไปยั ง ดิ นแแดนต่ า งๆ ของโลกในปั จจุ บันซึ่ ง มี
วัตถุธรรมและศาสนบุคคล รวมทั้งชาวพุทธอยู่ทุกมุมโลก พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
ในหลายพื้นที่และเสื่อมลงในหลายพื้นที่เช่นกัน ปัจจุบันพุทธศาสนาได้รับความนิยม
ในหมู่ปัญญาชนของโลกตะวันตก มีการจัดตั้งสมาคมทางพุทธศาสนา วัด ศูนย์พุทธ
ศาสนาปรากฏขึ้นมากมาย มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทาง
ตะวันตก มีการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานในแบบพุทธเพิ่มมากขึ้น และการปรับให้เหมาะ
กับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยใหม่จนเป็นพัฒนาการทางสังคมที่เป็นกระแส 100 ปีที่ผ่าน
มาเริ่มต้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
พุทธศาสนา-ผู้นับถือแบ่งตามผู้เข้าถึง มี 2 ลักษณะ:
1) พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (popular Buddhism) พุทธศาสนาลักษณะ
นี้เน้นที่ชาวบ้านตามจารีต (บุญ-พิธีกรรม-ประเพณี) หรือถึงขนาดมีการกล่าวว่า เป็น
ชาวพุทธตามทะเบียนบ้าน เป็นการนับถือสืบๆ กันมาตามแบบของบรรพบุรุษครั้งก่อน
เน้นการประกอบพิธีกรรม การรวมกลุ่ม การแสดงพลังทางความเชื่อความศรัทธาของ
กลุ่มของตนผ่านศูนย์กลางผู้ท�ำพิธี รวมทั้งเป็นลักษณะของชาวบ้านที่ยังคงปฏิบัติตาม
กรอบของพุทธศาสนา คือ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา นั่นคือ การใส่บาตร
การเคร่งครัดในศีล 5 และศีล 8 รวมทั้งการเจริญภาวนาปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนา
ตามโอกาส สมัยนี้กล่าวถึงชาวพุทธที่เป็นฆราวาสทั่วไป หากกล่าวถึงพระสงฆ์ คือผู้
ที่ปฏิบัติตามจารีตครั้งโบราณเป็นสายเคร่งจารีต ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ โดย
ยึดถือตามครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อกันมาทั้งพิธีกรรมและข้อประพฤติปฏิบัติต่างๆ
เรียกว่า วงศ์ เช่น กัสสปวงศ์ อุบาลีวงศ์ สยามวงศ์ ลังกาวงศ์ และโสณุตตรวงศ์
2) พุ ท ธศาสนาส� ำ หรั บ นั ก วิ ช าการหรื อ ปั ญ ญาชน (intellectual
Buddhism) เป็นลักษณะของปัญญาชนคนมีการศึกษาเป็นหัวก้าวหน้า ไม่เน้นกรอบ
ประเพณี วัฒนธรรมเดิม แต่เน้นการประยุกต์ใช้กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นวิจัย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการตีความที่เหมาะกับบริบททาง
สังคมด้วยการให้ค�ำอธิบายแบบใหม่ ลักษณะนี้ได้รับความนิยมจากคนรุ่นสมัยใหม่
หรื อ ชาวตะวั น ตกส่ ว นมากที่ หั น มานั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาจากการตี ค วามใหม่ การน� ำ
เสนอแบบใหม่ให้เหมาะกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยไม่ทิ้งหลักการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ในคัมภีร์เดิมคือพระไตรปิฎก กลุ่มนี้จะยึดในพระไตรปิฎกมากกว่า กลุ่มอื่นที่ยืดถือ
ทั้งพระไตรปิฎกและคัมภีร์รุ่นหลัง
พุทธศาสนา-องค์ประกอบเชิงสถาบัน: การแบ่งพุทธศาสนาตามลักษณะ
เชิงสถาบัน (institutes) 6 อย่าง ประกอบด้วย:
1) ศาสดา (founder) – พระพุทธเจ้าโคดม หรือ ศากยมุนีพุทธเจ้า เถรวาท
จะนิยมเรียกว่า พระพุทธเจ้า ส่วนมหายานนิยมเรียกว่า ศากยมุนี คนนอกศาสนานิยม
เรียกว่า พระโคดม หรือ มหาสมณโคดม
2) ศาสนธรรม (teachings; doctrine)–ค�ำสั่งสอน ในส่วนพุทธศาสนาแบ่ง
เป็น 2 ลักษณะ คือ ธรรมะและวินัย พระธรรมซึ่งประกาศเป็นค�ำสอนที่เน้นแสดงให้
เห็น ชี้ให้ทราบ ไม่มีลักษณะบังคับ หรือมีอาญาที่เป็นบทลงโทษ เหมาะส�ำหรับคน
ทั่วไป ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนพระวินัยเป็นข้อปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม
เป็นลักษณะข้อบังคับ มีบทลงโทษ ไม่ใช้ส�ำหรับคนทั่วไป แต่เป็นข้อถือปฏิบัติส�ำหรับ
บรรพชิตหรือนักบวชเท่านั้น
3) ศาสนบุคคล (religious persons)–สาวกหรือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม
หรือนับถือตามข้อที่สองซึ่งเป็นของพระศาสดา ข้อที่หนึ่ง ดังนั้น ข้อที่ 3 นี้สัมพันธ์
กับข้อที่ 1 พระพุทธ ข้อที่ 2 พระธรรม และข้อที่ 3 พระสงฆ์ ในอีกความหมายหนึ่ง
คือ พุทธบริษัท 4 ที่เป็นศาสนบุคคล ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งนักบวชภิกษุ ภิกษุณี
และสามเณร สามเณรี และคฤหัสถ์ ฆราวาสผู้ครองเรือน รวมทั้งมีการจัดตั้งองค์กร
สมาคม มูลนิธิ ตามลักษณะของชาติบ้านเมืองที่ปรากฏ เช่น มหาเถรสมาคม หรือ
องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ล้วนสัมพันธ์กับบริบทของ
บ้านเมือง สังคมทั่วไป
4) ศาสนสถาน-สถานวัตถุ (religious places & objects)–สิ่งของ สถานที่
ตัวแทนทางศาสนาที่เป็นศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถานวัตถุที่ส่ือถึงจิตวิญญาณ
ของศาสนา ที่แสดงออกผ่านกาลเวลา และเน้นย�้ำถึงความเป็นศาสนาผ่านสถานที่
อาคาร วัตถุ ในทางพุทธศาสนา มีวัดวาอาราม เจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้น
5) ศาสนพิธีกรรม/เทศกาลทางศาสนา (religious rites & festivals)–การ
ประกอบพิธีที่เป็นสิ่งรวมคนให้มาพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัน เวลา สถานที่ก�ำหนด
หมาย ทั้งนี้อาจผ่านเทศกาล วันส�ำคัญทางศาสนาที่ก�ำหนดขึ้นมา ประกอบด้วยผู้คน
ที่มีจุดหมายเดียวกันเพื่อแสดงออกในทางพุทธศาสนา แม้ในศาสนาแบบเดิมไม่ได้มี
พิธีกรรมเหมือนศาสนาทั่วไป เช่น การท�ำพิธีอุปสมบท การท�ำพิธีทางศาสนา วันเกิด
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พิธีแต่งงานหรือ ฌาปนกิจศพ
6) ศาสนสั ญ ลั ก ษณ์ (religious symbolism)–
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างศาสนาที่ แ ทนค่ า สิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรมปรากฏในรู ป
แบบรู ป ธรรม ผ่ า นการประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งและวิ ธี ก ารให้ ค� ำ อธิ บ าย
ที่ แ ตกต่ า งกั น อั น มาจากหลั ก ค� ำ สอนและแนวคิ ด ต่ า งๆ ในพุ ท ธ
ศาสนา มี พุ ท ธสั ญ ลั ก ษณ์ ประกอบด้ ว ย พุ ท ธบาท พุ ท ธรู ป
พระไตรปิฎก คัมภีร์ทางศาสนา พระสงฆ์มีจีวร ต้นโพธิ์ ดอกบัว
คั ม ภี ร ์ ใ บลานของแต่ ล ะสาย
จารีตมีลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ทื่ถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา
ที่แตกต่างกัน แต่มีส่วนประ
พุ ท ธศาสนาแบ่ ง ตามตั ว บทหรื อ คั ม ภี ร ์ แ ละบริ บ ททาง
กอบหลักๆ คือ ผ้าห่อ สาย
สนอง ไม้ประกับ และฉลาก สังคมวัฒนธรรม: พุทธศาสนาตามตัวอักษรและบริบททางสังคมหนังสือใบลาน (Colophon) วัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ:
1) พุ ท ธศาสนาตามตั ว บทคั ม ภี ร ์ / ตั ว อั ก ษร (Doctrinal
Buddhism/ Textual Buddhism)–เน้ น ตั ว คั ม ภี ร ์ ตี ค วามตามตั ว อั ก ษรเท่ า นั้ น
ไม่ เ น้ น บริ บ ท บางครั้ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารเคร่ ง คั ม ภี ร ์ มองสิ่ ง ที่ น อกเหนื อ จากความคิ ด ตน
ถู ก ต้ อ งทุ ก อย่ า ง เหมื อ นพราหมณ์ เ คร่ ง คั ม ภี ร ์ พ ระเวท จะไม่ ย อมให้ ใ ครมาเรี ย นรู ้
ผู ้ ที่ เ คร่ ง คั ม ภี ร ์ เ น้ น ตั ว คั ม ภี ร ์ ก็ จ ะยึ ด ตั ว คั ม ภี ร ์ โดยเฉพาะพระไตรปิ ฎ ก ในเถรวาท
มีพระไตรปิฎกฉบับบาลี
2) พุทธศาสนาตามสังคมวัฒนธรรม/บริบท (Socio-cultural Buddhism/
Contextual Buddhism)–พุทธศาสนาแบบนี้จะเน้นที่สังคม วัฒนธรรม ซึ่งบางครั้ง
มีการตีความว่า ศาสนาเป็นวัฒนธรรมเน้นต่อการเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาที่เป็นค�ำ
สอนในพระไตรปิฎก ลักษณะนี้เกิดขึ้นภายหลังมีการผสมผสานกับสังคม วัฒนธรรม
ความเชื่อท้องถิ่นที่พุทธศาสนาแผ่เข้าไป เช่น เข้าไปในอาเซียน ก็ผสมผสานกับความ
เชื่อเรื่องผี เรื่องวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติ (animism/animatism/
supernaturalism) ดั้งเดิม เข้าไปในจีนผสมผสานกับเต๋า ขงจื้อ เข้าไปในญี่ปุ่นผสม
กับชินโต และเข้าไปในทิเบตก็ผสมกับศาสนาบอน/เพิน/ชามซึ่งเป็นศาสนาพื้นถิ่นของ
ทิเบตกลายเป็นศาสนาพุทธทิเบต (Tibetan Buddhism) ซึ่งเป็นลักษณะพุทธศาสนา
แบบวัฒนธรรม สังคม พุทธศาสนาเข้าไปในประเทศท้องที่ไหนมีลักษณะกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นเป็นลักษณะเด่นของพุทธศาสนา แม้กระทั่งเข้าไปในตะวันตก
บางคนเห็นพุทธศาสนาดีก็หันมานับถือ แต่ยังนับถือศาสนาของตนกระทั่งมีบางพวก
ถึงกล่าวว่า ตนเป็นทั้งพุทธและคาทอลิก ใช้ค�ำว่า พุทธลิค ผสมกันระหว่างชาวพุทธผู้
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นับถือพุทธศาสนากับ ชาวคาทอลิกเรียกตนเองว่า Bulics (นับถือพุทธกับคาทอลิก)
และบางพวกนับถือศาสนายิวจึงเรียกตัวเองว่า จูบู (Jubu) ผสมกันระหว่าง Jewish
กับ Buddhist นับถือทั้งยิวและพุทธศาสนาพร้อมๆ กัน ลักษณะดังกล่าวเกิดจาก
การผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ในบริบทอาเซียนพุทธศาสนาลักษณะนี้จะมีลักษณะ
ผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่น เช่น การเชื่อผี เชื่อไสยศาสตร์ เชื่อวิญญาณบรรพบุรุษ
รวมทั้งศาสนาฮินดู แม้แต่วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อผู้ที่ไม่ได้นับถือ
พุทธศาสนาด้วย
พุ ท ธศาสนา-ลั ก ษณะเป็ น วั ฒ นธรรม: พุทธศาสนาในลักษณะเป็นสังคมวัฒนธรรมประกอบด้วย 4 ด้าน
1) คติธรรม (Conception)–ความเชื่อที่มีต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา เรียก
ว่า "คติธรรม" หลักความเชื่อที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันปฏิบัติกันตามคติธรรม
นี้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักธรรมส�ำคัญในพุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็น
หัวใจพุทธศาสนา ได้แก่ ละความชั่ว (สพฺพปาปสฺส อกรณํ) ท�ำความดีให้สมบูรณ์
(กุ ส ลสฺ สู ป สมปทา) และท� ำ จิ ต ใจให้ ผ ่ อ งใส (สจิ ตฺ ต ปริ โ ยทปนํ ) ส่ ว นหลั ก ความเชื่ อ
ของชาวพุทธ 4 อย่าง คือ 1) หลักความเชื่อในกรรม หรือการกระท�ำ (กมฺมสทฺธา)
2) หลักความเชื่อในผลของกรรมหรือผลของการกระท�ำ (วิปากสทฺธา) 3) หลักความ
เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน (กมฺมสกตฺตาสทฺธา) และ 4) หลักความเชื่อที่มีต่อ
การตรัสรู้พระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิสทฺธา) ในบริบทอาเซียน แนวคติความเชื่อทาง
พุทธศาสนา เช่น หลักกรรม บุญกิริยาวัตถุ พรหมวิหาร-สังคหวัตถุ ไตรสิกขา ล้วนมี
อิทธิพลต่อชาวพุทธอาเซียน
2) วัตถุธรรม (Material)–ในด้านวัตถุธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวศาสนาวัตถุ ศาสนา
สถานและศาสนาสัญลักษณ์ ประกอบด้วยศิลปกรรมทั้งหลาย คือ สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนามีพัฒนาการและ
สร้างสรรค์วัตถุธรรมมาเป็นเวลาช้านาน แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมชั้นสูงของสังคม
ในโลก โดยเฉพาะกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น สุ น ทรี ย ภาพของพุ ท ธศิ ล ป์ สร้ า งขึ้ น บน
พื้ น ฐานพุ ท ธปรั ช ญาเพื่ อ ใช้ ศิ ล ปะให้ เข้ า ถึ ง พุ ท ธธรรม เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ น� ำ ไปต่ อ ยอด
ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น ในบริบทอาเซียน มีพุทธศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของพุทธศาสนายาวนาน ผ่านยุคสมัยที่แต่งต่างกัน โบราณสถานต่างๆ ทั้ง
บรมพุทโธ ในอินโดนีเซีย เจดีย์ชเวดากองในพม่า นครถม นครวัด ในกัมพูชา พระธาตุ
หลวงในลาวและสถาปัตยกรรมต่างๆ ในอาเซียน ทั้งนี้ร่วมทั้งพุทธศิลป์ผ่านวิจิตรกรรม
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พระพุทธรูปต่างแต่ขนาดเล็กสุดถึงใหญ่สุดมีปรากฏในประเทศประชาคมอาเซียน นับ
เป็นดินแดนที่สมบูรณ์มั่งคงด้วยพุทธศิลป์ และพุทธสถาปัตยกรรม
3) เนติธรรม (Law; regulations)–หลักเนติธรรม เป็นหลักที่แสดงถึงความ
เชื่อในกฎเกณฑ์กติกาในสังคม เนติธรรมที่เป็นกฎหมายบ้านเมืองนั้น สร้างวัฒนธรรม
ให้คนกลัวการถูกลงโทษ แต่เนติธรรมนั้นมี 2 ลักษณะ คือ 1) เนติธรรมที่เกิดจาก
การบังคับ และ 2) เกิดจากการสมัครใจ อันแรกนั้นเป็นความเชื่อทางสังคมนั้นจะ
ท�ำให้เกิดความกลัวที่มาจากการบังคับ ไม่กล้าท�ำผิด ส่วนพุทธศาสนาเน้นอย่างหลัง
เป็นการมีหลักหิริและโอตัปปะก�ำกับต่อการกระท�ำความผิดเป็นการปฏิบัติตามหลัก
เนติ ธ รรมด้ ว ยความสมั ค รใจ ทั้ ง ต่ อ หน้ า และหลั บ หลั ง แม้ ไ ม่ มี ค นเห็ น ก็ ไ ม่ ก ล้ า ท�ำ
เนื่องจากเกรงจะเป็นโทษภัยกับตนและครอบครัว การใช้ระบบเนติธรรมที่เป็นการ
ขัดเกลาทางสังคม (socialization) นั้นมีความยั่งยืนและแน่นอนกว่าการบีบบังคับ
ในบริบทอาเซียน เนติธรรมตามหลักแนวของพุทธศาสนาตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีล 5
ประกอบด้วยการมีเจตนาจิตที่จะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตหรือชีวิตที่เป็นที่รักที่ห่วงของ
คนอื่น ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน มีเจตนาจิตที่จะไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ล่วง
ละเมิดของรักของห่วงสิ่งของอันเป็นที่รักของคนอื่น มีเจตนาจิตไม่ผิดประเวณีโดยการ
ครอบครองคนรัก คนห่วงของผู้อื่น มีเจตนาจิตไม่พูดกลับกลอกหลอกลวงไม่ละเมิด
ความจริงของผู้อื่น และมีเจตนาจิตไม่ดื่มน�้ำเมาและสิ่งเสพติดน�ำไปสู่ความประมาท
ตั้งสติไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีหลักเบญจธรรม 5 ที่คอยสนับสนุนไม่ให้ล่วงละเมิด โดยมี
เมตตากรุณาธรรมส�ำหรับข้อที่ 1 การรู้จักเสียสละช่วยเหลืออาสาส�ำหรับข้อที่ 2 การ
ยินดีในคู่ครองของตนส�ำหรับข้อที่ 3 การมีสัจจะรักษาค�ำพูดส�ำหรับข้อที่ 4 และการ
มีสติสัมปชัญญะส�ำหรับข้อที่ 5 ทั้งหมดนี้เป็นหลักประกันภัย ในพุทธศาสนากล่าวไว้
ว่า "ถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าท�ำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักท�ำ หรือท�ำอยู่
ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไปก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลย" หากเป็นพระสงฆ์
มีพระวินัยที่เป็นข้อฝึกหัดปฏิบัติตนการอยู่ร่วมกันในสังคม
4) สหธรรม (Socio-Cultural Dhamma)–เป็นวัฒนธรรมทางสังคมในด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตามหน้าที่ และสถานะทางสังคม เช่น หน้าที่ระหว่างพ่อแม่
กับลูก ครูอาจารย์กับศิษย์ สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน เจ้านายกับลูกจ้าง และ
สมณพราหมณ์นักบวชกับฆราวาสผู้ครองเรือน ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง เป็นต้น
ในบริบทอาเซียน น�ำแนวคิดทางพุทธศาสนาในเรื่องทิศทั้ง 6 มาเป็นเครื่องน�ำทาง
ปฏิบัติต่อกันปรากฏในสิงคาโลวาทสูตร หลักการกตัญญู และหลักการปฏิบัติต่อมิตร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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นอกจากนั้ น ยั ง มี เรื่ อ งการอยู ่ ร ่ ว มกั น การปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั น ที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมทางสั ง คม
ความเอื้อเฟื้อ ความอดทนอดกลั้นต่อกัน (tolerance) การเดิน การยืน และการรับ
ประทานอาหาร ความเคารพ ความอ่อนน้อม การใช้ภาษา กิริยามารยาทที่มีต่อกัน
ในสังคม เป็นมารยาททางสังคมที่ตกลงร่วมกันของคนในสังคมนั้นๆ นอกจากนี้ ใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นหมู่ คณะ พุทธศาสนาได้น�ำเสนอหลักสาราณียธรรม และ
อปริหานียธรรมเพื่อการบริหารจัดการหมู่คณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมทั้ง 4 ด้าน
พุทธศาสนาในรูปแบบของรัฐศาสตร์: นอกจากนี้ ยังมีการจัดประเภทของ
พุทธศาสนาตามรูปแบบรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย
1) พุทธศาสนาประจ�ำรัฐเป็นทางการ (state religion) – เป็นลักษณะศาสนา
ประจ�ำรัฐ รัฐให้การยอมรับ ให้การสนับสนุนให้เป็นศาสนาประจ�ำรัฐ มีรูปแบบชัดเจน
คล้ า ยระบบการปกครองของฝ่ า ยรั ฐ หรื อ เป็ น มหาดไทย มี อ งค์ ก รที่ รั ฐ จั ด ตั้ ง ขึ้ น มา
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสะดวกและเป็นการสื่อสารกับรัฐ ลักษณะนี้เป็น
ศาสนาที่อิงกับรัฐ เช่น ส�ำนักพุทธศาสนา ที่มีหน้าที่ดูแลประสานงานระหว่างรัฐกับ
องค์กรทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะมหาเถรสมาคม เช่น ประเทศไทย พม่า กัมพูชา
พุทธศาสนาแบบเป็นทางการนี้จะเน้นหนักในรัฐแบบโบราณและรัฐแบบจารีต ที่เน้น
ปุญญาธิการของผู้ปกครองที่ต้องมีหลักทศพิธราชธรรม หรือจักรวรรดิวัตร 12 ที่จะ
ต้องมีธรรมะในการปกครองบ้านเมือง เว้นจากอคติ 4 และเว้นจากมัจฉริยะ 5 รวม
ทั้งเข้าใจในอธิปไตย 3 อย่าง (อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย)
2) พุทธศาสนาไม่เป็นของรัฐแบบเป็นทางการ (non-state religion)–เป็น
ลักษณะที่เป็นเอกชน หรือชาวบ้านที่ไม่ได้เน้นทางการ พิธีการทางรัฐ รัฐไม่ได้ให้การ
สนับสนุน ลักษณะนี้ต้องจัดหาการสนับสนุนเอง หรือมีการจัดตั้งมูลนิธิสมาคมต่างๆ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับมหาดไทยของฝ่ายบ้านเมืองไม่ได้ขึ้นตรงต่อตัวแทนรัฐ ในอาเซีียน เช่น
สิงคโปร์ที่เป็นรัฐฆราวาส (secular state) ประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์
เช่น ลาว และเวียดนาม ไม่ได้สนับสนุนศาสนาแบบออกหน้าออกตาทางสังคม เป็น
ลักษณะความเป็นปัจเจกไม่เปิดเผย นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา
แต่มีศาสนาอื่นประจ�ำรัฐ เช่น มาเลเซีย บรูไน หรือฟิลิปปินส์ ท�ำให้พุทธศาสนาไม่ใช่
เป็นศาสนาหลักทางการของรัฐ แม้ได้การยอมรับจากรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม
พุทธศาสนาในรูปแบบเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์: นอกจากนี้ การแบ่งโดย
ถือเอาชาติพันธุ์เป็นหลักประกอบด้วย
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

1) พุ ท ธศาสนาเกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ก ระแสหลั ก (mainstream
ethnical Buddhism) ในประเทศอาเซียน มีกลุ่มชาติพันธ์ุที่นับถือพุทธศาสนามา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ชนชาติมอญ พม่า ไทย ลาว เขมร แม้จะผสมผสานกับ
ความเชื่ออื่นๆ แต่กระแสหลักยังเป็นพุทธศาสนา
2) พุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ุรอง/กลุ่มน้อย (minority ethinical
Buddhism) ในบริบทอาเซียนกลุ่มชาติพันธ์ุกับศาสนามักเป็นของคู่กัน เช่น ชาติไทย
กับ พุทธ มักไปด้วยกัน มลายูต้องเป็นมุสลิม มอญ-พม่าต้องเป็นพุทธ ชาติพันธ์ุกับ
เรื่องการนับถือศาสนาจึงนับว่าเป็นเรื่องใกล้เคียงแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน ท�ำให้เมื่อ
ชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วจะมักอ้างความเป็นศาสนาแนบไปด้วย
ลักษณะนี้ต่อมาได้รับการคลี่คลายและผ่อนปรนมากขึ้น
อาเซียน-สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคของอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีท�ำเลที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยู่ทางซีกโลกตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ทิศตะวันออก
ติดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันตกติดประเทศอินเดีย
และบังกลาเทศ ทางด้านทิศเหนือติดประเทศจีน โดยตั้งอยู่ประมาณระหว่างละติจูดที่
10 องศาใต้ถึงละติจูดที่ 28 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 92 องศาตะวันออก
ถึง 141 องศาตะวันตก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปและส่วนที่เป็นหมู่เกาะ ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปเป็นพื้น
แผ่นดินใหญ่ (Mainland) สุวรรณภูมิ ประกอบด้วยประเทศไทย สหภาพพม่า ลาว
เวียดนาม กัมพูชา บางส่วนของประเทศมาเลเซียเรียกว่าอาเซียนตอนบน (upper
ASEAN) ส่วนที่เป็นหมู่เกาะ (Maritime) สุวรรณทวีป/ทีปะ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ บางส่วนของประเทศมาเลเซีย (ประเทศติมอร์-เลสเต
ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน) เรียกว่า อาเซียนตอนล่าง (lower ASEAN)
ค�ำว่า อาเซียน/ASEAN ย่อมาจากค�ำภาษาอังกฤษเต็มว่า Association
of South East Asian Nations แปลว่า การรวมกันของกลุ่มประชาคมประเทศ
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ซึ่ง
เป็นดินแดนหนึ่งในทวีปเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเศรษฐกิจและการเมือง
ของประชาคมโลก เป็นดินแดนระหว่างอารยธรรมหลักของโลก 2 อารยธรรมในครั้ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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โบราณคืออารยธรรมอินเดีย และจีน อันส่งผลต่อศาสนา ความเชื่อและพัฒนาการ
จากรั ฐ โบราณมาสู ่ รั ฐ จารี ต อั น มั่ น คง และพั ฒ นาจากอาณาจั ก รสู ่ อ าณานิ ค ม และ
อาณานิคมสู่ความเป็นรัฐชาติ ในขณะเดียวกัน อารยธรรมตะวันตกเข้ามายังดินแดน
แถบนี้ เป็นจุดรับและส่งสินค้าจากโลกตะวันตกสู่ตะวันออก
ส�ำหรับการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้เป็น
องค์กรระหว่างประเทศ
เมื่อ กรกฎาคม พ.ศ.2504 ประเทศไทย มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้ง "สมาคมอาสา (Association
of Southeast Asia)" โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ความร่ ว ม ภาพการลงนาม ณ วังสราญรมย์
มื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากมหาอ�ำนาจภายนอกน�ำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างประชาคมอาเซียน
ขึ้ น ในระยะแรก การแสวงหาความร่ ว มมื อ จาก 3 ประเทศหยุ ด ชะงั ก ลงเนื่ อ งจาก
ความผันผวนทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย กระทั่งมีการฟื้นฟู
สัมพันธภาพระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ
(The Bangkok Declaration) หรื อ ปฏิ ญ ญาอาเซี ย น (ASEAN Declaration)"
ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และไทย รั ฐ มนตรี ก ระทรวงต่ า งประเทศทั้ ง 5 ประเทศ ร่ ว มลงนามก่ อ ให้ เ กิ ด
"สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of Southeast
Asia Nation: ASEAN)" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สั ง คมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉี ย งใต้ ต่ อ มามี ประเทศสมาชิ ก เพิ่ ม
เติม ได้แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ตามล�ำดับ
จึงท�ำให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ
การลงนามดั ง กล่ า วเป็ น การจั ด ตั้ ง สมาคมเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ในการเพิ่ ม
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก และการธ�ำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการ
เปิ ด โอกาสให้ ค ลายข้ อ พิ พ าทระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อย่ า งสั น ติ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าค
ยอมรับหลักการพื้นฐานตาม "กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)" อันเป็นธรรมนูญ
ที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน สอดรับกับหลักการพื้นฐานของความร่วมมือสนธิ
สัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity
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Cooperation in Southeast Asia :TAC) ซึ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกเคารพในเอกราช
อธิปไตย ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรือกิจการภายในประเทศ หากแม้
เกิดข้อพิพาทให้ระงับข้อพิพาทด้วยสันติ กฎบัตรอาเซียนท�ำให้อาเซียนเป็นองค์กร
ที่ มี ก ฎเกณฑ์ มี ก ฎหมายรองรั บ กฎบั ต รอาเซี ย นต้ อ งการ
สร้างประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก
คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Politic-Security Community: APSC) 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
3) ประชาสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socioธงอาเซียน และธงประจ�ำชาติ Cultural Community: ASCC)
อาเซียนแต่ละประเทศสมาชิก
เมื่ อ พิ จ ารณาเสาหลั ก เศรษฐกิ จ ทางการค้ า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ
ในภู มิ ภ าคโลก มี แ นวโน้ ม ในการกี ด กั น ทางการค้ า อย่ า งรุ น แรง การรวมตั ว ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางการค้า การขยายความ
ร่วมมือทางการค้า อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน
(The ASEAN Declaration) ในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
ก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือขององค์กรระดับภูมิภาคและ
องค์กรระหว่างประเทศ ทุกเสาหลักแห่งประชาคมอาเซียนที่มีความเกี่ยวพันกับวิถี
ชีวิตประชาชนของชาวอาเซียน พุทธศาสนานับเป็นหนึ่งในเสาหลัก คือ ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมิติด้านอื่นๆ ทั้งการเมือง
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ
ลักษณะเด่นอาเซียน
จุดเด่นของอาเซียนนั้นเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความหลาก
หลายของกลุ่มพหุสังคม-วัฒนธรรม กลุ่มพหุภาษา กลุ่มพหุศาสนา เป็นภูมิภาคเปิด
กว้าง มีการรับอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเป็นชุมทาง/
แวะพัก พร้อมกับการแบ่งปันและส่งต่อ
อาเซี ย นมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนาน: อาเซี ย นมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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โดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์คือก่อนมีตัวอักษรหรือจารึก สมัย
ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ หลั ง จากมี ตั ว อั ก ษร หรื อ จารึ ก แล้ ว ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ก� ำ เนิ ด
อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 5 ยุค (1) ยุคหินเก่า (Paleolithic
Age) 500,000-12,000 ปีล่วงมาแล้ว (2) ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) 12,0007,000 ปีล่วงมาแล้ว (3) ยุคหินใหม่ (Neolithic Age) 7,000-3,000 ปีล่วงมาแล้ว
(4) ยุคโลหะ (Metal Age) 3,000-2,500 ปีมาแล้ว ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยี
(ศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้) นอกจากนี้ แบ่งตามแบบแผนการด�ำรงชีวิต ซึ่งแบ่งยุคสมัย
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ สมัยชุมชนล่าสัตว์-หาของป่า สมัยหมู่บ้านเกษตรกรรม และ
สมัยสังคมเมือง (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หน้า 5) จนกระทั่งเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์
แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ช่วงก่อนสมัยใหม่เรียกว่า รัฐโบราณ รัฐจารีต ได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันออก เช่น อินเดีย จีน อาหรับเปอร์เซียและลังกา ช่วงสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพล
จากประเทศตะวันตกเจ้าอาณานิคม และแนวคิดศาสนาความเชื่อมาจากตะวันตกเป็น
กระแสหลักและมีอิทธิพล และช่วงหลังสมัยใหม่/โลกาภิวัตน์ เกิดการไหลเวียนทาง
วัฒนธรรมออกไปตก ตกไปออกผ่านเทคโนโลยีไร้พรมแดน ช่วงแรกนั้นสุวรรณภูมิ/
สุวรรณทวีป ที่ได้จากอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน และอาหรับ-เปอร์เซีย การ
หยิบยืมแนวคิดรูปแบบวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเป็นบรรทัดฐานร่วมกันของสังคมใน
ฐานะเป็นอุดมการณ์พื้นฐานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเอื้อประโยชน์ในทางใดทาง
หนึ่งแก่ชุมชน บ้านเมือง จนเกิดพัฒนาการขึ้นเป็นรัฐในที่สุดและน�ำไปสู่พัฒนาการ
ด้านอื่นๆ ต่อไป รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอมส่งทูตและบรรณาการให้จีน มิใช่
เพราะยอมรับว่าตนเป็นรัฐบรรณาการ หรือประเทศราชของจีน แต่มุ่งหวังประโยชน์
ในทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนมากกว่า ระบบบรรณาการด�ำรงอยู่ได้นานนับ
พันปีเพราะเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้และการรับระหว่างกันโดยไม่มี
ฝ่ายใดเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่ฝ่ายใด ในการนับถือศาสนา พุทธศาสนาใน
ฐานะศาสนาของประชาชนและของรัฐ บรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นและข้าราชการในราช
ส�ำนักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งแผ่นดินใหญ่ และบริเวณคาบสมุทร หมู่เกาะ
เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์มาก่อน ก่อนดินแดนบริเวณคาบสมุทร หมู่
เกาะจะหันไปรับอิสลาม และแผ่นดินใหญ่หันไปรับพุทธเถรวาทลังกาวงศ์ นอกจาก
นี้ รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐ รูปแบบและอ�ำนาจรัฐโบราณ-ศูนย์รวม
ของชุมชนหนึ่งๆ ครอบคลุมปริมณฑลที่มีอาณาบริเวณพอสมควรและมีโครงสร้าง
รัฐที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรัฐชาติ (Nation State) ในปัจจุบัน เพราะไม่มีขอบเขต
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อ�ำนาจ/เส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนแน่นอนตายตัว แต่มีแบบแผน/การ
จัดการระบบรัฐแบบจารีต ไม่มีศูนย์กลางอ�ำนาจที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวเพียงแห่ง
เดียว และประชากรรัฐมีความส�ำคัญอย่างยิ่งและถูกควบคุมโดยรัฐ ส�ำหรับประเภท
ของรัฐ และการด�ำรงอยู่ เป็นรัฐเกษตรกรรม (agrarian) เช่น นครวัด มะทะรัม มี
ศูนย์กลางอยู่ในแหล่งผลิตตอนในของแผ่นดิน มีขนาดใหญ่ ไม่ติดชายฝั่งทะเล แต่มี
แหล่งน�้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ผู้น�ำมักขยายอ�ำนาจปกครอง
และเขตอิทธิพลอยู่เสมอเพื่อต้องการดินแดนและก�ำลังไพร่พล ผลประโยชน์ของผู้น�ำ
มาจากการควบคุมคนให้ผลิต โดยอาจอาศัยก�ำลังทางทหารใช้ความร่วมมือของผู้น�ำ
ท้องถิ่น ใช้ศาสนาความเชื่อมาสร้างอ�ำนาจและความชอบธรรมให้แก่กษัตริย์ รัฐการ
ค้า (maritime) ได้แก่ ศรีวิชัย มะละกา อยู่ติดทะเลบริเวณที่เป็นเส้นทางการค้าที่
ส�ำคัญ ซึ่งครองอิทธิพลทางการค้า ระหว่างอินเดีย–จีน–รวมทั้งการค้าในระดับท้อง
ถิ่นในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ควบคุมช่องแคบมะละกาและซุนดากับปราบปรามโจรสลัด
สามารถควบคุมคู่แข่งขันต่างๆ และใช้ก�ำลังบังคับเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียม
จอดเรือตามท่าเรือต่างๆ สามารถควบคุมหัวเมืองขึ้นโพ้นทะเลให้ส่งบรรณาการมา
ให้ เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางการค้าขายนานาชาติ สามารถ
สร้างพันธมิตรกับคู่ค้าที่ส�ำคัญ เช่น พ่อค้าอาหรับ-อินเดีย โดยเฉพาะสัมพันธภาพ
ทางการเมืองกับจีน ในฐานะ "รัฐบรรณาการ" จีนจะให้ความคุ้มกันและรับรองทาง
ด้านการค้า "รับรองสิทธิท่ีจะค้าขายกับจีน" มีเมืองท่าที่สามารถเป็นที่รับส่งอาหาร
และสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งสามารถควบคุมเส้นทางการค้าโดยใช้กองทัพเรือหรือสร้าง
พันธมิตรกับรัฐชายฝั่งทะเลอื่นๆ ต่อมาเป็นยุคอาณานิคม
อาเซี ย นมี ค วามหลากหลายของกลุ ่ ม พหุ สั ง คม-วั ฒ นธรรม ภาษา และ
ศาสนา: ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ความหลากหลายมีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
มี ทั้ ง สั ง คมที่ อ ยู ่ เ ดิ ม และผู ้ อ พยพเข้ า มาที ห ลั ง ตามยุ ค สมั ย พหุ สั ง คมแบ่ ง ตามกลุ ่ ม
ชาติพันธ์ุ 1) กลุ่มตระกูลมอญ-เขมร/ออสโตรเอเชียติก เช่น มอญ เขมร ลัวะ ละว้า
ข่า ม้อย ฯลฯ 2)กลุ่มตระกูลชวา-มลายู/ออสโตรเนเซียน/มาลาโยโพลินิเซียน อาทิ
ชวา มลายู จาม มอแกน ซาไก ฯลฯ 3) กลุ่มตระกูลไทย-ลาว เช่น ไทย ลาว จ้วง
หลี อาหม ฯลฯ 4) กลุ่มตระกูลจีน-ทิเบต อาทิ พม่า กะเหรี่ยง อะข่า ปะด่อง ฯลฯ
และ 5) กลุ่มตระกูลม้ง-เมี่ยน เช่น แม้ว เย้า ฯลฯ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2547: 10811) นอกจากนี้ ในปัจจุบัน อาเซียนมีภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ ยังใช้ภาษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ราชการของแต่ละประเทศสมาชิก ประเทศอินโดนีเซียมีบาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) เป็นภาษาราชการ ประเทศมาเลเซียมีภาษาราชการคือ ภาษา
มาเลย์/ภาษามลายู (Bahasa Melayu) ภาษาราชการของประเทศฟิลิปปินส์คือ
ภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino, ฟิลิปิโน หรือภาษาตากาล็อก) ภาษาอังกฤษ (English)
เป็ น ภาษาราชการของประเทศสิ ง ค์ โ ปร์ ประเทศบรู ไ นมี ภ าษาราชการคื อ ภาษา
มาเลย์ (Bahasa Melayu) ขณะที่ประเทศกลุ่ม CLMVT ประเทศเวียดนามใช้ภาษา
เวียดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการ ภาษาราชการของประเทศลาวคือ
ภาษาลาว (Laotian) ภาษาราชการของประเทศพม่า คือ ภาษาพม่า (Burmese)
ประเทศกัมพูชามีภาษาราชการคือ ภาษาเขมร (Khmer) ขณะที่ภาษาไทย (Thai)
เป็นภาษาราชการของประเทศไทย
พหุ ศ าสนาแบ่ ง ตามกลุ ่ ม ชาติ พั น ธ์ุ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาประกอบด้ ว ย 1) กลุ ่ ม
ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ เช่ น ไทย พม่ า ลาว เขมร จี น ฯลฯ 2) กลุ ่ ม ที่ นั บ ถื อ ศาสนา
อิ ส ลาม เช่ น ชวา มลายู จาม โรฮิ ง ยา ฯลฯ 3) กลุ ่ ม ที่ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ เช่ น
ฟิลิปปินโน คะฉิ่น ติมอร์ ฯลฯ และ 4) กลุ่มที่นับถือภูตผีท้องถิ่น เช่น อะข่า ขมุ
มูเซอ ลีซอ ฯลฯ หากแบ่งตามประเทศสมาชิกที่นับถือศาสนา ปัจจุบัน ประเทศที่
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ส่วน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน จะนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ประเทศ
ฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกล่าวถึงประเทศที่ส�ำคัญๆ 6 ประเทศ คือ
ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า และเวียดนาม กลุ่มประเทศที่นับถือพุทธศาสนา
เป็นหลัก ส่วนมากเป็นแผ่นดินใหญ่ หรือสุวรรณภูมิเดิม ประกอบด้วย ประเทศพม่า
ประเทศลาว ประเทศเวี ย ดนาม ประเทศกั ม พู ช า และประเทศไทย กลุ ่ ม ประเทศ
ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอื่ น ประกอบด้ ว ย มาเลเซี ย บรู ไ น และอิ น โดนี เซี ย นั บ ถื อ ศาสนา
อิสลาม และมีประเทศฟิลิปปินส์ที่เป็นประเทศหนึ่งเดียวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก หากพิจารณาสถิติการนับถือพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในอาเซียน
ปั จ จุ บั น จากจ�ำนวนประชากรเป็นที่ตั้ง รัฐสมาชิกอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่
นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา 95% ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 75% ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 90%
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 42.5% ราชอาณาจักไทย 95% และประเทศสาธารณรัฐ
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

17

18

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม 70% รั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย นที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนา
อิสลาม ประกอบด้วยประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาลาม 67% ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 87% และประเทศมาเลเซีย 60.4% รัฐสมาชิกอาเซียนที่ประชาชนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 92% นอกจากนี้ มีผู้
นับถือศาสนาพุทธในประเทศมาเลเซีย 19.2% และประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
13% ส่วนศาสนาคริสต์ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 15% ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 14.5% ประเทศมาเลเซีย 11.6% และประเทศเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม 10% ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 14.5%
อาเซียนเป็นภูมิภาคเปิดกว้าง: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิภาคอาเซียน
เปิดกว้างในหลายเรื่อง ทั้งการค้า ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง โดยต้อนรับผู้คน
ที่เดินทางเข้าหลายกลุ่ม หลายภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นโอกาสให้กลุ่มคน
เหล่านั้นสามารถแสดงศักยภาพ และการเปิดมุมมองและความใจกว้างของตน นับ
เป็นการเปิดโลกใหม่ โดยมีภูมิภาคอาเซียนได้ให้โอกาสไว้ ในส่วนผู้อพยพจากที่ต่างๆ
สามารถแวะเข้ามาแสวงหาโอกาสใหม่ ทั้งคลื่นการอพยพจากอินเดียและจีน รวมทั้ง
ตะวันตกที่เข้ามาเป็นระยะและหลายระลอก รวมทั้งบรรดาพวกพ่อค้าที่เวียนเข้ามา
ต่างเริ่มมองเห็นช่องทางการค้าขาย และการแสวงหาสินค้า พร้อมวัตถุดิบ
ดินแดนแห่งชุมทาง: ดินแดนแห่งชุมทางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อม
โยงระหว่างอินเดียกับจีนในยุคสุวรรณภูมิ โบราณ ยุคต่อมา ยุคอาณานิคมเป็นชุม
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ศาสนา สังคมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก แม้แต่นัก
เดินทาง พ่อค้า ผู้น�ำศาสนานักการทูตจากอินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย ยุคอาณานิคม
ประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตกก็ใช้เส้นทางผ่านดินแดนแห่งนี้ที่ใช้การเดินทางทะเล
ซึ่งต้องแวะผ่าน ไปจีน ญี่ปุ่น การเดินทางของมาร์โค โปโล ส่วนจีนก็ใช้เดินทางไป
ส�ำรวจโลกตะวันตก เช่น นายพลเจิ้งเหอ น�ำกองทัพเรืออันเกรียงไกรของจีนออก
เดินทางส�ำรวจไปยังดินแดนตะวันตก ต่อมา ยุคอาณานิคมตะวันตก และยุคเอกราช
ภายใต้ยุคสงครามเย็นเป็นแหล่งที่แย่งชิงมวลชนของประเทศมหาอ�ำนาจโลก และปี
2560 มีโครงการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านโครงการ One Belt One
Road ซึ่งน�ำโดยประเทศจีน ล้วนใช้อาเซียนเป็นจุดชุมทางเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ไว้
ด้วยกันเสมอ
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อาเซียนรับอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกอาเซียนมายาวนาน: เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่รับอารยธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างต่อเนื่องและผสมกัน
อย่างแพร่หลาย ดังปรากฏในปัจจุบันหลายพื้นที่มีอารยธรรมจากภายนอกเป็นหลักใน
ดินแดนแห่งนี้มีบทบาทในแต่ละพื้นที่ และยุคสมัยที่มีความหลากหลาย
อารยธรรมผสมผสานกันอยู่อย่างแพร่หลาย ในอดีตอารยธรรมอินเดีย
มีอิทธิพลปกคลุมทั้งภูมิภาค ต่อมา มีอารยธรรมจีนคลุมพื้นที่เวียดนาม
อารยธรรมอาหรับอิสลามมีอิทธิพลต่อดินแดนหมู่เกาะและคาบสมุทร
จนกระทั่งอารยธรรมตะวันตกซึ่งมาพร้อมกับการล่าอาณานิคมมา
มีบทบาทและฝากวัฒนธรรมหลายอย่างไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ การรับ
อิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกของอาเซียนประกอบด้วย 1) อินเดีย/
ภารตาภิวัฒน์ (indianization) 2) ลังกาภิวัฒน์ (sihalization)
งสือ Tracing Marco
3) อิทธิพลจีนาภิวัฒน์ (Sinicization) 4) อาหรับ-เปอร์เซียภิวัฒน์/ หนั
Polo''s China Route
อิสลามาภิวัฒน์ (islamization) 5) อัศดงคตภิวัฒน์ (westenization) บันทึกการตามรอยการ
เดินทางของมาร์โค โปโล
และ 6) โลกาภิวัตน์ (globalization)
อินเดีย/ภารตาภิวัฒน์ (indianization) เข้าสู่อาเซียน: นักท่องเที่ยวผู้ยิ่งใหญ่บน
เส้ น ทางในประเทศจี น
ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดียตั้งแต่พุทธกาลที่มีมาปี พ.ศ. โดย Wang Miao และ
1700 ก่อนที่จะถูกทัพมุสลิมเติร์กท�ำลายพุทธศาสนาผ่านภิกษุและ Shi Baoxiu
วิหารเสียสิ้นปี พ.ศ.1700 นั้นหากพิจารณาจากต้นพุทธกาลจนเสื่อม
สูญยุคต่างๆ ประกอบด้วย ยุคที่ 1 ยุคหีนยาน/เถรวาท ประมาณ 500 ปีแรกเป็นยุค
ของพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือแบบที่สืบทอดถึงปัจจุบัน แต่รุ่งเรืองในถิ่นก�ำเนิด
ได้เพียง 500 ปี ยุคที่ 2 ยุคมหายาน ยุคของมหายานเริ่มตั้งแต่ประมาณหลังปี พ.ศ.
500 ไปจนถึง พ.ศ.1000 ยุคที่ 3 ยุคตันตรยาน หลัง พ.ศ.1000 มหายานเริ่มเสื่อม
ลง และราว พ.ศ.1200 ก็เกิดพุทธศาสนามหายานแบบลัทธิตันตระ ซึ่งมีเรื่องเวท
มนต์คาถา ประกอบบางครั้งเรียกว่า มันตรยาน วัชรยาน คุยหยาน ยุคที่ 4 ยุคเสื่อม
หลังปี พ.ศ.1500 ตันตรยานยุคเสื่อมโทรมและทราม จนมีการตีความพระพุทธเจ้ามี
ศักติ มีชายา (consort) มีการเสพสุรา และเสพกาม ถือเป็นการบรรลุนิพพาน แม้แต่
ศาสนาฮิ น ดู ที่ เ ป็ น เสมื อ นคู ่ แข่ ง ของพุ ท ธศาสนาก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเช่ น เดี ย วกั น มาก
ฮินดูตันตระ พุทธตันตระ แข่งกันมาเหมือนๆ กัน แล้วก็กลมกลืนกัน ระหว่างนี้พุทธ
ศาสนากลมกลืนกับศาสนาฮินดูจนหมดความหมายพิเศษของตนเอง ความเสื่อมทราม
ทั้งด้านกามและไสยศาสตร์เด่นมาก ตั้งแต่ พ.ศ.1500 จนมาถึงปี พ.ศ.1700 ประจวบ
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เหมาะกับมุสลิมเติร์กยกทัพเข้ามากวาดล้างท�ำลายหมด ยุคที่ 5 ยุคมืด ระหว่างปี
พ.ศ.1800-2300 พุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมและสูญสิ้นไป จากเคยรุ่งเรืองภายใต้
กลุ่มการเมืองใหม่แห่งราชวงศ์ที่นับถืออิสลาม ต่างเปลี่ยนการมาครองอ�ำนาจ จาก
อิสลามอาหรับเป็นอิสลามเติร์ก และต่อท้ายด้วยอิสลามโมกุล พุทธศาสนาถูกลบไป
ถึงกับมีค�ำกล่าวว่า ไม่มีใครเคยเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าเลย ยุคสมัยนี้ตลอด
ระยะเวลาราว 700 ปี ยุคที่ 6 ยุคช�ำระสะสางปี พ.ศ.2301-2400 ยุคนี้เป็นอินเดีย
อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ อังกฤษเข้ามาแม้เดิมทีด้วยเหตุผลทางการค้า ต่อ
มาเป็นเรื่องการเมืองการปกครอง และตามด้วยเหตุผลด้านการแสวงหาองค์ความ
รู้เกี่ยวกับอินเดีย กระทั่งมีนักปราชญ์ที่สนใจด้านโบราณคดีท�ำการช�ำระตามคัมภีร์
หรือต�ำราที่บันทึกไว้ จนน�ำไปสู่การเปิดเผยประวัติความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาใน
อินเดีย มีการช�ำระหลากหลายอย่าง เช่น การรวบรวมคัมภีร์ การช�ำระโบราณคดี
การฟื้นฟูโบราณสถานโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาที่เก่าแก่มีอายุยาวนาน เริ่มมี
การกล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้าอีกครั้ง ยุคที่ 7 ยุคฟื้นฟู พ.ศ.2401-ปัจจุบัน
ในอินเดียหลังจากมีขบวนการชาตินิยมเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพจากการตกอยู่ภาย
ใต้อาณานิคมอังกฤษนั้น มีการเริ่มเลือกทางที่ตนเองต้องการเดินภายใต้ความเป็น
รัฐชาติใหม่ของอินเดียน�ำไปสู่การแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยเฉพาะทางด้านดินแดน
และศาสนา มีการแยกประเทศเป็นปากีสถานตะวันตก และตะวันออกซึ่งมีประชากร
ผู้น�ำถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบังกลาเทศ การรับเอกราชจาก
อังกฤษนับสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศอินเดีย ยุคนี้พุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมให้
ความส�ำคัญ รัฐบาลอินเดียร่วมเฉลิมฉลองในนามรัฐ และมีกลุ่มประชาชนที่เปลี่ยน
มานับถือศาสนา น�ำโดย ดร.อัมเบอร์ดการ์ สถาปนาพุทธศาสนาในอินเดียยุคใหม่
(neo/new Buddhism)
อารยธรรมอิ น เดี ย เป็ น อารยธรรมแรกเริ่ ม ที่ ป รากฏชั ด ว่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่า สุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีป/ชวาทวีป มีการติดต่อกันระหว่าง
อินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 2 ผ่านกลุ่มคนพ่อค้า
พราหมณ์ พระสงฆ์ (ศรั ญ ญา ประสพชิ ง ชนะ, 2547: 21) สมั ย พระเจ้ า อโศกส่ ง
สมณทูตทางพุทธศาสนามา ณ ดินแดนแถบนี้ แต่หลักฐานต่างๆ เริ่มปรากฏชัดขึ้น
มี ก ารติ ด ต่ อ กั น ระหว่ า งสองภู มิ ภ าคนี้ ระหว่ า งพุ ท ธศตวรรษที่ 7-8 เริ่ ม แต่ พ ่ อ ค้ า
อินเดียเดินทางเข้ามาติดต่อกับชาวพื้นเมือง การหายารักษาโรค หยุดพักเพื่อรอลม
มรสุมจึงค่อยเดินทางกลับ ระหว่างนั้นจึงเรียนรู้ภาษาพื้นเมือง และยังมีการแต่งงาน
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กับคนพื้นเมือง ท�ำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกันจนเกิดอาณาจักรที่รับ
อารยธรรมอินเดียขึ้นมา เช่น การสมรสของพราหมณ์อินเดียกับเจ้าหญิงพื้นเมือง และ
ตั้งตัวเป็นหัวหน้า กลายมาเป็นอาณาจักรฟูนัน เป็นต้น ก่อนที่พวกพราหมณ์และพระ
ภิกษุจะเดินทางเข้ามาพร้อมกับพ่อค้า และชาวสุวรรณภูมิเดินทาง
ไปศึ ก ษาหรือค้าขายที่อินเดียจนได้รับวั ฒ นธรรมกลั บเข้ า มาด้ วย
ช่วงนี้อารยธรรมอินเดียมีการแพร่ขยายมากกว่าอารยธรรมอื่นๆ
ทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประติมากรรม เช่น
พระพุ ท ธรู ป แบบอมราวดี ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบทางภาคใต้ ข องอิ น เดี ย
มี ป รากฏอยู ่ ห ลายแห่ ง ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตั ว
อักษรที่ใช้ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีรากฐานมาจากตัวอักษรสมัย
ราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) ทางภาคใต้ของ
อิ น เดี ย ตลอดจนอิท ธิพ ลภาษาสันสกฤตและบาลี ที่ ปรากฏในชื่ อ พระเจ้าอโศกมหาราช ผูส้ ง่ สมณ
สถานที่ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ อิ น เดี ย และประเพณี ต ่ า งๆ ที่ มี ต ้ น ทูตมายังดินแดนอาเซียน ครั้ง
ก�ำเนิดคล้ายกับราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) หลังพุทธกาลประมาณ 200
กว่าปี พระองค์เป็นบุคคล
ด้วย เป็นต้น นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ชุมชนชายฝั่งทะเล ส�ำคัญที่ส่งเสริมเผยแผ่พุทธ
และคาบสมุ ท ร อาจเป็ น ชุ ม ชนที่ ท� ำ การค้ า และเป็ น ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ศาสนานอกดินแดนอินเดีย
ใต้การควบคุมดูแลของพ่อค้าชาวต่างชาติหรือต่างถิ่น อาทิ ชาว น�ำพาวัฒนธรรมอินเดียโดย
ทธศาสนาออกนอก
อินเดียใต้ ชาวทมิฬจากลังกา และประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 3-4 เฉพาะพุ
ดิ น แดนผ่ า นมายั ง ดิ น แดน
ชาวอินเดียใต้กลุ่มนี้เป็นผู้น�ำเอาวัฒนธรรมฮินดู-พุทธเข้ามาเผยแผ่ สุวรรณภูมิแห่งนี้
ที่ชวา
ปั จ จั ย ที่ อ ารยธรรมอิ น เดี ย เริ่ ม ปรากฏขึ้ น ก่ อ นอารยธรรมอื่ น ในดิ น แดนนี้
เนื่ อ งจากมี ก ารติ ด ต่ อ กั น มาก ประกอบกั บ พุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย เมื่ อ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
เหนื อ ศาสนาเดิ ม นั้ น ไม่ เ น้ น ระบบชนชั้ น วรรณะ ไม่ กี ด กั้ น การเดิ น ทางร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น
และเปิดโอกาสให้ทุกชนชั้นสามารถเดินทางออกนอกประเทศเหมือนพวกพราหมณ์
จึงท�ำให้มีการเผยแผ่พุทธศาสนาไปพร้อมๆ กับการค้าขายของพวกพ่อค้าที่ต้องการ
สินค้าฟุ่มเฟือย คือ ทอง ไม้หอม และยาง นอกจากนี้ ชาวอินเดียรู้จักการต่อเรือ และ
รู้วิถีลมมรสุม ท�ำให้การเดินทางนั้นแม่นย�ำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท�ำให้อารยธรรม
อิ น เดี ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดิ น แดนแถบนี้ ระบบจากอิ น เดี ย ที่ น� ำ มายั ง ดิ น แดนแถบนี้ คื อ
ระบบการใช้อักษรภาษา และภาษาสันสกฤต ศิลปะ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม การ
จารึกอักษรลงบนศิลา และการปกครองแบบเทวราชา ระบบวรรณะแม้ไม่เข้มข้น
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เหมือนอินเดีย ก็ตาม
จีนาภิวัฒน์ (Sinicization) เข้าสู่อาเซียน: อารยธรรมจีนยาวนานพร้อม
กับอารยธรรมอินเดียมีิสัมพันธ์ต่อดินแดนแถบนี้ สมัยราชวงศ์ฉิน เป็นจักรวรรดิแรก
ของจีนที่ขยายมาจรดแคว้นตังเกี๋ยของเวียดนาม (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:23)
ด้วยปัญหาภายในประเทศเองจนท�ำให้คนจ�ำนวนหนึ่งต้องถอยร่นลงมาทางใต้เป็น
เสมือนการส�ำรวจดินแดนทางตอนใต้ก่อให้เกิดการติดต่อกันระหว่างจีนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นในอาเซียนโบราณ มีอาณาจักรเวียดนามหนึ่งเดียวที่ได้รับอิทธิพล
ของจีนโดยตรงในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะแรกเริ่มสมัยของราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763/
ค.ศ.206 ก่อนคริสตกาล-240) เวียดนามกลายมาเป็นตัวเชื่อมต่อในการแผ่อิทธิพลเข้า
มาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของพุทธศาสนาจากจีนนับเป็นตัวเชื่อมหลักที่
ท�ำให้จีนมีการติดต่อกับอาณาจักรต่างๆ มากมายที่นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่อินเดียน�ำ
วัฒนธรรมนี้เข้ามา เช่น อาณาจักรศรีวิชัยสมัยราชวงศ์สุ่ยใต้ (พ.ศ.1124-1160) มีการ
ส่งทูตคอยช่วยเหลือด้านกองทัพในการตีชวาด้วย เพราะอาณาจักรศรีวิชัยเป็นพาณิช
ยกรรมซึ่งควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างจีนและอินเดีย ที่ส�ำคัญอาณาจักร
ศรีวิชัยนี้เจริญด้วยพุทธศาสนาท�ำให้ง่ายต่อการเดินทางมาศึกษาพระธรรมของชาว
จีนแทนที่จะเดินทางไปที่อินเดีย ซึ่งขณะนั้นพุทธศาสนาในอินเดียมีความเสื่อมแล้ว
ส� ำ หรั บ อาณาจั ก รอื่ น ๆ แม้ จ ะมี ก ารติ ด ต่ อ กั น อยู ่ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ชั ด เจนเท่ า กั บ เวี ย ดนาม
และศรีวิชัย เช่น อาณาจักรฟูนัน จีนส่งทูตเข้าไปและอาณาจักรเจนละที่ปรองดอง
และติดต่อกับจีนอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น และยุคต่อมา มีการอพยพของคนจีนเข้ามา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายกระแส ตั้งแต่สมัยนายพลเจิ้ ง เหอ ยุคราชวงศ์ชิง
(พ.ศ.1911-2187) การอพยพครั้งใหญ่ช่วงสงครามฝิ่น การเปลี่ยนการปกครองเป็น
ระบอบคอมมิวนิสต์ น�ำโดยเหมา เจอตุง และการอพยพช่วงโลกาภิวัตน์ต่อมาจนเกิด
มีการตั้งรกรากและน�ำพาวัฒนธรรมของจีนเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้
ลั ง กาภิ วั ฒ น์ (sihalization) เข้ า สู ่ อ าเซี ย น: อารยธรรมลั ง กาแม้ จ ะไม่
ยิ่งใหญ่เหมือนอารยธรรมอินเดียและจีน แต่ดินแดนแผ่นดินใหญ่ในอาเซียนหลาย
อาณาจักรและประเทศ ล้วนได้รับอิทธพลจากอารยธรรมศรีลังกาในด้านต่างๆ โดย
เฉพาะพุทธศาสนา ลังกาแม้จะได้รับอารยธรรมทางพุทธศาสนามาจากอินเดีย แต่
ก็ได้ปรับประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่ผสมผสานกับชาติพันธ์ุสิงหล จน
มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งสลั บ กั บ การเสื่ อ มสลายไปในบางยุ ค สมั ย พั ฒ นาการทางพุ ท ธ
ศาสนาในลังกาเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตที่เป็นพระโอรสของ
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พระองค์ คื อ พระมหิ น ทเถระ และคณะ เข้ า ไป
เผยแผ่ พุ ท ธศาสนาในลั ง กา กระทั่ ง พุ ท ธศาสนา
ได้รับการยอมรับเป็นทางการจากผู้ปกครอง และ
กลายเป็ น ศาสนาประจ� ำ รั ฐ ต่ อ มาพุ ท ธศาสนา
เจริญควบคู่กับการสร้างชาติสิงหล เมื่อบ้านเมือง
ประสบภัย ซึ่งมีภัยทั้งภายในและภายนอก ภายใน
คือการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในราชสมบัติ มีความ
สับสนภายในบ้านเมือง มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน สันนิษฐานการเข้ามาของลังกาวงศ์ :- 1. เส้นทาง
ในหมู่ชนชั้นสูงจนน�ำไปสู่การชักศึกเข้าบ้านเมือง เดินถึงนครฯและนครธม, พุทธศตวรรษที่ 18, 2.
นทางเดินถึงรามัญ, สุโขทัย และล้านนา, พุทธ
ภัยภายนอกอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างทมิฬ เส้
ศตวรรษที่ 20
และสิงหลที่รบพุ่งกันมาเรื่อย เมื่อใดไม่มีสงคราม ที่มา: ไมเคิ ล ไรท์ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ ตุลาคม
ทางบ้านเมืองก็จะมีการช�ำระสะสางและฟื้นฟูการ 2544 วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
พระศาสนาเพื่อจัดระเบียบและช�ำระให้บริสุทธิ์ มีการสถาปนาคณะสงฆ์ขึ้นมาต่อเนื่อง
เริ่มตั้งแต่คณะสงฆ์มหาวิหารเดิม และคณะสงฆ์อภัยคิรีวิหาร และบางยุคสมัยมี 3–4
นิกาย คณะสงฆ์เชตวันมหาวิหาร ทั้งนี้พุทธศาสนาแบบลังกาเป็นเถรวาทเดิมเน้นจิต
วิญญาณของเถรวาทตามแบบฉบับของมหาเถระมีพระมหากัสสปะเป็นประธานคราว
ปฐมสังคายนา ไม่เน้นการตีความใหม่จึงท�ำให้เกิดคัมภีร์ส�ำคัญขึ้นในลังกา จนกระทั่ง
ยุคอรรถกถาซึ่งน�ำโดยมหาวิหาร และมีบุคคลส�ำคัญในประวัติศาสตร์ที่จารึกชื่อไว้ คือ
พระพุทธโฆสาจารย์ มาปริวรรตและแต่งอรรถกถา เป็นภาษาบาลี เป็นอรรรถกถา
ใหม่ เรียกว่า นวอรรถกถา ซึ่งแต่เดิมนั้น ลังกามีอรรถกถาอยู่แล้วเรียกว่า โบราณ
อรรถกถา ประกอบด้วย มหาอรรถกถา ปัญจรีอรรถกถา และกรุนธีอรรถกถา ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขยายความพุทธพจน์เพิ่มเติม
จากนั้นไม่นาน ลังกาก็เข้าสู่ยุคเสื่อมเนื่องจากการเข้ามารุกรบของทมิฬใน
อินเดียใต้พุทธศาสนาจึงหยุดชะงักและกลับต้องฟื้นใหม่ โดยพระเจ้าวิชัยพาหุ และ
พระเจ้าปรักกรมพาหุซึ่งปฏิรูปพระศาสนาขนานใหญ่ เนื่องจากสมัยนั้นพุทธศาสนา
กระจัดกระจาย ไม่มีการจัดรูปแบบชัดเจน พระองค์จึงรวมคณะสงฆ์แบบจารีตเดิม
ให้เป็นหนึ่งเดียว เรียกว่า ลังกาวงศ์ สมัยพระองค์ การพระศาสนาเจริญรุ่งเรือง เป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนา กระทั่งมีพระสงฆ์จากอาณาจักรรอบข้างและจากสุวรรณภูมิ
เข้ า มาศึ ก ษา และน� ำ ไปปรั บ เผยแผ่ ต ่ อ ในอาณาจั ก รของตนท� ำ ให้ อ ารยธรรมลั ง กา
เข้าไปมีอิทธิพลในราชส�ำนัก การปกครองแบบธรรมราชา ระบบการศึกษา ภาษาบาลี
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การเน้นการบันทึกเป็นพงศาวดารหรือเป็นจดหมายเหตุ และการแต่งต�ำราแทนเน้น
การจารึกบนแผ่นศิลาหินแบบเดิม ด้านศาสนารูปแบบการอุปสมบท ศิลปะ วัฒนธรรม
สถาปัตยกรรม การสร้างสถูปเจดีย์ พุทธสถานต่างๆ และด้านวัฒนธรรม มีประเพณี
การบวชพระ ประเพณีทางศาสนา และอื่นๆ ในอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ยุคเปลี่ยนผัน
ทางการเมืองครั้งใหญ่ท�ำให้การพระศาสนาก็พลอยที่จะปรับเปลี่ยนจากศาสนาเดิม
คือฮินดูและพุทธมหายานซึ่งเป็นอารยธรรมอินเดียกลับเข้าสู่พุทธศาสนาลังกาวงศ์
อันเป็นอารยธรรมลังกาเป็นกระแสหลักจนกระทั่งปัจจุบัน
อาหรับ-เปอร์เซียภิวัฒน์/อิสลามาภิวัฒน์ (islamization) เข้าสู่อาเซียน:
อารยธรรมอิสลามถือก�ำเนิดบริเวณคาบสมุทรอาหรับปีคริสต์ศตวรรษที่ 7 ค.ศ.624
และแผ่ อ อกนอก ดิ น แดนอื่ น ๆ และมาถึ ง อิ น เดี ย คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 13 หลั ง จากนั้ น
กษัตริย์มุสลิมอินเดียการค้าขายโดยส่งเสริมพ่อค้าชาวอินเดียที่หันมารับมุสลิมไปยัง
ดินแดนเอเชียอาคเนย์ ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 แม้ก่อนหน้านั้นพ่อค้าอาหรับ
จะเคยมาในดิน แดนนี้ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 แต่ยังไม่แพร่หลาย (ศรัญญา
ประสพชิงชนะ, 2547:23) อารยธรรมอิสลามสามารถแบ่งออกเป็นอารยธรรมอาหรับ
และมิใช่อาหรับ วัฒนธรรมมุสลิมอินเดีย เปอร์เซีย เติร์ก หรือมองโกล ที่เปลี่ยนไปรับ
อิสลามในภายหลัง อารยธรรมนี้มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกลุ่มพ่อค้าอาหรับ
ที่เดินทางเข้ามาทางเรือเพื่อมาติดต่อค้าขายกับคนในแถบนี้ก็น�ำศาสนาอิสลามตาม
แบบฉบับของตนเข้ามาด้วย ยุคแรกนั้น เป็นมุสลิมอาหรับยังไม่มีอ�ำนาจทางการเมือง
เน้นการค้าขายกับคนพื้นเมือง ต่อด้วยการแต่งงานกับคนพื้นเมือง และตั้งรกราก จน
กระทั่งท�ำให้คนพื้นเมืองเปลี่ยนศาสนา รวมทั้งการเผยแผ่กับชนชั้นปกครองในเมือง
ใหญ่ๆ และแถบชุมชนพ่อค้า ยุคแรกนี้การเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนี้จะไม่ใช่การบีบ
บังคับ แต่ขึ้นกับความศรัทธาของแต่ละคนไม่เน้นการขู่เข็ญ มีอ�ำนาจทางการค้าเป็น
เครื่องต่อรอง เป็นลักษณะของศาสนาอิสลามยุคแรกๆ ต่อมาเมื่อเจริญขึ้นประจวบ
เหมาะกั บ ทางอิ นเดีย อิสลามกลายมาเป็ นศาสนาประจ� ำ รั ฐ เจริ ญ ทั้ ง ในแง่ ร าชการ
กฎหมาย และประชากร มีการเข้ามาค้าขายในดินแดนแถบนี้ต่อจากมุสลิมอาหรับ
มุสลิมที่ไม่ใ ช่อาหรับนี้เริ่มมีการน�ำอิสลามมาด้วยประกอบกับเหตุผลด้านการเมืองที่
ท�ำให้เจ้าชายแห่งสุมาตราต้องเปลี่ยนไปรับอิสลามและสืบเชื้อสายจนกระทั่งเปลี่ยน
เป็นอิสลามและเผยแผ่อิสลามผ่านอ�ำนาจรัฐ โดยเฉพาะในอาณาจักรมะละกาและ
อาณาจักรอาเจะห์และอาณาจักรอื่นๆ ในชวา เช่น อาณาจักรเดมัก และอาณาจักร
ยุคสุลต่าน อารยธรรมอิสลามจึงเจริญขึ้นแทนที่ฮินดูและพุทธมหายาน ด้วยอิทธิพล
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ด้านการค้าขาย และด้านการเมืองรวมทั้งประชากร วัฒนธรรมอิสลามที่ปรากฏในดิน
แดนนี้ ประกอบด้วย ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ส�ำหรับค�ำนวณ มีการใช้ไซน์ (Sine)
และแทนเจนท์ (Tangent) ทางเรขาคณิตมีการสร้างวัตถุโดยใช้วงกลม เส้นตรงและ
ระบบตัวเลขอาราบิค ในทางศาสนา มีคัมภีร์อัลกุรอ่าน และนิยายอาหรับราตรีหรือ
พันหนึ่งทิวา รวมทั้งสถาปัตยกรรมมีรูปแบบ เฉพาะของวัฒนธรรมอิสลาม การสร้าง
สุเหร่า และพระราชวัง มีการเขียนแผนที่เดินทางไปเมกกะ ต�ำแหน่งประมุขเรียกว่า
สุลต่าน (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:26)
อัศดงคตาภิวัฒน์ (westenization) เข้าสู่อาเซียน: อารยธรรมตะวันตก
เป็ น อารยธรรมที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ ก รี ก โรมั น พั ฒ นาต่ อ มาด้ ว ยคริ ส ต์ ศ าสนา
นิ ก ายคาทอลิ ก ที่ ค รอบครองยุ โรปมาเป็ น พั น ปี ก่ อ นจะเข้ า สู ่ ยุ ค ก่ อ นสมั ย ใหม่ ยุ ค
แห่งการฟื้นฟูศิลปะต่างๆ ยุคส�ำรวจค้นหาดินแดนใหม่ และต่อมาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
อันเป็นยุคแห่ง การปฏิวัติต่างๆ ทั้งปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ปฏิวัติอุตสาหกรรม ปฏิวัติ
สังคม ปฏิวัติก ารเมือง เช่น การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติอเมริกา รวมทั้งการปฏิรูป
ศาสนาคริสต์ขนานใหญ่กลายมีเพิ่มอีกหนึ่งนิกาย คือ โปรแตสแตนต์ น�ำโดย มาติน
ลูเธอคิงส์ กระแสอารยธรรมตะวันตกจึงแบ่งเป็น 2 ยุคเหตุผลนิยมนี้ คือพวกที่เอา
ศาสนาคริสต์แบบเดิม กับพวกที่ไม่เอาศาสนา พวกที่เอาสายศาสนาคือสายวัด-สาย
โบสถ์/สายศาสนาคริสต์ กับอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ไม่เอาศาสนา ปฏิเสธศาสนา คือ
พวกปัญญาชน นัก วิทยาศาสตร์ นักคิด นักเหตุผลนิยม นักปรัชญา เนื่องจากถือว่า
ศาสนาตายไปแล้ว (God is dead) อารยธรรมตะวันตกจึงยึดอยู่กับศาสนากลุ่มหนึ่ง
และอารยธรรมที่พยายามดีดตัวเองออกไปจากศาสนาเดิมกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งปัจจุบัน
เมื่ อ สมั ย กลางข องยุ โรปสิ้ น สุ ด ลง เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยยุ ค ส� ำ รวจและการผจญภั ย
โปรตุเกสเป็นชาติผู้น�ำด้านการค้าในบริเวณมหาสมุทรอินเดียระหว่างคริสต์ศตวรรษ
ที่ 14-15 การเปลี่ยนแปลงการเมืองบริเวณตะวันออกกลางและการมีอ�ำนาจของพวก
เตอร์กในเอเชียไมเนอร์และเมดิเตอร์เนียนตะวันออกท�ำให้การค้าระหว่างเอเชียและ
ยุโรปไม่สะดวก ราคาสินค้าจากตะวันออกถีบตัวสูงยิ่งขึ้นประจวบเหมาะกับปี ค.ศ.
1453 กรุงคอนสแตนติโนเปิลแตก แต่การค้าระหว่างตะวันตกและตะวันออกยังไม่ได้
หยุดชะงักลง เมืองเวนิชสัมปทานทางการค้าจากอาณาจักรออตโตมันได้ผลประโยชน์
การค้าท�ำให้โปรตุเกสและสเปนไม่ได้รับประโยชน์ด้วย ทั้ง 2 ชาติจึงมุ่งแสวงหาเส้น
ทางการเดินเรือทะเลใหม่ไปยังอินเดียและหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ซึ่งมีข้อตกลง
การไม่ผูกสิทธิ์ ขาดของชาติอื่น เพราะไม่กระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผล
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จากสงครามครูเสดส่งให้โปรตุเกสมีกองทัพเรือที่เกรียงไกร และมีความสามารถต่อ
เรือขนาดใหญ่ที่ บรรจุผู้โดยสารมาก และใช้เดินทางไปยังดินแดนที่ห่างไกล ถือเป็น
ความล�้ำหน้าชาติ ต่างๆ ในเวลานั้น และโปรตุเกสมีเมืองท่าส�ำคัญ ได้แก่ ลิสบอน
และโอปอร์โต เป็น เมืองท่าค้าขายติดต่อระหว่างบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรป
เหนือ สมัยเจ้าชายเฮนรี่ ประสงค์แสวงหาอาณาจักรคริสเตียนที่จะเป็นพันธมิตรกับ
โปรตุเกสเพื่อต่อต้านมุสลิม แม้พระองค์จะสิ้นพระชนม์ปี ค.ศ.1460 โดยยังส�ำรวจเส้น
ทางการค้าสายใหม่ อยู่ โปรตุเกสมีจุดประสงค์เอาชนะมุสลิมและแสวงหาประโยชน์
ด้านการค้า และต้ องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยจึงมุ่งหน้ามายังตะวันออกเป็นจุด
เริ่มต้นของการเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกสู่ตะวันออกโดยเฉพาะดินแดนเอเชีย
ใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่ า งที่ ต ะวั น ต กติ ด ต่ อ กั บ โลกนอกอื่ น ๆ โดยเฉพาะโลกตะวั น ออก
นั้ น อารยธรรมที่ ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตะวั น ตก คื อ อารยธรรมที่ อิ ง อาศั ย ศาสนาคริ ส ต์
นิ ก ายคาทอลิ ก น� ำ โ ดยโป๊ บ ซึ่ ง รองรั บ สั ญ ญาการแบ่ ง ปั น ซี ก โลกให้ เ ป็ น ของสเปน
และโปรตุ เ กส ส่ ว นต ะวั น ออกให้ ส เปน ตะวั น ตกให้ โ ปรตุ เ กส นั บ แต่ นั้ น ภารกิ จ ที่
จะต้องเผยแผ่อารยธรรมตะวันตกจึงตกอยู่ที่ 2 ประเทศมหาอ�ำนาจยุคนั้น ได้แก่
โปรตุ เ กส-สเปนน� ำ อา รยธรรมตะวั น ตกมาสู ่ ดิ น แดนแถบนี้ เ ป็ น พวกแรกพร้ อ มกั บ
การค้ า ขาย ศาสนาคริ สต์ นิ ก ายคาทอลิ ก ระหว่ า งนั้ น ประเทศทางใต้ ข องยุ โรปยั ง มี
อิทธิพลของคาทอลิกปกคลุมอยู่ผ่านโป๊ป ซึ่งต่างกับทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียง
เหนือของยุโรป เช่น อังกฤษ และฮอลแลนด์ เริ่มแยกตัวเองจากอิทธิพลของโป๊ป ใน
ประเทศฮอลแลนด์ ห ลั ง จากแยกตั ว ออกไม่ ขึ้ น ต่ อ สเปนที่ นั บ ถื อ คาทอลิ ก ได้ รั บ เอา
นิกายใหม่ คือ โปรแตสแตนต์ ส่วนอังกฤษตั้งศาสนาเป็นของตัวเองเรียกว่า Church
of England เมื่ อ เข้ า มายั ง ดิ น แดนแถบนี้ แ ม้ จ ะมาด้ ว ยเหตุ ผ ลทางการค้ า และการ
เผยแผ่ศาสนาจบท้ายด้วยการล่าเมืองขึ้นจนกลายเป็นเจ้าอาณานิคมซึ่งเป็นอ�ำนาจ
ทางการเมืองท�ำให้อารยธรรมตะวันตกเข้ามาสู่อาเซียนผ่านประเทศต่างๆ เริ่มด้วย
โปรตุเกส สเปน ฮอลแลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส ภายหลังมีอเมริกา ซึ่งอารยธรรม
ของตะวันตกนั้นปรากฏในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การคมนาคม
สร้างทางรถไฟ การปกครอง ศิลปะสถาปัตยกรรม วรรณกรรม การศึกษาสมัยใหม่
ศาสนาวัฒนธรรม เช่น ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็น
อาณานิคมของสเปนและอเมริกา และชาวคาทอลิกในเวียดนามซึ่งเคยเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศส รวมทั้ง ชาวโปรแตสแตนต์ในอินโดนีเซียซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของฮอล
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ลันดา/ฮอลแลนด์ อังกฤษแม้จะไม่ได้เน้นการเผยแผ่ศาสนาแต่ก็มีอ�ำนาจทางการ
เมืองเพื่อผลประโยชน์ด้านการค้าขาย ตรงกันข้ามกับฝรั่งเศสจะเน้นในเรื่องของการ
เผยแผ่ศาสนาพร้อมกับการค้าขาย ประเทศเหล่านี้น�ำพาอารยธรรมตะวันตกเข้ามายัง
ดินแดนแถบนี้ จนน�ำไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก (Westernized) อิทธิพลตะวัน
ตกที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง ศาสนาคริสต์ ศิลปะสถาปัตยกรรมตะวันตก
ระบบการศึกษาสมัยใหม่ ระบบการแพทย์สาธารณสุข ระบบการคมนาคมทางน�้ำ
และทางบก เช่น รถไฟ รวมทั้งระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การจัดตั้งไปรษณีย์ผ่าน
จดหมายและโทรเลข การตั้งโรงพิมพ์ การจัดพิมพ์หนังสือด้วยกระบวนการสมัยใหม่
ระบอบการเมือง ที่เน้นแบบตะวันตกซึ่งให้ความหวังว่าจะน�ำความเจริญทางวัตถุมา
ให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
โลกาภิวัตน์ (globalization) เข้าสู่อาเซียน ยุคโลกาภิวัตน์เป็นโลกยุคที่
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาสู่สังคมข่าวสารข้อมูล อันเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวแปรส�ำคัญน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ กระแสโลกาภิวัตน์เริ่มเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนเมื่อ
สิ้ น สุ ด สงครามเย็ น แล ะการปรากฏขึ้ น ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบไร้ พ รมแดน
อินเทอร์เน็ต โทรคมนาคม ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ โดยมีนวัตกรรม การขยาย
ตัวของโลกาภิวัตน์เกิดการเดินทางไปมาหาสู่กันที่สะดวกสบายและรวดเร็วก่อให้เกิด
มีการเพิ่มขึ้น เคลื่ อนย้ายไหลเวียนของอารยธรรมต่างๆ จากตะวันตกไปตะวันออก
จากตะวันออกไปตะวันตก เกิดการค้าเสรี การสื่อสารไร้พรมแดน กลายเป็นหมู่บ้าน
โลก การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษา
ศาสนา เศรษฐกิ จ การเมื อ งซึ่ ง เกิ ด การไหลเวี ย นของวั ฒ นธรรมทั่ ว โลกผ่ า นมายั ง
ภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีผลกระทบ
ต่อโลก ประกอบด้วย 1) การไหลเวียนระหว่างคน มนุษย์ สังคม ชาติพันธ์ุ ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น นักท่องเที่ยว ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถิ่น และแรงงานข้ามชาติ 2) การไหล
เวียนทางเทคโนโลยีที่ตัดข้ามเส้นแบ่งรัฐชาติและภูมิภาคท้องถิ่นต่างๆ ทั่วโลก 3) การ
ไหลเวียนด้านการเงินผ่านตลาดทุน ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าระดับโลก 4) การไหลเวียน
ในมิติสื่อกลายเป็นรากฐานส�ำคัญของการจินตนาการเกี่ยวกับตัวตนของคนในโลก
ปัจจุบัน 5) การไหลเวียนในมิติอุดมการณ์ วิธีคิด เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตย การ
เคลื่อนย้ายประชากรแรงงานของสมาชิกชาติอาเซียน การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั่วอาเซียน วัตถุประสงค์รูปแบบการท่องเที่ยวมีมาก
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ขึ้น การท่องเที่ยวส่ วนบุคคลขยายตัวมากขึ้น และการพัฒนาและเพิ่มเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ น�ำไปสู่การพัฒนามาตรการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โลกาภิวัตน์น�ำสิ่ง
ใหม่ๆ เข้ามาทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคมจารีตนิยมมาสู่สังคมสมัยใหม่ เกิดการขัดแย้ง
ปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม สังคม ภาษา ศาสนาแนวจารีต มาสู่ความเป็นนานาชาติ
และความเป็นสากลเกิดพหุสังคม พหุวัฒนธรรม พหุภาษาและขบวนการศาสนาแนว
ใหม่ ทั้งจากศาสนาเดิมหรือศาสนาเดิมแบบใหม่ ล้วนมีผลจากโลกาภิวัตน์ พุทธศาสนา
แต่เดิมอยู่ในเอเชีย ปัจจุบันส่งต่อไปยังชาวตะวันตก เริ่มศึกษาและปฏิบัติ กระทั่งค�ำ
ศัพท์ทางพุทธศาสนา เช่น กรรม วิปัสสนา เริ่มเป็นที่รู้จักเป็นปกติของชาวตะวันตก
ศูนย์กลางพุทธศาสนา-ฐานที่มั่นในอินเดียครั้งอดีต
		
จากพุทธศตวรรษที่ 4-18 ศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดียปรากฏในหลาย
ที่ ดังในหนังสือสุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี โดยศาสตราจารย์ผาสุข อินทราวุธ
แบ่งศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดีย (บัญชา พงษ์พานิช และคณะ, 2559:
		
1) ศูนย์กลางพุทธศาสนาลุ่มแม่น้�ำคงคา (ราชวงศ์โมริยะ พ.ศ.221-358
(321-185 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)) พุทธศตวรรษที่ 3-4 พุทธศาสนาในอินเดียอุบัติ
ขึ้นและประดิษฐานมั่นคงมาก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และมีพัฒนาการต่อมา
สมั ย พระเจ้ า อโศกมี ค วาม เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งเรื่ อ ยมา ปรากฏฐานที่ มั่ น ของพุ ท ธศาสนา
อยู่ที่แคว้นมคธ เมืองปาฏลีบุตรลุ่มแม่น�้ำคงคาเป็นหลัก ยุคนี้ พุทธศาสนามีองค์กร
สงฆ์ นิกายสงฆ์ การศึก ษา และการเผยแผ่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นหลัก หลังจาก
นั้ น พระเจ้ า อโศกส่ ง สม ณทู ต ไปยั ง ดิ น แดนต่ า งๆ ท� ำ ให้ พุ ท ธศาสนาเผยแผ่ อ อกไป
เกิดมีศูนย์กลางพุทธศาสนาในพื้นที่อื่นๆ นักปราชญ์คนส�ำคัญของอังกฤษ นายริส
เดวิดส์ ตรวจสอบภูมิประเทศที่ปรากฏในคาถา แล้วอธิบายถึงชื่อดินแดนและสมณ
ทูตไว้ว่า สายที่ 1 พระมัชฌันติกไปประเทศกัสมิระ และคันธาระ คือดินแดนที่เรียก
ว่าแคชเมียร์และอัฟกานิสถานทุกวันนี้ อยู่ปลายแดน และต่อแดนกับอินเดียตะวัน
ออกเฉียงเหนือ สายที่ 2 พระมหาเทวไปมหีสประเทศ คืออินเดียด้านใต้แม่น�้ำโคธา
วารี อยู่ในอาณาเขตของไนซัมไฮเดอรบัด ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน สายที่ 3 พระ
รักขิตไปวนาวาสีประเทศ ริสเดวิดส์เข้าใจว่า บริเวณนี้อยู่ในทะเลทรายแคว้นราชปุต
ตนะในอินเดีย สายที่ 4 พระธรรมรักขิตไปอปรัตกประเทศ เข้าใจว่าเป็นชายแดน
ปัญจาบด้านตะวันตก สายที่ 5 พระมหาธรรมรักขิตไปมหารัฐประเทศ อยู่ในแคว้น
มหารัฐแถบยอดน�้ำโคธาวารี อยู่ห่างเมืองบอมเบย์ 150 ไมล์ ด้านทิศตะวันออกเฉียง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เหนือ สายที่ 6 พระธรรมรักขิตไปโยนกโลกประเทศ คือ
บริเวณที่เรียกว่า แบกเตรียเดี๋ยวนี้ อยู่ในประเทศอิหร่าน
(เปอร์เซีย) สายที่ 7 พระมัชฌิมไปหิมวันตประเทศ คือ
ตามเมืองต่างๆ ที่อยู่ใ นหมู่เกาะหิมาลัย สายที่ 8 พระ
โสณะ และพระอุ ต ตระไปสุ ว รรณภู มิ ป ระเทศ บริ เวณ
เมื อ งพม่ า ไทยตลอดแหลมลา ยู (คั ม ภี ร ์ ม หาวงศ์ ข อง
ลังการะบุว่า สุวรรณภูมิประเทศอยู่ห่างจากลังกา 700 ถ�้ำอชันตา (Ajanta Caves) ความรุ่งเรือง
โยชน์ สายที่ 9 พระมหิน ทเถระ พระโอรสของพระเจ้า ของพระพุทธศาสนายุคกษัตริ ย์ราชวงศ์
อโศกไปลั ง กาทวี ป (Borib alburibhand, L. Trans. ศาตวาหนะและราชวงศ์คุปตะ
Suriyabongs.L.Dr. n.d.:9-10) ซึ่งสายที่ 8 ได้เดินทางเข้ามายังสุวรรณภูมิ เรียก
พุทธศาสนายุคนี้ว่า โสณุตตรวงส์
		
2) ศูนย์กลางพุทธศาสนาลุ่มแม่น�้ำกฤษณา-โคทาวรี (ราชวงศ์ศาตวาหนะ
และอิกษวากุ) พุทธศตวรรษที่ 5-10 ณ ดินแดนแห่งนี้ พุทธศาสนาได้รับอิทธิพล
จากที่พระเจ้าอโศกส่งสมณทูตไปเผยแผ่ครั้งหลังการท�ำสังคายนาครั้งที่ 3 คาดว่า
เป็นสายที่ 2 น�ำโดยพระมหาเทวะ เรียกว่า มหาเทววงศ์/สายมหาเทวะ ท�ำให้ฐาน
ที่ มั่ น พุ ท ธศาสนาซึ่ ง เคย เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งในแคว้ น มคธเคลื่ อ นย้ า ยมาที่ อิ น เดี ย กลางกั บ
อิ น เดี ย ใต้ ป ี พ.ศ.500 เป็ น ต้ น มา เกิ ด พุ ท ธศิ ล ป์ ใ นอิ น เดี ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(ปัจจุบัน รัฐอันธรประเทศมีเมืองไฮเดอราบัดเป็นเมืองหลวง) อาณาจักรอมราวดี/
อมราวตี (Amaravati) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำกฤษณะ (กันตูร์ รัฐอันธรประเทศ) เป็นเมือง
หลวงของอาณาจักรโบราณ พุทธศิลป์ยุคนี้มีลักษณะพระเกศาท�ำเป็นรูปก้นหอย พระ
พักตร์คล้ายใบหน้าคนอินเดียใต้ ห่มจีวรเฉียงเป็นริ้วชาย จีวรเป็นขอบหนาไม่แนบ
พระสรีระเหมือนสมัยมถุรา ด้านซ้ายจีวรวกขึ้นมาพาดข้อพระหัตถ์ ถ้าเป็นพระพุทธ
รู ป ยื น จะเอี ย งพระโสณี เ ล็ กน้ อ ย พุ ท ธศิ ล ป์ ส มั ย อมราวดี ส ่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า ง
พระพุทธรูปหลายๆ ประเทศ เช่นมอญ พม่า เขมร ศรีวิชัย สุมาตรา หรือแม้กระทั่ง
ในไทยสมัยทวารวดี พระพุท ธรูปยุคนี้ฝีมือยังนับว่าหยาบ ไม่พิถีพิถันมากนัก เพราะ
ช่างต้องการตัดรายละเอียดออกไปให้ง่ายต่อการแกะสลัก กลายมาเป็นศิลปะเฉพาะ
ของอมราวดี นอกจากนั้นยังมีเมืองนาครชุนโกณฑะมีพุทธสถานน่าสนใจอีกหลายแห่ง
ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองอมราวดี ดินแดนที่พุทธศาสนามีความเจริญมายาวนาน แม้
ปัจจุบันยังได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดี พุทธศิลป์ยุคนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.500 กว่าจนถึง
พ.ศ.1000 โดยประมาณ ศิลปะยุคนี้ที่เข้ามาปรากฏในดินแดนแถบนี้ คือ พระพุทธ
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รู ป ที่ มี อ ายุ เ ก่ า พบในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น ศิ ล ปะแบบอมราวดี พบที่ เ กาะ
เซเลเบส (Celebes) ประเทศอินโดนีเซีย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 (คริสต์
ศตวรรษที่ 4-5) (Coedes, 1968: 18) และพุทธรูปที่ดองเดือง (จามปา) ในเวียดนาม
กลาง มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 เป็นศิลปะแบบอมราวดี (Coedes, 1968:
17-18)
3) ศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดียภาคตะวันตก (ราชวงศ์กษัตราปะ
และราชวงศ์ไมตรกะ) พุทธศตวรรษที่ 8-13 ทางภาคตะวันตกของอินเดีย หลัง
จากราชวงศ์คุปตะอ่อนแอลงปี พ.ศ.1013 มีอาณาจักรใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายแห่ง เช่น
อาณาจักรราชวงศ์ไมตรกะ ตั้งขึ้นทางตะวันตก (ปัจจุบันคือ Valabhipur รัฐ Gujarat
จนถึงอาณาจักรกรรณสุวรรณ (เคาทะ) ของราชาศศางกะ (ก่อน พ.ศ.1148-1162
ทางตะวันออก ปี พ.ศ.1018 ที่วลภีราชธานี เจ้าหญิงทุฑฑาแห่งราชวงศ์ไมตรกะทรง
ก่อตั้งมหาวิหารของพุทธศาสนาฝ่ายหีนยาน ภายหลังเรียกว่า มหาวิทยาลัยวลภี ซึ่ง
เจริญรุ่งเรืองต่อมากว่า 200 ปี พุทธศาสนามีพัฒนาการต่อมาจนเจริญรุ่งเรืองในดิน
แดนแห่งนี้ จนกระทั่งถูกภัยคุกคามจากมุสลิมอาหรับที่เข้ามา และท�ำให้พุทธศาสนา
แดนแห่งนี้สลายไปในที่สุด
		
4) ศูนย์กลางพุทธศาสนาในภาคเหนือ (ราชวงศ์คุปตะ Gupta) พุทธ
ศตวรรษที่ 9-11 พุทธศาสนาในทางภาคเหนือโดยเฉพาะราชวงศ์คุปตะนี้ มีความ
เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งเป็ น อย่ า งมากควบคู ่ ไ ปกั บ ศาสนาพราหมณ์ - ฮิ น ดู สมั ย คุ ป ตะมี ก าร
ฟื้นฟูลัทธิฮินดู เรียกว่า สมัยฮินดูใหม่ เป็นสมัยที่ราชวงศ์คุปตะปกครองส่วนใหญ่
ของอินเดีย ภายหลังที่ราชวงศ์กุษาณะเสื่อมลงในระยะปี ค.ศ.220 เริ่มด้วยพระเจ้า
จันทรคุปต์ที่ 1 (พ.ศ.863-878/ค.ศ.320-330) พระเจ้าสมุทรคุปต์ (พ.ศ.878-919/
ค.ศ.330-375) โอรสของพระเจ้ า สมุ ท รคุ ป ต์ คื อ จั น ทรคุ ป ต์ ที่ ส อง/พระเจ้ า วิ ก รมา
ทิ ต ย์ (พ.ศ.919-958/ค.ศ.375-415) ยุ ค นี้ มี ห ลวงจี น ชื่ อ ฟาเหี ย น (Fahien) เดิ น
ทางเข้ า ไปในอิ น เดี ย ลั ง กา ชวา เขี ย นพรรณนาความเจริ ญ ในอิ น เดี ย สมั ย พระเจ้ า
จันทรคุปต์ที่ 2 ว่า พลเมืองร�่ำรวยมีความสุข ตามเมืองต่างๆ มีสุขศาลาหลายแห่งท�ำการ
แจกอาหารและยาให้แก่คนจนโดยไม่คิดเงิน ไม่มีคนดื่มสุรายาเมาหรือเครื่องเสพติด
ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ โทษทางอาญาไม่มี การลงโทษทางกายแต่ปรับด้วยเงิน สมัยนี้
วรรณคดีและศิลปกรรมเฟื่องฟูมาก ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต กวีที่มีชื่อ
กาลิทาส ศูนย์กลางการศึกษาวิทยาการอยู่ที่มหาวิยาลัยนาลันทา นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มีชื่อเสียงคือ อารยภตา (Aryabhata) ศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป็นต้น รัชสมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 สิ้นสุด ปี พ.ศ.958/ค.ศ.413 หลังจากนั้น
อาณาจักรราชวงศ์คุปตะก็เริ่มแตกแยกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5 พวกฮั่นเข้ามารุกราน
ทางแคว้นปัญจาบ (สมัยเดียวกับที่อัตติลาเข้ารุกรานยุโรป)
พวกฮั่นปกครองเฉพาะบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
ส่ ว นบริ เวณตอนเหนื อ และลุ ่ ม แม่ น�้ ำ คงคา เจ้ า อิ น เดี ย แบ่ ง
แยกกั น ปกครองเป็ น แคว้ น เล็ ก แคว้ น น้ อ ย บางครั้ ง ท� ำ การ
รบพุ่งกัน พุทธศิลปกรรมมีชื่อยุคนี้ประกอบด้วย การสร้าง
พระพุทธรูปมีส่วนสัดงดงาม สวยงามมากที่สุดสมัยหนึ่งของ
อินเดีย จิตรกรรมส�ำคัญมีชื่อ ภาพเขียนที่ถ�้ำอชันตา (Ajanta) มหาสถูปสาญจี/สถูปเจดีย์พุทธสถาน
ซึ่งเป็นสังฆารามอยู่ทางภาคกลางของอินเดียเป็นภาพวาด แห่งสาญจี (Buddhist Monuments
ตามอุ ด มคติ มี ค วามงามอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ภาพชิ้ น เอก ภาพธิ ด า at Sanchi) มรดกโลก โครงสร้างหิน
เก่าแก่ที่สุดในอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก
พระยามารและภาพพระโพธิ สั ต ว์ ภาพธิ ด าพระยามารให้ มหาราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 สถูป
ความรู้สึกสองอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว คือความปรารถนา แห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติ
และความมุ่งหมายไปยังพระพุทธองค์ และการหักห้ามด้วย และที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ ซุ้ม
ทั้ง 4 ด้านแกะสลักและตกแต่ง
ความละอาย จิตรกรรมเดียวกันนี้ที่ให้ความรู้สึกซาบซึ้งใน ประตู
อย่างหรูหรา และมีราวระเบียงล้อม
ความงามอย่างแท้จริง ยังพบในที่อื่นๆ ทางทิศตะวันตกและ รอบทั้งสถูป สถูปสาญจีมีซุ้มประตูอยู่
ทิศใต้ของอินเดียมีชื่อเสียงมากที่ภูเขาสีคิริยา (Sigiriya) ใน โดยรอบ เรียกว่า โตรณะ ลวดลายของ
ซุ้มประตูเหล่านี้น�ำเสนอแนวคิดเรื่อง
ประเทศศรีลังกา
ความรัก สันติ ความจริง ความกล้า
5) ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย ตะวั น ออก ประตูและระเบียงรอบสถูปสร้างโดย
เฉี ย งเหนื อ (ราชวงศ์ ป าละ) พุ ท ธศตวรรษที่ 14-17 ราชวงศ์สาตวาหนะ ซึ่งมีศิลาจารึก
ปรากฏอยู่ตรงขอบบนสุดของประตู
จักรวรรดิปาละ (อังกฤษ: Pala Empire) ปกครองบริเวณ โตรณะทางทิศใต้ โดยช่างฝีมือของ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และตะวั น ออกของอิ น เดี ย ค� ำ ว่ า กษัตริย์ Satakarni กษัตริย์องค์ที่ 3
"ปาละ" ในภาษาเบงกอล แปลว่า "ผู้พิทักษ์" และใช้เป็น แห่งราชวงศ์สาตวาหนะ
สร้อยพระนามของกษัตริย์ทุกพระองค์ ราชวงศ์ปาละนี้นับถือพุทธนิกายมหายาน
และลัทธิตันตระ พระเจ้าโคปาละเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ผู้ขึ้นครองราชย์ปี
ค.ศ.750 โดยการรับเลือกตั้งอย่างประชาธิปไตย ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.750-ค.ศ.
770) ระหว่างรัชสมัยของพระองค์ ทรงขยายอ�ำนาจควบคุมเบงกอลทั้งหมด ปาละ
มีความรุ่งเรืองอยู่ราว 400 ปีระหว่าง ค.ศ.750-ค.ศ.1120 มีความมั่นคงและความ
สงบสุข ในช่วงนี้มีการสร้างวัดและงานศิลปะต่างๆ รวมทั้งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

32

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

นาลันทา และวิกรมศิลา วัดโสมาปุระมหาวิหาร (Somapura Mahavihara) สร้าง
โดยพระเจ้าธรรมปาละในพหารปุระ (Paharpur) ในบังกลาเทศ เป็นพุทธศาสนสถาน
ที่ส�ำคัญที่สุดในอินเดียภาคตะวันออก จักรวรรดิปาละรุ่งเรืองที่สุดสมัยพระเจ้าธรรม
ปาละและพระเจ้าเทวปาละ พระเจ้าเทวปาละทรงขยาย
ดินแดนจนครอบคลุมบริเวณอินเดียใต้และไกลออกไป
ครอบคลุมตั้งแต่อัสสัมไปจนถึง อุตคาละทางตะวันออก
กัมโพชะ (อัฟกานิสถานปัจจุบัน) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
และเด็ ค คานทางตอนใต้ หลั ก ฐานที่ บั น ทึ ก ไว้ บ นแผ่ น
ทองแดงของปาละกล่าวว่า ปาละสามารถพิชิต อุตคาละ
อัสสัม ฮูนา ประติหาระ (Pratihara) คุชราต (Gurjara)
มหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทามหาวิ ท ยาลั ย
สงฆ์ แ ห่ ง แรกของโลก ศู น ย์ ก ลางการ และทราวิฑ (Dravida) การสิ้นสุดยุคแห่งความรุ่งเรือง
ศึ ก ษาพุ ท ธศาสนามหายาน มี ชื่ อ หลั ง จากการเสด็ จ สวรรคตของพระเจ้ า เทวปาละ หลั ง
เสี ย งมากท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาเดิ น ทางมา จากนั้ น อาณาบริ เวณแบ่ ง แยกออกไปเป็ น อาณาจั ก ร
จากต่ า งประเทศหลายแห่ ง เช่ น จี น
ญี่ปุ่น เอเซียกลาง สุมาตรา ชวา ทิเบต ย่อยๆ ที่ปกครองโดยหลายราชวงศ์ แต่รัชสมัยของพระเจ้า
และมองโกเลีย เป็ น ต้ น หอสมุด ของ มหิปาละ พระองค์สามารถน�ำความรุ่งเรืองมาสู่จักรวรรดิ
นาลันทาใหญ่โตมากและมีชื่อเสียงไปทั่ว อี ก ครั้ ง หนึ่ ง และขยายดิ น แดนของจั ก รวรรดิ อ อกไป
โลก เมื่อคราวที่ถูกเผาท�ำลายในสมัยต่อ อี ก นอกจากนั้ น ยั ง สามารถต่ อ ต้ า นการรุ ก รานของ
มา มีบันทึกกล่าวว่า หอสมุดนี้ไหม้อยู่เป็น
เวลาหลายเดือน หลวงจีนอี้จิงซึ่งจาริกมา ราเชนทระโจฬะ (Rajendra Chola) และราชวงศ์ จ า
ในระยะประมาณปี พ.ศ. 1223 ก็ได้มา ลุกยะ (คริสต์ศตวรรษที่ 6-12) หลังจากสมัยพระเจ้ามหิ
ศึกษาที่นาลันทาและเขียนบันทึกเล่าไว้ ปาละแล้ ว จั ก รวรรดิ ป าละก็ เ สื่ อ มโทรมลงอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
อีก นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึง
สมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ. 1303-1685) จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระเจ้ารามปาละจักรพรรดิผู้มี
มหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายประมาณ อ�ำนาจองค์สุดท้ายของราชวงศ์ทรงสามารถกู้ดินแดนที่
พ.ศ. 1742 จากกองทัพมุสลิมเติรกส์มา เสียไปคืนมา ทรงปราบกลุ่มปฏิวัติวเรนทระ และขยาย
รุกราน เข้าครอบครองดินแดนโดยล�ำดับ จักรวรรดิต่อไปยังกามรูป (Kamarupa) โอริสสา และ
และเผาผลาญท�ำลายวัดและปูชนียสถาน
ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหาร อิ น เดี ย เหนื อ ยุ ค นี้ ถื อ ว่ า เป็ น ยุ ค ทองของเบงกอลที่ เ ป็ น
ผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหา ความรุ่งเรือง ราชวงศ์ปาละมีบทบาทส�ำคัญในการเผยแผ่
วิหารก็ถูกเผาผลาญท�ำลายลงช่วงระยะ ศาสนาพุทธตันตรยานไปยังทิเบต ภูฏาน ชวา สุมาตรา
เวลานั้นด้วย
และ พม่า ต่อมาแผ่ไปจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม มองโกเลีย
นอกจากนั้น ก็ยังท�ำการค้าขายไปยังดินแดนต่างๆ รวมทั้งการมีอิทธิพลในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ที่จะเห็นจากลักษณะประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ราชวงศ์ไศเลนทร์ (คาบสมุทรมลายู, ชวา และ สุมาตราปัจจุบัน) ปาละสลายตัวลง
ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เมื่อถูกโจมตีโดยราชวงศ์เสนะ
		
6) ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย ใต้ พุ ท ธศตวรรษที่ 12-17 ปี
พ.ศ.1300 ก่ อ นหน้ า นั้ น พุ ท ธศาสนามี อิ ท ธิ พ ลในอาณาจั ก รปั ล ลวะ และแผ่ ไ ปยั ง
อาณาจักรของราชวงศ์โจฬะเป็นราชวงศ์ทมิฬทราวิฑที่
ส่ ว นใหญ่ ป กครองทางตอนใต้ ข องอิ น เดี ย มาจนกระทั่ ง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 13 ถิ่ น ก� ำ เนิ ด ของราชวงศ์ อ ยู ่ ที่ ลุ ่ ม
แม่ น�้ ำ กาเวรี (Kaveri River) พระเจ้ า การิ ก าลาโจฬะ
(Karikala Chola) บุ ค คลส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ยุ ค โจฬะตอนต้ น
ขณะที่ จั ก รพรรดิ ห ลายองค์ มี ชื่ อ เสี ย งยุ ค กลาง พุ ท ธ
ศิ ล ป์ ใ นรั ฐ ภาคใต้ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง ยุ ค นี้ มี อ าณาจั ก รที่ เข้ ม
มหาวิหารโสมาปุระ มรดกโลกซากวิหาร
แข็งเกิดขึ้นในภาคใต้ของอินเดียคือ 1) รัฐปัลลวะ เมือง พุทธที่ปาหารปรู์ สถานที่นี้เป็นหลักฐาน
หลวงคือกาญจีปุรัม 2) รัฐโจฬะมีเมืองหลวงคือตัญชาวุร์ ที่แสดงว่า ศาสนาพุทธมหายานเริ่มขึ้นใน
3) รัฐปาณฑยะมีเมืองหลวงชื่อมธุไร 4) รัฐเจระ มีเมือง เบงกอล ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12/คริสต์
่ 7 เป็นต้นมา เป็นศูนย์กลาง
หลวงคื อ เกราล่ า โดยเฉพาะรั ฐ โจฬะมี เ มื อ งหลวงที่ ศตวรรษที
แห่งปัญญามาจน พุทธศตวรรษที่ 17/
ตัญชาวุร์ มีศิลปะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก พุทธศาสนา คริสต์ศตวรรษที่ 12 โบราณสถานที่
เข้าสู่อินเดียใต้สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคนั้นยังไม่มี ส�ำคัญของบังกลาเทศ ที่บ่งบอกถึงอดีต
การสร้างพระพุทธรูป สร้างเฉพาะสัญลักษณ์แทน เช่น ที่เคยรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในดินแดน
นี้ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Paharpur ทางตอน
ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ต่อมา ราวปี พ.ศ.600 พุทธ เหนือของกรุงธากา ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
ศิ ล ป์ ที่ เป็นพุท ธรูปจึงเริ่มขึ้น แต่ยังไม่แพร่ ห ลายมากปี ด้วยรถยนต์
พ.ศ.1308 กษัตริย์โจฬะนับถือศาสนาฮินดูโจมตีอาณา
จักรปัลลวะและยึดส�ำเร็จแล้วข้ามไปรบถึงเกาะลังกา สงครามระหว่างโจฬะและลังกา
ยึดเยื้อเป็นเวลานาน เมื่อโจฬะชนะ ศิลปกรรมฮินดูจึงหลั่งไหลเข้าเกาะลังกา แต่ถ้า
ลั ง กาชนะช่างจากโจฬะต้องสร้างสรรค์ พุ ท ธศิ ล ป์ ให้ ลั ง กา การแพ้ ช นะกั นระหว่ า ง
สองดินแดนเกิดขึ้นหลายครั้ง ศิลปะโจฬะเริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น แม้กษัตริย์โจฬะ
ยุ ค นี้ จ ะนั บ ถื อ ฮิ น ดู แต่ พุ ท ธศาสนาก็ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นมาก นิ ก ายที่ แ พร่ ห ลาย
สมัยนั้นเถรวาท มหายานก็เป็นที่นิยม ศิลปะสมัยโจฬะนับว่าแตกต่างจากสกุลอื่นๆ
มาก เพราะเป็นศิลปะมีเอกลักษณ์แบบทมิฬโดยตรง จุดเด่นของพุทธศิลป์ยุคนี้คือ
พระพุทธสรีระมีวรกายล�่ำสันกลมแน่น พระอุระ(อก) นูนเป็นพิเศษแสดงความกล้า
หาญบึ ก บึ น ตั้ ง แต่ ป ลายพระรั ศ มี จ ดปลายพระบาท พระพั ก ตร์ ก ลมอู ม พระเนตร
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

พระนาสิก (จมูก) ค่อนข้างใหญ่ พระโอษฐ์ (ปาก) หนา ถ้าเป็นรูปเคารพในศาสนา
พราหมณ์จะเห็นความเคลื่อนไหว การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ถ้าเป็นพระพุทธรูป
และพระโพธิสัตว์จะเห็นความสงบและเคร่งขรึม อาณาจักรโจฬะภาคใต้ยืนยาวมาจน
ปี พ.ศ.2000 ปี เหตุถูก "กองทัพมุสลิม" เข้ายึดครองจึงล่มสลาย พุทธศิลป์โจฬะยังมี
อิทธิพลต่อบริเวณอาเซียนส่วนอื่นๆ เช่น พม่า ลังกา ไทย เป็นต้น ราชวงศ์โจฬะเริ่ม
เสื่อมโทรมลงเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 และสลายตัวไป เมื่ออาณาจักรปัณฑยะและ
จักรวรรดิฮอยซาลาขึ้นมาเรืองอ�ำนาจ
ฐานที่มั่นศูนย์กลางพุทธศาสนาในจีนครั้งอดีต
ในประเทศจี น โบราณ มี ศู น ย์ ก ลางทางพุ ท ธศาสนา 3 แห่ ง คื อ โลยาง
(Luoyang) เปงเชง (PengCh’eng) และลุยลาว (Luy Lau)
1) ศู น ย์ ก ลางทางพุ ท ธศาสนาโลยาง (Luoyang) ตั้ ง อยู ่ ที่ ฝ ั ่ ง แม่ น�้ ำ ลั่ ว
ทางใต้ของแม่น�้ำเหลือง ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑล เฮนาน ประเทศจีน
เป็ น เมื อ งหลวงฮั่ น ตะวั น ออก สมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763) พระเจ้าจักรพรรดิ
ฮั่นมิ่งเต้/ฮั่นเม้งเต้ทรงนิมิตเห็นมนุษย์ทองค�ำมีแสงรัศมีสว่างพุ่งออกจากด้านหลัง
ถึ ง คอเหาะมาในบรรยากาศ และลงมาสู ่ พื้ น ดิ น มนุ ษ ย์ ท องค� ำ ที่ เ หาะมาในความ
ฝันนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระพุทธเจ้าจากอินเดียเป็นค�ำแนะน�ำของโหราจารย์
ประจ�ำราชส�ำนัก พระเจ้ามิ่งเต้จึงทรงส่งคณะทูตไปอินเดียเพื่อให้น�ำเอาพุทธศาสนา
กลับมาสู่จีน เมื่อคณะทูตกลับมาสู่ราชส�ำนักโลยาง (Luoyang) พร้อมกับคณะที่มา
ด้วยเป็นพระภิกษุชาวอินเดีย 2 รูป พระกัสปมาตังคะและพระธรรมรักษ์ จักรพรรดิ
ฮวงตี้ราชวงศ์ฮั่น (ค.ศ.165) นับถือพุทธเจ้า และเลาจื้อ เท่าเทียมกัน เวลานั้นมีการ
แปลพระสูตรจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนจากพระสงฆ์ชาวอินเดีย และเอเชีย
กลาง โดยมีพระหลวงจีนให้ความช่วยสนับสนุน เช่น พระภิกษุชาวอิหร่าน 2 รูป
An the Cao และ An Huyen พร้อมหลวงจีนชื่อ Fu Tiao ช่วยกันแปลพระสูตร
ท่านทั้งสองก็แปลพระสูตรเป็นภาษาจีน 42 สูตร และนับว่าพระเจ้าฮั่นมิ่งเต้ เป็น
ปฐมกษัตริย์ที่ทรงนับถือพุทธศาสนาเป็นพระองค์แรกของประเทศจีน สมัยนั้นในลัว
ยาง มีเจดีย์ใหญ่ 2 แห่ง คือ Bai Ma Si (วัดม้าขาว) และ Xuchang พุทธศาสนา
เข้าไปสู่ประเทศจีน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 (A.D. 58-75) ท่านทั้ง 2 รูปน�ำเอา
พระพุทธรูปและคัมภีร์ทางศาสนาเข้ามาด้วย พระภิกษุชาวอินเดียทั้งสองได้รับการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจากพระเจ้ามิ่งเต้ และให้พ�ำนัก
อาศั ย อยู ่ ที่ วั ด ม้ า ขาว (White Horse Temple) ภาษา
จีนเรียกว่าวัด "แปะเบ้ยี่" ถือว่าเป็นวัดแรกที่สร้างเพื่อเป็น
อนุสรณ์แก่ม้าที่บรรทุกพระธรรมคัมภีร์มา และท�ำให้โลยาง
เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนายุคเริ่มต้นของพุทธศาสนาในจีน
(Nguyen Tai Tho. 2008:17)
2) ศู น ย์ ก ลางทางพุ ท ธศาสนาเปงเชง (Peng
cheng) ตั้งอยู่ที่อาณาจักรชู (ค.ศ.220-265) ทางด้านล่าง ลั ว หยางตั้ ง อยู ่ ริ ม ฝั ่ ง ด้ า นทิ ศ ใต้ ข อง
น�้ำหวงเหอหรือแม่น�้ำเหลือง ซึ่งอยู่
ลงมาของแม่น�้ำแยงซี Yangzi ปัจจุบันเป็นมณฑล Jiangsu แม่
ทางตะวันตกของมณฑลเหอหนาน การ
ประเทศจีน ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 ประชาชนยัง เจาะสลักถ�้ำหินหลงเหมิน เริ่มในรัชสมัย
นับถือเต๋ากับพุทธศาสนา จักรพรรดิ Chu Liu Ying พระ เป่ยเว่ยหรือเว่ยเหนือประมาณ ค.ศ.
494 จนถึงสมัยราชวงค์ถังและซ่ง ใช้
โอรสของ Guangsu จักรพรรดิฮั่น ย้ายไป Pengcheng ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และ
พระองค์ ส วดมนต์ ทั้ ง เต๋ า และพุ ท ธ ปฏิ บั ติ ถื อ เคร่ ง รั ก ษา ต่อเติมยาวนานกว่า 400 ปี
ศีล ถวายทาน ปี ค.ศ.265 มีองค์การพุทธทั้งพระสงฆ์ต่าง
ชาติและนักบวชจีนอยู่ที่นั้น (Nguyen Tai Tho. 2008:17)
3) ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาลุย ลาว (Luy Lau/Leilou centre) ใน
เจียว โชว (Giao Chau) ตั้งอยู่ที่ Giao Chi ลุ่มแม่น�้ำแดง ปัจจุบัน อ�ำเภอ Thuan
Thanh จังหวัด Ha Bac ประเทศเวียดนาม จากที่นี้ มีเส้นทางน�้ำและทางบกไปยังศูนย์
ทั้ง 2 แห่ง ลัวยางและเบ่งเชง มีพ่อค้าชาวอินเดียและเอเชียกลางเดินทางมาค้าขาย
พร้อมทั้งพระสงฆ์จากที่ต่างๆ โดยเฉพาะจากอินเดียเดินทางมาปฏิบัติ และเผยแผ่
พุทธศาสนา ช่วงนั้นเวียดนามยังเป็นประเทศราชของจีน (Chinese vassal) ลุยลาว
เป็นที่แรกที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763) ระหว่างต้นคริสต์ศตวรรษที่
1 เจียว โชว (Giao Chau) อยู่บนเส้นทางค้าขายหลักระหว่างอินเดียกับจีน ดังนั้น
ธรรมทูตอินเดียและพ่อค้ามักใช้เป็นแหล่งที่พักยอดนิยมและมีความรุ่งเรือง พร้อม
กับ เผยแผ่พุทธธรรมก่อนเดินทางต่อไปยั งภาคเหนื อ ของจี นในครั้ ง นั้น ปรมาจารย์
กาง เซง ฮุย/ขวง ตาง ฮอย (Master K’ang Seng Hui/Khuong Tang Hoi) ที่
ศูนย์กลางพุทธศาสนา ลุย ลาว (Luy Lau Centre) ท่านเป็นนักปราชญ์ พระภิกษุ
สงฆ์ที่มีชื่อเสียงแปลหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์ส�ำคัญทางพุทธศาสนาเป็นภาษา
จีนด้วยอักษรฮั่น นอกจากท่านแล้ว ยังมีพระมหาชีวกะ กาลรุจิ และนักปราชญ์ชาวจีน
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ชื่อ เหมียว โป ซึ่งมา เจียว โชว (Giao Chau) และ ศึกษาพุทธศาสนาจากพระภิกษุ
สงฆ์ชาวอินเดียมีชื่อเสียงขณะนั้น มีเจดีย์ 20 แห่ง และหนังสือต�ำราทางพุทธศาสนา
ฉบับแปล 15 เล่ม และพระภิกษุสงฆ์ 500 รูป ที่ ลุย ลาว (Luy Lau centre) พระ
สูตรมี 42 ส่วน มีอยู่ที่ เจียว โชว (Giao Chau) ประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 2 เชื่อกันว่า เป็นพระสูตรที่คัดมาแปล
แรกๆ เป็ น ภาษาจี น ท� ำ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนยุ ค
แรกๆ ในจีนทางใต้ และทางเหนือของเวียดนาม (Nguyen
Tai Tho. 2008:17)
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาลุย ลาว (Luy พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน
Lau/Leilou centre) ในเจียว โชว (Giao
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอาเซียน หากศึกษา
Chau) ตั้งอยู่ที่ Giao Chi ลุ่มแม่น�้ำแดง
ปัจจุบัน อ�ำเภอ Thuan Thanh จังหวัด สภาพการเข้ า มาแล้ ว ประกอบด้ ว ย เริ่ ม ตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณ
Ha Bac ประเทศเวียดนาม
ซึ่ ง เป็ น ยุ ค สมั ย ที่ พุ ท ธศาสนาเข้ า มาในดิ น แดนแห่ ง นี้ จ น

กระทั่งยุคร่วมสมัย ยุคสุวรรณภูมิโบราณ ประกอบด้วย มี
ยุคอาณาจักรพุทธศาสนาเถรวาทอินเดีย และอาณาจักรยุคมหายาน-พราหมณ์ฮินดู
พุ ท ธศาสนายุ ค อาณาจั ก รพุ ท ธศาสนาเถรวาทอิ น เดี ย : ยุ ค นี้ ถื อ ว่ า พุ ท ธ
ศาสนาเถรวาทอิ น เดี ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภู มิ ภ าค เริ่ ม ตั้ ง แต่ อาณาจั ก รทวารวดี เมื อ ง
สะเทิม อาณาจักรฟูนัน และเจนละ ร่วมทั้งอาณาจักรพุกาม หรือ ปยู ดั้งเดิม ล้วน
ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาทอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก และต่อมาจากอินเดีย
ตอนใต้ โดยมี ก ารติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า กั บ ชุ ม ชน มี ศู น ย์ ก ลาง/ท่ า เรื อ ของเมื อ ง
ส�ำคัญที่ติดต่อค้าข้ายกับอินเดียโบราณ และที่เมืองอู่ทอง ซึ่งพ่อค้าชาวพุทธจากลุ่ม
แม่น�้ำกฤษณา-โคทาวรี เดินทางมาติดต่อค้าขาย และตั้งถิ่นฐาน โดยน�ำพุทธศาสนา
ผ่ า นหลั ก ฐานที่ พ บ เช่ น ประติ ม ากรรมรู ป ภิ ก ษุ 3 องค์ ถื อ บาตรห่ ม จี ว รคลุ ม ตาม
แบบคตินิยมของศิลปะอมราวดี และประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรก ประทับขัด
พระบาทหลวมๆ ตามแบบศิลปะอมราวดี
พุทธศาสนายุคอาณาจักพุทธศาสนามหายาน–พราหมณ์: ยุคนี้ถือเป็นยุค
กระแสพุทธศาสนามหายานซึ่งเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแทนพุทธศาสนาแบบหีนยานหรือ
เถรวาทในอินเดีย มหายานนอกจากเริ่มปรากฏยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อินเดียแล้ว
ยังเผยแผ่ออกนอกอินเดีย เอเชียกลาง จีนและอื่นๆ ต่อมา โดยเฉพาะทางสุวรรณภูมิ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ทวีป หมู่เกาะสุมาตราและชวา และส่งผลมาถึงอาณาจักรขอม มหานครล้วนมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิต สังคม การเมือง วัฒนธรรม ระบบการศึกษา และศิลปะสถาปัตยกรรมใน
วิถีชีวิตของผู้คน
พุทธศาสนายุคการเข้ามาของพุทธศาสนาลังกาวงศ์: ยุคนี้ประจวบเหมาะ
กับ มีอาณาจักรน้อยใหญ่ในดินแดนนี้เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นอ�ำนาจของอาณาจักร
เขมร และศรีวิชัย ซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดู ควบคู่หรือสลับกัน
บ้าง แต่เป็นการเริ่มต้นขึ้นของการนับถือพุทธศาสนาลังกาวงศ์ พุทธศาสนาเข้ามา
จากลังกา มีหลายกระแสและวาระต่างกัน หลังจากพุทธศาสนาพัฒนาและเจริญใน
อินเดียและดินแดนต่างๆ ของเอเชียแล้ว พุทธศาสนาในศรีลังกามีพัฒนาการมาผ่าน
ยุคสมัย ตั้งแต่ ยุคเริ่มต้น ยุคเจริญรุ่งเรือง ยุคเสื่อม และยุคมืด ผ่านประวัติศาสตร์
กาลเวลามายาวจนกระทั่ง สมัยปรักกรมพาหุ กษัตริย์นักปฏิรูป ทรงท�ำให้ยุคนี้มีการ
ไหลเวียนของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ระหว่างกัน มีอ�ำนาจ มีอิทธิพล มีส่วนร่วมต่อการ
สร้างวัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต แม้แต่ต่อกระบวนทัศน์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
นับว่า ลังกาวงศ์นั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อดินแดนในสุวรรณภูมิยุคนี้ อาณาจักร
สุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง อังวะ เมาะตะมะ พะโค-หงสาวดี แม้แต่อาณาจักรเขมรยุค
หลังพระนคร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์ ซึ่งเข้าผ่านทางอาณาจักร
สยาม และสยามผ่านอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช)
พุทธศาสนายุคการเข้ามาของอาหรับ-อิสลาม: ยุคนี้อิสลามเข้ามาในอินเดีย
และส่งต่อมาถึงภูมิภาคนี้ ตามด้วยคริสต์ศาสนาที่มาพร้อมกับการส�ำรวจดินแดนและ
การล่าอาณานิคม ท�ำให้เข้าสู่ยุคที่พุทธศาสนา ซึ่งประดิษฐานเป็นศาสนาประจ�ำของ
คนชาติสุวรรณภูมิ ต้องเผชิญกับความท้าทายของผู้เขามาใหม่ โดยเฉพาะดินแดน
ที่ เ ป็ น แผ่ น ดิ น ใหญ่ และในส่ ว นหมู ่ เ กาะนั้ น ทางอาณาจั ก รอิ น โดนี เซี ย อาณาจั ก ร
มัชปาหิต ซึ่งเป็นอาณาจักรสุดท้ายที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู และอาณาจักรเล็กๆ
ที่นับถือพุทธมหายาน ก็ต้องได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของศาสนาใหม่
พุ ท ธศาสนายุ ค รั ฐ จารี ต : ยุคนี้ ก ล่ า วถึ ง รั ฐ ที่ มี ร ะบบการเมื อ งการปกครอง
ที่ มี ผู ้ น� ำ รั ฐ เป็ น กษั ต ริ ย ์ ที่ มี อ� ำ นาจสู ง สุ ด และมี ขุ น นางเป็ น มื อ คอยช่ ว ยเหลื อ ในการ
บริ ห ารกิ จ การแผ่ น ดิ น รวมทั้ ง ภั ย คุ ก คามของประเทศมหาอ� ำ นาจตะวั น ตก การ
แก่งแย่งภายใน การเมืองระหว่างประเทศ มีการรบพุ่งเพื่อควบคุมอีกฝ่ายจนน�ำไปสู่
การขยายดินแดนและปกครอง ลักษณะของรัฐจารีตเน้นย�้ำเรื่องอธิปไตยของรัฐจารีต
และปุญญาธิการของผู้น�ำรัฐ
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พุ ท ธศาสนายุ ค อาณานิ ค ม: ยุ ค นี้ ป ระเทศทางตะวั น ตกเริ่ ม เข้ า มาล่ า
อาณานิคมพร้อมกับการท�ำการค้าขาย ส�ำรวจโลก ตามนโยบายแบ่งโลกเป็น 2 ซีก
กระนั้น ยุคนี้การเข้ามาของคนตะวันตกถือเป็นความแปลกใหม่และท้าทายคนที่อยู่
เดิม ส�ำหรับประเทศอาณานิคม การล่าอาณานิคมเน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากกว่าผลทางศาสนา ยุคนี้จึงเป็นยุคของการเข้ามาของประเทศล่าอาณานิคม และ
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรจารีตเดิมในอาเซียนเข้าสู่อาณานิคมของตะวันตก
พุทธศาสนายุครัฐชาติ/รับเอกราช/หลังอาณานิคม: ยุคนี้เป็นการก�ำเนิด
รัฐชาติสมัยใหม่แทนที่ความเป็นอาณาจักรและอาณานิคมในครั้งอดีตที่เคยเป็นแบบ
จารี ต และจากอาณานิ ค มกลั บ มี อิ ส ระอี ก ครั้ ง อี ก ครั้ ง เป็ น การหลุ ด พ้ น พั น ธนาการ
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจจากประเทศที่เป็นนักล่าอาณานิคมที่เข้ามาครอบครอง
และอ�ำนวยประโยชน์ให้ตัวเองเป็นเหมือนการฟื้นขึ้นใหม่ของประเทศทั้งหลายในดิน
แดนแถบนี้ ส�ำหรับผู้ที่ได้รับเอกราชนั้นจึงเติมไปด้วยความหวัง การฟื้นฟูประเทศ และ
การกลับเข้าหาสิ่งเดิมก่อนยุคอาณานิคม การยึดมั่นกับกรอบธรรมเนียม จารีตปฏิบัติ
และมีการรับเอาส่วนที่เป็นผลผลิตติดตามมาของยุคอาณานิคม และยุคนี้เองเกิดมีรัฐ
ชาติใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับการรับเอกราช นอกจากนี้ ยังมีปัญหาคุกคามจากสงคราม
เย็น และการแย่งชิงอ�ำนาจกันภายใน สถานการณ์ทางพุทธศาสนาจึงไปตามการเมือง
พุทธศาสนายุคก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ): ยุคนี้กล่าวถึงช่วงเวลาการ
รวมตั ว เป็ น กลุ ่ ม ของชาติ ใ นเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี ภั ย คุ ก คามจากภายนอกจาก
สงครามเย็น การแพร่อุดมการณ์ โดยเฉพาะระหว่างคอมมิวนิสต์ น�ำโดยจีน–สหภาพ
โซเวียต และค่ายประชาธิปไตย น�ำโดยอเมริกาที่ต่างแข่งขันช่วงชิงให้ประเทศทาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับตน ผลมีการแบ่งแยกชัดเจนต่อมาภายหลัง แม้การ
รวมตั ว เพื่ อ เป็ น กลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นจะด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นความมั่ น คง ภายหลั ง เน้ น
เรื่องเศรษฐกิจ เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าน�ำไปสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านเศษฐกิจ AEC ปลายปี พ.ศ.2558
พุทธศาสนายุคโลกาภิวัฒน์ในอาเซียน (10 ประเทศ): ยุคนี้เน้นช่วงการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศ หากเป็นประเทศอินโดจีนจะเป็นยุคที่คอมมิวนิสต์
เป็นระบบการปกครองหลัก ในพม่าเน้นที่การปกครองด้วยระบบทหาร หรือ SLORC
ซึ่งมีอ�ำนาจควบคุมประเทศ ส่วนในประเทศไทย เน้นหลักแบบจารีตเข้าสู่ยุคใหม่ ใน
ประเทศอื่นๆ แม้จะไม่ได้มีพุทธศาสนาเป็นกระแสหลัก แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ร่วมสมัย เกิดขบวนการศาสนาใหม่จากอิทธิพลโลกสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์
แนวโน้มพุทธศาสนาในอาเซียนคริสต์ศตวรรษที่ 21: แนวโน้มในอนาคต
เน้นย�้ำพุทธศาสนาในอีก 10 ปี 20 ปี 50 ปี 100 ปี ข้างหน้า เป็นลักษณะของการ
วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และกระแสอนาคต เพื่ อ รองรั บ การด� ำ รงอยู ่ ข องพุ ท ธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
บทบาทการไหลเวี ย นทางพุ ท ธศาสนา (ฺ B uddhist Flows) ระหว่ า ง
อาเซียนครั้งอดีต
1) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนบุคคลโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในรูปแบบ
ของนักศึกษา นักปราชญ์ นักเดินทาง สมณทูต/ธรรมทูต นักส�ำรวจ ผู้อพยพลี้ภัย
คนพลัดถิ่นและเป็นเชลยศึกสงคราม
2) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนธรรม การศึกษาผ่านต�ำรา พระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส
3) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนาวัตถุ-สถาน การสื่อสารเผยแผ่ผ่านพุทธ
รูป ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ถิ่นอาเซียน รวมทั้ง เจดีย์สถาน วัดวา
อาราม และสิ่งสร้างในรูปประติมากรรม สถาปัตยกรรม วิจิตรกรรม ทางพุทธศาสนา
4) การไหลเวียนในมิติความศรัทธา ผ่านตัวแทนพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ
5) การไหลเวียนในมิติด้านอื่นๆ ความเชื่อ แนวคิด วัฒนธรรม ที่เป็นตัวแทน
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา
1) การไหลเวี ย นในมิ ติ ด ้ า นศาสนบุ ค คล พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ใ นพุ ท ธศาสนา
ในรูปแบบ ของนักศึกษา นักปราชญ์ นักเดินทาง สมณทูต/ธรรมทูต นักส�ำรวจ
ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถิ่นและ เชลยศึกสงคราม กล่าวกันว่า ปลายรัชกาลของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหมู่ประชาชนเมื่อปรากฏมีศาสนาแบบ
ใหม่เข้ามา พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เข้ามาในที่ต่างๆ พระสงฆ์ที่เป็นผู้น�ำเข้ามา
เผยแผ่ พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่น�ำพุทธศาสนาจากอินเดีย ศรีลังกา และจีนมาสู่ดินแดน
อาเซียนครั้งอดีตและยุคจารีตสมัยต่อมา และในทางกลับกัน ก็มีพระสงฆ์จากเอเชีย
อาคเนย์ครั้งอดีตเดินทางไปสู่อินเดีย จีน และศรีลังกา นอกจากนี้ ระหว่างอาเซียน มี
การส่งต่อไปรับพุทธศาสนาจากอาณาจักรหนึ่งสู่อาณาจักรหนึ่งในฐานะเป็นสมณทูต
หรือธรรมทูตของรัฐ เป็นนักศึกษา เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต นักเดินทางแสวงบุญ
นักส�ำรวจ ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถิ่นหรือแม้แต่เป็นเชลยศึกสงคราม การเดินทางเพื่อ
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ไปส่งต่อพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
(1) ระหว่างอาเซียนกับดินแดนนอกอาเซียน-อินเดีย จีน ศรีลังกา กรณีนี้
มุ่งที่อินเดีย จีน และศรีลังกา พระสงฆ์จากอินเดียน�ำพุทธศาสนามาที่ดินแดนเอเชีย
อาคเนย์นี้ เริ่มตั้งแต่พระโสณะและอุตตระ สมณทูตสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชน�ำ
พุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิ พระคุณวรมันจากอินเดียเหนือมาสู่
สุวรรณทวีป พระฟาเหียนนักเดินทาง ส�ำรวจ นักแสวงบุญจากจีนไปสู่อินเดียแวะ
ผ่านมาทางสุวรรณทวีป พุทธศตวรรษที่ 8 พระมหาชีวกะมาประกาศพุทธศาสนาใน
เวียดนามก่อนที่ท่านจะเดินทางต่อไปยังประเทศจีน ต่อมาพระขวองตังหอย (Khuong
Tang Hoi) ชาวเมือง Seadiane อยู่ในอินเดียเดินทางไปประกาศพุทธศาสนาในจีน
ตอนใต้ และพระฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) (บ้างว่า ท่านกัลยาณรุจิ) เดิน
ทางไปยังจีนเพื่อแปลคัมภีร์พุทธศาสนาแล้วจึงกลับมาเวียดนาม ภิกษุจีนรูปหนึ่งชื่อ
โมวเปย (Mou Peh) ติดตามโยมผู้หญิงมาเวียดนามปี พ.ศ.732 และอยู่ประกาศ
พุทธศาสนาในเวียดนาม ภิกษุชื่อ เกาทระ (Kaudra) เดินทางโดยเท้ามาจากทาง
ทิศตะวันตกของเวียดนามเข้ามาประกาศพุทธศาสนาแบบเถรวาทในพุทธศตวรรษ
ที่ 8 ต่อมา ภิกษุจากอินเดียใต้ พระโพธิธรรม พระธรรมปาละ พระวัชรโพธิ์เดินทาง
จากอาณาจักรทางอินเดียใต้ผ่านเอเชียอาคเนย์แวะพักและมุ่งหน้าสู่จีน พระไตนิดะ
รุจิ (Tynida Ruchi) องค์เดียวกับท่านวินีตรุจิ ชาวพื้นเมืองในอินเดียใต้เดินทางไป
ศึกษาพระพุทธธรรมที่อินเดียตะวันตกแล้วจึงเดินทางมายังจีนปี พ.ศ.1117 และพัก
อยู่ที่เมืองตรวงอัน (Truong An) ประกาศพุทธศาสนานิกายเธียร/ธยานที่เวียดนาม
ครั้งแรก พระนักจาริกแสวงบุญชาวจีนชื่อ อี้–จิง (I–Ching) ตอนกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 13 มีการเดินทางไป-กลับจีน อินเดียและอินเดียแวะพักที่เกาะสุมาตรา สมณทูต
คณะหนึ่งจากเวียดนามไปยังอินเดียเพื่อเยี่ยมและนมัสการสังเวชนียสถาน และสถาน
ที่ทางพุทธศาสนา ส�ำคัญๆ ประกอบด้วย 1) ท่านวานกี (Ven. Van Ky) ซึ่งอยู่ใน
เวียดนามเหนือ ซึ่งต่อมากลับไปอินเดียอีกและไปพักอยู่ที่วัดไล (Ly Shrine) และ
มรณภาพที่นั้นเมื่ออายุเพียง 30 ปี 2) พระมอกโซเดบา (Ven. Moc zo De Ba) ชาว
เวียดนามเหนือ ไปจาริกแสวงบุญหลายในอินเดีย และไปที่ Bodhi School (พุทธ
คยา) นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและมรณภาพที่นั่นเมื่ออายุเพียง 25 ปีเท่านั้น 3)
พระกุยซุง (Ven. Khuy Sung)/จิตรเทวะ (Citra Deva) ชาวเวียดนามเหนือกลับ
ไปอยู่ที่อินเดีย ณ Thanh Vuong Za หลังจากที่ไปถึง Bodhi School แล้วท่านก็
เกิดอาพาธและมรณภาพที่เวฬุวันเมื่ออายุ 30 ปี 4) พระเว้เดียม (Ven. Hue Diem)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ชาวเวียดนามเหนือเดินทางไปลังกาและมรณภาพที่นั่น 5) พระตรี
หันห์ (Ven.Tri Hanh)/ปรัชญาเทวะ (Prajna Deva) ชาวเวียดนาม
ภาคกลางไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ในอินเดีย และกลับใจชาวอินเดีย
จ�ำนวนมากให้หันมานับถือพุทธศาสนา ต่อมา ท่านพ�ำนักอยู่ที่วิหาร
ตินเกีย (Tin Gia Pagoda) ลุ่มน�้ำคงคา (Ganga) และมรณภาพ
ที่นั่นเมื่ออายุ 50 ปี 6) พระไดทังดัง (Ven. Dni Thang Dang) /
มหาคณะประทีป (Managana–radipa) ชาวเวียดนามภาคกลาง
เดินทางไปยังจีนและได้รับการอุปสมบทจากภิกษุเหียนตรัง (Ven. ปี พ.ศ.952 (ค.ศ.399)
Monk Huyen Trang) ก็ เ ดิ น ทางไปยั ง ลั ง กา อิ น เดี ย ตะวั น ออก หลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien)
จาริกทางไกลจากเมืองจีน
อินเดียตอนใต้ และพ�ำนักอยู่ที่ตามระลิปติ (Tamra Lipti) เป็นเวลา ข้ามทะเลทรายโกบีและป่า
12 ปี เทศนาเรื่อง Niotancacastra และธรรมะอื่นๆ อีกมากมาย เขา ผ่านทางเอเชียกลางไป
ต่อมา ท่านเดินทางไปยังอินเดียภาคกลางพร้อมกับท่านเหงียตินห์ จนถึงกรุงกบิลพัสดุ์ ชมพูทวีป
ราชวงศ์คุปตะ นมัสการ
(Ven. Nghia Tinh) แวะเยี่ยมมหาวิหารนาลันทา พุทธคยา แล้วก็ ยุสังคเวชนี
ยสถานทั้ง 4 ศึกษาที่
กลับไปยังเมืองไพศาลี ท่านมรณภาพที่ปรินินนะ (Parininana) เมื่อ ปาฏลีบุตร ท่านศึกษาคัดลอก
อายุ 60 ปีปี พ.ศ.1363 ท่านโวโงนทอง (Ven. Vo Ngon Thong) ธรรมะอยู่ในอินเดียนาน 10
ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด นิ ก ายเธี ย ร/ธยานยุ ค ที่ 2 ในเวี ย ดนาม เกิ ด ในสกุ ล ปี แล้วน�ำคัมภีร์พระไตรปิฎก
เดินทางกลับเมืองจีนโดยทาง
ตรินห์ (Trinh) มณฑลกวางโจว (Kwangchou) เดินทางมาประกาศ เรือ เผชิญคลื่นลมนานเกือบ
พุทธธรรมในเวียดนาม นอกจากนี้ ในอาณาจักรฟูนัน พระสังฆปาละ 7 เดือน ท่านเป็นผู้แปลพระ
เดินทางจากฟูนันไปยังราชส�ำนักจีนเพื่อแปลคัมภีร์ วิมุตติมรรค พระ คัมภีร์ภาษาสันสกฤตเป็นภาษา
น และบันทึกการธุดงค์นี้ไว้
สงฆ์จากอินเดีย ยุคต่อมา เมื่อตันตรยานเฟื่องฟูผู้ที่ไปเผยแผ่พุทธ จีในหนั
งสือ "การจาริกแสวง
ศาสนยังสุวรรณทวีป คือท่านอติษะ
ธรรมในอินเดียและศรีลังกา
ในยุ ค ลั ง กาวงศ์ สิ ง หลเข้ า มาและมี บ ทบาทในดิ น แดน ของภิกษุฟาเหียน" ซึ่งเจมส์
(James Legge) ได้
ภูมิภาคนี้ มีการแลกเปลี่ยนพระสงฆ์จากอาเซียนและศรีลังกา มีพระ เลกก์
น�ำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
สงฆ์จากพุกามไปลังกาน�ำโดยท่านอุตรชีวะและฉปทา ต่อมามีพระ ชื่อว่า "Record of Buddhist
สารี บุ ต ร มี ค ณะสงฆ์ จ ากนครศรี ธ รรมราชไปบวชตามนิ ก ายลั ง กา Kingdoms"
วงศ์ มอญ (เมาะตะมะ พะโค-หงสาวดี) ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเถระมอญ 2 รูป
คือ พุทธวังสะ และมหานาคะฟื้นฟูประเพณีของท่านฉปทาที่เดินทางไปศรีลังกาเพื่อ
อุปสมบทใหม่ตามส�ำนักมหาวิหาร พระสุวรรณโสภณเดินทางไปส่วนตัว และพระสงฆ์
จาก 6 นิกายเดิมไปบวชแปลงมา เช่นเดียวกับสุโขทัย อยุธยา ล้านนา และรับจากมอญ
มีท่านพระอุทุมพรปุปผามหาสวามี ในกัมพูชาคณะสงฆ์ 8 รูปน�ำโดย มหานสิทธิจาก
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กัมพูชาและพระไทยอีก 25 รูปเดินทางไปศรีลังกาเพื่อขออุปสมบทจากพระมหาเถร
ชาวลังกา ยุคต่อมา พระสงฆ์จากอาเซียนมีโอกาสเดินทางน�ำพุทธศาสนาจากอาเซียน
ไปยังลังกา จากอาณาจักรยะไข่ มีคณะพระสังฆนายก พระสันทนัต และพระโลกรักขปุคคลี ทั้งจากไทยเรียกว่า สยามวงศ์ น�ำโดยพระอุบาลี พระอริยมุนี และคณะสงฆ์
ผู้ติดตาม และมีพระสงฆ์จากลังกามารับพุทธศาสนาแบบมอญกลับไปยังอาณาจักร
ของตนเรียกว่า มอญนิกาย/รามัญญนิกาย รับพุทธศาสนาแบบพม่า สมัยพระเจ้า
ปะดุงเรียกว่า อมรปุรนิกาย ตามชื่อเมืองหลวงของพม่าสมัยนั้น และทางกลับกันสมัย
พระสงฆ์พม่า 5 รูปถูกส่งไปเป็นพระสมณทูตเพื่ออุปสมบทชาวศรีลังกาโดยไม่เลือก
ชั้นวรรณะ (Bischoff, R., 1995:115) ยุคหลัง มีพระศรีธรรมานันทะจากศรีลังกา
เดินทางไปประดิษฐานพุทธศาสนาในมาเลเซีย พระติช นัท ฮันห์ จากเวียดนามไป
ประเทศตะวันตก สหรัฐอเมริกาและยุโรป
(2) ระหว่ า งดิ น แดนอาเซี ย น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ปเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาจาก
อาณาจั ก รหนึ่ ง ไปยั ง อาณาจั ก รหนึ่ ง เกิ ด การแลกเปลี่ ย นระหว่ า งกั น น� ำ ไปสู ่ เ กิ ด
เอกลักษณ์ทางพุทธศาสนาเป็นพุทธจารีตเฉพาะตน จากอาณาจักรมอญไปพม่า เช่น
พระชินอรหันต์ จากพุกามไปมอญ น�ำโดยพระสารีบุตร จากทวารวดีไปยังอาณาจักรหริ
ภุญชัย มีพระสงฆ์ 500 รูปเดินทางเพื่อไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่นั้น จากอาณาจักรมอญ
ไปสุโขทัยน�ำโดยพระอุทุมพรมหาสวามี มอญไปล้านนาน�ำโดยพระอานนท์และคณะ
จากสุโขทัยไปล้านนาน�ำโดยพระสุมนะและพระอโนมาทัสสี จากล้านนาไปล้านช้าง
มี ปี พ.ศ.2066 พระเมืองแก้วได้อาราธนาพระเทพมงคลมุนีและคณะสงฆ์ ไปยังกรุง
ศรีศตนาคนหุต จากสุโขทัยไปหลวงพระบางมีท่านพระสุวรรณคีรี จากมหานครเขมร
ไปยังลาวมีพระมหาปสมันตาและพระเทพลังกา จากนครศรีธรรมราชมายังสุโขทัย
สมั ย พ่ อ ขุ น รามค� ำ แหงนิ ม นต์ ค ณะสงฆ์ สุ โขทั ย ไปอยุ ธ ยามี พ ระปิ ย ทั ส สี จากสุ โขทั ย
ไปน่านน�ำโดยพระวัสสภู และจากสุโขทัยไปพิษณุโลก มีพระพุทธสาครเถระ พระ
สุ ช าตเถระ พระเขมะเถระ และพระสั ท ธติ ส สะเถระ จากล้ า นนาเชี ย งใหม่ ไ ปยั ง
เชียงตุง มีพระภิกษุเจ้าอ้ายอ่อน พร้อมพระอินทมุนี และพระธรรมรังสี มีพระสงฆ์
น�ำโดยญาณคัมภีร์/ธรรมคัมภีร์ พระโสมจิตน�ำไปเผยแผ่ จากนั้นพระเถรเขมมงคล
เข้ า มาศึ ก ษานิ ก ายป่ า แดงเป็ น ระยะเวลา 10 ปี กลั บ เชี ย งตุ ง ปี พ.ศ.1986 พระ
มหาเถรคันฉองเข้ามายังสยามหัวหน้าชุมชนมอญในไทย พระชินรักขิตจากอินโดนีเซีย
พระชาวอินโดนีเซียไปบวชในพม่าแล้วย้อนกลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในดินแดนของ
ตนเอง ก่อนนี้จากกรุงเทพไปยังพนมเปญ มีพระอมรภิรักขิต (เกิด) และพระมหา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ปาน (Preah Saukonn Pan/Maha Pan) ภิกษุชาวกัมพูชาที่เข้ามาบวชในคณะธรรม
ยุต ประเทศไทย และกลับตั้งคณะธรรมยุตที่กัมพูชา ต่อมา พระมหาปานเป็นพระ
สังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายพระองค์แรกของกัมพูชา ชื่อว่า สมเด็จพระสุคนธาธิบดี
ปาน (Saukonn Pan: 1855–1894) พระไตรสรณธัช (นามเดิมว่า "เย็น" ) เป็นชาว
มอญที่เกิดในไทย ณ บ้านคลองครุ สมุทรสาคร ที่ตั้งรกรากชาวมอญมาตั้งแต่อดีต
มหาเย็นอุปสมบทครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรม
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นพระอุปปัชฌาย์ ท่านสร้าง "วัดมหายิน" (Mahayin
Monastry) หมู่บ้านกะโด เมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ขึ้นและเริ่ม
เผยแผ่ นิ ก ายธรรมยุติก นิก ายเป็นครั้งแรกในเมี ย นมาร์ แ ละยั ง เป็ นศู นย์ ก ลางส� ำ คั ญ
ของการศึกษานิกายธรรมยุติของเมียนมาร์ เรียกว่า "นิกายธรรมยุติ" (ชาวมอญส่วน
ใหญ่เรียกว่า "นิกายมหาเย็น") ปี พ.ศ.2496 พระเถระฝ่ายวิปัสสนาจารย์ 2 รูปคือ
อู อาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะและอูอินทวํสะ กัมมัฏฐานาจริยะ ซึ่งพระอาจารย์ทั้ง 2
นี้ช่วยเป็นก�ำลังเสริมสร้างการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เจริญขึ้นในประเทศไทย
โดยเริ่มเปิดฝึกสอนขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ก่อนเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ อีก
หลายรูปไม่ได้เดินทางไปโดยรัฐแต่ไปเป็นการส่วนตัวซึ่งได้แสดงบทบาทของการส่ง
ต่อพุทธศาสนาจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งท�ำให้พุทธศาสนายังคงมีชีวิต สืบต่อและ
เป็นพลังคอยหนุนหลังขับเคลื่อนสังคมเหมือนล้อแห่งธรรมที่หมุนไป
การไหลเวียนในมิติด้านศาสนบุคคล พระภิกษุสงฆ์ในรูปแบบของนักศึกษา
เช่นคณะสงฆ์จากอาเซียนไปบวชแปลงเพื่อศึกษาพุทธศาสนาในลังกาแล้วกลับพร้อม
ภิกษุลังกามาเผยแผ่ในดินแดนของตน พระสงฆ์ที่เป็นสมณทูต เช่น พระโสณะและ
อุตตระ พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นนักปราชญ์ นักเดินทางไปแสวงบุญ นักส�ำรวจ เช่น พระ
ฟาเหียน พระอี้จิง ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถิ่น เช่น พระมหาเถรคันฉ่องและคณะสงฆ์
มอญพร้อมชาวบ้านเข้ามายังไทย พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเลชยศึกสงครามและเป็นนัก
ปราชญ์เป็นที่เคารพนับถือของพระมหากษัตริย์ พระชินอรหันต์ และพระภิกษุชาว
จีนชื่อ เถาดวง (Thao Duong) เป็นศิษย์ของท่านเตียตดัว (Tuyet Dau) ผู้นี้ติดตาม
อาจารย์มายังแคว้นเชียมทันห์และก็ถูกจับ หลังจากที่พระเจ้าไหลทันต๋องอาราธนา
ให้ท่านแสดงธรรมแล้วจึงได้ทราบว่าเป็นพระภิกษุที่ปราดเปรื่องมาก จึงแต่งตั้งให้
ท่านเป็นหัวหน้าพระภิกษุสงฆ์ที่ส�ำคัญองค์หนึ่งเป็นผู้ให้ก�ำเนิดนิกายธยานะยุคที่ 3
ในเวียดนาม
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

43

44

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

2) การไหลเวียนในมิติด้านศาสนธรรม การศึกษาผ่านต�ำรา พระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส คัมภีร์ทางพุทธศาสนาเป็นอีกสิ่งที่น�ำการไหลเวียนส่ง
ต่อพุทธศาสนาไปยังอีกที่หนึ่ง โดยแต่เดิมพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากอินเดีย และ
จีน เท่านั้น ภายหลังเมื่อพุทธศาสนาในลังกามีเอกภาพเป็นลังกาวงศ์และน�ำมาเผยแผ่
ยังดินแดนแห่งนี้ท�ำให้คัมภีร์เป็นอีกสิ่งที่ส่งผ่านมาทางดินแดนแห่งนี้ การเคลื่อนย้าย
ไหลเวียนของคัมภีร์หรือต�ำรามีมาหลายกระแส
(1) ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ ดิ น แดนนอกอาเซี ย นอินเดีย จีน ศรีลังกา จากอินเดีย ลังกา จีนสู่อาเซียน ในฟู
นัน พระสังฆปาละได้เดินทางไปยังจีน และน�ำพระไตรปิฎก
ไปยังจีน พร้อมคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอื่นๆ ด้วย พระเจ้า
อโนรธาเคยส่ ง ทู ต ไปขอพระไตรปิ ฎ กกั บ พระเจ้ า วิ ชั ย พาหุ
คัมภีร์พระไตรปิฎกและต�ำราทาง แห่ ง ลั ง กา กษั ต ริ ย ์ เวี ย ดนามเคยส่ ง ทู ต ไปขอพระไตรปิ ฎ ก
พุทธศาสนา เป็นหนึ่งในการไหล ในจีนยุคราชวงศ์หมิ่ง หลังได้รับเอกราชใหม่ สมัยพระเจ้า
เวียนทางพุทธศาสนาจากอาณาจักร ปะดุง มีการส่งพระคัมภีร์และพระไตรปิฎกไปให้แก่ศรีลังกา
หนึ่งไปสู่อาณาจักรหนึ่ง
(Bischoff, R., 1995:116)
(2) ระหว่างดินแดนอาเซียน ในอาณาจักรจารีตนั้น มีการขอพระไตรปิฎก
เพื่อเป็นความสัมพันธ์ระดับรัฐ เช่น การน�ำพระไตรปิฎกของมอญไปยังพุกามสมัย
พระเจ้ า อโนรธามั ง ช่ อ การขอให้ อั ญ เชิ ญ พระไตรปิ ฎ กไปยั ง อาณาจั ก รล้ า นช้ า ง
สมั ย พระเจ้ า ฟ้ า งุ ้ ม ต่ อ มาปี พ.ศ.2066 รั ช สมั ย ของพระเมื อ งแก้ ว พระโพธิ ส าร
ราชเจ้ า กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง กรุ ง ศรี ศ ตนาคนหุ ต ทรงส่ ง ราชทู ต มายั ง ราชส� ำ นั ก เชี ย งใหม่
เพื่ อ ขอคณะสงฆ์ แ ละพระไตรปิ ฎ กไปสื บ พุ ท ธศาสนาในอาณาจั ก รล้ า นช้ า ง พระ
ไตรปิฎกบาลี 60 คัมภีร์ได้ไปยังกรุงศรีศตนาคนหุต นอกจากนี้ ในสมัยหลังมีการ
ส่ ง ต่ อ พระไตรปิ ฎ กฉบั บ พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกไปยั ง ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและนานาชาติ ส มั ย
ร.5 ปี พ.ศ.2493 สมณทูตโดยทางการพม่าอัญเชิญพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรพม่า
พร้อมอรรถกถาและฎีกามายังประเทศไทยอีก 3 ชุด ต่อมา ปี พ.ศ.2494 คณะสงฆ์
แห่งประเทศไทยจัดส่งพระสมณฑูตพร้อมทั้งพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยไปเยี่ยมตอบ
และมอบให้ประเทศพม่า ทั้งการมอบพระไตรปิฎกภาษาเขมรให้แก่พระสงฆ์กัมพูชา
หลังสมัยเขมรแดง โดยพระสงฆ์เถรวาทเวียดนาม
3) การไหลเวียนในมิติด้านการสื่อสารเผยแผ่ผ่านพุทธรูป ก่อนหน้านั้น
500 ปีหลังพุทธกาลยังไม่มีคติการสร้างพุทธรูปเป็นตัวแทนพุทธองค์ สมัยพระเจ้า
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อโศกมหาราช พระองค์ เ อาพุ ท ธศาสนามา มี ก งล้ อ ธรรมจั ก ร (Dharmachakra)
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องกงล้ อ รถศึ ก ที่ แ ผ่ ข ยายอ� ำ นาจไปทั่ ว ทุ ก สารทิ ศ ตามเส้ น ทางการ
ค้ า ส� ำ คั ญ แต่ เ ปลี่ ย นมาเป็ น นโยบายธรรมวิ ชั ย สมั ย นั้ น ยั ง ไม่ ท� ำ พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น
รูปมนุษย์ แต่ใช้เพียงรูปสัญลักษณ์ เช่น ฉัตร ธรรมจักร ต้นโพธิ์
บั ล ลั ง ก์ ฯลฯ แสดงแทนพระองค์ เ ท่ า นั้ น ต่ อ มา มี ค ติ นิ ย มการ
พระพุ ท ธรู ป หลั ง พุ ท ธกาลราว 500 ปี โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
กรี ก และคติ นิ ย มการสร้ า งรู ป เคารพเกิ ด เป็ น พุ ท ธรู ป ในยุ ค ต่ า งๆ
ของอิ น เดี ย ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ดิ น แดนนอกอิ น เดี ย โดยเฉพาะเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เกิ ด มี พุ ท ธรู ป ยุ ค ต่ า งๆ พระพุ ท ธรู ป องค์ แรก
จึ ง เกิ ด ขึ้ น ในสมั ย ของพระเจ้ า มิ ลิ น ท์ / เมนั น เดอร์ ที่ 1 ชาวกรี ก
ที่ ม าครอบครองแคว้ น คั น ธารราฐ ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 6
พระแก้วมรกตเป็นหนึ่ง
พระพุ ท ธรู ป ที่ เ กิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกจึ ง เรี ย กว่ า พุ ท ธรู ป แบบคั น ธารราฐ ในการไหลเวี
ยนทางพุทธ
ถ่ า ยแบบอย่ า งเทวรู ป ที่ พ วกชาวกรี ก นั บ ถื อ กั น ในยุ โรปมาสร้ า ง ศาสนาจากอาณาจักรหนึ่งไป
สู่อาณาจักรหนึ่ง
จึ ง มี ใ บหน้ า เหมื อ นฝรั่ ง ชาวกรี ก จี ว รก็ เ ป็ น ริ้ ว เหมื อ นเครื่ อ ง
นุ ่ ง ห่ ม ของเทวรู ป กรี ก ภายหลั ง ราวพุ ท ธศตวรรษ ที่ 7-12 มี
คติ นิ ย มสร้ า งพระพุ ท ธรู ป เป็ น ขนาดเล็ ก ๆ (พระเครื่ อ ง) บรรจุ ไ ว้ ใ นพุ ท ธเจดี ย ์
หลังจากนั้น เริ่มมีการส่งต่อพระพุทธรูปไปยังดินแดนต่างๆ ในฐานะเป็นของก�ำนัล
หรื อ เป็ น ทู ต ทางวั ฒ นธรรมศาสนาเพื่ อ การเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ ต่ อ รั ฐ รวมทั้ ง
การน�ำพระพุทธรูปไปด้วยเพื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องน�ำทางและหลักชัย ยามภัย
มาถึงก็สามารถระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกช่วยให้พ้นภัยได้
(1) ระหว่างอาเซียนกับดินแดนนอกอาเซียน-อินเดีย จีน ศรีลังกา จาก
อินเดีย-ลังกาสู่อาเซียน มีการส่งต่อแนวคิดการสร้างพุทธรูปในฐานะเป็นรูปเคารพ
และตัวแทนพุทธเจ้าองค์ศาสดาและพุทธศาสนา เช่น ศิลปะพุทธรูปแบบคุปตะ หลัง
คุปตะ ปาละ และโจฬะของอินเดียภาคใต้ พุทธรูปจากจากอินเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อ
ดินแดนเอเชียอาคเนย์ ส่วนทางลังกามีพระพุทธรูปที่เป็นที่รู้จัก คือ พระพุทธสิหิงค์
มาจากลั ง กา และต่ อ มามี ก ารน� ำ แนวคิ ด จากลั ง กามาสร้ า งพุ ท ธรู ป ซึ่ ง ท� ำ ให้ มี เ อก
ลั ก ษณ์ พิ เ ศษจากก่ อ นหน้ า นี้ และมี พั ฒ นาการต่ อ มา จนเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น
และยุคสมัย แต่ความนิยมในการส่งต่อพุทธรูปเป็นที่นิยมในยุคก่อนการเข้ามาของ
อาณานิคม
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พระสถูปทรงลังกาแบบรุ่นเก่า (องค์ระฆัง
ป้อมๆ มากกว่ากลม) คล้ายพระสถูปลังกา
สมัยโปโลนนารุวะ เทียบได้กับพระบรม
ธาตุเจดีย์ เมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ.
1739 ตามต�ำนานพระธาตุฯ) และพระ
เจดีย์น้อยในนิสสังกะลัดดามณฑป (พ.ศ.
1730-1739) ที่กรุงโปโลนนารุวะ
ที่มา:ไมเคิล ไรท์ พุทธศาสนา "ลังกา
วงศ์" เข้ามาเมื่อไร? ทางไหน? ศิลป
วัฒนธรรม ฉบับ ตุลาคม 2544 วันพฤหัส
ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(2) ระหว่างดินแดนอาเซียน พระนางจามเทวี
น� ำ พุ ท ธรู ป จากทวารวดี ไ ปยั ง หริ ภุ ญ ชั ย จากยะไข่ สู ่ พ ม่ า
คือพระมหามุนีอัญเชิญมาโดยพระเจ้าปะดุง พระพุทธรูป
ส�ำคัญระหว่างอาเซียน จากล้านนา ไปล้านช้าง ไปกรุงเทพ
คือ พระแก้วมรกต และพระพุทธรูปพระบางของลาวซึ่งน�ำ
มาจากเขมรเข้าไปเป็นพระประจ�ำเมืองหลวงพระบางและ
ประเทศลาว ทั้งนี้ระหว่างอาณาจักรอาเซียนพุทธรูปเป็น
ตัวเชื่อมศูนย์รวมจิตใจ
จากการส่ ง ต่ อ พุ ท ธศาสนาผ่ า นพุ ท ธรู ป ไปยั ง
สถานที่ต่างๆ ก่อให้เกิดสิ่งรวมใจในการนับถือพุทธศาสนา
ทั้งของชาวอาเซียนและนอกอาเซียน แม้ในยุคโลกาภิวัตน์
มีการเคลื่อนย้ายประชากร นักท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ ก่อ
ให้เกิดการสร้างพระพุทธรูป รูปเคารพอื่นๆ ขนาดใหญ่
เพื่อดึงดูดการท่ อ งเที่ ย ว ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ท างเศรษฐกิ จ
เป็นพุทธศาสนาเพื่อการท่องเที่ยว และมีพุทธรูปเหรียญ
กล้ า ให้ ท หารมี ค วามมั่ น ใจปลุ ก ใจหึ ก เหิ ม น� ำ ไปสู ่ ค วาม

มั่นคงของประเทศชาติ
4) การไหลเวี ย นในมิ ติ ค วามศรั ท ธา ผ่ า นตั ว แทนพระธาตุ พระบรม
สารีริกธาตุ พระธาตุเป็นวัตถุที่ไม่ใหญ่แต่ส่งผ่านต่อไปและบรรจุไว้ในสถานที่ยิ่งใหญ่
และสวยงามประจ�ำแต่ละที่ โดยการสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ
ท�ำให้พระธาตุมีอิทธิพลต่อความเชื่อของกลุ่มชนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธฺ์คู่บ้านคู่เมือง
เช่น เจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุหลวง
(1) ระหว่างอาเซียน กับ จีน อินเดีย ศรีลังกา เมื่อพุทธศาสนาเข้าไปเจริญ
รุ ่ ง เรื อ งทางอิ น เดี ย ภาคใต้ ต อนบน มี พ ระเถรรู ป หนึ่ ง ชื่ อ วั ช รโพธิ์ อั ญ เชิ ญ พระบรม
สารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุดอยตุง สมัยจามเทวี รัชกาลที่ 4 ในสมัยพระ
เจ้าบุเรงนอง พระองค์ทรงต้องการพระเขี้ยวแก้วถึงขนาดน�ำเงินไปไถ่ที่ต่าง ต่อมาส
มัย ร. 5 ของไทยรับถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบที่กบิลพัสดุ์จากอังกฤษ จาก
มาร์ควิส เคอสัน อุปราชของประเทศอินเดีย มีหนังสือมากราบทูล มีทูตานุทูตของ
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนา มีญี่ปุ่น ลังกาและพม่า เป็นต้น กราบทูลขอแบ่งพระ
สารีริกธาตุไปบูชาในประเทศของตน พระองค์ก็ทรงแบ่งให้ ส่วนที่เหลือโปรดให้บรรจุ
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ในเจดี ย ์ บ นยอดเขาสุ ว รรณบรรพตหรื อ ภู เขาทอง วั ด สระ
เกศ (กรมการศาสนา, 2557: 101) ปลายสมัยอาณานิคม
ในเวียดนาม มีการอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วจากศรีลังกามา
ให้ประชาชนสักการะที่เวียดนาม นับว่ามีการตื่นตัวทางพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในพม่ายุคทหารปกครอง มีการอัญเชิญ
พระธาตุเขี้ยวแก้วมาจากจีนมาให้สักการะและประเทศไทย รอยพระพุทธบาทสัญลักษณ์แทนองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมาก่อนที่จะมี
ก็มีการอัญเชิญจากจีนมาให้สักการะเช่นกัน
การสร้างพระพุทธรูปไว้แทนพระพุทธ
(2) ระหว่างดินแดนอาเซียน ในสมัยสุโขทัย ความ องค์ตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ ศรีลังกา
ศรัทธาในพระธาตุดังที่พระมหาเถรสุมนะไปที่ศรีสัชชนาลัย และยังคงสืบเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน
ทราบความมหั ศ จรรย์ พุ ท ธธาตุ ที่ ส ่ ง มาสมั ย พระเจ้ า อโศก รอยพระพุทธบาทกลายเป็นสัญลักษณ์
่ส�ำคัญเพื่อแสดงถึงว่าเป็นดินแดนที่
ด้วยความช่วยเหลือของประชาชนท้องถิ่นจึงค้นพบพระธาตุ ทีพระพุ
ทธองค์ได้ด�ำเนินไปถึง เป็นสิริ
ที่แสดงปาฏิหารย์หลายครั้ง แต่พระยาลิไทย หลังได้สดับ มงคล ซึ่งตามต�ำนานอ้างไว้ว่า รอย
ความนั้นแล้วก็ส่งคณะทูตไปขอให้พระสุมนเถระเดินทางไป พระพุทธบาทซึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จ
พร้อมพระธาตุ พระองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ในพม่า ประทับไว้ 5 แห่ง ได้แก่ เขาสุวรรณ
มาลิก, เขาสุวรรณบรรพต, เขาสุมน
การสร้างเจดีย์ได้รับความนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อ กูฏ, เมืองโยนกบุรี และหาดทรายใน
การสร้างสิ่งก่อสร้างเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุใน ล�ำน�้ำ นัมมทานที
ที่ต่างๆ และเป็นการน�ำพระธาตุมาบรรจุเป็นองค์แทนของ
พระพุทธเจ้าเพื่อน้อมระลึกถึงพุทธคุณและเป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติ
5) การไหลเวียนมิติด้านอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา
สิ่งที่เป็นวัตถุ แนวคิด วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา นอกจากที่กล่าวมา
แล้วประกอบด้วย ต้นโพธิ์ พระพุทธบาท รอยประทับของพุทธเจ้า คติการจ�ำลองรอย
พระพุทธบาท ในสุโขทัยเริ่มขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่
19 โดยรับคตินิยมนี้มาจากลังกา จากหลักฐานศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ กล่าวถึงพระมหา
ธรรมราชาลิไท โปรดฯให้จ�ำลองรอยพระพุทธบาท ตามแบบรอยพระบาทจากลังกามา
ประดิษฐานไว้บนภูเขาในเมืองส�ำคัญ ๔ แห่ง ได้แก่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บางพาน และ
พระบาง สมัยพระเจ้าทรงธรรม อยุธยา ได้มีการค้นพบพระพุทธบาทจ�ำลองที่สระบุรี
สมัยพระเจ้าติโลกราช มีการน�ำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากลังกาและต่อมาได้สร้าง
วัดโพธารามสถานที่ท�ำสังคายนา ในไทย ร.5 ทรงน�ำหน่อพันธุ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์จาก
พุทธคยามาปลูกในประเทศไทย โปรดให้ทรงปลูกที่วัดเบญจมบพิตร 1 ต้น
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บทที่ 2 พุทธศาสนายุคพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

สุ ว รรณภู มิ ห รื อ อาเซี ย นโบราณมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนานตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปั จ จุ บั น แม้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นจะมี ก ารก่ อ ตั้ ง และเริ่ ม ด� ำ เนิ น การไม่ น าน แต่
ประเทศในแผ่นดินใหญ่ ล้วนอ้างว่า ดินแดนของตนเป็นเมืองศูนย์กลางของสุวรรณภูมิ
หรืออาเซียนโบราณ ค�ำว่า สุวรรณภูมิ เป็นค�ำที่ใช้เรียกดินแดนอาเซียนโบราณ แปล
ว่า "แผ่นดินทอง" เป็นค�ำภาษาสันสกฤต ประกอบด้วย สุวรรณ (รูปสันสกฤต)/สุวณฺณ
(รูปบาลี) + ภูมิ ภาษาอังกฤษเขียนตามรูปศัพท์โรมันว่า Suvarnabhumi ในความ
หมายโดยนัย หมายถึง แผ่นดินทางตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ซึ่งมีทั้งหมู่เกาะและ
พื้นแผ่นดินใหญ่ เรียกว่า สุวรรณทวีป เป็นยุคที่มีการสร้างบ้านแปลงเมือง เรื่องราว
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมือง สังคม วิถีชีวิตของผู้คน แปลตามพยัญชนะคือ ดิน
แดนแห่งทองค�ำ แปลโดยอรรถดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร
แต่การนิยามค�ำว่า สุวรรณภูมิ กลับมีหลักฐานทั้งจากเอกสารจารึกและโบราณคดีให้
ค�ำอธิบายแตกต่างกัน
จากหลักฐานที่ปรากฏใน เอกสารจารึกโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ท�ำให้
ทราบความเป็นไปของค�ำว่า สุวรรณภูมิ มี 2 ค�ำที่คล้ายกัน ค�ำหนึ่งเรียกว่า สุวรรณภูมิ
แปลว่ า ดิ น แดนทองหรื อ แผ่ น ดิ น ทอง อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า สุ ว รรณทวี ป แปลว่ า เกาะ
ทองหรือทวีปที่เป็นดินแดนกว้างขวางเหมือนค�ำว่า ชมพูทวีป ในครั้งอดีตกาล เมื่อ
สันนิษฐานจาก 2 ค�ำนี้ น�ำไปสู่ข้อสรุปเบื้องต้น 2 อย่าง คือ
1) สุวรรณภูมิเป็นดินแดนที่เป็นแผ่นดินใหญ่
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2) สุวรรณทวีป เป็นเกาะที่อยู่ติดกับสุวรรณภูมิ
การศึ ก ษาความเป็ น มาของสุ ว รรณภู มิ นั้ น มี ก ารใช้ ห ลั ก ฐานทั้ ง จากจารึ ก
โบราณคดี หลักฐานเอกสาร จดหมายเหตุพงศาวดาร มีที่มาหลากหลายจากอินเดีย
จี น กรี ก -โรมั น อาหรั บ และลั ง กา รวมทั้ ง เอกสารที่ มี ใ นประเทศเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉี ย งใต้ ส่ ว นหลั ก ฐานที่ เ ป็ น จารึ ก และโบราณคดี อั น เป็ น ศิ ล ปกรรมประกอบด้ ว ย
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวิจิตรกรรม นั้นมีปรากฏในประเทศอาเซียน เช่น
ประเทศพม่า-มอญ ยะไข่ อาณาจักรสะเทิม ปยู ประเทศไทย–มอญ ทวารวดี ประเทศ
กัมพูชา–ขอม และประเทศลาวยุคอดีต รวมทั้งบางพื้นที่ของเวียดนามอาณาจักรจาม
ปาของชนชาวจาม และภาคใต้ ซึ่งเคยเป็นอาณาจักรฟูนันและเจนละน�้ำ
เอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับสุวรรณภูมิ
เอกสารบันทึกโดยเอเชียใต้: อินเดีย-ศรีลังกา: สุวรรณภูมิจากสันนิษฐาน
ด้วยหลักฐานเอกสารที่เป็นวรรณกรรมปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา ส่วนมากปรากฏ
ในคัมภีร์ชาดก "มหาชนกชาดก" กล่าวถึงที่ตั้งกว้างๆ ของสุวรรณภูมิว่า อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอินเดีย พระมหาชนกเดินทางมาค้าขายที่สุวรรณภูมิ แต่เรือแตกกลาง
ทะเลในชาดกหลายเรื่องอีก เช่น สังขพราหมณ์ชาดก เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ลงเรือ
ไปค้าขายทาง "สุวรรณภูมิ" เพื่อน�ำมาบริจาคทาน ทั้งนี้ยังมี สุสันธีชาดก และสุปปา
รกชาดก (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:29) กล่าวถึงการเดิน
ทางทะเลของพ่อค้าระหว่างภารุกัจจากับสุวรรณภูมิ (Lal Hazra, K., 1982:58)
มิลินทปัญหาก็กล่าวถึงสุวรรณภูมิ (Lal Hazra, K., 1982:58) นิทเทส (Niddesa)
เป็นคัมภีร์ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกกล่าวถึงชื่อเมืองต่างๆ ในต้นคริสต์ศตวรรษ
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่อยู่ในบริเวณเอเชียอาคเนย์ (Lal Hazra, K.,1982:58)
หลักฐานในพระไตรปิฎกกล่าวถึงดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ ประกอบด้วย คัมภีร์ขุท
ทกนิกาย คัมภีร์มหานิเทศ 2 แห่ง และขุททกนิกาย อปทาน 1 แห่ง คัมภีร์แรกกล่าว
ถึงการเดินทางแสวงหาโภคทรัพย์ว่าต้องล่องเรือออกสู่มหาสมุทรไปยังรัฐต่างๆ ซึ่ง
1 ในรัฐเหล่านั้นสุวรรณภูมิรัฐ ส่วนคัมภีร์อปทานกล่าวถึงประวัติพระชตุกัณณิกเถระ
ว่า อดีตชาติเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีเป็นที่รู้จักแก่คนทั้งหลายมีคนเข้าไป
หาหรือพบด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ บรรดาชนที่เข้าพบท่านกล่าวถึงคนจากสุวรรณภูมิ
ด้วย ในคัมภีร์อรรถกถา มีระบุถึงดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ แสดงถึงการให้ข้อมูลที่
คล้ายกันด้วยการเดินทางด้วยเรือ เช่น ในอรรถกถาเอกนิบาต กล่าวถึงระยะทางการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

เดินเรือไปยังสุวรรณภูมินั้น 700 โยชน์ (1 โยชน์=16 กิโลเมตร, 700 โยชน์=1120
กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทาง 7 วัน 7 คืน ในอรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน พรรณนา
ถึงอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ พาหิยะ เดิน
ทางไปค้าขายที่เมืองสุวรรณภูมิ แต่เรืออัปปางระหว่างทางอาศัยแผ่นกระดานแผ่น
หนึ่งประคองตัวจึงรอดชีวิต
ส่วนวรรณกรรมในศาสนาพราหมณ์หลายฉบับ เช่น มหากาพย์รามายณะ
ปุราณะ (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:29) เป็นวรรณคดีอินเดีย
เก่าที่สุดประมาณศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ผู้แต่งคือ ฤาษี วาลมีกิ (Valmiki)
กล่าวถึงยาวาทวีป (Yavadvipa) ว่าเป็นเกาะ ดินแดน แผ่นดิน ภูเขาแห่งทองและ
เงิน (Lal Hazra, K., 1982:58) นอกจากนี้ ยังระบุชื่อสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นดินแดน
ที่อยู่บริเวณเอเชียอาคเนย์ เช่น สุวรรณทวีป (เกาะทองค�ำหรือคาบสมุทรทองค�ำ)
และสุวรรณภูมิ (ดินแดนทองค�ำ) ระบุว่าพ่อค้าชาวอินเดียนิยมเดินทางมาค้าขาย
กับกลุ่มประเทศทางตะวันออกซึ่งรู้จักกันในชื่อ ‘สุวรรณทวีป’ หรือ ‘สุวรรณภูมิ’
(วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:29) วรรณกรรมยุคก่อนพระเจ้า
อโศกไม่นาน คัมภีร์อรรถศาสตร์ (Arthasastra) เป็นคัมภีร์เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง สังคมเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปะการต่างๆ แต่งโดยท่านเกาฏิลยะ (Kautilya)
เป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าจันทรคุปต์ (Chandragupta) ซึ่งเป็นพระอัยยกา (เสด็จปู่)
ของพระเจ้าอโศกมหาราช บิดาของพระเจ้าพินทุสารอยู่ในระยะปลายศตวรรษที่ 4
ต้นศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล คัมภีร์ระบุดินแดนที่พ่อค้าวาณิชทั้งหลายเดินทาง
ไปถึงยังดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ หากรอดชีวิตกลับมาจะร�่ำรวยด้วยโภคทรัพย์
และเลี้ยงดูครอบครัวไปอีก 7 ชั่วอายุคนท�ำให้เห็นการอพยพของชาวอินเดียมายัง
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระยะแรกๆ ก่อนคริสตกาล แสดงให้เห็นว่ามีการ
เคลื่อนย้ายประชากรหรือการติดต่อระหว่างบริเวณเอเชียอาคเนย์กับประเทศอินเดีย
นั้นย้อนหลังไปสมัยราชวงศ์โมริยะ (Maurya พ.ศ.221-358/321-185 ปี ก่อนคริสต์
ศักราช) (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:29) ในวรรณกรรมอินเดีย
ทั้งที่เป็นของพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นใช้ระบุชื่อคล้ายกันในรูปแบบ
ภาษาสันสกฤตว่า สุวรรณภูมิ
ส่วนเอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับสุวรรณภูมิโดยลังกา: พงศาวดารของลังกา
คือทีปวงศ์และมหาวงศ์ทั้ง 2 ฉบับ (Lal Hazra, K., 1982:57) กล่าวถึงการเดินทาง
ของสมณทูตสมัยพระเจ้าอโศก คือพระโสณะกับพระอุตตระมายังสุวรรณภูมิ เรื่อง
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สุวรรณภูมิหรือดินแดนแห่งทองค�ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพระศาสนาโดยเฉพาะ
พุทธศาสนา หลังพระปรินิพพานของพระพุทธเจ้าราว 236 ปี พระเจ้าอโศกมหาราช
แห่งแคว้นมคธในประเทศอินเดียครั้งนั้นโปรดให้ท�ำการสังคายนาครั้งที่ 3 ที่กรุง
ปาฏลีปุตร มีพระราชประสงค์ที่จะให้ช�ำระพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก หลังจากนั้น จึงทรงโปรดให้พระเถระเป็นสมณทูต 9 สาย
แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาทั้งภายในและภายนอกประเทศอินเดีย มีการบันทึก
การเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ เมื่อพระโสณะอุตตระมาถึงปราบผีเสื้อสมุทรที่
ชอบเบียดเบียนชาวสุวรรณภูมิท�ำให้ชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใส จากนั้นแสดงพรหมชาล
สูตร ตอนปราบผีเสื้อสมุทร ท่านสวดพระปริตรป้องกันเกาะสุวรรณภูมิไว้ นอกจากนี้
ในคัมภีร์มหาวงศ์ของลังการะบุว่า สุวรรณภูมิประเทศอยู่ห่างจากลังกา 700 โยชน์
(ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ. ดร., 2543:29-30) แต่พงศาวดารลังกาอ้างจากคัมภีร์
สีหลวัตถุปกรณ์ เชื่อกันว่า "สุวรรณภูมิ" อยู่ในแหลมมลายู
เอกสารที่บันทึกโดยจีน: ในเอกสารของจีนโดยเฉพาะในพงศาวดารราชวงศ์
เหลียง (พ.ศ.1045–1100) มีข้อความระบุว่าดินแดนดังกล่าวมีรัฐส�ำคัญในบริเวณนี้
คือ ฟูนัน กิมหลินหรือกิมตั๋ง หลั่งยะสิว พันพัน และลังเกียสุ ชื่อเมืองที่ปรากฏนี้ นัก
วิชาการที่สืบค้นแล้วสันนิษฐานว่า ฟูนัน คืออาณาจักรฟูนัน กิมหลิน คืออาณาจักร
สุวรรณภูมิ หลั่งยะสิว ที่ใดยังไม่ทราบ ส�ำหรับพันพันน่าจะเป็นแหล่งโบราณบ้านดอน
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลังเกียสุคืออาณาจักรลังกาสุกะ น่าจะเป็นเมือง
ปัตตานี ในจดหมายเหตุจีน สมัยสามก๊ก (ราวพุทธศตวรรษที่ 8) นั้น กษัตริย์จีนส่ง
ราชทูต 2 คน คือ คังไถและชูยิง บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองและอาณาจักรต่างๆ
ในดินแดนสุวรรณภูมิ กิตติศัพท์ความมั่งคั่งของดินแดนสุวรรณภูมิ มีปรากฏอยู่ใน
หนังสือคู่มือการเดินเรือมาค้าขายทางซีกโลกตะวันออก
เอกสารบันทึกโดยตะวันตก: กรีก-โรมัน ในบันทึกเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิ
ที่ปรากฏในเอกสารของชาวตะวันตกครั้งอดีต เมื่อพุทธศตวรรษที่ 7-8 นั้น มีชาว
ตะวันตก กรีก และโรมัน แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดินเรือข้ามทะเลเข้ามาติดต่อ
ค้าขายยังเมืองต่างๆ ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ท�ำให้อารยธรรม
ชาวตะวั น ตกพากั น หลั่ ง ไหลเข้ า มายั ง ดิ น แดนดั ง กล่ า วมากขึ้ น ในเอกสารของกรี ก
โรมั น อาหรั บ และอิ น เดี ย เรี ย กดิ น แดนแถบนี้ ว ่ า แหลมทองหรื อ สุ ว รรณภู มิ ใน
จดหมายเหตุ ข องโรมั น ดิ น แดนแห่ ง นี้ เรี ย กว่ า ไครเส (Chryse) และกรี ก เรี ย กว่ า
ไครโซเนส์ (Golden Khersonese) ตามจดหมายของกรีกกล่าวถึงดินแดนทองว่า
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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"ไครเส (Chryse)" (Lal Hazra, K.,1982:59) โดยกล่าวว่ามีแม่นํ้า
ใหญ่ 4 สาย ต่างเป็นอิสระแก่กัน คือ 1) แม่นํ้าแดง (ญวนยุคนี้)
2) แม่นํ้าโขง (ลาว เขมร ไทยยุคนี้) 3) แม่นํ้าอจิรวดี (พม่ายุคนี้)
4) แม่นํ้าเจ้าพระยา (ไทยยุคนี้) ส�ำหรับพ่อค้าชาวยุโรปจ�ำนวน 2
เล่ม คือบันทึกการเดินเรือของชาวยุโรป (The Periplus of the
Erythrean Sea) และหนังสือภูมิศาสตร์ของปโตเลมี (Ptolemy’s จารึกมีทั้งหมด 10 หลัก จาร
ด้วยอักษรมอญ เป็นภาษา
Geography) (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ. ดร., 2543:29)
บาลี 3 หลัก เป็นภาษามอญ
เอกสารบันทึกและจารึกจากพม่า: เมื่อประเทศพม่าตก 7 หลัก จารเมื่อ พ.ศ.2019/
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ชาวอังกฤษได้น�ำจารึกกัลยาณีและคัมภีร์ ค.ศ.1476 สมัยกษัตริย์มอญ
ศาสนวงศ์ ไ ปแปลเป็ น ภาษาต่ า งๆ ท� ำ ให้ เ กิ ด รั บ รู ้ กั น อย่ า งกว้ า ง พระนามว่า พระธรรมเจดีย์
ขวาง และเชื่อว่า "สุวรรณภูมิ" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศพม่า
แต่จาการขุดค้นทางโบราณคดี กลับไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่แสดงว่าเคย
เป็นที่ตั้งของอาณาจักรเก่าแก่แต่อย่างใดและโบราณวัตถุที่พบก็มีอายุเก่าแก่ถึงสมัย
สุวรรณภูมิอยู่ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีฝ่ายอังกฤษอ้างว่า จารึกกัลยาณี และ
คัมภีร์พุทธศาสนาเรื่อง "ศาสนวงศ์" ซึ่งพระเถระชาวพม่ามีนามว่า "พระปัญญาสามี"
แต่งขึ้นปี พ.ศ.2405 อ้างว่าพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในแผ่นดินมอญตั้งแต่สมัย
พุทธกาลระบุว่า "สุวรรณภูมิ" หรือ "สุวรรณทวีป" ตามที่คัมภีร์โบราณของชาวอินเดีย
และคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวไว้ตั้งอยู่ที่ "เมืองสุธรรมวดี" หรือ "เมืองสะเทิม" เมือง
หลวงของ "อาณาจักรมอญ" ในบริเวณลุ่มแม่น�้ำสาละวินทางตอนใต้ของประเทศพม่า
เนื่องจากพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในพม่าราวพุทธศตวรรษที่ 6 พบหลักฐานค�ำจารึก
บาลีภาษา (Lal Hazra, K., 1982:58) นักประวัติศาสตร์พม่า หม่องทินอ่องบันทึก
ว่า "พระเจ้าอโศกทรงส่งสมณทูตไปยังดินแดนที่ห่างไกลหลายแห่งด้วยกัน สมณทูต
คณะหนึ่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ประชาชนในสุวรรณภูมิเมืองหลวงของสุวรรณภูมิ
คือเมืองสะเทิม (Thaton) ในพม่าตอนล่าง ดังนั้น ในพงศาวดารพม่าอ้างจาก "จารึก
กัลยาณี" ซึ่งเป็นภาษามคธ และ "คัมภีร์ศาสนวงศ์" ระบุไว้ว่า สุวรรณภูมิตั้งอยู่ใน
ประเทศพม่าตอนใต้ คือ เมืองสุธรรมวดี/เมืองสะเทิม ตลอดถึงเมืองพะโค (หงสาว
ดี) และมะละแหม่ง (Lal Hazra, K., 1982:57)
หลักฐานทางโบราณคดี: จากหลักฐานทางโบราณคดีหลายแห่ง ศาสตราจารย์
ผาสุก อินทราวุฒิ เห็นว่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มีการติดต่อกับอินเดียแล้วตั้งแต่สมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจุบันดินแดนนี้มีอาณาเขตครอบคลุม 8 ประเทศ พม่า ไทย ลาว
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยัน
ข้อเท็จจริงนี้ คือ ภาชนะส�ำริด ลูกปัดหิน และลูกปัดแก้ว ซึ่งมีแหล่งก�ำเนิดในอินเดีย
แต่มีการค้นพบที่บ้านดอนตาเพชร อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ยุคเริ่มต้นการ
เข้ามาของพุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าว มีการค้นพบหลักฐานการประดิษฐานพุทธ
ศาสนาครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในหลายประเทศ
หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย: มีการค้นพบที่เมืองอู่ทองโบราณ
เมืองนครปฐมโบราณ และเมืองลพบุรี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-14 ประกอบด้วย
จารึกคาถา เย ธมฺมา ประติมากรรมรูปพระสาวก พระพุทธรูปนาคปรก ธรรมจักร
ศิลาพร้อมเสา พระพิมพ์ดินเผา ประติมารูปบุคคลจารึกนามพุทธบิดา พระพุทธรูป
ศิลานั่งห้อยพระบาท การค้นพบพุทธวัตถุส�ำคัญดินแดนที่เป็นสุวรรณภูมิมีการส�ำรวจ
และการค้นพบวัตถุทางโบราณคดีหลายที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครปฐมนั้น เช่น
ธรรมจักรศิลาทราย พระรูปอินเดีย สมัยอมราวดี พุทธศตวรรษที่ 7 พระพุทธรูปศิลา
ประทับนั่งห้อยพระบาทขนาดใหญ่ และศิลปวัตถุสมัยทวารวดีจ�ำนวนมาก เป็นหลัก
ฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันว่า เมืองนครชัยศรีและเมืองนครปฐม นั้นเป็นเมืองส�ำคัญ
สมัยโบราณหรืออาจเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีโบราณ มีพระ
ปฐมเจดีย์ที่เป็นหลักฐานที่แสดงว่า พุทธศาสนานั้นประกาศเผยแผ่ออกจากสถานที่
ส�ำคัญแห่งนี้ หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในสุวรรณภูมิคือ องค์พระปฐมเจดีย์เหมือน
สถูปสัญจิเจดีย์ในอินเดีย เป็นศิลปะสมัยหลังพระเจ้าอโศกเล็กน้อย เป็นองค์ท่ีอยู่ใน
สุด ลักษณะเป็นรูปทรงโอควํ่า พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเจดีย์แบบลังกา
รัชกาลที่ 5 ทรงให้สร้างครอบพระปรางค์แบบขอมลงไปอีกทีหนึ่ง พระปฐมเจดีย์จึง
เป็นเจดีย์ 3 องค์ซ้อนกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ดินแดนสุวรรณภูมิใน ไทย ลาว พม่า มอญ
มีเจดีย์ พุทธวิหาร พระบรมสาริกธาตุ พระพุทธบาทมากมาย แต่องค์ประกอบยังคง
เหมือนกัน เช่น พระเสมหธาตุ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอาเจียนออกมาเป็นพระโลหิต พบ
ที่ วัดเพชรพลี จังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ มี ก ารค้ น พบหลั ก ฐานโบราณคดี ท างด้ า นวั ต ถุ คื อ การค้ น พบ
เหรียญเงินยุคทวารวดี พระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวารวดี ศาสตร์จารย์ปีแอร์ ดูปองต์
ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ท�ำการขุดค้นซากเมืองโบราณในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย
เมืองโบราณ 2 เมือง ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร คือ "แหล่งโบราณคดีเมือง
นครชัยศรี" ตั้งอยู่ที่ต�ำบลพระประโทน ตัวเมือง กว้าง 2,000 เมตร ยาว 3,600 เมตร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มีคูน�้ำล้อมรอบ และ "แหล่งโบราณคดีเมืองนครปฐม" ตั้งอยู่ที่ต�ำบลสนามจันทร์" ตัว
เมืองกว้าง 1,000 เมตร ยาว 1,500 เมตร พบโบราณวัตถุในพุทธศาสนาจ�ำนวนมาก
เช่น ธรรมจักรและกวางหมอบสลักด้วยศิลา แท่นสถูป และสิ่งของต่างๆ มากมาย
แต่เดิมส�ำคัญผิดคิดว่าเป็นสิ่งเคารพบูชาในพุทธศาสนาที่เรียกว่า
"พุทธเจดีย์" ที่มีมาก่อนการสร้างพระพุทธรูป จึงสันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นที่ตั้งของ "สุวรรณภูมิ" แต่จากการตรวจสอบพบว่า ศิลปะโบราณ
วัตถุทั้งหลายแล้วผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีมีความเห็นว่า เป็นของ
ที่สร้างขึ้นภายหลังพุทธศตวรรษที่ 10 และพบศิลาจารึกส่วนใหญ่
เป็นภาษามอญ มีอายุเก่าแก่ไปถึงสมัยสุวรรณภูมิ ในประเทศไทย
นั้นมีการส�ำรวจพบเงินเหรียญรูปพระอาทิตย์และศิลปวัตถุสมัย
ฟู นั น หลายอย่ า งพบที่ แ หล่ ง โบราณสถานคอกช้ า งดิ น อ� ำ เภอ
ยญที่เจดีย์เก่าใกล้วัดพระ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เมืองจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัด เหรี
ประโทน มีจารึกเป็นภาษา
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ท�ำให้เชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมินั้น สันสกฤต
เคยรับอิทธิพลหรืออยู่ในอาณาจักรฟูนันมาก่อน
ต่อมา มีผู้พบเหรียญเงินตรา 2 เหรียญที่เจดีย์เก่าใกล้วัดพระประโทน มีจารึก
เป็นภาษาสันสกฤต อ่านแปลความว่า "ศรีทวารวตีศวร" น�ำไปสู่การล้มเลิกความเชื่อ
ว่าแหล่งโบราณสถานของนครปฐมเป็นที่ตั้งของ "สุวรรณภูมิ" แต่กลับมีความเห็น
ใหม่ว่าเป็นที่ตั้งของ "อาณาจักรทวารวดี" อาจมีศูนย์กลางอยู่วัดพระประโทน หลัง
จากนั้น มีผู้พบเหรียญเงินสมัยทวารวดีมีอักษรจารึกเหมือนกับพบที่แหล่งโบราณคดี
เมืองนครปฐมอีกหลายแห่ง เช่น จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์สิงห์บุรี ลพบุรี ราชบุรี
สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี จึงท�ำให้ความเชื่อในเรื่อง "อาณาจักรทวารวดี" สั่นคลอนไป
กลับกลายเป็นการก�ำหนดยุคสมัยของศิลปกรรม เรียกว่า "ศิลปะสมัยทวารวดี" การ
ค้นพบในหลายเมืองโบราณ เช่น เมืองอู่ทองโบราณ ค้นพบคาถา เย ธมฺมา อักษร
ปัลลวะ บนพระพิมพ์ สถูปจ�ำลอง แท่งหิน อิฐ บาตรพระ พุทธศตวรรษที่ 12 ค้น
พบประติมากรรมพุทธสาวก 3 องค์ถือบาตรเหมือนศิลปะอมราวดีที่เมือง นาคารชุน
โกณฑะ ราชวงศ์อิกษวากุ นิกายเถรวาทพุทธศตวรรษที่ 10-11 ค้นพบประติมากรรม
พระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้นเหมือนศิลปะแบบอมราวดีที่เมืองนาคารชุนโกณฑะ ราช
วงศ์อิกษวากุ นิกายเถรวาท พุทธศตวรรษที่ 11-12 ธรรมจักรศิลาพร้อมเสาและฐานที่
เจดีย์หมายเลข 11 รูปแบบศิลปะสมัยคุปตะ นิกายเถรวาท ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
พระพิมพ์ดินเผา มีจารึกนามพระอสีติมหาสาวก นิกายเถรวาท พุทธศตวรรษที่ 11-12
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พระพิมพ์ดินเผา มีจารึกนามพระอนาคตพุทธเจ้า นิกายเถรวาท พุทธศตวรรษที่ 1112 และพบประติมากรรมดินเผารูปบุคคล จารึกนามพุทธบิดาพุทธศตวรรษที่ 13-14
ส่วนที่เมืองนครปฐมโบราณ มีการค้นพบธรรมจักรศิลาและกวางหมอบ รูปแบบศิลปะ
อินเดีย สมัยคุปตะ นิกายเถราท พุทธศตวรรษที่ 11-12 พบพระ
พุทธรูปศิลาประทับนั่งห้อยพระบาท รูปแบบศิลปะอินเดียสมัยหลัง
คุปตะที่ถ�้ำอชันตา การ์ลีและกันเหริ นิกายมหายานพุทธศตวรรษที่
13-14 พบสถูปศิลาจ�ำลอง มีจารึกคาถาเย ธมฺมา ภาษาบาลีนิกาย
เถรวาท พุทธศตวรรษที่ 12 และการค้นพบเจดีย์จุลประโทนระยะที่
1 ฝังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบอินเดีย สมัยคุปตะ นิกายเถรวาท พุทธ
ศตวรรษที่ 12 (บัญชา พงษ์พานิช และคณะ, 2559: 15)
หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม:
ส�ำหรับกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
มายาวนานกว่า 2,000 ปี หลักฐานหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่า พุทธศาสนาตั้งอยู่ใน
ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 เช่น หลักฐานจากศิลาจารึกที่ค้นพบ ณ เมืองโว
กัญ อันเป็นศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีตกัมพูชาคือดิน
แดนส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิ อันเป็นถิ่นที่พระโสณเถระและพระอุตตรเถระเดินทาง
มาเผยแผ่พุทธศาสนา ตั้งแต่บัดนั้นพุทธศาสนาในกัมพูชาจึงค่อยๆ เจริญรุ่งเรืองขึ้น
ตามล�ำดับจนกระทั่งถึงยุคประวัติศาสตร์กัมพูชา 4 ยุค คือ ยุคฟูนัน เจนละ พระนคร
และหลังยุคพระนคร ส่วนในเวียดนามตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนและ
แหล่ ง โบราณคดี ออกแก้ ว (Oc-eo) พื้ น ที่ ท างฝั ่ ง ทะเลของเวี ย ดนามใต้ เ ป็ น เมื อ ง
การค้าของอาณาจักรฟูนัน ในครั้งนั้น มีเรือจากอินเดียและจากกรุงโรมเดินทางมา
ค้าขาย นี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามายังดินแดนแห่งนี้ ทั้ง
ประวัติศาสตร์เขมรยังแสดงให้เห็นว่า พระเถระทั้งสององค์เดินทางมายังสุวรรณภูมิ
เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังดินแดนพม่า มอญ ไทย ลาว และฟูนัน เมื่อถึงฟูนันท่านทั้ง
สองเดินทางเรือค้าขายมาถึงท่าเรือออกแก้ว (Oc-eo) (ปัจจุบันอยู่จังหวัดเกียน เชียง)
สมัยนั้นผู้ปกครองของฟูนันคือพระนางนาคีโสมา และพระเถระทั้งสองพักอยู่ที่ภูเขา
แสดงธรรมแก่ชาวฟูนัน เมื่อประชาชนถึงพระรัตนตรัย ท่านจึงเดินทางต่อไป หลัง
ท่านออกเดินทางจากภูเขาลูกนั้น ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนั้นว่า พนมปาเท (Phnom
Pathe) หมายถึง พระเถระทั้งสองเดินทางไปแล้ว ซึ่งภูเขานี้ห่างจากออกแก้ว (Oc-eo)
ประมาณ 3 กิโลเมตรปัจจุบันภูเขานี้ยังเรียกว่า พนมปาเท และอยู่ในชุมชนวอง อ�ำเภอ
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ทอยไอยซอน จังหวัดเกียนเชียงของเวียดนาม (Theravada Buddhist Magazine,
2008:48) กล่าวว่า เถรวาทอินเดียเข้าไปยังเวียดนามระหว่างก่อนคริสต์ศตวรรษที่
3 สมัยพระเจ้าอโศก ค้นพบที่เมืองออกแก้ว เมืองญาตรัง หลักฐานที่พบประกอบ
ด้วย จารึกคาถา เย ธมฺมา เป็นอักษรพราหมี บนหัวแหวน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-8
การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองออกแก้ว (OC-EO) ตรงบริเวณปลายแหลมญวน ซึ่ง
เชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่เกิดขึ้นสมัยฟูนันพบโบราณวัตถุสมัยฟูนัน เช่น ถ้วยชาม เงิน
ตรา พระพุ ท ธรู ป และเทวรู ป ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ศิ ล ปะอมราวดี จ ากอิ น เดี ย จากหลั ก
ฐานโบราณคดี ชิ้ น ส� ำ คั ญ ที่ พ บในเมื อ งออกแก้ ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื อ งมี ก ารติ ด ต่ อ
ค้ า ขายกั บ ต่ า งประเทศทั้ ง พ่ อ ค้ า ชาวอิ น เดี ย และโรมั น ในฐานะที่ เ ป็ น เมื อ งท่ า ของ
ฟูนัน และมีการท�ำเส้นทางน�้ำเพื่อติดต่อกับเมืองอื่นๆ ของฟูนัน และเมืองออกแก้ว
คงจะมีความเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6–9 พบจารึกคาถา เย ธมฺมา อักษร
พราหมีบนหัวแหวนพุทธศตวรรษที่ 7-8 (บัญชา พงษ์พานิช และคณะ, 2559: 15)
หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศพม่า: ที่พม่า มีการค้นพบที่ไบถาโน/
เบกถาโน (Beikthano) พบฐานอาคารอิฐทรงเจดีย์และวิหารเหมือนที่เมืองนาคารชุน
โกณฑะ ราชวงศ์อิกษวากุ นิกายเถรวาท พุทธศตวรรษที่ 9-10 ที่เมืองฮาลินหรือฮาลิงยี
(Halin/Halingyi) พบลูกปัดหินคาร์เนเลียนและอาเกต โดยเฉพาะรูปเสือและสิงโต
พบจารึ ก ภาษาปยู มี บ างจารึ ก ใช้ อั ก ษรอิ น เดี ย ใต้ มี อั ก ษรพราหมี ป ะปน ที่ เ มื อ งศรี
เกษตร พบจารึก คาถา เย ธมฺมา อักษรอานธระ บนพระพิมพ์ดินเผาและแผ่นทองค�ำ
พุทธศตวรรษที่ 10-11 ที่เมืองธันยวดี รัฐยะไข่ พบพระมหามัยมุนี ส�ำริดกะไหล่ทอง
นิกายมหายานพุทธศตวรรษที่ 10-11 เวศาลีรัฐยะไข่ พบสถูปจ�ำลองมีจารึกบนสถูป
อักษรพราหมีสมัยคุปตะคาถา เย ธมฺมา ภาษาบาลีในนิกายเถรวาท พุทธศตวรรษที่
9-10 พบจารึกแผ่นศิลา อักษรพราหมี คาถา เย ธรรมา ภาษาสันสกฤต พุทธศตวรรษ
ที่ 11-12 พบพุทธรูปส�ำรดนิกายมหายาน พุทธศตวรรษที่ 12-13 (บัญชา พงษ์พานิช
และคณะ, 2559: 14-15) อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-14 ประกอบด้วยฐานอาคาร
ทรงเจดีย์ โกษดินเผาบรรจุอัฐิ จารึก คาถา เย ธมฺมา ผอบเงินกะไหล่ทองมีรูปอดีต
พุทธสาวก แผ่นหินสลักภาพพระพุทธเจ้า เมื่อพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยว
กับพุทธศาสนาพบว่า เมืองหงสาวดีและเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี มีอายุเก่าแก่ที่สุด
และร่วมสมัยคือ ราวพุทธศตวรรษที่ 6 แต่ศูนย์กลางพุทธศาสนาในแถบนี้ ดินแดน
สุวรรณภูมิ ในพม่า มอญ มีพุทธศิลป์ที่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่ง
นี้ในพื้นที่สะเทิม/ทาตอนของพม่าเป็นเมืองหลักของสุวรรณภูมิ (Roger Bischoff,
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1995:27)
หลักฐานบันทึกการเดินทาง
การเดิ น ทางของภิ ก ษุ ช าวอิ น เดี ย ผ่ า นดิ น แดนอาเซี ย น: การเดิ น ทาง
เข้ า มาของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ ากอิ น เดี ย สู ่ / ผ่ า นอาเซี ย นโบราณ โดยบุ ค คลส� ำ คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้เส้นทางน�้ำ เดินทางจากอินเดียไปยังหมู่เกาะ เรียกว่า สุวรรณทวีป
มีหลายรูปที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ พระคุณวรมัน พระโพธิธรรม พระธรรมปาละ
พระวั ช รโพธิ์ ประวั ติ ศ าสตร์ บั น ทึ ก ไว้ ว ่ า มี ภิ ก ษุ ช าวอิ น เดี ย รู ป หนึ่ ง ชื่ อ มหาชี ว กะ
มาประกาศพุ ท ธศาสนาในเวี ย ดนามก่ อ นที่ จ ะเดิ น ทางต่ อ ไปยั ง ประเทศจี น ในพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 8 ภิกษุอีกรูปหนึ่ง คือ พระขวองตังหอย (Khuong Tang Hoi) ซึ่งเป็น
ชาวเมือง Seadiane และมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในอินเดีย หลังจากที่ท่านศึกษาพุทธศาสนา
จบตามหลักสูตรแล้วก็เดินทางไปประกาศพุทธศาสนาในประเทศจีนตอนใต้ และใน
เวียดนาม เมื่อพุทธศตวรรษที่ 8 รูปที่สามคือ พระฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong)
ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นองค์เดียวกับท่านกัลยาณรุจิ เดินทางไปยังประเทศจีน และแปล
คั ม ภี ร ์ พุ ท ธศาสนาแล้ ว จึ ง กลั บ มาเวี ย ดนามเพื่ อ แปลคั ม ภี ร ์ นั้ น ต่ อ ไปอี ก ท่ า นผู ้ นี้ ก็
เกิดสมัยพุทธศตวรรษที่ 8 เช่นเดียวกัน พระคุณวรมันเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาที่ปรากฏปี พ.ศ.966 หลังสมณะฟาเหียนของจีนเล็กน้อย สมัยอาณาจักร
ฟูนันซึ่งได้รับเอาพุทธศาสนาเข้าไปและมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด พระคุณวรมันเป็น
หัวหน้าคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากแคว้นคันธาระ-กาปิศะ แม้ว่าหลักฐานว่า คณะสงฆ์
กลุ่มนี้เดินทางไปยังสุวรรณทวีป-หมู่เกาะชวาในแถบอินโดนีเซียก็ตาม แต่เชื่อว่าคณะ
สงฆ์ชุดนี้น่าจะเดินทางมายังปากแม่น�้ำโขงของอาณาจักรฟูนัน ก่อนที่จะเดินทางไปยัง
หมู่เกาะดังกล่าว จารึกของกษัตริย์ฟูนันจารึกถึง พระคุณวรมัน เป็นภาษาสันสกฤต
(อักษรคฤนห์) สมัยราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897)
ต่ อ มาปี พ.ศ.1068 พระภิ ก ษุ ส� ำ คั ญ คื อ พระโพธิ ธ รรม (พระธรรม
รั ต นเถระ, 2520:97) จาริ ก เดิ น ทางขึ้ น มาบริ เ วณลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง วางรากฐาน
พุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าวอีก ครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาเผยแผ่อยู่ 3 ปี ก่อนที่พระ
โพธิ ธ รรมจะเดิ น ทางขึ้ น ไปเผยแผ่ ที่ จี น หลั ง จากที่ พ ระโพธิ ธ รรมจารึ ก ประกาศ
พุ ท ธศาสนาอยู ่ ใ นจี น 30 ปี อาณาจั ก รฟู นั น ก็ ล ่ ม สลาย (ประมาณ พ.ศ.1100)
พร้ อ มกั บ บริ เวณแหลมอิ น โดจี น และทะเลจี น ใต้ เ กิ ด มี อ าณาจั ก รต่ า งๆ มากมาย
ได้ แ ก่ อาณาจั ก รทวารวดี อาณาจั ก รเจนละ อาณาจั ก รจามปา อาณาจั ก รกาม
ลั ง กา (มอญ) อาณาจั ก รศรี เ กษตร (พม่ า ตอนปลาย) อาณาจั ก รศรี โ พธิ์ (ภาค
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ใต้ ข องไทย และอาณาจั ก รของสุ ว รรณทวี ป (หมู ่ เ กาะชวา) การสิ้ น สุ ด ราชวงศ์
กุ ษ าณ (ประมาณ 200 ปี ก ่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราช–พ.ศ.863/ค.ศ.320) ในอิ น เดี ย ตอน
ใต้ พระธรรมปาละ รูปต่อมาที่เดินทางมาจากชมพูทวีป อินเดียใต้จากดินแดนของ
ราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) แห่งอินเดีย น�ำคณะสงฆ์เดินทาง
มาเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วทะเลจีนตอนใต้ จีนเรียกว่า กิมกังกี่ มีบันทึกพระธรรม
ปาละนี้เดินทางไปจีนปี พ.ศ.1284 และปี พ.ศ.1289 รวม 2 ครั้งซึ่งเชื่อว่าพระธรรม
ปาละรูปนี้น่าจะมรณภาพทางดินแดนทางเหนือ ต่อมาสมัยราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.
818-1440/ค.ศ.275-897) ยุคหลังมีพระวัชรโพธิ์เป็นหัวหน้าน�ำคณะสงฆ์เดินทางจาก
อินเดียใต้เข้ามาวางรากฐานทางพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิและดินแดนสุวรรณ
ทวีปตั้งแต่ พ.ศ.1260-1284 แล้วคณะสงฆ์กลุ่มนี้จึงเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาใน
จีนต่อไป ครั้งนั้น พระวัชรโพธิ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่พระ
ธาตุดอยตุงสมัยจามเทวี รัชกาลที่ 4 ภายหลังจากที่วัชรโพธิเดินทางจาริกไปจีนแล้ว
ประมาณ 10 ปี จึงมีพระภิกษุรูปหนึ่ง จีนเรียกว่า กิมเกียวก๊ก เดินทางจาริกตามไปจีน
ตั้ ง แต่ ป ลายพุ ท ธศตวรรษที่ 11 เป็ น ต้ น มา เวี ย ดนามมี ก ารปกครองเป็ น
เอกราชอยู่ประมาณ 65 ปี ระหว่างนี้ภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งชื่อ วินีตรุจิ ซึ่งหลังจาก
จบการศึกษาในฐานะเป็นศิษย์ผู้หนึ่งของภิกษุที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งชื่อ ตังซัน (Tang
San) ซึ่งอยู่ในประเทศจีนแล้ว ท่านก็เดินทางมายังเวียดนามเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา
มหายานปี พ.ศ.1123 ท่านพัก อยู่ที่วัด ฟั บวาน (Phap Van Temple) ที่ ตั้ง อยู ่ ที่
ต�ำบลวานเกียบ (Van Giap) จังหวัดฮาดอง (Ha Dong) ท่านแปลหนังสือตองตรี
(Tong Tri) ถ่ายทอดปัญญาญาณ (Intuitive method) ให้ภิกษุที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งชื่อ
ฟับเหียน (Phap Hien) เริ่มประดิษฐานพุทธศาสนามหายานนิกายเธียร/ธยานขึ้นใน
เวียดนามเป็นครั้งแรก
พระภิกษุจีนเดินทางผ่านดินแดนอาเซียนและกล่าวถึงสุวรรณภูมิ: หลัง
จากดินแดนสุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีปมีพระเถระจากดินแดนชมพูทวีปแวะเวียนผ่าน
มา จากนั้น พระเถระจากประเทศจีนเดินทางไปยังชมพูทวีป ปลายพุทธศตวรรษที่
12 นั้นในขณะที่พระถังซ�ำจั๋งจากจีนได้ออกเดินทางเพื่อรวบรวมคัมภีร์พุทธศาสนา
อยู่ในอินเดีย (พ.ศ.1172-1188) ความจริง หลวงจีนที่เดินทางไปอินเดียมีจ�ำนวน
หลายรูปเช่นกัน ทั้งที่ไปเสียชีวิตหรือไม่ปรากฏชื่อ แต่หลวงจีนคนส�ำคัญที่เดินทาง
ไปศึกษาพุทธศาสนาที่อินเดียและมีชื่อเสียงในบันทึกประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) หลวง
จีนฟาเหียน (Fa-hsien) 2) หลวงจีนเหี้ยนจัง/ยวนฉาง/ถังซ�ำจั๋ง (Hsuan-tsang) 3)
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หลวงจีนอี้จิง (I-ching)
ท่านแรกคือหลวงจีนฟาเหียน (พ.ศ.917-1103) ท่านจาริกออกจากจีนปี ค.ศ.
399 อยู่ในอินเดียเป็นเวลา 6 ปี (พ.ศ.944-954/ค.ศ.405-411) รัชสมัยของพระเจ้า
จันทรคุปต์ที่ 2 (พ.ศ.918-956 ชื่อพระเจ้าวิกรมาทิตย์แห่งราชวงศ์คุปตะ) ในการ
เดินทางไปอินเดีย หลวงจีนฟาเหียนจาริกไปทางบก ส่วนในการเดินทางกลับท่านเดิน
ทางกลับโดยทางเรือ ท่านแวะศึกษาหาความรู้และคัมภีร์ที่เกาะลังกาเป็นเวลา 2 ปี
แล้วออกเดินทางกลับสู่แผ่นดินจีน แต่ระหว่างทางเรือโดยสารถูกพายุพัดพาจนไปถึง
ชายฝั่งของเกาะแห่งหนึ่ง สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเกาะชวา จากนั้นท่านได้เดินทาง
ต่อจนไปถึงมาตุภูมิรวมเวลาที่อยู่ในทะเลกว่า 200 วัน จากบันทึกของท่านหลวงจีน
ฟาเหียนท�ำให้ทราบว่า เวลานั้นมีการเดินทางค้าขายกันแล้วระหว่างดินแดนแถบนี้กับ
เมืองจีน แต่บันทึกของท่านไม่ได้บอกถึงเรื่องราวที่ให้เห็นถึงความส�ำคัญทางศาสนา
และวั ฒ นธรรม แต่พุท ธศาสนาเข้ามาถึงถิ่ นดิ นแดนแถบนี้ ตั้ง แต่ คริ ส ต์ ศตวรรษเริ่ ม
ต้น เนื่องจากมีพระภิกษุหลายรูปจาริกมาเผยแผ่โดยเฉพาะเรื่องของพระคุณวรมัน
ผู้ออกบวชจากราชตระกูลซึ่งบ่งชี้ว่า พุทธศาสนาได้ตั้งมั่นในชวามานานก่อนคริสต์
ศตวรรษที่ 5 คือก่อนที่หลวงจีนฟาเหียนจะมาถึงดินแดนแถบนี้
ท่านที่สองคือ ท่านพระถังซัมจั๋ง/หลวงจีนเหี้ยนจัง ท่านออกจากเสฉวนปี
ค.ศ.629 มาถึงอินเดีย-ชมพูทวีปปี ค.ศ.633 และกลับสู่แผ่นดินจีนที่เมืองเชียงอาน
(ฉางอัน) ปี ค.ศ.645 การเดินทางของท่านมีแต่ทางบกทั้งตอนไปและตอนกลับ จึง
ไม่มีบันทึกถึงดินแดนแถบนี้ ท่านนี้แม้ไม่ได้เดินทางมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือสุวรรณภูมิโดยตรง แต่ท่านก็ได้กล่าวถึงดินแดนแถบนี้เช่นกัน
ท่านที่สามคือ หลวงจีนอี้จิง (I-Tsing : ค.ศ.635-713) ลงเรือออกจากกวางตุ้ง
ปี ค.ศ.671 ใช้เวลาไม่ถึง 20 วันก็มาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย ที่ปาเลมบัง
ในเกาะสุมาตรา แล้วพ�ำนักอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนเดินทางต่อสู่ชมพูทวีป เพื่อไปยังศูนย์
การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงจีนอี้จิงแวะพักที่ศรีวิชัย นอกจากนี้
ท่านยังอยู่ที่นั้นเพื่อศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตที่อาณาจักรศรีวิชัย นานถึง 6 ปี (ค.ศ.
689-695) ตามบันทึกของท่านแสดงว่า เวลานั้นพุทธศาสนาเจริญมากในศรีวิชัย มี
พระสงฆ์มากกว่า 1,000 รูป จนอาณาจักรนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งในการศึกษา
พุทธศาสนา ซึ่งท่านได้เขียนชื่นชมไว้ว่า ผู้จะเล่าเรียนพุทธศาสนาให้ได้ผลดี ควรมา
เริ่มศึกษาที่นั่น และมหาราชาแห่งศรีวิชัยก็อุปถัมภ์บ�ำรุงตลอดจนอ�ำนวยความสะดวก
ในการเดินทางแก่ท่านเป็นอย่างดี เกาะแถบนี้ที่เป็นดินแดนส�ำคัญในประวัติศาสตร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ได้ แ ก่ สุ ม าตราและชวา แต่ ค วามเป็ น ไปยุ ค แรก
ของดินแดนเหล่านี้ไม่มีบันทึกเรื่องมาถึงคนรุ่นหลัง
จากบั น ทึ ก ของหลวงจี น อี้ จิ ง อาณาจั ก ร
ศรีวิชัยจึงปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ขณะที่ ก� ำ ลั ง รุ ่ ง เรื อ งมากมี อ� ำ นาจควบคุ ม ช่ อ งแคบ
มะละกา คื อ ช่ อ งทะเลระหว่ า งแผ่ น ดิ น แหลม
มลายู กั บ สุ ม าตรา ตลอดจนช่ อ งแคบซุ น ดา คื อ
ระหว่ า งสุ ม าตรากั บ แหลมมลายู ทั้ ง หมด โดยนั ย
นี้ ศรี วิ ชั ย นอกจากเป็ น ศู น ย์ ก ลางใหญ่ ข องการ
ค้ า ขายกั บ จี น และอิ น เดี ย แล้ ว ก็ ค วบคุ ม เส้ น ทาง
พาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งจี น (เวลานั้ น อยู ่ ยุ ค ราชวงศ์ ถั ง แผนที่ เ มื อ งโบราณและเส้ น ทางการเดิ น เรื อ
(พ.ศ.1161-1450) กั บ นานาชาติ ที่ อ ยู ่ ต ่ อ ออกไป ของอี้จิง
ทางตะวั น ตกทั้ ง หมด ในช่ ว งเวลาใกล้ กั บ ที่ ห ลวง ที่มาภาพจาก: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ D.E.G. Hall
จีนอี้จิงจาริกมานั้น อาณาจักรลังกาสุกะตลอดจน
รั ฐ ทั้ ง หลายบนแผ่ น ดิ น แหลมมลายู แ ทบทั้ ง หมดตกไปอยู ่ ใ ต้ อ� ำ นาจของอาณาจั ก ร
ศรี วิ ชั ย สิ ง คโปร์ ห รื อ เกาะเตมาเสกก็ เ ป็ น เมื อ งหน้ า ด่ า นแห่ ง หนึ่ ง ที่ ศ รี วิ ชั ย ตั้ ง ขึ้ น ไว้
เป็ น จุ ด หนึ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ราเชนทร์ แ ห่ ง โจฬะโจมตี เมื่ อ ยกมาท� ำ สงครามกั บ ศรี วิ ชั ย ปี
พ.ศ.1568/ค.ศ.1025 มีผู้สันนิษฐานด้วยว่าชื่อเมืองว่า "สิงหปุระ" ที่เพี้ยนมาเป็น
สิงคโปร์ก็เป็นนามที่พระเจ้าราเชนทร์ทรงตั้งขึ้น หลังจากนั้น ศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลาง
อยู ่ ใ นสุ ม าตราภาคใต้ รุ ่ ง เรื อ งยิ่ ง ใหญ่ อ ยู ่ ร าว 5 ศตวรรษจนกระทั่ ง เมื่ อ พ่ า ยแพ้ แ ก่
พระเจ้ า ราเชนทร์ แ ห่ ง โจฬะที่ ย กมาตี ป ี พ.ศ.1568/ค.ศ.1025 แล้ ว ก็ อ ่ อ นแอและ
เสื่ อ มลงเรื่ อ ยมาจนถู ก อาณาจั ก รมั ช ปาหิ ต ที่ มี ศู น ย์ ก ลางอยู ่ ที่ ช วาแซงขึ้ น มาเป็ น
ใหญ่ แ ทนที่ ใ นคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 13 รวมมี อ ายุ นั บ แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 7 อยู ่ ไ ด้ 7
ศตวรรษ นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวถึงสถานที่ต่างๆ ในสุวรรณภูมิโบราณ กล่าวถึง
ชาวศรี เ กษตรที่ นั บ ถื อ พระรั ต นตรั ย และนิ ก ายทั้ ง 4 คื อ 1) อารยมหาสั ง ฆิ ก ะ 2)
อารยสถวีระ 3) อารยมูลสรวาสติวาท และ 4) อารยสมิติยะ (Lal Hazra, K., 1982:66)
การเดินทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรุ่นหลังๆ ยังมีพ่อค้าอย่างพ่อค้า
ชาวเวนิสชื่อ นิโคโล ดิ คอนเต และพ่อค้าชาวเจนัวจากอิตาลี ชื่อ ฮิเอโรโนโม พ่อค้า
ชาวโบโลญญา จากสเปน ชื่อ ลุดโดวิโคดี วาร์เธมา นักเผยแผ่ศาสนา บาทหลวงคณะ
ต่างๆ อย่างบาทหลวงโอโดริกแห่งฟอร์ดีโนเน บาทหลวงจอร์ดานุส และบาทหลวง
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จอห์น มารีโยลี ในหนังสือ The Wonders of the East และหนังสือ Annals of
Bohemians นักเดินทางส�ำรวจ อย่างมาร์โค โปโล อิบน์ บาตูตา นักการทูต และ
กองทัพอันเกรียงไกรของเจิ้งเหอ นายพลเรือ ขันทีจีนแห่งจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรา
ชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) รวม 7 ครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักล่าอาณานิคมจาก
ตะวันตกแห่งยุโรปเริ่มต้นด้วยโปรตุเกส สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส และ
อีกมากมายที่เดินทางแวะเวียนเข้ามาแวะพักเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปต่อยังจุดหมาย
ปลายทาง บางพวกเดินทางเพื่อมาตั้งหลักปักฐานรวมทั้งหลายพวกได้เอาชีวิตมาทิ้ง
ไว้ ณ ดินแดนแห่งนี้เป็นเวลาช้านาน
เส้ น ทางติ ด ต่ อ ระหว่ า งอิ น เดี ย กั บ สุ ว รรณภู มิ : ในเส้ น ทางติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
อินเดียและสุวรรณภูมิ มีชาวอินเดียจ�ำนวนมากจากตอนใต้มาตั้งหลักแหล่งในบริเวณ
สุวรรณภูมิและมีครอบครัวกันใหม่อีกครั้งในแผ่นดินผืนใหม่นี้ และเชื่อกันว่าในบริเวณ
ตอนใต้ของลุ่มน�้ำเจ้าพระยา (พวกละว้า-มอญเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมได้มาตั้งอยู่ก่อน
แล้วและนับถือนิกายเถรวาท) ส่วนใหญ่มาทางทะเลสมัยพระเจ้าอโศกครองราชย์ได้
8 ปี แล้วได้ยาตราทัพลงไปปราบแคว้นกาลิงคะทางใต้ของอาณาจักรมคธครั้งนั้น และ
พวกที่รอดตายจากสงครามถูกจับเป็นเชลยราว 150,000 คน ส่วนพวกที่หนีสงคราม
มาทางทะเลได้ อ พยพหนี ภั ย พากั น ลงเรื อ หนี ม ายั ง สุ ว รรณภู มิ และเลยไปเกาะชวา
นักวิชาการสันนิษฐานว่าเส้นทางส�ำคัญมี 3 สาย คือ 1) ทางบก ผ่านมาทางเบงกอล
(บังคลาเทศ) อัสสัม ข้ามเทือกเขาปาดไก่ เข้าสู่ตอนเหนือพม่ามาไทย 2) ทางเรือ
ข้ามอ่าวเบงกอลมาขึ้นที่อ่าวเมาะตะมะหรือมาขึ้นที่ท่ามะริด ทวาย ตะนาวศรี แล้ว
เดินบกสู่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่างบริเวณ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
ราชบุรี 3) ทางเรือ ข้ามมหาสมุทรอินเดียเข้าช่องแคบมะละกา ขึ้นบกที่แหลมมลายู
หรืออ้อมแหลมไปยังกัมพูชา จามปา และจีน ส�ำหรับเส้นทางทั้ง 2 สายนั้นมีเส้นทาง
แยกไปอีกคือ ขึ้นที่ตักโกละที่ตรังตรงมายังสุวรรณภูมิ บางกลุ่มไปอ่าวบ้านดอนต่อไป
ยังฟูนัน บางกลุ่มออกจากจังหวัดตรังไปยังนครศรีธรรมราช
นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า มีชาวอินเดียมาตั้งหลักแหล่งเริ่มตั้งแต่จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี ลงไปจนสุดแหลมมลายู ส่วนเส้นทางสายที่สามเป็นที่นิยมกันมาก
มาแต่ครั้งโบราณแล้ว ชาวอินเดียที่ไปตั้งอาณานิคมอยู่ทางตะวันออก เช่น ชวา มลายู
และจาม เป็นต้น ไม่นิยมเดินทางบก เพราะมีอันตราย ขนส่งสินค้าล�ำบากเมื่อท�ำการ
ค้า อีกทั้งชาวอินเดียมีความรู้ทางทะเลและฤดูมรสุม จึงสามารถเดินเรือได้เป็นอย่างดี
ในย่านเหล่านี้เมื่อพระเถระทั้งสองได้แก่ พระโสณะ พระอุตตระ โดยพระเจ้าอโศกส่ง
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มาประกาศพุทธศาสนาจึงเป็นไปด้วยความสะดวก เพราะมีคนอินเดียมาตั้งหลักแหล่ง
อยู่กันมาก และใช้ภาษาเดียวกัน หรือมีล่ามชาวอินเดียช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ใช้ทางน�้ำ
แม้ท่านฟาเหียน (ภิกษุชาวจีน) ออกเดินทางจากเมืองเชียงอันผ่านตอนกลางประเทศ
จีนลงสู่แคชเมียร์ คันธาระ เดินทางศึกษาอยู่ในอินเดียแล้วเลยไปลังกา จากลังกาก็
กลับเมืองจีน โดยผ่านอ่าวเบงกอลไปยังหมู่เกาะชวาแล้วจึงเดินทางต่อไปเมืองจีน
(ใช้เวลา 15 ปี) ต่อมาท่านอี้จิงก็อาศัยการเดินทางเรือเส้นทางนี้เช่นเดียวกัน
สรุปดินแดนสุวรรณภูมิ: สุวรรณภูมิมีขอบเขตกว้าง มีชนเผ่าต่างๆ หลาย
เผ่าอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เช่น มอญ พม่า ละว้า มลายู และขอม เป็นต้น ส่วน
นักวิชาการไทยส่วนมาก ถือว่า ดินแดนนครปฐมปัจจุบัน ส่วนลาวถือว่า ดินแดน
อาณาจั ก รล้ า นช้ า ง พม่ า กล่ า วเป็ น เมื อ งสะเทิ ม ด้ ว ยดิ น แดนที่ ก ว้ า งใหญ่ ท� ำ ให้
สุวรรณภูมิส่วนที่เป็นแผ่นดินได้แก่ พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เป็นส่วนสุวรรณภูมิส่วน
บน/กลุ ่ ม ประเทศสมาชิก อาเซียนตอนบน ส่ วนสุ วรรณทวี ปที่ เ ป็ นเกาะน่ า จะได้ แ ก่
หมู่เกาะชวา สุมาตรา หรืออินโดนีเซีย ตลอดทั้งฟิลิปปินส์ เป็นสุวรรณภูมิส่วนล่าง
เรียกว่า สุวรรณทวีป หรือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตอนล่าง นักประวัติศาสตร์
ภาคใต้ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง "สุวรรณภูมิ" โดยอาศัยข้อความในคัมภีร์อินเดียโบราณ
และจากคัมภีร์เก่าแก่ของพุทธศาสนาตลอดจนชาดกและคัมภีร์อรรถกถา เช่น คัมภีร์
สามันตปสาทิกา คัมภีร์ทีปวงศ์ คัมภีร์มหาวงศ์ พงศาวดารลังกาประกอบกับหนังสือ
ภูมิศาสตร์และแผนที่ฉบับแรกของโลก ซึ่งนักปราชญ์ชาวกรีกแห่งเมืองอเล็กซานเตรีย
ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ มีชื่อว่า "คลอดิอุส ปโตเลมี" (Claudius Ptolemy)
แต่งขึ้นสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 6 มีความเห็นแตกต่างออกไปว่า "สุวรรณภูมิ" หรือ
"สุวรรณทวีป" ตามคัมภีร์โบราณของชาวอินเดียสันนิษฐานว่าตั้งอยู่บริเวณตอนกลาง
คาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย เรียกกันว่า "คาบสมุทรทอง" หรือ "แหลมทอง"
(Golden Khersonese) ทั้งนี้เพราะค�ำว่า "เคอโซเนส" (Khersones) ในภาษากรีก
โบราณ หมายถึง "คาบสมุทร" (Penisula) ตรงกับค�ำว่า "ทวีป" ในภาษาอินเดีย
สุวรรณภูมิช่ือเรียกดินแดนที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์โบราณหลายฉบับในทาง
พุทธศาสนา มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" หมายถึง ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์
สุวรรณภูมิ แปลว่า แผ่นดินทองค�ำ ปัจจุบันยังชี้ชัดพรหมแดนที่ชัดเจนของสุวรรณภูมิ
โบราณไม่ได้ นักโบราณคดีมีทัศนะแตกต่างกัน เป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้
1) นักโบราณคดีกลุ่มอินเดียนิยม 90% เชื่อว่า สุวรรณภูมิ คือ แหลมมลายู
ประกอบด้วยดินแดนส่วนใต้สุดของพม่า ภาคใต้ของไทยทั้งหมด คาบสมุทรมาเลเซีย
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และประเทศสิงคโปร์ ประวัติพื้นเมืองกล่าวไว้ว่า สมัยโบราณนี้มีทองค�ำมาก เล่น
พนันกันโดยเอาทองออกประกัน ชนไก่ก็เอาทองเท่าตัวไก่เป็นเดิมพัน งานของนาย
ทหารชาวอิ ต าเลี ย นที่ เข้ า มารั บ ราชการในสยาม และเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามสามารถด้ า น
ภาษาศาสตร์และสนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ คือ พันเอก ยี อี
เยริ นี ผู ้ ตี พิ ม พ์ ง านศึ ก ษาเรื่ อ ง Researches on Ptolemy’s
Geography of Eastern Asia (Further India and Indo-Malay
Archipelago) เสนอว่า Golden Khersonese และ Chryse คือ
Suvarnabhumi/Suvarnadvipa (สุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีป) ตั้ง
อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู โดยให้เหตุผลและน�้ำหนักไป
ในเรื่องของภาษาที่ dvipa หมายถึ ง เกาะ/คาบสมุ ท ร (Gerini,
1909) และงานศึกษาอีกชิ้นที่กล่าวถึงสุวรรณภูมิ ได้แก่ งานของ
Golden Khersonese
ที ดับบริว ริดส์ เดวิดส์ เรื่อง Buddhism: a Sketch of the Life
โดย พอล วีทลีย์
and Teachings of Gautama, The Buddha ที่เขียนขึ้นปี ค.ศ.
1877 และตีพิมพ์ครั้งแรกปี ค.ศ.1910 เดวิดส์เสนอว่า สุวรรณภูมิ
มิได้ครอบคลุมเพียงคาบสมุทรมาเลเซีย แต่หมายรวมถึงดินแดนตั้งแต่ร่างกุ้งลงมาจน
จรดปลายของคาบสมุทร โดยอธิบายเพียงว่าเห็นพ้องตามงานเขียนรุ่นก่อนๆ และ
จากความเข้าใจที่ว่าดินแดนและชื่อเรียกดังกล่าวนั้นเป็นที่รับรู้กันในลังกา แต่มิได้
แจกแจงเหตุผลอื่นใด (Davids, 1912: 227) ส่วนงานเขียนด้านประวัติศาสตร์ของชาว
ตะวันตกคนอื่นๆ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่กล่าวถึง ‘สุวรรณภูมิ’ เช่น เรื่อง
The Kingdom of Siam ของ คาร์เตอร์ กล่าวว่าสยามเป็นส่วนหนึ่งของ Golden
Khersonese หรือ Chryse โดยมิได้ให้ค�ำอธิบายแต่อย่างใด (Carter, 1904: 80-1)
บทความของแบลกเดน เรื่ อ ง Siam and the Malay Peninsula (Blagden,
1905) แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิโดยตรง แต่ก็ท�ำให้เห็น
ถึงบรรยากาศของการศึกษายุคนั้น ที่หลักฐานและการแปลความด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีอาจถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
2) กลุ ่ ม พม่ า เชื่ อ ว่ า สุ ว รรณภู มิ ได้ แ ก่ ต อนกลางและตอนใต้ ข องประเทศ
พม่ า หลั ก ฐานโบราณคดี ที่ ร ่ ว มสมั ย กั บ ‘สุ ว รรณภู มิ ’ สมั ย ของพระเจ้ า อโศก ก็
คื อ ตอนใต้ ข องเมี ย นมาร์ หม่ อ งทิ น อ่ อ ง นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ช าวเมี ย นมาร์ ไ ด้ โ ต้ แ ย้ ง
เรื่ อ งต� ำ แหน่ ง ‘สุ ว รรณภู มิ ’ ว่ า มิ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ น ครปฐมตามที่ นั ก วิ ช าการไทยกล่ า วอ้ า ง
ด้ ว ยเหตุ ที่ ว ่ า ‘สุ ว รรณภู มิ ’ เป็ น เมื อ งทางชายฝั ่ ง ทะเล แต่ น ครปฐมนั้ น ตั้ ง อยู ่ ห ่ า ง
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จากชายฝั ่ ง ทะเลเข้ า ไปในภาคพื้ น ทวี ป มากนั ก ดั ง นั้ น ‘สุ ว รรณภู มิ ’ จึ ง น่ า จะอยู ่ ที่
สะเทิม (Thaton) มากกว่า (Htin Aung, 1967) นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาที่เกี่ยว
กับพัฒนาการทางสังคมของชุมชนโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 ของพยู (Pyu)
ในตอนเหนือ และชุมชนมอญโบราณในทางตอนใต้ ซึ่งมีหลักฐานที่มี
พัฒนาการสืบเนื่องมาในพุทธศตวรรษที่ 10 เป็นชุมชนเมืองที่มีคูน�้ำคัน
ดินล้อมรอบ เช่น ศรีเกษตรในทางใต้ของเมียนมาร์ (Hudson, 2004;
Moore, 2007) หลักฐานโบราณคดี พบว่า มีการติดต่อกับอินเดียเริ่ม
ตั้ ง แต่ สมั ยพุท ธกาล และหลายศตวรรษต่ อ มาจึ ง พบหลั ก ฐานที่ แ สดง
ถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา บางถือว่ารัฐอาระกันในเมียนมาร์เป็น
ต�ำแหน่งของ ‘สุวรรณภูมิ’ งานศึกษาของ เรย์ ที่วิเคราะห์หลักฐาน
วัตถุ 3 ประเภท เชื่อว่า เป็นหลักฐานทางตรงที่บ่งบอกถึงการติดต่อ งานของที ดับบริว ริดส์
ใกล้ ชิ ด ระหว่ า งชุ ม ชนโบราณในรั ฐ อาระกั น กั บ ชุ ม ชนจากอิ น เดี ย ซึ่ ง เดวิดส์ เรื่อง Buddhism:
หลักฐานวัตถุเหล่านั้นได้แก่ 1) ตราประทับ (seal) 2) หินสีสลักเป็น a Sketch of the Life
Teachings of
รูปต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายหัวแหวน (intaglio, cameo) ที่พบมากใน and
Gautama, The Budคาบสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก ตลอดจนบริเวณปากแม่น�้ำคงคาและ dha ที่เขียนขึ้นปี ค.ศ.
เลียบชายฝั่งตั้งแต่เมืองโอริสสา (Orissa) อันธรา (Andhra) และทมิฬ 1877 และตี พิ ม พ์ ค รั้ ง
(Tamil) ลงไปจนถึงตอนเหนือของศรีลังกา (Ray, 1991) 2) ภาชนะดิน แรกปี ค.ศ.1910
เผาที่เรียกว่า Rouletted wear ที่มีลักษณะผิวขัดมันสีด�ำและตกแต่ง
ด้ ว ยลวดลายจากการขู ด ขี ด มี ที่ ม าจากอิ น เดี ย ที่ พ บหลายแห่ ง ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉียงใต้ ทั้งสองฝั่งของคาบสมุทรภาคใต้ของไทย (Bellina, 2003) ที่เกาะชวาและ
เกาะบาหลี (Ardika and Bellwood, 1991) เรย์ใช้หลักฐานเพื่อวิเคราะห์พบตาม
แหล่งโบราณคดีชายฝั่งทะเลของไทยเช่นเดียวกัน (บุญญฤทธิ์ และเรไร, 2552) พื้นที่
ของรัฐอาระกันยังมีข้อมูลการส�ำรวจศึกษาอยู่น้อยมาก
3) กลุ่มไทยเชื่อว่า ศูนย์กลางสุวรรณภูมิอยู่ที่จังหวัดนครปฐม กระทั่งสมัย
รัชกาลที่ 4 มีงานส�ำรวจและขุดพิสูจน์จริงจังขึ้นมีการใช้หลักฐานโบราณคดีเข้ามา
ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผู้ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์แนวคิดของการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิใน
ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ งานของรุ่งโรจน์และคณะ (2554) ซึ่งได้จัด
ล�ำดับพัฒนาการของแนวคิดและแนวการศึกษาที่เริ่มมีรากฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
4 มาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็นช่วงๆ ช่วงแรกเริ่มนั้นมีแนวคิดเรื่อง
สุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งการตั้งมั่นของพุทธศาสนา และมีการเสนอว่าศูนย์กลาง
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ของสุ ว รรณภู มิ อ ยู ่ ที่ น ครปฐมและอู ่ ท อง ดั ง เช่ น ใน พระราชพงศาวดารฉบั บ ราช
หัตถเลขาที่มีการสันนิษฐานถึงต�ำแหน่งที่ตั้งของสุวรรณภูมิว่าครอบคลุมตั้งแต่เมือง
มอญหรือทางใต้ของเมียนมาร์ลงไปจนถึงปลายแหลมมลายู และรวมถึงดินแดนในทิศ
ตะวันออกของเมืองมอญไปจนถึงเวียดนามด้วย มีการอธิบายถึงความส�ำคัญและให้
น�้ำหนักหลักฐานโบราณคดีที่พบที่เมืองนครปฐมและเมืองอู่ทองว่าพบมากกว่าที่พบ
ที่เมืองมอญและที่อื่นๆ ดังนั้นน่าจะเป็นดินแดนที่รับพุทธศาสนามาก่อนใครทั้งหมด
(กรมศิ ล ปากร, 2548) ช่ ว งต่ อ มา มี ก ารค้ น คว้ า หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม จากของเอกสาร
ตะวันตกและเอกสารจีน ที่นอกเหนือจากที่สุวรรณภูมิเป็นที่ตั้งมั่นของพุทธศาสนา
แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการค้าด้วย (นริศรานุวัติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และ
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2505) ต่อมาการศึกษาสมัยหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ‘สุวรรณภูมิ’ ถูกน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างประวัติศาสตร์ชาตินิยม
ฉบับหลวงวิจิตรวาทการ (2476) ที่ถ่ายทอดเป็น ‘แผ่นดินทอง’ ‘แหลมทอง’ หรือ
‘ขวานทอง’ แม้ว่า ‘สุวรรณภูมิ’ จะไม่ได้จ�ำกัดเพียงพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น จากการ
วิเคราะห์ของรุ่งโรจน์และคณะ (2554) ก็มองว่า เป็นการสร้างความหมายในท�ำนอง
ปลุกเร้าให้เกิดความรักชาติ และมีจุดหมายร่วมกันคือการที่ประเทศไทยได้กลายเป็น
มหาอ�ำนาจในดินแดนแหลมทองแห่งนี้
ราว พ.ศ.2500-2540 เริ่มมีการค้นพบหลักฐานในทางโบราณคดีเพิ่มมาก
ขึ้ น ท� ำ ให้ ห ลั ก ฐานที่ เ ป็ น วั ต ถุ เข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการวิ เ คราะห์ ม ากขึ้ น จาก
หลั ก ฐานการค้ น พบแหล่ ง โบราณคดี อ ย่ า งเช่ น ที่ บ ้ า นดอนตาเพชร อ.พนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี (Glover, 1989; 1990; 1996) และแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวั ติ ศ าสตร์ ต อนปลายอี ก หลายๆ แหล่ ง ในภาคกลางโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เวณ
อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (มนัส โอภากุล, 2525; 2536) ท�ำให้ภาพการเป็นเมือง
ท่าและเป็นศูนย์กลางการค้าของสุวรรณภูมิบนที่ราบภาคกลางถูกย�้ำอยู่เสมอ (มานิต
วัลลิโภดม, 2531; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543; สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2545) แต่ทั้งหมดทั้ง
มวลนี้ ก็ยังเป็นอธิบายจากหลักฐานของประเทศไทยเป็นส�ำคัญ โดยที่หลักฐานและ
ข้อสันนิษฐานในงานจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่ค่อยมีการหยิบยกมาผนวกวิเคราะห์
จะมีกล่าวถึงอยู่ก็เพียงงานไม่กี่ชิ้น (เช่น ผาสุก อินทราวุธ, 2548) และความรุ่งเรือง
ของพุทธศาสนาในศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดี ที่ราบภาคกลางของไทยก็ถูก
ถ่ายทอดว่าเป็นความรุ่งเรืองที่สืบเนื่องมาจาก ‘สุวรรณภูมิ’
4) กลุ่มอินโดจีนเชื่อว่า ศูนย์กลางสุวรรณภูมิอยู่ที่ ออกแก้ว (Oc-eo) พนมปา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เท (Phnom Pathe) เมืองออกแก้วปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนสามเหลี่ยม
ปากแม่น�้ำโขง ในจังหวัดอานยาง ทางตอนใต้ของเวียดนาม แต่ในการออกเสียงแบบ
เวียดนามจะเรียกออกแก้วว่า อ๊อกแอว ซึ่งแปลว่าคลองแก้ว ปัจจุบันจังหวัดอานยาง
ยังคงมีชุมชนของชาวเวียดนามเชื้อสายเขมรตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ
เมืองโบราณออกแก้วด้วย ในอดีต ออกแก้ว เป็นหนึ่งในเมืองท่า
ที่ส�ำคัญของฟูนันมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 6–11
5) กลุ่มหมู่เกาะสุมาตรา อินโดและคาบสมุทรมาเลเซีย
มีนักวิชาการ เช่น วีทลีย์ อาเลน ปีแอ มองแกน นักวิชาการท่าน
แรกเชื่ อ ว่ า เกาะสุ ม าตรา โดยวิ เ คราะห์ จ ากวรรณกรรมโบราณ
ของอินเดีย รามายนะ ที่ปรากฏชื่อ Yavadvipa (ยวทวีป) ตรงกับ
ชื่อ Iabadiou ในแผนที่ของปโตเลมี เพราะมีการออกเสียงคล้าย
กับ Yavadvipa (ยาวาทวีป) ในภาษาประกิต ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ สมเด็จฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ
Malayadvipa (มลยทวีป) ซึ่งปรากฏในหนังสือ วายุปุราณะ ที่ในตอน
หนึ่งของหนังสือเรียกชื่อ Yamadvipa (ยามทวีป) เรียก Yavadvipa Yamadvipa
และ Malayadvipa คือสถานที่แห่งเดียวกันที่วีทลีย์เสนอว่าหมายถึงเกาะสุมาตรา
ซึ่งอาจจะรวมถึงคาบสมุทรมาเลเซียและหมู่เกาะทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Wheatley, 1961: 177-82) งานของนักวิชาการนี้เป็นงานภูมิศาสตร์โบราณคดี
(Geoarchaeology) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซีย
ในบริ เวณปากแม่ น�้ ำ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของภู มิ ป ระเทศที่ ส ่ ง ผล
กระทบต่ อ รู ป แบบการตั้ ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนโบราณและต่ อ กิ จ กรรมการติ ด ต่ อ แลก
เปลี่ยน ควบคู่กับการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งผลการศึกษาแสดงถึงการ
มีชุมชนชายฝั่งทะเลที่หนาแน่นและมีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งก็เท่ากับเป็นการเน้นย�้ำว่า Golden Khersonese นั้นอยู่บน
คาบสมุทรมาเลเซีย อาเลนกล่าวด้วยว่าแม้ว่าพิกัดของปโตเลมีจะมีความคลาดเคลื่อน
อยู่มาก แต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แสดงบนแผนที่คาบสมุทรที่น่าจะมีเค้าความจริง
อยู่บ้าง และเรื่องนี้จึงควรพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางโบราณคดี เป็นต้นว่า การค้นหา
ตักโกลา (Takola) ว่าอยู่ที่ใดกันซึ่งตามแผนที่ของปโตเลมีนั้น ตักโกลามีต�ำแหน่ง
อยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทร แล้วก็มีการตีความว่าตักโกลาอาจจะอยู่ที่ตะกั่วป่า
บ้างก็ว่าอยู่ที่จังหวัดตรังหรือที่ใดที่หนึ่งบนคาบสมุทรฝั่งตะวันตกในเขตของมาเลเซีย
นอกจากงานศึกษาที่มีการกล่าวถึง Golden Khersonese แล้วยังมีงานศึกษาค้นคว้า
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ในมาเลเซียอีกจ�ำนวนระดับหนึ่งที่แสดงหลักฐานชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มี
การติดต่อกับชุมชนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมาสมัยต้นประวัติศาสตร์
ก็ติดต่อกับอินเดียอย่างเข้มข้น (เช่น Allen, 2000; Bellwood, 2007) นอกจากนี้
ยังมีงานของ ปิแอร์ มองแก็น ที่กล่าวถึง ‘สุวรรณภูมิ’ ว่าคือพื้นที่บริเวณคาบสมุทร
มาเลเซียและรวมถึงหมู่เกาะของอินโดนีเซียด้วย (Moguen, 2006: 295) ซึ่งหลักฐาน
ทางโบราณคดีในพื้นที่นี้ก็คล้ายๆ กับภาคกลางของไทย ที่หลักฐานวัตถุเนื่องในพุทธ
ศาสนาไม่ชัดเจนมาจนกระทั่งสมัยศรีวิชัย คือช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11 ซึ่งศรีวิชัย
ก็มีอายุร่วมสมัยกับทวารวดีในภาคกลางของไทย
6) กลุ่มอินเดีย 10% เชื่อว่า สุวรรณภูมิ คือ ริมทะเลด้านตะวันออกของ
อินเดียใต้ กลุ่มนี้จะเน้นหนักไปที่นักวิชาการอินเดีย
จากการศึ ก ษาหลั ก ฐานด้ า นเอกสารและด้ า นโบราณคดี น� ำ ไปสู ่ ข ้ อ สรุ ป ได้
ว่า สุวรรณภูมิคือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส�ำคัญ ซึ่งนักวิชาการปัจจุบัน
ประมวลข้อสมมติฐานความเป็นไปได้ไว้ 3 ประการ
1) สุวรรณภูมิ หมายถึง ดินแดนที่อุดมไปด้วยแร่ทองค�ำ เนื่องจากทองค�ำ
เป็นแร่ธาตุที่หายาก ดังนั้น เมื่อมีข่าวลือว่ามีทองค�ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้
พ่อค้าตื่นตัวที่จะเดินทางมาค้าขายเพื่อแสวงหาทองค�ำ
2) สุวรรณภูมิ หมายถึง ดินแดนที่มีแหล่งผลิตเครื่องใช้ส�ำริดที่มีส่วนผสม
ของดีบุกในปริมาณสูง ท�ำให้ผิววัตถุมีสีเหลืองคล้ายสีทอง เป็นที่นิยมของชาวอินเดีย
สั น นิ ษ ฐานว่ า พื้ น ที่ ด ้ า นตะวั น ตกของภาคกลางประเทศไทย น่ า จะเป็ น แหล่ ง ผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ส�ำริด เนื่องจากขุดพบเป็นจ�ำนวนมากจากแหล่งโบราณคดีบ้าน
ดอนตาเพชร อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
3) สุวรรณภูมิอาจสื่อความหมายในเชิงเปรียบเทียบว่า หมายถึง ดินแดน
ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องเทศและของป่า ซึ่งเป็นสินค้าราคา
แพง ดังนั้น เมื่อพ่อค้าเดินทางมาค้าขายในบริเวณนี้แล้วจะร�่ำรวยกลับไป จึงเปรียบ
เป็นดินแดนแห่งทอง
สรุปได้ว่า สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปน่าจะเป็นความหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน
สุวรรณภูมิกล่าวถึงดินแดน ส่วนสุวรรณทวีปกล่าวถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่นเมื่อเรากล่าว
ถึงอินเดียโบราณ มักจะใช้ค�ำแทนว่า ชมพูทวีป และค�ำว่า ตามพปัณณิทวีป แทนลังกา
ซึ่งค�ำว่า ทวีป มีความหมาย 2 นัยยะคือ 1) หมายถึง เกาะ พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยน�้ำ
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ทะเล มหาสมุทร เช่น ตามพปัณณิทวีป เกาะคนฝ่ามือแดงกล่าวถึงลังกา 2) หมายถึง
ดินแดนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ที่กล่าวโดยภาพ เมื่อกล่าวถึงชมพูทวีปเราไม่สามารถระบุ
พิกัดเมืองหลวง เพราะในดินแดนที่เป็นทวีปนั้นมีหลายอาณาจักรต่างๆ ต่างอ้างความ
เป็นใหญ่ กระทั่งมีผู้ที่มารวบรวมอาณาจักรต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นจักรวรรดิ ภาพของ
ค�ำว่า ทวีป ในความหมายที่สองและเมืองหลวง จึงมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น สมัย
พระเจ้าอโศก เมืองหลวง ปาฏลีบุตร หรือ มคธเดิมนั้น ดังนั้น สุวรรณทวีปจึงกล่าว
ถึงดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลที่อุดมสมบูรณ์
พุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ/อาเซียนโบราณระหว่าง พ.ศ.236–1800:
พุทธศาสนาเข้าสู่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น 6 กระแส คือ
กระแสที่ 1 พุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิจากอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก:
พุทธศาสนาเข้ามาจากอินเดียสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมี 3 กระแสหลัก
ตามความเจริญรุ่งเรืองของนิกายทางพุทธศาสนาในอินเดีย ซึ่งประวัติศาสตร์อินเดีย
ในครั้งอดีตนั้น หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พุทธศาสนามีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่
3 เดือนหลังปรินิพพานจนถึง พ.ศ.500 ปี เป็นยุคหีนยาน เถรวาท หรือยุคนิกายต่างๆ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 18 นิกาย มีการสังคายนาช�ำระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ 3 ครั้งด้วย
กั น ยุ ค นี้ เ ป็ น ยุ ค ของเถรวาท ที่ นั บ ถื อ มาจากพระเถระที่ ท� ำ สั ง คายนาครั้ ง ที่ 1 จน
กระทั่งเข้าสู่ยุคที่ 2 นับตั้งแต่ พ.ศ.501–1000 ซึ่งเป็นยุคพุทธศาสนามหายานเจริญ
รุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน จากการนับถือของฝ่ายบ้านเมือง การมีอิทธิพลต่อสังคม ศิลป
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ต�ำราฝ่ายมหายาน และนักปราชญ์คนส�ำคัญ เช่น ท่านนาคารชุน
ปรากฏขึ้นยุคนี้ ต่อมา เมื่อยุคที่ 3 นับตั้งแต่ พ.ศ.1001–1500 เป็นยุคที่พุทธศาสนา
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด เรื่ อ งตั น ตระ พั ฒ นาเป็ น พุ ท ธศาสนานิ ก ายตั น ตระ หรื อ
นิกายมันตรยาน คุยหยาน วัชรยาน นิกายนี้พัฒนาจนถึงขีดสุด และเจริญทางภาค
ตะวันออกของอินเดีย รัฐพิหาร และแคว้นเบงกอล (ปัจจุบัน) และภายหลังเข้าไปยัง
ดินแดนที่ราบสูงทิเบต และส่วนต่างๆ ของเอเชีย ดังเช่น นิกายเถรวาทและมหายาน
พุทธศาสนาแบบอินเดีย (Indian Buddhism) มีฐานก�ำเนิดและพัฒนาการ
ในดินแดนชมพูทวีปเริ่มเข้ามาสู่ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 กระแสหลัก
แบ่งตามนิกายส�ำคัญในอินเดีย:-ยุคแรก เข้ามาโดยพระเจ้าอโศกมหาราช น�ำโดย สมณ
ทูตหรือธรรมทูต 2 ท่านหลัก คือ โสณะและอุตตระ เข้ามายุคโบราณ ซึ่งปัจจุบันยัง
เป็นที่ถกเถียงทางวิชาการอยู่ว่าที่ใด ยุคที่สอง พุทธศาสนาเข้ามาที่สุมาตรากระทั่ง
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เจริญรุ่งเรืองในราชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ่งปกครองอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรศรีวิชัย
(พ.ศ.1202-ราว พศต.ที่ 18) และส่งผ่านไปยังอาณาจักรเขมรโบราณ มหานครอัน
ยิ่งใหญ่ ยุคนี้แนวคิดทางพุทธศาสนามหายานยุคแรก ยุคที่สาม พุทธศาสนามาจาก
อินเดียจะเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพุทธศาสนาแบบตันตรยาน/วัชร
ยาน เข้ามาทางอาณาจักรพุกามที่มีดินแดนติดต่อกับอินเดีย นอกจากนี้ ยังเข้าไปที่
เกาะสุมาตรา และชวา ดังปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ได้
รับอิทธิพลจากนิกายนี้ คือมหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรมพุทโธอันเป็นอนุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่
ของพุทธศาสนาในอินโดนีเซียและของโลก
หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย
ก่อนสมัยพระเจ้าอโศกนั้นเป็นยุคแห่งความขัดแย้งทางความคิดและการปฏิบัติพระ
ธรรมวินัยแตกต่างกัน จนคณะสงฆ์ทางพุทธศาสนาสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 18 นิกาย
น�ำไปสู่การสังคายนาครั้งที่ 2 และหลังจากนั้น ร้อยปีกว่า การท�ำสังคายนาครั้งที่ 3
พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นอุปถัมภ์และมีนโยบายส่งสมณทูตสู่สุวรรณภูมิครั้งแรก
โดยมีพระโสณะกับพระอุตตระเป็นพระธรรมทูตในบรรดา 9 สาย ที่พระเจ้าอโศก
มหาราชส่งไปประกาศพุทธศาสนาพุทธศตวรรษที่ 3 ณ ดินแดนภายนอกที่ตั้งของ
อินเดีย ตามทัศนะของ อ.เสถียร โพธินันทะ เถรวาท มา 2 สาย สายหนึ่งไปลังกา
และสายหนึ่งไปสุวรรณภูมิ พุทธศาสนาเถรวาทมาจากวงศ์เดียวกัน คือ กัสสปะวงศ์
ดังที่การสนทนาทักทายกันของพระภิกษุสงฆ์ลังกาและสุวรรณภูมิว่า แม้พวกท่านก็
เป็นเชื้อสายอรหันต์ปฐมสังคายนา (กัสสปะวงศ์) แม้พวกเราก็เป็นเชื้อสายอรหันต์
ปฐมสังคายนา (กัสสปะ) วงศ์ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญประการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
พุทธศาสนาสายเถรวาท
หลักฐานที่บ่งบอกว่า พุทธศาสนาเถรวาทหีนยานสมัยพระเจ้าอโศกเข้ามายัง
ดินแดนสุวรรณภูมิ ระบุไว้ในหลักฐานโบราณคดี เช่น จุลประโทณพระประโทณเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ ที่เ มืองนครปฐม (เมืองศิริชั ย -เมื อ งนครไชยศรี ) นั้ นเป็ นหลั ก ฐานที่
แสดงถึงพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะของอินเดียว่าปี พ.ศ.236 พระจ้า
อโศกมหาราชมีพระราชประสงค์ที่จะประกาศพุทธศาสนาแพร่หลายไปยังอาณาจักร
ต่างๆ ที่อยู่ใกล้-ไกล จึงโปรดให้แต่งตั้งและส่งสมณทูตออกประกาศค�ำสอนของพุทธ
ศาสนาตามอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิและดินแดนอื่นๆ ในศิลาจารึกนั้น
กล่าวว่า พระสมณทูตของพระเจ้าอโศกเข้าไปเผยแผ่และประกาศพุทธศาสนาไปยัง
ประเทศตะวันตก ถึงแคว้นไซเรีย อียิปต์ และมาชิโดเนียในยุโรป ส่วนประเทศที่ใกล้
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เคียงติดต่อกับอาณาจักร พระเจ้าอโศกมหาราชอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
ให้คัดเลือกพระอรหันต์เพื่อส่งไปประกาศพุทธศาสนา ซึ่งมีนามประเทศและนามพระ
อรหันต์เพื่อส่งไปประกาศพุทธศาสนาในคัมภีร์มหาวงศ์
ในคัมภีร์มหาวงศ์ มีบันทึกไว้ว่า พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามายัง
สุวรรณภูมิราวปี พ.ศ.236 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช นอกจากจะ
ส่ ง ไปทั่ ว ทุ ก รั ฐ ในอิ น เดี ย แล้ ว ยั ง ส่ ง ไปต่ า งประเทศนอกอิ น เดี ย อี ก
ด้วย เช่น ลังกาและสุวรรณภูมิ เป็นต้น พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่ง
พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระมาประกาศพุทธศาสนาที่ดินแดน
สุวรรณภูมิ หลักฐานเชิงโบราณคดีที่แสดงถึงการเข้ามาพุทธศาสนา
จากอินเดียยุคหลังพระเจ้าอโศก คือบริเวณจังหวัดนครปฐมนั้นมีการ
ส�ำรวจและค้นพบธรรมจักรศิลาทราย พระรูปอินเดียสมัยอมราวดี คัมภีรม์ หาวงศ์ (ฉบับภาษาไทย)
พุทธศตวรรษที่ 7 พระพุทธรูปศิลาประทับนั่งห้อยพระบาทขนาด เป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์
บันทึกเหตุการณ์ยุคต้นของ
ใหญ่ และศิลปวัตถุสมัยทวารวดีจ�ำนวนมาก เป็นหลักฐานที่ยืนยัน ลังกาทวีป/ศรีลังกา รจนา
ว่า เมืองนครชัยศรีและเมืองนครปฐม นั้นเป็นเมืองส�ำคัญสมัยโบราณ ขึ้ น ราวศตวรรษที่ 5 โดย
หรื อ เมื อ งหลวงอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของอาณาจั ก รทวารวดี โ บราณ มี พ ระ พระมหาเถระมหานามะ โดย
ข้อมูลจากพงศาวดาร และ
ปฐมเจดีย์ที่เป็นหลักฐานที่แสดงว่า พุทธศาสนานั้นประกาศเผยแผ่ ใช้
ต�ำราต่างๆ ในส�ำนักมหาวิหาร
ออกจากสถานที่ส�ำคัญแห่งนี้ ตามทัศนะของตารนาถว่า พุทธศาสนา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่
แบบเถรวาทได้เข้ามาสู่เมืองพม่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
จากหลักฐานเอกสารพงศาวดาร และทางโบราณคดี ทราบว่า พุทธ เหตุการณ์ส�ำคัญทางพุทธ
ศาสนาในลังกา รจนาขึ้นใน
ศาสนาสมั ย พระเจ้ า อโศกได้ เข้ า มายั ง ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ และรู ป รูปแบบคาถา หรือบทกวีใช้
แบบของพุ ท ธศาสนาคงเป็ น ศาสนาแบบทางการที่ พ ระเจ้ า อโศก ฉันทลักษณ์พรรณนาเหตุการณ์
ให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ บ� ำ รุ ง และยกขึ้ น เป็ น ศาสนาของรั ฐ คื อ พุ ท ธศาสนา นับเป็นวรรณคดีประเภทมหา
กาพย์ในภาษาบาลีที่ยิ่งใหญ่
เถรวาท-หีนยาน
ที่สุด มีทั้งเหตุการณ์ทางการ
ยุคตั้งแต่ พ.ศ.236-1800 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธ เมือง การชิงไหวชิงพริบในราช
ศาสนาแบบเถรวาทหีนยานที่มีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ในช่วงเวลา ส�ำนัก การต่อรองทางการทูต
องราวอันน่าสะเทือนใจ
ดังกล่าว ในหลายอาณาจักร โดยเฉพาะในดินแดนพื้นดินใหญ่ของ และเรื
รวมถึงแสดงถึงอารยธรรมอัน
สุวรรณภูมิ หรืออาเซียนโบราณ
ยิ่งใหญ่ของชาวสิงหล
กระแสที่ 2 พุทธศาสนาจากอินเดียยุคมหายาน: ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 6 ในอินเดียทางเหนือ พุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่พัฒนาการมาจน
เจริญรุ่งเรืองขึ้น ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคมหายานเฟื่องฟู ราว 500–1,000 ปีหลังพุทธกาล
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จนกระทั่งได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นจากพระมหากษัตริย์ของอินเดียยุคต่างๆ มหายาน
อินเดียออกมาในคาบสมุทรแห่งนี้ผ่านทางบกโดยเดินทางมาผ่านแคว้นเบงกอลเข้า
มาทางพม่าตอนเหนือเดินทางมาทางทะเล ขึ้นที่แหลมมลายู สุมาตรา และทางน�้ำ
โดยแล่นเรืออ้อมอ่าวเข้ามาทางอาณาจักรขอมโบราณ พุทธศาสนามหายานอินเดีย
เข้าสู่อาเซียนโบราณผ่านดินแดนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะในแผ่นดินใหญ่นั้น สมัย
นั้นเกิดมีอาณาจักรฟูนันคือบริเวณดินแดนกัมพูชาในปัจจุบันมีพ้ืนที่ขยายเข้ามาใน
ประเทศไทยตอนกลางและภาคอีสาน ด้วยปรากฏว่าประชาชนชาวฟูนันนับถือพุทธ
ศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ยุคนี้มหายานไม่ใช่มีเพียงจากอินเดีย แต่มาจาก
จีน ดังที่มีสมณทูตชาวฟูนันเดินทางไปแปลพระคัมภีร์ในประเทศจีนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 11 อาณาจักรฟูนันก็เสื่อมโทรมไปด้วยถูกอาณาจักรเจนละซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นฟูนัน
มา ก่อนแย่งอ�ำนาจ พวกเจนละนับถือศาสนาพราหมณ์ ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงชะงัก
ความเจริญระยะหนึ่ง
ในดินแดนหมู่เกาะ ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้าไปยังดินแดนอาณาจักรศรีวิชัย
ก่อนหน้านั้นปี พ.ศ.966 อาณาจักรฟูนันได้รับเอาพุทธศาสนาเข้าไปและมีความเจริญ
รุ่งเรืองสูงสุดโดยพระคุณวรมัน จากนิกายมูลสารวสติวาท ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ที่
เดินทางมาจากแคว้นคันธาระ-กาปิศะ คณะสงฆ์คณะนี้เดินทางไปยังสุวรรณทวีป คือ
หมู่เกาะชวาในแถบอินโดนีเซียแต่การเดินทางเชื่อว่าคณะสงฆ์ชุดนี้น่าจะเดินทางมายัง
ปากแม่น�้ำโขงของอาณาจักรฟูนันก่อนประกาศพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองที่อาณา
จักรฟูนัน ก่อนที่จะเดินทางไปยังหมู่เกาะดังกล่าว จารึกของกษัตริย์ฟูนันจารึกถึงพระ
คุณวรมันเป็นอักษรสันสกฤต (อักษรคฤนห์) สมัยราชวงศ์ปัลลวะ
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ เ กี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนามหายานเข้ า สู ่ สุ ว รรณภู มิ
เมื่อหลวงจีนฟาเหียนเดินทางกลับเมืองจีนทางทะเล ตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5 ราว
พ.ศ.956 เรือที่ท่านโดยสารมาถูกคลื่นซัดไปขึ้นฝั่งบนเกาะหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานกันว่า
เป็นเกาะชวา ท�ำให้คนยุคหลังรู้ว่า การเดินทางค้าขายระหว่างจีนกับชวามีมานาน
แล้ว และพุทธศาสนาตั้งมั่นนานแล้วก่อนที่ท่านไปถึง
ประมาณ 100 ปีต่อมาปี พ.ศ.1068 พระภิกษุสงฆ์รูปส�ำคัญคือ พระโพธิธรรม
จาริกเดินทางขึ้นมาบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขง วางรากฐานพุทธศาสนาในดินแดนดังกล่าว
อีกใช้เวลาเผยแผ่อยู่ 3 ปี ก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นไปเผยแผ่ที่ดินแดนจีน หลังจาก
พระโพธิธรรมจาริกประกาศพุทธศาสนาอยู่ในจีน 30 ปี อาณาจักรฟูนันก็ล่มสลาย
(ประมาณ พ.ศ.1100) พร้อมกับบริเวณแหลมอินโดจีน และทะเลจีนใต้เกิดมีอาณาจักร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ต่ า งๆ มากมาย ได้ แ ก่ อาณาจั ก รทวารวดี อาณาจั ก รเจนละ อาณาจั ก รจามปา
อาณาจักรกามลังกา (มอญ) อาณาจักรศรีเกษตร (พม่าตอนปลาย) อาณาจักรศรีโพธิ์
(ภาคใต้ของไทยและอาณาจักรของสุวรรณทวีป: หมู่เกาะชวา) พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตไว้ ว ่ า มี ศิ ล าจารึ ก บอกไว้ ใ ห้ ท ราบ
ว่า บริเวณใกล้กับเมืองจาการ์ตาในปัจจุบันนี้ เมื่อย้อนไปคริสต์
ศตวรรษที่ 5-6 เคยมีอาณาจักรโบราณเก่าแก่ที่สุดแห่งชวาตะวันตก
ชื่อว่า ตรุมา (Taruma) เรียกเต็มว่า ตรุมานคร บันทึกฝ่ายจีนเรียก
ว่า โตโลมา ซึ่งเป็นดินแดนที่นับถือพุทธศาสนา (บางต�ำราว่าเป็น
ฮินดู) มีราชาที่เข้มแข็งที่สุด พระนามว่าปูรณวรมัน แต่เรื่องราว
ของอาณาจักรนี้ นักประวัติศาสตร์ไม่อาจหารายละเอียด (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549:507)
ภาพวาดพระโพธิธรรมบุคคล
หลักฐานเชิงโบราณคดีที่บ่งบอกว่า พุทธศาสนามหายาน ส�ำคัญแห่งนิกายเซน ผู้น�ำแนวทาง
เข้ า มายั ง ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ สมั ย ศรี วิ ชั ย นั้ น มี พุ ท ธศิ ล ป์ พุทธศาสนาเซนเข้ามาสู่จีน โดย
สถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียง คือ มหาเจดีย์มหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรม ผ่านดินแดนอาเซียน
พุ ท โธ ที่ เ กาะชวา และเจดี ย ์ พ ระบรมธาตุ ไชยา สุ ร าษฎร์ ธ านี
นอกจากนี้ ยังมี พระอวโลกิเ ตศวร และพิ ม พ์ พ ระเล็ ก ๆ เป็ นรู ปของอวโลกิ เ ตศวร
ด้วย ส่วนที่จังหวัดตรังอยู่ที่ถ�้ำเขาวิหาร มีกรุบรรจุพระพิมพ์เล็กๆ เป็นศิลปะแบบปา
ละ จังหวัดพัทลุง อยู่ที่ถ�้ำคูหาสวรรค์ เขาอกทะลุ จังหวัดยะลา อยู่ท่ีถ�้ำเขาตระเภา
ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งล้วนเป็นคตินิยมของมหายาน ส่วนมากค้นพบเฉพาะพระพิมพ์เล็กๆ
และรูปแกะสลักเล็กๆ เท่านั้น
ระหว่ า งปี พ.ศ.600-1800 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของพุ ท ธศาสนาแบบ
มหายานที่มีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ในหลายอาณาจักรทั้งใน
ดินแดนหมู่เกาะสุวรรณภูมิ อาณาจักรศรีวิชัย และต่อมามีอิทธิพลต่อดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่ อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรมหานครของขอมซึ่งมีอิทธิพลของมหายานผ่านวิถี
ชีวิต สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเหล่านี้
กระแสที่ 3 พุทธศาสนาจากอิ น เดี ย ยุ ค ตั น ตรยาน: หลังจากพุทธศาสนา
ในอินเดียเข้าสู่ยุคมหายานและตันตรยานรุ่งเรือง พุทธศาสนาหีนยานหรือเถรวาท
ถ่ อ ยร่ น ลงไปเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งที่ เ กาะลั ง กา พุ ท ธศาสนามหายานตั น ตรยานจึ ง เข้ า มา
สู ่ สุ ว รรณภู มิ ค รั้ ง แรกราวพุ ท ธศตวรรษที่ 13 (ประมาณ พ.ศ.1200) ครั้ ง แรกใน
ดินแดนอาณาจักรศรีวิชัย นิกายมนตรยาน/วัชระยานแบ่งเป็น 2 สายที่สืบทอดรุ่งเรือง
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มาจนถึ งปั จจุบัน ประกอบด้วยสายเข้าสู่จีนและสายเข้าสู ่ทิเ บต 1) ศิษ ย์ข องท่าน
คุรุนาคารชุน ชื่อนาคโพธิได้จาริกสู่เกาะสิงหลและได้ถ่ายทอดให้ศุภกรสิงหะและวัชระ
โพธิ พระศุภกรสิงหะน�ำตันตรยานเข้าสู่จีนในสมัยพระเจ้าถังเฮี่ยงจงราวพุทธศตวรรษ
ที่12 และวัชระโพธิน�ำนิกายตันตรยานเข้าสู่จีนเช่นกันพร้อมกับ
ศิษย์ชื่ออโมฆวัชระ ศิษย์ของท่าน อโมฆวัชระชื่อ อิกเหงได้ตั้งวัด
นิ ก ายมนตรยานขึ้ น ในนครเชี ย งอาน ชื่ อ วั ด แชเล่ ง ยี่ วั ด นี้
เป็นต้นก�ำเนิดของนิกายมนตรยานของญี่ปุ่นซึ่งรุ่งเรืองมาจนถึง
สมั ย ปั จ จุ บั น 2) พุ ท ธมนตรยานเข้ า สู ่ ทิ เ บตโดยพระอาจารย์
รู ป ส� ำ คั ญ มากมายจากมหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา มหาวิ ท ยาลั ย
พุทธตันตระ ประกอบด้วยความ วิกรมศิลา มหาวิทยาลัยโอทันตบุรี ยุคที่ตันตรยานในอินเดียเจริญ
เชื่อเหล่านี้ คือ 1) อาทิพุทธเจ้า สูงสุด เช่น ศานตรักษิต คุรุปัทมสมภพ กมลศีลา อติษะ ติโลปะ
เป็นปฐมภาวะพุทธ/พระพุทธเจ้า
องค์ปฐม ซึ่งก�ำเนิดขึ้นพร้อมกับ นะโรปะ เป็นต้น ส�ำหรับเข้าสู่อาเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น สมัย
การเกิดขึ้นโลก เมื่อธาตุๆ สัมพันธ์ ราชวงศ์ปัลลวะก�ำลังจะเสื่อมลงนั้น มีพระเถระชื่อพระวัชรโพธิ์
กัน 2) ธยานิพุทธะ 5 พระองค์เป็น (พระธรรมรัตนเถระ, 2520:106) เป็นหัวหน้าน�ำคณะสงฆ์เดิน
หลักในการปฏิบัติ 3) หลักโพธิจิต ทางจากอินเดียใต้เข้ามาวางรากฐานทางพุทธศาสนาคาดว่าเป็น
2 รากฐานกรุณาและปัญญา ธยา
นิพุทธ พระพุทธเจ้าปางต่างๆ 4) ตันตรยานในดินแดนสุวรณภูมิและดินแดนสุวรรณทวีป ตั้งแต่
ธารณี เสี ย งส�ำ เนี ย ง มี พ ลั ง และ พ.ศ.1260-1284 คณะสงฆ์ ก ลุ ่ ม นี้ จึ ง เดิ น ทางไปเผยแผ่ พุ ท ธ
คุ ณ วิ เ ศษผ่ า นพระศากยมุ นี พุ ท ธ ธรรมในจีนต่อไป ปลายพุทธศตวรรษที่ 12 นั้น พระธรรมปาละ
เจ้า ให้ประโยชน์สูงสุดในการช่วย
เหลือสรรพชีวิตให้บรรลุผลส�ำเร็จ จากดิ น แดนน� ำ คณะสงฆ์ เ ดิ น ทางมาเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาไปทั่ ว
5)มุ ท รา แสดงท่ ว งท่ า ที่ ใช้ แ ละ ทะเลจีนตอนใต้ จีนเรียกว่า กิมกังกี่ มีบันทึกพระธรรมปาละนี้
เลือกสรรค์ให้ผลสูงสุด 6)ปฏิบัติ เดินทางไปจีนปี พ.ศ.1284 และ พ.ศ.1289 รวม 2 ครั้ง พระ
ทั้งหมด มาก�ำหนดให้เป็นมณฑล ธรรมปาละรูปนี้น่าจะมรณภาพทางดินแดนทางเหนือ ในเวลา
พิ ธี แ ละพิ ธี ก ารในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ
เดี ย วกั น พระภิ ก ษุ เ ฮี้ ย นจั ง หรื อ พระถั ง ซั ม จั๋ ง จากจี น ออกเดิ น
ให้เกิดผลสูงสุด
ทางเพื่อรวบรวมคัมภีร์พุทธศาสนาในอินเดีย (พ.ศ.1172-1188)
ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 12 สมั ย ที่ อ าณาจั ก รทวารวดี ก� ำ ลั ง รุ ่ ง เรื อ งอยู ่ นั้ น
ปรากฏว่ า ทางภาคใต้ ข องประเทศไทยเกิ ด อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ขึ้ น ที่ แ หลมมลายู
มี อ าณาเขตทางเหนื อ ติ ด กั บ อาณาจั ก รทวารวดี เดิ ม ชาวเมื อ งในอาณาจั ก ร
ศรีวิชัยนับถือพุทธศาสนาฝ่ายสาวกยาน ต่อมาราชวงศ์ปาละแห่งมคธอินเดียทางทิศ
ตะวันออกมีอ�ำนาจขึ้น กษัตริย์ราชวงศ์นี้เลื่อมใสในพุทธศาสนามหายาน-มนตรยาน
ราชวงศ์ ไ ศเลนทร์ แ ห่ ง อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ขณะนั้ น ก� ำ ลั ง แผ่ อ� ำ นาจครอบง� ำ ทั่ ว
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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คาบสมุทรทะเลใต้และแหลมมลายูแล้ว มีสัมพันธไมตรีกับราชส�ำนักปาละ จึงได้รับ
มหายาน-มนตรยานเข้ามานับถือด้วย มหายานกลายเป็นศาสนาประจ�ำราชส�ำนักของ
จักรวรรดิศรีวิชัย ซึ่งเป็นจักรวรรดิมลายูตลอดระยะกาล พ.ศ.1200-1700 ปีเศษ ตาม
ทัศนะของตารนาถ พุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาสู่เมืองพม่าตั้งแต่สมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมามีพระสงฆ์ฝ่ายมหายานซึ่งเป็นศิษย์ของ
ท่ า นพระวสุ พั น ธุ ปรมาจารย์ ส ายมหายานส� ำ คั ญ ท่ า นหนึ่ ง น� ำ เอา
พุทธศาสนามหายานแบบตันตระเข้าไปเผยแผ่ ในครั้งนั้น พุกามเป็น
เมืองหลวงของพม่า ชาวพม่ามักจะถูกเรียกว่า "มรัมมะ" ส่วนพวก
มอญหรือตะเลง มีสะเทิม (สุธรรมวดี) เป็นเมืองหลวง บริเวณใกล้
เคียงทั้งหมดเรียกว่า รามัญประเทศ จนพุทธศาสนาแบบมหายาน
และเถรวาทเจริญรุ่งเรืองในพม่าเป็นเวลาหลายร้อยปี
พระขวองตังหอย (Khuong
ช่ ว งเวลาระยะนี้ ป ี พ.ศ.1200-1800 แสดงถึ ง อิ ท ธิ พ ล Tang Hoi) ชาวเมือง Seadiของพุ ท ธศาสนาแบบมหายาน-ตั น ตรยานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดิ น แดน ane และมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ใน
แถบนี้ช่วงเวลาดังกล่าว ในหลายอาณาจักรทั้งในดินแดนหมู่เกาะ อินเดีย หลังจากท่านศึกษา
กสูตร
สุวรรณภูมิ อาณาจักรศรีวิชัยและแผ่นดินใหญ่ อาณาจักรมหานคร พุแล้ทวธศาสนาจบตามหลั
เดินทางไปประกาศพุทธ
ของขอม และแม้ แ ต่ อ าณาจั ก รพุ ก ามของพม่ า ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลของ ศาสนาในประเทศจีนตอนใต้
มหายาน-ตันตรยานต่อวิถีชีวิต สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรม และในเวียดนาม เมื่อพุทธ
ศตวรรษที่ 8
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรเหล่านี้
กระแสที่ 4 พุทธศาสนาจากจีนสู่อาเซียนผ่านเวียดนาม:
พุทธศาสนาจากจีน (Chinese Buddhism): พุทธศาสนาจากจีนเข้ามามีอิทธิพล 3
ยุคสมัย กระแสที่ 1 ยุคสมัยโบราณหลังจากที่จักรพรรดิองค์แรกยอมรับพุทธศาสนา
เป็นศาสนาของรัฐเป็นทางการ สมัยโบราณเมื่อเวียดนามอยู่ใต้การปกครอง กระแสที่
2 ยุคการอพยพเข้ามาของคนไท สมัยอาณาจักรอ้ายลาว/น่านเจ้า คนไทพากันอพยพ
เข้ามาทางตอนใต้ของจีนลงมา แม้รูปแบบพุทธศาสนาไม่ปรากฏชัดเจนว่ารูปแบบใด
แต่พุทธศาสนาจีนก็ผสมผสานกับความเชื่อของคนพื้นถิ่นเดิม กระแสที่ 3 ยุคจีนเกิด
ภาวะสงครามและภัยภายในประเทศจากภัยพิบัติธรรมชาติ ภาวะสงครามและความ
อดอยาก ข้าวยากหมากแพง เกิดคลื่นการอพยพเป็นจ�ำนวนมากเพื่อแสวงหาดินแดน
ใหม่ ชาวจีนพากันอพยพมาทางตอนใต้ และน�ำพุทธศาสนาแบบจีนที่ผสมผสานกับ
ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า เข้ามายังดินแดนต่างๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวจีน
ที่อพยพไปท�ำมาหากิน น�ำลัทธิความเชื่อของตนเข้าไปด้วย มีการจัดตั้งสมาคมต่างๆ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

โดยเอาพุทธศาสนาที่ผสมกับความเชื่อเดิมในจีนเข้ามาและปฏิบัติพุทธศาสนาควบคู่
ไป เพื่อประโยชน์ในการแบ่งยุคสมัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอาเซียนใช้กรอบในการ
เข้ามาของพุทธศาสนาในการอธิบาย โดยเน้นการเข้ามาและการประดิษฐานพุทธ
ศาสนา ประวัติการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นยังมีข้อขัดแย้ง ทั้งนี้เพราะช่วงนั้น เวียดนาม
ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของจีนราวปี พุทธศตวรรษที่ 7 ซึ่งขณะนั้นเวียดนามตกอยู่ในอ�ำนาจ
ของจีนเป็นเวลาพันปี ก่อนหน้านั้น พุทธศาสนาเข้ามายังเมืองจีนก่อนหน้านั้นโดยมา
ทางชายแดนทางตะวันตก ดังนั้น พุทธศาสนาในเวียดนามก็คงเริ่มต้นราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ซึ่งแสดงถึงการเข้ามาครั้งแรกๆ ของภิกษุสงฆ์จากอินเดีย เอเชียกลาง
และจีน ดังนั้น พุทธศาสนาเข้ามาในเวียดนามครั้งอดีตแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1) พุทธศาสนาก่อนนิกายเธียร/ธยาน/ฉานเข้ามา มีพุทธศาสนาไม่ใช่นิกาย
เธียร/ธยาน/ฉานทั้งจากอินเดีย เอเชียกลาง และจีนเข้ามา พุทธศาสนาเริ่มปรากฏ
ภาพชัดในพุทธศตวรรษที่ 8 จากการเข้ามาของพระภิกษุนานาชาติ จากอินเดีย เอเชีย
กลาง และจีน สมัยแรกนั้น เวียดนามตกอยู่ใต้อ�ำนาจของจีน ตั้งแต่พุทธศตวรรษ
7-11 เป็นเหตุผลให้พุทธศาสนาจากจีนเข้ามายังเวียดนามผ่านภิกษุสงฆ์ที่ท�ำหน้าที่
เป็นนักเผยแผ่เข้ามาทั้งเข้ามาเพื่อหยุดอยู่ที่เวียดนาม ก่อนที่จะออกเดินทางต่อไป
ยังอินเดีย รวมทั้งท่านที่มาจากอินเดียก็ต้องแวะพักที่เวียดนามก่อนมุ่งหน้าต่อไปยัง
อินเดีย ท่านก็จะทิ้งร่องรอยการท�ำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐาน พุทธ
ศาสนาในเวียดนามมีหลายนิกาย แต่จุดมุ่งหมายร่วมกันคือ การอุทิศตัวเพื่อศึกษาและ
ปฏิบัติพุทธธรรม ประวัติศาสตร์บันทึกว่า มีภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งชื่อมหาชีวกะ มา
ประกาศพุทธศาสนาในเวียดนามก่อนที่ท่านจะเดินทางต่อไปยังประเทศจีน ในพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ต่อมา ท่านฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็นองค์
เดียวกับท่านกัลยาณรุจิเดินทางไปยังประเทศจีน และแปลคัมภีร์พุทธศาสนาแล้วจึง
กลับมาเวียดนามเพื่อแปลคัมภีร์ ท่านผู้นี้เกิดสมัยพุทธศตวรรษที่ 8 ก่อนที่จะพัฒนา
และก่อสร้างอาณาจักรและรัฐชาตินั้นมีพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาแบบจีนเข้า
มามีอิทธิพลต่อชาวเวียดนาม โดยสันนิษฐานว่า ท่านเมียวโป (Meou-Po) เดินทาง
จากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ ติดตามโยมผู้หญิงมาเวียดนามปี พ.ศ.732 และอยู่เพื่อ
ประกาศพุทธศาสนาในเวียดนามตลอดมา นอกจากนั้น มีภิกษุอีกรูปหนึ่งชือ เกาทระ
(Kaudra) ซึ่งเดินทางโดยเท้ามาจากทางทิศตะวันตกของเวียดนาม เข้ามาประกาศ
พุทธศาสนาแบบเถรวาทในพุทธศตวรรษที่ 8 นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนพุทธ
ศาสนาระหว่างจีนกับเอเชียอาคเนย์ สมัยฟูนัน มีพระเถระซึ่งเป็นสมณทูตชาวฟูนัน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ชื่อว่า สังฆปาละเดินทางไปแปลพระคัมภีร์ในประเทศจีนถึงพุทธศตวรรษที่ 11 อาณา
จักรฟูนันก็เสื่อมโทรมไปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา
2) พุทธศาสนาหลังนิกายเธียร/ธยาน/ฉานเข้ามาเน้นมาจากจีนเป็นหลัก
พุ ท ธศาสนามหายานนิ ก ายเธี ย ร/ธยาน/ฉานจากจี น ที่ เข้ า มาใน
เวียดนามแบ่งเป็น 3 รุ่น
รุ ่ น แรก: เวี ย ดนามได้ เ อกราชจากจี น ประมาณ 65 ปี
สมั ย เดี ย วที่ ภิ ก ษุ ช าวอิ น เดี ย รู ป หนึ่ ง ชื่ อ ว่ า วิ นี ต รุ จิ ตั้ ง ชื่ อ นิ ก าย
ตามชื่ อ ท่ า นว่ า ไตนิ ด ะรุ จิ (Tynida Ruchi) เป็ น ชาวพื้ น เมื อ ง
อินเดียทางตอนใต้เดินทางขึ้นยังอินเดียตะวันตกเพื่อศึกษาปริยัติ
ธรรม จากนั้ น เดิ น ทางมายั ง ประเทศจี น ปี พ.ศ.1117 พั ก อยู ่ ที่
เมื อ งตรวงอั น (Trong An) เนื่ อ งจากสมั ย นั้ น ในเมื อ งจี น มี ก าร
ท� ำ ลายพุ ท ธศาสนา โดยโจวหวู ตั น (Chou Wu Tan) ท่ า นจึ ง ราวปี พ.ศ.600 พระเจ้ามิ่งตี่
งราชวงศ์ฮั่น ทรงเป็นผู้เริ่ม
มาทางตอนใต้ ข องจี น ฝากตั ว เป็ น ศิ ษ ย์ ท ่ า น ตั ง ซั น (Tang San) แห่
ในการน�ำพระพุทธศาสนาไปสู่
ที่ เขาตุ โขงเมื่ อ ได้ รั บ การถ่ า ยทอดธรรมะท่ า นเข้ า ไปประกาศ เมืองจีนอย่างเป็นทางการของรัฐ
พุทธศาสนาในเวียดนามเข้ามาอยู่ที่วัดฟับวาน 13 ปี หลังจากจบ
การศึกษาและเป็นศิษย์ของท่านตังซัน (Tang San) ซึ่งอยู่ในประเทศจีนแล้ว ท่านจึง
เดินทางมายังเวียดนามเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนามหายานปี พ.ศ.1123 ท่านจ�ำวัดอยู่ที่
วัดฟับวาน (Phap Van Temple) อยู่ที่ต�ำบลวานเกียบ (Van Giap) จังหวัดฮาดอง
(Ha Dong) ท่านแปลหนังสือตองตรี (Tong Tri) ถ่ายทอดปัญญาญาณให้ภิกษุลูก
ศิษย์ชื่อ ฟับเหียน (Phap Hien) ถือว่าท่านเริ่มประดิษฐานพุทธศาสนามหายานขึ้น
ในเวียดนามเป็นครั้งแรก (Nguyen Tai Tho. 2008:55-63) ตั้งแต่นั้นมา พุทธศาสนา
ที่มาจากจีนในเวียดนามก็ประดิษฐานมั่นคง มีการเผยแผ่กว้างขวางขึ้นจนกระทั่งถึง
ตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเวียดนามตกอยู่ในอ�ำนาจของจีนอีกครั้ง
รุ่นที่ 2: กลางปี พ.ศ.1363 ภิกษุ โวโงนทอง (Vo Ngon Thong) เดินทาง
มาประกาศพุทธธรรมในเวียดนาม ท่านพักอยู่ที่วัดเกียนโส (Kien so Pagoda) ใน
ต�ำบลพูดอง (Phu Dong)ปี พ.ศ.1369 ท่านถ่ายทอดพุทธธรรมแก่ศิษย์ชื่อจัมทัม
แล้วก็มรณภาพ ในเวลาที่เวียดนามอยู่ภายใต้อ�ำนาจของจีนครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.11461492 พุทธศาสนาในเวียดนามที่ได้รับมาจากจีนเจริญรุ่งเรือง มีการศึกษาปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง มีการศึกษาภาษาบาลี ประชาชนสมัยนั้นรู้ในอักษรเจียมทันห์ (Chiem
Thanh Script) ซึ่งมีมูลรากแบบเดียวกับภาษาบาลี หลวงจีนธรรมาจารย์ทั้งหลายที่
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จะไปศึกษาปริยัติธรรมที่อินเดียจะแวะมาพักที่นี่ก่อนโดยการศึกษาภาษาบาลี ส่วนผู้
ที่เป็นชาวอินเดียที่จะเดินทางไปต่อที่จีนก็แวะมาพักศึกษาภาษาจีนในเวียดนามเสมอ
(Nguyen Tai Tho. 2008:65-72) ในกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เกิดสงครามในประเทศ
จีน ชาวเวียดนามถือโอกาสลุกขึ้นต่อสู้ และโค่นอ�ำนาจจีนที่มีอยู่ส�ำเร็จ เวียดนามได้
เอกราชอีกครั้ง พุทธศาสนาเสื่อมลงตามภาวะบ้านเมืองที่ไม่ปกติสุข แต่เมื่อ ดินห์โบ
ดินห์ (Dinh Bo Dinh) ชัยชนะเหนือดินแดนเล็กน้อย และขุนศึก
คนส� ำ คั ญ 12 คน รวบประเทศเป็ น หนึ่ ง เดี ย วพุ ท ธศาสนาเจริ ญ
อีกครั้งปี พ.ศ.1957-1970 เวียดนามตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจจีนสมัย
ราชวงศ์หมิง (Ming) นับเป็นครั้งที่ 4 ที่อยู่ใต้อ�ำนาจของจีน
รุ่นที่ 3: ภิกษุชาวจีน ชื่อ เถาดวง (Thao Duong) เป็นศิษย์
ท่านเตียตดัว (Tuyet Dau) ท่านเดินทางมาแคว้นเจียมทันห์และถูก
จับโดยทหารของพระเจ้าไหลทันต๋อง (Ly Than Tong) ท่านเป็นผู้
ปราดเปรื่องมาก กษัตริย์เวียดนามจึงแต่งตั้งท่านให้สอนธรรมและ
ภิกษุ โวโงนทอง (Vo Ngon เป็ น หั ว หน้ า พระที่ ส� ำคั ญ องค์ ห นึ่ ง ต่ อ มาพระองค์ ไ ด้ รั บ การผนวช
Thong) ปฐมสังฆราชรุ่นที่ 2
จากภิกษุรูปนี้ ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งนิกายธยานะที่ 3 ขึ้นในเวียดนาม
ในเวียดนาม
ยุคแรกๆ พุทธศาสนายังไม่เจริญรุ่งเรืองนัก กระทั่งเวียดนามกอบ
กู้เอกราชจากจีนส�ำเร็จ พุทธศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูอย่างจริงจังและเจริญรุ่งเรือง
มาโดยล�ำดับ มีการจัดตั้งองค์การปกครองคณะสงฆ์ขึ้น กษัตริย์หลายพระองค์ของ
เวียดนามทรงเอาใจใส่และท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก (Nguyen Tai Tho
2008:114-120) ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.1957-1974 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน
อีก ท�ำให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมลง และแม้ว่าจะได้เอกราชอีกครั้งปี พ.ศ.1974 แต่
สถานการณ์ของพุทธศาสนาก็ยังไม่ดีขึ้น
กระแสที่ 5 พุทธศาสนาจากลังกา-ลังกาวงศ์: เถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามา
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1700) พระสงฆ์จากลังกานําพุทธศาสนาเถรวาท
เข้ามาเผยแผ่ที่พุกามและนครศรีธรรมราช ในสิงหลทวีป (ศรีลังกา) นั้นมีส�ำนักของ
พุทธศาสนาอยู่ 2 ส�ำนัก คือส�ำนักมหาวิหารและส�ำนักอภัยคิรีวิหาร บางยุคสมัยมี 3
ส�ำนัก เพิ่มส�ำนักเชตวันมหาวิหารถือว่าเป็นเถรวาทเดิมครั้งพระเจ้าอโศก ส่วนส�ำนัก
อภัยคิรีวิหารเป็นส�ำนักที่มีความสัมพันธ์กับนิกายเถรวาทฝ่ายเหนือที่ใช้ภาษาสันสฤต
แต่เมื่อพุทธศาสนาเถรวาทจากสิงหลทวีปหรือศรีลังกาซึ่งใช้ภาษาบาลีเข้ามามีอิทธิพล
ในดินแดนสุวรรณภูมิจึงเป็นเหตุให้คัมภีร์พุทธศาสนาที่เคยเป็นภาษาสันสกฤตของนิ
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กายสรวาสติกวาทที่มีมาตั้งแต่แรกนั้นมีการใช้ภาษาบาลีมาคัดลอกแทนสมัยอยุธยา
ช่วงพุทธศตวรรษ 18 แสดงถึงการเข้ามาของพุทธศาสนาลังกาวงศ์และมีอิทธิพล ต่อ
มาโดยเฉพาะดินแดนแผ่นดินใหญ่ และอิทธิพลของลังกาวงศ์แผ่ขยายไปยังอาณาจักร
จารีตน้อยใหญ่ทั่วเอเชียอาคเนย์ส่วนบน
กระแสที่ 6 พุทธศาสนาจากจีนผ่านชนชาติไท: พุทธศาสนาผ่านมาจาก
จีนและชนชาติไทที่นับถือพุทธศาสนาแต่ครั้ง "อาณาจักรอ้ายลาว" ชนชาติไทเป็น
ชาติใหญ่ชาติหนึ่งในทวีปเอเชีย แต่หากแบ่งแยกกันออกเป็นหลายเผ่าตามเหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อมพื้นเพเดิมอยู่ในจีนตั้งแต่ครั้ง 4,000 ปี ไทสถาปนาแคว้นอยู่ทางตอน
ใต้ของลุ่มแม่น�้ำเหลือง ต่อมาจีนอพยพเข้ามาแย่งที่ของไท ขับไล่ไท ให้แตกร่นลงมา
ทางใต้ถึงลุ่มแม่น�้ำแยงซีเกียง ขณะที่ชาวไทตั้งหลักก็ถูกจีนขยายอ�ำนาจตามลงมาขับ
ไล่ ชาวไทจึงต้องร่นลงมาทางใต้เข้ามาตั้งแว่นแคว้นกระจายอยู่ทั่วไปในภาคใต้ของ
จีน เช่น ในมณฑลเสฉวน, กุยจิ๋ว, กวางตุ้ง, กวางซี และชุมนุมคับคั่งมากกว่าแห่งอื่น
คือ มณฑลยูนนาน ราวพุทธศตวรรษที่ 5 ชาวไทในยูนนานตั้งอาณาจักรอ้ายลาวขึ้น
จดหมายเหตุของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นบันทึกว่า อาณาจักรอ้ายลาวมีความสัมพันธ์กับ
อินเดียจึงเข้าใจว่าอารยธรรมของอินเดีย เช่น พุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งแพร่เข้าสู่อ้าย
ลาวในระหว่างนี้ ครั้นตกราวพุทธศตวรรษที่ 6 เมื่อพุทธศาสนาแพร่เข้าสู่ประเทศจีน
แล้วปรากฏ ว่าขุนหลวงเม้ากษัตริย์ไทอ้ายลาวพวกหนึ่งแบ่งเป็นหลายเหล่าประกาศ
นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา นั บ เป็ น กษั ต ริ ย ์ ไ ทองค์ แรกที่ เ ป็ น พุ ท ธมามกะ ตามทั ศ นะของ
อาจารย์เสถียร พันธรังษีว่า พุทธศาสนาในครั้งนั้นเข้าใจว่าจะยังไม่ใช่มหายาน จะ
เป็นลัทธิสาวกยาน แต่จะใช่นิกายเถรวาทหรือไม่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด ไทน่านเจ้า
นับถือมหายาน
ราวปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 7 ราชวงศ์ ฮั่ น ของจี น เสื่ อ มอ� ำ นาจบ้ า นเมื อ ง
ระส�่ำระสายแตกกันออกเป็น 3 ก๊ก ขงเบ้งแม่ทัพของเล่าปี่ซึ่งตั้งก๊กขึ้นที่เสฉวนยก
ทั พ มาตี อ าณาจัก รอ้ายลาวแตก ไทต้องอพยพหนี ภัย แตกกระจายคนละทิ ศละทาง
ไทบางพวกลงมาอยู่ทางลุ่มแม่น�้ำสาละวินตอนเหนือของพม่า บางพวกอพยพมาอยู่
ในสิบสองพันนา สิบสองจุไท และหัวพันทั้งห้าทั้งหก บางพวกลงมาอยู่ในแดนล้าน
ช้าง และภาคเหนือของประเทศไทยตามแถบลุ่มแม่น�้ำโขง บางพวกล�้ำเข้ามาอยู่ถึงลุ่ม
แม่น�้ำเจ้าพระยา ในตอนแรกชาวไทกลุ่มนี้อยู่อย่างฐานะผู้ลี้ภัย ต่อมาพอมีก�ำลังรวม
ตัวขึ้นจึงตั้งตนเป็นอิสระซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานอีกหลายร้อยปี ส่วนผู้ที่ยังไม่ยอม
อพยพหนีลงมาครั้งแรก เมื่อสบโอกาสกู้เอกราชของชาติในยูนาน ราวพุทธศตวรรษ
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ที่ 12 จึงเกิดวีรบุรุษขึ้นคือ พ่อขุนพีลก รวบรวมไทในยูนานประกาศตั้งเป็นอาณาจักร
อิสระ เรียกว่า อาณาจักรไทเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็นน่านเจ้า มีราชธานีอยู่ที่เมืองตาลี
ฟู อาณาจักรน่านเจ้ามีอายุยืนยาวถึง 500 ปี
ในระยะนี้ ไทมี ก ารท� ำ สงครามรบพุ ่ ง กั บ จี น ทิ เ บต ญวน
บางครั้งได้รับชัยชนะ บางครั้งแพ้สลับกันประจวบกับจีนตกอยู่สมัย
ราชวงศ์ถัง (พ.ศ.1161-1450) และราชวงศ์ซ้อง/ซ่ง (พ.ศ.15031822) ทั้งสองราชวงศ์มีกษัตริย์เสื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่หลายองค์
โดยเฉพาะสมัยถัง พุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากจนเรียก
ว่ า เป็ น ยุ ค ทองของพุ ท ธศาสนา มหายานจากจี น แพร่ สู ่ อ าณาจั ก ร
น่ า นเจ้ า และเจริ ญ ในเวลาไม่ น านนั ก จดหมายเหตุ ส มั ย ถั ง กล่ า ว
ถึงอาณาจัก รน่านเจ้าบันทึ ก ไว้ ว่ า "ประชาชนน่ า นเจ้ า มี วัฒ นธรรม
กุ บ ไล่ ข ่ า น รุ ่ น หลานของ เจริญดี นับถือเคร่งครัดในพุทธศาสนา สาธยายพระพุทธคัมภีร์ด้วย
เจ่ ง ขี ส ข่ า น ได้ ย กทั พ มา ความเคารพตัวหนังสือใช้เขียนด้วยตัวทอง" (สภาการศึกษามหามกุฏ
ปราบจี น และเข้ า ปกครอง
ปราบดาภิ เ ษกเป็ น เจ้ า ราชวิทยาลัย,2525: 3) เมื่อน่านเจ้ามีก�ำลังมากยกทัพขึ้นไปรุกราน
หงวนสีโจ๊วฮ่องเต้แล้วได้จัด เมื อ งเซ่ ง โตวของจี น ในมณฑลเสฉวน จี น ต้ อ งส่ ง ทู ต มาขอเจรจา
ส่งกองทัพเจ้ามาตีอาณาจักร สั ม พั น ธไมตรี แต่ น ่ า นเจ้ า ไม่ ย อมต้ อ นรั บ อุ ป ราชจี น มณฑลเสฉวน
น่านเจ้าจนย่อยยับ ราวพุทธ
ปรารภว่า น่านเจ้านับถือพุทธศาสนาแข็งแรงจึงเปลี่ยนเป็นส่งสมณะ
ศตวรรษที่ 18
จีนรูปหนึ่งชื่อเก็งเชียนมาเป็นทูตเจรจา คราวนี้เป็นผลส�ำเร็จ กษัตริย์
ไทน่านเจ้าพร้อมด้วยราษฎรกราบไหว้ต้อนรับสมณะเก็งเชียนและแผนเจรจาสันติจึง
ส�ำเร็จ สมัยราชวงศ์ซ้อง (พ.ศ.1503-1822) ในบันทึกจีนสมัยราชวงศ์ถัง (พ.ศ.11611450) ระบุถึงเครื่องราชบรรณาการของน่านเจ้าที่ถวายต่อกษัตริย์จีน ปรากฏว่ามี
คัมภีร์พระวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร 3 ผูก คัมภีร์มหายมานตกะสูตร 3 ผูก ล้วนเป็น
ตัวทอง (สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525:3) พระสูตรดังกล่าวนี้เป็นของ
มหายาน เฉพาะสูตรหลังเป็นนิกายมนตรยาน อีกครั้งหนึ่งสมัยราชวงศ์สุ่ย กษัตริย์
น่านเจ้าส่งคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตา 3 ผูกและคัมภีร์มหายมานตกะอีก 3 ผูก ไป
ถวายพระจักรพรรดิจีน (สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525: 3) นอกจากนี้
ยังมีวัดวาอารามสถูปวิหารซึ่งสร้างสมัยน่านเจ้า ยังมีซากอยู่ในยูนนานสืบมาจนถึงทุก
วันนี้
ระหว่างที่จีนเปลี่ยนการปกครองโดยราชวงศ์หยวน/หงวน/มองโกล (พ.ศ.
1823-1911) ซึ่งเป็นชาวมองโกล น�ำโดยกุบไล่ข่านที่เป็นรุ่นหลานของเจ่งขีสข่าน ยก
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กองทัพมาปราบจีนและเข้าปกครองปราบดาภิเษกเป็นเจ้าหงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ แล้วจัด
ส่งกองทัพเจ้ามาตีอาณาจักรน่านเจ้าจนย่อยยับ ราวพุทธศตวรรษที่ 18 จดหมายเหตุ
ครั้ ง ราชวงศ์ ห ยวน (พ.ศ.1823-1911) บั น ทึ ก ถึ ง ความเจริ ญ ของพุ ท ธศาสนาใน
นครหลวงน่านเจ้าว่า "ราษฎรในแว่นแคว้นนี้ ถ้าเดินทางไปอินเดียทางทิศตะวันตก
ใกล้กันมาก ทุกบ้านเรือนไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน ส่วนมากจะต้องมีห้องบูชาพระพุทธ
ปฏิมา ไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าชรา/หนุ่มสาวที่มือจะต้องมีพวงประค�ำส�ำหรับชักเวลา
สวดมนต์ติดประจ�ำอยู่เสมอ" จากบันทึกเหล่านี้ แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนาอย่างชัดเจน เมื่อถูกตีพ่ายผู้คนในอาณาจักรอพยพมุ่งมาทางใต้ในแหลม
อินโดจีนมากขึ้น และน�ำเอาพุทธศาสนาแบบอาณาจักรน่านเจ้าเข้ามายังดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ด้วย
โดยสรุป พุทธศาสนากับสุวรรณภูมิมีประวัติศาสตร์คู่กันและมีความส�ำคัญ
ในหลายๆ ด้าน พุทธศาสนาจากอินเดียโดยเฉพาะเถรวาทจากพระเจ้าอโศก และ
เถรวาทจากอินเดียใต้ อมราวดี เข้ามาเป็นกระแสหลักยุคสุวรรณภูมิ ยุคต้น และต่อ
มาอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานและตันตรยานจากอินเดียและพุทธศาสนาจากจีน
เริ่มเข้ามาแทนที่และมีบทบาทในหลายอาณาจักร และเจริญรุ่งเรืองสลับกับศาสนา
ฮินดู นับว่าพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมอินเดียมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสุวรรณภูมิยังคงมีค่าต่อการท�ำความเข้าใจและศึกษา
อดีตของประชาคมอาเซียนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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บทที่ 3 พุทธศาสนายุคอาณาจักรเถรวาทอินเดีย

อาณาจักรน้อยใหญ่มีที่มาแตกต่างกันล้วนมีความเกี่ยวข้องกัน แต่สิ่งที่เป็น
หนึ่งเดียวกันคล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนานั้นถือว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม แม้แต่การเมืองในอาณาจักร
เหล่านั้น ก่อนสมัยการเข้ามาของลังกาวงศ์ราวปีพุทธศตวรรษที่ 17 มีหลายอาณาจักร
ล้ อ มรอบอยู ่ พุ ท ธศาสนาในดิ น แดนแผ่ น ดิ น ใหญ่ ยุ ค สุ ว รรณภู มิ โ บราณถื อ ว่ า เจริ ญ
รุ่งเรืองในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และมีประวัติศาสตร์เป็นพันปี
อันมีรากฐานทางพุทธศาสนามาจากอารยธรรมอินเดียเป็นอินเดีย/ภารตาภิวัตน์ ทั้ง
เถรวาท มหายานและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่อาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองนั้นแตกต่าง
กันไปตามยุคสมัย บางยุคสมัยเจริญรุ่งเรืองสลับกับความเสื่อมสลาย กล่าวว่า พุทธ
ศาสนายุคนี้เป็นพุทธศาสนาอินเดีย เป็นเถรวาทจากอินเดียใช้ภาษาบาลีเป็นภาษา
หลัก แต่เป็นบาลีที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ไม่ใช่จากลังกาซึ่งเป็นยุคหลัง พุทธศาสนา
เถรวาทอินเดียที่เข้ามายุคนี้มีที่มา 2 ครั้ง คือสมัยพระเจ้าอโศกดั้งเดิมและสมัยพุทธ
ศาสนาที่เข้าไปเจริญในอินเดียใต้สมัยอมราวดีและสมัยต่อมา
พุทธศาสนายุคอาณาจักรเถรวาทอินเดียนี้แบ่งเป็นช่วงต่างๆ ประกอบ
ด้วย ช่วงการเริ่มต้นจากอินเดียแคว้นมคธปาฏลีบุตร รัฐทางใต้ของอินเดีย และช่วง
ประดิษฐาน เจริญรุ่งเรือง และเสื่อมสลาย ดินแดนอาเซียนโบราณมีประวัติศาสตร์
และพัฒนาการมายาวนาน โดยเฉพาะดินแดนอินโดจีนที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศ
ฝรั่งเศส ในดินแดนประเทศเวียดนามปัจจุบันเคยแบ่งเป็นอาณาจักรของชนชาวจาม
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เรียกว่าอาณาจักรจามปา/จามปาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 ต่อมา อาณาจักรจามปา
เริ่มถูกพวกอันนัมทางตอนเหนือคือพวกเวียดนามบุกโจมตีและครอบครองปี ค.ศ.939
และถูกท�ำลายจนหมดสิ้นปี พ.ศ.2014/ค.ศ.1471 ส่วนดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบัน
ก็เกิดอาณาจักรฟูนัน (ออกเสียงตามส�ำเนียงของชาวจีน) นักประวัติศาสตร์สันนิษฐาน
กันว่า อาณาจักรนี้คือ "พนม" ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 /ประมาณ พ.ศ.500 เมื่ออาณา
จักรฟูนัน/พนม เสื่อมลง จนถูกแทนที่โดยอาณาจักรเจนละ (ออกเสียงตามส�ำเนียงจีน)
สันนิษฐานว่าค�ำจริงคือ อาณาจักรจันทระ (พระพรหมคุณาภรณ์ 2547: ) ซึ่งรุ่งเรือง
ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 5-7 แล้วก็เสื่อมสูญไป ประมาณ 200 ปีต่อมาเกิดมีอาณาจักร
เล็กๆ น้อยๆ มากมายจึงถึงยุคยิ่งใหญ่ของขอม คืออาณาจักรพระนคร (Angkor) ซึ่ง
รุ่งเรืองอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษ 15 แล้วค่อยๆ สลายลง
ไปเพราะความเข้มแข็งขึ้นมาของสุโขทัยและอยุธยา ในที่สุดอาณาจักรขอมก็สิ้นสุด
ลงแล้วเกิดเป็นอาณาจักรเขมรที่พนมเปญ ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15
ส่ ว นดิ น แดนของชนชาติ ม อญสมั ย โบราณอยู ่ ใ กล้ ม าทางทะเลและภาค
กลางของประเทศไทยปั จ จุ บั น ซึ่ ง ติ ด ต่ อ กั บ ชมพู ท วี ป มาตั้ ง แต่ ก ่ อ นคริ ส ตกาล คื อ
เกิ น 2,000 ปี แ ล้ ว เมื่ อ เสร็ จ สั ง คายนาครั้ ง ที่ 3 ราวปี พ.ศ.235 พระเจ้ า อโศก
มหาราชส่งพระศาสนทูตไปในที่ต่างๆ อาณาจักรที่อยู่ล้อมรอบอินเดีย โดยเฉพาะ
ชมพูทวีปหนึ่งใน 9 สายนั้น มีพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระเป็นหัวหน้ามา
เผยแผ่ พุ ท ธศาสนาที่ ดิ น แดน "สุ ว รรณภู มิ " ซึ่ ง ทางไทยว่ า ได้ แ ก่ นครปฐม แต่ ท าง
พม่ า ว่ า ตรงกั บ เมื อ งสะเทิ ม กล่ า วว่ า มอญในแถบลุ ่ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาตอนล่ า ง
ตลอดถึ ง โคราชเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งขึ้ น เป็ น อาณาจั ก รทวารวดี แ ละรุ ่ ง เรื อ งอยู ่ น าน ตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 5 จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 11/ราว พ.ศ.1000-1500 โดยเป็น
ดินแดนที่พุทธศาสนาเจริญแพร่หลายและเป็นแหล่งเผยแผ่วัฒนธรรมแห่งชมพูทวีป
หลังจากนั้น ถูกอาณาจักรที่เจริญขึ้นมาใหม่พิชิตและกลืนอาณาจักรมอญจนสิ้นยุค
รุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีในคริสต์ศตวรรษที่ 13/ราว พ.ศ.1800
ความเสื่อมและสูญสิ้นของอาณาจักรมอญมีอยู่ 2 เหตุการณ์ เหตุการณ์
แรก ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เริ่มด้วยรามัญรัฐในแดนพม่าที่เมืองสะเทิม (ภาษา
บาลีเรียก สุธัมมนคร/สุธรรมนคร) ถูกพระเจ้าอนุรุทธหรืออโนรธามังช่อ มหาราชแห่ง
มรัมมะคือพุกาม พม่าจากเมืองอริมัททนะยกมาตีปี พ.ศ.1600 (นับตามแบบพม่า
เป็น พ.ศ.1601:คัมภีร์สาสนวงศ์) อาณาจักรทวารวดีส่วนอื่นๆ ค่อยๆ อ่อนแรงลงไป
เหตุการณ์ที่สอง ทางทิศตะวันออกของทวารวดีเมื่ออาณาจักรขอมโบราณรุ่งเรืองขึ้น
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ในช่วงราว พ.ศ.1500 เศษ-พ.ศ.1800/คริสต์ศตวรรษที่ 11-ปลาย
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 13 โดยเฉพาะดิ น แดนประเทศไทย อาณาจั ก ร
ทวารดี สู ญ ไป แต่ ถ ่ า ยทอดศาสนาและวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ อ าณาจั ก ร
สยามต่ อ มาเริ่ ม ด้ ว ยสุ โขทั ย ที่ เจริ ญ ขึ้ น มาแทนที่ เริ่ ม แต่ พ.ศ.1800
ทวารวดีด�ำรงอยู่จนถึงพุทธศตวรรษที่ 15 ต่อมาถูกขอมรุกรานทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก ทางใต้ พ วกศรี วิ ชั ย รุ ก ราน ทางตะวั น ตกถู ก พุ ก าม
รุกราน อาณาจักรนี้จึงสูญหายไป นักโบราณคดีบางพวกเคยเชื่อว่า
เมืองหลวงของทวารวดี คือเมืองนครปฐม แต่ร้างไปเพราะกองทัพ พระพิ ม พ์ ดิ น ดิ บ ภาพ
พม่ารัชสมัยพระเจ้าอโนรธามังช่อแห่งพุกาม ซึ่งแผ่อ�ำนาจมาทาง พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อย
ตะวันออกทั้งในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาและแม่น�้ำปิง อิทธิพลของพม่า พระบาทบนรัตนบัลลังก์ แสดง
หาริย์ที่เมืองสาวัตถี
อาจจะมาถึ ง ภาคกลางของลุ ่ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา เมื่ อ พม่ า ตี ม อญ ยมกปาฏิ
ตามคติเถรวาท พบในถ�้ำเขา
แตกในเขตใต้ ก็ อ าจกระทบกระเทื อ นมาถึ ง พวกมอญในลุ ่ ม แม่ น�้ ำ อกทะลุ จังหวัดพัทลุง อายุ
เจ้ า พระยาด้วย พระเจ้าอโนรธามังช่อ จึ ง ได้ แ บบอย่ า งพระเจดี ย ์ ที่ ราวพุทธศตวรรษที่ 12
วัดพระเมรุเอาไปสร้างอนันทเจดีย์ขึ้นในพุกาม ซึ่งปรากฏว่ามีทรวดทรงสัณฐานอย่าง
เดียวกับพระเจดีย์วัดพระเมรุ แต่ในกรณีหลังอิทธิพลของพม่ามิครอบง�ำมาถึงลุ่มแม่
น�้ำปิงเลย นักโบราณคดีรุ่นใหม่เชื่อกันว่า อิทธิพลพม่ามิเลยฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
สาละวิน
จากอารยธรรมอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเผยแผ่อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ ดังที่มีการติดต่อ
ค้าขายทองค�ำจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแต่เดิมอินเดียซื้อจากอาณาจักรโรมัน
ทั้งนี้มีการต่อเรือของชาวอินเดียพัฒนาขึ้น มีการเพิ่มจ�ำนวนเรือในการเดินทางมาซื้อ
ขายมากขึ้น นอกจากพ่อค้าแล้วยังมีนักบวชของลัทธิศาสนาต่างๆ ช่างฝีมือ รวมถึง
เหล่าบรรดานักปราชญ์ร่วมเดินทางเข้ามาด้วย ซึ่งน�ำอารยธรรมอินเดียเข้ามาเผยแผ่
ตามเมืองท่าต่างๆ ที่ตนตั้งเป็นอาณานิคม ชาวอินเดียรู้จักวิถีของลมมรสุมที่พัดพาเรือ
มาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัดกลับสู่อินเดียจึงเพิ่มจ�ำนวนเที่ยวในการเดินทาง
สมมติฐานการสลับเปลี่ยนการปกครองบางครั้ง ผู้ปกครองพุทธขึ้นเป็นใหญ่ บางครั้ง
ผู้ปกครองพราหมณ์ขึ้นเป็นใหญ่ ท�ำให้พราหมณ์ในช่วงที่ศาสนาพุทธได้รับความนิยม
ในอินเดียเสียผลประโยชน์ อีกทั้งพราหมณ์ที่เคยมีบทบาทในราชส�ำนักก็ถูกลดบทบาท
ลง ท�ำให้พราหมณ์บางกลุ่มต้องออกเดินทางหาที่พักพิงแห่งใหม่ ซึ่งนักประวัติศาสตร์
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สรุปไว้ 3 อย่าง ที่น�ำพาอารยธรรมอินเดียเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ
ด้วย 1) กษัตริย์แนวคิดเรื่องการปกครอง 2) พราหมณ์เจ้าพิธีกรรมและพิธีการ และ
3) แพทย์ พ่อค้าวาณิชย์ทั้งหลาย (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:30-31)
เหตุผลบางประการที่อาณาจักรเหล่านี้ได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามา
เพราะชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวใหญ่ขึ้น ต้องการควบคุมให้อย่างทั่ว
ถึง ต้องการวิทยาการชั้นสูงจากอินเดียและค�ำแนะน�ำจากผู้รู้เพื่อแผ่ขยายอ�ำนาจ พวก
พราหมณ์จึงเข้ามามีบทบาท เช่น ยกระดับให้ผู้น�ำเป็นสมมติเทพ การปกครองระบบ
ศักดินา จตุสดมภ์ การปกครองหัวเมืองตามแบบอินเดียมาใช้ ในด้านกฎหมายก็ใช้
กฎหมายพระธรรมศาสตร์ การสร้างเมืองใช้อุดมคติแบบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
นอกจากนี้ ต�ำนานการก่อตั้งราชวงศ์ของอินเดียช่วยสนับสนุนอ�ำนาจของผู้น�ำให้เป็น
ผู้น�ำโดยถูกต้องและชอบธรรมเพื่อรักษาดินแดนไว้ให้เผ่าตนคงอยู่
รัฐโบราณแรกรับอารยธรรมอินเดียคือ อาณาจักรฟูนัน (คริสต์ศตวรรษที่
1–5) อาณาจักรฟูนันตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้ำโขง ปกครองในระบบกษัตริย์และรับ
ระบบศักดินามาจากอินเดีย ชนชั้นปกครองนับถือศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกาย ส่วน
ชาวพื้นเมืองมีทั้งนับถือศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกาย และศาสนาพุทธนิกายหีนยาน
ที่ใช้คัมภีร์สันสกฤต ฟูนันเป็นอาณาจักรแรกในเอเชียตะวันออกที่ใช้ภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาราชการ ต่อมาอาณาจักรจามปา เจนละ ทวารวดี ศรีวิชัย ขอม เป็นต้น
การอพยพของชาวอิ น เดี ย มายั ง เอเชี ย อาคเนย์ เ กิ ด จากเมื อ งท่ า บนฝั ่ ง ตะวั น ออกเฉียงใต้ของอินเดียเคยมีเมืองท่าเรือใหญ่ๆ มักเดินทางมายังสุวรรณภูมิ เช่น เมือง
กาวิริปัฏฏินัม (Kaveripatinum) เมืองปอนดิเชอรี่ (Pondicherry) และเมืองโสปัตมะ
(Sopatma) และมีเมืองท่าบนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และเมือง
บนปากแม่น�้ำคงคา เป็นต้น (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:42)
อิทธิพลอารยธรรมอินเดียที่มีต่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อิ ท ธิ พ ลด้ า นวั ฒ นธรรม: การใช้ ภ าษา อั ก ขระหรื อ ตั ว อั ก ษร ชื่ อ เมื อ ง
ชื่ อ กษั ต ริ ย ์ และศิ ล ปะ ทางพุ ท ธศาสนา ชื่ อ เมื อ ง ชื่ อ กษั ต ริ ย ์ ข องอิ น เดี ย เช่ น
โอริ ส สาเป็ น ชื่ อ เมื อ งพะโค ศรี เ กษตร เป็ น ชื่ อ เก่ า ของเมื อ งแปรในพม่ า เหล่ า นี้
แสดงว่ า พม่ า ยุ ค โบราณติ ด ต่ อ กั บ แคว้ น โอริ ส สะในประเทศอิ น เดี ย เป็ น ต้ น ตั ว
อั ก ษรอิ น เดี ย ที่ ใช้ ใ นเอเชี ย อาคเนย์ ส ่ ว นใหญ่ ม าจากอิ น เดี ย ใต้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
จากตัวอักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะ แต่บางสมัยมีอิทธิพลตัวอักษรจากแคว้นเบงกอล
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
อิ น เดี ย แผ่ เข้ า มาในเอเชี ย อาคเนย์
ระหว่ า งปี พ.ศ.1250-1300/ค.ศ.
707-757 นอกจากนี้ งานวรรณกรรม
แ ล ะ ภ า ษ า อิ น เ ดี ย ร า ม เ กี ย ร ติ์
ภควั ต คี ต า วรรณกรรมมหากาพย์
(Epics) คั ม ภี ร ์ ปุ ร าณะ เป็ น คั ม ภี ร ์
โบราณของอิ น เดี ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ พระ
ศิ ว ะเรี ย กว่ า ศิ ว ะปุ ร าณะ ส่ ว นถ้ า อักษรที่ใช้จารึกกันในสมัยทวารวดีได้แก่ปัลลวะ หลังปัลลวะ
และมอญ ส่วนภาษาที่พบในจารึกได้แก่บาลี สันสกฤต
เกี่ ย วกั บ พระวิ ษ ณะ เรี ย กว่ า คั ม ภี ร ์ เขมร
มอญ และเขมร ซึ่งพอจะใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงนิกายของ
วิษณุปุราณะ ส�ำหรับคัมภีร์ปุราณะนั้น พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาในดินแดนของประเทศไทย
เป็ น นิ ย ายปร� ำ ปราเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ในสมัยทวารดีได้ เป็นต้นว่า จารึกคาถาเยธัมมา และธัมมจัก
ทางศาสนาพราหมณ์เกี่ยวกับการสร้าง กัปปวัตตนสูตร พบที่นครปฐม ลพบุรี สุพรรณบุรีและพื้นที่
ภาคกลางอื่นๆ ซึ่งจารึกด้วยอักษรปัลลวะภาษาบาลีนั้นน่าจะ
โลกและพระเจ้ า ต่ า งๆ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ล เป็นพุทธเถรวาท (สถวีระ) ที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศ
ต่ อ ความรู ้ สึ ก ความคิ ด ของคนใน อินเดียในสมัยปัลลวะ
ภูมิภาคนี้ (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ ตารางที่ 1: พยัญชนะ อักษรปัลลวะ: พุทธศตวรรษที่ 11-12
่มา: กรรนิการ์ วิมลเกษม, "พัฒนาการของอักษรโบราณ
เรื อ งวงษ์ ว าร, 2543:41) รวมทั้ ง พระ ทีในประเทศไทย",
ใน สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย,
ไตรปิ ฎ ก คั ม ภี ร ์ อ รรถกถาทางพุ ท ธ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542), หน้า 357
ศาสนา ด้านภาษา ภาษาสันสกฤตที่ใช้
ในราชการ ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกที่ใช้ในพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท
ศิ ล ปะอิ น เดี ย ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากอารยธรรมอิ น เดี ย โดยเฉพาะพุ ท ธ
ศาสนาเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งไปทางภาคใต้ ต อนบนของอิ น เดี ย เป็ น อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะอมราวดี
โดยเฉพาะการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป และทางภาคเหนื อ ของอิ น เดี ย ศิ ล ปะคุ ป ตะ
ศิลปะปาละ และศิลปะเสนะ ตลอดจนจากแคว้นโอริสสาปรากฏให้เห็น (วิไลเลขา
บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543: 41) อิทธิพลด้านศิลปกรรม-รูปแบบการ
สร้ า งพระพุ ท ธรู ป เทวรู ป สถาปั ต ยกรรม ปราสาท เทวสถาน ศิ ล ปกรรมอิ น เดี ย
ตกทอดมาสู่เ อเชียอาคเนย์ห ลายอย่างจ� ำ ลองแบบมาจากอิ นเดี ย และต่ อ มานิ ย มใช้
ศิลปะพื้นเมืองผสมเข้าไปจนกลายเป็นลักษณะตัวเอง แต่ยังมีเค้าเดิมของอินเดียอยู่
แม้แต่สถาปัตยกรรมแบบเก่าในการสร้างวัด และวิหารเลียนแบบมาจากอินเดียโดย
สิ้นเชิง การสร้างเจดีย์และวิหาร การหักเหลี่ยมหักมุม โดยเฉพาะวัดสมัยก่อนนคร
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วัดในเขมร วัดในจามปา และชวาตอนกลาง เป็นต้น
ที่ เ ห็ น ชั ด เป็ น สถาปั ต ยกรรมสมั ย นครวั ด ประกอบ
ด้วยตัวปราสาทมีหลายชั้น บันไดมากมาย มีหอสูง
อยู่ตรงกลาง หอสูงเหล่านี้ประกอบด้วยห้องแคบๆ มี
ก�ำแพงเพียงด้านเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเสาใหญ่เรียง
กัน หรือมีเฉลียงยื่นออกไปใช้หลังคาแบบต�่ำ หอสูงนี้
พระหริหระ การรวมสองมหาเทพไว้ในองค์ จะมีเจดีย์ล้อมรอบทุกด้าน มีคูน�้ำล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง
เดียว คือ พระนารายณ์อันเป็นพระผู้รักษา หรือแม้แต่โบโรบูดูร์ในชวาซึ่งเป็นพุทธสถานที่ยิ่งใหญ่
และพระศิวะอันเป็นผู้ท�ำลายเพื่อสร้างใหม่
(การรวมกันของเทพทั้งสามองค์ พรหม ศิวะ ที่ สุ ด ในโลก ก็ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากอิ น เดี ย เช่ น เดี ย วกั น
นารายณ์ เป็นองค์เดียวจะเรียกตรีมูรติ)ร่อง สร้างเป็นแบบทรงระฆัง (bell-shape) มีพระพุทธ
รอยการนั บ ถืิ อ ศาสนาพราหมณ์ ใ นภู มิ ภ าค รูปอยู่ภายใน 432 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนับถือทั้งสอง ทั้งสิ้น (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร,
นิกาย ไศวนิกาย และไวษณพนิกาย หลักฐานที่
ส�ำคัญคือ การพบเศียรเทวรูปหริหระ (รูปขวา 2543:43) ด้านเครื่องใช้ไม้สอยแบบอินเดีย-เครื่องมือ
มือ) อายุราว พ.ศ. 1100 ก�ำหนดอยู่ในศิลปะ เครื่ อ งใช้ ตลอดจนกี ฬ าบางประเภท ซึ่ ง ชาวพื้ น
แรกเริ่มของกัมพูชาคือ ศิลปะแบบพนมดา เมื อ งน� ำ มาดั ด แปลงใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ตนเอง ด้ า น
ศาสนาความเชื่ อ ของอิ น เดี ย -ศาสนาพราหมณ์ หลั ก ความเชื่ อ การนั บ ถื อ เทพเจ้ า
การนับถือยอดเขา และพุทธศาสนาหลายรูปแบบตามยุคสมัย (วิไลเลขา บูรณศิริ &
สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:43)
อารยธรรมอินเดียทางด้านความเชื่อทางศาสนา: อารยธรรมอินเดียทาง
ศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พุทธศาสนามักน�ำไปใช้ในแง่การด�ำเนินชีวิต (a way of life) มากกว่า ส่วนศาสนา
ฮินดู เชื่อว่า ศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ที่พรหม พระเจ้าสูงสุดของฮินดู คือ พระวิษณุ
พระศิว และพระพรหม มีการบูชาเทพเจ้าโดยสร้างเครื่องหมาย (รูป) แห่งการเคารพ
บูชาเป็นรูปศิวลึงค์หรือเทวลึงค์ (Linga) เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท�ำจากพัสดุ
ธรรมชาติแตกต่างกันไป อาจท�ำด้วยหิน ทองค�ำ หรือท�ำคล้ายเสามีฐานรองรับ หรือ
อาจแกะสลักวาดลาย ส่วนพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ การนับถือพระพุทธเจ้า
มี ห ลายปาง มี ก ารนั บ ถื อ พระโพธิ สั ต ว์ ท่ี นั บ ถื อ มากมี อ ยู ่ ป างหนึ่ ง คื อ พระโพธิ สั ต ว์
อวโลกิเตศวร บางครั้งก็มีการนับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ไปพร้อมๆ กัน
(วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:41) ส่วนการสร้างศาสนสถานโดย
มากจะสร้างส�ำหรับประดิษฐานเทวรูปของพระเป็นเจ้าตามแบบอินเดียขึ้นบนภูเขา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ธรรมชาติหรือภูเขาจ�ำลอง พระเจ้าเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับองค์กษัตริย์อย่างใกล้ชิด
นี้แสดงให้เห็นถึงการมีความเชื่อตามแบบอินเดียรวมกับความเชื่อพื้นเมืองเดิมซึ่งนิยม
สร้างศาสนสถานขึ้นบนที่สูงท�ำให้มีการนับถือพระเจ้าทั้งลัทธิไศวนิกาย (Sevaism)
พระอิศวรและไวษณพนิกาย (Vaishanaism) ซึ่งนับถือพระนารายณ์ บางครั้งถึงกับ
มีการรวมเข้าด้วยกัน โดยบูชาด้วยพระรูป พระหริหระ ซึ่งเป็นรูปปั้นรวมพระเจ้าทั้ง
2 คือ พระนารายณ์ (หริ) ครึ่งหนึ่ง และพระอิศวร (หระ) ครึ่งหนึ่ง และการนับถือ
มเหสีของพระเจ้า เช่น พระอุมา มเหสีของพระอิศวร ซึ่งมีหลายภาค นับถือพระลักษมี
(ศรี Sri) นับถือพระสุรัสวดี มเหสีของพระพรหม ทั้งนับถือพระพิฆเนศ มีศีรษะเป็น
ช้าง การสร้างโบสถ์ มีพราหมณ์ท�ำพิธีในชวาและเขมร (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์
เรืองวงษ์วาร, 2543:41)
อิ ท ธิ พ ลด้ า นการเมื อ งการปกครอง: วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งที่ ศ าสนา
พราหมณ์น�ำเข้ามาจากอินเดียด้วยความเชื่อว่า มนุษย์ต้องมีผู้น�ำที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ วิธีที่พราหมณ์ท�ำให้ผู้น�ำศักดิ์สิทธิ์ก็คือ พิธีบรมราชาภิเษก พราหมณ์
จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยท�ำให้ผู้ปกครองมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มตั้งแต่
การเข้ารับต�ำแหน่งต้องท�ำพิธีกรรมดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับการปกครองซึ่งต้องมีระบบ
ศาลพิจารณาคดีความ กฎหมายพราหมณ์จึงใช้พระมนูธรรมศาสตร์ พระราชพิธีส�ำคัญ
ต่างๆ ในสังคมตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการที่จ�ำเป็นสมัยนั้นมาจากพราหมณ์ทั้ง
สิ้น เช่น ต�ำรากฎหมาย การแพทย์ โหราศาสตร์ และพราหมณ์ก็ได้น�ำเทพเจ้า (Gods)
ต่างๆ เข้ามาด้วย เพื่อท�ำให้ผู้น�ำรัฐหรือผู้ปกครองสูงสุดของรัฐในเอเชียอาคเนย์กลาย
เป็น "เทวราชา" (A Devine Kingship) ไป (วิไลเลขา บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์
วาร, 2543:39-40) ปฐมกษั ต ริ ย ์ แ ละผู ้ ที่ น� ำ อารยธรรมอิ น เดี ย เข้ า มาในอาณาจั ก ร
ฟูนันทั้งสองท่านต่างเป็นพราหมณ์ในตระกูล/สกุล/โคตร เกาณทินยะหรือ โกทัญญะ
ซึ่งมาจากประเทศอินเดียภาคเหนือ แต่มีบางส่วนลงมามีอ�ำนาจทางภาคใต้ของอินเดีย
คือ แคว้นไมซอร์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 การจัดตั้งรัฐหรืออาณาจักรแบบอินเดียด้วย
คติการสร้างเมืองเป็นเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล ระบบการปกครองที่ใช้ระบบ
กษั ต ริ ย ์ ห ลั ก "เทวราชา" เพื่ อ เสริ ม อ� ำ นาจให้ ก ษั ต ริ ย ์ ลั ก ษณะการปกครองแบบนี้
เด่นชัดที่สุดในอาณาจักรโบราณ อาณาจักรจารีต เช่น ยุคฟูนัน เจนละ มหานคร
จามปา อยุ ธ ยา มี ก ฎหมายพระมนู ธ รรมศาสตร์ จ ากอิ น เดี ย เพื่ อ มาเป็ น แม่ บ ทของ
กฎหมายเดิมที่มีอยู่ การใช้ตราประทับที่เป็นสื่อกลางติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบัน
กษัตริย์ ศาสนา เอกชนหรือหมู่คณะเพื่อผลทางการเมือง กฎหมายตามคัมภีร์พระ
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ธรรมศาสตร์ (Dharmasastras) ซึ่งเป็นกฎหมายของฮินดู และมานวธรรมศาสตร์
(Manava-Dhramasastras) หรือ กฎหมายพระมนู (Laws of Manu) (วิไลเลขา
บูรณศิริ & สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร, 2543:41)
อิทธิพลด้านสังคม: แม้ในอินเดียจะย�้ำในเรื่องวรรณะอย่างเข้มข้นโดยแบ่ง
ชนชั้นทางสังคมเป็นวรรณะ 4 คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร แต่เมื่อศาสนา
พราหมณ์เข้ามาในดินแดนเอเชียอาคเนย์กลับไม่ประสบความส�ำเร็จในเรื่องวรรณะ
สี่ แต่ ก็ ยั ง แบ่ ง คนตามการปกครองหรื อ รั ฐ เป็ น คนแยก คื อ มี ช นชั้ น ประกอบด้ ว ย
กษัตริย์ พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ พราหมณ์และขุนนาง-ผู้ให้ค�ำปรึกษา
การบริ ห ารราชการแก่ ก ษั ต ริ ย ์ แ ละประกอบพิ ธี ก รรมและพิ ธี ก ารแก่ ก ษั ต ริ ย ์ และ
สามัญชน หรือสังคมพวกชนชั้นสูง กับสังคมของชนชั้นพื้นเมือง การแบ่งประเภทดัง
กล่าวเป็นการแบ่งตามรัฐศาสตร์แทนที่การแบ่งตามความเชื่อทางศาสนาเพื่อให้การ
ปกครองอาณาจักรเป็นไปอย่างเรียบร้อย
อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ: กลุ่มที่มีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจของอินเดียคือ กลุ่ม
พ่ อ ค้ า การท� ำ มาค้ า ขายจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดิ น แดนแถบนี้ พ่ อ ค้ า ชาวอิ น เดี ย ที่ เข้ า มา
ค้าขาย และแต่งงานกับคนพื้นถิ่นเดิม และตั้งถิ่นฐานขึ้น ต่อมา ช่วยเผยแผ่วัฒนธรรม
อินเดียออกไป ผู้ที่เสนอสมมติฐานพ่อค้า (Vaisya-Hypothesis) คือ ศาสตราจารย์
N.J Krom เชื่ อ ว่ า อารยธรรมอิ น เดี ย เกิ ด ยุ ค สงบ และผู ้ ที่ ส นั บ สนุ น ทฤษฏี นี้ คื อ
George Coedes พ่ อ ค้ า อิ น เดี ย เข้ า มาในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เพราะมี ค วาม
ต้องการทองค�ำจากดินแดนสุวรรภูมิ มีความรู้ในการเดินเรือที่เพิ่มมากขึ้นโดยอาศัย
ลมมรสุม และมีพ่อค้าอินเดียที่นับถือพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อในเรื่องระบบวรรณะ ซึ่งถ้า
เป็นพวกฮินดูจะกลัวระบบวรรณะของตนแปดเปื้อน จึงไม่กล้าเดินทางไปไหน (ศิวพร
ชั ย ประสิ ท ธิ กุ ล , ผศ.ดร., 2543:30-31) ท� ำ ให้ เ กิ ด มี ก ารค้ า ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
ระหว่างกัน
ทั้งนี้ ศาตราจารย์ จอร์จ เซเด (George Coedes) ผู้ที่มีชื่อเสียงและผู้
บุกเบิกรุ่นแรกเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สรุปอารยธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประการส�ำคัญ คือ 1) ด้านศาสนา-ศาสนาพราหมณ์และ
พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประชาชนและอาณาจักรหรือรัฐ ศาสนาพราหมณ์มีความ
เชื่อเรื่องศูนย์กลางจักรวาลที่พระพรหม และมีการนับถือพระวิษณุกับพระศิวะ จนมี
พัฒนาการเฉพาะนับถือ 2 อย่าง เป็นลัทธิหริหระ ส�ำหรับพุทธศาสนาเน้นใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิตเป็นวิถีชีวิต (way of life) 2) ด้านการปกครอง-ใช้หลักเทวราชา เป็นสมมุติ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เทพ เน้นพิธีการที่ใหญ่โตและแสดงความศักดิ์สิทธิ์ ทางด้านเครื่องมือการปกครองคือ
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ แนวคิดการเป็นผู้พิพากษาตุลาการ
และกระบวนการวินิจฉัยคดีความตามพระธรรมศาสตร์ 3) ด้านอักษรศาสตร์-ภาษา
บาลี สันสกฤต และวรรณคดีส�ำคัญที่รับมา เช่น มหากาพย์รามายณะ ชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่างรับไปเป็นของตน และส�ำหรับพุทธศาสนามีพระไตรปิฎก ชาดก
4) ด้านศิลปกรรม-มีความโด่ดเด่นทางพุทธและพราหมณ์ โดยเฉพาะประติมากรรม
การสร้างพระพุทธรูป และเทวรูป ศิลปะที่รับเข้ามาจากอินเดียส่วนใหญ่เป็นอินเดีย
ทางใต้ ยุค อมราวดี ด้านจิตรกรรม ภาพเขียนฝาผนังที่พระราชวงศ์ หรือศาสนสถาน
ด้านสถาปัตยกรรม มีอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาทั้งเถรวาท และ
มหายาน ลักษณะการรับอารยธรรมของอินเดียไม่ได้รับมาทั้งหมด แต่ดัดแปลงแก้ไข
ให้ เหมาะของเดิมที่มีอยู่ และเลือกรับแต่ สิ่ง ที่ ไ ม่ ขัดต่ อ จารี ตเดิ ม และความเชื่ อ เดิ ม
เช่น ระบบวรรณะของอินเดียก็ไม่ได้รับมาทั้งหมดแม้จะนับถือพราหมณ์และปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับที่มี (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ. ดร., 2543:34)
พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระยะแรกเริ่มล้วนได้รับอิทธิพล
จากอารยธรรมอินเดีย ผ่านวัฒนธรรมด้านต่างๆ ทิ้งร่องรอยให้เห็นชัด ที่ยังหลงเหลือ
อยู่ในปัจจุบัน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ แม้แต่ภาษาสันสกฤต-บาลี ที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาว
อินเดียและชวาคงด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ชาวอินเดียที่เข้ามายังดินแดนแถบนี้ ทั้งเป็นพ่อค้า นักบวช นักเดินทางผจญภัย นัก
ปราชญ์ หรือแม้แต่นักกวี นักเดินทางเหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและ
เผยแพร่อารยธรรมอินเดียให้แก่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น
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รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ พ.ศ.1293/ค.ศ.750
ที่มา: บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, หน้า 22

การอุบัติขึ้นคงอยู่และสูญสลายของอาณาจักรพุทธศาสนาเถรวาทอินเดีย
อาณาจั ก รครั้ ง โบราณที่ นั บ ถื อ เถรวาทแบบอิ น เดี ย สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น พุ ท ธ
ศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เรียกว่า "อาณาจักร
เถรวาทอินเดีย (indianized kingdoms)" ดังนั้น ในที่นี้จะเน้นเฉพาะอาณาจักรเถรวาท
อิ น เดี ย สมั ยพระเจ้าอโศกและเถรวาทจากอิ นเดี ย ยุ ค หลั ง พระเจ้ า อโศก โดยเฉพาะ
ทางดินแดนภาคใต้ของอินเดีย พุทธศาสนายุคนี้เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยพระโสณะ
และอุตตระ สมัยพระเจ้าอโศกมาประกาศศาสนาและเจริญสืบมาตั้งแต่อดีตจนถึง
พุทธศตวรรษที่ 8 จึงเริ่มปรากฏมีอาณาจักรต่างๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งพุทธศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ก็ยังได้รับความนิยมในอาณาจักรนั้นเรื่อยมา จึงท�ำให้เกิดมีนครรัฐ รัฐ และอาณาจักร
ต่างๆ เกิดขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีพุทธศาสนาเป็นคติความเชื่อหลัก และมี
การปรับปรุงรูปแบบต่างๆ ในแต่ละพื้นที่และยุคสมัย ทางภาคใต้ของไทยครั้งนั้น มีรัฐ
ตามพรลิงค์ สิริธรรมนคร นครศรีธรรมราช ศรีวิชัย ทางภาค
กลางของไทย มีสุพรรณภูมิ ละโว้ อโยธยา อาณาจักรขอม
ทางภาคอีสาณและเหนือ มีศรีโคตรบูรณ์ ล้านช้าง โยนก
หริภุญชัย และล้านนา
อาณาจั ก รโบราณในภาคเหนื อ และเฉี ย งเหนื อ :
อาณาจั ก รทางภาคเหนื อ (ของไทย) มี ดิ น แดนอยู ่ ท าง
อนุสาวรีย์ พระจามเทวี
เหนือของภาคกลางของไทยมีอาณาจักรทางตะวันออกสุด
เฉี ย งเหนื อ คื อ อาณาจั ก รของพวกได๋ เวี ย ด อาณาจั ก รหนองแสง ทางทิ ศ เหนื อ คื อ
อาณาจั ก รของโยนกเชี ย งแสน เหนื อ ขึ้ น ไปเป็ น อาณาจั ก รน่ า นเจ้ า ก่ อ นหน้ า นั้ น มี
อาณาจักรอ้ายลาว และทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นอาณาจักรอาระกัน อาณา
จักรปยู และพุกามพม่า อาณาจักรสะเทิมของมอญ ประกอบด้วย
อาณาจักรโยนกเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ 12-19): เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 15-18 เรียกว่า สมัยเชียงแสนรุ่นแรกระยะหนึ่ง เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18-21
เรี ย กว่ า สมัยเชียงแสนรุ่นหลังระยะหนึ่ ง มี ศูนย์ ก ลางอยู ่ ที่ เ มื อ งเชี ย งแสน (อ� ำ เภอ
เชี ย งแสน จั ง หวั ด เชี ย งราย) เรื่ อ งราวของอาณาจั ก รโยนกเชี ย งแสน ปรากฏอยู ่ ใ น
ต�ำนานสิงหนวัติกุมารและต�ำนานลวจังกราช กล่าวถึงเจ้าชายสิงหนวัติกุมารผู้สืบเชื้อ
สายเจ้านายไทจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนอพยพผู้คนลงมาประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 13 มาก่อตั้งเมืองที่เชียงแสน ชื่ออาณาจักรโยนกเชียงแสน ต่อมาพวกขอม
เข้ายึดครองอาณาจักรโยนกเชียงแสนและขับไล่ผู้ปกครองเดิมออกไป พระเจ้าพรหม
กุมารเชื้อสายของกษัตริย์โยนกเชียงแสนสามารถกอบกู้เอกราชและสร้างเมืองใหม่
ขึ้นที่เวียงชัยปราการ แต่หลังพระเจ้าพรหม พวกขอมที่เมืองสะเทิมในพม่ายกทัพมา
รุกราน พระเจ้าไชยสิริโอรสของพระเจ้าพรหมจึงพาผู้คนอพยพหนีมาสร้างเมืองใหม่
ที่ก�ำแพงเพชร จนกระทั่งในพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรโยนกเชียงแสนจึงถูกรวม
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา แต่สมัยเชียงแสนรุ่นแรก ในระหว่างที่ไทยมาอยู่
ในดินแดนใหม่ ไทยนับถือพุทธศาสนาติดเนื่องมาตั้งแต่ยังอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว
และเมื่อได้รับอารยธรรมจากพวกมอญกับเขมร ก็คงจะได้นับถือพุทธศาสนาทั้งฝ่าย
เถรวาทตามแบบมอญกับพุทธศาสนามหายานตามแบบเขมรด้วย ในระยะนี้จึงเรียก
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ว่านับถือรวมๆ กันไป
อาณาจั ก รหริ ภุ ญ ชั ย (พุ ท ธศตวรรษที่ 13-19): ตั้ ง อยู ่ ที่ เ มื อ งหริ ภุ ญ ชั ย
หรือจังหวัดล�ำพูนในปัจจุบัน ต�ำนานจามเทวีวงค์หรือต�ำนานเมือง
หริภุญชัยกล่าวว่า ฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัย และขอ
ให้กษัตริย์ละโว้ส่งเชื้อสายพระวงศ์มาปกครอง ละโว้จึงส่งพระนาง
จามเทวีผู้เป็นพระราชธิดามาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย จนถึง
ปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 17 พระอาทิ ต ยราชปกครองหริ ภุ ญ ชั ย และ
สร้างความเจริญรุ่งเรือง พุทธศาสนายุคนี้มีการท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา
พระองค์ทรงสร้างพระธาตุหริภุญชัย สร้างวัดท�ำให้บ้านเมืองมีความ
สงบสุข อิทธิพลของพุทธศาสนาที่ปรากฏในหริภุญชัย ได้รับอิทธิพล
พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ บางส่ ว นจากศิ ล ปะอิ น เดี ย สมั ย คุ ป ตะผ่ า นวั ฒ นธรรมทวารวดี และ
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผ่านศิลปะอินเดียแบบบาละผ่านทางพม่า ผสมผสานกับคตินิยมของ
ต�ำบลธาตุพนม อ�ำเภอธาตุพนม
จั ง หวั ด นครพนม ทางทิ ศ ชาวพื้ น เมื อ ง ปรากฏรู ป แบบพระพิ ม พ์ ที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งไปจาก
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ ต้นแบบเดิม กลายเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยในวัฒนธรรมหริภุญชัย
ประเทศไทย ห่างจากแม่น�้ำ ดั ง มี ต� ำ นานเล่ า ว่ า พระนางจามเทวี เป็ น กษั ต ริ ย ์ เชื้ อ สายมอญจาก
โขงอันเป็นเส้นกั้นแดนระหว่าง
ประเทศลาวกับประเทศไทย ลพบุ รี ขึ้ น ไปครองเมื อ งหริ ภุ ญ ชั ย คื อ ล� ำ พู น พุ ท ธศาสนาตามไปด้ ว ย
ประมาณ 500 เมตร และห่าง โดยอาราธนาพระสงฆ์ ผู ้ ท รงพระไตรปิ ฎ กไปประกาศศาสนา พระ
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ เหล่านั้นล้วนเป็นพุทธสาวกฝ่ายเถรวาททั้งสิ้น ท�ำให้ประชาชนชาว
800 กิโลเมตร
หริภุญชัยมั่นคงในพุทธศาสนาเถรวาท และเถรวาทนั้นสันนิษฐานว่า
เป็นเถรวาทที่รับอิทธิพลมาจากอินเดีย
ส่วนอาณาจักรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดทางตะวันตกเฉียง
เหนือ อาณาจักรโยนกเชียงแสน ทางตะวันตกติดกับพรมแดนอาณาจักรหริภุญชัย
ทางใต้ติดกับอาณาจักรอิศานปุระหรือเจนละ และอาณาจักรมหานคร ทางตะวันออก
ติดกับอาณาจักรของพวกจามปาและอาณาจักรได๋เวียดของพวกเวียดนาม
อาณาจั ก รโคตรบู ร ณ์ (พุ ท ธศตวรรษที่ 12-15): มี อ าณาเขตครอบคลุ ม
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง มีศูนย์กลางอยู่
ที่นครพนม อาณาจักรโคตรบูรณ์ปรากฏอยู่ใน "ต�ำนานอุรังคธาตุ" กล่าวถึงความเป็น
มาของชุมชนในอาณาจักรและประวัติการสร้างพระธาตุพนม อาณาจักรโคตรบูรณ์
ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย มีการปกครองโดยกษัตริย์ นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ตามแบบทวารวดีและมีความเชื่อพื้นเมืองเรื่องการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการบูชา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พญานาคศาสนสถานที่ส�ำคัญของอาณาจักร คือ พระธาตุพนม
ส่ ว นอาณาจั ก รโบราณภาคตะวั น ตก และตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ : พม่ า ยุ ค
โบราณมี อ าณาจั ก รตะโท้ ง ปยู พุ ก าม อาณาจั ก รโบราณของพม่ า -มอญตั้ ง อยู ่ ใ น
ภาคตะวั น ตกและตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของไทย มี
อาณาจั ก รสะเทิ ม ของชนชาติ ม อญ ตามต� ำ นาน
ระบุ ว ่ า อารยธรรมของมอญเริ่ ม มาตั้ ง แต่ 241 ปี
ก่ อ นพุ ท ธศั ก ราช และเมื่ อ ศึ ก ษาจากหลั ก ฐานทาง
โบราณคดีพบว่าชาวมอญตั้งถิ่นฐานขึ้นทางฝั่งตะวัน
ออกของแม่น�้ำอิรวดีในบริเวณพม่าตอนล่าง (Lower
Myanmar) ร่ ว มสมั ย กั บ เขมร (Khmer) และปยู
(Pyu) ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 8-13 ซึ่ ง ศู น ย์ ก ลาง ต�ำนานมอญกล่าวไว้ว่า พระพุทธโฆษะ (bhudอ� ำ นาจยุ ค นั้ น เป็ น ลั ก ษณะของการตั้ ง รั ฐ อิ ส ระที่ ไ ม่ dhaghasa) หัวหน้าภิกษุมอญน�ำจารึกหลัก
ขึ้นตรงต่อกัน บางครั้งมีอาณาเขตที่ทับซ้อนไม่มีเส้น ธรรมทางพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีเข้ามายัง
แบ่ ง เขตชั ด เจนแน่ น อน มี ก ารเคลื่ อ นตั ว ไปมาของ เมืองสะเทิม หรือทาตอน (thaton) ตั้งแต่ปี
พ.ศ.946/ค.ศ.403
ประชากรอยู่เสมอ เป็นไปตามสถานการณ์ทางการ
เมืองหรือสังคมในช่วงนั้นๆ เช่น ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 15 เมืองหริภุญชัยเกิด
อหิวาตกโรคระบาด ต้องอพยพไปอยู่เมืองสะเทิมและหงสาวดี แต่หลังจากโรคร้าย
สงบลง ก็อพยพกลับมาดังเดิมทางตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองสะเทิมในปัจจุบัน
มีภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่า เกลาสะ ซึ่งตรงกับต�ำนานเมืองสะเทิมที่มีอยู่ในจารึกต่างๆ ที่
พบบริเวณเมืองพะโค ชัยภูมิของเมืองสะเทิมมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท�ำ
เกษตรกรรม เพราะตั้งอยู่แถบที่ราบลุ่มปากแม่น�้ำ มีการค้นพบงานศิลปะมากมาย เช่น
เสมาหิน และศิลาแกะสลัก ซึ่งมีรูปแบบและยุคสมัยเดียวกันกับงานศิลปะที่เมืองฟ้า
แดดสงยาง การเมืองการปกครองยุคนี้มีการปกครองแบบกษัตริย์ที่เป็นราชาธิปไตย
อาณาจักรมอญที่สะเทิม/ตะโทง (Thaton)/สุธรรมวดี: ในพุทธศตวรรษที่
15 อาณาจักรสะเทิมมอญเจริญสูงสุดยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆ ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งทาง
ด้านวัฒนธรรม ศาสนา และการค้า ขณะนั้นพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อาณาจักรเขมร
ขยายอาณาเขตออกไปทางตะวันตกเข้ายึดครองลพบุรีของมอญทวารวดี ก่อให้เกิด
การอพยพใหญ่ของมอญที่ลี้ภัยเข้าสู่หงสาวดีและสะเทิม จากนั้นพวกเขมรก็รุกราน
เข้าไปในพม่าตอนใต้ กษัตริย์มอญอาณาจักรหงสาวดีขอให้พระเจ้าอโนรธาอาณาจักร
พุกามของพม่ายกทัพมาช่วยต้านทานกองทัพเขมร พระเจ้าอโนรธาจึงถือโอกาสขยาย
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อ� ำ นาจเข้ า มาจนถึงลพบุรี ทั้งนี้พ ม่ายอมคื นลพบุ รี ให้ เขมรโดยมี ข ้ อ แม้ ว่ า เขมรต้ อ ง
ยอมรับอ�ำนาจเหนือดินแดนที่พม่าตี แม้ว่ามอญจะถูกพม่าปราบจนสิ้นอิสรภาพ แต่
อารยธรรมความเจริญของมอญกลับรุ่งเรืองและมีอิทธิพลเหนือพม่า พระเจ้าอโนรธา
(พ.ศ.1587-1525) กวาดต้อนนักปราชญ์ราชบัณฑิตรวมทั้งพระสงฆ์และช่างฝีมือทุก
แขนงจากสะเทิมไปยังพุกาม และหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมประจ�ำชาติพม่า ดังจะ
เห็นจากการสร้างและประดับเจดีย์ต่างๆ สมัยราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.1587-1832) การ
ดัดแปลงตัวหนังสือของมอญไปใช้เป็นตัวเขียนของพม่า ตลอดจนการรับค�ำในภาษา
มอญไปใช้ในภาษาพม่า นอกจากนี้ ยังรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ของมอญ
ด้วย โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าครรชิต (จันสิตถา พ.ศ.1527-1555) ซึ่งครองราชย์ต่อ
จากพระเจ้าอโนรธา สมัยนี้วัฒนธรรมมอญมีอิทธิพลเหนือพม่า มีการสร้างวัดและ
เจดี ย ์ จ� ำ นวนมากตามแบบสถาปั ต ยกรรมมอญ และจารึ ก ส่ ว นใหญ่ ก็ ใช้ ภ าษามอญ
แต่ต่อมารัชสมัยของพระเจ้าอลองสิทธุ (พ.ศ.1555-1708) วัฒนธรรมมอญที่เคยมี
อิทธิพลเหนือราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.1587-1832) ก็ถูกกลืนหายไปโดยสิ้นเชิง นโยบาย
ของพม่ า ในการที่ จ ะรวมมอญเข้ า ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอาณาจั ก ร แต่ ม อญพยายาม
ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพของตนอยู่เสมอ และในที่สุดก็สามารถฟื้นตัวและตั้งอาณาจักร
อิสระขึ้นอีก 2 ครั้งคือ อาณาจักรเมาะตะมะและสุธรรมวดีที่พะโค อาณาจักรมอญ
ยุคหลังพะโค-หงสาวดี
อารยธรรมของพม่านั้นมีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลายเผ่า
พันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่ มอญ ยะไข่
ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่าง
จีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น�้ำอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครอง
ประเทศในเวลาต่อมา
อาณาจักรของชาวมอญ ชาวมอญอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนทางภาค
ใต้ ข องพม่ า ปั จ จุ บั น และสถาปนาอาณาจั ก รสุ ธ รรมวดี อาณาจั ก รแห่ ง แรกขึ้ น ราว
พุทธศตวรรษที่ 2 ใกล้เมือง สะเทิม/ ทาตอน (Thaton) ชาวมอญได้รับอิทธิพลของ
ศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 2 ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแผ่พุทธ
ศาสนารัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช วัฒนธรรมของชาวมอญมาจากอารยธรรม
อินเดียผสมเข้ากับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะ
ลู ก ผสม จารึ ก โดยกษั ต ริ ย ์ อิ น เดี ย ภาคใต้ นาคารชุ น โกณฑะ ดิ น แดนแห่ ง จิ ล ตะ มี
กลุ่มพระสงฆ์เดินทางเข้าไป นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า จิลตะ/กิรตะ ที่กล่าวถึงในงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ของปโตเลมี และวรรณกรรมภาษาสันสกฤต เป็นอันเดีียวกันกับชาวมอญของพม่า
ตอนล่าง (Roger Bischoff,1995:30) จารึกนี้กล่าวถึงพระภิกษุสงฆ์เข้าไปยังจิลตะ
(Cilata) เปลี่ยนชาวพื้นถิ่นหันมานับถือพุทธศาสนา
ท�ำให้อินเดียภาคใต้เป็นเสมือนผู้ปกป้องพุทธศาสนา
เถรวาทและติดต่อกับนานาประเทศที่เคยติดต่อและ
ส่งออกพุทธศาสนาและช่วยรักษาความบริสุทธิ์ของ
ศาสนาด้วย ท่านยวน ฉางได้กล่าวถึงประเทศมอญ
จากเมืองแปรไปจนถึงเจนละทางทิศตะวันออก และ
ลุ่มแม่น้�ำอิรวดีและสิททัง เรียกว่า ทวารวดี แต่ราช
ส�ำนักของจีนเรียกทวารวดีว่าเป็นเมืองบริวาร/เมือง ในพงศาวดารมอญ กล่าวเป็นต�ำนานถึงการที่
ขึ้นของสะเทิม (Roger Bischoff,1995:32) ราวพุทธ พระเจ้ามนูหะแพ้แก่พระเจ้าอนิรุทธ์ว่า เป็น
ศตวรรษที่ 14 ชาวมอญเข้าครอบครองและมีอิทธิพล เพราะพระเจ้าอนิรุธได้ใช้กลวิธีส่งพระราชธิดา
ำลายพระเจ้ามนูหะ โดยให้ธิดา
ในดินแดนตอนใต้ของเมียนมาร์จนกระทั่งล่มสลาย ของตนไปท�
ของตนท�ำลายของวิเศษ 3 อย่างของพระเจ้า
ลงสมั ย ของพระเจ้ า อโนรธา/พระเจ้ า อนิ รุ ท ธ์ แ ห่ ง มนูหะ คือท�ำลายไม่ให้พระเจ้ามนูหะสมาทาน
อาณาจั ก รพุ ก าม ซึ่ ง เจริ ญ ขึ้ น ภายหลั ง ทางตอน ศีล ท�ำลายกลองพิเศษท�ำลายแม่ทัพ 2 คน ที่
กลางของประเทศ พระองค์รวบรวมแผ่นดินพม่าให้ มีฝีมือเก่งกล้าในการรบเมื่อพระธิดาสามารถ
ท�ำลายทั้ง 3 อย่าง ก็ได้ส่งข่าวให้กองทัพของ
เป็นหนึ่งเดียวกันโดยตีเมืองทาตอนของชาวมอญปี พระเจ้าอนิรุทธ์ กรีฑาทัพบุกเข้าตีสะเทิม จน
พุทธศักราช 1600 บันทึกของชาวมอญส่วนใหญ่ถูก อาณาจักรสะเทิมต้องแตกไปในที่สุด
ท�ำลายในระหว่างสงคราม มอญรับอารยธรรมของ
อินเดียไว้หลายอย่าง เช่น อักษรศาสตร์ ศาสนา มอญรับพุทธศาสนาเถรวาทหีนยาน
จากอินเดีย ต�ำนานมอญกล่าวไว้ว่า พระพุทธโฆษะ (bhuddhaghasa) หัวหน้าภิกษุ
มอญน� ำ จารึ ก หลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาเป็ น ภาษาบาลี เข้ า มายั ง เมื อ งสะเทิ ม หรื อ
ทาตอน (thaton) ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.946/ค.ศ.403 (Roger Bischoff,1995:36-37)
บางครั้ ง มอญภู มิ ใจในการรั บ และถ่ า ยทอดอารยธรรมอิ น เดี ย ให้ แ ก่ ช นชาติ อื่ น ๆ
ในเอเชียอาคเนย์ เช่น ชาวพม่า ไทย เขมร และลาว ศาสตราจารย์ คาดีย์ (Cady)
ยั ง ให้ ทั ศ นะว่ า ไม่ มี ช นชาติ ใ ดในเอเชี ย อาคเนย์ ที่ จ ะรั บ เอาศิ ล ปะและวรรณคดี
ของอินเดียไว้มากเท่ามอญ (John F. Cady, 1954:59. อ้างใน เชษฐ์ ติงสัญชลี,
ผศ. ดร., 2558:157) การเมืองการปกครองยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย กษัตริย์
หลายพระองค์นับถือพุทธศาสนา
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อาณาจักรของชาวระไข่/ยะไข่ (อังกฤษเรียก อาระกัน): ทางตะวันตกของ
พม่า มีอาณาจักรของชนชาติระไข่ อาณาจักรนี้มีอายุกว่า 2,000 ปี เกิดขึ้นร่วมสมัย
พุทธกาล (นักวิชาการบางคนว่าเกิดราวพุทธศตวรรษที่ 15) ยะไข่เป็นอาณาจักรอิสระ
และมีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับดินแดนหลักของแคว้นเบงกอล อาณาจักรพม่า และ
อาณาจักรมอญ มาเป็นเวลาอันยาวนาน อาณาจักรยะไข่ในแคว้นนี้แบ่งได้ 4 ยุค ดังนี้
1) อาณาจักรธัญญาวดี [Dhanyawaddy] ราวพุทธศตวรรษที่ 1-8 ยุคนี้พระเจ้าจัน
ทะสุริยะทรงสร้างพระมหามัยมุณี 2) อาณาจักรเวสาลี [Vesali] ราวพุทธศตวรรษที่ 8
-13 3) อาณาจักรเลโม [Lemro] ราวพุทธศตวรรษ ที่ 13-18 สมัยเดียวกับอาณาจักร
พุกาม 4) อาณาจักรมรัค อู [Mrauk-U] หลังอาณาจักรพุกามราวพุทธศตวรรษที่ 18
-23 ร่วมสมัยกับอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า พุทธ
ศาสนาแพร่เข้าสู่รัฐยะไข่ ก่อนดินแดนอื่นๆ ในพม่า จะเห็นจากพระพุทธรูปคู่บ้าน
คู่เมืองของยะไข่คือ พระมหามุนี อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8-9 ก่อนหน้าพุทธ
ศตวรรษที่ 15 บริเวณรัฐยะไข่มักถูกพวกไทยใหญ่ พม่า และเบงกอล บุกปล้นสดมภ์
อยู่เสมอ จนกระทั่งพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรปลายพุทธศตวรรษที่ 16 สมัย
อาณาจักรเลโม พระเจ้าอนิรุทธ์แห่งอาณาจักรพุกามของพม่าเข้ามาบุกตียะไข่ ให้อยู่
ใต้อ�ำนาจของพุกามเรื่อยมาจนพุกามถูกกองทัพมองโกลโจมตีปี พ.ศ.1830 ยะไข่เป็น
อิสระอยู่ระยะหนึ่งก็ต้องเผชิญกับการรุกรานของแคว้นเบงกอล อาณาจักรพม่าและ
มอญ สลับกันไปปี พ.ศ.1947 พม่าเข้ามามีอิทธิพลในยะไข่อีก อาณาจักรยะไข่จึงขอ
ความช่วยเหลือจากเบงกอล กษัตริย์ยะไข่ต้องทรงยินยอมมีนามแบบอิสลามต่อท้าย
พระนามทั้งที่ราชวงศ์นับถือพุทธศาสนา
พม่าในอาณาจักรปยู: อาณาจักรของชาวปยู (ประมาณ พ.ศ.443–1383)
ตั้งอยู่ที่ภาคกลางและเหนือของพม่าในปัจจุบัน ปยู (อังกฤษ:Pyu) เป็นชนชาติหนึ่ง
ตระกูลพม่า-ทิเบตซึ่งเคยเป็นเจ้าของพื้นที่ในที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำ
อิรวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-14 (ประมาณ 100 ปี ก่อนคริสตกาล–ค.ศ.840) อยู่
ยุคเดียวกันกับกลุ่มรัฐยะไข่ ชาวปยูตั้งศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแปร และเรียกอาณาจักร
ของตนเองว่ า ศรี เ กษตร (ดิ น แดนแห่ ง ความโชคดี ) ซึ่ ง เป็ น ชื่ อ เดี ย วกั บ อาณาจั ก ร
เมืองแปรเป็นศูนย์กลางการค้าในระยะเวลานั้น เพราะอยู่ไม่ห่างจากทะเล นับถือ
พุทธศาสนาเถรวาท มีการศึกษาภาษาบาลี และคัมภีร์พระอภิธรรม โดยอาณาจักร
นี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลภาษา ศิ ล ปะ สถาปั ต ยกรรม พุ ท ธศาสนาจากอิ น เดี ย เมื อ งส� ำ คั ญ
ของนครรั ฐ ปยู คื อ เมื อ งเบกทาโน ใกล้ กั บ เมื อ งแปรและเมื อ งฮาลิ น ซึ่ ง อยู ่ ท างตอน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เหนื อ มี ก ารขุ ด ค้ น พบวั ด ขนาดใหญ่ ส� ำ คั ญ สร้ า งจากอิ ฐ มี พ ระสถู ป และสิ่ ง เคารพ
ใกล้ ๆ คล้ า ยกั บ พุ ท ธวิ ห ารที่ น าคารชุ น โกณฑะ ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนาที่ ยิ่ ง
ใหญ่ทางอินเดียใต้ (Roger Bischoff,1995:33-34) คริสต์ศตวรรษที่ 7 อาณาจักร
ปยู (pyu) เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งขึ้ น ขยายลงมาทางตอนกลาง
ของพม่า มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองศรีเกษตร ซึ่งอยู่ห่างไป
ทางตะวันออกของเมืองแปร (Prome) 5 ไมล์ หลักฐาน
จารึ ก บอกถึ ง ราชวงศ์ ที่ ป กครองสมั ย นั้ น มี 2 ราชวงศ์
คื อ 1) ราชวงศ์ วิ ก รม ประกอบด้ ว ยรายนามพระมหา
กษั ต ริ ย ์ ที่ ป รากฏอยู ่ สู ร ยวิ ก รม (Suryavikrama)
หริวิกรม (Harivikrama) และ สีหวิกรม (Sihavikram) 2) พระพุทธรูปศิลาประทับนั่งห้อยพระบาท
ราชวงศ์วรมัน (Varman) พระนามกษัตริย์แห่งราชวงศ์นี้ ในวิ ห ารน้ อ ย วั ด พระเมรุ จั ง หวั ด
ได้แก่ ปรภูวรมัน ( Prabhuvaraman) และชัยจันทรว พระนครศรีอยุธยา เป็นโบราณวัตถุที่
รมัน (Jayachandravarman) (ดี.จี.อี.ฮอลล์, 2549:145) ส�ำคัญสมัยทวารวดี
ซึ่งมีพระนามที่ใช้ภาษาสันสกฤตแบบอินเดีย โดยเฉพาะทางตะวันออกของอินเดีย ซึ่ง
สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่แพร่หลายเข้ามายุคนั้น
ชาวปยูเป็นชนชาติที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนชาวพม่าดั้งเดิมเริ่มจับกลุ่มรวมกัน
สร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ขึ้นขนาดกว้างขวางรวมพื้นที่เกือบทั้งหมดของลุ่มน�้ำอิรวดี
โดยอาชีพหลักของชาวปยู คือ การท�ำเกษตรกรรม เนื่องจากดินในบริเวณที่ชาวปยูตั้ง
ถิ่นฐานอยู่นั้นมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ถึงแม้จะมีแม่น�้ำไหลผ่าน แต่ในหน้าร้อน ก็แห้ง
เหือด แต่ชาวปยูก็มีความสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย โดยการท�ำวิธี
การผันน�้ำจากแม่น�้ำอิรวดี และแม่น�้ำสายรองเข้ามาเป็นตัวช่วยในการท�ำเกษตรกรรม
และยังมีการขุดคูคลองรอบๆ เมืองพร้อมอ่างเก็บน�้ำเพื่อไว้ใช้น�้ำในยามหน้าแล้งใน
พุทธศตวรรษที่ 14 อาณาจักรของชาวปยูก็สูญสลายไป (ดี.จี.อี.ฮอลล์, 2549:145)
การเมืองการปกครองยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียดังที่สร้อยพระนามของ
กษัตริย์มีชื่อภาษาสันสกฤตจากอินเดียและมีค�ำว่า วรมัน ต่อท้ายซึ่งเป็นความนิยม
ของกษัตริย์ทางอินเดียใต้ ราชวงศ์ปัลลวะ กษัตริย์เป็นเทวราชาโดยได้รับอิทธิพล
จากอิ น เดี ย พวกปยู ข ยายอิ ท ธิ พ ลเหนื อ อาณาจั ก รมอญและพม่ า ภาคใต้ แต่ ข าด
เอกภาพความเป็นปึกแผ่นในอาณาจักร ซึ่งท�ำให้มีเมืองต่างๆ บางครั้งยอมอ่อนน้อม
กับเมืองที่มีอ�ำนาจมากที่สุด และบางครั้งแข่งอ�ำนาจระหว่างกัน อาณาจักรนี้เจริญ
ที่ สุด ได้ รับบรรณาการจากเมืองต่างๆ ในหมู ่ พ วกปยู อ ยู ่ ห ลายศตวรรษ กฎหมายที่
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

100

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ได้รับอารยธรรมอินเดียหลายอย่างโดยเฉพาะการปกครองระบบเทวราชา แต่พวก
ปยูยังไม่ได้รับเอากฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์แบบประเทศอื่นๆ พวกปยูยังคงใช้
กฎหมายจารีตประเพณี เน้นมนุษยธรรมและประนีประนอมให้มากที่สุด ก่อนการ
ลงมือไต่สวน โดยการให้คู่ขัดแย้งหรือคู่กรณีสาบานต่อหน้าพระพุทธรูป เพื่อส�ำรวจ
ความผิดของตนเองและให้ปรับความเข้าใจกัน มีคนกระท�ำความผิดน้อยคุกตาราง
แทบไม่มี นักโทษที่ถูกกล่าวหาครั้งแรกจะถูกโบย 3 ที ถ้าท�ำผิดซ�้ำถูกโบย 5 ที ถ้าฆ่า
คนตายจะถูกประหารชีวิต (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:54-55)
ความเสื่ อ มของอาณาจั ก รศรี เ กษตรของชาวปยู ม าจากความแตกแยกใน
ราชวงศ์ ท� ำ ให้ ก ษั ต ริ ย ์ แ ละประชาชนอยู ่ แ ยกตั ว เดิ น ทางไปทางเหนื อ เพื่ อ หาเมื อ ง
หลวงใหม่ เพราะผู้ปกครองอ่อนแอ และราวพุทธศตวรรษที่ 9 อาณาจักรไทในน่าน
เจ้าท�ำลายเมืองหลวงของพวกปยูลง พวกปยูเลยหนีลงมาทางใต้
พม่าในอาณาจักรพุกาม: ถัดจากชนชาติปยูเดิม ชาวพม่าเป็นชนเผ่าจาก
ทางตอนเหนือที่ค่อยๆ อพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดนประเทศพม่า
กระทั่งปี พ.ศ.1392 จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอ�ำนาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง
"พุกาม" (Bagan) โดยเข้ามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอ�ำนาจ ภายหลังจากการ
เสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวปยู อาณาจักรของชาวพุกามแต่แรกนั้นมิได้เติบโต
ขึ้นอย่างปึกแผ่น กระทั่งรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.1587–1620) พระองค์
เป็ น กษั ต ริ ย ์ พ ม่ า พระองค์ แรกที่ ร วบรวมแผ่ น ดิ น พม่ า รวมกั น เป็ น ผลส� ำ เร็ จ (ศิ ว พร
ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:148) และเมื่อพระองค์ปราบเมืองทาตอนหรือทะโท้ง
(thaton) ของชาวมอญปี พ.ศ.1600 อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง
ที่สุดในดินแดนพม่า อาณาจักรพุกามมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นรัชสมัยของพระเจ้า
กยันสิทธา (พ.ศ.1624–1655) และพระเจ้าอลองสิทธู (พ.ศ.1655–1710) ท�ำให้ใน
ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบ
ครองโดยจักรวรรดิเพียงสองแห่ง คือเขมร (เมืองพระนคร) และพุกามแห่งพม่า
นอกจากนั้น อาณาจักรพุกามยังแผ่ขยายอ�ำนาจเข้ามาปกครองหัวเมืองมอญ
ในภาคเหนือของไทยกับภาคพายัพของไทยด้วย อาณาจักรเช่นเมืองไชยปราการใน
บริ เวณเมื อ งฝางปั จ จุ บั น ก็ แ ตกในตอนนี้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ทยซึ่ ง รวมก� ำ ลั ง กล้ า แข็ ง แล้ ว
กลับทรุดลงระยะหนึ่ง แต่กลับอพยพลงมาทางภาคกลางมากขึ้น นักโบราณคดีบาง
ท่ า นมี ค วามเห็ น ว่ า พระเจ้ า อโนรธาถึ ง กั บ สามารถตี อ าณาจั ก รเขมรในลุ ่ ม แม่ น�้ ำ
เจ้ า พระยาด้ ว ย และว่ า เมื อ งนครปฐมต้ อ งร้ า งไปเพราะศึ ก พม่ า คราวนี้ อ� ำ นาจของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่ค่อยๆ เสื่อมลง ด้วยเหตุผลภายในและภายนอก ภายใน
คือการถูกเข้าครอบง�ำโดยพระสงฆ์บางรูปผู้มีอ�ำนาจพร้อมการแก่งแย่งราชสมบัติกัน
ภายใน และภัยภายนอกจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลที่เข้ามาทางตอนเหนือ
พระเจ้ า นรสี ห บดี / นราธิ ห บดี (ครองราชย์ พ.ศ.1779–1830)
ทรงน�ำทัพสู่ยูนนานเพื่อยับยั้งการขยายอ�ำนาจของมองโกล แต่
เมื่อพระองค์แพ้สงครามปี พ.ศ.1820 ทัพของอาณาจักรพุกามก็
ระส�่ำระสายเกือบทั้งหมด พระเจ้านราธิหบดีถูกพระราชโอรสปลง
พระชนม์ปี พ.ศ.1830 กลายเป็นตัวเร่งที่ท�ำให้อาณาจักรมองโกล
ตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกามปีเดียวกันนั้น ภายหลังสงคราม
ครั้ ง นี้ อาณาจัก รมองโกลก็สามารถเข้า ครอบครองดิ นแดนของ ธรรมจักรศิลาและกวางหมอบ
ญลักษณ์ของสังเวชนียสถาน
อาณาจั ก รพุ ก ามทั้ ง หมด ราชวงศ์ พุ ก ามสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ มองโกล สัตอนปฐมเทศนา
อายุราวพุทธ
แต่ ง ตั้ ง รั ฐ บาลหุ ่ น ขึ้ น บริ ห ารดิ น แดนพม่ า ปี พ.ศ.1832 (ศิ ว พร ศตวรรษที่ 12–13 พบที่บริเวณ
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:54-55)
พุทธศาสนายุคอาณาจักรพุกามนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง:
ยุ ค ที่ ห นึ่ ง : กล่ า วว่ า อาณาจั ก รพุ ก ามทางเหนื อ ของพม่ า นั้ น สถาปนามา
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 แต่พึ่งมาปรากฏในประวัติศาสตร์ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11
ยุคนี้นับถือพุทธศาสนามหายานแบบตันตรยาน เนื่องจากดินแดนติดกับทางเหนือ
เบงกอลซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ก�ำ เนิ ด ตั น ตรยานมี อ าณาจั ก รปาละในเบงกอลเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง
พุทธศาสนานิกายมนตรยานแพร่หลายเข้ามาจากแคว้นเบงกอลเข้ามาในพุกามมาก
ขึ้น และเป็นนิกายมนตรยานซึ่งปฏิบัติเลอะเทอะด้วยเอาลัทธิตันตระของฮินดูเข้ามา
ปะปน พระภิกษุสงฆ์อาจมีภริยาและดื่มสุราเมรัย ใครถวายธิดาให้พระสงฆ์เหล่านี้
เป็นเมียก็ถือว่าได้บุญ ท่านอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ให้ความเห็นไว้ว่า "แต่ตาม
ความเห็นของข้าพเจ้า ไม่อยากจะจัดระยะกาลอันนี้เป็นเหตุพิเศษจนถึงกับจัดเข้า
เป็นยุคเป็นสมัย ทั้งนี้เพราะพระเจ้าอโนรธารับพุทธศาสนาเถรวาทจากมอญ เพียง
แต่ว่าเวลานั้นมอญแพ้พม่า ความส�ำคัญของศาสนาก็ไปอยู่ที่ผู้ชนะซึ่งเป็นผู้เลื่อมใส
ในเถรวาทอยู่ ด้วยเอาเป็นธุระให้เจริญเท่านั้น" ยุคนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนพระเจ้าอนุ
โนรธา (พ.ศ.1587-1620/ค.ศ.1044-1077) พระเจ้าอนิรุทธ์ไม่พอใจในศาสนาเดิม
ของพุกามที่นับถือมหายานแบบตันตระซึ่งปนไสยศาสตร์ เรียกว่า "ลัทธิอรี" (Roger
Bischoff, 1995:46) พระองค์ต้องการแก้ไข และทรงสนพระทัยในศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาทมอญที่ก�ำลังรุ่งเรืองมากในอาณาจักรสุธรรมวดีไปเผยแผ่ในพุกาม ทั้งนี้พุกาม
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ขาดพระไตรปิฎก ดังนั้น พระองค์จึงส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกจากพระเจ้ามนูหะแห่ง
สุธรรมวดี ตามค�ำแนะน�ำของชินอรหันต์ ซึ่งเป็นพระภิกษุมอญที่พระองค์ทรงอาราธนา
มาช่วยฟื้นฟูศาสนาในพุกาม แต่ว่า พระเจ้ามนูหะไม่ยินยอมท�ำให้พระเจ้าอนิรุทธ์ซึ่ง
ต้องการขยายอ�ำนาจลงมาทางใต้อยู่แล้วฉวยโอกาสยกทัพมาตีสุธรรมวดี
ยุ ค ที่ ส อง: พุ ก ามนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาเถรวาทมอญที่ ไ ด้ ม าจากอิ น เดี ย ใน
อาณาจักรพุกาม ประวัติศาสตร์ตอนต้นนี้กล่าวถึงพุทธศาสนาในอาณาจักรนี้ได้รับ
อิทธิพลจากมอญซึ่งรับพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากอินเดีย ซึ่งเป็นคอนเจเวอรัมสมัย
ธรรมะปาละพระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:151)
หลั ง จากสถาปนาอาณาจั ก รพุ ก ามและตี เ มื อ งสุ ธ รรมวดี ข องมอญแตก พระเจ้ า
อโนรธามังช่อไม่พอพระทัยวัตรปฏิบัติของชาวพุทธนิกายตันตรยาน เมื่อตีอาณาจักร
มอญ พระองค์กวาดต้อนพระสงฆ์และน�ำพาศิลปกรรมสาขาต่างๆ กลับไปพม่าเป็น
จ�ำนวนมาก จึงทิ้งอาณาบริเวณนี้ให้แก่พวกขอมเข้ามาครอบครอง พระองค์เลื่อมใส
ในเถรวาทมอญนี้ จึงทรงรับเป็นศาสนูปถัมภ์ฟื้นฟูพุทธศาสนาเถรวาทให้รุ่งเรืองขึ้น
โดยมีเมืองพุกามเป็นศูนย์กลาง ยุคนี้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญรับวัฒนธรรม
มอญ มีพระมหากษัตริย์รุ่นหลังทรงสนับสนุนอุปถัมภ์สร้างวัดวาอารามศาสนสถาน
เป็ น จ� ำ นวนมาก ดั ง ปรากฏโบราณสถานพระเจดี ย ์ เจ็ ด ยอดเชี ย งใหม่ ซึ่ ง สร้ า งถ่ า ย
แบบจากพระเจดี ย ์ ม หาโพธิ์ เ มื อ งพุ ก าม ซึ่ ง นั ก โบราณคดี สั น นิ ษ ฐานว่ า พระเจดี ย ์
มหาโพธิ์นี้ พระเจ้าติโลมินโล กษัตริย์พุกามโปรดให้ไปถ่ายแบบสร้างจากปรางค์พุทธ
คยา ในอินเดียราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 เวลานั้นอาณาเขตทางล้านนายังตกเป็น
ประเทศราชของพุกามอยู่ นักประวัติศาสตร์จึงกล่าวถึงพุทธศาสนาในประเทศไทย
ยุคนี้ว่า "เถรวาทอย่างพุกาม" นอกจากนี้ สมัยพระองค์ติดต่อสัมพันธ์ต่างประเทศกับ
ลังกา สมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 ด้วยการช่วยเหลือส่งเรือที่พร้อมไปด้วยสินค้าหลาย
ล�ำไปลังกา และพระองค์ส่งพระเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มีความรู้ไปช่วยฟื้นฟู
พระศาสนาในลังกาที่แทบจะหมดไปจากการปกครองของโจฬะซึ่งนับถือฮินดูอยู่ถึง
50 ปี พระเถระและคณะสงฆ์ชาวลังการวบรวมและคัดลอกพระไตรปิฎกภาษาบาลี
พระไตรปิฎกนั้นไปถึงพุกามและมีการคัดลอกด้วยลายมือและแปลพระธรรมที่ส�ำคัญ
อย่างรวดเร็ว (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:152) และยุคนี้เกิดขึ้นสมัยตั้งแต่
พระเจ้าอโนรธาถึงพระเจ้านรปติสิทธู (พ.ศ.1717-1754/ค.ศ.1174-1211)
ยุคที่สาม: อิทธิพลจากเถรวาทลังกาวงศ์ตอนกลางและปลายอาณาจักรพุกาม
พุทธศาสนาในลังกาได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ จนกระทั่งพระมหากษัตริย์ในพุกามส่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พระสงฆ์ ไ ปอุ ป สมบทและรั บ เอาพุ ท ธศาสนาแบบ
ลังกาเข้ามา ศิลปะที่ยังปรากฏเป็นรูปธรรมหลงเหลือ
อยู่ในอาณาจักรพุกาม คือ ในตอนนี้พม่าเป็นแหล่ง
ส�ำคัญของความพัฒนาแห่งพุทธศาสนาเถรวาทลังกา
วงศ์ซึ่งขยายเข้ามาในไทย ยุคนี้นับตั้งแต่พระเจ้านร
ปติสิทธูจนสิ้นอาณาจักรพุกามสมัยพระเจ้านรสีหบดี
(ตารุกปลี) (ประมาณ พ.ศ.1798-1830/ค.ศ.12551287)
พม่ า สมั ย พุ ก ามยุ ค แรกได้ รั บ อารยธรรม
มอญ ซึ่ ง ส่วนใหญ่เ ป็นอิท ธิพ ลอารยธรรมอิ นเดี ย ที่ แผนที่รัฐฟูนัน
แพร่หลายเข้าไปสู่ชนชาติพม่า โดยเฉพาะวัฒนธรรม ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์
ด้ า นศาสนา พม่ า หั น มานั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธเถรวาท เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ . กรุ ง เทพฯ :
โอเดียนสโตร์, หน้า 27
อักษรศาสตร์ ภาษา และสถาปัตยกรรม แต่หลังจาก
ปลายคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 12 เป็ น ต้ น ไป วั ฒ นธรรมพม่ า ที่ ใช้ เวลาวิ วั ฒ นาการมาพอ
สมควร ปรากฏตัวเด่นชัดขึ้นมาและมีความส�ำคัญเหนืออารยธรรมมอญ อาณาจักร
พุกามถึงจุดจบเมื่อถูกมองโกลเข้ายึดครองปี พ.ศ.1830/ค.ศ.1287
การเมืองการปกครองในอาณาจักรพุกามของพม่า มีผู้น�ำรัฐหรือพระมหา
กษั ต ริ ย ์ อ ยู ่ ใ นฐานะสู ง ส่ ง เป็ น เทวราชา มาจากมอญเช่ น เดี ย วกั บ กษั ต ริ ย ์ อื่ น ๆ ใน
ภูมิภาคแถบนี้ มีการจ้างพราหมณ์ไว้ในราชส�ำนัก กษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนา
โดยเฉพาะเถรวาทหีนยาน การปกครองระดับสูงของอาณาจักรส่วนกลาง พระเจ้า
แผ่นดินจะมีคณะเสนาบดีเป็นผู้ช่วยในการปกครอง 4 ต�ำแหน่ง/คน คือ ต�ำแหน่ง
วุนโดคส์ (wundauks) เป็นสภาบริหาร เรียกว่า สภาลุทดอร์ (Hlutdaw) และมี
Wundauks เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยเสนาบดี ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น สภาลุ ท ดอร์ มี ห น้ า
ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การงานทั้ ง ปวงตามประสงค์ ข องผู ้ น� ำ รั ฐ สู ง สุ ด และพิ จ ารณาเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับบ้านเมืองและเสนอข้อคิดเห็นต่อกษัตริย์ (Cilbert Khoo, 1958:55. อ้างใน
ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:72) ส่วนการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออก
เป็นหัวเมืองใหญ่และเล็ก โดยรัฐบาลกลางจะส่งข้าหลวงไปปกครองเรียกว่า Wun
มี ห น้ า ที่ ดู แ ลเรื่ อ งการเกณฑ์ ท หาร การเก็ บ ภาษี อ ากรภายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะ
เสนาบดี 4 คน ในเมืองหลวงที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเรียกว่า Myuwuns/ผู้กิน
เมือง ปกครองในระบบศักดินา พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้น�ำรัฐมอบที่ดินให้กับขุนนาง
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และข้ า ราชการตามต� ำ แหน่ ง และความสามารถ ต� ำ แหน่ ง ข้ า ราชการเหล่ า นี้ เ ป็ น
ต�ำแหน่งที่ตกทอดในสกุลหรือครอบครัวที่สืบๆ กันมาท�ำให้เกิดสกุลอาชีพต่างๆ แต่
ในทางปฏิบัติ แม้จะอยู่ในสกุลอาชีพนั้นๆ แต่เมื่อบุตรมีอายุพอสมควรเข้ามีสิทธิเลือก
อาชีพอื่นๆ นอกราชส�ำนัก (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:72)
อาณาจักรทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของไทย อาณาจักรฟูนัน
หรือฟูนาน (พุทธศตวรรษที่ 6–11) ทางภาคตะวันออก: อาณาจักรของขอมโบราณ
นี้เก่าแก่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 6 ตามหลักฐานที่ได้จากจีนโดยส่วนมากและ
จารึก ท�ำให้ทราบว่า ชาวจีนติดต่อยังดินแดนแห่งนี้มานาน อาณาจักรฟูนันจึงเป็น
ชื่อที่เรียกโดยชาวจีนซึ่งน่าจะมาจากค�ำว่า พนม หมายถึง ภูเขา ราชาแห่งขุนเขา
อาณาจักรนี้เดิมทีมีเมืองหลวงชื่อวยาธปุระ (เมืองนายพราน) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
แหลมอินโดจีนนั้น บาพนม และหมู่บ้านบานัม จังหวัดเปรียเวง บนภูเขาวิหารจ�ำลอง
สร้างเมืองขึ้นตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูลัทธิไศวนิกายและไวษณพ
นิ ก ายที่ ไ ด้ รับอิท ธิพ ลมาจากอินเดีย ตามประวั ติเ ล่ า ว่ า ในพุ ท ธศตวรรษที่ 10 นั้ น
พราหมณ์โกญทัญญะจากอินเดียเดินทางมาครองอาณาจักรขอมแห่งนี้ (Lal Hazra,
K., 1982:73) สร้างแบบแผนของราชส�ำนักตามอย่างอินเดีย ต�ำนานในราชวงศ์ขอม
กล่าวไว้ว่า ราชวงศ์ขอมนั้นเกิดจากพราหมณ์คนหนึ่งสมสู่กับนางนาคซึ่งเป็นพระธิดา
ของพญานาคที่ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชนชาติขอม ฟูนันจึงเป็นอาณาจักรเขมรยุค
แรกจึ ง ตั้ ง อาณาจัก รฟูนันขึ้นตามชื่อของราชวงศ์ ก ษั ตริ ย ์ ฟู นันเดิ ม เพราะต่ อ มานั้ น
ขุนพลฟันซีมันขึ้นเป็นผู้ครองอาณาจักรนี้ ราชวงศ์นี้มีกษัตริย์ครองอาณาจักรฟูนัน
ต่อมาจนถึงพ.ศ.1100 มีพระนามกษัตริย์ที่ปรากฏชื่อ พระเจ้าโกณฑิณยะชัยวรมัน
และพระเจ้ารุทรวรมัน
ศิลปะขอมที่เกิดขึ้นยุคนี้เรียก ศิลปะขอมแบบพนมดา สร้างระหว่าง พ.ศ.
1100-1161 เมื อ งหลวงของอาณาจั ก รฟู นั น นั้ น เรี ย ก นอ-กอร กก-ทะโหลก ซึ่ ง
หมายถึง เมืองพระนครที่ตั้งอยู่บนขุนเขาและต้นไม้สูง ได้รับอิทธิพลมีความเชื่อใน
เรื่องพญานาค อาณาจักรขอมระหว่าง พ.ศ.1100-1170 นั้นมีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์
พระเจ้าภววรมันที่ 1 นัดดาของพระเจ้ารุทวรมัน ตามพระเจ้ามเหทรวรมันพระญาติ
ของพระเจ้ า ภววรมั น รั ช กาลนี้ พระองค์ ท รงสร้ า งอิ ศ านปุ ร ะ (กลุ ่ ม โบราณสถาน
สมโบร์ไพรกุก เมืองก�ำปงธม) เป็นราชธานีขึ้น พระเจ้าอีสานวรมันที่ 1 พระโอรส
ของพระเจ้ามเหนทรวรมันยุคนี้มีการสร้างศิลปขอมแบบสมโบร์ไพรกุกขึ้นระหว่าง
พ.ศ.1161-1200 เนื่องจากพบหลัก ฐานทางโบราณคดี ในประเทศไทย คื อ ทั บหลั ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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หินทรายแกะสลัก ยุคไพรกะเม็ง (พ.ศ.1180–1250 สมัยเจนละยุคก่อนสร้างนครวัด
นครธมในเขมร) ทับหลังยุคปาปวน (พ.ศ.1560–1630) และศิลาจารึกขอมสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 12 นับเป็นหลักฐานศิลปะขอมโบราณที่เก่าแก่ที่สุด หลักฐานส�ำคัญเหล่านี้
พบที่วัดทองทั่ว-ไชยชุมพล ต�ำบลพะเนียด อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ ยัง
พบจารึกวัดทองทั่วเป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต แปลความว่า "พระเจ้าศรี
อิศานวรมัน พระราชทานแท่งศิลาที่สกัดด้วยเหล็กเป็นอักษรพร้อมคนงานที่ต้องโทษ

อาณาเขตวัฒนธรรมทวารวดี
ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร์, หน้า 34

42 คน โค 231 ตัว กระบือ 245 ตัว"
การจารึกข้อความบนศิลานั้นเป็นอารยธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอาณา
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จักรฟูนัน เมื่อประมาณ 1,300 ปี นักประวัติศาสตร์บางคนมีความเห็นว่า ในระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 7-9 นั้น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยานั้น น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรฟูนัน มีศูนย์กลางอยู่บริเวณปากแม่น�้ำโขงในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน ดังนั้น
บริเวณส่วนที่เป็นดินแดนสุวรรณภูมิราวปี พ.ศ.643 ถึง พ.ศ.1043 นั้นจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในอาณาจักรฟูนัน (funan) เมืองเปรเวง ในกัมพูชา (Lal Hazra, K., 1982:74) โดย
มีเมืองออกแก้ว หรือออกแอวในประเทศเวียดนามปัจจุบันเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเล
ตั้งอยู่ตรงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาและทาง
ใต้ของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน
อาณาจักรฟูนันแห่งนี้มีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 9 แล้วเริ่มเสื่อมใน
พุทธศตวรรษที่ 10 ต่อมาอาณาจักรแห่งนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเจนละ (ใน
เขมร)ราวปี พุทธศตวรรษที่ 11 จากนั้นอาณาจักรฟูนันก็สูญหายไป เนื่องจากเกิดมี
อาณาจักรขอมขึ้นมาแทนในดินแดนของอาณาจักรฟูนันเดิม เมื่ออาณาจักรฟูนันล่ม
สลายเมื่อพุทธศตวรรษที่ 11 อาณาจักรเจนละเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ครั้งเมื่ออาณาจักร
เจนละมีอิทธิพลมากขึ้น จึงแผ่อ�ำนาจมาทางอาณาจักรฟูนันจึงท�ำให้เกิดการต่อสู้ชิง
อ�ำนาจเป็นใหญ่ในดินแดนดังกล่าว ในที่สุดอาณาจักรเจนละก็สามารถครอบครองดิน
แดนแถบนี้ อาณาจักรฟูนันนี้เจริญมาหลายร้อยปีได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย
ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรมหลายอย่าง
ในระยะเริ่มแรกอิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทหีนยานจากอินเดีย
อาณาจั ก รโบราณในภาคกลางของไทยในปั จ จุ บั น : อาณาจั ก รทวารวดี
(พุทธศตวรรษที่ 11-15) เป็นอาณาจักรสมัยประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานชัดเจน ปรากฏ
ในบันทึกการเดินทางของหลวงจีน เรียกชื่อว่า "โถ-โล-โป-ตี้" ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น�้ำ
เจ้ า พระยาและมีศูนย์ก ลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม หลั ก ฐานทางโบราณคดี ปรากฏมี
เหรียญที่นครปฐมมีจารึกภาษาสันสกฤตว่า "ศรีทวารวตีศวรปุณย" แปลว่า "การบุญ
ของผู้ใหญ่ศรีทวารวดี" มีเมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าโบราณที่เจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็น
เมืองท่าส�ำคัญของรัฐทวารวดี และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐ
ทวารวดี
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11–15 ในจดหมายเหตุของสมณะจีนเฮี่ยน ฉาง
ตรงกับพุทธศตวรรษที่ 12 กล่าวว่า ถัดไปจากทิศตะวันออกของอินเดียทางมณฑล
อัสสัม มีเทือกภูเขาใหญ่สีด�ำเทียมเมฆ (คือทิวเขาอารกันโยมา) มีอาณาจักรชื่อ "สิก
หลี สักตกล้อ" (ศรีเกษตร คือ ปยู พม่า) ถัดอาณาจักรนี้ไปอีก มีอาณาจักรชื่อ "ตุยล้
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อกัวตี่" ค�ำจีนที่ว่านี้ ดร.เซเดส์เป็นคนแรกที่สันนิฐานว่าตรงกับค�ำทวารวดี ต่อมาพบ
จารึกกัมพูชาหลักหนึ่งออกชื่อเมือง "ทวารกะเดย" ซึ่งสนับสนุนข้อสันนิษฐานของ ดร.
เซเดส์ อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางพม่ากับขอม เจริญ
ขึ้นในขณะที่อาณาจักรฟูนันเสื่อมลง พวกมอญทางลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาประกาศตั้งตัว
เป็นอิสรภาพเป็นอาณาจักรทวารวดีขึ้น อาณาเขตเริ่มตั้งแต่ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนใต้
(นครปฐม) แผ่เขตขึ้นไปตลอดภาคอีสานและทางใต้ถึงเมืองนครศรีธรรมราช พบจารึก
ภาษามอญโบราณหลายหลักในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น�้ำปิง (วศิน อินทสระ
กล่าวว่าทางตอนใต้แผ่ไปเมืองครหิ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบัน และตอนบนของ
แหลมมลายู) อาณาจักรทวารวดีประชาชนนับถือนิกายเถรวาท ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ทางอินเดีย เนื่องจากเคยเจริญมาก่อนสมัยที่เป็นสุวรรณภูมิ อาณาจักรนี้จึงเจริญอย่าง
รวดเร็วและมีอ�ำนาจขึ้นมาภายหลัง ยังแผ่อ�ำนาจขยายขึ้นไปทางภาคอีสานทั้งภาค
พุทธศาสนาในอาณาจักรทวารวดี จากหลักฐานการขุดพบศิลปะวัตถุต่างๆ
มากมาย การขุดพบกรุสมบัติที่คูบัว จังหวัดราชบุรี พุทธศิลปะแบบทวารวดี ที่ภาค
อีสานพบโบราณสถานเป็นเมืองเก่าชื่อ ฟ้าแดดสูงยางหรือกนกนคร พบพระพุทธรูป
เสมาธรรมจั ก รท� ำ ด้ ว ยศิ ล า อาณาจั ก รทวารวดี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ชาวพุ ท ธอิ น เดี ย
ในลุ ่ ม แม่ น�้ ำ คงคามาก พุ ท ธศาสนาในอาณาจั ก รทวารวดี ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศิ ล ปะ
จากต้นแบบของราชวงศ์คุปตะ และศิลปะส่วนใหญ่ก็ค้นพบที่จังหวัดนครปฐมและ
สุพรรณบุรี ในพุทธศตวรรษที่ 12 อ�ำนาจของทวารวดีขยายขึ้นไปถึงลพบุรีและแผ่ขึ้น
ไปทางเหนือของประเทศไทยปัจจุบันถึงล�ำพูน แม้พุทธศาสนาในอาณาจักรเถรวาท
อินเดียนี้จะมีอิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทที่ปฏิบัติสืบกันมาจากสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช โดยพระโสณะและพระอุตตระ แต่ก็มีอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบหินยาน
และมหายานที่ มี พั ฒ นาการขึ้ น สมั ย หลั ง ในอิ น เดี ย เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลในอาณาจั ก รดั ง
กล่าวด้วย ดังปรากฏว่ามีการจารึกด้วยภาษาสันสกฤต การสร้างพระพุทธรูป เป็น
ลักษณะแบบศิลปะอินเดียยุคคุปตะและปาละ ซึ่งเป็นพุทธศิลป์ที่เกิดจากพัฒนาการ
จากพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อดินแดนแถบนี้ราวปีพุทธศตวรรษที่ 15
มีอาณาจักรเป็นปึกแผ่นขึ้นภาคเหนือและพายัพซึ่งยังนับถือพุทธศาสนาแบบพุกาม
พุทธศาสนาในขณะนั้นนับถือผสมผสานทั้งเถรวาทแบบมอญกับมหายานแบบเขมร
แต่อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทมีมากกว่าพุทธศาสนามหายานมาก
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ลั ก ษณะเด่ น ของพุ ท ธศาสนาเถรวาท/หี น ยานที่ ไ ด้ รั บ
อิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียยุคนี้
กระแสพุ ท ธศาสนาจากอิ น เดี ย ที่ เข้ า มายั ง ดิ น
แดนสุ ว รรณภู มิ โ บราณนี้ แ บ่ ง เป็ น ระยะประกอบด้ ว ย
1) อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศาสนาเถรวาทจากอิ น เดี ย เข้ า มาสมั ย
พระเจ้าอโศกน�ำโดยพระโสณะและอุตตระ โดยมีฐานที่
พระพิมพ์ปางมหาปาฏิหาริย์ พบที่ราชบุรี มั่ น ทางพุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย ที่ ลุ ่ ม แม่ น้� ำ คงคาทางภาค
มีจารึกคาถา เย ธัมมา อยู่ด้านหลัง
ตะวันออกเฉียงเหนื อ ของอิ นเดี ย เรี ย กพุ ท ธศาสนาสมั ย นี้
ว่า โสณุตตรวงศ์ 2) อิทธิพลของพุทธศาสนาทางภาคใต้ของอินเดีย สมัยอมราวดี
และปัลลวะลุ่มแม่น�้ำโคทาวรีแถบเดคคานเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้กับภาคกลางของ
อิ น เดี ย นอกจากนี้ แต่ ล ะอาณาจั ก รในดิ น แดนโบราณนี้ ยั ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นพุ ท ธ
ศาสนาระหว่างกัน ดังปรากฏเมื่ออาณาจักรหนึ่งรุ่งเรืองขณะที่อีกอาณาจักรหนึ่งสลาย
ตัวไป การส่งต่อพุทธศาสนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปยังอาณาจักรใหม่
ผ่านผู้น�ำและอิทธิพลของพระสงฆ์ ดังเช่น อิทธิพลพุทธศาสนาจากทวารวดีสู่หิริภุญชัย
จากมอญสู ่ พุ ก ามหรื อ อาณาจั ก รฟู นั น /พนมของเขมรก็ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศาสนา
เถรวาท/หีนยาน เช่นกัน
จากเถรวาทอินเดียสู่ภูมิภาคนิยม
จากพุทธเถรวาทอินเดียสู่สุวรรณภูมิ/ทวีป: แม้ความเชื่อว่าพุทธศาสนาเข้า
มายังดินแดนสุวรรณภูมิโบราณจะประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเชื่อว่า พุทธ
ศาสนาเข้ามาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กลุ่มที่ 2 เชื่อว่า พุทธศาสนาเข้ามาภายหลัง
พุทธศตวรรษที่ 5 ดังนั้น พุทธศาสนายุคแรกปรากฏว่า การสร้างพระพุทธรูปเป็น
สัญลักษณ์แทนองค์พระศาสดายังไม่เกิดขึ้นและไม่เป็นที่นิยม แต่มีการนิยมการสร้าง
สัญลักษณ์องค์แทนเป็นอุทเทสิกเจดีย์ประเภทอื่น เช่น รอยพระพุทธาบาท สัญลักษณ์
กวางหมอบ และธรรมจักร ส่วนยุคหลังเริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปในอินเดีย จึงมี
การน�ำเอาแนวคิดของการสร้างพระพุทธรูปเข้ามาและปรากฏหลักฐานว่า มีพระพุทธ
รูปลักษณะตามแบบศิลปะต่างๆ ของอินเดีย นอกจากนี้ ชาวมอญในอาณาจักรทวาร
วดียังรักษาพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียตั้งแต่แม่น�้ำเจ้าพระยาในทางใต้ เช่นกัน
อาณาจักรหริภุญชัยทางเหนือมีบทบาทส�ำคัญ การสถาปนาพุทธศาสนาเถรวาททาง
ตอนเหนือของแม่น�้ำเจ้าพระยาภาคเหนือของประเทศไทย (Lal Hazra, K., 1982:72)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พุ ท ธศาสนาจากอิ น เดี ย ใต้ ม าสู ่ สุ ว รรณภู มิ :
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ศูนย์กลางส�ำคัญของพุทธ
ศาสนาเถรวาทคือ กาญจิปุรัม เนคปตั ม กาเวรี ปั ฏฐนั ม
ทางใต้ ข องอิ น เดี ย พระพุ ท ธโฆษาจารย์ เ คยผ่ า นและ
ศู น ย์ ก ลางพุ ท ธศาสนาอยู ่ ใ นทางตะวั น ออกของบริ เวณ
เดคคาน (ทักษิณา) จรดใต้สุดกระทั่งปีคริสต์ศตวรรษที่
6-7 ในคัมภีร์สัทธรรมสังคหะ พุทธโฆษาจารย์มาจากเน จารึ ก เยธมฺ ม าฯ ที่ ศ าลเจ้ า ด้ า นที่ 1
คาปตัมทางใต้ของอินเดียเพื่อไปยังศรีลังกา อิทธิพลพุทธ อักษรที่มีในจารึกเป็นอักษรปัลลวะพุทธ
12 ใช้ภาษาบาลี โดยใช้วัตถุ
ศาสนาในอินเดียทางตอนใต้ที่มีต่อดินแดนอาเซียนโบราณ ศตวรรษ
จารึกคือศิลา ลักษณะวัตถุ แผ่นศิลา
นั้นผ่านภาษาบาลีที่จารึกเป็นอักษรทางภาคใต้ของอินเดีย จ�ำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด
เช่น จารึกใบลานทองที่ กยุนดอซา ทั้งหมดเขียนเป็นอักษร
คล้ายกับตัวอักษรอันธร-กัณณทะ จารึกบาลีเป็นอักษรอันธระ กดัมพะ ค้นพบที่ ฮ
มอซา ทางใต้ของอินเดีย ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 6 ท�ำให้ทราบว่า พม่ามีสัมพันธ์
กับศูนย์กลางพุทธศาสนาเถรวาทในอินเดียทางตอนใต้ (Lal Hazra, K., 1982:64)
พุทธศาสนาเถรวาทอินเดียกลายมาเป็นศาสนาประจ�ำรัฐ: ผู้ปกครองได้รับ
พุทธศาสนาจากอินเดียและบริเวณอาณาจักรใกล้เคียง เมื่อครั้งพระนางจามเทวีเป็น
กษัตริย์ปกครอง พระนางมีความเลื่อมใสพุทธศาสนามาก ทรงสร้างวัดต่างๆ ขึ้น คือ
วัดอาภัททาราม วัดปุพพาราม วัดพระคง วัดพระลอด วัดพระลี้รอด เชื่อกันว่าพระ
เครื่องสกุลล�ำพูนที่เรียกกันว่าพระรอด สร้างขึ้นสมัยนี้ สมัยพุกามมีกษัตริย์ที่นับถือ
พุทธศาสนา ที่เด่นชัดสมัยพุกาม เช่น พระเจ้าอนิรุทธะ/อนุรุทธะ พระเจ้าครรชิต
(ประมาณ ค.ศ.1084-1113) และพระเจ้าอลองสิทธู (ประมาณ ค.ศ.1113-1155)
โดยเฉพาะพระเจ้าอลองสิทธู เป็นกษัตริย์ที่เครงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด
ระบบการศึกษาทางด้านพุทธศาสนาเริ่มใช้ภาษาบาลี ยุคสมัยนี้ มีการใช้
จารึกเป็นภาษาบาลี ซึ่งได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากอินเดียเน้นการจารึกเป็น
กระแสหลัก อิทธิพลของภาษาบาลีติดมาพร้อมกับพุทธศาสนาเถรวาท ดังที่พบแผ่น
ศิลาจารึกเป็นภาษาบาลีว่า เย ธมฺมา เขียนโดยอักษรคฤนถ์ที่ถ�้ำเขางู ราชบุรี และภาพ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรดินเผาที่บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี การค้นพบจารึกโบราณ
ที่เขียนด้วยภาษามอญ ซึ่งได้รับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายเถรวาท ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนแบบแผนในการปกครองจากอินเดีย เกิดการผสมผสานจนเป็นอารยธรรม
ทวารวดีที่แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของไทย ทางด้านศาสนาได้รับอิทธิพลจาก
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

110

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

พุทธศาสนาโดยเฉพาะนิกายเถรวาทหีนยาน การศึกษาเน้นให้ความส�ำคัญต่อการ
ท�ำบุญ ทั้งสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ส�ำคัญสมัยทวารวดีและยังปรากฏให้เห็น
จนปัจจุบัน คือ พระปฐมเจดีย์ (องค์เก่า) ที่จังหวัดนครปฐม ขณะที่พม่าและมอญได้
รับอิทธิพลจากอินเดีย ดังปรากฏตามต�ำนานมอญว่า
พระพุทธโฆษะ (bhuddhaghasa) หัวหน้าภิกษุมอญ
น�ำจารึกหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลี เช่น
ไวยากรณ์ กั จ จายนะ และคั ม ภี ร ์ ม นู เข้ า มายั ง เมื อ ง
สะเทิมหรือทาตอน (thaton) ตั้งแต่ปี ค.ศ.403 (Lal
Hazra, K.,1982: 65) จากหลั ก ฐานทางจารึ ก และ
พระธาตุหริภุญไชย ตั้งอยู่วัดพระธาตุหริภุญ โบราณคดี กล่ า วว่ า ยุ ค อาณาจั ก รนี้ มี ลั ก ษณะของ
ไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานส�ำคัญใน พุ ท ธศาสนาเถรวาท จากจารึ ก คาถาว่ า เย ธมฺ ม า
ภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองล�ำพูนมา และจารึ ก หลั ก ธรรมส� ำ คั ญ ทางเถรวาท ประกอบ
อย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล�ำพูน ห่างจากศาลากลาง ด้วย อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
จังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบ พุทธอุทาน ยทา หเว... และ อเนกชาติ สํสารํ สนฺธา
สี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนน วิสฺสํ...ทั้งหมดล้วนเป็นหลักธรรมส�ำคัญในพุทธศาสนา
ชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศ เถรวาท ทั้ ง นี้ พุ ท ธศาสนาเถรวาทจากอิ น เดี ย เจริ ญ
ตะวันออก
รุ่งเรืองในพม่าตอนใต้ ดังปรากฏจารึกหลายหลักเป็น
ภาษาบาลี ถูก ค้นพบที่ห มู่บ้าน Maunggan ใกล้ กั บฮมอซา แผ่ นทอง 2 แผ่ นมี 3
แถวและแต่ละแผ่นเริ่มต้นด้วย คาถาภาษาบาลี เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา (Hmawza)
(Lal Hazra, K.,1982: 60) นอกจากนี้ ยังมีจารีึกที่ผสมผสานกันระหว่างภาษาปยู
กับบาลีพบที่เจดีย์ปายาคิ (Payagi pagoda) ใกล้กับฮมอซา ล้วนคล้ายกับอักษร
กดัมพะ กัณณทะ-เทเลคู หรือปัลลวะ-กดัมพะ ทางภาคใต้ของอินเดีย (Lal Hazra,
K., 1982:68)
การสื่ อ สารทางพุ ท ธศาสนาผ่ า นพุ ท ธศิ ล ป์ - สถาปั ต ยกรรมจากอิ น เดี ย
พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมต่างๆ ยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและพัฒนาขึ้นมาจน
เป็นของตนเอง เช่น พุทธศิลป์ของพุกามยุคต้น มอญยุคสะเทิม หริภุญชัย ทวารวดี
ล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแม้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดีย สมัยทวารวดี มีตั้งแต่
พระพิมพ์เล็กๆ ไปจนถึงพระพุทธรูปใหญ่โต ศิลปวัฒนธรรมมอญนั้นกลายเป็นศิลป
วัฒนธรรมของพม่า ส่วนใหญ่นั้นพม่าได้รับไปจากมอญ ศิลปสถาปัตยกรรมประเภท
เรือนยอด (กุฎาคาร) หรือหลังคาที่มียอดแหลมต่อขึ้นไป โดยเฉพาะเรือนยอดทรง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มณฑปนี้เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่ไทยและพม่าน�ำมาดัดแปลงใช้ต่อ พุทธลักษณะของ
พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ คือเป็นพระประทับนั่งห้อยพระบาท จีวรไม่นิยมท�ำเป็นริ้ว
แต่ท�ำเป็นแบบแนบพระวรกาย ส่วนมากเป็นดินเผาและศิลา องค์หนึ่งอยู่ที่วัดพระ
ปฐมเจดีย์ อีก 3 องค์อยู่ที่ จังหวัดอยุธยา ยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากคุป
ตะของอินเดีย ส�ำหรับศิลป์ที่เมืองล�ำพูน ได้แก่ สถูปวัดกู่กุด แม้พระ
ป่าเลไลยก์ใน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นอิทธิพลศิลปะแบบทวารวดี ศิลปะ
ทวารวดีที่ จังหวัดล�ำพูน การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองนครชัยศรี
(นครปฐม) จ�ำนวนมาก เช่น ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปศิลาขนาด
ใหญ่ ป ระทั บ นั่ ง ห้ อ ยพระบาทปางแสดงธรรมรวมถึ ง โบราณสถาน
ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการปรากฏของพุทธศาสนาในอาณาจักร
พระพุทธรูปศิลาขาว หรือ
แห่งนี้ ส่วนสมัยพุกามนั้น วัดที่ส�ำคัญ คือ วัดจุฬามณี ถิโลมินโล กอด "หลวงพ่อประทานพร" พระ
อผลิน ล้วนสร้างขึ้นแต่เป็นศิลปะแบบพม่า สมัยพระเจ้านดองมยา/ ประธานในพระอุโบสถ วัดพระ
ถิโลมินโล (ค.ศ.1211-1234) พระองค์สร้างสร้างวัด 2 แห่งคือวัด ปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ต.พระปฐม
ถิโลมินโลและวัดมหาโพธิ์ ซึ่งสร้างวิจิตรเลียนแบบพุทธคยา พระองค์ ถนนขวาพระ
เจดีย์ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม
ทรงอุทิศเวลาทั้งหมดให้การบ�ำรุงพระศาสนา
เป็นพระพุทธรูปปางประทาน
บทบาทร่วมความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาในอาณาจักร ปฐมเทศนา หรือปางประทาน
ภิกขุ (วิตรรก-มุทรา) โดย
เถรวาทอิ น เดี ย ในดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ การรั บ วั ฒ นธรรมทาง เอหิ
ประดิษฐานเป็น พระประธาน
ศาสนาระหว่ า งอาณาจั ก รในอาเซี ย นโบราณนั้ น มี ม าตั้ ง แต่ ยุ ค ที่ ในพระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์
พุ ท ธศาสนาเริ่ ม ประดิ ษ ฐานมั่ น คงในดิ น แดนแห่ ง นี้ หนึ่ ง ในนั้ น ราชวรมหาวิหาร ต.พระปฐม
คื อ บทบาทร่ ว มกั น ในการเปลี่ ย นถ่ า ยจากสถานที่ ห นึ่ ง ยั ง สถาน เจดีย์ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม
สร้างขึ้นสมัยทวารวดี (ระหว่าง
ที่ ห นึ่ ง แนวโน้ ม พุ ท ธศาสนาได้ รั บ ผล กระทบทางการเมื อ ง และ ปีพทุ ธศักราช 1100-1600) ชาว
การปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ เ หมาะกั บ ความเปลี่ ย นแปลง และเจตนารมณ์ บ้านมักจะเรียกพระพุทธรูปองค์
ของผู ้ น� ำ แม้ ศ าสนารู ป แบบใหม่ เ ปลี่ ย นไม่ ไ ด้ ยุ ค หนึ่ ง แต่ จ ะค่ อ ย นี้ว่า "หลวงพ่อประทานพร"
เปลี่ ย นเมื่ อ เข้ า สู ่ รุ ่ น หนึ่ ง การนั บ ถื อ ศาสนาหรื อ การใช้ ศ าสนาเป็ น
เครื่ อ งมื อ ของการปกครองนั้ น มี ม าเพื่ อ ความเข้ า ใจบทบาทและการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
พุ ท ธศาสนาระหว่ า งกั น ของแต่ ล ะอาณาจั ก รจึ ง รั บ เอาวั ฒ นธรรมแต่ ล ะที่ ม าใช้ ยุ ค
ใหม่เพื่อเปลี่ยนรัชกาลหรือเพื่อหลบหนีจากความจ�ำเจเดิมหรือศาสนาแบบเดิม ยุค
สมัยนี้ การปรับใช้วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอาณาจักรต่างๆ ประกอบด้วย พุทธ
ศาสนาจากอาณาจั ก รมอญสู ่ อ าณาจั ก รพุ ก าม (พม่ า ) สมั ย พระเจ้ า อโนรธา (พ.ศ.
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1587-1520) พระองค์ ส ามารถรวบรวมแผ่ น ดิ น พม่ า ส� ำ เร็ จ ปี พ.ศ.1600 ยกทั พ ตี
เมื อ งสะเทิ ม ของมอญน� ำ พุ ท ธศาสนาจากที่ นั้ น มาในอาณาจั ก รของพระองค์ เช่ น
พระไตรปิฎกและประเพณีทางพุทธศาสนาทรงท�ำให้นิกายเถรวาทมอญแพร่หลาย
ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ จากพระภิ ก ษุ ม อญชื่ อ ชิ น อรหั น ต์ ทรงสร้ า งเจดี ย ์ ที่ ส� ำ คั ญ
หลายแห่ ง โดยเฉพาะมหาเจดี ย ์ ช เวดากอง โดยสร้ า งเสริ ม เจดี ย ์ อ งค์ เ ดิ ม ซึ่ ง เป็ น
ประเพณี ที่ สืบต่อมายาวนานว่า พระเจ้าแผ่ นดินทุ ก พระองค์ จะต้ อ งทรงท� ำ นุ บ�ำรุ ง
พระเจดี ย ์ พุ ท ธศาสนาจากอาณาจั ก รพุ ก าม (พม่ า ) เข้ า สู ่ ท างตอนเหนื อ ของไทย
หริ ภุ ญ ชั ย อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศาสนามหายานแบบตั น ตรยานจากอิ น เดี ย ภาคตะวั น
ออกเฉี ย งเหนื อ รั บ โดยตรงหรื อ ผ่ า นเข้ า มาทางพม่ า สมั ย พระเจ้ า อนิ รุ ท ธิ์ / อโนรธา
(พุทธศตวรรษที่ 15) เริ่มเข้ามาทางตอนเหนือโดยเฉพาะอาณาจักรหริภุญชัย นอกจาก
นี้ ยังมีพุทธศาสนาจากเขมรเข้ามามีอิทธิพลในอาณาจักรทวารวดีบางส่วนด้วย ขณะ
ที่ พุ ท ธศาสนาจากอาณาจั ก รทวารวดี สู ่ อ าณาจั ก รหริ ภุ ญ ชั ย ในพุ ท ธศตวรรษที่ 12
เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรทวารวดีพระนามว่า พระนางจามเทวี เสด็จขึ้นไปครองเมือง
หริภุญชัย (ล�ำพูน) ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงทรงนิมนต์พระภิกษุ
สงฆ์จ�ำนวน 500 รูปไปประกาศศรัทธาแก่ประชาชนที่เมืองหริภุญชัย พร้อมทั้งทรง
น�ำเอาบรรดาศิลปินแขนงต่างๆ ขึ้นไปด้วยเป็นการแผ่อารยธรรมทวารวดีในลุ่มแม่น�้ำ
ปิงหลังจากนั้น นับเป็นการส่งต่อพุทธศาสนาระหว่างอาเซียนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
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บทที่ 4 พุทธศาสนายุคอาณาจักรมหายานและฮินดู

พุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียเข้ามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิระยะหนึ่งและ
เมื่อพุทธศาสนาในอินเดียก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามหายาน ยุค
นี้ในดินแดนสุวรรณภูมิจึงเป็นยุคที่พุทธศาสนามหายานจากอินเดียโบราณเข้ามาและ
ประดิษฐานมั่นคงในสุวรรณภูมิเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10-18 ก่อนหน้านั้นอาณาจักร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่อาณาจักรทางหมู่เกาะชวา และสุมาตรา ประกอบ
ด้วยอาณาจักรตะรุมา อาณาจักรมาตาราม (ราว พ.ศ.1295-1549/ค.ศ.752–1006)
อาณาจักรการิที/ชังคละ และอาณาจักรสิงหสารี และอาณาจักรศรีวิชัยทางสุมาตรา
ราชวงศ์ไศเลนทร์ และอาณาจักรทางแผ่นดินใหญ่เริ่มตั้งแต่อาณาจักรจามปา/อาณา
จักรลินยี่ อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรเจนละบก/เจนละน�้ำ และอาณาจักรพระนคร/
มหานคร อาณาจักรลพบุรี และอาณาจักรมอญทวารวดีบางส่วน ก่อนจะสิ้นสุดที่อาณา
จักรมัฌชปาหิต ส่วนในสุมาตรา มีอาณาจักรศรีวิชัยที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน
ซึ่งอาณาจักรดังกล่าวล้วนได้รับอารยธรรมอินเดียแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไปจึงชื่อ
ว่า "อาณาจักรคล้ายอย่างอินเดีย/ฮินดู" (Indianized or Hinduized Kingdoms)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ทัศนะไว้ว่า เหล่านี้จะตั้งชื่อเป็นภาษาจ�ำพวก
สันสกฤตตามอย่างชื่อรัฐหรือเมืองในชมพูทวีปเป็นที่ถิ่นเดิมของตนหรือที่ตนชื่นชอบ
แต่เนื่องจากผ่านกาลเวลามานานมาก ค�ำเรียกนั้นก็กร่อนเหรือเพี้ยนไป จนส่วนมาก
ยากที่จะระบุชื่อเดิมที่แท้จริง ตัวอย่าง ในเรื่องการกร่อนของค�ำท�ำให้สืบสาวชื่อดั้งเดิม
ยาก คือ เมืองในดินแดนแถบนี้ ที่ชื่อเดิมมีค�ำว่า "สิงห" หลายเมือง กว่าจะถึงปัจจุบัน
กลายเป็น "สิงค" ไปเป็นส่วนมาก เช่น อาณาจักรสิงหสารี ในพระราชนิพนธ์เรื่อง
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อิเหนาเรียก สิงหัดส่าหรี ในชวาตะวันออกที่เป็นต้นดั้งเดิมของอาณาจักรมัชปาหิต
ปรากฏในต�ำราปัจจุบันเป็น Singhasari เป็น Singasari หรือเป็น Singosari ส่วน
เมืองสิงหปุระกลายมาเป็นสิงคโปร์ Singapore นอกจากนี้ มีเพียงอาณาจักรนามเวียด
ของชาวเวียดนาดินแดนหนึ่งเดียวที่ได้รับอิทธิพลอารยธรรมจีนผ่านการยึดครองเป็น
เวลาราว 1,000 ปี
พุทธศาสนายุคนี้ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การเข้ามาของพุทธศาสนามหายาน/
ตันตรยานในอินเดีย ระยะที่ 2 การเข้ามาของพุทธศาสนามหายานจากจีน ระยะที่
3 ช่วงประดิษฐานและเจริญรุ่งเรืองสลับกับฮินดู และระยะที่ 4 ช่วงเสื่อมสลายและ
แทนที่โดยศาสนาใหม่
จากชมพูทวีปสู่สุวรรณทวีป
ระยะเริ่มต้น พุทธศาสนามหายานในอินเดียเจริญรุ่งเรืองมากปี พ.ศ.621 ซึ่ง
เป็นยุคสมัยของพระเจ้ากนิษกมหาราช เมืองปุรุษปุระ (เมืองเปอรชวาร์ (Pershawar)
ปัจจุบัน) เป็นเมืองหลวง ยุคนี้ถือว่ามหายานเฟื่องฟูรุ่งเรืองเนื่องจากพระองค์เป็นผู้
อุปถัมภ์พุทธศาสนานิกายมหายานนี้ (นิกายที่ปรับมาจากหีนยาน สรวาสติวาทใช้ภาษา
สันสกฤต) ถัดมาจากพระเจ้าอโศกมหาราช อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสนับสนุนการ
เผยแผ่พุทธศาสนามาถึงประเทศจีน จากหลักฐานบันทึกว่า พระเจ้ามิ่งตี่แห่งราชวงศ์
ฮั่นทรงรับนับถือพุทธศาสนาปี พ.ศ.608 ก่อนหน้าการท�ำสังคายนาใหญ่ฝ่ายมหายาน
ในอินเดีย เนื่องจากชมพูทวีปเกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิ/สุวรรณทวีป/อาเซียนโบราณ
ซึ่งเป็นดินแดนข้างเคียงโดยรอบมาช้านาน อินเดีย-จีนเป็นแหล่งก�ำเนิดอารยธรรม
แหล่ ง ใหญ่ ที่ เจริ ญ ต่ อ เนื่ อ งมายาวนานหลายพั น ปี ผ่ า นดิ น แดนเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้โบราณ คือ นักเดินทางที่เป็นนักบวช พ่อค้า นักการทูต นักส�ำรวจระหว่าง
จีนกับอินเดีย ในโลกแห่งพุทธศาสนาถือว่า ภิกษุหลวงจีน ภิกษุชาวอินเดียที่เป็น
ธรรมาจารย์ จาริกมาศึกษาและสืบพุทธศาสนามากขึ้นเป็นล�ำดับ
เมื่อพิจารณาทางด้านภูมิศาสตร์ จีนกับอินเดียไม่ห่างไกลกัน แต่เพราะมี
ภูเขาหิมาลัยขนาดมหึมากั้นกลางอยู่ การเดินทางไปมาระหว่างกันโดยทางบกต้อง
อ้อมไกลไปโดยเส้นทางสายไหม (Silk Route/Road) เส้นทางสายนี้ขยายไปเชื่อม
กับถนนของจักรวรรดิโรมัน แม้การเดินทางแห่งเอเชียกลางต้องผ่านความยากล�ำบาก
เช่น แผ่นดินแห้งแล้ง ถิ่นทุรกันดาร ข้ามภูเขาและทะเลทราย ยากล�ำบากอย่างยิ่ง
ทั้งมีภัยจากโจร บางสมัย มีสงครามการรบพุ่งระหว่างคนต่างเผ่า ต่างถิ่น ด้วยเหตุ
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นี้ ทางเลือกใหม่จึงเกิดขึ้น ด้วยการค้นหาทางเดินเรือขึ้นมาเป็นทางเลือกในการเดิน
ทางระหว่างอินเดียกับจีนคือทางทะเล จึงเป็นทางเลือกใหม่ของการจาริกและนับวัน
ยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ การเดินทางจากจีน
มาอินเดียต้องใช้เส้นทางบกนั้น ต้องผ่านเอเชียกลาง อ้อม
วกเข้ามาทางแคว้นคันธาระ (อัฟกานิสถาน และปากีสถาน
ในปัจจุบัน) โดยเฉพาะผ่านเมืองตักกศิลาแล้วลงมาทาง
ตะวันออกตามล�ำดับ แต่ทางทะเลมีแผ่นดินเป็นแหลมใหญ่
หรือคาบสมุทรคั่นขวางระหว่างจีนกับอินเดียเรียกว่า "อิน
โดจีน/คาบสมุทรอินโดจีน" (สมัยเมื่อ 50 ปีก่อนมีค�ำเรียก
รวมๆ คาบสมุทรอินโดจีนที่กล่าวถึงนี้ ไม่ใช่อินโดจีนของ
แผนที่แสดงอาณาจักรศรีวิชัยที่เคยเจริญ
ฝรั่งเศส ที่มีเพียง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเกิดขึ้น รุ่งเรือง พร้อมกันกับพุทธศาสนามหายาน
โดยทางการเมืองซึ่งด�ำรงอยู่เพียงในระหว่างปี ค.ศ.1893- เจริญขึ้นได้มีการสร้างศิลปกรรม ศิลปะ
1954 สลายหมดไป) ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินหรือคาบสมุทร ศรีวิชัย เกี่ยวข้องกับศิลปะชวาภาคกลาง
น โดนี เซี ย ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กับ ศิ ล ปะ
ที่อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน คาบสมุทร ของอิ
อินเดียแบบคุปตะ หลังคุปตะ และแบบ
อินโดจีนประกอบด้วย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย พม่า ปาละโดยล�ำดับ
และมลายู (ต่อมาขยายเป็นมาเลเซีย) จากแผ่นดินบน
คาบสมุทรอินโดจีนไปในทะเล มีหมู่เกาะที่เป็นเส้นทางผ่าน เช่น สุมาตรา ชวา
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่รวมอยู่ในอาณาจักรที่ชาวตะวันตกเรียกให้ว่า อินโดนีเซีย ซึ่ง
แปลว่า "แดนหมู่เกาะอินเดีย"
เมื่อท�ำการค้าขาย พ่อค้าวาณิช และนักเดินทางที่เดินทางผ่านไปมาจ�ำเป็น
ต้องแวะพ�ำนักอยู่ในท้องถิ่นนั้นนานๆ ต่อมา เกิดการตั้งหลักปักฐานเป็นหลักแหล่ง
แต่งงานกับคนพื้นถิ่น เมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายเป็นเจ้าถิ่น ต่อมามีบ้านเมืองตลอด
จนอาณาจักรต่างๆ ขึ้นมาตามชายฝั่งทะเล บนเกาะ และบนเส้นทางพาณิชย์ระหว่าง
จีน-อินเดียเหล่านี้ ผู้ที่สร้างบ้านเมืองเหล่านี้มีทั้งชาวชมพูทวีปที่เป็นผู้น�ำตั้งตัวเป็น
ใหญ่ และคนท้องถิ่นที่จัดตั้งบ้านเมืองขึ้นตามระบบแบบแผนของชมพูทวีป ที่ถือว่า
เป็นผู้เจริญดังที่ต�ำราตะวันตกเรียกแว่นแคว้น/อาณาจักรเหล่านี้ว่า อาณาจักรเยี่ยง
Indianized Kingdoms อย่างอินเดีย ดังกล่าว ท�ำให้อารยธรรมอินเดียและจีน รวม
ทั้งพุทธศาสนาแบบอินเดียและจีนเคลื่อนย้ายจากถิ่นเดิมเข้ามาสู่ถิ่นใหม่แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
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จากอารยธรรมจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากอารยธรรมอินเดียแล้ว อาเซียนยังได้รับวัฒนธรรมจีนด้วย โดย
เฉพาะดินแดนเวียดนามภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งเดียวที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนที่
ได้รับอิทธิพลของจีนโดยตรงเนื่องจากตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของจีนเป็นพันปี และ
การติดต่อค้าขายกับจีนจึงท�ำให้อาณาจักรน้อยใหญ่โดยเฉพาะในดินแดนแห่งเอเชีย
อาคเนษ์ต้องยอมรับเงื่อนไขของจีน โดยการส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนตามที่
จีนก�ำหนด อีกทั้งยังให้จีนยอมรับความเป็นเอกราชของรัฐต่างๆ ท�ำให้จีนมีอิทธิพล
ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจต่ออาณาจักรโบราณของอาเซียนจนกระทั่งยุคต่อ
มามีกระแสการเคลื่อนย้ายประชากรของจีนจากแผ่นดินใหญ่สู่แผ่นดินอาเซียน โดย
เฉพาะยุคจารีตและยุคอาณานิคม อารยธรรมจีนเข้ามามีอิทธิพลด้านต่างๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการติดต่อกับราชส�ำนักจีนตั้งแต่ราชสมัยราชวงศ์ฮั่น เช่น
อาณาจักรฟูนัน ตามจดหมายเหตุจีนเป็นอาณาจักรแรกที่ส่งเครื่องราชบรรณาการให้
จีน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า และต่อมาอาณาจักรลิ่นยี่/จามปา เจนละ แม้แต่
พุกาม รวมทั้งอาณาจักรทางทะเล ล้วนต้องการการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของอาณาจักรตนเอง ทั้งนี้จีนมีอิทธิพลยุคโบราณเฉพาะดินแดนที่แผ่การปกครองเข้า
มาที่เวียดนามเท่านั้น สาเหตุที่จีนไม่ได้เผยแผ่อารยธรรมมากนัก เพราะจีนไม่มีความ
เด่นด้านการเดินเรือและพัฒนาการต่อเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ดังเช่น อินเดีย ทั้งนี้
จีนรอให้อาณาจักรทางเอเชียต้องเข้าไปหาหรือรอรับเท่านั้น เพราะคิดว่า ตนยิ่งใหญ่
กว่า จ�ำเป็นที่อาณาจักรอื่นต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้จีน จึงยอมติดต่อค้าขาย
ด้วยพร้อมกับที่รัฐบาลกลางจีนมีกฎเกณฑ์ควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของ
พ่อค้าจีน และลัทธิความเชื่อขงจื้อที่มีข้อห้ามไม่ให้คนจีนเดินทางละทิ้งดินแดนของ
บรรพบุรุษของตน ทั้งนี้ภาษาพูดการสื่อสารก็ยาก ซึ่งต่างจากอินเดียที่มีทั้งพระสงฆ์
และพราหมณ์เป็นผู้น�ำภาษาบาลี และสันสกฤตเข้ามาเผยแผ่สามารถแปลให้ชาวพื้น
เมืองเข้าใจ กฎระเบียบการทูตของจีนที่ไม่อนุญาตให้ทูตต่างชาติมีโอกาสใกล้ชิดกับ
สถาพชีวิตของชาวจีน และวัฒนธรรมประเพณีก็ไม่เป็นที่สนใจเหมือนกับการค้าขาย
อิทธิพลของอารยธรรมจีนต่ออาณาจักรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถแบ่ง
อิทธิพลด้านการเมืองการปกครอง: อิทธิพลการปกครองแบบโอรสสวรรค์ ถือว่า
ผู้ปกครองเป็นผู้ได้รับอาณัติแห่งสวรรค์ให้มาปกครองมนุษย์ ผู้ที่ได้รับนั้นจึงมีความ
สามารถพิเศษแก้ไขความยากล�ำบากของราษฎรจีน เมื่อใดที่ไร้ความสามารถ สวรรค์
ก็จะย้ายอาณัติไปยังผู้ที่เหมาะสมอื่นต่อไป ทั้งนี้ส�ำหรับการปกครอง มีการจัดระเบียบ
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การเข้ารับราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนโดยการสอบไล่เข้ารับราชการ โดยจัด
ระบบการสอบตั้งแต่อ�ำเภอ มณฑลขึ้นมา วิชาที่สอบคือต�ำราขงจื้อ สุภาษิตจีนโบราณ
เป็นต้น รวมทั้งการส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังราชส�ำนักจีน ซึ่งต้องก�ำหนดส่ง 3
ปีต่อครั้ง จึงจะได้รับการยอมรับจากจีน อาณาจักรที่ริเริ่มส่งบรรณาการไปยังจีน คือ
อาณาจักรฟูนัน การแจ้งให้จักรพรรดิจีนทราบเมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาล กษัตริย์องค์
ใหม่ในแผ่นดิน เมื่อจักรพรรดิจีนสวรรคต อาณาจักรต่างๆ ต้องรับทราบและส่งเครื่อง
บรรณาการไปเคารพและถวายความจงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่ เมื่อจักรพรรดิ
จีนสวรรคต อาณาจักรต่างๆ ต้องรับทราบและส่งเครื่องไปเคารพ และถวายความ
จงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่ และจีนจะท�ำหน้าที่ใกล้เกลี่ยความขัดแย้งระหว่าง
อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จีนจะไม่ยุ่งกิจการภายในอาณาจักรต่างๆ
ท�ำให้มีสิทธิ์ครองตนเอง จีนถือว่าดินแดนใต้อิทธิพลเหมือนรั้วป้องกันให้กับจีน (ศิวพร
ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร., 2543:35-37)
อิทธิพลด้านทางเศรษฐกิจ: จีนนับเป็นตลาดการค้าใหญ่ เป็นศูนย์กลาง
การค้าสามารถชี้ชะตาอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องการสินค้า
จากจีน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ผ้าไหม ฉะนั้น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนจึงต้อง
บังคับให้ส่งบรรณาการก่อน จีนจึงจะติดต่อค้าขายด้วย ด้วยเหตุผลด้านเศษฐกิจเป็น
หลักท�ำให้อาณาจักรทั้งหลายต้องส่งบรรณาการมากกว่าจะยอมอยู่ใต้อ�ำนาจของจีน
ทางการเมือง และเส้นทางการค้าขายจีนภายนอกประเทศมีอิทธิพล ยิ่งอาณาจักรที่
อยู่ในเส้นทางการค้าของจีน อาณาจักรนั้นจะรุ่งเรือง เส้นทางการค้าทางบกเปลี่ยนไป
ก่อนหน้านี้ไปทางสายไหม ต่อมามีการหาทางเลือกใหม่เป็นเส้นทางสายน�้ำ พ่อค้าจีน
จึงต้องเดินทางมาผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมาทางบกจะผ่านลุ่มแม่น�้ำต่างๆ
แม่น�้ำโขง แม่น�้ำอิรวดี ท�ำให้อาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้น
แต่มาเมื่อเปลี่ยนเส้นทางการค้าไปทางน�้ำ ศรีวิชัยจึงเจริญมาแทนที่ นับเป็นการแลก
เปลี่ยนสินค้าจากอินเดีย อาหรับ และเปอร์เซีย ท�ำให้ศรีวิชัยเจริญ ต่อมาพ่อค้าจีน
ออกมาค้าขายนอกประเทศผ่านชวา และหมู่เกาะเครื่องเทศเพราะอยู่ใกล้จีนท�ำให้
บริเวณชวาเจริญขึ้นแทนศรีวิชัยที่อยู่บนเกาะสุมาตรา (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ผศ.ดร.,
2543:37)
อิทธิพลด้านศาสนาวัฒนธรรม: วัฒนธรรมจีนเผยแผ่ในดินแดนที่จีนครอบ
ครองโดยตรงส่งผ่านเวียดนามตอนเหนือในฐานะเป็นประเทศราช จีนแผ่เข้ามาใน
เวียดนามตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 โดยจีนเข้าท�ำการปกครองโดยตรงและถ่ายทอด
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

วัฒนธรรมต่างๆ ให้เวียดนามที่มีอิทธิพลคือศาสนา พุทธศาสนามหายานแบบจีน
และลัทธิขงจื้อ การเขียนหนังสือแบบจีน การรับวรรณคดีต่างๆ ของจีน วัฒนธรรม
ในวิถีชีวิตของประชาชน การแต่งกาย การกินอยู่ เช่น ใช้ตะเกียบ ประเพณีขึ้นปีใหม่
การท�ำศพ การเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ ระบบการปกครองที่มีการปกครองแบบโอรส
สวรรค์ ระบบการศึกษาและการสอบเข้ารับราชการด้วย
การสอบไล่ยึดตามคติแบบต�ำราคลาสสิกของขงจื้อ รวมทั้ง
ยึดถือระบบครอบครัวและหลักปฏิบัติการอยู่ในสังคมตาม
คตินิยมของขงจื้อ รวมทั้งงานวรรณคดีและอักษรศาสตร์
และศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบจีน (ศิวพร ชัยประสิทธิ
กุล, ผศ.ดร., 2543:38) มีอิทธิพลต่อเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่ง
สุสานของชาวเวียดนาม ได้รับอิทธิพลจาก ในดินแดนอาเซียนปัจจุบัน
ลัทธิขงจื้อ ยังมีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน
นับเป็นความสันพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง ภายหลังอิทธิพลจีนเข้ามาผ่านการอพยพเข้ามาตั้งรกราก
และสมาชิกในครอบครัวและชุมชน แม้ และการแผ่อิทธิพลทางกองทัพเรืออันยิ่งใหญ่น�ำมาซึ่งการ
เสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังอยู่ใกล้ๆ กัน
ค้าขาย การตั้งรกรากกับแต่งงานกับคนท้องถิ่นเดิมกลาย
เป็นวัฒนธรรมผสมพร้อมน�ำเอาพุทธศาสนา และศาสนาถิ่นเดิม เต๋าและขงจื้อ (ทั้ง 3
ศาสนา) เข้าไปด้วย ซึ่งสืบมาจนถึงปัจจุบันปรากฏมีในหลายดินแดนทั่วโลก โดยเฉพาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปัจจุบันมีชาวจีนที่ตั้งรกรากและกระทั่งสร้างประเทศ คือ
ประเทศสิงคโปร์ และหลายส่วนของอาเซียนคือ อินโดนีเซีย ทั้งเกาะชวาและเกาะ
สุมาตรา มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ แม้แต่ดินแดนแผ่นดินใหญ่อย่างเวียดนามที่จีน
เคยมีอิทธิพลและได้รับอิทธิพลมาจากจีน เขมร ไทย เมียนมาร์หรือพม่า และลาว
อิทธิพลอารยธรรมจีนซึ่งถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นของผู้อพยพมาแต่ละช่วงเวลา อารยธรรม
ทั้งสองของอินเดียและจีนหลอมรวมกันอย่างกลมกลืนจนท�ำให้ประชาชนชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สร้างอาณาจักร สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างชาติ สร้างคนให้เจริญ
รุ่งเรือง มีอิทธิพลต่อรูปแบบการด�ำรงชีวิตและความคิดของผู้คนในภูมิภาคนี้อย่างฝัง
รากลึกอยู่ในสายเลือดและยังสอดแทรกอยู่ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละที่
ของอาเซียนอย่างเหมาะสมลงตัวพอดี สืบต่อเรื่อยมาหลายร้อยหลายพันปีและอยู่คู่
กับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การอุบัติขึ้น คงอยู่ และสูญสลายของอาณาจักรที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย
ทั้งหลาย
อาณาจักรที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะสุวรรณทวีปที่ได้รับอิทธิพลอินเดีย ประกอบด้วย
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อาณาจักรตรุมานคร: อาณาจักรนี้ตั้งอยู่บนหมู่เกาะ (island) ซึ่งอาณาจักรหมู่
เกาะครั้งนั้นประกอบด้วย อาณาจักรบนเกาะชวา และเกาะสุมาตรา อาณาจักรนี้อยู่บน
เกาะชวาที่อยู่ต่อลงไปทางใต้ถัดจากสุมาตราโดยมีช่องแคบซุนดาคั่นอยู่ มีอาณาจักรที่
เจริญมาแต่โบราณซึ่งอาจจะเก่ากว่าศรีวิชัย เคียงข้างหรือ
แข่งคู่กันมา แต่ไม่ใหญ่โตเท่า จึงไม่ปรากฏชื่อเด่น มีศิลา
จารึกบอกไว้ให้ทราบว่า บริเวณใกล้เคียงเมืองจาการ์ตาใน
ปัจจุบันนี้ ปีคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 เคยมีอาณาจักรโบราณ
เก่าแก่ที่สุดแห่งชวาตะวันตก ชื่อว่า ตรุมา (Taruma) เรียก
เต็มว่า ตรุมานคร บันทึกฝ่ายจีนเรียกว่า โตโลมา ซึ่งเป็นดิน
แดนที่นับถือพุทธศาสนา (บางต�ำราว่าเป็นฮินดู) มีราชาที่เข้ม
ช่องแคบซุนดา
แข็งที่สุด พระนามว่า ปูรณวรมัน แต่เรื่องราวของอาณาจักร
นี้ไม่ค่อยมีประวัติ แต่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า รัฐโบราณแห่งตะรุมะ (Taruma)
นี้ จะมีช่ือปรากฏในจารึกคัณฑสุลี (Gandasuli) ที่พบในชวากลาง ศาสตราจารย์
เซเดส์สมมติฐาน ว่า ตะรุมาเป็นรัฐที่ยกกองทัพไปโจมตีชาวมลายูที่เกาะสุมาตราปี
พ.ศ.1229/ ค.ศ.686 ตามจารีึกบังกา (Bangka) ที่พบบนเกาะสุมาตรา (George
Coedes, 1968:83)
อาณาจักรมาตาราม (Mataram) (ราว พ.ศ.1295-1549/ค.ศ.752–1006):
ถัดต่อมาคริสต์ศตวรรษที่ 7 (ยุคเดียวกับศรีวิชัยในสุมาตรา) อาณาจักรส�ำคัญเกิด
ขึ้นในชวาหลายแห่ง ทั้งอาณาจักรค้าขายชายฝั่งทะเลและอาณาจักรกสิกรรมท�ำนา
ข้าวลึกเข้าไปในผืนแผ่นดิน โดยเฉพาะในชวาภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 8 (พ.ศ.1300) อาณาจักรมาตาราม เสื่อมลงไป โดยมีอาณาจักร
ใหม่ ข องชาวพุ ท ธแห่ ง ราชวงศ์ ไ ศเลนทร์ (Sailendra) เจริ ญ ขึ้ น มาบนที่ ร าบเกทุ
(Kedu Plain) ที่อยู่ใกล้เคียง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ทัศนะว่า
นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ว ่ า ไว้ ต ่ า งกั น บางพวกว่ า อาณาจั ก รมาตาราม (8-10 ปี ก ่ อ น
คริสตกาล) มีกษัตริย์เป็นราชวงศ์ไศเลนทร์ คือเป็นอาณาจักรเดียวกัน และกล่าวว่า
กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์นี้ ตอนต้นนับถือศาสนาฮินดู แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นนับถือ
พุทธศาสนา แต่มีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งอยู่คือ หากกษัตริย์นับถือฮินดูก่อนแล้วเปลี่ยน
มานั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา จะมาสร้ า งมหาเดี ย ์ บู โรโบดู ร ์ / บรมพุ ท โธก่ อ นแล้ ว ไปสร้ า ง
ปรัมพนัน (Prambanan) กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์สร้างมหาสถูปยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า
โบโรบูดูร์ (Borobudur)
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อาณาจักรมาตาราม (ราว พ.ศ.1295-1549/ค.ศ.752–1006) เสื่อมลงไป ต่อมา
ตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 9 แล้วเจริญต่อมาอีกหลายศตวรรษโดยเฉพาะ
ตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 10 (ประมาณ พ.ศ.1443-1473) มาตารามซึ่งเป็นอาณาจักร
ฮินดูสร้างมหาเทวสถานปรัมพนัน Prambanan (เขียนว่า
ปรัมพนัมก็มี) เป็นศิวเทวาลัยใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียขึ้นมา
เพื่อเป็นที่บูชาพระศิวะ ส่วนมหาสถูป Borobudur ฝ่าย
พุทธศาสนามหายานของราชวงศ์ไศเลนทร์กับมหาเทวสถาน
ปรัมพนันฝ่ายฮินดูของอาณาจักรมาตารามนี้ ทั้งสองแห่ง
มีความใหญ่มหึมาอยู่ใกล้กันห่างกันไม่ถึง 80 กิโลเมตรจึง
กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ได้สร้างมหาสถูป
ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าโบโรบูดูร์ Borobudur เป็นที่สังเกตและเป็นแหล่งศึกษาเชิงเปรียบเทียบส� ำหรับนัก
ค�ำว่า "โบโรบุดุร" หรือ "โบโรพุทโธ" น่า ค้นคว้าเรื่องของราชวงศ์ไศเลนทร์นี้ นักประวัติศาสตร์เห็น
จะมาจาก ค�ำว่า บะระ+บุดุร และค�ำ กันว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (Jayavarman II) ผู้สถาปนา
ว่า "บะระ" เพี้ยนมาจากค�ำว่า วิหาร
หรือพิหาร ซึ่งออกเสียงว่า "บิหาร" จาก อาณาจั ก รขอมโบราณมี เชื้ อ สายวงศ์กษัตริย์แห่งฟูนันมา
พิหาร เพี้ยนมาเป็น "เบียระ" และ "บุ จากราชส�ำนักแห่งไศเลนทร์ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่
ดุร" ในที่สุด เป็นชื่อของหมู่บ้านทาง 8 เมื่อประมาณปี ค.ศ.790 และประกาศอาณาจักรขอมเป็น
ใต้โบโรบุดร ดังนั้น "โบโรบุดร" แปลว่า อิสระจากไศเลนทร์ปี ค.ศ.802 ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ
วิหารที่ตั้งอยู่ ณหมู่บ้านบุดุร ดร.กรอม
สันนิษฐานว่ามาจากค�ำว่า ปร + พุทธ ที่ 9 (ราว พ.ศ.1400) ขณะที่ราชวงศ์มาตารามเข้าครอง
ดร.สตัตเตอร์ไฮม์ สันนิษฐานว่า "บุดุร" ดินแดนของไศเลนทร์ในชวา กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์
มาจาก "บุดิล" ในภาษามินังกะบัว แปล นี้ ไปเป็นใหญ่ครองอาณาจักรศรีวิชัยในสุมาตรา โดยมี
ว่า "เด่น, ยื่นออกมา" ฉะนั้น "โบโรบุดุร"
จึงแปลว่า "วิหารที่เด่นอยู่บนยอดเขา" อ�ำนาจครองแหลมมลายูส่วนใหญ่ด้วย จนกระทั่งศรีวิชัย
และอาจารย์จ�ำนงค์ ทองประเสริญได้ ที่ราชวงศ์ไศเลนทร์ไปปกครองนั้นเสื่อมลงไปในกลางคริสต์
สันนิษฐานว่า คงมาจากค�ำว่า ปรม + ศตวรรษที่ 11 ยุคที่ศรีวิชัยในสุมาตราเสื่อมลงช่วงต้นๆ คือ
พุทธ ซึ่งหมายถึง "พุทธ (วิหาร) ที่ยิ่ง ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เกิดมีอาณาจักรใหม่ขึ้นในชวาตะวัน
ใหญ่)" จึงเรียกว่า "พุทธวิหารโบโรพุทโธ"
(จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ, 2532: 202) ออก ชื่อว่ากาทิรี (Kadiri; ปัจจุบันเรียกว่า Kediri) มีเมือง
หลวงชื่อว่าดาหา ความเสื่อมถอยของพุทธศาสนาภายหลัง
จากกษัตริย์แอร์ลังคะสิ้นพระชนม์ อาณาจักรชวาตะวันออกถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พ้น
ที่ส่วนตะวันออก เรียกว่า จังกาละ/ชังคละ หรือ สิงหะส่าหรี (Janggala/Singhasari)
ส่วนพื้นที่ทางตะวันตก เรียกว่า ปันยาลู หรือเกทิริ (Panjalu /Kediri) (Kenneth
R.Hall, 1985:232)
อาณาจักรกาทิรี/เกทิรี (Kediri) และชังคละ: ยุคที่ศรีวิชัยในสุมาตราเสื่อม
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ลงช่วงแรกปีคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นในชวาตะวันออก ชื่อว่า กาทิรี
(Kadiri/ปัจจุบันเรียกว่า Kediri) มีเมืองหลวงชื่อว่าดาหา มีหลักฐาน 2-3 แห่ง อาณาจักร
แห่งนี้สืบต่อมาจากอาณาจักรมาตารามซึ่งหลังจากตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 8 โดย
พระเจ้าสญชัย มีอ�ำนาจขยายออกไปตั้งแต่ชวาภาคกลางถึงภาคตะวันออก ต่อมาต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 10 ศูนย์อ�ำนาจของมาตารามเคลื่อนย้ายไปทางตะวันออก เวลาผ่านไป
ประสบภัยพิบัติธรรมชาติถูกศรีวิชัยที่ขัดแย้งกันมาท�ำลายและถูกกบฏท�ำลาย จนกระทั่ง
ปี ค.ศ.1019 เกิดมีราชาองค์ส�ำคัญของมาตารามเรียกพระนามกันว่า Airlangga รวม
ก�ำลังฟื้นอาณาจักรให้เข้มแข็งแล้วแบ่งอาณาจักรให้โอรส 2 องค์ครอง เมื่ออาณาจักร
มาตารามหายไป แยกเป็น 2 อาณาจักร คือ 1) อาณาจักรกาทิรี 2) อาณาจักรชังคละ
ทั้งสองแตกกันและอ่อนแอลง กระทั่งพระเจ้าราชาชยาภัยรวมอาณาจักรชังคละเข้ากับ
กาทิรี กาทิรีขยายดินแดนออกออกไปไกลแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าคุมสุมาตราที่ศรีวิชัย
ครองอยู่ ในที่สุดปี ค.ศ.1222 มีกบฏโค่นพระเจ้ากฤตชัยราชาองค์สุดท้ายของอาณา
จักรกาทิรีลง และตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมาแทนที่ ชื่อว่าสิงหะส่าหรี
อาณาจักรสิงหะส่าหรี (Singhasari): บางครั้งเขียนว่าสิงหัตส่าหรี มีอานุภาพ
มากที่สุด พระเจ้าเกนอังรกทรงตั้งขึ้นปี พ.ศ.1763 สามารถปราบอาณาจักรชังคละ
และอาณาจักรกาทิรีส�ำเร็จ ต่อมาสมัยพระเจ้ากฤตนคร (พ.ศ.1811-1835) ร่วมสมัย
เดียวกับพ่อขุนรามค�ำแหงฯ แห่งสุโขทัยเป็นกษัตริย์ชวาองค์แรกที่ยกกองทัพไปปราบ
อาณาจักรศรีวิชัยที่สุมาตรา และยึดครองบางส่ ว นของเกาะสุ ม าตราตี เ กาะบาหลี
มะทุราส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียว และเกาะใกล้เคียงอื่นๆ เริ่มท�ำสงครามกับไทย
เรื่องอ�ำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบมะละกาปีสุดท้ายแห่งรัชกาลนี้ คณะทูตจีนจาก
ราชส�ำนักจีน (จักรพรรดิกุบไล่ข่าน) มาทวงเครื่องบรรณาการ (จิ้มก้อง) พระเจ้ากฤต
นคร (บางเขียนว่า เกียรติ์นคร) ทรงพิโรธให้จับตัวราชทูตมาตัดหู และกรีดหน้าแล้ว
ปล่อยตัวไป หลังจากนั้น ไม่นาน เจ้าชายชัยขัตวงศ์แห่งกาทิรีก่อการขบถยึดอ�ำนาจ
ไว้ พระเจ้ากฤตนครสิ้นพระชนม์ในที่รบ ระเด่นวิชัยราชบุตรเขยของพระองค์หนีภัย
ไปซ่องสุมผู้คนอยู่ที่มัชปาหิตปี พ.ศ.1836/ค.ศ.1289 จักรพรรดิกุบไล่ข่านทรงพิโรธ
ว่าทางสิงหะส่าหรีปฏิบัติต่อราชทูตของพระองค์อย่างไม่ควรแก่เกียรติยศจึงเตรียม
จะส่งทหารมาลงโทษส่งกองเรือมาแก้แค้น ระเด่นวิชัยเข้าร่วมกับกองทัพจีนยกก�ำลัง
เข้าล้อมอาณาจักรสิงหะส่าหรีปราบเจ้าชายชัยขัตวงศ์แล้ว ระเด่นวิชัยจึงระดมก�ำลัง
ขับไล่ทหารจีนออกไปจากชวาแล้วขึ้นครองราชย์สืบแทน แต่พระองค์ย้ายราชธานีไป
สร้างราชธานีใหม่ ณ ที่ตั้งค่ายมัชปาหิต เรียกอาณาจักรใหม่ว่า อาณาจักรมัชปาหิต
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ตั้งแต่ปี พ.ศ.1836
มัชปาหิตแผ่อ�ำนาจเข้ามายังเมืองอาเจะห์ซึ่งเป็นของสยามในเกาะสุมาตราขณะ
นั้น สยามจึงส่งกองทัพไปรบมัชปาหิตปี พ.ศ.1838 สงครามสิ้นสุดลงเพราะพระเจ้า
แผ่นดินของจีนขอไว้ ต่อมามัชปาหิตยกกองทัพไปสุมาตรา และเข้าตีเมืองอาเจะห์
กองทัพเรือสยามจึงยกลงไปตีเกาะชวาปี พ.ศ.1849 ในการสงครามครั้งนั้น สยาม
ทิ้งปืนใหญ่ไว้สองกระบอก อาณาจักรมัชปาหิตมีกษัตริย์ปกครอง 7 พระองค์ ต่อมา
มีการก่อการขบถจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองยืดเยื้อท�ำให้อ�ำนาจของอาณาจักร
มัชปาหิตอ่อนก�ำลังลง รัฐต่างๆ ที่เคยอยู่ในอ�ำนาจต่างก็ตั้งตัวเป็นอิสระ เจ้าชายปรเมศวร
อพยพลี้ภัยไปสร้างเมืองมะละกาขึ้นที่แหลมมลายู การขบถสงบลงโดยพระเจ้ายูโล
แห่งราชวงศ์หมิ่งส่งแม่ทัพเช็งโหยกกองทัพเรือไปปราบจับหัวหน้าขบถประหารชีวิต
อาณาจักรสิงหะส่าหรีแห่งชวาตะวันออกจึงเป็นดินแดนที่นับถือพุทธศาสนารุ่งเรือง
ในรัชกาลพระเจ้ากฤตนคร (ค.ศ.1268-1292)
		
อาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 1319): ส่วนเกาะสุมาตรา อาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นเป็น
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง
บนเกาะสุมาตรา (ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน) มี
อิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่เกาะชวาในอินโดนีเซีย ขึ้น
มาถึงอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิชาการ
บางท่านเชื่อว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่
อ�ำเภอไชยา พุทธศาสนาในระยะแรกอาณาจักรศรี
วิชัยที่ไชยานับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน ดังมีการค้นพบศิลาจารึกภาษา
ศรีวิชัย
มลายูโบราณ ที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์ (Ligor) กษัตริย์ศรีวิชัยสร้างวัดทางพุทธศาสนานิกาย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : โอเดียน
มหายานขึ้นในบริเวณแหลมมลายู ปรากฏศาสนสถาน
สโตร์, หน้า 47.
และศาสนาวัตถุในศาสนาต่างๆ เช่น พระบรมธาตุ
ไชยา อ�ำเภอไชยา พระพุทธรูปปางนาคปรกส�ำริดที่วัดหัวเวียง อ�ำเภอไชยา เทวรูป
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดศาลาทึง อ�ำเภอไชยา อาณาจักรนี้มีความส�ำคัญด้านการ
ค้าทางทะเล มีผู้คนจากถิ่นอื่นๆ แวะเวียนเข้ามาค้าขาย แวะพัก ดังที่ปรากฏในบันทึก
ของนักเดินทาง พ่อค้า เป็นอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่แผ่อิทธิพลกว้างใหญ่ในดินแดน
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คาบสมุทรและหมู่เกาะน้อยใหญ่
อาณาจักรที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาเลย์: อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษ
ที่ 7-14) ดินแดนนี้เรียกว่า อินโดจีนตอนล่างและมีอาณาจักรลังกาสุกะใต้ไปถึงแผ่น
ดินที่เรียกว่า แหลมมลายู ซึ่งมีหลักฐานว่าเกิดอาณาจักรที่นับถือพุทธศาสนาขึ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.650 ชื่อว่าอาณาจักรลังกาสุกะ บางมีทัศนะว่า ลังกาสุกะอาจจะเป็น
อาณาจักรอิลังกาโสกะ (Ilangasoka) อาณาจักรนี้มีคนเชื้อสายมอญ-เขมรเป็นพื้น
มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า ยุคต่อมา (อีกนานหลายศตวรรษ) พระเจ้าราเชนทร์แห่งอาณา
จักรโจฬะในอินเดียใต้ปราบอิลังกาโสกะครั้งยกทัพมาท�ำสงครามกับอาณาจักรศรีวิชัย
เพื่อช�ำระเส้นทางพาฌิชย์ ให้อินเดียค้าขายกับเมืองจีนสะดวกโดยไม่ถูกแทรกแซง แต่
ต่อมาโจฬะทางอินเดียตอนใต้ชนะศรีวิชัยปี พ.ศ.1568 ที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะ
นี้ ยังไม่ระบุชัดว่าอยู่ส่วนใดทางเหนือของแหลมมลายู แต่สันนิษฐานว่า มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา (ประเทศไทยปัจจุบัน) มีศูนย์กลาง
อยู่ที่อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พัฒนาขึ้นมาจากการเป็นเมืองท่าส�ำคัญที่มีการติดต่อ
กับต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและอินเดีย แต่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าโดย
ส่งทูตไปเมืองจีนถึง 6 ครั้ง เป็นศูนย์กลางส�ำคัญของพุทธศาสนานิกายมหายานจากการ
ขุดค้นทางโบราณคดีที่อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบประติมากรรมส�ำริดพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร และสถูปจ�ำลองรูปทรงต่างๆ จ�ำนวนมาก
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงทัศนะว่า ลังกาสุกะตั้งอยู่ใกล้ปัตตานี
อยู่ที่ปัตตานี ค�ำว่า ปัตตานี ยังไม่เป็นที่แน่ชัด นักประวัติศาสตร์เวลาเขียนเป็นภาษา
อังกฤษใช้ว่า Pattani/Patani และมีการสันนิษฐานกันมาต่างๆ ว่าจะเพี้ยนมาจากค�ำ
โน้นค�ำนี้ ซึ่งก็ไม่ยุติ นอกจากนั้น มีข้อน่ารู้ว่าถิ่นฐานแห่งหนึ่งในมาลุกุ หรือหมู่เกาะ
โมลุกกะของอินโดนีเซียก็มีชื่อว่า Patani ด้วย หนังสือ The Hutchinson Dictionary of
World History (1999) บางไว้ว่า ในช่วงสมัยหนึ่ง เคดาห์ (Kedah ปัจจุบันเป็นรัฐหนึ่ง
ในมาเลเซีย) สิงโครา (Singgora คือ สงขลา) และ ลิคอร์ (Ligor คือ นครศรีธรรมราช)
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพุทธศาสนายุคโบราณชื่อ ลังกาสุกะ หลังจากอาณาจักร
นี้ตั้งขึ้นและเจริญมาเพียงศตวรรษเศษ ลังกาสุกะซึ่งตกไปอยู่ใต้อ�ำนาจของอาณาจักร
ฟูนัน (ในแดนเขมร) ซึ่งก็นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน หลังจากเคยถูกอาณาจักรฟูนัน
ปกครองราว 300 ปี เมื่ออาณาจักรฟูนันล่มลงในคริสต์ศตวรรษที่ 6 ลังกาสุกะเป็นอิสระ
ขึ้นมา แต่ไม่นาน ซึ่งไม่สามารถระบุเวลาชัดเจน แต่อยู่ช่วงประมาณในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 14/ก่อน ค.ศ.800 ลังกาสุกะก็เช่นเดียวกับดินแดนอื่นส่วนมากบนแหลมมลายูต้อง
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

125

126

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ขึ้นต่ออาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่ที่แผ่อ�ำนาจมาจากสุมาตรา (ปัจจุบันในอินโดนีเซีย)
ดิ น แดนบนแหลมมลายู เ หล่ า นี้ ร วมทั้ ง ลั ง กาสุ ก ะอยู ่ ใ ต้ อ� ำ นาจของศรี วิ ชั ย
มาหลายศตวรรษจนกระทั่งอาณาจักรศรีวิชัยเลื่อมลง จึงแยกเป็นอิสระเข้าสู่ยุคที่
มัชปาหิตขึ้นมาเป็นใหญ่อีก นักประวัติศาสตร์ยังมีมติไม่ลงกันเด็ดขาดว่า มัชปาหิต
คุมอ�ำนาจในดินแดนแถบนี้แค่ใด บางมติบอกว่า แผ่นดินแหลมมลายูทั้งหมดถูก
มัชปาหิตท�ำลาย แต่ไม่ได้เข้าครอบครอง อาจเป็นได้ว่ามัชปาหิตไม่ได้เข้าครองเอง
แต่เอาเป็นเมืองขึ้น หลักฐานที่มักอ้างกันก็คือพงศาวดารของชวาชื่อ "นครกฤตาคม"
ที่ แ ต่ ง ปี ค.ศ.1365 ลั ง กาสุ ก ะปรากฏชื่ อ ครั้ ง สุ ด ท้ า ยในพงศาวดารนครกฤตาคม
(Nagarakartagama) อันว่าด้วยสงครามระหว่าง ศรีวิชัย กับ มัชปาหิต แล้วก็หายไป
จากประวัติศาสตร์ นครกฤตาคมนั้นกล่าวถึงลังกาสุกะในฐานะเป็นรัฐหนึ่งบนฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก ซึ่งขึ้นต่ออ�ำนาจของมัชปาหิต (เวลานั้นอยู่ในระยะช่วงชิงอ�ำนาจกันจึง
ต่างอ้างความเป็นใหญ่) ต่อจากมัชปาหิตก็เข้าสู่ยุคของรัฐสุลต่านแห่งมะละกาซึ่งมี
อ�ำนาจสูงสุดในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยคุมดินแดนแหลมมลายูทั้งหมด
ตลอดไปจนถึงสุมาตราตะวันออกส่วนใหญ่ ลังกาสุกะจะยังอยู่หรือไม่ จะเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอะไรแล้วก็ตามถิ่นแดนนั้นก็คงเป็นอันอยู่ใต้ก�ำกับของมะละกานี้
อาณาจักรตามพรลิงค์/นครศรีธรรมราช: อาณาจักรโบราณในภาคใต้ของ
ดินแดนไทยปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลของมหายานมีดินแดนอยู่ติดกัน ต่างก็ชิงกันขึ้นมา
เป็นใหญ่มีอ�ำนาจเหนือกันตามยุคสมัย นอกจากอาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษ
ที่ 7-14) ตามมาด้วย อาณาจักรตามพรลิงค์ (พุทธศตวรรษที่ 13-18) มีศูนย์กลางอยู่
ที่นครศรีธรรมราช มีหลักฐานว่า ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 โดยเอกสารอินเดียโบราณ
กล่าวถึงอาณาจักรตามพรลิงค์ในชื่อ "ตมลิง" หรือ "ตัมพลิงค์" เอกสารจีนบอกถึง
อาณาจักรนี้ ทั้งสมัยราชวงศ์ถัง เรียกว่า "ถ่ามเหร่ง" และสมัยราชวงศ์ซ่งเรียกว่า
"ต่านหม่าลิ่ง" ต่อมาเรียกว่า "อาณาจักรนครศรีธรรมราช" ด้านศาสนาสันนิษฐานว่า
คงนับถือพุทธศาสนาผสมกันระหว่างเถรวาทและมหายาน เถรวาทได้รับอิทธิพลมา
จากทวารวดี เมาตะมะ พุกาม ส่วนมหายานได้อิทธิพลมาจากศรีวิชัย และอาณาจักร
ฟูนันปลายรัชกาล อาณาจักรเจนละและอาณาจักรมหานคร
อาณาจั ก รที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลอารยธรรมอิ น เดี ย ในดิ น แดนแผ่ น ดิ น ใหญ่ :
ดินแดนอาณาจักรน้อยใหญ่มีที่มาแตกต่างกันแต่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกัน แต่สิ่งที่
เป็นหนึ่งเดียวกันคือวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูซึ่งเป็นอารยธรรม
จากอินเดีย โดยเฉพาะพุทธศาสนานั้น ถือว่า มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม
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แม้แต่การเมืองในอาณาจักรเหล่านั้น ก่อนสมัยสุโขทัยปี พ.ศ.1800 นั้น มีอาณาจักร
ล้อมรอบอยู่หลายอาณาจักร แบ่งตามทิศทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งโดยถือเอาประเทศไทย
เป็นส่วนกลางมีอาณาจักรต่างๆ ดังนี้
อาณาจักรฟูนัน (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11) ส่วนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และสืบทอด
กันมาเป็นเวลายาวนาน อาณาจักรทางภาคตะวันออก อาณาจักรฟูนัน อาณาจักร
เจนละบก–น�้ำ (พุทธศตวรรษที่ 12-13) หลังจากอาณาจักรฟูนัน (ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 6-11) เริ่มเสื่อมอ�ำนาจลงแทนที่ด้วยอาณาจักรเจนละ เป็นอาณาจักรเขมรโบราณ
ที่เจริญรุ่งเรือง และมีอิทธิพลอยู่บริเวณปากแม่น�้ำโขงในกัมพูชาถึงภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทยและภาคใต้ของลาว รับอารยธรรมจากอินเดีย อักษรแบบปัลลวะ
การนับปีแบบศกะ (Saka) ของอินเดีย หรือรวมไปถึงการใช้ค�ำว่า "วรมัน (Varman)"
(อาณัติ อนันตภาค, 2558:42-43) วัฒนธรรมของอาณาจักรฟูนันแพร่กระจายไปอย่าง
กว้างขวางในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จดหมายเหตุจีนสมัยต่างๆ ที่บันทึกเรื่อง
ราวของฟูนันระยะแรก 1) จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง (พ.ศ.963-1022/ค.ศ.
420–479) กล่าวถึงการตั้งราชวงศ์ของฟูนันว่าอยู่ราว คริสต์ศตวรรษที่ 1 และกล่าว
ถึงเรื่องทูตที่ฟูนันส่งไปในจีนหลายครั้ง 2) จดหมายเหตุราชวงศ์จิ้น จิ้นตะวันตก (พ.ศ.
808-856/ค.ศ.265 –316) และจิ้นตะวันออก (พ.ศ.857-963/ค.ศ.317–420) กล่าว
ถึงอาณาจักรฟูนันว่า อยู่ริมทะเล ห่างจากประเทศลินยี่ (จามปา) ไปทางตะวันตก
กว่า 3,000 ลี้ (1 ลี้ = 576 เมตร) มีความกว้างของอาณาจักร 3,000 ลี้ เมืองซึ่งมี
ก�ำแพงพระราชวังและบ้านเมืองของราษฎรประชาชนชอบแกะสลักตัวหนังสือ 3)
หนังสือนานจิวยิวูเจของวันเจน ซึ่งมีชีวิตอยู่ระยะคริสต์ศตวรรษที่ 3 กล่าวว่า ฟูนัน
อยู่ห่างลินยี่ไปทางตะวันตกกว่า 3,000 ลี้
อาณาจักรเจนละ (พ.ศ.1100–1344): หลังยุคอาณาจักรฟูนันเพิ่งปรากฏ
ในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อส่งคณะทูตไปยังเมืองจีนเมื่อปี พ.ศ.1159/ค.ศ.1160
สมัยพระเจ้าอีสานวรมันพระโอรสของพระเจ้าจิตรเสน เป็นกษัตริย์ครองอาณาจักร
เจนละ เดิมเจนละเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันภายหลังเจ้าชายจิตรเสนยกกองทัพ
ไปโจมตีฟูนันและเอาฟูนันมาไว้ในอ�ำนาจ (อาณัติ อนันตภาค, 2558: 52-55) ตามทัศนะ
ของนักวิชาการบางท่าน เช่น ท่านเปยยอดต์ (Pelliot) กล่าวว่า เจนละก็คือ กัมพูชา
นั่นเอง ที่ตั้งของอาณาจักรเจนละดูเหมือนจะอยู่ในบริเวณเมืองจ�ำปาศักดิ์ปัจจุบัน อยู่
ริมฝั่งแม่น�้ำโขงทางใต้ปากแม่น�้ำมูลหน่อยหนึ่ง กษัตริย์เจนละสมัยแรกแผ่อาณาเขต
กว้างขวางออกไป เอกสารจีนบันทึกจากหลวงจีนแม้ท่านจะไม่ได้เดินทางมาตรงนี้ แต่
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พรรณนาถึงอาณาจักรทางนี้ หลวงจีนยวนฉาง/พระถั๋งซ�ำจัง (พ.ศ.1145-ราว 1207) นัก
จาริกผู้ยิ่งใหญ่ของจีนกล่าวว่า ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 13 อีสานปุระ (เจนละ) นั้นรวม
อาณาบริเวณระหว่างอาณาจักรทวารวดี (ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนใต้) กับมหาจามปา
เข้าไว้ด้วย ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 13 เจนละแตกแยกออกเป็น
2 อาณาจักร คือ เจนละบกกับเจนละน�้ำ อาณาจักรเจนละติดต่อกับ
อันนัม (ตังเกี๋ยปัจจุบัน) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และติดต่อกับ
อาณาจักรน่านเจ้าทางทิศเหนือ สมัยรุ่งเรืองถึงที่สุดนั้น อาณาจักรเจน
ละเหนือนับตั้งแต่ลาดเขาดงเล็กด้านเหนือไปจนจดเขตแดนอาณาจักร
น่านเจ้าและอาณาจักรเจนละใต้ประกอบด้วยดินแดนลุ่มแม่น�้ำโขง
และทะเลสาบของเขมร นอกจากนี้ ยังมีหม่าตวนเหลินกล่าวว่า "...
ชาวเจนละเป็นจ�ำนวนมากนับถือพุทธศาสนา แต่บางพวกก็นับถือ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็น ลัทธิเต๋า ศาสนิกชนและผู้นับถือลัทธิเต๋าประดิษฐานพระพุทธรูปหรือ
กษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่ รูปศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าไว้ในบ้านซึ่งเป็นที่พักแรมของคนเดินทางไกล
ยิ่งใหญ่ (พ.ศ. 1724-1762)
กัมพูชาในปัจจุบัน พระองค์ ด้วย อาณาจักรเจนละซึ่งมีศูนย์กลางอยู่แถบปากแม่น�้ำมูล ขยาย
นั บ เป็ น ความภาคภู มิ ใจของ อิทธิพลเหนือแว่นแคว้นต่างๆ ในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงในกัมพูชา ภาค
ชาวกัมพูชา เป็นพระโอรส ตะวันออกและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดังพบศิลาจารึก
ของพระเจ้ า ธรนิ น ทรวรมั น
ที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ.1693- ระบุพระนามกษัตริย์เจนละและบทบาททางการเมืองที่เมืองศรีเทพ
พ.ศ.1703) และพระนางศรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ช่องสระแจง จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนอาณา
ชยราชจุฑามณี พระองค์ทรง จักรอิศานปุระ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) หรืออาณาจักรขอมรุ่งเรือง
เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สถาปนา ขึ้นสมัยพระเจ้าอิศานวรมัน เรื่องราวของอาณาจักรอิศานปุระหรือ
นครธม นครหลวงแห่งสุดท้าย
ของอาณาจั ก รเขมรที่ เ คยยิ่ ง เจนละปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุจีนหลายราชวงศ์ โดยเฉพาะใน
บันทึกของราชทูตจีน โจว ต้า กวน สมัยราชวงศ์หยวนเขียนบันทึก
ใหญ่และเจริญรุ่งเรือง
เรื่องราวของอาณาจักรเจนละไว้ในชื่อ "บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเจนละ" อาณาจักรนี้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธมหายาน ผ่านแนวคิดของกษัตริย์เทวราชา น�ำโดยพราหมณ์
และผ่านการท�ำมาค้าขายแลกเปลี่ยนของกลุ่มแพทย์ (พ่อค้า) ท�ำให้อาณาจักรนี้ได้
รับอารยธรรมอินเดีย มีศาสนาในราชส�ำนัก คือศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะลัทธิไศวนิ
กาย แต่ก็มีการบูชาพระนารายณ์เช่นกัน ทั้งมีการนับถือพระหริหระ (คือพระศิวะและ
พระนารายณ์รวมเป็นเทพเจ้าองค์เดียว) พุทธศาสนามหายานมีผู้นับถือเช่นกัน แม้จะ
ไม่แพร่หลาย (อาณัติ อนันตภาค, 2558:54-55)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อาณาจักรมหานคร (พุทธศตวรรษที่ 11-19):
อาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรของขอมหรืออาณาจักร
เขมรโบราณเป็นยุคแห่งความยิ่งใหญ่ของขอมสถาปนา
ขึ้นภายหลังอาณาจักรเจนละเสื่อมลงมีศูนย์กลางอยู่
ที่เมืองพระนคร (ปัจจุบันเสียมเรียบ) ขยายอ�ำนาจ
มายังบริเวณปากแม่น�้ำโขง กัมพูชา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลางของไทย และสืบอ�ำนาจต่อ
จากอาณาจักรเจนละ อาณาจักรนี้นับว่ามีความเจริญ
รุ่งเรืองมาก กษัตริย์ผู้ปกครองคนส�ำคัญในอาณาจักร รัฐนครวัด
นี้ที่ปรากฏเด่นๆ มีพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และพระเจ้า ที่มา : บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์
ชั ย วรมั น ที่ 7 ซึ่ ง มี คุ ณู ป การต่ อ ดิ น แดนแห่ ง นี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : โอเดียน
สโตร์, หน้า 27
อย่างมาก ได้รับการยอมรับว่าสร้างอาณาจักรนี้จนยิ่ง
ใหญ่ อาณาจักรมหานครนี้ได้รับอารยธรรมจากอินเดีย มีการปกครองแบบเทวราชา และ
ใช้ระบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา
มหายาน มีศิลปะกรรมการสร้างเทวรูป พุทธรูปและสถาปัตยกรรมปราสาทหินที่ส�ำคัญ
คือนครวัด นครธม ส่วนในดินแดนไทย มีศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลเขมรอยู่ทั่วไป เช่น
ปราสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์และพระ
ปรางค์สามยอดที่จังหวัดลพบุรี เป็นต้น
อาณาจักรจามปา (คริสต์ศตวรรษที่ 2-15): อาณาจักรนี้ตั้งอยู่ตอนกลาง
ของเวียดนามในปัจจุบัน ในอดีต มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
มีความเจริญรุ่งเรืองช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2-15 จามปา (CHAMPA) เป็นอาณาจักร
ของชาวจาม อาณาจักรนี้ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลของภาคกลางค่อนมาทางภาคใต้ของประเทศ
เวียดนามปัจจุบัน จากจารึกจามสมัยโบราณท�ำให้ทราบว่าชนชาติจามเป็นเผ่ามลายู
(ม.จังหวัดสุภัทรดิศ ดิศกุล ศ., 2543:197) ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ออสโตรนีเซียเช่นเดียวกับ
ชาวชวาในอินโดนีเซีย (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2540: 218) จึงกล่าวว่า ชนชาติ
จามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มลายู-ชวานั่นเองเป็นชาวทะเล ชอบเดินเรือค้าขาย ท�ำการประมง
และเป็นโจรสลัด พูดภาษาจาม ซึ่งเขียนด้วยอักษรอินเดียแต่ภาษาวรรณคดีใช้สันสกฤต
มีวัฒนธรรมคล้ายกับฟูนันซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียเช่นกัน (พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) 2540:218) อาณาจักรจามปาประกอบด้วยแคว้นส�ำคัญ 4 แคว้น คือ 1)
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แคว้นอมราวดี (ตามชื่อแคว้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย) มีเมืองตราเกียว
(Tra-kieu) มิเซ็น (Mi-son) และดงเดือง (Dongduong) ในแคว้นกวังนัม (Quang
Nam) ทางฝั่งทะเลภาคใต้ตอนกลางของประเทศเวียดนามในปัจจุบันเป็นเมืองส�ำคัญ
สมัยโบราณ 2) แคว้นวิชัย (Binh Dinh) 3) แคว้นเกาฐระ (Nha trang) และ 4)
แคว้นปัณฑุรังคะ (Phan Rang) แคว้นเกาฐระและปัณฑุรังคะเคยเป็นดินแดนของฟูนัน
มาก่อนและกลายมาเป็นของจามปา เมื่อครั้งอาณาจักรฟูนันเสียแก่เจนละ (กัมพูชา)
ราว พ.ศ.1100 หลักฐานที่บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรจามปาคือจดหมายเหตุของจีน
กล่าวถึงอาณาจักรจามปาเป็นครั้งแรกราวต้นพุทธศตวรรษที่ 9 โดยเรียกว่า อาณาจักร
ลินยี่ (Lin-yi) อาณาจักรนี้เกิดขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 8 (ม.จังหวัดสุภัทรดิศ ดิศกุล ศ.,
2540:197) ชนชาติจามนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายปะปนกับลัทธิไวษณพ
นิกาย และนับถือพุทธศาสนามหายานแต่เพียงครั้งเดียวสมัยดงเดือง ราว พ.ศ.1450
(ม.จังหวัดสุภัทรดิศ ดิศกุล ศ., 2540:199) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ อาณาจักร
จามปาเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับจีนอยู่บ่อยครั้งและมักยกทัพไปตีเมืองชายแดน
ของจีน (อานัม ซึ่งเวลานั้นอยู่ในครอบครองของจีน) เป็นเหตุให้จีนยกทัพมาตีเมือง
หลวงซึ่งอยู่ในบริเวณเมืองเว้ปัจจุบันเป็นคราวใหญ่ถึง 2 ครั้งปี พ.ศ.989 และปี พ.ศ.
1048 เมื่อยุคสมัยของราชวงศ์ถั่ง (พ.ศ.1161-1450) ขึ้นปกครองแผ่นดินจีนปี พ.ศ.
1611 จามปาใช้นโยบายผูกมิตรแสดงความยอมรับอ�ำนาจของจีนท�ำให้เกิดความสงบ
และการสร้างสรรค์ มีผลงานทางด้านศิลปและสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะ
ในรัชกาลพระเจ้าวิกรันตวรมัน (พ.ศ.1196-ราว พ.ศ.1228)
การสถาปนาราชวงศ์ใหม่ ย้ายเมืองหลวงใหม่และรับอิทธิพลวัฒนธรรม
ของชวา ต่อมาระหว่างปี พ.ศ.1301-1402 ราชวงศ์ใหม่ของจามปาย้ายศูนย์กลาง
ของอาณาจักรออกจากอมราวดี (กวังนาม) ลงไปตั้งที่ปัณฑุรังคะ (พันรัง) และเกาฐระ
(นาตรัง) ในเวลานั้นจีนเรียกจามปาว่า ฮวนหวั่ง (Huan-wang) ต่อมาปี พ.ศ.1317 จาม
ปาก็ถูกชวารุกรานอย่างหนักซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมของชวาเข้ามามีอิทธิพลต่อจามปา ราว
ปี พ.ศ.1418 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 ของจามปาย้ายศูนย์กลางของอาณาจักรขึ้นไปภาค
เหนืออีกโดยทรงสร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อ อินทรปุระ ในแคว้นอมราวดีเดิม และตั้งราชวงศ์
ขึ้นใหม่ช่วงเวลานั้นจีนเรียกจามปาว่า จางเจิ้ง (Chang-cheng) ตรงกับสันสกฤตว่า จาม
ปาปุระ และกษัตริย์จามปาในช่วงนั้นเลื่อมใสในพุทธศาสนาแบบมหายานและมีสัมพันธว
ไมตรีกับชวาเป็นอย่างดีท�ำให้ศิลปะและวัฒนธรรมแบบชวามีอิทธิพลต่อศิลปะของจาม
ปาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนภัยคุกคามของอาณาจักรจามปานั้นมาจากอาณาจักรเวียดนาน
ของอานัม และการโจมตีจากอาณาจักรมหานครปี พ.ศ.1482 พวกอานัม (เวียดนาม) ตั้ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อาณาจักรไดโคเวียด (อานัมและตังเกี๋ย) ในภายหลังราชวงศ์ถั่ง (พ.ศ.1161-1450) ใน
จีนสิ้นอ�ำนาจลง ขณะเดียวกันนั้น พวกอานัมแผ่ขยายดินแดนและรบพุ่งกับอาณาจักร
จามปาจนมีดินแดนหดสั้นลง ปี พ.ศ.1488 พระเจ้าเชนทรวรมันที่ 2 แห่งอาณาจักร
เขมรก็ยกทัพมาโจมตีจามปาท�ำให้จามปาเริ่มเสื่อมลง เนื่องจากมี
สงครามรบพุ่งกับเขมรและอานัมอยู่ตลอดเวลาปี พ.ศ.1522 พวก
อานัมโจมตีและท�ำลายเมืองอินทรปุระพร้อมทั้งสังหารกษัตริย์จาม
ลงท�ำให้พวกจามต้องสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมืองวิชัย (บินห์ดินห์)
ช่วงหลังกลับมาเรืองมีอ�ำนาจแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ อีกครั้ง
รัชสมัยพระเจ้าเชบองงา พระองค์ขึ้นครองราชย์ปี พ.ศ.1903
นักประวัติศาสตร์ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
จามปา พระเจ้าเชบองงาเป็นกษัตริย์ที่เก่งกล้าเป็นพิเศษในการ
สงครามตีเมืองต่างๆ ของจามปากลับคืนมาทั้งหมดและรุกเข้าไป
ในดินแดนของพวกอานัมจนเข้าโจมตีถึงเมืองฮานอย พระเจ้า
เชบองงาสวรรคตในการยุทธ์ทางทะเลปี พ.ศ.1933 และอาณาจักร
จามปาก็ต้องสูญเสียเอกราชแก่พวกอานัม (เวียดนาม) เป็นครั้ง
สุดท้ายปี พ.ศ.2365 หลังจากรบพุ่งกันมาเป็นเวลาถึง 900 ปี (พระ
ธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2540:221-224) และ (ม. สุภัทรดิศ พระจักรพรรดิหลีไถโต๋ (Lý Thái
ดิศกุล ศ. 2540: 197)
Tổ) ค.ศ.1009–ค.ศ.1028 ภายใต้
อาณาจั ก รได๋ เวี ย ดและอั น นั ม : อาณาจั ก รที่ เจริ ญ ราชวงศ์หลี หลี กง อ่วน (พ.ศ.
ควบคู่มากับจามปาทางใต้ แต่อาณาจักรนี้ตั้งอยู่ทางเหนือติด 1552-1768) มีอ�ำนาจในราชส�ำนัก
ฮวาลือ เมื่อขึ้นครองราชย์ ทรงย้าย
กับจีน เดิมชื่อ "นามเวียด" ตั้งอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ยลุ่มแม่น�้ำ เมืองหลวงไปที่ ทังลอง (ฮานอย)
แดงสมัยพุทธศตวรรษที่ 4-15 ต่อมา สมัยราชวงศ์โง (พ.ศ. ทรงสร้างวัดขึ้น 150 แห่ง ต่อมาท
1482-1511) เวียดนามสามารถแยกตัวเป็นเอกราชจากการเป็น รงพระนามว่า หลีไถโต๋
เมืองขึ้นของจีน เดิมทีอาณาจักรนี้ประกอบด้วยชน 2 เชื้อชาติ คือ 1) ชนชาติเชื้อ
สายได๋ (Dai) ที่อพยพจากมณฑลยูนานมาตั้งรกรากอยู่บริเวณลุ่มแม่น�้ำแดง 2) ชน
ชาติเวียด (Viet) ซึ่งเป็นชาวพื้นเมือง ต่อมามีการรวม 2 เผ่านี้เข้าด้วยกันเรียกว่า ได๋เวียด
(Dai Viet) (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ, พม., 2551: 89) อาณาจักรนี้มีการปกครองแบบ
ราชาธิปไตย (มีกษัตริย์) รวมอ�ำนาจการปกครอง เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
จีนมากว่า 1,000 ปี มีความพยายามเพื่อแยกเป็นเอกราชไม่ขึ้นตรงต่อจีนตลอดมา ยุค
ภายใต้อิทธิพลของจีน (ราว พ.ศ.300–1481/ก่อน ค.ศ.111-938) ช่วงนี้ราชวงศ์ฮั่นบุก
อาณาจักนามเวียดและผนวกเอาเป็นส่วนหนึ่งของจีนท�ำให้เวียดนามอยู่ใต้อิทธิพลของ
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จีนนานถึง 1,000 ปี ได้รับวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากจีน ระหว่างเป็นเมืองขึ้นของจีน
มานาน เวียดนามครั้งกระนั้นจึงเป็นอาณาจักรเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต่างจากดินแดนอื่นๆ แม้ต่อมาอาณาจักร
นามเวียดจะเป็นอิสระแต่ก็ยังคงส่งเครื่องบรรณาการส่งให้จีน (จีนถือว่านามเวียดเป็น
เมืองประเทศราช) ช่วงที่เป็นเอกราชจากจีน (พ.ศ.1481-1552/ค.ศ.938-1009) ช่วงนี้
เป็นช่วงต้นราชวงศ์ถังซึ่งภายในจีนมีความวุ่นวายภายในเวียดนามก็สถาปนาราชวงศ์เล
แรก (Le Dynasty พ.ศ.1523-1552) อาณาจักรที่เป็นคู่ขนานกันทางตอนกลางและ
ตอนใต้ของประเทศเวียดนามในอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจามปา (พุทธศตวรรษที่
7–19) (พวกจาม ซึ่งปัจจุบันเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม) ซึ่ง
เป็นเอกราชจากจีนและที่ส�ำคัญได้รับอารยธรรมจากอินเดีย ยุคทองของประวัติศาสตร์
เวียดนาม (พ.ศ.1553-2070/ค.ศ.1010-1527) เกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรนามเวียดตอน
เหนือสามารถยึดพวกจามท�ำให้อาณาจักรกว้างขวางโดยเฉพาะสมัยราชวงศ์เล (พ.ศ.
1523-1552) เป็นช่วงที่มีการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างส�ำคัญมากมาย มี
การส่งเสริมพุทธศาสนากับลัทธิขงจื้อกับลัทธิเต๋าและย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงฮานอย
อาณาจักรละโว้: อาณาจักรละโว้ (พุทธศตวรรษที่ 12-18) โบราณในภาค
กลางของไทยในปัจจุบัน มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน ละโว้เคย
เป็นเมืองส�ำคัญหนึ่งสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น�้ำส�ำคัญ 3 สายไหลผ่าน
คือ แม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำป่าสัก และแม่น�้ำลพบุรีท�ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมี
เส้นทางติดต่อกับเมืองในลุ่มแม่น�้ำป่าสัก ที่ราบสูงโคราช และเขตติดต่อกับทะเลสาบ
เขมร เป็ น ศู น ย์ ก ลางการติ ด ต่ อ ระหว่ า งชุ ม ชนโดยรอบ ส่ ง ผลให้ ล ะโว้ ก ลายเป็ น
ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเศรษฐกิจดี เมื่อเขมรขยายอิทธิพลเข้ามาในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
ละโว้กลายเป็นเมืองประเทศราชของเขมร และรับอารยธรรมของเขมรด้วย ด้วย
ความส�ำคัญทางเศรษฐิจ สังคม การเมือง อาชีพส�ำคัญของชาวละโว้คือการเกษตร
เพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนต่างถิ่น เช่น จีน อินเดีย
หลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อค้าขาย เช่น เครื่องถ้วยจีน และละโว้ยังส่งทูตไปยังเมือง
จีน โดยจดหมายเหตุจีนในพุทธศตวรรษที่ 17-19 เรียกละโว้ว่า "เมืองหลอหู" ละว้า
ภายใต้อิทธิพลขอม พุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเข้ามามีบทบาท
ในละโว้แทนพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.
1724-1761) มีการสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมตามความเชื่อในศาสนา
เช่น พระปรางค์สามยอด ปรางค์แขก เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ลักษณะเด่นยุคอาณาจักรพุทธศาสนามหายาน-ฮินดู
อารยธรรมทางพุทธศาสนามหายานจากอินเดียและจีนที่มีต่อภูมิภาคนี้:
ยุคนี้ พุทธศาสนามหายานจากอินเดียมีอิทธิพลในหลายด้านและภายหลังพุทธศาสนา
ตันตรยานเข้ามามีบทบาทต่อวิถีและเป็นศาสนาหลักของอาณาจักร
แม้พุทธศาสนาเถรวาทที่รับเข้ามาจากอินเดียยุคเดิมจะมีบทบาทอยู่
ก็ตาม แต่จะมุ่งไปที่คนระดับชาวบ้านที่ยังไม่ใช่นับถือโดยผู้น�ำหรือ
ประมุขของประเทศ เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีกครั้งปี พ.ศ.
1957-1974 จึงท�ำให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมไปมาก เพราะกษัตริย์
ราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) ของจีนส่งเสริมแต่ลัทธิขงจื้อและ
เต๋า จีนยุคนี้มีนโยบายแห่งรัฐท�ำลายวัดวาอารามทางพุทธศาสนา
เก็บเอาทรัพย์สินและคัมภีร์พุทธศาสนาไป หลังจากเวียดนามได้รับ
ชญาปารมิตา
เอกราชอีกครั้ง สถานการณ์พุทธศาสนาก็ยังไม่ดีขึ้น เพราะกษัตริย์ พระปรั
ชวา ศิลปะศรีวิชัย
ราชวงศ์ใหม่ก็ไม่ส่งเสริมพุทธศาสนา พุทธศาสนามหายานเมื่อเข้าสู่
อาเซียนนั้นเริ่มจากอินเดียยุคแรกและยุคต่อมารวมทั้งจีนที่ปกครองเวียดนามเป็นพันปี
ก็น�ำพุทธศาสนามหายานแบบจีนเข้ามายังเวียดนาม พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยาน
เข้ามาที่ประเทศอาเซียนยุคโบราณนี้ ทั้งจากอินเดียและจีนเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ
ประกอบด้วยมหายานจากอินเดีย 3 กระแสหลัก 1) พุทธศาสนามหายานจากอินเดีย
ภาคเหนือสมัยคันธาระ 2) พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานจากภาคใต้ของอินเดียอยู่
ที่รัฐโจฬะ-ทมิฬ 3) พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานจากภาคตะวันออกของอินเดีย
เบงกอล ส่วนพุทธศาสนามหายานจากจีนประกอบด้วย 2 กระแสหลัก 1) พุทธศาสนา
มหายานจากจีนยุคแรกเริ่มน�ำโดยท่านเมียวโป 2) พุทธศาสนามหายานจากจีนยุคหลัง
ยุคนิกายเธียร/ธยาน/ฉานจากจีนเป็น 3 ระยะนิกาย
กระแสพุทธศาสนามหายานจากอินเดียและจีน เริ่มเข้ามาเจริญรุ่งเรือง
และสลายตัวในสุวรรณภูมิโบราณเป็นระยะเวลากว่าพันปี ในสุวรรณภูมิ มหายาน
เข้ามาก่อนเป็นลักษณะนิกายผสมตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8-12 จากนั้นตั้งแต่ 12-18
เป็นพุทธตันตรยาน สืบเนื่องมาจากกษัตริย์รับนับถือเป็นศาสนาของทางการ ศาสนา
นั้นล้วนได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย
ยุคแรก ในพุทธศตวรรษที่ 5 ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียปัจจุบัน
ปากีสถานและอาฟกานิสถาน เรียกว่า คันธาระ เริ่มปรากฏมีการสนับสนุนนิกาย
ใหม่ โดยการสนับสนุนอุปถัมภ์การท�ำสังคายนาทางฝ่ายมหายานปี พ.ศ.500 กว่า
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พระมหากษัตริย์ส่งสมณะทูตเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคสมัยนี้ พระองค์
ส่ ง ไปยั ง ดิ น แดนทางทิ ศ อาคเนย์ ซึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า จะเป็ น สุ ม าตราและชวา ท่ า น
คุณวรมันอยู่ในนิกายมูลสรวาสติวาทได้เดินทางมาเกาะชวาและแปลคัมภีร์จากนิกาย
มูลสารวสติวาท ปี ค.ศ.421 มหายานเจริญรุ่งเรืองทางตอนเหนือของอินเดียนั้นมีการ
ท�ำสังคายนาของนิกายสรวาสติวาท ซึ่งเป็นนิกายที่ใช้ภาษาสันสกฤตในการจารึกหลัก
ธรรมวินัยและมีพระไตรปิฎกเป็นของตนเอง โดยมีกษัตริย์ส�ำคัญพระเจ้ากนิษกะแห่ง
ราชวงศ์กุษาณะ (230 ก่อนคริสต์ศักราช-พ.ศ.763/ค.ศ.220 เป็นเวลา 450 ปี) ทาง
อินเดียตอนเหนือ พระองค์ให้การอุปถัมภ์พุทธศาสนา
ยุคที่ 2 พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานจากภาคใต้ของอินเดีย อันธระ ปัลลวะ
และโจฬะ ขณะที่ราชวงศ์ปัลลวะ (พ.ศ.818-1440/ค.ศ.275-897) ก�ำลังจะเสื่อมลง
พระวัชรโพธิ์น�ำคณะสงฆ์เดินทางจากอินเดียใต้เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดน
สุว รณภูมิแ ละสุว รรณทวีป ตั้ง แต่ ป ี พ.ศ.1260-1284 แล้ ว เดิน ทางไปเผยแผ่ พุท ธ
ศาสนาในจี น ต่ อ ไป จากหลั ก ฐานที่ ป รากฏ การบั น ทึ ก ของสมณะอี้ จิ ง ที่ เ ดิ น ทาง
จากจีนเพื่อไปจารึกและศึกษาที่อินเดียนั้น แวะพักที่นั้น บันทึกไว้ว่า พุทธศาสนามี
ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง มี ก ารศึ ก ษาของพระสงฆ์ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ใ ห้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์
นอกจากนี้ ยังมีศาสนสถานปรากฏในหลายแห่งที่เป็นหลักฐานยืนยันว่า พุทธศาสนา
เคยเจริญรุ่งเรือง ณ ดินแดนแห่งนี้ อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานส่งต่อไปยังดิน
แดนต่างๆ บนพื้นแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อาณาจักรมหานคร
เป็นต้น และยุคต่อมาพุทธศาสนาในอินเดียใต้อยู่ที่รัฐโจฬะ-ทมิฬและลังกาอนุราธปุระ
มีหลักฐานความสัมพันธ์เมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอินเดียใต้ร่องรอยที่เป็นหลัก
ฐานสมัยพระเจ้าราชราชาแห่งอาณาจักรโจฬะก�ำลังเรืองอ�ำนาจ (ค.ศ.985-1014) นั้น
พระองค์ทรงให้สร้างวัดขึ้นชื่อ สิริไศเรนทรจุฬามณีวิหาร ณ เมืองท่า นาคปัฏฏนัม
ในการสร้ า งพุ ท ธสถานนี้ กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ในเกาะสุ ม าตรามี ส ่ ว น
สนับสนุน จากหลักฐานแผ่นทองแดงที่กษัตริย์ศรีวิชัยพระองค์นี้มอบให้ในการช่วย
สร้างวัดฝังอยู่ในดินและปัจจุบันย้ายไปเก็บไว้ที่พิพิธภันฑ์ลีเด็น (Leiden Museum)
(พระธั ม มรั ต นเถระ แปลและเรี ย บเรี ย งโดยพระครู ป ลั ด สั ม พิ พั ฑ ฒญาณาจารย์ ,
2521:32) ในวรรณคดีชั้นสูงของทมิฬ เรื่องมณีเมขไล ประพันธ์โดยสีธไล สาตตนาร์
(Sidhalai Sattanar) กล่าวถึงตัวเองนางมณีเมขลาเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองชวา
(Java) หลังจากกลับมาจากชวาแล้วก็เดินทางไป ที่เมืองวัญจีและศึกษาศาสนาต่างๆ
กับคณาจารย์ฝ่ายพุทธศาสนา จนตัดสินใจบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาจนตลอดชีวิต
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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รูปประติมากรรมพระพุทธปฏิมากรนาคปรกที่ขุดพบที่ปราสาทบันทายกุฎี

(พระธัมมรัตนเถระ แปลและเรียบเรียงโดยพระครูปลัดสัมพิพัฑฒญาณาจารย์, 2521:85)
พุทธศาสนาจากอินเดียใต้ไปยังดินแดนสุวรรณภูมิโบราณยุคนี้คือ พระธรรมปาละ
พระโพธิธรรม และท่านอื่นๆ
ยุ ค ที่ 3 อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศาสนามหายานแบบตั น ตรยานจากอิ น เดี ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรับโดยตรง หลังจากพุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองในอินเดีย
นับเวลากว่า 500 ปี ต่อจากพุทธศาสนาเถรวาทหีนยานซึ่งเสื่อมสลายไปไม่ใช่กระแส
หลักอีกต่อไปนับเป็นเวลา 1,000 ปีในประเทศอินเดียครั้งนั้นเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 11 เป็นต้นไป พุทธศาสนานิกายตันตรยานเริ่มปรากฏเข้ามามีบทบาทต่อวิถีคิด
ค�ำสอน แม้แต่สถาปัตยกรรม ศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาในแนวคิด ความเชื่อ ค�ำสอน
ของตันตรยานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกษัตริย์ผู้ปกครองให้การอุปถัมภ์บ�ำรุงเป็นอย่างดี ใน
หลายราชการได้รับการอุปถัมภ์และการศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ท� ำให้
พุทธศาสนาดั้งเดิม หีนยาน และมหายาน ลดรัศมี ตันตรยานเข้ามาพม่าสมัยพระเจ้า
อนุรุทธ์/อโนรธา (พุทธศตวรรษ ที่ 15) หรือก่อนหน้านั้น บุคคลส�ำคัญที่ส่งต่อพุทธ
ศาสนาจากอินเดียไปยังสุวรรณภูมิโดยเฉพาะที่เกาะสุมาตราคือท่านอติษะ
จากนั้นเริ่มมีกระแสการหลั่งไหของผู้สนใจจากที่ต่างๆ ไปศึกษาเล่าเรียน
ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาและอีกหลายมหาวิทยาลัย ดังเช่นที่ พระเจ้าศรีธรรมปาละ
ปกครองราชอาณาจักรเขตนี้จนถึงปี พ.ศ.1353 เสด็จสวรรคต ยุคนี้พุทธศาสนาปฏิรูป
ตัวเองเข้ากับศาสนาฮินดูอย่างหนักโดยรับเอาลัทธิตันตระเข้ามาใช้เรียกว่า พุทธตันตระ
พุทธศาสนาจึงเปลี่ยนไปจากเดิมมากปี พ.ศ.1358 พระเจ้าเทวปาละ (Devapala)
ปกครองอาณาจักรมคธและเบงกอลต่อมา พระองค์เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดสร้างวัด
ASEAN Studies Centre
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

หลายแห่งขึ้นในมคธและเบงกอล สมัยนี้พระเจ้าพาลบุตรเทวะ (Balaputradeva)
กษัตริย์ราชวงศ์ไศเรนท์ (พ.ศ.1202 (ราวพุทธศตวรรษที่ 13)-พ.ศ.1940) (แห่งเกาะ
สุมาตรา อินโดนีเซีย) ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นข้างมหาวิทยาลัยนาลันทาเพื่อเป็นที่พัก
สงฆ์ชาวสุมาตราที่มาศึกษาที่นาลันทา ประทานที่ดินห้าต�ำบลในแคว้นมคธเพื่อบ�ำรุง
พระภิกษุที่ท�ำหน้าที่คัดลอก พระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาให้ ต่อมาพระเจ้าเทวปาละ
ทรงแต่งตั้งพระอาจารย์วีรเทพ (Viradeva) ผู้เป็นบุตรของอ�ำมาตย์ เมืองนครหาร
(ปัจจุบันอยู่ในเขตปากีสถาน) เป็นองค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทาองค์ต่อมา ทั้ง
มีการน�ำพุทธศาสนาดังกล่าวเข้าไปยังดินแดนแถบอื่นๆ ร่วมทั้งเข้าสู่อินโดนีเซีย หรือ
อาณาจักรชวาโบราณ อิทธิพลของพุทธศาสนาตันตระยังมีปรากฏในดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่ในอาณาจักรพม่าโบราณซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศอินเดีย แคว้นเบงกอลซึ่งเป็น
จุดก�ำเนิดของตันตรยาน อาณาจักรของชนชาติปยูและชนชาติพุกาม บรรพบุรุษของ
พม่าปัจจุบันเคยมีอิทธิพลของพุทธศาสนาตันตรยานเข้ามายุคสมัยพระเจ้าอโนรธามัง
ช่อ ต้นสมัยแห่งพุกาม แต่เนื่องจากพระองค์ไม่ทรงปลามปลื้มนักจึงเปลี่ยนไปรับพุทธ
ศาสนาแบบมอญจนพัฒนาเป็นพุทธศาสนาของชาวพุกามเองและภายหลังได้รับเอา
พุทธศาสนายุคลังกาวงศ์เข้ามาเป็นพุทธศาสนากระแสหลักจนสิ้นสุดอาณาจักรของ
พระองค์ ยุคนี้พุทธศาสนาตันตรยานเจริญรุ่งเรืองผ่านการศึกษาการอุปถัมภ์ วิถีผู้คน
ถ่ายทอดในศาสนสถานที่มีชื่อเสียงของโลก คือ มหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรมพุทโธ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแบบตันตรยาน มีแนวคิด ความเชื่อ ปรากฏอยู่ นอกจาก
นี้ มีคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่ปรากฏเป็นหลักฐานในภาษาชวา คือคัมภีร์สังหยังกามา
หานิกัน (Sang hyang Kamahaanikan) และ คัมภีร์กามาหายานันมันตรานายา
(Kamahayanan Mantranaya) ซึ่งได้รับการแปลมาจากคัมภีร์ Lalitavistara Sutra
ในภาษาสันสกฤตที่สะท้อนอิทธิพลของพุทธศาสนาวัชรยาน นิกายตันตระในแผ่นดิน
อินโดนีเซียในอดีตด้วยเช่นกัน ดังนั้น คัมภีร์ทั้ง 2 จึงถือเป็นวรรณคดีทางพุทธศาสนา
นิกายตันตระที่เก่าแก่ในภาษาชวาที่ประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน
พุทธศาสนามหายานจากอินเดีย-จีนเข้าสู่เวียดนาม
เวียดนามครั้งอดีตมีอาณาจักรนามเวียด/ได๋เวียดได้รับอิทธิพลจากจีน โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาเดิมที่รับมาจากอินเดียยุคภายใต้อิทธิพลจีน และต่อมารับพุทธศาสนานิกาย
เซน/เธียนที่มีพัฒนาการในจีนแล้วเข้ามามีบทบาทต่อประชาชนชาวเวียดนามท�ำให้
อารยธรรมจีนมีอิทธิพลมากกว่าอารยธรรมอินเดีย แม้พุทธศาสนาจะก�ำเนิดที่อินเดีย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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แต่เมื่อเข้าไปในจีนก็ส่งต่อมายังดินแดนรอบข้างทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น
รวมทั้ง เวียดนามโบราณด้วย ล้วนรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาแบบ
จีนเป็นส่วนมาก แต่ทางภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบัน
คืออาณาจักรจามปายังคงรับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะ
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมหายาน เหมือนดินแดนใกล้เคียง
อย่างอาณาจักรฟูนัน เจนละ และมหานคร พัฒนาการพุทธศาสนา
มหายานจากจีนสู่เวียดนาม ประกอบด้วย พุทธศาสนาจากอินเดีย
และพุทธศาสนาจากจีน
พระเทริดขนนก กรุ ลพบุรี
พุทธศาสนาในเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรง: เป็นหลักฐานส�ำคัญแสดงให้
พุทธศาสนามหายานยุคแรกเริ่มมีบุคคลส�ำคัญในยุคนี้ เช่น พระภิกษุ เห็นว่ายุคดังกล่าวมีพระจีน
นทางมาที่ลพบุรี เป็นแขก
มหาชีวกะ พระภิกษุขวองตังหอย (Khuong Tang Hoi) พระภิกษุ เดิ
ของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งยุค
ฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) พระภิกษุเมียวโป เข้ามาประกาศ นั้นพุทธศาสนาของขอมเป็น
พุทธศาสนาแต่ยังมีอิทธิพลของอินเดีย พุทธศาสนามหายานจากจีน แบบมหายาน เมื่อมีการสร้าง
สู่เวียดนามครั้งเริ่มแรกหลังจากพุทธศาสนามหายานเจริญในอินเดีย พระพุทธรูปและพระพิมพ์จึง
มักสร้างหมวกพระจีนใส่ไว้ด้วย
จนแผ่ขยายไปสู่ประเทศจีนแล้ว พุทธศาสนาเข้าไปยังประเทศจีนใน
หลายกระแส และผู้น�ำทางบ้านเมืองยกพุทธศาสนามหายานและพัฒนาการเป็นพุทธ
ศาสนามหายานแบบจีน เจริญรุ่งเรืองจากสมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.337-763) ราชวงศ์
สุย (พ.ศ.1124-1160) และราชวงศ์ถั่ง (พ.ศ.1161-1449) นับเป็นช่วงเวลาที่เจริญ
ที่สุด ก่อนสมัยหลังต่อมาค่อยเสื่อมลงอันเนื่องมาจากภัยทางบ้านเมือง พุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองในแต่ละราชวงศ์ของจีนจนกระทั่งขยายอิทธิพลไปยังดินแดนใกล้เคียง
จากจีนแผ่นดินใหญ่ไป มองโกเลีย เกาหลี เกาะญี่ปุ่น และเวียดนามทางภาคเหนือ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรนามเวียดซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของจีน พุทธศาสนาที่เจริญ
ในจีนแล้วยังมีอิทธิพลมาถึงอาเซียนโดยเฉพาะอิทธิพลของรัฐที่อยู่เหนือและใช้เป็น
เครื่องมือในการขยายดินแดนของจักรวรรดิกว้างใหญ่เข้าไปสู่เวียดนาม จนกระทั่ง
พุทธศาสนามหายานแบบจีนมีอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียน ต่อมาพุทธศาสนามหายาน
เข้ามาพร้อมชนชาติจีนที่ต้องอพยพหนีความอดอยาก เศรษฐกิจตกต�่ำเข้ามายังแผ่น
ดินอาเซียน โดยตั้งรกรากอยู่ในอาเซียนพร้อมน�ำพุทธศาสนามหายานแบบจีนเข้า
มาด้วยในหลายประเทศที่คนจีนเข้าไปอาศัยอยู่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พุทธศาสนาเข้าไปมีอิทธิพลในวิถีชีวิตผสมผสานกับศาสนา
พื้นถิ่นของจีน ขงจื้อ และเต๋า ผู้คนนับถือไปพร้อมๆ กัน ยากที่จะแยกออก พุทธศาสนา
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เข้าสู่เวียดนามตั้งแต่สมัยที่จีนมีอิทธิพล การเมืองเหนือดินแดนเวียดนามอยู่ท�ำให้
อารยธรรมจีนรวมทั้งพุทธศาสนามหายานแบบจีนมีอิทธิพลเหนือเวียดนามเช่นกัน ครั้ง
นั้น เวียดนามทางตอนใต้เป็นที่ตั้งอาณาจักรจามปา (Champa Kingdom) ราวปี พ.ศ.
950 การรับพุทธศาสนาและอารยธรรมอื่นๆ จากมาจากอินเดียเป็น
กระแสหลัก สมัยจักรพรรดิทุกฟานเริ่มมีการรับอารยธรรมอินเดีย
เข้ามาพระสงฆ์อินเดียน�ำโดยพระวีนีตรุจิ (Vinitaruchi) เดินทาง
มาจาริกยังเวียดนามโดยทางเรือสินค้าและเดินทางผ่านมาจากทาง
จีน มีการน�ำเอาศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธแบบมหายานเข้ามายัง
สั ง ฆราชวั น ฮั น ห์ (Van เวียดนามด้วย
Hanh) ผู้สืบทอด ที่ 12 ของ พุทธศาสนาในเวียดนามได้รับอิทธิพลจากมหายานจีนโดยตรง: พุทธ
นิ ก ายเซนปฐมนิ ก ายท่ า น ศาสนามหายานจากจีนยุคหลัง ยุคนิกายเธียร/ธยาน/ฉาน จากจีนเป็น 3
วินีตรุจิ ท่านมรณภาพ ปี ค.ศ. ระยะนิกาย ระยะที่ 1 มหายาน-นิกายธยานนิกายแรก มีพระภิกษุไตนิดะรุจิ
1018 นิกายเซนที่สืบต่อจาก
ปฐมนิกายเซนในเวียดนาม (Tynida Ruchi)/วินีตรุจิ ภิกษุที่ก่อตั้งนิกายขึ้น ชาวพื้นเมืองในอินเดียใต้
มีทั้งหมด 19 ผู้สืบทอดและ ต่ อ มา มี นิ ก ายธยานะที่ 2 ปี พ.ศ.1363 พระโวโงนทอง
มีสังฆราช 29 องค์
(Ven. Vo Ngon Thong) เดิ น ทางมาประกาศพุ ท ธธรรม
ในเวี ย ดนาม เกิ ด ในสกุ ล ตริ น ห์ (Trinh) ในมณฑลกวางโจว (Kwangchou)
มี ศิ ษ ย์ ที่ สื บ ทอดกั น ต่ อ มา ได้ แ ก่ จั ม ทั ม ชาวพื้ น บ้ า นเมี ย นดู จั ง หวั ด
บักนิน มีพระสงฆ์ท่ีมีชื่อทางพุทธศาสนาว่า ลับดุก (Lap Duc) พระเทียวหอย (Ven.
Thieu Hoi) และพระเหวินฟง (Ven. Ven Phong) ต่อมาเกิดนิกายธยานะที่ 3 สมัย
พระเจ้าไหลทันต๋อง (Ly Than Tong) โอรสพระเจ้าไหลไทต๋อง (Ly Thai Tong)
จับเชลยศึกได้มากมายในคราวที่พระองค์ท�ำสงครามกับแคว้นเชียมทันห์ (Chiem
Thanh) ได้จับเฉลยพระภิกษุมาด้วย ได้แก่ เถาดวง ซึ่งเป็นผู้ก�ำเนิดนิกายธยานที่
3 เถาดวงสอนอยู่ที่วัดไขควอก (Khai Quoc Pagoda) (ปัจจุบันเรียกว่า ตรันควอก
(Tran Quoc) อยู่ในฮานอย) ภิกษุที่ทรงคุณวุฒิมากมาย-ท่านเวียนเฉียว (Vien Chieu)
และพระโงอัน (Ngo An) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องธยานะที่มีค่าไว้มากมาย แต่
สมัยราชวงศ์ไลมีพระเป็นจ�ำนวนมาก เช่น พระเกียวหวง (Giao Hoang) ท่านได
เดี๋ยน (Dai Dien) ด่านเดาหันห์ (Dao Hanh) และท่านมินห์ของ (Minh Khong)
หันความสนใจหนักไปในทางอภินิหาร ต่อมาสมัยตรัน พระเจ้าตรันนันต๋อง (Tran
Nhan Tong) สละราชบัลลังก์ให้โอรสแล้วพระองค์เสด็จไปยังภูเขาเยี่ยนตู๋ และ
ทรงผนวชที่นั่น พระองค์ทรงเป็นศิษย์ของท่านติวตรุงเตี๋ยนสุ (Tue Trung Thyen
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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Su) แห่งนิกายโวโงนทอง (Vo Ngon Thong Sect) ต่อมา ตั้งอนุนิกายของนิกาย
นี้ขึ้นเรียกว่า ตรุกแลม (Truc Lam)/นิกายเวฬุวัน สมัยราชวงศ์ตรันนี้ นิกายเธียร/
ธยาน/ธฺยานเจริญรุ่งเรืองมาก มีประชาชนมาเข้าวัดมากมาย และทุกๆ หมู่บ้านจะมี
วัดประจ�ำหมู่บ้านวัดหนึ่ง พระบรมวงศานุวงศ์ผนวชเป็นพระ
ภิกษุเป็นจ�ำนวนมากด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเท่าที่ปรากฏ
พุทธศาสนาในเวียดนามในตอนนี้จะเป็นไปในรูปนิกายธยาน
แต่สืบสายมาจากนิกายตินห์โตตอง (Tinh Do Tong Sect)
โดยเหตุที่นิกายนี้หนักไปในทางปฏิบัติมากกว่าที่จะศึกษาใน
ด้านปริยัติ ประชาชนส่วนมากก็ยังเชื่องมงายอยู่ในไสยศาสตร์
เวทมนต์คาถาซึ่งเท่ากับเป็นการบั่นทอนความเชื่อถือในเนื้อแท้
สมัยตรัน พระเจ้าตรันนันต๋อง (Tran
ของพุทธศาสนาลงไปในตัว
Nhan Tong) สละราชบัลลังก์ให้
องค์ ก รภาครั ฐ และทางพุ ท ธศาสนามี พื้ น ฐานจาก โอรสแล้วพระองค์เสด็จไปยังภูเขา
พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยาน พุทธศาสนามหายานยุคนี้ เยี่ยนตู๋ และทรงผนวชที่น่ัน พระองค์
นศิษย์ของท่านติวตรุงเตี๋ยน
กลายเป็นศาสนาทางการของรัฐ ลักษณะเด่นยุคสุวรรณภูมิ ทรงเป็
สุ (Tue Trung Thyen Su) แห่ง
โบราณของอาณาจักรพุทธมหายานและฮินดู คือ อิทธิพลของ นิกายโวโงนทอง (Vo Ngon Thong
อารยธรรมอินเดีย-จีน กษัตริย์ใช้พุทธศาสนาสร้างความยิ่งใหญ่ Sect) ต่อมาตั้งอนุนิกายของนิกาย
ภายในรัฐ ยุคนี้กษัตริย์ในราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองรับเอาพุทธ นี้ขึ้นเรียกว่า ตรุกลัน (Truc Lan)/
นิกายเวฬุวัน
ศาสนามหายานมาเป็นศาสนาแห่งรัฐ มีการให้ความอุปถัม
บ�ำรุงการศึกษาเล่าเรียน นักประวัติศาสตร์มีทัศนะว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (Jayavarman II) ผู้สถาปนาอาณาจักรขอมโบราณมีเชื้อสายวงศ์กษัตริย์แห่งฟูนันด้วยมาจาก
ราชส�ำนักแห่งไศเลนทร์ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 เมื่อประมาณปี พ.ศ.1333/
ค.ศ.790 และประกาศอาณาจักรขอมเป็นอิสระจากไศเลนทร์ปี พ.ศ.1345/ค.ศ.802
ต่อมา กลางคริสต์ศตวรรษที่ 9 (ราว พ.ศ.1400) ขณะที่ราชวงศ์มาตารามเข้าครอง
ดินแดนของไศเลนทร์ในชวา กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์นี้ก็ไปเป็นใหญ่ครองอาณาจักร
ศรีวิชัยในสุมาตรา โดยมีอ�ำนาจครองแหลมมลายูส่วนใหญ่ด้วย จนกระทั่งศรีวิชัย
ที่ราชวงศ์ไศเลนทร์ไปปกครองนั้น เสื่อมลงไปในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในเวียดนาม
สมั ย ราชวงศ์ ห ลี / ไล (พ.ศ.1553-1768) พุ ท ธศาสนาเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งที่ สุ ด พระเจ้ า
ไลทั น ต๋ อ งประดิ ษ ฐานนิ ก ายเธี ย ร/ธยาน/ฉานเป็ น ครั้ ง ที่ 3 ก่ อ นหน้ า นั้ น นิ ก าย
เธียร/ธยานมีพัฒนการมาครั้งที่ 1 และที่ 2 ก่อนแล้ว
คติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีอิทธิพลต่ออาณาจักรขอมมาช้า
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นาน ทั้งในเรื่องของศาสนา การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดจนพิธีกรรมพิธีการต่างๆ ควบคู่ไปกับพุทธศาสนามหายานที่
เข้ามาสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อาณาจักรทั้งหลายดังกล่าว
ล้วนมีศาสนาพุทธมหายานและฮินดูขึ้นเป็นศาสนาแห่งรัฐ กษัตริย์
พระองค์ใดนับถือพุทธศาสนาก็ถือว่า พุทธศาสนาเป็นทางการของ
สมัยนั้น กษัตริย์องค์ใดนับถือพราหมณ์-ฮินดูก็จะรับนับเอาศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาของรัฐ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจน
กระทั่งศาสนาพุทธเถรวาทลังกาวงศ์เข้ามามีบทบาทและกลายเป็น
ตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 10- ศาสนาแห่งรัฐและศาสนาของประชาชนยุคต่อมา ในเวียดนามมีการ
14 แสดงถึ ง อิ ส รภาพของ จัดตั้งและจัดระเบียบองค์กรสงฆ์ให้เป็นฐานันดรศักดิ์ระบบหนึ่งของ
ชาติ เวี ย ดนามและความ
เจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา รัฐ
รัฐใช้พุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานเป็นเครื่องมือการ
เวียดนาม ระหว่าง 4 ราชวงศ์
ประกอบด้วย ราชวงศ์ดินห์ ปกครอง ศาสนาและการเมืองแยกกันไม่ออกต่างพึ่งพาอาศัยกันทุก
(Dinh:968-980 or 981);
ราชวงศ์เลต้น (the former ยุคทุกสมัย กษัตริย์สมัยอาณาจักรมหายาน-ฮินดูล้วนใช้ศาสนาเป็น
Le:980-1009) ราชวงศ์ลี เครื่องมือหรือนโยบายในการปกครอง ดังในคริสต์ศตวรรษที่ 12 พระ
(Ly:1009 or 1010-1225) เจ้าชัยวรมันที่ 7 เลื่อมใสในพุทธศาสนามหายานและหลักการของ
และราชวงศ์ตรัน (Tran: 1225- พระโพธิสัตว์ ทรงพิจารณาว่า ความทุกข์ที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนา
1400) พุทธศาสนามีบทบาท
ส�ำคัญในสังคมเวียดนามเวลา มิได้หมายเพียงความทุกข์ทางใจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมความทุกข์
นั้นไม่เฉพาะการเผยแผ่พุทธ ทางกายอีกด้วย พระองค์จึงทรงเร่งสร้างถนนหนทาง วัด ที่พักคนเดิน
ธรรมแต่ยังเสริมสร้างอ�ำนาจ ทาง สระน�้ำ และโรงพยาบาล (โรคยาศาลา) เพื่อขจัดความทุกข์ของ
รัฐด้วยการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง สังคม วัฒนธรรม ท�ำให้ ประชาชน นับว่าพระองค์ทรงเป็นนักปฏิวัติสังคม ผู้ทรงน�ำหลักการ
เกิดการสร้างวัดวาอาราม สถูป "ธรรมราชา/พุทธราชา" ในพุทธศาสนามาใช้แทน "เทวราชา" ตามคติ
เจดีย์เป็นจ�ำนวนมากมากทั่ว ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูปี พ.ศ.1729/ค.ศ.1186 พระเจ้า
ประเทศ ที่มีชื่อเสียงมากสุด ชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้าง "ปราสาทตาพรหม" เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน
คือ เจดีย์เสาเดียว เดียน ฮู
ที่เมืองฮา นอย เมืองหลวง ภาพสลักศิลาของพระมารดา (พระนางศรีชัยราชจุฑามณี) ในรูปของ
เวียดนามปัจจุบัน
"พระโพธิสัตว์ปรัชญาปารมิตา" อันเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและ
"ปราสาทชัยศรี" เพื่อเป็นที่ประดิษฐานภาพสลักศิลาของพระบิดา (พระเจ้าธรณัน
ทรวรมัน) ในรูปของ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุณา ตาม
คติความเชื่อของพุทธศาสนามหายาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายวัชรยาน) ที่ว่า "การ
สมรสระหว่างปัญญากับกรุณาท�ำให้เกิดการตรัสรู้" นับตั้งแต่สมัยของพระองค์เป็นต้น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มา อาณาจักรกัมพูชากลายมาเป็นอาณาจักรพุทธศาสนาโดยแท้ ในเวียดนามระหว่างปี
พ.ศ.1482-1956 ยุคเอกราชจากจีน พุทธศาสนาเจิรญรุ่งเรือง แม้แรกๆ จะมีการแย่ง
ชิงอ�ำนาจกันภายใน 30 ปี ท�ำให้พุทธศาสนาขาดการสนับสนุน ปึ พ.ศ.1511-1522
รัฐจัดตั้งองค์การปกครองคณะสงฆ์ขึ้นโดยรวมเอาคณะนักบวชเต๋า
กับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเข้าในระบบฐานันดรศักดิ์ สมัยหลี/ไล
(พ.ศ.1553-1768) เป็นเวลาราว 215 ปี พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อ
การเมืองการปกครองและสังคมมาก ที่ปรึกษาราชการในบางสมัย
เป็นพระสงฆ์ จักรพรรดิราชวงศ์หลีช่วงหลังสร้างวัดขนาดใหญ่ขึ้น
หลายแห่ง และสละราชสมบัติออกผนวช เป็นสาเหตุให้การบริหาร
ราชการเริ่มตกอยู่ในอ�ำนาจของเครือญาติพระชายามาจากตระกูล
ที่มั่งคั่งในหัวเมือง ผู้ปกครององค์สุดท้ายเป็นเด็กหญิงที่ได้รับการ
ตั้งเป็นจักรพรรดินี พระนามว่า หลีเจี่ยว การบริหารราชการตกอยู่ พระพุ ท ธรู ป นาคปรกทรง
เครื่อง ศิลปะแบบนครวัด
ในอ�ำนาจของญาติวงศ์พระชนนีซึ่งเป็นขุนศึกมีกองก�ำลังทหารอยู่ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17
ในมือ เช่น เจิ่นถูโดะ ซึ่งก่อรัฐประหารยึดอ�ำนาจจากราชวงศ์หลีใน จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ที่สุด คราใดบ้านเมืองเกิดสงคราม เรื่องทางศาสนาก็หยุดชะงักลง เอเชีย (Asian Art Museum)
แต่คราใดบ้านเมืองสงบสุขพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีก
การสื่อสารด้านพุทธศาสนามหายาน-ตันตรยานผ่านความโดดเด่นทาง
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสนาที่โอ่อ่ายิ่งใหญ่: หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ มหาเดีย์บูโร
โบดูร์/บรมพุทโธ อังกอร์ทม อังกอร์วัด ตาพรหม ยุคนี้ลักษณะความส�ำคัญคือความ
โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมทางศาสนา ทั้งของพุทธศาสนามหายาน-มันตรยาน และ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน คือ มีการสร้าง มหาเจดีย์บูโรโบดูร์/
บรมพุทโธ และปรัมพนัน (prahmanan) มหายานรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้าย นับตั้งแต่พระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1748) กษัตริย์นักก่อสร้างมหาราชองค์สุดท้ายของกัมพูชา
แสดงอ�ำนาจของเขมรให้ถึงจุดสว่างโพลงอีกเป็นวาระสุดท้าย พระองค์เป็นมหายาน
พุทธมามกะที่เคร่งครัด ทรงเลื่อมใสในพระพุทธไภษัชยคุรุเจ้ายิ่ง โปรดให้สร้างพระ
ปฏิมาโลหะขนาดเล็กเป็นจ�ำนวนมาก อุทิศบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ซึ่งต่อมาเรียก
กันในพวกนักนิยมพระเครื่องในเมืองไทยว่า "กริ่งพระปทุม" ทรงสร้างพระพุทธปฏิมา
"ชยพุทธมหานาถ" พระราชทานไปประดิษฐานบูชาตามหัวเมือง 23 แห่ง ทรงสร้าง
ปราสาทพระขรรค์ประดิษฐานพระปฏิมาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงสร้างปราสาท
ตาพรหมประดิษฐานพระปฏิมาพระปรัชญาปารมิตาโพธิสัตว์ และทรงสร้างปราสาทบาย
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

นประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์เอง โปรดให้สร้าง "อโรคยาศาลา" ทั่วพระราช
อาณาจักรถึง 102 แห่ง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ฟื้นฟูพุทธศาสนามหายานในคาบสมุทร
นี้ขนานใหญ่ อาณาจักรขอมนับถือทั้งพุทธศาสนามหายาน และเถรวาทซึ่งรับมาจาก
อาณาจักรทวารวดี งานที่ส�ำคัญของพระองค์ก็คือการสร้าง "นครธม"
ซึ่งมี "วิหารบายน" เป็นศูนย์กลางตามคติความเชื่อของพุทธศาสนา
มหายาน
การเริ่มพุทธศาสนาศึกษาผ่านอิทธิพลด้านภาษาสันสกฤต
ที่มีต่ออาณาจักร: ภาษาสันสฤตเป็นอารยธรรมด้านวัฒนธรรมภาษา
ที่รับมาจากอินเดีย แม้จะมีภาษาขอมแต่ในบันทึก จารึก ถาวรวัตถุ
พระพุ ท ธปฏิ ม า "ชยพุ ท ธ อารามใหญ่ เทวาลัย โบราณคดี หลักฐานจารีกในชวา เป็นจารึกหิน
มหานาถ ในศิลปะแบบบายน เป็นภาษาสันสกฤต พบที่ฝั่งทางเหนือของชวาตะวันตกและชายฝั่งทาง
ที่พบเห็นได้ในเขตจักรวรรดิ ตะวันออกบนเกาะบอร์เนียว ยุคแรกๆ นั้นคนชั้นสูงในราชส�ำนักนับถือ
บายนที่เคยยิ่งใหญ่ยุคโบราณ ศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาแบบมหายานสลับกันส่งผลที่จะต้อง
ใช้ภาษาราชการ ภาษาสันสกฤต การใช้ชื่อแบบอินเดีย ดังที่ปรากฏในชื่อของกษัตริย์
หลายพระองค์ในหลายอาณาจักร แม้แต่ชื่ออาณาจักรเองก็มีอิทธิพลภาษาสันสกฤต
แทรกอยู่ เช่น พระเจ้าชัยวรมัน อาณาจักรมหานคร หรือ อาณาจักรศรีวิชัย ล้วนแล้ว
แต่เป็นภาษาสันสกฤตทั้งนั้น เนื่องมาจากการผสมผสานศาสนาพื้นถิ่นกับศาสนากระแส
หลัก พวกพราหมณ์มักจะติดตามพร้อมกับการอพยพไปยังประเทศต่างๆ ส�ำหรับคน
ชั้นสูงยังมีการนับถือศาสนาที่มาจากอินเดีย แต่คนพื้นถิ่นเดิมยังนับถือฝีสางเทวดา
ประชาชนสร้างศาลพระภูมิบริเวณบ้านแทบทุกด้าน การนับถือผีสางเทวดาแบบนี้อาจ
สืบเนื่องมาจากการนับถือเทวดาของอินเดีย แต่การปรับใหม่ให้เหมาะกับท้องถิ่นนิยม
พระศิวะได้รับการยกย่องให้เป็นสิขเรศวร และพระกฤษณะได้รับการยกย่องให้เป็นศรี
จัมเปศวรซึ่งเป็นเทพเจ้าที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ให้การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ส่วน
พวกพราหมณ์ท�ำให้เทพประจ�ำถิ่นกลายเป็นเทพเจ้าฮินดู อนุชนรุ่นหลังที่สืบสายมา
จากพราหมณ์ซึ่งเป็นคนรุ่นก่อนต่างยังคงรักษาภาษาอินเดียไว้ และมีความพยายามตั้ง
ชื่อสถานที่ส�ำคัญต่างเป็นแบบอินเดียหมด ภาษาสันสกฤตกลายเป็นภาษาราชการและ
ภาษาศาสนา มีการฟื้นและยึดระบบอาศรมและวรรณะ นอกจากนี้ ชาวพื้นเมืองได้รับ
การส่งเสริมเข้าสู่วรรณะสูง ด้วยการกล่าวถึงการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฟูนันกับ
พราหมณ์ ซึ่งมาจากฝั่งแม่น�้ำยมุนาในอินเดียด้วย การใช้ภาษาจารีกและเผยแผ่นิยมกัน
ในพุทธศตวรรษที่ 18 ศิลาจารึกต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาสันสกฤตและภาษขอม จารึกที่เป็น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อักษรขอมมักเป็นเพียงการแปลข้อความในภาษาสันสกฤตที่
พบในบริเวณเดียวกันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมามี
บันทึกจดหมายเหตุของกัมพูชา นอกจากนั้นก็พบศิลาจารึก
เป็นภาษาบาลีและภาษากัมพูชาปัจจุบัน ศิลาจารึกภาษา
สันสกฤตที่เก่าที่สุดมีอยู่ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 12 คือ
ระบุถึงงานที่ด�ำเนินการอยู่ปี พ.ศ.1147 และปี พ.ศ.1167
มีศิลาจารึกอยู่ 2 แห่งระบุเป็นหลักฐานว่าพระเจ้าชัยวรมัน ภาพส�ำ เนาจารึ ก วั ด มเหยงค์ จั ง หวั ด
ที่ 1 เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาคือ ศิลาจารึกที่พบที่วัดพราย นครศรีธรรมราช อักษรปัลลวะ ภาษา
สันสกฤต พุทธศตวรรษที่ 12
เวียร (Prey Vier) มีอายุราวปี พ.ศ.1207–1208 กล่าวถึง ที่ ม า: จารึ ก ในประเทศไทย เล่ ม 1,
เรื่องการใช้ศาสนสมบัติโดยอาศัยสิทธิทางเชื้อสาย แต่ถือว่า หอสมุดแห่งชาติ, 2529
เป็นทางการและได้รับการประกันจากพระเจ้าชัยวรมันด้วย อิทธิพลของภาษาสันสกฤต
จึงมีอิทธิพลมากในราชส�ำนักหรือเป็นภาษาทางการ
ยุคนี้ยังแสดงถึงการศึกษาที่ได้รับความนิยมของนักศึกษานานาชาติ ที่เกาะ
สุมาตรา อาณาจักรศรีวิชัย มีการศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต ก่อนเดินทางไปต่อที่อินเดีย
การศึกษาจึงเน้นที่คัมภีร์ การแต่งคัมภีร์ ภาษาสันสกฤต และภาษาถิ่นเดิมที่จะช่วยให้
ท�ำความเข้าใจตัวบทจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ในเวียดนาม สมัยราชวงศ์
ตรัน พระเจ้าตรันไทต๋องทรงนิพนธ์หนังสือว่าด้วย ทางไปสู่ธยานะและหลักธรรมค้นคว้า
ฮือ-หลุก พระนัดดาของพระองค์หลังขึ้นครองราย์ได้ระยะหนึ่งก็สละราชสมบัติออก
ผนวช ณ วัด เซินตือ บนภูเขา มุ่งปฏิบัติธรรม นับว่าพระองค์เป็นปฐมสังฆราชแห่งนิกาย
เวฬุวัน (ป่าไผ่)
รูปแบบการสื่อสารทางพุทธศาสนายุคนี้
การสื่อสารส่งผ่านความโอ่อ่ายิ่งใหญ่อลังการของพิธีกรรม: รูปแบบการ
สื่อสารยุคนี้เน้นการจารึกบนแผ่นหิน (ศิลา) ในหลายอาณาจักรทั้งที่ฟูนัน เจนละ
และมหานคร รวมทั้งที่เกาะชวา สุมาตรา และการสร้างค�ำอธิบายผ่านพิธีกรรมที่
ยิ่งใหญ่มหึมานั้นมีนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมคอยดูแลรักษาศาสนสถานที่ใหญ่โต
สู ง ค่ า เพื่ อ ไว้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมที่ โ อ่ อ ่ า หรู ห รา มี ก ารเกณฑ์ แรงงานจ� ำ นวนมากมา
ก่อสร้างศาสนสถานอันใหญ่โต นอกจากนั้น เน้นส�ำหรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ไม่ได้
มีไว้ส�ำหรับสามัญชนคนทั่วไป การเชื่อถือเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบศาสนา
ฮินดูนิกายไศวะ ไวษณพ/พุทธศาสนามหายาน เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ความ
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เป็นเทวราชที่กษัตริย์เป็นเทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้าลงมาเกิดก็เฟื้องฟู แรงชักจูงที่จะ
บันดาลใจให้ประชาชนมาลงแรงท�ำการใหญ่อย่างการสร้างปราสาทหิน พวกพราหมณ์
ก็เรืองอ�ำนาจควบคู่กับราชส�ำนักและราชพิธีที่พราหมณ์ประกอบมีความขลังศักดิ์สิทธิ์มี
ความหมายต่อระบบกษัตริย์ พราหมณ์เมื่ออยู่ในวังหรือเทวาลัยของตน
แล้วก็มีฐานะอยู่ในวังเหนือประชาชนทั่วไป อีกทั่งระบบวรรณะที่จะช่วย
รองรับในสังคมอย่างในอินเดียก็ยังมีอิทธิพลอยู่ ศาสนาพุทธมหายานตันตรยานและพราหมณ์ฮินดูนี้จึงเจริญหลายร้อยปีถึงขั้นที่เรียกว่า ถึง
จุดสูงสุดสมัยที่แสดงออกทางสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โต เช่น มหาเจดีย์
บูโรโบดูร์/บรมพุทโธ พรัมมนัน นครวัด และนครธม ตาพรหม ล้วนยิ่ง
ใหญ่ และประสาทหินบนยอดเขาที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ แม้จะ
มามีอิทธิพลต่อประเพณีการปกครองและราชพิธีต่างๆ ในราชส�ำนัก
พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ (พระ ที่นับถือ แต่ประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตน ห่างไกลแต่ก็ยัง
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) ศิลปะ
ศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 14- เคารพและเกรงกลัวเป็นอย่างมาก
15) พบที่วัดพระบรมธาตุไชยา การสื่อสารผ่านพุทธศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์: พุทธศิลป์ยุคนี้เป็นศิลปะ
อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมสร้างเป็นคติศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนามหายาน
เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ทราบ
ว่าเป็นประติมากรรมในพุทธ ทั้งนั้น นิยมสร้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น อิฐ แลงและหิน สถาปัตยกรรมศาสนา จนกระทั่งสมเด็จกรม อาคารสร้างด้วยอิฐเป็นสิ่งที่เก่าที่สุด ต่อมาก็เป็นแลง และเมื่อขอม
พระยาด�ำรงราชานุภาพเสด็จ มีก�ำลังมากก็สร้างด้วยหิน ขอมเข้าไปปกครองต้องมีเทวสถานหรือ
มาที่วัดนี้ปี พ.ศ.2448 จึงได้
อัญเชิญไปไว้ที่พระราชวังดุสิต พุทธสถาน ศาสนาพราหมณ์ส่วนใหญ่นับถือลัทธิศิวเวท/ไศวนิกาย
ส่ ว นพุท ธศาสนาเป็ น นิก ายมหายานผสมผสานกับ ลัท ธิตัน ตรยาน
กรุงเทพมหานคร
ร่องรอยโบราณสถานด้านศิลป์ของขอมเกี่ยวกับพุทธศาสนาล้วนเป็น
มหายานทั้งนั้นพระประติมากรรมของขอมมักทรงเครื่องอลังการ วิภูษิตาภรณ์ มี
กระบังมงกุฏบนพระเศียรที่เรียกกันว่า ทรงเทริด พระโอฐหนา ดวงพระเนตรใหญ่
พระกรรณยาวลงมาจดพระอังสะ ลักษณะไปทางเทวรูปมาก พระปฏิมากร พระอาทิ
พุทธะในคติมหายาน ถ้าเป็นรูปพระพุทธเจ้ามักจะมีรูปพระโพธิสัตว์ซ้ายขวาเป็น
รูปอัครสาวก รูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ รูปปรัชญาปารมิตาโพธิสัตว์ รูปพระอวโลกิ
เตศวรมีหลายแบบ 4 กรหรือ 6 กร คล้ายรูปพระนารายณ์หรือพระพรหม ส่วนพระ
เครื่องชุดหนึ่งว่า นารายณ์ทรงปืนเป็นรูปพระอวโลกิเตศวร พระเครื่องแบบมหายาน
นี้ขุดที่ลพบุรี ส่วนมากรวมทั้งพระเครื่องที่เรียกกันว่า พระหูยานด้วยเป็นพิมพ์ของ
พระอักโษภยพุทธะ พระพุทธเจ้าประจ�ำทิศบรูพา ปราสาทขอม 3 หลังที่ลพบุรีเดิม
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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Buddhism in ASEAN

145

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าตรีกาล ตามคติมหายานมาแปลงเป็นเทวสถานในภาย
หลัง ปราสาทหินพิมายที่โคราชเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกมหึมา ที่เรียก
ว่าชยพุทธมหานาค และประดิษฐานรูปปฏิมา พระไตรโลกวิชัยอันเป็นปางหนึ่งของ
พระอาทิพุทธะ พระพุทธรูปสมัยลพบุรีส่วนใหญ่นิยมสร้าง
เป็นปางนาคปรกเป็นส่วนมาก เป็นหิน ส่วนที่เป็นส� ำริดมี
น้อย เหตุที่สร้างปางนาคปรกนั้นเนื่องจากพวกขอมมีลัทธิ
บูชางูใหญ่ แม้หัวหน้าสตรีมีชื่อเป็นงูคือโสมนาคี พระพุทธ
รูปสมัยลพบุรี มีท้ังพระศิลา พระหล่อ และพระพิมพ์ โดย
สรุป พระพุทธรูปปางเหล่านี้ 1) ปางสมาธิมีนาคปรกหรือ
ไม่มีนาคปรก 2) ปางมารวิชัย (ชนะมาร/ปางตรัสรู้) 3) ปาง
ดู ร ์ / บุ โ รพุ ท โธ Borobudur
เสด็จลงจากดาวดึงส์ยืนกรีดนิ้วพระหัตถ์ 4) ปางประทาน โบโรบู
(สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจเลื อ นมาจากค� ำ ว่ า
อภัยเป็นพระยืนตั้งพระหัตถ์ข้างเดียวบ้าง 2 ข้างบ้าง (ตั้ง "บรมพุทโธ") ขึ้นราวปี พ.ศ.1350 โดย
พระหัตถ์ข้างเดียวเรียกปางห้ามญาติ 2 ข้างเรียกปางห้าม กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง ราชวงศ์ ไ ศเลนทร บาง
สมุทร) 5) ปางป่าเลไลยก์ ดัดแปลงมาจากปางปฐมเทศนา ต�ำราว่าสร้างตอนกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9/ระหว่างปี พ.ศ.1293-1393 ตั้ง
แบบทวารวดี รูปพระโพธิสัตว์ตามมหายานในลพบุรีมัก อยู่ในภาคกลางของเกาะชวาห่างจาก
สร้างแต่ 2 องค์ คือ 1) รูปพระโพธิสัตว์อวโลกกิเตศวร ท�ำ เมืองยอกยาการ์ตา 40 กิโลเมตร ถูก
อย่างเทวรูปคล้ายรูปพระนารายณ์ แต่มือบน 3 มือถือลูก ทิ้งร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.1550 จนกระทั่ง
100 ปีที่ผ่านมา นักโบราณคดีชาว
ประค�ำและหนังสือ มือล่าง 2 มือถือดอกบัวและน�้ำอมฤต ราว
เนเธอร์แลนด์ได้เข้าไปช่วยปฏิสังขรณ์
ท�ำเป็นมนุษย์หลายหน้า (ซ้อนกันอย่างหัวโขนทศกัณฐ์) พุ ท ธสถานแห่ ง นี้ ส ร้ า งจากก้ อ นหิ น
หลายมือหลายเท้า 2) รูปนางภควดีปัญญาบารมี ท�ำเป็น ภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต บน
รูปนางยกมือขวาถือหนังสือ มือซ้ายถือดอกบัว ซึ่งมักเข้าใจ ฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร
(403 ฟุต) สูงขึ้นไปเป็นรูปแบบปิระมิด
กันว่าเป็นรูปนางอุมาภควดี
มี ล านเป็ น ชั้ น ลดหลั่ น กั น ขึ้ น ไป 8 ชั้ น
พระสงฆ์-พระพุทธรูป-พระธาตุ-พระไตรปิฎก และในแปดชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน
(คัมภีร์) ในฐานะเป็นทูตทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม: สี่เหลี่ยม 3 ชั้นขึ้นไปเป็นลานวงกลม
้ น สู ง สุ ด มี พ ระสถู ป
พุทธศาสนาได้รับมาจากนโยบายของกษัตริย์ที่ส่งมาเป็นทูต และบนลานกลมชั
ตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร
ทางวัฒนธรรมของอินเดียโบราณในนามของรัฐ จากนั้นพุทธ
ศาสนาแพร่อิทธิพลในดินแดนแถบนี้ สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนั้นคือ พระพุทธรูป พระ
ธาตุ พระไตรปิฎก และพระสงฆ์กลายเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ยุคสมัยนั้น หลังปี พ.ศ.500 เริ่มปรากฏมีพระพุทธรูปถืออุบัติในอินเดียและ
ส่งต่อมายังดินแดนทางต่างๆ ที่พุทธศาสนาเข้าไป โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

พระพุทธรูปซึ่งเป็นเหมือนบรรณาการที่กษัตริย์ผู้ปกครองนิยมแลกเปลี่ยนกันยุคสมัยนี้
จากจดหมายเหตุสมัยราชวงศ์เหลียงกล่าวไว้ว่าระหว่างปี พ.ศ.900–967 สมัยที่ฟูนัน
ส่งราชทูตไปยังจีนบ่อยๆ นั้นมีพราหมห์ผู้หนึ่งชื่อ เชียวเชิ่นหยู (โกณฑัญญะ) ได้ยิน
เสียงสวรรค์บัญชาให้ไปครองอาณาจักรฟูนัน เมื่อไปถึงฟูนันก็ได้รับ
การรับรองเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ แล้วพระองค์
ก็ทรงเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มาใช้แบบอินเดียแทนผู้
สืบสายจากพระองค์ผู้หนึ่งพระนามว่า ชัยวรมันส่งพระพุทธรูปศิลา
องค์หนึ่งไปถวายจักรพรรดิอู่ตี่ (พ.ศ.1045–1093) และปี พ.ศ.1046
กล่าวกันว่าชาวฟูนันสร้างรูปยักษ์และเทวดาต่างๆ ด้วยทองค�ำท�ำให้
มีสองเศียรสี่เศียรมีสี่หัตถ์แปดหัตถ์ผู้ที่ครองราชสืบต่อจากพระเจ้าชัย
วรมันคือ พระเจ้ารุทรวรมัน/หลิวโทปะโม (Liu–t’o–pa–mo) ก็ส่ง
พ ร ะ พิ ม พ ์ ดิ น ดิ บ ภ า พ เทวรูปไม้จันทร์ไปถวายจักรพรรดิจีนปี พ.ศ.1062 และปี พ.ศ.1082
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนา ศิลปะศรีวิชัย ก็ส่งพระเกสาของพระพุทธเจ้าซึ่งยาวถึง 12 ฟุต ไปถวายกษัตริย์จีน
(พุทธศตวรรษที่ 12-13) พบ ด้วย ตามที่จดหมายเหตุสมัยราชวงศ์สุย (พ.ศ.1124-1160) กล่าวว่า
ที่ถ�้ำเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง พระเจ้าจิตรเสนแห่งอาณาเจนละทรงพิชิตอาณาจักรฟูนันและโอรส
ของพระองค์พระนามว่า อีสานเสน ครองราชย์สืบต่อมาพระพุทธรูปที่พบในฟูนัน
กลุ่มแรกๆ นั้นเป็นพระพุทธรูปแบบนครบุรี (Ankor Borei)
พระสงฆ์ แ ละพระไตรปิ ฎ ก คั ม ภี ร ์ ส�ำ คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาเป็ น เครื่ อ ง
บรรณาการของรัฐ ดังปรากฏ สมัยพระเจ้าชัยวรมัน (พ.ศ.1021– 1057) อาณา
จักรฟูนันเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ส�ำคัญมีพระภิกษุจากอาณาจักรฟูนันไปเมือง
จีนเพื่อแปลเอกสารทางพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อสังฆปาละหรือสังฆวรมัน เกิดปี พ.ศ.
1003 เมื่อทราบเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ฉี (พ.ศ.1022–1045/ค.ศ.479–502) ท่าน
โดยสารส�ำเภาไปยังเมืองจีนโดยเหตุที่ท่านรู้หลายภาษาจักรพรรดิหวูแห่งราชวงศ์
เหลียง (พ.ศ.1045–1100) จึงอาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในระหว่าง
เวลา 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.1049–1065 ท่านท�ำงานอยู่ในที่ต่างๆ รวม 5 แห่งด้วยกันมี
อยู่แห่งหนึ่งมีชื่อว่า "ส�ำนักงานฟูนัน" จนกระทั่งมรณภาพปี พ.ศ.1067 อีกรูปหนึ่ง ชื่อ
มันทระ/มันทรเสนะเดินทางไปเมืองจีนพร้อมกับท่านเพื่อแปลคัมภีร์พร้อมท่าน พ.ศ.
1046 ต่อมาจักรพรรดิหวู/เซียวเอี่ยน (พ.ศ.1007-1092/ค.ศ.464-549) ทรงขอให้ท่าน
ร่วมงานกับท่านสังฆปาละแต่ท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเลย นอกจากนั้น ก็มี
ภิกษุทางพุทธศาสนาอีกหลายรูปที่เดินทางจากฟูนันไปยังประเทศจีน พระเจ้ารุทรวรมัน
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แม้จะทรงนับถือพุทธศาสนาแต่พระองค์ก็ทรงระมัดระวังยังคงรักษาระบบการบูชา
พระศิวะของบ้านเมืองไว้ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อราชบัลลังก์ของพระองค์
เพราะชนชั้นปกครองไม่น้อยที่มีอ�ำนาจอยู่ในบ้านเมืองนั้นยังมีผู้นับถือศาสนาฮินดู
นิกายไศวะอยู่ ศิลาจารึกของกัมพูชากล่าวถึงพระเจ้ารุทรวรมันและพระเจ้าแผ่นดิน
หลายพระองค์ที่อ้างว่าตนสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโกณฑัญญะเข้าใจกันว่าพราหมณ์
โกณฑัญญะนี้คงจะเดินทางมาจากอินเดียด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือบางทีอาจ
แล่นเรือมาจากเมืองมหาพาลีปุระ (อีกชื่อหนึ่งคือ เมืองพระเจดีย์ 7 องค์) สมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 10 กษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์สมัยแรกนี้คงจะน�ำเอาลัทธิไศวะเข้าไปด้วย แต่
ทว่าในพุทธศตวรรษที่ 10–11 พุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในฟูนันแล้ว ศาสนาในประเทศ
กัมพูชาสมัยนี้เป็นศาสนาผสมระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ ในเวียดนาม
กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เลส่งคณะทูตไปจีนเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกมา
สมัยสุวรรณภูมิครั้งโบราณ ดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน
ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากอารยธรรม 2 กระแสหลักคือ 1) อินเดีย 2) จีน ศาสนา
พุ ท ธมหายานและฮิ น ดู นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดิ น แดนแถบนี้ ผ ่ า นผู ้ อ พยพ นั ก เดิ น ทาง
ธรรมจารย์ พระธรรมทูตจากอินเดียและจีน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอินเดียโบราณ
และจีนโบราณ ผ่านพุทธศาสนาแบบมหายานอินเดียและมหายานจีน
พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทบน
บัลลังก์ ที่วัดเมนดุต (Candi Mendut)
เมื อ งยอกยาการ์ ต า (Yogyakarta)
ประเทศอินโดนีเซีย สร้างเมื่อ พ.ศ.1367
ใกล้กับมหาสถูปมหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรม
พุทโธ (Borobudur) แสดงพระสัทธรรม
ปุ ณ ฑริ ก สู ต รบนยอดเขาคิ ช ฌกู ฎ โดย
มีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ด้านข้างตาม
คติ ม หายานเกาะชวากลาง อายุ ร าว
พุทธศตวรรษที่ 13
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บทที่ 5 พุทธศาสนายุคลังกาวงศ์

หลังจากดินแดนสุวรรณภูมิโบราณซึ่งมีอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่เป็นจักรวรรดินิยม
อันเกรียงไกรประกอบด้วยมหานครของขอม พุกามของพม่า และศรีวิชัยของมลายู
เสื่อมอ�ำนาจลงพร้อมกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาทั้งมหายาน ตันตรยานและ
เถรวาทอินเดีย การปรากฏตัวของพุทธศาสนาแบบใหม่เริ่มเข้ามาแทนที่เนื่องจากการ
ปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ในลังกาและพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ถือก�ำหนดประจวบเหมาะ
กับอาณาจักรที่กระจัดกระจายในดินแดนสุวรรณภูมินี้ตั้งตัวเป็นอิสระจากอ�ำนาจเก่า
พุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในประเทศลังกามาช้านานตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช
เหมือนกับทางสุวรรณภูมิ แต่ศาสนาเดิมในดินแดนนี้กลับสลายหายไป พร้อมกับการ
ต้อนรับศาสนาแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ ยุคนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลด้านต่างๆ ของพุทธ
ศาสนาลังกาวงศ์ที่มีต่อดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคนี้ สามารถแบ่งออกเป็นแบ่งระยะที่
1 ช่วงอุบัติขึ้นและปฏิรูปใหญ่จนเข้ามาเป็นทางเลือก ระยะที่ 2 ช่วงการเข้ามาเป็น
ศาสนากระแสหลักของอาณาจักร/เป็นศาสนาประจ�ำรัฐ ระยะที่ 3 ช่วงปรับเปลี่ยน
แผ่ขยายและผสมผสานเป็นอัตลักษณ์ของอาณาจักร
การอุบัติขึ้นของพุทธศาสนาลังกาวงศ์
เมื่อพระมหินทเถระ และพระสังฆมิตตาเถรีเข้าไปยังเกาะคนที่มีฝ่ามือแดง
(ประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน) พุทธศาสนากลายเป็นศาสนาประจ�ำรัฐ มีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง ประดิษฐานมั่นคงในลังกามีพัฒนาการยาวนานเป็นพันปีมีนิกายก� ำเนิดขึ้น
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ใหม่เฉพาะในลังกาเป็นเอกลักษณ์ตนเองผสมผสานกับความยึดถือในชาติพันธุ์สิงหล
อย่างเหนี่ยวแน่นกลายเป็นพุทธศาสนาลังกาวงศ์ ยุคสมัยนี้ พุทธศาสนาลังกาวงศ์
ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับภายนอกอาณาจักรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ประจวบเหมาะ
กับมีการพื้นฟูพุทธศาสนาในลังกาครั้งใหญ่ท�ำให้การเผยแผ่พุทธศาสนานั้นขจรขจาย
ไปทุกสารทิศ โดยเฉพาะอาณาจักรสุวรรณภูมิได้รับพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาโดยตรง
นับแต่ศตวรรษที่ 17 และต่อมาศตวรรษที่ 18 เรื่อยมา พุทธศาสนาลังกาวงศ์จึงเจริญ
รุ่งเรืองในอาณาจักรสุวรรณภูมิ
พุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเข้าสู่ศรีลังกาสมัย
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ (พ.ศ.236-276) (H.R.Perera, 1988:20-21) และเจริญรุ่ง
เรืองเรื่อยมา 100 กว่าปี นับตั้งแต่พระมหินทเถระเดินทางเข้าไปยังลังกา สามารถ
ท�ำให้ทางผู้ปกครองรัฐ และประชาชนหันมาเลื่อมใสพุทธศาสนา ดังมีการสนทนา
กันระหว่างกษัตริย์ลังกา กับพระมหินทเถระ พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะถามว่า "พุทธ
ศาสนาหยั่งรากลงในลังกาทวีปหรือยัง?" พระมหินทเถระตอบว่า "ยัง" พระราชาถาม
ต่อไปว่า "เมื่อไรเล่าพุทธศาสนาจะหยั่งรากลงในลังกาทวีป?" พระเถระตอบว่า "ต่อ
เมื่อได้ผูกพัทธสีมาแล้วนั่นแหละ จึงจะชื่อว่าพุทธศาสนาหยั่งลงในลังกาทวีป" (จ�ำนงค์
ทองประเสริฐ, 2532: 208) ท�ำให้มีประเพณีการผูกพัทธสีมาเพื่อยืนยันว่าพุทธศาสนา
มีผู้สืบทอดต่อไปกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาลังกาวงศ์สืบมา
ความเสื่อมของพุทธศาสนาเกิดขึ้นสลับกับการเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะยาม
ใดที่มีภัยจากภายนอกซึ่งเป็นภัยสงครามกับชาวทมิฬ มักจะสร้างความเสียหายแก่
ทั้งรัฐและศาสนาจักร ดังความเสื่อมของพุทธศาสนาเกิดขึ้นราวปี พ.ศ.400 รัชสมัย
ของพระเจ้าวัฏฏคามนีอภัย พวกทมิฬเข้ามาตีและเข้าครองอนุราธปุระเป็นเวลา 14
ปีจนพระองค์ต้องเสียราชบัลลังก์เสด็จลี้ภัยไปซ่องสุมก�ำลัง ระหว่างนั้นทรงได้รับการ
อุปถัมภ์จากพระมหาติสสะ ต่อมากลับมาครองราชย์อีกครั้งทรงให้ท�ำการสังคายนา
และท�ำการจารึกพระพุทธพจน์ลงในใบลานเป็นครั้งแรก อุปถัมภ์พระมหาติสสะ พร้อม
สร้างวัดถวาย คือวัดอภัยคีรีวิหาร จนท�ำให้พระภิกษุชาวมหาวิหารไม่พอใจ จนเป็น
เหตุให้คณะสงฆ์แตกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมหาวิหาร กับคณะอภัยคีรีวิหาร ตั้งแต่
นั้นมาคณะสงฆ์ลังกาแตกออกเป็น 2 คณะ แต่ยังเป็นนิกายเถรวาท เพียงมีลักษณะ
ต่างกัน คณะมหาวิหารเป็นอนุรักษนิยม ไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระธรรมวินัย
และต�ำหนิรังเกียจภิกษุต่างนิกายว่าเป็นอลัชชี คณะนี้อ้างว่านับถือมาตั้งแต่ท่าน
มหินทะเถระ เป็นต้นสายที่เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในลังกา ส่วนคณะอภัยคีรี
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วิหาร เป็นคณะหัวก้าวหน้าที่เปิดกว้างยอมรับเอาความคิดเห็นต่างนิกาย ไม่รังเกียจ
ภิกษุต่างนิกาย ต่อมามีคณะที่ 3 เกิดขึ้นเรียกว่า คณะเชตวันวิหารท�ำให้
ลังกาสมัยนั้นพุทธศาสนาแตกเป็น 3 คณะ
ปี พ.ศ.956 พุ ท ธศาสนาเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งอี ก ครั้ ง โดยเฉพาะ
วรรณกรรมนับเป็นยุคอรรถกถาของลังกาและพุทธศาสนาเถรวาทลังกา
วงศ์ พระพุทธโฆษาจารย์ นักปราชญ์อันเลื่องชื่อของฝ่ายเถรวาทเดิน
ทางจากอินเดียมายังศรีลังกาเพื่อปริวรรตคัมภีร์อรรถกถา พระไตรปิฎก
ภาษาสิงหลเป็นภาษามคธ (บาลี) เพื่อน�ำกลับไปยังชมพูทวีป ภายหลัง
เกิดการรบพุ่งจากชาวทมิฬแย่งชิงดินแดน ภัยภายในเกิดจากการแย่ง
ชิงราชสมบัติจนน�ำไปสู่ความเสื่อมสลายแทบจะหาสมณวงศ์ที่บริสุทธิ์
(H.R.Perera, 1988:44-45) หลังจากยุคเสื่อมของพุทธศาสนาในลังกา
า ปรากรมพาหุ
เกิดขึ้นมาแต่ละครั้ง เมื่อพระเจ้าแผ่นดิน กู้เอกราชช�ำระสะสางบ้าน พระเจ้
มหาราช /พระเจ้าปรากรม
เมืองให้สงบสุข เพราะในลังกานั้น สมณวงศ์สิ้นไปเป็นครั้งแรก ต่อมา พาหุที่ 1 (ครองราชย์
ก้าวเข้าสู่ยุคช�ำระและฟื้นฟูพุทธศาสนา ครั้งนี้เริ่มขึ้นสมัยพระเจ้าวิชัย พ.ศ.1697-1730) เป็น
พาหุที่ 1/พระเจ้าวิชัยพาหุ ศิริสังฆโพธิ (นับเป็นล�ำดับรัชกาลที่ 115) พระนัดดา/(บางว่าโอรส)
ของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1
พระองค์มีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูศาสนาปี พ.ศ.1609 ทรงหาพระภิกษุ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ที่อุปสมบทถูกต้องแทบไม่ครบ 5 รูป และต้องทรงอาราธนาพระสงฆ์จาก ในประวัติศาสตร์ศรีลังกา
พม่าตอนใต้หรือจากอารมณะประเทศ (รามัญประเทศ /มรัมมประเทศ) จนได้รับเทิดพระเกียรติ
นมหาราชองค์หนึ่ง
คณะสงฆ์ 20 รูปไปให้การบรรพชาอุปสมบทในลังกา ยุคนี้ถือว่าเข้าสู่ยุค ว่ทีา่ อเป็าณาจั
ก รใหม่ แ ห่ ง
ลังกาวงศ์ เพราะเป็นยุคที่เข้าสู่การช�ำระพระศาสนาในลังกาขนานใหญ่ โปโลนนารุวะ พระองค์
ทรงปฏิรูปพุทธศาสนาใน
(H.R.Perera, 1988:53-54)
ต่อมาปี พ.ศ.1697–1730 นับเป็นยุคแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ใน ลังกาก่อนจะมีการน�ำมา
เผยแผ่ยังอาณาจักรทาง
ศรีลังกาอีกครั้งและการท�ำสังคายนาครั้งที่ 4 ตรงกับสมัยพระเจ้าปรากรม สุวรรณภูมิแผ่นดินใหญ่
พาหุที่ 1 (เป็นพระโอรสของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 นับเป็นล�ำดับรัชกาล เริ่มที่พุกาม ก่อนจะแพร่
เป็นที่ 119 ทรงครองราชย์สมบัติอยู่ 33 ปี) (H.R.Perera, 1988:54- หลายไปยังอาณาจักรอื่น
56) พระองค์ทรงเป็นมหาราชที่ส�ำคัญที่สุดองค์หนึ่งของลังกาเป็น 1 ในเวลาต่อมา
ใน 3 พระองค์ (พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะเป็นปฐมพุทธศาสนูปถัมภก พระเจ้าทุฏฐ
คามินีท�ำสงครามกับพระยาเอฬารทมิฬจนมีชัยอิสระคืนแก่ชาวสิงหฬ และพระเจ้า
ปรากรมพาหุที่ 1) ทรงกู้เอกราชและปกครองบ้านเมืองสงบเรียบร้อย เมื่อบ้านเมือง
สงบน�ำไปสู่การช�ำระฟื้นฟูในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนาปี พ.ศ.1696 พุทธ
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ศาสนาลังกาวงศ์ถืออุบัติขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของพระองค์นิมนต์พระเถระผู้ทรงภูมิ
รู้ภูมิธรรมทั้งหลายประชุมสังคายนาทบทวน ช�ำระ จ�ำหมวดหมู่วางมาตรฐานพุทธ
รรม มีช�ำระระเบียบการบริหารจนเป็นที่ตกลงของทุกฝ่ายน�ำไปสู่การวางระเบียบ
(World Buddhist University, 2545:61) พระองค์ทรงช�ำระการ
พระศาสนาให้บริสุทธิ์ โปรดให้คณะสงฆ์ทั้ง 3 แห่ง คือ ส�ำนักมหา
วิหาร ส�ำนักอภัยคีรีวิหาร และส�ำนักเชตวันวิหาร ที่เคยเกิดความ
แตกแยกบาดหมางต่อกันมาเป็นเวลา 11 ปี เป็นผลส�ำเร็จ รวมเข้า
เป็นนิกายเดียวกันลังกาวงศ์หรือลังกาวงศ์ (Sri Lankan/Ceylonese
tradition/Langkavamsa Theravada Buddhism) ทรงสถาปนา
เมืองนครศรีธรรมราช/เมือง สมเด็จพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลทั้งประเทศเป็นครั้งแรก ทรง
ตามพรลิงค์ /ลิงอร์ (ligor) สร้ า งวั ด วาอาราม วิ ห าร ประดิ ษ ฐานพระธาตุ เขี้ ย วแก้ ว ที่ เ มื อ งโป
เป็นอาณาจักรแรกๆ ที่รับ
เอาพุทธศาสนาแบบลังกา โลนนารุวะเป็นวิหารทรงกลม สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในลังกา
วางศ์ พร้อมกับอาณาจักร สร้างวิหารลังกาดิลกอันสะท้อนศิลปะแบบฮินดู พระพุทธรูปที่วิหาร
พุกาม
คัล ซึ่งแกะสลักจากหินทั้งแท่ง นับเป็นยุคที่มีศิลปกรรมงดงามและ
ยุคนี้ถือว่า ลังกา กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานับเป็น
นาลันทาแห่งลังกาปรากฏเกียรติคุณแพร่ไปทั่วมีพระสงฆ์และนักปราชญ์เดินทางจาก
อาณาจักรใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น ไทย พม่า มอญ เขมร แม้แต่
ยะไข่เพื่อมาศึกษาพุทธศาสนาในลังกา แล้วน�ำไปเผยแผ่ในอาณาจักรของตนเป็นอัน
มาก (World Buddhist University, 2545:61-62)
พุทธศาสนายุคนี้เจริญรุ่งเรืองอยู่ระยะหนึ่ง พุทธศตวรรษที่ 17 และตามด้วย
พุทธศตวรรษที่ 18 แสดงให้เห็นถึงการปฏิรูปและสังคายนาพระธรรมวินัยขนานใหญ่
ซึ่งนับเป็นหนที่ 7 ในประวัติศาสตร์การท�ำสังคายนาของฝ่ายเถรวาท และครั้งที่ 4
ในลังกาเป็นยุคฎีกาการแต่งช�ำระฎีกาเพื่ออรรถาธิบายอรรถกถาที่ริเริ่มมาก่อนหน้า
นี้ กิตติศัพท์การปฏิรูปสะสางฟื้นฟูการพระศาสนาครั้งใหญ่นี้ เป็นเหตุน�ำไปสู่การ
เผยแผ่พุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้าเผยแผ่หลายยังดินแดนสุวรรณภูมิ (World Buddhist
University, 2545:62) แต่ภายหลังรัชกาลนี้แล้วพวกทมิฬจากอินเดียก็มารุกรานอีก
และเข้าตั้งถิ่นฐานมั่นคงขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆ อาณาจักรสิงหลต้องถอยร่นมา
ทางใต้ ต้องย้ายเมืองหลวงอยู่บ่อยๆ ท�ำให้พุทธศาสนาประสบภัยจากสงคราม และ
ต่อมาก็เป็นยุคการล่าอาณานิคมจากยุโรปเข้ามาแทนที่ หลังจากนั้น พุทธศาสนาใน
ลังกาก็เสื่อมลงเนื่องจากทมิฬจากอินเดียเข้ามารุกราน ตามมาด้วยยุคการเข้ามาของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เจ้าอาณานิคมยุโรป โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ จนกระทั่งได้รับอิสรภาพ พ.ศ.
2591 (นับแบบไทย 2490)
ฐานที่มั่น/ศูนย์กลางพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในดินแดนสุวรรณภูมิแรกเริ่ม
พุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ ใ นสุ ว รรณภู มิ ค รั้ ง นั้ น มี ฐ านที่ มั่ น อยู ่ 2 แห่ ง คื อ 1)
อาณาจักรพุกาม (พ.ศ.1587-1830) และ 2) นครศรีธรรมราช เมืองตามพรลิงค์ ลังกา
วงศ์ ที่ อ าณาจั ก รพุ ก าม (พม่ า ปั จ จุ บั น ) มี พ ระสงฆ์
จากพุ ก ามและมอญที่ บ วชใหม่ กั บ พระสงฆ์ ลั ง กา
แล้วกลับมายังประเทศของตนตั้งเป็นคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์ขึ้น ได้รับความนับถือเลื่อมใสจากพระราชาและ
ประชาชนจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในขณะเดียวกันคณะ
สงฆ์พวกเก่าซึ่งนับถือเถรวาทอินเดียแบบเดิมค่อยๆ
เริ่ ม เสื่ อ มอิ ท ธิ พ ลไป ประจวบเหมาะกั บ มี เ ถรวาท นครศรีธรรมราช ดินแดนที่พ่อขุนรามค�ำแหง
ำพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ขึ้น
แบบลัง กาวงศ์ เข้ า มาแทนที่ ส่ ว นลัง กาวงศ์ ที่เ มือ ง ทรงน�
มาประดิษฐานเป็นศาสนารูปแบบใหม่ประจ�ำ
นครศรีธรรมราช/เมืองตามพรลิงค์ มีคณาจารย์ใน รัฐของอาณาจักรสุโขทัย
ลังกาวงศ์นี้รูปหนึ่งชื่อพระราหุลเป็นชาวลังกา จาริกจากพุกามมาตั้งคณะลังกาวงศ์ขึ้น
มีกษัตริย์มลายูเชื้อสายศรีวิชัยปกครองอยู่คณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช
(World Buddhist University, 2545:62) ดังปรากฏพระมหาเจดีย์ ที่ผสมผสาน
มหายานยุคศรีวิชัยและเถรวาทลังกายุคต่อมา อาณาจักรตามพรลิงค์เจริญขึ้นเหมือน
ที่พุกามเป็นเหตุให้แพร่หลายสู่อาณาจักรสยามแห่งสุโขทัยและกัมพูชาในกาลต่อมา
อาณาจักรพุกามที่เคยเจริญรุ่งเรืองแผ่อาณาบริเวณไปปกครองอาณาจักรทางล้านนา
อยู่ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ก็หมดอ�ำนาจ อิทธิพลทั้งมอญและเขมรเริ่มเสื่อมลง
ไปหลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรองค์สุดท้ายผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชมีอ�ำนาจ
และทรงเป็ น มหายานพุ ท ธมามกะที่ เ คร่ ง ครั ด พร้ อ มกั น กั บ มหายานในอาณาจั ก ร
เขมรค่ อ ยๆเสื่ อ มโทรมลง ดั ง นั้ น อาณาจั ก รในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ รั บ พุ ท ธ
ศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์คือ อาณาจักรพุกามและอาณาจักรนครศรีธรรมราช/
ตามพรลิ ง ค์ ส� ำ หรั บ อาณาจั ก รนี้ สมั ย หลั ง ปี พุ ท ธศตวรรษที่ 18 พระเจ้ า
จันทรภานุศรีธรรมาโศกราชทรงยกทัพไปโจมตีลังกา 2 ครั้งเพื่อแย่งชิงพระทันตธาตุ
จากลังกา ท�ำให้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังวงศ์และศิลปะแบบลังกา
เข้ามาเผยแผ่และฝังรากลึกอยู่ในอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศาสนวัตถุที่ส�ำคัญ คือ
พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราชพระพุทธรูปประทับยืนส�ำริดปางประธานธรรม
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ท�ำให้นครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางส�ำคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนาลังกา
วงศ์ในสยามและดินแดนอื่นๆ ซึ่งพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชน�ำพุทธศาสนาลังกา
วงศ์ไปเผยแผ่ยังกรุงสุโขทัยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ต่อมานับถือพุทธ
ศาสนานิการเถรวาทจากทวารวดี และพุทธศาสนาลังกาวงศ์ดังกล่าว
การล่ ม สลายของอาณาจั ก รเดิ ม และการเกิ ด ขึ้ น ของอาณาจั ก ร
ใหม่ : หลังจากอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรมหานคร อาณาจักร
พุ ก าม (พ.ศ.1587-1830) และอาณาจั ก รทวารวดี โดย 2
อาณาจั ก รแรกนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธมหายานและฮิ น ดู เ ป็ น กระ
แสหลั ก ส่ ว น 2 อาณาจั ก รหลั ง นั บ ถื อ เถรวาทจากอิ น เดี ย เป็ น
กระแสหลัก เมื่อเสื่อมอ�ำนาจและสิ้นไปตามกาลเวลา จึงเข้าสู่ยุคการ
เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเดิมที่เคยครองความยิ่งใหญ่
รวมทั้งศาสนาที่ปรากฏอยู่ในอาณาจักรนั้นๆ อาณาจักรต่างๆ เริ่ม
อนุสาวรีย์พระเจ้าอโนรธามัง แยกตัวเป็นอิสระ มีเอกราชไม่ขึ้นตรงต่อจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ ท�ำให้มี
ช่อ/พระเจ้าอนิรุทธ์ (อังกฤษ:
Anawrahta Minsaw, ศาสนาเถรวาทรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่ ก่อนหน้านั้น ในภาคกลาง
Anawrahta,พ.ศ.1587-1620) มีอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรลพบุรี เมื่ออาณาจักรสุโขทัยแยก
ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์ ตัวมาจากอาณาจักรมหานครของขอม สุโขทัยแม้จะได้รับอิทธิพล
พุ ก าม (พ.ศ.1587-1830) ทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรขอมในช่วงต้น ต่อมาจึงได้รับอิทธิพล
ผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม ผู้
รวบรวมพม่าเป็นหนึ่งเดียว จากพุทธศาสนาลังกาวงศ์ โดยเริ่มต้นปี พ.ศ.1800 พ่อขุนบางกลาง
หาว พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หัวหน้าคนไทยในลุ่มแม่น�้ำ
เจ้าพระยาทรงเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงประกาศเอกราชขับไล่อิทธิพลของเขมรออก
ไปแล้วตั้งนครสุโขทัยเป็นราชธานี
ทางภาคตะวันตกของไทยและตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ):
พม่ายุค 2 อาณาจักร-อาณาจักรมอญแห่งเมาะตะมะพะโคและหงสาวดี
และพม่าแห่งอังวะ ประกอบด้วย ทางภาคตะวันตกของไทยและตะวันตกเฉียงเหนือ
(พายัพ) มีอาณาจักร 2 แห่ง คือ 1) อาณาจักรอังวะ ราชวงศ์อังวะมีเมืองอังวะ 2)
เมาะตะมะและหงสาวดี อาณาจักรพุกามที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาโดยล�ำดับ จนกระทั่ง
รัชสมัยของพระเจ้านรสีหปติปี พ.ศ.1799-1830 ภัยภายนอกอาณาจักรจากกองทัพ
มองโกลของจักรพรรดิกุบไลข่านบุกเข้าตีพุกามจนแตกปี พ.ศ.1820 ผลของสงคราม
เป็นเหตุให้อาณาจักรพุกามอ่อนแอลงมาก การล่มสลายของอาณาจักรพุกามพม่า
แตกแยกออกเป็น 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรของเมาะตะมะ หงสาวดีของมอญ และ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อาณาจักรของอังวะของพม่า
อาณาจักรมอญครั้งที่ 2 นี้ได้สถาปนาเป็นอาณาจักรมอญครั้งที่ 2 เป็นเวลา
ทั้งสิ้น 252 ปี (พ.ศ.1830-2082) อาณาจักรมอญมีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่เมาะตะมะ
(พ.ศ.1824-1912) ดินแดนทางใต้ของพม่าปัจจุบันนั้น มะกะโท พ่อค้ามอญเชื้อสาย
ไทใหญ่พระนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่ว (Wareru) ประกาศเอกราชปลดแอก
อาณาจักรมอญหลังจากเป็นเมืองขึ้นของพุกามตั้งแต่ปี พ.ศ.1600 ต่อมา
เมื่อเป็นเอกราชก็ได้สถาปนาราชวงค์ข้ึน มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเมาะตะมะพะโค ปี พ.ศ.1824 เมาะตะมะเป็นเมืองหลวงของมอญจนถึงปี พ.ศ.1912
พระเจ้าฟ้ารั่วทรงสร้างประมวลกฎหมายใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกฎหมาย
พระมนู เรียกว่าพระธรรมศาสตร์ฉบับพระเจ้าฟ้ารั่ว ซึ่งแปลจากคัมภีร์
ภาษาฮินดูเป็นภาษามอญ และปรับปรุงให้เข้ากับหลักพุทธศาสนา และ อาณาจักรมอญทั้งหมด
รวมเป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้ง
กลายเป็นรากฐานกฎหมายทั้งของพม่าและไทย ภายหลังอาณาจักรมอญ แรกสมัยพระเจ้าราชาธิราช
ได้ย้ายเมืองหลวงใหม่มาที่ พะโค-หงสาวดี (พ.ศ.1912-ครั้นต่อมา สมัย (พ.ศ.1936-1964)
พญาอู่ พระองค์ย้ายเมืองหลวงจากเมาะตะมะไปยังหงสาวดีปี พ.ศ.1912
เพราะถูกโจมตีจากกองทัพสยามแห่งอยุธยาที่ก�ำลังแผ่อ�ำนาจ คือพระเจ้าอู่ทอง (พ.ศ.
1893-1912) เนื่องจากมีการแย่งชิงราชสมบัติกันเองเป็นเวลาหลายปี สยามและไท
ใหญ่ถือโอกาสรุกราน แต่พญาอู่ยังคงรักษาอาณาจักรไว้
อาณาจักรมอญทั้งหมดรวมเป็นปึกแผ่นเป็นครั้งแรกสมัยพระเจ้าราชาธิราช
(พ.ศ.1936-1964) ซึ่งครองราชย์ต่อจากพระบิดาคือ พญาอู่ นอกจากพระองค์จะทรง
จัดระเบียบการปกครองที่ดีแล้ว ยังพยายามผูกมิตรกับอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักร
ข้างเคียง ท�ำให้สามารถรับศึกจากพม่าและไทใหญ่เต็มที่ พระเจ้าราชาธิราชประสบ
ภาวะสงครามเกือบตลอดรัชกาลของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดแย้งและรบกับ
พม่าแห่งอังวะสมัยของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง (พ.ศ.1944-1965) แต่พระเจ้าราชาธิราช
ทรงใช้นโยบายยุยงให้อังวะกับรัฐต่างๆ แตกกัน จึงสามารถป้องกันอาณาจักรไว้
ส�ำหรับกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ของมอญคือ พระธรรมเจดีย์ (ครองราชย์ พ.ศ.1970–2035)
นับเป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของมอญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ลังกาวงศ์และศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ อาณาจักรหงสาวดีปี พ.ศ.1966-2082
นับเป็นยุคแห่งความสงบและรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและการค้าขาย เป็นยุคทองของ
มอญมีกษัตริย์ปกครองรวม 8 องค์ที่ส�ำคัญคือ พระนางพญาท้าว (Shinsawbu: พ.ศ.
1996-2013) และพระเจ้าธรรมเจดีย์ (พ.ศ.2013-2035) เนื่องจากในระยะนั้น พม่า
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ตกอยู่ในภาวะสงครามภายในท�ำการสู้รบกันเองจึงไม่มารบกวนมอญเป็นโอกาสให้
มอญสามารถทะนุบ�ำรุงประเทศอย่างเต็มที่ กิจการในพุทธศาสนา ได้แก่ การบูรณะ
องค์พระเจดีย์ชเวดากอง (พระมหาธาตุเมืองตะเกิง) สมัยพระนางเช็งซอบู (มอญเรียก
ว่า พระนางมิจาวปุ) พระนางถวายทองค�ำเท่าน�้ำหนักตัวปิดทอง
องค์พระธาตุ พระเจ้าธรรมเจดีย์เปิดประเทศติดต่อค้าขายกับต่าง
ประเทศ คือ อินเดีย มะละกา และหมู่เกาะมาเลย์ เมืองท่าที่ส�ำคัญ
ของมอญ ได้แก่ เมืองสิเรียม (Syriam) เมืองพะสิม (Bassein) เมือง
เมาะตะมะ (Martaban) และเมืองหงสาวดี (Pegu) หลังจากรุ่งเรือง
ถึงขีดสุด มอญยุคหงสาวดีส้ินสุดลงเพราะถูกพม่าแห่งราชวงศ์ตองอู
รุกราน และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพม่าปี พ.ศ.2082
พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ (พ.ศ.2074-2093) ทรงมีนโยบายรวมมอญกับ
พม่าเข้าเป็นชาติเดียวกัน โดยการรับอารยธรรมต่างๆ ของมอญมา
ใช้ในราชส�ำนักพม่า ให้ชาวมอญเข้ารับราชการในต�ำแหน่งหน้าที่
ส�ำคัญๆ ของกองทัพรวมทั้งย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงหงสาวดี
รู ป ปั ้ น พระเจ้ า รามาธิ บ ดี
(พระเจ้าธรรมเจดีย์) กษัตริย์ อาณาจั ก รพม่ า แห่ ง อั ง วะ (Ava) ยุ ค แรก (พ.ศ.1907-2070) ตั้ ง
มอญ ณ ลานเจดีย์ไจ้ปุ่น อยู ่ ท างตอนเหนื อ ของพม่ า ในปั จ จุ บั น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรม
เมืองหงสาวดี (ปัจจุบันคือ จากอาณาจั ก รพุ ก ามถู ก สถาปนาขึ้ น ที่ เ มื อ งอั ง วะปี พ.ศ.1907
เมืองพะโค-Bago) ประเทศ
พม่า พระมหาปิฎกธรที่พระ (พ.ศ.1907-2098) ราชวงศ์ อั ง วะปกครองพม่ า รวมเป็ น เวลาทั้ ง
นางเชงสอบูทรงอุปถัมภ์ทราบ สิ้ น 191 ปี ยุ ค นี้ มี ก ารฟื ้ น ฟู ศิ ล ปะและวรรณกรรมของพุ ก าม
เรื่องจึงพาศิษย์สี่คนไปคิดกล กลายเป็ น ยุ ค ทองแห่ ง วรรณกรรมของพม่ า รั ช สมั ย พระเจ้ า นรปติ
อุบายพานางตละเจ้าท้าวมา
ขึ้นครองราชย์ในแผ่นดินหง (พ.ศ.1985-2011) นั้ น มี ก วี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมาย รวมทั้ ง ท่ า น
สาวดีได้ส�ำเร็จ ส่วนพระมหา สีลวังสะและท่านอริยวังสะผู้เชี่ยวชาญในอภิธรรมปิฎกด้วย ภายหลัง
ปิ ฎ กธรมี ค วามรู ้ สึ ก ไม่ ดี ไ ม่ การสู้รบกับมอญทางใต้อาณาจักรอังวะ พม่าก็ตกอยู่ในภาวะยุ่งยาก
สบายใจที่ ต นเข้ า ไปมี ส ่ ว น ตลอดเวลา เพราะต้องรับข้าศึกทั้งทางใต้ของมอญ และทางเหนือถูก
ร่ ว มในการคิ ด กลอุ บ ายดั ง
กล่ า วจึ ง เกิ ด ความละอาย พวกไทใหญ่รุกรานโจมตีอยู่เรื่อยๆ หัวเมืองใหญ่น้อยของพม่าก็ถือ
แล้ ข อลาสิ ก ขา และได้ ม า โอกาสเป็นกบฏขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมอชานเป็นส่วนใหญ่
ช่วยนางตละเจ้าท้าวในการ และพวกยะไข่ก็สามารถปลีกตัวเองเป็นเอกราชจากพม่าส�ำเร็จ แต่
ครองเมืองและได้รับการแต่ง
ตั้งให้เป็นมหาอุปราชส�ำเร็จ เนื่องด้วยอาณาเขตที่ยากต่อการป้องกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะ
จึงถูกชาวไทใหญ่เข้าครอบครองปี พ.ศ.2070 อาณาจักรทางเหนือ
ราชการแผ่นดิน
ของไทยปัจจุบัน ได้แก่ อาณาจักรล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 19ศูนย์อาเซียนศึกษา
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25) พระยามังรายมหาราช (พ.ศ.1804-1854) ผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาปกครอง
เมืองเชียงแสนขณะนั้น ในภาคเหนือมีอาณาจักรน้อยใหญ่หลายแห่ง เช่น หริภุญชัย
เขลางค์ (ล�ำปาง) โยนกเชียงแสน พระองค์สามารถปราบปรามและรวบรวมแว่นแคว้น
ต่างๆ ในภาคเหนือเข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรล้านนา และตั้งราชธานี
แห่งใหม่ขึ้นที่เวียงกุมกาม แต่ประทับอยู่ไม่นานก็ย้ายมาที่เชียงใหม่ปี
พ.ศ.1839 หลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนสิ้นอ�ำนาจลง อาณาจักร
ล้านนาเกิดขึ้นแทนที่ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
(เชียงใหม่) ถูกสถาปนาขึ้นปี พ.ศ.1893 ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอน
บนของประเทศไทย ตลอดจนสิบสองปันนา เช่น เมืองเชียงรุ่ง (จิ่งหง)
มณฑลยูนนาน ภาคตะวันออกของพม่า ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำสาละ
วิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอก ฝั่งตะวันตกแม่น�ำสาละวินมีเมือง
นายเป็นเมืองเอก และ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยมีเชียงใหม่เป็นราชธานี พ ร ะ ร า ช า นุ ส า ว รี ย ์
พญามั ง ราย ที่ ห ้ า แยก
มีภาษา ตัวหนังสือ วัฒนธรรม และประเพณีเป็นของตนเอง อาณาจักร พ่อขุน อ�ำเภอเมืองเชียงราย
ล้านนาเริ่มก่อรูปโดยการรวมแคว้นโยนกและแคว้นหริภุญชัย หลังจากนั้น จังหวัดเชียงราย พระองค์
ก็ขยายอาณาจักรไปสู่ดินแดนใกล้เคียง เมืองเชียงตุง เมืองนายในเขตรัฐ ครองราษย์ (พ.ศ.1782—
เป็นพระมหากษัตริย์
ฉาน และขยายสู่เมืองเขลางค์นคร เมืองพะเยา ยุคที่อาณาจักรล้านนา 1854)
รัชกาลที่ 25 แห่งหิรัญนคร
เจริญรุ่งเรือง สามารถขยายอ�ำนาจไปสู่เมืองแพร่และเมืองน่าน ตลอดจน เงินยางเชียง ราวปี พ.ศ.
รัฐฉานและสิบสองพันนา ต่อมาถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของ 1804 และต่อมาทรงสร้าง
อาณาจักรตองอู (พ.ศ.2029-2295) อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรอัง อาณาจักรล้านนาปี พ.ศ.
1839 จึงเป็นปฐมกษัตริย์
วะ จนสิ้นฐานะอาณาจักร กลายเป็นเมืองส่วนหนึ่งของอาณาจักรอังวะ ล้านนา
ในราชวงศ์นยองยาน
อาณาจักรล้านนา: นักประวัติศาสตร์แบ่งล้านนาสมัยอาณาจักรตามพัฒนาการ
เป็น 3 สมัย คือ 1) สมัยสร้างอาณาจักร (พ.ศ.1939–1989) ยุคริ่เริมอาณาจักรโดย
พระยามังราย 2) สมัยอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง (พ.ศ.1898–2068) มีพัฒนาการ
ขึ้นอย่างเด่นชัดราวกลางราชวงศ์มังราย นับตั้งแต่สมัยพระยากือนา (พ.ศ.1898–1928)
เป็นต้นมาและเจริญสูงสุดสมัยพระเจ้าติโลกราชและพระญาแก้วหรือพระเมืองแก้ว
ซึ่งเป็นช่วงยุคทอง หลังจากนั้น อาณาจักรล้านนาเข้าสู่สมัยเสื่อม 3) อาณาจักรล้าน
นาล่มสลาย (พ.ศ.2068–2101) ความเสื่อมของอาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นในช่วง
ปลายสมัยราชวงศ์มังราย นับตั้งแต่พระญาเกศเชษฐาราชขึ้นครองราชย์ปี พ.ศ.2068
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จนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าปี พ.ศ.2101 ช่วงเวลา 33 ปี ในช่วงเวลานั้นมี
ระยะหนึ่งที่ว่างเว้นไม่มีกษัตริย์ปกครองถึง 4 ปี (พ.ศ.2091–2094) เพราะขุนนาง
ขัดแย้งกันตกลงกันไม่ว่าจะให้ใครเป็นกษัตริย์ กษัตริย์สมัยเสื่อมจะครองเมืองระยะ
สั้นๆ การสิ้นรัชสมัยของกษัตริย์เกิดจากขุนนางจัดการปลงพระชนม์ หรือขุนนางปลด
กษัตริย์ หรือกษัตริย์สละราชสมบัติ
อาณาจักรล้านนามีกษัตริย์องค์แรกคือพระเจ้ามังราย และองค์สุดท้ายคือ
พระนางราชเทวีหรือวิสุทธิเทวีเป็นเวลานาน 320 ปี (พ.ศ.1801-2121) มีกษัตริย์
21 พระองค์ 23 รัชกาล โดยพระยาแสนภู และพระเมืองเกตุเกล้า ครองเมือง 2 ครั้ง
อาณาจักรนี้มีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน ด้านวัฒนธรรมภาษา ล้านนามีตัวอักษรใช้
3 แบบ คือ อักษรธรรมล้านนาหรืออักษรตัวเมือง อักษรฝักขามที่ดัดแปลงมาจากตัว
อักษรของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช และอักษรขอมเมืองหรืออักษรไทยนิเทศ ด้าน
การปกครอง ล้านนาสามารถขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางโดยรวบรวมหัว
เมืองต่างๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร ซึ่งปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มีกฎหมายที่ใช้ปกครองเรียกว่า "มังรายศาสตร์" ด้านศาสนา ล้านนาได้รับอิทธิพล
จากพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากสุโขทัยและมอญ-พม่า มีการสังคายนาพระไตรปิฎก
ปี พ.ศ.2020 เป็นครั้งที่ 8 มีการสร้างวัดหลายแห่ง เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดโพธาราม
มหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) เป็นต้น
อาณาจักรทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาจักรล้านช้าง: อาณาจักรนี้เป็น
อาณาจักรของชนชาติลาว ตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศ
ลาวทั้งหมด ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีความเจริญรุ่งเรืองทั้ง
การเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนพุทธศาสนาที่มีพัฒนาการเคียงคู่
มาพร้อมกันอาณาจักรอื่นใกล้เคียง ทั้งล้านนา สยาม พม่า และเขมร อาณาจักรแห่ง
นี้สถาปนาขึ้นอย่างเป็นปึกแผ่นมั่งคงอย่างปี พ.ศ.1896 สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม มีความ
รุ่งเรืองสลับกับความร่วงโรยต่อมาหลายสมัย พระเจ้ายาสามแสนไทย พระเจ้าโพธิสาร
ยุคว่างจากพระมหากษัตริย์ปกครอง ช่วงเวลาที่อาณาจักรล้านนาไม่มีกษัตริย์
ปกครองจึงอัญเชิญเจ้าไชยเชษโฐหรือเชษฐวังโส พระโอรสของพระเจ้าโพธิสารไปครอง
นครล้านนาปี พ.ศ.2089 ปีต่อมาในอาณาจักรล้านช้าง พระบิดาของเจ้าไชยเชษโฐ คือ
พระเจ้าโพธิสารเสด็จสวรรคตปี พ.ศ.2090 ด้วยถูกช้างล้มทับขณะประพาสป่า ทรง
กลับนครเพียง 3 สัปดาห์ก็สวรรคต เมื่อสวรรคตแล้วเกิดศึกภายใน เพราะพระโอรส
ทั้งหลายต่างแย่งชิงราชสมบัติกัน อาณาจักรลาวจึงแตกเป็น 2 ฝ่าย คือ อาณาจักรฝ่าย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เหนือและฝ่ายใต้ พระเจ้าไชยเชษโฐแห่งล้านนาจึงยกทัพตีล้านช้างพร้อมอัญเชิญพระ
แก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดบุปผาราม เชียงใหม่ รวมทั้งพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงค์)
และพระแก้วขาวไปด้วย เมื่อเสด็จถึงล้านช้าง พระองค์ทรงยึดราชสมบัติจากเจ้า
ครองนครทั้งสอง ด้วยความเกรงกลัวของเจ้าครองนครทั้งสอง จึง
ทรงครองนครทั้งสองซึ่งเรียกว่า กรุงศรีสัตนาคตหุต พระองค์จึงขึ้น
ครองราชสมบัตืเป็นมหาราชองค์ที่ 2 ของลาวที่ทรงพระปรีชาสามารถ
ทรงพระนามว่า "พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช" ยุคทองของอาณาจักรล้าน
ช้างคือรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) และ
รัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ.2181-2238)
หลังจากนั้น อาณาจักรลาวก็เสื่อมอ�ำนาจลงและแตกแยก พระเจ้ า ฟ้ า งุ้ ม สี ห าราช/
พระเจ้ า ฟ้ า งุ้ ม แหล่ ง หล้ า
เป็น 3 ราชอาณาจักร (ปี พ.ศ.2321) ทั้ง 3 อาณาจักรล้านช้างเหนือ ธ ร ณี ศ รี สั ต น า ค น หุ ต
มีศูนย์กลางที่เมืองหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างกลาง มีศูนย์กลาง (พ.ศ.1859-1936) ปฐม
ที่เมืองเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างใต้มีศูนย์กลางที่จ�ำปาศักดิ์ กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ราชอาณาจั ก ร
า งและเป็ น กษั ต ริ ย์
หลังจากนั้น ลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของไทย และเป็นอาณานิคมของ ล้ผู้ คา นช้
รองนครเชี ย งดง-เชี ย ง
ฝรั่งเศสจนกระทั่งได้รับเอกราชในเวลาต่อมา
ทองพระองค์ที่ 27 ซึ่งสืบ
อาณาจักรทางตะวันออก: ยุคหลังพระนคร/อังกอร์ เริ่มตั้งแต่ เชื้ อ สายราชวงศ์ ม าจากขุ น
บรมราชาธิราช นอกจากนี้
ปี พ.ศ.1975 เป็นต้นมา ยุคนี้นักประวัติศาสตร์บางส�ำนักถือว่าเป็นยุค พระองค์ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ ง
มืดของกัมพูชาด้วยเหตุผลของความอ่อนแอทางการเมืองอันเนื่องมา ใ น ฐ า น ะ " พ ร ะ บิ ด า ข อ ง
จากภัยภายในคือการแย่งชิงราชสมบัติ และภัยภายนอกจากอาณาจักร ชาติลาว" เนื่องจากพระองค์
ใกล้เคียง โดยเฉพาะภัยอย่างหลังนี้ท�ำให้กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อิทธิพล มีแผ่บนทบาทในการรวบรวม
ดิ น ลาวให้ เ ป็ น ปึ ก แผ่ น
ของสยาม ซึ่งเป็นรัฐทางลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา และเวียดนามทางตะวัน และทรงยกย่ อ งให้ พุ ท ธ
ออกเฉียงเหนือของอาณาจักรของขอมหลังยุคมหานคร กัมพูชาต้อง ศาสนาเป็นศาสนาหลักของ
อยู่ภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง ยุคหลังพระนครนี้ พุทธศาสนา อาณาจักร
แบบมหายานและศาสนาพราหมณ์เสื่อมถอยลงไปคงเหลือแต่พุทธศาสนาเถรวาท
แบบใหม่ของลังกาวงศ์ และกษัตริย์ยุคนี้จึงนับถือพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เรื่อย
มา กล่าวกันว่า ปลายรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในหมู่ประชาชนเมื่อปรากฏมีศาสนาใหม่เข้ามา คือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกา
วงศ์เข้ามาในกัมพูชาโดยผู้ที่มีบทบาทในการน�ำพุทธเถรวาทเข้ามาในเขมรนี้คือ พระ
สงฆ์ท่ีเป็นผู้น�ำเข้ามาเผยแผ่ กษัตริย์กัมพูชาละทิ้งราชธานีมหานครไปสร้างราชธานี
ใหม่ที่เมืองสรีสันธอร์ ต่อมาปี พ.ศ.1975 พระมหากษัตรย์ย้ายไปสร้างราชธานีใหม่
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ที่พนมเปญจนกระทั่งปี พ.ศ.2384 พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีทรงเสวยราชย์ในกรุง
อุดรเมียรชัย ก่อนจะย้ายมาที่พนมเปญเช่นเดิม
อาณาจั ก รโบราณในภาคใต้ - อาณาจั ก รตามพรลิ ง ค์ / นครศรี ธ รรมราช:
อาณาจักรนี้ยุคต้นได้รับอิทธิพลของมหายาน อาณาจักร
ทางภาคใต้มีดินแดนอยู่ติดกันต่างก็ชิงกันขึ้นมาเป็นใหญ่
มีอ�ำนาจเหนือกันตามยุคสมัย ประกอบด้วย อาณาจักร
ลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7-14) อาณาจักรตามพรลิงค์
(พุทธศตวรรษที่ 13-18) มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช
มีหลักฐานที่กล่าวถึงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 โดยเอกสาร
อินเดียโบราณกล่าวถึงอาณาจักรตามพรลิงค์ในชื่อ "ตมลิง"
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์สร้างขึ้นปี พ.ศ.2526
เป็นอนุสรณ์การกระท�ำสัตย์ปฏิญาณถือน�้ำ "ตั ม พลิ ง ค์ " เอกสารจี น สมั ย ราชวงศ์ ถั ง เรี ย กว่ า
สัตยาระหว่างพญามังราย (กลาง) พ่อขุน "ถ่ า มเหร่ ง " สมั ย ราชวงศ์ ซ ่ ง เรี ย กว่ า "ต่ า นหม่ า ลิ่ ง "
รามค�ำแหง (ขวา) และพญาง�ำเมือง (ซ้าย) ต่อมา เรียกว่า "อาณาจักรนครศรีธรรมราช" ในส่วน
อาณาจักรตมพรลิงค์ภาคใต้ของไทยปัจจุบัน พุทธศตวรรษ
ที่ 18 พระเจ้าจันทรภานุศรีธรรมาโศกราชทรงยกทัพไปโจมตีลังกา 2 ครั้ง เพื่อแย่ง
ชิงพระทันตธาตุจากลังกา ท�ำให้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์และ
ศิลปะแบบลังกา เข้ามาเผยแผ่และฝังรากลึกอยู่ในอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศาสน
วัตถุที่ส�ำคัญ ได้แก่ พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราชพระพุทธรูปประทับยืนส�ำริดปาง
ประธานธรรม ท�ำให้นครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางส�ำคัญของการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในดินแดนไทย ซึ่งพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชส�ำคัญที่เป็นที่รู้จักในอาณาจักร
นี้คือ พระราหุลซึ่งมานครศรีธรรมาราช ราวปี พ.ศ.1740 ก่อนราชวงศ์พระร่วงใน
สุโขทัยประมาณ 50 ปี ขณะที่พระสงฆ์ลังกามาเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทลังกาอยู่
เมืองนครศรีธรรมราช พวกอาหรับเข้ามาเผยแผ่ศาสนาอิสลาม เมื่อมหายาน-ฮินดู
เสื่อมโทรม พุทธศาสนาแบบลังกาจึงสามารถเผยแผ่ไปสู่เมืองนครศรีธรรมราชอย่าง
รวดเร็ว และอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ไปเผยแผ่ยังกรุงสุโขทัยตั้งแต่สมัยพ่อขุน
รามค�ำแหงมหาราชผ่านสมณทูตคือพระสงฆ์ พระพุทธรูป และค�ำสอนแบบเถรวาท
ลังกาวงศ์
ภาคกลางมีอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยายุคต้น: สมัยสุโขทัย รัฐของสยาม
ค่อยๆ เป็นอิสระจากจักรวรรดิขอมที่เสื่อมอ�ำนาจลง กล่าวกันว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ทรงสถาปนาราชอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีเอกราชปี พ.ศ.1781 อาณาจักรสุโขทัย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ในรูปแบบที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่า
ปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูก ผู้ปกครองใกล้ชิดกับผู้ใต้ปกครอง ราษฎรสามารถสั่น
กระดิ่งหน้าพระราชวังเพื่อร้องทุกข์แก่พระมหากษัตริย์โดยตรง อาณาจักรสุโขทัยแผ่
ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางรัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ผู้
ประดิษฐ์อักษรไทย หากเป็นช่วงสั้นๆ เสถียรภาพของอาณาจักรอ่อนแอ
ลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์ รัชสมัยพญาลิไทมีการเปลี่ยนรูป
แบบการปกครองมาเป็นธรรมราชา จากการรับอิทธิพลของศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาทลังกาวงศ์ อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมลง และตกเป็นเมือง
ขึ้นของอาณาจักรอยุธยาในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ในเวลาไล่เลี่ยกัน
อาณาจักรล้านนาอุบัติขึ้นปี พ.ศ.1802 โดยพญามังรายที่ขยายอ�ำนาจ
มาจากลุ่มแม่น้�ำกกและอิง สู่ลุ่มแม่น�้ำปิง พญามังรายสร้างเชียงใหม่และ สมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี
ที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง
ทรงมีสัมพันธ์อันดีกับพ่อขุนรามค�ำแหงแห่งสุโขทัย อาณาจักรเชียงใหม่/ ทรงสถาปนาอาณาจักร
ล้านนามีอ�ำนาจสืบต่อมาในแถบลุ่มแม่น�้ำปิง เชียงใหม่มีความสัมพันธ์ที่ อยุธยาขึ้นปี พ.ศ.1893
ไม่ราบรื่นนักกับอาณาจักรอยุธยาที่เรืองอ�ำนาจในพุทธศตวรรษที่ 19-20 ภายหลังจากที่พระองค์
นสุพรรณภูมิซึ่ง
มีการท�ำสงครามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเชียงใหม่ รวมแคว้
เป็นแคว้นส�ำคัญของคน
ปราชัยต่อพม่าปี พ.ศ.2101 ถูกพม่ายึดครองอีกครั้งราวปี 2310 กระทั่ง ไทยในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2318 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ตอนล่าง และทิศตะวันตก
พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละทรงขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา หลัง กับแคว้นละโว้(ลพบุรี)
ทางด้านทิศตะวันออก
จากนั้น พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ทรงปกครองอาณาจักรล้านนา เข้าด้วยกัน โดยทรงเลือก
ในฐานะประเทศราชสยาม
ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางทางการ
สมัยอยุธยายุคต้น พระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา เมืองการปกครองที่กรุง
อยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่าง
ปี พ.ศ.1893 ซึ่งในช่วงแรกนั้นมิเป็นศูนย์กลางของชาวไทยในดินแดน ศรี
สองแคว้น
คาบสมุทรอินโดจีนทั้งปวง แต่ด้วยความเข้มแข็งที่ทวีเพิ่มขึ้นประกอบ
กับวิธีการทางการสร้างความสัมพันธ์กับชาวไทยกลุ่มต่างๆ ในที่สุดอยุธยาก็สามารถ
รวบรวมกลุ่มชาวไทยต่างๆ ในดินแดนแถบนี้ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อ�ำนาจ นอกจากนี้
ยังกลายมาเป็นรัฐมหาอ�ำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างรวดเร็ว การเข้าแทรกแซงสุโขทัยอย่างต่อเนื่องท�ำให้อาณาจักรสุโขทัยตกเป็น
ประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาในที่สุด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูป
การปกครองโดยการรวมอ�ำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การยึดครองมะละกาของโปรตุเกส
ปี พ.ศ.2054 ท�ำให้อยุธยาเริ่มการติดต่อกับชาติตะวันตก สมัยอาณาจักรอยุธยา มี
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การติดต่อกับต่างประเทศอยู่หลายชาติ โดยชาวโปรตุเกสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 หลังจากนั้น ชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็น
จ�ำนวนมากและมีบทบาทส�ำคัญ ได้แก่ ชาวฮอลันดา ชาวฝรั่งเศส ชาวจีน และชาว
ญี่ปุ่น รวมทั้งชาวเปอร์เซีย
การเข้ามาและแผ่อิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในดินแดนสุวรรณภูมิ
หลังจากกระแสพุทธศาสนาแบบอินเดียหรือเถรวาทหีนยานสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราชเผยแผ่มาถึงดินแดนสุวรรณภูมิ พุทธศาสนามหายานและวัชรยานที่เคย
มีอิทธิพลยังดินแดนสุวรรณภูมิและสุวรรณปทีปเป็นเวลานานก็เริ่มเสื่อมถอยลง ใน
เวลาเดียวกันนั้น เถรวาทแบบลังกาวงศ์เจริญขึ้นมาแทนเถรวาทแบบมอญเก่า ท้าย
ที่สุด มหายานและฮินดูค่อยๆ สลายหมดไป พระสงฆ์ท้ังสุโขทัย ล้านนา เขมร และ
มอญ นิยมพากันไปบวชเรียนในลังกามากขึ้น ลังกาจึงนับเป็นนาลันทา ศูนย์กลาง
การศึกษาพุทธศาสนา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21 อาณาจักรต่างๆ มีสยาม พม่า
เขมร มอญ ลาว เปลี่ยนไปนับถือเถรวาทแบบลังกาวงศ์หมด อิทธิพลของลังกาวงศ์มี
ต่อสุวรรณภูมิแผ่นดินใหญ่ (พ.ศ.1700-2100) ยุคนี้ พุทธศาสนาที่เข้ามายังสุวรรณภูมิ
ไม่มีฐานที่มาจากอินเดียอีกต่อไป แต่ครั้งนี้พุทธศาสนาแบบลังกาเข้ามามีบทบาทมาก
ต่อภาคพื้นสุวรรณภูมิหลายอาณาจักรที่ได้รับอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น
พุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พม่ า –มอญ: หลังจากพุทธศาสนา
เถรวาทแบบมอญเคยมีอิทธิพลต่อดินแดนพม่า-มอญ 2 ยุค คือ ยุคแรก (ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11 หรือก่อนหน้านั้นหลายร้อยปี) พุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นที่รู้จักกันดี
ในพม่าใต้ซึ่งได้รับมาจากอินเดียทางใต้ จารึกต่างๆ ที่ค้นพบเขียนเป็นภาษาบาลี ด้วย
อักษรแบบอินเดียตอนใต้ ยุคที่สองเป็นสมัยที่พระเจ้าอโนรธามังช่อ (พ.ศ.1587-1620)
ช�ำระพุทธศาสนาในพม่าเหนือตอนบนให้บริสุทธิ์โดยอาศัยคัมภีร์ต่างๆ ที่ไปจากเมือง
มอญเป็นหลักโดยเอาไปเทียบกับคัมภีร์ที่มาจากลังกา หลังจากนั้น พุทธศาสนาลังกา
เริ่มเข้ามามีบทบาทในพม่า-รามัญ โดยเฉพาะยุคอาณาจักรพุกามสมัยครึ่งหลังจนถึง
การล่มสลาย
ลังกาวงศ์ยุคแรกเริ่มสมัยพุกาม: พุทธศาสนาในพุกามถือว่าเริ่มก�ำเนิดจาก
พระเจ้าอโนรธาที่ส่งพระสงฆ์ไปยังลังกาและได้รับพระไตรปิฎกรวมทั้งคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนาจากลังกา แม้จะอยู่ในช่วงการรวบรวมประเทศพุกามให้เป็นปึกแผ่น
แต่การพระศาสนาโดยเฉพาะลังกาวงศ์เริ่มต้นขึ้นและได้รับการสืบทอดเจตนารมณ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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จากกษัตริย์พุกามในรุ่นต่อมา เช่น พระเจ้ากยันซิททา (Kyanzitta:1627-1656)
พระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์ หอไตร วัดวาอาราม และพระอุโบสถ ท�ำให้พุทธศาสนา
เถรวาทเกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เคยเป็นนายพลคู่พระวรกายของพระเจ้าอโนรธา
พระองค์ครั้นได้เป็นกษัตริย์ก็เสริมต่อปณิธานด้วย
การสร้ า งเจดีย ์ ช เวซิก อน (Shwezigon) นัน ทะ
(the Nanda) นาคยอน (Nagayon) และ
วิหารมยินกะบะ กุบยุก คยี (Myinkaba Kubyaukgyi) (Bischoff, R., 1995:58) นอกจากนี้ พระองค์
ยังส่งช่างฝีมือไปพุทธคยา อินเดีย เพื่อซ่อมวิหาร
มหาโพธิ์ที่ถูกท�ำลายลง และเป็นต้นแบบให้กษัตริย์
รุ ่ น หลั ง ถื อ ปฏิ บั ติ (Cf.D.K. Barua, 1981:59)
ย์สัญลักษณ์เมืองโบราณพุกามซึ่งเคย
และพระองค์ ยั ง ริ เริ่ ม การท�ำ สั ง คายนาช� ำ ระพระ ทะเลเจดี
เป็นอาณาจักรครั้งอดีตที่รุ่งเรืองของพม่า ด้าน
ไตรปิฎกเปรียบเทียบพระไตรปิฎกฉบับลังกาและ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และพุทธ
ฉบับสุวรรณภูมิ และมีพระสงฆ์จากลังกาเข้าร่วม ศาสนาราว 230 ปี
ด้วย (Bischoff, R., 1995:60)
พระสงฆ์ที่มีบทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาลังกาคือ ลูกศิษย์ท่านชิน
อรหันต์ที่เดินทางไปยังลังกาและกลับมาเพื่อมรณภาพที่พุกาม ท่านมีศิษย์คนส�ำคัญ
คือท่านอุตตราชีวะซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่ลังกาปี พ.ศ.1714 ถือเป็นสาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของคณะสงฆ์ในอาณาจักรพุกาม (Bischoff,
R., 1995:70) สมัยพระเจ้านรปฏิสิทธุปี พ.ศ.1733 ลังกาวงศ์เข้ามามีบทบาทต่อ
พม่า-มอญ หลังจากสมัยพระเจ้าอโนรธาแล้ว พุทธศาสนาก็ได้รับการอุปถัมภ์จาก
กษัตริย์เรื่อยมากระทั่งสมัยพระเจ้านรปฏิสิทธุ พระองค์ทรงส่งสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาที่ลังกาปี พ.ศ.1733-1743 โดยมีพระอุตตราชีวะเป็นประธาน ครั้งนั้นมีเด็ก
ชาวมอญคนหนึ่งชื่อ ฉปัท บวชเป็นสามเณรติดตามไปยังลังกาด้วยและอุปสมบทใน
ลังกาวงศ์ ภายหลังเดินทางกลับพม่าพร้อมกับพระภิกษุอีก 4 รูป คือ พระสิวลี พระ
ราหุล พระตามลินทะ และพระอานนท์ ตั้งนิกายใหม่ในพม่าคือลังกาวงศ์ (Bischoff,
R., 1995:71) พระภิกษุสงฆ์นิกายนี้ไม่ยอมรับว่าพระนิกายเดิมคือ มะระแหม่ง ซึ่ง
เป็นนิกายเดิมที่สืบทอดมาแต่ครั้งอดีตได้รับการอุปสมบทอย่างถูกต้อง จึงเกิดการ
รังเกียจกันและขัดแย้งกัน ไม่ยอมร่วมลงสังฆกรรมเป็นเวลานานถึง 3 ศตวรรษ
หลังจากท่านฉปัทมรณภาพ จึงเกิดเป็น 2 นิกายย่อย และแต่ละรูปตั้งนิกายของ
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ตนเองขึ้ น สมั ย พระเจ้ า ติ โ ลมิ น โล (พ.ศ.1753-1777) พระองค์ ผ สมผสานศิ ล ปะ
ระหว่างอินเดียกับลังกาโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบพระมหาโพธิเจดีย์เมืองพุทธคยา
มาสร้างในเมืองพุกาม เรียกว่า มหาโพธิ์และที่เชียงใหม่ เรียกว่า วัดเจดีย์เจ็ดยอด
หรือวัดโพธาราม
ในที่สุด พุทธศาสนาลังกาวงศ์ก็มีอิทธิพลเหนือนิกายเดิมจนกระทั่งประมาณ
ปี พ.ศ.1793 ลังกาวงศ์โดยการน�ำของพระสารีบุตรและคณะเริ่มมีอ�ำนาจมาจนถึง
พม่าใต้และรามัญนิกายดั้งเดิมก็เริ่มเสื่อมลง พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เจริญขึ้น
แทนที่นิกายเดิม ส่วนลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองด้านวรรณกรรม มีพระสงฆ์ทรงความรู้
ด้านการแต่งหนังสือด้วยภาษามคธ เช่น พระธรรมวิลาส ศิษย์ท่านพระอานันทเถระ
ที่มาจากลังกาพร้อมท่านฉปัทแปลคัมภีร์ธรรมศาสตร์จากฉบับภาษาสันสกฤตในเมือง
มอญเป็นภาษามคธ (น่าจะสูญหาย) และยุคหลังพระองค์ พระเจ้ากยอชวา ราชโอรส
ของพระเจ้าติโลมินโลเสวยราชย์เป็นรัชกาลที่ 10 แห่งพุกาม พระองค์มีพระอาจารย์
ชื่อพระมหาเถระสีหมหาอุบาลีซึ่งเป็นมหาสังฆปรินายกต่อจากพระมหาเถระอุตตรา
ชีวะทรงศึกษาภาษามคธแตกฉาน ทรงเน้นเรื่องพระศาสนากระทั่งมอบราชสมบัติให้
พระราชโอรสสืบต่อพระนามว่า อุชานะ พระองค์สวรรคตปี พ.ศ.1799 เสวยราชย์
16 ปี จนถึงพระเจ้านรสีหปติองค์ที่ 12 ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของอาณาจักรพุกาม
เสวยราชย์อยู่ 36 ปี สิ้นพระชนย์ปี 1830 อาณาจักรพุกามที่เคยยิ่งใหญ่ก็ถึงคราว
อวสานลงปี พ.ศ.1830 (เป็นราชธานีพม่า 240 ปี) ทั้งจากภัยภายใน การแย่งชิงราช
สมบัติและการก่อการจลาจล ทั้งภัยภายนอกจากพระเจ้ากุบไล่ข่านหรือหงวนซีโจ้ว
ชาวมองโกลตั้งราชวงศ์หงวนปกครองจีนยุคนั้นและอาณาจักรน้อยใหญ่ที่เคยอยู่ภาย
ใต้ราชอาณาจักรพุกามก็พากันตั้งตัวเป็นอิสระ
สมัยที่ 2 ลังกาวงศ์สมัยพะโค-หงสาวดี: ลังกาวงศ์สมัยนี้เรียกว่าคณะสงฆ์
กัลยาณีวงศ์ สมัยพระธรรมเจดีย์ มีเหตุการณ์ส�ำคัญหลังจากอาณาจักรพุกามสูญสิ้น
อาณาจักรน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ สมัยเดียวกับสุโขทัย มอญตั้งอาณาจักรตัวเอง
ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จากมะกะโทซึ่งมีบิดาเป็นไทย มารดาเป็นมอญ พ่อขุนรามค� ำแหงโปรด
ให้ไปครองเมืองเมาะตะมะ ซึ่งสมัยนั้นเป็นประเทศราชของสุโขทัย พระนามว่า พระเจ้า
ฟ้ารั่วหรือวเรรุ และพม่าเองก็กลับตั้งตัวเป็นอิสระสร้างเมืองอังวะเป็นราชธานี มีพระ
มหากษัติรย์ปกครองมาหลายชั่วคน สมัยนั้นพม่าอยู่ทางเหนือ มอญอยู่ทางใต้ต่างเป็น
อิสระแยกจากกัน บ้านเมืองระหว่าง 2 อาณาจักรนี้ยังไม่มีเสถียรภาพเป็นเวลาช้านาน
จนกระทั่งปี พ.ศ.2019 พุทธศาสนาในลังกาวงศ์ระยะใหม่เริ่มปรากฏ ตั้งแต่คริสต์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ศตวรรษที่ 14 พระเถระชาวมอญ 2 รูป คือ พระพุทธวังสะ และพระมหานาคฟื้นฟู
แบบอย่างประเพณีของท่านฉปัทพระมอญสมัยพุกาม เดินทางไปศรีลังการับอุปสมบท
ใหม่ ที่ส�ำนักมหาวิหารสึกเป็นฆราวาสก่อนบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุตาม
คติที่สืบมาไม่ขาดสายของลังกาวงศ์ ภิกษุนับอายุตาม
พรรษาที่บวช ดังนั้นการบวชแบบเดิมใช้การไม่ได้ พระ
ภิกษุคณะหนึ่งจากพม่ามาได้รับการอุปสมบทกรรมที่
ลังกาและน�ำคัมภีร์ภาษาบาลีเท่าที่มีอยู่ไปยังอาณาจักร
อังวะ พม่า และในอาณาจักรมอญสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์
(พ.ศ.2015-2035) อาณาจักรมอญเจริญสูงสุด สงฆ์รวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เดิมแตกแยกเป็น 6 คณะคือ 1) คณะ
ลยาณีสีมา (Kalyani Sima) เมือง
กัมโพชะ 2) คณะสีวลี 3) คณะตามลินทะ 4) คณะอานันทะ กัหงสาวดี
(ปัจจุบัน คือ เมืองพะโค-Bago)
5) คณะพุทธวงศ์ 6) คณะมหาสวามี ต่างรังเกียจกัน ประเทศพม่ า อั น เป็ น สี ม าต้ น กำ�เนิ ด แห่ ง
ไม่ยอมลงอุโบสถสังฆกรรมร่วมกัน พระองค์ทรงให้ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในประเทศไทย
คณาจารย์ 6 ส�ำนักมาประชุมกันทรงขอร้องให้ไปอุปสมบทใหม่ในลังกาเพื่อให้เกิด
ความเสมอภาค คณะสงฆ์ก็เห็นชอบจึงเดินทางไปอุปสมบทใหม่ที่ลังกา ประกอบด้วย
พระคณาจารย์ 22 รูป พระอนุจรอีก 22 รูปปี พ.ศ.2019 (Bischoff, R., 1995:87)
เมื่อกลับมาสู่เมืองหงสาวดีแล้ว พระเจ้าธรรมเจดีย์ก็ประกาศราชโองการให้
พระสงฆ์ทั่วแผ่นดินสึกให้หมด แล้วบวชใหม่กับคณะสงฆ์ที่บวชจากลังกา แปลงครั้ง
แรก 245 รูป โดยเรียกคณะใหม่ว่า คณะกัลยาณี ในครั้งนั้น มีพระบวชในคณะกัลยาณี
ถึง 15,666 รูป คณะสงฆ์เมืองหงสาวดีจึงเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง แต่หลังจากพระองค์
สวรรคตแล้วสงฆ์ก็แตกแยกกันอีกพระเจ้าธรรมเจดีย์แห่งกรุงหงสาวดีทรงประกาศว่า
พระองค์ทรงช�ำระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว ตามแบบของคณะมหาวิหารใน
ลังกา ซึ่งเป็นนิกายเดียวที่เก่าแก่ที่สุด พระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองหงสาวดี โดยเฉพาะ
พระนางเช็งซอบูและพระเจ้าธรรมเจดีย์ล้วนสนับสนุนส่งเสริมกิจการทางพุทธศาสนา
ทะนุบ�ำรุง บริจาคทรัพย์สิ่งของมีค่าและเครื่องประดับ เพื่อใช้ในการบูรณะและตกแต่ง
เจดีย์ชเวดากอง (พระมหาธาตุเมืองตะเกิง) ถวายทาสชายหญิงให้เป็นข้าวัด ส่วน
พระเจ้าธรรมเจดีย์ส่งทูตไปลังกาเพื่อท�ำการช�ำระสมณวงศ์ทั้งด้านพิธีกรรมและวินัย
สงฆ์จ�ำลองแบบสีมามาสร้างขึ้นในหงสาวดีโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สีมากัลยาณีใกล้เมือง
หงสาวดี ซึ่งใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับบวชพระ รวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์จากประเทศใกล้
เคียงให้เข้ามาท�ำการบวชอีกครั้งหนึ่งที่สีมากัลยาณี ท�ำให้พิธีการบวชในประเทศใกล้
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เคียงที่นับถือพุทธศาสนาเป็นลักษณะเดียวกัน เรื่องราวเกี่ยวกับการช�ำระสมณวงศ์ดัง
กล่าว พระเจ้าธรรมเจดีย์โปรดฯ ให้จารึกลงบนศิลา 10 หลัก เรียกว่า จารึกกัลยาณี
จากปฏิรูปพระศาสนาของพระองค์ครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั้งพม่าตอนบนและสยาม
ครั้งนั้น พระสงฆ์ทั่วสารทิศมายังอาณาจักรของพระองค์เพื่อ
ได้รับการอุปสมบทใหม่ที่นั้นตามแบบฉบับการอุปสมบทแบบ
กัลยาณีสีมา (Bischoff, R., 1995:87-92)
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่สุโขทัย: ในสุโขทัย (พ.ศ.
1781-1981) ยุคต้น คณะสงฆ์ที่มีอยู่สืบต่อมาจากเถรวาททวาร
วดีจ�ำพวกหนึ่ง และพวกที่สืบมาจากลพบุรีจึงมีทั้งมหายาน
และหีนยาน ต่อมาพุทธศาสนาลังกาวงศ์เริ่มเข้ามามีอิทธิพล
และเป็นศาสนาแห่งรัฐสยามเป็นครั้งแรก
ลังกาวงศ์สมัยที่ 1 สมัยสุโขทัยยุคต้น หลักฐานจากศิลาจารึก
พ่อขุนรามขามแหง
หลักที่ 1 กล่าวในเรื่องนี้ไว้ย่อๆ ว่า "พ่อขุนรามค�ำแหงกระท�ำโอย
ทานแก่มหาเถระสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่
เมืองศรีธรรมราชมา" (World Buddhist University, 2545:64-65) เป็นหลักฐานส�ำคัญ
ที่แสดงว่า ลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราชมาประดิษฐาน ณ กรุงสุโขทัย พุทธศาสนา
ยุคสุโขทัยแรกเริ่มเดิมทีนี้คงมีทั้งเถรวาท มหายานปะปนกันจนถึงรัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราชกษัตริย์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ.1820-1860) นับเป็นยุคบุกเบิก
เกี่ยวกับลังกาวงศ์ในสุโขทัย หลังจากทรงสดับกิตติคุณความเคร่งครัดของคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช พระองค์จึงโปรดให้นิมนต์คณะสงฆ์ลังกาขึ้นมาตั้งลังกาวงศ์
ที่กรุงสุโขทัย มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีฝ่ายเถรวาทพร้อมทั้งอรรถกถา และปกรณ์วิเศษ
อื่นๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานสืบมาทุกวันนี้ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เริ่มมีความสัมพันธ์กับลังกา
ในทางพุทธศาสนาโดยผ่านเมืองนครศรีธรรมราช เจ้ากรุงลังกา ถวายพระพุทธสิหิงค์
แก่สุโขทัย สมัยต่อมา พระเถระจากสุโขทัยเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกา พุทธศาสนา
ลังกาวงศ์นับว่า เจริญสูงสุด เนื่องจากพระองค์อาราธนาพระเถระชาวลังกาจากลังกา
ทวีปเข้ามาเป็นการเสริมสร้างพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามค� ำแหงมหาราชพระอัยกา
ของพระองค์ที่ทรงเลื่อมใสในลังกาวงศ์ แต่สมัยพ่อขุนรามค�ำแหงนั้น พระองค์เพียง
อาราธนาพระสงฆ์ไทยในลังกาวงศ์มาจากเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น มีการศึกษาเล่า
เรียนในส�ำนักสงฆ์ลังกาวงศ์และมีส�ำนักราชบัณฑิต จนพระองค์ทรงทราบพระไตรปิฎก
อย่างแตกฉานทรงบ�ำรุงการเล่าเรียนพระไตรปิฎกโดยสร้างปราสาทราชมณเฑียรสถาน
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แล้วทรงเผดียงสงฆ์เข้าไปเรียนพระไตรปิฎกในบริเวณปราสาทนั้น นอกจากนั้น ทรง
ให้ราชบุรุษไปรับพระบรมธาตุมาจากลังกาทวีปแล้วน�ำไปบรรจุไว้ที่เมืองนครชุม ทรง
จัดวางแบบแผนในสังฆมณฑลคล้ายกับลังกาเพื่อให้คณะสงฆ์มั่นคงยิ่งขึ้น เอกสาร
บางฉบับว่าพระมหาธรรมราชาลิไททรงแบ่งสงฆ์ออกเป็น 2 ฝ่าย
คือฝ่ายอรัญวาสีและฝ่ายคามวาสี รัชสมัยของพ่อขุนรามค�ำแหง
ทรงพระราชบัญญัติคัมภีร์เพศ ศาสตราคม ธรรมนิยาย มีโชยติ
ศาสตร์ (ต�ำราโหร) เป็นต้น สมเด็จพระบพิตรตรัสให้ราชบัณฑิตไป
อาราธนามหาสามีสังฆราช อันกอบด้วยศีล ทรงเรียนพระไตรปิฎก
จบ สมัยพ่อขุนรามค�ำแหงเป็นสมัยที่ให้การยอมรับพุทธศาสนา เป็น
ศาสนาประจ�ำชาติ โดยพระองค์ทรงนิมนต์พระสงฆ์มาจากเมือง
นครศรีธรรมราชมาประจ�ำอยู่ที่วัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย และมี
การแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่กลางดงตาลให้กับ
ประชาชนชาวสุโขทัย และช่วยส่งเสริมทางการศึกษาทางศาสนา สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา
จุ ฬ ามุ นี ล งกาที ป สมเด็ จ
และการปฏิบัติทางวินัย นอกจากนั้นยังมีประเพณีในด้านศาสนา พระสั ง ฆราชสุ โขทั ย บุ ต รพ่ อ
เกิดขึ้นแล้ว เช่น การท�ำบุญ การทอดกฐิน วัดที่เป็นศูนย์กลางพุทธ ขุนรามค�ำแหงมหาราช อนุสาวรีย์
ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ ธรรม
ศาสนาเถรวาทของลังกาวงศ์ คือ วัดป่ามะม่วง
วรรณาภา อ.วัดโบสถ์
ลังกาวงศ์สมัยที่ 2 สมัยพระเจ้าเลอไท พระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ สถานสุ
จังหวัดพิษณุโลก
บางรูป เช่น พระมหาเถรศรีศรัทธา บุตรพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศลังกา เมื่อเดินทางกลับน�ำพระศรีมหาโพธิ์
พระศีวาธาตุ (กระดูกส่วนบนร่างกาย เช่น กรามหรือไหปลาร้า) และพระทันตธาตุ
มาประดิษฐานไว้ที่กรุงสุโขทัย นอกจากนั้นพระองค์ยังน�ำพระวินัยที่เคร่งครัดของพระ
สงฆ์ในนิกายมหาวิหารมาเผยแผ่ในกรุงสุโขทัย อันสถิตอยู่ในลังกาทวีปซึ่งมีศีลาจารย์
คล้ายกับขีณาสพครั้งโบราณ (ตรัสให้อาราธนามหาสามี) จากนครพันแล้วครึ่งทางจึง
รับสั่งให้นายช่างปลูกกุฏีวิหาร ระหว่างป่ามะม่วงในทิศประจิมเมืองสุโขทัยนี้
ลังกาวงศ์สมัยที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธ์กับลังกาวงศ์ในอาณาจักรสุโขทัยสมัย
รัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท/ลือไท พ.ศ.1890-1960) ยุคนี้เป็นยุคทองและ
ถือว่าพุทธศาสนาลังกาวงศ์เจริญถึงขีดสุด (World Buddhist University, 2545:65)
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ไปพิมพ์รอยพระพุทธบาทของลังกามาประดิษฐไว้บนยอดเขา
สุมนกูฎในเมืองสุโขทัยด้วย นอกจากนี้ ยังเชิญพระมหาสามีสังฆราชจากเมืองนครพัน
(เมาะตะมะ หรือมะตะบัน) คือพระมหาสามีอุทุมพร และท่านส่งพระสุมนะเถระไป
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สุโขทัยเพื่อผูกพัทธสีมาและอุปสมบทแก่สงฆ์ที่สุโขทัยตามแบบรามัญมอบนิกายที่ได้
รับมาจากลังกาวงศ์อีกครั้งหนึ่ง ประเทศมอญซึ่งเป็นชาวลังกามาเป็นอุปัชฌาย์เผยแผ่
พุทธศาสนาลังกาวงศ์ ยุคพระมหาธรรมราชาลิไท พระองค์ทรงบริหารงานพระศาสนา
ในท�ำนองเดียวกันกับสมัยของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชแต่กว้าง
ขวางยิ่งขึ้นเจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็ด้วยผลงานที่พ่อขุนรามค�ำแหง
ทรงปูพื้นฐานที่ดีไว้แล้ว งานด้านพระศาสนาและด้านการศึกษามี
หลายประการ เนื่องจากพระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่าง
ที่สุด ทรงใฝ่พระทัยในการพระศาสนาและการศึกษาเป็นที่สุด ทรง
รอบรู้ในพระธรรมวินัยไตรปิฎกอย่างมาก ทรงท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมือง
ร่มเย็นเป็นสุข และทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา พระองค์ทรงเป็นนัก
ปราชญ์และทรงเป็นกษัตริย์นักการศาสนาชั้นเยี่ยม ความสัมพันธ์
กับลังกามาจ�ำหลักลงบนแผ่นหิน แล้วน�ำไปประดิษฐานยังยอดเขา
สุมณกุฎ และเมื่อครั้งพระองค์ฯ เสด็จออกผนวชก็โปรดให้เชิญพระ
พระมหาธรรมราชาที่ 1 /พระ
บาทกมรเตงอั ญ ศรี สุ ริ ย พงศ์ อุทุมพรบุปผาสวามีชาวลังกามาเป็นพระอุปัชฌาย์ นับว่าลังกาวงศ์
รามมหาราชาธิราช/พระยาลือ ในสุโขทัยเจริญถึงขีดสุด ก่อนที่ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยจะค่อยๆ
ไทย/พระยาลิไทย (ครองราชย์ เสื่อมไป ถูกแทนที่โดยอาณาจักรอยุธยา
พ.ศ.1890-พ.ศ.1919) พระ
พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ล้านนา: อาณาจักรล้านนามีความ
มหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย
ราชวงศ์ พ ระร่ ว งล� ำ ดั บ ที่ 6 เจริญรุ่งเรืองด้านพุทธศาสนาลังกาวงศ์แบบสุโขทัยมีการสังคายนา
เป็นพระโอรสพระยาเลอไทย พระไตรปิฎก สร้างวัดและพระพุทธรูปจ�ำนวนมาก มีตัวหนังสือของ
และพระราชนัดดาของพ่อขุน ตนเอง เรียกว่า "อักษรธรรมล้านนาหรืออักษรตัวเมือง" ซึ่งใช้กันอย่าง
รามค�ำแหงมหาราช ทรงปราด
เปรื่องในความรู้ในพระพุทธ แพร่หลายและตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีกฎหมายมังรายศาสตร์ พุทธ
ศาสนา ทรงมีความรู้แตกฉาน ศาสนาได้มีแล้วแต่สมัยพระเจ้าเม็งรายครองราชย์ ณ เชียงใหม่ ทรง
ในพระไตรปิฎก พระองค์ได้ ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา เช่น สร้างวัดเชียงมั่น เป็นต้นยุคต้นอาณาจักร
ทรงแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 2
ฝ่ายคือฝ่าย "คามวาสี" และ ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากือนา กิจการในพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุน
มาก เห็นจากการรับนิกายรามัญจากสุโขทัยเข้ามาเผยแผ่ในล้านนา
ฝ่าย "อรัญวาสี"
ทรงสร้างวัดสวนดอกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของ
เมือง จึงมีพระสงฆ์ชาวล้านนาให้ความสนใจศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นตามล�ำดับ
ซึ่งน�ำไปสู่การศึกษาเชิงลึก พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่ล้านนามี 2 กระแส ประกอบด้วย
สมัยที่ 1 เป็นลังกาวงศ์น�ำโดยท่านพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี และพระอานันทเถระ
รัชสมัยพระเจ้ากือนา พระองค์ทรงเป็นธรรมิกราชทรงส่งทูตไปอาราธนาพระอุทุมพร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บุปผามหาสวามี เป็นพระเถระชาวลังกาที่ชราภาพ
มากแล้วอยู่ที่นครพัน (เมาะตะมะ) ให้มาเชียงใหม่
แต่ท่านไม่รับอาราธนาเนื่องจากชราภาพมากแล้ว
การเดินทางเต็มไปด้วยความยากล�ำบาก ท่านจึงส่ง
พระหลานชายคือ พระอานันทเถระมาแทน พระ
เจ้ากือนาจึงอาราธนาให้พระอานันทเถระท�ำการ
บวชกุลบุตรชาวเชียงใหม่
วัดสวนดอก พระอารามหลวงวัดส�ำคัญคู่เมือง
สมั ย พระเจ้ า กื อ นา (พ.ศ.1898-1928) เชี ย งใหม่ ป ระดิ ษ ฐานของกู ่ บ รรจุ อั ฐิ เชื้ อ พระ
ประมาณปี 1913 นับเป็นการเริ่มต้นพุทธศาสนา วงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือต้นตระกูล ณ เชียงใหม่
ลังกาวงศ์ในล้านนา มีเหตุการณ์ส�ำคัญคือพระองค์ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากือนา กษัตริย์ล้าน
ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ระหว่างปี พ.ศ.
ทรงให้บวชกุลบุตรชาวเชียงใหม่ตามแบบลังกาวงศ์ นาองค์
1898–1928 พระองค์ ท รงมี ค วามเลื่ อ มใสใน
โดยมีพระอุทุทพรบุปผามหาสวามี สั่งให้นิมนต์พระ พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงได้อัญเชิญพระมหา
จากสุโขทัย (สมัยพระเจ้าลือไทย) มาเป็นอุปัชฌาย์ สุมนเถระจากเมืองสุโขทัยมาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่
คือ พระสุมนเถระ กับพระอโนทัสสีเถระส่วนตัวพระ ในปี พ.ศ.1914 พระองค์ทรงสร้างวัดบุปผาราม
(วัดสวนดอก) ในอุทยานป่าไม้พยอมเพื่อเป็นที่
อุทุมพรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ทั้งสองมาจ�ำพรรษา จ�ำพรรษาของพระสุมนเถระ จากนั้น พระองค์
ที่วัดพระยืน ล�ำพูน อุปสมบทชาวล�ำพูนเป็นจ�ำนวน จึงโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรม
มาก เมื่อออกพรรษาจึงขึ้นไปเชียงใหม่จ�ำพรรษาอยู่ สารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระได้อัญเชิญมาจาก
โขทัย โดยประดิษฐานไว้ที่วัดบุปผารามและวัด
ที่วัดสวนดอก (วัดบุบผาราม) นอกจากเหตุการณ์ สุพระธาตุ
ดอยสุเทพ วัดสวนดอกจึงเป็นศูนย์กลาง
ดังกล่าว ยังมีเหตุการณ์ที่ถือปฏิบัติตามลังกาวงศ์ ของศาสนานิกายลังกาวงศ์ "นิกายวัดสวนดอก"
คือ การสถาปนาพระสุมนเถระขึ้นเป็นพระสังฆราช เนื่องจากพระสุมนเถระได้บวชเรียนมาจากส�ำนัก
เป็นองค์แรกแห่งล้านนา และพระเจ้ากือนาทรง ของพระมหาสวามีอุทุมพรที่เมืองเมาะตะมะใน
รามัญประเทศ ต่อมา มีการบูรณะวัดแห่งนี้โดย
สร้างพระบรมธาตุส่วนหนึ่งที่วัดสวนดอกและที่ดอย ครูบาศรีวิชัยและเจ้าหลวงเชียงใหม่
สุเทพ (สุเทวบรรพต) เป็นศิลปแบบลังกาองค์แรก
ในเชียงใหม่ ต่อมาทรงเสี่ยงช้างอัญเชิญพระบรมธาตุขึ้นไปบนยอดดอยสุเทวบรรพต
และสร้างเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ คือ พระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบัน พระองค์
ท�ำนายไว้ว่า "ดูราอาวุโสทั้งหลาย ศาสนาอันกูน�ำมาแต่ลังกาทวีปนั้นจักไม่มั่นคงใน
เมืองเม็ง (มอญ) นี้นา แต่จักไปตั้งมั่นอยู่ในเมืองสูโพ้น (เมืองสยาม) ต่อเท่า 5 พันปีแล"
สมัยพระเจ้าแสนเมือง เหตุการณ์ส�ำคัญคือเมื่อพระเจ้ากือนาเสด็จสวรรคต
โอรสชื่อพระเจ้าแสนเมืองขึ้นครองราชย์พระพุทธสิหิงค์มาจากเชียงราย (ปัจจุบัน
ประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) จึงโปรดสร้าง
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วัดพระสิงค์เป็นที่ประดิษฐานจนถึงปัจจุบัน ต่อมา พระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นโอรสของ
พระเจ้าแสนเมือง พระองค์ไม่โปรดศาสนาพุทธเท่าที่ควรแต่ทรงโปรดไสยศาสตร์
แต่ยังทรงสร้างวัดมุมเมือง (มุมเมือง) จุดประสงค์ในการสร้างวัดมุมเมือง 1) เพื่อ
ประดิษฐานพระแก้วมรกต 2) เพื่อเก็บผลประโยชน์จากวัดต่างๆ
มาไว้ที่วัดมุมเมือง ทั้งนี้เพราะทางรัฐไม่สนับสนุนกิจการพระศาสนา
ท�ำให้วัดต่างๆ เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้พระเถระต่างๆ
ทิ้งเชียงใหม่ไปลังกา คือพระเมธังกรเถระ พระญาณมงคลเถระ ท่าน
ทั้ง 2 รวมทั้งพระมอญและพระเขมรประมาณ 20 รูป จึงเดินทางไป
ลังกาเพราะความไม่เป็นธรรมของพระเจ้าสามฝั่งแกน การไปลังกา
ของพระเหล่านี้มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อไปศึกษาธรรม
วินัย 2) เพื่อท�ำการอุปสมบทใหม่ โดยท�ำการอุปสมบทที่ "อุทกสีมา
พระราชานุ ส าวรี ย์ พ ระเจ้ า (ใช้แม่น�้ำเป็นเขตสีมา) ชื่อแม่น�้ำ "กัลยาณีคงคา" โดยมีพระธรรมสวามีเป็น
ติโลกราช (พ.ศ.1984– อุปัชฌาย์พระวันรัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสงฆ์กลุ่มนี้เมื่อกลับมา
2030) ราชาผู้พิชิตแห่งทิศ ตั้งลังกาวงศ์หรือลังกาวงศ์ใหม่ มีศูนย์กลางที่วัดป่าแดงในเชียงใหม่ พระ
ตะวันตก ทรงเป็นพระมหา
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้าน สงฆ์กลุ่มนี้ไปเผยแผ่ศาสนายังเมืองต่างๆ ภายในอาณาจักรล้านนา ตลอด
นาองค์ที่ 9 ราชวงศ์มังราย จนขยายไปถึงเชียงตุง เชียงรุ่ง สิบสองปันนา นอกจากนั้นสมัยพระองค์
ทรงเป็นโอรสลำ�ดับที่ 6 ใน พระสถูปใหญ่เก่าแก่องค์หนึ่ง ณ เมืองเชียงราย ต้องอสนีบาตพังลง
จำ�นวนพระโอรส 10 องค์ จึงพบพระแก้มรกตขึ้น
ของพระญาสามฝั่ ง แกนกับ
สมัยที่ 2 ลังกาชุดใหม่เริ่มขึ้นเมื่อพระเถระทั้งหลายไปและ
แม่พระพิลก
กลับจากการอุปสมบทใหม่ที่ลังกา นิมนต์เถรวาทจากพระเถรวาท
ลังกามาพร้อมด้วย 2 รูป คือ 1) พระอุตตมปัญญาสามี 2) พระวิกรมพาหุสามี จึง
เกิดนิกายขึ้นมาเรียกว่า "นิกายลังกาวงศ์ใหม่ หรือนิกายป่าแดง" ช่วงนั้นลังกาวงศ์มี
ความเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรประกอบด้วย สุโขทัย ศรีเกษตร และหลังยุคมหานคร
(เขมร) อาณาจักรพระเจ้าฟ้างุ้มของล้านช้าง สมัยนั้น พุทธศาสนาในเชียงใหม่มี 3
นิกาย คือ 1) นิกายเดิม 2) นิกายลังกาเก่า (พระสุมนเถระ) 3) นิกายลังกาใหม่ปี
พ.ศ.1995 พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใสนิกายลังกาวงศ์ใหม่ซึ่งมีพระเมธังกรเป็น
หัวหน้า จนอุปถัมภ์และทรงเสด็จออกผนวชในนิกายนี้ด้วยเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นยัง
ทรงสถาปนาพระเมธังกรขึ้นเป็นพระสังราช พระองค์ทรงสร้างวัดใหม่ขึ้นจ�ำลองแบบ
วิหารพุทธคยา โลหปราสาท รัตนมาลีชื่อว่า วัดโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอดปัจจุบัน)
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงให้มีการจ�ำท�ำสังคายนาพระศาสนา โดยจุดประสงค์ในการ
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ท�ำสังคายนาประกอบด้วย 1) เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างนิกายลังกาวงศ์เก่า และ
นิกายลังกาวงศ์ใหม่ 2) เพื่อความมั่นคงของพระธรรมวินัย สมัยนี้ตรงกับปีประมาณ
พ.ศ.2020 โปรดให้ท�ำการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 ในเชียงใหม่ขึ้น ณ วัด
โพธาราม มีพระธรรมทินนาเถระเป็นประธานท�ำอยู่ 1
ปีจึงส�ำเร็จ และการศึกษาเจริญรุ่งเรืองที่สุดมากกว่ามี
คัมภีร์ทางพุทธศาสนามากมายที่ได้รับการรจนาขึ้นโดย
พระเถระชาวเชียงใหม่รจนาปกรณ์เป็นภาษาบาลี คือ
พระสิริมังคลาจารย์ และพระรัตนปัญญาพระเจ้าติโลก
ราชเสวยราชย์อยู่ถึง 45 ปี และสวรรคตเมื่ออายุ 78 ปี
สมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว พระองค์ทรงเลื่อมใส
พุทธศาสนามาก ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้า มหาโพธาราม/วัดเจด็ดยอด สร้างโดยพญา
หลังจากได้สดับเรื่องอานิสงส์การ
ลุง (พระเจ้าติโลกราช) ทรงสร้างวัดไว้เป็นจ�ำนวนมาก ติปลูโลกราช
กต้นมหาโพธิ จากพระอุตตมปัญญา
มีราชกิจที่ทรงกระท�ำประจ�ำปีคือ พิธีบวชนาคหลวงและ แล้วทรงเลื่อมใส โปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้น
เป็นครั้งใหญ่จ�ำนวน 1,200 รูปมีพิธีติดต่อกันหลายวัน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเฉลิมฉลอง
พระองค์ทรงฟื้นฟูศาสนาจนมีคัมภีร์ส�ำคัญที่สืบเนื่องมา พุทธศักราชจะบรรจบครบ 2000 ปี จึง
เป็นการบ�ำเพ็ญกุศลฉลองยุค โดยให้สีห
จนถึงปัจจุบันนี้ ยุคของพระเมืองแก้วนี้นับเป็นยุคทอง อ�ำมาตย์หมื่นด้ามพร้าคดเป็นแม่งาน เดิน
แห่งวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ปัญญาสชาดก (ชาดก ทางไปดูเจดีย์สถานในอินเดียและลังกา
50 เรื่อง เช่น สมุทโฆษชาดก) แต่งเลียนแบบอรรถกถา จ�ำลองแบบวิหารพุทธคยาโลหปราสาท
ชาดกเก่าลังกา เป็นต้น คัมภีร์มังคลัตถทีปนี-อธิบาย รัตนมาลีเจดีย์ มาสร้างขึ้นไว้ที่วัดแห่งใหม่
มงคลสูตร 38 ประการ จักรวาฬทีปนี พระเวสสันดรทีป
นี แต่งโดยพระสิริมังคลาจารย์ โยชนาพระวินัย (หนังสือประกอบ) พระวินัยและพระ
อภิธรรม 7 คัมภีร์ และโยชนาอภิธัมมัตถสังคหะ แต่งโดย พระญาณกิตติ ชินกาลมาลี
ปกรณ์-ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในลังกาและเมืองไทยโดยสังเขป เป็นต้น แต่งโดย
พระรัตนปัญญา วิสุทธิมรรคทีปนี (อธิบายวิสุทธิมรรค) แต่งโดยพระอุตตาราม คัมภีร์
จามเทวีวงศ์ (เขียนยกย่องถึงความเลื่อมใสของพระนางจามเทวีในพุทธศาสนา) พระ
แต่งโดยโพธิรังสีนอกจากนี้ บทสวดพาหุงกล่าวว่าแต่งขึ้นสมัยนี้ในเมืองไทย และพระ
ลังกาน�ำไปใช้เป็นบทสวดที่ประเทศของตนเอง นอกจากนั้น พุทธศาสนาในลังกาวงศ์
ยังเข้าไปมีอิทธิพลในอาณาจักรไทยใหญ่โบราณ ณ เมืองเชียงตุง โดยพระเถระชาว
ลังกา พระโสมจิต ปี พ.ศ.1992 อิทธิพลลังกาวงศ์เข้าไปถึงเชียงตุง และสิบสองปัน
นาทางภาคใต้ของจีน และยังมีอิทธิพลต่อดินแดนในจีนทางตอนใต้จนกระทั่งปัจจุบัน
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

พุทธศาสนาลังกาวงศ์สู่อาณาจักรเขมร: ในอาณาจักร
เขมรมหานคร พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่งพระโอรสไป
บวชเรียนที่ศรีลังกา ลังกาวงศ์สู่อาณาจักรมหานครและ
หลังมหานครเป็นอาณาจักรละแวก หลังจากพระองค์
สวรรคตไม่นาน ศาสนาแบบเดิมจึงถูกแทนที่ด้วยศาสนา
แบบใหม่ คือ เถรวาทแบบลังกาวงศ์ที่ก�ำลังเฟื่องฟูใน
ดินแดนแผ่นดินใหญ่ของสุวรรณภูมิยุคต่อมา หลังจาก
วัดป่าแดงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.1974 โดย
พระเจ้ า ติ โ ลกราช กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง ราชวงศ์ ก่อนหน้านี้ พุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์มังรายเพื่อเป็นที่พ�ำนักของพระญาณคัมภีร์ ฮินดู รุ่งเรืองควบคู่กันมาสลับกันเป็นบางยุคสมัย แต่
และคณะสงฆ์ที่เดินทางกลับมาจากลังกาเพื่อ เมื่ อ หลั ง ยุ ค พระนครอั น ยิ่ ง ใหญ่ ก� ำ ลั ง จะล่ ม สลายลง
เผยแผ่ลัทธินิกายลังกาวงค์หรือนิกายสิงหล
ใหม่ เรียกว่า นิกายป่าแดง ในขณะนั้นพระ ชาวกัมพูชาสมัยนั้นไม่สู้กระตือรือร้นที่จะต่อต้านข้าศึก
ญาณคัมภีร์ได้อัญเชิญพระไตรปิฏก พระพุทธ เพราะชัยชนะของสยามที่เป็นพุทธเถรวาทลังกาใหม่
รูป และต้นโพธิ์
นั้นย่อมจะอ�ำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ท�ำให้ไม่ถูก
เกณฑ์แรงงาน เป็นอิสระ และมีโอกาสได้รับการศึกษา
เพิ่มขึ้น มีหลักฐานว่า กษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่ปี พ.ศ.1839 พระราชทานที่ดินสร้าง
วัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลังกาวงศ์ ศิลาจารึกสมัยนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาบาลีและ
เทวสถานต่างๆ ของฮินดู ก็กลายมาเป็นวัดทางพุทธศาสนา ในประวัติศาสตร์ มีคณะ
ทูตจีน ชื่อ เจาตากวน เดินทางมาถึงเมืองพระนครปี พ.ศ.1839 บันทึกไว้ว่า ทุกคน
บูชาพระพุทธเจ้าและพูดถึง จูกู (อันหมายถึงพระภิกษุสงฆ์เถรวาท) พร้อมทั้งบรรยาย
ลักษณะการครองผ้า การด�ำเนินชีวิตและสภาพวัด พวกเจ้านายชอบมาปรึกษา
หาหรือกับพวกจูกูในเรื่องต่างๆ หลักฐานนี้ชี้ให้เห็นชัดว่า พุทธศาสนาแบบเถรวาท
ลังกาวงศ์กลายเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรไปแล้ว ณ เวลานั้น พุทธศาสนา
เถรวาทลังกาวงศ์ต้องกลายเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรไปแล้ว เมื่อถึงปี พ.ศ.
1880 กษัตริย์กัมพูชาพร้อมทั้งราชส�ำนักทั้งหมดคงจะกลายเป็นพุทธศาสนิกชนฝ่าย
เถรวาทลังกาวงศ์ทั้งหมด เพราะมีหลักฐานปรากฏถึงขั้นที่ว่า ทรงเจ้ากี้เจ้าการเป็น
ธุระที่จะให้กษัตริย์ลาว (เจ้าฟ้างุ้ม) ที่ขณะนั้นลี้ภัยอยู่ในเขมรเป็นพุทธศาสนิกชนที่
ดี ทั้งนี้เรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์แต่เดิมก่อนนี้มีการจารึกบนศิลาหิน มาสู่
การบันทึกเป็นพงศาวดาร
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พุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้าสู่อาณาจักรล้านช้าง (ลาว): แม้
ก่อนหน้านั้นพุทธศาสนาเคยมีมาก่อนนั้น แต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม องค์
ปฐมกษัตริย์แห่งล้านช้าง พุทธศาสนาจากอาณาจักรหลังมหานคร
(เขมร) เข้าสู่ลาว ซึ่งชัดเจนเพิ่งปรากฏขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 ใน
อาณาจักรล้านช้างสถาปนาขึ้นโดยพระยาฟ้างุ้มปี พ.ศ.1896 พุทธ
ศาสนาเข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้างแนะน�ำโดยพระนางแก้วยอดฟ้า
พระนางเป็นพระมเหสีชาวกัมพูชาของพระองค์ทรงทูลขอให้พระ
ราชาส่งทูตไปนิมนต์พระสงฆ์นิกายเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามาเผยแผ่
ในล้านช้างครั้งนั้น พระมหาปาสามานเถระและคณะเดินทางออกจาก
พระบางมีความส�ำคัญของ
กัมพูชาตามค�ำนิมนต์ของพระยาฟ้างุ้มปี พ.ศ.1902 น�ำพระพุทธรูป อาณาจั ก รล้ า นช้ า ง เป็ น
ปางห้ามญาติชื่อ พระบาง และพระไตรปิฎกมาถวายแก่พระเจ้าฟ้า พระพุ ท ธรู ป คู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ ง
งุ้มด้วย เมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงเวียงจันทน์ เจ้าเมืองจันทน์นิมนต์ หลวงพระบาง ประดิษฐาน
่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พักสมโภชน์พระบางอยู่ 3 คืน 3 วัน แล้วเดินทางต่อไปยังเวียงค�ำ ทีหลวง
ปางประทานอภัย สูง
ประชาชนมาสมโภชน์พระบางกัน 3 คืน 3 วัน เช่นกัน ครั้นจะเดิน สองศอกเจ็ดนิ้ว (ประมาณ
ทางต่อไปกลับปรากฏเหตุอัศจรรย์ คือไม่สามารถยกพระพุทธรูปไป 1.14 เมตร) หล่อด้วยส�ำริด
จึงเสี่ยงทายว่าเทวดาอารักษ์คงปรารถนาจะให้พระบางอยู่ที่เวียงค�ำ (ทองค�ำผสม 90 เปอร์เซ็นต์)
มีอายุอยู่ราวปลายพศ.ต.ที่
คณะสงฆ์จึงเดินทางไปยังเมืองเชียงทองโดยไม่น�ำพระพุทธรูปไปด้วย 18 ถึงตอนต้นพศ.ต.ที่ 19
เข้าเฝ้าพระเจ้าฟ้างุ้มกับพระมเหสี และเผยแผ่พุทธศาสนาจนเจริญ ตามศิลปะเขมรแบบบายน
ตอนปลาย
รุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน
สมั ย ต่ อ มา หลั ง จากพระเจ้ า ฟ้ า งุ ้ ม ถู ก เนรเทศออกจาก
อาณาจักร มีการอภิเษกพระราชโอรสของพระองค์พระนามว่า "พญาสามแสนไท" ขึ้น
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงอภิเษกกับพระราชธิดาแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งท�ำให้มีการจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการที่ได้รับจากสยามมาก ใน
ด้านพุทธศาสนา พระองค์ต่อยอดการพระศาสนาจากพระบิดาด้วยการท�ำนุบ�ำรุง
พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เช่น สร้างวัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ หอสมุด
โรงเรียนปริยัติธรรม เป็นต้น และทรงเจริญพระราชไมตรีกับทางกรุงศรีอยุธยาตลอด
จนถึงกัมพูชา เวียดนาม ยุคนี้เป็นสมัยแห่งการจัดสรรบ้านเมือง และการสร้างความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างมาก
ยุ ค บ้ า นเมื อ งสงบ-การพระศาสนาฟู เ ฟื ่ อ ง: สมัยพระเจ้าวิชุลราชาธิปัต
(ครองราชย์ พ.ศ.2044-2063) บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบกษัตริย์ทรงเอาใจใส่ท�ำนุ
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

174

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

บ�ำรุงพุท ธศาสนาสร้า งวัดวาอารามต่ างๆ เช่น สร้ างวัด บรมมหาราชวังเวียงทอง
วัดวิชุลราชเพื่ออัญเชิญพระบางจากเวียงค�ำมาประดิษฐานที่วัดนี้ ต่อมา พระองค์ทรง
สร้างวัดโพธิ์สบ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระราชธิดาที่สวรรคตไป และรัชสมัยพระเจ้า
โพธิสารราช (ครองราชย์ พ.ศ.2063-2090) พระองค์
เป็นผู้เคร่งครัดทางพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระ
ราชโองการให้พลเมืองเลิกนับถือผีสางเทวดา เลิกทรง
เจ้าเข้าผีทั่วพระราชอาณาจักร ให้รื้อศาลหลวง ศาล
เจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมือง และใช้พระราชอ�ำนาจให้หัน
มานับถือพุทธศาสนา ทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลกแต่
วัดดอาฮามรัชสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช เนื่องจากประเพณีการนับถือผีนั้นมีมานานมาก และ
(ครองราชย์ พ.ศ.2063-2090) พระองค์ทรง ฝังเข้าไปในจิตใจของประชาชนทั่วไปจึงยากที่จะเลิก
เป็นกษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนา อย่างเด็ดขาด
อย่างยิ่ง จึงมีพระบรมราชโองการสั่งพสกนิกร
มิให้ประกอบพิธีเซ่นสรวงบูชาภูติผีเทพยดา
ตามความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม อี ก ทั้ ง ยั ง ทรงท� ำ ลาย
ศาลปู่เยอ ย่าเยอหรือ "เทวดาหลวง" ซึ่งถือ
กันว่าเป็นอารักษ์รักษาเมืองหลวงพระบาง
ตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้มปฐม
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ครองราชย์
พ.ศ.1896-1915) สถาปนาพระอารามขึ้น ณ
จุดที่ตั้งศาล ซึ่งเป็นพระอารามที่มีมาก่อนวัด
อาฮาม แต่ตั้งอยู่ในจุดเดียวกัน

ลั ก ษณะเด่ น ของพุ ท ธศาสนายุ ค การเข้ า มาของ
ลังกาวงศ์
ยุคนี้แสดงถึงการอุบัติขึ้น การเข้ามาประดิษฐาน
ความรุ่งเรือง และการสลายตัวของพุทธลังกาวงศ์ก่อน
เข้าสู่พุทธจารีตตามอาณาจักร/รัฐที่พุทธศาสนาเข้าไป
มีลักษณะเด่น:
พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เน้นความเรียบง่าย
เป็นเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ความเรียบง่ายของเถรวาทแบบลังกาวงศ์ คือ
ประชาชนทุกระดับชั้นเข้าถึงพุทธศาสนาได้ ผู้รู้กล่าวไว้ว่า พุทธศาสนาเถรวาทเป็น
ศาสนาแบบง่ายๆ พื้นๆ ไม่ต้องมีนักบวชที่คอยดูแลรักษาศาสนสถานที่ใหญ่โตสูงค่า
เพื่อไว้ประกอบพิธีกรรมที่โอ่อ่าหรูหรา ผู้เผยแผ่ศาสนาที่เป็นพระผู้เคร่งครัดเป็นอยู่
ง่าย หลีกเร้นอยู่สงบ บ�ำเพ็ญสมาธิภาวนา เสียสละไม่มีทรัพย์สมบัติ ติดต่อเกี่ยวข้อง
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน อบรมสั่งสอนประชาชนด้วยตนเองโดยตรงด้วยเมตตากรุณา
ไม่มีการเกณฑ์แรงงานมาก่อสร้างศาสนสถานอันใหญ่โต นอกจากนั้น พวกเด็กหนุ่ม
ต้องการศึกษาเล่าเรียนก็มาอยู่กับพระในวัดชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต่างจากราชการ
หรือศาสนาเดิมที่ไม่มีโรงเรียนสอนให้เลย ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์
จึงแพร่หลายกว้างขวางรวดเร็ว และเมื่อประชาชนจ�ำนวนมากนับถือพุทธศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

แบบเถรวาทนี้แล้ว การเชื่อถือที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบศาสนาฮินดู นิกาย
ไศวะ ไวษณพ พุทธศาสนามหายานก็เสื่อมไป ความเป็นเทวราชที่กษัตริย์เป็นเทพเจ้า
หรือพระพุทธเจ้าลงมาเกิดก็สิ้นสุดลง แรงชักจูงที่จะบันดาลใจให้ประชาชนมาลงแรง
ท�ำการใหญ่อย่างการสร้างปราสาทหินก็ไม่มีฐานที่ตั้ง พวกพราหมณ์ก็เสื่อมอ�ำนาจไป
จากราชส�ำนักและมีจ�ำนวนลดน้อยลง ราชพิธีที่พราหมณ์ประกอบก็กลายเป็นของ
สักว่าท�ำๆ กันไป ไม่สู้มีความหมายเท่าใด ส่วนพราหมณ์เมื่อออกจากวังหรือเทวลัย
ของตนแล้ว ก็ไม่มีฐานะอยู่ในหมู่ประชาชน อีกทั้งระบบวรรณะที่จะช่วยรองรับใน
สังคมอย่างในอินเดียก็ไม่มี ศาสนาเดิมจึงหมดไปรวดเร็วเหลือเกิน ถึงขั้นที่เรียกว่า
สูญสิ้น แม้จะมามีอิทธิพลต่อประเพณีการปกครองและราชพิธีต่างๆ ในราชส�ำนักไทย
สมัยอยุธยาไม่น้อย แต่ประชาชนทั่วไปก็ไม่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตน
จากพุทธอินเดียสู่พุทธเถรวาทลังกาวงศ์
พุทธศาสนาแบบเดิมคือเถรวาทและมหายานจากอินเดียเคยมีพัฒนาการ
เจริญรุ่งเรือง และสลายตัวในดินแดนแถบนี้จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์เข้ามาแทนที่ นับเป็นบทบาทส�ำคัญต่ออาณาจักรแถบสุวรรณภูมิยุคนี้ โดย
บทบาทส�ำคัญที่มีอิทธิพลร่วมระหว่างกันของพุทธศาสนาลังกาวงศ์แต่ละอาณาจักร
คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรพุทธศาสนา/คณะสงฆ์ขบวนการพุทธใหม่ยุคนี้ ซึ่งรวม
ทั้ ง การปกครองของคณะสงฆ์ การแต่ ง ตั้ ง ประมุ ข สงฆ์ ซึ่ ง เป็ น ประเพณี ติ ด มาจาก
ลังกาวงศ์ พิธีกรรมอุปสมบทแบบลังวงศ์ การสื่อสารทางพุทธศาสนาผ่านพุทธศิลป์
พุทธสถาปัตยกรรม พุทธรูปที่เป็นศิลปกรรม–ประติมากรรมอิทธิพลจากลังกาวงศ์ พระ
สาริกธาตุและเจดีย์–พระธาตุของพระพุทธเจ้าและเจดีย์ รวมทั้งการปรับรูปแบบการ
ศึกษาใหม่ การศึกษาคัมภีร์ พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมทั้งภาษาที่แต่
เดิมเน้นภาษาสันสกฤตเปลี่ยนเป็นภาษาบาลี และการท�ำสังคายนาเน้นความเรียบง่าย
ผ่านพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน พุทธศาสนา
แบบเถรวาทกลายเป็นเครื่องมือการปกครองใหม่ของผู้ปกครอง
องค์ ก รพุท ธศาสนา/คณะสงฆ์ เ ปลี่ย นจากพุท ธเก่ า สู่ พุ ท ธใหม่ ลัง กาวงศ์
การปฏิรูปคณะพระสงฆ์ที่ส�ำคัญยุคนี้ คือการเปลี่ยนองค์กรคณะสงฆ์ และชาวพุทธได้
อิทธิพลจากลังกาวงศ์หลายอย่าง ประกอบด้วย การแต่งตั้งประมุขสงฆ์ นิกายคณะ
สงฆ์ พิธีกรรมอุปสมบทแบบลังกาวงศ์ เมื่อพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามามีอิทธิพลต่อดิน
แดนแถบนี้ก่อให้เกิดระบบการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งสัมพันธ์กับสมณศักดิ์จากฝ่ายบ้าน
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เมือง หลายอาณาจักรในสุวรรณภูมิซึ่งเป็นอาณาจักรใหม่ปรากฏมีการแต่งตั้งประมุข
สงฆ์ขึ้น เช่น การแต่งตั้งพระมหาสังฆปรินายกในอาณาจักรพุกาม พระเจ้าอโนรธามั่ง
ช่อทรงตั้งชินอรหันต์เถระเป็นมหาสังฆปรินายกหรืออาจเป็นที่ปรึกษาประจ�ำพระองค์
ฝ่ายพุทธจักร สมัยต่อมา พระเจ้าอลองคะสิทธุทรงตั้ง
พระมหาเถระปันสตู/ปันสะคูเป็นมหาสังฆนายกแทน
(ฟื้น ดอกบัว,รศ. 2554:185) พระสังฆราชพระองค์นี้
พระเจ้านรปติสิทธุนิมนต์กลับมาเป็นสังฆราชอีกครั้งใน
อาณาจักรของพระองค์ ภายหลังสวรรคต ทรงตั้งพระ
มหาเถระอุตตราชีวะเป็นสังฆราชต่อ (ฟื้น ดอกบัว, รศ.
วั ด ป่ า มะม่ ว ง ตั้ ง อยู ่ ภ ายนอกอุ ท ยาน 2554:187) สมัยต่อมา พระเจ้ากะยอชวาพระมหากษัตริย์
ประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย ใกล้ กั บ เทวาลั ย องค์ที่ 10 แห่งพุกามทรงแต่งตั้งพระมหาเถระสีหมหาอุ
มหาเกษตรและวัดตึก ศิลาจารึกหลักที่ 6 บาลี (ฟื้น ดอกบัว, รศ. 2554:189) ในสมัยพะโค-หงสาว
(จารึกวัดป่ามะม่วง) ที่ค้นพบในวัดแห่งนี้
กล่าวถึงพระมหาธรรมราชาลิไทเสด็จออก ดี มีการจัดส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อศึกษาและอุปสมบท
จากเมืองศรีสัชนาลัย เพื่อปราบจลาจลใน ตามแบบฉบับของลังกา เรียกว่า ลังกาวงศ์ การช�ำระ
เมืองสุโขทัย และได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น สมณวงศ์ทั้งด้านพิธีกรรมและวินัยสงฆ์ จ�ำลองแบบสีมา
พระมหากษัตริย์ ต่อมาได้ทรงนิมนต์พระ มาสร้างขึ้นในหงสาวดี โดยมีศูนย์กลางที่สีมากัลยาณี
มหาสามีสังฆราช จากเมืองพัน (เมืองของ
มอญ) มาจ�ำพรรษาที่วัดป่ามะม่วง และเพื่อ ใกล้ เ มื อ งหงสาวดี ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น สถานที่ ส�ำ หรั บ บวชพระ
ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในการทรงผนวชของ มี ก ารอุ ป สมบทพระสงฆ์ ใ หม่ โ ดยคณะสงฆ์ ไ ปสึ ก และ
พระองค์ โดยพระองค์ทรงจ�ำพรรษา ณ วัด บวชใหม่ ที่ ลั ง กา และนิ ย มบวชกั น ที่ น ที สี ม า แม้ พ ระ
แห่งนี้ ปี พ.ศ.1905
สงฆ์จะแตกแยกกัน แต่ภายหลังยึดเอาลังกาวงศ์เป็น
นิกายเดียว ในล้านนา รัชสมัยพระเจ้ากือนา มีการสถาปนาพระสุมนะเถระขึ้นเป็น
พระสังฆราชเป็นองค์แรกแห่งล้านนา และสมัยพระเจ้าติโลกราช มีการสถาปนาพระ
เมธังกรขึ้นเป็นพระสังราช และประเพณีที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ มีการอุปสมบทที่ "อุทก
สีมา (ใช้แม่น�้ำเป็นเขตสีมา) ชื่อแม่น�้ำ "กัลยาณีคงคา" และมีพิธีกรรมบวชนาคหลวง
ถือปฏิบัติกันยุคนี้
นอกจากนี้ ในอาณาจักรสุโขทัย มีการแต่งตั้งประมุขสงฆ์สังฆราช ปกครอง
สงฆ์สูงสุด ตามแบบฉบับลังกา ซึ่งถือปฏิบัติในลังกาและมีระบบการปกครองคณะ
สงฆ์ คามวาสี และอรัญญวาสี รวมทั้งการให้สมณศักดิ์แก่คณะสงฆ์ อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปกครองรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการน�ำพิธีกรรมอุปสมบทแบบลังกาวงศ์มาใช้ใน
การบวชพระ และในอาณาจักรล้านนา รัชสมัยพระเจ้ากือนาทรงสถาปนาพระสุมนะ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เถระขึ้นเป็นพระสังฆราชเป็นองค์แรกแห่งล้านนา สมัยพระเจ้าติโลกราชปี พ.ศ.1995
พระองค์ทรงสถาปนาพระเมธังกรเป็นพระสังฆราชแห่งล้านนา พระนามว่า พระ
อตุลสา กัตติยาธิกรณ์ มหาสวามี (เสถียร โพธินันทะ, 2515:129) ในพม่า สมัย
ราชวงศ์คองบอง พระสังฆราชรูปสุดท้ายก่อนตกยุคล่าอาณานิคม คือ พระสังฆราช
ปัญญาสามี สมัยพระเจ้าเมนดงมินทร์และพระเจ้าธีบอก่อนถูกอังกฤษยึดเป็นประเทศ
ในอาณานิคม และสมัยต่อมาก็ยังมีเรื่องการแต่งตั้งประมุขสงฆ์โดยฝ่ายบ้านเมืองแต่
มอบให้พระสงฆ์พม่าเลือกกันเอง ในประเทศไทยมีประเพณีการสถาปนาสังฆราชมา
จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ.2560) นอกจากนี้ ระบอบตามการปกครองของบ้านเมือง ทั้ง
ระบอบการปกครองที่เปลี่ยนจากเทวราชาสู่ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
และธรรมราชา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลังกาวงศ์ที่เน้นหลักการในพระไตรปิฎก
โดยเฉพาะในจักกวัตติสูตร และอัคคัญญสูตร มีอิทธิพลต่อการปกครองที่เปลี่ยนไป
ต�ำแหน่งสมณศักดิ์-การปกครองของคณะสงฆ์: ยุคนี้ในไทย พ่อขุนรามค�ำแหง
ทรงน�ำพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาในราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงเป็นแบบอย่างในการท�ำบุญ
ท�ำทานเป็นพุทธศาสนิกชนแบบลังกาวงศ์ที่ดี ทั้งเอาใจในการสร้างศาสนสถาน สถาน
วัตถุศิลปะแบบลังกาวงศ์ ทั้งรูปแบบการท�ำบุญพิธีกรรมเริ่มแบบลังกาวงศ์มากยิ่งขึ้น
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น 2 คณะ คือ 1) คามวาสี และ 2) อรัญญวาสี
กลุ่มพวกแรกเน้นพวกที่อยู่ในบ้านในเมืองเน้นคันถะธุระปริยัติศึกษาเหล่าเรียน และ
กลุ่มพวกหลังเน้นอยู่ป่าเน้นวิปัสสนาธุระการปฏิบัติ (World Buddhist University,
2545:68) นอกจากนี้ ฝ่ายบ้านเมืองหรือพระมหากษัตริย์ประทานสมณศักดิ์ (ecclesiastical titles) แด่พระภิกษุสงฆ์ตามแบบฉบับของลังกาที่มี 2 ต�ำแหน่ง คือ 1)
ต�ำแหน่งสูงเรียกว่า มหาสวามี 2) ต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าเรียกว่า สวามี เช่น สมัยพระยา
ลิไทปี พ.ศ.1904 พระองค์ทรงคณะทูตผู้แทนไปนิมินต์พระสวามีสังฆราชจากลังกา
(World Buddhist University, 2545:73) สมัยสุโขทัยมี 2 ประเภทสมณศักดิ์ 1)
สมณศักดิ์ที่ประทานถวายแด่คามวาสี มีคุณสมบติตามที่ปรากฏในวินัย 2) สมณศักดิ์
ที่พระมหากษัตริย์ประทานด้วยพระองค์เอง อย่างแรกต�ำแหน่งเถระ/มหาเถระตาม
พระวินัย ส่วนอย่างหลังต�ำแหน่งสังฆราชและปู่ครู พระมหากษัตริย์ถวายไม่ใช่มีแค่
รูปเดียวอาจหลายรูปมากกว่าหนึ่งสังฆราชแล้วแต่ภูมิภาคโดยปกครองเฉพาะภาคตน
ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่จะมีสมณศักดิ์สูงกว่าผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามหัวเมือง ต�ำบลที่ห่างไกล มีพระครูดูแล เพราะมีหลายจังหวัดที่กล่าวถึง สังฆราช
จนกระทั่ง ร.4 สมัยกรุงรัตนโกสินท์มีการเปลี่ยนเป็นสังฆปาโมกข์ (World Buddhist
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

University, 2545:72) ต�ำแหน่งสมณศักดิ์แบ่งเป็น 2 นิกาย คือ 1) นิกายที่มาจาก
ลังกาใหม่ รวมทั้งพระสงฆ์จากลังกาและพระสงฆ์ไทยที่ได้รับการอุปสมบทจากลังกา
2) นิกายเดิมที่อยู่ในสุโขทัยสังกัดเถรวาทเดิม กลุ่มนี้เน้นชีวิตเรียบง่ายสันโดษ ฝึกจิต
เจริญภาวนาแม้จะอยู่ในเมืองแต่ก็พักอยู่ในวัดป่ามะม่วง และพวกที่เน้นการศึกษา
ปริยัติเล่าเรียนหนังสืออยู่ในป่าทั้งผู้ที่อยู่มาก่อนในสุโขทัยที่มักปฏิบัติอยู่ในพื้นที่สงบ
วิเวกรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากลังกาบางส่วนที่เข้ามาทีหลัง
พัฒนาการคณะ/นิกาย/วงศ์ที่รับจากอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์: การ
ปกครองคณะสงฆ์ที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์แบ่งตามรุ่นของ
ครูบาอาจารย์ตามสาย/วงศ์และยุค โดยเริ่มจากพม่าอาณาจักรพุกามและอาณาจักร
มอญพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์มีวงศ์ย่อยแตกเป็นอีกหลายวงศ์ มีวงศ์ฉปทาวงศ์
สารีปุตตวงศ์ และกัลยาณีวงศ์ (บางครั้ง สุวรรณโสภณวงศ์ มหาวิหารวงศ์) คราวที่
พระราชาทรงถวายช้างแก่พระเถระชาวสิงหลทั้งสามรูปนั้น องค์ละเชือก พระสีวลี
กับพระตามลินทะให้คนเอาช้างไปปล่อยในป่า ส่วนท่านอานันทเถระส่งช้างไปให้
ญาติ โดยถือหลักว่า การสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุด พระเถระอีกสองรูปไม่
เห็นด้วยก็ตั้งข้อรังเกียจ จึงแยกกันออกเป็น 2 คณะ ต่อมา พระตามลินทะประสงค์
จะอนุเคราะห์ศิษย์ที่เป็นพหูสูตจึงตั้งวจีวิญญัติในส�ำนักคฤหัสถ์ คือแสดงความต้องการ
สนทนาทางวาจาพูดยกย่องศิษย์ของตนเพื่อให้รับศิษย์เข้าท�ำงาน ท่านสีวลีเถระไม่
เห็นด้วย ถือว่าผิดวินัย แต่ท่านตามลินทะเถียงว่าไม่ผิด เพราะไม่ได้พูดขอเพื่อตัว
เรา จึงแตกกันออกไปอีก รวมเป็น 3 นิกาย ถ้านับวงศ์ของพระอรหันต์ซึ่งสืบสายมา
จากพระโสณะกับพระอุตตระ/โสณุตตรวงศ์ก็เป็น 4 นิกาย และรวมกับนิกายฉปัท/
ฉปทาวงศ์เข้าอีกก็เป็น 5 นิกาย
ในพม่า สมัยฉปทาวงศ์ซึ่งเป็นลังกาวงศ์รุ่นแรกในภูมิภาคแถบนี้ พระสงฆ์
จากอาณาจั ก รพุ ก ามไปยั ง ศรี ลั ง กาเพื่ อ อุ ป สมบทและเล่ า เรี ย นน�ำ โดยท่ า นพระ
อุตตราชีวะและฉปัทปี พ.ศ.1718 ขากลับ ท่านฉปัทเดินทางกลับมายังประเทศพม่า
พร้อมด้วยภิกษุสิงหล 4 รูป คือ พระสีวลีเถระ พระตามลินทเถระ พระอานันทเถระ และ
พระราหุลเถระ ต่อมา ภายหลังปี พ.ศ.1793 สมัยสารีปุตตวงศ์ พระสารีบุตรและคณะ
เดินทางมาถึงพม่าจนมีอ�ำนาจมาถึงพม่าใต้ตอนล่างและนิกายรามัญเดิมเริ่มเสื่อมลง ท่าน
สารีบุตรซึ่งอุปสมบทที่เมืองพุกามน�ำพุทธศาสนาลังกาวงศ์ไปเผยแผ่ในแดนมอญ ใน
ระยะเวลาใกล้ๆ กันนั้น ก็มีพระเถระชาวเมืองเมาะตะมะสองรูปคือ พระพุทธวงศ์ และ
พระมหานาคเดินทางไปยังลังกาเพื่ออุปสมบทใหม่ที่มหาวิหาร เมื่อกลับมาถึงมาตุภูมิ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

แล้วส�ำคัญว่าตนวิเศษกว่าพระเถระองค์อื่นๆ ทางพม่าตอนใต้ไม่ค่อยปรากฏว่ามีวรรณ
คดีใดๆ มากนัก พระสารีบุตรเป็นผู้แต่งหนังสือธรรมศาสตร์ (Dhammathat) ขึ้น ซึ่ง
นับว่าเป็นหนังสือกฎหมายแท้ของพม่า ซึ่งเอาแบบฉบับมาจากคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์
ของอินเดีย ขณะที่รามัญแบ่งเป็น 6 นิกาย พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงส่งสมณทูตไป
ยังลังกา เพื่อไปศึกษาดูวิธีการผูกพัทสีมาที่ถูกต้อง และรับการอุปสมบทใหม่ เมื่อ
สมณทูตชุดนี้กลับมาแล้วก็ประกอบพิธีผูกกัลยาณีสีมาตามแบบมหาวิหารขึ้น นิกาย
สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์มีทั้งหมด 6 นิกาย นิกายแรกคือกัมพุชนิกายหรือโสณุตตรวงศ์
ซึ่งเป็นนิกายเดียวกับนิกายของพระอรหันตเถระที่มีชื่อดังนี้ก็เพราะวัดที่ส�ำคัญที่สุด
ของนิกายนี้อยู่ใกล้ตลาดกัมพุช นิกายนี้ถือตัวว่าสืบสายมาจากสมณทูตของพระเจ้า
อโศกมหาราช มีนิกายย่อยๆ ของลังกาวงศ์อีก 5 นิกาย สี่นิกายแรกศิษย์ของท่าน
ฉปัทและเพื่อนเป็นผู้ให้ก�ำเนิดแก่สีวลีวงศ์ ตามลินทวงศ์ และอานันทวงศ์ อีกนิกาย
หนึ่งพระเถระแห่งเมืองเมาะตะมะเป็นผู้ให้ก�ำเนิด
ส่วนนิกายในล้านนา/เชียงใหม่ เชียงตุง เชียงรุ้ง สิบสองปันนาเป็นพุทธศาสนา
เถรวาทลังกาวงศ์ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรล้านนา (เชียงใหม่ในปัจจุบัน) แบ่งเป็น
2 นิกายเช่นเดียวกับพุทธศาสนาในเชียงใหม่ คือ 1) ส�ำนักวัดสวนดอกหรือฝ่ายสวน
ตั้งขึ้นที่เชียงใหม่ปี พ.ศ.1914 เข้าไปยังเชียงตุง แต่เข้าสู่สิบสองปันนาเมื่อใดไม่มีหลัก
ฐาน 2) ส�ำนักวัดป่าแดงหรือฝ่ายป่าตั้งขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อราวปี พ.ศ.1973 โดยคณะ
สงฆ์ที่ไปบวชเรียนมาใหม่จากลังกาอ้างว่า ถือวินัยเคร่งครัดกว่าฝ่ายสวนเผยแผ่เข้า
สู่สิบสองปันนาปี พ.ศ.1989 โดยผ่านทางเชียงตุง มีพระโสมจิตเป็นผู้น�ำไปเผยแผ่
รูปแบบการศึกษาพุทธศาสนาปรับเปลี่ยนตามลังกาวงศ์ แม้ก่อนนั้น การ
ศึกษาจะเน้นการเขียนบันทึกเป็นจารึกบนแผ่นหิน แต่ในยุคนี้มีการเปลี่ยนจากจารึก
บนแผ่นหินเป็นการบันทึกเป็นพงศาวดารส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลสืบเนื่องจากลังกาวงศ์
มีการบันทึกลงบนใบลาน กษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทลังกา
วงศ์เน้นที่ตัวบทคัมภีร์ พระไตรปิฎก คัมภีร์รุ่นหลังที่แต่งโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้
ความสามารถ หลักฐานที่ปรากฏชัดจากผลงานชิ้นเอก คือ เตภูมีกถา (ภาษาที่ไม่เป็น
ทางการ เรียกว่า ไตรภูมิพระร่วง ภาษาที่ใช้ถ่ายทอดในการศึกษาเปลี่ยนจากการใช้
ภาษาสันสกฤตมาเป็นการใช้ภาษาบาลีแทน มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีฝ่ายเถรวาท
พร้อมทั้งอรรถกถา และปกรณ์วิเศษอื่นๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานอยู่จนสืบมาบัดนี้ เช่นใน
กัมพูชา สมัยอินทรวรมันที่ 3 เปลี่ยนจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาบาลี รูปแบบการ
ศึกษาเถรวาทแบบมอญเก่าทวารวดีและมหายานค่อยๆ เลือนหายหมดไป พระสงฆ์
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ทั้งสุโขทัย ล้านนา เขมร พม่า และมอญ พากันไปบวชเรียนในลังกามากขึ้นจึงท�ำให้
เกิดสมณวงศ์แบบลังกาวงศ์ขึ้นมาใหม่หลายสายและสัมพันธ์กันโดยใกล้ชิด ในระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 18-20 อาณาจักรต่างๆ มีไทย พม่า เขมร มอญ ลาว เปลี่ยนเป็นนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์หมด ดังนั้นการศึกษาทางพุทธศาสนาจึงมีความโน้ม
เอียงเน้นที่คัมภีร์ทางเถรวาทเป็นหลัก สถานที่จัดการศึกษาจะจัดขึ้นภายในวังหรือ
วัด เช่น สมัยสุโขทัยพยาลิไททรงอุทิศราชวางเป็นสถานที่เรียน สมัยอังวะ พระเจ้า
ทิหทู (Thihathu) ยังคงสนับสนุนงานด้านวิชาการของปราชญ์ทางพุทธศาสนาอุทิศ
ราชวังเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่แค่พระสงฆ์แต่ข้าราชการในวัง ล้วนสามารถแต่งต�ำรา
ทางด้านศาสนาและภาษาบาลี (Bischoff, R.,1995:79) โดยมีการเน้นครูและผู้เรียน
อาศัยการท่องจ�ำ เนื้อหาวิชาที่เรียนจะเน้นตัวบททางพุทธศาสนา แม้จะมีการศึกษา
ในด้านอื่นๆ บ้าง เช่น โหราศาสตร์ กฎหมาย รวมทั้งด้านวัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรม
และเทศกาลทางพุทธศาสนา ประเพณีนิยม เช่น มีการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ
(วันพระ) การท�ำบุญ การทอดกฐิน งานพระราชพิธีในพระราชส�ำนัก พระราชพิธี
เกี่ยวกับงานนักขัตฤกษ์ในพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์ส่งต่อผลงานโด่ดเด่นของพระสงฆ์ ชาวพุทธนักปราชญ์อาเซียน
แม้พุกามจะยืมวรรณกรรมด้านพุทธศาสนาจากมอญซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา
อินเดียภาคใต้เป็นหลักก่อนนี้ ส่วนพม่าได้รับจากศรีลังกาต่อมา โดยวรรณกรรมหลัก
ของพม่า คือ บาลีไวยากรณ์ ซึ่งได้รับความนิยมมากคือ สัททนีติ แต่งแล้วเสร็จโดย
พระอัคควังสะ ปี ค.ศ.1154 แม้ท่านอุตตรชีวะจะให้ต้นฉบับนี้แก่ภิกษุในมหาวิหาร
ศรีลังกา ชื่นชม และประกาศว่าเป็นยอดยิ่งกว่างานของนักปราชญ์ชาวสิงหลเอง
สัททนีตินี้เคยใช้สอนไวยากรณ์ในวัดทั่วพม่า และมีการตีพิมพ์หลายครั้ง นักวิชาการ
อย่าง บี ซี ลอ (B.C.Law) ถือหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นไวยากรณ์ 3 เล่มหลัก คือ 1)
ไวยากรณ์กัจจายนะ 2) ไวยากรณ์โมคคัลลานะ และ 3)ไวยากรณ์สัททนีติ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของ เค อาร์ นอร์มอน (K.R. Norman) กล่าวไว้ว่า สัททนีติเป็นงาน
ไวยากรณ์บาลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขียนโดยพระพม่าจากเมืองอริมัททนะ (พุกาม) ใน
พม่า...ท่านอัคควังสะนั้นเป็นราชครูของพระเจ้านรปติสิถุ (ค.ศ.1167-1202) ได้รับ
ต�ำแหน่งเป็นอัคคปัณฑิตจนกระทั่งทุกวันนี้งานอื่นๆ ของท่านไม่ปรากฏ ส่วนรูปที่ 2
พระสัทธรรมโชติปาละสมัยพุกามเช่นกัน มีชื่อว่า ฉปทา เป็นสาวกของอุตตรชีวะ และ
มีผลงานมากมาย แต่จะเป็นผลงานของท่านเองหรือน�ำมาจากลังกาคราวท่านไปบวช
เรียนมาที่นั้น มีข้อสงสัยขึ้น ผลงานของท่านไม่ใช่แค่ไวยากรณ์บาลีเท่านั้น แต่เป็น
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ผลงานด้านพระวินัย และพระอภิธรรม เช่น ไวยากรร์กัจจายนะ สุตตนิทเทส ท�ำให้
ท่านมีชื่อเสียง และการวางพื้นฐานด้านอภิธรรม ผลงานอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง คือ สังเขปวัณณนา นามจารทีปนี มาติกัตถทีปนี และปัฏฐานคณานยะ ตามหนังสือประวัติศาสตร์
พม่า ปิฏกะทะแมน (Pitaka thamain) ท่านยังแต่งอรรถกถาขยายความวิสุทธิมรรค
ของท่านพุทธโฆษะ ชื่อว่า วิสุทธิมรรคคัณฐี แม้จะไม่มีการบันทึกว่ามีการปฏิบัติ
กรรมฐานก่อนนั้นหรือไม่ แต่การรจนาอรรถกถาของวิสุทธิมรรค และการสนใจใน
วิสุทธิมรรคเองแสดงให้เห็นถึงความสนใจกรรมฐาน แม้จะเป็นทฤษฎี มากกว่าการ
ปฏิบัติก็ตาม อีกท่านคือ ท่านวิมลพุทธิ มักเขียนอรรถกถาขยายความพระอภิธรรม
คือ อภิธรรมมัตถสังคหฏีกา และผลงานด้านไวยากรณ์ นยาสะ (Nyasa) อรรถกถา
อธิบายไวยากรณ์กัจจายนะ (Bischoff, R.,1995:72-76) คัมภีร์รุ่นหลังที่แต่งโดย
คณาจารย์ ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ หลั ก ฐานที่ ป รากฏชั ด จากผลงานชิ้ น เอก คื อ
เตภูมีกถา (ภาษาที่ไม่เป็นทางการ เรียกว่า ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งพรรณาเกี่ยวกับภูมิภพในทางพุทธศาสนา) ปรากฏมีชื่อเสียงไปในถิ่นต่างๆ ทั้งภายในอาณาจักรและนอก
อาณาจักรจนพระองค์ได้รับการขานพระนามว่า ผู้ทรงธรรม/พระมหาธรรมราชา/พระ
ศรีธรรมปิฏก (World Buddhist University, 2545:69)
ยุตต่อมา ในพม่าตอนบน กรุงอังวะปี พ.ศ.1855/ค.ศ.1312 หลังจากพวก
ไทยใหญ่ย้ายมาจากพม่าตอนบนเมือง ปินยา (Pinya) ทางเหนือของพุกาม ลงมายัง
เมือง อังวะยังเป็นเมืองหลวงของพม่าตอนบน ผลงานสมัยนี้ยังเน้นไวยากรณ์บาลี พระ
เจ้าทิหทู (Thihathu) ยังคงสนับสนุนงานด้านวิชาการของปราชญ์ทางพุทธศาสนา
พระมหาเถระจากลังกา 2 รูปเข้ายังเมืองอังวะ ราวปี พ.ศ.1983/ค.ศ.1440 เข้าร่วม
กลุ่มคณะนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของท่านอริยวังสะ ท่านผู้นี้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎก
จากพระชาวสกาย พระเถระอมน�้ำที่สอนอภิธรรมมัตถวิภาวนีฎีกา ฎีกาอภิธรรมมัตถ
สังคหะ หลังจาก 2 วันผ่านไป ท่านจึงเข้าใจอภิธรรมและอาจารย์ท่านขอให้ท่านเขียน
อรรกถาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยคนอื่นๆ เข้าใจเช่นกัน ท่านมีผลงานเด่นเป็น
ภาษาบาลีหลายชิ้นทั้งอภิธรรม ไวยากรณ์และชาดกเพิ่มเติมเข้ามา สิ่งส�ำคัญที่ท่าน
ได้สร้างไว้ให้แก่ชาวพม่าคือการแต่งเป็นภาษาพม่า ส�ำนวนภาษาพม่าท�ำให้งานทาง
พุทธศาสนา มีประชาชนเป็นจ�ำนวนมากอ่านเข้าใจได้ และผลงานของท่านที่ได้รับ
ความนิยมจนกระทั่งปัจจุบัน คือ อนุฎีกาพระอภิธรรม ต่อมา ท่านสีลวังสะได้แต่งกวี
นิพนธ์เป็นภาษาบาลีหลายชิ้น เช่นเรื่องว่าด้วยพระพุทธประวัติ ชาดก และได้รับความ
นิยมเป็นภาษาพม่า มีกวีเกี่ยวกับชาดกที่ชาวบ้านทั่วประเทศพม่าได้ร้อง ร�ำท�ำเพลง
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ส่วนพม่าตอนล่าง ราชวงศ์ไทยใหญ่ พระเจ้าวะเรรุสถาปนา อาณาจักรเมาะตะมะ ปี
ค.ศ.1287 ยุคนี้มีเล่าเรียนในวัดมอญเจริญรุ่งเรือง และการเรียบเรียงกฎหมายจนเป็น
พื้นฐานวรรณกรรมด้านกฎหมายของพม่า ภิกษุมอญน�ำมาจากประมวลกฎหมายของ
ฮินดูผ่านพ่อค้าชาวอินเดีย ยุคต่อมานับเป็นผลงานของพระสงฆ์ยุครัฐจารีต
ในอาณาจักรล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทองของวรรณกรรมบาลี
ลังกาวงศ์ มีพระเถระเชียงใหม่รจนาปกรณ์เป็นภาษาบาลีหลายรูป (World Buddhist University, 2545:75) รัชกาลพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.1898) ถึงสิ้นรัชกาล
พระเมืองแก้ว (พ.ศ.2068) (รวมระยะเวลา ๓ รัชกาล คือ พระเจ้าติโลกราช พระ
ยอดเชียงราย และพระเมืองแก้ว/พระติลกปนัดดาธิราช (พ.ศ.2038-2068) รวมเป็น
เวลา 84 ปี) พระนักปราชญ์ชาวล้านนาเชี่ยวชาญในภาษาบาลี โดยนิพนธ์วรรณกรรม
ภาษาบาลีไว้มากมายกว่าอาณาจักรใดๆ ในโลกพุทธศาสนายุคเดียวกัน ผลงานของ
ท่านเหล่านั้นแพร่หลายไปยังอาณาจักรต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ และภายหลังประเทศ
ทางตะวันตกด้วย และบางเล่มคณะสงฆ์ไทยใช้เป็นต�ำราเรียนภาษาบาลี จัดเป็นยุค
ทองแห่งพุทธศาสนาในล้านนา มีการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง และก่อนจะมา
ถึงยุคทองนี้ พระสงฆ์ชาวล้านนาหลายสิบรูปเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศ
ศรีลังกาโดยใช้ภาษาบาลีเป็นสื่อการสอนซึ่งเป็นผลให้พระล้านนามีความรู้แตกฉาน
ในภาษาบาลีเป็นเยี่ยมจนสามารถรจนาคัมภีร์เป็นภาษาบาลีไว้หลายเรื่อง เมื่อพัน
จาก 3 รัชกาลนี้ไปแล้ว ก็ไม่มีผลงานภาษาบาลีปรากฏ ในรัชกาลพระเมืองแก้วนี้
มีพระเถระชาวล้านนาหลายรูปที่มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและภาษาบาลี เช่น
พระโพธิรังสี พระธรรมเสนาบดี พระญาณกิตติ พระสิริมังคลาจารย์ พระสัทธัมมกิตติ
มหาผุสสเทวะ พระญาณวิลาส และพระรัตนปัญญาเถระ เป็นต้น ท่านเหล่านั้นได้แต่ง
คัมภีร์เป็นภาษาบาลีไว้หลายเรื่อง 1) พระโพธิรังสี ชาวเชียงใหม่ แต่งต�ำนานภาษาบาลี
2 เรื่อง คือ (1) จามเทวีวงศ์ ซึ่งว่าด้วยประวัติการสร้างเมืองหริภุญชัย เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.
1200 ด้วยการเสด็จมาครองเมืองของพระนางจามเทวี ไปจนถึง พ.ศ.1586 ซึ่งจบลง
ด้วยการพระเจ้าอาทิตยราช และการปรากฏขึ้นแห่งพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุ
หริภุญชัยเป็นระยะเวลานานถึง 380 ปี ก่อนเชียงใหม่จะถูกผนวกเข้ากับเชียงใหม่
(2) สิหิงคนิทาน ประวัติพระพุทธสิหิงค์ (ทั้ง 2 เรื่อง แต่งระหว่าง พ.ศ.1985-2068)
2) พระธรรมเสนาบดีเถระ ชาวเชียงแสน (พม่าอ้างว่าเป็นชาวพม่า) นิพนธ์งานเกี่ยวกับ
บาลีไวยากรณ์ชื่อ สัททัตถเภทจินตา ปทักกมโยชนา 3) พระญาณกิตติ ชาวเชียงใหม่
เคยไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกาทวีป มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกมากที่สุด รจนา
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คัมภีร์ไว้ถึง 12 เรื่อง คือ (1) สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา คู่มืออธิบายความหมาย
ของศัพท์ ค�ำ ประโยค และข้อความในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (อรรถกถาวินัยปิฎก
แต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์) (2) ภิกขุปาฏิโมกขคัณฐีทีปนี คู่มืออธิบายความหมาย
ของศัพท์ ค�ำ ประโยค และข้อความยากในภิกขุปาฏิโมกข์ ซึ่ง
รวบรวมศีลส�ำหรับภิกษุฯ (3) สีมาสังกรวินิจฉัย เรื่องการพิจารณา
วินิจฉัยการคาบเกี่ยวกันแห่งสีมา คือเขตแดนที่ก�ำหนดเครื่องหมาย
แห่งพระอุโบสถ สถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ฯ (ทั้ง 3
เรื่องนี้แต่งระหว่าง พ.ศ.2024-2039) (4) อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา
คู่มือหรือคัมภีร์อธิบายคัมภีร์อัฏฐสาลินี (ซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆษ
าจารย์) (5) สัมโมหวิโนทนีอัตถโยชนา คู่มืออธิบายคัมภีร์สัมโม
หวิโนทนี (6) ธาตุกถา อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม)
มิพระร่วง หรืออีกหลาย
(7) ปุ ค คลบั ญ ญั ติ อั ฏ ฐโยชนา (อธิ บ ายความพระอภิ ธ รรม) ไตรภู
ชื่อ ไตรภูมิพระร่วง เตภูมิกถา
(8) กถาวัตถุ อัฏฐโยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) (9) ยมก- ไตรภูมิกถา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
อั ฏ ฐโยชนา (อธิ บ ายความพระอภิ ธ รรม) (10) ปั ฏ ฐาน อั ฏ ฐ และ เตภูมิโลกวินิจฉัย เป็น
โยชนา (อธิบายความพระอภิธรรม) (11) อภิธัมมัตถวิภาวินีอัตถ วรรณกรรมศาสนาพุทธที่แต่ง
สมั ย สุ โขทั ย ประมาณ พ.ศ.
โยชนา คู่มืออธิบายความในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ซึ่งแต่งโดย 1888 โดยพระมหาธรรม
พระเถระพม่าชื่อ สุมังคลเถระ (12) มูลกัจจายนอัตถโยชนา คู่มือ ราชาที่ 1 รวบรวมจากคัมภีร์
อธิบายไวยากรณ์บาลี แต่งราว พ.ศ.2047 4) พระสัทธัมมกิตติ ในศาสนาพุทธ มีเนื้อหาเกี่ยว
ณฐาน ที่แบ่งเป็น 3
มหาผุสสเทวะ ชาวเมืองหริภุญชัย แต่งสัททพินทุอภินวฎีกา คู่มือ กัส่บวนโลกสั
หรือ ไตรภูมิ ได้แก่ กาม
อธิ บ ายไวยากรณ์ บ าลี คั ม ภี ร ์ สั ท ทพิ น ทุ ซึ่ ง แต่ ง โดยกษั ต ริ ย ์ พ ม่ า ภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ส่งผล
พระนามว่า กยจวะ ราวปี พ.ศ.2050 5) พระสิริมังคลาจารย์ ต่อโลกทัศน์ คติความเชื่อของ
ชาวเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงมากกว่าทุกองค์ เพราะผลงานส�ำคัญคือ ชาวไทย เป็นจ�ำนวนมาก เช่น
นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตาย
มังคลัตถทีปนี ท่านนิพนธ์คัมภีร์ไว้ 4 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่อง เกิด ทวีปทั้งสี่ (เช่น ชมพูทวีป
ยาวทั้งสิ้น (1) เวสสันตรทีปนี คัมภีร์อธิบายความหมายของศัพท์ ฯลฯ) กัป กลียุค วาระสุดท้าย
ค�ำ ประโยคในเวสสันดรชาดกภาษาบาลีแต่ง พ.ศ.2060 (2) จักกวาฬ ของโลก พระศรีอริยเมตไตรย
ทีปนี คัมภีร์อธิบายเกี่ยวกับภูมิวิทยา มีภูเขา แม่น�้ำ สระ บ่อน�้ำ ทวีป ป่า พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ
มนุษย์ เทวดา และอมนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในจักรวาล แต่ง พ.ศ.2063 3)
สั ง ขยาปกาสกฎี ก า คู ่ มื อ อธิ บ ายคั ม ภี ร ์ สั ง ขยาปกาสก แต่ ง ปี พ.ศ.2063
4) มังคลัตถทีปนี คัมภีร์อธิบายเรื่องมงคล 38 ประการ โดยเริ่มตั้งแต่ อเสวนา จ พา
ลานํ เป็นต้นไป มีความหนาถึง 800 หน้า (หนังสือ 8 หน้ายก) ท่านยกข้อความใน
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

คัมภีร์ต่างๆ มาอ้างอิงถึง 96 คัมภีร์ แต่ง พ.ศ.2067 6) พระรัตนปัญญาเถระ ชาว
เชียงรายหรือชาวล�ำปางมีผลงานอยู่ 3 เรื่อง คือ (1) ชินกาลมาลี พงศาวดารหรือประวัติ
ความเป็นมาของพุทธศาสนา เริ่มแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ จนถึง
ปัจจุบันชาติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน การท�ำสังคายนาในชมพูทวีป และในศรี
ลังกา การสร้างเมืองส�ำคัญในล้านนา เช่น เชียงใหม่ หริภุญชัย ความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนาในล้านนา ฯลฯ แต่ง พ.ศ.2060 (2) วชิรสารัตถสังคหะ คัมภีร์ซึ่งประมวล
ที่มาของธรรมะที่ส�ำคัญจากคาถาต่างๆ แต่ง พ.ศ.2078 (3) มาติกัตถสรูปธัมมสังคณี
คัมภีร์อธิบายความพระอภิธรรมโดยย่อ แต่งราว พ.ศ.2060-2065 7) พระญาณวิลาส
เถระ ชาวโยนกเชียงแสน แต่งคัมภีร์ไว้เพียงเรื่องเดียว คือ สังขยาปกาสกะเกี่ยวกับการ
นับ ค�ำนวณ วัน เวลา ระยะทาง การชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องวัด ตวง ตราชั่ง เป็นต้น 8)
พระสุวัณณรังสีเถระ ชาวเชียงใหม่ แต่ง 2 เรื่อง คือ (1) คันถาภรณฏีกา คู่มืออธิบาย
คัมภีร์ไวยากรณ์บาลี คือ คันถาภรณะ (แต่งโดยพระพม่าชื่ออริยวังสเถระ) แต่ง พ.ศ.
2128 (2) ปฐมสัมโพธิกถา ประวัติพระพุทธเจ้าฉบับพิศดาร 9) พระอุตตรารามเถระ
ชาวโยนกเชียงแสนแต่งไว้เรื่องเดียว คือ วิสุทธิมัคคทีปนี คู่มืออธิบายคัมภีร์วิสุทธิมัคค์
(ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์) แต่งประมาณ พ.ศ.2065-2145 คัมภีร์สาสนวงศ์แต่ง
โดยพระพม่าปี พ.ศ.2404 กล่าวว่า พระอุตตรารามเถระแต่งคัมภัร์วิสุทธิมัคคทีปนี
ส่วนงานนิพนธ์อีก 2 เรื่อง คือ 1) ปัญญาสชาดก ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แต่มีหลักฐาน
ชี้ชัดว่าเป็นผลงานของพระล้านนา แต่ไปดังอยู่ที่ประเทศพม่า ซึ่งพม่าเรียกว่า ซิมเม
ปัญญาสะ (Zimme Pannasa) และ 2) อุปปาตสันติ เป็นฉันท์ภาษาบาลี ใช้ส�ำหรับ
สวดในพิธีท�ำบุญสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาเมือง เนื้อหาเป็นคาถาทั้งหมด มี 275
คาถา มีเนื้อความกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ
อัครสาวก พระสาวก รวมทั้งเทพยดา ยักษ์ มาร ฯลฯ แต่งโดยพระเถระชาวเชียงใหม่
ระหว่าง พ.ศ.2020-2070
ส่วนผลงานที่มีแต่ชื่อไม่ปรากฏนามคนแต่ง เช่น พระคาถาชินบัญชร เป็น
พุทธมนต์ที่ใช้สวดอธิษฐาน ขอให้คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์องค์อรหันต์
มาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันและประดับในร่างกายของตนเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล
และปลอดภัยในที่ทั้งปวง แต่งเป็นคาถาปัฐยาวัต มี 8 ค�ำประพันธ์ หรือ 8 พยางค์
(ชยาสนาคตา พุทฺธา) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและปีที่แต่ง แต่ยอมรับกันว่า แต่งที่เชียงใหม่
โดยพระเชียงใหม่ คาถาชินบัญชรที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้มีหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับก็มี
ข้อความแตกต่างกันบ้าง คือบางฉบับมีเพียง 14 คาถา บางฉบับมี 15 คาถากึ่ง บาง
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ฉบับมีถึง 22 คาถา ซึ่งสันนิษฐานกันว่า ฉบับที่มี 14 คาถาเป็นฉบับแรก วชิรสารัตถ
สังคหฏีกา คู่มืออธิบายคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง และปีที่แต่ง แต่มี
หลักฐานบ่งชี้ให้ทราบว่า แต่งที่ล้านนา (เอกสาร ประกอบการเสวนาเรื่อง "วรรณกรรม
ทางพุทธศาสนาล้านนา" ในการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการเรื่อง
"พุทธศาสนาในล้านนา" โดยคณะศาสนาและปรัชญา ระหว่างวัน
ที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2545 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทย
พาณิชย์ ต.บ้านปง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่) (ฟื้น ดอกบัว, รศ.,
2554:228-229) บ้างว่าบทสวดพาหุงสันนิษฐานแต่งขึ้นสมัยนี้ใน
เมืองไทยและพระลังกาน�ำไปใช้เป็นบทสวดที่ลังกาด้วย
ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ ใ นดิ น แดน
สุวรรณภูมิยุคแรกเริ่ม: ศูนย์กลางที่รับเอาพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามา
ในราชอาณาจักรเบื้องต้นนั้นประกอบด้วย ยุคต้นที่รับลังกาวงศ์เข้ามา พระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน
มี 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรพุกาม และอาณาจักรนครศรีธรรมราช ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ
เขตพระนคร
(ตามพรลิงค์) สมัยต่อมาประมาณปี พ.ศ.1800 เศษ เมื่ออาณาจักร พระนคร
กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธ
พุกามเสื่อมอ�ำนาจลงแล้ว อาณาจักรไทยใหญ่ (Shan) รุ่งเรืองขึ้น รูปโบราณเก่าแก่หล่อหุ้มทอง
แทนที่ เมืองวิชัยบุรีและเมืองไชยบุรี/เมืองสะกาย (Sagaing) เป็น ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ หน้า
ศูนย์กลางพุทธศาสนาของพม่าเหนือ อาณาจักรไทยแผ่ขยายไปจนถึง ตัก 66 เซนติเมตร สูงจากพื้นที่
ประทับถึงรัศมีสูง 91 เซนติเมตร
เมืองหงสาวดี เพราะไทยมีสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหงสาวดีท�ำให้ วัสดุโลหะสัมฤทธิ์พระสีระได้ส่วน
ความสัมพันธ์ในด้านศาสนามีอยู่ด้วยเป็นเงาตามตัวปี พ.ศ.1907 และงามที่สุด มีประวัติศาสตร์
เมืองอังวะหรือรัตนปุระก็กลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแทนและ ยาวนาน เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้น
คงความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในพม่าเหนืออยู่หลายร้อยปี ใน แห่งลังกาวงศ์
สยาม กรุงสุโขทัยกลายมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา เนื่องจากพระมหากษัตริย์ เช่น
พระเจ้าลือไทย/พระสุรยวงศ์ราม มหาธรรมราชาธิราช/พระธรรมราชาที่ 2 อุปถัมภ์
คณะสงฆ์จากลังกาในอาณาจักรสุโขทัยท�ำให้รัชสมัยของพระองค์สุโขทัยเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนา และตามมาด้วยเชียงใหม่แห่งล้านนา และอยุธยา ที่มอญเมาะตะมะ/
นครพันเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาด้วยจนกระทั่งย้ายเมืองหลวงไปยังพะโค-หงสาวดี
ต่อมา หงสาวดีกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเช่นกันปรากฏมีการแลกเปลี่ยนพระ
สงฆ์ไปมาหาสู่ศึกษาเล่าเรียนระหว่างกันนับเป็นบทบาทร่วมที่แสดงให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาจนสามารถกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่อาณาจัก
รอื่นๆ ต้องไปรับเอามา
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การสื่อสารพุทธศาสนาลังกาวงศ์ผ่านศิลปะสถาปัตยกรรม ยุคนี้อิทธิพล
ทางพุ ท ธศาสนาด้ า นการสื่ อ สารได้ รั บ มาจากพระพุ ท ธรู ป -ศิ ล ปะประติ ม ากรรม
อิทธิพลจากลังกาวงศ์ มีการสร้างพระพุทธรูปแบบลังกาวงศ์ยุคสุโขทัยนี้ เช่น พระ
พุทธสิหิงค์รูปแบบของศิลปกรรมเปลี่ยนไปนับเป็นยุคทองแห่งการ
สร้างพระพุทธรูปปรากฏมีพระพุทธรูปที่สวยงามแบบต่างๆ แต่มี
การปรับประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นถิ่น ทั้งนี้การสร้างเน้นแนวคิด
จากพระไตรปิฎกบาลี ตามมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และ
อนุพยัชนะ 80 ประการ เช่น พระศรีศากยมุนี (ปัจจุบันอยู่ใน
วั ด สุ ทั ศ น์ เ ทพวราราม) พระอั ฏ ฐารสสุ โขทั ย พระอั ฏ ฐารสที่ วั ด
สระเกศ พระพุทธลีลาที่วิหารคดวัดเบญจมบพิตร พระอัจนที่วัดศรี
ชุม ซึ่งเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ หรือพระพุทธรูปจากส�ำริดขนาดใหญ่
ศิ ล ปะสุ โขทั ย พุ ท ธศตวรรษ เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรีพระศาสดา และพระทอง
ที่ 19-20 ถือกันว่าเป็นสกุล วัดไตรมิตร พระปางไสยาสน์ที่วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศ
ศิลปะแรกที่คิดค้นสร้างสรรค์
ขึ้นจนได้รูปแบบที่งดงามเป็น วิหาร (World Buddhist University, 2545:68) นอกจากนี้ มีการ
เอกลักษณ์ตามอุดมคติไทย แตก น�ำพระศีวาธาตุ (กระดูกส่วนบนร่างกาย เช่น กรามหรือไหปลาร้า)
ต่างไปจากต้นแบบศิลปะจาก และพระทันตธาตุมาประดิษฐานไว้ที่กรุงสุโขทัย เจดีย์สิ่งก่อสร้าง
อินเดีย ลังกา มอญ หรือขอม
ด้านเจดีย์ด้านสถาบัตยกรรม เน้นการสร้างโบสถ์ วิหาร และสถูป
ที่เคยมีอิทธิพลอยู่เดิม
พระพุทธรูปสุโขทัย มีลักษณะ เจดีย์ตามแบบลังกาวงศ์เพื่อประดิษฐานสิ่งที่ควรแก่การเคารพ และ
คือ พระรัศมีเป็นเปลว ขมวด มีการสร้างถาวรวัตถุ พระสถูปเจดีย์ เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ด
พระเกศาเล็ก พระพักตร์รูป แถว เมืองศรีสัชชนาลัย อิทธิพลของลังกาผ่านพระเจดีย์ คือ เจดีย์
ไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิก
งุ ้ ม (ตามแบบลั ก ษณะมหา ทรงลังกา
บุรุษจากอินเดีย) พระโอษฐ์
หลายอาณาจักรได้รับอิทธิพลการสร้างพุทธศิลป์จากลังกา
อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ และปรับให้เข้ากับเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ในอาณาจักรล้าน
บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม
เฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระ ช้ า งของลาว พระมหาปาสามานเถระและคณะเดิ น ทางไปยั ง
นาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ ลาวพร้ อ มกั บ น� ำ พระพุ ท ธรู ป ปางห้ า มญาติ ชื่ อ พระบาง แต่ พ ระ
ชอบท� ำ ปางมาวิ ชั ย ประทั บ บางเป็นศิลปะกรรมของเขมร ในอาณาจักรล้านนาปี พ.ศ.2000
ขั ด สมาธิ ร าบ ฐานเป็ น หน้ า พระเจ้าติโลกราชทรงหล่อพระพุทธปฏิมาจ�ำนวนมากเพื่อเป็นพุทธ
กระดานเกลี้ยง
บูชา มีทั้งแบบผสมและแบบเชียงใหม่แท้ ปี พ.ศ.2027 พระองค์
ทรงให้หล่อพระพุทธรูปองค์ใหม่ที่วัดป่าตาล คือ พระเจ้าแข้งคม และปี พ.ศ.2059
สมัยพระเจ้าโพธิสาร พระองค์เพิ่มสัมพันธไมตรีระหว่างชนชาติไทย ทั้งอาณาจักร
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ล้านช้าง ล้านนา และอยุธยา เพื่อต่อสู้กับอาณาจักรของพม่า พระพุทธรูปเสมือน
ทูตทางพุทธศาสนาคือ พระพุทธรูปแซกค�ำที่พระเกษเกล้า เจ้าเชียงใหม่ถวายแด่
พระเจ้าโพธิสาร ยุคลาว หลังพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เวียงจันทน์
พระองค์ ก็ ท รงสร้ า งพระพุ ท ธรู ป องค์ ตื้ อ ด้ ว ย
ทองเหลือง หน้าตักกว้าง 4 เมตร 3 องค์ ประดิษฐาน
ที่เวียงจันทน์ 2 องค์ ที่วัดองค์ตื้อ 1 องค์ และวัด
ท่าลาด 1 องค์ และที่วัดน�้ำโมง อ.ท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย 1 องค์ และสร้างพระพุทธรูปพระไชย
เชฏฐา ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงประดิษฐานพระ
บางไว้ที่เชียงดง เชียงทอง และเปลี่ยนชื่อเมือง เจดีย์ยอดทรงข้าวบิณฑ์
เจดีย์ทรงลังกา
ใหม่ เ ป็ น หลวงพระบาง ในพม่ า มี ก ารบู ร ณะ ที่มา: ไมเคิล ไรท์ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
ลาคม 2544 วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
และตกแต่งเจดีย์ชเวดากอง (พระมหาธาตุเมือง ตุ2560
ตะเกิ ง ) รั ช สมั ย พระเจ้ า บู โ ดพญา/พระเจ้ า ปะ
ดุง ด้านศิลปะ พระพุทธรูปองค์ส�ำคัญนามว่า พระมหามัยมุนีมีพระรับสั่งให้น�ำมา
จากรัฐยะไข่ (Arakan) ทางภาคตะวันตกมาไว้ในเมืองหลวง หลังผนวกรัฐระไข่เป็น
ส่วนหนึ่งของพม่า พระมหามัยมุนีเป็นปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 5 ศอก 1 คืบ
สร้างปี พ.ศ.689 สมัยพระเจ้าจันทรสุริยะกษัตริย์ยะไข่ที่ครองเมืองธรรมาวดีนคร
นอกจากนี้ การสร้างสถูปเจดีย์ อุโบสถาตามแนวคิดจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์มากขึ้น
ลังกาวงศ์เป็นกระแสหลักและนานาชาตินิยม
ความสัมพันธ์ฉันทมิตรระหว่างพุทธศาสนาลังกาวงศ์และสุวรรณภูมิ ครั้ง
นั้น ลังกานับเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานานาชาติอันเนื่องมาจากมีคณะสงฆ์จากทุก
สารทิศ โดยเฉพาะจากอาณาจักรทางสุวรรณภูมิเดินทางเข้ามาศึกษา เช่นเดียวกับ
นาลันทาในอินเดียที่เคยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 เป็นยุคที่ลังกาเดือดร้อนวุ่นวายจากการรุกรานของ
ทมิฬและการแย่งชิงราชสมบัติกันเองส่งผลให้บ้านเมืองไม่สงบและการพระศาสนา
มีปัญหากระทั่งภิกษุณีสงฆ์สูญสิ้นและพระภิกษุสงฆ์เสื่อมจนกระทั่งสมัยพระเจ้าวิชัย
พาหุที่ 1 มีพระประสงค์จะฟื้นฟูพุทธศาสนาปี พ.ศ.1612/ค.ศ.1069 โดยเฉพาะพระ
สงฆ์ที่แทบจะหมดไป จึงเริ่มด้วยการหาอุปสมบทให้ครบถูกต้องตามพระธรรมวินัย
ในลังกาไม่มีพระสงฆ์ครบ 5 รูป จึงต้องให้ไปอาราธนาพระสงฆ์จากพม่าตอนใต้มา
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ให้การอุปสมบทในลังกา และยุคส�ำคัญของลังกายุคหนึ่งสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุ
ที่ 1 (พ.ศ.1697-1730) เป็นโอรสของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 ทรงเป็นทั้งนักรบนัก
ปกครอง เมื่อบ้านสงบเรียบร้อย พระองค์ให้ช�ำระการพระศาสนาให้บริสุทธิ์ จัดให้มี
การท�ำสังคายนาจัดระเบียบคณะสงฆ์ใหม่ แต่เดิมยังมีหลายคณะและกระจัดกระจาย
เป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ พระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชปกครองสงฆ์ทั้ง
ประเทศเป็นครั้งแรก ยุคนี้ศิลปกรรมเฟื้องฟูสวยงาม พระองค์ทรงสร้างวัดอาราม
จ�ำนวนมาก และยุคนี้ลังกาเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาท�ำให้มีพระสงฆ์ นัก
ปราชญ์เดินทางจากอาณาจักรใกล้เคียงซึ่งส่วนมากมาจากอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียใต้มาศึกษาพุทธศาสนาในลังกาแล้วน�ำไปเผยแผ่
ในอาณาจักรของตนเป็นอันมาก บทบาทของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่มีต่ออาณาจักร
ในสุวรรณภูมิมีตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา กระแสการไปรับพุทธศาสนาจากลังกามีหลาย
ละรอก และมีหลายอาณาจักรที่ผู้ปกครองสูงสุดสนับสนุนส่งเสริมให้มีพระสงฆ์ใน
อาณาจักรไปศึกษาเล่าเรียนและรับแนวทางปฏิบัติมา และปรับใช้ในอาณาจักรของ
ตน ซึ่งส่วนมากจะเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 และพัฒนาการต่อมาพุทธศตวรรษที่
19-20-21
พุทธศาสนาลังกาวงศ์บทบาทร่วมระหว่างรัฐ: เมื่อพุทธศาสนาลังกาวงศ์
เข้ามามีอิทธิพลด้านการเมือง การปกครอง ต่ออาณาจักรต่างๆ น�ำไปสู่การรับเอา
แนวคิดและวิถีปฏิบัติหลายอย่างเพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะกับดินแดนแถบนี้ประกอบ
ด้วยการรับวัฒนธรรมทางศาสนาระหว่างกันของอาณาจักรในอาเซียนโบราณนั้นมี
มาตั้งแต่ยุคที่พุทธศาสนาเริ่มประดิษฐานมั่นคงในดินแดนแห่งนี้ บทบาทร่วมกันใน
การเปลี่ยนถ่ายศาสนา วัฒนธรรมจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง สมัยนั้นแนวโน้ม
พุทธศาสนารับได้รับผลกระทบทางการเมือง และมีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะกับความ
เปลี่ยนแปลง และเจตนารมณ์ของผู้น�ำ เพราะหากผู้น�ำเปลี่ยนศาสนาของประชาชน
ผู้อยู่ใต้การปกครองจ�ำต้องเปลี่ยนตามยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ แม้การเปลี่ยนแปลง
ศาสนารูปแบบใหม่อาจจะยังไม่ทั้งหมดยุคหนึ่ง แต่จะค่อยเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่รุ่นหนึ่ง
การนับถือศาสนาหรือการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือของการปกครองนั้นมีมาในอดีต
จนถึงปัจจุบันเพื่อเข้าใจบทบาทและการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนาระหว่างกันในแต่ละ
อาณาจักรจึงเป็นรับเอาวัฒนธรรมแต่ละที่มาใช้ยุคใหม่เพื่อเปลี่ยนรัชกาล เพื่อหลบหนี
จากความจ�ำเจเดิมหรือศาสนาแบบเดิม การแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาและพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์ระหว่างกันของแต่ละอาณาจักรเริ่มแรกในอาณาจักรพุกาม พุทธศาสนาจาก
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ลังกาค่อยๆ เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับดินแดนอาเซียนโบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธากับ
พระเจ้าวิชัยพาหุทั้งสองพระองค์ต่างสู้รบเพื่อให้พุทธศาสนาอยู่รอด พระเจ้าอโนรธา
ทรงสถาปนาอาณาจักรใหม่และพระเจ้าวิชัยพาหุของสิงหลขับไล่ผู้รุกรานจากอินเดีย
ใต้ ทั้งสองพระองค์ต่างสนับสนุนระหว่างกันและต่างสถาปนาพุทธศาสนาเถรวาท
ในประเทศของพระองค์ ดังที่พระเจ้าอโนรธาส่งพระสงฆ์เพื่อฟื้นฟูพระสงฆ์ที่ลังกา
และพระเจ้าวิชัยพาหุทรงส่งพระคัมภีร์ต่างๆ ทางพุทธศาสนาตอบแทน พระสงฆ์ที่
ไปพบเห็นกิจการพุทธศาสนาต่างกลับมาช่วยฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก
ทั้งนี้หลังจากการสิ้นสุดของศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในอินเดียใต้ที่เคยเป็นพันธมิตร
ของพุทธศาสนาเถรวาทมอญจึงคงเหลือแต่ศรีลังกาที่เป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ยังคง
ปฏิบัติพุทธศาสนาเถรวาท (Bischoff, R.,1995:70)
ต่อมา ในพุทธศตวรรษที่ 19 รัฐโบราณที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน มหานคร ทวาร
วดี หริภุญชัย และพุกาม ศรีวิชัยทางตอนใต้ล่มสลาย การเสื่อมสลายของรัฐโบราณ
ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการสถาปนาอาณาจักรใหม่ของชนชาติต่างๆ ที่
ผู้น�ำใช้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่หรือเคยอยู่ใต้การปกครองเป็นประเทศราชมาก่อน
อาณาจักรใหม่ที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ที่ส�ำคัญคือ ล้านนา (พ.ศ.1804–2101)
สุโขทัย (ประมาณ พ.ศ.1792-1892) ล้านช้าง (พ.ศ.1896) และอยุธยา (พ.ศ.18932310) อาณาจักรอังวะ ปินยา อาณาจักรมอญเมาะตะมะ พะโค/หงสาวดี อาณาจักร
ละแวกเขมร อาณาจักรเหล่านี้ล้วนมีศรัทธาในพุทธศาสนาแบบเถรวาทลังกาวงศ์เช่น
เดียวกัน ความเชื่อดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการแข่ง
สร้างบุญบารมีของกษัตริย์จึงน�ำไปสู่การท�ำสงครามระหว่างอาณาจักร รัฐสุโขทัย
สลายลงก่อนโดยถูกผนวกกับอยุธยา หลังจากนั้น สงครามระหว่างอยุธยา และ
ล้านนา มีอย่างต่อเนื่อง สงครามครั้งส�ำคัญอยู่สมัยของพระเจ้าติโลกราชและพระบรม
ไตรโลกนาถ ซึ่งมีค�ำเรียกว่า ติ กับ ไตร (ฟื้น ดอกบัว, รศ. 2554:194) อาณาจักร
สุโขทัย (สยาม) รับเอาพุทธศาสนาจากนครศรีธรรมราช (อาณาจักรทางใต้) ราวปี
พ.ศ.1800 ผู้น�ำไทยในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาคือพ่อขุนบางกลางหาว ประกาศเอกราช
ขับไล่อิทธิพลของเขมรออกไป แล้วตั้งนครสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ทรงเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงสืบสายต่อมาอีกราว 121 ปี จึงเสียเอกราชให้กับอยุธยา
ปี พ.ศ.1921 ก่อนนั้นพุทธศาสนายุคสุโขทัยมีเถรวาทเดิม มหายานปะปนกันจนถึง
รัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชกษัตริย์องค์ที่ 3 ราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ.1820-1860)
สดับกิตติคุณความเคร่งครัดของคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช จึงโปรด
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ให้นิมนต์คณะสงฆ์ลังกาขึ้นมาตั้งลังกาวงศ์ขึ้นที่กรุงสุโขทัย
ทางตอนเหนือของมลายูในขณะนี้คือ ลังกาสุกะ ตามพรลิงค์ นครศรีธรรมราช
และศรีธรรมราชมหานคร ซึ่งมีชื่อเรียกยุคพุทธศตวรรษที่ 12 ว่าเมืองตามพรลิงค์เป็น
ประเทศราชของจักรวรรดิศรีวิชัย นอกจากนี้ อาณาจักรศรีวิชัยยังเป็นศูนย์กลางแห่ง
การศึกษาปริยัติธรรมที่โด่งดังจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 ตามเรื่องราวที่ปรากฏใน
ต�ำนานว่า อิทธิพลศรีวิชัยขยายรุกขึ้นมาถึงกัมพูชาและบรรดาประเทศราชของเขมร
ในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา 2 คราว เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 13 คราวหนึ่ง และเมื่อกลาง
พุทธศตวรรษที่ 15 อีกคราวหนึ่ง พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ปรากฏว่าน่าจะมีเชื้อสาย
สืบมาจากพวกศรีวิชัย กัมพูชา และไทยจึงรับนับถือมหายานตามแบบอย่างศรีวิชัย
อีก ในระยะนี้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา
อาณาจักรล้านนารับเอาพุทธศาสนาจากมอญและสุโขทัย ในขณะที่ไทยทาง
ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาขับไล่อิทธิพลเขมรและสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้นนั้น ราวปี พ.ศ.
1824 พระเจ้าเม็งรายเชื้อสายกษัตริย์ไทยเชียงแสนเก่ารบชนะพญาญีบากษัตริย์
มอญซึ่งครองเมืองล�ำพูนล้มล้างอ�ำนาจของมอญปี พ.ศ.1839 พระองค์ทรงสร้างนคร
เชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานี เถรวาทลังกาวงศ์แพร่หลายจากสุโขทัยและจากมอญขึ้นมา
สู่ล้านนา แต่ยังไม่สู้จะเป็นหลักฐานมั่นคงนักจนถึงแผ่นดินพระเจ้ากือนาซึ่งเสวยราชย์
ปี พ.ศ.1910 พระองค์ทรงส่งทูตไปนิมนต์พระอุทุมพรมหาสวามีคณาจารย์ลังกาวงศ์
ที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ) ในมอญ เพื่อมาตั้งลังกาวงศ์ที่เชียงใหม่ พร้อมกันนั้นพระ
เจ้ากือนาส่งทูตมาขอพระสุมนเถระชาวไทยสุโขทัย ซึ่งเป็นศิษย์ของพระอุทุมพรมหา
เถระเหมือนกันให้ช่วยกันไปตั้งลังกาวงศ์ เถรวาทแบบลังกาวงศ์ตั้งมั่นรุ่งเรืองขึ้นปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งต้นพุทธศตวรรษที่ 20 มีพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่หลายรูป
และพระสงฆ์ชาวมอญชาวไทยอยุธยากับเขมรพากันไปอุปสมบทเล่าเรียนพระธรรม
วินัยที่ลังกา เมื่อกลับมาแล้วก็แยกย้ายกันไปบ�ำเพ็ญศาสนกิจตามชาติภูมิของตนใน
ล้านนาแบ่งเป็น 2 นิกายหลักคือ นิกายสวนดอก แ ละนิกายป่าแดงรัชสมัยพระเจ้า
ติโลกราช พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก์ จัดให้มีการท�ำสังคายนาพระธรรมวินัย
ขึ้นปี พ.ศ.2020 ณ วัดมหาโพธาราม (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) นับว่าเป็นการท�ำสังคายนา
ครั้งแรกในประเทศไทย ครั้งอาณาจักรเชียงใหม่รุ่งเรืองเจริญด้วยการศีกษาพระปริยัติ
ธรรม ในต้นพุทธศตวรรษที่ 22 อาณาจักรล้านนาจึงเสียอาณาจักรแก่พม่า ต่อจาก
นั้น ไทยกับพม่าก็ผลัดกันปกครองเชียงใหม่ จนถึงสมัยกรุงธนบุรีจึงรวมเชียงใหม่เข้า
ไว้ในผืนแผ่นดินไทยด้วยกัน สมัยนั้น พระเจ้าแผ่นดินส่งทูตน�ำพุทธศาสนาผ่านพระ
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สงฆ์ พระพุทธรูป พระธาตุ และพระไตรปิฎก และอื่นๆ พระเจ้าลิไทส่งทูตไปนิมนต์
คณะสงฆ์จากลังกาเข้ามาสุโขทัย เมื่อพระสงฆ์จากลังกามาถึงมีการต้อนรับอย่างยิ่ง
ใหญ่ ทั้งยังมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเพื่อไปรับพุทธศาสนาและมี
การใช้การทูตโดยเอาพุทธศาสนาเป็นหลักในการเชื่อม ดังมีการจัดส่งทูตไปลังกา และ
ลังกาจัดส่งทูตมาที่อาณาจักรครั้งนั้น และสืบต่อกันมายุคหลัง การส่งทูตไปอัญเชิญ
จ� ำ ลองรอยพระพุ ท ธบาทบนยอดเขาสุ ม นกู ฎ ในลั ง กามาสร้ า งไว้ ต ามไหล่ เขาตาม
หัวเมืองส�ำคัญ เช่น สุโขทัย ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก พระองค์ยังโปรดให้ทูตไปอัญเชิญ
หน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากอนุราธปุระ มาปลูกไว้ในอาณาเขตสุโขทัยและมีประเพณี
บูชาต้นโพธิ์ในเมืองไทยต่อๆ มา
ในกัมพูชายุคปลายมหานคร จากหลักฐานพงศาวดารพม่า กล่าวว่า "มีสามเณร
มอญองค์หนึ่ง ชื่อฉปัทอายุ 20 ปี ออกไปเรียนที่เกาะลังกา 20 ปี ในปีเดียวกันมี
พระภิกษุอีก 4 รูป รูปหนึ่งชื่อตามลินทะ พระราชบุตรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ง
พระตามลินทะน�ำพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เข้ามาเผยแผ่ในกัมพูชา และเป็นที่นิยม
ที่สุดรัชสมัยของพระเจ้าสินทรวรมัน (พ.ศ.1739/ค.ศ.1196) ทรงสร้างวัดวาอาราม
มากมาย พร้อมทั้งบริจาคทรัพย์สินเพื่อพุทธศาสนาพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่
เหล่า จนท้ายที่สุด ทรงสละราชสมบัติให้พระราชบุตรและเข้าปฏิบัติธรรมในป่า ช่วงนี้
(รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 - พระเจ้าสินทรวรมัน) มีราชทูตจีน ชื่อ จู ตา กวน
บันทึกเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นมากมายในช่วงที่เข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทางการ
ทูตกับอาณาจักรกัมพูชา "ในพระราชอาณาจักรนี้มีนักบวชใช้ผ้าสีเหลืองมากมาย เดิน
ด้วยเท้าเปล่า ไม่มีนักบวชผู้หญิง (พระภิกษุณี)" และตั้งข้อสงสัยในขบวนเสด็จของ
พระมหากษัตริย์ว่า "มีพระพุทธรูปทองอยู่ข้างหน้า ดูเหมือนว่า น่าจะเป็นพระเจ้า
สินทรวรมัน" ขณะเดียวกัน รัชสมัยนี้ อาณาจักรลานช้างได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาที่
ส�ำคัญ พระเจ้าฟ้างุ้มทรงได้เล่าเรียนวิชาพุทธศาสนากับคณะสงฆ์ผู้น�ำหลายรูปและ
เมื่อกลับมายังประเทศของพระองค์ได้น�ำพระภิกษุสงฆ์ราชบัณฑิตทางพุทธศาสนา
ขนมธรรมเนียมประเพณีกัมพูชามาด้วย
กระแสความสนใจที่มีต่อการปฏิรูปพุทธศาสนาครั้งใหญ่ที่ลังกาได้รับการบอก
ต่อกันมาอย่างต่อเนื่องสืบทอดมาเป็นรุ่นๆ ดังที่เมื่อลังกาวงศ์ประดิษฐานที่สุโขทัยครั้ง
นั้น ท่านพระอโนมาทัสสีกับท่านสุมนะ เป็นพระภิกษุจากสุโขทัยเป็นศิษย์ของพระ
สังฆราชสุโขทัยท่านมหาปัพพตะ หลังจากไปศึกษาพระไตรปิฎกที่อยุธยาแล้วกลับ
มาสุโขทัยจ�ำพรรษาที่วัดของสังฆราชสุโขทัย ท่านสดับกิตติศักดิ์ของพระมหาเถระ
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ชาวสิงหลชื่อว่าอุทุมพรปุปผามหาเถระ จึงเดินทางไปเพื่อศึกษาที่เมาะตะมะปี พ.ศ.
1885-86/ค.ศ.1341-42 พร้อมพระภิกษุสงฆ์ 8 รูปจากสุโขทัยเป็นเวลา 5 ปี หลัง
จากกลับมาแล้ว พระมหาเถระอโนมาทัสสีพักจ�ำพรรษาที่วัดป่าแดง (รัตตวนมหา
วิหาร) ที่สัชชนาลัย พระมหาเถระสุมนะพักจ�ำพรรษาที่วัดป่ามะม่วง (อัมพวนาราม)
ที่สุโขทัย พระปิยทัสสีเถระเดินทางไปเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาที่อยุธยาได้รับต�ำแหน่ง
มหาสวามี ขณะที่พระสุวรรณคิรีเดินทางไปเผยแผ่พุทธธรรมและได้รับต�ำแหน่งมหา
สวามีที่หลวงพระบาง พระเถระวัสสภูไปเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมและได้รับต�ำแหน่ง
มหาสวามีที่อาณาจักรน่าน พระมหาเถระสุมนะยังเดินทางไปยังเมืองนพพรสิปุระ
(เชียงใหม่) ขณะที่พระอานันทะเถระจ�ำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงเผยแผ่พุทธธรรมที่นั้น
พระพุทธสาคระ พระสุชาตะ พระเขมะและพระสัทธติสสะ เดินทางไปพิษณุโลกเพื่อ
เผยแผ่พุทธธรรมที่นั้น (Kanai Lal Hazra, 1982:145)
รัฐใหม่กับศาสนารูปแบบใหม่: ลังกาวงศ์
นโยบายในการปกครองบริหารอาณาจักรเป็นธรรมิกราชา/ธรรมราชา:
ผู้ปกครองเปลี่ยนจากพุทธศาสนาแบบเดิมหันมาสนับสนุนอุปถัมภ์พุทธศาสนาลังกา
วงศ์ แม้จะไม่ยกเลิกรูปแบบเดิมเหมือนเคยมีมาแต่ก็ไม่ท�ำลายหรือเบียดเบียน แต่ผู้
ปกครองรัฐใหม่เน้นพุทธศาสนาลังกาวงศ์เป็นพิเศษยกเป็นเครื่องมือของการปกครอง
ที่พระมหากษัตริย์น�ำหลักธรรมทศพิธราชธรรม แนวคิดทางพุทธศาสนาลังกาวงศ์มา
ใช้ เป็นทั้งผู้ปกป้อง ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริม มีการก�ำเนิดเป็นพระราชประเพณี
ในยุคต่อมา พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงผนวชเป็นแบบอย่าง เช่น ปี 1905
พระยาลิไททรงสละพระราชบัลลังก์ชั่วคราวออกผนวชระยะหนึ่งที่วัดป่ามะม่วง นับ
เป็นประเพณีที่กษัตริย์ไทยยุคหลังๆ ถือปฏิบัติตามมา (World Buddhist University,
2545:69) และทรงศึกษาธรรมจนสามารถแต่งต�ำรา หนังสือ เช่น ไตรภูมิพระร่วง เป็น
ปราชญ์รู้ธรรม ซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตที่ได้รับการยกยองหรือแนวคิดที่พระมหากษัตริย์
เป็นแบบอย่างในการท�ำบุญหรือแนวการปกครองก็เปลี่ยนจากพ่อปกครองลูก (ปิตุ
ราชา) มาใช้ ธรรมราชาหรือธรรมิกราช ดังมีปรากฏในพระนามของหลายพระองค์
ในหลายอาณาจักรยุคนี้ เช่น พระเจ้าธรรมราชาลิไท พระมหาธรรมราชา พระธรรมิก
ราช เป็นต้น
ในอาณาจักรจารีตอาเซียนร่วมสมัยเดียวกัน อาณาจักรมอญน�ำโดยพระเจ้าธรรม
เจดีย์ปิฏกธร อาณาจักรสยามอยุธยาน�ำโดยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ และอาณาจักร
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ล้านนาน�ำโดยพระเจ้าติโลกราชของล้านนาซึ่งเป็นสมัยติกับไตร ติคือพระเจ้าติโลก
ราช อาณาจักรล้านนา ไตรคือ พระบรมไตรโลกนาถสมัยอยุธยา ทั้ง 3 รัชสมัยจาก 3
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สมัยนั้น พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีการน�ำพุทธศาสนาจากลังกา
เข้ามาเป็นศาสนาทางการของรัฐ การจัดท�ำสังคายนาพระไตรปิฎก การผนวชของพระ
มหากษัตริย์ และการท�ำรวมนิกายของสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวภายใต้อ�ำนาจรัฐปี พ.ศ.2019
โดยให้พระสงฆ์ไปบวชที่ลังกาและกลับมาบวชพระในแผ่นดินทั้งหมด ทั้ง 3 พระองค์ยัง
มีอะไรที่คล้ายกัน ดังที่สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพให้ทัศนะไว้ว่า สมัยพระเจ้า
ธรรมเจดีย์นั้น แม้จะแยกกันเป็น 2 ราชอาณาจักร มอญกับพม่าเคยรบกันเป็นข้าศึก
กันมาช้านานแต่ก็มีไมตรีดีต่อกัน ซึ่งก่อนสมัยของพระองค์มีการรบกันระหว่างพระเจ้า
ราชาธิราชของมอญกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องของพม่า เป็นมหาสงครามยาวนานจน
หมดก�ำลังทั้ง 2 ฝ่าย เช่นเดียวกับพระเจ้าบรมไตรโลกนาถกับพระเจ้าติโลกราชเป็น
มิตรกันปราศจากสงครามทั้งที่ ก่อนหน้านั้น ฝ่ายอยุธยากับเชียงใหม่รบกันเป็นมหา
สงครามยาวนานจนหมดก�ำลังทั้ง 2 ฝ่าย ทั้ง 3 พระองค์บ�ำเพ็ญกุศลยิ่งใหญ่ พระเจ้า
ธรรมเจดีย์ทรงจัดให้รวมพระสงฆ์จากนิกายต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว ปี พ.ศ.2019 ขณะที่
พระเจ้าบรมไตรโลกนาถทรงนิมนต์พระสงฆ์จากลังกาเข้ามาปี พ.ศ.2008 ทั้งทรงออก
ผนวชเป็นเวลา 8 เดือน ส�ำหรับพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ท�ำสังคายนาพระไตรปิฎก
เป็นครั้งแรก ณ เชียงใหม่ปี พ.ศ.2020 ทั้งทรงออกผนวชเช่นกัน
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บทที่ 6 พุทธศาสนายุคอารยธรรมอาหรับ-เปอร์เซีย: มุสลิม

เมื่อศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์สู้รบกัน เพื่อแย้งดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
เรียกกันว่า สงครามครูเสด (crusade war) ศาสนาในยุโรปและอาหรับต่างกลาย
เป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อใช้ปกครองคนและรักษาอ�ำนาจของผู้ปกครองท�ำให้ศาสนา
อิสลามมีโอกาสแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามายังอินเดีย แรกเริ่มชาวอาหรับเข้ามาในดินแดน
แห่งเอเชียใต้และต่อมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อค้าขายและอาศัยอยู่เป็นเวลาช้า
นาน ก่อนที่อิทธิพลของศาสนาอิสลามจะเริ่มเผยแผ่อย่างเป็นทางการปี พ.ศ.1749/
ค.ศ.1206 ช่วงนี้แสดงถึงจุดการสิ้นสุดของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียอย่าง
ชัดเจน เมื่อกองทัพมุสลิมชาติพันธ์เตอร์กยกเข้ายึดครองชมพูทวีป (อินเดีย) และ
ตั้งรัฐแห่งสุลต่านขึ้นที่เมืองเดลี เมื่อพุทธศาสนาเชิงรัฐก�ำลังสิ้นจากประเทศอินเดีย
ศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาใหม่จากอาหรับและเปอร์เซียรวมทั้งเอเชียกลางเข้ามา
มีบทบาทและเป็นศาสนาของรัฐแทน เจริญทั้งทางการและการเพิ่มขึ้นของประชากร
จนกระทั่งสามารถมาแทนที่ศาสนาเดิมอย่างศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธที่เคยเจริญ
รุ่งเรืองในดินแดนภารตะได้
การเผยแผ่อารยธรรมอิสลามเข้าสู่อาเซียนที่เป็นหมู่เกาะท�ำให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองของศาสนาอิสลามที่เข้ามาพร้อมกับพ่อค้าชาวอาหรับที่เดินทางเข้า
มายังดินแดนสุวรรณภูมิโดยมีเมืองอาเจะห์ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือแหลมสุดของ
อินโดนีเซีย) เป็นฐานที่ตั้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 มีการเผยแผ่ศาสนาอิสลามอย่าง
จริงจังกระทั่งเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ศาสนาอิสลามได้ขยายอิทธิพลไปอย่างกว้าง
ขวาง การเผยแผ่อิสลามด�ำเนินไปพร้อมกับการขยายดินแดนและอ�ำนาจของมุสลิม
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ทั้งในเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มขึ้นใหม่และด�ำเนินไปอย่างกว้างขวาง
ยิ่งใหญ่แท้จริง หลังจากนี้ประมาณ 300 ปียุคของทัพมุสลิมเตอร์ก ซึ่งก่อนหน้านี้มี
มุสลิมอาหรับรุกรบเข้ามายังชมพูทวีปก่อนแล้ว กองทัพมุสลิมเตอร์กสามารถตั้งรัฐ
สุลต่านแห่งเดลี (Delhi Sultanate) ขึ้น ปี พ.ศ.1749/ค.ศ.1206 การเข้ามาของ
มุสลิมเตอร์กเริ่มด้วยการท�ำสงครามครั้งใหญ่ ปี พ.ศ.1544/ค.ศ.1001 เป็นสงคราม
ระหว่างสุลต่านมะหะหมุดกับพระเจ้าไชยบาล แต่สงครามครั้งต่อมาเป็นการรบกับ
ราชาอานันทบาลปี พ.ศ.1551/ค.ศ.1008 เป็นสงครามที่ชวนสยดสยองและสะพรึง
กลัว ทัพเตอร์กมุสลิมสามารถยึดครองแคว้นปัญจาบ และตั้งรัฐสุลต่านแห่งเดลีขึ้น
จากนั้นก็ขยายออกไปเรื่อยๆ เข้าครองแคว้นคูชราต ซึ่งอยู่ถัดจากแคว้นสินธ์มาทาง
ตะวันออก ปี พ.ศ.1840/ค.ศ.1297 จากนั้น ปี พ.ศ.1883/ค.ศ.1340 สุลต่านแห่งเดลี
ก็เข้ายึดครองเมืองมทุราที่อยู่เกือบสุดปลายภาคใต้ของอินเดียไว้จากดินแดนคูชราต
ซึ่งเป็นรัฐบนฝั่งทะเลตะวันตกของอินเดียอันมีช่ือเสียงมาแต่พุทธกาลใกล้อ่าวแคมเบย์
และจากอินเดียภาคใต้นั้นพ่อค้าชาวอินเดียที่หันไปรับอิสลามน�ำพาศาสนาอิสลามมา
สู่อินโดนีเซียตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.1800 เศษ/คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา การ
ขยายอิทธิพลของศาสนาอิสลามสู่ดินแดนอันเป็นหมู่เกาะและชายทะเลแถบนี้มาทาง
ตอนเหนือของท่าสุมาตราเหนือบริเวณอาเจะห์ ปาไซ (Pasai) สมุทร (Samudra) และ
เปอร์รัก จากที่นั่นเอง อิสลามเริ่มขยายไปยังคาบสมุทรมาเลย์ เกาะชวาและหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ทางภาคใต้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ข้อสังเกตว่า เป็นการ
เดินทางมากับพ่อค้าวาณิช ไม่มากับกองทัพเหมือนอย่างการแผ่ขยายบนผืนแผ่นดิน
ในชมพูทวีป ความจริง พ่อค้าชาวอาหรับ ตลอดจนชาวเปอร์เซีย (ชาวเปอร์เซียไม่ใช่
ชาวอาหรับ แต่เป็นคนอารยัน) จากตะวันออกกลางเดินทางค้าขายทางทะเลมาตั้งแต่
โบราณกาลแล้ว แต่ส่วนมากมาถึงแค่อินเดีย มีส่วนน้อยที่เลยไปถึงแถบสุมาตราและ
ชวาตลอดไปจนถึงจีน ที่ส�ำคัญคือ ยุคก่อนศาสนาอิสลามเกิดขึ้น แดนอาหรับเต็มไป
ด้วยสงครามระหว่างเผ่า ครั้นเมื่อศาสนาอิสลามเกิดขึ้นปี พ.ศ.1165/ค.ศ.622 พระ
ศาสดานบีมูฮัมมัดต้องใช้เวลาไม่น้อยในการสู้รบรวมชนชาวอาหรับให้เป็นอันเดียวกัน
แม้ยุคกาหลิฟที่สืบต่อมา ตลอดจนยุคของสุลต่านทั้งหลาย การแผ่ศาสนาอิสลาม
และการขยายดินแดนมุสลิมที่เป็นงานอันมุ่งออกไปบนผืนแผ่นดิน ก็เป็นภาระใหญ่
ที่ด�ำเนินมาอีกหลายศตวรรษ ดังนั้นการแผ่มาของอิสลามทางแถบนี้ คริสต์ศตวรรษ
ที่ 13/ราว พ.ศ.1800 ที่สุมาตราแม้จะมีร่องรอยอยู่ก็จึงสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราย
ย่อยเป็นการส่วนบุคคลยังไม่เป็นทางการ
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ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 อาณาจักรชวาฮินดูของมัชฌปาหิตขยายอาณาจักร
เหนือจักรวรรดิที่เป็นเกาะทั่วไป และมีอิทธิพลต่อดินแดนแผ่นดินใหญ่โดยมุ่งเน้นที่
การค้าและวัฒนธรรม ในมาลายาเกิดมีอ�ำนาจใหม่ของอิสลามเกิดขึ้นมาและหมู่เกาะ
ก็ก�ำลังเผชิญหน้ากับการเข้ามาของอิสลาม แม้ก่อนหน้านี้เป็นดินแดนที่เป็นเกาะมี
มุสลิมโดยพ่อค้าอาหรับเข้ามาเป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่ยังไม่เป็นทางการ แต่ด้วย
วัฒนธรรมอินเดียแบบพราหมณ์-ฮินดูและพุทธยังแข็งแกร่งยากต่อการโค่นล้มท�ำให้
อิสลามยังไม่เป็นที่ยอมรับ ในมาลายาเมื่ออิสลามเจริญขึ้นมาด้วยการสร้างพื้นฐาน
และการตั้งรกรากที่มะละกาทางฝั่งตะวันตก ช่วงเริ่มคริสต์ศตวรรษที่ 15 เจ้าชาย
จากสุมาตรา ปรเมศวรหลบหนีภัยจากเกาะเทมาเสก (สิงคโปร์) หลังพระองค์ยึดเป็น
ที่มั่นชั่วคราว ส�ำหรับเตมาเสกในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นที่ต่อสู้ระหว่างอ�ำนาจ
ของศรีวิชัยที่ก�ำลังเสื่อมลงและผู้สืบเชื้อสายมัชฌปาหิตพร้อมด้วยสยามระหว่างการ
ต่อสู้นี้ อาณาจักรศรีวิชัยก็ถูกท�ำลายลง หลังจากนั้น เจ้าชายปรเมศวรหันไปนับถือ
ศาสนาอิสลาม ในรัชกาลของพระองค์และกษัตริย์ต่อมาเผยแผ่ศาสนาอิสลามตลอดทั่ว
คาบสมุทรมาเลย์ อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญของเส้นทางการค้าระหว่างจีน-อินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเมืองท่าการค้าขายที่ส�ำคัญของตะวันออกเป็นเวลา
หลายร้อยปี คริสต์ศตวรรษ ที่ 15 มะละกายังคงมีอธิปไตยเป็นอิสระ ปกป้องตัวเอง
จากการรุกรานของสยามด้วยวิธีการทางการทูตของราชวงศ์หมิงจากจีน และมะละกา
เป็นศูนย์กลางของอิสลามในโลกตะวันออกตั้งแต่บัดนั้น
ส่วนที่หมู่เกาะชวาของอินโดนีเซีย อาณาจักรน้อยใหญ่ทั้งหลายเริ่มหันไป
นับถืออิสลาม เข้ามาจนกระทั่งเป็นศาสนาประจ�ำรัฐ ยังคงเหลือเพียงแต่เกาะบาหลี
เท่านั้นที่ยังคงรักษาความเป็นฮินดูไว้ตราบเท่าปัจจุบัน ประเทศหมู่เกาะอย่างฟิลิปปินส์
อาจไม่ ค อยถู ก กล่ า วถึ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ ถู ก ยึ ด ครองโดยสเปนอยู ่ ห ลายศตวรรษ
นอกจากนี้ ด้วยการผสมผสานระหว่างมาเลย์ อินโดนีเซีย เป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ
ปารังกาย ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีการค้าขายกว้างขวางกับพ่อค้าชาวอินเดีย
จีน และอาหรับ แต่ก็ยังแยกตัวเองจากจักรวรรดิอื่นในดินแดนแห่งอาเซียนนี้ แม้จะมี
คนรับนับถือเป็นมุสลิมระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13-15 แต่ก็ยังคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลก
ภายนอก กระทั่งชาวยุโรปเข้ามาถึงในคริสต์ศตวรรษที่ 16ปี พ.ศ.1835/ค.ศ.1292
รายงานของโบโล สองพี่น้องแวะที่เกาะสุมาตราระหว่างเดินทางจากจีนเพื่อกลับไป
ยังยุโรป พอถึงเมืองท่าที่ชื่อ เฟอเลค/เมืองเปอร์ลัก กล่าวไว้ว่า เมืองเปอร์ลักมีพ่อค้า
มุสลิมมาแวะกันมาก พวกนี้ชวนให้ชาวพื้นเมืองเปลี่ยนศาสนาเข้ารับอิสลาม เกาะ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

สุมาตราพี่งเริ่มรับศาสนาอิสลามไม่นานนับเป็นหลักฐานแรกที่กล่าวถึงการด�ำเนิน
กิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนนักเดินทางที่มีชื่อเสียงอีกท่าน คือ อิบน์ บาตูตา (Ibn Battuta; ค.ศ.
1304-1368) นักเดินทางชาวโมร๊อกโกคนส�ำคัญผ่านมาที่เมืองสมุทร 2 ครั้ง ทั้ง
ระหว่างเดินทางไปจีนและกลับจากจีนปี พ.ศ.1888-1889/ค.ศ.1345-1346 เขากล่าว
ไว้ว่า สุลต่านแห่งเมืองสมุทรนับถือศาสนาอิสลามลัทธิซูฟี บาตูตากล่าวว่า ดินแดนร
อบๆ ยังไม่นับถือศาสนาอิสลาม และเมื่อปาเซ ในพงศาวดารมลายูว่า ปาไซ ที่ไดโอ
โก โลเบซ เต ซีเกรา เคยเข้ามาแวะปี พ.ศ.2052/ค.ศ.1509 ตรงนี้ท�ำให้เห็นภาพการ
เผยแผ่ศาสนาอิสลลามในแหลมมลายูก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15
อาณาจักรอารยธรรมอินเดียสู่รัฐสุลต่านอิสลาม: ในเกาะชวาของอินโดนีเซีย
นั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานยุคการเข้ามาของอิสลามนั้นแสดงให้เห็นถึงอาณาจักร
ต่างๆ เริ่มตั้งแต่อาณาจักรมัชปาหิต อาณาจักรเดมัก และอาณาจักรมาตาราม
อิสลามในดินแดนหมู่เกาะและคาบสมุทร
อิสลามในเกาะชวา-สุมาตรา: นักประวัติศาสตร์ ตั้งข้อสังเกตแต่เดิมมายุค
ของศรีวิชัยและมัชปาหิต ชาวชนบทโดยเฉพาะตามชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ห่างไกลจาก
ศูนย์กลางความเจริญ ยังเข้าไม่ค่อยถึงพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู ไม่ซึมซาบใน
วัฒนธรรมที่มากับศาสนาทั้งสองนั้น ในภาวะเช่นนี้ พ่อค้ามุสลิมจากอินเดียและอาหรับ
ก็เข้ามาค้าขายตลอดจนเข้าตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเล คนเหล่านี้มีฐานะดีตามวิถี
ของพาณิชย์ น�ำชุมชนใหม่ๆ ให้เจริญขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมนั้นก็เผยแผ่ศาสนา
อิสลามแก่ชาวถิ่น ซึ่งไม่เพียงเข้ามาตามทางแห่งศรัทธาเท่านั้น แต่เพื่อได้โอกาสที่จะ
เจริญก้าวหน้าในวงธุรกิจการค้าขายด้วย ดังที่ คาเรล (Karel Steenbrink) เสนอว่า
นับจากการเข้ามาของอิสลามในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา พุทธศาสนาถูก
ท�ำให้หายไปอินโดนีเซีย เนื่องจากมุสลิมมีบทบาทส�ำคัญทางการค้าแถบมหาสมุทร
อินเดีย นอกจากจะมีผู้ท�ำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาแล้ว ยังมีพ่อค้าที่เป็นมุสลิมซึ่งมีเครือ
ข่ายทางการค้ากว้างขวาง การที่คนพื้นเมืองเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามจึงเป็น
โอกาสในทางการค้าเพื่อสร้างความสนิทสนมกับพ่อค้าส�ำเภาชาวมุสลิมได้มากขึ้น
(Karel, 2013:4)
การด�ำเนินงานของศาสนาอิสลามในเกาะชวานั้น เริ่มด้วยการเปลี่ยนคนใน
เมืองท่าส�ำคัญตามชายฝั่งตอนเหนือเก่าสุมาตรา เช่น เปอลักค์ ปาไซ สมุทร และ
อาเจะห์ ซึ่งเป็นเมืองส�ำคัญ ส่วนรัฐที่อยู่ลึกเข้าไปแม้จะยังเป็นฮินดู-พุทธผสมกันปี
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พ.ศ.2065/ค.ศ.1522 เรือโปรตุเกสแวะมาที่ซุนดากาลาปา เมืองท่าของอาณาจักร
ปะจาจารัน ริมช่องแคบซุนดา โปรตุเกสท�ำสัญญาไมตรีกับผู้ส�ำเร็จราชการของรัฐและ
ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีการค้า แต่อีก 5 ปีต่อมา เมื่อเรือโปรตุเกสกลับมาที่เมืองท่า
นี้อีกเพื่อสร้างสถานีการค้า รัฐดังกล่าวก็เปลี่ยนไปรับอิสลาม อิสลาม
เผยแผ่ไปยังเมืองท่าทางตอนเหนือของชวา โดยเฉพาะเมืองเดมัก
ไปยังเกาะบอร์เนียวตอนใต้และหมู่เกาะโมลุกกะก่อนการไปถึงของ
โปรตุเกส การแข่งขั้นระหว่าง 2 ศาสนา คือ โปรตุเกสที่นับถือศาสนา
คริสต์ และอิสลามจึงเริ่มต้นขึ้น
อิสลามและคริสต์เริ่มต้นกันเผยแผ่ศาสนา ยังดินแดนที่เป็น
หมู่เกาะยังต่อเนื่อง แต่ฐานที่มั่นสุดท้ายของเกาะบาหลียังเหลือจนถึง
ปัจจุบันที่ไม่เปลี่ยนไปรับอิสลาม ทั้งนี้เพื่อต่อต้านอิสลามส�ำเร็จ แม้ อิบน์ บัตตูตา นักเดินทาง
ผู้ใหญ่ชาวโมรอกโค ท่าน
สุลต่านอากุงแห่งอาณาจักรมาตาราม/มะทะรัมประกาศ "สงคราม ใช้เวลาราว 30 ปี 3 ทวีป
ศักดิ์สิทธิ์" เพื่อปราบพวกเจ้าและชาวเกาะบาหลีระหว่าง พ.ศ.2173- 100,000 กิโลเมตร ในการ
2203/ค.ศ.1630-1660 ชาวบาหลียังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ เดินทางของท่านผ่านเอเชีย
นออกเฉียงใต้ ผ่านเบงกอล
บรรดารัฐแบบฮินดู-พุทธที่ยังคงอยู่ในชวาตะวันออก และเกาะบาหลี ตะวั
และไปเยือนกัมรัพ, ซีลเฮ็ท
กลายเป็นที่อนุรักษ์วรรณคดีภาษาชวาโบราณ หลังจากศาสนาอิสลาม และโซนาร์กอน (ใกล้กับ
แผ่ขยายมาถึงจนท�ำให้ภาษาชวาโบราณสูญหายไปจากเกาะชวา พ่อค้า ดักกา) เมื่อล่องเรือไปตาม
เป็นหมอสอนศาสนาที่ส�ำคัญสุดที่ศาสนาอิสลามแพร่หลายไป ประมุข แนวชายฝั่งอารากันแล้วเขา
ได้ไปถึงสุมาตราและต่อมา
ของแต่ละรัฐคือพ่อค้าใหญ่ที่สุดของรัฐ พระองค์สามารถควบคุมการ ก็ขึ้นฝั่งที่แคนตันผ่านทาง
แหลมมลายูและกัมพูชา และ
ค้าภายนอกและพวกพ่อค้าไว้ทั้งหมด
เดินทางขึ้นเหนือไปยังปักกิ่ง
อาณาจักรมัชปาหิต (พ.ศ.1836-2063/ค.ศ.1293-1527): ผ่านไปหางโจว
ฐานที่มั่นสุดท้ายของอาณาจักรฮินดูในสุวรรณทวีป อาณาจักรมัชปาหิต
เป็นอาณาจักรในชวาตะวันออก (ใกล้เมืองสุราบายาในปัจจุบัน) มีประวัติศาสตร์อยู่
ระหว่าง พ.ศ.1836-2070 /ค.ศ.1293-1527 มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ชวาภาคตะวัน
ออกแผ่อิทธิพลไปครอบครองดินแดนที่เป็นหมู่เกาะอินเดียตะวันออกทั้งหมดยกเว้นเกาะ
ซิลิเบสภาคเหนือ และข้ามฟากมาครอบง�ำรัฐต่างๆ ในแหลมและคาบสมุทรมลายู รวม
ทั้งปัตตานี ซึ่งขณะนั้นเรียกว่าลังกาสุกะ และกลันตัน เจ้าชายวิชัยหรือการ์ตะราชะสา
(Kertarajasa) ลูกเขยของกษัตริย์แห่งอาณาจักรสิงหะส่าหรี ซึ่งอยู่บนเกาะชวาเช่น
กันตั้งอาณาจักรแห่งชวาตะวันออกขึ้นใหม่ชื่อว่ามัชปาหิตปี พ.ศ.1839/ค.ศ.1293 ซึ่ง
เจริญขึ้นเป็นใหญ่ที่สุดในแถบนี้ โดยครองดินแดนที่เป็นอินโดนีเซียปัจจุบัน และแผ่น
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ดินแหลมมลายูเป็นอันมากตลอดทั้งสิงคโปร์ ก่อนหน้านั้น มีอาณาจักรสืบต่อกันมาใน
ชวาที่ปรากฏชัดเจนคือ มาตาราม เมื่ออาณาจักรมาตารามหายกลายมาเป็นอาณาจักร
กาทิรี แล้วอาณาจักรกาทิรีถูกแทนด้วยอาณาจักรสิงหสารี่ แล้วสิงหสารี่ก็เปลี่ยนเป็น
มัชปาหิต มัชปาหิตที่ชวารุ่งเรืองอยู่นาน แต่นับจากปี พ.ศ.1932/ค.ศ.1389 อ�ำนาจก็
เริ่มถูกท้าทายจากทางด้านสุมาตรา เจ้าชายปรเมศวรแห่งศรีวิชัยซึ่งเคยเจริญรุ่งเรื่องมา
ก่อนนี้คิดตั้งตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อมัชฌปาหิต พระองค์จึงถูกไล่ล่าให้พ้นไป แม้จะ
หนีไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็ถูกตามไปก�ำจัดที่สิงคโปร์ เตมาเสก แต่เจ้าชายปรเมศวรก็ไม่ลดละ
หนีต่อไปและตั้งฐานที่มั่นสุดท้ายที่มะละกา จากนั้นสถาปนาเป็นสุลต่านอิสกันดาร์ซาห์
ท�ำให้เกิดรัฐสุลต่านแห่งมะละกาขึ้นปี ค.ศ.1402-1403 มัชปาหิตเสื่อมอ�ำนาจลงและ
ถูกชนมุสลิมโค่นลงปี พ.ศ.2021/ค.ศ.1478 แต่ยังไม่หมดก�ำลังสิ้นเชิง กระทั่งถึงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 16 อ�ำนาจที่ยังเหลืออยู่บ้างนั้นจึงถูกก�ำจัดไปราวปี พ.ศ.2070/
ค.ศ.1527 เมื่อชาวมุสลิมครอบครองอาณาจักรเดิมอยู่นั้น ชาวฮินดูมัชปาหิตทั้งเจ้า
นาย ขุนนางและชนชั้นสูงพากันอพยพหนีภัยไปยังเกาะบาหลีเป็นฐานที่มั่นสุดท้าย
สมัยปลายของมัชฌปาหิต ฮะยัม วูรุค (Hayam Wuruk) พ.ศ.1893-1932/
ค.ศ.1350-1389 กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมัชปาหิต นับเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของ
อาณาจักรนี้ เนื่องจากขยายอ�ำนาจไปทั่วแหลมมลายูตอนใต้ บอร์เนียว สุมาตรา
บาหลี และฟิลิปปินส์ มัชปาหิตนั้นเป็นอาณาจักรฮินดูแห่งสุดท้ายในหมู่เกาะชวา
ก่อนนี้ มีอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเชื่อว่ามีที่ตั้งอยู่ในปาเลมบังบนเกาะสุมาตราเคยเจริญ
รุ่งเรืองมานับหลายร้อยปี หลังจากสิงหส่าหรีแผ่อ�ำนาจกว้างไกลจนกลุ่มศรีวิชัยต้อง
ถอยออกไปจากเกาะชวาปี พ.ศ.1833/ค.ศ.1290 อ�ำนาจอันยิ่งใหญ่ของสิงหส่าหรี
ก็เป็นที่สนใจแก่กุบไลข่านในจีนซึ่งส่งทูตมาขอเครื่องราชบรรณาการ ในเวลานั้น
การ์ตะนคร ผู้ปกครองอาณาจักรสิงหสารีทรงปฏิเสธที่จะส่งมอบเครื่องราชบรรณาการ
กุบไลข่านจึงส่งกองเรือถึง 1,000 ล�ำมาประชิดชายฝั่งชวาปี พ.ศ.1836/ค.ศ.1293
อาณาจักรมัชปาหิตเสื่อมสลายไป เพราะอาณาจักรมะละกาซึ่งเข้ารีตศาสนา
อิสลามแล้วยกกองทัพไปรุกรานมัชปาหิตปี พ.ศ.2021 โอรสของกษัตริย์โบนัง ผู้เป็น
กษัตริย์องค์สุดท้ายของมัชปาหิต พร้อมด้วยเจ้านาย และบริวารลี้ภัยไปอาศัยอยู่ใน
เกาะบาหลี และสกัดกั้นไม่ให้ศาสนาอิสลาม แผ่เข้าไปในเกาะนั้นส�ำเร็จ มีหลักฐาน
หลายแห่งกล่าวถึงความเป็นมาของอาณาจักรมัชฌปาหิต คือ ก่อนเกิดอาณาจักรนี้
ในชวาตะวันออกมีรัฐหรืออาณาจักรเล็กๆ หลายอาณาจักร
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

อาณาจักรเดมัก (Demark): เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 (ราว พ.ศ.2100)
อาณาจักรเดมัก (Demark) เป็นอาณาจักรร่วมสมัยมะละกาอยู่ในเกาะชวา ยกทัพ
บุกลึกเข้ามายังส่วนในของชวา แม้ไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่ท�ำให้อาณาจักรในแผ่น
ดินที่อยู่ลึกเข้ามา ซึ่งยังแนบแน่นในวัฒนธรรมเดิม และถือตัวว่าเป็นพวกชวาแท้ เกิด
ความขัดเคืองมาก เหตุการณ์ถึงจุดเดือดอีกครั้ง เมื่ออาณาจักรมาตารามในชวาภาค
กลางเรืองอ�ำนาจขึ้นมาน�ำทัพมาท�ำลายรัฐมุสลิมแถบชายฝั่งทะเลเป็นเหตุให้ศาสนา
อิสลามแถบนั้นชะงัก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับผู้รุกรานกลุ่มใหม่อีกคือชาวดัตช์กระทั่ง
ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การเผยแผ่ศาสนาอิสลามจึงกลับมาเฟื่องฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
อาณาจักรมะละกา: ในดินแดนแหลมมลายู มีอาณาจักรมะละกาตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ในประเทศมาเลเซียปัจจุบันบริเวณช่องแคบมะละกา (Malacca Straits) ตรง
ข้ามกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียปัจจุบัน มีอาณาเขตทิศเหนือจดรัฐเนกรีเซมมิลัน
ทิศตะวันออกจดรัฐยะโฮร์ ทิศใต้และทิศตะวันตกจดช่องแคบมะละกา มะละกาเป็น
หมู่บ้านประมงเล็กๆ เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตก
มากว่า 500 ปีปี พ.ศ.1800 เจ้าชายปรเมศวร/ปารามิสวารา (Parawaswara) หนี
การไล่ล่าที่ปาเล็มบังจากพวกมัชปาหิตแห่งชวา ซึ่งก่อนที่จะมาถึงมะลากานั้นเจ้าชาย
ปรเมศวรเข้าไปตั้งเมืองอยู่ที่ตูมาซิก (Tumasik)/เตมาเซก/สิงคโปร์ในปัจจุบัน ช่วงนั้น
ตูมาซิกตกอยู่ใต้อ�ำนาจของสยามส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับสยาม และพระองค์จึง
ต้องมุ่งหน้าไปยังมะละกาเพื่อหาฐานที่มั่นและที่นั้น พระองค์ทรงสร้างเมืองใหม่และ
ทรงเป็นอาณาจักรมะละกา ตั้งแต่บัดนั้น มะละกากลายเป็นจักรวรรดิการค้าที่ยิ่ง
ใหญ่ในอีก 200 ปีต่อมา และเป็นอาณาจักรแรกๆ ที่รับศาสนาอิสลามขึ้นมามีบทบาท
อย่างเป็นทางการแม้ก่อนหน้านี้ ศาสนาอิสลามเข้ามาผ่านทางพ่อค้ามุสลิมอินเดีย
ที่มาจากปาไซ และภายหลังต่อมามีการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบสุลต่าน
ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อรัฐสุลต่านแห่งมะละกาที่มาเลเซียสลายลงไปนั้น ที่เกาะ
ชวามีรัฐมุสลิมอิสระเกิดขึ้นแล้วหลายอาณาจักร แต่พระราชาส�ำคัญที่ปรากฏนามปี
พ.ศ.2158 ใช้ค�ำน�ำพระนามเป็นสุลต่าน คือสุลต่านอากุงครองปี ค.ศ.1613-1645
เข้ารับศาสนาอิสลามให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เป็นฮินดูแบบชวารวมทั้ง
จัดท�ำปฏิทินขึ้นใหม่ที่เข้ากับวิถีปฏิบัติทั้งอย่างอิสลามและแบบชวา
รัฐสุลต่านมาตาราม/มะตะรัม: ในเกาะชวา (ราว พ.ศ.2118-2163/ค.ศ.
1575-1620) ณ ที่ผืนแผ่นดินแหลมมลายูแห่งเกาะชวา อาณาจักรมาตารามเคย
เจริญรุ่งเรืองมาเมื่อ 500 ปีก่อนนี้ หลังจากยุคที่ตกเป็นดินแดนมุสลิม เกิดมีอาณาจักร
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มาตารามขึ้นใหม่ อาณาจักรนี้ใช้เวลาตั้งอยู่ไม่นานก็ล่มสลายตกเป็นอาณานิคมของ
ดัตช์ อาณาจักรมาตารามนี้ต้องต่อสู้กับการขยายตัวของลัทธิอาณานิคมซึ่งระยะแรก
มาตารามยังเป็นต่อ แต่หลังสิ้นสุลต่านองค์ที่ 3 มาตารามมีแต่เสื่อมอ�ำนาจและสูญ
เสียดินแดนไปเรื่อยๆ พอถึงปี พ.ศ.2292/ค.ศ.1749 มาตารามก็กลายเป็นเมืองขึ้น
ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลลันดา และหลังจากนั้น อีก 6 ปี เกิดศึกสืบราชย์
กันเองภายในปี พ.ศ.2298/ค.ศ.1755 แบ่งออกเป็นเขตตะวันตกกับตะวันออกกลาย
เป็น 2 แดน คือ Surakarta กับ Yogykarta และอีก 2 ปีต่อมาก็ถูกจัดแบ่งเป็น 3
เขต มาตารามก็ถึงกาลแห่งอวสาน ถึงปี พ.ศ.2344/ค.ศ.1799 เนื่องจากบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของฮอลลันดาล้มละลายลงและถูกยุบ รัฐบาลฮอลลันดาจึงเข้าครอบครอง
และควบคุมทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดแล้วดินแดนแถบนี้ก็ถูกเรียกรวมกันว่าเป็น "หมู่
เกาะอินเดียตะวันออกของฮอลลันดา" (Dutch East Indies) ถือว่าเป็นอาณานิคม
ของฮอลันดาตั้งแต่ปี พ.ศ.2359/ค.ศ.1816 มีเรื่องเล่ากันมาในอินโดนีเซียว่า เมื่อ
ราชาองค์แรกที่ยังเป็นพุทธหรือฮินดูสวรรคต พระโอรสได้แย่งชิงราชสมบัติกัน ฝ่าย
พระเชษฐาเป็นผู้ชนะและหันมานับถือศาสนาอิสลาม ส่วนพระอนุชาเสด็จไปอยู่ที่
เกาะบาหลี และลั่นวาจาว่าอีก 500 ปีจะกลับมา
รัฐสุลต่านอาเจะห์แห่งสุมาตราอาเจะห์/อาเจะห์ (Acheh)/อาจิน (Achi):
เป็นหนึ่งในรัฐอิสระที่เก่าแก่ทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่มหาอ�ำนาจ
เจ้าอาณานิคมตะวันตกจะเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลังจากนั้น นับ
100 ปี อาเจะห์เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่มีอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของตนในเกาะสุมาตรา
แม้จะเคยมีอาณาจักรศรีวิชัยโดยมีเมืองปาเลมบัง เป็นศูนย์กลางเคยเจริญรุ่งเรือง
ในอดีต ภายหลังมีอาณาจักรในเกาะสุมาตราทางตอนเหนือสุดเกิดขึ้นกลายเป็นรัฐ
อิสลาม เมื่ออาณาจักรมะละกาล่มสลายลง อาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางศาสนาอิสลาม
คืออาณาจักรอาเจะห์ ตามที่มีหลักฐานศาสนาอิสลามเริ่มต้นในอินโดนีเซียเมื่อปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สุมาตราทางภาคเหนือ โดยมีรัฐพาณิชย์มุสลิมกลุ่มเล็กๆ ของ
ชนชาวอาเจะห์ 2 แห่ง ชื่อสมุทร-ปาไซ (Samudra-Pasai) แห่งปาไซ ซึ่งต่อจากนี้ไป
อีก 200 ปีเศษจึงเกิดรัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในสุมาตราภาคเหนือนี้ ทาง
ด้านเกาะในทะเลที่เป็นอินโดนีเซียก็มีผู้อาศัยช่องว่างแห่งอ� ำนาจนั้นตั้งรัฐสุลต่านแห่ง
อาเจะห์ขึ้นที่สุมาตราภาคเหนือปี พ.ศ.2067/ค.ศ.1524
รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์นี้เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งมาก มีอ�ำนาจควบคุมเมือง
ท่าในสุมาตราฝั่งตะวันตกทุกแห่งและฝั่งตะวันออกส่วนมาก ตลอดถึงรัฐเคดาห์ รัฐ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เปรัก และรัฐปะหังบนแหลมมลายู ทั้งสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโปรตุเกสที่พยายาม
จะเข้ายึดครองและไม่เพียงรักษาเอกราชอยู่นานเท่านั้นแต่กลายเป็นฝ่ายรุกท�ำให้
โปรตุเกสแทบตั้งรับไม่ไหว อาเจะห์เป็นชนพวกแรกๆ ในดินแดนแถบนี้ที่เปลี่ยน
มานับถือศาสนาอิสลาม (เปลี่ยนมาก่อนนี้กว่า 200 ปี) และยุคที่อาเจะห์รุ่งเรืองนี้
อิสลามก็เฟื่องฟูด้วยจ�ำนวนผู้นับถือเพิ่มมากขึ้น มีการแปลคัมภีร์อัลกุรอาน (Qur’an)
สู่ภาษามาเลย์เป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.1640-1661 ต่อมา เกิดอาณาจักรใหม่ๆ ขึ้น
แถบทะเล ปรากฏว่าอาณาจักรมุสลิมที่เกิดใหม่เหล่านี้ น�ำวิธีบังคับเข้ามาใช้ด้วย ใน
การท�ำให้คนนับถือศาสนาอิสลาม และด�ำเนินการตามวิธีนี้ ทั้งที่ชวาภาคตะวันตก
และแม้บนเกาะสุมาตราภาคใต้ถึงปาเล็มบัง ต่อมาอาณาจักรมุสลิมใหม่ๆ นี้ก็ผนวก
การบังคับคนให้นับถือศาสนาเข้ากับการเมืองการทหารในการขยายดินแดน
เมื่อพ่อค้าชาวยุโรปเข้ามาติดต่อและเรียกชื่อตามเมืองท่านี้เป็นประจ�ำว่า
เมือง "สมุทร" (Port of Samudra) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือแล้วภายหลังรวมตัวกัน
เป็นอาณาจักรอาเจะห์ จากชื่อนี้เองจึงเป็นที่มาของค�ำว่า "สุมาตรา" อาเจะห์แห่ง
สุมาตราเป็นรัฐที่มีอ�ำนาจมากที่สุดทางกลุ่มเกาะมลายูตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16
เป็นต้นมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปี ค.ศ.1582 อาณาจักรอาเจะห์ขยายอ�ำนาจ
เหนือหมู่เกาะซุนดา (Islands of Sunda) มีสุมาตรา ชวา บอร์เนียว (กาลิมันตัน)
ฯลฯ เป็นต้น และขยายอ�ำนาจเข้ามายังคาบสมุทรมลายูบางส่วน อีกทางด้านเกาะใน
ทะเลที่เป็นอินโดนีเซียมีผู้อาศัยช่องว่างแห่งอ�ำนาจนั้นตั้งรัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์ขึ้น
ที่สุมาตราภาคเหนือปี พ.ศ.2067/ค.ศ.1524 รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์นี้เจริญรุ่งเรือง
และเข้มแข็งมาก มีอ�ำนาจควบคุมเมืองท่าในสุมาตรา ฝั่งตะวันตกทุกแห่งและฝั่ง
ตะวันออกส่วนมากตลอดถึงรัฐเคดาห์ รัฐเปรัก และรัฐปะหัง บนแหลมมลายู การ
เข้ามาของยุโรปในดินแดนอาเจะห์หลังจากสิ้นยุคของโปรตุเกส พวกดัตช์/ฮอลลันดา
เข้ามาแทนที่รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์แม้จะมาหลายศตวรรษสู้รบเต็มที่นานกว่า 25
ปีก็ต้านทานไม่ไหว ในที่สุด อาเจะห์ล่มสลายสิ้นสุดลงต้องตกเป็นอาณานิคมของ
ฮอลลันดาปี พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 หลังจากดัตช์เข้ามาตั้งหลักแหล่งในชวาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2145/ค.ศ.1602 นับแต่นั้นมา สถานการณ์ใหม่อีกแบบหนึ่งยุคที่พวกดัตช์เข้ามา
จนกระทั่งสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงฟื้นก�ำลังเฟื่องฟูใหม่ต่อมาระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้ายึดครองหมู่เกาะนี้ปี พ.ศ.2485/ค.ศ.1942 และสนับสนุนให้ชาวถิ่น
พื้นเมืองเรียกร้องอิสรภาพแล้วเกิดการขบวนการชาตินิยมจนถึงปี พ.ศ.2488/ค.ศ.
1945 ขบวนการชาตินิยมน�ำโดย ซูการ์โน-ฮัตตา ประกาศอิสรภาพแต่ก็ยังต่อสู้กันอีก
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

4 ปี ฮอลันดาจึงยอมให้เป็นเอกราชปี ค.ศ.1949 เรียกว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย
ซูการ์โนเป็นประธานาธิบดีคนแรก
อินโดนีเซีย ค.ศ.1400-1700: การเผยแผ่ศาสนาอิสลาม และการเข้ามาของ
จักรวรรดินิยม คริสต์ศตวรรษที่ 14 อาณาจักรในอินโดนีเซียนั้นเต็มไปด้วยอาณาจักร
ในศาสนาฮินดู-พุทธ ศาสนาอิสลามนั้นมาพร้อมกับพ่อค้าที่เดินทางมาเพื่อค้าขาย
ศาสนาอิสลามนั้นเริ่มปรากฏครั้งแรกในอินโดนีเซียเมื่อใด แต่หลักฐานที่สามารถ
ระบุได้อย่างหนึ่งจากศิลาจารึกบนหลุมฝั่งศพของชาวมุสลิมนั้นระบุเอาไว้ว่าถูกฝั่งปี
ค.ศ.1082 ศาสนาอิสลามพัฒนาขึ้นในอินโดนีเซียและเข้ามาแทนที่ศาสนาฮินดูและ
พุทธ ศาสนาอิสลามได้เข้ามาปะปนกับประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่
มีอยู่เดิม นอกจากนี้ การแพร่ขยายของศาสนาอิสลามนั้นยังมาจากการเข้ามาของ
นักสอนศาสนาในนิกายซูฟีเป็นนิกายที่มีความเชื่อในเรื่องลี้ลับซึ่งเดิมทีคนท้องถิ่นก็
มีความเชื่อในเรื่องลี้ลับนับถือภูตผีวิญญาณอยู่แล้ว จึงดูเหมือนว่าการเข้ามาครั้งนี้
จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกด้วยในการแพร่ขยายของ
ศาสนาอิสลาม คือ การแบ่งชนชั้นวรรณะของศาสนาฮินดูในอินโดนีเซียนั้นไม่ได้มี
การแบ่งชนชั้นอย่างเคร่งครัดในแบบอินเดีย จึงท�ำให้การเข้ามาอิสลามไม่มีความ
ยากล�ำบาก ทั้งนี้การเข้ามาของอิสลามยังเข้ามาด้วยความสันติเกิดเป็นความผูกพัน
แต่ศาสนากลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อการแข่งขันทางด้านค้าในหมู่เกาะเกิดขึ้น
ไปตามล�ำดับใช้เวลานานกว่าจะปรากฏให้เห็นภาพชัด
อิสลามเข้ามาในภูมิภาคนี้ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศตวรรษที่ 12-19 หมู่เกาะ
ทางตอนใต้ของเอเชียที่เรียกรวมกันว่า "มาลัยทวีป"/ที่รู้จักกันในนามของชายทะเลใต้
ได้แก่ เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบาหลี เกาะบอร์เนียว เกาะสุราเวสี เกาะเซลีเบส
มะละกา และ เกาะนิวกินี ศาสนาในหมู่เกาะเดิมคืออารยธรรมอินเดีย-พราหมณ์-ฮินดู
และศาสนาพุทธมหายาน แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
ศาสนาโดยศาสนาอิสลามได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในแถบบริเวณนี้ จนท�ำให้ประชากร
ในหมู่เกาะอินโดนีเซียกลายเป็นประชากรมุสลิม
ในพุทธศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอาหรับน�ำเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขาย
และเผยแผ่ศาสนาอิสลามเป็นครั้งแรกที่เกาะสุมาตราเหนือ ประมาณปี พ.ศ.1389
โดยจอดเรือแวะขึ้นบกที่เมืองท่าอาเจะห์/ปัจจุบันเรียกว่า บันดาอาเจะห์ โดยพ่อค้า
ชาวอาหรับตั้งศูนย์กลางทางการค้าและศูนย์เผยแผ่ศาสนาอิสลามขึ้นเป็นครั้งแรกที่
เกาะสุมาตราเหนือ Sir Richard Win State กล่าวไว้ว่า ตอนที่มาโคโปโล พ่อค้าชาว
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

เมืองเวนิช เดินทางจากอิตาลีไปค้าขายถึงเมืองจีนขณะเดินทางกลับได้แล่นเรือผ่าน
แหลมมลายูและแวะที่เกาะสุมาตรา ประมาณปี พ.ศ.1835 เขาบันทึกว่าได้พบกับ
พ่อค้าชาวอาหรับสอนศาสนาอิสลามที่เมืองเปอร์ ลัก เมืองท่าเล็กๆ อยู่ทางริมเกาะ
สุมาตราตอนเหนือใกล้เมืองสมุทระ (Samudra) และเมืองปาไซ (Pasai) ขณะนั้นเจ้า
เมืองนับถือศาสนาอิสลามและมีครูสอนศาสนาชื่อ มาลิก อัล ซอแหละ ท�ำการสอน
ศาสนาอิสลามให้เจ้าเมืองและครอบครัว จนกระทั่งธิดาองค์หนึ่งของเจ้าเมืองเกิดแรง
ศรัทธาอย่างแรงกล้าจนสมรสกับครูสอนศาสนาผู้นี้ และปี พ.ศ.1840 สุลต่านมุสลิม
องค์แรกของเมืองเปอร์ลักเสียชีวิตลงจึงมีการประกอบพิธีฝังศพในรูปแบบของอิสลาม
เป็นครั้งแรก โดยมีหลักศิลาจารึกเป็นภาษาอาหรับปักไว้บนหลุมศพของท่านสุลต่าน
ด้วย หลักศิลาจารึกเดียวกันนี้มีการขุดพบครั้งแรกที่เมืองตรังกานูในแหลมมลายู หลัง
การตายของสุลต่านแห่งเปอร์ลักเพียง 20 ปี ศาสนาอิสลามแพร่ขยายเข้ามาสู่แหลม
มลายูตั้งแต่ตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากพ่อค้าอาหรับเริ่มต้นเผยแผ่ศาสนา
อิสลามที่เกาะสุมาตราไม่นานก็สามารถขยายมายังแหลมมาลายู จากการบันทึกของ
นักเดินทางผู้ที่มีชื่อเสียงประวัติศาสตร์ของโลก มุสลิมคือ อิบนู บัตตูเตาะห์ (Ibnu
Battutah) ซึ่งเขียนหนังสือจากการเดินทางจากโมร็อคโคไปยังทวีปต่างๆ ครั้งเดิน
ทางข้ามน�้ำข้ามทะเลจากแหลมอาระเบียผ่านมาทางมหาสมุทรอินเดียมายังทะเล
อันดามันตอนใต้จนถึงปลายแหลมสุดทางทิศตะวันตกของเกาะสุมาตราปี พ.ศ.1847
ท่านตั้งศูนย์กลางเผยแผ่ศาสนาอิสลามนิกายซุนหนี่ขึ้นที่สุมาตราทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือโดยมีเป้าหมายให้ราชาผู้ปกครองที่มีอิทธิพลในแคว้นนั้นเข้ารับอิสลาม เจ้า
ผู้ปกครองจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมุสลิมโดยใช้ชื่อว่า สุลต่าน ซอแหละ ท�ำให้ศูนย์กลาง
อิสลิมจึงเพิ่มขึ้นบนเกาะสุมาตรา
เมื่อผู้น�ำรัฐเกิดความเลื่อมใสในพระคัมภีร์ อัลกุรอาน (Qur’an) สุลต่าน
ทรงท�ำการเผยแผ่อิสลามไปสู่พสกนิกรอย่างไม่รอช้าพร้อมกันนั้นได้จัดระบบการ
ปกครองตามครรลองของอิสลามตามวิถีแห่งบทบัญญัติที่มีอยู่ในอัลกุรอานอย่างครบ
ถ้วน อาณาจักรนี้กลายเป็นรัฐสุลต่านที่เข็มแข็ง ตอนแรกพระองค์ใช้ยศในฐานะของ
ราชา (Raja) แต่เมื่อเข้ารับอิสลามจึงเปลี่ยนสถานะจากราชามาเป็นสุลต่าน และ
มีนโยบายที่เข้มงวดต่อพสกนิกรที่มีความหลงใหลบูชาเทวรูป (อิสลามห้ามการบูชา
เทวรูปหรือรูปปั้นต่างๆ) ขณะนั้นพบว่า ประชากรบางส่วนยังไม่หันมานับถือศาสนา
อิสลาม พระองค์จึงมีนโยบายที่แข็งกร้าว เพราะเป็นผู้ที่เคร่งครัดทางศาสนาและเป็น
แบบอย่างให้กับประชาชนเป็นอย่างดี จึงยอมเสียสละเวลา และราชสมบัติจ�ำนวน
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

มากเพื่อท�ำนุบ�ำรุงและเผยแผ่ศาสนาไม่เพียงภายในอาณาจักรของตนเท่านั้น แต่จัด
คณะผู้เผยแผ่ไปยังหมู่เกาะต่างๆ ทางด้านตะวันออกของเกาะสุมาตรา ท�ำให้ศาสนา
อิสลามในนิกายซุนหนี่ได้เดินทางเข้าไปในมาลัยทวีป และทางภาคใต้ของสุวรรณภูมิ
คือทางตอนใต้ของไทยจนถึงมาเลเซียให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใน
เวลาไม่กี่ปี การขยายตัวของศาสนาอิสลามตามนครรัฐต่างๆ ทางเกาะสุมาตรา และ
แหลมมลายูนั้น จะเป็นไปในรูปแบบที่ว่า เมื่อนครรัฐใดได้กลายเป็นนครรัฐอิสลาม
แล้วนครรัฐเหล่านั้นจะพยายามเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปสู่ประชาชนในรัฐใกล้เคียง ใน
ลักษณะของการชักจูง แนะน�ำ รวมถึงใช้อิทธิพลทางการเมือง ท�ำให้รัฐใกล้เคียงกลาย
เป็นรัฐอิสลามตามไปด้วย ส่งผลให้การขยายตัวของอิสลามในระยะนี้ได้แพร่ขยายขึ้น
มาจากทางตอนเหนือของมลายูเข้ามายังตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งปรากฏหลักฐาน
ว่าเจ้าผู้ปกครองเมืองนครทางภาคใต้ของไทยในระยะนั้นจนถึงเมืองนครศรีธรรมราช
หันมานับถือศาสนาอิสลามเป็นระยะเวลากว่า 700 ปี
ศาสนาอิสลามที่เข้าสู่ดินแดนมาลัยทวีปเกาะสุมาตราและเกาะอื่นแถบเอเชีย
อาคเนย์ตอนล่าง ในลักษณะที่เรียกได้ว่า Indo-Persian มีลักษณะเหมือนศาสนา
อิสลามที่เข้ามาในอินเดียซึ่งแตกต่างจากอิสลามในแหลมอาระเบีย เพราะอิสลาม
ที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้ถูกผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ทั้งนี้อิสลามแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างตามบริบทและประวัติศาสตร์ของที่น้ันๆ แต่
มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยึดถือเหมือนกันคือ หลักปฏิบัติ 5 ประการ จากบันทึกของชาวจีน
ปี พ.ศ.1949 กล่าวว่า ชาวชวา ชาวมาเลเซีย และชาวเกาะสุมาตราเป็นอิสลาม ซึ่ง
มีหลักฐานว่าผู้เผยแผ่ศาสนาที่มาจาก ฮาดรา เมาท์ (Hadramant, ปัจจุบันเป็นส่วน
หนึ่งของประเทศเยเมน) มาสู่เกาะชวา ท่านผู้นี้มีชื่อว่า เมาลานา มาลิก อิบรอฮีม
และท่านเสียชีวิตลงปี พ.ศ.1962 ทางตอนเหนือของเมืองซูราบายาในชวา มีหลุม
ฝั่งศพของท่านกลายเป็อนุสรณ์มาจนถึงทุกวันนี้แสดงให้เห็นว่า ตอนนั้นอิสลามเข้า
มายังเกาะชวา เริ่มแรก ชาวมุสลิมมีอิทธิพลอยู่ตามชายฝั่งทะเลเพราะเดินทางมาทาง
เรือ ด้วยเหตุที่มีอิทธิพลด้านการค้าขาย เศรษฐกิจ มีฐานะดี ชาวมุสลิมจึงมักเป็นที่
นับถือของชนพื้นเมือง จนเริ่มมีความสนิทสนม และความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้น รวมถึง
ได้มีการแต่งงานระหว่างกัน นอกจากนี้ ผู้ปกครองเกาะบอร์เนียวได้เข้ารับอิสลามปี
พ.ศ.2053 จากบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ชาวเกาะบอร์เนียวนี้เป็นมุสลิม
เหมือนชาวเกาะชวา และเกาะสุมาตรา แสดงให้เห็นว่าขณะที่ได้บันทึกนั้นมีมุสลิม
อยู่ในเกาะอื่นๆ แล้วด้วย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อาณาจักรในพื้นแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน: อาณาจักรจามปาเปลี่ยนไปรับ
มุสลิมเมื่อสิ้นอาณาจักร อาณาจักรจามปาในอดีตแม้จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานยิ่ง
ใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรืองช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2-15 ด้วยอาณาเขตติดทะเล ชาว
จามจึงมีความสามารถเดินเรือและค้าขายไปตามหมู่เกาะไกลถึงแถบตะวันออกกลาง
รวมถึงประเทศจีน ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหม ไม้หอม เครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันคือบริเวณ
เมืองดานังเมืองท่าในตอนกลางของเวียดนาม มีเมืองหลวงชื่อ วิชัย (ปัจจุบันคือเมือ
งบิญดิ่ญ) มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาต่างๆ ในเวียดนาม กระทั่งปี
พ.ศ.2014/ค.ศ.1471 อาณาจักรจามปาสู้รบกับชนชาติเวียดนามเดิมที่อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศท�ำให้อาณาจักรจามปาล่มสลายชาวจามส่วนใหญ่ต้องอพยพลง
ไปใต้ ปั จ จุ บั น มี ช าวจามอาศั ย อยู ่ ท างตอนกลางของเวี ย ดนามที่ เ มื อ งนิ ง ห์ ถ ่ ว ง
เมืองบินห์ถ่วง เตยนินห์ โฮจิมินห์ ส่วนทางใต้จะอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมากที่เมืองอันยาง
การเข้ามาของมุสลิมในพม่า: ปี ค.ศ.1287 ชาวมุสลิมเข้ามาพม่าชุดแรกจาก
อาหรับด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขาย มุสลิมชาวการร์ต้าร์ในประเทศจีนได้ถูกบีบ
บังคับให้บุกรุกประเทศพม่าและได้โค่นราชวงศ์กษัตริย์อันเรืองนามที่นับถือศาสนาพื้น
เมืองขณะนั้นพินาศลง ต่อมาในอินเดียระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์เอารังเซ็บ Shuja
เชษฐา/อนุชาของกษัตริญ์เอารังเซ็บได้พากลุ่มตนเองไปตั้งภูมิล�ำเนาพรมแดนระหว่าง
อาระกันและจิตตะกอง กษัตริย์พุทธยะไข่ทรงสู่ขอธิดาของ Shuja เมื่อปฏิเสธกษัตริย์
จึงท�ำให้ซูชากับพรรคต้องถูกส�ำเร็จโทษ แต่ยังมีบางคนหลบหนีไปได้และเชื้อสายบาง
พวกจึงมีปรากฏอยู่ตลอดฝั่งทะเลอาระกัน เนื่องด้วยชาวมุสลิมในจิตตะกองมีอิทธิพล
อ�ำนาจเหนืออยู่ อาระกันภาคเหนือจึงคงมีชาวมุสลิมปรากฏสืบมาเป็นจ�ำนวนมากใน
ปัจจุบัน ครั้งหนึ่งแม้กษัตริย์ชาวพุทธของอาระกันบางองค์ทรงมีพระนามเป็นมุสลิม มี
กษัตริย์พม่าได้ทรงใช้องค์รักษ์เป็นมุสลิมชนด้วยเช่นกัน ดังนั้น กษัตริย์จึงให้การดูแล
และอุปถัมภ์ชาวมุสลิมนั้นเช่นกัน
พม่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ขณะที่อิสลามได้เข้าสู่ดินแดนบีฮ๊าร/พม่า
และเบงกอลนั้น เรียกกันว่า บัรมาเนีย (ดินแดนแห่งชาวพม่า) แบ่งออกเป็น 2 แคว้น
ใหญ่ คือ 1) บัรมาเนียเหนือมีอาบา (อังวะ) เป็นเมืองหลวงบนฝั่งแม่น้�ำอิระวดี 2)
บัรมาเนียใต้มีเมืองพะโค-หงสาวดี ดินแดนบัรมาเนียที่มีพื้นที่ติดต่อกับแคว้นเบงกอลมีชื่อ
ว่า แคว้นอาระกัน ซึ่งเป็นอาณาจักรอิสระที่ปกครองตนเอง อิสลามแผ่เข้าครอบคลุม
อาระกันและแผ่เข้าสู่บัรมาเนียในเวลาต่อมา บรรดาพ่อค้ามุสลิมสร้างศูนย์กลางความ
เจริญและบรรดามัสยิดขึ้นท่ามกลางป่าดงดิบบนฝั่งแม่น�้ำอิระวดี
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

การเข้ามาของมุสลิมในอาณาจักรอยุธยา/สยาม: ชาวมุสลิมเข้ามาใน
สยามติดต่อด้วยการค้าขายกับไทยมีมานานจากหลักฐานพบว่า เครื่องสังคโลกสมัย
สุโขทัยมีอยู่ในอินโดนีเซีย อิหร่าน ซึ่งชาวอาหรับมีทักษะด้านการค้าขายและการเดิน
เรือตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิโบราณ จากหลักฐานโบราณคดีปี พ.ศ.2500 การขุดกรุพระ
ปรางวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระเจ้าสามพระยา (พ.ศ.
1967-1991) โดยกรมศิลปากร พบว่า ในบรรดาเครื่องสมบัติต่างๆ มีเหรียญทองอยู่
2 อันมีอักษรอาหรับว่า "สุลฏอนอัล-อาดิล" และอีกด้านหนึ่งว่า "ชัยนุลอาบิดีนมะ
ลิก" เป็นเหรียญทองที่ท�ำขึ้นดินแดนแถบแคชเมียร์ระหว่าง พ.ศ.1965-2017 นี้เป็น
หลักฐานว่า สมัยนั้นท�ำการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าที่มาจากดินแดนอาหรับ เปอร์เซีย
นอกจากนี้ มีปั้นนูนต�่ำรูปชาวอาหรับมุสลิม การค้นพบตะเกียงโรมันทั้ง 4 ชิ้นรวมทั้ง
การพบเหรียญจากอาหรับอาณาจักรสมัยอุมัยยะฮ์และอาณาจักรอับบาซียะฮ์ แสดง
ให้เห็นว่าโลกมุสลิมที่มาจากอาหรับ เปอร์เซีย ออตโตมานเติร์ก และอาณาจักรโมกุล
แห่งเอเชียใต้ มีอายุกว่าพันปี ตรงกับสมัยทวารวดีและศรีวิชัย (กรมการศาสนา,
2557: 121-122)
สมัยสุโขทัย ชาวตะวันออกกลาง รวมทั้งเปอร์เซีย และเติร์กมีการค้นพบ
ค�ำว่า ตลาดปสาน หลักที่ 1 หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 1 ซึ่งมาจากค�ำว่า บาซาร์ ในภาษา
เติร์กกิสฟาร์ซี หมายถึง ตลาดของแห้ง การค้นพบเครื่องสังคโลก สินค้าส�ำคัญของ
สุโขทัย ในอาณาจักรมุสลิม อาฟริกาเหนือ อาณาจักรอุษมาณียะห์ (ออตโตมานเตอร์ก)
และที่อาณาจักรในคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซีย (กรมการศาสนา, 2557: 122)
แสดงถึงการเข้ามาในยุคแรกเริ่ม 2 เส้นทางหลัก กองคาราวานเส้นทางสายไหม (Silk
Road) ผ่านจีน อินเดีย และอีกเส้นทางจากกองเรือพาณิชย์สัญชาติ อาหรับ เติร์ก
เปอร์เซีย อินเดีย และต่อมา มาลายู ที่แวะพักและท�ำการค้าก่อนมุ่งสู่จีนและญี่ปุ่น
สมั ย อยุ ธ ยา ชาวมุ ส ลิ ม เข้ า มาค้ า ขายรวมกั บ ชาติ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ฝรั่ ง นั บ ถื อ
คริสเตียน โปรตุเกส สเปน วิลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ และกรีซ มีพระยาวิไชเยนทร์เป็น
ขุนนางส�ำคัญในนามกรมท่ากลาง จีน มีพระยาโชฎกราชเศรษฐีเป็นขุนนางส�ำคัญใน
การดูแลและติดต่อราชการในนามกรมท่าซ้าย และแขก ผู้ที่นับถืออิสลาม แขกเติร์กกี
แขกจาม แขกมะหง่น แขกชวา แขกตานี แขกเจ้าเซ็น รวมแขกพราหมณ์ฮินดู มีพระยา
จุฬาราชมนตรีเป็นขุนนางส�ำคัญในนามกรมท่าขวา ซึ่งเป็นประมุขอิสลามมีราชการ
ท�ำงานสืบเนื่องมาในสายตระกูลนี้สมัยรัชกาลที่ 7 และเปลี่ยนมาเป็นนักวิชาการมุสลิม
ฝ่ายสุนนี่ (กรมการศาสนา, 2557:123) สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991ศูนย์อาเซียนศึกษา
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2031) ท�ำเนียบศักดินากรมในสังกัดกรมพระคลังคือ "กรมท่าขวา" มีพระจุฬาราช
ราชมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายแขก มีหน้าที่ติดต่อกับพ่อค้าอินเดีย ชวา มลายู ญวน ใน
มณเฑียรบาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังปรากฏมี "อาสาจาม" และในจดหมาย
โบราณของไทยมีค�ำว่า "แขกเทศ" ซึ่งหมายถึงพวกมุสลิมที่มาจากอินเดีย เปอร์เซีย
และอารับ ชาวอินเดียเรียกคนต่างด้าวว่า "ปรเดสี" (Pardesi) แผลงเป็นส�ำเนียงไทย
ว่า "ปรเทสี" กลายเป็น "บรเทศ" ต่อมามีคนแปลบรเทศ เป็น "วรเชษฐุ์"
ปี พ.ศ.2091 ขุนวรวงษาธิราชปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระ
ยอดฟ้า มีขุนนางต�ำแหน่ง "หลวงศรียศ" อยู่ใน 4 ท่าน เป็นท�ำเนียบขุนนางแขกเป็น
แม่กองแขก หลวงศรียศที่มาร่วมก่อการกับขุนพิเรนทรเทพคงจะเป็นแขกแท้หรือเป็น
เชื้อชาติแขกที่บ้านลานตากฟ้า ราชทินนามแขกมักจะมีค�ำว่า "ศรี" เช่น ในกรมขันที
มีพระศรีมโนราช หลวงศรีมโนราชในกรมท่าชั้นหลังมี "หลวงศรีวรข่าน" (รองพระ
จุลา) สมัยที่การค้าเจริญรุ่งเรือง เจ้าเมืองมะริดและตะนาวศรีมักเป็น "แขก" เพราะพวก
นี้ช�ำนาญการค้าหลวงทรงพลนั้นเป็น "เจ้ากรมอัศวราช" โดยตรงแต่ที่ใช้ "หลวงศรีวร
ข่าน" ไปซื้อก็เพราะหลวงศรีวรข่านเป็นแขกต�ำแหน่ง "ศรีวรข่าน" ในท�ำเนียบชั้นหลัง
เป็นรองพระจุฬาแต่สูงกว่าต�ำแหน่ง "ศรียศ" ที่ปากคลองบางกอกใหญ่ มีชาวมุสลิม
ตั้งภูมิล�ำเนาค้าขาย อยู่บนบก แพ ชาวมุสลิม สมัยอยุธยาเรียกมัสยิดว่า "กุฎี" และ
บางครั้งก็เพี้ยนเป็นกะฎี หรือเขียนเป็นกะดี ชาวไทยมุสลิมที่ปากคลองบางกอกใหญ่
นั้นมีมาก่อนสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2171) กระดานจารึกอักษรอาหรับซึ่ง
ถูกไฟไหม้บางส่วนครั้งอยุธยาเสียกรุง (ครั้งที่ 2 พ.ศ.2310) ลอยน�้ำมา และชาวบ้าน
คลองบางกอกใหญ่เก็บรักษาไว้ที่มัสยิดต้นสนมาจนบัดนี้ก็เป็นหลักฐาน
ปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร (พ.ศ.2133-2148) ผู้ที่มีชื่อเสียงปรากฏ
แน่ชัดเป็นชาวเปอร์เซียสองพี่น้องผู้พี่ชื่อเฉกอะหมัด ผู้น้องชื่อมะหะหมัดสุอิด เข้า
มาท�ำการค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาปี พ.ศ.2144 ตรงกับตั้งห้างค้าขายที่ต�ำบลท่ากายี
ภายหลังมะหะหมัดสุอิดกลับออกไปบ้านเมืองตน ฝ่ายเฉกอะหมัดแต่งงานกับหญิง
ไทยตั้งรกรากที่อยุธยา ท�ำการค้าร�่ำรวย ครั้นถึงรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.
2153-2171) เฉกอะหมัดเข้ารับราชการกรมท่าท�ำให้งานในรัชกาลนั้นดีขึ้นเป็นอัน
มากรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกญาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่า
ขวา ว่าที่จุฬาราชมนตรี เมื่อพระคลังคนเดิมถึงแก่อนิจกรรม สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
จึงโปรดให้เฉกอะหมัดว่าการกรมท่ากลางด้วย เมื่อเกิดการจลาจลญี่ปุ่น เฉกอะหมัด
และออกญามหาอ�ำมาตย์คุมทหารแขก ไทย จีน ต่อต้านญี่ปุ่นจนรับชัยชนะ ความ
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ชอบครั้งนี้จึงโปรดตั้งให้เป็นออกญาเฉกอะหมัดรัตนาธิบดีว่าที่สมุหนายก ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้พวกมุสลิมเปอร์เซียก้าวเข้ามามีอ�ำนาจในงานราชการ และชักจูงพวกพ้องเข้า
มารับราชการมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับบุตรชายของเฉกอะหมัดรัตนาธิบดีนั้นโปรดเกล้าให้
เป็นออกญาบวรเชฐภักดี (ชื่น) ว่ามีกรมท่าขวา ว่าที่กรมท่าขวาแทนบิดา
มุสลิมยุคสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาทอง ต้นราชวงศ์
ปราสาทอง (ปี พ.ศ.2172-2199) พระองค์ทรงโปรดให้เฉกอะหมัดด�ำรงต�ำแหน่ง
สมุหนายกจนกระทั่งอายุ 87 ปี จึงให้เลื่อนเป็นออกญาบวรราชนายกจางวางมหาดไทย
และโปรดให้ออกญาบวรเชฐภักดี บุตรชายซึ่งมีอายุเพียง 30 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกญาอภัยราชาสมุหนายก พระเจ้าประสาททอง
นอกจากจะมีความสัมพันธ์กับเฉกอะหมัดในหน้าที่ราชการในภายหลังยังเกี่ยวดองกัน
เพราะเฉกอะหมัดและออกญาอภัยราชาถวายบุตรสาวของตนทั้งสองเป็นพระสนมใน
ระยะนี้มีมุสลิมเข้ามาตั้งหลักแหล่งในอยุธยามากขึ้น และมีผู้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
หลายสิบคน แต่ละคนรับที่ดินและบ้านเรือนกันถ้วนหน้า อีกทั้งเจ้าเมืองสงขลาก็เป็น
มุสลิม ชาวมุสลิมเหล่านี้เชี่ยวชาญทางด้านการเดินเรือและการค้า สามารถสร้างราย
ให้กับประเทศเป็นอย่างมากอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง จึงขึ้นอยู่
กับชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากจะมีสมุหนายกเป็นมุสลิมแล้ว พระเจ้าปราสาท
ทองยังทรงมีพระคลังเป็นมุสลิมอีกด้วย เหตุนี้จึงท�ำให้พระองค์หันมาปรับปรุงการค้า
ทางด้านอ่าวเบงกอลจนเส้นทางการค้าแถบนี้สะดวก มุสลิมเหล่านี้ค้าขายแข่งกับ
ฮอลันดาเรื่อยมาจนสามารถผูกขาดและควบคุมเส้นทางการค้าทางด้านนี้ไว้
ต่อมาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ.2199-2231) พระองค์ปราบดาภิเษก
เป็นกษัตริย์โดยความช่วยเหลือของชาวอิหร่านซึ่งมีหัวหน้าเป็นออกญาพระคลังมา
ตั้งแต่รัชกาลของพระราชบิดาของพระองค์คือออกพระศรีเนาวรัตน์ซึ่งสนับสนุนให้
มุสลิมเข้ามามีอ�ำนาจทางการค้าและการปกครองในสยาม กรุงศรีอยุธยา ในช่วง
ต้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เจ้าเมืองชายทะเลทางด้านฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
นับตั้งแต่เมืองตะนาวศรี มะริด ปราณบุรี เพชรบุรี และเมืองอื่นๆ ตลอดทางเข้ามา
จนถึง ล้วนแต่เป็นมุสลิมทั้งสิ้น ชาวมุสลิมมีอ�ำนาจและผลประโยชน์ทางการค้าขาย
มากในน่านน�้ำด้วยอ�ำนาจที่เดิ่มขึ้น พ่อค้าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรป จีน มา
เก๊า มะนิลา ไม่อยากมาค้าขายกับไทย โดยเฉพาะชาวฮอลันดา ชาวฮอลันดาไม่พอใจ
เพราะไม่สามารถขายแข่งกับชาวมุสลิม และยังถูกขุนนางมุสลิมกีดกันทางด้านสินค้า
ทั้งขาเข้าและขาออก จึงทูลฟ้องให้สมเด็จพระนารายณ์เข้าพระทัยว่าเห็นการค้าขาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับประเทศเหล่านั้นเหตุใดจึงตกต�่ำลงไปมาก พระองค์จึงทรง
ลงพระอาญาขุนนางชาวมุสลิมผู้กระท�ำผิด ออกญาพิชัย โดนริบทรัพย์ บังคับให้
กินหมูเค็ม และลูบไล้ร่างกายด้วยหมูจนทั่วตัว แล้วน�ำไปประหาร แต่กระนั้น พวก
มุสลิมยังมีอ�ำนาจเช่นเดิม โดยเฉพาะในราชส�ำนัก ทั้งนี้เพราะชาวมุสลิมที่ชื่ออากอ
มูฮัมหมัดถวายค�ำปรึกษาการถ่ายถอดความรู้ทางด้านการปกครอง การทูต การจัดการ
พระราชวัง การครัว และการจัดประชุมพบปะ ให้แก่สมเด็จพระนารายณ์จนทรงพระ
ปรีชาสามารถมากในหลายด้าน สมเด็จพระนารายณ์ทรงศึกษาและทรงทราบดีถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของมุสลิมในต้นรัชกาลทรงฉลองพระองค์ตามแบบพวกอิหร่านทุกอย่าง
ทรงเหน็บกริช ทรงสวมหมวกแขก และยังทรงมีทหารรักษาพระองค์เป็นมุสลิมอีกด้วย
ชาวมุสลิมยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการเข้าเดือนออกเดือน และออกพระศรี
เนาวรัตน์ในฐานะพระคลังได้รับสิทธิผูกขาดการค้าไม้บันดา
ด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลพวกแขกมุ ส ลิ ม จนกี ด กั น การค้ า ของคนอื่ น ๆ นอกจากชาว
ต่างชาติแล้ว ยังมีขุนนางไทยไม่พอใจชาวมุสลิมเหล่านี้ด้วย ดังนั้น เมื่อออกพระ
ศรีเนาวรัตน์ถึงแก่อนิจกรรม สมเด็จพระนารายณ์จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งออกญาโกษา
เหล็กซึ่งเป็นคนไทยให้ด�ำรงต�ำแหน่งนี้แทน พระองค์ทรงเกรงว่าจะกระทบกระเทือน
ความสัมพันธวไมตรีระหว่างไทยกับอิหร่าน เพราะทรงทราบดีว่าไทยอยู่ในฐานะที่
ต้องหาพันธมิตรไว้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และผลประโยชน์ทางการค้าพระองค์
จึงส่งทูตไปอิหร่านหลายครั้งโดยปกติจะทรงใช้แขกมัวร์ แต่เผอิญในครั้งหนึ่งออกญา
โกษาเหล็กมีเรื่องกับแขกมัวร์ ฟอลคอนในขณะรับราชการในสังกัดกรมพระคลังใต้
บัญชาของออกญาโกษาเหล็ก จึงอาสาน�ำคณะทูตไทยไปอิหร่านปี พ.ศ.2223 คณะ
ทูตเดินทางมาอย่างปลอดภัย และสามารถจ�ำหน่ายสินค้าได้ราคาดีเป็นสองเท่าที่
แขกมัวร์เคยทูลเกล้าถวาย การที่ฟอลคอนอาสาในครั้งนี้ เพราะฟอลคอนยังไม่ชอบ
มุสลิมในฐานะที่ตนเป็นคริสตัง ทั้งยังต้องการขจัดอิทธิพลขอพวกมุสลิมทางด้านการ
ค้าเพื่อตนเองจะท�ำการค้าแทน นี่คือจุดเริ่มต้นของการแย่งชิงความเป็นใหญ่ทางด้าน
การเมืองระหว่างชาวมุสลิมขั้วอ�ำนาจเก่า และฟอลคอนขั้วอ�ำนาจใหม่ชาวคริสตัง
ผู้ก�ำลังมาแรงส่งผลให้เกิดเป็นเหตุการณ์กบฏมักกะสันในภายหลัง
มุสลิมในกัมพูชาและอินโดจีน: แม้ศาสนาอิสลามเริ่มเข้าสู่อาณาจักรจามใน
พุทธศตวรรษที่ 15 จากการค้าขายกับชาวอาหรับแต่ก็ไม่แพร่หลายมากนัก ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูยังคงเป็นศาสนาหลัก แต่ต่อมาหลังจากที่อาณาจักรจามแพ้เวียดนาม
ปี พ.ศ.2014 ศาสนาอิสลามก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นจนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่
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22 ราชวงศ์ของกษัตริย์แห่งจามปาก็ยอมรับอิสลาม ยิ่งท�ำให้ประชาชนทั่วไปนับถือ
ศาสนาอิสลามมากขึ้นตามไปด้วย ภายหลังแม้ว่าผู้คนที่สืบเชื้อสายจามส่วนใหญ่จะ
นับถือศาสนาอิสลาม แต่อิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดูนั้นก็ยังคงมีอยู่กับชาวจามอยู่
ก่อน ชาวจามเปลี่ยนไปนับถือมุสลิมตามผู้น�ำด้วยเหตุผลทางการเมือง (บางครั้งเรียก
เขมรมุสลิม) และชนกลุ่มน้อยชาวมาเลย์ในกัมพูชา แม้ชนชาวจามจะไปรับศาสนา
อิสลามภายหลังที่ตกเป็นเมืองประเทศราชของเวียดนาม กล่าวกันว่าปี พ.ศ.2518
มีมุสลิมในกัมพูชาราว 150,000-200,000 ในกัมพูชา สมัยเขมรแดง มีมุสลิมจ�ำนวน
หนึ่งถูกสังหาร ชาวจามในกัมพูชามีทั้งที่นับถือนิกายสุหนี่และชีอะห์ มีมัสยิดเป็นของ
ตนเองปี พ.ศ.2505 มีมัสยิดประมาณ 100 แห่งในประเทศ ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 24 มุสลิมในกัมพูชารวมตัวกันให้เกิดเอกภาพ ภายใต้การควบคุมของผู้น�ำศาสนา
4 ระดับคือ มับตี ตุกกาลิห์ รายากาลิก และตะวันปาเก สภาในหมู่บ้านของชาวจาม
ประกอบด้วยฮาเก็ม 1 คน และมีกาติบ บิหลั่น และลาบีหลายคน ผู้น�ำศาสนาทั้ง
สี่ระดับและฮาเก็มจะได้รับการยกเว้นภาษีและรับเชิญให้เข้าร่วมในการเฉลิมฉลอง
ระดับชาติ เมื่อกัมพูชาได้รับเอกราช ชุมชนมุสลิมอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาที่
มีสมาชิก 5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนชาวมุสลิมอย่างเป็นทางการ และรวมทั้งการติดต่อ
กับประเทศมุสลิมอื่นๆ ชุมชนมุสลิมแต่ละแห่ง จะมีฮาเก็มเป็นผู้น�ำชุมชนและมัสยิด
อิหม่ามเป็นผู้น�ำการละหมาด และบิหลั่นเป็นผู้เรียกผู้ที่มีศรัทธาให้มาท�ำละหมาดทุก
วัน คาบสมุทรจรอยจังวาร์ใกล้กับพนมเปญเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชาว
จาม ส�ำนักงานระดับสูงของมุสลิมอยู่ที่น่ัน ในแต่ละปีจะมีชาวจามไปเรียนศาสนาที่
กลันตันในมาเลเซีย บางส่วนไปศึกษาที่เมกกะซึ่งมีชาวจามเพียง 7% ที่รับเตอร์บัน
ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้รู้ทางศาสนาปี พ.ศ.2499
ขบวนการอิสลามใหม่ ยุคอาณานิคมและเอกราช
อิสลามในอินโดนีเซีย หลังยุคอาณานิคม/เอกราชรัฐชาติ ในประเทศที่เคย
ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ล้วนเคยมี
ชาวมุสลิมอยู่ นักวิชาการแบ่งประเภทอิสลามเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ค่อนข้างเคร่ง
เรียกว่า สันตรี (Santris) โดยเฉพาะในแถบชายฝั่งของเกาะชวา กลุ่มที่เคร่งน้อยกว่า
เรียกว่า อะบันกัน (Abangans) ซึ่งเป็นแถบตอนในของเกาะชวา กลุ่มหลังมีการผสม
ผสานลัทธิถือผี ประเพณีฮินดูแบบเดิมเข้ากับศรัทธาในอิสลาม นอกจากนี้ กลุ่มสันตรี
ยังแยกออกเป็น 2 พวก คือ
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1) กลุ่มนะฮ์เฏาละตุลอุลามาอ์ (Nahdlatul Ulama) /สันนิบาตปราชญ์
มุสลิม (Mulism Scholar's League) ซึ่งรับเอาไสยศาสตร์และจารีตอิสลามแบบ
ชวาเข้ามาปะปน กลุ่มนี้ก่อตั้งปี ค.ศ.1926 นับเป็นองค์กรมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดของ
อินโดนีเซีย มีสมาชิกประมาณ 35 ล้านคน มีฐานอยู่ตามโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆ
มีแกนน�ำของกลุ่มเป็นนักการศาสนาเคยร่วมกับพวกชาตินิยมต่อสู้กับเจ้าอาณานิคม
ดัตช์ ช่วงปี ค.ศ.1953-1984 ต่อมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคสหพัฒนา (United
Development Party-PPP) ปี ค.ศ.1984 ได้เลิกบทบาททางการเมืองกลับไปเป็น
ขบวนการทางสังคม-ศาสนาเช่นเดิม โดยกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ต้องการเห็น "อิสลามแบบ
อินโดนีเซีย" ที่ยอมรับในความหลากหลาย
2) มุฮัมมะดียะฮ์ (Muhammadiyah) แปลว่า "เหมือนท่านนบีมุฮัมมัด"
ต้องการช�ำระอิสลามให้ปลอดจากความเชื่อดังเดิม เช่น คัดค้านการพูดคุยกับวิญญาณ
ของอุลามาอ์ที่หาชีวิตไม่แล้ว โดยถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักศาสนา กลุ่มนี้เรียกร้อง
ให้ปฏิบัติเช่นกับศาสดามุฮัมมัด ทั้งนี้มุฮัมมะดียะฮ์ก่อตั้งปี ค.ศ.1912 เป็นขบวนการ
อิสลามที่ใหญ่เป็นอันดับสอง มีสมาชิกประมาณ 28 ล้านคน องค์กรนี้ไม่เคยเข้าร่วม
ในการเมืองโดยตรงแต่เคยสนับสนุนมัสยุมี (Musjumi) ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ.1950
สมาชิกของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการในเขตเมือง จบจากสถาบันอิสลาม (IAINs)
ซึ่งเป็นของรัฐ หลายคนท�ำงานในกระทรวงกิจการศาสนาและกลายเป็นสมาชิกพรรค
โกลคาร์ (Golkar) ไปโดยปริยาย (กรมการศาสนา, 2557: 118-119)
อิสลามในมาเลเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์หลังยุคอาณานิคม/เอกราชรัฐชาติ
อิสลามในมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีความเคร่งครัดและเป็นเอกภาพมากกว่า
อินโดนีเซีย เนื่องจากผู้น�ำทางศาสนาล้วนได้รับการศึกษาจากคาบสมุทรอารเบียใน
ศตวรรษที่ 18 น�ำอิสลามตามบัญญัติชารีอะฮ์/กฎหมายอิสลามเข้ามาเผยแผ่ และ
จากเจ้าอาณานิคมอังกฤษยอมให้มุขมนตรีของรัฐต่างเป็นผู้ดูแลกิจการศาสนาตาม
เดิมก่อให้เกิดอ�ำนาจรวมศูนย์ หลังได้รับเอกราช รัฐธรรมนูญได้ให้อ�ำนาจสุลต่าน
ของรัฐต่างๆ เป็นตุลาการในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและบัญญัติให้อิสลามเป็น
ศาสนาประจ�ำชาติของมาเลเซีย โดยมีนิกายซุนนี เป็นนิกายหลัก อิสลามในฟิลิปปินส์
หลังยุคอาณานิคม/เอกราชรัฐชาติ เริ่มเผยแผ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ที่หมู่เกาะ
ซูลู และเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ โดยชนเผ่าต่างๆ ในเกาะดังกล่าวได้รับอิสลาม
ผสมผสานกับความเชื่อเดิมที่มีภาษาพูด เชื้อชาติแตกต่างกัน 13 กลุ่ม รวมเรียกตาม
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ที่เจ้าอาณานิคมสเปน ชาวโมโร (แขกมัวร์) ต่อมากลายเป็นชื่อของกลุ่มแยกดินแดน
ได้แก่ แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front: MILF)
และแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front: MNLF)
(กรมการศาสนา, 2557:120)
ขบวนการอิสลามใหม่ยุคโลกาภิวัตน์/กระแสการฟื้นฟูอิสลามในเอเชียอาคเนย์
กระแสการฟื้นฟูอิสลามในเอเชียอาคเนย์เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เมื่อขบวน
การดะว์วะห์ (Dakwah) ในมาเลเซียเรียกร้องให้หวนคืบสู่อิสลามแบบดั้งเดิมโดย
พยายามขจัดความเชื่อเรื่องวิญญาณและไสยศาสตร์ต่างๆ เพื่อช�ำระศาสนาให้บริสุทธิ์
และมีปัจจัยที่ผลักดันให้กระแสดังกล่าวขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ของ
โลกอิสลามจากตะวันออกกลางตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1980 เน้นการแต่งกาย การ
ปฏิบัติศาสนกิจ และศัพท์ภาษาไปจนถึงสถาปัตยกรรมของมัสยิด ผ่านทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคมที่ติดต่อถึงกันและเดินทางไปมาหาสู่กัน การจาริกแสวงบุญ การไปศึกษา
ต่อทางด้านศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยบัณฑิตจ�ำนวนมากที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฮัลอัซฮัรในกรุงไคโรของอียิปต์และจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองลาฮอร์
และเมืองการาจีของปากีสถาน กลับมาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสอนศาสนาและเป็นผู้น�ำ
ขบวนการอิสลามใหม่ทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร และฟิลิปปินส์ (กรมการ
ศาสนา, 2557:119)
ช่วงทศวรรษที่ 1980 อิสลามตามแนวของส�ำนักวะฮาบียะฮ์ (Wahabism)
จากซาอุดีอ าระเบีย เริ่ม เผยแผ่ เข้ า มาสู่ ภูมิภ าคนี้ แนวทางนี้เรีย กว่ า สะละฟี ย ะฮ์
(Salafiah) มุ่งเน้นการฟื้นฟูอิสลามให้กลับสู่หลักเดิม ปฏิเสธการเคารพสักการะสิ่ง
ลี้ลับต่างๆ และการพยายามพิสูจน์ความเชื่อทางศาสนาด้วยตรรกวิทยา แนวทางที่ได้
เผยแผ่เข้ามาใหม่นี้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ใน
อินโดนีเซีย รัฐบาลอุดหนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมมัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนา
จัดตั้งสมาคมปัญญาชนมุสลิม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกลุ่มสภาดะอ์วะห์อินโดนีเซีย
ที่ยึดถือแนวทางสะละฟียะฮ์และเคยเรียกร้องให้อินโดนีเซียปกครองด้วยกฎหมาย
อิสลาม และสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการผนึกก�ำลังโลกมุสลิม (KISDI) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ให้การสนับสนุนและสนใจปัญหาของชาวมุสลิมในระดับสากล เช่น ปัญหา
ของชาวปาเลสไตน์และชาวมุสลิมในบอสเนีย (กรมการศาสนา, 2557:120-121)
ขบวนการมุสลิมการเมืองในมาเลเซีย มีการบัญญัติให้อิสลามเป็นศาสนา
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ประจ�ำชาติ และชาวมาเลเซียประการตนเป็นประเทศอิสลาม เนื่องจากอิสลามเข้า
มามีบทบาทในการเมืองมาเลเซียมาตั้งแต่ยุคต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ และมีการเคร่ง
ศาสนามากขึ้น ต่อเริ่มมีความแตกแยกในหมู่ประชาชนซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามกับ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งองค์สุลต่านทั้ง 12 ได้ประกาศร่วมกันให้ชาวมาเลย์
มีความเคารพอดทนอดกลั่นทางศาสนา จากเดิมที่มีข้อจ�ำกัดอยู่แค่การเมืองระหว่าง
พรรคองค์การสหชาติมาเลย์/อันโน (UMNOX ซึ่งเป็นมุสลิมสายกลางกับพรรคอิสลาม
มาเลเซีย/พรรคปาส (Parti Islam Se-Malaysia/PAS) ซึ่งเป็นมุสลิมสายเคร่งจารีต
การเมืองอิสลามในมาเลเซียจึงเป็นการต่อสู้บนเวทีที่เป็นทางการเป็นหลัก ไม่ปรากฏ
ขบวนการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางและหลากหลายอย่างในอินโดนีเซีย ส่วนการ
ควบคุมความรุนแรงของกลุ่มศาสนา รัฐบาลมาเลเซียคอยก�ำกับการเมืองอย่างเข้ม
งวดและมีกฎหมายความมั่นคงภายในไว้ใช้ควบคุมกิจกรรมที่ถูกมองว่าเป็น "ภัยความ
มั่นคง" ของประเทศ (กรมการศาสนา, 2557:121)
ลักษณะส�ำคัญของพุทธศาสนายุคการเข้ามาของมุสลิม
แม้อิสลามมีอิทธิพลต่อหมู่เกาะแต่ยังไม่ได้มีอิทธิพลมากนักต่อดินแดนแผ่น
ดินใหญ่ แต่ก็ยังมีอิสลามที่เป็นพ่อค้าเดินทางเข้ามาและตั้งรกรากอยู่ในหลายพื้นที่
พุทธศาสนาเผชิญความท้าทายกับความเชื่อใหม่: พุทธศาสนายุคนี้รับความ
ท้าทายจากความเชื่อใหม่จนน�ำไปสู่ยุคเสื่อม และตามมาด้วยยุคมืดอันเนื่องมาจาก
ความท้าทายความเชื่อใหม่ และตามด้วยยุคล่าอาณานิคม พุทธศาสนาค่อยๆ หาย
ไปจากที่ต่างๆ อันเนื่องมาจากผู้ปกครองเปลี่ยนไปรับอิสลาม เป็นผลให้ประชาชน
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามตาม เพื่อประโยชน์ นอกจากศาสนาอิสลาม อิทธิพล
ทางการเมือง ทั้งนี้ การอพยพผู้คนจากจีนในกระแสยุคแรกยุคเดียวกันนี้ ระหว่าง
พ.ศ.1948-1976 /ศ.ศ. 1405-1433 ประเทศจีนส่งการส�ำรวจทางทะเลหลายครั้ง
และภารกิจด้านการทูตยังดินแดนชายฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้
เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและความยิ่งใหญ่ของก�ำลังทหาร จากนั้นการเดินเรือก็
หยุดลงเนื่องจากนโยบายภายในประเทศตามมาด้วยยุคของตะวันตกชาวยุโรปที่ยังคง
เดินทางมายังตะวันออกไกล เหตุผลล้วนมาจากภายใน เกี่ยวกับความอิจฉาริษยาของ
บริษัทที่ให้การบริการของพลเรือน มีอ�ำนาจสั่งการโดยขันที ชางโฮ และการควบคุม
ไม่ได้ ศาสนาอิสลามเข้ามายังอาณาจักรมะละกาพร้อมกับความรุ่งเรืองทางการค้า
ถึงแม้ว่าการขยายอิทธิพลทางดินแดนของมะละกาสิ้นสุดลง แต่ในขณะเดียวกันการ
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แพร่ขยายของวัฒนธรรมมะละกา-มลายู ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
แพร่ขยายเข้าสู่ดินแดนอื่นๆ ในคาบสมุทรมลายู
พุทธศาสนาในแผ่นดินหมู่เกาะเข้าสู่ยุคเสื่อม: เมื่อใหม่เจริญ เก่าก็เสื่อม
ไปเป็นธรรมดา แม้พุทธศาสนาจะเคยเจริญรุ่งเรืองและผ่านกาลเวลาในดินแดนแถบนี้
ที่เป็นหมู่เกาะ เมื่อความเชื่อใหม่มาพร้อมกับอ�ำนาจผู้ปกครองท�ำให้ศาสนาเดิมความ
เชื่อเดิม เข้าสู่ยุคเสื่อม กล่าวได้ว่า ยุคนี้เป็นยุคเสื่อมของพุทธศาสนา ดังเช่น ศาสนา
สถานบรมพุทโธถูกปล่อยปละละเลยให้ถูกห้อมล้อมอยู่กลางป่ารกชัฏ จนกระทั่งปี
พ.ศ.2357 เซอร์ โทมัส แรฟึล (Sir Thomas Raffles) ค้นพบบรมพุทโธอีกครั้งและ
ท�ำการปฏิสังขรณ์จนอยู่ในสภาพดี ต่อมาปี พ.ศ.2515-2525 รัฐบาลอินโดนีเซียร่วมกับ
องค์การยูเนสโกปฏิสังขรณ์บรมพุทโธครั้งใหญ่ และจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย
พุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากรัฐ: ผู้ที่มีอ�ำนาจสูงสุดในรัฐ เมื่อมีอ�ำนาจ
ล้วนเปลี่ยนศรัทธาศาสนาหรือความเชื่อใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองและราชการในอัน
ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการนับถือ นั้นคือ พุทธศาสนาและฮินดูซึ่งแต่เดิมในบริเวณเกาะ
สุมาตรา ซึ่งมีอาณาจักรศรีวิชัยเคยเจริญและพุทธศาสนารับอุปถัมภ์จากรัฐ แต่หลัง
จากผู้ปกครองเปลี่ยนไปรับอิสลามท�ำให้พุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากรัฐเป็นการ
ใหญ่แม้ปรเมศวรเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามปี พ.ศ.1957/ค.ศ.1414 และเปลี่ยน
ชื่อเป็นภาษาอาหรับว่าเมกัต อิสกันดาร์ ชาร์ (Megat Iskandar Shah) แล้วก็ตาม
แต่ในระยะแรก ข้าราชส�ำนักและประชาชนทั่วไปยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาตามมากนัก
รวมทั้งพระราชาองค์ที่สองแห่งมะละกายังคงใช้พระนามตามแบบฮินดูคือ ศรีมหา
ราชา (พ.ศ.1967-1988/ค.ศ.1424-1445) แต่การแพร่ขยายของมะละกามีความ
ชัดเจนขึ้นสมัยราชากาซิมขึ้นครองราชย์ในนามสุลต่านมุสซัฟฟาร์ (พ.ศ.1988-2002/
ค.ศ.1445-1459) โดยปี พ.ศ.1993/ค.ศ.1450 จึงมีการประกาศให้ศาสนาอิสลาม
เป็นศาสนาแห่งรัฐ ราชส�ำนักและประชาชนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามกันอย่าง
กว้างขวาง และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มะละกาจึงเพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งเผยแผ่
ศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลส�ำคัญแห่ง หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะนั้นเกาะสุมาตราอาณาจักรทั้งหลายและประชาชนเปลี่ยนศาสนาจาก
ศาสนาพุทธ-พราหมณ์ เป็นศาสนาอิสลามที่พ่อค้าชาวอินเดียและชาวอาหรับน�ำมา
เจ้าชายปรเมศวร จึงเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพุทธผสมพราหมณ์มาเป็นศาสนาอิสลาม
และเปลี่ยนนามมาคติทางศาสนานั้นว่า เมกิตอีสกานเดอร์ ชาห์ และอภิเษกสมรส
กับเจ้าหญิงพระธิดาแก่งสุลาต่านรัฐปาไชที่เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามไม่
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

นาน ขณะนั้นเจ้าชายปรเมศวรมีพระชนม์ 72 พรรษาแล้วสิ้นพระชนม์ปี พ.ศ.1987
รายาอิบราฮินผู้เป็นโอรสก็สืบราชสมบัติต่อมาทรงใช้พระนามว่า ศรีปรเมศวร ชาห์
ซึ่งเป็นพระนามผสมระหว่างคติศาสนาฮินดูกับอิสลาม พระองค์ถูกพวกทมิฬที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีรายากาซิมพระเชษฐาต่างมารดาเป็นหัวหน้าเข้ายึดอ�ำนาจ
และปลงพระชนม์ รายากาซิมขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่สี่ (ราว พ.ศ.1989)
ใช้พระนามว่ามุซัฟฟา ชาห์ พระเจ้ากรุงจีนทรงรับรองยศสุลต่านของพระองค์ นับ
แต่นั้นมาจึงออกพระนามพระองค์ว่า มุซัฟฟาร์ ชาห์ และเป็นสุลต่านองค์แรกของ
มะละกา และไม่ยอมขึ้นกับสยาม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงส่งกองทัพไปปราบ
แต่ไม่ส�ำเร็จต้องถอยกลับ ฝ่ายมะละกายกก�ำลังไปปราบเมืองปาหัวและเมืองปาไซ
ด้วยท�ำให้มะละกาเป็นอาณาจักรหนึ่งของแหลมมลายู
ต่อมา สุลต่านมุซัฟฟาร ชาห์ สิ้นพระชนม์ สุลต่านมันสุร์ ชาห์ ผู้เป็นโอรส
ขึ้นเป็นเจ้าเมืองมะละการาวปี พ.ศ.2000 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเคร่งครัดมาก
มีนโยบายสั่งให้ท�ำลายวัตถุเคารพของศาสนาเดิม คือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์
เสียสิ้น และแผ่อ�ำนาจเข้าไปปกครองเมืองปาหัง แคมปาร์และอินทรคีรี ต่อมาปี พ.ศ.
2002 กรุงศรีอยุธยาให้ออกญาจักรียกทัพบกมาทางเมืองปาหังเข้าตีเมืองมะละกาแต่
ไม่ส�ำเร็จต้องถอยทัพกลับ ต่อมาให้ออกญาเดโชยกก�ำลังทางเรือไปตีเมืองมะละกา
อีก ตั้งล้อมอยู่นานแต่ตีไม่ได้ต้องถอยทัพกลับ มะละกาจึงยกทัพไปตีเอาเมืองปาหัง
กลับคืนมา แล้วแต่งทูตมาขอเป็นไมตรีกับสยาม ฝ่ายสยามซึ่งก�ำลังท�ำสงครามติดพัน
อยู่กับเชียงใหม่ยอมเป็นไมตรีด้วย แต่ต่อมากองทัพสยามจากเมืองนครศรีธรรมราช
ยกออกไปทางเมืองกลันตันเข้าตีเอาปาหังคืนแต่ไม่ส�ำเร็จ จนโปรตุเกสเข้ายึดครอง
มะละกา ในช่วงสองสุลต่านนี้ มะละกามีอ�ำนาจปกครองรัฐต่างๆ คือ ไทรบุรี ตรังกานุ
ปาหัง ยะโฮร์ แจมยี, แคมปาร์ อินทรคีรี หมู่เกาะคาริมอนและเกาะชินตัง เมื่อสุลต่าน
มันสุร์ ชาห์สิ้นพระชนม์ โอรสคือ สุลต่านอาลาอุดดิน รายัต ชาห์ (พ.ศ.2020-2030)
และสุลต่านมาหมุด (พ.ศ.2031-2054) อนุชาของสุลต่านอาลาอุดดิน สมัยสุลต่านมา
หมุด มะละกาเจริญมั่งคั่งถึงที่สุด ท�ำสงครามกับสยามอีกครั้ง จนปี พ.ศ.2054 มะละกา
ก็ตกเป็นของโปรตุเกส และโปรตุเกสเปิดสัมพันธไมตรีกับสยาม
ปี พ.ศ. 2027 ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดินประวิชะยะที่ 5 พุทธ
ศาสนาถึงคราวเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากได้เข้าผสมผสานกับฮินดู ในที่สุดไม่เหลือ
แม้แต่พระสงฆ์ โดยสาเหตุนั้นมาจาก เจ้าชายระเด่นปะตะทูลขอพระราชสมบัติจาก
พระราชบิดา (ประวิชะยะ) แห่งราชวงศ์มัชปาหิต พระองค์ทรงเห็นแก่บ้านเมือง
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และความสงบเรียบร้อยทรงมอบพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส เพียงเท่านั้นยัง
ไม่พอ เจ้าชายระเด่นปะตะ ยังทรงขอพระราชบิดาให้ทรงนับถือศาสนาอิสลามด้วย
ในที่สุดก็ทรงยอมตามนั้น แต่ที่ปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ปุชังคะ ของ
พระราชส�ำนัก มีอยู่ 2 ท่าน คือ ท่านสัปโดปาลอนและนายยะเคงคอง ไม่เห็นด้วย
และไม่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ได้กราบทูลว่า "อีก 500 ปี จะกลับมา" จากนั้น
ก็หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอย
พุทธศาสนาเป็นทางเลือกเก่า: พุทธศาสนายุคเข้าสู่ความเสื่อมนี้ จึงเป็น
แค่ทางเลือก ไม่ใช่กระแสหลักในแดนอาณาบริเวณแถบนี้ ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจึง
เป็นแค่รุ่นก่อนนั้น พอเวลาหลายสิบปี ร้อยปีผ่านไป ท�ำให้ชาวพุทธถูกกลืนไปพร้อม
กับศรัทธาใหม่ ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ในทางสังคม ในระยะแรกที่
ศาสนาอิสลามเข้ามา ยังคงปรากฏธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮินดู-พุทธ
ความเชื่อดั้งเดิมหรืออาดัต (adat) และการนับถือเจ้าถือผี ศาสนาอิสลามที่เข้ามาใน
ระยะแรกนั้นเป็นนิกายซูฟีที่มีความเชื่อในเรื่องญาณ และสิ่งลี้ลับ การเปลี่ยนมารับ
อิสลามของผู้คนในบริเวณหมู่เกาะเป็นผลมาจากการปฏิวัติภายใน กล่าวคือ ความ
ไม่พอใจต่อระบบสังคมแบบฮินดูที่มีการแบ่งแยกชนชั้น เป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้คน
หันไปรับอิสลามที่เน้นย�้ำความเท่าเทียมกันได้ง่ายขึ้น ศาสนาอิสลามเอื้ออ�ำนวยต่อ
ระบบเศรษฐกิจแบบพ่อค้าดีกว่าศาสนาฮินดู-พุทธ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีพระหรือวัด
ในการประกอบพิธีทางศาสนาทุกคนสามารถปฏิบัติกิจทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม
กัน พุทธศาสนาแม้ไม่ได้รับการกีดกันเหมือนศาสนาฮินดู แต่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริม
จากอ�ำนาจรัฐเพราะรัฐแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นพุทธ อันไหน เป็นฮินดู
พุทธศาสนาขาดหลักการ ผสมผสานกับความเชื่ออื่นจนขาดหลักตนเอง:
แม้พุทธศาสนาจะเคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานในดินแดนหมู่เกาะ หากแต่รูปแบบของ
พุทธศาสนาเป็นแบบตันตรยาน ซึ่งยังมีนิยมในเรื่องไสยเวทย์ คาถา มนต์ ที่เน้นเพื่อ
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ประจ�ำกับกับแยกไม่ออกระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาฮินดู ใน
หมู่ประชาชน กระทั่ง ราชวงศ์และกษัตริย์ที่ใช้ศาสนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครอง
ของตนเองเท่านั้น กลายเป็นพุทธเจ้า และพระศิวะมีลักษณะใกล้เคียงกันผ่านศิลปะ
กรรม และการให้ค�ำอธิบาย บางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ว่า เป็นพระพุทธเจ้า หรือ
พระศิวะ หรือแม้แต่พระวิษณุ ท�ำให้พุทธศาสนาขาดหลักของตนเอง และประการส�ำคัญ
คือพุทธศาสนาและฮินดูจะเน้นอยู่ในหมู่ราชส� ำนักขาดการให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เขตรอบๆ และผู้ปกครองใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการปกครองเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่
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ให้กับตนเองเท่านั้นขาดการเผยแผ่หลักการแก่ประชาชน ประจวบเหมาะกับแนวคิด
ใหม่ของอิสลามที่ไม่เน้นการเคารพบูชาวัตถุรูปเคารพ และปัจจัยจากผู้ที่เข้ามาใหม่นั้น
มีลักษณะความเชื่อของอิสลามที่เข้ากันได้กับความเชื่อท้องถิ่นผ่านลัทธิซูฟีที่เน้นการ
เข้าฌาน และเกี่ยวข้องกับ สหัสชาน หรือ สิ่งลี้ลับ ท�ำให้เกิดการประสานกลมกลืน
ของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลามนิกายซูฟีที่นับถือบูชาเช่นกัน รวม
ทั้งนิกายนับถือผี วิญญาณบรรพบุรุษในหมู่ประชาชน กลายเป็นตัวเร่งที่ท�ำให้พุทธ
ศาสนาไม่มีฐานความคิดเป็นของตนเอง ต้องหยิบยืมจากความคิดอื่นๆ โดยเฉพาะ
ตันตรยานที่นับถือแบบขาดความเข้าใจถ่องแท้ในหลักการทางพุทธศาสนา จึงน�ำไป
สู่การเสื่อมสลายและหายไปจากดินแดนแห่งหมู่เกาะในเวลากว่า 500 ปี ต่อมา ซึ่ง
พุทธศาสนาไม่ใช่กระแสหลักอีกต่อไป
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บทที่ 7 พุทธศาสนายุครัฐจารีต

อาณาจั ก รยุ ค รั ฐ จารี ต นี้ นั บ ว่ า เป็ น ยุ ค ที่ คั่ น กลางระหว่ า งรั ฐ โบราณและรั ฐ
จารีตภายใต้อาณานิคม ดังนั้น รัฐยุคจารีตนี้แสดงถึงอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หลังการเข้ามาใหม่ของอารยธรรมอิสลามในดินแดนหมู่เกาะและ
คาบสมุทร ส่วนในดินแดนแผ่นดินใหญ่หลังการเข้ามาของอารยธรรมลังกาผ่านพุทธ
ศาสนาลังกาวงศ์ และคติความเชื่อทางด้านศาสนามามีอิทธิพลต่อวิถีคนอาเซียน รัฐ
อาเซียนจารีต เป็นผลสืบเนื่องจากรัฐโบราณ เมื่อเก่าผ่านไปใหม่เข้ามาและใช้เวลา
ในการปรับตัว ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเดิมกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ยังมี
พื้นฐานจากศาสนาที่เข้ามาครั้งก่อนอยู่ นอกจากนี้ ยังแสดงถึงการเข้ามาของตะวัน
ตก แม้บางอาณาจักรยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้น แต่ก็มีการส่งนักส�ำรวจและพ่อค้า นัก
เผยแผ่ศาสนาเข้ามาดูช่องทางความเป็นไปที่จะเข้าไปครอบครอง เริ่มตั้งแต่โปรตุเกส
สเปน ฮอนแลนด์ ภายหลัง อังกฤษ และฝรั่งเศส เริ่มขยายอิทธิพลไปดินแดนต่างๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านั้นเข้าไปยังดินแดนทวีปแอฟริกาและอเมริกา
กลางใต้ และเหนือ รวมทั้งเอเชียใต้อันมีอินเดียและลังกาเป็นศูนย์กลาง จนกระทั่ง
มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อจากนี้ไปจะเป็นสมัยรัฐจารีต และก่อนการตก
เป็นอาณานิคมของดินแดนโดยเฉพาะที่นับถือพุทธศาสนาในแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน
อาณาจักรครั้งนั้นในแผ่นดินใหญ่มีทั้งภัยภายในความสับสนวุ่นวายปนกับความสงบสุข
ความทุกข์อันเกิดจากการแย่งชิงราชสมบัติ หรือการเข่นฆ่ากันเพื่อให้มาซึ่งอ�ำนาจ
รัฐ และเป็นผู้สูงสุดของรัฐในการมีอ�ำนาจเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ภัยระหว่างรัฐต่อรัฐที่มีความไม่สงบสุขเนื่องมาจากสงครามที่
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ต้องเผชิญการเคลื่อนย้ายประชากร ภัยจากภายนอกการคุกคามจากประเทศตะวันตก
ที่เริ่มเข้ามาค้าขายและเผยแผ่อุดมการณ์การเมืองและศาสนาคริสต์ ยุคนี้ แบ่งเป็น 3
ช่วงระยะที่ 1 ช่วงรับเอาศาสนาลังกาวงศ์มาเป็นศาสนาใหม่ ระยะที่ 2 ช่วงปรับให้
เข้ากับวัฒนธรรมประจ�ำรัฐ ระยะที่ 3 ช่วงเผชิญหน้ากับอาณานิคม ระยะที่ 4 ช่วง
รัฐจารีตภายใต้อาณานิคม
รัฐจารีตหลังการเข้ามาของลังกาวงศ์ อิสลาม และก่อนเข้าสู่การเป็นอาณานิคม
ยุคนี้ อาณาจักรจารีตแยกออกเป็นอาณาจักรบนหมู่เกาะ คาบสมุทร และ
อาณาจักรผืนแผ่นดินใหญ่ และการเข้ามาของตะวันตก อาณาจักรที่อยู่ในช่วงการล่า
อาณานิคมมีอาณาจักรใหญ่น้อยกระจาดกระจายกันอยู่ทั่วไป ประกอบด้วย อาณาจักร
มะละกา อาณาจักรมาตาราม อาณาจักรอาเจะห์ สิงคโปร์ เกาะเตมาเสก เป็นต้น
อาณาจักรจารีตยุคการเข้ามาของโปรตุเกส:
คาบสมุทรและหมู่เกาะ: อาณาจักรมะละกามีกษัตริย์ปกครองมาร้อยกว่าปี
ในที่สุด การเข้ามาของโปรตุเกสน�ำไปสู่การยึดศูนย์กลางที่เมืองมะละกา ท�ำให้พวก
ชนชั้นปกครองต้องหนีภัยเข้ามาในแผ่นดินลึก เข้ามาจนไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ยะโฮร์
ถือเป็นจุดจบแห่งอาณาจักรมะละกา โปรตุเกสด�ำเนินการให้มะละกาเป็นเมืองที่เข้ม
แข็งมั่นคงโดยสร้างให้เป็นเมืองป้อมปราการ เพื่อควบคุมเส้นทางเดินเรือไปยังหมู่เกาะ
โมลุกกะ สร้างเมืองมะละกาให้เจริญขึ้นเป็นตลาดเครื่องเทศ เมืองท่าส�ำคัญส�ำหรับ
ค้าขาย กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ญี่ปุ่น อิทธิพลของโปรตุเกสยัง
ขยายไปอีกปี พ.ศ.2100/ค.ศ.1557 โปรตุเกสเมืองมาเก๊าทางฝั่งทะเลจีนใต้เป็น
อาณานิคม สร้างสถานีค้าขายเพื่อท�ำหน้าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าจากจีนไปขาย
ให้แก่พ่อค้าชาวยุโรป ส่วนในดินแดนมะละกามีชาวอาเจะห์ ชาวยะโฮร์ ชาวอังกฤษ
และชาวฮอลันดา พยายามแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆ ของโปรตุเกส ในที่สุดปี พ.ศ.
2182 ฮอลันดาซึ่งตั้งมั่นอยู่ที่เมืองปัตตาเลียใช้ก�ำลังทหารโค่นอ�ำนาจของโปรตุเกส
ที่เมืองมะละกา รวมเวลาที่โปรตุเกสปกครองมะละกา 130 ปี ส่วนสิงคโปร์หลังจาก
เข้าสู่ยุคอาณานิคมสิงคโปร์ถูกโปรตุเกสเข้าครองปีคริสต์ศตวรรษที่ 16
แผ่นดินใหญ่: แม้หลายอาณาจักรไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแต่ก็มี
การผูกสัมพันธ์และเปิดการค้ากับสยามที่กรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
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(โอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) แม้โปรตุเกสภายใต้การน�ำของ ดูอาร์ตี เฟอร์นาน
เดช (Duarte Fernandez) น�ำคณะทูตคณะแรกมาเข้าเฝ้า เพื่อแจ้งให้ทราบว่าโปรตุเกส
เข้าครอบครองมะละกาแล้ว (ยึด วันที่ 15 สิงหาคม 2054/1511) โปรตุเกสเข้าไป
ท�ำการค้าในหลายเมืองที่พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี มะริด (Mergui)
และตะนาวศรี (Tenasserim) ในกัมพูชากับเวียดนาม อาณาจักรหลังพระนคร มีชาว
โปรตุเกสเดินทางมาในกัมพูชา (พ.ศ.1975) เมื่อยุคพระนครสิ้นลงแล้ว กัมพูชาเมืองหลวง
ใหม่อยู่ใกล้ทะเลสาบให้ชื่อว่า กรุงละแวก ยุคนี้พุทธศาสนายังคงรุ่งเรืองอยู่ ประชาชนมี
ความเคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ ประกอบด้วยอาณาจักรศรีสันธอร์ พนมเปญ และอูดง
แม้จะมีมิชชันนารีต่างชาติมาเผยแผ่แต่ก็ไม่เป็นผล เช่นปี พ.ศ.2109 ชาวโปรตุเกส
ชื่อ กาสปาร์ ดากรูซ เดินทางมากรุงละแวก แต่ต้องเดินทางกลับเพราะไม่อาจเปลี่ยน
ศาสนาชาวพื้ น เมื อ งได้ เนื่ อ งจากประชาชนมี ค วามเคารพอย่ า งมากต่ อ พระสงฆ์
กาสปาร์ ดากรูซ บอกว่า พระสงฆ์ประกอบขึ้นด้วยคนที่มีความสามารถในกัมพูชา
กว่า 1 ใน 3 หรือตามที่เขาประมาณก็นับจ�ำนวนแสนรูป พระภิกษุเหล่านี้ได้รับความ
เคารพอย่างสูงจากประชาชนราวกับเป็นเทพเจ้าเป็นๆ ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าในหมู่ภิกษุ
ด้วยกัน ก็บูชา ผู้อาวุโสกว่า เสมือนเทพเจ้า ไม่มีใครคัดค้านพระในเรื่องใดๆ บางครั้ง
ขณะที่ข้าพเจ้าก�ำลังนั่งเทศน์อยู่ ทันทีที่พระเหล่านั้นเดินผ่านมา (ชาวบ้าน) ก็พูดเปรย
ขึ้นว่า "นั่นก็ดีอยู่หรอก แต่ของเราดีกว่า" แล้วพวกเขาก็เดินหนีไปหมดทิ้งข้าพเจ้าไว้
แต่ล�ำพัง และชาวโปรตุเกสเข้ามาในเวียดนาม ดังที่มีการประดิษฐ์อักษรเวียดนาม
โดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส
ในพม่ายุคอาณาจักรจารีตนี้ โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกเข้ามา ณ ดิน
แดนแห่งอาณาจักรตองอู (พ.ศ.2029-2295) นี้ การเข้ามาของประเทศตะวันตกในพม่า
ในพุทธศตวรรษที่ 21 นี้ (พ.ศ.2001-2100) ชนชาติโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับประเทศ
พม่า มีชาวโปรตุเกสคนหนึ่งช่วยพระเจ้ายะไข่ปราบกบฏ ได้รับความชอบแต่งตั้งเป็นเจ้า
เมืองสีเรียม จากนั้นจึงถือโอกาสเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และเบียดเบียน
พุทธศาสนา เช่น ริบทรัพย์สมบัติของวัด ห้ามประชาชนใส่บาตร พระสงฆ์ต้องลี้ภัย
ไปกรุงอังวะเพื่อร้องทุกข์ ในที่สุดพม่ากับมอญได้ร่วมมือกันก�ำจัดพวกโปรตุเกส จับตรึง
ไม้กางเขนตายหลายคน
ความสัมพันธ์ของอาณาจักรในพม่ายุคอาณาจักรจารีตด้านการท�ำสงคราม:
หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ่ ชาวอังวะอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักร
แห่งใหม่โดยมีศูนย์กลางที่เมืองตองอู ภายใต้การน�ำของพระเจ้ามิงคยินโยปี พ.ศ.2074
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ต่อมาพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (ครองราชย์ พ.ศ.2074–2093) ซึ่งสามารถรวบรวมพม่าเกือบ
ทั้งหมดอีกครั้ง ในช่วงระยะเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไท
ใหญ่มีก�ำลังเข้มแข็งเป็นอย่างมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิด
ความไม่มั่นคง ในขณะที่โปรตุเกสเริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถ
เข้าครอบครองมะละกา การเข้ามาของบรรดาพ่อค้าชาวยุโรป พม่ากลายเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าที่ส�ำคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมือง
หงสาวดี เหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยท�ำเลทางการค้า พระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์
พ.ศ.2094–2124) ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และสามารถเข้า
ครอบครองอาณาจักรต่างๆ รายรอบ เช่น มณีปุระ (พ.ศ.2103) อยุธยา (พ.ศ.2112)
การสงครามของพระองค์ท�ำให้พม่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด
ภายหลังไม่นาน ทั้งมณีปุระและอยุธยาต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระ
ภายในเวลาต่อมาไม่นาน เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองขึ้นหลายแห่ง ประกอบ
กับการรุกรานของโปรตุเกสผู้เข้ามาค้าขายและล่าอาณานิคม กษัตริย์แห่งราชวงศ์
ตองอูจ�ำเป็นต้องถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวง
ไปอยู่ที่เมืองอังวะ สมัยพระเจ้าอะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนัดดาของพระ
เจ้าบุเรงนอง พระองค์สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าอีกครั้งปี พ.ศ.2156 พระองค์
ตัดสินใจที่จะใช้ก�ำลังเข้าต่อต้านการรุกรานของโปรตุเกส พระเจ้าธาลุน (Thalun)
ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ฟื้นฟูหลักธรรมศาสตร์ของอาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์
ทรงอุทิศเวลาเพื่อพระศาสนามากจนไม่สนพระทัยต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุด
หงสาวดีที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในอินเดียก็ท�ำการประกาศ
เอกราชจากอังวะ ท�ำให้อาณาจักรของชาวพม่าก็ค่อยๆ อ่อนแอลงและล่มสลายไป
ปี พ.ศ.2295 จากการรุกรานของชาวมอญ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โปรตุเกสเจริญรุ่งเรืองมากทางด้านการค้าในภูมิภาค
นี้สามารถจัดระบบผูกขาดการค้าทั้งเครื่องเทศและสินค้าอื่นๆ ที่มาจากพ่อค้าชาว
อาหรับ และมุสลิมชาติอื่นๆ ในเขตทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียส�ำเร็จและผูกขาด
การค้าขายเครื่องเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซียเกือบหมด และในดินแดนแผ่นดินใหญ่
นั้น โปรตุเกสเข้าไปค้าขายและเผยแผ่คริสต์ศาสนารวมทั้งวิทยาการตะวันตกหลาย
อย่าง เช่น การสร้างป้อมต่อต้านปืนไฟ การฝึกหัดทหารตามยุทธวิธีสมัยใหม่ การ
ท�ำปืนไฟ เป็นต้น ในอาณาจักรอยุธยา มอญ อารกัน พม่า เขมร และญวน หลังจาก
โปรตุเกสรุ่งเรืองนับกว่าศตวรรษ กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ก็ถึงเสื่อมสิ้นสุดยุคแรก
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ของการของมาของอาณานิคมยุโรปโดยโปรตุเกส เหตุปัจจัยที่น�ำไปสู่การสิ้นสุดเจ้า
อาณานิคมโปรตุเกสประกอบด้วย การพยายามที่จะเผยแผ่คริสต์ศาสนา บีบบังคับให้
ชาวพื้นเมืองที่มีศาสนาเป็นของตนเองเช่น ชาวมุสลิมที่หมู่เกาะและคาบสมุทรและชาว
พุทธที่พม่า-มอญ ที่ไม่พอใจจึงต่อต้านและท�ำสงครามกับโปรตุเกสเรื่อยมา นอกจากนี้
ในยุโรปเกิดปัญหาภายในด้วยกันระหว่างประเทศ สเปนยึดโปรตุเกสด้วยที่โปรตุเกส
เป็นประเทศขนาดเล็ก แต่มีอาณานิคมอยู่กระจัดกระจายทั่วโลก ก�ำลังไม่เพียงพอที่
จะรักษาอาณานิคมของตนทั้งหมด นอกจากนี้ การเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ใน
ดินแดนแถบนี้จากเจ้าอาณานิคมประเทศอื่นๆ ที่มีอ�ำนาจและศักยภาพทางทะเล
มากกว่า เข้ามาเป็นคู่แข่งขัน คือ ฮอลันดาและอังกฤษ น�ำไปสู่การเสียสิทธิ์ผูกขาด
ทางการค้าให้แก่ชาติที่เข้ามาใหม่
อาณาจักรจารีตยุคการเข้ามาของฮอลันดา
ดินแดนหมู่เกาะ: การเข้ามาของฮอลันดาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มด้วย
การเข้ามาในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะและคาบสมุทร ในครั้งนั้นมีรัฐจารีตอยู่ คือรัฐสุลต่าน
อาเจะห์แห่งสุมาตราทางตอนเหนือ อาเจะห์/อาเจะห์ (Acheh)/อาจิน (Achi) เป็นหนึ่ง
ในรัฐอิสระที่เก่าแก่ทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่มหาอ�ำนาจเจ้าอาณานิคม
ตะวันตกจะเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหลังจากนั้น นับ 100 ปี อาเจะห์เป็น
รัฐหรืออาณาจักรที่มีอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของตนในเกาะสุมาตรา เมื่อพ่อค้าชาวยุโรปเข้า
มาติดต่อและเรียกชื่อตามเมืองท่านี้เป็นประจ�ำว่าเมือง "สมุทร" (Port of Samudra) ซึ่ง
อยู่ทางตอนเหนือแล้วภายหลังรวมตัวกันเป็นอาณาจักรอาเจะห์ จากชื่อนี้เองจึงเป็น
ที่มาของค�ำว่า "สุมาตรา" อาเจะห์แห่งสุมาตราเป็นรัฐที่มีอ�ำนาจมากที่สุดทางกลุ่มเกาะ
มลายูตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ใน ค.ศ.1582
อาณาจักรอาเจะห์ขยายอ�ำนาจเหนือหมู่เกาะซุนดา (Islands of Sunda) มีสุมาตรา
ชวา บอร์เนียว (กาลิมันตัน) ฯลฯ เป็นต้น และขยายอ�ำนาจเข้ามายังคาบสมุทรมลายู
บางส่วน และยังมีผู้อาศัยช่องว่างแห่งอ�ำนาจนั้นตั้งรัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์ขึ้นที่สุมาตรา
ภาคเหนือปี พ.ศ.2067/ค.ศ.1524 รัฐสุลต่านแห่งอาเจะห์นี้เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็ง
มาก มีอ�ำนาจควบคุมเมืองท่าในสุมาตรา ฝั่งตะวันตกทุกแห่งและฝั่งตะวันออกส่วน
มากตลอดถึงรัฐเคดาห์ รัฐเปรัก และรัฐปะหังบนแหลมมลายู เป็นศูนย์กลางในการคง
รักษาอัตลักษณ์ของอิสลาม ส่วนในเกาะชวา (ค.ศ.1575-1620) รัฐสุลต่านมาตาราม/
มะตะรัม ณ ที่ผืนแผ่นดินแหลมมลายูแห่งเกาะชวาอาณาจักรมาตารามเคยเจริญรุ่งเรือง
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มาเมื่อ 500 ปีก่อน หลังจากยุคที่ตกเป็นแดนมุสลิมเกิดมาอาณาจักรมาตารามขึ้นใหม่
อาณาจักรนี้กินเวลาไม่นานก็ล่มสลายตกเป็นอาณานิคมของดัตช์
ดิ น แดนแผ่ น ดิ น ใหญ่ : แม้ ฮ อลัน ดาจะไม่ ค รอบครองดิน แดนต่ า งๆ เป็ น
อาณานิคม แต่ก็เข้าไปเจริญสัมพันธไมตรีค้าขายกับประเทศเหล่านั้น ในประเทศ
ลาวนั้นราชอาณาจักรล้านช้าง 3 อาณาจักร อาณาจักรล้านช้างปี พ.ศ.2096 พุทธ
ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก พระมหากษัตริย์ทรงสร้างศาสนาสถานไว้หลายแห่ง
เช่น วัดพระธาตุหลวงหรือที่เรียกว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี และสร้างวัดหอพระ
แก้วขึ้น เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต เมื่อสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
อาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาล เจริญสูงสุดในรัชกาล
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ถือว่าเป็นยุคทองแห่งอาณาจักรล้านช้าง พระองค์ทรง
เป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและเป็นที่นับถือของประชาชน ขณะนั้น
เองการเปิดโลกสู่ทางนอกเริ่มต้นขึ้น ปรากฏว่ามีชาวฮอลันดา/ดัตช์เดินทางมาเจริญ
สัมพันธไมตรีเป็นชาติแรกปี พ.ศ.2184 น�ำโดยคณะของ Geritt Van Wuysthoff ซึ่ง
บันทึกจดหมายเหตุท�ำให้ทราบความเป็นมาของราชอาณาจักรล้านช้าง หลังสมเด็จ
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชสวรรคตแล้ว ล้านช้างแตกออกเป็น 3 อาณาจักรคือ
"อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง" "อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์" และ"อาณาจักร
ล้านช้างจ�ำปาศักดิ์" และตกเป็นเมืองขึ้นของสยามจนถึงปี พ.ศ.2436 สยามยก
ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสหลังจากปกครองอาณาจักรแห่งนี้ 114 ปี
ในอาณาจักรสยามชาวฮอลันดาเข้ามาติดต่อในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชปี พ.ศ.2147/ค.ศ.1604 หลังจากนั้น สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถมีคณะทูต
สยามคณะแรกเดินทางไปยุโรป คือ ประเทศฮอลันดาปี พ.ศ.2150/ค.ศ.1607 และ
ต่อมา ฮอลันดาใช้กองเรือปิดอ่าวไทยปี พ.ศ.2207/1664 สมเด็จพระนารายณ์ต้อง
ทรงยอมท�ำ สัญ ญากับ ฮอลัน ดาให้ สิท ธิพิเ ศษทางการค้ า และยอมให้ ค นของบริษัท
อิสต์อินเดียของฮอลันดาไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสยาม ยุคนี้ฮอลันดาเป็นชาติที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮอลันดามีอ�ำนาจเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ
จนสามารถยึดที่มั่นในเกาะชวาและมะละกาต่อจากโปรตุเกส
พม่ายุคอาณาจักรจารีต: จากนั้นหลังจากที่อาณาจักรโบราณปยู และพุกาม
ของพม่าล่มสลาย เกิดอาณาจักรจารีตใหม่ 3 แห่ง คือ 1) อาณาจักรอังวะ ตองอู
และอลองพยา/คองบอง และ 2) อาณาจักรของมอญที่เมืองเมาตะมะและย้ายเมือง
หลวงมาที่พะโค-หงสาวดี 3) อาณาจักรมรัค อู เริ่มสถาปนาปี พ.ศ 1973 กล่าวกันว่า
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อาณาจักรอังวะของพม่า ราชวงศ์อังวะซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักร
พุกามได้ถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะปี พ.ศ 1907 ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามได้
ถูกฟื้นฟูจนยุคนี้กลายเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่า แต่เนื่องด้วยอาณาเขตที่
ยากต่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะจึงถูกชาวไทใหญ่เข้า
ครอบครองได้ปี พ.ศ.2070 อาณาจักรอังวะล่มสลายลงเกิดอาณาจักร
ใหม่แห่งตองอูขึ้น ชาวอังวะอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่
โดยมีศูนย์กลางที่เมืองตองอูปี พ.ศ.2020 พระเจ้าเมงจีโยสถาปาณา
อาณาจักรตองอู (พ.ศ.2029-2295) และเป็นต้นวงศ์ของราชวงศ์
ตองอูมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตองอู หลังจากถูกรุกรานจากไทใหญ่
ชาวอังวะอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่โดยมีศูนย์กลางที่
เมืองตองอูปีพุทธศักราช 2074 ภายใต้การน�ำของพระเจ้าตะเบ็งชะ
เวตี้ (ครองราชย์ พ.ศ.2074–2093) ซึ่งสามารถรวบรวมพม่าเกือบ
ทั้งหมดให้เป็นเอกภาพอีกครั้ง โดยตีและยึดเมืองต่าง เช่น อังวะ พระเจ้าบุเรงนอง "ผู้ชนะสิบ
พะสิม ยะไข่ แปร เมาะตะมะ รวมทั้งอาณาจักรมอญและเข้าตีกรุง ทิศ" เป็นพระมหากษัตริย์
พม่าจากราชวงศ์ตองอู เสวย
ศรีอยุธยาในศึกพระนางศรีสุริโยทัยด้วย เมื่อตีมอญแล้ว จึงตัดสิน ราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2094 ถึง
พระทัยย้ายเมืองหลวงจากตองอูมาที่กรุงหงสาวดีของมอญ ในช่วง ปี พ.ศ.2124 อาณาจักรของ
ระยะเวลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดขึ้นรอบๆ อาณาจักร พระองค์ เ ป็ น อาณาจั ก รที่
ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตองอู (พ.ศ.2029-2295) ประกอบด้วยชาวไทใหญ่มีก�ำลังเข้มแข็ง ใหญ่
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยมี
เป็นอย่างมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิด อาณาเขตแผ่ไปถึงอาณาจักร
ความไม่มั่นคง โปรตุเกสเริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ล้านนา อาณาจักรล้านช้าง
สามารถเข้าครอบครองมะละกาเกี่ยวกับการเข้ามาของบรรดาพ่อค้า รัฐมณีปุระ และอาณาจักร
อยุธยา พระองค์ถือเป็นหนึ่ง
ชาวยุโรป พม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส�ำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในสามมหาราชพม่าพร้อม
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองหงสาวดี เหตุผล ด้วยพระเจ้าอโนรธามังช่อ
ส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยท�ำเลทางการค้า พระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ แห่ ง ราชวงศ์ พุ ก าม (พ.ศ.
และพระเจ้า
พ.ศ.2094–2124) ซึ่งเป็นพี่เขยของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ขึ้นครอง 1587-1830)
อลองพญา แห่ ง ราชวงศ์
ราชย์สืบต่อ และสามารถเข้าครอบครองอาณาจักรต่างๆ รายรอบ คองบอง สถานที่ ห ลาย
อาทิ มณีปุระ (พ.ศ.2103) อยุธยา (พ.ศ.2112) สมัยพระองค์ พม่า แห่ ง ในพม่ า ปั จ จุ บั น ตั้ ง ชื่ อ
มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดท�ำให้พม่ากลายเป็นเจ้าจักรวรรดิ ตามพระนาม
ใหม่ในดินแดนแถบนี้ ทรงตีเอาชนะไทยใหญ่ได้ทั้งหมด ยะไข่ มอญ
ล้านช้าง เชียงใหม่ อยุธยา ตะนาวศรี มะริด ทวาย ไปจนถึงกัมพูชา จนได้ชื่อว่า "ผู้
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ชนะสิบทิศ" ภายหลังไม่นานทั้งมณีปุระและอยุธยาต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระ
อาณาจักรมรัค อู เริ่มสถาปนาปี พ.ศ 1973 โดยกษัตริย์ มอง
ซอ มอน [Mong Saw Mon] ร่วมสมัยกับอาณาจักรสุโขทัยและ
อยุธยา มีกษัตริย์ปกครองต่อมาอีก 47 พระองค์ จวบจนอาณาจักร
ล่มสลายถูกครอบครองโดยพม่าปี พ.ศ 2327 (มีอายุนับได้ 355
ปี) ตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ยะไข่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย
ภายใน กษัตริย์ส่วนใหญ่ถูกปลงพระชนม์ ต่อมาระหว่างปี พ.ศ.
ฟิลิป เดอ บริโด (Filipe de Brito) 2074-2096 ยะไข่มีกษัตริย์ที่มีความสามารถพระนามว่า มินบิน
ชาวโปรตุเกส เป็นเจ้าเมืองสิเรียม
กู้เอกราชเป็นอิสระจากเบงกอล และการรุกรานจากพม่า สมัย
นี้ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาค้าขายกับยะไข่โดยเฉพาะชาวโปรตุเกส พระเจ้ามินบินจัดให้
มีกองทหารรับจ้างโปรตุเกส บางครั้งกองก�ำลังผสมของยะไข่และโปรตุเกสบุกเข้าไป
จนถึงลุ่มแม่น�้ำคงคา ยะไข่ ได้ใช้กองก�ำลังรับจ้างโปรตุเกสเข้าท�ำลายเมืองหงสาวดี
และยึดเมืองสิเรียมของพม่าปี พ.ศ.2142 และตั้งแต่งยอมให้ชาวโปรตุเกสชื่อ ฟิลิป
เดอ บริโด เป็นเจ้าเมืองสิเรียม
ต้นพุทธศตวรรษที่ 23 รัชสมัยพระเจ้าสันทธรรม (พ.ศ.2195-2227) ยะไข่ได้
ท�ำสงครามกับเบงกอล ราชวงศ์โมกุล สามารถยึดเมืองจิตตะกองและเมืองเดียนกาปี
พ.ศ.2209 หลังจากนั้น ยะไข่อ่อนแอลงมา และพม่ายึดยะไข่ปี พ.ศ.2327 พระเจ้า
ปดุง กษัตริย์พม่าเข้าตีครอบครอง มรัค อู ได้ส�ำเร็จผลจากการครอบครองยะไข่เอา
พระมหามัยมุณี มาเป็นของพม่าเป็นการสร้างความเกลียดชังร้าวฉานที่บาดลึกใน
จิตใจของชาวยะไข่ พระเจ้าสะมะดา พระราชวงศ์ และชาวยะไข่ ราว 20,000 คน
ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย พระมหามุนี ถูกน�ำไปประดิษฐาน ที่อังวะ ชาวยะไข่จ�ำนวน
มากหนีภัยไปอยู่ในเขตแคว้นเบงกอล โดยเฉพาะที่เมืองจิตตะกอง อินเดีย (ปัจจุบัน
เป็นของบังกลาเทศ)
เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองขึ้นหลายแห่งประกอบกับการรุกรานของ
โปรตุเกสที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในเมืองสีเรียม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูจ�ำเป็นต้องถอนตัว
จากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอังวะ พระเจ้า
อะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนองสามารถรวบรวมแผ่น
ดินพม่าอีกครั้ง ปี พ.ศ.2156 พระองค์ตัดสินใจที่จะใช้ก�ำลังเข้าต่อต้านการรุกรานของ
โปรตุเกส พระเจ้าทาลุน (Thalun) ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ฟื้นฟูหลักธรรมศาสตร์ของ
อาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์ทรงใช้เวลากับเรื่องศาสนามาก จนละเลยที่จะใส่ใจ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุด หงสาวดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ฝรั่งเศสซึ่งตั้งมั่นอยู่ในอินเดียก็ท�ำการประกาศเอกราชจากอังวะ จากนั้น
อาณาจักรของชาวพม่าก็ค่อยๆ อ่อนแอลง และล่มสลายไปปี พ.ศ.2295
จากการรุกรานของชาวมอญ และอยู่ภายใต้อาณาจักรของมอญในเวลา
ต่อมา แต่อาณาจักรพม่าตั้งอยู่ไม่นานก็เกิดอาณาจักรของราชวงศ์ใหม่
ชื่อราชวงศ์อลองพญาหรือราชวงศ์คองบอง
ราชวงศ์ อ ลองพญาหรื อ ราชวงศ์ ค องบองแห่ ง อั ง วะ:
ราชวงศ์อลองพญาได้รับการสถาปนาขึ้น และสร้างความเข้มแข็ง
ะเจ้าอลองพญา
จนถึงขีดสุดภายในเวลาอันรวดเร็ว พระเจ้าอลองพญารับความนิยม พ(อังรกฤษ:Alaungpaya,
มี
จากชาวพม่าเป็น 3 พระองค์ (พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าบุเรงนอง ความหมายว่า "พระโพธิสัตว์";
และพระเจ้าอลองพญา) พระองค์ขับไล่ชาวมอญที่เข้ามาครอบครอง เป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ พ ม่ า
ดินแดนของชาวพม่าปี พ.ศ.2296 จากนั้นก็สามารถเข้ายึดครอง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม
ค.ศ.1752-11 พฤษภาคม
อาณาจักรมอญอีกครั้งปี พ.ศ.2302 ทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครอง ค.ศ.1760 รวมได้ 8 ปี 51
กรุงมณีปุระ ในช่วงเวลาเดียวกัน กอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยา ขับ วั น เป็ น ปฐมกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง
ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณาจักรหงสาวดี ราชวงศ์คองบอง ราชวงศ์
า พระองค์
ของชาวมอญฟื้นฟู พระองค์สถาปนาให้เมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวง สุก�ำดเนิท้ดายของพม่
เป็นสามัญชน โดยเป็น
ปี พ.ศ.2303 แต่เดิมเมืองมอญนี้ชื่อว่าเมืองตะเกิงเป็นร่างกุ้ง แปลว่า ผู้น�ำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน
สิ้นสุดการรบ หรือจุดจบของศัตรู และได้ฉลองชัยชนะที่เจดีย์ชเวดาก สามารถรวบรวมบ้านเมืองให้
อง หลังจากเข้ายึดครองตะนาวศรี (Tenasserim) พระองค์ยาตรา เป็นปึกแผ่น พระองค์ทรงก่อ
ตั้งเมืองย่างกุ้งปี ค.ศ.1755
ทัพเข้ารุกรานอยุธยา แต่ต้องประสบความล้มเหลวเมื่อพระองค์ทรง สวรรคตจากพระอาการ
สวรรคตระหว่างการสู้รบ พระเจ้าเซงพะยูเชง (Hsinbyushin: ครอง ประชวรระหว่างการรุกราน
ราชย์ พ.ศ.2306–2319) พระราชโอรสโปรดให้ส่งทัพเข้ารุกราน อาณาจักรอยุธยา
อาณาจั ก รอยุ ธ ยาอี ก ครั้ ง ปี พ.ศ.2309 ซึ่ ง ประสบความส� ำ เร็ จ ปี
ถัดมา รัชสมัยนี้ แม้จีนจะพยายามขยายอ�ำนาจเข้าสู่ดินแดนพม่า แต่พระองค์ก็สามารถ
ยับยั้งการรุกรานของจีนทั้ง 4 ครั้ง (ช่วงปี พ.ศ.2309–2312) ท�ำให้ความพยายาม
ในการขยายพรมแดนของจีนทางด้านนี้ต้องสิ้นสุดลงรัชสมัยของพระเจ้าโบดอพญา
(Bodawpaya:ครองราชย์ พ.ศ.2325–2363) พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้า
อลองพญา พม่าต้องสูญเสียอ�ำนาจที่มีเหนืออยุธยาไป แต่ก็สามารถผนวกดินแดน
ยะไข่ (Arakan) และตะนาวศรี (Tenasserim) เข้ามาไว้ปี พ.ศ.2327 และ 2336
ตามล�ำดับ ในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ.2366 ซึ่งอยู่รัชสมัยของพระเจ้าบาค
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ยีดอว์ (Bagyidaw:ครองราชย์ พ.ศ.2362–2380) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ (Maha
Bandula) น�ำทัพเข้ารุกรานแคว้นอัสสัมส�ำเร็จท�ำให้พม่าต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับ
อังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้นยุคแห่งความขัดแย้งก่อนที่อังกฤษจะยึด
พม่าเป็นอาณานิคมนั้นมีสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษ
พม่ายุคการเข้ามาของตะวันตก: การเข้ามาของชาวยุโรปในพม่า-มอญยุครัฐ
จารีต ในมอญซึ่งเป็นพม่าตอนล่าง หลังปี พ.ศ.2124 มีหัวหน้าชาว
โปรตุเกส 2 คน ชื่อ ริไบโร เดอ ซูซา (Rebeiro de Souza) และ
ฟิลิป เดอ บริตโต (Philip de Brito) แสดงตนเป็นผู้คุ้มครองภัย
จากพม่า โดยตั้งตนเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นมอญเล็กๆ ต่อเนื่องที่เมือง
ท่าสิเรียม (Syriam) และเมาะตะมะ/มะตะบัน (Martaban) เพราะ
ได้รับความช่วยเหลือจากกัว (Goa) ในอินเดีย ท�ำให้เดอ บริตโตอยู่
ภาพขยายแสดงให้ เ ห็ น จนถึงปี พ.ศ.2156 กองทหารโปรตุเกสที่สิเรียมถูกจับในที่สุด ผู้รอด
พระเจ้ า ปดุ ง เสด็ จ ออกรั บ ชีวิตประมาณ 400 คน พระเจ้าอโนเพทลุน (Anauk Petlun) ทรง
ราชทูตอังกฤษปี พ.ศ.2338 บัญชาให้ย้ายขึ้นไปทางเหนืออยู่ในเขตชลประทานที่ชเวโบ ท�ำหน้าที่
พระเจ้าปดุง เป็นพระมหา
กษั ต ริ ย ์ ล� ำ ดั บ ที่ 5 แห่ ง เป็นพลปืนชั้นยอดของกองทัพพม่า ผู้ปกครองพม่าสมัยนั้นไม่สนใจ
ราชวงศ์อลองพญา (หรือเป็น การค้าขายกับต่างประเทศ ปี พ.ศ.2178 จึงย้ายเมืองหลวงกลับไป
องค์ที่ 6 หากนับรวมพระเจ้า ตั้งที่เมืองอังวะ (Ava) ซึ่งป้องกันง่ายกว่า ส่วนพม่าตอนล่างตกอยู่ใน
หม่องหม่องด้วย) ราชวงศ์ สภาพกึ่งพินาศ ผู้ปกครองรัฐอังวะท�ำศึกรบกับจีน เมื่อราชวงศ์แมนจู
สุดท้ายของพม่าขึ้นครองราชย์
ปี พ.ศ.2325 ปีเดียวกับการ ขึ้นมามีอ�ำนาจปี พ.ศ.2202-2204 ท�ำให้พม่าเสื่อมก�ำลังจึงปรากฏ
สถาปนากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ มอญชาตินิยมขึ้นปี พ.ศ.2283
สมัยพระเจ้าปดุงสร้างพระ 		
ในพุทธศตวรรษที่ 23 อังกฤษและฝรั่งเศสชิงดีกันในอ่าว
มหาธาตุ แ ละศาสนวั ต ถุ
ประกอบด้วย เจดีย์เมงกุน เบงกอลขึ้น จึงมีการตั้งสถานีซ่อนเรือรบที่เมืองท่าสิเรียม บริษัทยุโรป
(Mingun Pagoda) ระฆัง ทั้ง 2 ประสบกับการตอบโต้อย่างเย็นชาในความพยายามที่จะพัฒนา
เมงกุน วัดมหามุนี (Maha ความสัมพันธ์ทางการค้ากับพม่า ปี พ.ศ.2296 กองทหารฝรั่งเศสที่
Muni Temple) เจดี ย ์ สิเรียมเข้ากับพวกมอญ จึงถูกพม่าจับเป็นเชลยพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์
ชเวมอดอ (เจดี ย ์ พ ระธาตุ
มุ เ ตา) นอกจากนี้ ยั ง สาน จ�ำนวนหนึ่ง และสังหารหมู่พวกบริษัทอังกฤษปี พ.ศ.2302 ระหว่างปี
สัมพันธ์กับศรีลังกาและอินเดีย พ.ศ.2327-2369 เกิดความขัดแย้งระหว่างยะไข่ ของพม่ากับบริเวณ
โดยอุปถัมภ์พระสงฆ์จากศรี ชายฝั่งจิตตะกองของอังกฤษระหว่างปี พ.ศ.2333-3343 อันเนื่องมา
ลังกาที่มีจ�ำพรรษานาน 3 ปี
และกลับไปตั้งนิกายอมรปุระ จากการลี้ภัยของพวกกบฏและพวกที่ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหลั่งไหล
ข้ามพรมแดนปราศจากการตรวจตรา ฝ่ายอังกฤษยังสาละวนอยู่กับ
ในศรีลังกา
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การป้องกันฝรั่งเศสไม่ไห้ตั้งฐานทัพเรือที่ชายฝั่งพม่าตอนล่าง ท�ำให้อังกฤษส่งผู้ลี้ภัย
ที่เป็นกบฏให้แก่พม่าและปิดพรมแดนจิตตะกองไม่ให้ข้ามเข้าไปอีก กระทั่งปี พ.ศ.
2354 เมื่อหัวหน้ากบฏยะไข่ที่ส้องสุมก�ำลังคนที่จิตตะกองรุกเข้าไปในยะไข่และยึด
เมืองมโรกอง (Mrogaung) ซึ่งเป็นเมืองหลวง กองทหารพม่าตอบโต้และกลับมา
ยึดครองอีก ขับไล่พวกกบฏข้ามเส้นพรมแดนไป อังกฤษที่เบงกอลประท้วงและไม่
ยอมส่งกบฏที่ควบคุมตัวไว้ให้แก่พม่า แม้สัมพันธ์จะดีขึ้นชั่วคราวหลังการตายของ
หัวหน้ากบฏยะไข่ปี พ.ศ.2358 หลังจากนั้น ไม่นานนัก ปัญหาเรื่องพรมแดนก็ขยาย
วงกว้างออกไป
พม่ายุคการเข้ามาของอังกฤษ: เมื่ออังกฤษเข้าครอบครองอินเดีย ต้องการ
ขยายดินแดนเพิ่มเติมเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าจึงท�ำให้ต้องสู้รบกับพม่าตั้ง 3
ครั้ง ก่อนที่พม่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
ครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ.2367–2369) การสู้รบสิ้นสุดลงโดยอังกฤษเป็นฝ่ายชนะ ฝ่าย
พม่าจ�ำต้องท�ำสนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) กับอังกฤษ ท�ำให้พม่าต้องสูญเสีย
ดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะไข่ และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษเริ่มต้นก็ตักตวงทรัพยากร
ต่างๆ ของพม่านับแต่นั้นเพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับวัตถุดิบที่จะป้อนสู่สิงคโปร์ สร้าง
ความแค้นเคืองให้กับทางพม่าเป็นอย่างมาก กษัตริย์องค์ต่อมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญา

การรบที่มินหล่า
ที่มา: พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885-1895
แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์ หน้า 37
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

231

232
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ยันดาโบ และท�ำการโจมตีผลประโยชน์ของฝ่ายอังกฤษทั้งต่อบุคคลและ
เรือเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษ ใจความส�ำคัญ
ของสนธิสัญญายันดาโบ (Treaty of Yandabo 1826) ประกอบด้วย
-พม่าต้องยกดินแดนตะนาวศรี ยะไข่ อัสสัม และหัวเมืองมอญตั้ง
เมืองเมาะตะมะ เมาะล�ำเลิง และอาระกัน ให้แก่อังกฤษ
- พม่าต้องไม่เข้าไปแทรกแซงในกิจการภายในของแคว้นอัสสัม มณี
ปุระ เจนเตีย และคะชาร์
- พม่าต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่อังกฤษเป็นเงิน 1 ล้านปอนด์
พระเจ้ามินดง (พ.ศ.23512421) เป็นกษัตริย์พม่าแห่ง - พม่าต้องเลิกท�ำสงครามกับไทย
ราชวงศ์อลองพญา ทรงย้าย - พม่าต้องยอมรับตัวแทนทางการทูตของอังกฤษ และยินยอมให้พัก
เมืองหลวงไปอยู่ที่อมรปุระ อาศัยอยู่ในเมืองหลวง
และมัณฑะเลย์ พระองค์เป็นผู้ - พม่าต้องแต่งตั้งทูตของตนไปประจ�ำอยู่ที่กัลกัตตา
ปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัย
ขึ้นและทรงปฏิรูปพุทธศาสนา - พม่าและอังกฤษต้องตกลงเจรจากันในเรื่องการค้าและท�ำสัญญา
ในประวั ติ ศ าสตร์ ข องพม่ า ทางด้านการค้า (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:64)
คล้ายพระเจ้าปดุงที่ว่า คณะ ครั้งที่สอง การสู้รบจบลงโดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้น
สงฆ์ควรจะมุ่งอยู่กับศาสนา
อย่างเดียว ทรงปรับปรุงพระ สุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษผนวกหงสาวดีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไว้กับ
ธรรมวินัยให้เคร่งครัดทั้งเป็น ตนโดยเรียกดินแดนดังกล่าวเสียใหม่ว่าพม่าตอนใต้ (Lower Burma)
องค์ ศ าสนู ป ถั ม ภกในคราว สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในพม่า เริ่มต้นด้วยการเข้ายึด
สังคายนาด้วย
อ�ำนาจโดยพระเจ้ามินดง (Mindon Min: ครองราชย์ พ.ศ.2396–2421)
จากพระเจ้าปะกัน (Pagin Min, ครองราชย์ พ.ศ.2389–2396) ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่าง
พระชนนี พระเจ้ามินดงพยายามพัฒนาประเทศพม่าเพื่อต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ
พระองค์สถาปนากรุงมัณฑะเลย์ซึ่งยากต่อการรุกรานจากภายนอกขึ้นเป็นเมืองหลวง
แห่งใหม่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษรัชสมัยต่อมาพระเจ้าธีบอ
(Thibow, ครองราชย์ พ.ศ.2421–2428) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดงทรง
มีบารมีไม่พอที่จะควบคุมพระราชอาณาจักร จึงท�ำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปทั่วในบริเวณ
ชายแดน ในที่สุดพระองค์ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจ้ามินดงทรง
กระท�ำไว้และประกาศสงครามกับอังกฤษ (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:66)
ครั้งที่สามปี พ.ศ.2428 ผลของสงครามครั้งนี้ท�ำให้อังกฤษสามารถเข้าครอบครอง
ดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้ทั้งหมด พม่าจึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ปี พ.ศ.2429 อย่างสิ้นเชิง สัญญาทางการค้า คือ
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- พ่อค้าพม่ามีสิทธิพิเศษและได้รับความคุ้มครองจากอังกฤษในการติดต่อ
ค้าขายกับดินแดนพม่าที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ทางฝ่ายพ่อค้าอังกฤษก็
เช่นกันจะรับสิทธิพิเศษและการคุ้มครองในการติดต่อค้าขายในพม่า
- พม่าสามารถส่งสินค้าผ่านดินแดนของอังกฤษในพม่า โดยมีการเก็บภาษีใน
อัตราที่ต�่ำเป็นพิเศษ สินค้าอังกฤษจากประเทศจีนสามารถส่งผ่านพม่าโดยเสียภาษีใน
อัตราเดียวกัน
- พ่อค้าพม่ามีสิทธิเสรีภาพที่จะท�ำการค้า เมื่ออยู่ในดินแดนพม่าของอังกฤษ
เช่นเดียวกันกับพ่อค้าอังกฤษเมื่ออยู่ในดินแดนพม่า ภายหลังมีการท�ำสัญญาการค้า
ฉบับใหม่ มีใจความว่า
- ให้พระเจ้ามินดงยกเลิกการผูกขาดการค้าในพม่าทั้งหมด ภายในเวลา 10
ปี ยกเว้นการผูกขาดการค้าทับทิม น�้ำมัน และไม้สัก
- ให้ทั้งสองฝ่ายเก็บภาษีศุลกากรระหว่างชายแดนในอัตรา 5% ของราคา
สินค้า
- ให้คนในบังคับอังกฤษได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritorial
right) ในพม่า
- พม่าอนุญาตให้อังกฤษใช้แม่น�้ำอิระวดีเพื่อติดต่อกับจีน
- พม่าอนุญาตให้อังกฤษจัดตั้งสถานกงสุลประจ�ำที่เมืองพะโม (Bhamo) ใน
พม่าตอนเหนือ
- พม่าสามารถติดต่อซื้ออาวุธจากอังกฤษ โดยขึ้นอยู่กับการยินยอมของทาง
ฝ่ายอังกฤษ (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:66-67)
อังกฤษนั้นแย่งชิงกับโปรตุเกสเพื่อแผ่อ�ำนาจในอินเดีย ด้วยการตั้งสถานีการ
ค้าในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วค่อยๆ แย่งเมืองท่าส�ำคัญของโปรตุเกส ทั้งใน
อ่าวเปอร์เซียและอินเดียไป อังกฤษตั้งจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญของตนไว้ในอินเดีย 3 แห่ง
คือ มัทราชปี ค.ศ.1639 บอมเบย์ปี ค.ศ.1661 และกัลกัตตาปี ค.ศ.1679 (ชาญวิทย์
เกษตรศิริ, 2544:32) ยุคนี้ ดินแดนพม่าสมัยพม่าท�ำสงครามกับอังกฤษปี พ.ศ.2367
(ค.ศ.1824) ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายอ�ำนาจของราชวงศ์คองบองนับตั้งแต่กษัตริย์
องค์แรกคือพระเจ้าอลองพญาจนถึงกษัตริย์องค์ที่ 7 คือพระเจ้าบายีดอหรือกว่าครึ่ง
ศตวรรษนั้นพม่าขยายพรมแดนด้านตะวันตกของตนจนประชิดเมืองจิตตะกองซึ่งอยู่ภาย
ใต้อ�ำนาจของอังกฤษ ผลของสงครามหลายครั้งนี้ท�ำให้ผู้คนที่อยู่ตามพรมแดนอพยพ
ลี้ภัยเข้าไปในเขตการปกครองของอังกฤษ พม่าพยายามติดตามผู้คนเหล่านี้เข้าไปและ
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อังกฤษก็ฉวยโอกาสนี้ท�ำสงครามกับพม่าที่รุกไล่ผู้คนเข้ามาในจิตตะกองและอัสสัม ซึ่ง
เป็นการปะทะกันระหว่างนโยบายแบบศักดินาของพม่ากับนโยบายอาณานิคมของ
อังกฤษ สงครามอังกฤษ-พม่าครั้งแรกเริ่มด้วยสงครามทางเรือ อังกฤษยกทัพเรือของ
ตนพร้อมด้วยทหาร 11,000 คน เข้าโจมตีเมืองย่างกุ้ง อังกฤษใช้
เวลา 6 เดือนถึงตีเมือง สงครามยืดเยื้ออยู่ถึง 2 ปี อังกฤษยกพล
มาเพิ่มเติมทางบกและรุกไล่เข้าไปถึงเมืองแปร จนท� ำให้พม่ายอม
สงบศึกและตกลงท�ำสนธิสัญญากันเมื่อต้นปี 1826
พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ เนื่องมาจากความ
สัมพันธ์ทางการทูตของอังกฤษกับพม่าเกิดปัญหา และการเล็งเห็น
ความไม่เท่าเทียมกันเรื่องสิทธิ์ในการท�ำการค้า อังกฤษพยายาม
เข้าไปตั้งสถานีการค้ากับพม่าหลายครั้งแต่ท�ำไม่ส�ำเร็จในขณะที่
ฝรั่งเศสสามารถท�ำ อังกฤษจึงไม่พอใจเป็นอย่างมาก และการ
พระเจ้าสีป่อ กษัตริย์แห่งราชวงศ์ ที่พม่าเข้ายึดแคว้นอัสสัมประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการ
อลงพญาหรือคองบององค์สุดท้าย ปกครองของอังกฤษ รวมทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อยทั้งหลายไม่พอใจ
ของพม่า ก่อนตกเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ ระบบกษัตริย์ของพม่า พม่าเนื่องจากพม่าเข้าไปรุกราน อังกฤษจึงประกาศสงครามกับ
สิ้นสุดลงหลังจากสืบต่อกันมาพัน พม่ารบกันถึง 3 ครั้ง และทุกครั้งอังกฤษรับชัยชนะ เข้ายึดครอง
กว่าปี ตั้งแต่สมัยพุกาม น�ำโดย ส่วนต่างๆ ของพม่า พม่าพยายามขอร้องให้ทางฝรั่งเศสช่วยเหลือ
พระเจ้าอนิรุทธะ พระองค์ทรงลี้ แต่ท�ำไม่ผล ทั้งนี้ฝรั่งเศสมุ่งเป้าที่อินโดจีน เวียดนาม กัมพูชา และ
ภัยไปอยู่ประเทศอินเดียก่อนจะ
สวรรคตที่นั่น จนมีหนังสือเกี่ยว ลาวมากกว่า แม้ว่าพม่าจะเสนอผลประโยชน์ให้ฝรั่งเศส ในที่สุด
กับพระองค์ The King in Exile อังกฤษก็ยึดพม่าเป็นอาณานิคม
พุทธศาสนายุคพม่ารัฐจารีต: พุทธศาสนายุคนี้ได้รับการอุปถัมภ์บ�ำรุงและปกป้อง
จากผู้ปกครองรัฐ อันเนื่องมาจากการพฤติปฏิบัติสืบๆ ต่อกันมาเป็นเวลาตั้งแต่กษัตริย์ใน
ยุคอดีตของพม่า เช่น พระเจ้าอโนรธา มงช่อ กษัตริย์ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมี หรือเป็น
พระโพธิสัตว์ ที่จะต้องดูแลพุทธศาสนาในหลายยุคสมัย สมัยรัฐจารีตพม่าตั้งแต่สมัย
รัฐมอญที่มีชื่อเสียง คือ พระเจ้าธรรมเจดีย์ และกษัตริย์พม่า คือ พระเจ้าบุเรงนอง
พระเจ้าอลองพญา พระเจ้าบูโดพญา พระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทเป็นที่ปรากฏชัด
คือ พระเจ้ามินดง พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและสนับสนุนกิจการพระศาสนาที่
จะพึงทรงกระท�ำ สมัยก่อนตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ พระมหาเจดีย์หลายแห่งสร้าง
โดยพระมหากษัตริย์ การพระศาสนาทั้งการสร้างสถาปัตยกรรมผ่านพุทธศิลป์ก�ำเนิด
เกิดขึ้นมากมาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อาณาจักรจารีตในอินโดจีนยุคการเข้ามาของฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสในอินโดจีน: ฝรั่งเศสเป็นอีกชาติหนึ่งที่สนใจการค้าทางตะวันออก
ในระยะที่ฮอลันดาและอังกฤษส่งเรือสินค้ามายังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 17 นั้น ฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทการค้าเหมือน
กับชาติอื่นที่เข้ามาก่อนหน้านี้โดยให้ชื่อว่า บริษัทอิสต์
อินเดียของฝรั่งเศส (French East India Company)
เริ่มแรกบริษัทไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จ เพราะถูก
กีดกันจากพวกเดิมคือฮอลันดา จนไม่สามารถจะด�ำเนิน
กิจการค้าบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซีย ทั้งนี้ฝรั่งเศสมี
วัตถุประสงค์การติดต่อคือค้าขายควบคู่กับการเผยแผ่ พระราชวังหลวงเมืองเว้ ถูกระเบิดจนเสีย
คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกให้แก่ชาวพื้นเมือง หายหนักมากช่วงสงครามเวียดนาม-อเมริกา
ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีพอสมควร แต่อาจไม่
บริเวณเกาะอินโดนีเซีย ประกอบมิชชันนารีฝรั่งเศส สมบูรณ์เท่าในอดีต
ทราบว่ า พวกฮอลั น ดาเข้ า ไปท� ำ ลายความเชื่ อ ถื อ
ในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ท�ำให้ชาวพื้นเมืองปฏิเสธศาสนาใหม่ จึงเบนเข็มมุ่งมา
ที่ดินแดนแผ่นดินใหญ่แทนเพราะยังไม่มีชนชาติใดในยุโรปน�ำคริสต์ศาสนานิกาย
คอทอลิกไปเผยแผ่โดยตรง
เวียดนามยุคการล่าอาณานิคม ยุคนี้ เวียดนามก�ำลังถูกล่าเพื่อเป็นอาณานิคม
โดยเฉพาะภาคใต้ของเวียดนาม แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงปี ค.ศ.1817-1825 เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสด�ำเนินนโยบายทางด้านการทูตเพื่อ
สัมปทานและสิทธิทางด้านการค้าจากเวียดนาม แต่ทางฝ่ายเวียดนามยึดถือนโยบายปิด
ประเทศและมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวตะวันตก ท�ำให้การเจรจาล้มเหลวหลายครั้งด้วย
กันจนสร้างความไม่พอใจให้แก่ฝรั่งเศส
ช่วงปี ค.ศ.1825-1838 ฝรั่งเศสอนุญาตให้พวกมิชชันนารีเผยแผ่ศาสนาคริสต์
ท�ำให้พระเจ้ามินหม่าง (Minmang 1820-1841) ผู้เคร่งครัดในลัทธิขงจื้อและประเพณี
เดิมไม่พอพระทัย จึงห้ามการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเวียดนาม และเนรเทศพวก
มัชชันนารีออกจากเวียดนาม รวมทั้งออกกฤษฎีกาประกาศว่าศาสนาคริสต์ผิดกฎหมาย
ผู้ใดเผยแผ่มีโทษถึงตาย ฝรั่งเศสจึงถือโอกาสแทรกแซงกิจการภายในเวียดนาม ด้วยการ
ส่งเรือรบ 2 ล�ำ มาที่ตูเรน (Turaine) เพื่อเจรจาเกี่ยวกับปัญหามิชชันนารีกับเวียดนาม
แต่พระเจ้ามินหว่างกลับวางเฉยไม่ให้ค�ำตอบ พระโอรสหันกลับไปใช้นโยบายปราบ
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ปรามศาสนาคริสต์ จนถึงสมัยรัชกาลพระนัดดา การปราบปรามยิ่งรุนแรงหนักขึ้น
ไปอีก พระองค์รอบรู้ในลัทธิขงจื้อ ประสงค์จะปิดประเทศให้พ้นจากอิทธิพลของ
ชาวยุโรปโดยสิ้นเชิง จึงท�ำการประหัตประหารขั้นเด็ดขาด มีการออกประกาศขับไล่
ชุมชนคริสต์ ท�ำลายหมู่บ้านชาวคริสต์ ริบที่ดินไปจัดสรรแบ่งใหม่ ให้ตีตราศาสนิกชน
คริสต์ที่แก้มซ้ายว่าเป็นคนนอกศาสนา ที่แก้มขวาตีชื่อต�ำบลที่ขับไล่ให้ไปอยู่ และ
ปราบปรามนักสอนศาสนาอย่างรุนแรง ความขัดแย้งของราชวงศ์เหงียนกับนักสอน
ศาสนาชาวยุโรปที่มีเรื่อยมาเป็นระยะๆ ยิ่งท�ำให้นักสอนศาสนาเสียชีวิตไปหลายคน
และชาวคริสต์ญวนล้มตายไปเป็นจ�ำนวนมาก (นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ชาว
ญวนคริสต์ถูกสังหารระหว่าง พ.ศ.2370-2401 รวมประมาน 130,000 คน
ช่วงปี ค.ศ.1838-1857 เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเริ่มปฏิบัติการรุกเวียดนาม โดยเฉพาะ
รัชสมัยพระเจ้าตือดึก (Tu Duo 1848-1883) รัฐบาลเวียดนามทารุณกรรมต่อมิชชัน
นารี และชาวเวียดนามที่เข้ารีตรุนแรง ปี ค.ศ.1851 พระองค์ออกค� ำสั่งให้ท�ำการปราบ
ปรามชาวคริสต์ในเวียดนามฐานร่วมมือกับอนุชาของพระองค์ก่อการกบฏขึ้นท�ำให้พวก
มิชชันนารีและชาวเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกฆ่าตาย เหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งสร้าง
ความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลของฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น ไม่นาน กษัตริย์บาง
พระองค์ไม่ต้อนรับชาวตะวันตก ที่มาหลากหลายวัตถุประสงค์ท�ำให้ตะวันตกหยุด
ชะงักไป สมัยพระเจ้าเกียลองขึ้นครองราชย์ การค้าขายและการเผยแผ่ศาสนาตลอด
ไปถึงการเมืองและการทหารของชาวตะวันตก (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:67-68)
เวียดนามยุครัฐจารีต: ยุคทองของประวัติศาสตร์เวียดนาม (พ.ศ.1553-2070/
ค.ศ.1010-1527) เมื่ออาณาจักรนามเวียดทางตอนเหนือสามารถยึดพวกจามท�ำให้
อาณาจักรกว้างขวาง โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์เล เป็นช่วงที่มีการวางรากฐานในการ
พัฒนาประเทศอย่างส�ำคัญมากมายและย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงฮานอย
รัฐจารีตเวียดนามยุคแบ่งแยก (พ.ศ.2071-2345/ค.ศ.1528-1802): อาณาจักร
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เหนือ-ใต้ เมื่อราชวงส์เลเสื่อมอ� ำนาจ อาณาจักแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ประกอบด้วย ทางตอนเหนือ แคว้นตังเกี่ย มีศูนย์กลางที่กรุงฮานอย ปกครอง
โดยมีราชวงศ์แม็ค ทางตอนกลาง แคว้นอันนัม มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเตย์โด ปกครอง
โดยราชวงศ์ตรินห์ ทางตอนใต้ แคว้นโคชินไชนา มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเว้ ปกครอง
มีราชวงศ์เหงียน ต่อมา ราชวงศ์ตรินห์ยึดแคว้นตั๋งเกี๋ย ซึ่งท�ำให้เหลือ 2 แคว้น เมื่อ
เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง 2 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์ตรินห์แคว้นตั๋งเกี๋ย และราชวงศ์
เหงียน (Nguyen) แคว้นอันนัม ก่อนขัดแย้งต่อมาท�ำให้เหลือ 2 แคว้น ดังกล่าว
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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รัฐจารีตเวียดนามยุคการเข้ามาของชาติตะวันตก: ชาวตะวันตกเริ่มเดิน
ทางเข้ามาติดต่อกับเวียดนามในช่วง พ.ศ.2143/ค.ศ1600 เพื่อการค้าขายและเผยแผ่
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 22 /ค.ศ.ต.ที่ 1600 สมัย
ที่เวียดนามยังแบ่งเป็น 2 อาณาจักรคือ ตังเกี๋ย กับ อานัม เริ่มด้วย
พวกโปรตุเกสติดตามด้วยพวกฮอลันดา และฝรั่งเศส ตลอดจนสเปน
และอังกฤษ ผู้ที่เข้ามามักเป็นพ่อค้า นักสอนศาสนามิชชันนารีใน
รูปพ่อค้า ชาวตะวันตกมักขัดแย้งแย่งชิงกันเองในด้านการเผยแผ่
ศาสนาหรือการค้า บางคราวได้รับความร่วมมือต้อนรับจากเจ้าถิ่น
ในตอนแรก ถูกต่อต้านจากอาณาจักรตังเกี๋ยตอนเหนือ และได้รับ
การต้อนรับจากอาณาจักรฝ่ายใต้ ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Alexandre de
Rhodes เข้ามาพัฒนาภาษาเวียดนามที่เดิมใช้ตัวอักษรจีน มาใช้ตัว
อักษรโรมันแทนโดยพัฒนาต่อจากมิชชั่นนารีชาวโปรตุเกสที่เริ่มไว้ ชาวฝรั่งเศส ชื่อ อเล็กซานเดอร์
ก่อนหน้า ได้รับความนิยมท�ำให้ชาวเวียดนามเลิกใช้อักษรจีน และ เดอ โรดส์ (Alexandre de
ใช้อักษรโรมันเขียนภาษาเวียดนามจนถึงปัจจุบัน และสมัยราชวงศ์ Rhodes) (พ.ศ.2134-2203)
เหงียนจึงมีข้อขัดแย้งกันทางศาสนาซึ่งเดิมชาวเวียดนามนับถือศาสนา มิชชันนารีศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิกในเวียดนาม
พุทธ ขงจื้อ ปี ค.ศ.1859-1867 ฝรั่งเศสเริ่มยึดครองเวียดนามสมัย
ราชวงศ์เหงียนปี พ.ศ.2436/ ค.ศ.1893 สมัยการล่าอาณานิคมฝรั่งเศสนั้นนับเป็นยุค
แห่งความขัดแย้ง ปี พ.ศ.2405/ค.ศ.1862 ฝรั่งเศสบุกโจมตีไซ่ง่อน จักรพรรดิตือดึ๊ก
เซ็นสัญญายอมแพ้และตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เวียดนามถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครอง
เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2427 ท�ำให้ประเทศถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือภาค
เหนือเป็นแคว้นตังเกี๋ย ภาคกลางเป็นแคว้นอันนัม และภาคใต้เป็นแคว้นโคชินไชนา
(โคชินจีน) และถูกรวมเข้ากับเขมรและลาวเรียกว่าสหพันธ์อินโดจีน (Indochinese
Federation) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ชาวตะวันตกหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส
ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ใน
เวียดนาม เผยแผ่ค�ำสอนอยู่ 200 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2370-2401 ชาวเวียดนามปราบ
ปรามพวกคริสต์อย่างเด็ดขาด นักสอนศาสนาถูกฆ่าตายจ�ำนวนมาก และยังฆ่าชาว
คริสต์ญวนอีกนับ 100,000 คนด้วยเหตุการณ์นี้ท�ำให้เวียดนามกับอังกฤษขัดแย้งกัน
อย่างรุนแรง ในที่สุดปี พ.ศ.2402 อังกฤษก็เข้ายึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้นหลังพ้นจาก
การเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วปี พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
แม้การขยายตัวของฝรั่งเศสต้องหยุดชะงักลงเพราะเกิดสงคราม 7 ปี (ค.ศ.
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1756-1763) ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในยุโรป อเมริกาเหนือ
และอินเดียทั้งการเกิดกบฏไกเซินในเวียดนามปี ค.ศ.1773 ฝรั่งเศส
จึงแทรกแซงให้ความช่วยเหลือการทหารแก่ราชวงศ์เหงียนทาง
ตอนใต้ในการปราบกบฏและการรวมชาติ เนื่องจากเกิดการปฏิวัติ
ในฝรั่งเศสปี ค.ศ.1789 และตามมาด้วยสงครามนโปเลียน (ค.ศ.
1805-1818) ฝรั่งเศสต้องถอนตัวจากเวียดนาม แต่ภาระกิจของ
คณะบาทหลวงยังคงด�ำเนินงานเผยแผ่คริสต์ศาสนาต่อไปและ
ปูแนวทางการกลับมาของรัฐบาลฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งในตอนกลาง
สมเด็จพระจักรพรรดิซา ล็อง/ คริสต์ศตวรรษที่ 19
พระเจ้าเวียดนามยาลอง หรือ
องเชียงสือ ตามพงศาวดารไทย
(2305-2363) ปฐมจักรพรรดิ
แห่ ง ราชวงศ์ เ หงี ย นราชวงศ์
สุดท้ายของเวียดนาม เคยมาอยู่
ในราชส�ำนักไทยสมัยรัชกาลที่
1 เหงียนอั๋นห์สามารถรวบรวม
อาณาจั ก รเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
ได้ และตั้งราชวงศ์เหงียนขึ้น
ปกครองเวียดนาม ในปี ค.ศ.
1802

ยุคสถาปนาราชวงศ์เหงียน/ยาลอง/ซาลอง (พ.ศ.23452488/ค.ศ.1802-ค.ศ.1945): หลายร้อยปีต่อมา เจ้าชายเหงียน
อันห์ แห่งราชวงศ์เหงียนรวมเวียดนาม (ค.ศ.1802 จึงเรียกชื่อว่า
เวียดนาม) โดยความช่วยเหลือจากสยาม (สมัย ร.1) และฝรั่งเศส
พระจักรพรรดิซา ลอง (เวียดนาม: Gia Long) (เป็นที่รู้จักกันใน
พระนาม พระเจ้าเวียดนามยาลอง หรือ องเชียงสือ ตามพงศาวดาร
ไทย 8 กุมภาพันธ์ 2305-3 กุมภาพันธ์ 2363) ปฐมจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์เหงียน ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม พระองค์ประสูติเมื่อวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2305 ตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระนามเดิมว่า เหงียน
ฟุก อั๊ญ (เวียดนาม: Nguyễn Phúc Ánh) เป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ของเจ้าชายเหงียน
ฟุก ลวน หลังจากพ่ายแพ้ต่อกบฏเต็ยเซินปี พ.ศ.2321 องเชียงสือก็ได้ท�ำสงครามเพื่อ
กอบกู้แผ่นดินคืนจนถึงปี พ.ศ.2328 องเชียงสือจึงตัดสินใจลี้ภัยมาสยามเพื่อพึ่งพระบรม
ต่อมาปี พ.ศ.2332 หลังจากลี้ภัยในสยามได้ 4 ปี องเชียงสือและครอบครัวจึงตัดสินใจ
กลับไปเวียดนามเมื่อองเชียงสือเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิซา ล็อง หลังจากอง
เชียงสือเสด็จหนีกลับมาจากสยาม พระองค์ได้รวบรวมผู้คนและอาวุธเข้าต่อสู้กับกบฏ
เต็ยเซินรวมถึงได้ก�ำลังสนับสนุนจากฝรั่งเศส ท�ำให้ในที่สุดองเชียงสือสามารถเอาชนะ
กบฏเต็ยเซินเด็ดขาดปี พ.ศ.2345 พร้อมกับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 1
มิถุนายน ปีเดียวกัน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดิซา ล็อง พร้อมกับย้ายเมือง
หลวงจากฮานอยมาที่เว้ พระองค์สถาปนาราชวงศ์ยาลองเป็นจักรพรรดิยาลองมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศสมาก ผลสุดท้ายฝรั่งเศสก็เข้ามาแทรกแซงภายในประเทศมากขึ้น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เรื่อยๆ จนตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เมื่อตอนปลายคริสต์ศตวรรษ ที่ 18 ฝรั่งเศส
พยายามขยายอ�ำนาจเข้าไปในเวียดนามจนถึงจักรพรรดิบ๋าว ได๋ย กษัตริย์องค์สุดท้าย
ของเวียดนาม
พุทธศาสนาในเวียดนามยุครัฐจารีต:ปี พ.ศ.1974 หลังจากได้เอกราชคืนจาก
จีนราชวงศ์หมิ่ง เวียดนามตกอยู่ในสภาพการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูด้านการปกครอง
ของบ้านเมือง กษัตริย์ราชวงศ์ใหม่จึงยังไม่ส่งเสริมพุทธศาสนา กลับเข้าแทรกแซง
กิจการทางพุทธศาสนา ก่อให้เกิดนิกายตินห์โดขึ้นในเวียดนาม ซึ่งเผยแผ่มาจากจีน
และมีการผสมผสานกับนิกายเดิมคือนิกายเธียร/ธยาน จนเกิดเป็นพุทธศาสนาอีก
แบบหนึ่งที่ยังปฏิบัติอยู่ตามโรงเจดีย์ (Chua) ในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ.2014 พระ
เจ้าเลทันต๋องรวบรวมอาณาจักรจามปาเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของเวียดนาม จาก
นั้น เป็นระยะเวลา 62 ปี ที่รวมดินแดนทางเหนือกับทาใต้ ปี พ.ศ.2076 เวียดนาม
แยกเป็น 2 อาณาจักรเป็นระยะเวลากว่า 270 ปี ทางสองอาณาจักรเหนือ-ใต้ตระกูล
ตรินกับเหงียนต่างแข่งขั้นการท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา มีการสร้างวัดวาอาราม ยุคนี้
เป็นยุคทองของประวัติศาสตร์เวียดนาม (พ.ศ.1553-2070/ค.ศ.1010-1527) สมัย
ราชวงศ์เลช่วงหลัง มีการส่งเสริมพุทธศาสนา ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า พุทธศาสนา
ได้รับการอุปถัมภ์ทางฝ่ายการเมือง ทั้งนี้กษัตริย์ใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการ
ปกครองและรักษาความมั่นคงภายในชาติ จนกระทั่งปลายพุทธศตวรรษที่ 22 การ
เข้ามาของตะวันตกและส่งผลกระทบต่อพุทธศาสนาอย่างมาก ในคริสต์ศตวรรษที่
16-19 บริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงเดลต้า ตกอยู่ภายใต้ราชส�ำนักเหงียน ซึ่งด�ำเนินนโยบาย
ขจัดเขมรที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท ชาวเขมรทางภาคใต้ต่อต้านราชวงศ์เหงียน
พยายามปกป้องตนเอง โดยเฉพาะพุทธศาสนาเถรวาทและวัฒนธรรมของเขมร ชาวเขมร
ทางภาคใต้ของเวียดนาม ลุ่มแม่น�้ำโขง ถือว่า พุทธศาสนาเถรวาทและชาวเขมรเป็นเนื้อ
เดียวกัน ไม่มีใครสามารถแบ่งแยกได้ แม้จะไม่มีผู้สนับสนุน ขณะที่ไทยเข้ากัมพูชาเพื่อ
ปกป้องพุทธศาสนาเถราวาทจากเวียดนามซึ่งนับถือมหายาน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวเขมรได้
ปฏิบัติพุทธศาสนาเถรวาท และกล่าวได้ว่า การประดิษฐานพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมา
จากการเสียสละของชาวเขมร (Huyanh Kim Lan 2010: 37)
กัม พูช ายุค รัฐ จารีต : อาณาจักรกัมพูชาจารีต (Kingdom of Cambodia
เริ่มตั้งแต่ ปี ค.ศ.1431–1863 ประกอบด้วย ยุคจตุรมุก (Chaktomuk) ระหว่าง
ปี ค.ศ.1431–1525 ตามมาด้วยยุคอาณาจักรละแวก (Longvek) ประมาณ ปี ค.ศ.
1525–1593 และยุคสีสันธอร์ (Srei Santhor) ระหว่างปี ค.ศ.1594–1620 จนกระทั่ง
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

239

240

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ยุคอุดงค์ (Oudong) ยุคมืดของกัมพูชาระหว่างปี ค.ศ.1620–1863 กัมพูชาตอนต้น
ของยุคหลังพระนครสิ้นอ�ำนาจลงเพราะเป็นเมืองขึ้นของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2137-2161
หลังจากได้รับเอกราชจากไทยก็เกิดปัญหาสงครามกับเวียดนามกับสยาม สงคราม
ภายในเป็นเมืองขึ้นของไทย และเวียดนามต่างสลับเปลี่ยนกันยึดครอง สมัย สมเด็จ
พระนารายณ์รามาธิบดี พระองค์ทรงนิมนต์ให้พระมหาสังฆราชพรหมมุนี ชื่อหลง
น�ำข้อความพระราชไมตรีไปกราบทูลสมเด็จพระรามราชาที่เมืองก�ำปอด ขออัญเชิญ
ให้เสด็จมาเสวยราชสมบัติ ณ บันทายเพ็ชรสืบไป ครั้นมหาสังฆราชน�ำความไปถวาย
พระพรแก่สมเด็จพระรามราชาทรงทราบแล้ว สมเด็จพระรามราชาออกจากเมือง
ก�ำปอดเข้ามาประทับอยู่ที่พระราชวัง ณ เมืองบันทายเพ็ชร แล้วขึ้นเสวยราชสมบัติ
ทรงพระนามว่าพระราชโองการสมเด็จพระรามราชาธิราชบรมบพิตรฯ พระราชวงศ์
เขมรสมัยต้นรัตนโกสินทร์ของสยาม 3 รุ่นด้วยกัน ตั้งแต่รุ่นปู่ คือ นักองเอง (สมเด็จ
พระนารายณ์รามาธิบดี) รุ่นลูก 2 องค์ ประกอบด้วย นักองจันทร์ (สมเด็จพระอุทัย
ราชา) ขึ้นครองราขย์ก่อน จึงถึงอนุชาคือนักองด้วง (สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี)
และรุ่นหลาน 2 องค์ คือ นักองราชาวดี (สมเด็จพระนโรดม) และอนุชา คือนักอง
ศรีสุวัตดิ (สมเด็จพระศรีสวัสดิ์มณีวงศ์) ทั้ง 5 องค์ ล้วนแต่เคยอยู่ในเมืองไทยก่อน
เสด็จไปครองเขมรหรือประเทศกัมพูชา
กัมพูชายุคการเข้ามาของตะวันตกแรกเริ่ม: การเข้ามาของชาวตะวันตกใน
กัมพูชายุครัฐจารีตเริ่มปรากฏปี พ.ศ.2113-2123 หมอสอนศาสนาชาวโปรตุเกสที่ไป
เยี่ยมเยือนบริเวณเมืองหลวงเก่าที่นครหลวงเหนือทะเลสาบหลวง ในรอบทศวรรษ
ระหว่างปี พ.ศ.2113-2123 รู้สึกประทับใจในความวิจิตรมโหฬารของยอดปรางค์ และ
ต่อมาระหว่างปี พ.ศ.2131-2132 พระเจ้าสัตฐา (King Satha) กษัตริย์ของกัมพูชา
เมื่อถูกรบกวนหนักก็ส่งค�ำวิงวอนไปยังมิตรนักผจญภัยชาวยุโรปที่พ�ำนักอยู่ในเขมร
ตอนนั้นชื่อ ดิโอโก เวโลโซ (Diogo Veloso) และบลาส รูอิซ (Blas Ruiz) เพื่อขอ
ก�ำลังทหารจากมะละกาของโปรตุเกสและฟิลิปปินส์ของสเปน แต่ไร้การตอบสนอง
พระองค์จึงต้องย้ายเมืองหลวงกลับไปยังละแวก (Lovek) ทางตอนใต้ของทะเลสาบ
หลวงปี พ.ศ.2132 และเมืองหลวงนี้ก็ถูกกองทัพสยามตีแตกปี พ.ศ.2136-37 แม้
กองทัพโดยสเปนที่ฟิลิปปินส์เข้ามาถึงกัมพูชาปี พ.ศ.2138 ก็ไม่สามารถช่วยกู้คืน หลัง
จากนั้น กัมพูชาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของไทย และบางครั้งขึ้นกับเวียดนามที่แผ่อ�ำนาจ
มาทางใต้ แต่เมื่อถึงปี พ.ศ.2403-2413 กัมพูชาหลุดพ้นจากการถูกครอบง�ำจากรัฐ
เพื่อนบ้านใกล้ชิด อาณาจักรหลังพระนครแม้จะเคยมีต่างชาติตะวันตกโปรตุเกสเข้า
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

241

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

มา แต่กัมพูชาเข้าสู่ยุคการล่าอาณานิคมจากตะวันตกปี พ.ศ.2384
ยึดครองกัมพูชาเป็นรัฐอารักขา ตั้งแต่การสร้างราชธานีใหม่เป็นต้น
มาเป็นเวลา 400 ปี ประเทศกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางสังคม
อย่างรุนแรง ประชาชนทุกข์ยาก บ้านเมืองประสบระส�่ำระสาย
พุทธศาสนาในกัมพูชายุครัฐจารีต: ยุ ค นี้ พระศาสนา
เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากเกิดเรื่องภายในมีการแย่งชิงราชสมบัติ
กัน ผู้คนล้มตายกันมาก แต่สมัยพระราชา (ตาตรอซอกพะแอม/
ตาแตงหวานปี พ.ศ.2179-2183 /ค.ศ.1636-1340) ที่สืบทอด
พระราชสมบั ติ ท รงให้ ค วามอุ ป ถั ม ภ์ แ ด่ พุ ท ธศาสนาเป็ น อย่ า งดี พระบาทสมเด็ จ พระนโรดม
หริ รั ก ษ์ ร ามาธิ บ ดี (นั ก องค์
ให้สิทธิเสรีภาพทั้งการนับถือ และเผยแผ่
ด้วง) พ.ศ.2384-2403 ทรงเป็น
พระราชพงศาวดารยั ง ระบุ ว ่ า อาณาจั ก รอยุ ธ ยาเป็ น ปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักร
อาณาจักรที่เรืองอ�ำนาจได้น�ำทัพมาตีกรุงพระนครเสมอ จนท�ำให้ กัมพูชาสมัยใหม่เป็นพระมหา
พระราชารุ่นหลัง เช่น สมเด็จพระพญาญาตต้องย้ายเมืองหลวง กษัต ริย ์ ผู้ ก อบกู้ เ อกราชของ
กัมพูชา ซึ่งท่ามกลางการต่อสู้
จากพระนครมาที่บาสาน (เสร็ยสันโธร์ จังหวัดก�ำปงจามปัจจุบัน) ระหว่างราชอาณาจักรสยาม
และท้ายที่สุด มาที่พนมเปญ การย้ายเมืองหลวงแต่ละครั้ง พระ และญวน จนกระทั่งสมัยล่า
ราชาต้องมาปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ อาณานิคมฝรั่งเศส กัมพูชาต้อง
และคณะราชปุโรหิต ซึ่งท�ำให้เราเข้าใจได้ว่าพุทธศาสนายังมีความ ตกเป็นรัฐอารักขาปี พ.ศ.2384
ส�ำคัญต่อพระราชส�ำนัก และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งและขวัญก�ำลังใจ
ให้พุทธศาสนิกชนเสมอ พระราชพงศาวดารยังระบุต่ออีกว่าพุทธศาสนายังมีความ
เจริญ และสามารถอยู่เคียงคู่กับสังคม เนื่องจากพระราชาเป็นศาสนูปถัมภ์มาอย่างดี
(หมายถึงสมเด็จพระบาทศรีธรรมราชาปี พ.ศ.2172-2177/ค.ศ.1629-1634 ถึง
พระบาทสุคนบท) ทรงมีความศรัทธาเลื่อมใสบางครั้งปฏิบัติธรรม และให้โอวาทแก่
ข้าราชการให้รู้จักการท�ำบุญ ให้ทาน ท�ำความดี พร้อมทั้งสร้างวัดวาอารามเป็นจ�ำนวน
มาก นอกจากนี้ พระองค์ทรงให้พระราชบุตรบวชเรียนในส�ำนักพุทธศาสนา รัชสมัยนี้
มีพระมหาเถระหลายรูปผู้มากด้วยความรู้ทางพุทธศาสนา นับได้ว่าพุทธศาสนามีความ
เจริญมากที่สุด ยุคเมืองหลวงย้ายมาที่อุดงค์ซึ่งในยุคนี้ แม้ว่ามีสงครามทางการเมือง
ทั้งภายใน (การขัดแย้งพระราชสมบัติ) และภายนอก (ไทยและเวียดนาม) ก็ตาม แต่
พุทธศาสนายังท�ำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจของพระราชส�ำนักและประชาชนอันเนื่องจาก
พระราชาที่ครองราชย์สมบัติล้วนแต่ได้บวชเรียนมาก่อน เช่น สมเด็จพระบาทองค์
เอง (ค.ศ.1779-1796) เคยบวชเรียนที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ เข้าใจหลักพระธรรม
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศาสนาเป็นอย่างดี ทรงให้โอวาทแก่ข้าราชการให้เรียนรู้หลักธรรมในพุทธศาสนา
และรัชสมัยนี้มี พระธรรมวิปัสสนากองจากวัดพระนคร (จังหวัดเสียมเรียบ) เป็นผู้
มากด้วยความรู้ทางพุทธศาสนาและวิปัสสนา เชื้อพระวงศ์ให้ความเคารพนับถือและ
เคยไปเยี่ยมท่านเป็นประจ�ำ ต่อมาพระองค์จันทร์ หรือพระบาทอุทัยราชาได้สืบราช
สมบัติต่อจากพระบิดา ทรงให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนาตามรอยของพระบิดา
ทรงให้ความอุปถัมภ์แด่พุทธศาสนา พร้อมทั้งให้พระราชบุตร และพระอนุชาผนวช
ในพุทธศาสนา ทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชพระธรรมวิปัสสนาวัดสมอ
ราย จังหวัดเสียมเรียบเสมอ พระราชพงศาวดารระบุว่า พระองค์จันทร์ทรงให้สร้าง
วัดวาอารามมากมายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะในพระราชวัง (เขาพระราชทรัพย์ ณ อุดงค์)
หรือนอกราชวัง และยังระบุต่ออีกว่า พระราชาองค์นี้ได้นิมนต์พระมหาเถระทั้งหลาย
ที่มากด้วยความรู้ทางพระไตรปิฎกทั่วประเทศมาสังคายนาแปลพระไตรปิฎกที่พระ
วิหารบนเขาพระราชทรัพย์
แต่ ภ ายหลั ง รั ช สมั ย นี้ กั ม พู ช าอยู ่ ใ ต้ ก ารปกครองเวี ย ดนาม เวี ย ดนามได้
ท�ำการปฏิรูปโครงสร้างสังคมมากมาย ที่เห็นเด่นชัดก็คือบังคับให้ข้าราชการแต่ง
ตัวเป็นเวียดนาม และแต่งตั้ง พระองค์มี (ค.ศ.1834-1841) เป็นกษัตริย์โดยขนาน
นามพระนางในภาษาเวียดนามว่า "ยากุ๋นภู" ในพระราชพิธีอภิเษกก็ให้ข้าราชการ
เชื้อพระวงศ์แต่งตัวในชุดเวียดนาม นอกจากนี้ ยังได้ท�ำลายวัดทางพุทธศาสนา รื้อ
โบสถ์ที่สร้างด้วยไม้มาท�ำ เป็นส�ำนักงานเวียดนาม พระวิหารพุทธศาสนาเปลี่ยนมา
เป็นพระวิหารอุงเชือง ซึ่งเป็นชื่อของข้าหลวงเวียดนามที่มาประจาการในพนมเปญ
เอกสารบันทึกของตาเมี๊ยส (Ta Mas’s Memoir) ได้ให้ข้อมูลอย่างส�ำคัญเกี่ยวกับ
ความโหดร้ายของเวียดนามที่ใช้ก�ำลังท�ำลายพุทธศาสนา เช่น เผาโบสถ์วิหาร ท�ำลาย
พระสงฆ์ เอาพระพุทธปฏิมาทางประวัติศาสตร์ที่ท�ำโดยทอง ส�ำริด เงินเป็นต้นบังคับ
พุทธศาสนิกชนกัมพูชาให้เปลี่ยนนับถือจากพุทธศาสนามาเป็นศาสนาของเวียดนาม
ท�ำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นต่อต้านอย่างรุนแรง สถานภาพพุทธศาสนาในช่วงนี้ไม่
คอยดีนักถูกปิดกั้นเสรีภาพทางการเผยแผ่ อาจพูดในอีกมุมว่าระบบสังคมนิยมพุทธ
ศาสนาถูกท�ำลายจนสิ้นเชิง จากการส�ำรวจพระราชพงศาวดารในปลายยุคอุดงค์พบว่า
พุทธศาสนาได้ฟื้นฟูอีกครั้ง มีความเจริญยิ่งกว่ายุคไหนๆ ภายหลังยุคพระนคร กล่าว
คือพระองค์ด้วง (พ.ศ.2384-2402/ค.ศ.1841-1859) เนื่องจากขณะที่ทรงเป็นเชลย
สงครามในประเทศสยาม ทรงได้บวชเรียนหลายพรรษาในกรุงเทพ มีความรู้ แตกฉาน
ในพระไตรปิฎก ทรงมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ในผลงาน
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ของมานิจ ชุมซาล (Manich Jumsal) ว่าทรงได้สนทนาธรรมเป็นประจ�ำกับสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงยังอยู่ในสมณะเพศเดียวกัน
ภายหลังออกผนวช พระองค์ทรงได้เป็นพระมหากษัตริย์กรุงอุดงค์ภายใต้การ
สนับสนุนของพระมหากษัตริย์สยามในรัชกาลที่ 3 ทรงบริหารประเทศชาติด้วยหลักทศ
พิธราชธรรม แนะน�ำข้าราชการให้รู้จักปฏิบัติพระธรรมวินัย ทรงผนวชพระราชบุตร
และพระอนุชาในส�ำนักพุทธศาสนา ซึ่งมีสังฆราชนิลเตียง และสมเด็จพระสังฆราชป้าน
(สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุตนิกาย) เป็นผู้ให้การดูแล ทรงจัดตั้งโรงเรียน และพระ
วิหารในพระบรมราชวัง ภายหลังเลิกพระราชกิจ ทรงเสด็จมาสอน
ธรรมวินัยบาลีแก่พระภิกษุสามเณร ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรก
ที่ท�ำการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ และแต่งตั้งคณะ
สงฆ์ตามล�ำดับสายการปกครอง รัชสมัยของสมเด็จพระองค์ด้วง นับ
ได้ว่าพุทธศาสนาเจริญมากที่สุด ประเทศสงบสุขปราศจากสงคราม
ท�ำให้พระองค์มีโอกาสในการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศ การ
ให้บริการแก่ประชาชน นับเป็นยุคทองของพุทธศาสนาอีกครั้ง ขณะ
เดียวกัน ในระหว่างช่วงนี้ชาวตะวันตกเริ่มมีบทบาททางการเมือง
ภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งท�ำให้พระองค์ต้องพึ่งพาอ�ำนาจชาวตะวันตก พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ฝรั่ ง เศสมาคานอ�ำ นาจประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งไทย ผู้มีบทบาทส�ำคัญต่ออาณาจักร
ล้านช้าง
และเวียดนาม
ไทยและเวี ย ดนามมี บ ทบาทในกั ม พู ช ามากที่ สุ ด ภายหลั ง ยุ ค พระนคร ไม่
ว่าทางการเมือง หรือวัฒนธรรม แม้กระทั่งในราชส�ำนัก ซึ่งท�ำให้ผู้น�ำของประเทศ
ต้องหาที่พึ่งใหม่ นั่นหมายถึงว่ากัมพูชาต้องหันไปหามหาอ�ำ นาจอย่างฝรั่งเศส ดัง
นั้นพระองค์จึงสร้างสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส แต่การสร้างความสมพันธ์ไมตรีระหว่าง
ประเทศนี้ต้องยุติชะหงักเมื่อสมเด็จพระองค์ด้วงทรงสวรรคต แต่อย่างไรก็ตาม นั่นไม่
ได้หมายความว่า กัมพูชาหมดที่พึ่ง พระราชบุตรพระองค์นามสมเด็จพระองค์นโรดม
(ค.ศ.2438-2477/ค.ศ.1859-1904) ได้สืบสานความสมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศสต่อ จน
ท้ายที่สุด กัมพูชาต้องตกอยู่ใต้อาณานิคมฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1863
ลาวยุครัฐจารีต: หลังจากพระเจ้าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ ค.ศ.1353-1373) ผู้ก่อ
ร้างสร้างอนาจักรลาวยุคบุกเบิก จนมีพระมหากษัตริย์สืบมาหลายพระองค์กระทั่ง
พระเจ้าไชยเชฏฐาธิราช ซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ชาวลาวให้การเคารพเป็นอย่างมาก
แม้ภายหลังล้านช้างแตกออกเป็น 3 อาณาจักรคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
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อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างจ�ำปาศักดิ์ กระทั่งตกสู่ยุคตก
เป็นเมืองขึ้นของสยามจนถึงปี พ.ศ.2436 สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงให้แก่
ฝรั่งเศสหลังจากปกครองอาณาจักรแห่งนี้มา 114 ปี อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้างจ�ำปาศักดิ์ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่
กัน และเพื่อชิงความเป็นใหญ่ต่างก็ขอสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น สยาม
พม่า เพื่อขอก�ำลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกัน ในลักษณะนี้ในที่สุด อาณาจักรลาว
ทั้ง 3 แห่งนี้จะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามปี พ.ศ.2321
ลาวยุคการเริ่มเข้ามาของตะวันตก: ยุคนี้ เปิดรับอารยธรรมใหม่เริ่มมีการเข้ามา
ของชาติตะวันตก ชาวตะวันตกชาติแรกที่มาถึงอาณาจักรของลาวคือพ่อค้าชาวฮอลันดา
นายแกริต ฟาน วูสทอฟ (Geritt Van Wuysthoff) ที่ท� ำงานในบริษัทดัตช์อีสต์ อินเดีย
เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีเป็นชาติแรกปี พ.ศ.2184 ซึ่งบันทึกจดหมายเหตุ ท�ำให้
ทราบความเป็นมาของราชอาณาจักรล้านช้าง แต่ท่านก็อยู่ไม่ถึงเดือน ตามมาด้วย
จิวานนี่-มาเรีย เลอเรีย (Giovanni-Maria Leria) นักบวชนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียน
ซึ่งอยู่ในประเทศลาวสมัยนั้น ถึง 5 ปีท่านเรียนภาษาลาวแม้ชาวลาวจะไม่เคยได้รับ
อนุญาตให้เข้ารีตเลย ท่านเลอเรียบรรยายถึงพระราชวังอันใหญ่โตและหรูหราว่า "กิน
อาณาเขตกว้างขวางและใหญ่โตมโหฬารเสียจนคนต้องเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเมือง" ทั้ง
สองท่านจากยุโรปมาถึงลาวปี ค.ศ.1640 ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน ท่านแรกเน้นมาเปิด
โอกาสทางการค้า ขณะที่ท่านหลังเน้นเผยแผ่ศาสนาเป็นหลัก แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะ
ความมั่งคั่งและความเลื่อมใสอยู่ในพระสงฆ์ทางพุทธศาสนา เวียงจันทน์สมัยนั้นเป็น
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาและมีพระสงฆ์ทั้งจากพม่าและกัมพูชาด้วย ฟานวูสทอฟตั้ง
ข้อสังเกตว่า "(พระสงฆ์) มีจ�ำวนมากกว่า ทหารในกองทัพของจักรพรรศดิแห่งเยอรมัน
เสียอีก" เลเรียโกรธมากที่พระสงฆ์ไม่สนใจคริสต์ศาสนาอย่างจริงจัง แต่เขาเห็นว่า โดย
ทั่วไปแล้วชาวลาว "มีจิตใจดี คบง่าย ใจกว้างที่จะรับฟังเหตุผลและเป็นคนที่น่านับถือ"
เหตุการณ์นี้เป็นช่วงต้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาและไม่มีชาวต่างประเทศตะวัน
ตกเดินทางมาอีกตลอดช่วงเวลาอีกเกือบ 50 ปี หลังพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช
สวรรคตแล้ว
พุทธศาสนาในลาวยุครัฐจารีต: ยุครัฐจารีตของลาว พุทธศาสนามีความเจริญ
รุ่งเรืองมาก พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงสร้างวัด เช่น พระธาตุหลวง (พระธาตุ
เจดีย์โลกจุฬามณี) และสร้างวัดหอพระแก้วขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต เมื่อ
สิ้นรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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หลายรัชกาล ที่เจริญสูงสุดในรัชกาลพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชถือว่าเป็นยุคทองแห่ง
อาณาจักรล้านช้าง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและเป็นที่
นับถือของประชาชน บ้านเมืองสงบสุขพระองค์ครองราชย์อยู่ 51 ปี สมัยภายหลังแม้
เหตุบ้านการเมืองจะผัดเปลี่ยนขึ้นมาปกครองประเทศ แต่ในส่วนภาคประชาชนลาว
ยังรักษาและยึดมั่นต่อพุทธศาสนา อิทธิพลของพุทธศาสนากล่าวไว้ในบทบันทึกของ
บาทหลวงมารีนี (Marini) และ เลอรีอา (Leria) นักสอนศาสนาคริสต์
ชาวยุโรปเข้ายังเวียงจันทน์ในช่วงปี พ.ศ.2185-2190/ค.ศ.1642-1647
กล่าวว่า ศีลธรรมทางพุทธศาสนามีอิทธิพลอยู่เหนือชนชั้นสูงคือจิตใจ
ของคนลาว จนถึงประชาชนทั่วไปได้เป็นทฤษฎีพื้นฐานให้แก่นักการ
เมืองการปกครอง นักค้นคว้า นักประดิษฐ์คิดแต่งกลายเป็นแนวทาง
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และเป็นเครื่องวัดคุณสมบัติของคนในสังคม
(กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2000:272)
ในยุคจารีต มีการสนับสนุนการสร้างวัดวาอารามส�ำคัญมากมาย
และยังสร้างวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่น�ำ
ส าวรี ย ์ พ ระ
มาจากเชียงใหม่ สมัยนี้มีการเจริญสัมพันธวไมตร ระหว่างลาวและ พระบรมราชานุ
เจ้าอะนุวงสูงเกือบ 15 เมตร
สยามเพื่อร่วมกันป้องกันการโจมตีจากพม่าแห่งตองอู ในด้านโครงสร้าง ประทับยืนตระหง่านที่สวน
ของอาณาจักร: พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงค�ำมาอยู่ สาธารณะใหญ่ริมแม่น�้ำโขงนคร
ที่เวียงจันทน์ ด้านศิลปะกรรม ด้วยการสร้างสถาปัตยกรรมทางพุทธ เวียงจันทน์หันพระพักรต์มายัง
ประเทศไทย ยุครัฐจารีตลาว
ศาสนาเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต และพระแซกค�ำ (พระพุทธ ก่อนถึงยุคอาณานิคมฝรั่งเศส
สิหิงค์ หรือพระสิงค์) ไว้ที่เวียงจันทน์ เรียกว่าเวียงจันทน์ล้านช้าง
ส่วนพระบางประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงทอง (หลวงพระบางมาจนถึงปัจจุบัน) บาง
ครั้งเรียกชื่อว่าล้านช้างหลวงพระบาง และสร้างวัดเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
ขึ้นเป็นพิเศษ ในก�ำแพงเมืองมีวัดอยู่ประมาณ 120 วัด สร้างพระธาตุหลวงซึ่งถือเป็น
สถาปัตยกรรมชิ้นยอดเยี่ยมของลาวและเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจชาวลาวปี พ.ศ.2109 ซึ่ง
ต่อมาพวกปล้นจากยูนานท�ำลายเสียหายไปมาก นอกจากพระองค์ทรงสร้างพระธาตุ
อื่นๆ สมัยของพระองค์ยังสร้างพระพุทธรูปส�ำคัญๆ อีกมากมาย เช่น พระเจ้าองค์ต้ือที่
เวียงจันทน์ พระเจ้าองค์ตื้อที่อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระเสริม พระสุก พระ
ใส พระอินทร์แปลง พระองค์แสน ทรงสร้างวัดพระธาตุ ที่จังหวัดหนองคาย และพระ
ธาตุท่ีจมน�้ำโขงอยู่ พระธาตุบังพวน อ�ำเภอเมืองหนองคาย สร้างวัดศรีเมือง จังหวัด
หนองคาย และพระประธานในโบสถ์ นามว่า พระไชยเชษฐา พระศรีโคตรบูรที่แขวง
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ค�ำม่วน พระธาตุอิรังที่แขวงสุวรรณเขต (สุวรรณเขต) พระธาตุศรีสองรักอ� ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย และทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมเป็นต้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเป็น
พี่เป็นน้องกันของสองอาณาจักรในด้านวรรณกรรมสมัยนี้มีการแต่งวรรณกรรมขึ้น
หลายเรื่อง เช่น สังสินชัย การเกต พระลักพระราม เป็นต้น
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประคับประคองน�ำราชอาณาจักรล้านช้างผ่าน
พ้ น ภั ย การเป็ น เมื อ งขึ้ น ของพม่ า ไปตลอดรั ช สมั ย ของพระองค์ แม้ ว ่ า ในขณะนั้ น
อาณาจักรล้านนา (เสียแก่พม่าปี พ.ศ.2101) และอาณาจักรศรีอยุธยา (เสียแก่พม่า
ปี พ.ศ.2107) ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้ว แต่หลังจากพระองค์สวรรคตปี พ.ศ.
2114 พอมาถึงปี พ.ศ.2117-2118 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีลาวและรับ
ชัยชนะ ทรงน�ำโอรสองค์เดียวของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่งประสูติปีที่สวรรคตไว้
เป็นประกันที่หงสาวดีด้วย ต่อจากนั้น มาหลายปีแผ่นดินลาวก็วุ่นวายด้วยเรื่องราช
สมบัติ จนปี พ.ศ.2134 พระเถระเจ้าอาวาสวัดต่างๆ จึงประชุมกันลงมติให้ส่งทูตไป
เชิญเจ้าชายหน่อแก้วโกเมนซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ประเทศพม่ากลับมาครองราชย์ และ
ในเวลานั้นพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตลง พม่าเริ่มอ่อนแอลงและเจ้าหน่อแก้วโกเมนขึ้น
ครองราชย์สมบัติปี พ.ศ.2134 ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าต่อไป ต่อมาลาวเข้า
สู่ยุค 3 อาณาจักร และตกเป็นเมืองขึ้นของสยามสมัยพระเจ้าตากสิน และกษัตริย์
ต้นรัตนโกสินทร์ สมัยนี้มีเจ้าอนุวงศ์ผู้เป็นมหาราชของลาว จนกระทั่งตกอยู่ภายใต้
อาณานิคมของฝรั่งเศสและรับเอกราชในที่สุด
สยามยุครัฐจารีตสมัยล่าอาณานิคม: แม้เจ้าอาณานิคมจะพยายามเข้ายึดไทย
เหมือนกับดินแดนใกล้เคียงแต่กลับไม่เป็นผล ในอาณาจักรอยุธยา–ธนบุรี–รัตนโกสินทร์
ในทางภาคกลางประเทศไทยปัจจุบันมีอาณาจักรอยุธยาของชนชาติไทย ในลุ่มแม่น�้ำ
เจ้าพระยาในช่วงปี พ.ศ.1893-พ.ศ.2310 มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอ�ำนาจหรือ
ราชธานี อาณาจักรอยุธยานี้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคสุวรรณภูมิ ทั้งยังมีความสัมพันธ์
ทางการค้ากับหลายชาติ จนถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับหลากหลายชาติ เช่น
จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส สเปน ดัตช์
(ฮอลันดา) และฝรั่งเศส ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราช
ถึงรัฐฉานของพม่า อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักร
ขอม และคาบสมุทรมลายูในปัจจุบัน
สมัยอยุธยายุคต้นพระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาปี พ.ศ.1893 ซึ่ง
ในช่วงแรกนั้นก็มิได้เป็นศูนย์กลางของชาวไทยในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนทั้งปวง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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แต่ด้วยความเข้มแข็งที่ทวีเพิ่มขึ้นประกอบกับวิธีการทางการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชาวไทยกลุ่มต่างๆ ในที่สุด อยุธยาก็สามารถรวบรวมกลุ่มชาวไทยต่างๆ ให้เข้ามาอยู่
ภายใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นรัฐมหาอ�ำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว การเข้าแทรกแซงสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา
ในที่สุด ยุคต้นอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการ
ปกครอง โดยการรวมอ�ำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การยึดครองมะละกา
ของโปรตุเกสปี พ.ศ.2054 ท�ำให้อยุธยาเริ่มการติดต่อกับชาติตะวัน
ตก สมัยอาณาจักรอยุธยามีการติดต่อกับต่างประเทศอยู่หลายชาติ
โดยชาวโปรตุเกสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
16 หลังจากนั้น ชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจ�ำนวน
มากและมีบทบาทส�ำคัญ ได้แก่ ชาวฮอลันดา ชาวฝรั่งเศส ชาวจีน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงครองราชย์ ไ ด้ 40 ปี
และชาวญี่ปุ่น รวมทั้งชาวเปอร์เซีย
ยาวนานที่สุดของอาณาจักร
สมัยอยุธยาเป็นสมัยที่มีการสร้างความเป็นปึกแผ่นของ อยุ ธ ยา มี พ ระนามเดิ ม ว่ า
คนไทย มีการสร้างสมมรดกของชาติที่ส�ำคัญในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ สมเด็จพระราเมศวรทรงพระ
ราชสมภพ พ.ศ.1974 ทรง
นักประวัติศาสตร์แบ่งสมัยอยุธยาออกเป็นสมัยย่อยๆ
ขึ้ น ครองราชย์ พ.ศ.1991
1) สมัยการวางรากฐานอ�ำนาจและเสริมสร้างความมั่นคง เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล
(พ.ศ.1893–1991) คือ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ถึง ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง
สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ซึ่งถือเป็น สรรคต พ.ศ.2031
ช่วงเวลาเริ่มต้น อาณาจักรยังมีขนาดเล็ก การบริหารจึงเป็นการ
พยายามท�ำให้อาณาจักรมั่นคงเข้มแข็ง
2) สมั ย ที่ มี อ� ำ นาจทางการเมื อ งและมี ค วามรุ ่ ง เรื อ งทางเศรษฐกิ จ (พ.ศ.
1991–2231) คือ สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เป็นช่วงเวลาที่อยุธยามีการปกครองที่มั่นคงเป็นระบบยิ่งขึ้น และมีการ
ติดต่อค้าขายกับต่างชาติอย่างกว้างขวาง ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป แม้ว่าสยามจะ
เสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่ 1 แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ และก็สามารถฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็ว สมัยนี้มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หลายพระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3) สมัยเสื่อมอ�ำนาจ (พ.ศ.2231–2310) คือ จากสมัยสมเด็จพระเพทราชาถึง
สมัยสมเด็จพระที่น่ังสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) นับเป็นช่วงเวลาที่อยุธยามี
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ความเข้มแข็งน้อยลง เนื่องจากเกิดกบฏภายในมีการแย่งชิงอ�ำนาจ
กันหลายครั้ง และถูกข้าศึกโจมตีจนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซึ่ง
เป็นการสิ้นสุดสมัยอยุธยา
การเข้ามาของตะวันตกยุครัฐจารีต: ต่างชาติทั้งเอเชียและ
ยุโรปแวะเวียนกันเข้ามาค้าขายในอยุธยาหลายรรัชกาล ยุครัฐจารีต
แห่งอยุธยานี้จะเน้นเฉพาะการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ มีชาวต่าง
ชาติเข้ามาค้าขายเป็นจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในครั้งแรก ความสัมพันธ์
พระเจ้ า ทรงธรรมพระมหา กับประเทศตะวันตกเริ่มขึ้นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรตุเกส
กษัตริย์พระองค์ที่ 21 แห่งกรุง เข้ามาค้าขายกับมะละกา และเข้าครอบครองมะละกาปี พ.ศ.2054
ศรีอยุธยา และเป็นพระองค์ เมื่อทราบว่ามะละกาเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อน จึงส่งทูตมา
ที่ 5 แห่ ง ราชวงศ์ สุ โขทั ย
พระนามเดิ ม ของพระองค์ แจ้งให้ทราบและขอเจริญไมตรีกับไทย ประจวบเหมาะกับสยามติด
ว่า "ศรีสิงห์" บวชจนได้เป็น ปัญหาทางเชียงใหม่ ล้านนาอยู่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เห็นเป็น
พระราชาคณะที่ "พระพิมล ประโยชน์ ที่ จ ะค้ า ขายกั บ ชาวโปรตุ เ กส จึ ง ทรงให้ ก ารต้ อ นรั บ ทู ต
ธรรม" เสด็จปราบดาภิเษก โปรตุเกสอย่างดี และมีการท�ำสนธิสัญญาฉบับแรกกับประเทศตะวัน
ขึ้นครองราชสมบัติ ทรงเป็น
นั ก ปราชญ์ ใ นพุ ท ธศาสนา ตกปี พ.ศ.2059 หลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสิ้นพระชนม์
ทรงประพฤติราชธรรมอย่าง ปี พ.ศ.2158 ก่อนหน้านี้โปรตุเกสเข้ามา ต่อมามีชาวตะวันตก และ
มั่นคง มุ่งส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุง ชาวเอเชียที่เข้ามาค้าขายในราชอาณาจักรอยุธยามากขึ้นเรื่อยๆ เช่น
ศาสนาพุ ท ธในด้ า นต่ า งๆ
เช่น โปรดเกล้าฯ ให้คัดลอก สเปน ฮอลันดา อังกฤษ เดนมาร์ก และฝรั่งเศสตามล�ำดับ นอกจาก
พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับ นั้นยังมีชาวเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น อาหรับ อินเดีย และเปอร์เซีย สมัย
สมบูรณ์เป็นจ�ำนวนมาก ทรง พระเจ้าทรงธรรมมีการเปิดการค้ากับญี่ปุ่น กระทั่งมี ยามาดะ นา
ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่ง งามาซา (Yamada Nagamasa) เข้ามารับราชการในราชส�ำนักที่
มหาชาติค�ำหลวงถวาย โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างมณฑปครอบ อยุธยา ช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีทางการทูตและการค้าระหว่างไทย
รอบพระพุทธบาท สระบุรีจึง กับญี่ปุ่นให้ด�ำเนินด้วยดีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักิ์เป็นออกญา
มีความส�ำคัญ เป็นที่รู้จักอย่าง เสนาภิมุขเป็นหัวหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นและเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น
กว้างขวางของพุทธศาสนิกชน
แม้ในประเทศไทย การเข้ามาของประเทศตะวันตกในอาณาจักร
ตั้งแต่นั้นมาตราบถึงปัจจุบัน
กรุงศรีอยุธยาเริ่มตั้งแต่โปรตุเกสสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (โอรส
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) มีทหารอาสาชาวโปรตุเกส ทหารญี่ปุ่นในกองทัพไทย
นอกจากสเปนส่งทูตจากมะนิลามาท�ำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้า ผู้แทน
ดัตช์เข้าเฝ้าปี พ.ศ.2147 สมัยพระนเรศวรมหาราช ยุคพระเจ้าทรงธรรมมีพระราชสาส์น
จากอังกฤษเพื่อขอได้รับการสนับสนุนให้ชาวอังกฤษได้รับความสะดวกในการค้าขาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เมื่อมีหลายชาติมาค้าขายก่อให้เกิดการปะทะกันน�ำไปสู่ความขัดแย้ง
จนถึงกับรบกันปี 2160-2162 เรือฮอลันดาถูกพวกโปรตุเกสยึดด้วย
ไม่พอใจว่าได้สิทธิการค้าเหนือตนเอง และเรืออังกฤษ 2 ล�ำรบกับ
เรือฮอลันดา 3 ล�ำ ในอ่าวปัตตานี
ตามด้วยตัวแทนจากบริษัทฮอลันดาและอังกฤษปี พ.ศ.2151
และ พ.ศ.2155 เปิดสัมพันธ์การค้ากับสยาม อังกฤษไม่สามารถแข่ง
กับพวกฮอลันดาจึงปิดโรงงานที่อยุธยาปี พ.ศ.2165 และท�ำการ
ค้าขายกับพวกญี่ปุ่นสมัยโชกุนโตกูกาวะ ซึ่งลี้ภัยเนื่องจากนับถือ
ศาสนาคริสต์จ�ำนวนหลายร้อยคนกลางพุทธศตวรรษที่ 22 พ่อค้า
ฮอลันดายังคงค้าขายที่เมืองท่าของสยาม ระยะหนึ่ง แม้การค้าจะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หยุดชะงักไประหว่างปี พ.ศ.2213-2223 และพ.ศ.2223-2233 เมื่อ มีนักปราชญ์ ราชบัณฑิต และ
พระมหาเถรานุเถระผู้แตกฉาน
พระเจ้าปราสาททองครองราชย์
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและทรง
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.2199– วิทยาคุณ พระองค์ทรงฝักใฝ่
2231 ) แม้ก่อนหน้านี้จะมีความสัมพันธ์ดีกับประเทศต่างๆ แต่เมื่อ ในทางพระธรรมและข้อวัตร
เกิดข้อพิพาทกับอังกฤษถึงกับประกาศสงคราม จึงขาดไมตรีไปช่วง ปฏิบัติทางพุทธศาสนา ทรง
วิสาสะกับพระเถรานุเถระทั้ง
หนึ่งเป็นช่องว่างให้เกิดผู้มาใหม่คือฝรั่งเศส ชาติตะวันตกเข้ามาล่า หลายเหล่านั้นอยู่เนืองๆ ดัง
อาณานิคมในแถบเอเชีย อาณาจักรต่างๆ ตกเป็นเมืองขึ้นโดยมาก จะเห็นได้จากพระราชปุจฉา
เป้าหมายของฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งคณะบาทหลวงมา หลายเรื่องที่เกิดขึ้นในรัชกาล
ความหนักแน่น
เผยแผ่คริสต์ศาสนาในเวียดนามและกรุงศรีอยุธยา มีการเจริญสัน ของพระองค์
ทางพุทธศาสนาของสมเด็จพระ
ทวไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 หลาย นารายณ์มหาราชเห็นได้ชัด
ครั้ง แต่สยามรอดพ้นมา สมัยพระเพทราชา ต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง เมื่อมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์
มายังสยามประเทศ
พระองค์ต่อต้านอิทธิพลของต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา
พระองค์ยังทรงกลัวเกรงต่อพวกฮอลันดาที่พยายามผูกขาดการค้าของสยาม
ท�ำให้บริษัทอังกฤษเข้ามาเป็นคู่แข่งปี พ.ศ.2204 ในที่สุดฮอลันดาปิดล้อมทางทะเล
ปี พ.ศ.2207 น�ำไปสู่การท�ำสัญญาให้ไทยยอมให้ฮอลันดาผูกขาดการค้าสยามกับ
จีนและญี่ปุ่น สมเด็จพระนารายณ์ทรงพยายามให้พวกถูกเนรเทศหลายชาติหลาย
ภาษามาจากมักกะสัน (เมืองท่าที่พวกฮอลันดายึดปี พ.ศ.2210 ในที่สุดก็ทรงหันไป
ขอความช่วยเหลือจากพวกฝรั่งเศสที่มาตั้งคณะทดลองสอนศาสนาและมาท�ำการค้า
กับอยุธยาระหว่าง พ.ศ.2203-2213 คณะสอนศาสนาจากฝรั่งเศสเดินทางมาอยุธยา
ปี พ.ศ.2205 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระนารายณ์ เพราะพระองค์
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ต้องการหาตัวถ่วงดุลอ�ำนาจของพวกฮอลันดา หลังจากนั้นปี พ.ศ.2207 บริษัทเฟรนช์
อิสต์อินเดีย (French East India Company) เปิดด�ำเนินการ ทั้งสองจึงมีสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างรัฐ โดยสยามเดินทางไปฝรั่งเศสเกิดอับปางนอกฝั่งเกาะมาดากั
สคาร์ และตัวแทนของบริษัทฝรั่งเศสมาเยือนอยุธยาเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2223 จนปี
พ.ศ.2225 คณะทูตไทยที่มีฝรั่งเศสเป็นผู้น�ำไปถึงปารีส และชาวกรีก ชื่อ คอนสแตน
ติน ฟอลคอน ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระนารายณ์ให้เป็นล่ามและดูแลการค้าต่าง
ประเทศ จึงเป็นคนส�ำคัญเจรจาต่อรองกับอาคันตุกะชาวต่างชาติ และมอบหมายให้
บาร์ นาปี้ และไว้ท์ สหายชาวอังกฤษของเขาเป็นผู้ควบคุมเมืองท่ามะริด (Mergui)
ปี พ.ศ.2228-2229 รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อกับตัวแทนพระคริสต์นิกายเยซูอิด (Jesuit)
จากราชส�ำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ท�ำให้ต่อมาจึงเปลี่ยนศาสนาเป็นโรมันคาทอลิก
และเขาถูกก�ำจัดจากฝ่ายที่สงสัย ไปพร้อมกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนารายณ์
สยามระแวงต่อชาวตะวันตกยุโรปเป็นเวลากว่า 150 ปี กระทั่งเปิดรับติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติอีกครั้ง แม้พวกฮอลันดากลับเข้ามาค้าขายที่อยุธยาก็ไม่เป็นผล
มากนัก และผู้แทนเผยแผ่ศาสนาปารีสก็ด�ำเนินการต่อไปอย่างไม่ได้ผล หลังจากนั้น
ตะวันตกก็ค่อยลดบทบาทลง เริ่มต้นใหม่ในครั้งรัตนโกสินทร์ สมัย ร.3 ร.4 และ ร.5
ตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้นคือ อังกฤษ อเมริกา เยอรมันนี และฝรั่งเศส ซึ่ง
ประเทศหลังสยามเสียดินแดนให้หลายครั้ง
ลักษณะของรัฐจารีต
การปฏิบัติเคร่งในอาณาจักรของตน: ผู้น�ำรัฐมีพระราชอ�ำนาจเต็มที่พร้อม
ทั้งขุนนางที่ปรึกษามีการเคร่งครัดในราชประเพณี และการประดิษฐ์ราชประเพณีขึ้น
ใหม่ตามสมัยนิยม ระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่เกี่ยวกับการปกครองวางแนวทางขึ้นมา
โดยการน�ำของพระมหากษัตริย์และขุนนางที่เกี่ยวกับการปกครอง มีการสร้างจารีต
บางอย่างขึ้นมาที่เอื้อต่อการสืบอ�ำนาจและการป้องกันความขัดแย้งกัน
การเข้ามาของผู้มาใหม่สู่ยุคแห่งการล่าอาณานิคม: ยุคแห่งรัฐจารีตนี้ เป็นยุค
แห่งการมาของต่างชาติ นับเป็นยุคแห่งนานาชาติที่ตะวันตก และเอเชียร่วมปฏิสัมพันธ์
กันมายิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐจารีตได้เปิดการค้าระหว่างประเทศ ส่วนมากจะเป็นฝ่ายรับ
คือ ต้อนได้รับการเข้ามาของต่างชาติ ที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้านการค้าขาย น�ำไป
สู่การตั้งรกรากของพ่อค้า การรวมกลุ่ม การสร้างหมู่บ้านชุมชนของตนเอง เช่นใน
อยุธยามีชุมชนของต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทด้านต่างๆ การอยู่ร่วม เฝ้าระวัง การ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ระวังตัวต่อต่างชาติ บางกลุ่มสามารถรับราชการมีต�ำแหน่งสูง เป็นที่ไว้วางพระทัย
ของผู้มีอ�ำนาจรัฐสูงสุด บางท่านเป็นถึงเจ้าเมือง แต่สุดท้ายก็ถูกไม่วางใจ ถูกต่อต้าน
จนกระทั่งมีการสังหารเป็นจ�ำนวนมาก จนกระทั่งการยึดครองเป็นรัฐอารักขาและการ
เป็นเจ้าอาณานิคม
การต่อต้านผ่านรูปแบบต่างๆ: แม้ชาวต่างชาติจะเข้ามาเพื่อค้าขาย แต่ก็สู้รบ
กันเอง เพื่อแย้งผลประโยชน์ด้านการค้า ท�ำให้คนพื้นถิ่นมีการต่อต้านในรูปแบบต่างๆ
ในรัฐอยุธยาตอนปลาย เมื่อชาวต่างชาติเริ่มเข้ามามากขึ้น จนสามารถตั้งหมู่บ้านหรือ
ชุมชนของตนเอง กรณีที่อยุธายา มีหมู่บ้านโปรตุเกส ฮอลันดา ญี่ปุ่น ยุคแห่งความ
เฟื่องฟูขีดสุด จนชาวต่างชาติมีอ�ำนาจในทางการเมือง น�ำไปสู่การต่อต้านต่างชาติ
โดยกลุ่มผู้ที่ไม่พอใจ พระเพทราชา และออกหลวงสรศักดิ์ (ภายหลังเป็นพระเจ้าเสือ)
พระองค์มีความไม่พอใจ พร้อมทั้งขุนนางและพระสงฆ์ ชาวบ้านสามัญชน ยึดอ�ำนาจ
เพื่อขับไล่อิทธิพลของชาวต่างชาติออกไป การต่อต้านรูปแบบนี้ถือว่าใช้อ�ำนาจสูงสุด
ทางบ้านเมือง คล้ายกับญี่ปุ่นที่ปิดประเทศไม่ต้อนรับชาวต่างชาติตะวันตกเพราะภัย
จากการแทรกแซงภายใน และการเอาประเทศต่างๆเป็นอาณานิคม
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรด้านการขัดแย้ง: ยุครัฐจารีต ความสัมพันธ์
รัฐเป็นไปในด้านการแสดงความยิ่งใหญ่ด้านพรมแดน แย่งชิงความเป็นใหญ่ ดังจะ
เห็นว่า ระหว่างรัฐต่อรัฐ มีการรบกันแค่ยุคอยุธยามีสงครามกับพม่าบ่อยที่สุด 24 ครั้ง
สมัยธนบุรี 10 ครั้ง และสมัยรัตนโกสินทร์ 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง อาจทั้งพม่า
และไทยเป็นอาณาจักรใหญ่ในด้านก�ำลังผู้คน มีดินแดนในครอบครอง และเป็นเช่น
ผู้น�ำด้านพุทธศาสนาเถรวาทเช่นกัน ไทยและพม่าต่างมีนักรบที่ขึ้นชื่อหลายพระองค์
และค่านิยมที่พระมหากษัตริย์จะได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดจากประชาชนในชาติทั้ง
สองล้วนเพราะเรื่องปรีชาสามารถออกทัพจับศึกมีชัยชนะต่อฝ่ายตรงข้าม นอกจาก
นี้ ไทยยังมีการรบกับเขมร ซึ่งไทยจะเป็นฝ่ายรุกเป็นส่วนใหญ่ มักถือว่าตนใหญ่กว่า
เขมรซึ่งด้อยกว่าก�ำลังคนและเศรษฐกิจ มีศึกส�ำคัญระหว่างสองชาตินี้ปี พ.ศ.1974
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) เสด็จยกทัพไปล้อมเมืองนครธมนาน
ถึง 7 เดือนจึงตีเมืองปี พ.ศ.2136 สมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพไปตีเขมร และปี พ.ศ.
2174 สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงมีชัยชนะในการปราบปรามเขมรที่แข็งเมือง
นอกจากนี้ อยุธยายังรบกับเชียงใหม่ ล้านนาในต้นอยุธยา และรบกับเพื่อนบ้านใกล้
เคียงกับลาว ในพม่าเองมีการขัดแย้งกันระหว่างพม่ากับมอญ เมื่อมอญโจมตีพม่าและ
ยึดกรุงอังวะ กษัตริย์พม่าพระนามว่าอลองพญา เชื่อว่าพระองค์เองเป็นพระโพธิสัตว์
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บุกบดขยี้มอญ เม่ื่อเมืองพะโคตกเป็นเมืองขึ้นของพระองค์ปี พ.ศ.2299/ค.ศ.1756
พม่าทางใต้ถูกตีท�ำลายเป็นหน้ากลอง และชาวมอญจ�ำนวนมากอพยพลี้ภัยเข้าไปยัง
อยุธยา และบางส่วนถูกจับเป็นทาส (Bischoff, R., 1995:107)
การล่าเมืองขึ้นของอาณาจักรที่เข้มแข็งกว่า: ผู้ที่เข้มแข็งกว่าหากต้องการอาณาจักร
ที่อ่อนแอกว่า จะต้องเอามาไว้ในฐานะประเทศราช กรณี ในตอนปลายรัชกาล ไทย
เขมรมาไว้ในอ�ำนาจ และขยายอาณาเขตไปยังประเทศลาว ได้เวียงจันทน์และหลวง
พระบาง มาเป็นประเทศราช ในการตีเมืองเวียงจันทน์ปี พ.ศ.2321 สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษั ต ริ ย ์ ศึ ก อั ญ เชิ ญ พระแก้ ว มรกตเข้ า มายั ง กรุ ง ธนบุ รี ด ้ ว ย พม่ า สมั ย ราชวงศ์
ตองอู พระเจ้าบุเรงนองครอบครองอาณาจักรและขยายอาณาจักรออกไป
การผสมผสานวัฒธรรมใหม่กับท้องถิ่นเดิม: ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม เพราะมีทั้งอารยธรรมอินเดียที่นับถือตั้งแต่บรรพบุรุษผ่านพุทธ
ศาสนาและศาสนาฮินดู อารยธรรมลังกาที่เคยเข้ามาแทนที่อารยธรรมเดิมบ้างแต่
ไม่ทั้งหมด จนประดิษฐานมั่นคงในราชอาณาจักรกลายเป็นวัฒนธรรมประจ�ำรัฐ แต่
วัฒนธรรมที่เข้ามาใหม่ คือ อารยธรรมตะวันตกที่มาพร้อมกับคนผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่
จากประเทศทางตะวันตกนับถือคริสต์ศาสนาช�ำนาญเรื่องการค้าทางทะเล อารยธรรม
นื้ถือตนเองว่า เป็นอารยธรรมที่สูงสุดและต้องการน�ำมาเผยแผ่ให้แก่คนท้องถิ่นที่
นับถือศาสนาเดิมคือพุทธศาสนา ในดินแดนหมู่เกาะคาบสมุทร ศาสนาอิสลาม ใน
หมู่เกาะฟิลิปปินส์ผู้คนยังกระจัดกระจายขาดการรวมกันจึงเกิดเป็นการผสมผสาน
วัฒนธรรมใหม่กับท้องถิ่น ที่ยังไม่กล้าเปิดรับเท่าที่ควร แม้จะมีอิทธิพลในราชส�ำนัก
เพราะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองสูงสุด
การติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาตินอกอาเซียน: ยุคนี้แม้จะมีต่างชาติเริ่มเข้ามา
แต่ก็ไม่ตระหนักทราบชัดว่า แท้ที่จริงชาวต่างชาติเหล่านั้นมาเพื่ออะไร เพราะทั้งหมด
ล้วนมาในรูปแบบการเข้ามาติดต่อค้าขาย อารยธรรมตะวันตกเริ่มเป็นที่รู้จัก: นอกจาก
การค้าที่ชาวตะวันตกเข้ามา ยังนับศิลปะวิทยาการแบบตะวันตกเข้ามาด้วย เช่น การ
ท�ำปืนไฟ การสร้างป้อมต่อต้านปืนไฟ การฝึกทหารตามยุทธวิธีสมัยใหม่ การท�ำยาขี้
ผึ้งรักษาแผล ท�ำขนมฝอยทอง ขนมฝรั่งจากโปรตุเกส เครื่องยศเจ้าพระยา เครื่องยศ
นายทหาร เครื่องแต่งพระองค์เจ้านายก็เลียนแบบโปรตุเกสโดยเปลี่ยนแปลงบางส่วน
มีการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกเป็นครั้งแรก การรักษาพยาบาลคนไข้แบบใหม่ การ
สร้างป้อมปราการ การทดน�้ำจากทะเลชุบศรส่งน�้ำมาสะสมไว้ที่สระแก้ว แล้วแจกจ่าย
ไปตามท่อดิน เพื่อใช้ในพระราชวัง ที่ลพบุรี แต่อารยธรรมตะวันตกมีขอบเขตจ�ำกัด
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

เนื่องจากคนท้องถิ่นแม้แต่ชนชั้นสูง ยังยึดมั่นต่อจารีตประเพณี ไม่เห็นความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเรียนรู้หรือรับวัฒนธรรมตะวันตกในด้านอื่นๆ เช่น ภาษา การศึกษา การ
แต่งกาย ศาสนา มาใช้ปรับในสังคม แม้บางสมัยจะมีความพยายามปรับเปลี่ยนแต่
เมื่อกระแสตะวันตกเข้ามาหลายระลอกเป็นการบีบให้ต้องปรับตัวเองและวางท่าที
ทั้งนี้เน้นเพื่อความอยู่รอดและเผชิญให้ลุล่วงไป
ลักษณะของพุทธศาสนายุครัฐจารีต
ยุคนี้สื่อให้ทราบถึงเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนาแนวจารีตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ถิ่นผสมผสานกับบริบทของตนเองก่อเกิดเป็นพุทธจารีตที่ก�ำเนิด คงอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
พุทธศาสนาลังกาเปลี่ยนมาเป็นพุทธจารีตนิยม
การปรับองค์กรพุทธ/สงฆ์เป็นแนวพุทธจารีตปฏิบัติ องค์กรนี้เน้นที่พระ
สงฆ์ แ ละชาวพุ ท ธที่ เ ป็ น ระดั บ ผู ้ น�ำ หรื อ ผู ้ ป กครองที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า ง
อัตลักษณ์ ด้านการปกครองคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
พิธีกรรมอุปสมบทแบบลังวงศ์นับเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงมีอิทธิพล
ในดินแดนนี้ ซึ่งแต่ครั้งเดิมไม่ค่อยมีหลักฐานปรากฏชัดว่า การบวชเป็นพระต้องท�ำ
อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ แต่พุทธศาสนาลังกาวงศ์น�ำเอาวิธีการอุปสมบทมาใช้เป็น
รุ่นโดยเฉพาะพิธีกรรมอุปสมบทที่นิยมบวชกันยุคสมัยหนึ่ง มักกระท�ำกันบนแพในน�้ำ
หรือบนเรือ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากศรีลังกาครั้งนั้น มีการเดินทางไปบวชที่ประเทศ
ศรีลังกาในขณะนั้น เมื่อบวชเสร็จแล้ว ก็กลับมาที่ดินแดนแถบนี้อีกครั้ง เพื่ออุปสมบท
ให้กุลบุตรที่ประสงค์จะบวชหรือพระบางรูปแม้บวชมาจากพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
เดิมก็สึกบวชใหม่
นอกจากนี้ การบวชแบบลั ง กาวงศ์ นี้ ยั ง ได้ รั บ การรองรั บ จากอ� ำ นาจฝ่ า ย
อาณาจักรบางครั้งถึงกับมีการขอร้องให้พระสึกหมดเพื่อบวชใหม่เป็นนิกายเดียว เช่น
สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ โปรดให้พระสงฆ์จากนิกายต่างๆ 6 นิกายต้องสึกก่อนเหมือน
คณะพระสงฆ์ที่ไปบวชแปลงในลังกามีพระมาแปลงครั้งแรก 245 องค์ พระองค์ให้มี
การอุปสมบทตั้งแต่ปี พ.ศ.2019-22 จึงส�ำเร็จทั่วอาณาจักรหงสาวดีจึงมีแต่พระสงฆ์
จากลังกาวงศ์ โดยมีพระชั้นคณาจารย์ 800 รูป พระอนุจร 14,265 รูป สามเณรรู้ธรรม
ที่อุปสมบทเป็นนาคหลวง 601 รูป ร่วมทั้งสิ้น 25,666 รูป สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์/
พระเจ้าธรรมเจดีย์ปิฎกธร (เสถียร โพธินันทะ:192-193) และสมัยพระเมืองแก้ว มี
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

การอุปสมบทหมู่ครั้งใหญ่กว่า 1,200 รูป ท�ำพิธีติดต่อกันหลายวัน ในสมัยพระเจ้า
ปะดุง พระองค์ได้รวบเอกภาพของสงฆ์พม่าให้เป็นหนึ่งเดียวหลังได้ตั้งสินอธิกรณ์เรื่อง
การห่มจีวรของพระสงฆ์พม่าให้เรียบร้อย พระองค์ทรงปรับองค์กรคณะสงฆ์พม่าใหม่
โดยทรงแต่งตั้งสภาสุธรรม สะยะดอ (Thudhamma Sayadaws) และนิกายสุธรรม
นี้ส่งต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน คณะของพระภิกษุ 8 รูป เรียงกว่าสังฆราช บรรดาภิกษุ
ที่เป็นผู้น�ำคณะสงฆ์พระสังฆราช เรียกว่า มหาสังฆราช สมัยปฏิรูปครั้งแรกนี้ ชื่อว่า
พระมหาสังฆราชญาณภิวังสะทั้งหมดมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของ
คณะสงฆ์ในพระราชอาณาจักร ด้วยผลแห่งการท�ำงานของคณะสงฆ์ดังกล่าว องค์กร
สงฆ์มีความเจริญรุ่งเรือง และวิชาการงานด้านพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองรัชสมัยของ
พระเจ้าบูโดพญา/พระเจ้าปะดุง (Bischoff, R., 1995:110-111)
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของพุทธศาสนาผ่านอธิกรณ์
แม้ศาสนาใหม่แห่งลังกาวงศ์จะเป็นที่นิยมในอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน แต่
สถานการณ์พุทธศาสนาในอาณาจักรแผ่นดินใหญ่ก็มีเรื่องภายในที่จะต้องจัดต้องช�ำระ
และเกิดข้อพิพาทกัน โดยเฉพาะในพม่า สยาม และอินโดจีน พุทธศาสนาลังกาวงศ์
ภายหลังประดิษฐานในดินแดนอาเซียนมาระยะหนึ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งน�ำ
ไปสู่การเกิดขึ้นมีนิกาย ส�ำนัก คณะต่างๆ ในพม่า คัมภีร์ศาสนวงศ์กล่าวถึงอธิกรณ์
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ภิกษุจากตองอูวิวาทะกันเรื่องการฉันน�้ำจากลูกตาล ซึ่งเป็นน�้ำ
หมักดองเป็นสุรเมรัย มีพระเถระที่ช่วยระงับอธิกรณ์ตัดสินว่าสามารถดื่มได้ถ้าเก็บ
ใหม่ๆ อยู่ และอีกเรื่องที่ใช้เวลาตัดสินยาวนาน ด้วยเรื่องการวิวาทะเรื่องการห่มผ้า
นิกายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น ศาสนาแบบ
เดิมถูกลดบทบาทลงและท�ำให้ต้องโอนอ่อนผ่อนไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความ
คิดใหม่ มีการปรับตัวภายในศาสนาเพื่อธ�ำรงคุณค่าเดิมไว้หรือไม่ศาสนาปิดตัวเอง
หรือพยายามไปหาความจริงแท้เดิมที่เคยเป็น เช่นองค์กรทางคณะสงฆ์ในอาเซียน
ที่รับอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ มีการเปรียบเทียบปรับเปลี่ยนมีการแยกนิกาย
กันภายในคณะสงฆ์เดียวกันที่ปรากฏชัด ในพม่าตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23 และ
ตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 24 คณะสงฆ์เกิดความยุ่งยากแก่วงการพุทธศาสนาในพม่า
เรื่องการห่มผ้าอย่างรุนแรงตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 23 (ราว พ.ศ.2251) มีพระพวก
หนึ่งเวลาออกวัดก็ยังห่มเฉวียงบ่าเปิดไหล่ขวาอยู่ เรียกว่าพวกเอกังสิกะ/พวกลดไล่
ข้างเดียว/เฉวียงบ่ากับอีกพวกหนึ่งเวลาออกนอกวัดห่มคลุมทั้งสองไหล่ เรียกว่าพวก
ปารุปนะ พวกปิดไล่ทั้งสองข้าง (Bischoff, R., 1995:108) พวกเอกังสิกะหาหลักฐาน
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ยืนยันการปฏิบัติของตนเองน้อยกว่า แต่ยังยืนยันว่า ปฏิบัติตามแบบอย่างพระลังกา
ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ส่วนพระที่ถือว่าต้องห่มคลุมนั้นก็เห็นว่าวินัยบอกให้ห่มเฉวียง
บ่าก็เวลาท�ำความเคารพสงฆ์เท่านั้น ซึ่งแสดงว่านอกจากนั้นต้องห่มคลุมปี พ.ศ.2255
เรื่องอธิกรณ์นี้เกิดขึ้นอีกต่อมาอีกราว 20 ปี ประมาณปี พ.ศ.2275 พระราชาจึงทรงตั้ง
ตุลาการขึ้นพิจารณาฟังข้อความจากทั้งสองฝ่ายเพื่อตัดสินอธิกรณ์ เพราะเหตุการณ์
ความยุ่งยากทางการเมืองปี พ.ศ.2283 ท�ำให้เรื่องกรณีพิพาทนี้ชะงักไปพร้อมกับ
ปัญหาทางบ้านเมือง (Bischoff, R., 1995:109) เมื่อเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ ต่อมาเมื่อ
พระเจ้าอลองพญา (Alompra) ทรงสะสางปรับปรุงบ้านเมืองให้สงบสุขแล้ว จึงเริ่ม
สานงานต่อ แม้แต่คนในราชส�ำนักต้องรักษาอุโบสถ พระองค์ก็ทรงพยายามบ�ำเพ็ญตน
ให้เสมือนพระเจ้าอโศกมหาราชจนคนทั้งหลายเข้าใจกันว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์
องค์หนึ่ง ส�ำหรับปัญหาเรื่องการห่มผ้านี้ พระองค์ทรงมอบให้พระอาจารย์ของพระองค์
ชื่อพระอตุละ ซึ่งเป็นพวกเอกังสิกะเป็นผู้รับผิดชอบและให้สงฆ์ฟังค�ำสั่งสอนของท่าน
อตุละ แต่พระฝ่ายปารุปนะเก่งๆ หลายองค์ไม่ยอมเชื่อฟังและยังคงยึดมั่นในความ
เห็นเดิม เรื่องนี้ยังไม่ทันเสร็จ พระเจ้าอลองพญาก็สวรรคตเสียก่อน ท่านอตุละท่าน
ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไป และก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อหาใดๆ ต่อพวกเอกังสิกะอีก
ต่อมาพระเจ้าจิงกูจาหรือจิงกูมิน(Sing-gu-sa) ซึ่งทรงสืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้า
สินพะยูฉินหรือพระเจ้ามังระ (Sin-byu-shin) พระเจ้าช้างเผือก จัดให้มีการโต้วาที
กันระหว่างพระสองพวกนี้ และในที่สุดพวกเอกังสิกะเป็นฝ่ายแพ้ แต่นั้นต่อมาพระเจ้า
จิงกูจา/จิงกูมินจึงทรงประกาศเป็นพระบรมราชโองการให้พระทั้งหลายปฏิบัติตาม
แบบพระฝ่ายปารุปนะคือให้ห่มคลุมทั้งหมด (พระปัญญาสามี, 2506: 172-189)
สมัยพระเจ้าบูโดพญา/พระเจ้าปู่/พระเจ้าปะดุง (Bodobaya : พ.ศ.23412362) พระองค์ทรงเข้าพระทัยว่า พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอย่างน้อย
พระองค์ก็สามารถท�ำให้เรื่องนี้เป็นระเบียบเรียบร้อย พระเถระฝ่ายปารุปนะรูปหนึ่ง
ชื่อ ญาณาภวังสะ มีอิทธิพลเหนือพระองค์มากในเรื่องนี้ ต่อมา พระองค์ทรงตั้งไว้ใน
ต�ำแหน่งพระอาจารย์ประจ�ำราชส�ำนัก ทั้งที่ท่านอตุละยังมีชีวิตอยู่ เบื้องต้นตั้งคณะ
กรรมการขึ้นสอบสวนเรื่องนี้ ซึ่งในที่สุดฝ่ายเอกังสิกะยอมรับว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่นั้นไม่
ได้ท�ำตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ แต่ท�ำตามประเพณีที่ท�ำสืบๆ กันมาเท่านั้น พระเจ้า
บูโดพญาจึงทรงประกาศพระบรมราชโองการให้ปฏิบัติตามแบบพระฝ่ายปารุปนะ สอง
ปีต่อมาท่านอตุละส่งจดหมายไปถวายพระเจ้าบูโดพญา อ้างว่าที่พระฝ่ายเอกังสิกะ
ปฏิ บั ติ อ ยู ่ นั้ น ถู ก ต้ อ งตามคั ม ภี ร ์ จู ล คั น ถี ป าฐะ ซึ่ ง พระมหาโมคคั ล ลานะอั ค รสาวก
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เบื้องซ้ายของพระพุทธองค์รจนาไว้แล้ว พระราชาจึงทรงโปรดให้ตั้งกรรมการขึ้น
สอบสวน แล้วมีการอภิปรายและโต้วาทีกัน ปรากฏว่า คัมภีร์ที่ท่านอตุละอ้างนั้นเป็น
คัมภีร์ที่เพิ่งเขียนขึ้นในลังกาภายหลัง โดยพระเถระรูปหนึ่งชื่อโมคคัลลานะเหมือนกัน
ตั้งแต่นั้นมา พวกเอกังสิกะก็เสื่อมลงตามล�ำดับและหมดไปในที่สุดปี พ.ศ.2327 พระ
ราชาทรงประกาศพระบรมราชโองการให้พระทุกรูปปฏิบัติตามแบบพวกปารุปนะ
(Bischoff, R., 1995:110) ในสมัยราชวงศ์อลองพญา/คองบองราชวงศ์สุดท้ายของ
พม่านี้ รัชสมัยพระเจ้าปะดุงหรือโบด่อพญา (ร่วมสมัยกับรัชกาลที่ 1) ปัญหาที่เกิด
ขึ้นปัญหาการตั้งสมเด็จพระสังฆราชเริ่มมีการปรับเปลี่ยนตามผู้ปกครอง ภายหลัง
แม้ศาสนาพุทธในพม่าประกอบด้วย 2 นิกายใหญ่-ชเวจิน ก่าย (Shwegyin gaing)
และ สุธรรมะ ก่าย (Thudhamma gaing) พระสงฆ์ในพม่าส่วนใหญ่เป็นพระนิกาย
ชเวจินที่เหลืออีกเกือบ 10% เป็นพระในนิกายสุธรรมะที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
มากกว่า สถาบันสงฆ์อยู่ภายใต้การปกครองของ "ศาสนไบย/ตาตะนาบาย/ศาสนไบย
(thathanabaing)" หรือต�ำแหน่งพระสังฆราชพร้อมคณะเถระผู้ใหญ่จากนิกายต่างๆ
อีก 8-12 รูป ที่เรียกว่า "สะด่อ" (sadaw) ไม่ได้มีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน โดยได้
รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ ในรัชสมัยพระเจ้ามินดง กษัตริย์พระองค์ส�ำคัญ
ในราชวงศ์อลองพญา ต�ำแหน่งศาสนไบย/ตาตะนาบายว่างลงถึงกว่า 10 ปี เพราะ
ราชส�ำนักไม่สามารถตกลงได้ว่าจะเชิญพระเถระผู้ใหญ่รูปใดขึ้นเป็นศาสนไบย/ตาตะ
นาบาย พระเจ้ามินดงมีพระราชด�ำริให้พระเถระจากนิกายชเวจินเป็นพระสังฆราช
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งต้องการให้พระผู้ใหญ่จากนิกายสุธรรมด�ำรงต�ำแหน่งพระสังฆราช
ต่อ (เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายหลังสมเด็จพระสังฆราชกรมสมเด็จพระปรมา
นุชิตชิโนรสสิ้นพระชนม์) พระองค์มิทรงแต่งตั้งพระเถระรูปใดเป็นพระสังฆราชจน
กระทั่งสิ้นรัชกาลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาและความขัดแย้งในหมู่สงฆ์ พระภิกษุชั้น
ผู้ใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับและคณะสงฆ์พร้อมใจกันยกให้เป็นผู้น�ำสงฆ์ แต่ผู้น�ำฝ่ายสงฆ์
และสถาบันสงฆ์ที่เป็นระเบียบแบบแผนเพิ่งจะมีการฟื้นฟูกัน
ขบวนการนิกายใหม่ภายในรัฐพุทธจารีต ในยุครัฐจารีต มีขบวนการนิกาย
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายในอาณาจักรและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่
โดยนิกายต่างๆ นั้นเกิดขึ้นจากการเข้ามาของลังกาวงศ์หลายๆ ช่วงเวลาและพัฒนา
เป็นนิกายในอาณาจักรรัฐจารีต ทั้งเหตุด้านการเมือง การปรับปรุงเพื่อความทันสมัย
เหมาะกับกาลเวลา รวมทั้งการกลับไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมวินัยเดิมแท้ นิกาย
ดังงกล่าวจึงถือก�ำเนิดขึ้นใหม่ และศรีลังกาเข้ามารับพุทธศาสนาเพื่อน�ำไปฟื้นฟูใน
ดินแดนของตนเอง
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ส�ำหรับนิกายย่อยในเถรวาทแต่เป็นภายในแต่ละอาณาจักรจารีตนี้ ในพม่า
1) มีสุธรรมนิกาย (Thudhamma, Sudhamma Sect): นิกายนี้ตั้งชื่อตาม สุธรรม
ศาลา อันเป็นที่ประชุมสงฆ์สมัยพระเจ้ามินดงทรงสร้างขึ้น ณ กรุงมัณฑะเลย์ ความ
จริงนิกายนี้ก่อตั้งขึ้นสมัยของพระเจ้าโบดอพยา (Bodawpya) ราว พ.ศ.2300 ถือว่า
พระสังฆราชชินอรหันต์เป็นพระสังฆราชองค์แรก พ.ศ.2327 (1784) พระศาสนเบง
(Thathanapaing) 2) นิกายชะเวคยิน (Shwegyin Sect): นิกายที่เคร่งมากกว่า
นิกายสุธรรม มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง ผู้น�ำนิกายเรียกว่า สังฆสมมุติ (Sangha Sammuti) เพราะตั้งตามนามพระเถระสายป่าท่านหนึ่งนามว่า ชะเวกิง สะยาดอ หรือ
ชะเวคยิน (Shwegyin Sayadaw) เป็นลูกศิษย์ของพระพระเถระอกโปสะยาดอ
(Okbow Sayadaw) พระชะเวคยินเป็นพระมหาเถระที่เมืองสะแคง อีกรูปที่มีบทบาท
มากคือ พระเถระอิงค สยาดอ (Inga Sayadaw) ต่อมา พระเถระท่านนี้ไม่ชอบใจกับ
วัตรปฏิบัติบางอย่างของนิกายสุธรรม จึงแยกมาตั้งนิกายใหม่นามว่า นิกายชะเวยิน/
มหาคณี สมัยพระเจ้ามินดง และสมัยพระเจ้าสีปอ (ธิบอ) มีความพยายามรวบรวมทั้ง
สองนิกายเข้าด้วยกัน แต่ไม่ส�ำเร็จ พระสงฆ์นิกายนี้เน้นห้ามการเข้าร่วมชุมนุมทางการ
เมือง 3) นิกายเหง็ดตวิน (Hngeit Twin, Hngettwin Sect)/จุลคณี: นิกายนี้มีชื่อ
เรียกอย่างเป็นทางการว่า จตุภูมิกะ มหาสติปัฏฐานะ เหง็ดตวิน (Chatubhumika
Mahasatipatthana Hngettwin) เป็นนิกายที่ตั้งขึ้นจากพระสงฆ์นิกายทวาระไปรับ
ลัทธิความเชื่อเรื่องการอยู่ป่าหรือสายป่าจากศรีลังกามาปฏิบัติ จึงแยกตัวออกมา นิยม
ถือสันโดษอยู่ตามป่าเขา ไม่อยู่ประจ�ำในบ้านเมือง ไม่ท�ำสังฆกรรมร่วมกับนิกายอื่น
4) นิกายโตนะ (Tona Sect) นี้เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.2296 มีพัฒนาการมาจากเถรวาทเดิม
ไม่เคร่งครัดนัก ส่วนใหญ่เป็นพระบ้านหรือในเมือง การนุ่งห่มใช้สีน�้ำตาลแดง เวลา
ออกนอกบ้านยังห่มลดไหล่ บิณฑบาต 3 เวลา 5) นิกายมหาทวาระ (Mahadvara,
Dvaya Sect): นิกายนี้ก่อตั้งโดย พระเถระ อิงคสยาดอ (Inga Sayadaw) เดิมที
สังกัดในนิกายชะเวคยินอันเป็นนิกายใหญ่ ต่อมา พระเถระรูปนี้ไปศึกษาที่ศรีลังกา
เห็นว่าพระสงฆ์พม่าประพฤติผิดวินัยหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องสีมาในการบวชไม่
ถูกต้องจึงปฏิรูปคณะสงฆ์แต่ได้รับการคัดค้าน เมื่อไม่ชอบใจกับวัตรปฏิบัติบางอย่าง
ของนิกายเดิม จึงแยกมาตั้งนิกายใหม่นามว่านิกายทวาระ หรือ มหาคณีปี พ.ศ.2398
(1855) 6) นิกายอนุชวนทวาระ (Anauk Chawing Dwara Sect) แยกออกจากนิกาย
ทวาระปี พ.ศ.2443 (1900) เพราะความไม่พอใจของวัตรปฏิบัติบางอย่างจึงแยก
ออกมาจากนิกายทวาระเดิม 7) นิกายมูลทวาระ (Mula Dwara Sect): แยกออก
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จากนิกายทวาระปี พ.ศ.2461 (1918) หลังอนุชวนนิกาย 18 ปี เพราะความไม่พอใจ
ของวัตรปฏิบัติบางอย่างจึงแยกออกมา 8) นิกายโยนะ (Yona Sect) เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.
2297 แม้ไม่แพร่หลาย เคร่งครัดพระธรรมวินัย มีจ�ำนวนไม่มาก เป็นนิกายใหม่เหมือน
ธรรมยุติกนิกายของไทย มีพระมหาเถระนามว่า พระอกโปสะยาดอ เป็นผู้น�ำ 9) นิกาย
เวฬุวัน (Veluvan Sect) แยกออกจากนิกายทวาระ ส่วนการแบ่งอีกประเภทหนึ่ง คือ
1) มหาคัณฐีนิกาย พวกที่ประพฤติปฏิบัติตามนิกายเดิมหรือโตนะนิกาย 2) จุลคัณฐี
นิกาย พวกที่สืบสายมาจากพระอกโปสะยะดอ ภายหลังเป็นนิกายย่อยมากมายตาม
สายอาจารย์ของตนเอง
ส�ำหรับเวียดนามมีคณะสงฆ์นิกายหลักใหญ่ๆ อยู่ 2 นิกาย คือ เถรวาท และ
มหายาน คณะสงฆ์จ�ำนวนหนึ่งแยกตัวออกมาตั้งนิกายใหม่อีก 2 นิกาย คือ นิกาย
ตั่งตังและนิกายยูตังคัดสีรวมทั้งหมดเป็น 3 นิกายคือ 1) พุทธศาสนานิกายเถรวาท
(เฝิดยาวเฮฝายนามต๋อง หรือเหงียรถุย ติวเถื่อ) มีสองคณะ คือ 1. คณะสงฆ์เถรวาท
เวียดนาม เถรวาทแบบลังกาวงศ์ มหานิกาย 2. คณะสงฆ์เถรวาทฝ่ายกัมพูชา มีสอง
นิกาย คือ ธรรมยุติกนิกาย และมหานิกาย ทั้งสองนิกายนี้ มีความประพฤติตามหลัก
พระธรรมวินัยเถรวาทเดียวกันเป็นนิกายเล็กๆ ในเวียดนาม แต่ชาติพันธุ์เวียดนาม
(เขมร) มีแต่ปัญญาชนเท่านั้นนับถือ ส�ำนักงานใหญ่ของคณะสงฆ์เถรวาทตั้งอยู่ที่วัด
โฝมินทร์ นครหลวงโฮจิมินห์ 2) นิกายมหายาน (ภาษาเวียดนามว่า เฝิดยาวเฮฝาย
บักต๋อง ด้ายเถื้อ) นิกายหลักเดิมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจและใหญ่มาก มีพระสงฆ์สามเณร
จ�ำนวนมากเป็นอับดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม 3) พุทธศาสนานิกายเฮฝายยูตังคัด
สี (นิกายแปลง รวมเอา เถรวาท และมหายาน และนิกายเก่าๆ ในอดีต ขึ้นมาเป็น
อีกนิกายหนึ่ง) มีพระสงฆ์สามเณรทั่วทั้งประเทศจ�ำนวนมาก เน้นเรื่องการฝึกสมาธิ
เป็นหลัก และนับว่าก�ำลังเจริญรุ่งเรือง มีผู้นับถือและปฏิบัติมากมาย มีวัดทั่วประเทศ
เป็นนิกายพัฒนาการใหม่ในพุทธศาสนาในเวียดนามรู้จักจุดดี จุดด้อย และจุดร่วมของ
สองนิกายหลัก แล้วน�ำมาเปลี่ยนแปลงท�ำให้นิกายที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ส�ำหรับดินแดนภาย
หลังเป็นอินโดจีน เช่น กัมพูชา ลาว และเวียดนาม พุทธศาสนาในกัมพูชามีการแบ่ง
แยกเป็นครั้งแรกเมื่อมีการน�ำเอาธรรมยุติกนิกายจากสยามเข้ามาปี พ.ศ.2407/ค.ศ.
1864 เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์เช่นเดียวกับที่เป็นในสยาม แต่
คณะธรรมยุติกนิกายในกัมพูชามีส่วนน�ำความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยมาสู่ชาวกัมพูชาที่
ไม่ใช่เจ้านายและชนชั้นสูง อีกทั้งไม่มีบทบาทในการน�ำความทันสมัยมาสู่สังคมกัมพูชา
ดังเช่นที่เป็นในสยาม ขณะที่มหานิกายซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิม แม้เคร่งครัดในพระธรรม
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วินัยน้อยกว่ากลับมีบทบาทที่โดดเด่นกว่าคณะธรรมยุติกนิกาย มีการจัดตั้งโรงเรียน
บาลีระดับมัธยมขึ้น ณ กรุงพนมเปญปี พ.ศ.2457/ ค.ศ.1914 กระตุ้นให้มีการศึกษา
ศาสนาแบบใหม่ อันน�ำมาซึ่งความแตกแยกของคณะมหานิกายปี พ.ศ.2463/ค.ศ.
1920 ระหว่างพระสงฆ์ตามแบบจารีตกับพระสงฆ์หัวสมัยใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
วิทยาศาสตร์ตะวันตก และนิยมการวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งต้องการให้มีการท�ำความ
เข้าใจคัมภีร์ทางศาสนากันใหม่ กลุ่มหัวสมัยใหม่รู้จักกันในภายหลังว่า คณะธรรมกาย
ซึ่งก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างมากในการต่อต้านฝรั่งเศสร่วมกับปัญญาชนคนกลุ่มใหม่
ของกัมพูชา ส่วนธรรมยุติกนิกายเป็นพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวทรงตั้งขึ้นเมื่อพระองค์ยังทรงผนวชในรัชกาลที่ 3 ต่อมา สมเด็จพระหริรักษ์
รามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายไปเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนในประเทศกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้
พระอมรภิรักขิต (เกิด) และพระมหาปาน (Preah Saukonn Pan/Maha Pan) ซึ่ง
เป็นภิกษุชาวกัมพูชาที่เข้ามาบวชในคณะธรรมยุตให้กลับตั้งคณะธรรมยุตที่กัมพูชา
ต่อมา พระมหาปานเป็นพระสังฆราชฝ่ายธธรรมยุติกนิกายพระองค์แรกของกัมพูชา
ส�ำหรับลาว ก็มีการแบ่งเป็น 2 นิกาย คือ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย ซึ่งได้
รับอิทธิพลจากไทย ที่แบ่งเป็นธรรมยุต และมหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย หรือ คณะ
ธรรมยุต เป็นคณะสงฆ์ที่พระวชิรญาณเถระทรงตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูศาสนาพุทธในสยาม
พระองค์ได้ทรงน�ำประพฤติปฏิบัติขึ้นก่อน ทรงเริ่มแก้ไขที่พระองค์เองเป็นอันดับ
แรก ต่อมาเมื่อมีบุคคลอื่นเห็นชอบและนิยมตาม จึงได้มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอย่าง
พระองค์ขึ้น และมีจ�ำนวนมากขึ้นเป็นล�ำดับ จนเกิดเป็นพระสงฆ์หมู่หนึ่ง หรือนิกาย
หนึ่ง ที่มีชื่อในภายหลังว่า ธรรมยุติกนิกาย หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า "ธรรมยุต" อันมีความ
หมายว่า ผู้ประกอบด้วยธรรมหรือชอบด้วยธรรมหรือยุติตามธรรม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พระราชบัญญัติฉบับ
นี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.121 มีสาระส�ำคัญคือได้ยกสถานะคณะธรรม
ยุติ ให้เป็นนิกายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนศรีลังกาได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนายุครัฐจารีตของเอเชียนอาคเนย์
3 วาระประกอบด้วย สยามวงศ์จากไทยปี พ.ศ.2293 (พ.ศ.2294 นับแบบศรีลังกา
และพม่า) สามเณรผู้ใหญ่ชื่อ สรณังกรทูลขอให้พระเจ้ากิตติราชสิงหะ กษัตริย์ลังกา
ในขณะนั้น ให้ส่งทูตมาขอนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทย (กรุงศรีอยุธยา) ไปฟื้นฟู
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

พุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุง
ศรีอยุธยา พระองค์จึงส่งพระสมณทูตไทยจ�ำนวน 10 รูป น�ำโดยพระอุบาลี เดินทาง
มาประเทศลังกา เพื่อบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลังกาถึงสามพัน คน ณ เมือง
แคนดี้ สามเณรสรณังกรซึ่งได้รับการอุปสมบทในครั้งนี้ได้รับการสถาปนาจากกษัตริย์
ลังกาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช จึงได้เกิดคณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์/อุบาลีวงศ์ขึ้นใน
ลังกา ต่อมาพระอุบาลีเถระเกิดอาพาธและมรณภาพในลังกา และเนื่องด้วยการที่จะ
บวชในสยามวงศ์ได้นั้นต้องเป็นข้าราชการและชนชั้นสูงตามพระราชโองการสมัยนั้น
จึงท�ำให้ภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งไม่พอใจแต่ก็ไม่อยากฟืนพระราชอ�ำนาจในประเทศ จึง
ต้องไปแสวงหารูปแบบการอุปสมบทแบบใหม่เอง ดังนั้นจึงได้เดินทางไปยังประเทศที่
นับถือพุทธศาสนาและมีชื่อเสียงสมัยคือ พม่าแม้แต่เดิมทางคณะจะได้ไปประเทศไทย
ซึ่งคาดว่าจะมีภิกษุสงฆ์จากการปฏิรูปใหญ่สมัยกัลยาณีวงศ์หลงเหลืออยู่ผ่านการบวช
ให้พระสงฆ์ไทยในเมืองพะโค และผ่านพระสงฆ์มอญที่อพยพลี้ภัยเข้ามาประเทศไทย
จากกองทัพพม่าที่บุกยึดอาณาจักรมอญจนแตกสลาย และต่อมาคณะภิกษุสงฆ์จาก
ลังกาเริ่มเข้าไปยังพม่าเพื่อแสวงหาการบวชพระที่บริสุทธิ์ ประจวบเหมาะกับชื่อเสียง
โด่งดังของพระญาณภิวังสะในด้านการคงแก่เรียนและความเป็นนักปราชญ์ทางด้าน
พุทธศาสนา ทั้ง ไวยากรณ์ภาษาบาลี พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม เรียกได้
ว่า สมัยนั้นพม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาหรือเป็นปราการของพุทธศาสนา
ในสมัยเดียวกันนั้น ได้มีคณะหนึ่งเดินทางไปขอรับการอุปสมบทในประเทศพม่า ปี
ค.ศ.1800 พระเจ้าปะดุง (อังกฤษเรียกว่า พระเจ้าโบดอพญา) ครองราชย์ต่อจาก
พระเจ้าจิงกูจาเป็นกษัตริย์ล�ำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์อลองพญา/คองบอง พระองค์เป็น
พระโอรสองค์ที่ 5 ต้อนรับคณะสงฆ์จากลังกาที่เดินทางมายังกรุงอมรปุระเมืองหลวง
ของอาณาจักรพม่าอย่างยิ่งใหญ่เพื่อมาศึกษาพุทธศาสนาพ�ำนักอยู่เป็นเวลา 3 ปี จึง
กลับศรีลังกา (Bischoff, R., 1995:113) พระญาณภิวังสะ สมเด็จพระมหาสังฆราช
ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์บวชสามเณรกลุ่มนี้ และทรงสอนพระคัมภีร์แก่ท่านเหล่านั้น
แล้วกลับพร้อมพระพม่า 5 รูป และจดหมายจากพระมหาสังฆราชพม่าไปถึง สังฆราช
ศรีลังกา พระพม่าครบองค์สงฆ์สามารถบวชพระได้ โดยไม่มีการแยกชนชั้นวรรณะ
(Bischoff, R., 1995:114-115) แล้วตั้งนิกาย "อมรปุรนิกาย/นิกายมะรัมมะวงศ์"
ขึ้น และภายหลังแตกย่อยเป็น 27 นิกาย (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ °ิตาโน),
2536:312) เหตุที่ชื่อว่า อมรปุรนิกายเนื่องมาจากพระเจ้าปะดุงสถาปนาเมืองหลวง
ของพม่าใน อมรปุร ระหว่างเมือง มัณฑะเลย์และเมืองอังวะ และภิกษุกลุ่มนี้ได้รับ
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การอุปสมบทที่นั้นจึงได้ชื่อตามนั้น อีกกลุ่มหนึ่งรามัญ
นิกายจากมอญ มีคณะกลุ่มหนึ่งเดินทางไปขออุปสมบท
จากคณะสงฆ์เมืองมอญกลับมาตั้งนิกาย "รามัญนิกาย"
ขึ้น นิกายนี้สถาปนาขึ้นหรือสืบสายมาจากรามัญหรือมอญ
สมัยการปฏิรูปการอุปสมบทครั้งใหญ่โดยพระธรรมเจดีย์
และภิกษุที่อพยพหนีภัยไปยังประเทศไทยจากกษัตริย์ของ
พม่า สมัยประเทศลังกาขาดสมณวงศ์จึงมีผู้ไปบวชที่มอญ พิธีฮดสรงพระสงฆ์ในลาว ภาพจากยุค
อาณานิคมฝรั่งเศส
นิกายนี้เล็กสุดในลังกาชื่อเต็มว่า ศรีลังการามัญนิกายและ ที่มา ยุคนธร, 2557:9
นิกายแยกย่อย ทั้งหมด 30 นิกาย แต่ละนิกายต่างเป็นอิสระ
ต่อกัน มีมหานายกะเป็นหัวหน้าสงฆ์ของแต่ละนิกาย (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ
°ิตาโน), 2536:312) แต่ทั้ง 2 นิกายคือ นิกายมรัมมะ/อมรปุระ และนิกายรามัญญ
นิกาย/มอญนิกาย สามารถบวชพระโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะแม้ชนชั้นต�่ำในศรีลังกา
ก็เป็นพระได้ ส่วนนิกายสยามวงศ์บวชให้เฉพาะตามที่มีพระราชรับสั่งและบวชให้
สามเณรจากชนชั้นสูงเป็นภิกษุเท่านั้น (Bischoff, R., 1995:116) ต่อมาการแตกแยก
นิกายย่อยในลังกาวงศ์เป็น 5 นิกายคือ ส�ำนักมัลวัตตะ มีวัดบุปผารามเป็นศูนย์กลาง
เป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์สยามวงศ์ เน้นไปด้านปริยัติ ส�ำนักอัสคิริ มีวัด
โปยมลุเป็นศูนย์กลาง เน้นด้านปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสืบสายมาจากพระพรหมโชติ
พระมณีโชติ พระวิสุทธาจารย์ นิกายแรกและนิกายนี้แตกแยกจนไม่ท�ำอุโบสถท�ำ
สังฆกรรมร่วมกัน ส�ำนักกัลยาณีสามัคคีธรรม จากท่านพระเบนตละอัตถทัสสี ส�ำนัก
โกฏเฏ จากความเห็นไม่ลงรอยในเรื่องการประกอบพิธีอุปสมบท และส�ำนักวนวาสี
เน้นการปฏิบัติเคร่งตามพระธรรมวินัย (พระมหาสมเสียม แสนขัติ, 2535:101-110)
นิกายที่ได้รับจากเอเชียนอาคเนย์ในลังกาทั้ง 3 นี้ ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
สมณศักดิ์ วัฒนธรรมและประเพณีเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์: ผู้น�ำรัฐผนวช
เป็นระยะสั้นเป็นต้นแบบ กลายเป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์รุ่นหลังทรงผนวช
และมีประเพณีบวชเรียนสืบต่อกันมา เช่น พระไตรโลกนาถทรงอุปสมบทและข้าราช
บริพารเข้าได้รับการอุปสมบทเป็นเวลา 8 เดือน พระเจ้าติโลกราชในอาณาจักรล้านนา
เสด็จออกผนวชเป็นเวลา 7 วัน
ส่วนเรื่องของสมณศักดิ์เกิดขึ้นแรกเริ่มมี 2 ต�ำแหน่ง คือ 1) ต�ำแหน่งสวามี
และ 2) ต�ำแหน่งมหาสวามี และสุโขทัยเปลี่ยนแบบการปกครองบ้านเมืองจึงเกิด
ท�ำเนียบสมณศักดิ์ขึ้นครั้งแรก มีจารึกไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามค�ำแหง ราวปี พ.ศ.
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1835 ว่า "พระนครสุโขทัย มีสังฆราช มีปู่ครู มีมหาเถร มีเถร" ตามต�ำนานคณะ
สงฆ์ พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้อธิบายถึงต�ำแหน่งสมเด็จพระ
สังฆราชไว้ตอนหนึ่งว่า "สังฆราชเห็นจะเป็นสังฆนายกชั้นสูงสุด ต�ำแหน่งปู่ครู ตรง
กับค�ำที่เราเรียกว่า พระครูในทุกวันนี้ เป็นต�ำแหน่งสังฆนายกรองลงมาจากสังฆราช
สันนิษฐานว่าเอาอย่างมาจากยศพราหมณ์ ซึ่งมีต�ำแหน่งพระราชครู พระครูผู้สอน
แบบประเพณี แต่พระมหาเถระและเถระที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกนั้น เห็นจะมีความ
หมายว่า พระภิกษุที่มีพรรษาอายุและทรงคุณธรรมในทางพระศาสนาเป็นมหาเถระ
และเถระตามวินัยบัญญัติ มิได้เป็นสมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง" และในตอน
หนึ่งทรงนิพนธ์ไว้ว่า "ในประเทศสยาม เมื่อพระนครสุโขทัยเป็นราชธานีเห็นจะมี
สังฆราชมากกว่าองค์เดียว ด้วยวิธีการปกครองราชอาณาจักรในครั้งนั้น หัวเมืองใหญ่
ที่ห่างไกลราชธานีเป็นเมืองประเทศราช แม้เมืองใกล้ราชธานี ที่เป็นเมืองใหญ่ ก็ตั้ง
เจ้านายออกไปปกครองอย่างท�ำนองประเทศราช เมืองใหญ่เมืองหนึ่งน่าจะมีสังฆราช
องค์หนึ่งเป็นสังฆนายกในเมืองนั้น" ประกอบด้วย ต�ำแหน่ง ครูบา เถระ มหาเถระ
สังฆราช ซึ่งเทียบเท่าต�ำแหน่งมหาสวามี และสังฆปรินายกสิทธิ แบบแผนการปกครอง
คณะสงฆ์ของไทย เริ่มจัดวางหลักตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีการพัฒนาเพิ่มเติมใน สมัย
กรุงศรีอยุธยาและต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็ก
น้อยมาตามล�ำดับ จนถึงรัชสมัย ร.7 การปกครองคณะสงฆ์ก็ยังจัดโดยมีต�ำแหน่ง
เปรียบเทียบ สกลสังฆปรินายก ได้แก่สมเด็จพระสังฆราช มหาสังฆนายก-เจ้าคณะ
ใหญ่ สังฆนายก-เจ้าคณะรอง มหาสังฆปาโมกข์-เจ้าคณะมณฑล สังฆปาโมกข์-เจ้า
คณะจังหวัดที่เป็นพระราชาคณะ สังฆวาห-เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระครู สมัย ร. 6
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเปลี่ยนค�ำน�ำพระนามพระบรมราชวงค์ชั้นพระองค์
เจ้า ผู้ด�ำรงสมณศักดิ์ในต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นใหม่ว่า สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้าทรงเศวตฉัตร 5 ชั้น พระราชวงค์ชั้นรองลงมาเท่าที่ปรากฏ มีชั้นหม่อมเจ้า ผู้ได้
รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีค�ำน�ำหน้า พระนามว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ทรงฉัตร 5 ชั้น
ขณะที่ต�ำแหน่งสงฆ์/สมณศักดิ์ตามแบบของอาณาจักรล้านช้าง (ลาวจารีต)
แบ่งออกเป็น 10 ต�ำแหน่งชั้นกล่าวคือ 1) ชั้น สาเร็จ (แบ่งแห่งเรียก สมเด็จ) 2)
ชั้น ชา (ปรีชา) 3) ชั้น คู (ครู) 4) ชั้น ราชคู (ส�ำหรับครูบาอาจารย์สอนลูกเจ้านาย)
5) ชั้น เจ้าหัวคูฝ่าย 6) ชั้น เจ้าหัวคูค้าน 7) ชั้น เจ้าหัวคูหลักคา 8) ชั้น เจ้าหัวคูลูก
แก้ว 9) ชั้น เจ้าหัวคูยอดแก้ว 10) ชั้น ราชคูหลวง สมณศักดิ์ตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 เป็น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สมณศักดิ์ฝ่ายปริยัติ ส่วนข้อ 5 ถึงข้อ 10 เป็นสมณศักดิ์ฝ่าย
บริหาร การเลื่อนสมณศักดิ์ฝ่ายปริยัติ พระภิกษุสามเณรจะได้
รับสมณศักดิ์ชั้นใด จะต้องได้รับการศึกษาเป็นบันไดไต่ขึ้นเป็น
ชั้นๆ ตามหลักสูตร (ยุคนธร, 2557: 7) ส่วนอีสานของไทยก่อน
มีการจัดตามแบบส่วนกลางมีการจัดท�ำเนียบประกอบด้วย 1)
ส�ำเร็จ คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 1
2) ซา คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 2
3) คู (ครู) คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษก
ฮดสรงครั้งที่ 3 4) คูหลักค�ำ คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้ ชินกาลมาลี/ชินกาลมาลีปกรณ์ เริ่มรจนา
รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 4 5) คูลูกแก้วคือพระภิกษุ/ ปี พ.ศ.2060 ในพรรษาที่ 23 ของพระรัตน
ปัญญา รัชสมัยพระเมืองแก้ว กล่าวถึงกาล
สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรงครั้งที่ 5 6) คูยอด ก่อนที่จะตรัสรู้โดยพิศดาร ว่าด้วยพุทธกิจ ที่
แก้ว คือพระภิกษุ/สามเณรที่ได้รับเถราภิเษกฮดสรง ประทับ กระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน การ
ครั้งที่ 6 พระภิกษุ/สามเณรที่บวชจนกระทั่งสามารถ ท�ำสังคายนาครั้งต่างๆ การจ�ำแนกพระบรม
การเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังประเทศ
ท่องมนต์เจ็ดต�ำนาน สวดพระปาติโมกข์ เรียนภาษา ธาตุ
ต่างๆ ให้เวลาและสถานที่ชัดเจน ก�ำหนดปี
บาลี ถึ ง ขั้ น ตอนหนึ่ ง ๆ ชาวบ้ า น มั ค คนายกวั ด เจ้ า ครบถ้วน ประวัติบุคคลและสถานที่ส�ำคัญของ
บ้านผ่านเมือง จัดพิธีฮดสรงให้พระภิกษุสามเณรเพื่อ อาณาจักรล้านนา คือ เชียงแสน เชียงราย
จะเลื่อนสมณศักดิ์ ซึ่งภิกษุสงฆ์องค์สามเณรจะต้องมี ล�ำพูน และเชียงใหม่ รจนาเสร็จสมบูรณ์
ปี พ.ศ.2071 มีความยาว 14 ผูก กับ 14
จริยวัตรอันดีงาม ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา ขยันหมั่น ลาน แปลเป็นหลายภาษาไทยกลางสมัย ร.1
เพียรศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาคัมภีร์จนเป็นที่ พิมพ์แจกเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2451 สมัย ร.
5 เสฐียร พันธรังษี แปลเป็นภาษาไทยเป็น
ยอมรับจากชุมชน
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2474 ใช้ชื่อว่า ชินกาลมาลินี
พุ ท ธศาสนศึ ก ษาปรั บ เป็ น จารี ต นิ ย มมี และราว พ.ศ.2500 แสง มนวิทูร แปลเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมด้านการศึกษา ภาษาไทยขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 มีเชิงอรรถ การ
พุทธศาสนาเน้นตัวบทเป็นแนวจารีตกระแสหลัก พระ แปลเป็นภาษาต่างประเทศเริ่มด้วย ยอร์ช เซ
เดส์ แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยตีพิมพ์คู่กับ
ไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ภาษาบาลีปี พ.ศ.2468 สมาคมบาลีปกรณ์
ภาษาซึ่งแต่เดิมเน้นภาษาสันสกฤตเปลี่ยนเป็นภาษาบาลี ลอนดอน ประเทศ อังกฤษได้พิมพ์เป็นภาษา
อิทธิพลด้านวรรณกรรมมีการแต่งคัมภีร์เป็นจ�ำนวนมาก บาลีด้วยอักษรโรมัน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
วย ในประเทศลังกา พระภิกษุชื่อพุทธทัตก็
จากพระสงฆ์ผู้คงแก่เรียนเป็นนักปราชญ์ ยังมีการเล่า ด้แปลเป็
นภาษา สิงหล พิมพ์คู่กับภาษาบาลี
เรียนพระไตรปิฎก มีการศึกษาปริยัติธรรม การสร้าง ปี พ.ศ.2498 ชินกาลมาลีปกรณ์ จึงเสมือน
โรงเรียนปริยัติในวังให้พระเณรศึกษาเล่าเรียน การ เป็นคู่มือที่นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ใช้
สอบไล่ประโยคภาษาบาลีและคัมภีร์ ฎีกาต่างๆ การ เป็ น หลั ก ในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
โบราณคดีของไทยมานานแล้ว
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ท�ำสังคายนาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ส�ำคัญทางพุทธศาสนา
และมีพระเถระผู้แตกฉานพระไตรปิฎก เขียนต�ำรา คัมภีร์
ด้านพุทธศาสนา ในพม่า สมัยพุกาม พระเจ้าติโลมินโล พระ
ธรรมวิลาสศิษย์ท่านพระอานันทเถระที่มาจากลังกาพร้อมกับ
พระฉปัทแปลคัมภีร์ธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตในเมือง
มอญเป็นภาษามคธ (แต่คาดว่าต้นฉบับสูญหายไป) มีการ
ลักษณะการศึกษาสมัยจารีต พระภิกษุ
สงฆ์มีบทบาทด้านการศึกษาของรัฐ ศึกษาชาดกและพุทธประวัติเป็นเรื่องหลักในการศึกษาด้าน
ก่อนจะมีการปฏิรูปการศึกษาแบบ พุทธศาสนา ต่อมา เป็นไวยากรณ์บาลี และการศึกษาพระ
สมัยใหม่ตามแบบตะวันตกและลด วิ นั ย ได้ รั บ ความนิ ย มสุ ง สุ ด สมั ย การปฏิ รูป ใหญ่ ข องพระเจ้ า
บทบาทขของคณะสงฆ์ลง
ธรรมเจดีย์วางรากฐานวิถีพระสงฆ์ การปฏิบัติของพระภิกษุ
จากพระวินัยของพระพุทธเจ้าเอง ด้วยพื้นฐานศีลที่ดี พระสงฆ์มีอิสระที่จะให้ความ
สนใจในค�ำสอนที่สูงขึ้นไป เช่น พระอภิธรรมซึ่งได้รับความนิยมมากในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 แม้ฆราวาสก็มีโอกาสได้ศึกษาภาษาพม่าได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีเพื่อจะสื่อ
แนวคิดของอภิธรรมให้ง่ายขึ้นจนกระทั่งน�ำไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็น
ที่นิยมในเวลาต่อมา
ส่วนในอาณาจักรล้านนา ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาท�ำให้เกิดพระ
สงฆ์นักปราชญ์ มีภูมิรู้ภูมิธรรมากขึ้น แต่งต�ำราทางพุทธศาสนามากขึ้น มีโอกาสเล่า
เรียนพระธรรมวินัยจากพระไตรปิฎก เป็นผู้ทรงความรู้ แต่งต�ำรา คัมภีร์ต่างๆ ใน
อาณาจักรล้านช้าง พระมหาปาสามานเถระและคณะเดินทางไปยังลาวพร้อมกับน�ำ
พระไตรปิฎกมาถวายแก่พระเจ้าฟ้างุ้ม (มาร์ติน สจ๊วด-ฟอกซ์ Martin Stuart-fox,
11)
ผลงาน พระสงฆ์ นักปราชญ์ราชบัณฑิต ส�ำคัญ ยุครัฐจารีต จะนับตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 15 เรื่อยมาจนถึงยุคอาณานิคมหรือก่อนยุครัฐชาติใหม่ คริสต์ศตวรรษ
ที่ 16 แสดงถึงความยากล�ำบากของพม่า แต่อิทธิพลการปฏิรูปใหญ่จากพระเจ้าธรรม
เจดีย์ กษัตริย์มอญก็ยังคงอยู่ แต่เมื่อกษัตริย์ฉาน เสือหาญฟ้า (Thohanbwa: 15272543) พระองค์ปล้น ท�ำลายวัดวาอาราม เพราะเกรงกลัวอิทธิพลของคณะสงฆ์ และ
สังหารพระสงฆ์เป็นจ�ำนวนหลายพันรูป ท�ำให้ชาวพม่ารู้สึกไม่ปลอดภัย ชาวพม่า
แม้แต่พระสงฆ์นักปราชญ์ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมพากันอพยพมาที่ตอนกลางพม่า เมือง
ตองอู ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของชาวชาติพม่าในทางตอนใต้ แต่กระนั้น ทางพม่าตอนบน
ยังนิยมแต่งไวยากรณ์บาลีอยู่ ต่อมารัชสมัยตองอู มีกษัตริย์พม่ายิ่งใหญ่ 2 พระองค์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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คือ ตะเบงชะเวตี้ และบุเรงนองได้ปกครองและย้ายเมืองหลวงมาที่
พะโค/หงสาวดี สมั ย พระองค์ พระสงฆ์ ม อญได้ แ ต่ ง ผลงานด้ า น
ไวยากรณ์ แ ละอภิ ธ รรม รวมทั้ ง ส�ำ รวจ จั ด เก็ บ รวบรวมประมวล
กฎหมายที่มาจากมอญเดิมที่แต่งขึ้นสมัยพระเจ้าวะเรรุ
ในพม่ายุครัฐจารีต คริสต์ศตวรรษที่ 17 นั้นมีการศึกษา
และแปลต�ำราคัมภีร์เป็นภาษาพม่าและมีการศึกษาอภิธรรมเพิ่ม
ขึ้น ในประวัติศ าสตร์ ข องพม่ า (Bischoff, R., 1995:101) พระ
มณี รั ต นะ เถระรู ป ส� ำ คั ญ ในด้ า นการศึ ก ษาและแต่ ง ต� ำ รา ท่ า น
แปลหนั ง สื อ ต� ำ ราหลายเล่ ม เป็ น ภาษาพม่ า เช่ น อั ฏ ฐสาลิ นี พระปัญญาสามี พระภิกษุชาว
สัมโมหวิโนทนี กังขาวิตารณี อภิธัมมัฏฐวิภาสินี สังเขปวรรณา มีเพียง พม่าแต่งหนังสือประวัติศาสตร์
กังขาวิตารณีซึ่งเป็นอรรถกถาผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์ที่ไม่ใช่ พุ ท ธศาสนาในพม่ า ชื่ อ
ศาสนวงศ์ ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลี
พระอภิธรรม และต่อมา พระอัคคธัมมาลังการะแปลไวยากรณ์บาลี (มคธ) โดยสอบทานกับคัมภีรข์ อง
กัจจายนะ อภิธัมมัฏฐสังคหะ มาติกา ธาตุกถา ยมก และปัฏฐานะ โบราณาจารย์แต่งไว้เป็นภาษา
เป็นภาษาพม่า รวมทั้งแปลเนตติปกรณ์ในเวลาต่อมา (Bischoff, พม่า กล่าวถึงพุทธประวัติ การ
พุทธศาสนาในต่างแดน
R.,1995:102) การแปลยุคนั้นถือว่าช่วยให้ชาวพม่าเรียนรู้คัมภีร์ เผยแผ่
นอกอินเดีย เช่น เกาะสีหฬ
ทางพุทธศาสนา ส�ำหรับบางคนที่ไม่สามารถอ่านภาษาบาลีได้ ช่วย (ลังกา) แคว้นสุวรรณภูมิ แคว้น
ให้เด็กๆ เข้าเรียนพระปริยัติธรรม มีหลักสูตรทั้งการศึกษามังคลสูตร โยนก เป็นต้น ท้ายเล่ม ท่าน
เมตตาสูตร รัตนสูตร และพระปริตต์สูตรอื่นๆ การอ่านเขียนเป็นภาษา ได้ปรารภไว้ว่า แต่งเสร็จเมื่อ
วันเพ็ญเดือนอ้าย จุลศักราช
บาลี มีการท่องจ�ำพระอภิธรรมด้วย (Bischoff, R.,1995:102-103) 1223/พ.ศ.2405 นักปราชญ์
เจตนารมณ์ ใ นการแปลเป็ น ภาษาพม่ า เพื่ อ ให้ พุ ท ธพจน์ เข้ า ถึ ง คน ตะวันตกถอดเป็นอักษรโรมัน
ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะนักปราชญ์ บัณฑิตผู้ที่เล่าเรียนภาษาบาลีเท่านั้น และกรมศิลปากรได้ให้นายแสง
ทูร แปลถอดจากตัวอักษร
ต่อมา พระเทวจักโขภาส ออกแบบระบบการเรียนการสอนคัมภีร์ มนวิ
โรมัน แปลเป็นอักษรไทยและ
ปัฏฐาน ซึ่งเป็นคัมภีร์สุดท้ายของอภิธรรมปิฎก ชาวพม่าเชื่อว่าเป็น แปลเป็นภาษาไทย
ค�ำสอนสูงสุดของพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นประทับพระทัยในความเก่ง
กล้าสามารถของท่านในเรื่องนี้จึงมีรับสั่งให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์ปัฏฐานทุกวัดทั่ว
พม่า แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินพม่าทุกพระองค์ต้องอ่านท่องคัมภีร์เล่มนี้กระทั่งสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน (Bischoff, R.,1995:103-104)
ดั ง ที่ พ ระเจ้ า บะคยี ด อ (Bagyidaw) ทรงย�้ ำ ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
พั ฒ นาการของคณะสงฆ์ ผ ่ า นการให้ เขี ย นต� ำ ราด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ โดยพระองค์
ได้เริ่มให้เขียนเรื่องราวของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงถึงการสืบทอดกันเรื่อยมาของ
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สายครู อ าจารย์ ที่ เ ป็ น เถระกั บ ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ สรรเสริ ญ พระเถระที่ มี คุ ณู ป การต่ อ พระศาสนาและเปิ ด เผย
ภิกษุอลัชชีไม่ให้มีที่ยืนในสังคม งานชิ้นส�ำคัญคือ ธธานลินคะยะ
กยาน (Thathana-lin-ga-yakyan) ที่พระองค์โปรดให้อดีตพระชื่อ
มหธรรมธินคยาน และเรียบเรียงพงศาวดารพม่าฉบับหอแก้ว (Glasspalace Chronicle) ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชาติของพม่า ศาสนวังสะ
(Thathana-wun-tha-ling-ga-ya-kyan) ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
พระภิ ก ษุ ล าวก� ำ ลั ง นั่ ง จาร ของพม่า ปี ค.ศ.1831 และ ปี ค.ศ.1897 พิมพ์เป็นรูปแบบหนังสือ
ใบลาน สมั ย จารี ต ภายใต้ สมัยใหม่ครั้งแรกที่ย่างกุ้ง (Bischoff, R., 1995:120) ต่อมา สมัย
อาณานิคม
พระเจ้าธอระวัดดี มิน (Tharrawaddy-Min: 1837-1846) พระบิดา
ของพระจ้ามินดง มิน พระสังฆราชเนยยธรรมภิวังสะมีชื่อเสียงด้านการตรวจทาน
คัมภีร์สัทธรรมปัชโชติกา และส�ำนวนแปลเป็นภาษาพม่า พระองค์เป็นพระอาจารย์
ของสมเด็จพระสังฆราชปัญญาสามี ผู้เรียบเรียงคัมภีร์ศาสนวงส์ ต่อมาสมัยพระเจ้า
ปงานมิน (Pagan-Min) พระองค์แต่งตั้งพระปัญญาโชตาภิธชเป็นพระสังฆราชซึ่ง
ทรงนิพนธ์อรรกถาและฎีกาอังคุตตรนิกายเป็นภาษาพม่า แปลสัทธรรมวิลาสินี และ
อรรถกถาสังยุตตนิกายและทีฆนิกายเป็นภาษพม่าเช่นกัน ยุคนี้ พระปัญญาสามีเริ่ม
ท�ำงานวิชาการโดยแปลอรรถกถาสัทธัตถเภทจินตาเป็นภาษาพม่า และเปรียบเทียบ
งานอภิธานัปปทีปิกา และแปลคัมภีร์ที่มีการตรวจทานไว้ ช่วงแรกศตวรรษที่ 19 มี
การแปลต�ำราภาษาบาลีเป็นภาษาพม่า ทั้งอรรถกถา ฎีกา พระวินัย พระสูตร และ
พระอภิธรรมล้วนมีหมดท�ำให้พระสงฆ์และฆราวาสที่มีทักษะด้านภาษาบาลีน้อย
มีโอกาสศึกษา และต่อมามีการพิมพ์งานพุทธศาสนาด้วยกระบวนการพิมพ์สมัยใหม่
ในรูป เล่ ม เป็ น หนัง สือ ท�ำให้ ค นจ� ำนวนมากได้มีโ อกาสอ่ า นต�ำราทางพุท ธศาสนา
มากกว่าเดิมแต่ก่อนที่มีอยู่เพียงในใบลาน ซึ่งยากต่อการถ่ายส�ำเนาแจกจ่ายทั่วถึง
ในไทย สมัย ร.1 แห่งต้นรัตนโกสินทร์ พระองค์ให้ช�ำระพระไตรปิฎกปี พ.ศ.
2331 เพื่อบูรณะพระคัมภีร์ส�ำคัญทางพุทธศาสนาให้เป็นหลักของบ้านเมือง มีการ
สร้างวรรณคดีศาสนาอีกจ�ำนวนมาก โดยได้อิทธิพลจากคัมภีร์ในพุทธศาสนา ทั้งพุทธ
ประวัติ ชาดก และแนวคิด เช่นไตรภูมิโลกวินิจฉัยของพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ร่าย
ยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ร่าย
ยาวมหาเวสสันดรชาดก 11 กัณฑ์ พระปฐมโพธิกถา ส่วนวรรณคดีค�ำสอน/ต�ำรา เช่น
กฤษณาสอนน้องค�ำฉันท์ ฉันท์มาตราพฤติ และวรรณพฤติ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรม
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พระปรมานุชิตชิโนรส และโคลงโลกนิติ พระนิพนธ์สมเด็จ
กรมพระยาเดชาดิศร
ต่อมา ในพม่ารัชสมัยพระเจ้ามินดง/เมนดงมินทร์
(Min-don-min: พ.ศ.2395-2420) พระอาจารย์ของพระองค์ชื่อ
พระปัญญาสามี รจนาคัมภีร์ศาสนวงศ์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับการพระศาสนาของพม่าขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ทรง
เป็นผู้อุปถัมภ์ในการท�ำสังคายนาครั้งที่ 5 ในเมืองมัณฑะเลย์ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่สุวัน
มาราม) หลวงพระบาง สร้างปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2411 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2414 และจารึกพระ นะพู
พ.ศ.2243 เคยเป็นที่ประดิษฐานพระ
ไตรปิฎกลงไว้บนแผ่นหินอ่อนและท�ำสถูปมหาโลกมารชิน บาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวง
ปัจจุบันเรียกว่า เจดีย์กุโสดอ ลักษณะแผ่นหินเป็นรูปสีมาสูง พระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิต
ราว 4 ศอก กว้าง 2 ศอก จารึกเต็มทั้งสองหน้าเป็นพระวินัย สักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437
จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐาน
101 แผ่น พระสูตร 520 แผ่น และพระอภิธรรม 108 แผ่น ในหอพระบางภายในพระราชวัง
รวมพระไตรปิฎก 729 แผ่นและจารึกเป็นอรรถกถา 1774
แผ่น ตั้งไว้ที่บริเวณเจดีย์จันทรมุนี ครอบไว้รวม 450 องค์ ซึ่งขณะนี้ก็ยังปรากฏอยู่
ณ เชิงภูเขาในกรุงมัณฑะเลย์ การจัดท�ำสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่ง
ของลังกาวงศ์ คือพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองช�ำระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์หลังจาก
บ้านเมืองสงบร่มเย็น
ในอาณาจักรล้านนาปี พ.ศ.2028 พระเจ้าติโลกราช (ล้านนา) โปรดให้ท�ำ
อัฏฐสังคายนา มีพระธรรมาทินนาเถระเป็นประธาน ณ วัดมหาโพธาราม ใช้ระยะ
เวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็จ สมัย ร.1 ประเทศไทย พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์จัดช�ำระ
การศาสนาฟื้นฟูจัดท�ำการสังคายนาขึ้นในประเทศไทย ยุคหลัง มีการช�ำระพระธรรม
วินัย เพื่อเฉลิมฉลองพุทธศาสนาครบรอบ 2500 ปี จัดขึ้นโดยรัฐบาลพม่า ทั้งหมดนี้
ล้วนเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากลังกา แม้ลังกาจะได้รับจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง แต่
อิทธิพลแบบลังกาวงศ์ยังมีต่อการท�ำสังคายนาช�ำระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์และการ
ช�ำระพระศาสนาให้หมดจดเหมือนการปฏิรูปใหญ่
พระมหากษัตริย์ในฐานะผู้น�ำรัฐทรงอุปถัมภ์สถานศึกษา ดังที่พระเจ้าลิไท
อุทิศพระราชมณเฑียรเป็นที่ให้ความรู้ด้านปริยัติแก่ภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นครั้งแรก
ต่อมา พระมหากษัตริย์ในอยุธยาและรัตนโกสินทร์กระท�ำตามอย่างสืบมา การศึกษา
ยุคจารีตนี้ไม่ว่าจะสมัยสุโขทัย-อยุธยา-ธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์ ล้านนา ล้านช้าง ยุค
สามอาณาจักร ยุคภายใต้รัฐสยามและอาณานิคมฝรั่งเศส ในพม่าตั้งแต่พุกาม พินยา
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อังวะ ยุคมอญเมาะตะมะ-พะโค/หงสาวดี ยุคตองอู ยุคคองบอง และรัฐจารีตภาย
ใต้ยุคอาณานิคมอังกฤษ และฝรั่งเศส การศึกษาคณะสงฆ์และชาวพุทธเน้นที่วัดเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาเน้นตัวบท (text) กล่าวคือ การศึกษาทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎก
ปกรณ์วิเสส อรรถกถาและฏีกา รวมทั้งหนังสืออื่นๆ ที่แต่งขึ้นภายหลัง ล้วนเน้นการ
ศึกษาผ่านต�ำรา ด้วยการท่องจ�ำ การเขียน การแต่ง จารึกบนใบลานหรืออักษรจารีต
ของอาณาจักรของตน โดยอาศัยอาจารย์เป็นผู้ให้การสอน การให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
และผ่านภาษาบาลี และภาษาของอาณาจักรตนเอง
การสื่อสารของพุทธจารีตผ่านงานศิลปะสถาปัตยกรรม ประเพณี พิธีกรรม
เฉพาะรัฐ รัฐจารีตส่งเสริมศิลปะพระสารีกธาตุ สถูปเจดีย์–พระธาตุของพระพุทธเจ้า
รวมทั้ ง การสร้ า งวั ด วาอารามศาสนวั ต ถุ เพราะพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ เข้ า มาเป็ น
วัฒนธรรม-ศิลปะของรัฐ แต่วัฒนธรรมกระแสหลักแม้ในอยุธยาส�ำหรับชนชั้นปกครอง/
ชนชั้นสูงจะได้รับอิทธิพลจากขอม มีศาสนาพราหมณ์ในการประกอบพิธีกรรม แต่
อิทธิพลของลังกาวงศ์ยังคงมีอยู่ในวัฒนธรรมของภาคประชาชนชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่ ระดับผู้ปกครองมีการบวชตามประเพณี การสร้างวัด การ
จัดการเรียนพระปริยัติธรรม มีการเรียนภาษาบาลีกระทั่งกลายเป็นภาษาทางศาสนา
กระแสหลัก พระสงฆ์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน และการจารึกด้วยอักษรของตน
ศิลปะด้านสถาปัตยกรรมแบบลังกาวงศ์ ในหลายอาณาจักร โดยเฉพาะใน
อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา สถาปัตยกรรมเริ่มรับจากลังกาแทนที่พุทธศาสนาแบบ
เดิม โดยเฉพาะเจดีย์ เรียกว่า เจดีย์กลมทรงลังกา ก่อนหน้านี้ เคยสร้างปราสาท
ราชวังใหญ่โต หรือมีสถูปที่สร้างขึ้นมีรูปสัณฐานเป็นฐานทักษิณสี่เหลี่ยม เช่น ปรางค์
ปราสาท ต่อมากลับเน้นความเรียบง่าย ลดขนาดลง แต่ยังคงรักษารูปแบบทางพุทธ
ศาสนา หลักฐานที่ปรากฏ คือ พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช เจดีย์ทรงกลมลังกา
พุ่มดอกบัว และพระพุทธรูป สมัยสุโขทัยถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะของไทย รวม
ทั้ ง ใบเสมา ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งบอกเขตของอุ โ บสถ ภายหลั ง ยั ง บอกสถานะของวั ด ใน
ประเทศไทย กรณีใบเสมาซ้อนกัน 2 ใบ เป็นใบเสมาคู่แสดงถึงความเป็นวัดหลวงที่
รัฐให้การอุปถัมภ์ และถ้ามีใบเดียวเป็นวัดราษฐ์ ซึ่งเป็นวัดของชุมชนก็ได้รับอิทธิพล
จากลังกาวงศ์ แต่ศิลปกรรมสถูปเจดีย์ในอยุธยาสร้างตามแบบลังกา สมัยพระเจ้า
บรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นไปเสวยราชย์ ณ เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2006 เป็นต้น
ไป พระสถูปแบบลังกาคือ พระเจดีย์ 3 องค์ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ (คู่มือการอบรม
มัคคุเทศก์, 2531:17) สมัยปลายอยุธยากระทั่งรัตนโกสินทร์เริ่มมีการสร้างศิลปะใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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รูปแบบเฉพาะต้นจนเกิดเป็นศิลปะที่ผสมผสานกลายเป็นศิลปะประจ�ำรัฐนั้น
ปี พ.ศ.1999 ในอาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงให้สีหอ�ำมาตย์
เป็ น แม่ ง านเดิ น ทางไปดู แ บบเจดี ย สถานที่ อิ น เดี ย และลั ง กากลั บ มาจ�ำ ลองวิ ห าร
พุ ท ธคยาและโลหปราสาทรั ต นมาลาเจดี ย ์ สร้ า งวั ด ใหม่ ชื่ อ
มหาโพธาราม (วั ด เจดี ย ์ เจ็ ด ยอด) ในอาณาจั ก รลาว พระเจ้ า
ศรีจุลราชของเขมรส่งคณะสมณทูต คือ พระปาสมันตะเถระและ
พระสงฆ์เขมรอีก 20 รูปไปยังหลวงพระบาง ต่อมา พระองค์สร้าง
วัดส�ำหรับประดิษฐานพระบางชื่อว่าวัดยอดแก้ว และสมัยพระเจ้า
อู่เรือน (ภายหลังเปลี่ยนเป็นพระยาสามแสนไทย) พระองค์โปรด
ให้บ�ำรุงพุทธศาสนายิ่งกว่า พระเจ้าฟ้างุ่ม ทรงสร้างวัดมโนรมย์ วัด
อุโบสถ วัดเชียงคาน ตลอดจนสร้างหอพระไตรปิฎก
ท ธบาทสระบุ รี ถู ก ค้ น
ในพม่า มีประเพณีการสร้างเจดีย์มายาวนาน ตั้งแต่ก่อน พระพุ
พบราว พ.ศ.2165 รั ช สมั ย
อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ พระมหากษั ต ริ ย ์ ห ลายพระองค์ พระเจ้ า ทรงธรรม พระองค์
บ�ำรุงพุทธศาสนาด้วยการสร้างพระเจดีย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบ ลาสิขาบทจากสมณศักดิ์พระ
ต่ อ มายาวนานว่ า พระเจ้ า แผ่ น ดิน ทุก พระองค์ จ ะต้ อ งทรงท�ำ นุ พิ ม ลธรรมมาครองราชย์ ใ น
ช่วง พ.ศ.2163 – 2171 ได้
บ�ำรุงพระเจดีย์ สมัยพระเจ้าชัยสงข์แห่งพุกาม (บางครั้ง เรียก ทรงทะนุบ�ำรุงพุทธศาสนาด้วย
ว่า พระเจ้าติโลมินโล/พระเจ้านันตองมยาเป็นรัชกาลที่ 9 แห่ง ส่งสมณทูตไปศึกษาพระธรรม
พุกาม) พระองค์ทรงสร้างวัดที่ถ่ายแบบพระมหาโพธิเจดีย์ท่ีเมือง วินัยที่ลังกาเป็นประจ�ำและทุก
สาหะขึ้นไปนมัสการ
พุทธคยามาสร้าง วัดส�ำคัญที่พระองค์โปรดให้สร้างคือวัดติโลมินโล คณะจะอุ
พระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏ
สมัยพระนางเจ้าฉิ่นซอปู้ พระนางพระราชทานทองค�ำเท่าน�้ำหนัก ต่อมาได้รับค�ำแนะน�ำจากพระ
พระองค์ 40 กิโลกรัมเพื่อน�ำไปตีแผ่หุ้มพระเจดีย์ สมัยพระเจ้า เถระในลังกาว่า เขาสุวรรณ
ธรรมเจดีย์ พระองค์ทรงบริจาคทองค�ำหนักเป็นสี่เท่าของน�้ำหนัก บรรพตตามชื่อในภาษาบาลีก็
มีอยู่ในสยามประเทศน่าจะมี
พระองค์ หลังจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ท�ำพิธีราชาภิเษก ณ เมือง รอยพระพุทธบาทประดิษฐาน
หงสาวดี พระองค์ถวายมงกุฎทรงยอดแก่พระมหาเจดีย์มุตาว และ อยู่ก็เป็นได้ เมื่อน�ำความมาก
พระเจดีย์ชเวดากองปี พ.ศ.2084 ต่อมายุคราชวงศ์คองบอง สมัย ราบบังคมทูลพระเจ้าทรงธรรม
มีท้องตราไปยังเจ้า
พระเจ้ามินดง พระองค์ทรงส่งฉัตรฝังเพชรอันใหม่มาถวายเป็นพุทธ จึเมืงโปรดให้
อ งทั้ ง หลายให้ สื บ หารอย
บูชาจึงเป็นธรรมเนียมแห่งพม่ามาถึงปัจจุบันที่กษัตริย์ทุกพระองค์ พระพุทธบาทจนได้พบบนเขา
จะต้องพระราชทานทองค�ำเท่าน�้ำหนักพระองค์เองไปตีเป็นแผ่น สัจจพันธ์ในเมืองสระบุรี
หุ้มองค์พระมหาเจดีย์
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ในประเทศลาว หลังจากที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่
เวียงจันทน์ พระองค์ก็ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงซึ่งเป็นเจดีย์เก่าเดิมเรียกว่า พระ
ธาตุศรีธรรมาโศก โดยพระองค์โปรดให้สร้างคร่อมทับของเดิม แล้วสร้างเจดีย์เล็กๆ
ล้อมรอบ 30 องค์ แล้วพระราชทานนามว่า พระธาตุโลกจุฬามณีเจดีย์ พระองค์ให้
บูรณะพระธาตุพนม (ปัจจุบันจังหวัดนครพนม) ซึ่งสร้างสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร ให้
ปฏิสังขรณ์พระธาตุบังพวน (ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านธาตุ ต.ดอนหมู อ.เมือง จังหวัด
หนองคาย) พระองค์ยังให้สร้างวัดพุทธศาสนาอีกหลายแห่ง สร้างวัดพระแก้วเพื่อเป็น
ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต สร้างวัดน้อยใหญ่ในเมืองเวียงจันทน์ถึง 80 วัด พร้อม
กันนั้นสั่งให้มีการสร้างวัดเชียงทอง วัดเชียงทองคือตัวอย่างวัดที่สวยแห่งหนึ่งแสดง
ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยพระองค์ นับเป็นการสื่อสารผ่านตัวแบบสมัยรัฐจารีต
พุทธจารีตในวิถีรัฐจารีต
พุทธจารีตนิยมกับการเข้ามาของเจ้าอาณานิคม: จุดประสงค์ของต่างชาติ
แม้เข้ามาเน้นเรื่องการค้าเป็นหลัก แต่ก็มีพวกบาทหลวงที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนา ซึ่ง
มาในรูปแบบพ่อค้า มีการเข้ามาศึกษา ส�ำรวจ แทรกซึม และเข้ารับราชการในราช
อาณาจักร โดยวางแผนการที่จะเอาสยามและอาณาจักรอื่นๆ เป็นอาณานิคมพยายาม
ลดบทบาทของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมทั้งภาครัฐและประชาชนสมัยอยุธยาให้น้อยลง
กระทั่งไม่มีบทบาทในที่สุด มีการส่งบาทหลวงจ�ำนวนมากเข้ามา และมีสาส์นจากโป๊ป
อินโนเซน ถึงสมเด็จพระนาราย์มหาราช หัวหนัาสูงสุดของรัฐหวังประชาชนเข้ารีต
ศาสนาคริสต์มากขึ้น หวังคนชั้นน�ำเหล่านี้เป็นกลไกต่อขบวนการยึดครองสยามเป็น
อาณานิคมฝรั่งเศส ทั้งนี้ในส่วนอ�ำนาจสูงสุดของรัฐก็ถูกพยายามชักน�ำเกลี้ยกล่อมให้
ทั้งคนชั้นสูง พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ และขุนนางที่มีอิทธิพลต่อบ้านเมืองให้เข้ารีต และ
ตอบแทนผู้เข้ารีตด้วยต�ำแหน่งหน้าที่การงานในไทย หลังจากยึดครองสยามแล้วเป็น
แนวทางที่เจ้าอาณานิคมครั้งก่อนๆ เช่น โปรตุเกสเคยใช้ส�ำเร็จกับลังกามาแล้ว รวม
ทั้งการส่งทหารเข้ามาในสยามและยึดป้อมส�ำคัญเอาไว้ (กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, 2557:81)
การปกครองของรัฐจารีตใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ: ด้านการเมืองการ
ปกครอง ผู้ปกครองสูงสุดหรือผู้น�ำรัฐใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านพุทธศาสนา
ยุคกรุงศรีอยุธยานี้ พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสลับกับการเสื่อมโทรมในบางยุคสมัย แต่
สมัยพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นหลักและมีอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่ผสมผสานกับ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังเช่น สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.
1991-2031) พระองค์ทรงอุทิศพระราชวังเป็นวัดถวายเป็นพุทธบูชา
เช่น พระวิหารจุฬามณี การเสด็จออกผนวชเป็นเวลา 8 เดือน พร้อม
กับข้าราชบริพาร จ�ำนวน 2348 คน พร้อมใจกันอุปสมบทและการ
ประชุมนักปราชญ์เพื่อประพันธ์มหาชาติค�ำหลวงและลิลิตพระลอ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรด้านพุทธศาสนา พระองค์ทรงส่งทูต
ไปลังกาต่อด้วยสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระพันวษา) พระโอรส
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของ เจ้าราชครูโพนสะเม็ก บุคคล
พระบิดา และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 การหล่อศรีสรรเพ็ชญ์ ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ลาวยุคที่
และฉลอง แม้ยุคนี้จะมีการติดต่อกับชาวโปรตุเกสเริ่มอาณานิคม แผ่ราชอาณาจักรครอบคลุมสอง
ตะวันตกเข้ามา ต่อมา สมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171) ฝั่งแม่น�้ำโขง ท่านเป็นผู้ท�ำให้
ราชอาณาจักรลาวในตอนนั้นที่
พระองค์เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 8 พรรษาทรงเสด็จออกบอก มีอยู่แล้ว 2 อาณาจักรคือล้าน
ธรรมแก่พระภิกษุสามเณรเป็นประจ�ำ การสร้างพระไตรปิฎกครบ ช้างหลวงพระบาง และล้าน
สมบูรณ์ การพบรอยพุทธบาทที่สระบุรีกระทั่งมีประเพณีงานมัสการ ช้างเวียงจันทน์ กลายเป็น 3
กรอิสระ เพราะเพิ่ม
รอยพระพุทธบาทประจ�ำปี เน้นการสร้างศาสนสถานวัดวาอารามถึง อาณาจั
อาณาจักรจ�ำปาศักดิ์ขึ้นมาอีก
กับมีค�ำที่สะท้อนค่านิยมของสมัยนั้นว่า "เมื่อบ้านเมืองดี เขาสร้าง เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก
วัดให้ลูกหลานเล่น" และยุคปลายอยุธยา พระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ เป็ น ที่ รู ้ กั น ในชื่ อ อื่ น ๆ เช่ น
(พ.ศ.2275-2301) พุ ท ธศาสนาเจริ ญ สู ง สุ ด มี ป ระเพณี นิ ย มใน ญาครูขี้หอม หลวงพ่อขี้หอม
พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก
เรื่องการบวชเรียนและเจริญด้านวรรณกรรม ซึ่งแต่งขึ้นสมัยนี้ คือ เป็นต้น ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มี
นันโทปนันทสูตร พระมาลัยค�ำหลวง ปุณโณวาทค�ำฉันท์ และพระราช บทบาทส�ำคัญในชุมชน และ
ปุจฉาถามคณะสงฆ์ เป็นต้น มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการ การเมืองสองฝั่งโขงยุคสมัย
า สุ ริ ย วงศาธรรม
ทูตเชิงพุทธ คือ การส่งสมณทูตไปสืบต่ออายุพระศาสนาที่ลังกาตาม ของพระเจ้
มิกราชครองกรุงเวียงจันทน์
พระราชสาส์นมาทูลขอพระสงฆ์จากสยามปี พ.ศ.2296 สยามวงศ์
จึงอุบัติขึ้นในลังกาประเทศและเจริญสืบต่อมา
พุทธศาสนากับรัฐ/ฝ่ายบ้านเมืองยุคจารีตแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์
ในการสถาปนาพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ เช่น สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งกระท�ำต่อ
ที่ประชุมใหญ่ มีตัวแทนคณะสงฆ์เข้าร่วมด้วยพร้อมกันทั้งพุทธจักร อาณาจักร และ
การที่บุคคลที่เคยพระภิกษุในหมู่สงฆ์ เช่นพระมหานาคช่วยป้องกันบ้านเมืองในยาม
สงคราม คราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา สึกออกมาและชวนผู้ที่นับถือช่วยเหลือต้าน
ทัพพม่าด้วยการระดมขุดคูคลองนอกค่ายเพื่อป้องกันการเข้ามาของทัพพม่า เป็นต้น
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

กรณีการที่พระภิกษุ เช่น พระพนรัต ถูกประหารชีวิตเพราะ
ไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการยึดอ�ำนาจจากพระเจ้าแผ่นดิน พระ
ศรีสินจึงไปขอฤกษ์ยามกับพระพนรัตวัดป่าแก้ว แต่แผนการ
ไม่ส�ำเร็จตามที่วางไว้เป็นเหตุให้ถูกจับและถูกสอบสวนเชื่อม
โยงมาถึงพระนพรัต ท�ำให้พระนพรัตถูกจับไปประหารชีวิตตาม
ฐานผู้ร่วมก่อกบฏ และพระสงฆ์ถูกใช้เป็นทูตในยามสงคราม
พระธาตุ ศ รี ส องรั ก สร้ า งปี พ.ศ.
2103 เสร็จปี พ.ศ.2106 มาจากชื่อ เพื่อน�ำมารายงานและประเมินก�ำลังการรบหรือยอมแพ้ เช่น
ของเมืองทั้ง 2 คือ กรุงศรีอยุธยาสมัย กรณีของพระมหาธรรมราชา เจ้าเมืองพิษณุโลก ซึ่งถูกทัพ
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และกรุง หงสาวดีล้อม เมื่อเห็นว่าก�ำลังจากอยุธยาช่วยไม่ทันก็จ�ำต้องยอม
ศรีสัตนาคนหุตสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา
ธิราช จึงตกลงรวมก�ำลังเพื่อต่อสู้กับ เปิดประตูเมืองต้อนรับ เห็นว่า พระสงฆ์เป็นทูตสังเกตการณ์
พม่าโดยทั้ง 2 แผ่นดินตั้งสัจจะอธิษฐาน ฝ่ายข้าศึกทั้งสมัยอยุธยา และกรุงธนบุรี แม้ข้าศึกก็ให้เกียรติ
ว่าจะไม่มีการสู้รบกันอีกต่อไป จะมี และไม่ท�ำอันตรายพระสงฆ์ด้วย รวมทั้งพระสงฆ์ ทั้งสมณชี
แต่ความรักใคร่ผูกพันกัน จึงเกิดเป็น พรามหณ์ ถูกน�ำมาเป็นข้ออ้างในการงดสงคราม เพราะเกรง
ชื่ อ ศรี ส องรั ก ในดิ น แดนแห่ ง สั จ จะ
และไมตรีที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ตั้งอยู่ จะเดือดร้อน บ่อยครั้งที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน กษัตริย์
บริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น�้ำโขง ต้องตัดสินใจว่า จะรบหรือยอมแพ้ เงื่อนไขหนึ่ง คือ ถ้าเห็นว่า
และแม่น�้ำน่าน ซึ่งเป็นรอยต่อของ ก�ำลังสู้ไม่ได้ รบไปแล้ว สมณชีพรามณ์ ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ทั้ง 2 ราชอาณาจักร โดยอยู่ห่างจาก
อ�ำเภอด่านซ้าย 1 กิโลเมตร มีคล้าย จะเดือดร้อนก็งดการศึกสงครามนั้นเสีย
อีกพระองค์ที่มีบทบาทในลาวปี พ.ศ.2233 พระเจ้า
พระธาตุพนม สีขาว ก่ออิฐถือปูน มี 		
ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ สุริยวงศาธรรมมิกราช (ครองราชย์ พ.ศ.2181-2238) เสด็จ
8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร บน ทิวงคต พระโอรสของพระองค์ เจ้าองค์หล่อ (ครองราชย์ พ.ศ.
ยอดพระธาตุ มี แ ก้ ว ครอบเป็ น โดม
และมีกระดิ่งลูกเล็กๆ แขวนอยู่เหนือ 2239-2242) ยังทรงพระเยาว์ (ชนมายุ 13 พรรษา) พระนาง
โดม ภายในเจดีย์ได้บรรจุ พระบรม สุมังคลามเหสีก�ำลังทรงพระครรภ์ พระยาแสนเมืองเสนาบดี
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้
ฝ่ายขวาชิงราชสมบัติ ผู้จงรักภักดีคุ้มครองเจ้าองค์หล่อหนี
ไปพึ่งเวียดนาม ส่วนพระนางสุมังคลาพร้อมคนสนิทหนีมาพึ่งเจ้าราชครูโพนสะเม็ก
(ตอนนั้นเลื่อนเป็นพระครูยอดแก้ว สังฆราชลาว) ด้วยท่านมีลูกศิษย์ ญาติโยมมาก
เป็นที่พึ่ง และพระนางไม่ยินยอมตกเป็นมเหสีของพระยาเมืองแสน เจ้าราชครูโพน
สะเม็กจึงจัดการให้พระนางพร้อมบริวารจ�ำนวนหนึ่งไปอยู่ที่ "ภูสะง้อหอค�ำ" เมื่อ
พระนางคลอดพระโอรสออกมาได้นามว่า "เจ้าหน่อกษัตริย์" เหตุการณ์ในเวียงจันทน์
ช่วงนี้วุ่นวาย พระยาเมืองแสนถูกฆ่าตาย เจ้าองค์หล่อสืบราชสมบัติแทนพระบิดา ผู้
อยู่เบื้องหลังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เจ้าราชครูฯซึ่งมีบริวารมากไม่อยากเป็นฝ่ายหนึ่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ฝ่ายใด จึงอพยพกันออกจากเวียงจันทน์น�ำพระนางสุมังคลาพร้อมเจ้าหน่อกษัตริย์
ไปอยู่บ้าน "งิ้วพันล�ำโสมสนุก" ส่วนตัวท่านพร้อมผู้ติดตาม 3,000 คน เดินทางเรื่อย
ไปจนถึงแดนเขมร ระหว่างการเดินทาง ท่านและสานุศิษย์สร้างบ้านเมืองและสร้าง
วัดวาอารามหลายแห่ง เพราะผู้ศรัทธาสวามิภักดิ์มากมายติดตามมาตั้งบ้านเรือนขึ้น
พักพิงอยู่ด้วยทุกที่ที่ท่านเดินทางผ่านไป ครั้นท่านย้ายต่อไปมีผู้พอใจจะติดตาม และ
ยังอาศัยท�ำมาหากินอยู่ที่เดิมไปมาหาสู่กันในยามต้องการจึงมีบ้านเมือง ชุมชนลาวเกิด
ขึ้นตามมาตลอดสองฝั่งโขง และล�ำน�้ำสาขา ครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสบูรณะพระธาตุพนม
การสร้างเมืองจ�ำปาศักดิ์ เป็นอาณาจักรล้านช้างจ�ำปาศักดิ์สืบมาเป็นอาณาจักรล้าน
ช้างแห่งที่ 3
ส่วนกรณีกิจของพระมหากษัตริย์เองทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เพื่อแสดง
กตเวทิตาธรรม เช่น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชสถาปนาพระต�ำหนัก สร้าง
พระวิหารอารามวัดวังชัย และถวายอากรเป็นกัปปิยะแด่พระภิกษุ-สามเณรวัดวังชัย
เพื่อเป็นการสนองคุณเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวชที่วัดแห่งนี้ การแสดงกตเวทิธรรมต่อ
พระอาจารย์และถวายสตสดกมหาทาน พระมหากษัตริย์สถาปนาวัดวาอาราม วิหาร
เช่น วัดศพสวรรค์ นอกจากนี้ ฝ่ายบ้านเมืองยังใช้วัดเป็นที่ตั้งทัพ เช่น คราวพม่ายก
ทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยา กษัติรย์พม่าใช้วัดหลายแห่งในการตั้งค่าย เช่น ต�ำบล
ทุ่ง วัดโพธาราม ต�ำบลวัดพุทไธสวรรค์ วัดการ้อง วัดชัยวัฒนาราม และตั้งทัพหลวงที่
วัดมเหยงค์ และยังใช้วัดเป็นสถานที่ประหารชีวิต และพระมหากษัตริย์ใช้สัญลักษณ์
ทางพุทธศาสนาเมื่อจะออกไปต้อนรับทัพ กรณี สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช
เมื่อจะออกไปต้อนรับทัพหงสาวดีซึ่งยกมาตีกรุงศรีอยุธยา รับสั่งให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชา
อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธปฏิ ม าเป็ น ประธาน พระพุ ท ธรู ป องค์ ส� ำ คั ญ ยั ง เป็ น ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ
เช่น พระพุทธชินราช และพระชินศรี นับเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดพิษณุโลก
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์มีความศรัทธา และมักหาโอกาสเสด็จไปนมัสการ
อยู่เสมอ บางครั้งก็โปรดให้มีการเล่นมหรสพสมโภช หรือบางพระองค์ท�ำน�้ำสาบาน
อ้างพระรัตนตรัยเป็นสักขีพยาน หรือการหนีราชภัยมาพึ่งพระ/วัด รวมทั้งผู้น�ำรัฐ
บางยุคสมัยยังใช้พระศาสนาเพื่อการออกผนวช/ลาบวชเป็นลักษณะร่วมอย่างหนึ่ง
ในรัฐจารีต ผู้ปกครองเจ้านายเชื่อพระวงศ์มักออกผนวชเพื่อหลีภัยทางการเมืองดัง
ปรากฏในลาวสมัยเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช/เจ้าสุริยะ (ครองราชย์ พ.ศ.2181-2238)
พระราชโอรสของพระเจ้าวรวงศาธรรมิกราช (ครองราชย์ พ.ศ.2140-2165) หลังจาก
ที่พระเชษฐาของพระองค์แย่งชิงราชสมบัติกัน นับแต่พระบัณฑิตโพธิสารราช (ครอง
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ราชย์ พ.ศ.2166-2170) สวรรคต พระองค์ซ่องสุมก�ำลังอยู่ในป่าและยกทัพเข้ามาตี
เวียงจันทน์ปี พ.ศ.2181 และพระองค์เป็นฝ่ายที่ยึดครองเวียงจันทน์ และขึ้นครองราชย์
ขณะที่พระชนม์ 25 ชันษา หลังจากขึ้นครองราชย์ให้เจ้าชมพูพระเชษฐาไปอยู่เมืองเว้
ในเวียดนาม ส่วนเจ้าบุญชู พระเชษฐาอีกองค์หนึ่งของพระองค์ ออกผนวชตลอดชีวิต
พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง: ยุครัฐจารีตนี้ พระมหากษัตริย์ยัง
ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาทั้งจากศาสนาแบบเดิมที่เคยมีมาก่อน และศาสนาที่
รับเข้ามาจากลังกา ดังจะเห็นในอยุธยาทางราชการให้การอุปถัมภ์อย่างดี คือ สมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) มีการเข้ามาของต่างชาติมากมาย
ทั้งฮอลันดา แขกมัวร์ เปอร์เซีย อินเดีย ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส ซึ่งประเทศหลัง
นี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อราชส�ำนักถึงขนาดขอให้พระองค์เปลี่ยนไปรับนับถือคริสต์
ตามบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พร้อมทั้งขุนนางมุสลิมและขุนนางชาวคริสต์เริ่ม
มีอ�ำนาจในราชส�ำนัก กลายเป็นความขัดแย้งกันระหว่างแขกเปอร์เซียมุสลิมกับคริสต์
ชาวตะวันตก พุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนให้มีการบวชเรียนจนกระทั่งมีจ�ำนวน
พระมากมายท�ำให้ขาดแคลนแรงงานถึงกับต้องมีการตั้งกรรมการสอบไล่ความรู้ของ
พระภิกษุสงฆ์ เพื่อไล่ออกไปใช้แรงงานซึ่งเป็นที่มาของค�ำว่า สอบไล่ จนถึงปัจจุบัน
อ�ำนาจของฝ่ายบ้านเมือง
บางยุ ค สมั ย พระราชาสามารถใช้ อ าญาบั ง คั บ เพื่ อ อุ ป ถั ม ภ์ แ ละป้ อ งกั น
พระศาสนา กรณีเช่น รัชสมัยพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ.2063-2090) พระองค์เป็น
ผู้เคร่งครัดทางพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชโองการให้พลเมืองเลิกนับถือผี
สางเทวดา เลิกทรงเจ้าเข้าผีทั่วพระราชอาณาจักร ทรงให้รื้อศาลหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อ
เมืองทรงเมือง และให้หันมานับถือพุทธศาสนาแทน ทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลก แต่
ประเพณีการนับถือผีนั้นมีมานานมาก และฝังเข้าไปในจิตใจของประชาชนทั่วไปจึง
ยากที่จะเลิกอย่างเด็ดขาด (คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์:17) และในตอนปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 22 พระเจ้าบุเรงนอง (Bayin Naung) นับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
องค์หนึ่งของพม่า พระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนามากจนถึงกับใช้อ�ำนาจทางบ้าน
เมือง บังคับให้ชาวบ้านถือศีล และเจริญจิตภาวนาธรรมในวันพระ มีการห้ามบูชานัต
37 องค์ และห้ามการบูชายัญ บังคับให้พวกไทยใหญ่และพวกมุสลิม ประชาชนที่
อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ทั้งหมดปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ พุทธศาสนาเจริญ
รุ่งเรืองมากในเมืองอังวะและเมืองไชยบุรี (Sagaing) และสมัยพระเจ้ามินดง มีการ
ปฏิวัติยึดอ�ำนาจจากพระเจ้าปะกันปี พ.ศ.2396 สมัยพระองค์ มีการสังคายนาพระ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ไตรปิฎกนิกายเถรวาทครั้งที่ 5 ขึ้น ณ เมืองมัณฑะเลย์ปี พ.ศ.
2414 จารึกพระไตรปิฎกลงในหินอ่อน 729 แผ่น โดยได้
รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์หลายชาติ คือ ศรีลังกา ไทย
กัมพูชา ลาว และเวียดนาม (เสถียร โพธินันทะ, 2515:60)
ศาสนาสถานโบราณวัตถุทั้งหลาย เช่น นครวัด นครธม ถูก
ปล่ อ ยรกร้ า งอยู ่ ใ นป่ า จนมี ช าวฝรั่ ง เศสไปพบเข้ า ปี พ.ศ.
2404 ทางบ้านเมืองจึงสนับสนุนและรักษาอนุรักษ์ไว้ปี พ.ศ. สถานที่ท�ำสังคายนาและบรรจุจารึก
พระไตรปิ ฎ กและคั ม ภี ร ์ อื่ น ๆ ทาง
2406/ค.ศ.1863 พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีทรงเสวยราชย์ พุทธศาสนาที่ กุสันธอและสันทมุนี
ในกรุงอุดรเมียรชัย พระสงฆ์ชาวกัมพูชาเดินทางมาศึกษายัง (Kuthodaw-Sandamuni) นั บ
กรุงเทพมหานครกลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในเขมร พระมหา สังคายนาครั้งแรกในพม่า เป็นครั้งที่
้งจารึกลงในใบลานของ
วิมลธรรม (ทอง) จัดการศึกษาของสงฆ์ไทยตั้ง "ศาลาบาลีชั้น 5ลังต่กาอจากครั
สังคายนาครั้งนี้ มีการจารึกพระ
สูง" ในกรุงพนมเปญ พุทธิกวิทยาลัยในปัจจุบัน จากนั้นเขมร ไตรปิฎกลงในแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น
ก็ตกเป็นรัฐอารักขาและเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเกือบ 100 ปี ณ เมืองมัณทเลย์ ด้วยการอุปถัมภ์
ามินดงปี พ.ศ.2414 (ค.ศ.
พุทธศาสนาเริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะรัฐ: ก่อนหน้านี้มี ของพระเจ้
1871) พระมหาเถระ 3 รูป คือ พระ
การรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเข้า พุทธ ชาคราภิวังสะ พระนรินทาภิธชะ และ
ศาสนาลังกาวงศ์ได้ผสมกลมกลืนกับความเชื่อท้องถิ่นและ พระสุมังคลสามี ได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ศาสนาที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านั้น ผสมผสานกันท�ำให้เกิด เป็นประธานโดยล�ำดับ มีพระสงฆ์
และพระอาจารย์ผู้แตกฉานในพระ
มีความหลากหลายภายในรัฐ ในรัฐสยาม สมัยกรุงศรีอยุธยา ปริยัติธรรมร่วมประชุม 2,400 ท่าน
ช่วงปลาย ธนบุรี รัตนโกสินทร์ รัฐเวียดนามยุค 2 อาณาจักร กระท�ำอยู่ 5 เดือนจึงส�ำเร็จ
(ตรินกับเหงียน) ยุคยาลอง/เหงียน รัฐพม่ายุคตองอู อังวะ
อลองพญา (คองบอง) เขมรยุคหลังพระนคร ยุคละแวกและหลังยุคละแวก ลาวยุค 2
อาณาจักร และ 3 อาณาจักร แต่ละรัฐเริ่มมีจารีตปฏิบัติพัฒนาเป็นของตนเอง มีการ
พัฒนาและรวมเข้าเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากของเดิมและคงของเดิมไว้ผ่าน
พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม พระพุทธรูป ศาสนาสถาน เจดีย์ วิหารต่างๆ เริ่มมีลักษณะ
เฉพาะเป็นของตนเอง แล้วแต่ยุคสมัยที่รับมา พุทธศาสนาเริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตน
ทั้งวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ การให้ความส�ำคัญแต่ละค่านิยมที่แตกต่างกัน เช่น นิกายของ
คณะสงฆ์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนิกายใหม่ภายในบริบทของแต่ละรัฐ การศึกษา
พุทธศิลป์แต่ละยุคที่แตกต่างกันออกไป วิถีปฏิบัติและความเชื่อที่เน้นเฉพาะพื้นที่ แม้
จะเป็นพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับอิทธิพลจากลังกาวงศ์เช่นเดียวกัน แต่ลักษณะเด่น
ของแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด
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การน�ำหลักทางศาสนามาเป็นกฎหมาย กฎหมายบ้านเมืองและหลักพุทธ
ศาสนาถูกน�ำมาปรับใช้ในอาณาจักร กรณี ในล้านช้าง สมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรม
มิกราช (ค.ศ.1637-1694) อาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีการรวบรวมประมวล
กฎหมายเก่า และตรากฎหมายขึ้นใช้เพื่อก�ำหนดแนวปฏิบัติควบคุมสังคมหลายฉบับ
คือ คัมภีร์มูลตันไต คัมภีร์สุวรรณมุกขา คัมภีร์ราชศาสตร์ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์
หลวง คัมภีร์โพสะราชและคัมภีร์สังคหปกรณ์ คัมภีร์อาณาจักรและธรรมจักรแห่ง
ธรรมศาสตร์ เนื้อหากฎหมายส่วนใหญ่จะยึดหลักของพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติ
ในกฎหมาย โคสาราช (โฆษาราช/กฎหมายโคสาราษฎร์) พระธรรมศาสตร์ว่าด้วย
ลักษณะพิจารณาความเทียบพุทธจักร-อาณาจักร กฎหมายที่ส�ำคัญสมัยนี้คือ คัมภีร์
พระธรรมศาสตร์หลวง สันนิษฐานว่าคงเค้ามาจากคัมภีร์ธรรมศาสตร์ของอินเดีย และ
ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ผู้ปกครองของลาวในอาณาจักรล้านช้างน�ำมาดัดแปลง
แก้ไขให้เหมาะสมกับสังคมลาวสมัยนั้น มีการระบุถึงปีศักราชไว้อย่างชัดเจนว่าเรียบ
เรียงขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช นอกจากนี้ คัมภีร์สุวรรณ
มุกขา กฎหมายโบราณลาวที่มีลักษณะเป็นประมวลกฎหมายจารีตลาว (The code
of Lao customary law) ที่แสดงให้เห็นสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อาณาจักรล้าน
ช้างเริ่มติดต่อกับคนภายนอกอาณาจักรมากขึ้นมีการใช้เรือเป็นพาหนะ การจัดการ
จราจรทางน�้ำเป็นกฎหมายที่แสดงภาพการคมนาคมทางน�้ำและการค้าขายโดยทาง
เรืออย่างชัดเจน สังคมมีความหลากหลาย การก�ำหนดแนวปฏิบัติในกฎหมายมีการ
ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิม หลักค�ำสอนทางศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ รวมกันเข้า
ไว้ในการจัดระเบียบปฏิบัติของบุคคล กฎหมายยุคสมัยนี้จึงมีลักษณะผสมผสาน แต่
ก็ยังยึดแนวทางพุทธศาสนาเป็นหลักส�ำคัญ จากความเชื่อดั้งเดิมผสมผสานกับหลัก
ธรรมทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ น�ำไปเป็นพื้นฐานแนวทางในการก�ำหนดแนว
ปฏิบัติ ก�ำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม น�ำมาเรียบเรียงเป็นกฎหมายบ้านเมือง
กฎหมายโบราณของรัฐจารีตจึงมีลักษณะการใช้ภาษาที่ผสมผสานกันระหว่าง ภาษา
บาลี-สันสกฤตกับภาษาเฉพาะอาณาจักร เช่น ภาษาไทย ภาพพม่า ภาษาเขมร ภาษา
ล้านนา ภาษาลาว ในรูปแบบต่างๆ กัน แสดงถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเมือง
การปกครอง และศาสนา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแวดล้อม
บทบาทพระสงฆ์และชาวพุทธในยุครัฐจารีต
บทบาทพระสงฆ์กับการเมืองมีในหลายมิติ โดยเฉพาะรัฐจารีตที่ต้องพึ่งพา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อาศัยพระสงฆ์ในการเป็นผู้น�ำด้านจิตใจเพื่อเป็นมือในการช่วยเหลือผู้น�ำรัฐจารีตใน
การปกครองประเทศ บทบาทพระสงฆ์ที่โด่ดเด่นในการช่วยพัฒนา
รัฐจารีตประกอบด้วย
พระสงฆ์กับผู้ปกครองของบ้านเมือง: พระสงฆ์ได้รับ
การแต่งตั้งจากพระราชา เช่น พระเจ้าพระเจ้าบูโดพญา/พระเจ้า
ปะดุง ทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปส�ำคัญ 8 รูปเป็นสังฆราชา เรียกว่า
สุธรรม สยาดอ ผู้น�ำสงฆ์มีหน้าที่ช่วยปกปักรักษาความบริสุทธิ์
ของคณะสงฆ์ ผลงานของคณะพระสังฆราชซึ่งเป็นพระเถระท�ำให้
สงฆ์เจริญรุ่งเรืองและผลคือการศึกษาพระปริยัติเจริญรัชสมัยของ
พระองค์ เช่น พระมหาสังฆราชาญาณภิวังศะ เป็นพระนักปราชญ์
ส�ำคัญ เก่งตั้งแต่วัยหนุ่ม หลังบวช 5 พรรษาส�ำเร็จเนตติปกรณ์ฎีกา รูปปั้น พระอุบาลีเถระผู้เป็น
สมณทูตฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ศรี
และ 8 ปี หลังจากบวชพระอายุ 28 เป็นสังฆราช ต่อมาเป็นมหา ลังกา หรือสิงหล ประดิษฐาน
สังฆราชซึ่งพระราชาทรงแต่งตั้งกับพระภิกษุที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเป็น อยู่ ณ วัดธรรมาราม จังหวัด
มหาเถระในราชอาณาจักร ภายหลังท่านนิพนธ์ฎีกาของทีฆนิกาย อยุธยา
สาธุชชนวิลาสินี ท่านยังแต่งอรรถกถาของพระพุทธโฆษาจารย์ ชาตกัฏฐกถาและอีก
หลายเล่ม (Bode, 1966:79-82)
พระสงฆ์ในฐานะเป็นสมณทูตของบ้านเมืองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
อาณาจักร: อิทธิพลนี้ได้รับจากศรีลังกาซึ่งลังการับมาจากพระเจ้าอโศกอีกทอดหนึ่ง
ดังที่มีการส่งพระสงฆ์จากอาณาจักรต่างๆ ไปยังลังกา และลังกาส่งไปยังอาณาจักร
อาเซียนสลับกัน พระเจ้าศรีจุลราชของเขมรส่งคณะสมณทูต คือ พระปาสมันตะ
เถระ พระเทพลังกาและพระสงฆ์เขมรอีก 20 รูปไปยังหลวงพระบาง สมัยพระญาติ
แห่งกรรมพูชายุครัฐจารีต พระเจ้าธรรมราชาสร้างวัดเจดีย์ในเมืองหลวงและวัดทาง
พุทธศาสนาหลายแห่ง และพระเจ้าองค์จัน ประมาณ ค.ศ.1516-1566 มีพระสงฆ์
จากกัมพูชาน�ำโดย พระมหานสิทธิ และคณะ 25 รูป ไปบวชที่ลังกาโดยพระมหาเถระ
ชาวลังกา และพระเจ้าบรมไตรโลกนาถทรงนิมนต์พระสมณทูตจากลังกาเข้ามาปี พ.ศ.
2008 และปี พ.ศ.2296 สมัยพระเจ้าบรมโกศ ในลังกาพุทธศาสนาเสื่อมลงจากการ
บีบคั้นของอาณานิคมจนกระทั่งไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่ คงเหลือแต่สามเณรสรณังกร
รูปเดียว พระองค์จึงส่งสมณทูต คือ พระอุบาลีและคณะไปสืบต่อพระศาสนาที่ลังกา
ขณะที่พระสงฆ์ยังท�ำหน้าที่เป็นสมณทูตของฝ่ายบ้านเมืองด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เช่น กษัตริย์พม่า มอญ ส่งสมณทูต ไปแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาลังกาวงศ์
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แต่ละรุ่นสืบมา กรณีในพม่า รัชสมัยพระเจ้าบูโดพญานี้ในด้านพระสงฆ์ พระองค์
ทรงส่งพระพม่าไปประดิษฐานพระสงฆ์อมรปุรนิกายในลังกาพร้อมทั้งน�ำคัมภีร์พุทธ
ศาสนาภาคภาษาบาลีไปด้วย พระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆ มาก็ทรงสนพระทัยในการ
บ�ำรุงพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
สมัยพระเจ้ารามธิบดี (ศรีปิฎกธร) แห่งกรุงหงสาวดี/พระธรรมเจดีย์ในบันทึก
ของรามัญญสมณวงศ์ปี พ.ศ.2018 พระองค์ส่งพระสงฆ์ไปอุปสมบทใหม่ที่ลังกาและ
กลับมา สถาปนานิกายลังกาวงศ์ในพระราชอาณาจักร และมีพระราชองค์การให้พระ
ภิกษุทั้งหลายทุกนิกายสึกและบวชใหม่ตามนิกายลังกาวงศ์ เรียกว่า กัลยาณีวงศ์ หรือ
สุวรรณโสภณวงศ์/มหาวิหารวงศ์ เช่นเดียวกับพระบรมไตรโลกนาถก็ส่งไปที่ลังกาเช่น
กันเพราะมีพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปศึกษาต่อที่ลังกา พุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามายัง
อาณาจักรอยุธยา 2 ทางคือ กระแสที่หนึ่งรับพุทธศาสนาจากสุโขทัยและกระแสที่ 2
รับพุทธศาสนามาจากศรีลังกาโดยตรงจากพระเถระชาวลังกาชื่อว่าวนรัตน์ ดังจะเห็น
ว่ามีพระสงฆ์ในอยุธยาแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 และ ที่ 2 คือคามวาสี (พระสงฆ์
สายบ้าน) และอรัญญวาสี (พระสงฆ์สายป่า) ตามล�ำดับ ซึ่งสืบมาจากสุโขทัย และมี
กลุ่มหนึ่งที่พัฒนามาทีหลังเรียกว่า พระวนรัตน์ซึ่งน�ำมาจากศรีลังกาโดยตรงเป็นสาย
บ้านฝ่ายขวา นิกายสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์สืบสายมาจากสยามสมัยอยุธยาจนกระทั่ง
พระอุบาลีสมัยพระเจ้าบรมโกศ
เมื่อลังกาได้รับภัยต่างๆ จากการรุกรานของพวกทมิฬ และการล่าอาณานิคม
ของชาวตะวันตกท�ำให้สมณวงศ์ในลังกาบางยุคสมัยแทบจะหมดไป บางครั้งหมดไป
เหลือแต่สามเณรบนเกาะแห่งนี้ พระมหากษัตริย์เมื่อกอบกู้เอกราชจากผู้บุกยึดแล้ว
ต่อมามีการช�ำระพระศาสนาในลังกาทวีป สมัยพระเจ้าวิมลสุริยะ พระองค์ส่งพระ
ราชทูตไปขอคณะสงฆ์ที่เมืองยะไข่ พระสงฆ์เดินทางมา 30 รูป พระสังฆนายก 2 รูป
คือพระสันตนัต และพระโลกรักขปุคคลี เดินทางมาถึงเมืองศิริวัฒนบุรีปี พ.ศ.2240
พระองค์ให้จัดหาชาวสิงหฬผู้ดีมีสกุลบวชเป็นพระภิกษุ 30 รูป เป็นสามเณร 120 รูป
และปีเดียวกันนี้ พระองค์สิ้นพระชนม์ ต่อมา พระเจ้าศรีวีรปรักกรมนเรนทรสิงหะ
ครองราชย์ (เป็นล�ำดับที่ 161) พระภิกษุสงฆ์ชาวยะไข่ที่ไปให้การบรรพชาอุปสมบท
แก่ชาวสิงหฬ ทนหนาว เจ็บไข้ที่เมืองศิริวัฒนบุรีไม่ได้ มรณภาพหลายรูปที่เหลือจึง
พากันกลับไปเมืองยะไข่ ส่วนผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ยะไข่นั้น บ้างก็ลา
สิกขา บ้างก็มรณภาพ หมดไปทั้ง 30 รูป ไม่มีพรรษาครบพออุปสมบทสืบสมณวงศ์
จึงท�ำให้พระภิกษุสงฆ์หมดสิ้น เป็นเหตุให้พระเจ้าศรีวีรปรักกรมนเรนทรสิงหะก็ไม่พอ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เอาพระทัยใส่ในกิจที่จะบ�ำรุงภิกษุสังฆมณฑล คงเหลือแต่สามเณรสิ้นรัชกาลปี พ.ศ.
2282 พระองค์สิ้นพระชนม์ไม่มีโอรสสืบพระวงศ์ ต่อมา พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ
(เป็นล�ำดับที่ 162) มีพระประสงค์บ�ำเพ็ญราชกิจให้บังเกิดความนิยมแก่ชาวลังกา จึง
เริ่มปรารภเรื่องบ�ำรุงพุทธศาสนา แม้มีสามเณรก่อนหน้านี้แต่ไม่เพียงพอ แต่ยังคงมี
สามเณรรูปหนึ่งคือ สรณังกร เป็นผู้ฉลาด มีศรัทธามั่นคง พระองค์ประสงค์ให้สาม
เณรสรณังกรเป็นที่ปรึกษาในการที่จะคิดตั้งสังฆมณฑล เริ่มแรกส่งราชทูตไปขอที่รัฐ
ยะไข่เช่นเดิม ไม่ได้พระสงฆ์ ทั้งนี้ครั้งก่อน พระสงฆ์ยะไข่เข็ดกลัวอากาศลังกา ขณะ
นั้นมีญาติวงศ์ของสมิงทอเป็นเจ้า แต่มีคนหนึ่งหนีภัยไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ตละ
อัครมหาเสนาบดีจับตัว เห็นเป็นพระภิกษุทรงผ้ากาสาวพัสตร์จะฆ่าเสียก็เกรงบาป
จึงฝากก�ำปั่นวิลันดาให้เอาไปปล่อยที่ลังกาทวีป ชาวสิงหฬก�ำลังมองหาพระภิกษุสงฆ์
ที่จะบวชให้พอดี เมื่อเจ้าพระมอญองค์นี้ไปถึงพากันนับถือ พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ
จึงทะนุบ�ำรุงเจ้าพระมอญ พระมอญถวายพระพรว่า การที่จะให้อุปสมบทต้องมีพระ
ภิกษุพร้อมคณะสงฆ์ จะโปรดให้อุปสมบทชาวสิงหฬ ขอให้ไปขอสงฆ์จากเมืองหงสาวดี
มาให้ครบ จึงแต่งราชทูตไปขอคณะสงฆ์ที่เมืองหงสาวดี แต่เรือราชทูตไปแตกกลาง
ทางจมน�้ำเสียชีวิตมากกว่า รอดชีวิตกลับไปเมืองลังกา การไปหาพระสงฆ์มอญจึงไม่
สมพระประสงค์ แต่พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะทราบจากพวกพ่อค้าวิลันดาว่า ในกรุง
สยามนี้ พุทธศาสนารุ่งเรืองยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ มีพระภิกษุสงฆ์มากบ้านเมืองปกติ
เรียบร้อย จึงแต่งให้ราชทูตเชิญพระราชสาส์นพร้อมเครื่องราชบรรณาการเข้ามา ขอ
คณะสงฆ์ยังกรุงสยาม เพื่อฟื้นฟูสมณวงศ์ในศรีลังกา หลังจากพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ
สิ้นพระชนม์ปี พ.ศ.2290 พระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะ (เป็นล�ำดับที่ 163) ผู้เป็นพระ
ภาดาของพระอัครมเหสีครองราชย์สมบัติ ราชทูตที่ไปนั้นจึงไปทูลความตามที่สืบสวน
ทราบในกรุงศรีอยุธยาแก่พระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะอยู่ในฐานะอันเดียวกับพระเจ้า
แผ่นดินพระองค์ด�ำริที่จะจัดตั้งสังฆมณฑลในลังกาทวีปให้ส�ำเร็จเป็นพระเกียรติยศ
จึงทรงให้ราชทูตไปเชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการเข้ามาขอพระสงฆ์
สยามออกไปให้อุปสมบทแก่ชาวสิงหฬนับเป็นความพยายามของทางราชการลังกาที่
จะอัญเชิญจนเป็นผลส�ำเร็จ ในพม่า สมัยพระเจ้า Tharrawaddy-Min (1837-1846)
พระบิดาของพระเจ้ามินดง มีพระสงฆ์จากลังกาเข้ามาพม่าและมีพระสังฆราช เญยย
ธรรมภิวังสะให้การต้อนรับและสอนภิกษุลังกาทั้ง 2 รูป และสามเณรติดตาม และ
ต่อมาทรงประทานอุปสมบทให้แก่สามเณรรูปนั้น (Bischoff, R., 1995:122-123)
ยุคต่อมา พุทธศาสนาระหว่างอาเซียนกับลังกาวงศ์ยังคงมีปรากฏสมัยกรุง
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รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ.
2352 มีพระลังกา 1 รูป คือ พระวลิตร และสามเณร 2 รูป ชื่อรัตนปาละและหิธายะ
มาที่นครศรีธรรมราช และต่อมาเข้ามากรุงเทพมหานคร รัชกาลที่ 1 โปรดให้รับไว้
ในพระอารามหลวง พระวลิตรและสามเณรรัตนปาละอยู่ที่วัดมหาธาตุ ส่วนสามเณร
หิธายะไม่ถูกกับสามเณรรัตนปาละโปรดให้แยกมาอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ เมื่อสามเณร
ทั้ง 2 รูปอายุครบพอที่จะอุปสมบท จึงทรงพระราชทานนิตยภัตรให้ทั้ง 3 รูป (สมเด็จ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, 2546:353-354) และรัชกาลที่ 2 โปรดให้สามเณรทั้ง
2 รูป เป็นนาคหลวงบวชในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชทานนิตยภัตรแก่ทั้ง 3
รูป เดือนละ 3 ต�ำลึง สมัยรัชกาลที่ 2 พระลังกาชื่อศาสนวงศ์น�ำพระบรมสารีริกธาตุ
2 องค์พร้อมต้นศรีมหาโพธิ์ 1 ต้นมาพักที่นครศรีธรรมราช ประสงค์จะถวายรัชกาล
ที่ 2 พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) จึงจัดส่งมายังกรุงเทพมหานคร และจัดส่งสมณ
ทูตไปลังกา โดยการคัดเลือกของพระวันรัต (มี) วัดราชบูรณะ ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จ
สังฆราช วัดราชบูรณะ 4 รูป คือ พระอาจารย์ดี พระมหาจัน พระมหาแก้ว พระมหา
คง และวัดมหาธาตุ 3 รูป คือ พระอาจารย์อยู่ พระมหาปราง พระมหาแสง และพระ
ลังกาที่เคยมาอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้สมัยรัชกาลที่ 1 คือ พระหายะ พระรัตน
ปาละ และพระศาสนวงศ์ขอกลับไปลังกาด้วย ออกเดินทางด้วยเรือก�ำปั่นปี 2357
ระหว่างพักที่นครศรีธรรมราช 15 วัน พระอาจารย์ดีขอติดตามไปด้วย และกลับปี
2361 เป็นระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน (เสถียร โพธินันทะ: 12) ภายหลัง ร.2 ประธาน
ความดีความชอบให้ทุกรูปที่ไปลังกาโดยเพิ่มเติมแหน่งสมณศักดิ์และพระราชทานผ้า
ไตรจีวร (เสถียร โพธินันทะ, 2515:427) ต่อมาปี พ.ศ.2383 สมัยรัชกาลที่ 3 มีชาว
ลังกาเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งสมณทูตไปลังกา 2 ครั้งพระลังกาชื่อกกุสันธะ
และคฤหัสถ์ชาวลังกา 1 คน เข้ามาในกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อ
มามีอีกพระ 3 รูป สามเณร 1 รูป อยู่เป็นเวลา 2 ปี และขออนุญาตกลับ และพระ
วชิรญาณ ใคร่จะทราบความเป็นไปของพุทธศาสนาในลังกา กับทั้งพระไตรปิฎกของ
ไทยยังไม่ครบถ้วนจึงส่งสมณทูตไปลังกา ประกอบด้วย พระพุทธญาณ พระอมร พระ
สุภูติ พระคัมภีร์ พระพุทธวีระ ไปลังกาเป็นเวลา 1 ปี และกลับกรุงเทพมหานครปี
พ.ศ.2386 ยืมหนังสือต่างๆ จากลังกา 40 คัมภีร์ (เสถียร โพธินันทะ:129)ปี พ.ศ.2387
พระวชิรญาณประสงค์จะคืนคัมภีร์ที่ยืมมาจากลังกาและยืมฉบับอื่นๆ อีก จึงส่งสมณ
ทูตไปเป็นครั้งที่ 2 คือ พระสังฆรักขิต พระปิลันทวัชชะ พระยัญญทัตตะ พระอาสภะ
กับสามเณรบัณฑร และกลับมาถึงกรุงเทพมหานครปีเดียวกัน ยืมพระไตรปิก มาอีก
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30 คัมภีร์ มีพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ลังกาติดตามมาด้วยกว่า 40 คน (เสถียร
โพธินันทะ:488-489)
หลังจากนั้น ไม่นาน พระสงฆ์ชาวเมืองโคลัมโบขอให้ไทยตั้งวงศ์ธรรมยุติกนิกาย
ในลังกา ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดให้สมณทูตไปลังกาปี พ.ศ.2395 เพื่อน�ำคัมภีร์
ต่างๆ ที่สมณทูตชุดก่อนยืมมาคืนลังกา และชาวลังกาอยากจะอุปสมบทเป็นธรรมยุต
สมณทูตและผู้ติดตามประกอบด้วย พระอโนมศิริมุนี (สี) พระมหาชื่น วัดพิชัยชาติ
พระมหารุ่น วัดบวร พระอันดับ 7 รูปรวมเป็น 10 รูป และฆราวาสคือ หมื่นแกล้ว
สาคร นายทรัพย์ นายพุ่ม นายนุด นายเปี่ยม เมื่อไปถึงพระลังกาและฆราวาสตั้งถือ
เป็นหมู่คณะมีความริษยาไม่ปรองดองกัน พระอโนมศิริมุนี เกิดความเบื่อหน่ายจึงกลับ
ประเทศไทย ถึงกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2396 ตั้งแต่บัดนั้นการสัมพันธ์ระดับพระ
สงฆ์ด้วยการส่งสมณทูตไม่ปรากฏมีอย่างเป็นทางการ (เสถียร โพธินันทะ, :402-464)
ต่อมา สมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จประพาสยุโรปขากลับพระองค์แวะลังกา
(พนิดา อังจันทร์เจริญ, :66) มีพระสงฆ์และชาวลังกามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจ�ำนวนมาก
พระองค์เสด็จไปยังวัดบรมนันทวิหาร พระราชทานพระไตรปิฎก ประดิษฐานไว้ที่
มหาวิทยาลัยสงฆ์วิทโยทัย พระราชทานทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ที่เมืองอนุราธปุระ
ต่อมา ทางวัดจัดสร้างหอสวดมนต์และห้องสมุด เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จมาใน
ครั้งนั้นด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากลังกาและลังกาวงศ์ที่
ปรากฏครั้งส�ำคัญคือ การจัดประชุมในครั้งแรกในประเทศศรีลังกาปี พ.ศ.2493 และ
ต่อมา องค์การสหประชาติประกาศให้วัน วิสาขบูชาเป็นวันส�ำคัญของโลก อันเนื่อง
มาจากการรณรงค์ของคณะสงฆ์ลังกาและรัฐบาลลังกาเป็นส�ำคัญ จนกระทั่งชาว
พุทธทั่วโลกร่วมทั้งชาวพุทธในอาเซียนร่วมกันจัดประชุมวิสาชาบูชานานาชาติ โดย
มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้น�ำในการจัดการประชุมซึ่งรัฐบาล
ไทยให้การสนับสนุนและมีคณะกรรมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งบทบาทของ
ลังกาวงศ์และพุทธศาสนาในลังกาเองโดยเฉพาะพระสงฆ์ท�ำหน้าที่พระธรรมทูตทั่ว
โลก เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศยุโรป
ด้วย สมัยนี้มีนิกายเกิดขึ้นในลังกา 3 นิกายล้วนน�ำเข้ามาจากดินแดนอาเซียน คือ
1) นิกายสยามวงศ์ หรือลังกาวงศ์ 2) นิกายอมรปุรนิกาย 3) นิกายรามัญ นิกายทั้ง
3 นี้ ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
พระสงฆ์ ใ นฐานะนั ก ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท: ทั้ ง นี้ ใ นระหว่ า งรั ฐ เพื่ อ เชื่ อ ม
สันทวไมตรีไม่ให้เกิดสงครามภายในรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด พระสงฆ์มีสถานะ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เป็นที่เคารพแม้ของผู้ปกครอง ดังที่ผู้ปกครองจะต้องพึ่งพาพระสงฆ์ และชาวบ้านต้อง
อาศัยพระสงฆ์เพื่อสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านส่งต่อความเดือดร้อนไปถึง
พระราชา และพระมหากษัติรย์แต่ละพระองค์ก็อาศัยพระสงฆ์ช่วยบริหารกิจการบ้าน
เมืองในบางครั้งบางคราวจนเมื่อขึ้นสู่อ�ำนาจก็ต้องมีพระสงฆ์เป็นพวกของพระองค์
โดยเฉพาะการเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการนอง
เลือด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าทั้งสองฝ่ายคู่ขัดแย้งจริงใจที่จะหาข้อตกลงร่วมกันอย่างไร พระ
สงฆ์จึงเป็นแค่คนกลาง (Bischoff, R., 1995:100-101)
เมื่อเกิดข้อขัดแย้งภายในรัฐ หรือ ระหว่างรัฐ เมื่อเกิดข้อขัดแย้งภายในรัฐ
ระหว่างเจ้าชายหรือกษัตริย์แย่งพระราชบัลลังก์ พระมหาสังฆราชปรินายกแห่งพุกาม
ต่ อ จากชิน อรหัน ต์ เ ถระพระนามว่ า พระมหาเถระปั น สะตูช ่ ว ยไกล่ เ กลี่ย ข้ อ พิพ าท
สองพี่น้องแย่งชิงบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าอลองคะสิทธุ คือเจ้ามินชินสอ และเจ้านรสุ
ภายหลัง เจ้านรสุเป็นกษัตริย์ปี พ.ศ.1710 พระองค์ได้นามว่า กุลากยาแมง แปล
ว่า ราชาถูกแขกฆ่า ขณะที่ในอยุธยา สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ขอบิณฑบาต
ชีวิตของแม่ทัพนายกองคนส�ำคัญจากสมเด็จพระนเรศวร มิให้ลงอาญาการประหาร
ชีวิต เนื่องจากตามไม่ทันเป็นเหตุให้พระองค์และพระอนุชา พระเอกาทศรถตกอยู่
ในวงล้อมของข้าศึก เมื่อครั้งท�ำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชแห่งพม่าปี พ.ศ.
2135 และพระอาจารย์พรหมซึ่งเป็นพระอาจารย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขอ
ชีวิตไม่ให้ส�ำเร็จโทษประหาญชีวิตญาติพระศรีสิงห์ 7 ชั่วโคตร พร้อมกลุ่มทหารและ
ชาวบ้านที่สนับสนุนพระศรีสิงห์ ซึ่งเป็นพระภาคิไนยของพระองค์ท�ำการก่อกบฏ และ
มิให้บังคับนางสนมของพระองค์ที่ตั้งครรภ์เพราะกลัวจะก่อกบฏขึ้นในภายหลังปี พ.ศ.
2203 เกิดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ การรบกันระหว่างพม่า-มอญปี พ.ศ.2298 กองทัพ
พม่าน�ำโดยพระเจ้าอลองพญายกทัพมาตีกรุงหงสาวดี กษัตริย์มอญมอบหมายให้พระ
สังฆราชออกไปเจรจากับพม่าขอเป็นไมตรีและยอมยกธิดาแก่พระเจ้าอลองพญาโดย
ไม่ปรึกษาและได้รับความเห็นจากพระมหาอุปราชที่ตัดสินจะรับ พม่ารับข่าวจึงยุติทัพ
ไว้ 3 วัน มอญจึงออกไปรบท�ำให้พม่าสูญเสียก�ำลังพลไปมาก เมื่อพม่าตั้งหลักจึงยกทัพ
เข้าตีตอบและยึดเมืองมอญจับชาวเมืองประหารเป็นจ�ำนวนมาก ไม่เว้นแต่ พระภิกษุ
สงฆ์ เพราะถือว่า พระสังฆราชไม่มีสัจจะ เมื่อเกิดการเผชิญหน้าระหว่างอยุธยากับพม่า
พระมหาจักรพรรดิส่งสมเด็จพระสังฆราชไปเจรจากับพระเจ้ากรุงหงสาวดีที่ยกทัพมา
ล้อมกรุง แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนฝ่ายไทยต้องยอมสงบสึกในฐานะผู้แพ้ เป็นต้น
พระสงฆ์ในฐานะประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ: ฝ่ายบ้านเมือง
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ยังให้มีการตรากฎคณะสงฆ์ขึ้นส�ำหรับพระสงฆ์น�ำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญของคณะ
สงฆ์ เช่น สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ปิฎกธร ประกอบด้วย ห้ามอุปสมบทแก่บุคคลบาง
จ�ำพวก (ในจารึก รวม 13 จ�ำพวก) เช่น คนที่เคยเป็นโจรผู้ร้าย ห้ามให้การอุปสมบท
โดยที่ยังไม่ได้รับบรมราชานุญาตจากพระราชาและแจ้งให้พระมหาเถระเจ้าคณะใหญ่
ทราบก่อน ไม่เช่นนั้นญาติโยมของผู้อุปสมบทจะได้รับโทษ ห้ามผู้ที่อุปสมบทเป็นภิกษุ
แล้ว ประพฤติเป็นบาปภิกษุไม่สมควรสมณเพศ เช่นเป็นหมอยา หมอดู หรือช่างที่ใช้
ฝีมือแรงงาน แสดงธรรมหาสินจ้าง อยู่ระคน (คลุกคลี) ด้วยคฤหัสถ์ ถ้าห้ามไม่ฟังให้
สึกเสีย เมื่อสามเณรจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุให้สอนความรู้จตุปาริสุทธิศีลเสรียก่อน
ถ้ามีความรู้ให้น�ำทูลเสนอและบอกแก่พระมหาเถรคณาจารย์ และพระราชาจะโปรด
ให้เป็นนาคหลวง ให้พระสงฆ์ห่มผ้าและรักษากิจวัตรอย่างนิกายมหาวิหารลังกาวงศ์
เป็นนิตย์ ห้ามแก้ไขเป็นอย่างอื่นเด็ดขาด (ฟื้น ดอกบัว, รศ.2554:193-194) นอกจาก
นี้ ยังมีกฎหมายตราสามดวงที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์สมัยร.1 กรุงรัตนโกสินทร์ และ
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเฉพาะคณะสงฆ์ยุคต่อมา สมัยร. 5 มีการออกพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ร.ศ.121 ซึ่งพระสงฆ์ในฐานะเป็นประชาชนของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามเช่นกัน
ลังกาวงศ์: ความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาระหว่างรัฐจารีต
บางอาณาจั ก ร เช่ น อาณาจั ก รสุ โขทั ย ในไทย อาณาจั ก รตามพรลิ ง ค์
นครศรีธรรมราชภาคใต้ของไทย อาณาจักรมอญภาคใต้ของพม่า อาณาจักรมัชปาหิต
ในชวาอินโดเนียเซีย และอาณาจักรมหานครของกัมพูชาที่เคยเจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธ
ศาสนาแบบเดิมยุคสุวรรณภูมิโบราณ ต่อมา มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองด้วยการแข่งขัน
อ�ำนาจกันทางการค้า การเมืองและการปกครอง ตั้งแต่พุทธศตวรรษ ที่ 21 (กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 16)
ในดินแดนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 7 ราชอาณาจักรสมัย
นั้น คือ 1) อาณาจักรอยุธยาของสยาม (พ.ศ.1893-2310) 2) อาณาจักรตองอูของพม่า
(พ.ศ.2029-2295) 3) อาณาจักรละแวกของกัมพูชา (พ.ศ.2096-2136) 4) อาณาจักร
ล้านนาของเชียงใหม่ (พ.ศ.1839–2318) 5) อาณาจักรล้านช้างของลาว (พ.ศ.18962250) 6) อาณาจักรจามปา เวียดนามทางกลาง-ใต้ (พ.ศ.735-2014/ค.ศ192–1471)
และ7) อาณาจักรไดเวียต/นามเวียดของเวียดนามเหนือ ในพุทธศตวรรษที่ 15-24
บางอาณาจักรเหล่านี้ได้รับอิทธิพลลังกาวงศ์และอิทธิพลอารยธรรมอิสลาม การเข้า
มาของอารยธรรมตะวันตกยังดินแดนอาเซียน แต่อิสลามและตะวันตกยุคแรกเริ่ม
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สามารถมีอิทธิพลเฉพาะพื้นที่ทางเกาะและคาบสมุทร แต่พุทธศาสนาลังกาวงศ์ยัง
คงมีอิทธิพลต่อดินแดนอาเซียนแผ่นดินใหญ่ส่วนบน และบางส่วนของจีนทางภาคใต้
สิบสองปันนา มรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์มีอิทธิพลจนมา
ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย การแต่งตั้งประมุขสงฆ์ และระบบการปกครองคณะสงฆ์
สายบ้าน สายป่า การปฏิบัติพระธรรมวินัย ศิลปวัฒนธรรมการสร้างพระพุทธรูป การ
สร้างเจดีย์ ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ การท�ำบุญในวันธรรมสวนะ การประกอบพิธี
กฐิน การอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ ด้านการศึกษา คณะสงฆ์แบบจารีตเน้นการศึกษา
เฉพาะบาลี นักธรรม อิทธิพลด้านคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เน้นการสาธยายพระไตรปิฎก
การสวดมนต์ และสวดพระปริตร จากจารึกวัดจุฬามณี กษัตริย์จากเชียงใหม่ จาก
หงสาวดี และจากศรีสัตนาคนหุต ส่งสมณทูตมาถึงสมเด็จไตรโลกนาถพร้อมกับน�ำ
เครื่องไทยธรรมมาถวายสงฆ์ในประเพณีอุปสมบทเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการ นอกจาก
นี้ สมัยพระเจ้าบุเรงนอง พระองค์ทรงโปรดให้ส่งเครื่องบูชาไปสักการะพระเขี้ยว
แก้วที่เมืองแคนดี้บนเกาะลังกาหลายครั้ง และยังได้จัดเครื่องถวายไปสักการะบูชา
พระมหามัยมุนีที่เมืองยะไข่
ต่อมา สมัยการล่าอาณานิคม (ก่อนตกเป็นอาณานิคมตะวันตก) ยุคนี้แม้พื้นที่
ทางเกาะหรือคาบสมุทรจะตกเป็นอาณานิคมแล้ว ในขณะที่บางอาณาจักรโดยเฉพาะ
ดินแดนแผ่นดินใหญ่ เช่น กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและหลายรัฐ ก�ำลังถูกล่าเพื่อ
ครอบครองเป็นอาณานิคม แต่บางส่วนก�ำลังอยู่ในสถานการณ์จะตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็น
รัฐในอารักขาของประเทศตะวันตกอยู่นั้น ยังมีสถานการณ์ด้านการเมืองในภาวะไม่ปกติ
แต่พุทธศาสนายังคงด�ำเนินต่อไปในดินแดนแผ่นดินใหญ่ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน เช่น สยาม กับ กัมพูชา ยุครัตนโกสินทร์ มีพระสงฆ์กัมพูชาเข้ามาศึกษาปริยัติธรรม
ในอาณาจักรสยาม และน�ำการปกครองคณะสงฆ์ของสยามไปปรับใช้ในบ้านเมืองตนมี
ทั้งมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย โดยมหานิกาย มีสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีสังฆนายก
เป็นสังฆราช ฝ่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งได้รับอิทธิพลจากไทย มีสมเด็จพระสุธัมมาธิบดี
สังฆนายกเป็นสังฆราช การปกครองคณะสงฆ์ไม่ขึ้นตรงต่อกัน และมีแถลงการณ์ร่วม
ประกาศจากประมุขทั้ง 2 ฝ่ายหากมีศาสนกิจร่วม และการเข้ามาศึกษาในไทยของ
คณะสงฆ์ เมื่อกลับไปยังประเทศของตนก็จัดตั้งโรงเรียนบาลีแห่งแรกที่นครวัด แล้ว
ย้ายมาตั้งเป็นศาลาบาลีชั้นสูงที่กรุงพนมเปญปี พ.ศ.2457และภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็น พุทธิกวิทยาลัย
นับได้ว่า พุทธศาสนาลังกาวงศ์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพล และมีส่วน
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ส�ำคัญในการพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรือง และวิถีชีวิตของชาวอาเซียนยุคนั้น แม้
ภายหลังจะต้องเผชิญกับอารยธรรมภายนอกจากตะวันตกผ่านอาณานิคม ต่อมายุค
สงครามเย็น การแย่งชิงพื้นที่ของมหาอ�ำนาจและการไหล่บ่าเข้ามาของอารยธรรม
ในยุคโลกาภิวัตน์ พุทธศาสนาลังกาวงศ์ก็ยังคงปรับเปลี่ยนและปฏิรูปตนเองตาม
สถานการณ์ทางการเมืองมากบ้างน้อยบ้าง จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละที่และ
แต่ละกาลเวลาของยุคสมัย
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ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

บทที่ 8 พุทธศาสนายุคอาณานิคม

ในประวัติศาสตร์โลก ยุคนี้แสดงให้เห็นถึงกระแสตะวันตกภิวัตน์/อัสดงคตาภิวัตน์ (westernization) บางครั้งเรียกว่า ยุคสมัยใหม่ (modernization) เข้ามา
มีบทบาทต่อวิถีประชา รัฐ อาณาจักร รวมทั้งพุทธศาสนาในดินแดนอาเชียอาคเนย์
อันเนื่องมาจากแนวคิดการส�ำรวจการบุกฝ่าค้นหาโลกใหม่หลังจากเป็นยุคมืดพันปี
ดินแดนทางยุโรปเคยตกอยู่ยุคมืด/ยุคกลาง เมื่อมีการปฏิวัติและปฏิรูปหลายด้านร่วม
ทั้งเกิดวิทยาการสมัยใหม่มากขึ้น จึงเกิดมีประเทศมหาอ�ำนาจตะวันตกยุคนั้น ตั้งแต่
โปรตุเกส สเปน ฮอนแลนด์ จนถึง อังกฤษ และฝรั่งเศส เริ่มขยายอิทธิพลไปยังดินแดน
ใหม่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านั้น ประเทศยุโรปเหล่านั้นเข้าไปยังดิน
แดนทวีปแอฟริกาและอเมริกากลางและเหนือ รวมทั้งเอเชียใต้อันมีอินเดียและลังกา
เป็นศูนย์กลาง หลังจากความสับสนในศาสนาจักรของกรุงโรมประเทศที่เริ่มขึ้นมามี
บทบาทต่อการก�ำหนดชะตาของโลก คือ สเปน และโปรตุเกส ทางการของศาสนา
จักรกรุงโรม น�ำโดยสันตะปาปา (โป๊ป) อเลกซานเดอร์ที่ 6 ให้อ�ำนาจแก่ประเทศทั้ง
สองที่จะยึดครองโลกโดยให้สเปนรับผิดชอบซึกโลกทางตะวันตก และโปรตุเกสซีก
โลกทางตะวันออก หลังจากนั้น ประเทศต่างๆ ในยุโรปเริ่มกลายเป็นรัฐเป็นทางการ
โดยมีศาสนาเป็นตัวก�ำกับบทบาทอยู่เบื้องหลัง ศาสนาคริสต์หลังจากเคยครองความ
ยิ่งใหญ่ในยุโรปถึงขีดสุดยุคกลางหรือยุคมืดมีอ�ำนาจแผ่ปกคลุมทั่วยุโรป เมื่อเข้าสู่ยุค
ใหม่เริ่มเสื่อมอ�ำนาจลงเข้าสู่ยุคฟื้นฟู ปฏิรูป และปฏิวัติตามล�ำดับ มีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ครั้งใหญ่ในหลายๆ ด้าน มีการหันหลังให้ศาสนาคริสต์แบบเดิม มีศาสนาใหม่นิกาย
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โปรเตสแตนต์เกิดขึ้นมาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยมาตินลูเธอคิงส์ 2 นิกาย ทั้งนิกาย
เดิมและนิกายใหม่นี้เริ่มแบ่งแยกในยุโรปมากขึ้นโดยทางเหนือเป็นนิกายใหม่ ขณะที่
นิกายเดิมคาทอลิกยังคงมีฐานที่มั่นในยุโรปทางภาคใต้และกลาง
ยุคอาณานิคมนี้แสดงให้เห็นถึงผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญมากหรือผู้แสดงหลักต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ คือ ชาวตะวันตกที่มาจากยุโรป เป็นปัจจัยภายนอก
ที่ส�ำคัญที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนี้ การเข้ามาของเจ้าอาณานิคม
ตะวันตก เริ่มตั้งแต่โปรตุเกส สเปน ฮอลแลนด์/ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส และคลื่น
การอพยพของแรงงานจากประเทศจีนที่มาจากการท้าทายจากตะวันตก สงครามฝิ่น
และการเปลี่ยนแปลงจนน�ำไปสู่ปฏิวัติการปกครอง และช่วงการต่อต้านด้วยขบวนการ
เพื่อเรียกร้องเอกราช และเหตุปัจจัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2/สงครามมหาบูรพา
ท�ำให้สถานการณ์ทางพุทธศาสนาแยกขาดจากรัฐผู้ปกครองมีบางพื้นที่ เช่น รัฐสยาม
ที่ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้น แต่สถานการณ์ทางพุทธศาสนาก็มีการปฏิรูปและเปลี่ยนในเชิง
โครงสร้างหลายประการ ทั้งระบบการปกครองคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ตามมา ในด้านเศรษฐกิจการค้ายุคนี้แสดงให้เห็น
ถึงการส�ำรวจโลกผ่านเส้นทางการค้าทางน�้ำ การสัมพันธ์ทางการค้าขาย การแข่งขัน
ของเจ้าอาณานิคม การแสดงอิทธิพลทางการเมืองและการทหารน�ำไปสู่การยึดเป็น
อาณานิคม การกดขี่จากเจ้าอาณานิคมและการไม่ยอมถูกกดขี่จากเจ้าอาณานิคมของ
ชาวพื้นเมืองเดิม การเรียกร้องเอกราชจนน�ำไปสู่การคืนเอกราชกลายเป็นรัฐชาติใหม่
นอกจากเหตุปัจจัยภายนอกแล้ว ยังมีความวุ่นวายและการแก่งแย่งภายในเกิดความ
สับสนของแต่ละอาณาจักร กลายเป็นความอ่อนแอสะสมจนน�ำไปสู่การตกเป็นเมือง
ขึ้นประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งหลายดังกล่าว ยุคนี้พุทธศาสนาจึงต้องปรับตัวขนานใหญ่
ทั้งองค์กร คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคประชาชน โดยเฉพาะคณะสงฆ์นั้นต้องแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปรับตัวจากจารีตแบบเดิมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และสมัยตะวันตกนิยม ทั้ง
ด้านโครงสร้างการบริหาร การเผยแผ่ การจัดการศึกษา และเพิ่มมาคือการท�ำงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์
จากอาณาจักรจารีตสู่อาณานิคม
ยุคนี้สามารถแบ่งตามเวลาการเข้ามาก่อน-หลังของประเทศอาณานิคมทั้ง
หลาย แบ่งตามการเข้ามาของศาสนา และแบ่งตามอนุภูมิภาคที่เป็นดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่ (mainland) และคาบสมุทร–หมู่เกาะ (peninsular or island)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ยุคอาณานิคมนี้แบ่งการเข้ามาของศาสนาคริสต์: สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ:นอกจากเจ้าอาณานิคมจะมาแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วยังเอา
ศาสนาวัฒนธรรมของตัวมาไว้ในดินแดนแถบอาเซียนด้วยโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ทั้ง
2 นิกายหลักเข้ามามีบทบาทต่อวิถีของคนอาเซียนบางส่วนซึ่งการเข้ามาของศาสนา
คริสต์ทั้ง 2 นิกายนี้น�ำเข้ามาโดย
- น�ำโดย โปรตุเกส และ สเปน ภายหลังฝรั่งเศส การเข้ามาของศาสนาคริสต์
คาทอลิกซึ่งเป็นนิกายเดิมในยุโรป
- น�ำโดย ฮอลันดา/ฮอลแลนด์รวมทั้งอังกฤษ นิกาย church of England
การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งเป็นนิกายใหม่ในยุโรป
การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกน�ำโดยโปรตุเกสและสเปน
ตามแบบฉบับของตนเข้ามาในดินแดนแถบนี้จนกระทั่งเป็นมรดกตกทอดของคนใน
วัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนจนเป็นวัฒนธรรมศาสนาของตนเอง ในประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และหลังจากนั้น
ไม่นานการเข้ามาของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกน�ำโดยฝรั่งเศสนี้ เมื่อฝรั่งเศส
เริ่มมีบทบาทในเวทีโลก ขยายดินแดน และยุโรปท�ำให้ฝรั่งเศสต้องการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้ามาล่าอาณานิคม โดยเอาศาสนาน�ำนโยบายด้วยการ
ส่งนักสอนศาสนา บาทหลวงเข้ามาประจ�ำการและการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อให้
ได้ข้อมูลมากขึ้นจากนั้นจึงเข้ามายึดเอาเป็นอาณานิคมตามหลักฐานที่ปรากฏชัดนั้น
และฝรั่งเศสมีบทบาทในประเทศอินโดจีนซึ่งสามารถแบ่งช่วงสมัยต้นพุทธศตวรรที่
22 และสมัยพุทธศตวรรษที่ 25
ส่วนการเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์น�ำโดยฮอลันดา/ฮอลแลนด์/
ชาวดัตช์ หลังจากในยุโรปเริ่มมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นใน ค.ศ.ต.ที่ 16
และฮอลแลนด์เริ่มมีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศของยุโรป จากนั้นเริ่มมีการ
ขยายอาณาจักรมาทางแอฟริกาและเอเชียใต้ เช่น ศรีลังกา และอินเดียบางพื้นที่รวม
ทั้งการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในอินโดเนียเซีย มีการยึดครองเป็น
เวลาช้านาน รูปแบบคริสต์ศาสนาที่เข้ามากับผู้เข้ามาของดัตช์คือแบบโปรเตสแตนต์
ศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 3 นิกายส�ำคัญคือ 1) นิกายโรมันคาทอลิก 2)
นิกายโปรเตสแตนต์ 3) นิกายออร์ธอด็อกซ์
นิกายที่ 1 นิกายโรมันคาทอลิก เริ่มแต่เปโตรได้รับการสถาปนาจากพระ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เยซูให้เป็นผู้ดูแลพระศาสนจักร กล่าวได้ว่า ท่านเป็นสันตะปาปาคนแรกที่ทุกคน
ต้องยอมรับนับถือและมีศรัทธาเชื่อฟังอย่างเดียวในฐานะที่เป็น "ผู้ดูแลฝูงแกะ" ของ
พระเจ้า ความคิดแบบนี้ได้สืบทอดกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ท� ำให้ต�ำแหน่งของพระ
สันตะปาปามิได้อยู่ในฐานะแค่เป็นนักบวชเท่านั้นแต่เป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักร
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง นิกายนี้เน้นศรัทธาและปฏิบัติตามพระศาสนจักร เพราะ
พระศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งสวรรค์ และเป็นองค์กรที่สามารถน�ำ
ประชาชนไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามภาระกิจที่พระเจ้าได้มอบไว้ มนุษย์จะรอดพ้น
จากทุกข์ และบาปก�ำเนิด (original sin) ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้ต้องอาศัย
ค�ำสอนของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล และอีกหนทาง
หนึ่งก็คือการปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacrament) อันเป็นสื่อสัมพันธ์
โดยองค์พระบุตรของพระเจ้าได้มอบจิตของพระองค์ด�ำรงอยู่กับ
ศาสนจักรนี้ โดยให้พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือ
ส�ำหรับความรอดต่อไป และเป็นเครื่องหมายของอาณาจักรพระเจ้า
ซึ่งจะมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งใน วาระสุดท้าย ศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปรากฏ
ออกมาในรูปของพิธีกรรม การรับศีลศักดิ์สิทธิ์และการศึกษาพระ
คัมภีร์จึงมีความเท่าเทียมกัน และเป็นคู่กันในชีวิตคริสต์คาทอลิก
มาร์ ติ น ลู เ ทอร์ (เยอรมั น : ชาวคริสต์คาทอลิกจ�ำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ให้มาก และรับศีล
Martin Luther) (2026-2088) ศักดิ์สิทธิ์ให้มากครั้งตามโอกาสอันควร ทั้งนี้เพื่อการปฏิรูปชีวิตให้
ปฏิรูปศาสนาคริสต์โดยแยกมา ดีขึ้น ในบริบทอาเซียนนิกายนี้เข้ามาสู่ดินแดนนี้โดยโปรตุเกสและ
เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ เพราะ
ไม่เห็นด้วยกับค�ำสอนของคริสต สเปน ภายหลัง ฝรั่งเศส
จักรโรมันคาทอลิกบางข้อ โดย
นิกายที่ 2 นี้มีก�ำเนิดมาจากความเชื่อที่แตกต่างของคริสตชน
การปฏิรูปนี้เกิดขึ้นในยุคฟื้นฟู โดยเรียกพวกที่ไม่ใช่คาทอลิก หรือออร์ธอด็อกซ์ว่า "โปรเตสแตนต์"
ศิลปวิทยา เรียกว่าการปฏิรูป
ศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ นิกาย (Protestant) ซึ่งแปลว่า "ประท้วง" เกิดเป็นกลุ่มฟื้นฟูศาสนากลุ่ม
ที่ถือหลักเทววิทยาตามแนวคิด ใหญ่ๆ 3 กลุ่มคือ 1) นิกายลูเธอรัน (Lutheran) 2) กลุ่มคริสตจักร
ของลูเทอร์เรียกว่านิกายลูเทอ ฟื้นฟู (Reformed Christianity) 3) นิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์
แรนซึ่งเป็นนิกายย่อยในนิกาย (Church of England)/แองกลิคัน (Anglicanism) ในบริบทอาเซียน
โปรเตสแตนต์
นิกายนี้เข้ามาน�ำโดยดัตช์และอังกฤษ
นิกายในโปรเตสแตนต์ทั้ง 3 กลุ่มท�ำให้เกิดนิกายเล็กๆ ต่อมาอีกมากมายซึ่ง
ล้วนแต่รับโครงสร้างของโปรเตสแตนต์บางกลุ่มและบางนิกายประกอบด้วย
1) นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) เป็นกลุ่มที่ต้องการจัดระบบการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ปกครองของพระเจ้าให้เป็นระเบียบแบบแผน และให้คงที่ตามหลักของลูเธอร์โดย
มีบิชอปเป็นประธาน นิกายนี้มุ่งเน้นศรัทธา เพราะถือว่าพระของพระเจ้าสามารถ
ปลดเปลื้องทุกข์ของมนุษย์ได้ ไม่ใช่พระ พระเป็นเพียงผู้ท�ำพิธีกรรมเท่านั้น นิกายนี้
มีผู้นับถือทั่วโลก
2) นิกายเมธอดิสต์ (methodism) เกิดขึ้นโดยจอห์น เวสลีย์ (John Wesley
: ค.ศ.1703-1791) ชาวอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ผู้นับถือพระเจ้ามีอิสระ
ภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติศาสนาไปตามหลักของเหตุผลให้เหมาะแก่ชีวิตของตน
และเหตุผลที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องการรวมพวกโปรเตสแตนต์ที่แตกแยกไป
เป็นนิกายต่างๆ ให้อยู่ในแบบเดียวกัน สมาชิกของนิกายนี้มีทั่วโลกแต่ส่วนมากอยู่
ในยุโรปและอเมริกา
3) นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ (Seven Day Adventists) เป็นกลุ่มใหญ่
ที่สุดของกลุ่มแอดแวนติสต์ นิกายนี้เน้นวันสุดท้ายของโลก และการเสด็จมาของ
พระคริสต์ในวันพิพากษาโลกเพื่อท�ำลายล้างคนชั่วและท�ำให้โลกนี้บริสุทธิ์อีกครั้ง
สมาชิกผู้นับถือมีทั่วโลก
4) นิกายเควกเกอร์ (Quaker) /สมาคมมิตรภาพ (Society of Friends) เป็น
นิกายที่เกิดในอังกฤษโดย ยอร์ช ฟอกซ์ (George Fox: 1624-1691) แต่แพร่หลาย
ในอเมริกาโดยวิลเลี่ยม เพน (William Penn: 1644-1718) โดยเฉพาะในรัฐ เพน
ซิลเวเนีย (Pennsylvania) เป็นดินแดนแห่งแรกที่เพนมาตั้งรกรากและเผยแผ่ศาสนา
นิกายนี้ต้องการรื้อฟื้นศาสนาคริสต์แบบดั้งเดิม จึงเป็นประสบการณ์ตรงในการเข้าถึง
พระเจ้าโดยใช้แสงสว่างที่เกิดขึ้นภายใน (inner light) เพราะพระวจนะของพระเจ้า
มีชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ผู้เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้รับ
การคัดเลือกจากพระองค์ให้ได้รับพระวจนะจากพระองค์โดยตรง มนุษย์ทุกคนควร
ปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างดีควรให้บริการและช่วยเหลือมนุษย์และสังคมในทุกๆ ด้าน
รวมทั้งต่อต้านสงครามทุกรูปแบบ ปฏิเสธการที่ใช้ทาสและท�ำทารุณกรรมแก่เพื่อน
มนุษย์ นิกายนี้ไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นสัยลักษณ์ทางวัตถุ เพราะ
จะท�ำให้จิตใจของมนุษย์หันเหออกจากสมาธิตามธรรมชาติ การสวดมนต์อย่างเงียบๆ
จะช่วยให้มนุษย์ได้รับแสงสว่างภายในได้ดี
5) นิกายพยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) นิกายนี้เกิดจากการรวม
กลุ่มของพวกโปรเตสแตนต์ ที่ต้องการปฏิรูปค�ำสอนให้เป็นไปในแบบเดิม โดยเฉพาะ
แบบอบ่างในการนมัสการพระเจ้า คือ พระยะโฮวา ทั้งนี้เพราะพวกโปรเตสแตนต์
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ส่วนมากได้แตกกลุ่มออกไปเป็นหลายพวกเพราะความสับสนในค�ำสอน และความ
ไม่ชัดแจ้งของหลักค�ำสอน ชาร์ล รัสเซลล์ (Charles Russell) ชาวอเมริกัน ริเริ่มตั้ง
นิกายนี้ขึ้นมาโดยเริ่มแรกมีการรวมกลุ่มกันที่มลรัฐเพนซิลเวเนีย และขยายตัวออกไป
มีผู้สนใจกันมาโดยเฉพาะชนชั้นกรรมกรและคนชั้นกลาง ถึงกับมีการตั้งสมาคมเผยแผ่
ลัทธิที่เรียกว่า "หอสังเกตการณ์" (Watch Tower) และมีการพิมพ์หนังสือออกเผยแผ่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
6) นิกายมอร์มอน (Mormonism) หรือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
สิทธิชนยุคสุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) ผู้ก่อตั้ง
คือ โจเซฟ สมิธ (Joseph Smith) เติบโตท่ามกลางบรรยากาศทางศาสนา แบบกลุ่ม
ฟื้นฟูชีวิต (Revivalists) ในนิวยอร์ค (New York) หลักค�ำสอนของศาสนาเหมือน
ค�ำสอนทั่วไปของศาสนาคริสต์ เพียงแต่เพิ่มความเชื่อในคัมภีร์มอร์มอน (Book of
Mornon) เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมาจากมอร์มอน คัมภีร์นี้เป็นพระวจนะของ
พระเจ้าเดิมจารึกในภาษาโบราณ แต่แปลความหมายโดยโจเซฟ สมิธ ออกพิมพ์ปี
ค.ศ.1830 เนื้อหาบางส่วน ในคัมภีร์ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์อเมริกาที่มีผู้อพยพใน
ยุคแรกๆ เป็นกลุ่มชนที่มาจากปาเลสไตน์ เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกอเมริกัน
อินเดียน ความเชื่อตรงจุดนี้อาจแตกต่างจากนักประวัติศาสตร์ทั่วๆ ไป สมิธได้รับการ
ยกย่องจากพวกมอร์มอนให้เป็นประกาศศกยุคใหม่ของนิกาย และสานุศิษย์ช่วยกัน
สร้างวิหารขึ้นมาเป็นครั้งแรกในนิวยอร์ค นิกายมอร์มอนแพร่หลายมากในนิวยอร์ค
และรัฐอื่นๆ เช่น โอไฮโอ (Ohio) มิสซูรี (Missonuri) อิลลินอยส์ (Illinois) และยูทาห์
(Utah) นิกายนี้ส่งเสริมและเผยแผ่ศาสนา และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางด้านการ
ศึกษาและสาธารณกุศล
นิกายที่ 3 นิกายออร์ธอด็อกซ์ นิกายนี้ย้อนกลับไปถึงศตวรรษในคริสตศาสนา
ช่วงระยะเวลาที่จักรวรรดิโรมันถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 อาณาจักร คือ โรมันตะวันตก
มีศูนย์กลางที่กรุงโรม (Rome) ใช้ภาษาละตินเป็นภาษากลาง ส่วนโรมันตะวันออก
ซึ่งนิกายเรียกกันว่า ไบแซนทีน (Byzantine) มีศูนย์กลางที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล
(Constantinople) มีสหมิตรที่เป็นแนวร่วมเดียวกัน คือ เมืองอาเล็กซานเดรีย (Alexandria) อันติอ็อค (Antioch) และเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ใช้ภาษากรีกเป็นภาษา
กลางสื่อสารทั่วไป ในอาเซียน นิกายนี้จะไม่เป็นที่นิยมมากนักเหมือน 2 นิกายใหญ่แรก
ส่วนปัจจัยหลักแห่งความแตกแยกของคริสต์ศาสนาแยกออกเป็นนิกายต่างๆ
และแยกตัวออกจากศาสนาจักรโรมันคาทอลิกสรุปได้เป็น 3 ประเด็น 1) สืบเนื่องมาจาก
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การประพฤติของนักบวชสมัยนั้นไม่เป็นไปตามค�ำสอนในคัมภีร์ไบเบิลและนิยมตีความ
หลักค�ำสอนไปตามใจชอบโดยไม่มีเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดศาสนาพาณิชย์ ค้าขายใบบุญ
ไถ่บาป เก็บภาษีไร่นา ตลอดจนเรี่ยไรเงินเข้าวัด นักบวชมีชีวิตอย่าง หรูหราฟุ่มเฟือย
ไม่ถือสันโดษ ศาสนจักรมีนโยบายผูกขาดความรู้ทางศาสนา และการสอนศาสนานั้น
มีไว้ให้เฉพาะพวกนักบวชเท่านั้น 2) ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่มีมาก
ขึ้น เช่น มีการสร้างเครื่องพิมพ์และตั้งโรงพิมพ์ขึ้นมากมาย ท�ำให้มีการเผยแผ่ต�ำรา
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง การสื่อสารต่างๆ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว พระคัมภีร์ไบเบิล
ได้ถูกแปลถ่ายทอดเป็นภาษาพื้นเมืองต่างๆ แม้แต่ชาวบ้านก็สามารถอ่านได้เกิดการ
เผยแผ่ความรู้ทางศาสนา ซึ่งแต่ก่อนมานั้น นักบวชท�ำหน้าที่ เป็นสื่อระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์มีความส�ำคัญมากต่อเมื่อคนสามารถอ่านคัมภีร์ได้แล้วน�ำไปสู่การลดความ
ส�ำคญของของนักบวชน้อยลง ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของประชาชนกลับมีมาก
ขึ้นจนนักบวชไม่สามารถปิดบังความรู้นั้นไดต่อไปอีกทั้งคนทั่วไปยังสามารถ วิพากษ์
วิจารณ์ตีความส�ำสอนในคัมภีร์ไบเบิลได้ 3) ความรู้สึกเป็นชาตินิยม (nationalism)
มีมากขึ้นสมัยนี้ แต่ละแคว้นต่างรวมตัวคนในชาติเดียวกัน ปลุกใจให้เกิดความรักชาติ
รักเผ่าพันธุ์ และพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระจากศาสนจักรคาทอลิก
การเข้ามาของคริส์ศาสนานิกายคาทอลิกในอาเซียนน�ำโดยโปรตุเกสและ
สเปน ฝรั่งเศส
ชาวโปรตุเกส คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกเข้าสู่อาเซียนโดยเฉพาะฟิลิปปินส์
น�ำเข้ามาโดยสเปนที่ปกครองอยู่กว่า 400 ปี และบางพื้นที่ที่โปรตุเกสเข้าไปมีอิทธิพล
ในส่วนแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนนั้น คาทอลิกเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา
สมัยนั้นพึ่งเริ่มมีการปฏิรูปศาสนาโดย มาร์ติน ลูเธอร์ปี พ.ศ.2060/ค.ศ.1517 ใน
ยุโรป เมื่อปี พ.ศ.2081/1538 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าไชยราชาธิราช ต่อมา ปี พ.ศ.
2110/ค.ศ.1567 บาทหลวงคณะโดมินิกันเข้ามาตั้งชุมชนคริสตังโปรตุเกสและแผ่
คริสตธรรมที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก ผู้น�ำศาสนาบาทหลวงคณะมิชชันนารีและ
ชุมชนคริสตัง ได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์อยุธยาด้านต่างๆ เรื่อยมา จน
กระทั่ง มิชชันนรีคาทอลิก คณะเยซูอิตของฝรั่งเศสได้เผยแผ่คริสตธรรมเจริญรุ่งเรือง
สมัยพระนารายณ์มหาราช พระองค์เปิดโอกาสและสนับสุนด้านการศึกษา การแพทย์
และสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคแบบตะวันตก และชุมชนคริสตังได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับบ้านเมืองคราวมีภัย ได้ร่วมรบกอบกู้เอกราชจากพม่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้วาง
พระทัยให้ทหารคริสตังเป็นกองทหารรักษาพระองค์ด้วย จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์
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มีมิชชันนารีคาทอลิกเข้ามาดูแลชุมชนคริสตังและเผยแผ่คริสตธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น
บาทหลวงคนส�ำคัญชื่อ บาทหลวงฌองบัปติสต์ ปัลเลอกัวซ์ เข้ามาในสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นพระสหายของเจ้าฟ้ามงกุฎ (พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เน้นการเผยแพร่ด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดการ
ศึกษา และการแพทย์ (กรมการศาสนา, 2557: 134-135) คณะคาทอลิกได้ขยายงาน
จัดตั้งสังฆมณฑลในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอีสาณ ปี พ.ศ.2512/
ค.ศ.1969 มีการจัดตั้งสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็น
องค์กรปกครองสูงสุดของพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย
การเข้ามาของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในอาเซียนน�ำโดยฮอน
แลนด์ อังกฤษ อเมริกา
มิ ช ชั น นารี ค ริ ส ต์ ศ าสนานิ ก ายโปรเตสแตนต์ เริ่ ม เข้ า มาเผยแผ่ ใ นอาเซี ย น
เช่น ในไทย โดยพ่อค้าชาวดัตช์/ฮอลันดาตั้งแต่ปลายรัชสมัยสมเด็จพระเนรศวร
มหาราช แต่ยังไม่ปรากฏภาพชัดเจนหลังอยุธยาปิดไม่ต้อนรับชาวต่างชาติเกือบ 160
ปี จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ 2
ท่าน คือ ศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน และนายแพทย์คาร์ลกุตสลาฟ สังกัดสมาคม
มิชชันนารีแห่งลอนดอน (London Missionary Society) เป็นผู้บุกเบิกการเผยแผ่
ครั้งแรกปี พ.ศ.2371/ค.ศ.1828) และยุติบทบาทลงปี พ.ศ.2374/ค.ศ.1831) ได้ชัก
ชวนคริสตจักรจากสหรัฐอเมริกาส่งมิชชันนารีเข้ามาปฏิบัติงานเผยแผ่คริสต์ศาสนาใน
สยาม มี คณะพันธกิจคริสตจักรโพ้นทะเล (American Board of Commissioners
for Foreign Missions) เข้ามาปี พ.ศ.2383/ค.ศ.1840 และคณะสมาคมมิชชันนารี
แห่งอเมริกา (American Missionary Association) เข้ามาปี พ.ศ.2393/ค.ศ.1850
นอกจากนี้ ยังมีคณะมิชชันนารีจากอังกฤษ ได้แก่ คริสตจักรไครซ์เชิร์ช และสมาคม
เผยแผ่พระกิตติคุณ (The Christ Church and Society for the Propagation of
Gospel in Foreign Parts) สังกัดคริสตจักรแองกลิกัน (Church of England เดิมที
ได้จัดตั้งคริสตจักรส�ำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้นับถือคาทอลิกที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.
2405/ค.ศ.1862 ต่อมา สมาคมเผยแพร่กิตติคุณได้แต่งตั้งสาธุคุณ แคนอน กรีนสต็อค
เป็นศาสนาจารย์ประจ�ำคริสตจักรไครซ์เชิร์ชมาตั้งแต่ พ.ศ.2437/ค.ศ.1894 ให้เป็น
มิชชันนารีของสมาคม ปี พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 แต่สมาคมนี้ยุติบทบาทลงปี พ.ศ.
2483/ค.ศ.1946 ส่วนคริสตจักรไครซ์เชิร์ชยังคงด�ำเนินการอยู่กระทั่งปัจจุบัน (กรม
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การศาสนา, 2557: 135)
ปี พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 คริสตจักรไครซ์เชิร์ช (The Churches of Christ
in Great Britain) เข้ามาจัดตั้งมิชชันที่ต�ำบลนครชุมน์ จังหวัดราชบุรี (ภายหลัง
ย้ายศูนย์ไปที่จังหวัดนครปฐม) ขณะที่ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ดเวนตีส (The
Seven-day Adventist Church) เริ่มงานจ�ำหน่ายจ่ายแจกหนังสือทางศาสนาที่
กรุงเทพฯ ครั้งแรกปี พ.ศ.2449/ค.ศ.1906 ต่อมาปี พ.ศ.2461/ค.ศ.1918 มีการ
ส่งมิชชันนารีเข้ามาปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ ส่วนมากจะท�ำงานเฉพาะในหมู่คนจีน
แต่ภายหลังขยายการปฏิบัติงานกับคนท้องถิ่น มีการจัดตั้งโรงเรียน คลินิก และ
โรงพยาบาล คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้ปฏิบัติพันธกิจและมีบทบาทส�ำคัญในการ
เผยแผ่คริสตธรรมในสยาม เป็นเวลายาวนานกว่า คณะโปรเตสแตนต์อื่นๆ ขยายงาน
ไปยังหัวเมืองต่างๆ เขตภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ทุกที่เน้นภารกิจ 3 ด้าน
คือ การเผยแผ่พระกิตติคุณ การจัดการศึกษา และการจัดบริการทางการแพทย์/
พยาบาลปี พ.ศ.2477/ค.ศ.1934 มิชชันคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนผู้แทนคริสตจักร
ไทยของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ผู้แทนมิชชันคณะคริสตจักรของนักบวชคริสต์
นอังกฤษ (นครปฐม) และคริสจักรแบ๊บติสต์จีน (คริสตจักไมตรีจิต) ได้ร่วมกันจัดตั้ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย และต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีหน่วยงาน
องค์การและคณะมิชชันนารีเข้ามาจัดตั้งท�ำงานในไทย บางส่วนเข้าร่วมปฏิบัติพันธกิจ
กับสภาคริสตจักรในประเทศไทย แต่โดยส่วนใหญ่จะแยกปฏิบัติพันธกิจเป็นเอกเทศ
จนกระทั่งปี พ.ศ.2512/1969 จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรคริสตจักรใช้ชื่อว่า "สหกิจ
คริสเตียนแห่งประเทศไทย (Evangelical Fellowship of Thailand) เป็นองค์กร
คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยอีกองค์กรหนึ่ง
ปี พ.ศ.2492/ค.ศ.1969 มิชชันนารีของคณะ Southern Baptist Convention ย้ายฐานปฏิบัติพันธกิจจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย
ต่ อ มาปี พ.ศ.2517/ค.ศ.1971 จั ด ตั้ ง องค์ ก รเรี ย กว่ า สหคริ ส ตจั ก รแบ๊ บ ติ ส ต์ ใ น
ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของคริสตจักรสายแบ๊บติสต์ที่ไม่เข้าร่วมกับองค์กรคริสต์
ศาสนาโปรเตสแตนต์สององค์กรแรก จนถึงปัจจุบันมีองค์กรคริสต์ศาสนาที่ได้รับ
การรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ สภาประมุขบาทหลวง
โรมั น คาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทย สภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทย สหคริ ส ตจั ก ร
แบ๊บติสต์ในประเทศไทย และมูลนิธิเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสต์แห่งประเทศไทย (กรม
การศาสนา, 2557: 136-137)
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นิกายที่เข้ามายังไทยแรกเริ่ม มี 2 นิกายย่อย คือ 1) นิกายเพรสไบทีเรียน
(Presbyterian) และ 2) นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ (Seven Day Adventists)
คนไทยส่วนมากรู้จักนิกายนิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) ดีโดยเฉพาะ ใน
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้สอนศาสนาของนิกายนี้ได้ตั้งโบสถ์และโรงเรียนซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดี คือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และมีส่วนเป็นอย่างมากในการตั้งโรงพิมพ์
ศาสนาทูต บางท่านได้รับหน้าที่ถวายความรู้ทางภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์แก่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ
นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ในประเทศไทยได้ส่งศาสนฑูตเข้ามาเป็นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.1918 ศาสนทูตหลายท่าน มีส่วนสร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทย เช่น
ตั้งโรงเรียน ตั้งสุขศาลา และโรงพยาบาล โรงพยาบาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือโรงพยาบาล
มิชชันที่สะพานขาว เมื่อเงินพยาบาลเจริญก้าวหน้ามากถึงต้องขยายโรงพยาบาลและ
เปิดโรงเรียนพยาบาล เพื่อให้ความรู้ทางด้านผดุงครรภ์แก่นักเรียนพยาบาลเจริญรุด
หน้าตราบเท่าทุกวันนี้
การเข้ามาของตะวันตกแบ่งตามแผ่นดิน/ดินแดนที่เข้ามาระหว่างหมู่เกาะ/
คาบสมุทร กับแผ่นดินใหญ่
การเข้ามาในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะ: หลังจากที่ทางกรุงโรมน�ำโดยโป๊ปแบ่งโลก
เป็นสองส่วน ให้สเปนและโปรตุเกสถือครองและรับผิดชอบคนละส่วน โดยโปรตุเกส
ทางซีกโลกตะวันตก สเปนทางซีกโลกตะวันออก ยุคแรกเริ่มการเข้ามาของยุโรปนั้น
เริ่มต้นด้วยโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามายังดินแดนแถบนี้โดยเข้ายึดทางด้านบน
แผ่นดินที่เป็นมาเลเซียรัฐสุลต่านแห่งมะละกาปี พ.ศ.2054/ค.ศ.1511 (นอกจากนี้
ประเทศหรือดินแดนที่รับวัฒนธรรมของโปรตุเกสเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น ประเทศ
ตีมอ-เลสเตที่แบ่งแยกจากอินโดนีเซียและหมู่เกาะมาเก๊า (ประเทศจีน) ท�ำให้ทราบ
ว่า โปรตุเกสเป็นชนชาติตะวันตกแรกๆ เดินทางมายังดินแดนทางสุวรรณภูมิ และ
อาเซี ย นเพื่ อ การแสวงหาเครื่ อ งเทศและการเผยแผ่ ลั ท ธิ ศ าสนาของนั ก บวชหรื อ
มิชชันนรีที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในดินแดนแถบนี้ คริสตศาสนาโดยเฉพาะกรุงโรมมา
มีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือของโป๊ปที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้ศาสนาจักร ท�ำให้
ศาสนจักรต้องมีโปรตุเกสที่แผ่อิทธิพลมาทางอินเดียและเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะอื่นๆ เช่น ในอินโดนีเซียนั้น โปรตุเกสเข้ามามี
บทบาทในเบื้องต้น เช่นเดียวกับประเทศศรีลังกาและกวมในอินเดีย และเข้ายึดครอง
มะละกาซึ่งเป็นเส้นทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียในการครอบครองทางเศรษฐกิจ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี พ.ศ.2054 /ค.ศ.1511 ชาวโปรตุเกสโจมตี และ
ยึดมะละกาจากผู้ปกครองมุสลิมจากนั้นมุ่งการควบคุมเกาะเครื่องเทศ ในโมลุกกะ
โปรตุเกสต้องเผชิญกับคู่แข่งสเปน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการแบ่งโลกเป็น 2 ซีก
ในอีกส่วนหนึ่งของโลก ชาวเสปน ปี พ.ศ.2062/ค.ศ.1519 Ferdinand Magellan
แม้จะเป็นชาวโปรตุเกสแต่ท�ำงานให้สเปนเริ่มออกเดินทางมุ่งตรงไปยังเกาะโมลุกกะ
ผ่านอเมริกาใต้ Ferdinan ถึงฟิลิปปินส์ ขณะที่เข้าถึงและเผชิญกับคนท้องถิ่น การ
ปะทะกันนั้นเป็นสาเหตุให้เขาต้องถูกฆ่าตาย ส่วนที่รอดนั้นก็พากันหนีไปทางเกาะ
โมลุกกะ และเรือที่ไปด้วยกันล�ำหนึ่งเดินทางกลับถึงสเปน ครั้งนี้นับเป็นรายแรกที่เดิน
ทางเกือบรอบโลก การแข่งขันกันระหว่างสเปนและโปรตุเกส ในเกาะมาลุกคาลงเอย
ด้วยฝ่ายโปรตุเกสเป็นฝ่ายควบคุม และท�ำให้สเปนเบนเข็มไปยังเกาะฟิลิปปินส์ซึ่งต่อ
มาครอบครองเป็นเวลากว่า 400 ปี
การเข้ า มาในดิน แดนแผ่ น ดิน ใหญ่ : โปรตุเ กสและดัต ช์ เ น้ น ดิน แดนที่เ ป็ น
หมู่เกาะ และครอบครองเป็นอาณานิคมและเข้ามาค้าขายกับดินแดนแผ่นดินใหญ่
ยุคอาณาจักรอยุธยา ตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (โอรสของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ) โปรตุเกสส่งทูตมาแสดงสัมพันธไมตรี และค้าขาย คือ ด๊วด
เฟอร์นานเดช พระองค์เน้นเชียงใหม่แต่ทรงยินยอมท�ำสัญญาอนุญาตชาวโปรตุเกส
ท�ำการค้าที่อยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ตะนาวศรี และมะริด ต่อมาสมัยพระ
เนรศวรมหาราชมีทหารอาสาชาวโปรตุเกส มีทหารญี่ปุ่นในกองทัพไทย (ระหว่างท�ำ
ยุทธหัตถี มีทหารญี่ปุ่น 500 คน) ทั้งมีผู้แทนดัตช์เข้าเฝ้าปี พ.ศ.2147 นอกจากสเปน
ส่งทูตจากมะนิลาซึ่งช่วงนั้นครอบครองมะนิลาเป็นอาณานิคม เข้ามาท�ำหนังสือสัญญา
ทางพระราชไมตรีและการค้า สมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ครองราชย์ปี พ.ศ.2163
ยุคนี้สยามมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐาน และรับราชการ ซึ่งก่อนนี้สมัย
สมเด็จพระเอกาทศรถ มีการแลกเปลี่ยนสัมพันธวไมตรีกับฮอลันดา มีการส่งราชทูต
เพื่อไมตรีทางการค้า รวมทั้งพระราชทานที่ดินให้ดัตช์ตั้งภูมิล�ำเนาอยู่ทางใต้กรุงบน
ริมแม่น�้ำฝั่งตะวันออก ตามมาด้วยอังกฤษน�ำเรือค้าขายเข้ามากรุงศรีอยุธยาเป็น
ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2155
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศฝรั่งเศสเริ่ม
ให้ความสนใจที่จะขยายอ�ำนาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อหาทางเข้าถึง
ดินแดนตอนใต้ของจีนเพื่อเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่แข่งกับอังกฤษซึ่งสามารถยึดพม่า
ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยฝรั่งเศสเริ่มจากการยึดครองแคว้นโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ก่อน
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ปี พ.ศ.2402 รุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนเขมรส่วนนอกซึ่งไทยปกครองในฐานะประเทศราช
ปี พ.ศ.2406 (ไทยตกลงยอมสละอ�ำนาจเหนือเขมรส่วนนอกอย่างเป็นทางการปี
พ.ศ.2410) จากนั้นจึงขยายดินแดนในเวียดนามต่อจนกระทั่งสามารถยึดเวียดนาม
ทั้งประเทศปี พ.ศ.2426 พรมแดนของสยามทางด้านประเทศราชลาวจึงประชิดกับ
ดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การแบ่งตามล�ำดับเวลา-สถานที่ การเข้ามาของตะวันตก สามารถแบ่ง 3
ระยะ
ยุคเริ่มต้น (2001–2200) ยุคนี้แสดงถึงการเข้ามาของประเทศยุโรป โปรตุเกส
และสเปน เน้นเป็นเจ้าอาณานิคมที่หมู่เกาะ/แผ่นดินทางทะเล เนื่องจากการต้องการ
ค้าทางทะเลและเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ยุคที่สอง (2101-2400) ยุคนี้แสดงให้เห็นการเข้ามาของประเทศฮอลันดา
(ดัตช์) เน้นทางหมู่เกาะทางทะเลเช่นกันแม้จะมีมาค้าขายทางแผ่นดินใหญ่แต่ไม่เป็น
ผลส�ำเร็จ เน้นการค้าเป็นหลักแม้จะมีเรื่องศาสนามาบางครั้งหลัง
ยุคที่สาม (2350–2500) ยุคนี้แสดงการเข้ามาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
เน้นครอบครองอาณานิคมทางแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะควบคู่กันไป อังกฤษเน้น
ผลประโยชน์ทางการค้าเศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่ฝรั่งเศสเน้นเผยแผ่ศาสนาพร้อม
กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ยุคเริ่มต้น (2001–2200) ยุคนี้แสดงถึงการเข้ามาของประเทศยุโรป โปรตุเกส
และสเปน เน้นเป็นเจ้าอาณานิคมที่หมู่เกาะ/แผ่นดินทางทะเล
ระยะที่ 1 การเข้ามาของโปรตุเกสและสเปน: ยุคอาณานิคมเริ่มแรก ใน
ศตวรรษที่ 15 ดินแดนอาเซียนที่เป็นหมู่เกาะเริ่มเป็นที่สนใจของชาวยุโรปเนื่องจาก
เป็นแหล่งเครื่องเทศใหญ่ ชาวโปรตุเกสและสเปนเริ่มเข้ามาในภูมิภาคช่วงต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 16 และโปรตุเกสยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นอาณานิคม อาณาจักรที่
อยู่ในช่วงการล่าอาณานิคม มีอาณาจักรใหญ่น้อยกระจาดกระจายกันอยู่ทั่วไป ได้แก่
อาณาจักรมะละกา อาณาจักรมาตาราม สุลต่าน (ราว พ.ศ.2118-2163) อาณาจักร
อาเจะห์ สิงคโปร์เกาะเตมาเสก โดยเริ่มจากปี พ.ศ.2040/1497 วาสโกดากามา (Vasco
da Gama) ชาวโปรตุเกส เดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปปีต่อมา 2041 ก็มาถึงอินเดีย
ถือเป็นยุคเริ่มต้นแห่งการค้าขายและการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก น�ำโดย
โปรตุเกสและเริ่มยุคแข่งขันการค้าและอาณานิคมระหว่างประเทศยุโรป โปรตุเกส
สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกหลายศตวรรษต่อมา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ชาติแรกที่เดินทางเข้ามาในอาเซียน คือ โปรตุเกสในมลายู โปรตุเกสเดินทาง
เข้ามาเป็นชาติแรกเพื่อต้องการเปิดตลาดการค้ากับอาณาจักรทางเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่เนื่องจากต้องแข่งขันกันพ่อค้ามุสลิมที่คุมเส้นทางการค้าในภูมิภาคนี้อยู่
เดิม จึงต้องปราบพวกมุสลิมโดยการตั้งอาณาจักรคาทอลิก โปรตุเกสขยายอ�ำนาจ
เข้ามาโดยมีฐานอยู่บริเวณโคชินฝั่งมะละบาร์ประเทศอินเดีย หลังจากที่เจรจากับ
สุลต่านมะละกาเพื่อขอตั้งสถานีการค้าในมะละกาได้แล้ว ก็ตั้งโรงงานขึ้น รวมทั้งยัง
ผูกขาดกานพลูในบริเวณนี้และในบริเวณใกล้เคียงควบคู่ไปกับการขยายศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิก แต่การขยายอ�ำนาจนั้นไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะมิได้จับจองเป็น
อาณานิคม หลังจากที่ได้มะละกาแล้วโปรตุเกสใช้การปกครองแบบทหาร โดยเน้นไป
ที่ผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ได้เน้นการขยายดินแดน โปรตุเกสสร้างป้อมค่ายไปตาม
เมืองต่างๆ เพื่อป้องกันตนเองและควบคุมคนพื้นเมือง โดยทิ้งก�ำลังไว้ดูแลน้อยนิด วิธี
การดังนี้ถือว่าเป็นผลร้ายตนเอง เพราะถูกชาวพื้นเมืองและชาติมหาอ�ำนาจตะวันตก
ใหม่โจมตีง่าย ดังที่ภายหลังฮอลแลนด์โจมตีและยึดต่อ นอกจากนี้ โปรตุเกสขาดความ
ใจกว้างทางศาสนาใช้วิธีการบีบบังคับให้คนพื้นเมืองมานับถือศาสนาคริสต์ อีกทั้งยัง
ท�ำลายศาสนสถานจึงรวมตัวกันต่อต้านโดยมีชาวมุสลิมสนับสนุน นอกจากนี้ พ่อค้า
โปรตุเกสละโมบโลภมาก เอารัดเอาเปรียบชาวพื้นเมือง และการที่โปรตุเกสมีอ�ำนาจ
เหนือหมู่เกาะโมลุกกะ โดยมีข้อสัญญาทางการค้าและทางการทหารท�ำให้โปรตุเกสมี
ความได้เปรียบชาวพื้นเมืองสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงรวมตัวกันก่อกบฏ
ทั่วประเทศปี ค.ศ.1581 กษัตริย์สเปนมีอ�ำนาจเหนือการบัลลังก์โปรตุเกส ละเลยผล
ประโยชน์ของโปรตุเกสในดินแดนแถบนี้และบีบโปรตุเกสออกไปเรื่อยๆ จนเหลือแต่
เพียงกัวและมาเก๊า และถอนตัวออกไปทั้งหมดปี ค.ศ.1685 จากนั้นสเปนกับดัตช์จึง
เข้ามามีบทบาทในดินแดนแถบนี้แทนโปรตุเกส
การเข้ามาของโปรตุเกสในดินแดนหมู่เกาะและคาบสมุทร: ชาวโปรตุเกส
เป็นชาติแรกในยุโรป/ตะวันตกที่ประสบความส�ำเร็จในการค้นพบและส�ำรวจทะเล
มายังตะวันออก ซึ่งมีนักเดินเรือคนส�ำคัญที่เป็นชาวโปรตุเกสสามารถแล่นเรือมาถึง
เมืองกาลิกัน (Calicut) ประเทศอินเดีย ปี ค.ศ.1498 คือ วาสโก ดา กามา (Vasco Da
Gama) หลังจากก่อนหน้านั้น ไดแอช (Bartholemew Diaz) เป็นชาวโปรตุเกสคน
แรกที่เดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮปในทวีปแอฟริกาส�ำเร็จ และน�ำไสู่การเข้ามาค้าขายกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกันโปรตุเกสต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์
มายังตะวันออกด้วย นับจากนั้น โปรตุเกสเริ่มติดต่อค้าขายกับเอเชียที่ภาคใต้อินเดีย
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เป็นที่แรกปี ค.ศ.1504 โดยขอตั้งสถานีการค้าแห่งแรกในแคว้นโคชิน (Cochin) จนปี
พ.ศ.2051 /ค.ศ.1510 โปรตุเกสเข้ายึดเมืองกัว (Goa) เป็นอาณานิคมแห่งแรก และ
ปรับปรุงขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าของโปรตุเกสในอินเดีย จากนั้นในคาบสมุทรมาลายา
ช่องแคบมะละกาซึ่งมีอาณาจักรที่ขึ้นใหม่กว่า 100 ปี คือมะละกา และภายหลังโปรตุเกส
เข้ายึดมะละกาเป็นอาณานิคมแรกในอาเซียนปี พ.ศ.2052/ ค.ศ.1511 เพื่อขอตั้ง
สถานีการค้าแต่ถูกปฏิเสธ จนน�ำไปสู่สงครามระหว่างโปรตุเกส-มะละกา โปรตุเกสยก
กองทัพเรือเข้ามาปิดล้อมร่วมเดือน ก่อนที่โปรตุเกสจะตีมะละกาแตกและสร้างอ� ำนาจ
การปกครองเหนือมะละกา
ในมะละกา พวกชนชั้นปกครองต้องหนีภัยเข้ามาในแผ่นดินจนไปตั้งหลักแหล่ง
อยู่ที่ยะโฮร์ ถือเป็นจุดจบแห่งอาณาจักรมะละกา โปรตุเกสด�ำเนินการให้มะละกาเป็น
เมืองที่เข้มแข็งมั่นคง โดยสร้างให้เป็นเมืองป้อมปราการ เพื่อควบคุมเส้นทางเดินเรือ
ไปยังหมู่เกาะโมลุกกะสร้างเมืองมะละกาให้เจริญขึ้นเป็นตลาดเครื่องเทศ เมืองท่า
ส�ำคัญส�ำหรับค้าขาย กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ญี่ปุ่นต่อไป อิทธิพล
ของโปรตุเกสยังขยายไปอีกปี ค.ศ.1557 โปรตุเกสได้เมืองมาเก๊าทางฝั่งทะเลจีนใต้
เป็นอาณานิคมสร้างสถานีค้าขายเพื่อท�ำหน้าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าจากจีน
ไปขายให้แก่พ่อค้าชาวยุโรป ส่วนในดินแดนมะละกามีชาวอาเจะห์ ชาวยะโฮร์ ชาว
อังกฤษและชาวฮอลันดาพยายามแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆ ของโปรตุเกส ในที่สุด
ปี พ.ศ.2182 ฮอลันดาซึ่งตั้งมั่นอยู่ที่เมืองปัตตาเวียใช้ก�ำลังทหารโค่นอ�ำนาจของ
โปรตุเกสที่เมืองมะละกา รวมเวลาที่โปรตุเกสปกครองมะละกา 130 ปี ส่วนสิงคโปร์
หลังจากเข้าสู่ยุคอาณานิคม สิงคโปร์ถูกโปรตุเกสเข้าครองปีคริสต์ศตวรรษที่ 16
การเข้ามาของโปรตุเกสในแผ่นดินใหญ่: แม้หลายอาณาจักรในดินแดนแผ่น
ดินใหญ่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแต่ก็มีการผูกสัมพันธ์และเปิดการค้า
ในส่วนสยามที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (โอรสของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ) แม้โปรตุเกสภายใต้การน�ำของดูอาร์ตี เฟอร์นานเดช (Duarte Fernandez) น�ำคณะทูตคณะแรกมาเข้าเฝ้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าโปรตุเกสเข้าครอบครอง
มะละกาแล้ว (ยึดวันที่ 15 สิงหาคม 2054/1511) โปรตุเกสเข้าไปท�ำการค้าในหลาย
เมืองที่พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี มะริด (Mergui) และตะนาวศรี
(Tenasserim) ในกัมพูชากับเวียดนาม อาณาจักรหลังพระนครมีชาวโปรตุเกสเดิน
ทางมาในกัมพูชา (พ.ศ.1975-ปัจจุบัน) เมื่อยุคพระนครสิ้นลงแล้วกัมพูชาเมืองหลวง
ใหม่ อยู่ใกล้ทะเลสาบให้ชื่อว่ากรุงละแวก ยุคนี้พุทธศาสนายังคงรุ่งเรืองอยู่ประชาชน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มีความเคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์ประกอบด้วยอาณาจักร ศรีสันธอร์ พนมเปญ และ
อูดง แม้จะมีมิชชันนารีต่างชาติมาเผยแผ่แต่ก็ไม่ได้ผล เช่นปี พ.ศ.2109 ชาวโปรตุเกส
ชื่อ กาสปาร์ ดากรูซ เดินทางมากรุงละแวกแต่ต้องเดินทางกลับเพราะไม่อาจเปลี่ยน
ศาสนาชาวพื้นเมือง เนื่องจากประชาชนมีความศรัทธาต่อพระสงฆ์ กาสปาร์ ดากรูซ
บอกว่า พระสงฆ์ประกอบขึ้นด้วยคนที่มีความสามารถในกัมพูชา กว่า 1 ใน 3 หรือ
ตามที่เขาประมาณก็นับจ�ำนวนแสนรูป พระภิกษุเหล่านี้ได้รับความเคารพอย่างสูง
จากประชาชน ราวกับเป็นเทพเจ้าเป็นๆ ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าในหมู่ภิกษุด้วยกัน ก็
บูชาผู้อาวุโสกว่าเสมือนเทพเจ้า ไม่มีใครคัดค้านพระสงฆ์ในเรื่องใดๆ บางครั้งขณะ
ที่ข้าพเจ้าก�ำลังนั่งเทศน์อยู่ทันทีที่พระเหล่านั้นเดินผ่านมา (ชาวบ้าน) ก็พูดเปรยขึ้น
ว่า "นั่นก็ดีอยู่หรอก แต่ของเราดีกว่า" แล้วพวกเขาก็เดินหนีไปหมด ทิ้งข้าพเจ้าไว้
แต่ล�ำพังและชาวโปรตุเกสเข้ามาในเวียดนาม ดังที่มีการประดิษฐ์อักษรเวียดนามโดย
มิชชันนารีชาวโปรตุเกส
ในพม่านั้น เมื่อโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรก เข้ามา ณ ดินแดนแห่ง
อาณาจักรตองอูนี้ หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ่ ชาวอังวะอพยพลง
มาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่ โดยมีศูนย์กลางที่เมืองตองอู ภายใต้การน�ำของพระเจ้า
มิงคยินโยปี พ.ศ.2074 ต่อมา พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ (ครองราชย์ พ.ศ.2074–2093)
ซึ่งสามารถรวบรวมพม่าเกือบทั้งหมดอีกครั้ง ในช่วงระยะเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญ่มีก�ำลังเข้มแข็งเป็นอย่างมากทางตอนเหนือ
การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความไม่มั่นคง ในขณะที่โปรตุเกสเริ่มมีอิทธิพลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเข้าครอบครองมะละกา มีการเข้ามาของบรรดา
พ่อค้าชาวยุโรป พม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส�ำคัญ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ย้าย
เมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองหงสาวดี เหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยท�ำเลทางการค้า พระเจ้า
บุเรงนอง (ครองราชย์ พ.ศ.2094–2124) ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
และสามารถเข้าครอบครองอาณาจักรต่างๆ รายรอบ อาทิ มณีปุระ (พ.ศ.2103) อยุธยา
(พ.ศ.2112) การสงครามของพระองค์ท�ำให้พม่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด ภาย
หลังไม่นานทั้งมณีปุระและอยุธยาต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระภายในเวลาต่อ
มาไม่นาน เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองขึ้นหลายแห่งประกอบกับการรุกราน
ของโปรตุเกสผู้เข้ามาค้าขายและล่าอาณานิคม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูจ�ำเป็นต้อง
ถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอังวะ
พระเจ้าอะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนอง สามารถ
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รวบรวมแผ่นดินพม่าอีกครั้งปี พ.ศ.2156 พระองค์ตัดสินใจที่จะใช้ก�ำลังเข้าต่อต้านการ
รุกรานของโปรตุเกส พระเจ้าธารุน (Thalun) ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ฟื้นฟูหลักธรรมศาสตร์
ของอาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์ทรงอุทิศเวลาเพื่อพระศาสนามากจนไม่สนพระทัย
ต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุดหงสาวดีที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสซึ่งตั้งมั่น
อยู่ในอินเดียก็ท�ำการประกาศเอกราชจากอังวะ
จากนั้น อาณาจักรของชาวพม่าก็ค่อยๆ อ่อนแอลง และล่มสลายไปปี พ.ศ.
2295 จากการรุกรานของชาวมอญ การเข้ามาของประเทศตะวันตกในพม่า ในพุทธ
ศตวรรษที่ 21 นี้ (พ.ศ.2001-2100) ชนชาติโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับประเทศพม่า มี
ชาวโปรตุเกสคนหนึ่งช่วยพระเจ้ายะไข่ปราบกบฏจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองสีเรียม
จากนั้นเจ้าเมืองสีเรียมที่มีเชื่อสายโปรตุเกส จึงถือโอกาสเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกและเบียดเบียนพุทธศาสนา เช่น ริบทรัพย์สมบัติของวัด ห้ามประชาชน
ใส่บาตร พระสงฆ์ต้องลี้ภัยไปกรุงอังวะเพื่อร้องทุกข์ ในที่สุดพม่ากับมอญร่วมมือกัน
ก�ำจัดพวกโปรตุเกสจับตรึงไม้กางเขนตายหลายคน ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 กล่าวว่า
โปรตุเกสเจริญรุ่งเรืองมากทางด้านการค้าในภูมิภาคนี้ สามารถจัดระบบผูกขาดการ
ค้า ทั้งเครื่องเทศและสินค้าอื่นๆ ที่มาจากพ่อค้าชาวอาหรับและมุสลิมชาติอื่นๆ ใน
เขตทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียส�ำเร็จ และผูกขาดการค้าขายเครื่องเทศในหมู่
เกาะอินโดนีเซียเกือบหมด และในดินแดนแผ่นดินใหญ่นั้น ก็เข้าไปค้าขายและเผยแผ่
คริสต์ศาสนารวมทั้งวิทยาการตะวันตกหลายอย่าง เช่น การสร้างป้อมต่อต้านปืน
ไฟ การฝึกหัดทหารตามยุทธวิธีสมัยใหม่ การท�ำปืนไฟ เป็นต้น ในอาณาจักรอยุธยา
มอญ อารกัน พม่า เขมร และญวน หลังจากโปรตุเกสรุ่งเรืองนับกว่าศตวรรษกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ก็ถึงเสื่อมสิ้นสุดยุคแรกของการเข้ามาของอาณานิคมยุโรปโดย
โปรตุเกส เหตุปัจจัยที่น�ำไปสู่การสิ้นสุดเจ้าอาณานิคมโปรตุเกส ประกอบด้วย การ
พยายามที่จะเผยแผ่คริสต์ศาสนาบีบบังคับให้แก่ชาวพื้นเมืองที่มีศาสนาเป็นของตนเอง
อยู่แล้ว เช่น ชาวมุสลิมที่หมู่เกาะและคาบสมุทร และชาวพุทธที่พม่า-มอญที่ไม่พอใจ
จึงต่อต้านและท�ำสงครามกับโปรตุเกสเรื่อยมา นอกจากนี้ ในยุโรปเกิดปัญหาภายใน
ด้วยกันระหว่างแต่ละประเทศ สเปนยึดโปรตุเกส ด้วยที่โปรตุเกสเป็นประเทศขนาด
เล็กแต่มีอาณานิคมอยู่กระจัดกระจายทั่วโลกก�ำลังไม่เพียงพอที่จะรักษาอาณานิคม
ของตนทั้งหมด นอกจากนี้ การเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนแถบนี้จากเจ้า
อาณานิคมประเทศอื่นที่มีอ�ำนาจและศักยภาพทางทะเลมากกว่า เข้ามาเป็นคู่แข่งขัน
น�ำไปสู่การเสียสิทธิผูกขาดทางการค้าให้แก่ชาติที่เข้ามาใหม่ คือ ฮอลันดาและอังกฤษ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การเข้ามาของสเปนในดินแดนหมู่เกาะฟิลิปปินส์: สเปน
นับเป็นทั้งคู่มิตรและคู่แข่งขันที่ร่วมสมัยกับโปรตุเกส สเปนเป็นผู้น� ำ
ในการส�ำรวจค้นหาโลกใหม่ทางทะเลในเวลาร่วมสมัยกับโปรตุเกส
และปี ค.ศ.1494 มีการท�ำสนธิสัญญา ทอร์เดสซิลลัส (Treaty of
Tordesillas 1494) ระหว่างกัน เพื่อจัดสรรแบ่งเขตการส�ำรวจโลก
โดยก�ำหนดให้ดินแดนซีกโลกตะวันออกเป็นของโปรตุเกส ดินแดน
ซีกโลกตะวันตกเป็นของสเปนโดยโป๊ปสมัยนั้น สเปนจึงส่งเรือส�ำรวจ
ไปทางซีกโลกตะวันตกจนค้นพบทวีปใหม่ คือ ทวีปอเมริกา โดย เฟอร์ดินานด์ แมกแจนแลน
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) หลังจากนั้น (Ferdinand Maggellan) มี
ชีวิตอยู่ตรงกับรัชสมัยสมเด็จ
เดินทางส�ำรวจต่อไปทางตะวันตกเพื่อค้นหาเส้นทางการค้าจนมา พระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จ
ถึงทวีปเอเชีย
พระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุง
อยุธยา นักเดินเรือแม้จะ
ปี ค.ศ.1521 มีนักเดินเรือแม้จะเป็นชาวโปรตุเกสแต่ก็ ศรี
เป็นชาวโปรตุเกสแต่ก็ท�ำงาน
ท�ำงานให้สเปน ชื่อ เฟอร์ดินานด์ แมกแจนแลน (Ferdinand ให้สเปน คุมกองเรือสเปนเดิน
Maggellan) คุมกองเรือสเปนเดินทางไปตะวันตกของยุโรปจน ทางไปตะวันตกของยุโรปจนมา
มาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกถึงเกาะเซบู ซึ่งอยู่ส่วนกลางของหมู่เกาะ ถึงมหาสมุทรแปซิฟิกถึงเกาะ
เซบูปี ค.ศ.1521
ฟิลิปปินส์ แต่ถูกปะทะกันจนท�ำให้ถูกฆ่าตายที่เกาะนั้น แต่ลูก
เรือเดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางใหม่ที่มาอ้อมแหลมกูดโฮป ทวีป
แอฟริกากลับถึงประเทศสเปน ต่อมาปี ค.ศ.1542 สเปนจึงส่ง โลเปซ เดอวิลลา
โลโบส (Lopez de Villa Lobos) เดินทางมายังหมู่เกาะฟิลิปปินส์อีกครั้งและเริ่ม
ยึดครองจึงขนานนามหมู่เกาะทั้งหมดว่า "ฟิลิปปินส์" เพื่อถวายเป็นเกียรติแก่เจ้าชาย
ฟิลิปองค์รัชทายาทแห่งสเปน แต่ก็ยังยึดเบ็ดเสร็จไม่ได้ จนกระทั่งครั้งที่ 3 ปี ค.ศ.
1565 สเปนส่ง มิเกล โลเปซ เดอ เลกาซปี (Miguel Lopez de Legazpi) มาจึง
สามารถยึดครองเกาะเซบู (Cebu) ประกาศตั้งเป็นอาณานิคมของสเปนปี ค.ศ.1571
และเข้ายึดครองเกาะลูซอน (Luzon) เกาะที่ใหญ่สุดและตั้งเมืองหลวงมะนิลา หลัง
จากนั้น ก็ยึดครองเกาะต่างๆ โดยง่าย เพราะฟิลิปปินส์มีหมู่เกาะกระจายกันมากกว่า
7,000 เกาะยังไม่มีการร่วมกันจึงยากต่อการต้านทานจากสเปน
การต่อต้านของชาวพื้นเมืองโดยเฉพาะโมโรส์ (Moroes) ชนพื้นเมืองที่นับถือ
อิสลามมาก่อนอาศัยอยู่ทางใต้ของฟิลิปปินส์บนเกาะมินดาเนาและเกาะซูลู การเข้ายึด
ครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์ทั้งหมดต้องเผชิญกับอุปสรรคแม้การยึดครองจะเน้นที่การค้า
แต่จุดประสงค์ของสเปนเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกควบคู่กันไปกับ
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การขยายอ�ำนาจทางการเมือง แม้ดินแดนอื่นๆ จะยึดครองง่ายแต่ส�ำหรับอิสลามนั้น
เป็นการยากส�ำหรับสเปน การเปลี่ยนคนพื้นเมืองให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์
เป็นจุดประสงค์หลักของการเข้ายึดครองฟิลิปปินส์ในระยะแรกและต้องการขยาย
อิทธิพลแทนโปรตุเกสในหมู่เกาะเครื่องเทศ แต่ก็ถูกขัดขวางโดยฮอลันดาอย่างเต็ม
ที่ สเปนจึงเบนเป้าหมายการค้าที่มะนิลาในฟิลิปปินส์ จีน และเม็กซิโก อเมริกากลาง
และใต้เป็นส่วนใหญ่แทนดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเจ้าอาณานิคมเดิมอย่าง
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศสก�ำลังตามมาติดๆ
ระยะที่ 2 การเข้ามาของชาวดัตช์: ก่อนที่ชาวดัตช์จะเข้ามามีอิทธิพลใน
อาเซียนดินแดนหมู่เกาะอินโดนีเซียปัจจุบันนั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุโรป ชาวดัตช์
เดินทางไปยัง East Indies เพื่อแสวงหาเครื่องเทศซึ่งแต่เดิมไปรับที่ท่าลิสบอน บริษัท
The Dutch East India Company ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2144/ค.ศ.1601 และไม่ช้าเข้า
มาแทนที่โปรตุเกสครองความยิ่งใหญ่มีอ�ำนาจการค้าในตะวันออก (อย่างไรก็ดี อังกฤษ
ก็ก่อตั้งบริษัท The East India ASia แต่ก็ถูกกักกันจากชาวดัตช์ ต้องถอนตนเอง
เพื่อมุ่งไปค้าขายที่อินเดียเท่านั้นระหว่างปี พ.ศ.2138/ค.ศ.1595 และ 2163/ค.ศ.
1620 ชาวดัตช์สร้างสถานีการค้าที่เกาะชวา และเกาะโมลุกกะ เกาะเซเลปส เกาะ
ติมอร์ และเกาะสุมาตรา รวมทั้งเกาะบอร์เนียว ภายหลังไม่สนใจละทิ้งไปศูนย์กลาง
ส�ำคัญคือบัตตาเวีย (ปัจจุบัน Jakata) ในเกาะชวาปี พ.ศ.2184/ค.ศ.1641 ชาวดัตช์
ขับไล่ชาวโปรตุเกสออกจากมะละกา และปี พ.ศ.2201/ค.ศ.1658 จากสิงหลเวลานี้
โปรตุเกสจากเดิมครองความยิ่งใหญ่ในตะวันออกเริ่มลดลงเหลือเพียงที่มั่นในอินเดีย
มาเก๊าในจีนและเกาะตีมอร์ใน East Indies แต่การเข้ามาของดัตช์นั้นมีวัตถุประสงค์
หลักเพียงการค้า แต่สุดท้ายก็ครอบครองเขตแดนจากสนธิสัญญา หรือความขัดแย้ง
กับรัฐมุสลิมท้องถิ่น ในที่สุดบริษัท The Dutch East India Company ก็ควบคุม
อ�ำนาจทางการเมืองบางส่วนของอินโดนีเซีย
ยุคที่สอง (2101-2400) แสดงให้เห็นการเข้ามาของประเทศฮอลันดา (ดัตช์)
เน้นทางหมู่เกาะทางทะเลเช่นกัน แม้จะมีมาค้าขายทางแผ่นดินใหญ่แต่ไม่ส�ำเร็จจึงยึด
แต่อินโดนีเซียเป็นขึ้น
การเข้ามาของฮอลันดาในดินแดนหมู่เกาะแห่งอินโดนีเซีย: ฮอลันดา
แม้จะไม่ได้รับนโยบายจากโป๊ป เนื่องจากดัตช์เองไม่ใช่ผู้นับถือคาทอลิกโดยตรง
เหมื อ น 2 ประเทศก่ อ นนี้ แต่ ป ั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ฮ อลั น ดาต้ อ งค้ น หาเส้ น ทาง
มายังเอเชีย เนื่องจากการประกาศตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่ออ�ำนาจของสเปนปี ค.ศ.
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1579 ระหว่างนี้ โปรตุเกสค้าขายกับเอเชียตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ
คริสต์ศตวรรษที่ 16 นั้น ฮอลันดาไม่ได้ท�ำการค้าโดยตรงเช่นโปรตุเกสแต่ท�ำหน้าที่
การค้าในยุโรปทางตอนเหนือ โดยเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อสินค้าตะวันออกจากพ่อค้า
โปรตุเกสที่กรุงลิสบอนไปขายตามเมืองท่าต่างๆ ในยุโรปตอนเหนือ เมื่อสเปนยึดโปรตุเกส
ปิดเส้นทางการค้าและท่าเรือกรุงลิสบอน และโปรตุเกสถูกรวมเข้ากับสเปนแล้วปิดตาย
เหตุนี้พ่อค้าทางเรือของฮอลันดาจ�ำเป็นต้องแสวงหาช่องทางเส้นทางเดินเรือด้วยตนเอง
เพื่อติดต่อค้าขายกับเอเชีย
แม้ทั้ง 2 ชาติก่อนนี้คือ โปรตุเกส และสเปน เน้นการค้าและการเผยแผ่ศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลิกควบคู่กันไป แต่ฮอลันดาไม่มีนโยบายเช่นนั้นเน้นค้าขายเครื่องเทศ
เพราะเป็นความต้องการของตลาดในยุโรปสมัยนั้นรวมทั้งการก�ำจัดคู่แข่งชาติอื่น โดย
เฉพาะโปรตุเกส การค้าในระยะแรกด�ำเนินการโดยบริษัทเอกชนต่างแข่งกันภายใน
ชาติตนท�ำให้ขาดทุนมากจึงแก้ปัญหาด้วยการรวมทุนเป็นบริษัทเดียวกันทั้งหมด และ
ขออนุมัติจากรัฐบาลตั้งเป็นบริษัทอีสต์อินเดียของดัตช์ (Dutch East India Company) ปี ค.ศ.1602 เป็นบริษัทกึ่งราชการที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ด้วยส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศฮอลันดา รัฐบาลให้สิทธิ์ผูกขาดการค้าใน
ตะวันออกแต่เพียงบริษัทเดียว มีอ�ำนาจด�ำเนินกิจการๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สร้าง
ป้อมปราการ สิทธิวางนโยบายการค้าท�ำสัญญาการค้าและมิตรภาพกับประเทศต่างๆ
มีทหารประจ�ำตามดินแดนที่บริษัทไปตั้งสถานีการค้าทุกแห่งและจัดตั้งกองทัพของ
บริษัทเพื่อใช้ปราบคู่แข่งทางการค้า ในการเข้ามาของดัตช์เน้นเรื่องการค้าขาย มีการ
จัดตั้งบริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย หรือ Vereniging Oost Indische Compagnie-VOC ที่
ใช้วิธีการเข้าไปมีอิทธิพลเหนือผู้ปกครองท้องถิ่น และปี พ.ศ.2145/ค.ศ.1602 นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการเข้ามาปกครองอินโดนีเซียในฐานะอาณานิคมของดัตช์ส่วนมะละกา
ถูกฮอลันดายึดครองปี พ.ศ.2184/ ค.ศ.1641 หลังจากฮอลันดาขับไล่โปรตุเกสออกไป
ฮอลันดาปกครองมะละกามาถึงปี พ.ศ.2367 ก็ต้องท�ำสนธิสัญญาโอนมะละกาให้แก่
อังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนกับเมืองเบนคูเลนในเกาะสุมาตรา และเมืองปันตัมในเกาะชวา
รวมเวลาที่ฮอลันดาปกครองมะละกาถึง 183 ปี ดัตช์เป็นเจ้าอาณานิคมของดินแดนชวา
และสุมาตราเป็นระยะเวลา 200 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1745–1945
ปี พ.ศ.2342 หลังจากรัฐบาลฮอลันดาเข้าควบคุมกิจการบริษัท VOC รัฐบาล
ฮอลันดาก็เข้าปกครองอินโดนีเซียในรูปแบบอาณานิคม กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 การ
ด�ำเนินงานของบริษัทเสื่อมโทรมลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทท�ำการค้าส่วนตัวแข่ง
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กับบริษัท มีการคอรัปชั่นแข่งกับบริษัท ประกอบกับเกิดสงครามในยุโรปหลายครั้ง ท�ำให้
การค้าของบริษัทเกิดความเสียหายอย่างนกปี ค.ศ.1799 รัฐบาลฮอลันดาจึงประกาศยุบ
เลิกบริษัทอิสต์อินเดีย ของฮอลันดาที่ตั้งมานานถึง 297 ปี หลักจากนั้นรัฐบาลฮอลันดา
เข้าปกครองหมู่เกาะอินโดนีเซียนโดยตรงแทนที่บริษัท ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
เกิดกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซียต่อต้านการปกครองของเจ้าอาณานิคม ในพ.ศ.2485
ญี่ปุ่นมีชัยชนะเหนือบริษัทดัตช์อีสท์อินเดีย และเข้าปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่งหลัง
จากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม กลุ่มชาตินิยมน�ำโดย ซูการ์โน และฮัตตา ประกาศอิสรภาพให้
แก่อินโดนีเซียในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2488 ยังมีการต่อสู้กันระหว่างอินโดนีเซียกับ
ดัตช์ ซึ่งพยายามกลับมาปกครองอินโดนีเซียในฐานะเจ้าอาณานิคม จนกระทั่งวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ.2488 ดัตช์จึงยอมมอบเอกราชคืนให้แก่อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์ ส่วน
สิงคโปร์ไปเป็นของฮัลลันดาในคริสต์ศตวรรษที่ 17
ปี พ.ศ.1588 สเปนเริ่มเข้ามาในแถบนี้เพราะดินแดนแห่งเครื่องเทศนี้เป็นที่ต้องการ
ของชาวตะวันตกและท�ำให้อาหารของชาวตะวันตกมีรสชาติดีขึ้น ส่งผลให้ชาวตะวันตก
หลั่งใหลเข้ามาในช่วงคริสต์ศตวรรษนี้ โดยมีประเทศฮอลแลนด์ (ชาวดัตช์,ปัจจุบันเป็น
ประเทศเนเธอร์แลนด์) เข้ามาก่อตั้งบริษัทการค้า (united East India Co.,Ltd) โดย
เข้ายึดครองเกาะทางตะวันออกของเกาะเซลีเบซ และเกาะชวา ทางบริษัทเข้ามาก่อตั้ง
สถานีการค้าบนเกาะชวา โดยเรือสินค้าชาวดัตช์ได้เดินทางไปค้าขายกับชาวจีน ญี่ปุ่น
และครอบครองเกาะมะละกา ศรีลังกา จากโปรตุเกส โดยมีการตั้งป้อมที่ไต้หวัน จาก
การเข้ามาของตะวันตกในครั้งนี้ ประชาชนชาวพื้นเมืองเกิดความไม่พอใจจึงได้ท�ำการ
กบฏขึ้นบนเกาะชวา ท�ำให้บริษัทหมดทุนกับค่าใช้จ่ายทางการทหาร ส่งผลให้ทางรัฐบาล
ต้องเข้ามาด�ำเนินการแทนและเกิดการยึดครองในเวลาต่อมา
ปี ค.ศ.1806 (พ.ศ.2349) กษัตริย์นโปเลียนได้ขยายอ�ำนาจในยุโรปส่งผลให้
ฮอลแลนด์ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้ดินแดนชวาและสุมาตราจึงตก
อยู่ภายใต้อ�ำนาจของฝรั่งเศสด้วย จากนั้นกษัตริย์นโปเลียนได้ยกดินแดนให้กับน้องชาย
(Louis) ทางฝรั่งเศสจึงได้แต่งตั้งข้าหลวงมาปกครองเกาะชวาโดยจัดให้มีการบริหาร
งานอย่างเข้มงวด ได้มีการส่งทหารมาสร้างถนนหนทาง และบังคับให้ราษฎรปลูกพืชผัก
ที่ตนต้องการ เช่น กาแฟ และเครื่องเทศต่างๆ เมื่อสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ อังกฤษได้แย่งเกาะชวาและเกาะ
สุมาตราจากฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสไม่มีอ�ำนาจทางเรือที่จะป้องกันอังกฤษได้ อีกทั้ง
นโปเลียนติดการทหารหลายด้าน อังกฤษจึงได้รับชัยชนะในครั้งนี้
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หลังจากชัยชนะอังกฤษได้จัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออก
(British East Indian) และได้ส่งข้าหลวงไปปกครองในเกาะชวาและ
เกาะสุมาตรา ทางอังกฤษได้ส่ง Sir Thomas Stamford Raffles
ไปเป็นข้าหลวง จึงได้ท�ำการล้มเลิกการกดขี่ข่มเหงของฝรั่งเศส จาก
นั้นได้ท�ำการปรับปรุงทางการเกษตร โดยไม่มีการบังคับประชาชนอีก
ต่อไป อีกทั้งยังหาทางให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกาะ
สุมาตรากลายเป็นตลาดส�ำหรับสินค้าที่ส�ำคัญของอังกฤษ ซึ่งก่อน
ที่ท่าน Sir Tomas จะเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ท่านเคยท�ำการ เจ้าชาย ดิโป เนโกโร (Dipo
Negoro/ Dipanegara:
ศึกษาทางด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของที่นี่มา 1785-1855) ผู ้ ก ่ อ กบฏบน
ก่อน นอกจากนี้ ท่านยังเคยเขียนประวัติศาสตร์ของชวาขึ้นปี ค.ศ. เกาะชวาต่อเจ้าอาณานิคมดัตช์
เป็นเจ้าชายองค์โตของสุลต่าน
1417 ท�ำให้ท่านมีความเข้าใจชนพื้นเมืองได้ป็นอย่างดี
ตา ฮาเมงกุบุโวโน
หลังจากที่นโปเลียนพ่ายแพ้ในสงคราม The Battle of ยอคยาการ์
ที่ 3 (Hamengkubuwono
Waterloo มหาอ�ำนาจในสมัยนั้นแบ่งดินแดนการปกครองกันใหม่ III) ต่อสู้ท�ำสงครามกับดัตช์
โดยเป็นผลให้เกาะชวาและเกาะสุมาตราตกไปอยู่ในอ�ำนาจของฮอน ระหว่างปี 1825-1830 หลัง
แลนด์อีกครั้ง จากการปกครองที่ชอบกดขี่ประชาชน จึงเกิดการกบฏ ภายแพ้และถูกจับถูกส่งไปที่
มากัสสาร์ และสิ้นพระชนม์
ขึ้นตามมา โดยกบฏบนเกาะชวาน�ำโดยเจ้าชาย ดิโป เนโกโร (Dipo ที่นั้น พระองค์กลายเป็นบุคคล
Negoro: 1785-1855) และทางเกาะสุมาตรา ชาวมุสลิมท�ำการ ส�ำคัญของชาติอินโดนีเซีย
กบฏขึ้นทั้งในอาเจะห์และปาไซ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาณานิคมปกครอง
ด้วยการกดขี่ข่มเหง อีกทั้งยังสร้างถนนผ่านทางหลุมฝังศพอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม
ส่งผลให้เกิดการต่อสู้ระหว่างกันกว่า 5 ปี และทางเกาะสุมาตรายืดเยื้อกว่า 10 ปี ผล
จากการต่อสู้ในครั้งนี้ท�ำให้ฮอนแลนด์ต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจ�ำนวนมากจึงตกลง
ให้มีการเจรจาระหว่างกัน ขณะนี้ชาวดัตช์ถือโอกาสจับตัวเจ้าชาย เนโกโร ไปไว้ที่เกาะ
เซลีเบซ ต่อมาประมาณ ปี ค.ศ.1825 บริษัทการค้าของฮอลแลนด์ บริษัทร่วมหุ้นของ
ชาวดัตช์ที่ค้าขายอยู่กับชาวเกาะชวา และชาวเกาะสุมาตราแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่มาปก
ครองชาวเกาะชวา โดยประชาชนสามารถท�ำการเกษตรบนที่ดินและก�ำหนดการปลูกพืช
โดยให้ค่าใช้จ่ายน�ำไปเป็นภาษีที่ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตน เพราะต้องส่ง
พืชผลทั้งหมดให้แก่รัฐที่เป็นผู้ดูแลราคาสินค้า และผลผลิตต่างๆ โดยที่ประชาชนไม่ได้
รับประโยชน์แม้แต่น้อย ต่อมาจึงเกิดการประท้วงจนรัฐบาลดัตช์สู้ไม่ไหวจึงมอบเอกราช
ให้กับประเทศอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียยุคอาณานิคม ค.ศ.1900-1945 เวลาของการเปลี่ยนแปลง
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สงครามการยึดครอง การต่อสู้เพื่อเอกสาร และเป็นเอกราช
ตั้งแต่เริ่มคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมอยู่ภายใต้การปกครองของดัตช์ ขยายเข้าไปยังหลายเมืองรวมทั้งหมู่เกาะอื่นๆ
การปกครองของดัตช์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการนโยบายจักรวรรดินิยมฮอลันดาเข้ามา
ใช้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนโยบายที่เรียกว่า "นโยบายจริยธรรม" (Ethical Policy)
ประกาศใช้ปี ค.ศ.1901 เพื่อรวมหมู่คนในสังคมต่างๆ แต่ทางปฏิบัติก่อให้เกิดความ
แตกแยกกันมากยิ่งขึ้น เน้นพัฒนาประเทศให้ทันสมัย แต่กลับท�ำให้เกิดการแบ่งแยก
ในสังคมมากขึ้นระหว่าง 3 กลุ่ม คือชาวยุโรป ชาวตะวันออก และชาวพื้นเมือง ตาม
ความแตกต่างทางฐานะและชนชั้นทางสังคม แม้ชาวยุโรปจะมีส่วนน้อยของสังคมแต่
กลับได้สิทธิและอ�ำนาจพิเศษเหนือชาวอื่นๆ โดยเฉพาะกับชาวพื้นเมืองที่เป็นประชาชน
ส่วนใหญ่กลับไม่ได้รับประโยชน์ในนโยบายและทรัพยากร หลายปี ดัตช์ประสบกับ
ปัญหาจากกบฏหลายครั้ง ครั้งที่ส�ำคัญที่สุดเกิดขึ้นในอาเจะห์เพื่อปลดแอกอิสรภาพ
และต่อมาเป็นแรงกระตุ้นส�ำคัญน�ำไปสู่การร่วมกลุ่มในขบวนชาตินิยม ในการขยาย
การปกครองของดัตช์ที่ต่างๆ ก่อให้เกิดการศึกษาของชนชั้นปกครองที่มีฐานะท้องถิ่น
ชาวอินโดนีเซียในภาษาดัตช์เป็นภาษาทั่วไป และชาวฮอลันดาก็หันมาใช้ภาษามาเลย์
ที่เป็นพื้นฐานของอินโดนีเซียสมัยใหม่เพื่อเป็นภาษาของรัฐบาลให้มีการขยายออกไป
ทั่วหมู่เกาะ ยิ่งผู้ถูกปกครองมีการศึกษามากขึ้นยิ่งเริ่มหันมาตระหนักถึงการถูกกดขี่
การถูกกัดกันในด้านต่างๆ ชาวอินโดนีเซียมีการศึกษาแบบตะวันตกเมื่อท�ำงานพวก
กลับไม่ได้งานท�ำในแบบเดียวกับชาวจีน ยูเรเซีย หรือว่าชาวตะวันตกอื่นๆ พวกคน
อินโดนีเซียกลับได้เงินเดือนที่น้อยกว่าแม้ว่าจะมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เท่ากันแสดง
ถึงช่องว่างหรือสิทธิพิเศษระหว่างกลุ่มคนก็แตกต่างกันออกไป เช่น นักศึกษาพื้นถิ่นที่
ใฝ่ฝันไปศึกษาฮอลันดากลับมีนักศึกษาเพียงแค่ 5 เท่านั้นปี ค.ศ.1900 มีนักศึกษาเพิ่ม
ขึ้นเป็น 23 คนเมื่อผ่านไป 8 ปี ผู้ก่อตั้งสมาคมอินดิส (Indies Association) รวมทั้ง
นักศึกษาอินโดนีเซีย และยูเรเซียน และจ�ำนวนนักศึกษาในกลุ่มนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
จนเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นภาษาอินโดนีเซีย คือ Perhimpunan Indonesia-Indonesian
Association รวมเฉพาะคนที่มีเชื้อสายอินโดนีเซีย จากที่เคยใช้ภาษาดัตช์ก็เปลี่ยน
มาใช้ภาษาอินโดนีเซียแทน ใช้ค�ำว่า อินโดนีเซีย แทนค�ำว่า อินดีส โดยเหตุการณ์นี้ที่
เกิดขึ้นน�ำมาสู่ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มแนวคิดชาตินิยมในหมู่นักศึกษา และเมื่อนักศึกษา
ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกกลับมาก็มีไม่น้อยที่กลับมาเป็นผู้น�ำขบวนการชาตินิยม
(เอลซา ไซนุดิน, 2557: 239)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เนื่องจากเจ้าอาณานิคมกลัวการศึกษาแบบตะวันตกกับชาวพื้นเมือง จึงรีรอ
ที่จะเพิ่มความสะดวกและความสนใจกับโรงเรียนให้กับประชาชนชาวอินโดนีเซีย จึง
ท�ำให้จ�ำนวนโรงเรียนที่เกิดขึ้นโดยมีครูที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกแต่ไม่มีงานท�ำ
นั้นเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนราษฎร์มากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นข้อสงสัยที่ว่าโรงเรียนเหล่านี้
ที่เป็นโรงเรียนเถื่อนสอนเผยแผ่ความรู้เรื่องชาตินิยมจนท�ำให้เจ้าอาณานิคมนั้นไม่
ได้ตระหนักถึงพลังและความรู้สึกชาตินิยมมากนัก และมองว่าคนที่ได้รับการศึกษา
จากตะวันตกนั้นยังมีน้อยอยู่ไม่สามารถสร้างอิทธิพลและแรงกดดันได้ กลับกันแรง
กดดันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถเห็นได้ โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 เจ้าอาณานิคมมองว่าแนวคิดเรื่องชาตินิยมนั้นมาจากอิทธิพลภายนอกถูกกระตุ้น
ลัทธิชาตินิยมมากจากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย หรือแม้แต่ญี่ปุ่น พวกชาวพื้นเมืองที่มีการ
ศึกษามองว่า พวกเขาไม่อาจจะยินยอมรับรูปแบบการปกครองแบบเดิม
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ญี่ปุ่นขยายการค้าไปยังหมู่เกาะอินโดนีเซียและ
ขยายอิทธิพลไปในหมู่เกาะต่างๆ ปี ค.ศ.1929 ญี่ปุ่นค้าขายกับฮอลันดา แต่ท�ำให้
อาณานิคมฮอลันดาเริ่มไม่มั่นใจ ช่วงทศวรรษที่ 1930 ฮอลันดาจ�ำกัดกิจกรรมของ
ญี่ปุ่นในอินโดนีเซียด้วยการออกกฎหมายให้มีใบอนุญาตน�ำสินค้าเข้า วางระเบียบ
แรงงานต่างชาติ ก�ำหนดคนต่างชาติบางชาติที่จะอพยพเข้าประเทศ ด้วยคุมการจับ
ปลาในน่านน�้ำรอบเขตแดน ญี่ปุ่นต่อต้านการก�ำหนดจ�ำนวนคนอพยพเข้าเพราะพวก
เขาถือว่าท�ำลายฐานะที่เท่าเทียมกัน ต่อมาญี่ปุ่นแสดงออกอย่างเปิดเผยถึงแผนการ
ร่วมวงไพบูลย์อันยิ่งใหญ่ของชาวเอเชีย การเป็นผู้น�ำคล้ายกับที่อังกฤษแสดงออกใน
เครือจักรวรรดิอังกฤษ การเข้ามาค้าขายของญี่ปุ่นส่งผลดีกับชาวพื้นเมืองอินโดนีเซีย
หลายที่มีรายได้อย่างจ�ำกัด เพราะสินค้าจากญี่ปุ่นเข้ามาในอาณานิคมมากขึ้น ชาว
อินโดนีเซียที่มีรายได้อย่างจ�ำกัดสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ จาก
เดิมที่พ่อค้าคนกลางเป็นชาวจีนน�ำส่งสินค้าแต่ก็พากันกีดกันสินค้าจากญี่ปุ่น ซึ่งทาง
ด้านญี่ปุ่นก็มองว่าการมาครั้งนี้มาเพื่อสร้างการแข่งขันทางการค้ากับจีน ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1941 ฮอลันดาประกาศสงครามกับญี่ปุ่น แม้ว่าแทบจะไม่มีเวลาเตรียม
ตัวป้องกันหมู่เกาะอินโดนีเซีย หลังฝ่ายพันธมิตรร่วมมือกันต่อต้านการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นท�ำให้ต้องเข้าโจมตีกองเรือรบอเมริกันที่อ่าวเพิร์ล
ในเดือนมกราคม ค.ศ.1942 กองทัพญี่ปุ่นกองทัพแรกขึ้นบกที่อินโดนีเซีย
หวังว่าจะยึดที่เก็บน�้ำมันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว บาลิกปาปัน และ
ปาเล็ ม บั ง โดยการเข้ า มาครั้ ง นี้ เ พื่ อ ยึ ด สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการจากสิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ในการท�ำ
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

สนธิสัญญา สามเดือนหลังจากการประกาศสงคราม และเพียง 8 วันหลังจากญี่ปุ่นบุก
เกาะชวา แม้ทัพฮอลันดาก็ยอมแพ้ในนามของกองทัพสัมพันธมิตรในชวา ท�ำให้ชาว
พื้นเมืองมองว่าการเข้ามาของญี่ปุ่นนั้นมีความสามารถ ฮอลันดานั้นไร้สมรรถภาพเมื่อ
ต้องเผชิญกับภาวะสงครามในหลายเขตของอินโดนีเซีย ในช่วงแรก ญี่ปุ่นเข้าไปได้รับ
การต้อนรับว่าเป็นผู้น�ำอิสรภาพมาให้ แต่ต่อมาการเข้ามาของญี่ปุ่นก็ท�ำให้ชาวพื้น
เมืองบางส่วนก็มองรับรู้ได้ถึงการถูกปกครองแบบอาณานิคม และเต็มไปด้วยความ
โหดร้ายและถูกทรยศ
ภายใต้อ�ำนาจของชาวญี่ปุ่น ดินแดนในอินโดนีเซียถูกแย่งออกอยู่ภายใต้
อ�ำนาจ 3 ส่วน คือ ชวา สุมาตราและมาดูรา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชวา โดยที่อินโดนีเซีย
ตะวันออกก็เหมือนกับในอดีต ต้องพึ่งพาชวาในเรื่องของอาหารและเสื้อผ้า ญี่ปุ่นใช้
เวลากว่าหนึ่งปีกว่าจะส�ำเร็จในการกักขังชาวฮอลันดาทั้งหมด เว้นแต่คนจ�ำนวนน้อย
ที่อาจจะปกปิดเบื้องหลังที่เป็นฮอลันดาได้ส�ำเร็จ ญี่ปุ่นสั่งปิดโรงเรียนฮอลันดาทั้งหมด
ภาษาดัตช์ถูกห้ามใช้อีกต่อไป และยกเลิกสิทธิพิเศษทั้งหมดที่เคยให้แก่ฮอลันดา รวม
ไปถึงการยุติสิทธิพิเศษที่ให้แก่ชาวยูเรเซียและชาวจีนในสังคม นโยบายต่างๆ ของญี่ปุ่น
นิยมชาวอินโดนีเซียพื้นเมืองที่เป็นชนชั้นกลางแทนที่จะเป็นชาวจีนอีกต่อไป ญี่ปุ่นได้
ก่อตั้งขบวนการไตรภาคีเพื่อเรียกร้องเสียงสนับสนุนจากอินโดนีเซีย เพื่องานสงคราม
ของญี่ปุ่น ด้วยการโฆษณา "ญี่ปุ่น ผู้น�ำเอเชีย ญี่ปุ่นผู้ปกป้องเอเชีย ญี่ปุ่นแสงสว่างของ
เอเชีย" ญี่ปุ่นล้มเหลวในการปกครองคนพื้นถิ่น จึงตระหนักได้ว่างานจะส�ำเร็จได้จะ
ต้องท�ำงานผ่านผู้น�ำของคนพื้นเมือง กลุ่มผู้น�ำชาตินิยม ญี่ปุ่นเชื่อว่าความรู้สึกของชาว
อินโดนีเซียรู้สึกต่อต้านชาวฮอลันดามากกว่าญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือ ใน
ก�ำหนดงานครบรอบปีของ "การปลดปล่อย" ครั้งแรกในชวาและมาดูรา ญี่ปุ่นอนุญาต
ให้ก่อตั้งศูนย์ปุเตระ หรือ ศูนย์อ�ำนาจของประชาชน (Putera-Pusat Tenaga Rakjat)
ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1943 เป็นองค์การที่รวมนักชาตินิยมทั้งหมดไว้ ผู้น�ำคือคณะต้น
ใบสามแฉก สี่ใบ (Empat Serangkai) คือพวกชาตินิยมชั้นน�ำ ได้แก่ ซูการ์โน มุฮัม
มัด ฮัตตา กี ฮัดยาร์ เทวัญ โตโร และผู้แทนของความคิดแบบมุสลิม คือ กีอายี เอช
เอ็ม มันซูร์ องค์กรนี้ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางที่จะน�ำไปสู่การเป็นชาตินิยม
อย่างแท้จริง ปี ค.ศ.1944 นายกรัฐมนตรีโคอิโซแห่งญี่ปุ่นสัญญาว่าจะให้เอกราชกับ
อินโดนีเซียปี ค.ศ.1945 องค์การตรวจสอบการตระเตรียมเอกราชของชาวอินโดนีเซีย
ได้ตั้งขึ้นที่จาการ์ตา มีสมาชิก 62 คน คนเหล่านี้ไม่พูดภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นภาษา
ในการประชุมเลย ญี่ปุ่นทิ้งญัตติให้เปิดไว้ในที่ประชุม มิได้วางทั้งแผนการทั่วไป หรือ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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แผนการที่แน่นอน ด้วยอาจจะหวังว่าพวกเขาได้รับการวางฉาก
ให้กลุ่มผู้น�ำต่างๆต่อสู้กัน ซึ่งคงท�ำให้การปฏิวัติไร้ผล แต่จะ
ท�ำให้ชาวอินโดนีเซียมีงานวุ่นวาย คณะกรรมการก็ยังด�ำเนิน
การต่อไปโดยมติเป็นเอกฉันท์ที่จะร่างรัฐธรรมนูญควบคุมถึง
ประเด็นบางอย่างเช่น เรื่องเขตแดน คุณสมบัติของพลเมือง
ศาสนา โครงสร้างทางการเมืองของรัฐใหม่
ทโธยุครุงเรือง
วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.1945 ซูการ์โน ร่างกฎ 5 ข้อ ภาพวาดฉากบรมพุ
โดย จี บี โอยเยอ (ราวปี ค.ศ.
(ปัญจสีลา) ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นปรัชญาของประเทศอินโดนีเซีย
1916-1919)
คือลัทธิชาตินิยม ลัทธินานาชาติ รัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับ ความ
ยุติธรรมในสังคมและความเชื่อในพระเจ้าสูงสุด เข้าเริ่มด้วยการเรียกร้องเพื่ออิสรภาพ
และสรุปด้วยค�ำสรุปว่า "ประชาชนที่มีใจมุ่งมั่นในเมอร์เดกะคืออิสรภาพ อาจได้รับ
ความส�ำเร็จและเป็นเจ้าภาพของอิสรภาพนั้นหรือมิฉะนั้นก็ตาย" (เอลซา ไซนุดิน,
2557: 300) ค�ำประกาศเอกราชมีเนื้อความดังนี้ "เราประชาชนอินโดนีเซีย ขอประกาศ
เอกราชของประเทศอินโดนีเซีย ณ บัดนี้ เรื่องเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจและเรื่องอื่นๆ จะ
จัดการไปเป็นล�ำดับและให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้" (เอลซา ไซนุดิน, 2557: 305-306)
การเข้ามาของฮอลันดาในดินแดนแผ่นดินใหญ่: แม้ฮอลันดาจะไม่ครอบ
ครองดินแดนต่างๆ ในแผ่นดินใหญ่เป็นอาณานิคม แต่ก็เข้าไปเจริญสัมพันธไมตรี
ค้าขายกับอาณาจักรสยาม ในลาวนั้น ราชอาณาจักรล้านช้าง ปี พ.ศ.2096 รัชสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พุทธศาสนาทรงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสร้างวัดพระ
ธาตุหลวงหรือที่เรียกว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี และสร้างวัดหอพระแก้ว ขึ้นเพื่อ
ประดิษฐานพระแก้วมรกต เมื่อแผ่นดินพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสิ้นสุดลง อาณาจักรล้าน
ช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาล เจริญสูงสุดรัชกาลพระเจ้าสุริยวงศา
ธรรมิกราช ถือว่าเป็นยุคทองแห่งอาณาจักรล้านช้าง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่น
อยู่ในทศพิธราชธรรมและเป็นที่นับถือของประชาชน มีชาวฮอลันดา/ดัตช์เดินทางมา
เจริญสัมพันธไมตรีเป็นชาติแรกปี พ.ศ.2184 คือคณะของ Geritt Van Wuysthoff
ซึ่งบันทึกจดหมายเหตุ ท�ำให้ทราบความเป็นมาของราชอาณาจักรล้านช้างจากมุมมอง
คนภายนอกยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 การเข้ามาของอังกฤษและฝรั่งเศส: ในช่วงภาวะสงครามจาก
ปี พ.ศ.2193/ค.ศ.1650-พ.ศ.2256/ค.ศ.1713 ชาวดัตช์เข้าร่วมสงครามกับอังกฤษ
หลายครั้งเพื่อชิงความยิ่งใหญ่ได้เปรียบเหนือทางทะเล และต่อต้านอ�ำนาจของฝรั่งเศส
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ภายใต้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แม้จะรอดแต่สงครามก็ท� ำให้การเงินเสียหายไปมาก และ
อังกฤษก็ครองความยิ่งใหญ่ทางทะเล บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ (The Dutch
East India Company) เจริญขีดสุด แต่เมื่ออ�ำนาจทางการค้าของดัตช์ผ่านจุดขีดสุด
มาแล้วและระหว่างคริสต์ศตวรรษ 18 ประสบปัญหาทางการเงินไร้ประสิทธิภาพ และ
มีการคอรัปชั่นใกล้จะล้มละลายทางการเงินเวลาเดียวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มขึ้นปี
ค.ศ. 1792 เมื่อฝรั่งเศสและอังกฤษเริ่มขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปและโลก
น�ำไปสู่การแสวงหาดินแดนในอารักขาและความต้องการเครื่องเทศ และการส�ำรวจ
นอกจากนี้ ยังมีการต้องการแสดงแสงยานุภาพ ความยิ่งใหญ่ทางทหาร โดยเฉพาะ
ทหารเรือ ที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดยุคนั้น จึงต้องออกมายังต่างแดนจนมาถึงเอเชียใต้
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากอังกฤษมีสงครามกับดัตช์แล้ว ก็เบนเข็มมุ่งสู่
อินเดียเพียงอย่างเดียวภายหลังยึดอินเดียและปกครองอินเดีย 200 ปี ก่อนจะให้
เอกราชแก่อินเดีย ซึ่งเป็นดินแดนทางเอเชียใต้หลายส่วน นอกจากนี้ ในส่วนที่เป็นดิน
แดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อังกฤษยังควบคุมดินแดนที่ติดกับชายทะเลในทะเล
อันดามันและช่องแคบมะละกาปีนัง ทวาย มะริด มะละกา สิงคโปร์ อังกฤษควบคุม
ทางด้านตะวันตกของไทย พม่า ภาคใต้ของพม่า ส่วนฝรั่งเศสนั้นเมื่อไม่ประสบความ
ส�ำเร็จในอินเดียจึงเบนเข็มมุ่งตรงสู่อินโดจีน และเข้ายึดประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมด
ประกอบด้วย เวียดนาม กัมพูชา และลาว
ยุคที่สาม (2401–2500) ยุคนี้แสดงการเข้ามาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
เน้นครอบครองอาณานิคมทางแผ่นดินใหญ่ คาบสมุทรและหมู่เกาะควบคู่กันไป
การเข้ามาในดินแดนที่คาบสมุทร: อังกฤษเป็นอีกชาติหนึ่งที่ขยายเส้นทางเดิน
เรือมายังทวีปเอเชียในระยะตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายหลังฮอลันดาเล็กน้อย
และสนใจที่จะท�ำการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซียเช่นกัน อังกฤษจัดตั้งบริษัท
อีสต์อินเดียของอังกฤษ (British East India Company) ปี ค.ศ.1600 คล้ายฮอลันดา
มีเงินลงทุนเพียง 1 ใน 10 จึงท�ำให้มีการถอนทุนออกแบ่งปันในหมู่ผู้ถือหุ้นจนจบสิ้น
การเดินเรือแต่ละเที่ยว บริษัทอังกฤษจึงไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่ากับฮอลันดาที่จัดตั้ง
ก่อนหน้านี้แรกๆ บริษัทของอังกฤษไม่เจริญเนื่องจากถูกฮอลันดากีดขวางด้วยวิธีการ
ต่างๆ จนเหตุการณ์รุนแรงขึ้นปี ค.ศ.1623 เมื่อทางการฮอลันดาจับพ่อค้าชาวอังกฤษ
12 คนประหารชีวิตที่เกาะแอมบอยนา (Amboina) ในข้อหาก่อความยุ่งยากทางการ
ค้า จากเหตุการณ์ครั้งนี้ อังกฤษจึงถอนตัวจากสถานีการค้าออกจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย
และหันไปสนใจค้าขายกับอินเดียแทน ตั้งแต่ตอนกลางคริศต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การเข้ามาของอังกฤษในดินแดนคาบสมุทรมลายู: อังกฤษ
ยึดมะละกาเป็นอาณานิคมภายใต้การปกครองของอังกฤษตาม
สนธิสัญญาแองโกล-ดัตช์ หรือสนธิสัญญาอังกฤษ-ฮอลแลนด์
ปี พ.ศ.2367/ค.ศ.1824 มะละการวมกับเกาะปีนังและเกาะ
สิงคโปร์ในชื่อนิคมช่องแคบซึ่งแยกต่างหากจากสหพันธรัฐ
มลายู หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มะละกาเข้าร่วมอยู่ในสหภาพ
มาลายาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย เมื่อมาเลเซียได้
รับเอกราชจากอังกฤษ อังกฤษรวมเกาะปีนังเมืองมะละกาและ
เกาะสิงคโปร์เข้าเป็นสเตรตเซตเทิลเมนท์ (Straits Settlement) ขึ้นต่อผู้ส�ำเร็จราชการอังกฤษประจ�ำอินเดีย ปี พ.ศ.
2410 จึงโอนไปขึ้นกับกระทรวงอาณานิคมอังกฤษ ปี พ.ศ.
ค.ศ.1895
2500 อังกฤษมอบเอกราชให้แก่สหพันธรัฐมาลายาซึ่งต่อมา แหลมมลายู
ที่มา : บังอร ปิ ยะพันธ์ุ. (2537).
เปลี่ยนเป็นประเทศมาเลเซีย มะละกาจึงกลายเป็นรัฐหนึ่งของ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้. กรุงเทพฯ : โอเดียน
มาเลซียมาจนถึงปัจจุบัน
อังกฤษในมลายูมีความต้องการขยายการค้าในดิน สโตร์, หน้า 81
แดนแถบนี้เพราะต้องการเปิดตลาดการค้าในจีน อีกทั้งยังต้องการขจัดอิทธิพลของ
ฝรั่งเศสจากภูมิภาคนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง อังกฤษเช่าเกาะปีนังและ
มณฑลเวสเลย์จากสุลต่านไทรบุรี เพื่อเป็นฐานในการขยายอ�ำนาจและเป็นแหล่งผลิต
อาหารตามล�ำดับ จนคุมดินแดนน่านน�้ำแถบนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะช่องแคบมะละกา
โดยใช้วิธีการคือขอเช่าดินแดน ใช้วิธีการทางการทูตใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจอังกฤษ
ขยายอิทธิพลในมลายูและแบ่งการปกครองเป็น 3 แบบ คือ 1) การปกครองโดยตรง
เน้นบริเวณช่องแคบมะละกาคือปีนัง มณฑลเวสเลย์ สิงคโปร์มะละกา 2) ปกครอง
ทางอ้อมแบบสหพันธ์ เน้นที่ เปรัค ปาหัง สลังงอ เนรักแซมบิสัน 3) ปกครองทาง
อ้อม สุลต่านมีอ�ำนาจในการปกครองตนเอง เช่น ไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู
อังกฤษเข้ามาเพื่อพัฒนามลายูในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ระบบการปกครอง
ระบบการสื่อสารการคมนาคมขนส่ง การธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็น
นายทุนในกิจการใหญ่ๆ เช่น เหมืองแร่ จึงเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชน
พื้นเมือง การให้คนมลายูมีส่วนร่วมปกครองตนเอง สิทธิในการรับเข้าราชการ สิทธิ
การเป็นเจ้าของที่ดิน สิทธิการเป็นเจ้าของประเทศและไม่แทรกแซงทางศาสนาดังที่
โปรตุเกสเคยท�ำจึงสร้างความพึงพอใจให้กับคนมลายูเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาที่ส�ำคัญ
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นั้นในมลายูเน้นปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ระหว่างคนมลายู คนจีน คนอินเดียซึ่งอังกฤษ
น�ำเข้ามาให้ท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ คนเหล่านี้สามารถสร้างตัว
จนกลายเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของกิจการมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในมลายูเป็นอย่าง
มาก จึงเกิดลัทธิชาตินิยมรวมตัวกันต่อต้านอังกฤษอย่างรุนแรง ข้อแตกต่างระหว่าง
การปกครองของโปรตุเกสและอังกฤษในมลายูมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การ
ที่อังกฤษให้ชาวมลายูมีส่วนร่วมในการปกครอง และมุ่งพัฒนามลายูให้มีความเจริญ
ท�ำให้คนมลายูไม่ต่อต้านอังกฤษเหมือนกับที่ต่อต้านโปรตุเกส
อังกฤษเข้ายึดรัฐเปรัก รัฐปะหัง และรัฐเคดาห์: รัฐเปรัก รัฐปหังบนแหลม
มลายู และรัฐสุลต่านแห่งเคดาห์ อังกฤษยังดินแดนปีนังจากสุลต่านแห่งเคดาห์ปี
ค.ศ.1786 ต่อมา เมื่อตั้งฐานที่สิงคโปร์ปี ค.ศ.1819 แล้วก็คืบหน้ามาตามล�ำดับ ถึงปี
พ.ศ.2367/1824 ก็มะละกาและในที่สุดปี 1895 ตั้งอาณานิคมที่เรียกว่า Federated
Malay States อังกฤษให้เอกราชปี 2500/1957 เรียกชื่อประเทศว่า Federation
of Malaya ซึ่งต่อมาปี 2506/ค.ศ.1963 ขยายเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation
of Malaysia) แต่สิงคโปร์ถอนตัวออกไปปี พ.ศ. 2508/1965
อังกฤษเข้ายึดสิงคโปร์: หลังจากเข้าสู่ยุคอาณานิคม สิงคโปร์ถูกโปรตุเกส
เข้ายึดครองปีคริสต์ศตวรรษที่ 16 แล้วหลุดไปเป็นของฮอลลันดาในคริสต์ศตวรรษที่
17 จนกระทั่งอังกฤษเอาเป็นศูนย์บัญชากิจการอาณานิคมปี พ.ศ.2362/ค.ศ.1819
แล้วเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียปี พ.ศ.2506/ค.ศ.1963 และในที่สุดเป็น
เอกราชสมบูรณ์ตั้งเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ปี พ.ศ.
2508/ค.ศ.1965 ยุคการเข้ามาของตะวันตกนั้น ประเทศแรกที่มายึดสิงคโปร์ไว้คือ
โปรตุเกส ปี พ.ศ.2054 /ค.ศ.1511 แล้วก็ถูกชาวดัตช์มาแย่งไป เมื่ออังกฤษขยาย
อิทธิพลเข้ามาบริเวณแหลมมลายูในกลางศตวรรษที่ 18 แต่ประมาณปี พ.ศ.2360/
ค.ศ.1817 สหราชอาณาจักรแข่งขันกับดัตช์ในเรื่องอาณานิคม อังกฤษส่งเซอร์ โทมัส
สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ มาส�ำรวจดินแดนแถบสิงคโปร์ ตอนนั้นสิงคโปร์ยังมีสุลต่าน
ปกครองอยู่ แรฟเฟิลส์ตกลงกับสุลต่านฮุสเซียน ชาห์ว่า จะตั้งสถานีการค้าของอังกฤษ
ที่นี่ แต่สุดท้ายอังกฤษยึดสิงคโปร์ไว้เป็นเมืองขึ้น และก่อตั้งประเทศปี ค.ศ.1819 โดย
อังกฤษขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากจักรวรรดิยะโฮร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา
ปี ค.ศ.1824 อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ท�ำกับฮอลันดา
ต่อมาปี ค.ศ.1826 สิงคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์เซ็ตเติลเมนท์
(Straits Settlement) ซึ่งบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแลสิงคโปร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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รวมทั้งปีนัง และมะละกาด้วย ต่อมาปี ค.ศ.1857 รัฐบาลอังกฤษเข้า
มาดูแลระบบนี้ปี ค.ศ.1867 สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown
Colony) อย่างสมบูรณ์ อาณานิคมแบบเอกเทศปี ค.ศ.1946 จึงได้
รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศ (Separate Crown
colony) เมื่ออังกฤษกลับมาควบคุมสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจาก
ที่สิงคโปร์อยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ระหว่างสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 (ค.ศ.1942-1946) การรวมชาติเข้ากับมาเลเซีย เมื่อสิงคโปร์เห็น
มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์จึงรีบขอรวมชาติเข้ากับมลายู
กลายเป็นสหภาพมลายาทันที เพื่อจะไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีก แต่
สิงคโปร์ก็ไม่พอใจกับมาเลเซียมากนัก เพราะมีการเหยียดชนชาติกัน
ท�ำให้พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราช
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1965 ตั้งแต่บัดนั้นมาในชื่อ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เมื่อแยกตัวออกมาแล้วพรรคกิจประชาชนก็ครองประเทศมา
ตลอดจนถึงทุกวันนี้

เซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ ด
แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas
Stamford Bingley Raffles); (พ.ศ.2324–2369)
ผู้บริหารอาณานิคม ผู้ก่อตั้ง
เมืองสิงคโปร์ แรฟเฟิลส์ได้รับ
การศึกษาอย่างเป็นทางการ
น้อยมากแต่ก็ได้เข้าท�ำงาน
เป็นสมียนของบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ หลัง
จากการศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง
แรฟเฟิ ล ส์ ไ ด้ รั บ ต� ำ แหน่ ง
ก ้ า ว ห น ้ า เ ป ็ น ผู ้ ช ่ ว ย
เลขานุการเมืองปีนังได้เลื่อน
ต�ำแหน่งอย่างรวดเร็วจนถึง
ต� ำ แหน่ ง รองผู ้ ว ่ า ราชการ
เขตอาณานิ ค มชวา (พ.ศ.
2354-พ.ศ.2359) และได้
ปฏิรูประบบการบริหารใหม่
โดยสิ้นเชิง ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดผู้
หนึ่งในการพัฒนาจักรวรรดิ
อังกฤษในตะวันออกไกล

อังกฤษในดินแดนแผ่นดินใหญ่
อังกฤษในพม่าหรือพม่าของอังกฤษ: ขณะที่อาณาจักรยะไข่
และมอญที่เคยรุ่งเรืองตกเป็นของพม่า ต่อมา ยุคพม่าของอังกฤษใน
พุทธศตวรรษที่ 24 อาณาจักรพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษ เนื่องจาก
อังกฤษท�ำสงครามกับพม่า 3 ครั้งและชัยชนะทั้ง 3 ครั้ง แม้พม่าส่งทูต
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส และอิตาลี และอังกฤษได้ท�ำสัญญา
การค้าขึ้นปี ค.ศ.1872 ทั้งนี้เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจอังกฤษในพม่ายิ่งท�ำให้
อังกฤษไม่พอใจ ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1886 อังกฤษประกาศผนวก
พม่าเข้าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดียพม่าจึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
อังกฤษประกาศสงครามกับพม่า รบกัน 3 ครั้ง ปี พ.ศ.2367 สงคราม
อังกฤษ-พม่าครั้งที่หนึ่ง พม่าต้องยกแคว้นยะไข่ ตะนาวศรี อัสสัม และมณีปุ
ระให้อังกฤษปี พ.ศ.2395 เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า ครั้งที่สอง พม่าแพ้ต้อง
เสียแคว้นพะโคให้อังกฤษ ต่อมาปี พ.ศ.2405 อังกฤษรวมแคว้นยะไข่ ตะนาวศรี และพะโค
เข้าเป็นหน่วยปกครองเดียวกัน เรียกว่า พม่าของอังกฤษ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย
ต่อมา เมื่ออังกฤษยึดครองพม่าทั้งหมดปี พ.ศ.2428 อังกฤษก�ำหนดให้ยะไข่เป็นดินแดน
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ส่วนหนึ่งของพม่านโยบายของอังกฤษก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
ระหว่างชาวยะไข่ที่นับถือพุทธศาสนากับที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เป็น
ปัญหา อังกฤษจัดให้ชาวอินเดียเข้ามาอยู่ในพม่าเป็นจ�ำนวนมากเป็นเหตุให้ชาวมุสลิม
ในพม่ามีมากขึ้น รวมทั้งยะไข่ด้วย มุสลิมในยะไข่อยู่กันหนาแน่นทางภาคเหนือ ซึ่งอยู่
ในเขตมายู เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง พรรคการเมืองของพม่าน�ำโดยนายพล
อองซานเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ที่สัญญาว่าจะปล่อยพม่าเป็นอิสระ พรรคการเมือง
นี้มีนโยบายสนับสนุนชาวพุทธในยะไข่ท�ำให้ชาวมุสลิมไม่พอใจเกิดการปะทะกันระหว่าง
ชาวพุทธกับมุสลิมในยะไข่ พวกโรฮิงยาบางส่วนเรียกร้องให้น�ำยะไข่เหนือไปรวมกับ
ปากีสถาน (ปัจจุบันคือ บังกลาเทศ) แต่รัฐบาลปากีสถานไม่ยอมสนับสนุน เพราะเกรง
จะมีปัญหากับพม่า พวกโรฮิงยาตั้งกองก�ำลังเรียกว่า มูจาฮีด (นักรบในสงครามศักดิ์สิทธิ์)
ส่วนหนึ่งจัดตั้งกองก�ำลังขึ้นเพื่อก่อกวนเจ้าหน้าที่รัฐบาลและชาวพุทธ
ช่วงที่พม่าปกครองยะไข่ มีการบังคับกดขี่ชาวยะไข่มากจนไม่เป็นที่พอใจทั้ง
ชาวพุทธยะไข่และชาวมุสลิมโรฮีนจา มีการเกณฑ์ชาวยะไข่เข้าร่วมในกองทัพพม่าที่ไป
โจมตีหัวเมืองล้านนาของสยาม เกณฑ์เชลยไปขุดทะเลสาบมิถิลาและสร้างพระเจดีย์
มินกุน ท�ำให้ผู้คนล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ชาวยะไข่บางส่วนหนีการกดขี่ของพม่าเข้าไป
ยังเบงกอลและเกิดกบฏของชาวยะไข่ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ.2337 แต่ก็ไม่สิ้นสุดลง ปัญหา
กบฏยะไข่ท�ำให้พม่ากระทบกระทั่งกับอังกฤษที่เข้ามาปกครองเบงกอล กบฏครั้งส�ำคัญ
น�ำโดยซินบยันที่รวบรวมก�ำลังพลจากเขตฟื้นที่ปกครองของบริษัทอินเดียตะวันออก
ใน พ.ศ.2354 สามารถยึดเมืองเมียวอองหรือมะโรอองได้แต่ต้องเลิกทัพกลับไปเพราะ
อังกฤษไม่สนับสนุน ซินบยันพ�ำนักในเขตอ�ำนาจของอังกฤษจนสิ้นชีวิตปี พ.ศ.2358
ปี พ.ศ.2457 พม่าได้ตามจับพนักงานของบริษัทอีสต์อินเดียที่เข้าไปจับช้างในยะไข่แล้ว
เข้าไปในเขตพม่าจนบานปลายกลายเป็นสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่ 1 ซึ่งพม่าเป็นฝ่าย
แพ้ พม่าต้องยกยะไข่ให้อังกฤษ และเมื่ออังกฤษยึดครองพม่าได้ทั้งหมด อังกฤษปกครอง
ยะไข่ในฐานะส่วนหนึ่งของพม่าไม่ใช่รัฐของชนกลุ่มน้อย
การปกครองของอังกฤษท�ำให้ชาวอินเดียมุสลิมเข้ามาอยู่ในพม่ามากขึ้น โดย
เฉพาะในยะไข่ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับชาวยะไข่ที่นับถือศาสนาพุทธ จนเกิดการฆ่า
ฟันกัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวพุทธยะไข่เข้าร่วมกับกลุ่มชาตินิยมพม่าที่ร่วม
มือกับญี่ปุ่น ส่วนชาวมุสลิมโรฮีนจาร่วมมือกับอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตร ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชนสองกลุ่มนี้ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สันนิบาตเสรีภาพ
ประชาชนฯได้จัดให้ชาวยะไข่ที่นับถือพุทธที่อพยพมาอยู่ทางภาคใต้กลับขึ้นไปอยู่ทาง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เหนือที่มีมุสลิมอยู่หนาแน่นมากขึ้น จัดให้ชาวยะไข่พุทธมารับต�ำแหน่งบริหารแทนชาว
มุสลิมที่อังกฤษแต่งตั้งไว้ ท�ำให้ชาวพุทธและมุสลิมปะทะกันอีก โรฮีนจาบางส่วนเรียก
ร้องให้น�ำยะไข่เหนือไปรวมกับปากีสถานตะวันออกแต่ปากีสถานไม่เห็นด้วย
ปี พ.ศ.2429 ระยะก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยติดต่อกับพวกตะขิ่นซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหนุ่มที่มีหัวรุนแรง

ดินแดนที่อังกฤษเข้ายึดครอง ระหว่างสงครามอังกฤษกับพม่า ค.ศ.1823-1885
ที่มา: บังอร ปิยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, หน้า 81

มีออง ซาน นักชาตินิยมและเป็นผู้น�ำของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า
พวกตะขิ่นเข้าใจว่า ญี่ปุ่นจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพม่าจากอังกฤษ แต่
เมื่อญี่ปุ่นยึดครองพม่าแล้วกลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้พม่าประกาศเอกราช และ
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ส่งอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อรับค�ำแนะน�ำในการ
ด�ำเนินการเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ
อังกฤษเจ้าอาณานิคมปฏิบัติตนด้วยการดูถูกชาวพม่า และวัฒนธรรมพุทธดั้งเดิม
เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ
ชาวพม่าที่น�ำไปสู่การเรียกร้องเอกราชนักศึกษาชาวพม่าตั้งกลุ่ม
เพื่อเรียกร้องอธิปไตยให้กับประเทศของตนเอง โดยตั้งชื่อกลุ่ม
ว่า "ตะขิ่น" ซึ่งมีความหมายว่า "นาย" โดยมีผู้น�ำกลุ่มคือ ตะขิ่น
อองซาน และตะขิ่นนุ กลุ่มนี้ชักชวนประชาชนให้สนับสนุน
และได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปจนมีอ�ำนาจไปเจรจากับทาง
อังกฤษ ในเวลาเดียวกันนั้น เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเข้า
ยึดครองพม่าส�ำเร็จและเสนอว่าจะช่วยให้พม่าเป็นเอกราช ต่อ
ภาพวาดทหารอังกฤษ
มานายพลอองซานมีเรื่องขัดแย้งกับญี่ปุ่น เพราะเห็นว่าญี่ปุ่น
รอบเจดีย์ชเวดากอ'
ไม่มีความจริงใจในการช่วยเหลือพม่า จึงแยกตัวจากกลุ่มมาก่อ
ตั้งองค์กรชาตินิยมที่เรียกว่า "สันนิบาตเสรีภาพต่อต้านฟาสซิสต์แห่งมวลชน" (AntiFascist People’s Freedom League:AFPFL) และร่วมมือกับอังกฤษ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม อังกฤษจึงเข้ามาปกครอง
พม่าอีกครั้ง นายพลอองซานพยายามเจรจากับอังกฤษและผู้น�ำชนกลุ่มน้อยต่างๆ
ทั่วประเทศ ด้วยการจัดท�ำสนธิสัญญาปางโหลง (Panglong Agreement) เพื่อสร้าง
แนวทางการอยู่ร่วมกันเป็นประเทศพม่าซึ่งมีข้อตกลงให้ ชนกลุ่มน้อยจะท�ำงานร่วมกับ
รัฐบาลชั่วคราวของพม่าเพื่อเตรียมรับมอบเอกราชจากพม่าอีกต่อหนึ่ง โดยก�ำหนดให้รัฐ
ต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยรวมอยู่กับพม่าเป็นเวลาสิบปี หลังจากนั้น ถ้ายังต้องการแยกตัว
ออกไปตั้งเป็นรัฐอิสระ ก็สามารถท�ำตามปรารถนา
ปี พ.ศ.2480 สมัยการแยกพม่าออกจากอินเดีย อังกฤษได้แยกมณฑลพม่า
ออกจากบริติชอินเดีย และตั้งเป็นหน่วยการปกครองที่มีสภาเป็นของตนเองซึ่งเป็นผล
ในทางบวกส�ำหรับชาวพม่า บามอว์ได้เป็นรัฐมนตรี แต่เขาถูกบังคับให้ลาออกโดยอูซอ
ปี พ.ศ.2482 อูซอได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา ปี พ.ศ.2483 จนกระทั่งถูกอังกฤษ
จับกุมเมื่อ 19 มกราคม พ.ศ.2485 เนื่องจากมีการติดต่อกับญี่ปุ่น เกิดการนัดหยุดงาน
และการประท้วงเริ่มจากพม่าตอนกลางใน พ.ศ.2481 และกลายเป็นการนัดหยุดงาน
ทั่วประเทศ ในย่างกุ้งมีการประท้วงของนักศึกษา อังกฤษได้ส่งต�ำรวจเข้าปราบปราม
และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเสียชีวิต 1 คน คืออ่องจ่อ มัณฑะเลย์ ต�ำรวจได้
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ยิงเข้าไปในกลุ่มผู้ประท้วงที่น�ำโดยพระสงฆ์และมีผู้เสียชีวิต 17 คน ผลจากเหตุการณ์นี้
วันที่ 20 ธันวาคมได้กลายเป็นวันเพื่อระลึกถึงอ่องจ่อผู้เสียชีวิต แนวทางดังกล่าวท�ำให้
นายพลอองซานถูกลอบสังหารในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ในขณะที่ก�ำลังด�ำเนิน
การร่างรัฐธรรมนูญในห้องประชุมรัฐสภา นายพลอองซาน คณะ
รัฐมนตรี และทหารองครักษ์ รวม 9 คน เสียชีวิต นายอูซอ อดีต
นายกรัฐมนตรีของพม่าสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษถูกกล่าวหา
ว่าอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมจึงถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมา
"บิดาแห่งเอกราชพม่า" จึงเป็นสมญานามที่มอบให้แก่นายพลออง
ซาน ผู้น�ำขบวนการชาตินิยมของพม่า ผู้ท�ำให้พม่ารับเอกราชจาก
อังกฤษเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2491 แม้ว่าจะไม่มีโอกาสเห็น
ก็ตาม

นายพล ออง ซาน (Aung
San) หรือ อู อองซาน (U
Aung San) บิดาแห่งพม่า
สมัยใหม่ เป็นนักปฏิวัติและ
ผู้น�ำในการเรียกร้องเอกราช
ของพม่า โดยเป็นผู้ร่วมก่อ
ตั้งกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพแห่ง
ประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์

อิทธิพลฝรั่งเศสในอินโดจีน
เวียดนามยุคเป็นรัฐในอารักขา: ส�ำหรับรัฐอารักขาของ
ฝรั่งเศส จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 3 ทรงด�ำเนินขั้นแรกที่จะสร้าง
อิทธิพลอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีน โดยทรงอนุญาตให้ปล่อย
เรือเดินทางปี ค.ศ.1858 เพื่อลงโทษชาวเวียดนามที่กระท�ำผิดต่อ
มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส และบังคับให้ศาลยอมรับการด�ำรงอยู่ของ
ชาวฝรั่งเศสในอาณาจักร ปัจจัยส�ำคัญของการตัดสินใจของพระองค์ครั้งนี้คือเชื่อว่า
ฝรั่งเศสจะกลายเป็นมหาอ�ำนาจอันดับสองโดยไม่ต้องขยายอิทธิพลเพิ่มเติมลงไปใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ความคิดที่ว่าฝรั่งเศสมีภารกิจเสริมสร้างก็ถูกแพร่
กระจายจนในที่สุดก็น�ำไปสู่การรุกรานเต็มรูปแบบออกมาปี ค.ศ.1861
ปี ค.ศ.1862 สงครามจบลงและเวียดนามยกสามจังหวัดในทางตอนใต้ ให้เรียก
ว่า โคชินไชนาของฝรั่งเศสเปิดท่าเรือ 3 ท่าเรือเพื่อค้าขายกับฝรั่งเศส ในสัญญาเมือง
ไซ่ง่อน (Treaty of Saigon 1862):
-เวียดนามต้องยกดินแดนทางตะวันออกของแคว้นโคชินไชน่าให้แก่ฝรั่งเศส
-เวียดต้องเปิดเมืองท่าตูเรน (Turaine) บาลัต (Balat) และกวางอัน (Quang
Yen) ให้ฝรั่งเศสเข้าไปติดต่ออย่างเสรี
-เวียดนามต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝรั่งเศสเป็นเงิน 4 ล้านเฟียสภา
ยในเวลา10 ปี
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ศาสนา

-เวียดนามต้องให้เสรีภาพแก่พวกมิชชันนารีในการเผยแผ่

-เวียดนามอนุญาตให้ฝรั่งเศสเดินเรือในแม่น�้ำโขง
-เวียดนามยอมรับว่า กัมพูชาเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเวียดนาม
-เวียดนามให้สัญญาว่า จะไม่ยกดินแดนของตนให้แก่ประเทศ
มหาอ�ำนาจอื่น โยไม่รับความเห็นชอบจากฝรั่งเศส ถ้าประเทศ
มหาอ�ำนาจอื่นใด แทรกแซงกิจการภายในของเวียดนาม เวียดนาม
ปอล ดู แ มร์ ข้ า หลวงแห่ ง ต้องปรึกษากับฝรั่งเศส (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:68-69)
อินโดจีนของฝรั่งเศสในช่วง
อาณาจักรกัมพูชาเสื่อมลงเป็นล�ำดับจนตกเป็นประเทศราชของ
ค.ศ.1897-1902
ไทย ต่อมาฝรั่งเศสเข้ามารุกรานและแสวงเมืองขึ้นอินโดจีน กัมพูชา
ที่มา:ราชบัณฑิตสถาน. (2547).
สารานุ ก รมประวั ติ ศ าสตร์ ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2406 กัมพูชาถูกควบคุมทั้งใน
สากลสมัยใหม่:เอเชีย เล่ม 2 ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมปี พ.ศ.2407 รัชกาล
อักษร C-D ฉบับราชบัณฑิต สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารทรงย้ายราชธานีของกัมพูชาจาก
ราชสถาน. หน้า 575.
กรุงอุดงค์มีชัยมาตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ต่อมาปี พ.ศ.2410 ฝรั่งเศส
บีบบังคับให้ไทยท�ำสัญญายินยอมรับรองอ�ำนาจของฝรั่งเศสในการคุ้มครองอารักขา
กัมพูชา หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาปี พ.ศ.2488 ฝรั่งเศสกับกัมพูชาท�ำความตกลงปี
พ.ศ.2489 ให้กัมพูชาปกครองดินแดนตนเอง โดยรวมอยู่ในสหภาพฝรั่งเศส กัมพูชาจัด
ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2490 ปี 1893 ในช่วงที่เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครอง
ของฝรั่งเศสนั้น ฝรั่งเศสพัฒนาหลายสิ่งทั้งด้าน การศึกษา การเกษตร ระบบเมือง ระบบ
ถนน การสาธารณสุข มีการส่งสินค้าการเกษตรมากมาย ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่
กับฝรั่งเศส บางกลุ่มที่เริ่มต่อต้านและต้องการปกครองของฝรั่งเศสนั้นก็คือกลุ่มของ
โฮจิมินห์ (กลุ่มเวียดมินห์ Viet Minh)
หลังจากเวียดนามและเขมรตกเป็นเมืองขึ้นแล้ว ฝรั่งเศสสนใจที่จะขยาย
อ�ำนาจต่อไปยังลาวที่เป็นประเทศราชของไทยด�ำเนินการทีละขั้นตอน จนลาวตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสขยายอิทธิพลจากเวียดนามและกัมพูชามายัง
ลาว ทั้งนี้เพราะฝรั่งเศสต้องการใช้แม่น�้ำโขงเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีน อีกทั้งลาวยังมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว ข้าวโพด ป่าไม้ ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงบังคับให้ไทยยอม
สละสิทธิเหนืออธิปไตยลาว แล้วเข้าปกครองลาวในแต่ละแคว้น จนกระทั่งลาวมีฐานะ
เป็นอาณานิคมในดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสตั้งศูนย์กลางการปกครองอินโดจีนที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม แต่ส่ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ข้าหลวงและข้าราชการอาณานิคมมาปกครองลาว ทั้งนี้เพื่อรวบรวม
ทรัพยากร แรงงานและภาษีส่งให้แก่ฝรั่งเศส ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส
วางผังเมืองท�ำให้นครเวียงจันทน์เป็นเมืองทันสมัย มีอาคารสวยงาม
และปรับปรุงด้านการศึกษา แต่คนลาวเข้าใจว่าฝรั่งเศสเข้าท�ำลาย
วัฒนธรรมของตน เช่น การน�ำตัวอักษรโรมันมาใช้แทนตัวอักษรลาว
ในดินแดนแผ่นดินใหญ่ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ชาวตะวันตก
หลายประเทศ เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ
เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเวียดนามเผยแผ่ค�ำ
สอนอยู่ 200 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2370-2401 ชาวเวียดนามปราบ จั ก รพรรดิ ห ่ า มงี (Ham
ยุคฝรั่งเศส
ปรามพวกคริสต์อย่างเด็ดขาด นักสอนศาสนาถูกฆ่าตายจ�ำนวน Nghi:1872-1947)
เจ้าอาณานิคมของเวียดนาม
มาก และยังฆ่าชาวคริสต์ญวนอีกนับ 100,000 คนด้วยเหตุการณ์ ที่มา:ราชบัณฑิตสถาน. (2547).
นี้ท�ำให้เวียดนามกับอังกฤษขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ในที่สุดปี พ.ศ. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล
2402 อังกฤษก็เข้ายึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้น หลังพ้นจากการเป็น สมัยใหม่:เอเชีย เล่ม 2 อักษร
C-Dฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน.
อาณานิคมของอังกฤษแล้วปี พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้น หน้า 62.
ของฝรั่งเศส
เวี ย ดนามยุ ค อาณานิ ค ม: เวี ย ดนามหลั ง จากตกเป็ น รั ฐ อารั ก ขา จากนั้ น
อนุญาตทางผ่านให้เรือรบฝรั่งเศสไปยังกัมพูชา (น�ำไปซึ่งการยึดครองกัมพูชาเป็นรัฐ
อารักขาปี ค.ศ.1863) อนุญาตให้มิชชันนารีเผยแผ่ศาสนาอย่างเต็มที่ และชดใช้ค่า
ปฏิกรรมสงคราม และฝรั่งเศสก็ไม่ยุ่งอะไรกับการก่อกบฏของกลุ่มชาวคริสต์เวียดนาม
ในทางตอนเหนือของเวียดนาม แม้จะมีการแนะน�ำจากมิชชันนารี หรือการสังหารชาว
คริสต์นับพันคนภายหลังการก่อกบฏแล้วก็ตาม ซึ่งฝรั่งเศสเห็นว่า แม้ว่าการประหัต
ประหารจะท�ำให้เป็นแรงกระตุ้นในการแทรกแซงเวียดนาม เหตุผลทางการเมืองและ
ทหารคือแรงผลักดันที่ให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมในเวียดนามในที่สุด
ฝรั่งเศสสามารถยึดครองเวียดนามอย่างสมบูรณ์ปี ค.ศ.1887 และส่งเสริม
การยึดครองต่อไป และพัฒนาเขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงโดยชาวเวียดนาม
ขึ้น ราชวงศ์เหงียนยังคงสามารถปกครองเวียดนามต่อไปในฐานะรัฐในอารักขาอัน
นัม ฝรั่งเศสน�ำเอาส่วนผสมใหม่รวมเข้ากับวัฒนธรรมของเวียดนาม เอาศาสนาคริสต์
โรมันคาทอลิกและระบบการเขียนภาษาเวียดนามโดยใช้อักษรละติน การสะกดค�ำที่
ใช้ในการทับศัพท์ของเวียดนาม เพราะฝรั่งเศสใช้หนังสือแปลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้า
นี้โดยบาทหลวงโปรตุเกส เหตุปัจจัยนี้ส่วนหนึ่งท�ำให้ฝรั่งเศสหาข้ออ้างที่จะเข้าแทรก
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เซงภายในและยึดดินแดนของเวียดนามอยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้น อังกฤษ
กับฝรั่งเศสก�ำลังแข่งขันกันล่าอาณานิคมมาก ฝรั่งเศสน�ำเรือรบ
มาคุกคาม ขู่และท�ำลายป้อมหรือเมืองตามชายฝั่ง ความขัดแย้ง
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถึงปี พ.ศ.2402 ฝรั่งเศสยึดเมืองไซ่ง่อนปี พ.ศ.
2405 กษัตริย์เวียดนามก็ต้องท�ำสัญญายกแคว้นทางตะวันออกของ
โคชินจีนให้ฝรั่งเศสต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจ�ำนวนมากต้อง
เปิดโอกาสให้ชาวคาทอลิกด�ำเนินงานโดยเสรี และเปิดเมืองค้าขาย
กับฝรั่งเศสจนถึง พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นดินแดนในอารักขา
(protectoress) ของฝรั่งเศสและยึดเป็นอาณานิคมสมบูรณ์ปี พ.ศ.
2430 และถูกรวมเข้ากับเขมร และลาว เรียกว่าสหพันธ์อินโดจีน
จักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แปลว่า ผู้
เก็บรักษาความยิ่งใหญ่; 1913- (Indochinese Federation)
1997) พระนามเดิมว่า เหงียน
ฝรั่งเศสแบ่งเวียดนามสมัยอาณานิคม เป็น 3 อาณาเขต
ฟุก หวิญ ถวิ เป็นจักรพรรดิองค์ 1) ตั ง เกี๋ ย (Tongking) ได้ แ ก่ แผ่ น ดิ น กว้ า งตอนบนบริ เวณลุ ่ ม
ที่ 13 และพระองค์สุดท้ายแห่ง
ราชวงศ์เหงียน ทรงเป็นสมเด็จ แม่น�้ำแดง 2) อานัม (Annam) ได้แก่ แผ่นดินแคบยาวทอดตาม
พระจักรพรรดิแห่งอันนัม ใน ฝั่งทะเลที่อยู่ตอนกลางระหว่างตังเกี๋ย กับโคชินจีน) 3) โคชินจีน
ช่วงนี้พระองค์ทรงได้รับความ (Cochin China) ได้แก่ แผ่นดินส่วนล่างทั้งหมดบริเวณลุ่มแม่น�้ำ
คุ้มครองจากฝรั่งเศสโดยอินโดจีน โขง อาณาเขตทั้ ง หมดนี้ เ คยมี ม าก่ อ นเริ่ ม ต้ น ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ
ของฝรั่งเศส ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ
2 ใน 3 ของประเทศเวียดนาม ตังเกี๋ย และภาคเหนือของอานัม เป็นอาณาจักรอานัมซึ่งเจริญต่อ
ในปั จ จุ บั น พระองค์ ท รงขึ้ น มาเป็นประเทศเวียดนาม ส่วนภาคใต้เป็นอาณาจักรจามปา ส่วนโค
ครองราชบัลลังก์ปี ค.ศ.1932 ชินจีนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศ
กัมพูชา อาณาจักรอานัมมีอารยธรรมที่สืบมาจากจีน ส่วนอาณาจักรจามปากับฟูนัน
มีอารยธรรมที่สืบสายมาจากอินเดีย
ระหว่างฝรั่งเศสปกครองอยู่ 71 ปี ชาวเวียดนามลุกฮือขึ้นต่อต้านบ่อยครั้ง
และความรู้สึกในทางชาตินิยมรุนแรง เวียดนามยุคตกเป็นเมืองขึ้นปี พ.ศ.24022410/ค.ศ.1859-1867 ฝรั่งเศสเริ่มยึดครองเวียดนามสมัยราชวงศ์เหงียน เวียดนาม
ถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครองเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2427 ท�ำให้ประเทศถูก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือภาคเหนือเป็นแคว้นตังเกี๋ย ภาคกลางเป็นแคว้นอันนัม และ
ภาคใต้เป็นแคว้นโคชินไชนา (โคชินจีน) ช่วงปี พ.ศ.2483-2497/ค.ศ.1940–1954
โฮจิมินห์น�ำประชาชนต่อสู้กับพวกฝรั่งเศส และพยายามกลับมามีอิทธิพลท�ำให้เกิด
สงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดมินห์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากสงครามโลกครั้ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ที่ 2 สิ้นสุดลง กองก�ำลังเวียดมินห์พามวลชนลุกขึ้นสู้ในทุกหัวเมืองของเวียดนามใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2488/ค.ศ.1945 เรียกกันว่า "การปฏิวัติเดือนสิงหาคม" และรับ
ชัยชนะ โฮจิมินห์รับต�ำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้ง
การร่างรัฐธรรมนูญปีถัดมาจนถึงปี พ.ศ.2488/ค.ศ.1954 ฝรั่งเศส
พ่ายแพ้แก่กองก�ำลังเวียดมินห์ที่ค่ายเดียนเบียนฟู และมีการท�ำ
สนธิสัญญาเจนีวา สงบศึกที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ผลการเจรจาสงบศึกตกลงว่าฝรั่งเศสต้องให้เอกราชแก่เวียดนาม
และประเทศเวียดนามจะต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยเส้นขนานที่ 17
องศาเหนือ โดยเวียดนามเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของโฮจิมินห์
และเวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิบ๋าวได๋
กัมพูชายุคอาณานิคม: ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส (พ.ศ.2400พระบาทสมเด็จพระนโรดม/
2497) เขมรตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเกือบ 100 ปี ศาสนาไม่ สมเด็ จ พระนโรดมพรหม
เจริญรุ่งเรือง แค่ปรับตัวอยู่รอดตามสถานการณ์บ้านเมือง อาณาจักร บริรักษ์/นักองค์ราชาวดี (พ.ศ.
กัมพูชาเสื่อมลงเป็นล�ำดับ ฝรั่งเศสเข้ามารุกรานและแสวงเมืองขึ้น 2377-2447) ทรงเป็นกษัตริย์
งกัมพูชาองค์ที่ 2 เป็นพระ
อินโดจีน กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2406 กัมพูชา แห่
ราชโอรสของสมเด็จพระหริ
ถูกควบคุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมปี รักษ์รามมหาอิศราธิบดี (นัก
พ.ศ.2407 รัชกาลสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารทรงย้าย องค์ด้วง) กษัตริย์แห่งกัมพูชา
ราชธานีของกัมพูชาจากกรุงอุดงค์มีชัยมาตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ต่อ องค์ที่ 1 และเป็นพระเชษฐา
ต่างพระมารดาของพระบาท
มาปี พ.ศ.2410 ฝรั่งเศสบีบบังคับให้ไทยท�ำสัญญายินยอมรับรอง สมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (นักองค์สี
อ�ำนาจของฝรั่งเศสในการคุ้มครองอารักขากัมพูชา หลังสงคราม สุวัตถิ์) กษัตริย์แห่งกัมพูชา
มหาเอเชียบูรพาปี พ.ศ.2488 ฝรั่งเศสกับกัมพูชาท�ำความตกลงปี องค์ ที่ 3 ซึ่ ง ทรงขึ้ น ครอง
เมี่อ พ.ศ. 2447 สืบต่อ
พ.ศ.2489 ให้กัมพูชาปกครองดินแดนตนเองโดยรวมอยู่ในสหภาพ ราชย์
จากพระองค์
ฝรั่งเศส กัมพูชาจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2490 ปี พ.ศ.
2497 ได้รับเอกราชคืนมาและเรียกชื่อประเทศว่าอาณาจักรกัมพูชาพ.ศ.2498
ในกัมพูชา การแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศของสยามและเวียดนาม
ท�ำให้กัมพูชาต้องประสบกับปัญหามากมาย ประชาชาชนส่วนหนึ่งกลายเป็นเชลยศึก
สงคราม พระราชพงศาวดาร (Chronicle) และการบันทึกความทรงจ�ำของตาเมี๊ยะ
(Ta Mas’s Memoir) ระบุความเป็นอยู่ของเชลยศึกไว้ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ
เดวิด แชนด์เลอร์ ว่า สถานภาพของประชาชนที่เป็นเชลยศึกและประชาชนทั่วไป
เปรียบเหมือนคนตายทั้งเป็น ทรัพย์สินนอกจากถูกเผาท�ำลายแล้ว และยังถูกยึดเอา
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เป็นทรัพย์สินของตน จากเหตุผลดังกล่าว นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำหรับการทรงตัดสิน
พระทัยของสมเด็จพระองค์ด้วงที่ยอมรับท�ำตามการเสนอแนะของนักเผยแผ่ศาสนา
ชาวฝรั่งเศสในการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับข้าหลวงฝรั่งเศส แต่การกระชับความ
สัมพันธ์ดังกล่าวต้องยุติชะงักเมื่อสมเด็จพระองค์ด้วงสวรรคตไปก่อน เมื่อรัชทายาท
ของพระองค์ คือเจ้านโรดมได้สืบสานสัมพันธ์ไมตรีต่อจนได้บรรลุความส�ำเร็จ โดย
พระองค์ได้ลงพระปรมาภิไธยยอมรับให้ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม เมื่อวันที่ 16
สิงหาคมปี พ.ศ.2406/ค.ศ.1863
การท�ำสนธิสัญญายอมรับฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชาท�ำให้กัมพูชา
สามารถคานอ�ำนาจจากการคุกคามของประเทศเพื่อนบ้านได้ หรือกัมพูชาก�ำลังจะ
เสียเปรียบฝรั่งเศส นับแต่ท�ำสนธิสัญญามา ฝรั่งเศสยังไม่ได้ท�ำประโยชน์ให้กัมพูชา
เป็นชิ้นเป็นอัน ยังได้ท�ำสนธิสัญญากับประเทศไทยในการยอมรับให้ 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เช่น จังหวัดบัดด�ำบอง (พระด�ำบอง) จังหวัดเสียมเรียบ
(เสียมราฐ) สิรีโสภัณฑ์ (ศรีโสภณ) อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ นอกจากนั้น ยังมีสนธิสัญญาอีกหลายฉบับที่บ่งบอกถึงการทอน และลด
บทบาทอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นอ�ำนาจการบริหารการจัดการ การ
ปกครอง การทหาร การเงิน เป็นต้น
พุทธศาสนายุคกัมพูชาภายใต้อาณานิคมนี้ คณะสงฆ์กัมพูชาชุดหนึ่งที่น�ำโดย
อาจารย์สวา (Achar Sva) และอาจารย์โปกาโบร์ (Achar Pokambo) เคลื่อนไหวต่อ
ต้านฝรั่งเศสควบคู่การเคลื่อนไหวขอพระสงฆ์ชาวกัมพูชาที่กลับมาจากประเทศไทย
ซึ่งถูกปลุกระดมชาตินิยมโดยเจ้านโรดมยุคันโธร์ (Prince Norodom Yukanthor)
การเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ครั้งนี้ท�ำให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสต้องจับตาคณะสงฆ์/พุทธ
ศาสนาเป็นพิเศษ เพราะพุทธศาสนาถูกกดขี่ข่มเหงทั้งบทบาทและหน้าที่ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติศาสนพิธี กระทั่งการเข้ามามีส่วนในการจัดปฏิรูประบบการปกครอง
ของคณะสงฆ์ ในแต่ละปี ฝรั่งเศสปฏิรูประบบการปกครองหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจาก
ฝรั่งเศสอยากมีบทบาททางการปกครองคณะสงฆ์ เหตุผลก็คือ 1) อยากมีอ�ำนาจ
เหนือคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความอุดหนุน และลด
อิทธิพลของไทย 2) ลดความเชื่อมั่นของประชาชนที่ให้ความเคารพนับถือคณะสงฆ์
มหานิกาย โดยกล่าวหาอาจารย์สวาและอาจารย์โปกา โบร์ ซึ่งเป็นอดีตพระสงฆ์ว่า
เป็นขบถ ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส
ต่อมา การเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ต่อต้านฝรั่งเศสนั้นมีหลายครั้ง เช่น กรณี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ชาวบ้านครางเลียว จังหวัด ก�ำปงชนังที่ฆาตกรรมข้าหลวงฝรั่งเศส
ชื่อบาร์เดซ (Résident Supérieure Bardez) ขณะที่มาเก็บภาษี
พระสงฆ์ เ คยเตื อ นเจ้ า หน้ า ที่ ฝ รั่ ง เศสให้ ผ ่ อ นปรน แต่ เจ้ า หน้ า ที่
ฝรั่งเศสยังดื้อรั้นกระทั่งมีความพยายามวางแผนเพื่อเก็บภาษีจาก
พระสงฆ์ ขณะที่การเคลื่อนไหวของพระอาจารย์แฮม เจียว (Preah
Ajar Ham Chiev) ผู้เป็นศาสตราจารย์บาลีชั้นสูง เน้นเรื่องพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม กัมพูชา มีจ�ำนวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
มากกว่าพันคนเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเพื่อปกป้อง
อักษรศาสตร์จากข้าหลวงฝรั่งเศสใหญ่ประจ�ำกัมพูชาชื่อยอร์จโคติ พระบาทสมเด็ จ พระสี สุ วั ต ถิ์
นีวงศ์ (นักองค์ศรีสวัสดิ์มุนี
เอร์ (Georger Gautier) พยายามเปลี่ยนแปลงอักษรภาษาเขมรมา มุวงศ์
) พ.ศ.2470-2484
เป็นอักษรภาษาฝรั่งเศส จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวฝรั่งเศส และ
กัมพูชาที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ประจ�ำการตามส�ำนักงานต่าง ๆ นับแต่ระดับ
ต�่ำ จนถึงระดับสูงสุด โดยคัดหวังว่า จะสามารถตั้งประเทศฝรั่งเศสที่อีกชายฝั่ง (La
France d’outré Mer) ซึ่งหมายถึงกัมพูชา
ดังนั้น ข้าหลวงฝรั่งเศสชื่อ ยอร์จ โกติเยร์ ประกาศความตั้งใจจะเปลี่ยน
พยัญชนะกัมพูชาทั้ง 45 ตัวให้เป็นตัวอักษรโรมัน โดยมี จอร์จ เซเดส์ (George
Cædès) เป็นผู้รับผิดชอบการถ่ายอักษร มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ระบบใหม่นี้
สามารถคงระบบการออกเสียงในภาษาเขมรได้ดี โกติเยร์และเพื่อนร่วมงานของ
เขาได้มองการปฏิรูปนี้ว่าเป็นก้าวที่จะไปสู่ "การท�ำให้ทันสมัย" พวกเขามองระบบ
ที่ เข้ า ใจได้ ชั ด เจนว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ในเอกสารที่ เขี ย นขึ้ น เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง การปฏิ รู ป นั้ น
โกติเยร์ได้โจมตี "ทัศนคติของชาวกัมพูชาต่อโลก" ว่าเป็นสิ่งที่ "ล้าสมัย" และเปรียบ
เทียบภาษาชาวกัมพูชาว่าเสมือน "เสื้อที่ตัดเย็บอย่างไม่ประณีต" และเพิ่มเติมค�ำ
ศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสที่ "สมเหตุผล" ให้กับภาษาเขมรที่เปลี่ยนมาใช้อักษรโรมันนั้น
โกติเยร์คิดว่า อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการคิดของชาวกัมพูชา โกติเยร์ได้ยกตัวอย่าง
การใช้ตัวอักษรโรมันในตุรกี แต่ใช้วิธีเงียบแบบการทูตส�ำหรับกรณีการใช้ตัวอักษรโรมัน
ในภาษาเวียดนาม ดูเหมือนว่าโกติเยร์เชื่อว่าคุณความดีของการปฏิรูปเป็นเรื่องประจักษ์
แจ้งในตัวเอง เช่น เดียวกับความล้าหลังที่มีอยู่ใน "ความคิดของชาวกัมพูชา" แม้แต่
เกง วันศักดิ์ (Keng Vansak) ซึ่งพึ่งส�ำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสด้านอักษร
ศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ (Faculte’ des letters et des sciences humaines)
และเป็นคนแรกของชาวกัมพูชาที่สร้างแม่พิมพ์ตัวอักษรเขมรตามระบบสมัยใหม่ เขา
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับยอร์จโคติเอร์ จึงเขาพยายามเสนอ
แนวความคิดให้ใช้ระบบการแปลศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส น�ำมาใช้
ร่วมกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต
สถาบันพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ส�ำคัญ
คือสถาบันพุทธศาสนบัณฑิต สถาบันบาลีชั้นสูง และสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุคัดค้านจากการปฏิรูปดังกล่าว นอกจากตัวอักษรแล้ว
โคติเอร์มีความประสงค์จะท�ำการเปลี่ยนแปลงปฏิทินซึ่งกัมพูชายึด
สัญลักษณ์ (โลโก้) สถาบันพุทธ
ศาสนบัณฑิต (The Buddhist ตามจันทรคติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ที่ส� ำคัญคือปีใหม่ที่
Institute) เป็นสถาบันทางพุทธ นิยมปรารภกันเดือนเจ็ด (เดือน 5) หรือกลางเดือนเมษายน (วันที่
ศาสนาของรัฐบาลกัมพูชา ก่อ 13, 14, 15) แต่โคติเอร์ยืนยันว่าจะต้องปรารภตามสุริยคติ คือปี
ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ใหม่จะต้องเริ่มต้นเดือนมกราคม แต่ถูกคัดค้านจากพระสงฆ์ และ
1930 โดย พระบาทสมเด็จ
พระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (นักองค์ พระราชมารดาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ นักวิชาการฝรั่งเศสด้าน
ศรี ส วั ส ดิ์ มุ นี ว งศ์ ) (นั ก องค์ โบราณคดี และเคยเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานฝรั่งเศสแห่งปลาย
สีสุวัตถิ์) และกษัตริย์สีสวงศ์ บูรพาทิศ คือข้าหลวง หลุยวี วีโนด ย�้ำกับข้าหลวงผู้น�ำว่า ภาษาเขมร
ของลาว ผู้ว่าการทั่วไปของอิน
โดจีน Pierre Pasquier and มีพื้นฐานจากภาษาบาลีและสันสกฤต ส่วนภาษาลาตีนไม่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าสถาบันฝรั่งเศส บุรพา กับภาษาเขมรแม้แต่น้อย พร้อมทั้งขอเสนอให้ฟื้นฟูและสนับสนุน
ศึกษา จอร์จ เซเดส์ (George การศึกษาของพระสงฆ์ชาวกัมพูชา การปฏิรูปตัวหนังสือได้ส่งผล
Coedes)
กระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันสงฆ์ซึ่งมองว่า การ
ปฏิรูปนี้เป็นการโจมตีการศึกษาแบบจารีตและผู้ที่อยู่ในสถานะสูงในสังคมกัมพูชาซึ่ง
มักเป็นนักการศึกษาแบบแนวจารีตนิยม
ลาวยุคอาณานิคม: หลังจากเวียดนามและเขมรตกเป็นเมืองขึ้นแล้ว ฝรั่งเศส
สนใจที่จะขยายดินแดนต่อไปยังลาวที่เป็นประเทศราชของไทยด�ำเนินการทีละขั้น
ตอน จนลาวตกเป็ น อาณานิ ค มของฝรั่ ง เศส เนื่ อ งจากฝรั่ ง เศสขยายอิ ท ธิ พ ลจาก
เวียดนามและกัมพูชามายังลาว เพราะฝรั่งเศสต้องการใช้แม่น�้ำโขงเป็นเส้นทางการ
ค้าไปสู่จีน อีกทั้งลาวยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว ข้าวโพด ป่าไม้ ดังนั้น
ฝรั่งเศสจึงบังคับให้ไทยยอมสละสิทธิเหนืออธิปไตยลาว แล้วเข้าปกครองลาวในแต่ละ
แคว้น จนกระทั่งลาวมีฐานะเป็นอาณานิคมในดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
ตั้งศูนย์กลางการปกครองอินโดจีนที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม แต่ส่งข้าหลวงและ
ข้าราชการอาณานิคมมาปกครองลาว ทั้งนี้เพื่อรวบรวมทรัพยากร แรงงานและภาษี
ส่งให้แก่ฝรั่งเศส ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสวางผังเมืองท�ำให้นครเวียงจันทน์เป็นเมือง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ทันสมัย มีอาคารสวยงาม และปรับปรุงด้านการศึกษา แต่ชาวลาวเข้าใจว่าฝรั่งเศส
เข้าท�ำลายวัฒนธรรมของตน เช่น การน�ำตัวอักษรโรมันมาใช้แทนตัวอักษรลาว
ลาวทั้งหมดเปลี่ยนไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสโอกุสต์ ปาวี กงสุล
ฝรั่งเศส โดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้ ำโขง รวม
ทั้งดินแดนอื่นๆ ลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2436 ลาวยุคฝรั่งเศส
มีดินแดนครอบคลุมพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทางทิศตะวันออก
เป็นเทือกเขาติดต่อกับเวียดนามเป็นแนวยาว 1,957 กิโลเมตร และทางเหนือติดต่อ
กับจีนยาว 416 กิโลเมตร แม่น�้ำโขงกั้นดินแดนลาวกับรัฐฉานของพม่าเป็นระยะ
ทางประมาณ 230 กิโลเมตร พรมแดนล่างส่วนใหญ่ติดต่อกับสยามประมาณ 920
กิโลเมตรจากทั้งหมด 1,730 กิโลเมตร และทางตอนใต้ มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชา
เป็นระยะทาง 492 กิโลเมตร ลาวมีประชากระจัดกระจายจากหลายชนชาติ
ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 กองทั พ ญี่ ปุ ่ น รุ ก เข้ า มาในลาวและดิ น แดน
อินโดจีนภายใต้ฝรั่งเศสอื่นๆ เมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงคราม ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเพื่อกู้เอกราชลาวในเวลานั้นประกาศเอกราชให้ลาวเป็นประเทศราช
อาณาจักรลาวหลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีอ�ำนาจในอินโดจีนอีกครั้ง
หนึ่ง ฝรั่งเศสปกครองลาวแต่ละแขวงโดยมีคนฝรั่งเศสเป็นเจ้าแขวงหรือข้าหลวง คอย
ควบคุมเจ้าเมืองที่เป็นคนลาวอีกต่อหนึ่ง ซึ่งต้องเก็บส่วยตัวเลขจากชายฉกรรจ์ให้
ข้าหลวงฝรั่งเศส ตลอดเวลาที่ลาวตกเป็นเมืองขึ้นนั้น ฝรั่งเศสไม่รักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุ โดยรื้อสร้างเป็นถนน ไม่สนใจกับประเทศลาว เพราะถือว่าเป็นดินแดน
บ้านป่าล้าหลังไม่มีค่าในเชิงเศรษฐกิจ ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมันนีมีชัย
เหนือประเทศฝรั่งเศสและก่อตั้งคณะรัฐบาลขึ้นที่เมืองวิซี คณะข้าหลวงฝรั่งเศสใน
อินโดจีนให้การหนุนหลังรัฐบาลวิซี และตกลงเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2484
ชาวลาวจึงรวมกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศส กลุ่มปัญญาชนที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีผู้น�ำคนส�ำคัญ
คือ เจ้าเพชรราช ต่อมาผู้น�ำลาว ได้แก่ เจ้าสุภานุวงศ์ และท่านไกรสอน พรหมวิหาร
เข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามต่อสู้เรียกร้องเอกราช จนกระทั่งฝรั่งเศส
พ่ายแพ้ในสงครามเดียนเบียนฟูปี พ.ศ.2497 ฝรั่งเศสจึงต้องยอมมอบเอกราชให้แก่
ชาติในอินโดจีนรวมทั้งลาว
สยามยุคอาณานิคม: แม้สยามจะไม่เคยตกเป็นรัฐอารักขาและอาณานิคม แต่
รัฐบาลไทยภายใต้การน�ำของพลตรีหลวงพิบูลสงครามเริ่มด�ำเนินการต่อต้านอ�ำนาจ
ของฝรั่งเศสที่เริ่มเสื่อมถอยด้วยการยึดแขวงไชยบุรีและจ�ำปาศักดิ์กลับคืนมา ญี่ปุ่นยุให้
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ลาวประกาศเอกราช แต่กองทัพฝรั่งเศสก็ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งหลังสงครามยุติไม่นาน
ลาวหันมาปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ภายใต้การควบคุมดูแลของฝรั่งเศสปี พ.ศ.2492 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ขบวนการลาวอิสระล่มสลาย แนวรักร่วมชาติพัฒนาเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศ
ลาว ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากโฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปี พ.ศ.
2495 ลาวในหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อการจลาจลต่อต้านการปกครอง
ของฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงฮานอย เมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามที่ค่าย
เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝรั่งเศสถอนก�ำลังออกจากประเทศ
ลาว ซึ่งแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์ในนครเวียงจันทน์
(ฝ่ายขวา) กับฝ่ายขบวนการประเทดลาว (ฝ่ายซ้าย)
การขยายอ�ำนาจของฝรั่งเศสสู่ลุ่มแม่น�้ำโขง แผนที่การเสียดินแดนของไทยให้
แก่ชาติตะวันตกพื้นที่สีฟ้าแสดงดินแดนลาวส่วนที่ไทยยกให้ฝรั่งเศสปี พ.ศ.2436 (ค.ศ.
1893) พื้นที่สีฟ้าหม่นแสดงดินแดนลาวส่วนที่ไทยยกให้ฝรั่งเศสปี พ.ศ.2447 (ค.ศ.
1904) ครั้นถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ต่อช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศ
ฝรั่งเศสเริ่มให้ให้ความสนใจที่จะขยายอ�ำนาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อ
หาทางเข้าถึงดินแดนตอนใต้ของจีนเพื่อเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่แข่งกับอังกฤษ ซึ่ง
สามารถยึดเวียดนามก่อนหน้านั้นแล้ว โดยฝรั่งเศสเริ่มจากการยึดครองแคว้นโคชินจีน
หรือเวียดนามใต้ก่อนปี พ.ศ.2402 รุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนเขมรส่วนนอกซึ่งไทยปกครอง
ในฐานะประเทศราชปี พ.ศ.2406 (ไทยตกลงยอมสละอ�ำนาจเหนือเขมรส่วนนอกอย่าง
เป็นทางการปี พ.ศ.2410) จากนั้นจึงขยายดินแดนในเวียดนามต่อจนกระทั่งสามารถ
ยึดเวียดนามทั้งประเทศปี พ.ศ.2426 พรมแดนของสยามทางด้านประเทศราชลาวจึง
ประชิดกับดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในระยะเวลาเดียวกัน
ในประเทศจีนเกิดเหตุการณ์กบฏไท่ผิงต่อต้านราชวงศ์ชิง กองก�ำลังกบฏชาวจีนฮ่อ
ที่แตกพ่ายถอยร่นมาตั้งก�ำลังซ่องสุมผู้คนอยู่ในแถบมณฑลยูนนานของจีน ดินแดน
สิบสองจุไทย และตามแนวชายแดนประเทศราชลาวตอนเหนือ กองก� ำลังจีนฮ่อท�ำการ
ปล้นสะดมราษฏรตามแนวพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สร้างปัญหาต่อการปกครอง
ของทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสอย่างยิ่ง เพราะส่งก�ำลังไปปราบปรามหลายครั้งก็ยัง
ไม่สงบ เฉพาะกับอาณาจักรหลวงพระบางนั้น ทางกรุงเทพถึงกับต้องปลดพระเจ้า
มหินทรเทพนิภาธร เจ้าผู้ครองนครหลวงพระบางออกจากต�ำแหน่ง เนื่องจากไม่
สามารถรักษาเมืองและปล่อยให้กองทัพฮ่อเข้าปล้นสะดมและเผาเมืองหลวงพระบาง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ลง และตั้งเจ้าค�ำสุกขึ้นเป็นพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ปกครองดินแดนแทน
หลังจากลาวเป็นอาณานิคมแล้วยังเหลือมณฑลบูรพา คือ เมืองพระตะบอง
เสียมราฐ และศรีโสภณ รัฐบาลสยามตกลงท�ำสัญญากับฝรั่งเศสปี ค.ศ.1906 ยอมยก
ดินแดนให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดที่ฝรั่งเศสยึดไว้กลับคืนมา และให้คนในบังคับ
ฝรั่งเศสที่เป็นชาวเอเชียมาขึ้นศาลสยาม ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เวียดนาม
กัมพูชา และลาว ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์
ดิ น แดนทั้ ง หมดนี้ ร วมเรี ย กว่ า "อิ น โดจี น ของฝรั่ ง เศส" ชาวลาว
รวมกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศส กลุ่มปัญญาชนที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีผู้น�ำ
คนส�ำคัญ คือ เจ้าเพชรราช ต่อมาผู้น�ำลาว ได้แก่ เจ้าสุภานุวงศ์
และท่านไกรสอน พรหมวิหาร เข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์
เวี ย ดนามต่ อ สู ้ เรี ย กร้ อ งเอกราช จนกระทั่ ง ฝรั่ ง เศสพ่ า ยแพ้ ใ น
สงครามเดียนเบียนฟู ปี พ.ศ.2497 ฝรั่งเศสจึงต้องยอมมอบเอกราช
ให้แก่ชาติในอินโดจีนรวมทั้งลาว
อองรี มูโอต์ ชาวฝรั่งเศสผู้เริ่ม
ส�ำรวจแม่น�้ำโขงตอนกลางเพื่อ
เปิ ด เส้ น ทางการค้ า แห่ ง ใหม่
แข่งกับอังกฤษ และแผ่ขยาย
อิทธิพลยึดครองอุษาคเนย์จาก
นั้ น ท� ำ การยึ ด แคว้ น โคชิ น จี น
หรือเวียดนามใต้ปี ค.ศ.1859
และดินแดนอินโดจีนอื่นภาย
หลังต่อมา

สรุปปัจจัยเกิดอาณานิคม
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติยุโรปกับอาเซียนระหว่างคริสต์
ศตวรรษที่ 16-20 ส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขายเป็นอันดับแรก รองลง
มาคือการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เริ่มแรกอิทธิพลการค้าและการเมือง
รวมทั้งศาสนาอยู่ในขอบเขตจ�ำกัดกว่าในหมู่เกาะต่างๆ เหตุผลหลักๆ
คือ
การค้า: การเข้ามาของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้/อาเซียนคริสต์ศตวรรษที่ 16 ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความส�ำคัญต่อการ
ค้าโลกมากขึ้น เนื่องจากชาวยุโรปต้องการสินค้าจากที่นี้โดยการค้าเครื่องเทศสมัยนั้น
ตกอยู่ในก�ำมือของพ่อค้าชาวอาหรับมุสลิมในตะวันออกกลาง และบริเวณอ่าวเปอร์เซีย
สงครามครูเสดเป็นเวลาราว 200 ปีระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลาม เป็นผลให้การค้า
ระหว่างยุโรปและอาหรับต้องหยุดชะงักลง ยุโรปต้องการท�ำการค้าโดยท�ำให้ชาวยุโรป
โปรตุเกส สเปน ต้องเดินทางมาอินเดียและจีน แต่เส้นทางนี้ถูกพวกอาหรับควบคุมอยู่
บริเวณอ่าวเปอร์เซีย ชาวยุโรปเลยต้องค้าหาเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องผ่านอาวเปอร์เซีย และ
นี้เองเป็นยุคแห่งการค้นหาครั้งใหม่ (Age of Discovery) เป็นยุคแห่งการส�ำรวจโลกใหม่
ไดแอช (Bartholemew Diaz) เป็นชาวโปรตุเกสคนแรกที่เดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮป
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ในทวีปแอฟริกาส�ำเร็จ และน�ำไปสู่การเข้ามาค้าขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะดวก
ขึ้น และภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางการเดินเรือระหว่างจีนกับอินเดีย โดยมีช่องแคบมะละกา
เป็นส�ำคัญแรงจูงใจจากการค้าสินค้า ดึงดูดการเข้ามาของชาติตะวันตกเข้ามาแสวงผล
ประโยชน์ทางการค้า ประจวบเหมาะกับดินแดนแถบนี้อุดมไปด้วยเครื่องเทศ พริกไทย
และสินค้าจากป่า ซึ่งเป็นสินค้าที่ชาติตะวันตกมีความต้องการสูง และการต้องการคุม
เส้นทางทางการค้าจากตะวันตกสู่ตะวันออกโดยแข่งกับพวกมุสลิม โดยเน้นเส้นทางการ
ค้าทางทะเลระหว่างจีนและอินเดีย
การเผยแผ่คริสต์ศาสนา: หลังจากสงครามครูเสด การระหองระแหงกันระหว่าง
คริสต์ศาสนากับศาสนาอิสลาม เจ้าอาณานิคมโดยเฉพาะโปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศสซึ่งเป็น
ชาติคาทอลิก เน้นการเผยแผ่ศาสนาควบคู่ไปกับการท�ำการค้าเพื่อปกครองคนพื้นเมือง
ให้ง่ายขึ้น แม้มีการต่อต้านจากชนพื้นเมือง ส่วนอังกฤษและฮอลันดาเป็นชาติครั้งนั้น
หันมาเปลี่ยนเป็นโปรเตสแตนต์ ชาวยุโรปต้องการเผยแผ่อุดมการณ์ทางศาสนาคริสต์
ที่เป็นพันธะของคนผิวขาวที่จะน�ำความเจริญมาสู่คนพื้นเมือง โดยส่งผู้แทนเข้ามา
ท�ำการเผยแผ่ศาสนาในภูมิภาคนี้ แต่เนื่องจากการบังคับและกดขี่ที่รุนแรงต่อคนพื้น
เมืองท�ำให้ไม่ต้อนรับและยังขับไล่อีก ทั้งนี้ศาสนาพื้นเมืองส�ำคัญมีอยู่แล้วคือศาสนา
พุทธ และศาสนาอิสลาม เมื่อไม่สามารถด�ำเนินงานตามเป้าหมาย พวกมิชชันนารี
จึงต้องเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนและคุ้มครองการท�ำงาน
การเผยแผ่อุดมการณ์ทางการเมือง: แม้เบื้องต้นจะเน้นการค้า การเผยแผ่
ศาสนาแต่เมื่อจ�ำเป็นต้องมีอ�ำนาจบังคับการใช้การเมืองและก�ำลังทางทหารจึงมีความ
เป็นจ�ำเป็นและน�ำไปสู่การเผยแผ่อุดมการณ์ทางการเมืองเพราะมีความเชื่อมั่นว่า
ตนเป็นชาติที่เจริญแล้วเป็นหน้าที่หลักของคนผิวขาวที่จะน�ำพาความเจริญสู่คนพื้น
เมืองจนน�ำไปสู่ แนวคิดที่เรียกว่า westernization ชาวยุโรปอีกกลุ่มนี้ต้องการเข้า
มาเผยแผ่อุดมการทางการเมืองของตะวันตก เพราะเชื่อว่าระบบการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมของตนมีหลักการที่ดีกว่า ที่จะน�ำความเจริญของตะวันตกทั้งหลายน�ำมาใช้
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนอื่นๆ จะก่อให้เกิดความเจริญขึ้น ซึ่งชาวยุโรป
ถือว่าเป็นพันธุ์ของคนผิวขาวที่จะน�ำความเจริญมาสู่คนพื้นเมือง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป: หลังจากยุคมืดในยุโรป เกิดยุคปฏิรูปและ
ปฏิวัติหลายด้าน ปฏิรูปศาสนา มีปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นในอังกฤษ การปฏิวัติ
ฝรั่งเศส การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชาติตะวันตกมีความตื่นตัวใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม จึงมีความต้องการวัตถุดิบ และตลาดในการระบายสินค้าเพื่อ
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ตอบสนองให้เพียงพอต่อความต้องการที่สูงขึ้น ซึ่ง SEA มีศักยภาพตามที่ชาติยุโรป
ต้องการ การขัดแย้งกับเจ้าอาณานิคมอื่นๆ ส�ำหรับพวกเจ้าอาณานิคม หลังจากใน
ดินแดนตนเองมีการรบพุ่งกันมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อตั้งหลักเริ่มค้นหาแผ่นดินใหม่
จึงเล็งเป้าไปที่อินเดียและจีน แต่ด้วยเทคโนโลยีความเจริญในการเดินทางทางเรือยัง
มีขีดจ�ำกัดท�ำให้ต้องเดินทางไปตามจนกระทั่งมาถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือที่เรียกว่า อาเซียนในปัจจุบัน
การเมืองภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักร
อาเซียน: ยุคอาณานิคม การแย่งชิงราชสมบัติภายในอาณาจักรของแต่ละราชวงศ์
และแม้แต่ระหว่างสายเลือดหรือราชวงศ์เดียวกันมีความเข้มข้นมากถึงกับต้องสังหาร
หรือก�ำจัดอีกฝ่าย เมื่ออีกฝ่ายขึ้นมา นอกจากนี้ การเมืองระหว่างประเทศก็ชักพา
อันตรายมาสู่ประเทศของตน แม้ในเบื้องต้นจะได้ประโยชน์ แต่ภายหลังกลับกลาย
เป็นเมืองขึ้น เหตุปัจจัยนี้น�ำไปสู่การเข้ามาของเจ้าอาณานิคมเป็นช่องทางในการยืด
อ�ำนาจทั้งเป็นรัฐในอารักขาและเป็นอาณานิคมอย่างสมบูรณ์
ลักษณะของยุคเจ้าอาณานิคมต่ออาณาจักรจารีต
เจ้าอาณานิคมมุ่งเผยแผ่ศาสนาตนจนลืมศาสนาคนพื้นเมือง: การที่ชาว
ตะวันตกเข้ามาในเอเชียหรือดินแดนนอกยุโรป จุดประสงค์หลักแม้จะเน้นเรื่องการ
ค้าขายแต่การศาสนาก็เป็นเรื่องหลักที่ส�ำคัญท�ำให้มีบาทหลวงที่เข้ามาในฐานะพ่อค้า
แพทย์ หรือหลากหลายอาชีพ แต่ชาวยุโรปเน้นการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก
โดยเฉพาะโปรตุเกส ฝรั่งเศส ส่วนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์โดยฮอลันดา และ
นิกายเฉพาะของตนคือ church of England ตัวอย่างที่เน้นชัด คือ ฝรั่งเศส พระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 ส่งคณะบาทหลวงมาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในเวียดนามและกรุงศรีอยุธยา มี
การเจริญสันทวไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับพระเจ้าหลุยที่ 14 หลายครั้ง แต่
สยามรอดพ้นมาครั้งหนึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสส่งพระราชสาส์นมาถึงพระ
นารายณ์มหาราช มีใจความว่า พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสขอชักชวนพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาให้มา
ร่วมแผ่นอินเดียวกัน โดยขอให้พระองค์เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาเดียวกับฝรั่งเศส...
พระนารายณ์มหาราชทรงขอบพระทัยพระเจ้าฝรั่งเศสหนักหนาที่มีความสนิทเสน่หา
ในพระองค์ แต่ทรงประหลาดใจว่า เหตุใดพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสจึงมาก้าวก่ายกับฤทธิ์
อ�ำนาจของพระผู้เป็นเจ้า เพราะการที่มีศาสนาต่างๆ ในโลกนี้ ไม่ใช่เป็นความประสงค์
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ของพระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ พระองค์จึงปล่อยให้มีไป ดังนั้น มิได้บันดาลให้มีเพียง
ศาสนาเดียว เมื่อพระผู้เป็นเจ้ามีฤทธิ์มากในเวลานี้ พระองค์คงปรารถนาให้นับถือ
พุทธศาสนาไปก่อน เพราะฉะนั้น จึงจะรอคอยพระกรุณาของพระองค์ บันดาลให้
เลื่อมใสในคริสต์ศาสนาในวันใด ก็จะเข้ารีตในวันนั้น จึงขอฝากชะตากรรมของตัวท่าน
เองและกรุงศรีอยุธยาสุดแต่พระเจ้าจะบันดาลเถิด การเน้นเผยแผ่ศาสนาของตนเองจน
ลืมศาสนาของชาวพื้นเมืองน�ำไปสู่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับกัน ท�ำให้เจ้าอาณานิคมเน้น
เฉพาะประโยชน์ของตนเอง
เจ้าอาณานิคมละเลยประชาชนสนใจแต่ผลประโยชน์ของตน: เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีเป็นจ�ำนวนมาก เจ้าอาณานิคมกอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่ประเทศ
แม่ของตนเอง จนละเลยประโยชน์ของประชาชนพื้นถิ่นอันเป็นเหตุให้มีการประท้วงต่อ
มา จนน�ำไปสู่ขบวนการชาตินิยม เช่น อังกฤษด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในการที่จะ
ผลิตข้าวจ�ำนวนมาก โดยปรับปรุงดินแดนพม่าตอนล่างเป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อหล่อเลี้ยง
อาณานิคมอินเดีย ซึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นมากในขณะนั้น ท�ำให้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมเศรษฐกิจพม่าไปด้วย มีผู้อพยพเข้ามาเพื่อหักร้างถางพงเพื่อท�ำนาข้าวจ�ำนวนมาก
พม่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพอเลี้ยงตัวเองกลายเป็นการผลิตเพื่อส่งออกตามแบบ
ทุนนิยมของอังกฤษ นอกจากนั้น ยังมีแรงงานจากต่างชาติเข้ามา ทั้งจากทั้งจีนและ
อินเดีย (โดยมากเป็นชาวอินเดีย) แต่ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบให้
ชาวนาส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทัน มีหนี้สินจากการกู้ยืมมาท�ำทุนในการเพาะปลูก (โดย
มากผู้ให้กู้คือชาวอินเดีย) ต่อมาชาวนาก็ถูกยึดที่ท�ำกินอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
ชาวพม่าเกลียดชังชาวต่างชาติมาก โดยเฉพาะชาวอินเดีย และกระตุ้นให้เกิดความ
รู้สึกชาตินิยมต่อต้านอังกฤษ ยุคอาณาจักรพม่าสู่การเป็นอาณานิคมอังกฤษนี้เกิดขึ้นใน
พุทธศตวรรษที่ 24 อังกฤษท�ำสงครามกับพม่าและอังกฤษชนะ จากนั้นพยายามตักตวง
ทรัพยากรต่างๆ โดยที่กษัตริย์พม่าไม่อาจจะแก้ปัญหา
ลักษณะของพุทธศาสนายุคอาณานิคม
ผลกระทบของอาณาจักรพุทธจารีตจากอาณานิคม:
ยุคอาณานิคม บางทีอ�ำนาจรัฐสูงสุดไม่ได้อยู่ในมือผู้ปกครองท้องถิ่นอีกต่อ
ไป แต่อยู่ในมือของเจ้าอาณานิคมที่ส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งบุคคลให้มาก�ำกับดูแล
ในอาณานิคมที่ตัวเองยึดครองมาได้เป็นธรรมดาที่ผู้ปกครองรัฐจะมีนโยบายตามที่
ประเทศตนเองจะได้ประโยชน์ภายใต้การปกครองของอาณานิคม โดยเฉพาะบางที่
บางแห่ง ฝรั่งเศสและอังกฤษแยกกิจการของรัฐออกจากศาสนา (secular state)
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เป็นการเด็ดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกัน รัฐจะให้การดูแลศาสนาที่ติดมากับประเทศแม่ยุค
อาณานิคมนี้ เมื่อฝรั่งเศสแยกเรื่องรัฐและศาสนาออกจากกันตามแนวคิดการเมือง
แบบตะวันตก พุทธศาสนาจึงมิได้เป็นศาสนาประจ�ำรัฐที่ปกครองโดยกษัตริย์อีกต่อ
ไป เนื่องจากหลายประเทศไม่มีกษัตริย์อีกแล้ว เช่น พม่า อังกฤษเนรเทศพระเจ้า
ธีบอไปอินเดีย ท�ำให้อ�ำนาจการแต่งตั้งประมุขสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนซึ่งแต่เดิม ตาม
ประเพณีนิยม กษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้ง เมื่อสิ้นผู้น�ำรัฐ พระสงฆ์จึงต้องแต่งตั้งกันเอง
อังกฤษยังน�ำระบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาในพม่า ท�ำให้พระสงฆ์สูญเสียบทบาท
ผู้น�ำด้านการให้การศึกษา และเมื่อฝรั่งเศสน�ำระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามา
ในลาว พระสงฆ์ลาวก็เริ่มสูญเสียบทบาทในด้านการศึกษาและการเป็นผู้น�ำทางสติ
ปัญญาแก่สังคมไปด้วย ท�ำให้พุทธศาสนาลาว เวียดนาม และกัมพูชายุคอาณานิคม
เสื่อมลง การสื่อสารแบบตะวันตกสมัยใหม่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยล้วนมากจากโลกตะวันตกฝั่งยุโรปทั้งนั้น ผลกระทบจากรัฐหลายๆ ด้าน ใน
มุมหนึ่งท�ำให้พุทธศาสนาอ่อนแอแต่เมื่อมองในการพึ่งพาตนเองท�ำให้พุทธศาสนาเข้ม
แข็งไม่หวังพึ่งอ�ำนาจรัฐ แต่หากอยู่ในภาคประชาชนเป็นส�ำคัญ
พุทธศาสนาเข้าสู่ยุคเสื่อมและยุคมืด: หลังจากที่พุทธศาสนาเข้าสู่ยุคเสื่อม
จากการเข้ามาของมุสลิมในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะและคาบสมุทรมาเลย์แล้วนั้น จาก
นั้นพุทธศาสนาเข้าสู่ยุคมืดเพราะเป็นยุคแห่งความกดขี่และเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะ
บทบาทของพระสงฆ์ถูกกีดกันจากระบบการศึกษาสมัยใหม่และการสื่อสารสมัยใหม่
ในพม่าสมัยอาณานิคม พม่าอยู่ภายใต้การปกครองในพุทธศตวรรษที่ 24 กิจการพุทธ
ศาสนาก็เป็นไปตามยถากรรม คือไม่ได้รับความอุปถัมภ์อย่างสมัยที่พม่าเป็นรัฐจารีต
มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พุทธศาสนาหยั่งรากลึกลงในชีวิตจิตใจ
ของชาวพม่า จนกระทั่งค�ำว่า "พม่า" กับ "พุทธศาสนิก" เกือบจะเป็นค�ำเดียวกัน ดัง
นั้น พุทธศาสนาจึงประดิษฐานมั่นคงเรื่อยมา ทั้งนี้ก็โดยความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง
พระสงฆ์และประชาชนชาวพม่าเกิดความสามัคคีเข้มแข็ง ในช่วงนี้ศาสนาคริสต์โจมตี
พุทธศาสนาจนท�ำให้พระสงฆ์แสดงธรรมต่อต้านและเดินขบวนอย่างเปิดเผย พระ
บางรูปถูกจับไปขังคุก ในเวียดนาม พุทธศาสนาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
จนกระทั่งเข้าสู่ยุคมืด ฝรั่งเศสในส่วนภาครัฐที่เข้ามาครอบครองเน้นนโยบายต่อต้าน
ชาวพุทธมีความพยายามในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแทนที่ศาสนา
พุทธเกิดการกดขี่ทางการปกครองต่อชาวเวียดนาม เกิดความทุกข์ยากทั่วหย่อม
หญ้า ฝรั่งเศสมองพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาท้องถิ่นที่น่ารังเกียจ จึงมีนโยบาย
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สกัดการเติบโตโดยไม่สนับสนุนให้สร้างวัดใหม่ ไม่ให้บวชพระเพิ่มข้าราชการระดับ
สูงต้องเปลี่ยนศาสนาก่อนจึงจะได้รับการแต่งตั้งมีต�ำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดกลุ่มต่อต้าน
ชาวเวียดนามหลายกลุ่มที่พยายามรวมกันต่อต้านอ�ำนาจของฝรั่งเศส ศาสนาธรรมยิ่ง
เลอะเลือน กลายเป็นลัทธิผสมปนเปไปด้วยตันตระ ไสยศาสตร์ ความเชื่อผีสางเทพา
รักต่างๆ ลัทธิใหม่เหล่านี้โดยเฉพาะหัวเหา และเกาได๋ เจริญเติบโตขั้นในเขตโคชินจีน
อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับนิกายโรมันคาทอลิกส่วนพุทธศาสนานั้นยิ่งเสื่อมโทรมลีบ
เรียวลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งว่าเมื่อตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 25 พุทธศาสนาใน
เวียดนามเกือบอันตรธานไปโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เกิดจากนโยบายของผู้ปกครองที่ปฏิบัติ
ต่อพุทธศาสนาไม่เป็นมิตรจากผู้ปกครองซึ่งมาจากภายนอกและจากการปฏิบัติของ
ชาวพุทธภายในด้วย
พุทธศาสนาได้รับการปฏิบัติไม่เป็นมิตร: พุทธศาสนาเสื่อมโทรมลงมาก
เพราะถูกเบียดเบียนจากอาณานิคม ในเวียดนาม เมื่อเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2426-2497 ยุคนี้ถือว่า มีการปฏิบัติไม่เป็นมิตรมากมาย
ทั้งระดับนโยบายจากเบื้องบนและการปฏิบัติการของระดับล่าง ฝรั่งเศสในอินโดจีน
เน้นนโยบายต่อต้านพุทธศาสนา เช่น การห้ามสร้างวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต การจ� ำกัด
สิทธิพระสงฆ์ในการรับไทยธรรม การจ�ำกัดจ�ำนวนประชากรของพระภิกษุด้วย การ
ถูกกีดกันของชาวพุทธจากต�ำแหน่งบริหารระดับสูงในหน่วยงานราชการ ขณะที่ผู้ที่
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์และโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสจะได้รับสิทธิพิเศษ พุทธ
ศาสนาไม่ได้รับการท�ำนุบ�ำรุงเท่าที่ควร มีการควบคุมการเผยแผ่พุทธศาสนา ยึด
คัมภีร์ไปเผาท�ำลาย พุทธศาสนิกชนถูกกีดกันในการประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา
การรวมตัวเพื่อประกอบพิธีจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการฝรั่งเศสก่อน ด้วย
เหตุการณ์ดังกล่าว ความเชื่อเรื่องผีสางและลัทธิต่างๆ ก็เข้ามาในพุทธศาสนา เช่น
หว่าเหา และเกาได๋ พุทธศาสนิกชนได้รับการดูถูกเหยียดหยามมาก ประชาชนถูก
ห้ามไม่ให้ฝักใฝ่ในพุทธศาสนาจนเกินไป ถูกห้ามไม่ให้นั่งเจริญกรรมฐาน เจริญสมาธิ
ภาวนา พุทธศาสนิกชนโง่เขลามากขึ้น และเพราะเหตุการณ์แวดล้อมอื่นๆ อีกหลาย
อย่างที่ท�ำให้พุทธศาสนาแบบดั้งเดิมมีความไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นตามล�ำดับ แต่
อีกมุมหนึ่ง ศรัทธาของประชาชนยังมีอยู่ในพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง เป็นเหตุก่อ
ให้เกิดความเคลื่อนไหวในอันที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้น ขณะที่ในพม่า เมื่ออังกฤษเข้า
มามีอ�ำนาจนั้นไม่ให้ความสนใจต่อสถาบันทางศาสนา เช่น การหลบหลู่ของผู้เป็นเจ้า
อาณานิคม การลบหลู่ชาวพม่าเรื่องการเคารพบูชา การไม่เคารพธรรมเนียมปฏิบัติของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ชาวพุทธกรณีการใส่เกือกเข้าไปในวัดซึ่งเป็นสถานที่เคารพของชาวพุทธพม่า แม้ภาย
หลังอังกฤษจะให้เสรีภาพด้านศาสนาอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกัน องค์การศาสนาก็ถูก
ละเลยและเกิดความปั่นป่วนขึ้น พระสงฆ์พม่าไม่พอใจอดข้าวประท้วงความไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้หลังเกิดการปฏิบัติไม่เป็นมิตรจากเจ้าอาณานิคมน�ำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ตามมา
จารีตนิยมปะทะความสมัยใหม่นิยม/ตะวันตกนิยม
ยุคนี้พุทธศาสนาแนวจารีตได้รับการปรับเปลี่ยนองค์กรตามกระแสสมัยใหม่
และผู้มีอ�ำนาจปกครอง เนื่องมาจากความต้องการทันสมัยและทันท่วงทีต่อเหตุการณ์
ในประเทศต่างๆ
องค์กรทางพุทธศาสนา/องค์กรสงฆ์ปรับเปลี่ยนจากจารีตปฏิบัติสู่ความทัน
สมัย พุทธศาสนาในประเทศแผ่นดินใหญ่ล้วนได้รับการปรับปรุงขนานใหญ่ในด้าน
ต่างๆ นับเป็นยุคปลายของยุคมืดทางพุทธศาสนา แม้จะมีปัญหาต่างๆ มากมาย องค์กร
พุทธศาสนาเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากอาณานิคมมี
อ�ำนาจครอบครองเหนือดินแดน พระสงฆ์กับอ�ำนาจรัฐเกิดเส้นแบ่ง เนื่องจากความ
ไม่ชัดเจนต่อบทบาทหน้าที่ สถานภาพของพระสงฆ์เอง จากช่องว่างดังกล่าว ยุวสงฆ์
จึงถือก�ำเนิดขึ้น เช่น พระอู วิสาระ พระอู โอตตมะ พระเฮม เจียว เป็นต้น เข้ามา
รับบทบาทผู้น�ำด้านศาสนาที่สัมพันธ์กับการเมืองอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างยุวสงฆ์ กับกลุ่มเรียกร้องเอกราช โดยใช้พุทธศาสนาเพื่อกระตุ้น
เตือนจิตส�ำนึกความเป็นพุทธและชาตินิยม
ในพม่า สถาบันกษัตริย์ในพม่าสิ้นสุดลงปลายปี 1885 (พ.ศ.2428) สถาบัน
สงฆ์แม้นไม่ได้ล้มตามไปด้วย แต่ก็อยู่ในภาวะสูญญากาศ และแม้อังกฤษจะปล่อย
ให้ ศ าสนไบย/ตาตะนาบายองค์ สุ ด ท้ า ยปกครองสงฆ์ ต ่ อ ไป แต่ ทั้ ง ศาสนไบย/
ตาตะนาบายและสถาบันสงฆ์ขาดที่ยึดเหนี่ยวหลัก เมื่อศาสนไบย/ตาตะนาบายองค์
สุดท้ายสิ้นพระชนม์ในทางทฤษฎีจึงไม่มีผู้น�ำสูงสุดสอดส่องดูแลวินัยของสงฆ์อีกเลย
แต่ในทางปฏิบัติ พม่ายังมีสะยาด่อหรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกจ�ำนวนหนึ่ง สะยาด่อ
เป็นที่เคารพรักของชาวพม่า โดยเฉพาะสะยาด่อที่เป็นพระนักเทศน์และพระที่ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมาก การปกครองสงฆ์แบบหลวมๆ ผ่านวัดและเครือ
ข่ายขององค์กรพระสงฆ์นี่เองที่ยังท�ำให้สถาบันสงฆ์ในพม่าเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน
และชาวพม่าเองก็เคารพสะยาด่อของพวกเขาอย่างมาก ชาวพม่าพร้อมที่จะเดินทาง
เพื่อไปฟังสะยาด่อที่พวกเขาเคารพศรัทธากันอย่างมืดฟ้ามัวดิน ความศักดิ์สิทธิ์ของ
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สะยาด่อในพม่าปัจจุบันมิได้เกิดจากการปลุกเสกวัตถุมงคล แต่เป็น
ความศรัทธาเลื่อมใสจากความรู้ทางธรรมและการแสดงออกถึงบุญที่
แต่ละรูปได้สั่งสมมา
เมื่ออังกฤษผนวกพม่าตอนบน และยกเลิกต�ำแหน่งพระเจ้าแผ่นดิน
ออกแล้วปัญหาเกิดขึ้นต�ำแหน่งพระสังฆราชนั้นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงแต่ง
ตั้งไม่ใช่คณะสงฆ์แต่งตั้ง เมื่อไม่มีกษัตริย์แล้ว ใครจะเป็นผู้แต่งตั้งสมเด็จ
พระสังฆราช เมื่อลอร์ด เคอร์สัน (Curzon) มาเยือนพม่าปี พ.ศ.2444
เต่าง์ กวิน สะยาด่อ ศาสน ท่านจัดการเรื่องนี้จนเรียบร้อยโดยมอบให้คณะสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้เลือกแล้ว
ไบย/ตาตะนาบายองค์ รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกสืบต่อจากท่านปัญญาสามี คือ
สุ ด ท้ า ยของพม่ า ด� ำ รง
ต� ำ แหน่ ง ค.ศ.1903- ท่านตองวิน (Taunggwin) ปี พ.ศ.2466 แล้วรัฐบาลอังกฤษก็แต่งตั้ง "ให้เป็น
สิ้นพระชนม์ปี ค.ศ.1938) ศาสนไบง์" (Sasanabaing) ซึ่งแปลว่า "เจ้าของศาสนา" มีต�ำแหน่งหน้าที่
หลังจากนั้น ก็ไม่มีการแต่ง เทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราช ศาสนไบย/ตาตะนาบายยังคงมีอยู่ต่อไป โดย
ตั้งตาตะนาบายอีกเลย ตาตะ อังกฤษเข้าไปแทรกแซงกิจการสงฆ์ในพม่าน้อยมาก และปล่อยให้ศาสน
นาบายหรือพระสังฆราชของ
พม่ามักเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ไบย/ตาตะนาบายแต่ละพระองค์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งได้จวบจนสิ้นพระชนม์
ที่มีพื้นฐานทางครอบครัว "เต่าง์ กวิน สะยาด่อ" ศาสนไบย/ตาตะนาบายองค์สุดท้ายในพม่า (ด�ำรง
เป็นคนธรรมดา แต่ปฏิบัติ ต�ำแหน่ง1903-สิ้นพระชนม์ในปี 1938) หลังจากนั้น ก็ไม่มีการแต่งตั้ง
ดีปฏิบัติชอบ
ศาสนไบย/ตาตะนาบายอีกเลย ศาสนไบย/ตาตะนาบายหรือพระสังฆราช
ของพม่ามักเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานทางครอบครัวเป็นคนธรรมดา มิได้เป็นหน่อ
เนื้อเชื้อพระวงศ์ พระนามที่ใช้เรียกสังฆราชแต่ละพระองค์ก็มักมาจากชื่อหมู่บ้านหรือ
เมืองที่สังฆราชองค์นั้นๆ ประสูติ การแบ่งภิกษุธรรมดาออกจากพระเถระผู้ใหญ่ หรือ
การเลื่อนขั้นของพระสงฆ์พม่าจึงมาจากความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นส�ำคัญ
พระเถระผู้ใหญ่ในพม่าปัจจุบันมักมี "บารมี" บางประการที่ท�ำให้พุทธมามกะเลื่อมใส
เช่ น เป็ น พระนั ก เทศน์ หรื อ อาจเป็ น พระผู ้ ใ หญ่ ที่ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบเป็ น พิ เ ศษ
ศาสนไบย/ตาตะนาบายไม่จ�ำเป็นต้องเป็นพระที่มีอาวุโสสูงสุด แต่จ�ำต้องเป็นพระ
เถระผู้ใหญ่จากวัดหลวงที่ส�ำคัญๆ ในเมืองหลวง บ่อยครั้งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ศาสนไบย/ตาตะนาบายจากเจ้าอาวาสของวัดที่พระองค์เคยทรงผนวช ต�ำแหน่งพระ
สังฆราชในพม่าขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยของกษัตริย์ ในทางทฤษฎีจึงไม่ใช่ต�ำแหน่ง
ถาวร หากแต่อิงแอบกับพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์อย่างใกล้ชิด พระราชอ�ำนาจของ
กษัตริย์กับอ�ำนาจของศาสนไบย/ตาตะนาบายเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เพราะ
กษัตริย์ก็ต้องการให้ศาสนไบย/ตาตะนาบายดูแลความสงบในหมู่สงฆ์ ในมัณฑะเลย์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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หลังอังกฤษผนวกพม่าตอนบนและเนรเทศพระเจ้าธีบอออกไปแล้ว
มีบันทึกว่าประชากรพระสงฆ์เฉพาะในมัณฑะเลย์ 13,227 รูป หรือ
ประมาณ 8% ของประชากรทั้งหมดในเมือง การควบคุมประชากร
สงฆ์ให้อยู่ระเบียบจึงเป็นกุศโลบายของทั้งกษัตริย์พม่าและรัฐบาล
อาณานิคมของอังกฤษ
ศาสนไบย/ตาตะนาบายทรงเป็นผู้น�ำคณะสงฆ์ก็จริงอยู่ แต่นอก
เหนือจากหน้าที่ควบคุมสถาบันสงฆ์แบบกว้างๆ แล้ว อ�ำนาจของศาสน
สาธุวัดใหม่ วัดประจาราช
ไบย/ตาตะนาบายในแง่มุมอื่นๆ มีค่อนข้างจ�ำกัด มหาเถรสมาคมของ สานักหลวงพระบาง ถ่าย
พม่าในเวลานั้นมีหน้าที่หลักคือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสงฆ์ด้วยกัน หลังปี 2448
หรือระหว่างฆราวาสกับสงฆ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธรณีสงฆ์ นอกจาก ที่มา ยุคนธร, 2557:7
นี้ ศาสนไบย/ตาตะนาบายยังเป็นผู้ควบคุมการสอบ "ปะถะมะเบียน" หรือการสอบ
พระปริยัติธรรม ควบคุมหลักสูตรการศึกษาในวัดทั่วราชอาณาจักร และยังสามารถ
แต่งตั้ง "สะยาด่อ" หรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้ด้วย เมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคต ต�ำ
แหน่งศาสนไบย/ตาตะนาบายจึงสิ้นสุดลงไป จะเห็นว่าตลอดยุคราชวงศ์อลองพญา
กิจการสงฆ์ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง และในขณะเดียวกัน ศาสน
ไบย/ตาตะนาบายก็ดูแลสอดส่องกิจการสงฆ์แทนกษัตริย์ ซึ่งลดพระราชภาระไปได้
มาก
ชาวพุทธจึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นซึ่งมีขบวนการน�ำโดย
พระสงฆ์ เรียกว่า สมาคมยุวพุทธ (Young Men Buddhist Association (YMBA) ปี
พ.ศ.2449/ค.ศ.1906 เป็นขบวนการพุทธใหม่เน้นชาตินิยมในทางศาสนาและวัฒนธรรม
เช่น การรณรงค์ การห้ามสวมเกือก (no footwear) เข้าวัด ได้รับการเห็นชอบจากชาว
พม่าจนท�ำให้อังกฤษและฝรั่งที่เข้ามาต้องถอดรองเท้าเข้าวัด การจัดตั้งขบวนการชาตินิยม
ของพม่านี้ก่อตัวขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) มีอิทธิพลทางพุทธ
ศาสนากระตุ้นส่งเสริมการรวมตัวและปฏิบัติงานของชนชั้นใหม่ที่มีค่านิยมแบบตะวันตก
แต่ก็ยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบใหม่ที่ผู้น�ำนักศึกษา
พม่าเริ่มมีบทบาทและใช้ค�ำว่า Buddhist เพื่อแสดงความตรงข้ามกับ Christian ของ
ชาวอังกฤษ ต่อมาสมาคมดังกล่าวมีการยุบตัวไป มีการจัดตั้งสมาคมใหม่ คือ GCBA
เน้นปฏิบัติการในเมืองขยายวงกว้างไปสู่คนรุ่นหนุ่มสาว เกิดการตั้งสมาคม ชาวเรา
พม่า ขึ้นมาโดยผู้น�ำ อู อองซาน อูนุ เป็นต้น เน้นการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของพม่า
ขณะที่ไทยมีการปรับตัวและตื่นตัวต่อการปฏิรูปองค์กรคณะสงฆ์เพื่อความทัน
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สมัยรวบอ�ำนาจไว้ส่วนกลางผ่านการจัดระเบียบคณะสงฆ์สมัย ร.5 มีการออกพรบ.คณะ
สงฆ์ ร.ศ.121 จนกระทั่งยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งปี พ.ศ.2484 เพื่อสอดคล้องกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเป็นหลัก ก่อนนั้น ในสมัย ร.3 นิกายธรรม
ยุตเกิดขึ้น โดยพระวชิรญาณเถระทรงศรัทธาเลื่อมใสในจริยาวัตรของพระมอญชื่อ ชาย
พุทฺธวํโส จึงทรงอุปสมบทใหม่กับคณะสงฆ์มอญปี พ.ศ.2372 แล้วตั้งคณะธรรมยุตขึ้นปี
พ.ศ.2376 จากนั้นวัดบวรนิเวศวิหารกลายเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุติกนิกาย คณะ
สงฆ์เดิมนั้นถูกเรียกว่า มหานิกาย ส่วนในเวียดนามปี พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นเมือง
ขึ้นของฝรั่งเศส พุทธศาสนาจึงเริ่มเสื่อมโทรมยิ่งกว่าเดิม หลังก่อนนี้กษัตริย์และขุนนาง
ให้ความส�ำคัญกับลัทธิขงจื้อ ยุคนี้อ�ำนาจรัฐอยู่ในมือของคนที่ไม่ใช่พุทธ อ�ำนาจทางบ้าน
เมืองออกเป็นกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ ห้ามสร้างวัด จ�ำกัดจ�ำนวนพระสงฆ์ และตัด
สิทธิของชาวพุทธมากมาย แต่ชาวพุทธก็พยายามปรับตัวต่อสู้เพื่อเอกราชกระทั่งศาสนา
พุทธซึ่งดูเหมือนว่าจะสูญสิ้นแล้วกลับฟื้นขึ้นอีกครั้งปี พ.ศ.2474 มีการจัดตั้งสมาคมพุทธ
ศาสนาขึ้นที่เมืองไซ่ง่อน เมืองเว้ และฮานอยเพื่อมุ่งเน้นด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
รวมทั้งมีการจัดพิมพ์วารสารของพุทธศาสนาและแปลคัมภีร์ต่างๆ ทั้งฝ่ายมหายานและ
เถรวาท แต่การฟื้นฟูก็หยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2482
ปีถัดมา มีการจัดตั้งพุทธสมาคมที่เมืองเว้ภาคกลางของเวียดนาม และฮานอยปี
พ.ศ.2477 ในเวียดนามเหนือพุทธสมาคมที่ตังเกี๋ย (Tonkin Buddhist Association)
ก่อตั้งขึ้น และในเวียดนามกลาง (Annam) มีการก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งอันนัม (Annam Buddhist Association) ขึ้น พุทธสมาคมเหล่านี้มีจุดหมายฟื้นฟูพุทธศาสนา
ในเวียดนามขึ้นใหม่ แต่การด�ำเนินงานส่วนใหญ่ถูกฝรั่งเศสกีดกันมากหลังจากที่มีการ
ปฏิวัติ จากการถูกกดขี่จากอ�ำนาจรัฐเกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรภายใน พุทธศาสนาใน
เวียดนามพลิกฟื้นขึ้นมาเริ่มมีกลุ่มขบวนการพุทธใหม่ โดยชาวพุทธปัญญชนเน้นการ
ฟื้นฟูประมาณปี พ.ศ.2463 มีการสื่อสารด้วยการแปลความหมายใหม่ให้ทันกับสังคม
สมัยใหม่ การตื่นตัวและปรับปรุงทั้ง 3 ภาคของเวียดนาม และมีการร่วมมือประสาน
งานถึงกัน ช่วงระยะแรกงานฟื้นฟูเป็นไปล่าช้าปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา มีการก่อตั้ง
พุทธสมาคมเพื่อความหลุดพ้นแห่งชาติ (Vietnam National Salvation Buddhist
Association) ขึ้น สมาคมนี้ท�ำหน้าที่ไปในทางการเมืองเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสท�ำหน้าที่
รับบริจาคโลหิต มอบเสื้อผ้า และอาหารให้แก่กองทัพ เป็นต้น ในเมืองใหญ่ มีสาขา
ของพุทธสมาคมประเภทนี้ตั้งอยู่ทั่วไป
นอกจากนี้ มีขบวนการพุทธใหม่เน้นด้านเยาวชนขึ้นหลายพื้นที่ ดังที่มีการจัดตั้ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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องค์การพุทธเยาวชน/ยุวพุทธิกะแห่งแรกขึ้นปี พ.ศ.2483 มีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ออกวารสาร ชื่อเวียนอาม เป็นต้น ขบวนการเยาวชนนี้
เจริญสืบต่อมาและเป็นปัจจัยส�ำคัญให้มีการตั้งโรงเรียนประถมและ
มัธยม เรียกว่า "โรงเรียนโพธิ" ขึ้นทุกจังหวัดของเวียดนามใต้ แม้
งานฟื้นฟูพุทธศาสนาในเวียดนามต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวระหว่าง
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484-2488 (5 ปี) รัฐบาลฝรั่งเศส
ที่ปกครองอินโดจีนหยุดสู้รบ และยอมร่วมมือกับญี่ปุ่นตั้งแต่เดือน
กันยายน 2483 ญุี่ปุ่นยึดครองเวียดนามและใช้ภาคเหนือเป็นฐาน
สู่รบในจีนภาคใต้ ใช้ภาคใต้ของเวียดนามเป็นฐานโจมตีมลายูและ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
พม่า นักชาตินิยมเวียดนามได้รับความสนับสนุนจากสัมพันธมิตร (พ.ศ.2394–2411) เจ้าอยู่หัว
มีจีน เป็นต้น มีการด�ำเนินงานใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2494 ขณะทรงศีล พระองค์ทรงเป็น
มีการประชุมใหญ่ระดับชาติของชาวพุทธทั่วประเทศที่เมืองเว้ มี นักปราชญ์ทางศาสนาพระองค์
หนึ่งที่ประเทศไทยเคยมีมา ทรง
พระภิกษุและคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์และพุทธสมาคม มีความรอบรู้แตกฉานในภาษา
ทั้ง 6 สมาคม ทั้ง 3 ภาค (เหนือ-กลาง-ใต้) ของเวียดนามมาร่วม บาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ
ประชุมราว 50 คน ที่ประชุมมีมติที่ส�ำคัญประกาศรวมองค์การทั้ง และแตกฉานในพระธรรมวินัย
่องจากได้ทรงผนวชอยู่เป็น
6 นั้นเข้าเป็นอันเดียวและตั้งสมาคมมวลพุทธบริษัทเวียดนามขึ้น มี เนื
เวลานานถึง 27 พรรษา ยุคนี้
การจัดระเบียบคณะสงฆ์ใหม่ วางมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบ ทางบ้านเมืองและพุทธศาสนา
พิธีกรรม การสอนพุทธศาสนาแก่ผู้ใหญ่ การก่อตั้งขบวนการพุทธ ก�ำลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปครั้ง
เยาวชนและตกลงร่วมมือสนับสนุนองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง ใหญ่และสู่ความทันสมัย
โลกซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยผลการประชุมชาวพุทธทั่วโลกที่กรุงโคลอมโบ ปี
พ.ศ.2493 ซึ่งน�ำไปสู่การปลดปล่อยจากฝรั่งเศสในที่สุด
พุทธศึกษาแนวจารีตนิยมกับความทันสมัยนิยม ในประเทศที่ตกเป็นเมือง
ขึ้น พระสงฆ์เสื่อมบทบาทด้านการจัดการศึกษาแนวจารีตนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ฝ่าย
สงฆ์ใช้เป็นข้ออ้างในการต่อต้านในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
เฉพาะในดินแดนแผ่นดินใหญ่ วัดในพม่าและหลายพื้นที่เคยมีบทบาทด้านการให้การ
ศึกษาแก่ชาวพม่า คณะสงฆ์พม่าต้องการฟื้นฟูการศึกษาภาษาบาลีที่เคยเฟื่องฟูมา
ระหว่างอังกฤษปกครอง (ดี.จี.อี.ฮอลล์, บรรณาธิการแปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
2549: 687) มีความพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา ทั้งตัวเนื้อหาการเรียนการ
สอน การจัดตั้งสถาบันทางการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการเปลี่ยน
ตัวอักษรจากเดิมให้เป็นโรมันหรือแบบฝรั่งเศส ยุคนี้เจ้าอาณานิคมตะวันตกน�ำระบบ
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การศึกษาสมัยใหม่ที่พัฒนาในประเทศของตนมาสู่ประเทศที่
ตกเป็นอาณานิคม มีการสร้างระบบสถาบัน สถานศึกษาตาม
แบบตะวันตก หลังจากแต่เดิมนั้น การศึกษาของชาติหรือ
อาณาจักรนั้นขึ้นอยู่กับชนชั้นสูงและพระสงฆ์ท่ีมีโอกาสศึกษา
แต่เดิมมีพระสงฆ์เป็นพระอาจารย์ และสถานศึกษามักอยู่ที่วัด
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดการ และวังหรือที่บ้านของคนชั้นสูง ระบบการเรียนการสอนเป็น
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมในนาม แบบจารีตโบราณเน้นการท่องจ�ำ เน้นคัมภีร์ตัวบททางศาสนา
มหาธาตุวิทยาลัยตลอดมา จนกระทั่ง แต่เมื่อเจ้าอาณานิคมน�ำการศึกษามาใช้ท�ำให้ระบบใหม่เข้า
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2490 มีการ
ประกาศให้ ม หาจุ ฬ าลง-กรณราช มาแทนที่การศึกษาแบบจารีตเดิม มีวิชาเนื้อหาที่เปลี่ยนไป
วิทยาลัย ด�ำเนินการจัดการศึกษาในรูป เน้นวิทยาการสมัยใหม่ เน้นภาษาตะวันตกหรือภาษาของเจ้า
มหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของ อาณานิคมแทนที่ภาษาเดิมของท้องถิ่นและภาษาของศาสนา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า เดิม วิธีการศึกษาเปลี่ยนไปมีการตื่นตัวเพื่อปรับเปลี่ยนเพื่อ
อยู่หัว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ความทันสมัยเข้าสู่สมัยใหม่ ศาสนาจึงเป็นปัจจัยหลักที่แยก
นับเป็นการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ ชนชั้นสูงของประเทศออกจากเจ้าอาณานิคม แม้ชนชั้นสูงที่
ความทันสมัยและรูปแบบการศึกษา เป็นปัญญาชนจะยังมีจ�ำนวนน้อยที่ยังรับแนวคิดเสรีนิยม และ
แบบตะวันตกนิยม
สังคมนิยม แต่ส่วนมากยังเป็นชาวพุทธอยู่
ลักษณะของการศึกษาสมัยใหม่ของเจ้าอาณานิคม มี 2 ลักษณะคือ แนวทาง
การศึกษาจากเจ้าอาณานิคมที่เน้นการปลูกฝังวินัยชนชั้นปกครองเพื่อกล่อมคนเหล่า
นั้นให้เกิดการยอมรับและมีทัศนะตามกรอบปฏิบัติของเจ้าอาณานิคม เช่น พม่า
และกลุ่มประเทศอินโดจีน แนวทางที่ 2 รูปแบบการศึกษาผ่านทางมิชชันนารีแห่ง
คริสตจักรที่เป็นการศึกษาของประชาชนทั่วไปเพื่อขจัดความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
หรือภูตผีเพราะความเชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งขวางการบริงานของเจ้าอาณานิคมให้ด�ำเนิน
ไปด้วยความยากล�ำบากและเป็นอันตรายต่อการเมือง ผลดังกล่าวท�ำให้พระสงฆ์เคย
มีบทบาทด้านการส่งเสริมประชาชนขาดภาวะผู้น�ำด้านการศึกษา และการจัดการ
ศึกษาดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชนชั้นสูงที่นิยมบุตรหลานเข้าสถานศึกษาแบบ
ใหม่ ท�ำให้ประชาชนสามัญทั่วไปยังมีช่องว่างการศึกษาสูงมากระหว่างคนชั้นปกครอง
ระดับผู้น�ำและชาวบ้านทั่วไป แม้การปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อความทันสมัยได้
รับการตอบรับจากหลากหลายประเทศ เช่น ในสยาม มีการปรับรื้อระบบการศึกษา
จากวัดเข้าสู่สาธารณะ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีการตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง
คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นมหาธาตุวิทยาลัย และ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพม่า การศึกษาชั้นสูงอยู่ที่กัลกัตตา เริ่มมีการตระหนักการ
สร้างมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาของตนเองจนต้องย้ายมาที่เมืองย่างกุ้งเองเป็น
มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ในลาว พระสงฆ์มีบทบาทด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชน
แต่หมดบทบาทไปเมื่อฝรั่งเศสจัดการศึกษาแบบตะวันตกขึ้น ขณะที่ในเวียดนามนั้น
มีการตื่นตัวเรื่องการศึกษาส�ำหรับชาวพุทธ พระสงฆ์ คนรุ่นใหม่ ผู้มีการศึกษาดีจะ
ได้รับโอกาสทางสังคมมากกว่า กระแสการตื่นตัวด้านการศึกษาสมัยอาณานิคมโดย
เฉพาะส�ำหรับคนชั้นสูงหรือมีฐานะจึงสามารถส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่เมืองที่ตกเป็น
อาณานิคมเพื่อให้ได้รับโอกาสที่ดี การปรับเปลี่ยนด้านการศึกษามีการจัดตั้งสถาบัน
การศึกษาแนวใหม่มารองรับ ในเวียดนามราวปี พ.ศ.2474 มีการจัดตั้งสมาคมพุทธ
ศาสนาศึกษาแห่งโคชินจีน (Cochinchina Buddhist Study Society) ขึ้นที่เมือง
ไซ่ง่อน และต่อมาที่เมืองเว้ (เวียดนามกลาง/อานัม) ปี พ.ศ.2475 และที่เมืองฮานอย
(เวียดนามเหนือ/ตังเกี๋ย)ปี พ.ศ.2477 ประกอบด้วยสมาชิกทั้งฝ่ายพระภิกษุและคฤหัสถ์
มีภาระกิจเน้นงานส�ำคัญ 2 ด้าน การศึกษาและสังคมสงเคราะห์ ในเวียดนามใต้
(โคชิน ไชน่า) มีสมาคมค้นคว้าทางพุทธศาสนาแห่งโคชินไชน่า (Cochinchina Buddhist Research Association) ขึ้น ส่วนในกัมพูชา การตั้งสถาบันพุทธศาสนาศึกษา
ในพนมเปญมีรูปแบบการจัดการศึกษาทางพุทธศาสนาสมัยใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยพระ
สีหนุราช ศูนย์กลางการศึกษาสมัยใหม่จึงย้ายจากวัดไปยังสถานศึกษาของรัฐ นับ
เป็นการเปลี่ยนวิถีสมัยใหม่ท�ำให้การศึกษานับวันยิ่งห่างออกจากวัดมากยิ่งขึ้น และ
วัดที่เป็นสถานศึกษาแนวจารีตยังคงจัดการศึกษาแบบจารีตต่อไปเน้นการเรียนแบบ
ท่องจ�ำซึ่งต่างกับการศึกษาตะวันตกที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ ท�ำให้
เกิดการส่วนทางกันระหว่างการศึกษาแบบพุทธจารีตนิยมกับระบบการศึกษาแบบ
สมัยใหม่นิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งยุคอาณานิคมและหลังอาณานิคมต่อมา แต่ความทันสมัย
จากโลกตะวันตกในด้านการศึกษาก็น�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับเริ่มต้น เช่น มหา
สมณวินิจฉัย ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเน้นการให้
เหตุผลเพื่อการอธิบายพระธรรม วินัย และต่อมามีพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเป็นพระรุ่นใหม่
หัวก้าวหน้า อันเป็นผลผลิตแห่งยุคสมัย นอกจากนี้ การจัดการศึกษาสมัยใหม่ปี พ.ศ.
2455 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเปลี่ยนวิธีการสอบ
บาลีสนามหลวงจากปากเปล่ามาเป็นข้อเขียนเป็นครั้งแรก อีกหนึ่งปีต่อมาปี พ.ศ.
2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.)
แทน ร.ศ. และปี พ.ศ.2462–2463 ทรงโปรดให้พิมพ์คัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก
ASEAN Studies Centre
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

อรรถกถาชาดกและคัมภีร์อ่ืนๆ เช่น วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา เป็นต้น หลักสูตรนัก
ธรรมที่เรียนกันอยู่ มีการจัดการศึกษาขึ้นปี พ.ศ.2469 ก่อนหน้านั้นเรียกว่า "องค์
ของสามเณรรู้ธรรม" ซึ่งมีการสอบครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2454 ต่อมาปี พ.ศ.
2471 กระทรวง ธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันจัดหลักสูตร "ธรรม
ศึกษา" เพื่อเปิดโอกาสให้ฆราวาสเรียนพระปริยัติธรรมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
ด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาสมัยใหม่ตามแนวตะวันตก
จึงเริ่มขึ้นในหลายประเทศของเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะ ไทย กัมพูชา และลาว ใน
กัมพูชา กรุงพนมเปญ ก่อตั้งขึ้น ปี ค.ศ.1930 ตามด้วยในลาว กรุงเวียงจันท์ส่งผล
ต่อการติดต่อระหว่างลาวกัมพูชาและสงฆ์ลาว แม้แต่ไทย โดยเน้นการศึกษาทางพุทธ
ศาสนาและเน้นคุณภาพของการศึกษาของคณะสงฆ์ มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ติดต่อกันโดยตรงระหว่างสงฆ์ทั้งหลายเพื่อให้ตระหนักถึงวัฒนธรรมและจิตส�ำนึก
ของชาติ แม้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจะสงสัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างคณะสงฆ์ธรรม
ยุติกนิกายของทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งยังมีจ�ำนวนน้อยอยู่ เพราะเกรงจะได้รับการอบรม
ให้ต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศส แต่การปรับเปลี่ยนการศึกษาเพื่อความทันสมัยจนน�ำ
ไปสู่ความเป็นนานาชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนี้เกิดขึ้นในคราวที่รัฐบาลไทย
ตั้งทุนอุปถัมภ์แก่ภิกษุสามเณรจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ปี พ.ศ.2589 และ ปี พ.ศ.2490 ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นจ�ำนวนมาก
จากหลายประเทศกลุ่มอาเซียนหรือนอกอาเซียน คือ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
อินเดีย และไต้หวัน เข้ามาศึกษาจนส�ำเร็จจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี นับเป็นการ
เริ่มต้นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทางพุทธศาสนาระดับภูมิภาค/นานาชาติมาก
ขึ้น ภายหลังด้วยเหตุการณ์ทางบ้านเมืองท�ำให้พระสงฆ์จากนานาชาติท่ีเข้ามาศึกษา
ลดปริมาณน้อยลง
การสื่อสารแบบพุทธเดิมเพิ่มความทันสมัยมากขึ้น การสื่อสารสมัยนี้เน้น
การใช้สื่อสมัยใหม่แทนที่แนวทางเก่าแบบจารีตด้วยการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ การตั้ง
ส�ำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ การท�ำหนังสือรูปแบบสมัยใหม่ การผลิตหนังสือ การจัดท�ำ
พจนานุกรม การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และการน�ำเสนอสารเน้นการ
เรียกร้องแตกต่างจากเดิมเป็นลักษณะการตั้งรับ มีการเรียกร้องแนวใหม่มากขึ้นเพื่อ
แสดงความไม่พอใจต่อเจ้าอาณานิคม และการถูกคุกคาม โดยเฉพาะการถูกบีบคั้น
ในเรื่องของการนับถือศาสนา ยุคนี้ การสื่อสารเปิดเผยเริ่มมีการเรียกร้องเดินขบวน
และการต่อสู้ใต้ดินปกปิดไม่เปิดเผย ทั้งนี้จุดหมายคือการเรียกร้องเอกราชคืนจาก
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เจ้าอาณานิคม การสื่อสารในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม
ธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น การสวมเกือกเข้าวัด นับเป็นการ
ปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกของเจ้าอาณานิคม
อั ง กฤษกั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของชาวพม่ า เกิ ด วิ ว าทะ
กันระหว่าง 2 วัฒนธรรมน�ำไปสู่การขัดแย้งกันมากยิ่ง
ขึ้น ต่อมา กลายเป็นข้ออ้างของขบวนการชาตินิยมเพื่อ
ร้องร้องเอกราช การสื่อสารทางพุทธศาสนายังคงจ�ำกัด จิต รกรรมฝาผนัง พระอุโ บสถแห่ ง หนึ่ง
ในเวียดนามใต้ (เขมรกรอม) แสดงพุทธ
เฉพาะกลุ่มและเน้นจารีตปฏิบัติที่สืบๆ กันมา ท�ำให้การ ประวัติตอนโทณพราหมณ์แจกพระบรม
เผยแผ่เฉพาะชาวพุทธเดิม ไม่ได้มุ่งการสื่อสารเพื่อคน สารี ริ ก ธาตุ โดยมี เจ้ า เมื อ งต่ า งๆ มา
ต่างถิ่นหรือผู้เข้ามาใหม่เท่าที่ควรเป็นท�ำให้ลักษณะของ ขอรับส่วนแบ่ง ในภาพศิลปินสื่อถึงสภาพ
ก ารณ์ บ ้ า นเมื อ งขณะนั้ น ประเทศ
การสื่อสารยังคงเป็นจารีตนิยมแต่เพิ่มความทันสมัยด้าน เหตุ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม
เครื่องมือและช่องทางเท่านั้น พระภิกษุสงฆ์รูปชาวพม่า ทั้งฝรั่งที่มีอิทธิพลก็ร่วมวงด้วย
เชื้อสายอาระกัน/ยะไข่ อู โอตตมะ กลายเป็นผู้น�ำพระ
สงฆ์รุ่นใหม่ที่พยายามตีความพุทธศาสนาแบบใหม่ถือว่าพุทธศาสนานั้นสอดคล้องกับ
การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของพม่า กล่าวคือ การที่คนจะตัดกิเลสนั้นต้องมีอิสระเสียก่อน
อู อุตตมะตีความว่า สังคมนิยมนั้นมีเนื้อหาสอดคล้องกับโลกนิพพานของพุทธศาสนา
และการรณรงค์ต่อต้านอังกฤษ จึงเริ่มน�ำความคิดและประเพณีทางพุทธศาสนาในการ
‘คว�่ำบาตร’ มาใช้กับอังกฤษ นอกจากนี้ ทางด้านการสื่อสารผ่านสถาปัตยกรรมแต่
เดิมเน้นเป็นเอกลักษณะจารีตเฉพาะรัฐ แต่เมื่ออาณานิคมน�ำสถาปัตยกรรมแบบใหม่
ด้วยการผสมความเป็นตะวันตกจึงปรากฏ มีกระจัดกระจายทั่วไปของประเทศที่เคย
ตกเป็นอาณานิคม ซึ่งมีลักษณะหรูหราโอ่อ่า ในพม่า บางพื้นที่เช่น รัฐฉาน การสร้าง
สถาปัตยกรรมสมัยนั้นจะใช้แรงงานอินเดียเพื่อการก่อสร้างและมีสถาปัตยกรรมผสม
ผสานระหว่างศิลปะอินเดียกับยุโรปใช้กับวัง วัดบางแห่ง และสถานที่ราชการดังปรากฏ
รูปแบบ หอค�ำ ที่ประทับของเจ้าฟ้าที่ได้แรงบัลดาลใจจากสถาปัตยกรรอินเดีย อังกฤษ
และผสมหลังคาแบบไทเขิน พระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวังพระนครของไทยซึ่ง
สร้างแบบประเพณีและตะวันตกสมัย ร.5 วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างโดยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับบ�ำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อ
เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถของวัดนั้นใช้
รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์ โดยภายในประดิษฐาน "พระพุทธ
นฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน และนอกจากนี้ ด้วยกระบวนการจัดพิมพ์ผลิต
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สื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย จึงมีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยบาลีอักษรไทยชุดละ 39 เล่ม
จ�ำนวน 1,000 ชุดปี พ.ศ.2435 นับเป็นในรูปแบบหนังสือทางพุทธศาสนาในไทยครั้งแรก
มิติด้านสังคมสงเคราะห์เริ่มปรากฏมากขึ้นในพุทธจารีต: หลังการเข้ามา
ของตะวันตกเพื่อค้าขายจนน�ำไปสู่การเป็นเจ้าอาณานิคมสิ่งหนึ่งที่ติดมาพร้อมนั้น
คือ คริสต์ศาสนาที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคการปฏิวัติ ปฏิรูปศาสนาในยุโรป ช่วง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 16 เป็ น คริ ส ต์ ศ าสนาแบบเดิ ม -นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก และ
คริ ส ตศาสนารู ป แบบใหม่ - นิ ก ายโปรเตสแตนท์ นิ ก ายหลั ง นี้ ยั ง สามารถแบ่ ง ออก
เป็นหลากหลายนิกาย นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) และนิกายเซเวนเดย์
แอดเวนติสต์ (Seven Day Adventists) กลุ่มคริสตชนเหล่านี้ล้วนท� ำงานอย่างแข่งขัน
น�ำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามายังดินแดนแห่งนี้รวมทั้งการด�ำเนินการสังคมสงเคราะห์และ
การศึกษาสงเคราะห์ผ่านสถานศึกษาและจัดตั้งสถานพยาบาลเริ่มมีมากขึ้น ประจวบ
กับพุทธศาสนาเดิมทีแม้จะมีมิติด้านสังคมแต่ไม่ได้มีส่วนเข้าไปรับผิดชอบทางบ้าน
เมืองท�ำให้พุทธศาสนายุคโบราณและจารีตของอาเชียอาคเนย์กลับเป็นเพียงเครื่องมือ
ของรัฐจารีตเพื่อการปกครอง บทบาทของพุทธศาสนาด้านสังคมสงเคราะห์ผ่านพระ
สงฆ์จึงเป็นเพียงด้านการศึกษาสงเคราะห์แบบจารีต พระสงฆ์และชาวพุทธติดอยู่กับ
จารีตปฏิบัติ มีส่วนสัมพันธ์กับชุมชนสังคมเพียงประเพณี-บุญ-พิธีกรรม ขาดมิติความ
รับผิดชอบสังคมด้านอื่น บางครั้งจะเป็นเพียงผู้ให้ค�ำปรึกษา เป็นที่ปรึกษาของฝ่าย
บ้านเมือง แต่เมื่อตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคม มีคณะมิชชันนรี่เข้ามาเผยแผ่ศาสนา
นิกายของตนแพร่หลาย ปี ค.ศ.1908 มีมิชชันนารีที่เข้ามาในรัฐฉานกว่า 6,000 คน
กลุ่มมิชชันนารีน�ำความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยของ
คนท้องถิ่นให้มีการฉีดวัคซีนแทนเพื่อป้องกันไข้ทรพิษ การกินยาควินินเพื่อป้องกัน
ไข้มาลาเรีย การจัดการดูแลแหล่งน�้ำเพื่อป้องกันอหิวาตโรค การดูแลด้านการอนามัย
ภายในรัฐล้วนเป็นผลผลิตจากตะวันตกที่มาในยุคอาณานิคม ประจวบเหมาะกับการ
จัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ และการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่ตามแนวตะวันตกส่ง
ผลให้เกิดการเปรียบเทียบองค์กรทางพุทธศาสนา และฝ่ายบ้านเมืองเริ่มตระหนักการ
จัดการศึกษาสมัยใหม่ มิติสังคมด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผ่าน
ปัจจัย 4 แทนที่จะเทศนาสอนธรรมผ่านการใช้การสื่อสารทางค�ำพูดใช้วาจาเพียง
อย่างเดียวซึ่งเน้นอย่างมากในยุคพุทธจารีตเดิม

ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พุทธชาตินิยมยุคอาณานิคม
หลายอาณาจักรที่ตกเป็นเมืองขึ้นเริ่มการจัดตั้งขบวนการ
พุทธชาตินิยม: ศาสนากับความเป็นเชื้อชาติยากที่จะแยกออกจาก
กันเด็ดขาดยุครัฐจารีต พุทธศาสนากับชนชาติในอุษาอาคเนย์จึง
เป็นเสมือนเนื้อเดียวกันจากภาวะการบีบคั้นทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ น�ำไปสู่ขบวนการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม เป็นก้อน
มากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ในประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม
โดยมีผู้น�ำเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกรวมตัว
กันก่อตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น ในพม่า YMBA, GCBA และสมาคมเรา พระ อู วิสาระ (U Wisara)
อดอาหารประท้วงรัฐบาล
ชาวพม่าเพื่อมุ่งหมายในการกอบกู้เอกราชพม่า ต่อมาการจัดตั้ง ได้
อาณานิคมของอังกฤษถึง 166
นี้กลายเป็นพลังส�ำคัญและผลักดันการปลดปล่อยประเทศจนน�ำ วันจนมรณภาพ
ไปสู่การประกาศเอกราช การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยม
ในพม่าและหลายพื้นที่มาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาและจารีตปรัมปรา รวมทั้งการ
ศึกษาของคนรุ่นใหม่ ท�ำให้อังกฤษยินยอมพิจารณาปัญหาการปกครองตนเองของพม่า
ภายหลังการประท้วงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 พม่าก็พ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของ
อินเดียปี ค.ศ.1937 และมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองซึ่งประกาศใช้ปีเดียวกัน ก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 พม่ามีการปกครองตนเองมากขึ้น อังกฤษยอมให้มีระบบรัฐสภา
มีการเลือกตั้ง และมีนายกรัฐมนตรีเป็นชาวพม่า แต่ระบบนี้ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ
เท่าที่ควร เพราะอ�ำนาจที่แท้จริงยังอยู่ในมืออังกฤษ เพราะอังกฤษยังคงคุมกองทัพ
และการคลังอยู่ และในเวียดนามก็มีกลุ่มปัญญาชนที่เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส
จัดตั้งกลุ่มชาตินิยมอันมาจากศาสนาต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนา ขณะที่ลาวเอง เมื่อ
กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ายึดครองประเทศลาวในสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวลาวรวมตัวกัน
เป็น "ขบวนการชาตินิยมลาว" ปี พ.ศ.2483 มีการปลุกระดมให้ส�ำนึกถึงประวัติศาสตร์
และประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของลาวอันมีพุทธศาสนาเป็นหลัก มีวัดเป็นศูนย์กลาง
มีพระสงฆ์ท�ำหน้าที่ในการปลูกฝังความรู้สึกรักชาติเพื่อเรียกร้องเอกราชจึงเกิดความ
พยายามที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอย่างส� ำคัญในการต่อสู้ของ
ประชาชนจากการครอบครองของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นยุคสงครามโลกครั้งที่สอง และ
ของอาณานิคมฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ หลังจากได้เอกราชแล้วก็ยังมีการด�ำเนินกิจกรรม
เคลื่อนไหวพุทธชาตินิยมต่อมา
ขบวนการพุทธชาตินิยมน�ำโดยพระสงฆ์: แม้บางคนอาจจะกล่าวหาว่า พระ
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สงฆ์ที่ยุ่งการเมืองท�ำให้ไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมกับสมณะสารูป ซึ่งยุคภายใต้อาณานิคม
นี้เป็นยุคที่คณะสงฆ์ในหลายประเทศต้องเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม ทั้งสภาพบีบบังคับปรากฏการณ์ของขบวนการในอุษาอาคเนย์ที่ต่อต้านอ�ำนาจ
เจ้าอาณานิคมเพื่อปลดปล่อยตนเองเป็นเอกราช พระสงฆ์ในฐานะมี
สถานภาพเป็นผู้น�ำด้านจิตใจและผู้น�ำชุมชนด้วยมีบทบาทส�ำคัญใน
การน�ำต่อต้านการเมืองยุคอาณานิคมอังกฤษ ในพม่าเกิดขบวนการ
ชาตินิยมและพระสงฆ์ เนื่องจากการปฏิบัติไม่เป็นมิตร การน�ำความ
ศรัทธาในพุทธศาสนามาเป็นจุดร่วมของความรู้สึกชาตินิยม เช่น
กรณี ห้ามสวมเกือกเป็นครั้งแรก และเกิดการอพยพของชาวพม่า
ตอนใต้จ�ำนวนมากขึ้นไปทางตอนเหนือ เมื่ออังกฤษยึดเมืองพะโค
หรือหงสาวดีอันแสดงถึงความรู้สึกเป็นศัตรู เนื่องจากอังกฤษใช้
เจดีย์ของพุทธศาสนาไปในทางเสื่อมเสีย ไม่เพียงใช้อนุสาวรีย์ทาง
พุทธศาสนาไปในการทหารเท่านั้น แต่ยังปล้นเอาสิ่งมีค่าไปด้วย
เมื่ อ แรกเริ่ ม ขบวนการชาติ นิ ย มในพม่ า จากอิ ท ธิ พ ลจากทั้ ง พุ ท ธ
ศาสนาและขบวนการสมัยใหม่ ต่อมา พระสงฆ์มีบทบาททางการ
อนุสาวรีรูปปั้นพระ อู วิสาระ
ในนครย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมืองมากขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ระบบกษัตริย์ถูกท�ำลายไป พระ
สงฆ์จึงกลายเป็นผู้น�ำทางจิตใจกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่ โดยเฉพาะ
การประท้วงด้านวัฒนธรรม เช่น ชักชวนให้ชาวพม่าเคร่งครัดต่อพุทธศาสนาและ
ประเพณีดั้งเดิมเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่ออังกฤษ อีกหลายรูปแบบน�ำโดย
พระสงฆ์ เช่น การประท้วงเชิงวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้อังกฤษท�ำนุบ�ำรุงพุทธ
ศาสนา การอดอาหารประท้วง กรณีของพระอู วิสาระ (U Wisara) อดอาหารประท้วง
ถึง 166 วันจนมรณภาพ แม้ก่อนนี้จะมีขบวนการชาตินิยมมีการประสานกันมาก
ขึ้นทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ปี ค.ศ.1906 มีการก่อตั้งสมาคมชาตินิยมกลุ่มแรกขึ้น
โดยมีชื่อว่า Young Men Buddhist Association (YMBA) /สมาคมยุวพุทธ ภาย
หลังเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบใหม่ที่ผู้น�ำนักศึกษาพม่าเริ่มมีบทบาทและ
ใช้ค�ำว่า Buddhist เพื่อแสดงความตรงข้ามกับ Christian ของชาวอังกฤษ สมาคม
ยุวพุทธในพม่า ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในกรณีการประท้วงห้ามสวมเกือก
(No Footwear) เป็นการต่อต้านที่ฝรั่งสวมรองเท้าเข้าวัดเพราะคนพม่านั้นจะไม่สวม
รองเท้าเข้าวัดต้องถอดตั้งแต่บริเวณเข้าวัดทีเดียว ชาวพม่าถือว่าการกระท�ำของฝรั่ง
ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและชาวพม่ามาก การประท้วงครั้งนี้ได้ผลอย่างยิ่ง กลายเป็นจุด
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ร่วมของความรู้สึกชาตินิยมพม่า เมื่อพ.ศ.2461 ท�ำให้ชาวอังกฤษต้องยอมถอดเกือก
เข้าวัด ช่วงเวลาเดียวกัน
ขณะที่ในกัมพูชา พระสงฆ์เป็นแกนน�ำในการประท้วงมีแนวคิดเรื่องชาตินิยม
ในการเรียกร้องเอกราชและสิทธิ์ในการปกครองตนเอง อาทิ พระ
เฮม เจียว (Hem Cheaw) พระอาจารย์สอนที่วิทยาลัยพระสีหนุ
ราชพร้อมคณะที่มีแนวคิดในเรื่องชาตินิยมท�ำการต่อต้านฝรั่งเศส
ในการปฏิรูป อักษรเขมรให้เป็นแบบอักษรโรมันตามแบบเวียดนาม
ในการต่อต้านครั้งนั้นท่านน�ำพระภิกษุประมาณ 1 พันรูป ท�ำการ
ต่อต้านการปฏิรูปของฝรั่งเศสที่ประวัติศาสตร์เรียกว่า "กบฏร่ม
(Umbellar Rebellion)" จากเหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้ฝรั่งเศสเจ้า
อาณานิคมต้องยุติการปฏิรูปดังกล่าว ส่วนพระเฮม เจียว ถูกฝรั่งเศส
จับกุม และน�ำไปคุมขังที่เกาะตรอฬาจ เกาะนักโทษทางการเมือง
จนกระทั่งมรณภาพ เช่นเดียวกันกับในลาวพระสงฆ์ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้น�ำในการปลูกฝังความรู้สึกรักชาติ และวัดกลายเป็นศูนย์กลาง อนุ ส าวรี รู ป ปั ้ น อู โอตตมะ
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช
เมื อ งสิ ท ทเว รั ฐ ระไข่ ทาง
แนวคิดทางพุทธศาสนาปรัมปราผสมกลมกลืนกับลัทธิอื่นๆ ตะวั น ตกของพม่ า ท่ า น
ก่อตัวเพื่อเรียกร้องเอกราช: ในช่วงกลางและปลายยุคอาณานิคม อูโ อตตมะเป็ น พระภิก ษุช าว
ระไข่ แ ละเป็ น ผู ้ น� ำ ศาสนาใน
มีขบวนการต่อต้านและเรียกร้องเอกราชมากขึ้น พุทธศาสนาถูก การเรียกร้องเอกราชระหว่าง
น�ำมาต่อต้านฝ่ายอาณานิคม ดังมีแนวคิดพุทธศาสนาปรัมปราเพื่อ ยุคอาณานิคมของอังกฤษ
ตีความให้เห็นการน�ำไปสู่อิสรภาพของแต่ละประเทศ ในพม่า ปี ค.ศ.1930 เกิดกบฏ
ของซายา ซานขึ้นโดยแรงกระตุ้นมาจากผลของลัทธิอาณานิคมและภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำ การต้องการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ และจากแรงบันดาลใจทางความเชื่อตาม
เรื่องปรัมปราของพุทธศาสนา การกบฏครั้งนี้อาจมีส่วนในการจุดประกายให้กับพวก
นักศึกษาซึ่งต่อมามีการจัดตั้งสมาคมเราชาวพม่า (Dobhama Asiayone หรือ We
Burman Society [Our Burma ]) ปี ค.ศ.1936 อันเป็นจุดเริ่มต้นของผู้น�ำพม่าที่
เรียกร้องเอกราชที่ส�ำคัญๆ เช่น อู อองซาน และอูนุ พวกนักศึกษาเริ่มใช้ค�ำว่า "ตะขิ่น"
(Thakin) เรียกกันเอง (ค�ำนี้เป็นค�ำที่ใช้เรียกขานชาวอังกฤษ หมายถึง "เจ้านาย") กบฏ
ซายา ซาน การลุกฮือของชาวนานี้มีลักษณะของการลุกฮือของชาวนา ผู้เข้าร่วมส่วน
ใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาโดยได้อิทธิพลจากพุทธศาสนาในรูปแบบขบวนการพระศรีอาริย์
คล้ายกับขบถผู้มีบุญของไทย โดยเป็นไปอย่างกว้างขวางและรุนแรงมาก จากพม่าตอน
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ล่างถึงตอนบนและเข้าไปถึงรัฐฉานด้วย อังกฤษใช้ทหารและอาวุธ
ทันสมัยปราบอยู่ 2 ปี จึงราบคาบ ชาวพม่าในชนบทคือพวกชาวนา
ตกอยู่ในสภาพแร้นแค้นถูกเอารัดเอาเปรียบ มีหนี้สินมาก ความ
ไม่พอใจต่อสภาพชีวิตของตนปะทุอย่างรุนแรงในกรณีกบฏซายา ซาน
(Saya San) ปี ค.ศ.1930 มีความพยายามฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้น
มาใหม่ในพม่า การก่อการจราจลของผู้มีบุญ ปี ค.ศ.1902 ทางภาค
ใต้ของลาวและภาคอีสานของไทยสมัยนั้น
ในอินโดจีน เมื่อมีการบีบคั้นควบคุมทางพุทธศาสนาท�ำให้มีผู้
พระเฮม เจียว (Hem Cheaw) เข้ามาบวชแสวงหาผลประโยชน์ และมีการตีความธรรมะเลอะเลือน
ครูสอนที่ "วิทยาลัยพระสีหุน
ราช" ผู ้ น� ำ การประท้ ว งการ ผสมด้วยตันตระ ไสยศาสตร์ ความเชื่อผีสาง ลัทธิผสมใหม่และการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ที่ ต่อต้านผู้ครอบครองเริ่มตั้งแต่กลุ่มลัทธิเลิมเซิม (Lam Sam) ใน
เรียกว่า"บกฏร่ม" (Umbellar ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เวียดนามจึง
Rebellion) ท�ำให้ฝรั่งเศสเจ้า เกิดการต่อต้านเจ้าอาณานิคมด้วยชาตินิยม ปรากฏว่า มีขบวนการ
อาณานิคมต้องยุติการปฏิรูป
ภาษาเขมรให้เป็นภาษาโรมัน เคลื่อนไหวจากกลุ่มต่างๆ มีลัทธิ ร่างทรง ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มเพื่อ
ตามแบบเวียดนาม ส่วนพระ ต่อต้านอ�ำนาจรัฐของฝรั่งเศส ในปลายรัชกาลจักรพรรดิหมินห์หม่าง
เฮม เจียว ถูกฝรั่งเศสจับกุม (Minh Mang: 1838-1841) เรียกว่า กลุ่มลัทธิเลิมเซิม (Lam Sam)
และน�ำไปคุมขังที่เกาะตรอฬาจ
เกาะนักโทษทางการเมืองจน ผู้น�ำของกลุ่มลัทธิเป็นชาวกัมพูชา ถือก�ำเนิดในบริเวณเมืองพุทไธ
มาส/เมืองฮาเตียน (Ha Tien) มีสาวกเป็นชาวนาจากกัมพูชาและ
กระทั่งมรณภาพ
ชาวจีนที่มีถิ่นฐานอยู่ในกัมพูชาจากการบีบขั้นที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของราชส�ำนักเวียดนาม มีการเข้มงวดทางการทหารที่บริเวณชายแดน การใช้เกณฑ์
แรงงานทั้งในกัมพูชาและโคชินมาท�ำงานสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา และขยาย
ตัวมาในอาณาจักรเวียดนามและชวนชาวเวียดนามที่เดือดร้อน โดยเน้นจุดมุ่งหมาย
ของการต่อต้านเพื่อปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของราชส�ำนักเวียดนามที่กรุง
เว้ แม้ราชส�ำนักเหงียนปราบ แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ความเชื่อในหมู่ชาวบ้านลดลงแต่กลับ
เป็นการเร่งเร้าให้มีความพยายามก่อการขึ้นใหม่
นอกจากนั้ น ลั ท ธิ บึ๋ ว เซิ น กี่ เ ฮื อ งถืิ อ ก� ำ เนิ ด ปี ค.ศ.1848 บริ เวณชายแดน
กัมพูชาทางตะวันตกของโคชินจีน มีกลุ่มลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮืองน�ำโดยท่านพระอาจารย์
สันติ (Buddha of Western Peace) หรือ "เฝิต เท่ย เตย อัน" (Phat Thay Tay
An) นักบวชจากบริเวณเทือกเขาเจ็ดยอด (That Son) ในจังหวัดโชฏก (Chau
Doc) ลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮืองเป็นลัทธิที่มีค�ำสอนจากลัทธิต่างๆ จากพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ลัทธิขงจื้อ และจิตวิญญาณ ช่วยคน แจกจ่ายเครื่องรางของขลังเมื่อเกิดโรคระบาด
ทั้ ง จั ด ตั้ ง ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ เน้ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั น ในสั ง คมจนเป็ น ที่ เ ลื่ อ มใสของ
ชาวบ้าน ต่อมาต่อต้านราชส�ำนักและน�ำไปสู่การจลาจลโจมตีฐานทัพของราชส�ำนัก
ท�ำให้ราชส�ำนักปราบปราม หัวหน้าส�ำนักถูกทหารราชส�ำนักสังหาร ชาวบ้านยังเชื่อ
ว่าผู้น�ำจะกลับมาจุติในร่างมนุษย์ การปรากฏกายต่อไปทางราชส�ำนักไม่สามารถ
ก�ำจัดอีกแล้ว ต่อมา ลัทธิด่าวแหล่งห์ (Dao Lanh) เกิดขึ้น กลุ่มนี้เกิดจากอดีตทหาร
ที่เคยต่อต้านฝรั่งเศส ภายหลังเมื่อฝรั่งเศสขึ้นมาปกครองท�ำให้ถูกปลดจากกองประจ�ำ
การปี ค.ศ.1867 อดีตทหารชื่อ เจิ่นวันแถ่งห์ (Tran Van Than) รวบรวมสมาชิก
อดีตทหารเพื่อต่อต้านฝรั่งเศส โดยมีเครือข่ายอยู่ในจังหวัดโชฏก ซึ่งมีสาวกของลัทธิ
บึ๋วเซินกี่เฮืองอยู่เป็นส่วนใหญ่ กลุ่มลัทธิด่าวแหล่งห์จึงเริ่มสนับสนุนและร่วมงานกับกลุ่ม
นักบวชลัทธิบึ๋วเซินกี่เฮือง จนสามารถสร้างร่างทรงขึ้นมาด้วยการอ้างหลักความเชื่อลัทธิ
บึ๋วเซินกี่เฮือง ชื่อนัมเที้ยบ (Nam Thiep ชื่อเดิมว่า โง เหล่ย: Ngo Loi) ประกาศตัวเป็น
ผู้น�ำการเคลื่อนไหวต่อต้านฝรั่งเศส เนื่องจากนัมเที้ยบมีความรู้ด้านฮวงจุ้ยและร่างทรง
จนชาวบ้านท้องถิ่นและชาวจีนอพยพศรัทธาเขามาก มีลูกศิษย์มากมายที่มาจากกลุ่ม
ลัทธิต่างๆ มีชื่อเสียงจากการเกิดโรคอหิวาห์ระบาดแถบเมืองโชฏกและเมืองต่างๆ ท่าน
อาจารย์แจกสมุนไพรรักษาโรคอหิวาห์จนหาย และแจกจ่ายเครื่องรางของขลังได้รับความ
นับถือจากชาวบ้านอย่างมาก ปี ค.ศ.1878 นัมเที้ยบแต่งตั้งองค์ (Ong) และคา (Kha)
เป็นผู้น�ำเปิดฉากโจมตีฐานทัพฝรั่งเศส ตั้งแต่ฟากตะวันตกของโคชินจีนแถบเมืองมีเธอ
(My Tho) ศูนย์กลางของจังหวัดดิ่งห์เตื่อง (Dinh Toung) จังหวัดหวิงลอง (Vinh Long)
และเมืองเกิ่นเทอ ในจังหวัดฟองดิงห์ (Phong Dinh) โดยมีจุดหมายที่จะโจมตีเมืองไซ่ง่อน
ต่อไป เมื่อฝรั่งเศสทราบข่าวมาและเริ่มปราบปรามปี ค.ศ.1878 แต่ก็ไม่สามารถจับตัว
นัมเที้ยบ แต่ปรากฏตัวอีกปี ค.ศ.1879 แถบจังหวัดโชฏก เช่นเดิม ครั้งนี้ เขาอ้างตัวเป็น
ร่างทรงของพระอาจารย์สันติและประกาศว่าเป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้าระหว่างปี
ค.ศ.1879-1882 นัมเที้ยบและสมาชิกกลับมารวบรวมก�ำลังก่อการอีกครั้งปี ค.ศ.1884
โดยร่วมมือกับทางราชส�ำนักแต่ถูกฝรั่งเศสปราบปรามจนแตกพ่ายไป แต่นัมเที้ยบหลบ
หนีไปจนกลับมาร่วมมือกับขุนนางในกรุงเว้ด�ำเนินการต่อต้านฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1890 จาก
การต่อต้านท�ำให้ฝรั่งเศสปราบปรามจนต้องหนีไปกบดานในกัมพูชา และเรื่องราวของ
ท่านก็ค่อยเลื่อนหายไปในที่สุด
ขบวนการเกิ่นเวืองได้รับแนวคิดจากขงจื้อ แนวคิดของขบวนการพิทักษ์
จักรพรรดิ น�ำโดยจักรพรรดิห่ามงี (Ham Nghi:1872-1947) มีข้าราชการในราชส�ำนัก
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ที่กรุงเว้ ปัญญาชน ประชาชน เป็นแนวร่วมที่ส�ำคัญ รวมตัวของ
ขบวนการเกิ่นเวือง (Can Vuong) หรือขบวนการพิทักษ์จักรพรรดิ
(Rescue the King) พระองค์แม้จะครองราชย์อายุ 12 พรรษา
มีผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้สถาปนาจักรพรรดิอย่างเป็นทางการ
มีผู้ส�ำเร็จราชการเหงียนวันเตื่อง (Nguyen Van Tuong) กับ
ตนทัตเทวี้ยต (Ton That Thuyet) มีบทบาทส�ำคัญเน้นต่อต้านฝรั่งเศส
หลังจากการเข้ามาปกครองเวียดนามปี ค.ศ.1883 เน้นฟื้นฟูอ�ำนาจ
การปกครองของจักรพรรดิและอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวเวียดนาม หลัง
ตนทั ต เทวี้ ย ต (Ton That จากเดิม จักรพรรดิ ขุนนาง นายทหาร และปัญญาชนเคยมีอ�ำนาจ
Thuyet) ขุนนางในราชส�ำนักมี และบทบาทส�ำคัญ โดยเน้นการปกครองแบบจารีตจากแนวคิดขงจื้อ
บทบาทส�ำคัญตั้งแต่รัชสมัยจัก มีอิทธิพลต่อการแบ่งชั้นในสังคม ผู้ที่ได้รับเกียรติสูงสุดคือผู้คงแแก่
รพรรตือดึ๊กที่ได้รับต�ำแหน่งที่
ปรึกษาจักรพรรดิ เมื่อถูกฝรั่ง เรียน ชาวนา กรรมกรและพ่อค้าตามล�ำดับ แนวคิดการปกครองจาก
เศาปกครองเวียดนามปี ค.ศ. ขงจื้อผู้ปกครองที่ไดรับอาณัติสวรรค์มีอ�ำนาจสูงสุดและมีขุนนางเป็น
1883 เขาจึงร่วมก่อตั้งขบวน ข้ารับใช้จักรพรรดิ ประชาชนเคารพและจงรักภักดีต่อผู้ปกครองและ
การเกิ่นเวืองในระหว่าง ค.ศ.
ปล่อยให้เรื่องการลงโทษผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของสวรรค์เบื้องบนที่จะ
1885-1893
ที่มา:NGUYEN NGOC DIEP. ท�ำหน้าที่ตัดสิน เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม จักรพรรดิและ
(2000)" THE WAR 1858-1975 บรรดานักปราชญ์ราชส�ำนักที่มีบทบาทในสังคม จึงรวบรวมประชาชน
IN VIETNAM. P. 110.
ที่เคารพในตัวจักรพรรดิเพื่อช่วยต่อต้านฝรั่งเศส ในภายหลัง มีลัทธิ
หัวเหาและเกาได๋ ลัทธิแรกเป็นลัทธิอิสระของพวกหัวรุนแรงแต่อิงพุทธศาสนาจัดตั้ง
ขึ้นเมืองปี พ.ศ.2482 ผู้ก่อตั้งลัทธินี้เป็นหนุ่มขี้โรค เป็นหมอผีหรือพระเสียสติ โดยใช้
ค�ำสอนง่ายๆ เชื่ออ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรคและอิทธิปาฏิหาริย์เข้าถึงชาวนา
และคนยากจน จนสามารถมีกองทัพของตนเองต่อต้านฝรั่งเศส และรัฐบาลโงดินห์
เดียม ภายหลังเมื่อโงดินห์เดียมขึ้นครองอ�ำนาจจับแม่ทัพของหัวเหาประหารชีวิตปี
พ.ศ.2507 เคลื่อนไหวอยู่ในเวียดนามตอนใต้โดยเฉพาะโคชินจีนเป็นส่วนมาก ส่วน
ลัทธิเกาได๋เป็นลัทธิกึ่งการเมือง ผสมผสานระหว่าพุทธศาสนา เต๋า ขงจื้อ และคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกจัดตั้งปี พ.ศ.2462 โดยผู้ก่อตั้งสอนว่า ทุกศาสนามีข้อดี
ข้อเสีย จึงรวบรวมเอาเฉพาะข้อดีของแต่ละศาสนามาสอน ลัทธินี้ถือว่า พระพุทธเจ้า
ขงจื้อ เล่าจื้อ พระเยซู เป็นกึ่งเทพเจ้า รวมเอาบุคคลต่างๆ เช่น วิคเตอร์ โจนออฟอาร์ค
ฮิวโก แม้แต่ซุนยัตเซน เป็นต้น มาเป็นนักบุญ เป็นลัทธิส�ำคัญที่ก่อให้เกิดชาตินิยม
เวียดนาม มีการจัดตั้งเหมือนพรรคการเมือง มีโป๊ป และคณะนักบวชของตนเอง ต่อ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ต้านฝรั่งเศสและโงดินห์เดียม
ในประเทศไทยมี ผี บุ ญ องค์ มั่ น ที่ ลุ ก ขึ้ น มาต่ อ
ต้านอ�ำนาจรัฐสมัย ร.5 กบฏผู้มีบุญ/ขบถผีบุญ/กบฏ
ผีบ้าผีบุญตามที่รัฐสมัยนั้นนิยามให้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
พ.ศ.2443-2446 หรือยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการ
การเมืองภาคประชาชนที่ส�ำคัญของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ยุ ค อาณานิ ค มที่ ผู ้
ปกครองกดขี่ผู้ถูกปกครอง และผู้ถูกปกครองต้องการ
เรียกร้องความยุติธรรมขึ้น

ศาสนาเกาได๋เป็นศาสนาลูกผสม โดยรวม
หลักของพุทธศาสนา ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า
และคริสต์เข้าด้วยกัน นั่นคือ ผู้เป็นศาสดา
ของศาสนาต่างๆ คือ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด
องค์เดียวกัน สอดคล้องกับความหมายของ
ค�ำว่าเกาด่ายหรือเกาได๋ ที่แปลว่า พระผู้
เป็นเจ้าสูงสุดหรืออ�ำนาจที่สูงสุด ส่วนหลัก
จากพุทธจารีตนิยมสมัยอาณานิคมสู่ความเป็น
ค�ำสอนที่ส�ำคัญนั้น ก็ให้นับถือผู้ที่ล่วงลับ
ภูมิภาคนิยมและนานาชาตินิยม
ไปแล้ว นับถือบรรพบุรุษ รักความดี และ
พุทธศาสนาสมัยอาณานิคมเริ่มมีการติดต่อ ความยุติธรรม

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันระดับพุทธภูมิภาคนานาชาติ ยุคนี้ แม้บางพื้นที่จะตกเป็น
อาณานิคมแล้ว ขณะที่บางอาณาจักรโดยเฉพาะดินแดนแผ่นดินใหญ่ เช่น กรุงศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร และหลายรัฐ ก�ำลังถูกล่าเพื่อการครอบครองเป็นอาณานิคมหรือเป็นรัฐ
ในอารักขาของประเทศตะวันตกอยู่นั้น ประจวบกับมีสถานการณ์ด้านการเมืองในภาวะ
ไม่ปกติ แต่กิจกรรมด้านพุทธศาสนายังคงด�ำเนินต่อไปโดยเฉพาะในดินแดนแผ่นดินใหญ่
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร เช่น สยาม กับ กัมพูชา สยามกับลาว ยุคต้น
รัตนโกสินทร์ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านพุทธศาสนา ในสยามมีคณะสงฆ์เกิดขึ้นใหม่เรียกว่า
ธรรมยุติกนิกายซึ่งก�ำเนิดขึ้นมาจากเดิมมีนิกายเดียวคือ สงฆ์สยาม/ไทย แต่เมื่อมีการสถาปนา
นิกายใหม่ขึ้น จึงมี 2 นิกาย นิกายเดิมเรียกว่า มหานิกาย ส่วนนิกายปฏิรูปใหม่เรียกว่า
ธรรมยุติกนิกาย เมื่อพระสงฆ์กัมพูชาเข้ามาศึกษาปริยัติธรรมในอาณาจักรไทย และ
น�ำการปกครองคณะสงฆ์ของไทยไปปรับใช้ในบ้านเมืองตน โดยมหานิกายมีสมเด็จ
พระมหาสุเมธาธิบดีสังฆนายกเป็นสังฆราช ฝ่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ไทย มีสมเด็จพระสุธัมมาธิบดี (ปาน) สังฆนายกเป็นสังฆราช แม้การปกครองคณะสงฆ์
ในกัมพูชาไม่ขึ้นตรงต่อกัน และมีแถลงการณ์ร่วมประกาศจากประมุขทั้ง 2 ฝ่าย หาก
มีศาสนกิจร่วมและหลังพระสงฆ์เหล่านั้นเข้ามาศึกษาในประเทศไทยกลับไปยังประเทศ
ของตนก็จัดตั้งโรงเรียนบาลีแห่งแรกที่นครวัด แล้วย้ายมาตั้งเป็นศาลาบาลีชั้นสูงที่กรุง
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พนมเปญปี พ.ศ.2457 และภายหลังโรงเรียนดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น พุทธิกวิทยาลัย
จากอิทธิพลจากอาณานิคมตะวันตกที่มีต่อประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาในมุมหนึ่งแม้จะมีด้านลบ แต่ในอีกมุม
หนึ่งน�ำผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังยุคอาณานิคมเป็นบวกหรือด้านดีท�ำให้
พุทธศาสนาจากเดิ่มเป็นแค่ระดับท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมเข้าสู่
พระโลกนาถ (Lokanatha ความสนใจในระดับนานาชาติมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การ
(1897-May 25,1966) ชื่อ เปลี่ยนระบบการศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา วิธี
เดิมซัลวาโตเล ซิโอฟฟี ชาว
อิตาเลียน ผ่านมายังประเทศไทย วิทยา รวมทั้งผู้สอนและผู้เรียน ในเชิงวิทยาการแบบตะวันตก เน้น
ราวปี พ.ศ.2475-2476 รับ การศึกษาเชิงพื้นที่การส�ำรวจโบราณสถานโบราณวัตถุ การส�ำรวจ
ศิ ษ ย์ ช าวไทยที่ ป ฏิ ญ าณตน คัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนาน�ำไปสู่การศึกษาพุทธศาสนาในรูปแบบ
เป็นมังสวิรัติ ปัญญาชน 104 สมัยใหม่แทนจารีตศึกษาที่เน้นการการจัดการในวัด (monastic
คน ท่านจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา education) แม้เดิมจะมีการศึกษาในลักษณะเชิงพื้นที่แต่ต่อมาชาว
ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษร ตะวันตกศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะมีการจัดตั้งพุทธศาสนาศึกษา
ศาสตร์ไม่เพียงแต่สอนศาสนา ในมหาวิทยาลัยในตะวันตก การเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ของ
ตามหลักศาสนา
ชาวตะวันตกยุคต่อมา และการปฏิบัติธรรมที่ได้รับความนิยมจาก
ชาวตะวันตก ยุคแห่งการบุกเบิกศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ผ่านนักวิชาการชื่อดัง เช่น
ยอร์เซดย์ ชาวฝรั่งเศสที่เน้นการศึกษาเชิงส�ำรวจและโบราณคดี และ ดี.จี.อี. ฮอลล์
(D.G.E. Hall) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษปี พ.ศ.2357/ค.ศ.1814 เซอร์สแตมฟอร์ด
แรฟเฟิลล์ (Sir Stamford Raffles) ส่งร้อยโทตอร์เนลิอัส (Lieutenant Cornelius)
แห่งกองทัพอังกฤษไปส�ำรวจบริเวณที่เชื่อสืบกันมาว่าเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานแต่
โบราณ ค้นพบซากปรักหักพังทั้งหลาย และรายงานสิ่งที่ค้นพบ และระหว่างปี พ.ศ.
2450-2454/ค.ศ.1907-1911 คณะนักโบราณคดีชาวฮอลันดาเริ่มบูรณะปูชนียวัตถุ
เหล่านั้น (เอลซา ไชนุดิน (เพ็ชรี สุมิตร แปล), 2552:59) การบวชเป็นพระภิกษุของ
ชาวตะวันตกเริ่มแรกในประเทศพม่าและไทยขยายผลไปจนท�ำให้มีการเข้ามาบวชเพิ่ม
มากขึ้นยุคต่อมา ดังมี พระโลกนาถ (Lokanatha: 1897-May 25,1966) ชาวอิตาเลียน
บวชเป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทแสดงธรรมมากมายเกี่ยวกับหลักพรหมวิหารธรรมเดิน
ทางจาริกเพื่อประกาศศาสนา ผ่านมายังประเทศไทยราวปี พ.ศ.2475-2476 รับศิษย์
ชาวไทยที่ปฏิญาณตนเป็นมังสวิรัติ ปัญญาชนมากถึง 104 คน พระโลกนาถไม่เพียง
แต่สอนศาสนาตามหลักศาสนา แต่พระโลกนาถสอนและให้เหตุผลแบบสมัยใหม่ ได้
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ศึกษา แสดงธรรมเทศนา และเมื่อพระโลกนาถจาริกมายังประเทศไทย เกิดเป็นโครงการ
ขึ้น ดังกล่าว เรียกกันว่า Lion-hearted Bhikkhus and Samaneras (โครงการพระ
ภิกษุสามเณรหัวใจสิงห์) คณะบุคคล และคณะพระสงฆ์สามเณรกว่า 200 รูป เดินทาง
สู่เส้นทางจาริกพร้อมกันเพื่อเดินทางไปประเทศอินเดีย ท่านมรณภาพที่ประเทศพม่า
เมื่ออายุ 85 ปี พระภิกษุชาวตะวันตกมาบวชและเรียนพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ ส่งผล
ต่อมา คือพระภิกษุชื่อดังที่เป็นชาวตะวันตกปี พ.ศ.2499 พระชาวแคนาดารูปหนึ่งชื่อ
อานันทโพธิ ส�ำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ มาฝึกวิปัสสนาอยู่ 2 ปี จาก
นั้นเดินทางไปอังกฤษเปิดสอนวิปัสสนาขึ้นที่ลอนดอน
โดยสรุป ยุคนี้ ฝ่ายบ้านเมืองและพุทธศาสนาได้รับการท้าทายจากการล่า
อาณานิคมและอิทธิพลกระแสตะวันตกภิวัตน์ (อัสดงคตาภิวัตน์-westernization)
ท�ำให้พุทธศาสนาสูญเสียการอุปถัมภ์จากภาครัฐโดยตรง และได้รับผลกระทบหลาย
อย่างที่เคยได้รับจากรัฐจารีตเดิม เช่น การให้การอุปถัมภ์จากภาครัฐแต่เดิมเคยมีผู้น�ำ
ผู้ปกครองช่วยเหลือและแต่งตั้งสถาปนาประมุขสงฆ์ กลับต้องปฏิบัติตามอ�ำนาจใหม่
ของเจ้าอาณานิคม มีทางด้านบวกและลบ ความทันสมัยกลับเข้ามาแทนที่ระบบจารีต
ในหลายอย่าง เช่น ระบบการศึกษาแนวใหม่จากตะวันตกที่เน้นวิทยาศาสตร์มาแทนที่
ต่อมา กลายเป็นกระแสหลัก มีการพัฒนาด้านการศึกษา จัดระบบคณะสงฆ์แบบใหม่ที่
รวมศูนย์อ�ำนาจแบบระบบราชการ มีการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาศึกษา และการจัดการ
ศึกษาโดยเจ้าอาณานิคม มีการศึกษาภาษาตะวันตก ศาสตร์สมัยใหม่มากขึ้น นอกจาก
นี้ มีการขัดแย้งกันด้านวัฒนธรรม ศาสนาและสังคม ในประเด็นจารีตนิยมกับความสมัย
ใหม่นิยม/ตะวันตกนิยมน�ำไปสู่ความขัดแย้งด้านอื่นๆ จนก่อให้เกิดการปะทะกันเสมอๆ
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บทที่ 9 พุทธศาสนายุคเอกราช-รัฐชาติ

ยุคนี้ แม้ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ได้รับกระแสตะวันตกกลุ่มใหม่ แทนที่อ�ำนาจ
กลุ่มเดิม ประเทศตะวันตกที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมล้วนมาจากยุโรปและหมด
อ�ำนาจไป แต่อ�ำนาจโลกใหม่เข้ามาแทนที่อยู่เบื้องหลังระหว่างประเทศคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โลกเสรี (americanization) กับประเทศสหภาพโซเวียต-จีน โลก
คอมมิวนิสต์ (communization) เข้ามามีบทบาทหลัก/เป็นตัวแสดงหลักอยู่เบื้องหลัง
เข้ามาก�ำกับควบคุมดูแล บางครั้งก็เข้ามาเล่นเอง เกิดปัญหาความคิด อุดมการณ์ด้าน
การเมืองแตกแยกตลอดระยะเวลาราว 30 ปี (ระหว่าง 2490-2518) ก่อเกิดผลตาม
มาจากยุคอาณานิคม คือ ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช และปัญหาภัย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การได้รับเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็น
ยุครอยต่อของการก�ำเนิดรัฐสมัยใหม่/รัฐชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจเรียก
ได้ว่า ยุคสงครามเย็น/ยุคหลังอาณานิคม (Post-colonial time) การได้รับเอกราช
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทั่วทั้งเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตก อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส และอเมริกาในฟิลิปปินส์ ยกเว้นประเทศไทย/
สยามที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ซึ่งก่อนหน้านี้ในภูมิภาคนี้มีสเปนและโปรตุเกสครอง
อยู่ ภายใต้ยุคอาณานิคม ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นี้
มีการพัฒนาด้านวัตถุอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาโครงการต่างๆ รางรถไฟ ถนน การ
คมนาคมต่างๆ ทางทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศและระบบชลประทาน การขยาย
ผลิตผลของสินค้าท้องถิ่นส�ำหรับส่งออก เศรษฐกิจแบบตะวันตกที่เน้นทุนเริ่มเข้ามา
มีบทบาทและแทนที่เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองยังชีพของชาวอาเซียนแบบดั้งเดิม
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ประชากรพื้นเมืองมีแนวโน้มที่จะแข่งขันการหาเงินแบบใหม่กับกลุ่มผู้อพยพจาก
อินเดียและจีน นอกจากนั้น ยังมีอิทธิพลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เคยร้อนระอุพอ
เข้าสู่ยุคสงครามเย็นเป็นความเย็นร้อนข้างใน ลักษณะของยุคนี้คือ การได้รับเอกราช
น�ำไปสู่การก่อร้างสร้างชาติบนความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายของกลุ่มต่างๆ ภายใน
แต่ละประเทศในเอเชียอาคเนย์เอง มีการก�ำหนดกฎระเบียบกติกาของประเทศขึ้น
ใหม่จนน�ำไปสู่ความขัดแย้งภายในกลายเป็นความขัดแย้งใหม่กับประชาชนภายใน
ประเทศและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจตกต�่ำ
อิทธิพลจากยุคสงครามเย็น ยุคนี้เป็นยุคแห่งความสับสนไร้ทิศทางเหมือนการตั้งไข่ให้
มั่นคง ท�ำให้พุทธศาสนา (ศาสนสถาน ศาสนบุคคล) ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของ
รัฐและประชาชนไปด้วย
ยุคเอกราช-รัฐชาตินี้ชี้ให้เห็นถึงช่วงหรือระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 เอกราชทั่ว
หน้าน�ำไปสู่การประกาศเอกราชและการก่อตั้งรัฐชาติแบบสมัยใหม่ที่น�ำระบบตะวันตก
มาใช้ทั้งระบบการการเมือง การปกครอง กฎหมาย ระบบการบริหารและระบบรัฐสภา
ตัวแทนจากประชาชน และกลุ่มสมาชิกพรรค ระบบการศึกษาสมัยใหม่ ระบบการ
สื่อสารสมัยใหม่ การสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยกลุ่ม
ที่สนับสนุนแนวคิดต่างๆ แบ่งเป็นขั้วใหญ่ 2 ฝ่ายคือเสรีนิยมสนับสนุนจากโลกตะวัน
ตกน�ำโดยสหรัฐอเมริกา และสังคมนิยมน�ำโดยสหภาพโซเวียดและจีน จนน�ำไปสู่ความ
ขัดแย้งแก่งแย่งอ�ำนาจทางการเมืองภายในประเทศเพื่อต่างช่วงชิงควบคุมอ�ำนาจรัฐ
เกิดเป็นสงครามกลางเมืองและสงครามแย่งชิงมวลชน จนน�ำไปสู่การเปลี่ยนถ่าย
อ�ำนาจทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง พุทธศาสนายุคนี้จึงได้รับผลกระทบจากอ�ำนาจของ
ฝ่ายบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง และมีการเริ่มประชุมระดับนานาชาติมากขึ้น จนกลาย
เป็นยุคสมัยที่พุทธศาสนามีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้นและมี
การแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งในลักษณะสัมพันธภาพ
ทางการทูตและการน�ำพุทธศาสนาไปสู่โลกตะวันตก
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ประเทศทั้งหลายจะได้รับเอกราช แต่ปัญหา
ใหม่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ประเทศที่ก�ำลังเกิดใหม่เป็นรัฐชาติล้วนได้รับภัยจากภายนอก
เหตุจากภัยคุกคามอันเกิดจากอุดมการณ์การเมืองทั้ง 2 ค่าย ขั้วมหาอ�ำนาจโลกที่
แบ่งแยกแตกออกเป็นขั้วความคิด วิถีชีวิตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
ออกเป็น 2 ฝ่ายหลัก คือ 1) ทุนนิยมผนวกกับเสรีนิยมประชาธิปไตย 2) สังคมนิยม/
คอมมูนิสต์ ฝ่ายขั้วอ�ำนาจแรกเป็น "ฝ่ายขวา" น�ำโดยสหรัฐอเมริกา และชาติยุโรป
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ตะวันตก ส่วนฝ่ายหลังเป็นขั้วอ�ำนาจ "ฝ่ายซ้าย" น�ำโดยสหภาพโซเวียต (รัสเซีย)
และสาธารณรัฐประชาชนจีน โลกที่แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายทวีความรุนแรงและ
กินวงกว้างมากยิ่งขึ้นจนส่งผลกระทบไปทั่วโลก กระทั่งประเทศในดินเอเชียอาคเนย์
ที่ก�ำลังได้รับเอกราชก่อตั้งเป็นรัฐชาติใหม่ก็ยากที่จะเลี่ยงได้ ต่างก็ประสบกับความ
ไม่แน่ใจหวั่นไหวในความมั่นคงปลอดภัย เพราะขบวนการอุดมการณ์ทางการเมือง
ของสองกลุ่มค่ายมหาอ�ำนาจจัดกลุ่มรวมพวกเผชิญหน้ากันชัดเจน แม้โลกจะพึ่งผ่าน
ความพินาศอันเกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มาเพียงไม่นาน รวมทั้งการได้รับเอกราช
ไม่นานจากสงครามแบบที่เคยร้อนระอุจากการสู้รบโดยใช้ยุทโธปกรณ์โลกกลับมาตก
อยู่ในสงครามรูปแบบใหม่เป็นสงครามของอุดมการณ์และการแบ่งกลุ่มขั้วมหาอ�ำนาจ
สงครามชนิดใหม่นี้เรียกว่า "สงครามเย็น"
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนั้น ประเทศต่างๆ ทั้งบนภาคพื้นทวีปหรือ
แผ่นดินใหญ่และในหมู่เกาะ-แถบมหาสมุทรพยายามหาทางเลือกที่มั่นคงทางการเมือง
เพื่อจะมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าพ้นจากสภาพที่เรียกกันว่า "ด้อย
พัฒนา" องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
Asia Treaty Organization) เรียกชื่อย่อว่า "SEATO" ถือก�ำเนิดขึ้นจากการรวมตัว
ของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และ
ราชอาณาจักรไทย ด้วยความหวั่นเกรงภัยคุกคามจากประเทศที่พยายามเผยแผ่ลัทธิ
ทางการเมืองแบบสังคมนิยม/คอมมิวนิสต์ น�ำโดยจีน และสหภาพโซเวียต รวมทั้งกลุ่ม
ขบวนการทางการเมืองในประเทศที่ได้รับอิทธิพลและการสนับสนุนจากมหาอ�ำนาจ
ฝ่ายซ้าย ซีโต ภาษาไทยใช้ตัวย่อ "ส.ป.อ." (SEATO) ก่อตั้งปี พ.ศ.2498/ค.ศ.1955
เริ่มมีปัญหากันเองในหมู่ชาติสมาชิก หลังเริ่มภาคีในทศวรรษที่สอง และในที่สุดก็
สลายตัวจบสิ้นบทบาทอย่างเป็นทางการปี ค.ศ.1977/2518
ปี พ.ศ.2504/ค.ศ.1961 หลังเกิด SEATO 6 ปี ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ
มาลายา ร่วมกันก่อตั้งสมาคมชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า
Association of Southeast Asia หรือ ASA (อาสา) แต่ความขัดแย้งในหมู่ประเทศ
สมาชิกก็ขวางพัฒนาการไปสู่ความเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ขยายกว้างและมั่นคง
บทบาทของ ASA จึงค่อยๆ เสื่อมถอยลงปี พ.ศ.2506/ค.ศ.1963 มาลายา ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย รวมกันตั้งเป็นสมาคมใหม่เรียกตามชื่อประเทศ Malaya + Philippines + Indonesia รวมกัน ว่า "Maphilindo" เป็นแนวคิดที่จะรวมชนเผ่ามาเลย์
ด้วยกันเป็นกลุ่มพวก หรือ สมาคมประเทศมาเลย์เผ่าพันธ์เดียวกัน แต่ผลกระทบเชิง
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การเมืองในขณะที่สหพันธรัฐมาเลเซียอยู่ระหว่างก่อตัว ประกอบกับปัญหาการแย่งชิง
สิทธิการครอบครองดินแดนบอร์เนียวเหนือ (North Borneo) หรือ Sabah ระหว่าง
ฟิลิปปินส์ กับ มาลายา ผสมกับความพยายามของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่จะขัด
ขวางการเกิดของสหพันธรัฐมาเลเซีย ท�ำให้ Maphilindo ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ความ
พยายามของเหล่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะร่วมกันสร้างประชาคมเพื่อ
ความสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรือง จึงต้องล้มเหลวอีกครั้ง
ภัยจากภายนอกภูมิภาคก�ำลังคุกคามเช่นเดียวกับความแตกแยกระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน แม้ก่อตั้งมาเพื่อเป็นมิตรกันแต่ก็หาข้อยุติไม่ได้ ในขณะ
นั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาและก�ำลังพัฒนา จึง
ต้องการพัฒนาไปข้างหน้าไปให้พ้นความล� ำบากยากจนและความเหลื่อมล�้ำ ท่ามกลาง
ความไม่มั่นคงทางการเมืองและขอบเขตพรมแดนที่ขัดแย้งแย่งพื้นที่กัน
สารพันปัญหาจากเจ้าอาณานิคม: แม้อาณานิคมจะเข้ามาดินแดนแถบนี้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาของชาว
ยุโรปตามมาด้วยการยึดครองเอาเป็นเมืองขึ้น ด้วยนโยบายการแสวงหาอาณานิคม
ที่มุ่งประโยชน์ประเทศเมืองตนเองเป็นหลักส�ำคัญ การแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมาก โดยยึดอ�ำนาจการปกครองให้ยาวนาน และเน้นขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง
ที่เป็นเจ้าอาณานิคมเท่านั้น ไม่ยอมให้ชาวพื้นเมืองมีส่วนร่วมการบริหารส่งผลให้มี
การต่อต้านขึ้นตามล�ำดับ แม้ชาวตะวันตกจะน�ำความเจริญด้านวิทยาการสมัยใหม่
มาสู่อาณานิคมท�ำให้ชาวพื้นเมืองมีโอกาสเดินทางไปยุโรป ศึกษาพบเห็นความเจริญ
ก้าวหน้า ตลอดจนความคิดด้านเสรีนิยม จากนั้นน�ำประสบการณ์ที่ตนได้รับกลับมา
เผยแผ่ในประเทศตนเองส่งผลให้การแนวคิดชาตินิม และแนวคิดการปกครองตนเอง
ยิ่งกระตุ้นส�ำนึกให้ได้รับสิทธิเสรีภาพจากอาณานิคมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีปัจจัยหลักนอก
อาเซียน ประกอบด้วย การลุกฮือขึ้นในเอเชียตะวันออกไกล การเข้ามามีบทบาทของ
ญี่ปุ่นหลังจากการปลีกตัวเองจากโลกภายนอกเป็นเวลากว่า 200 ปี และการลุกขึ้น
เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาอ�ำนาจของโลกประมาณ 30 ปี ก่อนปลายคริสต์ศตวรรษที่
20 และการพังทลายของราชวงศ์แมนจูในประเทศจีนจนกระทั่งก่อให้เกิดการปฏิวัติ
ปี ค.ศ.1911 และการสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นแทนการปกครองแบบจารีตเดิม
แม้ เ หตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ทั้ ง 2 จะยั ง ไม่ ไ ด้ มี ผ ลกระทบอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ต ่ อ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ญี่ปุ่นก็มีชัยชนะเหนือจีนปี พ.ศ.2437/ค.ศ.1894 และเหนือ
รัสเซียปี พ.ศ.2447-48/ค.ศ.1904-05 มุ่งความสนใจที่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (ดิน
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

แดนแมนจูเรีย) มากกว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีนยังคงสนใจแต่กิจการ
ภายในมากกว่าจะสนใจภัยจากภายนอกที่ก�ำลังเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์การลุกฮือส่ง
ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในตะวันออกเฉียงใต้ ความสับสนวุ่นวาย
ในประเทศจีนในหลายปีก่อนและหลังปฏิวัติท�ำให้เกิดกระแสการโยกย้ายอพยพไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง คอมมิวนิสต์ในประเทศจีนพัฒนาและประสบผลส�ำเร็จ
ก่อให้เกิดการแพร่ลายแนวคิดแบบเดียวกันนี้ในภูมิภาค และการเอาชนะประเทศ
ญี่ปุ่นต่อรัสเซียช่วยให้เกิดชาตินิยมในประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม และประเทศ
อาเซียนก็สามารถแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศตะวันตก ในฟิลิปปินส์ ปัญหาจากเจ้า
อาณานิคมสเปน คือ การปกครองที่กดขี่ขูดรีดของสเปน ท�ำให้ชาวพื้นเมืองเกิดความ
แค้นเคือง น�ำไปสู่การปฏิวัติของเสรีนิยมในสเปน ปี ค.ศ.1868 ท�ำให้พวกเสรีนิยม
เดินทางมาเผยแผ่ลัทธิดังกล่าวในปิลิปปินส์ ชาวพื้นเมืองเกิดการตื่นตัวในการปฏิรูป
การปกครองประเทศตนใหม่ ขณะที่ปัญหาคล้ายกันในอินโดนีเซีย ฮอลันดาเป็นเจ้า
อาณานิคมสร้างความไม่พอใจต่อชาวพื้นเมืองจากระบบการปกครองที่มุ่งแสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง การลดอ�ำนาจผู้ปกครองท้องถิ่นน�ำไปสู่ขบวนการเรียกร้อง
ขึ้น มีการเรียกร้องการปฏิรูปสังคมของอินโดนีเซีย เพื่อยกระดับการครองชีพของ
ประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงน�ำไปสู่ความเป็นชาตินิยมขึ้นกลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างผู้น�ำชาวอินโดนีเซียกับรัฐบาลของฮอลันดาในอินโดนีเซีย เศรษฐกิจตกหนัก
และชาวจีนเข้าไปมีบทบาทระหว่างชาวอินโดนีเซียพื้นเมืองกับพวกฮอลันดา ธุรกิจ
ตกอยู่ในมือคนจีน และชาวพื้นถิ่นร่วมกันต่อต้านชาวจีนอีกครั้งหนึ่งยิ่งเพิ่มทวีความ
เป็นชาตินิยม และปัญหาในมลายู แม้อังกฤษปกครองให้เสรีภาพกว่าที่อื่นๆ ปัญหา
จึงอาจแม้มีไม่มาก แต่ก็เป็นปัญหาจากการกลัวต่อการเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ
ของชาวจีนและอินเดีย แทนการกลัวเจ้าอาณานิคม กับ ในพม่า เมื่ออังกฤษเข้าปก
ครองก็เริ่มมีท่าทีต่อต้าน ด้วยอังกฤษยุบสถาบันกษัตริย์พม่าที่มีมาอย่างยาวนาน
และให้พม่าเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของอินเดีย มีการให้คนอินเดียเข้ามาอยู่ในพม่ามี
สิทธิเหมือนชาวพม่ากลายเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ในพม่า และเป็นนายทุนเงินกู้
ที่คิดดอกเบี้ยอัตราสูง และมีการน�ำเข้าแรงงานอินเดียสู่พม่า ท�ำให้เกิดการแย่งงาน
ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งให้สิทธิคนกลุ่มน้อยปกครองตนเอง และ
การน�ำระบบการปกครองแบบตะวันตกมาใช้ส่งผลกระทบต่อโครงกสร้างทางสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจ จนน�ำไปสู่การลุกฮือต่อต้านอังกฤษ
ในอินโดจีนโดยเฉพาะในเวียดนาม การปกครองของฝรั่งเศสที่ขาดความเป็น
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ธรรมกดขี่ทารุณ ท�ำลายโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองของ
เวียดนามพร้อมทั้งท�ำลายศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาวเวียดนาม ประชาชนชาวเวียดนาม
ต้องประสบกับความอดอยากหิวโหย เกิดความคับแค้นต่อฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ช่องว่าง
ระหว่างคนยากจนกับคนรวยอัตราขยายออกไปกว้าง เกิดชนชั้น
กลางชาวเวียดนาม แม้มีการศึกษาและฐานทางเศรษฐกิจดี แต่
ฝรั่งเศสในฐานะผู้ปกครองไม่อนุญาตให้รับราชการตามความ
รู้ความสามารถ หากรับราชการก็รับเงินค่าจ้างที่ต�่ำกว่า ชาว
เวียดนามถูกกีดกันทุกด้าน น�ำไปสู่ขบวนการชาตินิยมที่รวม
ตัวกันต่อต้านรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศส
"ในประเทศอินโดนีเซียเสรีการต่อสู้ การเรี ย กร้ อ งเอกราชโดยนั ก ชาติ นิ ย ม: เมื่อการปกครอง
จะยังดําเนินต่อไป เพียงแต่จะแปลก ปราศจากความเป็นธรรม เท่าเทียมหรือเลือกปฏิบัติย่อมท�ำให้
ไปในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่ร่วม
กันต่อสู้เพื่อให้บรรลุหลักการที่อยู่ ผู้ถูกปกครองไม่พอใจ มีการเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคม
ทุกแห่งหน เริ่มตั้งแต่ การเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของดิน
ใน ‘ปัญจสีลา’"
ซูการ์โน ประธานาธิบดีคนแรกของ แดนคาบสมุทรและหมู่เกาะ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ในสุนทรพจน์ "ก�ำเนิดของ ในดิ น แดนหมู ่ เ กาะและคาบสมุ ท ร บริ ษั ท Dutch East
ปัญจสีลา" 1 มิถุนายน 2489/1946
Indies แม้ภายหลังรัฐบาลจะเข้ามาควบคุมก็ต้องเผชิญกับ
ชาตินิยมอิสลามและคอมมิวนิสต์ การจลาจลของคอมมิวนิสต์ในสุมาตราและชวาปี
ค.ศ.1926 เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจางลงเร็ว ผู้น�ำชาตินิยมอินโดเนียเซียจากปี ค.ศ.
1927 น�ำโดย อาเม็ด สุการ์โน (Ahmed Sukarno) และ โมหัมมัด ฮัตตา (Mohammed Hatta) สร้างความสับสนเป็นอย่างมาก จนกระทั่งพวกผู้น�ำทั้งสองและผู้น�ำ
คนอื่นๆ ต้องเข้าคุก/ต้องถูกขับออกนอกประเทศลี้ภัยจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2
ในมาลายา (Malaya) การก่อกวนของพวกชาตินิยมมีขึ้นในหมู่มาลายาอังกฤษซึ่งมี
ประชากรผสมจากหลายเชื้อชาติ และรัฐบาลท้องถิ่นมักจะไม่ให้มีการปกครองตนเอง
จากเงื่อนไขที่ตกลงการยังไม่ได้ ในสิงคโปร์ตะวันออกไกลก่อให้เกิดฐานทัพเรืออังกฤษ
ในฟิลิปปินส์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอเมริกาปี ค.ศ.1935
จากนั้นมีการให้สิทธิ์ในการปกครองตนเองภายในเป็น Philippine Commonwealth
ประธานาธิปดีคนแรกของคอมมอลเวล คือ ท่าน Manuel Quezon เป็นผู้น�ำแห่ง
ชาติคนฟิลิปปินส์เรียกร้องอิสรภาพจนส�ำเร็จภายใน 10 ปี
กลุ่มชาตินิยมในอินโดนีเซียที่ต่อต้านฮอลันดา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มชาตินิยมอิสลาม-กลุ่มนี้ใช้ศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือรวมตัวต่อต้าน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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นายทุนต่างที่เข้ามามีผลประโยชน์ แต่ขบวนการนี้อยู่ไม่นานเนื่องจากขาดระเบียบ
วินัยที่ดีท�ำให้ล้มเลวในการต่อรองกับรัฐบาลฮอลันดา
กลุ่มชาตินิยมคอมมิวนิสต์-กลุ่มนี้รับอุดมการณ์สังคมนิยม
จากกลุ่มสังคมนิยมฮอลันดา และสามารถตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ มี
การรวมกลุ่มกรรมกรชาวพื้นเมือง แม้ก่อกบฏต้านรัฐบาลขณะนั้น
แต่ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จอีก ทั้งยังขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
กลุ่มชาตินิยมสายกลาง-กลุ่มนี้น�ำโดย ซูการ์โน มีวัตถุประสงค์
คือ ใช้ทางสายกลางต่อสู้เพื่อเอกราชของอินโดนีเซีย ยึดมั่นใน
ศาสนา ใช้การโฆษณาชวนเชื่อ และจัดกลุ่มเป็นกลุ่มต่างๆ แบบ
มาร์กซิสต์ เน้นเป้าหมาย เอกราชสมบูณ์ของชาวอินโดนีเซีย รวม
ชาวอินโดนีเซียทุกศาสนาทุกเชื้อชาติ แม้จะได้รับความยุ่งยาก แต่ ดร.โฮเซ่ ริ ซ าล (Dr. Jose
1861-1896) นักเขียน
ภายหลังกลุ่มนี้ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในระยะสงครามโลกครั้งที่ Rijzal:
และวี ร บุ รุ ษ คนส� ำ คั ญ ของ
2 (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547: 96)
ฟิลิปปินส์ มีบทบาทส�ำคัญใน
ภายใต้อาณานิคมของสเปน: ในฟิลิปปินส์ แบ่งการเรียก การต่อสู้ เพื่อเรียกร้องเอกราช
จนถู ก จั บ และถู ก
ร้องเอกราชเป็น 2 ระยะ คือ ภายใต้อาณานิคมของสเปน (ค.ศ. จากสเปน
ตั ด สิ น ประหารชี วิ ต การเสี ย
1521-1946) และภายใต้อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1988- ชีวิตของโฮเซ รีซัล กลายเป็น
แรงผลักดันให้ชาวฟิลิปปินส์ลุก
1946)
้นสู้และสามารถขับไล่สเปน
ระยะแรกภายใต้อาณานิคมของสเปนเกิดการก่อกบฏต่อ ขึออกไปได้
ส�ำเร็จ
ต้านสเปนในท้องถิ่นยังไม่มีการรวมตัว ด้วยเหตุผลหลายประการ
ต้องการสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเอง ไม่ต้องการอยู่ภายใต้สเปน เพราะสเปน
ปกครองคนพื้นถิ่นที่กดขี่ ข่มเหง ขาดความยุติธรรมของสเปนที่ใช้วิธีปล้นสะดม ขูดรีด
กอบโกยผลประโยชน์จากชาวพื้นเมืองอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการเอารัด
เอาเปรียบของบาทหลวง ต่อชาวพื้นเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีที่ดินมากและร�่ำรวย
ส่วนชาวพื้นเมืองไม่มีที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าจากพวกบาทหลวงโดยเสียค่าเช่า
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่องค์การศาสนาหลายอย่าง ท�ำให้ชาวพื้นเมืองไม่พอใจ
ขัดแย้งกับพวกบาทหลวงอย่างรุนแรงตลอดมา ทั้งชาวสเปนไม่ได้ให้เสรีภาพทาง
ศาสนาแก่ชาวพื้นเมืองบังคับให้นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกแบบสเปนเท่านั้น
ระยะที่สอง เป็นระยะการโฆษณาหาเสียงสนับสนุนเพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุง
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ จากเจ้าอาณานิคมปี ค.ศ.1877-1892 เน้นเรียกร้องการ
ปฏิรูปการปกครองของสเปนอย่างเป็นรูปธรรมจากกรีกบฏคาวิเต้ปี ค.ศ.1872 เนื่อง
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

มาจากการทหารฟิลิปปินส์และคนงานประจ�ำคลังสรรพาวุธ
ถูกสั่งยกเลิกให้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ประจวบกับ
บาทหลวงชาวพื้นเมืองขัดแย้งทางศาสนจักรกับสเปนมา
ก่อน น�ำไปสู่การถูกประหารชีวิตและบาทหลวง 3 รูปถูก
ทรมานและประหารชีวิต จนท�ำให้ชาวฟิลิปปินส์รวมตัวกัน
ต่อต้านสเปนมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยปัญญาชนคนชั้นกลาง
กลุ่ม สหาย 30 การตั้งรัฐบาลพม่าใน
ยุคอองซาน มีการน�ำพระสงฆ์เข้าร่วม แม้จะได้รับการศึกษาจากสปน แต่ก็คิดว่า สเปนเป็นศัตรู
ในคณะก่อการด้วย
ของชาวฟิลิปปินส์มีการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้น
ปี ค.ศ.1882 พร้อมจัดตั้งสมาคมชาวฟิลิปปินส์ (Curculio
Hispano Filipino) เพื่อเผยแผ่สภาพที่แท้จริงของฟิลิปปินส์ในประเทศสเปน การกดขี่
ข่มเหง เรียกร้องความเสมอภาคและเสรีภาพด้านต่างๆ ของชาวฟิลิปปินส์ ดร.โฮเซ่
ริซาล (Dr. Jose Rijzal: 1861-1896) บิดาแห่งการปฏิวัติคนส�ำคัญก่อตั้งขบวนการ
ชาตินิยมขึ้นในปี ค.ศ.1883 นอกจากนี้ ท่านยังออกหนังสือพิมพ์เรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปที่ดิน และเร่งเร้าให้ประชานเข้าร่วมต่อต้าน
ระยะที่สาม เป็นระยะของการปฏิวัติ ค.ศ.1892-1896 น�ำโดยนายอังเดรส
โบนิฟาซิโอ (Andres Bonifacio) รวบรวมกลุ่มกาติปูนัน (Katipunan) หรือสมาคม
บุตรของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ เรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์ เรียกร้องให้
ชาวพื้นเมืองจับอาวุธลุกฮือขึ้นขับไล่สเปน และให้เกลียดชังในเรื่องผิว ชาวนาจ�ำนวน
มากหันมาร่วมมือกับขบวนการกาติปูนัน แม้ริซาลจะไม่เห็นด้วย แต่เมื่อปฏิวัติเริ่มขึ้น
ริซาลที่อยู่ในสเปนขอเดินทางไปคิวบา แต่สเปนจับตัวริซาลในข้อหาก่อการปฏิวัติ และ
ตัดสินประหารชีวิตเดือนธันวาคม ค.ศ.1896 การเสียชีวิตของเขาน�ำไปสู่การขยาย
วงกว้างของการปฏิวัติ จากความร่วมมือของปัญญาชนและพวกกาติปูนัน ภายหลัง
แตกแยกกันเองขบวนการปฏิวัติเริ่มเบาลงปี ค.ศ.1898 ชาวฟิลิปปินส์ในเกาะลูซอน
ภายใต้การน�ำของนายพล ฟรานซิสโก มากาบูโลส (Franisco Makabulos) ลุกฮือ
ต่อต้านสเปน ในระยะที่สเปนก�ำลังท�ำสงครามกับอเมริกาในการปราบกบฏที่คิวบา
แต่ในที่สุด พวกปฏิวัติต้องอ่อนก�ำลังลง หลังจากสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองฟิลิปปินส์
ต่อจากสเปนปี ค.ศ.1899 (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:94-95) ภายใต้อาณานิคม
ของอเมริกา แม้จะมีระยะสั้นแต่ก็มีอิทธิพลด้านภาษา และโครงสร้างการปกครองบ้าน
เมืองสมัยใหม่ เมื่อได้รับเอกราชท�ำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นรัฐชาติใหม่แบบสาธารณรัฐ
ในดินแดนแผ่นดินใหญ่ ในพม่ามีขบวนการชาตินิยมของพม่าจัดตั้งโดยกลุ่ม
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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นักศึกษาและปัญญาชนของพม่าที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก อัน
เกิดจากแรงบันดาลใจจากการต่อสู่เอกราชของมหาตมะ คานธีใน
อินเดีย ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่ำในพม่า ชาวนาเดือดร้อนเป็นหนี้สิน
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1920-1930 ในมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
ชาวพม่าหลายคนไม่พอใจการปกครองของเจ้าอาณานิคม ร่วมกัน
บริจาคเงินจัดตั้งสโมสรนักศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเพื่อเป็น
ศูนย์กลางด�ำเนินงานเกิดเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชาตินิยมโดบามา
(Dobama) และ 2) กลุ่มชาตินิยมสันนิบาตเยาวชนพม่า (All Burma
Youth League) ต่อมาเกิดเป็นกลุ่มที่ 3 กลุ่มชาตินิยมสมาคมเรา นายพลออง ซาน (Aung San)/
ชาวพม่า (We Burmese Association) หรือ พรรคตะขิ่น (ตะขิ่น อู อองซาน (U Aung San)
(2458- 2490) เป็นนักปฏิวัติ
หมายถึง นาย:Master) ผู้น�ำของสมาคม คือ อูนุและอูองซาน รับ นายพล และนั ก การเมื อ ง
อิทธิพลของแนวคิดลัทธิไตรราษฏร์ของ ดร.ซุน ยัดเซน อุดมการณ์ ของประเทศพม่า ได้รับการ
ของลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์รวมทั้งพุทธศาสนา แต่จุดมุ่งหมายคือ ยกย่องเป็นบิดาแห่งประเทศ
าสมัยปัจจุบัน และถือว่า
ต่อต้านอังกฤษกู้เอกราชพม่าปี ค.ศ.1939 อูอองซานเปลี่ยนชื่อใหม่ พม่
เป็นวีรบุรุษเพื่ออิสรภาพของ
สมาคมเราชาวพม่าเป็นสมาคมชาวพม่ารักชาติ (Doboma Asi- ประเทศพม่า
Ayon) พร้อมทั้งเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของสมาคม 3 อย่างคือ 1) ต่อ
ต้านลัทธิจักรวรรดินยมอังกฤษ 2) ต่อสู้เพื่อเอกราชของพม่าทุกวิถีทาง 3) ปฏิรูป
ประเทศพม่า โดยอาศัยแนวทางของลัทธิสังคมนิยมหลังจากพม่าได้เอกราช สมาคม
ชาวพม่ารักชาติก่อตั้งขึ้นแบบพรรคการเมือง มีตะขิ่นบาเซียนเป็นหัวหน้า และอูออง
ซานเป็นเลขาธิการซึ่งการวมตัวของชาวพม่านั่นเป็นผลดีหลังจากสงครามโลกครั้งที่
2 ในประเทศพม่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาตินิยมเริ่มแรกมาจากพระสงฆ์เป็นหลัก และ
จากนักศึกษาที่มีการศึกษาจากอังกฤษ แม้อังกฤษจะยอมตกลงที่จะมอบอ�ำนาจที่ละ
น้อยให้แก่พม่า และปี ค.ศ.1937 การบริหารงานพม่าแยกขาดจากอินเดีย มาตรการ
ที่ปกครองตนเองมีให้แก่พม่า แต่ก่อนที่จะเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 มีนักชาตินิยมเรียก
ร้องอิสรภาพแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์
ในกลุ่มประเทศอินโดจีน เวียดนาม มีหลายกลุ่มที่เรียกร้องเอกราช คือ
กลุ่มชาตินิยมปัญญาชน ฝักใฝ่ฝ่ายคอมมิวนิสต์-กลุ่มนี้ี่ไม่พอใจต่อการปกครอง
กดขี่ของฝรั่งเศส จึงไปพึ่งอาศัยระบบคอมมิวนิสต์และเห็นว่าระบอบนี้จะแก้ไขปัญหา
ของเวียดนาม
กลุ่มชาตินิยม-กลุ่มนี้ี่อาศัยเครื่องมือทางศาสนา รวมตัวกันต่อต้านการปกครอง
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ของฝรั่งเศสและฟื้นฟูระบบกษัตริย์ของเวียดนาม เช่น องค์การ
เกาได๋และหว่าเหารวมทั้งกลุ่มพุทธต่างๆ
กลุ่มชาตินิยมสายกลางที่ไม่นิยมคอมมิวนิสต์-กลุ่มนี้มีสมาชิก
จ�ำนวนมากก่อการจลาจลต่อต้านเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส จนถูกปราบ
อย่างหนัก ท�ำให้ต้องไปเข้าร่วมกลุ่มคอมมิวนิสต์ โดยมีโฮจิมนห์
เป็นผู้น�ำขบวนการชาตินิยม (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:102)
กลุ่มชาตินิยมในเขมร ประกอบด้วย
กลุ่มชาตินิยมเขมรต�่ำ (ขแมร์กรอม) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยใน
โฮจิมินห์ "แสงสว่างที่น�ำทาง" เวียดนาม มีซันง๊อกทันห์ (Son Ngoc Thanh) และแปต เชือน เป็น
เป็นนักชาตินิยม นักปฏิวัติชาว
เวียดนาม ภายหลังเป็นนายก ชาตินิยมรุ่นแรกๆ ออกหนังสือพิมพ์ภาษาเขมรฉบับแรกชื่อ "นคร
รั ฐ มนตรี แ ละประธานาธิ บ ดี วัด" กังวลเกี่ยวกับนโยบายฝรั่งเศส การทุจริต ความยากล�ำบากใน
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ชนบท อิทธิพลต่างชาติด้านเศรษฐกิจ และการสร้างจักรวรรดินิยม
เวียดนาม (เวียดนามเหนือ พ.ศ.
2488-2512) หลังจากสิ้นสุด ในอินโดจีนของเวียดนาม
กลุ่มพุทธชาตินิยม น�ำโดยพระภิกษุชาวกัมพูชา เฮม เจียว
ของสงครามเวียดนาม ไซ่ง่อน
เมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้ ถูกฝ่ายฝรั่งเศสจับกุม กรกฎาคม ค.ศ.1942
ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์
กลุ่มชาตินิยมเขมรอิสระต่อต้านฝรั่งเศสได้รับการสนับสนุน
ซิตี เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์
ชาวเวียดนามถือว่าเป็นบุคคล จากรัฐบาลไทยขณะนั้น มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการเป็นอาณานิคม
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ของฝรั่งเศส และจัดตั้งรัฐเขมรที่เป็นเอกราชขึ้น น�ำโดย ปก พอล
ต่อการประกาศอิสรภาพของ กุญ ต่อมาแตกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเขมรอิสระยังน�ำโดยปก พอ
เวียดนาม
ลกุญ ที่ไทยสนับสนุน และ 2) กลุ่มที่เกิดในนามสมาคมเขมรอิสระ
ซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายที่นิยมเวียดมินห์
ทั้งนี้ พรรคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้รับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามมากขึ้น
เพราะมีระบบระเบียบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากได้รับความช่วยเหลือจากจีน และ
โซเวียด ส่วนกัมพูชาและลาว เนื่องจากฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาและลาวโดยอ้อม
ยินยอมให้มีสถาบันกษัตริย์และขุนนางแบบเก่าไว้ ท�ำให้โครงสร้างทางสังคมของ
กัมพูชาและลาวแตกต่างจากเวียดนามที่ฝรั่งเศสปกครองโดยตรง ในดินแดนแผ่นดิน
ใหญ่เจ้าอาณานิคมประเทศฝรั่งเศส อินโดจีน ประเทศเวียดนามไม่เต็มใจได้รับการ
ปกครองของฝรั่งเศส มีการก่อการจลาจลอย่างรุนแรงปี ค.ศ.1930-31 แต่ก็มีการ
ปรับปรามอย่างนัก ยังน�ำไปสู่การต่อต้านและเกิดการจลาจลหลายพื้นที่ของประเทศ
ในสยามประเทศ สมัย ร.6 (1910-25) พระองค์จบการศึกษาจากอังกฤษ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ด�ำเนินนโยบายการสร้างความทันสมัยและการท�ำให้เป็นเหมือน
ตะวั น ตก สยามมี พื้ น ที่ ตั ว แสดงระดั บ โลกเป็ น สมาชิ ก ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
สันนิบาตแห่งชาติ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และด้วยอิสรภาพ
แบบสมบูรณ์ของสยามท�ำให้มีสนธิสัญญากับมหาอ�ำนาจส�ำคัญ
ที่ ข จั ด สิ ท ธิ์ ดิ น แดนพิ เ ศษ ซึ่ ง ชาติ ทั้ ง หลายของมหาอ� ำ นาจเริ่ ม
ก่อนหน้านี้ในสยาม สยามยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ทั้ง
ที่มีการปฏิรูปจากผู้ปกครองตั้งแต่ปี ค.ศ.1850 ระบบสมบูรณา
ญาสิทธิราชแบบเบ็ดเสร็จก็ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางตะวันตก
ที่ไหลเข้าไปยังประเทศปี ค.ศ.1932 เกิดการก่อรัฐประหารสร้าง ซั น ง๊ อ กทั น ห์ (Son Ngoc
Thanh) ชาวเขมรทางภาคใต้
รัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1935 ร.7 ทรงสละบัลลังก์และ ของเวียดนาม (เขมรต�่ำ/ขแมร์
สืบทอดโดยพระนัดดาแทนที่ ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุแค่ กรอม) เกิดในเวียตนาม ต่อมา
ไปศึกษากฎหมายที่ปารีส กลับ
10 ขวบ รัฐบาลด�ำเนินการโดยสภาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ำงานในกัมพูชาท�ำหน้าที่
บุคคลส�ำคัญในการเมืองสยามซึ่งเป็นหัวหน้าพลเรือน นาย มาท�
เป็นนักเคลื่อนไหว ชาตินิยม
ปรีดี พนมยงค์ และหัวหน้าฝ่ายทหาร พลเอก ป. พิบูลสงคราม ทั้ง ต่ อ ต้ า นฝรั่ ง เศส เป็ น นายก
สองมีบทบาทส�ำคัญในการปฏิวัติปี ค.ศ.1932 ปรีดีแม้จะถูกขับ รัฐมนตรี มีนโยบายเรียกร้อง
ออกจากอ�ำนาจ จนกระทั่งโค่นล้มส�ำเร็จปี ค.ศ.1958 ระหว่างนั้น เอกราชอย่างเปิดเผย แต่เมื่อ
สงครามโลกจบด้วยความพ่าย
การก่อรัฐประหารทางการเมืองท�ำให้เกิดความไร้เสถียรภาพของ แพ้ ข องญี่ ปุ ่ น จึ ง กลายเป็ น
สยาม ส่งผลต่อคนจ�ำนวนน้อยแต่มีผลตามมาด้วยความรุนแรงปี เชลยร่วมกับญี่ปุ่น ถูกจับและ
พ.ศ.2482/ค.ศ.1939 โครงการชาตินิยมทางเศรษฐกิจเริ่มขึ้น มุ่ง ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ
งตั้ง พรรคพวกของเขา
เข้ามาแทนที่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ในเรื่องการค้าและ ภาคหลั
ก็หนีไปอยู่ที่จังหวัดพระตะบอง
อุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ว่า ประเทศไทย (Thai- และเสียมราฐ แล้วร่วมมือกัน
land) ดินแดนแห่งอิสรภาพ แม้ว่าประเทศไทยประกาศสงคราม ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ใน
กับเยอรมนีปี พ.ศ.2460/ค.ศ.1917 และส่งกองก�ำลังเพิ่มไปยัง นาม พรรคประชาธิปไตย (The
Democratic Party)
ยุโรป (expeditionary force) สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ประกาศ
สงครามกับเยอรมนีปี 2460/ค.ศ.1917 เช่นกัน ด้วยความหวังที่จะได้สถานภาพพร้อม
กับพันธมิตรด้วยจะปกป้องตนจากประเทศญี่ปุ่น และท�ำให้ญี่ปุ่นที่เข้ายึดจีนแบบเต็ม
ใบปี พ.ศ.2480/ค.ศ.1937 หลังจากสังครามด�ำเนินไป ก่อนในเอเชียอาคเนย์ที่ตกอยู่
ภายใต้อาณานิคมท�ำให้มีการเคลื่อนไหว ส�ำหรับอิสรภาพของชาติเริ่มมีความเป็นไปได้
และได้รับการหนุนเสริม ประเทศอาณานิคมทั้งหลายสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
คนท้องถิ่น ให้อยู่ในรัฐบาลแห่งชาติและรัฐบาลท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่ท�ำให้คน
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ท้องถิ่นในชาตินั้นๆ พึงพอใจ
ในมลายู ปี ค.ศ.1930 กลุ่มผู้ปกครองรวมตัวเพื่อต่อต้าน
ชาวจีนและชาวอินเดียที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง เพราะ
กลัวจะท�ำให้ชาวมาเลย์ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ จึงจัดตั้งสมาคม
ขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาวมาเลย์พื้นเมือง นับเป็นการวาง
พื้นฐานขบวนการชาตินิยมในแหลมมลายูน�ำไปสู่การใช้จริงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
รั ฐ เอเชี ย อาคเนย์ ช ่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นจากยุ ค อาณานิ ค มเข้ า
สู ่ ยุ ค หลั ง เอกราชจึ ง เริ่ ม มี เ อกราชและต่ า งมี ก ารเลื อ กใช้ รู ป การ
ปกครองทั้ ง แบบเอกรั ฐ และสหพั น ธรั ฐ โดยรั ฐ ชนิ ด แรกมั ก รั บ
ความนิยมจากชนชั้นปกครองพื้นเมืองอย่างกว้างขวาง เช่น รัฐ
ไทย รัฐอินโดนีเซีย รัฐฟิลิปปินส์และรัฐต่างๆ ในอินโดจีน โดยมัก
มีลักษณะแป็นรัฐรวมศูนย์แบบเข้มข้น แล้วค่อยๆ วิวัฒนาการ
ไปสู ่ รั ฐ รวมศู น ย์ แ บบกระจายอ�ำ นาจ หรื อ อาจหมุ น กลั บ ไปหา
รั ฐ รวมศู น ย์ เข้ ม ข้ น ดั ง เดิ ม ซึ่ ง มั ก ขึ้ น อยู ่ กั บ ระดั บ การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยและแนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่นในรัฐนั้นๆ

อดีตประธานาธิบดีคนที่ 3 ของ
ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับ
การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช
และอุทิศตนช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในประเทศเหล่าประชาชนจึง
ยกย่องให้เขาเป็น วีรบุรุษ และมี
การจัดตั้ง "มูลนิธิรางวัลรามอน
แมกไซไซ (Ramon Magsaysay
Award Foundation)" เพื่อเป็น
อนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่นาย
มารอน ซึ่งต่อมาก็มีการมอบ
รางวัล "แมกไซไซ" ให้แก่ผู้ที่
ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง จนกระทั่ ง เสี ย
เอกราชจากเจ้าอาณานิคมทั่วหน้า
ชีวิตในปี พ.ศ.2500

ประเทศที่รับเอกราชเป็นประเทศต้นๆ ปี ค.ศ.1946 คือ
ฟิลิปปินส์ ภายหลังจากนั้น ไม่นาน ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ประเทศ
อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศอินโดจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว รับเอกราชทั่วหน้ากัน
นับเป็นยุคเอกราชจากเจ้าอาณานิคมในเวลาใกล้เคียงกันของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ฟิลิปปินส์ยุคเอกราช: ประเทศอเมริกาสัญญาว่าจะคืนเอกราชแก่ฟิลิปปินส์
อีก 10 ปี และคืนเอกราชหลังจากสงคราม กรกฎาคมปี 1946 ประเทศฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศสาธารณรัฐหลังจากอยู่ใต้การปกครองของอาณานิคมสเปนและอเมริกา ก่อน
รับเอกราชชาวฟิลิปปินส์หลายหมื่นต่อสู้แบบกองโจรกับญี่ปุ่นประสบกับความล�ำบาก
มาก ความเสียหายขนานใหญ่ด�ำเนินไปยังอุตสาหกรรม มะนิลา เมืองหลวง 80% ถูก
ท�ำลาย และการผลิตอาหารและวัตถุดิบลดลงอย่างมาก งานประเภทการก่อสร้างเริ่มขึ้น
ใหม่จากการสนับสนุนทางการเงินจากอเมริกา ประชาธิปไตยเกือบจะหยุดลง ประเทศถูก
ยึดครองโดยตระกูลที่มั่งคั่งมีอ�ำนาจ และวิถีทางการเมืองทั้งโหดร้ายและคอรัปชั่น งาน
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ก่อสร้างช้าเพราะการลุกของชาวฮุกบาลฮับ Hukbalahap พวก Huk นี้เป็นคอมมิวนิสต์
น�ำการต่อสู้แบบกองโจรเดิมใช้ในกองทัพประชาชน ซึ่งต่อสู่กับญี่ปุ่น และต่อต้านผู้เป็น
เจ้าของที่ดิน และจากนั้น ก็เริ่มโค่นล้มรัฐบาลใช้เวลาประมาณ 4 ปี ใน ค.ศ.1960 ใน
การปรับกบฏ การปรับได้รับการช่วยเหลือจากความคิดที่ไม่ชอบในคอมมิวนิสต์ จาก
ประชากรที่เป็นโรมันคาทอลิกส่วนมากประสบความส�ำเร็จจากรามอน แมกไซไซ (Ramon Magaysay) เลขาผู้ปกป้อง และจากประธานธิบดีสาธารณรัฐ รามอน แมกไซไซ
ลดคอรัปชั่นในที่สาธารณะและเริ่มเรื่องที่ดินและการปฏิรูปอื่นๆ แต่โชคไม่ดี เขาเสีย
ชีวิตจากเครื่องบินตกปี 1957 หลังจากนั้น ความคืบหน้าจากการปฏิรูปเป็นไปอย่างช้าๆ
ความอยากจนอย่างมีอยู่แพร่หลาย การบริหารสังคมยังอ่อนแอ การคอรัปชั่น
ในวงการเมืองกลับมาอีกครั้ง ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี Marcos หลังจาก
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ครั้งที่ 2 ปี 1969 ความไม่พอใจเพิ่มขึ้นมีการเดินขบวนต่อ
ต้านรัฐบาลขนานใหญ่ และ Huk การท�ำงานแบบกองโจร Huk เริ่มอีกครั้งปี ค.ศ.1972
Marcos ประกาศกฎอัยการศึก และปี 1973 ประกาศรัฐธรรมนูญใหม่ท�ำให้มีอ�ำนาจ
ปกครองอย่างไม่จ�ำกัดด้วยอ�ำนาจที่ไม่จ�ำกัดเช่นกัน พร้อมกับ ชาว Huk ปัญหาใหม่ที่
เผชิญกับรัฐบาลคือ การเคลื่อนไหวของชนมุสลิมกลุ่มน้อย พวก โมโร มีจ�ำนวน 2 ล้าน
โดยประมาณ อาศัยอยู่ในเกาะมินดะเนา ภาคใต้ของประเทศ และแหลมซูลู ทั้งหมด
เป็นคนที่หยิ่งทรนงและดุ แข็งคืนเรียกร้องการครอบครองของสเปนในช่วงอาณานิคม
และจากญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ส�ำหรับความปลอดภัยจากภายนอกนั้น ฟิลิปปินส์ยังขึ้นตรงต่ออเมริกาเช่น
เดิม แม้จะเช่าฐานทัพฟิลิปปินส์ปี พ.ศ.2490/ค.ศ.1947 และสันธิสัญญาการป้องกัน
ร่วมกันปี พ.ศ.2494/ ค.ศ.1951 ฟิลิปปินส์สมัยนี้ก็เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสหประชาชาติ
และปี พ.ศ.2498/ค.ศ.1954 เริ่มองค์กรสนธิเอเชียอาคเนย์ (SEATO) กับออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ไทยแลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ และอเมริกา มีเมืองใหม่สร้างขึ้น
Quezon (ตั้งชื่อตาม Manuel Quezon ประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ คอมมอลเวิล ปี
พ.ศ.2478/ ค.ศ.1935) เป็นเมืองหลวงใกล้กับมะนิลา
อินโดนีเซียยุคเอกราช: ปี 1942 จักรวรรดิญี่ปุ่นบุกเกาะชวาและปกครอง
จนกระทั่งญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามปี 1945 ซูการ์โนประกาศเอกราชประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน สุลต่านฮาเมิงกูบูโบโนที่ 6 ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดี
ซูการ์โนทันที พระองค์ทรงสนับสนุนการเกิดของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และยอมรับ
ว่ารัฐสุลต่านยกยาการ์ตาคือส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย โดยเจ้าผู้ครองเมือง
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ซูราการ์ตาก็ท�ำเช่นเดียวกัน และราชอาณาจักรชวาทั้งสองรัฐถูกตั้งให้เป็นเขตปกครอง
พิเศษในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามเนื่องจากสมาชิกฝ่ายที่ต่อต้านกษัตริย์ในซูราการ์ตา
ก่อการจลาจล ท�ำให้เจ้าผู้ครองนครซูราการ์ตาหมดอ�ำนาจปี 1946 และถูกผนวก
รวมกับจังหวัดชวากลาง การสนับสนุนของเมืองยกยาการ์ตามีความส�ำคัญในการรวม
ชาติ ในระหว่างสงครามเรียกร้องเอกราชอินโดนีเซียปี ค.ศ.1945-1949 เมืองยกยา
การ์ตาได้รับการตั้งให้เป็นเมืองหลวงในระหว่างปี 1945 ถึง 1948 ก่อนจะย้ายเมือง
หลวงไปที่จากาตาร์
อินโดนีเซียขยายเขตแดนของประเทศ 3 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ.2506 ภายหลังจาก Dutch New Guinea หรือ Irian Jaya ในปัจจุบันหลังจาก
ได้รับเอกราช อินโดนีเซียประกาศผนวกดินแดนในเดือนกันยายน พ.ศ.2512 ต่อมา
ปี พ.ศ.2518-2519 อินโดนีเซียบุกเข้ายึดครองและผนวกดินแดนติมอร์ตะวันออก
ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส และประกาศผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2519 แต่ประชาคมระหว่างประเทศ
ไม่ยอมได้รับการอ้างสิทธิเหนือติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซียจนท�ำให้สหประชาชาติ
เข้ามามีบทบาทด�ำเนินการให้ติมอร์ตะวันออก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
กลายเป็นประเทศอิสระเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ก่อนหน้านั้น ในเดือน
เมษายน พ.ศ.2525 นานาชาติประกาศให้การยอมได้รับการอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่
ทะเลซึ่งเชื่อมเกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน ท�ำให้อินโดนีเซียสามารถประกาศ
ให้พื้นที่ทะเลเป็นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศปี 2526
ประเทศที่เป็นแผ่นดินใหญ่: การได้รับเอกราชในประเทศอาเซียนภายหลัง
ต้องตกเป็นอาณานิคมเป็นเหมือนกันเปิดตัวเข้าสู่สมัยใหม่ และมีการได้รับการปกครอง
ระบบการเมืองที่แตกต่างไปจากอดีต แต่ความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรก ยัง
มีปัญหาใหม่ๆ ที่เป็นผลกระทบข้างเคียงจากยุคเจ้าอาณานิคมเป็นขนานใหญ่
พม่ายุคเอกราช/รัฐชาติ: พม่าได้รับเอกราชภายหลังตกเป็นอาณานิคมเป็น
เหมือนกันเปิดตัวเข้าสู่สมัยใหม่ และมีการได้รับการปกครอง ระบบการเมืองที่แตกต่าง
ไปจากรัฐโบราณและรัฐจารีตในครั้งอดีต กล่าวคือความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามา
แทรก ยังมีปัญหาใหม่ๆ ที่เป็นผลกระทบข้างเคียงจากยุคเจ้าอาณานิคมเป็นขนานใหญ่หลัง
จากอังกฤษได้ปกครองพม่าและตั้งเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย พม่าก็เปลี่ยนแปลงระบบ
การปกครองท�ำให้เหมือนกับอินเดีย โดยยกเลิกการปกครองในหมู่บ้านแบบจารีตเดิม มี
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การหมุนเวียนหัวหน้าหมู่บ้าน มีการใช้ระบบเทศาภิบาลเพื่อก�ำหนดการเก็บภาษีให้สูง
มีข้อก�ำหนดข้อบังคับในการรับชาวพม่าเข้าราชการอังกฤษใช้วิธีการปกครองกับพม่า
แตกต่างกับที่ปกครองมาลายาอย่างสินเชิง ให้การศึกษาแบบตะวันตกแก่ชาวพม่านั้น
ภายหลังเข้ามาท�ำร้ายอังกฤษ การศึกษาแบบตะวันตกช่วยให้เกิดปัญญาชนพม่ารู้เห็น
เหตุการณ์และความเคลื่อนไหวในประเทศมากขึ้น ลัทธิชาตินิยม และลัทธิประชาธิปไตย
ยังแพร่กระจายเข้ามาสู่พม่า ท�ำให้ปัญญาชน พระสงฆ์ และชาวบ้านท�ำการต่อต้าน
อังกฤษอย่างหนัก อังกฤษท�ำการปราบปรามอย่างรุนแรง เกิดการบาดเจ็บล้มตาย
เป็นจ�ำนวนมากนอกจากนี้ อังกฤษยังไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพุทธ
ศาสนาในพม่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวพม่าเป็นอย่างมาก ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สงบลง ปี ค.ศ.1947 มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พม่าประกาศ
เอกราชในวันที่ 4 มกราคม ค.ศ.1948 ระหว่างนั้น ชาวมุสลิมโรฮิงจา ในยะไข่ จัดตั้ง
กองก�ำลังมุญาฮิดีนเพื่อก่อกวนรัฐบาลและชาวพุทธ ส่วนยะไข่ที่เป็นชาวพุทธก่อกบฏขึ้น
ปี พ.ศ.2490 น�ำโดยพระสงฆ์ชื่ออูเซงดาเพื่อแยกยะไข่ออกจากพม่า กบฏนี้ได้รับความ
ช่วยเหลือจากพรรคคอมมิวนิสต์พม่าแต่ฝ่ายรัฐบาลปราบปรามได้ เหตุการณ์กบฏในยะไข่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชาวมุสลิม แต่รัฐบาลพม่าก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์
ได้ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2493 ในที่สุด ยะไข่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพพม่าปี พ.ศ.2491 ชาว
มุสลิมโรฮีนจาได้เรียกร้องต่อมาให้ตั้งเขตบริหารชายแดนมยูขึ้นในยะไข่ ซึ่งรัฐบาลอูนุได้
รับหลักการปี พ.ศ.2504 แต่ในปีต่อมา เกิดรัฐประหารโดยนายพลเน วิน และการตั้ง
เขตบริหารชายแดนดังกล่าวถูกยกเลิกไป แม้ต่อมาจะมีความขัดแย้งระหว่างชาวยะไข่
พุทธและโรฮีนจามุสลิมอยู่ในยะไข่ ยะไข่ได้ยกสถานะขึ้นเป็นรัฐในพม่าปี พ.ศ.2517
พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ 4 มกราคม พ.ศ.2491 (นับตามแบบไทย พ.ศ.
2492) อังกฤษมอบเอกราชให้แก่พม่าอย่างสมบูรณ์ ต่อจากฟิลิปปินส์ที่ได้รับเอกราช
จากดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าอาณานิคม ภายหลังจากพม่าได้รับเอกราชแล้ว ยุคนี้ถือว่า
เป็นยุคจากอาณานิคมสู่ความเป็นรัฐชาติ พม่าประสบกับปัญหามากมาย ทั้งจากภายใน
และภายนอก กระทั่งปัญหาระหว่างชาติ ส�ำหรับปัญหาภายในนั้น องซานเสียชีวิต
อูนุต้องเข้าด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพม่าแทนอองซานและเป็นผู้ลงนามใน
ข้อตกลงเกี่ยวกับเอกราชของพม่า ตุลาคม พ.ศ.2490/ค.ศ.1947 เป็นเหตุให้รัฐบาล
อุนุประสบปัญหาหลายด้าน สมัยรัฐบาลอูนุมีนโยบายแบบเสรีนิยมและนิยมประเทศ
ตะวันตกขัดแย้งกับนักการเมืองกลุ่มใหญ่ในพม่าที่นิยมลัทธิสังคมนิยมต้องการให้
พม่าด�ำเนินนโยบายสายกลาง นายพลอูนุหนึ่งในผู้น�ำขบวนการนักศึกษาพม่าได้รับ
การสนับสนุนจากอังกฤษให้เข้ามาแทนที่นายพลอองซาน เขาก้าวขึ้นรับต�ำแหน่งนายก
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รัฐมนตรีในทันทีที่พม่าได้รับเอกราช พม่าจึงถือเป็นชาติอาณานิคมชาติแรกที่แยกตัว
ออกจากเครือจักรภพ และประกาศใช้ชื่อเป็นทางการครั้งแรกว่า สหภาพพม่า (The
Union of Burma)
หลังจากการประกาศเอกราช ก็เกิดความแตกแยกทางการเมืองของกลุ่มชน
หลายกลุ่ม อีกทั้งเศรษฐกิจตกต�่ำ นายพลอูนุจึงถูกบีบให้ต้องตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้น
ภายใต้การน�ำของนายพลเนวิน ซึ่งปกครองประเทศอย่างเข้มงวด แต่เขาก็ปรับปรุงบ้าน
เมืองและระบบราชการให้ทันสมัยขึ้น สามารถแก้ปัญหาของประเทศทั้งการเมืองและ
เศรษฐกิจ ต่อมานายพลอูนุกลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกครั้ง หลังจากการคืนอ�ำนาจของ
นายพลเนวิน รัฐบาลของนายพลอูนุก็บริหารประเทศล้มเหลว จึงถูกท�ำการรัฐประหาร
ท�ำให้นายพลเนวินกลับขึ้นมาบริหารประเทศอีกครั้ง ซึ่งรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลทหาร มี
ประชาชนมากมายที่ไม่พอใจออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย แต่รัฐบาลของนายพลเนวิน
ก็ยังคงปกครองอย่างยาวนานถึง 26 ปี โดยใช้ระบอบสังคมนิยม และประกาศสถาปนา
"สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า" (Socialist Republic of the Union Burma)
ขึ้น โดยมีตัวเขาเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานพรรคสังคมนิยมพม่า (BSPP)
ภายหลัง 26 ปีของการยึดอ�ำนาจจากนายพลอูนุและด�ำเนินนโยบายกบจ�ำศีล
ของพม่า นายพลเนวินประกาศสละต�ำแหน่งทางการเมืองเพื่อลดแรงเสียดทานทั้งใน
และต่างประเทศ โดยมีรัฐบาลใหม่บริหารประเทศ ซึ่งนายพลเนวินยังคงด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานพรรค BSPP และกุมอ�ำนาจอยู่เบื้องหลังต่อไป นอกจากนี้ ยังมีปัญหาชน
กลุ่มน้อย ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่ำ ปัญหาทหารจีนกองพล 93 ซึ่งนิยมจีนคณะชาติจึง
ก่อกวนทางตอนเหนือของพม่า เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาปี พ.ศ.2501/ค.ศ.1958 นายพล
เนวิน (Newin) ผู้น�ำฝ่ายทหารบีบบังคับให้อูนุลาออกแล้วจัดการปกครองพม่าเองใน
ฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติ เนวินปราบปรามพวกก่อความวุ่นวายและพวกซ้ายจัดที่นิยม
ลัทธิคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์พม่าสงบลงระยะหนึ่งปี พ.ศ.2501 ประเทศพม่าประสบ
ความล้มเหลวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้าน
ฟาสซิสต์ยังแตกแยกออกเป็นสองส่วน กลุ่มหนึ่งน�ำโดยอูนุและติน อีกกลุ่มน�ำโดย
บะส่วยและจอเย่ง แม้อูนุจะประสบความส�ำเร็จในการน�ำประชาธิปไตยเข้าสู่ยะไข่
โดยอูเซนดา แต่เกิดปัญหากับชาวปะโอ ชาวมอญ และชาวไทใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ท�ำให้
รัฐสภาไม่มีเสถียรภาพ แม้อูนุจะผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจโดยได้รับการสนับสนุนจาก
แนวร่วมสหชาติ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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กองทัพมีการเจรจาปัญหาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่า
กับรัฐบาลของอูนุ ท�ำให้อูนุ ต้องเร่งให้เน วิน ผู้บัญชาการทหาร
เข้ามาจัดตั้งรัฐบาล กลุ่มแนวร่วมสหชาติถูกจับกุม 400 คน และ
มี 153 คนถูกส่งไปยังหมู่เกาะโกโกในทะเลอันดามัน ในกลุ่มที่ถูก
จับกุมมีอองทาน พี่ชายของอองซานด้วย หนังสือพิมพ์ Botahtaung
Kyemon Rangoon Daily ถูกสั่งปิด เมื่อเนวินปฏิวัติและปฏิวัติซ�้ ำ
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและยุบเลิกหน่วยงานบริหารเดิมทั้งหมด
จัดตั้งสภาปฏิวัติขึ้นบริหารประเทศ ประกาศนโยบายในการบริหาร
อู นุ (พ.ศ. 2450-2538)
ประเทศ 5 ข้อ คือ
เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ค นแรก
-พม่าจะด�ำเนินนโยบายวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด
ของประเทศพม่า และด�ำรง
-พม่าจะด�ำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ต�ำแหน่งทั้งหมด 3 สมัย
-พม่าจะส่งเสริมกิจการด้วยอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ให้เจริญ
-พม่าจะขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเฉพาะที่เป็นความช่วยเหลือ
โดยไม่มีข้อผูกพัน
-พม่าจะไม่ยอมให้คนต่างด้าวหรือหน่วยงานสาขาของชาวต่างประเทศเข้าไป
มีอิทธิพลในพม่า
-พม่ามีปัญหาทั้งภายในและภายนอก ภายในประกอบด้วยการเมืองไร้เสถียรภาพ
เศรษฐกิจตกต�่ำ สังคมแตกแยก ส่วนภายนอกคือภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์และปัญหา
ระหว่างประเทศเป็นเรื่องพรมแดนระหว่างจีน (ศรัญญา ประสพชิงชนะ, 2547:106)
รัฐบาลของเนวินประสบความส�ำเร็จในการท�ำให้สถานการณ์มั่นคง และเกิด
การเลือกตั้งปี พ.ศ.2503 ซึ่งพรรคสหภาพของอูนุเสียงข้างมาก แต่เสถียรภาพไม่ได้
เกิดขึ้นนาน เมื่อขบวนการสหพันธ์ฉานน�ำโดยเจ้าส่วยใต้ เจ้าฟ้าเมืองยองห้วยที่เป็น
ประธานาธิบดีคนแรกของพม่า ต้องการสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2490 ที่ขอแยก
ตัวออกไปเมื่อรวมตัวเป็นสหภาพครบสิบปี เน วิน พยายามลดต�ำแหน่งเจ้าฟ้าของ
ไทใหญ่โดยแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆปี พ.ศ.2502 ในที่สุด เนวินก่อรัฐประหาร
ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2505 อูนุ เจ้าส่วยใต้ และอีกหลายคนถูกจับกุม เจ้าส่วยใต้
ถูกยิงเสียชีวิต เจ้าจาแสง เจ้าฟ้าเมืองสีป้อหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่จุดตรวจใกล้
ตองจียุคนี้การเมืองของพม่ามีปัญหาประกอบ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ความไร้ เ สถี ย รภาพในการเมื อ งปกครองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ้ น�ำ บ่ อ ยครั้ ง
เช่น อองซานผู้น�ำเรียกร้องเอกราชถูกลอบสังหาร ท�ำให้พวกคอมมิวนิสต์และพวก
ทหารกองทั พ แห่ ง ชาติ ต ่ อ ต้ า นรั ฐ บาลใหม่ ข องพม่ า รั ฐ บาลอุ นุ ป ราบปรามอย่ า ง
รุนแรง นายกอุนุเข้าไปฟื้นฟูพระศาสนาและปล่อยให้พระสงฆ์
เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง ท�ำ ให้ ป ระชาชนไม่ พ อใจในการ
กระท�ำของพระสงฆ์โดยเฉพาะผู้น�ำทางทหารนายพลเนวิน นอกจาก
นี้ ยังมีเกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม AFPFL ผนวกกับปัญหา
สั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ ต กต�่ ำ ท� ำ ให้ ท ่ า นอนุ ต ้ อ งเชิ ญ เนวิ น ขึ้ น มา
เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ก็ ก ลายเป็ น รั ฐ บาลเผด็ จ การทหาร เกิ ด
การเรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนและนักศึกษาและผู้น�ำ
ทหารเนวินรัฐบาลทหาร แก้ไขปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจโดย
การน�ำระบอบสังคมนิยมมาใช้ มีการโอนกิจการต่างๆ ของเอกชน
มาเป็นของรัฐ ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปิดบัง
จักรพรรดิบ๋าว ดั่ย แปลว่า ผู้ ข่าวสาร ด�ำเนินนโยบายโดดเดี่ยว
เก็บรักษาความยิ่งใหญ่; 1913การตกต�่ ำ ของเศรษฐกิ จ ในประเทศ และสั ง คมแตกแยก
1997) พระนามเดิมว่า เหงียน
ฟุก หวิญ ถวิ เป็นจักรพรรดิองค์ สั บ สนวุ ่ น วายนี้ เ ป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 พม่ า
ที่ 13 และพระองค์สุดท้ายแห่ง เสียหายอย่างหนัก แม้แต่อังกฤษไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ เมื่อ
ราชวงศ์เหงียน ทรงเป็นสมเด็จ
พระจักรพรรดิแห่งอันนัม ใน พม่ า ได้ รั บ เอกราชจึ ง ประสบกั บ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งหลี ก
ช่วงนี้พระองค์ทรงได้รับความ เลี่ยงไม่ได้ นโยบายเศรษฐกิจเสรีของรัฐบาลอนุท�ำให้เกิดปัญหา
คุ้มครองจากฝรั่งเศสโดยอินโดจีน ระหว่างนายทุนกับชนชั้นกรรมกร ภายหลังระบบเศรษฐกิจแบบ
ของฝรั่งเศส ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ คอมมิ ว นิ ส ต์ เข้ า มาใช้ ใ นรั ฐ บาลเนวิ น ก็ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หา
2 ใน 3 ของประเทศเวียดนาม
ในปั จ จุ บั น พระองค์ ท รงขึ้ น เนื่องจากไม่มีประสบการณ์และขาดการจัดการที่ดีจึงท�ำให้เกิด
ครองราชบัลลังก์ปี ค.ศ.1932 สินค้าขาดแคลน มีการซื้อขายในตลาดมืด แสดงถึงการล้มเหลวทาง
เศรษฐกิจและการบริการประเทศอย่างสิ้นเชิง ภายหลังยอมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุน
ในกิจการบางอย่าง เช่น น�้ำมัน ป่าไม้ เหมืองแร่ เศรษฐกิจจึงกระเตื้องขึ้น ปัญหาชน
กลุ่มน้อยเป็นปัญหาหลักของพม่าที่มีมาอย่างยาวนาน บ่อนท�ำลายเสถียรภาพทางการ
เมืองของพม่ามาตลอด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลกลางของพม่าท�ำให้
ชนกลุ่มน้อยมีอ�ำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้น สร้างอุปสรรคในการรวมประเทศ
ให้เป็นหนึ่งเดียว น�ำไปสู่การปราบปรามอย่างหนักจากรัฐบาลกลาง และชนกลุ่มน้อย
ก็ท�ำการต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักเช่นกัน จึงยากต่อการคลี่คลาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ส�ำหรับปัญหาภายนอก ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับจีน ซึ่งขณะนั้น คอมมิวนิสต์แตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธงแดง
และกลุ่มธงขาว ซึ่งสร้างความวุ่นวายทางการเมือง เมื่อรัฐบาลพม่าประกาศยกเลิก
พรรคคอมมิวนิสต์จึงมีการต่อต้านใต้ดินรัฐบาลทหารของเนวิน
ส่วน ปัญหาระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องกับปัญหาพรมแดนระหว่าง
พม่ากับจีน เนื่องจากมีพรมแดนที่ติดกันจึงท�ำให้เกิดการกระทบ
กระทั่งกันบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศอย่างหนึ่ง
จนปี ค.ศ.1961–1977 ทั้งสองจึงตกลงเจรจากันเรื่องดินแดนโดย
มีการประสานผลประโยชน์ทางการเมืองร่วมกัน จีนรับรองความ
เป็น กลางของพม่า และพม่าขอจีนมิให้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ใน
พม่า ตามสถิติปี พ.ศ.2495 ประมาณกันว่า ประเทศพม่ามีพลเมือง
ประมาณ 18,500,000 คน จากจ�ำนวนประชาชนทั้งหมดนี้ก็พอ
ประมาณว่า มีผู้นับถือพุทธศาสนาประมาณ 15 ล้านคน คือมี
โฮจิ มิ น ห์ อ ่ า นแถลงการณ์
ผู้นับถือพุทธศาสนาประมาณ 80%

"เราต้องการสันติภาพ" ที่ปารีส
ปี 1946
กลุ่มประเทศที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส:
ที่มา :เหงียน, คักเวียน. เวียดนาม
เวียดนามยุคเอกราช: ภัยคุกคามรอบใหม่ ยุคหลังจากรับ :ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร.

เอกราชจากฝรั่งเศส และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) เมื่อ
เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2 ฝากทางเอเชีย) ญี่ปุ่นยกก�ำลังเข้า
ยึดอินโดจีนของฝรั่งเศส และประกาศยกเลิกอ�ำนาจการปกครองของฝรั่งเศส
ปี พ.ศ.2483/ค.ศ.1940 พร้อมมอบหมายให้จักรพรรดิบ๋าวได๋ของเวียดนาม
ประกาศอิสรภาพ และจัดตั้งรัฐบาลเวียดนามขึ้นปกครองประเทศ ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะ
ยึดอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้น ในเวียดนามมีขบวนการต่อต้านฝรั่งเศส ที่ส�ำคัญอยู่ขบวน
หนึ่งเรียกว่า สันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม หรือเวียดมินห์ (Viet Minh) ผู้ก่อตั้ง
ขบวนการนี้คือ โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh: 2433-2512) ขบวนการดังกล่าวมีเป้าหมาย
แยกสลายศัตรู และรวมพลังต่างๆ ให้มากที่สุดเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาประเทศชาติ และ
ปลดปล่อยประชาชน ฐานที่มั่นของขบวนการนี้อยู่ที่เวียดบัค (Viet Bac) และกลาย
มาเป็นกองทัพประชาชนของเวียดนามในเวลาต่อมา ในเวลาที่ญี่ปุ่นยึดครองเวียดนาม
สงครามมหาเอเชียบูรพา จีนและสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือขบวนการนี้เพื่อต่อต้าน
ญี่ปุ่น โฮจิมินห์จึงสามารถก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นทั่วประเทศ
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ปี พ.ศ.2488 โฮจิมินห์รับมอบอ�ำนาจจากจักรพรรดิบ๋าวได๋และรับต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีคนแรกหลังประกาศเอกราช แต่หลังจากนั้น ฝรั่งเศสกลับเข้ามาขับไล่
รัฐบาลของโฮจิมินห์และไม่ยอมรับเอกราชของเวียดนามน�ำไปสู่สงคราม จนในที่สุด
ฝรั่งเศสพ่ายแพ้แก่กองก�ำลังเวียดมินห์ที่ค่ายเดียนเบียนฟูปี พ.ศ.2497
และมีการท�ำสนธิสัญญาเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยอมรับเอกราช
ของเวียดนาม แต่สหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามในภาคใต้บางส่วนไม่
ต้องการรวมตัวกับรัฐบาลของโฮจิมินห์ ต่อมาก่อตั้งดินแดนเวียดนาม
ภาคใต้เป็นอีกประเทศหนึ่ง คือ สาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้)
มีเมืองหลวงคือ ไซ่ง่อน ใช้เส้นละติจูดที่ 17 องศาเหนือ แบ่งแยกกับ
เวียดนามส่วนเหนือใต้การปกครองของโฮจิมินห์ (เวียดนามเหนือ)
โง ดิ่ญ เสี่ยม อักษรไทย
เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง (สงครามโลกครั้งที่ 2) ปี
ว่า โง ดินห์ เดียม เป็น พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945) ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงคราม จักรพรรดิบ๋าวได๋สละราช
ประธานาธิบดีคนแรกของ
เวียดนามใต้ตั้งแต่วันที่ 26 สมบัติ และมอบอ�ำนาจการบริหารให้แก่ฝ่ายเวียดมินห์ ฝ่ายสัมพันธมิตร
ตุลาคม พ.ศ.2498 ถูกสังหาร โดยมีอังกฤษเป็นฝ่ายสนับสนุน ให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามามีอ�ำนาจในเวียดนาม
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 อีก โฮจิมินห์ประกาศท�ำการต่อสู้ด้วยก�ำลังอาวุธอย่างเปิดเผย โดยประกาศ
อิสรภาพ และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยตังเกี๋ย อันนัม และ
โคชินไชน่าขึ้นปี พ.ศ.2488 โดยมีกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง และโฮจิมินห์เป็นประธานาธิบดี
ปี พ.ศ.2489/ค.ศ.1955 ความเป็นอิสระของเวียดนามด�ำเนินอยู่ไม่นาน
สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างรัฐให้แก่เวียดนามใต้ และเพิ่มการช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือ โฮจิมินห์พยายามจะล้มล้าง
รัฐบาลเวียดนามใต้โดยส่งขบวนการเวียดกงเข้าไปแทรกแซง ชักชวนประชาชนเวียดนามใต้
ให้ต่อต้านรัฐบาลตนเอง ประชาชนเวียดนามใต้มีประชามติปลดจักรพรรดิบ๋าวได๋ออก
จากต�ำแหน่งปี พ.ศ.2489/ค.ศ.1955 และโงดินห์เดียมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี นับ
ตั้งแต่นั้นมา ประเทศเวียดนามใต้เกิดสงครามภายในตลอดมา โดยโงดินห์เดียมได้รับ
การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาให้ล้มเลิกระบบกษัตริย์ และเปลี่ยนรูปการปกครองของ
เวียดนามใต้เป็นระบอบสาธารณรัฐ (มีประธานาธิบดีแทนกษัตริย์) โงดินห์เดียมด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใต้
ฝรั่งเศสรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามดังกล่าวในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของสหพันธ์อินโดจีนของฝรั่งเศส ซึ่งขัดแย้งกับเจตจ�ำนงของพวกเวียดมินห์ ต่อมาปี
พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) ฝรั่งเศสประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐเสรีแห่งเวียดนามใต้ขึ้นโดยมี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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จักรพรรดิบ๋าวได๋เป็นประมุข (เป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศส) และมีโงดินห์เดียม (Ngo Dinh
Diem) เป็นนายกรัฐมนตรีท�ำให้มีการสู้รบระหว่างเวียดมินห์กับฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มมาแต่ปลาย
ปี พ.ศ.2489 เป็นไปอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น ในที่สุด ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายปราชัยแก่ฝ่ายเวียดมินห์
ในสงครามที่เดียนเบียนฟู (Dien Bien Pho) ปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954)
ฝรั่งเศสลงนามในข้อตกลงเจนีวา (Geneva Agreement) กับฝ่ายเวียดมินห์
ปีเดียวกัน โดยฝรั่งเศสยอมเคารพต่อความเป็นเอกราชอธิปไตย เอกภาพ
และบูรณภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ปี พ.ศ.2506/ค.ศ.1963 โงดินห์เดียมถูกโค่นอ�ำนาจและเสีย
ชีวิต สหรัฐจึงส่งทหารเข้ามาต่อสู้กับเวียดกง อีก 2 ปีต่อมาสหรัฐส่งก�ำลัง
ทหารเข้ามาปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรอีก 7 ประเทศสงครามเวียดนาม พระบาทสมเด็จพระนโรดม
จึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในขณะเดียวกันเวียดนามเหนือพยายาม สีหนุ (พ.ศ.2465-2555)
ที่จะให้มีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการรวมเวียดนาม แต่ก็ไม่เป็น พระมหากษัตริย์ล�ำดับที่ 4
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ผลส�ำเร็จจึงหันมาใช้กลวิธีทางการเมือง ฝ่ายเวียดกงได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2484-2498
จากเวียดนามเหนือและโซเวียตเริ่มด้วยการจัดตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ และ พ.ศ.2536-2547
เวียดนามใต้/เวียดกง (Viet Cong) จัดตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ สละราชบัลลังก์ให้แก่พระ
สี ห มุ นี
(National Liberation of South Vietnam) ขึ้นปี พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) ราชโอรสนโรดม
และพระองค์เป็นกษัตริย์
โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของชาวเวียดนามใต้ในการต่อสู้กับเวียดนามใต้ แห่งกัมพูชา, ประมุขแห่ง
เพื่อให้มีการรวมเวียดนามเข้าด้วยกัน แนวร่วมดังกล่าวประกาศจัดตั้ง รั ฐ กั ม พู ช า และ นายก
"รัฐบาลปฎิวัติชั่วคราวแห่งเวียดนามใต้ (Provision Revotutionary)"ปี รัฐมนตรีแห่งกัมพูชาหลาย
สมั ย ด� ำ รงพระอิ ส ริ ย ยศ
พ.ศ.2512 ส่วนด้านการทหารนั้น เวียดนามเหนือปฏิบัติการรบแบบกอง เป็ น พระมหาวี ร กษั ต ริ ย ์
โจร ด้วยหน่วยก�ำลังขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ขยายขนาดก�ำลังเป็นก (พระวรราชบิดา) ในท้ายสุด
องพันปี พ.ศ.2506 ในขณะที่ฝ่ายเวียดกงมีความเข้มแข็งขึ้น แต่ภายใน
เวียดนามใต้กลับมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีการแย่งชิงอ�ำนาจกันหลายครั้งหลาย
คราว โงดินห์เดียมถูกโค่นอ�ำนาจและผู้น�ำทหารเข้ามาปกครองแทนจนถึงปี พ.ศ.2508
สหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแทนขึ้น โดยมี นายพล เหงียนเกากี ผู้
บัญชาการทหารอากาศเป็นนายกรับมนตรี รัฐบาลชุดนี้จัดร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มี
การเลือกตั้งขึ้น
ปี พ.ศ.2510 นายพลเหงียนวันเทียวรับเลือกเป็นประธานาธิบดี ด�ำรงต�ำแหน่งมา
ถึงปี พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาส�ำคัญให้ลุล่วงไป ในระยะเวลาดังกล่าว สงคราม
ในเวียดนามก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สหรัฐอเมริกาเริ่มโจมตีทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือเป็น
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ครั้งแรกเมื่อเกิดวิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ยปี พ.ศ.2507 และปี พ.ศ.2508 ก็ส่งก�ำลังทหาร
เข้าร่วมรบกับก�ำลังทหารของเวียดนามใต้โดยตรง
กั ม พู ช ายุ ค เอกราช: กั ม พู ช ารั บ เอกราชปี พ.ศ.2496 รวมเวลา
กว่ า 90 ปี รั ช สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า นโรดมสี ห นุ ต่ อ มาปี พ.ศ.2498 พระองค์
ทรงสละราชสมบั ติ ถ วายแด่ พ ระราชบิ ด าคื อ พระเจ้ า
สุรามฤต ส่วนพระองค์ก้าวลงสู่วิถีชีวิตนักการเมืองทรงตั้งพรรค
สังคมราษฎร์นิยมขึ้นและมีชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ในเวลาต่อมา พระเจ้านโรดมสีหนุทรงน�ำหลักธรรมมาประยุกต์
ใช้ กั บ การเมื อ งโดยให้ ชื่ อ ว่ า ทฤษฎี พุ ท ธสั ง คมนิ ย ม (Buddhist
Socialism) เพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่เริ่มขยายเข้ามาในกัมพูชา
แต่ด้วยแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและความขัดแย้งจากภายใน
จึงท�ำให้เกิดการรัฐประหารขึ้นโดยนายพลลอน นอลปี พ.ศ.2513
สมเด็จนรโดมพระองค์สุรา สงครามกลางเมืองจึงปะทุขึ้นตั้งแต่บัดนั้น ชาวกัมพูชาต้องสูญเสีย
มฤต (2436-2503 กษัตริย์ เลือดเนื้อและชีวิตไปนับล้านคนกว่าสงครามนี้จะสิ้นสุดลงปี พ.ศ.
กัมพูชายุคเอกราช (HM
2534
King Norodom Suramarปี พ.ศ.2497 ฝรั่งเศสปราชัยในการรบกับเวียดมินห์ที่เมือง
it 1896-1960) พระชนก
เดี ย นเบี ย นฟู เป็ น เหตุ ใ ห้ ต ้ อ งเปิ ด การประชุ ม 14 ชาติ ท่ี เ มื อ ง
ของสมเด็จสีหนุ
เจนีวาเพื่อน�ำสันติภาพมาสู่อินโดจีน ความตกลงเจนีวาในครั้งนั้น
ก�ำหนดให้ฝรั่งเศสมอบเอกราชแก่เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา กัมพูชาจึงเป็น
เอกราชอย่างสมบูรณ์ โดยมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเป็นกษัตริย์ในช่วงรอยต่อ
ของประวัติศาสตร์ปี พ.ศ.2498 สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงสละราชสมบัติ แต่ยังมี
อ�ำนาจไว้ในฐานะนายกรัฐมนตรี ประมุขของประเทศ และประธานาธิบดี เป็นเวลา
ร่วมเก้าสิบกว่าปี ที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส ท�ำให้
สูญเสียสิทธิเสรีภาพในการปกครองของตน อีกทั้งปัญหาทางการเมืองก็สร้างความ
ปั่นป่วนหามีความสงบไม่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ จึงทรงมีพระด�ำริว่า "ได้เวลา
ที่กัมพูชาต้องท�ำอะไรสักอย่าง"
ปี พ.ศ.2493/ค.ศ.1950 พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ทรงเป็นเพียง
กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือเป็นเครื่องมือของฝรั่งเศสอีกต่อไป แต่ทรงจะปกครอง
กัมพูชาด้วยพระองค์เอง ดังนั้นใน ปี พ.ศ.2495/ค.ศ.1952 พระองค์ทรงยึดอ�ำนาจ
รัฐบาลและประกาศยุบสภาเพื่อด�ำเนินการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสให้ได้ภายใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ปี ค.ศ.1955 เนื่องจากพระองค์ทรงได้เห็นความปั่นป่วนของสภาผู้แทนความแตก
ร้าวทางการเมือง จึงท�ำให้พระองค์มิอาจอยู่นิ่งดูชะตากรรมกัมพูชาให้เสื่อมโทรมลง
ได้โดยไม่ได้ท�ำอะไรสักอย่าง ดังสุนทรพจน์ของพระองค์ว่า "ทุกอย่างหาระเบียบไม่
ได้ ไม่มีการปกครอง ไม่มีการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล..."
พระองค์ท�ำการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการเจรจา ตัด
ความสั ม พั น ธ์ ไ มตรี และยกเลิ ก สนธิ สั ญ ญาทุ ก ฉบั บ ที่ มี กั บ ฝรั่ ง เศส
ขณะเดียวกันฝรั่งเศสเองประสบกับปัญหาทางสงครามดังนั้นในเดือน
ตุลาคมปี พ.ศ.2496/ค.ศ.1953 ฝรั่งเศสจึงยินยอมให้กษัตริย์กัมพูชามี
อ�ำนาจในการควบคุมกองทัพ ด้านการคลังและการต่างประเทศ แม้ว่า
ฝรั่งเศสยังจ�ำกัดอ�ำนาจบางประการ แต่ส�ำหรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
แล้ว ทรงมองว่าฝรั่งเศสกาลังเสื่อมอ�ำนาจลงจากกัมพูชา จึงทรงใช้
ยุทธศาสตร์สุดท้ายของพระองค์คือให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างจังหวัด พ ร ะ เจ้ า ศ รี ส ว่ า ง ว ง ศ์
ามหาชีวิต พระมหา
เสียมเรียบกับพนมเปญเดินขบวนประท้วงฝรั่งเศส เหตุดังกล่าวท�ำให้ เจ้
กษัตริย์องค์ที่ ๑๒ ห่ง
ชาวกัมพูชาทั้งเป็นฆราวาสและพระสงฆ์ออกมาเดินขบวนเรียกร้อง ราชอาณาจั ก รล้ า นช้ า ง
เอกราชอย่างอิสรเสรี กระทั่งนักศึกษา ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาร่วมเป็น หลวงพระบาง และพระ
จ�ำนวนมาก จนในที่สุด ฝรั่งเศสต้องมอบ "เอกราช" อย่างสมบูรณ์แบบ มหากษัตริย์พระองค์แรก
แห่ ง พระราชอาณาจั ก ร
ให้แก่ชาวกัมพูชาในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2496/ค.ศ.1953 ลาวภายหลั ง การได้ รั บ
หลังจากได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ เอกราช
กลายเป็นพระประมุขของรัฐ ทรงก�ำหนดแผนนโยบายไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายทางการ
เมืองในการด�ำเนินบริหารประเทศ โดยใช้นโยบายที่เรียกว่า "สังคมนิยมพุทธศาสนา"
ซึ่งเป็นสายกลางในพุทธศาสนาที่เรียกว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" เป็นแนวทางบริหาร
ประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากพระองค์ทรงเคยได้บวชเรียนในพุทธศาสนาและมีพระด�ำริ
ว่า "การจะสร้างประเทศให้พัฒนามาได้ พระสงฆ์ควรมีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม
"สังคมนิยมพุทธศาสนา" เป็นหลักการบริหารประเทศที่สมเด็จพระนโรดมสีหนุ
คิดค้นมาโดยพระองค์เอง เนื่องจากทรงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และ
ประชาชนว่าพุทธศาสนานามาซึ่งความเท่าเทียมกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ซื่อสัตย์
ต่อกัน พร้อมทั้งช่วยเหลือกัน รักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมแบบจารีตนิยม ทั้งนี้ ล้วนแต่เป็น
หลักพื้นฐานในวิถีชีวิตของประชาชน อีกส่วนหนึ่งที่มีความส�ำคัญมากที่สุดคือเพื่อ
ส่งเสริมและยกระดับพุทธศาสนา" โดยทรงมีพระด�ำริว่าการพัฒนาประเทศ และ
ศาสนาต้องไปควบคู่กัน "ประเทศชาติประกอบด้วยจักรสองคืออาณาจักร ส�ำหรับ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ขับเคลื่อนประเทศชาติ ส่วนอีกจักรหนึ่งคือพุทธจักร ส�ำหรับขับเคลื่อนศีลธรรม และ
ความสามัคคีของผู้คนในสังคม ถ้าประเทศชาติขาดจักรใดจักรหนึ่งแล้ว หรือจักรทั้ง
สองเดินไปไม่สม�่ำเสมอกันแล้ว ประเทศไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบสุขและพัฒนา
ขึ้นได้" เดียบสุผล (Deap Sophal) ว่า เป็นทฤษฎีสร้างขึ้นเพื่อบ�ำบัด
ทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ประชาชน "ทุกข์ของราษฎร์คือทุกข์ของข้าพระเจ้า"
ดังนั้น สมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงทรงงานกับประชาชนทุกนิคมชุมชน
หมู่บ้าน ทรงวางพระองค์เหมือนประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับ
หมู่ชนทั่วไป ดังปรากฏในผลงานของยังซัม (YangSam) ว่า "ไม่เคยมี
มาก่อนในอดีตที่พระมหากษัตริย์วางตัวเหมือนคนทั่วไป ทรงงานร่วม
กินร่วมนอนกับประชาชนของพระองค์ ซึ่งท�ำให้ประชาชนของพระองค์
กล้าร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางการ
เจ้า สุ ภ านุว งศ์ป ระธาน มากมาย" นอกจากนี้ สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงให้ความส�ำคัญแก่
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธ ิป ไตยประชาชน พระสงฆ์เป็นพิเศษทรงได้ถวายต�ำแหน่งส�ำคัญๆ แก่ผู้น�ำศาสนา เช่น
ลาวคนแรกหลัง จากลาว สมเด็ จ พระสั ง ฆราชทั้ ง สองนิ ก าย คื อ มหานิ ก ายและธรรมยุ ติ นิ ก าย
เปลี ่ยนแปลงการปกครอง พร้ อ มทั้ ง มี พ ระบรมราชานุ ญ าตให้ ใช้ พ ระราชาศั พ ท์ แ ก่ ส มเด็ จ พระ
จากราชอาณาจักรมาเป น็
สาธารณรัฐป ี ค.ศ.2518 สังฆราชทั้งสอง ขณะเดียวกัน พุทธศาสนาก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์
และเชื้อพระวงศ์เข้ามาผนวชเพื่อสืบทอดพระราชประเพณีดังเดิม อีก
ส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ หรือการศึกษา ทรง
ให้ความช่วยเหลือทุกกรณี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระ
สังฆราช ฮวด ตาด ลงพื้นที่พบปะกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อรับฟังการร้องทุกข์ และแนวทางการบริหารขององค์พระประมุขของรัฐ
ผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า ทั้งพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไปมีความพึง
พอใจมากที่สุดในหลักการบริหารประเทศของพระองค์ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในยุคนี้
พุทธศาสนามีความพัฒนาแทบทุกๆ ด้าน
จากการส�ำรวจจ�ำนวนสถิติการเจริญเติบโตของศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์
วิหาร เป็นต้น พบว่าปี ค.ศ.1969 มีจ�ำนวน 3,369 วัด โดยเฉลี่ยวัดเกิดใหม่ปี ละ 63
วัด และวัดใหม่ล้วนแต่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลระหว่างปี ค.ศ.1961-1969
พระสงฆ์มีจานวน 53,509-65,062 รูป/องค์ โดยเฉลี่ยพระสงฆ์บวชใหม่หนึ่งพันรูปต่อ
ปี มีนักวิชาการหลายท่าน เช่น ยัง ซัม มองว่าสมเด็จพระนโรดมได้รับแรงดลบันดาล
ใจ และเดินตามรอยของพระเจ้าอโศกมหาราชดังพระองค์เคยตรัสว่าไว้ "พระพุทธเจ้า
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ฝากพระศาสนาไว้กับพระมหากษัตริย์"
ลาวยุคเอกราช: ภายหลังจากที่ลาวรับเอกราช การเมืองภายในของลาว
เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากลาวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมือง
แตกต่างกัน ลาวฝ่ายซ้าย มีผู้น�ำคนส�ำคัญ คือ เจ้าสุภานุวงศ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากสหรัฐอเมริกาและไทย ต้องการใช้แนวทางประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศ
ลาวทั้งสองฝ่ายท�ำสงครามสู้รบกัน จนกระทั่งลาวฝ่ายซ้ายรับชัยชนะ เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ.2518
ปี พ.ศ.2495 ลาวในหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อการจลาจลต่อ
ต้านการปกครองของฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงฮานอย เมื่อฝรั่งเศส
แพ้สงครามที่ค่ายเดียนเบียนฟู ลาวจึงรับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝรั่งเศสถอนก�ำลัง
ออกจากประเทศลาว ซึ่งแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์
ในนครเวียงจันทน์ (ฝ่ายขวา) กับฝ่ายขบวนการประเทศลาว (ฝ่ายซ้าย) 5 ปีต่อมาปี
พ.ศ.2500 เจ้าสุวรรณภูมาขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผู้น�ำรัฐบาลผสมใน
นครเวียงจันทน์ 3 ปีต่อมา เวียงจันทน์เริ่มสั่นคลอนเพราะความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ก่อรัฐประหารและกลุ่มต่อต้านการท�ำรัฐประหาร ฝ่ายขบวนการประเทศลาวก่อการ
จลาจลขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออก
ยุคพระราชอาณาจักรลาวและสงครามกลางเมือง: ปี พ.ศ.2502 เจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้าสว่างวัฒนาจึงขึ้นครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิต
แทน เหตุการณ์ในลาวยุ่งยากมาก เจ้าสุภานุวงศ์ 1 ในคณะลาวอิสระประกาศตน
ว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการปะเทดลาว ออกไป
เคลื่อนไหวทางการเมืองในป่า เนื่องจากถูกฝ่ายขวาในลาวคุกคามอย่างหนัก ปี 2504
ร้อยเอกกองแลท�ำการรัฐประหารรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมา แต่ถูกกองทัพฝ่ายขวาและ
ฝ่ายซ้ายรุมจนพ่ายแพ้ กองแลต้องลี้ภัยไปสหรัฐจนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ทางการเมือง
ในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้น บังคับให้ลาวต้องตกอยู่ท่ามกลางสงครามอินโดจีน
ครั้งที่สองซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าครั้งแรก และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองและ
รัฐประหารหลายครั้งด้วยกัน
ยุ ค นี้ พุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ� ำ ชาติ ข องลาว พระมหากษั ต ริ ย ์ ทุ ก ๆ
พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ประชาชนชาวลาว นับถือพุทธศาสนาประมาณ
99% ประชาชนชาวส่วนมากยังหนักแน่นอยู่ในจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด เท่ากับ
ว่าจารีตประเพณีกับพุทธศาสนาเข้ากันเป็นอย่างดี ประชาชนลาวผู้ชายเมื่ออายุครบ
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10 ปีบริบูรณ์แล้วจะบวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะบวชเป็นพระกัน
เกือบทุกคน นี่ถือเป็นประเพณีในการบวชและยึดเอาวิธีการปฏิบัติประจ�ำแต่ละเดือน
มาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติกันแต่ละเดือนไป เรียกว่า ฮีต 12 และครอง 14 ฮีต 12
คือการบ�ำเพ็ญบุญไปแต่ละเดือน ครบ 12 เดือน ส่วนครอง 14 คือ
การประพฤติปฏิบัติในวงสังคมของคนลาวเพื่อความสามัคคีกันตาม
ล�ำดับของวัยและคุณสมบัติ
มาเลเซียยุคเอกราช: อังกฤษก�ำหนดจะคืนเอกราชให้แก่มลายูปี
พ.ศ.2491 โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในขณะนั้น
ประกอบด้วยความเป็นอยู่ ในลักษณะพหุสังคม ซึ่งมีชาวพื้นเมือง
เดิมและชาวจีนที่เข้ามาในช่วงทั้งก่อน และหลังอังกฤษปกครอง และ
ชาวอินเดียซึ่งอพยพมาจากตอนใต้ ของประเทศอินเดีย ซึ่งบุคคล
ตนกู อับดุล ระห์มัน (2446–
2533) หรือ ตนกู อับดุล ระห์มัน เหล่านี้มีสิทธิเท่าเทียมกันหมด โดยโครงการ คืนเอกราชมีชื่อว่า
ปุตรา อัล-ฮัจ อิบนิ อัลมรหุม "สหภาพมาลายาหรือ Malayan Union Plan (MUP)" ซึ่งวางเป้า
สุลตาน อับดุล ฮามิด ชาห์ เป็น หมายว่าโครงการจะส�ำเร็จปี พ.ศ.2491 โครงการ MUP กลายเป็น
ผู้น�ำการเรียกร้องเอกราช และ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ ชนวนส�ำคัญที่ท�ำให้ชาวพื้นเมืองท้องถิ่นดั้งเดิม (ชาวมลายา) รู้สึก
ประเทศมาเลเซียได้รับยกย่อง ต่อต้านซึ่งเรียกว่า "เชื้อชาตินิยม" (Racialism) ซึ่งกลุ่มชาวมาเลย์
เป็นบิดาแห่งประเทศมาเลเซีย ถือว่าตนเป็นบุตรของแผ่นดิน (Bummiputera) จึงไม่ยอมที่จะให้
(Bapa of Malaysia)
คนเชื้อชาติอื่นมีสิทธิเท่าเทียมตนเอง (จีนและอินเดีย) ซึ่งชาวจีน
และอินเดียมีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าชาวมาเลย์จึงเกิดองค์การชาวมาเลย์ต่อต้าน
โครงการ MUP โดยเริ่มจากความคิดของมุขมนตรีรัฐยะโฮร์ โดยองค์การดังกล่าวชื่อ
ว่า"Pan Malayan Malay Congress" ในขั้นแรก เปลี่ยนเป็นองค์การสหชาติมาเลย์
(The United Malay National Organization:UMNO) ซึ่งเกิดจากมติที่ประชุมใน
เดือนมีนาคมปี พ.ศ.2489 โดยมีตัวแทนขององค์กรของชาวมลายู 41 องค์กร และ
การประชุมครั้งนี้ ดาโต๊ะออนน์ บินยะอาฟาร์ จากสมาคมชาวมลายูแห่งรัฐยะโฮร์
(Persatuan Melayu Johor) รับเลือกให้เป็นประธานจากการประชุม มีมติที่ส�ำคัญ
คือ จัดตั้งองค์การมลายูสามัคคีแห่งชาติ หรือองค์การสหชาติมาเลย์ (The United
Malay National Organization: UMNO) และต่อต้านการจัดตั้งสหภาพมาลายา
ตามแผนการของอังกฤษซึ่งก็ประสบความส�ำเร็จโดยอังกฤษยอมล้มเลิกโครงการ MUP
และท�ำข้อตกลงกับ UMNO ในข้อตกลงว่าด้วยสหพันธรัฐมลายา (Federation of
Malaya Agreement) คือการรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐ
ต่ อ มาองค์ ก ารมลายู ส ามั ค คี แ ห่ ง ชาติ ห รื อ องค์ ก ารสหชาติ ม าเลย์ (The
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

381

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

United Malay National Organization:UMNO) พัฒนาเป็นพรรคการเมือง เมื่อ
ดาโต๊ะออนน์ บินยะอาฟาร์ ลาออกจากการเป็นประธานพรรคคนแรก และไปจัดตั้ง
พรรคการเมืองใหม่ เมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ.2494 (ค.ศ.1951) โดยพรรคการเมืองใหม่
นี้ ใช้ชื่อว่าพรรคเอกราชแห่งมาลายา (Independence of
Malaya Party) ที่ไม่จ�ำกัดเฉพาะคนเชื้อสายมลายู ส่วนพรรค
อัมโน (UMNO) ที่เหลือลงมติเลือก ตวนกู อับดุล ราห์มาน
เป็นประธานคนใหม่และท่านเขียนบทความในหนังสือพิมพ์
The Star ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2530 ว่า "การต่อสู้
การเลือกตั้งครั้งแรกปี พ.ศ.2498 นั้น ฉันขอรับบริจาคเงิน
โดยการเขียนจดหมายถึงบรรดาชนชั้นปกครองทั้งหลายใน ลี กวนยู (พ.ศ. 2466–2558) เป็น
มาเลเซีย บรรดาคนรวยชาวอาหรับที่อยู่ในสิงคโปร์และประเทศ นั ก การเมื อ งชาวสิ ง คโปร์ อี ก ทั้ ง
ยังเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คน
มุสลิมทุกประเทศ ในตะวันออกกลางและเมื่อฉันเดินทางไป แรกซึ่งปกครองประเทศเป็นเวลา
ประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือมีแต่เพื่อนในประเทศไทย สามทศวรรษ เขาได้รับการยอมรับ
เท่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือ" ซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ท่าน อย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้ง
ตวนกู อับดุล ราห์มาน รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก ประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่
ของประเทศมาเลเซีย
อั ง กฤษมอบเอกราชให้ แ ก่ ดิ น แดนมลายู เ กื อ บทั้ ง หมดในวั น ที่ 31
สิงหาคม พ.ศ.2500 ภายใต้ชื่อว่า "สหพันธรัฐมาลายา" (Federation of Malaya) โดยมีจ�ำนวน 11 รัฐ ซึ่งอยู่บนคาบสมุทรมลายู 10 รัฐ และดินแดนที่เป็น
เกาะ 1 รัฐ คือ เกาะปีนัง ยกเว้นสิงคโปร์ ต่อมาปี พ.ศ.2506 สหพันธรัฐมาลายา
สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ ผู ้ น� ำ ของสหพั น ธรั ฐ มาลายาคื อ ท่ า นตวนกู อั บ ดุ ล ราห์ ม าน มี
แนวความคิ ด ที่ จ ะรวมเอาดิ น แดนที่ อ ยู ่ ใ กล้ เ คี ย ง ซึ่ ง อั ง กฤษก� ำ ลั ง จะให้ เ อกราช
ดินแดนดังกล่าว คือ เกาะสิงคโปร์ ซาบาห์ ซาราวัค และบรูไน เข้าไปอยู่ในสหพันธรัฐ
มาลายา และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งสหพันธ์มาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วย 11
รัฐเดิม กับอีก 4 รัฐใหม่ รวมเป็น 15 รัฐ แต่โครงการนี้บรูไนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมด้วย
ท�ำให้สหพันธ์มาเลเซียมีเพียง 14 รัฐ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2508 สิงคโปร์ประกาศ
ถอนตัวออกจาก สหพันธ์มาเลเซียมาเป็นประเทศเอกราชภายใต้การน�ำของนาย
ลีกวนยู ท�ำให้สหพันธ์มาเลเซียมีเพียง 13 รัฐ (มาเลเซียตะวันตก 11 รัฐ และมาเลเซีย
ตะวันออก 2 รัฐ)
สหภาพมาลายาเป็นสหพันธ์ของกลุ่มรัฐมลายูและอาณานิคมช่องแคบรวมทั้ง
สิงคโปร์ ซึ่งสืบทอดมาจากกลุ่มอาณานิคมบริติชมาลายา สหภาพแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้น
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เพื่อรวมศูนย์การปกครองของรัฐต่างๆ ที่อยู่บนคาบสมุทรมลายูให้อยู่ภายใต้รัฐบาล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ สหภาพมลายาเป็นรูปแบบ
การปกครองที่อังกฤษเสนอขึ้นเพื่อใช้ปกครองดินแดนมลายูที่เป็นอาณานิคมภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในแผนการสหภาพมลายานั้นมีส่วนส�ำคัญคือ การรวมรัฐใน
สหพันธรัฐมลายู รัฐนอกสหพันธรัฐมลายูและปีนังกับมะละกาเข้าด้วยกันเป็นสหภาพ
มลายาลดสถานภาพของสุลต่านให้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล โดยอธิปไตยเป็นของ
กษัตริย์อังกฤษ พลเมืองในมลายามีสิทธิ์เท่าเทียมโดยไม่มีอคติเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา
การต่อต้านกลุ่มชนชั้นน�ำในมาเลย์เป็นกลุ่มที่ออกมาต่อต้านแผนการสหภาพมลายา
อย่างจริงจัง เพราะเท่ากับเป็นการลดอ�ำนาจของสุลต่านที่มีมานาน ส่วนชาวมาเลย์
ทั่วไป รู้สึกว่าพวกตนเสียสิทธิ์พิเศษที่เคยมีเหนือชาวจีนและชาวอินเดีย ดาโต๊ะ ออน
บิน จาฟฟาร์ ประธานกลุ่ม Pan Malayan Congress เป็นผู้น�ำในการจัดประชุม
เพื่อคว�่ำบาตรสหภาพมาลายา ผลที่ตามมาคือสุลต่านทุกพระองค์ไม่เข้าร่วมพิธีการ
ก่อตั้งสหภาพมาลายาของอังกฤษ ประชาชนชาวมาเลย์เดินขบวนต่อต้านโดยคาด
ผ้าขาวบนหมวกซงกกสีด�ำ ต่อมาปี พ.ศ.2489 ดาโต๊ะ ออน บิน จาฟฟาร์ ร่วมกับ
กลุ่มชนชั้นน�ำมาเลย์ก่อตั้งพรรคอัมโนโดยดาโต๊ะ ออน บิน จาฟฟาร์ เป็นประธาน
พรรคคนแรก เนื่องจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ซับซ้อนในขณะนั้น มีกลุ่มนิยม
อิสลามที่ต้องการสร้างศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์ในมาเลเซีย และกลุ่มฝ่ายซ้ายน�ำโดย
สหภาพมาเลย์หนุ่มที่ต้องการรวมมลายา สิงคโปร์และอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน ฝ่าย
อังกฤษไม่สนับสนุนสองกลุ่มที่กล่าวมาโดยเฉพาะกลุ่มฝ่ายซ้ายที่อังกฤษปราบปราม

พระสงฆ์กัมพูชาสมัยใหม่ยุคอาณานิคมถึงยุครัฐชาติสมัยใหม่จากขวา-ซ้าย รูปที่ 1 พระ
จวน นาถ (Ven.Chuon Nath: ค.ศ.1883-1969) รูปที่ 2 พระลวิ เอม (Ven.Lvi Em)
รูปที่ 3 ท่านฮวต ตัท (Ven.Huot Tath: ค.ศ.1891–1975) รูปที่ 4 พระโอม โสม (Ven.
Oum Som)
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อย่างรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ.2491 ดังนั้น อังกฤษจึงหันไปเจรจากลับพรรคอัมโน ซึ่งเริ่ม
ต้นเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2489 น�ำไปสู่การจัดตั้งสหพันธรัฐมลายาขึ้นแทนที่เมื่อ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 แผนการสหภาพมลายาจึงล้มเลิกไป ยุคสิงคโปร์รับเอกราช
ลักษณะเด่นของพุทธศาสนายุคอาณานิคมสู่รัฐชาตินิยมนี้
รั ฐ ชาติ ใ หม่ / ประเทศกั บ ศาสนายุ ค นี้ มั ก จะเป็ น ไปคู ่ กั น อย่ า งในประเทศ
ฟิลิปปินส์แม้สเปน อเมริกาที่ออกไปแล้ว แต่ก็ทิ้งมรดกทางศาสนาวัฒนธรรมไว้ ไม่
ได้น�ำกลับไปด้วย แต่บางพื้นที่ เช่น รัฐชาติที่เป็นมุสลิมและพุทธศาสนา แม้จะมีพวก
เจ้าอาณานิคม แต่ก็แค่มาน�ำผลประโยชน์กลับไป แม้จะมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรม
ภาษาศาสนาด้านอื่นๆ ทิ้งไว้ แต่ศาสนาหลักที่มีอยู่ก่อนกลับไม่สามารถครอบง�ำกลาย
เป็นกระแสหลักได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอื่นๆ ในฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะและมีการ
เป็นอาณานิคมที่ยาวนาน ท�ำให้อิทธิพลด้านวัฒนธรรม และศาสนาสามารถเข้าไปมี
อิทธิพลต่อมา นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเอกราชก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482-2488) ประกาศนโยบายต่อต้านชาติตะวันตกที่แผ่
อ�ำนาจเข้ามาปกครองเอเชีย ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ชาวเอเชียลุกขึ้นต่อสู้ โดยร่วมมือกับ
ญี่ปุ่นในการขับไล่อิทธิพลของชาติตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่นั้นไปจากเอเชีย
จึงถือว่า การโฆษณาเรียกร้องดังกล่าวชักจูงกระตุ้นในชาวเอเชียโดยเฉพาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนั้นมีการตื่นตัวในแนวคิดชาตินิยม ซึ่งนามไปสู่การพยายาม
ต่อสู้เพื่อเอกราชให้พ้นจากการเป็นอาณานิคมตะวันตก
พุ ท ธศาสนาดู เ หมื อ นฟื ้ น แต่ ก ลั บ ทรุ ด ยิ่ ง แม้หลายประเทศที่นับถือพุทธ
ศาสนาดูเหมือนจะฟื้นฟูในหลายๆ ด้าน แต่เหตุการณ์กลับทรุดยิ่งไปหนัก อันเนื่อง
มาจากการแย่งชิงอ�ำนาจขึ้นมาปกครองประเทศ และการใช้อ�ำนาจในทางที่ไม่เอื้อ
ต่อการท�ำกิจพระศาสนา นอกจากนี้ ภัยในภายนอกกลับเป็นสงครามเย็นที่ก่อตัว
ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ยุคฟื้นฟูนี้
จึงประหนึ่งการลุกขึ้นมา ฟื้นจากไข้หนักที่เป็นมานาน เมื่อเริ่มจะดีข้ึนก็กลับไปกว่า
เดิมหรือยิ่งกว่าเดิมในบางโอกาส มีการฟื้นฟูพระศาสนา ยุคช�ำระสะสางและฟื้นฟู
พระสงฆ์มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมาก ทุกยุคสมัยการเมืองและศาสนา
ล้วนเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แม้แต่ยุคหลังอาณานิคมสู่เอกราชซึ่งเป็นรัฐชาติ
สมัยใหม่ที่พุทธศาสนาล้วนต้องเกี่ยวข้องทางการเมืองสืบเนื่องจากพระสงฆ์มีบทบาท
ส�ำคัญในการกู้เอกราชจากยุคอาณานิคมที่ถูกกดขี่และเอาเปรียบ เมื่อเอกราชเริ่มต้น พระ
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ศาสนาจึงยิ่งได้รับการยอมรับและเชิดชู โดยเฉพาะในภาครัฐและประชาชน ประชาชน
ยังคงยึดมั่นต่อพุทธศาสนาที่ร่วมกันสร้างชาติ และได้เอกราช แต่ในส่วนภาครัฐยังมี
การแย่งชิงผลประโยชน์และอ�ำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เสียผลประโยชน์
และภัยข้างนอกจากประเทศมหาอ�ำนาจที่ให้การสนับสนุนอยู่ พุทธศาสนาจึงได้รับผล
กระทบในบางโอกาสสมัย ดังที่พระสงฆ์และชาวพุทธในเวียดนามต้องช่วยกันปกป้อง
พุทธศาสนาจากการถูกกดขี่สมัยรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกและนับถือ
ศาสนาคาทอลิก การเกี่ยวข้องการเมืองครั้งนั้นเกิดจากความไม่พอใจต่อนโยบายปราบ
ปรามชาวพุทธและท�ำลายสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาอย่างหนักน�ำให้พระสงฆ์ต้องน�ำ
ตัวเองสู่การเมือง ดูว่าพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองมากเกินไปจนลืมภาวะความเป็น
พระไป เช่น ในเวียดนาม สมัยรัฐบาลของโงอินเดียม พุทธศาสนาถูกกดขี่ ย�่ำยี จาก
ฝ่ายรัฐบาลที่นับถือคริสต์ศาสนา รัฐท�ำลายความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนอย่างมาก น�ำ
ไปสู่การเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น�ำมวลชน พระภิกษุถิช
กวาง ดึ๊ก เผาตนเองเพื่อประท้วงรัฐบาล ซึ่งก่อความสะเทือนใจแก่ชาวพุทธเวียดนามไป
ทั่วประเทศและผู้คนทั่วโลก คณะสงฆ์ก็เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยการจัดการปกครอง
คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการบริหารของบ้านเมือง
ในประเทศไทย มีความพยายามใช้พุทธศาสนาและคณะสงฆ์เพื่อแสวงหา
ความชอบธรรมทางการเมืองของฝ่ายตน เมื่อทหารกลับเข้ามามีอ�ำนาจหลังปี พ.ศ.
2491/ค.ศ.1948 พร้อมกันการปะทุขึ้นของสงครามเย็น ประเทศไทยมีแนวร่วมกับ
ตะวันตกและต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน กรุงเทพเป็น SEATO หน่วยอาสาไทย
ต่อสู้กับประเทศลาวและกองทัพเวียดนามเหนือในลาว ส่วนมากอยู่ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยน�ำไปสู่การต่อสู้เชิงอุดมการณ์ภายในคณะสงฆ์
ด้วย มีการขับพระหัวเอียงซ้ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์จากพวกหัวอนุรักษ์
ฝ่ายขวาอ้างว่า พรรคคอมมิวนิสต์ต้องการแทรกซึมคณะสงฆ์ มีเจตนามรมณ์บ่อน
ท�ำลายพุทธศาสนา เนื่องจากคอมมิวนิสต์มักเป็นคนยากจนตามชนบทและคนชาย
ขอบ อเมริกาสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตในถิ่นห่างไกลถิ่นทุรกันดารเพราะพระสงฆ์ยังมีอิทธิพลต่อคนใน
ระดับชุมชน สังคม หมู่บ้าน และพระสงฆ์ช่วยสนับสนุนส่งเสริมโครงการของรัฐด้วย
การน�ำชาวบ้านช่วยด้านแรงงานในโครงการต่างๆ พระบางรูปไม่ค่อยแน่ใจว่างจะ
เข้าข้างทหารที่ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนและยังมีอเมริกาคอยสนับสนุนอยู่
เบื้องหลัง และการสนับสนุนของฝ่ายสงฆ์มาจากธรรมยุติกนิกายในนามของกษัติรย์
และทหารก็ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือและเป้าหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์ท�ำให้พระสงฆ์ต้อง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เกี่ยวกับกับการเมืองทั้งทางตรงและอ้อมอย่างยากที่เลี่ยง
องค์กรพุทธศาสนาขาดผู้น�ำศาสนาที่มีความรู้สมัย
ใหม่ เข้ า ใจบริ บ ทความเปลี่ ย นแปลง เนื่องจากพระสงฆ์มี
สถานภาพอย่างหนึ่งเป็นพลเมืองของรัฐและเป็นนักบวชทาง
พุทธศาสนารูปหนึ่ง ทั้งนี้การขาดผู้น�ำศาสนาที่เป็นเสาหลัก
อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมที่เข้าสวมบทบาทรับภาระหน้าที่
พระภิกษุ สามเณร ภิกษุณี ชี และ
ที่มาถึงอย่างทันที เพราะขาดพื้นฐานการศึกษาสมัยใหม่ ใน พุทธศาสนิกชนอีกหลายพันคนถูกบีบ
เวียดนาม พระสงฆ์และชาวพุทธขาดการศึกษาเป็นระยะเวลา ให้ต้องเดินขบวนประท้วงและมีการ
เกือบ 100 ปียุคฝรั่งเศสยึดครอง ยุคอังกฤษปกครองพม่า พระ จับกุมพุทธศาสนิกชนผู้เกี่ยวข้องในการ
นขบวนนี้ ข่าวการปราบปรามชาว
สงฆ์ ชาวบ้านที่เป็นประชาชนทั่วไปถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้ เดิ
พุทธนี้ ได้ถูกสั่งห้าม มิให้มีการเสนอ
รับการศึกษา พระสงฆ์ที่เป็นผู้น�ำชาวพุทธล้วนมาจากตระกูล ข่าวต่อสื่อมวลชน และ CIA ได้สั่งให้
ชาวไร่ชาวนาแม้จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นเพียง เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย
ความรู้แบบจารีตเก่าๆ ที่สืบสานมาตามประเพณี ไม่ใช่ความรู้ แห่งชาติ ตรวจสอบข่าวสารทางการ
ทูตที่จะส่งออกไปนอกประเทศเวีย
สมัยใหม่ด้านการบริหารจัดการที่จะทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตนามโดยเข้มงวด เพราะไม่ต้องการ
ของสังคม ชาวพุทธระดับชาวบ้านและพระสงฆ์จึงไม่สามารถ ให้กระเทือนสถานภาพของรัฐบาล
พูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ของตะวันตกได้ ใน โง ดินห์ เดียม ซึ่งสหรัฐอเมริกามีผล
ด้านการเมืองถือว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มชนผู้ด้อยหรือไร้การศึกษา ประโยชน์ร่วมอยู่ด้วย
ทั้งนี้กล่าวว่า พระสงฆ์แนวจารีตมีลักษณะเด่นคือ ปกป้อง
วัฒนธรรมตนเอง กลัว และดูถูกวัฒนธรรมอื่นจากภายนอก แต่มีก�ำลังและอิทธิพล
ได้รับการยอมรับอยู่ในหมู่ประชาชนชาวบ้านทั่วไป
สภาพนิกาย วัด และนักบวชซึ่งถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมจากฝ่ายบ้านเมือง
ส่งผลต่อประชากรนักบวช สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามนั้นถือว่า เวียดนามใต้เป็น
เมืองขึ้นโดยตรง ไม่ใช่แคว้นในอารักขาเหมือนเวียดนามกลางและเวียดนามเหนือ
แม้จะมีภิกษุ ภิกษุณีชาวเวียดนามเป็นจ�ำนวนมากและส่วนมากยังอยู่วัยหนุ่ม-สาว
แต่ก็ยังไม่มีส�ำนักภิกษุณีเฉพาะในเวียดนามใต้ ยุคนี้มีวัดพุทธศาสนารวม 4,766 วัด
แบ่งเป็นวัดเถรวาท 400 วัดเศษ จังหวัดที่มีวัดเกิน 150 วัด คือ เมืองเว้ 408 วัด
จังหวัดไซ่ง่อน 180 วัด จังหวัดเด๋นเติง 283 วัด จังหวัดแองยาง 313 วัด จังหวัด
หวินลอง 223 วัด จังหวัดพูเอียง 154 วัด จังหวัดมาเชียง 170 วัด จังหวัดหวางนาม
(ดานัง) 214 วัด จังหวัดหวางงาย 215 วัด จังหวัดหยินเมิ่น 249 วัด จังหวัดยาเด๋น
246 วัด จังหวัดเม่นเด๋น 297 วัด จังหวัดล�ำแยง 179 วัด จังหวัดหวางเต๋ย 176 วัด
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มีภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาทกว่า 300 รูป ส่วนมากมีเชื้อสายเขมร มีพระภิกษุสามเณร
ฝ่ายมหายานกว่า 10,000 รูป พุทธสมาคมตั้งอยู่ที่วัดซาลอยเมืองไซ่ง่อนควบคุม
ดูวัดฝ่ายมหายานกว่า 1,000 วัด จึงนับว่าเป็นนิกายใหญ่อยู่ในเวียดนามใต้ ส่วน
นิกายอื่นๆ เช่น เติ๊นด๋าวต�๊ำ และลุงกว่าตัง เป็นต้น ไม่มีอิทธิพลมาก รับรู้กันเฉพาะ
ในเวียดนามใต้เท่านั้น และมีภรรยามีบุตรได้เช่นเดียวกับฆราวาส เวียดนามยังอยู่ใต้
ปกครองของฝรั่งเศสนั้น พระภิกษุสามเณรเถรวาทเชื้อสายเขมรขึ้นตรงต่อสังฆนายก
เขมร แต่เมื่อเวียดนามใต้รับเอกราชแล้วก็มิขึ้นกับทางเขมรอีกต่อไป มีแต่เจ้าคณะ
จังหวัดแต่ละจังหวัดปกครองกันตามล�ำพัง โดยขึ้นต่อคณะสงฆ์เถรวาทซึ่งเป็นชาว
เวียดนาม คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของชาวเวียดนามตั้งขึ้นปี พ.ศ.2500 มีส�ำนักงานอยู่
ที่วัดเชตวัน ไซ่ง่อน มีอยู่เพียง 19 วัด และมีพระภิกษุเพียงประมาณ 40 รูป สามเณร
10 กว่ารูป พุทธศาสนิกชนเถรวาทชาวเวียดนามแท้มีทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน
คณะสงฆ์เถรวาจัดการปกครองขึ้นโดยมีต�ำแหน่งสังฆนายกเป็นต�ำแหน่งที่สูงสุดและ
มีรองสังฆนายก 2 รูป ที่ปรึกษา 2 รูป เลขาธิการ 1 รูป ผู้ช่วยเลขาธิการ 1 รูป ไม่มี
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าอาวาสปกครองแต่ละวัดขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์
คณะกรรมการสงฆ์รวม 7 รูปนี้ มีหน้าที่ปกครองดูแลวัด 19 วัด พระภิกษุ 33 รูป
สามเณร 10 กว่ารูป พุทธศาสนิกรวม 5,000 คนยุคนี้ แม้ชาวเวียดนามชาวพุทธมี
กว่า 85% แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีประธานาธิบดีนับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวพุทธถูกเบียดเบียนบีบคั้นโดยตรงและโดยอ้อม
พุทธศาสนาจากจารีตนิยมยุคอาณานิคมสู่ความทันสมัยยุครัฐชาติ
แม้ดั้งเดิมหลายๆ ด้านยังมีความเป็นจารีตและมีความพยายามปรับสู่ความทัน
สมัยด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การบริหารองค์กรการศึกษา และองค์กร
ท�ำหน้าที่ด้านการสื่อสาร แต่การปรับตัวก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายจาก
ปัญหาเก่าไป ปัญหาใหม่มา
องค์กรพุทธศาสนาสู่ความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงองค์กรพุทธ/คณะสงฆ์
ยุคเอกราชของประเทศอุษาอาคเนย์นี้มีบริบทที่หลากหลายแตกต่างกันไป เวียดนาม
หลังจากที่พุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากการยึดครองของฝรั่งเศสจนมีท่าทีว่าจะสูญ
สิ้นไปปี พ.ศ.2474 เริ่มมีการฟื้นฟูพุทธศาสนาจนประสบความส�ำเร็จสามารถเปลี่ยน
ความคิดของปัญญาชนผู้ผิดหวังจากวัตถุนิยมตะวันตกให้หันมาสนับสนุนมากมายปี
พ.ศ.2492 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การบริหารกิจการของคณะสงฆ์และชาวพุทธ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เวียดนามมีการตั้งกิจการบริหารขึ้นใหม่รวมทั้งพุทธสมาคมส�ำหรับ
ฆราวาสขึ้นด้วย วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2494 โดยมีการจัดประชุม
พุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นที่เมืองเว้โดยมีมติผ่านข้อตกลงส�ำคัญหลายข้อ
การร่วมจัดตั้งองค์กรพุทธศาสนา เรียกว่า คณะสงฆ์ชาวพุทธแห่ง
เวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) ท�ำหน้าที่เป็นสมาชิก
เข้าร่วมกับองค์การพุทธศาสนาแห่งโลก (The World Fellowship
of Buddhists) (ย่อว่า W.F.B.) ก่อตั้งขึ้นในการประชุมชาวพุทธครั้ง
แรก ที่จัดขึ้นในกรุงโคลัมโบ ศรีลังกาปี พ.ศ.2493 จากการริเริ่มของ
นรักขิต ชาวอินโดนีเซีย
ดร.จีพี.มาลาลาเสเกรา (Dr. G.P. Malalasekera) นักปราชญ์ที่มีชื่อ พระชิ
ซึ่ ง อุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ
เสียงของพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งองค์กร ลูกเสือชาวพุทธ องค์แรกโดยมีพระพม่าเป็น
(Buddhist Scout Movement) ขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชัวอะลอย อุปัชฌาย์ปี พ.ศ.2497
(Chua–a Loi) ในเมืองไซ่ง่อน มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกเมืองท�ำให้เด็กเยาวชนคน
หนุ่มสาวทั้งชายและหญิงมีความรู้สึกยึดมั่นในศาสนามากขึ้น นอกจากนั้น "สหภาพ
ชาวพุทธ" (Buddhist Union) มีอยู่ 2 แห่งเน้นส�ำหรับ คือ 1) ส�ำหรับเด็กผู้ชาย และ
2)ส�ำหรับเด็กผู้หญิง สหภาพชาวพุทธนี้ก�ำเนิดขึ้นที่เมืองกีเวียนตู (Ky–Vien–Tu) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปฏิบัติ ประกาศพุทธธรรม และยึดมั่นในหลักการ 5 ข้อ คือ
ความยุติธรรม กรุณา บริการ บริสุทธิ์ และวินัย
ในลาวยุคเอกราช-รัฐชาติ หลังการสถาปนาประเทศขึ้นเป็น "ราชอาณาจักร"
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสงฆ์นั้นมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประมุข ตั้งแต่
ระยะปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา มีผู้บริหารประกอบด้วย พระสังฆนายกและสังฆมนตรี
ว่าการองค์การปกครอง องค์การศึกษา องค์การเผยแผ่ และองค์การปฏิสังขรณ์
(จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ, 2534:343) ต่อมา ภายหลังยุบองค์การสงฆ์เหล่านั้นแล้วตั้งที่
ปรึกษาสงฆ์ 4 องค์ มีเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเมือง เจ้าคณะตาแสง เจ้าอธิการวัด และ
ก�ำหนดขั้นยศ (สมณศักดิ์) ของพระภิกษุเป็น 6 ชั้นคือ 1) พระยอดแก้ว (สมเด็จพระ
สังฆราช) 2) พระลูกแก้ว (สมเด็จพระราชาคณะ) 3) พระหลักค�ำ (พระราชาคณะ) 4)
พระครู (มีพรรษาครบ10 แล้ว) 5) พระซา (มีพรรษา 5 ขึ้นไป) และ 6) พระสมเด็จ
(มีพรรษา 3 ขึ้นไป) ส�ำหรับสมเด็จพระสังฆราชมีลักษณะคล้ายกับมหาเถรสมาคมใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ลาวออกกฎหมายคณะสงฆ์ เรียกว่า พระราชโองการแต่งตั้งระเบียบ
แห่งพระราชอาณาจักรลาว ฉบับเลขที่ 160 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2502/ค.ศ.
1959 และมีหลายมาตรา
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ในประเทศอินโดนีเซีย หลังจากปี พ.ศ.2499/ค.ศ.1956 ชาวพุทธอินโดนีเซีย
และทั่วโลกได้เฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาครบรอบ 2500 ปี หลังพุทธปรินิพพาน นับ
เป็นการเริ่มต้นพุทธศาสนาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ลังจากพุทธศาสนาหายไปแทบจะมืดมิด
ราว 500 ปี ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะก่อตั้งองค์กร สมาคมด้านพุทธศาสนา
ประกอบด้วยองค์กรชาวพุทธและองค์กรคณะสงฆ์อินโดนีเซีย (Indonesian Buddhist
Organization) การฟื้นฟูและกิจกรรมปฏิบัติทางพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย เริ่มตั้งแต่
การเฉลิมฉลองวิสาขบูชาเป็นครั้งแรก ปี พ.ศ 2496/ค.ศ.1953 มีผู้เข้าร่วมราว 3,000
รูป มีเอกอัครทูตปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ เริ่มต้นจากบุคคลท่านแรก คือ โบน อัน
(Boan An) ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีน ต่อมา ท่านจึงบวชเป็นพระภิกษุ มีฉายาทาง
ธรรมว่า ภิกษุ อาชิน ชินรักขิตะ นับเป็นพระภิกษุชาวอินโดนีเซียรูปแรกในรอบ 500
ปี ปี ค.ศ. 1955 ท่านจึงได้เดินทางกลับไปเกาะชวาและท�ำงานฟื้นฟูและสถาปนาพุทธ
ศาสนา สร้างวัด วิหารหลายแห่งต่อมา ท่านก่อตั้งองค์กรหลายแห่งของประเทศ จาก
ประเพณีปฏิบัติทางเถรวาทและมหายาน ปี พ.ศ.2498/ค.ศ.1955 เดือน กรกฎาคม
ซึ่งตรงกับวันอาสาฬบูชา ท่านอาจารย์ได้ก่อตั้งสมาคมศาสนิกสัมพันธ์อุบาสก-อุบาสิกา
อินโดนีเซีย ที่วิหารพุทธคยา วาตุ กง เสมรัง สมาคมนี้เป็นตัวแทนช่วยเหลือพระสงฆ์
มีอุบาสกหัวหน้าชื่อ มาธยันติกะ เอส มันกุงกะวัตชา ท�ำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา
ปี พ.ศ.2499/ค.ศ.1956 ชาวพุทธทั่วโลกเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2500 ปี หลังพุทธ
ปรินิพพานในประเทศอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นการร�ำลึกถึงพุทธศาสนาและเริ่มต้นการ
ฟื้นฟูพุทธศาสนา องค์กรพุทธศาสนาในอินเดียยุครัฐชาตินี้ ประกอบด้วย สมาคม 1)
ตรีธรรมอินโดนีเซีย (Indonesian Tridharma Combine (Gabungan Tridharma
Indonesia-GTI) 2) สมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย-Indonesian Buddhist Association (Perhimpunan Buddhis Indonesia–PERBUDHI) ปี พ.ศ.2500/ค.ศ.1957
จึงจัดตั้งสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งอินโดนีเซีย ประชุมสภาคองเกรสปี พ.ศ.2501/
ค.ศ.1958 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Buddhist Association
of Indonesia (PERBUDHI) 3) สภาชาวพุทธอินโดนีเซียทั้งมวล (The Deliberations of All Indonesian Buddhists: Musyawarah Umat Buddha Seluruh
Indonesia (MUBSI)) ก่อตั้งปี 2505/ค.ศ.1962 4) ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Buddhist
Indonesia) ปี พ.ศ.2508/ค.ศ.1965 สาขาสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi)
เซมรังแยกตัวออกจากสมาคมชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) และจัดตั้งสมาคม
ชาวพุทธอินโดนีเซีย ที่วิหารตนาห์ ปูติห์ เซมรัง (Buddhis Indonesia in Vihara
Tanah Putih Semarang) 5) สหพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhist
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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Federation Federasi Umat Buddha Indonesia) เมื่อ
กรกฎาคม 2508/1965 มีการจัดประชุมระหว่างองค์กรพุทธ
เพื่อสร้างฐานเอกภาพและการร่วมมือ การประชุมเริ่มขึ้นอีกครั้ง
เดือนสิงหาคมและตุลาคม 2509/1966 หลังจากการประชุม
กุมภาพันธ์ 2510/1967 มีข้อตกลงในการจัดตั้งสหพันธ์ชาว
พุทธอินโดนีเซีย (Federation of Buddhist Indonesia) ซึ่งมี พระพิ ม ลธรรม (ช้ อ ย ฐานทตฺ ต
สมาชิกประกอบด้วย 1) Buddhis Indonesia 2) Gabungan เถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวรา
Tridharma Indonesia 3) Musyawarah Umat Buddha ชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นจึงได้มีหนังสือ
พระเถระวัดมหาธาตุ และวัด
Seluruh Indonesia 4) Agama Hindu-Buddha Tengger นิอื่นมนต์
ๆ จ�ำนวน 57 รูป และฆราวาส
5) Agama Buddha Wisnu Indonesia
อีกจ�ำนวนหนึ่งมาประชุมกัน ณ หอ
ขบวนการพุทธใหม่มีหลายกลุ่มหลายองค์กร และ ปริยัติ วัดมหาธาตุฯ วันจันทร์ที่ 23
องค์กรที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเน้นคนรุ่นใหม่ กลุ่ม ธันวาคม พ.ศ.2489 เวลา 17.00 น.
โดยถือเป็นการประชุมที่ด่วนมาก
เยาวชนคือการจัดตั้งกลุ่มยุวพุทธิกสมาคมในหลายประเทศ และลับเฉพาะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม
เช่น ประเทศไทย มีการก่อตั้งกลุ่มพุทธบริษัท/องค์กรทางพุทธ พ.ศ.2490 และประกาศให้มหาจุฬา
ศาสนา มีการก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมประมาณปี พ.ศ.2493 มี ลงกรณราชวิทยาลัย ด�ำเนินการ
กษาพระไตรปิฎกและวิชา
การเคลื่อนไหวของพุทธเยาวชนโดยหันมาศึกษาและปฏิบัติธรรม จัชัด้นการศึ
สูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิด
มากขึ้นเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่วัดกันมาตุยาราม ถนนเยาวราช มี สอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธ
นิสิตนักศึกษาและประชาชนมาชุมนุมฟังธรรมเทศนากันมาก ศาสตร์เป็นคณะแรกเมื่อวันที่ 18
ทั้งในวันพระและวันอาทิตย์เพราะสนใจและพอใจในวิธีการ กรกฎาคม พ.ศ. 2590 หลังจาก
นั้น พ.ศ.2500 ปรับเปลี่ยนระบบ
สื่อสารธรรมะสมัยใหม่แตกต่างจากแนวพุทธจารีตแบบเดิม การวัดผลมาเป็นระบบหน่วยกิต
อธิบายธรรมอย่างทันสมัยของเจ้าอาวาสคือ พระศรีวิสุทธิญาณ โดยก�ำหนดให้นิสิตต้องศึกษา อย่าง
(สุชีโว ภิกขุ) จนเห็นคุณค่าของศาสนา และต้องการเผยแผ่พุทธ น้อย 126 หน่วยกิต และปฏิบัติ
จ 1 ปีก่อนรับปริญญาบัตร
ธรรมไปสู่ชาวโลก เหตุนี้จึงมีการตั้งยุวพุทธิกสมาคมขึ้นเป็น ศาสนกิ
ต่อมาปี พ.ศ.2505 เปิดสอนคณะ
แห่งแรกที่วัดกันมาตุยารามแล้วขยายออกไป มีทุกจังหวัดทั่ว ครุศาสตร์ ปี พ.ศ.2506 เปิดสอน
ประเทศ ในประเทศมาเลเซีย Buddhist Missionary Society หลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศึกษา
Malaysia (BMSM) สมาคมพุทธศาสนาในมาเลเซีย ก่อตั้งเมื่อ ระดับประกาศนียบัตรและเปิดสอน
คณะเอเชียอาคเนย์ และเปลี่ยนเป็น
ประมาณ พ.ศ.2505 โดยท่านศรี ธรรมนันทะ พระสงฆ์ชาว คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อ
ศรีลังกา เรียกทั่วไปว่า พุทธมหาวิหาร (Buddhist Mahavi- พ.ศ.2516
hara) มีอาคารสถานที่เหมาะจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น
สวดมนต์ นั่งสมาธิ Samadhi Vihara เป็นองค์กรที่เผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อสังคม ส่ง
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เสริมการเรียนรู้พุทธธรรม พิมพ์หนังสือเผยแผ่และบรรยายธรรม
และระดับพุทธนานาชาติปี พ.ศ.2508 มีการจัดตั้งส�ำนักงานองค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้น ณ ประเทศไทย (พ.ส.ล.) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลก
ระบบศึกษาทางพุทธศาสนาเข้าสู่ความทันสมัย ในกลุ่ม
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาหลังจากเอกราชแล้ว กลุ่มประเทศอิน
โดจีน เช่น ลาวเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่ปรับโครงสร้างด้าน
ท่านทิช มินห์ เจ้า (Thich- การศึกษาทางพุทธศาสนา ต่อมาปี พ.ศ.2500 มีการวางระบบตาม
Minh-Chau) เป็นอธิการบดี ด�ำรัสรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการปี พ.ศ.2507 สถาบันพุทธศาสนา
รูปแรกมีนักศึกษาลงทะเบียน ศึ ก ษาเป็ น สถาบั น ของคณะสงฆ์ ส ถาปนาขึ้ น อยู ่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด
ปีแรก พ.ศ.2509/ค.ศ.1966
ชอบ หลัักของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาคณะสงฆ์เน้นรูปแบบ
กว่า 2000 คน
คล้ายไทยมีการเรียนภาษาบาลีแบ่งชั้นเป็นประโยค 3–9 เป็นหน้าที่
หลักของรัฐบาลลาว ด้านการศึกษาต่างประเทศ คณะสงฆ์ลาวมีโอกาสมาศึกษาต่อใน
ประเทศไทยและอินเดีย ขณะที่ในเวียดนาม มีการปฏิรูปพระวินัยของสงฆ์และส่งเสริม
ให้พระภิกษุศึกษาพุทธศาสนาแบบใหม่ การจัดตั้งสมาคมและสถาบันการศึกษาฟื้นฟู
ขึ้นใหม่ ด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ สมาคมพุทธศาสนาศึกษาขึ้นหลายแห่งที่
เมืองไซง่อน เมืองเว้ (อานัม) และเมืองฮานอย หลังจากที่รับเอกราชแล้ว สมาคมต่างๆ
เหล่านี้ก็รวมกันเป็นเอกภาพพุทธสมาคมเวียดนาม (Vietnam Unified Buddhist
Association) ขึ้น มีอิทธิพลอยู่ในเวียดนามเหนือมากมีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาช่วยเหลือประชาชน รับใช้ปิตุภูมิ และรักษาความสงบเรียบร้อย มีโรงเรียนส�ำหรับ
ฝึกฝนพระและโรงเรียนชาวพุทธเกิดขึ้นมากมาย ดังที่ท่าน นารทมหาเถระแห่งลังกา
ซึ่งไปจ�ำพรรษาอยู่ที่เวียดนามใต้กล่าวว่า พุทธศาสนาในเวียดนามก�ำลังได้รับการฟื้นฟู
เป็นอย่างมาก ชาวพุทธตื่นตัวและรู้จักความรับผิดชอบของตนที่มีต่อศาสนามากขึ้น
ชาวพุทธมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นตามล�ำดับ ยุคนั้น ชาวเวียดนามนับถือ
พุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และขงจื้อ เป็นการนับถือแบบผสมผสาน สหพุทธจักรเวียดนาม
(Vietnam Unifying Buddhist Assocaiation) ก่อตั้งปี พ.ศ.2507/1964 โดยท่าน
ติช ตรี ธู (Thich Tri Thu) และจัดตั้งมหาวิทยาลัยวันฮันห์ โดยมีท่านทิช มินห์ เจ้า
(Thich-Minh-Chau) เป็นอธิการบดีรูปแรก มีนักศึกษาลงทะเบียนปีแรก พ.ศ.2509/
ค.ศ.1966 กว่า 2000 คน และเปิดสอนพุทธศาสนาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวันฮันห์ จัด
ตั้งขึ้นโดยเปิดสอน 4 คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์และบูรพาวิทยา คณะอักษรศาสตร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และคณะภาษาศาสตร์ โดย
คณะพุทธศาสตร์ และบูรพาวิทยา มี 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาพุทธ
ปรัชญา วรรณคดีพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา พุทธศาสนา
ทั่วไป พุทธศาสนาในเวียดนาม ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาจีน และปรัชญาตะวันตก
ในประเทศไทย มีการจัดตั้งสถานศึกษาทางพุทธศาสนา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งนี้ซึ่งตั้งขึ้น สมัย
รั ช กาลที่ 5 แต่ ทิ้ ง ระยะมาสั ก หนึ่ ง และเปิ ด ให้ มี ก ารเรี ย นการ
พระมหาปาล อานนฺโท
สอนต่ อ มา คื อ สภาการศึ ก ษามหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย ณ วั ด ผู้บุกเบิกส�ำนักวิปัสสนา
บวรนิ เวศน์ ป ี พ.ศ.2489 และมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ กัมมัฏฐานแห่งวัดมหา
ราชวิ ท ยาลั ย ปี พ.ศ.2490 มี ก ารสอนจริ ง จั ง ในสมั ย ต่ อ มา โดย พุทธวงศาป่าหลวง ในลาว
2 มหาวิ ท ยาลั ย นี้ ใ ห้ ค วามรู ้ ทั น สมั ย แก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรควบคู ่ ไ ปกั บ ความรู ้ ท าง
พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ท�ำให้พระภิกษุมีความรู้ทันสมัยเหมาะแก่การเผยแผ่
พุทธศาสนา ต่อมาปี พ.ศ.2501 มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พุทธ
สมาคม ยุวพุทธิกสมาคม และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กอนาถา มหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย วั ด มหาธาตุ จึ ง ท� ำ การเปิ ด โรงเรี ย นพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ และต่ อ มา
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยก็เปิดด�ำเนินกาสอนที่วัดบวรนิเวศน์ปี พ.ศ.2504
กระจายไปตามวัดและสถาบันต่างๆ ครูที่สอนล้วนเป็นพระไม่ต้องจ่ายเงินเดือน นับ
ว่า ช่วยประเทศชาติในด้านพุทธศาสนามาก โรงเรียนประเภทนี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกที่
ประเทศลังกา โดยนายทหารอเมริกันชื่อ Henry Steel Ollcot เปิดการสอนในวัน
อาทิตย์ เพื่อฝึกเด็กชาวพุทธให้มีความรู้แข่งกับศาสนาคริสต์ ซึ่งชอบรังแกชาวพุทธ
ในลังกา ตั้งแต่นั้นก็มีนิสิตนักศึกษาและประชาชนไปเรียนกันจนถึงปัจจุบัน จึงกล่าว
ว่า โรงเรียนพุทธศาสนาเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งนี้
ในลาว ราชอาณาจักรลาวจัดตั้งโรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนขึ้น และ
ด�ำเนินการสอนมาแต่ พ.ศ.2501 โดยพระมหาปาล อานนฺโท เจ้าส�ำนักวิปัสสนา
กั ม มั ฏ ฐานแห่ ง วั ด มหาพุ ท ธวงศาป่ า หลวงพร้ อ มทั้ ง คณะเดิ น ทางไปร่ ว มประชุ ม ที่
ประเทศลังกาปี พ.ศ.2500 และน�ำเอาตัวอย่างและวิธีการสอนมาเปิดสอนปี พ.ศ.
2501 โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนลาว" ใช้อักษรย่อว่า "อ.ศ.พ."
พร้อมกันนี้ยังมีแผนจัดตั้งโรงเรียนส�ำหรับเด็กอนาถาขึ้นด้วย คือ รับเอาเด็กอนาถาเข้า
มาเรียนตลอดทั้งกินนอนอยู่ด้วย โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นโดยความอุปถัมภ์ของกระทรวง
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ประชาสงเคราะห์และมีการเปิดสอนในปีต่อมา โรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชน
และโรงเรียนเด็กอนาถาด�ำเนินการสอนมาตามล�ำดับ เฉพาะโรงเรียนอบรมศีลธรรม
พุทธยุวชนนั้นออกไปถึงแขวงหลวงพระบางและแขวงอื่นๆ ด้วย มีพระสงฆ์ลาวออก
ไปศึกษาในต่างประเทศเช่นกันน มีประเทศไทย อินเดีย พม่า ลังกา กัมพูชา สหพันธ์
มาเลเซีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ที่ส�ำเร็จกลับมา
แล้ว และที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ปี พ.ศ.2506 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว และคณะสงฆ์ลาวติดต่อขอพระเถระฝ่าย
ไทยไปช่วยจัดระบบการศึกษาปริยัติธรรมในราชอาณาจักรลาว
ในประเทศสิงคโปร์ พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็น
เอกราชตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2508/ค.ศ. 1965 ตั้งแต่บัดนั้นมาใช้ชื่อ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ปี พ.ศ.2509/ค.ศ.1966 องค์การคณะสงฆ์แห่งสิงคโปร์ (Singapore Buddhist Sangha Organization) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระสงฆ์และพุทธศาสนา
ในสิงคโปร์ โดยมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่วัดโปร์คาร์กซี (Phor Kark See) ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสาร และมีสมาชิกอยู่เพียง 58 รูป (สถิติปี ค.ศ.1989) นอกจากนี้ยังมี
สมาพันธ์ชาวพุทธสิงคโปร์ (Singapore Buddhist Federation) ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.
2492/ค.ศ.1949 สมาชิกมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาสซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวพุทธจีน
และใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อ พระสงฆ์ซึ่งพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
และเป็นสมาชิกของทั้ง 2 องค์การ ขณะที่พุทธศาสนาในมาเลเซียมีอยู่เฉพาะในบรรดา
ผู้ที่รับเชื้อสายมาจาก ชาวจีน ลังกา พม่า ศรีลังกาและชาวไทยมีวัดและส�ำนักสงฆ์ตั้ง
อยู่ในบางแห่ง เช่น ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์และรัฐปีนัง วัดไทยที่กัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2503 ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย เรียกชื่อว่า
วัดเชตวัน สร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย นอกจากนี้ยังมีวัดพุทธมหาวิหาร (Maha
Vihara Buddhist Temple) ในบริคฟิลด์ กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งสร้างขึ้นโดยชุมชนชาว
ศรีลังกาในกรุงกัวลาลัมเปอร์และบริเวณโดยรอบปี พ.ศ.2437/ค.ศ.1894 ซึ่งเจ้า
อาณานิคมอังกฤษน�ำชาวลังกามาจากสิงหลเพื่อให้บริการพลเรือนสมัยอาณานิคม
มาลายาก่อนนี้ ส่วนพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย หลังจากศาสนาพุทธสูญหายไปจาก
อินโดนีเซียเป็นเวลานานจนกระทั่งพุทธสถานบูโรพุทโธอันเก่าแก่และใหญ่โตเหลือเพียง
ซากปรักหักพังที่จมอยู่ใต้ดินทรายและมีการช่วยปฏิสังขรณ์จากเจ้าอาณานิคมดัตช์
เมื่ อ อิ น โดนี เซี ย ได้ รั บ เอกราช พระชิ น รั ก ขิ ต เป็ น ชาวอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง อุ ป สมบทเป็ น
พระภิกษุองค์แรกโดยมีพระพม่าเป็นอุปัชฌาย์ปี พ.ศ.2497 ท่านได้รับความสนับสนุน
จากกลุ่มชาวจีนในอินโดนีเซียการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจนน�ำเป็นการเจริญ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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รุ่งเรืองของคณะสงฆ์และพุทธศาสนาสืบมา
การปรับเปลี่ยนการสื่อสารของพุทธสู่ความทันสมัย ใน
อดีต การสื่อสารระหว่างชาวพุทธกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวพุทธอื่นๆ เป็นไป
อย่างจ�ำกัดเน้นการจารึกบนแผ่นหิน และเอกสารภาษาเก่า เช่น
เขมร ส่วนใหญ่จะเป็นพระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่แปลจากภาษา
บาลี จารด้วยอักษรเขมรลงบนใบลาน ต่อเมื่อมีการพัฒนาด้าน
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย องค์กรพุทธในหลายประเทศเริ่มมีการปรับ
เปลี่ยนองค์กรด้านการสื่อสารที่เน้นความทันสมัยเข้าถึงกลุ่มคน พระเซค ฮอง ชูน (Ven. Seck
ระดับกว้างทั่วไปยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งโรงพิมพ์ การจัดพิมพ์หนังสือ Hong Choon) เจ้าอาวาสรูป
และนิตยสารทางพุทธศาสนาที่ตีพิมพ์ออกเผยแผ่มากขึ้น การจัด แรกของวัดโปร์ การ์ก ซี (Phor
พิมพ์วารสารและแปลคัมภีร์ต่างๆ ทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท ทาง KarK See) ผูบ้ กุ เบิกพุทธศาสนา
ในสิ ง คโปร์ สร้ า งวั ด แต่ เ ดิ ม
คณะสงฆ์ชาวพุทธยังออกวารสาร "พุทธศาสนาเวียดนาม" ตีพิมพ์ มีขนาดเล็กมีอาคาร 2 หลัง
ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤเพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนา จนกลายเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในประเทศไทย การจัดตั้งโครงการ ในสิงคโปร์
พิมพ์พระไตรปิฎก 80 เล่ม เพื่อฉลอง 25 พุทธศตวรรษ แต่พิมพ์ไป 3 เล่มก็หยุดไป
มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยครั้งแรก การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย มี
การช�ำระพระไตรปิฎกหลายครั้งคือสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ 5 และที่ 7 แต่ยังไม่เคยแปล
เป็นภาษาไทยให้หมดทุกปิฎก พระไตรปิฎกคงใช้ภาษาบาลีตลอดมา จนถึง พ.ศ.
2483 คือสมเด็จพระสังฆราช (ติสฺสเทว แพ) วัดสุทัศนเทพวรารามพร้อมด้วยคณะ
รัฐบาลร่วมมือกันกระท�ำจนส�ำเร็จระยะเวลา 12 ปี เสร็จ ปี พ.ศ.2495 จ�ำนวน 80
เล่ม และจัดพิมพ์ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (ตรงกับปีพ.ศ.2500) พิมพ์จ�ำนวนทั้งสิ้น
2,500 ชุด นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ถึง 2,500 รูป ในลาว มีการฟื้นฟู
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยท่านพระมหาปาล อานนฺโท มาศึกษาที่วัดมหาธาตุ
กรุงเทพมหานคร แล้วกลับไปเผยแผ่ที่นครเวียงจันทน์ การจัดพิมพ์วารสารพุทธวงศ์
ในกัมพูชา ทางการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับบาลี และแปลเป็นภาษาเขมรจนส�ำเร็จ
มี 100 เล่ม วินัยปิฎก 13 เล่ม พระสุตตันตปิฎก 63 เล่ม และพระอภิธรรมปิฎก 34
เล่ม เริ่มแปลมาตั้งแต่ พ.ศ.2472 พุทธศาสนบัณฑิตได้จัดพิมพ์เผยแผ่หนังสือทั้งที่เป็น
ภาษาบาลีภาษาเขมรและภาษาฝรั่งเศส จนถึงปี พ.ศ.2504 จ�ำนวนว่า 271 เรื่องซึ่งมี
ทั้งประเภทบาลี ประเภทธรรม ประเภทฉบับค�ำสอนต่างๆ ประเภทขนบธรรมเนียม
ประเพณี นอกจากนี้ ยังมีวรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดี ประเภทแลบง นวนิยาย
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

สมัยใหม่ เรื่องอาหรับราตรี เรื่องสามก๊ก ประชุมนิทานต�ำนาน
เขมร 9 ภาค เป็นต้น
การเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น: ขบวนการ
พุทธที่เน้นงานด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์
เพิ่มและปรากฏชัดเจนมายิ่งขึ้น จากยุคอาณานิคมที่เป็นเพียง
ชาวพุทธเวียดนามถือว่าท่าน ติช กวาง กระแสเรี ย กร้ อ งและริ เริ่ ม มาจากผู ้ ป กครองผ่ า นมายั ง พระ
ดึก (Quảng Đức) เป็นพระโพธิสัตว์ สงฆ์ และชาวพุ ท ธ แต่ ยุ ค นี้ ช าวพุ ท ธ/คณะสงฆ์ เ องมี ค วาม
รูปปบั้นทองแดงของท่าน และหัวใจ
อมตะของท่าน ปีพ.ศ.2506/ค.ศ.1963 กระตื อ รื อ ร้ น จั ด การศึ ก ษาสงเคราะห์ แ ละสั ง คมสงเคราะห์
ท่านเผาตัวประท้วงความอยุติธรรม มากยิ่งขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ นอกจากนี้ ยังมีขบวนการ
จากฝ่ายรัฐที่กระท�ำต่อพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง มีการ
ร่วมกันประท้วง การถูกข้อกล่าวอีกฝ่ายหรือจากฝ่ายรัฐว่า เป็นคอมมิวนิสต์ พระสงฆ์
ถูกผลักให้เข้าร่วมกับการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงต้องไปเดินขบวนเรียก
ร้องกับรัฐบาลกับประชาชน ทั้งที่เวียดนาม และพม่ายุคต่อมา และทางอ้อมพระสงฆ์
ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่จะต้องสอนหรือเผยแผ่แนวคิดอุดมการณ์ส�ำคัญของชาติที่เน้น
การสนองนโยบายของรัฐ ซึ่งแตกต่างจากการสอนแนวจารีตเท่านั้น การเพิ่มบทบาท
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสงฆ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น การสร้างโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์แก่เยาวชน การสร้างโครงการพัฒนาชนบทต่างๆ โดยร่วมมือกับภาครัฐ
พุทธศาสนากลายมาเป็นอุดมการณ์ชาตินิยม
กฎหมายด้านพุทธศาสนาในหลายประเทศอาเชียอาคเนย์มีการออกมา เพื่อ
น�ำพุทธศาสนามาเป็นอุดมการณ์ของชาติ ในลาว เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ายึดครอง
ประเทศลาวในสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวลาวรวมตัวกันเป็น "ขบวนการชาตินิยม
ลาว" ปี พ.ศ.2483 มีการปลุกระดมให้ส�ำนึกถึงประวัติศาสตร์ และประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของลาวอันมีพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดความพยายามที่จะฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาขึ้นมาใหม่ พระสงฆ์ท�ำหน้าที่ในการปลูกฝังความรู้สึกรักชาติ และวัดกลาย
เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช พุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการต่อสู้ของประชาชนจากการครอบครองของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นยุคสงครามโลก
ครั้งที่สองและของอาณานิคมฝรั่งเศสปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา ขบวนการปะเทดลาว
พยายามน�ำพระสงฆ์มาอยู่ฝ่ายซ้าย ขณะที่รัฐบาลฝ่ายขวาของราชอาณาจักรลาวก็
พยายามควบคุมพระสงฆ์ ลาวตกอยู่ในความยุ่งยากทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง การต่อสู้
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ทางอุดมการณ์ระหว่างทุนนิยมประชาธิปไตย และสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น "ขบวนการประเทศลาว" จึง
น�ำพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับระบบทุนนิยม
กลายเป็นพุทธชาตินิยม โดยชี้ให้เห็นว่า หลักการพระโพธิสัตว์
ที่มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสอดคล้องกับระบอบสังคมนิยม ระบบ
ทุนนิยมนั้นมุ่งแต่ประโยชน์เฉพาะตัวจึงเป็นระบบที่ชั่วร้าย ค� ำ กล่ า วครั้ ง สุ ด ท้ า ยของท่ า น ติ๊ ช
และเป็นบาปขัดกับหลักการของพระโพธิสัตว์อย่างสิ้นเชิง มี กวาง ดึ๊ก (Quảng Đức) ก่อนที่จะ
การเชื่อมโยงว่าผู้น�ำขบวนการประเทศลาวคือพระโพธิสัตว์ เผาตนเอง ได้มีลายลักษณ์อักษรอยู่ใน
ที่ท่านทิ้งไว้: ก่อนที่ข้าพเจ้า
ยุคใหม่ที่จะมาปลดปล่อยประชาชน และระบอบสังคมนิยม จดหมาย
จะหลับตาและมุ่งหน้าเข้าสู่โลกทัศน์
จะให้ผลตอบแทนที่ดีงามในชาตินี้ โดยไม่ต้องรอไปถึงชาติ ของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
หน้า ขบวนการประเทศลาวสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นใน ข้าพเจ้าขอเรียกร้องอ้อนวอนกับท่าน
หมู ่ ป ระชาชนโดยประกาศนโยบายในการธ� ำ รงรั ก ษาพุ ท ธ ประธานาธิบดี Ngô Đình Diệm ให้
น�ำจิตของท่านให้มีพร้อมถึงความเห็น
ศาสนาว่า "จะเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความ อกเห็นใจต่อประชาชนของประเทศนี้
เชื่อของประชาชน จะเผชิญหน้ากับการบ่อนท�ำลายศาสนา และน�ำความเท่าเทียมกันมาใช้ในการ
ในทุกรูปแบบ จะปรับปรุงฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่โดยการ ปฏิบัติทางศาสนา เพื่อรักษาความ
งแกร่งให้กับมาตุภูมิของเราอย่าง
ปฏิสังขรณ์สถูป เจดีย์ วัดวาอาราม และให้ความเคารพนับถือ แข็
ชั่วกาลปาวสาน ข้าพเจ้าขอเรียกร้อง
ต่อพระสงฆ์" (หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน หน้า 6 คอลัมน์ ท่านพระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพ รวมทั้ง
หน้าต่างความจริง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2549 ปีที่ 29 สมาชิกขององค์กรสงฆ์และผู้นับถือ
พุทธศาสนาทุกคนจงรวมตัวเป็นน�้ำ
ฉบับที่ 10410)
หนึ่งเดียวกัน ด้วยการเตรียมพลีชีพ
ในกั ม พู ช า หลั ง จากที่ กั ม พู ช าได้ รั บ เอกราชจาก เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
ฝรั่ ง เศส พุ ท ธศาสนาก็ เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การเมื อ งของ
กั ม พู ช า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นั บ ตั้ ง แต่ ท ศวรรษที่ พ.ศ.2493/ค.ศ.1950 เป็ น ต้ น
มา สมัย นี้ เรี ย กว่ า ยุ ค พุ ท ธสั ง คมนิ ย ม (Buddhist Socialism) เจ้ า นโรดมสี ห นุ
เสนอแนวคิดนี้ในลักษณะที่แตกต่างไปจากแนวคิด "สังคมนิยม" ของทั้งตะวันตก
และตะวันออก พุทธสังคมนิยมของพระองค์ตั้งอยู่บนฐานคิดของพุทธศาสนาและ
โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมกัมพูชาโดยการเน้นหลักความเสมอภาค ความเป็น
อยู่ที่ดีของคนยากจน และเอกลักษณ์ของชาติ พระองค์ทรงย�้ำว่า ความเป็นกลาง
ทางการเมืองระหว่างประเทศของกัมพูชามาจากหลัก "ทางสายกลาง" ในพุทธศาสนา
ตามทรรศนะของพุทธศาสนาแล้ว ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความ
เมตตากรุณาและเที่ยงธรรม หลักการนี้ขัดแย้งกับลัทธิมาร์กซิสม์ (Marxism) ที่
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เรียกร้องให้ประชาชนโค่นล้มรัฐบาลและสถาปนาระบอบ
"เผด็จการโดยชนชั้นกรรมาชีพ" ขึ้น พุทธสังคมนิยมยังไม่
เห็นด้วยกับการปฏิเสธทรัพย์สินส่วนบุคคลของสังคมนิยม
มาร์ ก ซิ ส ม์ พระองค์ ก ล่ า วว่ า เศรษฐี จ ะถู ก ชั ก ชวนให้ ท� ำ
ทานแก่คนยากจนมากกว่าจะถูกยึดทรัพย์ไปเป็นสมบัติของ
ส่วนรวม ในพม่า ตามสถิติปี พ.ศ.2495 ประมาณกันว่า มี
พลเมืองประมาณ 18,500,000 คน จากจ�ำนวนประชาชน
วัดไทยในสิงคโปร์ที่ส�ำคัญมี 2 วัดคือ
วัดอนันทเมตยาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ทั้ ง หมดนี้ ป ระมาณว่ า มี ผู ้ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาประมาณ 15
2479 และท�ำการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ ล้านคน (80%) มีการบัญญัติกฎหมายปี 2504 เกี่ยวกับการ
พ.ศ.2502 อีกวัดหนึ่งชื่อ วัดป่าเลไลย คุ้มครองพุทธศาสนา มีการจัดตั้งกระทรวงพุทธศาสนา รัฐบาล
ก์ สร้างเมื่อง พ.ศ.2506
สถาปนาคณะมนตรีพุทธศาสนาขึ้นทันที ซึ่งขยายศูนย์การศึกษา
พุทธศาสนาไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ซึ่งตรง
กับวันวิสาขบูชา พ.ศ.2499 มีการสังคายนาครั้งที่ 6 ขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง เริ่มต้น เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2497 โดยมีพระสงฆ์ทรงความรู้จากประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว อินเดีย และปากีสถาน พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีฉบับ
ที่เป็นหลักฐานเชื่อถือได้ถูกรวบรวมแล้วเสร็จบริบูรณ์ทันงานฉลองพุทธศตวรรษที่ 25
การออกกฎหมายเพื่อสอดรับการให้พุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์ของรัฐ
พม่ามีการจัดตั้งศาลพิจารณาคดีความหรืออธิกรณ์เกี่ยวกับคณะสงฆ์โดยเฉพาะปี
พ.ศ.2493 รัฐบาลพม่าออกกฎหมายตั้งส�ำนักสงฆ์เป็นศาลพระขึ้น 2 แห่งคือ 1) ที่
เมืองย่างกุ้ง 2) ที่เมืองมัณฑะเลย์อีกแห่งหนึ่ง กฎหมายฉบับนี้เรียกว่า "ธรรมาจริย
ะ" "ศาล" ทั้งสองแห่งนี้มีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมคณะสงฆ์ให้มีระเบียบวินัยยิ่ง
ขึ้น แต่ "ศาลพระ" นี้ต้องประสบปัญหายุ่งๆ กฎหมายฉบับที่สองชื่อ "วินิจฉัย" ออก
มาเพื่อประกาศตั้งมหาวิทยาลัยบาลี เพื่อจัดการศึกษาและการสอบของพระสงฆ์ให้
รัดกุมยิ่งขึ้น และกฎหมายฉบับที่สามชื่อว่า "องค์การพุทธศาสนา" ทั้งนี้เพื่อแปลคัมภีร์
พระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาสู่ภาษาพม่า ในการด�ำเนินงานเพื่อฟื้นฟู
พุทธศาสนาครั้งนี้ ไม่ได้รับการโต้แย้ง คัดค้าน จากสมาชิกรัฐสภา กฎหมายว่าด้วย
"องค์การพุทธศาสนา" นี้น�ำไปสู่การกระท�ำสังคายนาขึ้นเป็นครั้งที่ 6 รวมทั้งการยก
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาปี พ.ศ.2504 รัฐบาล
พม่าออกกฎหมายรับรองพุทธศาสนาว่า เป็นศาสนาประจ�ำชาติ และยังออกกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่งรับรองว่า จะให้ความคุ้มครองและความอุปถัมภ์แก่ทุกๆ ศาสนาซึ่งมีอยู่
ในพม่า ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู ในลาว มีการบัญญัติพุทธ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ศาสนาเป็นอุดมการณ์ของชาติควบคู่กับสถาบันอื่นๆ พุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ�ำชาติลาว แม้ว่าบ้านเมืองจะยังไม่สงบสุขมั่นคง แต่ทาง
ราชการก็ร่วมกับประชาชนด�ำเนินการฟื้นฟูท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา
อย่างเต็มที่ รัฐธรรมนุญแห่งพระราชอาณาจักรลาว มาตรา 7 บัญญัติ
ว่า "พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติและพระมหากษัตริย์เป็นเอก
อัครศาสนูปถัมภก" อีกแห่งหนึ่งบัญญัติว่า "คณะสงฆ์ลาวมีนิกาย
เดิมนิกายเดียว (หีนยานแบบลังกาวงศ์)" ขณะที่สยาม มีการเปลี่ยน
ระบบการปกครองเปลี่ยนระบบการบริหารคณะสงฆ์ พรบ.คณะสงฆ์
พระศรี ธรรมานันทะ ชาว
2484 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หลังจากมีการตราพระ ศรีลังกาท�ำหน้าที่เป็นพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.121 ซึ่งใช้ปกครองคณะสงฆ์มาตั้งแต่สมัย ธรรมทูตน�ำพุทธศาสนาเถรวาท
รัชกาลที่ 5 มาเป็นการปกครองแบบสังฆสภามีสังฆนายก สังฆมนตรี ศรี ลั ง กาเข้ า ไปในประเทศ
ย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 ที่
เป็นผู้บริหารงานคณะสงฆ์ประกาศใช้ปี พ.ศ.2484 พ.ร.บ.ฉบับนี้ มาเลเซี
วัดบริคฟิลด์ (Brickfields)โดย
จึ ง นั บ ว่ า เป็ น ฉบั บ ประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ ฉบั บ นี้ ไ ม่ พู ด ถึ ง นิ ก าย ท่านได้รับเลือกจากพระภิกษุ
ใดๆ ในไทย กฎหมายอื่นๆ อีกมากเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การ สงฆ์ 400 รูป ที่วิทยาลังการ
เปลี่ย นแปลงการปกครองในไทย แม้ ว ่ า ประเทศไทยจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ปิริเวณ ให้เดินทางไปมาเลเซีย
โดยการนิ ม นต์ ข องสมาคม
อาณานิคมของประเทศตะวันตก แต่ใช่ว่าการเมืองภายในประเทศจะ ศาสนอภิวุฒิวัฒนา (Sasana
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมีมาตั้งแต่สมัย ร.4 ตามด้วย Abhiwurdhi Wardhana
การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแขนงสมัย ร.5 ร.6 และ ร.7 กระทั่ง Society:SAWS) ปี ค.ศ.
ท่านก่อตั้งสมาคมธรรม
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มีผลบังคับใช้ ต่อมามีการแก้ไข 1962
ทูต (Buddhist Missionary
เพิ่มเติม 2535 พรบ.ฉบับนี้มีผลกระทบต่อคณะสงฆ์ และมีการแก้ไข Society:BMS) ท่านมรณภาพ
ปี ค.ศ.2006
บางมาตราปี 2559 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
การปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาผ่านรัฐ หลังจากสภาพความวุ่นวายภายใน
ประเทศทั้งการเมืองและภาวะสงคราขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในช่วงที่ประเทศเวียดนามแบ่ง
เป็น 2 เขตคือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยเวียดนามเหนือปกครองในระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ส่วนเวียดนามใต้ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิด
วิกฤตการณ์กับพุทธศาสนามากมาย โดยเฉพาะในเวียดนามใต้ที่ปกครองโดยรัฐบาล
ภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีโง ดินห์เดียมซึ่งเป็นชาวคริสต์ กดขี่ข่มเหงชาวพุทธ
และออกกฎหมายที่รังแก่ชาวพุทธ กระทั่งมีการรวมตัวกันเดินขบวนประท้วงและเผา
ตัวเองของพระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีเพื่อปกป้องพุทธศาสนา พระสงฆ์ และชาว
พุทธทนไม่ไหวรวมตัวกันต่อต้านจนถึงขั้นปี พ.ศ.2506 หลวงพ่อติ๊ช กวาง ดึ๊กจากวัด
เทียนหมู่ เมืองเว้ ทนเห็นความโหดร้ายทารุณที่รัฐบาลปราบปรามชาวพุทธไม่ไหวจึง
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ยอมสละชีวิตด้วยการจุดไฟเผาจนมรณภาพเพื่อเป็นการประท้วงเพื่อให้รัฐบาลหยุด
ปราบปรามชาวพุทธและรักษาพุทธศาสนาไว้นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่อุทิศชีวิตเพื่อ
ปกป้องพุทธศาสนาจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก ยุคนี้ ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดีย
ม เป็นชาวคริสต์คาทอลิกในนามรัฐบาลใช้อ�ำนาจที่มีอยู่สั่งประกาศห้าม และออก
กฎหมาย เช่น ห้ามเข้าวัด ห้ามจัดกิจกรรมทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา ห้ามออก
หนังสือพุทธศาสนา ห้ามพระจัดรายการทางวิทยุ สั่งทหารให้น�ำรถพุ่งเข้าหากลุ่มผู้
ประท้วง ผลท�ำให้พระสงฆ์และภิกษุณีที่อยู่แถวหน้าเสียชีวิตทันที่ 70 ศพ ประชาชน
อีก 30 ศพ สั่งให้ทหารกวาดกล้าง เผาวัด ท�ำลายศาสนสถาน ยิงกราดใส่กลุ่มพระ
และภิกษุณีที่ก�ำลังสวดมนต์และนั่งสมาธิ ออกกฎห้ามสร้างพระพุทธรูปบูชา หากทรุด
โทรมผุพังให้น�ำรูปพระเยซูมาตั้งแทน ใครไม่ท�ำมีโทษประหาร ออกกฎให้ชาวบ้าน
น�ำรูปพระเยซูไว้ตามบ้าน ใครท�ำหาย หรือท�ำลาย จะได้รับโทษสถานหนัก ออกกฎ
เมื่อมีการอบรมข้าราชการ ต้องให้บาทหลวงมาท�ำการอบรมข้าราชการด้วย ก�ำหนด
นโยบายเปลี่ยนค�ำสอนของพุทธศาสนา พระไตรปิฎก บังคับใช้กับพระภิกษุสงฆ์และ
สถาบัน โดยเป็นค�ำสั่งของ โง ดินห์ ถึก (พี่ชาย) ซึ่งคุมกระทรวงศึกษาธิการ และห้าม
ประชาชนชาวเมืองเว้ ชักธงศาสนา (ธงพระธรรมจักร) ในวันส�ำคัญทางศาสนา ห้าม
ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธน�ำไปสู่การปราบปราบและเข่นฆ่าพระสงฆ์ ภิกษุณี และ
ชาวพุทธอย่างโหดเหี้ยมผ่านอ�ำนาจรัฐและการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
การจัดตั้งขบวนการพุทธใหม่เพื่อปกป้องพุทธศาสนาโดยคนรุ่นใหม่เน้นการ
ฟื้นฟูพระศาสนา การสังคมสงเคราะห์มากยิ่งขึ้นเมื่อสภาวะทางการเมืองเริ่มสงบ ชาว
พุทธจึงพยายามฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นใหม่จนมีอยู่หลากหลายนิกาย พุทธศาสนาจีน
เธียน (เซน, ฌาน), เถรวาท, แบบหีนยาน นิกายดินห์โต นิกายขัตสี ฯลฯ การสร้าง
วัด (วัดหรือที่ภาษาเวียดนามเรียกว่า "จั่ว"/"ตื้อ") กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ชนชั้นทุกระดับเป็นที่พึ่งของชุมชน และยังเป็นสถานที่ชุมนุมของชาวพุทธในการพบปะ
ปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านศาสนาและการเมือง โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนแต่ด้วยความแข็งแกร่งของพุทธศาสนา และความตั้งใจจริง
ของพระสงฆ์ ส่งผลให้เวียดนามก็ยังคงนับถือศาสนาพุทธ และสร้างความยิ่งใหญ่เพิ่ม
ขึ้นแม้จะมีระบบการปกครองโดยคอมมิวนิสต์ในระยะต่อมา
จากท้องถิ่นนิยม (ชาตินิยม) สู่ความเป็นภูมิภาคนิยม/นานาชาตินิยม
พุทธศาสนาปรับจากท้องถิ่นนิยม (Localism) ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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นิ ย ม (internationism): เมื่อหลายชาติในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชถ้วนหน้า พระศาสนา
ยิ่งเริ่มมีอิสระเสรีภาพในการขับเคลื่อน และมีการท�ำกิจกรรม
ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ยุคจารีตและยุคอาณานิคม กิจกรรม
ทางพุทธศาสนามักจะอยู่ในท้องถิ่นหรืออาณาจักรของตน แต่
เมื่อเข้าสู่ยุครัฐชาติหรือรูปแบบการปกครองประเทศแบบสมัย
นานาชาติจากประเทศพุทธ
ใหม่ท�ำให้เกิดกิจกรรมระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ประเทศที่นับถือ คณะสงฆ์
ศาสนาเถรวาทเดินทางไปร่วมงาน
พุทธศาสนาในช่วงการรับเอกราช มีการเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผูกพัทธสีมาระหว่างชาติ (internaกิจกรรมระหว่างกัน ผ่านการประชุม กิจกรรมนานาชาติมาก tional sima) ในประเทศอินโดนีเซีย
ขึ้น เวียดนามมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพุทธนานาชาติ พ.ศ.2502
ปี พ.ศ.2494 โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาไปญี่ปุ่นและแวะพักที่
เวียดนาม มีชาวพุทธในเวียดนามเข้ากราบสักการะกว่า 50,000 คน สร้างความตื่น
ตัวให้กับสังคมชาวพุทธเป็นอย่างมาก และมีการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อศึกษา
และดูงาน มีภิกษุหลายรูปเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพื่อกลับไปช่วยด�ำเนินงานการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
ขณะที่ประเทศลาวปี พ.ศ.2506 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว และคณะสงฆ์
ลาวติดต่อขอพระเถระฝ่ายไทยไปช่วยจัดระบบการศึกษาปริยัติธรรมในราชอาณาจักร
ลาว ทางรัฐบาลไทยโดยกรมการศาสนาเสนอพระธรรมวรนายก อธิการบดีมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตไทยไปจัดการศึกษาในราชอาณาจักร
ลาว รัฐบาลไทยและมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบด้วย พระอนุจรที่ติดตามหัวหน้า
ธรรมทูตไปในคราวนี้คือ พระมหาบุญมี ปญฺาวชิโร พธ.บ. กับพระมหาพิมล ปภสฺสโร
พธ.บ. กับนายแก้ว ตองอ่อน เป็นไวยาวัจกร คณะธรรมทูตชุดนี้เดินทางวันศุกร์ที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 คณะธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจในราชอาณาจักร
ลาว เริ่มงานประสานกันอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและคณะสงฆ์ของประเทศทั้งสอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชอาณาจักรลาวนั้นมีนิสิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยไปแล้วหลายรูป ซึ่งท่าน
เหล่านี้เข้าไปศึกษาอยู่ในประเทศไทยไม่ต�่ำกว่ารูปละ 8 ปี จึงเข้าใจระบบการศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างดีและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการประสานงานระหว่างคณะ
ธรรมทูตไทยกับคณะสงฆ์ลาวเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ท่านเหล่านี้ยังร่วมกันจัดตั้ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แบบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นในราชอาณาจักร
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ลาวและขยายไปยังแขวงหลวงพระบางและแขวงอื่นๆ หลายแห่งด้วยกัน ทั้งนี้รัฐบาล
ไทยอุปถัมภ์ในด้านทุนแก่พระภิกษุสามเณรจากราชอาณาจักรลาวหลายรูปต่อปีเพื่อ
เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทยทุกปี
ในประเทศไทย รัฐบาลเห็นชอบจัดตั้งพระธรรมทูต ทั้งธรรมยุติกนิกายและ
มหานิกาย พระพิมลธรรม (อาจ) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสังฆมนตรี
และพระมหาโชดก ป.ธ.9 ซึ่งไปอบรมมาจากพม่าเป็นครูสอน ท่านเปิดสอนปฏิบัติ
วิปัสสนาในประเทศไทย ขยายสาขาไปตามเมืองต่างๆ ด้วยปี พ.ศ.2494 มีคนต่าง
ชาติ เช่น เยอรมัน อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ และเวียดนาม
เป็นต้น ที่เลื่อมใสมาอบรมและปฏิบัติวิปัสสนาที่วัดมหาธาตุเป็นจ� ำนวนมาก บางท่าน
อุปสมบทในไทย เทศน์ สวด เป็นภาษาไทย นอกจากนี้ มีการเผยแผ่วัดไทยในต่าง
ประเทศ รัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ไทยสร้างวัดไทยขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
อินเดีย อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น วัดเหล่านี้มีพระสงฆ์ไทยอยู่ประจ�ำ และ
วัดไทยในลอนดอนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
พระราชทานพระนามว่า "วัดพุทธประทีป" เปิดเป็นวัดไทยทางการวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ.2509 นอกจากนี้ ยุคนี้ พุทธศาสนาแบบไทยได้รับอิทธิพลด้านการปฏิบัติกรรมฐาน
จากประเทศพม่า ในมาเลเซีย พระศรีธรรมานันทะ (Sri Dhammananda) ชาวศรี
ลังกาท�ำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตน�ำพุทธศาสนาเถรวาทศรีลังกาเข้าไปในประเทศ
มาเลเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 ที่วัดบริคฟิลด์ (Brickfields)โดยท่านได้รับเลือกจาก
พระภิกษุสงฆ์ 400 รูป ที่วิทยาลังการ ปิริเวณ ให้เดินทางไปมาเลเซียโดยการนิมนต์
ของสมาคมศาสนอภิวุฒิวัฒนา (Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society:SAWS)
ปี ค.ศ.1962 ท่านก่อตั้งสมาคมธรรมทูต (Buddhist Missionary Society:BMS)
ปี พ.ศ.2502 มีคณะสงฆ์ตัวแทนจากประเทศอาเซียนที่นับถือพุทธศาสนา
และศรีลังกาเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียเพื่อบรรพชาและอุปสมบทกุลบุตรที่
นั้น มีพระชินรักขิตาบวชและต่อมากลายเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในอินโดนีเซีย ครั้งนั้นมีเหตุการณ์ส�ำคัญระดับนานาชาติในอาเซียน คือ การร่วมกัน
ประกอบพิธีผูก "พัทธสีมาระหว่างชาติ (international sima)" นับเป็นครั้งแรกใน
โลกพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2502 เพราะมีพระสงฆ์จากอาเซียนและ
นานาชาติเข้าร่วมประกอบด้วย พระนารทะ พระอริยวังสะ พระสัตติสสระ พระปิย
ทัสสี พระศาสนปาละและพระมหานามะจากลังกา พระมหาศรีสยาดอ จากพม่า พระ
วิศาลสมณคุณ พระกวีวรญาณ พระมหาส�ำเริง อานนฺโท พระครูฌานาภิรัตจากไทย
พระมหาสุเมธาธิบดี จวน นาถ พระมหาอุงเมียน จากกัมพูชา (จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ,
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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2532: 206-208)
ในยุคนี้ ระดับนานาชาติ มีการร่วมตัวกันระดับพุทธนานาชาติ
ประกอบด้วยชาวพุทธนานาชาติกับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 1 ที่เมืองโคลัมโบ
ประเทศศรีลังกา ปี พ.ศ2493/ค.ศ.1950 จากนั้นการร่วมประชุม
เพื่อการช�ำระสะสางท�ำสังคายนาครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง เมื่อวัน
ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2497 และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ.2499 (ตรงกับ พ.ศ.2500 ตามแบบของพม่าและลังกา) การท�ำ
สังคายนานี้ท�ำขึ้นในโอกาส ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เพื่อพิมพ์พระ
ไตรปิฎก อรรถกถา และค�ำแปลเป็นภาษาพม่า มีชาวพุทธในกลุ่ม
ประเทศเถรวาท ประกอบด้วยพม่า ศรีลังกา ไทย ลาว และกัมพูชา
พม่าโดยการน�ำของนายกรัฐมนตรี อูนุ รัฐบาลพม่าอาราธนาพระสงฆ์
จากประเทศต่างๆ คือ อินเดีย ลังกา เนปาล กัมพูชา ไทย ลาว และ
ปากีสถานไปท�ำสังคายนาร่วมกับพระพม่าอีก 500 รูป เมื่อสังคายนา
พระไตรปิฎกเสร็จแล้ว ก็จัดท�ำการสังคายนาอรรถกถาและฎีกาต่อ
ไป นั บ เป็ น การท� ำ ความเข้ า ใจความหลากหลายของชาวพุ ท ธเอง
และการพร้อมที่จะท้าทายกับความทันสมัยจากโลกตะวันตก ทั้งนี้
ยุคนี้ต่อเนื่องมาจากยุคอาณานิคม มีชาวตะวันตกเข้ามาศึกษาพุทธ
ศาสนาในลักษณะเชิงวิชาการ ทางโบราณคดี จารึก ประวัติศาสตร์
แต่ยุครัฐชาติใหม่นี้ มีกลุ่มคนที่เข้ามาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุเริ่ม
แรกเพื่อศึกษาและปฏิบัติ ชาวตะวันตกหลังจากได้ศึกษาพุทธศาสนา
ผ่านหนังสือ ผ่านงานวิชาการ ที่พัฒนาขี้นเป็นภาษาตะวันตก เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น ในทางกลับกัน
ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น�ำพุทธศาสนา
ออกไปสู่โลกตะวันตกโดยสร้างวัดในต่างแดนซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล
และมีการแลกเปลี่ยนระหว่างพุทธศาสนาเรื่อยมาจน ภายหลังมีการ
จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างพุทธนานาชาติมากขึ้นน�ำไปสู่
การเปิดกว้างให้พุทธศาสนาได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกมากยิ่ง
ขึ้น
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พระอาจารย์สุเมโธ (นามเดิม:
โรเบิร์ต แจ็คแมน) เกิด 27
กรกฎาคม พ.ศ.2477 ที่ ซี
แอตเติล สหรัฐอเมริกา) ศิษย์
ชาวตะวันตกองค์แรกของพระ
โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
ปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)
บวชเป็นพระภิกษุที่จังหวัด
หนองคาย ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย
หลังจากนั้น ท่านก็มีโอกาส
ไปอยู ่ กั บ หลวงพ่ อ ชา สุ ภั
ทโท พระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง
สอนกรรมฐาน ณ วัดหนอง
ป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
หลวงพ่อชาเป็นที่รู้กันว่าเข้ม
งวดและเคร่งครัดเน้นความ
เรี ย บง่ า ยและเคร่ ง ครั ด ต่ อ
พระธรรมวินัย พระอาจารย์
สุเมโธได้ฝึกปฏิบัติตามแนว
ของหลวงพ่อชาถึง 10 ปี จึง
ได้รับนิมนต์จากมูลนิธิสงฆ์
แห่งประเทศอังกฤษ (The
English Sangha Trust)
ให้เดินทางไปอยู่ที่ลอนดอน
ร่วมกับคณะศิษย์ของหลวง
พ่อชา อีก 3 รูป

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

402

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

บทที่ 10 พุทธศาสนายุคก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ)

ยุคนี้นับเป็นยุคแห่งความวาดระแวงและยุคแห่งความขัดแย้งทั้งจากภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชกันทั่วหน้า และ
ภัยจากสงครามเย็นเกิดขึ้นพร้อมกับความหวัง ความเบ่งบานแห่งเสรีภาพก่อให้เกิดโลกสอง
ขั้วอ�ำนาจ คือ ฝ่ายเสรีนิยม น�ำโดยอเมริกาและชาติตะวันตก และฝ่ายคอมมิวนิสต์น�ำโดย
สหภาพโซเวียดและจีน โดยภัยครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในแต่ละประเทศ ที่
จะส่งผลต่อเสถียรภาพท�ำให้ยุคนี้เกิดการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจน คือกลุ่มประชาธิปไตย
และกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ หรือแม้แต่ภายในประเทศก็มีการสู้รบกันระหว่าง 2 อ�ำนาจ
สู้รบภายในประเทศน�ำไปสู่ความขัดแย้งจนก�ำเนิดอาเซียน จุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2504 ประเทศทั้ง 3 คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วม
กันจัดตั้งสมาคมอาสา (ASA :Association of South East Asia) ขึ้นเพื่อการร่วม
มือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแต่ด�ำเนินการเพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงัก
ลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย กระทั่งทั้งสอง
ประเทศฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงมีการแสวงหาทางจัดตั้งองค์การความร่วม
มือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" อัน
เป็นที่มาของอาเซียน
ยุคก�ำเนิดอาเซียนนี้ แบ่งระยะช่วงการขัดแย้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศอันเนื่องมาจากอุดมการณ์ทางการเมือง ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมเริ่มก่อตัวและถือก�ำเนิดกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะต้องการ
เสถียรภาพในดินแดน และน�ำไปสู่ความขัดแย้งภายในแต่ละประเทศจนน�ำไปสู่การ
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เปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองใหม่ และการจัดระบบและ
ระเบียบภายในให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม พ.ศ.2510 นายถนั ด คอมั น ตร์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลง
นามปฏิญญากรุงเทพมหานคร/ปฏิญญาอาเซียน ที่พระราชวังสราญรมย์ ซึ่งลงนาม
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ
ได้แก่ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และไทย (สมัยแรกเริ่มนี้เน้นที่
ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย) ลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพมหานคร"
(Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้" หรือ "อาเซียน" (ASEAN) ซึ่งเป็นตัวย่อของ Association of South East
Asian Nations ชื่อทางการในภาษาอังกฤษของอาเซียน ทั้งนี้ก่อนหน้าที่การลงนาม
ในปฏิญญากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรี-ต่างประเทศของทั้ง 5 ประเทศหารือกันเกี่ยว
กับความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนและยกร่างปฏิญญากรุงเทพมหานคร
ที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ต่อมาปี พ.ศ.2527 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเป็นเทศที่ 6 และปี พ.ศ.2538 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมเป็น
สมาชิก และปี พ.ศ.2540 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เข้าร่วมเป็นสมาชิกปี 2542 ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมเป็น
สมาชิก ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมา เกิดจากความต้องการสภาพ
แวดล้อมภายนอกเพื่อให้ผู้ปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่
การสร้างประเทศ ความกังวลต่อการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ร่วมกันในเบื้องต้น
ความศรั ท ธาหรื อ ความเชื่ อ ถื อ ต่ อ มหาอ�ำ นาจภายนอกที่ เ สื่ อ มถอยลงในช่ ว งพุ ท ธ
ทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้ง
กลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากสหภาพยุโรป เพราะกลุ่มอาเซียนถูกสร้างขึ้น
เพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม
ยุคแห่งความขัดแย้งกันเองภายในและภัยคุกคามจากสงครามเย็นภายนอก
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งในแถบนี้ แม้เจ้าอาณานิคม
จะคืนเอกราชให้แก่ประเทศต่างๆ ไปสักพักใหญ่แล้ว แต่ร่องรอยแห่งความขัดแย้ง
ภายในขนานใหญ่คืบคานเข้ามาอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง มีความขัดแย้งในหลายด้าน
ทั้งความขัดแย้งทางสังคม การเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เกิดสงคราม
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ขึ้ น และการเข้ า มาของตะวั น ตก ทั้ ง ประชาธิ ป ไตยและคอมมิ ว นิ ส ต์ ต่ า งมาแย่ ง
พื้นที่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ต่างกับการแย่งชิงผลประโยชน์ด้านอื่นๆ
คอมมิวนิสต์ในประเทศจีนพัฒนาและประสบผลส�ำเร็จก่อให้เกิดการแพร่หลาย และ
ค่ายเสรีนิยมประสบความส�ำเร็จในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะและบางประเทศของดินแดน
แผ่นดินใหญ่
พม่ า ยุ ค ก� ำ เนิ ด อาเซี ย น: ในพม่ า การไม่ มี เ สถี ย รภาพ
ในการเมื อ งการปกครอง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ้ น�ำ บ่ อ ยครั้ ง เช่ น
อองซานผู้น�ำเรียกร้องเอกราช ถูกลอบสังหาร ท�ำให้พวกคอมมิวนิสต์
และพวกทหารกองทัพแห่งชาติต่อต้านรัฐบาลใหม่ของพม่า รัฐบาล
อนุปราบปรามอย่างรุนแรง นายกอุนุเข้าไปฟื้นฟูพระศาสนา และ
ปล่อยให้พระสงฆ์เข้ามามีอิทธิพลทางการเมือง ท�ำให้ประชาชนไม่
พอใจในการกระท�ำของพระสงฆ์ โดยเฉพาะผู้น�ำทางทหาร นายพล
เนวิน นอกจากนี้ ยังมีเกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม AFPFL ผนวก
นายพลเน วิน ท�ำรัฐประหาร
กับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต�่ำท�ำให้ท่านอุนุต้องเชิญเนวินขึ้น ปี ค.ศ.1962 สถาปนาการ
มาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็กลายเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร เกิดการ ปกครองเผด็จการทหารใน
เรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนและนักศึกษาและผู้น�ำทหาร พม่านานถึง 26 ปี ด�ำเนิน
จที่เรียกว่า
เนวินรัฐบาลทหาร แก้ไขปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจโดยการน�ำ นโยบายเศรษฐกิ
"สังคมนิยมแบบพม่า"
ระบอบสังคมนิยมมาใช้ มีการโอนกิจการต่างๆ ของเอกชนมาเป็น
ของรัฐ ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปิดบังข่าวสาร ด�ำเนินนโยบาย
โดดเดี่ยว การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า SLORC [State Law and Order
Restoration Council] ถูกประณามว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ มีระบบการปกครอง
ที่ใช้อ�ำนาจเป็นใหญ่กดขี่ประชาชนและพระสงฆ์ ครั้งที่รัฐบาลทหารยึดอ�ำนาจการ
ปกครองวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2531 ไม่ยอมรับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดย
ครั้งนั้นพรรคของนางอองซาน ซูจี เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ถูกยึดอ�ำนาจโดยรัฐบาล
เผด็จการทหารของพม่า ปี พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 การปฏิวัติระดับชาติเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตย เริ่มวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1988 และจากวันที่ดังกล่าว (8-8-88) ท�ำให้
เหตุการณ์นี้มักเป็นที่รู้จักในชื่อ "การก่อการปฏิวัติ 8888" ประเทศพม่าปกครองด้วย
พรรคโครงการสังคมนิยมพม่าในฐานะรัฐที่มีพรรคการเมืองเดียวมาตั้งแต่ พ.ศ.2505
การปกครองเน้นชาตินิยมและรัฐเข้าควบคุมการวางแผนทุกประการ การลุกฮือครั้ง
นี้เริ่มจากนักศึกษาในย่างกุ้งเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ.2531 การประท้วงของนักศึกษา
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แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมามีคนเรือนแสนที่เป็นพระภิกษุ เยาวชน นักศึกษา
แม่บ้านและหมอ ออกมาประท้วงต่อต้านระบอบการปกครอง การประท้วงสิ้นสุดลง
ในวันที่ 18 กันยายน หลังจากเกิดรัฐประหารที่นองเลือดของสภาฟื้นฟูกฎหมายและ
กฎระเบียบแห่งรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่เปลี่ยนรูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า มี
ผู้เสียชีวิตนับพันคนจากปฏิบัติการทางทหารระหว่างการก่อการปฏิวัติ ในขณะที่ใน
พม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 350 คนพระสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันที่รับความเคารพอย่างสูง
จากชาวพม่า ประกาศ "ปฐมนิคหกรรม" ไม่รับบิณฑบาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ทหารพม่า ทหาร และครอบครัว และเรียกร้องให้ทางการพม่า ขอโทษองค์กรสงฆ์
อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 17 กันยายน แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ภิกษุสงฆ์จึงเริ่ม
เข้าร่วมการประท้วงด้วย ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน เมื่อรวมผู้ประท้วงแล้วมากกว่า 1
แสนคน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการประท้วงต่อต้าน
ครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประท้วงปี พ.ศ.2531 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน ในการ
ใช้ก�ำลังทหารเข้าสลายการประท้วง (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, 2549:6) กัมพูชา
ยุคก�ำเนิดอาเซีย: ในกัมพูชายุคนี้ นับเป็นยุค 3 ระบอบการปกครองของประเทศสืบ
เนื่องจากสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงสละราชสมบัติ แต่ยังมีอ�ำนาจไว้ในฐานะนายก
รัฐมนตรี ประมุขของประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 นายพลลอน นอล
ก่อรัฐประหาร สมเด็จพระนโรดมสีหนุต้องเสด็จลี้ภัยไปยังปักกิ่ง และร่วมเป็นพันธมิตร
กับคอมมิวนิสต์เขมรแดงเมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอ�ำนาจปี พ.ศ.2518
กัมพูชาเป็นสาธารณรัฐ (ค.ศ.1970–1975): สมัยสาธารณรัฐ นายพลลอน
นอล (Lon Nol) กระท�ำรัฐประหารรัฐบาลพระเจ้านโรดมสีหนุ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2513/ค.ศ.1970 และต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน นายพลลอนนอลประกาศให้
กัมพูชาเป็นสาธารณรัฐ ยุคนี้พุทธศาสนายังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รัฐบาล
ประกาศยกให้พุทธศาสนายังเป็นศาสนาประจ�ำชาติ แต่ขอให้คณะสงฆ์ช่วยต่อต้าน
คอมมิวนิสต์คือกลุ่มเขมรแดง มีการโฆษณาว่า ถ้าคอมมิวนิสต์เข้ามาจะไม่มีศาสนา
พุทธศาสนาและพระสงฆ์จะหมดไปจากประเทศกัมพูชา ชนชั้นปกครองของสาธารณรัฐ
กัมพูชาสัญญากับประชาชนว่า จะยกย่องพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจ�ำชาติ และ
จะเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกัมพูชา บทบาททางศาสนาที่เคยปฏิบัติ
โดยพระมหากษัตริย์จะถูกแทนที่โดยประธานาธิบดี และเพื่อเป็นหลักประกันแก่
ประชาชน มีการจารึกบนอนุสาวรีย์สาธารณรัฐหน้าพระราชวังว่า "พุทธศาสนาสอน
ให้เราซื่อสัตย์ ปฏิเสธความเห็นแก่ตัว และส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหนือ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

407

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

สิ่งอื่นใดพุทธศาสนาคือสัญลักษณ์ของเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ความ
ก้าวหน้า และความสมบูรณ์พูนสุข" นายพลลอนนอลเรียกร้องให้ประชาชนออกมาต่อ
ต้านคอมมิวนิสต์เขมรแดงและเวียดนาม โดยให้เหตุผลเป็นค�ำขวัญว่า "ถ้าคอมมิวนิสต์
มา พุทธศาสนาจะหมดสิ้นไป" ก่อนนี้ ปลายปี ค.ศ.1969 ประเทศ
กัมพูชาประสบกับปัญหาหลายประการทั้งการเมือง สังคม หรือ
เศรษฐกิจ รัฐบาลที่รู้จักในนามพุทธสังคมนิยมไม่สามารถแก้ปัญหา
นี้ได้ ในที่สุด เจ้าสีสุวัตสิรีมะตะ (Sisowath Sirimaktak) กับ
ทหารอีกกลุ่มหนึ่งได้กดดันให้นายพลลอนนอล (Lon Nol) โค่น
อ�ำนาจของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ขณะที่พระองค์เสด็จไปเยือน
ต่างประเทศ ดังนั้น ประเทศกัมพูชาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "สาธารณรัฐ
เขมร- Khmer Republic" แต่วันที่ 18 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.
นักองค์ราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริมตะ
1970 เป็นต้นไป โดยมีนายพลลอน นอล เป็นประธานาธิบดีคน (พ.ศ.2457-2518) มี บ ทบาท
แรกในประวัติศาสตร์กัมพูชา ในระบบราชานิยมหรือสังคมนิยม ทางการเมืองในประเทศกัมพูชา
พุทธศาสนาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตพระมหากษัตริย์ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับ
องฝ่ายขวา ปี พ.ศ.2513
ยิ่งใหญ่หลังยุคพระมหานคร นายพลลอน นอล ได้เรียนรู้มาก นัเพืก่อการเมื
ก่อการรัฐประหารต่อสมเด็จ
มายเกี่ ย วกั บ แนวนโยบายการบริ ห ารประเทศของสมเด็ จ พระ พระนโรดม สีหนุ ประมุขแห่งรัฐ
นโรดมสีหนุตามแบบพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์
กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และร่วมมือกับลอน นอล ในการ
สถาปนารัฐบาลสาธารณรัฐเขมร
ประเพณี สังคม ล้วนแต่มีหลักพื้นฐานจากพุทธศาสนา ดังนั้น เขา
จึงตัดสินใจจะบริหารประเทศตามแนวทางนี้ ซึ่งขั้นแรก คือบัญญัติพุทธศาสนาไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตราที่ 2 ว่า "เป็นศาสนาของรัฐ" และเปิดเสรีภาพการนับถือศาสนาทุก
ศาสนาขณะเดียวกันคณะกรรมการกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมที่มีหน้าที่
ในเผยแผ่พุทธศาสนาปรับเปลี่ยนแปลงบทสวดมนต์แผ่เมตตา "อากาสฐา" ในหนังสือ
คิหิปฏิบัติสังเขป (GihipatipattiSangkhep) ของพุทธศาสนบัณฑิตจาก "ราชโน" มา
เป็น "รัฐเก" กล่าวคือเปลี่ยนเป็น "อากาสฐา จ ภุมฺมฐา เทวา นาคา มหิทฐิกา บุญ
ญัง โน อนุโมทันตุ จีรัง รักขันตุ รัฐเก" ซึ่งมีความหมายว่า "เทวดา ทั้งหลายที่อยู่ ณ
อากาศก็ดี อยู่ ณ แผนดินก็ดี นาคทั้งหลายที่มากด้วยฤทธิ์ก็ดี จงอนุโมทนาในบุญกุศล
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงรักษามหาชนในรัฐให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นนิจ
เทอญ" อันเป็นการเปลี่ยนจากการแผ่เมตตาแด่พระราชา "ราชาโน" มาเป็นมหาชน
"รัฐเก"
ASEAN Studies Centre
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

การท�ำรัฐประหาร (Coup d’état) ของนายพลลอน นอล มีสัญญาว่า
กัมพูชาจะมีความสงบสันติ ตรงกันข้าม สิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่วันที่
18 มีนาคม ปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา เช่น กรณีการเดินขบวนประท้วงของพระสงฆ์
และพุทธิกศาสนิกชนในพนมเปญน�ำไปสู่การฆาตกรรมข้าราชการประจ�ำกระทรวง
กิจการศาสนาและวัฒนธรรม และการเดินประท้วงของพระสงฆ์และประชาชนจาก
จังหวัดก�ำปงจามเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอ�ำนาจบริหารประเทศถวายแด่อดีตพระ
มหากษัตริย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งการประท้วงต่อต้านครั้งนี้ได้ฆาตกรรมสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก�ำปงจามสองคน ขณะเดียวกันเมื่อขบวนประท้วงนี้เดิน
เข้ากรุงพนมเปญโดยข้ามสะพานโจรฺยจังวา (Chroy ChangWa bridge) รัฐบาลใช้
ก�ำลังทหารเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงนี้ท�ำให้มีพระสงฆ์และประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
เสียชีวิต กระทั่งพระสงฆ์ในกรุงพนมเปญถูกทางการห้ามแสดงความคิดเห็นใดๆ ทั้ง
สิ้นเกี่ยวกับการท�ำ รัฐประหาร นอกจากนี้ ยังมีกองก�ำลังของทหารเวียดกงหรือแนว
ร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ (Viet Cong or the National Front for the
Liberation of Southern Vietnam NLF) เวียดมินห์หรือสันนิบาตเพื่อเอกราช
เวียดนาม (Viet Minh or League for the Independence of Vietnam) จ�ำนวน
50,000 คน ได้คุกข้ามอธิปไตยกัมพูชา สร้างความปั่นป่วนทางเมืองจนท�ำให้ทั้ง
พระสงฆ์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่เวียดกง
และเวียดมินห์ออกจากอธิปไตยกัมพูชา
สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลลอน นอลกับกองก�ำลังเวียดนามเป็นสงคราม
ศาสนา สงครามจิตวิทยา สงครามยุทธศาสตร์ ซึ่งโฆษณาชวนเชื่อให้เยาวชนเข้าร่วม
กองก�ำลังทหาร เพื่อคัดค้านก�ำลังเวียดกงและเวียดมินห์ ที่เอาวัดมาเป็นฐานในการท�ำ
ศึกสงคราม มีการจับพระสงฆ์เป็นตัวประกัน ซึ่งทางรัฐบาลมองว่าเป็นพวกไร้ศาสนา
หรือทมิฬศาสนา เป็นคอมมิวนิสต์ ดังประโยคที่ว่า "หากคอมมิวนิสต์มาพุทธศาสนา
จะสูญหาย" อีกอย่างหนึ่งเพื่อคัดค้านการเดินขบวนของพระสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อ
เรียกร้องให้รัฐบาลคืนอ�ำนาจถวายสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ดังนั้น ในวันที่ 9 เดือน
ตุลาคม ปี ค.ศ.1970 ลอน นอล ส่งจดหมายไปยังสมเด็จพระสังฆราชมีใจความว่า
"การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ได้หมายความว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนายังเป็นศาสนาของรัฐนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธธรรมล้วนแต่ว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพของผู้คน พุทธศาสนาสอนเราให้ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัวส่งเสริมการช่วยเหลือ
กัน ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเครื่องหมายแห่งเสรีภาพ ความเสมอภาพ ภราดรภาพ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู้คน" ฉัตร เปรมฤดี ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบต่อท่าน
ประธานาธิบดีว่า เป็นผู้ที่พิทักษ์พุทธศาสนา และเคารพนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด
เป็นห่วงใยต่อบ้านเมือง "เราจะป้องกันพุทธศาสนาโดยชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อให้พุทธ
ศาสนาด�ำรงคงอยู่ถึง 5000 พระพรรษา ปกป้องบ้านเมือง และ
ศาสนาโดยล�ำพัง"
แม้ว่า ทางภาครัฐพยายามสร้างความกลมเกลียวให้พระ
สงฆ์เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือสร้างความเชื่อมั่นแก่พุทธศาสนิกชน
ว่ารัฐบาลให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนา เพื่อตอบโต้รัฐบาลของ
ลอน นอล กองก�ำลังเวียดกงและเวียดมินห์ ก็ได้โฆษณาชวนเชื่อ
ให้พระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆ เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลลอน
นอล โดยให้ค�ำมั่นสัญญาว่า "จะคืนอ�ำนาจที่แท้จริงให้ชาวกัมพูชา"
ลอนนอลปกครองประเทศ
แต่ในทางตรงข้ามกับค�ำมั่นสัญญา ทางกองก�ำลัง เวียดกงและ นายพล
อยู่ 5 ปี ถูกปฏิวัติอีกครั้งปี พ.ศ.
เวียดมินห์ก็ได้ท�ำลายพุทธศาสนา เช่น ประหารชีวิตพระสงฆ์ 2518/ค.ศ.1975 โดยกลุ่มเขมรแดง
ท�ำลายวัดวาอาราม พุทธปฏิมา เผาทาลายคัมภีร์ฎีกา เอกสารที่
มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และศาสนา พร้อมทั้งขู่บังคับให้พระสงฆ์
สึกเข้าเป็นทหารของตน ยึดทรัพย์สิน และเกณฑ์ชาวกัมพูชาเป็นทหาร ซึ่งระหว่าง
ปี ค.ศ.1970–1971 วัดที่ถูกท�ำลายด้วยกองก�ำลังเวียดกงและเวียดมินห์มีถึง 241
แห่ง มีพระสงฆ์มรณภาพ 42 รูป บาดเจ็บ 52 รูป ถูกจับเป็นเชลยศึก21 รูป และ
ต้องอพยพเข้ามาพนมเปญ 452 รูป นอกจากนี้ ยังมีโบสถ์คริสต์ 13 แห่ง บาทหลวง
3 รูป รวมทั้งมัสยิด 6 แห่ง นอกจากนี้ ยังใช้กองก�ำลังทหารเข้ายึดครองนครวัด
ซึ่งเป็นมรดกประวัติศาสตร์ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมโลก ดังรายงานของพุทธิก
สมาคม และสมาคมนักนิพนธ์กัมพูชาว่า "วันที่ 23 มีนาคม ปี ค.ศ.1970 เวียดกงและ
เวี ย ดมิ น ห์ โฆษณาชวนเชื่ อ ประชาชนในจั ง หวั ด ก� ำ ปงจาม และไพรแวง ต่ อ ต้ า น
กับรัฐบาลสาธารณรัฐ วันที่ 28 มีนาคม ปี ค.ศ.1970 กองก�ำลังเวียดกง และเวีย
ดมินห์จานวน 50,000 คนเข้ามาในกัมพูชา ได้ท�ำลายที่ท�ำงาน โรงเรียน วิทยาลัย
ศูนย์สุขภาพ เผาท�ำลายวัดวาอาราม ศาสนสถาน จับพระสงฆ์เป็นตัวประกันเดินน�ำ
หน้าเพื่อป้องกันมิให้ทหารรัฐบาลยิง นอกจากนี้ ได้ท�ำร้ายพระสงฆ์ด้วยการตบตีอย่าง
โหดร้าย ขณะนี้ทั้งเวียดกงและเวียดมินห์ก�ำลังยึดครองปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นแหล่ง
มรดกแห่งประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโลก"
นอกจากนี้ ยังมีการออกแถลงการณ์ของนาย อู ทัน (U Thant) ซึ่งเป็นอัคร
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เลขาธิการสหประชาชาติ (UN Secretary-General) วันที่ 8 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.
1970 ว่า "สงครามเวียดนามได้คุกคามลุกลามเข้ามากัมพูชา ท�ำลายชีวิตคนเป็นจ�ำนวน
มากท�ำให้เสียหายทรัพย์สิน สงครามเวียดนามกลายเป็นสงครามอินโดจีน ปราสาท
นครวัดซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นที่สักการบูชา
และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศกัมพูชา ก�ำลังได้รับการเบียดเบียนอย่างร้ายแรง
เหมือนดังปราสาทในกรุงเว้ ประเทศเวียดนาม...ดังนั้น เราต้องปลดปล่อยนครวัดให้
ได้ "Angkor Wat doit être sauvé" ข้าพเจ้าเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้อง เคารพปราสาท
โบราณซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศกัมพูชา และภูมิภาคอื่นในอินโดจีน...ต้องปองกันดูแลปราสาทเหล่านี้ให้
ได้..." ผลจากจากการยั่วยุและโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกง และเวียดมินห์ ท�ำให้คณะ
สงฆ์ท่ัวประเทศ ได้จัดประชุมสมัชชาพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน ปี
ค.ศ.1971 ที่ห้องประชุมจตุมุข กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะ
เป็นประธานในพิธีซึ่งประเด็นหลักๆ แล้ว คือเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนต่อ
พุทธศาสนา การรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชน และปกป้องรักษาพุทธ
ศาสนา โดยออกแถลงการณ์ร่วมกันมีใจความส�ำคัญว่า "ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ปี
ค.ศ.1970 ถึงวันที่ 17 เมษายน ปี ค.ศ.1971 กองก�ำลัง เวียดกง และเวียดมินห์ ได้
ท�ำลายวัด 205 แห่ง พระสงฆ์มรณภาพ และบาดเจ็บจ�ำนวนมากด้วยทารุณกรรม
อันโหดร้ายของพวกทมิฬไร้ศาสนา พระสงฆ์นับเป็นพันรูปต้องอพยพจากวัดไปหาที่
ปลอดภัยการศึกษาของคณะสงฆ์ เช่น พุทธิกศึกษา หรือศาลาธรรมวินัยไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ ในต่างจังหวัด ศาสนสถาน ปราสาทโบราณ พระพุทธปฏิมาถูกท�ำลาย"
ระหว่างที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของนายพล ลอน นอล (มีนาคม
ค.ศ.1970-มิถุนายน ค.ศ.1973) มีจ�ำนวนวัด 997 แห่ง หรือหนึ่งในสามถูกท�ำลาย
ด้วยการเผา และระเบิดโดยกองก�ำลังของเวียดกงและเวียดมินห์ พระสงฆ์ที่อยู่ต่าง
จังหวัดและชนทบต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย เช่น พระสงฆ์ต้องอพยพไปอยู่ภายใต้
การอารักขาหรือศูนย์ปลดปล่อย (Liberated Zone) ของรัฐบาลนายพล ลอน นอล
จ�ำนวน 1,156 รูป อีก 114 รูป มรณภาพ 1,153 รูปบาดเจ็บ และอีก 360 รูป ถูก
จับเป็นตัวประกันของเวียดกงและเวียดมินห์ ขณะที่พระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งต้องอพยพ
อยู่ศูนย์ปลดปล่อยของเขมรแดง ที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ซึ่ ง พระสงฆ์ เ หล่ า นี้ ถู ก อบรมด้ ว ยอุ ด มการณ์ ค อมมิ ว นิ ส ต์ ขณะเดี ย วกั น ระหว่ า งปี
ค.ศ.1970–1973 กองก�ำลังสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ ได้โจมตีขับไล่กองก�ำลัง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เวียดนามเหนือหรือเวียดมินห์ข้ามเข้ามาดินแดนกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ และได้ทิ้งระเบิดมากกว่าแสนตัน ซึ่งการทิ้งระเบิดครั้งนี้ ท�ำให้มีพระ
สงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก โดยไม่มีการประเมิน
ความสูญเสียใดๆ จากรัฐบาล แม้รัฐบาลจะรับทราบเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น พระสงฆ์ที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศ หลายจังหวัดต้องอพยพมากรุงพนมเปญ ซึ่ง
ท� ำ ให้ วั ด วาอารามในกรุ ง พนมเปญ ไม่ ส ามารถรองรั บ จ�ำ นวน
พระสงฆ์จ�ำนวนมากได้
ระหว่างปี ค.ศ.1974-1975 กองก�ำลังเขมรแดงได้ขยาย
ตัวและมีอ�ำนาจทางการเมืองมากขึ้นจนสามารถยึดพื้นที่ปกครอง
ของประเทศได้หลายจังหวัด ที่ส�ำคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พต (Pol Pot) เป็ น
ของประเทศ ขณะเดียวกัน เขมรแดงได้พยายามโฆษณาชวนเชื่อ นายพล
ผู ้ น� ำ เขมรแดงน� ำ ระบอบ
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์โดยเอาพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ พร้อมทั้ง คอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศ
ได้มอบอาวุธให้พระสงฆ์ป้องกันตัวขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จนน�ำไป สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงใน
สู่การโค่นอ�ำนาจจากรัฐบาลลอน นอลได้ในที่สุด โดยมีพระสงฆ์ เดือนเมษายนด้วยชัยชนะของ
เขมรแดง
เข้าร่วมในกระบวนการปฏิวัตินี้ด้วย
ระบอบเขมรแดง (ค.ศ.1975 – 1979) : นายพล ลอนนอลปกครองประเทศอยู่
5 ปี ถูกปฏิวัติอีกครั้งปี พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 โดยกลุ่มเขมรแดง ซึ่งมีนายพล พต (Pol
Pot) เป็นผู้น�ำเขมรแดงน�ำระบอบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศสงครามกลางเมือง
สิ้นสุดลงในเดือนเมษายนด้วยชัยชนะของเขมรแดง รัฐบาลเขมรแดงปกครองประเทศ
อย่างเข้มงวด และเปลี่ยนแปลงสังคมกัมพูชาขนานใหญ่ รัฐธรรมนูญคอมมิวนิสต์ถูก
ประกาศใช้โดยกล่าวถึงเสรีภาพทางศาสนาในมาตรา 20 ว่า "พลเมืองกัมพูชาทุก
คนมีสิทธิที่จะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา ศาสนาปฏิกิริยาซึ่งขัดขวางกัมพูชา
ประชาธิปไตยและประชาชนเป็นสิ่งต้องห้าม" ปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระนโรดมสีหนุจึง
ทรงเสด็จกลับคืนสู่พนมเปญ แต่พระองค์กลับถูกพันธมิตรกักตัวไว้หลังเวียดนามขับ
ไล่รัฐบาลเขมรแดงออกไป สมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ โดยกลุ่มแนวร่วมสามัคคีประชาชน
กัมพูชาของพลพตและเอียงซารีหรือเขมรแดงซึ่งขึ้นมามีอ� ำนาจกวาดล้างฝ่ายตรงข้าม
และสังหารประชาชนอย่างมากมายเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมตามแบอย่างจีนลัทธิเหมา
จนน�ำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอ�ำนาจ จึงทรงเสด็จกลับคืนสู่
พนมเปญ แต่พระองค์กลับถูกพันธมิตรกักตัวไว้ หลังเวียดนามขับไล่รัฐบาลเขมรแดง
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ออกไปปี พ.ศ.2522
วันที่ 13–15 เมษายน ค.ศ.1975 อาจกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ชาวกัมพูชาควรจะ
ได้รับความสุข ความสนุกสนานจากขนบธรรมเนียมอันเก่าแก่ กล่าวคือเป็นวันปีใหม่
(วันสงกรานต์) แต่ความสุข ความสนุกสนานนี้เปรียบเหมือนดั่งความฝันที่เลือนลอย
ในจินตนาการ เหตุการณ์กลับตาลปัตร หน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อความเป็นจริงกับสิ่ง
ที่อยากให้เป็นสวนทางกัน บางจังหวัดยกเว้นกรุงพนมเปญ จังหวัดบัดด�ำบอง เสียม
เรียบ เป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง ก่อนวันที่ 17 เมษายน
ค.ศ.1979 เขมรแดงใช้อ�ำนาจบีบบังคับไม่ให้ประชาชนนับถือศาสนาหรือท�ำพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งขับไล่ให้ออกจากเมืองหลวง แต่ขณะเดียวกัน เขมรแดงก็
พยายามชักชวนพระสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติภาคประชาชน
ที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ ก่อนการเคลื่อนไหวปลอดปล่อยกรุงพนมเปญวันที่ 17 เมษายน
ค.ศ.1975 พระสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงถูกขัดเกลาด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์
พร้อมทั้งบังคับให้มีส่วนรวมกับปฏิวัติ โดยสัญญาว่า จะไม่ท�ำการปฏิปักษ์ต่อพุทธ
ศาสนา และพระสงฆ์ ช่วงก่อนปี ค.ศ.1975 เขมรแดงได้ชักชวนพระสงฆ์เข้ามามีส่วน
รวมเพื่อทาการปฏิวัติ โดยให้สัญญากับพระเหล่านั้นว่า เมื่อปฏิวัติส�ำเร็จจะไม่ท�ำลาย
หรือก�ำจัดพุทธศาสนาตามแนวทางของคอมมิวนิสต์ และจะสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ที่เข้า
ร่วมการปฏิวัติให้มีต�ำแหน่งสูงขึ้นในทางการปกครองคณะสงฆ์ แต่ภายหลังการปฏิวัติ
พระสงฆ์เข้าร่วมปฏิวัติกับเขมรแดงกลับได้รับผลตอบแทนในทางที่ตรงกันข้าม"
วันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1975 ขณะที่กองก�ำลังเขมรแดงเคลื่อนเข้ายึดกรุง
พนมเปญประชาชนชาวกัมพูชาหวังว่าจะเป็นวันสงบ สันติภาพ ภายหลังจากการยุติ
การสู้รบกันระหว่างรัฐบาลสาธารณะเขมรซึ่งน�ำโดยนายพล ลอน นอล กับเขมรแดง
ซึ่งน�ำโดยนาย ซา ลุด ซอ (รู้จักกันในนาม พอล พต) ประชาชนชาวกรุงพนมเปญจึง
พากันออกมาต้อนรับด้วยเสียงเชียร์พร้อมกับโบกธงผ้าสีขาวเครื่องหมายแห่งความ
ปลาบปลื้มใจ ดีอกดีใจจากการยุติสงคราม ทางการเมือง แต่ความปลาบปลื้มใจของ
ประชาชนก็ต้องผิดหวังเมื่อเสียงปืนหลายนัดยิงขึ้นฟ้าเพื่อบอกให้ประชาชนรีบอพยพ
ออกจากกรุงพนมเปญอย่างเร็งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ดังปรากฏในภาพถ่ายของ
โรแลนต์ เนโว (Roland Neveu) และภาพยนตร์ที่ก�ำกับโดย ดิท ปราน (Dith
Pran) เรื่องทุ่งสังหาร (The Killing Field) ซึ่งในขบวนรถของกองก�ำลังเขมรแดงก็มี
พระสงฆ์หลายรูปอยู่ปะปนอยู่กับกองก�ำลังทหาร นี่คงไม่แปลกนักเนื่องจากช่วงนั้น
พระสงฆ์ก็มีส่วนรวมในการเคลื่อนไหวปฏิวัตินี้
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ก่อนเขมรแดงยึดพนมเปญไม่กี่ชั่วโมง วิทยุแห่งชาติซึ่งมีแฮม เขต ดารา (Hem
KethDara) ผู้เป็นลูกของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับสมเด็จพระ
สังฆราชฮวต ตาด (Supreme Patriach Huot Tath) ได้ประกาศตามวิทยุกระจาย
เสียงเรียกร้องให้ผู้นา ทางการเมืองยุติการสู้รบกันเพื่อหันมาเจรจาด้วยสันติวิธี สมเด็จ
พระสังฆราชทรงมีพระด�ำรัสว่า "สงครามยุติลงแล้ว เราเป็นพี่น้องกัน ขออยู่เงียบๆ
แต่ในบ้านของตัวเอง" นี่คงจะเป็นเสียงปรารถนาดีของพระสงฆ์ผู้น�ำครั้งสุดท้ายที่มี
สิทธิ์ออกอากาศในช่วงรัฐบาลลอน นอล
พุ ท ธศาสนายุ ค เขมรแดง: สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันแรกที่เขมรแดงไม่พึง
ปรารถนาจะพบเห็น เพราะเหตุดังนั้น พระสงฆ์ทุกรูปจึงถูกขับไล่ออกจากกรุงพนมเปญ
เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยในวันที่ 17 เมษายน 1975 ทหารเขมรแดงคนหนึ่ง
ได้มานิมนต์สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ฮวด ตาดออกจากพนมเปญ เช่น
เดียวกับพระสงฆ์อีกหลายรูป และในวันที่ 18 เมษายน สมเด็จพระสังฆราชกับมนตรี
สงฆ์ระดับสูงถูกน�ำไปอุดงค์ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า ท่านได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม
จากทหารเขมรแดง และถูกทรมาน ท้ายที่สุดถูกสังหารชีวิตที่วัดปรางค์ อ�ำเภออุดงค์
จังหวัดก�ำปงสะพือ ส่วนมนตรีสงฆ์อีกหลายรูป รวมทั้งพระสงฆ์ที่เป็นนักวิชาการซึ่ง
เป็นอดีตคณะกรรมการช�ำระพระไตรปิฎก (สังคายนาพระไตรปิฎก) เช่น พระธรรม
ลิขิต กึม โต พระวันรัตน์ วงษ์ สัมเพียะส์ พระโพธิวังษ์ โซ ฮาย เป็นต้น ได้หายตัว
ไป ส่วนสมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุตินิกายและมนตรีสงฆ์ชั้นผู้น�ำก็หายสาบสูญ
ไปเช่นเดียวกัน เอียน ฮาริสส์ (Ian Harris) ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราชฮวด ตาด ถูก
กล่าวหาอย่างร้ายแรงว่า "แอบมีลูก มีเมียที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส" พร้อมทั้งได้
อ้างข้อมูลจากผู้สื่อข่าวชาวเวียดนามว่า ท่านถูกลากด้วยรถแทรกเตอร์ มรณภาพ
อย่างสยดสยอง
ขณะที่จังหวัดบัดด�ำบอง เมื่อเขมรแดงเข้ามาถึง ก็ได้ใช้ใบปลิวชวนเชื่อโดย
ลงนามของเจ้าคณะจังหวัดบัดด�ำบอง คือพระครู บุน สมเพียจ ซึ่งเป็นพระนักวิชาการ
ทางภาษาบาลี และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดบัดดาบองว่า "ขอให้ทหารและ
ประชาชนทุกคนวางอาวุธลง และเข้าข้างเขมรแดง สงครามจบแล้ว" ทันทีที่เขมรแดง
ยึดจังหวัดบัดดาบอง ก็ได้แยกพระสงฆ์ออกเป็นสองฝ่าย คือพระสงฆ์ภาคมูลฐานหรือ
พระสงฆ์เจ้าถิ่น(Base monks) ที่อยู่ชนบทกับพระสงฆ์เมืองหลวง (Capital city
monks) พระสงฆ์ธรรมดากับพระสงฆ์ที่มีต�ำแหน่งเป็นพระผู้ใหญ่ โดยพระสงฆ์ที่
มีต�ำแหน่งนับแต่เจ้าคณะอ�ำเภอขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด เช่น พระครู บุน สมเพียจ
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

พระครู จานนี วัดแก้ว พระครู แก้ว สร้าง วัดก�ำแพง เป็นต้น ถูกกล่าวหาหลาย
ประการ แล้วน�ำไปสังหารชีวิต
จากบทความของพระมหาฮุก สาวัน ระบุว่า พระครูบน สมเพียจ ถูกเขมร
แดงจับสึกแล้วสั่งให้ขุดดินฝั่งตัวเองที่แบกจาน ใกล้สนามบินจังหวัดบัดด�ำบอง ซึ่ง
ขณะนั้น ท่านมีต�ำแหน่งเป็นพระราชาคณะชั้นหนึ่ง เป็นเจ้าคณะจังหวัดบัดด�ำบอง
และเป็นอดีตสมาชิกช�ำระพระไตรปิฎก ส่วนพระครูเสก เนียง ซึ่งเป็นศาสตราจารย์
ภาษาบาลีประจ�ำพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พนมเปญและเป็นอดีตสมาชิก
ช�ำระพระไตรปิฎกถูกเขมรแดงจับสึก และบังคับให้แต่งงานกับสตรีคนหนึ่งที่จังหวัด
ไพรแวง แต่เนื่องจากท่านบอกสตรีคนนั้นว่าจะนับถือกันเป็นพี่น้อง โดยไม่จ� ำเป็นต้อง
มีเพศสมพันธ์กัน เรื่องของท่านเข้าหูเขมรแดง ท่านจึงถูกน�ำไปประหารชีวิต โดยท่าน
ได้ขอร้องก่อนจะหมดลมหายใจว่า "ขอเอาผ้าจีวรคลุมหลุมฝังศพ" พระมหาฮุก สาวัน
ยังกล่าวต่ออีกว่า ทุกวันนี้ ได้ค้นพบหลุมฝังศพท่านแล้ว และได้เอาอัฐิธาตุมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
วันที่ 24 เมษายน ปี ค.ศ.1975 พระสงฆ์สองรูปซึ่งเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
ที่มีบทบาทและเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนพร้อมทั้งเป็นนักวิชาการส�ำคัญทาง
พุทธศาสนาถูกหลอกให้มาต้อนรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่ทรงเสด็จกลับประเทศ
ณ สนามบินโปเชนตุง (Pochentong Airport) ในกรุงพนมเปญ เมื่อเดินทางมาถึง
ก็ถูกนาไปสังหารชีวิตทันที เนื่องจากเขมรแดงเข้าใจว่า พระสงฆ์สองรูปนี้มีอิทธิพล
และบทบาทในสังคมมากที่สุด เช่นเดียวกันกับพระเขียวจมซึ่งเป็นปัญญาชนสงฆ์ และ
เป็นนักวิชาการที่ถูกขนานนามว่า พระสงฆ์นักประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐ เป็น
นักคิดนักเขียน และเคยมีส่วนรวมในการเคลื่อนไหวกับพระอาจารย์ แฮมเจียว และ
พระสงฆ์ชาตินิยมอีกหลายรูปในการต่อต้านฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1942 ท่านเป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญของเขมรแดง เพราะฉะนั้น ท่านจึงถูกไล่ล่า และสังหารชีวิตในที่สุด ที่จังหวัง
ก�ำปงชนัง นับแต่อาทิตย์แรกที่เขมรแดงยึดได้หัวเมืองทั่วประเทศ สมเด็จพระมหา
สุเมธาธิบดี เทพ วงษ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาเล่าย้อนหลัง
ในอดีตสมัยเขมรแดงปกครองว่า สมัยนั้นท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชโบณ์และเป็น
พระวินัยธร จังหวัดเสียมเรียบ ขณะที่เขมรแดงยึดได้เมืองส�ำคัญๆ สามวันถัดต่อมา
ได้เกณฑ์พระสงฆ์และประชาชนมากกว่า 5,000 คน มาประชุมที่นครวัด พระสงฆ์
ถูกแยกเป็น 2 ส่วน คือพระสงฆ์ในตัวเมืองและพระสงฆ์อิสระ (เป็นพระสงฆ์ที่มีส่วน
รวมในการปฏิวัติหรือเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ชนบท) แก โพก (Ke Pauk) ซึ่งเป็นแกนน�ำ
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ส�ำคัญของเขมรแดงกล่าวว่า "ยกเลิกนับถือพุทธศาสนา" หลังการประชุม พระเทพ
วงษ์ และพระสงฆ์อีกหลายรูปถูกสั่งไปอยู่ชนบท และพระครูปุจ ปุ่น เจ้าอาวาสวัด
เกสรารามเป็นเจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบในสมัยพระราชอาณาจักรกัมพูชา มรณภาพ
ในปี ค.ศ.2005 ก็ได้เข้ารวมประชุมครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการปรารภ
ถึงวันคล้ายแห่งชัยชนะ มีเล่นการบันเทิง แล้วมีพระสงฆ์สวดชะยันฺโต ต่อมาพระถูก
ขับไล่ออกจากวัด พระที่ขัดขืนก็ถูกยิงมรณภาพหน้าโบสถ์ ส่วนพระที่มีอายุพรรษา
มากได้รับการเหยียบหยาม ดูหมิ่น
เอกสารตัดสินคดีของเขมรแดงปี ค.ศ.1979 บันทึกว่า จังหวัดเสียมเรียบมี
วัด 173 แห่ง พระสงฆ์ 4,800 รูป (ตามสถิติปี ค.ศ.1970) ถึงต้นปี 1976 พระสงฆ์
ทั่วจังหวัดถูกบังคับให้สึกจนหมด และถูกส่งไปที่สหกรณ์แห่งหนึ่งที่เขมรแดงได้จัดให้
พระสงฆ์บางรูปที่มีอายุ 70 ปี ถูกบังคับให้แต่งงาน พระครู ทิต พอน เจ้าคณะจังหวัด
เสียมเรียบถูกจับถอดผ้าเหลืองออกแล้วสั่งให้ไปท�ำเล้าเป็ด ไก่ ทั้งวันทั้งคืน แม้ว่า
ท่านมีอายุพรรษา 78 ปี จนร่างกายทนกับสภาพดังกล่าวไม่ไหวท่านจึงมรณภาพใน
ปี ค.ศ.1977 ขณะที่พระครูบูร์ วัดตะแบ้ง ต�ำบลรุนตัก อ�ำเภอสูทรนิคม พระครูมิตร
วัดองค์โกร์สะเมย์ ที่จังหวัดเสียมเรียบ ถูกน�ำตัวไปเรือนจ�ำแล้วหายตัวไป
ยัง ซัม (Yang Sam) ได้บรรยายค�ำพูดสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ ณ
ศาลตัดสินคดีของเขมรแดงปี ค.ศ.1979 ว่า "วันที่ 6 พฤษภาคมปี ค.ศ.1975 ฉันถูก
สั่งให้ออกจากวัด เดินทางไปอ�ำเภอชีแกรง หลังเดินทางสามวันสามคืน ถูกบังคับให้
ท�ำงานหนัก ที่วัดฤษีเลจ ต่อมาเปลี่ยนมาที่วัดสรฺ องจา และวัดกะบาลด�ำเรย์ (วัดหัว
ช้าง) อ�ำเภอพอนไลย์ จังหวัดเสียมเรียบ ฉันท�ำงานเหมือนทาส และถูกสั่งสอนอย่าง
สาหัส ปี ค.ศ.1975 พวกเขาถอดผ้าจีวรฉันออกแล้วเอาชุดทหารมาให้ ฉันได้รับความ
ทุกข์แสนสาหัสเกินจะทน ต่อมาก็ถูกน�ำไปใส่คุก 84 วัน โดยไม่ทราบเหตุผลฉันกับ
เพื่อนอีก 100 รูป พร้อมทั้งน้องชายของฉัน ชื่อพนม เปือน ได้รับชะตากรรมคล้าย ๆ
กัน ทุก ๆ วัน เราได้รับการทรมานเพิ่มทุกที พวกเขาแบ่งข้าวสารให้ประมาณวันละ
900 กรัม ต่อคน 40-70 คน"
ทหารเขมรแดงมักกล่าวหาว่า พุทธศาสนาเป็นศักดินา พระสงฆ์เป็นพื้นฐาน
แห่ ง การแบ่ ง ชนชั้ น วรรณะ พร้ อ มทั้ ง บั ง คั บ ให้ ถ อดผ้ า สี เ หลื อ งออก ดั่ ง กรณี พ ระ
เจีย ทอง (Chea Tong) ที่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดระหว่างปี ค.ศ.1975–1979 ใน
บทบันทึกของ Far Eastern Economic Review รายงานว่า "ท่านกับพระสงฆ์อีก
ประมาณมากกว่า 100 รูปถูกบังคับให้ออกจากวัดที่อยู่กรุงพนมเปญ เดินทางด้วยเท้า
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ไปที่สหกรณ์แห่งหนึ่งที่ภาคเหนือของประเทศที่ห่างไกลจากพนมเปญประมาณ 50
กิโลเมตร ณ ที่นั้น ท่านกับเพื่อนๆ ถูกบังคับให้ถอดผ้าเหลืองออกโดยกล่าวหาว่า พระ
สงฆ์เป็นพวกศักดินา เอารัดเอาเปรียบประชาชน เป็นกาฝากสังคม ดูดกินเลือดเนื้อ
ประชาชน ต่อมาพระสงฆ์บางรูปต้องสึกและบางรูปหายตัวไป" แม้ว่าทันทีหลังจากที่
เขมรแดงยึดกรุงพนมเปญและหัวเมืองอื่นๆ เอียง สารี ซึ่งเป็นรัฐมนตีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศจะประกาศว่า รัฐบาลเขมรแดงให้สิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนากับความ
เชื่อ ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาประชาธิปไตย มาตรา 20 ว่า "ประชาชน
กัมพูชาทุกคนมีสิทธิเชื่อหรือนับถือศาสนาไหนก็ได้ และมีสิทธิจะไม่เชื่อหรือนับถือ
ศาสนาไหนก็ได้ ไม่อนุญาตให้มีศาสนาปฏิกิริยาที่ท�ำลายกัมพูชาประชาธิปไตยและ
ประชาชนชาวกัมพูชา" เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างผิวเผิน ดูเหมือนว่าเขมร
แดงยังมีความประสงค์และเจตนาดีต่อพระสงฆ์กับพุทธศาสนา แต่ตรงกันข้าม หาก
มองอีกมมุ หนึ่งจะพบว่าเป็นการสร้างภาพลวงตามากกว่า ดังที่ เดวิด แชนด์เลอร์
ระบุว่า เป็นการล้มเลิกศาสนาอย่างนุ่มนวลมากที่สุด ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่เขมร
แดงปกครอง พุทธศาสนาถูกยกเลิกการนับถือพระสงฆ์ถูกบังคับสึก แต่งงาน ที่สุดถูก
ฆ่า ดังกรณีเกิดขึ้นกับอดีตสมาชิกคณะกรรมการช�ำระพระไตรปิฎก สมเด็จพระธรรม
ลิขิต ลาส ฬาย หลังจากถูกบังให้แต่งาน ส่วนสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แง้ด
ถูกบังคับตัดต้นไม้ และหวีดน�้ำ พระครูมหาธรรมญาณ ชวนเอื้อ วัดพะเทียะกันดาล
จังหวัดกัมปงจาม ไม่ได้รับลงโทษแต่อย่างใด เนื่องจากเขมรแดงเป็นลูกหลาน และ
ท่านสามารถสั่งสอนให้ยกเลิกการลงโทษประชาชน สมเด็จพระสงฆ์นายกที่ 3 เฮง
เลียงโฮ อดีตสมาชิกคณะกรรมการช�ำระพระไตรปิฎก หลังจากสึกแล้วทหารเขมรแดง
มาขอเอาผ้าท�ำเป็นผ้าปูนอน แต่ท่านปฏิเสธแล้วเอาผ้าย้อมสีด�ำเพื่อให้สอดคล้องกับ
เสื้อผ้าสีด�ำ ซึ่งเป็นเครื่องหมายขององค์การปฏิวัติเขมรแดง สมเด็จอุ้ม สุ้ม วัดสาราวัน
พนมเปญ ถูกบังคับให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และเก็บขี่วัว ขี้ควายมาท�ำเป็นปุ๋ย ท่านถูก
ทหารเขมรแดงเยาะเย้ยว่า ถูกพุทธศาสนาหลอกหมด 39 ปี
นอกจากนี้ เขมรแดงยังลงโทษประชาชนที่ไม่ยอมเลิกนับถือศาสนา ความเชื่อ
พร้อมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การท�ำ วัตรสวดมนต์ ท�ำจิตภาวนา ซึ่งเป็นการคัด
ต่อกฎระเบียบขององค์การปฏิวัติ ขณะเดียวกัน ชาวพุทธถูกบังคับให้ท� ำลายพระพุทธ
รูป โบสถ์วิหาร ศาสนสถาน เพื่อเอาเศษหิน ปูนซีเมนต์ ดินทราย ไม้ และอิฐ มา
ท�ำเป็นครอกสัตว์ ยุ้งฉาง ที่ส�ำนักงาน ถนน สะพาน และโรงพยาบาล เขมรแดงถือ
พระพุทธรูปเพียงแต่ปูนซีเมนต์ไม่มีอะไรที่ส�ำคัญมากกว่านี้ ส่วนพระสงฆ์เป็นลูกชาว
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

บ้านธรรมดา การกราบไหว้พระพุทธรูปและพระสงฆ์ เป็นเรื่องที่ไร้สาระ งมงาย เสีย
เวลาการท�ำงาน แต่ก็มีโบสถ์วิหารที่ยังคงมีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขมรแดงไม่สามารถท�ำลาย
ได้ แต่บางครั้งศาสนสถานถูกน�ำไปใช้เป็นที่กักขัง เรือนจ�ำหรือเป็นคุก และสนามฆ่า
ผลงานของศูนย์วิจัยเอกสารกัมพูชาระบุว่า ที่เรือนจา ส. 21=s-21) ที่รู้จัก
ในนามคุกตัวลเสลฺง มีรูปภาพถ่ายพระสงฆ์ที่ไม่รู้จักชื่อ นามสกุล และอดีตพระสงฆ์
จ�ำนวนหนึ่ง ประชาชนที่ท�ำงานใกล้คุกตวนเสลงกล่าวว่า "ณ ที่แห่งนี้มีแต่คนเดินเข้า
แต่ไม่เคยมีใครเดินออกมาเลย" ถึงแม้ว่าเขมรแดงพยายามท�ำลายพุทธศาสนาให้ส้ิน
จากกัมพูชา นั้นไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก หรือสังหารจนหมดสิ้น
ยังมีพระสงฆ์บางรูปสามารถเอาตัวรอดจากความตายด้วยการอพยพไปประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เป็นต้น มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�ำลายพุทธศาสนา เช่น สู้กิตยา กับคณะ (Souketya and
others) ว่า "สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เขมรแดงท�ำลายจนสิ้น" พระธรรมปิฎก
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ถอดข้อความของพระเถระผู้น�ำ ชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้เล่าแก่ที่ประชุม ณ ศาลาการเมืองบอสตัน ว่า "ดังที่ท่านทราบอยู่แล้ว
ประชาชนชาวกัมพูชาเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ได้ถูกสังหารไปแล้ว ภายใน 10 ปี ที่
ผ่านมารวมทั้งพระภิกษุเกือบทั้งหมด 80,000 รูป" และอีกหลายท่านประมาณว่า พระ
สงฆ์ท่ีมรณภาพมีประมาณ 25,000–30,000 รูป ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ที่ถูกลงโทษ
ถึงแก่ชีวิต ขาดสารอาหารเป็นโรค บังคับให้ท�ำงานหนัก จนท้ายสุดต้องมรณภาพ มี
ประมาณ 34,000–35,000 รูป จากการยืนยันของสมัชชาสงฆ์ครั้งแรกที่พนมเปญ ปี
ค.ศ.1982 ระบุว่า มีพระสงฆ์มรณภาพ 60,000รูป ส่วนบีโซด (Bizot) ระบุว่า ต้น
ปี มีพระสงฆ์ทั้งหมด 63, 989 รูป ด้วยเฉลี่ยแล้วร้อยละเก้าสิบสาม (93 %) ของ
พระสงฆ์ในกัมพูชาถูกมรณภาพ
ยุคนี้ พุทธศาสนาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงภายใต้รัฐบาล
เขมรแดง มหันตภัยคุกคามพุทธศาสนา สถานการณ์พุทธศาสนายุคนี้ตกต�่ำที่สุด คณะ
สงฆ์ วัด พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าถูกตีความให้รับใช้การปฏิวัติ พระสงฆ์
ต้องเข้าได้รับการศึกษาใหม่ และต้องใช้แรงงานเช่นเดียวกับฆราวาสทั้งในท้องนา
การก่อสร้างถนนและเขื่อน มีการท�ำลายวัดวาอารามและพระพุทธรูป เผาคัมภีร์และ
ต�ำราทางศาสนา ภายในระยะเวลาเพียงสี่ปีพุทธศาสนาเกือบสูญสิ้นไปจากประเทศ
นโยบายที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานโยบายบริหาร 8 ประการ เช่น ให้พระสงฆ์ในพุทธ
ศาสนาลาสิกขาทั้งหมดแล้วไปท�ำนาแทน ประหารชีวิตผู้น�ำรัฐบาลเดิมทั้งหมด พระ
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สังฆราชถูกน�ำไปสังหาร ประชาชนและภิกษุสามเณรถูกฆ่าประมาณ 2,000,000 คน
พระที่เหลือถูกเขมรแดงสั่งให้ท�ำงาน ถ้าไม่ท�ำงานจะไม่มีข้าวฉัน บางรูปถูกบังคับให้
ลาสิกขา วัดถูกปิดหรือรื้อทิ้งถูกท�ำเป็นฟาร์มไก่หรือเล้าหมู คอมมิวนิสต์ถือว่า ศาสนา
คือยาฝิ่นของประชาชน ภิกษุไม่ท�ำอะไรจึงท�ำให้สังคมเป็นอัมพาต ห้ามตักบาตรท�ำบุญ
ผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัยนั้น กล่าวว่า "ยุคนั้น ไม่มีวัด ไม่มีพระสงฆ์ ไม่มีประชาชนไป
สวดมนต์ ไม่มีการบูชาพระรัตนตรัย" พุทธสถานวัดวาอารามกลายเป็นสถานที่เลี้ยง
เด็ก และเป็นสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น พระที่อยู่ในวัดต้องท�ำงานด้านจักสาน
พระที่มีความรู้จะถูกฆ่าหมด พระพุทธรูปในวัดก็ไม่ให้เก็บไว้
ระบอบสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา สมัยเฮงสัมรินและเขมร 3 ฝ่าย
(2522-2534): ปี พ.ศ.2521/ค.ศ.1978 เกิดการจัดตั้งแนวร่วมสามัคคีประชาชาติเพื่อ
กู้ชาติกัมพูชา โดยมีเฮงสัมรินเป็นประธานขับไล่กลุ่มพลพตและเอียงซารีไปส�ำเร็จและ
ตั้งกลุ่มเฮงสัมรินและฮุนเซ็นขึ้นปกครองกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจากเวียดนาม
ต่อมามีการยึดครองกรุงพนมเปญของกองทัพเวียดนามเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.
1979 ท�ำให้การปกครองของเขมรแดงสิ้นสุดลง ระบอบเฮงสัมริน (Heng Samrin)
ถูกสถาปนาขึ้นภายใต้การควบคุมของเวียดนามปี พ.ศ.2522 สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ทรงตั้งพระองค์เป็นประธานาธิบดีพลัดถิ่นของแนวร่วมต่อต้านเวียดนาม ทรงใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและเกาหลีเหนือ
สมัยเฮง สัมริน เป็นหัวหน้าเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ มีเฮง
สัมรินเป็นประธานาธิบดี สงครามในกัมพูชาที่เรียกว่า "สงครามเขมรสามฝ่าย" สิ้น
สุดลงจนสหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2536
ซึ่งพรรคของสมเด็จพระนโรดม รณฤทธิ์ ชนะเลือกตั้งแต่ทางฝ่ายสมเด็จฮุน เซน ไม่
ยอมรับ แต่ในที่สุดก็เกิดการประนีประนอมตั้งรัฐบาลร่วมกัน ประเทศกัมพูชาจึงเป็น
ประเทศแรกในโลกที่มีหนึ่งรัฐบาล แต่มีสองนายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จกรมพระนโรดม
รณฤทธิ์ และสมเด็จ ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันสมเด็จฮุน เซน
ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ด้านพุทธศาสนาประชาชนเรียกร้องให้ฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาขึ้นอีก แต่พระสงฆ์ยังต้องก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น สะพานและถนน ต้องมีคน
คอยเฝ้าไม่ให้ใครท�ำลาย มีทหารมาอยู่ในวัดเพื่อปกป้องพระสงฆ์ หากมีสงคราม วัด
ต้องบริจาคสิ่งของสงฆ์ เช่น มุ่ง ถ้วยชาม ให้แก่คนที่ไปท�ำการสู้รบ และต่อมามีการ
รื้อฟื้นระบบกษัตริย์ขึ้นมา เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข สถานการณ์ทางพุทธศาสนาดีขึ้นตามล�ำดับ แต่ยังต้องอาศัยการสร้าง
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ทั้งศาสนบุคคล ศาสนสถานวัตถุ และการรื้อฟื้นของเดิม ช�ำระให้ดีจากนั้น ก็มีการ
พัฒนาสร้างเพิ่มเติมมาใหม่
ยุคนี้ รัฐบาลใหม่ฟื้นฟูพุทธศาสนาในระดับหนึ่งโดยซ่อมแซมวัดและพระพุทธ
รูปจ�ำนวนหนึ่งรวมทั้งอนุญาตให้ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปบวช
เป็นพระภิกษุ แทนที่จะต�ำหนิพุทธศาสนาว่าเป็นฝิ่นของประชาชน
ดังเช่นเขมรแดง รัฐบาลเฮงสัมรินยกพุทธศาสนาว่าเป็นพลังทางศีล
ธรรมที่ส�ำคัญในการสร้างสังคมใหม่โดยกล่าวว่า "พุทธศาสนาสอน
เราให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตยและเป็นเอกภาพ โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พุทธศาสนาสอนเราให้รู้จักช่วย
เหลือตนเองและผู้อื่นอันสอดคล้องกับสังคมมนุษย์ที่ต้องการสันติภาพ
และสันติสุข" เฮงสัมริน (Heng Samrin) ใช้พุทธศาสนาและคณะ
สงฆ์กัมพูชาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อสู้กับเขมรแดงภาย เฮงสัมริน (Heng Samrin)
ใต้ระบอบเฮงสัมริน ซึ่งมีเวียดนามให้การสนับสนุนอยู่นั้น ด้านพระ
สงฆ์มิถูกมองว่าเป็นกาฝากของสังคม แต่เป็นผู้ยังประโยชน์แก่ประเทศ แต่คณะสงฆ์
ก็ถูกควบคุมจากรัฐบาลอย่างใกล้ชิด โดยต้องเข้าได้รับการอบรมลัทธิคอมมิวนิสต์จาก
เวียดนามและโซเวียต นิกายธรรมยุตและมหานิกายของกัมพูชาถูกยุบรวมเป็นหนึ่งเดียว
และพระสงฆ์ต้องตีความพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
ลาวยุคก�ำเนิดอาเซียน: แม้จะมีการท�ำสันธิสัญญาเจนีวาปี พ.ศ.2505/
ค.ศ.1962 เพื่อให้ลาวเป็นประเทศเป็น กลางและจัดตั้งรัฐบาลผสมจาก 3 ฝ่าย คือ
นายพลภูมี หน่อสวรรค์ฝ่ายขวา เจ้าสุภานุวงศ์ฝ่ายซ้ายและเจ้าสุวรรณภูมาฝ่ายเป็น
กลาง โดยมีเจ้าสุวรรณภูมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลปี พ.ศ.2506/ค.ศ.1963 เจ้าสุภานุวงศ์
ลาออกจากรัฐบาล เพราะความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน หันมาเข้าร่วมกับขบวนการ
ปะเทดลาว และยึดลาวส่วนของเวียงจันทน์จึงเกิดการสู้รบกันระหว่างสองฝ่ายคือ
ฝ่ายรัฐบาลและขบวนการปะเทดลาว เรื่อยมาระหว่างปี 1965-1973
เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงจนกระทั่งปี พ.ศ.2516/ค.ศ.1973 จึงจัดให้
มีการเจรจาใหม่ให้ยุติการสู้รบและจัดตั้งรัฐบาลผสม ขบวนการปะเทดลาวมีบทบาท
ในรัฐบาลใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับเวียดนามเหนือ เวียดกง
และคอมมิวนิสต์กัมพูชา ขณะที่ลาวฝ่ายขวาค่อยๆ หลบหนีออกนอกประเทศ และมี
ปัญหาการฉ้อราษฐ์บังหลวงคอรัปชั่นภายในรัฐบาล สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ คอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิพลมากขึ้นทุกที และ
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ในที่สุดก็มีอ�ำนาจสูงสุดและล้อมระบบสถาบันกษัตริย์ ยกเลิกระบบศักดินาเนื่องจาก
ลาวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน ลาวฝ่ายซ้ายมีผู้น�ำ
คนส�ำคัญ คือ เจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และคอมมิวนิสต์
เวียดนาม และฝ่ายขวา เจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาได้รับการสนับสนุน
จากสหรัฐอเมริกาและไทยต้องการใช้แนวทางประชาธิปไตย ลาวทั้ง
สองฝ่ายท�ำสงครามสู้รบกันจนกระทั่งลาวฝ่ายซ้ายรับชัยชนะ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ล้ม
ล้างรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงน�ำเจ้า
มหาชีวิตและมเหสีไปคุมขังในค่ายกักกันจนสิ้นพระชนม์และสถาปนา
ประเทศลาวเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ในวัน
สมเด็ จ พระเจ้ า มหาชี วิ ต ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 ระยะ 5 ปี ประเทศลาวจึงเปลี่ยนแปลง
ศรี ส ว่ า งวั ฒ นา และพระ การปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม แม้ลาวมีความสัมพันธ์อันดีกับ
อัครมเหสีพระราชาและพระ นานาชาติรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากความคล้ายคลึงกันทาง
ราชินีองค์สุดท้ายของลาว ด้านภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อในพุทธศาสนา หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ลาวใช้นโยบายคอมมิวนิสต์ปกครองอย่าง
เข้มงวด ควบคุมพุทธศาสนา ตัดสัมพันธ์กับประเทศไทย ปราบปรามชนกลุ่มน้อย
ราษฎรหลายหมื่นคนถูกจับ ส่งผลให้ปัญญาชนและชนชั้นกลางจ�ำนวนมากหลบหนี
ออกนอกประเทศ เจ้าสว่างวัฒนาและพระญาติวงศ์สิ้นพระชนม์อยู่ในค่ายกักกัน ชาว
บ้านยากจนลง
หลังจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ปกครองเวียดนามทั้งประเทศไม่นาน โดยยึดกรุง
พนมเปญเป็นแห่งแรกตามมาไซ่ง่อน กลุ่มขบวนการปะเทดลาวปลุกระดมประชาชน
และหัวหน้ารัฐบาลให้ปลดกลุ่มฝ่ายขวาออก ขบวนการปะเทดลาวและสมาชิกซึ่งมี
มากทั่วประเทศสามารถเข้าควบคุมรัฐบาลลาวทั้งหมด และเจ้าปกครองประเทศตาม
แนวลัทธิคอมมิวนิสต์ คุกคามเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาจนต้องถอนสถานทูตออกจาก
ลาว เดือนมิถุนายน พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 และเดือนกันยายนปีเดียวกัน เปลี่ยนชื่อเป็น
พรรคประชาชนลาวปฏิวัติน�ำโดยท้าวไกสอน พรหมวิหาร จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทน
พรรคทั่วประเทศโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องผ่านการกลั่นกรองของพรรคประชนลาว
ปฏิวัติก่อน ทั้งนี้ เจ้ามหาชีวิตของลาวประกาศสละราชสมบัติ เจ้าสุวรรณภูมาลาออก
จากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมา เดือนธันวาคมปีเดียวกัน จึงสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งขบวนการคอมมิวนิสต์ในลาวใช้เวลากว่า 30 ปี ช่วงชิง
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อ�ำนาจทางการเมืองเด็ดขาด ขบวนการปะเทดลาวยึดอ�ำนาจทั้งหมดในเดือนธันวาคม
ระยะ 5 ปี
ปี พ.ศ.2529 ลาวเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ หลังจากด�ำเนิน
นโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม มุ่งเน้นความสัมพันธ์
ทางการค้ากับประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นหลัก ท�ำให้เศรษฐกิจ
ซบเซา เปิดปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ลาว
จึงเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจมาเป็นระบบตลาดด้วยการน� ำใช้ "นโยบาย
จินตนาการใหม่ (NEM: New Economic Mechanism)" โดยเน้น
ความส�ำคัญของระบบราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด บริหารในเชิง
ธุรกิจมากขึ้นปีเดียวกัน สปป.ลาวเปิดประเทศเจริญความสัมพันธ์
สาวรีย์เจ้าสุภานุวงศ์ตั้งอยู่
กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ลาวยังขาดเงินทุนในการพัฒนาประเทศ อนุ
ออกมาห่างจากใจกลางเมือง
จึงรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้าง หลวงพระบาง มีลักษณะเป็น
ขึ้นพื้นฐาน แม้ สปป. ลาว จะเปิดประเทศและด�ำเนินนโยบายทาง สวนสาธารณะมีลานกว้างตรง
เศรษฐกิจเป็นระบบตลาด แต่ถึงกระนั้นการปกครองยังคงยึดระบอบ กลาง อนุสาวรีย์จะอยู่ด้านใน
สุด มีการจัดภูมิทัศน์ไว้อย่าง
"สังคมนิยมประชาธิปไตย" เช่นเดิม มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ สวยงาม เจ้าสุภานุวงศ์ (2452วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2534 มีระบบการเลือกตั้ง ทว่ามีพรรคการเมือง 2538: 85 ปี) เป็นประธาน
เพียงพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นผู้ชี้น�ำในการ ประเทศคนแรกของลาวหลัง
จากการเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง
ปกครองจากราชอาณาจักรมา
พุทธศาสนาในลาวยุคนี้: ปี พ.ศ.2518 นโยบายเกี่ยวกับ เป็นสาธารณรัฐปี พ.ศ.2518
พุทธศาสนาถูกก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นว่าหลักการของพุทธ
ศาสนาและสังคมนิยมมีความสอดคล้องกัน เพราะต่างก็สอนให้มนุษย์มีความเสมอ
ภาค สมบัติหรือกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งต้องห้าม ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ส่วน
รวมได้รับการสนับสนุน เป้าหมายของพุทธศาสนาและสังคมนิยมคือ การท�ำให้มนุษย์
ปราศจากทุกข์ โดยในส่วนบุคคลคือการละกิเลสเพื่อบรรลุนิพพาน ในส่วนสังคมคือ
การปฏิวัติสังคมนิยม เพื่อปลดปล่อยชาติและประชาชนจากการแสวงหาผลประโยชน์
ของพวกนายทุน ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ในความทุกข์ยากของประชาชน พุทธศาสนาใน
ระบอบสังคมนิยมลาวได้รับการตีความใหม่ โดยผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อ
เอกราชอธิปไตย และหลักการของสังคมนิยมเข้าไว้ด้วย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เป็นต้น
มา ประเพณีและพิธีกรรมในพุทธศาสนาถูกประยุกต์ใช้เป็นยุทธวิธีในการจัดระเบียบ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนามีการ
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อธิบายและแทรกแนวคิด ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน (Marxism-Leninism) เข้าไปด้วย เป็นต้น
นับเป็นการใช้พุทธศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวอย่าง
ผลท�ำให้พุทธศาสนากับลัทธิสังคมนิยมอยู่เคียงคู่กันเป็นอย่างดีในสังคมนิยมแบบลาว
ด้านโครงสร้างการบริหารพุทธศาสนา ต�ำแหน่งสมเด็จ
พระสั ง ฆราชถู ก ยกเลิ ก ต่ อ มาสมเด็ จ พระสั ง ฆราชมาประทั บ ที่
โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร และมรณภาพปี พ.ศ.2527
มีพระภิกษุที่ส�ำคัญอพยพตามมา เช่น พระมหาจันลา ตันบัวลี อดีต
เลขานุการคณะธรรมยุต บางรูปลี้ภัยไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส แคนาดา
และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ยกเลิกการเรียนพระปริยัติธรรม น�ำทฤษฎี
มาร์กซ์ เลนิน และเหมาเจ๋อตุง มาให้เรียนแทน รื้อท�ำลายศาลาพัน
ห้องของวัดพระธาตุหลวง ในเมืองเวียงจันทน์ที่รัฐบาลสร้างในวาระ
นายพล เหงี ย นเกากี ผู ้
บัญชาการทหารอากาศเป็น เฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พรรคคอมมิวนิสต์ยังบังคับให้พระออก
ไปเลี้ยงหมู ไก่ และปลูกผักแทน อีกทั้งห้ามการบวช ท�ำให้จ�ำนวน
นายกรัฐมนตรี
พระภิกษุสามเณรลดลงไปเรื่อยๆ พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
ลาว มีความเก่าแก่ไม่น้อยไปกว่าของไทย แต่พุทธศาสนาของลาวมีความโดดเด่นและ
น่าสนใจในแง่ที่ว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสมัยใหม่
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธศาสนาแสดงบทบาทอย่างส�ำคัญในการต่อสู้กับ
การครอบครองของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นยุคสงครามโลกครั้งที่สอง และจักรวรรดินิยม
ฝรั่งเศสยุคอาณานิคม และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบอบสังคมนิยมในลาวยุค
ใหม่เป็นอย่างดีอีกด้วย
เวียดนามยุคก�ำเนิดอาเซียน-แตกแยกสู่ยุครวมประเทศ: ในขณะที่ฝ่าย
เวียดกงมีความเข้มแข็งขึ้น เวียดนามใต้กลับมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง มีการ
แย่งชิงอ�ำนาจกันหลายครั้งหลายคราว โงดินห์เดียม ถูกโค่นอ�ำนาจและผู้น�ำทหาร
เข้ามาปกครองแทน
ปี พ.ศ.2508 สหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแทนขึ้นโดย
มี นายพล เหงียนเกากี ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดนี้จัด
ร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นปี พ.ศ.2510 นายพลเหงียนวันเทียวได้รับ
เลือกเป็นประธานาธิบดีด�ำรงต�ำแหน่งมาถึงปี พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ส�ำคัญให้ลุล่วงไป ในระยะเวลาดังกล่าว สงครามในเวียดนามก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
สหรัฐอเมริกาเริ่มโจมตีทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือเป็นครั้งแรก เมื่อเกิดวิกฤตการณ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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อ่าวตังเกี๋ยปี พ.ศ.2507 และปี พ.ศ.2508 ส่งก�ำลังทหารเข้าร่วมรบกับก�ำลังทหาร
ของเวียดนามใต้โดยตรง
ปี พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) เวี ย ดนามเหนื อ ขยายก� ำลั ง รบ
ในเวี ย ดนามใต้ เ ป็ น ระดั บ ของพล และท� ำ การรุ ก ใหญ่ ส องครั้ ง คื อ
ปี พ.ศ.2510 และพ.ศ.2518 แต่ไ ม่ประสบความส� ำ เร็ จเพราะถู ก
สกัดกั้นทางภาคพื้นดิน การโจมตีทางอากาศ และการปิดล้อมทาง
ทะเลของสหรั ฐ อเมริ ก า และพั น ธมิ ต รมี ก ารเจรจาสั น ติ ภ าพที่ ก รุ ง
ปารีส เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968) มีการลงนามปี พ.ศ.2516
ก�ำหนดให้มีการหยุดยิงในเวียดนามใต้ และให้มีการถอนก�ำลังทหาร
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้ ระบุให้เวียดนามใต้
และเวี ย ดนามเหนื อ จั ด ตั้ ง สภาเพื่ อ ความสามั ค คี ป รองดอง เพื่ อ ท� ำ นายพลเหงี ย นวั น เที ย ว
หน้าที่จัดการเลือกตั้งทั่วไปในเวียดนาม และให้มีการรวมเวียดนาม (1923–2001) ประธานาธิบดี
คนที่ 2 ของระบอบสาธารณรัฐ
เข้าด้วยกัน และยังก�ำหนดให้สหรัฐอเมริกา ให้ความช่วยเหลือในการ เวียดนามใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.
ฟื้นฟูบูรณาอินโดจีน รวมทั้งเวียดนามเหนือภายหลังสงครามสิ้นสุดลง 1965-1975 ก่อนรวมประเทศ
ด้วย ในทางปฏิบัติปรากฏว่า ประสบผลแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นเวียดนาม
กับการถอนทหารสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้
การแลกเปลี่ยนเชลยศึก การกวาดทุ่นระเบิด และยุติการลาดตระเวนทางอากาศ ใน
เวียดนามเหนือเท่านั้น แต่การยุติการสู้รบไม่มีผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง การเจรจา
เพื่อก�ำหนดอนาคตทางการเมืองระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดกงที่เริ่มปี พ.ศ.2516
สิ้นสุดสิ้นเชิงปี พ.ศ.2517
ต้ น ปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) ฝ่ า ยเวี ย ดนามเหนื อ เริ่ ม การรุ ก ใหญ่ อี ก ครั้ ง
เข้าไปในเวียดนามใต้ ฝ่ายเวียดนามใต้ซึ่งขาดการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ตก
เป็ น ฝ่ า ยเสี ย เปรี ย บในการรบ ฝ่ า ยเวี ย ดนามเหนื อ ยึ ด ครองพื้ น ที่ ไ ด้ ส องในสามของ
พื้นที่ทั้งหมดในเวียดนามใต้ ก็ใช้ก�ำลังกดดันไซ่ง่อนอย่างหนัก จนฝ่ายเวียดนามใต้
ยอมจ�ำนน เมื่อ 30 เมษายน 2518 ต่อมาปี พ.ศ.2519 มีการรวมเวียดนามเหนือ
และเวียดนามใต้ทั้ง 2 เขตเข้าเป็นประเทศเดียวกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า ‘สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)’ มีเมืองหลวงฮานอย มีระบอบ
การปกครองภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์การปกครองระบอบสังคมนิยม ปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 เปลี่ยน
ชื่อเมืองไซ่ง่อนเป็น โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนามจึงเป็นอิสระจากการปกครองของต่างชาติ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

อย่างถาวรอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการต่อสู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน
ในระยะการจัดระเบียบประเทศเริ่มต้นประชาชนอยู่กันอย่าง
ล�ำบากมาก ภายใต้ระบบปันส่วนอย่างเดียวกันที่ใช้ในรัสเซียและจีน
น�ำไปสู่การอพยพหนีออกจากประเทศของประชาชนจ�ำนวนมากทั้ง
ทางบกและทางเรือ (Refugee–Boat People) แม้ว่ารู้ดีว่าจะต้อง
เสี่ยงภัยจากการถูกปล้นการชิงทรัพย์และท�ำร้ายจากโจรสลัดในทะเล
เพื่อหลบหนีไปยังไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง หรือฟิลิปปินส์เพื่อ
ขอลี้ภัยเข้าไปอยู่ค่ายผู้อพยพในประเทศเหล่านั้น ก่อนที่จะย้ายไป
โตน ดึ๊ก ทั้ง (2431–2523)
ด�ำรงต�ำแหน่ง 3 กันยายน พ.ศ. ประเทศที่ 3 อย่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส หรือออสเตรเลีย
2512-23 กันยายน พ.ศ. 2512 ชาวเวียดนามที่อพยพไปไปต่างประเทศคราวนั้นเรียกว่า เวียดเกี่ยว
และสมัยที่ 2 23 กันยายน (Viet Kieu–Oversea Vietnamese)
พ.ศ.2512-2 กรกฎาคม
ปี พ.ศ.2529/ค.ศ.1986 จากสหภาพความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจ
พ.ศ.2519 ประมุ ข แห่ ง รั ฐ
แห่ ง สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 เป็นต้นมาประกอบกับช่วงปี พ.ศ.2523/
เวี ย ดนาม ประธานาธิ บ ดี ค.ศ.1980 สหภาพโซเวียตประกาศนโยบายเปิดประเทศ (Glasnost and
ระหว่างปี พ.ศ.2519-2523 Perestroika) ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของเหล่าผู้น�ำพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนามด้วยเช่นกัน ปี ค.ศ.1986 เวียดนามจึงประกาศนโยบายปฏิรูป
โด่ยเหม่ย (Doi moi Renovation) ในภาษาเวียดนาม "โด่ย" แปลว่า เปลี่ยน "เหม่ย"
แปลว่า ใหม่ และเริ่มปฏิรูปตลาดเสรีโดยยังควบคุมกิจการของรัฐไว้ แต่เริ่มผ่อนปรน
อนุญาตให้ประชาชนสามารถประกอบกิจการด�ำเนินธุรกิจการค้าตัวเองได้ การล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียตในช่วงปี ค.ศ.1989-1991 ท�ำให้เวียดนามต้องทบทวนและปรับนโยบาย
เปิดประเทศมากขึ้นโดยหันมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดภายใต้ระบบสังคมนิยม
พุทธศาสนาในเวียดนามยุคนี้: ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา พระติช ตริ ถู รวบรวม
ชาวพุทธทุกนิกายและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศจัดตั้ง ‘พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม
(Buddhist Sangha of Vietnam)’ เพื่อร่วมฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้งภายหลัง
การรวมชาติ ภายใต้ค�ำขวัญว่า "ธรรมะ-ชาติ-สังคมนิยม (Dhamma, Nation and
Socialism)" และร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อน�ำความสงบและสันติมาสู่โลก รวม
ทั้งจัดตั้งองค์กรระดับชาติ 5 องค์กร และมีการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษา
เวียดนามด้วย ทุกวันนี้ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี และสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย อยู่
ภายใต้การน�ำของชุมชนชาวพุทธแห่งเวียดนาม ที่มีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการ
ปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรม
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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นานาชาติ โดยมีผู้แทนของคณะสงฆ์เวียดนามได้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ เช่น
สภาพระพุทธศาสนาแห่งเอเชียเพื่อสันติภาพ (ABCP: Asian Buddhist Conferene
for Peace) ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ทั้งนี้คณะสงฆ์เวียดนามยังได้รับคัดเลือกเป็นรอง
ประธานของ ABCP และเป็นประธานของศูนย์แห่งชาติ ABCP ในเวียดนาม ปี พ.ศ.
2527 ผู้แทนคณะสงฆ์เวียดนามเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมที่กรุงนิวเดลีและ ปี พ.ศ.2528
คณะสงฆ์เวียดนามร่วมกับศูนย์แห่งชาติ ABCP เป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้บริหาร
ระดับสูงและเลขานุการนานาชาติของ ABCP ที่กรุงฮานอย ปี.พ.ศ.2529 ปีสันติภาพ
โลก มีการจัดสัมมนา 2 ครั้งเรื่องพุทธศาสนากับสันติภาพ ณ กรุงฮานอย และ กรุง
โฮจิมินท์ คณะสงฆ์เวียดนามมีบทบาทในเวทีนานาชาติเข้าร่วมสัมมนาและประชุม
ทางศาสนาที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ศรีลังกา ญุี่ปุ่น ออสเตรเลีย อิตาลี
ฝรั่งเศส ไต้หวัน และประเทศไทย
ลักษณะเด่นของพุทธศาสนายุคก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ)
ประเทศ (รัฐชาติ) กับศาสนามักจะเป็นไปคู่กันและต่างพึ่งพาอาศัยกัน แม้
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของสเปนและอเมริกาที่จากไปแล้วแต่ประเทศ
เหล่านี้ได้ทิ้งมรดกทางศาสนาวัฒนธรรมไว้ ไม่ได้น�ำกลับไปด้วย แต่บางพื้นที่ เช่น รัฐ
ชาติท่ีเป็นมุสลิมและพุทธศาสนา แม้จะมีพวกเจ้าอาณานิคมเคยครอบครอง แต่ก็แค่
มาน�ำผลประโยชน์กลับไป แม้จะมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและด้านอื่นๆ
ทิ้งไว้ แต่ศาสนาหลักที่มีอยู่ก่อนกลับยังประดิษฐานมั่นคงอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านอื่นๆ เพราะฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะและตกเป็นอาณานิคมที่ยาวนานท�ำให้
อิทธิพลด้านวัฒนธรรม และศาสนาสามารถเข้าไปและมีอิทธิพล ต่อมาขยายไปหลาย
พื้นที่ ภาคประชาชนบางพื้นที่ห่างไกลศูนย์กลางอ�ำนาจยังคงรักษาศาสนาแบบจารีตไว้
อย่างเหนียวแน่น ประจวบเหมาะกับประเทศเจ้าอาณานิคมบางประเทศ เช่น อังกฤษ
ไม่ได้เน้นการเผยแผ่ศาสนาของตน แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่ทรัพยากรเศรษฐกิจโดยมี
อ�ำนาจรัฐมาเป็นเครื่องมือของการปกครองเป็นหลัก แม้หลายประเทศพุทธศาสนาดู
เหมือนจะฟื้นฟูในหลายๆ ด้าน แต่เหตุการณ์กลับทรุดยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากความไร้
เสถียรภาพด้านการเมืองทั้งจากการแทรกซึงมและการแย่งชิงอ�ำนาจขึ้นมาปกครอง
ประเทศ และการใช้อ�ำนาจในทางที่ไม่เอื้อต่อการท�ำกิจพระศาสนา ส่วนยุคฟื้นฟูนี้
ประหนึ่งการลุกขึ้นมาหรือฟื้นจากไข้หนักที่เป็นมานาน เมื่อเริ่มจะดีขึ้นก็กลับไปกว่า
เดิมหรือยิ่งกว่าเดิมในบางโอกาส ในพม่ามีการจัดท�ำสังคายานาครั้งที่ 6 หลังจากนั้น
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ไม่นาน บ้านเมืองเกิดความไร้เสถียรภาพจนกระทั่งรัฐบาลทหารต้องเข้ามายึดอ�ำนาจ
ในลาว หลังความวุ่นวายทางการเมืองปี พ. ศ.2519/ค.ศ.1976 จ�ำนวนพระสงฆ์ลดลง
จาก 20,000 รูป เหลือ 1,700 (8.5%) รูป บางส่วนหลบหนีเข้าประเทศไทย และอีก
กว่า 1,000 รูป ถูกส่งไปอยู่ค่ายสัมมนาจ�ำนวนพระสงฆ์ในเวียงจันทน์เหลือ อยู่ 1 ใน 3
ของจ�ำนวนพระสงฆ์ทั้งหมดที่เคยมี กลางปี พ. ศ.2520 พระสงฆ์ทางภาคใต้ของประเทศ
ลาวเหลืออยู่ 1 ใน 20 จากที่เคยมีก่อนหน้านี้ (วรฉัตร เจริญผล, 2548)
ปรับองค์กรไปตามสถานการณ์บ้านเมือง
รัฐกับพุทธศาสนาอยู่ในภาวะหวานอมข่มกลืนและกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
พุทธศาสนากับรัฐมีความเกี่ยวข้องมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคก�ำเนิดอาเซียน ภาครัฐในหลาย
ประเทศของอาเซียนที่นับถือพุทธศาสนา โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มแม่น�้ำโขงเกิดความไม่
มั่นคงด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ยังมีการต่อสู้กันภายในประเทศ เช่น ลาว พม่า
กัมพูชา เวียดนาม หรือแม้แต่ไทย อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของมหาอ�ำนาจทั้ง 2
ฝ่าย คือ ฝ่ายโลกเสรีน�ำโดยสหรัฐอเมริกา ส่วนโลกสังคมนิยม (คอมมิวนิสต์) น�ำโดย
สหภาพโซเวียตและจีน น�ำไปสู่การสู้รบและแย่งชิงอ�ำนาจกันภายใน มีความหวาดระแวง
ระหว่างกันทั้งจากต่างชาติและคนหรือกลุ่มภายในชาติเดียวกัน เช่น การต่อสู้ระหว่าง
เวียดนามกับอเมริกา ในลาวการต่อสู้ระหว่างลาว 2 ฝ่าย กระทั่งปี 2518 จึงสิ้นสุด
และในกัมพูชา การต่อสู้ระหว่างเขมรหลายฝ่าย ส�ำหรับประเทศไทย มีการระแวง
คอมมิวนิสต์ท�ำให้อ�ำนาจรัฐเกิดความไม่มั่นคง ประเทศในอาเซียนและอุษาอาคเนย์
แม้จะได้รับเอกราชมาระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ตาม พุทธศาสนาในส่วนภาครัฐยัง
ขาดการอุปถัมภ์และป้องกันที่จริงจัง ในอีกส่วนหนึ่งภาครัฐเองก็ท�ำลายพุทธศาสนา
อันมาจากความคิดที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีพระศาสนาและเกิดยึดติดภาพสถานะของพระ
สงฆ์ที่เป็นฐานันดรศักดิ์เทียบกับสถาบันกษัตริย์และอภิสิทธิ์ชนคนชั้นสูงในสังคม เกิด
การท�ำลายพุทธศาสนาเป็นขนานใหญ่ ทั้งศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล
พระสงฆ์ทั้งชาวพุทธทั่วไปถูกสังหารและถูกบีบออกให้ต้องอพยพออกนอกประเทศ
ทั้งนี้อันเนื่องมาจากรัฐที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองน�ำไปสู่เศรษฐกิจมีปัญหาและ
เกิดปัญหาสังคมตามมาซึ่งเป็นการขจัดหรือท�ำลายให้หมดสิ้น กรณี ยุคเขมรแดงใน
กัมพูชาระหว่างปี พ.ศ.2518-2522 ภายใต้การน�ำของนายพลพอล พต เน้นนโยบาย
เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในประเทศเริ่มต้นจากศูนย์ (year Zero) ท�ำลายล้างทุกอย่าง
ท�ำให้ประชาชน พระสงฆ์หลายแสนคนตายก่อนวัยสมควร และจ�ำนวนมากตายจาก
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ความอดยาก โรคภัยไข้เจ็บ การท�ำงานมากเกินไปในท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต�่ำ การ
ถูกทรมาน การถูกจองจ�ำอย่างทารุณ การถูกตีจนตายเพื่อจะไม่ให้เปลืองกระสุน
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว พุทธศาสนาและสถานบันทางพุทธศาสนาจึงตก
เป็นเป้าหมายการท�ำลายล้างจากรัฐบาลสมัยนั้น พระสงฆ์ถูกบีบคั้นกดดันและบังคับ
ให้สละเพศบรรพชิตและถูกทรมานจนตาย เพื่อให้สถาบันสงฆ์หายไปทั้งหมด วัดและ
ศาสนสถานถูกท�ำลายและถูกใช้เป็นคลังอาวุธและยุ้งข้าว ส่วนในประเทศลาว หลังปี
2518 พรรคคอมมิวนิสต์ลาวก้าวขึ้นมามีอ�ำนาจ มีการเริ่มประกาศนโยบายแข็งกร้าว
ขจัดทุกอย่างที่เคยเป็นมา มีการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ ยกเลิกระบบคณะสงฆ์
แบบเดิม สลายขั้วธรรมยุติกนิกายและมหานิกายเป็นคณะสงฆ์ลาวโดยมีองค์กรพุทธ
สัมพันธ์ลาว แยกเลิกต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พุทธศาสนาน�ำโดยคณะสงฆ์ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการโฆษณาชวนชื่อในหลักการของคอมมิวนิสต์ หลังจากที่มีการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเปรียบเทียบค�ำสอนในพุทธศาสนากับลัทธิ
มาร์กซิสม์ พระสงฆ์บางส่วนถูกส่งไปค่ายสัมมนา พระสงฆ์บางส่วนลาสิกขาและบาง
ส่วนหนีเข้ามาประเทศไทย จ�ำนวนพระภิกษุและสามเณรลดลง วัดว่างเปล่ามาก
ขึ้น ส่วนการท�ำลายโดยอ้อม มีการใช้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ และเทศนาสั่งสอน
ประชาชน มีการอบรมพระสงฆ์เพื่อด�ำเนินการนโยบายดังกล่าว ส่วนคณะสงฆ์ธรรม
ยุติไม่สามารถอยู่ในประเทศก็อพยพหนีภัยเข้าไปประเทศไทย แต่สถานการณ์ของ
พุทธศาสนาดีขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2522 โดยนโยบายของรัฐบาลให้อิสระมากขึ้น
จ�ำนวนพระสงฆ์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลัง พ.ศ.2523 ท�ำให้การ
ควบคุมทางการเมืองผ่อนคลาย การเฉลิมฉลองทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น รวมทั้งงาน
ฉลองพระธาตุหลวงที่จัดขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ.2529 หลังจากถูกห้ามไปนาน
สถาบันพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ ลักษณะ
ของการเกี่ยวข้องกับการเมืองของพุทธศาสนามีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยตรงและ
ทางอ้อม ยุคนี้เรียกว่า ยุคหลวงพี่ระดมพลกลางท้องถนน [Monk and Mobs in
The Street] โดยเฉพาะที่เวียดนาม และพม่า ศาสนากับอ�ำนาจฝ่ายรัฐแทบจะแยก
กันไม่ออกในการปฏิบัติล้วนต้องมีความเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะยามบ้านเมืองวิกฤต
พระศาสนาได้รับผลกระทบเป็นทวีคูณ กรณีในเวียดนาม สมัยนายพลเหงียนเกากี
ผู้น�ำประเทศเวียดนามได้รับการต่อต้านจากชาวพุทธหัวรุนแรงอยู่ตลอด มีพระสงฆ์
เป็นผู้น�ำในการต่อสู้ระดมมวลชนเดินขบวนไปตามท้องถนน แม้จะไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ แต่ว่ายังเป็นพลังอ�ำนาจอันส�ำคัญยิ่งใหญ่ที่ฝ่ายบ้านเมืองยังต้องใส่ใจหรือ
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ต้องพึ่งพาอาศัย ในพม่า นายพลเนวินและคณะรัฐบาลทหารต้อง
ประสบปัญหายุ่งยากเพราะการต่อต้านของพระสงฆ์และนักศึกษา
ประชาชนการลุกฮือของประชาชนที่สนับสนุนนางอองซาน ซูจี ปี
พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 ท�ำให้พม่าต้องปิดประเทศหันหลังให้ตะวันตก
อย่างยาวนาน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 หรือวันที่ 8
เดือน 8 ค.ศ.1988 (8.8.88) เส่ง ลวินสั่งกองทหารหน่วยที่ 22 เข้า
ปราบปรามประชาชนอย่างเหี้ยมโหด ทหารลั่นกระสุนสังหารหมอ
2 คน และพยาบาลอีก 3 คน ในโรงพยาบาลร่างกุ้ง อ้างว่าเพราะ
พระทิช ดึค นหวน (Thich
Duc Nhuan: 1897-1993) ไม่ยอมมอบคนไข้ที่บาดเจ็บจากการเดินขบวนให้ทหาร พระสงฆ์และ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น สั ง ฆราช ประชาชนยิ่งออกมาต่อต้านมากขึ้น เหตุการณ์ด�ำเนินไปจนท�ำให้มี
สู ง สุ ด ของเวี ย ดนามภายใต้ การสังหารนักศึกษาประชาชนกระจายออกไปหลายพื้นที่ นักศึกษา
สมาคม "พุทธสังฆเวียดนาม
หรือ สมาคมชาวพุทธเวียดนาม ประชาชนและพระสงฆ์ถูกฆ่าตายจ�ำนวนมากขึ้น ทหารใช้รถถังล้อม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.1981-1997 สมัย วัดแห่งหนึ่งจับพระสงฆ์ประมาณ 300 รูป ไปขังไว้ ตัวเลขอย่างไม่
ที่ 1 สมัยที่ 2 และสมัยที่ 3 เป็นทางการอ้างว่ารวมแล้วมีคนตายประมาณ 3,000 คน การจรา
ครั้งละ 5 ปี)
จลกระจายไปทั่วประเทศ ยิ่งปราบประชาชนยิ่งต่อสู้รวมตัวรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ เส่ง ลวิน ทนไม่ได้ต้องถูกบีบให้ออกจากต�ำแหน่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 เป็นประธานาธิบดีพม่าเพียง 17 วันจนถึงปี พ.ศ.2547/ค.ศ.
2004 เหตุการณ์ระหว่างรัฐบาลกับพระสงฆ์ยังไม่ราบรื่น พระสงฆ์ถูกจับและถูกบังคับ
ให้ลงชื่อในเอกสารสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง พระภิกษุสงฆ์และ
สามเณรปะทะต�ำรวจ บางครั้งแม้เดินทางไปเยี่ยมวัดอื่นในช่วงเข้าพรรษาก็ถูกจับ เพราะ
ทางการเกรงว่าจะไปปลุกระดม พระสงฆ์แสดงภาวะผู้น�ำพร้อมยอมล�ำบากร่วมสุขร่วม
ทุกข์อยู่เคียงข้างประชาชนน�ำหน้าขบวนปิดหน้าปราศรัยต่อว่ารัฐบาล บางรูปถืออาวุธ
อยู่บนหลังคารถและถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์หลายรูป การเมืองของพม่าพัวพันกับ
พุทธศาสนามากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองและหลังยุคอาณานิคมอังกฤษก้าวสู่รัฐ
ชาติใหม่ แม้ทุกรัฐบาลจะแสวงหาการสนับสนุนจากชาวพุทธ แม้กระทั่งการขึ้นสู่อ�ำนาจ
ของเนวิน ทั้งนี้ล้วนมีพระภิกษุที่เป็นผู้น�ำเกี่ยวข้องกับการเมืองเสมอ มีการสันนิษฐานว่า
มีสถาบันสงฆ์นิยมลัทธิมาร์กซ์ ชื่อ Vahan Nge Aphwe monks’ organization น�ำ
โดย พระภิกษุชื่อ ชิน โอกกาตา (Shin Okkahta) มีส่วนในการวางแผนท�ำรัฐประหาร
และหลักการบริหารของเนวินยังอ้างเอาศาสนาพุทธมาเป็นเครื่องมือ การเมืองกับการ
ศาสนาแยกกันไม่ออก
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ขณะที่ประเทศไทย สถาบันสงฆ์หลีกไม่พ้นจาก
การเมืองปี พ.ศ.2516/1973 และปี พ.ศ.2519/ค.ศ.
1976 นับเป็นปีแห่งการแบ่งขั้วทางความคิดของคณะ
สงฆ์ไทยเช่นเดียวกันกับสังคมไทย โดยมีการร่วมแสดง
เสรีภาพถกเถียงการเมืองและการเดินขบวนน�ำไปสู่การเข้า
สู่การเมืองของกลุ่มยุวสงฆ์ กลุ่มหนึ่งมุ่งให้เกิดการปฏิรูป
คณะสงฆ์ ขณะที่อีกกลุ่มถกเถียงกันว่า ชาวพุทธมีความ 8 สิงหาคม 1988/2531–เหตุการณ์ 8888
การลุกขึ้นสู้ของประชาชนเพื่อเรียกร้อง
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สังคมเกิดสันติสุข และมีความ ประชาธิปไตยในพม่า โดยมีพระสงฆ์เป็น
ยุติธรรมแค่ไหน และยังมีพระสงฆ์จ�ำนวนหนึ่ง เรียกร้อง แกนน�ำ
สภาผู้แทนโดยมีแนวร่วมยุวสงฆ์ประเทศไทยสนับสนุน แม้จะมีคนที่มองว่าพระสงฆ์ไม่
ควรยุ่งเรื่องทางโลก บางพวกคัดค้านการเข้ามามีอิทธิพลของฝ่ายซ้ายผ่านการโต้เถียง
สื่อสิ่งพิมพ์ การเดินขบวน พระฝ่ายขวาที่มีชื่อมากสุดขณะนั้นคือ พระกิตติวุฒโฑ ด้วย
วลีที่กล่าวว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป เพื่อให้ได้บุญในการปกป้องพุทธศาสนาจากผู้ที่
ท�ำลาย พระสงฆ์ควรเป็นผู้น�ำสร้างสังคมที่ดี ท่านน�ำเสนอโครงการพัฒนาจิตใจ ความ
รับผิดชอบทางศาสนาและสวัสดิการทางสังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อทหาร
เข้ามามีอ�ำนาจอีกครั้งปี พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 ท่านกิตติวุฒโฑได้รับความนิยม ขณะที่
พระสงฆ์ฝ่ายซ้ายถูกขับออกจากคณะสงฆ์กระแสหลัก พระสงฆ์ยังแยกขั้วกันชัดเจน มี
การโต้เถียงกัน 2 ประเด็นหลักคือ การปฏิรูปคณะสงฆ์ และพุทธศาสนาเพื่อสังคม ใน
กลุ่มประเทศอินโดจีน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว พุทธศาสนาได้รับผลกระทบทางการ
เมืองในลักษณะการถูกกระท�ำจากอ�ำนาจฝ่ายบ้านเมือง และในบางครั้งด้วยอ�ำนาจฝ่าย
บ้านเมืองช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเหตุการณ์
เลวร้ายผ่านพ้นไป
องค์กรพุทธมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์บ้านเมือง หลายประเทศที่โดน
พิษทางการเมืองเล่นงานสร้างความล�ำบากในการฟื้นฟูพระศาสนา เพราะพุทธศาสนา
ยังอยู่ภายใต้การควบคุมทางการเมืองทั้งในพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย
ในประเทศลาว พุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับสังคมการเมืองลาวมาอย่างยาวนาน
พุทธศาสนาเป็นรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของลาวโดยพระสงฆ์เป็นผู้น�ำและ
วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน วัดและพระสงฆ์จึงเปรียบเสมือน "ธรรมนูญวัฒนธรรม"
ที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ก�ำหนดวิถีชีวิตของชาวลาวยิ่งกว่ากฎหมายบ้าน
เมือง พุทธศาสนายังเปรียบเสมือน "ธรรมนูญชีวิต" ของพลเรือนชาวลาว โดยเฉพาะ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

อย่างยิ่งที่เมืองหลวงพระบาง มีชีวิตผูกติดอยู่กับพุทธศาสนาอย่าง
แนบแน่นตั้งแต่เกิดจนตาย ประเพณีที่ส�ำคัญของชาวลาว เช่น "การ
ท�ำบุญธาตุหลวง" เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหลวงพระบาง และ
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอันเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งนี้ ภาย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2518 รัฐบาล สปป. ลาว
ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ปี พ.ศ.2502 ท�ำให้
ต�ำแหน่งพระสังฆราชและสมณศักดิ์ต่างของพระสงฆ์ถูกยกเลิกไป
ปี พ.ศ.2524 พระติช ตริ ถู มีการประกาศใช้กฎหมายในการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ เรียก
(Thich Tri Thu: 1909– ว่า "องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว" ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อใช้
1984) รวบรวมชาวพุทธทุก ปกครองสงฆ์ลาว มีค�ำขวัญขององค์การที่ว่า "สามัคคีสงฆ์สามเณร
นิกายและองค์กรต่างๆ ทั่ว ลาวให้มีแต่ลัทธินิกายเดียว" และ "สามัคคีสงฆ์ลาวต่อสู้เพื่อเอกราช
ประเทศจัดตั้ง ‘พุทธสังฆะ
แห่ ง เวี ย ดนาม (Buddhist สันติภาพ เป็นกลาง" โดยมีพระมหาค�ำตัน เทบบัวลี เป็นประธาน
Sangha of Vietnam)’ องค์การรูปแรก แต่งตั้งพระบุญทัน บุปผรัตน์ (อดีตคือสมเด็จพระ
เพื่อร่วมฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้น สังฆราช) เป็นประธานที่ปรึกษาขององค์การ ต่อมาท่านหนีจากลาว
อีกครั้งภายหลังการรวมชาติ
ด� ำ รงต� ำ แนห่ ง บริ ห ารแค่ เข้าสู่ประเทศไทย ภารกิจตามที่ระบุไว้ที่ประชุมองค์กรสงฆ์ ดังนี้ 1)
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเป็นองค์การเดียวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
ครึ่งวาระ
พระสงฆ์และสามเณรลาวทั่วประเทศเข้าร่วมการปฏิวัติต่อสู้กอบกู้
เอกราชตามแนวทางที่แนวลาวสร้างชาติก�ำหนดไว้ 2) เมื่อชาติมีเอกราช ศาสนาจึง
มีเอกราช พุทธศาสนาในลาวไม่สามารถตัดแยกออกจากชะตากรรมของชาติ ในขณะ
เดียวกันก็ไม่สามารถตัดแยกออกจากประเทศด้วย ดังนั้น พระสงฆ์จึงต้องท�ำการปฏิวัติ
เพื่อให้ชาติและพุทธศาสนามีเอกราช 3) พระสงฆ์และสามเณรภายใต้องค์การพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว ยึดมั่นในศีลธรรมทางพุทธศาสนาและน�ำศีลธรรมในพุทธศาสนาไป
ประสานเข้ากับแนวทางทางการเมือง นอกจากนี้ ยังก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ต่างๆ
เช่น การปกครองสงฆ์ การศึกษา การแพทย์ การหาแรงสนับสนุน เป็นต้น ภารกิจ
แรกขององค์การคือ การจัดประชุมคณะสงฆ์ทั่วประเทศครั้งที่ 1ปี พ.ศ.2519 ผลการ
ประชุมที่ส�ำคัญคือ การจัดระเบียบพระสงฆ์ลาวให้เป็นเอกภาพการรวมพระสงฆ์ลาว
ที่จากเดิมมี 2 นิกายคือ มหานิกายกับธรรมยุตให้ยุบรวมเป็นนิกายเดียว เรียกว่า พระ
สงฆ์ลาว (Lao Sangha) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบรวมศูนย์อ�ำนาจเหมือนกับพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวและเป็นการขจัดเงื่อนไขการแตกแยกของพระสงฆ์ลาวที่จะเกิด
ระหว่างนิกายเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง องค์การนี้มี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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บทบาทและหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ลาวทั้งหมดทั่วประเทศ
ด้านการเผยแผ่ การสาธารณูปโภค และการจัดการศึกษาโดยได้รับ
การอุปถัมภ์จากรัฐในด้านการจ่ายนิตยภัต ภารกิจ 3 ด้านคือ การ
ปกครอง การเผยแผ่ การสาธารณูปการ ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากแนวร่วมลาวสร้างชาติ
ในกัมพูชา เมื่อมีการประชุมคณะสงฆ์แห่งชาติครั้งแรก เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2525/ค.ศ.1982 มีการส�ำรวจว่า พระภิกษุสงฆ์
เหลือ 2,311 รูป มีวัด 1,821 พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาจัดตั้ง ก่อนนี้ แต่ละอาณาจักรลาว
ขึ้นเหมือนกับพรรคปฏิวัติประชาชนของลาว ด้วยการควบคุมและใช้ มีแค่ตำ�แหน่งสังฆปาโมกข์/
พระสงฆ์เป็นเครื่องมือของรัฐบาลเพื่อน�ำเสนอนโยบายของรัฐ พระ ประมุ ข คณะสงฆ์ ใ นแว่ น
ค ว้ น นั้ น ๆ จ น ล า ว ไ ด้ รั บ
สงฆ์ของกัมพูชาไม่ต้องถูกควบคุมจากรัฐ และกระทั่งปี พ.ศ.2535/ แเอกราชจากฝรั
่ ง เศสสมเด็ จ
ค.ศ.1992 พระสงฆ์สามารถน�ำเดินขบวนเคลื่อนไหวทางการเมือง พระเจ้ า มหาชี วิ ต ของหลวง
และพระนโรดมสีหนุกลับมาเป็นกษัตริย์กัมพูชา พระสงฆ์ธรรมยุติก พระบางเป็นสมเด็จพระเจ้า
นิกายได้ถูกสถาปนาขึ้นในกัมพูชาอีกครั้ง แต่พระสงฆ์ก็ยังอยู่ภายใต้ ม ห า ชี วิ ต ข อ ง พ ร ะ ร า ช
อาณาจั ก รลาวทั้ ง ประเทศ
การควบคุมของพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ส่วนในเวียดนามปี พระองค์ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ อ งค์
พ.ศ.2519 มีการรวมเวียดนามทั้ง 2 เขตเข้าเป็นประเทศเดียวกัน สังฆปาโมกข์แห่งนครหลวง
อีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า ‘สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม’ ปกครอง พระบางเป็ น สมเด็ จ พระ
งฆราชเป็นผู้ปกครองคณะ
โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศไทย สัสงฆ์
ลาวทั้งแผ่นดิน สมเด็จ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับพุทธศาสนามีเอกลักษณ์เฉพาะ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ย อ ด แ ก้ ว
หลายเหตุผล เช่น ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นจากตะวันตก เป็นประเทศ พุทธชิโนรส องค์แรกและองค์
หนึ่ ง เดี ย วที่ มี ร ะบบพระมหากษั ต ริ ย ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ข าดสาย มี เดียวของพระราชอาณาจักร
ลาว ทรงกลายเป็น พระบุญ
ความความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างอ�ำนาจรัฐกับสถาบันสงฆ์ บางที ทัน บุปผรัตน์ แต่ยังได้รับการ
ขนาดที่องค์กรภาครัฐยังสะท้อนในองค์กรสงฆ์ ส่วนในอินโดนีเซีย แต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษา
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2527 รัฐบาลโดยการน�ำของประธานาธิบดี ขององค์ ก ารพุ ท ธศาสนา
นธ์ลาว ก่อนจะหลี้ภัย
พลเอก ซูฮาร์โต ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ ซึ่ง สัเข้มาพัมายั
งประเทศไทย
ชาวพุทธอินโดนีเซียถือกันว่า ปี พ.ศ.2527 นี้เป็นปีครบ 500 ปีที่
พระพุทธศาสนาเสื่อมหายไปจากอินโดนีเซีย ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาและปีต่อมา
ทางการอินโดนีเซีย ได้เขียนค�ำขวัญบนผืนผ้าขาวว่า "ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวันวิสาขะ
ขอให้ประเทศอินโดนีเซียจงรุ่งเรือง" ในประเทศไทย การศึกษาระดับอุดมศึกษาสมัย
ใหม่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมให้เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
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ต่อมามีการรองรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตามกฏหมาย ปี พ.ศ.2528
ในอินโดนีเซีย ภายหลังยุคเริ่มต้นฟื้นฟู เริ่มมีการแตกต่างแยกภายในองค์กร
ชาวพุทธและองค์กรสงฆ์ กลุ่มหนึ่งเดียวที่หล่อมรวมองค์กรชาวพุทธทั้งมวลให้ช่ือว่า
พุทธธรรมอินโดนีเซีย (Buddha Dharma Indonesia ชื่อย่อ BUDHI) สมาชิกประกอบ
ด้วยผู้น�ำชาวพุทธและนักปราชญ์ บัณฑิตชาวพุทธจากนิกายต่างๆ มีหน้าที่อ�ำนวยการ
สภาปัญญาทางศาสนา สามัคคีธรรม เอกภาพธรรม แต่ความคัดแย้งระหว่างองค์กร
ก็เพิ่มขึ้น ขณะที่ฮินดู พุทธ คัสตัม พิมาส (Hindu-Buddhist Customs Bimas) จัด
ประชุมองค์กรพุทธและผู้น�ำพุทธ ปี พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 ที่กรุงจาร์กาตา (Jakarta)
ที่ประชุมตกลงกันว่า องค์กรพุทธควรมีกิจกรรม 2 แบบ คือ 1) กิจกรรมด้านสังคม
และ 2) กิจกรรมด้านศาสนาที่จะช่วยเหลือคน ด้วยประเพณีปฏิบัติของแต่ละนิกาย
หรือคณะสงฆ์ทึ่แตกต่างกันท�ำให้กิจกรรมขององค์กร 2 ลักษณะของชาวพุทธแยกจาก
กันและรวมเป็นอย่างเดียวกันในเวลาต่อมา ประการแรก กิจกรรมด้านสังคมไม่เน้น
นิกายรวมชาวพุทธอินโดนีเซียทั้งหมดท�ำด้วยกันภายใต้การน�ำของท่านเอโก ปราโตโม
โบกัน มิชกะ เอสเอช (Eko Pratomo Bogdan Michka SH) เป็นประธาน และ
อัคคี ตเจตเจ (Drs. Aggi Tjetje) เป็นเลขาธิการทั่วไป ประการที่สอง กิจกรรมด้าน
ศาสนามีสมัชชาทางศาสนาที่เป็นตัวแทนแต่ละนิกายมาท�ำร่วมกันกลายเป็น สปิริต
ชวล พรีสต์ พุธิ พุทธธรรมอินโดนีเซีย (Spiritual Priest BUDHI Buddha Dharma
Indonesia-MAPANBUDHI) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2519/1976 ปัจจุบัน สมัชชาพุทธ
ศาสนาเถรวาทอินโดนีเซีย มคพุธิ (Assembly of Buddhism Theravada IndonesiaMagabudhi.) และอีกกลุ่มชื่อว่า สมัชชาเชปเลน ตรีธรรมะ (Assembly Chaplain
Tridharma /Tridharma se Indonesia-Martrisia (17 ธันวาคม, 2520/1977)
ด้วยการเชื่อมการเกิดขึ้นของคณะสงฆ์มหายานอินโดนีเซีย (Sangha of Mahayana
Buddhism Indonesia) ต่อมาเปลี่ยนเป็นสมัชชามหายานอินโดนีเซีย มาชภูมิ (Assembly Mahayana Indonesia -Majabhumi) (สิงหาคม 2521/1978) องค์กร
ของนิกายนิชิเรนเซียวซู (Nichiren Syosyu Indonesia-28 ตุลาคม 2507/1964)
เปลี่ยนเป็นสมัชชาชาวพุทธนิชิเรนเซียวซู อินโดนีเซีย (Nichiren Syosyu Buddhist
Assembly of Indonesia-NSI) จากนั้น การประชุมเพื่อจัดตั้งสมัชชาพุทธในรูปแบบ
ของสหพันธ์อินโดนีเซีย เรียกว่า มาบิ (MABI) และต่อมาเป็น มูเอบิ (MUABI) เป็น
สถาบันมูเอบิ ธรรมทูตะ กะโสคะตัน อินโดนีเซีย (MUABI Dharmaduta Kasogatan
Indonesia) ท้ายที่สุดเป็นเป็น ตรีบูนัล ธรรมทูต กะโสคะตัน ตันตรยาน อินโดนีเซีย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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(Tribunal Dharmaduta Kasogatan Tantrayana Indonesia)
มีท่านซุมาร์โสโน คิริปุตต (Sumarsono Giriputta) ต่อมา (โอกะ
ทีปุเถระ (Drs. Oka Diputhera) มูเอบิ (MUABI) ภายหลังเปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็น สภาพุทธยานอินโดนีเซีย (The Indonesian Buddhayana Council-MBI)
พัฒนาการคณะสงฆ์ในอินโดนีเซีย 1) Sangha Agung Indonesia (คณะสงฆ์อากุงอินโดนีเซีย) องค์กรนี้มีพระสงฆ์ชาวอินโดนีเซีย
จ�ำนวนมากเป็นสมาชิก ตามพระวินัยของสงฆ์ การอุปสมบทของภิกษุ
กรพุทธสังฆะแห่งเวียดนาม
ท�ำได้เมื่อมีพระสงฆ์ 5 รูปเข้าร่วม ปี พ.ศ.2502/ค.ศ.1959 ภิกษุอาชิน องค์
(The Buddhist Sangha of
ชินรักษิตะได้นิมนต์พระเถระและมหาเถระ คณะสงฆ์จากประเทศที่ Vietnam (ชื่อย่อ BSV) ได้รับ
นับถือเถรวาทนานาชาติ 13 รูปจากประเทศพม่า ศรีลังกา ไทย และ การอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม
กัมพูชา เพื่อประกอบสีมาและบวชให้กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ต่อมา เป็นสมาชิกแนวร่วมปิตุภูมิ
แห่งเวียดนาม (Vietnamese
เปลี่ยนเป็นสังฆะสุจิอินโดนีเซีย (Sangha Suci Indonesia) และปี Fatherland Front) องค์กร
ค.ศ.1968 เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นมหาสังฆะอินโดนีเซีย (MahaSangha นี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น หลั ง การประชุ ม
Indonesia ) มีทั้งพระสงฆ์จากเถรวาทและมหายานเป็นสมาชิก ที่ ใหญ่ของชาวพุทธที่ วัดควน ซู
Su Temple) เมื่อวัน
เมืองบันดุง พ.ศ.2512/ค.ศ.1969 พระศาสนโสภณพร้อมด้วยคณะ (Quan
ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2524/
สงฆ์ จ ากประเทศไทยได้ รั บ นิ ม นต์ จ ากท่ า นอาชิ น รั ก ษิ ต มหาเถร ค.ศ.1981 โดยมีวัตถุประสงค์
จากมหาสังฆะอินโดนีเซียเพื่อประดิษฐานพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย เพื่อรวมกิจกรรมของชาวพุทธ
พร้อมพระภิกษุขันติพโล จากสหรัฐอาณาจักร ด้วยความช่วยเหลือ เป็นหนึ่งเดียว ทั้งภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา
ของธรรมทูต ประเทศไทย ปี พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 มีการฉลอง
วิสาขบูชาที่พุทธสถาน บรมพุทโธ มีการอุปสมบทพระ 5 รูป ประกอบด้วย พระอัคคจิ
นามิโต (Ven.Aggajinamitto) พระอุคคธมฺโม (Ven. Uggadhammo) พระชินธมฺโม
(Ven.Jinadhammo), พระสิริวิชโย (Ven.Sirivijayo -ลาสิกขา), พระสัจจมโน (Ven.
Saccamano-ภายหลั ง ท่ า นได้ ล าสิ ก ขาแล้ ว ) หลั ง จากพระศาสนโสภณกลั บ แล้ ว
เจ้าคุณวิธธรรมธร (ท่าน วิน) จึงอยู่ที่อินโดนีเซีย ตั้งแต่นั้นมาการวิวาทะระหว่างชาว
พุทธ ปี พ.ศ.2512/ค.ศ.1969 มาจากเรื่องส่วนตัว การแตกแยกหรือรอยร้าวของสงฆ์
จาก มหาสังฆะอินโดนีเซีย ว่าด้วยการตีความแตกต่างกันในเรื่องพระธรรมวินัย บาง
รูปไม่ต้องการความขัดแย้ง มีบางพวกออกจากมหาสังฆะอินโดนีเซีย จัดตั้งคณะสงฆ์
อินโดนีเซีย วันที่ 12 มกราคม 2515/1972 คณะสงฆ์อินโดนีเซียได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรที่รวมกันในสหพันธ์ชาวพุทธอินโดนีเซีย และจากอีกองค์กร เช่น สมาคม
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ชาวพุทธอินโดนีเซีย (Perbuddhi) และพุทธศาสนิกสัมพันธ์ศาลาติคะ (Buddhist
Fellowship Salatiga) วันที่ 14 มกราคม 2517/1974 สมาคมชาวฮินดู-พุทธ ได้จัด
ประชุมระหว่างคณะสงฆ์อินโดนีเซียและมหาสังฆะอินโดนีเซีย ที่ประชุมเห็นชอบให้รวม
กันเป็นสังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia) แต่พระภิกษุแต่ละรูป
ก็ให้ถือปฏิบัติวินัยในนิกายของตน ท่านชินรักขิตได้รับเลือกเป็นประธานและมีภิกษุ
ชินปิยเถระเป็นรองประธาน แต่การประชุมครั้งต่อมาให้มีการจัดโครงสร้างองค์กร
และภารกิจของสังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia) องค์กรนี้ยัง
มีกระทั่งปัจจุบันพร้อมสมาชิก ภิกษุ ภิกษุณี จาก 3 นิกาย คือ นิกายเถรวาท นิกาย
มหายาน และนิกายตันตรยาน มีสมาชิกทั่วอินโดนีเซีย 150 รูป
2. สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha Theravada Indonesia) ก่อตั้ง ปีค.ศ.
2519/1976 แยกออกมาจากสมาคมสังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 1976 ตั้งอยู่ในมหาวิหารธรรมโลกะ (Maha Vihara
Dhammaloka) ปัจจุบันชื่อว่า วิหารตนาห์ ปุติห์ (Vihara Tanah Putih) เสมรัง เริ่ม
จากกลุ่มพระสงฆ์และชาวพุทธฆราวาสประกอบด้วย พระอัคคพโล (Ven. Aggabalo),
พระเขมสารโน (Ven. Khemasarano), พระสุธรรโม (Ven. Sudhammo) พระเขมิโย
(Ven. Khemiyo) และ พระนานวุตโต (Ven. Nanavutto) นายสุรติน (Mr. Suratin
MS.) นายโมชตาร์ ราชิด (Mr. Mochtar Rashid) และ สุปันคัต (Mrs. Supangat)
เพื่อตกลงจัดตั้งคณะสงฆ์ เรียกว่า สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha Theravada
Indonesia) 3. สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Sangha Mahayana Indonesia) ปี พ.ศ.
2521/ค.ศ.1978 พระสงฆ์มหายานใน สังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung
Indonesia) ลาออกและจัดตั้งคณะสงฆ์ ชื่อว่า สังฆะมหายานอินโดนีเซีย (Sangha
Mahayana Indonesia) เพื่อรวมกลุ่มพระสงฆ์และภิกษุณีมหายานเป็นหนึ่งเดียว ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2521/1978 ที่วันพุทธมุนี (Buddha Murni Temple)
เมืองเมดาน เกาะสุมาตราเหนือ (Medan, North Sumatra) ในอินโดนีเซีย มีคณะ
สงฆ์ 3 องค์กรหลัก คือ 1) สังฆะ อากุง อินโดนีเซีย (Sangha Agung Indonesia)
2) สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha Theravada Indonesia) 3) สังฆะมหายาน
อินโดนีเซีย (Sangha Mahayana Indonesia)
องค์กรทางพุทธศาสนายุคหลังการแบ่งแยก (Post Sectarian Periods)
สภามนตรีชาวพุทธอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhist Trusteeship Council
(Perwalian Umat Buddha Indonesia-Walubi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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โดย นายอลัมสยาห์ ราตุ เปอร์วิระเนครา (Alamsyah Ratu Perwiranegara) จัด
ประชุมผู้น�ำขององค์กรและสังฆะทั่วอินโดนีเซีย ในที่ประชุม สงฆ์ทั้งมวลได้แถลงให้
นิกายพุทธศาสนาทั้งหมดที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าหนึ่งเดียวมีการให้ค�ำนิยามต่าง
กันที่ประชุมตั้งเบอร์วาเลียน อุมัต พุทธะ อินโดนีเซีย (Perwalian Umat Buddha
Indonesia (WALUBI) ซึ่งมีตัวแทนชาวพุทธจากทุกองค์กร นิกาย ปี พ.ศ.2521/
ค.ศ.1978 ซึ่งเป็นค�ำที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาได้มอบให้ไว้ สหภาพสมาชิก
ประกอบด้วย 1) สังฆะเถรวาทอินโดนีเซีย (Sangha Theravada Indonesia) 2) สังฆะ
มหายานอินโดนีเซีย (Sangha Mahayana Indonesia) 3) สังฆะอากุงอินโดนีเซีย
(Sangha Agung Indonesia) 4) สภา/สมัชชา (Assemblies) ต่างๆ ของชาวพุทธ
ในอินโดนีเซีย: (1) สภา/สมัชชาชาวพุทธนิกายนิชิเรนเซียวซู อินโดนีเซีย (Assembly
of the Buddhist Nichiren Syosyu Indonesia) (2) สภา/สมัชชาพุทธศาสนา
นิกายมหายาน อินโดนีเซีย (Assembly of Mahayana Buddhism Indonesia)
(3) สภา/สมัชชาธรรมทูต กาโวคตัน (Assembly Dharmaduta Kasogatan) (4)
สภา/สมัชชาพระสงฆ์ชาวพุทธพุทธธรรม อินโดนีเซีย (Assembly of the Priest
of Buddha Dhamma Indonesia (Mapanbudhi)) (5) พุทธเมตไตยยะพระสงฆ์
อินโดนีเซีย (the Buddha Maitreya Priest Indonesia: Mapanbumi) (6) สภา
ชาวพุทธทั้งมวลอินโดนีเซีย เชปเลน ตรีธรรมะ (All Indonesia Assembly Chaplain Tridharma) (7) สภานักปราชญ์บัณฑิตชาวพุทธอินโดนีเซีย (The Scholars
of Buddhism Indonesia: MUABI) หลังจากการประชุมสภาสูงสุดของอินโดนีเซีย
ท�ำให้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นสภาพุทธยานอินโดนีเซีย (Indonesian Buddhayana
Council -MBI) การประชุมเชิงปฏิบัติจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521/1978 ที่
กรุงจากาตาร์ เรื่อง "การสร้างเสถียรภาพชาวพุทธในอินโดนีเซีย"
เกิดขบวนการพุทธใหม่จากพุทธจารีตเดิม ด้วยกระแสจากตะวันตกโดย
เฉพาะยุโรปได้น�ำวิทยาการเข้ามาในยุคอาณานิคมและหลังยุคอาณานิคม สหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียตต่างเข้ามามีบทบาทต่อการก�ำหนดทิศทางของประเทศในอาเซียน
อิทธิพลภายนอกเหล่านี้ล้วนมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรชาวพุทธและคณะ
สงฆ์ ในประเทศไทย พุทธทาสภิกขุ นับว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่หัวก้าวหน้าเป็นผู้น�ำ
การสื่อสารพุทธศาสนาแบบใหม่ที่ต่างจากจารีตแบบเดิม มีการตีความพุทธธรรมที่
ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของปัญญาชน ท�ำให้มีปัญญาชนได้รับแนวคิดของท่านบาง
ส่วนไปต่อยอด จนกระทั่งเกิดเป็นพุทธแนวใหม่ที่ต่างจากพุทธจารีตกระแสหลักแบบ
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เดิม ขบวนพุทธดังกล่าวประกอบด้วยสันติอโศก และธรรมกาย กลุ่มแรกได้เน้นแนวคิด
การต่อต้านวัตถุนิยม บริโภคนิยมทุกรูปแบบ ขณะที่กลุ่มหลังเน้นการประณีประนอม
กับวัตถุนิยมและบริโภคนิยม สันติอโศกนั้นน�ำโดยพระโพธิรักษ์ซึ่งเคยมีอาชีพเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมทีวีและการบันเทิงมาก่อน บวชเป็นพระภิกษุในสังกัดธรรมยุติกนิกายปี
พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 ไม่ช้าท่านก็ไม่พอใจต่อระบบคณะสงฆ์กระแสหลักและสถาปนา
กลุ่มสงฆ์/สมณะในแบบของตนเอง เน้นการรักษาศีลเคร่งครัด รับประทานมังสวิรัติ
และจริยธรรมในการท�ำงาน ปฏิเสธอ�ำนาจเหนือธรรมชาติและพิธีกรรมจากพระสงฆ์
ของชาวบ้านทั่วไป ส่วนธรรมกายได้เกิดขึ้นและมีพัฒนาการอย่างรอดเร็ว ด้วยการ
เน้นกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นชนชั้นที่เกิดขึ้นใหม่ทางสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยม เกิดเป็นกลุ่มที่มีผลกระทับต่อคณะสงฆ์กระแสหลักน�ำ
โดยมหาเถรสมาคม และกลุ่มทั้งสองต่อมามีอิทธิพลต่อการเมืองในประเทศไทย
การจัดการศึกษาทางพุทธศาสนาในรูปแบบใหม่ตามบ้านเมือง ในด้านการ
ศึกษา ของพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ในประเทศอาเซียนจะยังไม่มีความชัดเจนหนัก
อันเนื่องมาจากความไร้เสถียรภาพของบ้านเมือง และพระสงฆ์ได้รับการสนับสนุน
ด้ า นการเงิ น งบประมาณ บุ ค ลากรและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอั น
เป็ น องค์ ก รภาครั ฐ ประเทศลาวมี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น หนั ก ในด้ า น
ทฤษฎีการเมือง การปกครอง บนฐานนโยบายสังคมนิยม แต่ว่ายุคนี้ เป็นยุคที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการเมืองเป็นอย่างมากท�ำให้การศึกษาทางพุทธศาสนาได้รับผลกระทบ
กระเทือนตามไปด้วย แต่การศึกษาระดับพื้นฐาน และทุกอย่างต้องไปอยู่ในความรับผิด
ชอบของรัฐบาล ที่จะจัดระบบการศึกษาเพื่อเอาสิ่งที่รัฐบาลอยากให้ประชาชนศึกษา และ
ภาระด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและงานบริหารวิชาการทั้งหมด ได้รับการ
ดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ ผลกระทบจากการเมือง ท�ำให้มีผลต่อการจัดการศึกษา
สงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาสงฆ์แบบเดิม กล่าวคือ
มีการยกเลิกการศึกษาแบบเดิมที่พระสงฆ์สามเณรเรียน ภาษาบาลี สันสกฤตธรรมะ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โหราศาสตร์ อักษรลาว อักษรธรรม และอักษรไทย อักษร
ขอมก็ให้ยกเลิก โดยให้เรียนทฤษฎีการเมืองสังคมนิยมแทน เช่น ลัทธิมากซ์ เลนิน โฮจิ
มินห์ เป็นต้น (พระมหา ดาวสยาม วชิรปัญโญ, 2545) ข้อมูลของฝ่ายสงฆ์ที่สนับสนุน
รัฐบาล สปป. ลาว มีตัวเลขยืนยันการท�ำงานของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาของ
สงฆ์ โดยส่วนรวม ดังนี้ (วรฉัตร เจริญผล, 2548) ปี 2520 รัฐสนับสนุนงบประมาณ
การฟื้นฟูวัดจ�ำนวน 8,000,000 กีบ (ประมาณ 32,320 บาท) ปี 2520-2521 รัฐ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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สนับสนุนการซ่อมแซมวัดจ�ำนวนเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,000,000
บาท) และมีจ�ำนวนพระสงฆ์สามเณรที่ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสงฆ์จ�ำนวน 305
รูป โดยมีครูพระสงฆ์จ�ำนวน 12 รูป ครูฆราวาสจ�ำนวน 35 คน
การสื่อสารหรือเผยแผ่เพื่อตอบสนองกับนโยบายรัฐ พระสงฆ์กับรัฐยังเป็นไม้
เบื่อไม้เมาต่อกัน และยังพึ่งพาอาศัยกันอยู่ แม้รัฐบาลบาง
ประเทศจะเข้มงวดกับพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา
เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่
ก�ำลังได้รับผลกระทบทางการเมืองโดยตรง ทางการไทยมี
การข้อรองให้พระสงฆ์เทศนาเรื่องที่สนับสนุนการพัฒนา
โดยเฉพาะด้านวัตถุ ไม่ให้เทศน์เรื่อง สันโดษ อันจะท�ำให้
ประชาชนเกิดการเกียจคร้าน ทางการลาวก�ำหนดให้พระ พระสาสนโสภณ (ต่อมาด�ำรงต�ำแหน่ง
สงฆ์ ล าวประยุ ก ต์ ห ลั ก ค� ำ สอนของพุ ท ธศาสนาให้ เข้ า กั บ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
ปรัชญามากซ์ ห้ามมีการเผยแผ่หลักค�ำสอนที่ล้าหลัง การ สังฆราช) ครั้งที่ท่านเดินทางพร้อม
คณะสงฆ์ไปเยือนอินโดนีเซียครั้งแรก
สัมมนาพระสงฆ์ให้เผยแผ่ความคิดทางการเมืองแบบมาก ปี พ.ศ.2511
ซ์-เลนินและพุทธศาสนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
ให้อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคมของพรรคเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว
และเรียบร้อย รัฐบาลจึงต้องจัดสัมมนาแนวความคิดทางการเมืองแบบมากซ์-เลนิน
ให้กับพระสงฆ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส�ำคัญกับพระสงฆ์ ในการร่วมกัน
สร้างสังคมและประเทศชาติภายใต้ระบอบใหม่ เนื้อหาที่ใช้ในการสัมมนาพอสรุป ดังนี้
(Grant Evant, 1995)1) ความเหมือนกันของพุทธศาสนาและสังคมนิยม 2) ความ
แตกต่างระหว่างพุทธศาสนาและสังคมนิยม 3) เนื้อหาของพุทธศาสนาที่ขัดกับแนวคิด
สังคมนิยมและท�ำให้ชาติและประชาชนขาดความเจริญ ประจวบเหมาะกับการเผยแผ่
พุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระได้รับการสั่งห้ามเนื่องจากทางพรรคมีความเชื่อพื้นฐาน
ในทางวัตถุนิยมที่แนวคิดดั้งเดิมของลัทธิมากซ์ ที่ขัดแย้งกับแนวคิดจิตนิยม ปฏิเสธ
ศาสนา เพราะการเทศนา เรื่องบาป บุญ นรกสวรรค์ นิพพานเป็นนามธรรม จึงไม่ได้
รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือเทศนาประเภทนี้ อีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์สายวิปัสสนา
ส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นธรรมยุติกนิกาย ซึ่งได้รับแบบอย่างมาจากประเทศไทย
ลักษณะการครองสมณเพศเป็นรูปแบบจารีตนิยม ไม่อนุวัติเปลี่ยนแปลงไปตามความ
คิดและพฤติกรรมไปกับกระแสสังคมโลกสมัยใหม่ ขณะที่ในกัมพูชา มีการท�ำลาย
คณะสงฆ์และพุทธศาสนา รัฐจัดการทุกอย่างท�ำให้พระสงฆ์ไม่มีโอกาสเผยแผ่ธรรม
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แต่จะต้องท�ำตามที่รัฐเป็นผู้สั่งการและบ่งการให้
กระท�ำ พุทธศาสนาจึงได้รับผลกระทบเข้าสู่ยุคมืด
ในกัมพูชา รัฐบาลเน้นการสื่อสารด้านเดียว และ
กระท�ำกับพระสงฆ์และชาวพุทธในเรื่องคอมมิวนิสต์
ห้ามมิให้สื่อสารหรือเผยแผ่พุทธรรม ภายหลังจึงมี
การผ่อนปรนแต่ก็ยังเป็นไปอย่างล่าช้า อันเนื่องมา
จากการขาดบุคลากรที่ท�ำหน้าที่เผยแผ่
ประชาชนกับความยึดมั่นต่อพระรัตนตรัย
สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (สมเด็จเทพ
ประชาชนยั ง ศรั ท ธาพุ ท ธศาสนา แม้
วงศ์)" แห่งกัมพูชา และท่าน "ทิช เทียน ต�ำ" ผู้น�ำ
สงฆ์เถรวาทจากเวียดนามสหายธรรมกันมาช่วง สถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ชาวพุทธใน
ฟื้นฟูศาสนาพุทธในกัมพูชาหลังยุคเขมรแดง หลัง ส่วนภาคประชาชนที่เคยร่วมกันรักษาสืบต่อพุทธ
สิ้นสุดยุคเขมรแดง พุทธศาสนาในกัมพูชาต้อง
ขาดตอนไป องค์กรพุทธในเวียดนามจึงตัดสินใจ ศาสนามายาวนานตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ยุ ค นี้ แม้ จ ะ
ส่งสมณทูตฝ่ายเถรวาทเข้าไปช่วยฟื้นฟูเป็นครั้ง ได้รับผลกระทบจากรัฐอันเกิดจากความไม่มั่นคง
แรกที่ท่านทั้งสองมีโอกาสได้พบและเป็นผู้บวช ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ดูเหมือนว่า
ให้กับสมเด็จเทพวงศ์เมื่อครั้งอดีต ด้วยเหตุนี้จึง
ท�ำให้ท่านทั้ง 2 คบหาเป็นสหายทางธรรมกันนับ รั ฐ จะพิ ก ารหรื อ มี บ าดแผล แต่ ป ระชาชนยั ง ร่ ว ม
มือกันเพื่อรักษา สนับสนุน และปกป้องคงไว้ซึ่ง
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พุทธศาสนาหลายกรณี โดยเฉพาะชุมชนมีการพึ่งพา
อาศัยกัน แม้จะขาดที่พ่ึงทางรัฐและระบบจารีตถูกท�ำลายลง โดยเฉพาะระบบกษัตริย์
ในหลายประเทศทั้งลาว กัมพูชา และเวียดนาม ถูกยกเลิกช่วงที่คอมมิวนิสต์ขึ้นครอง
ความเป็นใหญ่ ท�ำให้ขาดการดูแลจากทางรัฐ แต่ภาคประชาชนยังช่วยกันรักษาและ
คุ้มครองพุทธศาสนา ท�ำให้พุทธศาสนายุคนี้อยู่รอดจากประชาชนเป็นหลัก เมื่อภาค
รัฐไม่สามารถดูแลพุทธศาสนา การปกป้อง การส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาจึงตกอยู่ในความรับผิดชอบของภาคประชาชนน�ำโดยคณะสงฆ์ ชาวบ้านและ
กลุ่มคนที่เห็นคุณประโยชน์ที่พุทธศาสนาเคยสร้างไว้กับชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน
แม้รัฐจะเคร่งครัดในเบื้องต้นแต่ก็ผ่อนปรนกับพุทธศาสนาเมื่อเวลาผ่านไป ใน
ลาว ตั้งแต่ พ.ศ.2493 เป็นต้นมา ขบวนการปะเทดลาวพยายามน�ำพระสงฆ์มาอยู่ฝ่าย
ซ้าย ในขณะที่รัฐบาลราชอาณาจักรลาวก็พยายามควบคุมพระสงฆ์ให้อยู่ฝ่ายขวา หลัง
จากที่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเปรียบเทียบค�ำสอน
ในพุทธศาสนากับลัทธิมาร์กซิสต์ พระสงฆ์บางส่วนถูกส่งไปค่ายสัมมนา มีการเปลี่ยน
ครั้งใหม่ทางด้านสถาบันศาสนาก็ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารปกครอง
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ของคณะสงฆ์ด้วย (สมบูรณ์ สุขส�ำราญ, 2534:106-109) 1) ยกเลิกโครงสร้างการ
บริหารการปกครองของคณะสงฆ์ในแบบเก่า องค์กรสูงสุดในด้านการบริหารและผู้น�ำ
ของคณะสงฆ์ลาวได้แก่มหาเถรสมาคม ซึ่งประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชและพระ
ราชาคณะอาวุโสจ�ำนวนหนึ่งถูกยกเลิกพร้อมกับการล่มสลายของระบบกษัตริย์แล้ว
ถูกแทนที่ด้วยคณะกรรมการ ชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ดูแลและด�ำเนินการจัดตั้งปกครอง
และบริหารสงฆ์ในรูปแบบใหม่ โดยรวมเอาธรรมยุติกนิกายและมหานิกายเข้าด้วยกัน
เรียกว่า พระสงฆ์ลาว 2) พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจัดให้มีการประชุมอบรมสั่งสอน
ทาง การเมืองส�ำหรับพระภิกษุสามเณรอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์แก่พระ
สงฆ์ที่ควรจะได้รับรู้แนวคิดมาร์กซ์-เลนินเพิ่มเติมใช้ในการเทศน์แก่ประชาชนให้รับ
รู้แนวความคิด และนโยบายของรัฐบาลด้วย 3) ยุทธวิธีการประนีประนอมในการใช้
พุทธศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลสปป. ลาว ตลอดจนสนับสนุนลัทธิ
มาร์กซ์-เลนินใหม่ จึงมอบหมายงานด้านการพัฒนาประเทศให้กับพระสงฆ์เพื่อน�ำไป
ปฏิบัติ รัฐตั้งโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคส�ำหรับพระสงฆ์เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านยา
สมุนไพรพื้นบ้าน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์ พระ
สงฆ์บางส่วนลาสิกขาและหนีมาประเทศไทย การบวชพระและเณรลดลง วัดว่างเปล่า
มากขึ้น แม้ยุคคอมมิวนิสต์จะไม่ค่อยราบรื่นแต่ภายหลังสถานการณ์ของพุทธศาสนาดี
ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2522 โดยนโยบายของรัฐบาลให้อิสระมากขึ้น จ�ำนวนพระสงฆ์
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลัง พ.ศ.2523 ท�ำให้การควบคุมทางการเมือง
ผ่อนคลาย การเฉลิมฉลองทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น รวมทั้งงานฉลองพระธาตุหลวงที่
จัดขึ้นอีกครั้งปี พ.ศ.2529 หลังจากถูกห้ามไปตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ขาดผู ้ น� ำ ศาสนาที่ มี ก ารศึ ก ษาเข้ า ใจบริ บ ทสมั ย ใหม่ เ ป็ น เสาหลั ก : ผู้น�ำ
ที่เป็นทั้งพระและฆราวาสหาได้ยากเนื่องจากมีปัญหาในบ้านเมือง บ้านเมืองก�ำลัง
อยู่ในช่วงแสวงหาระบบที่เหมาะสม และระหว่างการแสวงหาอยู่นั้นต้องประสบกับ
เหตุการณ์หลายอย่างท�ำให้พระสงฆ์เองต้องไปยุ่งเกี่ยว เพราะแม้แต่ฆราวาสก็ยังรับมือ
ไม่ไหวแม้จะเรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธก็ตาม และการให้ความส�ำคัญที่พระสงฆ์เป็น
ผู้น�ำท�ำให้ฆราวาสโยนภาระพระศาสนามาที่พระสงฆ์อย่างเดียวขาดการมีส่วนรับผิด
ชอบต่อพุทธศาสนา บางครั้งท�ำให้ขาดการส�ำนึกร่วมรับผิดชอบ ในกรณี พม่าแม้จะ
มีพระที่ร่วมต่อสู้และต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อเป็นเสาหลักและน�ำส่วนอื่นๆ ใน
ประเทศ ขณะที่ในเวียดนามมีการประท้วงของพระสงฆ์ กระทั่งมีการเผ่าตัวประท้วง
น�ำโดยพระสงฆ์ เช่น พระสงฆ์กับการเมืองในเวียดนามสมัยไร้เสถียรภาพการเมือง
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

นายพล เหงียน คานห์ ขึ้นครองอ�ำนาจแทนนายพลเดือง วัน มินห์ พระสงฆ์ที่เป็น
ผู้น�ำชาวพุทธร่วมกันสนับสนุนขบวนการต่างๆ เช่น องค์การเยาวชนที่เป็นฐานก�ำลัง
พร้อมปฏิบัติการตามค�ำสั่งผู้น�ำ ในวงการภายนอกก็หันมาสนใจ รัฐบาลที่เข้ามาใหม่
ก็ต้องเอาใจ พระสงฆ์สามารถพูดเสียงดังเข้าไปถึงกลางเวทีการเมือง คือต้องการให้
คณะสงฆ์มีเสียงในรัฐบาลหรือรัฐบาลต้องรับฟังคณะสงฆ์ ต้องการให้คนที่คณะสงฆ์
เลือกหรือเห็นเหมาะสมเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งในรัฐบาล ต้องการให้รัฐอุปถัมภ์พุทธ
ศาสนามากขึ้นและต้องการให้เยาวชนชาวพุทธมีสิทธิมีส่วนร่วมรับผิดชอบในชะตา
กรรมของสังคมเวียดนามมากขึ้น ซึ่งต่างกับฆราวาสที่เน้นเฉพาะเหตุผลด้านรัฐชาติ
การพระศาสนาจึงขาดผู้น�ำทางด้านพุทธศาสนา โดยเฉพาะฆราวาสที่ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลรักษา ปกป้องพระศาสนาแทบจะหายากในเชิงนโยบายของรัฐ ยิ่งเต็มไปด้วย
การเจรจาผลประโยชน์จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้น�ำทางพุทธศาสนาจะเป็นเสาหลักได้
ความร่วมมือของชาวพุทธ/คณะสงฆ์ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาน�ำพาให้เกิดการร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การฟื้นฟูพุทธศาสนาหลังจากที่พุทธศาสนาได้รับผลก
ระทบจากอาณานิคม ในประเทศอินโดนีเซีย มีการฟื้นฟูพุทธศาสนาปี พ.ศ.2512
พระชินรักขิตซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่บวชในพม่า เป็นพระภิกษุองค์แรก
ของอินโดนีเซีย มีความปรารถนาจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในบ้านเกิด จึงเดินทางเข้ามายัง
ไทยและพ�ำนักที่วัดบวรนิเวศวิหาร ขอให้คณะสงฆ์ไทยออกไปช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่ง ดังที่เคยปรารภไว้กับพระสาสนโสภณ (สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น) เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปเยือนอินโดนีเซีย
ครั้งแรกปี พ.ศ.2511 จึงมีการจัดส่งพระภิกษุผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมจากส�ำนักฝึกพระ
ธรรมทูตไปต่างประเทศไปช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินโดนีเซียชุดแรก 4 รูปประกอบ
ด้วย พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ์ วิชาโน) วัดบวรนิเวศวิหาร พระครูปลัด
สัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระมหา
ประแทน เขททสฺสี วัดยานนาวา และพระมหาสุชีพ เขมาจาโร วัดระฆังโฆษิตาราม
พระธรรมทูตชุดนี้ออกเดินทางจากประเทศไทย วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2512 นับ
เป็นพระธรรมทูตที่ส�ำเร็จการฝึกอบรมจากส�ำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
รุ่นแรก ที่ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนและประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ใน
ครั้งนั้น มีการอุปสมบทพระภิกษุเถรวาทเป็นครั้งแรกในอินโดนีเซีย มีสามเณร 5 รูป
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ที่ได้รับการอุปสมบทและทรงจัดพิธีอุปสมบทขึ้น ณ มหาเดีย์บูโรโบดูร์/บรมพุทโธ
ต่อจากนั้น การช่วยเหลือระหว่างกันของพุทธศาสนาในเวียดนามและกัมพูชา
โดยเฉพาะ พุทธศาสนาเถรวาท หลังจากยุคเขมรแดง พระศาสนาเสื่อมโทรมลงอย่าง
มากมาย ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งแง่ประชากรนักบวช พระสงฆ์ สามเณร ด้าน
สาธารณูปการ วัดวาอาราม ด้านการศึกษา และเมื่อบ้านเมืองเปิดกว้างขึ้นจึงได้รับ
การฟื้นฟู พุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชาได้รับมิตรภาพความสัมพันธ์จากพุทธศาสนา
เถรวาทโดยเฉพาะทางภาคใต้ พระสงฆ์เถรวาทในเวียดนามได้เวลาแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อพุทธศาสนากัมพูชา โดยกลับเข้าไปฟื้นฟูพุทธศาสนาหลังยุคเขมรแดงเป็นต้น
มา เวียดนามได้รับการต้อนรับในฐานะผู้ปลดปล่อย ด้วยการปกป้องของเวียดนาม
ท�ำให้กัมพูชาสามารถสร้างสังคมและอารยธรรมขึ้นมาอีกครั้ง งานปรับปรุงซ่อมแซม
วัดวาอาราม เจดีย์อาคารศาสนสถาน จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง พระสงฆ์ที่รอดชีวิตจากยุค
เขมรแดงครองจีวรท�ำงานฟื้นฟูคณะสงฆ์ โดยมีตัวแทนจากพระสงฆ์เวียดนามที่มา
ช่วยท�ำการอุปสมบท หลังจากแทบจะเหลือพระสงฆ์น้อยมากยุคนั้น การมาของคณะ
สงฆ์ตัวแทนจากเวียดนามได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา
โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทอย่างเป็นทางการ เช่น พระบรู ดิต พระอิช สิม
พระเคน วงศ์ พระนอน เงียต พระดิญ สารัม พระเทพวงศ์ พระกอตไว ทั้งหมดเคย
เป็นพระสงฆ์เถระ มหาเถระส�ำคัญในคณะสงฆ์กัมพูชา ด้วยความรู้และศรัทธาต่อ
พระพุทธธรรมท�ำให้พุทธศาสนากัมพูชาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วทั้งนี้เป็นการตอบแทนที่
พระสงฆ์กัมพูชาเคยน�ำพาพุทธศาสนาเถรวาทไปยังเวียดนาม มีสังฆราชจวน นาถและ
คณะสงฆ์กัมพุชาสมัยก่อนนี้เคยช่วยเหลือและสั่งสอนชาวเวียดนามด้านพุทธศาสนา
เถรวาท และท่านเซีย เวียตมอบพระไตรปิฎกบาลี อักษรกัมพูชาแก่คณะสงฆ์กัมพูชา
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธของกัมพูชาและเวียดนามจึงเป็นเสมือนพี่น้องกัน
ในส่วนประเทศลาว-ไทย มีการแลกเปลี่ยนดูงานของคณะสงฆ์ลาว คณะผู้แทนรัฐบาล
ลาวที่เข้ามาดูกิจการพระศาสนาในประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้น
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บทที่ 11 พุทธอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์
(ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ)

หลังจากผ่านยุคสงครามเย็น/เอกราช และยุคสงครามกลางเมือง โดยตัวแสดง
หลักระหว่างอเมริกากับสหภาพโซเวียต-จีน มาก่อนหน้านี้ ยุคนี้ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ
หรือตัวแสดงหลักของโลกกลายเป็นสหรัฐอเมริกาหนึ่งเดียว แม้จะมีชาติอื่นๆ มาด้วย
แต่ก็เพียงการรวมตัวกันหลายๆ ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป (Europe Union) ทั้งนี้
เพื่อคานอ�ำนาจของสหรัฐ และการเติบโตทางเศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางการ
ทหารของจีนประจวบกับการล่มสลายของคู่แข่งสงครามเย็น อย่างสหภาพโซเวียต
เป็นรัสเซียต่อมา โลกจึงอยู่ในกลุ่มโลกเสรีตะวันตก เป็นตัวแสดงหลักในเวทีระดับ
โลก อิทธิพลจากภายนอกที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนยุคนี้จึงมาจากโลกาภิวัตน์ เช่น การ
ไหลเวียนของผู้คน การไหลเวียนของข้อมูล เทคโนโลยี การเงิน และการท่องเที่ยว
การสื่อสารโทรคมนาคมไร้พรมแดน หมู่บ้านโลก พลเรือนโลก และการคมนาคมที่ย่น
ระยะทางที่ไม่ได้มีเพียงตะวันตกเท่านั้นเข้ามามีบทบาทต่อภูมิภาคแห่งนี้นับเป็นปัจจัย
ภายนอกส�ำคัญ ส่วนปัจจัยภายในนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในประเทศหลังจาก
มีสงครามกลางเมือง แต่ละประเทศได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแทนความ
มั่นคงทางการเมือง ดังที่มีนโยบายเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง เวียดนามเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจใช้นโยบายว่า Doi Moi แปลว่า เปลี่ยนใหม่ ลาวมีนโยบาย จินตนาการใหม่
และกัมพูชาเริ่มเข้าสู่การเลือกตั้ง จัดระเบียบทางการเมืองอีกครั้ง นอกจากนี้ นโยบาย
จากไทยด้วย การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
แม้ประชาคมอาเซียนจะได้เข้าร่วมกันทางเศรษฐกิจ เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หลังจากดินแดนแห่งนี้เคยมีความหลากหลายมีแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง ทางศาสนา
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เศรษฐกิจ ได้แวะเวียนเปลี่ยนผ่านเข้ามาในดินแดนอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่
สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปโบราณผ่านยุคสมัยในดินแดนต่างๆ ยุคสุวรรณภูมิโบราณ
ยุคเถรวาทลังกาวงศ์ ยุคการเข้ามาของอิสลาม ยุครัฐจารีต ยุคอาณานิคม ยุครัฐชาติ ยุค
ก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ) เมื่อพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กว่า 2,000 ปี พุทธศาสนาอยู่ร่วมกับระบบความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมือง ศาสนาทั้ง
หลายๆ ทั้งศาสนาที่ร่วมสมัยเข้ามาจากอารยธรรมอินเดียร่วมกัน เช่น ศาสนาพราหมณ์
และศาสนาความเชื่อพื้นถิ่น ต่างแบ่งปันช่วงเวลาที่รุ่งเรืองและเสื่อมสลาย อีกทั้งศาสนา
พื้นถิ่นก็ไม่ได้จางหายไปเสียทีเดียวยังคงซึมอยู่ในวิถีผู้คน แม้ยุคต่อมาการเข้ามาของอารยธรรม
อาหรับ เปอร์เซีย และอินเดีย ผ่านพ่อค้าชาวมุสลิมจะเริ่มมาแทนที่และสามารถเปลี่ยนเจ้า
ผู้ครองอาณาจักรและประชาชนในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะและคาบสมุทรให้รับอิสลาม
จนกระทั่งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนก็สูญสิ้นเสื่อมสลาย
ไปในที่สุดทิ้งไว้แต่ร่องรอยของโบราณสถานโบราณวัตถุ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่เคยขาดหายไปจากการมีอยู่ของพุทธศาสนา
เมื่ อ เก่ า ไปใหม่ ม าปรากฏมี พุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ์ เข้ า มาแทนที่ ศ าสนาที่ นั บ ถื อ กั น
อย่างเดิมมีอิทธิพลต่ออาณาจักรและประชาชนชาวอาเซียน และเวลาต่อมาแม้จะมี
ภัยคุกคามจากประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตกที่เข้ามาเพื่อครอบครองทั้งเศรษฐกิจ
ผ่านการค้าขายและเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองปกครองด้วยการล่าและครอบ
ครองยึดเป็นประเทศในอารักขา และเป็นอาณานิคมตลอดระยะเวลาเป็นร้อยๆ ปี
ท่ามกลางการบีบคั้นด้วยอ�ำนาจทางการเมืองและการทหารและความอดอยากทาง
เศรษฐกิจ พุทธศาสนาก็สามารถผ่านพ้นและร่วมสร้างชาติของอาณาจักรรัฐชาติ
สมัยใหม่ดินแดนอาเซียน แม้บางยุคสมัยรัฐบาลอาจไม่เห็นความส�ำคัญเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับผู้ปกครองและระบบการปกครองท�ำให้เปลี่ยนผู้ปกครองหน้าใหม่
เข้ามาแสดงบทบาทผู้น�ำ แม้จะมีระบบใหม่เข้ามาในภาคส่วนรัฐและราชการไม่ให้
ความสนใจพุทธศาสนาบางยุคสมัย แต่ประชาชนก็ไม่เคยทิ้งพุทธศาสนาสามารถอยู่
รอดในระบบการเมืองที่หลากหลาย เช่นเดียวกับพุทธศาสนาก็ไม่ทิ้งประชาชนและ
ยามที่ประชาชนเดือดร้อนทั้งจากการกดขี่ทั้งจากผู้ปกครอง พุทธศาสนาก็กลายเป็น
ที่พึ่งของประชาชนผ่านหลักค�ำสอนและองค์กรทั้งหลายช่วยให้ผ่านพ้นภาวะที่เลว
ร้ายไปจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบัน พุทธศาสนาก็ยังอยู่คู่กับชาวอาเซียน
ยุคประชาคมอาเซียน แบ่งตั้งแต่การเริ่มเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการ
ค้า ฟื้นฟูประเทศด้วยเศรษฐกิจหลังจากการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพในประเทศของ
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ตนเอง และมีการฟื้นฟูหลายๆ ด้านในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV
(Cambodia, Lao, Myaman, Vietnam) ซึ่งเป็นประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงที่เข้าเป็น
สมาชิกอาเซียน ตลอดจากเริ่มมีการร่วมกลุ่มกันเพื่อวางกฏระเบียบด้านการค้า การ
จะร่วมกลุ่มกันด้านการเมืองความมั่นคง และการร่วมกลุ่มกันด้านสังคม วัฒนธรรม
ยุคปัจจุบันร่วมสมัย พุทธศาสนาในดินแดน
อาเซียนได้รับการท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงแห่ง
ยุคสมัย แม้จะเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง
ก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะยุคอาณานิคม สงครามแบ่งแยก
ประเทศทั้งในระบบโครงสร้างของรัฐและระดับประชาชน
ดังที่จากเดิมเคยได้รับการอุดหนุนจากรัฐจารีตที่เป็น
ทางการ การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยท�ำให้ยุคสมัยปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคมไร้
พรมแดน หมู่บ้านโลก พลเรือนโลก และการ
นี้พุทธศาสนาปัจจุบันร่วมสมัยได้รับการเปลี่ยนแปลง คมนาคมที่ย่นระยะทางที่ไม่ได้มีเพียงตะวัน
ค่านิยม วิธีคิดทางสังคมตะวันตกที่เน้นเสรีภาพ ท้าทาย ตกเท่านั้นเข้ามามีบทบาทต่อภูมิภาคแห่งนี้นับ
จากคนรุ่นใหม่ซึ่งมีแนวคิดใหม่ต่างจากคนรุ่นเดิมที่ยัง เป็นปัจจัยภายนอกส�ำคัญ ส่วนปัจจัยภายใน
้นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในประเทศหลัง
นับถือตามจารีตประเพณีในระดับรัฐชาติใหม่นี้การ นัจากมี
สงครามกลางเมือง แต่ละประเทศได้มุ่ง
สร้างชาติสู่ความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิดจากตะวัน เน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแทนความ
ตก เช่น แนวคิดสิทธิมนุษยชน แนวคิดประชาธิปไตย มั่นคงทางการเมือง
แนวคิดรัฐฆราวาส (secular state) การแยกรัฐกับ
ศาสนาออกจากกันไม่ให้ศาสนามีอ�ำนาจทางการเมืองเหมือนประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศ และการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเน้นการค้าขายมากยิ่งขึ้น และ
โลกาภิ วั ต น์ (globalization) นั บ เป็ น การปฏิ วั ติ ท างด้ า นสั ง คมที่ เ น้ น เทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คน จนกระทั่ง
มาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
เสถียรภาพทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนปัจจัยภายในของแต่ละประเทศ
มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการด�ำรงอยู่ท�ำให้พุทธศาสนามีการปรับตัว ยุคนี้ท�ำให้
เห็นถึงเสถียรภาพของประเทศระดับหนึ่งทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม น�ำไปสู่
การเริ่มรับแนวคิดใหม่ นับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2518 เป็นต้นมา หลังอิทธิพลของ
คอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยกลายเป็นสงครามเย็นระหว่างขั้วอ� ำนาจใหญ่ คือ สหรัฐ
และสหภาพโซเวียตในภูมิภาคนี้ จนกระทั่งการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น ประเทศใน
ยุโรปตะวันออกแยกตัวไม่ขึ้นต่อสหภาพโซเวียต และด้วยดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล
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ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตก็แยกตัวออกมา และสัญลักษณ์แห่งเยอรมนี
ตะวันออก ตะวันตก คือก�ำแพงเบอลินส์ก็พังทะลายสิ้นสุดลง ท�ำให้เริ่มเข้าสู่ยุคแห่ง
เสรีภาพมากยิ่งขึ้น และโลกมีมหาอ�ำนาจหนึ่งเดียวคือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทบาทใน
เวทีโลกเสรีนิยม เป็นยุคที่อิสรภาพหลายพื้นที่เริ่มเบ่งบาน ทั้งนี้ตั้งแต่ราวประมาณ
พ.ศ.2530 เป็นต้นมานับเป็นยุคร่วมสมัย
สถานการณ์ประเทศอาเซียน
การเมืองเข้าสู่สภาวะปกติ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะขบวนการพุทธใหม่
นั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก แม้
หลักการจะยังเหมือนเดิม แต่วิธีการ แนวทางปฏิบัติ การให้ค�ำอธิบายต่อปรากฏการณ์
ใหม่ๆ มีการน�ำมาใช้อย่างแตกต่างจากอดีต ไม่เว้นแม้กระทั่งพุทธศาสนาในแต่ละ
ประเทศของอาเซียน เอเชีย และที่ต่างๆ มีการปรับตัวเองจากเป็นพุทธศาสนาของ
คนท้องถิ่นกลับเข้ามาสู่สาธารณะ มีการตั้งค�ำถามใหม่ๆ ที่ไม่เน้นเพียงความเชื่อจาก
อดีตเท่านั้น แต่เป็นค�ำถามที่เน้นให้พุทธศาสนามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
จนมีขบวนการพุทธใหม่ เช่น พุทธศาสนาเพื่อสังคม การจัดการศึกษาสมัยใหม่ พุทธ
ศาสนาแบบการสื่อสารใหม่ พุทธศาสนาแบบเพศวิถี
ประเทศอินโดนีเซียยุคประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ค.ศ.
1945-ปัจจุบัน) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่อิสลามเจริญรุ่งเรือง
พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียจ�ำนวนน้อยพิทักษ์รักษาพุทธศาสนาไว้มิให้สูญสิ้นไป มี
ชาวพุทธจากประเทศต่างๆ เข้าไปฟื้นฟูพุทธศาสนาอยู่เป็นระยะๆปี พ.ศ.2512 คณะ
สงฆ์ไทยจัดส่งพระธรรมทูตเข้าไป ตั้งส�ำนักงานพระพุทธเมตตาขึ้นที่กรุงจาการ์ตา เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนา ปัจจุบันอินโดนีเซียมีวัดพุทธศาสนาอยู่ประมาณ
150 วัด เป็นวัดฝ่ายมหายาน 100 วัด วัดนิกายเถรวาท 50 วัด วัดเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่
ในความดูแลของฆราวาส เนื่องจากพระภิกษุมีอยู่น้อย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยุคประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนปี พ.ศ.2540 สมัยนายหนูฮัก
พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว คนที่ 4 (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2535–24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541) แม้ประเทศลาวจะมีการปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 ซึ่งเริ่มตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย เจ้าสุภานุวงศ์
ประธานประเทศลาวคนที่ 1 ด�ำรงต�ำแหน่ง (3 ธันวาคม พ.ศ.2518–15 สิงหาคม พ.ศ.
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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2529) ลาวใช้นโยบายคอมมิวนิสต์ปกครองอย่างเข้มงวด ควบคุมพุทธศาสนารวมทั้ง
ศาสนา ความเชื่ออื่นๆ ตัดสัมพันธ์กับประเทศไทย ปราบปรามชนกลุ่มน้อย ประชาชน
หลายหมื่นคนถูกจับ ส่งผลให้ปัญญาชนและชนชั้นกลางจ�ำนวนมากหลบหนีออกนอก
ประเทศ เจ้าสว่างวัฒนาและพระญาติวงศ์สิ้นพระชนม์อยู่ในค่าย
กักกัน ชาวบ้านยากจนลง
ปี พ.ศ.2535 สมัยไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศลาว
คนที่ 3 (15 สิงหาคม 2534 –21 พฤศจิกายน 2535) สปป. ลาว
ร่วมมือกับอีก 5 ประเทศในภูมิภาคคือ ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม
สปป.ลาว และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนานและมณฑลกวางสีซึ่งเข้ามา
ในภายหลัง) ลงนามตกลงในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำ
โขง (Greater Mekong Sub-region Cooperation: GMS)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน ไกสอน พมวิหาน ประธาน
คนที่ 3
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ สนับสนุนการจ้างงาน และ (15ประเทศลาว
สิงหาคม 2534 –21
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
พฤศจิกายน 2535)
ทางเทคโนโลยีและการศึกษา ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสทาง
เศรษฐกิจในตลาดโลก ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าวกระตุ้นให้รัฐบาลลาวเร่งพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจลาว
คือ จีน ไทย เวียดนามท�ำให้ สปป. ลาว เปลี่ยนผ่านจาก Land Locked เป็น Land
Linked หลังจากนายไกสอน พรหมวิหาร ประธานประเทศถึงแก่อสัญกรรมปี พ.ศ.2535
นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวคนที่ 4 (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535–24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541) ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งแทน เริ่มมีการผ่อนปรนเรื่องการจ�ำกัดเสรีภาพ
ชาวลาวที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศได้รับเชิญให้กลับคืนสู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน ลาว
เริ่มเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศไทย และปี
พ.ศ.2537 มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้ำโขง เชื่อมลาวไทยเข้าด้วยกัน แสดงถึง
อิทธิพลของไทยต่อลาวมากขึ้นทั้งในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และประธานหนูฮัก
พูมสะหวัน เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ การปฏิรูปเหล่านี้ท�ำให้ลาวได้รับการยอมรับเข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
เดือนกรกฎาคม 2540 ซึ่งตามข้อผูกพันของกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) จะต้องด�ำเนินการลดภาษีให้เหลือร้อยละ 5 ปี
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2551 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวก�ำหนดให้ลดภาษีภายปี 2558 รัฐธรรมนูญของ สปป. ลาว
ปี พ.ศ.2541 ปรับตัวนโยบายทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับระบบทุนนิยมมากขึ้นเพื่อยก
ระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชน ภายปี พ.ศ.2563
ต่อมา สมัยนายค�ำไต สีพันดอน ประธานประเทศลาวคนที่ 5
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541–8 มิถุนายน พ.ศ. 2549) ในการประชุม
ผู้น�ำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2546
ที่กรุงเทพฯ เกิดแนวคิดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS: Ayeyawady-Chao Phraya–Mekong
Economic Cooperation Strategy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่อง
ว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้ง 4 คือ สหภาพพม่า ไทย สปป.
ลาว และกัมพูชา วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เวียดนามเข้าร่วมเป็น
บุนยัง วอละจิด ประธาน
สมาชิกเพิ่มอีก 1 ประเทศซึ่งสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ มีความร่วมมือ
ประเทศลาว คนที่ 7 อยู่ใน ใน 6 ด้าน ได้แก่ การอ�ำนวยความสะดวกในการลงทุน ความร่วมมือ
วาระเริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 20
เมษายน พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านสาธารณสุข ปี พ.ศ.
2548 ลาวครบรอบ 30 ปี การสถาปนาประเทศใหม่เป็น สปป.ลาว และปีเดียวกันนี้
เอง สะพานมิตรภาพไทย–ลาว ก็เปิดใช้อีกเป็นแห่งที่สองที่จังหวัดเลย ต่อมา ท่านค�ำไต
สีพันดอนสละต�ำแหน่ง ท่านจูมมะลี ไซยะสอน เป็นประธานประเทศลาวคนที่ 6 (ด�ำรง
ต�ำแหน่ง 8 มิถุนายน พ.ศ.2549–20 เมษายน พ.ศ.2559) จนถึงปี พ.ศ.2559 ท่านค�ำไต
ลงจากต�ำแหน่ง ท่านบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศลาวคนที่ 7 (อยู่ในวาระเริ่มด�ำรง
ต�ำแหน่ง 20 เมษายน พ.ศ.2559) เป็นผู้รับต�ำแหน่งประธานประเทศลาวคนปัจจุบัน
พุ ท ธศาสนาในลาว: พุทธศาสนาในลาว ร่วมสมัยเมื่อมีการผ่อนปรนมา
ตามล�ำดับ ประชาชนลาวเริ่มมีสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนา ชาวพุทธมีการศึกษาและ
ปฏิบัติมากขึ้น ด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์ มีการเรียนบาลีตั้งแต่ ประโยค 3–9 คล้าย
ประเทศไทย เพราะพระเถรลาวส่วนมากได้รับการศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญของ
ไทย พระภิกษุสามเณรลาวจ�ำนวนมากเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยทั้ง 2 แห่ง
และน�ำกลับไปพัฒนาการศึกษาในประเทศลาว ปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004 มีองค์กรเป็น
ของตนเองชื่อว่า "องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว" โดยพระมหาวิจิตสิงหาราชเป็น
ประธานซึ่งมีเครือข่ายการปกครองเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับศูนย์กลางจนถึงระดับท้อง
ถิ่นและบริหารงานด้วยธรรมนูญปกครอง สงฆ์ลาวการปกครองสงฆ์ลาวแบ่งออกเป็น
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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4 ขั้นคือ (ธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว, 2547:5-6) 1) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
ขั้นศูนย์กลาง 2) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นแขวง นครหลวง และเขตพวารสาร
สังคมลุ่มนํ้าโขง 3) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นเมือง 4) องค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาวขั้นวัด
ในองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นประกอบไปด้วย
ตามจ�ำนวนลดหลั่นกันไปเช่นองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้น
ศูนย์กลาง ประกอบด้วยประธานรองประธานหัวหน้าคณะกรรมมาธิ
การหัวหน้าคณะห้องการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารงานประจ�ำศูนย์กลางองค์การ พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวประกอบ
ด้วยประธาน 1 รูป รองประธาน 5 รูป หัวหน้า คณะกรรมาธิการ 4
รูปหัวหน้าคณะห้องการ1รูปส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะ
กรรมการบริหารงานประจ�ำศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ ให้ พระมหาผ่ อ งเดิ น ทางมา
นนิจเพื่อกิจการ
มีตามจ�ำนวนที่เหมาะสมซึ่งการบริหารงานขององค์การพุทธศาสนา ประเทศไทยเป็
คณะสงฆ์สร้างความสัมพันธ์อัน
สัมพันธ์ มี 4 กรรมาธิการหลัก คือ 1) กรรมาธิการปกครองสงฆ์ 2) ดีระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะ
กรรมาธิการศึกษาสงฆ์ 3) กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรม และปฏิบัติ สงฆ์ลาว มีความสัมพันธ์ทาง
ด้านการปกครอง การศึกษา
กรรมฐาน 4) กรรมาธิการสาธารณูปการ
การเผยแผ่ด้วยดีเสมอมา
นอกจากนี้ ยังมีบัญญัติการปกครองปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004
(พ.ศ.2547) พระสงฆ์สามเณรหรือผู้เข้าบวชมีหน้าที่ (ธรรมนูญปกครอง
สงฆ์ลาว, 2547:4-5) 1) ปกปักรักษาพุทธศาสนา 2) มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษา
สังคมและเทศนาสั่งสอนญาติโยมลาว 3) การศึกษาของสงฆ์ต้องท�ำให้ลดการไม่รู้หนังสือ
บ�ำรุงวัฒนธรรม 4) มีส่วนในการปรับปรุงแบบแผนการเผยแผ่ศีลธรรมในหลายรูปแบบ
5) มีส่วนร่วมค้นคว้าต�ำรายาพื้นเมือง ปรุงแต่งยา และน�ำออกมาใช้โดยผสมผสานกับ
ยาแผนปัจจุบันเพื่อใช้รักษาโรคอย่างมีประสิทธภาพและเกิดประสิทธิผล 6) มีส่วนใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและธรณีสงฆ์ปลูกพืช 7) ตั้งหน้าปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย
ธรรมนูญปกครองสงฆ์ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบสงฆ์มติค�ำสั่งทางการสงฆ์ตลอดจน
โครงการด�ำเนินงานขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวในขอบเขตการจัดตั้งดูแลตน
องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามมติค�ำสั่งทางรัฐการ (ค�ำกฎระเบียบของ
ประธานประเทศ ประธานสภาแห่งชาติ ข้อบังคับของกระทรวง) และกฎหมายของบ้าน
เมือง โครงสร้างการจัดตั้งของพระสงฆ์ตามธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว
ปี พ.ศ.2553 ญาท่านพระมหาวิจิตร วีรญาโณ (สิงหะราช) ประธานศูนย์กลาง
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องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรูปที่ 3 ได้ถึงแก่มรณภาพลง พระมหาผ่อง ปิยธีโร (สมา
เลิก) จึงได้รับการยกย่องขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์
ลาว เป็นรูปที่ 4 เมื่อพระมหาผ่อง ปิยธีโร สะมาเลิก ประธานศูนย์กลางการพระพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส) รูปที่ 4 ต่อมา เมื่อปี 2553 ญาท่านพระมหา
วิจิตร วีรญาโณ (สิงหะราช) ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว รูปที่ 3 ได้ถึงแก่มรณภาพลง ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร
(สมาเลิก) จึงได้รับการยกย่องขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานศูนย์กลางองค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว เป็นรูปที่ 4 ซึ่งต�ำแหน่งนี้เทียบเท่ากับต�ำแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชของไทย นอกจากพระมหาผ่องจะเป็นพระสงฆ์ที่
เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้พบเห็น ท่านยังท�ำงานหนักใน
ด้านการก่อสร้างสาธาณูปการ ทั้งยังมีงานการรจนาประพันธ์หนังสือ
พระอาจารย์มหางอน ด�ำลงบุญ
ประธานศูนย์กลางการพระพุทธ ธรรมะและสารคดีประวัติ เช่น 1.หนังสือประวัติพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว(อพส) ได้ 2.ประวัติหลวงปู่สมเด็จลุน 3.ประวัติพระอาจารย์สุกาว ญาณวุฑโฒ
รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น พระสั ง ฆราช (วิปัสสนาจารย์) 4.ประวัติพระลูกแก้ว คูนมณีวง และหนังสืออานิสงส์
ลาว รูปที่ 5
เทศนา 5.ประวัติย่อพระอาจารย์ใหญ่มหาผ่อง สะมาเลิก 6.พุทธ
ท�ำนายความฝัน 16 ข้อ ของพระเจ้าปเสนทิโกสล 7.หนังสือสวดมนต์และรวมบทเทศน์
อานิสงส์เทศนา ช่วงบั้นปลายชีวิต พระอาจารย์ใหญ่ยังคงเทศนาสั่งสอนให้ผู้คนรักใน
แผ่นดินเกิด ดังเช่นค�ำกล่าวในงานบุญนมัสการพระธาตุหลวง เมื่อปี 2556 ความตอน
หนึ่งว่า "ผืนแผ่นดินลาวนี้ บ่ได้ยืมไผมา บ่ได้ตบตียาดแย่งเอาจากไผมา มันแม่นทรัพย์
สมบัติที่มีมาแต่ดั้งเดิมที่บรรพบุรุษลาวได้ปกปักรักษา ต่อสู้หวงแหนมายาวนาน จึง
สามารถพร้อมกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้ยาวนานตลอดไป" มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาฯ ได้ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.สาขาการบริหารการ
ศึกษา) ถวายเป็นเกียรติยศปี พ.ศ.2553 พระมหาผ่องปฏิบัติศาสนกิจสุดท้ายเป็นองค์
แสดงสัมโมทนียกถาเปิดงานเสวนา "พุทธพลิกสุวรรณภูมิ : สามัคคีธรรม แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง" จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย และมูลนิธิวีระภุชงค์ ที่จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา วันที่ 9-13 ก.ย. พ.ศ.2558 และมรณภาพลง พระอาจารย์มหางอน
ด�ำลงบุญ ประธานศูนย์กลางการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว(อพส) ได้รับแต่งตั้งเป็น
พระสังฆราชลาว รูปที่ 5
กัมพูชายุคประชาคมอาเซียน: เมื่อรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยถูกจัด
ตั้งขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรี ซอนซาน (Son Sann) เป็นผู้น�ำนั้น ซอนซาน (Son Sann)
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

เชื่อมั่นว่า พุทธศาสนาอันเป็นรากฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา จะเป็น
พลังอันส�ำคัญในการรวมชาติกัมพูชาให้เป็นหนึ่งเดียว รัฐบาลซอนซานจึงสนับสนุนการ
ฟื้นฟูพุทธศาสนาเถรวาทในรูปแบบดั้งเดิมของกัมพูชาขึ้นมาใหม่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน
ของสมเด็จฮุน เซน (Hun Sen) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ โดย
เจ้านโรดม สีหโมลี (พระโอรสของเจ้านโรดมสีหนุ) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบัน พุทธ
ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พร้อมกับระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค ส�ำหรับชาวกัมพูชาแล้ว พุทธศาสนาและ
เอกลักษณ์ความเป็นกัมพูชาคือสิ่งเดียวกัน เป็นการยากที่จะจินตนาการว่า ชาวกัมพูชา
จะสามารถอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองที่มีอุดมการณ์เป็นปฏิปักษ์กับพุทธศาสนาปี พ.ศ.
2522 เวียดนามกับเขมรบางกลุ่มบุกเข้ายึดกัมพูชา และขับไล่เขมรแดงโดยการน�ำของ
พอล พต ออกไปสู่ป่าชายแดนไทย-กัมพูชา เวียดนามตั้งรัฐบาลหุ่นโดยนายเฮง สัมริน
เป็นผู้น�ำประเทศ พ.ศ.2523-2536
การจัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยของอดีตนักการเมืองส�ำคัญทั้ง 3
ฝ่าย ไม่สามารถท�ำให้ประเทศกัมพูชามีความสงบสุขได้ ยังมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
การจัดตั้งรัฐบาลพนมเปญ (สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา) ของเฮง สัมริน เจีย ซิม และ
ฮุน เซน กลับได้รับความสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ทั้งรัฐบาลผสมกัมพูชา
ประชาธิปไตยกับรัฐบาลพนมเปญยังมีความคัดแย้งกันจนน�ำไปสู่การสู้รบกันด้วยกองก�ำลัง
ของของตน ดังนั้น เพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึง
ได้เข้ามาท�ำหน้าที่เป็นคนกลาง โดยให้นักการเมืองทุกฝ่ายหันมาเจรจากันด้วยสนติวิธี ที่
ส�ำคัญคือปี ค.ศ.1991 มีลงนามในสนธิสัญญาปารีส (Paris Agreements) ว่าด้วยความ
ตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับความขัดแย้งในกัมพูชา (Agreements on a
Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict) เป็นข้อ
ตกลงน�ำไปสู่การยุติสงครามและน�ำมาซึ่งการปรองดองแห่งชาติ ท�ำให้ผู้น�ำทางการเมือง
หันมาเจรจากัน เช่น ตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือพรรคประชาชน
กัมพูชา (Cambodia People ‘s Party - CPP) ตัวแทนเขมรแดง (Democratic Kampuchea DK) ตัวแทนของแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยเขมร (Khmer People’s National
Liberation Front KPNLE) ตัวแทนของฟุนซินเปจ (National United Front for an
Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia–FUNCIPEC)
ทั้งสี่กลุ่มมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นผู้ประสานงานอีกส่วนหนึ่งด้วยความสนับสนุน
ร่วมมือขององค์การบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชาหรือที่เรียกว่า อันแทก
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(United National Transitional Authority in Cambodia-UNTAC) ซึ่งน�ำประเทศ
กัมพูชาไปสู่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยปี พ.ศ.2536/ค.ศ.1993 แม้ว่าตัวแทน
กัมพูชาประชาธิปไตย หรือเขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมก็ตาม
กัมพูชายุคประเทศเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia): เมื่อผ่านยุคสงครามกลางเมืองมาแล้วปี พ.ศ.2536 กัมพูชาเปลี่ยนชื่อประเทศ
เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ทั้งนี้ กลุ่มเขมรแดงและกลุ่ม
เขมรอีกหลายฝ่ายจับมือกันต่อสู้กับกองทัพเวียดนามไล่ทหารเวียดนามออกนอกประเทศ
ส�ำเร็จ พ.ศ.2536 สหประชาชาติส่งกองก�ำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ พร้อมกับการ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินอีก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้มีการเลือกตั้ง เพื่อจัดตั้ง
รัฐบาลขึ้นปกครองประเทศกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย ผลการเลือกตั้งพรรคฟุนซินเปค
ของเจ้านโรดม รณฤทธิ์ มีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง พรรคประชาชนกัมพูชาของฮุน เซน
คะแนนเป็นอันดับสอง เป็นผลให้รัฐบาลกัมพูชา เป็นรัฐบาลผสมโดยมีนายกรัฐมนตรี 2
คน คือ รณฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ส่วนกลุ่ม
เขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง และยังตั้งก�ำลังหน่วยรบอยู่ในป่าเช่นเดิม
ปี พ.ศ.2539 กลุ่มเขมรแดงเริ่มแตกแยก ผู้น�ำหมายเลข 2 นายเอียง ซารี อดีต
คู่เขยของพอล พต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศของเขมรแดง ได้น�ำ
พรรคเขมรกลุ่มหนึ่งและทหาร 10,000 คน แปรพักตร์มาเข้าร่วมสวามิภักดิ์กับรัฐบาล
นายฮุน เซน ตามกระแสข่าวนาย ฮุน เซน ยอมมอบผลประโยชน์จากเหมืองพลอยที่
เมืองไพลิน อันมีมูลค่ามหาศาลนับอนันต์ให้ครอบครอง องค์การสหประชาชาติในนาม
UNTAC ได้ท�ำหน้าที่ของตนเป็นผู้พิทักษ์ รักษาความสงบ สันติภาพในกัมพูชา ประการ
แรกคือส่งกลับผู้อพยพทั้งหมดจากชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีพระมหาโฆษานนท์เป็นผู้น�ำ
และประการต่อมาคือการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2536/ค.ศ.1993 โดย
มีพรรคการเมืองส�ำคัญ ๆ เช่น พรรคประชาชนกัมพูชาของเฮง สัมริน ฮุน เซน และ
เจีย ซิมพรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธ (Buddhist Liberal Democratic PartyBLDP) ของซอน ซานพรรคฟุนซินเปจของเจ้านโรดมรณฤทธิ์ และอีกหลายพรรค ซึ่ง
พรรคการเมืองเหล่านี้ได้เอาพุทธศาสนาโฆษณาหาเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีประชาชน
และพระสงฆ์เป็นจ�ำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินกว่าเป้าหมายของอันแทกที่คาด
ไว้ ผลการเลือกตั้ง พบว่าพรรคฟุนซินเปจได้คะแนนเสียงร้อยละ 45 ของผู้มาใช้สิทธิ์
และได้ 58 ที่นั่งจากจ�ำนวน 120 ที่นั่งของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนกัมพูชา
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 38 ของผู้มาใช้สิทธิ์และได้ 51 ที่นั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตย
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แนวพุทธได้คะแนนเสียงร้องละ 4 และได้ 10 ที่นั่ง นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า
ขบวนการปลดแอกแห่งชาติกัมพูชา (Mouvment de Liberation Nationale du
Kampuchea MOULINAKA) ได้ 1 ที่นั่ง เนื่องจากไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้าง
มาก และมีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้ง สมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ ทรงตระหนักถึงภาวะจ�ำเป็นดังกล่าว จึงได้ทรงขอให้เจ้า
นโรดมรณฤทธิ์ (Prince Norodom Ranariddh) และนายฮุน เซน
(Hun Sen) ร่วมกันเป็นผู้น�ำรัฐบาลแห่งชาติชั่วคราว (Provisional
National Government) ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง และนายก
รัฐมนตรีคนที่สอง ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์
โลกที่มีนายกรัฐมนตรีพร้อมกันสองคน การจัดตั้งรัฐบาลผสมปัญหา
ที่ตามมาก็คือการแบ่งอ�ำนาจ แม้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ (ปี พ.ศ.2536)
ได้แบ่งอ�ำนาจการบริหารไว้อย่างชัดเจน แต่ส�ำหรับประเทศที่มีสอง พระบาทสมเด็ จ พระบรม
นโรดม สี ห มุ นี (พ.ศ.
นายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องยาก แม้มีการเสนอให้แบ่งอ�ำนาจ 50 ต่อ นาถ
2496-ปั จ จุ บั น ) เป็ น พระ
50 แต่ FUNCIPEC เสียเปรียบ CPP หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกอง มหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน
ก�ำลังทหาร โครงสร้างการจัดตั้งของพรรคที่ยังไม่เข้มแข็ง ขาดแคลน แห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงใน เป็นพระราชโอรสในพระบาท
สมเด็ จ พระนโรดม สี ห นุ กั บ
หลายกระทรวง รวมทั้งการที่ CPP ดูแลกระทรวงที่ส�ำคัญๆ หลาย สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนี
กระทรวง ภายหลังเลือกตั้งปี พ.ศ.2536/ค.ศ.1993 รัฐธรรมนูญได้ นาถ สีหนุ อดีตเอกอัครราชทูต
ขนานนามประเทศกัมพูชาเป็น "พระราชอาณาจักรกัมพูชา" มาตราที่ ด้ า นวั ฒ นธรรมของกั ม พู ช า
ำองค์การยูเนสโก ก่อน
110 ได้ก�ำหนดค�ำขวัญของประเทศว่า "ชาติ ศาสนา (หมายถึงพุทธ ประจ�
ที่ ก รมปรึ ก ษาราชบั ล ลั ง ก์ ล ง
ศาสนา) และพระมหากษัตริย์" ชาวกัมพูชาทั้งสองเพศมีสิทธิ์ในการ มติเอกฉันท์ให้พระองค์เสด็จ
นับถือศาสนาเสรีภาพการนับถือศาสนา และการปฏิบัติศาสนา รัฐ ขึ้นครองราชย์หลังจากสมเด็จ
ให้ความป้องกันในกรณีการเคารพความเชื่อและการนับถือศาสนาไม่ พระราชบิดาประกาศสละราช
สมบัติปี พ.ศ.2547
ส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบหรือ ความสันติสุขของสาธารณชน พุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ (ม.43) ในด้านการศึกษา ชาวกัมพูชามีสิทธิ์ได้รับการศึกษา
จากภาครัฐอย่างน้อย 9 ปี รัฐให้ความสนับสนุนการเผยแผ่ และส่งเสริมโรงเรียนบาลี
และพุทธิกบาลี (ม.68)
ความขัดแย้งระหว่างเจ้ารณฤทธิ์ กับฮุน เซน เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะ
ต่างฝ่ายพยายามที่จะดึงเขมรแดงฝ่ายต่างๆ เข้ามาเป็นพรรคพวก เพื่อเป็นฐานคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป ในเดือนกรกฎาคม 2540 กองก�ำลัง ฮุน เซน
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของกัมพูชาท�ำการปฏิวัติยึดครองอ�ำนาจ ฮุน เซนอ้างว่า ฝ่ายเจ้า
รณฤทธิ์และกลุ่มเขมรแดงมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกันทางทหาร เพื่อการเลือกตั้งที่
จะมีขึ้น หลังนายฮุน เซน ยึดอ�ำนาจ เจ้ารณฤทธิ์ต้องลี้ภัยการเมืองมาอยู่ในประเทศไทย
ด้วยข้อกล่าวหาของนายฮุน เซน ว่าเจ้ารณฤทธิ์สะสมอาวุธ และคบค้ากับเขมรแดง
เพื่อเตรียมการยึดอ�ำนาจ ต่อมานายฮุน เซน แต่งตั้งนายอึง ฮวด รัฐมนตรีต่างประเทศ
กัมพูชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 แทนเจ้ารณฤทธิ์ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผลให้อาเซียน
ตอบปฏิเสธรับกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ย
กันกลุ่มเขมรแดงน�ำตัวนายพอล พต ขึ้นศาลประชาชนในข้อหาฆ่านายซอน เซน อดีต
รัฐมนตรีกลาโหมของเขมรแดงพร้อมครอบครัวตายอย่างโหดเหี้ยมรวม 11 ศพ พอล
พต ถูกตัดสินกักขังบริเวณตลอดชีวิต เขมรแดงอนุญาตให้ผู้สื่อข่าว ฟาร์อีสเทิร์น อีโค
โนมิค รีวิว เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อเผยแผ่ภาพเพื่อประจักษ์แก่สายตาชาวโลก และเมื่อ
วันที่ 15 เมษายน 2541 นายพอล พต ก็เสียชีวิตลง ภายในกระท่อมกลางป่าที่ถูกกัก
บริเวณตลอดชีวิต พ.ศ.2541 นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 พยายามทุกหนทาง
ที่จะหาความชอบธรรม และชนะใจต่างประเทศ เพราะต้องการเงินทุน และความช่วย
เหลือที่ถูกตัดขาดออกไป ฮุน เซน ยอมรับข้อเสนอของญี่ปุ่นที่จะตัดสินคดีความของ
เจ้ารณฤทธิ์ โดยไม่ต้องปรากฏตัว แล้วตามด้วยการอภัยโทษแก่เจ้ารณฤทธิ์จากกษัตริย์
เพื่อให้เจ้ารณฤทธิ์กลับเข้ามาสู่ประเทศกัมพูชามาเล่นการเมืองต่อไปตามแรงกดดันจาก
นานาประเทศ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2541 รัฐบาลกัมพูชาจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนายฮุน เซน รองลง
มาคือ พรรคฟุนซินเปคของเจ้ารณฤทธิ์ และพรรคซัมรังสีของนายซัมรังสี ซึ่งเป็นพรรค
ฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายค้านโดยการน�ำของนายซัมรังสีและเจ้ารณฤทธิ์ไม่พอใจในการเลือก
ตั้ง โดยกล่าวว่าพรรคประชาชนกัมพูชาโกงการเลือกตั้ง จึงเกิดการประท้วงไม่ยอมเข้า
ร่วมการจัดตั้งรัฐบาล เกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชนผู้สนับสนุนจ�ำนวนนับหมื่น
คน เมื่อเหตุการณ์บานปลาย ประเทศกลุ่มอาเซียนจึงให้ไทยเป็นกลางในการไกล่เกลี่ย
เพื่อการเจรจาระหว่าง 3 พรรค กัมพูชายุคการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อการเมือง
ภายในประเทศมีเสถียรภาพระดับหนึ่ง มั่นคงยิ่งขึ้น แม้จะยังมีความขัดแย้งกันอยู่ แต่
กัมพูชาก็ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล�ำดับทที่ 10 ปี พ.ศ.2542
พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา: สถานการณ์ทางพุทธศาสนามีความเจริญ
รุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางบ้านเมืองเป็นสิ่งส�ำคัญ คาดว่าพุทธ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ศาสนาในกัมพูชายุคการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
มีการเริ่มฟื้นฟูการศึกษา การสร้างศาสนทายาทขึ้นใหม่เพื่อสืบทอดจากคนรุ่นเก่า หลัง
จากเลือกตั้งปี .ค.ศ.1993 พุทธศาสนามีบทบามส�ำคัญช่วยสร้างสันติภาพและพัฒนา
สังคม สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ผู้ที่เป็นตัวแทนพุทธศาสนาช่วยเหลือ
ประชาชนชาวกัมพูชาทุกฝ่าย ท่านนับเป็นเครื่องหมายการเสริมสร้าง
สันติภาพในกัมพูชาทุกๆ กิจกรรมและบ่งบอกถึงการสร้างสันติภาพ
ให้หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนดังในอดีต ท่านยังท�ำหน้าที่สื่อ
กลางฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเจรจาสันติภาพ
กัมพูชา "Peace Negotiations" เป็นผู้ประนีประนอมปรองดองกับ
ผู้น�ำกัมพูชาทุกฝ่าย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้น�ำกัมพูชาทุกฝ่ายมีสติ
ลดละเลิกการใช้ความรุนแรง วางอาวุธจับพระธรรม ดังพระด�ำรัส
สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ เป็น
ของท่านที่ว่า "สันติภาพคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน"
พระพุทธเจ้าในสนามรบ (Maha
ในระหว่างปี ค.ศ.1979-1997 สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ Ghosananda The Buddha
มองว่า "สันติภาพสามารถท�ำได้" (Peace is possible) สันติภาพ of the Battlefield) คานธีแห่ง
ทุกย่างก้าว "Step by step" สันติภาพอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก รู้สึก ราชอาณาจักรกัมพูชา (The
of the Kingdom of
การเคลื่อนไหวแห่งร่างกายตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 การไม่เห็นแก่ Gandi
Cambodia) พร้อมทั้งได้รับ
ตัว การไม่ยึดติดกับอารมณ์เป็นเจ้าของ อหิงสา ยุติธรรม เสรีภาพ รางวัลด้านการสร้างสันติภาพ
สติ เมตตา กรุณา ปัญญาล้วนแต่เป็นหนทางน�ำไปสู่ความบรรลุแห่ง อีกมากมาย
สันติภาพที่แท้จริง โดยรวมไปถึงสันติภาพเกิดจากตัวปัจเจกบุคคล
ดังนั้น ท่านจึงเป็นตัวแทนแห่งการเคลื่อนไหวด้วยการเสริมสร้างสันติภาพท�ำให้ทั่ว
โลกยิ่งเข้าใจถึงความต้องการความสันติภาพของชาวกัมพูชา กิจกรรมที่ส�ำคัญคือการ
เคลื่อนไหวด้วยการเดินขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพหกครั้ง (ค.ศ.1992-1997) อยู่
บนพื้นฐานแห่งหลักปรัชญา "ออกจากวัดเข้าสู่วัดแห่งประสบการณ์ของมนุษย์ชาติที่
เต็มไปด้วยความทุกข์" แม้ว่าบางครั้ง บางปี ผู้ร่วมเดินขบวนธรรมยาตราถูกเขมรแดง
จับเป็นตัวประกัน การติดอยู่ท่ามกลางระหว่างการต่อสู้ด้วยอาวุธของฝ่ายรัฐบาลและ
เขมรแดง การโยนระเบิดเข้าสู่ขบวนธรรมยาตรา แต่ได้รับผลมีค่ามากที่สุด น�ำไปสู่การ
ตระหนักรับผิดชอบถึงสันติภาพเชิงพุทธวิธีของชาวกัมพูชาทุกฝ่ายและตระหนักถึงผล
สูญเสียที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของความแย้งจนน�ำไปสู่สงครามที่ผ่านมา ระหว่าง
เดินขบวนธรรมยาตรา 6 ครั้ง ท่านยังได้รับขนานนามว่า เป็นพระพุทธเจ้าในสนามรบ
(Maha Ghosananda The Buddha of the Battlefield) คานธีแห่งราชอาณาจักร
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กัมพูชา (The Gandi of the Kingdom of Cambodia) พร้อมทั้งได้รับรางวัลด้าน
การสร้างสันติภาพอีกมากมาย
การเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านยังส่งต่อมาถึงพระสงฆ์รุ่นหลังกล้ามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น ดังกรณี การเปิดสมัชชาชาติว่าด้วยพุทธศาสนากับพัฒนา
สังคมเขมร (National Seminar on Buddhism and the Development of Khmer
Society) วันที่ 21–23 พฤศจิกายนปี พ.ศ.2537/ค.ศ.1994 ณ พนมเปญ สมเด็จพระ
มหาโฆษนนท์กับสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีเทพ วงศ์ และสมเด็จพระสุคันธาธิบดีบัวครี
พร้อมทั้งสงฆ์ระดับผู้น�ำทั่วประเทศส่วนฝ่ายฆราวาสมีสมเด็จพระบรมมุนีนาถนโรดมสีหนุ
กับข้าราชการประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมด้วยสมาคมพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งมีประเด็นหลักที่เน้นความส�ำคัญ
ด้านการฟื้นฟูศีลธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือคนยากจน พุทธศาสนา
ส�ำหรับวันพรุ่งนี้ในกัมพูชา พุทธศาสนากับการฟื้นฟูสันติภาพในกัมพูชา พุทธศาสนา
กับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจนได้รับความชื่นชมจากสมเด็จพระนโรดมสีหนุว่า
เป็นหนทางเดียวกันกับนโยบาย สังคมนิยมพุทธศาสนา ดังในพระราชสาส์นว่า "...พุทธ
ศาสนากับพระสงฆ์ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่พระสงฆ์
ยังมีส่วนรวมในด้านยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พุทธศาสนาน�ำมาซึ่ง
ศีลธรรมและอภิสมาจารแก่สังคมกัมพูชาเรา พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือคนยากจน การพัฒนา
ชนบทด้านอบรมและศีลธรรม..." โดยเฉพาะ 10 ปีที่ผ่านมา พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา
สังคมเดิมก่อตั้งอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดฤทธิแสนชายแดนไทยกัมพูชาเคยใช้ยุทธศาสตร์พุทธ
ศาสนากับการพัฒนาสังคม "เข้าไปหา เข้าให้ถึง" และได้จัดประชุมสมัชชาพุทธศาสนา
จากการศึกษาบทความในหนังสือประกอบการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับอนาคตกัมพูชา
(Buddhism and the Future of Cambodia) ให้ความส�ำคัญพุทธศาสนากับวัฒนธรรม
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ พุทธศาสนาที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูก็ต้องประสบกับปัญหาอีก
ครั้ง เมื่อมีการท�ำรัฐประหารเมื่อวันที่ 5–8 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1997 ซึ่งท�ำให้รัฐบาลผสม
สองนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เจ้ารณฤทธิ์ต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศ ฮุน เซนจึงสนับสนุน
ให้นายอึง ฮวด (Ung Huot) ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค FUNCIPEC ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
นายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพื่อเตรียมเลือกตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการปี ค.ศ.1998
ภายหลังจากเลือกตั้งปี ค.ศ.1998 แม้ว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุน เซนได้
รับคะแนนเสียงข้างมาก มีผู้สงเกตการณ์หลายท่านว่าเป็นคะแนนเสียงได้มาจากการไม่
ชอบมาพากลขณะเดียวกัน คณะสงฆ์ที่อยู่ในกรุงพนมเปญ ที่ส�ำคัญพระสงฆ์จ�ำพรรษาที่
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

วัดอุณณาโลม และวัดปทุมวดีหลายร้อยรูปเดินขบวนประท้วงพรรคประชาชนกัมพูชา
ต่อต้านรัฐบาลและสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ที่ออกกฎหมายให้พระสงฆ์เลือกตั้ง
พรรคการเมือง และการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องจัดเป็นโมฆะ เนื่องจากมีสิ่งไม่ชอบมาพากล
เกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งกล่าวคือทุจริตคะแนนเสียง และขับไล่ชาวเวียดนามที่เข้า
มาอย่างผิดกฎหมายออกจากราชอาณาจักร การประท้วงครั้งนี้ พระสงฆ์ที่เดินขบวน
ได้โชว์ภาพและข้อความของพระอาจารย์แฮม เจียว ซึ่งเป็นวีรบุรุษกัมพูชาที่กล้าต่อต้าน
ฝรั่งเศสให้คืนสิทธิเสรีภาพ เอกราชภาพแก่ชาวกัมพูชา ภาครัฐใช้กองก�ำลังกวาดล้าง
ขบวนประท้วงนี้อย่างรุนแรงจนน�ำไปสู่การเสียชีวิต บาดแผลและสูญหายไปหลายรูป
ทางภาครัฐได้สั่งห้ามพระสงฆ์ออกจากวัด ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่เข้าพรรษา และเปิด
เทอมพุทธิกศึกษา ดังนั้น พุทธิกศึกษาทั่วกรุงพนมเปญต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงฤดูเทศกาลบุญผชุมบิณฑ์ (บุญข้าวสารท) สมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ส่งพระราชสาส์นแก่สมเด็จฮุน เซนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาและผ่อนปรนต่อข้อ
บังคับเพื่อให้พระสงฆ์ได้จ�ำพรรษาด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัยพร้อมทั้งได้ศึกษา
เล่าเรียนในพุทธิกศึกษาเป็นปกติ และมีส่วนรวมในเทศกาลบุญผชุมบิณฑ์
นับแต่ปี ค.ศ.1998 เป็นต้นมา พุทธศาสนาได้ผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้าย รัฐบาล
หันมาสนใจ และสนับสนุนพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ดังที่พบเห็นเป็นประจ�ำเช่นการมีส่วน
รวมในการก่อสร้างศาสนสถาน มีโบสถ์วิหาร โรงเรียน พุทธิกศึกษา เป็นต้น การมีส่วน
รวมในศาสนพิธี เช่น การแห่เทียนพรรษา งานกฐินทาน งานบุญผชุมบิณฑ์ สงกรานต์ปี
ใหม่ วิสาขบูชา และมาฆบูชาเป็นต้น และยังมีส่วนรวมในการพัฒนาองค์การพุทธศาสนา
เช่น การก่อตั้งส�ำนักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Center) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข 88 ลงวันที่ 28 สิงหาคม ปี ค.ศ.2006 การปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารของกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม (Ministry of Cult
and Religion) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข 14 ลงวันที่ 14 คมภาพันธ์ปี ค.ศ.1998165
การก่อตั้งเถรสภา (Councils of Buddhist Monk ) ตามราชกฤษฎีกา เลข 576 ลง
วันที่24 สิงหาคม 2006 พร้อมทั้งมีการปรับปรุงหลักการบริหาร และแต่งตั้งผู้บริหาร
สังฆมนตรีทั่วประเทศนับแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสูงสุด เป็นต้น ซึ่งแต่ละพระราช
กฤษฎีกาล้วนแต่ลงในนามของนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 คือนาย อุง ฮวด และสมเด็จนายก
รัฐมนตรีฮุน เซน ในช่วงการจัดสมัชชาสงฆ์ประจ�ำปี นอกจากสมเด็จพระสังฆราชทั้งสอง
คณะ และสังฆมนตรีทั่วพระราชอาณาจักรเข้ามาประชุมแล้ว จากการสังเกตพบว่าคณะ
รัฐบาล ที่ส�ำคัญคือสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และข้าราชการประจาส�ำนักนายก
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รัฐมนตรี บางปี สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี พระมหา
กษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชการ
ประจาพระราชวัง เสด็จเข้ามารวมรับฟังการรายงานประจาปี
ของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วย
การแก้ปัญหาศาสนาและการเจริญเติบโตของพุทธศาสนา การ
เข้าร่วมแต่ละครั้ง ทั้งสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และ
อนุสาวร ยี อ์ ดีตประธานาธ ิบดีโฮจิม ินห์ สมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้แสดงความคิดเห็นและกล่าว
ตั ง้ อย ด่ ู า้ นหน้าของสภาประชาชนเร ยี ก
ว่า จัตรุ สั โฮจิม นิ ห์ (Tran Nguyen ชื่นชมทั้งสังฆมนตรี กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม
Hai Statue) ท่านลุงโฮจิม นิ ห์ พ.ศ. ที่ใส่ใจต่อการพัฒนาการของพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ครั้ง
2433-2512 (79 ป )ี เป น็ นักปฏิวตั ชิ าว ที่ 18 วันที่ 29-31 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2009 สมเด็จอัคร
เวียดนาม ภายหลังป น็ นายกรัฐมนตร ี มหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาและเป็น
และประธานาธ ิ บ ดี แ ห่ง สาธารณรั ฐ
ประชาธ ปิ ไตยเวียดนาม/เวียดนามเหน อื ตัวแทนของสมเด็จพระบรมนาถ นโรดมสีหมุนีเข้ามารวมรับ
หลังจากส ิ น้ สุดของสงครามเวียดนาม ฟังการสมัชชาสงฆ์ พร้อมทั้งตรัสราลึกถึงบทบาทพระสงฆ์ใน
ไซ่งอ่ น เม อื งหลวงเก่าของเวียดนามใต้ถ กู การพัฒนาสังคม ส่วนรัฐบาลได้แก่ท่านผู้หญิง แมน สมอ้อน
เปลี ย่ นช ื อ่ มาเป น็ โฮจิม นิ ห์ซ ติ ี เพ ื อ่
เป็นรัฐมนตรีประจาส�ำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นรองนายก
เป น็ เกียรติแก่โฮจิม นิ ห์
รัฐมนตรีมาเป็นตัวแทนของสมเด็จนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม
รับฟังและกล่าวชื่นชมในวันปิดสมัชชาครั้งที่ 18
ทั้งคณะสงฆ์และคณะรัฐบาลทุกระดับชั้นพร้อมทั้งพระราชส�ำนักที่ส�ำคัญคือ
สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ปัจจุบันให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาพุทธศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมซึ่งท�ำให้พุทธศาสนาและ
การศึกษาสงฆ์มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ได้หันมาท�ำงาน
ด้านการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น พระสงฆ์กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์กับ
ศีลธรรมจริยธรรม พระสงฆ์กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม พระสงฆ์กับโรคเอดส์ พระ
สงฆ์กับการพัฒนาชนบทในโครงการ SEILA Project พระสงฆ์กับการต่อต้านยาเสพ
ติด พุทธศาสนากับการฟื้นฟูสังคม "Buddhism and Social Reconciliation" ซึ่ง
เป็นโครงการของสมเด็จนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม
และสถาบันพุทธศาสนาท�ำหน้าที่ในด้านนี้โดยอยู่บนพื้นฐานหลักศีลธรรม (ศีล 5) ซึ่ง
โครงการนี้ได้ถ่ายทอดสุดตามโทรทัศน์ช่อง CTN (Cambodian Television Network)
ประจ�ำทุก ๆ วันพระโดยมีคณาจารย์ พระนิสิตประจ�ำพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช
พุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา และข้าราชการประจ�ำกระทรวงกิจการศาสนาและ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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วัฒนธรรม พร้อมทั้งนิสิต นักศึกษา พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ โครงการ
นี้สร้างความรู้และความเข้าใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับ
การพัฒนาสังคม การศึกษาทางพระพุทธศาสนานับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าพอสมควร
การสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งที่ 8 รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงธรรมการและศาสนา นายมิน ฆิน
ได้กล่าวถึงความเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนา และพุทธิกศึกษาในที่ประชุมว่า
ปัจจุบัน (ปี ค.ศ.2009) ทั่วพระราชอาณาจักมีวัด 4,392 วัด พระภิกษุสามเณรจ�ำนวน
54,764 รูป/องค์แบ่งเป็น 2 นิกายคือ คณะมหานิกายมี 4387 วัด พระภิกษุสามเณร 53
456 รูป/องค์ คณะธรรมยุตินิกายมีวัด 5 วัด พระภิกษุสามเณร 1,380 รูป/องค์ (ก้าวสู่
อาเซียน ประชาคมแห่งสันติ :พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา, กรมศาสนา)
เวี ย ดนามยุ ค ประชาคมอาเซี ย น: ปี พ.ศ.2538 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน หลังจากรับเอกราชเวียดนามรับความช่วยเหลือจากจีนและสหภาพ
โซเวียต แต่ต่อมาเกิดปัญหาท�ำสงครามกับจีน จึงรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสหภาพ
โซเวียตมาโดยตลอด แต่จากระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบเวียดนามเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบนารวมหรือเป็นของรัฐไม่สามารถกระตุ้นการเพิ่มผลผลิต ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ
ของเวียดนามชะงักงัน ในที่สุด เดือนธันวาคม พ.ศ.2529 รัฐบาลเริ่มใช้นโยบายปฏิรูป
เศรษฐกิจ รัฐบาลเวียดนามประกาศนโยบาย "โด่ย เหมย" (Doi Moi) หรือการเปลี่ยน
ใหม่ที่ผ่อนผันให้ประชาชนเป็นเจ้าของที่ดิน ท�ำให้ประชาชนพ้นจากสภาพความเป็นอยู่
แร้นแค้น และท�ำให้คุณภาพชีวิต ดีขึ้น และเมื่อเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตปี
พ.ศ.2534/ค.ศ.1991 เวียดนามต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น จึงปรับเปลี่ยนนโยบายเปิด
ประเทศได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมกับมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูตกับประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา
ปี ค.ศ.1995 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก ASEAN ชาวเวียดนามที่อพยพไปอยู่
ประเทศตะวันตกที่คนเวียดนาม เรียกว่า เวียดเกี่ยว (Viet Kieu–Oversea Vietnamese)
กลับมาเป็นก�ำลังส�ำคัญหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจจากเงินที่ส่งกลับเข้ามาให้ญาติพี่น้อง
ที่ยังอยู่ในเวียดนามปีละหลายพันล้านเหรียญและบางคนกลับมาสร้างธุรกิจด้วยเงินทุน
ความรู้และประสบการณ์จากโลกตะวันตกเวียดนามมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ปี ค.ศ.
2000 โดยเริ่มต้นมีทรัพย์จดทะเบียนเพียง 4-5 หลักทรัพย์และไม่ได้ความสนใจจากนัก
ลงทุน แต่ต่อมาเมื่อรัฐบาลเริ่มน�ำกิจการของรัฐทยอยเข้าตลาด (อุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ เดิมล้วนเป็นกิจการของรัฐ เช่น ผลิตท่อน�้ำ ผลิตรองเท้า ผลิตภัณฑ์นมประมง
เป็นต้น) และบริษัทเอกชนต่างๆ เข้าจดทะเบียนมากขึ้นตลาดหลักทรัพย์จึงพัฒนาขึ้น
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

มาอย่างเรื่อยๆ เข้าจนถึงช่วงที่ดัชนีตลาดพุ่งทะยานขึ้น
อย่างร้อนแรงปี ค.ศ.2006 อย่างมากปี ค.ศ.2006 เป็น
ปีที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC และ
เป็นสมาชิก WTO (World Trade Organization)
พุ ท ธศาสนาในเวี ย ดนามยุ ค ประชาคมอาเซี ย น:
พุทธศาสนาเวียดนามมีพัฒนาการ 3 ลักษณะมาจาก
วัดเซน ตรึก แลม (Truc Lam Zen Monas- อิ ท ธิ พ ลจี น 1) อาคม/คั ม ภี ร ์ (The A-ham (Skt:
tery) นี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1993–1994 โดยพระ Agama) เริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2 2) นิกายเธียร/
มหาเถระเซน ทิช ทินห์ ตือ ( Thich Thanh ฉาน/เซ็น (Thien/Ch’an/Zen)ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
tu) พระนิกายเซน เวียดนามเรียกว่า เทียน
(Thien Buddhism) นิกายนี้เป็นนิกายหนึ่ง ที่ 6 3) นิกายสุขาวดี (Tinh-Do/Pure Land) หลัง
ในพุทธศาสนามหายานถือก�ำเนิดในจีนราว ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 เกิดการผสมผสานนิกาย
คริสต์ศตวรรษที่ 6 เรียกว่า ฉาน ในภาษาจีน เธียรกับนิกายสุขาวดี และส่งต่อมีจนถึงพุทธศาสนา
และเซน ในภาษาญี่ปุ่น นิกายนี้เผยแผ่จากจีน
ไปทางใต้สู่เวียดนามตะวันออกสู่เกาหลีและ แบบเวียดนามคริสต์ศตวรรษที่ 20 นิกายเธียรเน้น
ญี่ปุ่น วัดนี้เป็นวัดที่ใหญ่หลังปี ค.ศ.1975 หลัง ปฏิ บั ติ ธ รรมท� ำ กรรมฐานได้ รั บ ความนิ ย มจากพระ
การรวมประเทศเวียดนาม
สงฆ์และภิกษุณี ส่วนนิกายสุขาวดี ได้รับความนิยม
จากฆราวาส พุทธศาสนาเวียดนามจึงมีลักษณะพื้น
ฐานผสมผสานระหว่างเถรวาทและมหายาน ปรมาจารย์นิกายเซนของเวียดนามไม่
ได้อิงอยู่แค่การปฏิบัติจากอาจารย์เซนอินเดียและจีน แต่ได้สร้างรูปแบบการปฏิบัติ
เองให้เหมาะกับบริบทของเวียดนาม เช่น นิกาย ตรือ แลม (true lam) เกิดขึ้นใน
เวียดนาม สถาปนาโดยจักรพรรดิ ตรัน นาห์น ตง (Tran Nhan Tong:1258-1308)
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและผสมผสานกับแบบอินเดียและจีนด้วย หลังจากราชวงศ์
ลี-ตรัน นิกายตรื แลม (true lam) และนิกายเซนอื่นๆ ซบเซาและไม่ได้รับการพัฒนา
จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปรมาจารย์เซน Thich Thanh Tu ได้ฟื้นฟู
และสถาปนานิกายเซนเวียดนามขึ้นใหม่ แนะน�ำวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่สังเคราะห์
ประสบการณ์ของปรมาจารย์ทั้ง 3 รูป (Emperor Tran Nhan Tong:1258-1308);
Masters Phap-Loa and Huyen-Quang: 1254-1334) แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเน้น
นิกายใดเป็นการเฉพาะราวปีทศวรรษที่ 1970 ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ ทิต (Thich
Thanh Tit) สร้างวัดเซน 3 แห่ง คือ วัดชาน ของ ปี ค.ศ.1970 (Chan Khong)
วัดทวง เชียว (Thuang Chieu) ปีค.ศ. 1974 และวัด ทรือ แลม (True Lam)
วัดเซนทรือ แลม อยู่ภาคใต้ของเวียดนาม เมือง ดา ลัต 300 กิโลเมตรจาก โฮจิมินห์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เป็นวัดศูนย์ศึกษาเซนในเวียดนามภายใต้ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ ตู
(Thich Thanh Tu) ปรมาจารย์มีชื่อเสียงหลายทศวรรษ การสอน
ของท่านได้รับการปฏิบัติตามจากชาวพุทธเวียดนามทั่วโลก
หลังจากวันเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ของชาวใต้ เมื่อ 30 เมษายน
1975 องค์กรสหพุทธเวียดนามถือก�ำเนิดขึ้น ปี ค.ศ.1980 ท่าน
ทิ ค ตรี ตื ขณะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ ก ารบดี ส ถาบั น ของสมาคม
สหพุทธเวียดนาม ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ�ำนวยกันคณะกรรมการ
สหชาวพุทธเวียดนาม ดังนั้น การประชุมตัวแทนแห่งชาติครั้งที่
1 ส�ำหรับการรวมชาวพุทธแห่งเวียดนาม จากตัวแทน 165 คน พระทิช ตาร์น คิช (Thich
Tarn Tich: 1915-2005)
9 องค์กร ประกอบด้วย 3 ส่วนของเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น สั ง ฆราช
เหตุการณ์ครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 4-7 พฤศจิกายน ค.ศ.1981 ที่ วัด สู ง สุ ด ของเวี ย ดนาม สมัั ย ที่
กวนซู กรุงฮานอย น�ำไปสู่การก่อตั้งพุทธสังฆะเวียดนามขึ้น วันที่ 4 (1997-2002) สมั ย ที่ 5
7 พฤศจิกายน 1981 โดยการน�ำของพระมหาเถระทิค ดือ นวน (2002-2007)
เป็นสังฆราชสูงสุดของสภาพุทธธรรมสังฆเวียดนาม และมีพระมหาเถระ ทิค ตรี ตู
เป็นประธานบริหารของสภาแห่งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฏบัตรของ
พุทธสังฆะเวียดนาม ประกอบด้วย 11 บทบัญญัติ 46 มาตรา/อนุบัญญัติ (ภายหลัง
ปีค.ศ.2007 เพิ่มเป็น 12 บทบัญญัติ และ 52 มาตรา หลังการแก้ไขครั้งที่ 4 ของกฏ
บัตร ในการประชุมครั้งที่ 6 ธันวาคม 2007) ปัจจุบัน (2007) ส�ำนักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่
วัดกวนซู กรุงฮานอย (ครั้งที่ 1) วัดเธียนเวียนกวงดือ กรุงโฮจีมินห์ (ครั้งที่ 2) เพื่อรวม
การด�ำเนินงานในการร่วมมือและความสามัคคีแห่งชาติของทุกนิกาย เพื่อเผยแผ่พุทธ
ธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างระบบการศึกษาของคณะสงฆ์และเสริมสร้างมิตรภาพ
ในหมู่องค์กรเพื่อสันติภาพบนโลก จากนั้น การประชุมผู้แทนชาวพุทธแห่งชาติจัดขึ้น
ที่ ฮวหิ-งหิ ราชวังแห่งวัฒนธรรมในความส�ำคัญครั้งใหญ่โดยพุทธสังฆะเวียดนาม
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 1987 มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 245 คน
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 1992 มีผู้เข้าประชุม 281 คน ครั้งที่
4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 1997 มีตัวแทนเข้าร่วม 320 คน ครั้งที่
5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2002 มีตัวแทนผู้เข้าร่วม 527 คน และครั้งที่ 6
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2007 มีตัวแทนเข้าร่วม 762 คน ครั้งที่ 7 จัดขึ้น
2012 และครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ Quan Su pagoda กรุงฮานอย มีตัวแทนชาวพุทธจาก
ทุกกลุ่มกว่า 1,200 คนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน
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2560 การบริหารของพุทธสังฆะเวียดนามแบ่งเป็น 3 ระดับ
ระดับที่ 1 ระดับส่วนกลาง ประกอบด้วย 2 สภาหลัก คือ
1) สภามหาสังฆราชพุทธสังฆะเวียดนาม (Supreme Patriarch
Council of VBS) และ 2) สภาบริหารของพุทธสังฆะเวียดนาม
(Supreme Council of VBS) Patriarch Council of VBS) 1)
สภามหาสังฆราชพุทธสังฆะเวียดนาม มีตัวแทนพระมหาเถระ 97
รูป (ประชุมครั้งที่ 6) น�ำโดย มีพระมหาเถระ 3 รูป ได้รับเลือกตั้ง
พระทิช โฟ ตือ (Thich Pho ตามล�ำดับ เป็นมหาสังฆราช มีวาระ 5 ปี คือ ท่าน ติช ดือ นวห์น
Tue:1917-alive) ด�ำรงต�ำแหน่ง (วาระที่ 1 วารที่ 2 และวาระที่ 3) ท่านติช ตาร์น ติช (วารที่ 4 และ
สังฆราช Supreme Dhamma
Patriarch รูปที่ 3 ตั้งแต่สมัย วาระที่ 5) และท่านติช ฟือ ตือ (ครั้งที่ 6 จนปัจจุบัน) 2) สภาบริหาร
ของพุทธสังฆะเวียดนาม มีสมาชิก 147 ภายใต้การน�ำของพระมหา
ที่ 6 (2007-2012)
เถระ 2 รูป เลือกตั้งตามล�ำดับเป็นประธานพุทธสังฆะเวียดนาม
จากสมาชิกในที่ประชุมสภาพคองเกรส เป็นระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่ 6) ท่านติช ตรี
ตือ (ด�ำรงต�ำแหน่งครึ่งหนึ่งของวาระแรก) และท่าน ติช ตรี ตินห์ (ด�ำรงต�ำแหน่งครึ่ง
หลังของวาระที่ 1 และอีก 5 สมัยต่อมาจนปัจจุบัน) ภายใต้สภาดังกล่าว มีหน่วยงาน/
กอง/สถาบันกลาง 10 แห่ง พร้อมสมาชิก 57 คนของแต่ละส่วนงานเพื่อด�ำเนินงาน
เช่น ส่วนงาน/กอง ประกอบด้วย (1) กองงานคณะสงฆ์ (Sangha Affairs) (2) กอง
การศึกษาพระสงฆ์และภิกษุณี (Education for Monks and Nuns) (3) กองการ
เผยแผ่ธรรม (Dhamma Propagation) (4) กองพิธีกรรม พิธีการ (Rituals) (5) กอง
วัฒนธรรม (Culture) (6) กองการให้ค�ำแนะน�ำ ( Buddhist Guidance) (7) กอง
เศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economics and Finance) (8) กองสังเคราะสงเคราะห์
(Social Charity) (9) กองงานพุทธนานาชาติ ( International Buddhist Affairs)
(Vietnamese: Ban Phat gido Qudc te) (10) สถาบันวิจัยทางพุทธศาสนาแห่ง
ชาติเวียดนาม
ระดับที่ 2 ระดับจังหวัดหรือเมือง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร แต่ละ
คณะกรรมการมีสมาชิก 47 คน ภายใต้กรรมการคณะบริหาร มี 9 อนุคณะกรรมการ
มีสมาชิก 37 คน
ระดับที่ 3 ระดับอ�ำเภอ ต�ำบล ประกอบด้วยเขตตัวแทนสมาชิก 15 คน แต่ละ
เขตทุกระดับ มีวัดวาอาราม เจดีย์ วัด บ้าน สถานที่ขนาดย่อมเพื่อการเจริญจิตพัฒนา
ปัญญา ต�ำแหน่งส�ำคัญมีพระมหายาน พระเถรวาท และนิกายคักซีทุกระดับ ตั้งแต่
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ระดับส่วนกลางถึงท้องถิ่น กระนั้นก็ตาม ยังคงรักษาและเคารพ
ในลักษณะประเพณีปฏิบัติส่วนตัวจากนิกายทางพุทธศาสนานั้นๆ
ระบบคณะสงฆ์และวัดวาอารามจะมีการน�ำไปสู่สถิติรวมเพื่อการ
จัดการบริหาร
โดยเฉพาะกิจกรรมนานาชาติ พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม ไม่
เพียงแลกเปลี่ยนหนังสือ เอกสาร ข่าวสารข้อมูล รับผู้แทนองค์กร
ชาวพุทธนานาชาติ พิมพ์เผยแผ่ผลงานและนิตยสารทางพุทธศาสนา
ในต่างประเทศเท่านั้น ยังต้อนรับภายในประเทศ จากทั่วโลกที่เข้า
พระทิช ตรี ตินห์ (Thich Tri
มาร่วมประชุม สัมมนานานาชาติ เป็นต้น การประชุมคองเกรสชาว Tinh) ด�ำรงต�ำแหน่ง เป็น
พุทธเอเชียเพื่อสันติภาพ ที่เมือง อูลันบาตอร์ ประเทศมองโกเลียปี ประธานสภาบริหารกว่า 20 ปี
ค.ศ.1982 การประชุมนานาชาติชาวพุทธเอเชียเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 5 สมัยกว่า (ครึ่งหลังสมัยที่ 1
6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม เดือน พฤศจิกายน และอีก 5 สมัยต่อมา)
1985 ในเวียงจันทน์ กุมภาพันธ์ 1992 การประชุมในมองโกเลีย เดือนกันยายน ค.ศ.
1991 และในกรุงโคลัมโบ ศรีลังกา พฤศจิกายน ค.ศ.1992 การประชุมชาวพุทธ
เอเชียเพือสันติภาพที่ เดลี อินเดีย พฤษภาคม ค.ศ.1984 เป็นต้น
เรื่องการศึกษา พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha)
จนถึงปัจจุบัน เปิดสถาบันทางพุทธศาสนาวิชาการ 4 แห่ง (มีพระภิกษุและภิกษุณี
จบแล้วทั้งสิ้น 3766 รูป มี 2106 รูปก�ำลังศึกษา) ทั้ง 3 ภาคของเวียดนาม (ภาคเหนือ
ฮานอย ภาคกลางเว้ ภาคใต้นครโฮจีมินห์และเมืองกันเธอ (Can Tho) มีสถาบันวิจัย
ทางพุทธศาสนาเวียดนาม 1 แห่ง ตั้งอยู่ในนครโฮ จี มินห์ และสถาบันย่อยตั้งอยู่ที่
ฮานอย วิทยาลัยพุทธศาสนาศึกษา (Colleges of Buddhist Studies) 7 แห่ง มี
พระภิกษุและภิกษุณี จ�ำนวนทั้งสิน 4,495 รูป จบการศึกษา และ 4,096 ก�ำลังศึกษา
นอกจากนี้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 30 แห่ง มีภิกษุและภิกษุณี 6,700 รูปจบ
การศึกษา ก�ำลังศึกษา 4,096 รูปและอีก มีโรงเรียนระดับปฐมศึกษา 26 แห่ง มีภิกษุ
และภิกษุณีจบการศึกษา 1,569 รูป และ มี2,159 ก�ำลังศึกษา ทั่วทั้งประเทศ นอกจาก
นี้ มีพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ 294 รูปศึกษาต่างประเทศ เช่น อินเดีย ประเทศไทย
เมียนมาร์ ศรีลังกา ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น มีพระ
ภิกษุและภิกษุณี 43 รูปจบระดับปริญญาเอก 52 รูปจบระดับปริญญาโท และ 199
รูปก�ำลังศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
พุทธสังฆะแห่งเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) นี้เป็นองค์กรศาสนา
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เฉพาะเนื่องจากการผสมผสานกลมกลืนของเถรวาท
มหายาน และคัดซี หลังจากรวมพุทธศาสนาเวียดนาม
เข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1981 9 สมาคม
พุทธศาสนารวมเป็นองค์กรพุทธหนึ่งเดียวภายใต้ค�ำว่า
"พุทธสังฆะเวียดนาม หรือ สมาคมชาวพุทธเวียดนาม
(English name: Vietnamese Buddhist Sangha
or Vietnamese Buddhist Association)" การ
การประชุมสูงสุดแห่งชาติของพุทธสงฆ์ครั้งที่ 8 ที่ รวมตัวกันนี้ก่อให้เกิด ความเป็นปึกแผ่นและการ
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีตัวแทนชาวพุทธจาก กระท�ำ การเป็นผู้น�ำรวมกันและองค์กร การเคารพ
ทุกกลุ่มกว่า 1,200 คนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และรักษาเอกลักษณ์การปฏิบัติของแต่ละนิกายทาง
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นที่
Quan Su pagoda ส�ำนักงานใหญ่ของพุทธสังฆะ พุทธศาสนา การคงอยู่ การรวมตัว และการท�ำงาน
เวียดนาม ( Vietnam Buddhist Sangha) โดย ด้วยความเคารพและมีเอกภาพ รวมทั้งเชื่อมกับการ
มีข้อแก้ไขกฎบัตรของสมาคมพุทธสังฆะเวียดนาม อยู่รอดของชาติและประชาชนในหลากหลายแง่มุม
และการเลือกสภาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
มีการร่างวัตถุประสงค์ 9 ข้อ เพื่อสร้างเอกภาพ กล่าวได้ว่า กิจกรรมของสมาคมชาวพุทธเวียดนาม
และคงไว้ค่านิยมทางพุทธศาสนาเวียดนามต่อไป นี้สรุปด้วยค�ำพูดของท่าน ติช ตรี กวง Thich Tri
Quang ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานบริหาร หัวหนา
กองงานพุทธนานาชาติของพุทธสังฆะเวียดนาม และหัวหน้าบริหาร HCMC กล่าวไว้
ว่า ผ่านมา 4 สมัย กว่า 20 ปี พระภิกษุและภิกษุณีเวียดนามและชาวพุทธบูรณาการ
ทุกกิจกรรมจากหลายมุมหลายด้าน ภายใต้การน�ำของพุทธสังฆะเวียดนาม แน่นอน
เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เรามักตระหนักว่า มีหลายหลากสีสันใน
กิจกรรมทางพุทธศาสนาด้วยจิตใจแห่งสามัคคีธรรมและการแบ่งปัน เป็นงานพุทธ
ศาสนา ยืนยันได้ว่า นี้เป็นความส�ำคัญเร็จที่มีคุณค่าและหาได้ยากที่พุทธสังฆะเวียดนาม
และสมัยเรา จะสามารถท�ำได้ เช่นกัน
เวียดนามมีประชากรราว 92% นับถือพุทธศาสนา และผลจากการส�ำรวจของ
ฝ่ายกิจการศาสนาของภาครัฐเวียดนามปี พ.ศ.2549 พบว่า ปี พ.ศ.2548 เวียดนามมี
ภิกษุ ภิกษุณี และสามเณร 37,775 รูป แบ่งเป็นมหายาน 26,046 รูป เถรวาท 9,370
รูป นักพรต 2,359 รูป วัดมีศาสนสถานและส�ำนักแม่ชี 16,972 แห่ง ศูนย์ให้ความรู้
ทางพุทธศาสนา 40 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันพุทธศาสนา 3 แห่ง มีสามเณรศึกษารวม
1,141 รูป วิทยาลัยพุทธศาสนา 6 แห่ง มีสามเณรศึกษารวม 1,000 รูป ศูนย์อบรม
พุทธศาสนาระดับกลาง 31 แห่ง มีสามเณรศึกษารวม 3,726 รูป มีนักศึกษาที่จบ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ปริญญาตรีและปริญญาเอกทางพุทธศาสนาในต่างประเทศจ�ำนวน
200 คน มีองค์กรการกุศล 1,076 องค์กร ประเทศเวียดนามรับ
เลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องใน
วันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลของโลกปี พ.ศ.2551
พม่ายุคประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนปี พ.ศ.2540 แม้จะมีการรวมตัว
ของอาเซียนมาสักระยะหนึ่ง แต่พม่าจะเผชิญกับความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
นางอองซาน ซูจี
ปี พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 การปฏิวัติระดับชาติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเริ่ม
วันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1988 จากวันที่นี้ (8-8-88) ท�ำให้เหตุการณ์นี้มักเป็นที่รู้จักในชื่อ
"การก่อการปฏิวัติ 8888" ประเทศพม่าปกครองด้วยพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าใน
ฐานะรัฐที่มีพรรคการเมืองเดียวมาตั้งแต่ พ.ศ.2505 การปกครองเน้นชาตินิยมและ
รัฐเข้าควบคุมการวางแผนทุกประการ การลุกฮือครั้งนี้เริ่มจากนักศึกษาในย่างกุ้งเมื่อ
8 สิงหาคม พ.ศ.2531 การประท้วงของนักศึกษาแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมา
มีคนเรือนแสนที่เป็นพระภิกษุ เยาวชน นักศึกษา แม่บ้านและหมอ ออกมาประท้วง
ต่อต้านระบอบการปกครอง การประท้วงสิ้นสุดลงในวันที่ 18 กันยายน หลังจากเกิด
รัฐประหารที่นองเลือดของสภาฟื้นฟูกฎหมายและกฎระเบียบแห่งรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่
เปลี่ยนรูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า มีผู้เสียชีวิตนับพันคนจากปฏิบัติการ
ทางทหารระหว่างการก่อการปฏิวัติ ในขณะที่ในพม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 350 คน
พระสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันที่รับความเคารพอย่างสูงจากชาวพม่า ประกาศ "ปฐมนิคห
กรรม" ไม่รับบิณฑบาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารพม่า ทหาร และครอบครัว
และเรียกร้องให้ทางการพม่า ขอโทษองค์กรสงฆ์อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 17
กันยายน แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ภิกษุสงฆ์จึงเริ่มเข้าร่วมการประท้วงด้วย ตั้งแต่
วันที่ 18 กันยายน เมื่อรวมผู้ประท้วงแล้วมากกว่า 1 แสนคน การประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลเผด็จการครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการประท้วงต่อต้านครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประท้วง
ปี พ.ศ.2531 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน ในการใช้ก�ำลังทหารเข้าสลายการประท้วง
(หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, 2549:6)
ปี 2540 สภา SLORC แห่งพม่าเปลี่ยนชื่อเป็น "สภาสันติภาพและการพัฒนา
แห่งรัฐ" (State Peace and Development Council :SPDC) โดยมีนายพลตาน
ฉ่วยเป็นประธานสภา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นนายกรัฐมนตรีปี 2546 นาย
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พลขิ่นยุนต์รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีและประกาศเส้นทางสู่
ประชาธิปไตย 7 ข้อ (Roadmap to Democracy) แต่ถูกต่อต้าน
จากสภา SPDC ซึ่งประธานสภาคือนายพลตานฉ่วย ต่อมาปี 2547
สภา SPDC แต่งตั้งนายพลโซวินขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
จนปี พ.ศ.2550 นายพลโซวินถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็ง สภา
SPDC จึงแต่งตั้งนายพลเต็งเส่งขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ.2550 การประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าที่
น�ำโดยคณะพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักศึกษาและประชาชน ซึ่งเริ่มต้น
นายพลตานฉ่วย ผู้สืบ
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2550 จากการไม่พอใจของประชาชน
อ�ำนาจต่อจากนายพลเนวิน
ต่อการประกาศขึ้นราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงเกือบเท่าตัว และขึ้นราคา
ก๊าซหุงต้มถึง 5 เท่าอย่างฉับพลันโดยมิประกาศแจ้งบอกของรัฐบาล
ทหารพม่า การประท้วงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยมา จนถึงวันที่ 5 กันยายน มีการชุมนุม
ประท้วงที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองพะโคกกุ ทางตอนกลางของประเทศ เจ้าหน้าที่เข้าสลาย
การชุมนุม และมีผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมากรวมทั้งพระสงฆ์จ�ำนวน 3 รูป สื่อมวลชนบาง
แห่งเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า การปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์ (Saffron Revolution)
ต่อมา สภา SPDC ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2551 และก�ำหนดให้
มีการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ.2553 แต่พรรคฝ่ายค้าน NLD ของนางอองซาน ซูจี ไม่
เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่ยังมีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตย ทางพรรคจึงประท้วงโดย
ไม่เข้าร่วมจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองและด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วย ขณะ
ที่นายพลเต็งเส่งลาออกจากราชการทหารแล้วตั้งพรรคการเมืองชื่อ "พรรคสหสามัคคี
และการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party : USDP)" เพื่อส่ง
สมาชิกลงสมัครเลือกตั้งทั่วไป และปีเดียวกัน มีการประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น
"สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์" (The Republic of Union of Myanmar) ตาม
ประกาศในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพม่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันเลือก
ตั้งทั่วไป ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรค USDP ของนายพลเต็งเส่งได้รับเสียงเลือก
ตั้งในสภาท่วมท้น และรัฐบาลทหารพม่าประกาศเลิกกักบริเวณนางอองซาน ซูจี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 นายพลเต็งเส่งขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดี
คนแรกของประเทศพม่า และภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติ รัฐบาลนายพลเต็งเส่ง
จึงพยายามสร้างความปรองดองภายในชาติ โดยเชิญนางอองซาน ซูจี เข้าพบท�ำให้
บรรยากาศของความร่วมมือเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยพรรค NLD จดทะเบียนตั้ง
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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พรรคการเมืองและส่งผู้สมัครลงชิงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ยังว่างอยู่ ผลปรากฏว่าพรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี และตัวนาง
เองได้รับเลือก 43 ที่นั่ง จาก 45 ที่นั่งท�ำให้นางอองซาน ซูจี ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้น�ำฝ่ายค้านในสภา
ปี พ.ศ.2558 พรรคเอ็ น แอลดี ข องนางอองซาน ซู จี ช นะ
การเลือกตั้งขึ้นมามีอ�ำนาจปกครองประเทศ จัดตั้งรัฐบาลเมียนมาร์
ในระบบประชาธิ ป ไตยที่ เ ป็ น เหมื อ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ครั้ ง ใหม่ ข องพม่ า
นายพลเต็งเส่ง ขึ้ น ด� ำ รง
การเมื อ งการปกครองพม่ า ยุ ค ร่ ว มสมั ย เข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นนี้ ต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดี
เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพม่าปี 2551 ปิดทาง "อองซาน ซูจี" คนแรกของประเทศพม่า วัน
ไม่ ใ ห้ ส ามารถด�ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานาธิ บ ดี การขาดคุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ที่ 13 พฤศจิกายน 2553
ฐ แห่ ง สหภาพ
สามารถเป็นรองประธานาธิบดี และประธานาธิบดีนั้นเนื่องจากสมรส "สาธารณรั
เมียนมาร์" (The Republic
กับชาวต่างชาติ และมีบุตรเป็นชาวต่างชาติ แม้พรรคสันนิบาตแห่ง of Union of Myanmar)
ชาติเพื่อประชาธิปไตย/เอ็นแอลดี จะชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 8
พฤศจิกายน 2558 อย่างถล่มทลาย ขณะเดียวกันแม้พรรคเอ็นแอลดีจะมีที่นั่งใน
สภาเกินร้อยละ 66 หรือ 2 ใน 3 ของทั้ง 2 สภา แต่ก็ยังไม่พอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่ต้องใช้เสียงสนับสนุนเกินร้อยละ 75 หรือเกิน 3 ใน 4 ของสภาหรือต้องได้รับการ
สนับสนุนจากกองทัพที่มีที่นั่งอยู่ร้อยละ 25 ในสภา เหตุนี้ สภาพม่าโหวต 'ถิ่นจ่อ’
เป็นประธานาธิบดี และยังมีอดีตแม่ทัพยุคสลายชุมนุมปี 50 เป็นรองประธานาธิบดี
ซึ่งมีพลเรือน 2 กองทัพ 1-ประชุมร่วม 2 สภาของพม่าเลือก ‘ถิ่นจ่อ’ คนในพรรค
เอ็นแอลดีเชื้อสายมอญ-พม่า เป็นประธานาธิบดี ขณะที่ มิตส่วย อดีตมุขมนตรีภาค
ย่างกุ้ง และผู้บัญชาการกองทัพภาคย่างกุ้ง ยุคสลายชุมนุมพระสงฆ์ปี 50 หรือการ
ปฏิวัติชายจีวรเป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 1 ขณะที่เฮนรี บันทียู สมาชิกสภาชนชาติ
จากรัฐชินเป็นว่าที่รองประธานาธิบดีคนที่ 2 ผลการลงมติ ถิ่นจ่อได้รับเลือก 360 เสียง
หรือเกินครึ่งหนึ่งของทั้งสองรัฐสภาที่มีเสียง 652 เสียง เป็นที่คาดหมายว่า ถิ่นจ่อ
จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า โดยเป็นพลเรือนคนแรกที่เป็นประธานาธิบดี
พม่าในรอบ 54 ปี ถัดจากวินหม่อง ประธานาธิบดีพลเรือนเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2500 ถึงมีนาคม พ.ศ.2505 กระทั่งรัฐบาลเลือก
ตั้งของพม่าถูกท�ำรัฐประหารโดยนายพลเนวิน เมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ.2505 ขณะที่ผู้ถูก
เสนอชื่ออีก 2 คน ได้แก่ มิตส่วย ได้คะแนน 213 คะแนน และเฮนรี บันทียู ได้ 79
คะแนน จะได้เป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามล�ำดับ
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พุทธศาสนาในพม่า: แม้สถานการณ์บ้าน
เมืองจะล้มลุกคุกคลานไร้เสถียรภาพ มายาวนาน
จากการปกครองของรัฐบาลทหาร ท�ำให้พุทธศาสนา
ได้รับผลกระทบจากภาครัฐ แต่ภาคประชาชนน�ำ
โดยพระสงฆ์ก็ยังคงรักษาพุทธศาสนาอยู่คู่กับแผ่น
จากซ้ายไปขวา) ถิ่นจ่อ แกนน�ำพรรคเอ็นแอลดี ดินพม่า พระสงฆ์แสดงบทบาทความเป็นผู้น�ำมา
เชือสายมอญ-พม่า ว่าที่ประธานาธิบดีพม่าที่เป็น ตั้งแต่ยุคอาณานิคม เรื่อยมา ยามใดที่ฝ่ายรัฐหรือ
พลเรือนคนแรกในรอบ 54 ปี มิตส่วย อดีตแม่ทัพ บ้านเมืองมีปัญหา ประชาชนขาดที่พึ่งพิง หวังพึ่งรัฐ
ภาคย่างกุ้งยุคสลายการชุมนุมพระสงฆ์หรือ "ปฏิวัติ ไม่ได้ พุทธศาสนาคือค�ำตอบและช่วยให้ประชาชน
ชายจีวร"ปี 2550 ว่าที่รองประธานาธิบดีพม่าคนที่
1 และ เฮนรี บันทียู จากพรรคเอ็นแอลดี สมาชิก ผ่านพ้นเหตุเลวร้ายในบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้า
สภาชนชาติจากรัฐชิน (ที่มาของภาพประกอบ: ชาวพุ ท ธพม่ า จึ ง มี ค วามผู ก พั น ทางพุ ท ธศาสนา
Myanmar Now และ Mizzima)
มากกว่ารัฐ แม้รัฐจะให้มีอ�ำนาจสิทธิ์ทางกฎหมาย
เหนือประชาชนแต่ก็เพียงด้านกฎหมาย แต่ส�ำหรับด้านจิตใจ วิถีชีวิต ประชาชนชาว
พม่ารู้สึกอบอุ่นกับการพึ่งพาศาสนามากกว่า และปัจจุบันพม่าเริ่มเข้าสู่ความทันสมัย
จึงประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ แต่พุทธศาสนาจะยัง
ปรับตัวอยู่ในสังคมพม่าอย่างกลมกลืน
ลักษณะเด่นของพุทธอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์
หลังการจัดระเบียบภายในของแต่ละประเทศยุคโลกาภิวัตน์เริ่มต้นแล้วเมื่อประเทศ
รัฐชาติใหม่มีความชัดเจนด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
การพระศาสนาก็มีการผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CMLV ประกอบ
ด้วยประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม
กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อภูมิภาคและพุทธศาสนา
หลักจากที่กระแสจากที่ต่างๆ ภายนอกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อภูมิภาคอาเซียน
ก่ อ นหน้ า นี้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายจากแหล่ ง ต่ า งๆ จนกระทั่ ง ยุ ค การ
ร่วมประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ที่มีผลกระทบจากเข้ามาของอารยธรรมในยุค
โลกาภิวัตน์นอกภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2530 เป็นต้นทั้งทางตรง
และทางอ้อมล้วนมาจากโลกาภิวัตน์ เช่น การสื่อสารไร้พรมแดน โดยเฉพาะการสื่อสาร
สมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยี/อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟนที่ทันสมัย ก่อให้เกิดการปรับตัวของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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องค์กรทุกระดับทั้งการศึกษาและการเผยแผ่/สื่อสารที่เน้นความร่วมมือ
และการประชุมระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และกระแสโลกาภิวัตน์
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของพุทธศาสนาแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะ ด้านองค์กร มีองค์กรทางพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ด้านการศึกษา มีการแลกเปลี่ยน การประชุม และด้านการสื่อสาร
เผยแผ่ ใช้ ภ าษานานาชาติ และทั้ ง นี้ มี ก ารด�ำ เนิ น การด้ า นมิ ติ
ทางสังคม ด้านการสังคมสังเคราะห์ ศึกษาสงเคราะห์มากยิ่งขึ้น
กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดทางแง่บวกและแง่ลบทางพุทธศาสนา
และสั ง คมภาพรวมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ พุ ท ธศาสนาท�ำ ให้ เ กิ ด การ
ปรับตัวจากแนวจารีตสู่ความทันสมัย ในแง่ขององค์กร ระบบการ
ศึกษา การสื่อสารเผยแผ่พุทธธรรม และการเพิ่มมิติด้านสังคมที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกลายเป็นอาเซียนที่มีความหลากหลายทางด้าน
พหุสังคม วัฒนธรรม พหุภาษาและพหุศาสนา ปรากฏภาพชัดเจน
มากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดการไหลเวียนของชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ ผู้
ที่ไม่รับนับถือศาสนาแบบจารีต ผ่านการเคลื่อนย้ายคน แรงงาน
นักท่องเที่ยว และนักศึกษาระหว่างกัน

พระภัท ทัน ตะ กุม ารภิวัง สะ
ประธานคณะกรรมการสงฆ์
มหานายกะของพม่า (Bhaddanta Kumarabhivamsa
Chairman of State Sangha
Maha Nayaka Committee) คณะกรรมการประกอบ
ด้วย สมาชิก 47 มีประธาน
1 รูป รองประธาน 6 รูป มี
เลขาธิการ 1 รูป มีเลขาร่วม
6 รูป รวมสมาชิกอีก 33 รูป
ทั้งหมดนี้ได้รับการแต่งตั้งจาก
กระทรวงการศาสนาของพม่า
มีการด�ำรงต�ำแหน่งวาระ 5 ปี
ครั้ง กระทั่งปี พ.ศ.2538/ค.ศ.
1995 หลังจากนั้นมา รัฐบาล
ให้คณะกรรมการดังกล่าวด�ำรง
ต�ำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี

องค์กรทางพุทธศาสนาปรับตัวเป็นพุทธใหม่ภายใต้พุทธในอดีต
องค์กรพุทธศาสนาปรับตัวในรูปแบบรวมกลุ่มและตาม
อ�ำนาจรัฐ ลักษณะการร่วมกลุ่มกันแม้จะมีมานานแต่เป็นลักษณะ
ผู้ปกครองมอบให้หรือก�ำกับโดยรัฐ พุทธศาสนายุคนี้มีการรวมกลุ่ม
กันของสมาคม ชมรม มูลนิธิต่างๆ ลักษณะของพุทธศาสนามีความ
หลากหลายมากขึ้น ไม่ยึดติดที่จารีตประเพณีเท่านั้น การเลือกนับถือในพุทธศาสนา
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง ลักษณะของการ
เลือกอยู่ที่ความพอใจ มีการรวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่ม แม้จะยังยึดติดกับประเพณีบ้างแต่
เป็นลักษณะของพุทธศาสนาร่วมสมัยที่เน้นเสรีภาพทางความคิดและความพึงพอใจ
เป็นเบื้องต้นเน้นในเวียดนามปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา พระติช ตริ ถู รวบรวมชาว
พุทธทุกนิกายและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จัดตั้ง ‘ชุมชนชาวพุทธแห่งเวียดนาม
Vietnamese Buddhist Sangha’ เพื่อร่วมฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้งภายหลังการ
รวมชาติ ภายใต้ค�ำขวัญว่า "ธรรมะ-ชาติ-สังคมนิยม" และร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนา
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เพื่อน�ำความสงบและสันติมาสู่โลกรวมทั้งจัดตั้งองค์กรระดับชาติ 5 องค์กร และได้
มีการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาเวียดนาม ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี
และสาวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ภายใต้การน�ำของชุมชนชาวพุทธแห่งเวียดนามที่มี
ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่สิ่งใหม่ๆ
ส่วนในลาวนั้น มีการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ มีโครงสร้างการจัดตั้งของพระสงฆ์
ตามธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาวปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004 มีองค์กรชื่อว่า "องค์การพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาว" โดยพระมหาวิจิตสิงหาราชเป็นประธานซึ่งมีเครือข่ายการปกครอง
เป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับศูนย์กลางจนถึงระดับท้องถิ่นและบริหารงานด้วยธรรมนูญ
ปกครองสงฆ์ลาว การปกครองสงฆ์ลาวแบ่งออกเป็น 4 ขั้นคือ (ธรรมนูญปกครองสงฆ์
ลาว, 2547:5-6) 1) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นศูนย์กลาง 2) องค์การพุทธ
ศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นแขวง นครหลวง และเขตพวารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง 3) องค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นเมือง 4) องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นวัด ในองค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นประกอบไปด้วยจ�ำนวนลดหลั่นกันไป เช่น องค์การ
พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวขั้นศูนย์กลาง ประกอบด้วยประธาน รองประธาน หัวหน้าคณะ
กรรมาธิการ หัวหน้าคณะห้องการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร
งานประจ�ำศูนย์กลางองค์การ พุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวประกอบด้วยประธาน 1 รูป รอง
ประธาน 5 รูป หัวหน้า คณะกรรมาธิการ 4 รูปหัวหน้าคณะห้องการ 1 รูป ส่วนคณะ
กรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารงานประจ�ำศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ให้มีตามจ�ำนวนที่เหมาะสมซึ่งการบริหารงานขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์
มี 4 กรรมาธิการหลัก คือ 1) กรรมาธิการปกครองสงฆ์ 2) กรรมาธิการศึกษาสงฆ์
3) กรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน 4) กรรมาธิการสาธารณูปการ
ขณะที่ในประเทศกัมพูชา ตามพระราชกฤษฎีกาเลข 88 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
ปี พ.ศ.2549/ค.ศ.2006 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงกิจการศาสนา
และวัฒนธรรม (Ministry of Cult and Religion) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข 14 ลงวัน
ที่ 14 กุมภาพันธ์ปี ค.ศ.2541/1998 165 การก่อตั้งสังฆสภา (Councils of Buddhist
Monk) ตามราชกฤษฎีกา เลข 576 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549/2006 พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงหลักการบริหาร และแต่งตั้งผู้บริหารสังฆมนตรีทั่วประเทศนับแต่ระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติสูงสุด เป็นต้น ซึ่งแต่ละพระราชกฤษฎีกาล้วนแต่ลงในนามของนายก
รัฐมนตรีคนที่ 1 คือนาย อุง ฮวด และสมเด็จนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ในช่วงการจัดสมัชชา
สงฆ์ประจ�ำปี นอกจากสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะ และสังฆมนตรีทั่วประเทศเข้ามา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ประชุมแล้ว คณะรัฐบาลคนส�ำคัญ ข้าราชการประจ�ำส�ำนักนายก
รัฐมนตรี บางปี พระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา
สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพร้อมด้วยข้าราชการประจ�ำ
พระราชวังเสด็จเข้ามาร่วมรับฟังการรายงานประจ�ำปีของรัฐมนตรี
กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการแก้ปัญหาศาสนา
และการพัฒนากิจการงานของพุทธศาสนา การเข้าร่วมแต่ละครั้ง
สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน
เซน แสดงความคิดเห็นและกล่าวชื่นชมทั้งสังฆมนตรี กระทรวง ปลายคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20
กิจการศาสนาและวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อการพัฒนาการของงาน ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ ตือ
Thanh Tu) ได้ฟื้นฟูและ
กิจการว่าด้วยพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ครั้งที่ 18 วันที่ 29-31 (Thich
สถาปนานิกายเซนเวียดนามขึ้นใหม่
เดือนธันวาคมปี พ.ศ.2552/ค.ศ.2009 สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิ แนะน�ำวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
ศาล เจีย ซีม ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาและเป็นตัวแทนของสมเด็จ ที่สังเคราะห์ประสบการณ์ของ
พระบรมนาถนโรดมสีหมุนีเข้ามารวมรับฟังจากการสมัชชาสงฆ์ ปรมาจารย์ทั้ง 3 รูป (จักรพรรดิ
ตรัน นัห์น ต๋อง:1258-1308);
พร้อมทั้งตรัสร�ำลึกถึงบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ส่วน ปรมาจารย์ฟับ ลัว และปรมา
รัฐบาล ได้แก่ ท่านผู้หญิง แมน สมอ้อน เป็นรัฐมนตรีประจ�ำ จารย์เMหงียนกวง: 1254-1334)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นตัวแทน แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเน้นนิกายใด
นการเฉพาะราวปีทศวรรษที่
ของสมเด็จนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมรับฟังและกล่าวชื่นชมในวันปิด เป็
1970 ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์
สมัชชาครั้งที่ 18 ทั้งคณะสงฆ์และคณะรัฐบาลทุกระดับชั้นพร้อม ทิต (Thich Thanh Tit) สร้าง
ทั้งพระราชส�ำนัก ที่ส�ำคัญคือสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี วัดเซน 3 แห่ง คือ วัดชาน ของ
ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ปัจจุบันให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาพุทธ ปี ค.ศ.1970 (Chan Khong)
วัดทวง เชียว (Thuang Chieu)
ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมซึ่งท�ำให้พุทธ ปีค.ศ. 1974 และวัด ทรือ แลม
ศาสนาและการศึกษาสงฆ์มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
(True Lam) วัดเซนทรือ แลม
จากสงฆ์องค์กรภายใต้รัฐสู่การเกิดขบวนการพุทธใหม่ อยู่ภาคใต้ของเวียดนาม เมือง ดา
กิโลเมตรจาก โฮจิมินห์
ขบวนการพุทธใหม่ (New Buddhist Movements) ซึ่งเป็นกลุ่ม ลัเป็ตน300
วัดศูนย์ศึกษาเซนในเวียดนาม
ชาวพุทธที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่และปรับตัวตาม ภายใต้ปรมาจารย์เซน ทิค ทันห์ ตู
เงื่อนไขนั้นๆ การขับเคลื่อนนี้ส่งผลเป็นปรากฏการณ์จนก่อให้ (Thich Thanh Tu) ปรมาจารย์
เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่มใหม่ที่แปลกแยก มีชื่อเสียงหลายทศวรรษ การสอน
ของท่านได้รับการปฏิบัติตามจาก
จากคณะพุทธ/สงฆ์กระแสหลัก เช่น ส�ำนักสันติอโศก มีการให้ค�ำ ชาวพุทธเวียดนามทั่วโลก
อธิบายและตีความต่างจากจารีตเดิมเพื่อสนองความพึ่งพอใจของ
กลุ่ม วัดพระธรรมกายมีรูปแบบที่อิงอยู่กับพุทธแต่เน้นกลุ่มคนชั้นกลาง แม้แต่ส�ำนัก
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

472

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ทรงต่างๆ เป็นต้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงในภาพรวม
ของสังคม ไม่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐเป็นทางการ เกิดการโต้แย้ง ย้อนแย้งจาก
ระบบโครงสร้างการปกครอง และฐานความรู้จากคัมภีร์เกิดขึ้น ขบวนการพุทธใหม่
ในแต่ละประเทศในดินแดนอาเซียนมีการร่วมมือระหว่างกัน ขบวนการพุทธใหม่ดัง
กล่าวประกอบด้วย กลุ่มพุทธสื่อสารใหม่/ตีความใหม่ เช่น ธรรมกาย สันติอโศก สาย
พุทธทาส กลุ่มพุทธเพศวีถี มีการเคลื่อนไหวการบวชภิกษุณีในไทย และการเรียกร้อง
สิทธิ์ของกลุ่มเพศที่สาม กลุ่มพุทธกรรมฐาน มีการเคลื่อนไหวการปฏิบัติกรรมฐานอัน
มาจากครูบาจารย์ต้นธาตุต้นธรรม (root masters) ในแต่ละสาย และมีกลุ่มฆราวาส
ที่เน้นการปฏิบัติธรรมโดยไม่อาศัยพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง ตั้งตนเป็นอาจารย์มาก
ขึ้น และกลุ่มอื่นๆ กลุ่มพุทธเพื่อสังคม/สังคมสงเคราะห์ เน้นการท�ำงานเพื่อสังคม
การประยุกต์หลักธรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือบริบททางสังคมและการเมืองการ
ปกครอง กลุ่มพุทธทุนนิยมหรือการตลาดมีการน�ำสินค้าผลิตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา
อันอาศัยความเชื่อมาเป็นการตลาดหรือเป็นจุดในเรื่องของผลก�ำไร มีการสร้างสิ่ง
ก่อสร้างขนาดใหญ่สุด เช่น พุทธรูปขนาดใหญ่ พระเกจิอาจารย์ขนาดใหญ่จนถึงเล็ก
สุด พระเครื่องเหรียญ วัตถุมงคลต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุทางศาสนามาจัดจ�ำหน่ายหรือมา
ใช้เพื่อการหวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อันมีพื้นฐานมาจากทุนนิยมหวังผลก�ำไร กลุ่ม
พุทธอิงไสย แม้กลุ่มนี้จะมีมานานแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมของคนจ�ำนวนหนึ่งที่เน้น
การเข้าทรงหรือการเน้นอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์จนบางครั้งท�ำให้สูญเสียความเป็นพุทธไป
อันเนื่องมาจากการเน้นที่อิทธิฤทธิ์มากกว่าสารธรรม แต่ยังอาศัยสัญลักษณ์ทางพุทธ
ไว้อยู่ นอกจากนี้ พุทธใหม่ยังเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองการปกครองของรัฐ เช่นกัน
รัฐกับพุทธศาสนาปัญหาที่ยังต้องหาทางออก ยุคนี้แม้พุทธศาสนาจะได้รับ
การสนใจจากภาครัฐมากขึ้นกว่าครั้งก่อนแต่สลับกันเจริญขึ้นและเสื่อมลงเช่นเคย มี
ลักษณะเป็นไปตามเหตุบ้านการณ์เมือง เมื่อการเมืองมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น พระศาสนาก็ได้รับการผ่อนคลายโดยเฉพาะในประเทศที่ไร้เสถียรภาพด้าน
การเมืองมาก่อน ยุคก่อนหน้านี้ที่ต้องประสบภัยสงครามกลางเมืองจากภายในและ
จากภายนอก การสิ้นสุดของสงครามเย็นที่ด�ำเนินมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจวบ
เหมาะกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการพังทลายของก�ำแพงเบอร์ลินที่
ขวางกั้นระหว่างเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกน�ำไปสู่การผ่อนคลายความ
ตึงเครียดในประเทศลุ่มแม่น�ำโขงและกลุ่มประเทศอินโดจีน และหลังจากนั้นไม่นาน
ประเทศกัมพูชาสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของเขมรแต่ละฝ่าย เมื่อสถานการณ์ทางการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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เมืองคลี่คลาย พุทธศาสนาก็ได้รับการยอมรับจาก
ภาครัฐมากยิ่งขึ้นในการก�ำหนดนโยบายและท่าที
ที่มีต่อศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา ในประเทศ
ที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม เช่น ลาว และ
เวียดนาม รวมทั้งระบบทหารอย่างพม่าผ่อนคลาย
แม้จะมีการดูท่าที เขร่งบ้างตามเหตุการณ์ แต่รัฐ
เปิดกว้างเน้นให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น รัฐมีนโย
ซ้าย สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์
บายฟื้นฟูสมบัติชาติทางศาสนสถาน ศาสนวัตถุ มหานิกาย ส่วน ขวา สมเด็จพระมหาสังฆราช บัวคลี่
ที่ได้รับผล กระทบจากภัยสงคราม การให้ความ ธรรมยุติกนิกายที่ฟื้นขึ้นใหม่ในกัมพูชา สมเด็จพระ
สนใจต่อศาสนบุคคลโดยเฉพาะพระสงฆ์ เน้นเป็น สังฆราชของกัมพูชาเสด็จมาร่วมประชุมวิสาขบูชา
่ประเทศไทยพร้อมกันถึง 2 พระองค์ วันที่ 12
ส่วนหนึ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับรัฐทั้งทางตรงและอ้อม โลกที
พฤษภาคม 2554 ทั้ง 2 พระองค์ให้ความส�ำคัญ
ท�ำให้รัฐไม่สามารถแยกขาดจากพุทธศาสนาเด็ด กับเวทีพุทธนานาชาติจะร่วมทุกครั้ง
ขาด แม้จะมีกระแสเรียกร้องจากนักวิชาการให้มี
การแยกรัฐออกจากศาสนา และแยกจากศาสนา
ออกจากรัฐ เหมือนประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นรัฐแบบรัฐฆราวาสวิสัย (secular state)
ก็ตาม
พุทธศาสนาภาคประชาชนคือเจ้าของที่แท้จริง แม้พุทธศาสนาจะได้รับ
ผลกระทบก่อนหน้านี้จากภาครัฐ หรือการเมืองที่ไร้เสถียรภาพ แต่ส�ำหรับประชาชน
พุทธศาสนาคือที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐเป็นสิ่งเสริมแรงยามภาครัฐไม่สามารถให้ที่พึ่ง
ได้ แม้จะมีระบบการเมือง ลัทธิอุดมการณ์ผ่านเข้ามาในภูมิภาค ทั้งจากลัทธิการล่า
อาณานิคมตะวันตก ทั้งจากภัยสงครามเย็น และอุดมการณ์การเมืองจากขั้วโลกเสรี
กับขั้วโลกสังคมนิยมก็ตาม น�ำไปสู่การไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายใน ประจวบ
กับมีความขัดแย้งของกลุ่มอ�ำนาจต่างๆ ที่ผัดเปลี่ยนเวียนแวะเข้ามาครอบครองเป็น
ใหญ่ และน�ำประโยชน์ชาติไปเป็นประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง แต่พุทธศาสนายัง
คงอยู่พร้อมเคียงคู่กับประชาชน แม้จะมีแนวคิดสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายตามกระแส
แห่งอุดมการณ์และแนวคิดทฤษฏีสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาประชาชนยังคงยึดมั่นในจารีต
บุญ-ประเพณี-พิธีกรรม และมีการน�ำหลักการทางศาสนามาปรับใช้กับวิถีสมัยใหม่
จึงท�ำให้เกิดชาวพุทธ 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มที่ยังยึดมั่นต่อระเบียบประเพณี-บุญพิธีกรรมยังเกาะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ 2) กลุ่มที่น�ำหลักธรรมและแนวคิดตะวันตกมาใช้
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ในการประยุกต์เข้ากับบริบทสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตแต่ทั้ง 2 กลุ่มยังอ้างตนเป็นชาวพุทธ
ด้วยวิธีการให้ค�ำอธิบายที่แตกต่างกันจนน�ำไปสู่
ความขัดแย้งทางความคิดเห็นและความประพฤติ
ที่แตกต่างกันระหว่างพุทธจารีตนิยม แต่ในสังคม
แห่งความหลากหลาย ชาวพุทธอาเซียนก็ยังมีพื้น
การประชุมสภาคองเกรสครั้งที่ 6 ของตัวแทนชาว ฐานแห่งความเมตตา กรุณา และเคารพซึ่งกันและ
พุทธแห่งชาติเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ปี ค.ศ.
กัน ใช้ชีวิตอยู่รวมกันบนพื้นฐานของสาราณียธรรม
2007–2012
โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นเครื่องน�ำทางผ่านทางวิถี
ปฏิบัติของหมู่ประชาชนด้วยกันท�ำให้ประชาชนมีความเคารพและเปิดกว้างทางศาสนา
ในยุคไร้พรมแดนแห่งรัฐชาติ
ระบบการศึกษารองรับการท้าท้ายจากโลกาภิวัตน์และคนรุ่นใหม่
พุทธศาสนาศึกษาท้าทายกระแสวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์: พุทธศาสนากับ
ศาสตร์สมัยใหม่เน้นการประยุกต์ใช้หลักธรรมที่ทันสมัยกับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ มีการศึกษาในหลายๆ ด้าน ท�ำให้
พุทธศาสนาในรูปแบบองค์กร หรือโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อตอบ
รับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ตกกระแส พุทธศาสนายังรับความท้าทาย
จากคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีคิดใหม่ การศึกษาใหม่จากระบบการศึกษาแบบตะวันตกและการ
สื่อสารไร้พรมแดนท�ำให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารมีเพิ่มมากขึ้นและหล่อหล่อม
วิถีคิดของคนรุ่นใหม่ กระบวนทัศน์ในการคิดจึงมาจากฐานคิดความทันสมัยและการ
พัฒนาเชิงโครงสร้างด้านวัตถุอาศัยเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และสิ่งเสพ
มีผลกระทบต่อรูปแบบพุทธศาสนาแนวจารีตเดิมที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดหรือ
กลับเข้าไปหาหลักการเดิมของพุทธศาสนาในคัมภีร์ตัวบท นอกจากนี้ การศึกษาทาง
พุทธศาสนาท้าทายความคิดจากคนรุ่นใหม่ ลักษณะพุทธศาสนาแบบจารีตเดิมก�ำลัง
ถูกท้าทายโดยคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ มีการตั้งค�ำถามจากคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตและวิธีคิด
สมัยใหม่บนพื้นฐานของความทันสมัยทางเทคโนโลยีรวดเร็วและวิทยาศาสตร์ มีองค์
ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แม้พุทธศาสนาอาจไม่ร่วมสร้างปัญหาแต่ก็ต้องร่วมกัน
แก้ปัญหาของสังคม มีการตั้งค�ำถามถึงแนวจารีตไม่เคยปฏิบัติหรือรับมาก่อน ทั้งใน
หลากหลายมิติ ทั้งนี้ คนรุ่นใหม่มีความกระหายใคร่ที่จะรู้ต้องการหาค�ำตอบ ความ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ท้าทายความคิดของคนรุ่นใหม่ บางครั้งก็คลี่คลาย บางครั้งยังคงรอการให้ค�ำอธิบาย
จากมุมมองด้านพุทธศาสนาอยู่
การสื่อสารไร้พรมแดนรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ยุคโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีลักษณะไร้พรมแดน เป็นไปอย่างเร็วเร็ว
อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ทั้งด้านการศึกษาทางพุทธศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การพบปะติดต่อ การพูดคุย การประชุม และการเดินทาง การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พุทธศาสนาในบริบทของพระสงฆ์ถือว่าได้รับผลกระทบ
ทั้งแง่บวกและแง่ลบ โดยเฉพาะการกระจายข่าวที่เป็นภาพลบด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดการตั้งค�ำถามมากมายในสังคมที่เน้นพุทธเชิงจารีตที่มุ่งท�ำบุญ พิธีกรรม
ประเพณีเป็นหลัก ทั้งนี้ พุทธศาสนาในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศเถรวาทมักให้
ความส�ำคัญกับพระสงฆ์เป็นเสาหลัก เมื่อข่าวแง่ลบกับพระภิกษุบางรูป เช่น บางรูป
ดื่มสุรา เรื่องอื้อฉาวด้านการเงิน และสีกา ก่อให้เกิดการน�ำเสนอข่าวผ่านการกระจ่าย
ข่าวที่รวดเร็วและทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อศรัทธาและการตัดสินใจของประชาชนที่ยัง
ไม่ทราบข้อเท็จจริงและความอึดอาดในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาให้เกิดประโยชน์ของคณะสงฆ์และชาวพุทธที่เป็นไปอย่างล่าช้า ส่วนแง่บวกนั้น
การเผยแผ่และการศึกษาทางพุทธศาสนาอาศัยเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยุ โทรทัศน์
สมาร์ทโฟน และอินเตอร์เน็ต เผยแผ่ กระจายค�ำสอนทางพุทธศาสนาในฐานะเป็น
เครื่องมือของการสื่อสาร นับเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่ต้องการรับข่าวสารและฟัง
ธรรมะ หรือการกระจ่ายข่าวเพื่อน�ำเสนอมุมบวก จนน�ำไปสู่การมีกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาออนไลน์ เช่น การมีบทสวดมนต์ออนไลน์ฟังธรรมะ สนทนาธรรมออนไลน์
หรือแม้แต่การปฏิบัติธรรม การประชุมผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนส์ จนน�ำไปสู่การรวม
กลุ่มก่อเกิดเป็นขบวนการพุทธใหม่ โดยอาศัยการร่วมกลุ่มผ่านช่องทางการสื่อสาร
สมัยใหม่ เพื่อง่ายและเอื้อต่อการท�ำประโยชน์ให้สังคม ยุคนี้ เน้นความรวดเร็วและ
ความสะดวกสบายในแง่การกระจายข่าวและน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารทางพุทธศาสนา
แต่ในดีมีเสีย และในเสียมีดี ท�ำให้มองเห็นการน�ำเทคโนโลยีเพื่อมารับใช้ทางพุทธ
ศาสนาเป็นพุทธศาสนาแบบสารสนเทศ (informed Buddhism)
พุทธศาสนา/สงฆ์เพื่อสังคมมากขึ้น
การท�ำงานเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่นี้เริ่มเป็นที่รู้จักของอาเซียนตั้งแต่สมัย
อาณานิคมที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสตะวันตก (อัสดงคตาภิวัฒน์) ในประเทศไทย การ
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เริ่มถกเถียงของยุวสงฆ์คนรุ่นใหม่มีมาสักระยะหนึ่ง กระแสพุทธเพื่อสังคมได้ก่อตั้งเป็นรูป
ธรรมก่อนจะหยุดไประหว่างการต่อสู้กันของสังคมนิยมและเสรีนิยม เริ่มมีขบวนการพุทธ
เพื่อสังคมมากขึ้น กลุ่มที่จัดตั้งเป็นรูปธรรม ชื่อว่า กลุ่มเสขียธรรม มีเป้าหมายประยุกต์
ใช้หลักศาสนธรรมและพิธีกรรม กับชีวิต สังคม และธรรมชาติ อย่างสมสมัย ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท และศาสนิกจากศาสนาอื่นๆ ตลอดจนผู้รักสันติภาพ และไม่
เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง เพื่อความสมานฉันท์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้
ออกจากวิกฤตการณ์แห่งทุนนิยม–บริโภคนิยม โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการวิจัย และการแสวงหาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 2)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรม และพิธีกรรม กับ
ชีวิต และสังคม ตลอดจนธรรมชาติอย่างสมสมัย 3)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่ม และ
เครือข่ายนักบวชชายหญิง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท 4)เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ และประสานความร่วมมือระหว่างศาสนา 5)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสงฆ์ ชุมชนพุทธบริษัท ตลอด
จนแสวงหาและพัฒนาความเป็น "อาราม" อันสมสมัย 6)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านสันติภาพ สันติวิธี และการเคลื่อนไหวทางสังคม อันอิงอาศัยหลักศาสน
ธรรม และคัดค้านวัตถุนิยม–บริโภคนิยม ส่วนแนวทางประกอบด้วย 1)จัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้การศึกษา และฝึกอบรม แก่สมาชิก และผู้สนใจ 2) แสวงหาความร่วมมือกับ
กลุ่ม–องค์กรต่าง ๆ 3) ใช้สื่อ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่แนวคิด ตลอดจนแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ กับกลุ่มเป้าหมายระดับต่าง ๆ ในชุมชน และสังคม 4)ร่วมการเคลื่อนไหว
ทางสังคมอันเป็นรากฐานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ กลุ่มนี้รวมตัว
กันขึ้นปี พ.ศ.2533 คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) องค์กรภายใต้มูลนิธิ
เสฐียรโกเศศ–นาคะประทีป อาราธนาพระสงฆ์ที่กล่าวถึงหลายรูป มาประชุมเพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การท�ำงานช่วยเหลือสังคม และยังถือเป็นโอกาสได้เจริญจิตตภาวนา
ร่วมกัน และเห็นพ้องกันว่า พระสงฆ์ที่ท�ำงานเพื่อสังคมควรรวมตัวเป็น "เครือข่าย"
เพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ท�ำให้งานประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมมี
ความยั่งยืน และสามารถเป็นร่มเงาให้กับสังคมต่อไป จึงได้พร้อมใจกันก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้น
ด้วยจุดมุ่งหมายส�ำคัญ คือ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมให้เกื้อหนุนต่อการ
พัฒนาตนเอง สังคม และธรรมชาติ ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายอย่างเป็นรูปธรรม
และสมสมัย นอกจากจะเกื้อกูลระหว่างนักบวชชาย–หญิงแล้ว ยังขยายผลไปสู่สังคม
วงกว้างด้วย ต่อมา "กลุ่มเสขิยธรรม" ได้เปิดรับสมาชิกทั้งที่เป็นพระสงฆ์ สามเณร แม่
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ชี และอุบาสกอุบาสิกา นอกจากสิกขาบทในพระวินัย
แล้ว กลุ่มเสขิยธรรมยังมีข้อวัตรที่ถือปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่
การหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตที่สมคล้อยไปกับวิถีทุนนิยม–บริโภค
นิยม งดเว้นอาหารขยะ การเสพ–บริโภค หรือข้องเกี่ยว
กับ บุหรี่ เครื่องดื่มชูก�ำลัง (ผสมคาเฟอีน) น�้ำอัดลม และ
ลด–ละ–เลิก การใช้ภาชนะพลาสติก–โฟม ตลอดจนการ
ใช้สินค้าฟุ่มเฟือย อันไม่เหมาะกับการเจริญสันตุฏฐีธรรม การประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า
โดยคณะพระภิกษุสงฆ์ เริ่ม 15 สิงหาคม
และสมณสารูป เป็นต้น กลุ่มดังกล่าวยังด�ำเนินการเป็นไป พ.ศ. 2550 จากการไม่พอใจของประชาชน
ในลักษณะเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์กระแสหลัก ต่อการประกาศขึ้นราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
เกือบเท่าตัว และขึ้นราคาก๊าซหุงต้มถึง
โดยตรง
เท่าอย่างฉับพลันโดยมิได้ประกาศแจ้ง
ขณะเดียวกัน ในกัมพูชา การเคลื่อนไหวของ 5บอกของรั
ฐ บาลทหารพม่ า จนถึ ง วั น ที่
สมเด็จพระมหาโฆษนนท์เป็นต้นแบบที่ดีส�ำหรับพระสงฆ์รุ่น 5 กันยายน 2550 มีการชุมนุมประท้วง
หลังให้มีความกล้าหาญมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมาก ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองพะโคกกุทางตอน
ขึ้น ในการเปิดสมัชชาชาติว่าด้วยพุทธศาสนากับพัฒนา กลางของประเทศ เจ้าหน้าที่เข้าสลายการ
ชุมนุม และมีผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมาก รวม
สังคมเขมร "National Seminar on Buddhism and ทั้งพระสงฆ์จ�ำนวน 3 รูป สื่อมวลชนบาง
the Development of Khmer Society" วันที่ 21–23 แห่งเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า ห การปฏิวัติ
พฤศจิกายน ค.ศ.1994 ณ พนมเปญ สมเด็จพระมหาโฆษ ผ้ากาสาวพัสตร์ (Saffron Revolution)
นนท์กับสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีเทพ วงศ์ และสมเด็จพระสุคันธาธิบดีบัวครี พร้อม
ทั้งสงฆ์ระดับผู้น�ำทั่วประเทศ ส่วนฝ่ายฆราวาสมีสมเด็จพระบรมมุนีนาถนโรดมสีหนุกับ
ข้าราชการประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยสมาคมพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม ประเด็นหลักของการประชุมสมัชชาว่าด้วย
เรื่อง "พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมเขมร" คณะผู้เข้าสมัชชาให้ความส�ำคัญด้านการ
ฟื้นฟูศีลธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือคนยากจนพุทธศาสนาส�ำหรับวัน
พรุ่งนี้ในกัมพูชา พุทธศาสนากับการฟื้นฟูสันติภาพในกัมพูชาพุทธศาสนากับสิทธิมนุษย
ชนและประชาธิปไตยจนได้รับความชื่นชมจากสมเด็จพระนโรดมสีหนุว่าเป็นหนทาง
เดียวกันกับนโยบาย สังคมนิยมพุทธศาสนา ดังในพระราชสาส์นว่า "...พุทธศาสนากับ
พระสงฆ์ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่พระสงฆ์ยังมีส่วน
รวมในด้านยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พุทธศาสนาน�ำมาซึ่งศีลธรรม
และอภิสมาจารแก่สังคมกัมพูชาเรา พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือคนยากจน การพัฒนาชนบท
ด้านอบรมและศีลธรรม..." โดยเฉพาะ 10 ปีที่ผ่านมา พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม
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เดิมก่อตั้งอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดฤทธิแสนชายแดนไทย
กัมพูชาเคยใช้ยุทธศาสตร์พุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม "เข้าไปหา เข้าให้ถึง" และจัดประชุมสมัชชา
พุทธศาสนา
จากบทความในหนังสือประกอบการสัมมนา
เรื่องพุทธศาสนากับอนาคตกัมพูชา (Buddhism
วิสาขบูชา ปี ค.ศ.2014 มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิสาขา and the Future of Cambodia) ให้ความส�ำคัญ
บูชานานาชาติ วันแห่งสหประชาชนวิสาขบูชา ใน พุทธศาสนากับวัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ประเทศเวียดนาม
น�ำไปสู่การรวมกลุ่มเกิดกลุ่มขบวนการพุทธใหม่
ในกัมพูชาที่เรียกว่า พุทธศาสนา/พระสงฆ์เพื่อสังคม พระสงฆ์หันมาท�ำงานด้านการ
พัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น พระสงฆ์กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์กับศีลธรรม
จริยธรรม พระสงฆ์กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม พระสงฆ์กับโรคเอดส์ พระสงฆ์กับ
การพัฒนาชนบทในโครงการ SEILA Project พระสงฆ์กับการต่อต้านยาเสพติด พุทธ
ศาสนากับการการปรองดองของสังคม (Buddhism and Social Reconciliation)
ซึ่งเป็นโครงการของนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม และ
สถาบันพุทธศาสนาท�ำหน้าที่ในด้านนี้โดยอยู่บนพื้นฐานหลักศีลธรรม (ศีล 5) โครงการ
นี้ถ่ายทอดสุดตามโทรทัศน์ช่อง CTN (Cambodian Television Network) ประจ�ำทุก
ๆ วันพระ โดยมีคณาจารย์ พระนิสิตประจ�ำพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พุทธิกมหา
วิทยาลัยพระสีหมุนีราชา และข้าราชการประจ�ำกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมทั้งนิสิต นักศึกษา พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการนี้สร้างความรู้และความ
เข้าใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมและ
พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนในกัมพูชา
ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างประเทศในอาเซียน
ยุคนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมนานาชาติในอาเซียน และ
ทั่วโลก มีการจัดประชุมวิชาการทางพุทธศาสนานานาชาติในระดับภูมิภาคอาเซียน
เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งมีชาวพุทธทั่ว
โลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีตัวแทนจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการใน
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทย มหาจุฬาจัดท�ำหลักฐานเพื่อ
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รองรับการขยายตัวทางการศึกษาของอาเซียน โดยมีนักศึกษาทั้งบรรพชิตและฆราวาส
เข้ามาศึกษาในสถาบันมหาจุฬาฯ เป็นจ�ำนวนมากขึ้น มหาจุฬาฯ มีนักศึกษาจากต่าง
ชาติโดยเฉพาะชาติในอาเซียนเป็นอันดับสองของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสถาบัน
สมทบในภูมิภาคอาเซียนและที่อื่นๆ เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีการวิจัยระดับประชาชนมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายการท�ำงานของพุทธ
ศาสนากับสังคม การศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ่ และด้านสังคมสังเคราะห์หรือ
พุทธศาสนาเพื่อสังคม มีการเรียนรู้ระหว่างชาวพุทธในภูมิภาคอาเซียนระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธ์ุและประเทศต่างๆ มีการท�ำพิธีกรรมร่วมกันเช่นมีกฐินพระราชทานในกลุ่ม
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท มีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา มีพระสงฆ์และ
ชาวพุทธเข้าไปศึกษาร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย มีการบวชสามเณรอาเซียนทั้งนี้
ก็เพื่อปรับให้เข้ากับบริบทความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์
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บทที่ 12 พุทธอาเซียนยุคศตวรรษที่ 21

ในการรวมเป็นประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม
วัฒนธรรม พุทธศาสนาในบริบทอาเซียนแสดงจุดยืนและมีส่วนต่อการขับเคลื่อนอาเซียน
เป็นไปในทิศทางที่แตกต่างไปจากอดีตหลากหลายมิติ แม้ในอดีตประสบการณ์ที่เคย
ผ่านมาพิสูจน์พุทธศาสนามาหลายยุคสมัย ทั้งยุคโบราณ รัฐจารีต อาณานิคม และรัฐ
เอกราช กระทั่งก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ) และยุคประชาคมอาเซียน (10 ประเทศ)
หลากหลายสิ่งที่ท้าทายต่อวิธีคิดของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าว่าพุทธศาสนาจะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงเช่นไร พุทธศาสนาเชิงสังคมวัฒนธรรม (contextual Buddhism) ที่
ประกอบด้วย ศาสนาบุคคล ศาสนธรรม ศาสนาพิธีกรรมประเพณี องค์กรทางพุทธ
ศาสนาจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยแห่งความท้าทายจากโลกาภิวัตน์อันเป็น
ปัจจัยภายนอกที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
แม้พุทธศาสนามีค�ำสอนเรื่อง "การเปลี่ยนแปลง" (ไตรลักษณ์) (สํ.สฬ. (ไทย)
18/1/1-2) 1 ใน 3 สามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นลักษณะ
ความรู้เชิงดิ่งหรือแนวตั้งที่เท่าทัน ประกอบด้วย ไม่เที่ยง ไม่คงที่ ไม่ยั่งยืน เกิดขึ้น
แล้ว เสื่อมสลายไป เป็นธรรมดา (อนิจจัง) ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิม (ทุกขัง)
ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการ (อนัตตา) สอดรับกับแนวคิดที่ว่า
([ออนไลน์], แหล่งที่มา :http://www,ryt9,com/s/tpd/899164, (20 มิถุนายน
2553) "ธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงอย่างเคลื่อนไหว (Dynamic
Inter-connectedness) เป็นปัจจัยต่อกันและกัน ดังนั้นแนวคิด "การเปลี่ยนแปลง"
ที่เกิดขึ้นซึ่งสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายซับซ้อนของบริบทใน
ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

481

482

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ประชาคมอาเซียนและทั่วโลก ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
ความเชื่อ ทั้งมีความพยายามของกลุ่มความเชื่อทางศาสนาที่ให้มีการ "ปรับ" เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการสร้าง "พัฒนาการทางศาสนา"
ใหม่ รองรับอนาคต ดังกรณี การปฏิรูปพุทธศาสนาเข้าสู่ความเป็นเหตุเป็นผลตามแนว
วิทยาศาสตร์ยุคสมัยหนึ่ง และสมัยแห่งความหลากหลาย การไหล่บ่าเข้ามาของพหุ
ศาสนา พหุสังคม-วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ เช่น ในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปพุทธศาสนาผ่านคณะสงฆ์ครั้งใหญ่ สมัยวชิรญาณภิกขุ (พ.ศ.2367-2394) และ
รัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411) (ดร.วินัย พงษ์ศรีเพียร, 2549:275-280) การก�ำเนิด
กฎหมาย ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) จนมีผลให้เกิดมหาเถรสมาคมองค์กรปกครองคณะ
สงฆ์ภายหลัง ต่อมา มีสวนโมกข์ สันติอโศกและธรรมกาย ในอาเซียนที่ผจญกับการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งขบวนการที่ปรากฏอยู่ ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงความหลาก
หลาย (pluralism) ของพหุสังคมวัฒนธรรม พหุศาสนา ไม่ใช่เพียงแค่พระพุทธศาสนา
ในอาเซียนเท่านั้น แต่การปรับตัวขององค์กรทุกภาคส่วนมีทุกมุมโลก โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนามหายานก็มีการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความทันสมัย และพุทธศาสนาในอาเซียน
เองก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกครั้งที่มีกระแสความคิดหรือกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่าง
โลกาภิวัตน์ไหลบ่าเข้ามาในสังคม ไม่เว้นแม้แต่บริบทอาเซียนแห่งนี้ หากเป็นกระแส
ใหญ่ผลที่เกิดขึ้นกับศาสนาเดิมในสังคมนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวมี 4 แบบ คือ (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2546:149)
(1) ศาสนารูปแบบเดิมถูกลดบทบาทลง−การปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
เช่น ศาสนาของชาวอาเซียนแผ่นดินใหญ่ยุคสุวรรณภูมิโบราณคือศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธมหายานนั้นถูกลดบทบาทลง บริบทอาเซียนยุคการเข้ามาของพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์ ยุคอาณานิคม ศาสนาของคนพื้นถิ่น คือศาสนาพุทธเถรวาทลังกาวงศ์ซึ่งเป็น
ศาสนารูปแบบเดิมถูกลดบทบาทลงในส่วนภาครัฐ แม้ในส่วนภาคประชาชนยังมีการ
สืบต่อประพฤติปฏิบัติน�ำโดยพระสงฆ์ ปัจจุบันศาสนาแบบจารีตก�ำลังถูกท้าทายด้วย
การลดบทบาทลง และเริ่มมีการปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง กรณี พุทธศาสนา
ไทย ในบริบทประเทศไทย ยุครัตนโกสินทร์ การปรับตัวให้พุทธศาสนามีความเป็น
เหตุเป็นผลมากขึ้น ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 แต่ในเวลาเดียวกัน ชุดเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลงคือศาสนารูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดัง
ปรากฏในทัศนะของ จิม แอล เทเลอร์ (Jim L.Taylor) ที่มองการเกิดขึ้นของส�ำนัก
ธรรมกายและสันติอโศกที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางว่า "ชนชั้นกลางรู้สึก
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กดดัน เหนื่อยหน่ายกับความเฉื่อยอืดอาดของคณะสงฆ์กระแสหลัก รวมทั้งความ
ไร้ประสิทธิภาพของคณะสงฆ์ในการแก้ปัญหาในภาวะปัจจุบัน" (Jim L,Taylor,
1990:134-139) รวมถึงลักษณะเฉพาะของการแสวงหา "ค่านิยมส่วนตัวและการตอบ
สนองความพึงใจเชิงปัจเจก" (Marja-Leena Heikkilä-Horn, 1977: 48) การปฏิรูป
ศาสนาของรัชกาลที่ 5 การก่อตัวของสวนโมกข์ ธรรมกาย และสันติอโศก ล้วนมีฐาน
และแนวคิดจากส่วนนี้ ในพม่า พระสงฆ์ต้องเป็นเจ้าของศาสนาเลือกประมุขกันเอง
แต่เดิมเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ เกิดการปรับตัวในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
ประเทศในอินโดจีนที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศส พุทธศาสนาได้รับการกดขี่และ
ปฏิบัติไม่เป็นธรรม พระสงฆ์เริ่มตระหนักการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงองค์กรและวิธี
การด�ำเนินงานต่างจากจารีตในอดีต เช่น มีขบวนการพุทธใหม่ในประเทศต่างๆ ทั่ว
อาเซียนและทั่วโลก มีขบวนการพุทธใหม่ที่เน้นการสื่อสารใหม่ พุทธใหม่เน้นไสยอิง
ฤทธิ์ พุทธใหม่เน้นการศึกษาสมัยใหม่ พุทธใหม่เน้นเพื่อสังคม พุทธใหม่เน้นทุนนิยม
หรือการตลาดสมัยใหม่ และพุทธใหม่เน้นเพศวิถี พุทธใหม่เน้นกรรมฐานปฏิบัติ พุทธ
ที่เน้นในรูปแบบสมาคมเน้นที่ฆราวาสเป็นหลัก กลุ่มพุทธดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์
ที่มาพร้อมกับการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง มีขบวนการพุทธใหม่เพื่อ
สังคม พุทธใหม่กับการสื่อสารใหม่เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่
(2) ศาสนารูปแบบเดิมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความ
คิดใหม่−ในบริบทอาเซียนยุคสุวรรณภูมิ ศาสนาเดิมคือศาสนาพุทธมหายานโอนอ่อน
ผ่อนตามไปตามสถานการณ์ใหม่ หรือความคิดใหม่คือศาสนาพุทธลังกาวงศ์ มีการ
คล้อยตามเหตุการณ์แนวคิดนี้คือการผสมผสานระหว่างพฤติกรรมความเชื่อต่างๆ
จ�ำนวนมาก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกหลอมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งที่ในความ
เป็นจริงมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน ดังกรณีพุทธ-ไสย์ พุทธพาณิชย์ ส�ำนักทรงซึ่ง
ปรากฏอยู่จ�ำนวนมาก รวมไปถึงแนวคิดสิทธิ หน้าที่ และเพศวิถีที่ปรากฏเป็นการ
ขับเคลื่อนปรากฏอยู่ในสังคมอันเนื่องมาจากความทันสมัย เสรีภาพ ความเท่าเทียม
กรณีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับกระแสโลกสมัยใหม่จาก
ตะวันตก/อัสดงคตาภิวัฒน์ ล้านปรับตัวโอนอ่นผ่อนตามในแง่องค์กรบริหาร การ
ศึกษา การสื่อสาร และการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
(3) เกิดการปรับตัวในศาสนาเพื่อธ�ำรงคุณค่าเดิมเอาไว้−ในบริบทอาเซียน
ในการเปลี่ยนยุคสมัยมีการปรับตัวของศาสนาเพื่อแสวงหาแนวทางเดิม คือ ความ
เคร่งครัด และความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัย ที่ได้รับจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์
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เน้นการปฏิบัติตามพระไตรปิฎก ความเรียบง่ายซึ่งเป็นคุณค่าเดิมของพุทธศาสนา
ในบริบทประเทศไทย การลุกขึ้นมาก่อตั้งธรรมยุติกนิกาย ล้วนตอบสนองแนวคิดใน
ส่วนของการแสวงหาคุณค่าดั้งเดิมไว้ ซึ่งปรากฏในส่วนของส�ำนักธรรมยุติกนิกายที่มี
พัฒนาการเริ่มต้นในช่วง พ.ศ.2367-2379 ล่วงถึงสวนโมกข์ และสันติอโศก ธรรมกาย
หรือแม้แต่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อศึกษาคุณค่าเดิมคือพระไตรปิฎก
(4) ศาสนานั้ น ปิ ด ตั ว เองและพยายามกลั บ ไปหา "ความจริ ง แท้ " −บริ บ ท
อาเซียนเน้นการรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์พร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันทั้งนี้เพื่อกลับ
ไปหาความจริงแท้ในอดีต พัฒนาการทางพุทธศาสนาในประเทศไทยส่วนนี้จะพบใน
กรณีของส�ำนักปฏิบัติที่เรียกว่าสายวัดป่า การตีความเพื่อปฏิบัติของส�ำนักถ�้ำกระบอก
หรือวัดสามแยก ส�ำนักพุทธวจน สันติอโศก ธรรมยุติกกับการตีความเรื่อง "เงิน" ผ่าน
แนวคิดเดิมในคัมภีร์พระไตรปิฎกล้วนตีความตามตัวบท รวมไปถึงสันติอโศกกับการ
ตีความปฏิบัติย้อนกลับไปสู่รากฐานเดิมในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา เป็นต้น ในบริบท
ของสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ในเชิงวัฒนธรรม (Culture globalization) ส่งผลให้
เกิดแนวคิดต่างๆ จ�ำนวนมาก ทั้งเป็นส่วนให้เกิด "นวัตกรรมความเชื่อ/ความเชื่อ
ประดิษฐ์" อย่างใหม่ในอาเซียนอันมาพร้อมกับความทันสมัย ถูกท�ำให้เหมือนตะวันตก
ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกนิยม (Individualism) สิทธิ (Rights) สตรีนิยม (Feminism) รวม
ทั้งแนวคิด "โลกียวิสัย" (Secularization) ตามค�ำอธิบายของพระไพศาล วิสาโล รวม
ทั้งการที่ชาวพุทธมีความเข้าใจต่อหลักการทางพุทธศาสนาอย่างจ�ำกัดท�ำให้ส่วนหนึ่ง
แสวงหาความเชื่อที่เป็นปัจเจกกันมากขึ้น ทั้งๆ ที่องค์กรหน่วยย่อยของพุทธกระแส
หลัก คือ "วัด" กระจายตัวยึดคลุมพื้นที่ไปทั่วประเทศ แต่งานของคณะสงฆ์กระแส
หลักต่อบริบทสังคมเป็นไปอย่างจ�ำกัด จึงปรากฏเพียง "พิธีกรรม-บุญ-ประเพณี"
เป็นต้น คล้ายทัศนะของ จิม แอล เทเลอร์ ที่มองการเกิดขึ้นของส�ำนักธรรมกายและ
สันติอโศกที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางว่า "ความไร้ประสิทธิภาพของคณะสงฆ์
ในการแก้ปัญหาในภาวะปัจจุบัน" (Jim L,Taylor, 1990:134-139) ซึ่งแนวคิดนี้ไม่
ต่างจากนักวิชาการท่านอื่นๆ อาทิ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2536:119124) อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (Apinya Feungfusakul, 1993: 44-47) โรรี แม็คเคนซี
(Rory Mackenzie, 2007:18-25) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วย
เช่นกัน เห็นว่าขบวนการพุทธใหม่จึงเกิดขึ้นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและไม่พร้อม
ขององค์กรกระแสหลัก จึงท�ำให้เกิดการแสวงหาทางออกเฉพาะในความเชื่อทาง
พุทธศาสนากันมากขึ้น รวมถึงแนวคิดเรื่องการจัดองค์กรที่เหมาะสม ความพึงพอใจ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

เชิงปัจเจก แนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งมีส่วนอย่างส�ำคัญต่อการเกิด
ปรากฏการณ์เหล่านี้ พระไพศาล วิสาโล (พระไพศาล วิสาโล, 2546:140-150) มอง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างมีเงื่อนไข ไม่ว่าจะด้วยเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงในองค์รวมของสังคม ที่สัมพันธ์กับความหลากหลายของคณะสงฆ์ ที่
บ่งชี้ถึงความไร้เอกภาพและความอ่อนแอขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ กลุ่มผู้นับถือ
การแสวงหาศาสนาในเชิงปัจเจกที่สัมพันธ์ไปถึงบทบาทของผู้หญิงกับศาสนา เส้น
แบ่งของฆราวาสกับพระสงฆ์ รวมไปถึงศาสนาในแบบฆราวาสและลัทธิพิธีที่เกิดขึ้น
อย่างไม่ปราณีปราศรัย สภาพเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางพุทธศาสนาในองค์รวมที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย
ดั ง นั้ น ความหลากหลายนี้ ท� ำ ให้ มี ช าวพุ ท ธที่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด แผกแตกต่ า งกั น
ตลอดจนเข้าใจและรับรู้พุทธศาสนาด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกันบนพื้นฐานของความ
หลากหลายจากโลกาภิวัตน์ ที่มาจากพหุสังคม วัฒนธรรม พหุภาษาและศาสนา
พุทธศาสนาส่วนหนึ่งจึงถูกปรับเพื่อตอบสนองกลุ่มคน (พระไพศาล วิสาโล, 2546:149)
และความซับซ้อนของสังคม (พระไพศาล วิสาโล, 2546:140) ดังแนวคิดของคายส์
มองปรากฏการณ์นี้อย่างมีส่วนสัมพันธ์ที่ว่า "การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ชาวพุทธที่เกิดจากพลังเบียดกระแทกของความทันสมัย ก่อให้เกิดพุทธศาสนาแบบ
สมัยใหม่ (Modernist Buddhism) ซึ่งสามารถพิจารณาจากลัทธิชาตินิยมเชิงพุทธ
(Buddhist Nationalism) และขบวนการหรือลัทธิพุทธศาสนาที่เน้นหลักธรรม
ค�ำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ (Buddhist fundamentalism)" (พัฒนา กิติอาษา, วารสาร
สังคมศาสตร์:ปีที่ 19 ฉบับที่ 1/2550:137)
ขบวนการพุทธใหม่ดูเหมือนมีความแตกแยก หลากหลาย และมิติของการ
หยิบจับพุทธธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองลักษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีเป้าหมาย
หรือรูปแบบที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาในภาพรวม และคัมภีร์กระแสหลัก คือ "พระ
ไตรปิฎก" ท�ำให้เห็น ขบวนการขับเคลื่อนใหม่ (New Movement) ของกลุ่มพุทธ
ศาสนาที่นอกเหนือจากเดิมที่เคยมีพร้อมทั้งมีผลต่อสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ ตอบสนอง
ความเป็นปัจเจกเชิงกลุ่มมากยิ่งขึ้น ความหมายหนึ่ง พุทธศาสนาในภาพลักษณ์ของ
องค์กรก�ำลังถูกท้าทาย (พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์, 2541: บทคัดย่อ) ภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง และในอีกความหมายหนึ่งอาจเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่ตอบ
รับแนวคิด "เปลี่ยนแปลง" เพื่อเปลี่ยนไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งในสังคมเล็ก ในภาพของ
สังคมองค์รวมเท่านั้น "ขบวนการพุทธใหม่" จึงเป็นพัฒนาการของสังคมที่ก�ำลังหา
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รูปแบบที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ซึ่งมีความเป็นปัจเจกเพิ่มมากขึ้น อาจตีความ
ว่าความอ่อนตัวของพุทธศาสนากระแสหลัก แนวคิดเชิงปรับเปลี่ยนสังคม สภาพ
บีบรัดทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็น "เหตุผล" ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ "พุทธใหม่" ในประเทศไทย หลายประเทศในประชาคมอาเซียน และ
ทั่วโลก
ลักษณะขบวนการพุทธใหม่ในฐานะเป็นศาสนารูปแบบใหม่
กลุ่มขบวนการพุทธใหม่/ศาสนาใหม่เน้นศาสนาที่ตอบสนองของปัจเจกนิยม
มากขึ้น มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน มีอุดมการณ์การใช้ชีวิตที่หลากหลายในสังคม การเข้า
ร่วมหรือเป็นสมาชิกเป็นผลจากการเคลื่อนไวที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจส่วนตัวใน
ชีวิตประจ�ำวัน และความศักดิ์สิทธิ์ของค�ำสอนโดยไม่มีต�ำราหรือคัมภีร์เฉพาะ และ
กิจกรรมของขบวนการพุทธใหม่/ศาสนาใหม่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณภายในมากกว่า
จะเพียงแต่การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวงกว้างเท่านั้น ลักษณะของพุทธใหม่/ศาสนา
ใหม่ของกลุ่มต่างๆ เน้นที่ความเป็นปัจเจกบุคคลด้านศาสนา เน้นตัวประสบการณ์
และความศรัทธามากกว่าค�ำสอน ความเชื่อที่บังคับให้ต้องเชื่อและท�ำตาม (doctrine
and beliefs) นอกจากนี้ ทัศนคติด้านการปฏิบัติ การตั้งค�ำถามต่อผู้มีอ�ำนาจผูกขาด
เดิม เช่น นักบวช พระสงฆ์ ผู้น�ำศาสนา และเน้นการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นไม่จบเพียงแต่
การถกเถียงหรืออภิปราย มีการสังเคราะห์บูรณาการรวมกัน ความสัมพันธ์กันและ
ความเคารพอดทนอดกลั้น ด้วยความมีใจกว้างเรื่องทัศนคติและระบบของศาสนา มี
ลักษณะองค์รวมมากกว่าการแยกส่วนออกเด็ดขาด และมีการเปิดกว้างทางองค์กร
เป็นรูปแบบสมาคมการร่วมตัวกันเพราะความสนใจร่วมกันและเรื่องเดียวกันมากยิ่ง
ขึ้น
แท้จริงแล้ว มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นมากมายในวิถีปฏิบัติและการจัดองค์กร
ศาสนามาโดยตลอด และที่ส�ำคัญก็คือว่า การเปลี่ยนแปลง—รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ของพุทธศาสนาในรูปแบบของ "ขบวนการพุทธใหม่" ถือเป็นส่วนส�ำคัญอันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมในสภาวะสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์แทบทั้งสิ้น
ด้วย ความสนใจในการศึกษาและสร้างกรอบแนวคิดเพื่อท�ำความเข้าใจขบวนการ
ศาสนาใหม่ (new religious movements) นั้นเกิดขึ้นมามากกว่า 5 ทศวรรษแล้ว
ในสังคมประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ต่อมามีความพยายามในการ
ให้ค�ำนิยามและจัดประเภทหรือลักษณะของขบวนการศาสนาแบบใหม่ในแง่ของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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กรอบแนวคิดและข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีโดยนักวิชาการมากขึ้น นักสังคมวิทยาศาสนา
Lorne Dawson ได้สรุปข้อถกเถียงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและลักษณะที่ส�ำคัญของ
ขบวนการศาสนาแบบใหม่ไว้ 6 ประการด้วยกัน ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ขบวนการศาสนาแบบใหม่นั้นมีจุดเน้นไปที่การเป็นศาสนาที่
ตอบสนองต่อปัจเจกชน (religious individualism) ที่มีอัตลักษณ์และอุดมคติในการ
ด�ำเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นในสังคม การเข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ
ศาสนาแบบใหม่นั้นเป็นผลมาจากการที่ขบวนการศาสนาใหม่ๆ เหล่านั้นสามารถตอบ
สนองต่อความสนใจของปัจเจกชนที่มีความต้องการในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่แตก
ต่างกันออกไป และความศักดิ์สิทธิ์ของค�ำสอนและกิจกรรมทางศาสนานั้นก็เป็นเรื่อง
ของการรับรู้ทางจิตวิญญาณที่อยู่ภายในของแต่ละปัจเจก มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ
การตอบสนองต่อสังคมโดยกว้าง
ประการที่สอง ขบวนการศาสนาแบบใหม่เน้นไปที่ประสบการณ์และความ
ศรัทธามากกว่าค�ำสอนอันเคร่งครัดตายตัวและความเชื่อที่ยึดถือตามๆ กันมา (experience and faith rather than doctrine and belief) ผู้ร่วมขบวนการศาสนา
แบบใหม่สามารถรับรู้และเข้าใจค�ำสอนและกระบวนการต่างๆ ในศาสนกิจได้โดยตรง

ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) พระภิกษุชาวเวียดนามพลัดถิ่นมีชื่อเสียงระดับ
โลก นำ�พาปฏิบัติธรรมเดินสมาธิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร วิทยาเขตวังน้อย) อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 4-8
เมษายน 2556
ที่มา:facebook หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
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ตามประสงค์ที่แต่ละคนมี การที่ขบวนการศาสนาแบบใหม่ตอบสนองต่อผู้เข้าร่วมผ่าน
ประสบการณ์โดยตรงนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เข้าร่วมนั้นได้มีโอกาสในการ
ปฏิบัติและเข้าถึงค�ำสอนผ่านทางการปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้
เองก็เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของขบวนการศาสนาแบบใหม่
ประการที่ ส าม ขบวนการศาสนาแบบใหม่ เ น้ น หนั ก ไปในวั จ นปฏิ บั ติ โ ดย
เฉพาะต่อการปฏิบัติศาสนกิจและต่อความเลื่อมใสในผู้น�ำขบวนการพุทธใหม่ (more
pragmatic attitude to questions of religious authority and practice) การ
ปฏิบัติท�ำให้ผู้เข้าร่วมที่มีพื้นฐานที่มาและความต้องการที่หลากหลายนี้สามารถด�ำเนิน
กิจกรรมไปได้ในระดับโอกาส และลักษณะที่แตกต่างกันไป และความศรัทธาที่มีต่อ
ผู้น�ำขบวนการศาสนานั้นก็เป็นความศรัทธาที่เกิดจากการพิจารณาวัตรปฏิบัติของ
ผู้น�ำและผู้อื่นที่ร่วมปฏิบัติศาสนกิจด้วยกัน
ประการที่สี่ ขบวนการศาสนาแบบใหม่เน้นเรื่องของการผสมผสานความเชื่อ
วิธีคิด หลักค�ำสอน และอุดมคติที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน (more syncretistic,
relativism, and tolerant of other religious perspectives and systems)
นั่นคือ มีการผสมผสานแนวคิดทั้งจากค�ำสอนในศาสนานั้นเอง ศาสนาอื่น และความ
คิด ความเชื่อ และอุดมคติทางโลกต่างๆ เช่น แนวคิดเรื่องนิเวศ เพศสภาวะ แนวคิด
เกี่ยวกับสังคมชุมชน สิทธิมนุษยชน สันติภาพและความขัดแย้งรวมเข้าไว้ด้วยกันกับ
ค�ำสอนทาศาสนา ท�ำให้ขบวนการศาสนาแบบใหม่ในบางครั้งก็มองว่าเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบหนึ่งที่ใช้ศาสนาเป็นพื้นฐานทางความคิดและวิถีทางในการ
ด�ำเนินการด้วย
ประการที่ห้า ขบวนการศาสนาแบบใหม่เน้นโลกทัศน์แบบองค์รวม (holistic
worldview) ค�ำสอนและวิถีปฏิบัติทางศาสนาขบวนการศาสนาแบบใหม่มักไม่แบ่ง
แยกศาสนาออกจากสังคม ไม่แบ่งแยกการปฏิบัติธรรมออกจากการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ไม่แยกศาสนมณฑลออกจากพื้นที่ทางสังคมอื่นๆ ทั่วไป แต่มองว่าศาสนากับบริบท
อื่นๆ ที่รายรอบศาสนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ดังนั้น การพิจารณาค�ำสอน
การสื่อสาร และการปฏิบัติธรรมจึงเป็นไปพร้อมๆ กับการพิจารณาบริบทรอบกาย
ของผู้ปฏิบัติธรรมด้วย
ประการสุดท้าย ขบวนการศาสนาแบบใหม่มีลักษณะองค์กรแบบเปิดกว้าง
(organizational openness) เนื่องจากว่าผู้ที่เข้าร่วมขบวนการศาสนาแบบใหม่
นั้นมีที่มา พื้นฐานของชีวิต วิถีการด�ำรงชีพ และเป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมที่
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แตกต่างกันไปทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิญาณ รูปแบบการจัดองค์กรขบวนการศาสนา
แบบใหม่จึงต้องมีความเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีการปรับตัวเพื่อเปิดช่องทาง
ใหม่ๆ ให้กับผู้คนได้เข้ามาแสวงหาค�ำสอน มีช่องทางการสื่อสารและการปฏิบัติธรรม
ที่สอดคล้องไปกับความหลากหลายและความต้องการของชีวิต ขบวนการศาสนาแบบ
ใหม่หลายขบวนการอาศัยความทันสมัยทางเทคโนโลยี นวัตกรรมการสื่อสาร และความ
รู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่มีมากขึ้นมาช่วยในการพัฒนาขบวนการเพื่อ
ให้เป็นพื้นที่มี่สามารถรองรับความต้องการในการเข้าถึงศาสนาของผู้คนที่มากขึ้นได้
การไหลเวียนของพุทธศาสนาอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์
ในยุคโลกาภิวัตน์ การไหลเวียนทางพุทธศาสนาบริบทอาเซียนสามารถแบ่ง
เป็น
1) การไหลเวียนด้านบุคคล ศาสนาบุคคล โดยเฉพาะ พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี
สามเณร สามเณรี และชาวพุทธอุบาสก อุบาสิกา ในฐานะเป็น นักท่องเที่ยว เป็นนัก
ธุรกิจ เป็นนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร พระธรรม
ทูตของรัฐ สมณทูตเอกชนส่วนตัว
2) การไหลเวียนด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับบริบทสังคม
สมัยใหม่
3) การไหลเวียนด้านเงินทุน
4) การไหลเวียนด้านการสื่อสาร
5) การไหลเวียนด้านแนวคิด ความเชื่อ ศาสนา อุดมการณ์ วัฒนธรรม ใน
ลักษณะการข้ามวัฒนธรรม
1) การไหลเวียนด้านบุคคล ศาสนาบุคคล โดยเฉพาะ พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี
สามเณร สามเณรี และชาวพุทธอุบาสก อุบาสิกา ในฐานะเป็น นักท่องเที่ยว เป็นนัก
ธุรกิจ เป็นนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์แลกเปลี่ยน ชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ
ทั่วโลก ได้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศตนเอง ระหว่างภูมิภาค
เช่น อาเซียน รวมทั้ง นานาชาติทั่วโลก ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ให้เกิดการไปมาหาสู่
กันระหว่างชาวพุทธ เริ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางรูป บางท่านเดินทางไปในฐานะ
เป็นธรรมทูตยังดินแดนในอาเซียน และนอกอาเซียน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น ในจีน
ยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่แอฟริกา รวมทั้งประเทศอาหรับ และในทางกลับกัน
ก็มีนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้สนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้จากประเทศที่ไม่ใช่อาเซียนเดินทางเข้า
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มายังดินแดนอาเซียนเพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ได้เดินทางมายังดินแดน
พื้นที่ ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และได้
เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรมศิลปะ และแนวคิด ธรรมะทางพุทธศาสนา ก่อเกิดการไหล
เวียนและการปะทะวััฒนธรรม ข้ามชาติ ข้ามดินแดน น�ำไปสู่การเรียนรู้ระหว่างกัน
มากยิ่งขึ้น
2) การไหลเวียนด้านเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับบริบทสังคม
สมัยใหม่ ด้วยยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นพุทธ และไม่ใช่พุทธ แม้
เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือง ช่องทางการสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแลงขนานใหญ่
เกิดการอาศัยเทคโนโลยีเป็นช่องทางการเผยแผ่หลักพุทธธรรม การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การด�ำรงชีวิต ในยุคนี้ เทคโนโลยีจึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพต่อผู้ที่
ใช้อย่างเกิดประโยชน์ ด้วยการแสดงธรรม การน�ำเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนา การ
อาศัยเป็นช่องทางหรือพาหะน�ำพาพุทธธรรมจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เป็นปรากฏการณ์
ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ ท�ำให้พุทธศาสนาได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยแม้
ผู้แสดงไม่ต้องเดินทางไป แต่เมื่อเผยแผ่แล้วก็เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
3) การไหลเวียนด้านเงินทุน ตลาดทุน ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าในระดับโลก
ก่อเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันทั่วโลก ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อ
ให้เกิดการท�ำการค้า แลกเปลี่ยนสินค้า รูปแบบใหม่ๆ แม้แต่พุทธศาสนาเองก็มีสินค้า
ทางพุทธศาสนา มีธนาคารทางพุทธศาสนาหรือตลาดสินค้าที่จะแสดงถึงการระดมทุน
แล้วใช้ทุนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อไป
4) การไหลเวียนด้านการสื่อสาร แม้จะกลายเป็นรากฐานสาคัญของการ
จินตนาการเกี่ยวกับตัวตนของคนในโลกปัจจุบัน แต่ลักษณะของการสื่อสารในยุคนี้ จึง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดน ก่อให้เกิดทั้งแง่บวกและแง่ลบ ทั้งนี้ การสื่อสารสมัย
ใหม่เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสื่อสารพุทธวจน ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลก มีการ
แลกเปลี่ยนการสื่อสารระหว่างการ โดยมีภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลหรือนานาชาติ
ภาษา ร่วมทั้งภาษาอื่นๆ เช่น จีน สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอาหรับ ล้วนมีพลังต่อ
การสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่า จะใช้การสื่อสารเพื่อประโยชน์ใด เช่น
การสื่อสารตัวบทคือธรรมะ พุทธวจน หรือ แนวคิดของครูบาอาจารย์ ล้วนอาศัยการ
สื่อสารเป็นหลักทั้งระหว่างบุคคลเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง กลุ่มตนเอง และเพื่อ
เปิดเผยสิ่งที่ตนมีให้คนที่ไม่เคยทราบได้รับรู้ รับทราบ มากยิ่งขึ้น
5) การไหลเวียนด้านแนวคิด ความเชื่อ ศาสนา อุดมการณ์ วัฒนธรรม ใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ลักษณะการข้ามวัฒนธรรม การไหลเวียนด้านนี้แม้จะเป็นแนวคิด แนวทางที่เป็น
นามธรรม แต่ส่งผ่านจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้น
ได้มีการอภิปราย ถกเถียง หาเหตุผล เพื่อการรับทราบ และการปฏิบัติต่อกันด้วยความ
อดทนอดกลั้น มีความใจกว้าง เคารพต่อกัน ไม่ละเอียดต่อกัน ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน
คนที่ครอบครองเป็นที่รัก ความน่าเชื่อถือทางสังคม และสุขภาพ ดังนั้น แนวคิด หรือ
พุทธธรรมได้มีการแลกเปลี่ยนจากตะวันตกไปตะวันออก จากตะวันออกไปตะวันตก
เช่น แนวคิดเรื่องกรรม ธรรม สติ การปฏิบัติธรรมท�ำกรรมฐาน แนวคิดการเกิดใหม่
ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ทางพุ ท ธศาสนา เริ่ ม เป็ น ที่ ส นใจของชาวตะวั น ตก ไม่ ใช่ แ ค่ ช าว
ตะวันออกรับอิทธิพลจากตะวันตกเพียงอย่างเดียวเหมือนครั้งก่อนยุคอาณานิคมเท่านั้น
กลุ่มพุทธ/พุทธใหม่ในอาเซียน
พุทธศาสนาในอาเซียน ปัจจุบันแบ่งออกเป็นรูปแบบกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1) กลุ ่ ม แนวจารี ต หรื อ ชาวบ้ า นวิ ถี ชุ ม ชน (popular Buddhism):
พุทธศาสนาในลักษณะนี้ เป็นพุทธศาสนาของภาคประชาชน วิถีชุมชน เป็นลักษณะ
จารีตที่เคยประพฤติปฏิบัติมา และมีความเป็นกระแสหลักอยู่ แม้ประชาชนอาเซียน
จะนับถือพุทธศาสนามีเป็นจ�ำนวนมากในแผ่นดินใหญ่ แต่ลักษณะของพุทธศาสนา
ในหลายประเทศ ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับจารีตปฏิบัติ เช่น มีการท�ำบุญ การเข้าร่วม
พิ ธี ก รรม และเทศกาลต่ า งๆ ลั ก ษณะของพุ ท ธศาสนาแบบนี้ ยั ง ปรากฏมี ใ ห้ เ ห็ น
ในประเทศพม่า และกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และ
ไทย โดยเฉพาะพื้ น ที่ ต ่ า งจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ชนบทหรื อ ชุ ม ชนในเมื อ งที่ ยั ง มี ก ารเกาะ
เกี่ยวกันทางชุมชนผ่านประเพณีต่างๆ ที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับการท�ำพิธีกรรม เช่น
พิธีขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน และพิธีเกี่ยวกับคนตาย ในบริบทอาเซียน
2) กลุ่มแบบทางการหรือประจ�ำรัฐ (State Buddhism): เมื่อพุทธศาสนา
ในเชิงรัฐหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับรัฐ ท�ำให้พุทธศาสนาต้องสัมพันธ์กับรัฐท�ำให้รัฐต้องเข้า
มายุ่งเกี่ยวก�ำหนดนโยบายดูแลความสงบเรียบร้อยของรัฐโดยอาศัยพุทธศาสนาเป็น
เครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ พุทธศาสนาที่เป็นทางการ และพุทธศาสนาที่เป็น
ปัจเจกชน หรือเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐระดับนโยบาย อย่างแรก พุทธศาสนาใน
อาเซียนที่เป็นรัฐหรือรัฐให้ความส�ำคัญแบบพิเศษ คือ พม่า กัมพููชา เพราะมีบรรจุไว้
ในรัฐธรรมนูญ ส่วนประเทศไทย รัฐเพียงแค่ให้ความส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับบรรจุไว้เป็น
ศาสนาประจ�ำชาติในรัฐธรรมนูญ ระดับที่ไม่ให้พุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับรัฐหรือยุค
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

เกี่ยวกับรัฐ เพียงแต่อนุญาตให้ประชาชนนับถือ และจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
สิงคโปร์มีเอกลักษณ์พิเศษในฐานะเป็นประเทศแบบฆราวาสวิสัย (secular state)
ไม่อนุญาตให้ศาสนาไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ชาติแยกรัฐ แยกศาสนา ออกจากกัน
ชัดเจน และประเทศสังคมนิยม เช่น เวียดนามและลาว ไม่ให้ศาสนาเข้ามามีบทบาท
ระดับชาติหรือนโยบาย แต่ผ่อนคลายให้ประชาชนนับถือ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐ ดัง
นั้นในบริบทอาเซียน พุทธศาสนาในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับรัฐคือ (1) กลุ่มประเทศที่
ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดของประเทศ เช่น พม่า และกัมพูชา
(2) กลุ่มประเทศที่ได้รับการยกย่องกว่าศาสนาอื่น และเขียนไว้ในรัฐธรรม แต่ไม่ได้
ยกย่องว่าเป็นศาสนาประจ�ำรัฐหรือชาติ เช่น ประเทศไทย (3) กลุ่มประเทศที่ไม่ให้
ศาสนาเกี่ยวข้องกับรัฐที่จะต้องยกไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือมีส่วนส�ำคัญ แยกรัฐ
และศาสนาออกจากกัน แต่ศาสนาก็มีพื้นที่เอกชน ในรูปแบบสมาคม มูลนิธิ (4) กลุ่ม
ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ ประเทศเวียดนาม
และลาว เนื่องจากประชาชนนับถือ และพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์มาพร้อมกับการ
สร้างประเทศ รัฐจึงให้ความส�ำคัญ (5) กลุ่มประเทศที่ให้ความส�ำคัญต่อพุทธศาสนา
แต่เนื่องด้วยประชากรมีจ�ำนวนไม่มาก จึงท�ำให้รัฐ ไม่สนใจเท่าที่ควร เช่น ฟิลิปปินส์
บูรไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (6) กลุ่มประเทศให้ความส�ำคัญศาสนาอื่นมากกว่า
พุทธศาสนา เช่น มาเลเซีย บูรไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
3) กลุ่มเน้นวิชาการ (Exoteric or Intellectual Buddhism): เน้น
คันถธุระ เรียนเพียงต�ำราเป็นหลัก แปลหรือท่องพระไตรปิฎก (Exoteric Buddhism)
แปลว่า พุทธศาสนาตามคัมภีร์ (Intellectual Buddhism) พุทธศาสนาแบบปัญญา
ชน เน้นการศึกษาการให้ค�ำอธิบายกับปรากฏการณ์ใหม่ที่เอาพุทธศาสนามาบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ หรือ แนวคิดสมัยใหม่ในประเทศอาเซียน พุทธศาสนาลักษณะนี้
จะมีอยู่ส�ำหรับกลุ่มปัญญาชน นักคิด นักเขียน หรือพวกที่มุ่งเน้นการอธิบายความให้
เข้ากับบริบทสมัยใหม่ในบริบทอาเซียน และบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
4) กลุ่มเน้นประสบการณ์ลึกลับหรือเฉพาะตน (Esoteric Buddhism):
เน้นวิปัสสนาธุระ ปฏิบัติธรรมท�ำกรรมฐานตามล�ำพังเพื่อเข้าถึงรหัสยะคือประสบการณ์
ลึกลับเฉพาะตนชนิดที่สื่อให้คนอื่นเข้าใจไม่ ในอาเซียนมีกลุ่มคนประเภทนี้ที่นับถือ
ศาสนาโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสังคม แต่เน้นปฏิบัติตนเพื่อการหลุดพ้นจะมีส�ำนักปฏิบัติ
ธรรมหลายแห่งในอาเซียนในหลายประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ประยุกต์แนวคิด
จิตวิทยาตะวันตกมาปรับใช้ ลักษณะของพุทธศาสนาแบบนี้ เน้นการเข้าถึง เข้าใจด้วย
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ตัวเองมีส�ำนักปฏิบัติตามสายครูบาอาจารย์ของตนและมีการรวมกลุ่มของฆราวาส
5) กลุ่มเน้นพัฒนาเพื่อสังคม (Socially Engaged Buddhism) เรียก
ว่ า สั ง คหธุ ร ะ คื อ บริ ก ารสั ง คม/กลุ่ ม พุ ท ธเพื่ อ สั ง คม: พุทธศาสนาลักษณะนี้เริ่ม
มีการให้ค�ำอธิบายด้านการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น มีหน้าที่สงเคราะห์ชาวบ้าน
ด้วยสังคหวัตถุ 4 เป็นพุทธศาสนาที่ห่วงใยประชาชน พุทธศาสนาแบบที่ 3 ไม่อยู่บน
หอคอยงาช้างเหมือนแบบที่ 1 และไม่เข้าถ�้ำหลับตาภาวนา ปลีกตัวหนีสังคมเหมือน
แบบที่ 2 แต่เป็นการผสมสังคหธุระให้กลมกลืนเข้ากับคันถธุระหรือวิปัสสนาธุระ เช่น
พระสิทธัตถะออกผนวช 6 ปีแรกเก็บตัวแบบประเภทที่ 1 และที่ 2 เมื่อตรัสรู้แล้วจึง
ออกเทศนาสั่งสอนตลอดเวลา 45 พรรษา ช่วงนี้เรียกว่าเป็นพุทธศาสนาเพื่อสังคม
(Engaged Buddhism) ที่เน้นสังคหธุระ/พัฒนาสังคม ในกลุ่มประเทศอาเซียนการ
พัฒนาสังคม เริ่มมีปรากฏมากขึ้น โดยเฉพาะในเวียดนาม ยุคอาณานิคม มีการจัด
ตั้งเน้นการศึกษาสงเคราะห์ และการสังคมสงเคราะห์ ในหลายประเทศอาเซียน มี
การน�ำแนวทางการพัฒนามาใช้ โดยมีพุทธศาสนา หลักการเป็นตัวขับเคลื่อน มีการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชน
สิ่งท้าทายและแนวทางด�ำเนินของอาเซียนตามพุทธศาสนา
ปัญหาความขัดแย้งภัยคุกคามในประชาคมอาเซียน:สามารถแบ่งเป็นประเภท
5 อย่าง (แบ่งตามมัจฉริยะ 5 หลักธรรมในทางพุทธศาสนา)
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องดินแดนหรือแผ่นดิน การแบ่ง
อาณาเขตระหว่างกัน/ท้องถิ่นนิยม (อาวาสมัจฉริยะ): การยึดครองประเทศหรือ
การแบ่งดินแดน แม้จะมีทุกยุคสมัยและมีทั่วโลก เช่น ไทย กัมพูชา ท�ำให้เกิดการไม่
เข้าใจ และปัญหาทางการเมืองระหว่างอาเซียน ซึ่งพรมแดนนี้ยุคอาณานิคมเป็นผู้
ก�ำหนด หรือน�ำเรื่องการแบ่งเขตแดนมาชัดเจน ซึ่งฝรั่งเศสและอังกฤษ น�ำมาใช้กับผู้ที่
ใต้อาณานิคม ซึ่งท�ำให้มีปัญหา ในอดีตปัญหาดินแดนในรัฐจารีตโบราณแม้จะมีการยึด
ครอง แต่ก็ไม่เน้นยึดดินแดน เมื่อท�ำสงครามชนะแล้วไม่อยู่ เพียงแต่ส่งคนที่ตนไว้ใจ
ให้ปกครอง เช่น เมื่อพม่ารบชนะไทย ไทยรบชนะเขมร หรือพม่ารบชนะเชียงใหม่/
ล้านนา หรือล้านนา ล้านช้าง และมีการขยายดินแดน ตั้งไว้ให้เป็นประเทศราช ที่
ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง/จิ้มกอง ในบางรัฐมีการแบ่งเป็น 3 อาณาจักร เช่น
อาณาจักรหลวงล้านช้าง ยุคต่อมากลายเป็นปัญหาเรื่องดินแดน เมื่อเจ้าอาณานิคม
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มาแล้วยึดครองท�ำให้เกิดปัญหาทับซ้อนเป็นปัญหาทางเขตแดน หรือการแบ่งเขตแดน
เช่นความขัดแย้งเรื่องพรมแดนของพม่ากับอังกฤษช่วงก่อนสงครามพม่า-อังกฤษ
ปัญหาเรื่องดินแดนยุคอาณานิคม ความขัดแย้งที่เจ้าอาณานิคมต้องการเขตแดนซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์ในด้านการค้า ท�ำให้ต้องใช้ก�ำลังบีบบังคับ เพื่อมีอ�ำนาจเหนือดินแดน
ต่างๆ ในอาเซียน กลายเป็นปัญหาข้อพิพาทและอาณาจักรในครั้งนั้นที่ต้องยอมจ� ำนน
เพื่อรักษาบางส่วนที่เหลือไว้ด้วย เช่น กรณี สยามกับฝรั่งเศส สยามกับอังกฤษ พม่า
กับอังกฤษ เวียดนามกับฝรั่งเศส แบ่งเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ ปัญหาเรื่อง
ดินแดนยุครัฐชาติ:มีการท�ำเขตแดนที่ส่งผลมาจากยุคอาณานิคมท�ำให้เกิดความไม่
ชัดเจนและมีการตีความ การฟ้องร้องศาลโลก ให้ตัดสินคดีความ เช่น กรณีข้อพิพาท
เขตแดนเขาพระวิหาร ระหว่างไทยกับกัมพูชา และอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นในอาเซียน
ปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ตระกูล ราชวงศ์ (กุลมัจฉริยะ):
ความขัดแย้งในเรื่องชาติพันธุ์นี้ มีมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่สมัยโบราณของอาเซียน มอญ
พม่า และสยามกับเขมร แม้แต่ภายในรัฐชาติเดียวกันก็มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์
ในอดีต รัฐจารีต: ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ตระกูลหรือราชวงศ์ มีปรากฏกรณี ใน
วงกว้างด้านชาติพันธุ์ มีความขัดแย้ง ระหว่าง มอญกับพม่า พม่ากับสยาม สยามกับ
เขมร เขมรกับอานัมหรือญวน พวกจามกับขอม พวกจามกับเวียดนาม ความขัดแย้ง
ด้านชาติพันธุ์ จะมุ่งเพื่อความเป็นใหญ่เหนืออาณาจักรอื่นๆ ซึ่งปกครองโดยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ส่วนในวงแคบการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างราชวงศ์สมัยอยุธยา มี
หลายราชวงศ์ นับตั้งแต่ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณบุรี ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์
บ้านพลูหลวง การขัดแย้งระหว่างราชวงศ์จะมีเมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง หรือแย่ง
ชิงความเป็นใหญ่ กระทั่งแม้ในราชวงศ์เดียวกันก็แย่งชิงความเป็นใหญ่เพื่อให้คนหรือ
กลุ่มตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ จากตระกูลแต่ละตระกูล หรือ ราชวงศ์ไปสู่ราชวงศ์ ที่แตก
ต่างกัน ก็น�ำไปสู่การขัดแย้งและท�ำสงครามรบพุ่งกันตลอดระยะเวลา เมื่ออีกฝ่ายขึ้น
มาเป็นใหญ่ก็จะต้องสังหารอีกฝ่ายจนกระทั่งฆ่าล้างตระกูลหรือโคตร จนกระทั่งมีค�ำว่า
ประหารเจ็ดชั่วโคตร และในระดับที่แคบที่สุด คือ การขัดแย้งกันระหว่างพี่น้อง เพื่อ
ขึ้นมาเป็นใหญ่ หรือปกครอง ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ประเทศลาวมี 3 อาณาจักร คือ
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และอาณาจักรล้าน
ช้างจามปาสัก กลายเป็นศัตรูต่อกันโดยเวียงจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนาม
หลวงพระบางได้รับการสนับสนุนจากพม่า ส่วนจามปาสักได้รับการสนับสนุนจากไทย
แทนที่จะร่วมมือกันขับไล่อิทธิพลของต่างชาติ รัฐลาวเหล่านี้กลับสนับสนุนต่างชาติให้
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

เข้ามาปราบคู่แข่งของตนเอง ในที่สุดพม่าสามารถขับไล่เวียดนามออกจากเวียงจันทน์
แต่สุดท้ายพม่าก็สูญเสียอ�ำนาจทั้งหมดในลาวให้แก่ไทยรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์ไปสู่
ราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2321
ในยุคอาณานิคม แม้ปัญหาดังกล่าวจะไม่ค่อยมีเพราะมีอ�ำนาจควบคุมเหนือ
ดินแดนทั้งหลาย แต่ก็ยังมีปัญหาระดับแคบลงมาคือ การพยายามอีกกลุ่มอ�ำนาจขึ้น
สู่บัลลังก์โดยการสนับสนุนจากเจ้าอาณานิคม รัฐบาลของเจ้าอาณานิคมมีหน้าที่และ
อ�ำนาจที่จะสั่งการหรือแต่งตั้งผู้ที่จะขึ้นมามีอ�ำนาจเพื่อคอยรับใช้นโยบายของตน
เป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิด หรือได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่ออ�ำนาจ
ทางการเมือง อันจะส่งผลต่ออ�ำนาจทางเศรษฐกิจต่อไป ความขัดแย้งของชาติพันธุ์
แม้มีบ้างก็อยู่ภายใต้การควบคุม จนน�ำไปสู่ยุครัฐชาติใหม่:ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ที่มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ และมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ คือประเทศ พม่า
และมาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นหลัก และประเทศอื่นๆ แม้จะมีบ้างแต่ความเข้มข้น
หรือชัดเจนยังไม่ปรากฏ แม้ปัญหาภายในประเทศเองก็ยังมีการขัดแย้งในเรื่องชาติ
พันธ์ุ ปัญหาความขัดแย้งในพม่าอันเนื่องมาจากการต้องการปกครองตนเองหรือแยก
ประเทศ เนื่องจากการให้สัญญาประชาคมไว้ของนายพลอองซานผู้น�ำการปฏิวัติเพื่อ
ได้รับเอกราช แต่เมื่อถูกสังหารก่อน แผนดังกล่าวจึงถูกระงับไป และเมื่อถึง 10 ปีหลัง
จากให้สัญญาไว้ กลุ่มชาติพันธ์ต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนปกครองตนเอง โดยไม่
ขึ้นตรงต่อพม่า กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่มั่นคงและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาตลอด พม่า มีกลุ่มชาติพันธุ์
หลักๆ 7–8 กลุ่ม กลุ่มเหล่านี้มีศักยภาพที่จะเป็นประเทศหนึ่งๆ
ปัญหาความขัดแย้งในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศแรกเกิดจากความ
เกรงกลัวตัวการที่คนนอกคือคนจีนและอินเดีย ซึ่งไม่ใช่ชาวมลายู เพราะเกรงจะเข้า
มาแย่งชิงผลประโยชน์ด้านธุรกิจ การค้าขาย แม้สิงคโปร์เคยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมา
เลย์แต่ก็ต้องถอนตัวออกไปอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกชาติพันธุ์ชัดเจน นโยบายที่
ชัดคือ ภูมิบุตร ซึ่งแยกคนที่เป็นคนพื้นถิ่นโดยเฉพาะมาเลย์ซึ่งอยู่มาเดิม และคนเข้า
มาทีหลังคือ คนจีน และอินเดีย ซึ่งทั้งสองนี้มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซีย
แต่ทั้งสองชาติพันธ์ุนี้ ยังรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนี่ยวแน่น ซึ่งต่างกับคนจีน
ในประเทศไทยที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไทยมากกว่าเป็นคนจีน โดยเฉพาะลูก
หลานรุ่นหลังๆ
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กลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ชัดเจนและเข้มข้น ล้วนมา
จากการปกครองของอังกฤษ ทั้งนี้ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีความหลากหลายด้าน
ชาติพันธุ์ด้วย แม้แต่ประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ ชาวจีน ชาวเขมร ลาว คน
ล้านนาทางเหนือ และคนใต้ และชาวมลายู แต่รัฐไทยก็พยายามท�ำให้กลุ่มคนต่างๆ
หลอมรวมเรียกตนเองว่า คนไทย ซึ่งถือว่าประสบความส�ำเร็จยุคหนึ่ง อย่างที่อเมริกา
เรียกตนเองว่า melting pot หม้อหล่อม ซึ่งไม่ว่า ใคร ชาติพันธุ์ใดเข้ามาก็จะกลาย
เป็นคนไทย เช่น อเมริกาก็พยายามมีหม้อเบ้าหลอมร่วมเป็นอเมริกันชน ภายหลัง
อเมริกาเปลี่ยนแนวทางใหม่ว่า mosaic กระจกหลากสี ซึ่งเป็นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ แต่ยังสร้างความสวยงามให้ประเทศ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นหม้อ
หล่อมรวมอีกต่อไป ในประเทศอินโดจีนที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั้น
ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ยังไม่เข้มข้น แม้จะมีความระหองระแหงระหว่างชาวเวียดนาม
ชาวเขมร หรือลาวอยู่บ้างก็ตาม แต่ภายหลังด้วยการปกครองของคอมมิวนิสต์ท�ำให้
ปัญหาดังกล่าวถูกปกปิดไว้ไม่เปิดเผย แต่ยังมีผลบ้างระหว่างชาวเขมรกรอม (lower
Khmers) ภาคใต้เวียดนามกับชาวเวียดนาม
ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ (ลาภะมัจฉริยะ): ผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจมาจากการที่จะต้องท�ำกิจกรรมด้านการค้า การลงทุน เพื่อก่อให้เกิด
เศรษฐกิจที่ดี เริ่มทั้งแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การแลกเปลี่ยนค้าขาย การลงทุน การ
บริโภค ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับระหว่างประเทศ ในครั้งรัฐจารีตของอาเซียน ผล
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างกันด�ำเนินการโดยพ่อค้า มีการแบ่งแยกหน้าที่
อย่างชัดเจน คือ ผู้ปกครองมีหน้าที่ปกป้องประเทศ ดูแลบริหารประเทศมีอ� ำนาจด้าน
การเมือง ส่วนพ่อค้า เป็นอีกกลุ่มชนที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่ค้าขายระหว่างกัน
บางครั้งถึงการค้าขายระหว่างรัฐ แลกเปลี่ยนกัน ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของรัฐ จึง
เป็นเรื่องการเก็บภาษีเท่านั้น ที่มาจากกลุ่มพ่อค้า การค้าระหว่างประเทศนั้นมีพ่อค้า
จากต่างถิ่นต่างแดนเดินทางเข้ามา หรือแวะพักในดินแดนอาเซียนระหว่างเดินทางกลับ
จากจีน หรือจากจีนไปสู่อินเดีย ยุคอาณานิคม เริ่มมีการค้าขายระหว่างประเทศและ
ดินแดน การค้าขายในยุโรป เริ่มมีการกีดกันจากภัยสงคราม น�ำไปสู่การขยายการค้า
ทั้งนี้เพราะดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งวัตถุดิบของเครื่องเทศ เนื่องจาก
เริ่มมีคู่แข่งกันเองมากขึ้น ทั้งในชาติยุโรปด้วยกัน ท�ำให้ชาติทั้งหลายเริ่มมองมาที่
ตะวันออกหรือเอเชีย จึงพากันมาค้าขายและตั้งบริษัท โดยเริ่มจากเอกชนก่อน ที่ซึ่ง
มีชื่อบริษัทอินเดียตะวันออก เช่น English East Indies, Dutch East Indies, and
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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French East Indies เพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งบริษัทให้เกิดพลังในการค้าขาย ต่อมาเมื่อ
บริษัทเกือบล้มละลาย เพราะความไม่มีระเบียบด้านการบริหารและการเงิน ท�ำให้รัฐ
ต้องเข้ามาโอบอุ้ม น�ำไปสู่การต้องใช้ก�ำลังทางทหารของรัฐ เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งชนชั้นภายในประเทศ แม้ต้นแบบแห่งความขัดแย้งในเรื่องชนชั้น สีผิวจะไม่
รุนแรง ในสมัยโลาภิวัตน์ เมื่อจีนขึ้นมามีบทบาทและเริ่มสร้างโครงการใหญ่ นายสี
จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเริ่มประกาศแนวคิดเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road) ตั้งแต่ปี 2013 และเชิญผู้น�ำชาติต่าง
ๆ มา ร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม
2560/2017 เส้นทางสายไหมทางบกคือถนนและทางรถไฟออกจากจีนมุ่งไปทาง
ตะวันตก ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเล คือเส้นทางเดินเรือจากจีนมุ่งลงใต้แล้วเข้า
สู่ทิศตะวันตก โครงการ One Belt One Road หรือ OBOR (โอบอร์) เป็นการรื้อฟื้น
เส้นทางสายไหม ถนนการค้าของจีนแต่โบราณ เชื่อมต่อจีนเข้ากับยุโรปผ่านทางเอเชีย
กลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง ด้วยระบบคมนาคม
ราง ท่าเรือน�้ำลึก ถนน และการสื่อสาร แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือเส้นทางสายไหมทาง
บก ผ่านซินเจียง-อุยกูร์ ไปทางเอเชียกลาง เข้าอิหร่าน ตุรกี รัสเซีย ไปเยอรมนีและ
เนเธอร์แลนด์ และเส้นทางสายไหมทางทะเล เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนผ่าน
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไปศรีลังกา อินเดีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง เข้า
กรีซและอิตาลีผ่านเมดิเตอร์เรเนียน
ปัญหาเรื่องสีผิว ชนชั้นวรรณะ (วรรณมัจฉริยะ) Racialism: สังคมประกอบ
ด้วยหลายกลุ่ม หลายก้อนมีการจัดสรรกันตามอ�ำนาจ ผลประโยชน์ เศรษฐกิจ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดวรรณะในสังคมขึ้น โดยเฉพาะการน�ำสีผิวมาเป็น
เครื่องแบ่งชนชั้น ในบริบทอาเซียน อดีตนั้นแต่ละสังคมล้วนมาจากการแบ่งชนชั้นตาม
อ�ำนาจในความรับผิดชอบ เป็นชนชั้นสูง เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ อ�ำมาตรย์ราชนิกูล
รวมทั้งผู้มีต�ำแหน่งสูงทางการเมืองการปกครองและอีกกลุ่มคนชนชั้นต�่ำ ซึ่งเป็นไพร่
บ่าว ผู้รับใช้ แม้การแบ่งเรื่องวรรณะในสังคมอาเซียนจะไม่เข้มข้นหรือปรากฏชัดดัง
เช่น วรรณะในอินเดียหรือที่อื่นๆ ของโลก แต่เรื่องการแบ่งวรรณะภายในสังคมก็ได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดียเช่นกัน เพียงแต่ความเข้มข้นลดน้อยลง ดังจะมีชนชั้นปกครอง
ถือว่าสูงสุดในสังคม ชนชั้นพราหมณ์ ผู้ใกล้ชิดผู้ปกครอง ชนชั้นพ่อค้านักธุรกิจ และ
ชนชั้นที่ใช้แรงงานกรรมกร ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องการเข้าถึง
อ�ำนาจหรือการผูกขาดอ�ำนาจของกลุ่มตระกูลหนึ่งผ่านคนชั้นปกครองเท่านั้น เช่น
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

การดูถูกดูหมิ่นชนชั้นแรงงาน การยกย่องผู้มีต�ำแหน่งว่ามีบุญญาธิการ มีบารมี
ในยุครัฐชาติ แม้มาเลเซียจะไม่มีปัญหาเรื่องเอกราชเหมือนชาติอื่นๆ ที่จะ
ต้องมีนักชาตินิยมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช แต่มาเลเซียกลับมีปัญหาเรื่อง
เชื้อชาติ ระหว่างคนพื้นถิ่นเดิมชาวมาเลย์ กับคนอื่นๆ เช่น ชาวจีน ชาวอินเดีย
ปัญหาเรื่องศาสนา และอุดมการณ์การเมือง (ธรรมมัจฉริยะ): ความขัด
แย้งระหว่างขั้วอ�ำนาจเสรีนิยมและคอมมิวนิสต์ ปัญหาเรื่องศาสนา ในฟิลิปปินส์ ไทย
มาเลเซีย ศาสนาของประชาชนในประชาคมอาเซียน นับตั้งแต่ยุครัฐจารีต:ในรัฐจารีต
ความขัดแย้งเรื่องศาสนาเกิดขึ้นจากการเข้ามาของตะวันตก เนื่องจากในภูมิภาคนี้มี
ศาสนาของชาวพื้นถิ่นอยู่เดิม คือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามนั้นถือ
กันในหมู่เกาะ และคาบสมุทร ส่วนศาสนาพุทธถือกันมากในแผ่นดินใหญ่ การกระทบ
กันระหว่างศาสนาของผู้มีอ�ำนาจเข้ามาใหม่ กับชาวพื้นถิ่นเดิมจึงมีเกิดขึ้น โดยที่รัฐ
จารีตอ้างความชอบธรรมที่จะปกป้องศาสนาถิ่นเดิม เช่นเดียวกันนักล่าอาณานิคมก็
พยายามเผยแผ่แนวคิดใหม่เกี่ยวกับศาสนาของตนที่น�ำมาจากยุโรป ซึ่งเป็นศาสนาที่
ติดตัวมาน�ำไปสู่การขัดแย้งบ่อยครั้ง แม้บางครั้งจะอ้างเหตุผลทางผลประโยชน์การ
ค้า เช่น กรณีพม่า-มอญ กับ โปรตุเกสที่เป็นเจ้าเมือง และเวียดนามสังหารผู้เผยแผ่
ศาสนาและชาวถิ่นเดิมที่หันไปนับถือศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแผ่โดยฝรั่งเศส และ
นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาตอนปลายหลังพระนารายณ์ อันเนื่องมา
จากการต้องการเผยแผ่ศาสนาของผู้เข้ามาใหม่ คือ ศาสนาคริสต์น�ำโดยฝรั่งเศส จน
น�ำไปสู่การไม่ต้อนรับและปิดความสัมพันธ์ที่เป็นทางการกับชาวตะวันตกกว่าราว
150 ปี ก่อนจะเริ่มเปิดรับชาวตะวันตกยุคต้นรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ในกัมพูชายุค
รัฐจารีต แม้จะมีความพยายามดึงต่างชาติเพื่อมาช่วยเหลือในการกู้ชาติบ้านเมือง ก็
น�ำไปสู่การที่ต้องเปลี่ยนไปนับถืออีกศาสนาเพื่อการต่อรองทางผลประโยชน์บ้านเมือง
และความขััดแย้งภายในศาสนาเอง จนน�ำไปสู่การเกิดนิกายใหม่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละดินแดนหรืออาณาจักร กรณีพระสงฆ์ขัดแย้งกันเรื่องการครองผ้าในพม่า
ยุคอาณานิคม การขัดแย้งระหว่างศาสนาและศาสนาด้วยกันเองก็เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากผู้เข้ามาใหม่ไม่ให้ความเคารพต่อศาสนาของคนท้องถิ่น บีบบังคับทาง
กฎหมาย และยกย่องศาสนาของตนเอง ความคัดแย้งด้านศาสนาต่อศาสนาแม้จะไม่มี
โดยตรง แต่เกิดจากนโยบายของรัฐ ที่เจ้าอาณานิคมครองอยู่ แยกรัฐกับศาสนาออก
จากกัน เช่น การสวมเกือกเข้าวัดของเจ้าอาณานิคม การแต่งตั้งเจ้าของศาสนาในพม่า
หรือสังฆราช ระหว่างรัฐเจ้าอาณานิคมกับคณะสงฆ์และชาวพุทธพม่า ในกัมพูชา มี
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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การน�ำประท้วงของคณะสงฆ์ซึ่งเกิดความขัดแย้งกับฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าอาณานิคม กรณี
การใช้นโยบายกีดกันและกลืนทางวัฒนธรรมศาสนา กระทั่งเข้าสู่ยุครัฐชาติ ความขัด
แย้งระหว่างศาสนาพุทธกับผู้น�ำประเทศโดยเฉพาะเวียดนามใต้ ประธานาธิบดีที่นับถือ
ศาสนาอื่นกับชาวพุทธน�ำไปสู่ความขัดแย้ง ศาสนาถูกกระท�ำจากภาครัฐอันเนื่องจาก
ความไร้เสถียรภาพด้านการเมือง ยุคก�ำเนิดอาเซียนและประชาคมอาเซียนจนถึงปัจจุบัน
ความขัดแย้งด้านศาสนาอันเนื่องมาจากระบบลัทธิการเมืองการแข่งขันของเสรีนิยม
กับคอมมิวนิสต์ เมื่อฝ่ายไหนมีอ�ำนาจก็ท�ำให้ฝ่ายนั้นน�ำรัฐ ยิ่งสังคมนิยมยุคแห่งการ
เริ่มต้นจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาในเบื้องต้น ก่อนจะมีการผ่อนปรนและผ่อน
คลายภายหลัง ทั้งนี้หลังจากเสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงภายในประเทศ เมื่อ
พิจารณาความเชื่อและการเคารพนับถือของประชาชน ในประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งรวมตัวกันเป็นอาเซียน และจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปลาย
ปี พ.ศ.2558 การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อถือทางศาสนาของประชาชนส่วน
ใหญ่ในประเทศนั้นๆ จึงเป็นวิถีทางหรือพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดที่จะเข้าไปเข้าสู่หัวใจของ
ประชาชาติ นั้ น ๆ ความขั ด แย้ ง ด้ า นศาสนามี ม าทั้ ง ในอดี ต จนกระทั่ ง อาเซี ย นใน
โลกาภิวัตน์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา ในมาเลเซีย มีความขัดแย้งทางศาสนาที่ทวี
ความตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีการเปิดร้านซัก
ผ้าส�ำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น ในรัฐยะโฮร์ ทางตอนใต้ และรัฐปะลิส ทางตอนเหนือของ
ประเทศ รวมไปถึงการห้ามจัดเทศกาลเบียร์ และการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์และเพลง น�ำ
ไปสู่การออกแถลงการณ์ของสุลต่านทั้ง 9 พระองค์ที่แสดงความคิดเห็นต่อสังคมที่เกิด
ขึ้นไม่บ่อย เนื่องจากรัฐธรรมนูญของมาเลเซียก�ำหนดให้สุลต่านมีบทบาทในเชิงพิธีการ
เท่านั้น การแสดงความคิดเห็นของพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและ
ประเด็นทางสังคมจึงเกิดขึ้นน้อยมาก นอกจากนี้ มีความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศ
พม่า ระหว่างชาวโรฮิงยากับชาวยะไข่ที่มาจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานก่อให้เกิดการ
บาดหมางระหว่างสองชาติพันธ์ุที่นับถือศาสนาอิสลามกับพุทธศาสนา ส่งผลกระทบ
ตามมา ในเดือนเมษายน พ.ศ.2556 มุสลิมและชาวพุทธในพม่าที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่
อินโดนีเซียปะทะกัน ชาวพุทธ 8 คนถูกฆ่า และบาดเจ็บ 15 คน ศาลอินโดนีเซียสั่ง
จ�ำคุกมุสลิมโรฮิงยา 14 คน เป็นเวลา 9 เดือน ในเดือนพฤษภาคม มุสลิม 2 คนถูก
จับกุมในการวางแผนระเบิดสถานทูตพม่าในกรุงจาการ์ตา ในเดือนมิถุนายน มีเหตุ
ชาวพุทธพม่าถูกฆาตกรรมในมาเลเซียที่ถูกเชื่อมโยงกับความตึงเครียดทางเชื้อชาติใน
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พม่า ในวันที่ 5 สิงหาคม เกิดระเบิดในย่านชาวพุทธเอกายานาในจาการ์ตาตะวันตก
มีผู้บาดเจ็บ 3 คน และทิ้งจดหมายไว้ว่าเป็นการท�ำเพื่อชาวโรฮิงยา
ความขัดแย้งในศาสนาเดียวกันบนพื้นฐานของท่าทีต่อศาสนา มีให้เห็นใน
ประเทศต่างๆ ระหว่างทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างจารีตนิยมกับความทันสมัยนิยม
ทั้งนี้ต่างมีพื้นฐานการให้ค�ำอธิบายที่แตกต่างกันออกไปก่อให้เกิดการวิวาทะระหว่างกัน
ในประเทศไทย มีความขัดแย้งด้านพุทธศาสนา 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เน้นปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี หัวเก่า เน้นระบบอาวุโสและระบอุปถัมภ์ กับกลุ่มเน้นก้าวหน้า สมัย
ใหม่ เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ตอบสนองทันต่อความเปลี่ยนแปลง ท�ำให้เกิด
การแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนระหว่างพุทธศาสนาแนวจารีตกับพุทธศาสนาแนวสมัยใหม่
แนวโน้มของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมศาสนาในศตวรรษที่ 21 ในอาเซียน:
แม้ในอดีตเคยมีความขัดแย้งด้านต่างๆ เช่น ด้านการอุดมการณ์ทางเมือง การ
ค้าขาย ด้านทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นความขัดแย้งแห่งยุคสมัยรวมทั้งการปะทะกัน
ทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่ศตวรรษนี้จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้าน
วัฒนธรรมศาสนา ความขัดแย้งทางด้านศาสนาจะปรากฏชัดยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจาก
เหตุปัจจัยต่างๆ
1) มุ่งไปที่ตัวบทหรือคัมภีร์ไม่ใส่ใจบริบท: ในอดีต ปัญหาเกิดจากการมุ่งที่
บริบท ไม่ใส่ใจตัวบท เน้นประเพณีที่ปฏิบัติสืบๆ กันมาเพียงอย่างเดียว ส่วนตัวบท
ของคัมภีร์แม้จะถูกต้อง แต่ยุคเหตุผลด้านเวลายุคสมัยและสถานที่ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อ
ศาสนาเชิงจารีตได้รับการท้าทายจากตั้งค�ำถามทางวิทยาศาสตร์แบบสมัยปัจจุบันน�ำ
ไปสู่การปรับท่าทีของศาสนิกชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องหันเข้าไปนับถือศาสนาแบบเดิม
หรือเน้นที่ตัวคัมภีร์ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นพวกเคร่งคัมภีร์ การแสดงออกทางศาสนาที่
จะต้องเน้นตัวคัมภีร์ที่มุ่งเจาะจงแค่ตัวอักษร บางครั้งขาดความเข้าใจต่อเจตนารมณ์
ที่แท้จริงขององค์ศาสนาหรือผู้ให้ก�ำเนิดศาสนา เพราะบางครั้งศาสนิกไม่สามารถล่วง
รู้ถึงความคิดที่แท้จริงขององค์ศาสดา น�ำไปสู่การตีความแบบสายเคร่งเน้นตัวอักษร
ตามพระคัมภีร์ ปราศจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง บางครั้งน�ำไปสู่การเคร่งครัดจนก่อ
ความรุนแรง กลายเป็นสงครามท�ำร้ายท�ำลายฝ่ายที่เป็นกลางหรือไม่เห็นด้วย ลักษณะ
นี้ก่อความรุนแรงมาก แต่ถ้าหากเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องก็จะน�ำสันติภาพมาให้ จุด
วิกฤติหรือทางแยกจึงอยู่ที่การเข้าใจในเนื้อหาสาระไม่ใช่เพียงตัวบท
2) การมองแค่บริบทแต่ขาดความเข้าใจในตัวบท: บางครั้งศาสนิกชนคนรุ่น
ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

ใหม่มองสิ่งปรากฏโดยที่ไม่สืบค้นไปถึงตัวบท น�ำไปสู่ความเข้าใจศาสนาผ่านตัวบริบท
แวดล้อม โดยไม่ค�ำนึงถึงตัวบทหรือคัมภีร์ พระธรรมวินัย ค�ำสอนขององค์ศาสดา
ยึ ด ติ ด ที่ ตัวบริบทเท่านั้น ท�ำให้ขาดการมองที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งตั วบริ บททางสั ง คม
วัฒนธรรม กับตัวบทมีความขัดแย้งระหว่างกัน
3) ใจที่คับแคบอันเนื่องมาจากความจริงหนึ่งเดียวที่มองเห็นด้านเดียว: ความ
จริงหนึ่งเดียวแม้ไม่น่ากลัวเท่าความจริงด้านเดียว เพราะการยึดมั่นต่อความจริงด้าน
เดียวซึ่งคิดว่า เป็นความจริงหนึ่งเดียวน�ำไปสู่จิตใจที่คับแคบ ไม่ได้มองหลายๆ ด้าน
จนก่อให้เกิดความขัดแย้งในการเข้าถึงความจริง เพราะมักจะมองความจริงด้านตัว
เองเป็นหลัก ลักษณะนี้คล้ายตาบอดคล�ำช้าง ศาสนาของตนเองเป็นหลัก นิกายของ
ตนเองเป็นหลัก เหมือนคนมองเหรียญด้านเดียว ที่ตนมองเห็นถึงจะเป็นเหรียญ แต่
เหรียญด้านหนึ่งคนอื่นมองกลับไม่เป็นเหรียญด้านที่ตนมอง การมองความจริงด้าน
เดียวด้านที่ตนเอง พวกตนเอง บอกว่าใช่จึงเป็นเหรียญ ก็ขาดมาตรฐานกลาง น�ำไป
สู่ความขัดแย้งจากความคิดที่แตกต่างกัน
4) ศาสนาเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นข้ออ้างทางการเมือง: การที่ศาสนากลาย
เป็นเครื่องมือของการเมือง และการเมืองกลายเป็นเครื่องมือของศาสนาท�ำให้ศาสนาขาดมิติ
ทางจิตวิญญาณ เป็นเพียงสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมเพื่อรักษาให้สังคมอยู่เป็นระเบียบสุข ซึ่งการเมือง
ท�ำให้ศาสนามืดบอด และศาสนาที่มืดบอดท�ำให้การเมืองพิการ เนื่องจากตัวศาสนาเป็น
เครื่องมือเพื่อเป็นข้ออ้างทางการเมืองเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นทางจิตวิญญาณอย่าง
แท้จริง เพียงเพื่อกล่อมเกลาให้คนในสังคมเคลิบเคลิ้ม เหมือนเกิดมาไม่มีอะไร ตาย
ไปก็เหมือนไม่เคยเกิดมามีชีวิตอยู่จริงบนโลกนี้
5) การมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณประชากรแต่ขาดคุณภาพด้านความรู้ต่อศาสนา:
แม้ศาสนาเชิงสถาบันจะมีองค์ประกอบของศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสน
สถานวัตถุ ศาสนพิธี และศาสนสัญลักษณ์ จะเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น ประชากรหรือ
ศาสนิก แต่มุ่งเน้นเพื่อเกทับหรืออวดอ้างสรรพคุณว่ามีคนใช้ยานั้นเป็นจ�ำนวนมาก
แม้ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาแบบจารีตก็มีประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะภาพของศาสนา
เป็นเพียงแค่ลักษณะเชิงการรวมกลุ่ม ในเรื่องของศาสนาแม้จะมีการต้องการเพิ่ม
สมาชิกเหมือนบริษัทลูกโซ่ทั่วไป ที่ต้องท�ำยอดเพื่อเพิ่มสมาชิก ท�ำให้การมุ่งเผยแผ่
จึงเน้นการเพิ่มสมาชิกแต่ขาดจิตส�ำนึกความเป็นคนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
6) การเพิ่มความขัดแย้งทางวัฒนธรรมภาษาผ่านสื่อสมัยใหม่: ความขัดแย้ง
ด้านศาสนาในประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นมา ก�ำลังเกิดขึ้น และจะ
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เกิดขึ้นอีกต่อไป ศาสนาและอุดมการณ์การเมืองลัทธิการปกครองต่างๆ ล้วนมาจาก
เหตุ 2 อย่าง คือ แนวคิดที่แตกต่างกันน�ำไปสู่ระเบียบปฏิบัติที่ผลตามมาที่แตกต่าง
กัน ในประชาคมอาเซียนนั้น แม้ศาสนาต่างๆ จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันตามยุคสมัย
การเข้ามา การรับเอา ซึ่งศาสนาต่างๆ มีการเมืองหนุนหลังอยู่ บางครั้งศาสนาเป็น
เครื่องมือของการเมือง บางครั้งการเมืองเป็นเครื่องมือของศาสนา มีการใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือในการปกครอง เช่นเดียวกับการใช้กฎหมาย ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ของคนในชาติ เมื่อความขัดแย้งทางศาสนาเป็นประเด็นส�ำคัญกลายเป็นทั้งปัญหาและ
อุปสรรค การมองศาสนาจึงเป็นเรื่องของชนชั้นมุมมอง ชนชั้นปกครอง มองศาสนาใน
ฐานะเป็นเครื่องมือส�ำหรับการปกครอง หวังคะแนนเสียงหรือต้องการพลังสนับสนุน
มุมมองจากคนชั้นกลาง แม้จะพึ่งเริ่มมีมาในหลายประเทศที่เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
คนชั้นกลางดังกล่าวกลับมีมุมมองด้านศาสนาเป็นเครื่องปลุกปลอบ หรือเป็นหนทาง
แสวงหาความสุข และถ้ามองจากชนชั้นล่างจะมองศาสนาเป็นยาวิเศษ ทั้งนี้ศาสนา
เป็นเรื่องของการน�ำมาและการเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีการจัดตั้งสมาคม เป็นนิกาย
แม้แต่นิกายทางศาสนาเพื่อประโยชน์ด้านการเมืองหรือการปกครอง ศาสนาในฐานะ
เป็นเครื่องมือของรัฐที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐเพื่อให้มีการปกครองที่ง่ายขึ้น
แนวทางประเทศอาเซียนตามหลักพุทธศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 21
แนวทางการจัดการความขัดแย้งในมุมมองพุทธศาสนาเสนอหลักไว้ การ
ไม่มีหลักมัจฉริยะ 5 ด้วยการลดอัตตา การไม่ขยายตัวตน เพื่อแสดงอ�ำนาจบาทใหญ่
ด้วยหลักการปฏิบัติดังนี้
1) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนปฏิบัติต่อกันอย่าง
เป็นมิตรมีน�้ำใจต่อกันไม่สร้างศัตรูทั้งต่อหน้าและลับหลัง:การปฏิบัติต่อกันระหว่างกัน
แม้แต่ในประเทศชาติเดียวกัน ในบริบทอาเซียน สมาชิกระหว่างกันต้องมีความเมตตา
ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทางด้านกายภาพ การแสดงออกหรือการร่วมแรงร่วมใจ
เป็นหุ้นส่วนต่อกันไม่ใช่เพียงแค่เหตุผลด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้าขาย
เท่านั้น แต่มุ่งคบค้าสมาคมกันด้วยการหวังประโยชน์ของกันและกันทั่วหน้า ในการ
สื่อสาร เสวนาต่อกันก็เน้นการมีเมตตา เป็นมิตรไมตรีกัน เป็นพื้นฐาน ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง รวมทั้งการจัดท�ำนโยบาย โครงการต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงเน้นประโยชน์เฉพาะ
ชาติตนเองแต่ท�ำลายชาติอื่น แต่มุ่งเน้นประโยชน์ทุกฝ่าย (win-win) หรือประโยชน์
ชาติตน ชาติใกล้เคียง และชาติทั้งหลาย (เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
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มโนกรรม) ในบริบทอาเซียน สุลต่านมาเลเซียขอประชาชนมีขันติธรรมทางศาสนา
สุลต่าน 9 พระองค์ของมาเลเซียทรงออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชาวมาเลเซียเคารพ
ความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา พร้อมแสดงความกังวลถึง 'การ
กระท�ำที่เกินกว่าจะยอมรับได้' ในนามของศาสนาอิสลาม รัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า
มาเลเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์และความเชื่อทางศาสนาที่หลาก
หลาย ทั้ง 9 พระองค์ยังย�้ำว่า ความสามัคคีของประชาชนชาวมาเลเซียที่มาจาก
หลากหลายเชื้อชาติและศาสนา คือ กุญแจส�ำคัญในการรักษาเสถียรภาพของประเทศ
(สลิสา ยุกตะนันทน์, https://news.voicetv.co.th/world/531025.html)
2) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชน จัดแบ่งผลประโยชน์
สาธารณะให้ทั่วถึง: ในบริบทอาเซียน ประโยชน์สาธารณะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
น�้ำ มหาสมุทร อากาศ หรือแม้แต่สิ่งที่จะพึ่งพากัน แต่ละประเทศไม่เห็นแก่ประโยชน์
ตนเองเท่านั้น มีการมุ่งเห็นประโยชน์ท่ีใช้ร่วมกัน (สาธารณะโภคี)
3) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนยึดหลักปฏิบัติกฎ
กติกาที่ยอมรับกันในระดับเดียวกัน: กลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องเคารพในกฏระเบียบ
ที่ออกร่วมกัน ไม่มองประเทศตนเองที่ยิ่งใหญ่กว่าประเทศอื่น กฎบัตรต้องใช้ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ และหลักการสากลที่น�ำมาใช้ต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน (ศีลสามัญ
ญตา)
4) ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนยึดหลักความเห็น
ร่วมกันในหลักการใหญ่: ประเทศอาเซียนจะต้องมีความเห็นหลักร่วมกันในหลักการ
โดยถือว่าสิ้นสุด แม้จะไม่ให้ในรายละเอียด แต่เมื่อก�ำหนดเป็นหลักการใหญ่ ชาติ
อาเซียนต้องยอมรับข้อตกลงที่เป็นร่วมกันคิดและน�ำเสนอออกมา (ทิฏฐิสามัญญตา)
แนวทางความเจริญหรือเสื่อมของประชาคมอาเซียนตามหลักพุทธธรรม
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนร่วมประชุม สัมมนา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมเพรียงร่วมกัน ในบริบทอาเซียนนั้น การประชุม พบปะ
หารือ ร่วมวงสานเสวนา พูดคุย ที่ต่อเนื่องสม�่ำเสมอถือว่ามีความส�ำคัญดังจะเห็นได้
จากการหมั่นประชุมปรึกษาหารืออย่างสม�่ำเสมอ การเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ หรือ
แม้แต่ในประเทศ องค์กรขนาดใหญ่ หรือเล็ก ล้วนมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการประชุมทั้งระดับประเทศ ระดับเศรษฐกิจกิจ ความมั่นคง
และสังคมวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ยอมรับ เข้าใจกันและกัน
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ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนพร้อมเพรียงกัน: ใน
บริบทอาเซียน การพร้อมเพรียงในการประชุม มาประชุม เลิกประชุม และท�ำภารกิจ
อื่นๆ ให้พร้อมกัน ทั้งระดับประเทศที่เข้าร่วมประชุม ท�ำกิจกรรม หรือการก�ำหนดการ
กีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนถือว่า มีความพร้อมเพรียงกันเป็นหลัก
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนปฏิบัติตามหลักที่
บัญญัติตกลงไว้ร่วมกัน: ทั้งกฎบัตร และข้อพิมพ์เขียวของอาเซียน หรือข้อตกลง ไม่
บัญญัติสิ่งใหม่ๆ ตามอ�ำเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะวางไว้ ซึ่งประชาคม
อาเซียนเห็นพ้องต้องกัน ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ระดั บ ประเทศและประชาชนเคารพนั บ ถื อ ผู ้ มี
อาวุโสผ่านประสบการณ์และรับฟังค�ำแนะน�ำจากท่าน: การเคารพกันถือว่า เป็นการ
ลดความกระด้างกระเดือง โดยเน้นการเคารพจากธรรมชาติ ปราศจากการบีบบังคับ
หรือผลประโยชน์แอบแฝง
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนเคารพในสิทธิสตรี/
เด็ก/ผู้ด้อยโอกาส: การให้เกียรติสตรีแสดงถึงอารยธรรมที่สูงของชนชาติต่างๆ ชาติ
ใดที่ยังมีการไม่เกียรติสตรี ยังข่มเหงหรือล่วงเกินสตรีและเด็ก ถือว่ายังเป็นชนชาติ
ที่ไม่เป็นอนารย ยังไม่เป็นที่ยอมรับ การให้เกียรติเคารพในสตรี การช่วยเหลือเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แม้แต่ผู้สูงวัย ถือว่าการให้ความส�ำคัญต่อประเทศชาติ หรือ
ภูมิภาค
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนเคารพสถานร่วมใจ:
สถานที่รวมใจ ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน อนุสาวรีย์
หรือสถานที่ทางธรรมชาติ ที่เป็นเจดีย์ การให้ความเคารพจะน�ำไปสู่การสามัคคีสมัคร
สมาน เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะพุทธศาสนา ในประเทศ
ต่างๆ ในประเทศพม่า มีแหล่งรวมจิตใจ เช่น เจดีย์ชเวดากอง ในลาว เจดีย์หลวง ใน
กัมพูชา ในไทย มีวัดพระแก้ว เจดีย์ปฐม ปฐมเจดีย์ พระธาตุ จนมีการให้เป็นมรดกโลก
หรือ เป็นการจัดการทางวัฒนธรรม เช่นการเคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ
และรูปเคารพต่างๆ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งระดับประเทศและประชาชนให้เกียรติและเคารพ
แก่ผู้น�ำทางจิตวิญญาณ: จิตวิญญาณ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศ ไม่เพียงแต่จิตวิญญาณด้านสถานที่ทางศาสนา วัฒนธรรมของชาติเท่านั้น
แต่ยังหมายถึงจิตวิญญาณด้านบุคคล ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญต่อประเทศนั้นๆ หรือ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ภูมิภาคนั้นๆ ในระดับประเทศ บุคคลที่ส�ำคัญด้านจิตวิญญาณถือว่ามีความส�ำคัญ แต่
ส�ำหรับภูมิภาค ให้ความคุ้มครองผู้ทรงศีล สมณพรามหณ์ ผู้น�ำศาสนา และนักบวช
อื่นๆ ให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย ไม่รังแกหรือท�ำให้ต้องล�ำบาก
สรุป

พุทธใหม่ในประชาคมอาเซียน นับเป็นสิ่งท้าทายใหม่ที่จะตอบโจทย์ต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นศาสนบุคคล ศาสนาสถาบัน
ศาสนาค�ำสอนจะมีแนวทางปรับให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไร อยู่
ท่ามกลางกระแสที่เปลี่ยนแปลงในวันเวลาที่เป็นยุคดิจิตอล นับเป็นโจทย์ส�ำคัญของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะรับมือต่อพุทธศาสนาและกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกระแส
หลักภายนอก โลกาภิวัตน์ กระแสภายในของแต่ละปัจเจกบุคคลทั้งหลายที่จะเน้นน�ำ
พุทธศาสนามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่
เน้นความหลากหลายของภูมิภาค จะอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานแห่งความสงบสุขอย่างไร
พุทธศาสนาในอาเซียนจึงเป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายใหม่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
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เอกสารประกอบการสอน
ศรัญญา ประสพชิงชนะ. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา 203231 ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาษาจีน
-釋玄奘，《大唐西域記》，《大正藏》，第 51 冊，No. 2087 。
-沙門志磐撰，《佛祖統記》，《大正藏》，第 49 冊， No. 2035
。
-釋法顯，《高僧法顯傳》，《大正藏》，第51 冊，No. 2085 。
-釋義淨，《南海寄歸內法傳》，《大正藏》，第 54 冊， No.
2125 。
-法显著，田川译注，《佛国记》，重庆：重庆出版社，2008。
-凈心著，《海外佛教訪問記》，台南：高捷有限公司，2008。
-梁 启 超 撰 ， 《 佛 学 研 究 十 八 篇 》 ， 上 海 ： 上 海 古 籍 出 版
社，2011。
-慧敏著，《戒律與禪法》，台北：法鼓，1999。

อื่นๆ
-中華電子佛典協會，Chinese Buddhist Electronic Text Association ( CBETA),
Taipei 2014。
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วารสาร
มัลลิกา ภูมะธน และพระระพิน พุทฺธิสาโร. พม่า: พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสาร
ทางการเมืองและตัวตน. วารสารพุทธอาเซียน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559.
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร พิเชฐ ทั่งโต ธัชวรรน์ หนูแก้ว. ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา:
ความสั ม พั น ธ์ ท างศาสนาและการเมื อ งระหว่ า งไทย-กั ม พู ช า. วารสารพุ ท ธ
อาเซียน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
- ธันวาคม 2559.
พรชัย นาคสีทอง. "ประวัติศาสตร์" "ความทรงจ�ำ" และ "อัตลักษณ์ไทย(พุทธ)สยาม"
ในมาเลเซีย: กรณีชุมนบางแซะ (Teresek) รัฐกลันตัน.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.ปีท่ี 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559.
สมพร ขุนเพชร. การธ�ำรงและพลวัฒนธรรมพุทธศาสนา ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย.วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เมษายน–กันยายน 2558.
เอกสารประกอบการสอน
ศรัญญา ประสพชิงชนะ. 2547. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ History of
Southeast Asia. เอกสารประกอบการสอนวิชา 203231.
บทความออนไลน์
Inada K. Holling CS. Carpenter SR. 1995. Resilience. adaptability and
transformability in social-ecological systems. Ecology and Society
9: 5. [WWW document] URL http: //www. ecologyandsociety.org/
vol9/iss2/art5 [accessed 28 June 2010].
ข้อมูลออนไลน์
http: //bmsm.org.my/
http: //eng.tzuchi.my/
http: //www.malaysianbuddhistassociation.org/
http: //www.tbcm.org.my/
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http://www.chinabuddhism.com.cn
http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. พุทธศาสนาในกัมพูชา. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://www.
dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12286 (เข้าถึง: 23 สิงหาคม 2559).
SAOPHAL SRUN (โสภณ สรุน). พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา. [ออนไลน์]. สืบค้น
จาก:http://saophal.blogspot.com/2012/04/blog-post_2477.html
(เข้าถึง: 23 สิงหาคม 2559).
หอมหวล บั ว ระภา. พุ ท ธศาสนาลาวภายใต้ อุ ด มการณ์ สั ง คมนิ ย ม 2518-2533.
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/
article/viewFile/6150/5369 (เข้าถึง: 25 สิงหาคม 2560).
ก้าวสู่อาเซียนประชาคมแห่งสันติ: พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก:
http://sys.dra.go.th/module/attach_media/sheet1920120227013658.
pdf (เข้าถึง: 23 สิงหาคม 2560).
กลุ ่ ม เสขิ ย ธรรม. ความเป็ น มาของกลุ ่ ม เสขิ ย ธรรมและวั ต ถุ ป ระสงค์ - แนวทางเป้าหมาย. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://www.sekhiyadhamma.net (เข้า
ถึง: 23 สิงหาคม 2559).
อดิศักดิ์ ศรีสม. พุทธศาสนา ไทยรับมอญ มอญรับไทย. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://
www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=4&nid=1006 (เข้าถึง: 23
สิงหาคม 2560).
กองบรรณาธิการ ข่าวต่างประเทศ. สุลต่านมาเลเซียขอปชช.มีขันติธรรมทางศาสนา.
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://news.voicetv.co.th/world/531025.html
(เข้าถึง: 11 ตุลาคม 2560).
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ที่มา: พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885-1895
แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์ หน้า 37
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กาลานุกรมพุทธศาสนาในอาเซียน (แบ่งตามยุค)
ลำ�ดับเวลา
พ.ศ.ต. พ.ศ.

เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

ที่ 7

ราวที่ 6

ประมาณ 253/ก่อน ค.ศ.247 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป อินเดีย
(ประมาณ 268-232 ก่อน ค.ศ.) ส่งมหินทะพระโอรสไปยังศรีลังกาเพื่อ
น�ำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนั้น พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะทรง
รับนับถือพุทธศาสนา มีพระบรมราชองค์การให้พุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ�ำรัฐและของประชาชนอย่างเป็นทางการ
236
พระมหินทะเถระสถาปนามหาวิหาร ในอนุราธบุระ ศรีลังกา พระนางสังฆ
มิตตา น้องสาวพระมหินทะเถระ สถาปนาภิกษุณีวงศ์ขึ้นในลังกาครั้งแรก
ความอดอยากและสังฆเภทในลังกาท�ำให้มีการสังคายนาด้วยการจารึก
เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนพระไตรปิฎกลงบนใบลาน อุปถัมภ์โดยพระ
เจ้าวัฏฏคามิณี
ขุนหลวงเม้ากษัตริย์ไทอ้ายลาวพวกหนึ่งประกาศนับถือพุทธศาสนานับ
เป็นกษัตริย์ไทองค์แรกที่เป็นพุทธมามกะ
เวียดนามตกอยู่ใต้อ�ำนาจของจีนและรับอิทธิพลจากจีน (พุทธศตวรรษ 7-11)
-พระธรรมาจารย์จากจีนเข้ามายังเวียดนามผ่านภิกษุสงฆ์ ทั้งเข้ามาเพื่อ
หยุดอยู่ที่เวียดนามก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังอินเดีย
-พระสงฆ์ จ ากอิน เดีย แวะพัก ที่เวีย ดนามก่ อ นมุ่ ง หน้ า ต่ อ ไปยัง จีน ท่ า น
เหล่านั้นจะทิ้งร่องรอยการท�ำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐาน
-พุทธศาสนาในเวียดนามมีหลายนิกายแต่จุดมุ่งหมายร่วมกันคือการอุทิศ
ตัวเพื่อศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรม
-คณะธรรมาจารย์ ห ลวงจี น เดิ น ทางไปยั ง เวี ย ดนาม สถาปนามหายาน
และนิ ก ายอื่ น ๆ ณ ดิ น แดนแห่ ง เดี ย วที่ รั บ อิ ท ธิ พ ลมหายานจากจี น
-ภิกษุชาวอินเดีย มหาชีวกะ มาประกาศพุทธศาสนาในเวียดนามก่อนที่
จะเดินทางต่อไปยังจีน
-ภิกษุขวองตังหอย (Khuong Tang Hoi) ชาวเมือง Seadiane มีถิ่น
ก�ำเนิดอยู่ในอินเดีย หลังจากศึกษาพุทธศาสนาจบตามหลักสูตร เดินทาง
ไปประกาศพุทธศาสนาในประเทศจีนตอนใต้และในเวียดนาม
-ภิกษุฉิโจงโหลง (Chi Cuong Luong) (บางว่า กัลยาณรุจิ) เดินทางไป
ยังประเทศจีนเพื่อแปลคัมภีร์พุทธศาสนาแล้วจึงกลับมาเวียดนามเพื่อแปล
คัมภีร์นั้นต่อไปสมัยพุทธศตวรรษที่ 8
ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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-อาณาจักรปยู (Pyu) ราวพุทธศตวรรษที่ 8-13 ศูนย์กลางอ�ำนาจเป็น
รั ฐ อิ ส ระที่ ไ ม่ ขึ้ น ตรงต่ อ กั น (ประมาณ พ.ศ.443–1383) ตั้ ง อยู ่ ที่ ภ าค
กลางและเหนื อ ของพม่ า ในปั จ จุ บั น เคยเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ ใ นที่ ร าบลุ ่ ม
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำอีรวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-14 (ประมาณ
100 ปีก่อนคริสตกาล–ค.ศ.840) อยู่ยุคเดียวกันกับกลุ่มรัฐยะไข่ชาวปยู
ตั้งศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแปรและเรียกอาณาจักรของตนเองว่า ศรีเกษตร
-อาณาจักรจามปา (คริสต์ศตวรรษที่ 2-15) มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ยิ่ง
ใหญ่ เจริญรุ่งเรืองช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2-15
-หลวงจีนฟาเหียนจาริกออกจากจีนปี ค.ศ.399 อยู่ในอินเดียเป็นเวลา 6
ปี (ค.ศ.405-411) รัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 (พระเจ้าวิกรมาทิต
ย์แห่งราชวงศ์คุปตะ) ในการเดินทางไปอินเดีย หลวงจีนฟาเหียนจาริกไป
942
ทางบกส่วนในการเดินทางกลับท่านเดินทางกลับโดยทางเรือแวะศึกษา
หาความรู้และศึกษาคัมภีร์ที่เกาะลังกาเป็นเวลา 2 ปี แล้วออกเดินทาง
ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับสู่แผ่นดินจีน
-สมัยอาณาจักรฟูนัน เจริญรุ่งเรืองสูงสุด รับเอาพุทธศาสนา
- พระคุณวรมัน หัวหน้าคณะสงฆ์เดินทางมาจากแคว้นคันธาระ-กาปิศะ
ไปยังสุวรรณทวีป หมู่เกาะชวาในแถบอินโดนีเซีย เชื่อว่า คณะสงฆ์ชุดนี้
966
เดินทางมายังปากแม่น�้ำโขงของอาณาจักรฟูนันก่อนที่จะเดินทางไปยังหมู่
เกาะจารึกของกษัตริญ์ฟูนันจารึกถึง พระคุณวรมัน เป็นอักษรสันสกฤต
(คืออักษรคฤนห์) สมัยราชวงศ์ปัลลวะของอินเดียใต้
-สมัยพระเจ้าชัยวรมัน พ.ศ.1021–1057 อาณาจักรฟูนันเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนาที่ส�ำคัญ มีพระภิกษุจากอาณาจักรฟูนันไปเมืองจีนเพื่อแปล
เอกสารทางพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อสังฆปาละหรือสังฆวรมัน (เกิดปี พ.ศ.
1003) เมื่อทราบเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ฉี ท่านโดยสารส�ำเภาไปยัง
1021
เมืองจีนโดยเหตุที่ท่านรู้หลายภาษา จักรพรรดิหวูแห่งราชวงศ์เหลียงจึง
อาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในระหว่างเวลา 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
1049–1065 ท่านท�ำงานอยู่ในที่ต่างๆ รวม 5 แห่งด้วยกันมีอยู่แห่งหนึ่ง
มีชื่อว่า "ส�ำนักงานฟูนัน" จนกระทั่งมรณภาพปี พ.ศ.1067
ราว
พระสงฆ์สายมหายานจากอินเดียสถาปนาพุทธศาสนามหายานในอาณาจักร
1043/ หมู่เกาะแห่งชวา สุมาตราและบอร์เนียว
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ที่ 12

ที่ 12

ที่ 11
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-มันทระ/มันทรเสนะเดินทางไปเมืองจีนเพื่อแปลคัมภีร์พร้อมด้วย ต่อมา
1046 จักรพรรดิหวูทรงขอให้ท่านร่วมงานกับท่านสังฆปาละ แต่ท่านไม่มีความ
รู้เกี่ยวกับภาษาจีน
-พระภิกษุโพธิธรรมจาริกเดินทางขึ้นมาบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงวางรากฐาน
พุทธศาสนาในดินแดนนี้ ใช้เวลาเผยแผ่อยู่ 3 ปี ก่อนที่พระโพธิธรรมจะ
เดินทางขึ้นไปเผยแผ่ที่ดินแดนจีน หลังจากที่พระโพธิธรรมประกาศพุทธ
ศาสนาอยู่ในจีน 30 ปี อาณาจักรฟูนันก็ล่มสลาย (ประมาณ พ.ศ.1100)
1068
-บริ เวณแหลมอิ น โดจี น และทะเลจี น ใต้ มี อ าณาจั ก รต่ า งๆ-อาณาจั ก ร
ทวารวดี อาณาจักรเจนละ อาณาจักรจามปา อาณาจักรกามลังกา (มอญ)
อาณาจักรศรีเกษตร (พม่าตอนปลาย) อาณาจักรศรีโพธิ์ภาคใต้ของไทย
และอาณาจักรของสุวรรณทวีปหมู่เกาะชวา
เวียดนามปกครองเป็นเอกราชอยู่ประมาณ 65 ปี มหายานเข้าสู่เวียดนาม
-ภิกษุอินเดีย วินีตรุจิ ซึ่งหลังจากจบการศึกษาในฐานะเป็นศิษย์ผู้หนึ่งของ
ภิกษุที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งชื่อ ตังซัน (Tang San) อยู่ในประเทศจีนแล้ว ท่าน
เดินทางมายังเวียดนามเผยแผ่พุทธศาสนาแบบมหายานปี พ.ศ.1123 พัก
1123 อยู่ที่วัดฟับวาน (Phap Van Temple) ที่ตั้งอยู่ท่ีต�ำบลวานเกียบ (Van
Giap) จังหวัดฮาดอง (Ha Dong) แปลหนังสือตองตรี (Tong Tri) ถ่ายทอด
ปัญญาญาณ (Intuitive method) ให้ภิกษุที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งชื่อ ฟับเหียน
(Phap Hien) จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเริ่มประดิษฐานพุทธศาสนา
มหายานขึ้นในเวียดนามเป็นครั้งแรก
-อาณาจักรโคตรบูรณ์ (พุทธศตวรรษที่ 12-15) เริ่มต้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษ
12 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนดินแดนฝั่ง
ซ้ายของแม่น�้ำโขง มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนม อาณาจักรโคตรบูรณ์ปรากฏ
อยู่ใน "ต�ำนานอุรังคธาตุ" รับอิทธิพลจากอินเดียมีการปกครองโดยกษัตริย์
นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบทวารวดีและมีความเชื่อพื้นเมือง
เรื่องการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบูชาพญานาคศาสนสถานที่ส�ำคัญของ
อาณาจักร คือ พระธาตุพนม
-เวียดนามอยู่ภายใต้อ�ำนาจของจีนครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.1146-1492 พุทธ
1146- ศาสนาในเวียดนามที่รับมาจากจีนเจริญรุ่งเรือง มีการศึกษาปฏิบัติอย่าง
1492 กว้างขวาง มีการศึกษาภาษาบาลี ประชาชนสมัยนั้นรู้ในอักษรเจียมทันห์
(Chiem Thanh Script) ซึ่งมีมูลรากแบบเดียวกับภาษาบาลี
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-หลวงจีนธรรมาจารย์ทั้งหลายที่จะไปศึกษาปริยัติธรรมที่อินเดียจะแวะมา
1146พักที่นี้ก่อนโดยการศึกษาภาษาบาลี ส่วนผู้ที่เป็นชาวอินเดียที่จะเดินทาง
1492
ไปต่อที่จีนก็แวะมาพักศึกษาภาษาจีนในเวียดนามเสมอ
-พระถั ง ซ� ำ จั๋ ง หรื อ หลวงจี น เหี้ ย นจั ง ออกจากเสฉวนปี ค.ศ.629 มาถึ ง
อินเดีย-ชมพูทวีปปี ค.ศ.633 และกลับสู่แผ่นดินจีนที่เมืองเชียงอาน (หรือ
1172 ฉางอัน)ปี ค.ศ.645 แม้ไม่ได้เดินทางมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
สุวรรณภูมิโดยตรง แต่ท่านก็กล่าวถึงดินแดนแถบนี้ในจารึกบันทึกการ
เดินทางของท่านเช่นกัน
-อาณาจักรลพบุรี (พุทธศตวรรษที่12-18) มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองละโว้
(ลพบุรีในปัจจุบัน) ละโว้เคยเป็นเมืองส�ำคัญหนึ่งสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่มีแม่น�้ำส�ำคัญ 3 สายไหลผ่านคือ แม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำป่า
สัก และแม่น�้ำลพบุรี ภายใต้อิทธิพลขอมพุทธศาสนานิกายมหายานและ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีบทบาทในละโว้แทนพุทธศาสนานิกายเถรวาท
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1861) มีการสร้างสถาปัตยกรรม
และประติมากรรมตามความเชื่อในศาสนาเหล่านี้ เช่น พระปรางค์สาม
ยอด ปรางค์แขก เทวรูปพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร
-อาณาจักรมาตาราม (Mataram) คริสต์ศตวรรษที่ 7 (ยุคเดียวกับศรีวิชัย
ในสุมาตรา) อาณาจักรส�ำคัญเกิดขึ้นในชวาหลายแห่งทั้งอาณาจักรค้าขาย
ชายฝั่งทะเล และอาณาจักรกสิกรรมท�ำนาข้าวลึกเข้าไปในผืนแผ่นดิน โดย
เฉพาะในชวาภาคกลางและภาคตะวันออก ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 8 (พ.ศ.
1300) อาณาจักรมาตารามเสื่อมลงไป มีอาณาจักรใหม่ของชาวพุทธแห่ง
ราชวงศ์ไศเลนทร์ (Sailendra) เจริญขึ้นบนที่ราบเกทุ (Kedu Plain)
ใกล้เคียง
พุทธศตวรรษที่ 13 บนเกาะชวาภาคกลง เกิดราชวงศ์ที่เข้มแข็งขึ้นราชวงศ์
หนึ่ง ชื่อ "ราชวงศ์ไศเลนทร์" ต่อมามีอ�ำนาจปกครองอาณาจักรศรีวิชัย
-หลวงจีนอี้จิง (I-Tsing :ค.ศ.635-713) ลงเรือออกจากกวางตุ้งปี ค.ศ.67
1 มาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัยที่ปาเลมบังในเกาะสุมาตราแล้ว
1214
พ�ำนักอยู่ระยะหนึ่งเรียนภาษาสันสันสกฤตเป็นเวลา 6 ปี ก่อนเดินทาง
ต่อสู่ชมพูทวีปเพื่อไปยังศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยนาลันทา
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-ตัวอักษรอินเดียสมัยราชวงศ์ปาลลวะและตัวอักษรจากแคว้นเบงกอลทาง
1250ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่ใช้ในเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่มาจาก
1300
อินเดียใต้แผ่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ระหว่าง 1250-13000/ค.ศ.707-757
-พระธรรมปาละจากดินแดนของราชวงศ์ปัลลวะแห่งอินเดียใต้น�ำคณะ
1284 - สงฆ์เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วทะเลจีนตอนใต้ จีนเรียกว่า กิมกัง
1289 กี่เดินทางไปจีนปี พ.ศ.1284 และ พ.ศ.1289 รวมสองครั้ง ซึ่งเชื่อว่าพระ
ธรรมปาละรูปนี้น่าจะมรณภาพทางดินแดนทางเหนือ
-พระวั ช รโพธิ์ เ ป็ น หั ว หน้ า น� ำ คณะสงฆ์ เ ดิ น ทางจากอิ น เดี ย ใต้ ข ณะที่
1260- ราชวงศ์ปัลลวะก�ำลังจะเสื่อมลง เข้ามาวางรากฐานทางพุทธศาสนาใน
1284 ดิ น แดนสุ ว รณภู มิ แ ละดิ น แดนสุ ว รรณทวี ป ตั้ ง แต่ 1260-1284 แล้ ว
คณะสงฆ์กลุ่มนี้จึงเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในจีนต่อไป
-ที่เกาะสุมาตรา มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นคืออาณาจักรศรีวิชัย (พุทธ
ศตวรรษที่ 13-19) มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา (ประเทศ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน) มีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่เกาะชวาในอินโดนีเซีย
ขึ้นมาถึงอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
-อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) ตั้งอยู่ที่เมืองหริภุญชัย (จังหวัด
ล�ำพูนในปัจจุบัน) พระนางจามเทวีผู้เป็นพระราชธิดามาเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งหริภุญชัยจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 พระอาทิตยราชปกครองหริ
ภุญชัย เจริญรุ่งเรือง พระองค์ทรงสร้างพระธาตุหริภุญชัย สร้างวัดท�ำให้
บ้านเมืองมีความสงบสุข อิทธิพลของพุทธศาสนาที่ปรากฏในหริภุญไชย
รับอิทธิพลบางส่วนจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะผ่านวัฒนธรรมทวารวดี
และผ่านศิลปะอินเดียแบบบาละผ่านทางพม่าผสมผสานกับคตินิยมของ
ชาวพื้นเมืองปรากฏรูปแบบพระพิมพ์ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นแบบ
เดิมกลายเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยในวัฒธธรรมหริภุญไชย
-กษั ต ริ ย ์ ร าชวงศ์ ไ ศเลนทร์ ส ร้ า งมหาสถู ป ยิ่ ง ใหญ่ ที่ เรี ย กว่ า โบโรบู ดู ร ์
1350 Borobudur (บรมพุทโธ) ขึ้น (บางต�ำราว่า สร้างตอนกลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9 อยู่ห่างจากเมืองจาการตาประมาณ 68 กิโลเมตร)
-ภิกษุโวโงนทอง (Vo Ngon Thong) เดินทางมาประกาศพุทธธรรมใน
1369 เวียดนาม พักอยู่ที่วัดเกียนโส (Kien so Pagoda) ต�ำบลพูดอง (Phu
Dong) ถ่ายทอดพุทธธรรมแก่ศิษย์ชื่อ จัมทัม แล้วก็มรณภาพ
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ที่ 15

-พุทธศตวรรษที่ 15 ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยติดต่อสัมพันธ์
กับราชวงศ์ปาละแห่งแคว้นเบงกอลท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
-อาณาจักรศรีวิชัยส่งพระภิกษุไปศึกษาพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาลัน
ทาซึ่งอุปถัมภ์โดยกษัตริย์แห่งแคว้นเบงกอลทั้งยังส่งพระภิกษุ ช่างฝีมือ
มาเผยแผ่พุทธศาสนาและศิลปะปาละสร้างพุทธรูปแก่ชาวศรีวิชัย
-อาณาจักรมอญที่สะเทิม/ตะโทง (Thaton) เจริญสูงสุดยิ่งกว่าอาณาจักร
ใดๆ ในบริเวณใกล้เคียงทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และการค้า
-เกิดสงครามในประเทศจีน ชาวเวียดนามถือโอกาสลุกขึ้นต่อสู้และโค่น
อ�ำนาจจีนที่มีอยู่ส�ำเร็จ
-เวียดนามเอกราชอีกครั้งพุทธศาสนาเสื่อมลงตามภาวะบ้านเมืองที่ไม่ปกติสุข
-ดินห์โบดินห์ (Dinh Bo Dinh) ชัยชนะเหนือดินแดนเล็กน้อยและขุนศึก
คนส�ำคัญ 12 คน รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว
-อาณาจักรลินยี่ (Lin-yi) อาณาจักรนี้เกิดขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 8-19
เป็นของชนชาติจาม อาณาจักรนี้นับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย
1450
ปะปนกับลัทธิไวษณพนิกาย
-นับถือพุทธศาสนามหายานแต่เพียงครั้งเดียวสมัยดงเดือง ราว พ.ศ.1450
เปิ ด หน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ ห น้ า ใหม่ ข องอาณาจั ก รได๋ เวี ย ดคริ ส ต์ ศ ตวรรษ
ที่ 10 แสดงให้เห็นถึงหน้าใหม่ทางประวัติศาสตร์ชาติได๋เวียดและความ
เจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเวียดนาม พระสงฆ์จ�ำนวนมากเกี่ยวข้องกับ
การเมืองภายใต้รัชสมัยของกษัตริย์ดินฮ์ Dinh (968-980), ราชวงศ์เล
แรกเริ่ม the Former Le (980-1009), ราชวงศ์ลี Ly (1010-1225) และ
ราชวงศ์ตรัน the Tran (1225-1400) Dynasties. บางรูปได้รับการแต่งตั้ง
1473
เป็นที่ปรึกษาของรัฐและเป็นราชครู (State Counsellors and National
Teachers) เช่น อาจารย์ฉาน ขวง เวียด (Khuong Viet) ฟับ ตวน (Phap
Thuan) เวียน ชุง (Vien Chung) และท่านอื่น เช่น ท่าน วาน ฮานฮ์
(Van Hanh) ทุกท่านมีส่วนช่วยให้พระเจ้า ลี้ ไท โต ผู้สถาปนาราชวงศ์
ลี และ ภายหลังท่านวาน ฮานฮ์ (Van Hanh) ได้รับการสถาปนาแต่งตั้ง
เป็น ประธานสงฆ์ "Sangha President"
-พวกอานัม (เวียดนาม) ตั้งอาณาจักรไดโคเวียด (อานัมและตังเกี๋ย) หลัง
ราชวงศ์ถังในประเทศจีนสิ้นอ�ำนาจลง
1482
-พวกอานัมแผ่ขยายดินแดนและรบพุ่งกับอาณาจักรจามปาจนมีดินแดน
หดสั้นลง
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-อาณาจักรโยนกเชียงแสนแบ่ง 2 ระยะ ระยะแรกเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 15-18 เรียกว่า สมัยเชียงแสนรุ่นแรก ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 18-21 เรียกว่า สมัยเชียงแสนรุ่นหลัง มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสน
(อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย)
-พระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.1587-1620) สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าส�ำเร็จปี
พ.ศ.1500 (นับตามแบบพม่าเป็น พ.ศ.1501: คัมภีร์สาสนวงส์) ยกทัพตี
เมืองสะเทิมของมอญน�ำพุทธศาสนาจากที่นั้นมาในอาณาจักรของพระองค์
เช่น พระไตรปิฎกและประเพณีทางพุทธศาสนามา ทรงท�ำให้นิกายเถรวาท
1500
แพร่หลายด้วยความช่วยเหลือจากพระภิกษุมอญชื่อ ชินอรหันต์ ทรงสร้าง
เจดีย์ที่ส�ำคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาเจดีย์ชเวดากอง โดยสร้างเสริม
เจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อมายาวนานว่าพระเจ้าแผ่นดินทุก
พระองค์จะต้องทรงท�ำนุบ�ำรุงพระเจดีย์
ลังกาเดือดร้อนวุ่นวายจากภัย ภายในการแย่งชิงราชสมบัติกันเอง ภายนอก
การท�ำสงครามกับทมิฬทางภาคใต้ของอินเดีย พุทธศาสนาในลังกาทวีป
สูญสิ้นสมณวงศ์
รัฐเวียดนามจัดตั้งองค์การปกครองคณะสงฆ์ขึ้น โดยเอานักบวชเต๋าและ
1511พุทธ เข้าในระบบฐานันดรศักดิ์ นอกจากนี้ พระองค์ทรงสถาปนาพระภิกษุ
1522
ง่อฉั่นหลูเป็นประมุขสงฆ์ของเวียดนามและแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของพระองค์
กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เล ส่งพระภิกษุสงฆ์ไปขอพระไตรปิฎกจาก
1548- ประเทศจีน 1 ชุด และทรงแนะน�ำให้ประชาชนเลิกนับถือผีสาง เทวดา
1551 หันมานับถือพระพุทธศาสนา แต่ประชาชนยังนับถือผีสาง เทวดาควบคู่
กับนับถือพุทธศาสนา
พระเจ้าไลไทต๋องทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวิหาร 95 แห่ง
1571สมัยราชวงศ์ไล (215 ปี) พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุด พระเจ้าอโศก
1588
แห่งเวียดนามทรงเอาใจใส่บ้านเมืองและประชาชนด�ำเนินรอยตามพระ
เจ้าอโศกมหาราช เช่น สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก เป็นต้น
พระเจ้าอนุรุทธะมหาราช (พระเจ้าอโนรธามังช่อ) ครองราชย์ที่พุกาม
(พ.ศ.1587) ทรงรวบรวมพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวส�ำเร็จ อาราธนาพระสงฆ์
1587
และอัญเชิญพระไตรปิฎกจากเมืองสะเทิม ส่งสมณทูตไปลังกา และรับพระ
ไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์จากลังกา
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-อาณาจักรน้อยใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นอ�ำนาจของอาณาจักรเขมร และ
ศรีวิชัยซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดูควบคู่หรือสลับกัน
-เริ่มต้นขึ้นของการนับถือพุทธศาสนาลังกาวงศ์ สมัยปรักกรมพาหุ พระองค์
ปฏิรูปขนานใหญ่ท�ำให้ยุคนี้ลังกาวงศ์มีอิทธิพลมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรม
ศิลปะ วิถีชีวิต แม้แต่กระบวนทัศน์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
-อาณาจั ก รเล็ ก น้ อ ยที่ แ ยกตั ว ออกมา โดยเฉพาะอาณาจั ก รสุ โขทั ย
ล้านนา ล้านช้าง อังวะ อาณาจักรเขมรรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาลังกา
วงศ์ซึ่งเข้าผ่านทางอาณาจักรสยามและสยามผ่านอาณาจักรตามพรลิงค์
(นครศรีธรรมราช)
พระเจ้ า อนุ รุ ท ธ/อโนรธามั่ ง ช่ อ แห่ ง อาณาจั ก รพุ ก ามปราบอาณาจั ก ร
สะเทิม/สะโทง/สุธรรมวดี รับอารยธรรมมอญทางพุทธศาสนาผ่านศิลปะ
และวรรณกรรม ท�ำให้พุทธศาสนาเจริญในหลายด้าน
-สมณวงศ์ในลังกาเกือบสูญกลับฟื้นอีกครั้ง พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 ศิริสังฆ
โพธิ์ชาวสิงหลกอบกู้อิสรภาพและครองราชย์ หลังจัดการทางฝ่ายราช
อาณาจักรเรียบร้อยแล้ว พระองค์เริ่มงานช�ำระพระศาสนา พระภิกษุสงฆ์ที่
บริสุทธิ์ไม่มี พระองค์จึงส่งราชทูตไปขอพระสงฆ์จากพม่าในรัชกาลพระเจ้า
อนุรุทธพระสงฆ์ 20 รูป สมณวงศ์ในลังกาจึงกลับมีขึ้นอีก
-ก� ำ เนิ ด ลั ง กาวงศ์ สมั ย พระเจ้ า ปรั ก กรมพาหุ ที่ 1 บ้ า นสงบเรี ย บร้ อ ย
พระองค์รวมพระสงฆ์ลังกาเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เถรวาทลังกาวงศ์ ยุคนี้
สถาปัตยกรรมและวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสมัยโปโลนนรุวะ
ช�ำระการพระศาสนาให้บริสุทธิ์ ให้สังคายนาโดยให้คณะสงฆ์ สถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชปกครองสงฆ์ทั้งประเทศเป็นครั้งแรก ศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนาเฟื้องฟูสวยงาม วัดอารามจ�ำนวนมากถูกสร้างขึ้น ลังกาเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา พระสงฆ์ นักปราชญ์จ�ำนวนมากเดิน
ทางจากประเทศใกล้เคียงมาศึกษาพุทธศาสนาในลังกาแล้วน�ำไปเผยแผ่
ในอาณาจักรของตนเป็นอันมาก
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พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปกครองอาณาจักรมหานครในกัมพูชา รับสั่งให้สร้าง
ปราสาทบายนที่อังกอร์ ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาสร้างวัดวาอาราม สร้าง
1724 ปราสาทและพระพุทธรูปจ�ำนวนมากมาย สถาปนาปราสาทตาพรมเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระมหาเถรเป็นศาสตราจารย์ใหญ่ 18 องค์ อาจารย์
รอง 2740 องค์ ทั้งส่งพระราชกุมารไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกา
-พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้าง "ปราสาทตาพรม" เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน
ภาพสลักศิลาของพระมารดา (พระนางศรีชัยราชจุฑามณี) ในรูปของ "พระ
โพธิสัตว์ปรัชญาปารมิตา" สัญลักษณ์ของปัญญาและ "ปราสาทชัยศรี" เพื่อ
เป็นที่ประดิษฐานภาพสลักศิลาของพระบิดา (พระเจ้าธรณันทรวรมัน) ใน
1729 รูปของ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" สัญลักษณ์ของกรุณาตามคติความเชื่อ
ของพุทธศาสนามหายาน
-อาณาจักรกัมพูชาพลิกโฉมกลายมาเป็นอาณาจักรแห่งพุทธศาสนา ครา
ใดบ้านเมืองเกิดสงคราม เรื่องทางศาสนาก็หยุดชะงักลง แต่คราใดบ้าน
เมืองสงบสุขพุทธศาสนาก็กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีก
ความสัมพันธ์ผ่านพุทธศาสนาลังกาวงศ์ โดยพระเจ้านรปฏิสิทธุพระองค์
ทรงส่งสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ลังกาโดยมีพระอุตราชีวะเป็นประธาน
เด็กชาวมอญคนหนึ่งชื่อ ฉะปัท บวชเป็นสามเณรติดตามไปยังลังกาด้วย
1733
อุปสมบทในลังกาวงศ์ ภายหลังเดินทางกลับพม่าพร้อมกับพระภิกษุอีก
4 รูป ตั้งนิกายใหม่ในพม่าคือลังกาวงศ์/ลังกาวงศ์ เป็นลังกาวงศ์ยุคแรก
เรียกว่า ฉปทาวงศ์
-สมัยพระเจ้านดองมยา/ถิโลมินโล (ค.ศ.1211-1234) พระองค์สร้างวัด
1754 วิจิตรเลียนแบบพุทธคยา 2 แห่งคือ วัดถิโลมินโล และวัดมหาโพธิ์
-พระองค์ทรงอุทิศเวลาทั้งหมดให้การบ�ำรุงพระศาสนา
1779 พระภิกษุสงฆ์เดินทางจากกาญจิปุรัม ทางอินเดียใต้เพื่อฟื้นฟูเถรวาทใน
/1236 ศรีลังกา
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เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน
พ.ศ.ต. พ.ศ.
1800 -อาณาจักรสยามต่อมาเริ่มด้วยสุโขทัยที่เจริญขึ้นมาแทนที่เริ่มแต่ พ.ศ.1800
1822 - จารึกสุดท้ายที่ปรากฏเกี่ยวกับวัดภิกษุณีในพม่า
- ราชอาณาจักรพุกามในพม่าถูกโจมตีจากมองโกล ถึงการอวสานแห่ง
1830
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ด้านพุทธศาสนาเถรวาทแห่งอินเดียและลังกา
- ราชวงศ์พุกาม (พ.ศ.1587-1832) สิ้นสุดลงเมื่อมองโกลแต่งตั้งรัฐบาล
1832
หุ่นขึ้นบริหารดินแดนพม่า
- พุทธศาสนาลังกาวงศ์ (Sri Lankan Tradition) จากปฏิรูปใหญ่ใน
ศรีลังกา เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนแผ่นดินใหญ่อาเซียน โดยพระสงฆ์ลังกา
ราว
และพระสงฆ์จากอาเซียนสมัยนั้นไปศึกษาและกลับมาเผยแผ่ยังดินแดน
1843 ของตน พุทธศาสนาลังกาวงศ์เผยแผ่เข้าไปยังลาว จากไทยไปกัมพูชาหลัง
จากไทยอิสรภาพจากเขมรและเผยแผ่เข้าไปยังเขมร และดินแดนอื่นๆ ใน
อาเซียน ตลอดจนเชียงตุง เชียงรุ้ง นานเจ้า ทางใต้ของจีน
-กษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่พระราชทานที่ดินสร้างวัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ลังกาวงศ์ ศิลาจารึกสมัยนี้เปลี่ยนมาเป็นภาษาบาลีและเทวสถานต่างๆ
ของฮินดูก็กลายมาเป็นวัดทางพุทธศาสนา
-มีคณะทูตจีนน�ำโดย เจาตากวน เดินทางมาถึงเมืองพระนครปี พ.ศ.1839
1839 บันทึกไว้ว่า ทุกคนบูชาพระพุทธเจ้าและพูดถึง จูกู (หมายถึงพระภิกษุสงฆ์
เถรวาท) พร้อมทั้งบรรยายลักษณะการครองผ้า การด�ำเนินชีวิตและสภาพ
วัด เขาบอกด้วยว่า พวกเจ้านายชอบมาปรึกษาหาหรือกับพวกจูกูในเรื่อง
ต่างๆ หลักฐานนี้ชี้ให้เห็นชัดว่า พุทธศาสนาแบบเถรวาทลังกาวงศ์กลาย
เป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรไปแล้ว
พระเจ้ามังรายมหาราชทรงสร้างนครเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานี เถรวาท
1839 ลังกาวงศ์แพร่หลายจากสุโขทัยและจากมอญขึ้นมาสู่ล้านนา แต่ยังไม่สู้
จะเป็นหลักฐานมั่นคงนัก
กษัตริย์กัมพูชาพร้อมทั้งราชส�ำนักทั้งหมดกลายเป็นพุทธศาสนิกชนฝ่ายเถรวาท
ลังกาวงศ์ทั้งหมด เพราะมีหลักฐานปรากฏถึงขั้นที่ว่าพระองค์สนพระทัย
1880
เป็นธุระที่จะให้กษัตริย์ลาว (เจ้าฟ้างุ้ม) ที่ขณะนั้นลี้ภัยอยู่ในเขมรเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

525

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ปลาย 19

ราว 19

ลำ�ดับเวลา
พ.ศ.ต. พ.ศ.

ที่ 20

526

เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

อาณาจักรล้านช้าง (ลาว) พุทธศาสนาจากอาณาจักรหลังมหานคร (เขมร)
เข้าสู่ลาวซึ่งชัดเจนเพิ่งปรากฏขึ้นในอาณาจักรล้านช้างสถาปนาขึ้นโดย
1896 พระยาฟ้างุ้ม พุทธศาสนาเข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้างโดยพระนางแก้ว
ยอดฟ้า พระมเหสีของพระยาฟ้างุ้ม พระนางทรงทูลขอให้พระราชาส่ง
ทูตไปนิมนต์พระสงฆ์นิกายเถรวาทจากกัมพูชาเข้ามาเผยแผ่ในล้านช้าง
-เถรวาทแบบลังกาวงศ์ตั้งมั่นรุ่งเรืองขึ้นมีพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่หลายรูป
และพระสงฆ์ชาวมอญชาวไทยอยุธยากับเขมรพากันไปอุปสมบทเล่าเรียน
พระธรรมวินัยที่ลังกาเมื่อกลับมาแล้วก็แยกย้ายกันไปบ�ำเพ็ญศาสนกิจ
ตามชาติภูมิของตน
1957- เวียดนาม: เวียดนามตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจจีนสมัยราชวงศ์หมิง (Ming) นับ
1970 เป็นครั้งที่ 4 ที่อยู่ใต้อ�ำนาจของจีน (พ.ศ.1957-1970)
-พระมหาปาสามานเถระและพระมหาเทพลังกา พร้อมคณะอีก 20 รูป
เดินทางออกจากกัมพูชาตามค�ำนิมนต์ของพระยาฟ้างุ้มในอาณาจักรล้าน
1902
ช้าง พร้อมน�ำพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อพระบาง พระไตรปิฎกมาถวาย
แก่พระเจ้าฟ้างุ้มกับพระมเหสี และเผยแผ่พุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรือง
จารึกวัดป่ามะม่วง กล่าวว่าปี 1904 พญาลิไทยทรงอาราธนาพระมหา
สามีสังฆราชจากนครพัน ซึ่งเรียนจบพระไตรปิฎกจากลังกาทวีปมาสถิต
1904
ยังอารามป่ามะม่วงอันเป็นสวนที่พญารามราช พระอัยกาของพระองค์ทรง
ปลูกไว้ โดยพญาลิไทยทรงพระราชศรัทธาผนวชเป็นสามเณร
-แผ่นดินพระเจ้ากือนาเชียงใหม่ พ.ศ.1910 พระจันทเถระประกอบพิธี
1910
สาธยายคัมภีร์มหาโยคีมัตรประเภทบนดอยสุเทพเพื่อขอให้มีปัญญาประสิทธิ
ในแผ่นดินพระเจ้ากือนา พระองค์ทรงส่งทูตไปนิมนต์พระอุทุมพรมหา
สวามีคณาจารย์ลังกาวงศ์ที่เมืองนครพัน (เมืองเมาะตะมะ) ในอาณาจักร
1910 ของชาวมอญเพื่อมาตั้งลังกาวงศ์ที่เชียงใหม่พร้อมกันนั้น
(1912) -พระเจ้ากือนาส่งทูตมาขอพระสุมนเถระชาวไทยสุโขทัยซึ่งเป็นศิษย์ของ
พระอุทุมพรมหาเถระเหมือนกันให้ช่วยกันไปตั้งลังกาวงศ์ จ�ำพรรษาที่วัด
พระยืน จังหวัดล�ำพูน และต่อมาจึงนิมนต์ให้ไปจาพรรษาที่วัดสวนดอกใน
นครเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการเผยแผ่นิกายลังกาวงศ์เป็นครั้งแรกในล้านนา
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อินโดนีเซีย (ชวา): พ.ศ.1930 ลามุนะ อิบราฮิม พ่อค้าอาหรับน�ำศาสนา
อิสลามไปเผยแผ่ที่ชวาเป็นครั้งแรก อิบราฮิมพยายามเกลี้ยกล่อมพระเจ้า
องควิชัยแต่ไม่ส�ำเร็จ จึงหันไปเกลี้ยกล่อมระเด่นปาตาซึ่งเป็นพระราชโอรส
ให้หันมาเข้ารีตนับถืออิสลามส�ำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของกองทัพอาหรับ
ระเด่นปาตากระท�ำปิตุฆาต สถาปนาตนเองขึ้นเป็นสุลต่าน และประกาศยก
อิสลามเป็นศาสนาประจ�ำอาณาจักร ศาสนาอิสลามจึงแผ่เข้าสู่เกาะต่างๆ
อย่างรวดเร็ว เจ้าเมืองต่างๆ ที่เกรงกลัวภัยต่างพากันเข้ารีตนับถืออิสลาม
ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาที่ไม่ต้องการเปลี่ยนศาสนา
พากันหนีภัยลงไปอยู่ที่เกาะบาหลี จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
เวียดนาม: พุทธศาสนาในเวียดนามเสื่อมมากเนื่องมาจากเวียดนามตก
เป็นเมืองขึ้นของราชวงศ์หมิงของจีน ตั้งแต่ พ.ศ.1957-1974 เป็นเวลา
17 ปี นโยบายของรัฐจีนเน้นส่งเสริมแต่ลัทธิขงจื้อและเต๋า และมีนิกาย
ตันตระของทิเบตเข้ามาทางการจีนท�ำลายวัดเก็บทรัพย์สิน และคัมภีร์พุทธ
ศาสนาไปหมด ยุคนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ โฮ คุย ลี Ho Quy Ly แย่งอ�ำนาจจาก
พระเจ้า ตรัน เทีย เด King Tran Thieu De, กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของ
ราชวงศ์ ตรัน ราชวงศ์ตรันล่มสลาย พระเจ้าโฮ ทรงสนพระทัยในศาสนา
ขงจื้อ พุทธศาสนาเลยเสียอิทธิพลในพระราชส�ำนัก กองทัพจีนบุกอาณา
จักรได๋เวียดปี ค.ศ.1414 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีกครั้ง พุทธ
ศาสนารวมถูกท�ำลายเป็นจ�ำนวนมากจากรัฐบาลศักดินาของจีน พระสงฆ์
จ�ำนวนมากถูกส่งไปลี้ภัยในจีน พุทธศาสนาและศาสนาเต๋าถูกควบคุมอย่าง
เคร่งครัด พระพุทธศาสนจึงเสื่อมลงกระทั่งศตว.ที่ 22
เวียดนาม: เวียดนามได้เอกราชกลับคืนมาอีก พ.ศ.1974 ในเบื้องต้นพุทธ
ศาสนาในเวียดนามไม่ดีขึ้นเพราะกษัตริย์หรือผู้น�ำรัฐสูงสุดราชวงศ์ใหม่ไม่มี
นโยบายส่งเสริมอุปถัมภ์พุทธศาสนากลับเข้าแทรกแซงกิจการพุทธศาสนา
เวียดนาม: ในระยะนี้ เกิดนิกายตินห์โดขึ้นในเวียดนามมาจากจีนต่อมา
นิกายนี้ผสมผสานเข้ากับนิกายเดิม คือ นิกายเทียน จนเกิดเป็นพุทธศาสนา
แบบหนึ่งขึ้นมาที่ปฏิบัติกันอยู่ตามโรงเจดีย์ (Chua) ในปัจจุบัน
กษัตริย์กัมพูชาทิ้งเมืองมหานครไปสร้างเมืองใหม่ที่ สรีสันธอร์ ต่อมา พ.ศ.
1975 ย้ายไปสร้างราชธานีใหม่ที่พนมเปญจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 400 ปี
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พระเจ้ า ติ โ ลกราชทรงเลื่ อ มใสและอุ ป ถั ม ภ์ พุ ท ธศาสนา ทรงเสด็ จ ออก
ผนวชในนิกายสิงหลนี้ด้วยเป็นเวลา 7 วัน สถาปนาพระเมธังกรขึ้นเป็น
1995
พระสังราชแห่งล้านนา สร้างวัดใหม่ขึ้น จ�ำลองแบบวิหารพุทธคยา โลห
ปราสาท รัตนมาลีชื่อว่า วัดโพธาราม คือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด
เวียดนาม: พระเจ้าเลทันต๋องรวบรวมอาณาจักรจามปาเข้าเป็นดินแดน
2014
ส่วนหนึ่งของเวียดนามส�ำเร็จ
รามัญ: สมัยพระธรรมเจดีย์ (พ.ศ.2015-2035) อาณาจักรมอญเจริญสูงสุด
-พระภิกษุคณะหนึ่งจากพม่ามารับการอุปสมบทกรรมที่ลังกาและน�ำคัมภีร์
ภาษาบาลีเท่าที่มีไปพม่า ทรงรวมสงฆ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่เดิมแตกแยก
เป็น 6 คณะ พระองค์ทรงให้คณาจารย์ 6 ส�ำนักมาประชุมกันทรงให้ไป
อุปสมบทใหม่ในลังกาเพื่อให้เกิดความเสมอภาค คณะสงฆ์ก็เห็นชอบจึง
2019 เดินทางไปอุปสมบทใหม่ที่ลังกา ประกอบด้วยพระคณาจารย์ 22 รูป พระ
อนุจรอีก 22 รูปเมื่อกลับมาสู่เมืองหงสาวดีแล้ว พระเจ้าธรรมเจดีย์ประกาศ
ราชโองการให้พระสงฆ์ทั่วแผ่นดินสึกให้หมดแล้วบวชใหม่กับคณะสงฆ์ที่
บวชจากลังกา โดยเรียกคณะใหม่ว่า คณะกัลยาณี ในครั้งนั้น มีพระบวช
ในคณะกัลยาณีถึง 15,666 รูป คณะสงฆ์เมืองหงสาวดีจึงเป็นปึกแผ่นอีก
ครั้ง แต่หลังจากพระองค์สวรรคตแล้วสงฆ์ก็แตกแยกกันอีก
ปลายรัชสมัยของพระเจ้าปรวิชัยที่ 5 พุทธศาสนาถึงคราวเสื่อมโทรมมาก
ผสมผสานกับฮินดู ในที่สุดไม่เหลือแม้แต่พระสงฆ์ เจ้าชายระเด่นปาทา
ทูลขอพระราชสมบัติจากพระราชบิดา (ประวิชะยะ) แห่งราชวงศ์มัชปา
หิต พระองค์ทรงเห็นแก่บ้านเมืองและความสงบเรียบร้อยทรงมอบพระ
ราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส เพียงเท่านั้นยังไม่พอ เจ้าชายระเด่นปะ
2027
ตะ ยังทรงขอพระราชบิดาให้ทรงนับถือศาสนาอิสลามด้วย ในที่สุดก็ทรง
ยอมตามนั้น แต่ที่ปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ปุชังคะของพระ
ราชส�ำนัก มีอยู่ 2 ท่าน คือ ท่านสัปโดปาลอนและนายยะเคงคอง ไม่เห็น
ด้วยและไม่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ได้กราบทูลว่า "อีก 500 ปี จะ
กลับมา" จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอย
2091- พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) บ�ำรุงส่งเสริมพุทธศาสนาน�ำ
2114 พระแก้วมรกตไปไว้ที่เวียงจันทน์สร้างพระธาตุหลวง
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ในกัมพูชาสมัยโบราณ วัดในนิกายวิษณุที่อังกอร์วัด (ซึ่งสถาปนาศริสต
วรรษที่ 12 เป็นแหล่งฮินดูสถาน) กลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา
แทน
เวียดนาม: เวียดนามแตกแยกเป็น 2 อาณาจักร: อาณาจักรฝ่ายเหนือ
ตังเกี๋ย ปกครองโดย ราชวงศ์ตรินห์ (Trinh) และอาณาจักรฝ่ายใต้
แคว้นอานัม ปกครองโดยราชวงศ์เหวียน (Nguyen) ทั้ง 2 อาณาจักร
ต่างท�ำสงครามต่อกันเป็นเวลา 270 ปี
-ยุค 2 อาณาจักรนี้ พุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมการสร้างและปฏิสังขร
วัดวาอารามมากมาย
เวียดนาม: ชาวตะวันตก เริ่มเดินทางมาติดต่อกับเวียดนามทางการค้าขาย
และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก น�ำโดย โปรตุเกส ฮอลันดา
ฝรั่งเสศ สเปนและอังกฤษ
ลาว: พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองเชียงค�ำมาอยู่ที่เวียงจันทน์ ประดิษฐาน
พระแก้วมรกต และพระแซกค�ำ (พระพุทธสิหิงค์/พระสิงค์) ไว้ที่เวียงจันทน์
เรียกว่า เวียงจันทน์ล้านช้าง แต่พระบางประดิษฐานที่เมืองเชียงทอง ล้าน
ช้างหลวงพระบางและสร้างวัดเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมากขึ้นเป็นพิเศษ
สร้างพระธาตุหลวง
ลาว: พระสงฆ์เถระลาวมีบทบาทด้านการเมืองเพราะประชุมกันลงมติให้ทูต
ไปเชิญเจ้าชายหน่อแก้วโกเมนที่เป็นตัวประกันอยู่พม่ากลับมาครองราชย์
และพระองค์ขึ้นครองราชย์ พ.ศ.2135 จนประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นพม่า
ยุคนี้กล่าวถึงรัฐที่มีระบบการเมืองการปกครองที่มีผู้น�ำรัฐเป็นกษัตริย์ที่
มีอ�ำนาจสูงสุดและมีขุนนางเป็นมือคอยช่วยเหลือในการบริหารกิจการ
แผ่นดิน รวมทั้งภัยคุมคามของประเทศมหาอ�ำนาจ การแก่งแย่งภายใน
รวมทั้งการเมืองระหว่างประเทศ มีการรบพุ่งเพื่อควบคุมอีกฝ่ายจนน�ำไป
สู่การขยายดินแดนและปกครอง ลักษณะของรัฐจารีตเน้นย�้ำเรื่องอธิปไตย
ของรัฐ เป็นแนวจารีต
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อินโดจีน-เวียดนาม: มีชาวตะวันตกเริ่มเดินทางมาติดต่อกับเวียดนาม
พศ.ต.
ทางการค้าขาย และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก น�ำโดย
ที่ 22
โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเสศ สเปนและอังกฤษ
-ชาวตะวันตกเริ่มเดินทางมาติดต่อทางการค้าขาย และเผยแผ่ศาสนา
ปลายที่
คริ ส ต์ นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก กั บ เวี ย ดนาม น� ำ โดย โปรตุ เ กส ฮอลั น ดา
22
ฝรั่งเศษ สเปนและอังกฤษ
ไทย: ฝรั่งเศสเข้ามายังอาณาจักรสยามแห่งอยุธยาเริ่มแผนการเปลี่ยน
2205
ให้ยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบฝรั่งเศสเพื่อปูทางเป็นอาณานิคม
ไทย: เมื่ อ สมเด็ จ พระนารายณ์ ส วรรคต เริ่ ม มี ค วามขั ด แย้ ง ภายในเชิ ง
อ�ำนาจของราชวงศ์และขุนนาง คอนสแตนติน ฟอลคอน พระสหายชาว
กรีกมีบทบาทด้านการเมืองในราชส�ำนักถูกสังหาร ชาวต่างชาติตะวันตก
2231
อพยพหนีจากอยุธยา
ไทย: สยามเข้าสู่การปลีกตัวเองจากโลกภายนอกของตะวันตกเป็นระยะ
เวลาราว 163 ปี ก่อนจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ต้นรัตนโกสินทร์สมัย ร. 3
ไทย (สยาม): สมัยพระเจ้าบรมโกศ อารยธรรมสยามเจริญรุ่งเรือง อยุธยา
2276ได้รับการยอมรับทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ในฐานะเป็น
2301
ศูนย์กลางพุทธศาสนาอันส�ำคัญ
2296/ ศรีลังกา-ไทย: ในศรีลังกา พระเจ้าศรี ราชสิงหะ ฟื้นสมณวงศ์และพุทธ
1753 ศาสนาในลังกาด้วยนิมนต์พระสงฆ์จากราชอาณาจักรสยาม
พม่า: พระเจ้าอลองพญา กษัตริย์พม่ายกทัพไปท�ำลายกรุงหงสาวดีอย่าง
2300
ราบคาบ ชาติมอญสูญสิ้นอ�ำนาจลงเด็ดขาด
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ไทย: สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.1 ในประเทศไทยสถาปนาราชวงศ์
จักรี ในประเทศไทย
เวียดนาม: อาณาจักรเวียดนามรวมเป็นหนึ่งเดียว หลักจากแตกแยกกัน
เป็นเวลาราว 270 ปี พระเจ้าตรันไทต๋อง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์
ทรงสนพระทัยการบ�ำเพ็ญธรรม ฝึกสมาธิมากจนสละราชสมบัติให้พระ
ราชธิดา ออกผนวช ทั้งทรงนิพนธ์หนังสือว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน
2345
หรือทางไปสู่ธยานะ และหลักธรรม แม้พระนัดดาของพระองค์ครองราชย์
ระยะหนึ่งสละราชสมบัติออกผนวช ณ วัดแห่งหนึ่งบนภูเขา สั่งสอนศิษย์
เป็นจ�ำนวนมาก จนพระองค์ได้รับการขนานนามว่าเป็นปฐมสังฆราชแห่ง
นิกายเวฬุวัน (ป่าใผ่) จากชาวเวียดนาม
เวียดนาม: เวียดนามปราบปรามผู้ที่เข้ารีตศาสนาคริสต์และนักสอนศาสนา
2370โดยการจับฆ่าตาย กล่าวว่า นับจ�ำนวนเป็นแสน จนเกิดขัดแย้งระหว่าง
2401
เวียดนามกับประเทศตะวันตกจนท�ำให้เข้ายึดเวียดนาม
ศรีลังกา-พม่า: ชาวลังกาเดินทางไปอุปสมบทที่เมืองหลวงของพม่าขณะ
2346
นั้น คือ เมืองอมรปุระ เพื่อกลับไปสถาปนานิกายอมรปุระในศรีลังกา
อินโดนีเซีย: เอช ซี คอร์เนเลียส (H. C. Cornelius) เริ่มต้นท�ำการส�ำรวจ
2351
โบโรบูโดร์ แต่ไม่มาก
ไทย: เจ้าชายมงกุฏ (ภายหลังเป็นสมเด็จพระมงกุฏ ร. 4) สถาปนานิกาย
2372
ธรรมยุติกนิกาย ในประเทศไทย
กัมพูชา: พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดีทรงเสวยราชย์ในกรุงอุดรเมียรชัย พุทธ
ศาสนากลับเจริญรุ่งเรืองอีก มีพระสงฆ์ชาวกัมพูชา เดินทางมาศึกษายัง
2384 กรุงเทพมหานคร กลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในเขมร พระมหาวิมลธรรม
(ทอง) จัดการศึกษาตามแบบสงฆ์ไทยตั้ง "ศาลาบาลีชั้นสูง" ในกรุงพนมเปญ
ได้แก่ พุทธิกวิทยาลัยในปัจจุบัน
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2402 เวียดนาม: ฝรั่งเศสยึดเมืองไซง่อน
ศรีลังกา-พม่า: พระธุดงค์เดินทางจากศรีลังกาไปพม่า เพื่ออุปสมบท
2405
และกลับไปสถาปนานิกายรามัญญะ ที่ศรีลังกา
2410 กัมพูชา: กัมพูชาตกเป็นขึ้นของฝรัั่งเศส
พม่า: การสังคายนาครั้งที่ 5 ฝ่ายเถรวาทจัดขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง อาณาจักร
2414
พม่า
เวี ย ดนาม: เวี ย ดนามตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของฝรั่ ง เศส รั ฐ สมั ย ภายใต้ เจ้ า
อาณานิคมฝรั่งเศสมีนโยบายควบคุมการเผยแผ่พุทธศาสนา ยึดคัมภีร์ไป
เผาท�ำลาย การรวมตัวของพุทธศาสนิกชนเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ต้องได้รับอนุญาตจากทางการฝรั่งเศสก่อน
2426
เวียดนาม:ระหว่างนี้ มีขบวนการพุทธใหม่ที่ผสมผสานกับลัทธิต่างๆ เช่น
หว่าเหา และเกาได๋ มีการน�ำความเชื่อต่างๆ เข้ามา ทั้งเพื่อประโยชน์ทางการ
เมือง และสภาพที่เกิดขึ้นท�ำให้พุทธศาสนามีหลักการไม่แน่นอน ผสมผสาน
กับความเชื่ออื่นจนแยกไม่ออกไหนพุทธกระแสหลักกับพุทธผสมผสาน
พม่า: พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นลง แม้รัฐที่
2429 ปกครองโดยอาณานิคมจะไม่สนับสนุนพุทธศาสนา แต่ประชาชนชาวพม่า
ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาก
ไทย: พระอาจารย์เสาและอาจารย์มั่น ฟื้นจารีตปฏิบัติของพระสายป่า
2443
ในประเทศไทย
อาณาจักรลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2436 จน
2436 หมดสิ้นปี พ.ศ.2447 ลาวถูกฝรั่งเศสยึดครองเป็นอาณานิคมตลอด 45
ปี จึงรับเอกราชคืน
โทมัส แวน เอิร์พ (Thomas Van Erp) ท�ำการขุดค้นอย่างจริงจัง ท�ำให้
2450- ทราบว่าสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้โบโรบูโดร์ได้รับความเสียหาย คือน�้ำที่ไหล
2554 เซาะกัดลาดเนินเขาภายในตัวสถูป ท�ำให้รากฐานของสถูปยุบพังลงและ
กร่อนไปตามกาลเวลา
25
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2463

ที่ 25

2464

2474

25

2491

2492

เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน
เวียดนาม: ภายใต้อิทธิพลของการฟื้นฟูพุทธศาสนาในจีน มีขบวนการเพื่อ
ฟื้นฟูพุทธศาสนาเวียดนามน�ำโดยปรามาจารย์ ขานฮ์ เฮา และสมาคมพุทธ
หลายแห่งเกิดขึ้นในเวียดนามใต้ เวียดนามกลาง และเวียดนามเหนือตั้งแต่
ปี ค.ศ.1931-1934 สมาคมพุทธและสถาบันทางพุทธศาสนาจ�ำนวนมาก
เกิดขึ้นทั่วประเทศ สมาคมยุวพุทธชนเวียดนามVietnamese Buddhist
Youth Association) โดย ดร.เลอร์ ดินฮ์ ธัม (Dr. Le Dinh Tham)
กัมพูชา: พุทธศาสนบัณฑิตก่อตั้งขึ้นโดยการบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์
ของพระบาทศรีสวัสดิ์ (King Sisowath:1904-1927) เริ่มแรกมีชื่อว่าเขมร
บรรณาลัย (Cambodian Library) ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อเป็น
พระราชบรรณาลัย (Royal Library) ปี พ.ศ.2468/ค.ศ.1925 กระทั่งปี
2473/ 1930 มีการเปลี่ยนจากพระราชบรรณาลัยเป็นพุทธศาสนบัณฑิต
โดยมีฝรั่งเศสผู้ปกครองในฐานะเจ้าอาณานิคมมีบทบาทในการจัดตั้งดัง
กล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันอิทธิพลของไทย
ที่ส่งผ่านเข้ามาทางพุทธศาสนา
เวียดนาม: พุทธศาสนาไม่ได้รับการเอาใจใส่จากรัฐที่ปกครองโดยเจ้า
อาณานิคมฝรั่งเศส ชาวเวียดนามรวมตัวเพื่อลุกขึ้นกอบกู้เอกราชแต่ถูก
ปราบปรามอย่ า งรุ น แรง จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง สมาคมพุ ท ธศาสนาศึ ก ษาแห่ ง
โคชินจีน (Cochinchina Buddhist Study Society) ที่เมืองไซ่ง่อน
ที่เมืองเว้ (อานัม) และที่เมืองฮานอย สมาคมมีวัตถุประสงค์เน้นด้านการ
ศึกษา สังคมสงเคราะห์และปฏิรูปพระวินัยของพระสงฆ์และส่งเสริมพระ
สงฆ์ให้มีการศึกษาพระพุทธศานาแบบใหม่
พม่า: พม่ารับเอกราชคืนจากอังกฤษ
ลาว: ลาวรับเอกราชกลับคืนโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492
มีชื่อเป็นทางการว่า "พระราชอาณาจักรลาว" หลังสงครามโลกสงบลง
เวียดนาม: การฟื้นฟูพุทธศาสนาในเวียดนามด�ำเนินการต่อไปอีก ที่เมือง
ฮานอยมีการตั้งบริหารคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ และจัดตั้งพุทธสมาคมส�ำหรับ
ฆราวาสขึ้นด้วย
เวี ย ดนาม:ปี พ.ศ.2488 โฮ ชิ มิ น ฮ์ (Hồ Chí Minh) จั ด ตั้ ง รั ฐ บาล
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเวียดนาม (Vietnamese People’s Democratic Government) ชาวพุทธร่วมการสร้างชาติและภายหลังร่วมต่อ
ต้านฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมปี พ.ศ.2492
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ลำ�ดับเวลา
เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน
พ.ศ.ต. พ.ศ.
2493 พม่า: ในพม่า มีการจัดท�ำสังคายนาพระไตรปิฎกปี พ.ศ.2493
เวียดนาม: มีการจัดตั้งสมาคมพุทธศาสนาขึ้นใหม่แทนสมาคมพุทธเก่า
เพื่อฟื้นฟูการศึกษาที่ล้มเลิกไปเนื่องมากจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (2492)
พระเจ้าเบ๋า ได๋ (king Bảo Đại : 1913–1997) ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประมุข
2494
ของเวียดนามใต้ปีค.ศ.1951 พระองค์ลงนามค�ำสั่งหมายเลข 10 ละทิ้งทุก
ศาสนา (ยกเว้นภารกิจของศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิกและโปรแตสแตนต์)
ต่อสถานสมาคมสาธารณชน
กัมพูชา: กัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศสและเรียกชื่อประเทศว่า พระราช
2497
อาณาจักรกัมพูชา
ศรีลังกา: พรรคเสรีภาพศรีลังกา (The Sri Lanka Freedom Party)
ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มถลายโดยมีนโยบายยกภาษาสิงหลเป็นภาษา
แห่งชาติ พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ/ของรัฐ
2499 เวียดนาม: ขบวนการพุทธใหม่ในเวียดนาม โดยปัญญาชนเวียดนาม เจ้า
หน้าที่รัฐ จัดตั้งสหภาพฆราวาสขึ้น มุ่งเผยแผ่พุทธธรรม มีการเขียนค�ำสอน
เถรวาทและสร้างเจดีย์ จนกระทั่งพุทธศาสนาเถรวาทพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในหมู่ชาวเวียดนามระหว่างสงครามเวียดนาม
กัมพูชา: รัฐบาลออกกฎหมายรับรองให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
2500
พ.ศ.2500 มาเลเซียรับเอกราชจากอังกฤษปี พ.ศ.2500
พุทธอาเซียน + ศรีลังกา: คณะสมณทูตจากประเทศไทย ศรีลังกา พม่า
เดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศมาเลเซีย
2500
ระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งปี พ.ศ.2500 โง๋ ดินฮ์ เดียม ยังคงใช้ค�ำสั่งหมายเลข
10 ปี ค.ศ.1957 ตัดวันประสูติของพระพุทธเจ้าจากปฏิทินวันหยุดแห่งชาติ
อาเซียน: ระหว่างกรกฎาคม 2504 มีการความริเริ่มก่อตั้งเป็นสมาคม/
2504 การร่วมตัวขึ้นน�ำโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้ง
"สมาคมอาสา (Association of Southeast Asia)"
25
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ที่ 26

ลำ�ดับเวลา
พ.ศ.ต. พ.ศ.

2505

ที่ 26

2506

2507

เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน
ไทย: พระราชบัญญัติกฎหมายคณะสงฆ์ 2505 มีผลบังคับใช้กับคณะสงฆ์
จนกระทั่งปัจจุบัน ออกรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์
ในมาเลเซี ย มี ก ารตั้ ง สมาคมผู ้ ส อนพุ ท ธศาสนาที่ วั ด พุ ท ธศาสนาใน
กัวลาลัมเปอร์ โดยท่านศรีธรรมานันทะ มหานายกะ สมาคมนี้จัดพิมพ์
หนังสือพระธรรมเทศนาเป็นอังกฤษออกเผยแผ่ และหลักสูตรอบรมพระ
สงฆ์ให้เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบวชเยาวชน
เป็นสามเณรภาคฤดูร้อน
เวียดนาม: ท่าน ทิค ขวาง ดึค เสียสละชีวติด้วยการเผาตนเองขณะยังมี
ชีวิต ท�ำให้มีคนปฏิบัติตามท่านกระทั่งน�ำไปสู่การโค่นล้มระบบรัฐบาลของ
เดี๋ยม พระสงฆ์และภิกษุณีเวียดนามประท้วงอ�ำนาจฝ่ายรัฐเนื่องจากพุทธ
ศาสนาได้รับการบีบขั้นจากรัฐบาลของบาลโงดินห์เดียมที่นับถือคาทอลิก
ท�ำให้พระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีชาวเวียดนามเผาตัวประท้วงฝ่ายการเมือง
การปกครอง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ การเผาตัวของท่านทิค ขวาง ดึค
กระทั่งสภาวะทางการเมืองเริ่มสงบลง รัฐบาลลดการจ�ำกัดสิทธิการนับถือ
ศาสนาลงไป และชาวพุทธจึงพยายามฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นใหม่
เวียดนาม: มหาวิทยาลัยฮันห์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2507 ปัจจุบัน
ท�ำการเปิดสอน 4 คณะคือคณะพุทธศาสตร์และบูรพาวิทยา คณะอักษร
ศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และคณะภาษาศาสตร์ เฉพาะ
คณะพุทธศาสตร์และบูรพาวิทยาแบ่งออกเป็น 9 ภาควิชา คือ ภาควิชา
พุทธปรัชญา วรรณคดีพุทธศาสนา พุทธศาสนประวัติ พุทธศาสนาทั่วไป
พุทธศาสนาในเวียดนาม ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน
และ ปรัชญาตะวันตก
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2510

2513

2516
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เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน
เวียดนาม: ติช นัท ฮันห์ (1926-ปัจจุบัน) ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ ท่านท�ำงานเพื่อต้านสงครามในเวียดนาม ประดิษฐ์ค�ำ
ว่า พุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially Engaged Buddhism) เพื่อบรรยาย
การปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เน้นการให้บริการสังคมและการเรียกร้องที่
ปราศจากความรุนแรง
อาเซียน: 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ มีการลงนามใน "ปฏิญญา
กรุงเทพ (The Bangkok Declaration)" ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ
อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย รัฐมนตรี
กระทรวงต่างประเทศทั้ง 5 ประเทศ ร่วมลงนามก่อให้เกิด "สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asia Nation :ASEAN)"
มาเลเซีย: ตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งมาเลเซีย หลังมีการประชุมสัมมนาชาว
พุทธหนุ่มสาวระดับชาติขึ้นที่มหาวิทยาลัย มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเอร์ มี
เครือข่ายทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง
อินโดจีน: 2513/1970s เป็นต้นมา ผู้ลี้ภัยสงครามในอินโดจีน เวียดนาม
กัมพูชาและลาว อพยพตั้งรกรากในอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป พร้อม
ตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวพุทธในประเทศดังกล่าว
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เข้าบูรณะซ่อมแซมพุทธสถานอันเป็นมรดก
โลกแห่งนี้ (ด้วยงบประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ) การขุดค้นและการ
ปฏิสังขรณ์เปิดเผยถึงความงดงามอันเลิศล�้ำ ความกว้างใหญ่ไพศาล และ
ความวิจิตรตระการตาของแผ่นหินแกะสลัก ที่ประดับตกแต่งจากยอดบน
สุดจนถึงฐานล่างของสิ่งก่อสร้าง ท� ำให้ความยิ่งใหญ่งดงามของโบโรบูโดร์
ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
เวียดนาม: หลังจากวันเรียกร้องเอกราชของเวียดนามใต้ มีกระบวนการ
เคลื่อนไหวน�ำโดยพระ ติค ตรี ทู (Thich Tri Thu) เพื่อรวมนิกายและ
สมาคมชาวพุทธในเวียดนาม
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ลำ�ดับเวลา
พ.ศ.ต. พ.ศ.

2424

2527

2530

2532

เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน
เวียดนาม: พุทธสงฆ์เวียดนาม (Vietnamese Buddhist Sangha) ตั้ง
ขึ้น น�ำโดยสังฆราช ติช ดึก หงวน Thich Duc Nhuan) มีเอกลักษณ์การ
รวมกันของเถรวาท มหายานและนิกายคักซี หลังจากรวมพุทธศาสนา
เวียดนาม วันที่ 7 พ.ย.1981 สมาคมทางพุทธศาสนา 9 แห่งสร้างองค์กร
ทางศาสนาหนึ่ง เดี ย วภายใต้ ชื่ อ "Vietnamese Buddhist Sangha"
โดยมีกฏบัติที่ออกเป็นระเบียบ คือ ความสามัคคีมีเอกภาพเป็นพลังและ
การกระท�ำ ความเป็นหนึ่งเดียวของภาวะผู้น�ำและองค์กร ขณะเดียวกันก็
เคารพท�ำนุบ�ำรุงประเพณีปฏิบัติของทุกนิกาย สนับสนุนสถานศึกษา และ
สร้างช่องทางปฏิบัติสัทธรรม และมีการก่อตั้งสถานการศึกษาทางพระพุทธ
ศาสนาระดับอุดมศึกษาที่ ฮานอย
อินโดนีเซีย: วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2527 รัฐบาลโดยการน�ำของท่าน
ประธานาธิบดี พลเอกซูฮาร์โต ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุด
ราชการ ซึ่งชาวพุทธอินโดนีเซีย ถือกันว่า ปีพ.ศ.2527 นี้ เป็นปีครบ 500
ปีที่พระพุทธศาสนาเสื่อมหายไปจากอินโดนีเซีย ตามความเชื่อที่สืบต่อ
กันมา และปีต่อมาทางการอินโดนีเซีย ได้เขียนค�ำขวัญบนผืนผ้าขาวว่า
"ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของวันวิสาขะ ขอให้ประเทศอินโดนีเซียจงรุ่งเรือง"
เวียดนาม: ก่อตั้งสถานการศึกษาทางพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา
ที่ โฮจิมินห์ เพื่อให้การศึกษาอบรมภิกษุและภิกษุณีรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ
สนองงานคณะสงฆ์เวียดนามในด้านต่างๆ
ลาว: มีความพยายามฟื้นฟูพุทธศาสนาในลาวขึ้นอีกครั้ง มีพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ชาวไทยไปสังเกตสภาพบ้านเมืองในประเทศลาวเป็นครั้งคราว
ฝ่ายลาวส่งพระสงฆ์ลาว 7 รูปพร้อมคฤหัสถ์ 3 ท่านมาไทยระหว่างวันที่
25 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2530 เพื่อศึกษาแนวทางฟื้นฟูพุทธศาสนา
ขึ้นในประเทศลาวจากพระชั้นผู้ใหญ่ของไทย
ก่อตั้งสถาบันวิจัยทางพระพุทธศาสนาแห่งเวียดนาม เพื่อสร้างนวัตกรรม
ใหม่ส�ำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
สังคมและวิทยาศาสตร์
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ลำ�ดับเวลา
พ.ศ.ต. พ.ศ.

2535

2540

2541

2542

2557

2548

ศูนย์อาเซียนศึกษา

เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน
กัมพูชา: กระทรวงธรรมการและศาสนา (Ministry of Cult and Religion) ของกัมพูชาตั้ง พุทธศาสนบัณฑิต (Buddhist Institute) ขึ้นมาใหม่
เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ
กัมพูชา เช่น ในอดีต ช่วงแรกนั้นขอใช้กุฏิสงฆ์วัดอุณาโลมเป็นที่ท�ำการ
และด�ำเนินการตามวัตถุประสงฆ์ของการก่อตั้งพุทธศาสนบัณฑิตนับแต่
ปี 2535/1992 ก็เริ่มด�ำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน
ไทย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามงกุฏได้รับการอนุมัติรับรอง
พ.ร.บ. การศึกษาโดยรัฐบาลไทย
พุทธนานาชาติ: วิสาขบูชากลายเป็นวันส�ำคัญของโลกเริ่มต้นที่ผู้แทนจาก
ประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ คือ บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้
เวียดนาม ภูฏาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย
มีมติร่วมกันเสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศรับรองข้อมติ
ก�ำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสหประชาชาติ ในการประชุมพุทธ
ศาสนาระหว่างประเทศ (International Buddhist Conference) ณ
กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน
พ.ศ.2541
พุทธนานาชาติ: องค์การสหประชาชาติก�ำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น "วัน
ส�ำคัญสากล" (ด้วยชื่อวันว่า "Vesak") โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา
ดังกล่าว ด้วยมติเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542
ไทย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
นานาชาติว่าด้วยพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน (International
Conference on Theravada and Mahayana Buddhism)ระหว่าง
วันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ไทย: มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิสาชาบูชา
นานาชาติ สลับเป็นเจ้าภาพกับ เวียดนาม ตั้งแต่ครั้งที่ 1-13 (2548-2559)
ครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีชาวพุทธนานาชาติ
จาก 42 ประเทศ เข้าร่วมและมีมติลงนามในแถลงการณ์ร่วมให้พุทธมณฑล
เป็นศูนย์พุทธศาสนาโลก
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ลำ�ดับเวลา
พ.ศ.ต. พ.ศ.

เหตุการณ์สำ�คัญทางพุทธศาสนาในอาเซียน

สถาบัน Khmer Theravada Buddhist Academy for Buddhist
Studies สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ในเมือง
2549
จัน โท (Can Tho) และมีวิทยาลัยทางพุทธศาสนาเถรวาท (Theravada
Buddhist College (Intermediate Level) ที่ เว้
เวียดนาม: ตามรายงานขององค์กร Vietnam Buddhist Sanghaปี พ.ศ.
2550 2550 มีพระเถรวาท ประมาณ 8919 รูป แบ่งเป็นพระเวียดนามเขมร
8574 และ พระเถรวาทเวียดนาม 345 รูป
เวียดนาม: การส�ำรวจสถิติวัดเถรวาทเวียดนามประจ�ำปี 2008 วัดเถรวาท
2551 ในประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้น 529 แห่ง ประกอบด้วย วัดเถรวาทเชื้อสาย
เขมรจ�ำนวน 452 แห่ง และวัดเถรวาทเวียดนามอีก 77 แห่ง
เวียดนาม: พุทธศาสนาเวียดนามในปัจจุบันตามรายงานของ Vietnam
Buddhist Sangha เดือนสิงหาคม 2012 มีวัดทั่วประเทศ 14, 778 แห่ง
2555
เป็นวัดมหายาน 13,710 แห่ง เป็นวัดเถรวาท 527 แห่งเป็นวัดนิกาย
คักซี 541 แห่ง
2558- อาเซียน: วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประชาคมอาเซียนมีการเข้าสู่ประชาคม
2559 โดยเริ่มจากเสาที่ 1 คือ เสาเศรษฐกิจ
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พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

คณะกรรมการด�ำเนินงานผลิตต�ำราเขียนประจ�ำบท
พุทธศาสนาในอาเซียนศูนย์อาเซียนศึกษา

บรรณาธิการ: พระศรีธวัชเมธี
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
เล่มที่ 1 พุทธศาสนาในอาเซียน (แบ่งตามยุคสมัย)
ผู้รับผิดชอบ
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระสมชาย ปโยโค ดร.

ประจ�ำบท
บทที่ 1 บทน�ำพุทธศาสนาในอาเซียน

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

บทที่ 4 พุทธศาสนายุคอาณาจักรมหายาน-ฮินดู

พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
พระสมชาย ปโยโค ดร.

บทที่ 11 พุทธอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์ (ประชาคมอาเซียน
10 ประเทศ)
บทที่ 12 พุทธอาเซียนยุคศตวรรษที่ 21

ศูนย์อาเซียนศึกษา

บทที่ 2 พุทธศาสนายุคพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ
บทที่ 3 พุทธศาสนายุคอาณาจักรเถรวาทอินเดีย

บทที่ 5 พุทธศาสนายุคการเข้ามาของลังกาวงศ์
บทที่ 6 พุทธศาสนายุคอารยธรรมอิสลาม
บทที่ 7 พุทธศาสนายุครัฐจารีต
บทที่ 8 พุทธศาสนายุคอาณานิคม
บทที่ 9 พุทธศาสนายุคเอกราชเป็นรัฐชาติ
บทที่ 10 พุทธศาสนายุคก�ำเนิดอาเซียน (5 ประเทศ)
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บรรณาธิการ: พระศรีธวัชเมธี
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
เล่มที่ 2 พระพุทศาสนาในอาซียน (แบ่งตามประเทศ)
ผู้รับผิดชอบ
พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.
พระมหาพิทักษ์ กิตฺติโสภโณ
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ°, ดร.
พระมหาดาวสยาม วชิรปฺ โ, ดร .
พระธนพล วรสีหพโล
อาจารย์ขนิษฐา น้อยบางยาง
พระศรีวิสุทธิคุณ, ดร.
พระสมชาย ปโยโค ดร.
Ven. Ratanak Keo
พระมหาจักรกฤษ มาฎารักษ์
พระมหายงยุทธ์ ธีรธมฺโม, ดร.
ดร.กันดา ป้องภา
พระมหาบุญทวี วิไลจักร์, ดร.
Ven. Tuyen
พระมหาบุญสุข ชัยชนะ
พระอภิเชฏฐ์ สุนทรวาที
พระมหาประสิทธิ์ าณปฺปทีโป
พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร.
พระมหายงยุ ท ธ ธี ร ธมฺ โ ม, ดร.
ดร.ล�ำพอง กลมกุล
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
พระอภิเชฏฐ์ สุนทรวาที
พระมหาอานนท์ อานนฺโท (ดร.)
นางสาวอรเนตร บุญนาค
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สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์ มจร
นักวิชาการอิสระ
คณะพุทธศาสตร์ มจร
มจร วิทยาเขตขอนแก่น
นักวิชาการอิสระ
คณะครุศาสตร์ (อ.พิเศษ)
มจร วิทยาเขต สุรินทร์
มจร วิทยาลัยสงฆ์ วัดไร่ขิง (พิเศษ)
นักวิชาการอิสระ กัมพูชา
นักวิชาการอิสระไทย-กัมพูชา
ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมค�ำ
มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี
นักวิชการอิสระ สปป ลาว
นักวิชาการอิสระ เวียดนาม-ไทย
คณะครุศาสตร์ มจร
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
คณะมนุษยศาตร์ มจร (พิเศษ)
หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี มจร
ประธานมู ล นิ ธิ สุ ว รรณโคมค� ำ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
คณะสังคมศาสตร์ มจร
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
วิทยาพระพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาพระพุทธศาสนานานาชาติ

ประจ�ำบท
บทที่ 13 พุทธศาสนา
ในไทย
บทที่ 14 พุทธศาสนา
ในพม่า
บทที่ 15 พุทธศาสนา
ในกัมพูชา
บทที่ 16 พุทธศาสนา
ในลาว
บทที่ 17 พุทธศาสนา
ในเวียดนาม
บทที่ 18 พุทธศาสนา
ในอินโดนีเซีย
บทที่ 19 พุทธศาสนาใน
มาเลเซีย/บูรไน
บทที่ 20 พุทธศาสนา
ในสิงคโปร์
บทที่ 21 พุทธศาสนา
ในฟิลิปปินส์
บทที่ 22 ความสัมพันธ์
ทางพุทธศาสนาระหว่าง
จีนและอาเซียน
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ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

โครงการผลิตต�ำราและฐานข้อมูล

ศูนย์อาเซียนศึกษา
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คณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการ

ASEAN Studies Centre

Mahachulalongkornrajvidyalaya University

543

544

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

ท่ามกลางความหลากหลายของพหุสังคมวัฒนธรรม และศาสนา (แบ่งตามยุค)

ศูนย์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Buddhism in ASEAN

Amonst multi-Socio-Culture, Religions (as to Ages)

รวมสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา
หมวดฐานข้อมูลอาเซียนศึกษา /พุทธอาเซียนศึกษา/พหุวัฒนธรรม-สังคม

พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน (แบ่งตาม
ยุค) เล่ม 1

พระพุทธศาสนาใน
อาเซียน (แบ่งตาม
ประเทศ) เล่ม 2

เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการ
สู่อาเซียน

หมวดฐานข้อมูลวารสารพุทธอาเซียนศึกษา /รายงานการวิจัยอาเซียน

วารสารพุทธอาเซียน
ปีที่ 1 เล่มที่ 1

วารสารพุทธอาเซียน
ปีที่ 1 เล่มที่ 2

ที่อยู่ติดต่อ:
เลขที่ 79 หมู่ท่ี 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
Email:mcuasean@gmail.com
Website:http://www.asc.mcu.ac.th/
Fb:https://www.facebook.com/aseanmcu
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รายงานการวิจัย
เล่มที่ 1

Address
79 M.1, Phahon Yothin Road, Kilometer 55
Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand.
Phone. +66 (035)24-8000, (035)35-4710,
(035)35-4711
Fax. +66 (035)24-8006
Email:mcuasean@gmail.com
Website:http://www.asc.mcu.ac.th/
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